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യിെരമ്യാവ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
യിെരമ്യാവ്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പകര ്െപ്പഴുത്തുകാരനായ ബാരൂക്കും
ഹില്കിയാവു എന്ന പുേരാഹിതെന്റ
മകനായിരുന്നു യിെരമ്യാവു ്രപവാചകനും ഒരു
പുേരാഹിതനും കൂടിയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. 2
രാജാ. 22:8. അനേത്താത്ത് എന്ന െചറിയ
്രഗാമത്തില ് നിന്നുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു.
യിെര 1:1 ബാരൂക് എന്ന് േപരുള്ള ഒരു
ശാസ്്രതിയുെട സഹായേത്താെടയാണ്
്രപവാചകന ്പുസ്തക രചന നടത്തിയത.് (36:4,
32; 45:1) കരയുന്ന ്രപവാചകന ് എന്നാണ്
യിെരമ്യാവ് അറിയെപ്പട്ടത.് (യിെര 9:1;
13:17; 14:17), ബാബിേലാണ്യ അധിനിേവശ
ന്യായവിധിെയക്കുറിച്ച ള്ള ്രപവചനങ്ങള ്നിമിത്തം
്രപശ്ന കലുഷിതമായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീവിതം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 626-570.
ബാബിേലാന്യ്രപവാസ കാലത്തായിരിക്കാം
പുസ്തക രചനനടന്നിട്ട ണ്ടാവുക.

സ്വീകര ്ത്താവ്
യഹൂദജനത്തിനും െയരുശേലമിനും, മറ്റ
വായനക്കാര ്ക്കും.
ഉേദ്ദശം
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്രകിസ്തുവിെന്റ വരവില് ൈദവം
മാനവരാശിക്ക് െകാടുപ്പാനിരിക്കുന്ന പുതിയ
ഉടമ്പടിയുെട വ്യക്തമായ ഒരു ചി്രതമാണ്
യിെരമ്യാവു നല്കുന്നത.് ഈ ഉടമ്പടി
ൈദവജനത്തിെന്റ പുനഃസ്ഥാപനവും തൻെറ
നിയമെത്ത കല്പലകകളിലല്ല അവരുെട
ഹൃദയങ്ങളില് തെന്ന എഴുത്തും എന്ന പുതിയ
ഉടമ്പടി മാനസാന്തരെപ്പടാത്ത ജനത്തിെന്റ
േദശത്തിേന്മൽ വന്നു ഭവിക്കുവാൻ േപാകുന്ന
നാശെത്തക്കുറിച്ച യഹൂദക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്
ഈ പുസ്തകം. യേഹാവയിങ്കേലക്ക്
മടങ്ങിവരുവാൻ ജനെത്ത ്രപവാചകന്ആഹ്വാനം
െചയ്യന്നു േദശത്തിൻെറ അധാർമികതയും
വി്രഗഹാരാധനയും നിമിത്തം വരുവാനിരിക്കുന്ന
ന്യായവിധിയുെട അനിവാര്യതെയ ്രപവാചകൻ
ഉറപ്പിക്കുകയാണ.്
്രപേമയം
ന്യായവിധി

സംേക്ഷപം
1. യിെരമ്യാവുൈദവത്താല ്വിളിക്കെപ്പടുന്നു, —
1:1-19

2. യഹൂദേയാടുള്ളമുന്നറിയിപ്പ്. — 2:1-35:19
3. യിെരമ്യാവിെന്റകഷ്ടത. — 36:1-38:28
4. െയരുശേലമിെന്റ പതനവും കീഴടക്കലും. —
39:1-45:5

5. രാജ്യേത്താടുള്ള ്രപവചനം. — 46:1-51:64
6. ചരി്രതപരമായ. — 52:1-34
1 െബന്യാമീൻേദശത്ത് അനാേഥാത്തിെല
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങൾ. 2അവന,് െയഹൂദാ
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രാജാവായ ആേമാെന്റ മകൻ േയാശീയാവിെന്റ
കാലത്ത്, അവെന്റ വാഴ്ചയുെട പതിമൂന്നാം
ആണ്ടിൽ, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി.
3 െയഹൂദാ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ
മകൻ െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട
കാലത്തും െയഹൂദാ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ
മകൻ സിെദക്കീയാവിെന്റ പതിെനാന്നാം
ആണ്ടിെന്റ അവസാനംവെരയും, അഞ്ചാം
മാസത്തിൽ െയരൂശേലമ്യെര ്രപവാസത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായതുവെരയും തെന്ന, അവന്
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി. 4യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 5 “നിെന്ന
ഉദരത്തിൽ ഉരുവാക്കിയതിനു മുമ്പ് ഞാൻ
നിെന്ന അറിഞ്ഞ്; നീ ഗർഭപാ്രതത്തിൽനിന്നു
പുറത്തു വന്നതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിെന്ന
വിശുദ്ധീകരിച്ച,് ജനതകൾക്കു ്രപവാചകനായി
നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു”. 6 എന്നാൽ ഞാൻ:
“അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ, എനിക്ക്
സംസാരിക്കുവാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ; ഞാൻ
ബാലനല്ലേയാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 7 അതിന്
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“ ‘ഞാൻ ബാലൻ’ എന്നു നീ പറയരുത്;
ഞാൻ നിെന്ന അയയ്ക്കുന്ന ഏവരുെടയും
അടുക്കൽ നീ േപാകുകയും ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം സംസാരിക്കുകയും
േവണം. 8 നീ അവെര ഭയെപ്പടരുത;് നിെന്ന
വിടുവിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട്”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 പിെന്ന
യേഹാവ ൈക നീട്ടി എെന്റ അധരങ്ങെള
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സ്പർശിച്ച : “ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങെള
നിെന്റ വായിൽ തന്നിരിക്കുന്നു; 10 േനാക്കുക;
നിർമ്മൂലമാക്കുവാനും െപാളിക്കുവാനും
നശിപ്പിക്കുവാനും ഇടിച്ച കളയുവാനും
പണിയുവാനും നടുവാനും േവണ്ടി ഞാൻ നിെന്ന
ഇന്ന് ജനതകള െടേമലും രാജ്യങ്ങള െടേമലും
ആക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട്
കല്പിച്ച . 11 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായി: “യിെരമ്യാേവ, നീ എന്ത്
കാണുന്നു” എന്ന് േചാദിച്ച . ബദാം (ജാ്രഗത)്
വൃക്ഷത്തിെന്റ ഒരു െകാമ്പ് കാണുന്നു
എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. 12 യേഹാവ
എേന്നാട:് “നീ കണ്ടത് ശരിതെന്ന; എെന്റ
വചനം നിവർത്തിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
ജാഗരിച്ച െകാള്ള ം” എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു.
13 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യം
എനിക്കുണ്ടായി: “നീ എന്ത് കാണുന്നു” എന്ന്
േചാദിച്ച . “തിളക്കുന്ന ഒരു കലം കാണുന്നു. അത്
വടക്കുനിന്നു ്രപത്യക്ഷമായി വരുന്നു”എന്ന്ഞാൻ
പറഞ്ഞു. 14 യേഹാവ എേന്നാട:് “വടക്കുനിന്ന്
േദശത്തിെല സർവ്വനിവാസികൾക്കും അനർത്ഥം
വരും. 15ഞാൻവടെക്കരാജ്യങ്ങളിെലവംശങ്ങെള
ഒെക്കയും വിളിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് അവർ വന്ന്, ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ സിംഹാസനം െയരൂശേലമിെന്റ
പടിവാതിലുകള െട ്രപേവശനത്തിങ്കലും ചുറ്റ ം
അതിെന്റ എല്ലാ മതിലുകൾക്കു േനെരയും
െയഹൂദയിെല എല്ലാപട്ടണങ്ങൾക്കു േനെരയും
വയ്ക്കും. 16അവർ എെന്ന ഉേപക്ഷിക്കുകയും
അന്യേദവന്മാർക്ക് ധൂപം കാട്ടി, അവരുെട
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ൈകപ്പണികെള *നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്ത
സകലേദാഷെത്തയും കുറിച്ച് ഞാൻ അവേരാടു
ന്യായവാദം കഴിക്കും. 17 അതിനാൽ നീ
അരെകട്ടി, എഴുേന്നറ്റ് ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം അവേരാടു ്രപസ്താവിക്കുക;
ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട മുമ്പിൽ ്രഭമിപ്പിക്കാെത
ഇരിേക്കണ്ടതിന് നീ അവെര കണ്ടു
്രഭമിച്ച േപാകരുത.് 18 ഞാൻ ഇന്ന് നിെന്ന
സർവ്വേദശത്തിനും െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്കും
്രപഭുക്കന്മാർക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും
േദശത്തിെല ജനത്തിനും േനെര ഉറപ്പ ള്ള ഒരു
പട്ടണവും ഇരിമ്പുതൂണും താ്രമമതിലുകള ം
ആക്കിയിരിക്കുന്നു. 19അവർ നിേന്നാട് യുദ്ധം
െചയ്യ ം; നിെന്ന ജയിക്കുകയില്ലതാനും; നിെന്ന
രക്ഷിക്കുവാൻഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട”്എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

2
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “നീ െചന്ന്
െയരൂശേലം േകൾെക്ക വിളിച്ച പറേയണ്ടത;്
‘യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
മരുഭൂമിയിൽ, വിതയ്ക്കാത്ത േദശത്തുതെന്ന,
നീ എെന്ന അനുഗമിച്ച നടന്ന നിെന്റ
യൗവനത്തിെല ഭക്തിയും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച
കാലെത്ത സ്േനഹവും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.
3 യി്രസാേയൽ യേഹാവയ്ക്കു വിശുദ്ധവും
അവിടുെത്ത വിളവിെന്റ ആദ്യഫലവും
ആകുന്നു; അവെന തിന്നുകളയുന്നവെരല്ലാം

* 1. 16 ൈകപ്പണികെളവി്രഗഹങ്ങള ്
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കുറ്റക്കാരായിത്തീരും; അവർക്ക് േദാഷം
വന്നുഭവിക്കും” എന്നായിരുന്നു യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 4യാേക്കാബ് ഗൃഹവും യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെല സകല കുടുംബങ്ങള ം ആയവേര,
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േകട്ട െകാള്ള വിൻ.
5 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ എെന്ന
വിട്ടകന്ന് മിഥ്യാമൂർത്തികേളാടു േചർന്ന്
വ്യർത്ഥർ ആയിത്തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവർ എന്ത് അന്യായമാണ് എന്നിൽ
കണ്ടത്? 6 ‘ഞങ്ങെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
പുറെപ്പടുവിച്ച്, പാഴ്നിലവും കുഴികള ം ഉള്ള
േദശങ്ങൾ വരൾചയും കൂരിരുള ം ഉള്ള
േദശങ്ങൾ മനുഷ്യസഞ്ചാരേമാ ആൾപാർേപ്പാ
ഇല്ലാത്തതുമായ മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി ഞങ്ങെള
നടത്തി െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവ എവിെട’ എന്ന്
അവർേചാദിച്ചില്ല. 7ഞാൻനിങ്ങെളസമൃദ്ധിയുള്ള
ഒരു േദശത്ത് അതിെന്റ ഫലവും ഗുണവും
അനുഭവിക്കുവാൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നു;എന്നാൽ
അവിെട എത്തിയേശഷം നിങ്ങൾ എെന്റ
േദശെത്തഅശുദ്ധമാക്കി എെന്റഅവകാശെത്ത
അറപ്പാക്കിക്കളഞ്ഞു. 8 ‘യേഹാവ എവിെട’
എന്ന് പുേരാഹിതന്മാർ അേന്വഷിച്ചില്ല;
ന്യായ്രപമാണജ്ഞന്മാർ എെന്ന അറിഞ്ഞില്ല;
ഇടയന്മാർ എേന്നാട് അതി്രകമം െചയ്തു:
്രപവാചകന്മാർ ബാല് മുഖാന്തരം ്രപവചിച്ച്,
്രപേയാജനമില്ലാത്തവേയാടു േചർന്നുനടന്നു.
9 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങേളാടു
വ്യവഹരിക്കും; നിങ്ങള െട മക്കള െട മക്കേളാടും
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ഞാൻ വ്യവഹരിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 10 “നിങ്ങൾ കിത്തീയരുെട
*പടിഞ്ഞാറൻ തീര്രപേദശങ്ങളിേലക്കു െചന്നു
േനാക്കുവിൻ; േകദാരിേലക്ക് ആളയച്ച്
സൂക്ഷ്മമായി അേന്വഷിച്ച്, ‘ഇതുേപാെല
സംഭവിച്ചിട്ട േണ്ടാ’ എന്നു േനാക്കുവിൻ. 11 ഒരു
ജാതി തെന്റ േദവന്മാെര മാറ്റിയിട്ട േണ്ടാ? അവ
േദവന്മാരല്ലതാനും; എന്നാൽ എെന്റ ജനം തെന്റ
മഹത്വമായവെന ്രപേയാജനമില്ലാത്തതിനു
േവണ്ടി മാറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 12ആകാശേമ,
ഇതിങ്കൽ വിസ്മയിച്ച് ്രഭമിച്ച് സ്തംഭിച്ച േപാകുക”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 13 “എെന്റ
ജനം രണ്ടു േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു:
അവർ ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവയായ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച,് െവള്ളമില്ലാത്ത കിണറുകെള,
െപാട്ടക്കിണറുകെള തെന്ന, കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു.
14 യി്രസാേയൽ ഒരു ദാസേനാ? വീട്ടിൽ പിറന്ന
ഒരു അടിമേയാ? അവൻ കവർച്ചയായി
തീർന്നിരിക്കുന്നെതന്ത?് 15 ബാലസിംഹങ്ങൾ
അവെന്റേനെരഅലറി നാദം േകൾപ്പിച്ച് അവെന്റ
േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കി; അവെന്റ പട്ടണങ്ങൾ
െവന്തു നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയായിരിക്കുന്നു.
16 േനാഫ്യരും തഹ്പേനസ്യരും നിെന്റ െനറുകെയ
തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 17 നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ നിെന്ന വഴിനടത്തിയേപ്പാൾ
അവെന ഉേപക്ഷിക്കുകെകാണ്ടല്ലേയാ നീ ഇതു
സമ്പാദിച്ചത്? 18 ഇേപ്പാൾ, ഈജിപ്റ്റിേലക്കുള്ള

* 2. 10 കിത്തീയരുെടൈസ്രപസിെന്റ
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യാ്രത എന്തിന?് ൈനല ് †നദിയിെല െവള്ളം
കുടിക്കുവാേനാ? അശ്ശ രിേലക്കുള്ള യാ്രത
എന്തിന?് ആനദിയിെല െവള്ളം കുടിക്കുവാേനാ?
19നിെന്റ ദുഷ്ടത തെന്നനിനക്ക് ശിക്ഷയും നിെന്റ
വിശ്വാസത്യാഗങ്ങൾ നിനക്ക് ദണ്ഡനവുമാകും;
അതുെകാണ്ട് നീ നിെന്റൈദവമായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ചതും എെന്നക്കുറിച്ച ള്ള ഭയം നിനക്ക്
ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും എ്രത േദാഷവും കയ്പും
ആെണന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 20 “പണ്ടുതെന്ന നീ നുകം തകർത്ത്
നിെന്റ കയറു െപാട്ടിച്ച : ‘ഞാൻ അടിമേവല
െചയ്യ കയില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞു; ഉയർന്ന
കുന്നുകളിേന്മൽ പച്ചയായ വൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ
എല്ലാം നീ േവശ്യയായി കിടന്നു. 21 ഞാൻ
നിെന്ന വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിയായി, നല്ല
ൈതയായി തെന്ന നട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, നീ എനിക്ക്
കാട്ട മുന്തിരിവള്ളിയുെട ൈതയായിത്തീർന്നത്
എങ്ങെന? 22 ധാരാളം കാരവും േസാപ്പ ം
െകാണ്ട് കഴുകിയാലും നിെന്റ അകൃത്യം
എെന്റ മുമ്പിൽ മലിനമായിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
23 “ഞാൻ മലിനയായിട്ടില്ല; ഞാൻ ബാല ്
വി്രഗഹങ്ങേളാടു െചന്നു േചർന്നിട്ടില്ല” എന്ന്
നിനക്ക് എങ്ങെന പറയാം? താഴ്വരയിെല
നിെന്റ നടപ്പ് വിചാരിക്കുക; നീ െചയ്തത്
ഓർക്കുക; വഴിയിൽ അേങ്ങാട്ട ം ഇേങ്ങാട്ട ം
വിരേണ്ടാടുന്ന െപെണ്ണാട്ടകമല്ലേയാ നീ? 24 നീ

† 2. 18 ൈനല് ശീേഹാരിെല
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മരുഭൂമിയിൽ പരിചയിച്ച, അതിേമാഹം പൂണ്ട്
കിഴയ്ക്കുന്ന ഒരു കാട്ട കഴുത തെന്ന; അവള െട
മദപ്പാടിൽആർക്ക് അവെള നിയ്രന്തിക്കാനാകും?
ആരും അവെള അേന്വഷിച്ച തളരുകയില്ല;
ഇണ േചേരണ്ട മാസത്തിൽ, അവർ അവെള
കെണ്ടത്തും; 25 െചരിപ്പ് ഊരിേപ്പാകാത്തവണ്ണം
നിെന്റ കാലും, വരണ്ടു േപാകാത്തവണ്ണം
െതാണ്ടയും സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള ക;” നീേയാ
“അത് െവറുെത; അങ്ങെനയല്ല; ഞാൻ
അന്യന്മാെര സ്േനഹിക്കുന്നു; അവരുെട
പിന്നാെല ഞാൻ േപാകും” എന്നു പറഞ്ഞു.
26 കള്ളെന കണ്ടുപിടിക്കുേമ്പാൾ അവൻ
ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽഗൃഹം
ലജ്ജിച്ച േപാകും; അവരും അവരുെട
രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും തെന്ന. 27അവർ വൃക്ഷേത്താട്:
“നീ എെന്റ അപ്പൻ” എന്നും കല്ലിേനാട:് “നീ
എെന്ന ്രപസവിച്ചവൾ” എന്നും പറയുന്നു;
അവർ മുഖമല്ല മുതുകേ്രത എന്നിേലക്കു
തിരിച്ചിരിക്കുന്നത;് എന്നാൽ കഷ്ടകാലത്ത്
അവർ: “നീ എഴുേന്നറ്റ ഞങ്ങെള രക്ഷിക്കണേമ”
എന്ന് പറയും. 28 “നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ള്ള നിെന്റ
േദവന്മാർ എവിെട? കഷ്ടകാലത്തു നിെന്ന
രക്ഷിക്കുവാൻഅവർക്ക്കഴിവുെണ്ടങ്കിൽഅവർ
എഴുേന്നല്ക്കെട്ട; അേയ്യാ െയഹൂദേയ, നിെന്റ
പട്ടണങ്ങള െട എണ്ണേത്താളം നിനക്ക് േദവന്മാരും
ഉണ്ടേല്ലാ! 29 നിങ്ങൾ എേന്നാട് വാദിക്കുന്നത്
എന്ത?് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എേന്നാട് േ്രദാഹം
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
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അരുളപ്പാട.് 30 “ഞാൻ നിങ്ങള െട മക്കെള
അടിച്ചതു വ്യർത്ഥം; അവർ ബുദ്ധി പഠിച്ചില്ല;
നശിപ്പിക്കുന്ന സിംഹെത്തേപ്പാെല നിങ്ങള െട
വാൾ തെന്ന നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാെര
തിന്നുകളഞ്ഞു. 31 ഇന്നെത്ത തലമുറേയ,
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് േകൾക്കുവിൻ: “ഞാൻ
യി്രസാേയലിന് ഒരു മരുഭൂമി ആയിരുന്നുേവാ?
അന്ധകാര്രപേദശമായിരുന്നുേവാ? ‘ഞങ്ങൾ
െകട്ടഴിഞ്ഞു നടക്കുന്നു; ഇനി നിെന്റ അടുക്കൽ
വരുകയില്ല’എന്ന് എെന്റ ജനം പറയുന്നത് എന്ത?്
32 ഒരു കന്യകയ്ക്ക് തെന്റ ആഭരണങ്ങള ം
ഒരു മണവാട്ടിക്ക് തെന്റ വിവാഹവസ്്രതവും
മറക്കുവാൻ കഴിയുേമാ? എന്നാൽ എെന്റ ജനം
എണ്ണമറ്റ ദിനങ്ങളായി എെന്ന മറന്നിരിക്കുന്നു.
33 േ്രപമം അേന്വഷിേക്കണ്ടതിന് നീ നിെന്റ
വഴി എ്രത ഭംഗിയാക്കുന്നു! അതുെകാണ്ട് നീ
ദുർന്നടപ്പ കാരത്തികെളയും നിെന്റ വഴികൾ
അഭ്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 34 നിെന്റ ഉടുപ്പിെന്റ
വിള മ്പിലും കുറ്റമില്ലാത്ത സാധുക്കള െട രക്തം
കാണുന്നു; ഭവന േഭദനത്തിലല്ല നീ അവെര
പിടിച്ചത്. ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാംഞാൻ ന്യായവാദം
കഴിക്കും”. 35 നീേയാ: “ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൾ;
അവിടുെത്തേകാപംഎെന്നവിട്ട മാറിയിരിക്കുന്നു
സത്യം” എന്ന് പറയുന്നു; ‘ഞാൻ പാപം
െചയ്തിട്ടില്ല’ എന്ന് നീ പറയുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിേന്നാട് വ്യവഹരിക്കും. 36 നിെന്റ വഴി
മാേറ്റണ്ടതിന് നീ ഇ്രതഅലഞ്ഞുനടക്കുന്നെതന്ത?്
അശ്ശ രിെനക്കുറിച്ച് നീ ലജ്ജിച്ചതുേപാെല
ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ം ലജ്ജിച്ച േപാകും.
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37അവിെടനിന്ന് നീ തലയിൽ ൈക വച്ച െകാണ്ട്
ഇറങ്ങിേപ്പാേരണ്ടിവരും; നീ ആ്രശയിച്ചവെര
യേഹാവ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അവെരെക്കാണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ്രപേയാജനവും
ലഭിക്കുകയില്ല”.

3
1 “ഒരു പുരുഷൻ തെന്റ ഭാര്യെയ
ഉേപക്ഷിക്കുകയും അവൾ അവെന വിട്ട്
മെറ്റാരു പുരുഷന് ഭാര്യയായിമാറുകയും
െചയ്തേശഷം അവൻ അവള െട അടുക്കൽ
വീണ്ടും െചല്ല േമാ? അങ്ങെനയുള്ള േദശം
മലിനമായിേപ്പാകുകയില്ലേയാ? നീേയാ, പല
ജാരന്മാരുമായി പരസംഗം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
എന്നിട്ട ം എെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുവാൻ
നീ വിചാരിക്കുന്നുേവാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 2 “െമാട്ടക്കുന്നുകളിേലക്ക്
തല ഉയർത്തിേനാക്കുക; നീ പരസംഗം
െചയ്യാത്ത സ്ഥലം ഏതുണ്ട?് മരുഭൂമിയിൽ
ഒരു അരാബ്യൻ എന്നേപാെല നീ വഴികളിൽ
അവർക്കായി പതിയിരുന്നു; നിെന്റ
പരസംഗത്താലും വഷളത്തത്താലും
േദശെത്ത മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
3 അതുെകാണ്ട് മഴ നിന്നുേപായി; പിന്മഴ
െപയ്തതുമില്ല; എന്നിട്ട ം നീ േവശ്യയുെട
െനറ്റി കാണിച്ച,് നാണിക്കാെതയിരിക്കുന്നു.
4 നീ ഇന്നുമുതൽ എേന്നാട:് ‘എെന്റ
പിതാേവ, നീ എെന്റ യൗവനത്തിെല
സഖി’ എന്ന് വിളിച്ച പറയുകയില്ലേയാ?
5 ‘അവിടുന്ന് എേന്നക്കും േകാപം
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സം്രഗഹിക്കുേമാ? അവിടുന്ന് സദാകാലം അത്
വച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമാ?’ എന്നിങ്ങെന പറഞ്ഞ്
നിനക്ക് കഴിയുന്ന വിധത്തിെലല്ലാം നീ ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു”.

6 േയാശീയാരാജാവിെന്റ കാലത്ത്
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്
“വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യി്രസാേയൽ
െചയ്തിരിക്കുന്നതു നീ കണ്ടുേവാ? അവൾ
ഉയരമുള്ള എല്ലാമലമുകളിലും എല്ലാ
പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും െചന്ന് അവിെട പരസംഗം
െചയ്തു. 7 ഇെതല്ലാം െചയ്തേശഷം
‘എെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരുക’ എന്നു
ഞാൻ പറഞ്ഞു: എന്നാൽ അവൾ
മടങ്ങിവന്നില്ല; വിശ്വാസപാതകിയായ
അവള െട സേഹാദരി െയഹൂദാ അത്
കണ്ടു. 8 വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യി്രസാേയൽ
വ്യഭിചാരം െചയ്തതിനാൽ ഞാൻ അവെള
ഉേപക്ഷിച്ച് ഉേപക്ഷണപ്രതം െകാടുത്തത്,
വിശ്വാസപാതകിയായ അവള െട സേഹാദരി
െയഹൂദാ കണ്ടിട്ട ം ഭയെപ്പടാെത അവള ം
െചന്ന് പരസംഗം െചയ്തു. 9 ലാഘവേത്താെട
െചയ്ത അവള െട പരസംഗം േഹതുവായി
േദശം മലിനമായിേപ്പായി; കല്ലിേനാടും
മരേത്താടും അവൾ വ്യഭിചാരം െചയ്തു.
10 ഇെതല്ലാമായിട്ട ം വിശ്വാസപാതകിയായ
സേഹാദരി െയഹൂദാ കപടമായിട്ടല്ലാെത
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട എെന്റ അടുക്കേലക്ക്
മടങ്ങിവന്നിട്ടില്ല”എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
11 “വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യി്രസാേയൽ
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വിശ്വാസപാതകിയായ െയഹൂദെയക്കാൾ
നീതിയുള്ളവൾ” എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു. 12 “നീ െചന്ന് വടേക്കാട്ട
േനാക്കി ഈ വചനങ്ങൾ വിളിച്ച പറയുക:
‘വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ യി്രസാേയേല,
മടങ്ങിവരുക’ എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു േകാപം കാണിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ കരുണയുള്ളവൻ; എേന്നക്കും േകാപം
സം്രഗഹിക്കുകയുമില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 13 “നിെന്റൈദവമായയേഹാവേയാടു
നീ േ്രദാഹം െചയ്തു; പച്ചമരത്തിൻ
കീഴിെലാെക്കയും അന്യേദവന്മാേരാെടാപ്പം
ദുർമ്മാർഗ്ഗമായി നടന്നതും, എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കാെത ഇരുന്നതുമായ
നിെന്റ അകൃത്യം സമ്മതിക്കുകമാ്രതം
െചയ്യ ക” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
14 “വിശ്വാസത്യാഗികളായ മക്കേള,
മടങ്ങിവരുവിൻ”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട;്
“ഞാനേല്ലാ നിങ്ങള െട ഭർത്താവ;്ഞാൻനിങ്ങെള
പട്ടണത്തിൽ ഒരുവെനയും ഒരു കുടുംബത്തിൽ
രണ്ടുേപെരയും വീതം എടുത്ത് സീേയാനിേലക്കു
െകാണ്ടുവരും. 15 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
എെന്റ ഹൃദയ്രപകാരമുള്ള ഇടയന്മാെര
നല്കും; അവർ നിങ്ങെള ജ്ഞാനേത്താടും
ബുദ്ധിേയാടും കൂടി േമയിക്കും. 16 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ േദശത്തു വർദ്ധിച്ച െപരുകുന്ന
കാലത്ത്: ‘യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം’
എന്ന് ഇനി പറയുകയില്ല, അത് മനസ്സിൽ
വരുകയില്ല, അതിെന ഓർക്കുകയില്ല, െചന്നു
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കാണുകയില്ല, ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കുകയുമില്ല”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17 ആ
കാലത്ത് െയരൂശേലമിന് ‘യേഹാവയുെട
സിംഹാസനം’എന്ന് േപരാകും;സകലജനതകള ം
അവിേടക്ക്, െയരൂശേലമിേലക്കു തെന്ന,
യേഹാവയുെട നാമംനിമിത്തം വന്നുേചരും;
അവരുെടദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റശാഠ്യ്രപകാരംഇനി
നടക്കുകയുമില്ല. 18ആകാലത്ത് െയഹൂദാഗൃഹം
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് േചർന്ന,് അവർ
ഒന്നിച്ച് വടെക്ക ദിക്കിൽ*നിന്നു പുറെപ്പട്ട്,
ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക്
അവകാശമായി െകാടുത്ത േദശേത്തക്ക്
വരും. 19 ഞാൻ നിെന്ന ദെത്തടുത്ത,് നിനക്ക്
ജനതകള െട അതിഭംഗിയുള്ള അവകാശമായ
മേനാഹരേദശം നല്േകണ്ടത് എങ്ങെന എന്ന്
വിചാരിച്ച ; നീ എെന്ന: ‘എെന്റ പിതാേവ’ എന്നു
വിളിച്ച,് എെന്ന വിട്ട മാറാെതയിരിക്കും എന്നും
ഞാൻ വിചാരിച്ച . 20 യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ,
ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടു വിശ്വാസപാതകം
െചയ്ത് അവെന വിട്ട കളയുന്നതുേപാെല
നിങ്ങൾ എേന്നാട് വിശ്വാസപാതകം
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 21 “യി്രസാേയൽ മക്കൾ വളഞ്ഞ
വഴികളിൽ നടന്ന് അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവെയ മറന്നുകളഞ്ഞതിനാൽ അവർ

* 3. 18 വടെക്ക ദിക്കിൽ വടേക്ക ദിക്ക് എന്നതുെകാണ്ട്
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത് അസ്സിറിയയും ബാബിേലാണുമാണ ്. ഇത്722 ബി
സിയിെല ശമര്യയുെടയും586 ബി സിയിെല െയരുശേലമിെന്റയും
പതനെത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളിലാണ് െയഹൂദയും
യി്രസാേയലും ്രപവാസികളായിരുന്നത.്
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െമാട്ടക്കുന്നുകളിേന്മൽ കരഞ്ഞു യാചിക്കുന്നതു
േകൾക്കുന്നു! 22 വിശ്വാസത്യാഗികളായ
മക്കേള, മടങ്ങിവരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങള െട
വിശ്വാസത്യാഗം മാറ്റിത്തരാം. ഇതാ, ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെട അടുക്കൽ വരുന്നു; അവിടുന്ന്
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയേല്ലാ.
23കുന്നുകളിൽ നിന്നും അേനകം പർവ്വതങ്ങളിൽ
നിന്നും രക്ഷ വന്നുേചരുെമന്ന് ്രപത്യാശിക്കുന്നത്
വ്യർത്ഥം; ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
മാ്രതേമ യി്രസാേയലിനു രക്ഷയുള്ള .
24 ഞങ്ങള െട യൗവനംമുതൽ ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരുെട സമ്പാദ്യെത്തയും അവരുെട
ആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും അവരുെട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ലജ്ജ
വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 25 ഞങ്ങൾ
ഞങ്ങള െട ലജ്ജയിൽത്തെന്ന കിടക്കെട്ട;
ഞങ്ങള െട അപമാനം ഞങ്ങെള മൂടെട്ട;
ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാരും
യൗവനംമുതൽ ഇന്നുവെരയും ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചിട്ട മില്ല”.

4
1 “യി്രസാേയേല, നീ മനംതിരിയുെമങ്കിൽ
എെന്റ അടുക്കേലക്ക് മടങ്ങി വന്നുെകാള്ള ക”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് നിെന്റ
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു
നീക്കിക്കളയുെമങ്കിൽ നീ അലഞ്ഞു
നടേക്കണ്ടിവരുകയില്ല. 2 ‘യേഹാവയാണ’ എന്ന്
നീ പരമാർത്ഥമായും ന്യായമായും നീതിയായും



യിെരമ്യാവ് 4:3 xvi യിെരമ്യാവ് 4:9

സത്യം െചയ്യ െമങ്കിൽ, ജനതകൾ അവിടുെത്ത
നാമത്തിൽഅവെരത്തെന്നഅനു്രഗഹിക്കുകയും
അവിടുെത്ത നാമത്തിൽ പുകഴുകയും െചയ്യ ം”.
3 െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും െയരൂശേലമ്യേരാടും
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
മുള്ള കള െട ഇടയിൽ വിതയ്ക്കാെത,
തരിശുനിലം ഉഴുവിൻ”. 4 “െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലം നിവാസികള ം ആയവേര,
നിങ്ങള െട ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം
എെന്റ േകാപം തീേപാെല ജ്വലിച്ച,് ആർക്കും
െകടുത്തിക്കൂടാത്തവിധംകത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങെളത്തെന്ന യേഹാവയ്ക്കായി സമര് പ്പിപ്പിന് .
നിങ്ങള െട ഹൃദയത്തിെന്റ കാഠിന്യം
നീക്കിക്കളയുവിൻ. 5 െയഹൂദയിൽ അറിയിച്ച,്
െയരൂശേലമിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കി, േദശത്തുകാഹളം
ഊതുവാൻ പറയുവിൻ; ‘കൂടിവരുവിൻ; നമുക്ക്
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിേലക്ക് േപാകാം’ എന്ന്
ഉറെക്ക വിളിച്ച പറയുവിൻ. 6 സീേയാനു െകാടി
ഉയർത്തുവിൻ; നില ്ക്കാെത ഓടിേപ്പാകുവിൻ;
ഞാൻ വടക്കുനിന്ന് അനർത്ഥവും വലിയ
നാശവും വരുത്തും. 7 സിംഹം പള്ളക്കാട്ടിൽ
നിന്ന് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു; ജനതകള െട
സംഹാരകൻ ഇതാ, നിെന്റ േദശെത്ത
ശൂന്യമാക്കുവാൻ തെന്റ സ്ഥലം വിട്ട
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവൻ നിെന്റ പട്ടണങ്ങെള
നിവാസികൾ ഇല്ലാത്തവണ്ണം നശിപ്പിക്കും.
8 ഇതു നിമിത്തം രട്ട ടുക്കുവിൻ; വിലപിച്ച
മുറയിടുവിൻ; യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം
നെമ്മ വിട്ട മാറിയിട്ടില്ലേല്ലാ. 9 അന്നാളിൽ
രാജാവിെന്റ ൈധര്യവും ്രപഭുക്കന്മാരുെട
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ൈധര്യവും ക്ഷയിക്കും; പുേരാഹിതന്മാർ
്രഭമിച്ച ം ്രപവാചകന്മാർ സ്തംഭിച്ച ം േപാകും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 അതിന്
ഞാൻ: “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ,
്രപാണനിൽവാൾകടന്നിരിക്കുേമ്പാൾ ‘നിങ്ങൾക്ക്
സമാധാനം’ എന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഈ
ജനെത്തയും െയരൂശേലമിെനയും ഏറ്റവും
വഞ്ചിച്ച വേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു. 11 ആ
കാലത്ത് ഈ ജനേത്താടും െയരൂശേലമിേനാടും
പറയുവാനുള്ളെതെന്തന്നാൽ: “മരുഭൂമിയിെല
െമാട്ടക്കുന്നുകളിൽനിന്ന് ഒരു ഉഷ്ണക്കാറ്റ്
പാറ്റ വാനല്ല, െകാഴിക്കുവാനുമല്ല എെന്റ
ജനത്തിെന്റ പു്രതിക്കു േനെര ്രപവഹിക്കും.
12 ഇതിലും ശക്തമാെയാരു കാറ്റ് എെന്റ
കല്പനയാൽ വരും; ഞാൻ ഇേപ്പാൾതെന്ന
അവേരാടു ന്യായവാദം കഴിക്കും”.
13 “ഇതാ, അവൻ േമഘങ്ങെളേപ്പാെല
കയറിവരുന്നു; അവെന്റ രഥങ്ങൾ
ചുഴലിക്കാറ്റ േപാെല ആകുന്നു; അവെന്റ
കുതിരകൾ കഴുക്കെളക്കാള ം േവഗതയുള്ളവ;
‘അേയ്യാ കഷ്ടം; നാം നശിച്ച വേല്ലാ.’
14 െയരൂശേലേമ, നീ രക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ടതിന്
നിെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ ദുഷ്ടത കഴുകിക്കളയുക;
നിെന്റ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ എ്രതേത്താളം നിെന്റ
ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും. 15 ദാന ് പട്ടണത്തില് നിന്ന്
ഉറെക്ക േഘാഷിക്കുന്നു; എ്രഫയീംമലയിൽനിന്ന്
അനർത്ഥം ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു. 16 ജനതകേളാടു
്രപസ്താവിക്കുവിൻ; ‘ഇതാ, േകാട്ട വളയുന്നവർ
ദൂരേദശത്തുനിന്നു വന്ന് െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾക്കു
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േനെര ആർപ്പ വിളിക്കുന്നു’ എന്ന്
െയരൂശേലമിേനാട് അറിയിക്കുവിൻ. 17അവൾ
എേന്നാട് മത്സരിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് അവർ
വയലിെല കാവല്ക്കാെരേപ്പാെല അവള െട
േനെര വന്ന് ചുറ്റിവളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 “നിെന്റ നടപ്പ ം
്രപവൃത്തികള ം േഹതുവായിട്ടാകുന്നു ഇവ നിനക്ക്
വന്നത;് ഇ്രത ൈകപ്പായിരിക്കുവാനും നിെന്റ
ഹൃദയത്തിനു തട്ട വാനും കാരണം നിെന്റ ദുഷ്ടത
തെന്ന”.

19അേയ്യാ എെന്റ ഉള്ളം, എെന്റ ഉള്ളം! ഞാൻ
അതിേവദനയിൽആയിരിക്കുന്നു;അേയ്യാഎെന്റ
ഹൃദയഭിത്തികൾ! എെന്റ െനഞ്ചിടിക്കുന്നു;
എനിക്ക് മിണ്ടാെത ഇരുന്നുകൂടാ; എെന്റ ഉള്ളം
കാഹളനാദവും യുദ്ധത്തിെന്റ ആർപ്പ വിളിയും
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 20 നാശത്തിേന്മൽ നാശം
വിളിച്ച പറയുന്നു; േദശെമാെക്കയും ശൂന്യമായി
െപെട്ടന്ന് എെന്റ കൂടാരങ്ങള ം നിമിഷങ്ങൾക്കകം
എെന്റ തിരശ്ശീലകള ം കവർച്ചയായിേപ്പായി.
21 എ്രതേത്താളം ഞാൻ യുദ്ധത്തിെന്റ െകാടി
കണ്ട് കാഹളധ്വനി േകൾേക്കണ്ടിവരും? 22 “എെന്റ
ജനം േഭാഷന്മാർ; അവർ എെന്ന അറിയുന്നില്ല;
അവർ ബുദ്ധിെകട്ട മക്കൾ; അവർക്ക് ഒട്ട ം
േബാധമില്ല; േദാഷം െചയ്യ വാൻ അവർ
സമർത്ഥന്മാർ; നന്മ െചയ്യ വാേനാ അവർക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ”. 23 ഞാൻ ഭൂമിെയ േനാക്കി
അതിെന പാഴും ശൂന്യവുമായി കണ്ടു; ഞാൻ
ആകാശെത്ത േനാക്കി; അതിന് ്രപകാശം
ഇല്ലാെതയിരുന്നു. 24 ഞാൻ പർവ്വതങ്ങെള
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േനാക്കി; അവ വിറയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു;
കുന്നുകൾ എല്ലാം ആടിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
25 ഞാൻ േനാക്കി, ഒരു മനുഷ്യെനയും കണ്ടില്ല;
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾ എല്ലാം പറന്നു
േപായിരുന്നു. 26 ഞാൻ േനാക്കി ഉദ്യാനം
മരുഭൂമിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നതു കണ്ടു;
അതിെല പട്ടണങ്ങെളല്ലാം യേഹാവയാൽ
അവിടുെത്ത ഉ്രഗേകാപം േഹതുവായി
ഇടിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. 27 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േദശെമല്ലാം
ശൂന്യമാകും; എങ്കിലും ഞാൻ മുഴുവനായി
മുടിച്ച കളയുകയില്ല. 28 ഇതു നിമിത്തം ഭൂമി
വിലപിക്കും; മീെത ആകാശം കറുത്തുേപാകും;
ഞാൻ നിർണ്ണയിച്ച് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അനുതപിക്കുകയില്ല, പിൻമാറുകയുമില്ല.
29 കുതിരേച്ചവകരുെടയും വില്ലാളികള െടയും
ആരവം േഹതുവായി സകല നഗരവാസികള ം
ഓടിേപ്പാകുന്നു; അവർ പള്ളക്കാടുകളിൽ
െചന്ന് പാറകളിേന്മൽ കയറുന്നു; സകല
നഗരവും ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ആരും
അവിെട പാർക്കുന്നതുമില്ല. 30 “ഇങ്ങെന
ശൂന്യമായിേപ്പാകുേമ്പാൾ നീ എന്ത് െചയ്യ ം?
നീ രക്താംബരം ധരിച്ചാലും െപാന്നാഭരണം
അണിഞ്ഞാലും നിെന്റ കണ്ണിൽ മഷി
എഴുതിയാലും വ്യർത്ഥമായി നിനക്ക്
സൗന്ദര്യം വരുത്തുന്നു; നിെന്റ ജാരന്മാർ
നിെന്ന നിരസിച്ച് നിനക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നു. 31 ഈറ്റ േനാവു
കിട്ടിയവള െടയും കടിഞ്ഞൂൽകുട്ടിെയ
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്രപസവിക്കുന്നവള െടയും ഞരക്കംേപാെല
ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ േകട്ട ; െനടുവീർപ്പിട്ട ം
ൈകമലർത്തിയുംെകാണ്ട:് ‘അേയ്യാ കഷ്ടം!
എെന്റ ്രപാണൻ െകാലപാതകന്മാരുെട
മുമ്പിൽ ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു’ എന്ന് പറയുന്ന
സീേയാൻപു്രതിയുെടശബ്ദം തെന്ന”.

5
1 “ന്യായം ്രപവർത്തിക്കുകയും വിശ്വസ്തത
കാണിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻഉേണ്ടാ?അങ്ങെന
ഒരു മനുഷ്യെനകാണുേമാഎന്ന് െയരൂശേലമിെന്റ
വീഥികളിൽ ചുറ്റിനടന്ന് അേന്വഷിക്കുകയും
അതിെന്റ വിശാലസ്ഥലങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞു
അറിയുകയും െചയ്യ വിൻ; കണ്ടു എങ്കിൽ ഞാൻ
അതിേനാട് ക്ഷമിക്കും. 2 ‘യേഹാവയാണ’
എന്നു പറഞ്ഞാലും അവർ കപടമായിട്ടാണ്
സത്യം െചയ്യന്നത.് 3 യേഹാേവ, അങ്ങയുെട
കണ്ണ കൾ വിശ്വസ്തതയല്ലേയാ േനാക്കുന്നത?്
അവിടുന്ന് അവെര അടിച്ച എങ്കിലും
അവർക്ക് േവദനിച്ചില്ല; അവിടുന്ന് അവെര
ക്ഷയിപ്പിച്ച എങ്കിലും അവർക്ക് േബാധം
ൈകെക്കാള്ള വാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു; അവർ
അവരുെട മുഖം പാറെയക്കാൾ കടുപ്പമാക്കി;
മടങ്ങിവരുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലായിരുന്നു”.
4 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ: “ഇവർ അല്പന്മാർ,
ബുദ്ധിഹീനർ തെന്ന; അവർ യേഹാവയുെട
വഴിയും തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ന്യായവും
അറിയുന്നില്ല. 5ഞാൻ മഹാന്മാരുെട അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേരാടു സംസാരിക്കും; അവർ
യേഹാവയുെട വഴിയും തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
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ന്യായവും അറിയും” എന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
അവരും ഒന്നുേപാെല നുകം തകർത്ത് കയറു
െപാട്ടിച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 6 അതുെകാണ്ട്
കാട്ടിൽനിന്ന് ഒരു സിംഹം വന്ന് അവെര
െകാല്ല ം; മരു്രപേദശത്തിെല െചന്നായ് അവെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും; പുള്ളിപ്പ ലി അവരുെട
പട്ടണങ്ങൾെക്കതിെര പതിയിരിക്കും; അവയിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ട വരുന്ന എല്ലാവെരയും പറിച്ച
കീറിക്കളയും; അവരുെട അതി്രകമങ്ങൾ
വളെരയല്ലേയാ? അവരുെട പിൻമാറ്റങ്ങള ം
െപരുകിയിരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ നിേന്നാട്
ക്ഷമിക്കുന്നത് എങ്ങെന? നിെന്റ മക്കൾ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച,് ൈദവമല്ലാത്തവെയ െചാല്ലി സത്യം
െചയ്തുവരുന്നു; ഞാൻ അവെര േപാഷിപ്പിച്ച
സമയത്തുതെന്ന അവർ വ്യഭിചാരം െചയ്യ കയും
േവശ്യാഗൃഹങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി െചല്ല കയും
െചയ്തു. 8തിന്നുെകാഴുത്ത കുതിരകെളേപ്പാെല
അവർ മദിച്ച നടന്ന,് ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ
കൂട്ട കാരെന്റ ഭാര്യെയ േനാക്കി ചിനയ്ക്കുന്നു.
9 ഇവ നിമിത്തം ഞാൻ സന്ദർശിക്കാെത
ഇരിക്കുേമാ? ഇങ്ങെനയുള്ള ജനങ്ങേളാട്
ഞാൻ പകരം െചയ്യാതിരിക്കുേമാ” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 “അതിെന്റ
മുന്തിരി േതാട്ടങ്ങളിേന്മല ്*കയറി നശിപ്പിക്കുവിൻ;
എങ്കിലും മുടിച്ച കളയരുത;് അതിെന്റ
െകാമ്പുകെള നീക്കിക്കളയുവിൻ; അവ
യേഹാവയ്ക്കുള്ളവയല്ലേല്ലാ. 11 യി്രസാേയൽ
ഗൃഹവുംെയഹൂദാഗൃഹവുംഎേന്നാട് മഹാേ്രദാഹം

* 5. 10 േതാട്ടങ്ങളിേന്മല ്മതിലുകളിേന്മൽ
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െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 12 അവർ യേഹാവെയ
നിേഷധിച്ച പറഞ്ഞത:് “അത് അവനല്ല;
നമുക്കു േദാഷം വരുകയില്ല; നാം വാേളാ
ക്ഷാമേമാ കാണുകയുമില്ല”. 13 ്രപവാചകന്മാർ
കാറ്റായിത്തീരും; അവർക്ക് അരുളപ്പാടില്ല;
അവർക്ക് അങ്ങെന തെന്ന സംഭവിക്കെട്ട”.
14 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
ഈ വാക്കു പറഞ്ഞതുെകാണ്ട,് ഇതാ, ഞാൻ
നിെന്റ വായിൽ എെന്റ വചനങ്ങെള തീയും,
ഈ ജനെത്ത വിറകും ആക്കും; അവർ
അതിന് ഇരയായിത്തീരും”. 15 “യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേമ, ഞാൻ ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരു ജനതെയ
നിങ്ങള െടേനെര വരുത്തും”എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട:് ‘അത് സ്ഥിരതയുള്ള ജനത;
പുരാതനമായ ജനത; അവരുെട ഭാഷ നിനക്ക്
അറിഞ്ഞുകൂടാ; വാക്കു നീ ്രഗഹിക്കുകയുമില്ല
16 അവരുെട ആവനാഴി തുറന്ന ശവക്കുഴി;
അവർ എല്ലാവരും വീരന്മാരേ്രത. 17 നിെന്റ
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ഭക്ഷിേക്കണ്ട നിെന്റ
വിളവും ആഹാരവും അവർ ഭക്ഷിച്ച തീർക്കും;
അവർ നിെന്റആടുകെളയും കന്നുകാലികെളയും
തിന്നുകളയും; അവർ നിെന്റ മുന്തിരിവള്ളികള ം
അത്തിവൃക്ഷങ്ങള ം തിന്നും; നീ ആ്രശയിക്കുന്ന
നിെന്റഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങെളഅവർവാൾെകാണ്ടു
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 18 എന്നാൽ ആ നാളിലും
ഞാൻ നിങ്ങെള മുടിച്ച കളയുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 19 “നമ്മുെട
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ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരെമല്ലാം
നമ്മേളാടു െചയ്യ വാൻ സംഗതി എന്ത”് എന്നു
േചാദിക്കുേമ്പാൾ നീ അവേരാട്: “നിങ്ങള െട
ജനങ്ങള് † എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച് നിങ്ങള െട
േദശത്ത് അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത േദശത്ത് നിങ്ങൾ
അന്യജാതിക്കാെര േസവിേക്കണ്ടിവരും” എന്ന്
ഉത്തരം പറയണം.

20 നിങ്ങൾ യാേക്കാബ് ഗൃഹത്തിൽ
്രപസ്താവിച്ച് െയഹൂദയിൽ ്രപസിദ്ധമാേക്കണ്ടത:്
21 “കണ്ണണ്ടായിട്ട ം കാണാെതയും െചവി
ഉണ്ടായിട്ട ം േകൾക്കാെതയും ഇരിക്കുന്ന
മൂഢന്മാരും ബുദ്ധിഹീനന്മാരുമായ
ജനേമ, ഇതുേകൾക്കുവിൻ! 22 നിങ്ങൾ
എെന്ന ഭയെപ്പടുകയില്ലേയാ? എെന്റ
സന്നിധിയിൽ വിറയ്ക്കുകയില്ലേയാ” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് ഞാൻ കടലിന്
കവിഞ്ഞുകൂടാത്തവണ്ണം നിത്യ്രപമാണമായി
മണൽ അതിരാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു; തിരകൾ
അലച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല;എ്രതതെന്ന
ഇരച്ചാലും അതിെന മറികടക്കുകയില്ല. 23ഈ
ജനത്തിന് ശാഠ്യവും മത്സരവും ഉള്ള ഒരു ഹൃദയം
ഉണ്ട്; അവർ ശാഠ്യേത്താെട േപായിരിക്കുന്നു.
24 “മുന്മഴയും പിന്മഴയും നമുക്ക് അതത്
സമയത്തു തരുകയും െകായ്ത്തിനുള്ള കാലം
നിയമിച്ച തരുകയും െചയ്യന്നനമ്മുെടൈദവമായ
യേഹാവെയ നാം ഭയെപ്പടുക” എന്ന് അവർ
ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നതുമില്ല. 25 “ഇവ

† 5. 19 നിങ്ങള െടജനങ്ങള ്നിങ്ങള് 
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മാറിേപ്പാകുവാൻനിങ്ങള െടഅകൃത്യങ്ങൾതെന്ന
ആകുന്നു കാരണം; നിങ്ങള െട പാപങ്ങളാൽ
ഈ നന്മയ്ക്കു മുടക്കം വന്നിരിക്കുന്നു. 26എെന്റ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ദുഷ്ടന്മാെര കാണുന്നു;
അവർ േവടന്മാെരേപ്പാെല പതിയിരിക്കുന്നു;
അവർ കുടുക്കുവച്ച് മനുഷ്യെര പിടിക്കുന്നു.
27കൂട്ടിൽ പക്ഷികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല
അവരുെട വീട്ടിൽ വഞ്ചന നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
അങ്ങെന അവർ മഹാന്മാരും ധനവാന്മാരും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 28അവർ പുഷ്ടിവച്ച
മിനുത്തിരിക്കുന്നു; ദുഷ്കാര്യങ്ങളിൽ അവർ
കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവർ അനാഥന്മാർക്കു
ഗുണം വരത്തക്കവണ്ണം അവരുെട വ്യവഹാരം
നടത്തുന്നില്ല; ദരി്രദന്മാർക്ക് ന്യായപാലനം
െചയ്യന്നതുമില്ല. 29 ഇവ നിമിത്തം ഞാൻ
സന്ദർശിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ? ഇങ്ങെനയുള്ള
ജനതേയാടു ഞാൻ പകരം െചയ്യാെത
ഇരിക്കുേമാ”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

30 “വിസ്മയകരവും ഭയങ്കരവുമായുള്ളത്
േദശത്തു സംഭവിക്കുന്നു. 31 ്രപവാചകന്മാർ
വ്യാജമായി ്രപവചിക്കുന്നു; പുേരാഹിതന്മാർ
േസ്വച്ഛാധികാരം നടത്തുന്നു; എെന്റ ജനത്തിേനാ
അത് ഇഷ്ടം ആകുന്നു; എന്നാൽ അവസാനം
നിങ്ങൾഎന്ത് െചയ്യ ം?”.

6
1 “െബന്യാമീൻമക്കേള, െയരൂശേലമിെന്റ
നടുവിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുവിൻ; െതേക്കാവയിൽ
കാഹളം ഊതുവിൻ; േബത്ത്-ഹേഖെരമിൽ
തീ െകാണ്ടുള്ള ഒരടയാളം ഉയർത്തുവിൻ;
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വടക്കുനിന്ന് അനർത്ഥവും മഹാനാശവും
വരുന്നു. 2 സുന്ദരിയും സുഖേഭാഗിനിയുമായ
സീേയാൻപു്രതിെയ ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയും.
3 അവള െട അടുക്കൽ ഇടയന്മാർ
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങേളാടുകൂടി വരും; അവർ
ചുറ്റ ം അവൾെക്കതിെര കൂടാരം അടിക്കും;
അവർ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
സ്ഥലത്തു േമയിക്കും”. 4 “അതിെന്റ േനെര
യുദ്ധത്തിെനാരുങ്ങുവിൻ! എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ;
ഉച്ചയ്ക്കു തെന്ന നമുക്കു കയറിെച്ചല്ലാം!
അേയ്യാ കഷ്ടം! േനരം ൈവകി നിഴൽ
നീണ്ടുവരുന്നു. 5എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ! രാ്രതിയിൽ
നാം കയറിെച്ചന്ന് അതിെന്റ അരമനകെള
നശിപ്പിക്കുക!” 6 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം കല്പിക്കുന്നു: “വൃക്ഷങ്ങൾ
മുറിക്കുവിൻ! െയരൂശേലമിെനതിെര നിേരാധനം
ഉണ്ടാക്കുവിൻ! സന്ദർശിക്കെപ്പടുവാനുള്ള നഗരം
ഇതുതെന്ന; അതിെന്റ അകം മുഴുവനും പീഢനം
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 7 കിണറ്റിൽ പുതുെവള്ളം
നിറയുന്നതുേപാെല അതിൽ എേപ്പാഴും
പുതിയ ദുഷ്ടത നിറയുന്നു; സാഹസവും
കവർച്ചയും മാ്രതേമഅവിെട േകൾക്കുവാനുള്ള ;
എെന്റ മുമ്പിൽ എേപ്പാഴും സങ്കടവും മുറിവും
മാ്രതേമയുള്ള . 8 െയരൂശേലേമ, എെന്റ ഉള്ളം
നിെന്ന വിട്ട പിരിയാെതയും ഞാൻ നിെന്ന
ശൂന്യവും നിർജ്ജന്രപേദശവും ആക്കാെതയും
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ള ക”.
9 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പിെന
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മുന്തിരിപ്പഴംേപാെലഅരിച്ച പറിക്കും; മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നവെനേപ്പാെല നിെന്റ ൈക വീണ്ടും
വള്ളികളിേലക്കുനീട്ട ക. 10അവർ േകൾക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം ഞാൻ ആേരാട് സംസാരിച്ച്
താക്കീത് നൽേകണ്ടു? കാതുകൾ അടഞ്ഞു
േപാകയാൽ* ്രശദ്ധിക്കുവാൻ അവർക്ക്
കഴിയുകയില്ല; യേഹാവയുെട വചനം അവർക്ക്
നിന്ദ്യമായിരിക്കുന്നു; അവർക്ക് അതിൽ
ഇഷ്ടമില്ല. 11ആകയാൽ ഞാൻ യേഹാവയുെട
േ്രകാധംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അത്
അടക്കിവച്ച് ഞാൻ തളർന്നുേപായി;ഞാൻഅത്
വീഥികളിെല കുട്ടികളിേന്മലും യൗവനക്കാരുെട
സംഘത്തിേന്മലും ഒരുേപാെല െചാരിയും;
ഭർത്താവും ഭാര്യയും വൃദ്ധനും വേയാധികനും
കൂെട പിടിക്കെപ്പടും. 12 അവരുെട വീടുകള ം
നിലങ്ങള ം ഭാര്യമാരും എല്ലാം അന്യന്മാർക്ക്
ആയിേപ്പാകും; ഞാൻ എെന്റ ൈക േദശത്തിെല
നിവാസികള െട േനെര നീട്ട ം” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 13 “അവെരല്ലാവരും
ആബാലവൃദ്ധം ്രദവ്യാ്രഗഹികൾ ആകുന്നു;
്രപവാചകന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ഒരുേപാെല
വ്യാജം ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 14 സമാധാനം
ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ, ‘സമാധാനം സമാധാനം’
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ്, എെന്റ ജനത്തിെന്റ
മുറിവിനു ലഘുവായി ചികിത്സിക്കുന്നു.
15 േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ
ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരും; അവർ ലജ്ജിക്കുകേയാ
നാണംഅറിയുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല;അതുെകാണ്ട്

* 6. 10 കാതുകൾഅടഞ്ഞുേപാകയാൽകാതുകള ്ക്ക്പരിേച്ഛദന
ഇല്ലായ്കയാല് 



യിെരമ്യാവ് 6:16 xxvii യിെരമ്യാവ് 6:21

വീഴുന്നവരുെട ഇടയിൽ അവർ വീണുേപാകും;
ഞാൻ അവെര സന്ദർശിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർ
ഇടറിവീഴും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
16 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ വഴിയരികിൽ െചന്ന് നല്ലവഴി ഏെതന്ന്
േനാക്കുവിൻ; പഴയ പാതകൾ ഏെതന്ന് േചാദിച്ച്
അതിൽ നടക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങള െട
മനസ്സിനു വി്രശമം ലഭിക്കും”. അവേരാ:
“ഞങ്ങൾഅതിൽ നടക്കുകയില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു.
17 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാവല്ക്കാെര ആക്കി:
“കാഹളനാദം ്രശദ്ധിക്കുവിൻ” എന്നു കല്പിച്ച ;
എന്നാൽ അവർ: “ഞങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കുകയില്ല”
എന്നു പറഞ്ഞു. 18 “അതുെകാണ്ട് ജനതകേള,
േകൾക്കുവിൻ; സഭേയ, അവരുെട ഇടയിൽ
നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുെകാള്ള ക”. 19 “ഭൂമിേയ,
േകൾക്കുക; ഈ ജനം എെന്റ വചനങ്ങൾ
്രശദ്ധിക്കാെത എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
നിരസിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട,് ഞാൻ അവരുെട
വിചാരങ്ങള െട ഫലമായി അനർത്ഥം അവരുെട
േമൽ വരുത്തും”. 20 “െശബയിൽനിന്നു
കുന്തുരുക്കവും ദൂരേദശത്തുനിന്നു വയമ്പും
എനിക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നത് എന്തിന?് നിങ്ങള െട
േഹാമയാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് ്രപസാദമില്ല;
നിങ്ങള െട ഹനനയാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക്
ഇഷ്ടവുമില്ല”. 21 ആകയാൽ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ
ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ തടങ്കൽപ്പാറകൾ വയ്ക്കും;
പിതാക്കന്മാരും പു്രതന്മാരും ഒരുേപാെല
അതിേന്മൽ തട്ടിവീഴും; അയല്ക്കാരനും
കൂട്ട കാരനും ഒരുമിച്ച് നശിച്ച േപാകും”.
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22 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, വടക്കുേദശത്തുനിന്ന് ഒരു ജനത
വരുന്നു; ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു
മഹാജനത ഉണർന്നുവരും. 23 അവർ വില്ല ം
കുന്തവും എടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ ്രകൂരന്മാർ;
കരുണയില്ലാത്തവർ തെന്ന; അവരുെട ആരവം
കടൽേപാെല ഇരയ്ക്കുന്നു; സീേയാൻ പു്രതീ,
അവർ നിെന്റേനെര യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
ഓേരാരുത്തനും കുതിരപ്പ റത്തു കയറി
അണിനിരന്നു നില്ക്കുന്നു”. 24 അതിെന്റ
വാർത്ത േകട്ട് ഞങ്ങള െട ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച ;
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല മഹാവ്യസനവും
അതിേവദനയും ഞങ്ങെള പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
25 നിങ്ങൾ വയലിേലക്കു െചല്ലരുത;് വഴിയിൽ
നടക്കുകയുമരുത;് അവിെട ശ്രതുവിെന്റ
വാൾ നിമിത്തം ചുറ്റ ം ഭയം ഉണ്ട.് 26 എെന്റ
ജനത്തിെന്റപു്രതീ, രട്ട ടുത്ത് െവണ്ണീറിൽഉരുള ക;
ഏകജാതെനക്കുറിച്ച് എന്നേപാെലയുള്ള
ദുഃഖവും കഠിനമായ വിലാപവും കഴിക്കുക;
സംഹാരകൻ െപെട്ടന്ന് നമ്മുെടേനെര വരും.
27 “നീ എെന്റ ജനത്തിെന്റ നടപ്പ് പരീക്ഷിച്ച്
അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന അവരുെട
ഇടയിൽ ഒരു പരീക്ഷകനും മാറ്റ േനാക്കുന്നവനും
ആക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു. 28 അവെരല്ലാവരും
മഹാമത്സരികൾ, നുണപറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ;
അവർ െചമ്പും ഇരിമ്പും തെന്ന; അവെരല്ലാവരും
വഷളത്തം ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 29 ഉല
ഉ്രഗമായി ഊതുന്നു; തീയിൽനിന്നു വരുന്നത്
ഈയമേ്രത; ഊതിക്കഴിക്കുന്ന പണി െവറുെത;
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ദുഷ്ടന്മാർ നീങ്ങിേപ്പാകുന്നില്ലേല്ലാ. 30 യേഹാവ
അവെര ത്യജിച്ച കളഞ്ഞതുെകാണ്ട് അവർക്ക്
കറക്കൻെവള്ളിഎന്നു േപരാകും.

