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1 രാജാക്കന്മാർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
പുസ്തകത്തിെല രചയിതാവ് ആെരന്ന്
വ്യക്തമല്ല. ചില വ്യാഖ്യാതാക്കള് എ്രസാ,
െയഹസ്േകല് യിെരമ്യാവു എന്നിവരുെട
േപരുകൾ അഭി്രപായെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം
ഏതാണ്ട് 400 വർഷെത്ത കാലയളവാണ്
ഈ പുസ്തകത്തിന് ഉള്ളത് മറ്റ പല
ചരി്രതേരഖകള െടയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
പുസ്തകം സമാഹരിക്കെപ്പട്ടത് പുസ്തകത്തിെല
സാഹിത്യൈശലി ്രപേമയത്തിെന്റ വിന്യാസം
എന്നിവ പഠിച്ചാല് ഈ പുസ്തകം സമാഹരിച്ചത്
പലരല്ല ഒരു വ്യക്തിയാെണന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു 590-538.
പുസ്തകത്തിെന്റ രചനാകാലത്ത് ഒന്നാമെത്ത
ൈദവാലയം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഇ്രസാേയൽജനം, മറ്റ വായനക്കാർ.
ഉേദ്ദശം
ശമുേവലിെന്റ ഒന്നും രണ്ടും പുസ്തകങ്ങള െട
തുടർച്ചയായി ദാവീദിെന്റ മരണേശഷം
ശേലാേമാെന്റ ഭരണകാല ചരി്രതമാണ് ഇതിെല
്രപതിപാദ്യം. പുസ്തകത്തിന് െറചരി്രതംഏകീകൃത
യി്രസാേയലില് തുടങ്ങി യി്രസാേയൽ എന്നും
യഹൂദ എന്നും രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കെപ്പട്ട
സാഹചര്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. എ്രബായ



1 രാജാക്കന്മാർ 1:1 ii 1 രാജാക്കന്മാർ 1:6

ൈബബിളിൽ രാജാക്കൻമാരുെട ഒന്നും രണ്ടും
പുസ്തകങ്ങൾഒറ്റപുസ്തകമാണ.്

്രപേമയം
േവര് പിരിയല ്
സംേക്ഷപം
1. ശേലാേമാെന്റ ഭരണകാലം — 1:1-11:43
2. രാജ്യം വിഭജിക്കെപ്പടുന്നു — 12:1-16:34
3.ഏലിയാവുംആഹാബും — 17:1-22-53

1 ദാവീദ് രാജാവ് വൃദ്ധനും ്രപായം
െചന്നവനുമായേപ്പാള ് അവർ അവെന
കമ്പിളി പുതപ്പിച്ചിട്ട ം കുളിർ മാറിയില്ല.
2 ആകയാൽ അവെന്റ ഭൃത്യന്മാർ അവേനാട്
“യജമാനനായ രാജാവിനുേവണ്ടി കന്യകയായ
ഒരു യുവതിെയ ഞങ്ങൾ അേന്വഷിക്കെട്ട;
അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ ശു്രശൂഷിക്കയും,
അങ്ങയുെട കുളിർ മാേറണ്ടതിന് തിരുമാർവ്വിൽ
കിടക്കയും െചയ്യെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 3അങ്ങെന
അവർ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു യുവതിക്കുേവണ്ടി
യി്രസാേയൽേദശെത്തല്ലായിടവും അേന്വഷിച്ച ;
ശൂേനംകാരത്തി അബീശഗിെന കണ്ട്,
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 4 ആ
യുവതി അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു; അവൾ
രാജാവിെന പരിചരിക്കുകയും ശു്രശൂഷിക്കയും
െചയ്തു; എന്നാൽ രാജാവ് അവെള
പരി്രഗഹിച്ചില്ല. 5 അനന്തരം ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ
മകൻ അേദാനീയാവ് നിഗളിച്ച് “ഞാൻ
രാജാവാകും” എന്ന് പറഞ്ഞ് രഥങ്ങെളയും
കുതിരേച്ചവകെരയും,തനിക്ക്മുമ്പായിഓടുവാൻ
അമ്പത് അകമ്പടികെളയും ഒരുക്കി 6 “നീ
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ഇങ്ങെന െചയ്തത് എന്ത?്” എന്ന് അവെന്റ
അപ്പൻ ഒരിക്കലും അവെന ശാസിച്ചിരുന്നില്ല;
അവനും ബഹുസുന്ദരനായിരുന്നു. അവൻ
ജനിച്ചത് അബ്ശാേലാമിനു േശഷം ആയിരുന്നു.
7അവൻ െസരൂയയുെട മകൻ േയാവാബിേനാടും
പുേരാഹിതനായ അബ്യാഥാരിേനാടും
ആേലാചിച്ച ; ഇവർ അേദാനീയാവിെന
തുണക്കുകയും സഹായിക്കുകയും െചയ്തു.
8 എന്നാൽ പുേരാഹിതനായ സാേദാക്ക,്
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ,്
്രപവാചകനായ നാഥാൻ, ശിെമയി,
േരയി, ദാവീദിെന്റ വീരന്മാർ എന്നിവർ
അേദാനീയാവിെന്റ പക്ഷം േചർന്നിരുന്നില്ല.
9 അേദാനീയാവ് ഏൻ-േരാേഗലിന് സമീപത്ത്,
േസാേഹെലത്ത് എന്ന കല്ലിനരിെക
ആടുമാടുകെളയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങെളയും
അറുത്തു; രാജകുമാരന്മാരായ തെന്റ
സകലസേഹാദരന്മാെരയും രാജഭൃത്യന്മാരായ
എല്ലാ െയഹൂദാപുരുഷന്മാെരയും ക്ഷണിച്ച .
10 എങ്കിലും നാഥാൻ്രപവാചകെനയും
െബനായാെവയും വീരന്മാെരയും തെന്റ
സേഹാദരൻ ശേലാേമാെനയും അവൻ
ക്ഷണിച്ചില്ല. 11അനന്തരം നാഥാൻ ശേലാേമാെന്റ
അമ്മയായ ബത്ത്-േശബേയാട് പറഞ്ഞത:്
ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ മകനായ അേദാനീയാവ്
രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ േകട്ടില്ലേയാ?
നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ് ഈ വിവരം
അറിഞ്ഞിട്ട മില്ല. 12ആകയാൽവരിക; നിെന്റയും
നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാെന്റയും ജീവൻ
രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്ഞാൻനിനക്ക് ഒരുആേലാചന
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പറഞ്ഞുതരാം. 13 നീ ദാവീദ് രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് ഇ്രപകാരം പറേയണം
“യജമാനനായ രാജാേവ, നിെന്റ മകനായ
ശേലാേമാൻ എനിക്ക് േശഷം രാജാവായി വാണ്
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന് നീ
അടിയേനാട് സത്യം െചയ്തില്ലേയാ? പിെന്ന
അേദാനീയാവ് രാജാവായിവാഴുന്നത്എന്ത”്എന്ന്
അവേനാട് േചാദിക്ക. 14നീഅവിെട രാജാവിേനാട്
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന,
ഞാനും നിെന്റ പിന്നാെല വന്ന് നിെന്റ വാക്ക്
ഉറപ്പിച്ച െകാള്ളാം. 15 അങ്ങെന ബത്ത്-
േശബ പള്ളിയറയിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചന്നു; രാജാവ് വേയാധികനായിരുന്നു;
ശൂേനംകാരത്തി അബീശഗ് രാജാവിന് ശു്രശൂഷ
െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. 16 ബത്ത-്േശബ
കുനിഞ്ഞ് രാജാവിെന നമസ്കരിച്ച “നിനക്ക്
എന്ത് േവണം”എന്ന് രാജാവ് േചാദിച്ച . 17അവൾ
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് എെന്റയജമാനേന, നിെന്റ
മകൻ ശേലാേമാൻ എനിക്ക് േശഷം രാജാവായി
വാണ് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും എന്ന്
നീ നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
ഈ ദാസിേയാട് സത്യം െചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ.
18 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അേദാനീയാവ്
രാജാവായിരിക്കുന്നു; എെന്റ യജമാനനായ
രാജാവ് ഈ കാര്യം അറിയുന്നതുമില്ല.
19 അവൻ അനവധി കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച
മൃഗങ്ങെളയും ആടുകെളയും യാഗം കഴിച്ച ;
രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിെനയും േസനാധിപതി
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േയാവാബിെനയും ക്ഷണിച്ച ; എങ്കിലും നിെന്റ
ദാസനായ ശേലാേമാെന അവൻ ക്ഷണിച്ചില്ല.
20 യജമാനനായ രാജാേവ, അങ്ങയുെട േശഷം
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടത് ആെരന്ന്
അറിയിേക്കണ്ടതിന് എല്ലാ യി്രസാേയലിെന്റയും
കണ്ണ് നിെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
21 അല്ലാത്തപക്ഷം, യജമാനനായ രാജാവ്
തെന്റ പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല ഈ
േലാകം വിട്ട പിരിയുംേപാള ്, ഞാനും എെന്റ
മകൻ ശേലാേമാനും കുറ്റക്കാരായിരിക്കും.
22 അവൾ രാജാവിേനാട് സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന നാഥാൻ ്രപവാചകൻ
വന്നു 23 ‘നാഥാൻ ്രപവാചകൻ വന്നിരിക്കുന്നു’
എന്ന് അവർ രാജാവിെന അറിയിച്ച ; അവൻ
രാജസന്നിധിയിൽെചന്ന് രാജാവിെനസാഷ്ടാംഗം
നമസ്കരിച്ച . 24 നാഥാൻ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“യജമാനനായ രാജാേവ, അേദാനീയാവ്
രാജാവായി വാണ് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിക്കും” എന്ന് നീ കല്പിച്ചിട്ട േണ്ടാ? 25അവൻ
ഇന്ന് അനവധി കാളകെളയും തടിപ്പിച്ച
മൃഗങ്ങെളയും ആടുകെളയും യാഗം
കഴിച്ച,് രാജകുമാരന്മാെരെയാെക്കയും
േസനാധിപതിമാെരയും പുേരാഹിതനായ
അബ്യാഥാരിെനയും ക്ഷണിച്ച ; അവർ
അവെന്റ മുമ്പാെക ഭക്ഷിച്ച് പാനംെചയ്ത:്
“അേദാനീയാരാജാേവ, ജയജയ” എന്ന്
ആർപ്പിടുന്നു. 26 എന്നാൽ അടിയെനയും
പുേരാഹിതനായ സാേദാക്കിെനയും
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാെവയും
നിെന്റ ദാസൻ ശേലാേമാെനയും അവൻ
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ക്ഷണിച്ചില്ല. 27 യജമാനനായ രാജാവിെന്റ
കാലേശഷം അങ്ങയുെട സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിേക്കണ്ടത് ആെരന്ന് അടിയങ്ങെള
അറിയിക്കാതിരിക്കയാൽ, ഈ കാര്യം
യജമാനനായ രാജാവിെന്റ കല്പനയാേലാ
നടന്നിരിക്കുന്നത?് 28 “ബത്ത്-േശബെയ
വിളിപ്പിൻ” എന്ന് ദാവീദ് രാജാവ് കല്പിച്ച .
അവൾ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്ന് രാജാവിെന്റ
മുമ്പാെക നിന്നു. 29 അേപ്പാൾ രാജാവ്
സത്യംെചയ്ത് പറഞ്ഞത:് “എെന്റ ജീവെന
സകലകഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വീെണ്ടടുത്തിരിക്കുന്ന
യേഹാവയാണ, 30 നിെന്റ മകനായ ശേലാേമാൻ
എെന്റ കാലേശഷം വാണ് എനിക്ക് പകരം
എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കും
എന്ന് ഞാൻ നിേന്നാട് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സത്യം െചയ്തതുേപാെല തേന്ന ഞാൻ ഇന്ന്
നിവർത്തിക്കും”. 31 അേപ്പാൾ ബത്ത-്േശബ
സാഷ്ടാംഗം വീണ് രാജാവിെന നമസ്കരിച്ച:്
“എെന്റ യജമാനനായ ദാവീദ് രാജാവ്
ദീർഘായുസ്സായിരിക്കെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
32 പിെന്ന ദാവീദ്: “സാേദാക് പുേരാഹിതെനയും
നാഥാൻ്രപവാചകെനയും െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാെവയും വിളിപ്പിൻ” എന്ന്
കല്പിച്ച . അവർ രാജസന്നിധിയിൽ െചന്നുനിന്നു.
33 രാജാവ് അവേരാട് കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ:
“നിങ്ങള െട യജമാനെന്റ ഭൃത്യന്മാെര
കൂട്ടിെക്കാണ്ട് എെന്റ മകൻ ശാേലാേമാെന
എെന്റ േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത് കയറ്റി താെഴ
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ഗീേഹാനിേലക്ക് െകാണ്ടുേപാകുവിൻ.
34 അവിെടെവച്ച് സാേദാക്പുേരാഹിതനും
നാഥാൻ്രപവാചകനും അവെന യി്രസാേയലിന്
രാജാവായിട്ട് അഭിേഷകം െചേയ്യണം; പിെന്ന
കാഹളം ഊതി: “ശേലാേമാൻരാജാേവ, ജയജയ”
എന്ന് േഘാഷിച്ച പറവിൻ. 35 അതിന് െറേശഷം
നിങ്ങൾ അവെന്റ പിന്നാെല വരുവിൻ; അവൻ
വന്ന് എെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന്
എനിക്ക് പകരം വാേഴണം; യി്രസാേയലിനും
െയഹൂെദക്കും രാജാവായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
അവെന നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു”. 36 അേപ്പാൾ
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ്
രാജാവിേനാട:് “ആേമൻ! യജമാനനായ
രാജാവിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയും
അങ്ങെന തേന്ന കല്പിക്കുമാറാകെട്ട.
37 യേഹാവ യജമാനനായ രാജാവിേനാടുകൂെട
ഇരുന്നതുേപാെല ശേലാേമാേനാടുംകൂെട
ഇരിക്കയും യജമാനനായ ദാവീദ് രാജാവിെന്റ
സിംഹാസനെത്തക്കാള ം അവെന്റ
സിംഹാസനെത്ത േ്രശഷ്ഠമാക്കുകയും
െചയ്യ മാറാകെട്ട” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
38 അങ്ങെന സാേദാക്പുേരാഹിതനും
നാഥാൻ്രപവാചകനും െയേഹായാദയുെട മകൻ
െബനായാവും േ്രകത്യരും േപ്ലത്യരും െചന്ന്
ദാവീദ് രാജാവിെന്റ േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത്
ശേലാേമാെന കയറ്റി ഗീേഹാനിേലക്ക്
െകാണ്ടുേപായി, 39 സാേദാക്പുേരാഹിതൻ
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ൈതലെക്കാമ്പ്
െകാണ്ടുെചന്ന് ശേലാേമാെന അഭിേഷകം
െചയ്തു.അവർകാഹളംഊതി,ജനെമാെക്കയും
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“ശേലാേമാൻരാജാേവ, ജയജയ” എന്ന്
േഘാഷിച്ച പറഞ്ഞു. 40 പിെന്ന ജനെമാക്കയും
അവെന്റ പിന്നാെല െചന്ന് കുഴലൂതി; അവർ
അത്യന്തം സേന്താഷിച്ച ; ഭൂമി പിളരുന്നു എന്ന്
േതാന്നുമാറ് അവർ അത്യന്തം േഘാഷിച്ച .
41 അേദാനീയാവും കൂെട ഉണ്ടായിരുന്ന സകല
വിരുന്നുകാരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുേമ്പാൾ
അത് േകട്ട . കാഹളനാദം േകട്ടേപ്പാൾ
േയാവാബ:് “പട്ടണം ഇളക്കുന്ന ഈ ആരവം
എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച . 42അവൻ സംസാരിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ തേന്ന അബ്യാഥാർ
പുേരാഹിതെന്റ മകൻ േയാനാഥാൻ വെന്നത്തി;
അേദാനീയാവ് അവേനാട് “േയാഗ്യനായ
പുരുഷാ അകത്തുവരിക; നല്ല വർത്തമാനം
െകാണ്ടുവന്നാലും”എന്ന്പറഞ്ഞു. 43േയാനാഥാൻ
അേദാനീയാേവാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത”്
നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ് രാജാവ്
ശേലാേമാെന രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
44 രാജാവ് സാേദാക് പുേരാഹിതെനയും
നാഥാൻ്രപവാചകെനയും െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാെവയും േ്രകത്യെരയും
േപ്ലത്യെരയും അവേനാടുകൂെട അയച്ച . അവർ
അവെന രാജാവിെന്റ േകാവർകഴുതപ്പ റത്ത്
കയറ്റി. 45 സാേദാക്പുേരാഹിതനും
നാഥാൻ്രപവാചകനും അവെന ഗീേഹാനിൽെവച്ച്
രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തിരിക്കുന്നു.
അവർ പട്ടണം മുഴങ്ങുമാറ് സേന്താഷിച്ച്
അവിെടനിന്ന് മടങ്ങിേപ്പായി. ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ
േകട്ട േഘാഷം. 46 അ്രതയുമല്ല, ശേലാേമാൻ
രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; 47 കൂടാെത
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രാജഭൃത്യന്മാരും നമ്മുെട യജമാനനായ ദാവീദ ്
രാജാവിെന അഭിവന്ദനം െചയ് വാൻ െചന്നു;
“നിെന്റ ൈദവം ശേലാേമാെന്റ നാമെത്ത നിെന്റ
നാമെത്തക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടവും അവെന്റ
സിംഹാസനെത്ത നിെന്റ സിംഹാസനെത്തക്കാൾ
േ്രശഷ്ഠവുംആക്കെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞു. 48 രാജാവ്
തെന്റ കട്ടിലിേന്മൽ നമസ്കരിച്ച്: “ഇന്ന് എെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ എെന്റ സന്തതി ഇരിക്കുന്നത്
എെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണ്മാൻ സംഗതി
വരുത്തിയ യി്രസാേയലിെന്റൈദവമായ യേഹാവ
സ്തുതിക്കെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
49 ഉടെന അേദാനീയാവിെന്റ വിരുന്നുകാർ
ഒെക്കയും ഭയെപ്പട്ട് എഴുേന്നറ്റ് ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വഴിക്ക് േപായി. 50അേദാനീയാവും
ശേലാേമാെന ഭയെപ്പട്ട് െചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകെള പിടിച്ച . 51 “അേദാനീയാവ്
ശേലാേമാൻരാജാവിെന ഭയെപ്പട്ടിരിക്കയാൽ
ശേലാേമാൻ രാജാവ് അടിയെന വാൾെകാണ്ട്
െകാല്ല കയില്ല എന്ന് ഇന്ന് എേന്നാട് സത്യം
െചയ്യെട്ട”എന്ന് പറഞ്ഞ്അവൻയാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകെള പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ശേലാേമാൻ
േകട്ട . 52അവൻ േയാഗ്യനായിരുന്നാൽ അവെന്റ
തലയിെലഒരു േരാമംേപാലുംനിലത്ത്വീഴുകയില്ല;
അവനിൽ കുറ്റം കണ്ടാേലാ അവൻ മരിേക്കണം
എന്ന് ശേലാേമാൻ കല്പിച്ച . 53 അങ്ങെന
ശേലാേമാൻ രാജാവ് ആളയച്ച് അവെന
യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി െകാണ്ടുവന്നു.
അവൻ വന്ന് ശേലാേമാൻരാജാവിെന
നമസ്കരിച്ച . ശേലാേമാൻ അവേനാട്: നിെന്റ
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വീട്ടിൽ െപായ്െക്കാൾകഎന്ന്കല്പിച്ച .

2
1 ദാവീദിെന്റ മരണകാലം അടുത്തേപ്പാൾ
അവൻ തെന്റ മകൻ ശേലാേമാേനാട് ഇ്രപകാരം
കല്പിച്ച : 2 “ഞാൻ സകലഭൂവാസികള െടയും
വഴിയായി േപാകുന്നു; അതുെകാണ്ട് നീ
ൈധര്യംപൂണ്ട് പുരുഷത്വം കാണിക്ക. 3 ‘നീ
എന്ത് െചയ്താലും എവിേടക്ക് തിരിഞ്ഞാലും
സകലത്തിലും നീ കൃതാർത്ഥനാേകണ്ടതിനും
നിെന്റ മക്കൾ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട എെന്റ മുമ്പാെക
സത്യത്തിൽ നടന്ന്, തങ്ങള െട വഴി സൂക്ഷിച്ചാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ രാജസ്ഥാനത്ത് ഇരിപ്പാൻ
ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാെതേപാകയില്ല
എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം താൻ ഉറപ്പിേക്കണ്ടതിനുമായി
4 േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല നിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട വഴികളിൽ നടന്ന്,
അവെന്റ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം വിധികള ം
സാക്ഷ്യങ്ങള ം ്രപമാണിച്ച,് അവെന്റ ആജ്ഞ
അനുസരിച്ച െകാൾക. 5കൂടാെത െസരൂയയുെട
മകൻ േയാവാബ് എേന്നാട് െചയ്തത് എെന്തന്ന്
നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ; യി്രസാേയലിെന്റ
രണ്ട് േസനാധിപന്മാരായ േനരിെന്റ മകൻ
അബ്േനരിെനയും േയെഥരിെന്റ മകൻ
അമാസെയയും െകാന്ന് സമാധാനകാലത്ത്
യുദ്ധരക്തം െചാരിഞ്ഞ,് തെന്റ അരക്കച്ചയിലും
കാലിെല െചരിപ്പിലുംആക്കിയേല്ലാ. 6ആകയാൽ
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നീ നിനക്ക് ലഭിച്ചജ്ഞാനം ഉപേയാഗിച്ച് അവെന്റ
നരെയ സമാധാനേത്താെട ശവക്കുഴിയിൽ
ഇറങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കരുത.് 7 എന്നാൽ
ഗിെലയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയുെട മക്കൾക്ക്
നീ ദയ കാണിേക്കണം; അവർ നിെന്റ
േമശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കെട്ട; നിെന്റ സേഹാദരൻ
അബ്ശാേലാമിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് ഞാൻ
ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ അവർ എനിക്ക്
സഹായകരായിരുന്നു. 8 ബഹൂരീമിെല
െബന്യാമീന്യനായ േഗരയുെട മകൻ ശിെമയി,
ഞാൻ മഹനയീമിേലക്ക് േപാകുന്ന ദിവസം
എെന്ന കഠിനമായി ശപിച്ച ; എങ്കിലും അവൻ
േയാർദ്ദാങ്കൽ എെന്ന എതിേരറ്റ് വന്നതുെകാണ്ട്
‘അവെന വാൾെകാണ്ട് െകാല്ല കയില്ല’
എന്ന് ഞാൻ യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
അവേനാട് സത്യംെചയ്തു. 9 എന്നാൽ
നീ അവെന കുറ്റവിമുക്തനാക്കരുത;് നീ
ബുദ്ധിമാനായതിനാൽ അവേനാട് എന്ത്
െചേയ്യണെമന്ന് നിനക്ക്അറിയാമേല്ലാ?;അവെന്റ
നരെയ രക്തേത്താെട ശവക്കുഴിയിേലക്ക്
അയക്കുക”. 10 പിെന്ന ദാവീദ് തെന്റ പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽഅവെനഅടക്കം െചയ്തു. 11 ദാവീദ്
യി്രസാേയലിൽ വാണകാലം നാല്പതു സംവത്സരം;
അവൻ െഹേ്രബാനിൽ ഏഴ് സംവത്സരവും
െയരൂശേലമിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സംവത്സരവും
വാണു.

12 ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു; അവെന്റ രാജത്വം
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സ്ഥിരമായിത്തീർന്നു. 13 എന്നാൽ ഹഗ്ഗീത്തിെന്റ
മകൻ അേദാനീയാവ് ശേലാേമാെന്റ അമ്മ
ബത്ത്-േശബെയ െചന്നുകണ്ടു; “നിെന്റ വരവ്
സമാധാനേത്താെടയാേണാ” എന്ന് അവൾ
േചാദിച്ചതിന്: “സമാധാനേത്താെട തേന്ന” എന്ന്
അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. 14 എനിക്ക് നിേന്നാട്
ഒരു കാര്യം പറവാനുണ്ട് എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു.
“പറക” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു. 15 അവൻ
പറഞ്ഞത:് “രാജത്വം എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു;
ഞാൻ വാേഴണെമന്ന് യി്രസാേയെലാെക്കയും
്രപതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ;
എന്നാൽ രാജത്വം മറിഞ്ഞ് എെന്റ സേഹാദരന്
ആയിേപ്പായി; യേഹാവയാൽ അത് അവന്
ലഭിച്ച . 16 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ ഞാൻ നിേന്നാട്
അേപക്ഷിക്കുന്ന ഈ കാര്യം തള്ളിക്കളയരുേത”.
“നീ പറക” എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു.
17 അേപ്പാൾ അവൻ: “ശൂേനംകാരത്തിയായ
അബീശഗിെന എനിക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് തരുവാൻ
ശേലാേമാൻരാജാവിേനാട് പറേയണേമ; അവൻ
നിെന്റ അേപക്ഷ തള്ളിക്കളകയില്ലേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 “ആകെട്ട; ഞാൻ നിനക്ക്
േവണ്ടി രാജാവിേനാട് സംസാരിക്കാം” എന്ന്
ബത്ത്-േശബ പറഞ്ഞു. 19 അങ്ങെന
ബത്ത്-േശബ അേദാനീയാവിനുേവണ്ടി
ശേലാേമാൻരാജാവിേനാട് സംസാരിപ്പാൻ
അവെന്റ അടുക്കൽ െചന്നു. രാജാവ്
എഴുേന്നറ്റ് അവെള വന്ദനം െചയ്ത,് തെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു; രാജമാതാവിന്
ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കി; അവൾ അവെന്റ
വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നു. 20 “ഞാൻ നിേന്നാട്
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ഒരു െചറിയ കാര്യം അേപക്ഷിക്കുന്നു;
എെന്റ അേപക്ഷ തള്ളിക്കളയരുത”് എന്ന്
അവൾ പറഞ്ഞു. രാജാവ് അവേളാട:്
“അമ്മ േചാദിച്ചാലും; ഞാൻ ആ അേപക്ഷ
തള്ളിക്കളകയില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു. 21അേപ്പാൾ
അവൾ: “ശൂേനംകാരത്തി അബീശഗിെന നിെന്റ
സേഹാദരൻ അേദാനീയാവിന് ഭാര്യയായി
െകാടുക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 22 ശേലാേമാൻ
രാജാവ് തെന്റ അമ്മേയാട:് “ശൂേനംകാരത്തി
അബീശഗിെന അേദാനീയാവിന് േവണ്ടി
േചാദിക്കുന്നത് എന്ത?് രാജത്വെത്തയും
അവന് േവണ്ടി േചാദിക്കരുേതാ? അവൻ
എെന്റ േജ്യഷ്ഠനേല്ലാ; അവനും പുേരാഹിതൻ
അബ്യാഥാരിനും െസരൂയയുെട മകൻ
േയാവാബിനും േവണ്ടി തേന്ന എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 23 അേദാനീയാവ് ഈ കാര്യം
േചാദിച്ചത് തെന്റ ജീവനാശത്തിനായിട്ടെല്ലങ്കിൽ
ൈദവം തക്കവണ്ണവും അധികവും
എേന്നാട് െചയ്യെട്ട; 24 ആകയാൽ എെന്ന
സ്ഥിരെപ്പടുത്തിയവനും എെന്ന എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുത്തി തെന്റ വാഗ്ദാന്രപകാരം എനിക്ക്
ഒരു ഗൃഹം പണിതവനുമായ യേഹാവയാണ,
ഇന്ന് തേന്ന അേദാനീയാവ് മരിേക്കണം” എന്ന്
ശേലാേമാൻ രാജാവ് കല്പിച്ച് യേഹാവയുെട
നാമത്തിൽ സത്യംെചയ്തു. 25 പിെന്ന
ശേലാേമാൻ രാജാവ് െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാവിെന അയച്ച ; അവൻ
അേദാനിയാവിെന െവട്ടിെക്കാന്നുകളഞ്ഞു.
26 അബ്യാഥാർപുേരാഹിതേനാട് രാജാവ്: “നീ
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അനാേഥാത്തിെല നിെന്റ ജന്മഭൂമിയിേലക്ക്
െപായ്െക്കാൾക; നീ മരണേയാഗ്യനാകുന്നു;
എങ്കിലും നീ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
മുമ്പാെക കർത്താവായ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ചുമന്നതിനാലും എെന്റ അപ്പൻ
അനുഭവിച്ച സകലകഷ്ടങ്ങള ം നീയും
കൂടി അനുഭവിച്ചതിനാലും ഞാൻ ഇന്ന്
നിെന്ന െകാല്ല ന്നില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
27 ഇങ്ങെന യേഹാവ ശീേലാവിൽെവച്ച്
ഏലിയുെട കുടുംബെത്തക്കുറിച്ച്
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന്
ശേലാേമാൻ അബ്യാഥാരിെന യേഹാവയുെട
െപൗേരാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
28ഈ വാർത്തകൾ േയാവാബ് അറിഞ്ഞേപ്പാൾ-
-േയാവാബ് അബ്ശാേലാമിെന്റ പക്ഷം
േചർന്നിരുന്നിെല്ലങ്കിലും അേദാനീയാവിെന്റ
പക്ഷം േചർന്നിരുന്നു--അവൻ യേഹാവയുെട
കൂടാരത്തിൽ ഓടിെച്ചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ
െകാമ്പുകെളപിടിച്ച . 29േയാവാബ്യേഹാവയുെട
കൂടാരത്തിേലക്ക് ഓടിെച്ചന്ന് യാഗപീഠത്തിെന്റ
അടുക്കൽ നില്ക്കുന്ന വിവരം ശേലാേമാൻ
രാജാവ് അറിഞ്ഞ.് അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവിെന
അയച്ച്: “നീ െചന്ന് അവെന െവട്ടിക്കളക”
എന്ന് കല്പിച്ച . 30 െബനായാവ് യേഹാവയുെട
കൂടാരത്തിൽ െചന്ന്: “നീ പുറത്തുവരാൻ
രാജാവ് കല്പിക്കുന്നു” എന്ന് അവേനാട് പറഞ്ഞു.
“ഇല്ല; ഞാൻ ഇവിെട തേന്ന മരിക്കും” എന്ന്
അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. െബനായാവ് െചന്ന്:
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േയാവാബ് തേന്നാട് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു എന്ന്
രാജാവിെന േബാധിപ്പിച്ച . 31 രാജാവ് അവേനാട്
കല്പിച്ചത് “അവൻ പറഞ്ഞതുേപാെല നീ െചയ്ക;
അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു കുഴിച്ചിടുക; േയാവാബ്
കാരണംകൂടാെത ചിന്തിയ രക്തം നീ ഇങ്ങെന
എന്നിൽ നിന്നും എെന്റ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും
നീക്കിക്കളക. 32 അവെന്റ രക്തപാതകം
യേഹാവ അവെന്റ തലേമൽ തേന്ന വരുത്തും;
യി്രസാേയലിെന്റ േസനാധിപതി േനരിെന്റ
മകൻ അബ്േനർ, െയഹൂദയുെട േസനാധിപതി
േയെഥരിെന്റ മകൻ അമാസാ എന്നിങ്ങെന
തെന്നക്കാൾ നീതിയും സൽഗുണവുമുള്ള
രണ്ടു പുരുഷന്മാെര അവൻ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിെന്റ അറിവ് കൂടാെത വാൾെകാണ്ട്
െവട്ടിെക്കാന്നുകളഞ്ഞുവേല്ലാ. 33 അവരുെട
രക്തം എേന്നക്കും േയാവാബിെന്റയും
അവെന്റ സന്തതിയുെടയും തലേമൽ ഇരിക്കും;
ദാവീദിനും അവെന്റ സന്തതിക്കും ഗൃഹത്തിനും
സിംഹാസനത്തിനും യേഹാവയിങ്കൽനിന്ന്
എേന്നക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകും. 34അങ്ങെന
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവ് െചന്ന്
അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു; മരുഭൂമിയിെല
അവെന്റ വീട്ടിൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു. 35 രാജാവ് േയാവാബിന് പകരം
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവിെന
േസനാധിപതിയാക്കി; അബ്യാഥാരിന്നു പകരം
സാേദാക് പുേരാഹിതെനയും നിയമിച്ച . 36പിെന്ന
രാജാവ് ആളയച്ച് ശിെമയിെയ വരുത്തി
അവേനാട്: “നീ െയരൂശേലമിൽ നിനക്ക് ഒരു
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വീട് പണിത് പാർത്തുെകാൾക; അവിെടനിന്ന്
മെറ്റങ്ങും േപാകരുത.് 37 െയരുശേലം
വിട്ട് കിേ്രദാൻേതാട് കടക്കുന്ന നാളിൽ
നീ മരിേക്കണ്ടിവരും എന്ന് തീർച്ചയായി
അറിഞ്ഞുെകാൾക; നിെന്റ രക്തം നിെന്റ
തലേമൽ തേന്ന ഇരിക്കും” എന്ന് കല്പിച്ച .
38 ശിെമയി രാജാവിേനാട്: അങ്ങയുെട വാക്ക്
നല്ലത;് യജമാനനായ രാജാവ് കല്പിച്ചതുേപാെല
അടിയൻ െചയ്തുെകാള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന ശിെമയി കുെറക്കാലം െയരൂശേലമിൽ
പാർത്തു. 39 മൂന്ന് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ശിെമയിയുെട രണ്ട് അടിമകൾ മാഖയുെട
മകൻ ആഖീശ് എന്ന ഗത്ത ് രാജാവിെന്റ
അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി; തെന്റ അടിമകൾ
ഗത്തിൽ ഉെണ്ടന്ന് ശിെമയിക്ക് അറിവുകിട്ടി.
40 അേപ്പാൾ ശിെമയി എഴുേന്നറ്റ് കഴുെതക്ക്
േകാപ്പിട്ട് പുറെപ്പട്ട ; അടിമകെള അേന്വഷിപ്പാൻ
ഗത്തിൽ ആഖീശിെന്റ അടുക്കൽ േപായി;
അങ്ങെന ശിെമയി െചന്ന് അടിമകെള
ഗത്തിൽനിന്ന് െകാണ്ടുവന്നു. 41 ശിെമയി
െയരൂശേലം വിട്ട് ഗത്തിൽ േപായി മടങ്ങിവന്നു
എന്ന് ശേലാേമാന് അറിവ് കിട്ടി. 42 അേപ്പാൾ
രാജാവ് ആളയച്ച് ശിെമയിെയ വരുത്തി
അവേനാട്: “നീ പുറത്തിറങ്ങി എവിെടെയങ്കിലും
േപാകുന്ന നാളിൽ മരിേക്കണ്ടിവരുെമന്ന്
തീർച്ചയായി അറിഞ്ഞുെകാൾക എന്ന് ഞാൻ
നിനക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, നിെന്നെക്കാണ്ട്
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ സത്യം െചയ്യിക്കയും,
ഞാൻ േകട്ട വാക്ക് നല്ലെതന്ന് നീ എേന്നാട്
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പറകയും െചയ്തില്ലേയാ? 43അങ്ങെനയിരിെക്ക
നീ യേഹാവയുെട ആണയും ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിച്ച കല്പനയും ്രപമാണിക്കാെത ഇരുന്നത്
എന്ത”് എന്ന് േചാദിച്ച . 44 പിെന്ന രാജാവ്
ശിെമയിേയാട:് “നീഎെന്റഅപ്പനായ ദാവീദിേനാട്
െചയ്തതും നിനക്ക് ഓർമ്മയുള്ളതും ആയ
േദാഷെമാെക്കയും നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ;
യേഹാവ നിെന്റ േദാഷം നിെന്റ തലേമൽ തേന്ന
വരുത്തും. 45 എന്നാൽ ശേലാേമാൻ രാജാവ്
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവനും ദാവീദിെന്റസിംഹാസനം
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക എേന്നക്കും
സ്ഥിരമായുമിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 46 രാജാവ്
െയേഹായാദയുെട മകൻ െബനായാവിേനാട്
കല്പിച്ച ; അവൻ െചന്ന് അവെന െവട്ടിെക്കാന്നു.
അങ്ങെനശേലാേമാെന്റ രാജത്വംസ്ഥിരമായി.

