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െയെഹസ്േകൽ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
ബുസ്സിയുെട മകനും ്രപവാചകനും
പുേരാഹിതനുമായ െയഹസ്കിേയല ്.
െയരുശേലമിെല ഒരു പൗേരാഹിത്യ
കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അേദ്ദഹം ബാേബൽ
്രപവാസത്തിൽ യഹൂദ ജനേത്താെടാപ്പം
ജീവിച്ച െയഹസ്േകലിെന്റ പൗേരാഹിത്യ
പാരമ്പര്യം തൻെറ ്രപവാചക ശു്രശൂഷയിലൂെട
്രപകാശിക്കുന്നു. ൈദവാലയം, പൗേരാഹിത്യം,
ൈദവമഹത്വം, യാഗങ്ങൾ, തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങള് ക്ക് അേദ്ദഹത്തിന് എഴുത്തില്
്രപേത്യകപരാമർശങ്ങളണ്ട.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 593-570.
ബാബിേലാണിൽ വച്ചാണ് പുസ്തകത്തിന്
രചന നടന്നിട്ട ള്ളത് എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിൻെറ
്രപവചനങ്ങൾ ഇ്രസാേയലിെന സംബന്ധിച്ച ം
അതിെന്റഅയല ്രാജ്യങ്ങെളയും കുറിച്ചാണ.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
സ്വേദശത്തും ബാബിേലാണില ് ്രപവാസത്തിലും
ആയിരിക്കുന്ന യി്രസാേയല ് ജനത്തിനാണ് ഈ
പുസ്തകംഎഴുതിയിട്ട ള്ളത്.
ഉേദ്ദശം
പാപത്തിൽ മുഴുകി യാെതാരു ്രപത്യാശയും
ഇല്ലാെത കഴിയുന്ന ഒരു തലമുറക്കാണ്
െയഹസ്കിേയൽ ശു്രശൂഷ െചയ്തത്.
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അേദ്ദഹം തെന്റ ്രപവാചക ശു്രശൂഷയിലൂെട
ജനെത്ത അനുതാപത്തിേലക്കും അതുവഴി
ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപതീക്ഷകളിേലക്ക്
തിരിെക െകാണ്ടുവരുവാൻ ്രശമിച്ച . ൈദവം
പലേപ്പാഴും മനുഷ്യെര തെന്റ ദൂതന്മാരാക്കി
അയക്കുന്നു. പരാജയെപ്പടുേമ്പാഴും
നിരാശയിൽ ആയിരിക്കുേമ്പാഴും ൈദവെത്ത
അംഗീകരിക്കുകയും, ൈദവവചനം
ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്നും ൈദവം
സർവ്വവ്യാപി ആയതിനാൽ എവിെടയും
ൈദവെത്ത ആരാധിക്കാനായി സാധിക്കും
എന്ന് അേദ്ദഹം പഠിപ്പിച്ച . സ്വയം
നഷ്ടെപ്പട്ടവരായി നിരാശെപ്പടുന്ന സമയത്ത്
ൈദവസന്നിധിയിേലക്ക് േനാക്കി സ്വയം
പരിേശാധിച്ച ൈദവത്തിേലക്ക് ്രപത്യാശ
അർപ്പിക്കുവാൻഈപുസ്തകംഓര്മിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
ൈദവമഹത്വം
സംേക്ഷപം
1. െയെഹസ്കിേയല ്വിളിക്കെപ്പടുന്നു — 1:1-
3:27

2. െയരുശേലമിനും, ൈദവാലയത്തിനും,
യഹൂദക്കും വിേരാധമായ ്രപവചനം — 4:1-
24:27

3. രാജ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ്രപവചനങ്ങൾ — 25:1-
32:32

4. യി്രസാേയലിെന സംബന്ധിച്ച ള്ള
്രപവചനങ്ങൾ — 33:1-39:29

5. പുനസ്ഥാപനത്തിെന്റ ദർശനം — 40:1-48:35

1 എെന്റ ആയുസിെന്റ മുപ്പതാം ആണ്ട്
നാലാംമാസം അഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ
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െകബാർനദീതീരത്ത് ്രപവാസികള െട
ഇടയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ, സ്വർഗ്ഗം
തുറക്കെപ്പട്ട ; ഞാൻ ദിവ്യദർശനങ്ങൾ
കണ്ടു. 2 െയേഹായാഖീൻരാജാവിെന്റ
്രപവാസത്തിെന്റഅഞ്ചാംആണ്ടിൽ നാലാംമാസം
അഞ്ചാം തീയതി തെന്ന, 3 കല്ദയേദശത്ത്
െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച് ബൂസിയുെട മകൻ
െയെഹസ്േകൽ പുേരാഹിതന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി; അവിെട യേഹാവയുെട
കരവും അവെന്റേമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ വടക്കുനിന്ന് ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ ം
ഒരു വലിയ േമഘവും ആളിക്കത്തുന്ന തീയും
വരുന്നത് കണ്ടു;അതിെന്റ ചുറ്റ ം ഒരു ്രപകാശവും
അതിെന്റ നടുവിൽനിന്ന്, തീയുെട നടുവിൽനിന്നു
തെന്ന, ശുക്ലസ്വർണ്ണംേപാെല ഒരു കാഴ്ചയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 അതിെന്റ നടുവിൽ നാല്
ജീവികള െട രൂപസാദൃശ്യം കണ്ടു; അവയുെട
രൂപത്തിന് മനുഷ്യസാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
6ഓേരാന്നിന് നാല് മുഖവും നാല് ചിറകും വീതം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 7അവയുെട കാൽ നിവർന്നതും,
പാദങ്ങൾ കാളക്കിടാവിെന്റ കുളമ്പുേപാെലയും
ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ താ്രമംേപാെല അവ
മിന്നിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 8അവയ്ക്കു നാല് ഭാഗത്തും
ചിറകിെന്റ കീഴിലായി മനുഷ്യെന്റ ൈകകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിനും മുഖങ്ങള ം ചിറകുകള ം
ഇ്രപകാരം ആയിരുന്നു. 9അവയുെട ചിറകുകൾ
പരസ്പരം െതാട്ടിരുന്നു; േപാകുേമ്പാൾ അവ
തിരിയാെത ഓേരാന്നും േനെര മുേമ്പാട്ട
േപാകും. 10 അവയുെട മുഖരൂപേമാ:
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അവയ്ക്കു മനുഷ്യമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു;
നാലിനും വലത്തുഭാഗത്ത് സിംഹമുഖവും
ഇടത്തുഭാഗത്ത് കാളമുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു;
നാലിനും കഴുകുമുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
11 ഇങ്ങെനയായിരുന്നു അവയുെട മുഖങ്ങൾ;
അവയുെട ചിറകുകൾ േമൽഭാഗം വിടർന്നിരുന്നു;
ഈ രണ്ടു ചിറകുകൾ തമ്മിൽ സ്പർശിച്ച ം ഈ
രണ്ടു ചിറകുകൾെകാണ്ട് ശരീരം മറച്ച ം ഇരുന്നു.
12 അവ ഓേരാന്നും േനെര മുേമ്പാട്ട േപാകും;
േപാകുേമ്പാൾ അവ തിരിയാെത ആത്മാവിനു
േപാേകണ്ട സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന േപാകും.
13ജീവികള െട നടുവിൽ കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
തീക്കനൽേപാെലയും പന്തങ്ങൾ േപാെലയും
ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു; അത് ജീവികള െട
ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു; ആ
തീ േതജസ്സള്ളതായിരുന്നു. തീയിൽനിന്ന്
മിന്നൽ പുറെപ്പട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 14 ജീവികൾ
മിന്നൽേപാെല അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം
ഓടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 15 ഞാൻ ജീവികെള
േനാക്കിയേപ്പാൾ നിലത്ത് ജീവികള െട
അരികിൽ നാല് മുഖത്തിനും േനെര ഓേരാ
ച്രകം കണ്ടു. 16 ച്രകങ്ങള െട കാഴ്ചയും
പണിയും പുഷ്പരാഗത്തിെന്റ കാഴ്ചേപാെല
ആയിരുന്നു; അവയ്ക്കു നാലിനും ഒേര
ആകൃതി ആയിരുന്നു; അവയുെട കാഴ്ചയും
പണിയും ച്രകത്തിൽകൂടി മെറ്റാരു ച്രകം
ഉള്ളതുേപാെല ആയിരുന്നു. 17 അവയ്ക്കു
നാലുഭാഗേത്തക്കും േപാകാം; തിരിയുവാൻ
ആവശ്യമില്ല. 18അവയുെട പട്ട െപാക്കേമറിയതും
ഭയങ്കരവുംആയിരുന്നു; നാലിെന്റയും പട്ടകൾക്കു
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ചുറ്റ ം അടുത്തടുത്ത് കണ്ണണ്ടായിരുന്നു.
19 ജീവികൾ േപാകുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം
ഒപ്പം േപാകും; ജീവികൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു
െപാങ്ങുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം െപാങ്ങും.
20ആത്മാവിനു േപാേകണ്ട സ്ഥലെത്തല്ലാം അവ
േപാകും; ജീവികള െട ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിൽ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് ച്രകങ്ങൾഅവേയാടുകൂടി
െപാങ്ങും. 21ജീവികള െടആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിൽ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട,് അവ േപാകുേമ്പാൾ
ഇവയും േപാകും; അവ നില്ക്കുേമ്പാൾ
ഇവയും നില്ക്കും; അവ ഭൂമിയിൽനിന്നു
െപാങ്ങുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം അവേയാടുകൂടി
െപാങ്ങും. 22 ജീവികള െട തലയ്ക്കുമീെത
ഭയങ്കരമായ, പള ങ്കുേപാെലയുള്ള ഒരു
വിതാനത്തിെന്റ രൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു; അത്
അവയുെട തലയ്ക്കുമീെത വിരിഞ്ഞിരുന്നു.
23വിതാനത്തിെന്റ കീഴിൽ അവയുെട ചിറകുകൾ
േനർക്കുേനെര വിടർന്നിരുന്നു; ഓേരാ ജീവിക്കും
ശരീരത്തിെന്റ ഇരുഭാഗവും മൂടുവാൻ ഈ
രണ്ടു ചിറകുകൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
24 അവ േപാകുേമ്പാൾ ചിറകുകള െട ശബ്ദം
െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ശബ്ദംേപാെലയും
സർവ്വശക്തനായൈദവത്തിെന്റനാദംേപാെലയും
ഒരു ൈസന്യത്തിെന്റ ആരവം േപാെലയും ഉള്ള
മുഴക്കമായി ഞാൻ േകട്ട ; നില്ക്കുേമ്പാൾ അവ
ചിറകു താഴ്ത്തും. 25 അവയുെട തലയ്ക്കു
മീെതയുള്ള വിതാനത്തിനു മുകളിൽനിന്ന്
ഒരു നാദം പുറെപ്പട്ട ; നില്ക്കുേമ്പാൾ അവ
ചിറകു താഴ്ത്തും. 26 അവയുെട തലയ്ക്കു
മീെതയുള്ള വിതാനത്തിനു മീെത നീലക്കല്ലിെന്റ
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കാഴ്ചേപാെല സിംഹാസനത്തിെന്റ രൂപവും
സിംഹാസനത്തിെന്റരൂപത്തിേന്മൽഅതിന് മീെത
മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിൽഒരു രൂപവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
27 അവിടുെത്ത അരമുതൽ േമേലാട്ട ള്ള ഭാഗം
തീ നിറമുള്ള ശുക്ലസ്വർണ്ണംേപാെല ഞാൻ
കണ്ടു; അവിടുെത്ത അരമുതൽ കീേഴാട്ട്
തീേപാെല ഞാൻ കണ്ടു; അതിെന്റ ചുറ്റ ം
്രപകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 28അതിെന്റചുറ്റ മുള്ള
്രപകാശം മഴയുള്ള ദിവസത്തിൽ േമഘത്തിൽ
കാണുന്ന വില്ലിെന്റ കാഴ്ചേപാെല ആയിരുന്നു.
യേഹാവയുെട മഹത്വത്തിെന്റ ്രപത്യക്ഷത
ഇങ്ങെന ആയിരുന്നു കണ്ടത;് അത് കണ്ടിട്ട്
ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു; സംസാരിക്കുന്ന ഒരുവെന്റ
ശബ്ദവുംഞാൻ േകട്ട .

2
1 അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
നിവർന്നുനില ്ക്കുക; ഞാൻ നിേന്നാട്
സംസാരിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച . 2 അവിടുന്ന്
എേന്നാട് സംസാരിച്ചേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ് എന്നിൽ വന്നു, എെന്ന
നിവർന്നുനില ്ക്കുമാറാക്കി; യേഹാവ എേന്നാട്
സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ േകട്ട . 3 അവിടുന്ന്
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സരികളായ
യി്രസാേയൽ മക്കള െട അടുക്കൽ ഞാൻ
നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നു; അവരും അവരുെട
പിതാക്കന്മാരും ഇന്നുവെര എേന്നാട്
അതി്രകമം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 4 മക്കേളാ
ധാർഷ്ട്യവും ദുശ്ശാഠ്യവും ഉള്ളവരെ്രത;
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അവരുെട അടുക്കലാകുന്നു ഞാൻ നിെന്ന
അയയ്ക്കുന്നത;്” യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് നീ അവേരാടു
പറയണം. 5 േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും
- അവർ മത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ - അവരുെട
ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്
അവർ അറിയണം. 6 നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ,
അവെര േപടിക്കരുത്; പറക്കാരയും മുള്ള ം
നിെന്റഅരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, േതള കള െട
ഇടയിൽ നീ വസിച്ചാലും അവരുെട വാക്ക്
േപടിക്കരുത;് അവർ മത്സരഗൃഹമേല്ലാ; നീ
അവരുെട വാക്ക് േപടിക്കരുത്; അവരുെട
േനാട്ടം കണ്ട് ്രഭമിക്കുകയുമരുത.് 7 അവർ
േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും നീ എെന്റ
വചനങ്ങൾ അവേരാടു ്രപസ്താവിക്കണം;
അവർ മഹാമത്സരികൾ അല്ലേയാ. 8 നീേയാ,
മനുഷ്യപു്രതാ,ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നത്
േകൾക്കുക; നീ ആ മത്സരഗൃഹംേപാെല
മത്സരക്കാരനായിരിക്കരുത;് ഞാൻ നിനക്ക്
തരുന്നത് നീ വായ് തുറന്നു തിന്നുക. 9 ഞാൻ
േനാക്കിയേപ്പാൾ: ഒരു ൈക എന്നിേലക്കു
നീട്ടിയിരിക്കുന്നതുംഅതിൽഒരുപുസ്തകച്ച രുൾ
ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. 10അവൻ അത് എെന്റ
മുമ്പിൽ വിടർത്തി: അതിൽഅകത്തും പുറത്തും
എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു; വിലാപങ്ങള ം സങ്കടവും
കഷ്ടവുംഅതിൽഎഴുതിയിരുന്നു.

3
1 അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
കാണുന്നതു തിന്നുക: ഈ ചുരുൾ തിന്നേശഷം
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െചന്ന് യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് സംസാരിക്കുക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 2ഞാൻ വായ് തുറന്നു; അവിടുന്ന്
ആ ചുരുൾ എനിക്ക് തിന്നുവാൻ തന്ന് എേന്നാട:്
3 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ഈ
ചുരുൾ നീ വയറ്റിൽ ആക്കി ഉദരം നിറയ്ക്കുക”
എന്ന് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന ഞാൻ അത് തിന്നു;
അത് വായിൽ േതൻേപാെല മധുരമായിരുന്നു.
4 പിെന്ന അവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:്
“മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് എെന്റ വചനങ്ങൾ അവേരാടു
്രപസ്താവിക്കുക. 5 അവ്യക്തവാക്കും കടുത്ത
ഭാഷയും ഉള്ള ജനതയുെട അടുക്കൽ അല്ല,
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ അടുക്കേലക്കാകുന്നു
നിെന്ന അയയ്ക്കുന്നത;് 6 അവ്യക്തവാക്കും
കടുത്ത ഭാഷയും ഉള്ളവരും, നിനക്ക്
വാക്ക് ്രഗഹിച്ച കൂടാത്തവരുമായ അേനകം
ജനതകള െട അടുക്കേലക്കല്ല; അവരുെട
അടുക്കൽ ഞാൻ നിെന്ന അയെച്ചങ്കിൽ
അവർ നിെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുമായിരുന്നു.
7 യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ നിെന്റ വാക്ക്
േകൾക്കുകയില്ല; എെന്റ വാക്ക് േകൾക്കുവാൻ
അവർക്ക് മനസ്സില്ലേല്ലാ; യി്രസാേയൽഗൃഹെമല്ലാം
ദുശ്ശാഠ്യവും കഠിനഹൃദയവും ഉള്ളവരാകുന്നു.
8 എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ മുഖം അവരുെട
മുഖത്തിനുേനെര കഠിനവും നിെന്റ െനറ്റി
അവരുെട െനറ്റിക്കു േനെര കടുപ്പവും
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ഞാൻ നിെന്റ
െനറ്റി തീക്കല്ലിെനക്കാൾ കടുപ്പമുള്ള
വ്രജംേപാെല ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർ
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മത്സരഗൃഹെമങ്കിലും നീ അവെര േപടിക്കരുത്;
അവരുെട േനാട്ടം കണ്ട് ്രഭമിക്കുകയുമരുത”്.
10 യേഹാവ പിെന്നയും എേന്നാട് കല്പിച്ചത:്
“മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കുന്ന
വചനങ്ങെളല്ലാംെചവിെകാണ്ട് േകട്ട്ഹൃദയത്തിൽ
ൈകെക്കാള്ള ക. 11 നീ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരായ ്രപവാസികള െട അടുക്കൽ െചന്ന്,
അവർ േകട്ടാലും േകൾക്കാഞ്ഞാലും അവേരാടു
സംസാരിച്ച്: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന് പറയുക”.
12 അേപ്പാൾ ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് എെന്ന
എടുത്തു: “യേഹാവയുെട മഹത്വം സ്വസ്ഥാനത്ത്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്ന് ഞാൻ
വലിയ മുഴക്കേത്താെട ഒരു ശബ്ദം എെന്റ
പിമ്പിൽേകട്ട . 13ജീവികള െടചിറകുകൾതമ്മിൽ
തട്ട ന്ന ശബ്ദവും അവയുെട അരികിലുള്ള
ച്രകങ്ങള െട ശബ്ദവും വലിയ മുഴക്കമുള്ള
ഒരു ശബ്ദവും ഞാൻ േകട്ട . 14ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാവ്എെന്നഎടുത്തുെകാണ്ടുേപായി;ഞാൻ
വ്യസനേത്താടും മനസ്സിെന്റ തീക്ഷ്ണതേയാടും
കൂെട േപായി; യേഹാവയുെടൈകശക്തിേയാെട
എെന്റ േമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 15 അങ്ങെന
ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്ത് താമസിച്ച േതൽ-
ആബീബിെല ്രപവാസികള െട അടുക്കൽ,
അവർ വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുതെന്ന
എത്തി, അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഏഴു ദിവസം
സ്തബ്ധനായി താമസിച്ച . 16 ഏഴു ദിവസം
കഴിഞ്ഞിട്ട് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 17 “മനുഷ്യപു്രതാ,
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ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്
കാവല്ക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു; നീ എെന്റ
വായിൽനിന്ന് വചനം േകട്ട് എെന്റ നാമത്തിൽ
അവെര ്രപേബാധിപ്പിക്കണം. 18 ഞാൻ
ദുഷ്ടേനാട:് ‘നീ മരിക്കും’ എന്ന് കല്പിക്കുേമ്പാൾ
നീ അവെന ഓർമ്മിപ്പിക്കുകേയാ, ദുഷ്ടൻ
ജീവരക്ഷ ്രപാപിേക്കണ്ടതിന് അവൻ തെന്റ
ദുർമ്മാർഗ്ഗം ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ അവെന
ഓർമ്മിപ്പിച്ച െകാണ്ട് ഒന്നും പറയുകേയാ
െചയ്യാതിരുന്നാൽ, ദുഷ്ടൻതെന്റഅകൃത്യത്തിൽ
മരിക്കും; അവെന്റ രക്തം ഞാൻ നിേന്നാട്
േചാദിക്കും. 19 എന്നാൽ നീ ദുഷ്ടെന
ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട ം അവൻ തെന്റ ദുഷ്ടതയും
ദുർമ്മാർഗ്ഗവും വിട്ട തിരിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ
തെന്റ അകൃത്യത്തിൽ മരിക്കും; നീേയാ നിെന്റ
്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 അഥവാ,
നീതിമാൻ തെന്റ നീതി വിട്ട മാറി നീതിേകട്
്രപവർത്തിച്ചിട്ട ഞാൻ അവെന്റ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച
വയ്ക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ മരിക്കും; നീ
അവെന ഓർമ്മിപ്പിക്കായ്കെകാണ്ട് അവൻ
തെന്റ പാപത്തിൽ മരിക്കും; അവൻ െചയ്ത
നീതി അവന് കണക്കിടുകയുമില്ല; അവെന്റ
രക്തം ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കും. 21എന്നാൽ
നീതിമാൻ പാപം െചയ്യാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
നീ നീതിമാെന ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പാപം
െചയ്യാെത ഇരുന്നാൽ, അവൻ ്രപേബാധനം
ൈകെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാൽ അവൻ ജീവിക്കും;
നീയും നിെന്റ ്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു”.

22 യേഹാവയുെട ൈക അവിെട പിെന്നയും
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എെന്റ േമൽ വന്നു; അവിടുന്ന് എേന്നാട:്
“നീ എഴുേന്നറ്റ് സമഭൂമിയിേലക്കു േപാകുക;
അവിെടവച്ച് ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിക്കും”
എന്ന് കല്പിച്ച . 23 അങ്ങെന ഞാൻ
എഴുേന്നറ്റ് സമഭൂമിയിേലക്കു േപായി; ഞാൻ
െകബാർനദീതീരത്തു കണ്ട മഹത്വംേപാെല
അവിെട യേഹാവയുെട മഹത്വം നില്ക്കുന്നതു
കണ്ട്, ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു. 24 അേപ്പാൾ
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് എന്നിൽ വന്ന്
എെന്ന നിവർന്നുനില ്ക്കുമാറാക്കി, എേന്നാട്
സംസാരിച്ച : “നീ െചന്ന് നിെന്റ വീടിനകത്ത്
കതകടച്ച താമസിക്കുക. 25 എന്നാൽ
മനുഷ്യപു്രതാ, നിനക്ക് അവരുെട ഇടയിൽ
േപാകുവാൻ കഴിയാത്തവിധം അവർ നിെന്ന
കയറുെകാണ്ട് െകട്ട ം. 26 നീ ഊമനായി അവെര
ശാസിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്റ
നാവിെന നിെന്റ അണ്ണാേക്കാടു പറ്റ മാറാക്കും;
അവർ മത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ. 27 ഞാൻ
നിേന്നാട് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ നിെന്റ
വായ് തുറക്കും; നീ അവേരാട്: “യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്ന്
പറയണം; േകൾക്കുന്നവൻ േകൾക്കെട്ട;
േകൾക്കാത്തവൻ േകൾക്കാെത ഇരിക്കെട്ട;
അവർമത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ”.

4
1 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്ത്
നിെന്റ മുമ്പിൽവച്ച,് അതിൽ െയരൂശേലം നഗരം
വരച്ച,് അതിെന ഉപേരാധിച്ച്, 2അതിെന്റ േനെര
േകാട്ട പണിത് മൺതിട്ട ഉണ്ടാക്കി പാളയം അടിച്ച്
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ചുറ്റ ം യ്രന്തമുട്ടികൾ െവക്കുക. 3 പിെന്ന ഒരു
ഇരുമ്പുചട്ടി എടുത്ത് നിനക്കും നഗരത്തിനും
മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിമ്പുമതിലായി െവക്കുക; നിെന്റ
മുഖംഅതിെന്റേനെരവച്ച,്അത് ഉപേരാധത്തിൽ
ആേകണ്ടതിന് അതിെന നിേരാധിക്കുക;
ഇത് യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് ഒരു അടയാളം
ആയിരിക്കെട്ട.

4 പിെന്ന നീ ഇടത്തുവശം ചരിഞ്ഞുകിടന്ന്
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ അകൃത്യം
അതിേന്മൽ ചുമത്തുക; നീ അങ്ങെന
കിടക്കുന്ന ദിവസങ്ങള െട എണ്ണേത്താളം
അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കണം. 5 ഞാൻ
അവരുെട അകൃത്യത്തിെന്റ സംവത്സരങ്ങെള
നിനക്ക് ദിവസങ്ങളായി എണ്ണ ം; അങ്ങെന
മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റു ദിവസം നീ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ അകൃത്യം വഹിക്കണം. 6 ഇത്
തികച്ചേശഷം നീ വലത്തുവശം ചരിഞ്ഞുകിടന്ന്
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റ അകൃത്യം നാല്പതു
ദിവസം വഹിക്കണം; ഒരു സംവത്സരത്തിന് ഒരു
ദിവസംവീതം ഞാൻ നിനക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.
7 നീ െയരൂശേലമിെന്റ ഉപേരാധത്തിനുേനെര
നിെന്റ മുഖവും നഗ്നമായ ഭുജവും വച്ച്
അതിന് വിേരാധമായി ്രപവചിക്കണം. 8 നിെന്റ
ഉപേരാധകാലം തികയുേവാളം നീ ഒരു
വശത്തുനിന്ന് മറുവശേത്തക്കു തിരിയാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ഇതാ, കയറുെകാണ്ട്
നിെന്ന െകട്ട ന്നു. 9 നീ േഗാതമ്പും യവവും
അമരയും െചറുപയറും തിനയും േചാളവും
എടുത്ത് ഒരു പാ്രതത്തിൽ ഇട്ട് അവ െകാണ്ട്
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അപ്പം ഉണ്ടാക്കുക; നീ വശംചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
ദിവസങ്ങള െട എണ്ണത്തിെനാത്തവണ്ണം
മുന്നൂറ്റിെതാണ്ണ റു ദിവസം അത് തിന്നണം.
10 നീ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം ഒരു ദിവസേത്തക്ക്
ഇരുപതു േശെക്കൽ തൂക്കമായിരിക്കണം;
േനരേത്താടുേനരം നീ അതുെകാണ്ട്
ഉപജീവിച്ച െകാള്ളണം. 11 ഹീനിെന്റ ആറിൽ
ഒരു ഭാഗം െവള്ളവും നീ കുടിക്കണം;
േനരേത്താടുേനരം നീ അത് കുടിക്കണം. 12 നീ
അത് യവേദാശേപാെല തിന്നണം; അവരുെട
മുമ്പിൽ നീ മാനുഷമലം കത്തിച്ച് അത് ചുടണം.
13 ഇങ്ങെനതെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ, ഞാൻ
അവെര നീക്കിക്കളയുന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽ
അവരുെട ആഹാരം മലിനമായി ഭക്ഷിക്കും”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തു. 14 അതിന്
ഞാൻ: “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ,
എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാലിന്യവും ഭവിച്ചിട്ടില്ല;
ഞാൻ ബാല്യംമുതൽ ഇന്നുവെര തനിെയ
ചത്തതിെനേയാ പറിച്ച കീറിേപ്പായതിെനേയാ
തിന്നിട്ടില്ല; അറപ്പായുള്ള മാംസം എെന്റ വായിൽ
വച്ചിട്ട മില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 അവിടുന്ന്
എേന്നാട:് “േനാക്കുക മാനുഷമലത്തിനു
പകരം ഞാൻ നിനക്ക് പശുവിൻചാണകം
അനുവദിക്കുന്നു; അത് കത്തിച്ച് നിെന്റ
അപ്പം ചുട്ട െകാള്ള ക” എന്ന് കല്പിച്ച .
16 “മനുഷ്യപു്രതാ, അവർക്ക് അപ്പവും െവള്ളവും
ഇല്ലാതാേകണ്ടതിനും ഓേരാരുത്തൻ സ്തംഭിച്ച്
അകൃത്യം നിമിത്തം ക്ഷയിച്ച േപാേകണ്ടതിനും
17 ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ അപ്പം എന്ന േകാൽ
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ഒടിച്ച കളയും; അവർ തൂക്ക്രപകാരവും
ഭയേത്താെടയും അപ്പം തിന്നും; അവർ
അളവു ്രപകാരവും സ്തംഭനേത്താെടയും
െവള്ളം കുടിക്കും” എന്ന് അവിടുന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു.

5
1 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാൾ
എടുത്ത് ക്ഷൗരക്കത്തിയായി ഉപേയാഗിച്ച് നിെന്റ
തലയും താടിയും ക്ഷൗരം െചയ്യ ക; പിെന്ന
തുലാസ്സ് എടുത്ത്ആ േരാമം തൂക്കി വിഭജിക്കുക.
2 ഉപേരാധകാലം തികയുേമ്പാൾ മൂന്നിൽ
ഒന്ന് നീ നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ തീയിൽ ഇട്ട
ചുട്ട കളയണം; മൂന്നിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിെന്റ
ചുറ്റ ം വാൾെകാണ്ട് അടിക്കണം; മൂന്നിൽ
ഒന്ന് കാറ്റത്ത് ചിതറിച്ച കളയണം; അവയുെട
പിന്നാെല ഞാൻ വാള രും. 3 അതിൽനിന്ന്
അല്പം നീ എടുത്ത് നിെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ
അ്രഗത്തു െകട്ടണം. 4 ഇതിൽനിന്ന് പിെന്നയും
നീ അല്പം എടുത്ത് തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളയണം;
അതിൽനിന്ന് യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിേലെക്കല്ലാം
ഒരു തീ പുറെപ്പടും. 5 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇത് െയരൂശേലം
ആകുന്നു; ഞാൻ അതിെന ജനതകള െട
മദ്ധ്യത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; അതിന് ചുറ്റ ം
രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് 6 അത് ദുഷ്്രപവൃത്തിയിൽ
മറ്റ ജനതകെളക്കാൾ എെന്റ ന്യായങ്ങേളാടും,
ചുറ്റ മുള്ള രാജ്യങ്ങെളക്കാൾ അധികം എെന്റ
ചട്ടങ്ങേളാടും മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ
ന്യായങ്ങെള അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എെന്റ
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ചട്ടങ്ങെള അവർ അനുസരിച്ച നടന്നിട്ട മില്ല”.
7 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾനിങ്ങള െട
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകെളക്കാൾ അധികം മത്സരിച്ച്,
എെന്റ ചട്ടങ്ങെള അനുസരിച്ച നടക്കാെതയും
എെന്റ ന്യായങ്ങെള ്രപമാണിക്കാെതയും
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകള െട ന്യായങ്ങെളേപ്പാലും
ആചരിക്കാെതയും ഇരിക്കുകെകാണ്ട,്
8 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഇതാ, ഞാൻ, ഞാൻ തെന്ന
നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ജനതകൾ
കാണത്തക്കവിധം ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ
ന്യായവിധികൾ നടത്തും. 9 നിെന്റ സകല
മ്േളച്ഛതകള ം നിമിത്തം, ഞാൻ ഇതുവെര
െചയ്തിട്ടില്ലാത്തതും, േമലാൽ െചയ്യാത്തതുമായ
കാര്യം നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ െചയ്യ ം. 10ആകയാൽ
നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അപ്പന്മാർ മക്കെള തിന്നും;
മക്കൾ അപ്പന്മാെരയും തിന്നും; ഞാൻ നിന്നിൽ
ന്യായവിധി നടത്തും; നിന്നിലുള്ള േശഷിപ്പിെന
മുഴുവനും ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റ കളിേലക്കും
ചിതറിച്ച കളയും”. 11 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നത:്
“നിെന്റ എല്ലാ ഹീന്രപവൃത്തികളാലും
സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത
നീ അശുദ്ധമാക്കിയതുെകാണ്ട,് എന്നാണ,
ഞാനും നിെന്ന ആദരിക്കാെത എെന്റ കടാക്ഷം
നിന്നിൽനിന്ന് മാറ്റിക്കളയും; ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കുകയുമില്ല. 12 നിന്നിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന്
മഹാമാരിെകാണ്ടു മരിക്കും; ക്ഷാമംെകാണ്ടും
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അവർനിെന്റനടുവിൽമുടിഞ്ഞുേപാകും;മൂന്നിൽ
ഒന്നിെന നിെന്റ ചുറ്റ ം വാൾെകാണ്ട് വീഴും;
മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഞാൻ എല്ലാ കാറ്റ കളിേലക്കും
ചിതറിച്ച കളയുകയും അവരുെട പിന്നാെല
വാള രുകയും െചയ്യ ം. 13 അങ്ങെന എെന്റ
േകാപത്തിനു നിവൃത്തിവരും; ഞാൻ അവേരാട്
എെന്റ േ്രകാധം തീർത്ത് തൃപ്തനാകും; എെന്റ
േ്രകാധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കുേമ്പാൾ
യേഹാവയായ ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണതയിൽ
അത് അരുളിെച്ചയ്തു എന്ന് അവർ
അറിയും. 14 വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരും
കാണത്തക്കവിധംഞാൻനിെന്നനിെന്റചുറ്റ മുള്ള
ജനതകള െട ഇടയിൽ ശൂന്യവും നിന്ദ്യവുമാക്കും.
15 ഞാൻ േകാപേത്താടും േ്രകാധേത്താടും
കഠിനശിക്ഷകേളാടും കൂടി നിന്നിൽ ന്യായവിധി
നടത്തുേമ്പാൾനീനിെന്റചുറ്റ മുള്ളജനതകൾക്കു
നിന്ദയും ആേക്ഷപവും ബുദ്ധിയുപേദശവും
സ്തംഭനേഹതുവുംആയിരിക്കും;”യേഹാവയായ
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 16 “നിങ്ങെള
നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ക്ഷാമം എന്ന നാശകരമായ
ദുരസ്്രതങ്ങൾ ഞാൻ എയ്യ േമ്പാൾ, നിങ്ങൾക്ക്
ക്ഷാമം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങള െട അപ്പം
എന്ന േകാൽ ഒടിച്ച കളയും. 17 നിെന്ന
മക്കളില്ലാെതയാേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
ക്ഷാമെത്തയും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെളയും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അയയ്ക്കും; മഹാമാരിയും
െകാലയും നിന്നിൽ കടക്കും; ഞാൻ വാള ം
നിെന്റേനെര വരുത്തും;” യേഹാവയായ ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു.
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6
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങള െട േനെര
മുഖംതിരിച്ച് അവർക്ക് വിേരാധമായി ്രപവചിച്ച
പറേയണ്ടത്: 3 “യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള,
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ വചനം
േകൾക്കുവിൻ! മലകേളാടും കുന്നുകേളാടും
നീെരാഴുക്കുകേളാടും താഴ്വരകേളാടും
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ നിങ്ങള െടേനെര വാൾ
വരുത്തും: ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂജാഗിരികൾ
നശിപ്പിക്കും. 4 നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾ
ശൂന്യമാകും; നിങ്ങള െട സൂര്യസ്തംഭങ്ങൾ
തകർന്നുേപാകും; നിങ്ങള െട നിഹതന്മാെര
ഞാൻ നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വീഴിക്കും. 5 ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ശവങ്ങൾ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങള െട മുമ്പിൽ
ഇടും; ഞാൻ നിങ്ങള െട അസ്ഥികൾ
നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾക്കു ചുറ്റ ം ചിതറിക്കും.
6 നിങ്ങള െട ബലിപീഠങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞ്
ശൂന്യമാകുകയും നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങൾ
തകർന്നു മുടിഞ്ഞുേപാകുകയും നിങ്ങള െട
സൂര്യസ്തംഭങ്ങൾ െവട്ടിക്കളയുകയും നിങ്ങള െട
പണികൾ നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ വാൻ
തക്കവിധം നിങ്ങള െട വാസസ്ഥലങ്ങളിെലല്ലാം
പട്ടണങ്ങൾ പാഴായും പൂജാഗിരികൾ ശൂന്യമായും
തീരും. 7 നിഹതന്മാർ നിങ്ങള െട നടുവിൽ
വീഴും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും. 8 എങ്കിലും നിങ്ങൾ േദശങ്ങളിൽ
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ചിതറിേപ്പാകുേമ്പാൾ വാളിനു െതറ്റിേപ്പായവർ
ജനതകള െട ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടാേകണ്ടതിന് ഞാൻ ഒരു േശഷിപ്പിെന
വേച്ചക്കും. 9എെന്നവിട്ടകന്ന് പരസംഗം െചയ്യന്ന
അവരുെട ഹൃദയെത്തയും വി്രഗഹങ്ങേളാടു
േചർന്നു പരസംഗം െചയ്യന്ന അവരുെട
കണ്ണ കെളയും ഞാൻ തകർത്തുകളഞ്ഞേശഷം,
നിങ്ങളിൽ ചാടിേപ്പായവർ, അവെര പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായജനതകള െട ഇടയിൽവച്ച്എെന്ന
ഓർക്കും; അവരുെട സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും
െചയ്ത േദാഷങ്ങളാലും അവർക്ക് അവേരാടു
തെന്ന െവറുപ്പ േതാന്നും. 10 ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് അവർ അറിയും; ഈ അനർത്ഥം
അവർക്ക് വരുത്തുെമന്ന് െവറുെതയല്ല ഞാൻ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത”്. 11 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ േദാഷകരമായ
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം നിമിത്തംനീൈകെകാണ്ടടിച്ച്,
കാൽ െകാണ്ട് ചവിട്ടി, ‘അേയ്യാ കഷ്ടം!’ എന്ന്
പറയുക;അവർ വാൾെകാണ്ടുംക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും വീഴും; 12 ദൂരത്തുള്ളവൻ
മഹാമാരിയാൽ മരിക്കും; സമീപത്തുള്ളവൻ
വാളാൽ വീഴും; േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവനും
രക്ഷെപട്ടവനും ക്ഷാമത്താൽ മരിക്കും; ഇങ്ങെന
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം അവരിൽ നിവർത്തിക്കും.
13 അവർ അവരുെട സകലവി്രഗഹങ്ങൾക്കും
സൗരഭ്യവാസന അർപ്പിച്ച, ഉയരമുള്ള എല്ലാ
കുന്നിേന്മലും സകല പർവ്വതശിഖരങ്ങളിലും
എല്ലാ പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും തഴച്ചിരിക്കുന്ന
എല്ലാ കരുേവലകത്തിൻകീഴിലും അവരുെട
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നിഹതന്മാർ അവരുെട ബലിപീഠങ്ങള െട
ചുറ്റ ം അവരുെട വി്രഗഹങ്ങള െട ഇടയിൽ
വീണുകിടക്കുേമ്പാൾ, ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയും. 14ഞാൻ അവരുെട േനെര
ൈക നീട്ടി,അവരുെട സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
േദശെത്ത രിബ്ളാമരുഭൂമിെയക്കാൾ അധികം
നിർജ്ജനവും ശൂന്യവുമാക്കും; അേപ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവെയന്ന്അവർഅറിയും”.

7
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
യേഹാവയായകർത്താവ്യി്രസാേയൽേദശേത്താട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘അവസാനം!
യി്രസാേയൽ േദശത്തിെന്റ നാലുഭാഗത്തും
അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു. 3 ഇേപ്പാൾ നിനക്ക്
അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ എെന്റ
േകാപം നിെന്റേമൽ അയച്ച് നിെന്റ നടപ്പിനു
തക്കവണ്ണം നിെന്ന ന്യായംവിധിച്ച് നിെന്റ
സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും നിേന്നാട് പകരം െചയ്യ ം.
4 എെന്റ കണ്ണ് നിെന്ന ആദരിക്കാെതയും ഞാൻ
കരുണ കാണിക്കാെതയും നിെന്റ നടപ്പിനു
തക്കവണ്ണം നിേന്നാട് പകരം െചയ്യ ം; നിെന്റ
േമ്ലച്ഛതകൾ നിെന്റ നടുവിൽ െവളിെപ്പട്ട വരും;
ഞാൻയേഹാവഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും”.

5 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരു അനർത്ഥം, ഒരു
അനർത്ഥം ഇതാ, വരുന്നു! 6 അവസാനം
വന്നിരിക്കുന്നു! അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നു! അത്
നിെന്റേനെര ഉണർന്നുവരുന്നു! ഇതാ, അത്
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വരുന്നു. 7 േദശനിവാസിേയ, ആപത്തു നിനക്ക്
വന്നിരിക്കുന്നു; കാലമായി, സമയം അടുത്തു;
മലകളിൽ ആർപ്പ വിളി; സേന്താഷത്തിെന്റ
ആർപ്പ വിളിയല്ല. 8 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ േവഗത്തിൽ
എെന്റ േ്രകാധം നിെന്റേമൽ പകർന്ന,് എെന്റ
േകാപം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും; ഞാൻ നിെന്റ
നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം നിെന്ന ന്യായംവിധിച്ച് നിെന്റ
സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും നിേന്നാട് പകരം െചയ്യ ം.
9എെന്റ കണ്ണ് ആദരിക്കാെതയും ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കാെതയും നിെന്റ നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം
ഞാൻനിേന്നാട് പകരം െചയ്യ ം;നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾ
നിെന്റ നടുവിൽ െവളിെപ്പട്ട വരും; യേഹാവയായ
ഞാനാകുന്നു ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും. 10 ഇതാ, നാൾ; ഇതാ, അത് വരുന്നു;
നിെന്റ ആപത്ത് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; വടി പൂത്ത്
അഹങ്കാരം തളിർത്തിരിക്കുന്നു. 11 സാഹസം
ദുഷ്ടതയുെട വടിയായിട്ട വളർന്നിരിക്കുന്നു;
അവരിേലാ അവരുെട േകാലാഹലത്തിേലാ
അവരുെട സമ്പത്തിേലാ ഒന്നും േശഷിക്കുകയില്ല;
അവെരക്കുറിച്ച വിലാപം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല.
12കാലം വന്നിരിക്കുന്നു; നാൾഅടുത്തിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ സകല ജനസമൂഹത്തിേന്മലും
േ്രകാധം വന്നിരിക്കുകയാൽ വാങ്ങുന്നവൻ
സേന്താഷിക്കുകയും വില ്ക്കുന്നവൻ
ദുഃഖിക്കുകയും േവണ്ടാ. 13 അവർ
ജീവിച്ചിരുന്നാലും വില് ക്കുന്നവനു വിറ്റതു
മടക്കിക്കിട്ട കയില്ല; ദർശനം അതിെന്റ സകല
ജനസമൂഹെത്തയും കുറിച്ച ള്ളതാകുന്നു; ആരും
മടങ്ങിവരുകയില്ല; അകൃത്യത്തിൽ ജീവിതം
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കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ശക്തി ്രപാപിക്കുകയില്ല.
14അവർ കാഹളം ഊതി സകലവും ഒരുക്കുന്നു;
എന്നാൽ എെന്റ േ്രകാധം അതിെന്റ സകല
ജനസമൂഹത്തിേന്മലും വന്നിരിക്കുകയാൽ
ആരും യുദ്ധത്തിനു േപാകുന്നില്ല, 15 പുറത്തു
വാൾ, അകത്ത് മഹാമാരിയും ക്ഷാമവും;
വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടു
മരിക്കും; പട്ടണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ
ക്ഷാമത്തിനും മഹാമാരിക്കും ഇരയായിത്തീരും.
16 എന്നാൽ അവരിൽ ചാടിേപ്പാകുന്നവർ
ചാടിേപ്പാകുകയും ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
അകൃത്യെത്തക്കുറിച്ച് താഴ്വരകളിെല
്രപാവുകെളേപ്പാെല മലകളിൽ ഇരുന്നു
കുറുകുകയും െചയ്യ ം. 17 എല്ലാൈകകള ം
തളരും; എല്ലാമുഴങ്കാലുകള ം െവള്ളംേപാെല
ബലഹീനമാകും. 18 അവർ രട്ട ടുക്കും;
ഭീതി അവെര മൂടും; സകലമുഖങ്ങളിലും
ലജ്ജയും എല്ലാതലകളിലും കഷണ്ടിയും
ഉണ്ടായിരിക്കും. 19 അവർ അവരുെട െവള്ളി
വീഥികളിൽ എറിഞ്ഞുകളയും; െപാന്ന്
അവർക്ക് മലമായി േതാന്നും; അവരുെട
െവള്ളിക്കും െപാന്നിനും യേഹാവയുെട
േകാപദിവസത്തിൽ അവെര വിടുവിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല; അതിനാൽ അവരുെട വിശപ്പ്
അടങ്ങുകയില്ല, അവരുെട വയറ് നിറയുകയും
ഇല്ല; അത് അവർക്ക് അകൃത്യേഹതു
ആയിരുന്നുവേല്ലാ. 20 അതുെകാണ്ടുള്ള
ആഭരണങ്ങള െട ഭംഗി അവർ ഡംഭത്തിനായി
ഉപേയാഗിച്ച ; അതുെകാണ്ട് അവർ അവർക്ക്
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും മലിനബിംബങ്ങെളയും
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ഉണ്ടാക്കി; ആകയാൽ ഞാൻ അത് അവർക്ക്
മലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 21 ഞാൻ അത്
അന്യന്മാരുെട കയ്യിൽ കവർച്ചയായും ഭൂമിയിെല
ദുഷ്ടന്മാർക്ക് െകാള്ളയായും െകാടുക്കും;
അവർ അത് അശുദ്ധമാക്കും. 22ഞാൻ എെന്റ
മുഖം അവരിൽ നിന്നു തിരിക്കും. അവർ
എെന്റ അമൂല്യസ്ഥലെത്ത അശുദ്ധമാക്കും;
കവർച്ചക്കാർ അതിനകത്ത് കടന്ന് അതിെന
അശുദ്ധമാക്കും. 23 േദശം രക്തപാതകംെകാണ്ടും
നഗരംസാഹസംെകാണ്ടുംനിറഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ
നീ ഒരു ചങ്ങല ഉണ്ടാക്കുക. 24 ഞാൻ
ജനതകളിൽ അതിദുഷ്ടന്മാരായവെര
വരുത്തും; അവർ അവരുെട വീടുകൾ
ൈകവശമാക്കും;ഞാൻബലവാന്മാരുെട ്രപതാപം
ഇല്ലാെതയാക്കും; അവരുെട വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങൾ
അശുദ്ധമായിത്തീരും. 25 നാശം വരുന്നു! അവർ
സമാധാനം അേന്വഷിക്കും; എന്നാൽ അത്
ഇല്ലാെത ഇരിക്കും. 26 അപകടത്തിേന്മൽ
അപകടവും കിംവദന്തിയ്ക്കു പിന്നാെല
കിംവദന്തിയും വന്നുെകാണ്ടിരിക്കും; അവർ
്രപവാചകേനാടു ദർശനംഅേന്വഷിക്കും;എന്നാൽ
പുേരാഹിതെന്റ പക്കൽനിന്ന് ഉപേദശവും
മൂപ്പന്മാരുെട പക്കൽനിന്ന് ആേലാചനയും
നഷ്ടമായിേപ്പാകും. 27 രാജാവു ദുഃഖിക്കും;
്രപഭു നിരാ്രശയനാകും; േദശെത്ത ജനത്തിെന്റ
ൈകകൾ വിറയ്ക്കും; ഞാൻ അവരുെട നടപ്പിനു
തക്കവണ്ണം അവേരാട് പകരം െചയ്യ ം; അവർക്ക്
ന്യായമായതുേപാെല അവെര വിധിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും.
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8
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ആറാം
ആണ്ട് ആറാം മാസം അഞ്ചാം തീയതി, ഞാൻ
ബാബിേലാണിെല വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ,
െയഹൂദാമൂപ്പന്മാർ എെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അേപ്പാൾ അവിെട
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റൈകഎെന്റ േമൽ
വന്നു. 2അേപ്പാൾ ഞാൻ മനുഷ്യസാദൃശത്തിൽ
ഒരു രൂപം കണ്ടു; അവിടുെത്ത അരമുതൽ
കീേഴാട്ട തീേപാെലയും അരമുതൽ േമേലാട്ട
ശുക്ലസ്വർണ്ണത്തിെന്റ ്രപഭേപാെലയും ആയിരുന്നു.
3 അവിടുന്ന് ൈകേപാെല ഒന്ന് നീട്ടി എെന്ന
തലമുടിക്കു പിടിച്ച ; ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ്
എെന്ന ഭൂമിയുെടയും ആകാശത്തിെന്റയും
മദ്ധ്യത്തിേലക്ക് ഉയർത്തി ദിവ്യദർശനങ്ങളിൽ
െയരൂശേലമിൽ വടേക്കാട്ട ള്ള അകെത്ത
വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട
തീഷ്ണത ജനിപ്പിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതാ
ബിംബത്തിെന്റഇരിപ്പിടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 4അവിെട
ഞാൻ സമഭൂമിയിൽ കണ്ട ദർശനംേപാെല
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 അവിടുന്ന് എേന്നാട:്
“മനുഷ്യപു്രതാ, തലെപാക്കി വടേക്കാട്ട
േനാക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ച ; ഞാൻ തലെപാക്കി
വടേക്കാട്ട േനാക്കി; യാഗപീഠത്തിെന്റ വാതിലിനു
വടേക്കാട്ട്, ്രപേവശനകവാടത്തിൽ തെന്ന, ആ
തിക്ഷ്ണതാബിംബെത്ത കണ്ടു. 6 അവിടുന്ന്
എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, അവർ െചയ്യന്നത,്
ഞാൻഎെന്റവിശുദ്ധമന്ദിരം വിട്ട േപാേകണ്ടതിന്
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യി്രസാേയൽഗൃഹം ഇവിെട െചയ്യന്ന
മഹാേമ്ലച്ഛതകൾ തെന്ന, നീ കാണുന്നുേവാ?
ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകൾ നീ കാണും”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 7 അവിടുന്ന് എെന്ന
്രപാകാരത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ െകാണ്ടുേപായി;
ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ ചുവരിൽ ഒരു ദ്വാരം
കണ്ടു. 8 അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
ചുവർ കുത്തിത്തുരക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു;
ഞാൻചുവർ കുത്തിത്തുരന്നേപ്പാൾ ഒരു വാതിൽ
കണ്ടു. 9അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “അകത്ത് െചന്ന്,
അവർ ഇവിെട െചയ്യന്ന കടുത്ത േമ്ലച്ഛതകൾ
േനാക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ച . 10അങ്ങെന ഞാൻ
അകത്ത് െചന്നു; െവറുപ്പായുള്ള ഓേരാ തരം
ഇഴജാതികെളയും മൃഗങ്ങെളയും യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും
ചുറ്റ ം ചുവരിേന്മൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതു
കണ്ടു. 11 അവയുെട മുമ്പിൽ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപതുേപരും
ശാഫാെന്റ മകനായ യയസന്യാവ് അവരുെട
നടുവിലും ഓേരാരുത്തൻ കയ്യിൽ ധൂപകലശം
പിടിച്ച െകാണ്ടു നിന്നു; േമഘതുല്യമായ
ധൂപത്തിെന്റ വാസന െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
12അേപ്പാൾ അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാർ ഇരുട്ടത്ത്,
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ബിംബങ്ങള െട
അറകളിൽ െചയ്യന്നത് നീ കാണുന്നുേവാ?
‘യേഹാവ നെമ്മ കാണുന്നില്ല, യേഹാവ
േദശെത്ത വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അവർ
പറയുന്നു” എന്നരുളിെച്ചയ്തു. 13 “അവർ
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ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകൾ െചയ്യന്നത്
നീ കാണും” എന്നും അവിടുന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 14 അവിടുന്ന് എെന്ന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ വടേക്കാട്ട ള്ള
വാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി;
അവിെട സ്്രതീകൾ തമ്മൂസിെനക്കുറിച്ച*്
കരഞ്ഞുെകാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
15 അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
കാണുന്നുേവാ? ഇതിലും വലിയ േമ്ലച്ഛതകെള
ഇനിയും കാണും” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
16 അവിടുന്ന് എെന്ന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ
െകാണ്ടുേപായി; യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ മണ്ഡപത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും
മദ്ധ്യത്തിൽഏകേദശം ഇരുപത്തഞ്ച് പുരുഷന്മാർ
അവരുെട പുറം യേഹാവയുെട മന്ദിരത്തിെന്റ
േനെരയും മുഖം കിഴേക്കാട്ട ം തിരിച്ച െകാണ്ട്
നിന്നിരുന്നു;അവർകിഴേക്കാട്ട േനാക്കി സൂര്യെന
നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു. 17 അേപ്പാൾ
അവിടുന്ന് എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
കാണുന്നുേവാ? െയഹൂദാഗൃഹം ഇവിെട
െചയ്യന്ന േമ്ലച്ഛതകൾ േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ, അവർ
എെന്ന അധികമധികം േകാപിപ്പിക്കുവാൻ
േദശം സാഹസംെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നത്?
കണ്ടിേല്ല അവർ മരച്ചില്ല മൂക്കിൽ

* 8. 14 തമ്മൂസിെനക്കുറിച്ച് പുരാതന മധ്യപൂര് വ േദശത്ത്
ഒരു െചടി നശിക്കുേമ്പാള് തമ്മൂസ് എന്ന േദവന് നശിക്കുകയും
െതാട്ടടുത്ത വര ്ഷം ഉയിര ്െത്തഴുേന്നല്ക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന്
വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സ്്രതീകള ് തമ്മൂസിെന്റ മരണത്തില ്
വിലപിച്ചിരുന്നു
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െതാടുവിക്കുന്നത?് 18 ആകയാൽ ഞാനും
േ്രകാധേത്താെട ്രപവർത്തിക്കും; എെന്റ കണ്ണിന്
ആദരവ് േതാന്നുകയില്ല; ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കുകയുമില്ല; അവർ അത്യ ച്ചത്തിൽ
എേന്നാട് നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ അേപക്ഷ
േകൾക്കുകയില്ല”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.