7
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ: 2 “നീ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വാതില്ക്കൽ നിന്നുെകാണ്ട്
ഈ വചനം വിളിച്ച പറയുക: ‘യേഹാവെയ
നമസ്കരിക്കുവാൻ ഈ വാതിലുകളിൽകൂടി
കടക്കുന്നവരായ എല്ലാ െയഹൂദയുമായുേള്ളാേര,
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് േകൾക്കുവിൻ.’
3 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങള െട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം
നന്നാക്കുവിൻ; എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
ഈ സ്ഥലത്തു വസിക്കുമാറാക്കും.
4 ‘യേഹാവയുെട മന്ദിരം, യേഹാവയുെട മന്ദിരം,
യേഹാവയുെട മന്ദിരം’ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
വ്യാജവാക്കുകളിൽ ആ്രശയിക്കരുത.്
5 നിങ്ങള െട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം നിങ്ങൾ
വാസ്തവമായി നന്നാക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
തമ്മിൽതമ്മിൽ ന്യായം നടത്തുന്നുെവങ്കിൽ,
6 പരേദശിെയയും അനാഥെനയും വിധവെയയും
പീഡിപ്പിക്കാെതയും കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
ഈ സ്ഥലത്ത് െചാരിയാെതയും നിങ്ങൾക്ക്
േദാഷത്തിനായി അന്യേദവന്മാേരാടു േചർന്ന്
നടക്കാെതയും ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, 7 ഞാൻ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത
േദശമായ ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങെള എന്നും
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എേന്നക്കും വസിക്കുമാറാക്കും. 8 നിങ്ങൾ
്രപേയാജനമില്ലാത്ത വ്യാജവാക്കുകളിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നു. 9 നിങ്ങൾ േമാഷ്ടിക്കുകയും
െകാലെചയ്യ കയും വ്യഭിചരിക്കുകയും
കള്ളസ്സത്യം െചയ്യ കയും ബാലിനു ധൂപം
കാട്ട കയും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത േദവന്മാേരാടു
േചർന്ന് നടക്കുകയും െചയ്യന്നു. 10 പിെന്ന വന്ന്
എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ
എെന്റ സന്നിധിയിൽ നിന്നുെകാണ്ട:് ‘ഞങ്ങൾ
രക്ഷെപട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്നു പറയുന്നത് ഈ
േമ്ലച്ഛതകെളല്ലാം െചേയ്യണ്ടതിന് തെന്നേയാ?
11 എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം
‘കള്ളന്മാരുെട ഗുഹ’ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
േതാന്നുന്നുേവാ? എനിക്കും അങ്ങെന തെന്ന
േതാന്നുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 “എന്നാൽആദിയിൽ എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരുന്ന
ശീേലാവിെല എെന്റ വാസസ്ഥലത്തു നിങ്ങൾ
െചന്ന് എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ
ദുഷ്ടതനിമിത്തം ഞാൻ അതിേനാട് െചയ്തതു
േനാക്കുവിൻ! 13 ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഈ
്രപവൃത്തികൾ എല്ലാം െചയ്യ കയും ഞാൻ
അതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും നിങ്ങേളാടു
സംസാരിച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ േകൾക്കാതിരിക്കുകയും
ഞാൻ നിങ്ങെള വിളിച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ ഉത്തരം
പറയാതിരിക്കുകയും െചയ്യ കെകാണ്ട,്
14 എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ
ആ്രശയിക്കുന്നതുമായ ഈ ആലയേത്താടും,
നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും
ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലേത്താടും
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ശീേലാവിേനാടു െചയ്തതുേപാെല ഞാൻ
െചയ്യ ം. 15 എ്രഫയീംസന്തതിയായ
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെരെയല്ലാം ഞാൻ
തള്ളിക്കളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങെളയും എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്നു ഞാൻ തള്ളിക്കളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 16 അതുെകാണ്ട്
നീ ഈ ജനത്തിനുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കരുത;്
അവർക്ക് േവണ്ടി യാചനയും ്രപാർത്ഥനയും
കഴിക്കരുത;് എേന്നാട് പക്ഷവാദം
െചയ്യ കയുമരുത;് ഞാൻ നിെന്റ അേപക്ഷ
േകൾക്കുകയില്ല. 17 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലുംഅവർ െചയ്യന്നത്
നീ കാണുന്നില്ലേയാ? 18 എനിക്ക് േകാപം
ജ്വലിക്കത്തക്കവണ്ണം, ആകാശരാജ്ഞിക്ക്
അപ്പം ചുേടണ്ടതിനും അന്യേദവന്മാർക്കു
പാനീയബലി പകേരണ്ടതിനും മക്കൾ
വിറകു െപറുക്കുകയും അപ്പന്മാർ തീ
കത്തിക്കുകയുംസ്്രതീകൾമാവുകുഴയ്ക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 19 എന്നാൽ അവർ എെന്നേയാ
മുഷിപ്പിക്കുന്നത?് സ്വന്തലജ്ജയ്ക്കായിട്ട് അവർ
അവെരത്തെന്നയല്ലേയാ മുഷിപ്പിക്കുന്നത”് എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 20 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയായ കർത്താവ് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, എെന്റ േകാപവും
എെന്റേ്രകാധവുംഈസ്ഥലത്ത് മനുഷ്യെന്റേമലും
മൃഗത്തിേന്മലും വയലിെല വൃക്ഷങ്ങളിേന്മലും
നിലത്തിെല വിളവിേന്മലും െചാരിയും; അത്
െകട്ട േപാകാെത ജ്വലിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും”.
21 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
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യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
ഹനനയാഗങ്ങേളാടു േഹാമയാഗങ്ങള ം കൂട്ടി
മാംസം തിന്നുവിൻ. 22ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
നാളിൽ േഹാമയാഗങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ
ഹനനയാഗങ്ങെളക്കുറിേച്ചാ അവേരാടു
സംസാരിക്കുകേയാ കല്പിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
23എെന്റ വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുവിൻ; എന്നാൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ൈദവമായും നിങ്ങൾ
എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും; നിങ്ങൾക്ക്
ശുഭമായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
കല്പിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുവിൻ”
എന്നിങ്ങെനയുള്ള കാര്യമാകുന്നു ഞാൻ
അവേരാടു കല്പിച്ചത്. 24 എന്നാൽ അവർ
അനുസരിക്കുകേയാ ്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചയ്യാെത
അവരുെട ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റആേലാചനയിലും
ദുശ്ശാഠ്യത്തിലും നടന്നു മുേമ്പാട്ടല്ല പിറേകാട്ട
തെന്ന െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 25 നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
പുറെപ്പട്ട നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും
ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും
്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ സകലദാസന്മാെരയും
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ച . 26എന്നിട്ട ം
എെന്ന േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ ്രശദ്ധിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത അവർ ദുശ്ശാഠ്യം കാട്ടി അവരുെട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികം േദാഷം
െചയ്തു. 27ഈവചനങ്ങൾഎല്ലാം നീഅവേരാടു
പറയുേമ്പാൾ അവർ നിനക്ക് െചവി തരുകയില്ല;
നീ അവെര വിളിക്കുേമ്പാൾ അവർ ഉത്തരം
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പറയുകയില്ല; 28 എന്നാൽ നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത്: “ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ ഉപേദശം
ൈകെക്കാള്ള കേയാ െചയ്യാത്ത ജനതയാകുന്നു
ഇത;് സത്യം നശിച്ച് അവരുെട വായിൽനിന്നും
നിർമ്മൂലമായിരിക്കുന്നു. 29 നിെന്റ തലമുടി
ക്രതിച്ച് എറിഞ്ഞുകളയുക; െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ
കയറി വിലാപം കഴിക്കുക; യേഹാവ തെന്റ
േ്രകാധത്തിെന്റ സന്തതിെയ ഉേപക്ഷിച്ച
തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 30 െയഹൂദാപു്രതന്മാർ
എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു െചയ്തു”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് എെന്റ
നാമത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആലയെത്ത
മലിനമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ അവരുെട
േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെളഅതിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു.
31 അവരുെട പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും
അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവർ െബൻ-
ഹിേന്നാം താഴ്വരയിലുള്ള േതാെഫത്തിെല
പൂജാഗിരികെള പണിതിരിക്കുന്നു; അത് ഞാൻ
കല്പിച്ചതല്ല; എെന്റ മനസ്സിൽ േതാന്നിയതുമല്ല.
32അതുെകാണ്ട് ഇനിഅതിന് േതാെഫത്ത്എന്നും
െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വര എന്നും േപരുപറയാെത
െകാലത്താഴ്വര എന്നു േപര് വിളിക്കുന്ന കാലം
വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് േവെറ
സ്ഥലംഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട്അവർേതാെഫത്തിൽ
ശവം അടക്കും. 33 എന്നാൽ ഈ ജനത്തിെന്റ
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
ഭൂമിയിെല കാട്ട മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും;
ആരും അവെയ ആട്ടിക്കളയുകയുമില്ല. 34അന്ന്
ഞാൻെയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും െയരൂശേലം
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വീഥികളിൽനിന്നും ആനന്ദേഘാഷവും
സേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റ സ്വരവും
മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും നീക്കിക്കളയും; േദശം
ശൂന്യമായിക്കിടക്കും”.

8
1 “ആ കാലത്ത് അവർ െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട അസ്ഥികള ം ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അസ്ഥികള ം പുേരാഹിതന്മാരുെട
അസ്ഥികള ം ്രപവാചകന്മാരുെട അസ്ഥികള ം
െയരൂശേലംനിവാസികള െട അസ്ഥികള ം
ശവക്കുഴികളിൽനിെന്നടുത്ത,് 2 അവർ
സ്േനഹിച്ചതും േസവിച്ചതും പിന്തുടർന്ന്
അേന്വഷിച്ചതും നമസ്കരിച്ചതുമായ സൂര്യനും
ച്രന്ദനും ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും
മുമ്പിൽ അവ നിരത്തിവക്കും; ആരും
അവെയ െപറുക്കിക്കൂട്ട കേയാ കുഴിച്ചിടുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല; അവ നിലത്തിനു
വളമായിത്തീരും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 3 “ഈ ദുഷ്ടവംശങ്ങളിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും,ഞാൻഅവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ തെന്ന, ജീവനല്ല
മരണം തെന്ന തിരെഞ്ഞടുക്കും” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
4 “നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത്: ‘യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരുത്തൻ
വീണാൽ എഴുേന്നല്ക്കുകയില്ലേയാ? ഒരുത്തൻ
വഴി െതറ്റിേപ്പായാൽ മടങ്ങിവരുകയില്ലേയാ?
5 െയരൂശേലമിെല ഈ ജനം നിരന്തരമായി
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പിന്മാറിയിരിക്കുന്നതും വഞ്ചന മുറുെക
പിടിച്ച െകാണ്ട് മടങ്ങിവരുവാൻ
മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്നതും എന്ത?് 6 ഞാൻ
്രശദ്ധവച്ച േകട്ട ; അവർ േനര് സംസാരിച്ചില്ല;
“അേയ്യാ ഞാൻ എന്താണ് െചയ്തത്?” എന്നു
പറഞ്ഞ് ആരും തെന്റ ദുഷ്ടതെയക്കുറിച്ച്
അനുതപിച്ചില്ല; കുതിര യുദ്ധത്തിനായി
പായുന്നതുേപാെല ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
വഴിക്കു തിരിയുന്നു. 7 ആകാശത്തിെല
െപരുഞാറ തെന്റകാലംഅറിയുന്നു;കുറു്രപാവും
മീവൽപക്ഷിയും െകാക്കും മടങ്ങിവരവിനുള്ള
സമയം അനുസരിക്കുന്നു; എെന്റ ജനേമാ
യേഹാവയുെട ന്യായം അറിയുന്നില്ല”. 8 “ഞങ്ങൾ
ജ്ഞാനികൾ; യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
ഞങ്ങള െട പക്കൽ ഉണ്ട”് എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുന്നത് എങ്ങെന? ശാസ്്രതിമാരുെട
വ്യാജമുള്ള എഴുത്തുേകാൽ അതിെന
വ്യാജമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. 9ജ്ഞാനികൾ
ലജ്ജിച്ച ്രഭമിച്ച പിടിക്കെപ്പടും; അവർ
യേഹാവയുെട വചനം ധിക്കരിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ;
അവരിൽ എന്ത് ജ്ഞാനമാണുള്ളത?്
10 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവരുെട ഭാര്യമാെര
അന്യന്മാർക്കും അവരുെട നിലങ്ങൾ അവെയ
ൈകവശമാക്കുന്നവർക്കും െകാടുക്കും; അവർ
ആബാലവൃദ്ധം ്രദവ്യാ്രഗഹികൾ ആകുന്നു;
്രപവാചകന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും ഒരുേപാെല
വ്യാജം ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 11 സമാധാനം
ഇല്ലാതിരിെക്ക ‘സമാധാനം സമാധാനം’ എന്നു
പറഞ്ഞ് അവർ എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട
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മുറിവിനു ലഘുവായി ചികിത്സിക്കുന്നു.
12 േമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിച്ചതുെകാണ്ട് അവർ
ലജ്ജിേക്കണ്ടിവരും; അവർ ഒരിക്കലും
ലജ്ജിച്ചിട്ടില്ല നാണം അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല;
അതുെകാണ്ട് വീഴുന്നവരുെട ഇടയിൽ അവർ
വീണുേപാകും; അവരുെട സന്ദർശനകാലത്ത്
അവർ ഇടറിവീഴും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 13 “ഞാൻ അവെര
കൂട്ടിവരുത്തും*” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ മുന്തിരിപ്പഴം
ഉണ്ടാവുകയില്ല; അത്തിവൃക്ഷത്തിൽ അത്തിപ്പഴം
ഉണ്ടാവുകയില്ല; ഇലയും വാടിേപ്പാകും; അവെര
ആ്രകമിക്കുന്നവെര ഞാൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു”.
14 “നാം അനങ്ങാതിരിക്കുന്നെതന്ത?്
കൂടിവരുവിൻ; നാം ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങളിൽ െചന്ന്
അവിെട നശിച്ച േപാകുക; നാം യേഹാവേയാടു
പാപം െചയ്യ കെകാണ്ട് നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നെമ്മ നഞ്ചുെവള്ളം† കുടിപ്പിച്ച്
നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 15 നാം സമാധാനത്തിനായി
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഒരു നന്മയും വന്നില്ല;
േരാഗശമനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ
ഇതാ, ഭീതി!” 16അവെന്റ കുതിരകള െട മുക്കുറ
ശബ്ദം ദാനിൽനിന്നു േകൾക്കുന്നു; അവെന്റ
ആൺകുതിരകള െട മദഗർജ്ജനംെകാണ്ടു
േദശെമല്ലാം വിറയ്ക്കുന്നു; അവ വന്ന്
േദശെത്തയും അതിലുള്ള സകലെത്തയും
നഗരെത്തയും അതിൽ വസിക്കുന്നവെരയും
വിഴുങ്ങിക്കളയും. 17 “ഞാൻ സർപ്പങ്ങെളയും
* 8. 13 കൂട്ടിവരുത്തുംസംഹരിച്ച കളയും † 8. 14 നഞ്ചുെവള്ളം
വിഷ്രദാവകം
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മ്രന്തം ഫലിക്കാത്ത അണലികെളയും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അയയ്ക്കും; അവ നിങ്ങെള കടിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 “അേയ്യാ,
എെന്റ സങ്കടത്തിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസം
വെന്നങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു; എെന്റ മനസ്സ
വല്ലാെത ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. 19 േകേട്ടാ,
ദൂരേദശത്തുനിന്ന് എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതി:
“സീേയാനിൽ യേഹാവ വസിക്കുന്നില്ലേയാ?
അവള െട രാജാവ് അവിെട ഇല്ലേയാ”
എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു. അവർ അവരുെട
വി്രഗഹങ്ങെളെക്കാണ്ടും അന്യേദശങ്ങളിെല
മിഥ്യാമൂർത്തികെളെക്കാണ്ടും എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ചെതന്തിന”്? 20 െകായ്ത്തുകഴിഞ്ഞു,
ഫലേശഖരവും കഴിഞ്ഞു; നാേമാ
രക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുമില്ല. 21 എെന്റ ജനത്തിെന്റ
പു്രതിയുെട മുറിവ് നിമിത്തം ഞാനും മുറിേവറ്റ്
ദുഃഖിച്ച നടക്കുന്നു; സ്തംഭനം എെന്ന
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 ഗിെലയാദിൽ ഔഷധം
ഇല്ലേയാ? അവിെട ൈവദ്യൻ ഇല്ലേയാ? എെന്റ
ജനത്തിൻ പു്രതിക്ക് േരാഗശമനം വരാെത
ഇരിക്കുന്നെതന്ത”്?

9
1 അേയ്യാ, എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയുെട
ഘാതകന്മാർനിമിത്തം രാവും പകലും
കരേയണ്ടതിന് എെന്റ തല െവള്ളവും എെന്റ
കണ്ണ് കണ്ണ നീരുറവും ആയിരുെന്നങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു! 2 അേയ്യാ, എെന്റ
ജനെത്ത വിട്ട േപാേകണ്ടതിന് മരുഭൂമിയിൽ
വഴിയാ്രതക്കാർക്കുള്ള ഒരു സ്രതം
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എനിക്ക് കിട്ടിെയങ്കിൽ െകാള്ളാമായിരുന്നു!
അവെരല്ലാവരും വ്യഭിചാരികള ം േ്രദാഹികള െട
കൂട്ടവുമല്ലേയാ?. 3 “അവർ വ്യാജത്തിനായി
നാവ് വില്ല േപാെല കുലക്കുന്നു; അവർ
സത്യത്തിനായിട്ടല്ലേദശത്ത്വീര്യംകാണിക്കുന്നത്;
അവർ ഒരു േദാഷം വിട്ട് മെറ്റാരു േദാഷത്തിന്
പുറെപ്പടുന്നു; അവർ എെന്ന അറിയുന്നില്ല”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 4 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ അയല ്ക്കാരെന
*സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഒരു സേഹാദരനിലും
നിങ്ങൾ ആ്രശയിക്കരുത;് ഓേരാ സേഹാദരനും
ഉപായം ്രപവർത്തിക്കുന്നു; ഓേരാ കൂട്ട കാരനും
നുണപറഞ്ഞു നടക്കുന്നു. 5 അവർ
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ കൂട്ട കാരെന
ചതിക്കും; സത്യം സംസാരിക്കുകയുമില്ല;
വ്യാജം സംസാരിക്കുവാൻ അവർ
നാവിെന അഭ്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നീതിേകട്
്രപവർത്തിക്കുവാൻ അവർ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു.
6നിെന്റ വാസം വഞ്ചനയുെട നടുവിൽആകുന്നു;
വഞ്ചനനിമിത്തം അവർ എെന്ന അറിയുവാൻ
വിസമ്മതിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 7 അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ
ഞാൻഅവെര ഉരുക്കി േശാധനകഴിക്കും; എെന്റ
ജനത്തിെന്റ പു്രതിക്കു േവണ്ടി എനിക്ക് മെറ്റന്തു
െചയ്യ വാൻ സാധിക്കും? 8 അവരുെട നാവ്
മരണകരമായ അസ്്രതമാകുന്നു; അത് വഞ്ചന
സംസാരിക്കുന്നു; വായ്െകാണ്ട് ഓേരാരുത്തനും

* 9. 4 അയല് ക്കാരെന
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അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട് സമാധാനം
സംസാരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ
അവനായി പതിയിരിക്കുന്നു. 9 ഇവ നിമിത്തം
ഞാൻ അവെര സന്ദർശിക്കാെത ഇരിക്കുേമാ?
ഇങ്ങെനയുള്ള ജനതേയാടു ഞാൻ പകരം
െചയ്യാെത ഇരിക്കുേമാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 10 “പർവ്വതങ്ങെളക്കുറിച്ച
ഞാൻ കരച്ചിലും വിലാപവും മരുഭൂമിയിെല
േമച്ചിൽപുറങ്ങെളക്കുറിച്ച ്രപലാപവും
തുടങ്ങും; ആരും വഴിേപാകാത്തവണ്ണം അവ
െവന്തുേപായിരിക്കുന്നു; കന്നുകാലികള െട
ശബ്ദം േകൾക്കുന്നില്ല; ആകാശത്തിെല
പക്ഷികള ം മൃഗങ്ങള ം എല്ലാം അവിടം വിട്ട
േപായിരിക്കുന്നു. 11 ഞാൻ െയരൂശേലമിെന
കൽക്കുന്നുകള ം കുറുനരികള െട പാർപ്പിടവും
ആക്കും; ഞാൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെള
നിവാസികൾ ഇല്ലാെതയാകുംവിധം
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 12 ഇതു ്രഗഹിക്കുവാൻ
തക്ക ജ്ഞാനമുള്ളവൻ ആര?് അത്
്രപസ്താവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവയുെട
വായ് ആേരാട് അരുളിെച്ചയ്തു? ആരും
വഴിേപാകാത്തവിധം േദശം നശിച്ച്
മരുഭൂമിേപാെല െവന്തുേപാകുവാൻ സംഗതി
എന്ത?്” 13 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത:് “ഞാൻ
അവരുെട മുമ്പിൽ വച്ച ന്യായ്രപമാണം അവർ
ഉേപക്ഷിച്ച് എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുകേയാ
അത് അനുസരിച്ച നടക്കുകേയാ െചയ്യാെത
14 അവരുെട ഹൃദയത്തിെന്റ ശാഠ്യെത്തയും
അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ അവെര
അഭ്യസിപ്പിച്ച ബാല ് വി്രഗഹങ്ങെളയും
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അനുസരിച്ച നടന്നു;” അതുെകാണ്ട്
15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ഈ ജനെത്ത കാഞ്ഞിരം†െകാണ്ട് േപാഷിപ്പിച്ച്
നഞ്ചുെവള്ളം കുടിപ്പിക്കും. 16 അവരും
അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരും അറിയാത്ത
ജനതകള െട ഇടയിൽ ഞാൻ അവെര ചിതറിച്ച്,
അവെര മുടിക്കുേവാളം അവരുെട പിന്നാെല
വാൾ അയയ്ക്കും”. 17 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച വിലപിക്കുന്ന സ്്രതീകെള
വിളിച്ച വരുത്തുവിൻ; സാമർത്ഥ്യമുള്ള
സ്്രതീകെള ആളയച്ച് വരുത്തുവിൻ. 18 നമ്മുെട
കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ നീർ ഒഴുകത്തക്കവിധവും
നമ്മുെട കൺേപാളയിൽനിന്നു െവള്ളം
കവിെഞ്ഞാഴുകത്തക്കവിധവും അവർ
ബദ്ധെപ്പട്ട വിലാപം കഴിക്കെട്ട.
19 സീേയാനിൽനിന്ന് ഒരു വിലാപം േകൾക്കുന്നു;
“നാം എ്രത ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; നാം
അത്യന്തം നാണിച്ചിരിക്കുന്നു; നാം േദശം
വിട്ട േപായേല്ലാ; നമ്മുെട നിവാസങ്ങൾ
അവർ തള്ളിയിട്ട കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
20 എന്നാൽ സ്്രതീകേള, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട െചവി
അവിടുെത്ത വായിെല വചനം ്രശദ്ധിക്കെട്ട;
നിങ്ങള െട പു്രതിമാെര വിലാപവും ഓേരാ
സ്്രതീയും അവള െട കൂട്ട കാരിെയ ്രപലാപവും
അഭ്യസിപ്പിക്കുവിൻ. 21 വിശാലസ്ഥലത്തുനിന്നു

† 9. 15 കാഞ്ഞിരംൈകപ്പള്ളഫലം ഉണ്ടാകുന്നവൃക്ഷം
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കുഞ്ഞുങ്ങെളയും വീഥികളിൽനിന്നു
യുവാക്കെളയും േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിന് മരണം
നമ്മുെട കിളിവാതിലുകളിൽകൂടി കയറി നമ്മുെട
അരമനകളിേലക്കു ്രപേവശിച്ചിരിക്കുന്നു.
22 മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങൾ വയലിെല
ചാണകംേപാെലയും, െകായ്ത്തുകാരെന്റ
പിന്നിെല കതിർമണിേപാെലയും വീഴും;
ആരും അവെയ കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയില്ല എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട”് എന്നു പറയുക.
23 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജ്ഞാനി തെന്റജ്ഞാനത്തിൽ ്രപശംസിക്കരുത;്
ബലവാൻ തെന്റ ബലത്തിൽ ്രപശംസിക്കരുത;്
ധനവാൻ തെന്റ ധനത്തിലും ്രപശംസിക്കരുത.്
24 ്രപശംസിക്കുന്നവേനാ: യേഹാവയായ
ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും നീതിയും
്രപവർത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന എെന്ന
്രഗഹിച്ചറിയുന്നതിൽ തെന്ന ്രപശംസിക്കെട്ട;
ഇതിൽഅല്ലേയാ എനിക്ക് ്രപസാദമുള്ളത”്എന്നു
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 25 ഇതാ ഈജിപ്റ്റ,്
െയഹൂദാ, ഏേദാം, അേമ്മാന്യർ, േമാവാബ്,
തലയുെട അരികു വടിക്കുന്ന മരുഭൂനിവാസികൾ
എന്നിങ്ങെന അ്രഗചർമ്മേത്താടുകൂടിയ
സകല പരിേച്ഛദനക്കാെരയും ഞാൻ
ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള കാലം വരുന്നു.
26 സകലജനതകള ം അ്രഗചർമ്മികളല്ലേയാ?;
എന്നാൽ യി്രസാേയൽഗൃഹം മുഴുവനും
ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ളവരാകുന്നു‡” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
‡ 9. 26 ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ളവരാകുന്നു ഹൃദയത്തിൽ
അ്രഗചർമ്മികളാകുന്നു
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10
1 “യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, യേഹാവ നിങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചയ്യന്ന വചനം േകൾക്കുവിൻ!
2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ജനതകള െട വഴി പഠിക്കരുത;് ആകാശത്തിെല
ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് ്രഭമിക്കരുത;് ജനതകൾ
അല്ലേയാ അവ കണ്ടു ്രഭമിക്കുന്നത.്
3 ജനതകള െട ചട്ടങ്ങൾ മിഥ്യാമൂർത്തിെയ
സംബന്ധിച്ചാകുന്നു; അത് ഒരുവൻ കാട്ടിൽനിന്നു
െവട്ടിെക്കാണ്ടുവന്നമരവും,ആശാരി ഉളിെകാണ്ടു
െചയ്ത പണിയും അേ്രത. 4 അവർ അതിെന
െവള്ളിയും െപാന്നുംെകാണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു;
അത് ഇളകാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ
അതിെന ആണിയും ചുറ്റികയുംെകാണ്ട്
ഉറപ്പിക്കുന്നു. 5 അവ െവള്ളരിേത്താട്ടത്തിെല
േനാക്കുകുത്തിേപാെലയാകുന്നു; അവ
സംസാരിക്കുന്നില്ല; അവയ്ക്കു നടക്കുവാൻ
കഴിവില്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവെയ
ചുമന്നുെകാണ്ടു േപാകണം; അവെയ
ഭയെപ്പടരുത;് ഒരു േദാഷവും െചയ്യ വാൻ
അവയ്ക്കു കഴിയുകയില്ല; ഗുണം െചയ്യ വാനും
അവയ്ക്കു ്രപാപ്തിയില്ല”. 6 യേഹാേവ,
അേങ്ങക്കു തുല്യനായി ആരുമില്ല; അവിടുന്ന്
വലിയവനും അവിടുെത്ത നാമം അത്യന്തം
ശക്തിയുള്ളതും ആകുന്നു. 7 ജനതകള െട
രാജാേവ,ആര്അങ്ങെയഭയെപ്പടാെതയിരിക്കും?
അത് അേങ്ങക്കു േയാഗ്യമാകുന്നു;
ജനതകള െട സകലജ്ഞാനികളിലും അവരുെട
സകലരാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങേയാടു തുല്യനായി
ആരും ഇല്ല. 8അവർ ഒരുേപാെല മൃഗ്രപായരും
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േഭാഷന്മാരും ആകുന്നു; മിഥ്യാമൂർത്തികള െട
ഉപേദശേമാ മരക്കഷണമേ്രത. 9തർശീശിൽനിന്ന്
അടിച്ച പരത്തിയ െവള്ളിയും ഊഫാസിൽനിന്ന്
െപാന്നും െകാണ്ടുവരുന്നു; അത്
കൗശലപ്പണിക്കാരെന്റയും തട്ടാെന്റയും
ൈകപ്പണി തെന്ന; നീലയും രക്താംബരവും
അവയുെട ഉടുപ്പ്; അവെയല്ലാം
കൗശലപ്പണിക്കാരുെട പണിതെന്ന.
10 യേഹാവേയാ സത്യൈദവം; അവിടുന്ന്
ജീവനുള്ള ൈദവവും ശാശ്വതരാജാവും
തെന്ന; അവിടുെത്ത േ്രകാധത്താൽ ഭൂമി
നടുങ്ങുന്നു; ജനതകൾക്ക് അവിടുെത്ത
ഉ്രഗേകാപം സഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല.
11ആകാശെത്തയും ഭൂമിെയയും നിർമ്മിക്കാത്ത
േദവന്മാേരാ ഭൂമിയിൽനിന്നും ആകാശത്തിൻ
കീഴിൽനിന്നും നശിച്ച േപാകും” എന്നിങ്ങെന
അവേരാടു പറയുവിൻ. 12 അവിടുന്ന് തെന്റ
ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ച ; തെന്റ
ജ്ഞാനത്താൽ ഭൂമണ്ഡലെത്ത സ്ഥാപിച്ച ;
തെന്റ വിേവകത്താൽ ആകാശെത്ത വിരിച്ച .
13അവിടുന്ന് തെന്റ നാദം പുറെപ്പടുവിക്കുേമ്പാൾ
ആകാശത്ത് െവള്ളത്തിെന്റ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു;
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് അവിടുന്ന് നീരാവി
െപാങ്ങുമാറാക്കുന്നു; മഴയ്ക്കു മിന്നൽ
ഉണ്ടാക്കി, തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് കാറ്റ
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. 14 ഏതു മനുഷ്യനും
മൃഗ്രപായനും, പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും
ആകുന്നു;തട്ടാന്മാെരാെക്കയും വി്രഗഹംനിമിത്തം
ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു; അവർ വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
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വി്രഗഹം വ്യാജമായതുെകാണ്ടേ്രത;
അവയിൽ ശ്വാസവുമില്ല. 15 അവ മായയും
വ്യർത്ഥ്രപവൃത്തിയുംതെന്ന;ശിക്ഷയുെടകാലത്ത്
അവ നശിച്ച േപാകും. 16 യാേക്കാബിെന്റ
ഓഹരിയായവൻഅവെയേപ്പാെലയല്ല;അവിടുന്ന്
സർവ്വെത്തയും നിർമ്മിച്ചവൻ; യി്രസാേയൽ
അവിടുെത്തഅവകാശേഗാ്രതം;ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം.
17 ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ടവേള, നിലത്തുനിന്നു നിെന്റ
ഭാണ്ഡം എടുത്തുെകാള്ള ക”. 18 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ഈ ്രപാവശ്യം േദശത്തിെല നിവാസികെള
കവിണയിൽ വച്ച് എറിഞ്ഞുകളയുകയും,
അവർ മനം തിരിയത്തക്കവണ്ണം അവെര
ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും െചയ്യ ം. 19 എെന്റ
മുറിവുനിമിത്തം എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
എെന്റ മുറിവ് വ്യസനകരമാകുന്നു; എങ്കിലും:
“അത് എെന്റ േരാഗം! ഞാൻ അത് സഹിേച്ച
മതിയാവു” എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 20 എെന്റ
കൂടാരം കവർച്ചയായിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ കയറുകൾ െപാട്ടിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
എെന്റ മക്കൾ എെന്ന വിട്ട േപായി; അവർ
ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു; ഇനി എെന്റ കൂടാരം
അടിക്കുവാനും തിരശ്ശീല നിവിർക്കുവാനും
ആരുമില്ല. 21ഇടയന്മാർ മൃഗ്രപായരായിത്തീർന്നു;
യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നില്ല; അതുെകാണ്ട്
അവർ കൃതാർത്ഥരായില്ല; അവരുെട
ആട്ടിൻകൂട്ടം എല്ലാം ചിതറിേപ്പായി. 22 േകേട്ടാ,
ഒരു ്രശുതി: “ഇതാ, െയഹൂദപട്ടണങ്ങൾ
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ശൂന്യവും കുറുക്കന്മാരുെട പാർപ്പിടവും
ആേക്കണ്ടതിന് അത് വടക്കുനിന്ന് ഒരു
മഹാേകാലാഹലവുമായി വരുന്നു. 23 യേഹാേവ,
മനുഷ്യന് തെന്റ വഴിയും നടക്കുന്നവനു തെന്റ
കാലടികൾ നിയ്രന്തിക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 24 യേഹാേവ,
ഞാൻ ഇല്ലാെതയായിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
അവിടുന്ന് എെന്ന േകാപേത്താെടയല്ല
ന്യായേത്താെട ശിക്ഷിക്കണേമ. 25 അങ്ങെയ
അറിയാത്ത ജനതകള െടേമലും അവിടുെത്ത
നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കാത്ത വംശങ്ങള െടേമലും
അവിടുെത്ത േ്രകാധം പകരണേമ; അവർ
യാേക്കാബിെന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞുവേല്ലാ; അവർ
അവെനവിഴുങ്ങിനശിപ്പിച്ച്അവെന്റവാസസ്ഥലം
ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

11
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട:് 2 “ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
നിങ്ങൾ േകട്ട് െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും
െയരൂശേലം നിവാസികേളാടും
്രപസ്താവിക്കുവിൻ. 3നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത്
എെന്തന്നാൽ: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. ഈ
നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ േകട്ടനുസരിക്കാത്ത
മനുഷ്യൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 4 നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെര ഇരിമ്പുചൂളയായ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ
അവെയ അവേരാടു കല്പിച്ച : നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്കു േകട്ടനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു
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കല്പിച്ചതുേപാെലസകലവും െചയ്യ വിൻ;എന്നാൽ
നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ൈദവവും ആയിരിക്കും” എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
5 ഇന്നുള്ളതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർക്ക് പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
േദശം െകാടുക്കും എന്ന് ഞാൻ അവേരാടു
െചയ്ത സത്യം നിവർത്തിേക്കണ്ടതിനു തെന്ന”.
അതിന് ഞാൻ: “ആേമൻ, യേഹാേവ,”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 6 അേപ്പാൾ
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ
വീഥികളിലും ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം
വിളിച്ച പറയുക: ‘ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
േകട്ട് െചയ്തുെകാള്ള വിൻ.’ 7ഞാൻ നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവെരയും ഞാൻ
അതികാലത്തും ഇടവിടാെതയും അവേരാട:്
“എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുവിൻ” എന്നു പറഞ്ഞ്
സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 എന്നാൽ അവർ
അനുസരിക്കുകയും െചവി ചായിക്കുകയും
െചയ്യാെത ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെന്റ ശാഠ്യ്രപകാരം നടന്നു;
അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവേരാടു െചയ്യ വാൻ
കല്പിച്ചതും അവർ െചയ്യാെതയിരുന്നതുമായ
ഈ നിയമത്തിെന്റ വചനങ്ങെളേപ്പാെല എല്ലാം
ഞാൻ അവരുെട േമൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു”.
9യേഹാവ പിെന്നയുംഎേന്നാട്അരുളിെച്ചയ്തത:്
“െയഹൂദാപുരുഷന്മാരുെട ഇടയിലും
െയരൂശേലംനിവാസികള െട ഇടയിലും ഒരു
കൂട്ട െകട്ട കണ്ടിരിക്കുന്നു. 10 അവർ എെന്റ



യിെരമ്യാവ് 11:11 xlvii യിെരമ്യാവ് 11:16

വചനങ്ങൾ േകട്ടനുസരിക്കാത്ത പൂർവ്വ
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങളിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്,
അന്യേദവന്മാെര േസവിക്കുവാൻ അവേരാടു
േചർന്നിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവരുെട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാേരാട് െചയ്ത നിയമം യി്രസാേയൽ
ഗൃഹവും െയഹൂദാഗൃഹവും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു”.
11 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “രക്ഷെപടുവാൻ കഴിയാത്ത
ഒരനർത്ഥം ഞാൻ അവർക്ക് വരുത്തും; അവർ
എേന്നാട് നിലവിളിച്ചാലും ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല.
12 അേപ്പാൾ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങള ം െയരൂശേലം
നിവാസികള ം െചന്ന്, അവർ ധൂപം കാട്ടിവന്ന
േദവന്മാേരാടു നിലവിളിക്കും; എങ്കിലും
അവർ അവെര അനർത്ഥകാലത്തു
രക്ഷിക്കുകയില്ല. 13 െയഹൂദേയ, നിെന്റ
പട്ടണങ്ങള െട എണ്ണേത്താളം നിനക്ക്
േദവന്മാരുണ്ട;് െയരൂശേലമിെല വീഥികള െട
എണ്ണേത്താളം നിങ്ങൾആ ലജ്ജാവി്രഗഹത്തിനു
ബലിപീഠങ്ങെള, ബാലിനു ധൂപം കാട്ട വാനുള്ള
പീഠങ്ങെളതെന്നതീർത്തിരിക്കുന്നു. 14അതിനാൽ
നീ ഈ ജനത്തിനുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കരുത;്
അവർക്ക് േവണ്ടി യാചനേയാ പക്ഷവാദേമാ
കഴിക്കുകയുമരുത;് അവർ അനർത്ഥംനിമിത്തം
എേന്നാട് നിലവിളിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
േകൾക്കുകയില്ല. 15 എെന്റ ്രപിയക്ക് എെന്റ
ആലയത്തിൽ എന്ത് കാര്യം? അവൾ
പലേരാടുംകൂടി ദുഷ്കർമ്മം െചയ്തുവേല്ലാ;
വിശുദ്ധമാംസം നിെന്ന വിട്ട േപായിരിക്കുന്നു;
േദാഷം െചയ്യ േമ്പാൾ നീ ഉല്ലസിക്കുന്നു.
16 ‘മേനാഹര ഫലങ്ങളാൽ േശാഭിതമായ പച്ച
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ഒലിവുവൃക്ഷം’ എന്ന് യേഹാവ നിനക്ക് േപർ
വിളിച്ചിരുന്നു; എന്നാൽ മഹാേകാലാഹലേത്താെട
അവൻ അതിന് തീ വച്ച കളഞ്ഞു; അതിെന്റ
െകാമ്പുകള ം ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
17 യി്രസാേയൽ ഗൃഹവും െയഹൂദാഗൃഹവും
ബാലിനു ധൂപം കാട്ടി എെന്ന േകാപിപ്പിച്ചതിനാൽ
േദാഷം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ
നിെന്ന നട്ടിരിക്കുന്ന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
നിനക്ക്അനർത്ഥം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 18യേഹാവ
എനിക്ക് െവളിെപ്പടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അത്
അറിഞ്ഞ;് അങ്ങ് അവരുെട ്രപവൃത്തികൾ
അെന്നനിക്കു കാണിച്ച തന്നു. 19 ഞാേനാ
അറുക്കുവാൻ െകാണ്ടുേപാകുന്ന ഇണക്കമുള്ള
കുഞ്ഞാടുേപാെല ആയിരുന്നു; ‘അവെന്റ
േപർ ആരും ഓർക്കാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്
നാം വൃക്ഷെത്ത ഫലേത്താടുകൂടി
നശിപ്പിച്ച് ജീവനുള്ളവരുെട േദശത്തുനിന്ന്
േഛദിച്ച കളയുക’ എന്ന് അവർ എെന്റ േനെര
ഉപായം നിരൂപിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതുമില്ല.
20 നീതിേയാെട ന്യായം വിധിക്കുകയും
അന്തരംഗവും ഹൃദയവും േശാധനകഴിക്കുകയും
െചയ്യന്ന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ, അവിടുന്ന്
അവേരാടു െചയ്യന്ന ്രപതികാരം ഞാൻ
കാണുമാറാകെട്ട; ഞാൻ എെന്റ വ്യവഹാരം
അങ്ങെയ േബാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
21 അതുെകാണ്ട:് “നീ ഞങ്ങള െട കയ്യാൽ
മരിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കരുത”് എന്നു പറഞ്ഞ്
നിനക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്ന
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അനാേഥാത്തുകാെരക്കുറിച്ച് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 22 “ഞാൻ
അവെര സന്ദർശിക്കും; യൗവനക്കാർ
വാൾെകാണ്ടു മരിക്കും; അവരുെട പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ക്ഷാമംെകാണ്ടു മരിക്കും. 23ഞാൻ
അനാേഥാത്തുകാെര സന്ദർശിക്കുന്ന കാലത്ത്
അവർക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തുന്നതുെകാണ്ട്
അവരിൽ ഒരു േശഷിപ്പ ം ഉണ്ടാകുകയില്ല” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

12
1 യേഹാേവ ഞാൻ അങ്ങേയാടു വാദിച്ചാൽ
അവിടുന്ന് നീതിമാനായിരിക്കും; എങ്കിലും
ന്യായങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങേയാട്
േചാദിക്കുവാൻ തുനിയുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരുെട
വഴി ശുഭമായിരിക്കുവാൻ സംഗതി
എന്ത?് േ്രദാഹം ്രപവർത്തിക്കുന്നവെരല്ലാം
നിർഭയരായിരിക്കുന്നെതന്ത?് 2 അങ്ങ്
അവെര നട്ട ; അവർ േവരൂന്നി വളർന്ന്
ഫലം കായ്ക്കുന്നു; അവരുെട വായിൽ
അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനായും അന്തരംഗത്തിൽ
ദൂരസ്ഥനായും ഇരിക്കുന്നു. 3 എന്നാൽ
യേഹാേവ,എെന്നഅങ്ങ് അറിയുന്നു;അവിടുന്ന്
എെന്ന കണ്ട് അവിടുെത്ത സന്നിധിയിൽ
എെന്റ ഹൃദയെത്ത േശാധനെചയ്യന്നു;
അറുക്കുവാനുള്ള ആടുകെളേപ്പാെല അവെര
വലിച്ചിഴയ്ക്കണേമ; െകാലദിവസത്തിനായി
അവെര ഒരുക്കണേമ. 4 േദശം ദുഃഖിക്കുന്നതും
നിലത്തിെല സസ്യെമാെക്കയും വാടുന്നതും
എ്രതേത്താളം? നിവാസികള െട ദുഷ്ടതനിമിത്തം
മൃഗങ്ങള ം പക്ഷികള ം നശിച്ച േപാകുന്നു; ഇവൻ
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ഞങ്ങള െട അവസാനം കാണുകയില്ല” എന്ന്
അവർപറയുന്നു. 5 “കാലാള കേളാടുകൂടിഓടിയിട്ട്
നീ ക്ഷീണിച്ച േപായാൽ, കുതിരകേളാട് എങ്ങെന
മത്സരിേച്ചാടും? സമാധാനമുള്ള േദശത്ത് നീ
നിർഭയനായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ േയാർദ്ദാെന്റ
വൻകാട്ടിൽ നീ എന്ത് െചയ്യ ം?” 6 “നിെന്റ
സേഹാദരന്മാരും പിതൃഭവനവും നിേന്നാട് േ്രദാഹം
െചയ്തിരിക്കുന്നു; അവരും നിെന്റ പിന്നാെല
ആർപ്പ വിളിക്കുന്നു;അവർനിേന്നാട് മധുരവാക്കു
പറഞ്ഞാലും അവെര വിശ്വസിക്കരുത.് 7ഞാൻ
എെന്റ ആലയെത്ത ഉേപക്ഷിച്ച,് എെന്റ
അവകാശെത്ത ത്യജിച്ച,് എെന്റ ്രപാണ്രപിയെയ
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 8എെന്റ
അവകാശം എനിക്ക് കാട്ടിെല സിംഹംേപാെല
ആയിരിക്കുന്നു; അത് എെന്റ േനെര
ഗർജ്ജിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അതിെന
െവറുക്കുന്നു. 9 എെന്റ അവകാശം എനിക്ക്
പുള്ളിക്കഴുകെനേപ്പാെലേയാ*? കഴുകന്മാർ
അതിെന ചുറ്റിയിരിക്കുന്നുേവാ? നിങ്ങൾ
െചന്ന് എല്ലാ കാട്ട മൃഗങ്ങെളയും കൂട്ടി, അവെര
വിഴുങ്ങുവാൻ വരുവിൻ. 10അേനകം ഇടയന്മാർ
എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം നശിപ്പിക്കുകയും
എെന്റ ഓഹരി ചവിട്ടിക്കളയുകയും,
എെന്റ മേനാഹരമായ ഓഹരിെയ
ശൂന്യമരുഭൂമിയാക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
11 അവർ അതിെന ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു;
ശൂന്യമായിത്തീർന്നതിനാൽ അത് എേന്നാട്

* 12. 9 പുള്ളിക്കഴുകെനേപ്പാെലേയാകഴുതപ്പ ലിെയേപ്പാെലേയാ
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സങ്കടം പറയുന്നു; ആരും ്രശദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ
േദശം എല്ലാം ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നു.
12കവർച്ചക്കാർ മരുഭൂമിയിെല െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ
എല്ലായിടവും വന്നിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട
വാൾ േദശെത്ത ഒരറ്റംമുതൽ മേറ്റഅറ്റം വെര
തിന്നുകളയുന്നു; ഒരു ജഡത്തിനും സമാധാനം
ഇല്ല. 13അവർ േഗാതമ്പു വിതച്ച,് മുള്ള െകായ്തു;
അവർ ്രപയാസെപ്പട്ട ; ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല;
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം അവർ
അവരുെട† വിളവിെനക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കും”.
14 ഞാൻ എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിനു
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന അവകാശെത്ത െതാടുന്ന
ദുഷ്ടന്മാരായ എെന്റ എല്ലാ അയൽക്കാെരയും
കുറിച്ച് യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ അവെര അവരുെട േദശത്തുനിന്ന്
പറിച്ച കളയും; െയഹൂദാഗൃഹെത്ത ഞാൻ
അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് പറിച്ച കളയും.
15അവെര പറിച്ച കളഞ്ഞ േശഷം ഞാൻ വീണ്ടും
അവേരാടു കരുണ കാണിച്ച് ഓേരാരുത്തെന
അവനവെന്റ അവകാശത്തിേലക്കും
േദശത്തിേലക്കും തിരിച്ച വരുത്തും. 16 അവർ
എെന്റ ജനെത്ത ബാലിെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം
െചയ്യ വാൻ പഠിപ്പിച്ചതുേപാെല, ‘യേഹാവയാണ’
എന്ന് എെന്റ നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യ വാൻ
തക്കവണ്ണം എെന്റ ജനത്തിെന്റ വഴികെള
താത്പര്യേത്താെട പഠിക്കുെമങ്കിൽ,അവർഎെന്റ
ജനത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കും.
17 അവർ േകട്ടനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ, ഞാൻ
† 12. 13 അവർഅവരുെട നിങ്ങള് നിങ്ങള െട
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ആ ജനതെയ പറിച്ച് നശിപ്പിച്ച കളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

13
1 യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ െചന്ന്,
ചണനൂൽെകാണ്ടുള്ള ഒരു അരക്കച്ച വാങ്ങി
നിെന്റ അരയ്ക്ക് െകട്ട ക; അത് െവള്ളത്തിൽ
ഇടരുത”് എന്നു കല്പിച്ച . 2 അങ്ങെന ഞാൻ
യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം ഒരു കച്ച വാങ്ങി
അരയ്ക്ക് െകട്ടി. 3 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
രണ്ടാം ്രപാവശ്യം എനിക്കുണ്ടായത:് 4 “നീ വാങ്ങി
അരയ്ക്ക് െകട്ടിയ കച്ച എടുത്തു പുറെപ്പട്ട്
്രഫാത്തിനരികിൽ െചന്ന്,അവിെട ഒരു പാറയുെട
വിള്ളലിൽ ഒളിച്ച െവക്കുക”. 5അങ്ങെന ഞാൻ
െചന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെല അത്
്രഫാത്തിനരികിൽ ഒളിച്ച വച്ച . 6 വളെരനാൾ
കഴിഞ്ഞേശഷം യേഹാവ എേന്നാട:് “നീ
എഴുേന്നറ്റ് ്രഫാത്തിനരികിൽ െചന്ന്, അവിെട
ഒളിച്ച വയ്ക്കുവാൻ നിേന്നാട് കല്പിച്ച കച്ച
എടുത്തുെകാള്ള ക” എന്നരുളിെച്ചയ്തു.
7 അങ്ങെന ഞാൻ ്രഫാത്തിനരികിൽ െചന്ന്,
ഒളിച്ച വച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കച്ച മാന്തി
എടുത്തു; എന്നാൽ കച്ച േകടുവന്ന് ഒന്നിനും
െകാള്ളരുതാത്തതായിത്തീർന്നിരുന്നു.
8യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട്എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇങ്ങെന
ഞാൻ െയഹൂദയുെട ഗർവ്വവും െയരൂശേലമിെന്റ
മഹാഗർവ്വവും നശിപ്പിച്ച കളയും. 10 എെന്റ
വചനം േകൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത സ്വന്ത
ഹൃദയത്തിെന്റ ആേലാചനേപാെല നടക്കുകയും
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അന്യേദവന്മാെര േസവിച്ച നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന്
അവേരാടു േചരുകയും െചയ്യന്ന ഈ
ദുഷ്ടജനം ഒന്നിനും െകാള്ളരുതാത്ത ഈ
കച്ചേപാെല ആയിത്തീരും. 11 കച്ച ഒരു
മനുഷ്യെന്റ അരേയാടു പറ്റിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
ഞാൻ യി്രസാേയൽഗൃഹെത്ത മുഴുവനും
െയഹൂദാഗൃഹെത്ത മുഴുവനും എനിക്ക് ജനവും
കീർത്തിയും ്രപശംസയും അലങ്കാരവും
ആേകണ്ടതിന,് എേന്നാട് പറ്റിയിരിക്കുമാറാക്കി;
അവർേക്കാ അനുസരിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 12അതുെകാണ്ട്
നീഅവേരാടു പറേയണ്ടത്: “എല്ലാതുരുത്തിയിലും
വീഞ്ഞു നിറയും” എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“എല്ലാതുരുത്തിയിലും വീഞ്ഞു നിറയും
എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടേയാ” എന്ന്
അവർ നിേന്നാട് േചാദിക്കും. 13 അതിന്
നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത്: യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഈ
േദശത്തിെല സർവ്വനിവാസികെളയും
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
രാജാക്കന്മാെരയും പുേരാഹിതന്മാെരയും
്രപവാചകന്മാെരയും െയരൂശേലമിെല
സർവ്വനിവാസികെളയും ഞാൻ ലഹരിെകാണ്ടു
നിറയ്ക്കും. 14 ഞാൻ അവെര അേന്യാന്യവും
പിതാക്കന്മാെരയും പു്രതന്മാെരയും തമ്മിലും
ഏറ്റ മുട്ടി നശിക്കുമാറാക്കും”എന്ന്യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “അവെര നശിപ്പിക്കുകയല്ലാെത
ഞാൻഅവേരാടുകനിേവാക്ഷമേയാകരുണേയാ
കാണിക്കുകയില്ല. 15 നിങ്ങൾ േകൾക്കുവിൻ,
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െചവിതരുവിൻ; ഗർവ്വിക്കരുത;് യേഹാവയല്ലേയാ
അരുളിെച്ചയ്യന്നത.് 16 ഇരുട്ടാകുന്നതിനും
നിങ്ങള െട കാൽ അന്ധകാരപർവ്വതങ്ങളിൽ
ഇടറിേപ്പാകുന്നതിനും മുമ്പ് നിങ്ങള െടൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്ക് ബഹുമാനം െകാടുക്കുവിൻ;
അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ്രപകാശത്തിനു
കാത്തിരിക്കുേമ്പാൾ അവിടുന്ന് അത് മരണ
നിഴലാക്കി മാറ്റി നിങ്ങെള കൂരിരുട്ടിൽ കുടുക്കും.
17 നിങ്ങൾ േകട്ടനുസരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
നിങ്ങള െട ഗർവ്വം നിമിത്തം രഹസ്യത്തിൽ
കരയും; യേഹാവയുെട ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ
ഏറ്റവും കരഞ്ഞു കണ്ണ നീെരാഴുക്കും. 18 നീ
രാജാവിേനാടും രാജമാതാവിേനാടും: “താെഴ
ഇറങ്ങി ഇരിക്കുവിൻ; നിങ്ങള െട മഹത്വകിരീടം
നിലത്തു വീണിരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുക.
19 െതക്കുള്ള *പട്ടണങ്ങൾ അടയ്ക്കെപ്പടും;
ആരും അവെയ തുറക്കുകയില്ല; െയഹൂദെയ
മുഴുവനും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും; അവെര
മുഴുവൻ പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകും. 20 നീ
കണ്ണ യർത്തി വടക്കുനിന്നു വരുന്നവെര
േനാക്കുക; നിനക്ക് നല്കിയിരുന്ന കൂട്ടം,
നിെന്റ മേനാഹരമായ ആട്ടിൻകൂട്ടം എവിെട?
21 നിനക്ക് സഖികളായിരിക്കുവാൻ നീ തെന്ന
ശീലിപ്പിച്ചവെര അവൻ നിനക്ക് അധിപതികളായി
നിയമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ എന്ത് പറയും?
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല നിനക്ക് േവദന
പിടിക്കുകയില്ലേയാ? 22 ‘ഇങ്ങെന എനിക്ക്

* 13. 19 െതക്കുള്ളെനഗവിലുള്ള
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ഭവിക്കുവാൻ സംഗതി എന്ത’് എന്നു നീ
ഹൃദയത്തിൽ േചാദിക്കുന്നുെവങ്കിൽ - നിെന്റ
അകൃത്യങ്ങള െട െപരുപ്പംനിമിത്തം നിെന്റ
വസ്്രതത്തിെന്റ വിള മ്പു നീങ്ങിയും നിെന്റ
കുതികാലിനു അപമാനം വന്നും ഇരിക്കുന്നു.
23 കൂശ്യനു തെന്റ ത്വക്കും പുള്ളിപ്പ ലിക്കു തെന്റ
പുള്ളിയും മാറ്റ വാൻ കഴിയുേമാ? എന്നാൽ
േദാഷം െചയ്യ വാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്
നന്മ െചയ്യ വാൻ കഴിയും. 24അതിനാൽ ഞാൻ
അവെര മരുഭൂമിയിെല കാറ്റത്തു പാറിേപ്പാകുന്ന
പതിെരന്നേപാെല ചിതറിച്ച കളയും. 25നീ എെന്ന
മറന്ന് വ്യാജത്തിൽ ആ്രശയിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട്
ഇതു നിെന്റ ഓഹരിയും ഞാൻ നിനക്ക്
അളന്നുതന്ന അംശവും ആകുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 26 “അതുെകാണ്ട്
ഞാനും നിെന്റ ലജ്ജ െവളിവാേകണ്ടതിന്
നിെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ വിള മ്പ് നിെന്റ
മുഖത്തിനു മീെത െപാക്കിവയ്ക്കും. 27 നിെന്റ
വ്യഭിചാരം, മദഗർജ്ജനം, േവശ്യാവൃത്തിയുെട
വഷളത്തം എന്നീ േമ്ലച്ഛതകൾ ഞാൻ
വയലുകളിെല കുന്നുകളിേന്മൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലേമ, നിനക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!
നിർമ്മലയായിരിക്കുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ല;
ഇങ്ങെനഇനിഎ്രതേത്താളം?”.

