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ദിനവൃത്താന്തം:
ഒന്നാംപുസ്തകം

ആദാംമുതൽ അ്രബാഹാംവെരയുള്ള
ചരി്രതേരഖകൾ

േനാഹയുെട പു്രതന്മാർവെര
1ആദാം, േശത്ത,്ഏേനാശ,്
2 േകനാൻ, മഹലേലൽ,യാെരദ,്
3ഹാേനാക്ക,് െമഥൂെശലാഹ,്ലാെമക്ക,്
േനാഹ.

4 േനാഹയുെട പു്രതന്മാർ:* േശം, ഹാം,
യാെഫത്ത.്

യാെഫത്യർ
5യാെഫത്തിെന്റപു്രതന്മാർ:†
േഗാെമർ, മാേഗാഗ,് മാദായി, യാവാൻ,
തൂബാൽ, േമെശക്ക,്തീരാസ.്

6 േഗാെമരിെന്റപു്രതന്മാർ:
അശ്േകനസ്, ദിഫാത്ത,്‡ േതാഗർമാ.

7യാവാെന്റപു്രതന്മാർ:
എലീശാ,തർശീശ,്കിത്ത്യർ, േറാദാന്യർ.
ഹാമ്യർ

8ഹാമിെന്റപു്രതന്മാർ:

* 1:4 ചി.ൈക.്രപ.ഈവരി കാണുന്നില്ല. † 1:5 പു്രതന്മാർഎന്ന
വാക്കിന് പിൻഗാമികൾ, അനന്തരാവകാശികൾ, രാഷ്്രടങ്ങൾ
എന്നീഅർഥങ്ങളണ്ട.് വാ. 6–9, 17, 23കാണുക. ‡ 1:6 ഉൽ. 10:3
കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. രീഫത്ത്
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കൂശ,്ഈജിപ്റ്റ,്പൂത്ത,്കനാൻ.
9കൂശിെന്റപു്രതന്മാർ:
േസബ, ഹവീലാ, സബ്താ, രാമാ,
സബ്െതക്കാ.

രാമായുെട പു്രതന്മാർ:
േശബാ, േദദാൻ.

10കൂശ് നിേ്രമാദിെന്റപിതാവായിരുന്നു.§
നിേ്രമാദ് ഭൂമിയിൽ ആദ്യെത്ത മല്ലനായ
േപാരാളിയായിത്തീർന്നു.

11ലൂദീം,അനാമീം, െലഹാബീം,നഫ്തൂഹീം,
12 പ്രതൂസീം, കസ്ള ഹീം, (ഇവരിൽനിന്നാണ്
െഫലിസ്ത്യർ ഉത്ഭവിച്ചത)് കഫ്േതാരീം
എന്നീ വംശങ്ങള െട ഉത്ഭവം
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നായിരുന്നു.

13കനാെന്റപു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതനായ സീേദാൻ,* ഹിത്യർ,

14 െയബൂസ്യർ, അേമാര്യർ, ഗിർഗ്ഗശ്യർ,
15ഹിവ്യർ,അർഖ്യർ,സീന്യർ, 16അർവാദ്യർ,
െസമാര്യർ,ഹമാത്യർ.

േശമ്യർ
17 േശമിെന്റപു്രതന്മാർ:
ഏലാം,അശ്ശ ർ,അർപ്പക്ഷാദ,്ലൂദ്,അരാം,
അരാമിെന്റപു്രതന്മാർ:†
ഊസ്,ഹൂൾ, േഗെഥർ, േമെശക്ക്.

18അർപ്പക്ഷാദ് േശലഹിെന്റപിതാവും
േശലഹ്ഏെബരിെന്റപിതാവുമായിരുന്നു.

§ 1:10 പിതാവ് എന്ന വാക്ക്, പൂർവികർ, മുൻഗാമികൾ,
സ്ഥാപകർ എന്നീ അർഥങ്ങളിൽ പല പഴയനിയമഭാഗങ്ങളിലും

ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. * 1:13 അഥവാ, സീേദാന്യർ † 1:17
ചി.ൈക.്രപ.ഈവരികാണുന്നില്ല.



1 ദിനവൃത്താന്തം 1:19 iii 1 ദിനവൃത്താന്തം 1:31

19ഏെബരിനു രണ്ടു പു്രതന്മാർജനിച്ച :
ഒരുവെന്റ േപര് േപെലഗ‡് എന്നായിരുന്നു;
കാരണം, അവെന്റ കാലത്തായിരുന്നു
ഭൂവാസികൾ വിഭജിക്കെപ്പട്ടത്. അവെന്റ
സേഹാദരെന്റ േപര് േയാക്താൻ
എന്നായിരുന്നു.

20 േയാക്താെന്റപു്രതന്മാർ:
അല്േമാദാദ്, ശാെലഫ,് ഹസർമാെവത്ത,്
യാരഹ,് 21 ഹേദാരാം, ഊസാൽ,
ദിക്ലാ, 22 ഓബാൽ,§ അബീമാേയൽ,
േശബാ, 23 ഓഫീർ, ഹവീലാ, േയാബാബ്
ഇവെരല്ലാവരും േയാക്താെന്റ പു്രതന്മാർ
ആയിരുന്നു.

24 േശം,അർപ്പക്ഷാദ,്* േശലഹ്
25ഏെബർ, േപെലഗ,് െരയൂ
26െശരൂഗ,്നാേഹാർ, േതരഹ്
27അ്രബാം (അതായത,്അ്രബാഹാം).
അ്രബാഹാമിെന്റകുടുംബം

28 അ്രബാഹാമിെന്റ പു്രതന്മാർ:
യിസ്ഹാക്കും യിശ്മാേയലും.

ഹാഗാർവഴിക്കുള്ളപിൻഗാമികൾ
29അവരുെട പിൻഗാമികൾഇവരായിരുന്നു:
യിശ്മാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ
െനബാേയാത്ത,് േകദാർ, അദ്െബേയൽ,
മിബ്ശാം, 30 മിശ്മാ, ദൂമാ, മസ്സാ, ഹദദ്,
േതമാ, 31െയതൂർ,നാഫീശ,് േകെദമാ.

‡ 1:19 വിഭജിക്കുക എന്നർഥം. § 1:22 ഉൽ. 10:28 കാണുക;
ചി.ൈക.്രപ. ഏബാൽ * 1:24 ചി.ൈക.്രപ. അർപ്പക്ഷാദ,്
െകനാൻ. ഉൽ. 11:10കാണുക.
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ഇവെരല്ലാം യിശ്മാേയലിെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു.

െകതൂറാവഴിയുള്ളപിൻഗാമികൾ
32 അ്രബാഹാമിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ
െകതൂറായ്ക്കു ജനിച്ചപു്രതന്മാർഇവരാണ:്
സി്രമാൻ, െയാക്ശാൻ, െമദാൻ, മിദ്യാൻ,
യിശ്ബാക്ക,്ശൂവഹ.്

േയാക്ശാെന്റപു്രതന്മാർ:
േശബാ, േദദാൻ.

33മിദ്യാെന്റപു്രതന്മാർ:
ഏഫാ, ഏെഫർ, ഹാേനാക്ക്, അബീദാ,
എൽദായാ.
ഇവെരല്ലാം െകതൂറായിലൂെട ലഭിച്ച
പിൻഗാമികളായിരുന്നു.

സാറാവഴിയുള്ളപിൻഗാമികൾ
34 അ്രബാഹാം യിസ്ഹാക്കിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു.

യിസ്ഹാക്കിെന്റപു്രതന്മാർ:
ഏശാവും ഇ്രസാേയലും.
ഏശാവിെന്റപു്രതന്മാർ

35ഏശാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
എലീഫാസ്, െരയൂേവൽ, െയയൂശ,് യലാം,
േകാരഹ.്

36എലീഫാസിെന്റപു്രതന്മാർ:
േതമാൻ,ഓമാർ, െസേഫാ,†ഗഥാം, െകനസ്,
തിമ്നയിലൂെടഅമാേലക്ക.്‡

37െരയൂേവലിെന്റപു്രതന്മാർ:
† 1:36 ഉൽ. 36:11 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. െസഫി ‡ 1:36 ഉൽ.
36:12കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. ഗഥാം, െകനസ,്തിമ്ന,അമാേലക്ക.്
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നഹത്ത,് േസരഹ,്ശമ്മാ, മിസ്സാ.

ഏേദാമ്യനായ േസയീരിെന്റവംശാവലി
38 േസയീരിെന്റപു്രതന്മാർ:
േലാതാൻ, േശാബാൽ,സിെബേയാൻ,അനാ,
ദീേശാൻ,ഏെസർ, ദീശാൻ.

39 േലാതാെന്റപു്രതന്മാർ:
േഹാരി, േഹാമാം. തിമ്നാ േലാതാെന്റ
സേഹാദരിആയിരുന്നു.

40 േശാബാലിെന്റപു്രതന്മാർ:
അല്വാൻ,§ മനഹത്ത,് ഏബാൽ, െശേഫാ,
ഓനാം.

സിെബേയാെന്റപു്രതന്മാർ:
അയ്യാ,അനാ

41അനായുെട പു്രതൻ:
ദീേശാൻ.
ദീേശാെന്റപു്രതന്മാർ:
െഹമ്ദാൻ,*എശ്ബാൻ,യി്രതാൻ, െകരാൻ

42ഏെസരിെന്റപു്രതന്മാർ:
ബിൽഹാൻ,സാവാൻ,യാക്കാൻ.†
ദീശാെന്റ‡പു്രതന്മാർ:
ഊസ്,അരാൻ.
ഏേദാമ്യരാജാക്കന്മാർ:

43 ഇ്രസാേയലിൽ രാജഭരണം
വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഏേദാമിൽ ഭരണം
നടത്തിയിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ
ഇവരാണ:്

§ 1:40 ഉൽ. 36:23 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. അലീയാൻ * 1:41
ഉൽ. 36:26 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. ഹ്രമാൻ † 1:42 ഉൽ. 36:27
കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. അക്കാൻ ‡ 1:42 ഉൽ. 36:28 കാണുക.
മൂ.ഭാ. ദീേശാൻ, ദീശാൻഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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െബേയാരിെന്റ മകനായ േബല;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗരത്തിനു ദിൻഹാബാഹ്
എന്നു േപരായിരുന്നു.

44 േബലയുെട മരണേശഷം
െബാ്രസാക്കാരനായ േസരഹിെന്റ
മകൻ േയാബാബ് രാജാവിെന്റ
അനന്തരാവകാശിയായിത്തീർന്നു.

45 േയാബാബിെന്റ മരണേശഷം േതമാന്യരുെട
േദശത്തുനിന്നുള്ളഹൂശാം രാജാവായി.

46 ഹൂശാമിെന്റ മരണേശഷം േബദാദിെന്റ
മകനും േമാവാബുേദശത്തുെവച്ച് മിദ്യാെന
േതാൽപ്പിച്ചവനുമായ ഹദദ് രാജാവായി.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗരത്തിന് അവീത്ത്
എന്നായിരുന്നു േപര.്

47 ഹദദിെന്റ മരണേശഷം മേ്രസക്കക്കാരനായ
സമ്ളാഅേദ്ദഹത്തിനുപകരം രാജാവായി.

48 സമ്ളാ മരിച്ചേപ്പാൾ നദീതീരത്തുള്ള§
െരേഹാേബാത്തിെല നിവാസിയായ ശാവൂൽ
രാജാവായി.

49 ശാവൂലിെന്റ മരണേശഷം അക്േബാരിെന്റ
മകനായബാൽ-ഹാനാൻ രാജാവായി.

50 ബാൽ-ഹാനാൻ മരിച്ചേശഷം ഹദദ്
രാജാവായി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ നഗരത്തിനു
പാവൂ*എന്നായിരുന്നു േപര്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭാര്യയുെട േപര് െമേഹതേബൽ
എന്നായിരുന്നു. അവൾ േമ-സാഹാബിെന്റ
മകളായ മേ്രതദിെന്റ മകൾ ആയിരുന്നു.
51ഹദദും മരിച്ച .

§ 1:48 ഒരുപേക്ഷ,യൂ്രഫട്ടീസ് നദി * 1:50 ഉൽ. 36:39കാണുക.
ചി.ൈക.്രപ. പായി
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ഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർഇവരായിരുന്നു:
തിമ്നാ, അല്വാ, െയേഥത്ത്, 52 ഒെഹാലീബാമാ,
ഏലാ, പീേനാൻ, 53 െകനസ്, േതമാൻ,
മിബ്സാർ, 54മഗ്ദീേയൽ,ഈരാം.
ഇവരായിരുന്നുഏേദാമ്യ്രപഭുക്കന്മാർ.

2
ഇ്രസാേയലിെന്റപു്രതന്മാർ

1 ഇ്രസാേയലിെന്റ പു്രതന്മാർ
ഇവരായിരുന്നു: രൂേബൻ,ശിെമേയാൻ,
േലവി, െയഹൂദാ, യിസ്സാഖാർ,
െസബൂലൂൻ, 2 ദാൻ, േയാേസഫ്,
െബന്യാമീൻ,നഫ്താലി,ഗാദ,്ആേശർ.

െയഹൂദാ

െഹേ്രസാെന്റപു്രതന്മാർവെര
3െയഹൂദയുെട പു്രതന്മാർ:
ഏർ, ഓനാൻ, േശലഹ് ഇവർ
മൂവരും ശൂവായുെട മകളായ
ഒരു കനാന്യസ്്രതീയിൽ ജനിച്ച
പു്രതന്മാരായിരുന്നു.
െയഹൂദയുെട ആദ്യജാതനായ
ഏർ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ
ദുഷ്ടനായിരുന്നു. അതിനാൽ യേഹാവ
അവെന മരണത്തിന്ഏൽപ്പിച്ച .

4അതിനുേശഷം െയഹൂദയുെട മരുമകളായ
താമാർ അവെന്റ രണ്ടു പു്രതന്മാരായ
േഫെരസ്സ,് േസരഹ് എന്നിവർക്കു
ജന്മംനൽകി.
അങ്ങെന െയഹൂദയ്ക്ക് ആെക അഞ്ചു
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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5 േഫെരസ്സിെന്റപു്രതന്മാർ:
െഹേ്രസാൻ,ഹാമൂൽ

6 േസരഹിെന്റപു്രതന്മാർ:
സി്രമി, ഏഥാൻ, േഹമാൻ, കൽേക്കാൽ,
ദാരാ*—ആെകഅഞ്ചുേപർ.

7കർമിയുെട പു്രതൻ:
അർപ്പിതവസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കി
എടുക്കുകയും അതുമൂലം യേഹാവയുെട
നിേരാധനം ലംഘിക്കുകയും
െചയ്ത് ഇ്രസാേയലിന് കഷ്ടത
വരുത്തിെവച്ചവനായആഖാൻ.†

8ഏഥാെന്റപു്രതൻ:
അസര്യാവ്.

9െഹേ്രസാനു ജനിച്ച പു്രതന്മാർ:
െയരഹ്മേയൽ, രാം, െകലൂബായി.‡
െഹേ്രസാെന്റ മകനായ രാംമുതൽ

10രാംഅമ്മീനാദാബിെന്റപിതാവായിരുന്നു.
അമ്മീനാദാബ് െയഹൂദാജനതയുെട
േനതാവായ നഹേശാെന്റ പിതാവും
ആയിരുന്നു.

11നഹേശാൻശല്മയുെട§പിതാവായിരുന്നു.
ശല്മാ േബാവസിെന്റപിതാവും.
12 േബാവസ്ഓേബദിെന്റപിതാവും,
ഓേബദ് യിശ്ശായിയുെട പിതാവുമായിരുന്നു.

13യിശ്ശായിആദ്യജാതനായഎലീയാബ്,

* 2:6 1 രാജാ. 4:31കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. ദർദാ † 2:7 കഷ്ടത
എന്നർഥം. മൂ.ഭാ. ആഖാർ, ഇത് േയാശുവയിൽആഖാൻ എന്നും
വിളിക്കെപ്പടുന്നു. ‡ 2:9 കാേലബ്, െകലൂബായി എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം. § 2:11 രൂത്ത.് 4:21 കാണുക. ചി.ൈക.്രപ.
ശൽേമാൻ
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രണ്ടാമൻഅബീനാദാബ,്
മൂന്നാമൻ ശിെമയാ, 14 നാലാമൻ
െനഥനേയൽ,
അഞ്ചാമൻരദ്ദായി, 15ആറാമൻഓെസം,
ഏഴാമൻ ദാവീദ,് എന്നിവരുെട
പിതാവായിരുന്നു.

16 െസരൂയയും അബീഗയിലും അവരുെട
സേഹാദരിമാരായിരുന്നു.
അബീശായിയും േയാവാബും
അസാേഹലും െസരൂയയുെട മൂന്നു
പു്രതന്മാരായിരുന്നു.

17 അബീഗയിൽ അമാസയുെട
മാതാവായിരുന്നു. അവെന്റ പിതാവ്
യിശ്മാേയല്യനായ േയെഥർആയിരുന്നു.

െഹേ്രസാെന്റ മകനായകാേലബ്
18 െഹേ്രസാെന്റ മകനായ കാേലബിന് തെന്റ
ഭാര്യയായഅസൂബയിലുംെയരിേയാത്തിലും*
പു്രതന്മാർജനിച്ചിരുന്നു.
േയെശർ, േശാബാബ്, അർേദാൻ
എന്നിവർ െയരിേയാത്തിൽ ജനിച്ച
പു്രതന്മാരായിരുന്നു.

19 അസൂബ മരിച്ചേപ്പാൾ കാേലബ്
എ്രഫാത്തിെന വിവാഹംകഴിച്ച . അവൾഹൂർ
എന്നമകനു ജന്മംനൽകി.
20 ഹൂർ ഊരിയുെട പിതാവും ഊരി
െബസേലലിെന്റപിതാവുംആയിരുന്നു.

* 2:18 അഥവാ, കാേലബിന് തെന്റ ഭാര്യയായ അസൂബയിൽ
െയരിേയാത്ത്എന്നു േപരുള്ളഒരു മകൾഉണ്ടായിരുന്നു. മൂ.ഭാ.ഈ
്രപേയാഗത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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21പിെന്നെഹേ്രസാൻഗിെലയാദിെന്റപിതാവായ
മാഖീരിെന്റമകെളവിവാഹംകഴിച്ച ;അേപ്പാൾ
െഹേ്രസാന് അറുപതു വയസ്സായിരുന്നു.
അവൾെസഗൂബ്എന്നമകനു ജന്മംനൽകി.
22 െസഗൂബ് യായീരിെന്റ പിതാവായിരുന്നു.
യായീർ ഗിെലയാദിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നു
പട്ടണങ്ങൾക്ക്അധിപനായിരുന്നു.

23 (എന്നാൽ, െഗശൂരും അരാമുംകൂടി
ഹാേവാത്ത-്യായീരും† െകനാത്തും
അതിനുചുറ്റ മുള്ള അധിനിേവശങ്ങള ം
പിടിച്ചടക്കി—ആെക അറുപതു
പട്ടണങ്ങൾ.)
ഇവെരല്ലാം ഗിെലയാദിെന്റ പിതാവായ
മാഖീരിെന്റപിൻഗാമികളായിരുന്നു.

24 കാേലബ-്എ്രഫാത്താ എന്ന
പട്ടണത്തിൽെവച്ച് െഹേ്രസാെന്റ
മരണേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയായ
അബീയാ ഒരു മകനു ജന്മംനൽകി.
അവനാണ് െതേക്കാവയുെട പിതാവായ‡
അശ്ഹൂർ.
െഹേ്രസാെന്റ മകനായ െയരഹ്മേയൽ

25 െഹേ്രസാെന്റ ആദ്യജാതനായ
െയരഹ്മേയലിെന്റപു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതനായ രാം, ബൂനാ, ഓെരൻ,
ഓെസം, അഹീയാവ.് 26 െയരഹ്മേയലിന്
അതാര എന്ന േപരുള്ള മെറ്റാരു ഭാര്യ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഓനാമിെന്റ
അമ്മയായിരുന്നു.

† 2:23 അഥവാ,ഹാേവാത്ത്എന്നപട്ടണവും ‡ 2:24 അതായത്,
ഭരണാധിപൻ
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27 െയരഹ്മേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ രാമിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
മയസ്,യാമിൻ,ഏെക്കർ.

28ഓനാമിെന്റപു്രതന്മാർ:
ശമ്മായി,യാദാ.
ശമ്മായിയുെട പു്രതന്മാർ:
നാദാബ്, അബീശൂർ. 29 അബീശൂരിെന്റ
ഭാര്യയ്ക്ക് അബീഹയീൽ എന്നു
േപരായിരുന്നു. അവൾ അയാള െട രണ്ടു
പു്രതന്മാർക്കു ജന്മംനൽകി: അഹ്ബാൻ,
േമാലീദ്.

30നാദാബിെന്റപു്രതന്മാർ:
േസലദ്, അപ്പയീം. േസലദ് പു്രതന്മാരില്ലാെത
മരിച്ച .

31അപ്പയീമിെന്റപു്രതൻ:
േശശാെന്റ പിതാവായ യിശി; േശശാൻ
അഹ്ലായിമിെന്റപിതാവായിരുന്നു.

32 ശമ്മായിയുെട സേഹാദരനായ യാദയുെട
പു്രതന്മാർ:
േയെഥർ, േയാനാഥാൻ. േയെഥർ
പു്രതന്മാരില്ലാെത മരിച്ച .

33 േയാനാഥാെന്റപു്രതന്മാർ:
േപെലത്ത്,സാസാ.
ഇവർ െയരഹ്മേയലിെന്റ
പിൻഗാമികളായിരുന്നു.

34 േശശാന്ന് പു്രതിമാരല്ലാെത,
പു്രതന്മാരില്ലായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിന് ഈജിപ്റ്റ കാരനായ യർഹാ
എന്നു േപരായ ഒരു ദാസനുണ്ടായിരുന്നു.
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35 േശശാൻ തെന്റ ഭൃത്യനായ യർഹയ്ക്ക്
തെന്റ മകെള വിവാഹംകഴിച്ച െകാടുത്തു.
അവൾ അത്ഥായി എന്നു േപരുള്ള ഒരു
മകനു ജന്മംെകാടുത്തു.

36അത്ഥായി നാഥാെന്റപിതാവായിരുന്നു,
നാഥാൻസാബാദിെന്റപിതാവും.
37സാബാദ്എഫ്ലാലിെന്റപിതാവ്,
എഫ്ലാൽഓേബദിെന്റപിതാവ.്
38ഓേബദ് േയഹുവിെന്റപിതാവ്,
േയഹുഅസര്യാവിെന്റപിതാവ.്
39അസര്യാവ് േഹെലസ്സിെന്റപിതാവ,്
േഹെലസ്എെലയാശയുെട പിതാവ്.
40എെലയാശസിസ്മായിയുെട പിതാവ്,
സിസ്മായി ശല്ല മിെന്റപിതാവ്.
41ശല്ല ം െയക്കമ്യാവിെന്റപിതാവ,്
െയക്കമ്യാവ്എലീശാമയുെട പിതാവ്.
കാേലബിെന്റകുടുംബങ്ങൾ:

42 െയരഹ്മേയലിെന്റ സേഹാദരനായ
കാേലബിെന്റപു്രതന്മാർ:
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യജാതനും സീഫിെന്റ
പിതാവുമായ േമശാ,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതനും െഹേ്രബാെന്റ
പിതാവുമായ മാേരശാ.

43െഹേ്രബാെന്റപു്രതന്മാർ:
േകാരഹ്,തപ്പ ഹ,് േരെക്കം, േശമാ.

44 േശമാ രഹമിെന്റപിതാവായിരുന്നു,
രഹം േയാർെക്കയാമിെന്റപിതാവും.
േരെക്കംശമ്മായിയുെട പിതാവായിരുന്നു.
45ശമ്മായിയുെട പു്രതനായിരുന്നു മാേവാൻ,



1 ദിനവൃത്താന്തം 2:46 xiii 1 ദിനവൃത്താന്തം 2:53

മാേവാൻ േബത്ത-്സൂരിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു.

46കാേലബിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായഏഫാ,
ഹാരാൻ, േമാസ, ഗാേസസ് എന്നിവരുെട
മാതാവായിരുന്നു.
ഹാരാൻഗാേസസിെന്റപിതാവായിരുന്നു.

47യാഹ്ദയുെട പു്രതന്മാർ:
േരെഗം, േയാഥാം, േഗശാൻ, േപെലത,് ഏഫാ,
ശയഫ.്

48കാേലബിെന്റ െവപ്പാട്ടിയായ മയഖാ
േശെബർ, തിർഹന എന്നിവരുെട
മാതാവായിരുന്നു.

49 അവൾക്ക് മദ്മന്നയുെട പിതാവായ
ശയഫിനും
മക്േബനയുെടയും ഗിെബയയുെടയും
പിതാവായ െശവായ്ക്കും ജന്മംനൽകി.

കാേലബിന്അക്സാഎന്നു േപരുള്ളഒരു മകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

50 ഇവരായിരുന്നു കാേലബിെന്റ
പിൻഗാമികൾ.

എ്രഫാത്തയുെട ആദ്യജാതനായ ഹൂരിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ പിതാവായ
േശാബാൽ, 51 േബത്ലേഹമിെന്റ പിതാവായ
ശല്മാ, േബത്ത-്ഗാേദരിെന്റ പിതാവായ
ഹാേരഫ.്

52 കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ പിതാവായ
േശാബാലിെന്റപിൻഗാമികൾഇവരായിരുന്നു:
ഹാേരാെവയും മനഹത്ത് കുലത്തിെന്റ
പകുതിയും. 53 കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ
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ഗണങ്ങൾ: യി്രതീയരും പൂത്യരും
ശൂമാത്യരും മി്രശായരും ആയിരുന്നു.
ഇവരിൽനിന്നു േസാരാത്യരും
എസ്താേവാല്യരും ഉത്ഭവിച്ച .

54ശല്മയുെട പിൻഗാമികൾ:
േബത്ലേഹം, െനേതാഫാത്യർ, അേ്രതാത്ത-്
േബത്ത-്േയാവാബ്, മനഹത്തിെന്റപകുതി,
െസാര്യർ, 55 യേബ്ബസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന
േവദജ്ഞരുെട§ കുടുംബങ്ങൾ: തിരാത്യർ,
ശിെമയാത്യർ, സൂഖാത്യർ എന്നിവരാണ്.
േരഖാബ്യകുടുംബത്തിെന്റ പിതാവായ
ഹമാത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച േകന്യർ
ഇവരാണ.്

3
ദാവീദിെന്റപു്രതന്മാർ

1 െഹേ്രബാനിൽെവച്ച ദാവീദിനു ജനിച്ച
പു്രതന്മാർഇവരാണ:്

ആദ്യജാതൻ െയ്രസീൽക്കാരി
അഹീേനാവമിെന്റ മകനായ അമ്േനാൻ
ആയിരുന്നു.
രണ്ടാമൻ കർേമൽക്കാരിയായ
അബീഗയിലിെന്റ മകൻ ദാനീേയൽ.

2മൂന്നാമൻ െഗശൂർ രാജാവായതൽമായിയുെട
മകളായ മയഖായുെട മകൻഅബ്ശാേലാം.
നാലാമൻഹഗ്ഗീത്തിൽജനിച്ചഅേദാനിയാവ.്
3 അഞ്ചാമൻ അബീതാലിെന്റ മകനായ
െശഫത്യാവ്.

§ 2:55 മൂ.ഭാ. െസാേപരിം
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ആറാമൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യ എഗ്ലായിൽ
ജനിച്ചയിത് െരയാം.

4 ദാവീദ് ഏഴുവർഷവും ആറുമാസവും
ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന
െഹേ്രബാനിൽെവച്ച് അേദ്ദഹത്തിനു
ജനിച്ച പു്രതന്മാരാണ് ഇവർ
ആറുേപരും.

ദാവീദ് െജറുശേലമിൽ
മുപ്പത്തിമൂന്നുവർഷം ഭരണംനടത്തി,
5അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹത്തിനു ജനിച്ച
മക്കൾഇവരാണ:്

ശമ്മൂവാ,* േശാബാബ,് നാഥാൻ, ശേലാേമാൻ.
ഇവർ നാലുേപരും അമ്മീേയലിെന്റ മകൾ
േബത്ത-്േശബയിൽ†ജനിച്ച .

6 യിബ്ഹാർ, എലീശാമ,‡ എലീേഫെലത്ത്,
7 േനാഗഹ,് േനെഫഗ,് യാഫിയ, 8 എലീശാമ,
എല്യാദാ, എലീേഫെലത്ത് എന്നീ
ഒൻപതുേപർ.

9 ദാവീദിനു െവപ്പാട്ടിമാരിൽ ജനിച്ച
പു്രതന്മാെര കൂടാെതയുള്ള
പു്രതന്മാരാണ് ഇവെരല്ലാം. താമാർ
അവരുെടസേഹാദരിയായിരുന്നു.

* 3:5 മൂ.ഭാ. ശിെമയാ, ശമ്മൂവാ എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
† 3:5 മൂ.ഭാ. േബത്ത-്ശൂവാ; േബത്ത-്േശബഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരു
അക്ഷരവിന്യാസം. 2ശമു. 11:3കാണുക. ‡ 3:6 2ശമു. 5:15;1
ദിന. 14:5കാണുക. ചി.ൈക.്രപ.ഏലീശുവാ
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െയഹൂദാരാജാക്കന്മാർ
10 ശേലാേമാെന്റ മകൻ ആയിരുന്നു
െരഹെബയാം
െരഹെബയാമിെന്റ മകൻഅബീയാവ,്
അബീയാവിെന്റ മകൻആസാ,
ആസായുെട മകൻെയേഹാശാഫാത്ത്,
11െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ മകൻെയേഹാരാം,
െയേഹാരാമിെന്റ§ മകൻഅഹസ്യാവ,്
അഹസ്യാവിെന്റ മകൻ േയാവാശ,്
12 േയാവാശിെന്റ മകൻഅമസ്യാവ,്
അമസ്യാവിെന്റ മകൻഅസര്യാവ,്
അസര്യാവിെന്റ മകൻ േയാഥാം,
13 േയാഥാമിെന്റ മകൻആഹാസ,്
ആഹാസിെന്റ മകൻഹിസ്കിയാവ,്
ഹിസ്കിയാവിെന്റ മകൻമനെശ്ശ,
14മനെശ്ശയുെട മകൻആേമാൻ,
ആേമാെന്റ മകൻ േയാശിയാവ്
15 േയാശിയാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതനായ േയാഹാനാൻ,
രണ്ടാമൻ െയേഹായാക്കീം,
മൂന്നാമൻസിെദക്കീയാവ,്
നാലാമൻശല്ല ം.

16െയേഹായാക്കീമിെന്റപിൻഗാമികൾ:
അേദ്ദഹത്തിെന്റമകൻെയെഖാന്യാവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരൻ*
സിെദക്കീയാവും.

്രപവാസാനന്തരമുള്ളരാജകീയവംശാവലി

§ 3:11 മൂ.ഭാ. േയാരാം, െയേഹാരാം എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
* 3:16 മൂ.ഭാ. മകൻ; 2 ദിന. 36:10കാണുക.
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17 ബന്ദികളാക്കെപ്പട്ട െയെഖാന്യാവിെന്റ
പിൻഗാമികൾ:
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ െശയൽത്തിേയൽ,

18 മൽക്കീരാം, െപദായാവ്, െശനസ്സർ,
െയക്കമ്യാവ,് േഹാശാമ, െനദാെബയാ.

19െപദായാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
െസരൂബ്ബാേബലും ശിെമയിയും.
െസരൂബ്ബാേബലിെന്റപു്രതന്മാർ:
െമശുല്ലാമും ഹനന്യാവും. െശേലാമീത്ത്
അവരുെട സേഹാദരി ആയിരുന്നു.
20 മറ്റ് അഞ്ചുേപരുംകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു:
ഹശൂബാ, ഓെഹൽ, േബെരഖ്യാവ്,
ഹസദ്യാവ,്യൂശബ-്േഹെസദ.്

21ഹനന്യാവിെന്റപിൻഗാമികൾ:
െപലത്യാവ്, െയശയ്യാവ,് െരഫായാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ, അർന്നാെന്റ പു്രതന്മാർ,
ഓബദ്യാവിെന്റ പു്രതന്മാർ, െശഖന്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ.

22െശഖന്യാവിെന്റപിൻഗാമികൾ:
െശമയ്യാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ മക്കള ം:
ഹത്തൂശ,് യിഗാൽ, ബാരീഹ്, െനയര്യാവ്,
ശാഫാത്ത് എന്നിവരും—ഇങ്ങെന
ആറുേപർ.

23െനയര്യാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
എേല്യാേവനായി, ഹിസ്കിയാവ,്
അ്രസീക്കാം—ഇങ്ങെനമൂന്നുേപർ.

24എേല്യാേവനായിയുെട പു്രതന്മാർ:
േഹാദവ്യാവ്, എല്യാശീബ,് െപലായാഹ്,
അക്കൂബ,് േയാഹാനാൻ, െദലായാവ,്
അനാനി—ഇങ്ങെനഏഴുേപർ.
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4
െയഹൂദയുെട മറ്റ കുലങ്ങൾ

1െയഹൂദയുെട പിൻഗാമികൾ:
േഫെരസ്, െഹേ്രസാൻ, കർമി, ഹൂർ,
േശാബാൽ.

2 േശാബാലിെന്റ മകനായ െരയായാവ്
യഹത്തിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; യഹത്ത്
അഹൂമായിയുെടയും ലാഹദിെന്റയും
പിതാവും. േസാരാത്യകുലങ്ങൾ
ഇവരായിരുന്നു.

3ഏതാമിെന്റപു്രതന്മാർ*ഇവരായിരുന്നു:
െയ്രസീൽ, യിശ്മാ, യിദ്ബാശ്. അവരുെട
സേഹാദരിയായിരുന്നു ഹെസ്സെലേല്പാനി.
4 െപനൂേവൽ െഗേദാരിെന്റയും
ഹൂശായുെട പിതാവായ ഏെസറിെന്റയും
പിതാവായിരുന്നു.

േബത്ലേഹമിെന്റ പിതാവും† എ്രഫാത്തയുെട
ആദ്യജാതനുമായ ഹൂരിെന്റ പിൻഗാമികൾ
ഇവരായിരുന്നു.

5 െതേക്കാവയുെട പിതാവായ അശ്ഹൂരിന്
േഹലാ, നയരാ എന്നീ രണ്ടു
ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു.

6 അശ്ഹൂരിെന്റ പു്രതന്മാരായ അഹുസ്സാം,
േഹെഫർ, േതമനി, ഹായഹസ്താരി
എന്നിവർക്ക് നയരാ ജന്മംനൽകി.
നയരായുെട പിൻഗാമികൾഇവരായിരുന്നു.

7 േഹലയുെട പു്രതന്മാർ:

* 4:3 മൂ.ഭാ. പിതാക്കന്മാർ † 4:4 േദശെത്ത ഭരണനായകൻ
എന്നർഥം.
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േസെരത്ത്, െയേസാഹർ, എത്നാൻ,
േകാസ.് 8ഈ േകാസ് ആനൂബിെന്റയും
േസാേബബയുെടയും ഹാരൂമിെന്റ മകനായ
അഹർേഹലിെന്റ കുലങ്ങള െടയും
പിതാവായിരുന്നു.

9 യേബ്ബസ്‡ തെന്റ സേഹാദരന്മാെരക്കാൾ
അധികം ബഹുമാന്യനായിരുന്നു. “ഞാൻ
അവെന േവദനേയാെട ്രപസവിച്ച ” എന്നു
പറഞ്ഞ് അവെന്റ അമ്മ അവന് യേബ്ബസ്
എന്നു േപരിട്ട . 10 യേബ്ബസ് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവേത്താട്ഈവിധംഅേപക്ഷിച്ച : “ൈദവേമ,
അവിടന്ന് എെന്ന അനു്രഗഹിക്കുകയും എെന്റ
േദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ വിപുലമാക്കുകയും
െചയ്യണേമ! അവിടെത്ത ൈക എേന്നാെടാപ്പം
ഉണ്ടായിരിക്കേണ! എെന്ന വിപത്തുകളിൽനിന്നു
കാത്തുെകാള്ളണേമ, അങ്ങെന ഞാൻ
േവദനകളിൽനിന്നു േമാചിതനാകെട്ട.” ൈദവം
അേദ്ദഹത്തിെന്റഅേപക്ഷൈകെക്കാണ്ടു.

11 ശൂഹയുെട സേഹാദരനായ െകലൂബ്
െമഹീറിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; അയാൾ
എസ്േതാെന്റ പിതാവും 12 എസ്േതാൻ
േബത്ത-്രാഫയുെടയും പാേസഹയുെടയും
ഈർ-നാഹാശിെന്റ§ പിതാവായ
െതഹിന്നയുെടയും പിതാവായിരുന്നു. ഇവർ
േരഖയുെട പിൻഗാമികളായിരുന്നു.

‡ 4:9 യേബ്ബസ് എന്ന പദം, േവദന എന്നതിനുള്ള

എ്രബായപദേത്താടുസാമ്യമുണ്ട്. § 4:12 അഥവാ,നാഹാശിെന്റ
പട്ടണം
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13െകനസ്സിെന്റപു്രതന്മാർ:
ഒത്നിേയൽ, െസരായാവ്.
ഒത്നിേയലിെന്റപു്രതന്മാർ:
ഹഥത്ത്, െമേയാേനാഥയി.*

14 െമേയാേനാഥയി ഒ്രഫയുെട
പിതാവായിരുന്നു.

െസരായാവ് േയാവാബിെന്റപിതാവായിരുന്നു,
േഗ-ഹരാശീമിെന്റ† പിതാവും
ആയിരുന്നു. േഗ-ഹരാശീമിെല
നിവാസികൾ കരകൗശലേവലയിൽ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളതിനാൽ ആ നഗരത്തിന്
ആേപരു ലഭിച്ച .