3
1 അനന്തരം ശേലാേമാൻ ഈജിപ്റ്റിെല
രാജാവായ ഫറേവാനുമായി സംബന്ധം കൂടി,
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മകെള വിവാഹംെചയ്തു;
തെന്റ അരമനയും യേഹാവയുെട ആലയവും
െയരൂശേലമിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള മതിലും
പണിതുതീരുേവാളം അവെള ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ പാർപ്പിച്ച . 2 എന്നാൽ ആ കാലം
വെര യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
പണിയെപ്പട്ടിരുന്നില്ല; അതുെകാണ്ട് ജനം
പൂജാഗിരികളിൽെവച്ച് യാഗം കഴിച്ച േപാന്നു.
3 ശേലാേമാൻ യേഹാവെയ സ്േനഹിച്ച്,
തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ ചട്ടങ്ങെള
അനുസരിച്ച നടന്നു; എങ്കിലും അവൻ
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പൂജാഗിരികളിൽെവച്ച് യാഗംകഴിക്കുകയും ധൂപം
കാട്ട കയും െചയ്തു.

4 രാജാവ് ്രപധാനപൂജാഗിരിയായ
ഗിെബേയാനിൽ യാഗം കഴിക്കുവാൻ
േപായി; അവിെടയുള്ള യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
ശേലാേമാൻ ആയിരം േഹാമയാഗം അർപ്പിച്ച .
5 ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് യേഹാവ രാ്രതിയിൽ
ശേലാേമാന് സ്വപ്നത്തിൽ ്രപത്യക്ഷനായി;
“നിനക്ക് എന്ത് േവണെമന്ന് േചാദിച്ച
െകാൾക” എന്ന് ൈദവം അരുളിെച്ചയ്തു.
6 അതിന് ശേലാേമാൻ മറുപടി പറഞ്ഞത:്
“എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന അവിടുെത്ത
ദാസൻ സത്യേത്താടും നീതിേയാടും
ഹൃദയപരമാർത്ഥതേയാടും കൂെട അങ്ങയുെട
മുമ്പാെക നടന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം അങ്ങ്
അവന് വലിയ കൃപ െചയ്തു; ഈ വലിയ കൃപ
തുടരുകയും, ഇന്ന് അവെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരിപ്പാൻ അവന് ഒരു മകെന നല്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 7എെന്റൈദവമായയേഹാേവ,
അങ്ങ് അടിയെന ഇേപ്പാൾ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിന് പകരം രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഞാേനാ ഒരു ബാലനേ്രത; ചുമതലകൾ
നിറേവറ്റ വാൻ എനിക്ക് അറിവില്ല. 8 അങ്ങ്
െതരെഞ്ഞടുത്തതും എണ്ണിക്കൂടാതവണ്ണം
വലിപ്പവും ഉള്ള മഹാജാതിയായ ഒരു
ജനത്തിെന്റ മേദ്ധ്യ അടിയൻ ഇരിക്കുന്നു.
9ആകയാൽ ഗുണവും േദാഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
അങ്ങയുെട ജനത്തിന് ന്യായപാലനം െചയ് വാൻ
വിേവകമുേള്ളാരു ഹൃദയം എനിക്ക് തേരണേമ;
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അതില്ലാെതഈ വലിയ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം
െചയ് വാൻആർക്ക്കഴിയും?” 10ശേലാേമാൻഈ
കാര്യം േചാദിച്ചത് കർത്താവിന് ്രപസാദമായി.
11 ൈദവം അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത്
എെന്തന്നാൽ: “നീ ദീർഘായുേസ്സാ സമ്പേത്താ
ശ്രതുസംഹാരേമാ ഒന്നും അേപക്ഷിക്കാെത
ന്യായപാലനത്തിനുള്ള വിേവകം മാ്രതം
അേപക്ഷിച്ചതുെകാണ്ട് 12 ഞാൻ നിെന്റ
അേപക്ഷ ്രപകാരം െചയ്തിരിക്കുന്നു;ജ്ഞാനവും
വിേവകവുമുേള്ളാരു ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്ക്
തന്നിരിക്കുന്നു; നിനക്ക് സമനായവൻ നിനക്ക്
മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല; നിെന്റ േശഷം ഉണ്ടാകയും ഇല്ല.
13 കൂടാെത, നീ അേപക്ഷിക്കാത്ത സമ്പത്തും
മഹത്വവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
അതിനാൽ നിെന്റ ജീവകാലെത്താെക്കയും
രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനും നിനക്ക്
സമനാകയില്ല. 14 നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
നടന്നതുേപാെല നീ എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം
കല്പനകള ം ്രപമാണിച്ച് എെന്റ വഴികളിൽ
നടന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ദീർഘായുസ്സ ം തരും.
15 ശേലാേമാൻ ഉറക്കം ഉണർന്നേപ്പാൾ അത്
സ്വപ്നം എന്ന് മനസ്സിലായി. പിെന്ന അവൻ
െയരൂശേലമിേലക്ക് മടങ്ങിവന്ന് യേഹാവയുെട
നിയമെപട്ടകത്തിെന്റമുമ്പാെകേഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ം അർപ്പിക്കുകയും തെന്റ
സകലഭൃത്യന്മാർക്കും ഒരു വിരുന്ന് കഴിക്കുകയും
െചയ്തു.

16 അനന്തരം േവശ്യമാരായ രണ്ട് സ്്രതീകൾ
രാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന് അവെന്റ മുമ്പാെക
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നിന്നു. 17 അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത:്
“തമ്പുരാെന, അടിയനും ഇവള ം ഒേര വീട്ടിൽ
പാർക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽെവച്ച്
ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിെന ്രപസവിച്ച . 18 ഞാൻ
്രപസവിച്ചതിെന്റമൂന്നാംദിവസംഇവള ം ്രപസവിച്ച ;
ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് താമസിച്ചിരുന്നത;് ഞങ്ങൾ
ഇരുവരും അല്ലാെത ആ വീട്ടിൽ മറ്റാരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 19എന്നാൽ രാ്രതി ഇവൾ തെന്റ
മകെന്റേമൽഅറിയാെത കിടന്നതിനാൽഅവൻ
മരിച്ച േപായി. 20അവൾഅർദ്ധരാ്രതി എഴുേന്നറ്റ്,
അടിയൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയം, അടിയെന്റ മകെന
എടുത്ത് അവള െട മാർവ്വിടത്തിലും അവള െട
മരിച്ച മകെന അടിയെന്റ മാർവ്വിടത്തിലും
കിടത്തി. 21 രാവിെല കുഞ്ഞിന് മുലെകാടുപ്പാൻ
അടിയൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതായി
കണ്ടു; േനരം െവളത്തേശഷം അടിയൻ
സൂക്ഷിച്ച േനാക്കിയേപ്പാൾ അത് അടിയൻ
്രപസവിച്ചകുഞ്ഞല്ലഎന്ന് മനസ്സിലായി. 22അതിന്
മെറ്റ സ്്രതീ: “അങ്ങെനയല്ല; ജീവനുള്ളത്
എെന്റ കുഞ്ഞ;് മരിച്ചത് നിെന്റ കുഞ്ഞ്” എന്ന്
പറഞ്ഞു: ആദ്യെത്ത സ്്രതീ: “മരിച്ചത് നിെന്റ
കുഞ്ഞ;് ജീവനുള്ളത് എെന്റ കുഞ്ഞ്” എന്ന്
പറഞ്ഞു. ഇങ്ങെനഅവർ രാജാവിെന്റ മുമ്പാെക
തമ്മിൽ വാദിച്ച . 23അേപ്പാൾ രാജാവ് കല്പിച്ചത:്
“ജീവനുള്ളത് എെന്റ കുഞ്ഞ,് മരിച്ചത് നിെന്റ
കുഞ്ഞ് എന്ന് ഇവൾ പറയുന്നു; അങ്ങെനയല്ല,
മരിച്ചത് നിെന്റ കുഞ്ഞ,് ജീവനുള്ളത് എെന്റ
കുഞ്ഞ് എന്ന് അവള ം പറയുന്നു. 24 ഒരു വാൾ
െകാണ്ടുവരുവിൻ”എന്ന് രാജാവ് കല്പിച്ച . അവർ
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ഒരു വാൾ രാജസന്നിധിയിൽ െകാണ്ടുവന്നു.
25 അേപ്പാൾ രാജാവ്: ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന
രണ്ടായിപിളർന്ന് പാതി ഒരുത്തിക്കും പാതി
മറ്റവൾക്കും െകാടുക്കുവിൻ എന്ന് കല്പിച്ച .
26 ഉടെന ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന്റ അമ്മ തെന്റ
കുഞ്ഞിെനക്കുറിച്ച ള്ള ആർ്രദസ്േനഹത്താൽ
നിറഞ്ഞ്, രാജാവിേനാട:് “അേയ്യാ! എെന്റ
തമ്പുരാേന ജീവനുള്ള കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുേത;
അതിെന അവൾക്ക് െകാടുത്തുെകാൾവിൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. മേറ്റവേളാ: “എനിക്കും േവണ്ടാ,
നിനക്കും േവണ്ടാ; അതിെന പിളർക്കെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 27 അേപ്പാൾ രാജാവ്: “ജീവനുള്ള
കുഞ്ഞിെന െകാല്ലരുത;് ആദ്യെത്ത സ്്രതീ
തെന്നയാണ് അതിെന്റ അമ്മ; കുഞ്ഞിെന
അവൾക്ക് െകാടുക്കുവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച .
28 രാജാവ് കല്പിച്ച വിധി യി്രസാേയൽ
ഒെക്കയും േകട്ട . ന്യായപാലനം െചയ് വാൻ
ൈദവികജ്ഞാനംരാജാവിെന്റഉള്ളിൽഉണ്ട്എന്ന്
മനസ്സിലാക്കിഅവെന ഭയെപ്പട്ട .

4
1 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ രാജാവ് എല്ലാ
യി്രസാേയലിനും രാജാവായി. 2 അവെന്റ
ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ: സാേദാക്കിെന്റ മകൻ
അസര്യാവ് പുേരാഹിതൻ. 3 ശീശയുെട
പു്രതന്മാരായ എലീേഹാെരഫും അഹീയാവും
പകർെപ്പഴുത്തുകാർ; അഹീലൂദിെന്റ മകൻ
െയേഹാശാഫാത്ത് മ്രന്തി; 4 െയേഹായാദയുെട
മകൻ െബനായാവ് േസനാധിപതി, സാേദാക്കും
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അബ്യാഥാരും പുേരാഹിതന്മാർ; 5നാഥാെന്റ മകൻ
അസര്യാവ് കാര്യവിചാരകന്മാരുെട േമധാവി;
നാഥാെന്റ മകൻ സാബൂദ് പുേരാഹിതനും
രാജാവിെന്റ സ്േനഹിതനുമായിരുന്നു;
6അഹീശാർ െകാട്ടാരംവിചാരകൻ; അബ്ദയുെട
മകൻ അേദാനീരാം കഠിനേവല െചയ്യന്നവരുെട
േമധാവി.

7 രാജാവിനും കുടുംബത്തിനും
ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ച െകാടുപ്പാൻ
ശേലാേമാന് യി്രസാേയലിെലാെക്കയും പ്രന്തണ്ട്
അധിപന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ
ഓേരാരുത്തൻ ആണ്ടിൽ ഓേരാമാസം
വീതം േവണ്ടുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ
എത്തിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു. 8അവരുെട േപരുകൾ:
എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ െബൻ-ഹൂർ; 9 മാക്കസ്,
ശാൽബീം, േബത്ത-്േശെമശ്, ഏേലാൻ-
േബത്ത-്ഹാനാൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ െബൻ-
േദെക്കർ; 10അരുേബ്ബാത്തിൽ െബൻ-േഹെസർ;
േസാേഖാവും േഹെഫർേദശം മുഴുവനും അവെന്റ
അധീനതയിൽ ആയിരുന്നു; 11 നാഫത്ത്-
േദാറിൽ െബൻ-അബീനാദാബ;് ശേലാേമാെന്റ
മകൾ താഫത്ത് അവെന്റ ഭാര്യയായിരുന്നു;
12 താനാക്ക,് െമഗിേദ്ദാവ,് േബത്ത് - െശയാൻ
േദശം മുഴുവനും  അഹീലൂദിെന്റ മകൻബാനയുെട
അധീനതയിൽ ആയിരുന്നു; േബത്ത്െശയാൻ,
യി്രസാേയലിന് താെഴ സാെരഥാന് അരിെക
െയാക്ക്െമയാമിെന്റ അപ്പ റത്തുള്ള േബത്ത-്
െശയാൻമുതൽ ആേബൽ-െമേഹാലാവെര
വ്യാപിച്ച കിടന്നു; 13 ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിൽ
െബൻ-േഗെബർ; അവെന്റ അധീനതയിൽ,
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ഗിെലയാദിൽ മനെശ്ശയുെട മകൻ യായീരിെന്റ
പട്ടണങ്ങള ം, മതിലുകള ം താ്രമഓടാമ്പലുകള ം
ഉള്ള അറുപത് വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പട്ട
ബാശാനിെല അർേഗ്ഗാബ് േദശവും ആയിരുന്നു,
14മഹനയീമിൽഇേദ്ദാവിെന്റമകൻഅഹീനാദാബ;്
15 നഫ്താലിയിൽ അഹീമാസ്; അവൻ
ശേലാേമാെന്റ മകൾ ബാെശമത്തിെന
ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച ; 16 ആേശരിലും
െബയാേലാത്തിലും ഹൂശയിയുെട മകൻ
ബാനാ; 17 യിസ്സാഖാരിൽ പാരൂഹിെന്റ മകൻ
െയേഹാശാഫാത്ത്; 18 െബന്യാമീനിൽ ഏലയുെട
മകൻ ശിെമയി; അേമാര്യ രാജാവായ
സീേഹാെന്റയും 19 ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗിെന്റയും രാജ്യമായിരുന്ന ഗിെലയാദ ്േദശത്ത്
ഹൂരിെന്റ മകൻ േഗെബർ; ആ േദശത്ത്
ഒരു അധിപതി മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള .
20 െയഹൂദയും യി്രസാേയലും കടല്ക്കരയിെല
മണൽേപാെല അസംഖ്യമായിരുന്നു; അവർ
തിന്നും കുടിച്ച ം ആഹ്ളാദിച്ച ം േപാന്നിരുന്നു.
21 നദിമുതൽ, െഫലിസ്ത്യനാടും ഈജിപ്റ്റിെന്റ
അതിർത്തിയും വെരയുള്ള സകലരാജ്യങ്ങളിലും
ശേലാേമാൻ വാണു; അവർ കപ്പം െകാണ്ടുവന്ന,്
ശേലാേമാെന അവെന്റ ജീവപര്യന്തം േസവിച്ച .
22ശേലാേമാെന്റ നിത്യെച്ചലവ് മുപ്പത് പറ േനരിയ
മാവ,് അറുപത് പറ സാധാരണമാവ് 23 മാൻ,
ഇളമാൻ, മ്ലാവ,് പുഷ്ടിവരുത്തിയ പക്ഷികൾ
എന്നിവ കൂടാെത തടിപ്പിച്ച പത്ത് കാളകൾ,
േമച്ചൽപുറെത്ത ഇരുപത് കാളകൾ, നൂറ്
ആടുകൾഎന്നിവആയിരുന്നു. 24നദിക്ക്ഇക്കെര
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തിഫ്സഹ് മുതൽ ഗസ്സാവെരയുള്ള സകല
േദശെത്തയും സകല രാജാക്കന്മാെരയും അവൻ
വാണു. ചുറ്റ മുള്ള ദിക്കിൽ ഒെക്കയും അവന്
സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ശേലാേമാെന്റ
കാലത്ത് ദാൻ മുതൽ േബർ-േശബവെരയുള്ള
െയഹൂദയും യി്രസാേയലും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു;
അവർ സ്വന്തം മുന്തിരിവള്ളിയുെടയും
അത്തിവൃക്ഷത്തിെന്റയും കീഴിൽ നിർഭയം
വസിച്ചിരുന്നു. 26ശേലാേമാന് തെന്റ രഥങ്ങൾക്ക്
നാല്പതിനായിരം കുതിരലായവും പന്തീരായിരം
കുതിരേച്ചവകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 27അധിപന്മാർ
ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട തവണ അനുസരിച്ച്
അതാത് മാസങ്ങളിൽ ശേലാേമാൻരാജാവിനും
തെന്റ പന്തിേഭാജനത്തിന് കൂടുന്ന എല്ലാവർക്കും
േവണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ കുറവു
കൂടാെത എത്തിച്ച െകാടുക്കുമായിരിന്നു.
28 അവർ കുതിരകൾക്കും പടക്കുതിരകൾക്കും
യവവും വയ്േക്കാലും അവരവരുെട
മുറ്രപകാരം, ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ
എത്തിച്ച െകാടുത്തിരുന്നു. 29 ൈദവം
ശേലാേമാന് ഏറ്റവും വളെര ജ്ഞാനവും
അതിമഹത്തായ വിേവകവും കടല്ക്കരയിെല
മണൽേപാെല അളവറ്റ ഹൃദയവിശാലതയും
െകാടുത്തു. 30 കിഴക്കുനിന്നുള്ള
സകലരുെടയും ജ്ഞാനെത്തക്കാള ം,
ഈജിപ്റ്റിെന്റ സകലജ്ഞാനെത്തക്കാള ം
ശേലാേമാെന്റ ജ്ഞാനം േ്രശഷ്ഠമായിരുന്നു.
31 സകലമനുഷ്യെരക്കാള ം, എ്രസാഹ്യനായ
ഏഥാന് , മാേഹാലിെന്റ പു്രതന്മാരായ േഹമാൻ,
കൽേകാൽ, ദർദ്ദ എന്നിവെരക്കാള ം അവൻ
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ജ്ഞാനിയായിരുന്നു;അവെന്റകീർത്തിചുറ്റ മുള്ള
സകലരാജ്യങ്ങളിലുംപരന്നു. 32അവൻമൂവായിരം
സദൃശവാക്യങ്ങള ം ആയിരത്തഞ്ച് ഗീതങ്ങള ം
രചിച്ച 33 െലബാേനാനിെല േദവദാരുമുതൽ
ചുവരിേന്മൽ മുെളക്കുന്ന ഈേസാപ്പ വെരയുള്ള
വൃക്ഷലതാദികെളക്കുറിച്ച ം മൃഗം, പക്ഷി,
ഇഴജാതി, മത്സ്യം എന്നിവെയക്കുറിച്ച ം അവൻ
്രപസ്താവിച്ച . 34ശേലാേമാെന്റജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റി
േകട്ട സകലഭൂപാലകന്മാരുെടയും
അടുക്കൽനിന്ന,് അേനകർ അവെന്റ ജ്ഞാനം
േകൾക്കുവാൻവന്നു.

5
1 ശേലാേമാെന അവെന്റ അപ്പന് പകരം
രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്തു എന്ന്
േസാർരാജാവായ ഹൂരാം േകട്ടിട്ട,് ഭൃത്യന്മാെര
അവെന്റ അടുക്കൽ അയച്ച . അവൻ
എല്ലായ്േപാഴും ദാവീദിെന്റസ്േനഹിതനായിരുന്നു.
2 ശേലാേമാൻ ഹൂരാമിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച്
ഇ്രപകാരം പറയിച്ച : 3 “എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിെന്റ ശ്രതുക്കെള യേഹാവ േതാല്പിക്കും
വെര, തനിക്ക് ചുറ്റ പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങേളാട്
യുദ്ധം െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ, തെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു
ആലയം പണിവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന്
നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ. 4 എന്നാൽ എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ എനിക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും
സ്വസ്ഥത നൽകിയിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ ഒരു
്രപതിേയാഗിേയാ ്രപതിബന്ധേമാ ഇല്ല. 5 ഞാൻ
നിനക്ക് പകരം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്ന
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നിെന്റ മകൻ എെന്റ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം
പണിയുെമന്ന് യേഹാവ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിേനാട് അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല എെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു
ആലയം പണിവാൻ ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നു.
6 ആകയാൽ െലബാേനാനിൽനിന്ന്
എനിക്കുേവണ്ടി േദവദാരു മുറിയ്ക്കുവാൻ
കല്പന െകാടുക്കണം; എെന്റ േവലക്കാർ നിെന്റ
േവലക്കാേരാടുകൂെട ഉണ്ടായിരിക്കും; നിെന്റ
േവലക്കാർക്ക് നീ പറയുന്ന കൂലി ഞാൻ
തന്നു െകാള്ളാം; സീേദാന്യെരേപ്പാെല മരം
മുറിയ്ക്കുവാൻ പരിചയമുള്ളവർ ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽആരും ഇല്ല എന്ന് നീ അറിയുന്നുവേല്ലാ”.
7ഹൂരാം ശേലാേമാെന്റവാക്ക് േകട്ടേപ്പാൾഏറ്റവും
സേന്താഷിച്ച : ‘ഈ മഹാജനെത്ത ഭരിക്കുവാൻ
ദാവീദിന് ജ്ഞാനമുേള്ളാരു മകെന െകാടുത്ത
യേഹാവ ഇന്ന് വാഴ്ത്തെപ്പടുമാറാകെട്ട” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 ഹൂരാം ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽ
ആളയച്ച് ഇ്രപകാരം പറയിച്ച : “നീ പറഞ്ഞയച്ച
വസ്തുത ഞാൻ േകട്ട ; േദവദാരുവിെന്റയും
സരളമരത്തിെന്റയും കാര്യത്തിൽ നീ
ആ്രഗഹിച്ചതുേപാെല ഞാൻ െചയ്യാം.
9 എെന്റ േവലക്കാർ െലബാേനാനിൽനിന്ന്
കടലിേലക്ക് തടികൾ ഇറക്കിയേശഷം, ഞാൻ
ചങ്ങാടം െകട്ടിച്ച് നീ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്
കടൽവഴി എത്തിച്ച് െകട്ടഴിപ്പിച്ച തരാം; അവ
നിനക്ക് അവിെടനിന്ന് െകാണ്ടുേപാകാം;
എന്നാൽ എെന്റ ഗൃഹത്തിന് ആഹാരം
എത്തിച്ച തരുന്നകാര്യത്തിൽനീഎെന്റഇഷ്ടവും



1 രാജാക്കന്മാർ 5:10 xxvii 1 രാജാക്കന്മാർ 5:18

നിവർത്തിേക്കണം”. 10 അങ്ങെന ഹൂരാം
ശേലാേമാന് േദവദാരുവും സരളമരവും അവെന്റ
ആവശ്യാനുസരണം െകാടുത്തു. 11 ശേലാേമാൻ
ഹൂരാമിെന്റ ഗൃഹത്തിേലക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി
ഇരുപതിനായിരം പറ േഗാതമ്പും ഇരുപത്
പറ ഇടിെച്ചടുത്ത എണ്ണയും െകാടുത്തു;
ഇങ്ങെന ശേലാേമാൻ ഹീരാമിന് ആണ്ടുേതാറും
െകാടുത്തിരുന്നു. 12 യേഹാവ ശേലാേമാേനാട്
വാഗ്ദാനം െചയ്തതുേപാെല അവന് ജ്ഞാനം
നൽകി; ഹൂരാമും ശേലാേമാനും തമ്മിൽ
സമാധാനമായിരുന്നു; അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ
ഒരു ഉടമ്പടിയും െചയ്തു. 13ശേലാേമാൻ രാജാവ്
സകല യി്രസാേയലിൽനിന്നും കഠിനേവലക്കായി
മുപ്പതിനായിരം േപെര നിേയാഗിച്ച . 14അവൻ
അവെര പതിനായിരംേപർ വീതമുള്ള
സംഘമായി തിരിച്ച് മാസംേതാറും, തവണകളായി
െലബാേനാനിേലക്ക് അയച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
അവർ ഒരു മാസം െലബാേനാനിലും രണ്ടുമാസം
വീട്ടിലും ആയിരുന്നു; അേദാനീരാം അവർക്ക്
േമധാവി ആയിരുന്നു. 15 േവലെചയ്യന്ന
ജനെത്ത ഭരിച്ച് നടത്തുന്ന മൂവായിരത്തിമുന്നൂറ്
്രപധാനകാര്യക്കാെരക്കൂടാെത 16 ശേലാേമാന്
എഴുപതിനായിരം ചുമട്ട കാരും മലകളിൽ
എൺപതിനായിരം കല്ല െവട്ട കാരും
ഉണ്ടായിരുന്നു. 17 ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനം
ഇടുവാൻ വലിയതും വിലേയറിയതുമായ
കല്ല കൾ െചത്തിെയാരുക്കുവാൻ രാജാവ്
കല്പിച്ച . 18 ശേലാേമാെന്റയും ഹൂരാമിെന്റയും
ശില്പികള ം െഗബാല്യരും ആലയപ്പണിക്കായി
കല്ല കൾെചത്തിഎടുക്കുകയും,തടികൾപണിത്
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ഒരുക്കുകയും െചയ്തു.

6
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പട്ടതിെന്റ നാനൂറ്റി എൺപതാം
ആണ്ടിൽ, ശേലാേമാെന്റ വാഴ്ചയുെട
നാലാം ആണ്ടിൽ, രണ്ടാം മാസമായ സീവ്
മാസത്തിൽ അവൻ യേഹാവയുെട ആലയം
പണിയുവാൻ തുടങ്ങി. 2 ശേലാേമാൻ രാജാവ്
യേഹാവയ്ക്ക് പണിത ആലയം അറുപത്
മുഴം നീളവും ഇരുപത് മുഴം വീതിയും മുപ്പത്
മുഴം ഉയരവും ഉള്ളതായിരുന്നു 3 മന്ദിരത്തിെന്റ
പൂമുഖം ആലയവീതിക്ക് തുല്യമായി ഇരുപത്
മുഴം നീളവും ആലയത്തിെന്റ മുൻവശത്ത്
നിന്ന് പത്ത് മുഴം വീതിയിൽ പുറേത്തക്ക്
ഇറങ്ങിയും നിന്നിരുന്നു. 4അവൻ ആലയത്തിന്
ചരിഞ്ഞ ചട്ടക്കൂടുള്ള കിളിവാതിലുകള ം
ഉണ്ടാക്കി. 5 മന്ദിരവും അന്തർമ്മന്ദിരവും
കൂടിയ ആലയത്തിെന്റ ചുവരിേനാട് േചർത്ത്
ചുറ്റ ം തട്ട തട്ടായി പുറവാരങ്ങള ം പണിത്
അവയിൽ ചുറ്റ ം അറകള ം ഉണ്ടാക്കി.
6 അറയുെട താഴെത്ത നിലക്ക് അഞ്ച് മുഴവും
നടുവിലേത്തതിന് ആറ് മുഴവും മൂന്നാമേത്തതിന്
ഏഴ് മുഴവും വീതിയുണ്ടായിരുന്നു; തുലാങ്ങൾ
ആലയഭിത്തികളിൽ അകത്ത് തുളച്ച്
െചല്ലാതിരിപ്പാൻ അവൻ ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം
പുറെമ വീതി കുറഞ്ഞ തട്ട കൾ പണിതു.
7 െവട്ട കുഴിയിൽെവച്ച് തേന്ന കുറവുതീർത്ത
കല്ല െകാണ്ട് ആലയം പണിതതിനാൽ
അത് പണിയുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റിക, മഴു
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മുതലായ യാെതാരു ഇരിമ്പായുധങ്ങള േടയും
ശബ്ദം ആലയത്തിൽ േകൾപ്പാനില്ലായിരുന്നു.
8 താഴെത്ത നിലയിെല പുറവാരത്തിെന്റ
വാതിൽ ആലയത്തിെന്റ വലത്തുഭാഗത്ത്
ആയിരുന്നു; േഗാവണിയിൽ കൂെട നടുവിലെത്ത
പുറവാരത്തിേലക്കും നടുവിലേത്തതിൽ
നിന്ന് മൂന്നാമെത്ത പുറവാരത്തിേലക്കും
്രപേവശിക്കാമായിരുന്നു. 9 അങ്ങെന അവൻ
ആലയം പണിതുതീർത്തു; േദവദാരുെകാണ്ട്
തുലാങ്ങള ം പലകകള ം തീർത്ത് ആലയത്തിന്
മച്ചിട്ട . 10 ആലയത്തിെന്റ ചുറ്റ ം അയ്യഞ്ചു
മുഴം ഉയരത്തിൽ അവൻ അറകൾ പണിത്,
േദവദാരുത്തുലാങ്ങൾെകാണ്ട് ആലയേത്താട്
ബന്ധിച്ച . 11 ശേലാേമാന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത:് 12 നീ പണിയുന്ന ഈ
ആലയെത്തക്കുറിച്ച:് നീ എെന്റ ചട്ടങ്ങെള
ആചരിച്ച് എെന്റ വിധികെള അനുസരിച്ച്
എെന്റ കല്പനകെളാെക്കയും ്രപമാണിച്ച്
നടന്നാൽ ഞാൻ നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വചനം നിന്നിൽ നിവർത്തിക്കും.
13 ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട മേദ്ധ്യ
വസിക്കും; എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന
ഉേപക്ഷിക്കയില്ല. 14 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ
ആലയം പണിതുതീർത്തു. 15 അവൻ
ആലയത്തിെന്റ ചുവരിെന്റ അകവശം
േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട് പണിതു; ഇങ്ങെനഅവർ
ആലയത്തിെന്റ നിലംമുതൽ മുകൾത്തട്ട് വെര
അകെത്ത വശം മരംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു;
ആലയത്തിെന്റ നിലം സരളപ്പലകെകാണ്ട്
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പാകിയുറപ്പിച്ച . 16 ആലയത്തിെന്റ പിൻവശം
ഇരുപത് മുഴം നീളത്തിൽ തറ മുതൽ
േമൽത്തട്ട് വെര േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട്
പണിതു: ഇങ്ങെന അന്തർമ്മന്ദിരമായ
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്തിെന്റ ഉൾവശം പണിതു.
17 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ മുൻഭാഗെത്ത
മന്ദിരമായ ആലയത്തിന് നാല്പത് മുഴം
നീളമുണ്ടായിരുന്നു. 18ആലയത്തിെന്റഅകെത്ത
ചുവരിേന്മൽ േദവദാരുെകാണ്ട് െമാട്ട കള ം
വിടർന്ന പുഷ്പങ്ങള ം െകാത്തിവച്ചിരുന്നു;
എല്ലാം േദവദാരുെകാണ്ടായിരുന്നു; കല്ല് ഒട്ട ം
തെന്ന ദൃശ്യമായിരുന്നില്ല. 19 ആലയത്തിെന്റ
അകത്ത് യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
െവേക്കണ്ടതിന് അവൻ ഒരു അന്തർമ്മന്ദിരം
ഒരുക്കി. 20 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ അകെത്ത
നീളവും വീതിയും ഉയരവും ഇരുപത് മുഴം വീതം
ആയിരുന്നു; അവൻ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ
അകവും േദവദാ ◌ാരുനിർമ്മിതമായ
ധൂപപീഠവും തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
21 ആലയത്തിെന്റ അകം ശേലാേമാൻ
തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു;അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ
മുൻവശത്ത് വിലങ്ങെന െപാൻചങ്ങല
െകാളത്തി, അന്തർമ്മന്ദിരം െപാന്നുെകാണ്ട്
െപാതിഞ്ഞു. 22 അങ്ങെന അവൻ
ആലയം മുഴുവനും അന്തർമ്മന്ദിരത്തിനുള്ള
യാഗപീഠവും െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
23 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ അവൻ
ഒലിവുമരംെകാണ്ട് പത്ത് മുഴം വീതം ഉയരമുള്ള
രണ്ട് െകരൂബുകെളയും ഉണ്ടാക്കി. 24 ഒരു
െകരൂബിെന്റ ഒരു ചിറക് അഞ്ച് മുഴം, മെറ്റ
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ചിറക് അഞ്ച് മുഴം; ഇങ്ങെന ഒരു ചിറകിെന്റ
അറ്റം മുതൽ മെറ്റ ചിറകിെന്റ അറ്റംവെര
പത്തുമുഴം. 25 മെറ്റ െകരൂബിനും പത്ത്
മുഴം; ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും രണ്ട്
െകരൂബുകള ം ഒരുേപാെല തേന്ന ആയിരുന്നു.
26 1 ഓേരാ െകരൂബിെന്റയും ഉയരം പത്തുമുഴം
തെന്ന ആയിരുന്നു. 27 അവൻ െകരൂബുകെള
അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ നടുവിൽ നിർത്തി;
െകരൂബുകള െട ചിറക് വിടർന്നിരുന്നു; ഒന്നിെന്റ
ചിറക് ഒരു ഭിത്തിേയാടും മേറ്റതിെന്റ ചിറക് മേറ്റ
ഭിത്തിേയാടും െതാട്ടിരുന്നു. ആലയത്തിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ ഇരു െകരൂബുകള െടയും ചിറകുകൾ
തമ്മിൽ െതാട്ടിരുന്നു. 28 െകരൂബുകെളയും
അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
29 ആലയത്തിെന്റ അകത്ത് പുറത്തുമുള്ള
മന്ദിരങ്ങള െട ഭിത്തികൾക്കു ചുറ്റ ം െകരൂബ്,
ഈന്തപ്പന, വിടർന്നപുഷ്പം എന്നിവയുെട രൂപം
െകാത്തി ഉണ്ടാക്കി. 30അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റയും
ബഹിർമ്മന്ദിരത്തിെന്റയും തറ അവൻ
െപാന്നുെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു. 31 അവൻ
അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലിന്
ഒലിവുമരംെകാണ്ട് കതക് ഉണ്ടാക്കി;
േമൽവാതിൽപ്പടിയും കട്ടളക്കാലും ഭിത്തിയുെട
അഞ്ചിൽ ഒരു അംശമായിരുന്നു. 32 ഒലിവ്
മരംെകാണ്ടുള്ള ഇരു കതകുകളിലും െകരൂബ്,
ഈന്തപ്പന, വിടർന്നപുഷ്പം എന്നിവയുെട
രൂപങ്ങൾ െകാത്തി െപാന്ന് െപാതിഞ്ഞു;
െകരൂബുകളിലും ഈന്തപ്പനകളിലും െപാന്ന്
വിരിച്ച 33 അങ്ങെന തേന്ന അവൻ
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മന്ദിരത്തിെന്റ വാതിലിനും ഒലിവുമരംെകാണ്ട്
കട്ടള ഉണ്ടാക്കി; അത് ഭിത്തിയുെട നാലിൽ
ഒരംശമായിരുന്നു. 34അതിെന്റ രണ്ട് കതകുകള ം
സരളമരംെകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഓേരാ കതകിനും
ഈ രണ്ട് മടക്കുപാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
35 അവൻ അവയിൽ െകരൂബ്, ഈന്തപ്പന,
വിടർന്നപുഷ്പം എന്നിവയുെട രൂപങ്ങെള
െകാത്തി, രൂപങ്ങള െടേമൽ െപാന്ന് സമമായി
െപാതിഞ്ഞു. 36െചത്തിഒരുക്കിയമൂന്ന്വരികല്ല ം
ഒരു വരി േദവദാരുപ്പലകയും െകാണ്ട് അവൻ
അകെത്ത ്രപാകാരം പണിതു. 37 നാലാം ആണ്ട്
സീവ് മാസത്തിൽ യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്
അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും 38 പതിെനാന്നാം ആണ്ട്
എട്ടാം മാസമായ ബൂൽമാസത്തിൽ ആലയം
സകലഭാഗങ്ങള മായി അതിെന്റ മാതൃക
അനുസരിച്ച് തെന്ന പണിതുതീർക്കുകയും
െചയ്തു.അങ്ങെനആലയംപണിക്ക്ഏഴ്വർഷം
േവണ്ടിവന്നു.

