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রাজাবিলর রথম খ

আেদািনয় রাজা হবার ই া রকাশ করেলন

১ ১ রাজা দায়দূ ব ৃ হেয় িগেয়িছেলন। তাঁর এেতা বয়স হেয়িছল য কােনা মেতই আর তাঁর শরীর উ হয় না। এমন িক
ভ ৃ যরা তাঁর শরীর ক বল িদেয় ঢাকা সেৎ বও তাঁর শীত আর কােট না। ২ তখন ভ ৃ যরা রাজােক বলল, “আমরা তেব

আপনার য করার জ য একিট যবুতী মেয়েক খুঁেজ আিন। স আপনার পােশ শয়ন করেব এবং আপনােক উ রাখেব।”
৩ তখন রাজকমচারীরা রাজােক উ রাখার জ য ই রােয়েলর সব র সু রী যবুতী মেয় খুঁেজ বডা়েত লাগল। এমিন কের
খুঁজেত খুঁজেত শেূনম শহের সু রী অবীশেগর খাঁজ িমলল। তারা তখন ঐ মেয়িটেক রাজার কােছ িনেয় এেলা। ৪ অবীশগ
সি য সি যই অপ প সু রী িছল। স রাজার সব রকম য বা পিরচযা করেলও তার সে রাজা দায়েূদর কােনা শারীিরক
স ক িছল না।

৫–৬ রাজা দায়দূ ও রাণী হগীেতর পেু রর নাম আেদািনয়। এই আেদানীয খবুই সপুু ষ িছেলন। রাজা দায়দূ কখনও তাঁেক
শাধরাবার চ া কেরন িন। িতিন তাঁেক কখনও িজে স কেরন িন, “ কন তিুম এসব করছ?” যিদও অবশােলাম নােম তাঁর

এক ভাই িছেলন, উ াকা ী ও মতািভলাষী। আেদািনয় মেন মেন িঠক করেলন য এরপর িতিনই রাজা হেবন; আর একথা
ি র কের িতিন িনেজর সিুবেধর জ য তাডা়তািড় একটা রথ, িকছ ু ঘাডা় ও তাঁর রেথর সামেন দৗেডা়েনার জ য রায় ৫০ জন
লাক জাগাড় কের ফলেলন।

৭ রাজা হবার িবষয়টা িনেয় িতিন স য়ার পু র যায়াব ও যাজক অিবয়াথেরর সে পরামশও সের ফলেলন। তারা তাঁেক
নতনু রাজা হেত সাহা য করার িস া িনল। ৮ িক রাজা দায়েূদর রিত অনগুত িকছ ু যি র আেদািনয়র এই উ ািভলাষ
পছ হয় িন। এরা হল যাজক সােদাক, িযেহায়াদার পু র বনায়, ভাববাদী নাথন, িশিমিয়, রিয় ও রাজা দায়েূদর িবেশষ
র ীদল। এরা কউই আেদািনয়র সে যাগ দয় িন।

৯ এক িদন আেদািনয় ঐ - রােগেলর কােছ সােহল  পাথের বশ িকছ ু মষ, ষাঁড় ও বাছরু ম ল নেব য িহেসেব বিল িদেয়
তাঁর ভাইেদর (রাজা দায়েূদর অ যা য পু রেদর) ও িযহদূার সম আিধকািরকেদর িনম রণ করেলন। ১০ িক আেদািনয়
তাঁর িপতার িবেশষ র ীেদর, তাঁর ভাই শেলামন, বনায় ও যাজক নাথনেক এিদন িনম রণ কেরন িন।

শেলামেনর হেয় নাথন ও বৎ েশবা কথা বলল
১১ নাথন একথা জানেত পের শেলামেনর মা বৎ েশবার কােছ িগেয় িজে স করল, “হগীেতর পু র আেদািনয় িক করেছ

আপিন িক িকছ ুজােনন? িতিন রাজা হবার র িত িনে ন। এিদেক রাজা দায়দূ এসেবর িব ু-িবসগ জােনন না। ১২ এে ে র
আপনার ও আপনার পু র শেলামেনর রােণর আশ া থাকেত পাের বেলই আমার ধারণা। তেব িচ ার কান কারণ নই, আিম
আপনােক আ র ার একটা উপায় বেল িদি । ১৩ রাজা দায়েূদর কােছ যান এবং তাঁেক বলনু, ‘ হ রাজািধরাজ, আপিন আমার
কােছ রিত িত িদেয়িছেলন য আপনার পের আমার পু র শেলামনই পরবতী রাজা হেব। তাহেল আেদািনয় কন পরবতী
রাজা হে ?’ ১৪ আপিন যখন রাজার সে কথাবাতা বলেত থাকেবন, আিম তখন সখােন িগেয় উপি ত হব এবং তখন আিম
রাজােক সম িকছ ু জানাব, তােত আপনার কথার স যতাও রমাণ হেব।”

১৫ বৎ েশবা তখন রাজার সে দখা করেত তাঁর শয়ন কে যখােন শেূনমীয়া অবীশগ ব ৃ রাজার পিরচযা করিছল, সখােন
িগেয় উপি ত হল। ১৬ বৎ েশবা রাজার সামেন আনত হবার পর রাজা িজে স করেলন, “আিম তামার জ য িক করেত পাির
বল?”

১৭ বৎ েশবা বলেলন, “মহাশয়, আপিন আপনার রভ,ু ঈ বেরর নােম শপথ কের আমার কােছ রিত িত িদেয়িছেলন
য, আপনার পর আমার পু র শেলামনই রাজা হেব। স আপনার িসংহাসেন বসেব। ১৮ িক আপিন বাধ হয় জােনন না

আেদািনয় ইিতমে যই রাজা হবার তাডে়জাড় কের িদেয়েছ। ১৯ স ম ল নেব য িহেসেব ব গ ও মষ বিল িদেয়
বডস়ড় একটা ভাজসভার আেয়াজন কের সখােন আপনার অ যা য সম পু রেদর িনম রণ কেরেছ। স যাজক অিবয়াথর,
যায়াব, আপনার সনাবািহনীর রধানেক এই ভাজসভায় িনম রণ করেলও আপনার অনগুত পু র শেলামনেক িনম রণ

কের িন। ২০ রাজা, এখন ই রােয়েলর সম লাকরা আপনার গিতিবিধ ল ্য করেছ। আপনার পর ক রাজা হেব, স িবষেয়
তারা আপনার িস া জানেত চায়। ২১ আপনার মতৃু্যর আেগই এিবষেয় আপনােক অিত অব যই িকছ ু একটা করেত হেব।
তা না হেল, আপনার পবূপু ষেদর সে আপনােক সমািধ করার সে সে এই সম লাকরা শেলামন ও আমােক অপরাধী
বলেব।”
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২২ বৎ েশবা যখন রাজার সে এ িনেয় কথাবাতা বলেছন, তখন ভাববাদী নাথন রাজার সে দখা করেত এেলা। ২৩ রাজার
ভ ৃ যরা তাঁেক বলল, “ভাববাদী নাথন আপনার কােছ এেসেছন।” নাথন রাজার সামেন আনত হেয় রাজােক স ান দিখেয়
বলল, ২৪ “মহারাজ আপিন িক আেদািনয়েক আপনার পরবতী রাজা িহেসেব ঘাষণা কেরেছন? আপিন িক িঠক কেরেছন এখন
থেক স-ই রা য শাসন করেব? ২৫ আিম একথা বলিছ কারণ আেদািনয় আজ উপ যকায় িগেয় ম ল নেব য িহেসেব ব

গ ও মষ বিল িদেয়েছ। তারপর যাজক অিবয়াথর, আপনার অ যা য পু রেদর ও সনাপিতেদর সবাইেক ভাজসভায়
িনম রণ কেরেছ। ওরা সবাই িমেল এখন আেদািনয়র জয় বিন িদেয় বলেছ, ‘মহারাজ আেদািনয় দীঘ জীবন লাভ ক ন।’
২৬ িক আেদািনয় ভাজসভায় আপনার পু র শেলামন, যাজক সােদাক, িযেহায়াদার পু র বনায় বা আমােক িনম রণ কের
িন। ২৭ মহারাজ আপিন িক আমােদর িকছ ুনা জািনেয়ই সব িঠক কের ফলেলন? দয়া কের বলনু, আপনার পর ক রাজা হেব।”

২৮ তখন রাজা দায়দূ বলেলন, “বৎ েশবােক ভতের আসেত বেলা।” বৎ েশবা এেস রাজার সামেন দাঁডা়েলন।
২৯ এরপর রাজা দায়দূ ঈ বরেক সা ী কের বলেলন, “ রভু আমােক জীবেনর সম িবপদ-আপেদর হাত থেক র া

কেরেছন। আিম সই সবশি মান ঈ বেরর নােম য কথা আেগ শপথ কেরিছলাম স কথাই আবার বলিছ। ৩০ আিম রিত িত
কেরিছলাম য আমার পর তামার পু র শেলামন রাজা হেব। আিম সই রিত িত ভ করব না। তাই আজও বলিছ, আমার
পের শেলামনই আমার িসংহাসেন বসেব।”

৩১ তখন বৎ েশবা রাজার সামেন ভিূম হেয় বলেলন, “রাজা দায়দূ দীঘজীবী হান।”

শেলামন নতনু রাজা িহেসেব মেনানীত হেলন
৩২ এরপর রাজা দায়দূ যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন ও িযেহায়াদার পু র বনায়েক ডেক পাঠােলন। তারা িতন জন রাজার

সে দখা করেত এেলা। ৩৩ রাজা তােদর বলেলন, “শেলামনেক আমার িনেজর খ ের চিডে়য়, আমার সম আিধকািরকবগেক
িনেয় গীেহান ঝণার কােছ যাও। ৩৪ সখােন পিব র তল িছিটেয় যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন তােক নতনু রাজা িহেসেব
অিভিষ করেব। আর তারপর তামরা িশঙা বািজেয় শেলামেনর রাজপেদ অিভিষ হবার কথা ঘাষণা কের তােক আমার কােছ
িনেয় আসেব। ৩৫ এরপর শেলামনই আমার িসংহাসেন বসেব এবং আমার জায়গায় রাজা হেব। আিম শেলামনেক ই রােয়ল ও
িযহদূার শাসক িহেসেব িনবাচন করলাম।”

৩৬ িযেহায়াদার পু র বনায় রাজার কথার উ ের বলল, “আেমন! ধ য মহারাজ! রভু ঈ বর বয়ং যন আপনার মখু
িদেয় একথা বলেলন। ৩৭ হ মহারাজ, মহান রভু ঈ বর বরাবর আপনার সহায় িছেলন। আমরা আশা করব িতিন একই ভােব
শেলামেনর পােশ থাকেবন এবং শেলামেনর রা য আপনার রা য থেক অেনক বড় ও শি শালী হেব।”

৩৮ সােদাক, নাথন, বনায় ও রাজার আিধকািরকবগ রাজা দায়েূদর কথা পালন করল এবং শেলামনেক রাজা দায়েূদর খ ের
চিডে়য় গীেহান ঝণায় িনেয় গল। ৩৯ যাজক সােদাক পিব র তাঁবরু থেক তলাধারিট িনেজ বহন কের িনেয় িগেয় শেলামেনর
মাথায় রথামেতা খািনক তল িছিটেয় তােক রাজা িহেসেব অিভিষ করল। তখন চতিুদেক িশঙা বেজ উঠল এবং চারপাশ
থেক সম লাকরা িচৎকার কের উঠল, “মহারাজ শেলামন দীঘজীিব হান!” ৪০ আনি ত ও উে িজত জনতা শেলামেনর
পছন পছন শহের এল। খশুী হেয়, বাঁশী বাজােত বাজােত তারা সকেল এেতা শদ করিছল য মািটও কাঁপিছল।

৪১ এিদেক আেদািনয় ও তাঁর অিতিথরা তখন সেবমা র ভাজনপব শষ কেরেছ। হঠাৎ তারা সবাই িশঙার শদ নেত পল।
যায়াব বলল, “িকেসর শদ হে ? শহের এেতা হ চ িকেসর?”

৪২ যায়াব যখন কথা বলেছ তখন যাজক অিবয়াথেরর পু র যানাথন এেস উপি ত হল। আেদািনয় তােক বলল, “এেসা,
এেসা, এখােন এেসা! তিুম একজন ভাল ও িব বাসী মানষু। তিুম িন য়ই আমার জ য কােনা সখুবর এেনেছা?”

৪৩ যানাথন বলল, “আপনার পে সখুবর িকনা জািন না, তেব রাজা দায়দূ শেলামনেক নতনু রাজা বেল ঘাষণা কেরেছন।
৪৪–৪৫ রাজা িনেজর খ ের শেলামনেক চিডে়য় যাজক সােদাক, ভাববাদী নাথন ও রাজ আিধকািরকবগেক িদেয় তাঁেক গীেহান
ঝণায় পািঠেয়িছেলন। সখােন যাজক সােদাক ও ভাববাদী নাথন তাঁেক রাজপেদ অিভিষ কের। তারপর তারা সকেল এক
সে শহের িফের যায়। লাকরাও সব তােদর পছন পছন যায়। এখােন সকেল দা ণ খিুশ ও সবাই আন করেছ। আপনারা
সই শদই নেত পাে ন। ৪৬–৪৭ এমনিক শেলামন রাজ িসংহাসেনও বেসেছন! রাজার সম আিধকািরকবগ রাজা দায়দূেক

এ কােজর জ য অিভন ন জািনেয় বলেছ, ‘মহারাজ দায়দূ, আপিন একজন মহান রাজা এবং আমরা রাথনা কির ঈ বর
শেলামনেক একজন মহান রাজা করেবন। আমােদর িব বাস রভু শেলামনেক আপনার চেয়ও যািতমান করেবন এবং তাঁর
রা য আপনার রাে যর থেকও বড় হেব।’ রাজা দায়দূও বয়ং সখােন উপি ত িছেলন। িতিন িবছানা থেকই শেলামেনর
সামেন মাথা ঝুঁিকেয় বেলেছন, ৪৮ ‘ই রােয়েলর রভু ঈ বর ধ য হেলন! মিহমাময় রভু আমারই এক স ানেক আমার
িসংহাসেন াপন করেলন। এই ভ ণ দখার জ য িতিন আমায় যেথ িদন বাঁচেত িদেয়েছন।’”
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৪৯ তখন আেদািনয়র সম অিতিথরা ভেয় পাং হেয় তাডা়তািড় ভাজসভা ছেড় চেল গল। ৫০ এমন িক আেদািনয়
শেলামেনর ভেয় ভীত হেয় বদীর কােছ িগেয় বদীর কাণ িলেক ধরেলন। *৫১ শেলামনেক িগেয় একজন খবর িদল, “মহারাজ,
আপনার ভেয় ভীত হেয় আেদািনয় এখন পিব র তাঁবেুত য েবদীর কাণ েলােক ধের আেছ। আর সখান থেক িকছেুতই
বেরােত চাইেছ না। স বলেছ, ‘আেগ রাজা শেলামনেক রিত িত করেত বেলা য িতিন আমােক হ যা করেবন না।’”

৫২ তখন শেলামন বলেলন, “যিদ আেদািনয়র আচার আচরেণ রমাণ হয় য স একজন সৎ যি , আিম রিত িত
করিছ আিম ওর মাথার একগািছ চলু পয ছাঁব না। িক ও যিদ গালমাল সিৃ কের তাহেল ওেক মরেত হেব।” ৫৩ তারপর
রাজা শেলামন আেদািনয়েক িনেয় আসার জ য একজনেক পাঠােলন। স আেদািনয়েক রাজা শেলামেনর কােছ িনেয় এেল,
আেদািনয় রাজার সামেন অবনত হেলন। শেলামন তাঁেক বলেলন, “যাও, বািড় যাও।”

রাজা দায়দূ মারা গেলন

২ ১ ইিতমে য দায়েূদর মতৃু্যর সময় ঘিনেয় এল। িতিন তখন শেলামনেক ডেক বলেলন, ২ “আমার আর বশী িদন নই,
সব লােকর মেতাই আিমও মারা যাব। িক তিুম এখন বলবান ও পণূবয় হেয় উেঠছ। ৩ এখন িন ার সে তামার রভু

ঈ বেরর আ া মেন চল। মািশর িবিধপু েক যমন লখা আেছ িবিভ িবষেয় তাঁর িবিধ এবং আেদশ এবং িস া ও চিু
সতক ভােব মেন চলেব। যিদ তিুম মেন চেলা তাহেল তিুম তামার সব কােজ রিতিট ে র সফল হেব। ৪ শেলামন, তিুম
যিদ ঈ বেরর আ াবহ হেয় তাঁর িনেদিশত পেথ জীবনযাপন কেরা, িতিনও তাঁর এই রিত িতর কথা মেন রাখেবন। রভু
আমােক বেলিছেলন, ‘যিদ তামার স ান-স িতরা সম দয় িদেয় এবং িন া সহকাের আমার িনেদশ অনযুায়ী জীবনযাপন
কের তাহেল সদাসবদা তামারই বংেশর কউ না কউ ই রােয়েলর রাজ িসংহাসেন আসীন হেব।’”

৫ দায়দূ আরও বলেলন, “ তামার িন য়ই মেন আেছ, স য়ার পু র যায়াব আমার সে িক কেরিছল? স ই রােয়েলর
সনাবািহনীর ই সনাপিতেক হ যা কেরিছল। স নেরর পু র অবেনরেক আর যথেরর পু র অমাসােক হ যা কেরিছল।

মেন রেখা, শাি র সমেয় স এই জনেক হ যা কেরিছল এবং তােদর রে তার পােয়র জেুতা রি ত কেরিছল। তােক শাি
দওয়া আমার কত য। ৬ িক এখন তিুম রাজা। তামার যা িবেবচনায় স ত বেল মেন হয়, স ভােবই ওেক শাি িদও ও স
য হত হেয়েছ তা িনি ত কর। বা ে যর সু বাভািবক মতৃু্য যন ও ভাগ করেত না পাের।

৭ “িগিলয়েদর বিস েয়র স ানেদর সে ভাল যবহার কেরা। তােদর সে ব ু ব কেরা ও তােদর িনম রণ কের এক
সে খাওয়া-দাওয়া কেরা। কারণ আিম যখন তামার ভাই অবশােলােমর থেক পািলেয় বডা়ি লাম, আমার সই িবপেদর
িদেন ওরা আমায় সাহা য কেরিছল।

৮ “আর মেন রেখা িব যামীন পিরবারেগা ীর ব রীম িনবাসী গরার পু র িশিমিয় এখনও কােছ িপেঠই কাথাও আেছ।
আিম যখন মহনিয়েম পািলেয় যাই স আমােক িনদা ণ অিভশাপ িদেয় অিভশ কেরিছল। পের যখন যদন নদীর তীের স
আমার সে দখা করেত আেস আিম রভরু শপথ কের বেলিছলাম, আিম িশিমিয়েক হ যা করব না। ৯ িক দেখা, ওেক যন
শাি না িদেয় ছেড় িদও না। তিুম যেথ ই িবচ ণ হেয়ছ, িক করা দরকার তা তিুম িনেজই বঝুেত পারেব, িক দেখা ওেক
বা ে যর শা মতৃু্য ভাগ করেত িদও না।”

১০ এরপর রাজা দায়েূদর মতৃু্য হেল, দায়দূ শহের তাঁেক সমািধ করা হল। ১১ দায়দূ ৪০ বছর ই রােয়েল শাসন কেরিছেলন।
িতিন িহে রােণ ৭ বছর ও জ শােলেম ৩৩ বছর শাসন কেরিছেলন।

শেলামন তাঁর রাে যর িনয় রণভার িনেলন
১২ অতঃপর শেলামন রাজা হেয় তাঁর িপতার িসংহাসেন বেস রাজা দায়েূদর রা য পেুরাপিুর িনেজর দখেল আনেলন।
১৩ হগীেতর পু র আেদািনয় এসমেয় এক িদন শেলামেনর মা বৎ েশবার সে দখা করেত এেলন। বৎ েশবা তখন তাঁেক

িজে স করেলন, “তিুম িক ব ু ব ও রীিতর স ক বজায় রাখেত চাও?”
আেদািনয় তাঁেক স িবষেয় িনি ত কের বলেলন, “এ যাপাের আপনার িচ ার কান কারণ নই। ১৪ তেব আপনার কােছ

আমার িকছ ু ব য আেছ।”
বৎ েশবা বলল, “বেলা িক যাপার?”
১৫ আেদািনয় বলল, “আপনার মেন রাখা দরকার য, এক সমেয় এ রা য আমারই িছল। ই রােয়েলর লাকরা ভেবিছল

আিমই তােদর রাজা। িক ঈ বর এই অব ার পিরবতন কেরিছেলন এবং শেলামনেক রাজা িহেসেব মেনানীত কেরিছেলন।

*১:৫০ বদীর … ধরেলন এটা রমাণ কের য িতিন ক ণা িভ া করিছেলন। িবিধ বেল যিদ কান যি পিব র ােন
িগেয় বদীর কাণ েলা ধের তাহেল তােক শাি দওয়া চলেব না।
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রভরু ই ায় আমার ভাই এখন তােদর রাজা। ১৬ আমার আপনার কােছ একিট রাথনা আেছ, দয়া কের আমায় িনরাশ করেবন
না।”

বৎ েশবা জানেত চাইেলন, “বেলা িক তামার ই া?”
১৭ আেদািনয় বলল, “আিম জািন, রাজা শেলামন কখনও আপনার আেদশ অমা য করেবন না। আপিন অনু রহ কের তাঁেক

আমায় শেূনেমর অবীশগেক িবেয় করার স িত িদেত বলেবন।”
১৮ বৎ েশবা বলল, “এ িবষেয় আেগ তাঁেক রাজার সে কথা বলেত হেব।”
১৯ কথা মেতা বৎ েশবা িবষয়িট িনেয় রাজা শেলামেনর সে কথা বলেত গেলন। শেলামন তাঁেক আসেত দেখ তাডা়তািড়

িনেজর জায়গা ছেড় উেঠ দাঁিডে়য় মাথা ঝুঁিকেয় স ান জানােলন। তারপর িসংহাসেন বেস ভ ৃ যেদর তাঁর মােয়র জ য আেরকিট
িসংহাসন আনেত কুম িদেলন। বৎ েশবা িগেয় তাঁর পেু রর ডানপােশ বসেলন।

২০ তারপর বলেলন, “ তামার কােছ একটা ছাট িজিনস চাইেত এেসিছ, আমােক িনরাশ কেরা না।”
রাজা বলেলন, “মা, তিুম আমার কােছ যা খিুশ তাই চাইেত পােরা, আিম আপি করেবা না।”
২১ বৎ েশবা তখন বলেলন, “তাহেল তামার ভাই আেদািনয়েক শেূনেমর অবীশগ বেল সই মেয়িটেক িবেয় করেত অনমুিত

দাও।”
২২ একথা েন শেলামন তাঁর মােক বলেলন, “তিুম ধু অবীশগেকই আেদািনয়র হােত তেুল িদেত বলছ কন? তার চেয়

বেলা না কন, ওেকই এবার রাজা কের িদই। হাজার হা ও আমার বড় ভাই, যাজক অিবয়াথর ও যায়াবও ওেক সমথন
করেব।”

২৩ এরপর শেলামন রভরু নােম রিত িত কের বলেলন, “আিম রিত িত করিছ, এর মূ য আেদািনয়েক িদেত
হেব। এজ য ওেক রাণ িদেত হেব। ২৪ রভু তাঁর রিত িত মেতা আমােক ই রােয়েলর রাজা কেরেছন, আমার িপতা
দায়েূদর রাজ িসংহাসেন আমােক বিসেয়েছন। তাঁর রিত িত অনযুায়ী এ রা য আমার ও আমার পিরবােরর। এখন রভরু
জীিবত থাকাটা যমন ি র িনি ত, তমিন আিম শপথ িনেয় বলিছ য আেদািনয় আজই মারা যােব।”

২৫ এরপর শেলামন, যমন ভােব িযেহায়াদার পু র বনায়েক িনেদশ িদেলন, তমিন বনায় গেলন এবং আেদািনয়েক হ যা
করেলন।

২৬ তারপর রাজা শেলামন যাজক অিবয়াথরেক ডেক বলেলন, “ তামােক আমার হ যা করা উিচৎ , িক আিম এখন তামােক
হ যা করব না, সতুরাং তিুম তামার বািড় অনােথােত যেত পােরা, কারণ তিুম আমার িপতা দায়েূদর সে পদযা রার সময়

রভরু পিব র িস ুকিট বেয় িনেয় িগেয়িছেল। আর আিম একথাও জািন, আমার িপতার ঃসমেয়, তিুমও তাঁর পােশ দাঁিডে়য়
ক ভাগ কেরিছেল।” ২৭ শেলামন অিবয়াথরেক একথাও বলেলন য স আর যাজক িহেসেব রভরু সবা কাজ করেত পারেব
না। রভু যা বেলিছেলন সই অনযুায়ী এই ঘটনািট ঘেটিছল। যাজক এিল ও তার পিরবার স েক ঈ বর একথা শীেলােত
বেলিছেলন। এবং অিবয়াথর এিলরই উ রপু ষ িছেলন।

২৮ এখবর পেয় যায়াব খবু ভয় পেয় গেলন। যায়াব অবশােলামেক সমথন না করেলও আেদািনয়র পে িছেলন। তাই
যায়াব তাডা়তািড় রভরু তাঁবেুত িগেয় রাণ বাঁচােনার জ য বদীর শরণ িনেলন। ২৯ পের রাজা শেলামেনর কােছ সংবাদ এল
য যায়াব রভরু তাঁবরু বদীর কােছ আেছন, সতুরাং শেলামন যায়াবেক হ যা করার জ য বনায়েক িনেদশ িদেলন।

৩০ বনায় তখন রভরু তাঁবরু সামেন িগেয় বলেলন, “রাজার িনেদশ মেন তিুম ভােলায় ভােলায় বিরেয় এেসা।”
িক যায়াব বলেলন, “না আিম এখােনই মরেত চাই।”
বনায় তখন িফের িগেয় রাজােক যায়াব যা বেলেছন তা জানাল। ৩১ অতঃপর রাজা িনেদশ িদেলন, “তাহেল ও যা বেলেছ

তাই হা । ওেক ওখােনই হ যা কেরা আর তারপর ওেক কবর দাও। একমা র তারপরই আিম ও আমার পিরবােরর সকেল
যায়ােবর দাষ থেক মিু পাব, যটা স িনরপরাধ লাকেদর হ যা করার ফেল হেয়িছল। ৩২ যায়াব, যারা ওর থেক

অেনক ভােলা লাক িছল ই যি , ই রােয়েলর সনানায়ক নেরর পু র অবেনর ও যথেরর পু র িযহদূার সনাবািহনীর
রধান অমাসােক হ যা কেরিছল। আমার িপতা দায়দূ স সময় যায়ােবর এই অপকেমর কথা জানেতন না বেল ও রহাই

পেয় িগেয়িছল। তাই রভু ঐ লাকেদর হ যার জ য যায়াবেক শাি দেবন। ৩৩ তােক এবং তার পিরবােরর সকলেকই
এই কমফল ভাগ করেত হেব। িক ঈ বর িন য়ই দায়দূ ও তাঁর রাজ পিরবােরর উ রপু ষেদর ও তাঁেদর রাজে ব শাি
আনেবন।”

৩৪ তখন িযেহায়াদার পু র বনায় িগেয় যায়াবেক হ যা করল। যায়াবেক ম ভিূমেত তাঁর বািডর় কােছ কবর দওয়া হল।
৩৫ এরপর শেলামন বনায়েক যায়ােবর জায়গায় সনাবািহনীর রধান িনযু করেলন। এছাডা়ও িতিন অিবয়াথেরর জায়গায়
সােদাকেক নতনু রধান যাজক িহেসেব িনেয়াগ করেলন। ৩৬ তারপর রাজা িশিমিয়েক ডেক পািঠেয় তােক জ শােলেম িনেজর
জ য একটা বািড় বািনেয় সখােনই থাকেত িনেদশ িদেলন। িতিন বলেলন িশিমিয় যন কান মেতই শহর ছেড় অ য কাথাও
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না যায়। ৩৭ রাজা শেলামন তােক সাবধানও কের িদেয়িছেলন। “যিদ তিুম জ শােলম যাগ কর এবং িকে রােণর খােলর
ওপােশ পা বাডা়ও তেব তামােক মরেত হেব এবং তার জ য তিুম দায়ী।”

৩৮ িশিমিয় একথায় স িত জািনেয় বলল, “িঠক আেছ মহারাজ, আিম আপনার িনেদশ মেনই চলেবা।” তাঁর কথা মেতা
এরপর দীঘিদন িশিমিয় জ শােলেমই বাস কেরিছল। ৩৯ িক িতন বছর পের িশিমিয়র ই রীতদাস পািলেয় িগেয় মাখার
পু র গাতীয় রাজা আখীেশর রাে য আ রয় িনেয়িছল। ৪০ একথা জানেত পের িশিমিয় তার গাধায় চেড় গাতীয় রাজা আখীেশর
কাছ থেক তােদর িফিরেয় এেনিছল।