9
1 അനന്തരം ഞാൻ േകൾെക്ക ൈദവം
അത്യ ച്ചത്തിൽ വിളിച്ച : “നഗരത്തിൽ ശിക്ഷ
നൽകുന്നവെര അടുത്തു വരുമാറാക്കുവിൻ;
ഓേരാരുത്തനും നാശകരമായ ആയുധം
കയ്യിൽ എടുക്കെട്ട” എന്ന് കല്പിച്ച . 2അേപ്പാൾ
ആറ് പുരുഷന്മാർ, ഓേരാരുത്തനും െവണ്മഴു
കയ്യിൽ എടുത്തുെകാണ്ട് വടേക്കാട്ട ള്ള
മുകളിലെത്ത പടിവാതിലിെന്റ വഴിയായി വന്നു;
അവരുെട നടുവിൽ ശണവസ്്രതം ധരിച്ച്
അരയിൽ എഴുത്തുകാരെന്റ മഷിക്കുപ്പിയുമായി
ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ അകത്ത്
െചന്ന് താ്രമയാഗപീഠത്തിെന്റ അരികിൽ
നിന്നു. 3 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്വം, അത് ഇരുന്നിരുന്ന െകരൂബിേന്മൽനിന്ന്
ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ വന്നിരുന്നു;
പിെന്നഅവിടുന്ന,് ശണവസ്്രതം ധരിച്ച് അരയിൽ
എഴുത്തുകാരെന്റ മഷിക്കുപ്പിയുമായി നിന്നിരുന്ന
പുരുഷെന വിളിച്ച . 4 അവേനാട് യേഹാവ:
“നീ നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ, െയരൂശേലമിെന്റ
നടുവിൽകൂടി െചന്ന്, അതിൽ നടക്കുന്ന
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം കാരണം െനടുവീർപ്പിട്ട
കരയുന്ന പുരുഷന്മാരുെട െനറ്റികളിൽ ഒരു



െയെഹസ്േകൽ 9:5 xxvii െയെഹസ്േകൽ 9:9

അടയാളം ഇടുക”എന്ന് കല്പിച്ച . 5 മറ്റള്ളവേരാട്
ഞാൻ േകൾെക്ക അവിടുന്ന:് “നിങ്ങൾ അവെന്റ
പിന്നാെല നഗരത്തിൽകൂടി െചന്നു െവട്ട വിൻ!
നിങ്ങള െട കണ്ണിന് ആദരവ് േതാന്നരുത;്
നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുകയുമരുത.്
6 വൃദ്ധന്മാെരയും യൗവനക്കാെരയും
കന്യകമാെരയും കുഞ്ഞുങ്ങെളയും
സ്്രതീകെളയും െകാന്നുകളയുവിൻ! എന്നാൽ
അടയാളമുള്ള ഒരുത്തെനയും െതാടരുത;് എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ തെന്ന തുടങ്ങുവിൻ” എന്ന്
കല്പിച്ച ; അങ്ങെന അവർ ആലയത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂപ്പന്മാരുെട
ഇടയിൽ തുടങ്ങി. 7 അവിടുന്ന് അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ആലയെത്ത അശുദ്ധമാക്കി,
്രപാകാരങ്ങെള നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു
നിറയ്ക്കുവിൻ; പുറെപ്പടുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച .
അങ്ങെന അവർ പുറെപ്പട്ട,് െയരുശേലം
നഗരത്തിൽ സംഹാരം നടത്തി. 8 അവെര
െകാന്നുകളഞ്ഞേശഷം ഞാൻ മാ്രതം േശഷിച്ച ;
ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു; “അേയ്യാ, യേഹാവയായ
കർത്താേവ, െയരൂശേലമിേന്മൽ അങ്ങയുെട
േ്രകാധം പകരുന്നതിനാൽ യി്രസാേയലിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവെര ഒെക്കയും സംഹരിക്കുേമാ?”
എന്നു നിലവിളിച്ച പറഞ്ഞു. 9അതിന് അവിടുന്ന്
എേന്നാട:് “യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റയും
െയഹൂദാഗൃഹത്തിെന്റയും അകൃത്യം
ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്നു; േദശം
രക്തപാതകംെകാണ്ടും നഗരം
അന്യായംെകാണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
‘യേഹാവ േദശെത്ത വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു;
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യേഹാവ കാണുന്നില്ല’ എന്ന് അവർ
പറയുന്നുവേല്ലാ. 10 ഞാേനാ എെന്റ കണ്ണിന്
ആദരവ് േതാന്നാെതയും ഞാൻ കരുണ
കാണിക്കാെതയുംഅവരുെട നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം
അവരുെട തലേമൽ പകരം െകാടുക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 11ശണവസ്്രതംധരിച്ച്അരയിൽ
മഷിക്കുപ്പിയുമായുള്ള പുരുഷൻ: “എേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ െചയ്തിരിക്കുന്നു”എന്ന്
േബാധിപ്പിച്ച .

10
1 അനന്തരം ഞാൻ േനാക്കിയേപ്പാൾ
െകരൂബുകള െട തലയ്ക്കുമീെത
ഉണ്ടായിരുന്ന വിതാനത്തിൽ നീലക്കല്ല േപാെല
സിംഹാസനത്തിെന്റ സാദൃശ്യത്തിൽ
ഒരു രൂപം അവയുെടേമൽ കാണെപ്പട്ട .
2 അവിടുന്ന് ശണവസ്്രതം ധരിച്ച പുരുഷേനാടു
സംസാരിച്ച : “നീ െകരൂബിെന്റ കീഴിൽ
തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ച്രകങ്ങള െട
നടുവിൽ െചന്ന് െകരൂബുകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
നിെന്റ ൈക നിറെയ തീക്കനൽ എടുത്ത്
നഗരത്തിേന്മൽ വിതറുക” എന്ന് കല്പിച്ച ;
അങ്ങെനഞാൻകാൺെകഅവൻ െചന്നു. 3ആ
പുരുഷൻ അകത്ത് െചല്ല േമ്പാൾ െകരൂബുകൾ
ആലയത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്തുനിന്നു;
േമഘവും അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരുന്നു. 4 എന്നാൽ യേഹാവയുെട
മഹത്ത്വം െകരൂബിേന്മൽനിന്നു െപാങ്ങി,
ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിക്കു മീെത നിന്നു;
ആലയം േമഘംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു;
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്രപാകാരവും യേഹാവയുെട മഹത്വത്തിെന്റ
േശാഭയാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. 5 െകരൂബുകള െട
ചിറകുകള െട ശബ്ദം പുറെത്ത ്രപാകാരംവെര
സർവ്വശക്തനായ ൈദവം സംസാരിക്കുന്ന
നാദംേപാെല േകൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
6 എന്നാൽ അവിടുന്ന് ശണവസ്്രതം ധരിച്ച
പുരുഷേനാട:് “നീ െകരൂബുകള െട ഇടയിൽനിന്ന്,
തിരിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ച്രകങ്ങള െട
നടുവിൽനിന്നു തെന്ന, തീ എടുക്കുക” എന്ന്
കല്പിച്ചേപ്പാൾ അവൻ െചന്ന് ച്രകങ്ങള െട
അരികിൽനിന്നു. 7ഒരുെകരൂബ,്െകരൂബുകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് തെന്റ ൈക െകരൂബുകള െട
നടുവിലുള്ള തീയിേലക്ക് നീട്ടി കുെറ എടുത്തു
ശണവസ്്രതം ധരിച്ചവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു;
അവൻ അത് വാങ്ങി പുറെപ്പട്ട േപായി.
8 െകരൂബുകള െട ചിറകുകൾക്കു കീഴിൽ
മനുഷ്യെന്റ ൈകേപാെല ഒന്ന് കാണെപ്പട്ട .
9 ഞാൻ െകരൂബുകള െട അരികിൽ നാല്
ച്രകം കണ്ടു; ഓേരാ െകരൂബിനരികിലും ഓേരാ
ച്രകം ഉണ്ടായിരുന്നു; ച്രകങ്ങള െട കാഴ്ച
പുഷ്പരാഗംേപാെല ആയിരുന്നു. 10അവയുെട
കാഴ്ചേയാ നാലിനും ഒരുേപാെലയുള്ള
രൂപം ആയിരുന്നു; ച്രകത്തിൽകൂടി മെറ്റാരു
ച്രകം ഉള്ളതുേപാെല തെന്ന. 11 അവയ്ക്കു
നാല് ഭാഗേത്തക്കും േപാകാം; തിരിയുവാൻ
ആവശ്യമില്ലാെത, തലതിരിയുന്ന ഭാഗേത്തക്ക്
അതിെന്റപിന്നാെലഅവ േപാകും; േപാകുേമ്പാൾ
തിരിയുകയുമില്ല. 12 അവയുെട ശരീരം
മുഴുവനും പിൻഭാഗത്തും ൈകയിലും ചിറകിലും
ച്രകത്തിലും, നാലിനും ഉള്ള ച്രകത്തിൽ
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തെന്ന, ചുറ്റ ം അടുത്തടുത്ത് കണ്ണ കൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 13ച്രകങ്ങൾക്ക,്ഞാൻ േകൾെക്ക
“ചുഴലികൾ”എന്ന് േപര് വിളിച്ച . 14ഓേരാന്നിനും
നന്നാലു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്നാമെത്ത
മുഖം െകരൂബ് മുഖവും രണ്ടാമേത്തത്
മാനുഷമുഖവും മൂന്നാമേത്തത് സിംഹമുഖവും
നാലാമേത്തത് കഴുകുമുഖവും ആയിരുന്നു.
15 െകരൂബുകൾ മുകളിേലക്ക് െപാങ്ങി;
ഇത് ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച
കണ്ട ജീവി തെന്ന. 16 െകരൂബുകൾ
േപാകുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം അവേയാെടാപ്പം
േപാകും; ഭൂമിയിൽനിന്നു െപാങ്ങുവാൻ
െകരൂബുകൾ ചിറകു വിടർത്തുേമ്പാൾ ച്രകങ്ങൾ
അവയുെട പാർശ്വത്തിൽനിന്ന് വിട്ട മാറുകയില്ല.
17 ജീവിയുെട ആത്മാവ് ച്രകങ്ങളിൽ
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട് അവ നില്ക്കുേമ്പാൾ
ഇവയും നില്ക്കും; അവ െപാങ്ങുേമ്പാൾ
ഇവയും െപാങ്ങും. 18 പിെന്ന യേഹാവയുെട
മഹത്ത്വം ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടി വിട്ട് പുറെപ്പട്ട്
െകരൂബുകളിൻ മീെത വന്നുനിന്നു. 19അേപ്പാൾ
െകരൂബുകൾ ചിറകുവിടർത്തി,ഞാൻ കാൺെക
ഭൂമിയിൽനിന്നു മുകളിേലക്കുെപാങ്ങി; അവ
െപാങ്ങിയേപ്പാൾ ച്രകങ്ങള ം അവേയാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരുന്നു; എല്ലാംകൂടി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ കിഴെക്ക പടിവാതില്ക്കൽ
െചന്നുനിന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
മഹത്ത്വവും അവയ്ക്കു മീെത നിന്നു.
20 ഇത് ഞാൻ െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ കീഴിൽ കണ്ട
ജീവി തെന്ന; അവ ‘െകരൂബുകൾ’ എന്ന്
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ഞാൻ ്രഗഹിച്ച . 21 ഓേരാന്നിനും നന്നാലു
മുഖവും നന്നാലു ചിറകും ഉണ്ടായിരുന്നു;
ചിറകിൻ കീഴിൽ മാനുഷൈകേപാെല
ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു; 22അവയുെട മുഖരൂപം ഞാൻ
െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച കണ്ടമുഖങ്ങൾതെന്ന
ആയിരുന്നു; അവയുെട രൂപവും അ്രപകാരം
തെന്ന; അവ ഓേരാന്നും േനെര മുേമ്പാട്ട തെന്ന
േപാകും.

11
1 അനന്തരം ആത്മാവ് എെന്ന എടുത്ത്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ കിഴേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള കിഴെക്ക പടിവാതില്ക്കൽ
െകാണ്ടുേപായി; പടിവാതിലിെന്റ
്രപേവശനകവാടത്തിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച്
പുരുഷന്മാെരയും അവരുെട നടുവിൽ
ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരായ അസ്സ രിെന്റ
മകൻ യയസന്യാവിെനയും െബനായാവിെന്റ
മകൻ െപലത്യാവിെനയും കണ്ടു. 2 അവിടുന്ന്
എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇവർഈ നഗരത്തിൽ
നീതിേകട് നിരൂപിച്ച് ദുരാേലാചന കഴിക്കുന്ന
പുരുഷന്മാരാകുന്നു. 3 ‘വീടുകൾ പണിയുവാൻ
സമയം അടുത്തിട്ടില്ല; ഈ നഗരം കുട്ടകവും
നാം മാംസവുമാകുന്നു’ എന്ന് അവർ പറയുന്നു.
4 അതുെകാണ്ട് അവെരക്കുറിച്ച ്രപവചിക്കുക,
മനുഷ്യപു്രതാ, ്രപവചിക്കുക” എന്ന് കല്പിച്ച .
5 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
എെന്റ േമൽ വന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “നീ
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ
ഇ്രപകാരംപറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;നിങ്ങള െടമനസ്സിൽ
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േതാന്നുന്ന കാര്യങ്ങള ം ഞാൻ അറിയുന്നു.
6 നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൽ നിഹതന്മാെര
വർദ്ധിപ്പിച്ച് വീഥികെള നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു
നിറച്ച മിരിക്കുന്നു. 7അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽ വീഴ്ത്തിയ
നിഹതന്മാർ മാംസവും ഈ നഗരം കുട്ടകവും
ആകുന്നു; എന്നാൽ നിങ്ങെള ഞാൻ അതിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കും. 8 നിങ്ങൾ
വാളിെന േപടിക്കുന്നു; വാളിെന തെന്ന ഞാൻ
നിങ്ങള െടേനെര വരുത്തും”എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9ഞാൻ നിങ്ങെള
അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ച്
അന്യന്മാരുെടകയ്യിൽഏല്പിച്ച് നിങ്ങള െടഇടയിൽ
ന്യായവിധി നടത്തും. 10 നിങ്ങൾ വാളാൽ
വീഴും; യി്രസാേയലിെന്റ അതിർത്തിയിൽവച്ച്
ഞാൻ നിങ്ങെള ന്യായംവിധിക്കും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 11ഈ നഗരം
നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടകം ആയിരിക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾ
അതിനകത്ത് മാംസവും ആയിരിക്കുകയില്ല;
യി്രസാേയലിെന്റ അതിർത്തിയിൽവച്ച തെന്ന
ഞാൻ നിങ്ങെള ന്യായംവിധിക്കും. 12 എെന്റ
ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുകേയാ എെന്റ ന്യായങ്ങെള
ആചരിക്കുകേയാ െചയ്യാെത, ചുറ്റ മുള്ള
ജനതകള െട ന്യായങ്ങെള ്രപമാണിച്ച നടന്ന
നിങ്ങൾ, ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അറിയും”.
13 ഞാൻ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന െബനായാവിെന്റ മകനായ െപലത്യാവ്
മരിച്ച ; അേപ്പാൾ ഞാൻ കവിണ്ണ വീണ്
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ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച : “അേയ്യാ, യേഹാവയായ
കർത്താേവ, യി്രസാേയലിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര
നീ അേശഷം മുടിച്ച കളയുേമാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 15 “മനുഷ്യപു്രതാ,
‘യേഹാവേയാട് അകന്നുനില്ക്കുവിൻ!
ഞങ്ങൾക്കാകുന്നു ഈ േദശം അവകാശമായി
നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത’് എന്നല്ലേയാ െയരൂശേലം
നിവാസികൾ, നിെന്റ ചാർച്ചക്കാരായ നിെന്റ
സേഹാദരന്മാേരാടും മുഴുവൻ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താടും പറയുന്നത.് 16 അതുെകാണ്ട്
നീ പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അവെര
ദൂരത്ത് ജനതകള െട ഇടയിേലക്ക് നീക്കി
രാജ്യങ്ങളിൽ ചിതറിച്ച കളഞ്ഞുെവങ്കിലും,
അവർ േപായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ
ഞാൻ അവർക്ക് അല്പകാലേത്തക്ക് ഒരു
വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരിക്കും”. 17 “ആകയാൽ
നീ പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിങ്ങെള
ജനതകളിൽനിന്ന് േശഖരിച്ച്, നിങ്ങൾ
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്
കൂട്ടിേച്ചർത്ത് യി്രസാേയൽേദശം നിങ്ങൾക്ക്
തരും. 18അവർ അവിെട വന്ന്,അതിെല സകല
മലിനബിംബങ്ങെളയും േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളയും
നീക്കിക്കളയും. 19അവർഎെന്റചട്ടങ്ങളിൽനടന്ന്
എെന്റ വിധികൾ ്രപമാണിച്ച് ആചരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അവർക്ക് േവെറാരു ഹൃദയം
നല്കുകയും പുതിെയാരു ആത്മാവിെന
ഉള്ളിൽ ആക്കുകയും െചയ്യ ം; കല്ലായുള്ള
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ഹൃദയം ഞാൻ അവരുെട ജഡത്തിൽനിന്ന്
നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം അവർക്ക്
െകാടുക്കും. 20 അവർ എനിക്ക് ജനമായും
ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും.
21 എന്നാൽ അവരുെട മലിനബിംബങ്ങള െടയും
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങള െടയും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്
നടക്കുന്നവർക്ക,് ഞാൻ അവരുെട
നടപ്പിനു തക്കവിധം അവരുെട തലേമൽ
പകരം െകാടുക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 22 അനന്തരം
െകരൂബുകൾ ചിറകുവിടർത്തി; ച്രകങ്ങള ം
അവേയാെടാപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ മഹത്ത്വവും അവക്കുമീെത
ഉണ്ടായിരുന്നു. 23 യേഹാവയുെട മഹത്വം
നഗരത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് മുകളിേലക്ക്
െപാങ്ങി നഗരത്തിന് കിഴക്കുവശത്തുള്ള
പർവ്വതത്തിേന്മൽ നിന്നു. 24 എന്നാൽ
ആത്മാവ് എെന്ന എടുത്ത,് ദർശനത്തിൽ
ൈദവാത്മാവിനാൽ തെന്ന, കല്ദയേദശത്ത്
്രപവാസികള െടഅടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു;ഞാൻ
കണ്ട ദർശനം എെന്നവിട്ട െപാങ്ങിേപ്പായി.
25 ഞാൻ യേഹാവ എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയ
അവിടുെത്തസകലവചനങ്ങള ം ്രപവാസികേളാടു
്രപസ്താവിച്ച .

12
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
മത്സരഗൃഹത്തിെന്റ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു;
കാണുവാൻകണ്ണ െണ്ടങ്കിലുംഅവർകാണുന്നില്ല;
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േകൾക്കുവാൻ െചവിയുെണ്ടങ്കിലും അവർ
േകൾക്കുന്നില്ല; അവർ മത്സരഗൃഹമാണേല്ലാ.
3 ആകയാൽ മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
യാ്രതാസാമ്രഗികൾ ഒരുക്കി പകൽ
സമയത്ത് അവർ കാണുേമ്പാൾ പുറെപ്പടുക;
അവർ കാണുേമ്പാൾ നിെന്റ സ്ഥലം വിട്ട്
മെറ്റാരു സ്ഥലേത്തക്ക് യാ്രത പുറെപ്പടുക;
മത്സരഗൃഹെമങ്കിലും ഒരുപേക്ഷ അവർ കണ്ട്
്രഗഹിക്കുമായിരിക്കും. 4 നിെന്റ സാധനങ്ങൾ നീ
പകൽ സമയത്ത് അവർ കാണുേമ്പാൾ പുറത്ത്
െകാണ്ടുവരണം; ൈവകുേന്നരത്ത് അവർ
കാൺെക ്രപവാസത്തിനു േപാകുന്നവെരേപ്പാെല
നീ പുറെപ്പടണം. 5അവർകാണുേമ്പാൾനീ മതിൽ
കുത്തിത്തുരന്ന് അതിൽകൂടി അത് പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകണം. 6 അവർ കാണുേമ്പാൾ
നീ അത് േതാളിൽ ചുമന്നുെകാണ്ട് ഇരുട്ടത്ത്
യാ്രത പുറെപ്പടണം; നിലം കാണാത്തവിധം
നിെന്റ മുഖം മൂടിെക്കാള്ളണം; ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന് ഒരു അടയാളം
ആക്കിയിരിക്കുന്നു”. 7എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ െചയ്തു; യാ്രതാസാമ്രഗികൾേപാെല
ഞാൻ എെന്റ സാധനങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത്
പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന,് ൈവകുേന്നരത്ത് ഞാൻ
എെന്റ ൈകെകാണ്ട് മതിൽ കുത്തിത്തുരന്ന്
ഇരുട്ടത്ത് അത് പുറത്തു െകാണ്ടുവന്ന,്
അവർ കാണത്തക്കവിധം േതാളിൽ ചുമന്നു.
8 എന്നാൽ രാവിെല യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 9 “മനുഷ്യപു്രതാ,
മത്സരഗൃഹമായ യി്രസാേയൽഗൃഹം നിേന്നാട:് ‘നീ
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എന്ത് െചയ്യന്നു’ എന്ന് േചാദിച്ചില്ലേയാ?” 10ഈ
അരുളപ്പാട് െയരൂശേലമിെല ‘്രപഭുക്കന്മാർക്കും
അവരുെട ചുറ്റ ം വസിക്കുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനും ഉള്ളത്’ എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് നീ
അവേരാടു പറയുക. 11 ‘ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
അടയാളമാകുന്നു’ എന്ന് നീ പറയുക; ഞാൻ
െചയ്തതുേപാെല അവർക്ക് ഭവിക്കും; അവർ
നാടുകടന്ന് ്രപവാസത്തിേലക്ക് േപാേകണ്ടിവരും.
12 അവരുെട ഇടയിലുള്ള ്രപഭു ഇരുട്ടത്ത്
േതാളിൽ ചുമടുമായി പുറെപ്പടും; അത്
പുറത്ത് െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് അവർ
മതിൽ കുത്തിത്തുരക്കും; കണ്ണ െകാണ്ട് നിലം
കാണാതിരിക്കത്തക്കവിധം അവൻ മുഖം മൂടും.
13 ഞാൻ എെന്റ വല അവെന്റേമൽ വീശും;
അവൻ എെന്റ െകണിയിൽ അകെപ്പടും; ഞാൻ
അവെന കല്ദയരുെട േദശത്ത് ബാേബലിൽ
െകാണ്ടുേപാകും; എങ്കിലും അവൻ അതിെന
കാണാെത അവിെടവച്ച് മരിക്കും. 14അവെന്റ
ചുറ്റ മുള്ള സഹായികൾ എല്ലാവെരയും
അവെന്റ പടക്കൂട്ടങ്ങെള ഒെക്കയും ഞാൻ നാല്
ദിക്കിേലക്കും ചിതറിച്ച കളയുകയും അവരുെട
പിന്നാെല വാള രുകയും െചയ്യ ം. 15 ഞാൻ
അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിതറിച്ച്
േദശങ്ങളിൽ ചിന്നിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് അവർ അറിയും. 16 എന്നാൽ അവർ
േപായിരിക്കുന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽഅവരുെട
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം വിവരിച്ച പറേയണ്ടതിന്
ഞാൻ അവരിൽ ഏതാനുംേപെര വാൾ, ക്ഷാമം,
മഹാമാരി എന്നിവയിൽനിന്ന് േശഷിപ്പിക്കും;
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ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.
17യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ; 18 “മനുഷ്യപു്രതാ, നടുക്കേത്താെട
അപ്പംതിന്നുകയും വിറയേലാടും േപടിേയാടുംകൂടി
െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ക. 19 േദശത്തിെല
ജനേത്താട് നീ പറേയണ്ടത:് ‘െയരൂശേലം
നിവാസികെളയും യി്രസാേയൽ േദശെത്തയും
കുറിച്ച് യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവരുെട േദശം
അതിെല സകലനിവാസികള െടയും
സാഹസംനിമിത്തം അതിെന്റ നിറേവാടുകൂടി
ശൂന്യമായിേപ്പാകുന്നതുെകാണ്ട് അവർ
േപടിേയാെട അപ്പം തിന്നുകയും അമ്പരേപ്പാെട
െവള്ളംകുടിക്കുകയുംെചയ്യ ം. 20നിവാസികള ള്ള
പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യവും േദശം നിർജ്ജനവും
ആയിത്തീരും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും”.

21 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 22 “മനുഷ്യപു്രതാ,
‘കാലം നീണ്ടുേപാകും; ദർശനെമാെക്കയും
ഫലിക്കാെതേപാകും’ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
യി്രസാേയൽ േദശത്ത് ഒരു പഴെഞ്ചാല്ല ള്ളത്
എന്താണ?് 23 അതുെകാണ്ട് നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“ഞാൻ ഈ പഴെഞ്ചാല്ല് നിർത്തലാക്കും;
അവർ യി്രസാേയലിൽ ഇനി അത് ഒരു
പഴെഞ്ചാല്ലായി ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല; കാലവും
സകലദർശനത്തിെന്റയും നിവൃത്തിയും
അടുത്തിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അവേരാട്
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്രപസ്താവിക്കുക”. 24 “യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ
ഇനി കപടദർശനവും വ്യാജ്രപശ്നവും
ഉണ്ടാകുകയില്ല. 25 യേഹാവയായ ഞാൻ
്രപസ്താവിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന വചനം
്രപസ്താവിക്കും; അത് താമസിയാെത
നിവൃത്തിയാകും; മത്സരഗൃഹേമ,
നിങ്ങള െട കാലത്ത് തെന്ന ഞാൻ വചനം
്രപസ്താവിക്കുകയുംനിവർത്തിക്കുകയുംെചയ്യ ം”
എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

26 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 27 “മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽഗൃഹം: ‘ഇവൻ ദർശിക്കുന്ന ദർശനം
വളെരനാളേത്തക്കുള്ളതുംഇവൻ്രപവചിക്കുന്നത്
ദീർഘകാലേത്തക്കുള്ളതും ആകുന്നു’ എന്ന്
പറയുന്നു. 28 “അതുെകാണ്ട് നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത്:യേഹാവയായകർത്താവ്ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എെന്റ വചനങ്ങളിൽ ഒന്നും
ഇനി താമസിക്കുകയില്ല;ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കുന്ന
വചനം നിവൃത്തിയാകും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

13
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയലിൽ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് നീ ഇ്രപകാരം
്രപവചിക്കുക; സ്വന്തഹൃദയങ്ങളിൽനിന്നു
്രപവചിക്കുന്നവരായ അവേരാട് പറേയണ്ടത:്
“യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ!
3 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘സ്വന്തമനസ്സിെനയും
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങെളയും പിന്തുടരുന്ന
ബുദ്ധിെകട്ട ്രപവാചകന്മാർക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 4 യി്രസാേയേല, നിെന്റ ്രപവാചകന്മാർ
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങളിെല കുറുക്കന്മാെരേപ്പാെല
ആയിരിക്കുന്നു. 5 യേഹാവയുെട നാളിൽ
യുദ്ധത്തിൽ ഉറച്ച നില്േക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
ഇടിവുകളിൽ കയറിയിട്ടില്ല, യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനുേവണ്ടി മതിൽ െകട്ടിയിട്ട മില്ല.
6 അവർ വ്യാജവും കള്ള്രപശ്നവും ദർശിച്ചിട്ട്
‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട’് എന്നു പറയുന്നു;
യേഹാവ അവെര അയച്ചിട്ടില്ലാതിരിെക്ക,
വചനം നിവൃത്തിയായ് വരുെമന്ന് അവർ
ആശിക്കുന്നു. 7ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്യാതിരിെക്ക
‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട’് എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ കപടദർശനം
ദർശിക്കുകയും വ്യാജ്രപശ്നം പറയുകയും
അല്ലേയാ െചയ്തിരിക്കുന്നത?്

8 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ വ്യാജം
്രപസ്താവിച്ച് കാപട്യം ദർശിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട,്
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
9വ്യാജം ദർശിക്കുകയുംകള്ള്രപശ്നംപറയുകയും
െചയ്യന്ന ്രപവാചകന്മാർക്ക് എെന്റ ൈക
വിേരാധമായിരിക്കും; എെന്റ ജനത്തിെന്റ
ആേലാചനാസഭയിൽ അവർ ഇരിക്കുകയില്ല;
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ േപരുവിവരപട്ടികയിൽ
അവെര എഴുതുകയില്ല; യി്രസാേയൽേദശത്തിൽ
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അവർ കടക്കുകയുമില്ല; ഞാൻ യേഹാവയായ
കർത്താവ് എന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും. 10സമാധാനം
ഇല്ലാെതയിരിക്കുേമ്പാൾ “സമാധാനം”
എന്നു പറഞ്ഞ് അവർ എെന്റ ജനെത്ത
ചതിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ടും, ഒരുവൻ ഭിത്തി
പണിത്, അവർ അതിൽ പാകെപ്പടുത്താത്ത
കുമ്മായം പൂശിക്കളയുന്നതുെകാണ്ടും
11 അടർന്നുവീഴത്തക്കവണ്ണം കുമ്മായം
പൂശുന്നവേരാട് നീ പറേയണ്ടത്: “െപരുമഴ
െചാരിയും; ഞാൻ ആലിപ്പഴം െപാഴിയിച്ച്
െകാടുങ്കാറ്റ് അടിപ്പിക്കും”. 12 “ഭിത്തി
വീണിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ പൂശിയ കുമ്മായം
എവിെടേപ്പായി” എന്ന് നിങ്ങേളാടു
പറയുകയില്ലേയാ? 13 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധത്തിൽ
ഒരു െകാടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുമാറാക്കും; എെന്റ
േകാപത്തിൽ െപരുമഴ െപയ്യിക്കും; എെന്റ
േ്രകാധത്തിൽ നാശകരമായ വലിയ ആലിപ്പഴം
െപാഴിക്കും. 14 നിങ്ങൾ കുമ്മായം പൂശിയ
ഭിത്തി ഞാൻ ഇങ്ങെന ഇടിച്ച് നിലത്തു തള്ളിയിട്ട്
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം െവളിെപ്പടുത്തും;
അത് വീഴും; നിങ്ങൾ അതിെന്റ നടുവിൽ
നശിച്ച േപാകും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും”. 15 അങ്ങെന ഞാൻ ഭിത്തിേമലും
അതിന് കുമ്മായം പൂശിയവരുെടേമലും
എെന്റ േ്രകാധം നിറേവറ്റിയിട്ട് നിങ്ങേളാട:്
16 “ഇനി ഭിത്തിയില്ല; അതിന് കുമ്മായം
പൂശിയവരായി, െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച്
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്രപവചിച്ച,് സമാധാനമില്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ
അതിന് സമാധാനദർശനങ്ങെള ദർശിക്കുന്ന
യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാചകന്മാരും ഇല്ല” എന്ന്
പറയും എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

17 “നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, സ്വന്തവിചാരം
്രപവചിക്കുന്നവരായ നിെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതിമാരുെടേനെര നിെന്റ മുഖംതിരിച്ച്അവർക്ക്
വിേരാധമായി ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ:
18 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േദഹികെള
േവട്ടയാേടണ്ടതിന്ൈകത്തണ്ടുകൾക്ക് ഒെക്കയും
മാ്രന്തികചരടുകള ം, ഏതു ഉയരം ഉള്ളവരുെടയും
തലയ്ക്കു േയാജിച്ച മൂടുപടങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കുന്ന
സ്്രതീകൾക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ
എെന്റ ജനത്തിൽ ചില േദഹികെള േവട്ടയാടി
െകാല്ല കയും നിങ്ങള െട ആദായത്തിനായി ചില
േദഹികെളജീവേനാെട രക്ഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു.
19 മരിക്കരുതാത്ത േദഹികെള െകാേല്ലണ്ടതിനും
ജീവിച്ചിരിക്കരുതാത്ത േദഹികെള ജീവേനാെട
രക്ഷിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങൾ, വ്യാജം േകൾക്കുന്ന
എെന്റ ജനേത്താടു വ്യാജം പറയുന്നതിനാൽ
എെന്റജനത്തിെന്റഇടയിൽഒരു പിടി യവത്തിനും
ഒരു അപ്പക്കഷണത്തിനും േവണ്ടി എെന്ന
അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു”. 20 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േദഹികെള പക്ഷികെളേപ്പാെല
േവട്ടയാടുന്ന നിങ്ങള െട മാ്രന്തികചരടുകൾക്ക്
ഞാൻ വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെയ
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നിങ്ങള െട ഭുജങ്ങളിൽനിന്നു പറിച്ച കീറി,
േദഹികെള, നിങ്ങൾ പക്ഷികെളേപ്പാെല
േവട്ടയാടുന്ന േദഹികെളത്തെന്ന, വിടുവിക്കും
21 നിങ്ങള െട മൂടുപടങ്ങെളയും ഞാൻ
പറിച്ച കീറി എെന്റ ജനെത്ത നിങ്ങള െട
ൈകയിൽനിന്ന് വിടുവിക്കും; അവർ ഇനി
നിങ്ങള െടകയ്യിൽേവട്ടയായിരിക്കുകയില്ല;ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 22 ഞാൻ
ദുഃഖിപ്പിക്കാത്ത നീതിമാെന്റ ഹൃദയെത്ത നിങ്ങൾ
വ്യാജത്താൽദുഃഖിപ്പിക്കുകയുംതെന്റദുർമ്മാർഗ്ഗം
വിട്ട തിരിഞ്ഞു ജീവരക്ഷ ്രപാപിക്കാത്തവിധം
ദുഷ്ടെന നിങ്ങൾ ൈധര്യെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് 23 നിങ്ങൾ ഇനി വ്യാജം
ദർശിക്കുകേയാ ്രപശ്നം പറയുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല;ഞാൻഎെന്റ ജനെത്ത നിങ്ങള െട
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും.

14
1 യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ
എെന്റ അടുക്കൽവന്ന് എെന്റ മുമ്പിൽ
ഇരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
3 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ പുരുഷന്മാർ അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ച്
അവരുെട അകൃത്യകാരണം അവരുെട
മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ േചാദിച്ചാൽ
ഞാൻ ഉത്തരമരുള േമാ? 4 അതുെകാണ്ട്
നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
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“യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിൽ തെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള
ഹൃദയത്തിൽ സ്മരിച്ച ം തെന്റ അകൃത്യകാരണം
തെന്റ മുമ്പിൽ വച്ച ംെകാണ്ട് ്രപവാചകെന്റ
അടുക്കൽ വരുന്ന ഏവേനാടും 5 യേഹാവയായ
ഞാൻ തെന്ന യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത അവരുെട
ഹൃദയെത്ത പിടിച്ചടേക്കണ്ടതിന,് അവെന്റ
വി്രഗഹങ്ങള െട ബഹുത്വത്തിനു തക്കവണ്ണം
ഉത്തരം അരുള ം; അവർ എല്ലാവരും
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾനിമിത്തം എെന്ന
വിട്ടകന്നിരിക്കുന്നുവേല്ലാ”. 6 അതിനാൽ
നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് പറേയണ്ടത:്
“യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ അനുതപിച്ച്
നിങ്ങള െട വി്രഗഹങ്ങെള വിട്ട തിരിയുവിൻ;
നിങ്ങള െട സകല േമ്ലച്ഛബിംബങ്ങളിൽ
നിന്നും നിങ്ങള െട മുഖം തിരിക്കുവിൻ.
7 യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിലും യി്രസാേയലിൽ
വന്നുപാർക്കുന്ന പരേദശികളിലും എെന്ന
വിട്ടകന്ന് തെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള ഹൃദയത്തിൽ
സ്മരിച്ച ം തെന്റ അകൃത്യകാരണം മുമ്പിൽ
വച്ച ംെകാണ്ട് ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ
അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ വരുന്ന ഏവേനാടും
യേഹാവയായ ഞാൻ തെന്ന ഉത്തരം അരുള ം.
8 ഞാൻ ആ മനുഷ്യെന്റ േനെര മുഖംതിരിച്ച്
അവെന ഒരടയാളവും പഴെഞ്ചാല്ല ം ആക്കും;
ഞാൻഅവെനഎെന്റജനത്തിെന്റനടുവിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയും. 9 എന്നാൽ ്രപവാചകൻ
വശീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ട് ഒരു വാക്കു ്രപസ്താവിച്ചാൽ
യേഹാവയായ ഞാൻ ആ ്രപവാചകെന
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വശീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെന്റേനെര
ൈക നീട്ടി അവെന യി്രസാേയൽ ജനത്തിൽനിന്ന്
സംഹരിച്ച കളയും. 10 യി്രസാേയൽഗൃഹം ഇനി
േമൽ എെന്നവിട്ട െതറ്റിേപ്പാകുകയും സകലവിധ
ലംഘനങ്ങള ംെകാണ്ട് അശുദ്ധരായിത്തീരുകയും
െചയ്യാെത അവർ എനിക്ക് ജനവും ഞാൻ
അവർക്ക് ൈദവവും ആയിരിേക്കണ്ടതിന്
11 അവർ അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കും;
േചാദിക്കുന്നവെന്റ അകൃത്യവും ്രപവാചകെന്റ
അകൃത്യവും ഒരുേപാെല ആയിരിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

12 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 13 “മനുഷ്യപു്രതാ
ഒരു േദശംഎേന്നാട് േ്രദാഹിച്ച് പാപം െചയ്യ േമ്പാൾ
ഞാൻ അതിെന്റ േനെര ൈക നീട്ടി, അപ്പം എന്ന
േകാൽ ഒടിച്ച്, ക്ഷാമം വരുത്തി, മനുഷ്യെനയും
മൃഗെത്തയും അതിൽ നിന്നു േഛദിച്ച കളയും.
14 േനാഹ, ദാനീേയൽ, ഇേയ്യാബ് എന്നീ മൂന്നു
പുരുഷന്മാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവർ
അവരുെട നീതിയാൽ സ്വന്തജീവെന മാ്രതേമ
രക്ഷിക്കുകയുള്ള ” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 15 ഞാൻ
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േദശത്തു വരുത്തുകയും ആ
മൃഗങ്ങെള ഭയന്ന് ആരും വഴിേപാകാത്തവിധം
അവ അതിെന നിർജ്ജനമാക്കിയിട്ട് അത്
ശൂന്യമാകുകയും െചയ്താൽ, 16 ആ മൂന്നു
പുരുഷന്മാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും
എന്നാണ, അവർക്ക് പു്രതന്മാെരേയാ
പു്രതിമാെരേയാ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കാെത
അവർ മാ്രതേമ രക്ഷെപ്പടുകയുള്ള ; േദശേമാ
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ശൂന്യമായിേപ്പാകുെമന്ന”് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 17 അെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ ആ േദശത്ത് വാൾ വരുത്തി ‘വാേള,
നീ േദശത്തുകൂടി കടക്കുക’ എന്നു കല്പിച്ച്
മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും 18 അതിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നു പുരുഷന്മാർ
അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, എന്നാണ,
അവർക്ക് പു്രതന്മാെരേയാ പു്രതിമാെരേയാ
രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കാെത, അവർ മാ്രതേമ
രക്ഷെപ്പടുകയുള്ള ” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.് 19അെല്ലങ്കിൽഞാൻ
ആ േദശത്ത് മഹാമാരി അയച്ച്, അതിൽനിന്ന്
മനുഷ്യെരയുംമൃഗങ്ങെളയുംേഛദിച്ച കളയുവാൻ
തക്കവിധം എെന്റ േ്രകാധം രക്തരൂേപണ
അതിേന്മൽപകർന്നാൽ 20േനാഹയുംദാനീേയലും
ഇേയ്യാബുംഅതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും,എന്നാണ,
അവർപു്രതെനേയാ പു്രതിെയേയാ രക്ഷിക്കാെത
അവരുെട നീതിയാൽ സ്വന്തജീവെന മാ്രതേമ
രക്ഷിക്കുകയുള്ള ” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 21 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ നിന്നു മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിന് വാൾ,
ക്ഷാമം, ദുഷ്ടമൃഗം, മഹാമാരി എന്നിങ്ങെന
അനർത്ഥകരമായ ന്യായവിധികൾ നാലും
കൂടി അയച്ചാേലാ? 22 എന്നാൽ പുറെപ്പട്ട
േപാരുവാനുള്ള പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ആയ
ഒരു രക്ഷിതഗണം അതിൽ േശഷിച്ചിരിക്കും;
അവർ പുറെപ്പട്ട് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരും;
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നിങ്ങൾ അവരുെട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം
കണ്ട്, ഞാൻ െയരൂശേലമിനു വരുത്തിയ
അനർത്ഥവും അതിന് വരുത്തിയ സകലവും
െചാല്ലി ആശ്വാസം ്രപാപിക്കും. 23 നിങ്ങൾ
അവരുെട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം കാണുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കും; ഞാൻ
അതിൽ െചയ്തിരിക്കുന്നെതല്ലാം െവറുെതയല്ല
െചയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
കാട്ടിെല വൃക്ഷങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു
െചടിയായിരിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിക്ക് മറ്റ
വൃക്ഷങ്ങെളക്കാൾ എന്ത് വിേശഷതയുള്ള ?
3 ഏെതങ്കിലും പണിക്ക് അതിൽനിന്ന്
മരത്തടി എടുക്കാേമാ? ഏെതങ്കിലും
സാധനം തൂക്കിയിേടണ്ടതിന് അതുെകാണ്ട്
ഒരാണി ഉണ്ടാക്കാേമാ? 4 അതിെന തീക്ക്
ഇരയായി െകാടുക്കുന്നു; തീ അതിെന്റ
രണ്ടറ്റവും ദഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ
നടുമുറിയും െവന്തിരിക്കുന്നു; ഇനി അത്
ഏെതങ്കിലും പണിക്ക് െകാള്ള േമാ? 5 അത്
മുഴുവനായിരുന്നേപ്പാൾതെന്ന ഒരു പണിക്കും
ഉപേയാഗമില്ലാതിരുന്നു; തീ അതിെന
ദഹിപ്പിക്കുകയും അത് ദഹിച്ച േപാകുകയും
െചയ്തേശഷം ഏെതങ്കിലും പണിക്ക്
ഉപകരിക്കുേമാ?” 6അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “കാട്ടിെല
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വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഞാൻ തീക്കിരയാക്കിെക്കാടുത്ത
മുന്തിരിവള്ളിെയേപ്പാെല ഞാൻ െയരൂശേലം
നിവാസികെളയും ആക്കും. 7ഞാൻ അവർക്ക്
വിേരാധമായി മുഖം തിരിക്കും; അവർ
തീയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും
അവർ തീക്കിരയായിത്തീരും; ഞാൻ അവർക്ക്
വിേരാധമായി മുഖം തിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 8 അവർ
േ്രദാഹം െചയ്യ കെകാണ്ട് ഞാൻ േദശെത്ത
ശൂന്യമാക്കും”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