7
1 ശേലാേമാൻ തെന്റ അരമന പതിമൂന്ന്
വർഷംെകാണ്ട് പണിതുതീർത്തു. 2 നൂറുമുഴം
നീളത്തിലും അമ്പത് മുഴം വീതിയിലും മുപ്പത്
മുഴം ഉയരത്തിലും അവൻ െലബാേനാൻ
വനഗൃഹം പണിയിച്ച . േദവദാരുെകാണ്ടുള്ള
തുലാങ്ങെള താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്നത് മൂന്നു
നിര േദവദാരു തൂണുകളായിരുന്നു 3 ഓേരാ
നിരയിൽ പതിനഞ്ച് തൂണുവീതം നാല്പത്തഞ്ച്
തൂണിേന്മൽതുലാം െവച്ച് േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട്
തട്ടിട്ട . 4 ചരിഞ്ഞ ചട്ടക്കൂടുള്ള മൂന്നു നിര
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കിളിവാതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; മൂന്നു നിരയിലും
അവ േനർക്കുേനെരആയിരുന്നു. 5വാതിലുകള ം
കട്ടളകള ം ദീർഘചതുരാകൃതിയിലായിരുന്നു;
കിളിവാതിൽ മൂന്ന് നിരയായി േനർക്കുേനെര
ആയിരുന്നു. 6 അവൻ അമ്പത് മുഴം
നീളവും മുപ്പത് മുഴം വീതിയും ഉള്ള ഒരു
സ്തംഭമണ്ഡപവുംഅതിെന്റ മുൻവശത്ത്തൂണും
ഉമ്മരപ്പടിയുമായി ഒരു പൂമുഖവും ഉണ്ടാക്കി.
7ന്യായംവിധിേക്കണ്ടതിന്ആസ്ഥാനമണ്ഡപമായി
ഒരുസിംഹാസനമണ്ഡപവുംപണിതു:അതിന് തറ
മുതൽ േമൽത്തട്ട വെര േദവദാരുപ്പലകെകാണ്ട്
തട്ടിട്ട . 8 അവൻ വസിച്ചിരുന്ന അരമനയുെട
ഉള്ളിൽ ഇതിെന്റ പണിേപാെല തെന്നയുള്ള
ഒരു ഗൃഹാങ്കണം ഉണ്ടായിരുന്നു; ശേലാേമാൻ
വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്ന ഫറേവാെന്റ മകൾക്കും
അവൻ ഇ്രപകാരം തെന്ന ഒരു അരമന
പണിതു. 9 ഇവ ഒെക്കയും അടിസ്ഥാനം
മുതൽ മുകൾഭാഗം വെരയും പുറെത്ത വലിയ
്രപാകാരത്തിലും, അളവിന് െവട്ടി അകവും
പുറവും ഈർച്ചവാൾെകാണ്ട് അറുെത്തടുത്ത
വിേശഷെപ്പട്ട കല്ല് െകാണ്ട് ആയിരുന്നു.
10 അടിസ്ഥാനം പത്ത് മുഴവും എട്ട് മുഴവുമുള്ള
വിേശഷെപ്പട്ട വലിയ കല്ല െകാണ്ട് ആയിരുന്നു.
11 േമൽപണി അളവിന് െവട്ടിയ വിേശഷെപ്പട്ട
കല്ല െകാണ്ടും േദവദാരുെകാണ്ടും ആയിരുന്നു.
12 ്രപധാനമുറ്റംമൂന്നുവരിെചത്തിയകല്ല ംഒരുവരി
േദവദാരുവും െകാണ്ട് ചുറ്റ ംഅടച്ച െകട്ടിയിരുന്നു;
അങ്ങെന തെന്ന അകമുറ്റവും യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെന്റ പൂമുഖവും പണിതിരുന്നു.
13 ശേലാേമാൻ രാജാവ് േസാരിൽനിന്ന്
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ഹീരാം എെന്നാരുവെന വരുത്തി. 14 അവൻ
നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിൽ ഒരു വിധവയുെട
മകൻ ആയിരുന്നു; അവെന്റ പിതാവ് േസാർ
േദശക്കാരനായ ഒരു താ്രമപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു:
അവൻ താ്രമംെകാണ്ടുള്ള സകലവിധ
പണിയിലും ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും
സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ
ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ അടുക്കൽവന്ന്,
അവൻ കല്പിച്ച പണി ഒെക്കയും തീർത്തു.
15 അവൻ ഓേരാന്നിനും പതിെനട്ട് മുഴം
ഉയരവും പ്രന്തണ്ട് മുഴം ചുറ്റളവും ഉള്ള രണ്ട്
സ്തംഭങ്ങൾ താ്രമംെകാണ്ട് വാർത്തുണ്ടാക്കി.
16സ്തംഭങ്ങള െടമുകളിൽഅവൻതാ്രമംെകാണ്ട്
രണ്ട് മകുടം വാർത്തുണ്ടാക്കി; ഓേരാ
മകുടവും അയ്യഞ്ച് മുഴം ഉയരമുള്ളതായിരുന്നു.
17 സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിെല മകുടത്തിന്
ചി്രതപ്പണിേയാടുകൂടിയ വലക്കണ്ണികള ം
ചങ്ങലകള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. മകുടംഓേരാന്നിന്നും
ഏേഴഴ് ചങ്ങലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 18അങ്ങെന
അവൻ സ്തംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി; അവയുെട
മുകളിെല മകുടം മൂടത്തക്കവണ്ണം ഓേരാ
മകുടത്തിനും വലപ്പണിക്കുമീെത രണ്ടു വരി
മാതളപ്പഴം വീതം ഉണ്ടാക്കി. 19 മണ്ഡപത്തിെല
സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിെല മകുടം താമരപ്പ വിെന്റ
ആകൃതിയിൽ നാല് മുഴം ആയിരുന്നു. 20 ഇരു
സ്തംഭങ്ങള െടയും മുകളിെല മകുടത്തിെന്റ
വലപ്പണിക്കരിെക പുറേത്തക്ക് ഉന്തി നിൽക്കുന്ന
ഭാഗത്ത് ചുറ്റ ം വരിവരിയായി ഇരുനൂറ് മാതളപ്പഴം
വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. 21 അവൻ സ്തംഭങ്ങെള
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മന്ദിരത്തിെന്റ പൂമുഖത്ത് സ്ഥാപിച്ച ; അവൻ
വലെത്ത തൂണിന് യാഖീൻ എന്നും ഇടേത്തതിന്
േബാവസ് എന്നും േപരിട്ട . 22 സ്തംഭങ്ങള െട
അ്രഗംതാമരപ്പ വിെന്റആകൃതിയിൽആയിരുന്നു;
ഇങ്ങെന സ്തംഭങ്ങള െട പണി പൂർത്തിയാക്കി.
23 അവൻ താ്രമംെകാണ്ട് വൃത്താകൃതിയിൽ
ഒരു കടൽ വാർത്തുണ്ടാക്കി; അതിെന്റ വ്യാസം
പത്ത് മുഴവും ഉയരം അഞ്ച് മുഴവും ചുറ്റളവ്
മുപ്പത് മുഴവും ആയിരുന്നു. 24 അതിെന്റ
വക്കിന് താെഴ, കടലിന് ചുറ്റ ം മുഴം ഒന്നിന്
പത്ത് അലങ്കാരെമാട്ട് വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു;
അത് വാർത്തേപ്പാൾ തെന്ന െമാട്ട ം രണ്ട്
നിരയായി വാർത്തിരുന്നു. 25 അത് പ്രന്തണ്ട്
കാളകള െടപുറത്ത്വച്ചിരുന്നു;അവവടേക്കാട്ട ം,
പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം, െതേക്കാട്ട ം, കിഴേക്കാട്ട ം
മൂെന്നണ്ണം വീതം തിരിഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു; കടൽ
അവയുെട പുറത്ത് വച്ചിരുന്നു; അവയുെട
പൃഷ്ടഭാഗങ്ങൾ അകേത്തക്ക് ആയിരുന്നു.
26അതിന് ഒരു ൈകപ്പത്തിയുെട ഘനവും, വക്ക്
പാനപാ്രതത്തിെന്റ വക്കുേപാെല താമരപ്പ വിെന്റ
ആകൃതിയിലും ആയിരുന്നു. അതിൽ രണ്ടായിരം
പാ്രതം* െവള്ളം െകാള്ള മായിരുന്നു. 27അവൻ
താ്രമംെകാണ്ട് പത്ത് പീഠം ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ
പീഠത്തിന് നാല് മുഴം നീളവും നാല് മുഴം വീതിയും
മൂന്ന് മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. 28 പീഠങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചത് ഇ്രപകാരമായിരുന്നു: അവയുെട
ചട്ടക്കൂട് പലകപ്പാളികളാൽ ബന്ധിച്ചിരുന്നു.
29 ചട്ടങ്ങളിൽ ഇട്ടിരുന്ന പലകേമൽ സിംഹങ്ങള ം

* 7. 26 രണ്ടായിരം പാ്രതം െവള്ളം രണ്ടായിരംബത്ത് -ഏകേദശം
40000ലിറ്റര ്
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കാളകള ം െകരൂബുകള ം െകാത്തിയിരുന്നു;
ചട്ടത്തിന് മുകളിലായി ഒരു പീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു;
ചട്ടങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങൾക്കും കാളകൾക്കും
താെഴ പുഷ്പച്രകങ്ങൾ െനയ്തുണ്ടാക്കി.
30 ഓേരാ പീഠത്തിനും താ്രമംെകാണ്ടുള്ള നന്നാല്
ച്രകങ്ങള ം താ്രമംെകാണ്ടുള്ള അച്ച തണ്ടുകള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു; െതാട്ടിയുെട നാല് േകാണിലും
കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാൽ ഓേരാന്നിനും
പുറത്തുവശത്ത്പുഷ്പച്രകങ്ങൾവാർത്തിരുന്നു.
31അതിെന്റ വായ് ചട്ടക്കൂട്ടിന് അകത്ത് േമേലാട്ട ം
ഒരു മുഴം വ്യാസമുള്ളത് ആയിരുന്നു; അത്
പീഠം േപാെല വൃത്താകൃതിയിലും പുറെത്ത
വ്യാസം ഒന്നര മുഴവും ആയിരുന്നു; അതിെന്റ
വായ്ക്കു ചുറ്റ ം െകാത്തുപണിയുണ്ടായിരുന്നു;
അതിെന്റ ചട്ടപ്പലക വൃത്താകൃതിയായിരുന്നില്ല,
സമചതുരാകൃതി ആയിരുന്നു. 32 ച്രകങ്ങൾ
നാലും പലകകള െട കീെഴയും ച്രകങ്ങള െട
അച്ച തണ്ടുകൾ പീഠത്തിലും ആയിരുന്നു. ഓേരാ
ച്രകത്തിെന്റ ഉയരം ഒന്നര മുഴം. 33 ച്രകങ്ങള െട
പണി രഥച്രകത്തിെന്റ പണിേപാെല
ആയിരുന്നു; അവയുെട അച്ച തണ്ടുകള ം
വക്കുകള ം അഴികള ം ച്രകകൂടങ്ങള ം എല്ലാം
താ്രമംെകാണ്ടുള്ള വാർപ്പ പണി ആയിരുന്നു.
34 ഓേരാ പീഠത്തിെന്റ നാല് േകാണിലും നാല്
താങ്ങുകള ണ്ടായിരുന്നു; അവ പീഠത്തിൽനിന്ന്
തെന്ന ഉള്ളവ ആയിരുന്നു. 35 ഓേരാ
പീഠത്തിെന്റയും മുകളിൽ അര മുഴം ഉയരമുള്ള
ചുറ്റ വളയവും, േമലറ്റത്ത് അതിെന്റ വക്കുകള ം
പലകകള ം ഒന്നായി വാർത്തതും ആയിരുന്നു.
36 അതിെന്റ പലകകളിലും വക്കുകളിലും
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ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നതുേപാെല, അവൻ
െകരൂബ,് സിംഹം, ഈന്തപ്പന എന്നിവയുെട
രൂപം ചുറ്റ ം പുഷ്പച്രകപ്പണിേയാടുകൂെട
െകാത്തിയുണ്ടാക്കി. 37 ഇങ്ങെന അവൻ
പീഠം പത്തും തീർത്തു; അവ ഒെക്കയും
ഒേര അച്ചിൽ വാർത്തതും, ആകൃതിയിലും
വലിപ്പത്തിലും ഒരുേപാെലയും ആയിരുന്നു.
38 അവൻ താ്രമംെകാണ്ട് പത്ത് െതാട്ടിയും
ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ െതാട്ടിയിൽ നാല്പത് പാ്രതം†
െവള്ളം െകാള്ള മായിരുന്നു; ഓേരാ െതാട്ടിയും
നന്നാല് മുഴം വ്യാസം ഉള്ളതായിരുന്നു. പത്ത്
പീഠത്തിൽ ഓേരാന്നിേന്മൽ ഓേരാ െതാട്ടി വച്ച .
39അവൻ പീഠങ്ങൾ അെഞ്ചണ്ണം ആലയത്തിെന്റ
വലത്തുഭാഗത്തും അെഞ്ചണ്ണം ഇടത്തുഭാഗത്തും
സ്ഥാപിച്ച ; കടൽ അവൻ ആലയത്തിെന്റ
വലത്ത് ഭാഗത്ത് െതക്കുകിഴക്കായി സ്ഥാപിച്ച .
40പിെന്നഹൂരാം െതാട്ടികള ം വലിയ ചട്ട കങ്ങള ം
പാ്രതങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെന ഹീരാം
യേഹാവയുെടആലയത്തിനുേവണ്ടിശേലാേമാൻ
രാജാവ് ഏല്പിച്ചിരുന്ന പണികെളാെക്കയും
തീർത്തു. 41 രണ്ട് തൂണുകൾ, രണ്ട്
സ്തംഭങ്ങള െടയും മുകളിലുള്ള േഗാളാകാരമായ
രണ്ട് മകുടങ്ങൾ, മകുടങ്ങെള മൂടുവാൻ രണ്ട്
വലപ്പണികൾ, 42 സ്തംഭങ്ങള െട മുകളിലുള്ള
േഗാളാകൃതിയിലുള്ള മകുടങ്ങെള മൂടുന്ന
ഓേരാ വലപ്പണിയിലും ഈരണ്ടുനിര മാതളപ്പഴം
വീതം രണ്ട് വലപ്പണിയിലുംകൂെട നാനൂറ്
മാതളപ്പഴം, 43പത്ത് പീഠങ്ങൾ, പീഠങ്ങളിേന്മലുള്ള

† 7. 38 നാല്പത്പാ്രതംെവള്ളംനാല്പത്ബത്ത് -ഏകേദശം 800ലിറ്റര ്



1 രാജാക്കന്മാർ 7:44 xxxviii 1 രാജാക്കന്മാർ 7:51

പത്ത് െതാട്ടി, 44 ഒരു കടൽ, കടലിെന്റ
കീെഴ പ്രന്തണ്ട് കാളകൾ, 45 കലങ്ങൾ,
വലിയ ചട്ട കങ്ങൾ, പാ്രതങ്ങൾ എന്നിവ
ആയിരുന്നു. യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്
േവണ്ടി ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ ആവശ്യ്രപകാരം
ഹീരാം ഉണ്ടാക്കിയഈഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും
മിനുക്കിയതാ്രമം െകാണ്ടായിരുന്നു. 46 േയാർദ്ദാൻ
സമഭൂമിയിൽ സുേക്കാത്തിനും സാെരഥാനും
മേദ്ധ്യ കളിമൺ അച്ച കളിൽ രാജാവ് അവെയ
വാർപ്പിച്ച . 47 ഉപകരണങ്ങൾ അനവധി
ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്ശേലാേമാൻഅവെയാന്നും
തൂക്കിേനാക്കിയില്ല; താ്രമത്തിെന്റ തൂക്കം
തിട്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. 48 അങ്ങെന
ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട ആലയത്തിന്
േവണ്ടിയുള്ള സകല ഉപകരണങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി;
െപാൻപീഠം, കാഴ്ചയപ്പം വയ്ക്കുന്ന െപാൻേമശ,
49അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റമുമ്പിൽവലത്തുഭാഗത്ത്
അഞ്ചും ഇടത്തുഭാഗത്ത് അഞ്ചുമായി
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള വിളക്കുതണ്ടുകൾ,
െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ, 50 ദീപങ്ങൾ,
ചവണകൾ, തങ്കംെകാണ്ടുള്ള പാനപാ്രതങ്ങൾ,
ക്രതികകൾ, കലശങ്ങൾ, തവികൾ, തീച്ചട്ടികൾ,
അതിപരിശുദ്ധസ്ഥലമായ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ
വാതിലുകൾക്കും ആലയത്തിെന്റ
വാതിലുകൾക്കും െപാന്നുെകാണ്ടുള്ള െകട്ട കൾ
എന്നിവ തെന്ന. 51 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ
രാജാവ് യേഹാവയുെട ആലയംവക പണി
എല്ലാം തീർത്തു. ശേലാേമാൻ തെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദ് നിേവദിച്ചിരുന്ന െവള്ളിയും െപാന്നും
ഉപകരണങ്ങള ം െകാണ്ടുവന്ന് യേഹാവയുെട
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ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽവച്ച .

8
1 പിെന്ന യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
സീേയാൻ എന്ന ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവരുന്നതിനായി ശേലാേമാൻ
യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാെരയുംേഗാ്രതത്തലവന്മാെരയും
യി്രസാേയൽമക്കള െടപിതൃഭവനത്തലവന്മാെരയും
െയരൂശേലമിൽ തെന്റ അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തി.
2അങ്ങെന യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ ഒെക്കയും
ഏഴാംമാസമായ ഏഥാനീം മാസത്തിെല
ഉത്സവത്തിന്ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റഅടുക്കൽ
ഒന്നിച്ച കൂടി. 3 യി്രസാേയൽമൂപ്പന്മാർ
എല്ലാവരും വന്നുേചർന്നേപ്പാൾ പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകം എടുത്തു.
4 അവർ യേഹാവയുെട െപട്ടകവും
സമാഗമനകൂടാരവും അതിെല വിശുദ്ധ
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും െകാണ്ടുവന്നു;
പുേരാഹിതന്മാരും േലവ്യരുമായിരുന്നു അവെയ
െകാണ്ടുവന്നത്. 5 ശേലാേമാൻരാജാവും
വന്നുകൂടിയ യി്രസാേയൽസഭ ഒെക്കയും
െപട്ടകത്തിനു മുമ്പിൽ എണ്ണി തിട്ടെപ്പടുത്തുവാൻ
കഴിയാത്തവിധം അസംഖ്യം ആടുകെളയും
കാളകെളയും യാഗം കഴിച്ച . 6 അേപ്പാൾ
പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ആലയത്തിെല അന്തർമ്മന്ദിരത്തിൽ,
അതിവിശുദ്ധസ്ഥലത്ത,് അതിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
െകാണ്ടുവന്ന,് െകരൂബുകള െട ചിറകിൻ
കീെഴ െവച്ച . 7 െകരൂബുകൾ െപട്ടകത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്തിന് മീെത ചിറകു വിരിച്ച്
െപട്ടകെത്തയും അതിെന്റ തണ്ടുകെളയും
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മൂടിനിന്നു. 8 അന്തർമ്മന്ദിരത്തിെന്റ
മുമ്പിലുള്ള വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ
അ്രഗഭാഗങ്ങൾ കാണത്തക്കവിധം തണ്ടുകൾക്ക്
നീളമുണ്ടായിരുന്നു; എങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന്
കാണുവാൻ സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല; അവ
ഇന്നുവെരയും അവിെട ഉണ്ട.് 9 യി്രസാേയൽ
മക്കൾ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ടേശഷം
യേഹാവ അവേരാട് നിയമം െചയ്തേപ്പാൾ
േമാെശ േഹാേരബിൽെവച്ച് അതിൽ െവച്ചിരുന്ന
രണ്ട് കല്പലകയല്ലാെത െപട്ടകത്തിൽ
മെറ്റാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; 10 പുേരാഹിതന്മാർ
വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറത്ത് വന്നേപ്പാൾ,
േമഘം യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു.
11 യേഹാവയുെട േതജസ്സ് ആലയത്തിൽ
നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, ശു്രശൂഷ െചേയ്യണ്ടതിന്
ആലയത്തിൽ നില്പാൻ േമഘം നിമിത്തം
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

12 അേപ്പാൾ ശേലാേമാൻ: “താൻ
േമഘതമസ്സിൽ വസിക്കുെമന്ന് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു; 13 എങ്കിലും
ഞാൻ അേങ്ങക്ക് എേന്നക്കും വസിപ്പാൻ
മാഹാത്മ്യമുള്ള ഒരു നിവാസം പണിതിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 പിെന്ന യി്രസാേയൽസഭ
മുഴുവനും നിൽക്കുേമ്പാൾ തെന്ന, രാജാവ്
തിരിഞ്ഞ് യി്രസാേയലിെന്റ സർവ്വസഭെയയും
അനു്രഗഹിച്ച് പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: 15 “എെന്റ
അപ്പനായ ദാവീദിേനാട് തിരുവായ്െകാണ്ട്
അരുളിെച്ചയ്തത,് തൃൈക്കെകാണ്ട്
സാദ്ധ്യമാക്കി തന്ന യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ. 16 ‘എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിെന ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന നാൾമുതൽ എെന്റ
നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിവാൻ ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന്റ സകല േഗാ്രതങ്ങളിലും ഒരു
പട്ടണം തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടില്ല; എന്നാൽ എെന്റ
ജനമായ യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവായിരിപ്പാൻ
ഞാൻ ദാവീദിെന തിരെഞ്ഞടുത്തു’ എന്ന്
അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്തു. 17 യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു
ആലയം പണിയുവാൻ എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 എന്നാൽ
യേഹാവ എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട:് ‘എെന്റ
നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിേയണെമന്ന്
നിനക്കുണ്ടായതാല്പര്യം നല്ലത് തെന്ന. 19എങ്കിലും
ആലയം പണിേയണ്ടത് നീയല്ല, നിന്നിൽ
നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന നിെന്റ മകൻ തെന്ന എെന്റ
നാമത്തിന് ആലയം പണിയും’ എന്ന് കല്പിച്ച .
20 അങ്ങെന യേഹാവ താൻ അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു; യേഹാവയുെട
വാഗ്ദാന്രപകാരം എെന്റ അപ്പനായ
ദാവീദിന് പകരം ഞാൻ യി്രസാേയലിെന്റ
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമത്തിന് ഒരു
ആലയവും പണിതിരിക്കുന്നു. 21 യേഹാവ
നമ്മുെട പൂര ്വ്വപിതാക്കന്മാെരഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
െകാണ്ടുവന്നേപ്പാൾ, അവേരാട് െചയ്ത ഉടമ്പടി
േരഖെപ്പടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന െപട്ടകത്തിന് ഞാൻ
അതിൽഒരുസ്ഥലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു”.
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22 അനന്തരം ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുൻപിൽ യി്രസാേയലിെന്റ
സർവ്വസഭയും കാൺെക ആകാശത്തിേലക്ക്
കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞത:്
23 “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
പൂർണ്ണഹൃദയേത്താെട അങ്ങയുെട മുമ്പാെക
നടക്കുന്ന അവിടുെത്ത ദാസന്മാേരാടുള്ള ഉടമ്പടി
നിറേവറ്റ കയും, ദയ കാണിക്കുകയും െചയ്യന്ന
അേങ്ങക്ക് തുല്യനായി മീെത സ്വർഗ്ഗത്തിലും
താെഴ ഭൂമിയിലും ഒരു ൈദവവും ഇല്ല. 24അങ്ങ്
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന അവിടുെത്ത
ദാസേനാട് െചയ്ത വാഗ്ദാനം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു;
തിരുവായ്െകാണ്ട് അരുളിെച്ചയ്തത്
ഇന്ന് കാണുംേപാെല തൃൈക്കെകാണ്ട്
നിവർത്തിച്ച മിരിക്കുന്നു. 25 ആകയാൽ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അങ്ങ്
എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന അവിടുെത്ത
ദാസേനാട്: ‘നീ എെന്റ മുമ്പാെക നടന്നതുേപാെല
നിെന്റ പു്രതന്മാരും എെന്റ മുമ്പാെക നടന്ന്
തങ്ങള െട വഴി സൂക്ഷിക്കുക മാ്രതം െചയ്താൽ
യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ
നിനക്ക് ഒരു പുരുഷൻ എെന്റ മുമ്പാെക ഇല്ലാെത
വരുകയില്ല’ എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത്
നിവർത്തിേക്കണേമ. 26ഇേപ്പാൾയി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവേമ, എെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന
അവിടെത്ത ദാസേനാട് അങ്ങ് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം സാദ്ധ്യമായി തീരുമാറാകെട്ട. 27എന്നാൽ
ൈദവം യഥാർത്ഥമായി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുേമാ?
സ്വർഗ്ഗത്തിലും സ്വർഗ്ഗാധിസ്വർഗ്ഗത്തിലും
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അങ്ങ് അടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ; പിെന്ന ഞാൻ
പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിൽ
അടങ്ങുന്നത് എങ്ങെന? 28 എങ്കിലും
എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ, അടിയൻ
ഇന്ന് തിരുമുമ്പിൽ കഴിക്കുന്ന നിലവിളിയും
്രപാർത്ഥനയും േകൾേക്കണ്ടതിന് അടിയെന്റ
്രപാർത്ഥനയിേലക്കും യാചനയിേലക്കും
തിരിഞ്ഞ് കടാക്ഷിേക്കണേമ. 29 അടിയൻ
ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ച് കഴിക്കുന്ന ്രപാർത്ഥന
േകൾേക്കണ്ടതിന് ‘അവിടുെത്ത നാമം
ഉണ്ടായിരിക്കുെമന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിെച്ചയ്ത
സ്ഥലമായഈആലയത്തിേലക്ക് രാവും പകലും
അവിടുെത്ത കടാക്ഷം ഉണ്ടായിരിേക്കണേമ
30അടിയനുംഅവിടുെത്തജനമായയി്രസാേയലും
ഈ സ്ഥലത്ത് വച്ച് ്രപാർഥിക്കുേമ്പാൾ
അടിയങ്ങള െട യാചന േകൾേക്കണേമ;
അങ്ങയുെട വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന്
േകട്ട് അടിയങ്ങേളാട് ക്ഷമിേക്കണേമ.
31 ഒരുത്തൻ തെന്റ അയൽക്കാരേനാട്
കുറ്റം െചയ്കയും അവൻ അവെനെക്കാണ്ട്
സത്യം െചയ്യ വാൻ നിർബന്ധിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ, അവൻ ഈ ആലയത്തിൽ
അങ്ങയുെട യാഗപീഠത്തിന് മുമ്പാെക വന്ന്
സത്യംെചയ്കയും െചയ്താൽ, 32 അവിടുന്ന്
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് ്രപവർത്തിച്ച,് ദുഷ്ടെന
കുറ്റം വിധിക്കുകയുംഅവെന്റ ്രപവൃത്തിഅവെന്റ
തലേമൽ വരുത്തുകയും, നീതിമാെന്റ നീതിക്ക്
തക്കവണ്ണം അവെന നീതീകരിക്കയും െചയ്ത്
അടിയങ്ങൾക്ക് ന്യായം പാലിച്ച തേരണേമ.
33 അങ്ങയുെട ജനമായ യി്രസാേയൽ
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അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്കയും, തന്മൂലം
ശ്രതു അവെര പരാജയെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ,അവർ മനംതിരിഞ്ഞ്അവിടുെത്ത
നാമം ഏറ്റ പറഞ്ഞ് ഈ ആലയത്തിൽെവച്ച്
്രപാർത്ഥിക്കയും യാചിക്കയും െചയ്താൽ,
34 അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട് അവിടുെത്ത
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റ പാപം ക്ഷമിച്ച്
അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുത്ത
േദശേത്തക്ക് അവെര മടക്കിവരുേത്തണേമ.
35 അവർ അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്കമൂലം
ആകാശം അടഞ്ഞ് മഴ െപയ്യാതിരിക്കുേമ്പാൾ
അവർ ഈ സ്ഥലേത്തക്ക് തിരിഞ്ഞ് ്രപാർത്ഥിച്ച്
അങ്ങയുെട നാമെത്ത സ്വീകരിക്കയും,
അങ്ങ് അവെര താഴ്ത്തിയതുെകാണ്ട് അവർ
തങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരികയും
െചയ്താൽ, 36 അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
അങ്ങയുെട ദാസന്മാരുെടയും അവിടുെത്ത
ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും പാപം ക്ഷമിച്ച്,
അവർ നടേക്കണ്ടുന്ന നല്ലവഴി അവെര
ഉപേദശിക്കുകയും അങ്ങയുെട ജനത്തിന്
അവകാശമായി െകാടുത്ത േദശത്ത് മഴ
െപയ്യിക്കയും െചേയ്യണേമ. 37 േദശത്ത്
ക്ഷാമം, പകർച്ചവ്യാധി, കീടബാധ, വിഷമഞ്ഞ്,
െവട്ട ക്കിളി, തുള്ളൻ എന്നിവ ഏെതങ്കിലും
ഉണ്ടായാൽ, അെല്ലങ്കിൽ അവരുെട േദശെത്ത
പട്ടണങ്ങെള ശ്രതു നിേരാധിക്കുകേയാ വല്ല
വ്യാധിേയാ േരാഗേമാ ഉണ്ടായാൽ 38അവിടുെത്ത
ജനമായ യി്രസാേയൽ മുഴുവേനാ, അവരിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒരുവേനാ വല്ല ്രപാർത്ഥനയും
യാചനയും കഴിക്കുകയും, ഓേരാരുത്തൻ
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ഹൃദയേവദനേയാെട ഈ ആലയത്തിേലക്ക്
ൈക മലർത്തുകയും െചയ്താൽ 39അവിടുെത്ത
തിരുനിവാസമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്
ക്ഷമിക്കയും 40അങ്ങെന അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ േദശത്ത് അവർ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലെത്തല്ലാം അങ്ങെയ
ഭയെപ്പേടണ്ടതിന,് ഓേരാരുത്തെന്റ ഹൃദയെത്ത
അറിയുന്ന അങ്ങ,് അവനവെന്റ നടപ്പിന്
തക്കവണ്ണം ്രപതിഫലം നൽേകണേമ; അങ്ങ്
മാ്രതമേല്ലാ സകലമനുഷ്യപു്രതന്മാരുെടയും
ഹൃദയങ്ങെള അറിയുന്നത.് 41 അ്രതയുമല്ല,
അവിടുെത്തജനമായയി്രസാേയലിലുൾെപ്പടാത്ത
ഒരു അന്യേദശക്കാരൻ ദൂരേദശത്ത് നിന്ന്
അങ്ങയുെട നാമംനിമിത്തം വരികയും -
42അവർ അങ്ങയുെട മഹത്വമുള്ള നാമെത്തയും
ബലമുള്ള കരെത്തയും നീട്ടിയ ഭുജെത്തയും
കുറിച്ച് േകട്ട് ഈ ആലയത്തിേലക്ക് േനാക്കി
്രപാർത്ഥിക്കയും െചയ്താൽ 43 അവിടുെത്ത
തിരുനിവാസമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് േകട്ട്,
ഭൂമിയിെല സകലജാതികള ം അങ്ങയുെട
ജനമായ യി്രസാേയലിെനേപ്പാെല അങ്ങെയ
ഭയെപ്പടുവാനും, ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന
ഈ ആലയത്തിന് അവിടുെത്ത നാമം
വിളിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ്രഗഹിപ്പാനും
അവിടുെത്ത നാമെത്ത അറിയുവാനും
തക്കവണ്ണം അന്യേദശക്കാരൻ അങ്ങേയാട്
്രപാർത്ഥിക്കുന്നെതാെക്കയും അങ്ങ്
െചയ്തുെകാടുേക്കണേമ. 44 അവിടുന്ന്
അയക്കുന്ന വഴിയിൽ അവിടുെത്ത ജനം
തങ്ങള െട ശ്രതുവിേനാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ
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പുറെപ്പടുേമ്പാൾ അങ്ങ് തിരെഞ്ഞടുത്ത
നഗരത്തിേലക്കും അവിടുെത്ത നാമത്തിന്
ഞാൻ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിേലക്കും
തിരിഞ്ഞ് യേഹാവേയാട് ്രപാർത്ഥിച്ചാൽ
45 അങ്ങ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട
്രപാർത്ഥനയും യാചനയും േകട്ട് അവർക്ക്
ന്യായം പാലിച്ച െകാടുേക്കണേമ. 46 അവർ
അങ്ങേയാട് പാപം െചയ്കയും - പാപം
െചയ്യാത്ത മനുഷ്യൻ ഇല്ലേല്ലാ -അങ്ങ് അവേരാട്
േകാപിച്ച് അവെര ശ്രതുവിന് ഏല്പിക്കുകയും
അവർ അവെര ദൂരേത്താ സമീപേത്താ
ഉള്ള ശ്രതുവിെന്റ േദശേത്തക്ക് ബദ്ധരാക്കി
െകാണ്ടുേപാകുകയും െചയ്താൽ 47 അവെര
പിടിച്ച െകാണ്ടുേപായിരിക്കുന്ന േദശത്തുെവച്ച്
അവർ മനംതിരിഞ്ഞ്, ‘ഞങ്ങൾ പാപംെചയ്ത്
അകൃത്യവും ദുഷ്ടതയും ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു’
എന്ന് പറഞ്ഞ് 48 അങ്ങേയാട് യാചിക്കയും,
അവെര പിടിച്ച് െകാണ്ടുേപായ ശ്രതുക്കള െട
േദശത്തുെവച്ച് അവർ പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
പൂർണ്ണമനേസ്സാടുംകൂെട അങ്ങയിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ,് അങ്ങ് അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
െകാടുത്തേദശേത്തക്കും,അങ്ങ്തിരെഞ്ഞടുത്ത
നഗരത്തിേലക്കും ഞാൻ അങ്ങയുെട നാമത്തിന്
പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിേലക്കും
േനാക്കി അങ്ങേയാട് ്രപാർത്ഥിക്കയും
െചയ്താൽ 49 അവിടുെത്ത തിരുനിവാസമായ
സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അവരുെട ്രപാർത്ഥനയും
യാചനയും േകട്ട് അവർക്ക് ന്യായം
പാലിച്ച െകാടുത്ത്, 50 അങ്ങേയാട് പാപം
െചയ്ത അങ്ങയുെട ജനേത്താട,്അവർ െചയ്ത
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അകൃത്യങ്ങെളാെക്കയും ക്ഷമിേക്കണേമ;
അവെര ബദ്ധരായി െകാണ്ടുേപായവർക്ക്
അവേരാട് കരുണ േതാന്നുമാറാേക്കണേമ.
51അവർ ഈജിപ്റ്റ് എന്ന ഇരുമ്പ് ചൂളയിൽനിന്ന്
അങ്ങ് വിടുവിച്ച െകാണ്ടുവന്ന സ്വന്തജനവും
അവിടുെത്ത അവകാശവും ആകുന്നുവേല്ലാ.
52 അവർ വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുേമ്പാൾ ഒെക്കയും
അവിടുന്ന് േകൾേക്കണ്ടതിന്, അവിടുെത്ത
ദാസനായ അടിയനും അവിടുെത്ത ജനമായ
യി്രസാേയലും നടത്തുന്ന അേപക്ഷകൾ
കടാക്ഷിേക്കണേമ;. 53 കർത്താവായ
യേഹാേവ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച
െകാണ്ടുവന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുെട ദാസനായ
േമാെശമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല
ഭൂമിയിെല സകലജാതികളിൽനിന്നും സ്വന്ത
ജനമായിരിക്കുവാൻഅവെരേവർതിരിച്ച വേല്ലാ”.

