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െനെഹമ്യാവ്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച െനെഹമ്യാവ്
തെന്നയാണ് ഈ ചരി്രത പുസ്തകത്തിെന്റ
എഴുത്തുകാരന് മിക്കയിടങ്ങളിലും തന് െറ
ജീവിതാനുഭവങ്ങെളയാണ് അേദ്ദഹം
വിവരിക്കുന്നത.് െനെഹമ്യാവിെന്റ
യവ്വനകാലവും മറ്റ പശ്ചാത്തലങ്ങള ം തീര ്ത്തും
അജ്ഞാതമാണ.് അര ്ത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ
െകാട്ടാരത്തിെല പാനപ്രതവഹകനായാണ് താന ്
രംഗേത്തക്ക് വരുന്നത.് (1:11-2:1). എ്രസായുെട
പുസ്തകത്തിെന്റ തുടര ്ച്ചയാണ് െനെഹമ്യാവ്
അതുെകാണ്ട് തെന്ന രണ്ടും ഒരു രചനയുെട
ഭാഗങ്ങള് ആകാെമന്ന്പണ്ഡിതന്മാര് വാദിക്കുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 457-400.
േപര ്ഷ്യന് കാലഘട്ടത്തില ് ബാേബലില ്
നിന്നും തിരിച്ച വന്ന േശഷം െയരുശേലമില ്
വച്ചായിരിക്കാം രചനനടന്നിട്ട ള്ളത്.

സ്വീകര ്ത്താവ്
ബാബിേലാണ ്്രപവാസത്തില ്നിന്നും മടങ്ങിവന്ന
ജനത്തിനുേവണ്ടി.
ഉേദ്ദശം
തിെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ൈദവജനേത്താടുള്ള
ൈദവത്തിെന്റ െവളിെപ്പടുത്തെപ്പട്ട ശക്തിയും
സ്േനഹവും അവയ്ക്ക് അവേനാടുള്ള
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ഉടമ്പടിയുെട ചുമതലകള ം വായനക്കാര ്
തിരിച്ചറിയണംഎന്നതാണ് ്രഗന്ഥകാരെന്റ ഉേദ്ദശം
ൈദവം ്രപാര ്ത്ഥന േകൾക്കുന്നു. കല്പനകെള
്രപമാണിക്കുവാനാവശ്യമായെതല്ലാം നല്കുന്നു
ജനം ഒന്നിച്ച് വര ്ദ്ധിക്കുകയും പരസ്പരം പങ്ക്
വയ്ക്കുകയും േവണം. ൈദവജനത്തിനിടയില ്
സ്വാര് ത്ഥതക്കു സ്ഥാനമില്ല. ധനവാന ് ദരി്രദെന
ചൂഷണം െചയ്യരുത് എന്ന് െനെഹമ്യാവ് ജനെത്ത
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
്രപേമയം
പുനര ്നിര് മ്മാണം

സംേക്ഷപം
1. െനെഹമ്യാവ് അധികാരത്തില ്ഒന്നാം ഘട്ടം —
1:1-12:47

2. െനെഹമ്യാവ്അധികാരത്തില ്രണ്ടാംഘട്ടം —
13:1-31

1 ഹഖല്യാവിെന്റ മകനായ െനെഹമ്യാവിെന്റ
വാക്കുകൾ.
ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ കിേസ്ലവ*്
മാസത്തിൽ ഞാൻ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ
ഇരിക്കുേമ്പാൾ† 2 എെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ
ഒരുവനായ ഹനാനിയും െയഹൂദയിൽനിന്ന്

* 1. 1 കിേസ്ലവ് ബാബിേലാന്യന ്കലണ്ടര ് ്രപകാരം ഒന് പതാം
മാസമാണ്കിേസ്ലവ്എന്നുപറയുന്നത.്എ്രബായകലണ്ടര ്്രപകാരം
നവംബര ് മദ്ധ്യം മുതല് ഡിസംബര ് മദ്ധ്യം വെരയുള്ള കാലഘട്ടം
ആണിത്. † 1. 1 ഹഖല്യാവിെന്റ മകനായ െനെഹമ്യാവിെന്റ
വാക്കുകൾ. ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ കിേസ്ലവ് മാസത്തിൽ
ഞാൻ ശൂശൻ രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ േപര ്ഷ്യന ്
രാജാവായിരുന്ന അഹേശ്വേരാശ് ഒന്നാമെന്റ ഭരണകാലമായ ബി.
സി 465-425 വെര ഉള്ളസമയത്ത് െനഹ്മ്യാവ് എലാം രാജ്യത്തിന ്െറ
തലസ്ഥാനമായിരുന്നശൂശനിെല രാജധാനിയില് ആയിരുന്നു.
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ചില പുരുഷന്മാരും വന്നു; ഞാൻ
അവേരാട് ്രപവാസത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷെപട്ട െയഹൂദന്മാെരക്കുറിച്ച ം
െയരൂശേലമിെനക്കുറിച്ച ം േചാദിച്ച . 3 അതിന്
അവർ എേന്നാട:് “്രപവാസത്തിൽനിന്ന്
രക്ഷെപട്ട േശഷിപ്പ് അവിെട ആ സംസ്ഥാനത്ത്
മഹാകഷ്ടത്തിലും അപമാനത്തിലും ഇരിക്കുന്നു;
െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ ഇടിഞ്ഞും അതിെന്റ
വാതിലുകൾ തീെവച്ച് ചുട്ട ം കിടക്കുന്നു എന്ന്
പറഞ്ഞു. 4 ഈ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ഞാൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു; കുെറനാൾ ദുഃഖിച്ച ം
ഉപവസിച്ച ംെകാണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവേത്താട്
ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
5 “സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവമായ യേഹാേവ,
അങ്ങെയ സ്േനഹിച്ച് അങ്ങയുെട കല്പനകെള
്രപമാണിക്കുന്നവർക്ക് നിയമവും ദയയും
പാലിക്കുന്ന മഹാനും ഭയങ്കരനുമായ ൈദവേമ,
6 അങ്ങയുെട ദാസന്മാരായ യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് േവണ്ടി രാപ്പകൽ അങ്ങയുെട
മുമ്പാെക ്രപാർത്ഥിക്കയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേയാട്
െചയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഏറ്റ പറയുകയും
െചയ്യന്നഅടിയെന്റ ്രപാർത്ഥനേകൾേക്കണ്ടതിന്
അവിടുെത്ത െചവി ്രശദ്ധിച്ച ം തൃക്കണ്ണ തുറന്നും
ഇരിേക്കണേമ; ഞാനും എെന്റ പിതൃഭവനവും
പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7ഞങ്ങൾഅങ്ങേയാട്
കഠിനേദാഷം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; അങ്ങയുെട
ദാസനായേമാെശേയാട്അങ്ങ്കല്പിച്ചകല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ഞങ്ങൾ ്രപമാണിച്ചിട്ട മില്ല.
8 ‘നിങ്ങൾ േ്രദാഹം െചയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങെള
ജനതകൾക്കിടയിൽ ഇടയിൽ ചിതറിച്ച കളയും;
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9 എന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്കേലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ്
എെന്റ കല്പനകെള ്രപമാണിച്ച് അവെയ
അനുസരിച്ച നടന്നാൽ, നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ചിതറിേപ്പായവർ ആകാശത്തിെന്റ
അറുതിവെരയും എത്തിയിരുന്നാലും ഞാൻ
അവിെടനിന്ന് അവെര േശഖരിച്ച്, എെന്റ
നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്ത
സ്ഥലത്ത് െകാണ്ടുവരും’ എന്ന് അങ്ങയുെട
ദാസനായ േമാെശേയാട് അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം ഓർേക്കണേമ. 10 അവർ അങ്ങയുെട
മഹാശക്തിെകാണ്ടും ബലമുള്ള ൈകെകാണ്ടും
അങ്ങ് വീെണ്ടടുത്ത അങ്ങയുെട ദാസന്മാരും
ജനവുമേല്ലാ. 11 കർത്താേവ, അങ്ങ്
അടിയെന്റയും അങ്ങയുെട നാമെത്ത
ഭയെപ്പടുവാൻ താല്പര്യെപ്പടുന്ന അങ്ങയുെട
ദാസന്മാരുെടയും ്രപാർത്ഥന ്രശദ്ധിേക്കണേമ.
ഇന്ന് അടിയന് കാര്യം സാധിപ്പിച്ച് ഈ മനുഷ്യെന്റ
മുമ്പാെക എനിക്ക് ദയ ലഭിക്കുമാറാേക്കണേമ”.
ഞാൻരാജാവിെന്റപാനപാ്രതവാഹകനായിരുന്നു.

2
1 അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ വാഴ്ചയുെട
ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ നീസാൻ*മാസത്തിൽ ഒരു
ദിവസം ഞാൻ രാജാവിെന്റ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന
വീഞ്ഞ് എടുത്ത് അവന് െകാടുത്തു; ഞാൻ
ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും അവെന്റ സന്നിധിയിൽ
ദുഃഖിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. 2 രാജാവ് എേന്നാട:് “നിെന്റ
മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്ത?് നിനക്ക് േരാഗം
* 2. 1 നീസാൻ മാര ്ച്ച് മദ്ധ്യം മുതല് ഏ്രപില ്മദ്ധ്യം വെര. ഈ
സംഭവം നടന്നത് നാല് മാസംകഴിഞ്ഞാണ്
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ഒന്നും ഇല്ലേല്ലാ; ഇത് മേനാേവദനയല്ലാെത
മെറ്റാന്നുമല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ
ഞാൻ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട് രാജാവിേനാട:് “രാജാവ്
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട;എെന്റപിതാക്കന്മാരുെട
കല്ലറകൾ ഉള്ള പട്ടണം ശൂന്യമായും അതിെന്റ
വാതിലുകൾ തീെകാണ്ട് െവന്തും കിടക്കുേമ്പാൾ
എെന്റ മുഖം വാടാെത ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങെന”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 രാജാവ് എേന്നാട:്
“നിെന്റ അേപക്ഷ എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച ;
ഉടെന ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവേത്താട്
്രപാർത്ഥിച്ചിട്ട,് 5 രാജാവിേനാട:് “രാജാവിന്
തിരുഹിതമുണ്ടായി അടിയന് തിരുമുമ്പിൽ ദയ
ലഭിച്ച എങ്കിൽ അടിയെന െയഹൂദയിൽ എെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറകള ള്ള പട്ടണത്തിേലക്ക്
അത് പണിേയണ്ടതിന് അയേക്കണേമ” എന്ന്
ഉണർത്തിച്ച . 6അതിന് രാജാവ്: “നിെന്റയാ്രതക്ക്
എ്രത നാൾ േവണം? നീ എേപ്പാൾ മടങ്ങിവരും”
എന്ന് എേന്നാട് േചാദിച്ച . രാജ്ഞിയും അേപ്പാൾ
അരിെക ഇരുന്നിരുന്നു. അങ്ങെന എെന്ന
അയക്കുവാൻ രാജാവിന് സമ്മതമായി; ഞാൻ
ഒരു കാലാവധിയും പറഞ്ഞു. 7 “രാജാവിന്
ഹിതെമങ്കിൽ,ഞാൻ െയഹൂദയിൽ എത്തുംവെര
നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിമാർ എെന്ന
കടത്തിവിേടണ്ടതിന് 8 അവർക്ക് എഴുത്തുകള ം
ആലയേത്താട് േചർന്ന േകാട്ടവാതിലുകൾക്കും
പട്ടണത്തിെന്റ മതിലിനും ഞാൻ െചന്ന്
പാർക്കുവാനിരിക്കുന്ന വീടിനും ഉത്തരം
മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ മരം
തേരണ്ടതിന് രാജാവിെന്റ വനവിചാരകനായ
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ആസാഫിന് ഒരു എഴുത്തും നല്േകണേമ”
എന്നും ഞാൻ രാജാവിേനാട് അേപക്ഷിച്ച .
എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ ദയയുള്ള ൈക എനിക്ക്
അനുകൂലമായിരുന്നതുെകാണ്ട് രാജാവ്
അത് എനിക്ക് തന്നു. 9 അങ്ങെന ഞാൻ
നദിക്ക് അക്കെരയുള്ള േദശാധിപതിമാരുെട
അടുക്കൽവന്ന് രാജാവിെന്റ എഴുത്ത് അവർക്ക്
െകാടുത്തു. രാജാവ് പടനായകന്മാെരയും
കുതിരപ്പടയാളികേളയും എേന്നാടുകൂെട
അയച്ചിരുന്നു. 10 േഹാേരാന്യനായ
േഹാേരാന്യ പട്ടണവാസിയായ സൻബല്ലത്തും†
അേമ്മാന്യനായ ദാസൻ േതാബീയാവും ഇത്
േകട്ടേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ഗുണം
െചയ് വാൻ ഒരു ആൾ വന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും
അനിഷ്ടമായി. 11ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ എത്തി
അവിെട മൂന്ന് ദിവസംതാമസിച്ചേശഷം 12ഞാനും
എേന്നാടുകൂെട ചില പുരുഷന്മാരും രാ്രതിയിൽ
എഴുേന്നറ്റ ;എന്നാൽ െയരൂശേലമിൽ െചയ് വാൻ
എെന്റൈദവം എെന്റ മനസ്സിൽ േതാന്നിച്ചിരുന്നത്
ഞാൻ ആേരാടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു;
ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗം അല്ലാെത മെറ്റാരു
മൃഗവും എേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
13 ഞാൻ രാ്രതിയിൽ താഴ്വരവാതിൽ വഴിയായി
െപരുമ്പാമ്പുറവിങ്കലും കുപ്പവാതില്ക്കലും െചന്ന്
െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും
വാതിലുകൾ തീെവച്ച് ചുട്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു.
14 പിെന്ന ഞാൻ ഉറവുവാതില്ക്കേലയ്ക്കും
രാജാവിെന്റ കുളത്തിങ്കേലക്കും െചന്നു;

† 2. 10 സൻബല്ലത്തുംശമര്യ രാജ്യെത്തഅധികാരി
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എന്നാൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗത്തിന്
കടന്നുേപാകുവാൻ സ്ഥലം േപാരാതിരുന്നു.
15 രാ്രതിയിൽ തെന്ന ഞാൻ േതാട്ടിെന്റ
അരികത്തുകൂടി െചന്ന് മതിൽ േനാക്കി കണ്ട്
താഴ്വരവാതിൽവഴിയായി മടങ്ങിേപ്പാന്നു. 16ഞാൻ
എവിെടേപ്പായി എന്നും എന്ത് െചയ്തു എന്നും
്രപമാണികളാരും അറിഞ്ഞില്ല; അന്നുവെര
ഞാൻ െയഹൂദന്മാേരാേടാ പുേരാഹിതന്മാേരാേടാ
്രപഭുക്കന്മാേരാേടാ ്രപമാണികേളാേടാ
േവലെയടുക്കുന്ന േശഷം േപേരാേടാ യാെതാന്നും
അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. 17 അനന്തരം ഞാൻ
അവേരാട്: “നാം അകെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈ
അനർത്ഥംനിങ്ങൾകാണുന്നുവേല്ലാ;െയരൂശേലം
ശൂന്യമായും അതിെന്റ വാതിലുകൾ തീെകാണ്ട്
െവന്തും കിടക്കുന്നു; ആകയാൽ വരുവിൻ;
നാം ഇനിയും നിന്ദിതരാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ പണിയുക” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 18എെന്റൈദവത്തിെന്റൈകഎനിക്ക്
അനുകൂലമായിരുന്നതും രാജാവ് എേന്നാട് കല്പിച്ച
വാക്കുകള ം ഞാൻ അറിയിച്ചേപ്പാൾ അവർ:
“നാം എഴുേന്നറ്റ് പണിയുക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവർ ആ നല്ല ്രപവൃത്തിക്കായി
അേന്യാന്യം ൈധര്യെപ്പടുത്തി. 19 എന്നാൽ
േഹാേരാന്യനായ സൻബല്ലത്തും അേമ്മാന്യനായ
ദാസൻ േതാബീയാവും അരാബ്യനായ േഗെശമും
ഇത് േകട്ട് ഞങ്ങെള പരിഹസിച്ച് നിന്ദിച്ച ;
“നിങ്ങൾ െചയ്യന്ന ഈ കാര്യം എന്ത?് നിങ്ങൾ
രാജാവിേനാട് മത്സരിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നുേവാ”
എന്ന് േചാദിച്ച . 20 അതിന് ഞാൻ അവേരാട:്
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“സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈദവം ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം
സാധിപ്പിക്കും; ആകയാൽ തെന്റ ദാസന്മാരായ
ഞങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് പണിയും; നിങ്ങൾേക്കാ
െയരൂശേലമിൽ ഒരു ഓഹരിേയാ അവകാശേമാ
സ്മാരകേമാ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല” എന്നുത്തരം
പറഞ്ഞു.