14
1 വരൾച്ചെയക്കുറിച്ച് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
യേഹാവയുെട വചനം. 2 “െയഹൂദാ
വിലപിക്കുന്നു; അതിെന്റ വാതിലുകൾ തളരുന്നു;
അവർ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് നിലത്തിരിക്കുന്നു;
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െയരൂശേലമിെന്റ നിലവിളി െപാങ്ങുന്നു.
3 അവരുെട കുലീനന്മാർ ഭൃത്യെര െവള്ളത്തിന്
അയയ്ക്കുന്നു; അവർ കുളങ്ങള െട
അടുത്തുെചന്ന,് െവള്ളം കാണാെത
ഒഴിഞ്ഞപാ്രതങ്ങേളാെട മടങ്ങിവരുന്നു;
അവർ ലജ്ജിച്ച് വിഷണ്ണരായി തല മൂടുന്നു.
4 േദശത്തു മഴയില്ലാെത നിലം ഉണങ്ങി
വിണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഉഴവുകാർ ലജ്ജിച്ച്
തല മൂടുന്നു. 5 മാൻേപട വയലിൽ ്രപസവിച്ചിട്ട്
പുല്ല് ഇല്ലായ്കയാൽ കുട്ടിെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്നു.
6 കാട്ട കഴുത െമാട്ടക്കുന്നിേന്മൽ നിന്നുെകാണ്ട്
കുറുനരികെളേപ്പാെല കിതയ്ക്കുന്നു;
സസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അതിെന്റ കണ്ണ്
മങ്ങിേപ്പാകുന്നു. 7 യേഹാേവ, ഞങ്ങള െട
അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി
സാക്ഷീകരിക്കുന്നുഎങ്കിൽനിെന്റനാമംനിമിത്തം
്രപവർത്തിക്കണേമ; ഞങ്ങള െട പിന്മാറ്റങ്ങൾ
വളെരയാകുന്നു; ഞങ്ങൾ നിേന്നാട് പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 8 യി്രസാേയലിെന്റ
്രപത്യാശയും കഷ്ടകാലത്ത് അവെന്റ
രക്ഷകനുമായുള്ള യേഹാേവ, അവിടുന്ന്
േദശത്ത് ഒരു അപരിചിതെനേപ്പാെലയും ഒരു
രാ്രതി പാർക്കുവാൻ മാ്രതം കൂടാരം അടിക്കുന്ന
വഴിേപാക്കെനേപ്പാെലയും ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?്
9 പരി്രഭാന്തനായ* പുരുഷെനേപ്പാെലയും
രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വീരെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?് എന്നാലും യേഹാേവ,
അങ്ങ് ഞങ്ങള െട മദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ട്;
* 14. 9 പരി്രഭാന്തനായകാലങ്ങെപ്പട്ട
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അവിടുെത്ത നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങെള
ഉേപക്ഷിക്കരുേത!. 10 അവർ ഇങ്ങെന
അലഞ്ഞുനടക്കുവാൻ ഇഷ്ടെപ്പട്ട്, കാൽ
അടക്കിവച്ചതുമില്ല” എന്ന് യേഹാവ ഈ
ജനെത്തക്കുറിച്ച്അരുളിെച്ചയ്യന്നു;അതുെകാണ്ട്
യേഹാവയ്ക്ക് അവരിൽ ്രപസാദമില്ല; അവിടുന്ന്
ഇേപ്പാൾതെന്ന അവരുെട അകൃത്യെത്ത
ഓർത്ത് അവരുെട പാപങ്ങെള സന്ദർശിക്കും”.
11യേഹാവ എേന്നാട്: “നീ ഈ ജനത്തിനുേവണ്ടി
അവരുെട നന്മയ്ക്കായി ്രപാർത്ഥിക്കരുത;്
12 അവർ ഉപവസിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ അവരുെട
നിലവിളി േകൾക്കുകയില്ല;അവർ േഹാമയാഗവും
േഭാജനയാഗവും അർപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ
അവയിൽ ്രപസാദിക്കുകയില്ല; ഞാൻ
അവെര വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മുടിച്ച കളയും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 13 അതിന് ഞാൻ: “അേയ്യാ,
യേഹാവയായ കർത്താേവ, നിങ്ങൾ വാൾ
കാണുകയില്ല,നിങ്ങൾക്ക്ക്ഷാമംഉണ്ടാകുകയില്ല,
ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായ സമാധാനം
നിങ്ങൾക്ക് നല്കും എന്നു ്രപവാചകന്മാർ
അവേരാടു പറയുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 14യേഹാവ
എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “്രപവാചകന്മാർ
എെന്റ നാമത്തിൽ വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നു;
ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല, അവേരാടു
കല്പിച്ചിട്ടില്ല;അവേരാടു സംസാരിച്ചിട്ട മില്ല;അവർ
വ്യാജദർശനവും ്രപശ്നവാക്യവും ഇല്ലാത്ത
കാര്യവും സ്വന്തഹൃദയത്തിെല വഞ്ചനയും
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്നു”. 15 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ:” ഞാൻ അയയ്ക്കാെത എെന്റ
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നാമത്തിൽ ്രപവചിക്കുകയും, ‘ഈ േദശത്തു
വാള ം ക്ഷാമവും ഉണ്ടാവുകയില്ല’ എന്നു
പറയുകയും െചയ്യന്ന ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും ആ ്രപവാചകന്മാർ
മുടിഞ്ഞുേപാകും; 16 അവരുെട ്രപവചനം േകട്ട
ജനം െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിൽ ക്ഷാമവും
വാള ം േഹതുവായി വീണുകിടക്കും; അവെരയും
അവരുെട ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും കുഴിച്ചിടുവാൻ ആരും
ഉണ്ടാവുകയില്ല; ഇങ്ങെന ഞാൻ അവരുെട
ദുഷ്ടത അവരുെട േമൽ പകരും. 17 നീ ഈ
വചനം അവേരാടു പറയണം: എെന്റ കണ്ണിൽ
നിന്ന് രാവും പകലും ഇടവിടാെത കണ്ണ നീർ
ഒഴുകെട്ട; എെന്റ ജനത്തിെന്റ പു്രതിയായ കന്യക
കഠിനമായിതകർന്നുംവ്യസനകരമായി മുറിേവറ്റ ം
ഇരിക്കുന്നു. 18 വയലിൽ െചന്നാൽ ഇതാ,
വാൾെകാണ്ടു െകാല്ലെപ്പട്ടവർ; പട്ടണത്തിൽ
െചന്നാൽ ഇതാ,ക്ഷാമംെകാണ്ട് അവശരായവർ;
്രപവാചകനും പുേരാഹിതനും ഒരുേപാെല
അവർ അറിയാത്ത േദശത്ത് അലഞ്ഞു
നടക്കുന്നു. 19 നീ െയഹൂദെയ േകവലം
ത്യജിച്ച കളഞ്ഞുേവാ? നിനക്ക് സീേയാേനാട്
െവറുപ്പ േതാന്നുന്നുേവാ? േഭദമാകാത്തവണ്ണം
അവിടുന്ന് ഞങ്ങെള മുറിേവല്പിച്ചെതന്തിന്?
ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു;
ഒരു ഗുണവും വന്നില്ല! േരാഗശമനത്തിനായി
കാത്തിരുന്നു; എന്നാൽ ഇതാ, കഷ്ടത!
20 യേഹാേവ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ദുഷ്ടതയും
ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യവും
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അറിയുന്നു; ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാടു പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 21അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം
ഞങ്ങെള തള്ളിക്കളയരുേത; അങ്ങയുെട
മഹത്വമുള്ള സിംഹാസനത്തിനു അപമാനം
വരുത്തരുേത; ഞങ്ങേളാടുള്ള അവിടുെത്ത
ഉടമ്പടിഓർക്കണേമ;അതിന് ഭംഗംവരുത്തരുേത.
22 ജനതകള െട മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളിൽ
മഴ െപയ്യിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ ഉേണ്ടാ?
അല്ല, ആകാശേമാ മഴ നല്കുന്നത്?
ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാേവ, അത്
അങ്ങ് തെന്നയല്ലേയാ? അേങ്ങയ്ക്കായി
ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും; ഇവെയ ഒെക്കയും
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്അവിടുന്നാണേല്ലാ.

15
1 യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്

“േമാെശയും ശമൂേവലും എെന്റ മുമ്പാെക
നിന്നാലും എെന്റ മനസ്സ് ഈ ജനത്തിേലക്കു
ചായുകയില്ല; ഇവെര എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ആട്ടിക്കളയുക; അവർ െപായ്െക്കാള്ളെട്ട.
2 ‘ഞങ്ങൾ എവിേടയ്ക്കു േപാകണം’
എന്ന് അവർ നിേന്നാട് േചാദിച്ചാൽ നീ
അവേരാട്: മരണത്തിനുള്ളവർ മരണത്തിനും
വാളിനുള്ളവർ വാളിനും ക്ഷാമത്തിനുള്ളവർ
ക്ഷാമത്തിനും ്രപവാസത്തിനുള്ളവർ
്രപവാസത്തിനും െപായ്െക്കാള്ളെട്ട’ എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു പറയുക.
3 “ഞാൻ നാലുതരം നാശങ്ങെള അവരുെട
േമൽ നിയമിക്കും; െകാന്നുകളയുവാൻ വാള ം
കടിച്ച കീറുവാൻ നായ്ക്കള ം തിന്നുമുടിക്കുവാൻ
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ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം കാട്ടിെല മൃഗങ്ങള ം
തെന്ന” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
4 “െയഹൂദാ രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിെന്റ മകൻ
മനെശ്ശ നിമിത്തം, അവൻ െയരൂശേലമിൽ
െചയ്തിട്ട ള്ളതു നിമിത്തംതെന്ന, ഞാൻ
അവെര ഭൂമിയിലുള്ള സകലരാജ്യങ്ങളിലും ഒരു
ഭീതിവിഷയമാക്കിത്തീർക്കും. 5 െയരൂശേലേമ,
ആർക്ക് നിേന്നാട് കനിവുേതാന്നുന്നു? ആര്
നിേന്നാട് സഹതാപം കാണിക്കും? നിെന്റ
േക്ഷമം േചാദിക്കുവാൻ ആര് കയറിവരും? 6 നീ
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച പിൻമാറിയിരിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു; “അതുെകാണ്ട്ഞാൻ
നിെന്റേനെര ൈക നീട്ടി നിെന്ന നശിപ്പിക്കും;
ഞാൻ കരുണ കാണിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്നു.
7 േദശത്തിെന്റ പടിവാതിലുകളിൽ ഞാൻ
അവെര വീശുമുറംെകാണ്ടു വീശിക്കളഞ്ഞു;
ഞാൻ എെന്റ ജനെത്ത മക്കളില്ലാത്തവരാക്കി
നശിപ്പിച്ച : എങ്കിലും അവർ അവരുെട
വഴികെള വിട്ട തിരിഞ്ഞില്ല. 8 അവരുെട
വിധവമാർ കടല്പ റെത്ത മണലിെനക്കാൾ
അധികമായിരിക്കുന്നു; യൗവനക്കാരുെട
അമ്മയുെട േനെര ഞാൻ നട്ട ച്ചയ്ക്ക് ഒരു
വിനാശകെന വരുത്തി െപെട്ടന്ന് അവള െടേമൽ
നടുക്കവും ഭീതിയും വീഴുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു.
9 ഏഴു മക്കെള ്രപസവിച്ചവൾ ക്ഷീണിച്ച്
്രപാണെന വിട്ടിരിക്കുന്നു; അവള െട സൂര്യൻ
പകൽ തീരുംമുമ്പ് അസ്തമിച്ച േപായി;
അവൾ ലജ്ജിച്ച ം നാണിച്ച ം േപായിരിക്കുന്നു;
അവരിൽ േശഷിപ്പ ള്ളവെര ഞാൻ അവരുെട
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ശ്രതുക്കൾക്കു മുമ്പിൽ വാളിന് ഏല്പിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 എെന്റ
അേമ്മ, സർവ്വേദശത്തിനും കലഹക്കാരനും
വിവാദക്കാരനും ആയിരിക്കുന്ന എെന്ന നീ
്രപസവിച്ച വേല്ലാ, അേയ്യാ കഷ്ടം! ഞാൻ
പലിശയ്ക്കു െകാടുത്തിട്ടില്ല; എനിക്ക്
ആരും പലിശ തന്നിട്ട മില്ല; എന്നിട്ട ം
അവെരല്ലാവരും എെന്ന ശപിക്കുന്നു. 11യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തത:് “ഞാൻ നിെന്ന നന്മയ്ക്കായി
രക്ഷിക്കും നിശ്ചയം; അനർത്ഥകാലത്തും
കഷ്ടകാലത്തും ഞാൻ ശ്രതുവിെനെക്കാണ്ടു
നിേന്നാട് യാചിപ്പിക്കും നിശ്ചയം.

12 താ്രമവും ഇരിമ്പും വടക്കൻഇരിമ്പും
ഒടിഞ്ഞുേപാകുേമാ? 13 നിെന്റ
േദശെത്തല്ലായിടവും നിെന്റ സകലപാപങ്ങള ം
നിമിത്തംനിെന്റസമ്പത്തുംനിേക്ഷപങ്ങള ംഞാൻ
വിലവാങ്ങാെതകവർച്ചയ്ക്ക്ഏല്പിച്ച െകാടുക്കും.
14 നീ അറിയാത്ത േദശത്ത് ഞാൻ നിെന്ന
ശ്രതുക്കെള േസവിക്കുമാറാക്കും; എെന്റ
േകാപത്തിൽ ഒരു തീ ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
നിങ്ങള െടേമൽ കത്തും”. 15 യേഹാേവ, അങ്ങ്
അറിയുന്നു; എെന്ന ഓർത്തു സന്ദർശിക്കണേമ;
എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവേരാടു ്രപതികാരം
െചയ്യണേമ; അങ്ങയുെട ദീർഘക്ഷമയിൽ
എെന്ന എടുത്തുകളയരുേത; അങ്ങ് നിമിത്തം
ഞാൻ നിന്ദ സഹിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണേമ;
16 ഞാൻ അങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ കെണ്ടത്തി
ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ
എനിക്ക് സേന്താഷവും എെന്റ ഹൃദയത്തിന്
ആനന്ദവും ആയിത്തീർന്നു; ൈസന്യങ്ങള െട
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ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങയുെട നാമം
എനിക്ക് വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
17 കളിക്കാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന്
ഉല്ലസിച്ചിട്ടില്ല; അങ്ങ് എെന്ന നീരസംെകാണ്ടു
നിറച്ചിരിക്കുകയാൽ, അങ്ങയുെട ൈകനിമിത്തം
ഞാൻ ഏകാന്തതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി.
18 എെന്റ േവദന നിരന്തരവും എെന്റ മുറിവ്
സൗഖ്യം ്രപാപിക്കാത്തവണ്ണം വിഷമവും
ആയിരിക്കുന്നെതന്ത?് അങ്ങ് എനിക്ക്
ചതിക്കുന്ന േതാടും വറ്റിേപ്പാകുന്ന െവള്ളവും
േപാെല ആയിരിക്കുേമാ? 19 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
മടങ്ങിവന്നാൽ ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ മുമ്പാെക
നില്ക്കുവാൻതക്കവണ്ണംവീണ്ടുംൈകെക്കാള്ള ം;
നീ അധമമായത് ഉേപക്ഷിച്ച,് ഉത്തമമായത്
്രപസ്താവിച്ചാൽ നീ എെന്റ വായ് േപാെലആകും;
അവർ നിെന്റ പക്ഷം തിരിയും; നീ അവരുെട
പക്ഷം തിരിയുകയില്ല. 20 ഞാൻ നിെന്ന ഈ
ജനത്തിന് ഉറപ്പ ള്ളതാ്രമഭിത്തിയാക്കിത്തീർക്കും;
അവർ നിേന്നാട് യുദ്ധം െചയ്യ ം, ജയിക്കുകയില്ല;
നിെന്ന രക്ഷിക്കുവാനും വിടുവിക്കുവാനും ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ട”് എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 21 “ഞാൻ നിെന്ന ദുഷ്ടന്മാരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ഭീകരന്മാരുെട
കയ്യിൽനിന്ന് വീണ്ടുെകാള്ള കയും െചയ്യ ം”.

16
1 യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 2 “ഈ
സ്ഥലത്ത് നീ ഭാര്യെയ എടുക്കരുത;് നിനക്ക്
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പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ജനിക്കുകയും
അരുത”്. 3 ഈ സ്ഥലത്തു ജനിക്കുന്ന
പു്രതീപു്രതന്മാെരക്കുറിച്ച ം ഈ േദശത്ത്
അവെര ്രപസവിക്കുന്ന അമ്മമാെരക്കുറിച്ച ം
അവർക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന അപ്പന്മാെരക്കുറിച്ച ം
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
4 “അവർ മാരകേരാഗത്താൽ മരിക്കും; ആരും
അവെരക്കുറിച്ച വിലപിക്കുകേയാ അവെര
കുഴിച്ചിടുകേയാ െചയ്യാെത, അവർ നിലത്തിനു
വളമായി കിടക്കും; വാളാലും ക്ഷാമത്താലും
അവർ നശിച്ച േപാകും; അവരുെട ശവങ്ങൾ
ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും കാട്ടിെല
മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും”. 5 യേഹാവ
ഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീദുഃഖഭവനത്തിൽ
െചല്ലരുത;് വിലപിക്കുവാൻ േപാകരുത;്
അവേരാടു സഹതാപം കാണിക്കുകയും അരുത;്
ഞാൻ എെന്റ സമാധാനവും ദയയും കരുണയും
ഈ ജനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 6 “വലിയവരും
െചറിയവരും ഈ േദശത്തു മരിക്കും; ആരും
അവെര കുഴിച്ചിടുകയില്ല, അവർക്കുേവണ്ടി
വിലപിക്കുകേയാ, സ്വയം മുറിേവല്പിക്കുകേയാ,
മുൻകഷണ്ടിയുണ്ടാക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല.
7 മരിച്ചവെനക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നവെര
ആശ്വസിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ആരും അവർക്ക്
അപ്പം നുറുക്കിെക്കാടുക്കുകയില്ല; അപ്പേനാ
അമ്മയ്േക്കാ േവണ്ടി ആരും അവർക്ക്
ആശ്വാസത്തിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാൻ
െകാടുക്കുകയുമില്ല. 8 അവേരാടുകൂടി
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ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുവാനും പാനം െചയ്യ വാനും
നീ വിരുന്നുവീട്ടിേലക്കു േപാകരുത”്.
9 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾക്ക് കാണത്തക്കവിധം ഞാൻ
നിങ്ങള െട നാള കളിൽ ആനന്ദേഘാഷവും
സേന്താഷധ്വനിയും മണവാളെന്റ സ്വരവും
മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു
നീക്കിക്കളയും. 10 നീ ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം
ഈ ജനേത്താട് അറിയിക്കുേമ്പാഴും ‘യേഹാവ
ഞങ്ങൾക്കുവിേരാധമായിഈവലിയഅനർത്ഥം
എല്ലാം കല്പിച്ചത് എന്ത്? ഞങ്ങള െട അകൃത്യം
എന്ത?് ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാടു
ഞങ്ങൾ െചയ്ത പാപം എന്ത’് എന്ന് അവർ
നിേന്നാട് േചാദിക്കുേമ്പാഴും 11 നീ അവേരാടു
പറേയണ്ടത്: “നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ
എെന്ന ത്യജിച്ച് അന്യേദവന്മാേരാടു േചർന്നു
അവെര േസവിച്ച നമസ്കരിക്കുകയും
എെന്ന ഉേപക്ഷിച്ച് എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ച നടക്കാെതയിരിക്കുകയും
െചയ്യ കെകാണ്ടു തെന്ന” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 12 “നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ അധികം
േദാഷം െചയ്തിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തനും എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാെത
അവനവെന്റ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല ശാഠ്യം
അനുസരിച്ച നടക്കുന്നു. 13 അതുെകാണ്ട്
ഞാൻ നിങ്ങെള ഈ േദശത്തുനിന്ന,് നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരും അറിയാത്ത
ഒരു േദശേത്തക്ക് നീക്കിക്കളയും; അവിെട
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നിങ്ങൾ രാവും പകലും അന്യേദവന്മാെര
േസവിക്കും; അവിെട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കൃപ കാണിക്കുകയുമില്ല. 14 ആകയാൽ,
‘യി്രസാേയൽ മക്കെള ഈജിപ്തിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ’ എെന്നാരിക്കലും
പറയാെത, 15 ‘യി്രസാേയൽ മക്കെള
വടെക്കേദശത്തുനിന്നും താൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും
െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ’ എന്നു പറയുന്ന
കാലം വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
ഞാൻ അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു
െകാടുത്ത േദശേത്തക്ക് ഞാൻ അവെര വീണ്ടും
െകാണ്ടുവരും. 16 ഇതാ, ഞാൻ അേനകം
മീൻപിടുത്തക്കാെര വരുത്തും; അവർ അവെര
പിടിക്കും; അതിന ്െറേശഷം ഞാൻ അേനകം
നായാട്ട കാെര വരുത്തും; അവർ അവെര
എല്ലാമലയിൽനിന്നും എല്ലാകുന്നിൽനിന്നും
പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽനിന്നും േവട്ടയാടിപ്പിടിക്കും”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 17 “എെന്റദൃഷ്ടി
അവരുെട എല്ലാ വഴികളിലും ഇരിക്കുന്നു; അവ
എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല;അവരുെടഅകൃത്യം
എെന്റകണ്ണിന് മറവായിരിക്കുന്നതുമില്ല. 18അവർ
എെന്റ േദശെത്തഅവരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങളാൽ
മലിനമാക്കി, എെന്റ അവകാശെത്ത മലിനവും
മ്േളച്ഛവുമായ ശവങ്ങളാൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാൽ,
ഞാൻ ആദ്യം തെന്ന അവരുെട അകൃത്യത്തിനും
അവരുെട പാപത്തിനും ഇരട്ടി പകരം െചയ്യ ം.
19എെന്റബലവുംഎെന്റേകാട്ടയുംകഷ്ടകാലത്ത്
എെന്റ ശരണവുമായ യേഹാേവ, ജാതികൾ
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു അങ്ങയുെട
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അടുക്കൽ വന്നു; ‘ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർക്ക് അവകാശമായിരുന്നത,്
വ്യാജമായ മിഥ്യാമൂർത്തികളേ്രത; അവയിൽ
്രപേയാജനമുള്ളത് ഒന്നുമില്ല’ എന്ന് പറയും.
20 തനിക്ക് േദവന്മാെര ഉണ്ടാക്കുവാൻ മനുഷ്യന്
കഴിയുേമാ? എന്നാൽ അവ േദവന്മാരല്ല.
21 “ആകയാൽഈഒരു ്രപാവശ്യം ഞാൻഅവെര
പഠിപ്പിക്കും; എെന്റ കയ്യ ം എെന്റ ബലവും ഞാൻ
അവെര അറിയിക്കും; എെന്റ നാമം യേഹാവ
എന്ന്അവർഅറിയും”.

17
1 “െയഹൂദയുെട പാപം നാരായംെകാണ്ടും
വ്രജമുനെകാണ്ടും എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നു;
അത് അവരുെട ഹൃദയത്തിെന്റ പലകയിലും
നിങ്ങള െട യാഗപീഠത്തിെന്റ െകാമ്പുകളിലും
െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. 2 ഉയർന്ന കുന്നുകളിൽ
പച്ചമരങ്ങൾക്കരികിലുള്ള അവരുെട
യാഗപീഠങ്ങെളയും അേശരാ്രപതിഷ്ഠകെളയും
അവരുെട മക്കൾ ഓർക്കുന്നുവേല്ലാ.
3 വയൽ്രപേദശെത്ത എെന്റ പർവ്വതേമ,
നിെന്റ അതിരിനകത്ത് എല്ലായിടവും െചയ്ത
പാപംനിമിത്തം ഞാൻ നിെന്റ സമ്പത്തും
സകലനിേക്ഷപങ്ങള ം പൂജാഗിരികള ം
കവർച്ചയ്ക്ക് ഏല്പിക്കും. 4 ഞാൻ നിനക്ക്
തന്ന അവകാശം നീ വിട്ട േപാേകണ്ടിവരും;
നീ അറിയാത്ത േദശത്ത് ഞാൻ നിെന്ന
നിെന്റ ശ്രതുക്കെള േസവിക്കുമാറാക്കും;
നിങ്ങൾ എെന്റ േകാപത്തിൽ ഒരു തീ
ജ്വലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അത് എേന്നക്കും
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കത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കും”. 5 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മനുഷ്യനിൽ ആ്രശയിച്ച്
ജഡെത്ത തെന്റ ഭുജമാക്കി ഹൃദയംെകാണ്ട്
യേഹാവെയ വിട്ട മാറുന്ന മനുഷ്യൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 6 അവൻ മരുഭൂമിയിെല
ചൂരെച്ചടിേപാെലയാകും; നന്മ വരുേമ്പാൾ അത്
കാണാെത മരുഭൂമിയിെല വരണ്ട ്രപേദശങ്ങളിലും
ജനവാസം ഇല്ലാത്ത ഉപ്പ നിലത്തിലും
പാർക്കും. 7 യേഹാവയിൽ ആ്രശയിക്കുകയും
യേഹാവ തെന്ന ആ്രശയമായിരിക്കുകയും
െചയ്യന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. 8 അവൻ
െവള്ളത്തിനരികിൽ നട്ടിരിക്കുന്നതും
ആറ്റരികിൽ േവരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ
വൃക്ഷംേപാെലയാകും; ഉഷ്ണം തട്ട േമ്പാൾ
അത് േപടിക്കുകയില്ല; അതിെന്റ ഇല
പച്ചയായിരിക്കും; വരൾച്ചയുള്ള കാലത്തും
വാട്ടം തട്ടാെത ഫലം കായിച്ച െകാണ്ടിരിക്കും.
9 ഹൃദയം എല്ലാറ്റിെനക്കാള ം കപടവും
ദുഷ്ടതയുമുള്ളത;് അത് ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ
ആര?് 10 യേഹാവയായ ഞാൻ ഹൃദയെത്ത
േശാധനെചയ്ത് അന്തരംഗങ്ങെള പരീക്ഷിച്ച്
ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ നടപ്പിനും
്രപവൃത്തിയുെട ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം
െകാടുക്കുന്നു. 11 ന്യായമായിട്ടല്ലാെത
ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ, താൻ
ഇടാത്ത മുട്ടയ്ക്ക് െപാരുന്നയിരിക്കുന്ന
തിത്തിരിപ്പക്ഷിെയേപ്പാെലയാകുന്നു; അവെന്റ
ആയുസ്സിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അത് അവെന
വിട്ട േപാകും: ഒടുവിൽ അവൻ ഒരു
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േഭാഷനായിരിക്കും. 12ആദിമുതൽ ഉന്നതമായി,
മഹത്വമുള്ള സിംഹാസനമാകുന്നു ഞങ്ങള െട
വിശുദ്ധമന്ദിരം. 13യി്രസാേയലിെന്റ ്രപത്യാശയായ
യേഹാേവ, അങ്ങെയ ഉേപക്ഷിക്കുന്ന
ഏവരും ലജ്ജിച്ച േപാകും. “എെന്ന
വിട്ട േപാകുന്നവെര മണ്ണിൽ എഴുതിവയ്ക്കും;
അവർ ജീവജലത്തിെന്റ ഉറവയായ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ”. 14 യേഹാേവ,
എെന്ന സൗഖ്യമാക്കണേമ, എന്നാൽ എനിക്ക്
സൗഖ്യം വരും; എെന്ന രക്ഷിക്കണേമ,
എന്നാൽ ഞാൻ രക്ഷെപടും; അവിടുന്ന്
എെന്റ പുകഴ്ചയല്ലേയാ. 15 അവർ എേന്നാട:്
‘യേഹാവയുെട വചനം എവിെട? അത് വരെട്ട’
എന്നു പറയുന്നു. 16 ഞാേനാ ഒരു ഇടയനായി
അങ്ങെയ േസവിക്കുവാൻ മടിച്ചില്ല; ദുർദ്ദിനം
ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ചതുമില്ല എന്നു അവിടുന്ന്
അറിയുന്നു; എെന്റ അധരങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചത്
തിരുമുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു. 17 അങ്ങ് എനിക്ക്
ഭീതിവിഷയമാകരുേത; അനർത്ഥദിവസത്തിൽ
എെന്റ ശരണം അവിടുന്നല്ലേയാ. 18 എെന്ന
ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ച േപാകെട്ട; ഞാൻ
ലജ്ജിച്ച േപാകരുേത; അവർ ്രഭമിച്ച േപാകെട്ട;
ഞാൻ ്രഭമിച്ച േപാകരുേത; അവർക്ക്
അനർത്ഥദിവസം വരുത്തണേമ; ഇരട്ടി
വിനാശം വരുത്തി അവെര തകർക്കണേമ”.
19യേഹാവ എേന്നാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
“നീ െചന്ന്, െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ
അകത്ത് വരുകയും പുറത്തു േപാകുകയും
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െചയ്യന്ന ജനത്തിെന്റ വാതില് ക്കലും*
െയരൂശേലമിെന്റ എല്ലാവാതില്ക്കലും
നിന്നുെകാണ്ട് അവേരാടു പറയുക: 20 ഈ
വാതിലുകളിൽകൂടി അകത്ത് കടക്കുന്ന
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും
െയരൂശേലമിെല സർവ്വനിവാസികള ം
ആയുള്ളവേര, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
േകൾക്കുവിൻ! 21 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ;
ശബ്ബത്തുനാളിൽ യാെതാരു ചുമടും ചുമന്ന്
െയരൂശേലമിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി അകത്ത്
െകാണ്ടുവരരുത.് 22 നിങ്ങള െട വീടുകളിൽനിന്ന്
യാെതാരു ചുമടും ശബ്ബത്തുനാളിൽ പുറത്തു
െകാണ്ടുേപാകാെതയും, യാെതാരുേവലയും
െചയ്യാെതയും, നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാേരാട് ഞാൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
ശബ്ബത്തുനാൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ. 23എന്നാൽ
അവർ അനുസരിച്ചില്ല, െചവി ചായിച്ചതുമില്ല;
േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ ബുദ്ധ്യ പേദശം
ൈകെക്കാള്ള കേയാ െചയ്യാെത അവർ ശാഠ്യം
കാണിച്ച . 24 നിങ്ങേളാ ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഈ
നഗരത്തിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി യാെതാരു
ചുമടും െകാണ്ടുവരാെതയും ശബ്ബത്തുനാളിൽ
യാെതാരുേവലയും െചയ്യാെതയും അതിെന
വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ വാക്കു
ജാ്രഗതേയാെട േകട്ടനുസരിക്കുെമങ്കിൽ,
25 ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരും
രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പ റത്തും കയറുന്നവരുമായ
രാജാക്കന്മാരും രാജകുമാരന്മാരും അവരുെട

* 17. 19 ജനത്തിെന്റ വാതില ്ക്കലും െബന്യാമിനീെന്റ
വാതില ്ക്കലും
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്രപഭുക്കന്മാരായ െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും
െയരൂശേലം നിവാസികള ം ഈ നഗരത്തിെന്റ
വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുകയും ഈ
നഗരം എേന്നക്കും നിലനില് ക്കുകയും
െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
26 െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും െയരൂശേലമിനു
ചുറ്റ ം ഉള്ള ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നും
െബന്യാമീൻേദശത്തുനിന്നുംതാണ്രപേദശങ്ങളിൽനിന്നും
മലനാടുകളിൽനിന്നും െതേക്ക†
ദിക്കിൽനിന്നും അവർ േഹാമയാഗങ്ങള ം
ഹനനയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
കുന്തുരുക്കവും െകാണ്ടുവരും; യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ അവർ സ്േതാ്രതയാഗവും
അർപ്പിക്കും. 27 “എന്നാൽ ശബ്ബത്തുനാൾ
വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ശബ്ബത്തുനാളിൽ
െയരൂശേലമിെന്റ വാതിലുകളിൽകൂടി
ചുമട് ചുമന്നുെകാണ്ടുേപാകാെത
ഇരിക്കുവാനും നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ അതിെന്റ
വാതിലുകളിൽ തീ െകാളത്തും; അത്
െകട്ട േപാകാെത െയരൂശേലമിെല അരമനകെള
ദഹിപ്പിക്കും”.

18
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ: 2 “നീ എഴുേന്നറ്റ്
കുശവെന്റ വീട്ടിേലക്കു െചല്ല ക; അവിെടവച്ച്
ഞാൻ നിെന്ന എെന്റ വചനങ്ങൾ േകൾപ്പിക്കും”.
3 അങ്ങെന ഞാൻ കുശവെന്റ വീട്ടിൽ

† 17. 26 െതേക്കെനേഗവ്
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െചന്നേപ്പാൾ അവൻ ച്രകത്തിേന്മൽ
േവല െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 4 കുശവൻ
കളിമണ്ണ െകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാ്രതം
അവെന്റ കയ്യിൽ ചീത്തയായിേപ്പായി;
എന്നാൽ കുശവൻ അതിെന തനിക്കു
യുക്തെമന്നു േതാന്നിയതുേപാെല മെറ്റാരു
പാ്രതമാക്കിത്തീർത്തു. 5അേപ്പാൾയേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
6 “യി്രസാേയൽ ഗൃഹേമ, ഈ കുശവൻ
െചയ്തതുേപാെല എനിക്ക് നിങ്ങേളാടു
െചയ്യ വാൻ കഴിയുകയില്ലേയാ” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേമ, കളിമണ്ണ കുശവെന്റ കയ്യിൽ
ഇരിക്കുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ എെന്റ
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു. 7 ഞാൻ ഒരു
ജനതെയക്കുറിേച്ചാ ഒരു രാജ്യെത്തക്കുറിേച്ചാ
‘അതിെന ഉന്മൂലനം െചയ്ത് എറിഞ്ഞ്
നശിപ്പിച്ച കളയും’ എന്നരുളിെച്ചയ്തേശഷം,
8 ഞാൻ അങ്ങെന അരുളിെച്ചയ്ത ജനത
അതിെന്റ ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിയുന്നുെവങ്കിൽ
അതിേനാട് െചയ്യ വാൻ നിരൂപിച്ച
േദാഷെത്തക്കുറിച്ച ഞാൻ അനുതപിക്കും.
9 ഒരു ജനതെയക്കുറിേച്ചാ രാജ്യെത്തക്കുറിേച്ചാ
‘ഞാൻഅതിെനപണിയുകയുംനടുകയും െചയ്യ ം’
എന്നരുളിെച്ചയ്തിട്ട് 10 അത് എെന്റ വാക്കു
േകട്ടനുസരിക്കാെതഎനിക്ക്അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയ്യന്നുെവങ്കിൽ ‘അവർക്ക് വരുത്തും’
എന്നരുളിെച്ചയ്ത നന്മെയക്കുറിച്ച ഞാൻ
അനുതപിക്കും. 11 അതിനാൽ നീ െചന്ന്
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െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും െയരൂശേലം
നിവാസികേളാടും പറേയണ്ടത:് “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഒരനർത്ഥം ചിന്തിച്ച,് നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി
ഒരു പദ്ധതി നിനച്ചിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം
വിട്ട തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങള െട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം
നന്നാക്കുവിൻ”. 12 അതിന് അവർ: “ഇതു
െവറുെത; ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട സ്വന്ത
നിരൂപണങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടക്കും;
ഞങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ
ദുഷ്ടഹൃദയത്തിെല ശാഠ്യം ്രപവർത്തിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ജനതകള െട
ഇടയിൽ െചന്ന് അേന്വഷിക്കുവിൻ;
ഇങ്ങെനയുള്ളത് ആെരങ്കിലും േകട്ടിട്ട േണ്ടാ?
യി്രസാേയൽകന്യക അതിഭയങ്കരമായുള്ളതു
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 14 െലബാേനാനിെല
ഹിമം വയലിെല പാറെയ വിട്ട േപാകുേമാ?
അന്യേദശത്തുനിന്ന് ഒഴുകിവരുന്ന തണുത്ത
െവള്ളംവറ്റിേപ്പാകുേമാ? 15എെന്റജനേമാ,എെന്ന
മറന്ന് മിഥ്യാമൂർത്തികൾക്കു ധൂപം കാട്ട ന്നു;
അവരുെട വഴികളിൽ, പുരാതന പാതകളിൽ
തെന്ന, അവർ അവെര ഇടറി വീഴുമാറാക്കി;
അവർ നിരപ്പില്ലാത്ത വഴികളിലും പാതകളിലും
നടക്കുന്നു; 16 അവർ അവരുെട േദശെത്ത
ശൂന്യവും നിത്യപരിഹാസവും ആക്കുന്നു;
അതിൽകൂടി കടന്നുേപാകുന്ന ഏെതാരുവനും
സ്തംഭിച്ച തലകുലുക്കും. 17 കിഴക്കൻ
കാറ്റിെലന്നേപാെല ഞാൻഅവെര ശ്രതുക്കള െട
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മുമ്പിൽ ചിതറിച്ച കളയും; അവരുെട
അനർത്ഥദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് എെന്റ
മുഖമല്ല, പുറമേ്രത കാണിക്കുന്നത്”. 18എന്നാൽ
അവർ: “വരുവിൻ, നമുക്കു യിെരമ്യാവിെന്റ
േനെര ഉപായങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം; പുേരാഹിതെന്റ
പക്കൽ ഉപേദശവും ജ്ഞാനിയുെട പക്കൽ
ആേലാചനയും ്രപവാചകെന്റ പക്കൽ
അരുളപ്പാടും ഇല്ലാെതവരുകയില്ല; വരുവിൻ
നമുക്ക് അവെന നാവുെകാണ്ട് തകർക്കാം;
അവെന്റ വാക്ക് ഒന്നും നാം ്രശദ്ധിക്കരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 19 “യേഹാേവ, എനിക്ക് െചവിതന്ന്
എെന്റ ്രപതിേയാഗികള െട വാക്കു േകൾക്കണേമ.
20 നന്മയ്ക്കു പകരം തിന്മ െചയ്യാേമാ?
അവർ എെന്റ ്രപാണഹാനിക്കായി ഒരു കുഴി
കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു; അവിടുെത്ത േകാപം അവെര
വിട്ട മാേറണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി
നന്മ സംസാരിക്കുവാൻ തിരുമുമ്പിൽ നിന്നത്
ഓർക്കണേമ. 21അവരുെട മക്കെളക്ഷാമത്തിന്
ഏല്പിച്ച്,വാളിനിരയാക്കണേമ;അവരുെടഭാര്യമാർ
മക്കളില്ലാത്തവരും വിധവമാരും ആയിത്തീരെട്ട;
അവരുെട പുരുഷന്മാർ മരണത്തിന് ഇരയാകെട്ട;
അവരുെട യൗവനക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ വാളിനാൽ
വധിക്കെപ്പടെട്ട. 22 അങ്ങ് െപെട്ടന്ന് ഒരു
പടക്കൂട്ടെത്ത അവരുെട േമൽ വരുത്തിയിട്ട,്
അവരുെട വീടുകളിൽനിന്ന് നിലവിളി
േകൾക്കുമാറാകെട്ട;അവർ എെന്ന പിടിക്കുവാൻ
ഒരു കുഴി കുഴിച്ച ; എെന്റ കാലിന് െകണി
മറച്ച വച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 23 യേഹാേവ,
എെന്റ മരണത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള അവരുെട
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ആേലാചനെയല്ലാംഅങ്ങ്അറിയുന്നു;അവരുെട
അകൃത്യം ക്ഷമിക്കരുേത; അവരുെട പാപം
തിരുമുമ്പിൽനിന്ന് മായിച്ച കളയരുേത; അവർ
തിരുമുമ്പിൽ ഇടറിവീഴെട്ട; അവിടുെത്ത
േകാപത്തിെന്റ കാലത്ത് തെന്ന അവേരാടു
്രപവർത്തിക്കണേമ”.

19
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം കല്പിച്ച : “നീ േപായി
കുശവേനാട് ഒരു മൺകുടം വിലയ്ക്കു വാങ്ങി,
ജനത്തിെന്റ മൂപ്പന്മാരിലും പുേരാഹിതന്മാരുെട
മൂപ്പന്മാരിലും ചിലെര കൂട്ടിെക്കാണ്ട്,
2 ഹർസീത്ത് (ഓട്ട നുറുക്ക)് വാതിലിെന്റ
പുറെമയുള്ള െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ
െചന്ന്, ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്ന
വാക്കുകൾ അവിെട ്രപസ്താവിച്ച പറേയണ്ടത:്
3 “െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും െയരൂശേലം
നിവാസികള മായുേള്ളാേര, യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുവിൻ! യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിന് വരുത്തുന്ന
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് േകൾക്കുന്നവെന്റ
െചവി തരിച്ച േപാകും. 4 അവർ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച,് ഈ സ്ഥലെത്ത വഷളാക്കി,
അവരും അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാരും
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത
അന്യേദവന്മാർക്ക് അവിെടവച്ച് ധൂപം
കാട്ടി, ഈ സ്ഥലെത്ത കുറ്റമില്ലാത്തവരുെട
രക്തംെകാണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും 5 ബാലിനു
ദഹനയാഗങ്ങളായി അവരുെട പു്രതന്മാെര
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തീയിൽ ഇട്ട ദഹിപ്പിക്കുവാൻ പൂജാഗിരികൾ
പണിയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. അത്
ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ടില്ല, അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല, എെന്റ
മനസ്സിൽ വന്നിട്ട മില്ല. 6 അതുെകാണ്ട് ഈ
സ്ഥലത്തിന് ഇനി േതാെഫത്ത് എന്നും െബൻ-
ഹിേന്നാം താഴ്വര എന്നും േപരുപറയാെത
െകാലത്താഴ്വര എന്ന് േപരുപറയുന്ന കാലം
വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
7 “അങ്ങെന ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുവച്ച്
െയഹൂദയുെടയും െയരൂശേലമിെന്റയും
ആേലാചനെയ നിഷ്ഫലമാക്കും;ഞാൻഅവെര
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ വാൾെകാണ്ടും അവർക്ക്
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട
ൈകെകാണ്ടും വീഴ്ത്തുകയും, അവരുെട
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
കാട്ടിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയാക്കുകയും െചയ്യ ം.
8 ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത സ്തംഭനത്തിനും
പരിഹാസത്തിനും വിഷയമാക്കിത്തീർക്കും;
അതിനരികിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന ഏവനും
സ്തംഭിച്ച,് അതിന് േനരിട്ട സകലബാധകള ം
നിമിത്തം പരിഹാസേത്താെട ചൂളംവിളിക്കും.
9അവരുെട ശ്രതുക്കള ം അവർക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരും അവെര
െഞരുക്കുന്ന െഞരുക്കത്തിലും ഉപേരാധത്തിലും
ഞാൻ അവെര സ്വന്തപു്രതന്മാരുെട മാംസവും
പു്രതിമാരുെട മാംസവും തിന്നുമാറാക്കും;
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരെന്റ
മാംസം തിന്നും. 10 പിെന്ന നിേന്നാടുകൂെട
വന്ന പുരുഷന്മാരുെട കൺമുമ്പിൽ
നീ ആ മൺകുടം ഉടച്ച് അവേരാടു
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പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: 11 “ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
നന്നാക്കുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം കുശവെന്റ
പാ്രതം ഉടച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല, ഞാൻ
ഈ ജനെത്തയും ഈ നഗരെത്തയും
ഉടച്ച കളയും. അടക്കം െചയ്യ വാൻ േവെറ
സ്ഥലമില്ലായ്കയാൽ അവെര േതാെഫത്തിൽ
അടക്കം െചയ്യ ം. 12 ഇങ്ങെന ഞാൻ ഈ
സ്ഥലേത്താടും അതിെല നിവാസികേളാടും
െചയ്യ ം; ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത േതാെഫത്തിനു
സമമാക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
13 മലിനമായിരിക്കുന്ന െയരൂശേലമിെല
വീടുകള ം, െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
അരമനകള ം, അവർ മട്ട പ്പാവുകളിൽവച്ച്
ആകാശത്തിെല സർവ്വൈസന്യത്തിനും ധൂപം
കാണിക്കുകയും,അന്യേദവന്മാർക്ക് പാനീയബലി
പകരുകയും െചയ്ത എല്ലാ ഭവനങ്ങള ം
േതാെഫത്ത് എന്ന സ്ഥലംേപാെലയാകും”.
14 അനന്തരം യേഹാവ തെന്ന ്രപവചിക്കുവാൻ
അയച്ചിരുന്ന േതാെഫത്തിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവ്
വന്ന്, യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
്രപാകാരത്തിൽനിന്നുെകാണ്ട്സകലജനേത്താടും:
15 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
അവർ എെന്റ വചനങ്ങൾ േകൾക്കാെത
ശാഠ്യംപിടിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് ഞാൻ ഈ
നഗരത്തിനു വിധിച്ചിരിക്കുന്ന സകല
അനർത്ഥവും അതിനും അതിനടുത്ത എല്ലാ
പട്ടണങ്ങൾക്കും വരുത്തും”എന്ന് പറഞ്ഞു.
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20
1 എന്നാൽ യിെരമ്യാവ് ഈ
കാര്യങ്ങൾ ്രപവചിക്കുന്നത് ഇേമ്മരിെന്റ
മകനും യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്
്രപധാനവിചാരകനുമായ 2 പശ്ഹൂർപുേരാഹിതൻ
േകട്ടിട്ട് യിെരമ്യാ്രപവാചകെന അടിച്ച്,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനരികിലുള്ള
മുകളിലെത്ത െബന്യാമീൻ േഗാപുരത്തിെല
ആമത്തിൽ ഇട്ട . 3 പിെറ്റന്നാൾ പശ്ഹൂർ*
യിെരമ്യാവിെന വിലങ്ങഴിച്ച വിട്ടേപ്പാൾയിെരമ്യാവ്
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “യേഹാവ നിനക്ക്
പശ്ഹൂർ എന്നല്ല, മാേഗാർ മിസ്സാബീബ†്

എന്നേ്രത േപര് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത”്. 4 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ നിെന്ന
നിനക്കും നിെന്റ സകല സ്േനഹിതന്മാർക്കും
ഭീതിയാക്കിത്തീർക്കും; അവർ ശ്രതുക്കള െട
വാൾെകാണ്ടു വീഴും; നിെന്റ കണ്ണ് അത്
കാണും; എല്ലാ െയഹൂദെയയും ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
അവൻ അവെര പിടിച്ച,് ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായി വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളയും.
5 ഈ നഗരത്തിെല സകലനിേക്ഷപങ്ങള ം
അതിെല സകലസമ്പാദ്യങ്ങള ം സകല
വിശിഷ്ടവസ്തുക്കള ം െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട സകലഭണ്ഡാരങ്ങള ം ഞാൻ
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; അവർ
അവ െകാള്ള െചയ്ത് ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകും. 6 എന്നാൽ പശ്ഹൂേര,
നീയും നിെന്റ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും

* 20. 3 പശ്ഹൂർ വിടുതല ് † 20. 3 മിസ്സാബീബ്സർവ്വ്രതഭീതി
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്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവരും;
നീയും നിെന്റ വ്യാജ്രപവചനം േകട്ട നിെന്റ
സകലസ്േനഹിതന്മാരും ബാേബലിേലക്കു
െചന്ന്, അവിെടവച്ച് മരിച്ച്, അടക്കെപ്പടും.
7 യേഹാേവ, അങ്ങ് എെന്ന സമ്മതിപ്പിക്കുകയും
ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തു; അങ്ങ്
ബലം ്രപേയാഗിച്ച ജയിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ
ഇടവിടാെത പരിഹാസവിഷയമായിരിക്കുന്നു;
എല്ലാവരും എെന്ന പരിഹസിക്കുന്നു.
8 സംസാരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം ഞാൻ നിലവിളിച്ച്
സാഹസെത്തയും ബലാല്ക്കാരെത്തയും
കുറിച്ച് ആവലാതി പറേയണ്ടിവരുന്നു;
അങ്ങെന യേഹാവയുെട വചനം എനിക്ക്
ഇടവിടാെത നിന്ദയ്ക്കും പരിഹാസത്തിനും
കാരണമായിരിക്കുന്നു. 9 ‘ഞാൻ ഇനി അങ്ങെയ
ഓർക്കുകയില്ല, അവിടുെത്ത നാമത്തിൽ
സംസാരിക്കുകയുമില്ല’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത്
എെന്റ അസ്ഥികളിൽ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ട് എെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ തീ കത്തുംേപാെല ഇരിക്കുന്നു;
ഞാൻ തളർന്ന്, എനിക്ക് സഹിക്കുവാൻ
കഴിയാെതയായി. 10 “സർവ്വ്രതഭീതി; ഞാൻ
പലരുെടയും ഏഷണി േകട്ടിരിക്കുന്നു; കുറ്റം
േബാധിപ്പിക്കുവിൻ; ഞങ്ങള ം അവെനക്കുറിച്ച
കുറ്റം േബാധിപ്പിക്കാം; നാം അവെന േതാല്പിച്ച്
അവേനാട് പകവീട്ട വാൻ തക്കവണ്ണം പേക്ഷ
അവെനവശത്താക്കാം”എന്ന്എെന്റവീഴ്ചയ്ക്കു
കാത്തിരിക്കുന്നവരായ എെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ
എല്ലാവരും പറയുന്നു. 11 എന്നാൽ യേഹാവ
ബലവാനായ വീരെനേപ്പാെല എേന്നാടുകൂടി
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ഉണ്ട്; അതിനാൽ എെന്ന ഉപ്രദവിക്കുന്നവർ
ഇടറിവീഴും; അവർ ജയിക്കുകയില്ല; അവർ
ബുദ്ധിേയാെട ്രപവർത്തിക്കാതിരുന്നതിനാൽ
ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ച േപാകും; ഒരിക്കലും
മറന്നുേപാകാത്ത നിത്യലജ്ജേയാെട
തെന്ന. 12 നീതിമാെന േശാധനെചയ്ത്,
അന്തരംഗങ്ങെളയും ഹൃദയെത്തയും
കാണുന്നവനായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാേവ,
അങ്ങ് അവേരാടു െചയ്യന്ന ്രപതികാരം ഞാൻ
കാണുമാറാകെട്ട; എെന്റ വ്യവഹാരം ഞാൻ
അങ്ങേയാടു േബാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
13 യേഹാവയ്ക്കു പാട്ട പാടുവിൻ! യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കുവിൻ! അവിടുന്ന് ദരി്രദെന്റ ്രപാണെന
ദുഷ്ടന്മാരുെടൈകയിൽനിന്ന്വിടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.
14 ഞാൻ ജനിച്ചദിവസം ശപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കെട്ട;
എെന്റ അമ്മ എെന്ന ്രപസവിച്ച ദിവസം
അനു്രഗഹിക്കെപ്പടാതിരിക്കെട്ട. 15 ‘നിനക്ക് ഒരു
മകൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് എെന്റ അപ്പേനാട്
അറിയിച്ച് അവെന ഏറ്റവും സേന്താഷിപ്പിച്ച
മനുഷ്യൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ. 16 എെന്റ അമ്മ
എെന്റ ശവക്കുഴിയും, അവള െട ഗർഭപാ്രതം
എല്ലായ്േപാഴും നിറഞ്ഞതുംആയിരിേക്കണ്ടതിന,്
ആ മനുഷ്യൻ എെന്ന ഉദരത്തിൽവച്ച്
െകാന്നുകളയാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അവൻ,
17 അനുതപിക്കാെത യേഹാവ ഉന്മൂലനാശം
വരുത്തിയ പട്ടണങ്ങെളേപ്പാെല ആയിത്തീരെട്ട;
രാവിെല അവൻ നിലവിളിയും ഉച്ചസമയത്ത്
േപാർവിളിയും േകൾക്കുമാറാകെട്ട. 18 കഷ്ടവും
സങ്കടവും അനുഭവിച്ച് ജീവകാലം ലജ്ജയിൽ
കഴിച്ച കൂേട്ടണ്ടതിന് ഞാൻ ഉദരത്തിൽനിന്ന്
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പുറത്തുവന്നത്എന്തിന?്”.

21
1 സിെദക്കീയാരാജാവ് മല്ക്കീയാവിെന്റ
മകൻ പശ്ഹൂരിെനയും മയേസയാവിെന്റ മകൻ
െസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും യിെരമ്യാവിെന്റ
അടുക്കൽ അയച്ച : 2 “ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ ഞങ്ങേളാടു യുദ്ധം
െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
യേഹാവേയാട് അേപക്ഷിക്കണേമ; അവൻ
ഞങ്ങെള വിട്ട േപാേകണ്ടതിന്, യേഹാവ
തെന്റ സകല അത്ഭുതങ്ങൾക്കും തക്കവിധം
ഒരുപേക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപവർത്തിക്കും”
എന്ന് പറയിച്ചേപ്പാൾ യിെരമ്യാവിന്
യേഹാവയിൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട.്
3 യിെരമ്യാവ് അവേരാടു പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
സിെദക്കീയാവിേനാട് ഇ്രപകാരം പറയണം:
4 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മതിലുകൾക്കു
പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങെള ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുന്ന
ബാേബൽരാജാവിേനാടും കൽദയേരാടും
യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ നിങ്ങള െട കയ്യിലുള്ള
ആയുധങ്ങെള ഞാൻ ഉപേയാഗശൂന്യമാക്കി,
ഈ നഗരത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ കൂട്ട ം.
5 ഞാൻ തെന്നയും, നീട്ടിയ ൈകെകാണ്ടും
ബലമുള്ള ഭുജംെകാണ്ടും േകാപേത്താടും
േ്രകാധേത്താടും അത്യ ്രഗതേയാടുംകൂടി
നിങ്ങേളാട് യുദ്ധം െചയ്യ ം. 6ഈ നഗരത്തിൽ
വസിക്കുന്ന മനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയും
ഞാൻ സംഹരിക്കും; അവർ മഹാമാരിയാൽ
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മരിക്കും. 7അതിന ്െറേശഷംെയഹൂദാരാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെനയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാെരയും
ജനെത്തയും ഈ നഗരത്തിൽ മഹാമാരി,
വാൾ, ക്ഷാമം എന്നിവയിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട്
േശഷിച്ചവെരതെന്ന,ഞാൻബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിലും അവരുെട
ശ്രതുക്കള െടൈകയിലും അവർക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും
ഏല്പിക്കും; അവൻ അവേരാടു ക്ഷമേയാ
കനിേവാ കരുണേയാ കാണിക്കാെത, അവെര
വാളിെന്റ വായ്ത്തലെകാണ്ട് സംഹരിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 8 “നീ
ഈ ജനേത്താടു പറേയണ്ടത:് “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഇതാ, ഞാൻ
ജീവെന്റ വഴിയും മരണത്തിെന്റ വഴിയും
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു. 9 ഈ
നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും;
എന്നാൽ നിങ്ങെള ഉപേരാധിച്ചിരിക്കുന്ന
കൽദയരുെട പക്ഷം െചന്നു േചരുന്നവേനാ
ജീവേനാെട ഇരിക്കും; അവെന്റ ജീവൻ
അവന് െകാള്ള കിട്ടിയതുേപാെല ഇരിക്കും.
10 ഞാൻ എെന്റ മുഖം ഈ നഗരത്തിനുേനെര
നന്മയ്ക്കല്ല തിന്മയ്ക്കേ്രത വച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് “അതിെന
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
അവൻ അതിെന തീവച്ച ചുട്ട കളയും”.
11 “െയഹൂദാരാജഗൃഹേത്താടു നീ പറേയണ്ടത:്
“യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ!
12 “ദാവീദുഗൃഹേമ, യേഹാവ ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട
േദാഷംനിമിത്തം എെന്റ േ്രകാധം തീേപാെല
പുറെപ്പട്ട് ആർക്കും െകടുത്താനാകാത്തവിധം,
കത്താെതയിരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
രാവിെലേതാറും ന്യായം പാലിക്കുകയും
കവർച്ചയ്ക്ക് ഇരയായവെന പീഡകെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു വിടുവിക്കുകയും െചയ്യ വിൻ.
13 താഴ്വരയിലും സമഭൂമിയിെല പാറയിലും
പാർത്ത്, ‘ഞങ്ങള െട േനെര ആര് വരും?
ഞങ്ങള െട പാർപ്പിടങ്ങളിൽ ആര് കടക്കും?’
എന്നു പറയുന്നവേര, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 14ഞാൻനിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട
ഫലത്തിനു തക്കവിധം സന്ദർശിക്കും;
ഞാൻ അവള െട വനത്തിനു തീ വയ്ക്കും;
അത് അവള െട ചുറ്റ മുള്ള സകലെത്തയും
ദഹിപ്പിച്ച കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

22
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“നീ െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ
െചന്ന്, അവിെട ഈ വചനം ്രപസ്താവിക്കുക:
2 “ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
െയഹൂദാരാജാേവ, നീയും, നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരും,
ഈവാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കുന്നനിെന്റ ജനവും
യേഹാവയുെട വചനം േകട്ട െകാള്ള വിൻ!
3യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
നീതിയും ന്യായവും നടത്തി, കവർച്ചയ്ക്ക്
ഇരയായവെന പീഡകെന്റ ൈകയിൽനിന്ന്
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വിടുവിക്കുവിൻ; പരേദശിേയാടും അനാഥേനാടും
വിധവേയാടും അന്യായവും ബലാല്ക്കാരവും
െചയ്യരുത;് ഈ സ്ഥലത്ത് കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം
െചാരിയുകയുമരുത.് 4 നിങ്ങൾ ഈ വചനം
അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവരും രഥങ്ങളിലും കുതിരപ്പ റത്തും
കയറുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരും അവരുെട
ഭൃത്യന്മാരും ്രപജകള ം ഈ അരമനയുെട
വാതിലുകളിൽകൂടി കടക്കും. 5 ഈ വചനം
േകട്ടനുസരിക്കുകയിെല്ലങ്കിേലാ, ഈ അരമന
ശൂന്യമായിേപ്പാകുെമന്ന് ഞാൻ എെന്നെച്ചാല്ലി
സത്യം െചയ്യന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 6െയഹൂദാരാജാവിെന്റഅരമനേയാട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
ഗിെലയാദും െലബാേനാെന്റ ശിഖരവും
ആകുന്നു; എങ്കിലും ഞാൻ നിെന്ന ഒരു
മരുഭൂമിയും നിവാസികളില്ലാത്ത പട്ടണങ്ങള ം
ആക്കും. 7 ഞാൻ ആയുധപാണികളായ
സംഹാരകന്മാെര നിെന്റേനെര ഒരുക്കും;
അവർ നിെന്റ വിശിഷ്ടേദവദാരുക്കെള
െവട്ടി തീയിൽ ഇട്ട കളയും. 8 അേനകം
ജനതകള ം ഈ നഗരംവഴി കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാട:്
‘ഈ മഹാനഗരേത്താട് യേഹാവ ഇങ്ങെന
െചയ്തെതന്ത’് എന്നു േചാദിക്കുകയും 9 ‘അവർ
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമം
ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യേദവന്മാെര നമസ്കരിച്ച്
േസവിച്ചതുെകാണ്ടു തെന്ന’ എന്നുത്തരം
പറയുകയും െചയ്യ ം.