54 യേഹാവേയാട് ഈ ്രപാർത്ഥനകള ം
യാചനകള ംകഴിച്ച തീർന്നേപ്പാൾ,യേഹാവയുെട
യാഗപീഠത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ൈകകൾ
ആകാശേത്തക്ക് ഉയർത്തി മുഴങ്കാലിൽ
നിന്നിരുന്ന ശേലാേമാൻ എഴുേന്നറ്റ . 55അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് യി്രസാേയൽസഭെയ ഒെക്കയും
ഉച്ചത്തിൽ ഇ്രപകാരം ആശീർവ്വദിച്ച :
56 “താൻ വാഗ്ദാനം െചയ്തതുേപാെല
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് വി്രശമം
നല്കിയിരിക്കുന്ന യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ;
തെന്റ ദാസനായ േമാെശമുഖാന്തരം
അവിടുന്ന് നൽകിയ നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ
ഒന്നുേപാലും നിഷ്ഫലമായിട്ടില്ലേല്ലാ.
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57 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവ നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല
നേമ്മാടുകൂെടയും ഇരിക്കുമാറാകെട്ട! അവിടുന്ന്
നെമ്മ ൈകവിടുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കേയാ
െചയ്യാതിരിക്കെട്ട! 58 അവിടുെത്ത
എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുവാനും നമ്മുെട
പിതാക്കന്മാേരാട് കല്പിച്ച കല്പനകള ം ചട്ടങ്ങള ം
വിധികള ം ്രപമാണിച്ച് നടേക്കണ്ടതിനും
അവിടുന്ന് നമ്മുെട ഹൃദയങ്ങെള തങ്കേലക്ക്
തിരിക്കുമാറാക്കെട്ട. 59 യേഹാവ തെന്ന
ൈദവം; മെറ്റാരുത്തനുമില്ല എന്ന് ഭൂമിയിെല
സകലജനതകള ം അറിേയണ്ടതിന്,
60 യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ഞാൻ ്രപാർത്ഥിച്ച
ഈ വാക്കുകൾ രാപ്പകൽ നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട; അവിടുെത്ത ഈ ദാസെന്റയും
തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിെന്റയും
ദിന്രമ്പതിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന്
നിറേവറ്റിത്തരുമാറാകെട്ട. 61 ആകയാൽ
ഇന്നെത്തേപ്പാെല നിങ്ങൾ അവിടുെത്ത
ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച നടപ്പാനും അവിടുെത്ത
കല്പനകൾ ്രപമാണിപ്പാനും നിങ്ങള െട
ഹൃദയം നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
വിശ്വസ്തമായിരിക്കെട്ട. 62 പിെന്ന രാജാവും
കൂെടയുള്ള എല്ലാ യി്രസാേയലും യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ യാഗം കഴിച്ച . 63 ശേലാേമാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം
കാളകെളയും ഒരുലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം
ആടുകെളയും സമാധാനയാഗമായിട്ട് അർപ്പിച്ച .
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ഇങ്ങെന രാജാവും എല്ലാ യി്രസാേയൽമക്കള ം
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ ്രപതിഷ്ഠ
നിർവ്വഹിച്ച . 64 േഹാമയാഗം, േഭാജനയാഗം,
സമാധാനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സ് എന്നിവ
ഉൾെക്കാള്ള വാൻ തക്ക വലിപ്പം യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിെല ഓട് െകാണ്ടുള്ള യാഗപീഠത്തിന്
ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, രാജാവ് അന്നുതെന്ന
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള
്രപാകാരത്തിെന്റ മദ്ധ്യഭാഗം ശുദ്ധീകരിച്ച്
അവിെട േഹാമയാഗങ്ങള ം േഭാജനയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള െട േമദസ്സ ം അർപ്പിച്ച .
65ശേലാേമാനും കൂെടയുള്ളഎല്ലാ യി്രസാേയലും,
ഹമാത്ത് പട്ടണത്തിെന്റ അതിർമുതൽ
ഈജിപ്റ്റിെല േതാടുവെരയുള്ള വലിെയാരു
ജനസമൂഹം - നമ്മുെടൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ ഏഴു ദിവസവും വീണ്ടും ഏഴു
ദിവസവും ഇങ്ങെന പതിന്നാല് ദിവസം -
ഉത്സവം ആചരിച്ച . 66 എട്ടാം ദിവസം അവൻ
ജനെത്ത വിട്ടയച്ച ; അവർ രാജാവിെന
അഭിനന്ദിച്ച ; യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിനും തെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിനും
െചയ്ത എല്ലാ നന്മകെളയും ഓർത്ത്
സേന്താഷവും ആനന്ദവുമുള്ളവരായി തങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് േപായി.

9
1 ശേലാേമാൻ യേഹാവയുെട
ആലയവും രാജധാനിയും, താൻ
നിർമ്മിക്കുവാൻ ആ്രഗഹിച്ചിരുന്നെതാെക്കയും
പണിതുതീർന്നേശഷം 2 യേഹാവ



1 രാജാക്കന്മാർ 9:3 l 1 രാജാക്കന്മാർ 9:7

ഗിെബേയാനിൽെവച്ച് ശേലാേമാന്
്രപത്യക്ഷനായതുേപാെല രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും
അവന് ്രപത്യക്ഷനായി. 3 യേഹാവ അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ എെന്റ മുമ്പാെക
കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിെന്റ ്രപാർത്ഥനയും യാചനയും
ഞാൻ േകട്ട ; നീ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ
ആലയത്തിൽഎെന്റനാമംഎേന്നക്കുംസ്ഥാപിച്ച്
അതിെന വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; എെന്റ
കണ്ണ കള ം ഹൃദയവും എല്ലായ്േപാഴും അവിെട
ഉണ്ടായിരിക്കും. 4 നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദ്
നടന്നതുേപാെല ഹൃദയനിർമ്മലതേയാടും
പരമാർത്ഥതേയാടുംകൂെട എെന്റ മുമ്പാെക
നടന്ന്, എെന്റ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച്
എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം 5 വിധികള ം ്രപമാണിച്ചാൽ
‘യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ
ഒരു പുരുഷൻ നിനക്ക് ഇല്ലാെതേപാകയില്ല’
എന്ന് ഞാൻ നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല യി്രസാേയലിേന്മൽ
നിെന്റ രാജത്വത്തിെന്റ സിംഹാസനം ഞാൻ
എേന്നക്കുംസ്ഥിരമാക്കും. 6നിങ്ങേളാ നിങ്ങള െട
പു്രതന്മാേരാ എെന്ന വിട്ട മാറി നിങ്ങള െട
മുമ്പിൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന എെന്റ കല്പനകള ം
ചട്ടങ്ങള ം ്രപമാണിക്കാെത, അന്യൈദവങ്ങെള
േസവിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ, 7ഞാൻ യി്രസാേയലിന്
െകാടുത്തിരിക്കുന്ന േദശത്തുനിന്ന് അവെര
േഛദിച്ച കളയും;എെന്റനാമത്തിന് േവണ്ടിഞാൻ
വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയവും ഞാൻ
എെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും; യി്രസാേയൽ
സകലജാതികള െടയും ഇടയിൽ പഴെഞ്ചാല്ല ം
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പരിഹാസവിഷയവുംആയിരിക്കും. 8ഈആലയം
എ്രത ഉന്നതമായിരുന്നാലും കടന്നുേപാകുന്ന
ഏവനും അതിെന കണ്ട് അത്ഭുതേത്താടും
പരിഹാസേത്താടും കൂടി ചീറ്റ കയും െചയ്തു,
‘യേഹാവ ഈ േദശത്തിനും ഈ ആലയത്തിനും
ഇങ്ങെന വരുത്തിയത് എന്ത*്’ എന്ന്
േചാദിക്കും. 9 ‘അവർ തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര
ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന തങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിക്കയും
അന്യൈദവങ്ങേളാട് േചർന്ന് അവെയ
നമസ്കരിച്ച് േസവിക്കയും െചയ്കെകാണ്ട്
യേഹാവ ഈ അനർത്ഥം ഒെക്കയും അവർക്ക്
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു’ എന്ന് അതിന് ഉത്തരം
പറയും.

10 യേഹാവയുെട ആലയവും രാജധാനിയും
ഇരുപത് സംവത്സരംെകാണ്ട് പണിതേശഷം
11 ശേലാേമാൻ രാജാവ് േസാർരാജാവായ
ഹൂരാമിന് ഗലീലേദശത്ത് ഇരുപത് പട്ടണങ്ങൾ
നൽകി; ശേലാേമാന് ആവശ്യാനുസരണം
േദവദാരുവും സരളമരവും സ്വർണ്ണവും
െകാടുത്തിരുന്നത് ഹീരാമായിരുന്നു.
12 ശേലാേമാൻ ഹൂരാമിന് െകാടുത്ത പട്ടണങ്ങൾ
കാേണണ്ടതിന് അവൻ േസാരിൽനിന്ന്
വന്നു; എന്നാൽ അവ അവന് ഇഷ്ടെപ്പട്ടില്ല;
“സേഹാദരാ, 13 എങ്ങെനയുള്ള പട്ടണങ്ങളാണ്
നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത?്” എന്ന് അവൻ
േചാദിച്ച . അവക്ക് അവൻ കാബൂൽേദശം†
എന്ന് േപരിട്ട ; ആ േപര് ഇന്നുവെരയും

* 9. 8 യേഹാവഈ േദശത്തിനും ഈആലയത്തിനും ഇങ്ങെന
വരുത്തിയത് എന്ത് ഈ ആലയം അവശിഷ്ടങ്ങള െട ഒരു
കൂമ്പാരമായി മാറും † 9. 13 കാബൂൽേദശം ്രപേയാജനം
ഇല്ലാത്തേദശം
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അങ്ങെന തെന്ന നിലനിൽക്കുന്നു. 14 ഹൂരാം
ശേലാേമാന്ഏകേദശം 4,000കിേലാ്രഗാം‡ െപാന്ന്
െകാടുത്തയച്ച .

15 യേഹാവയുെട ആലയം, അരമന, മിേല്ലാ,
െയരൂശേലമിെന്റ മതിൽ, ഹാേസാർ, െമഗിേദ്ദാ,
േഗെസർ എന്നിവ പണിേയണ്ടതിനായിരുന്നു
ശേലാേമാൻ കഠിനേവലക്ക് ആള കെള
നിേയാഗിച്ചത് 16 ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ
ഫറേവാൻ, േഗെസർ കീഴടക്കി, അത് തീെവച്ച്
നശിപ്പിച്ച് നിവാസികളായ കനാന്യെര െകാന്നു;
ശേലാേമാെന്റ ഭാര്യയായ തെന്റ മകൾക്ക്
അത് അവൻ സ്്രതീധനമായി െകാടുത്തിരുന്നു.
17 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ േഗെസരും
18 താഴെത്ത േബത്ത-്േഹാേരാനും ബാലാത്തും
െയഹൂദാമരുഭൂമിയിലുള്ള 19 തദ്േമാരും തനിക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്ന സകല സംഭാരനഗരങ്ങള ം
രഥങ്ങൾ, കുതിരപ്പടയാളികൾ എന്നിവക്കുള്ള
പട്ടണങ്ങള ം, െയരൂശേലമിലും െലബാേനാനിലും
തെന്റ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടവും താൻ പണിയുവാൻ
ആ്രഗഹിച്ചെതാെക്കയും പണിതു 20 അേമാര്യർ,
ഹിത്യർ, െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ
എന്നിങ്ങെനയി്രസാേയൽമക്കളിൽഉൾെപ്പടാത്ത
സകലജാതിെയയും 21 യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
നിർമ്മൂലമാക്കുവാൻ കഴിയാെത േദശത്ത്
േശഷിച്ചിരുന്ന അവരുെട പിൻതലമുറക്കാെരയും
ശേലാേമാൻ കഠിനേവല െചയ്യന്നവരാക്കി;
അവർ ഇേപ്പാഴും അങ്ങെന തെന്ന ഇരിക്കുന്നു.
22 യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ ആെരയും
ശേലാേമാൻ കഠിനേവല െചയ്യന്നവരാക്കിയില്ല;
‡ 9. 14 ഏകേദശം 4,000കിേലാ്രഗാം നൂറ്റിരുപത് താലന്ത്
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അവർ അവെന്റ േയാദ്ധാക്കള ം ഭൃത്യന്മാരും
്രപഭുക്കന്മാരും പടനായകന്മാരും രഥങ്ങൾക്കും
കുതിരപ്പടയാളികൾക്കും അധിപതിമാരും
ആയിരുന്നു. 23ബാക്കിയുള്ളഅഞ്ഞൂറ്റമ്പതുേപർ
ശേലാേമാനുേവണ്ടി േവലെയടുത്ത ജനത്തിെന്റ
േമലുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. 24 ഫറേവാെന്റ
മകൾ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽനിന്ന,് ശേലാേമാൻ
അവൾക്കുേവണ്ടി പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്ന
അരമനയിൽ പാർപ്പാൻ വന്നേശഷം അവൻ
മിേല്ലാ§ പട്ടണം പണിതു. 25 ശേലാേമാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് പണിതിരുന്ന യാഗപീഠത്തിേന്മൽ
അവൻ ആണ്ടിൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം
േഹാമയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച് യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ ധൂപം
കാട്ടിയിരുന്നു. ഇങ്ങെന അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയംതീർത്തു.

26 ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഏേദാംേദശത്ത്
െചങ്കടല ്കരയിൽ ഏേലാത്തിന് സമീപത്തുള്ള
എേസ്യാൻ-േഗെബരിൽെവച്ച് കപ്പലുകൾ
പണിയിച്ച . 27ആ കപ്പലുകളിൽ ശേലാേമാെന്റ
ദാസന്മാേരാടുകൂെട േവലെചയ്യ വാൻ ഹൂരാം
സമു്രദപരിചയമുള്ള കപ്പല്ക്കാരായ തെന്റ
ദാസന്മാെര അയച്ച . 28 അവർ ഓഫീരിേലക്ക്
െചന്ന് അവിെടനിന്ന് ഏകേദശം 14,000
കിേലാ്രഗാം െപാന്ന്* ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
അടുക്കൽെകാണ്ടുവന്നു.
§ 9. 24 മിേല്ലാ മണ്ണ് നികത്തിയ സ്ഥലത്തിനാണ് മിേല്ലാ
എന്നു പറയുന്നത.് െയരുശേലമിെന്റ കിഴേക്ക കുന്നിെന്റ കിഴേക്ക
ഭാഗത്തുള്ള മട്ട പ്പാവിെനയും മിേല്ലാ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് * 9.
28 ഏകേദശം 14,000കിേലാ്രഗാം െപാന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത് താലന്ത്
െപാന്ന്
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10
1 െശബാരാജ്ഞി യേഹാവയുെട നാമം
സംബന്ധിച്ച് ശേലാേമാെന്റ കീർത്തി
േകട്ട് കഠിനമായ േചാദ്യങ്ങളാൽ അവെന
പരീക്ഷിേക്കണ്ടതിന് വന്നു. 2 അവൾ
വലിേയാരു പരിവാരേത്താടും, സുഗന്ധവർഗ്ഗവും
ധാരാളം െപാന്നും രത്നവും ചുമക്കുന്ന
ഒട്ടകങ്ങേളാടും കൂെട െയരൂശേലമിൽ വന്നു;
അവൾ ശേലാേമാെന്റ അടുക്കൽവന്ന് തെന്റ
മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നെതല്ലാം അവേനാട്
സംസാരിച്ച . 3അവള െട സകലേചാദ്യങ്ങൾക്കും
ശേലാേമാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു; അവൾക്ക്
വിശദീകരിച്ച് െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്തതായി
ഒന്നും രാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 4ശേലാേമാെന്റ
ജ്ഞാനബാഹുല്യവുംഅവൻപണിതഅരമനയും
5അവെന്റ േമശയിെല ഭക്ഷണവും ഭൃത്യന്മാരുെട
ഇരിപ്പ ം പരിചാരകരുെട ശു്രശൂഷയും
േവഷവിധാനങ്ങള ം,പാനപാ്രതവാഹകന്മാെരയും
യേഹാവയുെട ആലയത്തിേലക്കുള്ള
അവെന്റ എഴുെന്നള്ളത്തിെന്റ പാതകള ം
കണ്ടിട്ട് െശബാരാജ്ഞി അമ്പരന്നുേപായി.
6 അവൾ രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞത:്
“നിെന്റ വാക്കുകെളയും ജ്ഞാനെത്തയും
കുറിച്ച് ഞാൻ എെന്റ േദശത്തുെവച്ച് േകട്ട
വർത്തമാനം സത്യംതേന്ന. 7 ഞാൻ വന്ന്
എെന്റ കണ്ണ െകാണ്ട് കാണുന്നതുവെര ആ
വർത്തമാനം വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പകുതിേപാലും ഞാൻ
േകട്ടിരുന്നില്ല. നിെന്റ ജ്ഞാനവും ധനവും
ഞാൻ േകട്ട ്രപശസ്തിേയക്കാൾ വളെര
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അധികമാകുന്നു. 8 നിെന്റ ജനങ്ങള ം നിെന്റ
മുമ്പിൽനിന്ന് എേപ്പാഴും ജ്ഞാനം േകൾക്കുന്ന
ഈ ഭൃത്യന്മാരും എ്രതേയാ ഭാഗ്യവാന്മാർ!
9 നിെന്ന യി്രസാേയലിെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുത്തുവാൻ ്രപസാദിച്ച നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; യേഹാവ
യി്രസാേയലിെന എേന്നക്കും സ്േനഹിക്കെകാണ്ട്
നീതിയും ന്യായവും നടേത്തണ്ടതിന് നിെന്ന
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു”. 10അവൾ രാജാവിന്
ഏകേദശം 4,000 കിേലാ്രഗാം* െപാന്നും
അനവധി സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങള ം വിലേയറിയ
രത്നങ്ങള ം െകാടുത്തു; െശബാരാജ്ഞി
ശേലാേമാൻ രാജാവിന് െകാടുത്തതുേപാെല
സുഗന്ധ്രദവ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
11ഹൂരാമിെന്റകപ്പലുകൾഓഫീരിൽനിന്ന് െപാന്ന്
െകാണ്ടുവന്നതുകൂടാെത അനവധി ചന്ദനവും
രത്നവും െകാണ്ടുവന്നു. 12രാജാവ് ചന്ദനംെകാണ്ട്
യേഹാവയുെട ആലയത്തിനും രാജധാനിക്കും
പടികള ം സംഗീതക്കാർക്ക് കിന്നരങ്ങള ം
വീണകള ം ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെനയുള്ള ചന്ദനമരം
ഇന്നുവെര ലഭിച്ചിട്ടില്ല, ആരും കണ്ടിട്ട മില്ല.
13 െശബാരാജ്ഞിക്ക് രാജകീയ നിലവാരം
അനുസരിച്ച് െകാടുത്തതുകൂടാെത അവൾ
ആ്രഗഹിച്ച് േചാദിച്ചെതല്ലാം ശേലാേമാൻ രാജാവ്
അവൾക്ക് െകാടുത്തു. അങ്ങെനഅവൾ തെന്റ
ഭൃത്യന്മാരുമായിസ്വേദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി.

14 ശേലാേമാന് സഞ്ചാരവ്യാപാരികൾ,
കച്ചവടക്കാർ, അരാബിരാജാക്കന്മാർ,
* 10. 10 ഏകേദശം 4,000 കിേലാ്രഗാം നൂറ്റിഇരുപത് താലന്ത്
െപാന്നും
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േദശാധിപതിമാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച
വരുമാനംകൂടാെത, 15ആണ്ടുേതാറുംകിട്ടിയിരുന്ന
െപാന്നിെന്റ തൂക്കംഏകേദശം 2,300കിേലാ്രഗാം†.
16 ശേലാേമാൻ രാജാവ്, അടിച്ച പരത്തിയ
െപാന്ന് െകാണ്ട് ഇരുനൂറ് വൻപരിച ഉണ്ടാക്കി;
ഓേരാ പരിചക്കും അറുനൂറുേശക്കൽ െപാന്ന്
വീതം െചലവായി. 17അടിച്ച പരത്തിയ െപാന്ന്
െകാണ്ട് അവൻ മുന്നൂറ് െചറുപരിചകള ം
ഉണ്ടാക്കി; ഓേരാ െചറുപരിചക്കും
ഏകേദശം രണ്ടു കിേലാ്രഗാം‡ െപാന്ന് വീതം
െചലവായി; അവ രാജാവ് െലബാേനാൻ
വനഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച . 18 പിെന്ന രാജാവ്
ദന്തംെകാണ്ട് ഒരു വലിയ സിംഹാസനം
ഉണ്ടാക്കി തങ്കംെകാണ്ട് െപാതിഞ്ഞു.
19സിംഹാസനത്തിന്ആറ് പടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
സിംഹാസനത്തിെന്റ മുകൾഭാഗത്തിെന്റ
പുറകുവശം വൃത്താകൃതിയിലായിരുന്നു;
ഇരിപ്പിടത്തിെന്റ ഇരുഭാഗത്തും ഓേരാ
ൈകത്താങ്ങലും അതിനരിെക രണ്ട്
സിംഹങ്ങള ം നിന്നിരുന്നു. 20 ആറ് പടികളിൽ
ഇരുവശങ്ങളിലുമായി പ്രന്തണ്ട് സിംഹങ്ങൾ
നിന്നിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തും ഇ്രപകാരം
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. 21 ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
സകലപാനപാ്രതങ്ങള ം െപാന്നുെകാണ്ടും
െലബാേനാൻ വനഗൃഹത്തിെല
ഉപകരണങ്ങെളാെക്കയും തങ്കംെകാണ്ടും
ആയിരുന്നു; ശേലാേമാെന്റ കാലത്ത്
െവള്ളി വിലയില്ലാത്ത വസ്തുവായി

† 10. 15 ഏകേദശം 2,300കിേലാ്രഗാംഅറുനൂറ്റിഅറുപത്തിആറ്
താലന്തായിരുന്നു ‡ 10. 17 ഏകേദശം രണ്ടു കിേലാ്രഗാം മൂന്ന്
മാെന
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കണക്കാക്കിയിരുന്നതിനാൽഉപകരണങ്ങെളാന്നും
െവള്ളിയിൽ തീർത്തിരുന്നില്ല. 22 ഹൂരാമിെന്റ
കപ്പലുകേളാെടാപ്പം രാജാവിന് സമു്രദത്തിൽ
കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ
മൂന്ന് സംവത്സരത്തിൽ ഒരിക്കൽ െപാന്ന്,
െവള്ളി, ആനെക്കാമ്പ്, കുരങ്ങ,് മയിൽ എന്നിവ
െകാണ്ടുവന്നിരുന്നു. 23 അങ്ങെന ശേലാേമാൻ
രാജാവ് ഭൂമിയിെല സകലരാജാക്കന്മാരിലും
െവച്ച് ധനംെകാണ്ടും ജ്ഞാനംെകാണ്ടും
മിെകച്ചവനായിരുന്നു. 24ൈദവം ശേലാേമാെന്റ
ഹൃദയത്തിൽ െകാടുത്ത ജ്ഞാനം
േകൾേക്കണ്ടതിന് സകലേദശക്കാരും അവെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യം അേന്വഷിച്ച വന്നു. 25 അവർ
ആണ്ടുേതാറും കാഴ്ചവസ്തുക്കളായി
െവള്ളിപ്പാ്രതം, െപാൻപാ്രതം, വസ്്രതം, ആയുധം,
സുഗന്ധവർഗ്ഗം, കുതിര, േകാവർകഴുത എന്നിവ
െകാണ്ടുവന്നു. 26 ശേലാേമാൻ രഥങ്ങെളയും
കുതിരപ്പടയാളികേളയും േശഖരിച്ച ; അവന്
ആയിരത്തിനാനൂറ് രഥങ്ങള ം പ്രന്തണ്ടായിരം
കുതിരപ്പടയാളികള ം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവെര
അവൻ രാജാവിെന്റ രഥനഗരങ്ങളിലും
െയരൂശേലമിൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കലും
പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. 27 രാജാവ് െയരൂശേലമിൽ
െവള്ളിെയ കല്ല േപാെല സുലഭവും
േദവദാരുവിെന താഴ്വരയിെല കാട്ടത്തിമരം
േപാെല സമൃദ്ധവുമാക്കി. 28ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നും
ഇറക്കുമതി െചയ്ത കുതിരകൾ ശേലാേമാന്
ഉണ്ടായിരുന്നു; രാജാവിെന്റ കച്ചവടക്കാർ
അവെയ അേപ്പാഴെത്ത വിലനിലവാരം
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അനുസരിച്ച് വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവന്നിരുന്നു.
29 ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി െചയ്ത
രഥം ഒന്നിന് അറുനൂറും കുതിര ഒന്നിന്
നൂറ്റമ്പതും േശക്കൽ െവള്ളിയായിരുന്നു വില;
്രപതിനിധികൾ മുേഖന ഹിത്യരാജാക്കന്മാർക്കും
അരാംരാജാക്കന്മാർക്കുംഅത്അവർകയറ്റ മതി
െചയ്ത് െകാടുത്തിരുന്നു.

11
1 ശേലാേമാൻ രാജാവ് ഫറേവാെന്റ
മകെള കൂടാെത േമാവാബ്യർ, അേമ്മാന്യർ,
ഏേദാമ്യർ, സീേദാന്യർ, ഹിത്യർ എന്നിങ്ങെന
അന്യജാതിക്കാരായ അേനകം സ്്രതീകെള
സ്േനഹിച്ച . 2 “അവരും നിങ്ങള ം
അേന്യാന്യം വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർെപ്പടരുത;്
അവർ നിങ്ങള െട ഹൃദയെത്ത തങ്ങള െട
േദവന്മാരിേലക്ക് വശീകരിച്ച കളയും”
എന്ന് യേഹാവ ഏത് ജനതകെളക്കുറിച്ച്
യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് അരുളിെച്ചയ്തുേവാ,
അതിൽെപ്പട്ടതായിരുന്നു ഈ സ്്രതീകൾ;
എന്നിട്ട ം ശേലാേമാൻഅവേരാട് സ്േനഹത്താൽ
പറ്റിേച്ചർന്നിരുന്നു. 3 അവന് എഴുനൂറ്
കുലീനപത്നികള ം മുന്നൂറ് െവപ്പാട്ടികള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ ഭാര്യമാർ അവെന്റ
ഹൃദയെത്ത വശീകരിച്ച കളഞ്ഞു. 4ശേലാേമാൻ
വൃദ്ധനായേപ്പാൾ ഭാര്യമാർ അവെന്റ ഹൃദയെത്ത
അന്യേദവന്മാരിേലക്ക് വശീകരിച്ച ; അവെന്റ
ഹൃദയം അവെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
ഹൃദയംേപാെല തെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയിൽ
ഏകാ്രഗമായിരുന്നില്ല. 5 ശേലാേമാൻ
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സീേദാന്യേദവിയായ അസ്േതാെരത്ത്
േദവിെയയും അേമ്മാന്യരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ
മില്േക്കാമിെനയും പിൻപറ്റി അവെയ േസവിച്ച
6തെന്റഅപ്പനായദാവീദിെനേപ്പാെലയേഹാവെയ
പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാെത ശേലാേമാൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു. 7അന്ന്
ശേലാേമാൻ െയരൂശേലമിന് കിഴക്കുള്ള മലയിൽ
േമാവാബ്യരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ െകേമാശിനും
അേമ്മാന്യരുെട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹമായ േമാെലക്കിനും
ഓേരാ പൂജാഗിരി പണിതു. 8 തങ്ങള െട
േദവന്മാർക്ക് ധൂപം കാട്ടിയും ബലികഴിച്ച ംേപാന്ന
അന്യജാതിക്കാരായ സകലഭാര്യമാർക്കും േവണ്ടി
അവൻഅങ്ങെനെചയ്തു.

9 തനിക്ക് രണ്ടു്രപാവശ്യം ്രപത്യക്ഷനാകയും
അന്യേദവന്മാെര േസവിക്കരുെതന്ന് തേന്നാട്
കല്പിക്കയും െചയ്തിരുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ വിട്ട് ശേലാേമാൻ
തെന്റ ഹൃദയം വ്യതിചലിപ്പിക്കയും 10 യേഹാവ
കല്പിച്ചത് ്രപമാണിക്കാെത ഇരിക്കയും
െചയ്കെകാണ്ട് യേഹാവ അവേനാട്
േകാപിച്ച . 11 യേഹാവ ശേലാേമാേനാട്
അരുളിെച്ചയ്തത:് “എെന്റ നിയമവും കല്പനകള ം
നീ ്രപമാണിക്കായ്കെകാണ്ട,് ഞാൻ രാജത്വം
നിന്നിൽനിന്ന് നിശ്ചയമായി പറിെച്ചടുത്ത്
നിെന്റ ദാസന് െകാടുക്കും. 12 എങ്കിലും
നിെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന ഓർത്ത് ഞാൻ
നിെന്റ ജീവകാലത്ത് അത് െചയ്കയില്ല;
എന്നാൽ നിെന്റ മകെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
അതിെന േവർെപടുത്തും. 13 എങ്കിലും
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രാജത്വം മുഴുവനും േവർെപടുത്തിക്കളയാെത,
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിെനയും ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത െയരൂശേലമിെനയും ഓർത്ത്,
ഒരു േഗാ്രതെത്തഞാൻ നിെന്റ മകന് െകാടുക്കും.
14 യേഹാവ ഏേദാമ്യനായ ഹദദ് എന്ന ഒരു
എതിരാളിെയശേലാേമാെന്റേനെരഎഴുേന്നല്പിച്ച .
അവൻ ഏേദാംരാജസന്തതിയിൽ ഉള്ളവൻ
ആയിരുന്നു. 15 ദാവീദ് ഏേദാമിലായിരുന്നേപ്പാൾ
േസനാധിപതിയായ േയാവാബ് അവിെടയുള്ള
പുരുഷ്രപജകെള എല്ലാം നി്രഗഹിച്ചേശഷം
അവെര അടക്കം െചയ്യ വാൻ െചന്നു;
16 ഏേദാമിെല പുരുഷ്രപജെയ ഒെക്കയും
നി്രഗഹിക്കുന്നതുവെര േയാവാബും എല്ലാ
യി്രസാേയലും അവിെട ആറുമാസം
പാർത്തിരുന്നു; 17 അന്ന് ഹദദ് ഒരു ബാലൻ
ആയിരുന്നു; അവൻ തെന്റ അപ്പെന്റ
ഭൃത്യന്മാരിൽ ചില ഏേദാമ്യരായ ചിലേരാെടാപ്പം
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് ഓടിേപ്പായി. 18 അവർ
മിദ്യാനിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് പാരനിൽ എത്തി;
പാറാനിൽനിന്ന് ആള കെളയും കൂട്ടിെക്കാണ്ട്
ഈജിപ്റ്റിെല രാജാവായ ഫറേവാെന്റഅടുക്കൽ
െചന്നു; ഫറേവാൻ അവന് ഒരു വീടും ഒരു
േദശവും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വകകള ം െകാടുത്തു.
19 ഫറേവാന് ഹദദിേനാട് വളെര ഇഷ്ടം
േതാന്നുകയാൽ തെന്റ ഭാര്യയായ തഹ്െപേനസ്
രാജ്ഞിയുെട സേഹാദരിെയ ഹദദിന് ഭാര്യയായി
െകാടുത്തു. 20 തഹ്െപേനസിെന്റ സേഹാദരി
അവന് െഗനൂബത്ത് എെന്നാരു മകെന
്രപസവിച്ച ; മുലകുടി മാറിയേപ്പാൾ അവെന
അവൾ ഫറേവാെന്റ അരമനയിൽ വളർത്തി;
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അങ്ങെനെഗനൂബത്ത്ഫറേവാെന്റഅരമനയിൽ
ഫറേവാെന്റ പു്രതന്മാേരാടുകൂെട വളർന്നു.
21 ‘ദാവീദ് തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച എന്നും േസനാധിപതിയായ
േയാവാബും മരിച്ച ’ എന്നും ഹദദ് ഈജിപ്റ്റിൽ
വച്ച് േകട്ടിട്ട് ഫറേവാേനാട:് “എെന്റ േദശേത്തക്ക്
യാ്രതയാേകണ്ടതിന് എെന്ന അയേക്കണേമ”
എന്ന് അേപക്ഷിച്ച . 22 ഫറേവാൻ
അവേനാട്: “നീ സ്വേദശേത്തക്കു േപാകുവാൻ
താല്പര്യെപ്പേടണ്ടതിന് എെന്റ അടുക്കൽ നിനക്ക്
എന്താണ് കുറവുള്ളത”് എന്ന് േചാദിച്ച ; അതിന്
അവൻ: “ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടല്ല; എങ്കിലും എെന്ന
ഒന്നയേക്കണം”എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു.