16
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
െയരൂശേലമിേനാട് അതിെന്റ േമ്ലച്ഛതകെള
അറിയിച്ച പറേയണ്ടത്: 3 യേഹാവയായ
കർത്താവ് െയരൂശേലമിേനാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘നിെന്റ ഉത്ഭവവും ജനനവും
കനാൻേദശത്താകുന്നു; നിെന്റ അപ്പൻ
അേമാര്യനും അമ്മ ഹിത്യസ്്രതീയും അേ്രത.
4 നിെന്റ ജനനവസ്തുതേയാ - ജനിച്ചനാളിൽ
നിെന്റ െപാക്കിൾെക്കാടി മുറിച്ചിരുന്നില്ല; നിെന്ന
െവള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ച് െവടിപ്പാക്കിയില്ല; ഉപ്പ്
േതച്ചിരുന്നില്ല, തുണി ചുറ്റിയതുമില്ല. 5 നിേന്നാട്
മനസ്സലിവു േതാന്നിയിട്ട് ഇവയിൽ ഒെന്നങ്കിലും
നിനക്ക് െചയ്തുതരുവാൻഒരുകണ്ണിനും നിേന്നാട്
കനിവുണ്ടായില്ല; നീ ജനിച്ചനാളിൽ തെന്ന
അവർക്ക് നിേന്നാട് െവറുപ്പ േതാന്നിയതുെകാണ്ട്
നിെന്ന െവളി്രമ്പേദശത്ത് ഇട്ട കളഞ്ഞു.
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6 എന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ സമീപത്ത് കൂടി
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ നീ രക്തത്തിൽ
കിടന്നുരുള ന്നതു കണ്ട് നിേന്നാട:് “നീ
രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്നു എങ്കിലും ജീവിക്കുക”
എന്ന് കല്പിച്ച ; “അേത, നീ രക്തത്തിൽ
കിടക്കുന്നു എങ്കിലും ജീവിക്കുക” എന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാട് കല്പിച്ച . 7 വയലിെല സസ്യംേപാെല
ഞാൻ നിെന്ന വർദ്ധിപ്പിച്ച ; നീ വളർന്നു
വലിയവളായി അതിസൗന്ദര്യം ്രപാപിച്ച ;
നിനക്ക് ഉന്നതസ്തനവും ദീർഘേകശവും
ഉണ്ടായി; എങ്കിലും നീ നഗ്നയും അനാവൃതയും
ആയിരുന്നു. 8 ഞാൻ നിെന്റ അരികിൽ
കൂടി കടന്ന് നിെന്ന േനാക്കിയേപ്പാൾ നിനക്ക്
േ്രപമത്തിെന്റ സമയമായി എന്നു മനസ്സിലാക്കി,
എെന്റ വസ്്രതം നിെന്റേമൽ വിരിച്ച് നിെന്റ നഗ്നത
മറച്ച ; ഞാൻ നിേന്നാട് സത്യവും നിയമവും
െചയ്ത് നീ എനിക്കുള്ളവൾ ആയിത്തീർന്നു”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
9 പിെന്ന ഞാൻ നിെന്ന െവള്ളത്തിൽ
കുളിപ്പിച്ച്, രക്തം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് എണ്ണപൂശി.
10 ഞാൻ നിെന്ന വിചി്രതവസ്്രതം ധരിപ്പിച്ച്,
തഹശുേതാൽെകാണ്ടുള്ള െചരിപ്പിടുവിച്ച ;
ശണപടംെകാണ്ടു ചുറ്റി പട്ട് പുതപ്പിച്ച . 11ഞാൻ
നിെന്ന ആഭരണം അണിയിച്ച് നിെന്റ ൈകയ്ക്ക്
വളയും കഴുത്തിൽ മാലയും ഇട്ട . 12ഞാൻനിെന്റ
മൂക്കിനു മൂക്കുത്തിയും കാതിൽ കുണുക്കും
ഇട്ട്, തലയിൽ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കിരീടവും വച്ച .
13 ഇങ്ങെന നീ െപാന്നും െവള്ളിയും അണിഞ്ഞു;
നിെന്റ ഉടുപ്പ് ശണപടവും പട്ട ം വിചി്രതവസ്്രതവും
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ആയിരുന്നു; നീ േനരിയമാവും േതനും എണ്ണയും
ഭക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളവളായിത്തീർന്നു;
നീ രാജത്വവും ്രപാപിച്ച . 14 ഞാൻ നിെന്ന
അണിയിച്ച അലങ്കാരംെകാണ്ട് നിെന്റ
സൗന്ദര്യം പരിപൂർണ്ണമായതിനാൽ നിെന്റ
കീർത്തി ജനതകള െട ഇടയിൽ പരന്നു” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
15 “എന്നാൽനീ നിെന്റസൗന്ദര്യത്തിൽആ്രശയിച്ച,്
നിെന്റ കീർത്തി േഹതുവായി പരസംഗം െചയ്തു;
വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവേരാടും ഒപ്പം പരസംഗം
െചയ്തു. 16 നിെന്റ വസ്്രതങ്ങളിൽ ചിലതു
നീ എടുത്ത,് പല നിറത്തിൽ പൂജാഗിരികെള
തീർത്ത്, അലങ്കരിച്ച,് അവയുെടേമൽ പരസംഗം
െചയ്തു; ഇത് ഒരിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല,
സംഭവിക്കുകയും ഇല്ല. 17ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന
െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ
നീ എടുത്ത,് പുരുഷരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
അവേയാടു പരസംഗം െചയ്തു. 18 നിെന്റ
വിചി്രതവസ്്രതങ്ങൾ നീ എടുത്ത് അവെയ
പുതപ്പിച്ച,് എെന്റ എണ്ണയും കുന്തുരുക്കവും
അവയുെട മുമ്പിൽവച്ച . 19 ഞാൻ നിനക്ക്
തന്ന ആഹാരമായി, നിെന്റ േപാഷണത്തിനുള്ള
േനരിയമാവും എണ്ണയും േതനും നീ അവയുെട
മുമ്പിൽ സൗരഭ്യവാസനയായി നിേവദിച്ച ;
ഇങ്ങെനയാണ് സംഭവിച്ചത”്എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 20 “നീ എനിക്ക്
്രപസവിച്ച നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
നീ എടുത്ത് അവയ്ക്കു േഭാജനബലിയായി
അർപ്പിച്ച . 21നിെന്റ പരസംഗം േപാരാഞ്ഞിേട്ടാ നീ
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എെന്റ മക്കെളഅറുത്ത് അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ച്
അവയ്ക്കു ഏല്പിച്ച െകാടുത്തത?് 22 എന്നാൽ
നിെന്റസകലേമ്ലച്ഛതകളിലും പരസംഗങ്ങളിലും നീ
മുമ്പ് നഗ്നയും അനാവൃതയും ആയി രക്തത്തിൽ
കിടന്നുരുണ്ട നിെന്റ യൗവനകാലം ഓർത്തില്ല.
23 നിെന്റ ദുഷ്ടതെയല്ലാം ്രപവർത്തിച്ചേശഷം -
‘നിനക്ക് കഷ്ടം, കഷ്ടം!” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട് - 24 “നീ ഒരു കമാനം
പണിത്, സകലവീഥിയിലും ഓേരാ പൂജാഗിരി
ഉണ്ടാക്കി. 25 എല്ലാ വഴിത്തലക്കലും പൂജാഗിരി
പണിത്, നീ നിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത വഷളാക്കി,
വഴിേപാകുന്ന ഏവനും നിെന്റ കാലുകൾ
അകത്തി നിെന്റ പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ച .
26 മാംസപുഷ്ടിയുള്ള ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികളായ
നിെന്റ അയല്ക്കാേരാടും നീ പരസംഗം
െചയ്ത,് എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
പരസംഗം വർദ്ധിപ്പിച്ച . 27 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി, നിെന്റ
നിത്യെച്ചലവു കുറച്ച,് നിെന്ന േദ്വഷിക്കുകയും
നിെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗെത്തക്കുറിച്ച ലജ്ജിക്കുകയും
െചയ്യന്ന െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാരുെട ഇഷ്ടത്തിനു
നിെന്നഏല്പിച്ച . 28നീതൃപ്തിവരാത്തവളാകയാൽ
അശ്ശ ര്യേരാടും പരസംഗം െചയ്തു;
അവരുമായി പരസംഗം െചയ്തിട്ട ം നിനക്ക്
തൃപ്തി വന്നില്ല. 29 നീ കനാൻേദശത്തും
കല്ദയേദശംവെരയും നിെന്റ പരസംഗം
വർദ്ധിപ്പിച്ച ; അതുെകാണ്ടും നിനക്ക്
തൃപ്തി വന്നില്ല. 30 നാണംെകട്ട േവശ്യയുെട
്രപവൃത്തിയായിരിക്കുന്ന ഇെതാെക്കയും
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െചയ്തതിൽ, നീ എല്ലാ വഴിത്തലക്കലും
കമാനം പണിത്, സകലവീഥിയിലും പൂജാഗിരി
ഉണ്ടാക്കിയതിൽ, 31 നിെന്റ ഹൃദയം എ്രത
വഷളത്വം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് “നീ കൂലി
നിരസിക്കുന്നതുെകാണ്ട് േവശ്യെയേപ്പാെലയല്ല.
32 ഭർത്താവിനു പകരം അന്യന്മാെര
സ്വീകരിച്ച് വ്യഭിചാരം െചയ്യന്ന സ്്രതീേയ!
33 സകലേവശ്യാസ്്രതീകള ം സമ്മാനം
വാങ്ങുന്നു; നീേയാ നിെന്റ സകലജാരന്മാർക്കും
സമ്മാനം നല്കുകയും നീയുമായി പരസംഗം
െചേയ്യണ്ടതിന് നാലുപുറത്തുനിന്നും നിെന്റ
അടുക്കൽ വരുവാൻ അവർക്ക് ൈകക്കൂലി
െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു. 34 നിെന്റ
പരസംഗത്തിൽ നിനക്ക് മറ്റ സ്്രതീകള മായി
ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്; നിെന്റ അടുക്കൽ
പരസംഗത്തിന് ആരും വരുന്നില്ല; നീ സമ്മാനം
വാങ്ങുകയല്ല, സമ്മാനം െകാടുക്കുകയാകുന്നു
െചയ്യന്നത;് അതിലാകുന്നു വ്യത്യാസം ഉള്ളത.്
35 ആകയാൽ േവശ്യാസ്്രതീേയ, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുക. 36 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജാരന്മാരുമായുള്ള നിെന്റ പരസംഗങ്ങളാൽ
നിെന്റ പണം െചലവഴിക്കുകയും നിെന്റ നഗ്നത
അനാവൃതമാകുകയും െചയ്യ കെകാണ്ട,്
നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങള ം നിമിത്തവും
നീ അവയ്ക്കു െകാടുത്ത നിെന്റ മക്കള െട
രക്തംനിമിത്തവും 37 നീ രമിച്ച നിെന്റ
സകലജാരന്മാെരയും നീ സ്േനഹിച്ച
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ഏവെരയും നീ പകച്ച ഏവെരയും ഞാൻ
കൂട്ടിവരുത്തും; ഞാൻ അവെര നിനക്ക്
വിേരാധമായി ചുറ്റ ം കൂട്ടിവരുത്തി, അവർ
നിെന്റ നഗ്നത കാണത്തക്കവണ്ണം നിെന്റ
നഗ്നത അവരുെട മുമ്പിൽ അനാവൃതമാക്കും.
38 വ്യഭിചരിക്കുകയും രക്തം െചാരിയുകയും
െചയ്യന്ന സ്്രതീകെള വിധിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ നിെന്ന ന്യായംവിധിച്ച് േ്രകാധത്തിെന്റയും
ജാരശങ്കയുെടയും രക്തം നിെന്റേമൽ െചാരിയും.
39 ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
അവർ നിെന്റ കമാനം െപാളിച്ച്, നിെന്റ
പൂജാഗിരികെള ഇടിച്ച കളയും; അവർ നിെന്റ
വസ്്രതം അഴിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത,്
നിെന്ന നഗ്നയും അനാവൃതയും ആക്കിവിടും.
40 അവർ നിനക്ക് വിേരാധമായി ഒരു സഭെയ
കൂട്ടിവരുത്തി നിെന്ന കെല്ലറിഞ്ഞ് വാൾെകാണ്ടു
െവട്ടിക്കളയും. 41അവർ നിെന്റ വീടുകെള തീവച്ച
ചുട്ട കളയും; അേനകം സ്്രതീകള െട കണ്മുമ്പിൽ
നിെന്റേമൽന്യായവിധി നടത്തും;നിെന്റപരസംഗം
ഞാൻ നിർത്തലാക്കും; നീ ഇനി ആർക്കും
കൂലി െകാടുക്കുകയില്ല. 42 ഇങ്ങെന ഞാൻ
എെന്റ േ്രകാധം നിന്നിൽ നിവർത്തിച്ചിട്ട് എെന്റ
തീക്ഷ്ണത നിെന്ന വിട്ട മാറും; പിെന്ന ഞാൻ
േകാപിക്കാെത അടങ്ങിയിരിക്കും. 43 നീ നിെന്റ
യൗവനകാലം ഓർക്കാെത ഇവയാൽ ഒെക്കയും
എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട,് ഞാനും നിെന്റ
നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം നിനക്ക് പകരം െചയ്യ ം”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;്
“നിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും പുറെമ നീ ഈ
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ദുഷ്കർമ്മവും െചയ്തിട്ടില്ലേയാ. 44 പഴെഞ്ചാല്ല്
പറയുന്നവെനല്ലാം: “യഥാമാതാതഥാപു്രതീ”
*എന്നുള്ള പഴെഞ്ചാല്ല് നിെന്നക്കുറിച്ച്
പറയും. 45 നീ ഭർത്താവിെനയും
മക്കെളയും െവറുക്കുന്ന അമ്മയുെട
മകള ം, ഭർത്താക്കന്മാെരയും മക്കെളയും
െവറുത്തിരിക്കുന്ന സേഹാദരിമാർക്കു നീ
സേഹാദരിയുമാകുന്നു; നിങ്ങള െട അമ്മ
ഹിത്യസ്്രതീയും അപ്പൻഅേമാര്യനുംആയിരുന്നു.
46 നിെന്റ േജ്യഷ്ഠത്തി നിെന്റ ഇടത്തുഭാഗത്ത്
തെന്റ പു്രതിമാരുമായി പാർക്കുന്ന ശമര്യ;
നിെന്റ അനുജത്തി നിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
തെന്റ പു്രതിമാരുമായി പാർക്കുന്ന െസാേദാം.
47 നീ അവരുെട വഴികളിൽ നടന്നില്ല;
അവരുെട േമ്ലച്ഛതകൾേപാെല െചയ്തില്ല;
അത് േപാരാ എന്നുവച്ച് നീ നിെന്റ എല്ലാ
വഴികളിലും അവെരക്കാൾ അധികം വഷളത്വം
്രപവർത്തിച്ച . 48 എന്നാണ, നീയും നിെന്റ
പു്രതിമാരും െചയ്തിരിക്കുന്നതുേപാെല
നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമും
അവള െട പു്രതിമാരും െചയ്തിട്ടില്ല” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
49 “നിെന്റ സേഹാദരിയായ െസാേദാമിെന്റ
അകൃത്യേമാ: ഗർവ്വവും അമിതഭക്ഷണവും
അലസജീവിതവും തെന്ന. അത് അവൾക്കും
അവള െട പു്രതിമാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു;
എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും അവൾ
സഹായിച്ചതുമില്ല. 50അവർ അഹങ്കാരികളായി

* 16. 44 “യഥാമാതാതഥാപു്രതീ” അമ്മ എ്രപകാരേമാ
അതുേപാൽതെന്നമകള ം



െയെഹസ്േകൽ 16:51 liv െയെഹസ്േകൽ 16:56

എെന്റ മുമ്പിൽ േമ്ലച്ഛത െചയ്തു; അതുെകാണ്ട്
എനിക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 51 ശമര്യയും, നിെന്റ
പാപങ്ങളിൽ പകുതിേയാളം െചയ്തിട്ടില്ല; നീ
അവെരക്കാൾ നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച്,
നീ െചയ്തിരിക്കുന്ന സകലേമ്ലച്ഛതകളാലും
നിെന്റ സേഹാദരിമാെര നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
52സേഹാദരിമാെര ന്യായം വിധിച്ചിരിക്കുന്നനീയും
നിെന്റ ലജ്ജ വഹിക്കുക; നീ അവെരക്കാൾ
അധികം േമ്ലച്ഛമായി ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന
നിെന്റ പാപങ്ങളാൽ അവർ നിെന്നക്കാൾ
നീതിയുള്ളവരല്ലേയാ; അേത, നീ നിെന്റ
സേഹാദരിമാെര നീതീകരിച്ചതിൽ, നാണിച്ച്
നിെന്റ ലജ്ജവഹിച്ച െകാള്ള ക. 53നീ അവർക്ക്
ആശ്വാസമായി നിെന്റ ലജ്ജ വഹിേക്കണ്ടതിനും
നീ െചയ്തിട്ട ള്ള എല്ലാറ്റിെനയും കുറിച്ച
ലജ്ജിേക്കണ്ടതിനും 54ഞാൻ െസാേദാമിെന്റയും
അവള െട പു്രതിമാരുെടയും സ്ഥിതിയും
ശമര്യയുെടയും അവള െട പു്രതിമാരുെടയും
സ്ഥിതിയും അവരുെട നടുവിൽ ഉള്ള നിെന്റ
്രപവാസികള െട സ്ഥിതിയും മാറ്റ ം. 55 നിെന്റ
സേഹാദരിയായ െസാേദാമും അവള െട
പു്രതിമാരും അവരുെട പൂർവ്വാവസ്ഥയിേലക്കു
മടങ്ങിവരും; ശമര്യയും അവള െട പു്രതിമാരും
അവരുെട പൂർവ്വാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും;
നീയും നിെന്റ പു്രതിമാരും നിങ്ങള െട
പൂർവ്വാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിവരും.
56 അരാമിെന്റ പു്രതിമാരും അവള െട
ചുറ്റ മുള്ളവെരല്ലാം നിെന്റ ചുറ്റ ം നിന്ന്



െയെഹസ്േകൽ 16:57 lv െയെഹസ്േകൽ 17:2

നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്ന െഫലിസ്ത്യപു്രതിമാരും
നിെന്ന നിന്ദിച്ച കാലത്ത് എന്നേപാെല നിെന്റ
ദുഷ്ടത െവളിെപ്പടുന്നതിനു മുമ്പ് 57 നിെന്റ
ഗർവ്വത്തിെന്റ നാളിൽ നിെന്റ സേഹാദരിയായ
െസാേദാമിെന്റ േപരുേപാലും നീ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല.
58 നിെന്റ ദുഷ്കർമ്മവും നിെന്റ േമ്ലച്ഛതകള ം
നീ വഹിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 59 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിയമം ലംഘിച്ച്
സത്യം തുച്ഛീകരിക്കുന്ന നീ െചയ്തതുേപാെല
ഞാൻ നിേന്നാടും െചയ്യ ം. 60 എങ്കിലും
നിെന്റ യൗവനകാലത്ത് നിേന്നാടുള്ള എെന്റ
നിയമം ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരു ശാശ്വതനിയമം
നിേന്നാട് െചയ്യ ം. 61 നിെന്റ േജ്യഷ്ഠത്തിമാരും
അനുജത്തിമാരുമായ സേഹാദരിമാെര നീ
ൈകെക്കാള്ള േമ്പാൾ, അന്ന് നീ നിെന്റ
വഴികെള ഓർത്തു ലജ്ജിക്കും; ഞാൻ
അവെര നിനക്ക് പു്രതിമാരായി തരും; നിെന്റ
നിയമ്രപകാരമല്ലതാനും. 62 നീ െചയ്തെതല്ലാം
ഞാൻ നിേന്നാട് ക്ഷമിക്കുേമ്പാൾ നീ ഓർത്ത്
ലജ്ജിച്ച് നാണം നിമിത്തം ഇനി ഒരിക്കലും വായ്
തുറക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് 63 ഞാൻ നിേന്നാട്
എെന്റ നിയമം െചയ്യ ം; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നീഅറിയും”എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

17
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീയി്രസാേയൽഗൃഹേത്താട് ഒരു കടങ്കഥപറഞ്ഞ്
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ഒരു ഉപമ ്രപസ്താവിേക്കണ്ടത:് 3 ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
വലിയ ചിറകും നീണ്ടതും പലനിറത്തിലുമുള്ള
തൂവലുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു വലിയ കഴുകൻ
െലബേനാനിൽ വന്ന് ഒരു േദവദാരുവിെന്റ ശിഖരം
എടുത്തു. 4അവൻ അതിെന്റ ഇളഞ്ചില്ലികള െട
അറ്റം മുറിച്ച് വാണിജ്യ്രപാധാന്യമുള്ള േദശത്ത്
െകാണ്ടുെചന്ന,് കച്ചവടക്കാരുെട പട്ടണത്തിൽ
നട്ട . 5 അവൻ േദശെത്ത ൈതകളിൽ
ഒെന്നടുത്ത് ഒരു വിളനിലത്തു നട്ട ; അവൻ
അത് ധാരാളം െവള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത്
െകാണ്ടുെചന്ന് അലരിവൃക്ഷംേപാെല നട്ട .
6 അത് വളർന്ന,് െപാക്കം കുറഞ്ഞ് പടരുന്ന
മുന്തിരിവള്ളിയായിത്തീർന്നു; അതിെന്റ വള്ളി
അവെന്റേനെര തിരിഞ്ഞിരുന്നു; അതിെന്റ
േവരുകൾ താേഴാട്ട് ആയിരുന്നു; ഇങ്ങെന
അത് മുന്തിരിവള്ളിയായി െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിക്കുകയും ചില്ലികെള നീട്ട കയും
െചയ്തു. 7 എന്നാൽ വലിയ ചിറകും
വളെര തൂവലും ഉള്ള മെറ്റാരു വലിയ
കഴുകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അത്
നനയ്േക്കണ്ടതിന് ആ മുന്തിരിവള്ളി തെന്റ
തടത്തിൽനിന്ന് േവരുകെള അവെന്റേനെര
തിരിച്ച് െകാമ്പുകെള അവെന്റേനെര
നീട്ടി. 8 െകാമ്പുകെള പുറെപ്പടുവിച്ച്,
ഫലം കായിക്കുവാനും നല്ല മുന്തിരിവള്ളി
ആയിത്തീരുവാനും തക്കവിധം അതിെന
ധാരാളം െവള്ളത്തിനരികിൽ നല്ലനിലത്ത്
നട്ടിരുന്നു. 9 ഇതു സാദ്ധ്യമാകുേമാ? അത്
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വാടിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം, അതിെന്റ തളിർത്ത
ഇലകെളാെക്കയും വാടിേപ്പാകത്തക്കവണ്ണം
തെന്ന, അവൻഅതിെന്റ േവരുകൾ മാന്തുകയും
കായ്കൾ പറിച്ച കളയുകയും െചയ്യ കയില്ലേയാ?
അതിെന േവേരാെട പിഴുതുകളേയണ്ടതിന്
വലിയ ബലേമാ വളെര ജനേമാ ആവശ്യമില്ല.
10അത് നട്ടിരിക്കുന്നു സത്യം;അത് തഴയ്ക്കുേമാ?
കിഴക്കൻകാറ്റ തട്ട േമ്പാൾ അത് േവഗം
വാടിേപ്പാകുകയില്ലേയാ? വളർന്ന തടത്തിൽ
തെന്നഅത്ഉണങ്ങിേപ്പാകുംഎന്ന്യേഹാവയായ
കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നുഎന്ന് നീ പറയുക”.

11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 12 “ഇതിെന്റ
അർത്ഥം നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ” എന്ന്
നീ ആ മത്സരഗൃഹേത്താട് േചാദിച്ചിട്ട്
അവേരാടു പറേയണ്ടത്: “ബാേബൽരാജാവ്
െയരൂശേലമിേലക്കു വന്ന് അതിെന്റ
രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും പിടിച്ച്
തേന്നാടുകൂടി ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി;
13 രാജസന്തതിയിൽ ഒരുവെന അവൻ
എടുത്ത് അവനുമായി ഒരു ഉടമ്പടി െചയ്ത്
അവെനെക്കാണ്ട് സത്യംെചയ്യിച്ച ; 14 രാജ്യം
തന്നത്താൻ ഉയർത്താെത താണിരുന്ന് അവെന്റ
ഉടമ്പടി ്രപമാണിച്ച് നിലനിന്നുേപാേരണ്ടതിന്
അവൻ േദശത്തിെല ബലവാന്മാെര
െകാണ്ടുേപായി. 15 എങ്കിലും അവേനാട്
മത്സരിച്ച് ഇവൻ തനിക്ക് കുതിരകെളയും
വളെര പടജ്ജനെത്തയും അയച്ച തരണെമന്ന്
പറയുവാൻ ദൂതന്മാെര ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
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അയച്ച : അവൻ കൃതാർത്ഥനാകുേമാ?
ഇങ്ങെന െചയ്യന്നവൻ െതറ്റി ഒഴിയുേമാ?
അല്ല, അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിട്ട് രക്ഷെപ്പടാൻ
കഴിയുേമാ? 16എന്നാണ,അവെന രാജാവാക്കിയ
രാജാവിെന്റ സ്ഥലമായ ബാേബലിൽ,
അവെന്റ അരികിൽ വച്ച തെന്ന, അവൻ
മരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട;് അവേനാട് െചയ്ത സത്യം അവൻ
ധിക്കരിക്കുകയും അവനുമായുള്ള ഉടമ്പടി
ലംഘിക്കുകയും െചയ്തുവേല്ലാ. 17 അസംഖ്യം
ജനെത്ത നശിപ്പിച്ച കളയുവാൻ തക്കവിധം
അവർ ഉപേരാധം ഏർെപ്പടുത്തി, േകാട്ട
പണിയുേമ്പാൾ ഫറേവാൻ മഹാൈസന്യേത്താടും
വലിയ കൂട്ടേത്താടും കൂടി അവനുേവണ്ടി
യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ്രപവർത്തിക്കുകയില്ല.
18 അവൻ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച് സത്യം
ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ ൈകയടിച്ച് സത്യം
െചയ്തിട്ട ം ഇെതാെക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ആകയാൽ അവൻ രക്ഷെപടുകയില്ല”.
19 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എന്നാണ,
അവൻ ധിക്കരിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ സത്യവും
ലംഘിച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ ഉടമ്പടിയും ഞാൻ
അവെന്റ തലേമൽ വരുത്തും. 20ഞാൻ എെന്റ
വല അവെന്റേമൽ വീശും; അവൻ എെന്റ
െകണിയിൽ അകെപ്പടും; ഞാൻ അവെന
ബാേബലിേലക്ക് െകാണ്ടുെചന്ന,് അവൻ
എേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന േ്രദാഹെത്തക്കുറിച്ച്
അവിെടവച്ച് അവേനാട് വ്യവഹരിക്കും.
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21 അവെന്റ േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും
അവെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം വാളാൽ
വീഴും; േശഷിപ്പ ള്ളവർ നാല് ദിക്കിേലക്കും
ചിതറിേപ്പാകും; യേഹാവയായ ഞാൻ അത്
അരുളിെച്ചയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”.
22 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാനും ഉയരമുള്ള
േദവദാരുവിെന്റ ഒരു ശിഖരം എടുത്ത് നടും;
അതിെന്റ ഇളഞ്ചില്ലികള െട അറ്റത്തുനിന്ന്
ഇളയതായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ മുറിെച്ചടുത്തു
ഉയരവും ഉന്നതവുമായ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ
നടും. 23യി്രസാേയലിെന്റ ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിൽ
ഞാൻ അത് നടും; അത് െകാമ്പുകെള
പുറെപ്പടുവിച്ച് ഫലം കായിച്ച് ഭംഗിയുള്ള ഒരു
േദവദാരുവായിത്തീരും; അതിെന്റ കീഴിൽ
പലവിധം ചിറകുള്ള പക്ഷികൾ പാർക്കും;
അതിെന്റ െകാമ്പുകള െട നിഴലിൽ അവ
വസിക്കും. 24 ‘യേഹാവയായ ഞാൻ
ഉയരമുള്ള വൃക്ഷെത്ത താഴ്ത്തി, താണിരുന്ന
വൃക്ഷെത്ത ഉയർത്തുകയും, പച്ചയായ
വൃക്ഷെത്ത ഉണക്കി, ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷെത്ത
തഴപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു’എന്ന് കാട്ടിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങള ം അറിയും; യേഹാവയായ
ഞാൻ അത് ്രപസ്താവിച്ച ം നിറേവറ്റിയും
ഇരിക്കുന്നു”.

18
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്ക്
ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “ ‘അപ്പന്മാർ
പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു; മക്കള െട പല്ല പുളിച്ച ’
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എന്ന് നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ േദശത്ത് ഒരു
പഴെഞ്ചാല്ല് പറയുന്നത് എന്ത്? 3 എന്നാണ,
നിങ്ങൾ ഇനി യി്രസാേയലിൽ ഈ പഴെഞ്ചാല്ല്
പറയുവാൻ ഇടവരുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 4സകല േദഹികള ം
എനിക്കുള്ളവർ; അപ്പെന്റ ്രപാണനും മകെന്റ
്രപാണനും ഒരുേപാെല എനിക്കുള്ളത;് പാപം
െചയ്യന്ന േദഹി മരിക്കും. 5 എന്നാൽ
ഒരു മനുഷ്യൻ നീതിമാനായിരുന്ന് നീതിയും
ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ -
6 പൂജാഗിരികളിൽവച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകേയാ
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ വി്രഗഹങ്ങെള
േനാക്കി നമസ്കരിക്കുകേയാ കൂട്ട കാരെന്റ
ഭാര്യെയ വഷളാക്കുകേയാ ഋതുവായ സ്്രതീയുെട
അടുക്കൽ െചല്ല കേയാ ആേരാടും അന്യായം
്രപവർത്തിക്കുകേയാ െചയ്യാെത 7 കടം
വാങ്ങിയവനു പണയം മടക്കിെക്കാടുക്കുകയും
ആേരാടും പിടിച്ച പറിക്കാെത തെന്റ
അപ്പം വിശപ്പ ള്ളവനു െകാടുക്കുകയും
നഗ്നെന ഉടുപ്പിക്കുകയും 8 പലിശയ്ക്കു
െകാടുക്കുകേയാ ലാഭം വാങ്ങുകേയാ
െചയ്യാതിരിക്കുകയും നീതിേകട് െചയ്യാത്തവണ്ണം
ൈക മടക്കിെക്കാള്ള കയും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള
വ്യവഹാരത്തിൽ േനേരാെട വിധിക്കുകയും
9 എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും എെന്റ
ന്യായങ്ങൾ ്രപമാണിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ട്
േനേരാെട നടക്കുന്നവൻ നീതിമാൻ -
അവൻ നിശ്ചയമായി ജീവിച്ചിരിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
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10 എന്നാൽ അവന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചിട്ട്,
അവൻ അ്രകമിയായിത്തീരുകേയാ രക്തം
െചാരിയുകേയാ, 11 െചേയ്യണ്ടെതാന്നും
െചയ്യാതിരിക്കുക, പൂജാഗിരികളിൽവച്ച്
ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, 12 കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ
വഷളാക്കുക, എളിയവേനാടും ദരി്രദേനാടും
അന്യായം െചയ്യ ക, പിടിച്ച പറിക്കുക,
പണയം മടക്കിെക്കാടുക്കാതിരിക്കുക,
വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി നമസ്കരിക്കുക, 13 േമ്ലച്ഛത
്രപവർത്തിക്കുക, പലിശയ്ക്കു െകാടുക്കുക,
ലാഭം വാങ്ങുക എന്നിവ ്രപവർത്തിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നവനായാൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ?
അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല; അവൻ ഈ
േമ്ലച്ഛതകെളല്ലാം െചയ്തുവേല്ലാ;അവൻമരിക്കും;
അവെന്റ രക്തംഅവെന്റേമൽവരും. 14എന്നാൽ
അവന് ഒരു മകൻ ജനിച്ചിട്ട് അവൻ തെന്റ
അപ്പൻ െചയ്ത സകലപാപങ്ങള ം കണ്ട് ഭയന്ന്
അങ്ങെനയുള്ളത് െചയ്യാെത പർവ്വതങ്ങളിൽവച്ച്
ഭക്ഷണംകഴിക്കുക, 15യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെള േനാക്കി നമസ്കരിക്കുക,
കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ വഷളാക്കുക,
16 ആേരാെടങ്കിലും അന്യായം െചയ്യ ക,
പണയം ൈകവശം വച്ച െകാണ്ടിരിക്കുക,
പിടിച്ച പറിക്കുക, എന്നീവകെയാന്നും െചയ്യാെത
വിശപ്പ ള്ളവനു അപ്പം െകാടുക്കുകയും നഗ്നെന
ഉടുപ്പിക്കുകയും 17 നീതിേകട് െചയ്യാെത തെന്റ
ൈക പിൻവലിക്കുകയും പലിശയും ലാഭവും
വാങ്ങാതിരിക്കുകയും എെന്റ വിധികൾ നടത്തി,
എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും െചയ്യന്നു
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എങ്കിൽ അവൻ അപ്പെന്റ അകൃത്യം നിമിത്തം
മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും. 18അവെന്റഅപ്പേനാ
കഠിനമായി കഷ്ടെപ്പടുത്തി, സേഹാദരേനാട്
പിടിച്ച പറിച്ച,് തെന്റ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
െകാള്ളരുതാത്തത് ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട്
തെന്റ അകൃത്യത്താൽ മരിക്കും. 19 എന്നാൽ
‘മകൻ അപ്പെന്റ അകൃത്യം വഹിേക്കണ്ടതല്ലേയാ’
എന്ന് നിങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു; മകൻ നീതിയും
ന്യായവും ്രപവർത്തിച്ച് എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ
്രപമാണിച്ച നടക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ
ജീവിച്ചിരിക്കും. 20 പാപം െചയ്യന്ന േദഹി
മരിക്കും; മകൻ അപ്പെന്റ അകൃത്യം വഹിക്കണ്ട;
അപ്പൻ മകെന്റ അകൃത്യവും വഹിക്കണ്ട;
നീതിമാെന്റ നീതി അവെന്റേമലും ദുഷ്ടെന്റ
ദുഷ്ടത അവെന്റേമലും ഇരിക്കും. 21 എന്നാൽ
ദുഷ്ടൻ താൻ െചയ്ത സകലപാപങ്ങള ം
വിട്ട തിരിഞ്ഞ് എെന്റ ചട്ടങ്ങെളാെക്കയും
്രപമാണിച്ച,് നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അവൻ മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും.
22 അവൻ െചയ്ത അതി്രകമങ്ങളിൽ ഒന്നും
അവന് കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ െചയ്ത
നീതിയാൽ അവൻ ജീവിക്കും. 23 ദുഷ്ടെന്റ
മരണത്തിൽ എനിക്ക് അല്പെമങ്കിലും താത്പര്യം
ഉേണ്ടാ? അവൻ തെന്റ വഴികൾ വിട്ട തിരിഞ്ഞ്
ജീവിക്കണം എന്നല്ലേയാ എെന്റ താത്പര്യം”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
24എന്നാൽ നീതിമാൻ തെന്റ നീതി വിട്ട തിരിഞ്ഞ്
നീതിേകട് ്രപവർത്തിച്ച,് ദുഷ്ടൻ െചയ്യന്ന
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം െചയ്യന്നു എങ്കിൽ,
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അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുേമാ? അവൻ െചയ്ത
നീതിെയാന്നും കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ
െചയ്ത േ്രദാഹത്താലും അവൻ െചയ്ത
പാപത്താലും അവൻ മരിക്കും”. 25 “എന്നാൽ
നിങ്ങൾ: ‘കർത്താവിെന്റ വഴി െചാവ്വ ള്ളതല്ല’
എന്ന് പറയുന്നു; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
േകൾക്കുവിൻ; എെന്റ വഴി െചാവ്വ ള്ളതല്ലേയാ?
നിങ്ങള െട വഴികൾ െചാവ്വില്ലാത്തവയല്ലേയാ?
26 നീതിമാൻ തെന്റ നീതി വിട്ട തിരിഞ്ഞ്
നീതിേകട് ്രപവർത്തിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ
അതുനിമിത്തം മരിക്കും; അവൻ െചയ്ത
നീതിേകടുനിമിത്തം തെന്ന അവൻ മരിക്കും.
27 ദുഷ്ടൻ താൻ െചയ്ത ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിഞ്ഞ്
നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അവൻ തന്നത്താൻ ജീവേനാെട
രക്ഷിക്കും. 28അവൻ ഓർത്ത്, താൻ െചയ്ത
അതി്രകമങ്ങെളാെക്കയും വിട്ട തിരിയുകെകാണ്ട,്
അവൻ മരിക്കാെത ജീവിച്ചിരിക്കും 29 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽഗൃഹം: ‘കർത്താവിെന്റ വഴി
െചാവ്വ ള്ളതല്ല’ എന്ന് പറയുന്നു; യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേമ, എെന്റ വഴികൾ െചാവ്വ ള്ളവയല്ലേയാ?
നിങ്ങള െട വഴികൾ െചാവ്വില്ലാത്തവയല്ലേയാ?
30 അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, ഞാൻ
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തെനയും അവനവെന്റ
വഴിക്കു തക്കവണ്ണം ന്യായംവിധിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട:്
“അകൃത്യം നിങ്ങൾക്ക് നാശകരമായി
ഭവിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
മനംതിരിഞ്ഞ് നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങെളല്ലാം
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വിട്ട തിരിയുവിൻ. 31 നിങ്ങൾ െചയ്തിരിക്കുന്ന
അതി്രകമങ്ങൾ സകലവും നിങ്ങളിൽനിന്ന്
എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ; നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ
ഹൃദയെത്തയും പുതിയ ആത്മാവിെനയും
സമ്പാദിച്ച െകാള്ള വിൻ; യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേമ നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കുന്നു?
32 മരിക്കുന്നവെന്റ മരണത്തിൽ എനിക്ക്
ഇഷ്ടമില്ല” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട;് ആകയാൽ നിങ്ങൾ മനംതിരിഞ്ഞ്
ജീവിച്ച െകാള്ള വിൻ.

19
1 നീ യി്രസാേയലിെന്റ ്രപഭുവിെനക്കുറിച്ച്
ഒരു വിലാപം െചാേല്ലണ്ടത:് 2 “നിെന്റ അമ്മ
ആരായിരുന്നു; ഒരു സിംഹി തെന്ന; അവൾ
സിംഹങ്ങള െട ഇടയിൽ കിടന്ന് തെന്റ കുട്ടികെള
ബാലസിംഹങ്ങള െടഇടയിൽവളർത്തി. 3അവൾ
തെന്റ കുട്ടികളിൽ ഒന്നിെന വളർത്തി; അത്
ഒരു ബാലസിംഹമായിത്തീർന്നു; അത് ഇരേതടി
പിടിക്കുവാൻ ശീലിച്ച്, മനുഷ്യെര തിന്നുകളഞ്ഞു.
4ജനതകൾഅവെന്റ വസ്തുത േകട്ട ;അവരുെട
കുഴിയിൽ അവൻ അകെപ്പട്ട ; അവർ അവെന
െകാളത്തിട്ട് ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി.
5 എന്നാൽ അവൾ ്രപതീക്ഷിച്ച െകാണ്ടിരുന്ന
ആശയ്ക്ക് ഭംഗംവന്നു എന്നു കണ്ടിട്ട്
തെന്റ കുട്ടികളിൽ മെറ്റാന്നിെന എടുത്ത്
ബാലസിംഹമാക്കി. 6 അവനും സിംഹങ്ങള െട
ഇടയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ബാലസിംഹമായിത്തീർന്നു;
ഇര േതടിപ്പിടിക്കുവാൻ ശീലിച്ച,് മനുഷ്യെര
തിന്നുകളഞ്ഞു. 7 അവൻ അവരുെട
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രാജധാനികെള അറിഞ്ഞ,് അവരുെട
പട്ടണങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി; അവെന്റ ഗർജ്ജനം
േഹതുവായി േദശവും അതിലുള്ളെതാെക്കയും
ശൂന്യമായിേപ്പായി. 8 അേപ്പാൾ ജനതകൾ
ചുറ്റ മുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന്
അവെന്റേനെര വന്ന് അവെന്റേമൽ
വലവീശി; അവൻ അവരുെട കുഴിയിൽ
അകെപ്പട്ട . 9 അവർ അവെന െകാളത്തിട്ട്
ഒരു കൂട്ടിൽ ആക്കി ബാേബൽരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപായി; ഇനി അവെന്റ
നാദം യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ
േകൾക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ അവെന
ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ െകാണ്ടുേപായി. 10 നിെന്റ അമ്മ,
മുന്തിരിേത്താട്ടത്തിൽ െവള്ളത്തിനരികിൽ
നട്ടിരിക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിേപാെലയാകുന്നു;
വളെര െവള്ളം ഉള്ളതുെകാണ്ട് അത് ഫല്രപദവും
തഴച്ചതുമായിരുന്നു. 11അതിൽഅധിപതികള െട
െചേങ്കാലുകൾക്കായി ബലമുള്ള െകാമ്പുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അത് തിങ്ങിയ െകാമ്പുകള െട
ഇടയിൽ വളർന്നു െപാങ്ങിയിരുന്നു;
അത് െപാക്കംെകാണ്ടും െകാമ്പുകള െട
െപരുപ്പംെകാണ്ടും ്രപസിദ്ധമായിരുന്നു. 12എന്നാൽ
അതിെന േ്രകാധേത്താെട പറിച്ച് നിലത്തു
തള്ളിയിട്ട ; കിഴക്കൻകാറ്റ് അതിെന്റ ഫലം
ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു; അതിെന്റ ബലമുള്ള
െകാമ്പുകൾ ഒടിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിേപ്പായി, തീ
അതിെന ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 13 ഇേപ്പാൾ
അതിെന മരുഭൂമിയിൽ ഉണങ്ങി വരണ്ട നിലത്തു
നട്ടിരിക്കുന്നു. 14 അതിെന്റ െകാമ്പുകളിെല
ഒരു ശാഖയിൽനിന്ന് തീ പുറെപ്പട്ട് അതിെന്റ
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ഫലം ദഹിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട്
ആധിപത്യത്തിെന്റ െചേങ്കാലായിരിക്കുവാൻ
തക്ക ബലമുള്ള േകാൽ അതിൽ
നിെന്നടുക്കുവാൻ ഇല്ലാെതേപായി;” ഇത് ഒരു
വിലാപം; ഒരു വിലാപമായിത്തീർന്നുമിരിക്കുന്നു.

20
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ഏഴാം
ആണ്ട് അഞ്ചാം മാസം പത്താം തീയതി
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ യേഹാവേയാടു
അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ വന്ന് എെന്റ
മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
3 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാേരാടു
സംസാരിച്ച്, ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ എേന്നാട്
അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നുേവാ?
നിങ്ങൾ എേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ, എന്നാണ,
ഞാൻ ഉത്തരം അരുള കയില്ല’ എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട”്
എന്ന് അവേരാടു പറയണം. 4 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ അവെര ന്യായംവിധിക്കുേമാ? നീ
അവെര ന്യായംവിധിക്കുേമാ? നീ അവരുെട
പിതാക്കന്മാരുെട േമ്ലച്ഛതകൾ അവേരാട്
അറിയിച്ച പറേയണ്ടത്: 5 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന തിരെഞ്ഞടുത്ത,് യാേക്കാബ്
ഗൃഹത്തിെന്റ സന്തതിേയാടു ൈക ഉയർത്തി
സത്യംെചയ്ത്, ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് എെന്നത്തെന്ന
അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയ നാളിൽ: “ഞാൻ
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നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു”
എന്ന് ൈക ഉയർത്തിെക്കാണ്ട് അവേരാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 6 ഞാൻ അവെര
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പടുവിക്കുെമന്നും ഞാൻ
അവർക്കുേവണ്ടി േനാക്കിവച്ചിരുന്നതും പാലും
േതനും ഒഴുകുന്നതും സർവ്വേദശങ്ങള െടയും
മഹത്ത്വമായിരിക്കുന്നതുമായ േദശത്തിേലക്ക്
അവെര െകാണ്ടുവരുെമന്നും ആ നാളിൽ
ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്തു”. 7 അവേരാട:്
“നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
കണ്ണിന്മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങൾ
എറിഞ്ഞുകളയുവിൻ; ഈജിപ്റ്റിെല
ബിംബങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിങ്ങെള മലിനമാക്കരുത,്
ഞാനാകുന്നു നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ”
എന്ന് കല്പിച്ച . 8 “അവേരാ എേന്നാട് മത്സരിച്ച്,
എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത
ഇരുന്നു; അവരിൽ ഒരുത്തനും തെന്റ
കണ്ണിന്മുമ്പിൽ ഇരുന്ന േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള
എറിഞ്ഞുകളയുകേയാ ഈജിപ്റ്റിെല
ബിംബങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്തില്ല;
ആകയാൽ ഞാൻ: ഈജിപ്റ്റിെന്റ നടുവിൽവച്ച്
എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട േമൽ പകർന്ന് എെന്റ
േകാപം അവരിൽ നിവർത്തിക്കും” എന്നും
അരുളിെച്ചയ്തു. 9 എങ്കിലും അവരുെട ചുറ്റ ം
വസിക്കുകയുംഞാൻഅവെരഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച് എെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തിയത്
കാണുകയും െചയ്ത ജനതകള െട മുമ്പാെക,
എെന്റ നാമം അശുദ്ധമാകാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ എെന്റ നാമംനിമിത്തം ്രപവർത്തിച്ച .
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10അങ്ങെന ഞാൻ അവെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
11ഞാൻ എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് െകാടുത്ത്,
എെന്റ വിധികൾ അവെര അറിയിച്ച ; അവെയ
്രപമാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും.
12 ‘ഞാൻ അവെര വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവ’
എന്ന് അവർ അറിേയണ്ടതിന് എനിക്കും
അവർക്കുംമദ്ധ്യത്തിൽഅടയാളമായിരിക്കുവാൻ
തക്കവിധം ഞാൻ എെന്റ ശബ്ബത്തുകൾ
അവർക്ക് െകാടുത്തു. 13 യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് എേന്നാട് മത്സരിച്ച ; അവർ
എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടക്കാെത
എെന്റ വിധികൾ ത്യജിച്ച കളഞ്ഞു; ‘അവെയ
്രപമാണിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ
ജീവിക്കും’; എെന്റ ശബ്ബത്തുകെളയും അവർ
ഏറ്റവും അശുദ്ധമാക്കി; ആകയാൽ ഞാൻ
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട
േമൽ പകർന്ന് അവെര സംഹരിക്കുെമന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 14 എങ്കിലും ഞാൻ അവെര
പുറെപ്പടുവിച്ചതു കണ്ട ജനതകള െട മുമ്പാെക
എെന്റ നാമം അശുദ്ധമാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അത് നിമിത്തം ്രപവർത്തിച്ച .
15 ‘അവരുെട ഹൃദയം അവരുെട വി്രഗഹങ്ങേളാടു
േചർന്നിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ എെന്റ വിധികെള
ധിക്കരിച്ച് എെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കാെത
എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കുകയാൽ
16 ഞാൻ അവർക്ക് െകാടുത്തിരുന്നതും പാലും
േതനും ഒഴുകുന്നതും സർവ്വേദശങ്ങള െടയും
മഹത്ത്വമായിരിക്കുന്നതും ആയ േദശേത്തക്ക്
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അവെര െകാണ്ടുവരുകയില്ല’ എന്നു ഞാൻ
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്തു.
17 “എങ്കിലും അവെര നശിപ്പിക്കുകയും
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് അവെര നശിപ്പിച്ച കളയുകയും
െചയ്യാതിരിക്കത്തക്കവിധം എനിക്ക് അവേരാടു
സഹതാപം േതാന്നി. 18ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽവച്ച്
അവരുെട മക്കേളാടു: ‘നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാരുെട ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കരുത;്
അവരുെട വിധികെള ്രപമാണിക്കരുത;്അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടു നിങ്ങെളത്തെന്ന
അശുദ്ധമാക്കുകയുംഅരുത;് 19ഞാൻനിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു; നിങ്ങൾ എെന്റ
ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടന്ന് എെന്റ വിധികെള
്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുവിൻ; 20 എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ; ‘ഞാൻ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ’ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും
ഇടയിൽ അടയാളമായിരിക്കെട്ട” എന്ന് കല്പിച്ച .
21 എന്നാൽ മക്കള ം എേന്നാട് മത്സരിച്ച ;
അവർ എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല; എെന്റ
വിധികൾ ്രപമാണിച്ച നടന്നതുമില്ല; ‘അവെയ
െചയ്യന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജീവിക്കും’;
അവർ എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കി;
ആകയാൽ ഞാൻ: ‘മരുഭൂമിയിൽവച്ച് എെന്റ
േ്രകാധം അവരുെട േമൽ പകർന്ന*് എെന്റ
േകാപം അവരിൽ നിവർത്തിക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 22 എങ്കിലും ഞാൻ എെന്റ

* 20. 21 മരുഭൂമിയിൽവച്ച് എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട േമൽ
പകർന്ന് മരുഭൂമിയിൽവച്ച്അവെരനശിപ്പിച്ച്
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ൈക പിൻവലിക്കുകയും ഞാൻ അവെര
പുറെപ്പടുവിച്ചതു കണ്ട ജനതകള െട മുമ്പിൽ
എെന്റ നാമം അശുദ്ധമാകാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്
അതുനിമിത്തം ്രപവർത്തിക്കുകയും
െചയ്തു. 23 അവർ എെന്റ വിധികൾ
്രപമാണിക്കാെത എെന്റ ചട്ടങ്ങൾ ധിക്കരിച്ച്
എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കുകയും
അവരുെട ദൃഷ്ടികൾഅവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട
വി്രഗഹങ്ങള െടേമൽ ഇരിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട,് 24 ഞാൻ അവെര
ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ച കളയുെമന്ന് മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ൈക
ഉയർത്തി അവേരാടു സത്യംെചയ്തു. 25ഞാൻ
അവർക്ക് േദാഷകരമായ ചട്ടങ്ങള ം ജീവരക്ഷ
്രപാപിക്കുവാൻ ഉതകാത്തവിധികള ം െകാടുത്തു.
26 ‘ഞാൻ യേഹാവ’ എന്ന് അവർ അറിയുവാൻ
തക്കവിധം ഞാൻ അവെര ശൂന്യമാേക്കണ്ടതിന്
അവർ എല്ലാകടിഞ്ഞൂലുകെളയും
അഗ്നി്രപേവശം െചയ്യിച്ചതിനാൽ ഞാൻ
അവരുെട സ്വന്തവഴിപാടുകളാൽത്തെന്ന
അവെര അശുദ്ധമാക്കി. 27 അതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യപു്രതാ നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ എേന്നാട് േ്രദാഹം
െചയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ എെന്ന ദുഷിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 28അവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന്
ഞാൻ ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്ത
േദശേത്തക്ക്ഞാൻഅവെരെകാണ്ടുവന്നേശഷം
അവർ ഉയർന്ന എല്ലാ കുന്നുകള ം തഴച്ച
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സകലവൃക്ഷങ്ങള ം േനാക്കി,അവിെട യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിക്കുകയും േകാപകാരണമായ വഴിപാട്
കഴിക്കുകയും സൗരഭ്യവാസന നിേവദിക്കുകയും
പാനീയബലികെള പകരുകയും െചയ്തു”.
29 “നിങ്ങൾ േപാകുന്ന പൂജാഗിരി† എന്ത”് എന്ന്
ഞാൻ അവേരാടു േചാദിച്ച ; ഇന്നുവെരയും
അതിന് ‘പൂജാഗിരി’ എന്നു േപരായിരിക്കുന്നു.
30 അതുെകാണ്ട് നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
പറേയണ്ടത്: “യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട മര്യാദ്രപകാരം
നിങ്ങെളത്തെന്ന അശുദ്ധമാക്കുവാനും
അവരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങേളാടു േചർന്ന്
പരസംഗം െചയ്യ വാനും േപാകുന്നുേവാ?
31 നിങ്ങള െട വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നതിനാലും
നിങ്ങള െട മക്കെള അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിക്കുന്നതിനാലും നിങ്ങൾ ഇന്നുവെര
നിങ്ങള െട സകലവി്രഗഹങ്ങളാലും
നിങ്ങെളത്തെന്നഅശുദ്ധമാക്കുന്നു;യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേമ, നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ ഞാൻ
ഉത്തരമരുള േമാ? നിങ്ങൾ േചാദിച്ചാൽ,
എന്നാണ ഞാൻ ഉത്തരമരുള കയില്ല” എന്നു
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
32 “ ‘നാം മരെത്തയും കല്ലിെനയും േസവിച്ച്,
ജനതകെളേപ്പാെലയും േദശങ്ങളിെല
വംശങ്ങെളേപ്പാെലയും ആയിത്തീരുക’
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതായ നിങ്ങള െട
മനസ്സിെല വിചാരം ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ല.
33 എന്നാണ, ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ

† 20. 29 പൂജാഗിരിബാമ
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ഭുജംെകാണ്ടും െചാരിയുന്ന േ്രകാധംെകാണ്ടും
ഞാൻ നിങ്ങെള ഭരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 34 “ബലമുള്ള
ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
െചാരിയുന്ന േ്രകാധംെകാണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങെള
ജനതകളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിക്കുകയും നിങ്ങൾ
ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു
േശഖരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 35 ഞാൻ
നിങ്ങെള ജനതകള െട മരുഭൂമിയിേലക്ക്
െകാണ്ടുെചന്ന് അവിെടവച്ച് അഭിമുഖമായി
നിങ്ങേളാടു വ്യവഹരിക്കും. 36 ഈജിപ്റ്റിെല
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാേരാട് ഞാൻ വ്യവഹരിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങേളാടും വ്യവഹരിക്കും”എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 37ഞാൻ നിങ്ങെള
വടിയുെടകീഴിലൂെട കടത്തി നിയമത്തിെന്റ
ബന്ധനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തും. 38 എേന്നാട്
മത്സരിച്ച് അതി്രകമിക്കുന്നവെര ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും;
അവർ െചന്നു പാർക്കുന്ന രാജ്യത്തുനിന്ന്
ഞാൻ അവെര പുറെപ്പടുവിക്കും; എങ്കിലും
യി്രസാേയൽ േദശത്ത് അവർ കടക്കുകയില്ല;
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”.
39 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ െചന്ന് ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
വി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച െകാള്ള വിൻ;
എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കും; എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത നിങ്ങള െട
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വഴിപാടുകെളെക്കാണ്ടുംവി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടും
ഇനി അശുദ്ധമാക്കുകയും ഇല്ല. 40 എെന്റ
വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ, യി്രസാേയലിെന്റ ഉന്നത
പർവ്വതത്തിൽ തെന്ന, യി്രസാേയൽഗൃഹെമല്ലാം
ഒെട്ടാഴിയാെത അവിെട േദശത്തുവച്ച് എെന്ന
േസവിക്കുെമന്ന”് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട;് അവിെട ഞാൻ അവെര
സ്വീകരിക്കും; അവിെട ഞാൻ നിങ്ങള െട
വഴിപാടുകെളയും ആദ്യദാനങ്ങെളയും
സകലനിേവദ്യങ്ങെളയും ആ്രഗഹിക്കും.
41 ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച്, നിങ്ങൾ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു േശഖരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
നിങ്ങെള സൗരഭ്യവാസനയായി സ്വീകരിക്കും;
അങ്ങെന ഞാൻ ജനതകൾ കാൺെക
നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടും. 42 നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുക്കുെമന്ന്
ഞാൻ ൈക ഉയർത്തി സത്യംെചയ്ത
േദശമായ യി്രസാേയൽേദശേത്തക്ക് നിങ്ങെള
െകാണ്ടുവരുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയും. 43 അവിെടവച്ച നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട വഴികള ം നിങ്ങെളത്തെന്ന
മലിനമാക്കിയ സകല്രകിയകള ം ഓർക്കും;
നിങ്ങൾ െചയ്ത സകലേദാഷവും
നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങേളാടുതെന്ന
െവറുപ്പ േതാന്നും. 44 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
നിങ്ങള െട േദാഷമായുള്ള വഴികൾക്കു
തക്കവണ്ണമല്ല, നിങ്ങള െട വഷളായുള്ള
്രപവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണവുമല്ല, എെന്റ
നാമംനിമിത്തം തെന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
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്രപവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 45 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
46 “മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ മുഖം െതേക്കാട്ട
തിരിച്ച് െതേക്കേദശത്തിെനതിരായി ്രപസംഗിച്ച,്
െതേക്കദിക്കിെല വന്രപേദശത്തിെനതിരായി
്രപവചിച്ച് െതക്കുള്ള വനേത്താടു പറേയണ്ടത:്
47 യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക;
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ
തീ വയ്ക്കും; അത് നിന്നിൽ ഉള്ള സകല
പച്ചവൃക്ഷെത്തയും ഉണങ്ങിയവൃക്ഷെത്തയും
ദഹിപ്പിച്ച കളയും; ജ്വലിക്കുന്ന ജ്വാല
െകട്ട േപാകുകയില്ല; െതക്കുമുതൽ
വടക്കുവെരയുള്ള മുഖങ്ങെളല്ലാം അതിനാൽ
കരിഞ്ഞുേപാകും. 48 ‘യേഹാവയായഞാൻഅത്
കത്തിച്ച ’ എന്ന് സകലജനവും കാണും; അത്
െകട്ട േപാകുകയുമില്ല”. 49 അേപ്പാൾ ഞാൻ:
“അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ, ‘ഇവൻ
ഉപമയല്ലേയാ സംസാരിക്കുന്നത’് എന്ന് അവർ
എെന്നക്കുറിച്ച് പറയുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.