15 െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
ഈരു,ഏലാ,നായം.
ഏലയുെട പു്രതൻ:
െകനസ്സ്.

16െയഹെല്ലേലലിെന്റപു്രതന്മാർ:
സീഫ്,സീഫാ,തിര്യാ,അസെരേയൽ.

17എ്രസയുെട പു്രതന്മാർ:
േയെഥർ, േമെരദ,്ഏെഫർ,യാേലാൻ.
േമെരദിെന്റ ഭാര്യമാരിൽ ഒരുവൾ, മിര്യാം,
ശമ്മായി, എസ്െതേമാവയുെട പിതാവായ
യിശ്ബഹ് എന്നിവർക്ക് ജന്മംനൽകി.
18 ഫറേവാെന്റ പു്രതിയും േമെരദിെന്റ
ഭാര്യയുമായ ബിഥ്യയുെട മക്കൾ
ഇവരായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ, െയഹൂദാേഗാ്രതജയായ

* 4:13 ചി.ൈക.്രപ. ഈ വാക്ക് കാണുന്നില്ല † 4:14
കരകൗശലേവലയിൽൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരുെടതാഴ്വരഎന്നർഥം.
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ഭാര്യ, െഗേദാരിെന്റ പിതാവായ യാെരദ്,
േസാേഖാവിെന്റ പിതാവായ േഹെബർ,
സേനാഹയുെട പിതാവായ െയക്കൂഥീേയൽ
എന്നിവർക്ക് ജന്മംനൽകി.

19 േഹാദീയായുെട ഭാര്യയായിരുന്നു നഹമിെന്റ
സേഹാദരി.അവള െട പു്രതന്മാർ:
ഗർമ്യനായ െകയീലയുെട പിതാവ്,
മാഖാത്യനായഎസ്െതേമാവ,

20ശീേമാെന്റപു്രതന്മാർ:
അമ്േനാൻ, രിന്നാ,ബൻ-ഹാനാൻ,തീേലാൻ,
യിശിയുെട പിൻഗാമികൾ:
േസാേഹത്തും െബൻ-േസാേഹത്തും,

21 െയഹൂദയുെട മകനായ േശലഹിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
േലഖയുെട പിതാവായ ഏർ,
മാേരശയുെടയും ബത്ത്-അശ്േബയയിെല
ശണവസ്്രതെത്താഴിലാളി കുലങ്ങള െടയും
പിതാവായലദാ,

22 െകാേസബാ നിവാസികളായ
േയാക്കീം, േമാവാബിെലയും
യശൂബി-െലേഹമിെലയും
ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്ന േയാവാശും
സാരാഫും. (്രപാചീനകാലെത്ത
േരഖകളിൽനിന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണിവ).
23 അവർ െനതായീമിലും െഗേദരയിലും
താമസിച്ചിരുന്ന കളിമൺപാ്രത
നിർമാതാക്കളായിരുന്നു. അവർ അവിെട
താമസിച്ച് രാജാവിനുേവണ്ടി േവല
െചയ്തിരുന്നു.

ശിെമേയാൻ
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24ശിെമേയാെന്റപിൻഗാമികൾ:
െനമൂേവൽ, യാമിൻ, യാരീബ്, േസരഹ,്
ശാവൂൽ.

25 ശല്ല ം ശാവൂലിെന്റ മകനായിരുന്നു.
മിബ്ശാം ശല്ല മിെന്റ മകനും മിശ്മാ
മിബ്ശാമിെന്റപൗ്രതനുംആയിരുന്നു.

26മിശ്മായുെട പിൻഗാമികൾ:
ഹമ്മൂേവൽ മിശ്മായുെട മകൻ, സക്കൂർ
ഹമ്മൂേവലിെന്റ മകൻ, ശിെമയി
സക്കൂറിെന്റ മകൻ.

27 ശിെമയിക്ക് പതിനാറു പു്രതന്മാരും
ആറു പു്രതിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സേഹാദരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ
സന്താനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അവരുെട
കുലം െമാത്തത്തിൽ െയഹൂദാേഗാ്രതേത്താളം
സംഖ്യാബഹുലമായിത്തീർന്നില്ല. 28അവർ േബർ-
േശബയിലും േമാലാദായിലും ഹസർ-ശൂവാലിലും
29 ബിൽഹയിലും ഏെസമിലും േതാലാദിലും
30 െബഥൂേവലിലും േഹാർമയിലും സിക്ലാഗിലും
31 േബത-്മർക്കാേബാത്തിലും ഹസർ-
സൂസീമിലും േബത്-ബിരിയിലും ശയരയീമിലും
താമസിച്ചിരുന്നു. ദാവീദിെന്റ ഭരണകാലംവെര
ഇവ അവരുെട പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു. 32ഏതാം,
ആയിൻ, രിേമ്മാൻ, േതാെഖൻ, ആശാൻ എന്നീ
അഞ്ചു പട്ടണങ്ങള ം 33 അവയ്ക്കു ചുറ്റ മുള്ള
്രഗാമങ്ങള ം ബാൽവെരയുള്ള‡ പട്ടണങ്ങള ം
അവരുേടതായിരുന്നു. ഇവയായിരുന്നുഅവരുെട

‡ 4:33 േയാശു. 19:8കാണുക. ചി.ൈക.്രപ.ബാലാത്തുവെരയുള്ള
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അധിനിേവശസ്ഥലങ്ങൾ.

അവർഒരുവംശാവലിയും േരഖെപ്പടുത്തി
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു:

34െമേശാബാബ,്യമ്െളക്ക,്
അമസ്യാവിെന്റ മകനായ േയാശാ 35 േയാേവൽ,
അസീേയലിെന്റ മകനായ െസരായാവിെന്റ
മകനായ േയാശിബ്യാവിെന്റ മകനായ േയഹു,

36 എേല്യാേവനായി, യയേക്കാബാ,
യേശാഹായാവ,്
അസായാവ്, അദീേയൽ, യസീമിേയൽ,
െബനായാവ,്

37െശമയ്യാവിെന്റ മകനായശി്രമിയുെട മകനായ
െയദായാവിെന്റ മകനായ അേല്ലാെന്റ
മകനായശിഫിയുെട മകനായസീസാ.

38 മുകളിൽ േപരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
ഇവർ അവരവരുെട കുലങ്ങൾക്കു
നായകന്മാരായിരുന്നു.

അവരുെട കുടുംബങ്ങൾ അത്യധികമായി
വർധിച്ച ; 39 അവർ തങ്ങള െട മൃഗങ്ങൾക്കു
േമച്ചിൽപ്പ റം അേന്വഷിച്ച,് താഴ്വരയ്ക്കും
കിഴേക്കാട്ട,് െഗേദാരിെന്റ കവാടംവെര
കടന്നുെചന്നു. 40അവർ അവിെട സമൃദ്ധമായ
നല്ല േമച്ചിൽപ്പ റം കെണ്ടത്തി. ആ ഭൂ്രപേദശം
വിസ്തൃതവും സമാധാനപൂർണവും ശാന്തവും
ആയിരുന്നു. മുമ്പ് ഹാം വംശക്കാരിൽ ചിലർ
അവിെടതാമസിച്ചിരുന്നു.



1 ദിനവൃത്താന്തം 4:41 xxiv 1 ദിനവൃത്താന്തം 5:1

41 േപരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആള കൾ
െയഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കിയാവിെന്റകാലത്ത്
അവിേടക്കു കടന്നുെചന്നു; അവിെട
ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാംവംശജെരയും െമയൂന്യെരയും
അവരുെട ഭവനങ്ങളിൽക്കയറി ആ്രകമിച്ച്
നിേശ്ശഷം നശിപ്പിച്ച . അത് ഇന്നുവെരയും
െതളിവായിരിക്കുന്നു. തങ്ങള െട
മൃഗഗണങ്ങൾക്കു സമൃദ്ധമായ േമച്ചിൽപ്പ റം
ഉണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവർ അവിെട
താമസമുറപ്പിച്ച . 42 ഈ ശിെമേയാന്യരിൽ
അഞ്ഞൂറുേപർ യിശിയുെട പു്രതന്മാരായ
െപലത്യാവ്, െനയര്യാവ്, െരഫായാവ,് ഉസ്സീേയൽ
എന്നിവരുെട േനതൃത്വത്തിൽ മലനിരയിലുള്ള
രാജ്യമായ േസയീരിെന ആ്രകമിച്ച .
43 രക്ഷെപ്പട്ടവരിൽ അവിെട േശഷിച്ചിരുന്ന
അമാേലക്യെര അവർ െകാെന്നാടുക്കി. അവർ
ഇന്നുവെരഅവിെട ജീവിച്ച േപാരുന്നു.

5
രൂേബൻ

1 ഇ്രസാേയലിെന്റ ആദ്യജാതനായ
രൂേബെന്റ പു്രതന്മാർ (ആദ്യജാതൻ
അവനായിരുന്നു, എന്നാൽ അവൻ
തെന്റ പിതാവിെന്റ കിടക്ക
അശുദ്ധമാക്കിയതിനാൽ േജ്യഷ്ഠൻ
എന്നനിലയിൽ അവനു ലഭിേക്കണ്ട
അവകാശങ്ങൾ, ഇ്രസാേയലിെന്റ
മകനായേയാേസഫിെന്റപു്രതന്മാർക്കു
നൽകെപ്പട്ട ; അതുെകാണ്ട്
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തെന്റ ജന്മാവകാശ്രപകാരമുള്ള
സ്ഥാനം വംശാവലി േരഖകളിലും
അവനു ലഭിച്ചില്ല. 2 െയഹൂദാ
തെന്റ സേഹാദരന്മാരിൽെവച്ച്
ഏറ്റവും ്രപബലനായിരുന്നു; ഒരു
ഭരണാധിപനും അവനിൽനിന്നാണ്
ഉണ്ടായത;് എന്നിരുന്നാലും
േജ്യഷ്ഠാവകാശങ്ങൾ േയാേസഫിനു
ലഭിച്ച ) — 3 ഇ്രസാേയലിെന്റ
ആദ്യജാതനായ രൂേബെന്റപു്രതന്മാർ:

ഹാേനാക്ക്,ഫല്ല , െഹേ്രസാൻ,കർമി.
4 േയാേവലിെന്റപു്രതന്മാർ:
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ െശമയ്യാവ,്
െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ േഗാഗ,്
േഗാഗിെന്റ മകൻ ശിെമയി, 5 ശിെമയിയുെട
മകൻമീഖാ,
മീഖായുെട മകൻ െരയായാവ,്
െരയായാവിെന്റ മകൻബാൽ,

6 ബാലിെന്റ മകൻ െബേയരാ,
അയാെള അശ്ശ ർരാജാവായ
തിഗ്ലത്ത-്പിേലസർ* ്രപവാസിയായി
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. െബേയരാ
രൂേബന്യരുെട നായകനായിരുന്നു.

7 അവരുെട വംശാവലിേരഖകളിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്ന്രപകാരം കുലമനുസരിച്ച്
അവരുെടബന്ധുക്കൾ:
തലവനായ െയയീേയൽ, െസഖര്യാവ,്

* 5:6 മൂ.ഭാ. തിഗ്ലത്ത-്പിൽേനസർ, തിഗ്ലത്ത-്പിേലസർ
എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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8 േയാേവലിെന്റ മകനായ േശമയുെട
മകനായആസാസിെന്റ മകൻ േബലാ.

അവർ അേരാേയർമുതൽ െനേബാവും
ബാൽ-െമേയാനുംവെരയുള്ള ്രപേദശങ്ങളിൽ
താമസിച്ചിരുന്നു. 9 ഗിെലയാദിൽ അവരുെട
കന്നുകാലികൾ ഏറ്റവും െപരുകിയിരുന്നതിനാൽ
കിഴേക്കാട്ട് മരുഭൂമിയുെട അതിരുവെരയും
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെരയും ഉള്ള ഭൂ്രപേദശങ്ങൾ
അവർൈകവശെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.

10 ശൗലിെന്റ ഭരണകാലത്ത് അവർ
ഹ്രഗീയിമ്യേരാടു യുദ്ധത്തിേലർെപ്പട്ട . ഹ്രഗീയിമ്യർ
അവരുെട ൈകയാൽ േതാൽപ്പിക്കെപ്പട്ട .
ഗിെലയാദിനു കിഴക്ക് ഹ്രഗീയിമ്യർക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്ന അധിനിേവശങ്ങെളല്ലാം അവർ
ൈകവശമാക്കി.

ഗാദ്
11 ഗാദ്യർ രൂേബന്യർക്ക് അടുത്ത്
ബാശാനിൽ സൽക്കാവെര
അധിവസിച്ചിരുന്നു.

12 േയാേവൽ ആയിരുന്നു ബാശാനിെല
അവരുെടതലവൻ. രണ്ടാമൻശാഫാം,പിെന്ന
യനായിയും ശാഫാത്തും.

13കുടുംബവഴിക്ക്അവരുെടബന്ധുക്കളായവർ
എല്ലാവരുംകൂടി
മീഖാേയൽ, െമശുല്ലാം, േശബ, േയാരായി,
യക്കാൻ, സീയ, ഏെബർ എന്നീ ഏഴുേപർ
ഉണ്ടായിരുന്നു.
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14 ഹൂരിയുെട മകനായ അബീഹയീലിെന്റ
പു്രതന്മാർ ഇവരായിരുന്നു. ഹൂരി
യാേരാഹയുെട മകൻ, യാേരാഹ
ഗിെലയാദിെന്റ മകൻ, ഗിെലയാദ്
മീഖാേയലിെന്റ മകൻ, മീഖാേയൽ
െയശീശയുെട മകൻ, െയശീശ
യഹേദായുെട മകൻ, യഹേദാ ബൂസിെന്റ
മകൻ.

15 ഗൂനിയുെട മകനായ അബ്ദിേയലിെന്റ
മകൻ അഹി അവരുെട
കുടുംബത്തലവനായിരുന്നു.

16 ഗിെലയാദിലും ബാശാനിലും
അതിേനാടുേചർന്നുള്ള ്രഗാമങ്ങളിലും
ശാേരാനിെല പുൽപ്പ റങ്ങളിൽ അവർ
െചെന്നത്തിയിടേത്താളം ഭാഗങ്ങളിലും ഗാദ്യർ
താമസിച്ചിരുന്നു.

17 െയഹൂദാരാജാവായ േയാഥാമിെന്റയും
ഇ്രസാേയൽരാജാവായെയാേരാെബയാമിെന്റയും
ഭരണകാലെത്ത വംശാവലിേരഖകളിൽ
ഇവെയല്ലാം േചർത്തിരുന്നു.

18 രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും മനെശ്ശയുെട
അർധേഗാ്രതത്തിനുംകൂടി യുദ്ധസജ്ജരായ
44,760 ഭടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നല്ല
കായികേശഷിയുള്ളവരും വാള ം പരിചയും
അമ്പും വില്ല ം ്രപേയാഗിക്കാൻ ്രപാപ്തരും നല്ല
ആേയാധനപരിശീലനം േനടിയവരും ആയിരുന്നു.
19 അവർ ഹ്രഗീയിമ്യേരാടും െയതൂർ, നാഫീശ,്
േനാദാബ് എന്നിവേരാടും യുദ്ധം നടത്തി.
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20 യുദ്ധംനടന്നുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അവർ
ൈദവേത്താടു നിലവിളിച്ച ; അവർ ൈദവത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചതുെകാണ്ട് അവിടന്ന് അവരുെട
്രപാർഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമരുളി: ഹ്രഗീയിമ്യെരയും
അവരുെട എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികെളയും ൈദവം
അവരുെട ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച . 21 അവർ
ഹ്രഗീയിമ്യരുെട മൃഗസമ്പത്തു പിടിെച്ചടുത്തു—
അൻപതിനായിരം ഒട്ടകം, രണ്ടരലക്ഷം
ആട്, രണ്ടായിരം കഴുത എന്നിവെയത്തെന്ന.
ഒരുലക്ഷം ആള കെളയും അവർ അടിമകളായി
പിടിച്ച . 22 യുദ്ധം ൈദവത്തിേന്റതായതിനാൽ
മറ്റനവധിേപരും െകാല്ലെപ്പട്ടവരായി വീണു.
അതിെനത്തുടർന്ന് ്രപവാസകാലംവെര അവർ
ആ ്രപേദശത്തുതാമസിച്ച .

മനെശ്ശയുെടഅർധേഗാ്രതക്കാർ
23 മനെശ്ശയുെട അർധേഗാ്രതത്തിെല
ജനങ്ങൾ അസംഖ്യമായിരുന്നു. ബാശാൻമുതൽ
ബാൽ-െഹർേമാനും െസനീരും െഹർേമാൻ
പർവതവുംവെരഅവർനിവസിച്ചിരുന്നു.

24 അവരുെട പിതൃഭവനത്തലവന്മാർ
ഇവരായിരുന്നു: ഏെഫർ, യിശി, എലീേയൽ,
അ്രസീേയൽ, യിെരമ്യാവ,് േഹാദവ്യാവ്,
യഹദീേയൽ. അവർ ധീരേയാദ്ധാക്കള ം
കീർത്തിേകട്ടവരുംതങ്ങള െടപിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരും ആയിരുന്നു. 25 എന്നാൽ അവർ
തങ്ങള െട പൂർവികരുെട ൈദവേത്താട്
അവിശ്വസ്തരായിത്തീർന്നു. ൈദവം
തങ്ങള െടമുമ്പിൽനിന്ന് ഉന്മൂലനംെചയ്ത
തേദ്ദശീയരായ ജനതകള െട േദവന്മാെര
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അവർ േസവിക്കുകയും ആ പരസംഗത്താൽ
തങ്ങെളത്തെന്ന മലിനമാക്കുകയും െചയ്തു.
26 അതിനാൽ ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവം—
തിഗ്ലത്ത-്പിേലസർ എന്നും അറിയെപ്പട്ടിരുന്ന—
അശ്ശ ർരാജാവായ പൂലിെന്റ മനസ്സിെന
ഉേത്തജിപ്പിച്ച . അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹം
രൂേബന്യെരയും ഗാദ്യെരയും മനെശ്ശയുെട
അർധേഗാ്രതക്കാെരയും ്രപവാസികളായി
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി. അേദ്ദഹം
അവെര ഹലഹിേലക്കും ഹാേബാരിേലക്കും
ഹാരയിേലക്കും േഗാസാൻ നദീതീരേത്തക്കും
െകാണ്ടുേപായി. അവിെട അവർ ഇന്നുവെര
താമസിച്ച വരുന്നു.

6
േലവി

1 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ:
െഗർേശാൻ, െകഹാത്ത്, െമരാരി.

2െകഹാത്തിെന്റപു്രതന്മാർ:
അ്രമാം,യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ.

3അ്രമാമിെന്റ മക്കൾ:
അഹേരാൻ, േമാശ, മിര്യാം.
അഹേരാെന്റപു്രതന്മാർ:
നാദാബ്, അബീഹൂ, എെലയാസാർ,
ഈഥാമാർ.

4 എെലയാസാർ ഫീെനഹാസിെന്റ
പിതാവായിരുന്നു.
ഫീെനഹാസ്അബീശൂവയുെട പിതാവും.
5അബീശൂവബുക്കിയുെട പിതാവും
ബുക്കി ഉസ്സിയുെട പിതാവും
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6ഉസ്സി െസരഹ്യാവിെന്റപിതാവും
െസരഹ്യാവ് െമരാേയാത്തിെന്റപിതാവും
7െമരാേയാത്ത്അമര്യാവിെന്റപിതാവും
അമര്യാവ്അഹീതൂബിെന്റപിതാവും
8അഹീതൂബ്സാേദാക്കിെന്റപിതാവും
സാേദാക്ക്അഹീമാസിെന്റപിതാവും
9അഹീമാസ്അസര്യാവിെന്റപിതാവും
അസര്യാവ് േയാഹാനാെന്റപിതാവും
10 േയാഹാനാൻ അസര്യാവിെന്റ പിതാവും
ആയിരുന്നു.
ശേലാേമാൻ പണികഴിപ്പിച്ച െജറുശേലം
ൈദവാലയത്തിൽ പുേരാഹിതനായി
േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഈ
അസര്യാവാണ.്

11അസര്യാവ്അമര്യാവിെന്റപിതാവും
അമര്യാവ്അഹീതൂബിെന്റപിതാവും
12അഹീതൂബ്സാേദാക്കിെന്റപിതാവും
സാേദാക്ക് ശല്ല മിെന്റപിതാവും
13ശല്ല ംഹിൽക്കിയാവിെന്റപിതാവും
ഹിൽക്കിയാവ്അസര്യാവിെന്റപിതാവും
14അസര്യാവ് െസരായാവിെന്റപിതാവും
െസരായാവ് െയേഹാസാദാക്കിെന്റ*
പിതാവുംആയിരുന്നു.

15 യേഹാവ െനബൂഖദ്േനസ്സർമൂലം
െയഹൂദ്യെയയും െജറുശേലമിെനയും
്രപവാസത്തിേലക്കു നയിച്ചേപ്പാൾ

* 6:14 െയസാദാക്ക,് െയേഹാസാദാക്ക്എന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം.
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െയേഹാസാദാക്കും ്രപവാസിയായി
അയയ്ക്കെപ്പട്ട .

16 േലവിയുെട പു്രതന്മാർ:
െഗർേശാം,† െകഹാത്ത,് െമരാരി.

17 െഗർേശാമിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േപരുകൾ
ഇവയാണ്:
ലിബ്നി,ശിെമയി.

18െകഹാത്തിെന്റപു്രതന്മാർ:
അ്രമാം,യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ.

19െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, മൂശി.

അവരുെടപൂർവികർേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
അനുസരിച്ച ള്ള േലവ്യകുലങ്ങൾ
ഇവയാണ്:

20െഗർേശാമിെന്റപിൻഗാമികൾ:
െഗർേശാമിെന്റ മകൻ ലിബ്നി, ലിബ്നിയുെട
മകൻയഹത്ത,്
യഹത്തിെന്റ മകൻ സിമ്മാ, 21 സിമ്മായുെട
മകൻ േയാവാഹ,്
േയാവാഹിെന്റ മകൻ ഇേദ്ദാ, ഇേദ്ദായുെട
മകൻ േസരഹ,്
േസരഹിെന്റ മകൻെയേഥരായി.

22െകഹാത്തിെന്റപിൻഗാമികൾ:
െകഹാത്തിെന്റ മകൻ അമ്മീനാദാബ,്
അമ്മീനാദാബിെന്റ മകൻ േകാരഹ,്
േകാരഹിെന്റ മകൻ അസ്സീർ, 23അസ്സീറിെന്റ
മകൻഎൽക്കാനാ,

† 6:16 െഗർേശാൻ, െഗർേശാംഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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എൽക്കാനായുെട മകൻ എബ്യാസാഫ,്
എബ്യാസാഫിെന്റ മകൻഅസ്സീർ.

24അസ്സീറിെന്റ മകൻ തഹത്ത്, തഹത്തിെന്റ
മകൻഊരിേയൽ,
ഊരിേയലിെന്റ മകൻ ഉസ്സീയാവ,്
ഉസ്സീയാവിെന്റ മകൻശാവൂൽ.

25എൽക്കാനായുെട പിൻഗാമികൾ:
അമാസായി,അഹീേമാത്ത.്
26 അഹീേമാത്തിെന്റ പു്രതൻ എൽക്കാനാ,
എൽക്കാനായുെട പു്രതൻ േസാഫായി,
േസാഫായിയുെട പു്രതൻ നഹത്ത,്

27നഹത്തിെന്റപു്രതൻഎലീയാബ്,
എലീയാബിെന്റ പു്രതൻ െയേരാഹാം,
െയേരാഹാമിെന്റപു്രതൻഎൽക്കാനാ,
എൽക്കാനായുെട മകൻശമുേവൽ.‡

28ശമുേവലിെന്റപു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതൻ േയാേവൽ,§
രണ്ടാമൻഅബീയാവ.്

29െമരാരിയുെട പിൻഗാമികൾ:
െമരാരിയുെട മകൻ മഹ്ലി, മഹ്ലിയുെട മകൻ
ലിബ്നി,
ലിബ്നിയുെട മകൻ ശിെമയി, ശിെമയിയുെട
മകൻഉസ്സ,

30 ഉസ്സയുെട മകൻ ശിെമയാ, ശിെമയയുെട
മകൻഹഗ്ഗീയാവ,്
ഹഗ്ഗീയാവിെന്റ മകൻഅസായാവ.്

‡ 6:27 1 ശമു. 1:19,20,1 ദിന. 6:33,34 കാണുക; മൂ.ഭാ. മകൻ
ശമുേവൽഎന്നതു കാണുന്നില്ല. § 6:28 1ശമു. 8:2;1 ദിന. 6:33
കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. േയാേവൽഎന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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ൈദവാലയസംഗീതജ്ഞർ
31 ഉടമ്പടിയുെട േപടകം െജറുശേലമിൽ
െകാണ്ടുവന്നു ്രപതിഷ്ഠിച്ചതിനുേശഷം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഗാനശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നതിനായി ദാവീദ് നിേയാഗിച്ചവർ
ഇവരാണ.് 32 ശേലാേമാൻ െജറുശേലമിൽ
യേഹാവയുെട ആലയം പണിയിക്കുന്നതുവെര
ഇവർ സമാഗമത്തിനുള്ള കൂടാരത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ശു്രശൂഷ
െചയ്തിരുന്നു. അവർക്കായി നിർണയിച്ചിരുന്ന
അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ
തങ്ങള െടചുമതലഅനുഷ്ഠിച്ച വന്നു.

33 തങ്ങള െട പു്രതന്മാേരാടുേചർന്ന് ആ
ശു്രശൂഷ െചയ്തിരുന്നവർഇവരാണ:്

െകഹാത്യരിൽനിന്ന്
ഗായകനായ േഹമാൻ,
ഇേദ്ദഹം ശമുേവലിെന്റ മകനായ
േയാേവലിെന്റ മകനായിരുന്നു.

34 ശമുേവൽ എൽക്കാനായുെട മകൻ,
എൽക്കാനാ െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ,
െയേരാഹാം എലീേയലിെന്റ മകൻ,
എലീേയൽ േതാഹയുെട മകൻ.

35 േതാഹ സൂഫിെന്റ മകൻ, സൂഫ്
എൽക്കാനായുെട മകൻ,
എൽക്കാന മഹത്തിെന്റ മകൻ, മഹത്ത്
അമാസായിയുെട മകൻ.

36 അമാസായി എൽക്കാനായുെട മകൻ,
എൽക്കാന േയാേവലിെന്റ മകൻ,
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േയാേവൽഅസര്യാവിെന്റ മകൻ,അസര്യാവ്
െസഫന്യാവിെന്റ മകൻ,

37 െസഫന്യാവ് തഹത്തിെന്റ മകൻ, തഹത്ത്
അസ്സീറിെന്റ മകൻ,
അസ്സീർ എബ്യാസാഫിെന്റ മകൻ,
എബ്യാസാഫ് േകാരഹിെന്റ മകൻ,

38 േകാരഹ് യിസ്ഹാരിെന്റ മകൻ, യിസ്ഹാർ
െകഹാത്തിെന്റ മകൻ,
െകഹാത്ത് േലവിയുെട മകൻ, േലവി
ഇ്രസാേയലിെന്റ മകൻ.

39 േഹമാെന്റ സഹായിയായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്തു നിന്ന് ശു്രശൂഷ െചയ്തിരുന്ന
ആസാഫിെന്റവംശാവലി:
ആസാഫ് േബെരഖ്യാവിെന്റ മകൻ,
േബെരഖ്യാവ് ശിെമയായുെട മകൻ,

40ശിെമയാ മീഖാേയലിെന്റമകൻ, മീഖാേയൽ
ബയേശയാവിെന്റ* മകൻ,
ബയേശയാവ് മൽക്കിയുെട മകൻ, 41മൽക്കി
എത്നിയുെട മകൻ,
എത്നി േസരഹിെന്റ മകൻ, േസരഹ്
അദായാവിെന്റ മകൻ,

42 അദായാവ് ഏഥാെന്റ മകൻ, ഏഥാൻ
സിമ്മായുെട മകൻ,
സിമ്മാ ശിെമയിയുെട മകൻ, 43 ശിെമയി
യഹത്തിെന്റമകൻ,
യഹത്ത് െഗർേശാെന്റ മകൻ, െഗർേശാൻ
േലവിയുെട മകൻ.

* 6:40 ചി.ൈക.്രപ. മയേശയാവ്
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44 അവരുെട സഹശു്രശൂഷകരായി േഹമാെന്റ
ഇടതുഭാഗത്തുനിന്നു ശു്രശൂഷ െചയ്തിരുന്ന
െമരാരിയുെട മക്കൾ:
ഏഥാൻ കീശിയുെട മകൻ, കീശി
അബ്ദിയുെട മകൻ,
അബ്ദി മല്ല ക്കിെന്റ മകൻ, 45 മല്ല ക്ക്
ഹശബ്യാവിെന്റ മകൻ,
ഹശബ്യാവ്അമസ്യാവിെന്റമകൻ,അമസ്യാവ്
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകൻ,

46ഹിൽക്കിയാവ്അംസിയുെട മകൻ,അംസി
ബാനിയുെട മകൻ,
ബാനി െശെമരിെന്റ മകൻ, 47 ശാെമർ
മഹ്ലിയുെട മകൻ,
മഹ്ലി മൂശിയുെട മകൻ, മൂശി െമരാരിയുെട
മകൻ,
െമരാരി േലവിയുെട മകൻ.

48 അവരുെട സഹേഗാ്രതക്കാരായ
േലവ്യർ ൈദവത്തിെന്റ ആലയമായ
സമാഗമകൂടാരത്തിെല മെറ്റല്ലാ
ശു്രശൂഷകൾക്കുമായി നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
49 എന്നാൽ അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തുള്ള
ആരാധനയുെട ഭാഗമായി േഹാമയാഗത്തിനുള്ള
യാഗപീഠത്തിേന്മൽ ബലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതും
ധൂപപീഠത്തിേന്മൽ അർപ്പിക്കുന്നതും
ൈദവദാസനായ േമാശ കൽപ്പിച്ചെതല്ലാം
അനുസരിച്ച് ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി
്രപായശ്ചിത്തം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും അഹേരാനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റപിൻഗാമികള ംമാ്രതമായിരുന്നു.
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50അഹേരാെന്റപിൻഗാമികൾഇവരായിരുന്നു:
അഹേരാെന്റ മകൻ എെലയാസാർ,
എെലയാസാരിെന്റ മകൻഫീെനഹാസ,്
ഫീെനഹാസിെന്റ മകൻ അബീശൂവ,

51അബീശൂവയുെട മകൻബുക്കി,
ബുക്കിയുെട മകൻ ഉസ്സി, ഉസ്സിയുെട മകൻ
െസരഹ്യാവ,്

52 െസരഹ്യാവിെന്റ മകൻ െമരാേയാത്ത്,
െമരാേയാത്തിെന്റ മകൻഅമര്യാവ,്
അമര്യാവിെന്റ മകൻ അഹീതൂബ,്

53അഹീതൂബിെന്റ മകൻസാേദാക്ക,്
സാേദാക്കിെന്റ മകൻഅഹീമാസ.്

54 േലവ്യരുെട േമഖലകളായി
വീതിച്ച കിട്ടിയ അവരുെട
അധിനിേവശങ്ങള െട
സ്ഥാനനിർണയം ഈ വിധമാണ്.
അഹേരാെന്റ പിൻഗാമികളിൽ
െകഹാത്യകുലത്തിന് ആദ്യം
നറുക്കുവീണു. അതിനാൽ
അവർക്കായി ഇവനിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട :

55 െയഹൂദ്യയിെല െഹേ്രബാനും
അതിനുചുറ്റ മുള്ള പുൽപ്പ റങ്ങള ം
അവർക്കു നൽകെപ്പട്ട . 56 (എന്നാൽ
നഗരത്തിനു ചുറ്റ മുള്ള വയലുകള ം
്രഗാമങ്ങള ം െയഫുന്നയുെട മകനായ
കാേലബിനാണു െകാടുത്തത)്. 57അങ്ങെന
സേങ്കതനഗരമായ െഹേ്രബാൻഅഹേരാെന്റ
പിൻഗാമികൾക്കു നൽകി. ലിബ്നാ,†

† 6:57 േയാശു. 21:13കാണുക
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യത്ഥീർ,എസ്െതേമാവ, 58ഹീേലൻ, െദബീർ,
59 ആശാൻ, യൂത്ത,്‡ േബത-്േശെമശ്
ഇവയുംഇവയ്ക്കുചുറ്റ മുള്ളപുൽപ്പ റങ്ങള ം
അവർക്കുള്ളതായിരുന്നു.

60 െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
ഗിെബേയാനും§ േഗബായും അേലെമത്തും
അനാേഥാത്തും അവയുെട പുൽപ്പ റങ്ങള ം
ഇവർക്കുനൽകെപ്പട്ട .
ഇങ്ങെന െകഹാത്യകുലങ്ങൾക്ക്
നൽകെപ്പട്ട പട്ടണങ്ങൾ ആെക
പതിമ്മൂെന്നണ്ണംആയിരുന്നു.

61 െകഹാത്തിെന്റ പിൻഗാമികളിൽ
ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനെശ്ശയുെട
അർധേഗാ്രതത്തിെല കുലങ്ങളിൽനിന്ന്
പത്തുനഗരങ്ങൾഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.

62 യിസ്സാഖാർ, ആേശർ, നഫ്താലി
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും ബാശാനിെല മനെശ്ശ
േഗാ്രതഭാഗത്തുനിന്നും ആയി പതിമ്മൂന്നു
നഗരങ്ങൾെഗർേശാമിെന്റപിൻഗാമികൾക്കു
കുലംകുലമായി ഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.

63 രൂേബൻ, ഗാദ,് െസബൂലൂൻ
േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ടുനഗരങ്ങൾ
െമരാരിയുെട പിൻഗാമികൾക്ക്
കുലംകുലമായി വിഭാഗിച്ച നൽകി.

64 അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽ േലവ്യർക്ക്
ഈ നഗരങ്ങള ം അവയുെട

‡ 6:59 മൂ.ഭാ. യൂത്ത് എന്ന വാക്കു കാണുന്നില്ല. േയാശു. 21:16
കാണുക. § 6:60 മൂ.ഭാ. ഗിെബേയാൻഎന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
േയാശു. 21:17കാണുക.
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പുൽപ്പ റങ്ങള ം െകാടുത്തു.

65െയഹൂദാ,ശിെമേയാൻ,െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന* നഗരങ്ങൾ
അവർക്കു െകാടുത്തു.

66 ചില െകഹാത്യകുലങ്ങൾക്ക്
അവകാശഭൂമിയായി പട്ടണങ്ങൾ
െകാടുത്തത് എ്രഫയീം
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നാണ.്

67 എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല സേങ്കതനഗരമായ
േശേഖമും േഗെസരും† 68 േയാക്െമയാമും
േബത്-േഹാേരാനും 69അയ്യാേലാനും ഗത്ത്-
രിേമ്മാനും അവയുെട പുൽപ്പ റങ്ങള ം
അവർക്കുനൽകി.

70 േശഷമുള്ള െകഹാത്യകുലങ്ങൾക്ക്
ഇ്രസാേയൽമക്കൾ മനെശ്ശയുെട
അർധേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ആേനരും
ബിെലയാമും അവയുെട പുൽപ്പ റങ്ങള ം
െകാടുത്തു.

71 െഗർേശാമ്യർക്ക് താെഴപ്പറയുന്നവ
ലഭിച്ച :

മനെശ്ശയുെട അർധേഗാ്രതത്തിെല
കുലങ്ങളിൽനിന്ന് ബാശാനിെല േഗാലാനും
അസ്തേരാത്തും അവയുെട പുൽപ്പ റങ്ങള ം
അവർക്കുലഭിച്ച .

72 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് േകേദശും
ദാെബരത്തും 73 രാേമാത്തും ആേനമും

* 6:65 വാ. 54–60കാണുക. † 6:67 േയാശു. 21:21കാണുക.
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അവയുെടപുൽപ്പ റങ്ങള ംഅവർക്കുലഭിച്ച .
74 ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മാശാലും
അബ്േദാനും 75 ഹൂേക്കാക്കും െരേഹാബും
അവയുെടപുൽപ്പ റങ്ങള ംഅവർക്കുലഭിച്ച .

76 നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഗലീലയിെല
േകേദശും ഹേമ്മാനും കിര്യാത്തയീം
അവയുെടപുൽപ്പ റങ്ങള ംഅവർക്കുലഭിച്ച .

77 െമരാരിപു്രതന്മാരായി േലവ്യരിൽ
േശഷിച്ചവർക്ക് താെഴപ്പറയുന്നവ
ലഭിച്ച :

െസബൂലൂൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് േയാക്നയീമും
കരാത്തും‡ രിേമ്മാേനാവും താേബാരും
അവയുെടപുൽപ്പ റങ്ങള ംഅവർക്കുലഭിച്ച .

78 െയരീേഹാവിനു കിഴക്ക് േയാർദാനക്കെര
രൂേബൻേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് മരുഭൂമിയിെല
േബെസരും, യാഹാസയും 79 െകേദേമാത്തും
േമഫാത്തും അവയുെട പുൽപ്പ റങ്ങള ം
അവർക്കുലഭിച്ച .

80 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തും മഹനയീമും 81 െഹശ്േബാനും
യാേസരും അവയുെട പുൽപ്പ റങ്ങള ം
അവർക്കുലഭിച്ച .

