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ବଂଶାବଳୀର ପ୍ର ଥମ ପୁ କ
େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ େଲଖକ ବିଷୟେର ଭାବେର

ପ୍ର କାଶ କେର ନାହିଁ, କି ୁ ଯିହୁ ଦୀ ପର ରା ଅନୁସାେର ଏଜ୍ର ା ୁ
ପୁ କର େଲଖକ େବାଲି ବି ାସ କରାଯାଏ। ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ-
ପୁ କ ଇସ୍ର ାଏଲର ବଂଶର ତାଲିକା ସହ ଆର ହୁ ଏ। ତାʼପେର,
ଏହି ପୁ କେର ଅବିଭ ରାଜ୍ୟ ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଉପେର
ଦାଉଦ ର ଶାସନର ବିବରଣ ପ୍ର ଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଏବଂ ଏହି
ପୁ କ ଦାଉଦ ରାଜା ରାଜତ ର ଅତି ନିକଟତର ବିବରଣୀ ଅେଟ,
ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମର ଏକଉ ଛବି ଅେଟ। ଏହାର ବି ୃତ ଦୃଶ୍ୟ
ପ୍ର ାଚୀନ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜେନୖତିକ ଓ ଧାମ କ ଇତିହାସକୁ ବି ାର
କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 450-400 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା େଯ, ଏହି ପୁ କର ସମୟ, ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ

ବାବିଲରୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହଲା ପେର। ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 3:19-24
ଯିରୁ ାବିଲ୍ ପେର ଦାଉଦ ବଂଶଧରକୁ ଷ ପିଢ଼ି ପଯର୍ ୍ୟ
ସ ସାରିତ କେର।

ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ାଚୀନ ଯିହୁ ଦୀ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରବ ର୍ ୀ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ େଫରୁ ଥିେଲ େସମାେନ

ପରେମ ର ୁ କିପରି ପ୍ର ଶଂସା କରିେବ ତାହା େସମାନ ୁ ଜଣାଇବା
ନିମେ ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ ନିବର୍ ାସନ ପେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଇତିହାସ ଦକି୍ଷଣ ରାଜ୍ୟ, ଯିହୁ ଦା, େଲବୀ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶଧର
ଉପେର ଆେଲାକପାତ କେର। ଏହି ବଂଶଧରମାେନ ପରେମ ର
ପ୍ର ତି ବି ଅଟି । ଦାଉଦ ଗୃହ, କି ା ଶାସନସବୁ ଦିନ ପାଇଁ



ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 1:1 ii ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 1:14

ି ରିକୃତ କରିବାକୁ ପରେମ ର ତାହା ୁ େଦଇଥିବା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକୁ େସ
ପୂରଣ କେଲ। ସଂସାରର ରାଜାମାେନ ତାହା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ
କି ୁ ପରେମ ର ଦାଉଦ ଏବଂ ଶେଲାମନ ାରା ଆପଣା ମ ି ର
ାପନ କେଲ, େଯଉଁଠାେର େଲାେକ ତାହା ୁ ଉପାସନା କରିବା
ନିମେ ଆସି ପାରିେବ। ଶେଲାମନ ାରା ନିମର୍ ାଣ କରାଯାଇଥିବା
ମ ି ର, ଆକ୍ର ମଣକାରୀ ବାବିଲମାନ ାରା ଂସ କରାଯାଇଥିଲା।

ବିଷୟବ ୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଆି କ ଇତିହାସ

ରୂ ପେରଖା
1. ବଂଶାବଳୀ — 1:1-9:44
2. ଶାଉଲ ମୃତୁ ୍ୟ — 10:1-14
3. ଦାଉଦ ଅଭିେଷକ ଏବଂ ରାଜ — 11:1-29:30

ଆଦମ ଠାରୁ ଅବ୍ର ହାମ
1ଆଦମ, େଶଥ, ଈେନାଶ; 2 କୟିନାନ, ମହଲେଲଲ, େଯରଦ;

3 ହେନାକ, ମଥୂେଶଲହ, େଲମକ; 4 େନାହ, େଶମ, ହାମ ଓ
େଯଫତ୍ ।

5େଯଫତ୍ ରସ ାନ େଗାମର,ମାେଗାଗ୍ ,ମାଦୟ,ଯବନ,ତୁ ବଲ୍ ,
େମଶକ୍ ଓ ତୀରସ୍ ଥିେଲ। 6 ପୁଣି, େଗାମରର ସ ାନ ଅି ନସ୍ ,
ଦୀଫତ୍ ଓ େତାଗମର୍ ା ଥିେଲ। 7 ଆଉ, ଯବନର ସ ାନ ଇଲୀଶା,
ତଶର୍ ୀଶ, କି ୀମ ଓ େରାଦାନିମ୍ ଥିେଲ।

8 ହାମର ସ ାନ କୂଶ, ମିସର, ପୂଟ୍ ଓ କିଣାନ ଥିେଲ। 9 ପୁଣି,
କୂଶର ସ ାନ ସବା, ହବୀଲା, ସ ା, ରୟମା ଓ ସ କା ଥିେଲ।
ରୟମାର ସ ାନ ଶିବା ଓ ଦଦାନ।