21
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 മനുഷ്യപു്രതാ,
നിെന്റ മുഖം െയരൂശേലമിനു േനെര തിരിച്ച്
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു വിേരാധമായി ്രപസംഗിച്ച്
യി്രസാേയൽേദശത്തിനു വിേരാധമായി ്രപവചിച്ച്
യി്രസാേയൽേദശേത്താടു പറേയണ്ടത:്
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3 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്റേനെര
പുറെപ്പട്ട് എെന്റ വാൾ ഉറയിൽനിന്ന് ഊരി
നീതിമാെനയും ദുഷ്ടെനയും നിന്നിൽനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയും. 4 ഞാൻ നീതിമാെനയും
ദുഷ്ടെനയും നിന്നിൽനിന്നു േഛദിച്ച കളയുവാൻ
േപാകുന്നതുെകാണ്ട,് െതക്കുമുതൽ
വടക്കുവെര സകലജഡത്തിനും വിേരാധമായി
എെന്റ വാൾ ഉറയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടും.
5 യേഹാവയായ ഞാൻ എെന്റ വാൾ
ഉറയിൽനിന്ന് ഊരിെയന്ന് സകലജഡവും
അറിയും. 6 അത് ഇനി മടങ്ങിേപ്പാരുകയില്ല.
നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, തകർന്ന ഹൃദയേത്താെട
െനടുവീർപ്പിടുക; അവർ കാൺെക കഠിനമായി
െനടുവീർപ്പിടുക. 7 ‘എന്തിന് െനടുവീർപ്പിടുന്നു’
എന്ന് അവർ നിേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ നീ ഉത്തരം
പറേയണ്ടത്: ‘ഒരു വർത്തമാനംനിമിത്തം
തെന്ന; അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
സകലഹൃദയവും ഉരുകിേപ്പാകും,എല്ലാൈകകള ം
കുഴഞ്ഞുേപാകും,ഏതു മനസ്സ ംകലങ്ങിേപ്പാകും;
എല്ലാമുഴങ്കാലും െവള്ളംേപാെല ഒഴുകിേപ്പാകും;
അത് വന്നുകഴിഞ്ഞു’ എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട”്. 8 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:്
യേഹാവ ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഒരു വാൾ,
ഒരു വാൾ; അത് മൂർച്ചകൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു
എന്ന് പറയുക. 10 െകാല നടത്തുവാൻ അതിന്
മൂർച്ചകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു; മിന്നുവാൻ തക്കവണ്ണം
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അതിെന മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ
നമുക്കു സേന്താഷിക്കാേമാ? അത് എെന്റ
മകെന്റ െചേങ്കാലിെനയും സകലവൃക്ഷെത്തയും
നിന്ദിക്കുന്നു. 11 ഉപേയാഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവൻഅത് മിനുക്കുവാൻ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു;
െകാല്ല ന്നവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുക്കുവാൻ
ഈ വാൾ മൂർച്ചകൂട്ടി മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു.
12 മനുഷ്യപു്രതാ, നിലവിളിച്ച മുറയിടുക!
വാള് എെന്റ ജനത്തിേന്മലും യി്രസാേയലിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാരുെടേമലുംവരും;അവർഎെന്റ
ജനേത്താടുകൂടി വാളിന് ഏല്പിക്കെപ്പട്ടവരാകുന്നു;
ആകയാൽനീ തുടയിൽഅടിക്കുക. 13അെതാരു
പരീക്ഷയല്ലേയാ; എന്നാൽ നിന്ദിക്കുന്ന
െചേങ്കാൽ തെന്ന ഇല്ലാെത േപായാൽ
എന്ത”് എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 14 “നീേയാ മനുഷ്യപു്രതാ,
്രപവചിച്ച് ൈകെകാട്ട ക; വാൾ, നിഹതന്മാരുെട
വാൾ തെന്ന, മൂന്നിരട്ടിയായി ഭവിക്കെട്ട;
നിഹതെന്റ വലിയ വാൾ അവെര ചുറ്റ ന്നു.
15 അവരുെട ഹൃദയം ഉരുകിേപ്പാേകണ്ടതിനും
അവരിൽ പട്ട േപായവർ െപരുേകണ്ടതിനും
ഞാൻ വാളിെന്റ മുനെയ അവരുെട എല്ലാ
വാതിലുകൾക്കും േനെര വച്ചിരിക്കുന്നു;
അേയ്യാ, അത് മിന്നൽേപാെലയിരിക്കുന്നു;
അത് െകാലയ്ക്കായി കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
16 പുറേകാേട്ടാ ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ
നിെന്റ വായ്ത്തല* തിരിയുന്നിടേത്തക്കു തെന്ന
പുറെപ്പടുക. 17 ഞാനും ൈകെകാട്ടി, എെന്റ

* 21. 16 വായ്ത്തലമുഖം
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േ്രകാധം ശമിപ്പിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു”.

18 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 19 മനുഷ്യപു്രതാ,
ബാേബൽരാജാവിെന്റ വാൾ വേരണ്ടതിന്
നീ രണ്ടു വഴി നിയമിക്കുക; രണ്ടും ഒരു
േദശത്തുനിന്ന് തെന്ന പുറെപ്പടണം; ഒരു
ചൂണ്ടുപലക ഉണ്ടാക്കി നഗരത്തിേലക്കുള്ള
വഴിയുെട തലയ്ക്കൽ നാട്ട ക. 20 അങ്ങെന
വാൾ അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിലും െയഹൂദയിൽ
ഉറപ്പ ള്ള െയരൂശേലമിലും വേരണ്ടതിന് നീ
വഴി നിയമിക്കുക. 21 ബാേബൽരാജാവ്
ഇരുവഴിത്തലയ്ക്കൽ, വഴിത്തിരിവിങ്കൽ
തെന്ന, ്രപശ്നം േനാക്കുവാൻ നില്ക്കുന്നു;
അവൻ തെന്റ അമ്പുകെള കുലുക്കി
കുലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കുകയും കരൾ
േനാക്കുകയും െചയ്യന്നു. † 22 യ്രന്തമുട്ടികെള
വയ്േക്കണ്ടതിനും വൻെകാലയ്ക്കായി വായ്
തുറന്ന്ആർപ്പ വിളിേക്കണ്ടതിനും വാതിലുകള െട
േനെര യ്രന്തമുട്ടികൾ വയ്േക്കണ്ടതിനും
ഉപേരാധംഏർെപ്പടുത്തി േകാട്ട പണിേയണ്ടതിനും
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച ള്ള ്രപശ്നം അവെന്റ
വലംൈകയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 23 എന്നാൽ
അത് അവർക്ക് വ്യാജലക്ഷണമായി േതാന്നുന്നു;
അവർ ആണ ഇടുവിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;

† 21. 21 കുലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കുകയും കരൾ േനാക്കുകയും
െചയ്യന്നു. ്രപശ്നം േനാക്കുവാനുള്ള മൂന്നുപാധികൾ 1
യരുശേലമിനും രബ്ബക്കും േവണ്ടി അവൻ ഓേരാ അമ്പ്
കാണിക്കുന്നു 2അവൻ തെന്റ കുലേദവന്മാേരാടു േചാദിക്കുന്നു 3
െകാല്ലെപ്പട്ട ചില മൃഗങ്ങള െടകരളിേലക്ക്അവൻ േനാക്കുന്നു
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എന്നാൽ അവർ പിടിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
അവൻ അകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു”.
24 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
സകല്രപവൃത്തികളിലും നിങ്ങള െട പാപങ്ങൾ
ഓർക്കത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങൾ
െവളിെപ്പട്ട വരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും
നിങ്ങെളയും ഓർത്തിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും
നിങ്ങൾ പിടിക്കെപ്പടും. 25 നിഹതനും
ദുഷ്ടനുമായി യി്രസാേയലിെന്റ
്രപഭുവായുേള്ളാേവ, നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ
അന്ത്യനാൾ വന്നിരിക്കുന്നു”. 26 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
തലപ്പാവ് നീക്കി കിരീടം എടുത്തുകളയും;
അത് അങ്ങെന ഇരിക്കുകയില്ല; ഞാൻ
താണതിെന ഉയർത്തുകയും ഉയർന്നതിെന
താഴ്ത്തുകയും െചയ്യ ം. 27 ഞാൻ അതിന്
ഉന്മൂലനാശം, ഉന്മൂലനാശം, ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തും; അതിന് അവകാശമുള്ളവൻ
വരുേവാളം അത് ഇല്ലാെതയിരിക്കും; അവന്
ഞാൻഅത് െകാടുക്കും”.

28 മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:്
അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ച ം അവരുെട
നിന്ദെയക്കുറിച്ച ം യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 29 “അകൃത്യത്തിെന്റ
അവസാനനാൾ വരുേമ്പാൾ, ദുഷ്ടന്മാരായ
നിഹതന്മാരുെട കഴുത്തിൽ െവേക്കണ്ടതിന്
അവർ നിനക്ക് വ്യാജം ദർശിക്കുന്ന േനരത്തും,
നിനക്ക് കപടലക്ഷണം പറയുന്ന േനരത്തും
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ഒരു വാൾ, ഒരു വാൾ ഊരിയിരിക്കുന്നു;
അത് മിന്നൽേപാെല മിേന്നണ്ടതിനും
തിന്നുകളേയണ്ടതിനും െകാലയ്ക്കായി
മിനുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക. 30 അത്
ഉറയിൽ ഇടുക; നീ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട സ്ഥലത്ത്,
നിെന്റ ജന്മേദശത്തു തെന്ന ഞാൻ നിെന്ന
ന്യായംവിധിക്കും, 31 ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം
നിെന്റേമൽ പകർന്ന് എെന്റ േകാപാഗ്നി
നിെന്റേമൽ ഊതി, മൃഗ്രപായരും നശിപ്പിക്കുവാൻ
സമർത്ഥന്മാരുമായ മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ നിെന്ന
ഏല്പിക്കും. 32 നീ തീയ്ക്കിരയായ്തീരും; നിെന്റ
രക്തം നിെന്റ േദശത്തിെന്റ നടുവിൽ ഇരിക്കും;
നിെന്നഇനിആരുംഓർക്കുകയില്ല;യേഹാവയായ
ഞാൻഅത്അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു”.

22
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ? രക്തപാതകമുള്ള
പട്ടണെത്ത നീ ന്യായംവിധിക്കുേമാ? എന്നാൽ
നീ അതിെന്റ സകലേമ്ലച്ഛതകള ം അതിേനാട്
അറിയിച്ച പറേയണ്ടത്: 3 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിെന്റ കാലം വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിെന്റ
നടുവിൽ രക്തം െചാരിഞ്ഞ് നിെന്നത്തെന്ന
മലിനമാേക്കണ്ടതിന് വി്രഗഹങ്ങെള
ഉണ്ടാക്കുന്ന നഗരേമ! 4 നീ െചാരിഞ്ഞ
രക്തത്താൽ നീ കുറ്റക്കാരിയായിത്തീർന്നു;
നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വി്രഗഹങ്ങളാൽ നീ
നിെന്നത്തെന്ന മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
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നാള കെള നീ സമീപിക്കുമാറാക്കി; നിെന്റ
ആണ്ടുകൾ നിനക്ക് വെന്നത്തിയിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന ജനതകൾക്കു
നിന്ദയും സകലേദശങ്ങൾക്കും
പരിഹാസവിഷയവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.
5 നിനക്ക് സമീപസ്ഥന്മാരും ദൂരസ്ഥന്മാരും
ആയിരിക്കുന്നവർ ദുഷ്കീർത്തിയും േക്ഷാഭവും
ഉള്ള നിെന്ന പരിഹസിക്കും. 6 യി്രസാേയൽ
്രപഭുക്കന്മാർ ഓേരാരുത്തനും അവനാൽ
കഴിയുന്നിടേത്താളം രക്തം െചാരിയുവാനേ്രത
നിന്നിൽ വസിക്കുന്നത.് 7നിെന്റ നടുവിൽ അവർ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും പുച്ഛിക്കുന്നു; നിെന്റ
മേദ്ധ്യ അവർ പരേദശിെയ പീഡിപ്പിക്കുന്നു;
നിന്നിൽവച്ച് അവർ അനാഥെനയും
വിധവെയയും ഉപ്രദവിക്കുന്നു. 8 എെന്റ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കെള നീ ധിക്കരിച്ച് എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കുന്നു. 9 രക്തം
െചാരിേയണ്ടതിന് ഏഷണി പറയുന്നവർ
നിന്നിൽ ഉണ്ട;് പൂജാഗിരികളിൽ ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നവർ നിന്നിൽ ഉണ്ട്; നിെന്റ മേദ്ധ്യ
അവർ ദുഷ്കർമ്മം ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 10നിന്നിൽ
അവർ അപ്പെന്റ നഗ്നത അനാവൃതമാക്കുന്നു;
നിന്നിൽവച്ച് അവർ ഋതുമാലിന്യത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവെള വഷളാക്കുന്നു. 11 ഒരുത്തൻ
തെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യയുമായി േമ്ലച്ഛത
്രപവർത്തിക്കുന്നു; മെറ്റാരുത്തൻ തെന്റ
മരുമകെള ദുഷ്ടത ്രപവർത്തിച്ച് മലിനയാക്കുന്നു;
േവെറാരുത്തൻ നിന്നിൽവച്ച് തെന്റ അപ്പെന്റ
മകളായ സേഹാദരിെയ വഷളാക്കുന്നു. 12 രക്തം
െചാരിേയണ്ടതിന് അവർ നിന്നിൽ ൈകക്കൂലി
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വാങ്ങുന്നു; പലിശയും ലാഭവും വാങ്ങി നീ
കൂട്ട കാെര െഞരുക്കി സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി
എെന്ന മറന്നുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
13 “നീ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലാഭെത്തയും
നിെന്റ നടുവിലുണ്ടായ രക്തപാതകെത്തയും
കുറിച്ച് ഞാൻ ൈകെകാട്ട ം: 14 ഞാൻ
നിേന്നാട് കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ നീ
ൈധര്യേത്താെട നില് ക്കുേമാ? നിെന്റ ൈകകൾ
ബലെപ്പട്ടിരിക്കുേമാ?” യേഹാവയായ ഞാൻ
അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു; “ഞാൻ
നിവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം. 15 ഞാൻ നിെന്ന
ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ച് നിെന്റ മലിനത നിന്നിൽനിന്നു നീക്കും.
16 ജനതകൾ കാൺെക നീ നിന്നിൽത്തെന്ന
മലിനയായിത്തീരും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നീ
അറിയും”.

17 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
18 മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയൽഗൃഹം എനിക്ക്
േലാഹമാലിന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
അവെരല്ലാവരും ഉലയുെട നടുവിൽ
താ്രമവും െവളത്തീയവും ഇരിമ്പും
കറുത്തീയവും തെന്ന; അവർ െവള്ളിയുെട
മാലിന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;” 19അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
േലാഹമാലിന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുകെകാണ്ട്
ഞാൻ നിങ്ങെള െയരൂശേലമിെന്റ നടുവിൽ
കൂട്ട ം. 20 െവള്ളിയും താ്രമവും ഇരിമ്പും
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കറുത്തീയവും െവളത്തീയവും ഉലയുെട
നടുവിൽ ഇട്ട് ഊതി ഉരുക്കുന്നതുേപാെല, ഞാൻ
എെന്റ േകാപത്തിലും എെന്റ േ്രകാധത്തിലും
നിങ്ങെളയും കൂട്ടിയുരുക്കും. 21ഞാൻ നിങ്ങെള
കൂട്ടി എെന്റ േ്രകാധാഗ്നിെയ നിങ്ങള െടേമൽ
ഊതും; അങ്ങെന നിങ്ങൾ അതിെന്റ നടുവിൽ
ഉരുകിേപ്പാകും. 22 ഉലയുെട നടുവിൽ െവള്ളി
ഉരുകിേപ്പാകുന്നതു േപാെല, നിങ്ങൾ അതിെന്റ
നടുവിൽ ഉരുകിേപ്പാകും; യേഹാവയായ
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം നിങ്ങള െടേമൽ
പകർന്നിരിക്കുന്നുഎന്ന് നിങ്ങൾഅറിയും”.

23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 24 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ അതിേനാട് പറേയണ്ടത:് േ്രകാധദിവസത്തിൽ
നീ ശുദ്ധിയില്ലാത്തതും മഴയില്ലാത്തതുമായ
േദശമായിരിക്കും. 25അതിെന്റ നടുവിൽഅതിെല
്രപവാചകന്മാരുെട ഒരു കൂട്ട െകട്ട ണ്ട;് അലറി
ഇര കടിച്ച കീറുന്ന ഒരു സിംഹംേപാെല അവർ
മനുഷ്യെര വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു; നിേക്ഷപങ്ങള ം
വിലേയറിയ വസ്തുക്കള ം അപഹരിച്ച െകാണ്ട്
അവർ അതിെന്റ നടുവിൽ വിധവമാെര
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 26 അതിെല പുേരാഹിതന്മാർ
എെന്റ ന്യായ്രപമാണേത്താടു േ്രദാഹം െചയ്തു;
എെന്റ വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമാക്കുന്നു;
അവർ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ
േവർതിരിക്കുന്നില്ല; മലിനവും നിർമ്മലവും
തമ്മിലുള്ള േഭദം കാണിച്ച െകാടുക്കുന്നതുമില്ല;
ഞാൻ അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ അശുദ്ധനായി
ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണംഅവർഎെന്റശബ്ബത്തുകെള
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േനാക്കാെത കണ്ണ് മറച്ച കളയുന്നു. 27അതിെന്റ
നടുവിെല ്രപഭുക്കന്മാർ ലാഭം ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്
ഇര കടിച്ച കീറുന്ന െചന്നായ്ക്കെളേപ്പാെല രക്തം
െചാരിയുവാനും മനുഷ്യെര നശിപ്പിക്കുവാനും
േനാക്കുന്നു. 28 അതിെല ്രപവാചകന്മാർ
വ്യാജം ദർശിച്ച ം കള്ള്രപശ്നം പറഞ്ഞും
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യാതിരിെക്ക, ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു’
എന്ന് പറഞ്ഞുംെകാണ്ട് അവർക്കുേവണ്ടി
െവള്ള പൂശുന്നു. 29 േദശത്തിെല ജനം
പീഢനം െചയ്യ കയും പിടിച്ച പറിക്കുകയും
എളിയവെനയും ദരി്രദെനയും ഉപ്രദവിക്കുകയും
പരേദശിെയ അന്യായമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 30 ഞാൻ േദശെത്ത
നശിപ്പിക്കാത്തവിധം അതിന് മതിൽ െകട്ടി
എെന്റ മുമ്പാെക ഇടിവിൽ നില്േക്കണ്ടതിന്
ഒരു പുരുഷെന ഞാൻ അവരുെട ഇടയിൽ
അേന്വഷിച്ച ; ആെരയും കണ്ടില്ലതാനും.
31ആകയാൽ ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം അവരുെട
േമൽ പകർന്ന് എെന്റ േകാപാഗ്നിെകാണ്ട്
അവെര നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുെട
നടപ്പിനു തക്കവിധം ഞാൻ അവർക്ക് പകരം
െകാടുത്തിരിക്കുന്നു” എന്നു യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

23
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഒരമ്മയുെട
മക്കളായ രണ്ടു സ്്രതീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
3അവർ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് പരസംഗം െചയ്തു;
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യൗവനത്തിൽ തെന്നഅവർ പരസംഗം െചയ്തു;
അവിെടവച്ച് അവരുെട സ്തനങ്ങൾ തഴുകെപ്പട്ട ;
അവരുെട മാറിടം തേലാടെപ്പട്ട . 4 അവരിൽ
മൂത്തവൾക്ക് ഒെഹാലാ എന്നും ഇളയവൾക്ക്
ഒെഹാലീബാ എന്നും േപരായിരുന്നു; അവർ
എനിക്കുള്ളവരായിരുന്നു; പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ്രപസവിച്ച ; അവരുെട േപര്
ഒെഹാലാഎന്നത് ശമര്യയും ഒെഹാലീബാഎന്നത്
െയരൂശേലമും ആകുന്നു. 5എന്നാൽ ഒെഹാലാ
എെന്ന വിട്ട് പരസംഗം െചയ്തു; 6അവൾ തെന്റ
സമീപസ്ഥരായ അശ്ശ ര്യജാരന്മാെര േമാഹിച്ച ;
അവർ ധൂ്രമവസ്്രതം ധരിച്ച േദശാധിപതികള ം
സ്ഥാനാപതികള ം േകാമളയുവാക്കള ം
കുതിരപ്പ റത്തുകയറിഓടിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു.
7 അശ്ശ ര്യേ്രശഷ്ഠന്മാരായവരുമായി അവൾ
േവശ്യാവൃത്തിയിൽകഴിഞ്ഞുകൂടി;താൻേമാഹിച്ച
എല്ലാവരുെടയും സകലവി്രഗഹങ്ങളാലും അവൾ
തെന്നത്തെന്ന മലിനയാക്കി. 8ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയും അവൾ
ഉേപക്ഷിച്ചില്ല; അവർ അവള െട യൗവനത്തിൽ
അവേളാടുകൂടി ശയിച്ച,് അവള െട മാറിടം
തേലാടി, തങ്ങള െട പരസംഗത്തിന് അവെള
ഉപകരണമാക്കി. 9 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അവെള അവള െട ജാരന്മാരുെട കയ്യിൽ,
അവൾ േമാഹിച്ചിരുന്ന അശ്ശ ര്യരുെട കയ്യിൽ
തെന്ന, ഏല്പിച്ച . 10 അവർ അവള െട
നഗ്നത അനാവരണം െചയ്തു; അവള െട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും പിടിക്കുകയും
അവെള വാൾെകാണ്ട് െകാല്ല കയും
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െചയ്തു; അവർ അവള െടേമൽ വിധി
നടത്തിയതുെകാണ്ട് അവൾ സ്്രതീകള െട
ഇടയിൽ ഒരു നിന്ദാപാ്രതമായിത്തീർന്നു.
11 എന്നാൽ അവള െട സേഹാദരിയായ
ഒെഹാലീബാ ഇതു കണ്ടു എങ്കിലും,
തെന്റ കാമവികാരത്തിൽ അവെളക്കാള ം,
തെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയിൽ സേഹാദരിയുെട
േവശ്യവൃത്തിെയക്കാള ം അധികം വഷളത്തം
്രപവർത്തിച്ച . 12 േമാടിയായി ഉടുത്തുചമഞ്ഞ
േദശാധിപതികള ം സ്ഥാനാപതികള ം
കുതിരപ്പ റത്തു കയറി ഓടിക്കുന്നവരും
േകാമളയുവാക്കന്മാരുമായ,സമീപസ്ഥരായഎല്ലാ
അശ്ശ ര്യെരയും അവൾ േമാഹിച്ച , 13 അവള ം
തെന്നത്തെന്ന മലിനയാക്കി എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു;
ഇരുവരും ഒേര വഴിയിൽ തെന്നനടന്നു. 14അവൾ
പിെന്നയും പരസംഗം െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു;
ചുവപ്പ ചായംെകാണ്ട് എഴുതിയ കല്ദയരുെട
ചി്രതങ്ങൾ, 15 കല്ദയേദശം ജന്മഭൂമിയായുള്ള
ബാേബല ്ക്കാരുെട രൂപത്തിൽ അരയ്ക്ക്
കച്ചെകട്ടി, തലയിൽ തലപ്പാവു ചുറ്റി,
്രപഭുക്കന്മാെരേപ്പാെല കാണെപ്പട്ട പുരുഷന്മാരുെട
ചി്രതങ്ങെള തെന്ന ചുവരിേന്മൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്
അവൾ കണ്ടു. 16 കണ്ട ഉടെന അവൾ അവെര
േമാഹിച്ച,് കല്ദയേദശേത്തക്ക് അവരുെട
അടുക്കൽ ദൂതന്മാെര അയച്ച . 17 അങ്ങെന
ബാേബല ്ക്കാർ േ്രപമശയനത്തിനായി
അവള െട അടുക്കൽവന്ന് പരസംഗംെകാണ്ട്
അവെള മലിനയാക്കി; അവൾ അവരാൽ
മലിനയായിത്തീർന്നു; പിെന്ന അവൾക്ക്
അവേരാട് െവറുപ്പ േതാന്നി. 18 ഇങ്ങെന അവൾ
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തെന്റ പരസംഗം െവളിെപ്പടുത്തി തെന്റ നഗ്നത
അനാവരണം െചയ്തേപ്പാൾ, എനിക്ക് അവള െട
സേഹാദരിേയാട് െവറുപ്പ േതാന്നിയതുേപാെല
അവേളാടും െവറുപ്പ േതാന്നി. 19 എന്നിട്ട ം
അവൾ ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് പരസംഗം െചയ്ത
തെന്റ യൗവനകാലം ഓർത്ത് പരസംഗം
വർദ്ധിപ്പിച്ച . 20 കഴുതകള െട ലിംഗംേപാെല
ലിംഗവും കുതിരകള െട ബീജ്രസവണംേപാെല
ബീജ്രസവണവും ഉള്ള ജാരന്മാെര അവൾ
േമാഹിച്ച . 21ഇങ്ങെനനിെന്റയൗവനസ്തനങ്ങൾ
നിമിത്തം ഈജിപ്റ്റ കാർ നിെന്റ സ്തനാ്രഗങ്ങൾ
തേലാടിയ നിെന്റ യൗവനത്തിെല ദുഷ്കർമ്മം
നീ തിരിഞ്ഞുേനാക്കി. 22 അതുെകാണ്ട്
ഒെഹാലീബേയ, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ബാേബല ്ക്കാർ,
കല്ദയർ, െപേക്കാദ്യർ, േശാവ്യർ, 23 േകാവ്യർ,
അശ്ശ ര്യർഎന്നിങ്ങെനയുള്ള േകാമളയുവാക്കള ം
േദശാധിപതികള ം സ്ഥാനാപതികള ം
്രപഭുക്കന്മാരും കീർത്തിേകട്ടവരും കുതിരപ്പ റത്തു
കയറി ഓടിക്കുന്നവരുമായി, നിനക്ക് െവറുപ്പ
േതാന്നിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ ജാരന്മാെര
ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായി ഉണർത്തി
എല്ലാവശത്തുനിന്നും നിെന്റേനെര വരുത്തും.
24അവർഅനവധി രഥങ്ങള ം വാഹനങ്ങള ം ഒരു
ജനസമൂഹവുമായി നിെന്റേനെര വരും; അവർ
പരിചയും പലകയും പിടിച്ച് ശിരസ്്രതം ധരിച്ച്
നിെന്ന വന്നു വളയും; ഞാൻ ന്യായവിധി അവെര
ഭരേമല്പിക്കും; അവർ അവരുെട ന്യായങ്ങൾക്ക്
അനുസരിച്ച് നിെന്ന ന്യായംവിധിക്കും. 25ഞാൻ
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എെന്റ തീക്ഷ്ണത നിെന്റേനെര ്രപേയാഗിക്കും;
അവർ േ്രകാധേത്താെട നിേന്നാട് െപരുമാറും;
അവർ നിെന്റ മൂക്കും െചവിയും െചത്തിക്കളയും;
നിനക്ക് േശഷിക്കുന്നവർ വാൾെകാണ്ടു വീഴും;
അവർ നിെന്റ പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും;നിനക്ക് േശഷിക്കുന്നവർ
തീയാൽ ദഹിപ്പിക്കെപ്പടും. 26 അവർ
നിെന്റ വസ്്രതം ഉരിഞ്ഞ് ആഭരണങ്ങൾ
എടുത്തുകളയും. 27 ഇങ്ങെന ഞാൻ നിെന്റ
ദുർന്നടപ്പ ം, ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയും നിർത്തലാക്കും; നീ
ഇനി തലെപാക്കി അവെര േനാക്കുകയില്ല;
ഈജിപ്റ്റിെനഓർക്കുകയുമില്ല”. 28യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
നിെന്ന നീ പകയ്ക്കുന്നവരുെട കയ്യിൽ, നിനക്ക്
െവറുപ്പ േതാന്നുന്നവരുെട കയ്യിൽ തെന്ന,
ഏല്പിക്കും. 29 അവർ പകേയാെട നിേന്നാട്
െപരുമാറി, നിെന്റ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും എടുത്ത,്
നിെന്ന നഗ്നയും അനാവൃതയും ആക്കിവിടും;
അങ്ങെന നിെന്റ േവശ്യാവൃത്തിയുെട
നഗ്നതയും നിെന്റ ദുർന്നടപ്പ ം പരസംഗങ്ങള ം
െവളിെപ്പട്ട വരും. 30 നീ ജനതകേളാടു
േചർന്ന് പരസംഗം െചയ്തതുെകാണ്ടും
അവരുെട വി്രഗഹങ്ങളാൽ നിെന്നത്തെന്ന
മലിനയാക്കിയതുെകാണ്ടും ഇത് നിനക്ക്
ഭവിക്കും. 31 നീ സേഹാദരിയുെട വഴിയിൽ
നടന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവള െട പാനപാ്രതം
നിെന്റ കയ്യിൽ തരും”. 32 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
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സേഹാദരിയുെട ആഴവും വിസ്താരവും ഉള്ള
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നു കുടിച്ച് നിന്ദയ്ക്കും
പരിഹാസത്തിനും വിഷയമായിത്തീരും; അതിൽ
വളെര െകാള്ള മേല്ലാ. 33ഭീതിയും ശൂന്യതയുമുള്ള
പാനപാ്രതമായി, നിെന്റ സേഹാദരി ശമര്യയുെട
പാനപാ്രതമായ ലഹരിയും ദുഃഖവുംെകാണ്ട് നീ
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 34 നീ അത് കുടിച്ച വറ്റിച്ച്
ഉടച്ച് കഷണങ്ങെള നക്കി നിെന്റ സ്തനങ്ങെള
കീറിക്കളയും; ഞാൻ അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 35 ആകയാൽ യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നീ എെന്ന മറന്ന് എെന്ന നിെന്റ പിമ്പിൽ
എറിഞ്ഞുകളയുകെകാണ്ട് നീ നിെന്റ ദുർന്നടപ്പ ം
പരസംഗവും വഹിക്കുക”. 36പിെന്നയും യേഹാവ
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ഒെഹാലെയയും ഒെഹാലീബെയയും
ന്യായംവിധിക്കുേമാ? എന്നാൽ അവരുെട
േമ്ലച്ഛതകൾ അവേരാട് അറിയിക്കുക. 37അവർ
വ്യഭിചാരം െചയ്തു; അവരുെട കയ്യിൽ രക്തം
ഉണ്ട്;അവരുെടവി്രഗഹങ്ങേളാട്അവർവ്യഭിചാരം
െചയ്തു; അവർ എനിക്ക് ്രപസവിച്ച മക്കെള
അവയ്ക്കു േഭാജനമായി അഗ്നി്രപേവശം
െചയ്യിച്ച . 38 ഒന്നുകൂെട അവർ എേന്നാട്
െചയ്തിരിക്കുന്നു: അന്ന് തെന്ന അവർ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത മലിനമാക്കി, എെന്റ
ശബ്ബത്തുകെള അശുദ്ധമാക്കി. 39 അവർ
അവരുെട മക്കെള വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി
െകാന്ന േശഷം അന്നുതെന്ന അവർ എെന്റ
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വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന്
അതിേലക്ക് വന്നു; ഇങ്ങെനയാകുന്നു
അവർ എെന്റ ആലയത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
െചയ്തത്. 40 ഇതുകൂടാെത, ദൂരത്തുനിന്ന്
വന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് അവർ ആളയച്ച്; ഒരു
ദൂതൻ അവരുെട അടുക്കൽ െചന്നയുടൻ
അവർ വന്നു; അവർക്ക് േവണ്ടി നീ കുളിച്ച,്
കണ്ണിൽ മഷി എഴുതി, ആഭരണം അണിഞ്ഞ്,
41 ഭംഗിയുള്ള ഒരു കട്ടിലിേന്മൽ ഇരുന്നു,അതിെന്റ
മുമ്പിൽ ഒരു േമശ ഒരുക്കി, അതിേന്മൽ
എെന്റ കുന്തുരുക്കവും എണ്ണയും വച്ച .
42 നിർഭയമായിരിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷാരത്തിെന്റ
േഘാഷം അവേളാടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു;
ജനസമൂഹത്തിെല പുരുഷന്മാരുെട അടുക്കൽ
അവർആളയച്ച,് മരുഭൂമിയിൽനിന്നു മദ്യപന്മാെര
വരുത്തി; അവർ അവരുെട ൈകകളിൽ
വളയിടുകയും തലയിൽ ഭംഗിയുള്ള കിരീടങ്ങൾ
വയ്ക്കുകയും െചയ്തു”. 43 അേപ്പാൾ
വ്യഭിചാരവൃത്തിെകാണ്ട് വൃദ്ധയായവെളക്കുറിച്ച്
ഞാൻ: “ഇേപ്പാൾ അവർ അവേളാടും
അവൾ അവേരാടും പരസംഗം െചയ്യ േമാ?”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 44 അങ്ങെന േവശ്യയുെട
അടുക്കൽ െചല്ല ന്നതുേപാെല അവർ
അവള െട അടുക്കൽ െചന്നു; അെത അവർ
കാമുകികളായ ഒെഹാലയുെട അടുക്കലും
ഒെഹാലീബയുെട അടുക്കലും െചന്നു.
45 എന്നാൽ നീതിമാന്മാരായ പുരുഷന്മാർ,
വ്യഭിചാരിണികൾക്കും രക്തപാതകികൾക്കും
തക്ക ന്യായ്രപകാരം അവെര ന്യായംവിധിക്കും;
അവർവ്യഭിചാരിണികളല്ലേയാ;അവരുെടകയ്യിൽ
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രക്തവും ഉണ്ട്. 46 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അവരുെട
േനെര ഒരു സഭ കൂട്ടി അവെര പരി്രഭമത്തിനും
കവർച്ചയ്ക്കും ഏല്പിക്കും. 47ആ സഭ അവെര
കെല്ലറിഞ്ഞ് വാൾെകാണ്ടു െവട്ടിക്കളയും;
അവരുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയുംഅവർ
െകാന്ന് അവരുെട വീടുകൾ തീവച്ച് ചുട്ട കളയും.
48 ഇങ്ങെന നിങ്ങള െട ദുർന്നടപ്പ േപാെല
െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ സകലസ്്രതീകള ം ഒരു
പാഠം പഠിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ ദുർന്നടപ്പ്
േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളയും. 49 അങ്ങെന
അവർ നിങ്ങള െട ദുർന്നടപ്പിനു തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾക്ക് പകരം െചയ്യ ം; നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങള െട പാപങ്ങെള ചുമേക്കണ്ടിവരും;
ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവ് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും”.

24
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ ഒമ്പതാം
ആണ്ട് പത്താം മാസം, പത്താം തീയതി
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ തീയതി
ഇന്നെത്ത തീയതി തെന്ന, എഴുതിവയ്ക്കുക;
ഇന്നുതെന്ന ബാേബൽരാജാവ് െയരൂശേലമിെന
ആ്രകമിച്ചിരിക്കുന്നു. 3നീ മത്സരഗൃഹേത്താട് ഒരു
ഉപമ ്രപസ്താവിച്ച പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ
ഒരു കുട്ടകം അടുപ്പത്തു വച്ച് അതിൽ െവള്ളം
ഒഴിക്കുക. 4 മാംസക്കഷണങ്ങൾ, തുട,
ൈകക്കുറക് മുതലായ നല്ല കഷണങ്ങെളല്ലാം
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തെന്ന എടുത്ത് അതിൽ ഇടുക; ഉത്തമമായ
അസ്ഥിക്കഷണങ്ങൾെകാണ്ട് അത്
നിറയ്ക്കുക. 5 ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന്
വിേശഷമായതിെന പിടിച്ച െകാണ്ടുവന്ന്,
അതിെന്റ കീഴിൽ വിറകടുക്കി അതിെന
നല്ലവണ്ണം പുഴുങ്ങുക; അതിെന്റ അസ്ഥികൾ
അതിനകത്ത് കിടന്ന് േവകെട്ട”. 6അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അകത്ത് ക്ലാവുള്ളതും
ക്ലാവു വിട്ട േപാകാത്തതുമായ കുട്ടകത്തിന,്
രക്തപാതകമുള്ള നഗരത്തിനു തെന്ന, അേയ്യാ
കഷ്ടം! അതിെന കഷണംകഷണമായി
പുറെത്തടുക്കുക; ചീട്ട് അതിേന്മൽ വീണിട്ടില്ല.
7അവൾ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തം അവള െട
മദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ട;് അവൾ അത് െവറും
പാറേമലാകുന്നു െചാരിഞ്ഞത്; മണ്ണ െകാണ്ടു
മൂടത്തക്കവിധം അവൾ അത് നിലത്ത്
ഒഴിച്ചില്ല. 8 േ്രകാധം വരുേത്തണ്ടതിനും
്രപതികാരം െചേയ്യണ്ടതിനും ഞാൻ, അവൾ
െചാരിഞ്ഞ രക്തം മൂടിേപ്പാകാതവണ്ണം
അതിെന െവറും പാറേമൽ തെന്ന
നിർത്തിയിരിക്കുന്നു”. 9 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “രക്തപാതകങ്ങള െട
നഗരത്തിന് അേയ്യാ കഷ്ടം! ഞാൻ
വിറകുകൂമ്പാരം വലുതാക്കും. 10 വിറകു കൂട്ട ക;
തീകത്തിക്കുക; മാംസം േവകെട്ട;ചാറുകുറുകെട്ട;
അസ്ഥികൾ െവന്തുേപാകെട്ട. 11 അതിെന്റ
താ്രമം കാഞ്ഞു െവന്തുേപാേകണ്ടതിനും,
അതിെന്റ കറ അതിൽ ഉരുകി അതിെന്റ
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ക്ലാവു ഇല്ലാെതയാേകണ്ടതിനും അതിെല
വസ്തുക്കൾ നീക്കം െചയ്ത,് അത് കനലിേന്മൽ
െവക്കുക. 12 അവൾ അദ്ധ്വാനംെകാണ്ടു
തളർന്നുേപായി; അവള െട കനത്ത ക്ലാവ്
അവെള വിട്ട േപാകുന്നില്ല. അവള െട
ക്ലാവ് തീയിലും വിട്ട േപാകുന്നില്ല. 13 നിെന്റ
മലിനമായ ദുർന്നടപ്പ നിമിത്തം ഞാൻ നിെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട ം നീ ശുദ്ധമാകാത്തതിനാൽ,
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം നിെന്റേമൽ
തീർക്കുേവാളം ഇനി നിെന്റ മലിനത നീങ്ങി നീ
ശുദ്ധയായിത്തീരുകയില്ല. 14 യേഹാവയായ
ഞാൻ അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു; അത്
സംഭവിക്കും; ഞാൻ അത് അനുഷ്ഠിക്കും;
ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല, ആദരിക്കുകയില്ല,
സഹതപിക്കുകയുമില്ല, നിെന്റ നടപ്പിനും
്രകിയകൾക്കും തക്കവിധം അവർ നിെന്ന
ന്യായംവിധിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 16 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഞാൻ നിെന്റ കണ്ണിെന്റ ആനന്ദമായവെള ഒറ്റ
അടിയാൽ തെന്ന നിന്നിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയും;
നീ വിലപിക്കുകേയാ കരയുകേയാ കണ്ണ നീർ
വാർക്കുകേയാ െചയ്യരുത.് 17 നീ മൗനമായി
െനടുവീർപ്പിട്ട െകാള്ള ക; മരിച്ചവൾക്കുേവണ്ടി
വിലാപം കഴിക്കരുത;് തലയ്ക്കു തലപ്പാവു െകട്ടി
കാലിന് െചരിപ്പിടുക;അധരം മൂടരുത;് മറ്റള്ളവർ
െകാടുത്തയയ്ക്കുന്നഅപ്പംതിന്നുകയുംഅരുത”്.
18 അങ്ങെന ഞാൻ രാവിെല ജനേത്താടു
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സംസാരിച്ച ;ൈവകുേന്നരത്ത്എെന്റഭാര്യ മരിച്ച ;
എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ പിെറ്റ ദിവസം
രാവിെലെചയ്തു. 19അേപ്പാൾജനംഎേന്നാട:് “നീ
ഈെചയ്യന്നതിെന്റഅർത്ഥംഎന്ത?്ഞങ്ങൾക്കു
പറഞ്ഞുതരുകയില്ലേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച .
20അതിന് ഞാൻ അവേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 21 നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
പറേയണ്ടത്:യേഹാവയായകർത്താവ്ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ ഗർവ്വേത്താെട
അഭിമാനിക്കുന്നതും നിങ്ങള െട കണ്ണിെന്റ
ആനന്ദവും നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിെന്റ
വാഞ്ഛയും ആയിരിക്കുന്ന എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത ഞാൻ അശുദ്ധമാക്കും;
നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട േപാകുന്ന നിങ്ങള െട പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും വാൾെകാണ്ടു വീഴും. 22 ഞാൻ
െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള ം അന്ന് െചയ്യ ം;
നിങ്ങൾ അധരം മൂടാെതയും മറ്റ ള്ളവർ
െകാടുത്തയയ്ക്കുന്ന അപ്പം തിന്നാെതയും
ഇരിക്കും. 23 നിങ്ങള െട തലപ്പാവു തലയിലും
െചരിപ്പ് കാലിലും ഇരിക്കും; നിങ്ങൾ
വിലപിക്കുകേയാ കരയുകേയാ െചയ്യാെത
നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങളിൽ തെന്ന ക്ഷയിച്ച്,
തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കി ഞരങ്ങും. 24 ഇങ്ങെന
െയെഹസ്േകൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരടയാളം
ആയിരിക്കും; അവൻ െചയ്തതുേപാെല എല്ലാം
നിങ്ങള ം െചയ്യ ം; അത് സംഭവിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവയായ കർത്താവ് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയും”.
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25 “മനുഷ്യപു്രതാ, അവരുെട ശരണവും
അവരുെട മഹത്ത്വമുള്ള സേന്താഷവും
അവരുെട കണ്ണിെന്റ ആനന്ദവും അവരുെട
ഹൃദയവാഞ്ഛയും ആയിരിക്കുന്നതിെനയും
അവരുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ഞാൻ
അവരിൽനിന്ന് എടുത്തുകളയുന്ന നാളിൽ, 26ആ
നാളിൽ തെന്ന, രക്ഷെപട്ട േപാകുന്ന ഒരുത്തൻ
നിെന്റഅടുക്കൽവന്ന് വസ്തുത നിെന്ന പറഞ്ഞു
േകൾപ്പിക്കും; 27 രക്ഷെപട്ട േപാകുന്നവേനാടു
സംസാരിക്കുവാൻ അന്ന് നിെന്റ വായ്
തുറക്കും; നീ ഇനി മൗനമായിരിക്കാെത
സംസാരിക്കും; അങ്ങെന നീ അവർക്ക് ഒരു
അടയാളമായിരിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
അവർഅറിയും”.

25
1 “യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 മനുഷ്യപു്രതാ, നീഅേമ്മാന്യരുെട
േനെര മുഖംതിരിച്ച് അവെരക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ച്
അവേരാടു പറേയണ്ടത്: 3 “യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ വചനം േകൾക്കുവിൻ;
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരം
അശുദ്ധമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ നീ അതിെനയും,
യി്രസാേയൽേദശം ശൂന്യമായിത്തീർന്നേപ്പാൾ
അതിെനയും, െയഹൂദാഗൃഹം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപായേപ്പാൾ അവെരയും െചാല്ലി ‘നന്നായി’
എന്ന് പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് 4 ഞാൻ നിെന്ന
കിഴക്കുള്ളവർക്ക് ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കും;
അവർ നിന്നിൽ പാളയമടിച്ച്, നിവാസങ്ങെള
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ഉണ്ടാക്കും; അവർ നിെന്റ ഫലം തിന്നുകയും
നിെന്റ പാല് കുടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 5 ഞാൻ
രബ്ബെയ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് േമച്ചിൽസ്ഥലവും
അേമ്മാനിെന ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കു
താവളവും ആക്കും; ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”. 6 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയൽ േദശെത്തക്കുറിച്ച നീ ൈകെകാട്ടി
കാലുെകാണ്ടു ചവിട്ടി സർവ്വനിന്ദേയാടുംകൂടി
ഹൃദയപൂർവ്വം സേന്താഷിച്ചതുെകാണ്ട,് 7 ഞാൻ
നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി നിെന്ന ജനതകൾക്കു
കവർച്ചയായി െകാടുക്കും; ഞാൻ നിെന്ന
വംശങ്ങളിൽനിന്നു േഛദിച്ച് േദശങ്ങളിൽ
നിന്നു മുടിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളയും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് നീ അറിയും”. 8 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“െയഹൂദാഗൃഹം സകല ജനതകെളയുംേപാെല
തെന്ന’ എന്ന് േമാവാബും േസയീരും
പറയുന്നതുെകാണ്ട,് 9 ഞാൻ േമാവാബിെന്റ
പാർശ്വെത്ത അതിെന്റ അതിർത്തികളിലുള്ള
പട്ടണങ്ങളായി േദശത്തിെന്റ മഹത്ത്വമായ
േബത്ത-്െയശീേമാത്ത,് ബാൽ-െമേയാൻ,
കിര്യഥയീം എന്നീ പട്ടണങ്ങൾമുതൽ തുറന്നുവച്ച
10അവെയ അേമ്മാന്യർ ജനതകള െട ഇടയിൽ
ഓർക്കെപ്പടാത്തവിധം ആയിരിേക്കണ്ടതിന്
അേമ്മാന്യേരാടുകൂടി കിഴക്കുള്ളവർക്ക്
ൈകവശമാക്കിെക്കാടുക്കും. 11 ഇങ്ങെന ഞാൻ
േമാവാബിൽന്യായവിധിനടത്തും;ഞാൻയേഹാവ
എന്നുഅവർഅറിയും”.

12 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഏേദാം െയഹൂദാഗൃഹേത്താടു
്രപതികാരം െചയ്ത് ഏറ്റവുമധികം
കുറ്റക്കാരായിരിക്കുന്നു”. 13 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “ഞാൻ ഏേദാമിേന്റ
േനെര ൈക നീട്ടി അതിൽനിന്ന്
മനുഷ്യെനയും മൃഗെത്തയും േഛദിച്ച് അതിെന
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും; േതമാൻ മുതൽ േദദാൻ
വെര അവർ വാളിനാൽ വീഴും. 14ഞാൻ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയൽമുഖാന്തരം ഏേദാമിേനാടു
്രപതികാരം നടത്തും;അവർഎെന്റ േകാപത്തിനും
എെന്റ േ്രകാധത്തിനും തക്കവിധം ഏേദാമിേനാടു
െചയ്യ ം; അേപ്പാൾ അവർ എെന്റ ്രപതികാരം
അറിയും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

15 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “െഫലിസ്ത്യർ ്രപതികാരം
െചയ്ത് പൂർവ്വേദ്വഷേത്താടും നാശം
വരുത്തുവാൻ നിന്ദാഹൃദയേത്താടും കൂടി
പകരം വീട്ടിയിരിക്കുകെകാണ്ട് 16 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
െഫലിസ്ത്യരുെട േനെര ൈക നീട്ടി േ്രകത്യെര
സംഹരിച്ച് കടല്ക്കരയിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര
നശിപ്പിച്ച കളയും. 17ഞാൻ േ്രകാധശിക്ഷകേളാടു
കൂടി അവേരാട് മഹാ്രപതികാരം നടത്തും;ഞാൻ
്രപതികാരം നടത്തുേമ്പാൾ,ഞാൻയേഹാവഎന്ന്
അവർഅറിയും”.