23 ശേലാേമാന് എതിരായി ൈദവം
എല്യാദാവിെന്റ മകനായ െരേസാൻ എന്ന
മെറ്റാരു എതിരാളിെയയും എഴുേന്നല്പിച്ച ;
അവൻ േസാബാരാജാവായ ഹദേദസർ എന്ന
തെന്റ യജമാനെന വിട്ട് ഓടിേപ്പായിരുന്നു.
24 ദാവീദ് േസാബക്കാെര സംഹരിച്ചേപ്പാൾ
അവൻ കുെറആള കെള സംഘടിപ്പിച്ച്
അവരുെട നായകനായ്തീർന്നു; അവർ
ദമാസ്കസിൽ െചന്ന് പാർത്ത് അവിെട
വാണു. 25 ഹദദ് െചയ്ത േദാഷം കൂടാെത
ഇവനും ശേലാേമാെന്റ കാലെത്താെക്കയും
യി്രസാേയലിെന്റ എതിരാളിയും അവെര
െവറുക്കുന്നവനുംആയിരുന്നു;അവൻഅരാമിൽ
രാജാവായി വാണു.

26 െസേരദയിൽനിന്നുള്ള എ്രഫയീമ്യൻ
െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാം
എന്ന ശേലാേമാെന്റ ദാസനും രാജാവിേനാട്
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മത്സരിച്ച ; അവെന്റ അമ്മ െസരൂയാ എന്ന ഒരു
വിധവ ആയിരുന്നു. 27 അവൻ രാജാവിേനാട്
മത്സരിപ്പാനുള്ള കാരണം: ശേലാേമാൻ
മിേല്ലാ പണിത്, തെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിെന്റ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. 28 എന്നാൽ
െയാേരാെബയാം കാര്യ്രപാപ്തിയുള്ള പുരുഷൻ
ആയിരുന്നു; ഈ യൗവനക്കാരൻ പരി്രശമശാലി
എന്ന് കണ്ട് ശേലാേമാൻ േയാേസഫ് ഗൃഹത്തിെന്റ
കാര്യാദികള െട േമൽേനാട്ടം അവെന ഏല്പിച്ച .
29 ആ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ െയാേരാെബയാം
െയരൂശേലമിൽനിന്ന് വരുേമ്പാൾ ശീേലാന്യനായ
അഹിയാ്രപവാചകൻ വഴിയിൽെവച്ച് അവെന
കണ്ടു; അവൻ ഒരു പുതിയ അങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു;
രണ്ടുേപരും വയലിൽ തനിച്ചായിരുന്നു.
30 അഹിയാവ് താൻ ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ
അങ്കി പിടിച്ച് പ്രന്തണ്ട് കഷണമായി കീറി,
31 െയാേരാെബയാമിേനാട് പറഞ്ഞത:് “പത്ത്
കഷണം നീ എടുത്തുെകാൾക; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവഇ്രപകാരംഅരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘ഇതാഞാൻ രാജത്വം ശേലാേമാെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
പറിച്ച കീറി, പത്തു േഗാ്രതം നിനക്ക് തരുന്നു.
32 എന്നാൽ എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിൻ
നിമിത്തവും ഞാൻ എല്ലാ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും തിരെഞ്ഞടുത്ത
െയരൂശേലം നഗരം നിമിത്തവും ഒരു േഗാ്രതം
അവന് ആയിരിക്കും. 33 അവർ എെന്ന
ഉേപക്ഷിച്ച,്സീേദാന്യേദവിയായഅസ്േതാെരത്ത്
േദവിേയയും േമാവാബ്യേദവനായ
െകേമാശിെനയും അേമ്മാന്യേദവനായ
മില്േക്കാമിെനയും നമസ്കരിച്ച,് അവെന്റ
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അപ്പനായ ദാവീദിെനേപ്പാെല എനിക്ക്
്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്യ കേയാ എെന്റ
ചട്ടങ്ങള ം വിധികള ം ്രപമാണിക്കുകേയാ
എെന്റ വഴികളിൽ നടക്കുകേയാ െചയ്യായ്ക
െകാണ്ടും തേന്ന. 34 എന്നാൽ രാജത്വം
മുഴുവനും ഞാൻ അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
എടുക്കയില്ല;ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുത്തവനും എെന്റ
കല്പനകെളയും ചട്ടങ്ങെളയും ്രപമാണിച്ചവനും
ആയ എെന്റ ദാസൻ ദാവീദിെന ഓർത്ത് ഞാൻ
അവെന അവെന്റ ജീവകാലെത്താെക്കയും
രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. 35 എങ്കിലും അവെന്റ
മകെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് ഞാൻ രാജത്വം എടുത്ത്
നിനക്ക് തരും; പത്ത് േഗാ്രതങ്ങെള തേന്ന.
36 എെന്റ നാമം സ്ഥാപിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ
തിരെഞ്ഞടുത്ത െയരൂശേലം നഗരത്തിൽ
എെന്റ ദാസനായ ദാവീദിന് എേന്നക്കും
ഒരു ദീപം ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ
അവെന്റ മകന് ഒരു േഗാ്രതെത്ത െകാടുക്കും.
37 നിെന്റ ഹൃദയാഭിലാഷം േപാെല ഒെക്കയും
നീ ഭരണം നടത്തും; നീ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായിരിേക്കണ്ടതിന് ഞാൻ നിെന്ന
എടുത്തിരിക്കുന്നു. 38 ഞാൻ നിേന്നാട്
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും നീ െചയ്ത് എെന്റ
വഴികളിൽ നടന്ന് എെന്റ ദാസനായ ദാവീദ്
െചയ്തതുേപാെല എെന്റ ചട്ടങ്ങള ം കല്പനകള ം
്രപമാണിച്ച്എനിക്ക് ്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്താൽ
ഞാൻ നിേന്നാടുകൂെട ഇരിക്കും; ഞാൻ ദാവീദിന്
പണിതതുേപാെല നിനക്ക് സ്ഥിരമാേയാരു ഗൃഹം
പണിത് യി്രസാേയലിെന നിനക്ക് തരും. 39 ഇതു
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മൂലം ഞാൻ ദാവീദിെന്റ സന്തതിെയ താഴ്ത്തും;
സദാകാലേത്തക്കല്ലതാനും. 40 അതുെകാണ്ട്
ശേലാേമാൻ െയാേരാെബയാമിെന െകാല്ല വാൻ
അേന്വഷിച്ച . എന്നാൽ െയാേരാെബയാം
എഴുേന്നറ്റ് ഈജിപ്റ്റിൽ ശീശക്ക് എന്ന
ഈജിപ്റ്റ് രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ ഓടിേപ്പായി;
ശേലാേമാെന്റ മരണംവെര അവൻ ഈജിപ്റ്റിൽ
ആയിരുന്നു.

41 ശേലാേമാെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും അവെന്റ
ജ്ഞാനവുംശേലാേമാെന്റവൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 42 ശേലാേമാൻ
െയരൂശേലമിൽ എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും
വാണകാലം നാല്പത് സംവത്സരം ആയിരുന്നു.
43 ശേലാേമാൻ തെന്റ പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ അപ്പനായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കം െചയ്തു;
അവെന്റ മകനായ െരഹെബയാം അവന് പകരം
രാജാവായി.

12
1 എല്ലാ യി്രസാേയലും െരഹെബയാമിെന
രാജാവാേക്കണ്ടതിന് െശേഖമിൽ
വന്നിരുന്നതിനാൽ അവനും അവിേടക്ക്
െചന്നു. 2 െനബാത്തിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാം ഈജിപ്റ്റിൽ വച്ച് അത്
േകട്ടേപ്പാൾ - ശേലാേമാൻരാജാവിെന്റ
സന്നിധിയിൽനിന്ന് െയാേരാെബയാം
ഓടിേപ്പായി ഈജിപ്റ്റിൽ പാർക്കുകയായിരുന്നു
3 യി്രസാേയല്യർ ആളയച്ച് അവെന വിളിച്ച
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വരുത്തിയിരുന്നു - െയാേരാെബയാമും
യി്രസാേയൽസഭെയാെക്കയും വന്ന്
െരഹെബയാമിേനാട് സംസാരിച്ച : 4 “നിെന്റ
അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകമാണ് ഞങ്ങള െടേമൽ
െവച്ചത്; നിെന്റ അപ്പെന്റ കഠിനേവലയും അവൻ
ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന ഭാരമുള്ള
നുകവും നീ കുെറച്ച തേരണം; എന്നാൽ
ഞങ്ങൾ നിെന്ന േസവിക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 അവൻ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ േപായി മൂന്ന്
ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ “എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന ജനം
േപായി. 6 െരഹെബയാംരാജാവ് തെന്റഅപ്പനായ
ശേലാേമാെന്റ ജീവകാലത്ത് തെന്റ സന്നിധിയിൽ
നിന്നിരുന്ന വൃദ്ധന്മാേരാട് ആേലാചിച്ച : ‘ഈ
ജനേത്താട് ഉത്തരം പറേയണ്ടതിന് നിങ്ങൾ
എന്താേലാചന പറയുന്നു’ എന്ന് േചാദിച്ച .
7 അതിന് അവർ അവേനാട:് ‘നീ ഇന്ന് ഈ
ജനത്തിന് ഒരു േസവകനായിത്തീർന്ന് അവെര
േസവിച്ച്അവേരാട് നല്ലവാക്ക് പറഞ്ഞാൽഅവർ
എന്നും നിനക്ക് ദാസന്മാരായിരിക്കും’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8എന്നാൽ വൃദ്ധന്മാർ തേന്നാട് പറഞ്ഞ
ആേലാചന അവൻ ത്യജിച്ച,് തേന്നാടുകൂെട
വളർന്നവരും, തെന്റ മുമ്പിൽ നില് ക്കുന്നവരുമായ
യൗവനക്കാേരാട് ആേലാചന േചാദിച്ച : 9 ‘നിെന്റ
അപ്പൻ ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ചിരിക്കുന്ന നുകം
ഭാരം കുെറച്ച് തേരണം’ എന്നിങ്ങെന എേന്നാട്
സംസാരിച്ച ഈ ജനേത്താട് നാം എന്ത് മറുപടി
പറേയണം? നിങ്ങള െട ഉപേദശം എന്താണ്?’
എന്ന് അവേരാട് േചാദിച്ച . 10 തേന്നാടുകൂെട
വളർന്നുവന്ന യൗവനക്കാർ അവേനാട:് “നിെന്റ
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അപ്പൻ ഭാരമുള്ള നുകം ഞങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ;
നീ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറച്ച് തേരണം”
എന്ന് നിേന്നാട് പറഞ്ഞ ഈ ജനേത്താട് നീ ഈ
വിധം ഉത്തരം പറേയണം: “എെന്റ െചറുവിരൽ
എെന്റ അപ്പെന്റ അരെക്കട്ടിെനക്കാൾ
വണ്ണമുള്ളതായിരിക്കും. 11 എെന്റ അപ്പൻ
നിങ്ങള െടേമൽ ഭാരമുള്ള നുകം ചുമത്തി;
ഞാൻ അതിന് ഭാരം കൂട്ട ം; എെന്റ അപ്പൻ
നിങ്ങെള ചാട്ടെകാണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ
േതള കെളെക്കാണ്ട് നിങ്ങെള ദണ്ഡിപ്പിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 ‘മൂന്നാംദിവസം എെന്റ
അടുക്കൽ വീണ്ടും വരുവിൻ’ എന്ന് രാജാവ്
പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് െയാേരാെബയാമും
സകലജനവും മൂന്നാംദിവസം െരഹെബയാമിെന്റ
അടുക്കൽ െചന്നു. 13 എന്നാൽ രാജാവ്
ജനേത്താട് കഠിനമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു;
വൃദ്ധന്മാർ തേന്നാട് പറഞ്ഞ ആേലാചനെയ
അവൻ ത്യജിച്ച കളഞ്ഞു. 14 യൗവനക്കാരുെട
ആേലാചനേപാെല അവേരാട:് “എെന്റ അപ്പൻ
ഭാരമുള്ള നുകം നിങ്ങള െടേമൽ െവച്ച ;ഞാേനാ
നിങ്ങള െട നുകത്തിന് ഭാരം കൂട്ട ം;എെന്റഅപ്പൻ
നിങ്ങെള ചാട്ടെകാണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിച്ച ; ഞാേനാ
േതള കെളെക്കാണ്ട്നിങ്ങെളദണ്ഡിപ്പിക്കും”എന്ന്
ഉത്തരംപറഞ്ഞു. 15ഇങ്ങെനരാജാവ്ജനത്തിെന്റ
അേപക്ഷ േകട്ടില്ല; യേഹാവ ശീേലാന്യനായ
അഹിയാവ് മുഖാന്തരം െനബാത്തിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാമിേനാട് അരുളിെച്ചയ്ത
വചനം നിവൃത്തിയാേകണ്ടതിന് ഈ കാര്യം
യേഹാവയുെട ഹിത്രപകാരം സംഭവിച്ച .
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16രാജാവ് തങ്ങള െടഅേപക്ഷേകൾക്കയിെല്ലന്ന്
എല്ലാ യി്രസാേയലും കണ്ടേപ്പാൾ ജനം
രാജാവിേനാട:് “ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത്
ഓഹരി? യിശ്ശായിപു്രതനിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
അവകാശമില്ലേല്ലാ; യി്രസാേയേല, നിങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് െപായ്െക്കാൾവിൻ; ദാവീേദ,
നിെന്റ സ്വന്തഗൃഹം പരിപാലിച്ച െകാൾക”
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞ്, തങ്ങള െട
കൂടാരങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പായി. 17 െയഹൂദാ
നഗരങ്ങളിൽ പാർത്തിരുന്ന യി്രസാേയല്യർക്ക്
െരഹെബയാം രാജാവായ്തീർന്നു.
18 പിെന്ന െരഹെബയാംരാജാവ്
ഭണ്ഡാരേമൽവിചാരകനായ അേദാരാമിെന
അയച്ച ; എന്നാൽ എല്ലാ യി്രസാേയലും കൂടി
അവെന കെല്ലറിഞ്ഞ് െകാന്നുകളഞ്ഞു;
െരഹെബയാംരാജാേവാ േവഗത്തിൽ രഥം കയറി
െയരൂശേലമിേലക്ക് ഓടിേപ്പാന്നു. 19 ഇങ്ങെന
യി്രസാേയൽ ഇന്നുവെര ദാവീദ് ഗൃഹേത്താട്
മത്സരിച്ച് നില്ക്കുന്നു. 20 െയാേരാെബയാം
മടങ്ങിവന്നു എന്ന് യി്രസാേയെലാെക്കയും
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ ആളയച്ച് അവെന
സഭയിേലക്ക് വിളിപ്പിച്ച് അവെന എല്ലാ
യി്രസാേയലിനും രാജാവാക്കി; െയഹൂദാേഗാ്രതം
അല്ലാെത മറ്റാരും ദാവീദ്ഗൃഹത്തിെന്റ പക്ഷം
േചർന്നില്ല.

21 െരഹെബയാം െയരൂശേലമിൽ വന്നേശഷം
യി്രസാേയൽ ഗൃഹേത്താട് യുദ്ധം െചയ്ത്
തെന്റ രാജത്വം വീെണ്ടടുേക്കണ്ടതിന,് അവൻ
െയഹൂദാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും േ്രശഷ്ഠേയാദ്ധാക്കളായ
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ഒരുലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരംേപെര
വിളിച്ച കൂട്ടി. 22 എന്നാൽ ൈദവപുരുഷനായ
െശമയ്യാവിന്ൈദവത്തിെന്റഅരുളപ്പാടുണ്ടായത:്
23 െയഹൂദാരാജാവും ശേലാേമാെന്റ മകനുമായ
െരഹെബയാമിേനാടും, െയഹൂദയിേലയും
െബന്യാമീനിേലയും സകല ഗൃഹേത്താടും
േശഷം ജനേത്താടും നീ പറേയണ്ടത:്
“നിങ്ങൾ പുറെപ്പടരുത;് 24 നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരായ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
യുദ്ധം െചയ്യ കയുമരുത;് ഓേരാരുത്തൻ
താന്താെന്റ വീട്ടിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ; ഈ
കാര്യം എെന്റ ഹിതത്താൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു. അവർ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് അനുസരിച്ച്
മടങ്ങിേപ്പായി. 25 അനന്തരം െയാേരാെബയാം
എ്രഫയീംമലനാട്ടിെല െശേഖമിെന പണിത്
അവിെട പാർത്തു. അവൻ അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് െപനീേയലും പണിതു. 26 എന്നാൽ
െയാേരാെബയാം തെന്റ ഹൃദയത്തിൽ
ചിന്തിച്ചത്: ‘രാജത്വം വീണ്ടും ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്
ആയിേപ്പാകും; 27 ഈ ജനം െയരൂശേലമിൽ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിൽ യാഗം
കഴിക്കുവാൻ േപായാൽ അവരുെട ഹൃദയം
െയഹൂദാരാജാവും തങ്ങള െട യജമാനനുമായ
െരഹെബയാമിേനാട് കൂറ് കാണിച്ച,് അവെന്റ
പക്ഷം േചർന്ന് എെന്ന െകാല്ല കയും െചയ്യ ം.’
28ആകയാൽ രാജാവിന് ലഭിച്ച ഉപേദശ്രപകാരം,
അവൻ െപാന്നുെകാണ്ട് രണ്ട് കാളക്കുട്ടിെയ
ഉണ്ടാക്കി; “െയരൂശേലംവെര േപാകുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ;് യി്രസാേയേല,
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നിെന്ന ഈജിപ്റ്റ്േദശത്തുനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന
നിെന്റ ൈദവം ഇതാ” എന്ന് അവേരാട്
പറഞ്ഞു. 29 അവൻ ഒന്നിെന േബേഥലിലും
മേറ്റതിെന ദാനിലും ്രപതിഷ്ഠിച്ച . 30ഈ കാര്യം
പാപേഹതുവായിത്തീർന്നു; ഒരു ്രപതിഷ്ഠെയ
നമസ്കരിപ്പാൻ ജനം ദാൻവെര െചന്നു.
31 അവൻ പൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങള ം ഉണ്ടാക്കി,
സർവ്വജനത്തിൽനിന്നും േലവ്യരല്ലാത്തവെര
പുേരാഹിതന്മാരായി നിയമിച്ച . 32 െയഹൂദയിൽ
ആചരിച്ച വന്ന ഉത്സവംേപാെല െയാേരാെബയാം
എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി ഒരു ഉത്സവം
നിശ്ചയിച്ച് യാഗപീഠത്തിൽ യാഗങ്ങൾഅർപ്പിച്ച ;
താൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കുട്ടികൾക്ക് യാഗം
കഴിേക്കണ്ടതിന് േബേഥലിലും അവൻ അങ്ങെന
തേന്ന െചയ്തു; താൻ േബേഥലിൽ നിർമ്മിച്ച
പൂജാഗിരികളിൽപുേരാഹിതന്മാേരയും നിയമിച്ച .
33 അവൻ സ്വയം നിശ്ചയിച്ച എട്ടാം മാസം
പതിനഞ്ചാം തിയ്യതി േബേഥലിൽ താൻ
ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠത്തിൽ െചന്ന് യാഗം കഴിച്ച ;
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ഒരു ഉത്സവം നിയമിച്ച,്
ധൂപപീഠത്തിൽധൂപംഅർപ്പിക്കുകയും െചയ്തു.

13
1 െയാേരാെബയാം ധൂപം കാട്ട വാൻ
പീഠത്തിന്നരിെക നില്ക്കുേമ്പാൾ ഒരു
ൈദവപുരുഷൻ യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം
െയഹൂദയിൽനിന്ന് േബേഥലിേലക്ക് വന്നു.
2 അവൻ യേഹാവയുെട കല്പനയാൽ
യാഗപീഠേത്താട്: “അല്ലേയാ യാഗപീഠേമ,
യാഗപീഠേമ, യേഹാവ ഇ്രപകാരം
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അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ദാവീദിെന്റ ഭവനത്തിൽ
േയാശീയാവ് എന്ന് ഒരു മകൻ ജനിക്കും;
അവൻ ഇവിെട നിെന്റേമൽ ധൂപം കാട്ട ന്ന
പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാെര നിെന്റേമൽ വച്ച്
അറുക്കുകയും മനുഷ്യാസ്ഥികെള നിെന്റേമൽ
ചുട്ട കളയുകയും െചയ്യ ം”എന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു.
3 അവൻ അന്ന് ഒരു അടയാളവും െകാടുത്തു;
“ഇതാ, ഈ യാഗപീഠം പിളർന്ന് അതിേന്മലുള്ള
ചാരം തൂകിേപ്പാകും; ഇത് യേഹാവ കല്പിച്ച
അടയാളം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ൈദവപുരുഷൻ
േബേഥലിെല യാഗപീഠത്തിന് വിേരാധമായി
വിളിച്ച പറഞ്ഞ വചനം െയാേരാെബയാംരാജാവ്
േകട്ടേപ്പാൾ അവൻ യാഗപീഠത്തിങ്കൽനിന്ന്
ൈക നീട്ടി: “അവെന പിടിക്കുവിൻ” എന്ന്
കല്പിച്ച ; എങ്കിലും അവെന്റേനെര നീട്ടിയ
ൈക വരണ്ടുേപായി; തിരിെക മടക്കുവാൻ
കഴിയാെത ആയി. 5 ൈദവപുരുഷൻ
യേഹാവയുെട കല്പനയാൽ െകാടുത്തിരുന്ന
അടയാള്രപകാരം യാഗപീഠം പിളർന്ന് ചാരം
തൂകിേപ്പായി. 6 രാജാവ് ൈദവപുരുഷേനാട:് “നീ
നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട് കൃപക്കായി
അേപക്ഷിച്ച് എെന്റ ൈക മടങ്ങുവാൻ
എനിക്കുേവണ്ടി ്രപാർത്ഥിേക്കണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. ൈദവപുരുഷൻ യേഹാവേയാട്
അേപക്ഷിച്ച ; അേപ്പാൾ രാജാവിെന്റ ൈക
മടങ്ങി മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ആയി. 7 രാജാവ്
ൈദവപുരുഷേനാട:് “നീ എേന്നാടുകൂെട
അരമനയിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും;
ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 ൈദവപുരുഷൻ രാജാവിേനാട:്
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“നിെന്റ അരമനയുെട പകുതി തന്നാലും ഞാൻ
നിേന്നാടുകൂെട വരികയില്ല; ഈസ്ഥലത്തുെവച്ച്
ഞാൻഅപ്പംതിന്നുകേയാെവള്ളംകുടിക്കുകേയാ
െചയ്യ കയില്ല”. 9 ‘നീ അപ്പം തിന്നുകേയാ
െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ േപായ വഴിയായി
മടങ്ങിവരികേയാ െചയ്യരുത’് എന്ന് യേഹാവ
എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
10അങ്ങെനഅവൻേബേഥലിേലക്ക്വന്നവഴിെയ
മടങ്ങാെത മെറ്റാരു വഴിയായി േപായി.

11 േബേഥലിൽ വൃദ്ധനാെയാരു ്രപവാചകൻ
പാർത്തിരുന്നു; അവെന്റ പു്രതന്മാർ വന്ന്
ൈദവപുരുഷൻ േബേഥലിൽ െചയ്ത
കാര്യെമാെക്കയും അവേനാട് പറഞ്ഞു; അവൻ
രാജാവിേനാട് പറഞ്ഞ വാക്കുകള ം അവർ
തങ്ങള െട അപ്പെന അറിയിച്ച . 12 അവരുെട
അപ്പൻ അവേരാട:് ‘അവൻ ഏത് വഴിക്കാണ്
േപായത്’എന്ന് േചാദിച്ച ; െയഹൂദയിൽനിന്ന് വന്ന
ൈദവപുരുഷൻ േപായ വഴി അവെന്റ പു്രതന്മാർ
അപ്പെന കാണിച്ചിരുന്നു*. 13 അവൻ തെന്റ
പു്രതന്മാേരാട:് ‘കഴുെതക്കു േകാപ്പിട്ട തരുവിൻ’
എന്ന് പറഞ്ഞു; അവർ കഴുെതക്ക്
േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തു; അവൻ അതിെന്റ പുറത്ത്
കയറി ൈദവപുരുഷെന്റ പിന്നാെല െചന്നു;
14 അവൻ ഒരു കരുേവലകത്തിൻ കീെഴ
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു: ‘നീ െയഹൂദയിൽനിന്ന്
വന്ന ൈദവപുരുഷേനാ’ എന്ന് അവേനാട്
േചാദിച്ച . 15 അവൻ ‘അേത’ എന്ന് പറഞ്ഞു.

* 13. 12 അവെന്റ പു്രതന്മാർ അപ്പെന കാണിച്ചിരുന്നു
ൈദവപുരുഷൻ േപായവഴിഅവെന്റപു്രതന്മാർകണ്ടിരുന്നു
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അവൻ അവേനാട്: ‘നീ എേന്നാടുകൂെട വീട്ടിൽ
വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 അതിന് അവൻ: “എനിക്ക് നിേന്നാടുകൂെട
േപാരികേയാ നിെന്റ വിട്ടിൽ കയറുകേയാ
െചയ്തുകൂടാ; ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തുെവച്ച്
നിേന്നാടുകൂെട അപ്പം തിന്നുകേയാ െവള്ളം
കുടിക്കുകേയാ െചയ്യ കയില്ല. 17നീഅവിെടെവച്ച്
അപ്പം തിന്നുകേയാ െവള്ളം കുടിക്കുകേയാ
േപായ വഴിയായി മടങ്ങിവരികേയാ െചയ്യരുത്
എന്ന് യേഹാവ എേന്നാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 അതിന് അവൻ:
“ഞാനും നിെന്നേപ്പാെല ഒരു ്രപവാചകൻ
ആകുന്നു;’ അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം
കുടിക്കുകയും െചേയ്യണ്ടതിന് നീ അവെന
നിെന്റ വീട്ടിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരിക’ എന്ന്
ഒരു ദൂതൻ യേഹാവയുെട കല്പനയാൽ
എേന്നാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻ പറഞ്ഞത് േഭാഷ്കായിരുന്നു.
19 അങ്ങെന അവൻ അവേനാടുകൂെട െചന്ന്,
അവെന്റ വീട്ടിൽെവച്ച് അപ്പം തിന്നുകയും
െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്തു. 20 അവൻ
ഭക്ഷണേമശയിലിരിക്കുേമ്പാൾ, അവെന
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന ്രപവാചകന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായി. 21അവൻ െയഹൂദയിൽനിന്ന്
വന്ന ൈദവപുരുഷേനാട:് “നീ യേഹാവയുെട
വചനം മറുത്ത് നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
കല്പന ്രപമാണിക്കാെത, 22 അപ്പം തിന്നുകയും
െവള്ളം കുടിക്കുകയും െചയ്യരുെതന്ന്
നിേന്നാട് കല്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നീ മടങ്ങിവന്ന്
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അപ്പം തിന്നുകയും െവള്ളം കുടിക്കുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് നിെന്റ ജഡം നിെന്റ
പിതാക്കന്മാരുെട കല്ലറയിൽ വരികയില്ല”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന്
വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 23 ഭക്ഷിച്ച് പാനംെചയ്ത്
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ
താൻ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന ്രപവാചകന് േവണ്ടി
കഴുെതക്ക് േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തു; 24 അവൻ
േപാകുേമ്പാൾ വഴിയിൽവച്ച് ഒരു സിംഹം
അവെന െകാന്നുകളഞ്ഞു; അവെന്റ ശവം
വഴിയിൽ കിടന്നു, കഴുതയും സിംഹവും
ശവത്തിെന്റ അരിെക നിന്നിരുന്നു. 25 ശവം
വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും അതിെന്റ അരിെക
സിംഹം നില്ക്കുന്നതും കണ്ട്, വഴിേപാക്കർ
വൃദ്ധനായ ്രപവാചകൻ പാർക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ
െചന്ന് അറിയിച്ച . 26 അവെന വഴിയിൽനിന്ന്
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവന്ന ്രപവാചകൻഅത് േകട്ടേപ്പാൾ:
‘അവൻയേഹാവയുെട വചനംഅനുസരിക്കാത്ത
ൈദവപുരുഷൻ തേന്ന; യേഹാവ അവേനാട്
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം യേഹാവഅവെന
സിംഹത്തിന് ഏല്പിച്ച ; അത് അവെന കീറി
െകാന്നുകളഞ്ഞു’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 പിെന്ന
അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാേരാട:് ‘കഴുെതക്കു
േകാപ്പിട്ട തരുവിൻ’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 28 അവർ
േകാപ്പിട്ട െകാടുത്തു. അവൻ െചന്നേപ്പാൾ
ശവം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും ശവത്തിെന്റ
അരിെക കഴുതയും സിംഹവും നില്ക്കുന്നതും
കണ്ടു; സിംഹം ശവെത്തതിന്നുകേയാ കഴുതെയ
കീറിക്കളകേയാ െചയ്തിരുന്നില്ല. 29 വൃദ്ധനായ
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്രപവാചകൻ ൈദവപുരുഷെന്റ ശവം എടുത്ത്
കഴുതപ്പ റത്ത് െവച്ച് െകാണ്ടുവന്നു;അവൻതെന്റ
പട്ടണത്തിൽ എത്തി അവെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച്
അവെന അടക്കം െചയ്തു. 30 അവൻ തെന്റ
സ്വന്തകല്ലറയിൽ ശവം െവച്ചിട്ട് അവെനക്കുറിച്ച:്
‘അേയ്യാ എെന്റ സേഹാദരാ’ എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവർ വിലാപം കഴിച്ച . 31 അവെന അടക്കം
െചയ്തേശഷം അവൻ തെന്റ പു്രതന്മാേരാട:്
“ഞാൻ മരിച്ചേശഷം നിങ്ങൾ എെന്ന
ൈദവപുരുഷെന അടക്കം െചയ്തിരിക്കുന്ന
കല്ലറയിൽ തേന്ന അടക്കം െചേയ്യണം;
അവെന്റ അസ്ഥികള െട അരിെക എെന്റ
അസ്ഥികള ം ഇേടണം. 32അവൻ േബേഥലിെല
യാഗപീഠത്തിനും ശമര്യപട്ടണങ്ങളിെല
സകലപൂജാഗിരിേക്ഷ്രതങ്ങൾക്കും വിേരാധമായി
യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം വിളിച്ച പറഞ്ഞ
വചനംനിശ്ചയമായിസംഭവിക്കും”എന്ന്പറഞ്ഞു.

33ഈസംഭവത്തിനുേശഷവും െയാേരാെബയാം
തെന്റ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ട തിരിയാെത പിെന്നയും
സർവ്വജനത്തിൽനിന്നും തനിക്ക് േബാധിച്ചവെര
േവർതിരിച്ച് പൂജാഗിരിപുേരാഹിതന്മാരായി
നിയമിച്ച . 34 െയാേരാെബയാം ഗൃഹെത്ത
ഭൂമിയിൽനിന്ന് േഛദിച്ച കളയത്തക്കവണ്ണം ഈ
കാര്യംഅവർക്ക് പാപമായ്തീർന്നു.

14
1 ആ കാലത്ത് െയാേരാെബയാമിെന്റ
മകൻ അബീയാവ് േരാഗിയായി കിടപ്പിലായി.
2 െയാേരാെബയാം തെന്റ ഭാര്യേയാട:് “നീ
െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാര്യ എന്ന് ആരും
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അറിയാതവണ്ണം േവഷംമാറി ശീേലാവിേലക്ക്
േപാേകണം; ‘ഈജനത്തിന് ഞാൻ രാജാവാകും’
എന്ന് എേന്നാട് പറഞ്ഞ അഹീയാ്രപവാചകൻ
അവിെട ഉണ്ടേല്ലാ. 3നിെന്റകയ്യിൽപത്ത്അപ്പവും
കുെറ അടകള ം ഒരു തുരുത്തി േതനും എടുത്ത്
അവെന്റ അടുക്കൽ െചല്ല ക; കുട്ടിയുെട കാര്യം
എന്താകും എന്ന് അവൻ നിെന്ന അറിയിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാര്യ
അങ്ങെന തേന്ന െചയ്തു; അവൾ പുറെപ്പട്ട്
ശീേലാവിൽ അഹീയാവിെന്റ വീട്ടിൽ െചന്നു;
എന്നാൽ അഹീയാവിന് വാർദ്ധക്യം നിമിത്തം
കണ്ണ് മങ്ങിയിരിരുന്നതുെകാണ്ട് കാണ്മാൻ
കഴിയാെതയിരുന്നു. 5 എന്നാൽ യേഹാവ
അഹീയാവിേനാട:് ‘െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഭാര്യ തെന്റ മകെനക്കുറിച്ച് നിേന്നാട്
േചാദിപ്പാൻ വരുന്നു; അവൻ േരാഗിയായി
കിടക്കുന്നു; നീ അവേളാട് ഇന്നിന്ന്രപകാരം
സംസാരിക്കണം; അവൾ അകത്ത് വരുേമ്പാൾ
അന്യസ്്രതീയുെട ഭാവം നടിക്കും’ എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 6അവൾവാതിൽകടക്കുേമ്പാൾ
അവള െട കാെലാച്ച അഹിയാവ് േകട്ടിട്ട്
പറഞ്ഞത:് െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാര്യേയ,
അകത്ത് വരിക; നീ ഒരു അന്യസ്്രതീ എന്ന്
അഭിനയിക്കുന്നത് എന്തിന?് അശുഭവർത്തമാനം
നിെന്ന അറിയിക്കുവാൻ എനിക്ക് നിേയാഗം
ഉണ്ട്. 7 നീ െചന്ന് െയാേരാെബയാമിേനാട്
പറേയണ്ടത്: “യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു: ‘ഞാൻ
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് നിെന്ന ഉയർത്തി,
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എെന്റ ജനമായ യി്രസാേയലിന് ്രപഭുവാക്കി.
8 രാജത്വം ദാവീദ് ഗൃഹത്തിൽനിന്ന് കീറിെയടുത്ത്
നിനക്ക് തന്നു; എങ്കിലും എെന്റ കല്പനകെള
്രപമാണിക്കയും എനിക്ക് ്രപസാദമുള്ളതു മാ്രതം
െചയ് വാൻ പൂർണ്ണമനേസ്സാടുകൂെട എെന്ന
അനുസരിക്കുകയും െചയ്ത എെന്റ ദാസനായ
ദാവീദിെനേപ്പാെല നീ ഇരിക്കാെത 9 നിനക്ക്
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം അധികം
േദാഷം െചയ്തു;എെന്ന േകാപിപ്പിേക്കണ്ടതിന് നീ
അന്യേദവന്മാെരയും വി്രഗഹങ്ങെളയും ഉണ്ടാക്കി
എെന്ന പുറന്തള്ളികളഞ്ഞു 10 അതുെകാണ്ട്
ഇതാ, ഞാൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹത്തിന്
അനർത്ഥം വരുത്തി, െയാേരാെബയാമിനുള്ള
സ്വത്രന്തനും ദാസനും ആയ പുരുഷ്രപജെയ
ഒെക്കയും യി്രസാേയലിൽനിന്ന്
േഛദിക്കയും കാഷ്ഠം േകാരിക്കളയുന്നതു
േപാെല െയാേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹം
അേശഷം മുടിഞ്ഞുേപാകും വെര
അതിെന േകാരിക്കളകയും െചയ്യ ം.
11 െയാേരാെബയാമിെന്റ സന്തതിയിൽ
പട്ടണത്തിൽെവച്ച് മരിക്കുന്നവെന നായ്ക്കള ം
വയലിൽെവച്ച് മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല
പക്ഷികള ം തിന്നും; യേഹാവ അത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നു. 12 ആകയാൽ
നീ എഴുേന്നറ്റ് വീട്ടിേലക്കു േപാക; നിെന്റ
കാൽ പട്ടണത്തിന്നകത്ത് ചവിട്ട േമ്പാൾ കുട്ടി
മരിച്ച േപാകും. 13 യി്രസാേയെലാെക്കയും
അവെനക്കുറിച്ച് വിലപിച്ച് അവെന അടക്കം
െചയ്യ ം; െയേരാെബയാമിെന്റ ഗൃഹത്തിൽെവച്ച്
അവനിൽ മാ്രതം യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
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യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമുള്ള കാര്യം അല്പം
കാണുകയാൽ െയാേരാെബയാമിെന്റ
സന്തതിയിൽ അവെന മാ്രതം കല്ലറയിൽ
അടക്കം െചയ്യ ം. 14 യേഹാവ തനിക്ക്
യി്രസാേയലിൽ ഒരു രാജാവിെന എഴുേന്നല്പിക്കും;
അവൻ അന്ന് െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹെത്ത േഛദിച്ച കളയും; ഇതാണ്
ആ ദിവസം, അേത ഇേപ്പാൾ തേന്ന!
15 യി്രസാേയൽ അേശരാ്രപതിഷ്ഠകൾ ഉണ്ടാക്കി
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് ഞാങ്ങണ
െചടി െവള്ളത്തിൽ ആടുന്നതുേപാെല
ആടത്തക്കവണ്ണം യേഹാവ അവെര
അടിച്ച് അവരുെട പിതാക്കന്മാർക്ക്
താൻ െകാടുത്ത ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്ന്
അവെര പറിെച്ചടുത്ത് നദിക്കക്കെര
ചിതറിച്ച കളയും. 16 പാപം െചയ്കയും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിക്കയും
െചയ്ത െയാേരാെബയാമിെന്റ പാപംനിമിത്തം
അവൻ യി്രസാേയലിെന ഉേപക്ഷിച്ച കളയും.
17 അേപ്പാൾ െയാേരാെബയാമിെന്റ ഭാര്യ
എഴുേന്നറ്റ് പുറെപ്പട്ട് തിർസ്സയിൽ വന്നു;
അവൾ അരമനയുെട ഉമ്മരപ്പടി കടന്നേപ്പാൾ
കുട്ടി മരിച്ച . 18 യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ
അഹീയാ്രപവാചകൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത
വചന്രപകാരംഅവർഅവെനഅടക്കം െചയ്തു.
യി്രസാേയെലാെക്കയും അവെനക്കുറിച്ച്
വിലാപം കഴിച്ച . 19 െയാേരാെബയാം
യുദ്ധം െചയ്തതും രാജ്യം വാണതുമായ
അവെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങൾ യി്രസാേയൽ
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രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 െയാേരാെബയാം
വാണകാലം ഇരുപത്തിരണ്ട് സംവത്സരം
ആയിരുന്നു;അവൻതെന്റപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ;അവെന്റ മകനായ നാദാബ് അവന്
പകരം രാജാവായി.