৪১ িক কউ একজন িগেয় একথা শেলামেনর কােন তলুেল, ৪২ শেলামন িশিমিয়েক ডেক পািঠেয় বলেলন, “আিম ঈ বেরর
নােম শপথ কের তামায় বেলিছলাম য তিুম জ শােলম শহেরর বাইের পা িদেল তামার মতৃু্যদ হেব। আিম তামােক সাবধান
কের িদেয়িছলাম য তামার িনেজর ভেুলর জ য তামার মতৃু্য হেব এবং তিুম আমার কথা মেন চলেত রাজী হেয়িছেল। ৪৩ তিুম
আমার িনেদশ মেন চলেব বেলও কন তা অমা য করেল? কন িনেজর রিত িত ভ করেল বেলা? ৪৪ তিুম ভােলা কেরই
জােনা িবিভ সমেয় তিুম আমার িপতা দায়েূদরও িব াচরণ কেরছ। এখন সই সব পাপ আচরেণর জ য রভু তামায় শাি
দেবন। ৪৫ িক রভু আমায় আশীবাদ করেবন এবং রাজা দায়েূদর রা য বাধামু হেব।”

৪৬ একথা বেল রাজা িশিমিয়েক হ যার আেদশ িদেলন বনায়েক। বনায় িশিমিয়েক হ যা করল। অবেশেষ শেলামন তাঁর
রাে যর পণূ ক ৃ ব লাভ করেলন।

র ার জ য শেলামেনর রাথনা

৩ ১ শেলামন িমশেরর ফেরৗেণর ক যােক িবেয় করেলন এবং তাঁর ক যােক দায়দূ শহের িনেয় এেস, িমশেরর রাজা ফেরৗেণর
সে একিট চিু াপন করেলন। তখনও পয শেলামেনর িনেজর রাজ রাসাদ ও রভরু মি র বানােনার কাজ শষ

হয় িন। শেলামন স সমেয় জ শােলেমর চার পােশ একিট দওয়াল িনমাণ করাি েলন। ২ যেহতু মি েরর কাজ তখনও
শষ হয়িন, লাকরা উ ােনর বদীেত প বিল িদত। ৩ শেলামন তাঁর িপতা দায়েূদর সম িবিধ-িনেদশ পালন কের রমাণ

কেরিছেলন য সি য সি যই রভরু রিত তাঁর অটটু ভি ও ভােলাবাসা আেছ। িক এছাডা় শেলামন একিট কাজ করেতন
যা তাঁেক তাঁর িপতা রাজা দায়দূ করেত বেলন িন। সিট হল উ ােন বিলদান ও ধপূধেূনা দওয়া।

৪ রাজা শেলামন িগিবেয়ােন বিল িদেত চাইিছেলন। স সময় িগিবেয়ান িছল বিলদােনর উ ান িলর মে য সব চেয়
বপণূ। শেলামন িগিবেয়ােনর বদীেত ১০০০ হামবিল উৎসগ করেলন। ৫ যখন শেলামন িগিবেয়ােন িছেলন তখন রােতর

বলা রভু তাঁেক বে দশন িদেলন এবং তােক একিট বর চাইেত বলেলন।
৬ তখন শেলামন তাঁেক বলেলন, “ হ রভু আিম আপনার সবক, আমার িপতা দায়েূদর রিত আপিন অসীম ক ণা রদশন

কেরেছন। িতিন সৎ ও স য পেথ আপনার িনেদশ মেন চেলিছেলন, তাই আপিন তাঁর িনেজর পু রেক তাঁরই িসংহাসেন বেস
রা য শাসন করেত িদেয়, তাঁর রিত আপনার ক ণা ও দয়া রদশন কেরেছন। ৭ হ রভ,ু আমার িপতার জায়গায় আপিন
আমােক রাজা কেরেছন, িক আিম এখনও রায় িশ র মেতাই অ । এ যাপাের আমার মে য রেয়াজনীয় অ দিৃ ও
বিু ম ার অভার রেয়েছ। ৮ আিম আপনার দাস, আপনার িনবািচত লােকর অ যতম সবক। আর এই অসং য ভ ও
সবেকর শাসনভার আজ আমারই ওপর য । ৯ তাই আপনার কােছ আমার অননুয় ও রাথনা আমােক আপিন র া িদন

যােত আিম রাজার কত য পালন করেত পাির ও লাকেদর িবচার করেত পাির। যিদ আমার এই মহৎ  ান থােক তাহেল আিম
ভাল ও মে র মে য পাথ য করেত পারব। এই র া যতীত আপনার এই অগিণত লাকেদর শাসন করা আমার পে
অস ব।”

১০ শেলামেনর এই রাথনা েন রভু তাঁর রিত খবুই স হেলন। ১১ তাই িতিন শেলামনেক বলেলন, “তিুম িনেজর
জ য দীঘ জীবন বা ধনস দ চাও িন। এমনিক তামার শ েদর মতৃু্য কামনাও কেরা িন। তিুম ধু সিঠক িস া নবার
জ য অ দিৃ রাথনা কেরছ। ১২ তাই আিম অিত অব যই তিুম যা রাথনা কেরছ তা তামায় দব। আিম তামােক িবচ ণ
ও বিু মান কের তলুব। আিম তামােক এত িবচ ণতা দব যা আজ পয কউ কখনও পায় িন এবং ভিব যেতও পােব না।
১৩ এছাডা়ও তামােক পরু ৃত করার জ য আিম তামােক সসব িজিনসও দব যা তিুম রাথনা কেরা িন। সারা জীবন তিুম
অসীম স দ ও স ােনর ভাগীদার হেব। তামার মেতা বড় রাজা পিৃথবীেত আর কউ হেব না। ১৪ ধু তিুম আমার রিত
আ া রেখা আর তামার িপতা দায়েূদর মেতা আমার আেদশ ও িবিধ িল মেন চেলা। আর তা যিদ কেরা আিম তামােক দীঘ
জীবনও দব।”

১৫ শেলামেনর ঘমু ভে গল। িতিন বঝুেত পারেলন, বে র মে য িদেয় ঈ বর বয়ং তাঁর সে কথা বেলেছন। তখন
শেলামন জ শােলেম িফের গেলন, ঈ বেরর আেদশ স বিলত পিব র িস ুকিটর সামেন দাঁডা়েলন এবং হামবিল ও ম ল
নেব য িনেবদন করেলন। এরপর য সম নতা ও রাজকমচারীরা রা য শাসেনর কােজ তাঁেক সহায়তা কেরিছেলন তাঁেদর

সবাইেক িনেয় একিট ভাজসভার আেয়াজন করেলন।
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শেলামেনর বিু ম ার রমাণ
১৬ একিদন িট গিণকা শেলামেনর কােছ এেস উপি ত হল। ১৭ তােদর মে য একজন শেলামনেক বলল, “মহারাজ আমরা

জেন একই ঘের বাস কির। আমরা জেনই স ানস বা িছলাম এবং স ান এর জ দওয়ার সময় উপি ত হয়। ঐ মেয়িটর
উপি িতেতই আিম আমার স ােনর জ িদই। ১৮ এর িঠক িতনিদন পের এই মেয়িট তার িশ র জ দয়। িক আমরা জন
ছাডা় আমােদর বাডী়েত অ য কােনা ততৃীয় যি িছল না। ১৯ এক িদন রােত ওর িশ িট মারা যায় কারণ ও িশ র ওপর
েয়িছল। স সময় ওর িশ িট মারা যায়। ২০ রােতর অ কাের তখন ও আমার ঘমু অব ার সেুযাগ িনেয় আমার িশ িটেক

ওর খােট িনেয় যায়। আর তারপর মতৃ িশ িটেক আমার পােশ ইেয় দয়। ২১ পরিদন সকােল আিম িশ েক খাওয়ােত উেঠ
দিখ আমার পােশ একিট মতৃ িশ শায়ােনা আেছ। তখন আিম খুঁিটেয় ল ্য কের দিখ য সিট মােটই আমার িশ নয়।”

২২ অ য মেয়িট তৎ নাৎ এর রিতবাদ কের বেল, “ মােটই না! জীব িশ িটই আমার। মতৃটা তার!”
রথম মেয়িট এর উ ের বলল, “িমে য কথা। মতৃ িশ িট তার, এটা আমার!” এইভােব জেন রাজার সামেন ঝগডা়

করেত থােক।
২৩ তখন রাজা শেলামন বলল, “ তামরা জেনই বলেছা জীিবত িশ িট তামার আর মতৃ িশ িট অ য জেনর।” ২৪ তখন

রাজা শেলামান রহরীেক একটা তরবাির িনেয় আসেত আেদশ িদেলন। ২৫ রাজা শেলামন বলেলন, “এবার ঐ িশ িটেক কেট
-আধখানা কেরা এবং ওেদর জনেক একটা কের আধখানা টকুেরা িদেয় দাও।”

২৬ একথা েন য মিহলািটর িশ মারা িগেয়িছল স বলল, “িঠক আেছ তাই হা , তাহেল আমরা কউই আর ওেক পাব
না।” িক অ য মিহলািট, য িশ িটর আসল মা, যার িশ িটর রিত পণূ ভালবাসা ও সহানভুিূত িছল, স রাজােক বলল,
“মহারাজ দয়া কের িশ িটেক মারেবন না। ওেকই িশ িট িদেয় িদন।”

২৭ তখন রাজা শেলামন বলেলন, “থােমা, িশ িটেক কেটা না। রথম জেনর হােতই িশ িটেক তেুল দাও, কারণ, ঐ হে
ওর আসল মা।”

২৮ ই রােয়েলর সকেল শেলামেনর এই িবচােরর কথা নেলা। তারা সকেলই শেলামেনর অ দিৃ ও বিু ম ার জ য তাঁেক
গভীরভােব র া করত। তারা বঝুেত পেরিছল সিঠক িস া নবার যাপাের রাজা শেলামেনর অ দিৃ রায় ঈ বেরর
মেতাই কাজ কের।

শেলামেনর রাজ ব

৪ ১ সম র ই রােয়েলর লােকর শাসনকতা িছেলন রাজা শেলামন। ২ শাসনকায পিরচালনা করেত য সম রাজকমচারী
তাঁেক সাহা য করেতন তারা হল:

সােদােকর পু র যাজক অসিরয়।
৩ শীশার ই পু র ইলীেহারফ ও অিহয়। এঁরা জেন রাজদরবাের সম ঘটনার িববরণ নিথভু করেতন।
অহীলেূদর পু র িযেহাশাফট লাকেদর ইিতহাস িবষয়ক টীকা রচনা করেতন।
৪ িযেহায়াদার পু র বনায় িছল সনাবািহনীর রধান।
সােদাক ও অিবয়াথর যাজেকর কাজ করেতন।
৫ নাথেনর পু র অসিরয় জলা শাসকেদর তৎ বাবধান করেতন।
নাথেনর আেরক পু র যাজক সাবদু রাজা শেলামেনর পরামশদাতা িছেলন।
৬ অহীশােরর ওপর রাজ রাসােদর সব িকছরু তৎ বাবধান করবার দািয় ব িছল।
অেদর পু র অেদানীরােমর কাজ িছল রিমকেদর খবরদাির করা।

৭ সম র ই রােয়লেক ১২িট জলায় ভাগ করা হেয়িছল। এই জলা িলর রে যকিটর শাসন কাজ পিরচালনার জ য
শেলামন িনেজ রােদিশক শাসনকতা বা জলা শাসকেদর বেছ িনেয়িছেলন। এই সম রােদিশক শাসনকতােদর ওপর
তােদর িনেজেদর রেদশ থেক খা য সং রহ কের রাজা ও তাঁর পিরবারেক সই খা য সরবরাহ করার িনেদশ িছল। বছেরর
১২ মােসর এক একিটেত এই ১২ জন রেদশকতার এক একজেনর দািয় ব িছল রাজােক খাবার পাঠােনা। ৮ এই ১২ জন

রােদিশক শাসনকতার নাম নীেচ দওয়া হল:
ই রিয়েমর পাব য রেদেশর শাসক িছেলন িব -হরূ।
৯ মাকস, শালবীম, বৎ - শমশ ও এেলান বৎ -হানেনর শাসক িছেলন িব - দকর।
১০ িব - হষদ িছেলন অ ে বাত, সােখা ও হফর রেদেশর শাসনকতা।
১১ দার উপিগির অ েলর শাসনভার িছল িব -অবীনাদেবর ওপর। িতিন রাজা শেলামেনর ক যা টাফ  েক িবেয় কেরিছেলন।
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১২ িযি রেয়েলর িন বতী অ েল অবি ত অ ল অথাৎ বৎ -শান থেক আেবল-মেহালা হেয় যি য়াম পয িব ৃত তানক,
মিগে ার শাসক িছেলন অহীলেূদর পু র বানা।

১৩ িব - গবর িছেলন রােমাৎ-িগিলয়েদর শাসক। িগিলয়েদর মনঃিশর পু র যায়ীর সম শহর ও রাম িলর শাসন কায
পিরচালনা করেতন। িতিন অেগাব জলার বাশন অ েলরও শাসনকতা িছেলন। এই অ েল বড় দওয়ােল ঘরা ৬০িট শহর
িছল। শহেরর দরজা বড় করার জ য িপতেলর কজা যবহার হেতা।

১৪ ইে ােরর পু র অহীনাদব িছেলন মহনিয়েমর শাসক।
১৫ ন ািলর রােদিশক কতা অহীমাস িবেয় কেরিছেলন শেলামেনর আেরক ক যা বাসমৎ েক।
১৬ হশূেয়র পু র বানা িছেলন আেশর ও বােলােতর শাসক।
১৭ ইষাখেরর রেদশকতা িছেলন পা েহর পু র িযেহাশাফট।
১৮ এলার পু র িশিমিয়র ওপর িব যামীন রেদেশর দািয় ব িছল।
১৯ ঊিরর পু র গবর িগিলয়েদর রা যপাল িছল। িগিলয়দ, যখােন ইেমারীয়েদর রাজা সীেহান ও বাশেনর রাজা ওগ বাস

করেতন। িক গবর িছল ঐ দেশর রা যপাল।
২০ সমু রতীের ছিডে়য় থাকা রািশ রািশ বািলর মেতাই িযহদূা ও ই রােয়েল অসং য মানষু বাস করত। খেয় পের,

মহাফিূতেত ও আনে তারা সকেল িদন কাটােতা।
২১ রাজা শেলামন ফরাৎ নদী থেক পেল ীয়েদর দশ ও িমশেরর সীমা পয সম অ েল তাঁর রা য িব ার কেরিছেলন।

শেলামন যতিদন বঁেচিছেলন ততিদন এই অ েলর সম রা য িল ব যতা বীকার কেরিছল এবং তারা শেলামেনর জ য
উপহার পাঠাত।

২২–২৩ রিতিদন শেলামেনর িনেজর জ য ও তাঁর সে যারা এক সে বেস খাওয়া দাওয়া করেতা তােদর সকেলর জ য
সব িমিলেয় রায় ১৫০ কিজ ময়দা, ৩০০ কিজ আটা, ১০িট পু গ , ২০িট সাধারণ গ , ১০০িট মষ, হিরণ, খরেগাশ,
নানান পাখপাখািলর মাংস রেয়াজন হত।

২৪ ঘসা থেক িত হ পয ফরাৎ নদীর পি মভােগর সম অ ল শেলামেনর অধীন িছল। পা ববতী রিতেবশী
দশ িলর সে ও রাজা শেলামেনর ম রী ও শাি র স ক বজায় িছল। ২৫ শেলামেনর রাজ বকােল দান থেক ব - শবা

পয িযহদূা ও ই রােয়েলর সম বািস া সেুখ ও শাি েত জীবনযাপন করেতা। তারা িনি মেন িনেজেদর রা াে ত বা
ডমুরু বাগােন বেস সময় কাটােত পারত।

২৬ শেলামেনর আ াবেল রথ টানার জ য ৪০০০ ঘাডা় রাখার যব া তা িছলই, এছাডা়ও তাঁর অধীেন িছল ১২,০০০
অ বােরাহী সিনক। ২৭ বছেরর রে যকিট মােস ১২জন রােদিশক শাসনকতার একজন শেলামন এবং রাজার টিবেল
ভাজনকারী রে যেকর জ য িন য রেয়াজনীয় খাবার সাম রী পাঠােতন। তােদর সকেলর জ য তা রচরু পিরমাণ হত।

২৮ এই সম রােদিশক শাসনকতারা রাজা শেলামেনর ঘাডা় িলর জ য রচরু পিরমােণ খড় ও বািল পাঠােতন। লাকরা
এই সম খড় ও বািল আনত।

শেলামেনর র া
২৯ ঈ বর শেলামনেক রভতূ ানী কের তেুলিছেলন। শেলামেনর বিু ম া সাধারণ মানেুষর পে বাঝা রায় অস ব

িছল। িতিন ব িবষেয় পারদশী িছেলন ও অেনক িকছ ু গভীর ভােব বঝুেত পারেতন। ৩০ রাে যর সম মানষুেদর ােনর
চেয়ও শেলামেনর ান বশী িছল। এমনিক তা িমশেরর সম বািস ােদর চেয়ও বশী িছল। ৩১ পিৃথবীর য কান যি র
চেয়ও িতিন বশী ানী ও বিু মান িছেলন। ই রাহীর এথন বা মােহােলর পু র হমন, কে াল ও দদার চেয়ও তাঁর বিু ও

িবচ ণতা বশী িছল। ই রােয়ল ও িযহদূার চাির িদেকর সম দশ িলেত রাজা শেলামেনর যািত ছিডে়য় পেডি়ছল। ৩২ তাঁর
জীব শায় িতিন ১০০৫িট গান ও ৩০০০ রবাদ বা য িলিপব কেরিছেলন।

৩৩ রকৃিত স েকও মহারাজ শেলামেনর গভীর ান িছল। শেলামন িবিভ গাছপালা থেক কের িলবােনােনর সিুবশাল
মহী হ, রা াকু , প , পাখী, সাপেখাপ, সব িবষেয়ই িশ াদান কেরন। ৩৪ সম দেশর লাকরা রাজা শেলামেনর ােনর
কথা নেত আসত। সম দেশর রাজারা তাঁেদর রাে যর ানী যি েদর শেলামেনর কােছ তাঁর ানগভ কথা শানবার
জ য পাঠােতন।

শেলামেনর মি র িনমাণ

৫ ১ সােরর রাজা হীরম িছেলন রাজা শেলামেনর িপতা দায়েূদর ব ু। হীরম যখন খবর পেলন দায়েূদর পের শেলামন নতনু
রাজা হেয়েছন, িতিন তাঁর দাসেদর শেলামেনর কােছ পাঠােলন। ২ শেলামন রাজা হীরমেক জানােলন:



১ রাজাবিল ৫:৩ 8 ১ রাজাবিল ৬:৮

৩ “আপনার িন য়ই মেন আেছ, আমার িপতা রাজা দায়দূেক তাঁর চারপােশ অেনক যু করেত হেয়িছল যত িদন পয
না রভু তাঁেক তােদর উপর িবজয়ী হেত দন, য কারেণ রভ,ু তাঁর ঈ বেরর স ােন কােনা মি র বানােনার সময়
পানিন। ৪ িক এখন রভ,ু আমার ঈ বেরর ই ায় আমার রাে যর সব র শাি িবরাজ করেছ। আমার কান শ
নই। আমার রজােদরও কান িবপেদর স াবনা নই।

৫ “ রভু আমার িপতােক রিত িত িদেয়িছেলন, ‘ তামার পের আিম তামার পু রেকই রাজা করেবা, আর স
আমার জ য একটা মি র বানােব।’ তাই আমার আ িরক ই া রভরু রিত র া জানােত আিম এবার সই মি র
িনমােণর কাজ করব। ৬ আর একােজ আিম আপনার সাহা য চাই। এর জ য আপিন দয়া কের িলবােনােন আপনার
লাকজন পাঠান। তারা সখােন এেস আমার এই কােজর জ য এরস গাছ কাটেব। আমার িনেজর ভ ৃ যরাও আপনার
লাকেদর সে হাত লাগােব। একােজর জ য আপনার ভ ৃ যেদর য পাির রিমক দওয়া উিচৎ বেল আপিন মেন করেবন

আিম তাই দব, িক আপনার সাহা য অব যই চাই। আমােদর এখানকার ছেুতাররা সীেদােনর ছেুতারেদর মেতা দ
নয়।”
৭ হীরম শেলামেনর এই অনেুরাধ েন খবুই খিুশ হেলন। িতিন আনি ত হেয় বলেলন, “ রভেুক আিম আমার অেশষ

ধ যবাদ জানাই, কারণ এই মহান সা রা য শাসেনর জ য িতিন রাজা দায়দূেক একজন বিু মান পু র উপহার িদেয়েছন।”
৮ এরপর হীরম শেলামনেক খবর পাঠােলন,

“ তামার অনেুরােধর কথা জানলাম। তামার যত িল এরস গাছ ও দবদা গােছর রেয়াজন আিম তামায় দব।
৯ আমার ভ ৃ যরা স েলা িলবােনান থেক সমেু রর ধার পয আনার পর একসে বঁেধ তিুম যখােন চাও সখােনই
ভলা কের সমেু রর িকনারা বেয় ভািসেয় দব। তারপর আিম ভলা েলা সিরেয় নবার পর তিুম গাছ েলা িনেয় িনেত

পার। এবং আমার পিরবারেক খা যসাম রী সরবরাহ করাই হেব আমার রিত তামার অনু রহ।”
১০–১১ একােজর জ য শেলামন রিত বছর হীরম ও তাঁর পিরবারবেগর জ য রায় ১২০,০০০ বেুশল গম, ১২০,০০০

যালন খাঁিট তল পাঠােতন।
১২ রিত িত মেতা রভু শেলামনেক অ দিৃ ও ান িদেয়িছেলন এবং রাজা হীরম ও শেলামেনর মে য শাি বজায়

িছল। তাঁরা জেন িনেজেদর মে য একিট চিু কেরন।
১৩ রাজা শেলামন ই রােয়েলর ৩০,০০০ যি েক তাঁর কােজ সহায়তার জ য িনেয়াগ করেলন। ১৪ িতিন এই সম

লাকেদর খবরদাির করার জ য অেদানীরাম নােম এক যি েক রধান িহেসেব িনবািচত কেরন। শেলামন এই ৩০,০০০
লাকেক ১০,০০০ লােকর িতনিট দেল ভাগ কের িদেয়িছেলন। িলবােনােন এক মাস কাজ করবার পর রে যকিট দেলর
লাকরা বাডী় যত এবং মাস িব রাম িনত। ১৫ এছাডা়ও শেলামন পাব য অ েলর ৮০,০০০ লাকেক এই কােজ যাগ

িদেত বা য কেরন। এেদর কাজ িছল পাথর কাটা। আর আেরা ৭০,০০০ লাক সই পাথর বেয় িনেয় যত। ১৬ এেদর সকেলর
তদারিকর জ য িনযু হেয়িছল আেরা ৩৩০০ জন। ১৭ রাজা শেলামন রিমকেদর মি েরর িভত বানােনার জ য বড় দামী
পাথর কাটার িনেদশ িদেয়িছেলন। এই সম পাথর িল খবু সাবধােন কাটা হত। ১৮ তারপর শেলামন ও হীরেমর িমি ররা
আর িবলেসর লাকরা এইসব পাথর খাদাই করত। তারা মি েরর জ য রেয়াজনীয় ত া ও পাথর বানাত।

শেলামন মি র িনমাণ করেলন

৬ ১ ই রােয়েলর লাকরা িমশর থেক চেল আসার ৪৮০ বছর †পের এবং তাঁর রাজে বর চার বছেরর মাথায়, রাজা শেলামন
ঈ বেরর মি র িনমােণর কাজ কেরন। এিট িছল ঐ বছেরর ি বতীয় মাস বা িসব মাস। ২ মি রিট দেঘ্য িছল

৬০ হাত, রে ২০ হাত এবং উ তায় ৩০ হাত। ৩ মি েরর সামেনই ২০ হাত দীঘ ও ১০ হাত চওডা় একিট বারা া িছল।
৪ মি েরর গােয় কেয়কটা জানালা িছল, য েলার ভতেরর অংশ বাইেরর তলুনায় চওডা়। ৫ অতঃপর শেলামন মলূ মি েরর
চারপাশ িঘের একটার ওপর আর একটা একসাির ঘর তরী করেলন। এ েলা রায় িতনতলা পয উঁচু িছল। ৬ ঘর েলা
মি েরর দওয়াল সংল হেলও ঘেরর কিড-়বরগা েলা মি েরর দওয়ােলর থেক িবি িছল। মি েরর দওয়ালিট ওপেরর
িদেক রমশঃ স হেয় উেঠিছল, অতএব এই ঘর েলার এক িদেকর দওয়াল িঠক নীেচর ঘেরর দওয়ােলর থেক স হেয়
িগেয়িছল। একদম নীেচর তলার ঘেরর র িছল ৫ হাত, মােঝর ঘেরর র িছল রায় ৬ হাত এবং এেকবাের ওপেরর ঘেরর

র িছল রায় ৭ হাত। ৭ দওয়াল েলা বানােনার জ য িমি ররা বড় পাথর যবহার কেরিছল। এইসব পাথর যখান থেক
আনা সখােনই কেট আনা হেয়িছল বেল মি র রা েণ হাতিুড,় কুড়লু বা কান রকেমর আওয়াজ পাওয়া যত না।

৮ নীেচর ঘর েলায়় রেবশ বার িছল মি েরর দি ণ িদক থেক। তারপর ভতের ঢাকার পর িসঁিড় ওপরিদেক উেঠ
িগেয়িছল একতলা ও দাতলা পয এবং সখান থেক িতনতলা পয ।

†৬:১ ৪৮০ বছর এটা িছল স বতঃ যী রীে র জে র ৯৬০ বছর আেগ।
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৯ শেলামেনর মি র িনমােণর কাজ শষ হল। মি েরর রিতিট অংশ এরস গােছর ত া িদেয় ঢাকা িছল। ১০ মি েরর চার
পােশর ঘর বানােনার কাজও শষ হল। এই ঘর েলা রায় ৫ হাত উঁচু িছল। এইসব ঘেরর এরস কােঠর কিড় মি রেক ছ ুঁেয়
থাকত।

১১ রভু শেলামনেক বেলিছেলন, ১২ “যিদ তিুম আমার িবিধ এবং িনেদশ িল মেন চেলা তাহেল আিম যা যা করব বেল
তামার িপতা দায়দূেক রিত িত িদেয়িছলাম তা পালন করব। ১৩ এছাডা়ও তিুম য মি র তরী করছ সখােন ই রােয়েলর

স ান স িতেদর মে য বাস করব। ই রােয়েলর বািস ােদর কখনও ছেড় যাব না।”
১৪ শেলামন মি র িনমােণর কাজ শষ করেলন। ১৫ মি েরর ভতেরর পাথেরর দওয়াল ও ছাদ এরস কােঠ ঢেক দওয়া

হেয়িছল। মি েরর মেঝ ঢাকা হেয়িছল দবদা গােছর ত া িদেয়। ১৬ মি েরর পছন িদেক ২০ হাত দীঘ একিট ঘর বানােনা
হেয়িছল। এই ঘরিট িছল মি েরর পিব রতম ান। এই ঘেরর দওয়াল মেঝর থেক ছাদ পয এরস কােঠ মেুড় দওয়া
হেয়িছল। ১৭ পিব রতম ােনর সামেন িছল মি েরর মলূ অংশ বা ঘরিট, যার দঘ্য রায় পৗেন ৪০ হাত। ১৮ এখানকার
দওয়াল এবং ছাদও একই ভােব এরসকােঠ ঢাকা িছল। দওয়ােলর কান পাথরই দখা যত না। দওয়ােল এরস কােঠর নানা

ধরেণর ফলু ও লতাপাতার ছিব খাদাই করা িছল।
১৯ রভরু সা ্যিস ুকিট রাখার জ য শেলামন মি েরর এেকবাের পছনিদেক িবেশষ ভােব ঘরিট িনমাণ কেরিছেলন।

২০ এই ঘেরর দঘ্য, র ও উ তা িছল ২০ হাত। ২১ শেলামন ঘরিট আগােগাডা় িব সানার পাত িদেয় মেুড় িদেয়িছেলন।
িতিন ঘেরর সামেন ধপূধেূনা দবার জ য একিট বদী তরী কেরিছেলন। িতিন বদীিট সানা িদেয় মেুড় িদেয়িছেলন এবং
তার চারপােশ সানার হার জিডে়য় িদেয়িছেলন। এছাডা়ও ঘরিটেত সানায় মাডা় ই ক ব দূেতর মিূ িছল। ২২ ব ত গাটা
মি রটাই সানায় মাডা় িছল। পিব রতম ােনর সামেনর বদীিটও িছল সানায় ঢাকা।

২৩ মি র িনমাতারা ১০ হাত দীঘ ক ব দূেতর ডানাওয়ালা মিূ েটা রথেম িবেশষ এক ধরেণর গােছর কােঠ বািনেয়
তারপর সানা িদেয় মেুড় িদেয়িছল। ২৪–২৭ মিূ েটার রে যকিট ডানার দঘ্য রায় ৫ হাত কের অথাৎ ডানার এক রা
থেক অ য রা পয মিূ েটা িছল রায় ১০ হাত চওডা়। গভগেৃহর পাশাপািশ, সম দেঘ্যর এই মিূ েটা দাঁড় করােনা