10ଆଉ, କୂଶ ନିେମ୍ର ାଦ୍ କୁ ଜାତ କଲା; େସ ପୃଥିବୀେର ପରାକ୍ର ମୀ
େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 11 ମିସର ଲୁଦୀୟ, ଅନାମୀୟ, ଲହାବୀୟ,
ନ ୂହୀୟ, 12ପେଥ୍ର ାଷୀୟ,ପେଲ ୀୟମାନ ଆଦିପୁରୁ ଷକସ୍ଲୁ ହୀୟ
ଓ କେ ାରୀୟ, ଏମାନ ୁ ଜାତ କଲା।

13 ପୁଣି, କିଣାନ ଆପଣା ପ୍ର ଥମଜାତ ସୀେଦାନକୁ, ଏବଂ େହତ୍ କୁ
ଜାତ କଲା; 14 ପୁଣି, ଯିବୂଷୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ଗିଗର୍ ାଶୀୟ,
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15 ହି ୀୟ, ଅକର୍ ୀୟ, ସି ନୀୟ, 16 ଅବର୍ ଦୀୟ, ସମାରୀୟ ଓ
ହମାତୀୟମାନ ୁ ଜାତ କଲା।

17 େଶମର ସ ାନଗଣ; ଏଲମ୍ , ଅଶୂର, ଅଫର୍ କ୍ଷଦ, ଲୁଦ୍ , ଅରାମ,
ଊଷ୍ , ହୂ ଲ, େଗଥର ଓ େମଶକ୍ । 18 ପୁଣି, ଅଫର୍ କ୍ଷଦ େଶଲହକୁ
ଜାତ କଲା ଓ େଶଲହ ଏବରକୁ ଜାତ କଲା। 19 ପୁଣି, ଏବରର
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ; ଏକର ନାମ େପଲଗ୍ ; କାରଣ ତାହାର
ସମୟେର ପୃଥିବୀ ବିଭ େହଲା ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ନାମ ଯ ନ୍ ।
20 ପୁଣି, ଯ ନ୍ ଅଲ୍ େମାଦଦ, େଶଲଫ୍ , ହତ୍ ସମର୍ ାବତ୍ , େଯରହ,
21 ହେଦାରାମ, ଊଷଲ, ଦିକ୍ଲ ା, 22 ଓବଲ, ଅବୀମାେୟଲ୍, ଶିବା,
23 ଓଫୀର, ହବୀଲା ଓ େଯାବବ୍ କୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ ଯ ନ୍ ର
ସ ାନ।

24 େଶମ, ଅଫର୍ କ୍ଷଦ, େଶଲହ; 25 ଏବର, େପଲଗ୍ , ରୀୟୂ;
26 ସରୁ ଗ, ନାେହାର, େତରହ 27 ଅବ୍ର ାମ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଅବ୍ର ହାମ।
28ଅବ୍ର ହାମ ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକ ଓ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ।

29 ଏମାନ ର ବଂଶାବଳୀ ଏହି; ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ପ୍ର ଥମଜାତ
ନବାେୟାତ୍ ; ତହିଁ ଉ ାେର େକଦାର, ଅଦ୍ େବଲ, ମିବ୍ ସମ୍ , ମିଶ୍ମ ା
ଓ ଦୂମା, ମସା; 30 ହଦଦ୍ ଓ େତମା, ଯିଟୁ ର, ନାଫୀଶ୍ ଓ େକଦମା;
31ଏମାେନ ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ସ ାନ ଥିେଲ।

32ଅବ୍ର ହାମ ରଉପପ ୀ କଟୂ ରାର ସ ାନଗଣଏହି; େସ ସି ମ୍ର ନ୍ ,
ଯକ୍ ଷନ୍ , ମଦାନ୍ , ମିଦୀୟନ, ଯିଶ୍ ବକ ଓ ଶୂହକୁ ଜାତ କଲା। ଆଉ
ଯକ୍ ଷନ୍ ର ସ ାନ ଶିବା ଓ ଦଦାନ। 33 ଆଉ ମିଦୀୟନର ସ ାନ
ଐଫା, ଏଫର, ହେନାକ, ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା, ଏସମେ କଟୂ ରାର
ସ ାନ।

34 ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ ହାକକୁ ଜାତ କେଲ। େସହି ଇସ୍ ହାକର
ପୁତ୍ର ଏେଷୗ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ। 35 ଏେଷୗର ସ ାନ ଇଲୀଫସ୍ , ରୁ େୟଲ
ଓ ଯିୟୂଶ୍ ଓ ଯାଲମ୍ ଓ େକାରହ। 36 ଇଲୀଫସ୍ ର ପୁତ୍ର େତୖମନ୍ 
ଓ ଓମାର୍, ସଫୀ ଓ ଗୟିତମ୍ , କନସ୍ ଓ ତିମ୍ନ ା ଓ ଅମାେଲକ।
37ରୁ େୟଲର ସ ାନ ନହତ୍ , େସରହ, ଶ ଓ ମିସା।

38 ଆଉ େସୟୀରର ସ ାନ େଲାଟନ୍ , େଶାବଲ୍ , ସି ବୀେୟାନ୍ ,
ଅନା, ଦିେଶାନ୍ , ଏ ର ଓ ଦୀଶନ୍ । 39 େଲାଟନ୍ ର ସ ାନ େହାରି,
େହାମମ୍ ଓ ତିମ୍ନ ା େଲାଟନ୍ ର ଭଗିନୀ ଥିଲା। 40 େଶାବଲ୍ ର ସ ାନ
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ଅଲୀୟନ୍ , ମାନହତ୍ , ଏବଲ୍ , ଶଫୀ ଓ ଓନମ୍ । ଆଉ ସି ବୀେୟାନ୍ ର
ପୁତ୍ର ଅୟା ଓ ଅନା। 41ଅନାର ପୁତ୍ର ଦିେଶାନ୍ ।ଆଉ ଦିେଶାନ୍ ର ପୁତ୍ର
ହମ୍ର ଣ, ଇଶବନ୍ , ଯିତ୍ର ନ୍ ଓ କରାନ୍ । 42 ଏ ରର ପୁତ୍ର ବିଲ୍ ହନ୍ ଓ
ସାବନ୍ , ଯାକନ୍ । ଦୀଶନ୍ ର ପୁତ୍ର ଊଷ୍ ଓ ଅରାନ୍ ।

43ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଉପେର େକୗଣସି ରାଜା ରାଜ କରିବା
ପୂେବର୍ ଏହିସବୁ ରାଜା ଇେଦାମ େଦଶେର ରାଜ କରିଥିେଲ;
ବିେୟାରର ପୁତ୍ର େବଲା; ତା ର ନଗରର ନାମ ଦିନ୍ ହାବା ଥିଲା।
44 େଯେତେବେଳ େବଲା ମୃତୁୁ ୍ୟ େହଲା, ଆଉ େବଲା ମୃତୁୁ ୍ୟ
ହୁ ଅେ ତହଁୁ ବସ୍ର ା ନିବାସୀ େସରହର ପୁତ୍ର େଯାବବ୍ ତା ର
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 45 ଆଉ େଯାବବ୍ ମରେ , େତୖମନ୍ 
େଦଶୀୟ ହୂ ଶମ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 46 ପୁଣି, ହୂ ଶମ୍ 
ମଲା ଉ ାେର ବଦଦର ପୁତ୍ର େଯଉଁ ହଦଦ୍ େମାୟାବ-ପଦାେର
ମିଦୀୟନକୁ ପରା କରିଥିେଲ, େସ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ;
ତା ର ନଗରର ନାମ ଅବୀତ୍ ଥିଲା। 47 ଆଉ ହଦଦ୍ ମରେ ,
ମେସ୍ର କା ନିବାସୀ ସମ୍ଳ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 48 ପୁଣି,
ସମ୍ଳ ମରେ , (ଫରାତ୍ ) ନଦୀ ନିକଟ ରେହାେବାତ୍ ନିବାସୀ େଶୗଲ
ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 49 ପୁଣି, େଶୗଲ ମଲା ଉ ାେର
ଅକ୍ େବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ ହାନନ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
50ଆଉବାଲ୍ ହାନନ୍ ମରେ , ହଦଦ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ;
ତା ରନଗରରନାମପାଉଓତା ରଭାଯର୍ ୍ୟା ନାମମେହଟେବଲ,
େସ େମଷାହବର େପୗତ୍ର ୀ ମେଟ୍ର ଦର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 51ଏଥିଉ ାେର
ହଦଦ୍ ମେଲ।
ଏମାେନ ଇେଦାମର ରାଜା ଥିେଲ, ଯଥା, ରାଜା ତିମ୍ନ ା, ରାଜା

ଅଲୀୟା*,ରାଜା ଯିେଥତ୍ , 52ରାଜା ଅହଲୀବାମା,ରାଜା ଏଲା,ରାଜା
ପୀେନାନ୍ ; 53ରାଜା କନସ୍ ,ରାଜା େତୖମନ୍ ,ରାଜା ମିବ୍ ସର୍ ; 54ରାଜା
ମଗ୍ ଦୀେୟଲ, ରାଜା ଈରମ୍ । ଏମାେନ ଇେଦାମର ରାଜା ଥିେଲ।

2
ଦାଉଦ ବଂଶାବଳୀ

* 1:51 ଅଲୀୟା କି ା ଅଳ୍ ବା
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1 ଏମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଯଥା ରୁ େବନ୍ , ଶିମୀେୟାନ,
େଲବୀ ଓ ଯିହୁ ଦା, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ; 2 ଦାନ୍, େଯାେଷଫ ଓ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍, ନ ାଲି, ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର।

3 ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଯଥା ଏର ଓ ଓନନ୍ ଓ େଶଲା; ତାହାର ଏହି
ତିନି ପୁତ୍ର କିଣାନୀୟା ବତ୍ ଶୂୟାଠାରୁ ଜାତ େହାଇଥିେଲ। ଯିହୁ ଦାର
େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଦୁ ଥିଲା; ଏଣୁ େସ
ତାହାକୁ ସଂହାର କେଲ। 4 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର ବଧୂ ତାମର ତାହାର
ଔରସେର େପରସ ଓ େସରହକୁ ପ୍ର ସବ କଲା। ଯିହୁ ଦାର ସବର୍ ସୁ ା
ପା ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