3
1 അങ്ങെന മഹാപുേരാഹിതനായ
എല്യാശീബും അവെന്റ സേഹാദരന്മാരായ
പുേരാഹിതന്മാരും എഴുേന്നറ്റ് ആട്ടിൻ വാതിൽ
പണിതു: അവർ അത് ്രപതിഷ്ഠിച്ച് അതിെന്റ
കതകുകള ം വച്ച ; ഹേമ്മയാേഗാപുരംവെരയും
ഹനനേയൽേഗാപുരംവെരയും അവർ അത്
്രപതിഷ്ഠിച്ച . 2 അവർ പണിതതിനപ്പ റം
െയരിേഹാക്കാർപണിതു;അതിനപ്പ റംഇ്രമിയുെട
മകൻ സക്കൂർ പണിതു. 3 മീൻവാതിൽ
ഹെസ്സനായക്കാർ പണിതു; അവർ അതിെന്റ
പടികൾ വച്ച് കതകും ഓടാമ്പലും സാക്ഷയും
ഉറപ്പിച്ച . 4അതിനപ്പ റം ഹേക്കാസിെന്റ മകനായ
ഊരീയാവിെന്റ മകൻ െമേരേമാത്ത് അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. അതിനപ്പ റം െമേശസ്സെബേയലിെന്റ
മകനായ േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാം
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിനപ്പ റം ബാനയുെട
മകൻ സാേദാക്ക് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
5അതിനപ്പ റം െതേക്കാവ്യർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു;
എന്നാൽ അവരുെട േ്രശഷ്ഠന്മാർ കർത്താവിെന്റ
േവലയ്ക്ക് ചുമൽ െകാടുത്തില്ല. 6 പഴയവാതിൽ
പാേസഹയുെട മകൻ േയായാദയും
െബേസാദ്യാവിെന്റ മകൻ െമശുല്ലാമും അറ്റകുറ്റം
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തീർത്തു; അവർ അതിെന്റ പടികൾ െവച്ച്
കതകും ഓടാമ്പലും സാക്ഷയും ഉറപ്പിച്ച .
7 അതിനപ്പ റം ഗിെബേയാന്യനായ െമലത്യാവും
െമേരാേനാഥ്യനായ യാേദാനും ഗിെബേയാന്യരും
മിസ്പായരും നദിക്ക് ഇക്കെരയുള്ള
േദശാധിപതിയുെട ആസ്ഥാനംവെര അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 8 അതിനപ്പ റം തട്ടാന്മാരിൽ
ഹർഹയ്യാവിെന്റ മകൻ ഉസ്സീേയൽ അറ്റംകുറ്റം
തീർത്തു. അതിനപ്പ റം ൈതലക്കാരിൽ
ഒരുവനായ ഹനന്യാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്ത്
വീതിയുള്ള മതിൽവെര െയരൂശേലമിെന
ഉറപ്പിച്ച . 9അതിനപ്പ റം െയരൂശേലം േദശത്തിെന്റ
പകുതിയുെട ്രപഭുവായ ഹൂരിെന്റ മകൻ
െരഫായാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 10അതിനപ്പ റം
ഹരൂമഫിെന്റ മകൻ െയദായാവ് തെന്റ വീടിന്
േനെരയുള്ള ഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു;
അതിനപ്പ റം ഹശബ്െനയാവിെന്റ മകൻ
ഹത്തൂശ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 11 മെറ്റാരു ഭാഗവും
ചൂളകള െട േഗാപുരവും ഹാരീമിെന്റ മകൻ
മല്ക്കീയാവും പഹത്ത്-േമാവാബിെന്റ മകൻ
ഹശ്ശബും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 12അതിനപ്പ റം
െയരൂശേലം േദശത്തിെന്റ മെറ്റ പകുതിയുെട
്രപഭുവായ ഹേല്ലാേഹശിെന്റ മകൻ ശല്ല മും
അവെന്റ പു്രതിമാരും അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
13 താഴ്വരവാതിൽ ഹനൂനും സാേനാഹ്
നിവാസികള ം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; അവർ
അത് പണിത് അതിെന്റ കതകും ഓടാമ്പലും
സാക്ഷയും ഉറപ്പിച്ച് കുപ്പവാതിൽവെര മതിൽ
ആയിരംമുഴംഅറ്റകുറ്റംതീർത്തു. 14കുപ്പവാതിൽ
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േബത്ത-്ഹേഖെരംേദശത്തിെന്റ ്രപഭുവായ
േരഖാബിെന്റ മകൻ മല്ക്കീയാവ് അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു;അവൻഅത്പണിത്അതിെന്റകതകും
ഓടാമ്പലുംഅന്താഴവും ഉറപ്പിച്ച . 15ഉറവുവാതിൽ
മിസ്പാേദശത്തിെന്റ ്രപഭുവായ െകാൽ-
േഹാെസയുെട മകനായ ശല്ല ൻ അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു; അവൻ അത് പണിത് േമൽക്കൂര
േമഞ്ഞ് കതകും ഓടാമ്പലും അന്താഴവും ഉറപ്പിച്ച്
രാേജാദ്യാനത്തിെന്റ നീർപ്പാത്തിക്കരിെകയുള്ള
കുളത്തിെന്റ മതിലും ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കല്പടിവെര തീർത്തു.
16 അതിനപ്പ റം േബത്ത-്സൂർേദശത്തിെന്റ
പകുതിയുെട ്രപഭുവായ അസ്ബൂക്കിെന്റ മകൻ
െനെഹമ്യാവ് ദാവീദിെന്റകല്ലറകള െട േനെരയുള്ള
സ്ഥലംവെരയും െവട്ടിക്കുഴിച്ച കുളംവെരയും
വീരന്മാരുെട വാസസ്ഥലംവെരയും അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 17അതിനപ്പ റം േലവ്യരിൽ ബാനിയുെട
മകൻ െരഹൂം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിനപ്പ റം
െകയീലാേദശത്തിെന്റ പകുതിയുെട ്രപഭുവായ
ഹശബ്യാവ് തെന്റ േദശത്തിന് േവണ്ടിയുള്ള
അറ്റകുറ്റംതീർത്തു. 18അതിന് െറേശഷംഅവെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽ െകയീലാേദശത്തിെന്റ മെറ്റ
പകുതിയുെട ്രപഭുവായ േഹനാദാദിെന്റ മകൻ
ബവ്വായി* അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 19അതിനപ്പ റം
മിസ്പാ്രപഭുവായ േയശുവയുെട മകൻ
ഏെസർ േകാണിങ്കെല ആയുധശാലയ്ക്കുള്ള
കയറ്റത്തിന് േനെര മെറ്റാരുഭാഗം അറ്റകുറ്റം

* 3. 18 ബവ്വായിബിന്നൂവി െനെഹമ്യാവ് 3:24 േനാക്കുക
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തീർത്തു. 20 അതിന ്െറേശഷം സബ്ബായിയുെട
മകൻ ബാരൂക്ക് ആ േകാണുതുടങ്ങി
മഹാപുേരാഹിതനായ എല്യാശീബിെന്റ
വീട്ട വാതിൽവെര മെറ്റാരുഭാഗം ജാ്രഗതേയാെട
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 21 അതിന് െറേശഷം
ഹേക്കാസിെന്റ മകനായ ഊരീയാവിെന്റ മകൻ
െമേരേമാത്ത് എല്യാശീബിെന്റ വീട്ട വാതിൽ
തുടങ്ങി എല്യാശീബിെന്റ വീടിെന്റ അറ്റംവെര
മെറ്റാരുഭാഗംഅറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 22അതിനടുത്ത
ഭാഗം സമീപ്രപേദശെത്ത പുേരാഹിതന്മാർ
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 23 അതിന് െറേശഷം
െബന്യാമീനും ഹശ്ശബും തങ്ങള െട വീടിന്
േനെര അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിന് െറേശഷം
അനന്യാവിെന്റ മകനായ മയേസയാവിെന്റ
മകൻ അസര്യാവ് തെന്റ വീടിനരിെക അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 24 അതിന് െറേശഷം േഹനാദാദിെന്റ
മകൻ ബിന്നൂവി അസര്യാവിെന്റ വീടുമുതൽ
േകാണിെന്റ തിരിവുവെര മെറ്റാരുഭാഗം
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 25 ഊസായിയുെട മകൻ
പാലാൽ േകാണിനും കാരാഗൃഹത്തിെന്റ
മുറ്റേത്താട് േചർന്നതായി രാജധാനി കവിഞ്ഞ്
മുേമ്പാട്ട് നില്ക്കുന്ന ഉന്നതേഗാപുരത്തിനും
േനെര അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; അതിന് െറേശഷം
പേരാശിെന്റ മകൻ െപദായാവ് അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 26 ൈദവാലയദാസന്മാർ ഓേഫലിൽ
കിഴക്ക് നീർവ്വാതിലിെനതിെരയുള്ളസ്ഥലംമുതൽ
കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന േഗാപുരംവെര
പാർത്തുവന്നു. 27 അതിന് െറേശഷം
െതേക്കാവ്യർ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന വലിയ
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േഗാപുരത്തിനു േനെര ഓേഫലിെന്റ
മതിൽവെര മെറ്റാരുഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
28 കുതിരവാതിൽമുതൽ പുേരാഹിതന്മാർ
ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ വീടിന് േനെര
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 29 അതിന് െറേശഷം
ഇേമ്മരിെന്റ മകൻസാേദാക്ക് തെന്റവീടിന് േനെര
അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അതിന ്െറേശഷം കിഴെക്ക
വാതിൽകാവല്ക്കാരനായ െശഖന്യാവിെന്റ
മകൻ െശമയ്യാവ് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
30 അതിന ്െറേശഷം േശെലമ്യാവിെന്റ മകൻ
ഹനന്യാവും സാലാഫിെന്റ ആറാമെത്ത മകൻ
ഹാനൂനും മെറ്റാരുഭാഗം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
അതിന് െറേശഷം േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ
െമശുല്ലാം തെന്റ അറയുെട േനെര അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 31 അതിന് െറേശഷം തട്ടാന്മാരിൽ
ഒരുവനായ മല്ക്കീയാവ് ഹമ്മീഫ്ഖാദ്
വാതിലിന് േനെര ൈദവാലയദാസന്മാരുെടയും
കച്ചവടക്കാരുെടയും സ്ഥലംവെരയും
േകാണിങ്കെല മാളികമുറിവെരയും അറ്റകുറ്റം
തീർത്തു. 32 േകാണിങ്കെല മാളികമുറിക്കും
ആട്ട വാതിലിനും മേദ്ധ്യ തട്ടാന്മാരും
കച്ചവടക്കാരുംഅറ്റകുറ്റം തീർത്തു.

4
1 ഞങ്ങൾ മതിൽ പണിയുന്നു എന്ന്
സൻബല്ലത്ത് േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ േകാപവും
മഹാേരാഷവും പൂണ്ട് െയഹൂദന്മാെര നിന്ദിച്ച .
2 “ഈ ദുർബ്ബലന്മാരായ െയഹൂദന്മാർ എന്ത്
െചയ് വാൻ ഭാവിക്കുന്നു? ഇത് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ
അവർക്ക്കഴിയുേമാ?അവർയാഗംകഴിക്കുേമാ?
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ഒരു ദിവസംെകാണ്ട് പണി തീർത്തുകളയുേമാ?
െവന്തുകിടക്കുന്ന കൽക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽനിന്ന്
അവർ കല്ല് പുനർജ്ജീവിപ്പിക്കുേമാ”എന്നിങ്ങെന
തെന്റ സേഹാദരന്മാരും ശമര്യൈസന്യവും
േകൾെക്ക പറഞ്ഞു. 3 അേപ്പാൾ അവെന്റ
അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന അേമ്മാന്യനായ
േതാബീയാവ്: “അവർ എങ്ങെന പണിതാലും
ഒരു കുറുക്കൻ കയറിയാൽ അവരുെട
കന്മതിൽ ഉരുണ്ടുവീഴും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 “ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, േകൾേക്കണേമ;
ഞങ്ങൾ നിന്ദിതന്മാർ ആയിരിക്കുന്നു;
അവരുെട നിന്ദെയ സ്വന്തതലയിേലയ്ക്ക്
തിരിെക െകാടുക്കണേമ. ്രപവാസേദശത്ത്
അവെര കവർച്ചയ്ക്ക് ഏല്പിേക്കണേമ.
5 പണിയുന്നവർ േകൾെക്ക അവർ അങ്ങെയ
േകാപിപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ അവരുെട അകൃത്യം
മെറക്കരുേത; അവരുെട പാപം അങ്ങയുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് മാഞ്ഞുേപാകയും അരുേത”.
6 അങ്ങെന ഞങ്ങൾ മതിൽ പണിതു;
േവലെചയ് വാൻ ജനത്തിന് ഉത്സാഹം
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് മതിൽമുഴുവനും പകുതി
െപാക്കംവെരതീർത്തു.

7 െയരൂശേലമിെന്റ മതിലുകൾ അറ്റകുറ്റം
തീർന്നുവരുന്നു എന്നും വിടവുകൾ
അടഞ്ഞുതുടങ്ങി എന്നും സൻബല്ലത്തും
േതാബീയാവും അരാബരും അേമ്മാന്യരും
അസ്േതാദ്യരും േകട്ടേപ്പാൾ അവർ
േകാപാകുലരായി. 8 െയരൂശേലമിെന്റ േനെര
െചന്ന് യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടതിനും അവിെട കലക്കം
വരുേത്തണ്ടതിനുംഅവർ ഒെക്കയും ഒന്നിച്ച കൂടി
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കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി. 9 ഞങ്ങേളാ ഞങ്ങള െട
ൈദവേത്താട് ്രപാർത്ഥിച്ച ; അവരുെട നിമിത്തം
രാപ്പകൽ കാവല്ക്കാെര ആേക്കണ്ടിവന്നു.
10 എന്നാൽ െയഹൂദ്യർ: “ചുമട്ട കാരുെട
ശക്തി ക്ഷയിച്ച േപാകുന്നു; കല്ല ം മണ്ണ ം
ഇനിയും വളെര കിടക്കുന്നു; ആകയാൽ മതിൽ
പണിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 11ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കേളാ: “അവർ
അറിയുകേയാ കാണുകേയാ െചയ്യന്നതിന്
മുെമ്പ നാം അവരുെട ഇടയിൽ െചന്ന് അവെര
െകാന്ന്അവരുെട പണി മുടക്കാം”എന്ന് പറഞ്ഞു.
12അവരുെട സമീപം പാർത്ത െയഹൂദന്മാർ വന്ന്,
“എേങ്ങാട്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞാലും അവർ നമുക്ക്
എതിെര വരും”എന്ന് പത്ത് ്രപാവശ്യം ഞങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞു. 13 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ മതിലിെന്റ
പുറകിൽ െപാക്കം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലും
തുറന്നുകിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ആള കെള
ആക്കി ജനെത്ത കുടുംബംകുടുംബമായി
വാള കേളാടും കുന്തങ്ങേളാടും വില്ല കേളാടും
കൂെട നിർത്തി. 14 ഞാൻ േനാക്കി എഴുേന്നറ്റ്,
്രപഭുക്കന്മാേരാടും ്രപമാണികേളാടും േശഷം
ജനേത്താടും: “നിങ്ങൾ അവെര േപടിേക്കണ്ടാ;
വലിയവനും ഭയങ്കരനുമായ കർത്താവിെന
ഓർത്ത് നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്കും
പു്രതന്മാർക്കും പു്രതിമാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും
വീടുകൾക്കും േവണ്ടി െപാരുതുവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ്
കിട്ടിേപ്പാെയന്നും ൈദവം അവരുെട
ആേലാചനെയ നിഷ്ഫലമാക്കിെയന്നും
ഞങ്ങള െട ശ്രതുക്കൾ േകട്ടേശഷം ഞങ്ങൾ
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എല്ലാവരും മതിലിെന്റ പണിയിൽ അവരവരുെട
േവലയ്ക്ക് മടങ്ങിെചല്ല വാനിടയായി.
16അന്നുമുതൽ എെന്റ ഭൃത്യന്മാരിൽ പകുതിേപർ
േവലയ്ക്കും, പകുതിേപർ കുന്തവും പരിചയും
വില്ല ം കവചവും ധരിച്ച ം നിന്നു; മതിൽ
പണിയുന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാരുെടയും പുറകിൽ
്രപഭുക്കന്മാർ നിന്നു. 17ചുമെടടുക്കുന്നചുമട്ട കാർ
ഒരു ൈകെകാണ്ട് േവല െചയ്യ കയും മെറ്റ
ൈകെകാണ്ട് ആയുധം പിടിക്കയും െചയ്തു.
18 പണിയുന്നവർ അരയ്ക്ക് വാൾ െകട്ടിെക്കാണ്ട്
പണിതു. എന്നാൽ കാഹളം ഊതുന്നവൻ
എെന്റ അടുക്കൽ തെന്ന ആയിരുന്നു. 19ഞാൻ
്രപഭുക്കന്മാേരാടും ്രപമാണികേളാടും േശഷം
ജനേത്താടും: “േവല വലിയതും വിശാലമായതും
ആകുന്നു; നാം മതിലിേന്മൽ ചിതറി
തമ്മിൽതമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുന്നു. 20 നിങ്ങൾ
കാഹളനാദം േകൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽ കൂടിെക്കാൾവിൻ; നമ്മുെട ൈദവം
നമുക്ക് േവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
21അങ്ങെനഞങ്ങൾ േവല തുടർന്ന;് പകുതിേപർ
േനരം െവളക്കുേമ്പാൾതുടങ്ങി നക്ഷ്രതം
്രപകാശിക്കുന്നതുവെര കുന്തം പിടിച്ച നിന്നു.
22ആ കാലത്ത് ഞാൻ ജനേത്താട്: “രാ്രതിയിൽ
നമുക്ക് കാവലിനും പകൽ േവല െചയ്യന്നതിനും
ഉതകത്തക്കവണ്ണം ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
േവലക്കാരനുമായി െയരൂശേലമിനകത്ത്
പാർേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 23 ഞാേനാ
എെന്റ സേഹാദരന്മാേരാ എെന്റ ബാല്യക്കാേരാ
എെന്റ കീഴിലുള്ള കാവല്ക്കാേരാ ആരും ഉടുപ്പ്
മാറിയില്ല; എല്ലാവര ്ക്കും ആയുധവും െവള്ളവും
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ഉണ്ടായിരുന്നു*.