থাকত। ২৮ েটা ক ব দূত সানা িদেয় মেুড় িদেয়িছল।
২৯ মি েরর মলূ ঘরিটর দওয়ােলর ওপর এবং মি েরর অ ব ী ঘরিটর দওয়ােলর ওপর তালগাছ, িবিভ ফলু, লতাপাতা

ও ক ব দূেতর ছিব খাদাই করা িছল। ৩০ েটা ঘেরর মেঝই সানায় ঢাকা িছল।
৩১ কমীরা িজতগােছর কাঠ িদেয় েটা দরজা বািনেয়িছল এবং স িট পিব রতম ােনর রেবশ পেথ বিসেয় িদেয়িছল।

দরজার পেথ চারপােশর কাঠােমা ১/৫ হাত চওডা় িছল। ৩২ তারা জতনু গােছর কাঠ থেক েটা দরজা তরী করল। িমি রেদর
তরী সানার পােত মাডা় দরজা েটায় খাদাই করা িছল তালগাছ, িবিভ লতাপাতা ও ক ব দূেতর ছিব।

৩৩ মলূ ঘরিটেত রেবশ করবার জ যও তারা দরজা বািনেয়িছল। একিট চার কাণা দরজার কাঠােমা বানােনার জ য তারা
িজতগােছর কাঠ যবহার কেরিছল, যা চওডা়য় িছল চার ভােগর এক ভাগ। ৩৪–৩৫ সই কাঠােমায় দবদা কােঠর িট দরজা
বসােনা হয়। এই রে যকিট দরজা আবার ভােগ মেুড় ভাঁজ হেতা। এ েলার ওপেরও একই রকম ক ব দূেতর ছিব খাদাই
কের সানায় মাডা় িছল।

৩৬ এরপর িতনসাির কাটা পাথেরর দওয়াল ও একসাির এরস কােঠর দওয়াল িদেয় িঘের মি েরর ভতেরর অংশ তরী
করা হল।

৩৭ িসব মােস শেলামেনর চতথু বছেরর রাজে বর ি বতীয় মােস কের বলু মােস, ৩৮ অথাৎ তাঁর একাদশ বছেরর অ ম
মােসর রাজে বর সময় মি রিটর িনমাণ কায শষ হয়। য ভােব পিরক না করা হেয়িছল সাত বছর সময় িনেয় িঠক স
ভােব মি রিট বানােনা হেয়িছল।

শেলামেনর রাজ রাসাদ

৭ ১ রাজা শেলামন তাঁর িনেজর জ য একিট রাজ রাসাদও বািনেয়িছেলন। রাসাদিট বানােত ১৩ বছর সময় লেগিছল।
২ এছাডা়ও িতিন “িলবােনােনর বাগান” নােম একিট বািড় বািনেয়িছেলন। এই বাডী়িটর দঘ্য িছল ১০০ হাত, র ৫০

হাত ও উ তা ৩০ হাত। বাডী়টায় এরস কােঠর চারসাির িছল। িলর মাথায় কােঠর আ াদন িছল। ৩ ে র শীষভােগ
িছল সাির সাির কিড় বগা। আর তার ওপর ছােদর জ য এরস ত া বসােনা হেয়িছল। এেককিট ে র ওপর ১৫িট কিড় িমিলেয়
মাট ৪৫িট কিড় বসােনা িছল। ৪ রে যকিট ধােরর দওয়ােল িতন সাির কের মেুখামিুখ জানালা বসােনা িছল। ৫ রে যক

সািরর শেষ দরজা িছল। দরজা েলার মখু এবং কাঠােমা িছল চার কাণা।
৬ এছাডা় শেলামন ৫০ হাত ল বা ও ৩০ হাত চওডা় একিট “ঝলু বারা া” বািনেয়িছেলন। বারা ার সামেন একটা ছাদ

িছল যটা অেনক থাম বা িখলানেক অবল বন কেরিছল।
৭ লােকর িবচার করার জ য শেলামন একিট “িবচার ক ও” বািনেয়িছেলন। এই ঘেরর আগােগাডা় এরস কােঠ মাডা় িছল.
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৮ শেলামেনর িনেজর বাসগহৃিট এই িবচারকে র ভতের িছল। এই গহৃিট িবচারকে র মেতাই িছল। িতিন তাঁর রী,
িমশেরর রাজার মেয়র জ যও একই রকম একটা গহৃ বািনেয় িদেয়িছেলন।

৯ রে যকিট বাডী় মূ যবান পাথের তরী হেয়িছল। িবেশষ এক ধরেণর করােতর সাহাে য রথেম পাথর েলােক সিঠক
মােপ সামেন ও পছেন কেট নওয়া হত। এেকবাের বািডর় িভত থেক দওয়ােলর মাথা পয এইসব দামী পাথর বসােনা
হত। এমনিক উেঠােনর চারপােশর দওয়াল েলাও এই সম দামী পাথের বানােনা হেয়িছল। ১০ বািডর় িভত েলা য সম
বড় বড় দামী পাথের বানােনা হত স েলার দঘ্য িছল ১০ হাত এবং কেয়কিট িছল ৮ হাত। ১১ ঐসব পাথেরর ওপর িছল
অ যা য মূ যবান পাথর এবং এরস গােছর তরী থাম। ১২ রাজ রাসােদর আি না থেক কের মি র রা ণ, মি েরর
বারা া, ঘেরর চারপােশ িতন সাির পাথর ও এক সাির এরস কােঠর দওয়াল িছল।

১৩ রাজা শেলামন খবর পািঠেয় সার থেক হীরম নােম এক যি েক জ শােলেম িনেয় আেসন। ১৪ হীরেমর মা িছেলন
ন ািলর এক ই রােয়লীয় পিরবারেগা ীর মিহলা। তাঁর মতৃ িপতা িছেলন সােরর বািস া। হীরম িছল িপতেলর িজিনসপে রর
দ কািরগর। এ কারেণই শেলামন হীরমেক ডেক পািঠেয় িপতেলর কােজর দািয় ব িদেয়িছেলন। যা িকছ ু িপতেলর কাজ স
সবই হীরম কেরিছল।

১৫ হীরম রায় ১৮ হাত দীঘ, ১২ হাত পিরিধযু এবং ৩ ইি পু িপতেলর েটা ফাঁপা বািনেয়িছল। ১৬ এছাডা় হীরম
মি েরর জ য ৫ হাত উ খাঁিট িপতেলর িট রাজ বািনেয়িছল এবং তােদর িলর মাথায় বিসেয়িছল। ১৭ এরপর হীরম
এই িল ঢাকার জ য েটা িশকেলর জাল বানায়। ১৮ তারপর স ডািলেমর মত দখেত িপতেলর সাির ফলু বানায়।
এ িল রিতিট ে র জােলর ওপর এমন ভােব রাখা হয় য িলর চডূা় ঢাকা পেড় যায়। ১৯ ফলতঃ িলর সওয়া
হাত থেক ৫ হাত পয ল বা িশখর িল ফেুলর মত দখেত লাগল। ২০ চডূা় েলা ে র উপর বািটর মত দখেত
জােল বসােনা হেয়িছল। ওখােন চডূা় েলার চার পােশ ২০০টা ডািলম সািরব ভােব বসােনা িছল। ২১ হীরম িপতল িনিমত
মি েরর বারা ােত িট াপন করল। দি ণ িদেকর িটেক বলা হত যাখীন। উ র িদেকর িটেক বলা হত বায়স।
২২ পু াকৃিত চডূা় েটােক ে র মাথায় বিসেয় ে র কাজ শষ করা হয়।

২৩ অতঃপর হীরম িপতল িদেয় গালাকার একটা জলাধার বানােলা, যার নাম দওয়া হল “সমু র।” এিটর পিরিধ িছল ৩০
হাত, যাস িছল ১০ হাত ও গভীরতা িছল ৫ হাত।

২৪ জলাধারিট িঘের িপতেলর একিট ফািল বসােনা িছল। এই ফািলিটর তলায় জলাধােরর গােয় সাির িপতেলর লতাপাতার
নকশা কাটা িছল। ২৫ আর গাটা জলাধারিট বসােনা িছল ১২িট িপতেলর তরী ষাঁেডর় িপেঠ। ১২িট ষাঁেডর় িতনিটর মখু িছল
উ রমখুী, িতনিটর দি ণমখুী, িতনিটর পবূমখুী ও বাকী িতনিটর পি মমখুী। ২৬ জলাধারিটর চািরধার ৩ ইি পু । জলাধােরর
কাণা পানপাে রর কাণার সদশৃ অথবা ফেুলর পাপিডর় মেতা িছল। জলাধারিটেত রায় ১১,০০০ যালন জল ধরত।

২৭ এরপর হীরম ১০িট িপতেলর ঠলা বানােলা। রে যকিট ঠলা িছল ৪ হাত ল বা, ৪ হাত চওডা় আর উ তায় ৩ হাত।
২৮ ঠলা িল কাঠােমায় বসােনা চৗেকাণা ত া িদেয় বানােনা হেয়িছল, ২৯ যার ওপর িপতেলর িসংহ, ষাঁড় ও ক ব দূেতর

রিতকৃিত খাদাই করা িছল। এইসব রিতকৃিতর ওপের ও নীেচ নানান ফেুলর নকশা কাটা হেয়িছল। ৩০ রিতিট ঠলায় ৪িট
কের িপতেলর চাকা িছল। কাণায় িছল একিট বড় পা র রাখার মেতা িপতেলর কেয়কিট পায়া, য েলার গােয় নানা ধরেণর
ফলু লাগােনা হেয়িছল। ৩১ বািট িলর রায় ১ হাত ওপের একিট নকশা খাদাই করা কাঠােমা িছল। বািট িলর মখু িছল গাল,
যাস ১.৫ হাত। কাঠােমািট িছল চৗেকাণা, গাল নয়। ৩২ কাঠােমার নীেচর িদেক চারিট চাকা িছল। চাকা িলর যাস ১.৫

হাত। চাকার মে যর দ িল ঠলা গাডী়র সে একসে ই যু িছল। ৩৩ এই চাকা েলা িছল রেথর চাকার মেতা এবং চাকার
সব িকছইু িছল িপতেল বানােনা।

৩৪ পা র ধের রাখার পায়া চারিট রে যকটা ঠলার চারেকাণায় বসােনা িছল। এ েলাও ঠলার সে একই ছাঁেচ বসােনা
হয়। ৩৫ রে যকটা ঠলার ওপেরর িদেক িপতেলর একটা কের ফািল বসােনা িছল। এই ফািলটাও িছল একই ছাঁেচ বানােনা।
৩৬ ঠলার চারপােশ এবং কাঠােমার গােয় িসংহ, তালগাছ, ক ব দূত ই যািদর ছিব খাদাই করা িছল। গাটা ঠলার যখােনই
জায়গা িছল সখােনই এইসব খাদাই কের দওয়া হয়। আর ঠলার চতিুদেক ফেুলর নকশা খাদাই কের দওয়া হেয়িছল।
৩৭ হীরম একই রকম দখেত মাট ১০িট ঠলা বািনেয়িছল। এর রে যকটা ঠলাই িপতল িদেয় তরী একই ছাঁেচ ফেল
বানােনা হেয়িছল, য কারেণ এইসব কটাই এক রকম দখেত িছল।

৩৮ এছাডা়ও হীরম রে যকটা ঠলার জ য একটা কের মাট ১০িট বড় বািট বািনেয়িছল। য েলা রায় ৪ হাত কের চওডা়
িছল এবং এই পা র েলায় ২৩০ যালন পয পানীয় ধরত। ৩৯ হীরম ঠলা েলার পাঁচিট রেখিছল মি েরর উ র িদেক
এবং পাঁচিট মি েরর দি ণ িদেক। আর বড় পা রিটেক মি েরর দি ণপবূ কাণায় বিসেয়িছল। ৪০–৪৫ এছাডা়ও শেলামেনর
িনেদশ মেতা অজ র পা র, ছাট হাতা, ছাট বািট যা িকছ ু তােক বানােত বলা হেয়িছল স বািনেয়িছল। রভরু মি ের হীরম
যা িকছ ু বািনেয়িছল তার তািলকা দওয়া হল:
২িট , ে র ওপের বসােনার জ য বািটর মেতা দখেত
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২িট চডূা়, গ বজু েলা ঘরার জ য
২িট জাল, জােল লাগােনার জ য
৪০০িট ডািলম। রিতিট জােলর জ য ২ সাির ডািলম িছল যােত িলর মাথার ওপেরর গ বজু ঢাকা পেড,়
একটা বািট সহ ১০িট ঠলা,
একিট বড় চৗবা া যার নীেচ িছল ১২িট ষাঁড,়
ছাট হাতা, ছাটখােটা পা র ও রভরু মি েরর জ য রেয়াজনীয় অ যা য বাসনেকাসন।

শেলামন যা যা চেয়িছেলন, হীরম তার সবই বািনেয় িদেয়িছল চ চেক িপতল িদেয়। ৪৬–৪৭ িপতল িদেয় এেতা বশী
িজিনসপ র বানােনা হেয়িছল য শেলামন কখনও এসব ওজন করার চ া কেরন িন। শেলামন এসবই য ন নদীর সেু াৎ ও
স েনর ম যবতী অ েল বানােনার িনেদশ িদেয়িছেলন। এইসব িজিনসই িপতল গিলেয় ছাঁেচ ঢেল বসােনা হয়।

৪৮–৫০ শেলামন তাঁর মি েরর জ য অেনক িজিনসই সানা িদেয় বানােত িনেদশ িদেয়িছেলন। মি েরর যসব িজিনস
শেলামন সানা িদেয় বািনেয়িছেলন স েলা হল:
সানার বদী,

একিট সানার টিবল (যার ওপের সািজেয় ঈ বরেক িটর নেব য দওয়া হত),
পিব রতম ােনর উ র ও দি েণ পাঁচিট পাঁচিট কের মাট ১০িট বািতদান,
পিব রতম ােনর উ র ও দি েণর জ য ৫িট কের িচমেট, সানার বািট,
কজাসমহূ, ছাট বািট, পিব রতম ান ও মলূ ঘরিটর দরজার জ য সানার কপাট।

৫১ এমিন কের শষ পয শেলামন রভরু মি েরর জ য যা যা করেত চেয়িছেলন সই কাজ শষ হল। এরপর তাঁর
িপতা রাজা দায়দূ মি েরর জ য য সব িজিনস তাঁর কাষাগাের রেখ িদেয়িছেলন, শেলামন সই সম িজিনস মি ের িনেয়
এেলন। সানা ও েপা িতিন রভরু মি েরর কাষাগাের তেুল রাখেলন।

মি ের সা ্যিস ুক

৮ ১ এরপর রাজা শেলামন ই রােয়েলর সম রবীণ যি , পিরবারেগা ীর রধান ও নতােদর তাঁর কােছ জ শােলেম
ডেক পাঠােলন। শেলামন দায়দূ নগরী থেক সা ্যিস ুকিট মি ের আনার সময় তাঁর সে যাগ দবার জ য এইসব

যি েদর ডেক পািঠেয় িছেলন। ২ অতঃপর এথানীম মােস অথাৎ স ম মােস ফসল স েয়র উৎসেবর সময় ই রােয়েলর
সম বািস া এেস রাজা শেলামেনর সে যাগদান করল।

৩–৪ সম রবীণরা এেস িনিদ ােন পৗঁছােনার পর যাজকরা সই রভরু পিব র িস ুক, ঈ বেরর উপাসনার জ য
যব ত পিব র তাঁবিুট ও তাঁবরু িজিনসপ র বেয় িনেয় চলল। লবীয়রা এই কােজ যাজকেদর সাহা য কেরিছল। ৫ রাজা

শেলামন ও ই রােয়েলর সম বািস ারা সই পিব র িস ুেকর সামেন একি রত হবার পর অগিণত প বিল দওয়া হল।
৬ তারপর যাজকরা রভরু এই পিব র িস ুকিটেক মি েরর পিব রতম ােন যখােন িস ুক রাখার জায়গা সখােন াপন
করল। ৭ িস ুকিটেক ক ব দূতেদর মিূ র ডানার তলায় এমনভােব রাখা হল, যােত দবদূতেদর ছডা়েনা ডানা সই িস ুকটা
ও িস ুকটার বহন-দে র ওপর মলা থােক। ৮ বহন-দ েলা খবুই ল বা িছল। পিব রতম ােনর পিব র জায়গায় দাঁিডে়য়
যিদও বহনদ িল দখা যত, বাইের থেক এই দ িল দখা যত না। এমনিক দ িল এখনও সই একই জায়গায় রাখা
আেছ। ৯ িস ুেকর মে য কবল িট পিব র র র ফলক রাখা িছল। র র ফলক েটাই মািশ, হােরব বেল একটা
জায়গায় এই িস ুেকর মে য ভের রেখিছেলন। িমশর থেক বিরেয় আসার পর ই রােয়েলর বািস ারা ঈ বেরর সে
একিট চিু র ফল ব প হােরব নােম জায়গািটেত থাকেত বা য হেয়িছল।

১০ যাজকরা পিব র িস ুকিটেক পিব রতম ােনর পিব র জায়গায় রেখ বিরেয় আসার পর, রভরু মি রিট অেলৗিকক
মেঘ ‡ভের গল। ১১ মি রিট রভরু মিহমায় ¶ভের যাওয়ায় যাজকরা তাঁেদর কাজ শষ করেত পারেলন না। ১২ তখন শেলামন

বলেলন:
“ রভু আকােশর ঐ জা ব যমান সযূ িনেজই গেডে়ছন,
িক িতিন থাকবার জ য ঘন মঘেক বেছ িনেয়েছন। §
১৩ হ রভ,ু িচর িদন তামার থাকার জ য

‡৮:১০ মঘ ই রােয়লীয়েদর সে ঈ বেরর উপি িতর িচ ব প।
¶৮:১১ রভরু মিহমা এিট একিট উ বল আেলা। এটা দখা যায় যখন ঈ বর লাকেদর মে য আিবভতূ হন।
§৮:১২ রভু … িনেয়েছন এিট একিট রাচীন সং রণ থেক নওয়া হেয়েছ। িহ েত ধু আেছ, “ রভু বেলেছন অ কাের
বাস করেত।”
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আিম এই সু র মি রিট বািনেয়িছ।”
১৪ ই রােয়েলর সম বািস া তখন সখােন দাঁিডে়য়িছল, তাই রাজা শেলামন তােদর িদেক িফের, ঈ বরেক তােদর

আশীবাদ করেত অনেুরাধ করেলন। ১৫ তারপর শেলামন এক সদুীঘ মে রা ারেণ রভরু রাথনা করেলন।
িতিন বলেলন, “ধ য রভু ই রােয়েলর ঈ বর মহামিহম। আমার িপতা দায়দূেক িতিন য সব রিত িত

িদেয়িছেলন, তার সবই িতিন পালন কেরেছন। রভু আমার িপতােক বেলিছেলন, ১৬ ‘আিম আমার সম লাকেদর,
ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক িনেয় এেসিছ, িক এখনও পয আিম আমার মি র বানােনার জ য ই রােয়েলর কান
নগর বেছ িনই িন। আর আমার লাকেদর ই রােয়লীয়েদর পিরচালনার জ য কােনা যি েক মেনানীত কির িন।
এবার আিম আমার উপাসনার জ য জ শােলম শহরেক বেছ িনলাম, আর দায়দূেক বেছ িনলাম আমার লাকেদর,
ই রােয়লীয়েদর শাসন করার জ য।’

১৭ “আমার িপতা দায়দূ রভু ই রােয়েলর ঈ বেরর জ য একিট মি র বানােত খবুই উৎসকু িছেলন। ১৮ িক রভ,ু
আমার িপতা দায়দূেক বলেলন, ‘আিম জািন, আমার রিত তামার আনগু য রকােশর জ য তিুম একটা মি র বানােত
চাও। খবুই ভােলা কথা, ১৯ িক তামােক নয়, আিম এই মি র বানােনার জ য তামার পু রেক বেছ িনেয়িছ। স-ই
এই মি র বানােব।’

২০ “ রভু য রিত িত িদেয়িছেলন আজ িতিন সই কথা রাখেলন। আমার িপতা দায়েূদর জায়গায় এখন আিম
রাজা হেয়িছ। রভরু রিত িত মেতা আিম এখন ই রােয়ল শাসন কির এবং রভু ই রােয়েলর ঈ বেরর জ য
আিমই এই মি র বািনেয়িছ। ২১ পিব র এই িস ুকিট রাখার জ য আিম মি েরর ভতর একটা জায়গা রেখিছ। ঐ
পিব র িস ুেকর ভতের রভরু সে আমােদর পবূপু ষেদর য চিু হয়, তা রাখা আেছ। আমােদর পবূপু ষেদর
িমশর থেক িনেয় আসার সময়, রভু তােদর সে এই চিু কেরিছেলন।”
২২ তারপর শেলামন রভরু বদীর সামেন িগেয় দাঁডা়েলন আর সবাই তাঁর সামেন িগেয় দাঁডা়ল। শেলামন তাঁর হাত রসািরত

করেলন, আকােশর িদেক তাকােলন ২৩ এবং বলেলন:
“ হ রভু ই রােয়েলর ঈ বর, পিৃথবীর এই আকােশ এবং এই পিৃথবীেত আপনার মেতা কান ঈ বরই নই। আপিন

আপনার লাকেদর সে ক ণাবশতঃ চিু ব হেয়িছেলন এবং আপিন আপনার রিত িত রেখেছন। য সম
লাক আপনােক অনসুরণ কের আপিন তােদর সহায় হেয় থােকন। ২৪ আপিন আপনার সবক আমার িপতা দায়দূেক যা
রিত িত িদেয়িছেলন তা রেখেছন। িনেজর মেুখ আপিন যা রিত িত িদেয়িছেলন আপনার অসীম মতার বেল

আজ তােক স য কেরেছন। ২৫ এখন রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর এবার আপিন আমার িপতা দায়দূেক দওয়া অ য
রিত িত েলাও পরূণ ক ন। আপিন বেলিছেলন, ‘দায়দূ, তামারই মেতা যন তামার ছেলরাও সদাসতক ভােব

আমােক অনসুরণ কের, আর তা যিদ কের তাহেল সব সময়ই তামারই বংেশর কউ না কউ ই রােয়েল রাজ ব করেব।’
২৬ আবার রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর, আিম আপনােক আমার িপতােক দওয়া এই রিত িত অনু রহ কের পালন
করেত বলিছ।

২৭ “িক হ রভ,ু আপিন িক সি যই আমােদর সে এই পিৃথবীেত বাস করেবন? ঐ িবশাল আকাশ আর বেগর
উ তম ান, এমন িক বেগর িশখর ান আপনােক ধের রাখেত পাের না। বভাবতঃই আমার বানােনা এই মি রও
আপনার পে যেথ নয়। ২৮ িক দয়া কের আপিন আমার রাথনা ও িমনিত মেন রাখেবন। আিম আপনার দাস, আর
আপিন আমার রভু ঈ বর। আজ আিম আপনার কােছ য রাথনা করলাম তা আপিন রেণ রাখেবন। ২৯ অতীেত
আপিনই বেলিছেলন, ‘আিম ওখােন স ািনত হেবা।’ আপিন িদবারাি র এই মি েরর রিত আপনার কৃপাদিৃ রাখেবন।
এই মি ের দাঁিডে়য় আিম আপনার উে ে য য রাথনা করব তা যন আপনার কােন পৗঁছায়। ৩০ রভু আিম ও আপনার
ই রােয়েলর অনচুররা এখােন এেস আপনার কােছ যা রাথনা করেবা তার রিত আপিন সজাগ থাকেবন। আমরা জািন

বেগই আপনার বাস। আমােদর িমনিত সখান থেক আপিন আমােদর রাথনা েন আমােদর মা করেবন।
৩১ “ কান যি যিদ অপর কান যি র রিত অ যায় আচরণ কের তাহেল তােক এই বদীেত িনেয় আসা হেব।

যিদ স সি যই অপরাধী না হয় তাহেল তােক শপথ কের বলেত হেব য স িনেদাষ। ৩২ আপিন বগ থেক সকথা েন
তার যথাযথ িবচার করেবন। যিদ স যি অপরাধী হয় তেব আমােদর তার রমাণ দেবন। যিদ স যি িনেদাষ
হয় তাহেল তার রমাণও দেবন।

৩৩ “হয়েতা কখনও কখনও আপনার ই রােয়েলর ভ রা আপনার িব ে পাপ আচরণ করেব, শ রা তােদর
পরািজত করেব। তখন তারা আপনার কােছই িফের এেস এই মি ের আপনার রশংসা করেব এবং আপনার সাহা য
চেয় আপনার কােছ রাথনা করেব। ৩৪ আপিন অনু রহ কের বগ থেক সই রাথনা েন আপনার ই রােয়েলর

ভ েদর অপরাধ মাজনা কের, তােদর ত বাসভিূমেত তােদর িফিরেয় আনেবন। এই ভিূম আপিনই তােদর পবূপু ষেদর
িদেয়িছেলন।
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৩৫ “যিদ তারা আপনার িব ে পাপ আচার কের, আপিন তােদর জিমেত খরা আনেবন। তাহেল তারা এখােন এেস
আপনার কােছ রাথনা করেব এবং আপনার রশংসা করেব। আপিন তােদর ক দেবন আর তারা তােদর পাপ থেক
সের আসেব। ৩৬ তখন আপিন বগ থেক তােদর রাথনায় সাডা় দেবন আর আমােদর পাপ মা করেবন। মানষুেক
সৎ পেথ চলার িশ া িদেয় হ রভ,ু আবার আপিন তােদর জিম বিৃ েত িভিজেয় দেবন।

৩৭ “হয়েতা এই জিম এেতাই িকেয় যােব য এখােন আর কান ফসল জ ােব না। অথবা হয়েতা লাকরা কান
মহামারীর বারা আ রা হেব, অথবা হয়েতা সম শ য কীট পতে র বারা বংস হেব, িকংবা আপনার ভ রা
তােদর বাস ােন শ েদর বারা আ রা হেব, অেনেক অসু হেয় পডে়ব। ৩৮ কখনও যিদ এরকম িকছ ু ঘেট আর
তখন যিদ অ ত একজনও তার পােপর কথা রণ কের অনতু িচে এই মি েরর িদেক হাত বািডে়য় রাথনা
কের, ৩৯ তাহেল আপিন আপনার বেগর বাসভিূম থেক তার সই ডােক সাডা় দেবন। সম লাকেক মা কের
তােদর সাহা য করেবন। একমা র আপিনই অ যামী তাই রে যকিট যি েক িনরেপ ভােব আপিন িবচার কেরন,
৪০ যােত যত িদন তারা এখােন তােদর পবূপু ষেদর, আপনার দওয়া এই ভখূে বাস কের তত িদন আপনােক ভয় ও
ভি কের চেল।

৪১–৪২ “দূর দূরা েরর লাক আপনার মিহমা ও মতার কথা জানেত পের এখােন এই মি ের এেস রাথনা করেব।
৪৩ আপিন আপনার বেগর বাসভিূম থেক তােদর রাথনায় সাডা় িদেয়, তােদর মেনাবা া পণূ করেবন। তাহেল এইসব
যি রা আপনার ই রােয়েলর লাকেদর মেতাই আপনােক ভয় ও ভি করেব। আর সকেল সব জায়গায় জানেব

আপনার রিত স ান রকাশ কের আিম এই মি র বািনেয় িছলাম।
৪৪ “কখনও কখনও আপনােক আপনার অনচুরেদর শ র িব ে যু করার িনেদশ িদেত হেব। তখন আপনার

লাকরা আপনার মেনানীত করা এই ােন আমার বানােনা শহের আসেব এবং আপনার কােছ রাথনা করেব। ৪৫ বগ
থেক আপিন তােদরও রাথনায় সাডা় িদেয় তােদর সাহা য করেবন।

৪৬ “আপনার লাকরা আপনার িব ে পাপ আচরণ করেব। একথা আিম জািন কারণ মানষু মাে রই পাপ কের।
আর আপিন তােদর রিত হেয় তােদর শ েদর হােত পরািজত হেত দেবন। শ রা তােদর ব ী কের কােনা
দূর দেশ িনেয় যােব। ৪৭ সই দূেরর দেশ বেস আপনার লাকরা িক হেয়েছ ভেব তােদর পাপ কেমর জ য অনতু
হেয় আবার আপনারই কােছ রাথনা কের বলেব, ‘আমরা পাপ কেরিছ। আমরা ভলু কেরিছ।’ ৪৮ সই দূর দেশ থেকও
তারা এই দেশর িদেক ঘেুর দাঁডা়েব। য দশিট আপিন তােদর পবূপু ষেদর িদেয়িছেলন এবং এই শহর যিট আপনার
মেনানীত এবং এই মি র যিট আপনার স ােন আিম িনমাণ কেরিছ, সিটর িদেক ঘেুর দাঁডা়েব এবং তারা আপনার
কােছ রাথনা করেব। ৪৯ তাহেল বগ থেক আপিন তােদর ডােক সাডা় দেবন। ৫০ আপনার লাকেদর তােদর পাপ
থেক মিু দেবন এবং আপনার রিত তােদর পাপ আচরণেক মা করেবন। তােদর শ েদর তখন তােদর রিত