10 മരിച്ചവെനക്കുറിച്ച കരയണ്ടാ,
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അവെനക്കുറിച്ച വിലപിക്കുകയും േവണ്ടാ;
നാടുവിട്ട േപാേകണ്ടിവരുന്നവെനക്കുറിച്ച
തെന്ന കരയുവിൻ; അവൻ മടങ്ങിവരുകയില്ല;
ജന്മേദശം ഇനി കാണുകയുമില്ല. 11 തെന്റ
അപ്പനായ േയാശീയാവിനു പകരം വാണേശഷം
ഈ സ്ഥലം വിട്ട േപായവനായ േയാശീയാവിെന്റ
മകനും െയഹൂദാരാജാവുമായ ശല്ല മിെനക്കുറിച്ച്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവൻ
ഇവിേടക്ക് മടങ്ങിവരുകയില്ല. 12 അവെന
ബദ്ധനാക്കി െകാണ്ടുെചന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച
തെന്ന അവൻ മരിക്കും; ഈ േദശം അവൻ ഇനി
കാണുകയുമില്ല.

13 നീതിേകടുെകാണ്ട് അരമനയും
അന്യായം െകാണ്ട് മാളികയും പണിത്,
കൂട്ട കാരെനെക്കാണ്ടു േവല െചയ്യിച്ച്
കൂലി െകാടുക്കാതിരിക്കുകയും
14 ‘ഞാൻ വിസ്താരമുള്ള അരമനയും
വിശാലമായ മാളികയും പണിയും’ എന്നു
പറഞ്ഞ് കിളിവാതിലുകൾ വീതിയിൽ
തീർക്കുകയും േദവദാരുെകാണ്ടു തട്ടിടുകയും
ചുവപ്പ ചായംെകാണ്ടു േമാടി പിടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നവന്അേയ്യാകഷ്ടം! 15േദവദാരുെകാണ്ടു
മികച്ചവൻ ആകുവാൻ ്രശമിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
നീ രാജാവായിത്തീരുേമാ? നിെന്റ അപ്പനും
ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ച് നീതിയും
ന്യായവും നടത്തിയിരുന്നില്ലേയാ? അത്
അവന് നന്മയായിത്തീർന്നു. 16 അവൻ
എളിയവനും ദരി്രദനും ന്യായം പാലിച്ച െകാടുത്തു;
അതിനാൽ അവന് നന്മ ഭവിച്ച ; ഇതല്ലേയാ
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എെന്ന അറിയുക എന്നുള്ളത?്” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17 “എന്നാൽ
നിെന്റ കണ്ണ ം മനസ്സ ം, അത്യാ്രഗഹത്തിനും,
കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം െചാരിയുന്നതിനും,
പീഡനവുംസാഹസവും െചയ്യന്നതിനുംഅല്ലാെത
മെറ്റാന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. 18അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ േയാശീയാവിെന്റ മകനായി െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ച്
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: അവെനക്കുറിച്ച്
അവർ: “അേയ്യാ സേഹാദരാ, അേയ്യാ
സേഹാദരീ” എന്നു െചാല്ലി വിലപിക്കുകയില്ല;
അവെനക്കുറിച്ച:് “അേയ്യാ തമ്പുരാേന, അേയ്യാ
തിരുേമനീ” എന്നു െചാല്ലി വിലപിക്കുകയുമില്ല.
19 െയരൂശേലമിെന്റ പടിവാതിലുകൾക്കു
പുറത്ത് അവെന വലിെച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു
കഴുതെയ കുഴിച്ചിടുന്നതുേപാെല അവെന
കുഴിച്ചിടും. 20 െലബാേനാനിൽ കയറിെച്ചന്നു
നിലവിളിക്കുക; ബാശാനിൽനിന്നു നിെന്റ
ശബ്ദം ഉയർത്തുക; അബാരീമിൽനിന്നു
നിലവിളിക്കുക; നിെന്റ സകലസ്േനഹിതന്മാരും
തകർന്നുകിടക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 നിെന്റ
ശുഭകാലത്തു ഞാൻ നിേന്നാട് സംസാരിച്ച ;
നീേയാ: ‘ഞാൻ േകൾക്കുകയില്ല’
എന്നു പറഞ്ഞു; എെന്റ വാക്ക്
അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു
ബാല്യംമുതൽ നിനക്കുള്ള ശീലം. 22 നിെന്ന
േമയിക്കുന്നവെര എല്ലാം െകാടുങ്കാറ്റ പറപ്പിക്കും;
നിെന്റ സ്േനഹിതന്മാർ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകും. അേപ്പാൾ നീ നിെന്റ സകലദുഷ്ടതയും
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നിമിത്തം ലജ്ജിച്ച് അമ്പരന്നുേപാകും.
23 േദവദാരുക്കളിൽ കൂടുവച്ച് െലബാേനാനിൽ
വസിക്കുന്നവേള, നിനക്ക് വ്യസനവും,
്രപസവേവദന കിട്ടിയവെളേപ്പാെല േവദനയും
ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ നീ എ്രത ഞരങ്ങും. 24എന്നാണ,
െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി െയഹൂദാ
രാജാവായ െകാന്യാവ് എെന്റ വലൈങ്കക്ക്
ഒരു മു്രദേമാതിരം ആയിരുന്നാലും ഞാൻ
നിെന്ന ഊരിെയറിഞ്ഞുകളയും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 25 നിനക്ക്
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട
ൈകയിലും നീ ഭയെപ്പടുന്നവരുെട ൈകയിലും
ഞാൻ നിെന്ന ഏല്പിക്കും; ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിലും കൽദയരുെട
ൈകയിലും തെന്ന. 26 നിെന്നയും നിെന്ന
്രപസവിച്ച അമ്മെയയും നിങ്ങൾ ജനിച്ചതല്ലാത്ത
അന്യേദശേത്തക്കു ഞാൻ തള്ളിക്കളയും;
അവിെടവച്ച നിങ്ങൾ മരിക്കും. 27 അവർ
മടങ്ങിവരുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന േദശേത്തക്ക്
അവർ മടങ്ങിവരുകയില്ല. 28 െകാന്യാവ് എന്ന
ഈ ആൾ, ‘സാരമില്ല’ എന്നുവച്ച് ഉടച്ച കളഞ്ഞ
ഒരു കലേമാ? ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
പാ്രതേമാ?അവെനയുംഅവെന്റസന്തതിെയയും
ത്യജിച്ച്, അവർ അറിയാത്ത േദശേത്തക്ക്
തള്ളിക്കളയുവാൻ കാരണം എന്ത?് 29 േദശേമ,
േദശേമ, േദശേമ, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുക! 30 “ഈആളിെന ‘മക്കളില്ലാത്തവൻ’
എന്നും ‘ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും
ശുഭംവരാത്തവൻ’എന്നും എഴുതുവിൻ;അവെന്റ
സന്തതിയിൽ യാെതാരുത്തനും ഇനി ദാവീദിെന്റ
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സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന,് െയഹൂദയിൽ
വാഴുവാൻ ഐശ്വര്യം ്രപാപിക്കുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

23
1 “എെന്റ േമച്ചിൽപ്പ റെത്ത ആടുകെള
നശിപ്പിക്കുകയും ചിതറിക്കുകയും
െചയ്യന്ന ഇടയന്മാർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം!”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
2 അതുെകാണ്ട,് തെന്റ ജനെത്ത േമയിക്കുന്ന
ഇടയന്മാെരക്കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ എെന്റ ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത
സൂക്ഷിക്കാെത അവെയ ചിതറിക്കുകയും
ഓടിച്ച കളയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികള െട
േദാഷെത്തക്കുറിച്ച് നിങ്ങേളാടു േചാദിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 3 എെന്റ
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നവെയ,
ഞാൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ
േദശങ്ങളിൽനിന്നും േശഖരിച്ച്, അവയുെട
പുല്പ റങ്ങളിേലക്ക് വീണ്ടും െകാണ്ടുവരും;
അവ വർദ്ധിച്ച െപരുകും. 4 അവെയ
േമയിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻഇടയന്മാെരനിയമിക്കും;
അവ ഇനി േപടിക്കുകയില്ല, ്രഭമിക്കുകയില്ല,
നഷ്ടെപ്പട്ട േപാകുകയുമില്ല”എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 5 “ഇതാ,ഞാൻ ദാവീദിന് നീതിയുള്ള
ഒരു മുളെയ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്ന കാലം വരും;
അവൻ രാജാവായി വാണ് ബുദ്ധിേയാെട
്രപവർത്തിച്ച് േദശത്തു നീതിയും ന്യായവും
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നടത്തും. 6 അവെന്റ കാലത്ത് െയഹൂദാ
രക്ഷിക്കെപ്പടും; യി്രസാേയൽ സുരക്ഷിതരായി
വസിക്കും; അവന് ‘യേഹാവ നമ്മുെട നീതി’
എന്നു േപര് പറയും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 7 “അതിനാൽ ‘യി്രസാേയൽ
മക്കെള ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന
യേഹാവയാണ’ എന്ന് ഇനി പറയാെത,
8 ‘യി്രസാേയൽ ഗൃഹത്തിെന്റ സന്തതിെയ
വടക്കുേദശത്തുനിന്നും ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്ന സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും
പുറെപ്പടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന യേഹാവയാണ’
എന്നു പറയുന്ന കാലം വരും; അവർ അവരുെട
സ്വന്തേദശത്തു വസിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

9 ്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട:്
“എെന്റ ഹൃദയം എെന്റ ഉള്ളിൽ
നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എെന്റ അസ്ഥികൾ
എല്ലാം ഇളകുന്നു; യേഹാവ നിമിത്തവും
അവിടുെത്ത വിശുദ്ധവചനങ്ങൾ നിമിത്തവും
ഞാൻ, മത്തെനേപ്പാെലയും, വീഞ്ഞു
കുടിച്ച് ലഹരിപിടിച്ചവെനേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കുന്നു. 10േദശംവ്യഭിചാരികെളെക്കാണ്ടു
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ശാപംനിമിത്തം േദശം
ദുഃഖിക്കുന്നു; മരുഭൂമിയിെല േമച്ചില്പ റങ്ങൾ
ഉണങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു; അവരുെട മാർഗ്ഗം
േദാഷമുള്ളതുംഅവരുെടശക്തിന്യായരഹിതവും
ആകുന്നു. 11 ്രപവാചകനും പുേരാഹിതനും
ഒരുേപാെല മലിനരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു;
എെന്റ ആലയത്തിലും ഞാൻ അവരുെട
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ദുഷ്ടത കണ്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 12 “അതുെകാണ്ട് അവരുെട വഴി
അവർക്ക് വഴുവഴുപ്പ ള്ളതായിരിക്കും; അവർ
ഇരുട്ടിേലക്ക് തള്ളെപ്പടുകയും അവിെട കാൽ
െതറ്റി വീഴുകയും െചയ്യ ം; ഞാൻ അവർക്ക്
അനർത്ഥം, അവരുെട സന്ദർശനകാലത്ത്
തെന്ന, വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 13 “ശമര്യയിെല ്രപവാചകന്മാരിൽ
ഞാൻ േഭാഷത്തം കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവർ
ബാലിെന്റ നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ച,് എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന െതറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
14 െയരൂശേലമിെല ്രപവാചകന്മാരിൽ ഞാൻ
ഭയാനകമായ കാര്യം കണ്ടിരിക്കുന്നു; അവർ
വ്യഭിചാരം െചയ്ത് വ്യാജത്തിൽ നടക്കുന്നു;
ആരും തെന്റ ദുഷ്ടത വിട്ട തിരിയാത്ത
വിധം അവർ ദുഷ്്രപവൃത്തിക്കാെര
ൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നു; അവെരല്ലാവരും എനിക്ക്
െസാേദാംേപാെലയും, അതിെല നിവാസികൾ
െഗാേമാറേപാെലയും ആയിരിക്കുന്നു”.
15 “അതുെകാണ്ട് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
്രപവാചകന്മാെരക്കുറിച്ച് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അവെര
കാഞ്ഞിരം തീറ്റിക്കുകയും നഞ്ചുെവള്ളം
കുടിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം; െയരൂശേലമിെല
്രപവാചകന്മാരിൽനിന്നല്ലേയാ വഷളത്തം
േദശെത്തല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത”്.
16 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്കു േകൾക്കരുത;്



യിെരമ്യാവ് 23:17 xc യിെരമ്യാവ് 23:23

അവർ നിങ്ങെള വ്യാജം ഉപേദശിക്കുന്നു;
യേഹാവയുെട അധരത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല,
സ്വന്തഹൃദയത്തിെല ദർശനമേ്രത അവർ
്രപവചിക്കുന്നത.് 17എെന്ന നിരസിക്കുന്നവേരാട്
അവർ: “നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്നു
പറയുന്നു; സ്വന്തം ഹൃദയത്തിെല ശാഠ്യ്രപകാരം
നടക്കുന്നവേരാെടല്ലാം: “നിങ്ങൾെക്കാരു
േദാഷവും വരുകയില്ല” എന്നും പറയുന്നു.
18 യേഹാവയുെട വചനം ദർശിച്ച േകൾക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവെന്റ ആേലാചനസഭയിൽ
നിന്നവനാര?് അവിടുെത്ത വചനം
്രശദ്ധിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നവനാര?് 19 യേഹാവയുെട
േ്രകാധം എന്ന െകാടുങ്കാറ്റ,് വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്
തെന്ന, പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അത് ദുഷ്ടന്മാരുെട
തലേമൽ ചുറ്റിയടിക്കും. 20 തെന്റ
ഹൃദയത്തിെല വിചാരങ്ങൾ നിറേവറ്റ േവാളം
യേഹാവയുെട േകാപം മാറുകയില്ല;
ഭാവികാലത്തു നിങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായി
്രഗഹിക്കും. 21 ഞാൻ ഈ ്രപവാചകന്മാെര
അയയ്ക്കാതിരുന്നിട്ട ം അവർ ഓടി; ഞാൻ
അവേരാടു അരുളിെച്ചയ്യാതിരുന്നിട്ട ം അവർ
്രപവചിച്ച . 22അവർ എെന്റആേലാചനസഭയിൽ
നിന്നിരുന്നുെവങ്കിൽ, എെന്റ ജനെത്ത എെന്റ
വചനങ്ങൾ അറിയിച്ച,് അവെര അവരുെട
ദുഷ്ടവഴിയിൽനിന്നും,അവരുെട ്രപവൃത്തികള െട
േദാഷത്തിൽനിന്നും പിൻതിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.
23 ഞാൻ സമീപസ്ഥനായ ൈദവം മാ്രതം
ആകുന്നുേവാ? ദൂരസ്ഥനായ ൈദവവും
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അല്ലേയാ?” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
24 “ഞാൻ കാണാത്തവിധം ആർെക്കങ്കിലും
രഹസ്യമായി ഒളിക്കുവാൻ കഴിയുേമാ?” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ ആകാശവും
ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനല്ലേയാ” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 25 “ ‘ഞാൻ
സ്വപ്നം കണ്ടു, സ്വപ്നം കണ്ടു’ എന്നു പറഞ്ഞ്
എെന്റ നാമത്തിൽ വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാരുെട വാക്ക് ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു.
26 സ്വന്തഹൃദയത്തിെല വഞ്ചനയുെട
്രപവാചകന്മാരായി, വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്ന
്രപവാചകന്മാർക്ക് ഈ താത്പര്യം എ്രതകാലം
ഉണ്ടായിരിക്കും? 27 ബാല് നിമിത്തം
അവരുെട പിതാക്കന്മാർ എെന്റ നാമം
മറന്നുകളഞ്ഞതുേപാെല, ഇവർ അേന്യാന്യം
വിവരിച്ച പറയുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾനിമിത്തം
എെന്റ ജനം എെന്റ നാമം മറന്നുകളയുവാൻ
ഇടയാകണെമന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു.
28 “സ്വപ്നംകണ്ട ്രപവാചകൻ സ്വപ്നം
വിവരിക്കെട്ട; എെന്റ വചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നവൻ
എെന്റ വചനം വിശ്വസ്തതേയാെട
്രപസ്താവിക്കെട്ട; ൈവേക്കാലും േഗാതമ്പും
തമ്മിൽഎന്ത് െപാരുത്തം?” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 29 “എെന്റ വചനം തീേപാെലയും
പാറെയ തകർക്കുന്ന ചുറ്റികേപാെലയും
അല്ലേയാ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
30 “അതുെകാണ്ട് എെന്റ വചനങ്ങൾ അേന്യാന്യം
േമാഷ്ടിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാർക്ക് ഞാൻ
വിേരാധമാകുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 31 “തങ്ങള െട നാവുെകാണ്ട്
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‘യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട’് എന്നു പറയുന്ന
്രപവാചകന്മാർക്ക്ഞാൻ വിേരാധമാകുന്നു”എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 32 “വ്യാജസ്വപ്നങ്ങൾ
്രപവചിക്കുകയും അവെയ വിവരിച്ച് അവരുെട
വ്യാജവും ആത്മ്രപശംസയും െകാണ്ട് എെന്റ
ജനെത്ത െതറ്റിച്ച കളയുകയും െചയ്യന്നവർക്ക്
ഞാൻ വിേരാധമാകുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല,
അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ടില്ല, അവർ ഈ ജനത്തിന്
ഒട്ട ം ്രപേയാജനമായിരിക്കുകയുമില്ല” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 33 “ഈ ജനം ഒരു
്രപവാചകേനാ പുേരാഹിതേനാ യേഹാവയുെട
ഭാരം (അരുളപ്പാട)് എന്ത് എന്നു നിേന്നാട്
േചാദിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, നീ അവേരാട:് ‘നിങ്ങൾ
ആകുന്നുഭാരം;ഞാൻനിങ്ങെളഎറിഞ്ഞുകളയും
എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട’്എന്നുപറയുക”.
34 “്രപവാചകേനാ പുേരാഹിതേനാ ജനേമാ:
‘യേഹാവയുെട ഭാരം’ എന്നു പറയുന്നുെവങ്കിൽ
ഞാൻആമനുഷ്യെനയുംഅവെന്റഭവനെത്തയും
സന്ദർശിക്കും. 35 ‘യേഹാവ എന്ത് ഉത്തരം
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? യേഹാവ എന്ത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു’ എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു
ഒേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ കൂട്ട കാരേനാടും
അവനവെന്റ സേഹാദരേനാടും േചാദിേക്കണ്ടത്.
36 ‘യേഹാവയുെട ഭാരം’ എന്ന് ഇനി
പറയരുത;് അെല്ലങ്കിൽ അവനവെന്റ വാക്ക്
അവനവന് ഭാരമായിത്തീരും; നമ്മുെട
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
എന്ന ജീവനുള്ള ൈദവത്തിെന്റ വചനങ്ങൾ
നിങ്ങൾ മറിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 37 ‘യേഹാവ
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നിേന്നാട് എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു?
യേഹാവ എന്ത് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു?’
എന്നിങ്ങെനയാകുന്നു ്രപവാചകേനാടു
േചാദിേക്കണ്ടത്. 38 ‘യേഹാവയുെട ഭാരം’ എന്നു
നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവങ്കിൽ, യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘യേഹാവയുെട ഭാരം എന്നു
പറയരുത’് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ ‘യേഹാവയുെട ഭാരം’
എന്ന വാക്കു പറയുകെകാണ്ട്, 39 ഞാൻ
നിങ്ങെള എടുത്ത് നിങ്ങെളയും, നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും ഞാൻ
തന്നിട്ട ള്ള നഗരെത്തയും എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
എറിഞ്ഞുകളയും. 40അങ്ങെനഞാൻനിങ്ങൾക്ക്
നിത്യനിന്ദയും മറന്നുേപാകാത്ത നിത്യലജ്ജയും
വരുത്തും.

24
1 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായി െയഹൂദാ
രാജാവായ െയെഖാന്യാവിെനയും,
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും ശില്പികെളയും
െകാല്ലന്മാെരയും പിടിച്ച് െയരൂശേലമിൽ നിന്നു
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ േശഷം,
രണ്ടു െകാട്ട അത്തിപ്പഴം യേഹാവയുെട
മന്ദിരത്തിനു മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നത് യേഹാവ
എെന്ന കാണിച്ച . 2 ഒരു െകാട്ടയിൽ തലപ്പഴം
േപാെല എ്രതയും നല്ല അത്തിപ്പഴവും, മെറ്റ
െകാട്ടയിൽ എ്രതയും േമാശമായത് തിന്നുവാൻ
െകാള്ളരുതാത്തവിധം ചീത്തയും ആയ
അത്തിപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 യേഹാവ
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എേന്നാട:് “യിെരമ്യാേവ, നീ എന്ത് കാണുന്നു”
എന്നു േചാദിച്ച ; അതിന് ഞാൻ: “അത്തിപ്പഴം;
നല്ലഅത്തിപ്പഴം എ്രതേയാ നല്ലതും, േമാശമായത്
എ്രതയും േമാശമായതും തിന്നുകൂടാത്തവിധം
ചീത്തയുംആകുന്നു”എന്നു പറഞ്ഞു. 4അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 5 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു കൽദയരുെട
േദശേത്തക്ക് നന്മയ്ക്കായി അയച്ചിരിക്കുന്ന
െയഹൂദാബദ്ധന്മാെരഈനല്ലഅത്തിപ്പഴംേപാെല
ഞാൻ വിചാരിക്കും. 6 ഞാൻ എെന്റ
ദൃഷ്ടി നന്മയ്ക്കായി അവരുെട േമൽവച്ച്
അവെര ഈ േദശേത്തക്ക് വീണ്ടും
െകാണ്ടുവരും; ഞാൻ അവെര പണിയും;
െപാളിച്ച കളയുകയില്ല; അവെര നടും,
പറിച്ച കളയുകയുമില്ല. 7ഞാൻ യേഹാവ എന്ന്
എെന്ന അറിയുവാൻ തക്ക ഹൃദയം ഞാൻ
അവർക്ക് െകാടുക്കും;അവർഎനിക്ക് ജനമായും
ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും ഇരിക്കും;
അവർ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട എങ്കേലക്ക്
തിരിയും. 8 എന്നാൽ െയഹൂദാ രാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
ഈ േദശത്തു േശഷിച്ച െയരൂശേലമിെല
േശഷിപ്പിെനയുംഈജിപ്റ്റിൽപാർക്കുന്നവെരയും
ഞാൻ, ആകാത്തതും തിന്നുകൂടാത്തവിധം
ചീത്തയുമായ അത്തിപ്പഴംേപാെല
ത്യജിച്ച കളയും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 9 “ഞാൻ അവെര ഭൂമിയിെല
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സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഭീതിയും അനർത്ഥവും,
ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളയുവാനിരിക്കുന്ന
സകലസ്ഥലങ്ങളിലും നിന്ദയും പഴെഞ്ചാല്ല ം
പരിഹാസവും ശാപവാക്യവും ആക്കിത്തീർക്കും.
10 ഞാൻ അവർക്കും അവരുെട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർക്കും െകാടുത്ത േദശത്തുനിന്ന്
അവർ നശിച്ച േപാകുംവെര ഞാൻ അവരുെട
ഇടയിൽ വാള ം ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും
അയയ്ക്കും”.

25
1 േയാശീയാവിെന്റ മകനായി െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട
നാലാം ആണ്ടിൽ - ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ഒന്നാം ആണ്ടിൽത്തെന്ന,
സകല െയഹൂദാജനെത്തയും കുറിച്ച്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട.്
2 അത് യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ സകല
െയഹൂദാജനേത്താടും സകല െയരൂശേലം
നിവാസികേളാടും ്രപസ്താവിച്ചത്
എങ്ങെനെയന്നാൽ: 3 “ആേമാെന്റ മകനായി
െയഹൂദാ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ
വാഴ്ചയുെടപതിമൂന്നാംആണ്ടുമുതൽഇന്നുവെര
ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നു സംവത്സരം യേഹാവയുെട
വചനം എനിക്കുണ്ടാകുകയും ഞാൻ
ഇടവിടാെത നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കുകയും
െചയ്തിട്ട ം നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല. 4 യേഹാവ
്രപവാചകന്മാരായ തെന്റ സകലദാസന്മാെരയും
വീണ്ടുംവീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
അയച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ േകട്ടില്ല; േകൾക്കുവാൻ
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നിങ്ങള െട െചവി ചായിച്ചതുമില്ല. 5 നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തനും അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗവും
ദുഷ്്രപവൃത്തികള ം വിട്ട തിരിയുവിൻ; എന്നാൽ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർക്കും തന്ന േദശത്ത് നിങ്ങൾ
എേന്നക്കും വസിക്കും. 6 അന്യേദവന്മാെര
േസവിച്ച നമസ്കരിേക്കണ്ടതിന് അവേരാടു
േചരരുത;് നിങ്ങള െട ൈകകള െട
്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട് എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുകയും
അരുത;് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനർത്ഥം
വരുത്തുകയില്ല” എന്നു അവർ നിങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞു. 7 എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
അനർത്ഥത്തിനായി നിങ്ങള െട ൈകകള െട
്രപവൃത്തിെകാണ്ട് എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുവാൻ
േവണ്ടി എെന്റ വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 8 അതുെകാണ്ട്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ എെന്റ വചനങ്ങൾ
അനുസരിക്കാതിരിക്കുകെകാണ്ട,് 9 ഞാൻ
ആളയച്ച് വടക്കുള്ള സകലവംശങ്ങെളയും,
എെന്റ ദാസൻ ബാേബൽരാജാവ്
െനബൂഖദ്േനസരിെനയും ഈ േദശത്തിെന്റയും,
അതിെല നിവാസികള െടയും, ചുറ്റ ം വസിക്കുന്ന
ഈ സകലജനതകള െട േനെരയും വരുത്തി
നിേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ച് അവെര സ്തംഭനവിഷയവും
പരിഹാസവും നിത്യശൂന്യവുമാക്കിത്തീർക്കും.
10 ഞാൻ ആനന്ദേഘാഷവും സേന്താഷധ്വനിയും
മണവാളെന്റ സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട സ്വരവും
തിരികല്ലിെന്റ ശബ്ദവും വിളക്കിെന്റ െവളിച്ചവും
അവരുെട ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും. 11ഈ
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േദശെമാെക്കയും ശൂന്യവും സ്തംഭനവിഷയവും
ആകും; ഈ ജനതകൾ ബാേബൽരാജാവിെന
എഴുപത് സംവത്സരം േസവിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 12 എഴുപത്
സംവത്സരം തികയുേമ്പാൾ, ഞാൻ ബാേബൽ
രാജാവിെനയും ആ ജനതെയയും കൽദയരുെട
േദശെത്തയും അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം
സന്ദർശിച്ച്അതിെന നിത്യശൂന്യമാക്കിത്തീർക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
13 “അങ്ങെന ഞാൻ ആ േദശെത്തക്കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം
യിെരമ്യാവ് സകലജനതകെളയും കുറിച്ച
്രപവചിച്ചതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ സകലവചനങ്ങള ം
ഞാൻഅതിന് വരുത്തും. 14അേനകംജനതകള ം
വലിയ രാജാക്കന്മാരും അവെരെക്കാണ്ടു േസവ
െചയ്യിക്കും. ഞാൻ അവരുെട ്രകിയകൾക്കും
അവരുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾക്കും
തക്കവണ്ണംഅവർക്ക് പകരം െചയ്യ ം”.

15 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
എേന്നാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു:
“ഈ േ്രകാധമദ്യം നിറഞ്ഞ പാനപാ്രതം
എെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി ഞാൻ
നിെന്ന അയയ്ക്കുന്ന ജനതകെളെയല്ലാം
കുടിപ്പിക്കുക. 16 അവർ കുടിക്കുകയും ഞാൻ
അവരുെട ഇടയിൽ അയയ്ക്കുന്ന വാൾ
നിമിത്തം ചാഞ്ചാടി ്രഭാന്തന്മാരായിത്തീരുകയും
െചയ്യ ം”. 17 അങ്ങെന ഞാൻ പാനപാ്രതം
യേഹാവയുെട ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി,
യേഹാവ എെന്ന അയച്ച സകലജനതകെളയും



യിെരമ്യാവ് 25:18 xcviii യിെരമ്യാവ് 25:27

കുടിപ്പിച്ച . 18 ഇന്നുള്ളതുേപാെല ശൂന്യവും
സ്തംഭനേഹതുവും പരിഹാസവിഷയവും
ശാപവാക്യവുമാേക്കണ്ടതിന് െയരൂശേലമിെനയും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെളയും രാജാക്കന്മാെരയും
19 ്രപഭുക്കന്മാെരയും ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ
ഫറേവാെനയും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാെരയും
്രപഭുക്കന്മാെരയും 20 സകല്രപജകെളയും
സർവ്വസമ്മി്രശജനതെയയും ഊസ്
േദശത്തിെല സകല രാജാക്കന്മാെരയും
െഫലിസ്ത്യേദശത്തിെല സകല
രാജാക്കന്മാെരയും അസ്കേലാെനയും
ഗസ്സെയയും എേ്രകാെനയും അസ്േതാദിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവെരയും 21 ഏേദാമിെനയും
േമാവാബിെനയും അേമ്മാന്യെരയും
സകല േസാർ രാജാക്കന്മാെരയും
22 സകല സീേദാന്യരാജാക്കന്മാെരയും
സമു്രദത്തിനക്കെരയുള്ള ദ്വീപുകളിെല
രാജാക്കന്മാെരയും 23 േദദാെനയും േതമെയയും
ബൂസിെനയും തലയുെട അരികു വടിച്ചവെര
ഒെക്കയും എല്ലാ അരാബ്യരാജാക്കന്മാെരയും
24 മരുവാസികളായ സമ്മി്രശജനതയുെട
സകല രാജാക്കന്മാെരയും 25 സകല
സി്രമിരാജാക്കന്മാെരയും ഏലാമിെല സകല
രാജാക്കന്മാെരയും േമദ്യരുെട സകല
രാജാക്കന്മാെരയും തമ്മിൽ അടുത്തും അകന്നും
ഇരിക്കുന്ന 26 എല്ലാ വടെക്ക രാജാക്കന്മാെരയും
ഭൂമിയിെല സകല േലാകരാജ്യങ്ങെളയും
തെന്ന; േശശക്ക്* രാജാവ് അവർക്ക് േശഷം
കുടിക്കണം. 27 നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:്

* 25. 26 േശശക്ക്ബാബിേലാണിെന്റ രഹസ്യ നാമം



യിെരമ്യാവ് 25:28 xcix യിെരമ്യാവ് 25:31

യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങൾ
കുടിച്ച ലഹരിപിടിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച്, ഞാൻ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അയയ്ക്കുന്ന വാള െകാണ്ട് ഇനി
എഴുേന്നല്ക്കാത്തവിധം വീഴുവിൻ. 28 എന്നാൽ
പാനപാ്രതം നിെന്റ ൈകയിൽനിന്നു വാങ്ങി
കുടിക്കുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ലാതിരുന്നാൽ
നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
29 “നിങ്ങൾ കുടിേച്ച മതിയാവൂ. എെന്റ
നാമം വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നഗരത്തിനു
ഞാൻ അനർത്ഥം വരുത്തുവാൻ തുടങ്ങുന്നു;
പിെന്ന നിങ്ങൾ േകവലം ശിക്ഷകൂടാെത
േപാകുേമാ? ശിക്ഷകൂടാെത േപാകയില്ല; ഞാൻ
സകല ഭൂവാസികള െടയുംേമൽ വാളിെന
വിളിച്ച വരുത്തും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 30ആയതുെകാണ്ട്
നീ ഈ വചനങ്ങൾ ഒെക്കയും അവേരാട്
്രപവചിച്ച പറയുക: “യേഹാവ ഉയരത്തിൽനിന്ന്
ഗർജ്ജിച്ച്, തെന്റ വിശുദ്ധനിവാസത്തിൽനിന്നു
നാദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് തെന്റ
േമച്ചില്പ റെത്ത േനാക്കി ഉറെക്ക ഗർജ്ജിക്കുന്നു;
മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ട ന്നവെരേപ്പാെല
അവിടുന്ന് സകലഭൂവാസികൾക്കും േനെര
ആർപ്പ വിളിക്കുന്നു. 31 ആരവം ഭൂമിയുെട
അറ്റേത്താളം എത്തുന്നു; യേഹാവയ്ക്ക്
ജനതകേളാട് ഒരു വ്യവഹാരം ഉണ്ട്; അവിടുന്ന്
സകലജഡേത്താടും വ്യവഹരിച്ച് ദുഷ്ടന്മാെര
വാളിന് ഏല്പിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
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അരുളപ്പാട.് 32 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അനർത്ഥം
ജനതയിൽനിന്നു ജനതയിേലക്കു പുറെപ്പടുന്നു;
ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു വലിയ
െകാടുങ്കാറ്റ് ഇളകിവരും. 33 അന്നാളിൽ
യേഹാവയുെട നിഹതന്മാർ ഭൂമിയുെട
ഒരറ്റംമുതൽ മെറ്റ അറ്റംവെര വീണുകിടക്കും;
അവെരക്കുറിച്ച് ആരും വിലപിക്കുകയില്ല;
അവെര ആരും കുഴിച്ചിടുകയില്ല; അവർ
നിലത്തിനു വളമായിത്തീരും. 34 ഇടയന്മാേര,
മുറയിട്ട കരയുവിൻ! ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല
േ്രശഷ്ഠന്മാേര, െവണ്ണീറിൽ കിടന്നുരുള വിൻ;
നിങ്ങെള അറുക്കുവാനുള്ള കാലം
തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങെള
ഉടച്ച കളയും; നിങ്ങൾ മേനാഹരമായ ഒരു
പാ്രതംേപാെല വീഴും; 35 ഇടയന്മാർക്കു
ശരണവും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല േ്രശഷ്ഠന്മാർക്കു
ഉദ്ധാരണവും ഇല്ലാെതയാകും. 36 യേഹാവ
േമച്ചില്പ റെത്ത പാഴാക്കിക്കളയുന്നതുെകാണ്ട്
ഇടയന്മാരുെട നിലവിളിയും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിെല
േ്രശഷ്ഠന്മാരുെട വിലാപവും േകൾക്കുവിൻ.
37സമാധാനമുള്ള േമച്ചില്പ റങ്ങൾ യേഹാവയുെട
ഉ്രഗേകാപംനിമിത്തം നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
38അവിടുന്ന് ഒരുബാലസിംഹെമന്നേപാെലതെന്റ
മുറ്റ കാടു വിട്ട വന്നിരിക്കുന്നു; പീഡിപ്പിക്കുന്ന
വാൾെകാണ്ടും, തെന്റ ഉ്രഗേകാപംെകാണ്ടും
അവരുെട േദശംശൂന്യമായിരിക്കുന്നു”.

26
1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ
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രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട
ആരംഭത്തിൽ യേഹാവയിൽ നിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാട:് 2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപാകാരത്തിൽ നിന്നുെകാണ്ട,്
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽനമസ്കരിക്കുവാൻ
വരുന്ന സകല െയഹൂദാപട്ടണങ്ങേളാടും
്രപസ്താവിക്കുവാൻ, ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം അവേരാടു
്രപസ്താവിക്കുക; ഒരു വാക്കും വിട്ട കളയരുത.്
3 അവരുെട ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തം
ഞാൻ അവർക്ക് വരുത്തുവാൻ
വിചാരിക്കുന്ന അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് ഞാൻ
അനുതപിക്കത്തക്കവണ്ണം, ഒരുപേക്ഷ
അവർ േകട്ട് ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിയുമായിരിക്കും.
4 എന്നാൽ നീ അവേരാടു പറേയണ്ടത:്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ വീണ്ടുംവീണ്ടും നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
അയച്ചിട്ട ം, നിങ്ങൾ ്രശദ്ധിക്കാതിരുന്ന
എെന്റ ദാസന്മാരായ ്രപവാചകന്മാരുെട
വചനങ്ങൾ േകൾക്കുവാനും 5 ഞാൻ
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ വച്ച എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിച്ച നടക്കുവാനും നിങ്ങൾ എെന്റ
വാക്കു േകൾക്കുകയിെല്ലങ്കിൽ, 6 ഞാൻ ഈ
ആലയെത്ത ശീേലാവിനു തുല്യമാക്കി, ഈ
നഗരെത്ത ഭൂമിയിലുള്ള സകലജനതകൾക്കും
ഇടയിൽ ശാപേയാഗ്യമാക്കിത്തീർക്കും.
7 യിെരമ്യാവ് ഈ വാക്കുകൾ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽവച്ച പറയുന്നത് പുേരാഹിതന്മാരും
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്രപവാചകന്മാരും സകലജനവും േകട്ട . 8എന്നാൽ
സകലജനേത്താടും ്രപസ്താവിക്കുവാൻ
യേഹാവ കല്പിച്ചിരുന്ന സകലവും യിെരമ്യാവ്
്രപസ്താവിച്ച തീർന്നേശഷം, പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും സകലജനവും അവെന
പിടിച്ച : ‘നീ മരിക്കണം നിശ്ചയം; 9ഈആലയം
ശീേലാവിനു തുല്യമാകും,ഈനഗരം നിവാസികൾ
ഇല്ലാെത ശൂന്യമാകും’ എന്ന് നീ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നെതന്ത”് എന്നു
പറഞ്ഞ്ജനെമല്ലാം യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ
യിെരമ്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി. 10 ഈ
കാര്യം െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാർ േകട്ടേപ്പാൾ, അവർ
രാജാവിെന്റ അരമനയിൽ നിന്ന് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്കു കയറിെച്ചന്ന,് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പുതിയ പടിവാതിലിെന്റ
്രപേവശനത്തിൽ ഇരുന്നു. 11 പുേരാഹിതന്മാരും
്രപവാചകന്മാരും, ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
സകലജനേത്താടും: “ഈ മനുഷ്യൻ
മരണേയാഗ്യൻ; അവൻ ഈ നഗരത്തിനു
വിേരാധമായി ്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ
സ്വന്തെചവിെകാണ്ടു േകട്ട വേല്ലാ”എന്ന് പറഞ്ഞു.
12 അതിന് യിെരമ്യാവ് സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും
സർവ്വജനേത്താടും പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
േകട്ടതായ വാക്കുകെളല്ലാം ഈ ആലയത്തിനും
നഗരത്തിനും വിേരാധമായി ്രപവചിക്കുവാൻ
യേഹാവഎെന്നഅയച്ചിരിക്കുന്നു. 13അതിനാൽ
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട നടപ്പ ം ്രപവൃത്തികള ം
നല്ലതാക്കി,നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവയുെട
വാക്കുേകട്ട് അനുസരിക്കുവിൻ; എന്നാൽ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് വിേരാധമായി
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അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച
അനുതപിക്കും. 14 ഞാൻ, ഇതാ നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടവും
ന്യായവുമായി േതാന്നുന്നതുേപാെല എേന്നാട്
െചയ്തുെകാള്ള വിൻ. 15 എങ്കിലും നിങ്ങൾ
എെന്ന െകാന്നുകളഞ്ഞാൽ, കുറ്റമില്ലാത്ത
രക്തം നിങ്ങള െടേമലും ഈ നഗരത്തിേന്മലും
അതിെല നിവാസികള െട േമലും നിങ്ങൾ
വരുത്തും എന്ന് അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ;
നിങ്ങൾ േകൾെക്ക ഈ വാക്കുകൾ മുഴുവനും
്രപസ്താവിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ എെന്ന
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു സത്യം.
16 അേപ്പാൾ ്രപഭുക്കന്മാരും സകലജനവും
പുേരാഹിതന്മാേരാടും ്രപവാചകന്മാേരാടും:
“ഈ മനുഷ്യൻ മരണേയാഗ്യനല്ല; അവൻ
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അല്ലേയാ നേമ്മാട് സംസാരിക്കുന്നത”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 17 അതിനുേശഷം േദശത്തിെല
മൂപ്പന്മാരിൽ ചിലർ എഴുേന്നറ്റ് ജനത്തിെന്റ
സർവ്വസംഘേത്താടും പറഞ്ഞത:് 18 “െയഹൂദാ
രാജാവായ ഹിസ്കീയാവിെന്റ കാലത്ത്
േമാേരേശത്തിെല മീഖായാവ് സകല
െയഹൂദാജനേത്താടും ്രപവചിച്ച : “സീേയാെന
വയൽേപാെല ഉഴുതുകളയും; െയരൂശേലം
കല്ക്കുന്നായിത്തീരും; ഈ ആലയം നില്ക്കുന്ന
പർവ്വതം വനത്തിെല ഗിരി്രപേദശമായി തീരും
എന്നിങ്ങെന ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. 19 െയഹൂദാ
രാജാവായ ഹിസ്കീയാവും സകല െയഹൂദയും
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞുേവാ? അവൻ
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യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട്, യേഹാവേയാട് ക്ഷമ
യാചിക്കുകയും താൻ അവർക്ക് വരുത്തുെമന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച്
യേഹാവ അനുതപിക്കുകയും െചയ്തില്ലേയാ?
എന്നാൽ നാം നമ്മുെട ്രപാണന്
വലിയ ഒരു അനർത്ഥം വരുത്തുവാൻ
േപാകുന്നു”. 20 അങ്ങെന തെന്ന കിര്യത്ത്-
െയയാരീമിൽനിന്നുള്ള െശമയ്യാവിെന്റ മകനായ
ഊരീയാവ് എെന്നാരുവൻ യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ ്രപവചിച്ച ; അവൻ യിെരമ്യാവിെന്റ
വാക്കുകൾക്കു സമമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ
നഗരത്തിനും ഈ േദശത്തിനും വിേരാധമായി
്രപവചിച്ച . 21 െയേഹായാക്കീംരാജാവും അവെന്റ
സകലയുദ്ധവീരന്മാരും സകല്രപഭുക്കന്മാരും
അവെന്റ വാക്കുകൾ േകട്ട ; രാജാവ് അവെന
െകാന്നുകളയുവാൻ വിചാരിച്ച ; ഊരീയാവ് അത്
േകട്ട് ഭയെപ്പട്ട് ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി.
22 െയേഹായാക്കീംരാജാവ് അഖ്േബാരിെന്റ
മകനായ എൽനാഥാെനയും അവേനാടുകൂടി
മറ്റ ചിലെരയും ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് അയച്ച .
23 അവർ ഊരീയാവിെന ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െയേഹായാക്കീംരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുവന്നു; അവൻ അവെന വാൾെകാണ്ടു
െകാന്ന് അവെന്റ ശവം സാമാന്യജനത്തിെന്റ
ശ്മശാനത്തിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു. 24 എന്നാൽ
യിെരമ്യാവിെന ജനത്തിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച്
െകാല്ലാതിരിേക്കണ്ടതിന് ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാംഅവന് തുണയായിരുന്നു.
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27
1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ*വാഴ്ചയുെടആരംഭത്തിൽ
യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ: 2 “യേഹാവ
എേന്നാട് ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ
കയറും നുകവും ഉണ്ടാക്കി നിെന്റ കഴുത്തിൽ
െവക്കുക. 3 പിെന്ന അവെയ െയഹൂദാ
രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ അടുക്കൽ
വരുന്ന ദൂതന്മാരുെട കയ്യിൽ ഏേദാംരാജാവിനും
േമാവാബ് രാജാവിനും അേമ്മാന്യരുെട
രാജാവിനും േസാർരാജാവിനും സീേദാൻ
രാജാവിനും െകാടുത്തയച്ച,് 4 അവരുെട
യജമാനന്മാേരാടു പറയുവാൻ നീ അവേരാടു
കല്പിേക്കണ്ടത്: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട യജമാനന്മാേരാടു
ഇ്രപകാരം പറയുവിൻ: 5 “ഞാൻ ഭൂമിെയയും
ഭൂതലത്തിെലമനുഷ്യെരയും മൃഗങ്ങെളയുംഎെന്റ
മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് േബാധിച്ചവനു
ഞാൻ അത് െകാടുക്കും. 6 ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ഈ േദശങ്ങെള എല്ലാം എെന്റ ദാസനായി
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
കയ്യിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; അവെന
േസവിേക്കണ്ടതിന് വയലിെല മൃഗങ്ങെളയും
ഞാൻ അവന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
7 സകലജനതകള ം അവെനയും അവെന്റ
മകെനയും മകെന്റ മകെനയും അവെന്റ

* 27. 1 െയേഹായാക്കീമിെന്റസിെദക്കിയാവിെന്റ
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േദശത്തിെന്റ കാലം പൂർത്തിയാകുേവാളം
േസവിക്കും; അതിന ്െറേശഷം അേനകം
ജനതകള ം വലിയ രാജാക്കന്മാരും
അവെന അവരുെട േസവകനാക്കും.
8 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന
േസവിക്കുകേയാ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
നുകത്തിന് കഴുത്തു കീഴ്െപടുത്തുകേയാ
െചയ്യാത്ത ജനതെയയും രാജ്യെത്തയും ഞാൻ
അവെന്റ ൈകെകാണ്ട് നശിപ്പിച്ച കളയുംവെര
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും സന്ദർശിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 9 “നിങ്ങൾ
ബാേബൽരാജാവിെന േസവിേക്കണ്ടിവരുകയില്ല”
എന്നു പറയുന്ന നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരുെടയും
്രപശ്നക്കാരുെടയും സ്വപ്നക്കാരുെടയും
ശകുനവാദികള െടയും ക്ഷു്രദക്കാരുെടയും
വാക്ക് നിങ്ങൾ േകൾക്കരുത.് 10 നിങ്ങെള
നിങ്ങള െട േദശത്തുനിന്ന് അകറ്റിക്കളയുവാനും
ഞാൻ നിങ്ങെള നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ
നശിച്ച േപാകുവാനും ഇടയാകത്തക്കവണ്ണം
അവർ നിങ്ങേളാടു വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നു.
11 എന്നാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകത്തിന്
കഴുത്തു കീഴ്െപടുത്തി അവെന േസവിക്കുന്ന
ജനതെയ ഞാൻ അവരുെട േദശത്തുതെന്ന
വസിക്കുമാറാക്കും;അവർഅതിൽകൃഷിെചയ്ത്
അവിെട വസിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 12 ഞാൻ അങ്ങെന തെന്ന
െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിേനാടും
്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകത്തിനു
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കഴുത്തു കീഴ്െപടുത്തി അവെനയും
അവെന്റ ജനെത്തയും േസവിച്ച്
ജീവിച്ച െകാള്ള വിൻ. 13 ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിക്കാത്ത ജനതെയക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീയും നിെന്റ
്രപജകള ം വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കുന്നത് എന്തിന?്
14 ‘നിങ്ങൾ ബാേബൽരാജാവിെന േസവിേക്കണ്ടി
വരുകയില്ല’ എന്നു പറയുന്ന ്രപവാചകന്മാരുെട
വാക്ക് േകൾക്കരുത;് അവർ വ്യാജമേ്രത
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്നത.് 15 ഞാൻ
അവെര അയച്ചിട്ടില്ല; എങ്കിലും ഞാൻ
നിങ്ങെള നീക്കിക്കളയുവാനും നിങ്ങള ം
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകന്മാരും
നശിച്ച േപാകുവാനും തക്കവിധം അവർ എെന്റ
നാമത്തിൽ വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 16 പിെന്ന ഞാൻ
പുേരാഹിതന്മാേരാടും ഈ സകലജനേത്താടും
്രപസ്താവിച്ചെതെന്തന്നാൽ: “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ഉപകരണങ്ങൾ താമസിയാെത
ബാേബലിൽനിന്നു തിരിെക െകാണ്ടുവരും’ എന്ന്
്രപവചിക്കുന്ന നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരുെട
വാക്കു േകൾക്കരുത:് അവർ വ്യാജമേ്രത
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്നത.് 17അവരുെട വാക്ക്
നിങ്ങൾ േകൾക്കരുത;് ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിച്ച ജീവിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഈ നഗരം
ശൂന്യമായിത്തീരുന്നെതന്തിന?് 18 അവർ
്രപവാചകന്മാരാകുന്നു എങ്കിൽ, യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് അവർക്കുെണ്ടങ്കിൽ, യേഹാവയുെട



യിെരമ്യാവ് 27:19 cviii യിെരമ്യാവ് 28:1

ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
അരമനയിലും െയരൂശേലമിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന
ഉപകരണങ്ങൾ ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവേയാടു യാചന
കഴിക്കെട്ട. 19 ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ, െയേഹായാക്കീമിെന്റ
മകനായി െയഹൂദാ രാജാവായ
െയെഖാന്യാവിെനയും െയഹൂദയിലും
െയരൂശേലമിലും ഉള്ള സകലകുലീനന്മാെരയും
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ബാേബലിേലക്കു
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായേപ്പാൾ, 20 അവൻ
എടുക്കാെത വച്ചിരുന്ന സ്തംഭങ്ങള ം
കടലും പീഠങ്ങള ം ഈ നഗരത്തിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള ം
സംബന്ധിച്ച്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 21 അേത, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിലും െയഹൂദാരാജാവിെന്റ
അരമനയിലും െയരൂശേലമിലും േശഷിപ്പ ള്ള
ഉപകരണങ്ങെളക്കുറിച്ച തെന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 22 “അവെയ ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകും;ഞാൻഅവെര സന്ദർശിക്കുന്ന
നാൾവെര,അവഅവിെടഇരിക്കും;പിന്നീട്ഞാൻ
അവെയ ഈ സ്ഥലത്ത് മടക്കിവരുത്തും” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

28
1 ആ ആണ്ടിൽ, െയഹൂദാ രാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട ആരംഭത്തിൽ,
നാലാം ആണ്ടിൽ അഞ്ചാം മാസം,
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ഗിെബേയാന്യനായ അസ്സ രിെന്റ മകൻ
ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
സർവ്വജനത്തിെന്റയും മുമ്പിൽവച്ച് എേന്നാട്
പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: 2 “യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകം ഒടിച്ച കളയുന്നു.
3 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ ഈ
സ്ഥലത്തുനിന്ന് എടുത്ത് ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
ആലയംവക ഉപകരണങ്ങൾ സകലവും ഞാൻ
രണ്ടു സംവത്സരത്തിനകം ഈ സ്ഥലേത്തക്ക്
മടക്കിവരുത്തും; 4 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകൻ
െയഹൂദാ രാജാവായ െയെഖാന്യാവിെനയും
ബാേബലിേലക്കു േപായ സകല
െയഹൂദാബദ്ധന്മാെരയും ഞാൻ ഈ
സ്ഥലേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തും; ഞാൻ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ നുകം ഒടിച്ച കളയും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 5 അേപ്പാൾ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ പുേരാഹിതന്മാരും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നില്ക്കുന്ന
സകലജനവും േകൾെക്കഹനന്യാ്രപവാചകേനാടു
പറഞ്ഞത:് 6 “ആേമൻ, യേഹാവ അങ്ങെന
െചയ്യ മാറാകെട്ട; യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ഉപകരണങ്ങള ം സകലബദ്ധന്മാെരയും
അവൻ ബാേബലിൽനിന്നു ഈ സ്ഥലേത്തക്ക്
മടക്കിവരുത്തുെമന്ന് നീ ്രപവചിച്ച വാക്കുകെള
യേഹാവ നിവർത്തിക്കുമാറാകെട്ട! 7 എങ്കിലും
ഞാൻ നിേന്നാടും സകലജനേത്താടും
പറയുന്ന ഈ വചനം േകട്ട െകാള്ള ക.
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8എനിക്കും നിനക്കും മുമ്പ് പേണ്ടയുണ്ടായിരുന്ന
്രപവാചകന്മാർ, അേനകം േദശങ്ങൾക്കും
വലിയ രാജ്യങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി യുദ്ധവും
അനർത്ഥവും മഹാമാരിയും ്രപവചിച്ച .
9സമാധാനം ്രപവചിക്കുന്ന ്രപവാചകെന്റ വചനം
നിവൃത്തിയാകുേമ്പാൾ, അവൻ യഥാർഥത്തിൽ
യേഹാവ അയച്ച ്രപവാചകൻ എന്ന് െതളിയും”
എന്ന് യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ പറഞ്ഞു; 10അേപ്പാൾ
ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ
കഴുത്തിൽനിന്ന് ആ നുകം എടുത്ത്
ഒടിച്ച കളഞ്ഞിട്ട,് 11 സകലജനവും േകൾെക്ക;
‘ഇങ്ങെന ഞാൻ രണ്ടു സംവത്സരത്തിനകം
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
നുകം സകലജനതകള െടയും കഴുത്തിൽനിന്ന്
എടുത്ത് ഒടിച്ച കളയും’ എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ തെന്റ വഴിക്കുേപായി.
12 ഹനന്യാ്രപവാചകൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ
കഴുത്തിൽനിന്ന് നുകം എടുത്ത്
ഒടിച്ച കളഞ്ഞേശഷം യിെരമ്യാവിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
13 നീ െചന്ന് ഹനന്യാവിേനാടു പറേയണ്ടത:്
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
മരംെകാണ്ടുള്ള നുകം ഒടിച്ച കളഞ്ഞു; അതിന്
പകരം നീ ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഒരു നുകം
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു”. 14 എങ്ങെനെയന്നാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
“ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന
േസവിേക്കണ്ടതിന് ഇരിമ്പുെകാണ്ടുള്ള ഒരു
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നുകം ഞാൻ ഈ സകലജനതകള െടയും
കഴുത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ അവെന
േസവിേക്കണ്ടിവരും; വയലിെല മൃഗങ്ങെളയും
ഞാൻ അവന് െകാടുത്തിരിക്കുന്നു”. 15 പിെന്ന
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ ഹനന്യാ്രപവാചകേനാട:്
“ഹനന്യാേവ, േകൾക്കുക! യേഹാവ നിെന്ന
അയച്ചിട്ടില്ല; നീ ഈ ജനെത്ത വ്യാജത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുമാറാക്കുന്നു”. 16 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
നിെന്ന ഭൂതലത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; ഈ
ആണ്ടിൽ നീ മരിക്കും; നീ യേഹാവയ്ക്കു
വിേരാധമായി മത്സരം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 17അങ്ങെന ഹനന്യാ്രപവാചകൻ
ആയാണ്ടിൽതെന്നഏഴാം മാസത്തിൽമരിച്ച .