5
1ജനവുംഅവരുെട ഭാര്യമാരും െയഹൂദന്മാരായ
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട േനെര വലിയ
നിലവിളി ഉയർത്തി: 2 “ഞങ്ങള ം ഞങ്ങള െട
പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും വളെരയധികം
ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനത്തിന്
ധാന്യം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു” എന്ന് ചിലരും
3 “ഞങ്ങള െട നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം
വീടുകള ം പണയെപ്പടുത്തി ഈ ക്ഷാമകാലത്ത്
ധാന്യം വാേങ്ങണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന്
മറ്റ ചിലരും 4 “ഞങ്ങള െട നിലങ്ങളിേന്മലും
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങളിേന്മലും ഉള്ള രാജനികുതി
െകാടുക്കണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ പണം
കടംേമടിച്ചിരിക്കുന്നു; 5 ഇേപ്പാേഴാ ഞങ്ങള െട
േദഹം ഞങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെട
േദഹെത്തേപ്പാെലയും ഞങ്ങള െട
മക്കൾ അവരുെട മക്കെളേപ്പാെലയും
ആകുന്നുെവങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
പു്രതന്മാെരയും പു്രതിമാെരയും അടിമകളായി
െകാടുേക്കണ്ടിവരുന്നു; ഞങ്ങള െട പു്രതിമാരിൽ
ചിലർ ഇേപ്പാേഴ അടിമകളായിരിക്കുന്നു;
ഞങ്ങൾക്ക് േവെറ നിർവ്വാഹമില്ല; ഞങ്ങള െട
നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം അന്യരുെട
പക്കൽ ആയിരിക്കുന്നു” എന്ന് േവെറ ചിലരും
പറഞ്ഞു. 6 അവരുെട നിലവിളിയും ഈ
വാക്കുകള ം േകട്ടേപ്പാൾ എനിക്ക് വളെര േകാപം
ഉണ്ടായി. 7ഞാൻ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചേശഷം

* 4. 23 ആയുധവും െവള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവര് ക്കും
ആയുധംൈകയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു
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്രപഭുക്കന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും ശാസിച്ച :
“നിങ്ങൾ ഓേരാരുത്തൻ നിങ്ങള െട
സേഹാദരേനാട് പലിശ വാങ്ങുന്നുവേല്ലാ”
എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു. അവർക്ക്
വിേരാധമായി ഞാൻ ഒരു മഹാേയാഗം
വിളിച്ച കൂട്ടി. 8 ജാതികൾക്ക് വിറ്റിരുന്ന നമ്മുെട
സേഹാദരന്മാരായ െയഹൂദന്മാെര നമ്മളാൽ
കഴിയുേന്നടേത്താളം നാം വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങേളാ നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെര നമുക്ക്
തെന്ന വില്പാന്തക്കവണ്ണം നാം അവെര വീണ്ടും
വിൽക്കാൻ േപാകുന്നുേവാ” എന്ന് ഞാൻ
അവേരാട് േചാദിച്ച . അതിന് അവർ ഒരു
വാക്കും പറവാൻ കഴിയാെത മൗനമായിരുന്നു.
9 പിെന്നയും ഞാൻ പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ
െചയ്യന്ന കാര്യം നന്നല്ല; നമ്മുെട ശ്രതുക്കളായ
ജാതികള െട നിന്ദ ഓർത്തിെട്ടങ്കിലും നിങ്ങൾ
നമ്മുെടൈദവെത്തഭയെപ്പട്ട് നടേക്കണ്ടതല്ലേയാ?
10 ഞാനും എെന്റ സേഹാദരന്മാരും എെന്റ
ഭൃത്യന്മാരും അവർക്ക് ്രദവ്യവും ധാന്യവും
കടം െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; നാം ഈ പലിശ
ഉേപക്ഷിച്ച കളക. 11 നിങ്ങൾ ഇന്ന് തെന്ന
അവരുെട നിലങ്ങള ം മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം വീടുകള ം മടക്കിെക്കാടുപ്പിൻ;
്രദവ്യം, ധാന്യം, വീഞ്ഞ,് എണ്ണ എന്നിവയിൽ
നൂറിന് ഒന്ന് വീതം നിങ്ങൾ അവേരാട്
വാങ്ങിവരുന്നതുംഅവർക്ക് ഇെളച്ച െകാടുപ്പിൻ”.
12 അതിന് അവർ: “ഞങ്ങൾ അവ
മടക്കിെക്കാടുക്കാം; ഇനി അവേരാട് ഒന്നും
േചാദിക്കയുമില്ല; നീ പറയുന്നതുേപാെല
തെന്ന ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
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അേപ്പാൾ ഞാൻ പുേരാഹിതന്മാെര വിളിച്ച്
ഈ വാഗ്ദാന്രപകാരം െചയ്തുെകാള്ളാെമന്ന്
അവരുെട മുമ്പാെക അവെരെക്കാണ്ട്
സത്യംെചയ്യിച്ച . 13ഞാൻ എെന്റ വസ്്രതത്തിെന്റ
മടക്കുകൾ കുടഞ്ഞ,് “ഈ വാഗ്ദാനം
നിവർത്തിക്കാത്ത ഏവെനയും അവെന്റ
വീട്ടിൽനിന്നും അവെന്റ സമ്പാദ്യത്തിൽനിന്നും
ൈദവം ഇതുേപാെല കുടഞ്ഞുകളയെട്ട; ഇങ്ങെന
അവൻ കുടഞ്ഞും ഒഴിഞ്ഞും േപാകെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവ്വസഭയും: ‘ആേമൻ’
എന്ന് പറഞ്ഞ് യേഹാവെയ സ്തുതിച്ച .
ജനം ഈ വാഗ്ദാന്രപകാരം ്രപവർത്തിച്ച .
14 ഞാൻ െയഹൂദാേദശത്ത് അവരുെട
േദശാധിപതിയായി നിയമിക്കെപ്പട്ട നാൾമുതൽ
അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാരാജാവിെന്റ ഇരുപതാം
ആണ്ടുമുതൽ തെന്ന, അവെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ടാം
ആണ്ടുവെര പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരം ഞാനും
എെന്റ സേഹാദരന്മാരും േദശാധിപതിക്കുള്ള
അേഹാവൃത്തി വാങ്ങിയില്ല. 15 എനിക്ക് മുെമ്പ
ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ടെത്ത േദശാധിപതികൾ
ജനത്തിന് ഭാരമായിരുന്നു; നാല്പത് േശെക്കൽ
െവള്ളിവീതം വാങ്ങിയത് കൂടാെത അപ്പവും
വീഞ്ഞും കൂെട അവേരാട് വാങ്ങി; അവരുെട
ഭൃത്യന്മാരും ജനത്തിേന്മൽ കർത്തൃത്വം
നടത്തിവന്നു; ഞാേനാ ൈദവഭയം േഹതുവായി
അങ്ങെന െചയ്തില്ല. 16ഞാൻ ഈ മതിലിെന്റ
േവലയിൽ തെന്ന ഉറ്റിരുന്നു; ഞങ്ങൾ ഒരു
നിലവും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയില്ല; എെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ ഒെക്കയും ഈ േവലയിൽ േചർന്ന്
്രപവർത്തിച്ച േപാന്നു. 17 െയഹൂദന്മാരും
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്രപമാണികള മായനൂറ്റമ്പതുേപരല്ലാെതചുറ്റ മുള്ള
ജാതികള െട ഇടയിൽനിന്ന് ഞങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നവരും എെന്റ േമശേമൽ
നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച േപാന്നു. 18 എനിക്ക്
ഒരു ദിവസേത്തയ്ക്ക് ഒരു കാളെയയും
വിേശഷമായ ആറ് ആടിെനയും ഏതാനും
പക്ഷികെളയും പാകം െചയ്യ ം. പത്ത്
ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സകലവിധ വീഞ്ഞും
ധാരാളം െകാണ്ടുവരും; ഇങ്ങെനെയാെക്കയും
േവണ്ടിയിരുന്നിട്ട ം ഈ ജനങ്ങള െട േമലുള്ള
ഭാരം അതികഠിനമായിരുന്നതിനാൽ
േദശാധിപതിക്കുള്ള അേഹാവൃത്തി ഞാൻ
ആവശ്യെപ്പട്ടില്ല. 19എെന്റ ൈദവേമ, ഞാൻ ഈ
ജനത്തിന് േവണ്ടി െചയ്തെതാെക്കയും എെന്റ
നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഓർേക്കണേമ.

6
1 എന്നാൽ ഞാൻ മതിൽ പണിതു; ആ
കാലത്ത് പടിവാതിലുകൾക്ക് കതകുകൾ
വച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അറ്റകുറ്റം ഒന്നും
േശഷിക്കുന്നിെല്ലന്ന് സൻബല്ലത്തും
േതാബീയാവും അരാബ്യനായ േഗെശമും
ഞങ്ങള െട മറ്റ് ശ്രതുക്കള ം േകട്ടേപ്പാൾ
2 സൻബല്ലത്തും േഗെശമും എെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച്: “വരിക; നാം ഓേനാസമഭൂമിയിെല
ഒരു ്രഗാമത്തിൽ േയാഗംകൂടുക” എന്ന് പറയിച്ച .
എേന്നാട് േദാഷം െചയ് വാനായിരുന്നു അവർ
നിരൂപിച്ചത.് 3ഞാൻ അവരുെട അടുക്കേലക്ക്
ദൂതന്മാെര അയച്ച : “ഞാൻ ഒരു വലിയ
േവല െചയ്തുവരുന്നു; എനിക്ക് അേങ്ങാട്ട്
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വരുവാൻ കഴിവില്ല; ഞാൻ േവല വിട്ട് നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവന്ന് അതിന് മുടക്കം വരുത്തുന്നത്
എന്തിന”് എന്ന് പറയിച്ച . 4 അവർ നാല്
്രപാവശ്യം ഇങ്ങെന എെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച്;
ഞാനും ഈ വിധം തെന്ന മറുപടി പറഞ്ഞയച്ച .
5 അഞ്ചാം ്രപാവശ്യവും അങ്ങെന തെന്ന
സൻബല്ലത്ത് തെന്റ ഭൃത്യെന, തുറന്ന ഒരു
കത്തുമായിഎെന്റഅടുക്കൽഅയച്ച . 6അതിൽ
എഴുതിയിരുന്നത:് “നീയും െയഹൂദന്മാരും
മത്സരിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു; അതുെകാണ്ടാകുന്നു
നീ മതിൽ പണിയുന്നത;് നീ അവർക്ക്
രാജാവാകുവാൻ േപാകുന്നു എന്ന് േകൾക്കുന്നു.
7 ‘െയഹൂദയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉെണ്ടന്ന്
നിെന്നക്കുറിച്ച് െയരൂശേലമിൽ ്രപസംഗിക്കുവാൻ
നീ ്രപവാചകന്മാെര നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്
ജാതികള െട ഇടയിൽ ഒരു േകൾവി ഉണ്ട്;
ഗശ്മൂവും അങ്ങെന പറയുന്നു. രാജാവും
ഇേപ്പാൾ ഈ േകൾവി േകൾക്കും; ആകയാൽ
വരിക നാം തമ്മിൽ കൂടിയാേലാചിക്കാം”.
8അതിന് ഞാൻ അവെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:്
“നീ പറയുന്നതുേപാെലയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും
സംഭവിച്ചിട്ടില്ല; അത് നിെന്റ സ്വയം സങ്കല്പം
മാ്രതമാകുന്നു” എന്ന് പറയിച്ച . 9 ‘േവല
നടക്കാതവണ്ണം അവരുെട ൈധര്യം ക്ഷയിച്ച്
േപാേകണെമന്ന’് പറഞ്ഞ് അവർ ഞങ്ങെള
ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ േനാക്കി. ആകയാൽ
ൈദവേമ,എെന്നൈധര്യെപ്പടുേത്തണേമ.

10 പിെന്ന ഞാൻ െമേഹതേബലിെന്റ
മകനായ െദലായാവിെന്റ മകൻ െശമയ്യാവിെന്റ
വീട്ടിൽ െചന്നു; അവൻ കതകടച്ച്
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അകത്തിരിക്കയായിരുന്നു; “നിെന്ന െകാല്ല വാൻ
അവർ രാ ്രതിയിൽ വരുന്നതിനാൽ, നാം ഒരുമിച്ച്
ൈദവാലയത്തിൽ മന്ദിരത്തിനകത്ത് കടന്ന്
വാതിൽ അടയ്ക്കുക; നിെന്ന െകാല്ല വാൻ
അവർ രാ്രതിയിൽ വരും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
11അതിന് ഞാൻ: “എെന്നേപ്പാെലയുള്ള ഒരാൾ
ഓടിേപ്പാകുേമാ? തെന്റ ജീവരെക്ഷക്കായി
മന്ദിരത്തിേലക്ക് ഓടിേപ്പാകുേമാ? ഞാൻ
േപാകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 12ൈദവം അവെന
അയച്ചിട്ടിെല്ലന്നും േതാബീയാവും സൻബല്ലത്തും
അവന് കൂലി െകാടുത്തിരുന്നതിനാലാണ്
അവൻ എനിക്ക് വിേരാധമായി ്രപവചിച്ചത്
എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 13 ഞാൻ
ഭയെപ്പട്ട് അങ്ങെന ്രപവർത്തിച്ച് പാപം
െചേയ്യണ്ടതിനും എെന്ന ദുഷിക്കത്തക്കവണ്ണം
അപവാദത്തിന് കാരണം കിേട്ടണ്ടതിനും അവർ
അവന് കൂലിെകാടുത്തിരുന്നു. 14 “എെന്റ
ൈദവേമ, േതാബീയാവും സൻബല്ലത്തും
െചയ്ത ഈ ്രപവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം
അവേരയും േനാവദ്യാ എന്ന ്രപവാചകിെയയും
എെന്ന ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ േനാക്കിയ മറ്റ്
്രപവാചകന്മാെരയുംഓർേക്കണേമ”.