7
യിസ്സാഖാർ

1യിസ്സാഖാറിെന്റപു്രതന്മാർ:

‡ 6:77 േയാശു. 21:34കാണുക. മൂ.ഭാ. േയാക്നയീമും കരാത്തും
കാണുന്നില്ല.
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േതാല, പൂവാ, യാശൂബ,് ശിേ്രമാൻ—ആെക
നാലുേപർ

2 േതാലയുെട പു്രതന്മാർ:
ഉസ്സി, െരഫായാവ്, െയരിേയൽ, യഹ്മായി,
യിബ്സാം െശമൂേവൽ—ഇവർ തങ്ങള െട
പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു തലവന്മാരായിരുന്നു.
ദാവീദിെന്റ ഭരണകാലത്ത,് േതാലയുെട
പിൻഗാമികളായി തങ്ങള െട തലമുറയിൽ
പരാ്രകമശാലികളായ േയാദ്ധാക്കള െട
എണ്ണം 22,600ആയിരുന്നു.

3ഉസ്സിയുെട പു്രതൻ:
യി്രസഹ്യാവ്.
യി്രസഹ്യാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
മീഖാേയൽ, ഓബദ്യാവ്, േയാേവൽ,
യിശ്ശീയാവ—്ഇവർ അഞ്ചുേപരും
(യി്രസഹ്യാവും പു്രതന്മാരുംകൂടി)
്രപഭുക്കന്മാർ ആയിരുന്നു. 4 അവർക്ക്
അേനകം ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അവരുെട
കുടുംബത്തിെന്റ വംശാവലിേരഖകൾ
അനുസരിച്ച് യുദ്ധസജ്ജരായ 36,000
േയാദ്ധാക്കൾ അവർക്കുമാ്രതമായി
ഉണ്ടായിരുന്നു.

5 അവരുമായി േഗാ്രതബന്ധമുള്ളവരും
േയാദ്ധാക്കള മായി യിസ്സാഖാറിെന്റ
സകലകുലങ്ങളിൽനിന്നുമായി 87,000
േപരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട
േഗാ്രതത്തിെന്റ വംശാവലിയിൽ
ഇവരുെട േപരുവിവരപ്പട്ടിക
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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െബന്യാമീൻ
6െബന്യാമീെന്റ മൂന്നുപു്രതന്മാർ:
േബല, േബെഖർ, െയദീയേയൽ

7 േബലയുെട പു്രതന്മാർ:
എസ്േബാൻ, ഉസ്സി, ഉസ്സീേയൽ,
െയരീേമാത്ത,് ഈരി ഇങ്ങെന
ആെക അഞ്ചു കുടുംബത്തലവന്മാർ;
അവരുെട വംശാവലിേരഖകളിൽ
22,034 േയാദ്ധാക്കള െട േപരുവിവരം
േചർത്തിട്ട ണ്ട്.

8 േബെഖരിെന്റപു്രതന്മാർ:
െസമീരാ, േയാവാശ,് എലീേയസർ,
എേല്യാേവനായി, ഒ്രമി, െയേരേമാത്ത്,
അബീയാവ,് അനാേഥാത്ത്,
അേലെമത്ത.് ഇവെരല്ലാം
േബെഖരിെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്നു.
9 അവരുെട വംശാവലിേരഖകളിൽ
കുടുംബത്തലവന്മാരുെടയും 20,200
േയാദ്ധാക്കള െടയും േപരുവിവരം
േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട്.

10െയദീയേയലിെന്റപു്രതൻ:
ബിൽഹാൻ.
ബിൽഹാെന്റപു്രതന്മാർ:
െയയൂശ,് െബന്യാമീൻ, ഏഹൂദ,് െകനയന,
േസഥാൻ, തർശീശ,് അഹീശാഫർ.
11 ഈ െയദീയേയലിെന്റ പു്രതന്മാെരല്ലാം
കുടുംബത്തലവന്മാരായിരുന്നു. അവരുെട
കുലത്തിൽ 17,200 േയാദ്ധാക്കൾ
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടാൻ എേപ്പാഴും
സന്നദ്ധരായി ഉണ്ടായിരുന്നു.
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12 ശൂപ്പ രും ഹുപ്പ രും ഈരിെന്റ
പിൻഗാമികളായിരുന്നു; ഹൂശ്യർ*
ആേഹരിെന്റപിൻഗാമികള ം.
നഫ്താലി

13നഫ്താലിയുെട പു്രതന്മാർ:
യഹ്സീേയൽ, ഗൂനി, േയെസർ, ശല്ല ം† ഇവർ
ബിൽഹായുെട പിൻഗാമികളായിരുന്നു.

മനെശ്ശ
14മനെശ്ശയുെട പിൻഗാമികൾ:
മനെശ്ശയ്ക്ക് അരാമ്യ െവപ്പാട്ടിയിൽ
ജനിച്ച അ്രസീേയൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പിൻഗാമിയായിരുന്നു. ഈ സ്്രതീ
ഗിെലയാദിെന്റ പിതാവായ മാഖീരിനു
ജന്മംനൽകി. 15 മാഖീർ ഹുപ്പീമിെന്റയും
ശൂപ്പീമിെന്റയും സേഹാദരിെയ ഭാര്യയായി
സ്വീകരിച്ച . അവരുെട സേഹാദരിയുെട
േപര് മയഖാ എന്നായിരുന്നു. മനെശ്ശയുെട
മെറ്റാരു പിൻഗാമിയുെട േപര്
െശേലാെഫഹാദ് എന്നായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിന് പു്രതിമാർമാ്രതേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 16മാഖീരിെന്റ ഭാര്യയായ
മയഖാ ഒരു പു്രതനു ജന്മംനൽകി.
അവെന്റ േപര് േപെരശ് എന്നായിരുന്നു.
അവെന്റ സേഹാദരന് േശെരശ് എന്നു
േപർ. ഊലാമും േരെക്കമും േഗെരശിെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു.

17ഊലാമിെന്റപു്രതൻ:

* 7:12 ഉൽ. 46:23 † 7:13 ഉൽ. 46:24;സംഖ്യ. 26:49;ചി.ൈക.്രപ.
ശിെല്ലം
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െബദാൻ.
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മകൻ
ഗിെലയാദിെന്റപു്രതന്മാർഇവരായിരുന്നു.

18 ഈശ-്േഹാദ്, അബിേയെസർ, മഹ്ലാ
എന്നിവർക്ക് ഗിെലയാദിെന്റ സേഹാദരി
ഹേമ്മാേലഖത്ത് ജന്മംനൽകി.

19െശമീദയുെട പു്രതന്മാർഇവരായിരുന്നു:
അഹ്യാൻ, േശേഖം,ലിെക്കഹി,അനിയാം.

എ്രഫയീം
20എ്രഫയീമിെന്റപിൻഗാമികൾ:
എ്രഫയീമിെന്റ മകൻ ശൂേഥലഹ്,
ശൂേഥലഹിെന്റ മകൻ േബെരദ,്
േബെരദിെന്റ മകൻ തഹത്ത,് തഹത്തിെന്റ
മകൻഎെലയാദാ,
എെലയാദായുെട മകൻ തഹത്ത്,

21തഹത്തിെന്റമകൻസാബാദ,്
സബാദിെന്റ മകൻശൂേഥലഹ്.
ഏെസരും എലാദായും ഗത്തിെല
ആദിമനിവാസികള െട കന്നുകാലികെള
ൈകവശെപ്പടുത്തുന്നതിന് െചന്നേപ്പാൾ
അവരാൽ െകാല്ലെപ്പട്ട . 22 അവരുെട
പിതാവായ എ്രഫയീം വളെരനാൾ
അവെര ഓർത്തു വിലപിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റബന്ധുക്കൾഅേദ്ദഹെത്ത
ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നു. 23 എ്രഫയീം
വീണ്ടും തെന്റ ഭാര്യെയ അറിഞ്ഞു;
അവൾ ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു മകെന
്രപസവിച്ച . തെന്റ കുടുംബത്തിനു
േനരിട്ടിരുന്ന ദൗർഭാഗ്യംമൂലം ആ മകന്
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അേദ്ദഹം േബരീയാവ്‡ എന്നു േപരിട്ട .
24 േബരീയാവിെന്റ മകളായിരുന്നു
െശെയരാ. താഴെത്തയും മുകളിലെത്തയും
േബത-്േഹാേരാനും ഊേസ്സർ-െശെയരയും
പണികഴിപ്പിച്ചതും ഈ െശെയരാ
ആയിരുന്നു.

25േബരീയാവിെന്റമകൻേരഫഹ;് േരഫഹിെന്റ
മകൻ§ േരെശഫ.്
േരെശഫിെന്റ മകൻ േതലഹ,് േതലഹിെന്റ
മകൻതഹൻ,

26 തഹെന്റ മകൻ ലദ്ദാൻ, ലദ്ദാെന്റമകൻ
അമ്മീഹൂദ,്
അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ എലീശാമ,

27എലീശാമയുെട മകൻനൂൻ,
നൂെന്റ മകൻ േയാശുവ.

28 അവരുെട അവകാശഭൂമികള ം
അധിനിേവശങ്ങള ംതാെഴപ്പറയുന്നവെയല്ലാം
ഉൾെപ്പട്ടതായിരുന്നു. േബേഥലും
അതിനുചുറ്റ മുള്ള ്രഗാമങ്ങള ം
കിഴേക്കാട്ട നയരാനും
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് േഗെസരും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങള ം േശേഖമും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങള ം അയ്യാവും അതിെന്റ
്രഗാമങ്ങള ംവെരയും 29 മനെശ്ശയുെട
അതിരിേനാടുേചർന്ന േബത-്ശയാനും
താനാക്കും െമഗിേദ്ദാവും േദാരും
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു.

‡ 7:23 േബരീയാവ് എന്ന പദം, അത്യാഹിതം എന്നതിനുള്ള
എ്രബായപദേത്താടു സാമ്യമുണ്ട്. § 7:25 ചി.ൈക.്രപ. മകൻ
എന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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ഇ്രസാേയലിെന്റ മകനായ
േയാേസഫിെന്റ പിൻഗാമികൾ
ഇവിടങ്ങളിൽതാമസിച്ചിരുന്നു.

ആേശർ
30ആേശരിെന്റപു്രതന്മാർ:
യിമ്നാ, യിശ്വാ, യിശ് വി, േബരീയാവ്.
അവരുെടസേഹാദരി േസരഹ്ആയിരുന്നു.

31 േബരീയാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
േഹെബർ, ബിർസയീത്തിെന്റ പിതാവായ
മൽക്കീേയൽ.

32 യഫ്േളത്തിെന്റയും േശാേമരിെന്റയും
േഹാഥാമിെന്റയുംഅവരുെട സേഹാദരിയായ
ശൂവായുെടയും പിതാവായിരുന്നു േഹെബർ.

33യഫ്േളത്തിെന്റപു്രതന്മാർ:
പാസാക്ക്,ബിംഹാൽ,അശ്വാത്ത്.
ഇവർ യഫ്േളത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു.

34െശെമരിെന്റപു്രതന്മാർ:
അഹി, െരാഹ്ഗാ,*ഹൂബ്ബാ,അരാം.

35 േശേമരിെന്റ സേഹാദരനായ േഹെലമിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
േസാഫഹ,്യിമ്നാ, േശെലശ,്ആമാൽ.

36 േസാഫഹിെന്റപു്രതന്മാർ:
സൂഹ,ഹർേന്നെഫർ, ശൂവാൽ, േബരി, യി്രമാ,

37 േബെസർ, േഹാദ്, ശമ്മാ, ശിൽശാ,
യി്രതാൻ,† െബേയരാ.

38 േയെഥരിെന്റപു്രതന്മാർ:

* 7:34 അഥവാ, െശെമരിെന്റ സേഹാദരൻ െരാഹ്ഗാ. † 7:37
േയെഥർ,യി്രതാൻഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപംആയിരിക്കാം.
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െയഫുെന്ന,പിസ്പാ,അരാ.
39ഉല്ലയുെട പു്രതന്മാർ:
ആരഹ്,ഹന്നീേയൽ, രിസ്യാ.

40 ഇവെരല്ലാവരും ആേശരിെന്റ
പിൻഗാമികളായിരുന്നു. ഇവർ
കുടുംബങ്ങൾക്കു തലവന്മാരും
ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠന്മാരും
ധീരേയാദ്ധാക്കള ം ്രപമുഖ
േനതാക്കന്മാരും ആയിരുന്നു.
അവരുെട വംശാവലിയിൽ
േചർത്തിരിക്കുന്ന േപരുവിവരപ്പട്ടിക
അനുസരിച്ച് അവരിൽ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായ പുരുഷന്മാരുെട
എണ്ണം 26,000ആയിരുന്നു.

8
െബന്യാമീന്യനായശൗലിെന്റവംശാവലി

1െബന്യാമീൻ—
ആദ്യജാതനായ േബലയുെടയും
രണ്ടാമനായ അശ്േബലിെന്റയും
മൂന്നാമനായഅ്രഹഹിെന്റയും

2നാലാമനായേനാഹയുെടയുംഅഞ്ചാമനായ
രാഫായുെടയും പിതാവായിരുന്നു.

3 േബലയുെട പു്രതന്മാർഇവരായിരുന്നു:
അദ്ദാർ, േഗരാ, അബീഹൂദ,്* 4അബീശൂവാ,
നയമാൻ,അേഹാഹ,് 5 േഗരാ, െശഫൂഫാൻ,
ഹൂരാം.

6-7 ഏഹൂദിെന്റ പിൻഗാമികളായ
നയമാൻ, അഹീയാവ്, േഗരാ.

* 8:3 അഥവാ,ഏഹൂദിെന്റപിതാവായ േഗരാ
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ഇവർ േഗബാ നിവാസികള െട
പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായിരുന്നു; ഇവർ
മനഹത്തിേലക്കു നാടുകടത്തെപ്പടുകയും
െചയ്തു.
ഉസ്സ, അഹീഹൂദ് എന്നിവരുെട പിതാവായ
േഗരായാണ് ഇവെര ്രപവാസത്തിേലക്കു
നയിച്ചത.്

8 തെന്റ ഭാര്യമാരായ ഹൂശീം, ബയരാ
എന്നിവെര ഉേപക്ഷിച്ചേശഷവും ശഹരയീമന്
േമാവാബുേദശത്തുെവച്ച് പു്രതന്മാർ ജനിച്ച .
9 േഹാേദശ് എന്ന ഭാര്യയിൽ അേദ്ദഹത്തിന്
േയാബാബ്, സിബ്യാവ,് േമശാ, മൽക്കാം,
10 െയവൂസ,് സാഖ്യാവ്, മിർമാ എന്നീ
പു്രതന്മാർ ജനിച്ച . അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ
പു്രതന്മാർ പിതൃഭവനത്തലവന്മാരായിരുന്നു.
11 ഹൂശീം എന്ന ഭാര്യയിൽ അേദ്ദഹത്തിന്
അബീത്തൂബ,് എല്പയൽ എന്നീ പു്രതന്മാർ
ജനിച്ച .

12എല്പയലിെന്റപു്രതന്മാർ:
ഏെബർ, മീശാം, െശെമദ—്ഈ െശെമദാണ്
ഓേനാവും േലാദും അവയ്ക്കുചുറ്റമുള്ള
പട്ടണങ്ങള ം പണിയിച്ചത—്
13 േബരീയാവ്, േശമാ—ഇവരിരുവരും
അയ്യാേലാനിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരുെട
കുടുംബത്തലവന്മാരായിരുന്നു; ഗത്തിെല
പൂർവനിവാസികെളഓടിച്ചതും ഇവരാണ.്

14 അേഹ്യാ, ശാശക്ക്, െയേരേമാത്ത്
15െസബദ്യാവ,്അരാദ്,ഏെദർ 16മീഖാേയൽ,
യിശ്പാ, േയാഹാ എന്നിവർ േബരീയാവിെന്റ



1 ദിനവൃത്താന്തം 8:17 xlviii 1 ദിനവൃത്താന്തം 8:30

പു്രതന്മാരായിരുന്നു.
17 െസബദ്യാവ,് െമശുല്ലാം, ഹിസ്കി, േഹെബർ,

18 യിശ്െമരായി, യിസ്ളീയാവ,് േയാബാബ്
എന്നിവർഎല്പയലിെന്റപു്രതന്മാരായിരുന്നു.

19 യാക്കീം, സി്രകി, സബ്ദി, 20 എലീേയനായി,
സിെല്ലഥായി, എലീേയൽ, 21 അദായാവ്,
െബരായാവ,് ശി്രമാത്ത് എന്നിവർ
ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാരായിരുന്നു.

22 യിശ്ഫാൻ, ഏെബർ, എലീേയൽ,
23അബ്േദാൻ,സി്രകി,ഹാനാൻ, 24ഹനന്യാവ്,
ഏലാം, അേന്ഥാഥ്യാവ് 25 യിഫ്േദയാ,
െപനൂേവൽ† എന്നിവർ ശാശക്കിെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു.

26 ശംെശരായി, െശഹര്യാവ,് അഥല്യാവ്,
27 യാെരശ്യാവ,് ഏലിയാവ്, സി്രകി എന്നിവർ
െയേരാഹാമിെന്റപു്രതന്മാരായിരുന്നു.

28 ഇവെരല്ലാം പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും
അവരുെട വംശാവലിയിൽ
്രപധാനികള മായി േപരു
േചർക്കെപ്പട്ടിരുന്നവരും ആയിരുന്നു.
ഇവർ െജറുശേലമിൽതാമസിച്ചിരുന്നു.

29 ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ‡ െയയീേയൽ§
ഗിെബേയാനിൽതാമസിച്ചിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് മയഖാ
എന്നായിരുന്നു. 30 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായിരുന്നു

† 8:25 ൈദവത്തിെന്റ മുഖം എന്നർഥം. ‡ 8:29 പിതാവ,്
വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണാധിപൻഎന്നാണ.് § 8:29 9:35കാണുക;
മൂ.ഭാ. െയയീേയൽവാക്ക് കാണുന്നില്ല.
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അബ്േദാൻ. സൂർ, കീശ,് ബാൽ, േനർ,*
നാദാബ,് 31 െഗേദാർ, അേഹ്യാ, േസെഖർ,
32 മിേക്ലാത്ത് എന്നിവർ മറ്റ പു്രതന്മാരും.
മിേക്ലാത്ത് ശിെമയയുെട പിതാവായിരുന്നു.
ഇവരും തങ്ങള െട ബന്ധുക്കേളാെടാപ്പം
െജറുശേലമിൽതാമസിച്ചിരുന്നു.

33 േനർ കീശിെന്റ പിതാവായിരുന്നു; കീശ്
ശൗലിെന്റയും ശൗൽ േയാനാഥാൻ, മൽക്കീ-
ശൂവ, അബീനാദാബ,് എശ-്ബാൽ†
എന്നിവരുെടയും പിതാവായിരുന്നു.

34 േയാനാഥാെന്റ മകൻ:
െമരീബ്-ബാൽ,‡ അേദ്ദഹം മീഖായുെട
പിതാവായിരുന്നു.

35മീഖായുെട പു്രതന്മാർ:
പീേഥാൻ, േമെലക,്തേരയ,ആഹാസ.്
36 ആഹാസ് യേഹാവദ്ദയുെട
പിതാവായിരുന്നു. യേഹാവദ്ദഅേലെമത്ത്,
അസ്മാെവത്ത,് സി്രമി എന്നിവരുെട
പിതാവ.് സി്രമി േമാസയുെട പിതാവ്.
37 േമാസ ബിെനയയുെട പിതാവ്;
ബിെനയയുെട മകൻ രാഫാ, രാഫായുെട
മകൻ എെലയാശാ, എെലയാശായുെട
മകൻആേസൽ.

38 ആേസലിന് ആറു പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.
അവരുെട േപരുകൾ:
അ്രസീക്കാം, െബാേഖരൂ, യിശ്മാേയൽ,
െശയര്യാവ,് ഓബദ്യാവ,് ഹാനാൻ.

* 8:30 9:36കാണുക; മൂ.ഭാ. േനർഈവാക്ക്കാണുന്നില്ല † 8:33
എശ-്ബാൽ,ഈശ-്േബാെശത്ത്എന്നുംഅറിയെപ്പടുന്നു. ‡ 8:34
െമരീബ-്ബാൽ, െമഫീേബാെശത്ത്എന്നുംഅറിയെപ്പടുന്നു.
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ഇവെരല്ലാമായിരുന്നു ആേസലിെന്റ
പു്രതന്മാർ.

39ആേസലിെന്റ സേഹാദരനായ ഏെശക്കിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതൻ ഊലാം, രണ്ടാമൻ െയയൂശ,്
മൂന്നാമൻ എലീേഫെലത്ത.് 40ഊലാമിെന്റ
പു്രതന്മാർ അമ്പ് എയ്യാൻ കഴിവുള്ള
ധീരേയാദ്ധാക്കളായിരുന്നു. അവർക്ക്
അേനകം പു്രതന്മാരും പൗ്രതന്മാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു—ആെകനൂറ്റിയൻപതുേപർ.

ഇവെരല്ലാംെബന്യാമീനിെന്റപിൻഗാമികളായിരുന്നു.

9
1 ഇ്രസാേയലിെലയും െയഹൂദയിെലയും
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിെല
വംശാവലിേരഖകളിൽസകലഇ്രസാേയല്യരുെടയും
േപരുവിവരങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട്. അവർ
ൈദവേത്താട് അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച ;
അതുമൂലം അവെര ബാേബലിേലക്ക്
അടിമകളായി പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായി.

െജറുശേലമിെലജനങ്ങൾ
2 തങ്ങള െട സ്വന്തം അവകാശത്തിലും
സ്വന്തം പട്ടണങ്ങളിലും
്രപവാസത്തിനുേശഷം ആദ്യം
വസിച്ചിരുന്നത് ചില ഇ്രസാേയല്യരും
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും
ൈദവാലയശു്രശൂഷകരുംആയിരുന്നു.
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3െയഹൂദ്യരിൽനിന്നുംെബന്യാമീന്യരിൽനിന്നും
എ്രഫയീമ്യരിൽനിന്നും മനെശ്ശ
േഗാ്രതക്കാരിൽനിന്നും ചിലർ
െജറുശേലമിൽ താമസിച്ച . അവർ
താെഴപ്പറയുന്നവരാണ:്

4 ഊഥായി: ഊഥായി അമ്മീഹൂദിെന്റ മകൻ,
അമ്മീഹൂദ് ഒ്രമിയുെട മകൻ, ഒ്രമി ഇ്രമിയുെട
മകൻ, ഇ്രമി ബാനിയുെട മകൻ—ബാനി
േഫെരസിെന്റ ഒരു പിൻഗാമി—േഫെരസ്
െയഹൂദയുെട മകൻ.

5ശീേലാന്യരിൽനിന്ന:്*
ആദ്യജാതനായ അസായാവും
അേദ്ദഹത്തിെന്റപു്രതന്മാരും.

6 േസരഹ്യരിൽനിന്ന:്
െയയീേയൽ.
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഉള്ളവർ
ആെക 690 േപരായിരുന്നു.

7െബന്യാമീന്യരിൽനിന്ന:്
ഹെസ്സനൂവയുെട മകനായ േഹാദവ്യാവിെന്റ
മകനായ െമശുല്ലാമിെന്റ മകൻസല്ല .

8െയേരാഹാമിെന്റ മകനായയിബ്െനയാവ;്
മി്രകിയുെട മകനായ ഉസ്സിയുെട മകനായഏല;
യിബ്െനയാവിെന്റ മകനായ െരയൂേവലിെന്റ
മകനായ െശഫത്യാവിെന്റ മകൻെമശുല്ലാം.

9 െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരിൽനിന്ന്
അവരുെട വംശാവലിയിൽ േപരു
േചർക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരുെട എണ്ണം
956 ആയിരുന്നു. ഇവെരല്ലാം

* 9:5 സംഖ്യ. 26:20കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. െശലാന്യർ.
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അവരവരുെട കുടുംബങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരായിരുന്നു.

10പുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്ന്:
െയദായാവ്, െയേഹായാരീബ,്യാഖീൻ.
11 ൈദവാലയത്തിെല മുഖ്യാധിപനായ
അസര്യാവ്, ഈ അസര്യാവ്
ഹിൽക്കിയാവിെന്റ മകൻ, ഹിൽക്കിയാവ്
െമശുല്ലാമിെന്റ മകൻ, െമശുല്ലാം
സാേദാക്കിെന്റ മകൻ, സാേദാക്ക്
െമരാേയാത്തിെന്റ മകൻ, െമരാേയാത്ത്
അഹീതൂബിെന്റ മകൻ.

12 അദായാവ് െയേരാഹാമിെന്റ മകൻ.
െയേരാഹാം പശ്ഹൂരിെന്റ മകൻ, പശ്ഹൂർ
മൽക്കീയാവിെന്റ മകൻ,
മയശായി അദീേയലിെന്റ മകൻ, അദീേയൽ
യഹ്േസരയുെട മകൻ, യഹ്േസര
െമശുല്ലാമിെന്റ മകൻ, െമശുല്ലാം
െമശിേല്ലേമാത്തിെന്റ മകൻ, െമശിേല്ലമീത്ത്
ഇേമ്മരിെന്റ മകൻ.

13ഈ പുേരാഹിതന്മാരുെട സംഖ്യ 1,760
ആയിരുന്നു. അവർ കുടുംബങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരും കഴിവുറ്റവരും
ൈദവാലയത്തിൽ ശു്രശൂഷകൾ
െചയ്യന്നതിനു ചുമതലെപ്പട്ടവരും
ആയിരുന്നു.

14 േലവ്യരിൽനിന്ന്:
െമരാര്യകുലത്തിൽെപ്പട്ട െശമയ്യാവ,് െശമയ്യാവ്
ഹശ്ശബിെന്റമകൻ,ഹശ്ശബ്അ്രസീക്കാമിെന്റ
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മകൻ,അ്രസീക്കാംഹശബ്യാവിെന്റ മകൻ;
15ബക്ബക്കർ, േഹെരശ,് ഗാലാൽ, മത്ഥന്യാവ്.
മത്ഥന്യാവ് മീഖായുെട മകൻ, മീഖാ
സി്രകിയുെട മകൻ, സി്രകി ആസാഫിെന്റ
മകൻ;

16ഓബദ്യാവ് െശമയ്യാവിെന്റ മകൻ, െശമയ്യാവ്
ഗാലാലിെന്റ മകൻ, ഗാലാൽ െയദൂഥൂെന്റ
മകൻ;
േബെരഖ്യാവ് ആസായുെട മകൻ, ആസ
എൽക്കാനായുെട മകൻ; എൽക്കാന
െനേതാഫാത്യരുെട ്രഗാമങ്ങളിൽ
താമസിച്ചിരുന്നു.

17വാതിൽക്കാവൽക്കാർ:
ശല്ല മും അക്കൂബും തല്േമാനും
അഹീമാനും അവരുെട സേഹാദരന്മാരും
വാതിൽക്കാവൽക്കാരായിരുന്നു. അവർ
ശല്ല മിെന്റ നായകത്വത്തിൽ 18 രാജാവിെന്റ
കിഴേക്ക കവാടം ആസ്ഥാനമാക്കി
ഇന്നുവെര കാവൽ െചയ്തുവരുന്നു.
േലവ്യപാളയത്തിൽനിന്നുള്ള കാവൽക്കാർ
ഇവരായിരുന്നു.

19 വിശുദ്ധകൂടാരത്തിെന്റ† മുൻവാതിൽക്കൽ
കാവൽച്ച മതല േകാരഹിെന്റ മകനായ
എബ്യാസാഫിെന്റ മകൻ േകാേരയുെട
മകനായ ശല്ല മിനും അയാള െട
കുലത്തിൽെപ്പട്ട േകാരഹ്യർക്കുമായിരുന്നു.
അവരുെട പൂർവികരും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ്രപേവശനകവാടത്തിൽ

† 9:19 അതായത്,ൈദവാലയം. വാ. 21, 23കാണുക.
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കാവൽച്ച മതലവഹിച്ചിരുന്നു.
20 ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എെലയാസാരിെന്റ
മകൻ ഫീെനഹാസ് ദ്വാരപാലകരുെട
േനതാവായിരുന്നു; യേഹാവ
അവേനാടുകൂെടയിരിക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു.

21 െമേശെലമ്യാവിെന്റ മകനായ
െസഖര്യാവ് സമാഗമകൂടാരവാതിൽക്കൽ
കാവൽക്കാരനായിരുന്നു.

22 വാതിൽക്കാവൽക്കാരായി
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടവർ
ആെക 212 േപരായിരുന്നു.
താന്താങ്ങള െട ്രഗാമങ്ങളിൽ
വംശാവലി്രപകാരം അവരുെട
േപരുകൾ േചർക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

അവെര വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന
സ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ദാവീദുരാജാവും
ദർശകനായ ശമുേവലും ആയിരുന്നു.
23സമാഗമകൂടാരംഎന്നു േപരു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ കവാടങ്ങൾ
കാക്കുക എന്നത് അവരുെടയും അവരുെട
പിൻഗാമികള െടയും ചുമതലയായിരുന്നു.
24 ദ്വാരപാലകർ നാലുവശത്തും—കിഴക്കും
പടിഞ്ഞാറും െതക്കും വടക്കും—ഉണ്ടായിരുന്നു.
25 അവരുെട ്രഗാമങ്ങളിൽനിന്നുള്ള
സേഹാദരന്മാർ ഇടയ്ക്കിെട വരികയും
ഏഴുദിവസംവീതമുള്ള തവണകളിൽ
അവരുെട േജാലിയിൽ സഹകരിക്കുകയും
േവണമായിരുന്നു. 26എന്നാൽൈദവാലയത്തിെല
അറകള െടയും ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങള െടയും
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ചുമതല േലവ്യരായ നാലു ്രപധാന
ദ്വാരപാലകെരമാ്രതം ഭരേമൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
27 ആ അറകള ം ഭണ്ഡാരങ്ങള ം അവർ
കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. ്രപഭാതംേതാറും
ൈദവാലയം തുറക്കുന്നതിനുള്ള താേക്കാലും
അവരുെട അധീനതയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ
ൈദവാലയത്തിനുചുറ്റ ം ആസ്ഥാനമാക്കി
അവർ രാ്രതിയിലും അവിെടത്തെന്ന
നിലെകാള്ളണമായിരുന്നു.

28 ൈദവാലയത്തിെല ശു്രശൂഷകളിൽ
ഉപേയാഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവരിൽ
ചിലരുെട ചുമതലയിലായിരുന്നു. ആ
വസ്തുക്കൾ അകേത്തക്കും പുറേത്തക്കും
എടുക്കുേമ്പാൾ അവർ അവെയ എണ്ണിയിരുന്നു.
29 േനരിയമാവ,് വീഞ്ഞ,് ഒലിെവണ്ണ, കുന്തിരിക്കം,
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ എന്നിവേപാെലതെന്ന
സാമ്രഗികള െടയും വിശുദ്ധസ്ഥലെത്ത
ഉപകരണങ്ങള െടയും േമൽേനാട്ടം മറ്റ ള്ളവർക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു. 30 എന്നാൽ
പുേരാഹിതന്മാരിൽ ചിലരാണ് സുഗന്ധ്രദവ്യക്കൂട്ട്
ഒരുക്കിയിരുന്നത.് 31 േകാരഹ്യനായ ശല്ല മിെന്റ
ആദ്യജാതനായ മത്ഥിഥ്യാവ് എന്ന േലവ്യെന
യാഗാർപ്പണത്തിന് അപ്പം ചുടുന്നതിനുള്ള
ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 32 ശബ്ബത്തുേതാറും
േമശേമൽ അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചയപ്പം
ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല അവരുെട ചില
െകഹാത്യസേഹാദരന്മാർക്കായിരുന്നു.

33 േലവ്യകുടുംബത്തലവന്മാരിൽ
ഗായകരായവർ രാവും പകലുമുള്ള
ഗാനശു്രശൂഷകൾക്കു ചുമതലെപ്പട്ടിരുന്നു.
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അതിനാൽ അവർ ൈദവാലയേത്താടു
േചർന്നുള്ള മുറികളിൽത്തെന്ന താമസിച്ചിരുന്നു;
മറ്റ ചുമതലകളിൽനിന്ന് അവെര
ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

34 ഇവെരല്ലാം ഇവരുെട വംശാവലിയിൽ
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം
േലവ്യകുടുംബങ്ങള െട തലവന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരുംആയിരുന്നു. ഇവർ െജറുശേലമിൽ
താമസിച്ചിരുന്നു.

ശൗലിെന്റവംശാവലി
35 ഗിെബേയാെന്റ പിതാവായ‡ െയയീേയൽ
ഗിെബേയാനിൽതാമസിച്ചിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭാര്യയുെട േപര് മയഖാ
എന്നായിരുന്നു. 36 അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽ ആദ്യജാതനായിരുന്നു
അബ്േദാൻ. സൂർ, കീശ്, ബാൽ,
േനർ, നാദാബ് 37 െഗേദാർ, അേഹ്യാ,
െസഖര്യാവ,് മിേക്ലാത്ത് എന്നിവർ
മറ്റ പു്രതന്മാരും. 38 മിേക്ലാത്ത്
ശിെമയാവിെന്റ പിതാവായിരുന്നു.
ഇവരും തങ്ങള െട ബന്ധുക്കേളാെടാപ്പം
െജറുശേലമിൽതാമസിച്ചിരുന്നു.

39 േനർ കീശിെന്റ പിതാവായിരുന്നു. കീശ്
ശൗലിെന്റയും, ശൗൽ, േയാനാഥാൻ,
മൽക്കീ-ശൂവ, അബീനാദാബ,് എശ-്ബാൽ
എന്നിവരുെടയും പിതാവായിരുന്നു.

40 േയാനാഥാെന്റ മകൻ:

‡ 9:35 പിതാവ,്വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണാധിപൻഎന്നാണ.്
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െമരീബ്-ബാൽ, അേദ്ദഹം മീഖായുെട
പിതാവായിരുന്നു.

41മീഖായുെട പു്രതന്മാർ:
പീേഥാൻ, േമെലക,്തഹ ്േരയ,ആഹാസ്.§
42ആഹാസ് യരാഹയുെട* പിതാവായിരുന്നു.
യരാഹ, അേലെമത്ത്, അസ്മാെവത്ത്,
സി്രമി എന്നിവരുെട പിതാവ്. സി്രമി
േമാസയുെട പിതാവ്, 43 േമാസ
ബിെനയയുെട പിതാവ്, ബിെനയയുെട
മകൻ െരഫായാവ്, െരഫയാവിെന്റ മകൻ
എെലയാശാ, എെലയാശായുെട മകൻ
ആേസൽ.

44 ആേസലിന് ആറു പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.
അവരുെട േപരുകൾ:
അ്രസീക്കാം, െബാേഖരൂ, യിശ്മാേയൽ,
െശയര്യാവ,് ഓബദ്യാവ,് ഹാനാൻ.
ഇവരായിരുന്നുആേസലിെന്റപു്രതന്മാർ.

10
ശൗൽതെന്റജീവൻഒടുക്കുന്നു

1 െഫലിസ്ത്യർ ഇ്രസാേയലിേനാടു
യുദ്ധംെചയ്തു; ഇ്രസാേയല്യർ
അവരുെടമുമ്പിൽനിന്നു േതാേറ്റാടി. അേനകർ
െകാല്ലെപ്പട്ട്, ഗിൽേബാവാപർവതത്തിൽ
വീണു. 2 െഫലിസ്ത്യർ ശൗലിെനയും
പു്രതന്മാെരയും പിൻതുടർന്നു െചന്നു.
ശൗലിെന്റ പു്രതന്മാരായ േയാനാഥാെനയും
അബീനാദാബിെനയും മൽക്കീ-ശൂവെയയും
§ 9:41 8:35കാണുക; മൂ.ഭാ.ആഹാസ,്എന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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അവർ വധിച്ച . 3 ആ്രകമണം ശൗലിനുചുറ്റ ം
അതിഭീകരമായിത്തീർന്നു. വില്ലാളികൾ
ശൗലിെന്റ രക്ഷാനിര േഭദിച്ച കടന്ന് അേദ്ദഹെത്ത
മുറിേവൽപ്പിച്ച .

4ശൗൽ തെന്റആയുധവാഹകേനാടു പറഞ്ഞു:
“നീനിെന്റവാള രിഎെന്നപിളർക്കുക;അെല്ലങ്കിൽ
പരിേച്ഛദനമില്ലാത്ത ഈ കൂട്ടർവന്ന് എെന്ന
അപമാനിക്കും.”
എന്നാൽ ശൗലിെന്റ ആയുധവാഹകൻ
ഏറ്റവും ഭയെപ്പടുകയാൽ അ്രപകാരം െചയ്തില്ല.
അതിനാൽ ശൗൽ തെന്റ സ്വന്തം വാൾ പിടിച്ച്
അതിേന്മൽ വീണു. 5 ശൗൽ മരിെച്ചന്ന്
ആയുധവാഹകൻ കണ്ടേപ്പാൾ അയാള ം തെന്റ
വാളിേന്മൽ വീണുമരിച്ച . 6അങ്ങെന, ശൗലും
മൂന്നുപു്രതന്മാരും മരിച്ച ; അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കുടുംബം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച മരിച്ച .

7 ഇ്രസാേയൽൈസന്യം േതാേറ്റാടിെയന്നും
ശൗലും പു്രതന്മാരും മരിെച്ചന്നും താഴ്വരയിലുള്ള
ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം കണ്ടു. അതുെകാണ്ട്
അവർ തങ്ങള െട പട്ടണങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച്
പലായനംെചയ്തു. െഫലിസ്ത്യർ വന്ന്
അവിടങ്ങളിൽപാർപ്പ റപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

8 അടുത്തദിവസം െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട
വസ്്രതം ഉരിയാൻ െഫലിസ്ത്യർ
വന്നേപ്പാൾ ശൗലും പു്രതന്മാരും
ഗിൽേബാവാപർവതത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്നതു
കണ്ടു. 9 അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വസ്്രതം അഴിച്ച തല െവട്ടിെയടുത്തു;
ആയുധവർഗവും അഴിെച്ചടുത്തു. തങ്ങള െട
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വി്രഗഹേക്ഷ്രതങ്ങളിലും ജനമധ്യത്തിലും ഈ
വാർത്ത ്രപസിദ്ധംെചയ്യന്നതിനായി അവർ
െഫലിസ്ത്യേദശെത്തല്ലാം സേന്ദശവാഹകെര
അയച്ച . 10 ശൗലിെന്റ ആയുധവർഗം അവർ
തങ്ങള െട േദവന്മാരുെട േക്ഷ്രതത്തിൽ െവച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തല അവർ ദാേഗാെന്റ
േക്ഷ്രതത്തിൽതൂക്കിയിടുകയും െചയ്തു.