নরম মেনাভাব কের তলুেবন। ৫১ মেন রাখেবন, ওরা আপনারই ভ । আপিনই ওেদর িমশর থেক, গরমচু ী থেক বার
করার মেতা কের বাঁিচেয়িছেলন।

৫২ “ রভু ঈ বর, দয়া কের যখনই আিম এবং আপনার ই রােয়েলর লাকরা আপনার কােছ রাথনা করেবা, তখনই
সই রাথনায় সাডা় দেবন। ৫৩ পিৃথবীর সম লাকেদর মে য থেক তােদর আপিন িনেজ আপনার একা ভ িহেসেব
বেছ িনেয়েছন। রভ,ু মািশর মা যেম আমােদর িমশর থেক বাইের আনার সময় আপিন পবূপু ষেদর রিত িত

িদেয়িছেলন য আমােদর জ যও আপিন ওরকম করেবন।”
৫৪ শেলামন বদীর সামেন হাঁটু গেড় বেস হাত আকােশ তেুল ঈ বেরর কােছ এই সদুীঘ রাথনা করেলন। রাথনা শষ

হেল িতিন উেঠ দাঁডা়েলন। ৫৫ তারপর উ বের ঈ বরেক ই রােয়েলর সম মানষুেক আশীবাদ করেত বলেলন। শেলামন
বলেলন:

৫৬ “ রভরু রশংসা কেরা! িতিন তাঁর লাকেদর, ই রােয়েলর বািস ােদর িব রাম দেবন বেল রিত িত
িদেয়িছেলন, কথা মেতা িতিন আমােদর িব রাম িদেয়েছন। রভু তাঁর অনগুত দাস মািশর মা যেম ই রােয়েলর
বািস ােদর যসব রিত িত িদেয়িছেলন তার সব কিটই িতিন পণূ কেরেছন। ৫৭ আিম রাথনা কির, রভ,ু আমােদর
ঈ বর য ভােব আমােদর পবূপু ষেদর সে িছেলন, িঠক স ভােবই যন িতিন আমােদরও পােশ থােকন, কখনও
আমােদর পির যাগ না কেরন। ৫৮ আিম রাথনা করিছ য আমরা সকেল তাঁেকই অনসুরণ করব। তাঁর িবিধ িনেদশ ও
আেদশ িল মেন চলেবা য েলা িতিন আমােদর পবূপু ষেদর হােত তেুল িদেয়িছেলন। ৫৯ আিম আশা করিছ আমােদর

রভু ঈ বর সবদা এই রাথনার কথা এবং আমার অনেুরাধ মেন রাখেবন। আিম রাথনা করিছ, রভু যন রিতিদন
রাজা, তাঁর ভ ৃ য ও তাঁর সম ই রােয়লবাসীেদর জ য এ েলা কেরন। ৬০ রভু যিদ তা কেরন তাহেল সম পিৃথবীবাসী
জানেত পারেব য রভইু একমা র স য ঈ বর। ৬১ তামরা সকেল আমােদর রভু ঈ বেরর রিত অনগুত এবং
স যব থাকেব এবং তাঁর িবিধ ও আেদশ িল এখনকার মেতাই ভিব যেতও মেন চলেব।”
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৬২ তারপর রাজা শেলামন ও ই রােয়েলর লাকরা এক সে রভরু উে ে য বিলদান করেলন। ৬৩ সিদন শেলামন ম ল
নেব য িহেসেব ২২,০০০ গবািদ প ও ১২০,০০০ মষ বিল িদেয়িছেলন। এভােব রাজা ও ই রােয়েলর লাকরা িমেল রভরু

মি র উৎসগ কেরিছল।
৬৪ এছাডা় রাজা শেলামন হামবিল, শ য নেব য এবং বিল রদ প র চিব নেব য িদেয় মি র রা ণিট উৎসগ

করেলন। িতিন এরকম করেলন কারণ রভরু িপতেলর বদীিট খবু বশী বড় িছল না য এত সব নেব য ধারণ করেত পাের।
৬৫ সিদন মি ের থেক রাজা শেলামন ও ই রােয়েলর লাকরা এইভােব ছিুট **উ  যাপন কেরিছল। উ ের হমােতর রেবশ

বার থেক দি েণ িমশর পয ই রােয়েলর সম বািস াই সিদন সখােন উপি ত িছল। তারা সাতিদন ধের পানাহার,
উৎসব ও ূিতর মে য িদেয় রভরু সে সময় কাটাল। তারপর আেরা সাতিদন সখােন থাকল। অথাৎ একটানা ১৪ িদন ধের
তারা উৎসব করল। ৬৬ পেরর িদন শেলামন সকলেক বাডী়েত িফের যেত বলেলন। তারা সকেল রাজােক ধ যবাদ জািনেয়
তাঁর কাছ থেক িবদায় িনেয় বািড় িফের গল। তারা সকেলই রভু তাঁর দাস ও ই রােয়েলর লাকেদর জ য যসব ভাল কাজ
কেরিছেলন সই সব ভেব খবুই উৎফু িছল।

শেলামেনর কােছ ঈ বেরর পনুরাগমন

৯ ১ শেলামন রভরু মি র ও তাঁর রাজ রাসাদ বানােনার কাজ শষ করেলন। িতিন যা যা বানােত চেয়িছেলন সবই
বািনেয়িছেলন। ২ এরপর রভু আবার শেলামনেক দখা িদেলন, য ভােব িতিন িগিবেয়ােন তাঁেক ব দশন িদেয়িছেলন

স ভােব। ৩ রভু তাঁেক বলেলন,
“ তামার রাথনা এবং তিুম যা যা আমার কােছ চেয়ছ স সবই আিম েনিছ। তিুম এই মি র বািনেয়ছ এবং

আিম এিটেক একটা পিব র ােন পিরণত কেরিছ যােত আিম এখােন সবদাই পিূজত হই। আিম সব সময়ই এখােন
দিৃ রাখব এবং এখানকার কথা মেন রাখেবা। ৪ তামার িপতা দায়দূ য ভােব আমার সবা কেরিছেলন, তামােকও স
ভােবই আমার সবা করেত হেব। দায়দূ িছেলন সৎ ও পির রমী। তিুম অব যই আমার িবিধ িল এবং আর যা যা আিম
তামায় আেদশ দব মেন চলেব। ৫ আর তা যিদ তিুম কেরা আিম অব যই খয়াল রাখেবা যােত ই রােয়েলর রাজ

িসংহাসেন সদাসবদা তামারই পিরবােরর কউ আসীন হয়। তামার িপতা রাজা দায়দূেকও আিম এই একই রিত িত
িদেয়িছলাম। আিম বেলিছলাম ই রােয়ল সবদা তারই কােনা না কােনা উ রপু ষ বারা শািসত হেব।

৬–৭ “িক যিদ কখনও তিুম ও তামার স ান-স িতরা আমােক অনসুরণ করা ব কের দাও, আমার দওয়া িবিধ
আেদশ িল পালন না কেরা এবং অ য কােনা মিূ র পজূা কেরা, তাহেল আিম আমার দওয়া এই ভিূম যাগ করেত
তােদর বা য করব এবং আিম এই পিব র মি র যখােন আমার উপাসনা হয়, তা বংস করব। তখন ই রােয়েলর
ঘটনা সবার কােছ খারাপ দ ৃ া হেয় থাকেব, সকেল ই রােয়লেক িনেয় পিরহাস করেব। ৮ এই মি র বংস হেব।
য দখেব সই অ যা য্য হেব এবং িশ িদেয় হৈচ করেব। তখন য এই মি র দখেব র করেব, ‘ রভু কন

এই মি র ও এই ভখূে র লাকেদর রিত এমন সাংঘািতক কা করেলন?’ ৯ অ যরা তােদর উ র িদেয় বলেব, ‘এরা
তােদর রভেুক যাগ কেরিছল বেলই এই ঘটনা ঘেটেছ। রভু তােদর পবূপু ষেদর িমশর থেক বার কের িনেয় আসা
সেৎ বও তারা তাঁেক উপাসনা কেরিন এবং অ য মিূ র সবা কেরিছল, তাই রভু হেয় তােদর জীবেন েযাগ
ঘিনেয় তেুলেছন।’”
১০ রভরু মি র ও িনেজর রাজ রাসাদ িনমােণর কাজ শষ করেত রাজা শেলামেনর ২০ বছর লেগিছল। ১১ তারপর

িতিন সােরর রাজা হীরমেক গালীল রেদেশর ২০িট শহর উপহার িদেয়িছেলন। কারণ রাজা হীরম, শেলামনেক এরস গাছ
ও দবদা গােছর কাঠ রেয়াজন মেতা সানা িদেয় রভরু মি র বানােনার কােজ সাহা য কেরিছেলন। ১২ হীরম তখন
সার থেক শেলামেনর দওয়া শহর েলা দখেত এেলন। িক এই শহর েলা দেখ িতিন মােটই খশুী হেলন না। ১৩ িতিন

শেলামনেক বলেলন, “ভাই আমার, এ শহরসমহূ িক এমন য তিুম আমােক উপহার িদেল?” হীরম এইসব ভখূে র নাম কাবলু
িদেয়িছেলন এবং আজ পয ঐ অ ল কাবলু নােমই পিরিচত। ১৪ হীরম রাজা শেলামনেক মি র তরীর কােজ যবহােরর
জ য রায় ৯০০০ পাউ সানা পািঠেয়িছেলন।

১৫ মি র এবং রাসাদ িনমােণর সময় রাজা শেলামন রীতদাসেদর কাজ করেত বা য কেরিছেলন। রাজা শেলামন িমে া,
জ শােলম শহেরর দওয়াল িনমাণ কেরিছেলন এবং তারপর হাৎেসার, মিগে া ও গষর নােম শহর িল বািনেয় িছেলন।

১৬ অতীেত িমশেরর রাজা গষের কনানীয়েদর সে যু কের তােদর হ যা কের শহরিট বািলেয় িদেয়িছেলন। িমশেরর
ফেরৗেণর মেয়েক িবেয় করার সময়, ফেরৗণ শেলামনেক গষর শহরিট যৗতকু দন। ১৭ শেলামন সই শহরটােক আবার
নতনু কের গেড় তলুেলন। এছাডা়ও শেলামন িন বৎ - হােরাণ, ১৮ বাল  ও তামর ম শহর িট বািনেয় িছেলন। ১৯ শ য ও

**৮:৬৫ ছিুট এিট স বতঃ িন ারপব।
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অ যা য সাম রী সরুি ত রাখার জ যও শেলামন কেয়কিট নগ়র িনমাণ কেরন। িনেজর রথ ও ঘাডা় রাখার জায়গাও িতিন
বািনেয়িছেলন। জ শােলম, িলবােনান ও অ যা য য সব জায়গা শেলামন শাসন কেরিছেলন সই সব জায়গায় িতিন যা যা
বানােত চেয়িছেলন তা বািনেয় িছেলন।

২০ দেশ ই রােয়লীয় ছাডা়ও ইেমারীয়, িহ ীয়, পিরষীয়, িহ বীয় ও িযবষূীয় রভিৃত অেনক বািস া বাস করত।
২১ ই রােয়লীয়রা তােদর িবন করেত পাের িন। িক শেলামন তােদর রীতদাস িহেসেব কাজ করেত বা য করান। তারা
এখনও রীতদাস িহেসেবই আেছ। ২২ তেব রাজা শেলামন কখনও কান ই রােয়লীয়েক তাঁর দাস ব করেত দন িন।
ই রােয়লীয়রা সিনক, সনাপিত, সনািধনায়ক, আিধকািরক, সারথী বা রথ পিরচালক িহেসেব কাজ করেতা। ২৩ শেলামেনর
িবিভ কাজকেমর জ য সব িমিলেয় ৫৫০ পিরদশক িছল, তারা অ যা য যারা কাজ করত তােদর তৎ বাবধান করত।

২৪ ফেরৗেণর ক যা দায়দূ শহর থেক শেলামন তাঁর জ য য বড় বািডি়ট বািনেয় িছেলন সখােন চেল আসার পর শেলামন
িমে া বানান।

২৫ রিত বছর িতন বার কের শেলামন তাঁর বানােনা রভরু মি েরর বদীেত হামবিল ও ম ল নেব য উৎসগ করেতন।
এছাডা়ও িতিন মি ের ধপূধেূনা দবার যব া কেরন ও মি েরর যা িকছ ু িনয়িমত রেয়াজন তা যাগােতন।

২৬ রাজা শেলামন ইেদাম দেশ সূফ সাগেরর তীের এলােতর কােছ ইৎ িসেয়ান গবের িকছ ু জাহাজ বািনেয়িছেলন। ২৭ রাজা
হীরেমর রাে য িকছ ু নািবক িছেলন, যারা সমেু রর সব খবরাখবর রাখত। িতিন এইসব নািবকেদর শেলামেনর নৗবািহনীেত
যাগ িদেয়, তাঁর লাকেদর সে কাজ করার জ য পািঠেয়িছেলন। ২৮ শেলামন তাঁর জাহাজ ওফীের পাঠােনার পর তারা সখান
থেক শেলামেনর জ য ৩১,৫০০ পাউ সানা এেনিছল।

িশবার রাণী শেলামেনর সে সা াৎ করেলন

১০ ১ িশবার রাণী লাকমেুখ শেলামেনর যািত ও র ার কথা নেত পেয় তাঁেক কিঠন র িদেয় পরী া করেত
এেলন। ২ িতিন ব দাস দাসীেদর িনেয় জ শােলেম উপি ত হেলন। িতিন অজ র উেট কের নানাধরেণর মশলাপািত,

অল ার ও সানা িনেয় এেলন এবং শেলামেনর সে দখা করেলন। তারপর শেলামনেক স া য ব িবধ কিঠন র করেলন।
৩ শেলামেনর কােছ সই সব র খবু একটা কিঠন িছল না। িতিন তাঁর সব রে রই উ র িদেলন। ৪ তখন িশবার রাণী উপলিধ
করেলন য সি যই শেলামন খবুই ানী। ৫ িতিন তাঁর সু র রাজ রাসাদিটও দখেলন, তাঁর ভাজসভার িবলাসব ল আেয়াজন,
সনাপিতেদর বঠক, রাসােদর ভ ৃ য ও তােদর ব মূ য পাশাক, মি েরর অনু ান ও বিলদােনর রকম সকম দেখ িব েয়

বাকরিহত হেয় গেলন।
৬ িতিন তখন রাজা শেলামনেক বলেলন, “আিম আমার িনেজর দেশ বেস আপনার বিু ম া ও কীিতকলােপর ব যািত

েনিছলাম। এখন দখিছ তার এক কণাও িম যা নয়। ৭ আিম িনেজর চােখ না দখা পয এসব কথা িব বাস কির িন িক
এখন দখেত পাি , লাক-মেুখ যা েনিছলাম আপনার বিু ম া ও স দ তার চেয়ও অেনক বশী। ৮ সি যই আপনার
লাকরা ও ভ ৃ যরা খবুই ভা যবান কারণ তারা রিতিদন আপনার সবা করেত পায় ও আপনার সাি ে য থেক আপনার
ানগভ কথা নেত পায়। ৯ রভ,ু আপনার ঈ বরেক রশংসা ক ন। িতিন িন য়ই আপনার রিত স , তাই আপনােক

ই রােয়েলর রাজপেদ অিধি ত কেরেছন। রভু ঈ বর ই রােয়লেক ভােলাবােসন বেলই আপনােক এেদেশর রাজা কেরেছন।
আপিন িবিধ মেন িনরেপ ভােব রজােদর শাসন কেরন।”

১০ এরপর িশবার রাণী রাজা শেলামনেক রায় ৯০০০ পাউ সানা, ব মশলাপািত ও অল ার উপহার িদেলন। িতিন
রাজােক য পিরমাণ মশলাপািত িদেয়িছেলন তার পিরমাণ এতিদন পয ই রােয়েল য মশলাপািত রেবশ কেরিছল তার
চেয়ও বশী।

১১ এিদেক হীরেমর নৗবহর ওফীর থেক সানা ছাডা়ও ব পিরমাণ কাঠ ও অল ার িনেয় এেসিছল। ১২ শেলামন সই সব
কাঠ িদেয় রাজ রাসাদ ও মি েরর ঠকা দওয়া ছাডা়ও মি েরর গায়কেদর জ য বীণা ও বা যয র বািনেয় িদেয়িছেলন।
তখনও পয ই রােয়েলর কােনা লাকই সই ধরেণর কাঠ চােখ দেখিন এবং সই সমেয়র পরও আর কউ স ধরেণর কাঠ
দেখিন।

১৩ রথামেতা রাজা শেলামন এক শাসক িহেসেব আেরক শাসক িশবার রাণীেক ব উপহার িদেলন। এছাডা়ও িতিন িশবার
রাণীেক িতিন যা যা চেয়িছেলন সবই িদেয়িছেলন। এরপর িশবার রাণী ও তাঁর দাসদাসীরা িনেজর দেশ িফের গেলন।

শেলামেনর িবশাল ঐ বয্য
১৪ রিত বছর রাজা শেলামন রায় ৭৯,৯২০ পাউ সানা পেতন। ১৫ এছাডা়ও িতিন তাঁর নৗ-বহেরর যবসায়ী ও

বিণকেদর কাছ থেক আরেবর শাসক ও রােদিশক শাসনকতােদর কােছ থেক ব পিরমােণ সানা পেতন।
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১৬ রাজা শেলামন পটােনা সানা িদেয় ২০০িট বড় ঢাল বািনেয়িছেলন। রিত ঢােল রায় ১৫ পাউ কের সানা িছল।
১৭ িতিন পটােনা সানা িদেয় আেরা ৩০০িট ঢাল বািনেয়িছেলন; তার রে যক ঢােল ৪ পাউ কের সানা িছল। এই ঢাল েলােক
িতিন “িলবােনােনর জ ল” নােমর বাডী়েত রেখিছেলন।

১৮ রাজা শেলামন খাঁিট সানায় মাডা় হািতর দাঁেতর একটা িবশাল িসংহাসন বািনেয়িছেলন। ১৯ সই িসংহাসনটায় েটা ধাপ
বেয় উঠেত হেতা। িসংহাসেনর পছেনর িদকটা ওপের গালাকার িছল। বসার জায়গার ধােরই িছল হাতল লাগােনা। আর
িদেকর হাতেলর তলায় আঁকা িছল িসংেহর ছিব। ২০ ওঠার িসঁিডর় ছিট ধােপর রে যকটার শেষও একটা কের িসংেহর মিূ

িছল। আর কােনা দেশই এধরেণর রাজিসংহাসন িছল না।
২১ রাজা শেলামেনর যবহায্য সম পয়ালা ও াস িছল সানায় বানােনা। “িলবােনােনর জ ল” বািডর় সম পা রও

িছল খাঁিট সানার। রাজ রাসােদর কান িকছইু েপার িছল না। শেলামেনর সমেয় চতিুদেক এেতা বশী সানা িছল য লাকরা
েপােক কােনা মূ যবান ধাতু বেল মেনই করত না।

২২ অ যা য দেশর সে বািণ য করার জ য রাজা শেলামেনর বািণ য তরী িছল। এ েলা আসেল িছল হীরেমরই জাহাজ।
িতন বছর অ র এই সম জাহাজ সানা, পা, হািতর দাঁত ও প পািখেত ভি হেয় িফের আসত।

২৩ শেলামন িছেলন পিৃথবীর সব চেয় বড় রাজা। িতিন িছেলন সব চেয় বশী ধনী ও পি ত। ২৪ সব জায়গার লাকরাই
শেলামেনর দশন পেত চাইেতা, তারা শেলামেনর ঈ বর রদ বিু ম ার পিরচয় পেত চাইেতা এবং তাঁর কথা নেত
চাইেতা। ২৫ রিত বছর দূর দূরাে র দশ থেক ব লাক সানা এবং েপার িজিনসপ র, পাশাক পির দ, অ রশ র,
মশলাপািত, ঘাডা় এবং খ র উপহার িনেয় রাজা শেলামেনর সে দখা করেত আসেতা।

২৬ স জ য শেলামেনর অেনক রথ ও ঘাডা় িছল। তাঁর কােছ ১৪০০ রথ ও ১২,০০০ ঘাডা় িছল। আলাদা শহর বািনেয়
সই সব শহের এই রথ েলা রাখা থাকত আর জ শােলেম তাঁর িনেজর কােছ শেলামন অ িকছ ু রথ রেখ িদেয়িছেলন।

২৭ ই রােয়লেক িতিন স েদ ও ঐ বেয্য ভের িদেয়িছেলন। জ শােলম শহের েপা িছল পাথেরর মেতাই সাধারণ। এরস
গাছও িছল পাহািড় গাছগাছািলর মেতা সহজল য। ২৮ শেলামন িমশর ও কূ থেক ঘাডা় এেনিছেলন। তাঁর বিণকরা কূ থেক
িকেন এই সম ঘাডা় ই রােয়েল িনেয় আসেতা। ২৯ িমশর থেক আনা একটা রেথর দাম পডত় ১৫ পাউ েপার সমান। আর
ঘাডা়র দাম পডত় ৩ ৩/৪ পাউ েপার সমান। শেলামন িহ ীয় ও অরামীয় রাজােদর কােছ ঘাডা় ও রথ িবি র করেতন।

শেলামন ও তাঁর ব প ী

১১ ১ রাজা শেলামন নারীেদর সাি য পছ করেতন। িতিন এমন অেনক মিহলােক ভােলােবেস িছেলন যারা ই রােয়েলর
বািস া নয়। িমশেরর ফেরৗেণর ক যা ছাডা়ও শেলামন িহ ীয়, মায়াবীয়া, অে ানীয়া, ইেদামীয়া, সীেদানীয়া রভিৃত

অেনক িবজাতীয় রমণীেক ভােলাবাসেতন। ২ অতীেত রভু ই রােয়েলর লাকেদর এ যাপাের সতক কের িদেয় বেলিছেলন,
“ তামরা অ য দেশর লাকেদর িবেয় করেব না, কারণ তাহেল ওরা তােদর মিূ েক পজূা করেত তামােদর রভািবত করেব।”
িক তা সেৎ বও শেলামন িবজাতীয় রমনীেদর রেম পেডন়। ৩ শেলামেনর ৭০০ জন রী িছল। (যারা সকেলই অ যা য
দেশর নতােদর ক যা।) এছাডা়ও তাঁর ৩০০ জন রীতদাসী উপপ ী িছল। শেলামেনর প ীরা তাঁেক ঈ বর িবমখু কের

তেুলিছল। ৪ শেলামেনর তখন বয়স হেয়িছল, রীেদর পা ায় পেড় িতিন অ যা য মিূ র পজূা করেত কেরন। তাঁর িপতা
রাজা দায়েূদর মেতা একিন ভােব শেলামন শষ পয রভেুক অনসুরণ কেরন িন। ৫ শেলামন সীেদানীয় দবী অে ারত এবং
অে ানীয়েদর ঘ ৃ য পাষাণ মিূ িম েমর অনগুত হন। ৬ অতএব শেলামন রভরু সামেন ভলু কাজ করেলন। িতিন পেুরাপিুর

রভরু শরণাগত হনিন য ভােব তাঁর িপতা দায়দূ হেয়িছেলন।
৭ এমনিক িতিন মায়াবীয়েদর ঘ ৃ য মিূ কেমােশর আরাধনার জ য জ শােলেমর পােশই পাহােড় একটা জায়গা বািনেয়

িদেয়িছেলন। ঐ একই পাহােড় িতিন ঐ ভয়ংকর মিূ র আরাধনার জ যও একিট জায়গা বািনেয় িছেলন। ৮ এইভােব রাজা
শেলামন তাঁর রে যকিট িভন দশী রীর আরা য মিূ র জ য একিট কের পেূজার জায়গা কের দন, আর তাঁর রীরা
ধপূধেূনা িদেয় সই সব জায়গায় তােদর মিূ সমেূহর কােছ বিলদান করত।

৯ এইভােব রাজা শেলামন রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বেরর কাছ থেক দূের সের িগেয়িছেলন। সতুরাং রভু শেলামেনর রিত
খবু হেলন। িতিন বার শেলামনেক দখা িদেয়, ১০ তাঁেক অ য মিূ র পজূা করেত িনেষধ করা সেৎ বও শেলামন সই
িনেষধ মােনন িন। ১১–১২ তখন রভু শেলামনেক বলেলন, “শেলামন, তিুম চিু ভ কেরছ। তিুম আমার আেদশ মেন চেলা
িন। আিমও কথা িদলাম তামার রাজ ব তামার কাছ থেক িছিনেয় নব এবং আিম তা তামার কান একিট ভেৃ যর হােত তেুল
দব। িক যেহতু আিম তামার িপতা দায়দূেক ভােলাবাসতাম আিম তামার জীব শায় তামার রা য তামার কাছ থেক

িছিনেয় নব না। তামার স ান রাজা না হওয়া পয আিম অেপ া করব। আর তারপর আিম তার কাছ থেক এই রাজ ব
কেড় নব। ১৩ তেব আিম তার কােছ থেক গাটা রাজ ব কেড় নব না, তার শাসন করার জ য একিট পিরবারেগা ী রেখ
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দব। দায়েূদর কথা ও জ শােলেমর কথা ভেবই আিম এই অনু রহ করব। কারণ দায়দূ আমার পরম অনগুত সবক িছল।
আর তাছাডা় এই জ শােলম শহরেক আিম িনেজই বেছ িনেয়িছলাম।”

শেলামেনর শ প
১৪ স সময় রভু ইেদামীয় হদদেক শেলামেনর শ কের তলুেলন। হদদ িছেলা ইেদােমর রাজপিরবােরর স ান। ১৫ এক

সময় দায়দূ ইেদামেক পরািজত কেরিছেলন। তাঁর সনাবািহনীর রধান যায়াব তখন ইেদােম িনহতেদর কবর িদেত যান। স
সময় ইেদােম অবিশ যারা জীিবত িছল যায়াব তােদরও হ যা কেরিছেলন। ১৬ যায়াব ও ই রােয়েলর লাকরা স সমেয়
৬ মাস ইেদােম িছেলন। এইসমেয় তারা সম ইেদামীয়েদর হ যা কেরন. ১৭ স সমেয় হদদ িছল নহাতই িশ । স িমশের
পািলেয় যায়। তার িপতার িকছ ু ভ ৃ যও তখন তার সে িগেয়িছল। ১৮ িমিদয়ন পার হেয় তারা পারেণ িগেয় পৗঁছেল আেরা
িকছ ু লাক তােদর সে যাগ দয়। তারপর এই গাটা দলিট িমশের িগেয় ফেরৗেণর সাহা য রাথনা করল। ফেরৗণ হদদেক
একটা বািড় ও িকছ ু জিম ছাডা়ও তার খাবার-দাবার দখােশানার যব া কেরন।

১৯ ফেরৗণ হদদেক খবুই পছ করেতন। িতিন তাঁর শালীর সে হদেদর িবেয় িদেয়িছেলন। (রাণী তহপেনষ ফেরৗেণর রী
িছেলন।) ২০ ফেরৗেণর রী তহপেনেষর বানেক হদদ িবেয় করার পর গনবুৎ নােম তার একিট পু র হয়। রাণী তহপেনষ
গনবুৎেক ফেরৗেণর রাসােদ তাঁর িনেজর স ানেদর সে মানষু হেত িদেয়িছেলন।

২১ এিদেক িমশের থাকাকালীন হদদ দায়েূদর মতৃু্য সংবাদ পল। সনাপিত যায়ােবর মতৃু্যর খবরও তার কােন পৗঁছাল।
তখন হদদ ফেরৗণেক বলল, “আমােক আমার িনেজর দেশর বািডে়ত িফের যেত িদন।”

২২ িক ফেরৗণ তার উ ের বলেলন, “আিম তামােক এখােন তামার যা িকছ ু রেয়াজন তা িদেয়িছ। তবু কন তিুম তামার
িনেজর দেশ িফের যেত চাইছ?”