15 ഇങ്ങെന മതിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം
പണിത് എലൂൽമാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി
തീർത്തു. 16 ഞങ്ങള െട സകലശ്രതുക്കള ം
അത് േകട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട ചുറ്റ മുള്ള
ജാതികൾ ആെക ഭയെപ്പട്ട ; അവർ തങ്ങൾക്ക്
തെന്ന നിസ്സാരന്മാരായി േതാന്നി; ഈ ്രപവൃത്തി
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ സഹായത്താൽ
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സാദ്ധ്യമായിഎന്ന്അവർ ്രഗഹിച്ച . 17ആകാലത്ത്
െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് േതാബീയാവിനും
അവനിൽനിന്ന് അവർക്കും അേനകം കത്തുകൾ
ലഭിച്ചിരുന്നു. 18 അവൻ ആരഹിെന്റ മകനായ
െശഖന്യാവിെന്റ മരുമകൻ ആയിരുന്നതിനാലും
അവെന്റ മകൻ േയാഹാനാൻ േബെരഖ്യാവിെന്റ
മകൻ െമശുല്ലാമിെന്റ മകെള വിവാഹം
െചയ്തിരുന്നതിനാലും െയഹൂദയിൽ അേനകർ
അവനുമായി സത്യബന്ധം െചയ്തിരുന്നു.
19 അ്രതയുമല്ല, അവർ അവെന്റ ഗുണങ്ങെള
എെന്റ മുമ്പാെക ്രപസ്താവിക്കുകയും
എെന്റ വാക്കുകെള അവെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നറിയിക്കയും െചയ്തു.അതുെകാണ്ട്എെന്ന
ഭയെപ്പടുത്തുവാൻ േതാബീയാവ് കത്തുകൾ
അയച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.

7
1 എന്നാൽ മതിൽ പുനരുദ്ധരിച്ച് കതകുകൾ
വയ്ക്കുകയും വാതിൽകാവല്ക്കാെരയും
സംഗീതക്കാെരയും േലവ്യെരയും നിയമിക്കുകയും
െചയ്തേശഷം 2 എെന്റ സേഹാദരൻ
ഹനാനിെയയും, േകാട്ടയുെട അധിപൻ
ഹനന്യാവിെനയും െയരൂശേലമിന്
അധിപതികളായി ഞാൻ നിയമിച്ച ; കാരണം,
ഇവൻ പലെരക്കാള ം വിശ്വസ്തനും
ൈദവഭക്തനും ആയിരുന്നു. 3ഞാൻ അവേരാട:്
“െവയിൽ ഉറയ്ക്കുന്നതുവെര െയരൂശേലമിെന്റ
വാതിൽ തുറക്കരുത;് നിങ്ങൾ അരിെക
നില്ക്കുേമ്പാൾ തെന്ന കതക് അടച്ച് ഓടാമ്പൽ
ഇടുവിേക്കണം; െയരൂശേലം നിവാസികളിൽ
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നിന്ന് കാവല്ക്കാരായി നിയമിച്ച,് ഓേരാരുത്തെന
അവനവെന്റ കാവൽസ്ഥാനത്തും അവനവെന്റ
വീടിെന്റ േനെരയുമായി നിർത്തിെക്കാേള്ളണം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 എന്നാൽ പട്ടണം വിശാലവും
വലിയതും അകത്ത് ജനം ചുരുക്കവും
ആയിരുന്നു; വീടുകൾ പണിതിരുന്നതുമില്ല.
5 വംശാവലി്രപകാരം എണ്ണം േനാേക്കണ്ടതിന്
്രപഭുക്കന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും
ജനെത്തയും കൂട്ടിവരുത്തുവാൻ എെന്റ
ൈദവം എെന്റ മനസ്സിൽ േതാന്നിച്ച .
അേപ്പാൾ ആദ്യം മടങ്ങിവന്നവരുെട ഒരു
വംശാവലിേരഖ എനിക്ക് കണ്ടുകിട്ടി;
അതിൽ ഇ്രപകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
കണ്ടു: 6 “ബാേബൽരാജാവായ
െനബൂഖദ്േനസർ പിടിച്ച് െകാണ്ടുേപായ
ബദ്ധന്മാരിൽ ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങി,
െയരൂശേലമിേലയ്ക്കും െയഹൂദയിേലയ്ക്കും
അവനവെന്റ പട്ടണത്തിേലക്കും വന്നവരായ
േദശനിവാസികൾ: 7 ഇവർ െസരുബ്ബാേബൽ,
േയശുവ, െനെഹമ്യാവ;് അസര്യാവ്, രയമ്യാവ്,
നഹമാനി, െമാർെദഖായി, ബിൽശാൻ,
മിസ്േപെരത്ത്, ബിഗ്വായി, െനഹൂം,
ബയനാ എന്നിവേരാടുകൂെട മടങ്ങിവന്നു;
യി്രസാേയൽജനത്തിെല പുരുഷന്മാരുെട
സംഖ്യാവിവരം: 8 പേരാശിെന്റ മക്കൾ
രണ്ടായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട.്
9 െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂെറ്റഴുപത്തിരണ്ട.്
10 ആരഹിെന്റ മക്കൾ അറുനൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട.്
11 േയശുവയുെടയും േയാവാബിെന്റയും
മക്കളിൽ പഹത്ത-്േമാവാബിെന്റ മക്കൾ
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രണ്ടായിരെത്തണ്ണ റ്റിപ്പതിെനട്ട.് 12 ഏലാമിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാല.്
13 സഥൂവിെന്റ മക്കൾ എണ്ണ റ്റിനാല്പത്തഞ്ച.്
14 സക്കായിയുെട മക്കൾ എഴുനൂറ്ററുപത.്
15 ബിന്നൂവിയുെട മക്കൾ അറുനൂറ്റിനാല്പെത്തട്ട.്
16 േബബായിയുെട മക്കൾ അറുനൂറ്റിരുപെത്തട്ട.്
17 അസ്ഗാദിെന്റ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തി
മുന്നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട.് 18 അേദാനീക്കാമിെന്റ
മക്കൾ അറുനൂറ്ററുപേത്തഴ.് 19 ബിഗ്വായിയുെട
മക്കൾ രണ്ടായിരത്തറുപേത്തഴ.് 20 ആദീെന്റ
മക്കൾഅറുനൂറ്റമ്പത്തഞ്ച.് 21ഹിസ്ക്കീയാവിെന്റ
സന്തതിയായ ആേതരിെന്റ മക്കൾ
െതാണ്ണ െറ്റട്ട.് 22 ഹാശൂമിെന്റ മക്കൾ
മുന്നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.് 23 േബസായിയുെട മക്കൾ
മുന്നൂറ്റിരുപത്തിനാല.് 24 ഹാരീഫിെന്റ മക്കൾ
നൂറ്റിപ്രന്തണ്ട.് 25 ഗിെബേയാന്യർ െതാണ്ണ റ്റഞ്ച.്
26 േബത്ത-്േലേഹമ്യരും െനേതാഫാത്യരും
കൂെട നൂെറ്റൺപെത്തട്ട.് 27 അനാേഥാത്യർ
നൂറ്റിരുപെത്തട്ട.് 28 േബത്ത-്അസ്മാേവത്യർ
നാല്പത്തിരണ്ട്. 29 കിര്യത്ത-്െയയാരീം, െകഫീരാ,
െബേരാേയാത്ത് എന്നിവയിെല നിവാസികൾ
എഴുനൂറ്റിനാല്പത്തിമൂന്ന.് 30 രാമക്കാരും
ഗിബക്കാരും അറുനൂറ്റിരുപെത്താന്ന.്
31 മിക്മാസ് നിവാസികൾ നൂറ്റിരുപത്തിരണ്ട.്
32 േബേഥൽകാരും ഹായിക്കാരും
നൂറ്റിരുപത്തിമൂന്ന.് 33 മെറ്റ െനേബാവിെല
നിവാസികൾ അമ്പത്തിരണ്ട്. 34 മെറ്റ ഏലാമിെല
നിവാസികൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റമ്പത്തിനാല.്
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35 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ മുന്നൂറ്റിരുപത.്
36 െയരിേഹാനിവാസികൾ മുന്നൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച.്
37 േലാദിെലയും ഹാദീദിെലയും
ഓേനാവിെലയും നിവാസികൾ
എഴുനൂറ്റിരുപെത്താന്ന.് 38 േസനായാനിവാസികൾ
മൂവായിരത്തിെത്താള്ളായിരത്തിമുപ്പത.്
39 പുേരാഹിതന്മാർ: േയശുവയുെട
ഗൃഹത്തിൽ െയദായാവിെന്റ മക്കൾ
െതാള്ളായിരെത്തഴുപത്തിമൂന്ന.് 40 ഇേമ്മരിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തമ്പത്തിരണ്ട.് 41 പശ്ഹൂരിെന്റ
മക്കൾ ആയിരത്തിരുനൂറ്റിനാല്പേത്തഴ.്
42 ഹാരീമിെന്റ മക്കൾ ആയിരത്തിപ്പതിേനഴ.്
43 േലവ്യർ: േഹാെദവയുെട മക്കളിൽ
കദ്മീേയലിെന്റ മകൻ േയശുവയുെട മക്കൾ
എഴുപത്തിനാല.് 44 സംഗീതക്കാർ: ആസാഫ്യർ
നൂറ്റിനാല്പെത്തട്ട.് 45 വാതിൽകാവല്ക്കാർ:
ശല്ല മിെന്റ മക്കൾ, ആേതരിെന്റ മക്കൾ,
തൽേമാെന്റ മക്കൾ, അക്കൂബിെന്റ മക്കൾ,
ഹതീതയുെട മക്കൾ, േശാബായിയുെട മക്കൾ
ആെക നൂറ്റിമുപ്പെത്തട്ട.് 46ൈദവാലയദാസന്മാർ:
സീഹയുെട മക്കൾ, ഹസൂഫയുെട മക്കൾ,
തബ്ബാേയാത്തിെന്റ മക്കൾ, േകേരാസിെന്റ
മക്കൾ, 47 സീയായുെട മക്കൾ, പാേദാെന്റ
മക്കൾ, 48 െലബാനയുെട മക്കൾ, ഹഗാബയുെട
മക്കൾ, സൽമായിയുെട മക്കൾ, 49 ഹാനാെന്റ
മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ, ഗാഹരിെന്റ മക്കൾ,
െരയായ്യാവിെന്റ മക്കൾ, 50 െരസീെന്റ മക്കൾ,
െനേക്കാദയുെട മക്കൾ, 51 ഗസ്സാമിെന്റ മക്കൾ,
ഉസ്സയുെട മക്കൾ, പാേസഹയുെട മക്കൾ,
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52 േബസായിയുെട മക്കൾ, െമയൂന്യരുെട മക്കൾ,
െനഫീത്യരുെട മക്കൾ, 53ബക്ക്ബൂക്കിെന്റമക്കൾ,
ഹക്കൂഫയുെട മക്കൾ, ഹർഹൂരിെന്റ മക്കൾ,
ബസ്ലീത്തിെന്റ മക്കൾ, 54 െമഹീദയുെട മക്കൾ,
ഹർശയുെട മക്കൾ, 55ബർേക്കാസിെന്റ മക്കൾ,
സീെസരയുെട മക്കൾ, 56 േതമഹിെന്റ മക്കൾ,
െനസീഹയുെട മക്കൾ,ഹതീഫയുെട മക്കൾ.

57 ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കൾ;
േസാതായിയുെട മക്കൾ, േസാേഫെരത്തിെന്റ
മക്കൾ, 58 െപരീദയുെട മക്കൾ, യാലയുെട
മക്കൾ, ദർേക്കാെന്റ മക്കൾ, ഗിേദ്ദലിെന്റ മക്കൾ,
59 െശഫത്യാവിെന്റ മക്കൾ, ഹത്തീലിെന്റ മക്കൾ,
േപാേക്കെരത്ത്-ഹെസ്സബായീമിന ്െറ മക്കൾ,
ആേമാെന്റ മക്കൾ. 60 ൈദവാലയദാസന്മാരും
ശേലാേമാെന്റ ദാസന്മാരുെട മക്കള ം ആെക
മുന്നൂറ്റിെത്താണ്ണ റ്റിരണ്ട.് 61 േതൽ-േമെലഹ,്
േതൽ-ഹർശാ, െകരൂബ,് അേദ്ദാൻ, ഇേമ്മർ
എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് മടങ്ങിവന്നവർ
ഇവർ തേന്ന. എങ്കിലും അവർ യി്രസാേയല്യർ
തെന്നേയാ എന്ന് തങ്ങള െട പിതൃഭവനവും
വംേശാല്പത്തിയും കാണിപ്പാൻ അവർക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല. 62 െദലായാവിെന്റ മക്കൾ,
േതാബീയാവിെന്റ മക്കൾ, െനേക്കാദയുെട
മക്കൾ; ആെക അറുനൂറ്റി നാല്പത്തിരണ്ട്
േപർ. 63 പുേരാഹിതന്മാരിൽ: േഹാബയുെട
മക്കൾ, ഹേക്കാസ്സിെന്റ മക്കൾ, ഗിെലയാദ്യനായ
ബർസില്ലായിയുെട പു്രതിമാരിൽ ഒരുത്തിെയ
വിവാഹംകഴിച്ച് അവരുെട േപരിൻ ്രപകാരം
വിളിക്കെപ്പട്ട ബർസില്ലായിയുെട മക്കൾ.
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64 ഇവർ വംശാവലിേരഖ അേന്വഷിച്ച ,
കണ്ടില്ലതാനും; അതുെകാണ്ട് അവെര
അശുദ്ധെരെന്നണ്ണി പൗേരാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 65 ഊരീമും തുമ്മീമും*
ഉള്ള ഒരു പുേരാഹിതൻ എഴുേന്നല്ക്കുംവെര
അവർ അതിപരിശുദ്ധമായത് തിന്നരുെതന്ന്
േദശാധിപതിഅവേരാട് കല്പിച്ച .

66സഭയാെകനാല്പത്തീരായിരത്തിമുന്നൂറ്ററുപത്
േപരായിരുന്നു. 67അവരുെട ദാസീദാസന്മാരായ
ഏഴായിരത്തിമുന്നൂറ്റിമുപ്പേത്തഴുേപെര കൂടാെത
തെന്ന; അവർക്ക് ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച്
സംഗീതക്കാരും സംഗീതക്കാരത്തികള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 68 എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്താറ്
കുതിരകള ം ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച്
േകാവർകഴുതകള ം† 69 നാനൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ച്
ഒട്ടകങ്ങള ം ആറായിരെത്തഴുനൂറ്റിരുപത്
കഴുതകള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
70 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽ ചിലർ
േവലയ്ക്കായിട്ട് ദാനങ്ങൾ െകാടുത്തു;
േദശാധിപതി ഏകേദശം 8. 5 കിേലാ്രഗാം
സ്വര ്ണ്ണവും‡ അമ്പത് കിണ്ണങ്ങള ം
അഞ്ഞൂറ്റിമുപ്പത് പുേരാഹിതവസ്്രതവും
ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക് െകാടുത്തു.
71 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരിൽ ചിലർ
േവലയ്ക്കുേവണ്ടി ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക്

* 7. 65 ഊരീമും തുമ്മീമും പുറപ്പാട് 28:30 േനാക്കുക † 7.
68 ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ച് േകാവർകഴുതകള ം ഈ വാക്യം പല
എ്രബായ ചുരുള കളിലും കാണുന്നില്ല ‡ 7. 70 ഏകേദശം 8. 5
കിേലാ്രഗാംസ്വര ്ണ്ണവുംആയിരം തങ്കക്കാശും
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170 കിേലാ്രഗാം സ്വര ്ണവും§ ഏകേദശം
1,200 കിേലാ്രഗാം* െവള്ളിയും െകാടുത്തു.
72 േശഷമുള്ള ജനം ഏകേദശം 170 കിേലാ്രഗാം
സ്വര ്ണവും† 1,100 കിേലാ്രഗാം‡ െവള്ളിയും
അറുപേത്തഴ് പുേരാഹിതവസ്്രതവും െകാടുത്തു.
73 അങ്ങെന പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
വാതിൽകാവല്ക്കാരും സംഗീതക്കാരും
ജനത്തിൽ ചിലരും ൈദവാലയദാസന്മാരും
എല്ലാ യി്രസാേയലും അവരവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽ
പാർത്തു.