29
1 െയെഖാന്യാരാജാവും രാജമാതാവും
ഷണ്ഡന്മാരും െയഹൂദയിലും െയരൂശേലമിലും
ഉള്ള ്രപഭുക്കന്മാരും ശില്പികള ം െകാല്ലന്മാരും
െയരൂശേലം വിട്ട േപായ േശഷം, 2 ്രപവാസികളിൽ
േശഷിപ്പ ള്ള മൂപ്പന്മാർക്കും പുേരാഹിതന്മാർക്കും
്രപവാചകന്മാർക്കും െനബൂഖദ്േനസർ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ബാേബലിേലക്കു
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരുന്ന സകലജനത്തിനും
3 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവ്
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
അടുക്കൽ ബാേബലിേലക്ക് അയച്ച ശാഫാെന്റ
മകനായ എലാസയുെടയും ഹില്ക്കീയാവിെന്റ
മകനായ െഗമര്യാവിെന്റയും ൈകവശം
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ െയരൂശേലമിൽനിന്ന്



യിെരമ്യാവ് 29:4 cxii യിെരമ്യാവ് 29:10

െകാടുത്തയച്ച േലഖനത്തിെല വിവരം
എെന്തന്നാൽ: 4 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ, താൻ
െയരൂശേലമിൽ നിന്നു ബാേബലിേലക്കു
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകുമാറാക്കിയ
സകല്രപവാസികേളാടും ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 5 നിങ്ങൾ വീടുകൾ പണിതു
പാർക്കുവിൻ; േതാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫലം
അനുഭവിക്കുവിൻ. 6 ഭാര്യമാെര സ്വീകരിച്ച്
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കുവിൻ;
നിങ്ങൾ അവിെട കുറഞ്ഞുേപാകാെത
െപരുേകണ്ടതിന് പു്രതന്മാർക്കു ഭാര്യമാെര
എടുക്കുകയും പു്രതിമാെര പുരുഷന്മാർക്കു
െകാടുക്കുകയും െചയ്യ വിൻ; അവരും
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും ജനിപ്പിക്കെട്ട.
7 ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപവാസികളായി
െകാണ്ടുേപാകുമാറാക്കിയ പട്ടണത്തിെന്റ നന്മ
അേന്വഷിച്ച് അതിനുേവണ്ടി യേഹാവേയാടു
്രപാർത്ഥിക്കുവിൻ; അതിന് നന്മ ഉെണ്ടങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്കും നന്മ ഉണ്ടാകും. 8 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള
നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാരും ്രപശ്നക്കാരും
നിങ്ങെള ചതിക്കരുത;് നിങ്ങൾ കാണുന്ന
സ്വപ്നങ്ങെള ്രശദ്ധിക്കുകയുമരുത.് 9 അവർ
എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാട് വ്യാജം
്രപവചിക്കുന്നു; ഞാൻ അവെര അയച്ചിട്ടില്ല
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 10 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ബാേബലിെല
എഴുപത് സംവത്സരം തികഞ്ഞേശഷം, ഞാൻ
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നിങ്ങെള സന്ദർശിച്ച് ഈ സ്ഥലേത്തക്ക്
മടക്കിവരുത്തുെമന്ന് നിങ്ങേളാടുള്ള എെന്റ
വചനം നിവർത്തിക്കും. 11 നിങ്ങൾ
്രപത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം
എനിക്ക് നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള നിരൂപണങ്ങൾ
എെന്തല്ലാെമന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു; അവ
തിന്മയ്ക്കല്ല, നന്മയ്ക്കുള്ളവയേ്രത എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 12 നിങ്ങൾ
എേന്നാട് അേപക്ഷിച്ച് എെന്റ സന്നിധിയിൽ
വന്നു ്രപാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങള െട
്രപാർത്ഥന േകൾക്കുകയും െചയ്യ ം 13 നിങ്ങൾ
എെന്ന അേന്വഷിക്കും; പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട
അേന്വഷിക്കുേമ്പാൾനിങ്ങൾഎെന്നകെണ്ടത്തും.
14 നിങ്ങൾ എെന്ന കെണ്ടത്തുവാൻ ഞാൻ
ഇടയാക്കും എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
ഞാൻ നിങ്ങള െട ്രപവാസം മാറ്റ ം; ഞാൻ
നിങ്ങെള നീക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല
ജനതകളിൽനിന്നും എല്ലായിടങ്ങളിൽ
നിന്നും നിങ്ങെള േശഖരിച്ച് നിങ്ങെള
വിട്ട േപാകുമാറാക്കിയ സ്ഥലേത്തക്ക് തെന്ന
മടക്കിവരുത്തുംഎന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
15 “യേഹാവ ഞങ്ങൾക്ക് ബാേബലിൽ
്രപവാചകന്മാെര എഴുേന്നല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവേല്ലാ.
16 ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന
രാജാവിെനക്കുറിച്ച ം ഈ നഗരത്തിൽ
പാർക്കുന്ന സകലജനെത്തക്കുറിച്ച ം
നിങ്ങേളാടുകൂടി ്രപവാസത്തിേലക്കു വരാത്ത
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെരക്കുറിച്ച ം യേഹാവ
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ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 17 അേത,
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഇതാ, ഞാൻ വാള ം
ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും അയച്ച,് അവെര
എ്രതയും േമാശമായതും തിന്നുകൂടാത്തവണ്ണം
ചീത്തയും ആയ അത്തിപ്പഴത്തിനു സമമാക്കും.
18 ഞാൻ വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
മഹാമാരിെകാണ്ടും അവെര േവട്ടയാടി,
ഭൂതലത്തിെല സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും
ഭയേഹതുവും, ഞാൻ അവെര നീക്കിക്കളഞ്ഞ
സകലജനതകള െടയും ഇടയിൽ ഒരു
ശാപവാക്യവും സ്തംഭനേഹതുവും
പരിഹാസവിഷയവും നിന്ദയും ആക്കും.
19 ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ ദാസന്മാർ
മുഖാന്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ച വചനങ്ങൾ
അവർ േകൾക്കായ്കെകാണ്ടു തെന്ന
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് ഞാൻ
ഇടവിടാെത അവെര അയച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ
േകട്ടില്ല എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
20 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ െയരൂശേലമിൽനിന്ന്
ബാേബലിേലക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന സകല
്രപവാസികള മായുേള്ളാേര, നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ!
21 എെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങേളാട് വ്യാജം
്രപവചിക്കുന്ന േകാലായാവിെന്റ മകൻ
ആഹാബിെനക്കുറിച്ച ം, മയേസയാവിെന്റ
മകൻ സിെദക്കിയാവിെനക്കുറിച്ച ം,
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
ഞാൻ അവെര ബാേബൽരാജാവായ
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െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
നിങ്ങൾ കാൺെക അവൻ അവെര
െകാന്നുകളയും. 22 “ബാേബൽരാജാവ് തീയിൽ
ഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞ സിെദക്കീയാവിെനേപ്പാെലയും
ആഹാബിെനേപ്പാെലയും യേഹാവ
നിെന്ന ആക്കെട്ട” എന്ന് ബാേബലിലുള്ള
െയഹൂദാ്രപവാസികെളല്ലാം ഒരു ശാപവാക്യം
അവെരെച്ചാല്ലി പറയും. 23അവർ യി്രസാേയലിൽ
വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ച് അവരുെട കൂട്ട കാരുെട
ഭാര്യമാേരാട് വ്യഭിചാരം െചയ്യ കയും ഞാൻ
അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വചനം വ്യാജമായി
എെന്റ നാമത്തിൽ ്രപസ്താവിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അത് അറിയുന്നു;
സാക്ഷിയും ആകുന്നു എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 24െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിേനാട്
നീ പറേയണ്ടത്: 25 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: നീ െയരൂശേലമിെല
സകലജനത്തിനും മയേസയാവിെന്റ
മകനായ െസഫന്യാപുേരാഹിതനും
സകലപുേരാഹിതന്മാർക്കും നിെന്റ േപരുവച്ച്
അയച്ച എഴുത്തുകളിൽ: 26 നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ്രഭാന്തുപിടിച്ച്
്രപവചിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യെനയും പിടിച്ച്
ആമത്തിലും വിലങ്ങിലും ഇേടണ്ടതിന്
യേഹാവ നിെന്ന േയായാദാപുേരാഹിതനു
പകരം പുേരാഹിതനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
27 ആകയാൽ നിങ്ങേളാടു ്രപവചിക്കുന്ന
അനാേഥാത്തുകാരനായ യിെരമ്യാവിെന
നീ ശാസിക്കാെത ഇരിക്കുന്നെതന്ത?്
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28 അതുെകാണ്ടല്ലേയാ അവൻ ബാേബലിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ആളയച്ച്: “ഈ ്രപവാസം
ദീർഘം ആയിരിക്കും; നിങ്ങൾ വീടുകൾ
പണിതു താമസിക്കുവിൻ; േതാട്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി ഫലം അനുഭവിക്കുവിൻ” എന്ന്
പറയിച്ചത്? എന്നു ്രപസ്താവിച്ച വേല്ലാ.
29 ഈ എഴുത്ത് െസഫന്യാപുേരാഹിതൻ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ േകൾെക്ക വായിച്ചിരുന്നു.
30 അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 31 നീ
സകല്രപവാസികൾക്കും ആളയച്ച്,
െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിെനക്കുറിച്ച്
പറയിേക്കണ്ടത;് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: െശമയ്യാവിെന
ഞാൻ അയക്കാെത ഇരുന്നിട്ട ം അവൻ
നിങ്ങേളാടു ്രപവചിച്ച് നിങ്ങെള വ്യാജത്തിൽ
ആ്രശയിക്കുമാറാക്കിയതുെകാണ്ട് 32 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ഞാൻ
െനെഹലാമ്യനായ െശമയ്യാവിെനയും
അവെന്റ സന്തതിെയയും സന്ദർശിക്കും; ഈ
ജനത്തിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ പാർക്കുവാൻ അവന്
ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല; എെന്റ ജനത്തിനു
ഞാൻ വരുത്തുവാനിരിക്കുന്ന നന്മ അവൻ
അനുഭവിക്കുകയുമില്ല; അവൻ യേഹാവയ്ക്കു
വിേരാധമായി േ്രദാഹം സംസാരിച്ച വേല്ലാ എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

30
1 യേഹാവയിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ
അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ: 2 “യി്രസാേയലിെന്റ
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ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്ന
സകലവചനങ്ങള ം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിവയ്ക്കുക. 3 ഞാൻ യി്രസാേയലും
െയഹൂദയുമാകുന്ന എെന്റ ജനത്തിെന്റ
്രപവാസം മാറ്റ വാനുള്ള കാലം വരും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട:് “ഞാൻ അവരുെട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്കു െകാടുത്ത േദശേത്തക്ക്
അവെര മടക്കിവരുത്തും; അവർ അതിെന
ൈകവശമാക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 4 യേഹാവ യി്രസാേയലിെനയും
െയഹൂദെയയും കുറിച്ച് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനങ്ങൾ ഇതാകുന്നു: 5 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നാം നടുക്കത്തിെന്റ മുഴക്കം
േകട്ടിരിക്കുന്നു; സമാധാനമല്ല, ഭയമെ്രത
ഉള്ളത്. 6 പുരുഷൻ ്രപസവിക്കാറുേണ്ടാ എന്ന്
േചാദിച്ച േനാക്കുവിൻ! ഏതു പുരുഷനും
േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീെയേപ്പാെല ൈക നടുവിനു
െകാടുത്തിരിക്കുന്നതും ഏതു മുഖവും
വിളറിയിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ത?്
7 ആ നാൾേപാെല േവെറ ഇല്ലാത്തവിധം അത്
വലുതായിരിക്കുന്നുകഷ്ടം!അത്യാേക്കാബിെന്റ
കഷ്ടകാലം തെന്ന; എങ്കിലും അവൻ അതിൽ
നിന്നു വിടുവിക്കെപ്പടും. 8 അന്ന് ഞാൻ
അവെന്റ നുകം നിെന്റ കഴുത്തിൽനിന്ന് ഒടിച്ച്
ബന്ധനങ്ങൾ അറുത്തുകളയും; അന്യന്മാർ ഇനി
അവെനെക്കാണ്ടു േസവ െചയ്യിക്കുകയുമില്ല”
എന്ന്ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
9 “അവർഅവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയയും
ഞാൻ അവർക്ക് എഴുേന്നല്പിക്കുവാനുള്ള
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രാജാവായ ദാവീദിെനയും േസവിക്കും.
10ആകയാൽ എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ, നീ
ഭയെപ്പേടണ്ടാ;യി്രസാേയേല,നീ പരി്രഭമിേക്കണ്ടാ”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “ഞാൻ
നിെന്ന ദൂരത്തുനിന്നും നിെന്റ സന്തതിെയ
്രപവാസേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; യാേക്കാബ്
മടങ്ങിവന്ന്സ്വസ്ഥമായുംൈസ്വരമായുംഇരിക്കും;
ആരും അവെന ഭയെപ്പടുത്തുകയില്ല. 11 നിെന്ന
രക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട”്
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “നിെന്ന
ഞാൻ എവിേടക്ക് ചിതറിച്ച കളഞ്ഞുേവാ,
അവിെടയുള്ള സകലജനതകെളയും ഞാൻ
നശിപ്പിച്ച കളയും; എങ്കിലും, നിെന്ന ഞാൻ
നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല; ഞാൻ നിെന്ന
ന്യായേത്താെട ശിക്ഷിക്കും; ശിക്ഷിക്കാെത
വിടുകയില്ലതാനും”. 12 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിെന്റ പരുക്ക് മാറാത്തതും
നിെന്റ മുറിവ് വിഷമമുള്ളതുമാകുന്നു. 13 നിെന്റ
വ്യവഹാരം നടത്തുവാൻ ആരുമില്ല; നിെന്റ
മുറിവിന്ഇടുവാൻമരുന്നുംകുഴമ്പുംഇല്ല. 14നിെന്റ
സ്േനഹിതന്മാെരല്ലാം നിെന്ന മറന്നിരിക്കുന്നു;
നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ ആധിക്യംനിമിത്തവും
നിെന്റ പാപത്തിെന്റ െപരുപ്പംനിമിത്തവും
ഞാൻ നിെന്ന ശ്രതു അടിക്കുന്നതുേപാെലയും
്രകൂരൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതുേപാെലയും
അടിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട് അവർ നിെന്ന
േനാക്കുന്നില്ല. 15 നിെന്റ പരുക്കിെനയും
മാറാത്ത േവദനെയയും കുറിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത്
എന്തിന?് നിെന്റ അകൃത്യത്തിെന്റ
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ആധിക്യംനിമിത്തവും നിെന്റ പാപത്തിെന്റ
െപരുപ്പംനിമിത്തവും അല്ലേയാ ഞാൻ ഇതു
നിേന്നാട് െചയ്തിരിക്കുന്നത.് 16 അതുെകാണ്ട്
നിെന്ന തിന്നുകളയുന്നവെരെയല്ലാവരും
തിന്നുകളയെപ്പടും; നിെന്റ സകല ൈവരികള ം
ഒെട്ടാഴിയാെത ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും;
നിെന്ന െകാള്ളയിടുന്നവർ െകാള്ളയായിത്തീരും;
നിെന്ന കവർച്ച െചയ്യന്നവെരെയല്ലാം ഞാൻ
കവർച്ചയ്ക്ക് ഏല്പിക്കും. 17 അവർ നിെന്ന
്രഭഷ്ടെയന്നും ആരും തിരിഞ്ഞു േനാക്കാത്ത
സീേയാെനന്നും വിളിക്കുകെകാണ്ട,്ഞാൻ നിെന്റ
മുറിവുകെള സൗഖ്യമാക്കി നിനക്ക് ആേരാഗ്യം
വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
18യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
യാേക്കാബിെന്റ കൂടാരങ്ങള െട ്രപവാസം മാറ്റി
അവെന്റ നിവാസങ്ങേളാടു കരുണ കാണിക്കും;
നഗരംഅതിെന്റകൽക്കുന്നിേന്മൽപണിയെപ്പടും;
അരമനയും യഥാസ്ഥാനെപ്പടും. 19 അവയിൽ
നിന്നു സ്േതാ്രതവും സേന്താഷിക്കുന്നവരുെട
േഘാഷവും പുറെപ്പടും; ഞാൻ അവെര
വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവർ കുറഞ്ഞുേപാകുകയില്ല;
ഞാൻ അവെര മഹത്വീകരിക്കും; അവർ
എളിമെപ്പടുകയുമില്ല. 20 അവരുെട മക്കള ം
പണ്ടെത്തേപ്പാെലയാകും; അവരുെട സഭ എെന്റ
മുമ്പാെക നിലനില്ക്കും; അവെര ഉപ്രദവിക്കുന്ന
എല്ലാവെരയുംഞാൻസന്ദർശിക്കും. 21അവരുെട
്രപഭു അവരിൽ നിന്നുതെന്ന ഉണ്ടാകും;അവരുെട
അധിപതി അവരുെട നടുവിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും;
ഞാൻ അവെന അടുക്കൽവരുത്തും; അവൻ
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എേന്നാട് അടുക്കും; അല്ലാെത എേന്നാട്
അടുക്കുവാൻ ആരാണ് ൈധര്യെപ്പടുന്നത?്”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 22 “അങ്ങെന
നിങ്ങൾ എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ൈദവമായും ഇരിക്കും. 23 യേഹാവയുെട
േ്രകാധം എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ,് കടുപ്പമായി
അടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് തെന്ന, പുറെപ്പടുന്നു;
അത് ദുഷ്ടന്മാരുെട തലേമൽ വന്നുപതിക്കും.
24 യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം അവിടുെത്ത
മനസ്സിെല ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുേവാളം
പിന്മാറുകയില്ല; ഭാവികാലത്ത് നിങ്ങൾ അത്
്രഗഹിക്കും”.

31
1 “ആ കാലത്ത് ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ
സകലവംശങ്ങൾക്കും ൈദവമായും അവർ
എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “വാളിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട്
േശഷിച്ച ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൃപ കെണ്ടത്തി;
ഞാൻ യി്രസാേയലിന് വി്രശാമം വരുത്തുവാൻ
േപാകുന്നു”. 3 യേഹാവ ദൂരത്തുനിന്ന്
എനിക്ക് ്രപത്യക്ഷമായി അരുളിെച്ചയ്തത:്
“നിത്യസ്േനഹംെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്ന
സ്േനഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
നിനക്ക് ദയ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
4 യി്രസാേയൽകന്യേക, ഞാൻ നിെന്ന വീണ്ടും
പണിയുകയും നീ പണിയെപ്പടുകയും െചയ്യ ം;
നീ വീണ്ടും തപ്പ് എടുത്തുെകാണ്ട് സേന്താഷിച്ച്,
നൃത്തംെചയ്യന്നവരുെട നിരയിൽ പുറെപ്പടും. 5നീ
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ഇനിയും ശമര്യപർവ്വതങ്ങളിൽ മുന്തിരിേത്താട്ടം
ഉണ്ടാക്കും; കൃഷിക്കാർ കൃഷിെചയ്ത് ഫലം
അനുഭവിക്കും. 6 ‘എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ;
നാം സീേയാനിേലക്ക്, നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട അടുക്കേലക്ക്, കയറിേപ്പാകുക’
എന്ന് കാവല്ക്കാർ എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ
വിളിച്ച പറയുന്ന കാലം വരും. 7 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യാേക്കാബിന്
സേന്താഷേത്താെട ഉച്ചത്തിൽ പാടുവിൻ!
ജനതകള െട തലവെനക്കുറിച്ച് സേന്താഷിച്ച്
ആർപ്പിടുവിൻ! േഘാഷിച്ച ം സ്തുതിച്ച ംെകാണ്ട:്
യേഹാേവ, യി്രസാേയലിെന്റ േശഷിപ്പായ
അവിടുെത്ത ജനെത്ത രക്ഷിക്കണേമ
എന്നു പറയുവിൻ! 8 ഞാൻ അവെര
വടക്കുേദശത്തുനിന്ന് വരുത്തുകയും ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് അവെരയും അവേരാടുകൂടി
കുരുടെനയും മുടന്തെനയും ഗർഭിണിെയയും
േനാവുകിട്ടിയവെളയും എല്ലാം േശഖരിക്കുകയും
െചയ്യ ം;അങ്ങെന വലിയ ഒരു സംഘം ഇവിേടക്ക്
മടങ്ങിവരും. 9 അവർ കരഞ്ഞുെകാണ്ട് വരും;
യാചനേയാെട ഞാൻ അവെര െകാണ്ടുവരും;
ഇടറിേപ്പാകാത്ത നിരപ്പ ള്ള വഴിയിൽ ഞാൻ
അവെര നദികൾക്കരികിലൂെട നടത്തും;
ഞാൻ യി്രസാേയലിന് പിതാവും, എ്രഫയീം
എെന്റ ആദ്യജാതനുമല്ലേയാ. 10 ജനതകേള,
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ! ദൂരത്തുള്ള
ദ്വീപുകളിൽ അതിെന ്രപസ്താവിക്കുവിൻ!
യി്രസാേയലിെന ചിതറിച്ചവൻ അവെന
കൂട്ടിേച്ചർത്ത്, ഒരിടയൻ തെന്റ കൂട്ടെത്ത
പാലിക്കുന്നേപാെല അവെന പാലിക്കും” എന്ന്
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പറയുവിൻ. 11 “യേഹാവ യാേക്കാബിെന
വീെണ്ടടുത്ത് അവെനക്കാൾ ബലവാനായവെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് അവെന രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
12 അവർ വന്ന് സീേയാൻമുകളിൽ കയറി
േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും; ധാന്യം, വീഞ്ഞ,് എണ്ണ,
കുഞ്ഞാടുകൾ, കാളക്കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങെന
യേഹാവ നൽകുന്ന നന്മയിേലക്ക് ഓടിവരും;
അവരുെട ്രപാണൻ നനയ്ക്കെപ്പടുന്ന
േതാട്ടം േപാെലയാകും; അവർ ഇനി
ക്ഷീണിച്ച േപാകുകയും ഇല്ല. 13അന്ന് കന്യകയും
യൗവനക്കാരും വൃദ്ധന്മാരും ഒരുേപാെല
നൃത്തംെചയ്ത് സേന്താഷിക്കും;ഞാൻഅവരുെട
ദുഃഖം മാറ്റി സേന്താഷമാക്കും; ഞാൻ അവെര
ആശ്വസിപ്പിച്ച് സങ്കടം നീക്കി സേന്താഷിപ്പിക്കും.
14 ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാരുെട ്രപാണെന
പുഷ്ടിെകാണ്ട് തണുപ്പിക്കും; എെന്റ ജനം
എെന്റ നന്മെകാണ്ട് തൃപ്തി ്രപാപിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 15യേഹാവഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “രാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം
േകൾക്കുന്നു! വിലാപവും കഠിനമായുള്ള
കരച്ചിലും തെന്ന; റാേഹൽ തെന്റ മക്കെളെച്ചാല്ലി
കരയുന്നു;അവർഇല്ലായ്കയാൽഅവെരെച്ചാല്ലി
ആശ്വാസം ്രപാപിക്കുവാൻ അവൾക്കു മനസ്സില്ല”.
16 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“കരയാെത നിെന്റ ശബ്ദവും കണ്ണ നീർ
വാർക്കാെത നിെന്റ കണ്ണ ം അടക്കിെക്കാള്ള ക;
നിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു ്രപതിഫലമുണ്ടാകും;
അവർ ശ്രതുവിെന്റ േദശത്തുനിന്ന് മടങ്ങിവരും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 17 “നിെന്റ
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ഭാവിെയക്കുറിച്ച് ്രപത്യാശയുണ്ട്; നിെന്റ മക്കൾ
അവരുെട േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിവരും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 18 “അവിടുന്ന് എെന്ന
ശിക്ഷിച്ച ; മരുക്കമില്ലാത്ത കാളക്കുട്ടിെയേപ്പാെല
ഞാൻ ശിക്ഷയനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ മടങ്ങി വേരണ്ടതിന് എെന്ന
മടക്കിവരുത്തണേമ; അവിടുന്ന് എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയല്ലേയാ. 19 ഞാൻ
െതറ്റിേപ്പായേശഷം അനുതപിച്ച ം ഉപേദശം
ലഭിച്ചേശഷം മാര ്വില് * അടിച്ച് നാണിച്ച ം
ലജ്ജിച്ച മിരിക്കുന്നു; എെന്റ യൗവനത്തിെല
നിന്ദയല്ലേയാ ഞാൻ വഹിക്കുന്നത”് എന്ന്
എ്രഫയീം വിലപിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം
േകട്ടിരിക്കുന്നു. 20 “എ്രഫയീം എെന്റ
വാത്സല്യപു്രതേനാ? ഓമനക്കുട്ടിേയാ? ഞാൻ
അവന് വിേരാധമായി സംസാരിക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
അവെനക്കുറിച്ച് എെന്റ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നു;
അതുെകാണ്ട് എെന്റ ഉള്ളം അവെനെച്ചാല്ലി
ഉരുകുന്നു;ഞാൻഅവേനാട് കരുണകാണിക്കും”
എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

21 “നിനക്ക് അടയാളങ്ങൾ െവക്കുക;
ൈകചൂണ്ടികൾ നാട്ട ക; നീ േപായ െപരുവഴി
മനസ്സിൽ വച്ച െകാള്ള ക; യി്രസാേയൽകന്യേക,
മടങ്ങിവരുക;നിെന്റഈപട്ടണങ്ങളിേലക്ക്തെന്ന
മടങ്ങിവരുക. 22 വിശ്വാസത്യാഗിനിയായ മകേള!
നീ എ്രതേത്താളം അലഞ്ഞുനടക്കും? യേഹാവ
േദശത്ത് ഒരു പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നു: ഒരു സ്്രതീ
പുരുഷെന വലയം െചയ്തു പരിപാലിക്കും”.
* 31. 19 മാര ്വില ്തുടേമൽ
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23 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
അവരുെട ്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തുേമ്പാൾ
അവർ ഇനിയും െയഹൂദാ േദശത്തും
അതിെല പട്ടണങ്ങളിലും, ‘നീതി നിവാസേമ,
വിശുദ്ധപർവ്വതേമ, യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കുമാറാകെട്ട’ എന്ന വാക്കുകൾ
പറയും. 24 അതിൽ െയഹൂദയും അതിെന്റ
സകല നഗരവാസികള ം കൃഷിക്കാരും
ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങേളാടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നവരും
ഒരുമിച്ച് വസിക്കും. 25 ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവെന
ഞാൻ തണുപ്പിക്കും; വിശന്നു ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന
ഏവനും ഞാൻ തൃപ്തി വരുത്തും. 26 ഈ
സമയത്ത് ഞാൻ ഉണർന്നു; എെന്റ നി്രദ എനിക്ക്
സുഖകരമായിരുന്നു എന്നു കണ്ടു. 27 ഞാൻ
യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിലും െയഹൂദാഗൃഹത്തിലും
മനുഷ്യരുെടയും മൃഗങ്ങള െടയും വിത്ത്
വിതയ്ക്കുന്ന കാലം വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 28 “അന്ന് ഞാൻ പറിെച്ചടുക്കുവാനും
െപാളിക്കുവാനുംഇടിക്കുവാനുംനശിപ്പിക്കുവാനും
കഷ്ടെപ്പടുത്തുവാനും അവരുെട േമൽ
ജാഗരിച്ചിരുന്നതുേപാെല, പണിയുവാനും
നടുവാനും അവരുെട േമൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 29 “അപ്പന്മാർ
പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു; മക്കള െട പല്ല
പുളിച്ച ” എന്ന് അവർ ആ നാളിൽ ഇനി
പറയുകയില്ല. 30 ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
അകൃത്യം നിമിത്തമേ്രത മരിക്കുന്നത്;
പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ അവനവെന്റ പല്ലി മാ്രതേമ
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പുളിക്കുകയുള്ള . 31 “ഞാൻ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താടും െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും
പുതിെയാരു നിയമം െചയ്യന്ന കാലം വരും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 32 “ഞാൻ
അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാെര ൈകക്കു
പിടിച്ച് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ
ഞാൻ അവേരാടു െചയ്ത നിയമംേപാെലയല്ല;
ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായിരുന്നിട്ട ം അവർ
എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ച കളഞ്ഞു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 33 “എന്നാൽ ഈ
കാലം കഴിഞ്ഞേശഷം ഞാൻ യി്രസാേയൽ
ഗൃഹേത്താട് െചയ്യ വാനിരിക്കുന്ന നിയമം
ഇങ്ങെനയാകുന്നു: ഞാൻ എെന്റ ന്യായ്രപമാണം
അവരുെട ഉള്ളിലാക്കി അവരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ
എഴുതും; ഞാൻ അവർക്ക് ൈദവമായും
അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 34 “ഇനി അവരിൽ
ആരും തെന്റ കൂട്ട കാരെനയും തെന്റ
സേഹാദരെനയും ‘യേഹാവെയ അറിയുക’ എന്ന്
ഉപേദശിക്കുകയില്ല; അവർ ആബാലവൃദ്ധം
എല്ലാവരും എെന്ന അറിയും; ഞാൻ അവരുെട
അകൃത്യം േമാചിക്കും; അവരുെട പാപം ഇനി
ഓർക്കുകയും ഇല്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 35 സൂര്യെന പകൽ െവളിച്ചത്തിനും
ച്രന്ദെന്റയും നക്ഷ്രതങ്ങള െടയും വ്യവസ്ഥെയ
രാ്രതി െവളിച്ചത്തിനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നവനും
കടലിെല തിരകൾ അലറുവാൻ തക്കവണ്ണം
അതിെന ഇളക്കുന്നവനും ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എന്നു നാമമുള്ളവനുമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 36 “ഈ വ്യവസ്ഥ
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എെന്റ മുമ്പിൽനിന്നു മാറിേപ്പാകുന്നുെവങ്കിൽ,
യി്രസാേയൽസന്തതിയും സദാകാലം
എെന്റ മുമ്പിൽ ഒരു ജനതയാകാത്തവണ്ണം
ഒടുങ്ങിേപ്പാകും”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
37 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മീെത
ആകാശെത്ത അളക്കുവാനും താെഴ ഭൂമിയുെട
അടിസ്ഥാനങ്ങെള പരിേശാധിക്കുവാനും
കഴിയുെമങ്കിൽ,ഞാനും യി്രസാേയൽസന്തതിെയ
മുഴുവനും അവർ െചയ്ത സകലവും നിമിത്തം
തള്ളിക്കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
38 “ഈ നഗരം ഹനേനൽ േഗാപുരംമുതൽ
േകാൺവാതിൽവെര യേഹാവയ്ക്കായി
പണിയുവാനുള്ള കാലം വരും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 39 “അളവുചരട്
പിെന്നയും േനെര ഗാേരബ് കുന്നിേലക്ക് െചന്ന്
േഗാവഹിേലക്കു തിരിയും. 40 ശവങ്ങൾക്കും
െവണ്ണീറിനും ഉള്ള താഴ്വര മുഴുവനും കിേ്രദാൻ
േതാടുവെരയും കിഴേക്കാട്ട് കുതിരവാതിലിെന്റ
േകാണുവെരയും ഉള്ള നിലങ്ങൾ മുഴുവനും
യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അതിെന
ഇനി ഒരുനാള ം പറിച്ച കളയുകയില്ല;
ഇടിച്ച കളയുകയുമില്ല.

32
1 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
വാഴ്ചയുെട പത്താം ആണ്ടിൽ,
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ പതിെനട്ടാം
ആണ്ടിൽ തെന്ന, യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട.് 2 അന്ന്
ബാേബൽരാജാവിെന്റൈസന്യം െയരൂശേലമിെന
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നിേരാധിച്ചിരുന്നു; യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയുെട
കാവല്പ രമുറ്റത്ത്തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 3 “ഞാൻ
ഈ നഗരെത്ത ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കും; അവൻ അതിെന പിടിക്കും” എന്ന്
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്നും 4 െയഹൂദാ
രാജാവായ സിെദക്കീയാവ് കൽദയരുെട
ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട േപാകാെത,
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും;
അവൻ ഇവനുമായി കണ്ണിൽകണ്ണിൽ
േനാക്കി, മുഖാമുഖമായി സംസാരിക്കും;
5 അവൻ സിെദക്കീയാവിെന ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാകും; ഞാൻ അവെന
സന്ദർശിക്കുംവെരഅവൻഅവിെടആയിരിക്കും;
നിങ്ങൾ കൽദയേരാടു യുദ്ധംെചയ്താലും
നിങ്ങൾക്ക് ജയം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എന്നും നീ
്രപവചിക്കുവാൻ എന്ത”് എന്നു പറഞ്ഞ്
െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവ് അവെന
അവിെട തടവിലാക്കിയിരുന്നു. 6 യിെരമ്യാവ്
പറഞ്ഞത:് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
എനിക്കുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 7 “നിെന്റ
ഇളയപ്പനായ ശല്ല മിെന്റ മകൻ ഹനെമേയൽ
നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് ‘അനാേഥാത്തിെല
എെന്റ നിലം വാങ്ങിെക്കാള്ള ക; അത്
േമടിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വീെണ്ടടുപ്പിെന്റ
അവകാശം നിനക്കുള്ളതല്ലേയാ;’ എന്ന്
പറയും”. 8 യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
എെന്റ ഇളയപ്പെന്റ മകൻ ഹനെമേയൽ
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കാവല്പ രമുറ്റത്ത് എെന്റ അടുക്കൽ വന്നു:
“െബന്യാമീൻേദശത്ത് അനാേഥാത്തിെല
എെന്റ നിലം വാങ്ങണേമ; അവകാശം
നിനക്കുള്ളതല്ലേയാ; വീെണ്ടടുപ്പ ം നിനക്കുള്ളത്;
നീ അത് േമടിച്ച െകാള്ളണം” എന്ന് എേന്നാട്
പറഞ്ഞു; അത് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് എന്ന്
ഞാൻ ്രഗഹിച്ച . 9അങ്ങെന ഞാൻ ഇളയപ്പെന്റ
മകൻഹനെമേയലിേനാട്അനാേഥാത്തിെലനിലം
വാങ്ങി, വിലയായ പതിേനഴ് േശെക്കൽ* െവള്ളി
തൂക്കിെക്കാടുത്തു. 10ആധാരം എഴുതി മു്രദയിട്ട്
സാക്ഷികെളെക്കാണ്ട് ഒപ്പിടുവിച്ച േശഷം ഞാൻ
പണം അവന് തുലാസിൽ തൂക്കിെക്കാടുത്തു.
11 ഇങ്ങെന ന്യായവും പതിവും അനുസരിച്ച്
മു്രദയിട്ടിരുന്നതും തുറന്നിരുന്നതുമായ
ആധാരങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങി. 12 ഇളയപ്പെന്റ
മകനായ ഹനെമേയലും ആധാരത്തിൽ
ഒപ്പിട്ടിരുന്ന സാക്ഷികള ം കാവല്പ രമുറ്റത്തു
ഇരുന്നിരുന്ന െയഹൂദന്മാർ എല്ലാവരുെടയും
കണ്മുമ്പിൽ ആധാരം മഹേസയാവിെന്റ
മകനായ േനര്യാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്കിെന്റ
പക്കൽ െകാടുത്തു. 13 അവർ േകൾെക്ക
ഞാൻ ബാരൂക്കിേനാടു കല്പിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
14 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“മു്രദയിട്ടിരിക്കുന്നതും തുറന്നിരിക്കുന്നതുമായ
ഈ ആധാരങ്ങൾ വാങ്ങി, അവ ഏറിയകാലം
ഭ്രദമായിരിേക്കണ്ടതിന് ഒരു മൺപാ്രതത്തിൽ
െവക്കുക. 15 ഇനിയും ഈ േദശത്ത് വീടുകള ം

* 32. 9 പതിേനഴ് േശെക്കൽ 200 ്രഗാം െവള്ളി
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നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ്രകയവി്രകയം
െചയ്യ ം” എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െടയേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

16 അങ്ങെന ആധാരം േനര്യാവിെന്റ മകനായ
ബാരൂക്കിെന്റ പക്കൽ ഏല്പിച്ചേശഷം, ഞാൻ
യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിച്ചത് എെന്തന്നാൽ:
17 “അേയ്യാ, യേഹാവയായ കർത്താേവ,
അവിടുെത്ത മഹാശക്തിെകാണ്ടും നീട്ടിയ
ഭുജംെകാണ്ടും അങ്ങ് ആകാശെത്തയും
ഭൂമിെയയും ഉണ്ടാക്കി; അേങ്ങക്ക്
അസാദ്ധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. 18 അവിടുന്ന്
ആയിരം തലമുറേയാളം ദയ കാണിക്കുകയും
പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യത്തിന് അവരുെട
േശഷം അവരുെട മക്കള െട മാർവ്വിടത്തിൽ
പകരം െകാടുക്കുകയും െചയ്യന്നു; മഹത്ത്വവും
വല്ലഭത്വവുമുള്ള ൈദവേമ, ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എന്നല്ലേയാ അവിടുെത്ത നാമം.
19 അവിടുന്ന് ആേലാചനയിൽ വലിയവനും
്രപവൃത്തിയിൽ ശക്തനും ആകുന്നു;
ഓേരാരുത്തന് അവനവെന്റ നടപ്പിനും
്രപവൃത്തികള െട ഫലത്തിനും തക്കവിധം
െകാടുക്കണ്ടതിന് അങ്ങ് മനുഷ്യരുെട എല്ലാ
വഴികളിേന്മലും ദൃഷ്ടിവക്കുന്നു. 20 അവിടുന്ന്
ഈജിപ്റ്റിലും, ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിലും
മറ്റ മനുഷ്യരുെട ഇടയിലും അടയാളങ്ങള ം
അത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിച്ച് ഇന്നുള്ളതുേപാെല
അവിടുേത്തക്ക് ഒരു നാമം സമ്പാദിക്കുകയും
21 അവിടുെത്ത ജനമായ യി്രസാേയലിെന
അടയാളങ്ങൾെകാണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾെകാണ്ടും
ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും നീട്ടിയ ഭുജംെകാണ്ടും
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മഹാഭീതിെകാണ്ടും ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവരുകയും 22അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുക്കുവാൻ അങ്ങ് അവേരാട് സത്യം
െചയ്തിരുന്ന, പാലും േതനും ഒഴുകുന്ന
ഈ േദശം അവർക്ക് െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു. 23 അവർ അതിൽ കടന്ന്
അതിെന ൈകവശമാക്കി; എങ്കിലും അവർ
അവിടുെത്ത വാക്ക് അനുസരിക്കുകേയാ
അവിടുെത്തന്യായ്രപമാണംേപാെലനടക്കുകേയാ
െചയ്തില്ല; െചയ്യ വാൻ അങ്ങ് അവേരാടു
കല്പിച്ചെതാന്നും അവർ െചയ്തില്ല; അതുെകാണ്ട്
ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ സകലവും അങ്ങ്
അവർക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 24 ഇതാ,
ഉപേരാധേക്കാട്ടകൾ! അവർ നഗരെത്ത
പിടിേക്കണ്ടതിന് അടുത്തിരിക്കുന്നു! വാള ം
ക്ഷാമവും മഹാമാരിയും കാരണം ഈ നഗരം
അതിന് േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്ന കൽദയരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അങ്ങ്
അരുളിെച്ചയ്തത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു; അങ്ങ്
അത് കാണുന്നുവേല്ലാ. 25 യേഹാവയായ
കർത്താേവ, നഗരം കൽദയരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിെക്ക, നിലം വിലയ്ക്കു വാങ്ങി
അതിന് സാക്ഷികെള വയ്ക്കുവാൻ അങ്ങ്
എേന്നാട് കല്പിച്ച വേല്ലാ”. 26 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായത്
എെന്തന്നാൽ: 27 “ഞാൻ സകലജഡത്തിെന്റയും
ൈദവമായ യേഹാവയാകുന്നു; എനിക്ക്
കഴിയാത്ത വല്ല കാര്യവും ഉേണ്ടാ?”
28 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ നഗരെത്ത
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കൽദയരുെട ൈകയിലും ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ൈകയിലും ഏല്പിക്കും;
അവൻ അതിെന പിടിക്കും. 29 ഈ
നഗരത്തിെന്റ േനെര യുദ്ധം െചയ്യന്ന
കൽദയർ വന്ന് നഗരത്തിനു തീ െവച്ച ,
എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന് േമല്പ രകളിൽവച്ച്
ബാലിനു ധൂപം കാട്ട കയും അന്യേദവന്മാർക്കു
പാനീയബലി അർപ്പിക്കുകയും െചയ്തിരുന്ന
വീടുകേളാടുകൂടി അതിെന ചുട്ട കളയും.
30 യി്രസാേയൽമക്കള ം െയഹൂദാമക്കള ം
ബാല്യംമുതൽ എനിക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു
മാ്രതം െചയ്തുവന്നു; യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അവരുെട ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട്
എെന്ന േകാപിപ്പിക്കുക മാ്രതേമ െചയ്തിട്ട ള്ള ”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 31 “അവർ
ഈ നഗരെത്ത പണിത നാൾമുതൽ
ഇന്നുവെരയും ഞാൻ അതിെന എെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയത്തക്കവണ്ണം
അത് എനിക്ക് േകാപവും േ്രകാധവും
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 32 എെന്ന
േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽമക്കള ം
െയഹൂദാമക്കള ം അവരുെട രാജാക്കന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരുംപുേരാഹിതന്മാരും ്രപവാചകന്മാരും
െയഹൂദാപുരുഷന്മാരും െയരൂശേലം
നിവാസികള ം െചയ്ത സകലേദാഷവും
നിമിത്തംതെന്ന. 33 അവർ മുഖമല്ല, പുറമേ്രത
എന്നിേലക്കു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത;് ഞാൻ
ഇടവിടാെത അവെര ഉപേദശിച്ച പഠിപ്പിച്ചിട്ട ം,
ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ള വാൻ അവർ
മനസ്സ വച്ചില്ല. 34 എെന്റ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന
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ആലയം അശുദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
അവർ അതിൽ േമ്ലച്ഛവി്രഗഹങ്ങെള ്രപതിഷ്ഠിച്ച .
35 േമാെലക്കിന് അവരുെട പു്രതന്മാെരയും
പു്രതിമാെരയും ദഹിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവർ
െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽ ബാലിെന്റ
പൂജാഗിരികൾ പണിതു; ഈ േമ്ലച്ഛതകൾ
്രപവർത്തിച്ച് െയഹൂദെയെക്കാണ്ട് പാപം
െചയ്യിക്കുവാൻ ഞാൻ അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ടില്ല;
എെന്റ മനസ്സിൽ അത് േതാന്നിയിട്ട മില്ല”.
36 ‘ഇേപ്പാൾ, വാൾ, ക്ഷാമം, മഹാമാരി
എന്നിവയാൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പടുന്നു’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന
ഈ നഗരെത്തക്കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
37 എെന്റ േകാപത്തിലും േ്രകാധത്തിലും
മഹാേരാഷത്തിലും ഞാൻ അവെര
നീക്കിക്കളഞ്ഞ സകലേദശങ്ങളിൽനിന്നും
ഞാൻ അവെര േശഖരിക്കും; ഞാൻ അവെര
ഈ സ്ഥലേത്തക്ക് മടക്കിവരുത്തി അതിൽ
നിർഭയമായി വസിക്കുമാറാക്കും. 38 അവർ
എനിക്ക് ജനമായും ഞാൻ അവർക്ക്
ൈദവമായും ഇരിക്കും. 39 അവർക്കും
അവരുെട േശഷം അവരുെട മക്കൾക്കും
നന്മവരത്തക്കവണ്ണം അവർ എെന്ന എേന്നക്കും
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് ഏകമനസ്സ ം
ഏകമാർഗ്ഗവും െകാടുക്കും. 40 ഞാൻ
അവെര വിട്ട പിരിയാെത അവർക്ക് നന്മ
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കും എന്നിങ്ങെന ഞാൻ
അവേരാട് ഒരു ശാശ്വതനിയമം െചയ്യ ം; അവർ
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എെന്ന വിട്ട മാറാെതയിരിക്കുവാൻ എേന്നാടുള്ള
ഭക്തി ഞാൻ അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ ആക്കും.
41ഞാൻഅവരിൽസേന്താഷിച്ച്അവർക്ക് ഗുണം
െചയ്യ ം. ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും പൂർണ്ണ
മനേസ്സാടുംകൂടി അവെര ഈ േദശത്തു നടും”.
42യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
ഈ ജനത്തിന് ഈ വലിയ അനർത്ഥെമല്ലാം
വരുത്തിയതുേപാെല തെന്ന ഞാൻ അവർക്ക്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മയും
അവർക്ക് വരുത്തും. 43 ‘മനുഷ്യനും മൃഗവും
ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു, കൽദയരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു’ എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുന്ന ഈ േദശത്ത് അവർ നിലങ്ങൾ
വിലയ്ക്കു വാങ്ങും. 44 ഞാൻ അവരുെട
്രപവാസികെള മടക്കിവരുത്തുന്നതുെകാണ്ട്
െബന്യാമീൻേദശത്തും െയരൂശേലമിനു ചുറ്റ മുള്ള
്രപേദശങ്ങളിലും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
മലനാട്ടിെല പട്ടണങ്ങളിലും താഴ്വീതിയിെല
പട്ടണങ്ങളിലുംെതെക്കപട്ടണങ്ങളിലുംആള കൾ
നിലങ്ങൾ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി ആധാരങ്ങൾ
എഴുതി മു്രദയിട്ട് സാക്ഷികെളയും വയ്ക്കും”എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

33
1 യിെരമ്യാവ് കാവല്പ രമുറ്റത്ത്
തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് രണ്ടാം ്രപാവശ്യംഅവനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
2 “ഭൂമിെയ *നിർമ്മിച്ചവനും, അതിെന

* 33. 2 ഭൂമിെയ ‘അതിെന’ എന്നു പറയുേമ്പാൾ വ്യക്തത
ഇല്ലാ ◌ാത്തതുെകാണ്ടാണ് ഭൂമിെയഎന്നു േചർത്തത്
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ഉറപ്പിച്ചവനുമായ യേഹാവ, യേഹാവ എന്ന് നാമം
ഉള്ളവൻ തെന്ന, ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
3 “എെന്ന വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക; ഞാൻ നിനക്ക്
ഉത്തരം അരുള ം; നീ അറിയാത്ത മഹത്തും
അേഗാചരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിെന്ന
അറിയിക്കും. 4ഉപേരാധദുർഗ്ഗങ്ങൾക്കും വാളിനും
എതിെര തടുത്തു നില്േക്കണ്ടതിനായി ഈ
നഗരത്തിൽ െപാളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വീടുകെളയും
െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട അരമനകെളയും
കുറിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 5 അവർ
കൽദയേരാടു യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ െചല്ല ന്നു;
എന്നാൽ അത്, ഞാൻ എെന്റ േകാപത്തിലും
എെന്റ േ്രകാധത്തിലും സംഹരിച്ചിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യരുെട ശവങ്ങൾെകാണ്ട് അവെയ
നിറയ്ക്കുവാനേ്രത; അവരുെട സകലേദാഷവും
നിമിത്തം ഞാൻ എെന്റ മുഖെത്ത ഈ
നഗരത്തിനു മറച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഇതാ,
ഞാൻ േരാഗശാന്തിയും ആേരാഗ്യവും
വരുത്തി അവെര സൗഖ്യമാക്കുകയും
സമാധാനത്തിെന്റയും സത്യത്തിെന്റയും സമൃദ്ധി
അവർക്ക് െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം.
7 ഞാൻ െയഹൂദയുെട ്രപവാസികെളയും
യി്രസാേയലിെന്റ ്രപവാസികെളയും
മടക്കിവരുത്തി പണ്ടെത്തേപ്പാെല അവർക്ക്
അഭിവൃദ്ധി വരുത്തും. 8 അവർ എേന്നാട്
പാപം െചയ്ത സകല അകൃത്യവും ഞാൻ
നീക്കി അവെര ശുദ്ധീകരിക്കുകയും, അവർ
എനിെക്കതിെര െചയ്ത േ്രദാഹപൂർവമായ
സകല അകൃത്യങ്ങെളയും േമാചിക്കുകയും
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െചയ്യ ം. 9 ഞാൻ അവർക്ക് െചയ്യന്ന
എല്ലാനന്മെയയും കുറിച്ച് േകൾക്കുന്ന
സകലഭൂജാതികള െടയും മുമ്പിൽ അത് എനിക്ക്
ആനന്ദനാമവും ്രപശംസയും മഹത്ത്വവും
ആയിരിക്കും; ഞാൻ അതിന് വരുത്തുന്ന
എല്ലാ നന്മയും സർവ്വസമാധാനവും നിമിത്തം
അവർ േപടിച്ച വിറയ്ക്കും”. 10 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മനുഷ്യരും മൃഗവും
ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് നിങ്ങൾ
പറയുന്നഈസ്ഥലത്തും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
മനുഷ്യേനാ, നിവാസികേളാ, മൃഗേമാ ഇല്ലാെത
ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന െയരൂശേലം വീഥികളിലും
11ഇനിയുംആനന്ദേഘാഷവും സേന്താഷധ്വനിയും
മണവാളെന്റ സ്വരവും മണവാട്ടിയുെട
സ്വരവും: ‘ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കുവിൻ,യേഹാവ നല്ലവനേല്ലാ,അവെന്റ
ദയ എേന്നക്കുമുള്ളത’് എന്ന് പറയുന്നവരുെട
ശബ്ദവും യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
സ്േതാ്രതയാഗം െകാണ്ടുവരുന്നവരുെടശബ്ദവും
േകൾക്കും; ഞാൻ േദശത്തിെന്റ സ്ഥിതി മാറ്റി
പണ്ടെത്തേപ്പാെല ആക്കും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 12ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “മനുഷ്യനും
മൃഗവും ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ഈ
സ്ഥലത്തും അതിെന്റ സകലപട്ടണങ്ങളിലും
ആടുകെള കിടത്തുന്ന ഇടയന്മാർക്ക് ഇനിയും
േമച്ചിൽപുറം ഉണ്ടാകും; 13 മലനാട്ടിെല
പട്ടണങ്ങളിലും താഴ്വീതിയിെല പട്ടണങ്ങളിലും
െതെക്ക പട്ടണങ്ങളിലും െബന്യാമീൻേദശത്തും
െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും
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െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും ആടുകൾ
എണ്ണന്നവെന്റ ൈകക്കു കീെഴ ഇനിയും
കടന്നുേപാകും”എന്ന് യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.
14 “ഞാൻ യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താടും
െയഹൂദാഗൃഹേത്താടും അരുളിെച്ചയ്ത
നല്ലവചനം നിവർത്തിക്കുന്ന കാലം വരും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 15 ആ
നാള കളിലും ആ കാലത്തും ഞാൻ ദാവീദിന്
നീതിയുള്ള ഒരു മുളെയ മുളപ്പിക്കും; അവൻ
േദശത്ത് നീതിയും ന്യായവും നടത്തും. 16 ആ
നാളിൽ െയഹൂദാ രക്ഷിക്കെപ്പടും; െയരൂശേലം
നിർഭയമായി വസിക്കും; അതിന് ‘യേഹാവ
നമ്മുെട നീതി’ എന്ന് േപര് പറയും”. 17 യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “യി്രസാേയൽ
ഗൃഹത്തിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ
ദാവീദിന് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത വരുകയില്ല.
18 ദിനം്രപതി േഹാമയാഗം കഴിക്കുവാനും
േഭാജനയാഗം ദഹിപ്പിക്കുവാനും ഹനനയാഗം
അർപ്പിക്കുവാനും എെന്റ മുമ്പാെക േലവ്യ
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാെത
വരുകയുമില്ല”. 19 യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 20 “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “തക്കസമയത്ത്
പകലും രാവും ഇല്ലാതിരിക്കത്തക്കവിധം
പകലിേനാടുള്ള എെന്റ നിയമവും രാ്രതിേയാടുള്ള
എെന്റ നിയമവും ലംഘിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിയുെമങ്കിൽ, 21 എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിന്
അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു വാഴുവാൻ
ഒരു മകൻ ഇല്ലാെത വരത്തക്കവിധം
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അവേനാടും എെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരായ
േലവ്യപുേരാഹിതന്മാേരാടും ഉള്ളഎെന്റനിയമവും
േഛദിക്കെപ്പേട്ടക്കാം. 22 ആകാശത്തിെല
ൈസന്യെത്ത എണ്ണ വാനും കടല്പ റെത്ത
മണൽ അളക്കുവാനും കഴിയാത്തതുേപാെല
ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെന്റ
സന്തതിെയയും എെന്റ ശു്രശൂഷകന്മാരായ
േലവ്യെരയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. 23 യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
24 “യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു
വംശങ്ങെളയും അവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന്
ഈ ജനം പറയുന്നത് നീ ്രശദ്ധിക്കുന്നില്ലേയാ?
ഇങ്ങെന അവൻ എെന്റ ജനെത്ത ‘അത്
ഇനി ഒരു ജനതയല്ല’ എന്നു ദുഷിച്ച
പറയുന്നു”. 25 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു; “പകലിേനാടും രാ്രതിേയാടും
ഉള്ള എെന്റ നിയമം നിലനില് ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ഞാൻ ആകാശത്തിെന്റയും ഭൂമിയുെടയും
വ്യവസ്ഥ നിയമിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ, 26 ഞാൻ
യാേക്കാബിെന്റയും എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെന്റയും സന്തതിെയഅ്രബാഹാമിന ്െറയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യാേക്കാബിെന്റയും
സന്തതിക്ക് അധിപതിമാരായിരിക്കുവാൻ
അവെന്റ സന്തതിയിൽനിന്ന് ഒരാെള
എടുക്കാത്തവിധം തള്ളിക്കളയും. അവരുെട
്രപവാസികെള ഞാൻ മടക്കിവരുത്തുകയും
അവേരാട് കരുണകാണിക്കുകയും െചയ്യ ം”.

34
1 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരും
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അവെന്റ സകലൈസന്യവും അവെന്റ
ആധിപത്യത്തിൻ കീഴുള്ള സകലഭൂരാജ്യങ്ങള ം
സകലജനതകള ം െയരൂശേലമിേനാടും
അതിെന്റ എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും യുദ്ധം
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, യിെരമ്യാവിന്
യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട്
എെന്തന്നാൽ: 2 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
െചന്ന്, െയഹൂദാ രാജാവായസിെദക്കീയാവിേനാട്
പറേയണ്ടെതെന്തന്നാൽ: യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഈ നഗരം
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
അവൻ അതിെന തീ െവച്ച ചുട്ട കളയും. 3 നീ
അവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട േപാകാെത
പിടിെപട്ട് അവെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും;
നീ ബാേബൽരാജാവിെന കണ്ണിൽകണ്ണിൽ
േനാക്കുകയും അവൻ മുഖാമുഖമായി നിേന്നാട്
സംസാരിക്കുകയും നീ ബാേബലിേലക്ക്
േപാേകണ്ടിവരുകയും െചയ്യ ം. 4 എങ്കിലും
െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാേവ,
യേഹാവയുെടവചനംേകൾക്കുക! നിെന്നക്കുറിച്ച്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 5 “നീ
വാളാൽ മരിക്കുകയില്ല; നീ സമാധാനേത്താെട
മരിക്കും; നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പണ്ടെത്ത
രാജാക്കന്മാരായ നിെന്റ പിതാക്കന്മാർക്കു
േവണ്ടി സുഗന്ധദഹനം കഴിച്ചതുേപാെല
അവർ നിനക്കുേവണ്ടിയും കഴിക്കും;
‘അേയ്യാ തമ്പുരാേന!’ എന്നു െചാല്ലി അവർ
നിെന്നക്കുറിച്ച് വിലപിക്കും; അത് ഞാൻ
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കല്പിച്ച വചനമല്ലേയാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 6 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം െയരൂശേലമിൽ
െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിേനാട്
്രപസ്താവിച്ച . 7 അന്ന് ബാേബൽരാജാവിെന്റ
ൈസന്യം െയരൂശേലമിേനാടും ലാക്കീശ്,
അെസക്കാ എന്നിങ്ങെന െയഹൂദയിൽ
േശഷിച്ചിരുന്ന എല്ലാപട്ടണങ്ങേളാടും യുദ്ധം
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു;െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽവച്ച്
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളായി േശഷിച്ചിരുന്നത്
ഇവയേ്രത.