5େପରସରସ ାନ ହିେଷ୍ର ାଣ ଓହାମୂଲ। 6 ପୁଣି, େସରହରସ ାନ
ସି ମି୍ର ଓ ଏଥନ୍ ଓ େହମନ ଓ କଲ୍ େକାଲ୍ ଓ େଦରା; ସମୁଦାୟ ପା
ଜଣ। 7କମ ର ପୁତ୍ର ଆଖର ଇସ୍ର ାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, େସ
ବଜ ତଦ୍ର ବ୍ୟ ବିଷୟେର ସତ୍ୟ-ଲ ନକରିଥିଲା। 8 ପୁଣି, ଏଥନ୍ ର
ପୁତ୍ର ଅସରୀୟା। 9ଆଉ ହିେଷ୍ର ାଣର ଔରସଜାତ ପୁତ୍ର ଯିରହେମଲ
ଓ ରାମ୍ ଓ କାଲୁବାୟ, 10 ପୁଣି, ରାମ୍ ଅ ୀନାଦବକୁ ଜାତ କଲା;
ପୁଣି, ଅ ୀନାଦବ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ନହେଶାନକୁ ଜାତ
କଲା। 11ଆଉ ନହେଶାନ ସ ାକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସ ା େବାୟଜକୁ
ଜାତ କଲା; 12 େବାୟଜ ଓେବଦ୍ କୁ ଜାତ କଲା, ଓେବଦ୍ ଯିଶୀକୁ
ଜାତ କଲା। 13 ପୁଣି, ଯିଶୀ ଆପଣା େଜ୍ୟ ଇଲୀୟାବ୍ କୁ ଓ ି ତୀୟ
ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ତୃ ତୀୟ ଶିମୀୟକୁ; 14ଚତୁ ଥର୍ ନଥେନଲକୁ, ପ ମ
ର ୟକୁ; 15ଷ ଓ ମ୍  କୁ, ସ ମ ଦାଉଦ ୁ ଜାତ କଲା; 16 ପୁଣି,
ସରୁ ୟା ଓ ଅବୀଗଲ େସମାନ ରଭଗିନୀ ଥିେଲ।ଆଉଅବୀଶୟଓ
େଯାୟାବ ଓ ଅସାେହଲ, ଏ ତିନି ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର । 17 ପୁଣି, ଅବୀଗଲ
ଅମାସା ୁ ଜାତ କଲା; ଏହି ଅମାସାର ପିତା ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟ େଯଥର
ଥିଲା।

18 ଆଉ ହିେଷ୍ର ାଣର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅସୂବାର
ଔରସେର ଓ ଯିରୀେୟାତର ଔରସେର ସ ାନଗଣ ଜାତ କଲା;
େଯଶର ଓ େଶାବବ୍ ଓ ଅେଦର୍ ାନ୍ , ଏମାେନ ଅସୂବାର ପୁତ୍ର । 19 ପୁଣି,
ଅସୂବା ମଲା ଉ ାେର କାେଲବଇଫ୍ର ାଥାକୁ ବିବାହ କଲା, େସ ହୂ ରକୁ
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ପ୍ର ସବ କଲା। 20 ପୁଣି, ହୂ ର ଊରିକୁ ଜାତ କଲା ଓ ଊରି ବ େଲଲକୁ
ଜାତ କଲା।

21 ଏଥିଉ ାେର ହିେଷ୍ର ାଣ ଗିଲୀୟଦର ପିତା ମାଖୀରର କନ୍ୟାର
ସହବାସ କଲା; େସ ଆପଣାର ଷାଠିଏ ବଷର୍ ବୟସେର େସ ୀକୁ
ବିବାହ କରିଥିଲା; ତହିଁେର େସ ୀ ତାହାର ଔରସେର ସଗୂବକୁ
ପ୍ର ସବ କଲା। 22 ସଗୂବ ଯାୟୀରକୁ ଜାତ କଲା, ତାହାର ଗିଲୀୟଦ
େଦଶେର େତଇଶ ନଗର ଥିଲା। 23 ଆଉ ଗଶୂର ଓ ଅରାମ
ଯାୟୀରର ଗ୍ର ାମସବୁ େସମାନ ହ ରୁ ହରଣ କେଲ, ତହିଁ ସେ
କନାତ୍ ଓ ତହିଁର ଗ୍ର ାମ ପ୍ର ଭୃ ତି ଷାଠିଏ ନଗର େନେଲ। ଏସମେ
ଗିଲୀୟଦର ପିତା ମାଖୀରର ସ ାନ ଥିେଲ। 24 ପୁଣି, ହିେଷ୍ର ାଣ
କାେଲବ-ଇଫ୍ର ାଥାେର ମଲା ଉ ାେର ହିେଷ୍ର ାଣର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅବୀୟ
ତାହାର ଔରସେର ତେକାୟର ପିତା ଅସ୍ ହୂ ରକୁ ଜାତ କଲା।