11 െഫലിസ്ത്യർ ശൗലിേനാടു െചയ്തത്
യാേബശ-്ഗിെലയാദ് നിവാസികെളല്ലാം
േകട്ടേപ്പാൾ, 12അവരിെല പരാ്രകമശാലികെളല്ലാം
െചന്ന് ശൗലിെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും
ഉടലുകൾ എടുത്ത് യാേബശിേലക്കു
െകാണ്ടുവന്നു; അവരുെട അസ്ഥികൾ ആ
ശൂരന്മാർ യാേബശിെല കരുേവലകത്തിെന്റ
കീഴിൽ സംസ്കരിച്ച ; അവർ ഏഴുദിവസം
ഉപവസിക്കുകയും െചയ്തു.

13 ശൗൽ യേഹാവേയാട് അവിശ്വസ്തത
കാണിച്ച , യേഹാവയുെട വചനങ്ങൾ
്രപമാണിച്ചില്ല; അതിനും ഉപരിയായി
െവളിച്ചപ്പാടത്തിേയാട് ഉപേദശം േതടുകയും
െചയ്തു. അതിനാൽ ശൗലിന് ഈ വിധമുള്ള
അന്ത്യം േനരിട്ട . 14 തേന്നാടു മാർഗനിർേദശം
ആരാഞ്ഞില്ല എന്നതുെകാണ്ട് യേഹാവ അവെന
മരണത്തിേനൽപ്പിച്ച ; രാജ്യം യിശ്ശായിയുെട
പു്രതനായ ദാവീദിനു നൽകുകയും െചയ്തു.

11
ദാവീദ് ഇ്രസാേയലിന് രാജാവാകുന്നു
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1 ഇതിനുേശഷം ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാം
െഹേ്രബാനിൽ ദാവീദിെന്റഅടുത്ത് ഒരുമിച്ച കൂടി.
അവർ അേദ്ദഹേത്താടു പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ
അങ്ങയുെടതെന്ന മാംസവും രക്തവുമാണേല്ലാ!
2 മുമ്പ് ശൗൽ, രാജാവായിരുന്നേപ്പാഴും
ഇ്രസാേയലിെന ൈസനികരംഗങ്ങളിൽ
നയിച്ചിരുന്നത് അങ്ങുതെന്നയായിരുന്നേല്ലാ!
‘നീ എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു
രാജാവായിരുന്ന് അവെര േമയിച്ച നടത്തും,’
എന്ന് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ അങ്ങേയാടു
കൽപ്പിച്ചിട്ട മുണ്ടേല്ലാ!”

3 ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ് ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാെരല്ലാംകൂടി െഹേ്രബാനിൽ
ദാവീദുരാജാവിെന്റ അടുത്തുവന്നു. അേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം അവരുമായി െഹേ്രബാനിൽെവച്ച്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു.
യേഹാവ ശമുേവലിലൂെട വാഗ്ദാനം
െചയ്തിരുന്നതനുസരിച്ച് അവർ ദാവീദിെന
ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായിഅഭിേഷകംെചയ്തു.

ദാവീദ് െജറുശേലം ജയിച്ചടക്കുന്നു
4 പിെന്ന ദാവീദും സകല ഇ്രസാേയല്യരും
െയബൂസ് എന്നു വിളിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന
െജറുശേലമിേലക്കു െചന്നു. 5 “നീ ഇവിെട ഈ
നഗരത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുകയില്ല,”എന്ന്അവിെട
താമസിച്ചിരുന്ന െയബൂസ്യർ ദാവീദിേനാടു
പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ദാവീദ് സീേയാൻേകാട്ട
പിടിച്ചടക്കി.അതുതെന്നദാവീദിെന്റനഗരം.

6 ദാവീദ് മുേമ്പ ്രപഖ്യാപിച്ചിരുന്നു:
“െയബൂസ്യർക്കുേനേരയുള്ള ഈ



1 ദിനവൃത്താന്തം 11:7 lxi 1 ദിനവൃത്താന്തം 11:11

ആ്രകമണത്തിന് ആദ്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്
ആരാേണാഅയാൾസർവൈസന്യാധിപനായിരിക്കും.”
െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബ് ആയിരുന്നു
ആദ്യം ആ്രകമണം അഴിച്ച വിട്ടത.് അതിനാൽ
ൈസന്യാധിപത്യംഅേദ്ദഹത്തിനു ലഭിച്ച .

7 അതിനുേശഷം ദാവീദ് ആ േകാട്ടയിൽ
താമസമുറപ്പിച്ച . അതിനാൽ അതു
ദാവീദിെന്റ നഗരെമന്നു വിളിക്കെപ്പട്ട .
8 അേദ്ദഹം നഗരത്തിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള
സ്ഥലം മുകൾത്തട്ട മുതൽ േകാട്ടമതിൽ
വലയംെചയ്യന്നഭാഗെമല്ലാം പണിതുയർത്തി.
നഗരത്തിെന്റ േശഷംഭാഗങ്ങൾ േയാവാബും
േകടുതീർത്തു. 9 ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവ
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
ദാവീദ് േമൽക്കുേമൽ ്രപബലനായിത്തീർന്നു.

ദാവീദിെന്റപരാ്രകമശാലികളായേയാദ്ധാക്കൾ
10 ദാവീദിെന്റ പരാ്രകമശാലികളായ
േയാദ്ധാക്കളിൽ ്രപമുഖർ ഇവരായിരുന്നു—
യേഹാവ വാഗ്ദാനംെചയ്തിരുന്നതുേപാെല
ദാവീദിെന രാജാവാക്കുന്നതിൽ അവർ സകല
ഇ്രസാേയല്യേരാടും ഒപ്പം അേദ്ദഹത്തിനു
ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി— 11 ദാവീദിെന്റ
പരാ്രകമശാലികളായ േയാദ്ധാക്കള െട പട്ടിക
ഇതാണ്:
ഹഖ്േമാന്യനായ യാേശാെബയാം,* ഇേദ്ദഹം
മുപ്പതുേപരിൽ ്രപധാനിയായിരുന്നു,† അേദ്ദഹം

* 11:11 യാേശാബ-്ബാൽ, യാേശാെബയാം എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപംആയിരിക്കാം. † 11:11 2ശമു. 23:8
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മുന്നൂറുേപർെക്കതിേര‡ കുന്തെമടുത്തു
െപാരുതുകയും ഒെരാറ്റ സംഘട്ടനത്തിൽത്തെന്ന
അവെരവധിക്കുകയും െചയ്തു.

12 അേഹാഹ്യനായ േദാേദാവിെന്റ മകൻ
എെലയാസാർ ആയിരുന്നു അടുത്ത
്രപധാനി. അേദ്ദഹം പരാ്രകമശാലികളായ
മൂന്നു േയാദ്ധാക്കളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു.
13 െഫലിസ്ത്യർ പാസ-്ദമ്മീമിൽ
യുദ്ധത്തിന് അണിനിരന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹവും
ദാവീദിേനാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. നിറെയ
യവമുള്ള§ ഒരു വയലിൽെവച്ച് ഇ്രസാേയൽ
പടയാളികൾ െഫലിസ്ത്യരുെടമുമ്പിൽനിന്നു
പലായനംെചയ്തു. 14എന്നാൽഅവർ വയലിെന്റ
മധ്യത്തിൽത്തെന്ന നിലയുറപ്പിച്ച് അതിെന
സംരക്ഷിക്കുകയും െഫലിസ്ത്യെര വീഴ്ത്തുകയും
െചയ്തു. അന്ന് യേഹാവ അവർെക്കാരു
മഹാവിജയം വരുത്തി.

15 െഫലിസ്ത്യരുെട ഒരുസംഘം െരഫായീം
താഴ്വരയിൽ താവളമടിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ
ഈ മുപ്പതു ്രപമുഖന്മാരിൽ മൂന്നുേപർ
അദുല്ലാം ഗുഹയിെല പാറയിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുെത്തത്തി. 16 ആ സമയത്തു
ദാവീദ് സുരക്ഷിതസേങ്കതത്തിലായിരുന്നു.
െഫലിസ്ത്യരുെട കാവൽേസനാവിഭാഗം
േബത്ലേഹമിലും ആയിരുന്നു. 17 ദാവീദ്
ദാഹാർത്തനായി, “ഹാ, േബത്ലേഹം!
നഗരവാതിൽക്കെല കിണറ്റിൽനിന്ന്

‡ 11:11 അഥവാ, മുപ്പത;് ചി. ്രഗീക്കു ്രപതികൾ മൂന്ന് 2 ശമു. 23:8
കാണുക. § 11:13 ബാർലിഅഥവാ,ബാർലരി
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ആെരങ്കിലും എനിക്ക് കുടിക്കാൻ െവള്ളം
െകാണ്ടുവന്നിരുെന്നങ്കിൽ! ആ െവള്ളത്തിനായി
എനിക്ക് െകാതിയാകുന്നു.” 18 അതുേകട്ട
ആ മൂവരും െഫലിസ്ത്യരുെട അണികെള
മുറിച്ച കടന്ന് േബത്ലേഹംനഗരവാതിലിനടുത്തുള്ള
കിണറ്റിൽനിന്ന് െവള്ളം േകാരി ദാവീദിെന്റ
അടുേത്തക്കു െകാണ്ടുവന്നു. എന്നാൽഅേദ്ദഹം
അതു കുടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ; പകരം
അേദ്ദഹം ആ ജലം യേഹാവയ്ക്കു നിേവദ്യമായി
നിലെത്താഴിച്ച െകാണ്ടു 19 പറഞ്ഞു: “ഇതു
െചയ്യാൻൈദവംഎനിക്ക്ഇടവരുത്താതിരിക്കെട്ട!
തങ്ങള െട ജീവെന പണയെപ്പടുത്തിേപ്പായ ഈ
മനുഷ്യരുെട ജീവരക്തം ഞാൻ കുടിക്കുകേയാ?”
അവർ തങ്ങള െട ജീവൻ പണയംെവച്ചാണ് ഈ
ജലം െകാണ്ടുവന്നത്. അതുെകാണ്ട് ദാവീദ് ആ
ജലംകുടിച്ചില്ല.
ആ മൂന്നു പരാ്രകമശാലികള െട ഉജ്ജ്വല
വീരകൃത്യങ്ങൾഈവിധമായിരുന്നു.

20 േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായി
ഈ മൂവരിൽ ്രപമുഖനായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
മുന്നൂറുേപർെക്കതിേര തെന്റ കുന്തമുയർത്തി
െപാരുതി അവെര വധിച്ച , അങ്ങെന
അേദ്ദഹം ആ മൂവരിൽ വിഖ്യാതനായിത്തീർന്നു.
21 അബീശായി ആ മൂവരിൽ ഇരട്ടി
ആദരണീയനും അവർക്കു നായകനും
ആയിത്തീർന്നു. എന്നിരുന്നാലും അേദ്ദഹം മേറ്റ
പരാ്രകമശാലികളായ മൂന്നുേപരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ല.

22 െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവ്
കബ്െസേയൽക്കാരനും ശൂരപരാ്രകമിയും
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ആയ ഒരു േയാദ്ധാവായിരുന്നു. അേദ്ദഹം
ഉജ്ജ്വല വീരകൃത്യങ്ങൾ െചയ്തിട്ട ണ്ട്:
അേദ്ദഹം േമാവാബ്യരിെല ഏറ്റവും ശക്തരായ
രണ്ടു േയാദ്ധാക്കെള അടിച്ച വീഴ്ത്തി.
മഞ്ഞുകാലത്ത് ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം ഒരു
ഗുഹയിൽ ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് ഒരു സിംഹെത്ത
െകാന്നു. 23 ഏഴരയടി* െപാക്കമുള്ള
ഒരു ഈജിപ്റ്റ കാരെനയും അേദ്ദഹം
അടിച്ച വീഴ്ത്തി. ആ ഈജിപ്റ്റ കാരെന്റ
ൈകയിൽ െനയ്ത്തുേകാൽപ്പിടിേപാെലയുള്ള
ഒരു കുന്തമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും
ഒരു ദണ്ഡുമായി െബനായാവ് അയാെള
എതിരിട്ട . അേദ്ദഹം ഈജിപ്റ്റ കാരെന്റ
ൈകയിൽനിന്നു കുന്തം പിടിച്ച പറിച്ച്
അതുെകാണ്ടുതെന്ന അയാെള വധിച്ച .
24 െയേഹായാദായുെട മകനായ െബനായാവിെന്റ
വീരകൃത്യങ്ങൾ ഈ വിധെമാെക്കയായിരുന്നു.
അേദ്ദഹവും പരാ്രകമശാലികളായ ആ മൂന്ന്
േയാദ്ധാക്കെളേപ്പാെല കീർത്തിശാലിയായിരുന്നു.
25 മുപ്പതുേപരിൽ മറ്റാെരക്കാള ം കൂടുതൽ
ആദരണീയനായി അേദ്ദഹം അവേരാധിക്കെപ്പട്ട .
എന്നാൽ അേദ്ദഹം ആ മൂവരിൽ
ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നില്ല. ദാവീദ് അേദ്ദഹെത്ത തെന്റ
അംഗരക്ഷകേസനയുെടതലവനാക്കി.

26 പരാ്രകമശാലികളായ േയാദ്ധാക്കൾ
ഇവരായിരുന്നു:

േയാവാബിെന്റസേഹാദരനായഅസാേഹൽ,

* 11:23 ഏക. 2.3 മീ.
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േബത്ലേഹമിൽനിന്നുള്ള േദാേദാവിെന്റ മകൻ
എൽഹാനാൻ,

27ഹാേരാര്യനായശേമ്മാത്ത,്
െപേലാന്യനായ േഹെലസ്,
28 െതേക്കാവക്കാരനായ ഇേക്കശിെന്റ മകൻ
ഈരാ,
അനാേഥാത്തുകാരനായഅബിേയെസർ,
29ഹൂശാത്യനായസിെബ്ബഖായി,
അേഹാഹ്യനായഈലായി,
30െനേതാഫാത്യനായ മഹരായി,
െനേതാഫാത്യനായബാനയുെട മകൻ േഹെലദ്,
31 െബന്യാമീനിെല ഗിെബയാക്കാരനായ
രീബായിയുെട മകൻഇത്ഥായി,
പിരാേഥാന്യനായ െബനായാവ,്
32ഗായശ് മലയിടുക്കിൽനിന്നുള്ളഹുരായി,
അർബാത്യനായഅബിേയൽ,
33ബഹുരൂമ്യനായഅസ്മാെവത്ത,്
ശാൽേബാന്യനായഎല്യഹ്ബാ,
34ഗീേസാന്യനായഹേശമിെന്റപു്രതന്മാർ,
ഹരാര്യനായശാേഗയുെട മകൻ േയാനാഥാൻ,
35ഹരാര്യനായസാഖാരിെന്റ മകൻഅഹീയാം,
ഊരിെന്റ മകനായഎലീഫാൽ,
36െമേഖരാത്യനായ േഹെഫർ,
െപേലാന്യനായഅഹീയാവ്,
37കർേമല്യനായ െഹേ്രസാ,
എസ്ബായിയുെട മകനായനയരായി,
38നാഥാെന്റസേഹാദരനായ േയാേവൽ,
ഹ്രഗിയുെട മകനായ മിബ്ഹാർ,
39അേമ്മാന്യനായ േസെലക്ക,്
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െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബിെന്റ
ആയുധവാഹകനും െബേരാത്യനുമായ
നഹരായി,

40യി്രതിയനായഈരാ,
യി്രതിയനായഗാേരബ,്
41ഹിത്യനായഊരിയാവ്,
അഹ്ലായിയുെട മകനായസാബാദ്,
42 രൂേബന്യനും അവരുെട ൈസന്യാധിപനും,
മുപ്പത് അകമ്പടിക്കാേരാടുകൂടിയവനുമായ
ശീസയുെട മകൻഅദീനാ,

43മയഖായുെട മകനായഹാനാൻ,
മിത്ന്യനായ േയാശാഫാത്ത,്
44അസ്െതരാത്യനായ ഉസ്സീയാവ,്
അേരാേവര്യനായ േഹാഥാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ
ശാമായും െയയീേയലും,

45ശി്രമിയുെട മകനായ െയദീയേയൽ,
അയാള െടസേഹാദരൻതീസ്യനായ േയാഹാ,
46മഹവ്യനായഎലീേയൽ,
എല്നാമിെന്റ പു്രതന്മാരായ െയരീബായിയും
േയാശവ്യാവും,
േമാവാബ്യനായയിത്ത്മാ,
47 എലീേയൽ, ഓേബദ്, െമേസാബ്യനായ
യാസീേയൽ.

12
ദാവീദിേനാടു േചർന്ന േപാരാളികൾ

1 കീശിെന്റ മകനായ ശൗലിെന്റനിമിത്തം
ദാവീദ് ഒളിച്ച താമസിച്ചിരുന്ന
കാലത്ത് സിക്ലാഗിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അടുത്തുവന്ന ആള കൾ
ഇവരായിരുന്നു—അവർ ദാവീദിെന
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യുദ്ധത്തിൽ സഹായിച്ച
പടയാളികളിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരായിരുന്നു;
2 അവർ അെമ്പയ്യന്നതിൽ
വിദഗ്ദ്ധരും വില്ലാളികള ം
ഇടൈങ്കെകാണ്ടും വലൈങ്കെകാണ്ടും
കവിണെയറിയാൻ കഴിവുള്ളവരും
െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരും ശൗലിെന്റ
ബന്ധുക്കള ംആയിരുന്നു:

3 ഗിെബയാത്യനായ െശമായുെട പു്രതൻ
അഹീേയെസർ അവരുെട നായകനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റസേഹാദരൻ േയാവാശും
അസ്മാെവത്തിെന്റ പു്രതന്മാരായ യസീേയലും
േപെലത്തും
െബരാഖാ, അനാേഥാത്യനായ േയഹു,

4 മുപ്പതു വീരേയാദ്ധാക്കളിൽ ഒരുവനും
ഗിെബേയാന്യനുമായ യിശ്മയ്യാവ—്ഇേദ്ദഹം
മുപ്പതുേപർക്കുനായകനായിരുന്നു—
യിെരമ്യാവ്, യഹസീേയൽ, േയാഹാനാൻ,
െഗേദരാത്യനായ േയാസാബാദ് 5എലൂസായി,
െയരീേമാത്ത്, െബയല്യാവ,് െശമര്യാവ്,
ഹരുഥ്യനായ െശഫത്യാവ്,

6 എൽക്കാനാ, യിശ്ശീയാവ്, അസെരേയൽ,
േകാരഹ്യരായ െയാേയേസരും
യാേശാെബ്യരും,

7 െഗേദാരിൽനിന്നുള്ള െയേരാഹാമിെന്റ
പു്രതന്മാരായ േയാേയലായും െസബദ്യാവും.

8ദാവീദ് മരുഭൂമിയിൽസുരക്ഷിതസേങ്കതത്തിൽ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ ചില ഗാദ്യർ കൂറുമാറി
അേദ്ദഹേത്താടു േചർന്നു. അവർ
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ധീരരായ േപാരാളികള ം യുദ്ധസന്നദ്ധരും
കുന്തവും പരിചയും ഉപേയാഗിച്ച
െപാരുതാൻ വിദഗ്ദ്ധരും സിംഹമുഖമുള്ളവരും
പർവതങ്ങളിെല കലമാനുകെളേപ്പാെല
േവഗേമറിയവരുമായിരുന്നു.

9ഏെസർഅവരുെട നായകനായിരുന്നു.
ഓബദ്യാവ് രണ്ടാമനുംഎലീയാബ് മൂന്നാമനും
10മിശ്മന്നാനാലാമനുംയിെരമ്യാവ്അഞ്ചാമനും
11അത്ഥായിആറാമനുംഎലീേയൽഏഴാമനും
12 േയാഹാനാൻ എട്ടാമനും എൽസാബാദ്
ഒൻപതാമനും

13 യിെരമ്യാവ് പത്താമനും മക്ബന്നായി
പതിെനാന്നാമനുമായിരുന്നു.

14 ഈ ഗാദ്യർ ൈസന്യാധിപന്മാരായിരുന്നു;
അവരിൽ ഏറ്റവും കഴിവു കുറഞ്ഞവൻ
നൂറുേപർക്കു തുല്യനും ഏറ്റവും കഴിവുകൂടിയവൻ
ആയിരംേപർക്കു തുല്യനും ആയിരുന്നു.
15 ഒന്നാംമാസത്തിൽ േയാർദാൻനദി
കരകവിെഞ്ഞാഴുകിെക്കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ അതു
കടന്നുെചന്ന് താഴ്വരകളിെല നിവാസികെള
ആകമാനം കിഴേക്കാട്ട ം പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം
പലായനം െചയ്യിച്ചത് ഇവർതെന്നആയിരുന്നു.

16 മറ്റ െബന്യാമീന്യരും ചില െയഹൂദന്മാരുംകൂടി
സുരക്ഷിതസേങ്കതത്തിൽ ദാവീദിെന്റ
അടുത്തുവന്നു. 17 ദാവീദ് പുറത്തുവന്ന് അവെര
എതിേരറ്റിട്ട പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ സൗഹൃദപൂർവം,
എെന്നതുണയ്ക്കാനാണു വന്നിരിക്കുന്നെതങ്കിൽ
നിങ്ങെള എേന്നാടുകൂെട േചർക്കാൻ
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ഞാെനാരുക്കമാണ.് മറിച്ച്, എെന്റ ൈകകൾ
നിർേദാഷവും അ്രകമരഹിതവുമായിരിെക്ക,
നിങ്ങൾ എെന്ന എെന്റ ശ്രതുക്കൾക്ക്
ഒറ്റിെക്കാടുക്കാനാണു വന്നിരിക്കുന്നെതങ്കിൽ
നമ്മുെട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവം അതു
കാണുകയും നിങ്ങെളശിക്ഷിക്കുകയും െചയ്യെട്ട!”

18 അേപ്പാൾ മുപ്പതുേപർക്കു തലവനായ
അമാസായിയുെടേമൽ ൈദവാത്മാവു വന്നു;
അേദ്ദഹംഇ്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞു:
“ദാവീേദ,ഞങ്ങൾനിനക്കുള്ളവർ!
യിശ്ശായിപു്രതാ,ഞങ്ങൾനിേന്നാടുകൂെട!

സമാധാനം,നിനക്കുസമാധാനം,
നിെന്നസഹായിക്കുന്നവർക്കുംസമാധാനം;
കാരണം അങ്ങയുെട ൈദവം അങ്ങെയ
സഹായിക്കും!”

അേപ്പാൾ ദാവീദ് അവെര സ്വീകരിച്ച ; തെന്റ
കവർച്ചപ്പടയുെട തലവന്മാരായി അവെര
നിയമിച്ച .

19 ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യേരാടുേചർന്ന്
ശൗലിെനതിേര യുദ്ധത്തിനു േപായിരുന്നേപ്പാൾ
മനെശ്ശ േഗാ്രതത്തിൽെപ്പട്ട ചിലർ കൂറുമാറിവന്ന്
അേദ്ദഹേത്താടു േചർന്നു. ദാവീദിനും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൂെടയുള്ളവർക്കും
െഫലിസ്ത്യെര സഹായിക്കാൻ ഇടവന്നില്ല.
െഫലിസ്ത്യഭരണാധികാരികൾതമ്മിൽ
കൂടിയാേലാചിച്ചേശഷം ദാവീദിെന
മടക്കി അയച്ച . അവർ പറഞ്ഞത്
ഇ്രപകാരമാണ:് “സമരമുഖത്തുെവച്ച
ദാവീദ് തെന്റ യജമാനനായ ശൗലിെന്റപക്ഷം
േചർന്നാൽ നാം നമ്മുെട തലയാണ് ഈ
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ഉടമ്പടിക്കു വിലയായി െകാടുേക്കണ്ടിവരിക.”
20 ദാവീദ് സിക്ലാഗിേലക്കു േപായേപ്പാൾ
കൂറുമാറിവന്ന് അേദ്ദഹേത്താടുേചർന്ന
മനെശ്ശ േഗാ്രതജർ ഇവരാണ:്
അദ്നാഹ്, േയാസാബാദ,് െയദീയേയൽ,
മീഖാേയൽ, േയാസാബാദ,് എലീഹൂ,
സിെല്ലഥായി—ഇവർ മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിെല
സഹ്രസാധിപന്മാരായിരുന്നു. 21അവെരല്ലാവരും
ധീരന്മാരായ േപാരാളികൾ ആയിരുന്നതിനാൽ
ശ്രതുക്കള െട കവർച്ചപ്പടെയ എതിരിടുന്നതിൽ
ദാവീദിെന സഹായിച്ച . അവർ ദാവീദിെന്റ
ൈസന്യത്തിൽ അധിപതിമാരും ആയിരുന്നു.
22 ൈദവത്തിെന്റ ൈസന്യംേപാെല ഒരു
മഹാൈസന്യം* ദാവീദിന് ഉണ്ടാകുന്നതുവെര
അനുദിനം ദാവീദിെന്റ പക്ഷേത്തക്ക് ആള കൾ
വന്നുേചർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.

മറ്റള്ളവർ െഹേ്രബാനിൽെവച്ച് ദാവീദിേനാടു
േചരുന്നു

23യേഹാവഅരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല
ശൗലിെന്റ രാജ്യം ദാവീദിങ്കൽ
വരുന്നതിനുേവണ്ടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പക്ഷേത്തക്കു െഹേ്രബാനിൽെവച്ച
വന്നുേചർന്നവരും ആയുധമണിഞ്ഞ്
യുദ്ധസജ്ജരായവരുമായ
ആള കള െട എണ്ണം
ഇങ്ങെനയായിരുന്നു:

24 െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽനിന്നു പരിചയും

* 12:22 അഥവാ,വലുതും ശക്തവുമായ ഒരുൈസന്യം
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കുന്തവുേമന്തി യുദ്ധത്തിനുസജ്ജരായ 6,800
േപർ;

25 ശിെമേയാന്യരിൽനിന്ന് യുദ്ധസന്നദ്ധരായ
േപാരാളിമാർ 7,100 േപർ;

26 േലവി േഗാ്രതജർ 4,600 േപർ. 27അഹേരാൻ
കുലത്തിെല േനതാവായ െയേഹായാദായും
കൂെടയുള്ള 3,700 േപരും 28 ധീരനും
യുവേപാരാളിയുമായ സാേദാക്കും
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ള
ഇരുപത്തിരണ്ടു ൈസന്യാധിപന്മാരും
ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് ഇവരുെടഅംഗസംഖ്യ;

29 െബന്യാമീൻേഗാ്രതക്കാരിൽനിന്നു ശൗലിെന്റ
ബന്ധുക്കാരായ 3,000 േപർ. ഇവരിൽ
ഭൂരിപക്ഷവും അന്നുവെര ശൗലിെന്റ
ഭവനേത്താടുകൂറു പുലർത്തിയിരുന്നവരാണ;്

30 ശൂരന്മാരായ േപാരാളികള ം സ്വന്തം
േഗാ്രതത്തിൽത്തെന്ന േപരുേകട്ടവരുമായ
എ്രഫയീമ്യർ 20,800 േപർ;

31 മനെശ്ശയുെട അർധേഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
ദാവീദിെനരാജാവായിവാഴിക്കുന്നതിനു േപരു
പറഞ്ഞുനിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവർ 18,000 േപർ;

32 യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതക്കാരിൽനിന്നു
കാലഗതികെളക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമുള്ളവരും
ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇ്രസാേയൽജനത എന്തു
െചയ്യണം എന്നു നിശ്ചയമുള്ളവരുമായ
നായകന്മാർ 200 േപരും അവരുെട
കൽപ്പനയിൽ വന്ന അവരുെട
സമസ്തബന്ധുജനങ്ങള ം;

33 െസബൂലൂൻ േഗാ്രതക്കാരിൽനിന്നു
തഴക്കം്രപാപിച്ച േപാരാളികള ം
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എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ആയുധവർഗവും
യുദ്ധത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കാൻ സജ്ജരും
പൂർണവിശ്വസ്തതേയാെട ദാവീദിെന
സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരുമായവർ 50,000
േപർ;

34 നഫ്താലി േഗാ്രതക്കാരിൽനിന്നു പരിചയും
കുന്തവുേമന്തിയ 37,000 ഭടന്മാേരാെടാപ്പം
1,000ൈസന്യാധിപന്മാർ;

35 യുദ്ധസന്നദ്ധരായ ദാൻേഗാ്രതജർ 28,600
േപർ;

36 ആേശർ േഗാ്രതക്കാരിൽനിന്നു
തഴക്കംവന്നവരും യുദ്ധസന്നദ്ധരുമായ
േപാരാളികൾ 40,000 േപർ.

37 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതക്കാരുമായി േയാർദാെന്റ
കിഴക്കുനിന്നു സർവായുധവർഗങ്ങള ം
ഏന്തിയ േപാരാളികൾ 1,20,000 േപർ.

38 ഇവെരല്ലാം േയാദ്ധാക്കള ം
സ്വമനസ്സാ ൈസനികേസവനത്തിനു
സന്നദ്ധരായവരുംആയിരുന്നു.

ദാവീദിെന എല്ലാ ഇ്രസാേയലിനും
രാജാവായി വാഴിക്കാൻ ദൃഢ്രപതിജ്ഞ
െചയ്തുെകാണ്ട് ഈ പുരുഷന്മാെരല്ലാം
െഹേ്രബാനിേലക്കു വന്നു. ഇ്രസാേയല്യരിൽ
േശഷിക്കുന്നവർ എല്ലാവരുംതെന്ന
ദാവീദിെന രാജാവായി വാഴിക്കുന്നതിൽ
ഐക്യദാർഢ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. 39 അവർ
മൂന്നുദിവസം തിന്നും കുടിച്ച ം ദാവീദിേനാെടാപ്പം
കഴിഞ്ഞു. അതിനുള്ള വക അവരുെട
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ബന്ധുക്കൾതെന്നഒരുക്കിയിരുന്നു. 40യിസ്സാഖാർ,
െസബൂലൂൻ, നഫ്താലി േഗാ്രതങ്ങൾവെരയുള്ള
അവരുെട അയൽവാസികൾ, കഴുതപ്പ റത്തും
ഒട്ടകപ്പ റത്തും േകാവർകഴുതപ്പ റത്തും
കാളപ്പ റത്തുമായി ഭക്ഷണസാധനങ്ങേളറ്റി
വന്നുേചർന്നിരുന്നു. ഇ്രസാേയെലല്ലാം
ബഹുസേന്താഷത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അവിെട
മാവും അത്തിപ്പഴക്കട്ടയും മുന്തിരിയടയും
വീഞ്ഞും എണ്ണയും കന്നുകാലികള ം ആടുകള ം
ധാരാളമായിഎത്തിേച്ചർന്നിരുന്നു.

13
േപടകംതിരിച്ച െകാണ്ടുവരുന്നു

1 ദാവീദ് സഹ്രസാധിപന്മാേരാടും
ശതാധിപന്മാേരാടും, അങ്ങെന തെന്റ
അധിപതിമാരിൽ ഓേരാരുത്തേരാടും
കൂടിയാേലാചിച്ച . 2 അതിനുേശഷം ദാവീദ്
ഇ്രസാേയലിെന്റസർവസഭേയാടുമായി പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കു സമ്മതവും
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്കു ഹിതവും
ആെണങ്കിൽ, ഇ്രസാേയൽേദശെത്തങ്ങുമുള്ള
നമ്മുെട സേഹാദരന്മാെരയും നഗരങ്ങളിലും
േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങളിലും അവേരാെടാപ്പം
കഴിയുന്ന പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും
നമുക്ക് ആളയച്ച് ഇവിെട കൂട്ടിവരുത്താം.
3 നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ േപടകം വീണ്ടും
നമ്മുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരാം.
ശൗലിെന്റ ഭരണകാലത്ത് നാം അതിെനപ്പറ്റി
പരിഗണിച്ചില്ലേല്ലാ!” 4 ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം അതു
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ശരിയായിേത്താന്നി, അതുെകാണ്ട് ആ സഭ
ഒന്നടങ്കംഅ്രപകാരം െചയ്യാൻസമ്മതിച്ച .

5 അങ്ങെന ദാവീദ് ൈദവത്തിെന്റ
േപടകം കിര്യത്ത-്െയയാരീമിൽനിന്നു
െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി ഈജിപ്റ്റിെല
സീേഹാർനദിമുതൽ െലേബാ-ഹമാത്തിെന്റ
്രപേവശനകവാടംവെരയുള്ള ഇ്രസാേയല്യെര
ആകമാനം വിളിച്ച വരുത്തി. 6 െകരൂബുകള െട*
മേധ്യ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ വിളിക്കെപ്പടുന്ന
േപടകം െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി ദാവീദ്
ഇ്രസാേയല്യെരെയല്ലാം കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
െയഹൂദ്യയിെല കിര്യത്ത്-െയയാരീം
എന്നറിയെപ്പടുന്നബാലായിൽെച്ചന്നു.

7 അവർ ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
അബീനാദാബിെന്റ ഭവനത്തിൽനിന്ന് ഒരു പുതിയ
വണ്ടിയിൽ കയറ്റി; ഉസ്സയും അേഹ്യാവും വണ്ടി
െതളിച്ച . 8 ദാവീദും ഇ്രസാേയല്യെരല്ലാവരും
ൈദവസന്നിധിയിൽ സർവശക്തിേയാടുംകൂെട
കിന്നരം,വീണ,തപ്പ,്ഇലത്താളം,കാഹളംഎന്നിവ
ഉപേയാഗിച്ച് പാട്ട പാടിയും നൃത്തംെചയ്തും
അനുഗമിച്ചിരുന്നു.

9 അവർ കീേദാെന്റ െമതിക്കളത്തിൽ
എത്തിയേപ്പാൾ കാള വിരണ്ടതിനാൽ ഉസ്സ
േപടകം പിടിക്കാൻ ൈകനീട്ടി. 10 യേഹാവയുെട
േ്രകാധം ഉസ്സയുെടേനേര ജ്വലിച്ച . അവൻ

* 13:6 െകരൂബുകൾ െപാതുേവൈദവദൂതന്മാർക്കു സമം എന്നു
കരുതെപ്പടുെന്നങ്കിലും,ഏെതന്നുവ്യക്തമായിപറയാൻകഴിയാത്ത
ചിറകുകള ള്ള ജീവികളാണ.് മൃഗത്തിെന്റേയാ മനുഷ്യെന്റേയാ
ശരീരഭാഗം ഇതിനുള്ളതായും കരുതെപ്പടുന്നു.
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േപടകം െതാട്ടതിനാൽ യേഹാവ അയാെള
സംഹരിച്ച . അവൻഅവിെടൈദവസന്നിധിയിൽ
മരിച്ച വീണു.

11 യേഹാവയുെട േ്രകാധം ഉസ്സയുെടേമൽ
പതിച്ചതിനാൽ ദാവീദ് ദുഃഖിതനായി.† ആ
സ്ഥലം ഇന്നുവെരയും േഫെരസ്സ്-ഉസ്സ‡ എന്നു
വിളിച്ച വരുന്നു.

12 അന്നു ദാവീദ് ൈദവെത്ത ഭയെപ്പട്ട .
“ൈദവത്തിെന്റ േപടകം എെന്റ അടുേത്തക്കു
ഞാൻ എങ്ങെന െകാണ്ടുവരും,” എന്ന്
അേദ്ദഹം േചാദിച്ച . 13 േപടകം തേന്നാടുകൂെട
ഇരിേക്കണ്ടതിന് ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിേലക്ക്
അേദ്ദഹം െകാണ്ടുവന്നില്ല. പകരം, ഗിത്യനായ
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ വസതിയിൽ അതു
െകാണ്ടുേപായി െവച്ച . 14ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ കുടുംബേത്താെടാപ്പം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസതിയിൽ മൂന്നുമാസം
ഇരുന്നു.അതുെകാണ്ട് യേഹാവഅേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഭവനെത്തയും അേദ്ദഹത്തിനുള്ള
സകലതിെനയുംഅനു്രഗഹിച്ച .

14
ദാവീദിെന്റവീടും കുടുംബവും

1 േസാർരാജാവായ ഹീരാം ദാവീദിെന്റ
അടുേത്തക്കു സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച .
അവേരാെടാപ്പം ദാവീദുരാജാവിന് ഒരു
െകാട്ടാരം പണിയുന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള
േദവദാരുത്തടികള ം കൽപ്പണിക്കാെരയും

† 13:11 മൂ.ഭാ. േകാപാകുലനായി ‡ 13:11 ഉസ്സയുെടേനേര
ആ്രകമണംഎന്നർഥം.
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മരപ്പണിക്കാെരയും അയച്ച െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു. 2 തെന്ന ഇ്രസാേയലിനു രാജാവായി
യേഹാവ സ്ഥിരെപ്പടുത്തിെയന്നും സ്വന്തജനമായ
ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടിതെന്റ രാജത്വെത്തഏറ്റവും
ഉൽക്കൃഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും ദാവീദ്
മനസ്സിലാക്കി.