8 ആരും തെന്റ സേഹാദരനായ ഒരു
െയഹൂദെനെക്കാണ്ട് അടിമേവല െചയ്യിക്കാെത
എ്രബായദാസെനയും എ്രബായദാസിെയയും
9 സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയയ്േക്കണ്ടതിന്
ഒരു വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കണെമന്ന്
സിെദക്കീയാരാജാവ് െയരൂശേലമിെല
സകലജനേത്താടും ഒരു നിയമം െചയ്തേശഷം,
യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ
അരുളപ്പാട.് 10ആരും തെന്റ ദാസെനെക്കാണ്ടും
ദാസിെയെക്കാണ്ടും ഇനി അടിമേവല
െചയ്യിക്കാെത അവെര സ്വത്രന്തരായി
വിട്ടയക്കണെമന്നുള്ള നിയമത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ട
സകല്രപഭുക്കന്മാരും സർവ്വജനവും അത്
അനുസരിച്ച് അവെര വിട്ടയച്ചിരുന്നു.
11 പിന്നീട് അവർ അവരുെട മനസ്സ മാറ്റി,
സ്വത്രന്തരായി വിട്ടയച്ചിരുന്ന ദാസന്മാെരയും
ദാസിമാെരയും മടക്കിവരുത്തി അവെര വീണ്ടും
ദാസീദാസന്മാരാക്കിത്തീർത്തു. 12അതുെകാണ്ട്
യിെരമ്യാവിന് യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് അരുളപ്പാട്
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ഉണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 13 “യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര അടിമവീടായ
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നാളിൽ
അവേരാട് ഒരു നിയമം െചയ്തു: 14 ‘തെന്നത്താൻ
നിനക്ക് വില്ക്കുകയും ആറുസംവത്സരം നിെന്ന
േസവിക്കുകയും െചയ്ത എ്രബായസേഹാദരെന
ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ വിട്ടയയ്ക്കണം;
അവെന സ്വത്രന്തനായി നിെന്റ അടുക്കൽനിന്ന്
വിട്ടയയ്ക്കണം’ എന്ന് കല്പിച്ചിരുന്നു; എങ്കിലും
നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ എെന്റ കല്പന
അനുസരിച്ചില്ല, ്രശദ്ധിച്ചതുമില്ല. 15 നിങ്ങേളാ
ഇന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ
കൂട്ട കാരനു വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കിയതിനാൽ
എനിക്ക് ഹിതമായത് ്രപവർത്തിച്ച,് എെന്റ
നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആലയത്തിൽവച്ച്
എെന്റ മുമ്പാെക ഒരു നിയമം െചയ്തു.
16 എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സ മാറ്റി, എെന്റ
നാമെത്ത അശുദ്ധമാക്കി ഓേരാരുത്തൻ
വിേമാചനം െകാടുത്ത് അയച്ചിരുന്ന ദാസെനയും
ദാസിെയയുംതെന്റഇഷ്ടംേപാെലമടക്കിവരുത്തി
ദാസീദാസന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു. 17അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ സേഹാദരനും
കൂട്ട കാരനും വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കുവാൻ
തക്കവിധം നിങ്ങൾ എെന്റ വാക്കു േകട്ടില്ലേല്ലാ;
ഇതാ, ഞാൻ ഒരു വിേമാചനം ്രപസിദ്ധമാക്കുന്നു;
അത് വാളിനും മഹാമാരിക്കുംക്ഷാമത്തിനുമേ്രത;
ഭൂമിയിെല സകലരാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ
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നിങ്ങെള ഭീതിവിഷയമാക്കിത്തീർക്കും എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട”്. 18 “കാളക്കുട്ടിെയ
രണ്ടായിപിളർന്ന് അതിെന്റ പിളർപ്പ കള െട
നടുെവ കടന്നുെകാണ്ട് എെന്റ മുമ്പാെക െചയ്ത
നിയമത്തിെല സംഗതികൾ നിവർത്തിക്കാെത
എെന്റ നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നവെര,
19 കാളക്കുട്ടിയുെട പിളർപ്പ കള െട നടുെവ
കടന്നുേപായ െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെരയും
െയരൂശേലം്രപഭുക്കന്മാെരയും ഷണ്ഡന്മാെരയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും േദശത്തിെല
സകലജനെത്തയും തെന്ന, ഞാൻ ഏല്പിക്കും.
20അവരുെട ശ്രതുക്കള െടൈകയിലും അവർക്ക്
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട
ൈകയിലും ഞാൻഅവെര ഏല്പിക്കും;അവരുെട
ശവങ്ങൾ ആകാശത്തിെല പക്ഷികൾക്കും
ഭൂമിയിെല മൃഗങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും.
21 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെനയും
അവെന്റ ്രപഭുക്കന്മാെരയും ഞാൻ അവരുെട
ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും അവർക്ക്
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട
ൈകയിലും നിങ്ങെള വിട്ട േപായിരിക്കുന്ന
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ
ൈകയിലും ഏല്പിക്കും. 22ഞാൻ കല്പിച്ച് അവെര
ഈ നഗരത്തിേലക്കു മടക്കിവരുത്തും; അവർ
അതിെന യുദ്ധംെചയ്തു പിടിച്ച് തീ െവച്ച
ചുട്ട കളയും; ഞാൻ െയഹൂദാപട്ടണങ്ങെള
നിവാസികളില്ലാെത ശൂന്യമാക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

35
1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ
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െയേഹായാക്കീമിെന്റ കാലത്ത് യിെരമ്യാവിന്
യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട്
എെന്തന്നാൽ: 2 നീ േരഖാബ്യഗൃഹത്തിൽ െചന്ന്,
അവേരാടു സംസാരിച്ച് അവെര യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ഒരു മുറിയിൽ െകാണ്ടുവന്ന്
അവർക്ക് വീഞ്ഞു കുടിക്കുവാൻ െകാടുക്കുക.
3 അങ്ങെന ഞാൻ ഹബസിന്യാവിെന്റ മകനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ മകൻ യയസന്യാവിെനയും
അവെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും അവെന്റ
സകലപു്രതന്മാെരയും േരഖാബ്യഗൃഹെത്ത
മുഴുവൻ കൂട്ടി 4 യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ
്രപഭുക്കന്മാരുെട മുറിക്കരികിൽ ശല്ല മിെന്റ
മകനായ വാതിൽക്കാവല്ക്കാരൻ
മയേസയാവിെന്റ മുറിക്കു മീെത ഇഗ്ദല്യാവിെന്റ
മകനും ൈദവപുരുഷനുമായ ഹാനാെന്റ
പു്രതന്മാരുെട മുറിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. 5 പിെന്ന
ഞാൻ, േരഖാബ്യഗൃഹക്കാരുെട മുമ്പിൽ
വീഞ്ഞു നിറച്ച കുടങ്ങള ം പാനപാ്രതങ്ങള ം
വച്ച് അവേരാട്: “വീഞ്ഞു കുടിക്കുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അതിന് അവർ പറഞ്ഞത:്
“ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല; േരഖാബിെന്റ
മകൻ ഞങ്ങള െട പിതാവായ േയാനാദാബ്
ഞങ്ങേളാട:് ‘നിങ്ങൾ െചന്നു പാർക്കുന്ന
േദശത്ത് ദീർഘായുേസ്സാെട ഇരിേക്കണ്ടതിന്
7 നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട മക്കള ം ഒരിക്കലും
വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത;് വീടു പണിയരുത;് വിത്ത്
വിതയ്ക്കരുത;് മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കരുത;്
ഈ വക ഒന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയും
അരുത;് നിങ്ങൾ ജീവപര്യന്തം കൂടാരങ്ങളിൽ
വസിക്കണം എന്നിങ്ങെന കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.



യിെരമ്യാവ് 35:8 cxliii യിെരമ്യാവ് 35:14

8 അങ്ങെന ഞങ്ങള ം ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും
പു്രതിമാരും ഞങ്ങള െട ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും
വീഞ്ഞു കുടിക്കുകേയാ 9 താമസിക്കുവാൻ
വീടു പണിയുകേയാ െചയ്യാെത േരഖാബിെന്റ
മകൻ ഞങ്ങള െട പിതാവായ േയാനാദാബ്
ഞങ്ങേളാടു കല്പിച്ച സകലത്തിലും അവെന്റ
വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ച വരുന്നു; ഞങ്ങൾക്ക്
മുന്തിരിേത്താട്ടവും വയലും വിത്തും ഇല്ല.
10 ഞങ്ങൾ കൂടാരങ്ങളിൽ വസിച്ച,് ഞങ്ങള െട
പിതാവായ േയാനാദാബ് ഞങ്ങേളാടു
കല്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം അനുസരിച്ച നടക്കുന്നു.
11 എന്നാൽ ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ േദശെത്ത ആ്രകമിച്ചേപ്പാൾ
ഞങ്ങൾ: ‘വരുവിൻ, കല്ദയരുെടയും
അരാമ്യരുെടയും ൈസന്യത്തിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
നമുക്ക് െയരൂശേലമിേലക്ക് േപായ്ക്കളയാം’എന്ന്
പറഞ്ഞു; അങ്ങെന ഞങ്ങൾ െയരൂശേലമിൽ
താമസിച്ച വരുന്നു”. 12അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് യിെരമ്യാവിനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
13 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നീ
െചന്ന് െയഹൂദാപുരുഷന്മാേരാടും െയരൂശേലം
നിവാസികേളാടും പറേയണ്ടത്: “എെന്റ
വചനങ്ങൾ അനുസരിേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
്രപേബാധനം ൈകെക്കാള്ളന്നില്ലേയാ?” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 14 “േരഖാബിെന്റ
മകനായ േയാനാദാബ് തെന്റ പു്രതന്മാേരാട്
വീഞ്ഞു കുടിക്കരുെതന്നു കല്പിച്ചത് അവർ
അനുസരിക്കുന്നു; അവർ പിതാവിെന്റ കല്പന
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്രപമാണിച്ച് ഇന്നുവെര വീഞ്ഞ് കുടിക്കാെത
ഇരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാൻ ഇടവിടാെത
നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചിട്ട ം നിങ്ങൾ എെന്ന
അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. 15 നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിഞ്ഞ്
നിങ്ങള െട ്രപവൃത്തികൾ നല്ലതാക്കുവിൻ;
അന്യേദവന്മാേരാടു േചർന്ന് അവെര
േസവിക്കരുത;് അേപ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും തന്ന േദശത്ത്
നിങ്ങൾവസിക്കുംഎന്നിങ്ങെന്രപവാചകന്മാരായ
എെന്റ സകലദാസന്മാെരയും ഞാൻ ഇടവിടാെത
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ച പറയിച്ചിട്ട ം
നിങ്ങൾ െചവി ചായിക്കുകേയാ എെന്റ
വാക്കു േകട്ടനുസരിക്കുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല.
16 േരഖാബിെന്റ മകനായ േയാനാദാബിെന്റ
പു്രതന്മാർ അവരുെട പിതാവ് കല്പിച്ച കല്പന
്രപമാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ ജനേമാ, എെന്റ
വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ചിട്ടില്ല”. 17 അതുെകാണ്ട്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ം അവർ േകൾക്കുകേയാ
വിളിച്ചിട്ട ം അവർ ഉത്തരം പറയുകേയാ
െചയ്യായ്കയാൽ, ഞാൻ െയഹൂദയുെടേമലും
െയരൂശേലമിെല സകലനിവാസികള െട
േമലും ഞാൻ അവർക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന
അനർത്ഥെമല്ലാം വരുത്തും”. 18 പിെന്ന
യിെരമ്യാവ് േരഖാബ്യഗൃഹേത്താടു പറഞ്ഞത:്
“യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു. “നിങ്ങൾ
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നിങ്ങള െട പിതാവായ േയാനാദാബിെന്റ കല്പന
്രപമാണിച്ച് അവെന്റ ആജ്ഞ സകലവും
അനുസരിച്ച് അവൻ കല്പിച്ചതുേപാെല
എല്ലാം െചയ്തിരിക്കുകെകാണ്ട,് 19 എെന്റ
മുമ്പാെക നില്ക്കുവാൻ േരഖാബിെന്റ മകനായ
േയാനാദാബിന് ഒരു പുരുഷൻഒരിക്കലുംഇല്ലാെത
വരുകയില്ല” എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

36
1 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട നാലാം
ആണ്ടിൽ യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിന്
ഇ്രപകാരം അരുളപ്പാടുണ്ടായി: 2 “നീ ഒരു
പുസ്തകച്ച രുൾ വാങ്ങി ഞാൻ േയാശീയാവിെന്റ
കാലത്ത് നിേന്നാട് സംസാരിച്ച തുടങ്ങിയ
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിെനയും
െയഹൂദെയയും സകലജനതകെളയുംകുറിച്ച്
ഞാൻ നിേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത വചനങ്ങെളല്ലാം
അതിൽ എഴുതുക. 3 ഒരുപേക്ഷ, െയഹൂദാഗൃഹം
ഞാൻഅവർക്ക് വരുത്തുവാൻ േപാകുന്നസകല
അനർത്ഥെത്തയുംകുറിച്ച േകട്ടിട്ട്ഓേരാരുത്തൻ
അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിയുവാനും
ഞാൻ അവരുെട അകൃത്യവും പാപവും
ക്ഷമിക്കുവാനുംഇടവരും”. 4അങ്ങെനയിെരമ്യാവ്
േനര്യാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്കിെന വിളിച്ച ;
യേഹാവ യിെരമ്യാവിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
സകലവചനങ്ങള ം അവെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം
ബാരൂക്ക് ഒരു പുസ്തകച്ച രുളിൽ എഴുതി.
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5 യിെരമ്യാവ് ബാരൂക്കിേനാടു കല്പിച്ചത:്
“ഞാൻ തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; എനിക്ക്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ േപാകുവാൻ
കഴിവില്ല. 6 ആകയാൽ നീ െചന്ന് എെന്റ
വാെമാഴിേകട്ട് എഴുതിയ ചുരുളിൽനിന്ന്
യേഹാവയുെട വചനങ്ങെള യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽ ഉപവാസദിവസത്തിൽ
തെന്ന ജനം േകൾെക്ക വായിക്കുക;
അതത് പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന എല്ലാ
െയഹൂദയും േകൾെക്ക നീ അത് വായിക്കണം.
7 ഒരുപേക്ഷ അവർ യേഹാവയുെട
മുമ്പിൽ വീണ് അേപക്ഷിച്ച െകാണ്ട്
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം
വിട്ട തിരിയും; യേഹാവ ഈ ജനത്തിനു
വിധിച്ചിരിക്കുന്ന േകാപവും േ്രകാധവും
വലിയതാണേല്ലാ”. 8 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ
തേന്നാട് കല്പിച്ചതുേപാെലെയല്ലാം േനര്യാവിെന്റ
മകനായ ബാരൂക്ക് െചയ്തു; യേഹാവയുെട
ആലയത്തിൽവച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന്
യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ വായിച്ച
േകൾപ്പിച്ച . 9 േയാശീയാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട
അഞ്ചാം ആണ്ടിൽ, ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ,
അവർ െയരൂശേലമിെല സകലജനത്തിനും
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന് െയരൂശേലമിൽ
വന്നസകലജനത്തിനും യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
ഒരു ഉപവാസം ്രപസിദ്ധമാക്കി, 10 അേപ്പാൾ
ബാരൂക്ക് യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ,
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ പുതിയ
വാതിലിെന്റ ്രപേവശനത്തിങ്കൽ, മുകളിെല
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മുറ്റത്ത്, രായസക്കാരനായ ശാഫാെന്റ
മകൻ െഗമര്യാവിെന്റ മുറിയിൽ വച്ച് ആ
പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് യിെരമ്യാവിെന്റ വചനങ്ങൾ
സകലജനെത്തയും വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .
11 ശാഫാെന്റ മകനായ െഗമര്യാവിെന്റ മകൻ
മീഖായാവ് യേഹാവയുെട വചനങ്ങെളല്ലാം
പുസ്തകത്തിൽനിന്ന് വായിച്ച േകട്ടേപ്പാൾ
12 അവൻ രാജഗൃഹത്തിൽ രായസക്കാരെന്റ
മുറിയിൽ െചന്നു; അവിെട സകല്രപഭുക്കന്മാരും
ഇരുന്നിരുന്നു; രായസക്കാരൻ എലീശാമായും
െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ െദലായാവും
അഖ്േബാരിെന്റ മകൻഎൽനാഥാനും ശാഫാെന്റ
മകൻ െഗമര്യാവും ഹനന്യാവിെന്റ മകൻ
സിെദക്കീയാവും േശഷം ്രപഭുക്കന്മാരും
തെന്ന. 13 ബാരൂക്ക് ജനെത്ത പുസ്തകം
വായിച്ച േകൾപ്പിച്ചേപ്പാൾ, താൻ േകട്ടിരുന്ന
വചനങ്ങെളല്ലാം മീഖായാവ് അവേരാടു
്രപസ്താവിച്ച . 14അേപ്പാൾ സകല്രപഭുക്കന്മാരും
കൂശിയുെട മകനായ െശെലമ്യാവിെന്റ
മകനായ നഥന്യാവിെന്റ മകൻ െയഹൂദിെയ
ബാരൂക്കിെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച : “നീ
ജനെത്ത വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച പുസ്തകച്ച രുൾ
എടുത്തുെകാണ്ട് വരുക” എന്നു പറയിച്ച ;
അങ്ങെന േനര്യാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്ക്
പുസ്തകച്ച രുൾ എടുത്തുെകാണ്ട് അവരുെട
അടുക്കൽ വന്നു. 15അവർഅവേനാട്: “ഇവിെട
ഇരുന്ന് അത് വായിച്ച േകൾപ്പിക്കുക” എന്നു
പറഞ്ഞു; ബാരൂക്ക് വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച . 16ആ
വചനങ്ങെളല്ലാം േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ഭയെപ്പട്ട്
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തമ്മിൽതമ്മിൽ േനാക്കി, ബാരൂക്കിേനാട:്
“ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം ഞങ്ങൾ രാജാവിെന
അറിയിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 “നീ ഈ
വചനങ്ങെളല്ലാം എങ്ങെനയാകുന്നു എഴുതിയത?്
അവൻ പറഞ്ഞുതന്നിേട്ടാ? ഞങ്ങേളാടു
പറയുക” എന്ന് അവർ ബാരൂക്കിേനാടു
േചാദിച്ച . 18 ബാരൂക്ക് അവേരാട:് “അവൻ
ഈ വചനങ്ങെളല്ലാം പറഞ്ഞുതന്നു; ഞാൻ
മഷിെകാണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 19 അേപ്പാൾ
്രപഭുക്കന്മാർ ബാരൂക്കിേനാട:് “േപായി നീയും
യിെരമ്യാവും കൂടി ഒളിച്ച െകാള്ള ക; നിങ്ങൾ
എവിെടയാെണന്ന് ആരും അറിയരുത”് എന്നു
പറഞ്ഞു. 20അനന്തരം അവർ പുസ്തകച്ച രുൾ
രായസക്കാരനായ എലീശാമയുെട മുറിയിൽ
വച്ചേശഷം,അരമനയിൽ രാജാവിെന്റഅടുക്കൽ
െചന്ന് ആ വചനങ്ങെളല്ലാം രാജാവിെന
േബാധിപ്പിച്ച . 21രാജാവ് ചുരുൾഎടുത്തുെകാണ്ട്
വരുവാൻ െയഹൂദിെയ അയച്ച ; അവൻ
രായസക്കാരനായഎലീശാമയുെട മുറിയിൽനിന്ന്
അെതടുത്തു െകാണ്ടുവന്നു; െയഹൂദി അത്
രാജാവിെനയും രാജാവിെന്റ ചുറ്റ ം നില്ക്കുന്ന
സകല്രപഭുക്കന്മാെരയും വായിച്ച േകൾപ്പിച്ച .
22 ഒമ്പതാം മാസത്തിെല ആ ദിവസം രാജാവ്
േഹമന്തഗൃഹത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു;
അവെന്റ മുമ്പാെക െനരിേപ്പാട്ടിൽ തീ
കത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 23 െയഹൂദി മൂന്നു
നാല് ഭാഗം വായിച്ച കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ രാജാവ്
എഴുത്തുകാരെന്റ ഒരു കത്തിെകാണ്ട് അത്
മുറിച്ച് ചുരുൾ മുഴുവനും െനരിേപ്പാട്ടിെല
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തീയിൽ െവന്തുേപാകുംവെര െനരിേപ്പാട്ടിൽ
ഇട്ട െകാണ്ടിരുന്നു. 24 രാജാേവാ, ആ
വചനങ്ങെളല്ലാം േകട്ട ഭൃത്യന്മാരിൽ
ആെരങ്കിലുേമാ, ഭയെപ്പടുകേയാ വസ്്രതം
കീറുകേയാ െചയ്തില്ല. 25 “ചുരുൾ
ചുട്ട കളയരുേത” എന്ന് എൽനാഥാനും
െദലായാവും െഗമര്യാവും രാജാവിേനാട്
അേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും അവൻ അവരുെട
അേപക്ഷ േകട്ടില്ല. 26അനന്തരം ബാരൂക്ക് എന്ന
എഴുത്തുകാരെനയും യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും
പിടിക്കുവാൻ രാജാവ് രാജകുമാരനായ*
െയരെഹ്മേയലിേനാടും അ്രസീേയലിെന്റ
മകനായ െസരായാവിേനാടും അബ്േദലിെന്റ
മകനായ െശെലമ്യാവിേനാടും കല്പിച്ച ; എന്നാൽ
യേഹാവ അവെര ഒളിപ്പിച്ച . 27 ചുരുള ം
ബാരൂക്ക് യിെരമ്യാവിെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം
എഴുതിയിരുന്ന വചനങ്ങള ം രാജാവ്
ചുട്ട കളഞ്ഞേശഷം, യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായി: 28 “നീ മെറ്റാരു ചുരുൾ
വാങ്ങി െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീം
ചുട്ട കളഞ്ഞ മുമ്പിലെത്ത ചുരുളിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന സകലവചനങ്ങള ം അതിൽ
എഴുതുക. 29 എന്നാൽ െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹായാക്കീമിേനാട് നീപറേയണ്ടത്: “യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ബാേബൽരാജാവ്
വന്ന് ഈ േദശെത്ത നശിപ്പിച്ച,് മനുഷ്യെനയും
മൃഗെത്തയും നശിപ്പിച്ച കളയും എന്നു നീഅതിൽ
എഴുതിയത്എന്തിന’്എന്നുപറഞ്ഞ്നീആചുരുൾ

* 36. 26 രാജകുമാരനായ രാജകുടുംബത്തില ്ഒരുവനായ
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ചുട്ട കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 30അതുെകാണ്ട് െയഹൂദാ
രാജാവായ െയേഹായാക്കീമിെനക്കുറിച്ച്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അവന്
ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ
ഒരുത്തനും ഉണ്ടാവുകയില്ല;അവെന്റശവംപകൽ
െവയിലും രാ്രതിയിൽ മഞ്ഞും ഏല്ക്കുവാൻ
എറിഞ്ഞുകളയും. 31 ഞാൻ അവെനയും
അവെന്റ സന്തതിെയയും ഭൃത്യന്മാെരയും
അവരുെട അകൃത്യം നിമിത്തം സന്ദർശിക്കും;
അവർക്കും െയരൂശേലം നിവാസികൾക്കും
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർക്കും വരുത്തുെമന്ന്
ഞാൻ വിധിച്ചതും അവർ ്രശദ്ധിക്കാത്തതുമായ
സകല അനർത്ഥങ്ങള ം ഞാൻ അവർക്ക്
വരുത്തും”. 32 അങ്ങെന യിെരമ്യാവ് മെറ്റാരു
ചുരുൾ എടുത്ത് േനര്യാവിെന്റ മകൻ ബാരൂക്ക്
എന്ന എഴുത്തുകാരെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു;
അവൻ െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാക്കീം
തീയിൽ ഇട്ട ചുട്ട കളഞ്ഞ പുസ്തകത്തിെല
വചനങ്ങെളല്ലാംയിെരമ്യാവിെന്റവാെമാഴി്രപകാരം
അതിൽ എഴുതി; അതുേപാെലയുള്ള അേനകം
വചനങ്ങള ം േചർെത്തഴുതുവാൻസംഗതിവന്നു.

37
1 െയേഹായാക്കീമിെന്റ മകനായ െകാന്യാവിനു
പകരം േയാശീയാവിെന്റ മകനായ സിെദക്കീയാവ്
രാജാവായി; അവെന ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ െയഹൂദാേദശത്ത്
രാജാവാക്കിയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ അവേനാ
അവെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാ േദശത്തിെല ജനേമാ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവ
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അരുളിെച്ചയ്ത വചനങ്ങൾ േകട്ടനുസരിച്ചില്ല.
3 സിെദക്കീയാരാജാവ് െശെലമ്യാവിെന്റ
മകനായ െയഹൂഖലിെനയും മയേസയാവിെന്റ
മകനായ െസഫന്യാപുേരാഹിതെനയും
യിെരമ്യാ്രപവാചകെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച :
“നീ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കണം” എന്ന്
പറയിച്ച . 4 യിെരമ്യാവ് ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
വരുകയും േപാവുകയും െചയ്യന്നുണ്ടായിരുന്നു;
അവെന തടവിലാക്കിയിരുന്നില്ല. 5 ‘ഫറേവാെന്റ
ൈസന്യം ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട ’
എന്ന വർത്തമാനം െയരൂശേലമിെന
നിേരാധിച്ച പാർത്തിരുന്ന കല്ദയർ േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ െയരൂശേലം വിട്ട േപായി. 6 അന്ന്
യിെരമ്യാ്രപവാചകന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
7 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “അരുളപ്പാട്
േചാദിക്കുവാൻ നിങ്ങെള എെന്റ അടുക്കൽ
അയച്ച െയഹൂദാരാജാവിേനാട് നിങ്ങൾ
പറേയണ്ടത്: “നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിനായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഫറേവാെന്റ ൈസന്യം
അവരുെട േദശമായ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകും. 8 കല്ദയേരാ മടങ്ങിവന്ന് ഈ
നഗരേത്താടു യുദ്ധം െചയ്ത് അതിെന പിടിച്ച്
തീ െവച്ച ചുട്ട കളയും. 9 യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘കല്ദയർ തീർച്ചയായും നെമ്മ
വിട്ട േപാകും’ എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങെളത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കരുത;് അവർ വിട്ട േപാകുകയില്ല.
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10 നിങ്ങേളാടു യുദ്ധം െചയ്യന്ന കല്ദയരുെട
സർവ്വൈസന്യെത്തയും നിങ്ങൾേതാല്പിക്കുകയും,
മുറിേവറ്റ ചിലർ മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുകയും
െചയ്താലും,അവർഓേരാരുത്തൻഅവനവെന്റ
കൂടാരത്തിൽനിന്ന് എഴുേന്നറ്റ വന്ന് ഈ
നഗരെത്തതീവച്ച് ചുട്ട കളയും”.

11 ഫറേവാെന്റ ൈസന്യംനിമിത്തം കല്ദയരുെട
ൈസന്യം െയരൂശേലം വിട്ട േപായേപ്പാൾ
12 യിെരമ്യാവ് െബന്യാമീൻേദശത്തു െചന്ന്
സ്വജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ തെന്റ ഓഹരി
വാങ്ങുവാൻ െയരൂശേലമിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ട .
13 അവൻ െബന്യാമീൻവാതില്ക്കൽ
എത്തിയേപ്പാൾ, അവിടെത്ത കാവല്ക്കാരുെട
അധിപതിയായി ഹനന്യാവിെന്റ മകനായ
െശെലമ്യാവിെന്റ മകൻ യിരീയാവ് എന്നു
േപരുള്ളവൻ യിെരമ്യാ്രപവാചകെന പിടിച്ച്: “നീ
കല്ദയരുെട പക്ഷം േചരുവാൻ േപാകുന്നു”
എന്നു പറഞ്ഞു. 14അതിന് യിെരമ്യാവ്: “അത്
േനരല്ല, ഞാൻ കല്ദയരുെട പക്ഷം േചരുവാനല്ല
േപാകുന്നത”് എന്ന് പറഞ്ഞു; യിരീയാവ്
അത് ്രശദ്ധിക്കാെത യിെരമ്യാവിെന പിടിച്ച്
്രപഭുക്കന്മാരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു.
15 ്രപഭുക്കന്മാർ യിെരമ്യാവിേനാട് േകാപിച്ച,്
അവെനഅടിച്ച് രായസക്കാരനായേയാനാഥാെന്റ
വീട്ടിൽ തടവിൽവച്ച ; അതിെന അവർ
കാരാഗൃഹമാക്കിയിരുന്നു. 16 അങ്ങെന
യിെരമ്യാവിന് കുണ്ടറയിെല നിലവറകളിൽ
വളെരനാൾ പാർേക്കണ്ടിവന്നു. 17 അനന്തരം
സിെദക്കീയാരാജാവ്ആളയച്ച്അവെന വരുത്തി:
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“യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന് വല്ല അരുളപ്പാടും
ഉേണ്ടാ” എന്ന് രാജാവ് അരമനയിൽവച്ച്
അവേനാട് രഹസ്യമായി േചാദിച്ച ; അതിന്
യിെരമ്യാവ്: “ഉണ്ട;് നീ ബാേബൽരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
18 പിെന്ന യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാരാജാവിേനാട്
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ എെന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ
ആക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിേന്നാേടാ
നിെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാേടാ ഈ ജനേത്താേടാ
എന്ത് കുറ്റം െചയ്തു? 19 ‘ബാേബൽരാജാവ്
നിങ്ങള െട േനെരയും ഈ േദശത്തിെന്റ
േനെരയും വരുകയില്ല’ എന്ന് നിങ്ങേളാടു
്രപവചിച്ച നിങ്ങള െട ്രപവാചകന്മാർ ഇേപ്പാൾ
എവിെട? 20 ആകയാൽ യജമാനനായ
രാജാേവ, േകൾക്കണേമ! എെന്റ അേപക്ഷ
തിരുമനസ്സ െകാണ്ട് ൈകെക്കാള്ളണേമ!
ഞാൻ രായസക്കാരനായ േയാനാഥാെന്റ
വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാെതയിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്ന വീണ്ടും അവിെട അയയ്ക്കരുേത”.
21അേപ്പാൾസിെദക്കീയാരാജാവ:് യിെരമ്യാവിെന
കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് ഏല്പിക്കുവാനും നഗരത്തിൽ
ആഹാരം തീെര ഇല്ലാതാകുംവെര അപ്പക്കാരുെട
െതരുവിൽനിന്ന് ദിവസം്രപതി ഓേരാ അപ്പം
അവന് െകാടുക്കുവാനും കല്പിച്ച . അങ്ങെന
യിെരമ്യാവ് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് പാർത്തു.

38
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഈ
നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ വാൾെകാണ്ടും
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ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും;
കൽദയരുെട അടുക്കൽ െചന്നു േചരുന്നവേനാ
ജീവേനാെടയിരിക്കും; അവെന്റ ജീവൻ അവന്
െകാള്ള കിട്ടിയതുേപാെല ആയിരിക്കും;
അവൻ ജീവേനാടിരിക്കും” എന്നും യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 2 “ഈ നഗരം നിശ്ചയമായി
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ൈസന്യത്തിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിക്കെപ്പടും; അവൻ അതിെന പിടിക്കും”
എന്നും 3 യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും
്രപസ്താവിച്ച വചനങ്ങൾ മത്ഥാെന്റ മകനായ
െശഫത്യാവും പശ്ഹൂരിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവും െശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ യൂഖലും
മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ പശ്ഹൂരും േകട്ട്,
4 ്രപഭുക്കന്മാർ രാജാവിേനാട:് “ഈ മനുഷ്യൻ
നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന പടയാളികൾക്കും
സർവ്വജനത്തിനും ഇങ്ങെനയുള്ള വാക്കു
പറഞ്ഞ് ൈധര്യക്ഷയം വരുത്തുന്നതുെകാണ്ട്
അവെന െകാന്നുകളയണേമ; ഈ മനുഷ്യൻ
ഈ ജനത്തിെന്റ നന്മയല്ല തിന്മയേ്രത
ആ്രഗഹിക്കുന്നത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 സിെദക്കീയാരാജാവ:് “ഇതാ, അവൻ
നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക്
വിേരാധമായി ഒന്നും െചയ്യ വാൻ രാജാവിനു
കഴിവില്ലേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അവർ
യിെരമ്യാവിെന പിടിച്ച് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത്
രാജകുമാരനായ മല്ക്കീയാവിെന്റ കുഴിയിൽ
ഇറക്കി; കയറുെകാണ്ടായിരുന്നു അവർ
യിെരമ്യാവിെന ഇറക്കിയത;് കുഴിയിൽ
െചളിയല്ലാെത െവള്ളമില്ലായിരുന്നു; യിെരമ്യാവ്
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െചളിയിൽ താണു. 7 അവർ യിെരമ്യാവിെന
കുഴിയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു എന്ന് രാജഗൃഹത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന കൂശ്യനായ ഏെബദ്-േമെലക്ക്
എന്ന ഷണ്ഡൻ േകട്ട ; അന്ന് രാജാവ്
െബന്യാമീൻവാതില്ക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
8 ഏെബദ-്േമെലക്ക് രാജഗൃഹത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങിെച്ചന്നു രാജാവിേനാട് ഇ്രപകാരം
സംസാരിച്ച : 9 “യജമാനനായ രാജാേവ,
ഈ മനുഷ്യർ യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാടു
െചയ്തെതാെക്കയും അന്യായമേ്രത;
അവർ അവെന കുഴിയിൽ ഇട്ട കളഞ്ഞു;
നഗരത്തിൽ അപ്പം ഇല്ലായ്കയാൽ അവൻ
അവിെട പട്ടിണി കിടന്നു മരിച്ച േപാകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 10 രാജാവ് കൂശ്യനായ
ഏെബദ്-േമെലക്കിേനാട:് “നീ ഇവിെടനിന്ന്
മുപ്പത് ആള കെള കൂട്ടിെക്കാണ്ടുെചന്ന്,
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
അവെന കുഴിയിൽനിന്നു കയറ്റിെക്കാള്ള ക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 11അങ്ങെന ഏെബദ്-േമെലക്ക്
ആള കെള കൂട്ടിെക്കാണ്ട് രാജഗൃഹത്തിൽ
ഭണ്ഡാരമുറിക്കു കീഴിൽ െചന്ന്, അവിെടനിന്നു
പഴന്തുണിയും കീറ്റ തുണിക്കഷണങ്ങള ം
എടുത്ത് കുഴിയിൽ യിെരമ്യാവിനു കയറുവഴി
ഇറക്കിെക്കാടുത്തു. 12 കൂശ്യനായ ഏെബദ്-
േമെലക്ക് യിെരമ്യാവിേനാട:് “ഈ പഴന്തുണിയും
കീറ്റ തുണിക്കഷണങ്ങള ം നിെന്റ കക്ഷങ്ങളിൽ
വച്ച് അതിന് പുറെമ കയറിട്ട െകാള്ള ക”
എന്ന് പറഞ്ഞു; യിെരമ്യാവ് അങ്ങെന
െചയ്തു. 13 അവർ യിെരമ്യാവിെന
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കയറുെകാണ്ട് കുഴിയിൽനിന്നു വലിച്ച കയറ്റി;
യിെരമ്യാവ് കാവൽപ്പ രമുറ്റത്ത് താമസിച്ച .
14 അതിന ്െറേശഷം സിെദക്കീയാരാജാവ്
ആളയച്ച് യിെരമ്യാ്രപവാചകെന യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല മൂന്നാം ്രപേവശനത്തിങ്കൽ തെന്റ
അടുക്കൽ വരുത്തി; രാജാവ് യിെരമ്യാവിേനാട:്
“ഞാൻ നിേന്നാട് ഒരു കാര്യം േചാദിക്കുന്നു;
എേന്നാട് ഒന്നും മറച്ച വയ്ക്കരുത”്എന്ന് കല്പിച്ച .
15 അതിന് യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാവിേനാട:്
“ഞാൻ അത് േബാധിപ്പിച്ചാൽ എെന്ന
െകാല്ല കയില്ലേയാ? ഞാൻ ഒരാേലാചന പറഞ്ഞു
തന്നാൽ എെന്റ വാക്കു േകൾക്കുകയില്ലേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 സിെദക്കീയാരാജാവ:് “ഈ
്രപാണൻ സൃഷ്ടിച്ച തന്ന യേഹാവയാണ, ഞാൻ
നിെന്ന െകാല്ല കയില്ല; നിനക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരുെട
കയ്യിൽ ഞാൻ നിെന്ന ഏല്പിക്കുകയുമില്ല” എന്ന്
യിെരമ്യാവിേനാട് രഹസ്യമായി സത്യംെചയ്തു.
17 അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവ് സിെദക്കീയാവിേനാട:്
“യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായി ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു െചന്നാൽ നിനക്ക്
്രപാണരക്ഷയുണ്ടാകും; ഈ നഗരെത്ത തീ
െവച്ച ചുട്ട കളയുകയുമില്ല; നീയും നിെന്റ
ഗൃഹവും ജീവേനാെട ഇരിക്കും. 18 നീ
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ പുറത്തു െചല്ല ന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ
നഗരം കല്ദയരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും;
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അവർ അതിെന തീവച്ച ചുട്ട കളയും; നീ
അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപടുകയുമില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 19 സിെദക്കീയാരാജാവ്
യിെരമ്യാവിേനാട:് “കൽദയർ എെന്ന അവരുെട
പക്ഷം േചർന്നിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും അവർ എെന്ന
അപമാനിക്കുകയും െചയ്യ െമന്ന് ഞാൻ
ഭയെപ്പടുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 അതിന്
യിെരമ്യാവ് പറഞ്ഞത:് “അവർ നിെന്ന
ഏല്പിക്കുകയില്ല; ഞാൻ േബാധിപ്പിക്കുന്ന
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കണേമ;
എന്നാൽ നിനക്ക് ശുഭമായിരിക്കും; നിനക്ക്
്രപാണരക്ഷയുണ്ടാകും. 21 പുറത്തു
െചല്ല വാൻ നിനക്ക് മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ,
യേഹാവ െവളിെപ്പടുത്തിത്തന്ന അരുളപ്പാട്
ഇതാണ്: 22 െയഹൂദാരാജാവിെന്റ അരമനയിൽ
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന സകലസ്്രതീകള ം പുറത്ത്
ബാേബൽരാജാവിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽ േപാേകണ്ടിവരും; നിെന്റ
ചങ്ങാതിമാർ നിെന്ന വശീകരിച്ച് േതാല്പിച്ച ;
നിെന്റ കാൽ െചളിയിൽ താണേപ്പാൾ
പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു”എന്ന്അവർ പറയും. 23നിെന്റ
സകലഭാര്യമാെരയും മക്കെളയും പുറത്ത്
കല്ദയരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാകും;
നീയും അവരുെട ൈകയിൽനിന്ന് രക്ഷെപടാെത
ബാേബൽരാജാവിെന്റ കയ്യിൽ അകെപ്പടും;
ഈ നഗരെത്ത തീ െവച്ച ചുട്ട കളയുന്നതിനു
നീ കാരണക്കാരനാകും”. 24 സിെദക്കീയാവ്
യിെരമ്യാവിേനാട് പറഞ്ഞത:് “ഈ കാര്യം ആരും
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അറിയരുത:്എന്നാൽനീ മരിക്കുകയില്ല. 25ഞാൻ
നിേന്നാട് സംസാരിച്ച്രപകാരം ്രപഭുക്കന്മാർ േകട്ടിട്ട്
നിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്: ‘നീ രാജാവിേനാട് എന്ത്
സംസാരിച്ച ? ഞങ്ങേളാടു പറയുക; ഒന്നും
മറച്ച വയ്ക്കരുത;്ഞങ്ങൾനിെന്നെകാല്ല കയില്ല;
രാജാവുനിേന്നാട്എന്ത്സംസാരിച്ച ’എന്നിങ്ങെന
േചാദിച്ചാൽ, 26 നീ അവേരാട്: ‘േയാനാഥാെന്റ
വീട്ടിൽ കിടന്നു മരിക്കാെത ഇരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്ന വീണ്ടും അവിെട അയക്കരുേത
എന്ന് ഞാൻ രാജസന്നിധിയിൽ സങ്കടം
േബാധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു’ എന്ന് പറയണം”.
27 സകല്രപഭുക്കന്മാരും യിെരമ്യാവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ, രാജാവ് കല്പിച്ച ഈ വാക്കുേപാെല
ഒെക്കയും അവേരാടു പറഞ്ഞു; രാജാവുമായുള്ള
സംഭാഷണം ആരും േകട്ടിരുന്നില്ല; അതുെകാണ്ട്
അവർ ഒന്നും മിണ്ടാെത അവെന വിട്ട േപായി.
28 െയരൂശേലം പിടിച്ച നാൾവെര യിെരമ്യാവ്
കാവൽപ്പ രമുറ്റത്തു താമസിച്ച ; െയരൂശേലം
പിടിച്ചേപ്പാഴും അവൻ അവിെടത്തെന്ന
ആയിരുന്നു.

39
1 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ പത്താം മാസത്തിൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരും
അവെന്റ സകലൈസന്യവും െയരൂശേലമിെന്റ
േനെര വന്ന് അതിെന നിേരാധിച്ച .
2 സിെദക്കീയാവിെന്റ പതിെനാന്നാം
ആണ്ടിൽ നാലാംമാസം ഒമ്പതാം തീയതി
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നഗരത്തിെന്റ മതിൽ ഒരു ഭാഗം ഇടിച്ച
തുറന്നു. 3 ബാേബൽരാജാവിെന്റ എല്ലാ
്രപഭുക്കന്മാരും അകത്ത് കടന്ന് നടുവിലെത്ത
വാതില്ക്കൽ ഇരുന്നു; േനർഗ്ഗൽ-ശേരസരും
സംഗർ-െനേബാവും സർ-െസഖീമും രബ്-
സാരീസും േനർഗ്ഗൽ-ശേരസരും രബ്-
മാഗും ബാേബൽരാജാവിെന്റ മറ്റ് എല്ലാ
്രപഭുക്കന്മാരും തെന്ന. 4 െയഹൂദാ രാജാവായ
സിെദക്കീയാവും എല്ലാ പടയാളികള ം
അവെര കണ്ടേപ്പാൾ ഓടിേപ്പായി; അവർ
രാ്രതിയിൽ രാജാവിെന്റ േതാട്ടം വഴിയായി രണ്ടു
മതിലുകൾക്കും നടുവിലുള്ള വാതില്ക്കൽകൂടി
നഗരത്തിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട് അരാബ*വഴിയായി
േപായി. 5 കല്ദയരുെട ൈസന്യം അവെര
പിന്തുടർന്ന,് െയരിേഹാ സമഭൂമിയിൽവച്ച്
സിെദക്കീയാവിേനാെടാപ്പം എത്തി, അവെന
പിടിച്ച ; ഹമാത്ത് േദശത്തിെല രിബ്ളയിൽ
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ
അവന് വിധി കല്പിച്ച . 6 ബാേബൽരാജാവ്
രിബ്ളയിൽവച്ച് സിെദക്കീയാവിെന്റ പു്രതന്മാെര
അവെന്റ കണ്മുമ്പിൽ വച്ച െകാന്നു;
െയഹൂദാകുലീനന്മാെര എല്ലാം ബാേബൽരാജാവ്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 7അവൻ സിെദക്കീയാവിെന്റ
കണ്ണ് െപാട്ടിച്ച്, അവെന ബാേബലിേലക്കു
െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച .
8 കല്ദയർ രാജഗൃഹവും ജനത്തിെന്റ വീടുകള ം
തീവച്ച ചുട്ട,് െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾ

* 39. 4 അരാബേയാര ്ദ്ദാന് താഴ്വര
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ഇടിച്ച കളഞ്ഞു. 9 നഗരത്തിൽ േശഷിച്ച
ജനെത്തയും തെന്റ പക്ഷം േചരുവാൻ
ഓടിവന്നവെരയും േശഷിച്ചിരുന്ന ജനെത്തയും
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
10 ജനത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത എളിയവെര
അകമ്പടി നായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
െയഹൂദാേദശത്തു പാർപ്പിച്ച,് അവർക്ക് അന്ന്
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം നിലങ്ങള ം െകാടുത്തു.
11 യിെരമ്യാവിെനക്കുറിച്ച് ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ അകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസർ-അദാേനാട:് 12 “നീ അവെന
വരുത്തി, അവെന സംരക്ഷിക്കണം; അവേനാട്
ഒരു േദാഷവും െചയ്യാെത അവൻ നിേന്നാട്
ആവശ്യെപ്പടുന്നെതല്ലാം െചയ്തുെകാടുക്കുക”
എന്നു കല്പിച്ചിരുന്നു. 13 അങ്ങെന
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാനും
െനബൂശസ്ബാനും രബ-്സാരീസും േനർഗ്ഗൽ-
ശേരസരും രബ-്മാഗും ബാേബൽരാജാവിെന്റ
സകല്രപഭുക്കന്മാരുംകൂടി ആളയച്ച്,
14 യിെരമ്യാവിെന കാവൽപ്പ രമുറ്റത്തുനിന്നു
വരുത്തി അവെന വീട്ടിേലക്ക്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപാേകണ്ടതിന് ശാഫാെന്റ
മകനായഅഹീക്കാമിെന്റമകനായെഗദല്യാവിെന
ഏല്പിച്ച ; അങ്ങെനഅവൻ ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
താമസിച്ച .

15 യിെരമ്യാവ് കാവൽപുരമുറ്റത്ത്
തടവിലാക്കെപ്പട്ടിരുന്ന കാലത്ത് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് അവനുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ: 16 “നീ
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െചന്ന് കൂശ്യനായ ഏെബദ-്േമെലക്കിേനാടു
പറേയണ്ടത്: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ എെന്റ വചനങ്ങൾ
ഈ നഗരത്തിേന്മൽ നന്മയ്ക്കല്ല, തിന്മയ്ക്കായി
നിവർത്തിക്കും; അന്ന് നിെന്റ കണ്മുമ്പിൽ
അവ നിവൃത്തിയാകും. 17അന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
വിടുവിക്കും; നീ ഭയെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരുെട കയ്യിൽ
നീ ഏല്പിക്കെപ്പടുകയുമില്ല” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 18 “ഞാൻ നിെന്ന വിടുവിക്കും; നീ
വാളാൽ വീഴുകയില്ല; നിെന്റ ജീവൻ നിനക്ക്
െകാള്ള കിട്ടിയതുേപാെല ഇരിക്കും; നീ എന്നിൽ
ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

40
1 അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
യിെരമ്യാവിെന രാമയിൽനിന്നു വിട്ടയച്ച േശഷം
അവന് യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായഅരുളപ്പാട:്
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായവരായ
െയരൂശേലമിെലയും െയഹൂദയിെലയും
സകലബദ്ധന്മാരുെടയും കൂട്ടത്തിൽ അവെനയും
ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ചിരുന്നു. 2 എന്നാൽ
അകമ്പടിനായകൻ യിെരമ്യാവിെന വരുത്തി
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവഈസ്ഥലെത്തക്കുറിച്ച് ഈഅനർത്ഥം
അരുളിെച്ചയ്തു. 3 അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
യേഹാവ വരുത്തി, നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ യേഹാവേയാടു പാപംെചയ്ത്
അവിടുെത്ത വാക്കു േകൾക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ട്
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ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
4ഇേപ്പാൾ,ഇതാ,ഞാൻഇന്ന്നിെന്റൈകേമലുള്ള
ചങ്ങല അഴിച്ച്, നിെന്ന വിട്ടയക്കുന്നു;
എേന്നാട് കൂടി ബാേബലിൽ വരുവാൻ നിനക്ക്
ഇഷ്ടമുെണ്ടങ്കിൽ വരുക; ഞാൻ നിെന്ന
സംരക്ഷിക്കും; എേന്നാടുകൂടി ബാേബലിൽ
വരുവാൻ ഇഷ്ടമിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ട; ഇതാ,
േദശെമല്ലാം നിെന്റ മുമ്പാെക ഇരിക്കുന്നു;
നിനക്ക് ഇഷ്ടവും േയാഗ്യവുമായി േതാന്നുന്ന
സ്ഥലേത്തക്ക് െപായ്െക്കാള്ള ക”. 5 യിെരമ്യാവ്
തെന്ന വിട്ട േപാകുംമുമ്പ് അവൻ പിെന്നയും:
“ബാേബൽരാജാവ് െയഹൂദാപട്ടണങ്ങൾക്ക്
അധിപതിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ശാഫാെന്റ മകനായ
അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവിെന്റഅടുക്കൽ
നീെചന്ന്അവേനാടുകൂടിജനത്തിെന്റമദ്ധ്യത്തിൽ
വസിക്കുക; അെല്ലങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
സ്ഥലേത്തക്ക് െപായ്െക്കാള്ള ക”എന്നു പറഞ്ഞ്
അകമ്പടിനായകൻ വഴിെച്ചലവും സമ്മാനവും
െകാടുത്ത് അവെന യാ്രത അയച്ച . 6അങ്ങെന
യിെരമ്യാവ് മിസ്പയിൽഅഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന്റഅടുക്കൽെചന്ന,്അവേനാടുകൂടി
േദശത്തു േശഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
താമസിച്ച .

7ബാേബൽരാജാവ് അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന േദശാധിപതിയാക്കിെയന്നും
ബാേബലിേലക്കു പിടിച്ച െകാണ്ടുേപാകാത്ത
േദശത്തിെല എളിയവരായ പുരുഷന്മാെരയും
സ്്രതീകെളയും ൈപതങ്ങെളയും അവെന
ഏല്പിച്ച എന്നും നാട്ടിൻപുറത്തുണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും അവരുെട ആള കള ം
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േകട്ടേപ്പാൾ, 8അവർ മിസ്പയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽ വന്നു: െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയൽ, കാേരഹിെന്റ പു്രതന്മാരായ
േയാഹാനാനും േയാനാഥാനും, തൻഹൂെമത്തിെന്റ
പു്രതനായ െസരായാവും െനേട്ടാഫാഥ്യനായ
എഫായിയുെട പു്രതന്മാർ, മയഖാഥ്യെന്റ മകനായ
െയസന്യാവ് എന്നിവരും അവരുെട ആള കള ം
തെന്ന. 9 ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ
മകൻ െഗദല്യാവ് അവേരാടും അവരുെട
ആള കേളാടും സത്യംെചയ്തു പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾകല്ദയെരേസവിക്കുവാൻഭയെപ്പടരുത;്
േദശത്തു വസിച്ച് ബാേബൽരാജാവിെന
േസവിക്കുവിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്
നന്മയായിരിക്കും; 10ഞാൻ നമ്മുെട അടുക്കൽ
വരുന്ന കല്ദയരുെട മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി ഉത്തരവാദിയായി, മിസ്പയിൽ
വസിക്കും; നിങ്ങൾ വീഞ്ഞും പഴവും
എണ്ണയും േശഖരിച്ച്, പാ്രതങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച,്
നിങ്ങൾ ൈകവശമാക്കിയ പട്ടണങ്ങളിൽ
താമസിച്ച െകാള്ള വിൻ. 11 അങ്ങെന
തെന്ന േമാവാബിലും അേമ്മാന്യരുെട
ഇടയിലും ഏേദാമിലും മറ്റ േദശങ്ങളിലും
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും
ബാേബൽരാജാവ് െയഹൂദയിൽ ഒരു
േശഷിപ്പിെന വച്ചിട്ട െണ്ടന്നും ശാഫാെന്റ
മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവിെന
അവർക്ക് അധിപതിയാക്കിയിട്ട െണ്ടന്നും
േകട്ടേപ്പാൾ, 12 സകലെയഹൂദന്മാരും അവർ
ചിതറിേപ്പായിരുന്ന സകലസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും
മടങ്ങി െയഹൂദാേദശത്ത് െഗദല്യാവിെന്റ
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അടുക്കൽ മിസ്പയിൽ വന്ന് വീഞ്ഞും പഴവും
അനവധിയായി േശഖരിച്ച . 13 എന്നാൽ
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
നാട്ടിൻപുറത്തു പാർത്തിരുന്ന എല്ലാ
പടത്തലവന്മാരും മിസ്പയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ
അടുക്കൽവന്ന് അവേനാട:് 14 നിെന്ന
െകാന്നുകളേയണ്ടതിന് അേമ്മാന്യരുെട
രാജാവായ ബാലീസ് െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയലിെന അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ
അറിയുന്നുേവാ”എന്ന് േചാദിച്ച ;അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവ് അവരുെട വാക്കു
വിശ്വസിച്ചില്ല. 15 പിെന്ന കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാൻ മിസ്പയിൽവച്ച് െഗദല്യാവിേനാട്
രഹസ്യമായി സംസാരിച്ച : “ഞാൻ െചന്ന്
ആരും അറിയാെത െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ
യിശ്മാേയലിെന െകാന്നുകളയെട്ട; നിെന്റ
അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും
ചിതറിേപ്പാകുവാനും െയഹൂദയിൽ േശഷിച്ചവർ
നശിച്ച േപാകുവാനും തക്കവണ്ണം അവൻ നിെന്ന
െകാല്ല ന്നത് എന്തിന”്എന്ന് പറഞ്ഞു. 16എന്നാൽ
അഹീക്കാമിെന്റ മകൻ െഗദല്യാവ് കാേരഹിെന്റ
മകൻേയാഹാനാേനാട:് “നീഈകാര്യം െചയ്യരുത;്
നീ യിശ്മാേയലിെനക്കുറിച്ച് വ്യാജം പറയുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു.

41
1എന്നാൽ ഏഴാം മാസത്തിൽ രാജവംശജനും
രാജാവിെന്റ മഹത്തുക്കളിൽ ഒരുവനുമായി
എലീശാമയുെട മകനായ െനഥന്യാവിെന്റ
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മകൻ യിശ്മാേയൽ പത്ത് ആള കള മായി
മിസ്പയിൽ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നു; അവിെട
മിസ്പയിൽവച്ച് അവർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച .
2 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയലും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ആള കള ം എഴുേന്നറ്റ്,
ബാേബൽരാജാവ് േദശാധിപതിയാക്കിയിരുന്ന
ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന വാൾെകാണ്ട് െവട്ടിെക്കാന്നു.
3 മിസ്പയിൽ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാെരയും,
അവിെടക്കണ്ട കല്ദയപടയാളികെളയും
യിശ്മാേയൽ െകാന്നുകളഞ്ഞു. 4 െഗദല്യാവിെന
െകാന്നതിെന്റ രണ്ടാംദിവസം, അത്
ആരും അറിയാതിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന,
5 െശേഖമിൽനിന്നും ശീേലാവിൽനിന്നും
ശമര്യയിൽനിന്നും എണ്പത് പുരുഷന്മാർ
താടി വടിച്ച ം വസ്്രതം കീറിയും
സ്വയം മുറിേവല്പിച്ച ംെകാണ്ട് വഴിപാടും
കുന്തുരുക്കവുമായി യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് േപാകുന്നവഴി അവിെട
എത്തി. 6 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ
മിസ്പയിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട,് കരഞ്ഞുംെകാണ്ട്
അവെര എതിേരറ്റ െചന്നു; അവെര കണ്ടേപ്പാൾ
അവൻ അവേരാട്: “അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവിെന്റ അടുക്കൽ വരുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അവർ പട്ടണത്തിെന്റ
നടുവിൽ എത്തിയേപ്പാൾ െനഥന്യാവിെന്റ
മകനായ യിശ്മാേയലും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന
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ആള കള ം അവെര െകാന്ന് ഒരു കുഴിയിൽ
ഇട്ട കളഞ്ഞു. 8 എന്നാൽ അവരിൽ
പത്തുേപർ യിശ്മാേയലിേനാട്: “ഞങ്ങെള
െകാല്ലരുേത; വയലിൽ േഗാതമ്പ,് യവം, എണ്ണ,
േതൻ എന്നിവയുെട േശഖരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ
ഒളിച്ച വച്ചിട്ട ണ്ട”് എന്നു പറഞ്ഞു; അതുെകാണ്ട്
അവൻ സമ്മതിച്ച് അവെര അവരുെട
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂടി െകാല്ലാെതയിരുന്നു.
9 യിശ്മാേയൽ െഗദല്യാവിെനയും
കൂെടയുള്ളവെരയും െകാന്ന് ശവങ്ങൾ
എല്ലാം ഇട്ട കളഞ്ഞ കുഴി, ആസാ രാജാവ്
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശനിമിത്തം
ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു; െനഥന്യാവിെന്റ
മകനായ യിശ്മാേയൽ അത് മൃതേദഹങ്ങൾ
െകാണ്ട് നിറച്ച . 10 പിെന്ന യിശ്മാേയൽ
മിസ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനശിഷ്ടെത്തയും
രാജകുമാരികെളയും, അകമ്പടിനായകനായ
െനബൂസർ-അദാൻ അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ
െഗദല്യാവിെന്റ ചുമതലയിൽ ഏല്പിച്ചവരായി
മിസ്പയിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന സകലജനെത്തയും
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായി; െനഥന്യാവിെന്റ
മകൻ യിശ്മാേയൽ അവെര ബദ്ധരാക്കി
അേമ്മാന്യരുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുേപാകുവാൻ
യാ്രത പുറെപ്പട്ട . 11 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ
യിശ്മാേയൽ െചയ്ത േദാഷം എല്ലാം
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും കൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന പടത്തലവന്മാരും േകട്ടേപ്പാൾ
12അവർ സകലപുരുഷന്മാെരയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
െനഥന്യാവിെന്റ മകനായ യിശ്മാേയലിേനാടു
യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ െചന്നു; ഗിെബേയാനിെല
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വലിയ കുളക്കരയിൽ വച്ച് അവെന
കെണ്ടത്തി. 13 യിശ്മാേയലിേനാടു കൂടി
ഉണ്ടായിരുന്ന ജനെമല്ലാം കാേരഹിെന്റ മകനായ
േയാഹാനാെനയും കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ
പടത്തലവന്മാെരയും കണ്ടേപ്പാൾ സേന്താഷിച്ച .
14 യിശ്മാേയൽ മിസ്പയിൽനിന്ന് ബദ്ധരാക്കി
െകാണ്ടുേപായിരുന്ന സർവ്വജനവും തിരിഞ്ഞ്,
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെന്റഅടുക്കൽ
വന്നു. 15 െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയേലാ
എട്ട് ആള കള മായി േയാഹാനാെന്റ
അടുക്കൽനിന്ന് രക്ഷെപട്ട് അേമ്മാന്യരുെട
അടുക്കൽ െപായ്ക്കളഞ്ഞു. 16 െനഥന്യാവിെന്റ
മകൻ യിശ്മാേയൽ അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവിെന െകാന്നതിനുേശഷം,
അവെന്റ ൈകയിൽനിന്ന് കാേരഹിെന്റ
മകനായ േയാഹാനാനും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും യിശ്മാേയലിെന്റ
പക്കൽ നിന്നു വിടുവിച്ച ജനശിഷ്ടെത്തയും,
ഗിെബേയാനിൽനിന്ന് തിരിെക െകാണ്ടുവന്ന
പടയാളികെളയും സ്്രതീകെളയും
കുഞ്ഞുങ്ങെളയും ഷണ്ഡന്മാെരയും കൂട്ടിെകാണ്ട്
അവർ മിസ്പയിൽനിന്ന് 17 കല്ദയെര
ഭയന്ന് ഈജിപ്റ്റിൽ േപാകുവാൻ യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് േബത്ത-്േലേഹമിനു സമീപത്തുള്ള
േഗരൂത്ത-്കിംഹാമിൽ െചന്നു താമസിച്ച .
18 ബാേബൽരാജാവ് േദശാധിപതിയാക്കിയ
അഹീക്കാമിെന്റ മകനായ െഗദല്യാവിെന
െനഥന്യാവിെന്റ മകൻ യിശ്മാേയൽ െകാന്നത്
നിമിത്തമാണ്അവർകല്ദയെര ഭയന്നത്.
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42
1 അനന്തരം എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
േഹാശയ്യാവിെന്റ മകനായ െയസന്യാവും
ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങള ം അടുത്തുവന്ന്
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാട:് 2 “നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ, ഞങ്ങൾ നടേക്കണ്ട
വഴിയും ഞങ്ങൾ െചേയ്യണ്ട കാര്യവും
ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ച തേരണ്ടതിന്
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സകലജനവുമായ
ഈ ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള
ഞങ്ങള െട അേപക്ഷ അംഗീകരിക്കണേമ.
3 അസംഖ്യജനമായിരുന്ന ഞങ്ങളിൽ
അല്പംേപർ മാ്രതേമ േശഷിക്കുന്നുള്ള എന്ന് നീ
സ്വന്തകണ്ണാൽ കാണുന്നുവേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അവേരാട:് “ഞാൻ
നിങ്ങള െട അേപക്ഷ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാൻ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവേയാടു ്രപാർത്ഥിക്കും;
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നെതല്ലാം
ഞാൻ നിങ്ങെള അറിയിക്കും; ഒന്നും
മറച്ച വയ്ക്കുകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 അവർ യിെരമ്യാവിേനാട:് “നീ മുഖാന്തരം
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഞങ്ങേളാട്
അരുളിെച്ചയ്യന്നെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ
അനുസരിക്കാെത ഇരുന്നാൽ, യേഹാവ നമ്മുെട
മദ്ധ്യത്തിൽ സത്യവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള
സാക്ഷിയായിരിക്കെട്ട. 6 ഞങ്ങൾ നിെന്ന
പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവയുെടവാക്കു േകട്ടനുസരിച്ച്ഞങ്ങൾക്കു
നന്മ വേരണ്ടതിന് നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട വാക്കു ഗുണമായാലും
േദാഷമായാലും ഞങ്ങൾ േകട്ടനുസരിക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു.