26
1ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ പതിെനാന്നാം
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ആണ്ട് ഒന്നാം തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച:് ‘നന്നായി, ജനതകള െട
വാതിലായിരുന്നവൾ തകർന്നുേപായി; അവൾ
എന്നിേലക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവൾ
ശൂന്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാൽഞാൻ നിറയും’
എന്ന് േസാർ പറയുന്നതുെകാണ്ട് 3യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േസാേര,
ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; സമു്രദം
തെന്റ തിരകെള കയറിവരുമാറാക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ അേനകം ജനതകെള നിെന്റേനെര
പുറെപ്പട്ട വരുമാറാക്കും. 4 അവർ േസാരിെന്റ
മതിലുകൾ നശിപ്പിച്ച,് അതിെന്റ േഗാപുരങ്ങെള
ഇടിച്ച കളയും; ഞാൻ അതിെന്റ െപാടി
അടിച്ച വാരിക്കളഞ്ഞ് അതിെന െവറും
പാറയാക്കും. 5 അത് സമു്രദത്തിെന്റ നടുവിൽ
വലവിരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമായിത്തീരും;
ഞാൻ അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;്
“അത് ജനതകൾക്കു കവർച്ചയായിത്തീരും.
6 നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള അതിെന്റ പു്രതിമാർ
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പടും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
അവർ അറിയും”. 7 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ വടക്കുനിന്ന്
രാജാധിരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന കുതിരകേളാടും
രഥങ്ങേളാടും കുതിരേച്ചവകേരാടും
ജനസമൂഹേത്താടും വളെര പടജ്ജനേത്താടും
കൂടി േസാരിനുേനെര വരുത്തും. 8 അവൻ
നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള നിെന്റ പു്രതിമാെര
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വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ം; അവൻ നിെന്റേനെര
ഉപേരാധമതിലുകൾ പണിത്, മൺകൂനകൾ
ഉയർത്തും. 9അവൻ നിെന്റ മതിലുകള െട േനെര
യ്രന്തമുട്ടികൾ വച്ച് േകാടാലിെകാണ്ടു നിെന്റ
േഗാപുരങ്ങൾ തകർത്തുകളയും. 10 അവെന്റ
കുതിരകള െട െപരുപ്പംെകാണ്ട് ഉയരുന്ന െപാടി
നിെന്ന മൂടും; മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
പട്ടണത്തിേലക്ക് കടക്കുന്നതുേപാെല അവൻ
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങളിൽകൂടി കടക്കുേമ്പാൾ
കുതിരേച്ചവകരുെടയും ച്രകങ്ങള െടയും
രഥങ്ങള െടയും മുഴക്കംെകാണ്ട് നിെന്റ
മതിലുകൾ കുലുങ്ങിേപ്പാകും. 11 തെന്റ
കുതിരകള െട കുളമ്പുെകാണ്ട് അവൻ നിെന്റ
സകലവീഥികെളയും െമതിച്ച കളയും; നിെന്റ
ജനെത്ത അവൻ വാൾെകാണ്ടു െകാല്ല ം; നിെന്റ
ബലമുള്ള തൂണുകൾ നിലത്തു വീണുകിടക്കും.
12അവർ നിെന്റസമ്പത്ത് കവർന്ന് നിെന്റ ചരക്കു
െകാള്ളയിട്ട് നിെന്റ മതിലുകൾ ഇടിച്ച് നിെന്റ
മേനാഹരഭവനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും; നിെന്റ കല്ല ം
മരവും മണ്ണ ം എല്ലാം അവർ െവള്ളത്തിൽ
ഇട്ട കളയും. 13 നിെന്റ സംഗീതേഘാഷം ഞാൻ
ഇല്ലാെതയാക്കും; നിെന്റ വീണകള െട നാദം
ഇനി േകൾക്കുകയുമില്ല. 14 ഞാൻ നിെന്ന
െവറും പാറയാക്കും; നീ വലവിരിക്കുവാനുള്ള
സ്ഥലമായിത്തീരും; നിെന്ന ഇനി പണിയുകയില്ല;
യേഹാവയായ ഞാൻ അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

15 യേഹാവയായ കർത്താവ് േസാരിേനാട്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിഹതന്മാർ
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ഞരങ്ങുേമ്പാഴും നിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സംഹാരം
നടക്കുേമ്പാഴും നിെന്റ വീഴ്ചയുെട ശബ്ദത്താൽ
ദ്വീപുകൾനടുങ്ങിേപ്പാകുകയില്ലേയാ? 16അേപ്പാൾ
സമു്രദത്തിെലസകല്രപഭുക്കന്മാരും സിംഹാസനം
വിട്ടിറങ്ങി,അങ്കികൾ നീക്കി വിചി്രതവസ്്രതങ്ങൾ
അഴിച്ച വയ്ക്കും; അവർ വിറയൽപൂണ്ട്
നിലത്തിരുന്ന് നിമിഷംേതാറും വിറച്ച െകാണ്ട്
നിെന്നക്കുറിച്ച് സ്തംഭിച്ച േപാകും. 17 അവർ
നിെന്നെച്ചാല്ലി ഒരുവിലാപംതുടങ്ങിനിെന്നക്കുറിച്ച്
പറയും: ‘സമു്രദസഞ്ചാരികൾ വസിച്ചതും
കീർത്തിേകട്ടതുമായ പട്ടണേമ, നീ എങ്ങെന
നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നീയും നിെന്റ നിവാസികള ം
സമു്രദത്തിൽ ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചിരുന്നു;
അതിെല സകലനിവാസികൾക്കും നിങ്ങെള
േപടി ആയിരുന്നുവേല്ലാ! 18 ഇേപ്പാൾ നിെന്റ
വീഴ്ചയുെട നാളിൽ ദ്വീപുകൾവിറയ്ക്കും;അെത,
സമു്രദത്തിെല ദ്വീപുകൾ നിെന്റ തകർച്ചയിൽ
്രഭമിച്ച േപാകും”. 19 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന
നിവാസികൾ ഇല്ലാത്ത പട്ടണങ്ങെളേപ്പാെല
ശൂന്യപട്ടണം ആക്കുേമ്പാഴും ഞാൻ നിെന്റേമൽ
ആഴിെയ വരുത്തി െപരുെവള്ളം നിെന്ന
മൂടുേമ്പാഴും, 20 ഞാൻ നിെന്ന കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി പുരാതനജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ ഇറക്കുകയും നിനക്ക് നിവാസികൾ
ഇല്ലാെതയിരിേക്കണ്ടതിനും നീ ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്തു നിലനില് ക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിനും
ഞാൻ നിെന്ന ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗങ്ങളിൽ,
പുരാതനശൂന്യങ്ങളിൽ തെന്ന, കുഴിയിൽ
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ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി താമസിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 21 ഞാൻ നിനക്ക് ഭീതിജനകമായ
അവസാനം വരുത്തും; നീ ഇല്ലാെതയാകും;
നിെന്ന അേന്വഷിച്ചാലും ഇനി ഒരിക്കലും
നിെന്ന കെണ്ടത്തുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

27
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
േസാരിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി
േസാരിേനാടു പറേയണ്ടത്: 3 ‘തുറമുഖങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നവള ം ഏറിയ ദ്വീപുകളിെല
ജനതകള െട വ്യാപാരിയും ആയ
േസാേര, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
പൂർണ്ണസുന്ദരിയാകുന്നു” എന്ന് നീ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 നിെന്റ രാജ്യം
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിെന്ന
നിർമ്മിച്ചവർ നിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത
പരിപൂർണ്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. 5 െസനീരിെല
സരളമരംെകാണ്ട് അവർ നിെന്റ തട്ട പലകകൾ
പണിതു;നിനക്ക്പാമരംഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന്അവർ
െലബാേനാനിൽനിന്നു േദവദാരു െകാണ്ടുവന്നു.
6 ബാശാനിെല കരുേവലകംെകാണ്ട് അവർ
നിെന്റ തണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി; കിത്തീംദ്വീപുകളിെല
പുന്നമരത്തിൽ ആനെക്കാമ്പു പതിച്ച്
നിനക്ക് തട്ട ണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. 7 നിനക്ക്
െകാടി ആയിരിേക്കണ്ടതിന് നിെന്റ
കപ്പൽപായ് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള
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വിചി്രതശണവസ്്രതംെകാണ്ട്ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു;
എലീശാദ്വീപുകളിെല ധൂ്രമപടവും രക്താംബരവും
നിെന്റ വിതാനമായിരുന്നു. 8 സീേദാനിെലയും
അർവ്വാദിെലയും നിവാസികൾ നിെന്റ
തണ്ടുവലിക്കാരായിരുന്നു; േസാേര,
നിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാനികൾ നിെന്റ
കപ്പിത്താന്മാർ ആയിരുന്നു. 9 െഗബലിെല
മൂപ്പന്മാരും അതിെല ജ്ഞാനികള ം നിെന്റ
*ഓരായപ്പണിക്കാരായിരുന്നു; നിെന്റ കച്ചവടം
നടേത്തണ്ടതിന് സമു്രദത്തിെല എല്ലാ
കപ്പലുകള ം അവയുെട കപ്പല്ക്കാരും നിന്നിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 പാർസികള ം ലൂദ്യരും
പൂത്യരും േയാദ്ധാക്കളായി നിെന്റ ൈസന്യത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ പരിചയും ശിരസ്്രതങ്ങള ം
നിന്നിൽ തൂക്കി നിനക്ക് ഭംഗിപിടിപ്പിച്ച .
11 അർവ്വാദ്യർ നിെന്റ ൈസന്യേത്താടുകൂടി
ചുറ്റ ം നിെന്റ മതിലുകളിേന്മലും ഗമ്മാദ്യർ
നിെന്റ േഗാപുരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവർ നിെന്റ മതിലുകളിേന്മൽ ചുറ്റ ം പരിച
തൂക്കി നിെന്റ സൗന്ദര്യെത്ത പരിപൂർണ്ണമാക്കി.
12 തർശീശ് സകലവിധസമ്പത്തിെന്റയും
െപരുപ്പംനിമിത്തം നിെന്റ വ്യാപാരിയായിരുന്നു;
െവള്ളി, ഇരിമ്പ,് െവള്ളീയം, കാരീയം എന്നിവ
അവർ നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം തന്നു.
13 യാവാൻ, തൂബാൽ, േമെശക്ക് എന്നിവർ
നിെന്റ വ്യാപാരികൾ ആയിരുന്നു; അവർ
ആള കെളയും താ്രമസാധനങ്ങെളയും നിെന്റ
ചരക്കിനു പകരം തന്നു. 14 േതാഗർമ്മാഗൃഹക്കാർ

* 27. 9 വിടവുകൾഅടക്കുന്നവരായിരുന്നു
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നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം കുതിരകെളയും
പടക്കുതിരകെളയും േകാവർകഴുതകെളയും
തന്നു. 15 െദദാന്യർ നിെന്റ വ്യാപാരികളായിരുന്നു;
അേനകം ദ്വീപുകൾ നിെന്റ അധീനത്തിെല
വ്യാപാരേദശങ്ങളായിരുന്നു; അവർ
ആനെക്കാമ്പും കരിമരവും നിനക്ക് കപ്പമായി
െകാണ്ടുവന്നു. 16 നിെന്റ പണിത്തരങ്ങള െട
െപരുപ്പംനിമിത്തം അരാം നിെന്റ വ്യാപാരി
ആയിരുന്നു; അവർ മരതകവും ധൂ്രമവസ്്രതവും
വിചി്രതവസ്്രതവും ശണവസ്്രതവും പവിഴവും
പത്മരാഗവും നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം തന്നു.
17 െയഹൂദയും യി്രസാേയൽ േദശവും നിെന്റ
വ്യാപാരികളായിരുന്നു; അവർ മിന്നീത്തിെല
േഗാതമ്പും പലഹാരവും േതനും എണ്ണയും
പരിമളൈതലവും നിെന്റ ചരക്കിനു പകരം
തന്നു. 18 നിെന്റ പണിത്തരങ്ങള െടയും
സകലവിധസമ്പത്തിെന്റയും െപരുപ്പംനിമിത്തം,
ദമാസ്ക്കസ് െഹൽേബാനിെല വീഞ്ഞും
െവളത്ത ആട്ട േരാമവുംെകാണ്ട് നിേന്നാട്
വ്യാപാരം െചയ്തു. 19 െവദാന്യരും ഊസാലിെല
യാവാന്യരും നിെന്റ ചരക്കുെകാണ്ട് വ്യാപാരം
െചയ്തു; മിനുസമുള്ള ഇരിമ്പും വഴനേത്താലും
വയമ്പും നിെന്റ ചരക്കിെന്റ കൂട്ടത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 കുതിരപ്പ റത്തിടുന്ന
വിശിഷ്ടവസ്്രതംെകാണ്ട് െദദാൻ നിെന്റ
വ്യാപാരിയായിരുന്നു; 21 അരാബികള ം
േകദാർ്രപഭുക്കന്മാർ എല്ലാവരും നിനക്കധീനരായ
വ്യാപാരികൾ ആയിരുന്നു; കുഞ്ഞാടുകൾ,
ആട്ട െകാറ്റന്മാർ, േകാലാടുകൾ എന്നിവെകാണ്ട്
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അവർ നീയുമായി കച്ചവടം നടത്തി.
22 െശബയിെലയും രാമയിെലയും വ്യാപാരികൾ
നിെന്റ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു; അവർ
േമല്ത്തരമായ സകലവിധപരിമളൈതലവും
സകലവിധരത്നങ്ങള ം െപാന്നും നിെന്റ ചരക്കിനു
പകരം തന്നു. 23ഹാരാനും കല്െനയും ഏേദനും
െശബാവ്യാപാരികള ം അശ്ശ രും കില്മദും
നിെന്റ കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. 24 അവർ
വിശിഷ്ടസാധനങ്ങള ം ചി്രതത്തയ്യലുള്ള
ധൂ്രമപ്പ തപ്പ കള ം പരവതാനികള ം
ബലത്തിൽ പിരിച്ച കയറുകള ം നിെന്റ
ചരക്കിനു പകരം തന്നു. 25 തർശീശ്
കപ്പലുകൾ നിനക്ക് ചരക്കു െകാണ്ടുവന്നു†;
നീ പരിപൂർണ്ണയും സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ
നിെന്ന തെന്ന സ്വയം പുകഴ്ത്തുകയും
െചയ്തു‡. 26 നിെന്റ തണ്ടുവലിക്കാർ നിെന്ന
പുറങ്കടലിേലക്ക് െകാണ്ടുേപായി; എന്നാൽ
കിഴക്കൻകാറ്റ് സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽവച്ച് നിെന്ന
ഉടച്ച കളഞ്ഞു. 27 നിെന്റ സമ്പത്തും ചരക്കും
കച്ചവടവും കപ്പല്ക്കാരും കപ്പിത്താന്മാരും
ഓരായപ്പണിക്കാരും വ്യാപാരികള ം നിന്നിലുള്ള
സകലേയാദ്ധാക്കള ം നിെന്റ അകത്തുള്ള
സർവ്വജനസമൂഹേത്താടും കൂടി നിെന്റ
വീഴ്ചയുെട നാളിൽ സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ വീഴും.
† 27. 25 തർശീശ് കപ്പലുകൾ നിനക്ക് ചരക്കു െകാണ്ടുവന്നു
തർശീശ് കപ്പലില് ഉള്ളവര് വ്യപാരസ്ഥലത്ത് നിെന്ന പുകഴ്ത്തി

‡ 27. 25 നീ പരിപൂർണ്ണയും സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ നിെന്ന
തെന്ന സ്വയം പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്തു നിെന്റ ചരക്ക് തർശീശ്
കപ്പലുകേളാെടാപ്പം യാ്രത െചയ്യ കയും സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ െവച്ച്
അനവധിസമ്പത്തുെകാണ്ട് നിറയുകയും െചയ്തു
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28 നിെന്റ കപ്പിത്താന്മാരുെട നിലവിളിെകാണ്ട്
കപ്പൽകൂട്ടങ്ങൾ നടുങ്ങിേപ്പാകും.
29 തണ്ടുവലിക്കാർ എല്ലാവരും കപ്പല്ക്കാരും
കടലിെല കപ്പിത്താന്മാരും കപ്പലുകളിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങികരയിൽനില്ക്കും. 30അവർൈകേപ്പാെട
ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച് തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ട്
ചാരത്തിൽ കിടന്നുരുള കയും 31 നിെന്നെച്ചാല്ലി
തല മുണ്ഡനം െചയ്ത് രട്ട ടുക്കുകയും
നിെന്നക്കുറിച്ച് മേനാവ്യസനേത്താടും ൈകപ്പള്ള
വിലാപേത്താടുംകൂടി കരയുകയും െചയ്യ ം.
32 അവരുെട ദുഃഖത്തിൽ അവർ നിെന്നെച്ചാല്ലി
ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി, നിെന്നക്കുറിച്ച്
വിലപിക്കുന്നത:് ‘സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽനശിച്ച േപായ
േസാരിെനേപ്പാെല ഏതു നഗരമുള്ള ?’
33 നിെന്റ ചരക്ക് സമു്രദത്തിൽനിന്നു
കയറിവന്നേപ്പാൾ, നീ ഏറിയ വംശങ്ങൾക്കു
തൃപ്തിവരുത്തി, നിെന്റ സമ്പത്തിെന്റയും
വ്യാപാരത്തിെന്റയും െപരുപ്പംെകാണ്ട് ഭൂമിയിെല
രാജാക്കന്മാെര സമ്പന്നന്മാരാക്കി. 34 ഇേപ്പാൾ
നീ സമു്രദത്തിൽനിന്ന് തകർന്നു െപായ്േപായി;
നിെന്റ വ്യാപാരസമ്പത്തും നിെന്റ അകത്തുള്ള
ജനസമൂഹങ്ങള ം െവള്ളത്തിെന്റ ആഴത്തിൽ
വീണിരിക്കുന്നു. 35 ദ്വീപുവാസികെളല്ലാവരും
നിെന്നക്കുറിച്ച് സ്തംഭിച്ച േപാകുന്നു; അവരുെട
രാജാക്കന്മാർ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട് മുഖം
വാടി നില്ക്കുന്നു. 36 ജനതകൾക്കിടയിെല
വ്യാപാരികൾ നിെന്ന നിന്ദിക്കുന്നു: ‘നിനക്ക്
ശീ്രഘനാശം ഭവിച്ച നീ സദാകാലേത്തക്കും
ഇല്ലാെതയാകും’ ”.
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28
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
േസാർ്രപഭുവിേനാടു പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റ
ഹൃദയം നിഗളിച്ച േപായി; നീ ൈദവമല്ല മനുഷ്യൻ
മാ്രതമാകുേമ്പാൾ: ‘ഞാൻൈദവമാകുന്നു;ഞാൻ
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ ൈദവസിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 നീ ൈദവഭാവം
നടിച്ചതുെകാണ്ട് -നീ ദാനീേയലിലുംജ്ഞാനിേയാ?
നീ അറിയാത്തവിധം മറച്ച വയ്ക്കാകുന്ന ഒരു
രഹസ്യവുമില്ലേയാ? 4 നിെന്റ ജ്ഞാനംെകാണ്ടും
വിേവകംെകാണ്ടും നീ ധനം സമ്പാദിച്ച്
െപാന്നും െവള്ളിയും നിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ
സം്രഗഹിച്ച വച്ച ; 5 നീ മഹാജ്ഞാനംെകാണ്ട്
കച്ചവടത്താൽ ധനം വർദ്ധിപ്പിച്ച *; നിെന്റ
ഹൃദയം ധനംനിമിത്തം ഗർവ്വിച്ച മിരിക്കുന്നു” -
6അതുെകാണ്ട് തെന്ന യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 7 നീ ൈദവഭാവം
നടിക്കുകയാൽ ഞാൻ ജനതകളിൽ ഉ്രഗന്മാരായ
അന്യജാതിക്കാെരനിെന്റേനെരവരുത്തും;അവർ
നിെന്റ ജ്ഞാനത്തിെന്റ മേനാഹാരിതയ്ക്കു
േനെര വാള രി നിെന്റ ്രപഭെയ അശുദ്ധമാക്കും.
8അവർ നിെന്ന കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുമാറാക്കും; നീ
സമു്രദമദ്ധ്യത്തിൽ നിഹതന്മാെരേപ്പാെല മരിക്കും.
9 നിെന്ന െകാല്ല ന്നവെന്റ കയ്യിൽ നീ ൈദവമല്ല,
മനുഷ്യൻ മാ്രതം ആയിരിക്കുേമ്പാൾ, നിെന്ന
* 28. 5 നീമഹാജ്ഞാനംെകാണ്ട്കച്ചവടത്താൽധനംവർദ്ധിപ്പിച്ച
നിെന്റ മഹാജ്ഞാനം െകാണ്ടും വ്യാപാരം െകാണ്ടും നീ നിെന്റ
സമ്പത്ത്വര ്ദ്ധിപ്പിച്ച
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െകാല്ല ന്നവെന്റമുമ്പിൽ: ‘ഞാൻൈദവം’എന്ന് നീ
പറയുേമാ? 10അന്യേദശക്കാരുെട ൈകെകാണ്ട്
നീ അ്രഗചർമ്മികെളേപ്പാെല മരിക്കും; ഞാൻ
അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

11യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 12 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ
േസാർരാജാവിെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി
അവേനാട് പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു!
‘നീ പരിപൂർണ്ണതയുെട മു്രദയാകുന്നു; നീ
ജ്ഞാനസമ്പൂർണ്ണനും സൗന്ദര്യസമ്പൂർണ്ണനും
തെന്ന. 13നീൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടമായഏെദനിൽ
ആയിരുന്നു; താ്രമമണി, പീതരത്നം, വ്രജം,
പുഷ്പരാഗം, േഗാേമദകം,സൂര്യകാന്തം,നീലക്കല്ല്,
മാണിക്യം, മരതകം മുതലായ സകലരത്നങ്ങള ം
നിെന്ന മൂടിയിരുന്നു; നിെന്ന നിർമ്മിച്ചനാളിൽ
നിെന്റ തംബുരുവിെന്റയും പുല്ലാംകുഴലിെന്റയും
പണി െപാന്നുെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. 14 നീ
ചിറകുവിടർത്തി മറയ്ക്കുന്ന െകരൂബ് ആകുന്നു;
ഞാൻ നിെന്ന വിശുദ്ധേദവപർവ്വതത്തിൽ
ഇരുത്തിയിരുന്നു; നീ അഗ്നിമയരഥങ്ങള െട
മദ്ധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച േപാന്നു. 15 നിെന്ന
സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ നിന്നിൽ നീതിേകട്
കണ്ടതുവെര നീ നടപ്പിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു.
16 നിെന്റ വ്യാപാരത്തിെന്റ െപരുപ്പംനിമിത്തം
നിെന്റ അന്തർഭാഗം സാഹസംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞ്
നീ പാപംെചയ്തു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന
‘അശുദ്ധൻ’ എന്ന് എണ്ണി േദവപർവ്വതത്തിൽ
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നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു; മറയ്ക്കുന്ന െകരൂേബ,
ഞാൻ നിെന്ന അഗ്നിമയരഥങ്ങള െട
മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 17 നിെന്റ
സൗന്ദര്യംനിമിത്തം നിെന്റ ഹൃദയം ഗർവ്വിച്ച ;
നിെന്റ ്രപഭനിമിത്തം നീ നിെന്റ ജ്ഞാനെത്ത
വഷളാക്കി; ഞാൻ നിെന്ന നിലത്തു തള്ളിയിട്ട്,
രാജാക്കന്മാർ നിെന്ന കണ്ടു രസിക്കത്തക്കവണ്ണം
നിെന്ന അവരുെട മുമ്പിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു.
18 നിെന്റ അകൃത്യബാഹുല്യംെകാണ്ടും നിെന്റ
വ്യാപാരത്തിെന്റ നീതിേകടുെകാണ്ടും നീ
നിെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരങ്ങെള അശുദ്ധമാക്കി;
അതുെകാണ്ട്ഞാൻനിെന്റനടുവിൽനിന്ന് ഒരു തീ
പുറെപ്പടുവിക്കും; അത് നിെന്ന ദഹിപ്പിച്ച കളയും;
നിെന്ന കാണുന്ന എല്ലാവരുെടയും മുമ്പിൽ
ഞാൻ നിെന്ന നിലത്തു ഭസ്മമാക്കിക്കളയും.
19 ജനതകളിൽ നിെന്ന അറിയുന്നവെരല്ലാവരും
നിെന്ന കണ്ടു സ്തംഭിച്ച േപാകും; നിനക്ക്
ശീ്രഘനാശം ഭവിച്ചിട്ട് നീ സദാകാലേത്തക്കും
ഇല്ലാെതയാകും”.

20 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 21 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ സീേദാനു േനെര മുഖംതിരിച്ച്അതിെനക്കുറിച്ച്
്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത്: 22 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘സീേദാേന,ഞാൻനിനക്ക്വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റ നടുവിൽ എെന്നത്തെന്ന
മഹത്വീകരിക്കും; ഞാൻ അതിൽ ന്യായവിധികൾ
നടത്തി എെന്നത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ യേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും. 23ഞാൻ
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അതിൽ പകർച്ചവ്യാധിയും അതിെന്റ വീഥികളിൽ
രക്തവും അയയ്ക്കും; എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും
അതിെന്റ േനെര വരുന്ന വാൾെകാണ്ടു
നിഹതന്മാരായവർ അതിെന്റ നടുവിൽ വീഴും;
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും.
24 യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത നിന്ദിച്ചവരായി
അവരുെട ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരിലും നിന്ന്
കുത്തുന്ന മുൾെച്ചടിയും േനാവിക്കുന്ന
മുള്ള ം ഇനി അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ല; ഞാൻ
യേഹാവയായകർത്താവ്എന്ന്അവർഅറിയും”.

25 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻയി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത
അവർ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന ജനതകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് േശഖരിച്ച . ജനതകള െട
കണ്മുമ്പിൽ എെന്നത്തെന്ന അവരിൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ,ഞാൻഎെന്റ ദാസനായ
യാേക്കാബിനു െകാടുത്ത േദശത്ത് അവർ
വസിക്കും. 26 അവർ അതിൽ നിർഭയമായി
വസിക്കും; അെത, അവർ വീടുകൾ പണിത്
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും; അവെര
നിന്ദിക്കുന്ന അവരുെട ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരിലും
ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തുേമ്പാൾ അവർ
നിർഭയമായി വസിക്കും; ഞാൻ അവരുെട
ൈദവമായയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

29
1ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റപത്താംആണ്ട്,
പത്താം മാസം, പ്രന്തണ്ടാം തീയതി യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ
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ഫറേവാെന്റേനെര മുഖംതിരിച്ച് അവനും
എല്ലാ ഈജിപ്റ്റിനും എതിരായി ്രപവചിച്ച
പറേയണ്ടത് എെന്തന്നാൽ: 3 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാേന, തെന്റ
നദികള െട നടുവിൽ കിടന്ന:് ‘ഈ നദി
എനിക്കുള്ളതാകുന്നു; ഞാൻ അതിെന
എനിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറയുന്ന മഹാസത്വേമ, ഞാൻ നിനക്ക്
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 4 ഞാൻ നിെന്റ
െചകിളയിൽ ചൂണ്ടൽ െകാളത്തി, നിെന്റ
നദികളിെല മത്സ്യങ്ങെള നിെന്റ െചതുമ്പലിൽ
പറ്റ മാറാക്കും; നിെന്ന നിെന്റ നദികള െട
നടുവിൽനിന്നു വലിച്ച കയറ്റ ം; നിെന്റ
നദികളിെല മത്സ്യം എല്ലാം നിെന്റ െചതുമ്പലിൽ
പറ്റിയിരിക്കും. 5 ഞാൻ നിെന്നയും നിെന്റ
നദികളിെല മത്സ്യങ്ങെള എല്ലാം മരുഭൂമിയിൽ
എറിഞ്ഞുകളയും; നീ െവളി്രമ്പേദശത്തു
വീഴും; ആരും നിെന്ന െപറുക്കുകേയാ
േശഖരിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല; ഞാൻ
നിെന്ന കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിെല
പക്ഷികൾക്കും ഇരയായി െകാടുക്കും.
6ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികൾ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്
ഒരു *ഓടേക്കാലായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് അവെരല്ലം അറിയും. 7അവർ
നിെന്ന കയ്യിൽ പിടിച്ചേപ്പാൾ തെന്ന നീ ഒടിഞ്ഞ്
അവരുെട േതാൾ എല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞു;
അവർ ഊന്നിയേപ്പാൾ തെന്ന നീ ഒടിഞ്ഞ്

* 29. 6 ഞാങ്ങണവടി
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അവരുെട നടുെവല്ലാം കുലുങ്ങുമാറാക്കി”.
8 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻനിെന്റേനെര
വാൾ വരുത്തി നിന്നിൽനിന്ന് മനുഷ്യെനയും
മൃഗെത്തയും േഛദിച്ച കളയും. 9ഈജിപ്റ്റ് പാഴും
ശൂന്യവുമായിത്തീരും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
അവർ അറിയും; ‘നദി എനിക്കുള്ളതാകുന്നു;
ഞാൻ അതിെന ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു’ എന്ന്
അവൻ പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 10അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിനക്കും നിെന്റ നദികൾക്കും വിേരാധമായിരുന്ന്
ഈജിപ്റ്റിെല െസേവെനേഗാപുരം മുതൽ
കൂശിെന്റ അതിർത്തിവെര അേശഷം പാഴും
ശൂന്യവുമാക്കും. 11മനുഷ്യെന്റകാൽഅതിൽകൂടി
കടന്നുേപാകുകയില്ല; മൃഗത്തിെന്റ കാൽഅതിൽ
ചവിട്ട കയുമില്ല; നാല്പതു സംവത്സരേത്തക്ക്
അതിൽ നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയിരിക്കും.
12 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന ശൂന്യേദശങ്ങള െട
കൂട്ടത്തിൽ ശൂന്യമാക്കും; അതിെല പട്ടണങ്ങൾ
ശൂന്യപട്ടണങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ നാല്പതു
സംവത്സരേത്തക്ക് ശൂന്യമായിരിക്കും; ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികെള ജനതകള െട ഇടയിൽ
ഛിന്നിച്ച് േദശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ച കളയും”.
13 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നാല്പതു സംവത്സരം
കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ്നിവാസികെള
അവർ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന ജനതകളിൽനിന്ന്
േശഖരിക്കും. 14ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ ്രപവാസം
മാറ്റി, അവെര അവരുെട ജന്മേദശമായ
പേ്രതാസ് േദശേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തും;
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അവിെട അവർ ഒരു എളിയരാജ്യമായിരിക്കും.
15 അത് രാജ്യങ്ങളിൽവച്ച് ഏറ്റവും
എളിയരാജ്യമായിരിക്കും; ഇനി ജനതകൾക്കു
േമലായിഅത് തെന്നത്താൻ ഉയർത്തുകയും ഇല്ല;
അവർ ജനതകള െടേമൽ വാഴാത്തവിധം ഞാൻ
അവെര കുറച്ച കളയും. 16 യി്രസാേയൽഗൃഹം
തിരിഞ്ഞ് അവെര േനാക്കുേമ്പാൾ,അവരവരുെട
അകൃത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശരണമായി
അവർ ഇരിക്കുകയില്ല; ഞാൻ യേഹാവയായ
കർത്താവ്എന്ന്അവർഅറിയും”.

17 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ
ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ട്, ഒന്നാം മാസം,
ഒന്നാം തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായത് എെന്തന്നാൽ:
18 “മനുഷ്യപു്രതാ, ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ േസാരിെന്റ േനെര തെന്റ
ൈസന്യെത്തെക്കാണ്ട് കഠിനേവല െചയ്യിച്ച ;
എല്ലാ തലയും കഷണ്ടിയായി, എല്ലാചുമലും
േതാലുരിഞ്ഞുേപായി; എങ്കിലും േസാരിനു
വിേരാധമായി െചയ്തേവലയ്ക്കു അവേനാ
അവെന്റ ൈസന്യത്തിേനാ അവിെടനിന്നു
്രപതിഫലം കിട്ടിയില്ല”. 19 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിനു
െകാടുക്കും; അവൻ അതിെല സമ്പത്ത് എടുത്ത്
അതിെന െകാള്ളയിട്ട് കവർച്ച െചയ്യ ം; അത്
അവെന്റ ൈസന്യത്തിനു ്രപതിഫലമായിരിക്കും.
20 ഞാൻ അവന,് അവൻ െചയ്തേവലയ്ക്കു
്രപതിഫലമായി ഈജിപ്റ്റിെന െകാടുക്കുന്നു;
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അവർ എനിക്കായിട്ടല്ലേയാ ്രപവർത്തിച്ചത”്
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
21 “അന്നാളിൽ ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്
ഒരു െകാമ്പ് മുളയ്ക്കുമാറാക്കി, അവരുെട
നടുവിൽ നിനക്ക് തുറന്ന വായ് നല്കും; ഞാൻ
യേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

30
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“അേയ്യാ, കഷ്ടദിവസം!” എന്ന് വിലപിക്കുവിൻ.
3 “നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു! അേത,
യേഹാവയുെട നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു! അത്
േമഘമുള്ള ദിവസം, ജനതകള െട കാലം
തെന്ന ആയിരിക്കും. 4 ഈജിപ്റ്റിെന്റ േനെര
വാൾവരും; ഈജിപ്റ്റിൽ നിഹതന്മാർ വീഴുകയും
അവർ അതിെല ജനെത്ത* അപഹരിക്കുകയും
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ കൂശിൽ അതിേവദനയുണ്ടാകും.
5 കൂശ്യരും പൂത്യരും ലൂദ്യരും ആയ സകല
സമ്മി്രശജനതകള ം കൂബ്യരും സഖ്യത്തിൽെപട്ട
േദശക്കാരും അവേരാടുകൂടി വാൾെകാണ്ടു
വീഴും”. 6 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഈജിപ്റ്റിെന താങ്ങുന്നവർ വീഴും; അതിെന്റ
ബലത്തിെന്റ ്രപതാപം താണുേപാകും;
െസേവേനേഗാപുരംമുതൽ അവർ വാൾെകാണ്ടു
വീഴും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ

* 30. 4 ജനെത്തസമ്പത്ത്
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അരുളപ്പാട.് 7 അവർ ശൂന്യേദശങ്ങള െട
മദ്ധ്യത്തിൽ ശൂന്യമായിേപ്പാകും; അതിെല
പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യപട്ടണങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ
ആയിരിക്കും. 8 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിനു തീ
വച്ചിട്ട്, അതിെന്റ സഹായികൾ എല്ലാവരും
തകർന്നുേപാകുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവെയന്ന്
അവർ അറിയും. 9 ആ നാളിൽ ദൂതന്മാർ
അ്രശദ്ധരായ കൂശ്യെര ഭയെപ്പടുേത്തണ്ടതിന്
കപ്പലുകളിൽ കയറി എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
പുറെപ്പടും; അേപ്പാൾ ഈജിപ്റ്റിെന്റ നാളിൽ
എന്നേപാെല അവർക്ക് അതിേവദന ഉണ്ടാകും;
ഇതാ, അത് വരുന്നു”. 10 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
കയ്യാൽ ഈജിപ്റ്റിെന്റ പുരുഷാരെത്ത
ഇല്ലാെതയാകും. 11 േദശെത്തനശിപ്പിേക്കണ്ടതിന്
അവെനയും അവേനാടുകൂടി ജനതകളിൽ
ഭയങ്കരന്മാരായഅവെന്റജനെത്തയും വരുത്തും;
അവർഈജിപ്റ്റിെന്റേനെരവാൾഊരി േദശെത്ത
നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിറയ്ക്കും. 12 ഞാൻ
നദികൾ വറ്റിച്ച് േദശെത്ത ദുഷ്ടന്മാർക്കു
വിറ്റ കളയും; േദശെത്തയും അതിലുള്ള
സകലെത്തയും ഞാൻ അന്യജനതകള െട
കയ്യാൽ ശൂന്യമാക്കും; യേഹാവയായ
ഞാൻ അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു”.
13 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻവി്രഗഹങ്ങെളനശിപ്പിച്ച്
അവരുെട മിഥ്യാമൂർത്തികെള േനാഫിൽനിന്ന്
ഇല്ലാെതയാകും; ഇനി ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു
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്രപഭു ഉത്ഭവിക്കുകയില്ല; ഞാൻഈജിപ്റ്റിൽ ഭയം
വരുത്തും. 14ഞാൻ പേ്രതാസിെന ശൂന്യമാക്കും;
േസാവാനു തീ വയ്ക്കും, േനാവിൽ ന്യായവിധി
നടത്തും. 15ഈജിപ്റ്റിെന്റ േകാട്ടയായ സീനിൽ
ഞാൻ എെന്റ േ്രകാധം പകരും; ഞാൻ േനാവിെല
പുരുഷാരെത്ത േഛദിച്ച കളയും. 16 ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിനുതീവയ്ക്കും;സീൻഅതിേവദനയിൽ
ആകും; േനാവ് പിളർന്നുേപാകും; േനാഫ്നിരന്തരം
ദുരിതത്തിലാകും. 17 ആെവനിെലയും പി-
േബെസത്തിെലയും യൗവനക്കാർ വാൾെകാണ്ടു
വീഴും; ആ പട്ടണങ്ങൾ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരും. 18 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന്റ
നുകം ഒടിച്ച് അവള െട ബലത്തിെന്റ ്രപതാപം
ഇല്ലാതാക്കുേമ്പാൾ തഹഫ്േനെഹസിൽ പകൽ
ഇരുണ്ടുേപാകും; അവെള ഒരു േമഘം മൂടും;
അവള െട പു്രതിമാർ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവരും. 19ഇങ്ങെനഞാൻഈജിപ്റ്റിൽ
ന്യായവിധികൾ നടത്തും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
അവർഅറിയും”.

20 പതിെനാന്നാമാണ്ട,് ഒന്നാം മാസം
ഏഴാം തീയതി യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായത്എെന്തന്നാൽ: 21 “മനുഷ്യപു്രതാ,
ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാെന്റ ഭുജെത്ത
ഞാൻ ഒടിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് വാൾ പിടിക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം ശക്തി ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
അതിന് മരുന്ന് വച്ച െകട്ട കയില്ല, ചികിത്സ
െചയ്യ കയുമില്ല”. 22 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ
ഫറേവാനു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
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അവെന്റ ഭുജങ്ങെള, ബലമുള്ളതിെനയും
ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിെനയും തെന്ന, ഒടിച്ച കളയും;
ഞാൻ അവെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാൾ
വീഴ്ത്തികളയുകയും െചയ്യ ം. 23 ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ഛിന്നിച്ച്
േദശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ച കളയും. 24 ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ഭുജങ്ങെള ബലെപ്പടുത്തി
എെന്റ വാൾ അവെന്റ കയ്യിൽ െകാടുക്കും;
ഫറേവാെന്റ ഭുജങ്ങെളേയാഞാൻ ഒടിച്ച കളയും;
മുറിേവറ്റവൻ ഞരങ്ങുന്നതുേപാെല അവൻ
അവെന്റ മുമ്പിൽ ഞരങ്ങും. 25 ഇങ്ങെന ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റഭുജങ്ങെളബലെപ്പടുത്തും;
ഫറേവാെന്റ ഭുജങ്ങൾ വീണുേപാകും; ഞാൻ
എെന്റ വാൾ ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
െകാടുത്തിട്ട്, അവൻ അതിെന ഈജിപ്റ്റിെന്റ
േനെര ഓങ്ങുേമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
അവർ അറിയും. 26 ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ്കാെര
ജനതകള െട ഇടയിൽ ഛിന്നിച്ച് േദശങ്ങളിൽ
ചിതറിച്ച കളയും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ
അറിയും”.

31
1ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ പതിെനാന്നാം
ആണ്ട്, മൂന്നാം മാസം, ഒന്നാം തീയതി
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവായ ഫറേവാേനാടും അവെന്റ
പുരുഷാരേത്താടും പറേയണ്ടത്: ‘നിെന്റ
മഹത്ത്വത്തിൽ നീ ആേരാട് സമനായിരിക്കുന്നു?
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3 അശ്ശ ർ, െലബാേനാനിൽ ഭംഗിയുള്ള
െകാമ്പുകേളാടും തണലുള്ള ഇലകേളാടും
കൂടി ഉയർന്ന് പടർന്നുപന്തലിച്ച ഒരു
േദവദാരു ആയിരുന്നുവേല്ലാ; അതിെന്റ
അ്രഗം േമഘങ്ങേളാളം എത്തിയിരുന്നു.
4 െവള്ളം അതിെന വളർത്തി ആഴി അതിെന
ഉയരുമാറാക്കി; അതിെന്റ നദികൾ േതാട്ടെത്ത
ചുറ്റി ഒഴുകി,അത്തെന്റ ്രപവാഹങ്ങെളവയലിെല
സകലവൃക്ഷങ്ങള െടയും അടുക്കേലക്ക്
അയച്ച െകാടുത്തു. 5 അതുെകാണ്ട് അത്
വളർന്ന് വയലിെല സകലവൃക്ഷങ്ങെളക്കാള ം
െപാങ്ങി; െവള്ളത്തിെന്റ സമൃദ്ധിെകാണ്ട്
അത് പടർന്ന് തെന്റ െകാമ്പുകെള
വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചില്ലികെള നീട്ടി. 6 അതിെന്റ
ചില്ലികളിൽ ആകാശത്തിെല പറവകൾ എല്ലാം
കൂടുണ്ടാക്കി; അതിെന്റ െകാമ്പുകള െട കീഴിൽ
കാട്ട മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം ്രപസവിച്ച കിടന്നു;
അതിെന്റ തണലിൽ വലിയ ജനസമൂഹെമല്ലാം
വസിച്ച . 7 ഇങ്ങെന അതിെന്റ േവര്
ജലസമൃദ്ധിക്കരികിൽ ആയിരുന്നതുെകാണ്ട,്
അത് വലുതായി െകാമ്പുകൾനീട്ടി േശാഭിച്ചിരുന്നു.
8ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിെല േദവദാരുക്കൾക്ക്
അതിെന മറയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
സരളവൃക്ഷങ്ങൾ അതിെന്റ െകാമ്പുകേളാടു
തുല്യമായിരുന്നില്ല; അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷങ്ങൾ
അതിെന്റ ചില്ലികേളാട് ഒത്തിരുന്നില്ല;
ൈദവത്തിെന്റ േതാട്ടത്തിെല ഒരു വൃക്ഷവും
ഭംഗിയിൽ അതിേനാട് സമമായിരുന്നതുമില്ല.
9 െകാമ്പുകള െട െപരുപ്പംെകാണ്ട് ഞാൻഅതിന്
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ഭംഗിവരുത്തിയതിനാൽൈദവത്തിെന്റേതാട്ടമായ
ഏെദനിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം അതിേനാട്
അസൂയെപ്പട്ട ”. 10അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത്
വളർന്നുെപാങ്ങി അ്രഗം േമഘങ്ങേളാളം
നീട്ടി, അതിെന്റ ഹൃദയം തെന്റ വളർച്ചയിൽ
നിഗളിച്ച േപായതുെകാണ്ട,് 11 ഞാൻ അതിെന
ജനതകളിൽ ബലവാനായവെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കും; അവൻ അതിേനാട് ഇടെപടും;
അതിെന്റ ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ അതിെന
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12 ജനതകളിൽ
ഉ്രഗന്മാരായ അന്യജാതിക്കാർ അതിെന
െവട്ടി തള്ളിയിട്ട ; അതിെന്റ െകാമ്പുകൾ
മലകളിലുംഎല്ലാതാഴ്വരകളിലും വീണു;അതിെന്റ
ശാഖകൾ േദശത്തിെല എല്ലാേതാടുകള െടയും
അരികത്ത് ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു; ഭൂമിയിെല
സകലജനവർഗ്ഗങ്ങള ം അതിെന്റ തണൽ വിട്ട്,
അതിെന ഉേപക്ഷിച്ച േപായി. 13 വീണുകിടക്കുന്ന
അതിെന്റ തടിേമൽ ആകാശത്തിെല
പറവകെളല്ലാം പാർക്കും; അതിെന്റ
െകാമ്പുകള െട ഇടയിേലക്ക് കാട്ട മൃഗങ്ങെളല്ലാം
വരും. 14 െവള്ളത്തിനരികിലുള്ള ഒരു
വൃക്ഷവും ഉയരം കാരണം നിഗളിക്കുകേയാ,
അ്രഗം േമഘങ്ങേളാളം നീട്ട കേയാ,
െവള്ളം കുടിക്കുന്നവരായ അവരുെട
സകലബലശാലികള ം അവരുെട ഉയർച്ചയിൽ
നിഗളിച്ച നില ്ക്കുകേയാ െചയ്യാതിരിേക്കണ്ടതിനു
തെന്ന; അവെരല്ലാം മനുഷ്യപു്രതന്മാരുെട
ഇടയിൽ കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി
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ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്ത് മരണത്തിന്
ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു”.

15 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അത് പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങിേപ്പായനാളിൽ ഞാൻ ഒരു വിലാപം
കഴിപ്പിച്ച ; അതിന് േവണ്ടി ആഴെത്ത
മൂടി; െപരുെവള്ളം െകട്ടിനില്ക്കുവാൻ
തക്കവിധം അതിെന്റ നദികെള തടസ്സെപ്പടുത്തി;
അതുനിമിത്തം ഞാൻ െലബാേനാെന
വിലപിക്കുമാറാക്കി; കാട്ടിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
അതുനിമിത്തം ക്ഷീണിച്ച േപായി. 16 ഞാൻ
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂടി പാതാളത്തിൽ
അതിെന തള്ളിയിട്ടേപ്പാൾ, അതിെന്റ
വീഴ്ചയുെട മുഴക്കത്തിൽ ഞാൻ ജനതകെള
നടുങ്ങുമാറാക്കി; ഏെദനിെല സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
െലബാേനാനിെല േ്രശഷ്ഠവും ഉത്തമവുമായ,
െവള്ളം കുടിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങള ം
ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്ത് ആശ്വാസം ്രപാപിച്ച .
17 അവയും അതിേനാടുകൂടി വാളാൽ
നിഹതന്മാരായവരുെട അടുക്കൽ പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങിേപ്പായി; അതിെന്റ തുണയായി അതിെന്റ
നിഴലിൽ ജനതകള െട മദ്ധ്യത്തിൽ വസിച്ചവർ
തെന്ന. 18 അങ്ങെന നീ മഹത്ത്വത്തിലും
വലിപ്പത്തിലും ഏെദനിെല വൃക്ഷങ്ങളിൽ
ഏതിേനാട് തുല്യമാകുന്നു? എന്നാൽ നീ
ഏെദനിെല വൃക്ഷങ്ങേളാടുകൂടി ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിേപ്പാേകണ്ടിവരും;
വാളാൽ നിഹതന്മാരായവേരാടുകൂടി നീ
അ്രഗചർമ്മികള െട ഇടയിൽ കിടക്കും. ഇത്
ഫറേവാനുംഅവെന്റസകലപുരുഷാരവുംതെന്ന”
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എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

32
1 ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം
ആണ്ട്, പ്രന്തണ്ടാം മാസം, ഒന്നാം തീയതി
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവായ ഫറേവാെനക്കുറിച്ച് ഒരു വിലാപം
കഴിച്ച് അവേനാട് പറേയണ്ടത:് ‘ജനതകളിൽ
ബാലസിംഹമായുേള്ളാേവ, നീ നശിച്ചിരിക്കുന്നു;
നീ കടലിെല ന്രകംേപാെല ആയിരുന്നു; നീ
നദികളിൽ ചാടി കാൽ െകാണ്ട് െവള്ളം കലക്കി
നദികെള മലിനമാക്കിക്കളഞ്ഞു.’ 3യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
അേനകം ജനതകള െട കൂട്ടെത്തെക്കാണ്ട്
നിെന്റേമൽ എെന്റ വല വീശിക്കും; എെന്റ
വലയിൽ അവർ നിെന്ന വലിെച്ചടുക്കും;
4 ഞാൻ നിെന്ന കരയിേലക്ക് വലിച്ചിടും;
നിെന്ന െവളി്രമ്പേദശത്ത് എറിഞ്ഞുകളയും;
ആകാശത്തിെല പറവകെളെയല്ലാം നിെന്റേമൽ
ഇരിക്കുമാറാക്കും; സർവ്വഭൂമിയിെലയും
മൃഗങ്ങൾക്ക് നിെന്ന ഇരയാക്കി, അവയ്ക്ക്
തൃപ്തി വരുത്തും. 5 ഞാൻ നിെന്റ
മാംസം പർവ്വതങ്ങളിേന്മൽ കൂട്ടി, നിെന്റ
ശരീരാവശിഷ്ടംെകാണ്ട് താഴ്വരകൾ നിറയ്ക്കും.
6 ഞാൻ കരകെളല്ലാം നിെന്റ രക്തംെകാണ്ട,്
മലകേളാളം നനയ്ക്കും; നീർച്ചാലുകൾ
നിെന്നെക്കാണ്ടു നിറയും. 7 നിെന്റ
െവളിച്ചം െകടുത്തിക്കളയുേമ്പാൾ ഞാൻ
ആകാശെത്ത മൂടി അതിെല നക്ഷ്രതങ്ങെള
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ഇരുളടഞ്ഞവയാക്കും; ഞാൻ സൂര്യെന
േമഘംെകാണ്ടു മറയ്ക്കും; ച്രന്ദൻ ്രപകാശം
നല്കുകയും ഇല്ല. 8ആകാശത്തിെല േശാഭയുള്ള
േജ്യാതിസ്സ കെളെയല്ലാം നിെന്റനിമിത്തം
ഞാൻ ഇരുളടഞ്ഞവയാക്കുകയും, നിെന്റ
േദശത്ത് അന്ധകാരം വരുത്തുകയും
െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 9 നിെന്റ നാശം ജനതകള െട
ഇടയിലും നീ അറിയാത്ത േദശങ്ങേളാളവും
്രപസിദ്ധമാക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അേനകം
ജനതകള െട ഹൃദയങ്ങെള വ്യസനിപ്പിക്കും.
10 ഞാൻ അേനകം ജനതകെള നിെന്നെച്ചാല്ലി
സ്തംഭിക്കുമാറാക്കും; അവരുെട രാജാക്കന്മാർ
കാൺെക ഞാൻ എെന്റ വാൾ വീശുേമ്പാൾ,
അവർനിെന്റനിമിത്തംഅത്യന്തം േപടിച്ച േപാകും;
നിെന്റ വീഴ്ചയുെട നാളിൽ അവർ
ഓേരാരുത്തനുംഅവരവരുെട ്രപാണെനഓർത്ത്
നിമിഷംേതാറും വിറയ്ക്കും”. 11 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബൽരാജാവിെന്റ വാൾ നിെന്റേനെര
വരും. 12 വീരന്മാരുെട വാൾെകാണ്ടു ഞാൻ
നിെന്റ പുരുഷാരെത്ത വീഴുമാറാക്കും;
അവെരല്ലാവരും ജനതകളിൽവച്ച് ഉ്രഗന്മാർ;
അവർ ഈജിപ്റ്റിെന്റ ്രപതാപെത്ത ശൂന്യമാക്കും;
അതിെല പുരുഷാരെമാെക്കയും നശിച്ച േപാകും.
13സമൃദ്ധമായ ജലാശയത്തിനരിെകനിന്നു ഞാൻ
അതിെല സകലമൃഗങ്ങെളയും നശിപ്പിക്കും;
ഇനി േമൽ മനുഷ്യെന്റ കാൽ അതിെന
കലക്കുകയില്ല; മൃഗങ്ങള െട കുളമ്പും അതിെന
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കലക്കുകയില്ല. 14 ആ കാലത്ത് അവരുെട
െവള്ളം െതളിമയുള്ളതാക്കി, ഞാൻ അവരുെട
നദികെള എണ്ണേപാെല ഒഴുകുമാറാക്കും”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 15 “ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിെന പാഴാക്കി,
േദശം ശൂന്യമാക്കി, അതിലുള്ളെതല്ലാം
ഇല്ലാതാകുേമ്പാഴും, ഞാൻ അതിെല
നിവാസികെളെയല്ലാം നശിപ്പിക്കുേമ്പാഴും, ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും. 16 അവർ
അതിെനക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്ന വിലാപം ഇതേ്രത;
ജനതകള െട പു്രതിമാർ ഇതു െചാല്ലി വിലപിക്കും;
അവർ ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ം അതിെല
സകലപുരുഷന്മാെരക്കുറിച്ച ം ഇതു െചാല്ലി
വിലപിക്കും”എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.്

17 പ്രന്തണ്ടാം ആണ്ട,് അേത മാസം,
പതിനഞ്ചാം തീയതി യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
18 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ഈജിപ്റ്റിെല
ജനസമൂഹെത്തക്കുറിച്ച വിലപിച്ച,് അതിെനയും
്രപസിദ്ധമായ ജനതകള െട പു്രതിമാെരയും
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ഭൂമിയുെട
അേധാഭാഗത്തു തള്ളിയിടുക. 19സൗന്ദര്യത്തിൽ
നീ ആെരക്കാൾ െമച്ചെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നീ
ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് അ്രഗചർമ്മികള െട കൂട്ടത്തിൽ
കിടക്കുക. 20വാളാൽെകാല്ലെപ്പട്ടവരുെടനടുവിൽ
അവർ വീഴും; വാൾ നിയമിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അതിെനയുംഅതിെന്റസകലപുരുഷാരെത്തയും
വലിച്ച െകാണ്ടുേപാകുവിൻ. 21 വീരന്മാരിൽ
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ബലവാന്മാരായവർഅവെന്റസഹായികേളാടുകൂെട
പാതാളത്തിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് അവേനാട്
സംസാരിക്കും; അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവർ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് അവിെട
കിടക്കുന്നു. 22 അവിെട അശ്ശ രും അതിെന്റ
സർവ്വസമൂഹവും ഉണ്ട;് അവെന്റ ശവക്കുഴികൾ
അവെന്റ ചുറ്റ ം കിടക്കുന്നു; അവെരല്ലാവരും
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണവർ തെന്ന.
23 അവരുെട ശവക്കുഴികൾ പാതാളത്തിെന്റ
ഏറ്റവും അടിയിൽ സ്ഥിതിെചയ്യന്നു; അതിെന്റ
സമൂഹം അതിെന്റ ശവക്കുഴിയുെട ചുറ്റ ം
ഇരിക്കുന്നു; ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു
ഭീതിപരത്തിയ, അവെരല്ലാവരും വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണിരിക്കുന്നു. 24അവിെട
ഏലാമും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരവും
അതിെന്റ ശവക്കുഴിയുെട ചുറ്റ ം ഉണ്ട;് അവർ
എല്ലാവരും വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണ്,
അ്രഗചർമ്മികളായി, ഭൂമിയുെട അേധാഭാഗത്ത്
ഇറങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്ത് അവർ ഭീതി പരത്തി; ഇേപ്പാൾ
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട അവർ ലജ്ജ
വഹിക്കുന്നു. 25 െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട മേദ്ധ്യ അവർ
അതിനും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരത്തിനും
ഒരു കിടക്ക വിരിച്ചിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ
ശവക്കുഴികൾ അതിെന്റ ചുറ്റ ം ഇരിക്കുന്നു;
അവെരല്ലാവരും അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരാകുന്നു; ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്ത് അവർ ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുകയാൽ
കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ലജ്ജ
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വഹിക്കുന്നു; െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
അത് കിടക്കുന്നു. 26 അവിെട േമെശക്കും
തൂബലും അതിെന്റ സകലപുരുഷാരവും ഉണ്ട്;
അതിെന്റ ശവക്കുഴികൾ അതിെന്റ ചുറ്റ ം
സ്ഥിതിെചയ്യന്നു; അവർ ജീവനുള്ളവരുെട
േദശത്ത് ഭീതി പരത്തിയിരിക്കുകയാൽ
അവെരല്ലാം അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 27 അവർ
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്ത് വീരന്മാർക്കു ഭീതി
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട,് അവരുെട അകൃത്യങ്ങൾ
അസ്ഥികളിേന്മൽ ചുമന്നും, അവരുെട
വാള കൾ തലയ്ക്കു കീഴിൽ വച്ച ംെകാണ്ട,്
അ്രഗചർമ്മികളിൽ പട്ട േപായ വീരന്മാരായി
യുദ്ധായുധങ്ങേളാടുകൂെട പാതാളത്തിൽ
ഇറങ്ങിയവരുെടകൂട്ടത്തിൽകിടേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
28 നീേയാ, അ്രഗചർമ്മികള െട കൂട്ടത്തിൽ
തകർന്നുേപാകുകയും വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂെട കിടക്കുകയും
െചയ്യ ം. 29 അവിെട ഏേദാമും അതിെന്റ
രാജാക്കന്മാരും സകല്രപഭുക്കന്മാരും ഉണ്ട്;
അവർ അവരുെട വല്ലഭത്വത്തിൽ വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട കൂട്ടത്തിൽ കിടേക്കണ്ടിവന്നു;
അവർ അ്രഗചർമ്മികേളാടും, കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുന്നവേരാടും കൂടി കിടക്കുന്നു.
30 അവിെട വടെക്ക ്രപഭുക്കന്മാെരല്ലാവരും
െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂെട ഇറങ്ങിേപ്പായ സകല
സീേദാന്യരും ഉണ്ട്; അവർ അവരുെട ആധിപത്യം
മൂലം പരത്തിയ ഭീതിനിമിത്തം ലജ്ജിക്കുന്നു;
അവർ അ്രഗചർമ്മികളായി വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂെടകിടക്കുകയുംകുഴിയിൽ
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ഇറങ്ങുന്നവേരാടുകൂെട ലജ്ജ വഹിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 31അവെര ഫറേവാൻ കണ്ട് തെന്റ
സകലപുരുഷാരെത്തയും കുറിച്ച് ആശ്വസിക്കും;
ഫറേവാനും അവെന്റ സകലൈസന്യവും
വാളാൽ െകാല്ലെപ്പട്ടവരായിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 32 “ഞാനല്ലേയാ അവെന്റ ഭീതി
ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തു പരത്തിയത;്
ഫറേവാനും അവെന്റ പുരുഷാരെമല്ലാം വാളാൽ
െകാല്ലെപ്പട്ടവേരാടുകൂടി അ്രഗചർമ്മികള െട
കൂട്ടത്തിൽ കിടേക്കണ്ടിവരും” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