হদদ িমনিত কের বলল, “দয়া কের আমায় বািডে়ত িফরেত িদন।”
২৩ ইিলয়াদার পু র রেষাণেকও ঈ বর শেলামেনর শ কের তেুলিছেলন। রেষাণ তার মিনব সাবার রাজা হদেদষেরর কাছ

থেক পািলেয় এেসিছল। ২৪ দায়দূ সাবার সনাবািহনীেক যেু হারােনার পর রেষাণ িকছ ু লাকেদর জাগাড় কের একটা ছাট
সনাবািহনীর রধান হেয় বেসন। এরপর রেষাণ দে শেক িগেয় সখানকার রাজা হন। ২৫ রেষাণ অরােম রাজ ব করেতন ও

ই রােয়েলর রিত তাঁর তী র িবে বষ িছল। স কারেণ শেলামেনর জীব শায় রেষাণ ই রােয়েলর সে শ তা কেরিছেলন।
রেষাণ ও হদদ জেনই ই রােয়েল নানান ঝােমলা সিৃ কেরিছেলন।

২৬ নবােটর পু র যারিবয়াম িছল শেলামেনর জৈনক ভ ৃ য। সেরদািনবাসী যারিবয়াম িছল ই রিয়মীয় পিরবারেগা ীর লাক।
তার িবধবা মােয়র নাম িছল স য়া। এই যারিবয়ামও রাজার িবপে যাগ িদেয়িছল।

২৭ এই হল সই গ , কন যারিবয়াম রাজার িব ে গল। শেলামন তখন িমে া িনমাণ করিছেলন এবং দায়দূ, তাঁর িপতার
নােম শহেরর দওয়াল গাঁথিছেলন। ২৮ যারিবয়াম যেথ শ সমথ িছল এবং শেলামন দখেলন য ত ণিট একজন সদু কমী।
তখন িতিন যারিবয়ামেক যােষফ পিরবারেগা ীর কমীেদর অ য কের িদেলন। ২৯ এক িদন যখন যারিবয়াম জ শােলম
থেক বাইের যাি ল তখন শীেলানীয় ভাববাদী অিহেয়র সে তার পেথ দখা হল। অিহয় একিট নতনু জামা পেরিছেলন।

৩০ সই জনশূ য রা ের অিহয় তাঁর নতনু জামািটেক িছঁেড় বােরািট টকুেরা কেরন। ৩১ তারপর যারিবয়ামেক বলেলন,
“জামার ১০িট টকুেরা তামার িনেজর জ য নাও। রভু ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন, ‘আিম শেলামেনর কাছ থেক রা য
কেড় িনেয় তামায় ১০িট পিরবারেগা ী িদেয় দব। ৩২ আিম দায়েূদর উ রপু ষেদর ধমুা র একিট পিরবারেগা ীর ওপর

শাসন করেত দব। আমার পরমভ দায়দূ ও জ শােলেমর মেুখর িদেক তািকেয় আিম এটকুু করব। ই রােয়েলর সম
পিরবারেগা ীর থেক আিমই বয়ং জ শােলমেক বেছ িনেয়িছলাম। ৩৩ আিম শেলামেনর কাছ থেক রাজ ব কেড় নব কারণ
শেলামন আমার উপাসনা ব কেরেছ। শেলামন সীেদানীয়েদর মিূ অে ারত, মায়াবীয়েদর মিূ কেমাশ ও আে ানীয়েদর
িম েমর আরাধনা করেছ। শেলামন ভােলা ও সিঠক কাজ করা ব কের িদেয়েছ। স আর এখন আমার িবিধ ও আেদশ মেন
চেল না। ওর িপতা দায়দূ য ভােব জীবনযাপন কেরিছল শেলামন আর স ভােব জীবনযাপন কের না। ৩৪ একারেণই আিম
শেলামেনর পিরবােরর হাত থেক রা য কেড় নব। িক আমার একিন ভ শেলামেনর িপতা দায়েূদর কথা মেন রেখ
শেলামনেক তার বাকী জীবনটকুু শাসক থাকেত দব। ৩৫ তেব তার পেু রর হাত থেক আিম অব যই রাজ ব িনেয় নব। আর
তারপর তার থেক দশিট পিরবারেগা ী যারিবয়াম তামােক শাসন করেত দব। ৩৬ শেলামেনর স ান একিট পিরবারেগা ীর
ওপর শাসন করেব। কারণ জ শােলেম য শহরিট আমার িনেজর বেল আিম বেছ িনেয়িছলাম সব সময়ই দায়েূদর কােনা
উ রপু ষ তা শাসন করেব। ৩৭ িক , তা বােদ, আিম তামায় তামার চািহদা মত আর সম িকছরুই ওপর শাসন করেত
দব। তিুম ই রােয়েলর উ র রা য িল শাসন করেব। ৩৮ যিদ তিুম সৎ পেথ থেক আমার িনেদশ মেন চেলা, তাহেলই আিম
তামার জ য এইসব করব। তিুম যিদ দায়েূদর মেতা আমার িবিধ ও আেদশ মেন চেলা তাহেল আিম তামার পােশ থাকব
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এবং তামার বংশেক রাজবংেশ পিরণত করব, যমন আিম দায়েূদর জ য কেরিছলাম। ই রােয়ল আিম তামার হােত তেুল
দব। ৩৯ শেলামেনর কৃতকােযর জ যই আিম দায়েূদর বংশধরেদর শাি দব, তেব অব যই তা বরাবেরর জ য নয়।’”

শেলামেনর মতৃু্য
৪০ শেলামন যারিবয়ামেক হ যা করার চ া করেলন। িক যারিবয়াম তখন িমশের পািলেয় গল এবং শেলামেনর মতৃু্য

পয যারিবয়াম িমশররাজ শীশেকর আ রেয় িছল।
৪১ শেলামন তাঁর শাসনকােল ব বড় বড় কাজ কেরিছেলন। স সব কথা শেলামেনর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।

৪২ শেলামন জ শােলেমর অ গত ই রােয়েল ৪০ বছর রাজ ব কেরিছেলন। ৪৩ তারপর িতিন যখন মারা গেলন তাঁেক
দায়দূ শহের সমািধ করা হল। এরপর রাজা হেলন শেলামেনর পু র রহিবয়াম।

গহৃযু

১২ ১–৩ নবােটর পু র যারিবয়াম তখনও িমশের লিুকেয় িছল। যখন স শেলামেনর মতৃু্য সংবাদ পল, তার জ ভিূম
ই রিয়েম পাব য অ েলর সেরদেত িফের এল। এিদেক রাজা শেলামেনর মতৃু্যর পর তাঁেক তাঁর পবূপু ষেদর সে

সমািধ করা হেল নতনু রাজা হেলন তাঁর পু র রহিবয়াম।
ই রােয়েলর সম বািস া রহিবয়ামেক রাজপেদ অিধি ত করেত িশিখেম িগেয়িছল। কারণ রহিবয়াম তখন সখােনই

িছেলন। সকেল রহিবয়ামেক বলল, ৪ “আপনার িপতা আমােদর খািটেয় খািটেয় জীবন িবসহ কের তেুলিছেলন। আপিন দয়া
কের আমােদর কােজর বাঝা একটু হা া কের িদেলই আমরা আপনার হেয় কাজ করব।”

৫ রহিবয়াম তােদর উ র িদেলন, “ তামরা িতনিদন পের আমার কােছ এস। তখন আিম আমার িস া তামােদর জানাব।”
একথা েন সবাই িফের গল।

৬ শেলামেনর য সম রবীণ পরামশদাতা তখনও জীিবত িছেলন, রাজা রহিবয়াম তােদর তাঁর কত য কম স েক র
করেলন, “আমার এে ে র িক করা উিচৎ ? আিম এেদর িক বলব?”

৭ রবীণরা তাঁেক বলেলন, “তিুম যিদ আজ ওেদর কােছ দােসর মেতা হও, ওরা সি য তামার সবা করেব। তিুম যিদ
ওেদর সে দয়াপরবশ হেয় কথা বেলা, তাহেল ওরা িচর িদনই তামার হেয় কাজ করেব।”

৮ িক রহিবয়াম এই পরামেশ কণপাত করেলন না। িতিন তাঁর ব ু-বা বেদর সে পরামশ করেলন। ৯ িতিন তােদর বলেলন,
“ লাকরা বলেছ, ‘আপনার িপতা যা কাজ িদেতন তার চেয়ও আমােদর হা া কাজ িদন।’ িক করা যায় বেলা তা? আিম এখন
ওেদর িক বিল?”

১০ রাজার ব ুরা রহিবয়ামেক বলল, “ শান কথা! ওরা নািক বলেছ তামার িপতা ওেদর বশী খাটােতন। তিুম কবল মা র
ওেদর ডেক বেল দাও, ‘ দখ হ, আমার কেড় আ ুল আমার িপতার পেুরা দেহর চেয়ও শি শালী। ১১ আমার িপতার জ য
তামরা য কাজ কেরছ তার চেয়ও অেনক কিঠন কাজ আিম তামােদর িদেয় করাব। কাজ আদায় করার জ য আমার িপতা
তামােদর ধু চাবকােতন, আিম ধারােলা লাহা বসােনা চাবকু িদেয় চাবকােবা।’”

১২ রহিবয়াম লাকেদর িতন িদন পের আসেত বেলিছেলন তাই িঠক িতন িদন পের ই রােয়েলর লাকরা আবার রহিবয়ােমর
কােছ িফের এল। ১৩ রহিবয়াম তখন রবীণেদর কথা না েন ১৪ তাঁর ব ু-বা বেদর পরামশ অনযুায়ী বলেলন, “আমার িপতা
তামােদর জার কের বিশ খািটেয়িছল বলেছা, এখন আিম আেরা বশী খাটােবা। আমার িপতা তামােদর ধু চাবেকেছন,

আিম লাহা বসােনা চাবকু িদেয় চাবকােবা।” ১৫ অথাৎ রাজা লাকেদর আেবদেন সাডা় িদেলন না। রভরু অিভ রােয়ই এই
ঘটনা ঘটল। রভু নবােটর পু র যারিবয়ােমর কােছ তাঁর দওয়া রিত িত রাখার জ যই এই ঘটনা ঘটােলন। শীেলানীয়
ভাববাদী অিহেয়র মা যেম রভু যারিবয়ােমর কােছ রিত িতব হেয়িছেলন।

১৬ ই রােয়েলর সম লাক দখল নতনু রাজা তােদর আেবদেন কণপাত পয করল না। তখন তারা রাজােক এেস বলল,
“আমরা িক দায়েূদর পিরবারভু ?
মােটই না। আমরা িক িযশেয়র জিমর কােনা ভাগ পাই? না!

তাহেল দশবাসীরা চেলা আমরা আমােদর িনেজর বািডে়ত িফের যাই।
দায়েূদর পু র তার িনেজর লাকেদর ওপর রাজ ব ক ক।”
একথা বেল ই রােয়েলর লাকরা য যার বািডে়ত িফের গল। ১৭ ই রােয়েলর য সম লাক িযহদূার শহর িলেত থাকত
রহিবয়াম ধমুা র তােদর ওপর রাজ ব কেরিছেলন।

১৮ অেদারাম নােম একজন লাক কমচারীেদর তৎ বাবধান করত। রাজা তােক ডেক পািঠেয় লাকেদর সে কথা বলেত
বলেলন। িক ই রােয়েলর লাকরা পাথর ছ ুঁেড় তােক মের ফলল। রহিবয়াম তখন কান মেত তাঁর রেথ চেড় জ শােলেম
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পািলেয় গেলন। ১৯ অতএব ই রােয়েলর লাকরা দায়েূদর পিরবােরর িব ে িবে রাহ করল এবং এখনও পয তারা দায়দূ
পিরবার িবেরাধী।

২০ ই রােয়েলর সম লাক যখন যারিবয়ােমর িফের আসার কথা জানেত পারল, তারা একিট সমােবেশর আেয়াজন কের
তার সে দখা কের তােকই সম র ই রােয়েলর রাজা িহেসেব ঘাষণা করল। একমা র িযহদূার পিরবারেগা ী দায়েূদর
পিরবােরর অনসুরণ করেত লাগল।

২১ রহিবয়াম জ শােলেম িফের গেলন এবং িযহদূা ও িব যামীেনর পিরবারেগা ীেক একে র জেডা় করেলন। এই ই
গা ী িমিলেয় মাট ১৮০,০০০ জেনর একিট সনাবািহনী গিঠত হল। রহিবয়াম ই রােয়েলর লাকেদর িব ে যু ঘাষণা

কের তাঁর রাজ ব উ ার করেত চেয়িছেলন।
২২ িক রভু শমিয়য় নােম এক ঈ বেরর লােকর সে কথা বলেলন। িতিন বলেলন, ২৩ “যাও িযহদূার রাজা শেলামেনর

পু র রহিবয়াম আর িযহদূার লাক ও িব যামীনেক িগেয় ভাইেয় ভাইেয় যু করেত বারণ কেরা। ২৪ ওেদর সকলেক ঘের িফের
যেত বেলা কারণ আিমই এইসব ঘিটেয়িছ।” রহিবয়ােমর সনাবািহনী রভরু আেদশ মেন বািড় চেল গল।

২৫ িশিখম হল ই রিয়েমর পাব য অ েলর একিট শহর। যারিবয়াম িশিখমেক সরুি ত ও শি শালী কের সখােনই বসবাস
করেত লাগল। পের স পনেূয়ল নােম একিট শহের িগেয় সিটেক সরুি ত ও শি শালী কেরিছেলা।

২৬–২৭ যারিবয়াম মেন মেন ভাবেলন, “যিদ লাকরা জ শােলেম রভরু মি ের িনয়িমত যাতায়াত চািলেয় যেত থােক
তাহেল তারা শষ পয দায়েূদর উ রপু ষেদর বারাই শািসত হেত চাইেব। তারা আবার িযহদূার রাজা রহিবয়ামেক অনসুরণ
করেব আর আমােক হ যা করেব।” ২৮ তাই রাজা তাঁর পরামশদাতােদর কােছ তাঁর করণীয় কত য স েক উপেদশ চাইেলন।
তাঁরা রাজােক তাঁেদর পরামশ িদেলন। তখন যারিবয়াম েটা সানার বাছরু বািনেয় লাকেদর বলেলন, “ তামরা কউ আরাধনা
করেত জ শােলেম যােব না। ই রােয়েলর অিধবাসীরা শােনা, এই দবতারাই তামােদর িমশর থেক উ ার কেরিছেলন।”
††২৯ একথা বেল যারিবয়াম একটা সানার বাছরু বেথেল রাখেলন। অ য বাছরুটােক রাখেলন দান শহের। ৩০ ই রােয়েলর
লাকরা তখন বেথেল ও দােন বাছরু েটােক আরাধনা করেত গল। িক এিট অ য গিহত ও পােপর কাজ হল।

৩১ এছাডা়ও যারিবয়াম উ ােন মি র বািনেয়িছল। ( ধমুা র লবীয়েদর পিরবারেগা ী থেক যাজক বেছ নওয়ার
পিরবেত স ই রােয়েলর িবিভ পিরবারেগা ী থেক যাজকেদর বেছ িনেয়িছল।) ৩২ এরপর রাজা যারিবয়াম ই রােয়ল
উৎসেবর মেতা একিট নতনু ছিুটর িদেনর রবতন করল। অ ম মােসর ১৫ িদেন এই ছিুট পািলত হত। এসময় রাজা বেথল
শহেরর বদীেত বিলদান করত। স তার বানােনা বাছরু েটার সামেন বিল িদত। রাজা যারিবয়াম বেথেল ও উঁচু জায়গায় তার
বানােনা পেূজার জায়গা েলার জ য যাজকেদর বেছ িনেয়িছল। ৩৩ অথাৎ রাজা যারিবয়াম তার সিুবধা মেতা ই রােয়লীয়েদর
জ য উৎসেবর সময় বেছ িনেয়িছল। অ ম মােসর ১৫ িদেনর মাথায় ঐ ছিুটর িদনিটেত বেথল শহের তার বানােনা বদীেত
বিলদান ছাডা়ও ধপূধেূনা দওয়া হেতা।

বেথেলর িব ে ঈ বেরর কথন

১৩ ১–২ রভু িযহদূার ঈ বেরর রিরত একজনেক বেথেল যাবার জ য এবং বদীর ওপের পেূজা করবার িব ে কথা
বলবার জ য ডেক পাঠােলন। যখন সই ভাববাদী বেথেল পৗঁছেলন তখন রাজা যারিবয়াম বদীর সামেন দাঁিডে়য়

ধপূধেূনা িদি েলন।
িতিন িগেয় ঐ য েবদীেক সে বাধন কের বলেলন, “দায়েূদর পিরবাের যািশয় নােম এক বালক জ ােব। যাজকরা এখন

য েবদীেত পেূজা িদে , িক যািশয় একিদন এই সম যাজকেদর য েবদীর ওপেরই হ যা করেব। এখন যাজকরা য
বদীেত ধপূধেূনা বালাে সই বদীেতই মানেুষর হাড় পিুডে়য় যািশয় তা যবহােরর অেযা য কের তলুেব।”

৩ এসম ঘটনা য সি য সি য ঘটেত চেলেছ স িবষেয় ঈ বেরর লাক উপি ত সবাইেক রমাণ িদেলন। িতিন বলেলন,
“আিম যা বললাম তা য সি য সি য ঘটেব স কথা রমােণর জ য রভু আমােক বেলেছন, ‘এই বদী ভে টকুেরা হেয়
সম ছাই মািটেত ছিডে়য় পডে়ব।’”

৪ রাজা যারিবয়াম ঈ বেরর লােকর কাছ থেক বেথেলর বদীর কথা েন বদী থেক হাত সিরেয় িনেয় সই লাকেক
দিখেয় বলল, “ওেক র ার কেরা।” িক একথা বলার সে সে ই তার হাত প াঘাত র হেয় গল, স আর হাত নাডা়েত

পারল না। ৫ একই সে বদীিট টকুেরা টকুেরা হেয় ভে সম ছাই মািটেত ছিডে়য় পডল়। এর থেকই ঈ বেরর লােকর
কথার স যতা রমাণ হল। ৬ তখন রাজা যারিবয়াম ঈ বেরর লাকেক বলল, “দয়া কের আপনার রভরু ঈ বেরর কােছ
আমার এই হাতিট আবার িঠক কের দবার জ য রাথনা ক ন।”

††১২:২৮ ই রােয়েলর … কেরিছেলন হােরাণ যখন ম ভিূমেত সানার বাছরু বািনেয়িছল তখন িঠক একই কথা বেলিছেলন।
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লাকিট তখন রভরু কােছ সই রাথনা করায় রাজার হাত িঠক হেয় গল। ৭ তখন রাজা ঈ বর রিরত সই লাকিটেক
বলল, “অনু রহ কের আপিন আমার সে বািডে়ত িগেয় খাওয়া-দাওয়া করেবন চলনু। আিম আপনােক একিট উপহার িদেত
চাই।”

৮ িক সই লাকিট রাজােক বলল, “ তামার অেধক রাজ ব আমােক িদেলও আিম তামার সে যােবা না বা এখােন কান
পানাহার করব না। ৯ রভু আমােক এখােন িকছ ু খেত বা পান করেত বারণ কেরেছন। রভু আমােক আেরা িনেদশ িদেয়েছন
য, য রা া িদেয় আিম এখােন এেসিছ, সই রা া িদেয় যন না িফির।” ১০ একথা বেল িতিন বেথেল আসার সময় য রা া

িদেয় এেসিছেলন, সটােত না িগেয় অ য একটা রা া িদেয় িফের গেলন।
১১ বেথল শহের স সময় একজন ব ৃ ভাববাদী বাস করেতন। তাঁর ছেলরা এেস তাঁেক বেথেলর এই ঈ বর রিরত

যি র কাযকলােপর কথা জানােলা। ১২ সই ব ৃ ভাববাদী সব েন িজে স করেলন, “িতিন কা রা া িদেয় িফের গেলন?”
ছেলরা তখন িযহদূা থেক আসা সই ভাববাদী য পেথ িফের িগেয়েছন িপতােক দখােলা। ১৩ ব ৃ ভাববাদী তাঁর পু রেদর

তাঁর গাধায় লাগাম লািগেয় িদেত বলেলন এবং সই গাধায় চেড় বিরেয় পডে়লন।
১৪ ব ৃ ভাববাদী ঈ বর রিরত লাকিটেক খুঁজেত খুঁজেত অবেশেষ দখেলন একটা ম বড় গােছর তলায় একজন বেস

আেছন। িতিন র করেলন, “আপিন িক ঈ বেরর লাক িযিন িযহদূা থেক এেসেছন?”
ভাববাদী উ র িদেলন, “ যাঁ।”
১৫ তখন ব ৃ ভাববাদী বলেলন, “দয়া কের আমার সে বািডে়ত চলনু, িকছ ু মেুখ দেবন।”
১৬ িক ঈ বেরর লাকিট এেত রািজ হেলন না। িতিন বলেলন, “আিম আপনার সে বািডে়ত যেত বা এখােন কােনা

পানাহার করেত পারব না। ১৭ কারণ রভু আমায় িনেষধ কেরেছন এবং বেলেছন, ‘তিুম য রা া িদেয় যােব সই রা া িদেয়
িফরেব না।’”

১৮ তখন ব ৃ ভাববাদী বলেলন, “আিমও আপনারই মেতা একজন ভাববাদী।” উপর িতিন বািনেয় বলেলন, “ রভরু কাছ
থেক দূত এেস আমায় আপনােক বািডে়ত িনেয় িগেয় আপনার পানাহােরর যব া করেত বেলেছন।”

১৯ তখন ঈ বর রিরত সই লাকিট ব ৃ ভাববাদীর বািডে়ত িগেয় তাঁর সে পানাহার করেলন। ২০ যখন তাঁরা টিবেল
বেস খাওয়া-দাওয়া করেছন তখন রভু ব ৃ ভাববাদীর সামেন আিবভতূ হেলন। ২১ ব ৃ ভাববাদী িযহদূা থেক আসা ঈ বেরর
লাকিটেক বলেলন, “ রভু বলেলন আপিন রভরু িনেদশ অমা য কেরেছন। ২২ আপনােক রভু এখােন িকছ ু খেত বা পান

করেত বারণ কেরিছেলন, িক আপিন সই িনেদশ ল ন কের এখােন পানাহার করেলন। শাি ব প আপনার মতৃু্যর পর
আপনার দহ আপনার বংেশর সমািধ েল সমািধ হেত পারেব না।”

২৩ ইিতমে য ঈ বেরর লাকিটর পানাহার শষ হেল ব ৃ ভাববাদী তাঁর জ য গাধায় লাগাম ও িজন চিডে়য় িদেলন এবং
সই যি রওনা হল। ২৪ পেথ এক িসংেহর আ রমেণ ঈ বর রিরত যি র মতৃু্য হল। ২৫ িকছ ু পথচারী যাবার সমেয়

পেথ পেড় থাকা সই মতৃেদহিট আর তার পােশ দাঁিডে়য় থাকা গাধা ও িসংহটােক দখেত পল। তারা িফের এেস শহের ব ৃ
ভাববাদীেক এই খবর িদল।

২৬ যিদও ব ৃ ভাববাদীর পা ায় পেডই় ঈ বেরর পাঠােনা এই যি িফের এেস খাওয়া-দাওয়া কেরিছেলন, ব ৃ ভাববাদী
তারা যা বলল সব নেলন এবং বলেলন, “ রভরু আেদশ অমা য করায় রভু িসংহ পািঠেয় তাঁর পাঠােনা যি র জীবন
িনেলন। রভু বেলিছেলন য িতিন এরকম করেবন।” ২৭ এই বেল িতিন তাঁর পু রেদর গাধায় িজন চাপােত বেল ২৮ গাধা িনেয়
বিরেয় সই মতৃেদেহর কাছ পৗঁেছ দখেত পেলন য গাধা আর িসংহ েটাই সখােন দাঁিডে়য় আেছ। িসংহটা সই দেহ মখু
দয় িন, এমনিক গাধাটােকও িকছ ু কের িন।

২৯ ব ৃ ভাববাদী শাক রকাশ করবার জ য ও কবর দবার জ য গাধায় চািপেয় মতৃেদহটােক শহের িনেয় চলেলন।
৩০–৩১ িতিন সই যি েক তাঁর িনেজর পিরবােরর সমািধ েল কবর িদেলন। তারপর িতিন কাঁদেত কাঁদেত বলেলন, “ভাই
আমার, তামার জ য আিম : িখত।” িতিন কবর দওয়ার পর তাঁর পু রেদর িনেদশ িদেলন, “আিম মরেল আমােকও এই
কবের ওঁর পােশ কবর িদস। আমার হাড় ক’খানােক ওঁর পােশই রািখস। ৩২ রভু ওঁর মখু িদেয় য কথা বিলেয়েছন তা একিদন
সি যই ঘটেব। বেথেলর বদী ও শমিরয়ায় অ যা য উ ােন পজূা করার িব ে কথা বলার জ য রভু ওঁেক যবহার
কেরেছন।”

৩৩ রাজা যারিবয়ােমর কােনাই পিরবতন হল না। স আেগর মেতাই পাপ আচরণ কের যেত লাগল। িবিভ পিরবারেগা ী
থেক যাজক বেছ িনেয় তােদর িদেয় উ ােন সবা করােত লাগল। য কউ ই া হেলই যাজক হেয় যেত পারত। ৩৪ এই

পােপর ফেলই তার সা রাে যর পতন হয় এবং তা বংস ূেপ পিরণত হয়।
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যারিবয়ােমর পেু রর মতৃু্য

১৪ ১ য সময় যারিবয়ােমর পু র অিবয় খবু অসু হেয় পেডি়ছল, ২ সই সময় যারিবয়াম তার রীেক বলল, “তিুম
শীেলােত িগেয় ভাববাদী অিহয়র সে দখা কর। অিহয়ই স-ই ভাববাদী িযিন বেলিছেলন, আিম ই রােয়েলর রাজা

হব। ৩ তিুম দশটা িট, িকছ ু কক, এক ভাঁড় মধু িনেয় তাঁর কােছ িগেয় আমােদর পেু রর িক হেব িজে স কেরা। িতিন িন য়ই
তামােক বেল দেবন। তেব দেখা এমন ভােব ছ েবেশ যও যােত কউ বঝুেত না পাের য তিুম আমার রী।”

৪ কথা মেতা যারিবয়ােমর রী শীেলােত ভাববাদী অিহেয়র সে দখা করেত গল। অিহয়র তখন অেনক বেয়স হেয়েছ
এবং দিৃ শি হািরেয়েছন। ৫ রভু তাঁেক বলেলন, “যারিবয়ােমর রী তামার সে দখা কের ওেদর অসু ছেল স েক
জানেত আসেছ।” অিহয় িক বলেব সকথাও রভু বেল িদেলন।

যারিবয়ােমর রী এেস অিহয়র বািডে়ত উপি ত হল। স আ েগাপন কের এেসিছল। ৬ িক অিহয় দরজায় তার পােয়র
শদ নেত পেয় বলল, “এেসা গা যারিবয়ােমর রী। তিুম কন লােকর কােছ িনেজর রকৃত পিরচয় গাপন করেছা?
তামােক আিম একটা : সংবাদ দব। ৭ যাও িফের িগেয় যারিবয়ামেক বেলা রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর বেলেছন, ‘যারিবয়াম

আিম তামােক ই রােয়েলর সম লাকেদর মে য থেক বেছ িনেয় আমার ভ েদর অধী বর বািনেয়িছ। ৮ দায়েূদর বংশধর
ই রােয়ল শাসন করত। িক আিম সই রা য তােদর কাছ থেক কেড় িনেয় তামােক িদেয়িছলাম। িক তিুম আমার সবক
দায়েূদর মেতা নও। দায়দূ একিন ভােব আমােক অনসুরণ করত, আিম যা চাইতাম ও তাই করত। ৯ িক তিুম অেনক বড়
বড় পাপ কেরছ। তামার আেগ কান শাসক এেতা জঘ য পাপ কের িন। তিুম আমােক অনসুরণ করা ব কের িদেয়ছ। তিুম
মিূ পজূা ও অ যা য দবতােদর পজূা কেরছ। এর ফেল আিম খবুই হেয়িছ। ১০ তাই আিম তামার পিরবাের িবপদ
ঘিনেয় আনব। তামার পিরবােরর সম পু ষেক আিম হ যা করব। আ ন য ভােব ঘুঁেট পাডা়য় িঠক স ভােব আিম তামার
পিরবার স ূণ েপ বংস কের দব। ১১ তামার পিরবার থেক য কউ শহের মারা যােব তােক কুকুের খােব এবং তামার
পিরবােরর য লাক মােঠ মারা যােব তােক শকুেন খােব। রভু বেলেছন।’”

১২ ভাববাদী অিহয় যারিবয়ােমর রীেক আেরা বলেলন, “এবার তিুম বািড় যাও। তিুম তামার শহের পা রাখার সে
সে ই তামার পু র মারা যােব। ১৩ ই রােয়েলর সম লাক কাঁদেত কাঁদেত ওেক সমািধ করেব। যারিবয়ােমর পিরবাের
একমা র তামার পু রেকই কবের সমািধ করা হেব। কারণ যারিবয়ােমর পিরবাের একমা র রভু ই রােয়েলর ঈ বর তু
িছেলন। ১৪ রভু ই রােয়ল শাসন করার জ য এরপর য নতনু রাজা বেছ নেবন স যারিবয়ােমর বংশ বংস করেব। এসব
ঘটেত আর বশী দরী নই। তারপর রভু ঈ রােয়েলর ওপর আঘাত হানেবন। দেশর সম লাক ভেয় থরথর কের কাঁপেত
থাকেব। ১৫ তারপর রভু ই রােয়েলর ওপর আঘাত হানেবন। ই রােয়েলর লাকরা ভীত হেব; তারা জেলর মে য ঘােসর
মতন কাঁপেব। এই ভােলা দশ থেক রভু ই রােয়লেক উপেড় ফলেবন। এিট সই দশ যিট িতিন তােদর পবূপু ষেদর
িদেয়িছেলন। িতিন তােদর ফরাৎ নদীর অপর পাের ছিডে়য় দেবন। এসবই ঘটেব কারণ রভু লাকেদর ওপর হেয়েছন।
িতিন হেয়েছন কারণ তারা বাঁশ িদেয় আেশরার মিূ বািনেয় পজূা কেরিছল। ১৬ যারিবয়াম িনেজ পাপ কেরেছ, আর
ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরেণর কারণ হেয়েছ। তাই রভু ই রােয়েলর লাকেদর পরা হেত দেবন।”