25 ହିେଷ୍ର ାଣର ପ୍ର ଥମଜାତ ଯିରହେମଲର ଏହିସବୁ ସ ାନ ଥିେଲ,
ପ୍ର ଥମଜାତ ରାମ୍ , ତହିଁଉ ାେର ବୂନା, ଓରଣ, ଓ ମ୍ ଓ ଅହୀୟ।
26 ପୁଣି, ଯିରହେମଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର ନାମ
ଅଟାରା; େସ ଓନମର ମାତା। 27 ଆଉ ଯିରହେମଲର ପ୍ର ଥମଜାତ
ରାମ୍ ର ପୁତ୍ର ମାଷ୍ ,ଯାମୀନ୍ ଓ ଏକର। 28ଆଉଓନମର ପୁତ୍ର ଶ ୟ
ଓ ଯାଦା; ଆଉ ଶ ୟର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀଶୂର। 29 ଅବୀଶୂରର
ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ ଅବୀହୟିଲ ଓ େସ ତାହାର ଔରସେର ଅହବାନ୍ 
ଓ େମାଲୀଦକୁ ଜାତ କଲା। 30 ପୁଣି, ନାଦବ୍ ର ପୁତ୍ର େସଲଦ୍ ଓ
ଅ ୟିମ୍ ;ମାତ୍ର େସଲଦ୍ ନିଃସ ାନ େହାଇମଲା। 31ଆଉଅ ୟିମ୍ ର
ପୁତ୍ର ଈଶୀ, ପୁଣି, ଈଶୀର ପୁତ୍ର େଶଶନ୍ । େଶଶନ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହଲୟ।
32 ପୁଣି, ଶ ୟର ଭ୍ର ାତା ଯାଦାର ସ ାନ େଯଥର ଓ େଯାନାଥନ;
େଯଥର ନିଃସ ାନ େହାଇ ମଲା। 33 ପୁଣି, େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର
େପଲତ୍ ଓ ସାସା, ଏସମେ ଯିରହେମଲର ସ ାନ। 34 େଶଶନ୍ ର
ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ, େକବଳ କନ୍ୟା ଥିେଲ। ପୁଣି, େଶଶନ୍ ର ଜେଣ
ମିସରୀୟଦାସ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଯାହର୍ ା। 35ଆଉ େଶଶନ୍ ଆପଣା
ଦାସ ଯାହର୍ ା ସେ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ େଦଲା; ତହଁୁ େସ ତାହାର
ଔରସେର ଅ ୟକୁ ଜାତ କଲା। 36 ପୁଣି, ଅ ୟ ନାଥନକୁ ଜାତ
କଲା ଓ ନାଥନ ସାବଦ୍ କୁ ଜାତ କଲା, 37 ସାବଦ୍ ଇଫ୍ ଲଲକୁ ଜାତ
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କଲା ଓ ଇଫ୍ ଲଲ ଓେବଦ୍ କୁ ଜାତ କଲା; 38 ଓେବଦ୍ େଯହୂ କୁ
ଜାତ କଲା ଓ େଯହୂ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା; 39 ପୁଣି, ଅସରୀୟ
େହଲସ୍ କୁ ଜାତ କଲା ଓ େହଲସ୍ ଇଲୀୟାସାକୁ ଜାତ କଲା; 40 ପୁଣି,
ଇଲୀୟାସା ସି ସମୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସି ସମୟଶ ୁ ମ୍ କୁ ଜାତ କଲା;
41ଶ ୁ ମ୍ ଯିକମୀୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ଯିକମୀୟ ଇଲୀଶାମାକୁ ଜାତ
କଲା।

42 ଯିରହେମଲର ଭ୍ର ାତା କାେଲବର ପୁତ୍ର ଗଣ, ତାହାର େଜ୍ୟ
ପୁତ୍ର େମଶା ସୀଫ୍ ର ପିତା ଥିଲା; ପୁଣି, ହିେବ୍ର ାଣର ପିତା ମାେରଶାର
ପୁତ୍ର ଗଣ। 43 ଆଉ ହିେବ୍ର ାଣର ପୁତ୍ର େକାରହ ଓ ତପୂହ ଓ
େରକମ୍ , େଶମା। 44 ପୁଣି, େଶମା ଯକ ୟମର ପିତା ରହମକୁ
ଜାତ କଲା ଓ େରକମ୍ ଶ ୟକୁ ଜାତ କଲା। 45 ଆଉ ଶ ୟର
ପୁତ୍ର ମାେୟାନ୍ ; ମାେୟାନ୍ େବଥ୍-ସୁରର ପିତା ଥିଲା। 46 ପୁଣି,
କାେଲବର ଉପପ ୀ ଐଫା ହାରଣକୁ ଓ େମା ାକୁ ଓ ଗାେସସକୁ
ଜାତ କଲା। 47 ଆଉ େଯହଦୟର ପୁତ୍ର େରଗମ୍ ଓ େଯାଥମ୍ ଓ
େଗଶନ୍ ଓ େପଲଟ୍ ଓ ଐଫା ଓ ଶାଫ୍ । 48 ପୁଣି, କାେଲବର
ଉପପ ୀ ମାଖା େଶବରକୁ ଓ ତିହର୍ ନଃକୁ ପ୍ର ସବ କଲା। 49 ଆହୁ ରି
େସ ମଦ୍ ମ ାର ପିତା ଶାଫ୍ କୁ, ମଗ୍ େବନାର ପିତା ଶିବାକୁ ଓ
ଗିବୀୟାର ପିତାକୁ ପ୍ର ସବ କଲା; ଆଉ ଅକ୍ ଷା କାେଲବର କନ୍ୟା
ଥିଲା। 50କାେଲବରସ ାନଗଣଯଥା,ଇଫ୍ର ାଥାରପ୍ର ଥମଜାତହୂ ରର
ପୁତ୍ର େଶାବଲ୍ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ର ପିତା; 51ସ ା େବଥଲିହିମର
ପିତା, ହାେରଫ୍ େବଥ୍-ଗାଦରର ପିତା; 52 ଆଉ କିରୀୟଥ୍ -
ଯିୟାରୀମ୍ ର ପିତା େଶାବଲ୍ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଥିେଲ;ହରାୟା ମନୁେହାଥର
ଅ ର୍ ାଂଶ। 53 ଆଉ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ର େଗା ୀ; ଯିତ୍ର ୀୟ,
ପୂଥୀୟ, ଶୂମାଥୀୟ ଓ ମିଶ୍ର ାୟୀୟମାେନ; ଏମାନ ଠାରୁ ସରାୟୀୟ
ଓ ଇ ାେୟାଲୀୟମାେନ ଉ େହେଲ। 54 ସ ାର ସ ାନଗଣ;
ଯଥା, େବଥଲିହିମ ଓ ନେଟାଫାତୀୟମାେନ, ଅେଟ୍ର ାେତ୍ବ ତ୍ -େଯାୟାବ
ଓ ମାନହତୀୟମାନ ଅ ର୍ ାଂଶ, ସରିୟୀୟମାେନ। 55ଆଉଯାେବଷ୍ 
ନିବାସୀ େଲଖକମାନ େଗା ୀ, ଯଥା, ତିରିୟାଥୀୟ, ଶିମିୟଥୀୟ,
ସୂଖାଥୀୟମାେନ। ଏମାେନ େରଖବ-ବଂଶର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ହ ତ୍ ଠାରୁ
ଉ େକନୀୟ େଲାକ।
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3
ଦାଉଦ ବଂଶଧର