3 െജറുശേലമിൽെവച്ച് ദാവീദ് കൂടുതൽ
ഭാര്യമാെര സ്വീകരിച്ച . അേദ്ദഹത്തിനു
കൂടുതൽ പു്രതന്മാരും പു്രതിമാരും ജനിച്ച .
4അവിെടെവച്ച് അേദ്ദഹത്തിനു ജനിച്ച മക്കള െട
േപരുകൾ ഇവയാണ്: ശമ്മൂവാ, േശാബാബ്,
നാഥാൻ, ശേലാേമാൻ, 5 യിബ്ഹാർ, എലീശൂവ,
എൽെഫെലത്ത,് 6 േനാഗഹ്, േനെഫഗ്, യാഫിയ,
7എലീശാമ, െബല്യാദാ,*എലീേഫെലത്ത.്
ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെര പരാജയെപ്പടുത്തുന്നു

8 സമസ്തഇ്രസാേയലിനും രാജാവായി ദാവീദ്
അഭിഷിക്തനായി എന്നു െഫലിസ്ത്യർ േകട്ട .
അേപ്പാൾ അവർ സർവസന്നാഹങ്ങള മായി
അേദ്ദഹെത്ത പിടിക്കാൻ വന്നു. എന്നാൽ ഈ
വിവരം അറിഞ്ഞ ദാവീദ് അവെര േനരിടാൻ
പുറെപ്പട്ട . 9 െഫലിസ്ത്യർ വന്ന് െരഫായീം
താഴ്വരയിൽ അണിനിരന്നു. 10 അതിനാൽ
ദാവീദ് ൈദവേത്താട് േചാദിച്ച : “ഞാൻ െചന്ന്
ആ െഫലിസ്ത്യെര ആ്രകമിക്കണേമാ? അങ്ങ്
അവെരഎെന്റൈകയിൽഏൽപ്പിക്കുേമാ?”
യേഹാവ ദാവീദിന് ഉത്തരമരുളി: “േപാകുക,
ഞാൻ അവെര നിെന്റ ൈകകളിൽ
ഏൽപ്പിച്ച തരും.”

* 14:7 എല്യാദാ, െബല്യാദാഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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11 അതിനാൽ ദാവീദും ൈസന്യവും ബാൽ-
െപരാസീമിേലക്കു മുേന്നറി. അവിെടെവച്ച്
അേദ്ദഹം െഫലിസ്ത്യെര േതാൽപ്പിച്ച . അേപ്പാൾ
ദാവീദ് പറഞ്ഞു: “ൈദവം, എെന്റൈകകൾമൂലം,
െവള്ളച്ചാട്ടംേപാെല എെന്റ ശ്രതുക്കള െടേനേര
ഇരച്ച കയറി അവെര തകർത്തുകളഞ്ഞേല്ലാ!”
അതിനാൽ ആ സ്ഥലത്തിന് ബാൽ-െപരാസീം†
എന്നു േപരായി. 12 െഫലിസ്ത്യർ തങ്ങള െട
േദവന്മാെര അവിെട ഉേപക്ഷിച്ച് ഓടിേപ്പായി.
അതുെകാണ്ട് ആ വി്രഗഹങ്ങൾ തീയിലിട്ട
ചുട്ട കളയാൻ ദാവീദ് ഉത്തരവിട്ട .

13 ഒരു ്രപാവശ്യംകൂടി െഫലിസ്ത്യർ
താഴ്വരയിൽ അണിനിരന്നു. 14 ദാവീദ് വീണ്ടും
ൈദവേത്താട് അരുളപ്പാടു േചാദിച്ച . അേപ്പാൾ
ൈദവം ദാവീദിേനാട്: “നിങ്ങൾ േനേരകയറി
െചല്ലരുത;് പിെന്നേയാ, അവെര ചുറ്റ ംവളഞ്ഞ്
ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽെവച്ച്
ആ്രകമിക്കുക. 15ബാഖാവൃക്ഷങ്ങൾക്കുമുകളിൽ
ൈസനികനീക്കത്തിെന്റ ശബ്ദം
േകട്ടാലുടൻ യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പടുക;
െഫലിസ്ത്യൈസന്യെത്ത സംഹരിക്കാൻ
ൈദവം നിങ്ങൾക്കുമുമ്പായി പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നാണ് ആ ശബ്ദത്തിെന്റ അർഥം”
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 16 അങ്ങെന
ൈദവം കൽപ്പിച്ചതുേപാെലതെന്ന ദാവീദ്
െചയ്തു. ഗിെബേയാൻമുതൽ േഗെസർവെര,
വഴിയിലുടനീളം അവർ െഫലിസ്ത്യൈസന്യെത്ത
സംഹരിച്ച .

† 14:11 ഇരച്ച കയറുന്നകർത്താവ്എന്നർഥം.
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17 അങ്ങെന ദാവീദിെന്റ കീർത്തി എല്ലാ
നാടുകളിലും പരന്നു. സകലരാഷ്്രടങ്ങള ം
ദാവീദിെന ഭയെപ്പടാൻയേഹാവഇടയാക്കി.

15
േപടകം െജറുശേലമിേലക്ക്

1ദാവീദിെന്റനഗരത്തിൽ ദാവീദ് തനിക്കുേവണ്ടി
അരമനകൾ നിർമിച്ച . അതിനുേശഷം
ൈദവത്തിെന്റ േപടകത്തിനായി അേദ്ദഹം ഒരു
സ്ഥലംഒരുക്കി;അതിന്ഒരുകൂടാരവുംസ്ഥാപിച്ച .
2 പിെന്ന ദാവീദ് കൽപ്പിച്ച : “ൈദവത്തിെന്റ
േപടകം ചുമക്കുന്നതിനും എെന്നേന്നക്കും
തെന്റമുമ്പാെക ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നതിനുമായി
യേഹാവ േലവ്യെരയാണേല്ലാ െതരെഞ്ഞടുത്തത.്
അതിനാൽ േലവ്യരല്ലാെത മറ്റാരും യേഹാവയുെട
േപടകം ചുമേക്കണ്ടതില്ല.”

3 താൻ ഒരുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക്
യേഹാവയുെട േപടകം െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി
ഇ്രസാേയല്യെരെയല്ലാം ദാവീദ് െജറുശേലമിൽ
വിളിച്ച കൂട്ടി.

4 അേദ്ദഹം അഹേരാെന്റയും
േലവ്യരുെടയും പിൻഗാമികെളയും
വിളിച്ച കൂട്ടി:

5െകഹാത്തിെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന്
നായകനായിഊരിേയലും 120ബന്ധുക്കള ം;

6െമരാരിയുെട പിൻഗാമികളിൽനിന്ന്
നായകനായഅസായാവും 220ബന്ധുക്കള ം;
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7െഗർേശാെന്റ*പിൻഗാമികളിൽനിന്ന്
നായകനായ േയാേവലും 130ബന്ധുക്കള ം;

8എലീസാഫാെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന്
നായകനായ െശമയ്യാവും 200ബന്ധുക്കള ം;

9െഹേ്രബാെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന്
നായകനായഎലീേയലും 80ബന്ധുക്കള ം;

10ഉസ്സീേയലിെന്റപിൻഗാമികളിൽനിന്ന്
നായകനായ അമ്മീനാദാബും 112
ബന്ധുക്കള ം.

11 അതിനുേശഷം സാേദാക്ക,് അബ്യാഥാർ
എന്നീ പുേരാഹിതന്മാെരയും ഊരിേയൽ,
അസായാവ്, േയാേവൽ, െശമയ്യാവ,് എലീേയൽ,
അമ്മീനാദാബ് എന്നീ േലവ്യെരയും ദാവീദ് വിളിച്ച .
12 അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ
േലവ്യകുടുംബങ്ങളിെല തലവന്മാരാണ.് നിങ്ങള ം
നിങ്ങള െട സഹേലവ്യരും നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട േപടകം, ഞാൻ
അതിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടേത്തക്കു
െകാണ്ടുവരികയും േവണം. 13 മുമ്പ് േലവ്യരായ
നിങ്ങളല്ല േപടകം െകാണ്ടുവന്നത്. അതിനാലാണ്
നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട േകാപം
നമ്മുെടേനേര ജ്വലിച്ചത.് വിധി്രപകാരം
അതു െകാണ്ടുവേരണ്ടെതങ്ങെനെയന്നു
നാം യേഹാവേയാട് ആരാഞ്ഞതുമില്ല.”
14 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
േപടകം െകാണ്ടുവരുന്നതിനുേവണ്ടി
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരും തങ്ങെളത്തെന്ന

* 15:7 െഗർേശാൻ, െഗർേശാംഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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ശുദ്ധീകരിച്ച . 15യേഹാവയുെട വചനമനുസരിച്ച്
േമാശ കൽപ്പിച്ച്രപകാരം ആ േലവ്യർ
ൈദവത്തിെന്റ േപടകം, അതിെന്റ തണ്ടുകൾ
തങ്ങള െടചുമലിേലറ്റി,വഹിച്ച െകാണ്ടുവന്നു.

16 സംഗീേതാപകരണങ്ങളായ വീണ,
കിന്നരം, ഇലത്താളം എന്നിവസഹിതം
ആനന്ദഗാനങ്ങളാലപിക്കാൻ തങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരിൽ ചിലെര ഗായകരാക്കി
നിയമിക്കാൻ േലവ്യരുെട േനതാക്കന്മാേരാടു
ദാവീദ് കൽപ്പിച്ച .

17 അതിനാൽ ആ േലവ്യർ േയാേവലിെന്റ
മകനായ േഹമാെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സേഹാദരന്മാരിൽനിന്നു േബെരഖ്യാവിെന്റ
മകനായ ആസാഫിെനയും അവരുെട
െമരാര്യസേഹാദരന്മാരിൽനിന്നു കുശായാവിെന്റ
മകനായ ഏഥാെനയും ഗായകരായി നിയമിച്ച .
18 അവേരാെടാപ്പം, അടുത്ത പദവിയിൽ
അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ െസഖര്യാവ,് േബൻ,
യാസീേയൽ, െശമിരാേമാത്ത,് െയഹീേയൽ,
ഉന്നി, എലീയാബ്, െബനായാവ,് മയേസയാവ്,
മത്ഥിഥ്യാവ,് എലിെഫേലഹൂ, മിക്േനയാവ്,
വാതിൽക്കാവൽക്കാരായ ഓേബദ-്ഏേദാം,
െയയീേയൽഎന്നിവെരനിയമിച്ച .

19 ഗായകരായ േഹമാൻ, ആസാഫ,്
ഏഥാൻ എന്നിവരാണ് െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള
ഇലത്താളങ്ങൾ മുഴേക്കണ്ടിയിരുന്നത.്
20 െസഖര്യാവ,് അസീേയൽ,† െശമിരാേമാത്ത്,
െയഹീേയൽ, ഉന്നി, എലീയാബ,് മയേസയാവ്,
† 15:20 യാസീേയൽ,അസീേയൽഎന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം; വാ.
18കാണുക.
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െബനായാവ് എന്നിവർഅലാേമാത്ത,് രാഗത്തിൽ
വീണ വായിക്കണമായിരുന്നു. 21 മത്ഥിഥ്യാവ്,
എലിെഫേലഹൂ, മിക്േനയാവ്, ഓേബദ-്ഏേദാം,
െയയീേയൽ, അസസ്യാവ് എന്നിവർ െശമീനീത്ത്,
രാഗത്തിൽ കിന്നരം വായിക്കണമായിരുന്നു.
22 േലവ്യരിൽ തലവനായ െകനന്യാവ്
ഗായകസംഘത്തിെന്റ േമധാവി ആയിരുന്നു;
ഗാനാലാപനത്തിൽ സമർഥനായിരുന്നതിനാൽ
അേദ്ദഹത്തിന്ആചുമതലനൽകി.

23 േബെരഖ്യാവും എൽക്കാനായും
േപടകത്തിെന്റ വാതിൽക്കാവൽക്കാരായി
നിൽക്കണമായിരുന്നു. 24 പുേരാഹിതന്മാരായ
െശബന്യാവ്, േയാശാഫാത്ത്, െനഥനേയൽ,
അമാസായി, െസഖര്യാവ,് െബനായാവ,്
എലീേയസർ എന്നിവർ ൈദവത്തിെന്റ
േപടകത്തിനുമുമ്പിൽ കാഹളം
മുഴക്കണമായിരുന്നു. ഓേബദ്-
ഏേദാം, െയഹീയാവ് എന്നിവരും
േപടകത്തിനു വാതിൽക്കാവൽക്കാരായി
നിൽക്കണമായിരുന്നു.

25 അങ്ങെന ദാവീദും ഇ്രസാേയലിെല
േഗാ്രതത്തലവന്മാരും സഹ്രസാധിപന്മാരും
ഉല്ലാസപൂർവം ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ
ഭവനത്തിൽനിന്നും യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകം െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി
േപായി. 26 യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം ചുമന്നിരുന്ന േലവ്യെര ൈദവം
സഹായിച്ചതിനാൽ അവർ ഏഴു കാളെയയും
ഏഴ് ആട്ട െകാറ്റെനയും യാഗമർപ്പിച്ച .
27 േപടകം വഹിച്ചിരുന്ന സകലേലവ്യരും
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ഗായകരും ഗായകസംഘത്തിെന്റ േമധാവിയായ
െകനന്യാവും ധരിച്ചിരുന്നതുേപാെല ദാവീദും
േമൽത്തരമായ ചണവസ്്രതം ധരിച്ചിരുന്നു.
ദാവീദ് മൃദുലചണവസ്്രതംെകാണ്ടുള്ളഏേഫാദും‡
ധരിച്ചിരുന്നു. 28 അങ്ങെന ഇ്രസാേയൽ
എല്ലാവരുംേചർന്ന് ആർപ്പ വിളിേയാടും
െകാമ്പ,് കാഹളം ഇവയുെട നാദേത്താടും
ഇലത്താളങ്ങേളാടും വീണ, കിന്നരം എന്നീ
വാദ്യേത്താടുംകൂടി യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട
േപടകം െകാണ്ടുവന്നു.

29 യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകം
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിേലക്കു കടന്നുവരുേമ്പാൾ
ശൗലിെന്റ മകളായ മീഖൾ ഒരു ജനാലയിലൂെട
അതു വീക്ഷിച്ച . ദാവീദുരാജാവു
നൃത്തംെചയ്യന്നതുംആഹ്ലാദിച്ച തിമിർക്കുന്നതും
കണ്ടേപ്പാൾ അവൾക്കു ഹൃദയത്തിൽ
അേദ്ദഹേത്താട്അവജ്ഞേതാന്നി.

16
േപടകത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ളശു്രശൂഷ

1 ഇങ്ങെന അവർ ൈദവത്തിെന്റ േപടകം
െകാണ്ടുവന്ന,് ദാവീദ് അതിനുേവണ്ടി ്രപേത്യകം
സജ്ജമാക്കിയിരുന്ന കൂടാരത്തിനകത്ത്
്രപതിഷ്ഠിച്ച . അതിനുേശഷം അവർ
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
ൈദവമുമ്പാെക അർപ്പിച്ച . 2 ദാവീദ്
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ചതിനുേശഷം യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ജനെത്ത ആശീർവദിച്ച . 3 പിെന്ന അേദ്ദഹം

‡ 15:27 അഥവാ,പുേരാഹിതവസ്്രതം
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ഇ്രസാേയലിെല ഓേരാ പുരുഷനും സ്്രതീക്കും
ഓേരാ അപ്പവും ഓേരാ കഷണം മാംസവും*
ഓേരാ മുന്തിരിയടയുംവീതം െകാടുത്തു.

4 യേഹാവയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പാെക
ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നതിനും യാചന
സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കു നന്ദിയും സ്േതാ്രതവും
അർപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ദാവീദ് ചില േലവ്യെര
നിേയാഗിച്ച . 5 ആസാഫ് അവരിൽ
മുഖ്യനായിരുന്നു; െസഖര്യാവു രണ്ടാമനും പിെന്ന
യാസീേയൽ,† െശമിരാേമാത്ത്, െയഹീേയൽ,
മത്ഥിഥ്യാവ,് എലീയാബ്, െബനായാവ,് ഓേബദ്-
ഏേദാം, െയയീേയൽ എന്നിവരായിരുന്നു. അവർ
വീണയും കിന്നരവും വായിച്ച . ഇലത്താളം
െകാട്ട ന്നതിനു നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നത്
ആസാഫ് ആയിരുന്നു. 6 പുേരാഹിതന്മാരായ
െബനായാവും യഹസീേയലും ൈദവത്തിെന്റ
ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിനുമുമ്പാെക നിരന്തരം
കാഹളംഊതുകയും െചയ്യണമായിരുന്നു.

7 അന്ന്, ആദ്യമായി, യേഹാവേയാടു നന്ദി
്രപകാശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സങ്കീർത്തനം ദാവീദ്
ആസാഫിെനയുംസഹായികെളയുംഏൽപ്പിച്ച .
8യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ്യ ക,അവിടെത്ത

നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുക;
അവിടെത്ത ്രപവൃത്തി ജനതകൾക്കിടയിൽ
വിളംബരംെചയ്യ ക.

* 16:3 അഥവാ, ഈന്തപ്പഴക്കട്ട. എ്രബായഭാഷയിൽ ഈ
വാക്കിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല. † 16:5 െയയീേയൽ,യാസീേയൽ
എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം;വാ. 15:18,20കാണുക.
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9 അവിടേത്തക്ക് പാടുക, അവിടേത്തക്ക്
സ്േതാ്രതഗീതങ്ങൾആലപിക്കുക;
അവിടെത്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
വർണിക്കുക.

10 അവിടെത്ത വിശുദ്ധനാമത്തിൽ
അഭിമാനംെകാള്ള ക;
യേഹാവെയഅേന്വഷിക്കുന്നവരുെട ഹൃദയം
ആനന്ദിക്കെട്ട.

11 യേഹാവെയയും അവിടെത്ത ശക്തിെയയും
അേന്വഷിക്കുക;
എേപ്പാഴുംഅവിടെത്തമുഖവും.

12-13 യേഹാവയുെട ദാസനായ ഇ്രസാേയലിെന്റ
സന്തതികേള,
അവിടന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്ത യാേക്കാബിെന്റ
മക്കേള,

അവിടന്നു െചയ്ത അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ
ഓർക്കുക,
അവിടെത്തഅത്ഭുതങ്ങള ം ന്യായവിധികള ം
സ്മരിക്കുക.

14 അവിടന്ന് നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ
ആകുന്നു;
അവിടെത്ത ന്യായവിധികൾ
ഭൂതലത്തിെലല്ലാം ഉണ്ട്.

15 അവിടന്നു തെന്റ ഉടമ്പടി എേന്നക്കും
ഓർക്കുന്നു,‡
അവിടെത്ത വാഗ്ദത്തം ഒരായിരം
തലമുറകൾവെരയും

‡ 16:15 സങ്കീ. 105:8
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16 അവിടന്ന് അ്രബാഹാമിേനാടു െചയ്ത
ഉടമ്പടിയും
യിസ്ഹാക്കിേനാടു െചയ്തശപഥവുംതെന്ന.

17 അവിടന്ന് അത് യാേക്കാബിന് ഒരു
്രപമാണമായും
ഇ്രസാേയലിന് ഒരു ശാശ്വത ഉടമ്പടിയായും
ഉറപ്പിച്ച നൽകി:

18 “നിങ്ങള െടഅവകാശത്തിെന്റഓഹരിയായി,
ഞാൻനിങ്ങൾക്ക്കനാൻേദശം നൽകും.”

19 അന്ന് അവർ എണ്ണത്തിൽ
കുറവായിരുന്നേപ്പാൾ,
െചറിെയാരുകൂട്ടവും ്രപവാസികള ം
ആയിരുന്നേപ്പാൾ,

20അവർരാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്ന്രാഷ്്രടങ്ങളിേലക്കും
ഒരു രാജ്യത്തുനിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്കും
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു.

21 അവെര പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് അവിടന്ന്
ആെരയുംഅനുവദിച്ചില്ല;
അവർക്കുേവണ്ടി അവിടന്ന് രാജാക്കന്മാെര
ശാസിച്ച :

22 “എെന്റഅഭിഷിക്തെരസ്പർശിക്കരുത;്
എെന്റ ്രപവാചകർക്ക് ഒരു േ്രദാഹവും
െചയ്യരുത.്”

23സർവഭൂമിയുേമ,യേഹാവയ്ക്കു പാടുക!
അനുദിനം അവിടെത്ത രക്ഷെയ
്രപഖ്യാപിക്കുക.

24 രാഷ്്രടങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെത്ത മഹത്ത്വം
വിളംബരംെചയ്യ ക,
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സകലജനതകൾക്കുമിടയിൽ അവിടെത്ത
അത്ഭുത്രപവൃത്തികള ം.

25 കാരണം യേഹാവ ഉന്നതനും സ്തുതിക്ക്
അത്യന്തം േയാഗ്യനുമാണ;്
സകലേദവന്മാെരക്കാള ം അവിടെത്ത
ഭയെപ്പേടണ്ടതാകുന്നു.

26 ഇതര ജനതകള െട േദവന്മാെരല്ലാം
വി്രഗഹങ്ങളാണേല്ലാ,
എന്നാൽ യേഹാവ ആകാശെത്ത
ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു!

27 ്രപതാപവും മഹിമയും തിരുമുമ്പിലുണ്ട;്
ബലവും ആനന്ദവും അവിടെത്ത
വാസസ്ഥലത്തുണ്ട.്

28 രാഷ്്രടങ്ങളിെല എല്ലാ കുലങ്ങള േമ,
യേഹാവയ്ക്കു െകാടുക്കുക,
മഹത്ത്വവും ശക്തിയും യേഹാവയ്ക്കു
െകാടുക്കുക.

29 യേഹാവയ്ക്ക് അവിടെത്ത നാമത്തിനുതക്ക
മഹത്ത്വംെകാടുക്കുക;
തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുമായി അവിടെത്ത
സന്നിധിയിേലക്കുവരിക.

യേഹാവയുെട വിശുദ്ധിയുെട ്രപതാപത്തിന്
അനുസൃതമായി അവിടെത്ത
ആരാധിക്കുക.

30 സകലഭൂതലവുേമ, യേഹാവയുെടമുമ്പിൽ
നടുങ്ങുക.
ഇളക്കംതട്ടാത്തവിധം ഭൂേലാകം
ഉറച്ച നിൽക്കുന്നു.

31ആകാശംആഹ്ലാദിക്കെട്ട, ഭൂമി ഉല്ലസിക്കെട്ട;
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“യേഹാവ വാഴുന്നു,” എന്ന് അവ
രാഷ്്രടങ്ങള െട മേധ്യ ഉദ്േഘാഷിക്കെട്ട.

32 സമു്രദവും അതിലുള്ള സകലതും
മാെറ്റാലിെകാള്ളെട്ട.
വയേലലകള ം അതിലുള്ള സമസ്തവും
ആഹ്ലാദാരവം മുഴക്കെട്ട;

33വനവൃക്ഷങ്ങള ംഗാനംആലപിക്കെട്ട.
അവ യേഹാവയുെടമുമ്പാെക
ആനന്ദഗീതങ്ങൾആലപിക്കെട്ട;
അവിടന്ന് ഭൂമിെയ വിധിക്കുന്നതിനായി
വരുന്നു.

34യേഹാവയ്ക്കുസ്േതാ്രതംെചയ ്വിൻ,അവിടന്ന്
നല്ലവനേല്ലാ;
അവിടെത്ത അചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു.

35 അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ കരയുക:
“ഞങ്ങള െട രക്ഷകനായ ൈദവേമ,
ഞങ്ങെളരക്ഷിക്കണേമ.
ഞങ്ങൾ അവിടെത്ത പരിശുദ്ധനാമത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്യ കയും

അവിടെത്ത സ്തുതികളിൽ പുകഴുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന,്
ഇതര രാഷ്്രടങ്ങളിൽനിന്നു വിളിച്ച കൂട്ടി
ഞങ്ങെളവിടുവിക്കണേമ.”

36 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പടെട്ട;
എന്നുംഎെന്നേന്നക്കും.

അേപ്പാൾ ജനെമല്ലാം, “ആേമൻ, യേഹാവെയ
വാഴ്ത്തുക”എന്നുപറഞ്ഞു.
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37 ഓേരാ ദിവസെത്തയും ആവശ്യമനുസരിച്ച്
യേഹാവയുെടഉടമ്പടിയുെടേപടകത്തിനുമുമ്പാെക
നിരന്തരം ശു്രശൂഷെചയ്യന്നതിനായി
ദാവീദ് ആസാഫിെനയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
സഹായികെളയും നിേയാഗിച്ച . 38അവേരാടുകൂടി
ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നതിന് ഓേബദ്-ഏേദാമിെനയും
അേദ്ദഹേത്താടുകൂെടയുള്ള അറുപത്തിെയട്ട
സഹായികെളയുംകൂടി ദാവീദ് വിട്ട െകാടുത്തു.
െയദൂഥൂെന്റ മകനായ ഓേബദ്-ഏേദാമും
േഹാസയും ദ്വാരപാലകരായി േസവനം െചയ്തു.

39 പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കിെനയും
അേദ്ദഹത്തിെന്റകൂെടയുള്ളപുേരാഹിതന്മാെരയും
ദാവീദ്ഗിെബേയാനിെലആരാധനാസ്ഥലത്തുള്ള§
യേഹാവയുെടകൂടാരത്തിനുമുമ്പിൽനിേയാഗിച്ച .
40 യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനു നൽകിയിരുന്ന
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം
അനുസരിച്ച് ദിവസവും രാവിെലയും
ൈവകിട്ട ം ്രകമമായി യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ അവർ
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 41 അവേരാടുകൂെട
േഹമാനും െയദൂഥൂനും െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ,
നാമനിർേദശം െചയ്യെപ്പട്ട മറ്റ ള്ളവരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. “അവിടെത്തഅചഞ്ചലസ്േനഹം
ശാശ്വതമായിരിക്കുന്നു,” എന്ന് ഉരുവിട്ട െകാണ്ട്
യേഹാവയ്ക്കു നന്ദി കേരറ്റ ന്നതിന് അവർ
നിയുക്തരായി. 42 േഹമാൻ, െയദൂഥൂൻ
എന്നിവർ കാഹളങ്ങള ം ഇലത്താളങ്ങള ം
മുഴക്കുന്നതിനും ദിവ്യസംഗീതത്തിനുള്ള മറ്റ
വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനും

§ 16:39 മൂ.ഭാ. േക്ഷ്രതംഅഥവാ, മല
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ചുമതലെപ്പട്ടിരുന്നു. െയദൂഥൂെന്റ പു്രതന്മാർ
വാതിൽക്കൽനിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

43 പിന്നീട് ജനങ്ങെളല്ലാം അവരവരുെട
ഭവനങ്ങളിേലക്കു മടങ്ങി. ദാവീദും
തെന്റ കുടുംബെത്ത ആശീർവദിക്കാനായി
മടങ്ങിേപ്പായി.

17
ദാവീദിന്ൈദവത്തിെന്റവാഗ്ദാനം

1ദാവീദ് െകാട്ടാരത്തിൽതാമസമാക്കിയതിനുേശഷം,
ഒരിക്കൽ അേദ്ദഹം നാഥാൻ ്രപവാചകേനാട:്
“ഇതാ,ഞാൻ േദവദാരുെകാണ്ടുള്ളഅരമനയിൽ
വസിക്കുന്നു; എന്നാൽ യേഹാവയുെട
ഉടമ്പടിയുെട േപടകേമാ, കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ
ഇരിക്കുന്നു”എന്നുപറഞ്ഞു.

2 അേപ്പാൾ നാഥാൻ: “അങ്ങയുെട
മനസ്സിലുള്ളെതാെക്കയും െചയ്താലും,
ൈദവം അങ്ങേയാടുകൂെട ഉണ്ടേല്ലാ!” എന്നു
ദാവീദുരാജാവിേനാട് മറുപടി പറഞ്ഞു.

3 എന്നാൽ അന്നുരാ്രതിതെന്ന നാഥാൻ
്രപവാചകന്ൈദവത്തിെന്റഅരുളപ്പാടുണ്ടായി:

4 “നീ െചന്ന,് യേഹാവ ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന് എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിേനാടു പറയുക: എനിക്ക്
അധിവസിേക്കണ്ടതിന് ഒരു ആലയം
പണിേയണ്ടതു നീയല്ല. 5ഞാൻ ഇ്രസാേയലിെന
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന
നാൾമുതൽ ഇന്നുവെര ഒരു ആലയത്തിലും
വസിച്ചിട്ടില്ല.ഞാൻഒരു കൂടാരസ്ഥലത്തുനിന്നും
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മെറ്റാന്നിേലക്കും ഒരു വാസസ്ഥലത്തുനിന്നും
മെറ്റാരിടേത്തക്കും മാറിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
6 എല്ലാ ഇ്രസാേയലിേനാടുംകൂെട
ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ
എവിെടെയങ്കിലുംെവച്ച,് എെന്റ ജനെത്ത
േമയിക്കുന്നതിനു ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ
നായകന്മാേരാട്* ആേരാെടങ്കിലും, ‘നിങ്ങൾ
എനിക്കുേവണ്ടി േദവദാരുെകാണ്ട് ഒരുആലയം
പണിയാത്തത് എന്തുെകാണ്ട’് എന്നു ഞാൻ
എെന്നങ്കിലും േചാദിച്ചിട്ട േണ്ടാ?

7 “അതുെകാണ്ട,് ‘ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നത് ഇ്രപകാരമാണ്
എന്ന് എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിേനാടു
പറയുക: എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു
ഭരണാധിപനായിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിെന്ന
േമച്ചിൽപ്പ റത്തുനിന്ന,് ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
േമയിച്ച നടക്കുന്ന സമയത്തു
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 8നീ േപായ ഇടങ്ങളിെലല്ലാം
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. നിെന്റ
ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം നിെന്റ കണ്മുമ്പിൽനിന്ന്
ഞാൻ േഛദിച്ച കളഞ്ഞു. ഭൂമിയിെല
മഹാന്മാരുെട േപരുകൾേപാെല നിെന്റ
േപരും ഞാൻ ആക്കിത്തീർക്കും. 9 ഞാൻ
എെന്റ ജനമായ ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി ഒരു
സ്ഥലം ഒരുക്കിെക്കാടുക്കും. അവർക്കു
സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
ആരും അവെര ശല്യെപ്പടുത്താതിരിക്കുകയും
െചയ്യത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ അവെര

* 17:6 അഥവാ,ന്യായാധിപന്മാേരാട്;വാ. 10കാണുക.
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നട്ട പിടിപ്പിക്കും. 10 ഞാൻ എെന്റ ജനമായ
ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി ന്യായാധിപന്മാെര
കൽപ്പിച്ചാക്കിയ കാലെത്തന്നേപാെല
ദുഷ്ടജനങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും അവെര
െഞരുക്കുകയില്ല. ഞാൻ നിെന്റ
ശ്രതുക്കെളെയല്ലാം കീഴ്െപ്പടുത്തും.

“ ‘യേഹാവ നിനെക്കാരു ഭവനം പണിയുെമന്ന്
ഞാനിതാ നിേന്നാടു ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു:
11 നിെന്റ ദിനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നീ നിെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടു േചരുേമ്പാൾ, നിെന്റ
സന്തതിെയ ഞാൻ നിെന്റ പിൻഗാമിയാക്കി
ഉയർത്തും; നിെന്റ സ്വന്തം പു്രതന്മാരിൽ
ഒരുത്തെനത്തെന്ന. ഞാൻ അവെന്റ രാജത്വം
സുസ്ഥിരമാക്കും. 12 അവനായിരിക്കും
എനിക്കുേവണ്ടി ഒരു ആലയം പണിയുന്നത.്
ഞാൻ അവെന്റ സിംഹാസനെത്ത
എെന്നേന്നക്കുമായിസ്ഥിരെപ്പടുത്തും. 13ഞാൻ
അവെന്റ പിതാവും അവൻ എെന്റ പു്രതനും
ആയിരിക്കും. ഞാൻ എെന്റ സ്േനഹം
അവെന്റമുൻഗാമിയിൽനിന്നുമാറ്റിയതുേപാെല
അവനിൽനിന്നു മാറ്റിക്കളയുകയില്ല.
14 ഞാൻ അവെന എെന്റ ഭവനത്തിലും
എെന്റ രാജ്യത്തിലും എെന്നേന്നക്കുമായി
നിലനിർത്തും. അവെന്റ സിംഹാസനം
എെന്നേന്നക്കുംസുസ്ഥിരമായിരിക്കും.’ ”
15 ഈ െവളിപ്പാടിെല സകലവാക്കുകള ം
നാഥാൻ ദാവീദിെനഅറിയിച്ച .

ദാവീദിെന്റ ്രപാർഥന
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16 അേപ്പാൾ ദാവീദുരാജാവ് ഉള്ളിൽക്കടന്ന്,
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക ഇരുന്ന് ഈ വിധം
്രപാർഥിച്ച :

“ൈദവമായ യേഹാേവ,അവിടന്ന് അടിയെന
ഇ്രതവെര ആക്കിത്തീർക്കാൻ ഞാൻ ആര്?
എെന്റ കുടുംബവും എന്തുള്ള ? 17അ്രതയുമല്ല,
എെന്റ ൈദവേമ! അങ്ങയുെട ഈ ദാസെന്റ
ഭവനത്തിെന്റ ഭാവിെയപ്പറ്റിയും അവിടന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തേല്ലാ! ഹാ, ൈദവമായ
യേഹാേവ,ഞാൻമനുഷ്യരിൽഅതിേ്രശഷ്ഠൻ†
എന്നവണ്ണംഅങ്ങ്എെന്നകണ്ടിരിക്കുന്നു.

18 “അങ്ങ് ഈ ദാസനു നൽകിയ
ബഹുമതിെയപ്പറ്റി ദാവീദ് ഇനി കൂടുതലായി
എന്തു പറേയണ്ടൂ? അവിടെത്ത ദാസെന
അങ്ങ് അറിയുന്നേല്ലാ! 19 യേഹാേവ!
അങ്ങയുെട ഈ ദാസനുേവണ്ടി, തിരുഹിതം
അനുസരിച്ച് ഈ മഹാകാര്യങ്ങൾ അവിടന്നു
െചയ്തിരിക്കുന്നു; ഈ മഹാവാഗ്ദാനങ്ങൾ
എെന്നഅറിയിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.

20 “യേഹാേവ, ഞങ്ങൾ സ്വന്തം
െചവിെകാണ്ടു േകട്ടതുേപാെല, അവിടേത്തക്ക്
സദൃശനായി ആരുമില്ല; അവിടന്നല്ലാെത
മറ്റ ൈദവവുമില്ല. 21 അവിടെത്ത
സ്വന്തം ജനമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും
അങ്ങയുെട നാമം ്രപസിദ്ധമാകുന്നതിനുമായി
ൈദവേമ, അങ്ങുതെന്ന േനരിട്ട െചന്ന്
വീെണ്ടടുത്ത ഭൂമിയിെല ഏകജനതയായ,
അവിടെത്ത ജനമായ ഇ്രസാേയലിനു

† 17:17 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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തുല്യരായി ഭൂമിയിൽ മറ്റ് ഏതു
ജനതയാണുള്ളത?് അങ്ങ് ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നു
വീെണ്ടടുത്ത അങ്ങയുെട ജനത്തിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് മഹത്തും ഭീതിജനകവുമായ
അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിച്ച് ഇതരജനതകെള
ഓടിച്ച കളഞ്ഞുവേല്ലാ. 22 അവിടെത്ത
ജനമായ ഇ്രസാേയലിെന അവിടന്ന്
എേന്നക്കും സ്വന്തജനമാക്കിത്തീർത്തു;
യേഹാേവ, അവിടന്ന് അവർക്കു ൈദവമായും
തീർന്നിരിക്കുന്നു.

23 “ഇേപ്പാൾ യേഹാേവ! അവിടെത്ത ഈ
ദാസെനയും അവെന്റ ഗൃഹെത്തയുംപറ്റി
അവിടന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം
എെന്നേന്നക്കും നിലനിൽക്കെട്ട! അവിടന്നു
വാഗ്ദാനം െചയ്തിരിക്കുന്നതു നിറേവറ്റണേമ!
24 അതു സുസ്ഥിരമാകെട്ട അവിടെത്ത നാമം
എേന്നക്കും മഹത്ത്വെപ്പടെട്ട. ൈസന്യങ്ങള െട
യേഹാവതെന്ന ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവെമന്ന്
മനുഷ്യർ ്രപകീർത്തിക്കെട്ട! അങ്ങയുെട
ദാസനായ ദാവീദിെന്റ ഭവനം തിരുമുമ്പിൽ
നിലനിൽക്കും.

25 “എെന്റ ൈദവേമ, അങ്ങയുെട ഈ
ദാസന് ഒരു ഭവനം പണിയുെമന്ന് അങ്ങ്
െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു! അതിനാൽ
അവിടെത്ത ദാസനായ ഞാൻ അങ്ങേയാടു
്രപാർഥിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടുന്നു. 26 യേഹാേവ,
അങ്ങുതെന്ന ൈദവം! അവിടെത്ത
ദാസനായ അടിയനുേവണ്ടി ഈ നന്മകൾ
അവിടന്നു വാഗ്ദാനംെചയ്തിരിക്കുന്നു.
27 അവിടെത്ത ദാസനായ അടിയെന്റ ഗൃഹം
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തിരുമുമ്പിൽ എേന്നക്കും നിലനിൽേക്കണ്ടതിന്
അതിെന അനു്രഗഹിക്കാൻ തിരുവുള്ളം
്രപസാദിച്ചിരിക്കുന്നു! യേഹാേവ, അങ്ങ്
അതിെന അനു്രഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; അത്
എെന്നേന്നക്കുംഅനുഗൃഹീതവുമായിരിക്കും.”

18
ദാവീദിെന്റവിജയങ്ങൾ

1 കാല്രകേമണ ദാവീദ് െഫലിസ്ത്യെര
േതാൽപ്പിച്ച കീഴടക്കി. അവരുെട
അധീനതയിൽനിന്നു ഗത്തും അതിനുചുറ്റ മുള്ള
്രഗാമങ്ങള ംഅേദ്ദഹം പിടിെച്ചടുത്തു.