8
1 അങ്ങെന യി്രസാേയൽ മക്കൾ തങ്ങള െട
പട്ടണങ്ങളിൽ വസിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ, ഏഴാം
മാസം സകലജനവും നീർവ്വാതിലിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള വിശാലസ്ഥലത്ത് ഒരുമനെപ്പട്ട്
വന്നുകൂടി; യേഹാവ യി്രസാേയലിന് കല്പിച്ച്
നൽകിയ േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
െകാണ്ടുവരുവാൻ എ്രസാശാസ്്രതിേയാട്
പറഞ്ഞു. 2 ഏഴാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി
എ്രസാപുേരാഹിതൻ പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള മായി േകട്ട് ്രഗഹിപ്പാൻ ്രപാപ്തിയുള്ള
സഭയുെടമുമ്പാെകന്യായ്രപമാണംെകാണ്ടുവന്നു,
3 നീർവ്വാതിലിെനതിെരയുള്ള വിശാലസ്ഥലത്ത്
വച്ച് രാവിെല തുടങ്ങി ഉച്ചവെര പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള മായ, ്രഗഹിപ്പാൻ ്രപാപ്തിയുള്ള
എല്ലാവരും േകൾെക്ക ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം

§ 7. 71 170കിേലാ്രഗാംസ്വര് ണവുംഇരുപതിനായിരംതങ്കക്കാശും
* 7. 71 ഏകേദശം 1,200 കിേലാ്രഗാം രണ്ടായിരത്തിരുനൂറ് മാേന
† 7. 72 170കിേലാ്രഗാംസ്വര ്ണവുംഇരുപതിനായിരംതങ്കക്കാശും
‡ 7. 72 1,100കിേലാ്രഗാം രണ്ടായിരം മാേന
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വായിച്ച ; സർവ്വജനവും ്രശദ്ധിച്ച േകട്ട .
4 ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു
്രപസംഗപീഠത്തിൽ എ്രസാ ശാസ്്രതി കയറിനിന്നു;
അവെന്റഅരിെക വലത്തുഭാഗത്ത് മത്ഥിത്ഥ്യാവ,്
േശമാ, അനായാവ്, ഊരീയാവ,് ഹില്ക്കീയാവ്,
മയേസയാവ് എന്നിവരും ഇടത്തുഭാഗത്ത്
െപദായാവ്, മീശാേയൽ, മല്ക്കീയാവ,് ഹാശൂം,
ഹശ്ബദ്ദാനാ, െസഖര്യാവ,് െമശുല്ലാം എന്നിവരും
നിന്നു. 5 എ്രസാ സകലജനവും കാൺെക
പുസ്തകം തുറന്നു; അവൻ സകലജനത്തിനും
മീെതആയിരുന്നു;അത്തുറന്നേപ്പാൾജനെമല്ലാം
എഴുേന്നറ്റ നിന്നു. 6 എ്രസാ മഹാൈദവമായ
യേഹാവെയ സ്തുതിച്ച ; ജനെമാെക്കയും
ൈകകൾ ഉയർത്തി; ‘ആേമൻ, ആേമൻ’ എന്ന്
്രപതിവചനം പറഞ്ഞ് വണങ്ങി സാഷ്ടാംഗം
വീണ് യേഹാവെയ നമസ്കരിച്ച . 7 ജനം
അവരവരുെട നിലയിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
േയശുവ,ബാനി, േശെരബ്യാവ്,യാമീൻ,അക്കൂബ,്
ശെബ്ബത്തായി, േഹാദീയാവ്, മയേസയാവ്,
െകലീതാ, അസര്യാവ്, േയാസാബാദ,് ഹാനാൻ,
െപലായാവ് എന്നിവരും േലവ്യരും ജനത്തിന്
ന്യായ്രപമാണം െപാരുൾ തിരിച്ച െകാടുത്തു.
8 ഇങ്ങെന അവർ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം െതളിവായി
വായിച്ച േകൾപ്പിക്കയും വായിച്ചത് ്രഗഹിപ്പാൻ
തക്കവണ്ണം അർത്ഥം പറഞ്ഞുെകാടുക്കയും
െചയ്തു. 9 േദശാധിപതിയായ െനെഹമ്യാവും
ശാസ്്രതിയായ എ്രസാപുേരാഹിതനും ജനെത്ത
ഉപേദശിച്ച േപാന്ന േലവ്യരും സകലജനേത്താടും:
“ഈ ദിവസം നിങ്ങള െട ൈദവമായ
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യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങൾ
ദുഃഖിക്കുകേയാ കരയുകേയാ െചയ്യരുത”് എന്ന്
പറഞ്ഞു. ജനെമല്ലാം ന്യായ്രപമാണവാക്യങ്ങെള
േകട്ടേപ്പാൾ കരയുകയായിരുന്നു. 10 അനന്തരം
അവർ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ െചന്ന്
നല്ല ഭക്ഷണവും മധുരപാനീയവും കഴിച്ച്
തങ്ങൾക്കായി കരുതിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കായി
ഓഹരി െകാടുത്തയപ്പിൻ; ഈ ദിവസം നമ്മുെട
കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാകുന്നു; നിങ്ങൾ
ദുഃഖിക്കരുത;് യേഹാവയിങ്കെല സേന്താഷം
നിങ്ങള െട ബലം ആകുന്നുവേല്ലാ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 11 അ്രപകാരം േലവ്യരും “നിങ്ങൾ
മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ; ഈ ദിവസം വിശുദ്ധമേല്ലാ;
നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞ്
സർവ്വജനെത്തയും ശാന്തരാക്കി. 12 തങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞ വചനം േബാദ്ധ്യമായതുെകാണ്ട്
ജനെമല്ലാം േപായി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും
ഓഹരി െകാടുത്തയക്കയും അത്യന്തം
സേന്താഷിക്കയും െചയ്തു.

13 പിെറ്റന്നാൾ സകലജനത്തിെന്റയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും ന്യായ്രപമാണവാക്യങ്ങൾ
േകൾേക്കണ്ടതിന് എ്രസാശാസ്്രതിയുെട
അടുക്കൽ ഒന്നിച്ച കൂടി. 14 യേഹാവ
േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ച ന്യായ്രപമാണത്തിൽ*:
‘യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഏഴാം മാസത്തിെല
ഉത്സവത്തിൽ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം
എന്നും 15 എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതുേപാെല

* 8. 14 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ േലവ്യ 23:33-36, 23:39-43,
ആവര് ത്തനം 16:13-15 േനാക്കുക
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കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാേക്കണ്ടതിന് നിങ്ങൾ മലയിൽ
െചന്ന് ഒലിവുെകാമ്പ്, കാെട്ടാലിവുെകാമ്പ്,
െകാഴുന്തുെകാമ്പ,് ഈന്തമടൽ, തഴച്ച
വൃക്ഷങ്ങള െട െകാമ്പ് എന്നിവ െകാണ്ടുവരുവിൻ
എന്ന് തങ്ങള െട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിലും അറിയിച്ച് ്രപസിദ്ധെപ്പടുത്തണം’
എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു.
16 അങ്ങെന ജനം െചന്ന് ഒേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വീടിെന്റ മുകളിലും മുറ്റത്തും
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിലും
നീർവ്വാതിലിെന്റയും എ്രഫയീംവാതിലിെന്റയും
വിശാലസ്ഥലത്തും കൂടാരങ്ങളണ്ടാക്കി.
17 ്രപവാസത്തിൽനിന്ന് മടങ്ങിവന്നവരുെട
സർവ്വസഭയും കൂടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ
പാർത്തു; നൂെന്റ മകൻ േയാശുവയുെട കാലം
മുതൽ അന്നുവെര യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അങ്ങെന െചയ്യാതിരുന്നതുെകാണ്ട് അന്ന്
ഏറ്റവും വലിയ സേന്താഷം ഉണ്ടായി. 18ആദ്യ
ദിവസംമുതൽ അവസാനദിവസംവെര അവൻ
ദിവേസനൈദവത്തിെന്റന്യായ്രപമാണപുസ്തകം
വായിച്ച് േകൾപ്പിച്ച ;അങ്ങെനഅവർഏഴ് ദിവസം
ഉത്സവംആചരിച്ച ;എട്ടാം ദിവസം നിയമ്രപകാരം
വിശുദ്ധസഭാേയാഗംകൂടുകയും െചയ്തു.

9
1 എന്നാൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം
തീയതി യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഉപവസിച്ച,്
രട്ട ടുത്തും േദഹത്ത് പൂഴി വാരിയിട്ട ം* െകാണ്ട്

* 9. 1 േദഹത്ത് പൂഴി വാരിയിട്ട ം തലയിൽപൂഴി വാരിയിട്ട ം
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ഒന്നിച്ച കൂടി. 2 യി്രസാേയൽപരമ്പരയിലുള്ളവർ
സകല അന്യജാതിക്കാരിൽ നിന്നും
േവർതിരിഞ്ഞുനിന്ന് തങ്ങള െട പാപങ്ങള ം
തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട അകൃത്യങ്ങള ം
ഏറ്റ പറഞ്ഞു. 3 പിെന്ന അവർ തങ്ങള െട
സ്ഥാനങ്ങളിൽ തെന്ന എഴുേന്നറ്റ് നിന്നു;
അന്ന് ഒരു യാമേത്താളം ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകം വായിച്ച്
േകൾക്കുകയും പിെന്ന ഒരു യാമേത്താളം
പാപങ്ങെള ഏറ്റ പറഞ്ഞ് തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ നമസ്കരിക്കുകയും െചയ്തു.
4 േലവ്യരിൽ േയശുവ, ബാനി, കദ്മീേയൽ,
െശബന്യാവ്, ബുന്നി, േശെരബ്യാവ,് ബാനി,
െകനാനി എന്നിവർ േലവ്യർക്ക് നിൽക്കുവാനുള്ള
പടികളിൽ നിന്നുെകാണ്ട് തങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് ഉറെക്ക നിലവിളിച്ച . 5 പിെന്ന
േയശുവ, കദ്മീേയൽ, ബാനി, ഹശബ്ന്യാവ്,
േശെരബ്യാവ്, േഹാദീയാവ്, െശബന്യാവ്,
െപഥഹ്യാവ്,എന്നീ േലവ്യർ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ എെന്നേന്നക്കും വാഴ്ത്തുവിൻ.
സകല ്രപശംസയ്ക്കും സ്തുതിക്കും മീെത
ഉയർന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ള
നാമം വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട. 6 അങ്ങ,്
അങ്ങ് മാ്രതമാണ് യേഹാവ; അങ്ങ്
ആകാശെത്തയും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗെത്തയും
അവയിെല സകലൈസന്യെത്തയും ഭൂമിെയയും
അതിലുള്ള സകലെത്തയും സമു്രദങ്ങെളയും
അവയിലുള്ള സകലെത്തയും ഉണ്ടാക്കി;
അങ്ങ് അവെയ ഒെക്കയും രക്ഷിക്കുന്നു;
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ആകാശത്തിെല ൈസന്യം അങ്ങെയ
നമസ്കരിക്കുന്നു. 7അ്രബാമിെനതിരെഞ്ഞടുത്ത്
അവെന കൽദയപട്ടണമായ ഊരിൽനിന്ന്
െകാണ്ടുവന്ന് അവന് അ്രബാഹാം എന്ന് േപരിട്ട
ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങ് തെന്ന. 8 അങ്ങ്
അവെന്റ ഹൃദയം അങ്ങയുെട മുമ്പാെക
വിശ്വസ്തമായി കണ്ടു; കനാന്യർ, ഹിത്യർ,
അേമാര്യർ, െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ
എന്നിവരുെട േദശം െകാടുക്കും, അവെന്റ
സന്തതിക്ക് തെന്ന െകാടുക്കും എന്ന് അങ്ങ്
അവേനാട് ഒരു നിയമം െചയ്തു; അങ്ങ്
നീതിമാനായിരിക്കയാൽഅങ്ങയുെട വചനങ്ങൾ
നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു. 9 ഈജിപ്റ്റിൽ
ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാരുെട പീഡെയ
അങ്ങ് കാണുകയും െചങ്കടലിെന്റ അരിെക
നിന്നുള്ള അവരുെട നിലവിളിെയ േകൾക്കുകയും
10 ഫറേവാനിലും അവെന്റ സകലദാസന്മാരിലും
അവെന്റ േദശെത്ത സകല ജനങ്ങളിലും
അടയാളങ്ങള ംഅത്ഭുതങ്ങള ം ്രപവർത്തിക്കയും
െചയ്തു; അവർ അവേരാട് അഹങ്കാരം
്രപവർത്തിച്ചത് അങ്ങ് അറിഞ്ഞിരുന്നുവേല്ലാ;
അങ്ങെന ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുേപാെല
അങ്ങ് അേങ്ങയ്ക്കായി ഒരു നാമം
സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. 11 അങ്ങ് കടലിെന
അവരുെട മുമ്പിൽ വിഭാഗിച്ച്, കടലിെന്റ
നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി അവെര
കടക്കുമാറാക്കി; അവെര പിന്തുടർന്നവെര
അങ്ങ് െപരുെവള്ളത്തിൽ ഒരു കല്ല േപാെല
ആഴത്തിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 12 അങ്ങ്
പകൽ േമഘസ്തംഭം െകാണ്ടും രാ്രതി അവർ
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േപാകുന്ന വഴിക്ക് െവളിച്ചംെകാടുക്കുവാൻ
അഗ്നിസ്തംഭംെകാണ്ടും അവെര വഴിനടത്തി.
13 അങ്ങ് സീനായിമലേമൽ ഇറങ്ങി,
ആകാശത്തുനിന്ന് അവേരാട് സംസാരിച്ച്
അവർക്ക്ന്യായമായുള്ളവിധികള ംസത്യമായുള്ള
ന്യായ്രപമാണങ്ങള ം നല്ല ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം
നൽകി. 14 അങ്ങയുെട വിശുദ്ധശബ്ബത്ത്
അങ്ങ് അവെര അറിയിച്ച,് അങ്ങയുെട
ദാസനായ േമാെശമുഖാന്തരം അവർക്ക്
കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം ന്യായ്രപമാണവും
കല്പിച്ച െകാടുത്തു. 15 അവരുെട വിശപ്പിന്
അങ്ങ് അവർക്ക് ആകാശത്തുനിന്ന് അപ്പം
െകാടുത്തു; അവരുെട ദാഹത്തിന് അങ്ങ്
അവർക്ക് പാറയിൽനിന്ന് െവള്ളം പുറെപ്പടുവിച്ച .
അങ്ങ് അവർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന് സത്യംെചയ്ത
േദശം ൈകവശമാക്കുവാനും അവേരാട്
കല്പിച്ച . 16എങ്കിലും അവരും ഞങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാരും അഹങ്കരിച്ച് ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച്,
അങ്ങയുെട കല്പനകെള േകൾക്കാതിരുന്നു.
17 അനുസരിക്കുവാൻ അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല;
അങ്ങ് അവരിൽ െചയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ
ഓർക്കാെത ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ച് തങ്ങള െട
അടിമത്തത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
േവണ്ടി മത്സരിച്ച് ഒരു തലവെന നിയമിച്ച ;
അേങ്ങാ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും
മഹാദയയും ഉള്ള ൈദവം ആകയാൽ അവെര
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞില്ല. 18അവർ തങ്ങൾക്ക് ഒരു
കാളക്കിടാവിെന വാർത്തുണ്ടാക്കി; ‘ഇത് നിെന്ന
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നിെന്റ ൈദവം’
എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ േ്രകാധം ജനിപ്പിെച്ചങ്കിലും
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19 അങ്ങയുെട മഹാകരുണ നിമിത്തം അങ്ങ്
അവെര മരുഭൂമിയിൽ വിട്ട കളഞ്ഞില്ല; പകൽ
അവെര വഴിനടത്തിയ േമഘസ്തംഭവും രാ്രതി
അവർക്ക് െവളിച്ചം െകാടുത്ത് വഴി കാണിച്ച
അഗ്നിസ്തംഭവും അവെര വിട്ട മാറിയതുമില്ല.
20 അവെര ഉപേദശിേക്കണ്ടതിന് അങ്ങയുെട
നല്ല ആത്മാവിെന അങ്ങ് െകാടുത്തു;
അവരുെട വിശപ്പിന് മന്നയും അവരുെട
ദാഹത്തിന് െവള്ളവും െകാടുത്തു. 21 ഇങ്ങെന
അങ്ങ് അവെര നാല്പത് സംവത്സരം
മരുഭൂമിയിൽ പരിപാലിച്ച :അവർക്ക് ഒന്നിനും
കുറവുണ്ടായില്ല; അവരുെട വസ്്രതം പഴകിയില്ല,
അവരുെട കാൽ വീങ്ങിയതുമില്ല. 22 അങ്ങ്
അവർക്ക് രാജ്യങ്ങെളയും ജാതികെളയും
അതിർതിരിച്ച് വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു; അവർ
െഹശ്േബാൻ രാജാവായ സീേഹാെന്റ േദശവും
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ േദശവും
ൈകവശമാക്കി. 23 അങ്ങ് അവരുെട മക്കെള
ആകാശത്തിെല നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെല
വർദ്ധിപ്പിച്ച ; ൈകവശമാക്കുവാൻ
അവരുെട പൂര് വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട് അങ്ങ്
അരുളിെച്ചയ്തിരുന്ന േദശത്തക്ക് അവെര
െകാണ്ടുവന്നു. 24 അങ്ങെന അവരുെട
മക്കൾ െചന്ന് േദശെത്ത ൈകവശമാക്കി;
േദശനിവാസികളായ കനാന്യെര അങ്ങ്
കീഴ്െപടുത്തി, അവെരയും അവരുെട
രാജാക്കന്മാെരയും േദശെത്ത ജാതികെളയും
തങ്ങൾക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല െചയ്യ വാൻ
അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു. 25അവർ
ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങള ം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള േദശവും
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പിടിച്ച ; എല്ലാ നല്ലവസ്തുക്കള ം നിറഞ്ഞ
വീടുകള ം െവട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കിണറുകള ം
മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള ം ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള ം
അനവധി ഫലവൃക്ഷങ്ങള ം ൈകവശമാക്കി;
അവർ തിന്ന് തൃപ്തിെപ്പട്ട് പുഷ്ടിയുള്ളവരായി
അങ്ങയുെട വലിയ നന്മയിൽ സേന്താഷിച്ച .
26 എന്നിട്ട ം അവർ അനുസരണേക്കട് കാണിച്ച്
അങ്ങേയാട് മത്സരിച്ച്അങ്ങയുെട ന്യായ്രപമാണം
തങ്ങള െട പുറകിൽഎറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു;അവെര
അങ്ങയിേലയ്ക്ക് തിരിക്കുവാൻ അവേരാട്
സാക്ഷ്യംപറഞ്ഞ അങ്ങയുെട ്രപവാചകന്മാെര
അവർ െകാന്ന് വലിയ േ്രകാധകാരണങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി. 27 ആകയാൽ അങ്ങ് അവെര
അവരുെട ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ;അവർ
അവെര പീഡിപ്പിച്ച ; അവരുെട കഷ്ടകാലത്ത്
അവർ അങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അങ്ങ്
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അങ്ങയുെട മഹാകരുണ
നിമിത്തംഅവർക്ക് രക്ഷകന്മാെരനൽകി;അവർ
അവരുെട ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽനിന്ന് അവെര
രക്ഷിച്ച . 28 അവർക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചേപ്പാൾ
അവർ വീണ്ടും അേങ്ങക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്തു;അതുെകാണ്ട്അങ്ങ്അവെരഅവരുെട
ശ്രതുക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുകയും അവർ
അവരുെട േമൽ ഭരണം നടത്തുകയും െചയ്തു;
അവർ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ
അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അങ്ങയുെട
കരുണയാൽ പല്രപാവശ്യവും അവെര വിടുവിച്ച .
29അവെരഅങ്ങയുെടന്യായ്രപമാണത്തിേലയ്ക്ക്
തിരിച്ച് വരുേത്തണ്ടതിന് അങ്ങ്
അവേരാട് സാക്ഷീകരിച്ച ; എന്നിട്ട ം
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അവർ അഹങ്കരിക്കുകയും, അനുസരിച്ച്
നടക്കുന്നവർക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന
അങ്ങയുെട കല്പനകൾ േകൾക്കാെത
അങ്ങയുെട വിധികൾക്ക് വിേരാധമായി
പാപം െചയ്കയും എതിർത്തുനിന്ന് ദുശ്ശാഠ്യം
കാണിച്ച് അനുസരണമില്ലാത്തവരാകുകയും
െചയ്തു. 30 അങ്ങ് ഏറിയ സംവത്സരം
അവേരാട് ക്ഷമിച്ച് അങ്ങയുെട ആത്മാവിനാൽ
അങ്ങയുെട ്രപവാചകന്മാർ മുഖാന്തരംഅവേരാട്
സാക്ഷീകരിച്ച ; എന്നാൽ അവർ ്രശദ്ധിച്ചില്ല;
അതുെകാണ്ട് അങ്ങ് അവെര േദശെത്ത
ജനതകള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുത്തു.
31 എങ്കിലും അങ്ങയുെട മഹാകരുണ
നിമിത്തം അങ്ങ് അവെര നിർമ്മൂലമാക്കിയില്ല,
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞതുമില്ല; അങ്ങ് കൃപയും
കരുണയുമുള്ള ൈദവമേല്ലാ. 32 ആകയാൽ
ൈദവേമ, നിയമവും കൃപയും പാലിക്കുന്നവനായി
വലിയവനും ബലവാനും ഭയങ്കരനുമായ
ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, അശ്ശ ർ രാജാക്കന്മാരുെട
കാലം മുതൽ ഇന്നുവെര ഞങ്ങൾക്കും
ഞങ്ങള െട രാജാക്കന്മാർക്കും ്രപഭുക്കന്മാർക്കും
പുേരാഹിതന്മാർക്കും ്രപവാചകന്മാർക്കും
ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർക്കും അങ്ങയുെട
സർവ്വജനത്തിനും േനരിട്ട കഷ്ടങ്ങെളാെക്കയും
അേങ്ങക്ക് ലഘുവായി േതാന്നരുേത. 33എന്നാൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിച്ചതിൽ ഒെക്കയും അങ്ങ്
നീതിമാൻ തേന്ന; അങ്ങ് വിശ്വസ്തത
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങേളാ ദുഷ്ടത
്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. 34 ഞങ്ങള െട
രാജാക്കന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും പുേരാഹിതന്മാരും
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ഞങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാരും അങ്ങയുെട
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ടില്ല;
അങ്ങയുെട കല്പനകള ം അങ്ങ് അവേരാട്
സാക്ഷീകരിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിച്ചിട്ട മില്ല.
35 അവർ തങ്ങള െട രാജത്വത്തിലും അങ്ങ്
അവർക്ക് െകാടുത്ത വലിയ നന്മകളിലും
അങ്ങ് അവർക്ക് അധീനമാക്കിെക്കാടുത്ത
വിശാലതയും ഫലപുഷ്ടിയുമുള്ള േദശത്തിലും
അങ്ങെയ േസവിച്ചിട്ടില്ല; തങ്ങള െട
ദുഷ്്രപവൃത്തികൾ വിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട മില്ല. 36ഇതാ,
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദാസന്മാർ; അങ്ങ് ഞങ്ങള െട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഫലവും ഗുണവും
അനുഭവിക്കുവാൻ െകാടുത്ത ഈ േദശത്ത്
തെന്ന ഇതാ, ഞങ്ങൾ ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നു.
37 ഞങ്ങള െട പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അങ്ങ്
ഞങ്ങള െടേമൽ ആക്കിയിരിക്കുന്ന
രാജാക്കന്മാർ അതിെല വിളവുകൾ എടുക്കുന്നു;
അവർ തങ്ങൾക്ക് േബാധിച്ചതുേപാെല
ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങള െട കന്നുകാലികളിലും
അധികാരം നടത്തുന്നു; ഞങ്ങൾ വലിയ
കഷ്ടത്തിലും ആയിരിക്കുന്നു. 38ഇെതാെക്കയും
ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമാേയാരു ഉടമ്പടി
എഴുതുന്നു; ഞങ്ങള െട ്രപഭുക്കന്മാരും േലവ്യരും
പുേരാഹിതന്മാരുംഅതിന് മു്രദയിടുന്നു”.