1ଦାଉଦ ର ଏହି ପୁତ୍ର ମାେନ ହିେବ୍ର ାଣେର ଜାତ େହାଇଥିେଲ;
େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅେମ୍ନ ାନ, େସ ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମ୍ ଠାରୁ ଜାତ;
ି ତୀୟ ଦାନିେୟଲ, େସ କମ ଲୀୟା ଅବୀଗଲଠାରୁ ଜାତ;
2ତୃ ତୀୟଅବଶାେଲାମ, େସଗଶୂରରରାଜାତ ୟରକନ୍ୟା ମାଖାର

ପୁତ୍ର ;
ଚତୁ ଥର୍ ଅେଦାନୀୟ, େସ ହଗୀତର ପୁତ୍ର ;
3ପ ମ ଶଫଟୀୟ, େସ ଅବିଟଲଠାରୁ ଜାତ;
ଷ ଯିତ୍ର ୀୟମ, େସ ଦାଉଦ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଇଗ୍ଲ ାଠାରୁ ଜାତ।
4 ହିେବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦ ର ଛଅ ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ ଓ େସଠାେର େସ
ସାତବଷର୍ ଛଅମାସରାଜ୍ୟକେଲ; ପୁଣି, େସ ଯିରୂ ଶାଲମେରେତତିଶ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 5 ଯିରୂ ଶାଲମେର ତା ର ଏହି ପୁତ୍ର ମାେନ ଜାତ
େହାଇଥିେଲ, ଯଥା, ଶିମୀୟ, େଶାବବ୍ , ନାଥନ ଓ ଶେଲାମନ, ଏହି
ଚାରି ଜଣ ଅ ୀେୟଲର କନ୍ୟା ବତ୍ ଶୂୟାଠାରୁ ଜାତ; 6ଆହୁ ରି
ୟିଭର ଓ ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍ ;
7 େନାଗହ ଓ େନଫଗ୍ ଓ ଯାଫୀୟ;
8ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍ , ଏହି ନଅ ଜଣ।
9 ଏସମେ ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ; ଏମାେନ ଉପପ ୀଗଣର
ସ ାନମାନ ଠାରୁ ଭି ; ଆଉ ତାମର ଏମାନ ର ଭଗିନୀ ଥିଲା।

10 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ,
ତା ର ପୁତ୍ର ଅବୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଆସା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ;
11ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ;
12ତାହାର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ;
13ତାହାର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ,
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ତାହାର ପୁତ୍ର ହିଜକୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ମନଃଶି;
14ତାହାର ପୁତ୍ର ଆେମାନ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟ।

15 େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଗଣ, ଯଥା, ପ୍ର ଥମଜାତ େଯାହାନନ୍ , ି ତୀୟ
ଯିେହାୟାକୀମ୍ , ତୃ ତୀୟ ସି ଦିକୀୟ, ଚତୁ ଥର୍ ଶ ୁ ମ୍ । 16 ପୁଣି,
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ସ ାନଗଣ; ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିକନୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର
ସି ଦିକୀୟ। 17 ବ ୀ ଯିକନୀୟର ସ ାନଗଣ; 18 ତାହାର ପୁତ୍ର
ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲ, ମଲ୍ କୀରାମ୍ , ପଦାୟ, ଶିନ ର, ଯିକମୀୟ, େହାଶାମା
ଓ ନଦବିୟ। 19 ପଦାୟର ପୁତ୍ର ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ ଶିମୀୟି; ପୁଣି,
ସରୁ ଯିରୁ ାବିଲ୍ ର ସ ାନ ମଶୁ ମ୍ ଓ ହନାନୀୟ ଓ ଶେଲାମୀତ୍ 
େସମାନ ର ଭଗିନୀ ଥିଲା। 20ଆଉ ହଶୂବା, ଓେହଲ୍ , େବରିଖୀୟ,
ହସଦୀୟ ଓ ଯୁଶବ-େହଷଦ୍ , ଏହି ପା ଜଣ। 21ଆଉ ହନାନୀୟର
ସ ାନପ୍ଲ ଟୀୟଓ ଯିଶାୟାହ;ରଫାୟର ପୁତ୍ର ଗଣ,ଅ ର୍ ନର ପୁତ୍ର ଗଣ,
ଓବଦୀୟର ପୁତ୍ର ଗଣ, ଶଖନୀୟର ପୁତ୍ର ଗଣ। 22 ଶଖନୀୟର
ପୁତ୍ର ଗଣ; ଶମୟୀୟ; ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଗଣ; ହଟୂ ଶ୍ , ଯିଗାଲ,
ବାରୀହ, ନିୟରୀୟ ଓ ଶାଫଟ୍ , ଛଅ ଜଣ। 23 ନିୟରୀୟର ସ ାନ
ଇଲୀେୟାଐନୟ, ହିଜକୀୟ ଓ ଅସ୍ର ୀକାମ, ଏହି ତିନି ଜଣ। 24 ପୁଣି,
ଇଲୀେୟାଐନୟର ପୁତ୍ର େହାଦବୀୟ, ଇଲୀୟାଶୀବ, ପ୍ଲ ାୟ, ଅ ୂ ବ,
େଯାହାନନ୍ , ଦଲୟିୟ ଓ ଅନାନି, ଏହି ସାତ ଜଣ।