2 ദാവീദ് േമാവാബ്യെരയും േതാൽപ്പിച്ച . അവർ
ദാവീദിന്അടിമകളായി കപ്പം* െകാടുത്തു.

3 കൂടാെത, േസാബാരാജാവായ ഹദേദസർ
ഹമാത്തിെന്റ പരിസര്രപേദശങ്ങളിെലല്ലാം
തെന്റ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാൻ പുറെപ്പട്ടേപ്പാൾ
ദാവീദ് അേദ്ദഹെത്തയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അധികാരപരിധിയിലുള്ള യൂ്രഫട്ടീസ് നദിവെരയും
കീഴടക്കി. 4 അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആയിരം
രഥങ്ങെളയും ഏഴായിരം കുതിരേച്ചവകെരയും
ഇരുപതിനായിരം കാലാള കെളയും ദാവീദ്
പിടിെച്ചടുത്തു. നൂറു രഥക്കുതിരകെള ഒഴിച്ച്
ബാക്കിവന്ന എല്ലാറ്റിെനയും ദാവീദ് കുതിഞരമ്പു
േഛദിച്ച മുടന്തരാക്കി.

5 ദമസ്േകാസിൽനിന്നുള്ള അരാമ്യർ
േസാബാരാജാവായ ഹദേദസറിെന
* 18:2 ച്രകവർത്തിയുെട ഭരണത്തിൻകീേഴയുള്ള
രാജ്യങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാർ വർഷംേതാറും ച്രകവർത്തിക്ക്
െകാടുത്തുവന്നിരുന്നനികുതി.
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സഹായിക്കാെനത്തിയേപ്പാൾ അവരിൽ
ഇരുപതിനായിരംേപെര ദാവീദ് സംഹരിച്ച .
6 അരാമ്യരുെട രാജ്യത്തുള്ള ദമസ്േകാസിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു കാവൽേസനാേക്രന്ദം സ്ഥാപിച്ച .
അരാമ്യർ ദാവീദിന് അടിമകളായിത്തീർന്ന,് കപ്പം
െകാണ്ടുവന്നു. ദാവീദു െചന്ന ഇടങ്ങളിെലല്ലാം
യേഹാവഅേദ്ദഹത്തിനു വിജയം നൽകി.

7 ഹദേദസറിെന്റ ൈസന്യാധിപന്മാർ
വഹിച്ചിരുന്ന സ്വർണപ്പരിചകൾ ദാവീദ്
പിടിെച്ചടുത്ത് െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുവന്നു.
8 ഹദേദസറിെന്റ അധീനതയിെല പട്ടണങ്ങളായ
തിബ്ഹാത്തിൽനിന്നും† കുനിൽനിന്നും
ദാവീദുരാജാവ് ധാരാളം െവങ്കലവും
ൈകവശെപ്പടുത്തി. െവങ്കലംെകാണ്ടുള്ള വലിയ
ജലസംഭരണിയും സ്തൂപങ്ങള ം മറ്റ െവങ്കല
ഉപകരണങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ശേലാേമാൻ
ഇത് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി.

9 ദാവീദ് േസാബാരാജാവായ ഹദേദസറിെന്റ
സകലൈസന്യെത്തയും േതാൽപ്പിച്ച എന്ന്
ഹമാത്ത് രാജാവായ േതായി‡ േകട്ടേപ്പാൾ,
10ദാവീദുരാജാവിെനഅഭിവാദനം െചയ്യന്നതിനും
യുദ്ധത്തിൽ അേദ്ദഹം ഹദേദസരിേന്മൽ േനടിയ
വിജയത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുമായി, േതായി
തെന്റ മകനായ ഹേദാരാമിെന§ അയച്ച .
ഹദേദസരും േതായി രാജാവുമായി കൂെടക്കൂെട
യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണം, െവള്ളി, െവങ്കലം
† 18:8 േതബാഹ,്തിബ്ഹാഎന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം. ‡ 18:9 തൂ,
േതായി എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം. § 18:10 േയാരാം,ഹേദാരാം
എന്നതിെന്റ മെറ്റാരുരൂപം.
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ഇവെകാണ്ടുള്ള സകലവിധ ഉപകരണങ്ങള ം
ഹേദാരാം കാഴ്ചയായി െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.

11 താൻ കീഴടക്കിയ ഏേദാമ്യർ, േമാവാബ്യർ,
അേമ്മാന്യർ, െഫലിസ്ത്യർ, അമാേലക്യർ
എന്നിവരുെട രാജ്യങ്ങളിൽനിെന്നല്ലാം
പിടിെച്ചടുത്തസ്വർണവുംെവള്ളിയുംേപാെലതെന്ന
േയാരാം െകാണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങള ം ദാവീദ്
രാജാവ് യേഹാവയ്ക്കായിസമർപ്പിച്ച .

12 െസരൂയയുെട മകനായ അബീശായി
ഉപ്പ താഴ്വരയിൽെവച്ച് പതിെനണ്ണായിരം
ഏേദാമ്യെര സംഹരിച്ച . 13 അേദ്ദഹം
ഏേദാമിൽ കാവൽേസനാേക്രന്ദങ്ങൾ
സ്ഥാപിച്ച ; ഏേദാമ്യെരല്ലാം ദാവീദിെന്റ
അടിമകളായിത്തീർന്നു. ദാവീദ് െചന്ന
ഇടങ്ങളിെലല്ലാം യേഹാവഅേദ്ദഹത്തിനു വിജയം
നൽകി.
ദാവീദിെന്റ ഉേദ്യാഗസ്ഥർ

14 തെന്റ ജനങ്ങൾെക്കല്ലാം നീതിയും ന്യായവും
പാലിച്ച െകാണ്ട് ദാവീദ് സമസ്തഇ്രസാേയലിനും
രാജാവായി വാണു.

15 െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബ്
ൈസന്യാധിപനും
അഹീലൂദിെന്റ മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത്
രാജകീയ േരഖാപാലകനുംആയിരുന്നു.

16 അഹീതൂബിെന്റ മകനായ സാേദാക്കും
അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായഅഹീെമെലക്കും*
പുേരാഹിതന്മാരും

* 18:16 ചി.ൈക.്രപ.അബിെമേലക്ക;് 2ശമു. 8:17കാണുക.
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ശവ്ശാ േലഖകനും†ആയിരുന്നു.
17 െയേഹായാദായുെട മകനായ
െബനായാവ് െകരീത്യർക്കും പ്േളത്യർക്കും
അധിപതിയായിരുന്നു.
ദാവീദിെന്റ പു്രതന്മാർ രാജാവിെന്റ
മുഖ്യേസവകന്മാരുംആയിരുന്നു.

19
ദാവീദ്അേമ്മാന്യെര പരാജയെപ്പടുത്തുന്നു

1 പിന്നീട് അേമ്മാന്യരുെട രാജാവായ നാഹാശ്
മരിച്ച . അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മകൻ ഹാനൂൻ* അനന്തരാവകാശിയായി
രാജ്യഭാരേമറ്റ . 2 അേപ്പാൾ ദാവീദ് വിചാരിച്ച :
“ഹാനൂെന്റ പിതാവായ നാഹാശ് എേന്നാടു ദയ
കാണിച്ച . അതുെകാണ്ട് ഞാനും ഹാനൂേനാടു
ദയ കാണിേക്കണ്ടതാണ.്” അതിനാൽ
പിതാവിെന്റ നിര്യാണത്തിൽ ഹാനൂേനാടുള്ള
അനുേശാചനം ്രപകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ദാവീദ് ഒരു
്രപതിനിധിസംഘെത്തഅവിേടക്ക്അയച്ച .
ദാവീദ് അയച്ച ആള കൾ ഹാനൂേനാടുള്ള
അനുേശാചനം ്രപകടിപ്പിക്കുന്നതിന്
അേമ്മാന്യരുെട േദശത്ത് എത്തി. 3 അേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യ്രപഭുക്കന്മാർ ഹാനൂേനാടു
പറഞ്ഞു: “സഹതാപം ്രപകടിപ്പിക്കുന്നതിന്
അങ്ങയുെട അടുേത്തക്ക് ്രപതിനിധികെള
അയയ്ക്കുകവഴി ദാവീദ് അങ്ങയുെട
പിതാവിേനാടുള്ള ബഹുമാനം കാണിക്കുകയാണ്
† 18:16 അതായത്, ഭരണസംബന്ധമായ കണക്കുകള ം

സംഭവങ്ങള ം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നയാൾ. * 19:1 2 ശമു.
10:1കാണുക.
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എന്ന് അങ്ങു വിചാരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
പര്യേവക്ഷണവും ചാര്രപവർത്തനവും
നടത്തി, അങ്ങയുെട രാജ്യെത്ത
അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുമാ്രതമാണ് അയാൾ
ആള കെള അയച്ചിരിക്കുന്നത?്” 4 അതിനാൽ
ഹാനൂൻ ദാവീദിെന്റ സ്ഥാനപതികെള
പിടിച്ച് അവെര ക്ഷൗരംെചയ്യിപ്പിച്ച് വസ്്രതം
നിതംബമധ്യത്തിൽെവച്ച മുറിപ്പിച്ച് വിട്ടയച്ച .

5 ചിലർ വന്ന് ആ മനുഷ്യെരപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം
ദാവീദിെന അറിയിച്ച . അവർ അത്യന്തം
അപമാനിതരായിരുന്നതിനാൽ അവരുെട
അടുേത്തക്ക് അേദ്ദഹം ദൂതന്മാെര അയച്ച്
ഇങ്ങെന പറയിച്ച : “നിങ്ങൾ െയരീേഹാവിൽ
പാർക്കുക. നിങ്ങള െട താടിവളർന്ന്
പഴയതുേപാെല ആകുേമ്പാൾ മടങ്ങിവരികയും
െചയ്യ ക.”

6 തങ്ങൾ ദാവീദിെന്റ െവറുപ്പിനു
പാ്രതരായിത്തീർന്നു എന്ന് അേമ്മാന്യർക്കു
േബാധ്യമായി. അേപ്പാൾ ഹാനൂനും അേമ്മാന്യരും
അരാം-െനഹറയിമിൽനിന്നും† അരാം-
മയഖയിൽനിന്നും േസാബയിൽനിന്നും
രഥങ്ങെളയും േതരാളികെളയും
വാടകയ്െക്കടുക്കുന്നതിന് ആയിരംതാലന്തു‡
െവള്ളി െകാടുത്തുവിട്ട . 7അവർ മുപ്പത്തീരായിരം
േതരുംഅതിെന്റ േതരാളികെളയുംഅേതാെടാപ്പം
ൈസന്യസഹിതം മയഖാ രാജാവിെനയും
കൂലിെക്കടുത്തു. അവർ വന്ന് െമേദെബയ്ക്കു
† 19:6 അതായത,് െമെസാെപ്പാത്താമിയയുെട
വടക്കുപടിഞ്ഞാറുഭാഗം; രണ്ടു നദികൾക്കിടയിൽസ്ഥിതിെചയ്യന്ന
അരാമിെന്റ ഒരുഭാഗം. ‡ 19:6 ഏക. 38 ടൺ.
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സമീപം പാളയമിറങ്ങി. ആ സമയം
അേമ്മാന്യരും അവരവരുെട പട്ടണങ്ങളിൽനിന്ന്
നിർബന്ധപൂർവം വിളിച്ച വരുത്തെപ്പട്ട . അവരും
യുദ്ധത്തിനു പുറെപ്പട്ട .

8 ഇതു േകട്ടിട്ട് ദാവീദ് േയാദ്ധാക്കള െട
സർവൈസന്യേത്താടുംകൂടി േയാവാബിെന
അയച്ച . 9 അേമ്മാന്യർ െവളിയിൽവന്ന്
നഗരകവാടത്തിൽ, യുദ്ധമുറയനുസരിച്ച്
അണിനിരന്നു. അേതസമയം അവെര
സഹായിക്കാൻ വന്ന രാജാക്കന്മാർമാ്രതമായി
െവളി്രമ്പേദശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ച .

10 തെന്റ മുന്നിലും പിന്നിലും പടയാളികൾ
അണിനിരന്നിരിക്കുന്നതായി േയാവാബു
കണ്ടു. അതിനാൽ അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയല്യരിൽ
ഏറ്റവും ശൂരന്മാരായ കുെറ പടയാളികെള
െതരെഞ്ഞടുത്ത് അവെര അരാമ്യർെക്കതിേര
അണിനിരത്തി. 11 േശഷം പടയാളികെളഅേദ്ദഹം
തെന്റ സേഹാദരനായ അബീശായിയുെട
ആധിപത്യത്തിലാക്കി, അേമ്മാന്യർെക്കതിേരയും
അണിനിരത്തി. 12 എന്നിട്ട േയാവാബു
പറഞ്ഞു: “എനിക്കു േനരിടാൻ കഴിയാത്തവിധം
അരാമ്യർ ്രപാബല്യം ്രപാപിച്ചാൽ നീ വന്ന്
എെന്ന രക്ഷിക്കണം. മറിച്ച് അേമ്മാന്യർ,
നിനക്കു േനരിടാൻ കഴിയാത്തവിധം ്രപാബല്യം
്രപാപിച്ചാൽ ഞാൻ വന്നു നിെന്ന രക്ഷിക്കും.
13 ശക്തനായിരിക്കുക! നമ്മുെട ജനങ്ങൾക്കും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ നഗരങ്ങൾക്കുംേവണ്ടി
നമുക്കു ധീരമായി െപാരുതാം. അവിടെത്ത
ദൃഷ്ടിയിൽനന്മയായുള്ളത് യേഹാവ െചയ്യെട്ട!”

14 അതിെനത്തുടർന്ന് േയാവാബും
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അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പമുള്ള പടയാളികള ം
അരാമ്യേരാടു െപാരുതാൻ മുേന്നറി. അരാമ്യർ
അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് േതാേറ്റാടി. 15അരാമ്യർ
പലായനം െചയ്യന്നതായി കണ്ടേപ്പാൾ
അേമ്മാന്യരും േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ
അബീശായിയുെട മുമ്പിൽനിേന്നാടി
പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ ്രപേവശിച്ച . േയാവാബ്
െജറുശേലമിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാരുകയും െചയ്തു.

16ഇ്രസാേയല്യർതങ്ങെളേതാൽപ്പിേച്ചാടിെച്ചന്നു
കണ്ടിട്ട് അരാമ്യർ സേന്ദശവാഹകെര അയച്ച്
യൂ്രഫട്ടീസ് നദിക്ക് അപ്പ റമുള്ള അരാമ്യെര
വരുത്തി. അവെര നയിച്ചിരുന്നത് ഹദേദസറിെന്റ
ൈസന്യാധിപനായ േശാഫക്ക്ആയിരുന്നു.

17 ഇേതപ്പറ്റി ദാവീദിന് അറിവുകിട്ടിയേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയൽൈസന്യെത്തെയല്ലാം
വിളിച്ച കൂട്ടി. അവർ േയാർദാൻനദികടന്ന്,
അരാമ്യർെക്കതിേര മുേന്നറി, അവർെക്കതിേര
അണിനിരന്നു. അരാമ്യെര യുദ്ധത്തിൽ
േനരിടാൻ ദാവീദ് പടയാളികെള അണിനിരത്തി,
അങ്ങെന അവർ ദാവീദിേനാടു െപാരുതി.
18എന്നാൽ അവർ ഇ്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
േതാേറ്റാടി. അവരുെട േതരാളികളിൽ ഏഴായിരം
േപെരയും കാലാള കളിൽ നാൽപ്പതിനായിരം
േപെരയും ദാവീദ് സംഹരിച്ച . അേദ്ദഹം
അവരുെട ൈസന്യാധിപനായ േശാഫക്കിെനയും
െകാന്നുകളഞ്ഞു.

19 തങ്ങൾ ഇ്രസാേയലിേനാടു േതാറ്റ
എന്ന്, ഹദേദസരിനു കീഴ്െപ്പട്ടിരുന്ന
ആ്രശിതർ കണ്ടേപ്പാൾ അവർ ദാവീദിേനാടു
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സമാധാനസന്ധിെചയ്ത് അേദ്ദഹത്തിനു
കീഴടങ്ങി.
അതിനാൽ പിന്നീെടാരിക്കലും അേമ്മാന്യെര
സഹായിക്കാൻഅരാമ്യർ തുനിഞ്ഞില്ല.

20
രബ്ബപിടിച്ചടക്കുന്നു

1 അടുത്ത വസന്തകാലത്ത,് രാജാക്കന്മാർ
യുദ്ധത്തിനുപുറെപ്പടാറുള്ളസമയത്ത,് േയാവാബ്
ൈസന്യെത്ത നയിച്ച െചന്ന് അേമ്മാന്യരുെട
േദശെത്ത ശൂന്യമാക്കുകയും രബ്ബാനഗരെത്ത
ഉപേരാധിക്കുകയും െചയ്തു. എന്നാൽ ദാവീദ്,
െജറുശേലമിൽത്തെന്ന താമസിച്ച . േയാവാബ്
രബ്ബെയആ്രകമിച്ച തകർത്തുകളഞ്ഞു. 2 ദാവീദ്
അവരുെട രാജാവിെന്റ തലയിൽനിന്ന് കിരീടം
എടുത്തു—അതിെന്റ തൂക്കം ഒരു താലന്ത്*
സ്വർണം എന്നുകണ്ടു;അതിൽഅമൂല്യരത്നങ്ങൾ
പതിച്ചിരുന്നു—അതു ദാവീദിെന്റ ശിരസ്സിൽ
െവക്കെപ്പട്ട . ആ നഗരത്തിൽനിന്നു ധാരാളം
െകാള്ളമുതലും അേദ്ദഹം പിടിെച്ചടുത്തു.
3 അേദ്ദഹം അവിടെത്ത ജനങ്ങെള
െകാണ്ടുവന്ന് അറക്കവാള ം ഇരുമ്പുകൂന്താലിയും
േകാടാലിയുംെകാണ്ടുള്ള പണികൾക്കായി
നിേയാഗിച്ച ; എല്ലാ അേമ്മാന്യനഗരങ്ങേളാടും
ദാവീദ് ഈ വിധംതെന്ന െചയ്തു. അതിനുേശഷം
ദാവീദും സകലൈസന്യവും െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങി.
െഫലിസ്ത്യരുമായുള്ളയുദ്ധം

* 20:2 ഏക. 34കി.്രഗാം.



1 ദിനവൃത്താന്തം 20:4 cii 1 ദിനവൃത്താന്തം 21:1

4 ഈ സംഭവത്തിനുേശഷം േഗെസരിൽെവച്ച്
െഫലിസ്ത്യരുമായി യുദ്ധം െപാട്ടിപ്പ റെപ്പട്ട .
ആ സമയത്ത് ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി
രാഫാത്യരുെട പിൻഗാമികളിൽ മല്ലനായ
സിപ്പായിെയ വധിച്ച ; പിെന്ന െഫലിസ്ത്യർ
കീഴടങ്ങി.

5 െഫലിസ്ത്യരുമായുണ്ടായ മെറ്റാരു
യുദ്ധത്തിൽ യായീരിെന്റ മകനായ എൽഹാനാൻ
ഗിത്യനായ െഗാല്യാത്തിെന്റ സേഹാദരൻ
ലഹ്മിെയ വധിച്ച . െനയ്ത്തുേകാൽപ്പിടിേപാെല
തടിച്ച പിടിേയാടുകൂടിയ ഒരു കുന്തമാണ് ആ
െഫലിസ്ത്യനുണ്ടായിരുന്നത.്

6 ഗത്തിൽെവച്ച നടന്ന മെറ്റാരു യുദ്ധത്തിൽ,
ൈകകാലുകളിൽ ഓേരാന്നിലും ആറു
വിരൽവീതം െമാത്തം ഇരുപത്തിനാലു വിരലുള്ള
ഒരു ഭീമാകാരനുണ്ടായിരുന്നു. അയാള ം
രാഫായുെട പിൻഗാമികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
7അയാൾ ഇ്രസാേയലിെന അധിേക്ഷപിച്ചേപ്പാൾ,
ദാവീദിെന്റ സേഹാദരനായ ശിെമയയുെട മകൻ
േയാനാഥാൻഅയാെളവധിച്ച .

8 ഇവർ ഗത്തിെല രാഫായുെട
പിൻഗാമികളായിരുന്നു. അവർ നാലും
ദാവീദിെന്റയും അനുയായികള െടയും
ൈകയിൽെപ്പട്ട നാശമടഞ്ഞു.

21
ദാവീദ് േയാദ്ധാക്കള െടസംഖ്യഎടുക്കുന്നു

1ഈ സമയം സാത്താൻ ഇ്രസാേയലിെനതിേര
ഉണർന്നു്രപവർത്തിച്ച ; അവരുെട
ജനസംഖ്യെയടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു േ്രപരണ
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അവൻ ദാവീദിനു നൽകി. 2 ദാവീദു
േയാവാബിേനാടും മറ്റ ൈസന്യാധിപന്മാേരാടും
കൽപ്പിച്ച : “േപായി േബർ-േശബാമുതൽ
ദാൻവെരയുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ
കണെക്കടുക്കുക. അവർ എ്രതയുെണ്ടന്ന്
ഞാൻഅറിേയണ്ടതിന് എെന്നഅറിയിക്കുകയും
െചയ്യ ക.”

3 എന്നാൽ േയാവാബ് മറുപടി പറഞ്ഞു:
“യേഹാവ തെന്റ ൈസന്യെത്ത ഇനിയും
നൂറുമടങ്ങായി വർധിപ്പിക്കെട്ട! എെന്റ
യജമാനനായ രാജാേവ! അവെരല്ലാവരും
അങ്ങയുെട ്രപജകളേല്ലാ!എെന്റയജമാനൻഇതു
െചയ്യാൻ താത്പര്യെപ്പടുന്നത് എന്തിന?് എന്തിന്
ഇ്രസാേയലിേന്മൽകുറ്റം വരുത്തിെവക്കുന്നു?”

4 എങ്കിലും രാജകൽപ്പനയ്ക്കുമുമ്പിൽ
േയാവാബ് നിസ്സഹായനായിരുന്നു. അങ്ങെന
േയാവാബു പുറെപ്പട്ട . അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിൽ
മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് െജറുശേലമിേലക്കു
മടങ്ങിവന്നു. 5 േയാദ്ധാക്കള െട സംഖ്യ േയാവാബ്
ദാവീദിെന അറിയിച്ച . െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിെല
നാലുലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ഉൾെപ്പെട,
വാേളന്താൻ ്രപാപ്തരായി, ഇ്രസാേയലിൽആെക
പതിെനാന്നു ലക്ഷംപുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

6രാജകൽപ്പനതനിക്ക്അറപ്പ ളവാക്കിയതിനാൽ
േയാവാബ് േലവ്യെരയും െബന്യാമീന്യെരയും
കണെക്കടുപ്പിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല.
7 ദാവീദിെന്റ ഈ കൽപ്പന ൈദവമുമ്പാെക
ദുഷ്ടതനിറഞ്ഞതും ആയിരുന്നു; അതുെകാണ്ട്
ൈദവംഇ്രസാേയലിെനശിക്ഷിച്ച .
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8 അേപ്പാൾ ദാവീദ് ൈദവേത്താടു
്രപാർഥിച്ച : “ഞാൻ ഇതുമൂലം െകാടിയ
പാപംെചയ്തിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ അവിടെത്ത
ഈദാസെന്റപാപം െപാറുക്കേണഎന്ന്അടിയൻ
അേപക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ വലിയ േഭാഷത്തം
െചയ്തുേപായി.”

9 ദാവീദിെന്റ ദർശകനായ ഗാദിേനാട് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തു: 10 െചന്ന് ദാവീദിേനാടു പറയുക,
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ നിെന്റ മുമ്പിൽ െവക്കുന്നു.
അവയിേലെതങ്കിലുെമാന്നു െതരെഞ്ഞടുക്കുക;
അതുഞാൻനിനെക്കതിരായി നടപ്പിലാക്കും.’ ”

11 അങ്ങെന ഗാദ് ദാവീദിെന്റ അടുത്തുെചന്ന്
പറഞ്ഞു: “യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു;
‘ഇഷ്ടമുള്ളതു നീ െതരെഞ്ഞടുക്കുക!
12 മൂന്നുവർഷേത്തക്കു ക്ഷാമം, മൂന്നുമാസം
നിെന്റ ശ്രതുക്കള െട വാൾ നിെന്ന കീഴടക്കി
നീ അവരുെടമുമ്പിൽനിന്ന് പലായനംെചയ്യ ക,*
അെല്ലങ്കിൽ മൂന്നുദിവസം യേഹാവയുെട
വാൾ, യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഇ്രസാേയലിൽ
എല്ലായിടവും നാശം വിതച്ച െകാണ്ട് േദശത്തു
മഹാമാരിയുെട മൂന്നു ദിനങ്ങൾ,’ എെന്ന
അയച്ചവേനാടു ഞാൻ എന്തു മറുപടി പറയണം?
എന്ന് ഇേപ്പാൾതീരുമാനിക്കുക.”

13 ദാവീദ് ഗാദിേനാടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വലിയ
വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ യേഹാവയുെട
ൈകകളിൽത്തെന്ന വീഴെട്ട! അവിടെത്ത ദയ

* 21:12 അഥവാ,തൂെത്തറിയെപ്പടും 2ശമു. 24:13കാണുക.
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വലിയതാണേല്ലാ! എന്നാൽ മനുഷ്യകരങ്ങളിൽ
ഞാൻവീഴാതിരിക്കെട്ട!”

14 അങ്ങെന യേഹാവ ഇ്രസാേയലിേന്മൽ
ഒരു മഹാമാരി അയച്ച ; ഇ്രസാേയലിൽ
എഴുപതിനായിരംേപർ മരിച്ച വീണു.
15 െജറുശേലമിെന നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ൈദവം
ഒരു ദൂതെന അയച്ച . ദൂതൻ അതിെന
നശിപ്പിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ, യേഹാവ ആ
മഹാസംഹാരെത്തക്കുറിച്ച്അനുതപിച്ച് ജനെത്ത
ബാധിക്കുന്ന ദൂതേനാടു കൽപ്പിച്ച : “മതി, നിെന്റ
കരം പിൻവലിക്കുക!” യേഹാവയുെട ദൂതൻ
അേപ്പാൾ െയബൂസ്യനായ അരവ്നായുെട†
െമതിക്കളത്തിൽനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

16 ദാവീദ് േമൽേപ്പാട്ട േനാക്കി; യേഹാവയുെട
ദൂതൻ െജറുശേലമിനുേനേര ഊരിപ്പിടിച്ചവാള ം
ഓങ്ങി ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മേധ്യ
നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. അേപ്പാൾ ദാവീദും
ഇ്രസാേയൽേനതാക്കന്മാരും, ചാക്കുശീല
ധരിച്ച െകാണ്ട്, മുഖം താഴ്ത്തി വീണു.

17 ദാവീദ് ൈദവേത്താട് നിലവിളിച്ച :
“േയാദ്ധാക്കെളഎണ്ണന്നതിന്ആജ്ഞെകാടുത്ത്
െതറ്റ െചയ്തവൻഞാനല്ലേയാ? പാപം െചയ്തത്
ഇടയനായ‡ ഞാനാണേല്ലാ! ഇവർ, ഈ
അജഗണങ്ങൾഎന്തു പിഴച്ച ?എെന്റൈദവമായ
യേഹാേവ, അവിടെത്ത കരം എെന്റേമലും
എെന്റ ഭവനത്തിേന്മലും പതിക്കെട്ട! അങ്ങയുെട
ജനത്തിേന്മൽഈമഹാമാരി വരുത്തരുേത!”
† 21:15 മൂ.ഭാ.ഓർനാൻ,അരവ്നാഎന്നതിെന്റമെറ്റാരുരൂപം;വാ.
18–28കാണുക. ‡ 21:17 2ശമു. 24:17;ചി.ൈക.്രപ. ഇടയൻഎന്ന
വാക്കുകാണുന്നില്ല.
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ദാവീദ് ഒരു യാഗപീഠം നിർമിക്കുന്നു
18അേപ്പാൾ യേഹാവയുെട ദൂതൻ ഗാദിേനാട്
ആജ്ഞാപിച്ച : “ ‘െചന്ന് െയബൂസ്യനായ
അരവ്നായുെട െമതിക്കളത്തിൽ യേഹാവയ്ക്ക്
ഒരു യാഗപീഠം പണിയുക,’ എന്ന് ദാവീദിെന
അറിയിക്കുക!” 19 യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ഗാദു പറഞ്ഞവാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ദാവീദ്
േപായി.

20അരവ്നാേഗാതമ്പുെമതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
തിരിഞ്ഞു ദൂതെനക്കണ്ടു. അേദ്ദഹേത്താടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന നാലു പു്രതന്മാരും േപായി
ഒളിച്ച കളഞ്ഞു. 21 ആ സമയത്തു ദാവീദ്
സമീപെമത്തി. അരവ്നാ ദാവീദിെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
െമതിക്കളംവിട്ട് ഓടിവന്ന്അേദ്ദഹത്തിെന്റമുമ്പിൽ
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച .

22 ദാവീദ് അരവ്നാേയാടു പറഞ്ഞു:
“ജനെത്ത ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാമാരി
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നതിനായി യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു
യാഗപീഠം പണിയുന്നതിന് നിെന്റ െമതിക്കളം
ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി എനിക്കു തരിക; അതിെന്റ
മുഴുവൻ വിലയും പറ്റിെക്കാണ്ട് അെതനിക്കു
തരിക!”

23 അരവ്നാ ദാവീദിേനാടു പറഞ്ഞു:
“എടുത്തുെകാണ്ടാലും! എെന്റ
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ ്രപസാദംേപാെല
െചയ്തുെകാണ്ടാലും! േഹാമയാഗത്തിനുള്ള
കാളകെള ഞാൻ തരാം. വിറകിനു
െമതിവണ്ടികള ംധാന്യബലിക്കുേഗാതമ്പുംഎല്ലാം
ഞാൻതരാം.”
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24 എന്നാൽ ദാവീദുരാജാവ് അരവ്നാേയാട്
ഇ്രപകാരമാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത:് “അല്ല,
മുഴുവൻ വിലയും തരുന്ന കാര്യത്തിൽ
എനിക്കു നിർബന്ധമുണ്ട.് നിേന്റതായ ഒന്നും,
യേഹാവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കാനായി, ഞാൻ
എടുക്കുകയില്ല; െചലവില്ലാത്ത േഹാമയാഗം
ഞാൻഅർപ്പിക്കുകയുമില്ല.”

25അങ്ങെന ദാവീദ്ആസ്ഥലത്തിനു വിലയായി
അറുനൂറു േശേക്കൽ§ സ്വർണം അരവ്നായ്ക്കു
െകാടുത്തു. 26ദാവീദ്അവിെടയേഹാവയ്െക്കാരു
യാഗപീഠം പണിതു; േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിച്ച . ദാവീദ്
യേഹാവേയാടു നിലവിളിക്കുകയും യേഹാവ
ആകാശത്തുനിന്നു േഹാമപീഠത്തിേന്മൽ
തീയിറക്കി ഉത്തരമരുള കയും െചയ്തു.

27 അേപ്പാൾ യേഹാവ ദൂതേനാടു
കൽപ്പിച്ച ; ദൂതൻ വാൾ പിൻവലിച്ച്
ഉറയിലിട്ട . 28 െയബൂസ്യനായ അരവ്നായുെട
െമതിക്കളത്തിൽെവച്ച് യേഹാവ തനിക്ക്
ഉത്തരമരുളി എന്നുകണ്ടേപ്പാൾ ദാവീദ്
അവിെട യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച . 29 േമാശ
മരുഭൂമിയിൽെവച്ചണ്ടാക്കിയ യേഹാവയുെട
സമാഗമകൂടാരവും േഹാമപീഠവും അന്ന്
ഗിെബേയാനിെല ആരാധനാസ്ഥലത്തായിരുന്നു.*
30 യേഹാവയുെട ദൂതെന്റ വാളിെന
ഭയെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ട് ദാവീദിന് അതിെന്റ
മുമ്പാെകെചന്ന് ൈദവഹിതം ആരായുന്നതിനു
കഴിഞ്ഞില്ല.

§ 21:25 ഏക. 7 കി.്രഗാം. * 21:29 മൂ.ഭാ. ഉയർന്നസ്ഥലത്ത്
അഥവാ, മലയിൽ
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22
1 അതിനുേശഷം ദാവീദ,് “ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ആലയവും, ഇ്രസാേയലിന്
േഹാമയാഗം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള യാഗപീഠവും
ഇവിെടആയിരിക്കണം”എന്നുപറഞ്ഞു.

ൈദവാലയത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളഒരുക്കം
2 തുടർന്ന,് ഇ്രസാേയലിലുള്ള ്രപവാസികെള
ഒരുമിച്ച കൂട്ടാൻ ദാവീദ് കൽപ്പനെകാടുത്തു.
ൈദവത്തിെന്റ ആലയം പണിയുന്നതിനുേവണ്ടി
െചത്തിയ കല്ല തയ്യാറാക്കാൻ അവരിൽനിന്നു
കൽപ്പണിക്കാെര അേദ്ദഹം നിേയാഗിച്ച .
3 വാതിൽക്കതകുകൾക്കുേവണ്ട ആണിയും
മറ്റ സാമ്രഗികള ം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു
വളെരേയെറ ഇരുമ്പും തൂക്കം തിട്ടെപ്പടുത്താൻ
കഴിയാത്ത്രത െവങ്കലവും അേദ്ദഹം
ഒരുക്കിെവച്ച . 4 എണ്ണമറ്റ േദവദാരുക്കള ം
അേദ്ദഹം സംഭരിച്ചിരുന്നു; സീേദാന്യരും േസാർ
നിവാസികള ം ദാവീദിനുേവണ്ടിഅവധാരാളമായി
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു.

5 “എെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ െചറുപ്പമാണ്;
പരിചയസമ്പന്നനുമല്ല; യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി
പണിയെപ്പേടണ്ടആലയംസകലജനതകള െടയും
ദൃഷ്ടിയിൽ അത്യന്തം ്രപൗഢിയും കീർത്തിയും
േശാഭയുംെകാണ്ടു മഹത്ത്വേമറിയതും
ആയിരിക്കണം. അതിനാൽ ഞാൻ
അതിനുേവണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾകൂട്ട ം,”എന്ന് ദാവീദു
പറഞ്ഞു. അേദ്ദഹം തെന്റ മരണത്തിനു മുമ്പായി
അതിവിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും
െചയ്തു.
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6 അതിനുേശഷം ദാവീദ് ശേലാേമാെന
വിളിച്ച വരുത്തിയിട്ട് ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് ഒരു ആലയം
പണിയുന്നതിനു ചുമതലെപ്പടുത്തി. 7 ദാവീദ്
ശേലാേമാേനാട് ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “എെന്റ
മകേന, എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിയുന്നതിനു ഞാൻ
ഹൃദയപൂർവം ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നു. 8 എന്നാൽ
യേഹാവയിൽനിന്ന് ഈ അരുളപ്പാടാണ്
എനിക്കു ലഭിച്ചത്: ‘നീ വളെരേയെറ രക്തം
ചിന്തിയിരിക്കുന്നു; വളെരേയെറ യുദ്ധങ്ങള ം
നീ നടത്തിയിരിക്കുന്നു; എെന്റ നാമത്തിന്
ഒരാലയം പണിേയണ്ടതു നീയല്ല; കാരണം,
എെന്റ കൺമുമ്പിൽ, നീ ഭൂതലത്തിൽ
വളെരേയെറ രക്തം ചിന്തിയവനാണ്. 9എന്നാൽ
നിനെക്കാരു മകൻ ഉണ്ടാകും. അവൻ
സമാധാനത്തിെന്റയും വി്രശമത്തിെന്റയും
പുരുഷനായിരിക്കും. സകലയിടങ്ങളിലുമുള്ള
അവെന്റ സകലശ്രതുക്കളിൽനിന്നും ഞാൻ
അവനു വി്രശമം നൽകും. അവെന്റ േപര്
ശേലാേമാൻ* എന്നായിരിക്കും. അവെന്റ
ഭരണകാലത്തു ഞാൻ ഇ്രസാേയലിനു
സമാധാനവും ശാന്തിയും ്രപദാനംെചയ്യ ം.
10 എെന്റ നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിേയണ്ടത്
അവനാണ.് അവൻ എനിക്കു മകനും
ഞാൻ അവനു പിതാവും ആയിരിക്കും.
ഇ്രസാേയലിേന്മൽ അവെന്റ രാജസിംഹാസനം

* 22:9 ശേലാേമാൻ എന്ന വാക്ക് സമാധാനം എന്നർഥം വരുന്ന
എ്രബായപദത്തിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാകാം.
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ഞാൻശാശ്വതമാക്കും.’
11 “അതിനാൽ, ഇേപ്പാൾ, എെന്റ മകേന,
യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.
നിനക്കു വിജയം ലഭിക്കുമാറാകെട്ട! നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ആലയം പണിയുക,
അവിടന്ന് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല നീ
പണിയും. 12 യേഹാവ നിെന്ന ഇ്രസാേയലിനു
ഭരണാധിപനാക്കിത്തീർക്കുേമ്പാൾ, നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ന്യായ്രപമാണം
അനുസരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവിടന്നു നിനക്കു
വിേവകവും പരിജ്ഞാനവും ്രപദാനം െചയ്യെട്ട!
13 യേഹാവ ഇ്രസാേയലിനുേവണ്ടി േമാശയ്ക്കു
നൽകിയ വിധികള ം നിയമങ്ങള ം ്രശദ്ധേയാെട
നീ ്രപമാണിച്ചാൽ നിനക്കു വിജയം ലഭിക്കും.
ശക്തനും ധീരനും ആയിരിക്കുക! ഭീരുേവാ
ൈധര്യഹീനേനാആകരുത.്

14 “യേഹാവയുെട ആലയത്തിനുേവണ്ടി
ഒരുലക്ഷം താലന്തു† സ്വർണവും പത്തുലക്ഷം
താലന്തു‡ െവള്ളിയും തൂക്കം തിട്ടെപ്പടുത്താൻ
കഴിയാത്ത്രത െവങ്കലവും ഇരുമ്പും ധാരാളം
തടിയും കല്ല ം ഞാൻ സംഭരിച്ചിട്ട ണ്ട്;
അതിനുേവണ്ടി ഞാൻ വളെര േക്ലശം
സഹിച്ചിട്ട മുണ്ട്. ഇനിയും േവണ്ടതുകൂടി നിനക്കു
സംഭരിക്കാമേല്ലാ. 15 നിെന്റ സ്വാധീനത്തിൽ
കല്ല െവട്ട കാരും കൽപ്പണിക്കാരും
മരപ്പണിക്കാരും അതുേപാെലതെന്ന
ഓേരാ െതാഴിലിലും ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള
ആള കള ം ഉണ്ടേല്ലാ. 16 സ്വർണവും

† 22:14 ഏക. 3,750 ടൺ. ‡ 22:14 ഏക. 37,500 ടൺ.