10
1 മു്രദയിട്ടവർ ഇവരാണ:് ഹഖല്യാവിെന്റ
മകനായ േദശാധിപതി െനെഹമ്യാവ,്
2 സിെദക്കീയാവ്, െസരായാവ,് അസര്യാവ്,
യിെരമ്യാവ്, 3 പശ്ഹൂർ, അമര്യാവ,് മല്ക്കീയാവ്,
4 ഹത്തൂശ,് െശബന്യാവ,് മല്ല ക്, 5 ഹരീം,



െനെഹമ്യാവ് 10:6 xxxix െനെഹമ്യാവ് 10:28

െമേരേമാത്ത,് ഓബദ്യാവ്, 6 ദാനീേയൽ,
ഗിെന്നേഥാൻ, ബാരൂക,് 7 െമശുല്ലാം,
അബീയാവ,് മീയാമീൻ, 8 മയസ്യാവ,്
ബിൽഗായി, െശമയ്യാവ;് ഇവർ പുേരാഹിതന്മാർ.
9 പിെന്ന േലവ്യർ; അസന്യാവിെന്റ മകൻ
േയശുവയും െഹനാദാദിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
ബിന്നൂവിയും 10 കദ്മീേയലും അവരുെട
സേഹാദരന്മാരായ െശബന്യാവ,് േഹാദീയാവ്,
11 െകലീതാ, െപലായാവ്, ഹാനാൻ, മീഖാ,
12 െരേഹാബ,് ഹശബ്യാവ,് സക്കൂർ,
േശെരബ്യാവ്, 13 െശബന്യാവ,് േഹാദീയാവ്,
ബാനി, െബനീനു. 14 ജനത്തിെന്റ തലവന്മാർ:
പേരാശ,് പഹത്ത-്േമാവാബ്, ഏലാം, സഥൂ,
15 ബാനി, ബുന്നി, അസ്ഗാദ,് േബബായി,
16അേദാനീയാവ,്ബിഗ്വായി,ആദീൻ, 17ആേതർ,
ഹിസ്ക്കീയാവ,് അസ്സ ർ, 18 േഹാദീയാവ്,
ഹാശും, േബസായി, 19 ഹാരീഫ,് അനാേഥാത്ത്,
േനബായി, 20 മഗ്പിയാശ,് െമശുല്ലാം, േഹസീർ,
21 െമേശസെബേയൽ, സാേദാക്ക,് യദൂവ,
22 െപലത്യാവ്,ഹനാൻ,അനായാവ,് 23 േഹാേശയ,
ഹനന്യാവ്, ഹശ്ശബ,് 24 ഹേല്ലാേഹശ്,
പിൽഹാ, േശാേബക,് 25 െരഹൂം, ഹശബ്നാ,
മയേസയാവ്, 26അഹീയാവ,് ഹനാൻ, ആനാൻ,
27 മല്ല ക്, ഹാരീം, ബയനാ എന്നിവർ തേന്ന.
28 േശഷം ജനത്തിൽ പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും
സംഗീതക്കാരും ൈദവാലയദാസന്മാരും
േദശെത്ത ജാതികളിൽനിന്ന് േവർെപട്ട്
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിേലയ്ക്ക്
തിരിഞ്ഞുവന്നവെരാെക്കയും അവരുെട
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ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരുമായി
പരിജ്ഞാനവും തിരിച്ചറിവുമുള്ള എല്ലാവരും
29 േ്രശഷ്ഠന്മാരായ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാേരാട്
േചർന്ന് ൈദവത്തിെന്റ ദാസനായ
േമാെശമുഖാന്തരം നല്കെപ്പട്ട ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കുെമന്നും
ഞങ്ങള െട കർത്താവായ യേഹാവയുെട സകല
കല്പനകള ം വിധികള ം ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച്
ആചരിക്കുെമന്നും 30 ഞങ്ങള െട പു്രതിമാെര
േദശത്തിെല ജാതികൾക്ക് െകാടുക്കുകേയാ
ഞങ്ങള െട പു്രതന്മാർക്ക് അവരുെട പു്രതിമാെര
എടുക്കേയാ െചയ്കയിെല്ലന്നും 31 േദശത്തിെല
ജനതകൾ ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഏെതങ്കിലും
കച്ചവടസാധനങ്ങേളാ ഭക്ഷണസാധനങ്ങേളാ
വിൽക്കുവാൻ െകാണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ
അത് ശബ്ബത്തുനാളിലും വിശുദ്ധദിവസത്തിലും
അവേരാട് വാങ്ങുകയില്ല എന്നും ഏഴാം
ആണ്ടിെന വിേമാചനസംവത്സരമായും
എല്ലാ കടവും ഇളച്ച െകാടുക്കുന്നതായും
്രപമാണിക്കുെമന്നും ശപഥവും സത്യവും
െചയ്തു. 32 ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷയ്ക്ക് േവണ്ടി
കാഴ്ചയപ്പത്തിനും നിരന്തരേഭാജനയാഗത്തിനും
ശബ്ബത്തുകളിെലയും അമാവാസ്യകളിെലയും
നിരന്തരേഹാമയാഗത്തിനും ഉത്സവങ്ങൾക്കും
വിശുദ്ധസാധനങ്ങൾക്കും യി്രസാേയലിനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തമായി അർപ്പിേക്കണ്ടുന്ന
33പാപയാഗങ്ങൾക്കുംഞങ്ങള െടൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല എല്ലാ േവലയ്ക്കും േവണ്ടി
ആണ്ടുേതാറും ഏകേദശം 4 ്രഗാം െവള്ളി
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*െകാടുക്കാെമന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു ചട്ടം
നിയമിച്ച . 34 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല, ഞങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
കത്തിക്കുവാൻ ആണ്ടുേതാറും നിശ്ചിത
സമയങ്ങളിൽ പിതൃഭവനം പിതൃഭവനമായി
ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിേലയ്ക്ക്
വിറക് വഴിപാടായി െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന്
ഞങ്ങൾ പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും ജനങ്ങള ം
േചർന്ന് ചീട്ടിട്ട ; 35ആണ്ടുേതാറും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലയ്ക്ക് ഞങ്ങള െട നിലത്തിെല
ആദ്യവിളവും സകലവിധവൃക്ഷങ്ങള െടയും
സർവ്വഫലങ്ങള േടയും ആദ്യഫലങ്ങള ം
െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിനും 36 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഞങ്ങള െട
പു്രതന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും ആടുമാടുകളിലും
നിന്നുള്ള കടിഞ്ഞൂലുകെള ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിൽ ശു്രശൂഷെചയ്യന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കൽ
ആലയത്തിേലയ്ക്ക് െകാണ്ട് െചേല്ലണ്ടതിനും
37 ഞങ്ങള െട തരിമാവ,് ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾ,
സകലവിധവൃക്ഷങ്ങള െട ഫലങ്ങൾ, വീഞ്ഞ്,
എണ്ണ എന്നിവയുെട ആദ്യഫലം ഞങ്ങള െട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല അറകളിൽ
പുേരാഹിതന്മാരുെട അടുക്കലും, ഞങ്ങള െട
കൃഷിയുെട ദശാംശം േലവ്യരുെട അടുക്കലും
െകാണ്ടുെചേല്ലണ്ടതിനേ്രത. േലവ്യരേല്ലാ
കൃഷിയുള്ള നമ്മുെട എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽനിന്നും

* 10. 33 ഏകേദശം 4 ്രഗാം െവള്ളി േശെക്കലിൽമൂന്നിൽഒന്ന്
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ദശാംശം േശഖരിക്കുന്നത.് 38 എന്നാൽ േലവ്യർ
ദശാംശം വാങ്ങുേമ്പാൾ അഹേരാന്യനാേയാരു
പുേരാഹിതൻ േലവ്യേരാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിേക്കണം. ദശാംശത്തിെന്റ
ദശാംശം േലവ്യർ നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിെന്റ അറകളിൽ
െകാണ്ടുെചേല്ലണം. 39 വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിെന്റ
ഉപകരണങ്ങള ം അതിൽ ശു്രശൂഷിക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാരും വാതിൽകാവല്ക്കാരും
സംഗീതക്കാരും പാർക്കുന്ന അറകളിേലക്ക്
യി്രസാേയൽമക്കള ം േലവ്യരും ധാന്യം,
വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവയുെട ഉദർച്ചാർപ്പണം
െകാണ്ടുെചേല്ലണം; ഞങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ
ആലയംഞങ്ങൾഉേപക്ഷിക്കുകയില്ല.