21 ശേലാേമാെന്റ മകൻ െരഹെബയാം
െയഹൂദയിൽ വാണു. അവൻ വാഴ്ച
തുടങ്ങിയേപ്പാൾ നാല്പെത്താന്ന് വയസ്സായിരുന്നു;
യേഹാവ തെന്റ നാമം സ്ഥാപിപ്പാൻ
എല്ലാ യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽ നിന്നും
തിരെഞ്ഞടുത്ത നഗരമായ െയരൂശേലമിൽ
അവൻ പതിേനഴ് സംവത്സരം വാണു. അവെന്റ
അമ്മ അേമ്മാന്യസ്്രതീയായ നയമാ ആയിരുന്നു.
22 െയഹൂദാ യേഹാവയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ തിന്മ
്രപവർത്തിച്ച ; തങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ
അധികമായി അവർ പാപംെചയ്ത് യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ച . 23 അവർ ഉയർന്ന കുന്നിേന്മലും
പച്ചമരത്തിൻകീഴിലും, പൂജാഗിരികള ം
സ്തംഭവി്രഗഹങ്ങള ം അേശരാ്രപതിഷ്ഠകള ം
ഉണ്ടാക്കി. 24 ൈലംഗികൈവകൃതവും േദശത്ത്
ഉണ്ടായിരുന്നു; യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികള െട
സകലേമ്ലച്ഛതകള ം അവർ അനുകരിച്ച .
25എന്നാൽ െരഹെബയാം രാജാവിെന്റ അഞ്ചാം
ആണ്ടിൽ ഈജിപ്റ്റ് രാജാവായ ശീശക്ക്
െയരൂശേലമിെന ആ്രകമിച്ച,് 26 യേഹാവയുെട
ആലയത്തിെലയും രാജധാനിയിെലയും
ഭണ്ഡാരങ്ങൾ എല്ലാം കവർന്നു;
ശേലാേമാൻ ഉണ്ടാക്കിയ െപാൻപരിചകള ം
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എടുത്തുെകാണ്ടുേപായി. 27 ഇവയ്ക്ക്
പകരം െരഹെബയാംരാജാവ് താ്രമംെകാണ്ട്
പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി, രാജധാനിയുെട വാതിൽ
കാവൽക്കാരായ അകമ്പടിനായകന്മാെര
ഏല്പിച്ച . 28രാജാവ് യേഹാവയുെടആലയത്തിൽ
െചല്ല േമ്പാൾ അകമ്പടികൾ അവ ധരിക്കയും
അതിനുേശഷം കാവൽ മുറിയിൽ തിരിെക
െകാണ്ടുെചന്ന് െവക്കുകയും െചയ്യ ം.
29 െരഹെബയാമിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ? 30െയാേരാെബയാമിനും
െരഹെബയമിനും തമ്മിൽ ജീവപര്യന്തം യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 െരഹെബയാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ
അവെനഅടക്കംെചയ്തു.അേമ്മാന്യസ്്രതീയായ
നയമാ ആയിരുന്നു അവെന്റ അമ്മ. അവെന്റ
മകൻഅബീയാംഅവന് പകരം രാജാവായി.

15
1െനബാത്തിെന്റമകൻെയാേരാെബയാംരാജാവിെന്റ
പതിെനട്ടാം ആണ്ടിൽ അബിയാം െയഹൂദയിൽ
രാജാവായി. 2 അവൻ മൂന്ന് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അബീശാേലാമിെന്റ
പൗ്രതി ആയ അവെന്റ അമ്മയുെട േപര്
മയഖാ എന്നായിരുന്നു. 3 തെന്റ അപ്പൻ
മുമ്പ് െചയ്തിരുന്ന സകലപാപങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തു; അവെന്റ ഹൃദയം, തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെന്റ ഹൃദയംേപാെല
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ൈദവമായ യേഹാവയിൽ ഏകാ്രഗമായിരുന്നില്ല.
4 എങ്കിലും ദാവീദിെന ഓർത്ത് അവെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അവന് െയരുശേലമിൽ
ഒരു ദീപം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു
അനന്തരാവകാശിെയ നൽകുകയും
െയരൂശേലമിെന നിലനിർത്തുകയും െചയ്തു.
5 ദാവീദ് തെന്റ ആയുഷ്ക്കാലെത്താെക്കയും
യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്തു;
ഹിത്യനായ ഊരീയാവിെന്റ കാര്യത്തിൽ
ഒഴിെക യേഹാവയുെട കല്പനകളിൽ
ഒന്നുേപാലും താൻ പാലിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.
6 െരഹെബയാമും െയാേരാെബയാമും
തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധം അബീയാമിെന്റ
കാലത്തും തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു.
7 അബീയാമിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. അബീയാമും
െയാേരാെബയാമും തമ്മിലും യുദ്ധം
ഉണ്ടായിരുന്നു. 8 അബിയാം തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവർ
ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ അവെന അടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മകൻ ആസാ അവന് പകരം
രാജാവായി.

9യി്രസാേയൽരാജാവായെയാേരാെബയാമിെന്റ
ഇരുപതാം ആണ്ടിൽ ആസാ െയഹൂദയിൽ
രാജാവായി. 10അവൻനാല്പെത്താന്ന് സംവത്സരം
െയരൂശേലമിൽ വാണു; അവെന്റ പിതാമഹിക്ക്
മയഖാ എന്ന് േപർ; അവൾ അബിശാേലാമിെന്റ
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പൗ്രതി ആയിരുന്നു. 11 ആസാ തെന്റ
പിതാവായ ദാവീദിെനേപ്പാെല യേഹാവയ്ക്ക്
്രപസാദമായുള്ളത് െചയ്തു. 12 അവൻ
പുരുഷേവശ്യകെള േദശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി,
തെന്റ പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന
സകലവി്രഗഹങ്ങെളയും നീക്കിക്കളഞ്ഞു.
13 തെന്റ പിതാമഹിയായ മയഖ അേശെരക്ക്
ഒരു േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവൻ അവെള രാജ്ഞിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു;ആസാഅവള െട േമ്ലച്ഛവി്രഗഹം
െവട്ടിമുറിച്ച് കിേ്രദാൻ േതാട്ടിന്നരിെകെവച്ച്
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 14 എന്നാൽ പൂജാഗിരികൾക്ക്
നീക്കംവന്നില്ല. എങ്കിലും ആസയുെട ഹൃദയം
അവെന്റ ജീവകാലെത്താെക്കയും യേഹാവയിൽ
ഏകാ്രഗമായിരുന്നു. 15 െവള്ളി, െപാന്ന്, മറ്റ്
ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന തെന്റ അപ്പൻ
നിേവദിച്ചതും താൻ സ്വയം നിേവദിച്ചതുമായ
വസ്തുക്കൾ, അവൻ യേഹാവയുെട
ആലയത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്നു. 16ആസയും
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശയും തമ്മിൽ
ജീവപര്യന്തംയുദ്ധംഉണ്ടായിരുന്നു. 17യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ബെയശാ െയഹൂദയുെടേനെര വന്ന്,
രാമെയ പണിത് ഉറപ്പിച്ച ; െയഹൂദാ രാജാവായ
ആസയുെട അടുക്കേലക്കുള്ള േപാക്കുവരവ്
തടയുകയായിരുന്നുഅവെന്റലക്ഷ്യം. 18അേപ്പാൾ
ആസാ യേഹാവയുെട ആലയത്തിെലയും
രാജധാനിയിെലയും ഭണ്ഡാരത്തിെല െവള്ളിയും
െപാന്നും എടുത്ത് തെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച ; അവൻ ദമാസ്കസിൽ പാർത്തിരുന്ന
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െഹേസ്യാെന്റ മകനായ ത്രബിേമ്മാെന്റ മകൻ
െബൻ-ഹദദ് എന്ന അരാംരാജാവിന് അവെയ
െകാടുത്തയച്ച : 19 “എെന്റ അപ്പനും നിെന്റ
അപ്പനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഖ്യത േപാെല
നമുക്ക് തമ്മിലും ഒരു സഖ്യതയിൽ ഏർെപ്പടാം;
ഇതാ, ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മാനമായി െവള്ളിയും
െപാന്നും െകാടുത്തയക്കുന്നു; യി്രസാേയൽ
രാജാവായബെയശാഎെന്നവിട്ട േപാേകണ്ടതിന്
നീ െചന്ന് അവേനാടുള്ള നിെന്റ സഖ്യത
ത്യജിേക്കണം” എന്ന് പറയിച്ച . 20 െബൻ-ഹദദ്
ആസാരാജാവിെന്റ അേപക്ഷ േകട്ട്, തെന്റ
േസനാപതികെള യി്രസാേയൽപട്ടണങ്ങൾക്ക്
േനെര അയച്ച് ഈേയാനും ദാനും ആേബൽ-
േബത്ത-്മയഖയും കിേന്നെരത്ത് മുഴുവനും
നഫ്താലിേദശെമാെക്കയും പിടിച്ചടക്കി.
21ബെയശാഅത് േകട്ടേപ്പാൾ രാമാ പണിയുന്നത്
നിർത്തലാക്കി, തിർസ്സയിൽ തേന്ന പാർത്തു.
22ആസാ രാജാവ് ഒരു വിളംബരം ്രപസിദ്ധമാക്കി
െയഹൂദെയ മുഴുവനും വിളിച്ച കൂട്ടി; അവർ
െചന്ന് ബെയശാ പണിത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന രാമയുെട
കല്ല ം മരവും എടുത്ത് െകാണ്ടുവന്നു; ആസാ
രാജാവ് അവ െകാണ്ട് െബന്യാമീനിെല ഗിബയും
മിസ്പയും പണിത് ഉറപ്പിച്ച . 23 ആസയുെട
മറ്റ ള്ള സകല ചരി്രതങ്ങള ം അവെന്റ
വീര്യ്രപവൃത്തികള ംഅവൻ െചയ്തെതാെക്കയും,
പട്ടണങ്ങൾ പണിതതും െയഹൂദാ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. എന്നാൽ അവെന്റ
വാർദ്ധക്യകാലത്ത്അവെന്റകാലുകൾക്ക് േരാഗം
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ബാധിച്ച . 24ആസാതെന്റപിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല
നി്രദ്രപാപിച്ച ; തെന്റ പിതാവായ ദാവീദിെന്റ
നഗരത്തിൽ അവെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽഅവെന അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ
മകനായ െയേഹാശാഫാത്ത് അവന് പകരം
രാജാവായി.

25 െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട രണ്ടാം
ആണ്ടിൽ െയാേരാെബയാമിെന്റ മകൻ
നാദാബ് യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി; അവൻ
രണ്ട് സംവത്സരം യി്രസാേയലിൽ വാണു.
26 അവൻ യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത്
െചയ്ത് തെന്റ അപ്പെന്റ വഴിയിലും അവൻ
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ച പാപത്തിലും
നടന്നു. 27എന്നാൽ യിസ്സാഖാർേഗാ്രതക്കാരനായ
അഹിയാവിെന്റ മകൻ ബെയശാ അവന്
വിേരാധമായികൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി;നാദാബുംഎല്ലാ
യി്രസാേയലും െഫലിസ്ത്യരുെട ഗിെബ്ബേഥാെന
ഉപേരാധിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ ബെയശാ അവിെടവച്ച്
അവെനെകാന്നു. 28ബെയശാഅവെനെയഹൂദാ
രാജാവായ ആസയുെട മൂന്നാം ആണ്ടിൽ
െകാന്ന് അവന് പകരം രാജാവായി. 29അവൻ
രാജാവായ ഉടൻ തെന്ന െയാേരാെബയാം
ഗൃഹെത്ത മുഴുവനും െകാെന്നാടുക്കി; യേഹാവ
ശീേലാന്യനായ അഹിയാവ് എന്ന തെന്റ
ദാസൻമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം
അവൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
ജീവനുള്ള ഒന്നിെനയും േശഷിപ്പിക്കാെത
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 30 െയാേരാെബയാം
െചയ്തതും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
െചയ്യിച്ചതുമായ പാപങ്ങൾ നിമിത്തവും അവൻ
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യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ചതു നിമിത്തവും ഇ്രപകാരം സംഭവിച്ച .
31 നാദാബിെന്റ മറ്റള്ള ്രപവൃത്തികള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 32 ആസയും
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ബെയശയും തമ്മിൽ
ജീവപര്യന്തം യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 െയഹൂദാ
രാജാവായ ആസയുെട വാഴ്ചയുെട മൂന്നാം
ആണ്ടിൽ അഹീയാവിെന്റ മകൻ ബെയശാ
എല്ലാ യി്രസാേയലിനും രാജാവായി തിർസ്സയിൽ
ഇരുപത്തിനാല് സംവത്സരം വാണു. 34അവൻ
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്ത്
െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴിയിലും അവൻ
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ച പാപത്തിലും
നടന്നു.

16
1ബെയശക്ക്വിേരാധമായിഹനാനിയുെടമകൻ
േയഹൂവിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായത:്
2 “ഞാൻ നിെന്ന െപാടിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തി
എെന്റജനമായയി്രസാേയലിന് ്രപഭുവാക്കിെവച്ച ;
നീേയാ െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴിയിൽ
നടന്ന് എനിക്ക് േകാപം ജ്വലിക്കത്തക്കവണ്ണം
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച ;
3 അതുെകാണ്ട് ഞാൻ ബെയശെയയും
അവെന്റ ഗൃഹെത്തയും നിേശ്ശഷം നശിപ്പിക്കും;
നിെന്റ ഗൃഹെത്ത െനബാത്തിെന്റ മകനായ
െയാേരാെബയാമിെന്റഗൃഹെത്തേപ്പാെലആക്കും.
4ബെയശയുെടസന്തതികളിൽപട്ടണത്തിൽെവച്ച്



1 രാജാക്കന്മാർ 16:5 lxxxv 1 രാജാക്കന്മാർ 16:11

മരിക്കുന്നവെന നായ്ക്കള ം വയലിൽെവച്ച്
മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം
തിന്നും”. 5 ബെയശയുെട മറ്റ് ്രപവൃത്തികള ം
അവൻ െചയ്ത വീര്യ്രപവൃത്തികള ം യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 6 ബെയശാ തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന
തിർസ്സയിൽ അടക്കം െചയ്തു; അവെന്റ
മകൻ ഏലാ അവന് പകരം രാജാവായി.
7 ബെയശാ യേഹാവയുെട കൺമുൻപിൽ
െയാേരാെബയാംഗൃഹെത്തേപ്പാെല സകല
ദുഷ്ടതകള ം ്രപവൃത്തിച്ച് യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിക്കയും അവെര െകാന്നുകളകയും
െചയ്തതുെകാണ്ടേ്രത അവെന്റ ഗൃഹത്തിന്
വിേരാധമായി ഹനാനിയുെട മകൻ
േയഹൂ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടുണ്ടായത.് 8 െയഹൂദാ രാജാവായ
ആസയുെട ഇരുപത്താറാം ആണ്ടിൽ
ബെയശയുെട മകൻ ഏലാ യി്രസാേയലിൽ
രാജാവായി തിർസ്സയിൽ രണ്ട് സംവത്സരം വാണു.
9എന്നാൽരഥങ്ങളിൽപകുതിക്ക്അധിപതിയായ
സി്രമിഎന്നഅവെന്റഭൃത്യൻഅവന്വിേരാധമായി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി; ഏലാ തിർസ്സയിെല
രാജധാനിവിചാരകനായ അർസ്സയുെട വീട്ടിൽ
മദ്യപിച്ച് ലഹരിപിടിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ 10 സി്രമി
അകത്ത് കടന്ന് െയഹൂദാ രാജാവായ
ആസയുെട ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ അവെന
െവട്ടിെക്കാന്ന് അവന് പകരം രാജാവായി.
11 അവൻ രാജാവായി സിംഹാസനത്തിൽ
ഇരുന്നേപ്പാൾ ബെയശയുെട ഗൃഹെത്ത
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മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച ; ആ കുടുംബത്തിെന്റ
ചാർച്ചക്കാരിേലാ സ്േനഹിതരിേലാ ഒരു
പുരുഷ്രപജെയ േപാലും അവൻ േശഷിപ്പിച്ചില്ല.
12അങ്ങെനബെയശയുംഅവെന്റമകൻഏലയും
തങ്ങള െട മിഥ്യാമൂർത്തികളാൽ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച്,
തങ്ങൾ െചയ്തതും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
െചയ്യിച്ചതുമായ സകലപാപങ്ങള ം നിമിത്തം
13 യേഹാവ േയഹൂ്രപവാചകൻ മുഖാന്തരം
ബെയശക്ക് വിേരാധമായി അരുളിെച്ചയ്ത
വചന്രപകാരം സി്രമി ബെയശയുെട
ഭവനെത്ത മുഴുവനും നി്രഗഹിച്ച കളഞ്ഞു.
14 ഏലയുെട മറ്റ ള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ം
അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 15െയഹൂദാരാജാവായ
ആസയുെട ഇരുപേത്തഴാം ആണ്ടിൽ സി്രമി
തിർസ്സയിൽ ഏഴു ദിവസം രാജാവായിരുന്നു;
അന്ന് പടജ്ജനം െഫലിസ്ത്യരുെട ഗിെബ്ബേഥാൻ
ഉപേരാധിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. 16 സി്രമി
കൂട്ട െകട്ട ണ്ടാക്കി രാജാവിെന െകാന്നുകളഞ്ഞു
എന്ന് പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്ന പടജ്ജനം
േകട്ടേപ്പാൾ എല്ലാ യി്രസാേയലും അന്ന്
തേന്ന പാളയത്തിൽെവച്ച് േസനാധിപതിയായ
ഒ്രമിെയ യി്രസാേയലിന് രാജാവായി വാഴിച്ച .
17 ഉടെന ഒ്രമിയും എല്ലാ യി്രസാേയലും
ഗിെബ്ബേഥാൻ വിട്ട െചന്ന് തിർസ്സെയ ഉപേരാധിച്ച .
18 പട്ടണം പിടിക്കെപ്പട്ട എന്ന് സി്രമി
കണ്ടേപ്പാൾ രാജധാനിയുെട ഉൾമുറിയിൽ
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കടന്ന് രാജധാനിക്ക് തീെവച്ച് അതിനകത്ത്
സ്വയം മരിച്ച . 19 സ്വയം പാപംെചയ്യ കയും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിക്കുകയും
െചയ്ത െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴികളിൽ
നടന്ന് യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത്
്രപവൃത്തിച്ചതിനാൽ തേന്ന ഇങ്ങെന സംഭവിച്ച .
20 സി്രമിയുെട മറ്റ് ്രപവൃത്തികള ം അവൻ
ഉണ്ടാക്കിയ ഗൂഢാേലാചനയും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21 അന്ന്
യി്രസാേയൽജനം രണ്ട് ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു;
പകുതി ജനം ഗീനത്തിെന്റ മകനായ തിബ്നിെയ
രാജാവാേക്കണ്ടതിന് അവെന്റ പക്ഷം േചർന്നു;
മെറ്റ പകുതി ഒ്രമിയുെട പക്ഷം േചർന്നു.
22 എന്നാൽ ഒ്രമിയുെട അനുയായികൾ
ഗീനത്തിെന്റ മകൻ തിബ്നിയുെട പക്ഷെത്ത
േതാല്പിച്ച ; അങ്ങെന തിബ്നി െകാല്ലെപ്പടുകയും
ഒ്രമി രാജാവാകയും െചയ്തു. 23 െയഹൂദാ
രാജാവായ ആസയുെട മുപ്പെത്താന്നാം
ആണ്ടിൽ ഒ്രമി യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി
പ്രന്തണ്ട് സംവത്സരം വാണു; തിർസ്സയിൽ
അവൻ ആറ് സംവത്സരം വാണു. 24 പിെന്ന
അവൻ േശെമരിേനാട് ശമര്യാമല ഏകേദശം 70
കിേലാ്രഗാം* െവള്ളിക്ക് വാങ്ങി ആ മലമുകളിൽ
പട്ടണം പണിതു; താൻ പണിത പട്ടണത്തിന്
മലയുടമസ്ഥനായിരുന്ന േശെമരിെന്റ േപരിൻ
്രപകാരം ശമര്യാ എന്ന് േപരിട്ട . 25 ഒ്രമി
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു;

* 16. 24 ഏകേദശം 70കിേലാ്രഗാം രണ്ട് താലന്ത്
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തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം
അധികം േദാഷം ്രപവർത്തിച്ച . 26 അവൻ
െനബാത്തിെന്റ മകനായ െയാേരാെബയാമിെന്റ
എല്ലാ വഴികളിലും നടന്ന,് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയ തങ്ങള െട
മിഥ്യാമൂർത്തികളാൽ േകാപിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിച്ച .
27 ഒ്രമി െചയ്ത മറ്റള്ള ്രപവൃത്തികള ം
അവെന്റ വീര്യ്രപവൃത്തികള ം യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 28 ഒ്രമി തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; ശമര്യയിൽ
അവെന അടക്കം െചയ്തു. അവെന്റ
മകൻ ആഹാബ് അവന് പകരം രാജാവായി.
29 െയഹൂദാ രാജാവായ ആസയുെട മുപ്പെത്തട്ടാം
ആണ്ടിൽ ഒ്രമിയുെട മകൻ ആഹാബ്
യി്രസാേയലിൽ രാജാവായി; അവൻ ശമര്യയിൽ
യി്രസാേയലിെന ഇരുപത്തുരണ്ട് സംവത്സരം
വാണു. 30 ഒ്രമിയുെട മകൻ ആഹാബ് തനിക്ക്
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവെരക്കാള ം അധികം
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്തു.
31 െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ
പാപങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് േപാരാ എന്ന്
േതാന്നുമാറ് അവൻ സീേദാന്യരാജാവായ
എത്ത-്ബാലിെന്റ മകൾ ഈേസെബലിെന
വിവാഹം കഴിക്കുകയും ബാലിെന േസവിച്ച്
നമസ്കരിക്കയും െചയ്തു. 32 താൻ ശമര്യയിൽ
പണിതബാലിെന്റ േക്ഷ്രതത്തിൽഅവൻബാലിന്
ഒരു ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കി. 33 ആഹാബ് ഒരു
അേശരാ്രപതിഷ്ഠയും ഉണ്ടാക്കി; അങ്ങെന
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അവൻ തനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ
യി്രസാേയൽ രാജാക്കന്മാെരക്കാള ം അധികം
േദാഷം ്രപവർത്തിച്ച് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവെയ േകാപിപ്പിച്ച . 34അവെന്റ കാലത്ത്
േബേഥല്യനായ ഹീേയൽ െയരിേഹാ പണിതു;
യേഹാവ നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം അതിെന്റ
അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാൾ അവന് അബീറാം എന്ന
മൂത്തമകനും അതിെന്റ പടിവാതിൽ െവച്ചേപ്പാൾ
െശഗൂബുഎന്നഇളയമകനും നഷ്ടമായി†.

17
1എന്നാൽഗിെലയാദിെലതിശ്ബിയിൽനിന്നുള്ള
തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവ് ആഹാബിേനാട:്
“ഞാൻ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയാണ,ഞാൻപറഞ്ഞല്ലാെത
ഈയാണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകയില്ല”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 പിെന്ന അവന് യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത:് 3 “നീ ഇവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് കിഴേക്കാട്ട് െചന്ന് േയാർദ്ദാനിേലക്ക്
ഒഴുകുന്ന െകരീത്ത് േതാട്ടിനരിെക ഒളിച്ചിരിക്ക.
4 േതാട്ടിൽനിന്ന് നീ കുടിച്ച െകാേള്ളണം;
അവിെട നിനക്ക് ഭക്ഷണം തേരണ്ടതിന് ഞാൻ
മലങ്കാക്കേയാട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 അങ്ങെന
അവൻ േപായി യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം

† 16. 34 അവെന്റ കാലത്ത് േബേഥല്യനായ ഹീേയൽ െയരിേഹാ
പണിതു; യേഹാവ നൂെന്റ മകനായ േയാശുവ മുഖാന്തരം
അരുളിെച്ചയ്ത വചന്രപകാരം അതിെന്റ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടേപ്പാൾ
അവന് അബീറാം എന്ന മൂത്തമകനും അതിെന്റ പടിവാതിൽ
െവച്ചേപ്പാൾ െശഗൂബു എന്ന ഇളയ മകനും നഷ്ടമായി േയാശുവ
6:26 േനാക്കുക
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െചയ്തു; േയാർദ്ദാനിേലക്ക് ഒഴുകുന്ന െകരീത്ത്
േതാട്ടിനരിെക പാർത്തു. 6 മലങ്കാക്ക
അവന് രാവിെലയും ൈവകുേന്നരത്തും
അപ്പവും ഇറച്ചിയും െകാണ്ടുവന്ന് െകാടുത്തു;
േതാട്ടിൽനിന്ന് അവൻ കുടിച്ച . 7 എന്നാൽ
േദശത്ത് മഴ െപയ്യാതിരുന്നതിനാൽകുെറ ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം േതാട് വറ്റിേപ്പായി. 8അേപ്പാൾ
അവന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായത:്
9 നീ എഴുേന്നറ്റ് സീേദാനിെല സാെരഫാത്തിൽ
െചന്ന് അവിെട താമസിക്കുക; നിെന്ന
പുലർേത്തണ്ടതിന് അവിെട ഒരു വിധവേയാട്
ഞാൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 അങ്ങെന അവൻ
എഴുേന്നറ്റ് സാെരഫാത്തിന് േപായി. അവൻ
പട്ടണവാതില്ക്കൽ എത്തിയേപ്പാൾ അവിെട
ഒരു വിധവ വിറക് െപറുക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
അവൻ അവേളാട് “എനിക്ക് കുടിക്കുവാൻ ഒരു
പാ്രതത്തിൽ കുെറ െവള്ളം െകാണ്ടുവേരണേമ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 11അവൾ െകാണ്ടുവരുവാനായി
േപാകുേമ്പാൾ, “ഒരു കഷണം അപ്പവുംകൂെട
നിെന്റ കയ്യിൽ െകാണ്ടുവേരണേമ”എന്ന് അവൻ
അവേളാട് വിളിച്ച പറഞ്ഞു. 12അതിന് അവൾ:
“നിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയാണ, കലത്തിൽ
ഒരു പിടി മാവും തുരുത്തിയിൽ അല്പം എണ്ണയും
മാ്രതമല്ലാെത എനിക്ക് ഒരു അപ്പവും ഇല്ല.
ഞാൻ ഇതാ, രണ്ട് വിറക് െപറുക്കുന്നു; ഇത്
െകാണ്ടുെചന്ന് എനിക്കും എെന്റ മകനും േവണ്ടി
ഭക്ഷണം പാകംെചയ്ത് ഞങ്ങൾ തിന്നേശഷം
ഭക്ഷണമില്ലാെത മരിപ്പാനിരിക്കയാകുന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 13ഏലീയാവ്അവേളാട:് “ഭയെപ്പേടണ്ടാ;
െചന്ന് നീ പറഞ്ഞതുേപാെല െചയ്യ ക; എന്നാൽ



1 രാജാക്കന്മാർ 17:14 xci 1 രാജാക്കന്മാർ 17:20

ആദ്യം എനിക്ക് െചറിേയാരു അട ഉണ്ടാക്കി
െകാണ്ടുവരിക; പിെന്ന നിനക്കും നിെന്റ മകനും
േവണ്ടി ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾക. 14 ‘യേഹാവ
ഭൂമിയിൽ മഴ െപയ്യിക്കുന്ന നാൾവെര കലത്തിെല
മാവ് തീർന്നുേപാകയില്ല; ഭരണിയിെല എണ്ണ
കുറഞ്ഞുേപാകയും ഇല്ല’ എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 15അവൾഏലീയാവ് പറഞ്ഞതുേപാെല
െചയ്തു;അങ്ങെനഅവള ം അവനും അവള െട
വീട്ട കാരും ഏറിയനാൾ അേഹാവൃത്തികഴിച്ച .
16 യേഹാവ ഏലീയാമുഖാന്തരം അരുളിെച്ചയ്ത
വചന്രപകാരം കലത്തിെല മാവ് തീർന്നുേപായില്ല,
ഭരണിയിെല എണ്ണ കുറഞ്ഞുേപായതുമില്ല.
17 അനന്തരം വീട്ട ടമസ്ഥയായ സ്്രതീയുെട
മകൻ േരാഗിയായി; േരാഗം ഗുരുതരമായി
തീർന്നിട്ട് അവനിൽ ശ്വാസം ഇല്ലാെതയായി.
18 അേപ്പാൾ അവൾ ഏലീയാേവാട:് “അേയ്യാ
ൈദവപുരുഷേന, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ
എന്ത?് എെന്റ പാപം ഓർപ്പിേക്കണ്ടതിനും
എെന്റ മകെന െകാേല്ലണ്ടതിനും ആകുന്നുേവാ
നീ എെന്റ അടുക്കൽ വന്നത”് എന്ന് േചാദിച്ച
19 അവൻ അവേളാട:് “നിെന്റ മകെന ഇങ്ങ്
തരിക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവെന അവള െട
മടിയിൽനിെന്നടുത്ത് താൻ പാർത്തിരുന്ന
മാളികമുറിയിൽ െകാണ്ടുെചന്ന് തെന്റ
കട്ടിലിേന്മൽ കിടത്തി. 20അവൻ യേഹാവേയാട:്
‘എെന്റൈദവമായ യേഹാേവ,ഞാൻ പാർക്കുന്ന
ഈ വീട്ടിെല വിധവയുെട മകെന െകാല്ല വാൻ
തക്കവണ്ണം നീ അവൾക്ക് അനർത്ഥം
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വരുത്തിേയാ’ എന്ന് ്രപാർത്ഥിച്ച പറഞ്ഞു.
21പിെന്നഅവൻ കുട്ടിയുെട േമൽ മൂന്നു്രപാവശ്യം
കവിണ്ണ കിടന്ന,് ‘എെന്റ ൈദവമായ യേഹാേവ,
ഈ കുട്ടിയുെട ്രപാണൻ അവനിൽ
മടങ്ങിവരുമാറാകെട്ട’ എന്ന് യേഹാവേയാട്
്രപാർത്ഥിച്ച . 22 യേഹാവ ഏലീയാവിെന്റ
്രപാർത്ഥന േകട്ട ; കുട്ടിയുെട ്രപാണൻ അവനിൽ
മടങ്ങിവന്ന്അവൻജീവിച്ച . 23ഏലീയാവ്കുട്ടിെയ
എടുത്ത് മാളികയിൽനിന്ന് താെഴ വീട്ടിേലക്ക്
െകാണ്ടുെചന്ന് അവെന്റ അമ്മക്ക് െകാടുത്തു:
“ഇതാ, നിെന്റ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന്
ഏലീയാവ് പറഞ്ഞു. 24 സ്്രതീ ഏലീയാവിേനാട്:
“നീൈദവപുരുഷൻഎന്നും നിെന്റ നാവിേന്മലുള്ള
യേഹാവയുെട വചനം സത്യെമന്നും ഞാൻ
ഇതിനാൽഅറിയുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു.