১৭ যারিবয়ােমর রী িতসােত িফের গল। বািডে়ত ঢাকার সে সে ই তার পেু রর মতৃু্য হল। ১৮ সম র ই রােয়ল
রভরু কথা মেতা চােখর জেল ভাসেত ভাসেত তােক কবর িদল। রভু তাঁর সবক ভাববাদী অিহয়র মা যেম এসবই

জািনেয়িছেলন।
১৯ রাজা যারিবয়াম আেরা অেনক িকছ ু কেরিছল। স অেনক যু কেরিছল এবং লাকেদর ওপের রাজ ব চািলেয় যাি ল।

স যা কেরিছল স সম িববরণই ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ২০ যারিবয়াম ২২ বছর রাজ ব
করার পর তার মতৃু্য হেল তােক তার পবূপু ষেদর সে কবর দওয়া হল। যারিবয়ােমর মতৃু্যর পের তার পু র নাদব নতনু
রাজা হেলন।

িযহদূার রাজপেদ রহিবয়াম
২১ শেলামেনর পু র রহিবয়াম যখন িযহদূার রাজপেদ অিধি ত হেলন তখন তাঁর বয়স ৪১ বছর িছল। িতিন ১৭ বছর

জ শােলেম রাজ ব কেরিছেলন। ই রােয়েলর অ যা য শহেরর মে য থেক রভু এই শহরিটেক স ািনত করার জ য
বেছ িনেয়িছেলন। রহিবয়ােমর মা নয়না িছেলন জািতেত অে ানীয়া।

২২ িযহদূার লাকরা পাপ কেরিছল এবং এমন সব কাজ কেরিছল যা রভু অনিুচত বেল িবেবচনা কেরিছেলন। উপর
তারা এমন অেনক কাজ কেরিছল যার ফেল রভু হেয়িছেলন। এই সম লাকরা িছল তােদর িপতপৃু ষেদর চেয়ও
খারাপ। ২৩ এরা উঁচু বদী ছাডা়ও পাথেরর ৃিতেসৗধ, বাঁেশর পিব র মিূ রভিৃত বািনেয়িছল। রে যকিট উ ান, সবজু
গােছর তলায় তারা এইসব কদাকার িজিনস বািনেয়িছল। ২৪ তােদর মে য এমন মানষু িছল যারা অ য দবতার পজূার জ য
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রিতি রয়ােথ দহ িব রয় কেরিছল। িযহদূার অেনক লাক অেনক ম কাজ কেরিছল। এই পিব র ভভূােগ আেগ যারা বাস
করত ঈ বর তােদর হাত থেক জিম কেড় িনেয় ই রােয়েলর লাকেদর হােত তেুল িদেয়িছেলন।

২৫ রহিবয়ােমর রাজে বর প ম বছের িমশেরর রাজা শীশক জ শােলেমর িব ে যু কেরিছেলন। ২৬ শীশক রভরু
মি র ও রাজ রাসাদ থেক সম স দ, এমনিক দায়েূদর বানােনা সানার ঢাল েলা পয িনেয় যান। ২৭ তখন রহিবয়াম
এই জায়গায় রাখার জ য িপতল িদেয় নতনু ঢাল বানােলন। িতিন এই নতনু ঢাল েলা রাজ রাসােদর দরজায় রহরীেদর
রাখেত িদেয়িছেলন। ২৮ এরপর যখনই রাজা মি ের যেতন রহরীরা তাঁর সে সে ঐ ঢাল েলা িনেয় যত। তারপর যখন

রহরীরা িফের আসত, তারা ঐ ঢাল িল রহরী কে র দওয়ােলর ওপর আবার রেখ িদত।
২৯ রাজা রহিবয়াম য সম কাজ কেরিছেলন তা িযহদূার রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ৩০ রহিবয়াম ও যারিবয়াম

জেনই সব সময় এেক অে যর সে যেু িল থাকেতন।
৩১ রহিবয়াম মারা যাবার পর তাঁেক তাঁর পবূপু ষেদর সে দায়দূ নগের সমািধ করা হল। (তাঁর মা িছেলন নয়মা। িতিন

িছেলন অে ানীয় জাতীয়।) রহিবয়ােমর পর তাঁর পু র অিবয়াম নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা অিবয়াম

১৫ ১ নবােটর পু র ই রােয়েলর রাজা যারিবয়ােমর রাজে বর ১৮ বছেরর মাথায় অিবয়াম িযহদূার নতনু রাজা হেলন।
২ অিবয়াম জ শােলেম িতন বছর রাজ ব কেরন। তাঁর মা মাখা িছেলন অবীশােলােমর ক যা।

৩ অিবয়ামও তাঁর িপতার মেতা যাবতীয় পাপ কেরিছেলন। িতিন মােটই তাঁর িপতামহ দায়েূদর মেতা রভরু একিন ভ
িছেলন না। ৪ রভু দায়দূেক ভালবাসেতন বেল অিবয়ামেক জ শােলেম রাজ ব করেত িদেয়িছেলন। রভু দায়দূেক পু রলাভ
করেত িদেয়িছেলন এবং িতিন দায়েূদর জ য জ শােলমেক িনরাপেদ রেখিছেলন। ৫ একমা র িহ ীয় ঊিরয়র ঘটনা ছাডা়
দায়দূ জীবেনর সব ে রই কায়মেনাবাে য রভেুক অনসুরণ কেরিছেলন।

৬ রহিবয়াম ও যারিবয়াম জেনই সব সময় পর েরর িব ে যু কের িগেয়েছন। ৭ অিবয়াম আর যা িকছ ুকেরিছেলন স
সবই িযহদূার রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।

অিবয়ােমর রাজে বর গাটা সময়টকুু কেটিছল যারিবয়ােমর সে যু িব রহ কের। ৮ অিবয়ােমর মতৃু্যর পর তাঁেক দায়দূ
নগরীেত সমািধ করা হল এবং তাঁর পু র আসা নতনু রাজা হেলন।

িযহদূার রাজা আসা
৯ ই রােয়েল যারিবয়ােমর রাজে বর ২০ বছেরর মাথায় আসা িযহদূার রাজা হেলন। ১০ আসা জ শােলেম ৪১ বছর রাজ ব

কেরিছেলন। অবীশােলােমর ক যা মাখা িছেলন আসার ঠাকুরমা।
১১ আসা তাঁর পবূপু ষ দায়েূদর মেতা রভু িনেদিশত সৎ পেথ জীবনযাপন কেরন। ১২ তাঁর রাজে বর সময় য সম

যি অ য মিূ র সবার জ য রিতি রয়ােথ িনেজেদর দহ িব রয় কেরিছল তােদর িতিন দশ ছাডে়ত বা য কেরন। িতিন
সই দশ থেক তােদর পবূপু ষেদর তরী সম মিূ ও সিরেয় ফেলিছেলন। ১৩ আসা তার ঠাকুরমা মাখােকও রাণীর পদ
থেক অপসারণ কেরন। কারণ মাখা িবধমী দবী আেশরার ঐ বীভৎ স মিূ সমহূ িনমাণ কিরেয় িছেলন। এই মিূ িটেক ভেঙ

আসা িকে রাণ নদীর ধাের পিুডে়য় িদেয়িছেলন। ১৪ উ বদী িলেক বংস না করেলও আসা আজীবন রভরু রিত অনরু
িছেলন। ১৫ সম সানা, েপা এবং রভরু জ য দওয়া অ যা য উপহারসাম রী য িল তাঁর িপতা দায়েূদর বারা সংরি ত
িছল এবং য িল লােক দান কেরিছল, আসা স িল রভরু মি ের রেখ িদেয়িছেলন।

১৬ িযহদূায় রাজ ব কােল গাটা সময়টাই আসার কেটিছল ই রােয়েলর রাজা বাশার সে যু কের। ১৭ বাশা িযহদূার
সে যু কেরিছেলন কারণ কােনা লাকেক আসার রাজ ব থেক বাইের যেত িদেত বা সখােন যেত দওয়া ব করেত
চেয়িছেলন। একারেণ িতিন রামা শহরিটেক খবু সরুি ত ভােব বািনেয় িছেলন। ১৮ আসা তাই রভরু মি েরর কাষাগার
থেক এবং রাজ রাসাদ থেক সম সানা ও েপা বার কের ভ ৃ যেদর হাত িদেয় স সব িহিষেয়ােণর পৗ র টি রে ােণর

পু র অরােমর রাজা িব  হদদেক পািঠেয় িদেয়িছেলন। দে শক িছল িব  হদেদর রাে যর রাজধানী। ১৯ আসা িব  হদদেক বেল
পাঠান, “আমার িপতা ও আপনার িপতার মে য একিট শাি চিু বা িরত হেয়িছল। এখন আিম আপনার সে শাি চিু
করেত চাই। তাই আিম আপনােক এই সম সানা- েপা উপহার ব প পাঠালাম। অনু রহ কের আপিন ই রােয়েলর রাজা
বাশার সে আপনার সি ভ ক ন, যােত স আপনােদর িনেজেদর মেতা থাকেত িদেয় তার িনেজর দেশ িফের যায়।”

২০ িব  হদদ আসার সে চিু কের তার সনাবািহনীেক ইেয়ান, দান, আেবল- বৎ -মাখা, ন ািল ও গালীলী রেদর
আেশপােশর ই রােয়লীয় শহর েলােত যু করেত পাঠােলন। ২১ এ খবর পেয় বাশা রামা শহর সদুঢৃ় করার কাজ ব কের
িতসােত িফের এেলন। ২২ তখন রাজা আসা িযহদূার সম লাকেদর সাহা য রাথনা কের িনেদশ িদেল সকেল িমেল রামােত
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গল। তারপর সখান থেক রামা শহরটােক শ কের বানােনার জ য বাশা য সব পাথর ও কাঠ এেনিছল সই সব িব যামীেনর
দশ গবা ও িম ােত বেয় আনা হেলা। এরপর আসা এই েটা শহরেক সদুঢৃ় কের তলুেলন।

২৩ আসা স িকত অ যা য যাবতীয় ত য উিন য সম কাজ কেরিছেলন বা য সব শহর বািনেয় িছেলন স সবই িযহদূার
রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। যেহতু আসা ব ৃ হেয় িগেয়িছেলন, তাঁর পােয় একটা রাগ হয়। ২৪ আসার মতৃু্যর
পর তাঁেক তাঁর পবূপু ষেদর সে দায়দূ নগরীেত কবর দওয়া হল। এরপর আসার পু র িযেহাশাফট নতনু রাজা হেলন।

ই রােয়েলর রাজা নাদব
২৫ িযহদূায় আসার রাজে বর ি বতীয় বছেরর সময় যারিবয়ােমর পু র নাদব ই রােয়েলর রাজা হন। িতিন বছর রাজ ব

কেরিছেলন। ২৬ নাদব তাঁর িপতা যারিবয়ােমর মেতাই যাবতীয় পাপ কেম িল হেলন। যারিবয়াম রাজা থাকাকালীন িতিন
ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরেণর কারণ হেয়িছেলন।

২৭ ইষাখর পিরবারেগা ীর অিহেয়র পু র বাশা, রাজা নাদবেক হ যার একিট চ রা কেরিছেলন। এসময় নাদব ও
ই রােয়েলর সবাই িগ বেথান শহেরর িব ে লডা়ই করিছল। িগ বেথান শহরিট পেল ীয় অিধকৃত িছল। ২৮ এই শহেরই
বাশা নাদবেক হ যা কেরিছেলন। আসার িযহদূার রাজে বর ততৃীয় বছের এ ঘটনা ঘেট। এরপর বাশা ই রােয়েলর নতনু রাজা
হেলন।

ই রােয়েলর রাজা বাশা
২৯ ই রােয়েলর রাজা হবার পর বাশা যারিবয়ােমর পিরবােরর সবাইেক এেক এেক হ যা করেলন। রভু য ভােব সই

শীেলানীয় অিহেয়র মা যেম ভাববাণী কেরিছেলন, িঠক স ভােবই এই সম ঘটনা ঘটেলা। ৩০ যারিবয়ােমর পােপর ফেলই
তার বংেশর সবাইেক মরেত হেলা। ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরেণর কারণ হেয় যারিবয়াম রভেুক খবুই কের
তেুলিছল।

৩১ নাদব আর যা িকছ ু কেরিছেলন স সব ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ৩২ বাশার ই রােয়েল
রাজে বর গাটা সময়টাই িযহদূার রাজা আসার সে যু কের কেটিছল।

৩৩ আসার িযহদূায় রাজে বর ততৃীয় বছেরর মাথায় অিহয়র পু র বাশা ই রােয়েলর রাজা হেলন। বাশা িতসােত ২৪ বছর
রাজ ব কেরিছেলন। ৩৪ িক বাশা তাঁর িপতা যারিবয়ােমর মেতাই পাপ আচরণ কেরিছেলন এবং ই রােয়েলর লাকেদর এমন
সব পাপ আচরেণর কারণ হেয়িছেলন যা রভরু মন: পতু িছল না।

১৬ ১ রভু তখন হনািনর পু র যহরূ সে কথা বলেলন এবং রাজা বাশার িব ে কথা বলেলন। ২ িতিন বলেলন, “আিম
তামােক ধেূলা থেক উিঠেয় এেন ই রােয়েল আমার লাকেদর নতা কেরিছলাম। িক তিুম যারিবয়ােমর আচরণ

অনসুরণ কেরছ। আমার ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরেণর কারণ হেয়ছ এবং তারা তােদর পাপ িদেয় আমােক
কেরেছ। ৩ তাই বাশা, আিম তামােক এবং তামার পিরবারেক বংস করব। নবােটর পু র যারিবয়ােমর পিরবােরর য দশা
হেয়িছল তামােদরও তাই হেব। ৪ তামার পিরবােরর সবাই শহেরর পেথঘােট মারা পডে়ব, কুকুের তােদর মতৃেদহ িছঁেড় খােব।
অ যরা মােঠঘােট মের পেড় থাকেব। িচল শকুনী তােদর মতৃেদহ ঠাকরােব।”

৫ বাশা ও তাঁর উে খেযা য কীিতর সব িকছইু ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। ৬ বাশার মতৃু্যর পর
তাঁেক িতসােত সমািধ করা হল। এরপর তাঁর পু র এলা নতনু রাজা হেলন।

৭ যারিবয়ােমর পিরবােরর মেতাই বাশাও রভরু িব ে ব পাপ আচরণ কের, যার ফের রভু তার রিত হন এবং
ভাববাদী যহেূক বাশার পিরণিতর কথা জািনেয় দন। বাশা যারিবয়ােমর পিরবােরর সবাইেক হ যা করার জ যও রভু তাঁর

রিত হেয়িছেলন।

ই রােয়েলর রাজা এলা
৮ আসার িযহদূায় রাজে বর ২৬ বছেরর মাথায় বাশার পু র এলা ই রােয়েলর নতনু রাজা হেলন। এলা িতসােত বছর

রাজ ব কেরিছেলন।
৯ িসি র িছেলন এলার অধীন একজন রাজকমচারী। িসি র এলার অেধক রথ বািহনীর সনাপিত িছেলন। িসি র এলার

িব ে চ রা কেরিছেলন। রাজা এলা তখন অসার বািডে়ত বেস রা ারস পান করিছেলন। অসা িতসার রাসাদর ক
িছল। ১০ িসি র স সময় ঐ বািডে়ত ঢেুক এলােক হ যা কেরন। িযহদূােত আসার রাজে বর ২৭ বছেরর মাথায় এই ঘটনা
ঘেট। িসি র এলার পের ই রােয়েলর নতনু রাজা হেলা।
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ই রােয়েলর রাজা িসি র
১১–১২ িসি র ই রােয়েলর নতনু রাজা হবার পর িতিন এেক এেক বাশার পিরবােরর সকলেক হ যা করেলন, কাউেক রহাই

িদেলন না। িসি র বাশার ব ু-বা বেদরও সবাইেক হ যা করেলন। রভু যভােব ভাববাদী যহরূ কােছ বাশার মতৃু্য স েক
ভাববাণী কেরিছেলন িঠক স ভােবই বাশা ও তাঁর পিরবােরর সকেলর মতৃু্য হল। ১৩ বাশা ও তাঁর পু র এলার পাপ আচরেণর
জ যই এই ঘটনা ঘটেলা। তাঁরা ধু িনেজরাই পাপ কেরন িন, ই রােয়েলর লাকেদরও পাপ আচরেণ বা য কেরিছেলন। এই
কারেণ রভু তােদর ওপর হেয়িছেলন। এছাডা়ও তারা মিূ পজূা করেতন বেল রভু হেয়িছেলন।

১৪ এলা আর যা িকছ ু কেরিছেলন তা ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ।
১৫ িযহদূােত আসার রাজে বর ২৭তম বছের িসি র ই রােয়েলর রাজা হেলন। িসি র মা র ৭ িদেনর জ য িতসােত

রাজ ব কেরিছেলন। পেল ীয় অিধকৃত িগ বেথােনর কােছ ই রােয়েলর সনাবািহনী তখন িশিবর গেডি়ছল। তারা স সময়
যেু র জ য র ত হি ল। ১৬ তােদর কােন এেলা িসি র ই রােয়েলর রাজার িব ে চ রা কের তাঁেক হ যা কেরেছন।
তখন ই রােয়েলর সম বািস া সই িশিবেরই সনাপিত অি রেক ই রােয়েলর রাজা িহেসেব িঠক করেলা। ১৭ তখন অি র
ও ই রােয়েলর সবাই িগ বেথান থেক এেস িতসা আ রমণ করেলা।

১৮ িসি র যখন বঝুেত পারেলন িতসা শ পে র দখেল চেল গেছ, তখন িতিন রাজ রাসােদ িনেজেক ব কের
রাসােদ আ ন লািগেয় আ হ যা করেলন। ১৯ িসি রও যারিবয়ােমর মেতাই রভরু অনিভে রত পাপ আচরণ কেরিছেলন

ও ই রােয়েলর লাকেদর পাপ কােয্যর কারণ হেয়িছেলন। আর এই পােপর জ যই িসি রর মতৃু্য হল।
২০ িসি রর গ , তাঁর চ রা ও অ যা য যা িকছ ু িতিন কেরিছেলন তা ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব

আেছ। িসি র রাজা এলার িব ে িবে রাহ করার পর িক হেয়িছল সই কথাও এই রে লখা আেছ।

ই রােয়েলর রাজা অি র
২১ স সমেয় ই রােয়েলর বািস ারা িট দেল ভাগ হেয় িগেয়িছল। অেধক লাক চাইিছল গীনেতর পু র িতিনেক রাজা

করেত, বাকী অেধক িছল অি রর অনগুামী। ২২ অি রর সমথকরা বশী শি শালী হওয়ায় িতিন িনহত হেলন এবং অি র নতনু
রাজা হেলন।

২৩ আসা িযহদূায় রাজ ব করার ৩১ বছেরর মাথায় অি র ই রােয়েলর রাজা হন। িতিন ১২ বছর ই রােয়ল শাসন কেরন।
তার মে য ৬ বছর িতিন িতসা শহর থেক রাজ ব কেরিছেলন। ২৪ অি র ১৫০ পাউ েপা িদেয় শমেরর কাছ থেক
শমিরয়া পাহাডি়ট িকেন সখােন একিট শহর বানান। পাহােডর় আেগর মািলক শমেরর নােমই িতিন ঐ শহরিটর নাম শমিরয়া
িদেয়িছেলন।

২৫ রভু যা যা অনিুচত বেল ঘাষণা কেরিছেলন, রাজা অি র িঠক সই েলাই কেরিছেলন। তাঁর আেগ য সব রাজারা
রাজ ব কেরিছেলন িতিন তাঁেদর চেয়ও খারাপ িছেলন। ২৬ নবােটর পু র যারিবয়াম য সব পাপ কেরিছেলন িতিনও িঠক
সই পাপ েলা কেরিছেলন এবং িতিন ই রােয়েলর লাকেদরও পােপর কারণ হেয়িছেলন। অতএব তাঁরা ই রােয়েলর ঈ বর
রভেুক কের তেুলিছেলন কারণ তাঁরা অথহীন, মূ যহীন মিূ সমেূহর পজূা কেরিছেলন।

২৭ অি র স েক আর সব িকছ ু িতিন যা যা উে খেযা য কাজ কেরিছেলন ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব
আেছ। ২৮ অি রর মতৃু্যর পর তাঁেক শমিরয়া শহেরই সমািধ করা হল। তাঁরপর তাঁর পু র আহাব নতনু রাজা হেলন।

ই রােয়েলর রাজা আহাব
২৯ আসার িযহদূায় রাজ ব কােলর ৩৮ বছেরর সমেয় অি রর পু র আহাব ই রােয়েলর রাজা হন। আহাব শমিরয়া শহর

থেক ২২ বছর ই রােয়ল শাসন কেরিছেলন। ৩০ আহাব তাঁর আেগর রাজােদর তলুনায় আেরা খারাপ িছেলন। রভু যা িকছ ু
অ যায় বেল ঘাষণা কেরিছেলন িতিন স েলাই কেরিছেলন। ৩১ নবােটর পু র যারিবয়ােমর মেতা পাপ আচরণ কেরও আহাব

া হন িন, উপর িতিন সীেদানীয় রাজা ইৎ বােলর ক যা ঈেষবলেক িবেয় কেরিছেলন। এরপর আহাব বাল মিূ র পজূা
করেত কেরন এবং ৩২ শমিরয়া শহের বাল পজূার জ য একটা মি র কের সখােন বদী বািনেয় িদেয়িছেলন। ৩৩ আেশরার
আরাধনার জ যও িতিন একিট খুঁিট পুঁেত িদেয়িছেলন। ই রােয়েল তাঁর আেগ অ য য সব রাজা শাসন কেরিছেলন তাঁেদর
তলুনায় রভু ই রােয়েলর ঈ বরেক করার মেতা আহাব অেনক বশী পাপকায কেরিছেলন।

৩৪ আহােবর শাসন কােল বেথেলর হীেয়ল িযরীেহা শহরিট পনুিনমাণ কেরিছেলন। এই কােজর ফল ব প হীেয়ল য সমেয়
শহরিট বানােনার কাজ কেরন, স সময় তাঁর বড় ছেল অবীরাম মারা যায়। আর শহেরর তারণ বসােনার কাজ শষ হেল
হীেয়েলর ছাট ছেল স েবরও মতৃু্য হল। নেূনর পু র িযেহাশেূয়র মা যেম রভু য ভােব ভাববাণী কেরিছেলন িঠক স
ভােবই এইসব ঘেটিছল।
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এিলয় এবং অনাবিৃ র কাল

১৭ ১ িগিলয়েদর িত  ব ী শহের এিলয় নােম এক ভাববাদী বাস করেতন। িতিন রাজা আহাবেক বলেলন, “আিম ই রােয়েলর
ঈ বর, রভরু সবক। আিম সই রভরু নােম অিভশাপ িদলাম আগামী কেয়ক বছর বিৃ পাত তা দূেরর কথা, এেদেশ

এক ফাঁটা িশিশর পয আর পডে়ব না। একমা র আিম িনেদশ িদেলই আবার বিৃ পাত হেব।”
২–৩ রভু তখন এিলয়েক স জায়গা ছেড় যদন নদীর পবূ িদেক করী  খাঁিডর় কােছ লিুকেয় থাকেত বলেলন। ৪ িতিন

এিলয়েক জানান য িতিন কাক ও শকুিনেদর রাজ তাঁর জ য সখােন খাবার এেন দবার িনেদশ িদেয়েছন এবং ত ৃ া পেল
এিলয় করীেতর জলধারা থেক জলপানও করেত পারেবন। ৫ রভরু িনেদশ মেতা এিলয় তখন যদেনর পবূিদেক করীৎ খাঁিডর়
কােছ বাস করেত গেলন। ৬ রিতিদন সকােল ও িবেকেল কাক ও শকুিনরা এিলয়েক খাবার এেন িদত আর ত ৃ া পেল িতিন
করীেতর রাত থেক জল পান করেতন।

৭ িক অনাবিৃ র দ ণ করীেতর জলধারা িকেয় গল। ৮ তখন রভু এিলয়েক ৯ সীেদােনর সািরফেত যাওয়ার িনেদশ
িদেলন। িতিন বলেলন, “ সখােন এক িবধবা রমণী বাস কের। আিম তাঁেক তামার খাবােরর যব া করেত িনেদশ িদেয়িছ।”

১০ এিলয় তখন সািরফত নগেরর দরজার কােছ িগেয় এক িবধবা মিহলােক দাঁিডে়য় থাকেত দখেত পেলন। স আ ন
বালােনার জ য কাঠ জেডা় করিছল। এিলয় তাঁেক বলেলন, “আমায় একটু খাবার জল এেন িদেত পােরা?” ১১ সই মিহলা

জল আনেত যাবার সময় এিলয় আবার তােক অনেুরাধ করেলন, “দয়া কের আমার খাবার জ য এক টকুেরা িট এেনা।”
১২ িক সই মিহলা উ র িদেলন, “আিম তামার রভু ঈ বেরর সামেন িদি য খেয় বলিছ, আমার ঘের িট নই। ধু

বয়ােম অ একটু ময়দা আর িশিশেত অ খািনক তল রাখা আেছ। আিম এখােন কাঠ কুেডা়েত এেসিছলাম। আিম এই কাঠ
বাডী়েত বেয় িনেয় যােবা এবং আ ন বািলেয় িট সঁকব এবং আমার পু র ও আিম আমােদর শষ আহার করব এবং তারপর
িখেদর বালায় মের যােবা।”

১৩ এিলয় সই মিহলােক বলেলন, “ কােনা িচ া কােরা না। কথা মেতা বািড় িগেয় রা া চডা়ও। িক তার আেগ ঐ ময়দা
থেক ছা একটা িট বািনেয় আমার জ য িনেয় এেসা। তারপর তিুম তামার আর তামার পেু রর জ য রা া কেরা।

১৪ ই রােয়েলর রভু ঈ বর বলেলন, ‘ঐ ময়দার কৗেটা কখনও শূ য হেব না। যত িদন না রভু এ দেশ বিৃ পাঠাে ন তত
িদন পয ঐ িশিশর তলও আর কমেব না।’”

১৫ তখন ঐ মিহলা বািড় িফের িগেয় এিলয়র কথা মেতা কাজ করল। এিলয়, ঐ মিহলািট এবং তার পু র ব িদেনর জ য
যেথ খা য পেয়িছল। ১৬ রভু এিলয়েক যা ভাববাণী কেরিছেলন, সই কথা মেতাই ঐ ময়দার বযাম ও তেলর িশিশ কখনও
শূ য হয় িন।

১৭ িকছ ু িদন পের মিহলার পু র খবুই অসু হেয় পেড।় শেষ এক সময় তার িনঃ বাস ব হেয় গেল ১৮ মিহলা এিলয়েক
এেস বলল, “আপিন ঈ বেরর লাক, আপিন িক আমায় সাহা য করেত পারেবন? নািক আপিন এখােন এেস কবল আমােক
আমার পােপর কথা মেন কিরেয় িদেয় আমার পু রেক মতৃু্যর িদেক ঠেল দেবন?”

১৯ এিলয় তােক বলেলন, “ তামার পু রেক আমার কােছ এেন দাও।” তারপর এিলয় পু রিটেক ওপের িনেয় িগেয় য ঘের
িতিন থাকেতন তার িনেজর খােট ইেয় িদেলন। ২০ তারপর এিলয় রভরু কােছ রাথনা কের বলেলন, “ রভ,ু আমার ঈ বর,
এই িবধবা রমণী আমােক তার বািডে়ত আ রয় িদেয়েছ। আপিন িক তার রিত এই অনাচার করেবন? আপিন িক তার পু রেক
মারা যেত দেবন?” ২১ তারপর এিলয় পর পর িতন বার সই ছেলটার ওপর েয় রাথনা কের বলেলন, “ রভ,ু আমার
ঈ বর, এই ছেলটােক পনুজীিবত ক ন।”

২২ রভু এিলয়র ডােক সাডা় িদেলন। ছেলিট বঁেচ উঠল এবং আবার বাভািবক ভােব বাস- র বাস িনেত করল।
২৩ এিলয় তখন ছেলিটেক নীেচর তলায় িনেয় িগেয় তার মােয়র হােত তেুল িদেয় বলেলন, “ দেখা, তামার পু র বঁেচই
আেছ!”

২৪ সই মিহলা তখন বলল, “এবার আমার সি য সি য িব বাস হল য আপিন ঈ বেরর লাক! রভু সি যই আপনার
মখু িদেয় কথা বেলন!”