1 ദിനവൃത്താന്തം 22:17 cxi 1 ദിനവൃത്താന്തം 23:1

െവള്ളിയും െവങ്കലവും ഇരുമ്പുംെകാണ്ടു
പണിയുന്ന കരകൗശലേവലക്കാരും നിനക്കു
സംഖ്യാതീതമായുണ്ട.് ഇേപ്പാൾത്തെന്ന
പണി തുടങ്ങുക. യേഹാവ നിേന്നാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട!”

17തെന്റമകനായശേലാേമാെനസഹായിക്കാൻ
ദാവീദ് ഇ്രസാേയലിെല സകല്രപഭുക്കന്മാേരാടും
കൽപ്പിച്ച . 18 അേദ്ദഹം അവേരാടു പറഞ്ഞു:
“നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവനിങ്ങള െടകൂെട
ഉണ്ടേല്ലാ! എല്ലാ രംഗത്തും അവിടന്ന്
നിങ്ങൾക്കു വി്രശമം നൽകിയിട്ട മുണ്ടേല്ലാ!
അവിടന്ന് േദശത്തിെല പൂർവനിവാസികെള
എെന്റ ൈകയിൽ ഏൽപ്പിച്ച . േദശം ഇന്ന്
യേഹാവയ്ക്കും അവിടെത്ത ജനത്തിനും
അധീനമായിരിക്കുന്നു. 19 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ അേന്വഷിക്കുന്നതിന്
നിങ്ങള െട ഹൃദയങ്ങെളയും ആത്മാവിെനയും
സമർപ്പിക്കുക! ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വിശുദ്ധമന്ദിരം പണിയാൻ തുടങ്ങുക;
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകവും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ മറ്റ വിശുദ്ധവസ്തുക്കള ം
യേഹാവയുെട നാമത്തിനുേവണ്ടി പണിയെപ്പടുന്ന
ആലയത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിയെട്ട.”

23
േലവ്യർ

1 ദാവീദ് വൃദ്ധനും കാലസമ്പൂർണനും
ആയേപ്പാൾ തെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന
ഇ്രസാേയലിനു രാജാവാക്കി.
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2അേദ്ദഹംഇ്രസാേയലിെലസകല്രപഭുക്കന്മാെരയും
പുേരാഹിതന്മാെരയും േലവ്യെരയും കൂട്ടിവരുത്തി.
3 േലവ്യരിൽ മുപ്പതുവയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതലും
്രപായമുള്ളവരുെട എണ്ണെമടുത്തു; പുരുഷന്മാർ
ആെക മുപ്പെത്തണ്ണായിരം എന്നുകണ്ടു. 4 ദാവീദ്
പറഞ്ഞു: “ഇവരിൽ ഇരുപത്തിനാലായിരംേപർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷകൾക്കു
േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുകയും ആറായിരംേപർ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും
ആയിരിക്കുകയും േവണം. 5 നാലായിരംേപർ
വാതിൽകാവൽക്കാരും ആയിരിക്കണം.
ബാക്കി നാലായിരംേപർ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ
വാേദ്യാപകരണങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ച് യേഹാവെയ
സ്തുതിച്ച െകാണ്ടിരിക്കണം.”

6 േലവിയുെട പു്രതന്മാരായ െഗർേശാൻ.
െകഹാത്ത്, െമരാരി എന്നിവരുെട
്രകമത്തിൽ ദാവീദ് േലവ്യെര മൂന്നു
ഗണങ്ങളാക്കിതിരിച്ച .

െഗർേശാന്യർ
7െഗർേശാന്യരിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർ:
ലദ്ദാൻ,ശിെമയി.

8ലദ്ദാെന്റപു്രതന്മാർ:
നായകനായ െയഹീേയൽ, േസഥാം,
േയാേവൽ—ആെകമൂന്നുേപർ.

9ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ:
െശേലാേമാത്ത,് ഹസീേയൽ, ഹാരാൻ—
ആെകമൂന്നുേപർ.

(ഇവർ ലദ്ദാെന്റ കുടുംബങ്ങൾക്കു
തലവന്മാരായിരുന്നു.)



1 ദിനവൃത്താന്തം 23:10 cxiii 1 ദിനവൃത്താന്തം 23:15

10ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാർ:
യഹത്ത്,സീസാ,* െയയൂശ,് േബരീയാം;
ഇവർ ശിെമയിയുെട പു്രതന്മാരായിരുന്നു—
ആെകനാലുേപർ.

11 ഇവരിൽ യഹത്ത് ഒന്നാമനും സീസാ
രണ്ടാമനും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ
െയയൂശിനും േബരീയാമിനും അധികം
പു്രതന്മാരില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ
അവെര ഇരുവെരയും ഒരുകുടുംബമായും
ഒറ്റവീതത്തിന് അവകാശികളായും
കരുതിയിരുന്നു.

െകഹാത്യർ
12െകഹാത്തിെന്റപു്രതന്മാർ:
അ്രമാം,യിസ്ഹാർ, െഹേ്രബാൻ, ഉസ്സീേയൽ—
ആെകനാലുേപർ

13അ്രമാമിെന്റപു്രതന്മാർ:
അഹേരാനും േമാശയും.
അതിവിശുദ്ധവസ്തുക്കെള
ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുംയേഹാവയുെടമുമ്പാെക
യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും
അവിടെത്ത മുമ്പാെക ശു്രശൂഷ
െചയ്യന്നതിനും എേപ്പാഴും യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ അനു്രഗഹവചസ്സ കൾ
െചാരിയുന്നതിനുംേവണ്ടി അഹേരാനും
പിൻഗാമികള ം എെന്നേന്നക്കുമായി
േവർതിരിക്കെപ്പട്ട . 14ൈദവപുരുഷനായ
േമാശയുെട പു്രതന്മാർ േലവി
േഗാ്രതത്തിെന്റ ഭാഗമായിഎണ്ണെപ്പട്ട .

15 േമാശയുെട പു്രതന്മാർ:
* 23:10 ചി.ൈക.്രപ.സീനാ
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െഗർേശാം,എലീേയസർ.
16െഗർേശാമിെന്റപിൻഗാമികളിൽ
െശബൂേവൽ ്രപമുഖനായിരുന്നു.

17എലീേയസരിെന്റപിൻഗാമികളിൽ
െരഹബ്യാവ് ്രപമുഖനായിരുന്നു.
എലീേയസറിന് മറ്റ പു്രതന്മാരില്ലായിരുന്നു.
എന്നാൽ െരഹബ്യാവിനു വളെര
പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.

18യിസ്ഹാരിെന്റപു്രതന്മാരിൽ
െശേലാമീത്ത് ്രപമുഖനായിരുന്നു.

19െഹേ്രബാെന്റപു്രതന്മാർ:
െയരീയാവ് ഒന്നാമനുംഅമര്യാവ് രണ്ടാമനും
യഹസീേയൽ മൂന്നാമനും െയക്കെമയാം
നാലാമനുംആയിരുന്നു.

20ഉസ്സീേയലിെന്റപു്രതന്മാരിൽ:
മീഖാ ഒന്നാമനും യിശ്ശീയാവു രണ്ടാമനും
ആയിരുന്നു.

െമരാര്യർ
21െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
മഹ്ലി, മൂശി.
മഹ്ലിയുെട പു്രതന്മാർ:
എെലയാസാർ,കീശ്.
22 എെലയാസാർ പു്രതന്മാരില്ലാെത മരിച്ച ;
അേദ്ദഹത്തിനു പു്രതിമാർമാ്രതേമ
ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . അവരുെട
പിതൃസേഹാദരനായ കീശിെന്റ പു്രതന്മാർ
അവെരവിവാഹംെചയ്തു.

23മൂശിയുെട പു്രതന്മാർ:
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മഹ്ലി, ഏെദർ, െയേരേമാത്ത—്ആെക
മൂന്നുേപർ.

24 കുടുംബങ്ങൾ, കുടുംബത്തലവന്മാർ
എന്നിങ്ങെനതരംതിരിച്ച് േപരുേപരായി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം
േലവിയുെട പിൻഗാമികൾ ഓേരാ
വ്യക്തിെയയും, അതായത,് ഇരുപതു
വയസ്സ ം അതിനു മുകളിലും
്രപായമുള്ളവരും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷകരുമായ
േലവ്യസന്തതികൾ ഇവരായിരുന്നു.
25 ദാവീദ് ഇ്രപകാരം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു:
“ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ ജനത്തിനു
സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാലും
അവിടന്ന് എെന്നേന്നക്കും
െജറുശേലമിൽ അധിവസിക്കുന്നതിന്
എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നതിനാലും
26 ഇനിേമലിൽ േലവ്യർക്ക്
സമാഗമകൂടാരേമാശു്രശൂഷകൾക്കുള്ള
വിശുദ്ധവസ്തുക്കളിൽ
ഏെതങ്കിലുേമാ ചുമേക്കണ്ടതായി
വരികയില്ല.” 27ദാവീദ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ
െകാടുത്തനിർേദശങ്ങൾഅനുസരിച്ച,്
ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിൽ കൂടുതലും
്രപായമുള്ളവരിൽനിന്നു േലവ്യരുെട
എണ്ണംതിട്ടെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.

28 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
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ശു്രശൂഷയിൽ അഹേരാെന്റ പിൻഗാമികെള
സഹായിക്കുക, ആലയത്തിെന്റ
അങ്കണവും വശേത്താടുേചർന്ന അറകള ം
സൂക്ഷിക്കുക, സകലവിശുദ്ധവസ്തുക്കെളയും
ശുദ്ധീകരിക്കുക, ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരത്തിെല
മറ്റ േജാലികെളല്ലാം നിർവഹിക്കുക,
എന്നിവെയല്ലാമായിരുന്നു േലവ്യരുെട
ചുമതലകൾ. 29 േമശയിേലക്കുള്ള കാഴ്ചയപ്പവും
േഭാജനയാഗത്തിനുള്ള േനർമേയറിയ
മാവും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും അടകൾ
ചുെട്ടടുക്കുന്നതും മാവു കുഴയ്ക്കുന്നതും
അളവും വലുപ്പവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും
എല്ലാം അവരുെട ചുമതലയായിരുന്നു.
30 രാവിെലയും ൈവകുേന്നരവും
യേഹാവയ്ക്കു നന്ദികേരറ്റ ന്നതിനും
അവിടെത്ത സ്തുതിക്കുന്നതിനും അവർ
സന്നിഹിതരാകണമായിരുന്നു. 31 കൂടാെത,
ശബ്ബത്തുകളിലും അമാവാസികളിലും മറ്റ
നിശ്ചിതമായ ഉത്സവേവളകളിലും യേഹാവയ്ക്കു
േഹാമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക
അവർ സന്നിഹിതരാകണമായിരുന്നു. അവർക്കു
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട ്രപകാരവും എണ്ണത്തിെനാത്തും
അവർ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം
ശു്രശൂഷകൾഅനുഷ്ഠിക്കണമായിരുന്നു.

32 അങ്ങെന േലവ്യർ സമാഗമകൂടാരത്തിനും
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിനുംേവണ്ടി തങ്ങൾക്കുള്ള
ചുമതലകെളല്ലാം നിറേവറ്റിയിരുന്നു.
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ശു്രശൂഷകളിൽ
അവർ തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാരായ
അഹേരാന്യർക്കു സഹായികളായും
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വർത്തിച്ചിരുന്നു.

24
പുേരാഹിതവിഭാഗങ്ങൾ

1 അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരുെട ഗണങ്ങൾ
ഇവരായിരുന്നു:
നാദാബ്,അബീഹൂ, എെലയാസാർ,ഈഥാമാർ
എന്നിവർ അഹേരാെന്റ പു്രതന്മാരായിരുന്നു.
2 എന്നാൽ നാദാബും അബീഹൂവും അവരുെട
പിതാവിനു മുമ്പുതെന്ന മരിച്ച േപായിരുന്നു;
അവർക്കു പു്രതന്മാരും ഇല്ലായിരുന്നു.
അതിനാൽ എെലയാസാരും ഈഥാമാറും
പുേരാഹിതന്മാരായി ശു്രശൂഷെചയ്തു.
3 എെലയാസാരിെന്റ ഒരു പിൻഗാമിയായ
സാേദാക്കിെന്റയും ഈഥാമാരിെന്റ ഒരു
പിൻഗാമിയായ അഹീെമെലക്കിെന്റയും
സഹായേത്താെട ദാവീദ് അവെര,
അവരുെട നിർദിഷ്ട ്രകമമനുസരിച്ച ള്ള
ശു്രശൂഷകൾക്കായി, ഗണങ്ങളാക്കിത്തിരിച്ച .
4ഈഥാമാരിെന്റ പിൻഗാമികളിലുള്ളതിെനക്കാൾ
വളെരക്കൂടുതൽ േനതാക്കന്മാർ
എെലയാസാരിെന്റ പിൻഗാമികളിൽ
ഉള്ളതായിക്കണ്ടു. അതു്രപകാരംതെന്ന
അവെര ഗണങ്ങളാക്കിത്തിരിക്കുകയും െചയ്തു:
എെലയാസാരിെന്റ പിൻഗാമികളിൽനിന്നു
പതിനാറു കുടുംബത്തലവന്മാരും
ഈഥാമാരിെന്റ പിൻഗാമികളിൽനിന്ന് എട്ട
കുടുംബത്തലവന്മാരുംആയിഅവെരവിഭാഗിച്ച .
5 എെലയാസാർ, ഈഥാമാർ, ഇരുവരുെടയും
പിൻഗാമികളിൽ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെല
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അധികാരികള ം ൈദവത്താൽ നിയുക്തരായ
അധികാരികള ം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ
പക്ഷേഭദംകൂടാെത നറുക്കിട്ടാണ് അവെര ഗണം
തിരിച്ചത്.

6 എെലയാസാരിെന്റ ശാഖയിൽനിന്ന് ഒന്നും
പിെന്ന ഈഥാമാരിെന്റ ശാഖയിൽനിന്ന്
മെറ്റാന്നും എന്ന്രകമത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ
െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട . േലവ്യനും
െനഥനേയലിെന്റ പു്രതനുമായ െശമയ്യാ എന്ന
േവദജ്ഞൻ* ആ േപരുകൾ േരഖെപ്പടുത്തി.
രാജാവ്, ്രപഭുക്കന്മാർ, സാേദാക്കു പുേരാഹിതൻ,
അബ്യാഥാരിെന്റ മകനായ അഹീെമെലക്ക,്
കുടുംബത്തലവന്മാർ, പുേരാഹിതന്മാർ,
േലവ്യർ എന്നിവരുെട സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവ
േരഖെപ്പടുത്തിയത.്

7 ഒന്നാമെത്ത നറുക്ക് െയേഹായാരീബിനു
വീണു.
രണ്ടാമേത്തത് െയദായാവിനും.
8മൂന്നാമേത്തതുഹാരീമിനും
നാലാമേത്തതു െശേയാരീമിനും
9അഞ്ചാമേത്തതു മൽക്കീയാവിനും
ആറാമേത്തതു മീയാമിനും.
10ഏഴാമേത്തതുഹേക്കാസിനും
എട്ടാമേത്തത്അബീയാവിനും
11ഒൻപതാമേത്തതു േയശുവയ്ക്കും
പത്താമേത്തതു െശഖന്യാവിനും
12പതിെനാന്നാമേത്തത്എല്യാശീബിനും
പ്രന്തണ്ടാമേത്തതുയാക്കീമിനും

* 24:6 മൂ.ഭാ. െസാേപരിം
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13പതിമ്മൂന്നാമേത്തതുഹുെപ്പക്കും
പതിന്നാലാമേത്തതു േയെശെബയാമിനും
14പതിനഞ്ചാമേത്തതുബിൽെഗക്കും
പതിനാറാമേത്തത് ഇേമ്മരിനും
15പതിേനഴാമേത്തതു േഹസീരിനും
പതിെനട്ടാമേത്തതുഹപ്പിേസ്സസിനും
16പെത്താൻപതാമേത്തതു െപഥഹ്യാവിനും
ഇരുപതാമേത്തതു െയെഹസ്േകലിനും
17ഇരുപെത്താന്നാമേത്തതുയാഖീനും
ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തതുഗാമൂലിനും
18ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തതു െദലായാവിനും
ഇരുപത്തിനാലാമേത്തതു മയസ്യാവിനും വീണു.

19 ഇ്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
അവരുെട പൂർവപിതാവായ അഹേരാേനാടു
കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച,് അേദ്ദഹം അവർക്കായി
നിർണയിച്ച അനുശാസനങ്ങൾ ്രപകാരം അവർ
യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ ്രപേവശിക്കുേമ്പാൾ
അവർക്കു ശു്രശൂഷെചയ്യന്നതിനായി
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ട ്രകമവും ഇതുതെന്നആയിരുന്നു.

േശഷമുള്ള േലവ്യർ
20 േലവിയുെട പിൻഗാമികളിൽ
േശഷമുള്ളവർതാെഴപ്പറയുന്നവരായിരുന്നു:

അ്രമാമിെന്റപു്രതന്മാരിൽനിന്ന് ശൂബാേയൽ;
ശൂബാേയലിെന്റ പു്രതന്മാരിൽനിന്ന്
െയഹ്േദയാവ.്

21 െരഹബ്യാവിൽനിന്ന:് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽയിശ്ശീയാവ് ഒന്നാമനായിരുന്നു.

22യിസ്ഹാര്യരിൽനിന്ന,് െശേലാേമാത്ത.്
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െശേലാേമാത്തിെന്റ പു്രതന്മാരിൽനിന്ന,്
യഹത്ത,്

23െഹേ്രബാെന്റപു്രതന്മാർ:
ഒന്നാമൻ െയരീയാവ്,† രണ്ടാമൻ അമര്യാവ,്
മൂന്നാമൻ യഹസീേയൽ, നാലാമൻ
െയക്കെമയാം.

24ഉസ്സീേയലിെന്റപു്രതൻ: മീഖാ.
മീഖായുെട പു്രതന്മാരിൽനിന്ന:് ശമീർ.

25മീഖായുെടസേഹാദരൻയിശ്ശീയാവ്.
യിശ്ശീയാവിെന്റ പു്രതന്മാരിൽനിന്ന്
െസഖര്യാവ.്

26െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, മൂശി.
യയസ്യാവിെന്റപു്രതൻ െബേനാ.

27െമരാരിയുെട പു്രതന്മാർ:
യയസ്യാവിൽനിന്ന്: െബേനാ, േശാഹം,
സക്കൂർ,ഇ്രബി.

28 മഹ്ലിയിൽനിന്ന:് എെലയാസാർ,
അേദ്ദഹത്തിനു പു്രതന്മാരില്ലായിരുന്നു.

29 കീശിൽനിന്ന:് കീശിെന്റ പു്രതൻ,
െയരഹ്മേയൽ.

30 മൂശിയുെട പു്രതന്മാർ: മഹ്ലി, ഏെദർ,
െയരീേമാത്ത്.

അവരുെട കുടുംബ്രകമമനുസരിച്ച ള്ള
േലവ്യർഇവരായിരുന്നു.

31 അവരും അഹേരാെന്റ പിൻഗാമികളായ
തങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർ െചയ്തതുേപാെല
ദാവീദുരാജാവ്, സാേദാക്ക,് അഹീെമെലക്ക,്
† 24:23 23:19കാണുക. ചി.ൈക.്രപ. െയരീയാവിെന്റപു്രതന്മാർ
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പുേരാഹിതന്മാരുെട കുടുംബത്തലവന്മാർ,
േലവ്യർ എന്നിവരുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ നറുക്കിട്ട .
അതതു പിതൃഭവനത്തിൽ ഓേരാ തലവനും
തെന്റ ഇളയ സേഹാദരെനേപ്പാെലതെന്ന
പരിഗണിക്കെപ്പട്ട .‡

25
ഗായകഗണങ്ങൾ

1 ദാവീദ് തെന്റ ൈസന്യാധിപന്മാരുമായി
കൂടിയാേലാചിച്ച് ആസാഫിെന്റയും േഹമാെന്റയും
െയദൂഥൂെന്റയും പു്രതന്മാരിൽ ചിലെര
്രപവചനശു്രശൂഷയ്ക്കായി* േവർതിരിച്ച .
വീണ, കിന്നരം, ഇലത്താളം ഇവയുെട
അകമ്പടിേയാടുകൂടി അവർ ഈ ശു്രശൂഷ
നിർവഹിക്കണമായിരുന്നു. ഈ ശു്രശൂഷ
നിർവഹിച്ച ആള കള െട േപരുവിവരം
ഇ്രപകാരമാണ:്

2ആസാഫിെന്റപു്രതന്മാരിൽനിന്ന:്
സക്കൂർ, േയാേസഫ,് െനഥന്യാവ,്അശേരലാ,
ഇവർ ആസാഫിെന്റ നിർേദശമനുസരിച്ച്
രാജാവിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിൽ
്രപവചനശു്രശൂഷ െചയ്തിരുന്നു.

3 െയദൂഥൂനുേവണ്ടി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽനിന്ന:്

‡ 24:31 അതായത,് സ്ഥാനേമാ ്രപായേമാ ഈ ശു്രശൂഷയ്ക്ക്

ഒരു മാനദണ്ഡമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. * 25:1 അഥവാ,
ൈദവവചന്രപഭാഷണത്തിനായി
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െഗദല്യാവ്, െസരി, െയശയ്യാവ,് ശിെമയി,†
ഹശബ്യാവ,് മത്ഥിഥ്യാവ—്ആെക
ആറുേപർ. ഇവർ ്രപവചിച്ചത്
തങ്ങള െട പിതാവായ െയദൂഥൂെന്റ
േമൽേനാട്ടത്തിലായിരുന്നു. കിന്നരംമീട്ടി
യേഹാവയ്ക്കു നന്ദിയും സ്തുതിയും
അർപ്പിച്ച െകാണ്ടായിരുന്നു അവർ
ശു്രശൂഷനിറേവറ്റിയിരുന്നത.്

4 േഹമാനുേവണ്ടി, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പു്രതന്മാരിൽനിന്ന:്
ബുക്കിയാവ,് മത്ഥന്യാവ,് ഉസ്സീേയൽ,
െശബൂേവൽ, െയരീേമാത്ത്, ഹനന്യാവ്,
ഹനാനി, എലീയാഥാ, ഗിദ്ദൽതി, േരാമംതി-
ഏെസർ, േയാശ്െബക്കാശാ, മേല്ലാഥി,
േഹാഥീർ, മഹസീേയാത്ത് 5 ഇവെരല്ലാം
രാജാവിെന്റ ദർശകനായ േഹമാെന്റ
പു്രതന്മാരായിരുന്നു. േഹമാെന
ഉന്നതനാക്കുെമന്ന് ൈദവം നൽകിയ
വാഗ്ദാനത്തിെന്റ ഫലമായി അവനു
നൽകെപ്പട്ടവരായിരുന്നു ഇവർ. ൈദവം
േഹമാന് പതിന്നാലു പു്രതന്മാെരയും മൂന്നു
പു്രതിമാെരയും ്രപദാനംെചയ്തു.

6 ഈ മൂന്നു ഗണത്തിലുംെപട്ട ഇവെരല്ലാം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ ഇലത്താളങ്ങള ം
വീണയും കിന്നരവും ഉപേയാഗിച്ച് ൈദവത്തിെന്റ
മന്ദിരത്തിൽനടക്കുന്നശു്രശൂഷയ്ക്കുേവണ്ടതായ
സംഗീതം പകർന്നു. ഇവെരല്ലാം താന്താങ്ങള െട

† 25:3 ചി.ൈക.്രപ. ശിെമയിഎന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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പിതാക്കന്മാരുെട േമൽേനാട്ടത്തിലായിരുന്നു
്രപവർത്തിച്ചത.്

ആസാഫും െയദൂഥൂനും േഹമാനും
രാജാവിെന്റ േമൽേനാട്ടത്തിലായിരുന്നു
്രപവർത്തിച്ചിരുന്നത.് 7അവെരല്ലാവരുംതങ്ങള െട
ബന്ധുജനങ്ങേളാടു േചർന്ന് യേഹാവയ്ക്കു
സംഗീതം ആലപിക്കുന്നതിൽ തഴക്കംവന്നവരും
വിദഗ്ദ്ധരുംആയിരുന്നു.അവരുെടഎണ്ണംആെക
288ആയിരുന്നു. 8 െചറുപ്പക്കാരും മുതിർന്നവരും
അധ്യാപകരും അേധ്യതാക്കള ം ഒരുേപാെല
നറുക്കിട്ട് താന്താങ്ങള െടശു്രശൂഷനിശ്ചയിച്ച .
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9ആസാഫിനുേവണ്ടിയുള്ളആദ്യെത്തനറുക്ക് േയാേസഫിനു വീണു.
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി‡ പ്രന്തണ്ടുേപർ§
രണ്ടാമേത്തത് െഗദല്യാവിന് വീണു.
അേദ്ദഹവുംബന്ധുക്കള ം പു്രതന്മാരുംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
10മൂന്നാമേത്തത്സക്കൂറിനു വീണു.
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
11നാലാമേത്തത് യി്രസിക്ക,്*
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
12അഞ്ചാമേത്തത് െനഥന്യാവിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
13ആറാമേത്തത്ബുക്കിയാവിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
14ഏഴാമേത്തത് െയശേരെലക്ക,്†
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
15എട്ടാമേത്തത് െയശയ്യാവിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
16ഒൻപതാമേത്തത് മത്ഥന്യാവിന്,
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
17പത്താമേത്തത് ശിെമയിക്ക,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
18പതിെനാന്നാമേത്തത്അസെരേയലിന്,‡
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
19പ്രന്തണ്ടാമേത്തത്ഹശബ്യാവിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
20പതിമ്മൂന്നാമേത്തത് ശൂബാേയലിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
21പതിന്നാലാമേത്തത് മത്ഥിഥ്യാവിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
22പതിനഞ്ചാമേത്തത് െയേരേമാത്തിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
23പതിനാറാമേത്തത്ഹനന്യാവിന്,
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
24പതിേനഴാമേത്തത് േയാശ്െബക്കാശയ്ക്ക്,
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
25പതിെനട്ടാമേത്തത്ഹനാനിക്ക്,
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
26പെത്താൻപതാമേത്തത് മേല്ലാഥിക്ക,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
27ഇരുപതാമേത്തത്എലീയാെഥക്ക്,
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
28ഇരുപെത്താന്നാമേത്തത് േഹാഥീരിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
29ഇരുപത്തിരണ്ടാമേത്തത് ഗിദ്ദൽതിക്ക,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
30ഇരുപത്തിമൂന്നാമേത്തത് മഹസീേയാത്തിന,്
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ
31ഇരുപത്തിനാലാമേത്തത് േരാമംതി-ഏെസറിന്,
അേദ്ദഹവും പു്രതന്മാരുംബന്ധുക്കള ംകൂടി പ്രന്തണ്ടുേപർ.
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26

ദ്വാരപാലകർ
1ദ്വാരപാലകരുെട ഗണങ്ങൾ:

േകാരഹ്യരിൽനിന്ന:്
ആസാഫിെന്റ പു്രതന്മാരിെലാരാളായ
േകാേരയുെട മകൻ െമേശെലമ്യാവ.്
2െമേശെലമ്യാവിെന്റപു്രതന്മാർ:
ആദ്യജാതനായ െസഖര്യാവ,് രണ്ടാമനായ
െയദീയേയൽ,
മൂന്നാമനായ െസബദ്യാവ്, നാലാമനായ
യത്നീേയൽ,

3 അഞ്ചാമനായ ഏലാം, ആറാമനായ
െയേഹാഹാനാൻ,
ഏഴാമനായഎേല്യാേഹാേവനായി.

4 ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ പു്രതന്മാരും
ദ്വാരപാലകഗണത്തിൽഉണ്ടായിരുന്നു:
ആദ്യജാതനായ െശമയ്യാവ,് രണ്ടാമനായ
െയേഹാസാബാദ,്
മൂന്നാമനായ േയാവാഹ്, നാലാമനായ
സാഖാർ,
അഞ്ചാമനായ െനഥനേയൽ, 5ആറാമനായ
അമ്മീേയൽ,
ഏഴാമനായ യിസ്സാഖാർ, എട്ടാമനായ
െപയൂെലഥായി.

(ൈദവം ഓേബദ്-ഏേദാമിെന
അനു്രഗഹിച്ചിരുന്നു.)

6ഓേബദ-്ഏേദാമിെന്റ മകനായ െശമയ്യാവിനും
പു്രതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ
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പരാ്രകമശാലികളായിരുന്നതിനാൽ*
തങ്ങള െട പിതൃഭവനങ്ങൾക്കു
നായകന്മാരായിരുന്നു. 7 െശമയ്യാവിെന്റ
പു്രതന്മാർ:
ഒത്നി, രഫാേയൽ,ഓേബദ്,എൽസാബാദ.്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബന്ധുക്കാരായ
എലീഹൂ, െസമഖ്യാവ് എന്നിവരും
കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു.

8 ഇവെരല്ലാം ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ
പിൻഗാമികളായിരുന്നു. അവരും
അവരുെട പു്രതന്മാരും ബന്ധുക്കള ം
ശു്രശൂഷയിൽ നിപുണന്മാരായിരുന്നു.
ഓേബദ്-ഏേദാമിെന്റ പിൻഗാമികൾ
ആെകഅറുപത്തിരണ്ടുേപർ.

9 െമേശെലമ്യാവിനും കഴിവുറ്റവരായ
പു്രതന്മാരും ബന്ധുക്കള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ആെക
പതിെനട്ട േപർ.

10 െമരാര്യനായ േഹാസയ്ക്കും
പു്രതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു:
ഒന്നാമനായ ശി്രമി. അേദ്ദഹം
ആദ്യജാതനായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട ം
പിതാവായ േഹാസ അേദ്ദഹെത്ത
ഒന്നാമനായിഅവേരാധിച്ച .

11 രണ്ടാമനായ ഹിൽക്കിയാവ,് മൂന്നാമനായ
െതബല്യാവ,്
നാലാമനായ െസഖര്യാവ.്
േഹാസയുെട പു്രതന്മാരും

* 26:6 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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ബന്ധുക്കള മായി ആെക
പതിമ്മൂന്നുേപർ.

12 ഈ ദ്വാരപാലകഗണങ്ങൾക്ക്
അവരുെട ബന്ധുക്കൾക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെലതെന്ന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല
ശു്രശൂഷകൾക്കുള്ള ചുമതലയും
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചുമതലകൾ
ഗണങ്ങള െട തലവന്മാർ മുഖാന്തരം
നിർണയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു. 13 ഓേരാ
കവാടത്തിെലയും കാവൽ ചുമതല
നറുക്കിട്ട നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.
കുടുംബങ്ങള െട ്രകമമനുസരിച്ച ം
െചറുപ്പക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും
ഒരുേപാെലയും ആ ചുമതല
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു.

14 കിഴേക്ക കവാടത്തിനുള്ള നറുക്ക്
െശെലമ്യാവിന†്വീണു.
അതിനുേശഷം അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകനും
വിേവകശാലിയായ ഉപേദഷ്ടാവുമായ
െസഖര്യാവിനുേവണ്ടി നറുക്കിട്ട .
അേദ്ദഹത്തിന് വടേക്ക കവാടത്തിനുള്ള
നറുക്കുവീണു.

15 െതേക്ക കവാടത്തിനുള്ള നറുക്ക് ഓേബദ്-
ഏേദാമിനു വീണു. സംഭരണശാലയ്ക്കുള്ള
നറുക്ക് അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാർക്കും
വീണു.

16 പടിഞ്ഞാേറ കവാടത്തിലും കയറ്റത്തിെല

† 26:14 െമെശെഹേലമിയാവ്, െശെലമ്യാവ് എന്നതിെന്റ
മെറ്റാരുരൂപം.
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ശേല്ല-െഖത്ത് കവാടത്തിലും കാവലിനുള്ള
നറുക്കുകൾ ശൂപ്പീമിനും േഹാെസക്കിനും
വീണു.

കാവൽക്കാർ, ഒരാൾ മെറ്റാരാള െട
അരികത്തായികാവൽെചയ്തിരുന്നു:

17 ദിവസംമുഴുവനും കിഴേക്കകവാടത്തിൽ
ആറു േലവ്യരും
വടേക്കകവാടത്തിൽനാലും
െതേക്കകവാടത്തിൽനാലും
ഭണ്ഡാരഗൃഹത്തിങ്കൽ ഒേരസമയം
ഈരണ്ടുേപരും കാവൽനിന്നിരുന്നു.

18 ൈദവാലയാങ്കണത്തിനു‡ പടിഞ്ഞാറുള്ള
വഴിയിൽ നാലുേപരും അങ്കണത്തിൽ
രണ്ടുേപരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

19 േകാരഹിെന്റയും െമരാരിയുെടയും
പിൻഗാമികളായദ്വാരപാലകഗണങ്ങൾ
ഇവരായിരുന്നു.

ഭണ്ഡാരേമൽവിചാരകന്മാരും മറ്റ
ചുമതലക്കാരും

20 അവരുെട സേഹാദരന്മാരായ മറ്റ േലവ്യർ
ൈദവാലയത്തിെല ഭണ്ഡാരപ്പ രകള െടയും
വിശുദ്ധവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന
ഭണ്ഡാരപ്പ രകള െടയും ചുമതലക്കാരായിരുന്നു.

21ലദ്ദാെന്റപിൻഗാമികൾ—െഗർേശാനിലൂെടയാണ്
ഇവർ ലെയദാെന്റ സന്തതികളായത§്—
െഗർേശാന്യനായ ലദ്ദാെന്റ കുടുംബങ്ങൾെക്കല്ലാം

‡ 26:18 മൂ.ഭാ. പർബാർ, ഈ വാക്കിെന്റ അർഥം വ്യക്തമല്ല.
§ 26:21 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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തലവന്മാരും ആയിരുന്ന െയഹീേയലും,
22 െയഹീേയലിെന്റ പു്രതന്മാരും േസഥാമും
അേദ്ദഹത്തിെന്റസേഹാദരൻ േയാേവലും.അവർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരങ്ങള െട
ചുമതലവഹിച്ചിരുന്നു.

23അ്രമാമ്യർ,യിസ്ഹാര്യർ, െഹേ്രബാന്യർ,
ഉസ്സീേയല്യർ എന്നിവെര സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ:

24 േമാശയുെട മകനായ െഗർേശാമിെന്റ
ഒരു പിൻഗാമിയായ െശബൂേവൽ
ഭണ്ഡാരങ്ങള െടമുഖ്യഅധികാരിയായിരുന്നു.
25 എലീേയസർവഴി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ബന്ധുജനങ്ങളായവർ: എലീേയസരിെന്റ
മകൻ െരഹബ്യാവ്,അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ
െയശയ്യാവ,്െയശയ്യാവിെന്റമകൻേയാരാം,
േയാരാമിെന്റ മകൻ സി്രകി, സി്രകിയുെട
മകൻെശേലാേമാത്ത.്

26 ദാവീദ് രാജാവും സഹ്രസാധിപന്മാരും
ശതാധിപന്മാരുമായകുടുംബത്തലവന്മാരും
മറ്റ ൈസന്യാധിപന്മാരും സമർപ്പിച്ചിരുന്ന
വസ്തുക്കള െട ഭണ്ഡാരങ്ങൾക്ക്
െശേലാേമാത്തും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ബന്ധുക്കള ം ചുമതലക്കാരായിരുന്നു.
27 യുദ്ധത്തിൽ പിടിെച്ചടുത്ത
െകാള്ളമുതലുകളിൽ ചിലത് അവർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
28 ദർശകനായ ശമുേവലും കീശിെന്റ
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മകനായ ശൗലും േനരിെന്റ മകനായ
അബ്േനരും െസരൂയയുെട മകനായ
േയാവാബും സമർപ്പിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കള ം
സകലസമർപ്പിതവസ്തുക്കള ം
െശേലാമീത്തിെന്റയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ബന്ധുക്കള െടയുംസൂക്ഷിപ്പിലായിരുന്നു.

29യിസ്ഹാര്യരിൽനിന്ന:്
െകനന്യാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു്രതന്മാരും
ൈദവാലയത്തിനു െവളിയിൽ
ഇ്രസാേയലിന് അധികാരികള ം
ന്യായാധിപന്മാരുംആയിരുന്നു.