11
1 ജനത്തിെന്റ ്രപഭുക്കന്മാർ െയരൂശേലമിൽ
പാർത്തു; േശഷം ജനം പത്തുേപരിൽ ഒരാൾ
വീതം വിശുദ്ധനഗരമായ െയരൂശേലമിൽ
പാർേക്കണ്ടതിന് െകാണ്ടുവരുവാനും ഒമ്പത്
േപെര മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിൽ പാർപ്പിപ്പാനുമായി
ചീട്ടിട്ട . 2എന്നാൽ െയരൂശേലമിൽ വസിക്കുവാൻ
സ്വേമധയാ സമ്മതിച്ച എല്ലാവെരയും ജനം
അനു്രഗഹിച്ച . 3 െയരൂശേലമിൽ പാർത്ത
സംസ്ഥാനത്തലവന്മാർ ഇവരാകുന്നു: െയഹൂദാ
നഗരങ്ങളിൽ യി്രസാേയല്യരും പുേരാഹിതന്മാരും
േലവ്യരും ൈദവാലയദാസന്മാരും ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാരുെട മക്കള ം ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ പട്ടണത്തിലും അവകാശത്തിലും
പാർത്തു. 4 െയരൂശേലമിൽ ചില െയഹൂദ്യരും
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െബന്യാമീന്യരും പാർത്തു. െയഹൂദ്യർ
ആെരല്ലാെമന്നാൽ: േപെരസിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
മഹലേലലിെന്റ മകനായഅമര്യാവിെന്റ മകനായ
െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ ഉസ്സീയാവിെന്റ
മകൻ അഥായാവും 5 ശീേലാന്യെന്റ മകനായ
െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ േയായാരീബിെന്റ
മകനായ അദായാവിെന്റ മകനായ
ഹസായാവിെന്റ മകനായ െകാൽേഹാെസയുെട
മകനായ ബാരൂക്കിെന്റ മകൻ മയേസയാവും
തേന്ന. 6 െയരൂശേലമിൽ പാർത്ത േപെരസിെന്റ
മക്കൾ ആെക നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട്
പരാ്രകമശാലികൾ. 7 െബന്യാമീന്യർ
ആെരല്ലാെമന്നാൽ: െമശുല്ലാമിെന്റ മകൻ
സല്ല ; െമശുല്ലാം േയാേവദിെന്റ മകൻ;
േയാേവദ് െപദായാവിെന്റ മകൻ; െപദായാവ്
േകാലായാവിെന്റ മകൻ; േകാലായാവ്
മയേസയാവിെന്റ മകൻ; മയേസയാവ്
ഇഥീേയലിെന്റ മകൻ: ഇഥീേയൽ െയശയ്യാവിെന്റ
മകൻ; 8 അവെന്റ േശഷം ഗബ്ബായി, സല്ലായി;
ആെക െതാള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട്
േപർ. 9 സി്രകിയുെട മകൻ േയാേവൽ
അവരുെട ്രപമാണിയും ഹസനൂവയുെട മകൻ
െയഹൂദാ പട്ടണത്തിൽ രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു.
10 പുേരാഹിതന്മാരിൽ െയായാരീബിെന്റ മകൻ
െയദായാവും യാഖീനും 11 അഹീത്തൂബിെന്റ
മകനായ െമരാേയാത്തിെന്റ മകനായ
സാേദാക്കിെന്റ മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ
മകനായ ഹില്ക്കീയാവിെന്റ മകനായി
ൈദവാലയ്രപഭുവായ െസരായാവും
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12ആലയത്തിൽ േവല െചയ്തുവന്ന അവരുെട
സേഹാദരന്മാർ എണ്ണ റ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് േപരും
മല്ക്കീയാവിെന്റ മകനായ പശ്ഹൂരിെന്റ മകനായ
െസഖര്യാവിെന്റ മകനായ അംസിയുെട മകനായ
െപലല്യാവിെന്റ മകനായ െയാേരാഹാമിെന്റ
മകൻ ആദായാവും 13 പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായ
അവെന്റ സേഹാദരന്മാർ ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തിരണ്ട്
േപരും ഇേമ്മരിെന്റ മകനായ െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ
മകനായ അഹ്സായിയുെട മകനായ
അസേരലിെന്റ മകൻ അമെശസായിയും
14 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ നൂറ്റി
ഇരുപത്തി എട്ട് പരാ്രകമശാലികള ം;
ഇവരുെട ്രപമാണി ഹെഗേദാലീമിെന്റ മകൻ
സബ്ദീേയൽ ആയിരുന്നു. 15 േലവ്യരിൽ:
ബൂന്നിയുെട മകനായ ഹശബ്യാവിെന്റ മകനായ
അ്രസീക്കാമിെന്റ മകനായ അശ്ശബിെന്റ മകൻ
െശമയ്യാവും 16 േലവ്യരുെട തലവന്മാരിൽ
ൈദവാലയത്തിെന്റ പുറെമയുള്ള േവലയ്ക്ക്
േമൽവിചാരകന്മാരായിരുന്ന ശെബ്ബത്തായിയും
േയാസാബാദും 17 ആസാഫിെന്റ മകനായ
സബ്ദിയുെട മകനായ മീഖയുെട മകനായി
്രപാർത്ഥനയിൽ സ്േതാ്രതം ആരംഭിക്കുന്ന
തലവനായ മത്ഥന്യാവും രണ്ടാമൻ
അവെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽ ഒരുവനായ
ബക്ക്ബൂക്ക്യാവും െയദൂഥൂെന്റ മകനായ
ഗാലാലിെന്റ മകനായ ശമ്മൂവയുെട മകൻ
അബ്ദയും തേന്ന. 18 വിശുദ്ധനഗരത്തിൽ
ഉള്ള േലവ്യർ ആെക ഇരുനൂെറ്റൺപത്തിനാല്
േപർ. 19 വാതിൽകാവല്ക്കാരായ
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അക്കൂബും തല്േമാനും വാതിലുകൾക്കരിെക
കാക്കുന്ന അവരുെട സേഹാദരന്മാരും
നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് േപർ. 20 േശഷം
യി്രസാേയല്യരും പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
െയഹൂദാനഗരങ്ങളിെലാെക്കയും ഓേരാരുത്തൻ
അവരവരുെട അവകാശത്തിൽ പാർത്തു.
21ൈദവാലയദാസന്മാേരാ ഓേഫലിൽ പാർത്തു;
സീഹയും ഗിശ്പയും ൈദവലായദാസന്മാരുെട
്രപമാണികൾ ആയിരുന്നു. 22ൈദവാലയത്തിെല
േവലയ്ക്ക് െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
േലവ്യരുെട ്രപമാണി ആസാഫ്യരായ
സംഗീതക്കാരിൽ ഒരുവനായി മീഖയുെട മകനായ
മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ ഹശബ്യാവിെന്റ
മകനായ ബാനിയുെട മകൻ ഉസ്സി ആയിരുന്നു.
23 സംഗീതക്കാെരക്കുറിച്ച് രാജാവിെന്റ ഒരു
കല്പനയും അവരുെട നിത്യെച്ചലവിേലയ്ക്ക് ഒരു
നിയമവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 െയഹൂദയുെട
മകനായ േസെരഹിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
െമേശസേബലിെന്റ മകനായ െപഥഹ്യാവ്
ജനെത്ത സംബന്ധിച്ച എല്ലാകാര്യങ്ങൾക്കും
രാജാവിെന്റ കാര്യസ്ഥൻ ആയിരുന്നു.
25 ്രഗാമങ്ങള െടയും അവേയാട് േചർന്ന
വയലുകള െടയും കാര്യം പറഞ്ഞാേലാ:
െയഹൂദ്യരിൽ ചിലർ കിര്യത്ത-്അർബയിലും
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും ദീേബാനിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും െയക്കബ്സേയലിലും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങളിലും 26 േയശുവയിലും േമാലാദയിലും
േബത്ത-്േപെലതിലും ഹസർ-ശൂവാലിലും
27 േബർ-േശബയിലും അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും
28 സിക്ലാഗിലും െമേഖാനിലും അതിെന്റ
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്രഗാമങ്ങളിലും 29ഏൻ-രിേമ്മാനിലും േസാരയിലും
യർമൂത്തിലും 30 സേനാഹയിലും അദുല്ലാമിലും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും ലാഖീശിലും
അതിെന്റ വയലുകളിലും അേസക്കയിലും
അതിെന്റ ്രഗാമങ്ങളിലും പാർത്തു; അവർ
േബർ-േശബമുതൽ ഹിേന്നാം താഴ്വരവെര
പാർത്തു. 31 െബന്യാമീന്യർ ഗിബമുതൽ
മിക്മാശ ്വെരയും അയ്യയിലും േബേഥലിലും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങളിലും 32 അനാേഥാത്തിലും
േനാബിലും അനന്യാവിലും 33 ഹാേസാരിലും
രാമയിലും ഗിത്ഥായീമിലും 34 ഹാദീദിലും
െസേബായീമിലും െനബല്ലാത്തിലും 35 േലാദിലും
ശില്പികള െട താഴ്വരയായ ഓേനാവിലും പാർത്തു.
36 െയഹൂദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന േലവ്യരുെട ചില
വിഭാഗങ്ങൾെബന്യാമീേനാട് േചർന്നിരുന്നു.

12
1 െശയല്ത്തീേയലിെന്റ മകൻ
െസരുബ്ബാേബലിേനാടും േയശുവേയാടും
കൂെട വന്ന പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
ഇവരാണ:് 2 െസരായാവ്, യിെരമ്യാവ,് എ്രസാ,
അമര്യാവ,് 3 മല്ല ക,് ഹത്തൂശ,് െശഖന്യാവ്,
െരഹൂം, 4 െമേരേമാത്ത,് ഇേദ്ദാ, ഗിെന്നേഥായി,
5 അബ്ബീയാവ,് മീയാമീൻ; മയദ്യാവ,് ബില്ഗാ,
6 െശമയ്യാവ,് േയായാരീബ,് െയദായാവ,് 7 സല്ല ,
ആേമാക,് ഹില്ക്കീയാവ്, െയദായാവ.് ഇവർ
േയശുവയുെട കാലത്ത് പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരുെടയും തലവന്മാർ
ആയിരുന്നു. 8 േലവ്യേരാ േയശുവ, ബിന്നൂവി,
കദ്മീേയൽ, േശെരബ്യാവ്, െയഹൂദാ എന്നിവരും
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സ്േതാ്രതഗാനനായകനായ മത്ഥന്യാവും
സേഹാദരന്മാരും. 9അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ
ബക്ക്ബൂക്ക്യാവും ഉേന്നാവും അവർക്ക്
സഹകാരികളായി ശു്രശൂഷിച്ച് നിന്നു. 10 േയശുവ
േയായാക്കീമിെന ജനിപ്പിച്ച ; േയായാക്കീം
എല്യാശീബിെന ജനിപ്പിച്ച ; എല്യാശീബ്
േയായാദെയ ജനിപ്പിച്ച ; 11 േയായാദാ
േയാനാഥാെന ജനിപ്പിച്ച ; േയാനാഥാൻ
യദ്ദ വെയ ജനിപ്പിച്ച . 12 േയായാക്കീമിെന്റ
കാലത്ത് പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായിരുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ െസരായാകുലത്തിന്
െമരായ്യാവ;് യിെരമ്യാകുലത്തിന്
ഹനന്യാവ്; 13 എ്രസാകുലത്തിന്
െമശുല്ലാം; 14 അമര്യാകുലത്തിന്
െയേഹാഹാനാൻ; മല്ല ക്ക്കുലത്തിന്
േയാനാഥാൻ; െശബന്യാകുലത്തിന് േയാേസഫ്;
15 ഹാരീംകുലത്തിന് അദ്നാ; െമരാേയാത്ത്
കുലത്തിന് െഹല്ക്കായി; 16 ഇേദ്ദാകുലത്തിന്
െസഖര്യാവ;് ഗിെന്നേഥാൻകുലത്തിന്
െമശുല്ലാം; 17 അബീയാകുലത്തിന് സി്രകി;
മിന്യാമീൻകുലത്തിനും േമാവദ്യാകുലത്തിനും
പിൽതായി; 18 ബില്ഗാകുലത്തിന് ശമ്മൂവ;
െശമയ്യാകുലത്തിന് െയേഹാനാഥാൻ;
19 േയായാരീബ്കുലത്തിന് മെഥനായി;
െയദായാകുലത്തിന് ഉസ്സി; 20 സല്ലായികുലത്തിന്
കല്ലായി; ആേമാക് കുലത്തിന് ഏെബർ;
21 ഹില്ക്കീയാകുലത്തിന് ഹശബ്യാവ;്
െയദായാകുലത്തിന് െനഥനേയൽ. 22എല്യാശീബ്,
േയായാദാ, േയാഹാനാൻ, യദ്ദ വ എന്നിവരുെട
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കാലത്ത് േലവ്യെരയും പാർസിരാജാവായ
ദാര്യാേവശിെന്റ കാലത്ത് പുേരാഹിതന്മാെരയും
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായി എഴുതിവച്ച .
23 േലവ്യരായ പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ ഇന്നവെരന്ന്
എല്യാശീബിെന്റ മകൻ േയാഹാനാെന്റ
കാലം വെര ദിനവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരുന്നു. 24 േലവ്യരുെട തലവന്മാർ:
ഹശബ്യാവ,് േശെരബ്യാവ്, കദ്മീേയലിെന്റ മകൻ
േയശുവ എന്നിവരും അവരുെട സഹകാരികളായ
സേഹാദരന്മാരും ൈദവപുരുഷനായ
ദാവീദിെന്റ കല്പന്രപകാരം തരംതരമായി നിന്ന്
സ്തുതിയും സ്േതാ്രതവും െചയ്തുവന്നു.
25 മത്ഥന്യാവും ബക്ക്ബൂക്ക്യാവ്, ഓബദ്യാവ്,
െമശുല്ലാം, തല്േമാൻ, അക്കൂബ,് എന്നിവർ
വാതിലുകൾക്കരിെകയുള്ള ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ
കാക്കുന്ന വാതിൽകാവല്ക്കാർ ആയിരുന്നു.
26 ഇവർ േയാസാദാക്കിെന്റ മകനായ
േയശുവയുെട മകൻ േയായാക്കീമിെന്റകാലത്തും
േദശാധിപതിയായ െനെഹമ്യാവിെന്റയും
ശാസ്്രതിയായ എ്രസാപുേരാഹിതെന്റയും
കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു.

27 െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ ്രപതിഷ്ഠിച്ച
സമയം അവർ സ്േതാ്രതങ്ങേളാടും
സംഗീതേത്താടുംകൂെട ൈകത്താളങ്ങള ം
വീണകള ം കിന്നരങ്ങള ംെകാണ്ട്
സേന്താഷപൂർവ്വം ്രപതിഷ്ഠ ആചരിപ്പാൻ
േലവ്യെര അവരുെട സർവ്വവാസസ്ഥലങ്ങളിൽ
നിന്നും െയരൂശേലമിേലക്ക് അേന്വഷിച്ച
വരുത്തി. 28 അങ്ങെന സംഗീതക്കാരുെട
വർഗ്ഗം െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള ്രപേദശത്ത്
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നിന്നും െനേതാഫാത്യരുെട ്രഗാമങ്ങളിൽനിന്നും
29 േബത്ത-്ഗിൽഗാലിൽനിന്നും
ഗിബയുെടയും അസ്മാെവത്തിെന്റയും
നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽനിന്നും വന്നുകൂടി;
സംഗീതക്കാർ െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ ം
തങ്ങൾക്ക് ്രഗാമങ്ങൾ പണിതിരുന്നു.
30 പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും തങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിച്ചതിനുേശഷം ജനെത്തയും
വാതിലുകെളയും മതിലിെനയും ശുദ്ധീകരിച്ച .
31 പിെന്ന ഞാൻ െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാെര
മതിലിേന്മൽ െകാണ്ടുേപായി; സ്േതാ്രതഗാനം
െചയ്തുെകാണ്ട് ്രപദക്ഷിണം െചേയ്യണ്ടതിന്
രണ്ട് വലിയ സംഘങ്ങെള നിയമിച്ച ; അവയിൽ
ഒന്ന് മതിലിേന്മൽ വലത്തുഭാഗത്തുകൂടി
കുപ്പവാതില് ക്കേലക്ക് പുറെപ്പട്ട . 32 അവരുെട
പിന്നാെല േഹാശയ്യാവും െയഹൂദാ്രപഭുക്കന്മാരിൽ
പകുതിേപരും നടന്നു. 33 അസര്യാവും
എ്രസയും െമശുല്ലാമും 34 െയഹൂദയും
െബന്യാമീനും െശമയ്യാവും 35 യിെരമ്യാവും
കാഹളങ്ങേളാടുകൂെട പുേരാഹിതപു്രതന്മാരിൽ
ചിലരും ആസാഫിെന്റ മകനായ സക്കൂരിെന്റ
മകനായ മീഖായാവിെന്റ മകനായ മത്ഥന്യാവിെന്റ
മകനായ െശമയ്യാവിെന്റ മകനായ േയാനാഥാെന്റ
മകൻ െസഖര്യാവും 36 ൈദവപുരുഷനായ
ദാവീദിെന്റ വാദ്യങ്ങേളാടുകൂെട അവെന്റ
സേഹാദരന്മാരായ െശമയ്യാവ് അസരേയലും
മീലലായിയും ഗീലലായിയും മായായിയും
െനഥനേയലും െയഹൂദയും ഹനാനിയും
നടന്നു; എ്രസാ ശാസ്്രതി അവരുെട മുമ്പിൽ
നടന്നു. 37അവർ ഉറവുവാതിൽ കടന്ന് േനെര
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ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിെന്റ പടിെക്കട്ടിൽകൂടി
ദാവീദിെന്റ അരമനക്കപ്പ റം മതിലിെന്റ
കയറ്റത്തിൽ കിഴക്ക് നീർവ്വാതിൽവെര
െചന്നു. 38 സ്േതാ്രതഗാനക്കാരുെട രണ്ടാം
സംഘം അവർക്ക് എതിെര െചന്നു; അവരുെട
പിന്നാെല ഞാനും ജനത്തിൽ പകുതിയും
മതിലിേന്മൽ ചൂളേഗാപുരത്തിന് അപ്പ റം
വിശാലമതിൽവെരയും എ്രഫയീംവാതിലിനപ്പ റം
39 പഴയവാതിലും മീൻവാതിലും ഹനേനലിെന്റ
േഗാപുരവും ഹേമ്മയാേഗാപുരവും കടന്ന്
ആട്ട വാതിൽവെരയും െചന്നു; അവർ
കാരാഗൃഹവാതില്ക്കൽ നിന്നു. 40 അങ്ങെന
സ്േതാ്രതഗാനക്കാരുെട സംഘം രണ്ടും
ഞാനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ്രപമാണികളിൽ
പകുതിേപരും നിന്നു. 41 കാഹളങ്ങേളാടുകൂെട
എല്യാക്കീം, മയേസയാവ്, മിന്യാമീൻ, മീഖായാവ,്
എേല്യാേവനായി, െസഖര്യാവ്, ഹനന്യാവ്
എന്ന പുേരാഹിതന്മാരും മയേസയാവ്,
42 െശമയ്യാവ,് എെലയാസാർ, ഉസ്സി,
െയേഹാഹാനാൻ മല്ക്കീയാവ,് ഏലാം,
ഏെസർ എന്നിവരും ൈദവാലയത്തിനരിെക
വന്നുനിന്നു; സംഗീതക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട പാടി;
യി്രസഹ്യാവ് അവരുെട ്രപമാണിയായിരുന്നു.
43 അവർ അന്ന് മഹായാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച്
സേന്താഷിച്ച ;ൈദവംഅവർക്ക് മഹാസേന്താഷം
നല്കിയിരുന്നു; സ്്രതീകള ം കുട്ടികള ംകൂെട
സേന്താഷിച്ച ; അതുെകാണ്ട് െയരൂശേലമിെല
സേന്താഷേഘാഷംബഹുദൂരേത്താളം േകട്ട .