18
1വളെരനാൾകഴിഞ്ഞ്മൂന്നാംസംവത്സരത്തിൽ
ഏലീയാവിന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി:
“നീ െചന്ന് ആഹാബിെന്റ മുമ്പിൽ
്രപത്യക്ഷെപ്പടുക; ഞാൻ ഭൂമിയിൽ മഴ
െപയ്യിപ്പാൻ േപാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
2 ഏലീയാവ് ആഹാബിെന്റ മുൻപിൽ
്രപത്യക്ഷെപ്പടുവാൻ േപായി;അേപ്പാൾ ശമര്യയിൽ
അതികഠിന ക്ഷാമമായിരുന്നു. 3 ആഹാബ്
തെന്റ ഗൃഹവിചാരകനായ ഓബദ്യാവിെന
ആളയച്ച വരുത്തി; ഓബദ്യാവ് യേഹാവേയാട്
വളെര ഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു.
4ഈേസെബൽ യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര
െകാല്ല േമ്പാൾ, ഓബദ്യാവ് നൂറു ്രപവാചകന്മാെര
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കൂട്ടിെക്കാണ്ട് േപായി ഓേരാ ഗുഹയിൽ
അമ്പതുേപെരവീതം ഒളിപ്പിച്ച്അപ്പവും െവള്ളവും
െകാടുത്ത് രക്ഷിച്ച . 5ആഹാബ്ഓബദ്യാവിേനാട:്
“നീ േദശെത്ത എല്ലാ നീരുറവുകള െടയും
േതാടുകള െടയും അരിെക െചന്ന് േനാക്കുക;
ഒരുപേക്ഷ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം നശിച്ച േപാകാെത
കുതിരകെളയും േകാവർകഴുതകെളയും
എങ്കിലും ജീവേനാെട രക്ഷിപ്പാൻ നമുക്ക്
പുല്ല് കിട്ട മായിരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
6 േദശെത്ത അവർ രണ്ടായി പകുത്തു; ഒരു
ദിശയിേലക്ക് ആഹാബും, മേറ്റ ദിശയിേലക്ക്
ഓബദ്യാവും യാ്രതയായി; 7 ഓബദ്യാവ് യാ്രത
െചയ്യ േമ്പാൾ ഏലീയാവ് എതിെര വരുന്നത്
കണ്ടു; ഓബദ്യാവ് അേദ്ദഹെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
സാഷ്ടാംഗം വീണു: “എെന്റ യജമാനനായ
ഏലീയാേവാ” എന്ന് േചാദിച്ച . 8 അവൻ
അവേനാട്: “അേത, ഞാൻ തേന്ന; നീ െചന്ന്
ഏലീയാവ് ഇവിെട ഉെണ്ടന്ന് നിെന്റ യജമാനെന
അറിയിക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 9 അതിന്
ഓബദ്യാവ്പറഞ്ഞത:് “അടിയെനെകാേല്ലണ്ടതിന്
ആഹാബിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കുവാൻ അടിയൻ
എന്ത് പാപംെചയ്തു? 10 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയാണ, നിെന്ന അേന്വഷിപ്പാൻ എെന്റ
യജമാനൻ ആെള അയക്കാത്ത ജനതേയാ
രാജ്യേമാ ഇല്ല; ‘നീ അവിെട ഇല്ല’ എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞേപ്പാൾ അവൻ ആ രാജ്യെത്തയും
ജനതെയയുംെകാണ്ട് ‘നിെന്ന കണ്ടിട്ടില്ല’
എന്ന് സത്യംെചയ്യിച്ച . 11 ഇങ്ങെനയിരിെക്ക
‘ഏലീയാവ് ഇവിെട ഉെണ്ടന്ന് എെന്റ യജമാനെന
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അറിയിക്ക’എന്ന് നീ കല്പിക്കുന്നുവേല്ലാ. 12ഞാൻ
നിെന്ന വിട്ട േപായാൽ ഉടെന യേഹാവയുെട
ആത്മാവ് നിെന്ന എടുത്ത് ഞാൻ അറിയാത്ത
ഒരു സ്ഥലേത്തക്ക് െകാണ്ടുേപാകും; ഞാൻ
ആഹാബിേനാട് െചന്നറിയിക്കയും അവൻ
നിെന്ന കെണ്ടത്താെത വരികയും െചയ്താൽ,
അവൻ എെന്ന െകാല്ല മേല്ലാ; അടിയേനാ
ബാല്യംമുതൽ യേഹാവഭക്തൻ ആകുന്നു.
13ഈേസെബൽ യേഹാവയുെട ്രപവാചകന്മാെര
െകാന്നേപ്പാൾ, ഞാൻ അവരിൽ നൂറുേപെര
ഓേരാ ഗുഹയിൽ അമ്പതുേപരായി ഒളിപ്പിച്ച്
അപ്പവും െവള്ളവും െകാടുത്ത് രക്ഷിച്ചത്
യജമാനൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേയാ? 14 ഇേപ്പാൾ നീ
എേന്നാട:് ‘ഏലീയാവ് ഇവിെട ഉെണ്ടന്ന് നിെന്റ
യജമാനെന അറിയിക്ക’ എന്ന് കല്പിക്കുന്നുേവാ?
അവൻ എെന്ന െകാല്ല മേല്ലാ”. 15 അതിന്
ഏലീയാവ:് “ഞാൻ േസവിച്ച നില്ക്കുന്ന
ൈസന്യങ്ങള െട യേഹാവയാണ, ഞാൻ ഇന്ന്
തീർച്ചയായുംഅവെന്റമുൻപിൽ ്രപത്യക്ഷനാകും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 അങ്ങെന ഓബദ്യാവ്
ആഹാബിെന കണ്ട് വസ്തുത അറിയിച്ച ;
ആഹാബ് ഏലീയാവിെന കാണ്മാൻ െചന്നു.
17ആഹാബ്ഏലീയാവിെനകണ്ടേപ്പാൾ: “ആരിത്?
യി്രസാേയലിെന കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നവേനാ”
എന്ന് േചാദിച്ച . 18 അതിന് ഏലിയാവ:്
“യി്രസാേയലിെന കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല,
നീയും നിെന്റ പിതൃഭവനവുമേ്രത. നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട കല്പനകെള ഉേപക്ഷിക്കയും
ബാല ് വി്രഗഹങ്ങെള േസവിക്കയും
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െചയ്യന്നതുെകാണ്ട് തേന്ന. 19 എന്നാൽ
ഇേപ്പാൾ ആളയച്ച് എല്ലാ യി്രസാേയലിെനയും
ബാലിെന്റ നാനൂറ്റമ്പത് ്രപവാചകന്മാെരയും
ഈേസെബലിെന്റ േമശയിൽ ഭക്ഷിച്ച വരുന്ന
നാനൂറ് അേശരാ്രപവാചകന്മാെരയും
കർേമ്മൽപർവ്വതത്തിൽ എെന്റ അടുക്കൽ
കൂട്ടിവരുത്തുക” 20 അങ്ങെന ആഹാബ്
യി്രസാേയലിൽ എല്ലാം ആളയച്ച്, ആ
്രപവാചകന്മാെര കർേമ്മൽപർവ്വതത്തിൽ
കൂട്ടിവരുത്തി. 21 അേപ്പാൾ ഏലീയാവ്
അടുത്തുെചന്ന് സർവ്വജനേത്താടും:
“നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം അഭി്രപായ
സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരായി രണ്ട് േതാണിയിൽ
കാൽ െവക്കും? യേഹാവ ൈദവം എങ്കിൽ
അവിടുെത്തഅനുഗമിക്കുവിൻ; ബാല് എങ്കിേലാ
അവെന പിൻപറ്റ വിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു;
എന്നാൽ ജനം അവേനാട് ഉത്തരം ഒന്നും
പറഞ്ഞില്ല. 22 പിെന്ന ഏലീയാവ് ജനേത്താട്
പറഞ്ഞത:് “യേഹാവയുെട ്രപവാചകനായി
ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതേമ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ;
ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാേരാ നാനൂറ്റമ്പത്
േപരുണ്ട.് 23 ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാളകെള
തരുവിൻ; ഒരു കാളെയ അവർ തിരെഞ്ഞടുത്ത്
ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി തീ ഇടാെത വിറകിേന്മൽ
െവക്കെട്ട; മേറ്റ കാളെയ ഞാനും ഒരുക്കി
തീ ഇടാെത വിറകിേന്മൽ െവക്കാം;
24 നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട േദവെന്റ നാമെത്ത
വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ; ഞാൻ യേഹാവയുെട
നാമെത്തവിളിച്ചേപക്ഷിക്കാം;തീെകാണ്ട് ഉത്തരം
അരുള ന്ന ൈദവം തേന്ന ൈദവമായിരിക്കും;”
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അതിന് ജനം എല്ലാം: 25 ‘അത് നല്ലകാര്യം
തെന്ന’ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പിെന്ന
ഏലീയാവ് ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാേരാട:്
“നിങ്ങൾ ഒരു കാളെയ തിരെഞ്ഞടുത്ത്
ആദ്യം ഒരുക്കിെക്കാൾവിൻ; നിങ്ങൾ അധികം
േപരുണ്ടേല്ലാ; എന്നിട്ട് തീ ഇടാെത നിങ്ങള െട
േദവെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിപ്പിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന അവർക്ക് െകാടുത്ത
കാളെയ അവർ എടുത്ത് ഒരുക്കി: ‘ബാേല,
ഉത്തരമരുേളണേമ’ എന്ന് രാവിെല തുടങ്ങി
ഉച്ചവെര ബാലിെന്റ നാമെത്ത വിളിച്ചേപക്ഷിച്ച .
ഒരു ശബ്ദേമാ ഉത്തരേമാ ഉണ്ടായില്ല. തങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കിയ ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റ ം അവർ
തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ടിരുന്നു. 27 ഉച്ചയായേപ്പാൾ
ഏലീയാവ് അവെര പരിഹസിച്ച : “ഉറെക്ക
വിളിപ്പിൻ; അവൻ േദവനേല്ലാ; അവൻ
തിരക്കിലായിരിക്കാം; അെല്ലങ്കിൽ ധ്യാനത്തിേലാ,
യാ്രതയിേലാ, ഉറക്കത്തിേലാ ആയിരിക്കാം;
അവെന ഉണർേത്തണം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
28 അവർ ഉറെക്ക വിളിച്ച് പതിവുേപാെല
രക്തം ഒഴുകുേവാളം വാൾെകാണ്ടും
കുന്തംെകാണ്ടും തങ്ങെളത്തെന്ന മുറിേവല്പിച്ച .
29 മദ്ധ്യാഹ്നം കഴിഞ്ഞ് ൈവകുേന്നരെത്ത
യാഗം കഴിക്കുന്ന സമയംവെര അവർ
ഇത് തുടർന്നുെകാണ്ടിരുന്നു; എന്നിട്ട ം ഒരു
ശബ്ദേമാ ഉത്തരേമാ ്രപതികരണേമാ ഉണ്ടായില്ല.
30 അേപ്പാൾ ഏലീയാവ:് ‘എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവിൻ എന്ന് സർവ്വജനേത്താടും പറഞ്ഞു.
സർവ്വജനവും അവെന്റ അടുക്കൽ വന്നു.
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അവൻഇടിഞ്ഞുകിടന്നയേഹാവയുെട യാഗപീഠം
നന്നാക്കി; 31 ‘നിനക്ക് യി്രസാേയൽ എന്ന്
േപരാകും’എന്ന് യേഹാവയുെടഅരുളപ്പാട് ലഭിച്ച
യാേക്കാബിെന്റ പു്രതന്മാരുെട േഗാ്രതസംഖ്യക്ക്
ഒത്തവണ്ണംപ്രന്തണ്ട്കല്ല്എടുത്തു; 32കല്ല െകാണ്ട്
യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ ഒരു യാഗപീഠം
പണിതു; യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റ ം രണ്ടു െസയാ
വിത്ത്വിെതപ്പാൻമതിയായവിസ്താരത്തിൽഒരു
േതാട് ഉണ്ടാക്കി. 33പിെന്നഅവൻവിറക്അടുക്കി
കാളെയ ഖണ്ഡംഖണ്ഡമാക്കി വിറകിൻമീെത
െവച്ച ; ‘നാല് െതാട്ടിയിൽ െവള്ളം നിറച്ച്
േഹാമയാഗത്തിേന്മലും വിറകിേന്മലും ഒഴിപ്പിൻ’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 34 ‘രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും അങ്ങെന
െചയ് വിൻ’എന്ന്അവൻപറഞ്ഞു.അവർ രണ്ടാം
്രപാവശ്യവും െചയ്തു; അതിന് െറേശഷം: ‘മൂന്നാം
്രപാവശ്യവും അങ്ങെന െചയ് വിൻ’ എന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞു. അവർ മൂന്നാം ്രപാവശ്യവും െചയ്തു.
35 െവള്ളം യാഗപീഠത്തിെന്റ ചുറ്റം ഒഴുകി;അവൻ
േതാട്ടിലും െവള്ളം നിറച്ച്. 36ൈവകുേന്നരെത്ത
യാഗം കഴിക്കുന്ന േനരത്ത്, ഏലീയാ്രപവാചകൻ
അടുത്തുെചന്ന:് “അ്രബാഹാമിന ്െറയും
യിസ്ഹാക്കിെന്റയും യി്രസാേയലിെന്റയും
ൈദവമായയേഹാേവ,അവിടുന്ന് യി്രസാേയലിൽ
ൈദവെമന്നും ഞാൻ അങ്ങയുെട ദാസൻ
എന്നും ഈ കാര്യങ്ങെളാെക്കയും ഞാൻ
അങ്ങയുെട കല്പന്രപകാരം െചയ്തു എന്നും ഇന്ന്
െവളിെപ്പടുമാറാകെട്ട. 37 യേഹാേവ, എനിക്ക്
ഉത്തരമരുേളണേമ; അവിടുന്ന് തേന്ന ൈദവം
എന്നുംഅവിടുന്ന്തങ്ങള െടഹൃദയങ്ങെളവീണ്ടും
അങ്ങയിേലക്ക് തിരിക്കുന്നു എന്നും ഈ ജനം
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അറിേയണ്ടതിന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുേളണേമ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 38 ഉടെന യേഹാവയുെട
തീ ഇറങ്ങി േഹാമയാഗവും വിറകും മണ്ണ ം
ദഹിപ്പിച്ച് േതാട്ടിെല െവള്ളവും വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.
39 ജനം എല്ലാം അത് കണ്ട് കവിണ്ണ വീണ്:
‘യേഹാവ തേന്ന ൈദവം, യേഹാവ തേന്ന
ൈദവം’എന്ന് പറഞ്ഞു. 40ഏലീയാവ് അവേരാട:്
“ബാലിെന്റ ്രപവാചകന്മാെര പിടിപ്പിൻ; അവരിൽ
ഒരുത്തനും രക്ഷെപടരുത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവർ അവെര പിടിച്ച ; ഏലീയാവ് അവെര
താെഴ കീേശാൻ േതാട്ടിനരിെക െകാണ്ടുെചന്ന്
അവിെടെവച്ച് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 41 പിെന്ന
ഏലീയാവ് ആഹാബിേനാട:് “നീ െചന്ന് ഭക്ഷിച്ച്
പാനം െചയ്യ ക; വലിയ മഴയുെട മുഴക്കം ഉണ്ട്”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 42 ആഹാബ് ഭക്ഷിച്ച് പാനം
െചേയ്യണ്ടതിന് േപായി. ഏലീയാേവാ കർേമ്മൽ
പർവ്വതത്തിെന്റ മുകളിൽ കയറി മുഖം തെന്റ
മുഴങ്കാലുകള െട നടുവിൽ െവച്ച് കുനിഞ്ഞിരുന്നു;
അവൻ തെന്റ ബാല്യക്കാരേനാട:് 43 “നീ െചന്ന്
കടലിന് േനെര േനാക്കുക” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവൻ െചന്ന് േനാക്കീട്ട:് ‘ഒന്നും ഇല്ല’ എന്ന്
പറഞ്ഞു.അതിന്അവൻ: ‘വീണ്ടും െചല്ല ക’എന്ന്
ഏഴു ്രപാവശ്യം പറഞ്ഞു. 44ഏഴാം ്രപാവശ്യേമാ
അവൻ: ‘ഇതാ, കടലിൽനിന്ന് ഒരു മനുഷ്യെന്റ
ൈകേപാെല ഒരു െചറിയ േമഘം െപാങ്ങുന്നു’
എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ: “നീ െചന്ന്
‘മഴ നിെന്ന തടഞ്ഞുനിർത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
രഥം പൂട്ടി ഇറങ്ങിേപ്പാകാൻ’ ആഹാബിേനാട്
പറയുക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 45 ഉടെന ആകാശം
േമഘങ്ങൾ െകാണ്ട് കറുത്ത് വന്മഴ െപയ്തു.
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ആഹാബ് രഥം കയറി യി്രസാേയലിേലക്ക് േപായി.
46എന്നാൽയേഹാവയുെടൈകഏലീയാവിേന്മൽ
വന്നു; അവൻ അര മുറുക്കി യി്രസാേയലിൽ
എത്തുംവെരആഹാബിന് മുമ്പായിഓടി.

19
1ഏലീയാവ് െചയ്തസകലകാര്യങ്ങള ംഅവൻ
സകല്രപവാചകന്മാെരയും വാളാൽ െകാന്നതും
ആഹാബ് ഈേസെബലിേനാട് പറഞ്ഞു.
2ഈേസെബൽ ഏലീയാവിെന്റ അടുക്കൽ ഒരു
ദൂതെനഅയച്ച്: ‘നാെളഈേനരത്ത്ഞാൻനിെന്റ
ജീവെന അവരിൽ ഒരുവെന്റ ജീവെനേപ്പാെല
ആക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ േദവന്മാർ എേന്നാട്
തക്കവണ്ണവും അധികവും െചയ്യെട്ട’ എന്ന്
പറയിച്ച . 3അവൻ ഭയെപ്പട്ട് ്രപാണരക്ഷാർത്ഥം
ഓടി െയഹൂദയിെല േബർ-േശബയിൽ െചന്നു;
അവിെട തെന്റ ബാല്യക്കാരെന താമസിപ്പിച്ച .
4 പിന്നീട് താൻ മരുഭൂമിയിേലക്ക് ഒരു ദിവസെത്ത
വഴി െചന്ന് ഒരു ചൂരെച്ചടിയുെട തണലിൽ ഇരുന്ന്
മരിപ്പാൻഇച്ഛിച്ച:് “ഇേപ്പാൾമതി,യേഹാേവ,എെന്റ
്രപാണെന എടുത്തുെകാേള്ളണേമ;ഞാൻ എെന്റ
പിതാക്കന്മാെരക്കാൾ നല്ലവനല്ലേല്ലാ!” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 5 അങ്ങെന അവൻ ചൂരെച്ചടിയുെട
തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങുേമ്പാൾ െപെട്ടന്ന് ഒരു
ദൂതൻഅവെനതട്ടിവിളിച്ച്അവേനാട്: ‘എഴുേന്നറ്റ്
തിന്നുക’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അവൻ ഉണർന്ന്
േനാക്കിയേപ്പാൾ കനലിേന്മൽ ചുട്ട ഒരു അടയും
ഒരു തുരുത്തി െവള്ളവും തെന്റ തെലക്കൽ
ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു; അവൻ തിന്നുകുടിച്ച്
പിെന്നയും കിടന്നുറങ്ങി. 7യേഹാവയുെട ദൂതൻ
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രണ്ടാം ്രപാവശ്യവും വന്ന്അവെനതട്ടി: ‘എഴുേന്നറ്റ്
തിന്നുക; നിനക്ക് ദൂരയാ്രത െചയ ്വാനുണ്ടേല്ലാ’
എന്ന് പറഞ്ഞു. 8അവൻഎഴുേന്നറ്റ് തിന്ന് കുടിച്ച ;
ആ ആഹാരത്തിെന്റ ബലംെകാണ്ട് നാല്പത്
പകലുംനാല്പത് രാവുംൈദവത്തിെന്റപർവ്വതമായ
േഹാേരബ് വെര നടന്നു. 9 അവിെട അവൻ
ഒരു ഗുഹയിൽ രാപാർത്തു; അേപ്പാൾ അവന്
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാടുണ്ടായി: “ഏലീയാേവ,
ഇവിെട നിനക്ക് എന്ത് കാര്യം” എന്ന് യേഹാവ
േചാദിച്ച . 10അതിന് അവൻ: “ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് േവണ്ടി ഞാൻ
വളെര ശുഷ്കാന്തിേയാെട ്രപവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അങ്ങയുെട നിയമെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച് യാഗപീഠങ്ങെള ഇടിച്ച് അങ്ങയുെട
്രപവാചകന്മാെര വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു;
ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവർ എനിക്കും ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നു”എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 “നീ പുറത്തുവന്ന്
പർവ്വതത്തിൽ യേഹാവയുെട മുമ്പാെക നില്ക്ക”
എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച . അേപ്പാൾ ഇതാ
യേഹാവ കടന്നുേപാകുന്നു; ശക്തിയുള്ള ഒരു
െകാടുങ്കാറ്റ് യേഹാവയുെട മുമ്പിൽപർവ്വതങ്ങെള
കീറി പാറകെള തകർത്തു; എന്നാൽ കാറ്റിൽ
യേഹാവ ഇല്ലായിരുന്നു; കാറ്റിന് േശഷം ഒരു
ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; ഭൂകമ്പത്തിലും യേഹാവ
ഇല്ലായിരുന്നു. 12 ഭൂകമ്പത്തിനു േശഷം ഒരു
തീ; തീയിലും യേഹാവ ഇല്ലായിരുന്നു; തീയുെട
േശഷം ശാന്തമായ ഒരു മൃദുസ്വരം ഉണ്ടായി.
13ഏലീയാവ് അത് േകട്ടിട്ട് തെന്റ പുതപ്പ െകാണ്ട്
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മുഖം മൂടി പുറത്ത് വന്ന് ഗുഹാമുഖത്ത് നിന്നു.
“ഏലീയാേവ, ഇവിെട നീ എന്ത് െചയ്യന്നു
എന്ന് േചാദിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അവൻ
േകട്ട . 14 അതിന് അവൻ: “ൈസന്യങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയ്ക്ക് േവണ്ടി ഞാൻ
വളെര ശുഷ്കാന്തിേയാെട ്രപവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു;
യി്രസാേയൽ മക്കൾ അങ്ങയുെട നിയമെത്ത
ഉേപക്ഷിച്ച് യാഗപീഠങ്ങെള ഇടിച്ച,് അങ്ങയുെട
്രപവാചകന്മാെര വാൾെകാണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു;
ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാ്രതം േശഷിച്ചിരിക്കുന്നു;
എനിക്കും അവർ ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ
േനാക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു. 15 യേഹാവ
അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തത:് “നീ പുറെപ്പട്ട്
ദമാസ്കസിെല മരുഭൂമിവഴിെയ മടങ്ങിേപ്പാകുക;
നീ എത്തുേമ്പാൾ ഹസാേയലിെന അരാമിന്
രാജാവായി അഭിേഷകം െചയ്ക. 16 നിംശിയുെട
മകനായ േയഹൂവിെന യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി അഭിേഷകം െചേയ്യണം; ആേബൽ-
െമേഹാലയിൽനിന്നുള്ള ശാഫാത്തിെന്റ
മകനായ എലീശെയ നിനക്ക് പകരം
്രപവാചകനായി അഭിേഷകം െചയ്കയും േവണം.
17 ഹസാേയലിെന്റ വാളിന് െതറ്റിേപ്പാകുന്നവെന
േയഹൂ െകാല്ല ം; േയഹൂവിെന്റ വാളിന്
െതറ്റിേപ്പാകുന്നവെന എലീശാ െകാല്ല ം.
18 എന്നാൽ ബാലിന് മടങ്ങാത്ത മുഴങ്കാലും
അവെന ചുംബനം െചയ്യാത്ത വായുമുള്ളവരായി
ആെക ഏഴായിരംേപെര ഞാൻ യി്രസാേയലിൽ
േശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 19 അങ്ങെന അവൻ
അവിെടനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് ശാഫാത്തിെന്റ മകനായ
എലീശെയ കെണ്ടത്തി; അവൻ പ്രന്തണ്ട്
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ഏർ കാളകെള പൂട്ടി ഉഴുവിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു;
പ്രന്തണ്ടാമേത്തതിേനാടുകൂെട അവൻ തേന്ന
ആയിരുന്നു;ഏലീയാവ് അവെന്റഅരിെക െചന്ന്
തെന്റ പുതപ്പ് അവെന്റേമൽ ഇട്ട . 20 അവൻ
കാളെയ വിട്ട് ഏലീയാവിെന്റ പിന്നാെല ഓടി:
‘ഞാൻ എെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും
ചുംബിച്ച െകാള്ളെട്ട; അതിന ്െറേശഷം ഞാൻ
നിെന്റ പിന്നാെല വരാം’ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്
അവൻ: ‘േപായി വരിക; എന്നാൽഞാൻ നിനക്ക്
എന്ത് െചയ്തിരിക്കുന്നു എേന്നാർക്ക’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 21അങ്ങെനഅവൻഅവെനവിട്ട് െചന്ന്
ഒരു ഏർ കാളെയ പിടിച്ച് അറുത്ത് കാളയുെട
മരത്തടി െകാണ്ട് മാംസംപാകംെചയ്ത് ജനത്തിന്
െകാടുത്തു; അവർ തിന്നു; പിെന്ന അവൻ
എഴുേന്നറ്റ്ഏലീയാവിെന്റപിന്നാെലെചന്ന്അവന്
ശു്രശൂഷകനായ്തീർന്നു.

20
1 അരാം രാജാവായ െബൻ-ഹദദ് തെന്റ
ൈസന്യെത്ത എല്ലാം ഒന്നിച്ച കൂട്ടി; അവെന്റ
കൂെട കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം ഉള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട്
രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ
പുറെപ്പട്ട് ശമര്യെയ ഉപേരാധിച്ച,് അതിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 2അവൻപട്ടണത്തിൽ ദൂതന്മാെര
അയച്ച് യി്രസാേയൽ രാജാവായആഹാബിേനാട:്
3 “നിെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും സൗന്ദര്യമുള്ള
ഭാര്യമാരും പു്രതന്മാരും എനിക്കുള്ളത”് എന്ന്
െബൻ-ഹദദ് പറയുന്നു എന്ന് പറയിച്ച . 4അതിന്
യി്രസാേയൽ രാജാവ്: “എെന്റ യജമാനനായ
രാജാേവ, നീ പറഞ്ഞതുേപാെല ഞാനും
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എനിക്കുള്ളെതല്ലാം നിേന്റതാകുന്നു” എന്ന്
മറുപടി പറഞ്ഞയച്ച . 5 ദൂതന്മാർ വീണ്ടും
വന്നു: െബൻ-ഹദദ് ഇ്രപകാരം പറയുന്നു:
“നിെന്റ െവള്ളിയും െപാന്നും ഭാര്യമാെരയും
പു്രതന്മാെരയും എനിക്ക് തേരണെമന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞയച്ച വേല്ലാ; 6നാെളഈസമയത്ത്ഞാൻ
എെന്റ ഭൃത്യന്മാെര നിെന്റ അടുക്കൽ അയക്കും;
അവർ നിെന്റ അരമനയും നിെന്റ ഭൃത്യന്മാരുെട
വീടുകള ം പരിേശാധിച്ച് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്
എല്ലാം ൈകവശെപ്പടുത്തി െകാണ്ടുേപാരും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
രാജാവ് േദശെത്തഎല്ലാ മൂപ്പന്മാെരയും വരുത്തി:
“അവൻേദാഷം ഭാവിക്കുന്നത് േനാക്കിക്കാണ്മിൻ;
എെന്റ ഭാര്യമാെരയും പു്രതന്മാെരയും െവള്ളിയും
െപാന്നും അവൻ ആളയച്ച് േചാദിച്ച ; എന്നാൽ
ഞാൻഅത് നിരസ്സിച്ചില്ല”എന്ന് പറഞ്ഞു. 8എല്ലാ
മൂപ്പന്മാരും സകലജനവും അവേനാട്: “നീ
േകൾക്കരുത,് സമ്മതിക്കുകയും അരുത”് എന്ന്
പറഞ്ഞു. 9ആകയാൽഅവൻ െബൻ-ഹദദിെന്റ
ദൂതന്മാേരാട്: “നീ ആദ്യം അടിയെന്റ അടുക്കൽ
പറഞ്ഞയച്ചെതാെക്കയും െചയ്തുെകാള്ളാം;
എന്നാൽഈകാര്യംഎനിക്ക്െചയ് വാൻകഴിവില്ല”
എന്ന് എെന്റ യജമാനനായ രാജാവിേനാട്
േബാധിപ്പിേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൂതന്മാർ
െചന്ന് ഈ മറുപടി േബാധിപ്പിച്ച 10 െബൻ-
ഹദദ് അവെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച്: “എെന്റ
അനുയായികൾക്ക് ഓേരാ പിടിവാരുവാൻ
ശമര്യയിെല െപാടി അവേശഷിക്കുെന്നങ്കിൽ
േദവന്മാർ എേന്നാട് തക്കവണ്ണവും അധികവും
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െചയ്യെട്ട” എന്ന് പറയിച്ച . 11 അതിന്
യി്രസാേയൽ രാജാവ്: “വാൾ അരയ്ക്ക്
െകട്ട ന്നവൻ അഴിച്ച കളയുന്നവെനേപ്പാെല
വമ്പുപറയരുത് എന്ന് അവേനാട് പറയുക”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 12 എന്നാൽ
െബൻ-ഹദദും രാജാക്കന്മാരും അവരുെട
കൂടാരങ്ങളിൽ മദ്യപിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
ഈ സേന്ദശം േകട്ടിട്ട് തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട:്
“ഒരുങ്ങിെക്കാൾവിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച ; അങ്ങെന
അവർ പട്ടണെത്ത ആ്രകമിക്കാൻ തയ്യാറായി.
13എന്നാൽ ഒരു ്രപവാചകൻ ഉടെന യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാബിെന്റ അടുക്കൽ
വന്നു: “ഈ മഹാസംഘെത്ത ഒെക്കയും നീ
കണ്ടുേവാ? ഞാൻ ഇന്ന് അതിെന നിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; ഞാൻ യേഹാവ എന്ന് നീ
അറിയും” യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയുന്നു
എന്ന് പറഞ്ഞു. 14 ആെരെക്കാണ്ട്
എന്ന് ആഹാബ് േചാദിച്ചതിന് അവൻ:
“േദശാധിപതികള െട ബാല്യക്കാെരെക്കാണ്ട്”
എന്ന് യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു എന്ന്
പറഞ്ഞു. “ആര് യുദ്ധം തുടേങ്ങണം?” എന്ന്
േചാദിച്ചതിന്: “നീ തേന്ന” എന്ന് ഉത്തരം
പറഞ്ഞു. 15 അവൻ േദശാധിപതികള െട
ബാല്യക്കാെര വിളിച്ച് എണ്ണി േനാക്കി;
അവർ ഇരുനൂറ്റിമുപ്പത്തിരണ്ടുേപരായിരുന്നു.
അതിനുേശഷം അവൻ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
പടജ്ജനെത്തയും എണ്ണി. അവർ ഏഴായിരം
േപർ ആയിരുന്നു. 16 അവർ ഉച്ചസമയത്ത്
പുറെപ്പട്ട ; എന്നാൽ െബൻ-ഹദദും തെന്റ
മുപ്പത്തിരണ്ട് സഖ്യരാജാക്കന്മാരും കുടിച്ച്
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മത്തരായി കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
17 േദശാധിപതികള െട ബാല്യക്കാർ ആദ്യം
പുറെപ്പട്ട ; െബൻ-ഹദദ് നിരീക്ഷകർ വഴി
അേന്വഷിച്ചേപ്പാൾ ശമര്യയിൽനിന്ന് ആള കൾ
വരുന്നുെണ്ടന്ന് അറിവ് കിട്ടി. 18 അേപ്പാൾ
അവൻ: “അവർസമാധാനത്തിന് വരുെന്നങ്കിലും,
യുദ്ധത്തിന് വരുെന്നങ്കിലും അവെര ജീവേനാെട
പിടിപ്പിൻ” എന്ന് കല്പിച്ച . 19 പട്ടണത്തിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ടത് േദശാധിപതികള െട ബാല്യക്കാരും,
അവെര പിൻതുടർന്നത് ൈസന്യവും ആയിരുന്നു.
20 അവർ ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ േനെര
വന്നവെന െകാന്നു; അരാമ്യർ ഓടിേപ്പായി;
യി്രസാേയൽ അവെര പിന്തുടർന്നു; അരാം
രാജാവായ െബൻ-ഹദദ് കുതിരപ്പ റത്ത് കയറി
കുതിരപ്പടയാളികേളാെടാപ്പം രക്ഷെപട്ട . 21പിെന്ന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് പുറെപ്പട്ട് കുതിരകെളയും
രഥങ്ങെളയും പിടിച്ച ; അരാമ്യെര കഠിനമായി
േതാല്പിച്ച . 22അതിന ്െറേശഷം ആ ്രപവാചകൻ
യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്
അവേനാട്: “ൈധര്യെപ്പട്ട് െചന്ന് നീ െചേയ്യണ്ടത്
കരുതിെക്കാൾക; അടുത്ത ആണ്ടിൽ അരാം
രാജാവ് നിെന്റേനെര പുറെപ്പട്ട വരും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 23 അരാംരാജാവിേനാട് അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞത:് “അവരുെട േദവന്മാർ
പർവ്വതേദവന്മാരാകുന്നു. അതുെകാണ്ടാകുന്നു
അവർ നെമ്മ േതാല്പിച്ചത;് സമഭൂമിയിൽെവച്ച്
അവേരാട് യുദ്ധം െചയ്താൽ നാം അവെര
േതാല്പിക്കും. 24 അതുെകാണ്ട് നീ ഒരു
കാര്യം െചേയ്യണം: ആ രാജാക്കന്മാെര
അവരുെട സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി അവർക്ക്
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പകരം ൈസന്യാധിപൻമാെര നിയമിേക്കണം.
25 പിെന്ന നിനക്ക് നഷ്ടെപ്പട്ട ൈസന്യത്തിനും
കുതിരപ്പെടക്കും രഥങ്ങൾക്കും സമമായ
ൈസന്യെത്തയും കുതിരപ്പടേയയും രഥങ്ങെളയും
ഒരുക്കി സമഭൂമിയിൽെവച്ച് അവേരാട് യുദ്ധം
െചയ്ക; നിശ്ചയമായും നാം അവെരക്കാൾ
ശക്തരായിരിക്കും”. അവൻ അവരുെട വാക്ക്
േകട്ട്അങ്ങെനതേന്നെചയ്തു. 26പിെറ്റആണ്ടിൽ
വസന്തകാലത്ത് െബൻ-ഹദദ് അരാമ്യെര
സമാഹരിച്ച് യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധം െചയ് വാൻ
അേഫക്കിേലക്ക് വന്നു. 27 യി്രസാേയല്യരും
ഒന്നിച്ച കൂടി, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ േശഖരിച്ച്
അവരുെട േനെര പുറെപ്പട്ട ; അരാമ്യരുെട േനെര
പാളയം ഇറങ്ങിയ യി്രസാേയല്യർ രണ്ട് െചറിയ
ആട്ടിൻകൂട്ടംേപാെല മാ്രതം കാണെപ്പട്ട ;എന്നാൽ
അരാമ്യെരെക്കാണ്ട് േദശം നിറഞ്ഞിരുന്നു. 28 ഒരു
ൈദവപുരുഷൻവന്ന് യി്രസാേയൽരാജാവിേനാട:്
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘യേഹാവ പർവ്വതേദവനാകുന്നു; താഴ്വരേദവനല്ല’
എന്ന് അരാമ്യർ പറയുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഈ
മഹാസംഘെത്ത നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും;
ഞാൻ യേഹാവ തേന്ന എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 29 എന്നാൽ അവർ അവരുെട
േനെര ഏഴു ദിവസം പാളയം ഇറങ്ങിയിരുന്നു;
ഏഴാം ദിവസം യുദ്ധമുണ്ടായി; യി്രസാേയല്യർ
അരാമ്യരിൽ ഒരു ലക്ഷം കാലാള കെള ഒറ്റ
ദിവസംെകാണ്ട് െകാന്നു. 30 േശഷിച്ചവർ
അേഫക്ക്പട്ടണത്തിേലക്ക്ഓടിേപ്പായി;അവരിൽ
ഇരുപേത്തഴായിരം േപരുെടേമൽ പട്ടണമതിൽ
വീണു. െബൻ-ഹദദും ഓടി പട്ടണത്തിനകത്ത്
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കടന്ന് ഒരു ഉള്ളറയിൽ ഒളിച്ച . 31 അവെന്റ
ഭൃത്യന്മാർഅവേനാട്: “യി്രസാേയൽരാജാക്കന്മാർ
ദയയുള്ളവർ എന്ന് ഞങ്ങൾ േകട്ടിട്ട ണ്ട്;
ഞങ്ങൾ അരയ്ക്ക് രട്ട ം തലയിൽ കയറും
െകട്ടി യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ
െചല്ലെട്ട; പേക്ഷ അവൻ നിെന്ന ജീവേനാെട
രക്ഷിേച്ചക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 32 അങ്ങെന
അവർ അരയ്ക്ക് രട്ട ം തലയിൽ കയറും െകട്ടി
യി്രസാേയൽ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ െചന്ന്:
“ ‘എെന്റ ജീവെന രക്ഷിേക്കണേമ’ എന്ന് നിെന്റ
ദാസനായ െബൻ-ഹദദ് അേപക്ഷിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് യി്രസാേയൽരാജാ ◌ാവ:്
‘അവൻ ജീവേനാെട ഇരിക്കുന്നുേവാ? അവൻ
എെന്റസേഹാദരൻ തേന്ന’എന്ന് പറഞ്ഞു. 33ആ
പുരുഷന്മാർ അത് ശുഭലക്ഷണം എന്ന് ധരിച്ച്
അവേനാട്: ‘അേത, നിെന്റ സേഹാദരൻ െബൻ-
ഹദദ’്എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് രാജാവ്: “നിങ്ങൾ
െചന്ന് അവെന കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവിൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. െബൻ-ഹദദ് അവെന്റ അടുക്കൽ
പുറേത്തക്ക് വന്നു; അവൻ അവെന രഥത്തിൽ
കയറ്റി. 34 െബൻ-ഹദദ് അവേനാട്: “എെന്റ
അപ്പൻ നിെന്റ അപ്പനിൽനിന്ന് പിടിച്ചടക്കിയ
പട്ടണങ്ങെളഞാൻ മടക്കിത്തരാം;എെന്റഅപ്പൻ
ശമര്യയിൽ െചയ്തതുേപാെല നീ ദമാസ്കസിൽ
നിനക്ക് കേമ്പാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിെക്കാൾക”എന്ന്
പറഞ്ഞു.അതിന്ആഹാബ്: “ഈഉടമ്പടിയിേന്മൽ
ഞാൻ നിെന്ന വിട്ടയക്കാം” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവൻ അവേനാട് ഉടമ്പടി െചയ്ത്
അവെനവിട്ടയച്ച .
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35 എന്നാൽ ്രപവാചകഗണത്തിൽ ഒരുത്തൻ
യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം തെന്റ
സ്േനഹിതേനാട:് ‘എെന്ന അടിേക്കണേമ’
എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവന് അവെന
അടിക്കുവാൻ മനസ്സായില്ല. 36 അവൻ
അവേനാട്: “നീ യേഹാവയുെട വാക്ക്
അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ട് നീ എെന്നവിട്ട
േപാകുന്ന ഉടെന ഒരു സിംഹം നിെന്ന
െകാല്ല ം” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന
വിട്ട് പുറെപ്പട്ട ഉടെന ഒരു സിംഹം അവെന
കണ്ട് െകാന്നുകളഞ്ഞു. 37 പിെന്ന അവൻ
മെറ്റാരുത്തെന കണ്ട്: ‘എെന്ന അടിേക്കണേമ’
എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവെന അടിച്ച്
മുറിേവല്പിച്ച . 38 ആ ്രപവാചകൻ െചന്ന്
വഴിയിൽ രാജാവിെന കാത്തിരുന്നു; അവൻ
തലപ്പാവ് കണ്ണിേലക്ക് താഴ്ത്തിെക്കട്ടി േവഷംമാറി
നിന്നു. 39 രാജാവ് കടന്ന് േപാകുേമ്പാൾ അവൻ
രാജാവിേനാട് വിളിച്ച പറഞ്ഞത:് “അടിയൻ
പടയുെട മദ്ധ്യത്തിേലക്ക് െചന്നിരുന്നു; അേപ്പാൾ
ഒരുത്തൻഎെന്റഅടുക്കൽഒരാെളെകാണ്ടുവന്ന്
‘ഇവെന സൂക്ഷിേക്കണം; ഇവെന കാണാെത
േപായാൽ നിെന്റ ജീവൻ അവെന്റ ജീവന്
പകരം ഇരിക്കും; അെല്ലങ്കിൽ നീ ഏകേദശം 34
കിേലാ്രഗാം* െവള്ളി തൂക്കി തേരണ്ടിവരും’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 40 എന്നാൽ അടിയൻ അങ്ങുമിങ്ങും
ബദ്ധപ്പാടിലായിരിക്കുേമ്പാൾ അവെന
കാണാെതേപായി”.അതിന് യി്രസാേയൽരാജാവ്
അവേനാട്: “നിെന്റ വിധി അങ്ങെന തേന്ന