এিলয় ও বােলর ভাববাদী

১৮ ১ একটানা িতন বছর অনাবিৃ র পর রভু এিলয়েক বলেলন, “আিম আবার শীি রই বিৃ পাঠােবা। যাও িগেয় রাজা
আহােবর সে দখা কেরা।” ২ এিলয় তখন আহােবর সে দখা করেত গেলন।

স সমেয় শমিরয় শহের িভ চলিছল। ৩ রাজা আহাব তাই ওবিদয়, য রাসাদ র নােব ণ করত তােক ডেক
পািঠেয়িছেলন। ওবিদয় রকৃত অেথই রভরু অনগুামী িছেলন। ৪ এক সমেয় ঈেষবল রভরু সম ভাববাদীেদর হ যা করেত

কেরিছেলন। ওবিদয় ১০০ জন ভাববাদীেক িট হার মে য ৫০ ভােগর িট দেল লিুকেয় রেখ িছেলন এবং িনয়িমত
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তােদর খাবার ও জল এেন িদেতন। ৫ রাজা আহাব ওবিদয়েক বলেলন, “চেলা, আমরা বিরেয় সম ঝণা আর নদী েলােত
িগেয় দিখ আমােদর ঘাডা় আর খ র েলােক বাঁিচেয় রাখার মেতা ঘাস পাওয়া যায় িক না।” ৬ জেন িট অ ল ভাগ কের
িনেয় সারা দেশ জেলর খাঁেজ বিরেয় পডল়। আহাব গেলন এক িদেক আর ওবিদয় গল আেরক িদেক। ৭ ওবিদয়র সে পেথ
এিলয়র দখা হল। এিলয়েক দেখই ওবিদয় িচনেত পারল এবং তাঁর সামেন নতজানু হেয় িজে স করল, “এিলয়! সি যই
িক আপিন আমার সই মিনব?”

৮ এিলয় বলেলন, “ যাঁ, আিম এেসিছ। যাও তামার রাজােক এ খবর জানাও।”
৯ তখন ওবিদয় বলল, “আিম যিদ আহাবেক বিল য আপিন কাথায় আেছন আিম জািন তাহেল আহাব আমােক মের

ফলেবন। রভু আিম তা আপনার কােছ কােনা অপরাধ কির িন, তাহেল আপিন কন আমােক মতৃু্যর মেুখ ঠেল িদে ন?
১০ রাজা পাগেলর মেতা উ হেয় রভ,ু আপনার ঈ বরেক খুঁেজ বডা়ে ন, চতিুদেক আপনার খাঁেজ লাক পািঠেয়েছন।

রে যকটা দেশ িতিন আপনােক খুঁজেত লাক পািঠেয় িছেলন এবং সখােন আপনােক পাওয়া না গেল আহাব সখানকার
শাসকেদর কাছ থেক রিত িত আদায় কেরেছন, য সি য সি যই আপিন সই সব দেশ নই। ১১ আর এখন আপিন
আমােক বলেছন, রাজার কােছ িগেয় আপনার এখােন থাকার খবর িদেত। ১২ আিম িগেয় রাজা আহাবেক একথা বলার পর,
রাজা যখন আপনােক খুঁজেত আসেবন তখন হয়েতা রভু আপনােক অ য কান জায়গায় িনেয় িগেয় লিুকেয় রাখেবন আর
আপনােক খুঁেজ না পেয় রাজা আমােকই তখন হ যা করেবন। আিম সই ছাটেবলা থেক রভেুক অনসুরণ কের চেলিছ।
১৩ আপিন িন য়ই জােনন, আিম িক কেরিছলাম। ঈেষবল যখন রভরু ভাববাদীেদর হ যা করিছেলন, আিম তখন তােদর
৫০ জন কের ভােগ মাট ১০০ জন ভাববাদীেক েটা হায় লিুকেয় রেখ িনয়িমত খাবার ও জল িদেয়িছলাম। ১৪ আর এখন
আপিন আমােক রাজার কােছ িগেয় বলেত বলেছন, য আপিন এখােন আেছন। রাজা সে সে ই আমােক হ যা করেবন।”

১৫ এিলয় তখন বলেলন, “সবশি মান রভরু উপি িত যরকম স য, আিমও সই রকমই রিত িত করিছ য আিম
রাজার সামেন আজ দাঁডা়ব।”

১৬ ওবিদয় তখন রাজা আহাবেক িগেয় এিলয় কাথায় আেছ তা জানাল। রাজা আহাব এিলয়র সে দখা করেত গেলন।
১৭ আহাব এিলয়েক দেখ র করল, “তিুমই িক সই লাক যার জ য ই রােয়েলর এই রব া?”
১৮ এিলয় উ র িদেলন, “আমার জ য ই রােয়েলর কােনা দশাই হয় িন। তিুম ও তামার িপতপৃু ষরাই এজ য দায়ী।

তামরা রভরু আেদশ অমা য কের মিূ র পজূা কেরছ। ১৯ এখন ই রােয়েলর সবাইেক কি ল পবেত আমার সে দখা
করেত বেলা। বালেদেবর ৪৫০ জন ভাববাদী ও রানী ইেষবল সমথক আেশরার মিূ র ৪০০ জন ভাববাদীেকও যন ওখােন
আনা হয়।”

২০ আহাব তখন সম ই রােয়লীয় ও ঐসব ভাববাদীেদর কি ল পবেত ডাকেলন। ২১ এিলয় তখন সবাইেক বলেলন,
“ তামরা কেব ি র করেব কান দবতােক তামরা অনসুরণ করেব? শােনা, রভইু যিদ স য ঈ বর হন তাহেল তাঁেক
অনসুরণ কেরা। আর বাল মিূ েক যিদ তামােদর রকৃত দবতা বেল মেন হয় তাহেল তাঁেক অনসুরণ কেরা।”

লাকরা িকছইু বলল না। ২২ তখন এিলয় তােদর বলেলন, “আিম এখােন রভরু একমা র ভাববাদী িহেসেব উপি ত আিছ।
আর বালেদেবর অনগুামী ৪৫০ জন ভাববাদী আেছন। ২৩ এবার েটা ষাঁড় িনেয় আসা হা । বাল মিূ র ভাববাদীরা তার একিট
কেট টকুেরা টকুেরা কের কােঠর ওপর রাখনু। আিম অ যটােক কেট টকুেরা কের কেট কােঠর ওপর রাখিছ। আমরা কউই

িনেজ থেক কােঠ আ ন ধরােবা না। আিম আমার রভরু কােছ রাথনা করিছ। ২৪ বাল মিূ র অনগুামী ভাববাদীরাও তাঁেদর
দবতার কােছ রাথনা ক ন। যার রাথনায় সাডা় িদেয় কােঠ আ ন বেল উঠেব, তার দবতাই আসল রমািণত হেবন।”

সম লাক এই পিরক নায় সায় িদল।
২৫ এিলয় তখন বাল মিূ র ভাববাদীেদর ডেক বলেলন, “আপনারা সং যায় অেনক। আপনারাই রথেম যান। য ভােব

বললাম ষাঁডট়ােক কেট িঠক ক ন। তেব আ ন বালােবন না।”
২৬ তখন বাল মিূ র অনগুামী ভাববাদীরা তাঁেদর য ষাঁডি়ট দওয়া হেয়িছল সটােক কথা মেতা কেট সাজােলন। তারপর

তাঁরা বলা পরু পয বাল মিূ র কােছ রাথনা করেলন, তাঁেদর বানােনা য েবদী িঘের নাচানািচ করেলন িক কউ তাঁেদর
রাথনায় সাডা় িদল না, আ ন বলেলা না।

২৭ পরু গিডে়য় গেল এিলয় এইসব ভাববাদীেদর িনেয় রিসকতা করেলন। এিলয় বলেলন, “বাল যিদ সি য সি যই
দবতা হন, তাহেল একটু জাের রাথনা করা উিচৎ ! হয়েতা উিন এখন ভাবনায় ডেুব আেছন! িক বা হয়েতা ঘমু লািগেয়েছন।

না না! আপনােদর আেরকটু জাের হাঁকডাক কের ওঁেক ঘমু থেক তালা দরকার।” ২৮ একথা েন এইসব ভাববাদীরা তার বের
রাথনা করেত লাগেলন। ধারােলা অ র িদেয় িনেজেদর তিব ত কের র বার কের ফলেলন। (বালেদেবর আরাধনার

এিটও একিট িবেশষ রি রয়া িছল।) ২৯ িক পরু থেক িবেকল গিডে়য় গল তখনও আ ন ধরার কােনা ল ণ দখা গল
না। রেম িবেকেলর বিলদােনর সময় ঘিনেয় এেলা, ভাববাদীরা উ ে র মেতা ডাকাডািক করেত লাগেলন িক বালেদেবর
িদক থেক কােনা সাডা়ই পাওয়া গল না।
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৩০ এিলয় তখন সম লাকেদর বলেলন, “এবার আমার কােছ এেসা।” সকেল এিলয়েক িঘের দাঁডা়েল, এিলয় রথেম
রভরু ভে যাওয়া বদীিটেক িঠক করেলন। ৩১ তারপর ই রােয়েলর ১২িট পিরবারেগা ীর রে যেকর নােম একটা কের মাট

১২িট পাথর খুঁেজ বার করেলন। যােকােবর ১২ জন স ােনর নােম এই ১২িট পিরবারেগা ীর নামকরণ হেয়িছল। যােকাবেকই
রভু ই রােয়ল বেল ডেকিছেলন। ৩২ এিলয় রভেুক স ান জানােত এই পাথর েলা িদেয় য েবদীিট িঠক কেরিছেলন।

তারপর িতিন বদীর পােশ ৭ যালন জল ধরার মেতা একিট ছাট ডাবা কাটেলন, ৩৩ এবং সম বালািন কাঠ বদীেত
রাখেলন। ষাঁডট়ােক টকুেরা কের কাটার পর এিলয় সইসব টকুেরা কােঠর ওপর রাখেলন। ৩৪ তারপর িতিন বলেলন, “চারেট
পাে র জল ভের িনেয় এেস সই জল এই মাংেসর টকুেরা ও কােঠর ওপর ছিডে়য় দাও।” ৩৫ এিলয় এরপর িতন বার একাজ
করেল, বদী থেক জল গিডে়য় পেড় ডাবাটা ভিরেয় িদল।

৩৬ তখন বকািলক বিলদােনর সময়। ভাববাদী এিলয় বদীর কােছ িগেয় রাথনা করেলন, “ রভু অ রাহাম, ইস ্হাক ও
যােকােবর ঈ বর, আিম আপনােক আ বান করিছ। আপিন এেস রমাণ ক ন য আপিনই ই রােয়েলর রকৃত ঈ বর।
এইসব লাকেক দখান য আপিনই আমােক এসব করবার জ য আেদশ িদেয়িছেলন। ৩৭ হ রভ,ু আপিন এেস আমার ডােক
সাডা় িদেল তেবই এইসব লাকরা বঝুেত পারেব আপিনই তােদর আপনার কােছ িফিরেয় িনেলন।”

৩৮ তখন রভু আ ন পাঠােলন। সই আ েন সম বিল, কাঠ, পাথর বদীর পােশর মািট পয পেুড় গল। আ ন ডাবায়
জমা জলেক ভ ণ কের িনল. ৩৯ সম লাক এ ঘটনা দেখ মািটেত হাঁটু গেড় বেস বলেত করেলা, “ রভইু ঈ বর।

রভইু ঈ বর।”
৪০ এিলয় তখন বলেলন, “বাল মিূ র সম ভাববাদীেদর ধের িনেয় এেসা। একটাও যন পালােত না পাের।” তখন সবাই

িমেল ঐ সম ভাববাদীেদর ধের িনেয় এল। এিলয় তােদর কীেশােনর খাঁিডে়ত িনেয় িগেয় হ যা করেলন.

আবার বিৃ নামেলা
৪১ এিলয় তখন রাজা আহাবেক বলেলন, “যাও এবার িগেয় পানাহার কেরা। রবল বিৃ আসেছ।” ৪২ রাজা আহাব তখন

খেত গেলন আর এিলয় কি ল পবেতর চডূা়য় িগেয় নতজানু হেয় হাঁটেুত মাথা ঠিকেয় ৪৩ তাঁর ভ ৃ যেক বলেলন, “সমেু রর
িদেক তাকাও।”

সই ভ ৃ য তখন যখান থেক সমু র দখা যায় সখােন গল। স িফের এেস বলল, “কই িকছ ু তা দখেত পলাম না।”
এিলয় তােক আবার দখেত পাঠােলন। ৪৪ পরপর সাত বার একই ঘটনা ঘটার পর সাতবােরর বার সই ভ ৃ য এেস বলল,
“মানেুষর হােতর মেুঠার মেতা ছা এক টকুেরা মঘ দখলাম সমেু রর িদক থেক আসেছ।”

এিলয় তাঁর ভ ৃ যেক বলেলন, “যাও রাজা আহাবেক তাঁর রথ র ত কের বািডে়ত যেত বেলা কারণ এ ুিন রওনা না হেল
ও বিৃ েত আটেক যােব।”

৪৫ অ িকছ ু েণর মে যই গাটা আকাশ কােলা মেঘ ঢেক িগেয় বাতাস বইেত করেলা এবং রবল বিৃ হল।
আহাব তাঁর রেথ চেড় িযি রেয়েলর িদেক রওনা হেলন। ৪৬ রভরু শি তখন এিলয়েক ভর করেলা। এিলয় আঁট কের পাশাক
বঁেধ আহােবর আেগই দৗেড় িযি রেয়েল পৗঁেছ গেলন।

সীনয় পবেত এিলয়

১৯ ১ রাজা আহাব রাণী ঈেষবলেক এিলয় যা যা কেরেছন, য ভােব সম ভাববাদীেদর তরবাির িদেয় হ যা কেরেছন সবই
বলেলন। ২ ঈেষবল তখন এিলয়র কােছ দূত মারফৎ খবর পাঠােলন, “আিম রিত া করিছ আগামীকাল এই সমেয়র

আেগ তিুম য ভােব ঐ ভাববাদীেদর হ যা কেরছ িঠক স ভােবই তামােক হ যা করব। আর যিদ তা না পাির তাহেল যন
দবতারা আমায় হ যা কেরন।”

৩ এিলয় যখন একথা নেলন তখন ভেয় িতিন তাঁর রাণ বাঁচােত ভ ৃ যেক সে িনেয় িযহদূার বরেশবােত পািলেয় গেলন।
তাঁর ভ ৃ যেক বরেশবােত রেখ ৪ এিলয় সারািদন হঁেট হঁেট অবেশেষ ম ভিূমেত িগেয় পৗঁছেলন। সখােন একটা কাঁটা
ঝােপর তলায় বেস িতিন মতৃু্য রাথনা কের বলেলন, “ রভু যেথ হেয়েছ। এবার আমােক মরেত দাও। আিম আমার

পবূপু ষেদর অেপ া কােনা অংেশই ভােলা নই।”
৫ এরপর এিলয় সই ঝােপর তলায় েয় ঘিুমেয় পডে়লন। এসময় এক দবদূত এেস এিলয়েক শ কের বলল, “ওেঠা

এিলয়, খেয় নাও!” ৬ এিলয় দখেত পেলন তাঁর পােশই কয়লার ওপের এক খানা কক বানােনা আেছ আর এক ঘডা় জল
রাখা আেছ। এিলয় তা খেয় জল পান কের আবার ঘিুমেয় পডে়লন।

৭ পের আবার রভরু দূত িফের এেস তাঁেক বলল, “ওেঠা এিলয়! িকছ ুখাও! সামেন ল বা সফর, যিদ তিুম খেয় গােয় জার
না বাডা়ও পািড় িদেত পারেব না।” ৮ এিলয় তখন উেঠ পানাহার করেলন। সই খাবার এিলয়েক একটানা ৪০ িদন ৪০ রাি র
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হাঁটার মেতা শি জাগােলা। হাঁটেত হাঁটেত িতিন ঈ বেরর পবত নােম পিরিচত হােরব পবেত িগেয় পৗঁছেলন। ৯ সখােন
একিট হার ভতের এিলয় রাি র বাস করেলন।

স সময় রভু এিলয়র সে কথা বলেলন, “এিলয় তিুম এখােন কন?”
১০ এিলয় উ র িদেলন, “ রভু ঈ বর সবশি মান, আিম সব সময় সা য মেতা তামার সবা কেরিছ। িক ই রােয়েলর

লাকরা তামার সে চিু ভ কের তামার বদী বংস কের ভাববাদীেদর হ যা কেরেছ। এখন আিমই একমা র জীিবত
ভাববাদী আর তাই ওরা আমােকও হ যার চ া করেছ।”

১১ রভু তখন এিলয়েক বলেলন, “যাও পবেত িগেয় আমার সামেন দাঁডা়ও। আিম ঐ জায়গা িদেয় যাব।” তখন ঝােডা়
হাওয়া এেস পবতটােক ভে ি বখি ত করল, বড় বড় পাথেরর চাঁই খেস পডল়, িক সই ঝেডর় মে য রভু িছেলন না।
ঝেডর় পর হল ভিূমক । িক সই ভিূমক ও রভু বয়ং নন। ১২ ভিূমকে র আ ন বেল উঠল। িক আ েনর মে যও

রভু িছেলন না। আ ন িনিভেয় দওয়া হল। একিট শা , কামল বর শানা গল।
১৩ এিলয় যখন বরটা নেত পেলন তখন িতিন তাঁর শাল িদেয় তাঁর মখু ঢেক িদেলন। তারপর িতিন িগেয় হার রেবশ

মেুখ দাঁডা়েলন। একিট বর তাঁেক িজ াসা করল, “এিলয়, তিুম এখােন কন?”
১৪ এিলয় বলেলন, “ রভ,ু ঈ বর সবশি মান, আিম সব সময়ই আমার সা য মেতা তামার সবা কের এেসিছ িক

ই রােয়েলর লাকরা তামার সে তােদর চিু ভ কেরেছ। তারা তামার পেূজার বদী বংস কের সম ভাববাদীেদর হ যা
কেরেছ। এখন আিমই একমা র জীিবত আিছ। আর ওরা আমােক হ যার চ া করেছ।”

১৫ রভু বলেলন, “যাও দে শেকর পােশর ম ভিূমর িদেক য রা া যাে সটা ধের দে শেক িগেয় হসােয়লেক অরােমর
রাজপেদ অিভিষ কেরা। ১৬ তারপর িন  িশর পু র যহেূক ই রােয়েলর রাজপেদ অিভেষক কেরা। আর আেবলমেহালার
শাফেটর পু র ইলীশায়েকও অিভেষক কেরা। স ভাববাদী িহেসেব তামার জায়গা নেব। ১৭ হসােয়ল ব খারাপ লাকেক
হ যা করেব। হসােয়েলর হাত থেক যারা বঁেচ যােব তােদর যহ ূ হ যা করেব। আর যহরূ তরবাির থেকও যিদ কউ িন ার
পেয় যায় তােক ইলীশায় হ যা করেব। ১৮ এিলয় ই রােয়েল তিুমই একমা র একিন ভােব আমার সবা কেরা িন। সখােন

আেরা ৭০০০ লাক আেছ যারা কখনও বাল মিূ র কােছ মাথা নত কের িন এবং এরা কখনও বাল মিূ চু বন কের িন।”

ইলীশায় একজন ভাববাদী হেলন
১৯ এিলয় তখন শাফেটর পু র ইলীশায়েক খুঁজেত বেরােলন। ইলীশায় তখন ১২ িবঘা জিমেত হাল িদি েলন। এিলয় যখন

এেলন তখন ইলীশায় শষ এক িবঘা জিমেত হাল িদি েলন। এিলয় িগেয় ইলীশােয়র গােয় িনেজর আনু ািনক পাশাক পিরেয়
িদেলন। ২০ ইলীশায় ষাঁডে়ক ছেড় রেখ এিলয়র পছেন ছেুট এেস বলেলন, “আমােক অনমুিত িদন, আিম একবার িগেয় আমার
মােক আদর কের আিস এবং িপতার কাছ থেক িবদায় িনেয় আিস। তারপর আিম আপনার সে যােবা।”

এিলয় উ র িদল, “ বশ, যাও! আিম তামােক বাধা দব না।”
২১ ইলীশায় তখন বািডে়ত িগেয় আ ীয় বজেনর সে দা ণ খাওয়া-দাওয়া করেলন। তাঁর গ েলােক মের যায়ােলর

কাঠ বািলেয় মাংস স কের লাকেদর খাওয়ােলন এবং িনেজও খেলন। তারপর ইলীশায় এিলয়েক অনসুরণ করেলন এবং
তাঁর পিরচয্যা করেত লাগেলন।

িব  হদদ ও আহাব যেু গেলন

২০ ১ িব  হদদ িছেলন অরােমর রাজা। িতিন তাঁর সনাবািহনী এক জায়গায় জেডা় করেলন। সখােন তাঁর সে আেরা ৩২
জন রাজা যাগদান করেলন। তাঁেদর সে ঘাডা় ও রথ িছল। তারপর তারা সকেল িমেল শমিরয় আ রমণ কের

শমিরয় শহেরর িব ে যু কেরিছেলন। ২ রাজা িব  হদদ ই রােয়েলর রাজা আহােবর কােছ শহের বাতাবাহক পাঠােলন।
৩ িতিন বলেলন, “তিুম আমােক তামার সানা, েপা, রী, পু রক যা সবিকছ ু সমপণ কেরা।”

৪ ই রােয়েলর রাজা উ র িদেলন, “মহারাজ আিম আপনার আনগু য বীকার করলাম। আমার যা িকছ ু আেছ এখন সবই
আপনার হল।”

৫ বাতাবাহকরা িফের এেস আহাবেক জানােলা িব  হদদ বেলেছন, “আিম তামােক আেগই তামার সানা, েপা, রী
পু রক যা সবই আমায় িদেয় িদেত বেলিছলাম। ৬ আগামীকাল আমার লাকরা িগেয় তামার ও তামার কমচারীেদর বািড়
ত ািশ করেব। তারা আমার কােছ িনেয় আসার জ য যাবতীয় মূ যবান স দ িনেয় নেব।”

৭ আহাব তখন দেশর সম রবীণেদর এক বঠক ডাকেলন। আহাব বলেলন, “ দখনু, িব  হদদ একটা গালমাল করবার
চ ায় আেছ। রথেম ও আমার কােছ আমার রী, পু রক যা, সানা েপা সব িকছ ু চেয়িছল। আিম স সবই ওেক িদেত

রাজী হেয়িছলাম। িক এখন ও সব িকছইু িনেয় যেত চাইেছ।”
৮ সম রবীণরা বলেলন, “ওর কথা শানার দরকার নই। ও যা বলেছ তা আপিন কােনা মেতই করেবন না।”
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৯ আহাব তখন িব  হদদেক খবর পাঠােলন, “ রথেম আপিন যা বেলিছেলন আিম তােত স ত আিছ, িক আপনার ি বতীয়
িনেদশ মানা আমার পে স ব নয়।”

িব  হদেদর দূতরা এ খবর রাজার কােছ িনেয় গল। ১০ তারপর তারা িব  হদেদর কাছ থেক এেস জানােলা, “আিম শমিরয়
শহরেক বংস কের ধেূলায় িমিশেয় দব। আিম রিত া করিছ য এই শহর থেক আমার লাকেদর সে িনেয় যাওয়ার মেতা
এক টকুেরা ারক আিম অবিশ রাখেবা না। যিদ এ কাজ করেত না পাির আমার ঈ বর যন আমােকই বংস কেরন।”

১১ রাজা আহাব জবাব িদেলন, “যাও িব  হদদেক িগেয় বেলা, যেু যাওয়ার আেগ বম য পের তার যু কের এেস য বম
খােল তার মেতা গলাবািজ সােজ না।”

১২ িব  হদদ তখন তাঁবেুত বেস অ যা য রাজােদর সে রা ারস পান করিছেলন। স সময় বাতাবাহকরা রাজা আহােবর
কাছ থেক িফের এেস তাঁেক এই খবর িদেত িতিন তাঁর সনাবািহনীেক শহর আ রমেণর জ য র ত হেত বলেলন। তখন
তাঁর লাকরা যু করবার জ য য যার িনেজর জায়গায় সের গল।

১৩ স সময় এক ভাববাদী রাজা আহাবেক িগেয় বলল, “ রভু বেলেছন, ‘তিুম িক ঐ সিুবশাল সনাবািহনী দখেত পাে া?
আিম বয়ং আজ তামায় ঐ বািহনীেক যেু হারােত সাহা য করেবা। তাহেলই তিুম বঝুেব আিমই রভ।ু’”

১৪ আহাব িজ াসা করেলন, “ওেদর যেু হারােনার জ য আপিন কােক যবহার করেবন?”
সই ভাববাদী উ র িদল, “ রভু বেলেছন, ‘সরকারী রাজকমচারীেদর ত ণ সহকারীেদর আিম যবহার করেবা।’”

তখন রাজা িজে স করেলন, “মলূ সনাবািহনীর সনাপিত ব ক করেব?”
ভাববাদী উ র িদল, “আপিন।”
১৫ আহাব তখন সরকারী কমচারীেদর ত ণ সহকারীেদর জেডা় করেলন। সব িমিলেয় এরা সং যায় িছল ২৩২ জন। তারপর

রাজা ই রােয়েলর সনাবািহনীেক ডেক পাঠােলন। সব িমিলেয় সখােন ৭০০০ জন িছল।
১৬ পরু বলায় যখন িব  হদদ ও অ যা য ৩২ জন রাজা রা ারস পান কের তাঁবেুত ব ঁশ হেয় পেডি়ছেলন স সমেয়

রাজা আহাব আ রমণ করেলন। ১৭ ত ণ সহকারীরাই রথম আ রমণ করেলা। রাজা িব  হদেদর লাকরা তাঁেক জানাল,
শমিরয়া থেক সনারা যু করেত বিরেয়েছ। ১৮ িব  হদদ বলেলন, “হেত পাের ওরা যু করেত আসেছ অথবা ওরা হয়েতা
শাি র াব িনেয় আসেছ। ওেদর জীব ধের ফেলা।”

১৯ রাজা আহােবর ত ণ যা ারা আ রমেণর সামেনর িদেক িছল আর ই রােয়েলর সনাবািহনী ওেদর অনসুরণ করিছল।
২০ ই রােয়েলর সম যি তােদর সামেন যােক পেলা হ যা করল। তখন অরােমর লাকরা পালােত করল।
ই রােয়েলর সনাবািহনী তােদর ধাওয়া করেলা। রাজা িব  হদদ কােনা মেত রেথর একটা ঘাডা়য় চেপ পালােলন। ২১ রাজা
আহাব সনাবািহনীর নত ৃ ব িদেয় অরােমর সনাবািহনীর সম ঘাডা় ও রথ কেড় িনেলন। রাজা আহব এভােবই অরামীয়
সনাবািহনীেক চডূা় ভােব পরািজত কেরিছেলন।

২২ তারপর সই ভাববাদী রাজা আহােবর কােছ িগেয় বলেলন, “আগামী বসে অরােমর রাজা িব  হদদ আবার আপনার সে
যু করেত িফের আসেব। এখন িফের িগেয় আপিন আপনার সনাবািহনীেক শি শালী ক ন আর তার িব ে রা য র া
করার জ য সতক ভােব পিরক না ক ন।”

িব  হদদ আবার আ রমণ করেলন
২৩ রাজা িব  হদেদর রাজকমচারীরা তাঁেক বলেলন, “ই রােয়েলর দবতারা আসেল পবেতর দবতা। আর আমরা পবেত

িগেয় যু কেরিছ তাই ই রােয়েলর লাকরা িজেত িগেয়েছ। ওেদর সে এবার সমতল ভিূমেত যু করা যাক, তাহেল আমরা
িজেত যােবা। ২৪ আপিন ঐ ৩২ জন রাজােক সনাবািহনীর ওপর কত ৃ ব করেত না িদেয় সনাপিতেদর সনাবািহনী পিরচালনা
করেত িদন। ২৫ রথেম আপিন বংস হেয় যাওয়া সনাবািহনীর মেতা আেরকটা বািহনী গডা়র জ য সনা জেডা় ক ন। আেগর
সনাবািহনীর মেতা ঘাডা় ও রথ জাগাড় ক ন। তারপের চলনু ই রােয়লীয়েদর সে সমতল ভিূমেত িগেয় যু কির। তাহেলই

আমরা িজতেবা।” িব  হদদ তােদর পরামশ অনযুায়ী কাজ করেলন।
২৬ বস কাল এেল িব  হদদ অরােমর লাকেদর জেডা় কের ই রােয়েলর িব ে যু করেত অেফেক গেলন।
২৭ ই রােয়লীয়রাও যেু র জ য র ত হেয়িছল। তারাও অরােমর সনাবািহনীর সে যু করেত গল এবং তােদর তাঁবরু

িঠক উে ািদেক িনেজেদর তাঁবু গাডল়। শ পে র তলুনায় ই রােয়লীয় সনাবািহনীেক েটা ছাট ছাট ছাগেলর পােলর
মেতা দখাি ল। এিদেক অরামীয় সনারা গাটা মাঠ ছেয় ফলেলা।

২৮ ঈ বেরর একজন লাক তখন এেস রাজা আহাবেক বলল, “ রভু বেলেছন, ‘অরামীয়েদর ধারণা আিম কবলমা র
পবেতরই রভু ও ঈ বর, সমতল ভিূমর নয়। তাই আিম এবার তামায় এই িবরাট সনাবািহনীেক পরা করেত সাহা য
করব। তাহেল তিুম বঝুেব আিম সবশি মান রভ।ু’”