44 അന്ന് ശു്രശൂഷിച്ച നില്ക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും കുറിച്ച്
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െയഹൂദാജനം സേന്താഷിച്ചതുെകാണ്ട്
അവർ പുേരാഹിതന്മാർക്കും േലവ്യർക്കും
ന്യായ്രപമാണത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ട
ഓഹരികെള, പട്ടണങ്ങേളാട് േചർന്ന
നിലങ്ങളിൽനിന്ന് േശഖരിച്ച് ഭണ്ഡാരത്തിനും
ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾക്കും ഉള്ള അറകളിൽ
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിന് ചില പുരുഷന്മാെര
േമൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ച . 45 അവർ
തങ്ങള െട ൈദവത്തിെന്റ ശു്രശൂഷയും
ശുദ്ധീകരണശു്രശൂഷയുംനടത്തി;സംഗീതക്കാരും
വാതിൽകാവല്ക്കാരും ദാവീദിെന്റയും അവെന്റ
മകനായ ശേലാേമാെന്റയും കല്പന്രപകാരം
െചയ്തു. 46പണ്ട്ദാവീദിെന്റയുംആസാഫിെന്റയും
കാലത്ത് സംഗീതക്കാർക്ക് ഒരു തലവനും,
ൈദവത്തിന് സ്തുതിസ്േതാ്രതങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച െകാണ്ടുള്ള ഗീതങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
47 എല്ലാ യി്രസാേയലും െസരുബ്ബാേബലിെന്റയും
െനെഹമ്യാവിെന്റയും കാലങ്ങളിൽ
സംഗീതക്കാർക്കും വാതിൽകാവല്ക്കാർക്കും
ദിവേസന വിഹിതം നൽകിവന്നു. അവർ
േലവ്യർക്ക് നിേവദിതങ്ങെള െകാടുത്തു; േലവ്യർ
അഹേരാന്യർക്കും നിേവദിതങ്ങെള െകാടുത്തു.

13
1 അന്ന് ജനം േകൾെക്ക േമാെശയുെട
പുസ്തകം വായിച്ചതിൽ അേമ്മാന്യരും
േമാവാബ്യരും ൈദവത്തിെന്റ സഭയിൽ
ഒരുനാള ം ്രപേവശിക്കരുത;് 2 അവർ അപ്പവും
െവള്ളവും െകാണ്ട് യി്രസാേയൽ മക്കെള
എതിേരറ്റ വരാെത അവെര ശപിേക്കണ്ടതിന്
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അവർക്ക് വിേരാധമായി ബിെലയാമിെന
കൂലിക്ക് വിളിച്ച ; എങ്കിലും നമ്മുെട ൈദവം
ആ ശാപെത്ത അനു്രഗഹമാക്കി എന്ന്
എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. 3ആന്യായ്രപമാണം
േകട്ടേപ്പാൾഅവർസമ്മി്രശജാതികെള ഒെക്കയും
യി്രസാേയലിൽനിന്ന് േവർപിരിച്ച .

4 അതിന് മുെമ്പ തെന്ന നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല അറകൾക്ക്
േമൽവിചാരകനായി നിയമിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
എല്യാശീബ് പുേരാഹിതൻ േതാബീയാവിെന്റ
ബന്ധുവായിരുന്നതിനാൽ അവന് ഒരു വലിയ
അറ ഒരുക്കിെക്കാടുത്തിരുന്നു. 5 മുെമ്പ അവിെട
േഭാജനയാഗം, കുന്തുരുക്കം, ഉപകരണങ്ങൾ
എന്നിവയും േലവ്യർക്കും സംഗീതക്കാർക്കും
വാതിൽകാവല്ക്കാർക്കും േവണ്ടി നിയമിച്ച
ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ, എന്നിവയുെട ദശാംശവും
പുേരാഹിതന്മാർക്കുള്ള ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങള ം
വച്ചിരുന്നു. 6 ഈ കാലെത്താെക്കയും
ഞാൻ െയരൂശേലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല:
ബാേബൽരാജാവായ അർത്ഥഹ്ശഷ്ടാവിെന്റ
മുപ്പത്തിരണ്ടാം ആണ്ടിൽ ഞാൻ രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ േപായിരുന്നു; കുെറനാൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 ഞാൻ രാജാവിേനാട്
അനുവാദം വാങ്ങി െയരൂശേലമിേലക്ക്
വന്നേപ്പാൾ, എല്യാശീബ് േതാബീയാവിന്
ൈദവാലയത്തിെന്റ ്രപാകാരങ്ങളിൽ ഒരു
അറ ഒരുക്കിെക്കാടുത്തതിനാൽ െചയ്ത
േദാഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞ.് 8 അത് എനിക്ക്
അത്യന്തം വ്യസനമായതുെകാണ്ട് ഞാൻ
േതാബീയാവിെന്റ വീട്ട സാമാനെമാെക്കയും
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അറയിൽനിന്ന് പുറത്ത് എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു.
9 പിെന്ന ഞാൻ കല്പിച്ചിട്ട് അവർ ആ
അറകൾ ശുദ്ധീകരിച്ച ; ൈദവാലയത്തിെല
ഉപകരണങ്ങള ംേഭാജനയാഗവുംകുന്തുരുക്കവും
ഞാൻ വീണ്ടും അവിെട വരുത്തി.
10 േലവ്യർക്കുള്ളഉപജീവനം െകാടുക്കായ്കയാൽ
േവലെചയ്യന്ന േലവ്യരും സംഗീതക്കാരും
ഓേരാരുത്തൻ അവരവരുെട നിലത്തിേലക്ക്
െപായ്ക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ്
11 ്രപമാണികെള ശാസിച്ച : “ൈദവാലയെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞത് എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ച്
അവെര കൂട്ടിവരുത്തി അവരുെട സ്ഥാനത്ത്
നിർത്തി. 12 പിെന്ന എല്ലാ െയഹൂദന്മാരും
ധാന്യം, വീഞ്ഞ്, എണ്ണ എന്നിവയുെട ദശാംശം
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങളിേലയ്ക്ക് െകാണ്ടുവന്നു.
13 ഞാൻ േശെലമ്യാപുേരാഹിതെനയും
സാേദാക്ക്ശാസ്്രതിെയയും േലവ്യരിൽ
െപദായാെവയും ഇവർക്ക് സഹായിയായിട്ട്
മത്ഥന്യാവിെന്റ മകനായ സക്കൂരിെന്റ മകൻ
ഹാനാെനയും വിശ്വസ്തെരന്ന് എണ്ണി,
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങള െട േമൽവിചാരകന്മാരായി
അവെര നിയമിച്ച ; തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്ക്
പങ്കിട്ട െകാടുക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുെട
ചുമതല. 14 ‘എെന്റ ൈദവേമ, ഇത് എനിക്കായി
ഓർേക്കണേമ; ഞാൻ എെന്റ ൈദവത്തിെന്റ
ആലയത്തിനും അതിെല ശു്രശൂഷയ്ക്കും
േവണ്ടി െചയ്ത എെന്റ സൽ്രപവൃത്തികെള
മായിച്ച കളയരുേത.’

15 ആ കാലത്ത് െയഹൂദയിൽ ചിലർ
ശബ്ബത്തിൽ മുന്തിരിച്ചക്ക് ചവിട്ട ന്നതും
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കറ്റ െകാണ്ടുവരുന്നതും കഴുതപ്പ റത്ത്
ചുമടുകയറ്റ ന്നതും ശബ്ബത്തിൽ വീഞ്ഞ്,
മുന്തിരിപ്പഴം, അത്തിപ്പഴം മുതലായവ
െയരൂശേലമിേലക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നതും
കണ്ടു; അവർ ഭക്ഷണസാധനം വില്ക്കുന്ന
ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
നൽകി. 16 േസാര്യരും അവിെട പാർത്ത് മത്സ്യവും
വിവിധസാധനങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്ന് ശബ്ബത്തിൽ
െയഹൂദ്യർക്കും െയരൂശേലമിലും വിറ്റ േപാന്നു.
17 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ െയഹൂദാേ്രശഷ്ഠന്മാെര
ശാസിച്ച ; “നിങ്ങൾശബ്ബത്തുനാൾഅശുദ്ധമാക്കി
ഇങ്ങെന േദാഷം െചയ്യന്നെതന്ത?് 18 നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർ ഇങ്ങെന െചയ്തതിനാലല്ലേയാ
നമ്മുെട ൈദവം നമ്മുെടേമലും ഈ
നഗരത്തിേന്മലും ഈ അനർത്ഥം ഒെക്കയും
വരുത്തിയിരിക്കുന്നത?് എന്നാൽ നിങ്ങൾ
ശബ്ബത്തിെന അശുദ്ധമാക്കുന്നതിനാൽ
യി്രസാേയലിേന്മൽ ഉള്ള േ്രകാധം
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു” എന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞു.
19 പിെന്ന ശബ്ബത്തിന് മുെമ്പ െയരൂശേലം
നഗരവാതിലുകളിൽ ഇരുട്ട് പരക്കുേമ്പാൾ
വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുവാനും ശബ്ബത്ത്
കഴിയുംവെര അവ തുറക്കാതിരിക്കുവാനും
ഞാൻ കല്പിച്ച ; ശബ്ബത്തുനാളിൽ ഒരു
ചുമടും അകത്ത് കടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
വാതിലുകൾക്കരിെകഎെന്റആള കളിൽചിലെര
നിർത്തി. 20 അതുെകാണ്ട് കച്ചവടക്കാരും
വിവിധ സാധനങ്ങൾ വില ്ക്കുന്നവരും
ഒന്നുരണ്ട് തവണ െയരൂശേലമിന് പുറത്ത്
രാപാർത്തു. 21 ആകയാൽ ഞാൻ അവർക്ക്
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മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “നിങ്ങൾ മതിലിനരിെക
രാപാർക്കുന്നെതന്ത?് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇത്
ആവർത്തിച്ചാൽഞാൻനിങ്ങെള പിടിക്കും”എന്ന്
അവേരാട് പറഞ്ഞു. ആ കാലം മുതൽ അവർ
ശബ്ബത്തിൽ വരാെതയായി. 22 േലവ്യേരാട് ഞാൻ
ശബ്ബത്തുനാളിെന വിശുദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിന്
തങ്ങെളത്തെന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കയും വന്ന്
വാതിലുകെള കാക്കുകയും െചയ്യ വാൻ കല്പിച്ച .
‘എെന്റ ൈദവേമ, ഈ കാര്യത്തിലും എെന്ന
ഓർത്ത് അങ്ങയുെട മഹാദയ്രപകാരം എേന്നാട്
കനിവ് േതാേന്നണേമ.

23ആ കാലത്ത് അസ്േതാദ്യരും അേമ്മാന്യരും
േമാവാബ്യരും ആയ സ്്രതീകെള വിവാഹം കഴിച്ച
െയഹൂദന്മാെര ഞാൻ കണ്ടു. 24 അവരുെട
മക്കളിൽ പകുതിേപ്പർ അസ്േതാദ്യഭാഷ
സംസാരിച്ച ; അവർ അതത് ജാതിയുെട
ഭാഷയല്ലാെത, െയഹൂദ്യഭാഷ സംസാരിപ്പാൻ
അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 25 അവെര ഞാൻ
ശാസിച്ച് ശപിച്ച് അവരിൽ ചിലെര അടിച്ച്
അവരുെട തലമുടി പറിച്ച . “നിങ്ങള െട
പു്രതിമാെര അവരുെട പു്രതന്മാർക്ക്
െകാടുക്കരുത;്അവരുെട പു്രതിമാെര നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാർേക്കാ നിങ്ങൾേക്കാ എടുക്കയുമരുത്”
എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ച് അവെരെക്കാണ്ട്
ൈദവനാമത്തിൽസത്യംെചയ്യിച്ച . 26യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ശേലാേമാൻ ഇതിനാൽ പാപം
െചയ്തില്ലേയാ? അവെനേപ്പാെല ഒരു
രാജാവ് അേനകം ജാതികള െട ഇടയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; അവൻ തെന്റ ൈദവത്തിന്
്രപിയനായിരുന്നതിനാൽ ൈദവം അവെന
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എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവാക്കി; എങ്കിലും
അവെനയും അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ
ഭാര്യമാർ വശീകരിച്ച് പാപം െചയ്യിച്ച വേല്ലാ.
27 നിങ്ങൾ അന്യജാതിക്കാരത്തികെള
വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനാൽ നമ്മുെട
ൈദവേത്താട് അതി്രകമം കാട്ടി, ഈ വലിയ
േദാഷം ഒെക്കയും െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം
ഞങ്ങൾ നിങ്ങെള സമ്മതിക്കുേമാ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 28 േയായാദയുെട പു്രതന്മാരിൽ
മഹാപുേരാഹിതനായ എല്യാശീബിെന്റ മകൻ
േഹാേരാന്യനായ സൻബല്ലത്തിെന്റ മരുമകൻ
ആയിരുന്നു; അതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന
എെന്റ അടുക്കൽനിന്ന് ഓടിച്ച കളഞ്ഞു.
29 ‘എെന്റൈദവേമ,അവർപൗേരാഹിത്യെത്തയും
പൗേരാഹിത്യത്തിെന്റയും േലവ്യരുെടയും
നിയമെത്തയും മലിനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്
അവർക്ക് കണക്കിേടണേമ.’ 30 ഇങ്ങെന
ഞാൻ അന്യമായെതാെക്കയും
നീക്കി അവെര ശുദ്ധീകരിക്കയും
പുേരാഹിതന്മാർക്കും േലവ്യർക്കും ഓേരാരുത്തന്
അവരവരുെട േവലയിൽ ശു്രശൂഷ്രകമവും
നിശ്ചിതസമയങ്ങൾക്ക് വിറകുവഴിപാടും
31ആദ്യഫലവും നിയമിക്കയും െചയ്തു.

‘എെന്റ ൈദവേമ, ഇത് എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ട്
ഓർക്കണേമ.’
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