4
ଯିହୁ ଦା ବଂଶଧର

1 ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ େପରସ, ହିେଷ୍ର ାଣ, କମ , ହୂ ର ଓ
େଶାବଲ୍ । 2 ପୁଣି, େଶାବଲ୍ ର ସ ାନ ରାୟା ଯହତ୍ କୁ ଜାତ କଲା;
ପୁଣି, ଯହତ୍ ଅହୂ ମୟ ଓ ଲହଦକୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ ସରାୟୀୟ
େଗା ୀ। 3 ଐଟମ୍ ର ପିତାର ସ ାନ ଯିଷି୍ର େୟଲ ଓ ଯିଶ୍ମ ା ଓ
ଯିଦ୍ ବଶ; ଏମାନ ଭଗିନୀର ନାମ ହତ୍ ସଲିଲ୍ -େପାନୀ ଥିଲା।
4 ଆଉ ଗେଦାରର ପିତା ପନୂେୟଲ ଓ ହୂ ଶଃର ପିତା ଏସର୍ ;
ଏମାେନ େବଥଲିହିମର ପିତାଇଫ୍ର ାଥାର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ହୂ ରରସ ାନ।
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5 ପୁଣି, ତେକାୟର ପିତା ଅସ୍ ହୂ ରର ହିଲା ଓ ନାରା ନାମ୍ନ ୀ ଦୁଇ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥିେଲ। 6 ନାରା ତାହାର ଔରସେର ଅହୁ ଷମକୁ, େହଫରକୁ,
େତୖମିନିକୁ ଓ ଅହ ରିକୁ ପ୍ର ସବ କଲା। ଏମାେନ ନାରାର ସ ାନ।
7 ଆଉ ହିଲାର ସ ାନ େସରତ୍ , ୟସ୍ ହାର* ଓ ଇତ୍ ନନ୍ । 8 ପୁଣି,
ହେ ାସ୍ ଆନୂବକୁ, େସାେବବାକୁ ଓ ହାରୁ ମ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହେହଲର
େଗା ୀକୁ ଜାତ କଲା। 9 ପୁଣି, ଯାେବଷ୍ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ସ ା ଥିଲା;ତାହାର ମାତା ତାହାର ନାମଯାେବଷ୍ ରଖିଥିଲା,
କାରଣ େସ କହିଥିଲା, “ଆେ ଦୁଃଖେର ଏହାକୁ ପ୍ର ସବ କଲୁ।”
10ମାତ୍ର ଏହି ଯାେବଷ୍ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି କହିଲା, “ଆହା, ଏହା େଯପରି ଆ ଦୁଃଖର କାରଣ ନ
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆ କୁ ନିତା ଆଶୀବର୍ ାଦ କର, ଆ ସୀମା
ବୃ ି କର, ତୁ ହ ଆ ର ସହାୟ େହଉ, ପୁଣି, ତୁ େ ଆ କୁ
ମ ରୁ ରକ୍ଷା କର।” ତହିଁେର ପରେମ ର ତାହାର ନିେବଦିତ
ବିଷୟ ତାହାକୁ ପ୍ର ଦାନ କେଲ। 11 ଶୂହାର ଭ୍ର ାତା କଲୂବ ମହୀରକୁ
ଜାତ କଲା, େସ ଇେ ାନ୍ ର ପିତା। 12 ଇେ ାନ୍ େବଥ୍-ରାଫା ଓ
ପାେସହକୁ, ଆଉ ଈରନାହସର ପିତା ତହି କୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ
େରକାର େଲାକ। 13 କନସର ପୁତ୍ର ଅ ୀେୟଲର ଓ ସରାୟ;
ଅ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାେନ; ହଥତ୍ । 14 ମିେୟାେନାଥୟ ଅଫ୍ର ାକୁ
ଜାତ କଲା; ପୁଣି, ସରାୟ ଗିହରଷୀୟମାନ ପିତା େଯାୟାବକୁ
ଜାତ କଲା; ଏମାେନ ଶି କାର ଥିେଲ। 15 ଆଉ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର
କାେଲବ ର ସ ାନଗଣ; ଈରୁ , ଏଲା ଓ ନୟମ; ଆଉ ଏଲାର
ସ ାନଗଣ ଓ କନସ। 16 ଯିହଲିେଲର ପୁତ୍ର ଗଣ; ସୀଫ୍ , ସୀଫା,
ତୀରିୟ ଓ ଅସାେରଲ। 17 ଆଉ, ଏଜ୍ର ାର ପୁତ୍ର ଗଣ; େଯଥର,
େମରଦ୍ ,ଏଫରଓଯାେଲାନ୍ (େମରଦ୍ ର)ଭାଯର୍ ୍ୟା ମରୀୟମ,ଶ ୟ
ଓ ଇି େମାୟର ପିତା ଯିଶ୍ ବହକୁ ପ୍ର ସବ କଲା। 18 ଆଉ ତାହାର
ଯିହୁ ଦୀୟା ଭାଯର୍ ୍ୟା, ଗେଦାରର ପିତା େଯରଦକୁ, େସାେଖାର ପିତା
େହବରକୁ ଓ ସାେନାହର ପିତା ଯିକୂଥୀେୟଲକୁ ପ୍ର ସବ କଲା। ମାତ୍ର
େସମାେନଫାେରାରକନ୍ୟା ବିଥିୟାରସ ାନ ଥିେଲ, େମରଦ୍ ତାହାକୁ
ବିବାହ କରିଥିଲା। 19 ନହମର ଭଗିନୀ, େହାଦୀୟର ଭାଯର୍ ୍ୟାର