33
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ; 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ നിെന്റ
സ്വജാതിക്കാേരാടു ്രപവചിച്ച് പറേയണ്ടത:്
‘ഞാൻ ഒരു േദശത്തിെന്റ േനെര വാൾ
വരുത്തുേമ്പാൾ,ആേദശത്തിെലജനംഅവരുെട
കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു പുരുഷെന തിരെഞ്ഞടുത്ത്
കാവല്ക്കാരനായിവച്ചാൽ, 3 േദശത്തിെന്റ
േനെര വാൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ കാഹളം
ഊതി ജനെത്ത ഓർമ്മെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ,
4 ആെരങ്കിലും കാഹളനാദം േകട്ട്
കരുതിെക്കാള്ളാെത ഇരുന്നാൽ, വാൾ വന്ന്
അവെന േഛദിച്ച കളയുന്നു എങ്കിൽ അവെന്റ
രക്തം അവെന്റ തലേമൽ തെന്ന ഇരിക്കും.
5 അവൻ കാഹളനാദം േകട്ടിട്ട് മുൻകരുതൽ
എടുക്കാെതയിരുന്നതിനാൽ അവെന്റ രക്തം
അവെന്റേമൽ ഇരിക്കും; മുൻകരുതൽ
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എടുത്തിരുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ തെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. 6എന്നാൽ കാവല്ക്കാരൻ
വാൾ വരുന്നത് കണ്ട് കാഹളം ഊതാെതയും
ജനം കരുതിെക്കാള്ളാെതയും ഇരുന്നിട്ട,് വാൾ
വന്ന് അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് ഒരുവെന
േഛദിച്ച കളയുന്നു എങ്കിൽ, ഇവൻ തെന്റ
അകൃത്യം നിമിത്തം േഛദിക്കെപ്പട്ട േപായി
എങ്കിലും, അവെന്റ രക്തം ഞാൻ
കാവല്ക്കാരേനാടു േചാദിക്കും. 7അതുേപാെല
മനുഷ്യപു്രതാ, ഞാൻ നിെന്ന യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനു കാവല്ക്കാരനാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു,
നീ എെന്റ വായിൽനിന്നു വചനം േകട്ട് എെന്റ
നാമത്തിൽ അവെര ഓർമ്മെപ്പടുത്തണം.
8 ഞാൻ ദുഷ്ടേനാട:് ‘ദുഷ്ടാ, നീ മരിക്കും’
എന്ന് കല്പിക്കുേമ്പാൾ ദുഷ്ടൻ തെന്റ വഴി
വിട്ട തിരിയുവാൻ തക്കവിധം നീ അവെന
്രപേബാധിപ്പിക്കാെതയിരുന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ
അകൃത്യം നിമിത്തം മരിക്കും; അവെന്റ രക്തേമാ
ഞാൻ നിേന്നാട് േചാദിക്കും. 9എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ
തെന്റ വഴി വിട്ട തിരിേയണ്ടതിന് നീ അവെന
ഓർമ്മെപ്പടുത്തിയിട്ട ം, അവൻ തെന്റ വഴി
വിട്ട തിരിയാെതയിരുന്നാൽ, അവൻ തെന്റ
അകൃത്യം നിമിത്തം മരിക്കും; നീേയാ, നിെന്റ
്രപാണെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 അതുെകാണ്ട്
മനുഷ്യപു്രതാ, നീ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
പറേയണ്ടത്: ‘ഞങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങള ം
പാപങ്ങള ം ഞങ്ങള െടേമൽ ഇരിക്കുന്നു;
അവയാൽഞങ്ങൾക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു;ഞങ്ങൾ
എങ്ങെനജീവിച്ചിരിക്കും’എന്ന്നിങ്ങൾപറയുന്നു.
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11എന്നാണ, ദുഷ്ടെന്റമരണത്തിൽഅല്ല, ദുഷ്ടൻ
തെന്റ വഴി വിട്ട തിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നതിൽ
ആകുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;്
“തിരിയുവിൻ, നിങ്ങള െട ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെള
വിട്ട തിരിയുവിൻ; യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കുന്നു” എന്ന് അവേരാടു
പറയുക. 12 “മനുഷ്യപു്രതാ, നീ നിെന്റ
സ്വജാതിക്കാേരാടു പറേയണ്ടത് ‘നീതിമാൻ
അതി്രകമം െചയ്യന്ന നാളിൽ അവെന്റ നീതി
അവെന രക്ഷിക്കുകയില്ല; ദുഷ്ടൻതെന്റ ദുഷ്ടത
വിട്ട തിരിയുന്ന നാളിൽ തെന്റ ദുഷ്ടതയാൽ
ഇടറിവീഴുകയുമില്ല; നീതിമാൻ പാപം െചയ്യന്ന
നാളിൽ,അവന് തെന്റ നീതിയാൽ ജീവിക്കുവാൻ
കഴിയുകയുമില്ല. 13 നീതിമാൻ ജീവിക്കുെമന്ന്
ഞാൻ അവേനാട് പറയുേമ്പാൾ, അവൻ സ്വന്ത
നീതിയിൽആ്രശയിച്ച്അകൃത്യം ്രപവർത്തിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, അവെന്റ നീതി്രപവൃത്തികൾ ഒന്നും
അവനു കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ െചയ്ത
നീതിേകടുനിമിത്തംഅവൻ മരിക്കും. 14എന്നാൽ
ഞാൻ ദുഷ്ടേനാട:് ‘നീ മരിക്കും’ എന്നു
പറയുേമ്പാൾഅവൻ തെന്റ പാപം വിട്ട തിരിഞ്ഞ്
നീതിയും ന്യായവും ്രപവർത്തിക്കുകയും,
15 പണയം തിരിെക െകാടുക്കുകയും,
അപഹരിച്ചതു മടക്കിെക്കാടുക്കുകയും,
നീതിേകട് ഒന്നും െചയ്യാെത ജീവെന്റ ചട്ടങ്ങെള
അനുസരിക്കുകയും െചയ്താൽ അവൻ
മരിക്കാെത ജീവിക്കും. 16 അവൻ െചയ്ത
പാപം ഒന്നും അവേനാട് കണക്കിടുകയില്ല;
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അവൻനീതിയുംന്യായവും ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവൻ ജീവിക്കും. 17 എന്നാൽ നിെന്റ
സ്വജാതിക്കാർ: ‘കർത്താവിെന്റ വഴി
ന്യായമുള്ളതല്ല’ എന്ന് പറയുന്നു; അവരുെട
വഴിയേ്രത ന്യായമല്ലാത്തതായിരിക്കുന്നത.്
18നീതിമാൻ തെന്റ നീതി വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നീതിേകട്
്രപവർത്തിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ അതിനാൽ
തെന്ന മരിക്കും. 19 എന്നാൽ ദുഷ്ടൻ തെന്റ
ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നീതിയും ന്യായവും
്രപവർത്തിക്കുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ അതിനാൽ
ജീവിക്കും. 20 എന്നിട്ട ം ‘കർത്താവിെന്റ വഴി
ന്യായമുള്ളതല്ല’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു;
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തെനയും അവനവെന്റ നടപ്പിനു
തക്കവണ്ണംന്യായംവിധിക്കും”.

21 ഞങ്ങള െട ്രപവാസത്തിെന്റ പ്രന്തണ്ടാം
ആണ്ട്, പത്താം മാസം, അഞ്ചാം തീയതി,
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു രക്ഷെപട്ട ഒരുവൻ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: “നഗരം പിടിക്കെപ്പട്ട േപായി”
എന്നു പറഞ്ഞു. 22 രക്ഷെപട്ടവൻ വരുന്നതിെന്റ
തേലദിവസം ൈവകുേന്നരം യേഹാവയുെട
ൈക എെന്റ േമൽ വന്നു; രാവിെല അവൻ
എെന്റ അടുക്കൽ വരുേമ്പാേഴക്ക് യേഹാവ
എെന്റ വായ് തുറന്നിരുന്നു; അങ്ങെന എെന്റ
വായ് തുറന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ പിെന്ന
മൗനമായിരുന്നില്ല. 23 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: “മനുഷ്യപു്രതാ,
24 യി്രസാേയൽേദശത്തിെല ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നവർ: ‘അ്രബാഹാം ഏകനായിരിെക്ക



െയെഹസ്േകൽ 33:25 cxxviii െയെഹസ്േകൽ 33:30

അവന് േദശം അവകാശമായി ലഭിച്ച ;
ഞങ്ങൾ പലരാകുന്നു; ഈ േദശം ഞങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നു
പറയുന്നു. 25 അതുെകാണ്ട് നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത്: യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ മാംസം
രക്തേത്താടുകൂടി തിന്നുകയും നിങ്ങള െട
വി്രഗഹങ്ങെളേനാക്കിനമസ്കരിക്കുകയുംരക്തം
െചാരിയുകയും െചയ്യന്നു; 26 നിങ്ങൾ േദശം
ൈകവശമാക്കുേമാ? നിങ്ങൾനിങ്ങള െട വാളിൽ
ആ്രശയിക്കുകയും േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിക്കുകയും
ഓേരാരുത്തനും തെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ
വഷളാക്കുകയും െചയ്യന്നു; നിങ്ങൾ േദശം
ൈകവശമാക്കുേമാ?” 27 നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത്: യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എന്നാണ,
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നവർ വാൾെകാണ്ടു
വീഴും; െവളി്രമ്പേദശത്തുള്ളവെര ഞാൻ
മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയായി െകാടുക്കും; േകാട്ടകളിലും
ഗുഹകളിലും ഉള്ളവേരാ പകർച്ചവ്യാധിയാൽ
മരിക്കും. 28ഞാൻ േദശെത്ത പാഴും ശൂന്യവും
ആക്കും; അതിെന്റ ബലത്തിെന്റ ്രപതാപം
നിന്നുേപാകും; ആരും വഴിനടക്കാത്തവണ്ണം
യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങൾ ശൂന്യമായിത്തീരും.
29 അവർ െചയ്ത സകലേമ്ലച്ഛതകള ം നിമിത്തം
ഞാൻ േദശെത്ത പാഴും ശൂന്യവുമാക്കുേമ്പാൾ,
ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും.
30 മനുഷ്യപു്രതാ, നിെന്റ സ്വജാതിക്കാർ
മതിലുകൾക്കരികിലും വീട്ട വാതില ്ക്കലും വച്ച്
നിെന്നക്കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ച:് ‘യേഹാവയിൽ
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നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എെന്തന്ന് വന്നു
േകൾക്കുവിൻ’ എന്ന് തമ്മിൽതമ്മിലും
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ സേഹാദരേനാടും
പറയുന്നു. 31 സംഘം കൂടിവരുന്നതുേപാെല
അവർ നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് എെന്റ
ജനമായിട്ട് നിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നിെന്റ
വചനങ്ങൾ േകൾക്കുന്നു; എന്നാൽ അവർ
അവ ്രപമാണിക്കുന്നില്ല; വായ്െകാണ്ട് അവർ
വളെര സ്േനഹം കാണിക്കുന്നു; ഹൃദയേമാ,
അന്യായലാഭം െകാതിക്കുന്നു. 32 നീ അവർക്ക്
മധുരസ്വരവും വാദ്യൈനപുണ്യവും ഉള്ള
ഒരുവെന്റ േ്രപമഗീതംേപാെല ഇരിക്കുന്നു;
അവർ നിെന്റ വചനങ്ങൾ േകൾക്കുന്നു;
അനുസരിക്കുന്നില്ലതാനും. 33 എന്നാൽ അത്
സംഭവിക്കുേമ്പാൾ - ഇതാ, അത് വരുന്നു
- അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു ്രപവാചകൻ
ഉണ്ടായിരുന്നു.എന്ന്അവർഅറിയും”.

34
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയലിെന്റ
ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ച ്രപവചിക്കുക; നീ
്രപവചിച്ച് അവേരാട,് ഇടയന്മാേരാടു തെന്ന,
പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവരവെരത്തെന്ന
േമയിക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ഇടയന്മാർക്ക്
അേയ്യാ കഷ്ടം! ആടുകെള അല്ലേയാ ഇടയന്മാർ
േമയിേക്കണ്ടത?് 3 നിങ്ങൾ േമദസ്സ് തിന്നുകയും
ആട്ട േരാമം ധരിക്കുകയും തടിച്ചിരിക്കുന്നവെയ
അറുക്കുകയും െചയ്യന്നു; ആടുകെള
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നിങ്ങൾ േമയിക്കുന്നില്ലതാനും. 4 നിങ്ങൾ
ബലഹീനമായതിെനശക്തീകരിക്കുകേയാേരാഗം
ബാധിച്ചതിെന ചികിത്സിക്കുകേയാ ഒടിഞ്ഞതിെന
മുറിവുെകട്ട കേയാ ചിതറിേപ്പായതിെന
തിരിച്ച വരുത്തുകേയാ കാണാെതേപായതിെന
അേന്വഷിക്കുകേയാ െചയ്യാെത, കഠിനതേയാടും
്രകൂരതേയാടും കൂെട അവെയ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നു.
5 ഇടയൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാൽ അവ
ചിതറിേപ്പായി; ചിതറിേപ്പായിട്ട് അവ കാട്ടിെല
സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീർന്നു.
6 എെന്റ ആടുകൾ എല്ലാമലകളിലും ഉയരമുള്ള
എല്ലാ കുന്നിേന്മലും അലഞ്ഞുനടന്നു;
ഭൂതലത്തിൽ എല്ലായിടവും എെന്റ
ആടുകൾ ചിതറിേപ്പായി; ആരും അവെയ
തിരയുകേയാ അേന്വഷിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
7 അതുെകാണ്ട് ഇടയന്മാേര, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുവിൻ; 8 എന്നാണ,
ഇടയനില്ലാഞ്ഞതിനാലാകുന്നു എെന്റ
ആടുകൾ കവർച്ചയായിേപ്പാകുകയും, കാട്ടിെല
സകലമൃഗത്തിനും ഇരയായിത്തീരുകയും
െചയ്തത്” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് എെന്റ ഇടയന്മാർ
എെന്റ ആടുകെള അേന്വഷിക്കാെത
അവരവെരത്തെന്ന േമയിക്കുകയും ആടുകെള
േമയിക്കാെതയിരിക്കുകയും െചയ്യ കെകാണ്ട,്
9 ഇടയന്മാേര, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുവിൻ: 10 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
ഇടയന്മാർക്കു വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
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ഞാൻ എെന്റ ആടുകെള അവരുെട
ൈകയിൽനിന്നു േചാദിച്ച,് ആടുകെള
േമയിക്കുന്ന േവലയിൽനിന്ന് അവെര
നീക്കിക്കളയും; ഇടയന്മാർ ഇനി തങ്ങെളത്തെന്ന
േമയിക്കുകയില്ല; എെന്റ ആടുകൾ അവർക്ക്
ഇരയാകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ അവെയ
അവരുെട വായിൽനിന്നു വിടുവിക്കും”.
11 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ തെന്ന എെന്റ
ആടുകെള അേന്വഷിച്ച കെണ്ടത്തും.
12 ഒരു ഇടയൻ ചിതറിേപ്പായിരിക്കുന്ന
തെന്റ ആടുകള െട ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന
നാളിൽ, തെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
അേന്വഷിക്കുന്നതുേപാെല ഞാൻ എെന്റ
ആടുകെള അേന്വഷിച്ച്, കാർേമഘവും
അന്ധകാരവുമുള്ള ദിവസത്തിൽ, അവ
ചിതറിേപ്പായസകലസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്ന്അവെയ
വിടുവിക്കും. 13 ഞാൻ അവെയ ജനതകള െട
ഇടയിൽനിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച്, േദശങ്ങളിൽ
നിന്നു േശഖരിച്ച്, സ്വേദശത്ത് െകാണ്ടുവന്ന,്
യി്രസാേയൽമലകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും
േദശത്തിെല സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും
േമയിക്കും. 14 നല്ല േമച്ചിൽപുറത്തു ഞാൻ
അവെയ േമയിക്കും; യി്രസാേയലിെന്റ
ഉയർന്ന മലകളിൽ അവ കിടക്കും;
അവിെട അവനല്ല െതാഴുത്തുകളിൽ
കിടക്കുകയും യി്രസാേയൽമലകളിെല
പുഷ്ടിയുള്ള േമച്ചിൽപുറത്തു േമയുകയും
െചയ്യ ം. 15 ഞാൻ തെന്ന എെന്റ ആടുകെള
േമയിക്കുകയും കിടത്തുകയും െചയ്യ ം”
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എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 16 “കാണാെതേപായതിെന ഞാൻ
അേന്വഷിക്കുകയും, ഓടിച്ച കളഞ്ഞതിെന
തിരിച്ച വരുത്തുകയും, ഒടിഞ്ഞതിെന
മുറിവുെകട്ട കയും, േരാഗം ബാധിച്ചതിെന
ശക്തീകരിക്കുകയും െചയ്യ ം; എന്നാൽ
െകാഴുത്തതിെനയും കരുത്തുള്ളതിെനയും
ഞാൻ നശിപ്പിക്കും*; ഞാൻ ന്യായേത്താെട
അവെയ േമയിക്കും. 17 നിങ്ങേളാ, എെന്റ
ആടുകേള,” യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ആടിനും
ആടിനും നടുവിലും ആട്ട െകാറ്റന്മാർക്കും
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാർക്കും നടുവിലും ന്യായം
വിധിക്കുന്നു. 18 നിങ്ങൾ നല്ല സ്ഥലത്തു
േമഞ്ഞേശഷം, േമച്ചിലിെന്റ േശഷിപ്പ് കാൽ
െകാണ്ട് ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും, െതളിഞ്ഞെവള്ളം
കുടിച്ചിട്ട് േശഷിപ്പ ള്ളത് കാൽ െകാണ്ട്
കലക്കിക്കളയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് േപാരാേയാ?
19 നിങ്ങൾ കാൽ െകാണ്ട് ചവിട്ടിയത് എെന്റ
ആടുകൾ തിന്നുകയും, നിങ്ങൾ കാൽ െകാണ്ട്
കലക്കിയത് അവ കുടിക്കുകയും െചയ്യണേമാ?”
20 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
അവേയാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ തെന്ന തടിച്ച ആടുകൾക്കും െമലിഞ്ഞ
ആടുകൾക്കും മദ്ധ്യത്തിൽ ന്യായംവിധിക്കും.
21 േരാഗം ബാധിച്ചവെയ പാർശ്വംെകാണ്ടും
േതാൾെകാണ്ടും ഉന്തിയും, െകാമ്പുെകാണ്ട്
ഇടിച്ച ം അവെയ ചുറ്റ ം ചിതറിക്കുന്നതിനാൽ,

* 34. 16 നശിപ്പിക്കുംസംരക്ഷിക്കും
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22 ഞാൻ എെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത രക്ഷിക്കും;
അവ ഇനി ഇരയായിത്തീരുകയില്ല; ഞാൻ
ആടിനും ആടിനും മദ്ധ്യത്തിൽ ന്യായംവിധിക്കും.
23അവെയേമയിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഒരുഇടയെന
അവക്കായി നിയമിക്കും; എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന തെന്ന; അവൻ അവെയ േമയിച്ച്,
അവയ്ക്ക് ഇടയനായിരിക്കും. 24 അങ്ങെന
യേഹാവയായ ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവവും
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
്രപഭുവും ആയിരിക്കും; യേഹാവയായ ഞാൻ
അത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 25 ഞാൻ
അവേയാട് ഒരു സമാധാനനിയമം െചയ്ത്
ദുഷ്ടമൃഗങ്ങെള േദശത്തുനിന്ന് നീക്കിക്കളയും;
അങ്ങെന അവ മരുഭൂമിയിൽ നിർഭയമായി
വസിക്കുകയും കാടുകളിൽ ഉറങ്ങുകയും െചയ്യ ം.
26ഞാൻഅവെയയും എെന്റ കുന്നിനു ചുറ്റ മുള്ള
സ്ഥലങ്ങള ം ഒരു അനു്രഗഹമാക്കിെവക്കും;
ഞാൻ തക്ക സമയത്തു മഴെപയ്യിക്കും; അത്
അനു്രഗഹകരമായമഴആയിരിക്കും. 27വയലിെല
വൃക്ഷം ഫലം കായിക്കുകയും നിലം നന്നായി
വിളയുകയും അവർ അവരുെട േദശത്ത്
നിർഭയമായി വസിക്കുകയും ഞാൻ അവരുെട
നുകബന്ധനങ്ങൾ െപാട്ടിച്ച്, അവെരെക്കാണ്ടു
പണി എടുപ്പിച്ചവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് അവെര
വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് അവർ അറിയും. 28 അവർ ഇനി
ജനതകൾക്കു കവർച്ച ആയിത്തീരുകയില്ല;
കാട്ട മൃഗം അവെര കടിച്ച കീറുകയില്ല; അവർ
നിർഭയമായി വസിക്കും; ആരും അവെര
ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 29 വിളവുകൾക്ക്
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്രപശസ്തമാെയാരു േതാട്ടം ഞാൻ അവർക്ക്
നട്ട ണ്ടാക്കും; അവർ ഇനി േദശത്തു പട്ടിണി
കിടന്നു നശിക്കുകയില്ല; ജനതകള െട നിന്ദ
ഇനി വഹിക്കുകയുമില്ല. 30 ഇങ്ങെന അവരുെട
ൈദവമായയേഹാവഎന്നഞാൻഅവേരാടുകൂടി
ഉെണ്ടന്നും, യി്രസാേയൽഗൃഹമായിരിക്കുന്ന
അവർ എെന്റ ജനമാകുന്നു എന്നും അവർ
അറിയും” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 31 “എന്നാൽഎെന്റ േമച്ചിൽപുറെത്ത
ആടുകളായ, എെന്റ ആടുകേള, നിങ്ങൾ
മനുഷ്യരേ്രത; ഞാേനാ നിങ്ങള െട ൈദവം” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

35
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ െസയീർപർവ്വതത്തിനു േനെര മുഖംതിരിച്ച്
അതിെനക്കുറിച്ച് ്രപവചിച്ച് അതിേനാട്
പറേയണ്ടത്: 3 ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “െസയീർപർവ്വതേമ,
ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി നിെന്ന
പാഴും ശൂന്യവുമാക്കും. 4 ഞാൻ
നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള ശൂന്യമാക്കും; നീ
പാഴായിത്തീരും; ഞാൻ യേഹാവെയന്ന്
നീ അറിയും. 5 നീ പുരാതനശ്രതുത്വം
പുലർത്തി, യി്രസാേയൽ മക്കള െട
അകൃത്യത്തിെന്റ അന്ത്യശിക്ഷാകാലമായ
അവരുെട ആപത്തുകാലത്ത,് അവെര
വാളിന് ഏല്പിച്ച വേല്ലാ. 6 അതുെകാണ്ട:്
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എന്നാണ, ഞാൻ നിെന്ന രക്തെച്ചാരിച്ചിലിന്
ഏല്പിക്കുകയും രക്തം നിെന്ന പിന്തുടരുകയും
െചയ്യ ം; രക്തം നീ െവറുക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട,്
രക്തം നിെന്ന പിന്തുടരും എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 7അങ്ങെന ഞാൻ
െസയീർപർവ്വതെത്ത പാഴും ശൂന്യവുമാക്കി,
അതിൽക്കൂടി കടന്നുേപാകുന്നവെര അതിൽ
നിന്നു േഛദിച്ച കളയും. 8 ഞാൻ അതിെന്റ
മലകെള നിഹതന്മാെരെക്കാണ്ടു നിറയ്ക്കും;
നിെന്റ കുന്നുകളിലും താഴ്വരകളിലും
നിെന്റ സകലനദികളിലും വാളാൽ
നിഹതന്മാരായവർ വീഴും. 9 ഞാൻ നിെന്ന
ശാശ്വതശൂന്യങ്ങളാക്കും; നിെന്റ പട്ടണങ്ങൾ
നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയിരിക്കും;ഞാൻ യേഹാവ
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 10 യേഹാവ അവിെട
ഉണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾ: ‘ഈ ജനതകൾ രണ്ടും
ഈ േദശങ്ങൾ രണ്ടും എനിക്കുള്ളവയാകും;
ഞങ്ങൾ അത് ൈകവശമാക്കും’ എന്ന് നീ
പറഞ്ഞതുെകാണ്ട് 11 എന്നാണ, നീ അവേരാടു
നിെന്റ വിേദ്വഷം േഹതുവായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
േകാപത്തിനും അസൂയയ്ക്കും ഒത്തവിധം
ഞാനും ്രപവർത്തിക്കും; ഞാൻ നിനക്ക്
ന്യായം വിധിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട
ഇടയിൽ എെന്നത്തെന്ന െവളിെപ്പടുത്തും”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 12 “ ‘യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങൾ
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; അവ ഞങ്ങൾക്ക്
ഇരയായി നല്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നിങ്ങെന
അവെയക്കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ദൂഷണങ്ങൾ എല്ലാം യേഹാവയായ



െയെഹസ്േകൽ 35:13 cxxxvi െയെഹസ്േകൽ 36:3

ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയും.
13 നിങ്ങൾ വായ്െകാണ്ട് എെന്റ േനെര
വമ്പുപറഞ്ഞ് എനിക്ക് വിേരാധമായി നിങ്ങള െട
വാക്കുകെള വർദ്ധിപ്പിച്ച ; ഞാൻ അത്
േകട്ടിരിക്കുന്നു”. 14 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “സർവ്വഭൂമിയും
സേന്താഷിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
നിെന്ന ശൂന്യമാക്കും. 15 യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ അവകാശം ശൂന്യമായതിൽ
നീ സേന്താഷിച്ച വേല്ലാ; ഞാൻ നിേന്നാടും
അതുേപാെല െചയ്യ ം; െസയീർപർവ്വതവും എല്ലാ
ഏേദാമുമായുള്ളവേയ, നീ ശൂന്യമായിത്തീരും;
ഞാൻയേഹാവെയന്ന്അവർഅറിയും”.

36
1 “നീേയാ,മനുഷ്യപു്രതാ,യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേളാടു
്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത്: ‘യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ!’
2 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ശ്രതു നിങ്ങെളക്കുറിച്ച:്
‘നന്നായി; പുരാതനഗിരികൾ ഞങ്ങൾക്കു
ൈകവശം ആയിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നു.
3 അതുെകാണ്ട് നീ ്രപവചിച്ച പറേയണ്ടത:്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ജനതകളിൽ
േശഷിച്ചവർക്കുൈകവശമായിത്തീരത്തക്കവിധം
അവർ നിങ്ങെള ശൂന്യമാക്കി നിങ്ങെള ചുറ്റ ം
നിന്നു വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നതുെകാണ്ടും നിങ്ങൾ
വായാടികള െട അധരങ്ങളാൽ േലാകരുെട
അപവാദവിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുകെകാണ്ടും
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യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള, 4 യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ വചനം േകൾക്കുവിൻ!
മലകേളാടും കുന്നുകേളാടും േതാടുകേളാടും
താഴ്വരകേളാടും പാഴായിരിക്കുന്ന
ശൂന്യ്രപേദശങ്ങേളാടും നിർജ്ജനവും ചുറ്റ മുള്ള
ജനതകളിൽ േശഷിച്ചവർക്കു കവർച്ചയും
പരിഹാസവും ആയി ഭവിച്ചിരിക്കുന്ന
പട്ടണങ്ങേളാടും യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 5 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ജനതകളിൽേശഷിച്ചവേരാടും
എല്ലാ ഏേദാമിേനാടും ഞാൻ നിശ്ചയമായി
എെന്റ ജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതേയാെട
സംസാരിക്കും; അവർ എെന്റ േദശെത്ത
കവർച്ചയ്ക്കായി തള്ളിക്കളയുവാൻ തക്കവിധം
അതിെന പൂർണ്ണഹൃദയസേന്താഷേത്താടും
നിന്ദാഭാവേത്താടും കൂടി അവർക്ക്
അവകാശമായി നിയമിച്ച വേല്ലാ”. 6അതുെകാണ്ട്
നീ യി്രസാേയൽ േദശെത്തക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ച്
മലകേളാടും കുന്നുകേളാടും േതാടുകേളാടും
താഴ്വരകേളാടും പറേയണ്ടത്: “യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ ജനതകള െട നിന്ദ വഹിച്ചതുെകാണ്ട്
ഞാൻ എെന്റ തീക്ഷ്ണതേയാടും എെന്റ
േ്രകാധേത്താടുംകൂടി സംസാരിക്കുന്നു”.
7 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങള െട
ചുറ്റ മുള്ള ജനതകൾ നിശ്ചയമായി തങ്ങള െട
ലജ്ജ വഹിക്കും എന്ന് ഞാൻ ൈക
ഉയർത്തി സത്യം െചയ്യന്നു. 8 നിങ്ങേളാ,
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യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങേള, എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയൽ വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുകെകാണ്ട്
െകാമ്പുകെള നീട്ടി അവർക്ക് േവണ്ടി ഫലം
കായിക്കുവിൻ. 9 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
അനുകൂലമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കേലക്ക് തിരിയും; നിങ്ങളിൽ കൃഷിയും
വിതയും നടക്കും. 10 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ
മനുഷ്യെര, യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവെനയും
തെന്ന, വർദ്ധിപ്പിക്കും; പട്ടണങ്ങളിൽ
നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും; ശൂന്യ്രപേദശങ്ങെളയും
പണിയും. 11 ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യെരയും
മൃഗങ്ങെളയും വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവർ
െപരുകി സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാകും;
കഴിഞ്ഞകാലത്ത് എന്നേപാെല ഞാൻ
നിങ്ങളിൽ ജനവാസമുണ്ടാക്കും; നിങ്ങള െട
ആദികാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിെനക്കാൾ അധികം
നന്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് െചയ്യ ം; ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും. 12 ഞാൻ
നിങ്ങളിൽക്കൂടി മനുഷ്യെര, എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന തെന്ന, സഞ്ചരിക്കുമാറാക്കും;
അവർ നിെന്ന ൈകവശമാക്കും; നീ അവർക്ക്
അവകാശമായിരിക്കും; നീ ഇനി അവെര
മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല”. 13യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവർ
നിേന്നാട:് “നീ മനുഷ്യെര തിന്നുകളയുകയും
നിെന്റ ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയും
െചയ്ത േദശമാകുന്നു’എന്നുപറയുന്നതുെകാണ്ട,്
14 നീ ഇനി േമൽ മനുഷ്യെര തിന്നുകളയുകയില്ല;
നിെന്റ ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല;”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
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15 “ഞാൻ ഇനി നിെന്ന ജനതകള െട നിന്ദ
േകൾപ്പിക്കുകയില്ല; വംശങ്ങള െട അപമാനം
നീ ഇനി വഹിക്കുകയില്ല; നീ ഇനി നിെന്റ
ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കുകയുമില്ല” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

16യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 17 “മനുഷ്യപു്രതാ,
യി്രസാേയൽഗൃഹം അവരുെട േദശത്തു
വസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ, അവർ അതിെന അവരുെട
നടപ്പ െകാണ്ടും ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ടും
മലിനമാക്കി; എെന്റ മുമ്പാെക അവരുെട
നടപ്പ് ഋതുവാേയാരു സ്്രതീയുെട
മാലിന്യംേപാെല ആയിരുന്നു. 18 അവർ
േദശത്തു െചാരിഞ്ഞ രക്തംനിമിത്തവും
അതിെന അവരുെട വി്രഗഹങ്ങൾെകാണ്ടു
മലിനമാക്കിയതുനിമിത്തവും ഞാൻ എെന്റ
േ്രകാധം അവരുെട േമൽ പകർന്നു. 19 ഞാൻ
അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ചിന്നിച്ച ;
അവർ േദശങ്ങളിൽ ചിതറിേപ്പായി; അവരുെട
നടപ്പിനും ്രപവൃത്തികൾക്കും തക്കവിധം ഞാൻ
അവെര ന്യായംവിധിച്ച . 20 ജനതകള െട
ഇടയിൽ അവർ എത്തുന്നയിടെത്തല്ലാം
അവെരക്കുറിച്ച:് ‘ഇവർ യേഹാവയുെട ജനം,
അവിടുെത്ത േദശം വിട്ട േപാേകണ്ടിവന്നവർ’
എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനാൽ അവർ
എെന്റ വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കി.
21 എങ്കിലും യി്രസാേയൽഗൃഹം െചന്നുേചർന്ന
ജനതകള െട ഇടയിൽ അശുദ്ധമാക്കിയ എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്തക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഹൃദയഭാരം
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ഉണ്ടായി 22 അതുെകാണ്ട് നീ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് പറേയണ്ടത്: യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങള െട നിമിത്തമല്ല,
നിങ്ങൾ െചന്നുേചർന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽ
നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന എെന്റ
വിശുദ്ധനാമംനിമിത്തം അേ്രത ഞാൻ അങ്ങെന
െചയ്യന്നത.് 23 ജനതകള െട ഇടയിൽ
നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കിയതായി അവരുെട
ഇടയിൽ അശുദ്ധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന എെന്റ
മഹത്തായ നാമെത്ത ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കും;
ജനതകള െട മുൻപിൽ ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
നിങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
24 ഞാൻ നിങ്ങെള ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
കൂട്ടിവരുത്തി, സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും
നിങ്ങെള േശഖരിച്ച്, സ്വന്തേദശേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരും. 25 ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
നിർമ്മലജലം തളിക്കും; നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി
തീരും; ഞാൻ നിങ്ങള െട സകലമലിനതെയയും
സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും നീക്കി നിങ്ങെള
നിർമ്മലീകരിക്കും. 26ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ
ഒരു ഹൃദയം തരും; പുതിയ ഒരു ആത്മാവിെന
ഞാൻ നിങ്ങള െട ഉള്ളിൽ ആക്കും; കല്ലായുള്ള
ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങള െട ജഡത്തിൽനിന്നു
നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും.
27 ഞാൻ എെന്റ ആത്മാവിെന നിങ്ങള െട
ഉള്ളിൽ ആക്കി നിങ്ങെള എെന്റ ചട്ടങ്ങളിൽ
നടക്കുമാറാക്കും; നിങ്ങൾ എെന്റ വിധികെള
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്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും. 28ഞാൻ നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത േദശത്ത്
നിങ്ങൾ വസിക്കും; നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും.
29ഞാൻ നിങ്ങള െട സകല മലിനതകള ം നീക്കി
നിങ്ങെള രക്ഷിക്കും; ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ
ക്ഷാമം വരുത്താെത ധാന്യം വിളിച്ച വരുത്തി
അതിെന വർദ്ധിപ്പിക്കും. 30 നിങ്ങൾ ഇനി
ഒരിക്കലും ജനതകള െട ഇടയിൽ ക്ഷാമത്തിെന്റ
നിന്ദ അനുഭവിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ വൃക്ഷങ്ങള െട ഫലവും നിലത്തിെന്റ
വിളവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. 31 അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങെളയും
ദുഷ്ട്രപവൃത്തികെളയും ഓർത്ത,് നിങ്ങള െട
അകൃത്യങ്ങള ം േമ്ലച്ഛതകള ം നിമിത്തം
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങേളാടുതെന്ന െവറുപ്പ േതാന്നും.
32 ‘നിങ്ങള െട നിമിത്തമല്ല ഞാൻ ഇതു
െചയ്യന്നത’് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണെമന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവ് അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, നിങ്ങള െട നടപ്പ നിമിത്തം
ലജ്ജിച്ച നാണിക്കുവിൻ. 33 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ നിങ്ങള െട അകൃത്യങ്ങെളല്ലാം നീക്കി
നിങ്ങെള നിർമ്മലീകരിക്കുന്ന നാളിൽ ഞാൻ
നിങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ ജനവാസമുള്ളതാക്കും;
ശൂന്യസ്ഥലങ്ങെളയും പണിയും. 34 അതിെല
വഴിേപാകുന്ന എല്ലാവരുെടയും കാഴ്ചക്ക്
ശൂന്യമായിക്കിടന്നിരുന്ന ്രപേദശത്ത് കൃഷി
നടക്കും. 35 ‘ശൂന്യമായിക്കിടന്നിരുന്ന േദശം
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ഏെദൻേതാട്ടം േപാെലയായിത്തീർന്നുവേല്ലാ;
പാഴും ശൂന്യവുമായി ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന
പട്ടണങ്ങൾ ഉറപ്പ ം നിവാസികള ം ഉള്ളവ
ആയിത്തീർന്നുവേല്ലാ’ എന്ന് അവർ പറയും.
36 ഇടിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന പട്ടണങ്ങെള
യേഹാവയായ ഞാൻ പണിത്, ശൂന്യ്രപേദശത്ത്
കൃഷി െചയ്യ െമന്ന് നിങ്ങള െട ചുറ്റ ം
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജനതകൾ അന്ന് അറിയും;
യേഹാവയായ ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിവർത്തിക്കുകയും െചയ്യ ം”.
37 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ട,് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി
െചയ്യ ം: ഞാൻ അവർക്ക് ആള കെള
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തേപ്പാെല വർദ്ധിപ്പിച്ച െകാടുക്കും.
38 ശൂന്യമായിേപ്പായിരുന്ന പട്ടണങ്ങൾ
വിശുദ്ധമായആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെല, ഉത്സവങ്ങളിൽ
െയരൂശേലമിെല ആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെല തെന്ന,
മനുഷ്യരാകുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടം െകാണ്ട് നിറയും;
ഞാൻയേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും”.

37
1 യേഹാവയുെട ൈക എെന്റ േമൽ
വന്ന്, യേഹാവയുെട ആത്മാവിൽ എെന്ന
പുറെപ്പടുവിച്ച്, താഴ്വരയുെട നടുവിൽ നിർത്തി;
അത് അസ്ഥികൾെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്നു.
2 അവിടുന്ന് എെന്ന അവയുെട ഇടയിലൂെട
ചുറ്റിനടക്കുമാറാക്കി; തുറസ്സായ താഴ്വരയിൽ
അവ എ്രതയും അധികമായിരുന്നു; അവ
ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയുമിരുന്നു. 3 അവിടുന്ന്
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എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ അസ്ഥികൾ
ജീവിക്കുേമാ” എന്നു േചാദിച്ച ; അതിന് ഞാൻ:
“യേഹാവയായ കർത്താേവ, അങ്ങ് അറിയുന്നു”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 4 അവിടുന്ന് എേന്നാട്
കല്പിച്ചത്: “നീ ഈ അസ്ഥികെളക്കുറിച്ച
്രപവചിച്ച് അവേയാടു പറേയണ്ടത:്
“ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികേള, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുവിൻ! 5 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഈ അസ്ഥികേളാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ നിങ്ങളിേലക്ക് ശ്വാസം* അയയ്ക്കും.
6 ഞാൻ നിങ്ങള െടേമൽ ഞരമ്പുവച്ച് മാംസം
പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങെള ത്വക്കുെകാണ്ടു െപാതിഞ്ഞ്
നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങളിേലക്ക് ശ്വാസം
അയയ്ക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും”. 7 എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ
്രപവചിച്ച ; ഞാൻ ്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഒരു മുഴക്കം േകട്ട ; ഉടെന ഒരു ഭൂകമ്പം
ഉണ്ടായി, അസ്ഥി അസ്ഥിേയാടു വന്നുേചർന്നു.
8 പിെന്ന ഞാൻ േനാക്കി: അവയുെടേമൽ
ഞരമ്പും മാംസവും വന്നതും അവയുെടേമൽ
ത്വക്കുെപാതിഞ്ഞതും കണ്ടു; എന്നാൽ ശ്വാസം
അവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 9 അേപ്പാൾ
അവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത്: “ശ്വാസേത്താട†്
്രപവചിക്കുക; മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച്
കാറ്റിേനാടു പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ശ്വാസേമ, നീ നാല് കാറ്റ കളിൽനിന്നും വന്ന് ഈ
നിഹതന്മാർ ജീവിേക്കണ്ടതിന് അവരുെട േമൽ

* 37. 5 ശ്വാസംആത്മാവ് † 37. 9 ശ്വാസേത്താട് കാറ്റിേനാടു
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ഊതുക”. 10അവിടുന്ന്എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
ഞാൻ ്രപവചിച്ചേപ്പാൾ ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു;
അവർ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ൈസന്യമായി
നിവിർന്നുനിന്നു. 11 പിെന്ന അവിടുന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഈ
അസ്ഥികൾ യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനും
ആകുന്നു; ‘ഞങ്ങള െട അസ്ഥികൾ ഉണങ്ങി,
ഞങ്ങള െട ്രപത്യാശക്കു ഭംഗം വന്ന്, ഞങ്ങൾ
തീെര മുടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അവർ
പറയുന്നു. 12 അതുെകാണ്ട് നീ ്രപവചിച്ച്
അവേരാടു പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ നിങ്ങള െട ശവക്കുഴി
തുറന്ന് നിങ്ങെള ശവക്കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റി
യി്രസാേയൽേദശേത്തക്കു െകാണ്ടുേപാകും.
13 അങ്ങെന എെന്റ ജനേമ, ഞാൻ നിങ്ങള െട
ശവക്കുഴി തുറന്ന് നിങ്ങെള ശവക്കുഴിയിൽനിന്നു
കയറ്റ േമ്പാൾ ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നിങ്ങൾ
അറിയും. 14 നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
എെന്റ ശ്വാസെത്ത‡ നിങ്ങളിൽ ആക്കും; ഞാൻ
നിങ്ങെള സ്വേദശത്ത് പാർപ്പിക്കും; യേഹാവയായ
ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്തു നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു
എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും’ എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട”്.

15 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 16 മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ ഒരു വടി എടുത്ത് അതിേന്മൽ:
‘െയഹൂദയ്ക്കും അവേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്ന

‡ 37. 14 ശ്വാസെത്തആത്മാവിെന
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യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും’എന്ന്എഴുതിവയ്ക്കുക;
പിെന്ന മെറ്റാരു വടി എടുത്ത് അതിേന്മൽ:
‘എ്രഫയീമിെന്റ വടിയായ േയാേസഫിനും
അവേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനും’ എന്ന് എഴുതിവയ്ക്കുക.
17 പിെന്ന നീ അവെയ ഒരു വടിയായി
ഒേന്നാെടാന്നു േചർക്കുക; അവ നിെന്റ കയ്യിൽ
ഒന്നായിത്തീരും. 18 ‘ഇതിെന്റ അർത്ഥം എെന്തന്ന്
നീ ഞങ്ങെളഅറിയിക്കുകയില്ലേയാ’എന്ന് നിെന്റ
സ്വജാതിക്കാർ നിേന്നാട് േചാദിക്കുേമ്പാൾ, നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടത്: 19 ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
എ്രഫയീമിെന്റ കയ്യിലുള്ള േയാേസഫിെന്റ
വടിയും അവേനാട് േചർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങെളയും എടുത്ത്
അവെര അവേനാട്, െയഹൂദയുെട വടിേയാടു
തെന്ന, േചർത്ത് ഒരു വടിയാക്കും; അവർ
എെന്റ കയ്യിൽ ഒന്നായിരിക്കും.’ 20 നീ
എഴുതിയ വടികൾ അവരുെട കൺമുമ്പിൽ
നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം. 21 പിെന്ന നീ
അവേരാടു പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കെള അവർ െചന്നു
േചർന്നിരിക്കുന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
കൂട്ടി എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും സ്വരൂപിച്ച്
സ്വേദശേത്തക്കു െകാണ്ടുവരും. 22 ഞാൻ
അവെര േദശത്ത,് യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ
തെന്ന, ഏകജനതയാക്കും; ഒരു രാജാവ്
അവർെക്കല്ലാവർക്കും രാജാവായിരിക്കും;
അവർ ഇനി രണ്ടു ജനതയായിരിക്കുകയില്ല,
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രണ്ടു രാജ്യമായി പിരിയുകയുമില്ല. 23 അവർ
ഇനി വി്രഗഹങ്ങളാലും േമ്ലച്ഛതകളാലും
യാെതാരു അതി്രകമത്താലും അവെര സ്വയം
മലിനമാക്കുകയില്ല; അവർ പാപം െചയ്ത
അവരുെട സകല വാസസ്ഥലങ്ങളിലുംനിന്ന്
ഞാൻ അവെര രക്ഷിച്ച ശുദ്ധീകരിക്കും;
അങ്ങെന അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ
അവർക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും. 24 എെന്റ
ദാസനായ ദാവീദ് അവർക്ക് രാജാവായിരിക്കും;
അവർെക്കല്ലാവർക്കും ഒരു ഇടയൻ ഉണ്ടാകും;
അവർഎെന്റവിധികളിൽനടന്ന്എെന്റചട്ടങ്ങെള
്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും. 25എെന്റ ദാസനായ
യാേക്കാബിനു ഞാൻ െകാടുത്തതും നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ വസിച്ചിരുന്നതും ആയ
േദശത്ത് അവർ വസിക്കും; അവരും, മക്കള ം,
മക്കള െടമക്കള ംഎേന്നക്കുംഅവിെടവസിക്കും;
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ് എേന്നക്കും അവർക്ക്
്രപഭുവായിരിക്കും. 26 ഞാൻ അവേരാട് ഒരു
സമാധാനനിയമം െചയ്യ ം; അത് അവർക്ക് ഒരു
ശാശ്വതനിയമം ആയിരിക്കും; ഞാൻ അവെര
സ്ഥിരെപ്പടുത്തി, വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരുെട നടുവിൽ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരെത്ത സദാകാലേത്തക്കും
സ്ഥാപിക്കും. 27എെന്റ നിവാസം അവേരാടുകൂടി
ആയിരിക്കും; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും
അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും. 28എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരം സദാകാലേത്തക്കും അവരുെട
നടുവിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ യി്രസാേയലിെന
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യേഹാവെയന്ന് ജനതകൾ
അറിയും.
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38
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 2 “മനുഷ്യപു്രതാ, േരാശ,്
േമെശക്, തൂബൽ എന്നിവയുെട ്രപഭുവായി,
മാേഗാഗ് േദശത്തിലുള്ള േഗാഗിെന്റ േനെര
നീ മുഖംതിരിച്ച് അവെനക്കുറിച്ച ്രപവചിച്ച
പറേയണ്ടത്: 3 ‘യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േരാശ,് േമെശക്,
തൂബൽ എന്നിവയുെട ്രപഭുവായ േഗാേഗ,
ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 4ഞാൻ
നിെന്ന വഴിെതറ്റിച്ച്, നിെന്റ താടിെയല്ലിൽ
ചൂണ്ടൽ െകാളത്തി, നിെന്നയും നിെന്റ
സകലൈസന്യെത്തയും എല്ലാ കുതിരകെളയും
സർവ്വായുധം ധരിച്ച എല്ലാ കുതിരേച്ചവകെരയും
വാള ം പരിചയും പലകയും എടുത്ത ഒരു
മഹാസമൂഹെത്തയും, 5 അവേരാടുകൂടിയുള്ള
പരിചയും ശിരസ്്രതവും ധരിച്ച പാർസികൾ,
കൂശ്യർ, പൂത്യർ എന്നിവരും, േഗാെമരും
6 അവെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം വടെക്ക
അറ്റത്തുള്ള േതാഗർമ്മാഗൃഹവുംഅതിെന്റഎല്ലാ
പടക്കൂട്ടങ്ങള ം എന്നിങ്ങെന പല ജനതകെളയും
നിേന്നാടുകൂെട പുറെപ്പടുമാറാക്കും.
7 ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള ക! നീയും നിെന്റ അടുക്കൽ
കൂടിയിരിക്കുന്ന നിെന്റ സമൂഹവും എല്ലാം
ഒരുങ്ങിെക്കാള്ള വിൻ! നീ അവർക്ക് േമധാവി
ആയിരിക്കുക. 8 ഏറിയനാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ
സന്ദർശിക്കെപ്പടും; വാളിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ടതും,
പല ജനതകളിൽനിന്ന് േശഖരിക്കെപ്പട്ടതുമായ
ഒരു രാജ്യത്തിേലക്ക് നീ അവസാനം വന്നുേചരും;
നിരന്തരശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന യി്രസാേയൽ
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പർവ്വതങ്ങളിൽ തെന്ന; എന്നാൽ അവർ
ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും
നിർഭയമായി വസിക്കും. 9 നീ മഴേക്കാൾേപാെല
കയറിവരും; നീയും നിെന്റ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങള ം
നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള പല ജനതകള ം
േമഘംേപാെല േദശെത്തമൂടും”. 10യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ആ
നാളിൽ നിെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ
ഉത്ഭവിക്കും; 11 നീ ഒരു ദുരുപായം നിരൂപിക്കും;
‘മതിലില്ലാത്ത ്രഗാമങ്ങൾ ഉള്ള േദശത്തു
ഞാൻ െചല്ല ം; െകാള്ളയിേടണ്ടതിനും കവർച്ച
െചേയ്യണ്ടതിനും, ശൂന്യമായിക്കിടന്നേശഷം
വീണ്ടും നിവാസികൾ ഉള്ളതായ സ്ഥലങ്ങൾക്കു
േനെരയും, ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന്
േശഖരിക്കെപ്പട്ട്, കന്നുകാലികള ം ധനവും
സമ്പാദിച്ച,് ഭൂമിയുെട മദ്ധ്യത്തിൽവസിച്ചിരിക്കുന്ന
ഒരു ജനത്തിെന്റ േനെരയും ൈക നീേട്ടണ്ടതിനും
12 മതിലും ഓടാമ്പലും കതകും കൂടാെത നിർഭയം
വസിച്ച് ൈസ്വരമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുെടയും
േനെര ഞാൻ െചല്ല ം” എന്നും നീ പറയും.
13െശബയും െദദാനും തർശീശിെലവ്യാപാരികള ം
അതിെല സകലബാലസിംഹങ്ങള ം നിേന്നാട:്
‘നീ െകാള്ളയിടുവാേനാ വന്നത?് കവർച്ച
െചയ്യ വാനും െവള്ളിയും െപാന്നും എടുത്തു
െകാണ്ടുേപാകുവാനും കന്നുകാലികെളയും
ധനെത്തയും അപഹരിക്കുവാനും ഏറ്റവും
വലിയ െകാള്ള നടത്തുവാനും ആകുന്നുേവാ നീ
നിെന്റ സമൂഹെത്ത കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്’ എന്നു
പറയും. 14ആകയാൽ മനുഷ്യപു്രതാ, നീ ്രപവചിച്ച്
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േഗാഗിേനാടു പറേയണ്ടത:് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയൽ നിർഭയമായി വസിക്കുന്ന
ആ നാളിൽ, നീ അത് അറിയുകയില്ലേയാ?
15 നീയും നിേന്നാടുകൂെട പല ജനതകള ം,
മഹാൈസന്യവും, മഹാസമൂഹമായി എല്ലാവരും
കുതിരപ്പ റത്തു കയറി, നിെന്റ ദിക്കിൽനിന്ന്,
വടെക്കഅറ്റത്തുനിന്നുതെന്ന,വരും. 16േദശെത്ത
മറയ്േക്കണ്ടതിനുള്ളഒരു േമഘംേപാെലനീഎെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ േനെര വരും; േഗാേഗ,
അന്ത്യകാലത്ത്ജാതികള െടകൺമുമ്പിൽഞാൻ
എെന്നത്തെന്ന നിന്നിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ
അവർ എെന്ന അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ
നിെന്ന എെന്റ േദശത്തിെന്റ േനെര
വരുത്തും”. 17 യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന
യി്രസാേയലിനു വിേരാധമായി വരുത്തും’ എന്ന്
കഴിഞ്ഞകാലത്ത,് അേനകം സംവത്സരങ്ങളായി
്രപവചിച്ച േപാന്ന അവരുെട ്രപവാചകന്മാരായ
എെന്റ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം ഞാൻ അന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തത് നിെന്നക്കുറിച്ചല്ലേയാ?
18 യി്രസാേയൽേദശത്തിനു വിേരാധമായി
േഗാഗ് വരുന്ന ആ നാളിൽ, എെന്റ മുഖം
ഉ്രഗേകാപത്താൽജ്വലിക്കും”എന്ന്യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 19 “അന്നാളിൽ
നിശ്ചയമായി യി്രസാേയൽ േദശത്ത് ഒരു
വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകും’ എന്ന് ഞാൻ എെന്റ
തീക്ഷ്ണതയിലും എെന്റ േകാപാഗ്നിയിലും
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 20 അങ്ങെന
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സമു്രദത്തിെല മത്സ്യവും ആകാശത്തിെല
പറവയും കാട്ടിെല മൃഗവും നിലത്തിഴയുന്ന എല്ലാ
ഇഴജാതിയും ഭൂതലത്തിെല സകലമനുഷ്യരും
എെന്റ സന്നിധിയിൽ വിറയ്ക്കും; മലകൾ
ഇടിഞ്ഞുേപാകും; കടുന്തൂക്കായ സ്ഥലങ്ങൾ
വീണുേപാകും; എല്ലാ മതിലും നിലംപരിചാകും.
21 ഞാൻ എെന്റ സകലപർവ്വതങ്ങേളാടും
അവെന്റേനെര വാെളടുക്കുവാൻ കല്പിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട;് ഓേരാരുത്തെന്റ വാൾ അവനവെന്റ
സേഹാദരനു വിേരാധമായിരിക്കും. 22 ഞാൻ
മഹാമാരിെകാണ്ടും രക്തംെകാണ്ടും അവെന
ന്യായംവിധിക്കും;ഞാൻഅവെന്റേമലുംഅവെന്റ
പടക്കൂട്ടങ്ങള െടേമലും അവേനാടുകൂടിയുള്ള
പല ജനതകള െടേമലും െപരുമഴയും വലിയ
ആലിപ്പഴവും തീയും ഗന്ധകവും വർഷിപ്പിക്കും.
23 ഇങ്ങെന ഞാൻ സ്വയം മഹത്ത്വീകരിക്കുകയും
സ്വയം വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും പല
ജനതകള െടയും കൺമുമ്പിൽ എെന്നത്തെന്ന
െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ ഞാൻ
യേഹാവഎന്ന്അവർഅറിയും.