* 20. 39 ഏകേദശം 34കിേലാ്രഗാം ഒരു താലന്ത് െവള്ളി



1 രാജാക്കന്മാർ 20:41 cix 1 രാജാക്കന്മാർ 21:4

ആയിരിക്കെട്ട; നീ തേന്ന തീർച്ചയാക്കിയേല്ലാ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 41 തൽക്ഷണം അവൻ
കണ്ണിേന്മൽനിന്ന് തലപ്പാവ് നീക്കി; അേപ്പാൾ
അവൻ ഒരു ്രപവാചകെനന്ന് യി്രസാേയൽ
രാജാവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 42 അവൻ അവേനാട്:
“യേഹാവ ഇ്രപകാരം അരുളിെച്ചയ്യന്നു:
‘നാശത്തിന്നായിട്ട് ഞാൻ നിയമിച്ച ആെള
നീ വിട്ടയച്ച കളയുകെകാണ്ട് നിെന്റ ജീവൻ
അവെന്റ ജീവനും നിെന്റ ജനം അവെന്റ
ജനത്തിനും പകരമായിരിക്കും’ ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
43അതുെകാണ്ട് യി്രസാേയൽ രാജാവ് വ്യസനവും
നീരസവും ഉള്ളവനായി അരമനയിേലക്ക്
പുറെപ്പട്ട് ശമര്യയിൽഎത്തി.

21
1 അതിന ്െറേശഷം യി്രസേയല്യനായ
നാേബാത്തിന് യി്രസേയലിൽ ശമര്യരാജാവായ
ആഹാബിെന്റ അരമനയുെട സമീപത്ത് ഒരു
മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 ആഹാബ്
നാേബാത്തിേനാട:് “നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം
എെന്റ അരമനക്ക് സമീപം ആകയാൽ എനിക്ക്
പച്ചക്കറിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തേരണം;
അതിന് പകരമായിഅതിെനക്കാൾവിേശഷമായ
മുന്തിരിേത്താട്ടം നിനക്ക് തരാം; അല്ല, നിനക്ക്
സമ്മതെമങ്കിൽ ഞാൻ അതിെന്റ വില നിനക്ക്
പണമായിട്ട് തരാം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 3നാേബാത്ത്
ആഹാബിേനാട:് “എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട
അവകാശം നിനക്ക് തരുവാൻ യേഹാവ സംഗതി
വരുത്തരുേത”എന്ന് പറഞ്ഞു. 4യി്രസേയല്യനായ
നാേബാത്ത:് ‘എെന്റ പിതാക്കന്മാരുെട സ്വത്ത്
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അവകാശം ഞാൻ നിനക്ക് തരികയില്ല’ എന്ന്
പറഞ്ഞ വാക്കുനിമിത്തം ആഹാബ് വ്യസനവും
നീരസവും പൂണ്ട് തെന്റ അരമനയിൽ െചന്ന്
ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാെത കട്ടിലിേന്മൽ
മുഖംതിരിച്ച് കിടന്നു. 5അേപ്പാൾ അവെന്റ ഭാര്യ
ഈേസെബൽ അവേനാട:് “ഭക്ഷണം ഒന്നും
കഴിക്കാെത ഇ്രത വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്”
എന്ന് അവേനാട് േചാദിച്ച . 6അവൻഅവേളാട:്
“ഞാൻ യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിേനാട:്
‘നിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം എനിക്ക് വിെലക്ക്
തേരണം; അല്ല, നിനക്ക് സമ്മതെമങ്കിൽ
അതിന് പകരം േവെറ മുന്തിരിേത്താട്ടം ഞാൻ
നിനക്ക് തരാം’ എന്ന് പറഞ്ഞു; എന്നാൽ
അവൻ: ‘ഞാൻ എെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം നിനക്ക്
തരികയില്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ തെന്ന”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7അവെന്റ ഭാര്യ ഈേസെബൽ
അവേനാട്: “നീ ഇന്ന് യി്രസാേയലിൽ രാജ്യഭാരം
വഹിക്കുന്നുവേല്ലാ? എഴുേന്നറ്റ് ഭക്ഷണംകഴിക്ക;
നിെന്റ മനസ്സ െതളിയെട്ട; യി്രസേയല്യനായ
നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം ഞാൻ നിനക്ക്
തരും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 അങ്ങെന അവൾ
ആഹാബിെന്റ േപരിൽ എഴുത്ത് എഴുതി
അവെന്റ മു്രദയും പതിച്ച , നാേബാത്തിെന്റ
പട്ടണത്തിൽ പാർക്കുന്ന മൂപ്പന്മാർക്കും
്രപധാനികൾക്കും അയച്ച . 9 എഴുത്തിൽ
അവൾ എഴുതിയിരുന്നത:് “നിങ്ങൾ ഒരു
ഉപവാസം ്രപസിദ്ധമാക്കി നാേബാത്തിെന
ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ ്രപധാനസ്ഥലം െകാടുത്ത്
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ഇരുേത്തണം. 10 നീചന്മാരായ* രണ്ട് േപെര
അവെനതിെര ഇരുേത്തണം. ‘അവൻ
ൈദവെത്തയും രാജാവിെനയും ദുഷിച്ച ’ എന്ന്
അവന് വിേരാധമായി സാക്ഷ്യം പറയിേക്കണം;
പിെന്ന നിങ്ങൾ അവെന പുറത്ത് െകാണ്ടുെചന്ന്
കെല്ലറിഞ്ഞ് െകാേല്ലണം”. 11 അവെന്റ
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരും ്രപഭുക്കന്മാരും
ഈേസെബൽ പറഞ്ഞതുേപാെലയും അവൾ
െകാടുത്തയച്ച എഴുത്തിൻ്രപകാരവും െചയ്തു.
12 അവർ ഉപവാസം ്രപസിദ്ധംെചയ്ത,്
നാേബാത്തിെന ജനത്തിെന്റ ഇടയിൽ
്രപധാനസ്ഥലത്തിരുത്തി. 13 രണ്ട് നീചന്മാർ†
വന്ന് അവെന്റേനെര ഇരുന്നു; നാേബാത്ത്
ൈദവേത്തയും രാജാവിെനയും ദുഷിച്ച എന്ന്
ആ നീചന്മാർ ജനത്തിെന്റ മുമ്പിൽ അവന്
വിേരാധമായി, നാേബാത്തിന് വിേരാധമായി
തേന്ന, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. അവർ അവെന
പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് െകാണ്ടുേപായി കെല്ലറിഞ്ഞ്
െകാന്നുകളഞ്ഞു. 14 ‘നാേബാത്ത് കേല്ലറുെകാണ്ട്
മരിച്ച ’ എന്ന് അവർ ഈേസെബലിെന വിവരം
അറിയിച്ച . 15 ‘നാേബാത്ത് കേല്ലറുെകാണ്ട്
മരിച്ച ’ എന്ന് ഈേസെബൽ േകട്ടേപ്പാൾ അവൾ
ആഹാബിേനാട:് “നീ എഴുേന്നറ്റ് നിനക്ക് വിെലക്ക്
തരുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത യി്രസേയല്യനായ
നാേബാത്തിെന്റ മുന്തിരിേത്താട്ടം
ൈകവശമാക്കിെക്കാൾക; നാേബാത്ത്
ജീവേനാെടയില്ല; മരിച്ച േപായി” എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 ‘നാേബാത്ത് മരിച്ച ’എന്ന് േകട്ടേപ്പാൾആഹാബ്
* 21. 10 നീചന്മാരായ െബലിയാല് † 21. 13 നീചന്മാർ
െബലിയാല് 
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എഴുേന്നറ്റ് യി്രസേയല്യനായ നാേബാത്തിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടം ൈകവശമാക്കുവാൻ
അവിേടക്ക് േപായി. 17എന്നാൽ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാട് തിശ്ബ്യനായ ഏലീയാവിനുണ്ടായത:്
18 “നീ എഴുേന്നറ്റ് ശമര്യയിെല യി്രസാേയൽ
രാജാവായ ആഹാബിെന െചന്ന് കാണുക;
ഇേപ്പാൾ അവൻ നാേബാത്തിെന്റ
മുന്തിരിേത്താട്ടംൈകവശമാക്കുവാൻഅവിേടക്ക്
േപായിരിക്കുന്നു. 19 നീ അവേനാട:് “നീ
െകാലെപ്പടുത്തുകയും ൈകവശമാക്കുകയും
െചയ്തുേവാ? എന്ന് യേഹാവ േചാദിക്കന്നു.
നായ്ക്കൾ നാേബാത്തിെന്റ രക്തം നക്കിയ
സ്ഥലത്തുെവച്ച് തേന്ന നിെന്റ രക്തവും
നക്കിക്കളയും എന്ന് യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു”
എന്ന് പറക. 20 ആഹാബ് ഏലീയാവിേനാട്:
“എെന്റ ശ്രതുേവ, നീ എെന്ന കെണ്ടത്തിേയാ?”
എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ
പറഞ്ഞത:് “അേത, ഞാൻ കെണ്ടത്തി.
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ് വാൻ
നീ നിെന്നത്തെന്ന വിറ്റ കളഞ്ഞതുെകാണ്ട്
21 ഞാൻ നിെന്റേമൽ അനർത്ഥം വരുത്തും;
നിെന്ന അേശഷം നിർമ്മൂലമാക്കി
യി്രസാേയലിൽ ആഹാബിെന്റ സ്വത്രന്തനും
ദാസനുമായ എല്ലാ പുരുഷ്രപജെയയും ഞാൻ
േഛദിച്ച കളയും. 22 നീ എെന്ന േകാപിപ്പിക്കയും
യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട് പാപം െചയ്യിക്കയും
െചയ്തതുെകാണ്ട് ഞാൻ നിെന്റ ഗൃഹെത്ത
െനബാത്തിെന്റ മകൻ െയാേരാെബയാമിെന്റ
ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും അഹീയാവിെന്റ
മകൻ ബെയശയുെട ഗൃഹെത്തേപ്പാെലയും
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ആക്കും. 23ഈേസെബലിെനക്കുറിച്ച് യേഹാവ
അരുളിെച്ചയ്തത:് ‘നായ്ക്കൾ ഈേസെബലിെന
യി്രസേയലിെന്റ മതിലരിെകെവച്ച് തിന്നുകളയും.
24ആഹാബിെന്റ സന്തതിയിൽ പട്ടണത്തിൽെവച്ച്
മരിക്കുന്നവെന നായ്ക്കള ം വയലിൽെവച്ച്
മരിക്കുന്നവെന ആകാശത്തിെല പക്ഷികള ം
തിന്നും.’ 25 എന്നാൽ തെന്റ ഭാര്യയായ
ഈേസേബലിന് െറ േ്രപരണയാൽ യേഹാവയ്ക്ക്
അനിഷ്ടമായുള്ളത് െചയ്യ വാൻ തെന്നത്താൻ
വിറ്റ കളഞ്ഞ ആഹാബിെനേപ്പാെല ആരും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 26യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ അേമാര്യർ
െചയ്തതുേപാെലഅവൻവി്രഗഹങ്ങെള േസവിച്ച്
മഹാേമ്ലച്ഛത ്രപവർത്തിച്ച . 27ആഹാബ്ആവാക്ക്
േകട്ടേപ്പാൾ വസ്്രതം കീറി, രട്ട ടുത്തുെകാണ്ട്
ഉപവസിച്ച,് രട്ടിൽ തേന്ന കിടക്കുകയും
വിലാപം കഴിക്കുകയും െചയ്തു. 28 അേപ്പാൾ
യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട് തിശ്ബ്യനായ
ഏലീയാവിന് ഉണ്ടായത:് 29 “ആഹാബ് എെന്റ
മുമ്പാെക തെന്നത്താൻതാഴ്ത്തിയത് കണ്ടുേവാ?
അവൻ എെന്റ മുമ്പാെക തെന്നത്താൻ
താഴ്ത്തിയതുെകാണ്ട് ഞാൻ അവെന്റ
ജീവകാലത്ത് അനർത്ഥം വരുത്താെത അവെന്റ
മകെന്റകാലത്ത്അവെന്റഗൃഹത്തിന്അനർത്ഥം
വരുത്തും”എന്ന്കല്പിച്ച .

22
1 മൂന്ന് സംവൽസരേത്താളം അരാമും
യി്രസാേയലും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായില്ല.



1 രാജാക്കന്മാർ 22:2 cxiv 1 രാജാക്കന്മാർ 22:8

2 മൂന്നാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽരാജാവിെന
കാണുവാൻ െചന്നു. 3 യി്രസാേയൽ രാജാവ്
തെന്റ ഭൃത്യന്മാേരാട്: “ഗിെലയാദിെല രാേമാത്ത്
നമുക്കുള്ളെതന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
നാം അതിെന അരാം രാജാവിെന്റ കയ്യിൽനിന്ന്
പിടിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നെതന്ത”് എന്ന് പറഞ്ഞു.
4 അവൻ െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നീ
എേന്നാടുകൂെട ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക്
യുദ്ധത്തിന് േപാരുേമാ?” എന്ന് േചാദിച്ച .
അതിന് െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ
രാജാവിേനാട:് “ഞാനും നീയും എെന്റ ജനവും
നിെന്റ ജനവും എെന്റ കുതിരകള ം നിെന്റ
കുതിരകള ം ഒരുേപാെലയേല്ലാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
5 എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ
രാജാവിേനാട:് “ഇന്ന് യേഹാവയുെട അരുളപ്പാട്
േചാദിച്ചാലും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഏകേദശം നാനൂറ്
്രപവാചകന്മാെര കൂട്ടിവരുത്തിഅവേരാട:് “ഞാൻ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
േപാകേയാ േപാകാതിരിക്കേയാ എന്ത് േവണം”
എന്ന് േചാദിച്ച . അതിന് അവർ “പുറെപ്പടുക;
കർത്താവ് അത് രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത്:
“നാം അരുളപ്പാട് േചാദിക്കുവാൻ യേഹാവയുെട
്രപവാചകന്മാർ ആരും ഇവിെട ഇല്ലേയാ”
എന്ന് േചാദിച്ച . 8 അതിന് യി്രസാേയൽ
രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “നാം
യേഹാവേയാട് അരുളപ്പാട് േചാദിപ്പാനായി ഇനി
യിമ്ളയുെട മകൻ മീഖായാവ് എെന്നാരുവൻ
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ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
ഗുണമല്ല േദാഷം തേന്ന ്രപവചിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
എനിക്ക് അവേനാട് ഇഷ്ടമില്ല” എന്ന് പറഞ്ഞു.
“രാജാവ് അങ്ങെന പറയരുേത” എന്ന്
െയേഹാശാഫാത്ത് പറഞ്ഞു. 9 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥെന
വിളിച്ച,് യിമ്ളയുെട മകൻ മീഖായാവിെന
േവഗത്തിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ച .
10 യി്രസാേയൽ രാജാവും െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തും രാജവസ്്രതം ധരിച്ച്
ശമര്യയുെട കവാടത്തിെല ഒരു വിശാലസ്ഥലത്ത്
സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്നു; ്രപവാചകന്മാർ
ഒെക്കയും അവരുെട സന്നിധിയിൽ
്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരുന്നു. 11 െകനയനയുെട മകൻ
സിെദക്കീയാവ് ഇരിമ്പുെകാണ്ട് െകാമ്പുകൾ
ഉണ്ടാക്കി, ‘ഇവെകാണ്ട് അരാമ്യർ ഒടുങ്ങുംവെര
നീ അവെര കുത്തിക്കളയും എന്നി്രപകാരം
യേഹാവ അരുളിെച്ചയ്യന്നു’ എന്ന് പറഞ്ഞു.
12 ്രപവാചകന്മാെരാെക്കയും അങ്ങെന തെന്ന
്രപവചിച്ച : “ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക്
പുറെപ്പടുക; നീ ജയാളിയാകുക; യേഹാവ അത്
രാജാവിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന് അവർ
പറഞ്ഞു. 13 മീഖായാവിെന വിളിപ്പാൻ േപായ
ദൂതൻ അവേനാട:് “ഇതാ, ്രപവാചകന്മാരുെട
എല്ലാവരുെടയും വാക്കുകൾ ഒരുേപാെല
രാജാവിന് ഗുണമായിരിക്കുന്നു; നിെന്റ വാക്കും
അവരുേടതുേപാെല ആയിരിേക്കണം; നീയും
ഗുണമായി പറേയണേമ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
14 അതിന് മീഖായാവ:് “യേഹാവയാണ,
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്യന്നത് തേന്ന
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ഞാൻ ്രപസ്താവിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
15 അവൻ രാജാവിെന്റ അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ
രാജാവ് അവേനാട്: “മീഖായാേവ, ഞങ്ങൾ
ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തിേലക്ക് യുദ്ധത്തിന്
േപാകേണാ േവണ്ടാേയാ” എന്ന് േചാദിച്ച .
അതിന് അവൻ: “പുറെപ്പടുവിൻ; നിങ്ങൾ
ജയാളികളാകും; യേഹാവ അത് രാജാവിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 രാജാവ്
അവേനാട്: “യേഹാവയുെട നാമത്തിൽ
സത്യമല്ലാത്തെതാന്നും പറയരുെതന്ന് എ്രത
്രപാവശ്യം ഞാൻ നിെന്നെക്കാണ്ട് സത്യം
െചയ്യിക്കണം”എന്ന് േചാദിച്ച . 17അതിന് അവൻ
പറഞ്ഞത:് “ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകെളേപ്പാെല
യി്രസാേയൽ ഒെക്കയും പർവ്വതങ്ങളിൽ
ചിതറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു; അേപ്പാൾ
യേഹാവ: ‘ഇവർക്ക് നാഥനില്ല; അവർ
ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിേലക്ക്
സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിേപ്പാകെട്ട’ എന്ന്
കല്പിച്ച ”. 18 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ രാജാവ്
െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “ഇവൻ എെന്നക്കുറിച്ച്
തിന്മയല്ലാെത നന്മ ്രപവചിക്കയിെല്ലന്ന് ഞാൻ
നിേന്നാട് പറഞ്ഞില്ലേയാ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
19അതിന് മിഖായാവ് പറഞ്ഞത:് “എന്നാൽ നീ
യേഹാവയുെട വചനം േകൾക്കുക: യേഹാവ
തെന്റ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും
സ്വർഗ്ഗത്തിെല ൈസന്യം ഒെക്കയും അവെന്റ
അടുക്കൽ വലത്തും ഇടത്തും നില്ക്കുന്നതും
ഞാൻ കണ്ടു. 20 ‘ആഹാബ് െചന്ന് ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിൽെവച്ച് പട്ട േപാകത്തക്കവണ്ണം
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ആരവെന വശീകരിക്കും’ എന്ന് യേഹാവ
േചാദിച്ചതിന് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങെനയും ഒരുത്തൻ
അങ്ങെനയും പറഞ്ഞു. 21 എന്നാെറ ഒരു
ആത്മാവ് മുേമ്പാട്ട വന്ന് യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിന്നു: ‘ഞാൻ അവെന
വശീകരിക്കും’ എന്ന് പറഞ്ഞു. 22 ‘എങ്ങെന’
എന്ന് യേഹാവ േചാദിച്ചതിന് അവൻ: ‘ഞാൻ
അവെന്റ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും വായിൽ
േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവായി ്രപവർത്തിക്കും’
എന്ന് പറഞ്ഞു. ‘നീ അവെന വശീകരിക്കും,
നിനക്ക് സാധിക്കും; നീ െചന്ന് അങ്ങെന
െചയ്ക’ എന്ന് യേഹാവ കല്പിച്ച . 23ആകയാൽ
ഇതാ, യേഹാവ േഭാഷ്കിെന്റ ആത്മാവിെന
നിെന്റ ഈ സകല്രപവാചകന്മാരുെടയും
വായിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; യേഹാവ
നിനക്ക് അനർത്ഥം വിധിച്ച മിരിക്കുന്നു”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 24 അേപ്പാൾ െകനയനയുെട
മകൻ സിെദക്കീയാവ് അടുത്തുെചന്ന്
മീഖായാവിെന്റ െചകിട്ടത്ത് അടിച്ച്: “നിേന്നാട്
അരുളിെച്ചയ ്വാൻ യേഹാവയുെട ആത്മാവ്
എെന്ന വിട്ട് ഏത് വഴിയായി കടന്നുവന്നു”
എന്ന് േചാദിച്ച . 25 അതിന് മീഖായാവ:് “നീ
ഒളിക്കുവാൻ അറ േതടിനടക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ
നീ കാണും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽ രാജാവ് പറഞ്ഞത:് “മീഖായാവിെന
പിടിച്ച് നഗരാധിപതിയായ ആേമാെന്റയും
രാജകുമാരനായ േയാവാശിെന്റയും അടുക്കൽ
െകാണ്ടുെചന്ന് അവെന കാരാഗൃഹത്തിൽ
അടക്കുക. 27 ഞാൻ സമാധാനേത്താെട
വരുേവാളം കുറച്ച് അപ്പവും കുറച്ച് െവള്ളവും
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മാ്രതം െകാടുക്കണ്ടതിന് രാജാവ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് അവേരാടു പറക”. 28അതിന് മീഖായാവ:്
“നീ സമാധാനേത്താെട മടങ്ങിവരുെമങ്കിൽ
യേഹാവ എേന്നാട് അരുളിെച്ചയ്തിട്ടില്ല; സകല
ജാതികള മായുേള്ളാേര, േകട്ട െകാൾവിൻ”
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 29 അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവും െയഹൂദാ രാജാവായ
െയേഹാശാഫാത്തും ഗിെലയാദിെല
രാേമാത്തിേലക്ക് േപായി. 30 യി്രസാേയൽ
രാജാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:് “ഞാൻ
േവഷംമാറി പടയിൽ കടക്കും; നീ രാജവസ്്രതം
ധരിച്ച െകാൾക” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
യി്രസാേയൽ രാജാവ് േവഷംമാറി പടയിൽ
കടന്നു. 31 “നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട്
അല്ലാെത െചറിയവേരാേടാ വലിയവേരാേടാ
യുദ്ധം െചയ്യരുത”് എന്ന് അരാം രാജാവ്
തെന്റ മുപ്പത്തിരണ്ട് രഥനായകന്മാേരാട്
കല്പിച്ചിരുന്നു. 32 ആകയാൽ രഥനായകന്മാർ
െയേഹാശാഥാത്തിെന കണ്ടേപ്പാൾ: ‘ഇവൻ
തേന്ന യി്രസാേയൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
അവേനാട് യുദ്ധം െചയ്യ വാൻ തിരിഞ്ഞു.
എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്ത് നിലവിളിച്ച .
33 അവൻ യി്രസാേയൽരാജവല്ല എന്ന്
രഥനായകന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അവെന
വിട്ട മാറി േപാന്നു. 34 എന്നാൽ ഒരുവൻ
യദൃച്ഛയാ വില്ല കുലച്ച് യി്രസാേയൽരാജാവിെന
കവചത്തിനും പതക്കത്തിനും ഇെടക്ക് എയ്തു;
അവൻ തെന്റ േതരാളിേയാട്: “എെന്ന
യുദ്ധമുന്നണിയിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപാക;
ഞാൻ കഠിനമായി മുറിേവറ്റിരിക്കുന്നു” എന്ന്
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പറഞ്ഞു. 35അന്ന് യുദ്ധം കഠിനമായി തീർന്നു;
രാജാവിെന അരാമ്യർക്ക് എതിെര രഥത്തിൽ
താങ്ങിനിർത്തിയിരുന്നു; സന്ധ്യാസമയത്ത്
അവൻ മരിച്ച േപായി. മുറിവിൽനിന്ന് രക്തം
രഥത്തിനടിയിേലക്ക് ഒഴുകി. 36 സൂര്യൻ
അസ്തമിക്കുേമ്പാൾ ‘ഓേരാരുത്തൻ താന്താെന്റ
പട്ടണത്തിേലക്കും താന്താെന്റ േദശേത്തക്കും
േപാകെട്ട’ എന്ന് പാളയത്തിൽ ഒരു പരസ്യം
പുറെപ്പട്ട . 37 അങ്ങെന രാജാവ് മരിച്ച ;
അവെന ശമര്യയിേലക്ക് െകാണ്ടുവന്ന് അവിെട
അടക്കം െചയ്തു. 38 രഥം ശമര്യയിെല
കുളത്തിൽ കഴുകിയേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
വചന്രപകാരം നായ്ക്കൾ അവെന്റ രക്തം
നക്കി; േവശ്യാസ്്രതീകള ം അവിെട കുളിച്ച .
39ആഹാബിെന്റ മറ്റള്ള വൃത്താന്തങ്ങള ംഅവൻ
െചയ്തെതാെക്കയും അവൻ ആനെക്കാമ്പ്
െകാണ്ട് അരമന പണിതതും അവൻ പണിത
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള െടയും വിവരവും യി്രസാേയൽ
രാജാക്കന്മാരുെട വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 40 ആഹാബ് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
മകൻഅഹസ്യാവ്അവന് പകരം രാജാവായി.

41 ആസയുെട മകൻ െയേഹാശാഫാത്ത്
യി്രസാേയൽ രാജാവായ ആഹാബിെന്റ
നാലാം ആണ്ടിൽ െയഹൂദയിൽ രാജാവായി.
42 െയേഹാശാഫാത്ത് വാഴ്ച തുടങ്ങിയേപ്പാൾ
അവന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ
ഇരുപത്തഞ്ച്സംവത്സരംെയരൂശേലമിൽവാണു;
അവെന്റ അമ്മ ശിൽഹിയുെട മകൾ അസൂബാ
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ആയിരുന്നു. 43 അവൻ തെന്റ അപ്പനായ
ആസയുെട എല്ലാ വഴിയിലും നടന്ന,് അവയിൽ
നിന്ന് വിട്ട മാറാെത യേഹാവയ്ക്ക് ്രപസാദമായത്
െചയ്തു. എന്നാൽ പൂജാഗിരികൾ മാ്രതം
നീക്കം െചയ്തില്ല; ജനം പൂജാഗിരികളിൽ യാഗം
കഴിക്കുകയും ധൂപം കാട്ട കയും െചയ്തുേപാന്നു.
44 െയേഹാശാഫാത്ത് യി്രസാേയൽ രാജാവിേനാട്
സഖ്യത െചയ്തു. 45 െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
മറ്റള്ള ്രപവർത്തനങ്ങള ം അവെന്റ
പരാ്രകമ്രപവൃത്തികള ം അവൻ െചയ്ത
യുദ്ധവും െയഹൂദാ രാജാക്കന്മാരുെട
വൃത്താന്തപുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
46 തെന്റ അപ്പനായ ആസയുെട കാലത്ത്
േശഷിച്ചിരുന്ന പുരുഷേവശ്യാവൃത്തി
നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നവെര അവൻ േദശത്ത് നിന്ന്
നീക്കിക്കളഞ്ഞു. 47 ആ കാലത്ത് ഏേദാമിൽ
രാജാവില്ലായ്കെകാണ്ട് ഒരു േദശാധിപതി
രാജസ്ഥാനം വഹിച്ച . 48 ഓഫീരിൽ നിന്ന്
െപാന്ന് െകാണ്ടുവേരണ്ടതിന് െയേഹാശാഫാത്ത്
കച്ചവടക്കപ്പലുകൾ ഉണ്ടാക്കി; എന്നാൽ
കപ്പലുകൾ എേസ്യാൻ-േഗെബരിൽെവച്ച്
തകർന്നുേപായതുെകാണ്ട് േപാകുവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. 49 അേന്നരം ആഹാബിെന്റ
മകൻ അഹസ്യാവ് െയേഹാശാഫാത്തിേനാട:്
“എെന്റ ദാസന്മാർ നിെന്റ ദാസന്മാേരാടുകൂെട
കപ്പലുകളിൽ േപാരെട്ട” എന്ന് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ െയേഹാശാഫാത്തിന്
മനസ്സില്ലായിരുന്നു. 50 െയേഹാശാഫാത്ത് തെന്റ
പിതാക്കന്മാെരേപ്പാെല നി്രദ്രപാപിച്ച ; അവെന്റ
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പിതാവായ ദാവീദിെന്റ നഗരത്തിൽ തെന്റ
പിതാക്കന്മാേരാടുകൂെട അവെന അടക്കം
െചയ്തു; അവെന്റ മകൻ െയേഹാരാം അവന്
പകരം രാജാവായി.

51 ആഹാബിെന്റ മകൻ അഹസ്യാവ്
െയഹൂദാ രാജാവായ െയേഹാശാഫാത്തിെന്റ
പതിേനഴാം ആണ്ടിൽ ശമര്യയിൽ യി്രസാേയലിന്
രാജാവായി; യി്രസാേയലിൽ രണ്ട് സംവത്സരം
വാണു. 52 അവൻ തെന്റ അപ്പെന്റ വഴിയിലും
അമ്മയുെട വഴിയിലും യി്രസാേയലിെനെക്കാണ്ട്
പാപം െചയ്യിച്ച െനബാത്തിെന്റ മകൻ
െയാേരാെബയാമിെന്റ വഴിയിലും നടന്ന്
യേഹാവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായത് െചയ്തു.
53 അവൻ ബാലിെന േസവിച്ച് നമസ്കരിച്ച ;
തെന്റ അപ്പൻ െചയ്തതുേപാെല ഒെക്കയും
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവെയ
േകാപിപ്പിച്ച .
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