30െഹേ്രബാന്യരിൽനിന്ന:്
ഹശബ്യാവും അേദ്ദഹത്തിെന്റ ബന്ധുക്കള ം
ആയി ആയിരത്തി എഴുനൂറു ്രപഗൽഭന്മാർ
ഇ്രസാേയലിൽ േയാർദാൻനദിക്കു
പടിഞ്ഞാറ് യേഹാവയുെട എല്ലാ
ശു്രശൂഷകൾക്കും രാജേസവനത്തിനും
ചുമതലെപ്പട്ടവരായി ഉണ്ടായിരുന്നു.
31 െഹേ്രബാന്യരുെട കുടുംബപരമായ
വംശാവലിേരഖകൾ അനുസരിച്ച്
െയരീയാവായിരുന്നു െഹേ്രബാന്യരുെട
തലവൻ.
ദാവീദിെന്റ ഭരണത്തിെന്റ നാൽപ്പതാമാണ്ടിൽ
േരഖകൾെവച്ച നടത്തിയ
അേന്വഷണത്തിൽ ഗിെലയാദിെല
യാേസരിൽ ്രപാപ്തരായ ചില
െഹേ്രബാന്യെര കെണ്ടത്തി.
32 െയരീയാവിന് ്രപഗൽഭന്മാരും
കുടുംബത്തലവന്മാരുമായ 2,700
ബന്ധുജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ൈദവിക
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ശു്രശൂഷകള ം രാജകീയമായ ഏതു
കാര്യവും നിർവഹിക്കുന്നതിനുമായി
ദാവീദുരാജാവ് അവെര
രൂേബന്യരുെടയും ഗാദ്യരുെടയും
മനെശ്ശയുെട അർധേഗാ്രതത്തിെന്റയും
േമൽവിചാരകന്മാരാക്കി നിയമിച്ച .

27
േസനാഗണങ്ങൾ

1ഇ്രസാേയലിെലകുടുംബത്തലവന്മാരുെടയും
സഹ്രസാധിപന്മാരുെടയും
ശതാധിപന്മാരുെടയും
അവരുെട അധിപതിമാരുെടയും
േപരുവിവരപ്പട്ടിക: മാസംേതാറും
തവണെവച്ച് ആണ്ടുമുഴുവൻ
കൃത്യനിരതരായിരുന്ന
േസനാഗണങ്ങേളാടു ബന്ധെപ്പട്ട്
അവർ രാജാവിെന േസവിച്ചിരുന്നു.
ഈ ഗണങ്ങൾ ഓേരാന്നിനും 24,000
ഭടന്മാർവീതം ഉണ്ടായിരുന്നു.

2 സബ്ദീേയലിെന്റ മകൻ യാേശാെബയാം
ഒന്നാംമാസത്തിേലക്കുള്ളഒന്നാംഗണത്തിെന്റ
അധിപനായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗണത്തിൽ 24,000 പടയാളികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 അേദ്ദഹം േഫെരസ്സിെന്റ
പിൻഗാമിയും ഒന്നാംമാസേത്തക്കുള്ള
ൈസന്യാധിപന്മാർെക്കല്ലാം അധിപതിയും
ആയിരുന്നു.
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4 അേഹാഹ്യനായ േദാദായി
രണ്ടാംമാസേത്തക്കുള്ള രണ്ടാംഗണത്തിെന്റ
അധിപനായിരുന്നു. ആ
ഗണത്തിെന്റ നായകനായിരുന്നു
മിേക്ലാത്ത്. ആ ഗണത്തിലും 24,000
പടയാളികള ണ്ടായിരുന്നു.

5 മൂന്നാംമാസേത്തക്കുള്ള മൂന്നാം
ൈസന്യാധിപൻ പുേരാഹിതനായ
െയേഹായാദായുെട മകൻ
െബനായാവ് ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹം
അധിപനായുള്ള ആ ഗണത്തിലും 24,000
പടയാളികള ണ്ടായിരുന്നു. 6 മുപ്പതു
്രപബലന്മാരിൽ ഒരുവനും അവരുെട
നായകനുമായ െബനായാവ് ഇേദ്ദഹംതെന്ന.
ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ കാലേശഷം മകൻ
അമ്മീസാബാദ് ആ ഗണത്തിെന്റ
നായകനായിരുന്നു.

7 നാലാംമാസേത്തക്കുള്ള നാലാമൻ
േയാവാബിെന്റ സേഹാദരനായ
അസാേഹൽ ആയിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ െസബദ്യാവ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പിൻഗാമിയായിത്തീർന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും 24,000
പടയാളികള ണ്ടായിരുന്നു.

8 അഞ്ചാംമാസേത്തക്കുള്ള അഞ്ചാമൻ
യി്രസാഹ്യനായ ശംഹൂത്ത്
എന്ന ൈസന്യാധിപനായിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും 24,000
പടയാളികള ണ്ടായിരുന്നു.

9 ആറാംമാസേത്തക്കുള്ള ആറാമൻ
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െതേക്കാവ്യനായ ഇേക്കശിെന്റ മകൻ ഈരാ
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും
24,000പടയാളികള ണ്ടായിരുന്നു.

10 ഏഴാംമാസേത്തക്കുള്ള ഏഴാമൻ
എ്രഫയീമ്യരിൽ െപേലാന്യനായ േഹെലസ്
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും
24,000പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

11 എട്ടാംമാസേത്തക്കുള്ള എട്ടാമൻ
േസരഹ്യരിൽ ഹൂശാത്യനായ സിെബ്ബഖായി
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും
24,000പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

12 ഒൻപതാംമാസേത്തക്കുള്ള ഒൻപതാമൻ
െബന്യാമീന്യരിൽ അനാേഥാത്യനായ
അബിേയെസർആയിരുന്നു.അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഗണത്തിലും 24,000 പടയാളികൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

13 പത്താംമാസേത്തക്കുള്ള പത്താമൻ
േസരഹ്യരിൽ െനേതാഫാത്യനായ മഹരായി
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും
24,000പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

14 പതിെനാന്നാംമാസേത്തക്കുള്ള
പതിെനാന്നാമൻഎ്രഫയീമിെന്റ പു്രതന്മാരിൽ
പിരാേഥാന്യനായ െബനായാവ് ആയിരുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും 24,000
പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

15 പ്രന്തണ്ടാംമാസേത്തക്കുള്ള പ്രന്തണ്ടാമൻ
െനേതാഫാത്യനായ െഹൽദായി ആയിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ഒത്നിേയലിെന്റ കുടുംബക്കാരൻ
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗണത്തിലും
24,000പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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േഗാ്രതാധിപന്മാർ
16 ഇ്രസാേയലിെന്റ േഗാ്രതങ്ങൾക്ക്
അധിപന്മാർ:

രൂേബന്യർക്ക് അധിപൻ: സി്രകിയുെട മകനായ
എലീേയസർ.
ശിെമേയാന്യർക്ക് അധിപൻ: മയഖായുെട
മകനായ െശഫത്യാവ്.

17 േലവിേഗാ്രതത്തിന:് െകമൂേവലിെന്റ മകനായ
ഹശബ്യാവ്.
അഹേരാന്യർക്ക:്സാേദാക്ക.്
18 െയഹൂദയ്ക്ക:് ദാവീദിെന്റ ഒരു
സേഹാദരനായഎലീഹൂ.
യിസ്സാഖാറിന്: മീഖാേയലിെന്റ മകൻഒ്രമി.
19 െസബൂലൂന:് ഓബദ്യാവിെന്റ മകൻ
യിശ്മയ്യാവ്.
നഫ്താലിക്ക്: അ്രസീേയലിെന്റ മകൻ
െയരീേമാത്ത്.

20 എ്രഫയീമ്യർക്ക്: അസസ്യാവിെന്റ മകൻ
േഹാേശയാ.
മനെശ്ശയുെട അർധേഗാ്രതത്തിന:്
െപദായാവിെന്റ മകൻ േയാേവൽ.

21 മനെശ്ശയുെട, ഗിെലയാദിലുള്ള
അർധേഗാ്രതത്തിന:് െസഖര്യാവിെന്റ മകൻ
യിേദ്ദാ.
െബന്യാമീൻേഗാ്രതത്തിന:് അബ്േനരിെന്റ
മകൻയാസീേയൽ.

22ദാൻേഗാ്രതത്തിന:് െയേരാഹാമിെന്റമകനായ
അസെരേയൽ.

ഇവരായിരുന്നു ഇ്രസാേയലിെന്റ
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േഗാ്രതങ്ങൾക്ക്അധിപന്മാർ.

23 ഇ്രസാേയലിെന ആകാശത്തിെല
നക്ഷ്രതങ്ങെളേപ്പാെലഅസംഖ്യമാക്കിത്തീർക്കുെമന്ന്
യേഹാവ വാഗ്ദാനം െചയ്തിരുന്നതിനാൽ
ദാവീദ് ഇരുപതു വയസ്സ ം അതിൽ താെഴയും
്രപായമുള്ളവരുെട എണ്ണം എടുത്തില്ല.
24 െസരൂയയുെട മകനായ േയാവാബ്
ജനസംഖ്യ എടുക്കാൻ ആരംഭിെച്ചങ്കിലും അതു
പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. ഈ സംഖ്യെയടുക്കൽമൂലം
യേഹാവയുെട േകാപം ഇ്രസാേയലിേന്മൽ
വന്നു. അതിനാൽ കണെക്കടുത്ത സംഖ്യ
ദാവീദുരാജാവിെന്റ ചരി്രത്രഗന്ഥങ്ങളിൽ
ഉൾെപ്പടുത്തിയതുമില്ല.

രാജാവിെന്റ േമൽേനാട്ടക്കാർ
25 അദീേയലിെന്റ മകനായ അസ്മാെവത്ത്
രാജഭണ്ഡാരങ്ങൾക്കുചുമതലക്കാരനായിരുന്നു.
ഉസ്സീയാവിെന്റമകനായെയേഹാനാഥാനായിരുന്നു
രാജധാനിക്കു പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിെല
നിലങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ്രഗാമങ്ങളിലും
േകാട്ടകളിലുമുള്ള ഭണ്ഡാരങ്ങള െട
അധികാരി.

26 േദശത്തു കൃഷിെചയ്തിരുന്ന
കൃഷിപ്പണിക്കാരുെട ചുമതലക്കാരൻ
െകലൂബിെന്റ മകനായഎ്രസിആയിരുന്നു.

27 മുന്തിരിേത്താപ്പ കൾക്ക് രാമാത്യനായ
ശിെമയി ചുമതലക്കാരൻആയിരുന്നു.
മുന്തിരിേത്താപ്പ കളിെല ഉല്പന്നമായ വീഞ്ഞു
സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലവറകൾക്ക് ശിഫ്മ്യനായ
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സബ്ദി േമൽവിചാരകനായിരുന്നു.
28 ഒലിവുവൃക്ഷങ്ങൾക്കും കാട്ടത്തികൾക്കും
പടിഞ്ഞാറുള്ള കുന്നിൻ്രപേദശങ്ങൾക്കും*
െഗേദര്യനായബാൽ-ഹാനാനും
എണ്ണ സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലവറകൾക്കു
േയാവാശും േമൽവിചാരകരായിരുന്നു.

29 ശാേരാനിൽ േമയുന്ന കന്നുകാലികൾക്ക്
ശാേരാത്യനായശി്രതായിയും
താഴ്വരയിെല കന്നുകാലികൾക്ക്
അദ് ലായിയുെട മകനായ ശാഫാത്തും
േമൽവിചാരകരായിരുന്നു.

30ഒട്ടകങ്ങൾക്ക്യിശ്മാേയല്യനായഓബീലും
കഴുതകൾക്ക് െമേരാേനാത്യനായ
െയഹ്േദയാവും േമൽവിചാരകരായിരുന്നു.

31 ആടുകൾക്ക് ഹ്രഗീയിമ്യനായ യസീസ്
േമൽവിചാരകനായിരുന്നു.
ദാവീദ് രാജാവിെന്റ വസ്തുവകകൾക്ക്
ഇവെരല്ലാംഅധിപതിമാരായിരുന്നു.

32ദാവീദിെന്റപിതൃസേഹാദരനായ േയാനാഥാൻ
്രകാന്തദർശിയും േവദജ്ഞനുമായ ഒരു
ഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നു.
ഹഖ്േമാനിയുെട മകനായ െയഹീേയൽ
രാജകുമാരന്മാെര പഠിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നു.

33അഹീേഥാെഫൽരാജാവിെന്റ ഉപേദഷ്ടാവും
അർഖ്യവംശജനായ ഹൂശായി രാജാവിെന്റ
ഉറ്റമി്രതവുംആയിരുന്നു.

34 െബനായാവിെന്റ മകനായ
െയേഹായാദായും അബ്യാഥാരും

* 27:28 മൂ.ഭാ. െശെപലാഹിെല
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അഹീേഥാെഫലിനുേശഷം രാജാവിെന്റ
ഉപേദശകരായി.

േയാവാബ് രാജാവിെന്റ ൈസന്യാധിപൻ
ആയിരുന്നു.

28
ൈദവാലയത്തിനുേവണ്ടി ദാവീദുണ്ടാക്കിയ

്രകമീകരണം
1 ഇ്രസാേയലിെല സകല അധിപതികള ം
െജറുശേലമിൽ ഒരുമിച്ച കൂടുന്നതിന്
ദാവീദ് സേന്ദശമയച്ച : േഗാ്രതാധിപന്മാർ,
രാജേസവനത്തിലുള്ള േസനാഗണങ്ങള െട
അധിപന്മാർ, സഹ്രസാധിപന്മാർ, ശതാധിപന്മാർ,
രാജാവിെന്റയും പു്രതന്മാരുെടയും
സ്വത്തുക്കൾക്കും കന്നുകാലിസമ്പത്തുക്കൾക്കും
ചുമതലക്കാർ, െകാട്ടാരം േമൽവിചാരകന്മാർ,
വീരന്മാർ, പരാ്രകമശാലികളായ മറ്റള്ളവർ
എന്നിങ്ങെനയുള്ള എല്ലാവെരയും അേദ്ദഹം
കൂട്ടിവരുത്തി.

2 ദാവീദ് രാജാവ് എഴുേന്നറ്റ നിന്ന്
ഇ്രപകാരം പറഞ്ഞു: “എെന്റ ജനവും
എെന്റ സേഹാദരന്മാരുേമ, ്രശദ്ധിക്കുക!
യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട േപടകത്തിന് ഒരു
വി്രശമസേങ്കതമായും നമ്മുെട ൈദവത്തിനു
പാദപീഠമായും ഒരു ആലയം പണിയണെമന്ന്
ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നു. അതു
പണിയുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികള ം ഞാൻ
ആവിഷ്ക്കരിച്ച . 3 എന്നാൽ ൈദവം എേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ്തു: ‘എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു
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ആലയം പണിേയണ്ടതു നീയല്ല; കാരണം നീ ഒരു
േയാദ്ധാവാണ്, രക്തവും ചിന്തിയിട്ട ണ്ട്!’

4 “എന്നിരുന്നാലും ഇ്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ, ഇ്രസാേയലിന്
എേന്നക്കും രാജാവായിരിേക്കണ്ടതിന,്
എെന്റ സകലകുലത്തിൽനിന്നും
എെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തു. അവിടന്ന്
േനതൃസ്ഥാനേത്തക്ക് െയഹൂദാേഗാ്രതെത്തയും
ആ േഗാ്രതത്തിൽെവച്ച് എെന്റ ഭവനെത്തയും
െതരെഞ്ഞടുത്തു: കൂടാെത എെന്റ പിതാവിെന്റ
മക്കളിൽെവച്ച് എെന്ന, സകല ഇ്രസാേയലിനും
രാജാവാക്കുന്നതിനു ്രപസാദിക്കുകയും
െചയ്തു. 5 എെന്റ സകലപു്രതന്മാരിലുംെവച്ച—്
യേഹാവ എനിക്ക് അനവധി പു്രതന്മാെര
നൽകിയിട്ട ണ്ട്—അവിടന്ന് എെന്റ മകനായ
ശേലാേമാെന, ഇ്രസാേയലിേന്മൽ, യേഹാവയുെട
രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു, 6 യേഹാവ
എേന്നാടു കൽപ്പിച്ച : ‘എെന്റ ആലയവും
അങ്കണങ്ങള ം പണിേയണ്ട വ്യക്തി നിെന്റ
മകനായ ശേലാേമാൻതെന്നയാണ;് എെന്തന്നാൽ
ഞാൻ അവെന എെന്റ മകനായിരിക്കാൻ
െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവനു
പിതാവായിരിക്കുകയും െചയ്യ ം. 7 അവൻ,
ഇന്നു െചയ്യന്നതുേപാെല, എെന്റ ്രപമാണങ്ങള ം
ചട്ടങ്ങള ം അനുസരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
ദൃഢചിത്തനായിരിക്കുെമങ്കിൽ ഞാൻ അവെന്റ
രാജത്വംഎേന്നക്കുമായിസുസ്ഥിരമാക്കും.’

8 “ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ എല്ലാ ഇ്രസാേയലും
യേഹാവയുെട സർവസഭയും കാൺെകയും
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നമ്മുെട ൈദവം േകൾെക്കയും ഞാൻ
ഇതു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഈ നല്ലേദശം
സ്വന്തമാക്കി അനുഭവിക്കുകയും നിങ്ങള െട
കാലേശഷം നിങ്ങള െട സന്തതികൾക്ക്
അതു ശാശ്വതാവകാശമായി െകാടുക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടതിന,് നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ്രപമാണങ്ങെള അനുസരിക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽഏറ്റവും ജാഗരൂകരായിരിക്കുക!

9 “ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ എെന്റ മകേന,
ശേലാേമാേന, നിെന്റ പിതാവിെന്റ ൈദവെത്ത
അറിയുക! സമ്പൂർണ ഹൃദയസമർപ്പണേത്താടും
ദൃഢചിത്തതേയാടുംകൂടി അവിടെത്ത
േസവിക്കുക! കാരണം യേഹാവ ഓേരാ
ചിന്തയ്ക്കും പിന്നിലുള്ള നിനവുകെള
്രഗഹിക്കുന്നു. നീ അവിടെത്ത
അേന്വഷിക്കുെമങ്കിൽ അവിടെത്ത കെണ്ടത്തും.
എന്നാൽ നീ അവിടെത്ത പരിത്യജിച്ചാൽ
അവിടന്നു നിെന്ന എേന്നക്കുമായി തള്ളിക്കളയും.
10 ഇതാ! ഇതും ചിന്തിക്കുക! വിശുദ്ധമന്ദിരമായി
ഒരാലയം പണിയുന്നതിനു യേഹാവ
നിെന്ന െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു. അതു
ൈധര്യസേമതം നിർവഹിക്കുക!”

11 പിെന്ന ദാവീദ് ൈദവാലയത്തിെന്റ
പൂമുഖം, അതിേനാടുേചർന്നുള്ള നിർമിതികൾ,
ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ, മാളികമുറികൾ, അതിെന്റ
അകത്തളങ്ങൾ, പാപനിവാരണസ്ഥാനം
എന്നിവയുെട മാതൃക ശേലാേമാെന
ഏൽപ്പിച്ച . 12 യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ
തിരുമുറ്റങ്ങൾ, ചുറ്റ മുള്ള മുറികൾ,
ൈദവാലയസ്വത്തുക്കൾക്കുള്ള ഭണ്ഡാരങ്ങൾ,
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സമർപ്പിതവസ്തുക്കൾക്കുള്ള ഭണ്ഡാരങ്ങൾ,
ഇവെയപ്പറ്റിെയല്ലാം ൈദവാത്മാവ് ദാവീദിെന്റ
മനസ്സിൽ േതാന്നിച്ചതിെന്റ മുഴുവൻ
മാതൃകയും അേദ്ദഹം ശേലാേമാനു
െകാടുത്തു. 13 പുേരാഹിതന്മാരുെടയും
േലവ്യരുെടയും ഗണങ്ങൾ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെല എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള
ശു്രശൂഷാേജാലികൾ, അതുേപാെലതെന്ന
ഈ ശു്രശൂഷകളിൽ ഉപേയാഗിേക്കണ്ട
പാ്രതങ്ങൾ ഇവെയപ്പറ്റിയുള്ള നിർേദശങ്ങള ം
അേദ്ദഹം െകാടുത്തു. 14 വിവിധതരം
ശു്രശൂഷകളിൽ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരുന്നസ്വർണ
ഉപകരണങ്ങൾെക്കല്ലാംേവണ്ടിയുള്ള സ്വർണവും
വിവിധ ശു്രശൂഷകളിൽ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരുന്ന
െവള്ളി ഉപകരണങ്ങൾെക്കല്ലാംേവണ്ടിയുള്ള
െവള്ളിയും 15 ഓേരാ വിളക്കുതണ്ടിനും
വിളക്കിനും േവണ്ടിവരുന്ന നിശ്ചിത
തൂക്കംസഹിതം സ്വർണവിളക്കുതണ്ടുകൾക്കും
അവയുെട വിളക്കുകൾക്കുംകൂടി െമാത്തം
േവണ്ടിവരുന്ന സ്വർണവും ഓേരാ
വിളക്കുതണ്ടിെന്റയും ഉപേയാഗം അനുസരിച്ച്
ഓേരാ െവള്ളിവിളക്കു തണ്ടിനും അതിെല
വിളക്കിനും േവണ്ടിവരുന്ന െവള്ളിയും
ദാവീദ് െകാടുത്തു. 16 കാഴ്ചയപ്പത്തിെന്റ
ഓേരാ േമശയ്ക്കും േവണ്ടിയുള്ള
സ്വർണവും െവള്ളിേമശകൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
െവള്ളിയും തൂക്ക്രപകാരം െകാടുത്തു.
17 മുൾെക്കാളത്തുകൾ, തളിക്കുന്നതിനുള്ള
കുഴിയൻപാ്രതങ്ങൾ, ഭരണികൾ, ഇവയ്ക്കു
േവണ്ടിവരുന്ന ശുദ്ധിെചയ്ത സ്വർണവും
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ഓേരാ സ്വർണത്തളികയ്ക്കും േവണ്ടിവരുന്ന
സ്വർണവും ഓേരാ െവള്ളിത്തളികയ്ക്കും
േവണ്ടിവരുന്ന െവള്ളിയും 18 ധൂപപീഠത്തിനു
േവണ്ടിവരുന്ന ശുദ്ധിെചയ്ത സ്വർണവും
ചിറകുവിരിച്ച് യേഹാവയുെട ഉടമ്പടിയുെട
േപടകെത്ത സംരക്ഷിക്കുന്ന െകരൂബുകള ള്ള
രഥമാതൃകയ്ക്കുേവണ്ടിവരുന്നസ്വർണവും ദാവീദ്
നൽകി.

19 അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “ഇവെയല്ലാം,
യേഹാവയുെട ൈകകൾ എെന്റേമൽ
ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ എനിക്ക്
എഴുതിക്കിട്ടിയിട്ട ള്ള കാര്യങ്ങളാണ.് പണിയുെട
വിശദാംശങ്ങള ം അവിടന്ന് എനിക്കു
മനസ്സിലാക്കിത്തന്നിട്ട ള്ളതാണ.്”

20 ദാവീദ് ഇതുംകൂടി തെന്റ മകനായ
ശേലാേമാേനാടു പറഞ്ഞു: “ശക്തനും
ധീരനും ആയിരിക്കുക. ഈ േവലെചയ്യ ക.
ഭയെപ്പടുകേയാ ൈധര്യഹീനനാകുകേയാ
അരുത.് കാരണം ൈദവമായ യേഹാവ—എെന്റ
ൈദവം—നിേന്നാടുകൂെടയുണ്ട.് യേഹാവയുെട
ആലയത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള സകലേജാലികള ം
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവെര യേഹാവ നിെന്ന
ൈകവിടുകയില്ല; ഉേപക്ഷിക്കുകയുമില്ല.
21 പുേരാഹിതന്മാരുെടയും േലവ്യരുെടയും
ഗണങ്ങെളല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിെല
ഏതു േജാലിക്കും സന്നദ്ധരാണ്. കൂടാെത
ഏതു കരകൗശലേവലയിലും ൈനപുണ്യവും
സന്നദ്ധതയുമുള്ള ഏവനും എല്ലാ േജാലികളിലും
നിെന്ന സഹായിക്കും. അധിപതികള ം
ജനങ്ങെളല്ലാവരും നിെന്റ ഏതു കൽപ്പനയും
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അനുസരിക്കും.”

29
ൈദവാലയനിർമിതിക്കുേവണ്ടി ദാനങ്ങൾ

1 അതിനുേശഷം ദാവീദുരാജാവ്
സർവസഭേയാടുമായി പറഞ്ഞു:
“ൈദവം െതരെഞ്ഞടുത്ത എെന്റ
മകൻ ശേലാേമാൻ െചറുപ്പമാണ്;
അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തവനുമാണ;്
േജാലിേയാ വളെര ഭാരിച്ചതും. ഈ മന്ദിരം
മനുഷ്യനുേവണ്ടിയല്ല; മറിച്ച് ൈദവമായ
യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളതാണ.് 2 എെന്റ
ൈദവത്തിെന്റ ആലയത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ
എെന്റ സർവവിഭവേശഷികള ം ഉപേയാഗിച്ച്
സാധനങ്ങൾ േശഖരിച്ച െവച്ചിട്ട ണ്ട്—
സ്വർണപ്പണികൾക്കു സ്വർണവും െവള്ളിക്കു
െവള്ളിയും െവങ്കലത്തിനു െവങ്കലവും ഇരുമ്പിന്
ഇരുമ്പും മരത്തിനു മരവും അതുേപാെലതെന്ന
അലങ്കാരപ്പണികൾക്കുേവണ്ടി േഗാേമദകക്കല്ല,്
ൈവഡൂര്യം,* വിവിധ വർണങ്ങളിലുള്ള കല്ല കൾ,
എല്ലാ ഇനത്തിലുമുള്ള േമൽത്തരം കല്ല കൾ,
മാർബിൾ—ഇവെയല്ലാം വളെര വിപുലമായ
അളവിൽ ഞാൻ േശഖരിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്നു.
3 കൂടാെത, വിശുദ്ധ ആലയത്തിനുേവണ്ടി
ഞാൻ േശഖരിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും
ഉപരിയായി എെന്റ ൈദവത്തിെന്റആലയേത്താട്
എനിക്കുള്ള ്രപതിപത്തിമൂലം ഞാൻ എെന്റ
െപാൻെവള്ളിഭണ്ഡാരങ്ങള ം ഇതാ തരുന്നു:
* 29:2 ഈവാക്കിനുള്ളഎ്രബായപദത്തിെന്റഅർഥംവ്യക്തമല്ല.
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4 മൂവായിരം താലന്ത്† ഓഫീർതങ്കവും ഏഴായിരം
താലന്തു‡ ശുദ്ധിെചയ്ത െവള്ളിയും ഞാൻ
തരുന്നു. ആലയഭിത്തികൾ െപാതിയുന്നതിനും
5 സ്വർണവും െവള്ളിയുംെകാണ്ടുള്ള പണികൾ
െചയ്യിക്കുന്നതിനും, കരകൗശലേവലക്കാരുെട
എല്ലാപണികള ംനിർവഹിക്കുന്നതിനുംേവണ്ടിയാണിവ.
എന്നാലിേപ്പാൾ യേഹാവയ്ക്കുേവണ്ടി സ്വയം
സമർപ്പിക്കാൻതാത്പര്യമുള്ളവർആരുണ്ട?്”

6 അേപ്പാൾ കുടുംബത്തലവന്മാരും
ഇ്രസാേയലിെല േഗാ്രതാധിപന്മാരും
സഹ്രസാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും
രാജേസവനത്തിനുചുമതലെപ്പട്ടഅധികാരികള ം
താത്പര്യപൂർവം ദാനങ്ങൾ െചയ്തു.
7ൈദവത്തിെന്റആലയത്തിെന്റ പണികൾക്കായി
അയ്യായിരം താലന്തു§ സ്വർണവും പതിനായിരം
തങ്കക്കാശും* പതിനായിരം താലന്തു†
െവള്ളിയും പതിെനണ്ണായിരം താലന്തു‡
െവങ്കലവും ഒരുലക്ഷം താലന്ത്§ ഇരുമ്പും
അവർ െകാടുത്തു. 8 വിലേയറിയ
രത്നക്കല്ല കളണ്ടായിരുന്നവർ, യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ ഭണ്ഡാരത്തിൽ േചർക്കാൻഅവ
െഗർേശാന്യനായ െയഹീേയലിെന്റ ൈകവശം
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുത്തു. 9 േനതാക്കന്മാർ ഈ
വിധം സ്വമനസ്സാെല ദാനം െചയ്തേപ്പാൾ ജനം
സേന്താഷിച്ച . കാരണം അവർ യേഹാവയ്ക്കു
ദാനംെചയ്തത് പൂർണഹൃദയേത്താെട

† 29:4 ഏക. 110 ടൺ. ‡ 29:4 ഏക. 260 ടൺ. § 29:7 ഏക.
190 ടൺ. * 29:7 ഏക. 84 കി.്രഗാം. † 29:7 ഏക. 380 ടൺ.
‡ 29:7 ഏക. 675 ടൺ. § 29:7 ഏക. 3800 ടൺ.
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ആയിരുന്നു. ദാവീദുരാജാവും ഇതിൽ ഏറ്റവും
സേന്താഷിച്ച .

ദാവീദിെന്റ ്രപാർഥന
10അതിനുേശഷംദാവീദ്സർവസഭയുെടയുംമുമ്പിൽ
ഇ്രപകാരം യേഹാവെയസ്തുതിച്ച :
“ഞങ്ങള െട പിതാവായ ഇ്രസാേയലിെന്റ

ൈദവമായയേഹാേവ,
അങ്ങ്എെന്നേന്നക്കും
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ!

11 മഹത്ത്വവും ശക്തിയും േതജസ്സ ം കീർത്തിയും
മഹിമയും
യേഹാേവ,അേങ്ങക്കുള്ളതാണ.്
ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലുമുള്ളെതല്ലാം
അങ്ങയുേടതാകുന്നു.

യേഹാേവ, രാജ്യംഅേങ്ങക്കുള്ളത.്
അങ്ങ്സകലത്തിെന്റയുംതലവനായിരിക്കുന്നു.

12 ധനവും ബഹുമാനവും അങ്ങയിൽനിന്ന്
വരുന്നു;
എല്ലാറ്റിെനയും ഭരിക്കുന്നതുംഅങ്ങുതെന്ന.

എല്ലാവെരയും ഉദ്ധരിച്ച് ശക്തിപകരാനുള്ള
ശക്തിയും അധികാരവും അങ്ങയുെട
കരങ്ങൾക്കുള്ളിലാണേല്ലാ.

13 ഇേപ്പാൾ, ഞങ്ങള െട ൈദവേമ, ഞങ്ങൾ
അേങ്ങക്കുനന്ദികേരറ്റ ന്നു;
അങ്ങയുെട മഹത്ത്വകരമായ നാമം ഞങ്ങൾ
പുകഴ്ത്തുകയും െചയ്യന്നു.

14 “ഇ്രതയും ഉദാരമായി ദാനം െചയ്യാൻ
കഴിയത്തക്കവിധം ഞാനാര?് എെന്റ ജനവും
എന്തുള്ള ? എല്ലാം അങ്ങയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നു;
അങ്ങയുെട പക്കൽനിന്നു വാങ്ങി ഞങ്ങൾ
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അേങ്ങക്കു തരികമാ്രതേമ െചയ്യന്നുള്ള .
15യേഹാേവ,ഞങ്ങൾഅവിടെത്തകണ്മുമ്പിൽ—
ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെലതെന്ന—
വിേദശികള ം ്രപവാസികള ംമാ്രതം. ഭൂമിയിൽ
ഞങ്ങള െട ആയുഷ്കാലം ആശയറ്റ ഒരു
നിഴൽേപാെലമാ്രതം. 16ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാേവ, അങ്ങയുെട വിശുദ്ധനാമത്തിന്
ഒരു ആലയം പണിയുന്നതിനായി
ഞങ്ങൾ ഇ്രതമാ്രതം സമൃദ്ധിേയാെട
േശഖരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വകകെളല്ലാം
തൃക്കരങ്ങളിൽനിന്ന് വരുന്നു, എല്ലാം
അേങ്ങക്കുള്ളതുതെന്ന. 17 എെന്റ ൈദവേമ,
അങ്ങ് ഹൃദയങ്ങെള പരിേശാധിച്ചറിയുന്നു
എന്നും പരമാർഥതയിൽ ്രപസാദിക്കുന്നു
എന്നും ഞാനറിയുന്നു. ഇവെയല്ലാം ഞാൻ
സ്വമനസ്സാ, ഹൃദയപരമാർഥതേയാെട
തന്നിരിക്കുന്നു. ഇവിെട സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന
അങ്ങയുെട ഈ ജനം എ്രത സേന്താഷപൂർവം
അേങ്ങക്കുേവണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുകണ്ടു
ഞാൻ സേന്താഷിച്ച മിരിക്കുന്നു. 18ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാരായ അ്രബാഹാമിെന്റയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും ഇ്രസാേയലിെന്റയും
ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങയുെട
ജനത്തിെന്റ ഹൃദയങ്ങളിെല ഈ വാഞ്ഛെയ
എെന്നേന്നക്കും നിലനിർത്തണേമ! അവരുെട
ഹൃദയങ്ങൾ അങ്ങേയാടു കൂറു പുലർത്താൻ
ഇടയാക്കണേമ! 19 ഈ ഞാൻ ആ ഗംഭീര
സൗധത്തിന് ആവശ്യമായ സാമ്രഗികൾ
സംഭരിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ; അതു പണിയുന്നതിനും
അങ്ങയുെട കൽപ്പനകള ം നിയമവ്യവസ്ഥകള ം
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ഉത്തരവുകള ം ്രപമാണിക്കുന്നതിനുംേവണ്ടി
ഏകാ്രഗമായ ഒരു ഹൃദയം എെന്റ മകനായ
ശേലാേമാനു നൽകണേമ!”

20അതിനുേശഷം ദാവീദ് സർവസഭേയാടുമായി,
“നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്തുതിക്കുവിൻ!” എന്നു പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങെളല്ലാം തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട
ൈദവമായ യേഹാവെയ വാഴ്ത്തുകയും
താണുവണങ്ങുകയും െചയ്തു. അവർ
യേഹാവയുെടയും രാജാവിെന്റയും മുമ്പാെക
സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ച .
ശേലാേമാൻ രാജാവായിഅംഗീകരിക്കെപ്പട്ട

21 പിേറ്റദിവസം എല്ലാ ഇ്രസാേയലിനുംേവണ്ടി
അവർ യേഹാവയ്ക്കു യാഗങ്ങൾ
അർപ്പിച്ച . അവർ ആയിരം കാളെയയും
ആയിരം ആട്ട െകാറ്റെനയും ആയിരം
ആണാട്ടിൻകുട്ടിെയയും േഹാമയാഗം കഴിച്ച .
അതിേനാെടാപ്പം അവർ പാനീയയാഗങ്ങള ം
മറ്റ യാഗങ്ങള ം ധാരാളമായി അർപ്പിച്ച . 22അന്ന്
അവെരല്ലാവരും യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
മഹാസേന്താഷേത്താെട ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയും െചയ്തു.
അവർ പിന്നീടു ദാവീദുരാജാവിെന്റ
മകനായ ശേലാേമാെന, തങ്ങൾക്കു
ഭരണാധിപനായിരിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവയുെടമുമ്പാെക അഭിേഷകംെചയ്ത്
രണ്ടാമതും രാജാവായി അംഗീകരിച്ച .
അവർ സാേദാക്കിെന പുേരാഹിതനായും
അഭിേഷകംെചയ്തു. 23 അങ്ങെന
ശേലാേമാൻ തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
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സ്ഥാനത്ത,് യേഹാവയുെട സിംഹാസനത്തിൽ
ഉപവിഷ്ടനായി. അേദ്ദഹം േമൽക്കുേമൽ
അഭിവൃദ്ധി്രപാപിക്കുകയും ഇ്രസാേയെലല്ലാം
അേദ്ദഹെത്ത അനുസരിക്കുകയും െചയ്തു.
24 സകല്രപഭുക്കന്മാരും വീരന്മാരും
ദാവീദുരാജാവിെന്റപു്രതന്മാരും ്രപതിജ്ഞെചയ്ത്
ശേലാേമാേനാടുള്ളവിേധയത്വം ്രപഖ്യാപിച്ച .

25 യേഹാവ എല്ലാ ഇ്രസാേയലിനും
മുമ്പാെക ശേലാേമാെന ഏറ്റവും ഉന്നതനാക്കി;
ഇ്രസാേയലിൽ മുെമ്പാരു രാജാവിനും
ഇല്ലാതിരുന്ന രാജകീയ ്രപതാപം അേദ്ദഹത്തിനു
നൽകി.
ദാവീദിെന്റ മരണം

26 യിശ്ശായിയുെട മകനായ ദാവീദ്
ഇ്രസാേയലിെനല്ലാം രാജാവായി വാണു.
27 അേദ്ദഹം ഇ്രസാേയലിെന നാൽപ്പതുവർഷം
ഭരിച്ച —ഏഴുവർഷം െഹേ്രബാനിലും
മുപ്പത്തിമൂന്നുവർഷം െജറുശേലമിലും.
28 ദീർഘായുസ്സ ം ധനവും ബഹുമാനവും
ഉള്ളവനായി തികഞ്ഞവാർധക്യത്തിൽഅേദ്ദഹം
മരിച്ച ; അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകൻ ശേലാേമാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു പിൻഗാമിയായി.

29 ദാവീദുരാജാവിെന്റ ഭരണകാലത്തിെല
ആദ്യവസാന വൃത്താന്തങ്ങൾ ദർശകനായ
ശമുേവലിെന്റയും ്രപവാചകനായ
നാഥാെന്റയും ദർശകനായ ഗാദിെന്റയും
വൃത്താന്തപുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
30അേദ്ദഹത്തിെന്റഭരണത്തിെന്റവിശദാംശങ്ങൾ,
ശക്തി, അേദ്ദഹെത്തയും ഇ്രസാേയലിെനയും
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ചുറ്റ മുള്ള രാജ്യങ്ങെളയും സംബന്ധിച്ച
സാഹചര്യവിവരങ്ങൾ എന്നിവയും അവയിൽ
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
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