39
1 നീേയാ, മനുഷ്യപു്രതാ, േഗാഗിെനക്കുറിച്ച
്രപവചിച്ച് പറേയണ്ടത്: “യേഹാവയായകർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: േരാശ,് േമെശക്,
തൂബൽ എന്നിവയുെട ്രപഭുവായ േഗാേഗ,
ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു. 2ഞാൻ
നിെന്ന വഴിെതറ്റിച്ച് നിന്നിൽ ആറിെലാന്നു മാ്രതം
േശഷിപ്പിച്ച്, നിെന്ന വടെക്ക അറ്റത്തുനിന്നു
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പുറെപ്പടുവിച്ച്, യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ
വരുത്തും. 3 ഞാൻ നിെന്റ ഇടങ്കയ്യിൽനിന്നു
വില്ല െതറിപ്പിച്ച്, നിെന്റ വലങ്കയ്യിൽനിന്ന്
അമ്പ് വീഴിക്കും. 4 നീയും നിെന്റ എല്ലാ
പടക്കൂട്ടങ്ങള ം നിേന്നാടുകൂെടയുള്ള ജനതകള ം
യി്രസാേയൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ വീഴും; ഞാൻ
നിെന്ന കഴുകൻ മുതലായ പറവകൾക്കും, എല്ലാ
കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായി െകാടുക്കും.
5 നീ െവളി്രമ്പേദശത്തു വീഴും; ഞാനല്ലേയാ
അത് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത”് എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 6 “മാേഗാഗിലും
തീര്രപേദശങ്ങളിൽ നിർഭയം വസിക്കുന്നവരുെട
ഇടയിലും ഞാൻ തീ അയയ്ക്കും; ഞാൻ
യേഹാവ എന്ന് അവർ അറിയും 7 ഇങ്ങെന
ഞാൻ എെന്റ വിശുദ്ധനാമം എെന്റ ജനമായ
യി്രസാേയലിെന്റ നടുവിൽ െവളിെപ്പടുത്തും;
ഇനി എെന്റ വിശുദ്ധനാമം അശുദ്ധമാക്കുവാൻ
ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല; ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ
പരിശുദ്ധനായ യേഹാവയാകുന്നു എന്ന്
ജനതകൾഅറിയും. 8ഇതാ,അത് വരുന്നു;അത്
സംഭവിക്കും”എന്ന്യേഹാവയായകർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട;് “ഇതേ്രത ഞാൻ അരുളിെച്ചയ്ത
ദിവസം. 9 യി്രസാേയലിെന്റ പട്ടണങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നവർ പുറെപ്പട്ട് പരിച, പലക, വില്ല്,
അമ്പ്, കുറുവടി, കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങൾ
എടുത്തു തീ കത്തിക്കും; അവർ അവ െകാണ്ട്
ഏഴുസംവത്സരംതീകത്തിക്കും. 10വയലിൽനിന്നു
വിറകു േശഖരിക്കുകേയാ, കാട്ടിൽനിന്നു വിറകു
െവട്ട കേയാ െചയ്യാെത ആയുധങ്ങൾ തെന്ന
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അവർ കത്തിക്കും; അവെര െകാള്ളയിട്ടവെര
അവർ െകാള്ളയിടുകയും അവെര കവർച്ച
െചയ്തവെര കവർച്ച െചയ്യ കയും െചയ്യ ം”
എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
11 അന്ന് ഞാൻ േഗാഗിന് യി്രസാേയലിൽ
ഒരു ശ്മശാനഭൂമി െകാടുക്കും. കടലിന്
കിഴക്കുവശത്ത് വഴിേപാക്കരുെട താഴ്വര
തെന്ന; അവിെട അവർ േഗാഗിെനയും
അവെന്റ സകലപുരുഷാരെത്തയും അടക്കം
െചയ്യന്നതുനിമിത്തം വഴിേപാക്കർക്ക് അത്
മാർഗതടസ്സമായിത്തീരും; അതിന് ഹാേമാൻ-
േഗാഗ് (േഗാഗ് പുരുഷാരത്തിെന്റ) താഴ്വര
എന്ന് അവർ വിളിക്കും. 12 യി്രസാേയൽഗൃഹം
അവെര അടക്കം െചയ്തുതീർത്ത,് േദശം
െവടിപ്പാക്കുവാൻ ഏഴു മാസം േവണ്ടിവരും.
13 േദശത്തിെല ജനം എല്ലാവരും േചർന്ന്
അവെര അടക്കം െചയ്യ ം; ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
മഹത്വീകരിക്കുന്ന നാളിൽ അത് അവർക്ക്
കീർത്തിയായിരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 14 േദശെമല്ലാം
െവടിപ്പാേക്കണ്ടതിന് അതിൽ േശഷിച്ച ശവങ്ങൾ
അടക്കുവാൻ േദശത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന
പതിവുേജാലിക്കാെര നിയമിക്കും; ഏഴു മാസം
കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ പരിേശാധന കഴിക്കും.
15 അവർ േദശത്തു ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ,
അവരിൽ ഒരുവൻ ഒരു മനുഷ്യാസ്ഥി കണ്ടാൽ
അതിനരികിൽ ഒരുഅടയാളം വയ്ക്കും;അടക്കം
െചയ്യന്നവർ അത് ഹാേമാൻ-േഗാഗ് താഴ്വരയിൽ
െകാണ്ടുേപായി അടക്കം െചയ്യ ം. 16 ഹേമാനാ
(പുരുഷാരം) എന്ന േപരിൽ ഒരു നഗരമുണ്ടാകും;
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ഇങ്ങെന അവർ േദശെത്ത െവടിപ്പാക്കും.
17 മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: സകലവിധ
പക്ഷികേളാടും എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങേളാടും
നീ പറേയണ്ടത്: നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ;
നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം
കുടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് ഞാൻ
യി്രസാേയൽപർവ്വതങ്ങളിൽഒരു മഹായാഗമായി
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി അറുക്കുവാൻ േപാകുന്ന
എെന്റ യാഗത്തിന് നാലുഭാഗത്തുനിന്നും
വന്നുകൂടുവിൻ. 18 നിങ്ങൾ വീരന്മാരുെട
മാംസം തിന്ന് ഭൂമിയിെല ്രപഭുക്കന്മാരുെട
രക്തം കുടിക്കണം; അവെരല്ലാം ബാശാനിെല
തടിപ്പിച്ച ആട്ട െകാറ്റന്മാരും കുഞ്ഞാടുകള ം
േകാലാട്ട െകാറ്റന്മാരുംകാളകള ംതെന്ന. 19ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി അറുത്തിരിക്കുന്ന എെന്റ
യാഗത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ തൃപ്തരാകുേവാളം
േമദസ്സ തിന്നുകയും ലഹരിയാകുേവാളം
രക്തം കുടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 20 ഇങ്ങെന
നിങ്ങൾ, കുതിരകെളയും വാഹനമൃഗങ്ങെളയും
വീരന്മാെരയും സകലേയാദ്ധാക്കെളയും, എെന്റ
േമശയിൽ നിന്ന് തിന്നു തൃപ്തരാകും” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
21ഞാൻ എെന്റ മഹത്വം ജനതകള െട ഇടയിൽ
സ്ഥാപിക്കും; ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എെന്റ
ന്യായവിധിയും ഞാൻ അവരുെട േമൽ വച്ച
എെന്റ കയ്യ ം സകലജനതകള ം കാണും.
22 അങ്ങെന അന്നുമുതൽ, ഞാൻ തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയന്ന് യി്രസാേയൽഗൃഹം
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അറിയും. 23 യി്രസാേയൽഗൃഹം അവരുെട
അകൃത്യം നിമിത്തം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാേകണ്ടിവന്നു എന്നും, അവർ എേന്നാട്
േ്രദാഹം െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ മുഖം
അവർക്ക് മറച്ച്, അവെരല്ലാം വാൾെകാണ്ടു
വീേഴണ്ടതിന് അവെര അവരുെട ൈവരികള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച എന്നും ജനതകൾ അറിയും.
24 അവരുെട അശുദ്ധിക്കും അവരുെട
അതി്രകമങ്ങൾക്കും തക്കവിധം ഞാൻ
അവേരാടു ്രപവർത്തിച്ച,് എെന്റ മുഖം അവർക്ക്
മറച്ച ”. 25 അതുെകാണ്ട് യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇേപ്പാൾ ഞാൻ യാേക്കാബിെന്റ ്രപവാസികെള
മടക്കിവരുത്തി,എല്ലായി്രസാേയൽഗൃഹേത്താടും
കരുണ െചയ്ത,് എെന്റ വിശുദ്ധനാമംനിമിത്തം
തീക്ഷ്ണത കാണിക്കും. 26 ഞാൻ അവെര
ജനതകള െട ഇടയിൽനിന്ന് മടക്കിവരുത്തി,
അവരുെട ശ്രതുക്കള െട േദശങ്ങളിൽനിന്ന്
അവെര േശഖരിച്ച് പല ജനതകള െടയും
കൺമുമ്പിൽ എെന്നത്തെന്ന അവരിൽ
വിശുദ്ധീകരിച്ചേശഷം 27 ആരും അവെര
ഭയെപ്പടുത്താെത അവർ അവരുെട േദശത്ത്
നിർഭയമായി വസിക്കുേമ്പാൾ, അവരുെട
ലജ്ജയും, എേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്ന
സർവ്വേ്രദാഹങ്ങള ം മറക്കും. 28 ഞാൻ
അവെര ജനതകള െട ഇടയിൽ ്രപവാസികളായി
െകാണ്ടുേപാെയങ്കിലും, അവരിൽ ആെരയും
അവിെട വിട്ട കളയാെത അവരുെട േദശേത്തക്ക്
കൂട്ടിവരുത്തുകയും െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ എന്ന് അവർ
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അറിയും. 29ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിേന്മൽ
എെന്റആത്മാവിെന പകർന്നിരിക്കുകയാൽ ഇനി
എെന്റ മുഖം അവർക്ക് മറയ്ക്കുകയുമില്ല” എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

40
1 ഞങ്ങള െട ബാബിേലാന്യ ്രപവാസത്തിെന്റ
ഇരുപത്തഞ്ചാംആണ്ടിെന്റആരംഭത്തിൽപത്താം
തീയതി, നഗരം പിടിക്കെപ്പട്ടതിെന്റ പതിനാലാം
ആണ്ടിൽ, അേത ദിവസം തെന്ന, യേഹാവയുെട
ൈക എെന്റ േമൽ വന്ന് എെന്ന അവിേടക്കു
െകാണ്ടുേപായി. 2 ദിവ്യദർശനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന്
എെന്ന യി്രസാേയൽേദശത്തു െകാണ്ടുെചന്ന്
ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു പർവ്വതത്തിേന്മൽ നിർത്തി;
അതിേന്മൽ െതക്കുഭാഗത്ത് ഒരു നഗരത്തിെന്റ
രൂപംേപാെല ഒന്ന് കാണുവാനുണ്ടായിരുന്നു.
3 അവിടുന്ന് എെന്ന അവിെട െകാണ്ടുെചന്നു;
അവിെട ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
കാഴ്ചക്ക് താ്രമംേപാെല ആയിരുന്നു; അവെന്റ
കയ്യിൽ ഒരു ചണച്ചരടും അളവുദണ്ഡും
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ പടിവാതില്ക്കൽ നിന്നു.
4 ആ പുരുഷൻ എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ,
നീ കണ്ണ െകാണ്ട് േനാക്കി, െചവിെകാണ്ട്
േകട്ട്, ഞാൻ നിെന്ന കാണിക്കുവാൻ
േപാകുന്നെതല്ലാം ്രശദ്ധിച്ച െകാള്ള ക; അവ
നിനക്ക് കാണിച്ച തരുവാനായിട്ടാകുന്നു
ഞാൻ നിെന്ന ഇവിെട െകാണ്ടുവന്നത്; നീ
കാണുന്നത് സകലവും യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട്
അറിയിക്കുക” എന്നു കല്പിച്ച . 5 എന്നാൽ
ആലയത്തിന് പുറെമ ചുറ്റ ം ഒരു മതിൽ
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ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ പുരുഷെന്റ കയ്യിൽ ആറ്
മുഴം നീളമുള്ള ഒരു അളവുദണ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഓേരാ മുഴവും, ഒരു മുഴേത്താട് നാല് വിരലിെന്റ
വീതിയും കൂടിയതായിരുന്നു; അവൻ മതിൽ
അളന്നു; വീതി ഒരു ദണ്ഡ,് ഉയരം ഒരു ദണ്ഡ്;
6 പിെന്ന അവൻ കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള
േഗാപുരത്തിൽ െചന്ന്, അതിെന്റ പടികളിൽ
കയറി േഗാപുരത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടി അളന്നു;
അതിെന്റ വീതി ഒരു ദണ്ഡ;് മെറ്റ ഉമ്മരപ്പടിയുെട
വീതിയും ഒരു ദണ്ഡ;് 7ഓേരാ കാവൽമാടത്തിനും
ഒരു ദണ്ഡു നീളവും ഒരു ദണ്ഡു വീതിയും
ഉണ്ടായിരുന്നു; കാവൽമാടങ്ങൾ തമ്മിൽ
അയ്യഞ്ചു മുഴം അകന്നിരുന്നു; േഗാപുരത്തിെന്റ
ഉമ്മരപ്പടി അകത്ത് േഗാപുരത്തിെന്റ
പൂമുഖത്തിനരികിൽ ഒരു ദണ്ഡായിരുന്നു.
8 അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖം അകവശം
അളന്നു; ഒരു ദണ്ഡ.് 9അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ
പൂമുഖം അളന്നു; അത് എട്ട് മുഴവും അതിെന്റ
കട്ടിളക്കാലുകൾ ഈ രണ്ടു മുഴവും ആയിരുന്നു;
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖം അകേത്താട്ടായിരുന്നു.
10 കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിെന്റ
കാവൽമാടങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് മൂന്നും
മറുവശത്ത് മൂന്നും ആയിരുന്നു; മൂന്നിനും
ഒേര അളവായിരുന്നു; ഇരുവശത്തും ഉള്ള
കട്ടിളക്കാലുകൾക്കും ഒേര അളവായിരുന്നു.
11 അവൻ േഗാപുരദ്വാരത്തിെന്റ വീതി അളന്നു;
പത്തുമുഴം; േഗാപുരത്തിെന്റ നീളം അളന്നു:
പതിമൂന്നു മുഴം. 12 കാവൽമാടങ്ങള െട മുമ്പിൽ
ഇരുവശത്തും ഓേരാ മുഴം വീതമുള്ള അഴികൾ
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െകാണ്ട് അതിരിട്ടിരുന്നു; ഇരുവശെത്തയും
കാവൽമാടങ്ങൾ ആറ് മുഴം വീതമായിരുന്നു.
13അവൻഒരു കാവൽമാടത്തിെന്റ േമല്പ ര മുതൽ
മേറ്റതിെന്റ േമല്പ രവെര അളന്നു; വാതിേലാടു
വാതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴമായിരുന്നു. 14അവൻ
പൂമുഖംഅളന്നു: ഇരുപതു മുഴം; േഗാപുരത്തിെന്റ
കാവൽമാടങ്ങൾ ചുറ്റ ം ്രപാകാരത്തിേലക്കു
തുറന്നിരുന്നു. 15 ്രപേവശനദ്വാരത്തിെന്റ
മുൻഭാഗംതുടങ്ങി അകെത്ത വാതില് ക്കെല
പൂമുഖത്തിെന്റ മുൻഭാഗംവെര അമ്പത്
മുഴമായിരുന്നു. 16 േഗാപുരത്തിനും പൂമുഖത്തിനും
അകേത്തക്ക് ചുറ്റിലും കാവൽമാടങ്ങളിലും
ഇടത്തൂണുകളിലും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; ആ ജാലകങ്ങൾ അകത്ത്
ചുറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഓേരാ ഇടത്തൂണിേന്മലും
ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 പിെന്ന
അവൻ എെന്ന പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട ്രപാകാരത്തിനു
ചുറ്റ ം മണ്ഡപങ്ങള ം ഓേരാ കല്ത്തളവും
ഉണ്ടായിരുന്നു; കല്ത്തളത്തിൽ മുപ്പതു
മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 കല്ത്തളം
േഗാപുരങ്ങള െട നീളത്തിെനാത്തവണ്ണം
േഗാപുരങ്ങള െടപാർശ്വത്തിൽആയിരുന്നു;അത്
താഴെത്തകല്ത്തളം. 19പിെന്നഅവൻതാഴെത്ത
േഗാപുരത്തിെന്റ മുൻഭാഗം മുതൽ അകെത്ത
്രപാകാരത്തിെന്റ പുറെത്ത മുൻഭാഗംവെരയുള്ള
ദൂരം അളന്നു; കിഴേക്കാട്ട ം വടേക്കാട്ട ം നൂറുമുഴം
വീതമായിരുന്നു. 20 വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള
പുറെത്ത ്രപാകാരേഗാപുരത്തിെന്റ നീളവും
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വീതിയും അവൻ അളന്നു. 21 അതിെന്റ
കാവൽമാടങ്ങൾ ഇരുവശവും മൂന്നു വീതം
ആയിരുന്നു; അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകള ം
പൂമുഖവും ഒന്നാമെത്ത േഗാപുരത്തിെന്റ
അളവുേപാെല ആയിരുന്നു; അതിെന്റ
നീളം അമ്പത് മുഴവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ച്
മുഴവുമായിരുന്നു. 22 അതിെന്റ ജാലകങ്ങള ം
പൂമുഖവും ഈന്തപ്പനകള ം കിഴേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിെന്റ അളവുേപാെല
ആയിരുന്നു;അതിേലക്ക് കയറാൻ ഏഴു പടികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ പൂമുഖം അതിെന്റ
അകത്ത് ഭാഗത്തായിരുന്നു. 23 അകെത്ത
്രപാകാരത്തിനു വടേക്കാട്ട ം കിഴേക്കാട്ട ം
ഉള്ള േഗാപുരത്തിനു േനെര ഒരു േഗാപുരം
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു േഗാപുരംമുതൽ മെറ്റ
േഗാപുരംവെര അവൻ അളന്നു: നൂറുമുഴം.
24 പിെന്ന അവൻ എെന്ന െതേക്കാട്ട
െകാണ്ടുെചന്നു; െതേക്കാട്ട് ഒരു േഗാപുരം;
അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖവും അവൻ
ഈ അളവുേപാെല തെന്ന അളന്നു. 25 ആ
ജാലകങ്ങൾേപാെല ഇതിനും അതിെന്റ
പൂമുഖത്തിനും ചുറ്റ ം ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
നീളം അമ്പത് മുഴവും വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴവും
ആയിരുന്നു. 26 അതിേലക്ക് കയറുവാൻ ഏഴു
പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ പൂമുഖം
അതിെന്റ അകത്തുഭാഗത്തായിരുന്നു; അതിന്
അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഈന്തപ്പനകൾ
ഇരുവശവും ഓേരാന്നുവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.
27 അകെത്ത ്രപാകാരത്തിനു െതേക്കാട്ട്
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ഒരു േഗാപുരം ഉണ്ടായിരുന്നു; െതേക്കാട്ട ള്ള
േഗാപുരംമുതൽ മെറ്റ േഗാപുരംവെര അവൻ
അളന്നു: നൂറുമുഴം. 28 പിെന്ന അവൻ
െതെക്ക േഗാപുരത്തിൽകൂടി എെന്ന അകെത്ത
്രപാകാരത്തിൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ െതെക്ക
േഗാപുരവും ഈ അളവുേപാെല തെന്ന അളന്നു.
29അതിെന്റ കാവൽമാടങ്ങള ം ഇടത്തൂണുകള ം
പൂമുഖവുംഈഅളവുേപാെലതെന്നആയിരുന്നു;
അതിനും അതിെന്റ പൂമുഖത്തിനും ചുറ്റ ം
ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അത് അമ്പത്
മുഴം നീളവും ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴം വീതിയും
ഉള്ളതായിരുന്നു. 30 പൂമുഖങ്ങൾ ചുറ്റ ം
ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴം നീളവും അഞ്ചുമുഴം വീതിയും
ഉള്ളവയായിരുന്നു. 31 അതിെന്റ പൂമുഖം
പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ േനെര ആയിരുന്നു;
അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ ഈന്തപ്പനകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്ക് കയറുവാൻ എട്ട്
പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 32 പിെന്ന അവൻ
എെന്ന കിഴക്ക് അകെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ േഗാപുരെത്ത ഈ
അളവുേപാെല തെന്ന അളന്നു. 33 അതിെന്റ
കാവൽമാടങ്ങള ം ഇടത്തൂണുകള ം പൂമുഖവും
ഈഅളവുേപാെല തെന്നആയിരുന്നു;അതിെന്റ
പൂമുഖത്തിനു ചുറ്റ ം ജാലകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അത് അമ്പത് മുഴം നീളവും ഇരുപത്തഞ്ച്
മുഴം വീതിയും ഉള്ളതായിരുന്നു; 34 അതിെന്റ
പൂമുഖം പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിനു േനെര
ആയിരുന്നു; അതിെന്റ ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ
ഇരുവശത്തും ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിേലക്ക് കയറുവാൻ എട്ട് പടികൾ
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ഉണ്ടായിരുന്നു. 35 പിെന്ന അവൻ എെന്ന
വടെക്ക േഗാപുരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്ന,് ഈ
അളവുേപാെല തെന്നഅതുംഅളന്നു. 36അവൻ
അതിെന്റ കാവൽമാടങ്ങള ം ഇടത്തൂണുകള ം
പൂമുഖവും അളന്നു; ചുറ്റ ം അതിന് ജാലകങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിെന്റ നീളം അമ്പത് മുഴവും
വീതി ഇരുപത്തഞ്ച് മുഴവും ആയിരുന്നു.
37 അതിെന്റ പൂമുഖം പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിനു
േനെര ആയിരുന്നു; ഇടത്തൂണുകളിേന്മൽ
ഇരുവശത്തും ഈന്തപ്പനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു;
അതിേലക്ക് കയറുവാൻ എട്ട് പടികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 38 അവിെട ഒരു അറ
ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിേലക്കുള്ള ്രപേവശനം
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തിൽകൂടി ആയിരുന്നു;
അവിെട അവർ േഹാമയാഗം കഴുകിയിരുന്നു.
39 േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്ത് ഒരു വശത്ത്
രണ്ടു േമശകള ം, മറുവശത്ത് രണ്ടു േമശകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെടേമൽ േഹാമയാഗവും
പാപയാഗവും അകൃത്യയാഗവും അറുത്തിരുന്നു.
40 േഗാപുര്രപേവശനത്തിൽ കയറുേമ്പാൾ
പുറെമ വടക്കുവശത്തു രണ്ടുേമശയും
പൂമുഖത്തിെന്റ മറുവശത്ത് രണ്ടുേമശയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 41േഗാപുരത്തിെന്റപാർശ്വഭാഗത്ത്
ഇരുവശത്തും നാലുവീതം, ഇങ്ങെന എട്ട്
േമശകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെടേമൽ
അവർ യാഗങ്ങെള അറുത്തിരുന്നു.
42 േഹാമയാഗത്തിനുള്ള നാല് േമശകള ം
െചത്തിയ കല്ല െകാണ്ട് ഒന്നര മുഴം നീളവും
ഒന്നര മുഴം വീതിയും ഒരു മുഴം ഉയരവുമായി
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു; േഹാമയാഗവുംഹനനയാഗവും
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അറുക്കുവാനുള്ളആയുധങ്ങൾ,അവയുെടേമൽ
അവർ വച്ചിരുന്നു. 43 അകത്ത് ചുറ്റിലും നാല്
വിരൽ നീളമുള്ള െകാളത്തുകൾ തറച്ചിരുന്നു;
എന്നാൽ േമശകള െട േമൽ യാഗമാംസം
വച്ചിരുന്നു. 44 അകെത്ത േഗാപുരത്തിനു
പുറത്ത്, അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ തെന്ന,
രണ്ടു മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒന്ന്
വടെക്ക േഗാപുരത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ
െതേക്കാട്ട ദർശനമുള്ളതായിരുന്നു; മേറ്റത്
െതെക്കേഗാപുരത്തിെന്റ പാർശ്വത്തിൽ
വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ളതായിരുന്നു. 45അവൻ
എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “െതേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള
ഈ മണ്ഡപം ആലയത്തിെന്റ ചുമതലക്കാരായ
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളത.് 46 വടേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള മണ്ഡപം യാഗപീഠത്തിെന്റ
ചുമതലക്കാരായ പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളത;്
ഇവർ യേഹാവയ്ക്കു ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്
അടുത്തുെചല്ല ന്ന േലവ്യരിൽ സാേദാക്കിെന്റ
പു്രതന്മാരാകുന്നു. 47അവൻ ്രപാകാരം അളന്നു;
അത് നൂറുമുഴം നീളവും നൂറുമുഴം വീതിയും
ഇങ്ങെന സമചതുരമായിരുന്നു; യാഗപീഠേമാ
ആലയത്തിെന്റ മുൻവശത്തായിരുന്നു. 48 പിെന്ന
അവൻ എെന്ന ആലയത്തിെന്റ പൂമുഖത്തു
െകാണ്ടുെചന്നു;അവൻപൂമുഖത്തിെന്റ കട്ടിളപ്പടി
അളന്നു, ഇരുവശത്തും അഞ്ച് മുഴം വീതം;
കട്ടിളപ്പടിയുെട വീതിേയാ ഇരുവശവും മൂന്നു
മുഴം വീതം ആയിരുന്നു. 49 പൂമുഖത്തിെന്റ
നീളം ഇരുപതു മുഴം, വീതി പ്രന്തണ്ട് മുഴം,
അതിേലക്ക് കയറുവാനുള്ള പടികൾ പത്ത;്
കട്ടിളപ്പടികൾക്കരികിൽ ഇരുവശത്തും ഓേരാ
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തൂണുകൾഉണ്ടായിരുന്നു.

41
1 അനന്തരം അവൻ എെന്ന മന്ദിരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്ന,് കട്ടിളപ്പടികൾ അളന്നു;
കട്ടിളപ്പടികള െട വീതി ഒരു വശത്ത് ആറ്
മുഴവും മറുവശത്ത് ആറ് മുഴവും ആയിരുന്നു.
2 ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ വീതി പത്തു മുഴവും
അതിെന്റ പാർശ്വഭിത്തികൾ ഒരു വശത്ത് അഞ്ച്
മുഴവും മറുവശത്ത് അഞ്ച് മുഴവും ആയിരുന്നു;
അവൻ മന്ദിരം അളന്നു: അതിെന്റ നീളം നാല്പതു
മുഴം, വീതി ഇരുപതു മുഴം. 3 പിെന്ന അവൻ
അകേത്തക്കു െചന്ന്, ്രപേവശനകവാടത്തിെന്റ
കട്ടിളപ്പടികൾ അളന്നു: ഘനം രണ്ടു മുഴവും
അതിെന്റ ഉയരം ആറ് മുഴവും കട്ടിളപ്പടികള െട
വീതി ഏഴു മുഴം വീതവുമായിരുന്നു. 4 അവൻ
അതിെന്റ നീളം അളന്നു: ഇരുപതു മുഴം; വീതി
മന്ദിരത്തിെനാത്തവിധം ഇരുപതു മുഴം; “ഇത്
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലം” എന്ന് അവൻ എേന്നാട്
കല്പിച്ച . 5 പിെന്ന അവൻ ആലയത്തിെന്റ ഭിത്തി
അളന്നു: ഘനം ആറ് മുഴം: ആലയത്തിെന്റ
ചുറ്റ മുള്ള പാർശ്വമുറികള െട വീതി നാല് മുഴം.
6 എന്നാൽ പാർശ്വമുറികൾ ഒന്നിെന്റ േമൽ
ഒന്നായി മൂന്നു നിലയായും, ഒരു നിലയിൽ മുപ്പതു
വീതവും ആയിരുന്നു; പാർശ്വമുറികൾക്കു ചുറ്റ ം
തുലാങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ ആലയത്തിനും
പാർശ്വമുറികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഭിത്തിെയ
താങ്ങിനിർത്തുവാൻ തക്കവിധം േചർന്നിരുന്നു;
എന്നാൽ തുലാങ്ങൾ ആലയഭിത്തിക്കകത്ത്
എത്തിയിരുന്നില്ല. 7ആലയത്തിെന്റ മുകളിേലക്കു
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േപാകുേന്താറും ചുറ്റിനുമുള്ള പാർശ്വമുറികൾക്ക്
വിസ്താരം ഏറിയിരുന്നു; ആലയത്തിന് ചുറ്റ ം
മുറിക്കകത്ത്, മുകളിേലക്കു േപാകുേന്താറും
വീതി കൂടിയിരുന്നു; അതുെകാണ്ട,് മുകളിേലക്കു
െചല്ല േന്താറും അതിെന്റ ഘടനയ്ക്ക് വിസ്താരം
ഏറിയിരുന്നു; താഴെത്ത നിലയിൽനിന്ന്
മദ്ധ്യനിലയിൽക്കൂടി മുകളിലെത്ത നിലയിൽ
കയറാം. 8 ഞാൻ ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റിലും
െപാക്കമുള്ള ഒരു തറ കണ്ടു; പാർശ്വമുറികള െട
അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു മുഴുദണ്ഡായിരുന്നു;
അതായത് ആറ് മുഴം വീതി. 9പാർശ്വമുറികള െട
പുറംഭിത്തിയുെട ഘനം അഞ്ച് മുഴമായിരുന്നു;
10എന്നാൽ ആലയത്തിെന്റ പാർശ്വമുറികൾക്കും
മണ്ഡപങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ആലയത്തിന്
ചുറ്റ ം ഇരുപതു മുഴം വീതിയുള്ള മുറ്റം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11പാർശ്വമുറികള െട വാതിലുകൾ
പുറംതിണ്ണയ്ക്കു േനെര തുറന്നിരുന്നു; ഒരു
വാതിൽ വടേക്കാട്ട ം ഒരു വാതിൽ െതേക്കാട്ട ം
ആയിരുന്നു; പുറംതിണ്ണയുെട വീതി ചുറ്റ ം
അഞ്ച് മുഴമായിരുന്നു. 12 മുറ്റത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
പടിഞ്ഞാേറാട്ട ള്ള െകട്ടിടം എഴുപത് മുഴം
വീതിയുള്ളതും െകട്ടിടത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
ഭിത്തി അഞ്ച് മുഴം ഘനമുള്ളതും െതാണ്ണ റു
മുഴം നീളമുള്ളതും ആയിരുന്നു. 13 അവൻ
ആലയം അളന്നു: നീളം നൂറുമുഴം; മുറ്റവും
െകട്ടിടവും അതിെന്റ ഭിത്തികള ം അളന്നു;
അതിനും നൂറുമുഴം നീളം. 14 ആലയത്തിെന്റ
മുൻഭാഗത്തിെന്റയും കിഴക്കുള്ള മുറ്റത്തിെന്റയും
വീതിയും നൂറുമുഴമായിരുന്നു. 15 പിെന്ന അവൻ
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മുറ്റത്തിെന്റ പിൻഭാഗത്ത് അതിെനതിെരയുള്ള
െകട്ടിടത്തിെന്റ നീളവും അതിന് ഇരുവശത്തും
ഉള്ള നടപ്പ രകള ം അളന്നു; നൂറുമുഴം;
അകെത്ത മന്ദിരത്തിനും ്രപാകാരത്തിെന്റ
പൂമുഖങ്ങൾക്കും 16 ഉമ്മരപ്പടികൾക്കും
അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടിക്കു
േമൽ മൂന്നു നിലയായി ചുറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്ന
നടപ്പ രകൾക്കുംനിലത്തുനിന്ന് ജാലകങ്ങൾവെര
പലകയടിച്ചിരുന്നു; ജാലകങ്ങൾ മൂടിയിരുന്നു.
17 അകെത്ത ആലയത്തിെന്റ വാതിലിെന്റ
മുകൾഭാഗം വെരയും, പുറെമയും, ചുറ്റ ം എല്ലാ
ഭിത്തിേമലും അകത്തും പുറത്തും ചി്രതപ്പണി
ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 െകരൂബുകള ംഈന്തപ്പനകള ം
അതിേന്മൽ െകാത്തിയിരുന്നു; െകരൂബിനും
െകരൂബിനും ഇടയിൽ ഓേരാ ഈന്തപ്പനയും
ഓേരാ െകരൂബിനും ഈ രണ്ടു മുഖവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 19 മനുഷ്യമുഖം ഒരു വശത്തുള്ള
ഈന്തപ്പനയുെട േനെരയും ബാലസിംഹമുഖം
മറുവശത്തുള്ള ഈന്തപ്പനയുെട േനെരയും
ആയിരുന്നു; ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം എല്ലായിടവും
ഇങ്ങെന ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 20 നിലംമുതൽ
വാതിലിെന്റ മുകൾഭാഗംവെര െകരൂബുകള ം
ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങെന
ആയിരുന്നു മന്ദിരത്തിെന്റ ഭിത്തി. 21 മന്ദിരത്തിന്
സമചതുരമായുള്ള കട്ടിളക്കാലുകള ണ്ടായിരുന്നു;
അവ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
യാഗപീഠംേപാെലയുള്ളതായിരുന്നു. 22യാഗപീഠം
മരംെകാണ്ടുള്ളതും, മൂന്നു മുഴം ഉയരവും
രണ്ടു മുഴം നീളവും ഉള്ളതുമായിരുന്നു;
അതിെന്റ േകാണുകള ം ചുവടും വശങ്ങള ം
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മരംെകാണ്ടായിരുന്നു; അവൻ എേന്നാട:്
“ഇത് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിെല
േമശയാകുന്നു” എന്ന് കല്പിച്ച . 23 മന്ദിരത്തിനും
അതിവിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുംഈരണ്ടുകതകുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 കതകുകൾക്ക് ഈ രണ്ടു
മടക്കുപാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു കതകിന്
രണ്ടു മടക്കുപാളികൾ; മെറ്റ കതകിന് രണ്ടു
മടക്കുപാളികൾ. 25 ഭിത്തികളിൽ എന്നേപാെല
മന്ദിരത്തിെന്റ കതകുകളിേന്മലും െകരൂബുകള ം
ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു; പുറെമ
പൂമുഖത്തിെന്റ മുമ്പിൽ മരംെകാണ്ടുള്ള ഒരു
വിതാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 26 പൂമുഖത്തിെന്റ
പാർശ്വങ്ങളിൽ ഇരുവശത്തും അഴിയുള്ള
ജാലകങ്ങള ം ഈന്തപ്പനകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു;
ഇങ്ങെനയായിരുന്നു ആലയത്തിെന്റ
പാർശ്വമുറികള െടയും തുലാങ്ങള െടയും
പണികൾ.

42
1അനന്തരംആമനുഷ്യന ്എെന്നവടേക്കാട്ട ള്ള
വഴിയായി പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി; മുറ്റത്തിനു േനെരയും
വടേക്കാട്ട ള്ള െകട്ടിടത്തിെനതിെരയും
ഉണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡപത്തിേലക്ക് എെന്ന
െകാണ്ടുെചന്നു. 2 അതിെന്റ മുൻഭാഗത്തിന്
നൂറുമുഴം നീളവും, വടേക്കാട്ട വാതിലും
ഉണ്ടായിരുന്നു; വീതി അമ്പത് മുഴം.
3 അകെത്ത ്രപാകാരത്തിനുള്ള ഇരുപതു
മുഴത്തിെനതിെരയും പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിനുള്ള
കല്ത്തളത്തിെനതിെരയും മൂന്നു നിലയായി
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നടപ്പ രയ്ക്കു േനെര നടപ്പ ര ഉണ്ടായിരുന്നു.
4 മണ്ഡപങ്ങള െട മുമ്പിൽ അകേത്താട്ട
പത്തുമുഴം വീതിയും നൂറുമുഴം നീളവുമുള്ള ഒരു
നടപ്പ ര ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുെട വാതിലുകൾ
വടേക്കാട്ടായിരുന്നു. 5 െകട്ടിടത്തിെന്റ താഴെത്ത
മണ്ഡപങ്ങളിൽനിന്നും മദ്ധ്യേത്തതിൽനിന്നും
എടുത്തതിെനക്കാൾ അധികം സ്ഥലം
മുകളിലെത്ത മണ്ഡപങ്ങളിൽനിന്ന്
നടപ്പ രകൾക്ക് എടുത്തിരുന്നതിനാൽ
അവ നീളം കുറഞ്ഞവ ആയിരുന്നു.
6 അവ മൂന്നു നിലയായിരുന്നു; എന്നാൽ
അവയ്ക്കു ്രപാകാരങ്ങള െട തൂണുകൾേപാെല
തൂണുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ,
താഴേത്തതിെനക്കാള ം മദ്ധ്യേത്തതിെനക്കാള ം
മുകളിലേത്തതിെന്റ തറയുെട വിസ്താരം
കുറവായിരുന്നു. 7 പുറെമ മണ്ഡപങ്ങള െട
നീളത്തിൽ പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
േനെര മണ്ഡപങ്ങള െട മുൻവശെത്ത
മതിലിെന്റ നീളം അമ്പത് മുഴം ആയിരുന്നു.
8 പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു ദർശനമുള്ള
മണ്ഡപങ്ങള െട നീളം അമ്പത് മുഴമായിരുന്നു;
എന്നാൽ മന്ദിരത്തിെനതിെരയുള്ള
നീളം നൂറുമുഴമായിരുന്നു; 9 പുറെത്ത
്രപാകാരത്തിൽനിന്ന് ഇവയിേലക്കു കടന്നാൽ
കിഴേക്കാട്ട് ഈ മണ്ഡപങ്ങൾക്കു താെഴ ഒരു
്രപേവശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 കിഴേക്കാട്ട ള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ മതിലിെന്റ ഘനത്തിെനാത്ത്
മുറ്റത്തിനും െകട്ടിടത്തിനുെമതിരായി
മണ്ഡപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 അവയുെട
മുമ്പിലുള്ള വഴി വടേക്കാട്ട ള്ള മണ്ഡപങ്ങള െട
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അളവുേപാെലആയിരുന്നു;അവയ്ക്ക് തുല്യമായ
നീളവും വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയുെട
അകേത്തക്കും പുറേത്തക്കുമുള്ള വഴികള ം
മറ്റ സംവിധാനങ്ങള ം ഒരുേപാെല തെന്ന.
12 െതേക്കാട്ട ള്ള മണ്ഡപങ്ങള െട ്രപേവശനങ്ങൾ
േപാെല ഒരു ്രപേവശനം വഴിയുെട മുൻഭാഗത്ത്
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവയിേലക്കു കടന്നാൽ,
കിഴേക്കാട്ട ള്ള മതിലിനു േനെര മുമ്പിലുള്ള
വഴിയുെട മുമ്പിൽ ്രപേവശിക്കാം. 13 പിെന്ന
അവൻ എേന്നാട് കല്പിച്ചത:് “മുറ്റത്തിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള വടെക്ക മണ്ഡപങ്ങള ം െതെക്ക
മണ്ഡപങ്ങള ം യേഹാവേയാട് അടുത്തുെചല്ല ന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ
ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളാകുന്നു*;
അവിെട അവർ അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം
േഭാജനയാഗവും പാപയാഗവും അകൃത്യയാഗവും
െവക്കണം. ആ സ്ഥലം വിശുദ്ധമാണേല്ലാ.
14 പുേരാഹിതന്മാർ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്
പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു കടക്കാെത േവണം
അതിൽ ്രപേവശിക്കുവാൻ; ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള
അവരുെട വസ്്രതം അവർഅവിെട വേച്ചക്കണം;
അവ വിശുദ്ധമാണേല്ലാ; േവെറ വസ്്രതം ധരിച്ച
േശഷം മാ്രതേമ അവർ ജനത്തിനുള്ള സ്ഥലത്ത്
േപാകാവു. 15 അവൻ അകെത്ത ആലയം
അളന്നു തീർന്നേശഷം, കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള
വാതില്ക്കൽകൂടി എെന്ന െകാണ്ട് െചന്ന്
അവിടം ചുറ്റ ം അളന്നു. 16അവൻ കിഴക്കുഭാഗം
ദണ്ഡുെകാണ്ട് അളന്നു; ആെക അഞ്ഞൂറ്
മുഴം. 17 അവൻ വടക്കുഭാഗം ദണ്ഡുെകാണ്ട്

* 42. 13 വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളാകുന്നു പുേരാഹിതെന്റ സ്വകാര്യ
മുറി
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അളന്നു; ആെക അഞ്ഞൂറ് മുഴം. 18 അവൻ
െതക്കുഭാഗം ദണ്ഡുെകാണ്ട് അളന്നു; ആെക
അഞ്ഞൂറ് മുഴം. 19 അവൻ പടിഞ്ഞാേറാട്ട
തിരിഞ്ഞ് ദണ്ഡുെകാണ്ട് അളന്നു; അഞ്ഞൂറ്
മുഴം. 20ഇങ്ങെനഅവൻ നാലുവശവും അളന്നു;
വിശുദ്ധമായതും സാമാന്യമായതും തമ്മിൽ
േവർതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അഞ്ഞൂറ് മുഴം
നീളത്തിലും അഞ്ഞൂറുമുഴം വീതിയിലും ഒരു
മതിൽഅതിന് ചുറ്റ ം ഉണ്ടായിരുന്നു.

43
1 അനന്തരം ആ മനുഷ്യന ് എെന്ന
േഗാപുരത്തിേലക്ക്, കിഴേക്കാട്ട ള്ള
േഗാപുരത്തിേലക്കു തെന്ന, െകാണ്ടുെചന്നു;
2 അേപ്പാൾ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
േതജസ്സ് കിഴക്കുനിന്ന് വന്നു; അതിെന്റ
മുഴക്കം െപരുെവള്ളത്തിെന്റ ഇരച്ചിൽേപാെല
ആയിരുന്നു; ഭൂമി അവിടുെത്ത േതജസ്സ െകാണ്ട്
്രപകാശിച്ച . 3ഇതു ഞാൻ കണ്ട ദർശനംേപാെല
ആയിരുന്നു; നഗരെത്ത നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ
വന്നേപ്പാൾ കണ്ട ദർശനംേപാെല തെന്ന; ഈ
ദർശനങ്ങൾ െകബാർനദീതീരത്തുവച്ച് ഞാൻ
കണ്ട ദർശനംേപാെല ആയിരുന്നു; അേപ്പാൾ
ഞാൻ കവിണ്ണ വീണു. 4 യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിൽകൂടി
ആലയത്തിേലക്കു ്രപേവശിച്ച . 5 ആത്മാവ്
എെന്ന എടുത്ത് അകെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു; യേഹാവയുെട േതജസ്സ്
ആലയെത്തനിറച്ചിരുന്നു. 6ആപുരുഷൻഎെന്റ
അടുക്കൽ നില്ക്കുേമ്പാൾ, ആലയത്തിൽനിന്ന്
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ഒരുവൻ എേന്നാട് സംസാരിക്കുന്നത്
ഞാൻ േകട്ട . 7 അവിടുന്ന് എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇത് ഞാൻ
എേന്നക്കും യി്രസാേയൽ മക്കള െട മദ്ധ്യത്തിൽ
വസിക്കുന്ന എെന്റ സിംഹാസനത്തിെന്റ
സ്ഥലവും എെന്റ കാലടികള െട സ്ഥലവും
ആകുന്നു; യി്രസാേയൽഗൃഹേമാ,
അവരുെട രാജാക്കന്മാേരാ, അവരുെട
പരസംഗംെകാണ്ടും പൂജാഗിരികളിെല അവരുെട
രാജാക്കന്മാരുെട ശവങ്ങൾെകാണ്ടും 8എനിക്കും
അവർക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഭിത്തി മാ്രതം
ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവിധം അവരുെട ഉമ്മരപ്പടി
എെന്റ ഉമ്മരപ്പടിയും അവരുെട കട്ടിള എെന്റ
കട്ടിളയും ആക്കുന്നതുെകാണ്ടും എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത ഇനി അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതല്ല;
അവർ െചയ്ത േമ്ലച്ഛതകളാൽ അവർ എെന്റ
വിശുദ്ധനാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിൽ
അവെര നശിപ്പിച്ച . 9ഇേപ്പാൾ അവർ അവരുെട
പരസംഗവും രാജാക്കന്മാരുെട ശവങ്ങള ം എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയെട്ട; എന്നാൽ ഞാൻ
അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ എേന്നക്കും വസിക്കും.
10 മനുഷ്യപു്രതാ, യി്രസാേയൽഗൃഹം അവരുെട
അകൃത്യങ്ങെളക്കുറിച്ച് ലജ്ജിേക്കണ്ടതിന് നീ
ഈ ആലയം അവെര കാണിക്കുക; അവർ
അതിെന്റ മാതൃക അളക്കെട്ട. 11അവർ െചയ്ത
സകലെത്തയുംകുറിച്ച് അവർ ലജ്ജിച്ചാൽ നീ
ആലയത്തിെന്റ ആകൃതിയും സംവിധാനവും,
അകേത്തക്കും പുറേത്തക്കുമുള്ള വാതിലുകള ം,
അതിെന്റ മാതൃകകള ം സകലവ്യവസ്ഥകള ം
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അതിെന്റസകലനിയമങ്ങള ംഅവെരഅറിയിച്ച,്
അവർ അതിെന്റ എല്ലാ ചട്ടങ്ങള ം വ്യവസ്ഥകള ം
്രപമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിേക്കണ്ടതിന് അെതല്ലാം
അവർ കാണതക്കവിധം എഴുതിവയ്ക്കുക.
12 ഇതാകുന്നു ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
്രപമാണം; പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ
അതിെന്റ അതിർത്തിക്കകെമല്ലാം
അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കണം; അേത, ഇതാകുന്നു
ആലയെത്തക്കുറിച്ച ള്ള ്രപമാണം.