7 പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞേശഷം യിെരമ്യാവിന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 8 അവൻ
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാെനയും
കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പടത്തലവന്മാെരയും
ആബാലവൃദ്ധം സകലജനെത്തയും വിളിച്ച്
അവേരാടു പറഞ്ഞത:് 9 നിങ്ങള െട അേപക്ഷ
േബാധിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എെന്ന പറഞ്ഞയച്ച
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 10 “നിങ്ങൾ
ഈ േദശത്തുതെന്ന വസിക്കുെമങ്കിൽ
ഞാൻ നിങ്ങെള െപാളിച്ച കളയാെത
പണിയുകയും നിങ്ങെള പറിച്ച കളയാെത
നടുകയും െചയ്യ ം; നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തിയ
അനർത്ഥെത്തക്കുറിച്ച് ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു.
11 നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്ന ബാേബൽരാജാവിെന
ഭയെപ്പടണ്ടാ; നിങ്ങെള രക്ഷിക്കുവാനും അവെന്റ
ൈകയിൽനിന്ന് നിങ്ങെള വിടുവിക്കുവാനും
ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂടി ഉള്ളതുെകാണ്ട് അവെന
ഭയെപ്പടണ്ടാ” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
12 അവന് നിങ്ങേളാട് കരുണ േതാന്നുവാനും
നിങ്ങെള നിങ്ങള െട േദശേത്തക്ക് മടക്കി
അയയ്ക്കുവാനും തക്കവിധം ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
കരുണ കാണിക്കും. 13 എന്നാൽ നിങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക്
അനുസരിക്കാെത ‘ഞങ്ങൾ ഈ േദശത്തു
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വസിക്കുകയില്ല; 14യുദ്ധം കാണുവാനില്ലാത്തതും
കാഹളനാദം േകൾക്കുവാനില്ലാത്തതും
ആഹാരത്തിനു മുട്ടില്ലാത്തതുമായ, ഈജിപ്റ്റിൽ
െചന്നു വസിക്കും’ എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ
- േശഷിക്കുന്ന െയഹൂദാജനേമ, 15 ഇേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ!
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് േപാകുവാൻ
മനസ്സ വച്ച് അവിെട െചന്നു വസിക്കുവാൻ
ഭാവിക്കുന്നു എങ്കിൽ - 16 നിങ്ങൾ േപടിക്കുന്ന
വാൾ അവിെട ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നിങ്ങെള
പിടിക്കും; നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുന്ന ക്ഷാമം അവിെട
ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച് നിങ്ങെള ബാധിക്കും;
അവിെടവച്ച് നിങ്ങൾ മരിക്കും. 17ഈജിപ്റ്റിൽ
െചന്നു താമസിേക്കണ്ടതിന്അവിെട േപാകുവാൻ
മനസ്സ വച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും
മരിക്കും; ഞാൻ അവർക്ക് വരുത്തുന്ന
അനർത്ഥത്തിൽ അകെപ്പടാെത അവരിൽ
ആരും േശഷിക്കുകേയാ രക്ഷെപടുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല”. 18 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “എെന്റ േകാപവും
േ്രകാധവും െയരൂശേലംനിവാസികള െട
േമൽ െചാരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന,
നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ െചല്ല േമ്പാൾ എെന്റ
േ്രകാധം നിങ്ങള െടേമലും െചാരിയും; നിങ്ങൾ
ആണയ്ക്കും ഭീതിക്കും ശാപത്തിനും നിന്ദയ്ക്കും
വിഷയമായിത്തീരും; ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ
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ഇനി കാണുകയുമില്ല. 19 “െയഹൂദയിൽ
േശഷിപ്പ ള്ളവേര, നിങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിൽ
േപാകരുത”് എന്ന് യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു; ഞാൻ
അത് ഇന്ന് നിങ്ങേളാടു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ”.
20 “നീ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിക്കണം; ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിക്കുന്നെതല്ലാം
നീ ഞങ്ങേളാട് അറിയിക്കണം; ഞങ്ങൾ
അതുേപാെല െചയ്യ ം” എന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ
എെന്ന നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അടുക്കൽ അയച്ച . 21 ഞാൻ ഇന്ന് അത്
നിങ്ങേളാട് അറിയിക്കുകയും െചയ്തു; നിങ്ങേളാ
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട വാക്ക,്
ഞാൻ മുഖാന്തരം അവിടുന്ന് നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച കാര്യം ഒന്നും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല;
ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന
ചതിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 അതിനാൽ നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ െചന്നുപാർക്കുവാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തുവച്ച് നിങ്ങൾ വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും മരിക്കും
എന്ന്അറിഞ്ഞുെകാള്ള വിൻ”.

43
1 യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും
അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവ അവെന
അവരുെട അടുക്കൽ അയച്ച പറയിച്ച ഈ
സകലവചനങ്ങള ം, അവരുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട സകലവചനങ്ങള ം തെന്ന,
പറഞ്ഞു തീർന്നേശഷം 2 േഹാശയ്യാവിെന്റ
മകനായ അസര്യാവും കാേരഹിെന്റ
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മകനായ േയാഹാനാനും അഹങ്കാരികളായ
സകലപുരുഷന്മാരും യിെരമ്യാവിേനാട:് നീ
വ്യാജം പറയുന്നു; ‘ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്നു
പാർേക്കണ്ടതിന് അവിെട േപാകരുെതന്നു’
പറയുവാൻ ഞങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിെന്ന അയച്ചിട്ടില്ല. 3 കല്ദയർ ഞങ്ങെള
െകാന്നുകളേയണ്ടതിനും ഞങ്ങെള ബദ്ധരാക്കി
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതിനും
ഞങ്ങെള അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുവാൻ
േനര്യാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്ക് നിെന്ന
ഞങ്ങൾക്കു വിേരാധമായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 അങ്ങെന കാേരഹിെന്റ
മകനായ േയാഹാനാനും എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും
സകലജനവും െയഹൂദാേദശത്തു വസിക്കണം
എന്നുള്ള യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ല.
5സകലജാതികള െടയും ഇടയിൽ ചിതറിേപ്പായിട്ട്
െയഹൂദാേദശത്തു വസിേക്കണ്ടതിനു
മടങ്ങിവന്ന മുഴുവൻ െയഹൂദാശിഷ്ടെത്തയും
6 പുരുഷന്മാെരയും സ്്രതീകെളയും
ൈപതങ്ങെളയും രാജകുമാരികെളയും
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
ശാഫാെന്റ മകനായ അഹീക്കാമിെന്റ
മകനായ െഗദല്യാവിെന ഏല്പിച്ചിരുന്ന
എല്ലാവെരയും യിെരമ്യാ്രപവാചകെനയും
േനര്യാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്കിെനയും
കാേരഹിെന്റ മകനായ േയാഹാനാനും
എല്ലാ പടത്തലവന്മാരും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്,
7 യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിക്കാെത
ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്ന് തഹ്പേനസ് വെര
എത്തി. 8 തഹ്പേനസിൽവച്ച് യിെരമ്യാവിനു
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യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായെതെന്തന്നാൽ:
9 “നീ വലിയ കല്ല കൾ എടുത്ത്
െയഹൂദാപുരുഷന്മാർ കാൺെക തഹ്പേനസിൽ
ഫറേവാെന്റ അരമനയുെട പടിക്കലുള്ള
കളത്തിെല കളിമണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് അവേരാടു
പറേയണ്ടത്: 10 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ എെന്റ ദാസനായ
െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന ബാേബൽരാജാവിെന
വരുത്തി ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ട ഈ കല്ല കളിേന്മൽ
അവെന്റ സിംഹാസനം വയ്ക്കും; അവൻ
അവയുെടേമൽ തെന്റ മണിപ്പന്തൽ
നിവർത്തും. 11 അവൻ അന്ന് ഈജിപ്റ്റ്
ജയിച്ചടക്കി മരണത്തിനുള്ളവെര മരണത്തിനും
്രപവാസത്തിനുള്ളവെര ്രപവാസത്തിനും
വാളിനുള്ളവെര വാളിനും ഏല്പിക്കും. 12 ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റിെല േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതങ്ങൾക്കു തീ
വയ്ക്കും; അവെയ ചുട്ട കളഞ്ഞേശഷം അവൻ
അവെര ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകും;
ഒരിടയൻ തെന്റ പുതപ്പ് െചള്ളിെന നീക്കി
വൃത്തിയാക്കുന്നതുേപാെല *അവൻ ഈജിപ്റ്റ്
േദശെത്ത പുതയ്ക്കുകയും അവിെടനിന്നു
സമാധാനേത്താെട പുറെപ്പട്ട േപാകുകയും
െചയ്യ ം. 13 അവൻ ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്
േബത്ത-്േശെമശിെല വി്രഗഹങ്ങെള തകർത്ത്
ഈജിപ്റ്റിെല േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതങ്ങൾ തീവച്ച്
ചുട്ട കളയും.
* 43. 12 ഒരിടയൻ തെന്റ പുതപ്പ് െചള്ളിെന നീക്കി
വൃത്തിയാക്കുന്നതുേപാെല ഒരിടയൻ തെന്റ പുതപ്പ്
പുതയ്ക്കുന്നതു േപാെല
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44
1 ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത് മിഗ്േദാലിലും
തഹ്പേനസിലും േനാഫിലും പേ്രതാസ് േദശത്തും
വസിക്കുന്ന സകലെയഹൂദന്മാെരയും കുറിച്ച്
യിെരമ്യാവിനുണ്ടായ അരുളപ്പാട് എെന്തന്നാൽ:
2 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഞാൻ െയരൂശേലമിേന്മലും സകല
െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിേന്മലും വരുത്തിയിരിക്കുന്ന
അനർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
അവ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; ആരും അവയിൽ
വസിക്കുന്നതുമില്ല. 3 അവേരാ നിങ്ങേളാ
നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാേരാ അറിയാത്ത
അന്യേദവന്മാർക്കു ധൂപം കാട്ട കയും, അവെയ
േസവിക്കുകയും െചയ്ത േദാഷംനിമിത്തം എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ചതിനാലാണ് അങ്ങെന സംഭവിച്ചത.്
4 ഞാൻ ഇടവിടാെത ്രപവാചകന്മാരായ എെന്റ
ദാസന്മാെര നിങ്ങള െട അടുക്കൽ അയച്ച്:
“ഞാൻ െവറുക്കുന്ന ഈ േമ്ലച്ഛകാര്യം നിങ്ങൾ
െചയ്യരുത് എന്ന് പറയിച്ച . 5 എന്നാൽ
അവർ അന്യേദവന്മാർക്കു ധൂപംകാട്ട ക എന്ന
അവരുെട േദാഷം വിട്ട തിരിയുവാൻ തക്കവണ്ണം
്രശദ്ധിക്കുകേയാ െചവി ചായിക്കുകേയാ
െചയ്യാെത ഇരുന്നു. 6 അതുെകാണ്ട് എെന്റ
േ്രകാധവും േകാപവും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
െയരൂശേലം വീഥികളിലും െചാരിഞ്ഞു; അവ
ഇന്ന് ശൂന്യവും നാശവുമായിരിക്കുന്നു”.
7 “ആകയാൽ യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾക്ക്
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േശഷിപ്പായി ആരും ഇല്ലാതാകുംവണ്ണം
െയഹൂദയുെട മദ്ധ്യത്തിൽനിന്ന് പുരുഷെനയും
സ്്രതീെയയും ൈപതലിെനയും മുലകുടിക്കുന്ന
കുഞ്ഞിെനയും േഛദിച്ച കളേയണ്ടതിന്
8 നിങ്ങൾ വന്നുപാർക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റിൽെവച്ച്
അന്യേദവന്മാർക്കു ധൂപം കാണിച്ച് നിങ്ങള െട
ൈകകള െട ്രപവൃത്തികൾെകാണ്ട് എെന്ന
േകാപിപ്പിച്ച് നിങ്ങെളത്തെന്ന േഛദിച്ച കളഞ്ഞ്
സകലഭൂജാതികള െടയും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ
ശാപവും നിന്ദയും ആയിത്തീേരണ്ടതിന്
നിങ്ങള െട ്രപാണഹാനിക്കായി ഈ മഹാേദാഷം
െചയ്യന്നെതന്ത?് 9 െയഹൂദാ േദശത്തും
െയരൂശേലമിെന്റ വീഥികളിലും നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം
െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം
അവരുെട ഭാര്യമാർ െചയ്ത േദാഷങ്ങള ംനിങ്ങൾ
െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം നിങ്ങള െട ഭാര്യമാർ
െചയ്ത േദാഷങ്ങള ം നിങ്ങൾ മറന്നുേപാേയാ?
10 അവർ ഇന്നുവെരയും അവെരത്തെന്ന
താഴ്ത്തിയില്ല; അവർ ഭയെപ്പടുകേയാ ഞാൻ
നിങ്ങള െടയും നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെടയും
മുമ്പിൽ വച്ച ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങള ം
അനുസരിച്ച നടക്കുകേയാ െചയ്തതുമില്ല”.
11 അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ അനർത്ഥത്തിനായി,
െയഹൂദെയ മുഴുവനും േഛദിച്ച കളയുവാനായി
തെന്ന, എെന്റ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് എതിരായി
വയ്ക്കുന്നു. 12ഈജിപ്റ്റിൽ െചന്നുവസിക്കുവാൻ
അവിെട േപാേകണ്ടതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന
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െയഹൂദാശിഷ്ടെത്ത ഞാൻ പിടിക്കും;
അവെരല്ലാവരും നശിച്ച േപാകും; ഈജിപ്റ്റിൽ
അവർ വീഴും; വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
അവർ നശിച്ച േപാകും; അവർ ആബാലവൃദ്ധം
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും മരിക്കും;
അവർ ആണയ്ക്കും ഭീതിക്കും ശാപത്തിനും
നിന്ദയ്ക്കും വിഷയമായിത്തീരും. 13 ഞാൻ
െയരൂശേലമിെന സന്ദർശിച്ചതുേപാെല
ഈജിപ്റ്റിൽ വസിക്കുന്നവെരയും വാൾെകാണ്ടും
ക്ഷാമംെകാണ്ടും മഹാമാരിെകാണ്ടും
സന്ദർശിക്കും. 14 ഈജിപ്റ്റിൽ വന്നു
വസിക്കുന്ന െയഹൂദാശിഷ്ടത്തിൽ ആരും
അവർക്ക് മടങ്ങിെച്ചന്നു പാർക്കുവാൻ
ആ്രഗഹമുള്ള െയഹൂദാേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ തക്കവണ്ണം രക്ഷെപടുകയില്ല,
േശഷിക്കുകയുമില്ല; രക്ഷെപട്ട േപാകുന്ന
ചിലരല്ലാെത ആരും മടങ്ങിേപ്പാകുകയില്ല”.
15അതിന്അവരുെട ഭാര്യമാർഅന്യേദവന്മാർക്കു
ധൂപം കാട്ടിയിട്ട െണ്ടന്ന് അറിഞ്ഞ
സകലപുരുഷന്മാരും മഹാസംഘമായി അരികിൽ
നിന്ന സകലസ്്രതീകള ം ഈജിപ്റ്റ് േദശത്ത്
പേ്രതാസിൽ താമസിച്ച സകലജനവും
യിെരമ്യാവിേനാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:് 16 “നീ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഞങ്ങേളാടു
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ
നിെന്ന കൂട്ടാക്കുകയില്ല. 17ആകാശരാജ്ഞിക്കു
ധൂപം കാട്ട വാനും അവൾക്കു പാനീയബലി
പകരുവാനും ഞങ്ങൾ േനർന്നിരിക്കുന്ന േനർച്ച
ഒെക്കയും ഞങ്ങൾ നിവർത്തിക്കും; ഞങ്ങള ം
ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും
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്രപഭുക്കന്മാരും െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും
െയരൂശേലം വീഥികളിലും െചയ്തതുേപാെല
തെന്ന; അന്ന് ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടുേവാളം
ആഹാരവും സുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഒരു
അനർത്ഥവും േനരിട്ടിരുന്നില്ല. 18 എന്നാൽ
ഞങ്ങൾആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ട ന്നതും
പാനീയബലിപകരുന്നതുംനിർത്തിയനാൾമുതൽ
ഞങ്ങൾക്കു എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായി; ഞങ്ങൾ
വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും നശിക്കുന്നു.
19 ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ട കയും
പാനീയബലി പകരുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ,ഞങ്ങൾ
അവള െട രൂപത്തിൽ അട ഉണ്ടാക്കുന്നതും
അവൾക്കു പാനീയബലി പകരുന്നതും
ഞങ്ങള െട ഭർത്താക്കന്മാെര കൂടാെതേയാ?”
20 അേപ്പാൾ യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും,
പുരുഷന്മാരും സ്്രതീകള മായി തേന്നാട്
ഉത്തരം പറഞ്ഞ സകലജനേത്താടും
തെന്ന, പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
21 “െയഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും െയരൂശേലമിെന്റ
വീഥികളിലും നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
േദശത്തുള്ള ജനവും ധൂപംകാട്ടിയത് യേഹാവ
ഓർത്തില്ലേയാ? അവിടുെത്ത മനസ്സിൽ
അെതാെക്കയും വന്നില്ലേയാ? 22 നിങ്ങള െട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾനിമിത്തവും നിങ്ങൾ
്രപവർത്തിച്ച േമ്ലച്ഛതനിമിത്തവും യേഹാവയ്ക്കു
സഹിക്കുവാൻ കഴിയാെതയായി; അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട േദശം ഇന്ന് നിവാസികൾ ഇല്ലാെത
ശൂന്യവും ഭീതിവിഷയവും ശാപേഹതുവും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 23 നിങ്ങൾ
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യേഹാവയുെട വാക്ക് അനുസരിക്കാെതയും
അവിടുെത്ത ന്യായ്രപമാണവും ചട്ടങ്ങള ം
സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച നടക്കാെതയും
ധൂപം കാട്ടി യേഹാവേയാടു പാപം
െചയ്തിരിക്കുകയാൽ, ഇന്ന് ഈ അനർത്ഥം
നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
24 പിെന്നയും യിെരമ്യാവ് സകലജനേത്താടും
സകലസ്്രതീകേളാടും പറഞ്ഞത:് “ഈജിപ്റ്റ്
േദശത്ത്ആയിരിക്കുന്ന െയഹൂദന്മാരായ നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുവിൻ!
25 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ആകാശരാജ്ഞിക്കു ധൂപം കാട്ട വാനും
പാനീയബലി പകരുവാനും േനർന്നിരിക്കുന്ന
േനർച്ചകൾ ഞങ്ങൾ നിവർത്തിക്കും” എന്നു
നിങ്ങള ം നിങ്ങള െട ഭാര്യമാരും വായ്െകാണ്ടു
പറയുകയും ൈകെകാണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുകയും
െചയ്തത് കണ്മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിങ്ങള െട
േനർച്ചകൾ ഉറപ്പാക്കിെക്കാള്ള വിൻ! നിങ്ങള െട
േനർച്ചകൾ അനുഷ്ഠിച്ച െകാള്ള വിൻ!
26 അതുെകാണ്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ വസിക്കുന്ന
സകലെയഹൂദജനേമ, യേഹാവയുെട വചനം
േകൾക്കുവിൻ! ഈജിപ്റ്റിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു
െയഹൂദനും വായ്െകാണ്ട:് ‘യേഹാവയായ
കർത്താവാണ’ എന്നിങ്ങെന എെന്റ നാമം
ഇനി ഉച്ചരിക്കുകയില്ല എന്നു ഞാൻ എെന്റ
മഹത്തായ നാമം െചാല്ലി സത്യം െചയ്യന്നു”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 27 ഞാൻ
അവരുെട നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ല, തിന്മയ്ക്കായിട്ടേ്രത
ജാഗരിച്ചിരിക്കും; ഈജിപ്റ്റിെല എല്ലാ
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െയഹൂദന്മാരും വാൾെകാണ്ടും ക്ഷാമംെകാണ്ടും
നശിച്ച േപാകും. 28 എന്നാൽ വാളിനു െതറ്റി
ഒഴിയുന്ന ഏതാനും േപർ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െയഹൂദാേദശേത്തക്കു മടങ്ങിവരും;ഈജിപ്റ്റിൽ
വന്നുപാർക്കുന്നേശഷംെയഹൂദന്മാെരല്ലാംഎെന്റ
വചനേമാ അവരുേടേതാ ഏത് നിവൃത്തിയായി
എന്നറിയും. 29 എെന്റ വചനം നിങ്ങള െട
തിന്മയ്ക്കായിട്ട് നിറേവറുെമന്ന് നിങ്ങൾ
അറിേയണ്ടതിന് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുവച്ച്
നിങ്ങെള സന്ദർശിക്കും എന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു അടയാളം ആകും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 30 “ഞാൻ െയഹൂദാ രാജാവായ
സിെദക്കീയാവിെന അവെന്റ ശ്രതുവും അവനു
്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ േനാക്കിയവനുമായ
െനബൂഖദ്േനസർ എന്ന ബാേബൽരാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചതുേപാെല ഞാൻ ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവായ ഫറേവാൻ-േഹാ്രഫെയയും അവെന്റ
ശ്രതുക്കള െട ൈകയിലും അവനു ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും
ഏല്പിക്കും”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

45
1േയാശീയാവിെന്റമകനുംെയഹൂദാരാജാവുമായ
െയേഹായാക്കീമിെന്റ വാഴ്ചയുെട നാലാം
ആണ്ടിൽ, േനര്യാവിെന്റ മകനായ ബാരൂക്ക് ഈ
വചനങ്ങൾ യിെരമ്യാവിെന്റ വാെമാഴി്രപകാരം
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേപ്പാൾ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ അവേനാട് പറഞ്ഞ
വചനം എെന്തന്നാൽ: 2 “ബാരൂേക്ക, നിേന്നാട്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: 3 ‘യേഹാവഎെന്റേവദനേയാടു
ദുഃഖം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു; എനിക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! ഞാൻ എെന്റ ഞരക്കംെകാണ്ടു
തളർന്നിരിക്കുന്നു; ഒരുആശ്വാസവും കാണുന്നില്ല’
എന്ന് നീ പറയുന്നുവേല്ലാ. 4 ഞാൻ പണിതത്
ഞാൻ തെന്ന ഇടിച്ച കളയുന്നു; ഞാൻ നട്ടത്
ഞാൻ തെന്ന പറിച്ച കളയുന്നു; ഭൂമിയിൽഎങ്ങും
അത്അങ്ങെനതെന്ന. 5എന്നാൽനീനിനക്കായിട്ട്
വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നുേവാ?
ആ്രഗഹിക്കരുത;് ഞാൻ സർവ്വജഡത്തിനും
അനർത്ഥം വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് “എങ്കിലും നീ േപാകുന്ന എല്ലാ
സ്ഥലത്തും ഒരു െകാള്ളേപാെല ഞാൻ നിെന്റ
ജീവെന നിനക്ക് തരുംഎന്നിങ്ങെനനീഅവേനാട്
പറയണം”എന്ന്യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്യന്നു.

46
1ജനതകെളക്കുറിച്ച യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.് 2ഈജിപ്റ്റിെനക്കുറിച്ച ള്ളത:്
െയഹൂദാ രാജാവായ േയാശീയാവിെന്റ
മകനായ െയേഹായാക്കീമിെന്റ നാലാം
ആണ്ടിൽ ്രഫാത്ത് നദീതീരെത്ത
കർെക്കമീശിൽ വച്ച് ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ േതാല്പിച്ച കളഞ്ഞ
ഫറേവാൻ-െനേഖാ എന്ന ഈജിപ്റ്റ്
രാജാവിെന്റ ൈസന്യെത്തക്കുറിച്ച ള്ളതു
തെന്ന. 3 “പരിചയും പലകയും ഒരുക്കി
യുദ്ധത്തിന് അടുത്തുെകാള്ള വിൻ!
4 കുതിരേച്ചവകേര, കുതിരകൾക്കു
േകാപ്പിട്ട കയറുവിൻ! പടെത്താപ്പിയുമായി
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അണിനിരക്കുവിൻ; കുന്തങ്ങൾ മിനുക്കി
കവചങ്ങൾ ധരിക്കുവിൻ. 5 അവർ ്രഭമിച്ച
പിന്മാറിക്കാണുന്നെതന്ത?് അവരുെട
വീരന്മാർ െവേട്ടറ്റ് തിരിഞ്ഞുേനാക്കാെത
തിടുക്കത്തിൽ ഓടുന്നു! സർവ്വ്രതഭീതി”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
6 “േവഗതയുള്ളവൻ ഓടിേപ്പാകാതിരിക്കെട്ട;
വീരൻ രക്ഷെപടാതിരിക്കെട്ട; വടക്ക് ്രഫാത്ത്
നദീതീരത്ത് അവർ ഇടറിവീഴും. 7നീലനദിേപാെല
െപാങ്ങുകയും നദികളിെല െവള്ളംേപാെല
അലറിപ്പായുകയും െചയ്യ േന്നാരിവനാർ?
8 ഈജിപ്റ്റ് നീലനദിേപാെല െപാങ്ങുകയും
അതിെന്റ െവള്ളം നദികൾേപാെല
അലറിപ്പായുകയും ‘ഞാൻ െപരുകി േദശെത്ത
മൂടി നഗരെത്തയും അതിെല നിവാസികെളയും
നശിപ്പിക്കും’ എന്നു പറയുകയും െചയ്യന്നു.
9 കുതിരകേള, കുതിച്ച ചാടുവിൻ; രഥങ്ങേള,
ഇരച്ച കയറുവിൻ! വീരന്മാർ പുറെപ്പടെട്ട;
പരിച പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂശ്യരും പൂത്യരും
വിെല്ലടുത്തു കുലക്കുന്ന ലൂദ്യരും കൂെട. 10ആ
ദിവസം ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവ് തെന്റ ൈവരികേളാടു ്രപതികാരം
െചയ്യന്ന ്രപതികാരദിവസം ആകുന്നു; വാൾ
േവണ്ടുേവാളം തിന്നുകയും അവരുെട രക്തം
കുടിച്ച മദിക്കുകയും െചയ്യ ം; വടക്ക് ്രഫാത്ത്
നദീതീരത്ത് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിന് ഒരു ഹനനയാഗമുണ്ടേല്ലാ.
11ഈജിപ്റ്റ്പു്രതിയായ കന്യേക! ഗിെലയാദിൽ
െചന്ന് ൈതലം വാങ്ങുക; നീ അനവധി
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ഔഷധങ്ങൾ െവറുെത ്രപേയാഗിക്കുന്നു; നിനക്ക്
േരാഗശാന്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല. 12ജനതകൾ നിെന്റ
ലജ്ജെയക്കുറിച്ച േകട്ടിരിക്കുന്നു;നിെന്റനിലവിളി
േദശത്തു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; വീരൻ വീരേനാട്
ഏറ്റ മുട്ടി രണ്ടുേപരും ഒരുമിച്ച വീണിരിക്കുന്നു!”.

13 ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ
ഈജിപ്റ്റിെന ജയിക്കുവാൻ വരുന്നതിെനക്കുറിച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകേനാട് യേഹാവ കല്പിച്ച
അരുളപ്പാട.് 14 “ഈജിപ്റ്റിൽ ്രപസ്താവിച്ച്
മിഗ്േദാലിൽ ്രപസിദ്ധമാക്കി, േനാഫിലും
തഹ്പേനസിലും േകൾപ്പിക്കുവിൻ! ‘അണിനിരന്ന്
ഒരുങ്ങിനില്ക്കുക’ എന്ന് പറയുവിൻ! വാൾ
നിെന്റ ചുറ്റ മുള്ളവെര നശിപ്പിച്ച കളയുന്നുവേല്ലാ.
15 നിെന്റ ബലവാന്മാർ വീണുകിടക്കുന്നെതന്ത?്
യേഹാവഅവെര തള്ളിയിട്ടതുെകാണ്ട്അവർക്ക്
നില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 16അവൻ പലെരയും
ഇടറി വീഴുമാറാക്കി; ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തെന്റ
മീെത വീണു; “എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ; നശിപ്പിക്കുന്ന
വാളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് നാം സ്വജനത്തിെന്റ
അടുക്കേലക്കും ജന്മേദശേത്തക്കും
മടങ്ങിേപ്പാവുക” എന്ന് അവർ പറയും.
17 ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ഫറേവാന:് ‘വിനാശം’
എന്നും ‘സമയം െതറ്റി വരുന്നവൻ’ എന്നും േപര്
പറയുവിൻ! 18 എന്നാണ, പർവ്വതങ്ങളിൽവച്ച്
താേബാർേപാെലയും കടലിനരികിലുള്ള
കർേമ്മൽേപാെലയും നിശ്ചയമായിട്ട് അവൻ
വരും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നു
നാമമുള്ളരാജാവിെന്റഅരുളപ്പാട.് 19ഈജിപ്റ്റിൽ
വസിക്കുന്ന പു്രതീ, ്രപവാസത്തിനു േപാകുവാൻ
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ഒരുങ്ങുക; േനാഫ് നിവാസികളില്ലാെത
ശൂന്യമായി െവന്തുേപാകും. 20 ഈജിപ്റ്റ്
ഏറ്റവും അഴകുള്ള പശുക്കിടാവാകുന്നു;
എന്നാൽ വടക്കുനിന്ന് ഈച്ചേപാെല
നാശം അതിേന്മൽ വരുന്നു. 21 അതിെന്റ
കൂലിപ്പടയാളികൾ അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ
െകാഴുപ്പിച്ച കാളക്കിടാക്കെളേപ്പാെലയാകുന്നു;
അവരും പിന്തിരിഞ്ഞ് ഒരുേപാെല
ഓടിേപ്പായി; അവരുെട അപായദിവസവും
സന്ദർശനകാലവും വന്നിരിക്കുകയാൽഅവർക്ക്
നില്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 22 അതിെന്റ
ശബ്ദം പാമ്പ് ഓടുന്ന ശബ്ദംേപാെല;
അവർ ൈസന്യേത്താടുകൂടി നടന്ന,് മരം
മുറിക്കുന്നവെരേപ്പാെല േകാടാലികള മായി
അതിെന്റ േനെര വരും. 23 അതിെന്റ കാട്
തിങ്ങിയതായിരുന്നാലും അവർ അതിെന
െവട്ടിക്കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“അവർ െവട്ട ക്കിളികെളക്കാൾ അധികം;
അവർക്ക് സംഖ്യയുമില്ല. 24 ഈജിപ്റ്റ്പു്രതി
ലജ്ജിച്ച േപാകും; അവൾ വടെക്ക ജനതയുെട
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കെപ്പടും. 25 ഞാൻ േനാവിെല
അേമ്മാെനയും ഫറേവാെനയുംഈജിപ്റ്റിെനയും
അതിെന്റ േദവന്മാെരയും രാജാക്കന്മാെരയും
സന്ദർശിക്കും; ഫറേവാെനയും അവനിൽ
ആ്രശയിക്കുന്നവെരയും സന്ദർശിക്കും”
എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു.
26 ഞാൻ അവെര, അവർക്ക് ്രപാണഹാനി
വരുത്തുവാൻ േനാക്കുന്നവരുെട ൈകയിലും
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ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ
ൈകയിലും അവെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട ൈകയിലും
ഏല്പിക്കും; അതിന് െറേശഷം പുരാതനകാലത്ത്
എന്നേപാെല അതിന് നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 27 എന്നാൽ
എെന്റ ദാസനായ യാേക്കാേബ, നീ ഭയെപ്പടരുത;്
യി്രസാേയേല, നീ ്രഭമിക്കരുത;് ഞാൻ നിെന്ന
ദൂരത്തുനിന്നും നിെന്റ സന്തതിെയ അവരുെട
്രപവാസേദശത്തുനിന്നും രക്ഷിക്കും; യാേക്കാബ്
മടങ്ങിവന്ന്സ്വസ്ഥമായുംൈസ്വരമായുംഇരിക്കും;
ആരും അവെന ഭയെപ്പടുത്തുകയുമില്ല. 28എെന്റ
ദാസനായ യാേക്കാേബ നീ ഭയെപ്പടരുത;്
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉെണ്ടന്ന”് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് “നിെന്ന ഞാൻ എവിേടക്ക്
ചിതറിച്ച കളഞ്ഞുേവാആസകലജനതകെളയും
ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയും; എങ്കിലും നിെന്ന
ഞാൻ നശിപ്പിച്ച കളയുകയില്ല; ഞാൻ നിെന്ന
ന്യായമായി ശിക്ഷിക്കും; നിെന്ന ശിക്ഷിക്കാെത
വിടുകയില്ലതാനും”.

47
1 ഫറേവാൻ ഗസ്സെയ േതാല്പിച്ചതിനുമുമ്പ്
െഫലിസ്ത്യെരക്കുറിച്ച് യിെരമ്യാ്രപവാചകനു
യേഹാവയിങ്കൽ നിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാട.്
2 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“വടക്കുനിന്നു െവള്ളം െപാങ്ങി
കവിെഞ്ഞാഴുകുന്ന നദിയാകും; അത്
േദശത്തിേന്മലും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിേന്മലും
പട്ടണത്തിേന്മലും അതിൽ പാർക്കുന്നവരുെട
േമലും കവിെഞ്ഞാഴുകും; അേപ്പാൾ മനുഷ്യർ
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നിലവിളിക്കും; േദശനിവാസികൾ സകലരും
വിലപിക്കും. 3അവെന്റബലമുള്ള കുതിരകള െട
കുളമ്പടിശബ്ദവും അവെന്റ രഥങ്ങള െട
േഘാഷവും ച്രകങ്ങള െട ആരവവും നിമിത്തം
ൈധര്യം ക്ഷയിച്ചിട്ട് അപ്പന്മാർ മക്കെള
തിരിഞ്ഞുേനാക്കുകയില്ല. 4 െഫലിസ്ത്യെര
എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനും േസാരിലും സീേദാനിലും
േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന സകലസഹായികെളയും
േഛദിച്ച കളയുവാനുമുള്ള ദിവസം
വരുന്നതുെകാണ്ടു തെന്ന; കഫ്േതാർകടല്പ റത്ത്
േശഷിപ്പ ള്ളെഫലിസ്ത്യെരയേഹാവനശിപ്പിക്കും.
5ഗസ്സയ്ക്ക്കഷണ്ടിബാധിച്ചിരിക്കുന്നു;അവരുെട
താഴ്വരയിെല േശഷിപ്പായ അസ്കേലാൻ
നശിച്ച േപായി; എ്രതേത്താളം നീ നിെന്നത്തെന്ന
മുറിേവല്പിക്കും? 6 “അേയ്യാ, യേഹാവയുെട
വാേള, നീ എ്രതേത്താളം വി്രശമിക്കാെത
ഇരിക്കും? നിെന്റ ഉറയിൽ കടക്കുക; വി്രശമിച്ച്
അടങ്ങിയിരിക്കുക. 7 അസ്കേലാനും
സമു്രദതീരത്തിനും വിേരാധമായി യേഹാവ കല്പന
െകാടുത്തിരിക്കുേമ്പാൾ, അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ
അതിന്എങ്ങെനകഴിയും?അവിേടക്ക്അവിടുന്ന്
അതിെനനിേയാഗിച്ച വേല്ലാ”.

48
1 േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
െനേബാവിന് അേയ്യാ കഷ്ടം! അത്
ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; കിര്യത്തയീമീം
ലജ്ജിതയായി; അത് പിടിക്കെപ്പട്ട േപായി;
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ഉയർന്ന േകാട്ട ലജ്ജിച്ച ്രഭമിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
2 േമാവാബിെന്റ ്രപശസ്തി നഷ്ടെപ്പട്ട േപായി;
െഹശ്േബാനിൽ അവർ അതിെനതിരായി
അനർത്ഥം നിരൂപിക്കുന്നു; വരുവിൻ, അത്
ഒരു ജനത ആയിരിക്കാത്തവണ്ണം നാം
അതിെന നശിപ്പിച്ച കളയുക; മദ്േമേന, നീയും
നശിച്ച േപാകും; വാൾ നിെന്ന പിന്തുടരും.
3 േഹാേരാനയീമിൽനിന്ന:് “നാശം, മഹാസംഹാരം”
എന്നിങ്ങെന നിലവിളിേകൾക്കുന്നു. 4 “േമാവാബ്
തകർന്നിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾ
നിലവിളികൂട്ട ന്നു. 5 ലൂഹീതിേലക്കുള്ള
കയറ്റം അവർ കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
കയറിേപ്പാകുന്നു; േഹാേരാനയീമിേലക്കുള്ള
ഇറക്കത്തിൽ സംഹാരെത്തക്കുറിച്ച ള്ള
നിലവിളിയുെട ആർത്തനാദം േകൾക്കുന്നു.
6 ഓടിേപ്പാകുവിൻ! ്രപാണെന രക്ഷിക്കുവിൻ!
മരുഭൂമിയിെല ചൂരൽെച്ചടിേപാെല
ആയിത്തീരുവിൻ! 7 നിെന്റ േകാട്ടകളിലും
ഭണ്ഡാരങ്ങളിലും ആ്രശയിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട്
നീയും പിടിക്കെപ്പടും; െകേമാശ് തെന്റ
പുേരാഹിതന്മാേരാടും ്രപഭുക്കന്മാേരാടും
കൂടി ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാകും.
8 െകാള്ളയിടുന്നവൻ എല്ലാ പട്ടണത്തിലും
വരും; ഒരു പട്ടണവും രക്ഷെപടുകയില്ല;
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല താഴ്വര
നശിച്ച േപാകും; സമഭൂമി ശൂന്യമായിത്തീരും.
9 േമാവാബ് പറന്നുേപാേകണ്ടതിന് അതിന്
ചിറകു െകാടുക്കുവിൻ; അതിെന്റ പട്ടണങ്ങൾ
നിവാസികൾ ഇല്ലാെത ശൂന്യമായിേപ്പാകും.
10 യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തി ഉദാസീനതേയാെട
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െചയ്യന്നവൻ ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; രക്തം
െചാരിയാെത വാൾ അടക്കിവക്കുന്നവൻ
ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ; 11 േമാവാബ് ബാല്യംമുതൽ
സ്വസ്ഥമായി മട്ടിനു മുകളിൽ െതളിഞ്ഞുനിന്നു;
അവെന പാ്രതത്തിൽനിന്നു പാ്രതത്തിേലക്കു
പകർന്നിട്ടില്ല; അവൻ ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപായിട്ട മില്ല; അതുെകാണ്ട് അവെന്റ സ്വാദ്
അവനിൽ തെന്ന ഇരിക്കുന്നു; അവെന്റ
ഗന്ധം വ്യത്യാസെപ്പട്ടിട്ട മില്ല. 12 അതിനാൽ
പകരുന്നതുവെര ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ
അയയ്ക്കുവാനുള്ള കാലം വരുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “അവർ അവെന
പകർന്നുകളയുകയും അവെന്റ പാ്രതങ്ങൾ
ശൂന്യമാക്കി, കുടങ്ങൾ ഉടച്ച കളയുകയും
െചയ്യ ം. 13 അവരുെട ആ്രശയമായ
േബേഥലിെനക്കുറിച്ച് യി്രസാേയൽഗൃഹം
ലജ്ജിച്ച േപായതുേപാെല േമാവാബും
െകേമാശിെനക്കുറിച്ച് ലജ്ജിച്ച േപാകും.
14 ‘ഞങ്ങൾ വീരന്മാരും യുദ്ധസമർത്ഥന്മാരും
ആകുന്നു’ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നെതങ്ങെന?
15 േമാവാബ് കവർച്ച െചയ്യെപ്പട്ട ; അതിെന്റ
പട്ടണങ്ങൾ തകർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അവെന്റ
േ്രശഷ്ഠയുവാക്കൾ െകാലക്കളത്തിേലക്ക്
ഇറങ്ങിെച്ചല്ല ന്നു” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എന്നു നാമമുള്ള രാജാവിെന്റ
അരുളപ്പാട.് 16 േമാവാബിന് ആപത്തു
വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു; അവെന്റ
അനർത്ഥം േവഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും. 17അവെന്റ
ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരുേമ അവെനക്കുറിച്ച
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വിലപിക്കുവിൻ! അവെന്റ നാമം അറിയുന്ന
സകലരുേമ, ‘അേയ്യാ ബലമുള്ള വടി, ഭംഗിയുള്ള
േകാൽ എങ്ങെന ഒടിഞ്ഞു’ എന്നു പറയുവിൻ.
18 ദീേബാൻനിവാസിനിയായ പു്രതീ, നിെന്റ
മഹത്വം വിട്ടിറങ്ങി ദാഹേത്താെട ഇരിക്കുക;
േമാവാബിെന നശിപ്പിക്കുന്നവൻ നിെന്റേനെര
വന്ന് നിെന്റ േകാട്ടകൾ നശിപ്പിക്കുമേല്ലാ.
19 അേരാേവർനിവാസിനിേയ, നീ വഴിയിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു േനാക്കുക;ഓടിേപ്പാകുന്നവേനാടും
രക്ഷെപട്ട േപാകുന്നവേളാടും ‘സംഭവിച്ചെതന്ത’്
എന്നു േചാദിക്കുക. 20 േമാവാബ്
തകർന്നിരിക്കുകയാൽലജ്ജിച്ച േപായിരിക്കുന്നു;
വിലപിച്ച കരയുവിൻ; േമാവാബ്
കവർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അർേന്നാനിൽ
അറിയിക്കുവിൻ. 21 സമഭൂമിേമൽ ന്യായവിധി
വന്നിരിക്കുന്നു; േഹാേലാനും യഹ്െസക്കും
േമഫാഥിനും 22 ദീേബാനും െനേബാവിനും
േബത്ത-്ദിബ്ളാത്തയീമിനും കിര്യത്തയീമിനും
23 േബത്ത-്-ഗാമൂലിനും േബത്ത-്െമേയാനും
24 െകരീേയാത്തിനും െബാെ്രസക്കും ദൂരത്തും
സമീപത്തും ഉള്ള േമാവാബിെല എല്ലാ
പട്ടണങ്ങൾക്കും തെന്ന. 25 േമാവാബിെന്റ
െകാമ്പ് െവട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവെന്റ ഭുജം
തകർന്നുേപായിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 26 േമാവാബ് യേഹാവയുെട
േനെര അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുകെകാണ്ട്
അവെന ലഹരി പിടിപ്പിക്കുവിൻ; േമാവാബ്
തെന്റ ഛർദ്ദിയിൽ കിടന്നുരുള ം; അവൻ
നിന്ദാവിഷയമായിത്തീരും. 27അല്ല, യി്രസാേയൽ
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നിനക്ക് നിന്ദാവിഷയമായിരുന്നില്ലേയാ? നീ
അവെനക്കുറിച്ച് പറയുേമ്പാെഴല്ലാം തല
കുലുക്കുവാൻ അവൻ കള്ളന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
പിടിക്കെപ്പട്ടിരുന്നുേവാ? 28 േമാവാബ്
നിവാസികേള, പട്ടണങ്ങൾ വിട്ട് പാറകളിൽ
അധിവസിക്കുവിൻ; ഗുഹയുെട പാർശ്വങ്ങളിൽ
കൂടുവയ്ക്കുന്ന ്രപാവിെനേപ്പാെലയാകുവിൻ.
29 േമാവാബ് മഹാഗർവ്വി; ഞങ്ങൾ അവെന്റ
ഗർവ്വെത്തയും അഹന്തെയയും ഡംഭെത്തയും
നിഗളെത്തയും ഉന്നതഭാവെത്തയും
കുറിച്ച് േകട്ടിട്ട ണ്ട്. 30 അവെന്റ േ്രകാധം
ഞാൻ അറിയുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് അവെന്റ സംസാരം വ്യാജമാണ;്
അവെന്റ വ്യാജമായ ്രപവൃത്തിെകാണ്ട്
ഒന്നും സാധിച്ചില്ലേല്ലാ. 31 അതുെകാണ്ട്
േമാവാബിെനക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിലപിക്കും; എല്ലാ
േമാവാബിെനയും കുറിച്ച് ഞാൻ നിലവിളിക്കും;
കീർേഹെരസിെല ജനങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഞാൻ
ദുഃഖിക്കും. 32 സിബ്മാമുന്തിരിവള്ളിേയ,
യേസരിെനക്കുറിച്ച കരയുന്നതിലും അധികം
ഞാൻ നിെന്നക്കുറിച്ച് കരയും; നിെന്റ
വള്ളികൾ കടലിനിക്കെര കടന്നിരിക്കുന്നു;
അവ യേസർകടൽവെര എത്തിയിരിക്കുന്നു;
ശൂന്യമാക്കുന്നവൻ നിെന്റ കനികളിേന്മലും
മുന്തിരിെക്കായ്ത്തിേന്മലും ചാടി വീണിരിക്കുന്നു.
33 സേന്താഷവും ഉല്ലാസവും വിളഭൂമിയിൽനിന്നും
േമാവാബ് േദശത്തുനിന്നുംനീങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
ചക്കുകളിൽനിന്ന് വീഞ്ഞ് ഞാൻ
ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു; സേന്താഷധ്വനിേയാെട
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ആരും ചക്ക് ചവിട്ട കയില്ല; േകൾക്കുന്നധ്വനികൾ
സേന്താഷധ്വനികളല്ലതാനും. 34 െഹശ്േബാനിെല
നിലവിളി നിമിത്തം അവർ എെലയാേലവെരയും
യാഹസ് വെരയും േസാവാർമുതൽ
േഹാേരാനയീംവെരയും എഗ്ലത്ത്-
െശലീശിയവെരയും നിലവിളികൂട്ട ന്നു; നി്രമീമിെല
ജലാശയങ്ങള ം ശൂന്യമായിത്തീരുമേല്ലാ.
35 പൂജാഗിരിയിൽ ബലികഴിക്കുന്നവെനയും
േദവന്മാർക്കു ധൂപം കാട്ട ന്നവെനയും
ഞാൻ േമാവാബിൽ ഇല്ലാെതയാക്കും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 36 അവർ
സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം നശിച്ച േപായിരിക്കുകയാൽ
േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ം കീർേഹെരസിെല
ജനങ്ങെളക്കുറിച്ച ം എെന്റ ഹൃദയം
കുഴൽേപാെല* ധ്വനിക്കുന്നു. 37 എല്ലാ തലയും
കഷണ്ടിയായും എല്ലാതാടിയും ക്രതിക്കെപ്പട്ട ം
ഇരിക്കുന്നു; എല്ലാൈകകളിലും മുറിവും
അരകളിൽ രട്ട ം കാണുന്നു. 38 ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
പാ്രതെത്തേപ്പാെല ഞാൻ േമാവാബിെന
ഉടച്ച കളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ േമാവാബിെല
എല്ലാ പുരമുകളിലും അതിെന്റ എല്ലാ
െതരുവീഥികളിലും വിലാപം േകൾക്കുന്നു” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 39 അത് എങ്ങെന
ഉടഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു! മുറയിടുവിൻ! േമാവാബ്
എങ്ങെന ലജ്ജിച്ച് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു!
അങ്ങെന േമാവാബ് തെന്റ ചുറ്റ മുള്ളവെരല്ലാം
നിന്ദയ്ക്കും ഭീതിയ്ക്കും വിഷയമായിത്തീരും”.
40യേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഒരുവൻ
* 48. 36 കുഴൽേപാെല ശവസസ്ക്കാരത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന
കിന്നരം
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കഴുകെനേപ്പാെല പറന്ന് േമാവാബിേന്മൽ
ചിറകു വിടർത്തും. 41 െകരീേയാത്ത്
പിടിക്കെപ്പട്ട ; ദുർഗ്ഗങ്ങൾ കീഴടങ്ങിേപ്പായി;
അന്നാളിൽ േമാവാബിെല വീരന്മാരുെട
ഹൃദയം േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീയുെട ഹൃദയം
േപാെലയാകും. 42 യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ
തന്നത്താൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാൽ േമാവാബ്
ഒരു ജനമായിരിക്കാത്തവിധം നശിച്ച േപാകും.
43 േമാവാബ് നിവാസിേയ, ഭയവും കുഴിയും
െകണിയും നിനക്ക് വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 44 “ഭയേന്നാടുന്നവൻ കുഴിയിൽ
വീഴും;കുഴിയിൽനിന്നു കയറുന്നവൻ െകണിയിൽ
അകെപ്പടും; ഞാൻ േമാവാബിെന്റേമൽ തെന്ന,
അവരുെട ശിക്ഷാകാലം വരുത്തും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 45 ഓടിേപ്പായവർ
ബലമില്ലാെത െഹശ്േബാെന്റ നിഴലിൽ
നില്ക്കുന്നു; എന്നാൽ െഹശ്േബാനിൽനിന്നു
തീയും സീേഹാെന്റ നടുവിൽനിന്നു ജ്വാലയും
പുറെപ്പട്ട് േമാവാബിെന്റ െചന്നിയും
കലാപകാരികള െടെനറുകയും ദഹിപ്പിച്ച കളയും.
46 േമാവാേബ, നിനക്ക് ഹാ കഷ്ടം!
െകേമാശിെന്റ† ജനം നശിച്ചിരിക്കുന്നു; നിെന്റ
പു്രതന്മാെര ബദ്ധന്മാരായും നിെന്റ പു്രതിമാെര
്രപവാസത്തിേലക്കും െകാണ്ടുേപായിരുന്നു.
47 എങ്കിലും വരും കാലങ്ങളില ് ഞാൻ
േമാവാബിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റ ം” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് ഇ്രതേത്താളമാകുന്നു
േമാവാബിെനക്കുറിച്ച ള്ളന്യായവിധി.

† 48. 46 െകേമാശിെന്റ േമാവാബ്യര് ആരാധിച്ചിരുന്നവി്രഗഹം
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49
1 അേമ്മാന്യെരക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയലിനു പു്രതന്മാരില്ലേയാ? അവന്
അവകാശി ഇല്ലേയാ? പിെന്ന മല്േക്കാം*
വി്രഗഹെത്ത ആരാധിക്കുന്നവര ് ഗാദിെന
ൈകവശമാക്കി, അവെന്റ ജനം അതിെല
പട്ടണങ്ങളിൽതാമസിക്കുന്നെതന്ത?് 2അതിനാൽ
ഞാൻ അേമ്മാന്യരുെട രബ്ബയിൽ യുദ്ധത്തിെന്റ
ആർപ്പ വിളി േകൾപ്പിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;് “അന്ന്
അത് ശൂന്യമായി കല്ക്കുന്നാകും; അതിെന്റ
പു്രതീനഗരങ്ങള ം തീ പിടിച്ച് െവന്തുേപാകും;
യി്രസാേയൽ തെന്ന ൈകവശമാക്കിയവെര
ൈകവശമാക്കും” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 3 “െഹശ്േബാേന,വിലപിക്കുക;
ഹായി ശൂന്യമായിേപ്പായിരിക്കുന്നുവേല്ലാ;
രബ്ബയുെട പു്രതീനഗരങ്ങേള, നിലവിളിക്കുവിൻ;
രട്ട ടുത്തുെകാള്ള വിൻ; വിലപിച്ച െകാണ്ട്
േവലികൾക്കരിെക ഉഴന്നുനടക്കുവിൻ!
മല്േക്കാമും അവെന്റ പുേരാഹിതന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും എല്ലാം ്രപവാസത്തിേലക്കു
േപാകും. 4 ‘ആര് എനിെക്കതിെര വരും’
എന്നു പറഞ്ഞ് തെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ
ആ്രശയിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നവിശ്വാസത്യാഗിനിയായ
പു്രതീ, താഴ്വരകളിൽ നീ ്രപശംസിക്കുന്നത്
എന്തിന?് നിെന്റ താഴ്വരകൾ ഒഴുകിേപ്പാകുന്നു.
5 ഇതാ നിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവരാലും ഞാൻ

* 49. 1 മല്േക്കാംഅവരുെട രാജാവ് 
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നിനക്ക് ഭയം വരുത്തും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവയായ കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട.്
“നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ
വഴിക്ക് ചിതറിേപ്പാകും; ചിതറിേപ്പായവെര
കൂട്ടിേച്ചർക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
6എന്നാൽപിന്നീട്ഞാൻഅേമ്മാന്യരുെട ്രപവാസം
മാറ്റ ം”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

7 ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “േതമാനിൽ ഇനി
ജ്ഞാനമില്ലേയാ? വിേവകികൾക്ക് ആേലാചന
നശിച്ച േപാേയാ? അവരുെട ജ്ഞാനം
ക്ഷയിച്ച േപാേയാ? 8 െദദാൻനിവാസികേള,
ഓടിേപ്പാകുവിൻ; പിന്തിരിഞ്ഞ് കുഴികളിൽ
താമസിച്ച െകാള്ള വിൻ; ഞാൻ ഏശാവിെന്റ
ആപത്ത,് അവെന്റ ദർശനകാലം തെന്ന,
അവെന്റേമൽ വരുത്തും. 9 മുന്തിരിപ്പഴം
പറിക്കുന്നവർ നിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നാൽ കാലാ പറിക്കുവാൻ ചിലത്
േശഷിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ? രാ്രതിയിൽ കള്ളന്മാർ
വന്നാൽ അവർ മതിയാകുേവാളം മാ്രതമല്ലേയാ
നശിപ്പിക്കുന്നത?് 10 എന്നാൽ ഏശാവിെന
ഞാൻ നഗ്നമാക്കി അവെന്റ ഗൂഢസ്ഥലങ്ങൾ
അനാവൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവനു
ഒളിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല; അവെന്റ സന്തതിയും
സേഹാദരന്മാരും അയൽക്കാരും നശിച്ച േപായി;
അവനും ഇല്ലാെത ആയിരിക്കുന്നു. 11 നിെന്റ
അനാഥന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കുക; ഞാൻ അവെര
ജീവേനാെട രക്ഷിക്കും; നിെന്റ വിധവമാർ
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എന്നിൽആ്രശയിക്കെട്ട”. 12യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “പാനപാ്രതം കുടിക്കുവാൻ
അർഹതയില്ലാത്തവർ കുടിേക്കണ്ടിവന്നു;
പിെന്ന നിനക്ക് ശിക്ഷ വരാെത േപാകുേമാ?
നിനക്ക് ശിക്ഷ വരാെത േപാകുകയില്ല; നീയും
കുടിേക്കണ്ടിവരും. 13 െബാ്രസാ ഭീതിവിഷയവും
നിന്ദയുംശൂന്യവുംശാപവുമായിത്തീരും;അതിെന്റ
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം നിത്യശൂന്യങ്ങളായിത്തീരും
എന്ന് ഞാൻ എെന്നെക്കാണ്ട് തെന്ന സത്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 14 “ ‘നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച കൂടി
അതിെന്റ േനെര െചല്ല വിൻ; യുദ്ധത്തിനായി
എഴുേന്നല്ക്കുവിൻ!’ എന്ന് വിളിച്ച പറയുവാൻ
ഒരു ദൂതെന ജനതകള െട അടുക്കേലക്ക്
അയച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന വർത്തമാനം ഞാൻ
യേഹാവയിൽനിന്നു േകട്ട . 15 ഞാൻ
നിെന്ന ജനതകള െട ഇടയിൽ െചറിയവനും
മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ നിന്ദിതനും ആക്കും.
16 പാറപ്പിളർപ്പ കളിൽ വസിച്ച് കുന്നുകള െട
ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നവേന, നിെന്റ
ഭയങ്കരത്വം വിചാരിച്ചാൽ നിെന്റ ഹൃദയത്തിെല
അഹങ്കാരം നിെന്ന ചതിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ
കഴുകെനേപ്പാെല നിെന്റ കൂട് ഉയരത്തിൽ
വച്ചാലും അവിെടനിന്ന് ഞാൻ നിെന്ന
താെഴ ഇറക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 17ഏേദാം ഭീതിവിഷയമായിത്തീരും;
അതിനരികത്തുകൂടി കടന്നുേപാകുന്ന ഏവരും
ഭയെപ്പട്ട് അതിെന്റ സകലബാധകള ം നിമിത്തം
നിന്ദേയാെട െപരുമാറും. 18 െസാേദാമും
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െഗാേമാരയും അവയുെട അയൽപട്ടണങ്ങള ം
നശിച്ച േപായേശഷം എന്നേപാെല, അവിെടയും
ആരും വസിക്കുകയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനും
അവിെട വസിക്കുകയില്ല” എന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്യന്നു. 19 േയാർദ്ദാെന്റ
വൻകാട്ടിൽനിന്ന് ഒരു സിംഹം എന്നേപാെല
അവൻ എേപ്പാഴും പച്ചയായിരിക്കുന്ന
േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിേലക്ക് കയറിവരുന്നു; ഞാൻ
അവെര െപെട്ടന്ന് അതിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും;
ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരാെള അതിന്
നിയമിക്കും; എനിക്ക് സമനായവൻ ആര്?
എെന്ന കുറ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ആര?് എെന്റ
മുമ്പാെക നില്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇടയൻആര്?
20 അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ഏേദാമിെനക്കുറിച്ച്
ആേലാചിച്ച ആേലാചനയും േതമാൻ
നിവാസികെളക്കുറിച്ച് നിരൂപിച്ച നിരൂപണങ്ങള ം
േകൾക്കുവിൻ: ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ െചറിയവെര
അവർ ഇഴച്ച െകാണ്ടുേപാകും; അവിടുന്ന്
അവരുെട േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങെള അവേരാടുകൂടി
ശൂന്യമാക്കും. 21 അവരുെട വീഴ്ചയുെട
മുഴക്കത്താൽ ഭൂമി നടുങ്ങുന്നു; ഒരു നിലവിളി;
അതിെന്റ ശബ്ദം െചങ്കടലിൽ േകൾക്കുന്നു!
22അവൻ കഴുകെനേപ്പാെല െപാങ്ങി പറന്നുവന്ന്
െബാ്രസയുെടേമൽ ചിറകു വിരിക്കും;അന്നാളിൽ
ഏേദാമിെല വീരന്മാരുെട ഹൃദയം േനാവുകിട്ടിയ
സ്്രതീയുെടഹൃദയം േപാെലയാകും”.