১ রাজাবিল ২০:২৯ 30 ১ রাজাবিল ২১:৩

২৯ ই পে র সনাবািহনী মেুখামিুখ তাঁবু গেড় আেরা সাতিদন বেস থাকল। সাত িদেনর িদন যু হল। এক িদেনই
ই রােয়লীয়রা অরামীয়েদর ১০০,০০০ স যেক হ যা করল। ৩০ যারা বঁেচ থাকল তারা পািলেয় অেফক শহের আ রয় িনল।
িক শহেরর দওয়াল ভেঙ পডা়য় সই সনাবািহনীর আেরা ২৭,০০০ সে যর মতৃু্য হল। িব  হদদ ও অেফেক পািলেয় িগেয়
একিট বািডে়ত লিুকেয় িছেলন। ৩১ তাঁর ভ ৃ যরা তাঁেক বলল, “আমরা েনিছ ই রােয়েলর রাজারা দয়ালু হন। চলনু আমরা
চেটর পাশাক পের মাথায় দিড় িদেয় ই রােয়েলর রাজার সামেন যাই। তাহেল হয়েতা িতিন আমােদর রােণ মারেবন না।”

৩২ তারা তখন সকেল চেটর পাশাক পের মাথায় দিড় িদেয় ই রােয়েলর রাজার সামেন এেস বলল, “আপনার ভ ৃ য িব  হদদ
রাণ িভ া চাইেত এেসেছ।”
আহাব বলেলন, “িব  হদদ এখনও বঁেচ আেছ, স তা আমার ভাইেয়র মত।”
৩৩ িব  হদেদর লাকরা চেয়িছল রাজা আহাব এমন িকছ ু রিত িত িদন যােত বাঝা যায় িতিন রাজা িব  হদদেক হ যা

করেবন না। আহােবর মেুখ ভাই সে বাধন েন িব  হদেদর পরামশদাতারা সে সে বলল, “ যাঁ, মহারাজ িব  হদদ আপনার
ভাই হেলন।”

আহাব বলেলন, “তাঁেক আমার কােছ িনেয় এেসা।” িব  হদদ রাজা আহােবর কােছ এেল আহাব তাঁেক তাঁর সে রেথ চডে়ত
বলেলন।

৩৪ িব  হদদ তাঁেক বলেলন, “আহাব, আমার িপতা তামার িপতার কাছ থেক য সম শহর িনেয়িছেলন আিম সই সম ই
তামােক ফরৎ দব। আর তাছাডা় তিুম দে শেক দাকান বসােত পার যমন আমার িপতা শমিরয়ায় বিসেয় িছেলন।”

আহাব উ র িদেলন, “তিুম যিদ এই রিত িত দাও তাহেল আিম তামােক মু কের িদি ।” তারপর এই ই রাজার
মে য শাি চিু সা িরত হেল রাজা আহাব রাজা িব  হদদেক মিু িদেলন।

আহােবর িব ে জৈনক ভাববাদীর অিভেযাগ
৩৫ এক ভাববাদী আর এক ভাববাদীেক আঘাত করেত বলেলন। িতিন এরকম বেলিছেলন কারণ রভু তাঁেক এই িনেদশ

িদেয়িছেলন। িক অ য ভাববাদী তােক আঘাত করেত রাজী হেলন না। ৩৬ তখন সই রথম ভাববাদী বলেলন, “তিুম রভরু
আেদশ অমা য কেরছ, তাই এখান থেক যাওয়ার পেথ এক িসংেহর হােত তামার মতৃু্য হেব।” ি বতীয় ভাববাদী স জায়গা
থেক যাওয়ার সময় একটা িসংহ এেস তােক হ যা করল।

৩৭ রথম ভাববাদী তখন আর এক যি র কােছ িগেয় তােক আঘাত করেত লাগল।
এই যি আঘাত কের ভাববাদীেক আহত করেল, ৩৮ ভাববাদী একিট কাপেড় মখু ঢাকেলন। এর ফেল কউ সই

ভাববাদীেক িচনেত পারিছল না। সই ভাববাদী পেথর ধাের রাজার যাওয়ার অেপ ায় বেস থাকেলন। ৩৯ রাজা এেল সই
ভাববাদী তাঁেক বলেলন, “আিম যখন যেু িগেয়িছলাম তখন আমােদর দেলর একজন এক শ স যেক িনেয় এেস আমােক
তােক পাহারা িদেত বেল। স বেলিছল, ‘এেক পাহারা দাও। যিদ ও পািলেয় যায় তাহেল তামােক ওর বদেল রাণ িদেত
হেব, আর না হেল ৭৫ পাউ েপা জিরমানা িদেত হেব।’ ৪০ িক ভা যবশত: আিম তখন অ য কােজ য থাকায় শ
সনািট পািলেয় যায়।”

ই রােয়েলর রাজা উ র িদেলন, “তিুম বলেছা তিুম িবপ দলীয় এক সনােক পািলেয় যেত দওয়ার দােষ দাষী। এবার
িক হেব তা তা তিুম জােনাই। ঐ সনািটর কথা মেতাই তামায় কাজ করেত হেব।”

৪১ তখন সই ভাববাদী তাঁর মখু থেক কাপড় সরােল ই রােয়েলর রাজা দেখ বঝুেত পারেলন য িতিন একজন ভাববাদী।
৪২ সই ভাববাদী রাজােক বলেলন, “ রভু বেলেছন, ‘আিম যােক হ যা করার িনেদশ িদেয়িছলাম তিুম তােক মিু িদেয়ছ।
তাই তামায় তার জায়গা িনেত হেব। তামার মতৃু্য হেব। আর তামার রজারা তামার শ র জায়গা নেব এবং তারাও
মারা যােব।’”

৪৩ রাজা তখন িচি ত ও ঃিখত মেন শমিরয়ায় তাঁর বািডে়ত িফের এেলন।

নােবাত এর রা াে ত

২১ ১ শমিরয়ায় রাজা আহােবর রাজ রাসােদর কােছই একটা রা াে ত িছল। িযি রেয়েল নােবাত নােম এক যি
িছল এই েতর মািলক। ২ এক িদন রাজা আহাব নােবাতেক বলেলন, “আমােক তামার তটা িদেয় দাও, আিম

সিজর বাগান করেবা। তামার তটা আমার রাজ রাসােদর কােছ। আিম তামােক এর বদেল আেরা ভাল রা া ত দব।
িকংবা তিুম যিদ চাও আিম তটা িকেনও িনেত পাির।”

৩ নােবাত বলল, “এ আমার বংেশর জিম। আিম আপনােক কােনা মেতই িদেত পারব না।”
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৪ নােবােতর কথায় ও ুধ আহাব তখন বািড় িফের গেলন। িযি রেয়েলর এই যি র কথা িতিন কানভােবই মেন
িনেত পারিছেলন না। নােবাত বলল য স তার পিরবােরর জিম দেব না। আহাব িবছানায় েয় পডে়লন, মখু ঘিুরেয় রাখেলন
এবং খেত অ বীকার করেলন।

৫ আহােবর রী ঈেষবল িগেয় িজে স করেলন, “ তামার িক হেয়েছ? খেল না কন?”
৬ আহাব বলেলন, “আিম িযি রেয়েলর নােবাতেক ওর জিমটা আমায় িদেয় িদেত বেলিছলাম। তার বদেল ওেক পেুরা দাম

িদেত বা আেরকটা জিম িদেত আিম রািজ আিছ। িক নােবাত আমােক ওর জিম দেব না বেল িদেয়েছ।”
৭ ঈেষবল বলল, “তিুম ই রােয়েলর রাজা। িবছানা ছেড় উেঠ িকছ ু খাও, দখেব তাহেলই অেনক ভাল লাগেব। নােবােতর

জিম আিম তামায় দব।”
৮ এরপর ঈেষবল আহােবর সীলেমাহর িদেয় তাঁর বকলেম কেয়কটা িচিঠ িলেখ নােবাত য শহের বাস করত সখানকার

রবীণেদর পািঠেয় িদেলন। ৯ ঈেষবল িলখেলন:
“একিট উপবােসর িদন ঘাষণা ক ন যিদন কউ কােনা খাওয়া-দাওয়া করেব না। তারপর শহেরর সম লাকেক একটা
বঠেক ডাকুন। সখােন আমরা নােবােতর স েক আেলাচনা করব। ১০ িকছ ু লাকেক জাগাড় ক ন যারা নােবােতর

নােম িম যা কথা বলেব। তারা বলেব তারা নােবাতেক রাজা ও ঈ বেরর িব ে কথা বলেত েনেছ। এরপর নােবাতেক
শহেরর বাইের িনেয় িগেয় পাথর ছ ুঁেড় মের ফলনু।”
১১ িযি রেয়েলর রবীণ ও গ যমা য যি রা এই িনেদশ পালন করেলন। ১২ তারা একিট উপবােসর িদেনর কথা ঘাষণা

করেলন যিদন কউ িকছ ু খেত পারেব না। সিদন তাঁরা সম লাকেদর িনেয় এক বঠক ডাকেলন। তাঁরা সম লােকর
সামেন নােবাতেক একিট িবেশষ জায়গায় ািপত করেলন। নােবাতেক সখােন লাকেদর সামেন কাঠগডা়য় দাঁড় করােনার পর
১৩ জন লাক বলল য তারা নােবাতেক রাজা ও ঈ বেরর িব ে কথা বলেত েনেছ। তখন লাকরা নােবাতেক শহেরর
বাইের িনেয় িগেয় পাথর ছ ুঁেড় ছ ুঁেড় মের ফলল। ১৪ তারপর নতারা ঈেষবলেক খবর পাঠােলন, “নােবাতেক হ যা করা
হেয়েছ।”

১৫ ঈেষবল যখন এখবর পেলন িতিন আহাবেক বলেলন, “নােবাত মারা িগেয়েছ। তিুম য তটা চেয়িছেল, তা এবার
িনেয় িনেত পার।” ১৬ আহাব তখন িগেয় সই রা ার ত িনেজর জ য দখল করেলন।

১৭ এ সময় রভু িতে রর ভাববাদী এিলয়েক শমিরয়ায় নােবােতর রা ার েত িগেয় আহােবর সে দখা করেত িনেদশ
িদেলন। ১৮–১৯ িতিন বলেলন, “আহাব ঐ ত িনেজর জ য দখল করেত িগেয়েছন। ওেক িগেয় বল, ‘আহাব তিুম নােবাতেক
হ যা কের এখন ওর জিম দখল করছ। তাই আিম তামায় শাপ িদলাম য জায়গায় নােবােতর মতৃু্য হেয়েছ সই একই জায়গায়
তামারও মতৃু্য হেব। যসব কুকুর নােবােতর র চেট খেয়েছ তারা ঐ একই জায়গায় তামারও র চেট খােব।’”

২০ এিলয় তখন আহােবর সে দখা করেত গেলন। আহাব এিলয়েক দখেত পেয় বলেলন, “তিুম আবার আমার িপছ ু
িনেয়ছ। তিুম তা সব সময়ই আমার িবেরািধতা কেরা।”

এিলয় উ র িদেলন, “ যাঁ, আিম আবার তামােক খুঁেজ বার কেরিছ। তিুম আজীবন রভরু িব ে পাপ আচরণ কের
কাটােল। ২১ তাই রভু তামােক জািনেয়েছন, ‘আিম তামায় বংস করব। আিম তামােক ও তামার পিরবােরর সম পু ষেক
হ যা করব। ২২ তামার পিরবােরর দশাও নবােটর পু র যারিবয়ােমর পিরবােরর মেতা হেব। িকংবা রাজা বাশার পিরবােরর
মেতা। এই ই পিরবারই পেুরাপিুর বংস হেয় গেছ। আিম একাজ করব কারণ আিম তামার যবহাের হেয়িছ। তিুম
ই রােয়েলর লাকেদর পাপ আচরেণর কারণ।’ ২৩ রভু আেরা বলেলন, ‘কুকুররা তামার রী ঈেষবেলর দহ িযি রেয়ল
শহেরর পেথ িছঁেড় খােব। ২৪ তামার পিরবােরর য সম লােকর শহের মতৃু্য হেব তােদর মতৃেদহ কুকুর খােব আর মােঠঘােট
যারা মারা যােব তােদর মতৃেদহ িচল শকুিনেত ঠাকরােব।’”

২৫ আহােবর মেতা এেতা বশী অপরাধ বা পাপ আেগ কউ কেরন িন। তাঁর রী ঈেষবলই তাঁেক এসব কিরেয়িছেলন।
২৬ আহাব ইেমারীয়েদর মেতাই কােঠর মিূ পজূা করার মেতা জঘ য পাপ আচরণ কেরিছেলন। এই অপরােধর জ যই রভু
ইেমারীয়েদর ভখূ িনেয় তা ই রােয়লীয়েদর িদেয়িছেলন।

২৭ এিলয়র কথা শষ হেল আহােবর খবুই ঃখ হল। িতিন তাঁর শাক রকােশর জ য পিরেধয় ব র িছঁেড় ফলেলন।
তারপর শাক রকােশর পাশাক গােয় িদেলন। খাওয়া-দাওয়া কের ঃিখত ও শাকস আহাব ঐ পাশােকই ঘেুমােত গেলন।

২৮ রভু তখন ভাববাদী এিলয়েক বলেলন, ২৯ “আিম দখেত পাি আহাব আমার সামেন িবনীত হেয়েছ। তাই আিম ওর
জীব শায় কােনা সংকেটর সিৃ না কের ওর ছেল রাজা না হওয়া পয অেপ া করব। তারপর আিম আহােবর বংেশর ওপর
িবপদ ঘিনেয় তলুব।”
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মীখায় আহাবেক সতক কের িদেলন

২২ ১ পরবতী বছর ই রােয়ল ও অরােমর মে য শাি বজায় িছল। ২ তারপর ততৃীয় বছেরর মাথায় িযহদূার রাজা
িযেহাশাফট ই রােয়েলর রাজা আহােবর সে দখা করেত গেলন।

৩ এসময় আহাব তাঁর রাজকমচারীেদর বলেলন, “মেন আেছ অরােমর রাজা িগিলয়েদর রােমাৎ আমােদর কাছ থেক
িনেয়িছেলন? রােমাৎ িফিরেয় নবার জ য আমরা িকছ ু কিরিন কন? রােমােত আমােদরই থাকা উিচৎ ।” ৪ আহাব তখন রাজা
িযেহাশাফটেক িজে স করেলন, “আপিন িক অরােমর সনাবািহনীর সে যু করার জ য আমােদর সে রােমােত যাগ
দেবন?”

িযেহাশাফট বলেলন, “অব যই। আমার সনাবািহনী ও ঘাডা় আপনার স যদেলর সে যাগ দবার জ য র ত। ৫ িক
রথেম এ িবষেয় আমরা রভরু পরামশ নব।”

৬ তখন আহাব ভাববাদীেদর এক বঠক ডাকেলন। সই বঠেক রায় ৪০০ ভাববাদী যাগ িদেলন। আহাব তােদর িজে স
করেলন, “আিম িক রােমােত অরােমর সনাবািহনীর িব ে যু করেত যাব, নািক আিম উপযু সমেয়র জ য অেপ া করব?”

ভাববাদীরা বললেন, “আপিন এখনই িগেয় যু ক ন। রভু আপনার সহায় হেয় আপনােক িজতেত সাহা য করেবন।”
৭ িক িযেহাশাফট তােদর বলেলন, “এখােন িক রভরু অ য কান ভাববাদী উপি ত আেছন? তাহেল আমােদর তাঁেকও

ঈ বেরর মতামত স েক িজে স করা উিচৎ ।”
৮ রাজা আহাব বলেলন, “িযে র পু র মীখায় নােম ভাববাদী এখােন আেছন। আিম তাঁেক পছ কির না কারণ যখনই িতিন

রভরু কথা বেলন কখনও আমার স েক ভােলা কােনা কথা বেলন না।”
িযেহাশাফট বলেলন, “মহারাজ আহাব, আপনার মেুখ একথা শাভা পায় না।”
৯ তখন রাজা আহাব রাজকমচারীেদর একজনেক িগেয় মীখায়েক খুঁেজ বার করেত বলেলন।
১০ স সময় জন রাজাই তাঁেদর রাজকীয় পির দ পেরিছেলন। তাঁরা শমিরয়ায় ঢাকার দরজার কােছ িবচার কে রাজ

িসংহাসেন বেসিছেলন। সম ভাববাদীরা তাঁেদর সামেন দাঁিডে়য় ভাববাণী করিছেলন। ১১ সখােন কনানীর পু র িসিদিকয় নােম
এক ভাববাদী িছেলন। িসিদিকয় িকছ ু লাহার িশং বািনেয় আহাবেক বলেলন, “ রভু বেলেছন, ‘অরােমর সনাবািহনীর িব ে
যু করার সময় তিুম এই িশং েলা যবহার করেল ওেদর যেু হারােত ও বংস করেত পারেব।’” ১২ অ য সম ভাববাদীরাও
িসিদিকয়র কথার সে একমত হেলন। ভাববাদীরা বলেলন, “আপনার সনাবািহনীর এবার যা রা করা উিচৎ । রােমােত

রভরু সহায়তায় আপনার সনাবািহনী অরােমর স য দেলর িব ে অব যই জয়লাভ করেব।”
১৩ এসব যখন হি ল, য রাজকমচারী মীখােয়র খাঁেজ িগেয়িছল স মীখায়েক খুঁেজ বার কের বলল, “ দখ সম

ভাববাদীরাই বেলেছন মহারাজ যেু জয়লাভ করেবন। আিম তামােক আেগই বেল িদি , স কথায় সায় দওয়াই িক
সব চেয় িনরাপদ।”

১৪ িক মীখায় বলল, “না! আিম রিত া কেরিছ য ঐ বিরক শি র বেল রভু আমায় িদেয় যা বলােবন আিম তাই
বলব।”

১৫ মীখায় তখন িগেয় রাজা আহােবর সামেন দাঁডা়েল রাজা তাঁেক র করেলন, “মীখায় আিম ও রাজা িযেহাশাফট িক
সি িলত সনাবািহনী িনেয় এখন রােমােত অরােমর স যদেলর িব ে যু যা রা করেত পাির?”

মীখায় বলল, “িন য়ই! আপনারা জেন িগেয় এখন যু করেল, রভু আপনােদর িজতেত সাহা য করেবন।”
১৬ আহাব বলেলন, “মীখায় আপিন মােটই দববাণী করেছন না। আপিন িনেজর কথা বলেছন। আমােক সি য কথা বলনু।

আপনােক কত বার বলেবা? আপিন আমােক রভরু অিভমত জানান।”
১৭ অগ যা মীখায় বলল, “আিম দখেত পাি , িক ঘটেত চেলেছ। ই রােয়েলর সনাবািহনী পিরচালনার যা য

লােকর অভােব এক পাল মেষর মেতা ছিডে়য় পডে়ব। রভু বলেছন, ‘এেদর কােনা যা য সনাপিত নই। যু না কের
এেদর বািড় িফের যাওয়া উিচৎ ।’”

১৮ আহাব তখন িযেহাশাফটেক বলেলন, “ দখেলন! আপনােক আেগই বেলিছলাম। এই ভাববাদী আমার স েক কখনও
ভাল কথা বেল না। এমন কথা বেল যা আিম নেত চাই না।”

১৯ িক মীখায় তখন রভরু অিভমত য কের বেল চেলেছ, “ শােনা! আিম বচে রভেুক তাঁর িসংহাসেন বেস থাকেত
দখেত পাি । দূতরা তাঁর পােশ দাঁিডে়য়। ২০ রভু বেলেছন, ‘ তামােদর দূতেদর মে য কউ িক রাজা আহাবেক রেলািভত

করেত পারেব?’ আিম চাই আহাব রােমােত অরােমর সনাবািহনীর িব ে যু ক ন। তাহেল ও িনহত হেব। দূতরা িক করেব
স িবষেয় সহমত হেত পারেলা না। ২১ শষ পয এক দূত বলল, ‘আিম পারব রাজা আহাবেক রভািবত করেত।’ ২২ রভু
র করেলন, ‘িকভােব তিুম এই কাজ করেব?’ দূত উ র িদেলন, ‘আিম যাব ও সম ভাববাদীেদর মেুখ িম যাবাদী আ া

হব।’ তখন রভু বললেন, ‘উ ম র াব! যাও, িগেয় রাজা আহােবর ওপর তামার চাতরুী দখাও। তিুম সফল হেব।’”
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২৩ মীখায় তার গ শষ কের বলল, “তার মােন এখােনও িঠক একই কা খানাই ঘেটেছ। রভু আপনার ভাববাদীেদর িদেয়
আপনার কােছ িমে য কথা বিলেয়েছন। রভু িনেজই আপনার ওপর েযাগ ঘিনেয় তালার যব া কেরেছন।”

২৪ তখন ভাববাদী িসিদিকয় িগেয় মীখােয়র মেুখ আঘাত কের বলল, “তিুম িক সি যই িব বাস কেরা য ঈ বেরর মতা
আমােক ছেড় গেছ এবং রভু এখন তামার মখু িদেয় কথা বলেছন?”

২৫ মীখায় উ র িদল, “শী রই িবপদ ঘিনেয় আসেছ। তিুম তখন িগেয় একটা ছা ঘের লিুকেয় বঝুেত পারেব, আিমই
সি য কথা বেলিছ।”

২৬ তখন রাজা আহাব তাঁর এক কমচারীেক, মীখায়েক র ার করার িনেদশ িদেয় বলেলন, “ওেক র ার কের আেমােনর
শাসনকতা রাজপু র যায়ােশর কােছ িনেয় যাও। ২৭ ওেদর বলেলন মীখায়েক কারাগাের ব কের রাখেত। জল আর িট ছাডা়
যন ওেক আর িকছ ু খেত না দওয়া হয়। আিম যু থেক বািড় িফের না আসা পয ওেক এভােব আটেক রেখা।”

২৮ মীখায় তখন িচৎকার কের বলল, “আিম িক বেলিছ তামরা সকেলই েনছ। রাজা আহাব তিুম যিদ যু থেক বঁেচ িফের
আস তাহেল সবাই জানেব য ঈ বর কখেনাই আমার মে য িদেয় কথা বেলন িন।”

রােমাৎ িগিলয়েত যু
২৯ তারপের রাজা আহাব ও রাজা িযেহাশাফট রােমােত অরােমর রাজার িব ে যু করেত গেলন। ৩০ তারপর রাজা আহাব,

রাজা িযেহাশাফটেক বলেলন, “আমরা যেু র জ য তরী হব। আিম এমন পাশাক পরেবা যােত বাঝা না যায় য আিম রাজা।
িক আপিন আপনার রাজকীয় পাশাক প ন, যােত বাঝা যায় আপিন রাজা।” তারপর ই রােয়েলর রাজা সাধারণ পাশােক
িতিন রাজা নন এভােব যু করেলন।

৩১ অরােমর রাজার রথবািহনীেত ৩২ জন সনাপিত িছল। রাজা এই ৩২ জন সনাপিতেদর ই রােয়েলর রাজােক খুঁেজ
বার করার জ য িনেদশ িদেয়িছেলন। িতিন তােদর রাজােক হ যা করেত বলেলন। ৩২ যেু র সময় এইসব সনাপিতরা রাজা
িযেহাশাফটেক দেখ ভাবেলন িতিনই বিুঝ ই রােয়েলর রাজা। তারা তখন িযেহাশাফটেক হ যা করেত গেল িতিন চঁচােত

করেলন। ৩৩ সনাপিতরা দখল িতিন রাজা আহাব নন, তাই তাঁরা তাঁেক হ যা করল না।
৩৪ িক একজন সনা কােনা িকছ ুল ্য না কেরই বাতােস একটা তীর ছ ুঁডে়লা, সই তীর িগেয় ই রােয়েলর রাজা আহােবর

গােয় লাগল। তীরটা একটা ছা জায়গায় বেমর না ঢাকা অংেশ িগেয় লেগিছল। রাজা আহাব তখন তাঁর রেথর সারথীেক
বলেলন, “আমার গােয় তীর লেগেছ। যু ে র থেক রথ বাইের িনেয় চল।”

৩৫ এিদেক ই সনাবািহনী যু কের যেত লাগল। রাজা আহাব তাঁর রেথ কাত হেয় পেড় অরােমর সনাবািহনীর িদেক
দখিছেলন। তাঁর র গিডে়য় পেড় রেথর তলা িভেজ িগেয়িছল। িবেকেলর িদেক িতিন মারা গেলন। ৩৬ সযূাে র সময়

ই রােয়েলর সনাবািহনীর সবাইেক তােদর িনেজেদর শহের িফের যেত বলা হল।
৩৭ এইভােব রাজা আহােবর মতৃু্য হল। িকছ ু লাক তাঁর দহ শমিরয়ায় িনেয় গেলন, তাঁেক সখােন কবর দওয়া হল।

৩৮ লাকরা শমিরয়ায় একটা ডাবায় রথ থেক আহােবর র ধেুয় পির ার করল। গিণকারা সই জেল ান করল। কুকুররাও
রথ থেক আহােবর র চেট চেট খল। রভু য রকম বেলিছেলন সম ঘটনা িঠক সভােবই ঘটল।

৩৯ আহাব তাঁর শাসনকােল যা িকছ ুকেরিছেলন স সবই ই রােয়েলর রাজােদর ইিতহাস রে িলিপব আেছ। এই রে
আহাব িকভােব হািতর দাঁত িদেয় তাঁর রাজ রাসাদ সািজেয় িছেলন স কথা ছাডা়ও আহােবর বানােনা শহর িলর স েকও
লখা আেছ। ৪০ আহােবর মতৃু্যর পর তাঁেক তাঁর পবূপু ষেদর সে সমািধ করা হল। তাঁর পু র অহিসয় তাঁর পের রাজা

হেলন।

িযহদূার রাজা িযেহাশাফট
৪১ আহােবর ই রােয়েল রাজে বর চতথু বছের িযেহাশাফট িযহদূার রাজা হেয়িছেলন। িযেহাশাফট িছেলন আসার পু র।

৪২ পঁয়ি রশ বছর পের িযহদূার রাজা হবার পর িতিন জ শােলেম ২৫ বছর রাজ ব কেরিছেলন। িযেহাশাফেটর মা িছেলন
িশি হর ক যা অসবূা। ৪৩ িযেহাশাফট তাঁর িপতার মেতা সৎ পেথ থেক রভরু সম িনেদশ মেন চেলিছেলন। তেব িতিন
িবধমী মিূ িলর উ ান েলা ভাে ন িন। লাকরা স সব জায়গায় প বিল ছাডা়ও ধপূধেূনা িদত।

৪৪ িযেহাশাফট ই রােয়েলর রাজার সে শাি চিু কেরিছেলন। ৪৫ িযেহাশাফট খবুই সাহসী িছেলন এবং অেনক যেু
লডা়ই কেরিছেলন। িতিন যা যা কেরিছেলন, িযহদূার রাজােদর ইিতহাস রে তা িলিপব আেছ।

৪৬ য সম নর-নারী গিণকাবিৃ অবল বন করত িযেহাশাফট তােদর ধম ান ছেড় চেল যেত বা য কেরিছেলন। এই
সম নর-নারী তাঁর িপতা আসার রাজ ব কােল ঐসব ধম ােন িছল।

৪৭ এসমেয় ইেদােম কােনা রাজা িছল না। িযহদূার রাজা সখানকার শাসন কাজ চালনার জ য একজন রােদিশক
শাসনকতােক বেছ িনেয়িছেলন।
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৪৮ রাজা িযেহাশাফট িকছ ু মালবাহী জাহাজ বািনেয়িছেলন। িতিন চেয়িছেলন এই সম জাহাজ ওফীের িগেয় সখান থেক
সানা িনেয় আসেব। িক ওফীের যাবার আেগই দেশরই ব ের ইৎ িসেয়ান- গবের এইসব জাহাজ বংস কের দওয়া হয়।

৪৯ ই রােয়েলর রাজা অহিসয় তখন িনেজর িকছ ু নািবকেক িযেহাশাফেটর জাহােজ তাঁর নািবকেদর সে কাজ করার জ য
পাঠােত চেয়িছেলন। িক িযেহাশাফট অহিসেয়র এই সাহা য র যা যান কেরিছেলন।

৫০ িযেহাশাফেটর মতৃু্যর পর তাঁেক দায়দূ নগরীেত তাঁর পবূপু ষেদর সে িচর িন রায় সমািধ করা হল। এরপর রাজা
হেলন তাঁর পু র িযেহারাম।

ই রােয়েলর রাজা অহিসয়
৫১ িযহদূার রাজা িযেহাশাফেটর রাজে বর ১৭ বছের আহােবর পু র অহিসয় ই রােয়েলর রাজা হেয়িছেলন। অহিসয় ২

বছর শমিরয়ায় রাজ ব কেরিছেলন। ৫২ অহিসয় তাঁর িপতা আহাব, মাতা ঈেষবল ও নবােটর পু র যারিবয়ােমর মেতাই
রভরু িব ে যাবতীয় পাপ আচরণ কেরন। এই সম শাসকরাই ই রােয়লেক আেরা পােপর িদেক ঠেল িনেয় িগেয়িছেলন।

৫৩ অহিসয় তাঁর িপতার মেতাই বাল মিূ র পজূা করেতন। ফেল রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর, খবুই হেয়িছেলন। এর আেগ
িতিন তাঁর িপতার ওপর য রকম হেয়িছেলন, অহিসেয়র রিতও িতিন িঠক স রকমই হন।
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