13 മുഴ്രപകാരം യാഗപീഠത്തിെന്റ അളവ്
ഇവയാണ് മുഴം ഒന്നിന് ഒരു മുഴവും നാല്
വിരലും: ചുവട് ഒരു മുഴം; വീതി ഒരു മുഴം;
അതിെന്റ അകത്ത് ചുറ്റ മുള്ള വക്ക് ഒരു
ചാൺ. യാഗപീഠത്തിെന്റ ഉയരം ഇ്രപകാരമാണ:്
14 നിലത്തുള്ള അതിെന്റ ചുവടുമുതൽ
താഴെത്ത തട്ട വെര രണ്ടു മുഴവും വീതി
ഒരു മുഴവും; താഴെത്ത െചറിയ തട്ട മുതൽ
വലിയ തട്ട വെര നാല് മുഴവും വീതി ഒരു
മുഴവും ആയിരിക്കണം. 15 ഇങ്ങെന മുകളിെല
യാഗപീഠം നാല് മുഴം; യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുപ്പിൽനിന്ന് മുകളിേലക്ക് നാല് െകാമ്പ്
ഉണ്ടായിരിക്കണം; 16 യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുപ്പിെന്റ നീളം പ്രന്തണ്ട് മുഴവും വീതി
പ്രന്തണ്ട് മുഴവുമായി സമചതുരമായിരിക്കണം.
17അതിെന്റ നാല് വശത്തുമുള്ള തട്ട് പതിനാലു
മുഴം നീളവും പതിനാലു മുഴം വീതിയും
അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള വക്ക് അര മുഴവും
ചുവട് ചുറ്റ ം ഒരു മുഴവും ആയിരിക്കണം;
അതിെന്റ പടികൾ കിഴേക്കാട്ടായിരിക്കണം.
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18 പിെന്ന അവിടുന്ന് എേന്നാട് കല്പിച്ചത:്
“മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയായ കർത്താവ്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവർ യാഗപീഠം
ഉണ്ടാക്കുന്ന നാളിൽ അതിേന്മൽ േഹാമയാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിനും രക്തം തളിേക്കണ്ടതിനും
അതിെനക്കുറിച്ച ള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ:്
19 എനിക്ക് ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് എേന്നാട്
അടുത്തുവരുന്ന സാേദാക്കിെന്റ സന്തതിയിലുള്ള
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാർക്ക,് പാപയാഗമായി
ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ നീ െകാടുക്കണം” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
20 നീ അതിെന്റ രക്തത്തിൽ കുെറ എടുത്ത്
യാഗപീഠത്തിെന്റ നാല് െകാമ്പിലും തട്ടിെന്റ
നാല് േകാണിലും ചുറ്റ മുള്ള വക്കിലും പുരട്ടി,
അതിന് പാപപരിഹാരവും ്രപായശ്ചിത്തവും
വരുത്തണം. 21 പിെന്ന നീ പാപയാഗത്തിന്
കാളെയ എടുത്ത് ആലയത്തിൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട
സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ പുറത്തുവച്ച്
ദഹിപ്പിക്കണം. 22 രണ്ടാംദിവസം നീ
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു േകാലാട്ട െകാറ്റെന
പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കണം; അവർ
കാളെയെക്കാണ്ട് യാഗപീഠത്തിനു പാപപരിഹാരം
വരുത്തിയതുേപാെല ഇതിെനെക്കാണ്ടും അതിന്
പാപപരിഹാരം വരുത്തണം. 23 അതിന്
പാപപരിഹാരം വരുത്തിത്തീർന്നേശഷം,
നീ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഊനമില്ലാത്ത ഒരു
ആട്ട െകാറ്റെനയുംഅർപ്പിക്കണം. 24നീഅവെയ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവരണം;
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പുേരാഹിതന്മാർ അവയുെടേമൽ ഉപ്പ്
വിതറിയേശഷം അവെയ യേഹാവയ്ക്കു
േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം. 25 ഏഴു
ദിവസം ദിനം്രപതി പാപയാഗമായി ഓേരാ
േകാലാടിെന നീ അർപ്പിക്കണം; അവർ
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു ആട്ട െകാറ്റെനയും
കൂെട അർപ്പിക്കണം. 26 അങ്ങെന അവർ
ഏഴു ദിവസം യാഗപീഠത്തിന് ്രപായശ്ചിത്തം
വരുത്തിയും അതിെന നിർമ്മലീകരിച്ച ംെകാണ്ട്
്രപതിഷ്ഠ കഴിക്കണം. 27 ഈ ദിവസങ്ങൾ
തികച്ചേശഷം, എട്ടാം ദിവസംമുതൽ
പുേരാഹിതന്മാർ യാഗപീഠത്തിേന്മൽ നിങ്ങള െട
േഹാമയാഗങ്ങെളയും സമാധാനയാഗങ്ങെളയും
അർപ്പിക്കണം. അങ്ങെന എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ
്രപസാദമുണ്ടാകും” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

44
1 അനന്തരം ആ മനുഷ്യന ് എെന്ന
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ കിഴേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള പുറെത്ത േഗാപുരത്തിേലക്കു
മടക്കിെക്കാണ്ടുവന്നു; എന്നാൽ അത്
അടച്ചിരുന്നു. 2 അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഈ േഗാപുരം തുറക്കാെത
അടച്ചിരിക്കണം;ആരുംഅതിൽകൂടി കടക്കരുത;്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അതിൽകൂടി അകത്ത് കടന്നതുെകാണ്ട് അത്
അടച്ചിരിക്കണം. 3 ്രപഭുവായിരിക്കുകയാൽ,
അവൻ മാ്രതം യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
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ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ അവിെട ഇരിക്കണം;
അവൻ ആ േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖത്തുകൂടി
അകത്ത് കടക്കുകയും അതിൽകൂടി പുറത്തു
േപാകുകയും േവണം”. 4 പിെന്ന അവൻ എെന്ന
വടെക്കേഗാപുരംവഴിയായി ആലയത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ െകാണ്ടുെചന്നു; ഞാൻ േനാക്കി,
യേഹാവയുെട േതജസ്സ് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കണ്ട്
കവിണ്ണ വീണു. 5അേപ്പാൾ യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:്” മനുഷ്യപു്രതാ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ സകലവ്യവസ്ഥകെളയും
നിയമങ്ങെളയും കുറിച്ച് ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം നീ നല്ലവണ്ണം ്രശദ്ധവച്ച്
കണ്ണ െകാണ്ട് േനാക്കി, െചവിെകാണ്ട്
േകൾക്കുക; ആലയത്തിേലക്ക് ്രപേവശിക്കുന്നത്
ആെരന്നും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്നു
പുറേത്തക്ക് േപാകുന്നത് ആെരന്നും നീ
നല്ലവണ്ണം കുറിെക്കാള്ള ക”. 6 മത്സരികളായ
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് നീ പറേയണ്ടത:്
“യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
നിങ്ങള െട സകലേമ്ലച്ഛതകള ം മതിയാക്കുവിൻ.
7 നിങ്ങൾ എെന്റ ആഹാരമായ േമദസ്സ ം
രക്തവും അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ, എെന്റ
ആലയെത്ത അശുദ്ധമാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ,
ഹൃദയത്തിലും മാംസത്തിലും അ്രഗചർമ്മികളായ
അന്യജനതകെള എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ
െകാണ്ടുവന്നതിനാൽ, നിങ്ങള െട
സകലേമ്ലച്ഛതകൾക്കും പുറെമ നിങ്ങൾ എെന്റ
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നിയമവും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 നിങ്ങൾ എെന്റ
വിശുദ്ധവസ്തുക്കള െട കടമകൾ നിറേവറ്റാെത,
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല കാര്യങ്ങൾ
നിറേവറ്റാൻ അവെര ആക്കിയിരിക്കുന്നു”.
9 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിലുള്ള യാെതാരു അന്യജാതിക്കാരനും,
അനുസരണമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിലും പരിേച്ഛദന*
മാംസത്തിലും പരിേച്ഛദന ഏല്ക്കാത്ത
യാെതാരു അന്യജാതിക്കാരനും, എെന്റ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ്രപേവശിക്കരുത.്
10 യി്രസാേയൽ െതറ്റിേപ്പായ കാലത്ത,് എെന്ന
വിട്ടകന്നു േപായവരും, എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച്
വി്രഗഹങ്ങേളാടു േചർന്നവരുമായ േലവ്യർ തെന്ന
അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കണം. 11 അവർ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ആലയത്തിെന്റ
പടിവാതില്ക്കൽ ശു്രശൂഷകന്മാരായി
കാവൽനിന്ന്, ആലയത്തിൽ ശു്രശൂഷ െചയ്യണം;
അവർ ജനത്തിനുേവണ്ടി േഹാമയാഗവും
ഹനനയാഗവും അറുത്ത,് അവർക്ക് ശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന് അവരുെട മുമ്പിൽ നില ്ക്കണം.
12 അവർ അവരുെട വി്രഗഹങ്ങള െട മുമ്പിൽ
ശു്രശൂഷെചയ്തതിനാൽ, യി്രസാേയൽഗൃഹം
അകൃത്യം െചയ്യ വാൻ കാരണമായി;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വിേരാധമായി
ൈക ഉയർത്തി സത്യം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
അവർ അവരുെട അകൃത്യം വഹിക്കണം”
എന്നു യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ

* 44. 9 അനുസരണമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിലും പരിേച്ഛദന
ഏല ്ക്കാത്ത
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അരുളപ്പാട.് 13 “എനിക്ക് പുേരാഹിതശു്രശൂഷ
െചയ്യ വാനും, അതിവിശുദ്ധങ്ങളായ
എെന്റ സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും
സ്പർശിക്കുവാനും, അവർ എേന്നാട്
അടുത്തുവരരുത;് അങ്ങെന അവരുെട അവർ
െചയ്ത േമ്ലച്ഛതകള ം അവർ വഹിക്കണം.
14 എന്നാൽ ആലയത്തിെന്റ എല്ലാ േവലയ്ക്കും
അതിൽ െചയ്യ വാനുള്ളഎല്ലാ ്രപവൃത്തികൾക്കും
ഞാൻഅവെരകാര്യവിചാരകന്മാരാക്കിവയ്ക്കും.
15 യി്രസാേയൽ മക്കൾ എെന്നവിട്ട െതറ്റിേപ്പായ
കാലത്ത്, എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നവരും
സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരുമായ
േലവ്യപുേരാഹിതന്മാർ എനിക്ക് ശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന് എേന്നാട് അടുത്തുവന്ന,് എനിക്ക്
േമദസ്സ ം രക്തവും അർപ്പിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ
മുമ്പാെക നില് ക്കണം” എന്ന് യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 16 അവർ
എെന്റ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ കടന്ന് എനിക്ക്
ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന് എെന്റ േമശയുെട
അടുക്കൽ വരുകയും എെന്റ കാര്യവിചാരണ
നടത്തുകയും േവണം. 17 എന്നാൽ അകെത്ത
്രപാകാരത്തിെന്റ വാതിലുകൾക്കകത്തു
കടക്കുേമ്പാൾ അവർ ശണവസ്്രതം ധരിക്കണം;
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ വാതില ്ക്കലും
ആലയത്തിനകത്തും ശു്രശൂഷ െചയ്യ േമ്പാൾ
ആട്ടിൻ േരാമംെകാണ്ടുള്ള വസ്്രതം ധരിക്കരുത.്
18 അവരുെട തലയിൽ ശണംെകാണ്ടുള്ള
തലപ്പാവും അരയിൽ ശണംെകാണ്ടുള്ള
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കാല്ക്കുപ്പായവും ഉണ്ടായിരിക്കണം;
വിയർപ്പ ണ്ടാകുന്ന യാെതാന്നും അവർ
ധരിക്കരുത.് 19അവർ പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ
ജനത്തിെന്റ അടുക്കേലക്ക് െചല്ല േമ്പാൾ
അവരുെട വസ്്രതത്താൽ ജനെത്ത
വിശുദ്ധീകരിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന,് അവർ
ശു്രശൂഷെചയ്ത സമയം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്്രതം
നീക്കി വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിൽ വച്ചിട്ട
േവെറ വസ്്രതം ധരിക്കണം. 20 അവർ തല
ക്ഷൗരം െചയ്യ കേയാ തലമുടി നീട്ട കേയാ
െചയ്യാെത ക്രതിക്കുക മാ്രതേമ െചയ്യാവു.
21 യാെതാരു പുേരാഹിതനും വീഞ്ഞു കുടിച്ച്
അകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ കടക്കരുത.്
22 വിധവെയേയാ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവെളേയാ
ഭാര്യയായി എടുക്കാെത അവർ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെല സന്തതിയിലുള്ള കന്യകമാെരേയാ
ഒരു പുേരാഹിതെന്റ ഭാര്യയായിരുന്ന
വിധവെയേയാ വിവാഹം കഴിക്കണം. 23അവർ
വിശുദ്ധമായതിനും സാമാന്യമായതിനും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എെന്റ ജനത്തിന്
ഉപേദശിച്ച്, മലിനമായതും നിർമ്മലമായതും
അവെര തിരിച്ചറിയുമാറാക്കണം.
24 വ്യവഹാരത്തിൽ അവർ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ
നില് ക്കണം;എെന്റവിധികെളഅനുസരിച്ച്അവർ
ന്യായം വിധിക്കണം; അവർ ഉത്സവങ്ങളിൽ
എല്ലാം എെന്റ ്രപമാണങ്ങള ം ചട്ടങ്ങള ം
ആചരിക്കുകയും എെന്റ ശബ്ബത്തുകെള
വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും േവണം. 25അവർ മരിച്ച
ആള െട അടുക്കൽ െചന്ന് അശുദ്ധരാകരുത;്
എങ്കിലും അപ്പൻ, അമ്മ, മകൻ, മകൾ,
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സേഹാദരൻ, ഭർത്താവില്ലാത്ത സേഹാദരി
എന്നിവർക്കുേവണ്ടി അശുദ്ധരാകാം. 26അവെന്റ
ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞേശഷം ഏഴു ദിവസം
എണ്ണണം. 27 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശു്രശൂഷ
െചേയ്യണ്ടതിന്അവൻഅകെത്ത ്രപാകാരത്തിൽ
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിേലക്കു േപാകുന്ന ദിവസത്തിൽ
അവൻ പാപയാഗം അർപ്പിക്കണം” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
28 അവരുെട അവകാശേമാ, ഞാൻ തെന്ന
അവരുെട അവകാശം; നിങ്ങൾ അവർക്ക്
യി്രസാേയലിൽ സ്വത്ത് ഒന്നും െകാടുക്കരുത;്
ഞാൻ തെന്ന അവരുെട സ്വത്താകുന്നു.
29 അവർ േഭാജനയാഗം, പാപയാഗം,
അകൃത്യയാഗം എന്നിവെകാണ്ട് ഉപജീവനം
കഴിക്കണം; യി്രസാേയലിൽ നിേവദിതമായ
സകലവും അവർക്കുള്ളതായിരിക്കണം.
30സകലവിധ ആദ്യഫലങ്ങളിലും ഉത്തമമായതും
വഴിപാടായി വരുന്ന എല്ലാവക വഴിപാടുകള ം
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം; നിെന്റ
ഭവനത്തിേന്മൽ അനു്രഗഹം വസിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട തരിമാവിെന്റ ആദ്യഭാഗവും
പുേരാഹിതനു െകാടുക്കണം. 31സ്വയം ചത്തതും
പറിച്ച കീറിേപ്പായതുമായ പക്ഷിെയേയാ
മൃഗെത്തേയാ ഒന്നിെനയും പുേരാഹിതൻ
തിന്നരുത.്

45
1 “േദശെത്ത അവകാശമായി ചീട്ടിട്ട
വിഭാഗിക്കുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ േദശത്തിെന്റ ഒരു
വിശുദ്ധാംശം യേഹാവയ്ക്കു വഴിപാടായി
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അർപ്പിക്കണം; അത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം
നീളവും ഇരുപതിനായിരം മുഴം വീതിയും
ഉള്ളതായിരിക്കണം; അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
എല്ലാ അതിരുകള ം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
2 അതിൽ അഞ്ഞൂറ് മുഴം നീളവും അഞ്ഞൂറ്
മുഴം വീതിയും ആയി സമചതുരമായ ഒരു
ഭാഗം വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന് ആയിരിക്കണം;
അതിന് ചുറ്റ ം അമ്പത് മുഴം സ്ഥലം
െവളി്രമ്പേദശം ആയി കിടക്കണം. 3 ആ
അളവിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
പതിനായിരം മുഴം വീതിയും നീ അളക്കണം;
അതിൽ അതിവിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധമന്ദിരം
ഉണ്ടായിരിക്കണം; 4 അത് േദശത്തിെന്റ
വിശുദ്ധാംശമാകുന്നു; അത് യേഹാവയ്ക്കു
ശു്രശൂഷ െചയ്യ വാൻ അടുത്തു വരുന്നവരായി,
വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെല ശു്രശൂഷകന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം;
അത് അവരുെട വീടുകൾക്കുള്ള
സ്ഥലവും വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുള്ള
വിശുദ്ധസ്ഥലവുമായിരിക്കണം. 5 പിെന്ന
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും പതിനായിരം
മുഴം വീതിയും ഉള്ള ഭാഗം, ആലയത്തിെന്റ
ശു്രശൂഷകന്മാരായ േലവ്യർക്കു വസിക്കുവാനുള്ള
്രഗാമത്തിനു േവണ്ട സ്വത്തായിരിക്കണം.
6 വിശുദ്ധാംശമായ വഴിപാടിേനാടു േചർന്ന്
നഗരസ്വത്തായി അയ്യായിരം മുഴം വീതിയിലും
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളത്തിലും ഒരു
സ്ഥലം നിയമിക്കണം; അത് യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിനു മുഴുവനും ഉള്ളതായിരിക്കണം.
7 ്രപഭുവിനുള്ളത,് വിശുദ്ധവഴിപാടായ
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സ്ഥലത്തിനും നഗരസ്വത്തിനും ഇരുവശത്തും
വിശുദ്ധവഴിപാടായ സ്ഥലത്തിനും
നഗരസ്വത്തിനും മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം കിഴക്കുവശത്ത് കിഴേക്കാട്ട ം
ആയിരിക്കണം; അതിെന്റ നീളം േദശത്തിെന്റ
പടിഞ്ഞാെറ അതിരുമുതൽ കിഴെക്ക
അതിരുവെരയുള്ള അംശങ്ങളിൽ ഒന്നിേനാട്
ഒത്തിരിക്കണം. 8അത്യി്രസാേയലിൽഅവനുള്ള
സ്വത്തായിരിക്കണം; എെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ
ഇനി എെന്റ ജനെത്ത പീഡിപ്പിക്കാെത,
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെല അതത് േഗാ്രതത്തിനു
േദശം െകാടുക്കണം”. 9 യേഹാവയായ
കർത്താവ് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയൽ്രപഭുക്കന്മാേര, മതിയാക്കുവിൻ!
സാഹസവും കവർച്ചയും അകറ്റി നീതിയും
ന്യായവും നടത്തുവിൻ; എെന്റ ജനേത്താടു
പിടിച്ച പറിക്കുന്നത് നിർത്തുവിൻ” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
10 ഒത്ത തുലാസ്സ ം ഒത്ത ഏഫയും ഒത്ത ബത്തും
നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. 11ഏഫയും ബത്തും
ഒേര അളവായിരിക്കണം; ബത്ത് േഹാെമരിെന്റ
പത്തിൽ ഒന്നും ഏഫാ േഹാെമരിെന്റ പത്തിൽ
ഒന്നും ആയിരിക്കണം; അതിെന്റ അളവ്
േഹാെമരിെനാത്തതായിരിക്കണം. 12 ഒരു
േശെക്കൽ ഇരുപതു േഗരാ ആയിരിക്കണം;
ഇരുപത് േശെക്കൽ, ഇരുപത്തഞ്ച് േശെക്കൽ,
പതിനഞ്ച് േശെക്കൽ ഇവ കൂടുേമ്പാൾ ഒരു
മാേന ആയിരിക്കണം; 13 നിങ്ങൾ വഴിപാട്
കഴിേക്കണ്ടത് എങ്ങെന എന്നാൽ: ഒരു േഹാെമർ
േഗാതമ്പിൽനിന്ന് ഏഫയുെട ആറിെലാന്നും
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ഒരു േഹാെമർ യവത്തിൽനിന്ന് ഏഫയുെട
ആറിെലാന്നും െകാടുക്കണം. 14 എണ്ണയ്ക്കുള്ള
്രപമാണം: പത്തു ബത്ത് െകാള്ളന്ന േഹാെമർ
ഒരു േകാർ; അതിൽനിന്ന് ബത്തിെന്റ
പത്തിെലാന്ന് െകാടുക്കണം; പത്തു ബത്ത് ഒരു
േഹാെമർ. 15 ്രപായശ്ചിത്തം വരുേത്തണ്ടതിന്
േഭാജനയാഗമായും േഹാമയാഗമായും
സമാധാനയാഗങ്ങളായും യി്രസാേയലിെന്റ
പുഷ്ടിയുള്ള േമച്ചിൽപുറങ്ങളിെല ഇരുനൂറ്
ആടുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് ഒരു
കുഞ്ഞാടിെന െകാടുക്കണം” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
16 േദശെത്ത സകലജനവും യി്രസാേയലിെന്റ
്രപഭുവിനു േവണ്ടിയുള്ള ഈ വഴിപാടിനായി
െകാടുക്കണം. 17 ഉത്സവങ്ങളിലും
അമാവാസികളിലും ശബ്ബത്തുകളിലും
യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ ഉത്സവസമയങ്ങളിൽ
എല്ലാം േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
പാനീയയാഗങ്ങള ം കഴിക്കുവാൻ ്രപഭു
ബാദ്ധ്യസ്ഥനാകുന്നു; യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിനു
്രപായശ്ചിത്തം വരുേത്തണ്ടതിന് അവൻ
പാപയാഗവും േഭാജനയാഗവും േഹാമയാഗവും
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കണം.
18 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം
തീയതി നീ ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയ
എടുത്ത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനു പാപപരിഹാരം
വരുത്തണം. 19 പുേരാഹിതൻ പാപയാഗത്തിെന്റ
രക്തത്തിൽ കുെറ എടുത്ത് ആലയത്തിെന്റ
വാതിൽപ്പടികളിലും യാഗപീഠത്തിെന്റ തട്ടിെന്റ
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നാല് േകാണിലും അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
േഗാപുരത്തിെന്റ വാതിൽപ്പടികളിലും
പുരട്ടണം. 20 അങ്ങെന തെന്ന നീ ഏഴാം
മാസം ഒന്നാം തീയതിയും, അബദ്ധത്താേലാ
ബുദ്ധിഹീനതയാേലാ പിഴച്ച േപായവനു േവണ്ടി
െചയ്യണം; ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ആലയത്തിന്
്രപായശ്ചിത്തം വരുത്തണം. 21 ഒന്നാം
മാസം പതിനാലാം തീയതിമുതൽ നിങ്ങൾ
ഏഴു ദിവസേത്തക്ക് െപസഹെപരുനാൾ
ആചരിച്ച് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നണം.
22 അന്ന് ്രപഭു തനിക്കുേവണ്ടിയും േദശത്തിെല
സകലജനത്തിനു േവണ്ടിയും പാപയാഗമായി
ഒരു കാളെയ അർപ്പിക്കണം. 23 ഉത്സവത്തിെന്റ
ഏഴു ദിവസവും അവൻ യേഹാവയ്ക്ക്
േഹാമയാഗമായിഊനമില്ലാത്തഏഴു കാളെയയും
ഏഴു ആട്ട െകാറ്റെനയും ആ ഏഴു ദിവസവും
ദിനം്രപതി അർപ്പിക്കണം; പാപയാഗമായി
ദിനം്രപതി ഓേരാ േകാലാട്ടിൻകുട്ടിെയയും
അർപ്പിക്കണം. 24 കാള ഒന്നിന് ഒരു ഏഫയും
ആട്ട െകാറ്റൻ ഒന്നിന് ഒരു ഏഫയും ഏഫ ഒന്നിന്
ഒരു ഹീൻ എണ്ണയും വീതം അവൻ േഭാജനയാഗം
അർപ്പിക്കണം. 25 ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം
തീയതിയിലുള്ള ഉത്സവത്തിൽ അവൻ ഈ
ഏഴു ദിവസം എന്നേപാെല, പാപയാഗത്തിനും
േഹാമയാഗത്തിനും േഭാജനയാഗത്തിനും
എണ്ണയ്ക്കും തക്കവണ്ണംഅർപ്പിക്കണം.

46
1 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അകെത്ത ്രപാകാരത്തിെന്റ
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കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള േഗാപുരം ആറ്
്രപവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും അടച്ചിരിക്കണം;
ശബ്ബത്തുനാളിലും അമാവാസിയിലും
അത് തുറന്നിരിക്കണം. 2 എന്നാൽ
്രപഭു പുറത്തുനിന്ന് ആ േഗാപുരത്തിെന്റ
പൂമുഖംവഴിയായി കടന്നുെചന്ന,് േഗാപുരത്തിെന്റ
കട്ടിളത്തൂണിനരികിൽ നില് ക്കണം;
പുേരാഹിതൻ അവെന്റ േഹാമയാഗവും
സമാധാനയാഗവും അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ
അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ
നമസ്കരിക്കണം; പിെന്ന അവൻ പുറേത്തക്ക്
േപാകണം: എന്നാൽ േഗാപുരം സന്ധ്യവെര
അടയ്ക്കാെതയിരിക്കണം. 3 േദശെത്ത ജനം
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും ഈ
േഗാപുര്രപേവശനത്തിങ്കൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിക്കണം. 4 ്രപഭു
ശബ്ബത്തുനാളിൽയേഹാവയ്ക്ക് േഹാമയാഗമായി
ഊനമില്ലാത്ത ആറ് കുഞ്ഞാടുകെളയും
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു മുട്ടാടിെനയും അർപ്പിക്കണം.
5 േഭാജനയാഗമായി അവൻ മുട്ടാടിന്
ഒരു ഏഫയും കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് തെന്റ
്രപാപ്തിേപാെലയുള്ള േഭാജനയാഗവും,
ഏഫ ഒന്നിന് ഒരു ഹീൻ എണ്ണവീതവും
അർപ്പിക്കണം. 6 അമാവാസിദിവസത്തിൽ
ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കുട്ടിെയയും ആറ്
കുഞ്ഞാടുകെളയും ഒരു മുട്ടാടിെനയും
അർപ്പിക്കണം; ഇവയും ഊനമില്ലാത്തവ
ആയിരിക്കണം. 7 േഭാജനയാഗമായി അവൻ
കാളയ്ക്ക് ഒരു ഏഫയും മുട്ടാടിന് ഒരു ഏഫയും
കുഞ്ഞാടുകൾക്കു തെന്റ ്രപാപ്തിേപാെലയും
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ഏഫ ഒന്നിന് ഒരു ഹീൻ എണ്ണവീതവും
അർപ്പിക്കണം. 8അധിപതി വരുേമ്പാൾ അവൻ
േഗാപുരത്തിെന്റ പൂമുഖംവഴിയായി കടക്കുകയും
ആ വഴിയായി തെന്ന പുറേത്തക്ക് േപാകുകയും
േവണം. 9എന്നാൽേദശെത്തജനംഉത്സവങ്ങളിൽ
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ വരുേമ്പാൾ,
വടെക്ക േഗാപുരംവഴി നമസ്കരിക്കുവാൻ
വരുന്നവൻ െതെക്കേഗാപുരം വഴി പുറേത്തക്ക്
േപാകുകയും െതെക്കേഗാപുരം വഴി വരുന്നവൻ
വടെക്ക േഗാപുരംവഴി പുറേത്തക്ക് േപാകുകയും
േവണം; താൻ വന്ന േഗാപുരംവഴിയായി
മടങ്ങിേപ്പാകാെത അതിെനതിെരയുള്ളതിൽകൂടി
പുറേത്തക്ക് േപാകണം. 10അവർ വരുേമ്പാൾ
്രപഭുവും അവരുെട മദ്ധ്യത്തിൽ വരുകയും
അവർ േപാകുേമ്പാൾ അവനും കൂെട
േപാകുകയും േവണം. 11 വിേശഷദിവസങ്ങളിലും
ഉത്സവങ്ങളിലും േഭാജനയാഗം, കാളയ്ക്ക് ഒരു
ഏഫയുംമുട്ടാടിന് ഒരുഏഫയുംകുഞ്ഞാടുകൾക്ക്
തെന്റ ്രപാപ്തിേപാെലയും ഏഫയ്ക്ക് ഒരു
ഹീൻ എണ്ണയും വീതം ആയിരിക്കണം.
12 എന്നാൽ അധിപതി സ്വേമധാദാനമായ
േഹാമയാഗേമാ സ്വേമധാദാനമായ
സമാധാനയാഗങ്ങേളാ യേഹാവയ്ക്ക്
അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ കിഴേക്കാട്ട ദർശനമുള്ള
േഗാപുരം അവനു തുറന്നുെകാടുക്കണം;
അവൻ ശബ്ബത്തുനാളിൽ െചയ്യന്നതുേപാെല
തെന്റ േഹാമയാഗവും സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിക്കണം; പിെന്ന അവൻ പുറേത്തക്ക്
േപാകണം; അവൻ പുറേത്തക്ക് േപായേശഷം
േഗാപുരം അടയ്ക്കണം. 13 ഒരു വയസ്സ
്രപായമുള്ളതും ഊനമില്ലാത്തതുമായ ഒരു
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കുഞ്ഞാടിെന നീ ദിനം്രപതി യേഹാവയ്ക്കു
േഹാമയാഗമായി അർപ്പിക്കണം; രാവിെലേതാറും
അതിെന അർപ്പിക്കണം. 14 അതിെന്റ
േഭാജനയാഗമായി നീ രാവിെലേതാറും
ഏഫയിൽ ആറിെലാന്നും േനരിയ മാവു
നനയ്േക്കണ്ടതിന്ഹീനിൽമൂന്നിെലാന്ന്എണ്ണയും
അർപ്പിക്കണം; അത് ഒരു ശാശ്വതനിയമമായി
യേഹാവയ്ക്കുള്ള നിരന്തരേഭാജനയാഗം.
15 ഇങ്ങെന നിരന്തരേഹാമയാഗമായി
കുഞ്ഞാടും, േഭാജനയാഗവും എണ്ണയും
അവർ രാവിെലേതാറും അർപ്പിക്കണം”.
16 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അധിപതി തെന്റപു്രതന്മാരിൽ
ഒരുവന് ഒരു ദാനം െകാടുക്കുന്നുെവങ്കിൽ
അത് അവെന്റ അവകാശമായി അവെന്റ
പു്രതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം; അത്
അവകാശമായിഅവരുെടൈകവശംഇരിക്കണം.
17 എന്നാൽ അവൻ തെന്റ ദാസന്മാരിൽ
ഒരുവന് തെന്റ അവകാശത്തിൽനിന്ന് ഒരു ദാനം
െകാടുക്കുന്നുെവങ്കിൽ അത് വിേമാചനവർഷം*
വെര അവനുള്ളതായിരിക്കണം; പിന്നേത്തതിൽ
അത് ്രപഭുവിനു തിരിെക േചേരണം; അതിെന്റ
അവകാശം അവെന്റ പു്രതന്മാർക്കു തെന്ന
ഇരിക്കണം. 18അധിപതി ജനെത്ത അവരുെട
അവകാശത്തിൽനിന്നു നീക്കി അവരുെട
അവകാശത്തിെലാന്നും അപഹരിക്കരുത;്
എെന്റ ജനത്തിൽ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
അവകാശം ൈകവിട്ട േപാകാെതയിരിക്കുവാൻ

* 46. 17 വിേമാചനവർഷം ക്ഷമ ലഭിക്കുന്നതിെന്റയും
പുനരുദ്ധാരണതിെന്റയും ജൂബിലി വര ്ഷമായഎഴാം വര ്ഷം
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അവൻ സ്വന്തഅവകാശത്തിൽനിന്നു തെന്ന
തെന്റപു്രതന്മാർക്ക്അവകാശം െകാടുക്കണം”.

19 പിെന്ന അവൻ േഗാപുരത്തിെന്റ
പാർശ്വത്തിലുള്ള ്രപേവശനത്തിൽകൂടി
എെന്ന വടേക്കാട്ട ദർശനമുള്ളതായ,
പുേരാഹിതന്മാരുെട വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിേലക്കു
െകാണ്ടുെചന്നു; അവിെട ഞാൻ പടിഞ്ഞാെറ
അറ്റത്ത് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. 20 അവൻ
എേന്നാട:് “പുേരാഹിതന്മാർ അകൃത്യയാഗവും
പാപയാഗവും പാകം െചയ്യന്നതും, േഭാജനയാഗം
ചുടുന്നതുമായ സ്ഥലം ഇതാകുന്നു; അവർ
ജനെത്ത വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് അവെയ
പുറത്ത്, പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ട്
േപാകാെതയിരിക്കുവാൻ തെന്ന” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 21 പിെന്ന അവൻ എെന്ന
പുറെത്ത ്രപാകാരത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി,
്രപാകാരത്തിെന്റനാല് േകാണിലും െചല്ല മാറാക്കി;
്രപാകാരത്തിെന്റ ഓേരാ േകാണിലും ഓേരാ
മുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. 22 ്രപാകാരത്തിെന്റ
നാല് േകാണിലും നാല്പതു മുഴം നീളവും
മുപ്പതു മുഴം വീതിയും ഉള്ള അടക്കെപ്പട്ട
മുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; നാല് േകാണിലും
ഉള്ള, അവ നാലിനും ഒേര അളവായിരുന്നു.
23 അവയ്ക്കു നാലിനും ചുറ്റ ം ഒരു പന്തി കല്ല്
െകട്ടിയിരുന്നു; ഈ കൽനിരകള െട ചുവട്ടിൽ
ചുറ്റ ം അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 24 അവൻ
എേന്നാട:് “ഇവ ആലയത്തിെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാർ
ജനത്തിെന്റ ഹനനയാഗം പാകം െചയ്യന്ന
പാചകശാലയാകുന്നു”എന്ന്അരുളിെച്ചയ്തു.
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47
1 ആ മനുഷ്യന ് എെന്ന ആലയത്തിെന്റ
്രപേവശനത്തിങ്കൽ തിരിെക െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ,
ആലയത്തിെന്റ ഉമ്മരപ്പടിയുെട കീഴിൽനിന്ന്
െവള്ളം കിഴേക്കാട്ട പുറെപ്പടുന്നത്
ഞാൻ കണ്ടു. ആലയത്തിെന്റ ദർശനം
കിഴേക്കാട്ടായിരുന്നു;ആെവള്ളംആലയത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് കീഴിൽനിന്ന് യാഗപീഠത്തിനു
െതക്കുവശമായി ഒഴുകി. 2അവൻ വടേക്കാട്ട ള്ള
േഗാപുരത്തിൽകൂടി എെന്ന പുറത്തു
െകാണ്ടുെചന്ന് പുറെത്ത വഴിയായി കിഴേക്കാട്ട
ദർശനമുള്ള േഗാപുരത്തിൽകൂടി പുറെത്ത
േഗാപുരത്തിേലക്ക് ചുറ്റിനടത്തി െകാണ്ടുേപായി;
െവള്ളം വലത്തുഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നതുഞാൻ
കണ്ടു. 3 ആ പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി
കിഴേക്കാട്ട നടന്നു;ആയിരം മുഴംഅളന്ന,്എെന്ന
െവള്ളത്തിൽകൂടി കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം
കണങ്കാേലാളം ആയി. 4 അവൻ പിെന്നയും
ആയിരം മുഴം അളന്ന്, എെന്ന െവള്ളത്തിൽകൂടി
കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം മുേട്ടാളംആയി;അവൻ
പിെന്നയും ആയിരം മുഴം അളന്ന,് എെന്ന
കടക്കുമാറാക്കി; െവള്ളം അരേയാളം ആയി.
5 അവൻ പിെന്നയും ആയിരം മുഴം അളന്നു;
അത് എനിക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു
നദിയായി; െവള്ളം െപാങ്ങി, നീന്തിയിട്ടല്ലാെത
കടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നദിയായിത്തീർന്നു.
6 അവൻ എേന്നാട:് “മനുഷ്യപു്രതാ, ഇത് നീ
കണ്ടുേവാ” എന്നു േചാദിച്ച ; പിെന്ന അവൻ
എെന്ന നദീതീരത്തു മടങ്ങിെച്ചല്ല മാറാക്കി.
7 ഞാൻ മടങ്ങിെച്ചന്നേപ്പാൾ നദീതീരത്ത്
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ഇക്കെരയും അക്കെരയും അനവധി വൃക്ഷങ്ങൾ
നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. 8 അേപ്പാൾ അവൻ
എേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഈെവള്ളംകിഴെക്ക
ഗലീലയിേലക്ക് പുറെപ്പട്ട് അരാബയിേലക്ക് ഒഴുകി
കടലിൽ വീഴുന്നു; െവള്ളം ഒഴുകിെച്ചന്ന് കടലിൽ
വീണ്, അതിെല െവള്ളം ശുദ്ധമായിത്തീരും.
9 എന്നാൽ ഈ നദി െചല്ല ന്നിടെത്തല്ലാം
ചലിക്കുന്ന സകല്രപാണികള ം ജീവിച്ചിരിക്കും;
ഈ െവള്ളം അവിെട വന്നതുെകാണ്ട,്
ഏറ്റവുമധികം മത്സ്യം ഉണ്ടാകും; ഈ നദി
െചല്ല ന്നിടെത്തല്ലാം അത് ശുദ്ധമായിത്തീർന്നിട്ട്
സകലവും ജീവിക്കും. 10 അതിെന്റ കരയിൽ
ഏൻ-െഗദി മുതൽ ഏൻ-എഗ്ലയീംവെര
മീൻപിടിത്തക്കാർ നിന്നു വല വീശും; അതിെല
മത്സ്യം മഹാസമു്രദത്തിെല മത്സ്യംേപാെല
വിവിധ ഇനങ്ങളായി അസംഖ്യമായിരിക്കും.
11 എന്നാൽ അതിെന്റ േചറ്റ കണ്ടങ്ങള ം
ചതുപ്പ നിലങ്ങള ം ശുദ്ധമാകാെത, ഉപ്പിനുേവണ്ടി
മാറ്റിവയ്ക്കും. 12 നദീതീരത്ത് ഇക്കെരയും
അക്കെരയും ഭക്ഷ്യേയാഗ്യമായ ഫലമുള്ള
സകലവിധ വൃക്ഷങ്ങള ം വളരും; അവയുെട
ഇല വാടുകയില്ല, ഫലം ഇല്ലാെതേപാകുകയുമില്ല;
അതിെല െവള്ളം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽനിന്ന്
ഒഴുകിവരുന്നതുെകാണ്ട് അവ മാസംേതാറും
പുതിയ ഫലം കായ്ക്കും; അവയുെട ഫലം
ഭക്ഷണത്തിനും, അവയുെട ഇല ചികിത്സക്കും
ഉപകരിക്കും”.

13 യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ േദശെത്ത
യി്രസാേയലിെന്റ പ്രന്തണ്ട് േഗാ്രതങ്ങൾക്കും
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അവകാശമായി വിഭാഗിേക്കണ്ട അതിരുകൾ
ഇവയായിരിക്കും: േയാേസഫിന് രണ്ടു പങ്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 14 ‘നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർക്കു നല്കുെമന്ന’് ഞാൻ ൈക
ഉയർത്തി സത്യം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശം
ലഭിക്കണം; ഈ േദശം നിങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി വരും. 15 േദശത്തിെന്റ
അതിർത്തികൾ ഇങ്ങെന ആയിരിക്കണം:
വടക്കുഭാഗത്ത് മഹാസമു്രദംമുതൽ
െഹേത്ലാൻവഴിയായി 16 െസദാദ് വെരയും
ഹമാത്തും േബേരാത്തയും ദമാസ്ക്കസിെന്റ
അതിർത്തിക്കും ഹമാത്തിെന്റ അതിർത്തിക്കും
ഇടയിലുള്ള സി്രബയീമും ഹൗറാെന്റ
അതിർത്തിയിലുള്ള നടുഹാേസരും 17 ഇങ്ങെന
അതിരുകൾ സമു്രദംമുതൽ ദമാസ്ക്കസിെന്റ
അതിർത്തിയിലും ഹസർ-ഏനാൻ വെര
വടെക്കഭാഗത്ത് വടേക്കാട്ട ള്ള ഹമാത്തിെന്റ
അതിർത്തിയിലും ആയിരിക്കണം; അത്
വടേക്കഭാഗം. 18 കിഴക്ക് ഭാഗം ഹൗറാൻ,
ദമാസ്ക്കസ,് ഗിെലയാദ് എന്നിവയ്ക്കും
യി്രസാേയൽേദശത്തിനും ഇടയിൽ േയാർദ്ദാൻ
ആയിരിക്കണം; വടെക്ക അതിരുമുതൽ
കിഴെക്ക കടൽവെര നിങ്ങൾ അളക്കണം;
അത് കിഴക്കുഭാഗം. 19 െതക്കുഭാഗം െതേക്കാട്ട്
താമാർമുതൽ െമരീേബാത്ത്-കാേദശ്
ജലാശയംവെരയും ഈജിപറ്റ് േതാടുവെരയും
മഹാസമു്രദംവെരയും ആയിരിക്കണം; അത്
െതേക്കാട്ട് െതേക്കഭാഗം. 20 പടിഞ്ഞാറുഭാഗം:
െതെക്ക അതിരുമുതൽ ഹമാത്തിേലക്കുള്ള
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തിരിവിെന്റ അറ്റംവെരയും മഹാസമു്രദം
ആയിരിക്കണം; അത് പടിഞ്ഞാെറഭാഗം.
21 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ ഈ േദശെത്ത
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
വിഭാഗിച്ച െകാള്ളണം. 22 നിങ്ങൾ
അതിെന നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
വന്നുപാർക്കുന്നവരായി, നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
മക്കെള ജനിപ്പിക്കുന്ന പരേദശികൾക്കും
അവകാശമായി ചീട്ടിട്ട വിഭാഗിക്കണം;
അവർ നിങ്ങൾക്ക് യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഇടയിൽ സ്വേദശികെളേപ്പാെല ആയിരിക്കണം;
നിങ്ങേളാടുകൂടി അവർക്കും യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങള െട ഇടയിൽ അവകാശം ലഭിക്കണം.
23 പരേദശി വന്നുപാർക്കുന്ന േഗാ്രതത്തിൽതെന്ന
നിങ്ങൾഅവന് അവകാശം െകാടുക്കണം”എന്ന്
യേഹാവയായകർത്താവിെന്റഅരുളപ്പാട.്

48
1 എന്നാൽ േഗാ്രതങ്ങള െട േപരുകൾ
ഇവയാണ്: വടെക്ക അറ്റം മുതൽ െഹേത്ലാൻ
വഴിക്കരികിലുള്ള ഹമാത്ത് വെര വടേക്കാട്ട്
ദമാസ്ക്കസിെന്റ അതിർത്തിയിലുള്ള ഹസർ-
ഏനാനും, ഇങ്ങെന വടക്ക് ഹമാത്തിെന്റ
പാർശ്വത്തിൽ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള
ഭാഗങ്ങളായി ദാെന്റ ഓഹരി ഒന്ന്. 2 ദാെന്റ
അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര ആേശരിെന്റ ഓഹരി
ഒന്ന്. 3 ആേശരിെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര
നഫ്താലിയുെട ഓഹരി ഒന്ന്. 4 നഫ്താലിയുെട
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അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര മനെശ്ശയുെട ഓഹരി
ഒന്ന്. 5 മനെശ്ശയുെട അതിർത്തിയിൽ
കിഴക്കുഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര
എ്രഫയീമിെന്റ ഓഹരി ഒന്ന.് 6 എ്രഫയീമിെന്റ
അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര രൂേബെന്റ ഓഹരി
ഒന്ന്. 7 രൂേബെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര
െയഹൂദയുെട ഓഹരി ഒന്ന്. 8 െയഹൂദയുെട
അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര ഇരുപത്തയ്യായിരം
മുഴം വീതിയും കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറഭാഗംവെരയുള്ള മെറ്റ
ഓഹരികളിൽ ഒന്നിെനേപ്പാെല നീളവും
ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അർപ്പിേക്കണ്ട
വഴിപാടായിരിക്കണം; വിശുദ്ധമന്ദിരം
അതിെന്റ നടുവിൽ ആയിരിക്കണം.
9 നിങ്ങൾ യേഹാവയ്ക്ക് വഴിപാടായി
േവർതിരിക്കുന്ന ്രപേദശം ഇരുപത്തയ്യായിരം
മുഴം നീളവും പതിനായിരം മുഴം വീതിയും
ആയിരിക്കണം. 10 ഈ വിശുദ്ധവഴിപാട്
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം; അത്
വടക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
പടിഞ്ഞാറ് പതിനായിരം മുഴം വീതിയും
കിഴക്ക് പതിനായിരം മുഴം വീതിയും െതക്ക്
ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും ഉള്ളത് തെന്ന;
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരംഅതിെന്റ നടുവിൽ
ആയിരിക്കണം. 11 അത് എെന്റ കാര്യങ്ങൾ
നിർവഹിക്കുകയും, യി്രസാേയൽ മക്കൾ
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െതറ്റിേപ്പായ കാലത്ത,് േലവ്യർ െതറ്റിേപ്പായതു
േപാെല െതറ്റിേപ്പാകാതിരിക്കുകയും
െചയ്ത, സാേദാക്കിെന്റ പു്രതന്മാരായി
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടപുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ളതായിരിക്കണം.
12 അങ്ങെന അത് അവർക്ക് േലവ്യരുെട
അതിർത്തിയിൽ, േദശത്തിെന്റ വഴിപാടിൽനിന്ന്
ഒരു വഴിപാടും അതിപരിശുദ്ധവുമായിരിക്കണം.
13 പുേരാഹിതന്മാരുെട അതിരിേനാടുേചർന്ന്
േലവ്യർക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും
പതിനായിരം മുഴം വീതിയും ഉള്ള ഒരംശം
ഉണ്ടായിരിക്കണം; ആെക ഇരുപത്തയ്യായിരം
മുഴം നീളവും ഇരുപതിനായിരം മുഴം വീതിയും
തെന്ന. 14 അവർ അതിൽ ഒട്ട ം വില് ക്കരുത;്
ൈകമാറ്റം െചയ്യരുത;് േദശത്തിെന്റആദ്യഫലമായ
ഇത് അന്യർക്ക് ൈകവശം െകാടുക്കുകയുമരുത;്
അത് യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധമാണേല്ലാ.
15 എന്നാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം വീതിയിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം മുഴം നഗരത്തിനു
വാസസ്ഥലവും െവളി്രമ്പേദശവുമായ
സാമാന്യഭൂമിയും, നഗരം അതിെന്റ
നടുവിലും ആയിരിക്കണം. 16 അതിെന്റ
അളവ് ഇ്രപകാരമാണ:് വടെക്കഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും െതെക്കഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും കിഴെക്കഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും പടിഞ്ഞാെറഭാഗം
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറും മുഴം. 17 നഗരത്തിനുള്ള
െവളി്രമ്പേദശേമാ; വടേക്കാട്ട് ഇരുനൂറ്റമ്പതും
െതേക്കാട്ട് ഇരുനൂറ്റമ്പതും കിഴേക്കാട്ട്
ഇരുനൂറ്റമ്പതും പടിഞ്ഞാേറാട്ട് ഇരുനൂറ്റമ്പതും
മുഴം. 18 എന്നാൽ വിശുദ്ധവഴിപാടിന് ഒത്ത
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നീളത്തിൽ കിഴേക്കാട്ട പതിനായിരവും
പടിഞ്ഞാേറാട്ട പതിനായിരവും മുഴം;
േശഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധവഴിപാടിെനാത്തവണ്ണം
തെന്ന ആയിരിക്കണം; അതിെന്റ അനുഭവം
നഗരത്തിെല കൃഷിക്കാരുെട ഉപജീവനം
ആയിരിക്കണം. 19 യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വേഗാ്രതങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരായ
നഗരത്തിെല കൃഷിക്കാർ അതിൽ
കൃഷിെചയ്യണം. 20 വഴിപാടുസ്ഥലം മുഴുവനും
ഇരുപത്തയ്യായിരം നീളവും ഇരുപത്തയ്യായിരം
വീതിയും ആയിരിക്കണം. നഗരസ്വേത്താടുകൂടി
ഈ വിശുദ്ധവഴിപാടുസ്ഥലം സമചതുരമായി
നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. 21 േശഷിക്കുന്ന ഭാഗം
്രപഭുവിനുള്ളതായിരിക്കണം; വിശുദ്ധവഴിപാടായ
സ്ഥലത്തിനും നഗരസ്വത്തിനും ഇരുവശത്തും
വഴിപാടുസ്ഥലത്തിെന്റ ഇരുപത്തയ്യായിരം
മുഴത്തിെനതിെര കിഴെക്ക അതിർത്തിയിലും
പടിഞ്ഞാറ് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴത്തിെനതിെര
പടിഞ്ഞാേറ അതിർത്തിയിലും േഗാ്രതങ്ങള െട
ഓഹരികൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം തെന്ന;
ഇത് ്രപഭുവിനുള്ളതായിരിക്കണം;
വിശുദ്ധവഴിപാടുസ്ഥലവും വിശുദ്ധമന്ദിരമായ
ആലയവും അതിെന്റ നടുവിൽ
ആയിരിക്കണം; 22 േലവ്യർക്കുള്ള സ്വത്തും
നഗരസ്വത്തും ്രപഭുവിനുള്ള സ്ഥലത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കണം; െയഹൂദയുെട
അതിരിനും െബന്യാമീെന്റ അതിരിനും ഇടയിൽ
ഉള്ളത് ്രപഭുവിനുള്ളതായിരിക്കണം. 23 േശഷമുള്ള
േഗാ്രതങ്ങൾേക്കാ: കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
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പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര െബന്യാമീന് ഓഹരി
ഒന്ന്. 24 െബന്യാമീെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര
ശിെമേയാന് ഓഹരി ഒന്ന്. 25 ശിെമെയാെന്റ
അതിർത്തിയിൽ കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര യിസ്സാഖാരിന് ഓഹരി
ഒന്ന്. 26 യിസ്സാഖാരിെന്റ അതിർത്തിയിൽ
കിഴെക്കഭാഗംമുതൽ പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര
െസബൂലൂന് ഓഹരി ഒന്ന്. 27 െസബൂലൂെന്റ
അതിർത്തിയിൽ കിഴേക്കഭാഗംമുതൽ
പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗംവെര ഗാദിന് ഓഹരി ഒന്ന്.
28 ഗാദിെന്റ അതിർത്തിയിൽ െതേക്കാട്ട് െതെക്ക
ഭാഗത്ത് താമാർമുതൽ െമരീബത്ത-്കാേദശ്
ജലാശയംവെരയും ഈജിപറ്റ് േതാടുവെരയും
മഹാസമു്രദംവെരയും ആയിരിക്കണം.
29 നിങ്ങൾ ചീട്ടിട്ട് യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക്
അവകാശമായി വിഭാഗിേക്കണ്ടുന്ന േദശം
ഇതുതെന്ന; അവരുെട ഓഹരികൾ ഇവ
തെന്ന” എന്ന് യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 30 നഗരത്തിെന്റ അളവുകൾ
ഇ്രപകാരമാണ:് വടക്കുഭാഗെത്ത അളവ്
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം. 31 നഗരത്തിെന്റ
േഗാപുരങ്ങൾ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങള െട
േപരുകൾക്ക് ഒത്തവണ്ണമായിരിക്കണം;
വടേക്കാട്ട് മൂന്നു േഗാപുരം; രൂേബെന്റ
േഗാപുരം ഒന്ന;് െയഹൂദയുെട േഗാപുരം ഒന്ന്;
േലവിയുെട േഗാപുരം ഒന്ന.് 32 കിഴക്കുഭാഗത്ത്
നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം; േഗാപുരം മൂന്ന:്
േയാേസഫിെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന;് െബന്യാമീെന്റ
േഗാപുരം ഒന്ന;് ദാെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന്.
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33 െതക്കുഭാഗെത്ത അളവ് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു
മുഴം; േഗാപുരം മൂന്ന്; ശിെമേയാെന്റ േഗാപുരം
ഒന്ന്; യിസ്സാഖാരിെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന്;
െസബൂലൂെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന.് 34 പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗത്ത് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം; േഗാപുരം
മൂന്ന:് ഗാദിെന്റ േഗാപുരം ഒന്ന്; ആേശരിെന്റ
േഗാപുരം ഒന്ന്; നഫ്താലിയുെട േഗാപുരം ഒന്ന്.
35 അതിെന്റ ചുറ്റളവ് പതിെനണ്ണായിരം മുഴം.
അന്നുമുതൽ നഗരത്തിനു ‘യേഹാവശമ്മാ*’
എന്നു േപരാകും.

* 48. 35 യേഹാവശമ്മായേഹാവഅവിെട
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