23 ദമാസ്േകാസിെനക്കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.്
ഹമാത്തും അർപ്പാദും ദുർവാർത്ത
േകട്ടതുെകാണ്ട് ലജ്ജിച്ച് ഉരുകിേപ്പായിരിക്കുന്നു;
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അടങ്ങാത്ത കടൽേപാെല അവരുെട മനസ്സ്
ഇളകിയിരിക്കുന്നു;അതിന്അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല. 24 ദമാസ്േകാസ് ക്ഷീണിച്ച്
ഓടിേപ്പാകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നു; നടുക്കം അതിന്
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; േനാവുകിട്ടിയ സ്്രതീക്ക്
എന്നേപാെലഅതിന്അതിവ്യസനവും േവദനയും
പിടിെപട്ടിരിക്കുന്നു. 25 കീർത്തിയുള്ള പട്ടണം,
എെന്റ ആനന്ദനഗരം, ഉേപക്ഷിക്കാെത
ഇരിക്കുന്നെതങ്ങെന? 26 അതുെകാണ്ട്
അതിെല യൗവനക്കാർ അതിെന്റ വീഥികളിൽ
വീഴുകയും സകലേയാദ്ധാക്കള ം അന്ന്
നശിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
27 ഞാൻ ദമാസ്േകാസിെന്റ മതിലുകൾക്ക്
തീവക്കും; അത് െബൻ-ഹദദിെന്റ അരമനകൾ
ദഹിപ്പിച്ച കളയും”. 28 ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ ജയിച്ചടക്കിയ േകദാരിെനയും
ഹാേസാർരാജ്യങ്ങെളയും കുറിച്ച ള്ള അരുളപ്പാട.്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “നിങ്ങൾ
പുറെപ്പട്ട് േകദാരിൽ െചന്ന് കിഴക്കുേദശക്കാെര
നശിപ്പിച്ച കളയുവിൻ. 29 അവരുെട
കൂടാരങ്ങെളയും ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങെളയും
അവർ അപഹരിക്കും; അവരുെട
തിരശ്ശീലകള ം സകല ഉപകരണങ്ങള ം
ഒട്ടകങ്ങെളയും അവർ െകാണ്ടുേപാകും;
‘സർവ്വ്രതഭീതി’ എന്ന് അവർ അവേരാട്
വിളിച്ച പറയും. 30 ഹാേസാർനിവാസികേള,
ഓടിേപ്പാകുവിൻ; അതിദൂരത്തു െചന്ന്
കുഴിയിൽ വസിച്ച െകാള്ള വിൻ” എന്ന്
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യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട;് “ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരു
ആേലാചന ആേലാചിച്ച് ഒരു നിരൂപണം
നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. 31 വാതിലുകള ം
ഓടാമ്പലുകള ം ഇല്ലാെതതനിച്ച പാർക്കുന്നവരും
ൈസ്വരവും നിർഭയവുമായി വസിക്കുന്നവരുമായ
ജനതയുെട അടുക്കൽ പുറെപ്പട്ട െചല്ല വിൻ”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 32 “അവരുെട
ഒട്ടകങ്ങൾ കവർച്ചയും അവരുെട
കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ െകാള്ളയും ആയിത്തീരും;
തലയുെട അരികു വടിച്ചവെര ഞാൻ എല്ലാ
കാറ്റ കളിേലക്കും ചിതറിച്ച കളയുകയും
നാല് വശത്തുനിന്നും അവർക്ക് ആപത്തു
വരുത്തുകയും െചയ്യ ം” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 33 “ഹാേസാർ കുറുനരികള െട
പാർപ്പിടവും നിത്യശൂന്യവും ആയിത്തീരും; ആരും
അവിെടവസിക്കുകയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനുംഅവിെട
നിവസിക്കുകയുമില്ല”.

34 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
വാഴ്ചയുെട ആരംഭത്തിൽ ഏലാമിെനക്കുറിച്ച്
യിെരമ്യാ്രപവാചകനുണ്ടായ അരുളപ്പാട്
എെന്തന്നാൽ: 35 “ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ ഏലാമിെന്റ
മുഖ്യബലമായ അവരുെട വില്ല് ഒടിച്ച കളയും.
36 ആകാശത്തിെന്റ നാല് ദിക്കിൽനിന്നും
നാല് കാറ്റ കെള ഞാൻ ഏലാമിെന്റ േനെര
വരുത്തി, ഈ കാറ്റ കളിേലക്ക് അവെര
ചിതറിച്ച കളയും; ഏലാമിെന്റ ്രഭഷ്ടന്മാർ
െചല്ലാത്ത ഒരു ജനതയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.
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37 ഞാൻ ഏലാമ്യെര അവരുെട ശ്രതുക്കള െട
മുമ്പിലും അവർക്ക് ്രപാണഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നവരുെട മുമ്പിലും ്രഭമിപ്പിക്കും; ഞാൻ
അവർക്ക് അനർത്ഥം, എെന്റ ഉ്രഗേകാപം
തെന്ന, വരുത്തും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട;് ഞാൻ അവരുെട പിന്നാെല വാൾ
അയച്ച് അവെര നശിപ്പിച്ച കളയും. 38 ഞാൻ
എെന്റ സിംഹാസനം ഏലാമിൽ സ്ഥാപിച്ച്,
അവിെടനിന്ന് രാജാവിെനയും ്രപഭുക്കന്മാെരയും
നശിപ്പിച്ച കളയും” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 39 എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഞാൻ
ഏലാമിെന്റ ്രപവാസം മാറ്റ ം”എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.്

50
1 യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
യേഹാവ ബാേബലിെനക്കുറിച്ച ം
കല്ദയേദശെത്തക്കുറിച്ച ം കല്പിച്ച അരുളപ്പാട:്
2 “ജനതകള െട ഇടയിൽ ്രപസ്താവിച്ച്
്രപസിദ്ധമാക്കുവിൻ; െകാടി ഉയർത്തുവിൻ;
മറച്ച വയ്ക്കാെത േഘാഷിക്കുവിൻ; ബാേബല ്
പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; േബൽ ലജ്ജിച്ച േപായി,
േമേരാദാക്ക് തകർന്നിരിക്കുന്നു; അതിെല
വി്രഗഹങ്ങൾ ലജ്ജിച്ച േപായി; അതിെല
ബിംബങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്
പറയുവിൻ. 3 വടക്കുനിന്ന് ഒരു ജനത
അതിെന്റ േനെര വരുന്നു; അത് ആ േദശെത്ത
ശൂന്യമാക്കുന്നു; അതിൽ ആരും വസിക്കുന്നില്ല;
മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങള ം ഓടിേപ്പാകുന്നു.
4 ആ നാള കളിൽ, യി്രസാേയൽമക്കള ം
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െയഹൂദാമക്കള ം ഒരുമിച്ച് കരഞ്ഞുെകാണ്ട്
വന്ന് അവരുെട ൈദവമായ യേഹാവെയ
അേന്വഷിക്കും”എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
5 അവർ സീേയാനിേലക്കു മുഖംതിരിച്ച്
അവിേടയ്ക്കുള്ള വഴി േചാദിച്ച െകാണ്ട്:
‘വരുവിൻ; മറന്നുേപാകാത്ത ഒരു ശാശ്വത
ഉടമ്പടിയാൽ നമുക്ക് യേഹാവേയാടു േചരാം’
എന്ന് പറയും. 6 എെന്റ ജനം കാണാെതേപായ
ആടുകൾ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട
ഇടയന്മാർ അവെര െതറ്റിച്ച് മലകളിൽ
ഉഴന്നുനടക്കുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർ
മലയിൽനിന്ന് കുന്നിേന്മൽ േപായി അവരുെട
വി്രശമസ്ഥലം മറന്നുകളഞ്ഞു. 7 അവെര
കാണുന്നവെരല്ലാം അവെര തിന്നുകളയുന്നു;
അവരുെട ൈവരികൾ: ‘നാം കുറ്റം െചയ്യന്നില്ല;
അവർ നീതിനിവാസമായ യേഹാവേയാട,്
അവരുെട പിതാക്കന്മാരുെട ്രപത്യാശയായ
യേഹാവേയാടു തെന്ന, പാപം െചയ്തുവേല്ലാ’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 ബാേബലിൽനിന്ന്
ഓടി കല്ദയേദശം വിട്ട േപാകുവിൻ;
ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മുമ്പായി നടക്കുന്ന
മുട്ടാടുകെളേപ്പാെല ആയിരിക്കുവിൻ. 9 ഞാൻ
ബാേബലിെന്റ േനെര വടെക്ക േദശത്തുനിന്ന്
മഹാജനതകള െട കൂട്ടെത്ത ഉണർത്തി
വരുത്തും; അവർ അതിെന്റ േനെര അണി
നിരക്കും; അവിെടവച്ച് അത് പിടിക്കെപ്പടും;
അവരുെട അമ്പുകൾ െവറുെത മടങ്ങാെത
സമർത്ഥനായ വീരെന്റ അമ്പുകൾ േപാെല
ഇരിക്കും. 10 കല്ദയേദശം െകാള്ളയിട്ട േപാകും;
അതിെന െകാള്ളയിടുന്നവർെക്കല്ലാം
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തൃപ്തിവരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
11 “എെന്റ തിരെഞ്ഞടുത്ത ജനെത്ത
െകാള്ളയിട്ടവേര, നിങ്ങൾ സേന്താഷിക്കുകയും
ഉല്ലസിക്കുകയും െചയ്യന്നതുെകാണ്ട,് ധാന്യം
െമതിക്കുന്ന പശുക്കിടാവിെനേപ്പാെല
തുള്ളിക്കളിക്കുന്നതുെകാണ്ട,് ബലമുള്ള
കുതിരെയേപ്പാെലനിങ്ങൾചിനയ്ക്കുന്നതുെകാണ്ട,്
12 നിങ്ങള െട അമ്മ ഏറ്റവും ലജ്ജിക്കും;
നിങ്ങെള ്രപസവിച്ചവൾ നാണിച്ച േപാകും;
അവൾ ജനതകളിൽ താഴ്ന്നവൾ ആകും;
മരുഭൂമിയും വരണ്ടനിലവും ശൂന്യേദശവും
ആകും. 13 യേഹാവയുെട േ്രകാധം നിമിത്തം
അത് നിവാസികൾ ഇല്ലാെത അേശഷം
ശൂന്യമായിത്തീരും; ബാേബലിനരികത്തു കൂടി
കടന്നുേപാകുന്ന ഏല്ലാവരും ഭീതിേയാെട
അതിെന്റ സകലബാധകള ം നിമിത്തം നിന്ദിച്ച
പരിഹസിക്കും. 14ബാേബലിെന്റ എതിെര ചുറ്റ ം
അണിനിരക്കുവിൻ; എല്ലാ വില്ലാളികള േമ,
നിർേല്ലാഭം അമ്പുകൾ അതിേലക്ക്
എയ്തുവിടുവിൻ; അത് യേഹാവേയാട് പാപം
െചയ്തിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15അതിന് ചുറ്റ ം നിന്ന്
ആർപ്പിടുവിൻ; അത് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
അതിെന്റ െകാത്തളങ്ങൾ വീണുേപായി;
അതിെന്റ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു;
ഇത് യേഹാവയുെട ്രപതികാരമല്ലേയാ;
അതിേനാട് ്രപതികാരം െചയ്യ വിൻ; അത്
െചയ്തതുേപാെല അതിേനാടും െചയ്യ വിൻ.
16 വിതയ്ക്കുന്നവെനയും െകായ്ത്തുകാലത്ത്
അരിവാൾ പിടിക്കുന്നവെനയുംബാേബലിൽനിന്ന്
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േഛദിച്ച കളയുവിൻ; നശിപ്പിക്കുന്ന വാൾ
േപടിച്ച് ഓേരാരുത്തൻ സ്വജനത്തിെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പാവുകയും സ്വേദശേത്തക്ക്
ഓടിേപ്പാവുകയും െചയ്യ ം.

17 യി്രസാേയൽ ചിതറിേപ്പായ ആട്ടിൻകൂട്ടം
ആകുന്നു;സിംഹങ്ങൾഅതിെനഓടിച്ച കളഞ്ഞു;
ആദ്യം അശ്ശ ർ രാജാവ് അതിെന വിഴുങ്ങി;
ഒടുവിൽ ഇേപ്പാൾ ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ അതിെന്റ അസ്ഥികൾ
ഒടിച്ച കളഞ്ഞു”. 18 അതുെകാണ്ട്
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: “ഞാൻ
അശ്ശ ർ രാജാവിെന സന്ദർശിച്ചതുേപാെല
ബാേബൽ രാജാവിെനയും അവെന്റ
രാജ്യെത്തയും സന്ദർശിക്കും. 19 പിെന്ന ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന അവെന്റ േമച്ചിൽപ്പ റേത്തക്ക്
മടക്കിവരുത്തും; അവൻ കർേമ്മലിലും
ബാശാനിലും േമഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കും;
എ്രഫയീംമലനാട്ടിലും ഗിെലയാദിലും േമഞ്ഞ്
അവന് തൃപ്തിവരും. 20 േശഷിപ്പിക്കുന്നവേരാട്
ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാൽ ആ നാള കളിൽ,
യി്രസാേയലിെന്റ അകൃത്യം അേന്വഷിച്ചാൽ
അത് ഇല്ലാെത ആയിരിക്കും; െയഹൂദയുെട
പാപങ്ങൾ അേന്വഷിച്ചാൽ കാണുകയില്ല” എന്ന്
യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്

21 ദ്വിമത്സരം (െമറാഥയീം) എന്ന േദശത്തിെന്റ
േനെര െചല്ല ക;അതിെന്റ േനെരയും,സന്ദർശനം
(െപേക്കാദ)് എന്ന പട്ടണത്തിെല നിവാസികള െട
േനെരയും തെന്ന; നീ പിന്നാെല െചന്ന് െവട്ടി
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അവെര നിർമ്മൂലനാശം വരുത്തി ഞാൻ
കല്പിച്ചതുേപാെല എല്ലാം െചയ്യ ക” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 22 യുദ്ധത്തിെന്റ
ആരവവും മഹാസംഹാരവും േദശത്തുണ്ട.്
23 സർവ്വഭൂമിയുെടയും ചുറ്റികയായിരുന്ന
േദശം പിളർന്ന് തകർന്നുേപായെതങ്ങെന?
ജനതകള െട ഇടയിൽ ബാേബൽ
ശൂന്യമായിത്തീർന്നത് എങ്ങെന? 24ബാേബേല,
ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു െകണിവച്ച ; നീ അറിയാെത
അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; നിെന്ന കെണ്ടത്തി
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവേയാടല്ലേയാ
നീ െപാരുതിയത.് 25 യേഹാവ തെന്റ
ആയുധശാല തുറന്ന് തെന്റ േ്രകാധത്തിെന്റ
ആയുധങ്ങൾ എടുത്തുെകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു;
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ കർത്താവിന്
കല്ദയേദശത്ത് ഒരു ്രപവൃത്തി െചയ്യ വാനുണ്ട.്
26 സകലദിക്കുകളിലും നിന്ന് അതിെന്റ േനെര
വന്ന് അതിെന്റ കളപ്പ രകൾ തുറക്കുവിൻ;
അതിെന കറ്റേപാെല കൂമ്പാരം കൂട്ട വിൻ;
അതിൽ ഒന്നും േശഷിപ്പിക്കാെത നിർമ്മൂലനാശം
വരുത്തുവിൻ; 27 അതിെല കാളകെള എല്ലാം
െകാല്ല വിൻ; അവ െകാലക്കളത്തിേലക്ക്
ഇറങ്ങിേപ്പാകെട്ട; അവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം;
അവരുെട നാൾ, അവരുെട സന്ദർശനകാലം
വന്നിരിക്കുന്നു. 28 നമ്മുെട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ്രപതികാരം, തെന്റ മന്ദിരത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള ്രപതികാരം തെന്ന, സീേയാനിൽ
അറിയിേക്കണ്ടതിന് ബാേബൽേദശത്തുനിന്നു
രക്ഷെപ്പട്ട് ഓടിേപ്പാകുന്നവരുെട േഘാഷം!
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29 ബാേബലിെന്റ േനെര വില്ലാളികെള
വിളിച്ച കൂട്ട വിൻ; വില്ല കുലക്കുന്ന എല്ലാവരുേമ,
അതിെന്റ േനെര ചുറ്റ ം പാളയമിറങ്ങുവിൻ;
ആരും അതിൽനിന്ന് ചാടിേപ്പാകരുത;് അതിെന്റ
്രപവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണം അതിന് പകരം
െകാടുക്കുവിൻ; അത് െചയ്തതുേപാെല
ഒെക്കയും അതിേനാടും െചയ്യ വിൻ; അത്
യേഹാവേയാട,് യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേനാടു
തെന്ന, അഹങ്കാരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
30അതുെകാണ്ട്അതിെലയൗവനക്കാർഅതിെന്റ
വീഥികളിൽ വീഴും; അതിെല േയാദ്ധാക്കൾ
എല്ലാവരും അന്ന് നശിച്ച േപാകും” എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 31 “അഹങ്കാരിേയ,
ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു”
എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ
കർത്താവിെന്റ അരുളപ്പാട;് “നിെന്റ നാൾ,
ഞാൻ നിെന്ന സന്ദർശിക്കുന്ന കാലം,
വന്നിരിക്കുന്നു. 32 അഹങ്കാരി ഇടറിവീഴും;
ആരും അവെന എഴുേന്നല്പിക്കുകയില്ല;
ഞാൻ അവെന്റ പട്ടണങ്ങൾക്ക് തീ വയ്ക്കും;
അത് അവെന്റ ചുറ്റ മുള്ള എല്ലാവെരയും
ദഹിപ്പിച്ച കളയും”. 33 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“യി്രസാേയൽമക്കള ം െയഹൂദാമക്കള ം
ഒരുേപാെല പീഡിതരായിരിക്കുന്നു; അവെര
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായവെരല്ലാം
അവെര വിട്ടയയ്ക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാെത
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാള്ളന്നു. 34 എന്നാൽ
അവരുെട വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ ശക്തനാകുന്നു;
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ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നാകുന്നു
അവിടുെത്ത നാമം; ഭൂമിക്ക് സ്വസ്ഥത
വരുേത്തണ്ടതിനും ബാേബൽനിവാസികൾക്ക്
സ്വസ്ഥത വരുേത്തണ്ടതിനും അവരുെട
വ്യവഹാരം അവിടുന്ന് ്രശദ്ധേയാെട
നടത്തും. 35 കല്ദയരുെടേമലും
ബാേബൽനിവാസികള െടേമലും അതിെന്റ
്രപഭുക്കന്മാരുെടേമലും ജ്ഞാനികള െടേമലും
വാൾ വരുന്നു” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 36 വ്യാജം ്രപവചിക്കുന്നവർ
േഭാഷന്മാരാകത്തക്കവിധം അവരുെട
േമൽ വാൾവരും; അതിെല വീരന്മാർ
്രഭമിച്ച േപാകത്തക്കവിധം അവരുെടേമലും
വാൾവരും. 37 അവരുെട കുതിരകള െടേമലും
രഥങ്ങള െടേമലും അതിെന്റ നടുവിെല
സർവ്വസമ്മി്രശജനതയും സ്്രതീകെളേപ്പാെല
ആയിത്തീരത്തക്കവിധം അവരുെടേമലും
വാൾവരും; അതിെന്റ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ
കവർന്നുേപാകത്തക്കവിധം അവയുെട
േമലും വാൾവരും. 38 അതിെല െവള്ളം
വറ്റിേപ്പാകത്തക്കവിധം ഞാൻ അതിേന്മൽ
വരൾച്ച വരുത്തും; അത് വി്രഗഹങ്ങള െട
േദശമല്ലേയാ; േഘാരബിംബങ്ങൾ നിമിത്തം
അവർ ്രഭാന്തന്മാരായിരിക്കുന്നു. 39ആകയാൽ
അവിെട മരുഭൂമൃഗങ്ങൾ കുറുനരികേളാടുകൂെട
വസിക്കും; ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും അവിെട
വസിക്കും; ഇനി അതിൽ ഒരുനാള ം
ജനവാസമുണ്ടാവുകയില്ല; തലമുറതലമുറയായി
അത് നിവാസികൾ ഇല്ലാെത കിടക്കും.
40 ൈദവം െസാേദാമിെനയും െഗാേമാരെയയും
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അവയുെട അയൽ പട്ടണങ്ങെളയും
നശിപ്പിച്ച നാളിെലേപ്പാെല അവിെടയും ആരും
താമസിക്കുകയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനും അവിെട
വസിക്കുകയില്ല”എന്ന്യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട.്
41 വടക്കുനിന്ന് ഒരു ജനത വരുന്നു; ഭൂമിയുെട
അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു മഹാജനതയും അേനകം
രാജാക്കന്മാരും ഇളകിവരുന്നു. 42അവർ വില്ല ം
കുന്തവും എടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ ്രകൂരന്മാർ,
കരുണയില്ലാത്തവർ തെന്ന; അവരുെട ആരവം
കടൽേപാെല ഇരമ്പുന്നു; ബാേബൽപു്രതീ,
അവർ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ഓേരാരുത്തനും
കുതിരപ്പ റത്തുകയറിനിെന്റേനെരഅണിനിരന്നു
നില്ക്കുന്നു. 43 ബാേബൽരാജാവിന്
അവെരപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്ത േകട്ട് അവെന്റ
ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച േപായി; േനാവുകിട്ടിയ
സ്്രതീെയേപ്പാെല അതിവ്യസനവും േവദനയും
പിടിച്ച . 44 േയാർദ്ദാെന്റ വൻകാട്ടിൽനിന്ന്
ഒരു സിംഹം എന്നേപാെല അവൻ, എേപ്പാഴും
പച്ചയായിരിക്കുന്ന േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിേലക്ക്
കയറിവരുന്നു; ഞാൻ അവെര െപെട്ടന്ന്
അതിൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളയും; ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരാെള അതിന് നിയമിക്കും;
എനിക്ക് സമനായവൻ ആര?് എെന്ന കുറ്റം
ചുമത്തുന്നവൻ ആര?് എെന്റ മുമ്പാെക
നില്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഇടയൻ ആര?്”
45അതുെകാണ്ട് യേഹാവ ബാേബലിെനക്കുറിച്ച്
ആേലാചിച്ച ആേലാചനയും കല്ദയരുെട
േദശെത്തക്കുറിച്ച് നിരൂപിച്ച നിരൂപണങ്ങള ം
േകൾക്കുവിൻ! ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ െചറിയവെയ
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അവർ ഇഴച്ച െകാണ്ടുേപാകും; അവൻ
അവരുെട േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങൾ അവേരാടുകൂടി
ശൂന്യമാക്കിക്കളയും. 46ബാേബൽ പിടിക്കെപ്പട്ട
എന്ന ആർപ്പ വിളിെകാണ്ട് ഭൂമി നടുങ്ങുന്നു;
അതിെന്റ നിലവിളി ജനതകള െട ഇടയിൽ
േകൾക്കുന്നു.

51
1 യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:

“ഞാൻ േലവി കമായിെക്കതിരായും*
എെന്റ എതിരാളികൾെക്കതിരായും ഒരു
നശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ†് േപാെല സംഹാരകെന്റ
മനസ്സ് ഉണർത്തും. 2 പാറ്റ ന്നവെര
ഞാൻ ബാേബലിേലക്ക് അയയ്ക്കും;
അവർ അതിെന പാറ്റി േദശെത്ത
ശൂന്യമാക്കും; അനർത്ഥദിവസത്തിൽ
അവർ അതിെന നാലുപുറവും വളയും.
3 വില്ലാളി വില്ല കുലക്കാതിരിക്കെട്ട;
അവൻ കവചം ധരിച്ച് നിവർന്നു
നിൽക്കാതിരിക്കെട്ട; അതിെല യൗവനക്കാെര
ആദരിക്കാെത സർവ്വൈസന്യെത്തയും
നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയുവിൻ. 4 അങ്ങെന
കല്ദയരുെട േദശത്ത് നിഹതന്മാരും അതിെന്റ
വീഥികളിൽ കുത്തിത്തുളക്കെപ്പട്ടവരും വീഴും.
5 യി്രസാേയലിെന്റയും െയഹൂദയുെടയും
േദശങ്ങൾ യി്രസാേയലിെന്റ പരിശുദ്ധേനാടുള്ള
അകൃത്യംെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയായ അവരുെട

* 51. 1 േലവികമായിെക്കതിരായുംകല ്ദയരാജ്യത്തിന ്െറരഹസ്യ
നാമം † 51. 1 നശിപ്പിക്കുന്നആത്മാവ് െകാടുങ്കാറ്റ
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ൈദവം അവെര ൈകെവടിഞ്ഞിട്ടില്ല.
6 ബാേബലിെന്റ നടുവിൽനിന്ന് ഓടി
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ്രപാണൻ
രക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ; നിങ്ങൾ അതിെന്റ
അകൃത്യത്തിൽ നശിച്ച േപാകരുത;് ഇത്
യേഹാവയുെട ്രപതികാരകാലമല്ലേയാ; അതിെന്റ
്രപവൃത്തിക്കു തക്കവിധം അവിടുന്ന് അതിേനാട്
പകരം െചയ്യ ം; 7 ബാേബൽ യേഹാവയുെട
കയ്യിൽ സർവ്വഭൂമിെയയും ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്ന
െപാൻപാനപാ്രതം ആയിരുന്നു; ജനതകൾ
അതിെല വീഞ്ഞു കുടിച്ചിട്ട് അവർക്ക്
്രഭാന്തു പിടിച്ച . 8 െപെട്ടന്ന് ബാേബൽ
വീണു തകർന്നുേപായി; അതിെനക്കുറിച്ച്
വിലപിക്കുവിൻ; അതിെന്റ േവദനയ്ക്കു
ൈതലം െകാണ്ടുവരുവിൻ; ഒരുപേക്ഷ അതിന്
സൗഖ്യം വരും. 9 ഞങ്ങൾ ബാേബലിനു
ചികിത്സ െചയ്തു എങ്കിലും സൗഖ്യം വന്നില്ല;
അതിെന ഉേപക്ഷിച്ച കളയുവിൻ; നാം
ഓേരാരുത്തനും നമ്മുെട സ്വേദശേത്തക്കു
േപാവുക; അതിെന്റ ശിക്ഷാവിധി
സ്വർഗ്ഗേത്താളം എത്തി ആകാശേത്താളം
െപാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 10 യേഹാവ നമ്മുെട
നീതി െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു; വരുവിൻ,
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട ്രപവൃത്തിെയ
സീേയാനിൽ ്രപസ്താവിക്കുക. 11അമ്പുകൾക്ക്
മൂർച്ച കൂട്ട വിൻ; പരിച േനെരയാക്കുവിൻ‡;
യേഹാവ േമദ്യരാജാക്കന്മാരുെട മനസ്സ്
ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നു; ബാേബലിെന

‡ 51. 11 പരിച േനെരയാക്കുവിൻപരിചധരിക്കുവിൻ
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നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവിധം അവെന്റ
നിരൂപണം അതിന് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു; ഇത്
യേഹാവയുെട ്രപതികാരം, തെന്റ മന്ദിരത്തിനു
േവണ്ടിയുള്ള ്രപതികാരം തെന്ന. 12ബാേബലിെന്റ
മതിലുകൾക്കു േനെര െകാടി ഉയർത്തുവിൻ;
കാവൽ ശക്തിെപ്പടുത്തുവിൻ; കാവല്ക്കാെര
നിർത്തുവിൻ; പതിയിരിപ്പ കാെര ഒരുക്കുവിൻ;
യേഹാവ ബാേബൽനിവാസികെളക്കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്തത് നിർണ്ണയിച്ച ം
നിറേവറ്റിയുമിരിക്കുന്നു. 13 വലിയ
െവള്ളങ്ങൾക്കരികിൽ വസിക്കുന്നവള ം
വളെര നിേക്ഷപങ്ങൾ ഉള്ളവള േമ, നിെന്റ
അവസാനം, നിെന്ന േഛദിച്ച കളയുവാനുള്ള
അവധി തെന്ന, വന്നിരിക്കുന്നു. 14 “ഞാൻ
നിശ്ചയമായി െവട്ട ക്കിളികെളേപ്പാെല
മനുഷ്യെരെക്കാണ്ട് നിെന്ന നിറയ്ക്കും; അവർ
നിെന്റേനെര ആർപ്പിടും” എന്ന് ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ തെന്നെക്കാണ്ടു തെന്ന സത്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 15 അവിടുന്ന് തെന്റ
ശക്തിയാൽ ഭൂമിെയ സൃഷ്ടിച്ച ; തെന്റ
ജ്ഞാനത്താൽ ഭൂമണ്ഡലെത്ത സ്ഥാപിച്ച ;
തെന്റ വിേവകത്താൽ ആകാശെത്ത വിരിച്ച .
16 അവിടുന്ന് തെന്റ നാദം േകൾപ്പിക്കുേമ്പാൾ
ആകാശത്ത് െവള്ളത്തിെന്റ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു;
അവിടുന്ന് ഭൂമിയുെട അറ്റങ്ങളിൽനിന്ന് നീരാവി
ഉയരുമാറാക്കുന്നു; മഴയ്ക്കായി മിന്നൽ
ഉണ്ടാക്കി, തെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്ന് കാറ്റ കെള
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു. 17 ഏതു മനുഷ്യനും
മൃഗ്രപായനും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനുമാകുന്നു.
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തട്ടാന്മാർ എല്ലാവരും വി്രഗഹംനിമിത്തം
ലജ്ജിച്ച േപാകുന്നു; അവർ വാർത്തുണ്ടാക്കിയ
ബിംബം വ്യാജമേ്രത. 18 അവയിൽ ശ്വാസവും
ഇല്ല. അവ മായയും വ്യർത്ഥ്രപവൃത്തിയും
തെന്ന;സന്ദർശനകാലത്ത് അവ നശിച്ച േപാകും.
19 യാേക്കാബിെന്റ ഓഹരിയായവൻ
ഇവെയേപ്പാെലയല്ല; അവിടുന്ന് സർവ്വെത്തയും
നിർമ്മിച്ചവൻ; യി്രസാേയൽ അവെന്റ
അവകാശേഗാ്രതം; ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ എന്നാകുന്നു അവിടുെത്ത നാമം.
20 നീ എെന്റ െവണ്മഴുവും യുദ്ധത്തിനുള്ള
ആയുധങ്ങള ം ആകുന്നു; ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ട്
ജനതകെള തകർക്കുകയും നിെന്നെക്കാണ്ട്
രാജ്യങ്ങെള നശിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ ം.
21 നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ കുതിരെയയും
അതിെന്റ പുറത്തു കയറിയിരിക്കുന്നവെനയും
തകർക്കും; നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ
രഥെത്തയും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവെനയും
തകർക്കും; 22 നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ
പുരുഷെനയും സ്്രതീെയയും തകർക്കും;
നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ വൃദ്ധെനയും
ബാലെനയും തകർക്കും; നിെന്നെക്കാണ്ട്
ഞാൻ യുവാവിെനയും യുവതിെയയും
തകർക്കും. 23 നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ
ഇടയെനയും ആട്ടിൻകൂട്ടെത്തയും തകർക്കും;
നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ കൃഷിക്കാരെനയും
അവെന്റ കാളകെളയും തകർക്കും;
നിെന്നെക്കാണ്ട് ഞാൻ േദശാധിപതികെളയും
സ്ഥാനാപതികെളയും തകർക്കും. 24 നിങ്ങൾ
കാൺെക ഞാൻ ബാേബലിനും സകല
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കല്ദയനിവാസികൾക്കും അവർ സീേയാനിൽ
െചയ്തിരിക്കുന്ന സകലേദാഷത്തിനും
തക്കവണ്ണം പകരംവീട്ട ം” എന്ന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട.് 25 “സകലഭൂമിെയയും
നശിപ്പിക്കുന്ന വിനാശകപർവ്വതേമ,
ഞാൻ നിനക്ക് വിേരാധമായിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ നിെന്റേമൽ ൈക നീട്ടി നിെന്ന
പാറകളിൽനിന്ന് ഉരുട്ടി കത്തിെയരിയുന്നപർവ്വതം
ആക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
26 “നിന്നിൽനിന്ന് അവർ മൂലക്കല്ലായിേട്ടാ
അടിസ്ഥാനക്കല്ലായിേട്ടാ ഒരു കല്ല ം
എടുക്കാത്തവിധം നീ നിത്യശൂന്യമായി ഭവിക്കും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 27 േദശത്ത്
ഒരു െകാടി ഉയർത്തുവിൻ; ജനതകള െട
ഇടയിൽ കാഹളം ഊതുവിൻ; ജനതകെള
അതിെന്റ േനെര ഒരുക്കുവിൻ; അരാരാത്ത,്
മിന്നി, അസ്െകനാസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങെള
അതിന് വിേരാധമായി വിളിച്ച കൂട്ട വിൻ;
അതിെനതിെര ഒരു േസനാപതിെയ
നിയമിക്കുവിൻ; െവട്ട ക്കിളിക്കൂട്ടംേപാെല
കുതിരകെള പുറെപ്പടുമാറാക്കുവിൻ.
28 േമദ്യരുെട രാജാക്കന്മാരും േദശാധിപതിമാരും
സകല സ്ഥാനാപതിമാരും അവെന്റ
ആധിപത്യത്തിൽഉൾെപ്പട്ടസകലേദശക്കാരുമായ
ജനതകെള അതിന് വിേരാധമായി
ഒരുക്കുവിൻ; 29 ബാേബൽേദശെത്ത
നിവാസികളില്ലാെത ശൂന്യമാേക്കണ്ടതിന,്
ബാേബലിെനക്കുറിച്ച ള്ള യേഹാവയുെട
നിരൂപണങ്ങൾ നിറേവറുന്നതുമൂലം േദശം
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നടുങ്ങി സങ്കടെപ്പടുന്നു. 30 ബാേബലിെല
വീരന്മാർ യുദ്ധം മതിയാക്കി േകാട്ടകളിൽ
ഇരിക്കുന്നു;അവരുെട ശക്തിക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ സ്്രതീകെളേപ്പാെല ആയിരിക്കുന്നു;
അതിെല വീടുകൾക്ക് തീ വച്ച കളഞ്ഞു;
അതിെന്റ ഓടാമ്പലുകൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു.
31 പട്ടണം നാലുവശവും പിടിക്കെപ്പട്ട േപായി,
കടവുകൾ ശ്രതുവിനധീനമായി; കളങ്ങൾ
തീ പിടിച്ച് ദഹിച്ചിരിക്കുന്നു; േയാദ്ധാക്കൾ
ഭയപരവശരായിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങെന
ബാേബൽരാജാവിേനാട് അറിയിേക്കണ്ടതിന്
32 ഓട്ടക്കാരൻ ഓട്ടക്കാരെനതിെരയും
ദൂതൻ ദൂതെനതിെരയും ഓടുന്നു.
33 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബൽപു്രതി െമതികാലെത്ത
െമതിക്കളംേപാെലയായിരിക്കുന്നു;
ഇനി അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിെന്റ
െകായ്ത്തുകാലംവരും”. 34 “ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ എെന്ന വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു;
അവൻ എെന്ന ഒെരാഴിഞ്ഞ പാ്രതമാക്കി;
മഹാസർപ്പം േപാെല അവൻ എെന്ന വിഴുങ്ങി,
എെന്റ സ്വാദുേഭാജ്യങ്ങൾെകാണ്ട് വയറു നിറച്ച ;
അവൻഎെന്നതള്ളിക്കളഞ്ഞു. 35 “ഞാൻസഹിച്ച
സാഹസവും േദഹപീഡയും ബാേബലിേന്മൽ
വരെട്ട” എന്ന് സീേയാൻനിവാസി പറയും; “എെന്റ
രക്തം കല്ദയ നിവാസികള െടേമൽ വരെട്ട”
എന്ന് െയരൂശേലം പറയും. 36 അതുെകാണ്ട്
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ഇതാ, ഞാൻ നിെന്റ വ്യവഹാരം നടത്തി,
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നിനക്ക് േവണ്ടി ്രപതികാരംെചയ്യ ം; അതിെന്റ
കടൽ ഞാൻ വറ്റിച്ച,് അതിെന്റ ഉറവുകൾ
ഉണക്കിക്കളയും. 37 ബാേബൽ, നിവാസികൾ
ഇല്ലാെത കല്ക്കുന്നുകള ം, കുറുനരികള െട
പാർപ്പിടവും, വിസ്മയത്തിനും പരിഹാസത്തിനും
വിഷയവുമായിത്തീരും. 38 അവർ എല്ലാവരും
ബാലസിംഹങ്ങെളേപ്പാെല ഗർജ്ജിക്കും; അവർ
സിംഹികള െട കുട്ടികെളേപ്പാെല മുരള ം.
39 അവർ ഉല്ലാസഭരിതരായിരിക്കുേമ്പാൾ
ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു വിരുെന്നാരുക്കി
അവെര ലഹരി പിടിപ്പിക്കും; അങ്ങെന
അവർ ഉല്ലസിച്ച് ഉണരാത്തവിധം നിത്യനി്രദ
്രപാപിക്കും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.്
40 “ഞാൻ അവെര കുഞ്ഞാടുകെളേപ്പാെലയും
മുട്ടാടുകേളാടുകൂടി ആട്ട െകാറ്റന്മാെരേപ്പാെലയും
െകാലക്കളത്തിേലക്ക് ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരും.
41 േശശക്ക് പിടിക്കെപ്പട്ടത് എങ്ങെന?
സർവ്വഭൂമിയുെടയും ്രപശംസയായിരുന്നത്
പിടിച്ചടക്കെപ്പട്ടത് എങ്ങെന? ജനതകള െട
ഇടയിൽബാേബൽഒരുഭീതിവിഷയമായിത്തീർന്നത്
എങ്ങെന? 42 ബാേബലിേന്മൽ കടൽ
കവിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു; അതിെന്റ തിരകള െട
െപരുപ്പംെകാണ്ട് അത് മൂടിയിരിക്കുന്നു.
43അതിെന്റ പട്ടണങ്ങൾ ശൂന്യവും വരണ്ടനിലവും
മരുഭൂമിയും, ആരും നിവസിക്കാത്തതും
വഴിനടക്കാത്തതും ആയ േദശവും
ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. 44 ഞാൻ
ബാേബലിൽവച്ച് േബലിെന സന്ദർശിച്ച്, അവൻ
വിഴുങ്ങിയതിെന അവെന്റ വായിൽനിന്നു
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പുറത്തിറക്കും; ജനതകൾ ഇനി അവെന്റ
അടുക്കൽ ഓടിെച്ചല്ല കയില്ല; ബാേബലിെന്റ
മതിൽ വീണുേപാകും. 45 എെന്റ ജനേമ,
അതിെന്റ നടുവിൽനിന്നു പുറെപ്പട്ട വരുവിൻ;
യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ
ഓേരാരുത്തൻ അവനവെന്റ ്രപാണെന
രക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ. 46 േദശത്ത് േകൾക്കുന്ന
വർത്തമാനംെകാണ്ടും ആണ്ടുേതാറും
േകൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ നിമിത്തവും
സാഹസകൃത്യങ്ങൾ േദശത്ത് നടക്കുേമ്പാഴും
അധിപതി അധിപതിക്കു വിേരാധമായി
എഴുേന്നല്ക്കുേമ്പാഴും നിങ്ങള െട ൈധര്യം
ക്ഷയിച്ച േപാകരുത;് നിങ്ങൾ ഭയെപ്പടുകയും
അരുത.് 47അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ബാേബലിെല
വി്രഗഹങ്ങെള സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള കാലം വരും;
അന്ന് േദശെമല്ലാം ലജ്ജിച്ച േപാകും; അതിെല
നിഹതന്മാർഎല്ലാവരുംഅതിെന്റനടുവിൽവീഴും.
48 ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ളെതല്ലാം
ബാേബലിെനെച്ചാല്ലി േഘാഷിച്ച ല്ലസിക്കും;
വടക്കുനിന്ന് സംഹാരകൻ അതിേലക്ക് വരും”
എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 49യി്രസാേയൽ
നിഹതന്മാേര, ബാേബൽ വീേഴണ്ടതാകുന്നു;
ബാേബലിേനാടുകൂടി സർവ്വേദശവും തെന്ന.
50 വാളിന് ഒഴിഞ്ഞുേപായവേര, നില ്ക്കാെത
െചല്ല വിൻ; ദൂരത്തുനിന്ന് യേഹാവെയ
ഓർക്കുവിൻ; െയരൂശേലം നിങ്ങൾക്ക്
ഓർമ്മ വരെട്ട! 51 ഞങ്ങൾ നിന്ദ േകട്ട്
ലജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു; അന്യന്മാർ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ വിശുദ്ധസ്ഥലങ്ങളിേലക്കു
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വന്നിരിക്കുകയാൽ ലജ്ജ ഞങ്ങള െട മുഖം
മൂടിയിരിക്കുന്നു. 52 “അതുെകാണ്ട് ഞാൻ
അതിെല വി്രഗഹങ്ങെള സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള
കാലം വരും” എന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട;്
“അന്ന് േദശെത്തല്ലായിടവും മുറിേവറ്റവർ കിടന്നു
ഞരങ്ങും. 53 ബാേബൽ ആകാശേത്താളം
കയറിയാലും േകാട്ട ഉയർത്തി ഉറപ്പിച്ചാലും,ഞാൻ
വിനാശകന്മാെര അതിേലക്ക് അയയ്ക്കും”എന്ന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട.് 54ബാേബലിൽനിന്ന്
നിലവിളിയുംകല്ദയേദശത്തുനിന്ന് മഹാനാശവും
േകൾക്കുന്നു. 55യേഹാവബാേബലിെന നശിപ്പിച്ച്
അതിൽ നിന്നു മഹാേഘാഷം ഇല്ലാെതയാക്കുന്നു;
അവരുെട തിരകൾ െപരുെവള്ളംേപാെല
ഇരമ്പുന്നു; അവരുെട ആരവത്തിെന്റ മുഴക്കം
േകൾക്കുന്നു. 56അതിെന്റ േനെര, ബാേബലിെന്റ
േനെര തെന്ന, സംഹാരകൻ വന്നിരിക്കുന്നു;
അതിെല വീരന്മാർ പിടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു;
അവരുെട വില്ല് എല്ലാം ഒടിഞ്ഞുേപായി;
യേഹാവ ്രപതികാരത്തിെന്റ ൈദവമാകുന്നു;
അവിടുന്ന് പകരം െചയ്യ ം. 57 ഞാൻ
അതിെല ്രപഭുക്കന്മാെരയും ജ്ഞാനികെളയും
േദശാധിപതിമാെരയും സ്ഥാനാപതികെളയും
വീരന്മാെരയും ലഹരി പിടിപ്പിക്കും; അവർ
ഉണരാത്തവിധം നിത്യനി്രദെകാള്ള ം” എന്ന്
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ എന്നു നാമമുള്ള
രാജാവിെന്റ അരുളപ്പാട.് 58 ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
“ബാേബലിെന്റ വിശാലമായ മതിലുകൾ നിേശ്ശഷം
ഇടിഞ്ഞുേപാകും;അതിെന്റഉയർന്നവാതിലുകൾ
തീയിൽ െവന്തുേപാകും;അങ്ങെന വംശങ്ങള െട
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അദ്ധ്വാനം വ്യർത്ഥമായും, ജനതകള െട
്രപയത്നം തീക്കിരയായും തീരുകയും, അവർ
ക്ഷീണിച്ച േപാകുകയും െചയ്യ ം”.

59 െയഹൂദാ രാജാവായ സിെദക്കീയാവിെന്റ
വാഴ്ചയുെട നാലാം ആണ്ടിൽ, അവേനാടുകൂടി,
മഹ്േസയാവിെന്റ മകനായ േനര്യാവിെന്റ
മകൻ െസരായാവ് അംഗരക്ഷകേസനയുെട
നായകനായി ബാേബലിേലക്ക് േപാകുേമ്പാൾ
യിെരമ്യാ്രപവാചകൻ െസരായാവിേനാട് കല്പിച്ച
വചനം - 60 ബാേബലിനു വരുവാനിരിക്കുന്ന
അനർത്ഥെമല്ലാം, ബാേബലിെനക്കുറിച്ച്
എഴുതിയിരിക്കുന്ന സകലവചനങ്ങള ം
തെന്ന, യിെരമ്യാവ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ
എഴുതി - 61 യിെരമ്യാവ് െസരായാവിേനാടു
പറഞ്ഞത:് “നീ ബാേബലിൽ എത്തുേമ്പാൾ
ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാം േനാക്കി വായിച്ചേശഷം:
62 “യേഹാേവ, ഈ സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യേനാ
മൃഗേമാ ഒന്നും േശഷിക്കാെത അത്
ശാശ്വതശൂന്യമായിരിക്കത്തക്കവിധം അങ്ങ്
അതിെനനശിപ്പിച്ച കളയുെമന്ന്അതിെനക്കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്തുവേല്ലാ”എന്ന് പറയണം. 63പിെന്ന
ഈപുസ്തകംവായിച്ചേശഷംനീഅതിേന്മൽഒരു
കല്ല് െകട്ടി ്രഫാത്തിെന്റ നടുവിേലക്ക് എറിഞ്ഞ്,
64 “ഇങ്ങെന ബാേബൽ മുങ്ങിേപ്പാകും; ഞാൻ
അതിന് വരുത്തുന്ന അനർത്ഥത്തിൽനിന്ന് അത്
െപാങ്ങിവരുകയില്ല; അവർ ക്ഷയിച്ച േപാകും”
എന്ന് പറയണം”.
ഇ്രതേത്താളംയിെരമ്യാവിെന്റവചനങ്ങൾ.
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52
1 സിെദക്കീയാവ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് ഇരുപെത്താന്നു വയസ്സായിരുന്നു;അവൻ
പതിെനാന്നു സംവത്സരം െയരൂശേലമിൽ
വാണു; അവെന്റ അമ്മയ്ക്ക് ഹമൂതൽ എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അവൾ ലിബ്നക്കാരനായ
യിെരമ്യാവിെന്റ* മകൾ ആയിരുന്നു.
2 െയേഹായാക്കീം െചയ്തതുേപാെല ഒെക്കയും
അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളതു
െചയ്തു. 3 യേഹാവയുെട േകാപംനിമിത്തം
െയരൂശേലമിനും െയഹൂദയ്ക്കും അങ്ങെന
സംഭവിച്ച ; അവിടുന്ന് ഒടുവിൽ അവെര തെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു; എന്നാൽ
സിെദക്കീയാവ് ബാേബൽരാജാവിേനാടു
മത്സരിച്ച . 4 അവെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒമ്പതാം
ആണ്ടിൽ പത്താം മാസം പത്താം തീയതി,
ബാേബൽരാജാവായ െനബൂഖദ്േനസർ തെന്റ
സർവ്വൈസന്യവുമായി െയരൂശേലമിെന്റ
േനെര വന്ന് പാളയമിറങ്ങി അതിെനതിെര
ചുറ്റ ം െകാത്തളങ്ങൾ പണിതു. 5 അങ്ങെന
സിെദക്കീയാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
പതിെനാന്നാം ആണ്ടുവെര നഗരം
ഉപേരാധിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 6 നാലാംമാസം ഒമ്പതാം
തീയതി േദശെത്ത ജനത്തിന് ആഹാരമില്ലാെത
ക്ഷാമം നഗരത്തിൽഅതിരൂക്ഷമായി. 7അേപ്പാൾ
നഗരത്തിെന്റ മതിൽ ഒരിടം െപാളിച്ച്, കല്ദയർ
നഗരം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ പടയാളികൾ
എല്ലാവരും രാ്രതിസമയം രാജാവിെന്റ

* 52. 1 യിെരമ്യാവിെന്റഈയിെരമ്യാവ്ഈപുസ്തകംഎഴുതിയ
ആളല്ല
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േതാട്ടത്തിനരികിൽ രണ്ടു മതിലുകള െട
മദ്ധ്യത്തിലുള്ള പടിവാതില്ക്കൽകൂടി നഗരം വിട്ട്
അരാബയിേലക്കുള്ള വഴിയായി ഓടിേപ്പായി.
8 എന്നാൽ കല്ദയരുെട ൈസന്യം രാജാവിെന
പിന്തുടർന്ന,് െയരിേഹാ സമഭൂമിയിൽവച്ച്
സിെദക്കീയാവിേനാെടാപ്പം എത്തി; അവെന്റ
ൈസന്യെമല്ലാം അവെന വിട്ട് ചിതറിേപ്പായി.
9അവർരാജാവിെനപിടിച്ച്,ഹമാത്ത് േദശത്തിെല
രിബ്ളയിൽ ബാേബൽരാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്നു; അവൻ അവന് വിധി കല്പിച്ച .
10 ബാേബൽരാജാവ് സിെദക്കീയാവിെന്റ
പു്രതന്മാെര അവെന്റ കണ്മുമ്പിൽ വച്ച്
െകാന്നു; െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെര എല്ലാം
അവൻ രിബ്ളയിൽവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു.
11 പിെന്ന അവൻ സിെദക്കീയാവിെന്റ
കണ്ണ് െപാട്ടിച്ച ; ബാേബൽരാജാവ്
അവെന ചങ്ങലെകാണ്ടു ബന്ധിച്ച്
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുെചന്നു ജീവപര്യന്തം
കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി. 12 അഞ്ചാം
മാസം പത്താം തീയതി, ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ പെത്താമ്പതാം ആണ്ടിൽ
തെന്ന, ബാേബൽരാജാവിെന്റ തിരുമുമ്പിൽ
നിൽക്കുന്നവനും അകമ്പടിനായകനുമായ
െനബൂസർ-അദാൻ െയരൂശേലമിേലക്ക്
വന്നു. 13 അവൻ യേഹാവയുെട ആലയവും
രാജധാനിയും ചുട്ട ; െയരൂശേലമിെല എല്ലാ
വീടുകള ം ്രപധാനഭവനങ്ങള ം തീ െവച്ച
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 14 അകമ്പടിനായകേനാടുകൂടി
ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ദയൈസന്യം െയരൂശേലമിെന്റ
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ചുറ്റ മുള്ള മതിലുകെളല്ലാം ഇടിച്ച കളഞ്ഞു.
15 ജനത്തിൽ എളിയവരായ ചിലെരയും
നഗരത്തിൽ േശഷിച്ചിരുന്ന ജനെത്തയും
ബാേബൽരാജാവിെന ശരണം ്രപാപിച്ചവെരയും
പുരുഷാരത്തിൽ േശഷിച്ചവെരയും
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-അദാൻ
ബദ്ധരാക്കി െകാണ്ടുേപായി. 16 എന്നാൽ
അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻ േദശെത്ത എളിയവരിൽ ചിലെര
മുന്തിരിേത്താട്ടക്കാരായും കൃഷിക്കാരായും
അവിെടത്തെന്ന നിയമിച്ച . 17 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല താ്രമസ്തംഭങ്ങള ം പീഠങ്ങള ം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല താ്രമംെകാണ്ടുള്ള
കടലും കൽദയർ ഉടച്ച,് താ്രമം മുഴുവനും
ബാേബലിേലക്കു െകാണ്ടുേപായി. 18 കലങ്ങള ം
ചട്ട കങ്ങള ംക്രതികകള ംകിണ്ണങ്ങള ംതവികള ം
ശു്രശൂഷയ്ക്കുള്ള സകല താേ്രമാപകരണങ്ങള ം
അവർ എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി.
19 പാനപാ്രതങ്ങള ം തീച്ചട്ടികള ം കിണ്ണങ്ങള ം
കലങ്ങള ം വിളക്കുതണ്ടുകള ം തവികള ം
കുടങ്ങള ം െപാന്നും െവള്ളിയും െകാണ്ടുള്ള
സകലവും അകമ്പടിനായകൻ െകാണ്ടുേപായി.
20 ശേലാേമാൻ രാജാവ് യേഹാവയുെട
ൈദവാലയത്തിനു േവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടു
സ്തംഭവും ഒരു കടലും പീഠങ്ങള െട കീഴിൽ
ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രന്തണ്ട് താ്രമക്കാളകള ം
തെന്ന; ഈ സകല സാധനങ്ങള െടയും
താ്രമത്തിെന്റ തൂക്കം കണക്കാക്കുവാൻ
സാദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു. 21 സ്തംഭങ്ങൾ
ഓേരാന്നും പതിെനട്ട് മുഴം ഉയരവും പ്രന്തണ്ട്
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മുഴം ചുറ്റളവും നാല് വിരൽ കനവും
ഉള്ളതായിരുന്നു; അത് െപാള്ളയുമായിരുന്നു.
22 അതിേന്മൽ താ്രമംെകാണ്ട് ഒരു മകുടം
ഉണ്ടായിരുന്നു; മകുടത്തിെന്റ ഉയരം
അഞ്ച് മുഴം; മകുടത്തിൻേമൽ ചുറ്റ ം
വലപ്പണിയും മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു;
എല്ലാം താ്രമംെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു;
രണ്ടാമെത്ത സ്തംഭത്തിന് ഇതിന് തുല്യമായ
പണിയും മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
23 നാലുഭാഗത്തുമായി െതാണ്ണ റ്റാറ്
മാതളപ്പഴവും ഉണ്ടായിരുന്നു: വലപ്പണിയിൽ
ചുറ്റ മുള്ള മാതളപ്പഴം ആെക നൂറ്
ആയിരുന്നു. 24 അകമ്പടിനായകൻ
മഹാപുേരാഹിതനായ െസരായാവിെനയും
രണ്ടാം പുേരാഹിതനായ െസഫന്യാവിെനയും
മൂന്നു വാതിൽകാവല്ക്കാെരയും പിടിച്ച
െകാണ്ടുേപായി. 25 നഗരത്തിൽനിന്ന്
അവൻ േയാദ്ധാക്കള െട വിചാരകനായ
ഒരു ഷണ്ഡെനയും നഗരത്തിൽവച്ച കണ്ട
ഏഴു രാജപരിചാരകന്മാെരയും േദശത്തിെല
ജനെത്ത പടക്ക് േശഖരിക്കുന്ന േസനാപതിയുെട
പകർെപ്പഴുത്തുകാരെനയും നഗരത്തിൽ കണ്ട
അറുപത് ്രഗാമീണെരയും പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.
26 ഇവെര അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻപിടിച്ച് രിബ്ളയിൽബാേബൽരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചന്നു. 27ബാേബൽരാജാവ്
ഹമാത്ത് േദശത്തിെല രിബ്ളയിൽവച്ച് അവെര
െവട്ടിെക്കാന്നു; ഇങ്ങെന െയഹൂദാ സ്വേദശം
വിട്ട് ്രപവാസത്തിേലക്കു േപാേകണ്ടിവന്നു.
28 െനബൂഖദ്േനസർ ്രപവാസത്തിേലക്കു
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െകാണ്ടുേപായ ജനം: ഏഴാം ആണ്ടിൽ
മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നു െയഹൂദന്മാർ;
29 െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ
അവൻെയരൂശേലമിൽനിന്നു ്രപവാസത്തിേലക്കു
െകാണ്ടുേപായ എണ്ണ റ്റിമുപ്പത്തിരണ്ടുേപർ;
30 െനബൂഖദ്േനസരിെന്റ ഇരുപത്തിമൂന്നാം
ആണ്ടിൽ, അകമ്പടിനായകനായ െനബൂസർ-
അദാൻ ്രപവാസത്തിേലക്കു െകാണ്ടുേപായ
െയഹൂദന്മാർ എഴുനൂറ്റി നാല്പത്തിയഞ്ചുേപർ;
ഇങ്ങെന ആെക നാലായിരത്തി അറുനൂറു
േപരായിരുന്നു. 31 െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹായാഖീെന്റ ്രപവാസത്തിെന്റ
മുപ്പത്തിേയഴാം ആണ്ടിൽ പ്രന്തണ്ടാം മാസം
ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ബാേബൽരാജാവായ
എവീൽ-െമേരാദക്ക് തെന്റ വാഴ്ചയുെട ഒന്നാം
ആണ്ടിൽെയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹായാഖീെന
കടാക്ഷിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു വിടുവിച്ച്,
32അവേനാട് ആദരവായി സംസാരിച്ച,് അവെന്റ
സിംഹാസനം തേന്നാട് കൂടി ബാേബലിൽ
ഉള്ള രാജാക്കന്മാരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കു
േമലായി വച്ച . 33അവെന്റ കാരാഗൃഹവസ്്രതം
മാറ്റി, അവൻ ജീവകാലം മുഴുവൻ നിത്യവും
രാജസന്നിധിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച േപാന്നു.
34അവെന്റ നിത്യവൃത്തിയ്ക്ക്, ബാേബൽരാജാവ്
അവെന്റജീവകാലം മുഴുവനും ദിവസം്രപതിയുള്ള
ഓഹരിഅവന് െകാടുത്തുേപാന്നു. ഇത്അവെന്റ
മരണദിവസംവെരതുടർന്നുേപാന്നു.
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