* 4:7 ୟସ୍ ହାର କି ା େସାହର
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ସ ାନଗମର୍ ୀୟ କିୟୀଲାର ପିତା ଓମାଖାଥୀୟଇି େମାୟ। 20ଆଉ,
ଶିେମାନର ସ ାନ ଅେମ୍ନ ାନ, ରି , ବିନ୍ ହାନନ୍ ଓ ତୀେଲାନ୍ । ଆଉ
ଈଶୀର ସ ାନ େସାେହତ୍ ଓ ବିନ୍ -େସାେହତ୍ । 21 ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର
େଶଲାର ପୁତ୍ର ଗଣ; େଲକାର ପିତା ଏର ଓ ମାେରଶାର ପିତା ଲାଦା,
ଆଉ େବଥ୍-ଅସେବୟର ବଂଶଜାତ େକ୍ଷୗମବ -ପ୍ର ୁତକାରୀ ସକଳ
େଗା ୀ; 22 ପୁଣି, େଯାକୀମ୍ , େକାେଷବାର େଲାକମାେନ, େଯାୟାଶ୍ ,
ସାରଫ୍ ନାମକ େମାୟାବର ଶାସନକ ର୍ ା ଓ ଯାଶୂବିେଲହମ୍ । ଏହା
ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଅେଟ। 23 ଏମାେନ କୁ କାର, ନତାୟିମ ଓ
ଗେଦରାେର ବାସ କେଲ; େସମାେନ େସଠାେରରାଜା ସେ ତାହାର
କାଯର୍ ୍ୟ ସକାେଶ ବାସ କେଲ।

ଶିମୀେୟାନ ବଂଶଧର
24 ଶିମୀେୟାନର ସ ାନ ନମୂେୟଲ ଓ ଯାମୀନ୍ , ଯାରୀବ,

େସରହ, େଶୗଲ; 25 ତାହାର ପୁତ୍ର ଶ ୁ ମ୍ , ତାହାର ପୁତ୍ର ମିବ୍ ସମ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ମିଶ୍ମ ା। 26 ପୁଣି, ମିଶ୍ମ ାର ସ ାନ ହମୁେୟଲ, ତାହାର
ସ ାନ ସ ୁ ର, ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି। 27 ଆଉ, ଶିମୀୟିର େଷାଳ
ପୁତ୍ର ଓ ଛଅ କନ୍ୟା ଥିେଲ; ମାତ୍ର ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ଅେନକ
ସ ାନ ନ ଥିେଲ, କିଅବା େସମାନ ର େଗା ୀ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣ
ତୁ ଲ୍ୟ ବୃ ି ପାଇେଲ ନାହିଁ। 28ଆଉ, େସମାେନ େବର୍ େଶବାେର,
େମାଲାଦାେର, ହତ୍ ସର-ଶୁୟାଲ୍ େର, 29 ବିଲ୍ ହାେର, ଏ ମ୍ େର,
େତାଲଦେର, 30 ବଥୂେୟଲେର, ହମର୍ ାେର, ସି କ୍ଲ ଗ୍ େର, 31 େବଥ୍-
ମକର୍ ାେବାତ୍ େର, ହତ୍ ସର୍ -ସୂଷୀମ୍ େର, େବଥ୍-ବିରୀେର ଓ
ଶାରୟିମ୍ େର ବାସ କେଲ। ଦାଉଦ ର ରାଜ ପଯର୍ ୍ୟ ଏସବୁ
ନଗର େସମାନ ର ଥିଲା। 32 ଆଉ, ଗ୍ର ାମସୁ ା ଐଟମ୍ , ଐନ୍ ,
ରିେ ାନ୍ , େତାେଖନ୍ ଓ ଆଶନ୍ , ଏହି ପା ନଗର; 33 ପୁଣି, ବାଲ୍ 
ପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ନଗରରଚତୁ ଗ ସମ ଗ୍ର ାମ େସମାନ ର ଥିଲା।
ଏହିସବୁ େସମାନ ର ନିବାସ ାନ ଓ େସମାନ ନିଜର ବଂଶାବଳୀ
ଅଛି।

34 ଆଉ, ମେଶାବବ୍ , ଯେମ୍ଲ କ ଓ ଅମତ୍ ସୀୟର ପୁତ୍ର େଯାଶ
35 ଓ େଯାେୟଲ, ପୁଣି, ଅସୀେୟଲର ପ୍ର େପୗତ୍ର ସରାୟର େପୗତ୍ର
େଯାଶିବିୟର ପୁତ୍ର େଯହୂ ; 36 ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଯାେକାବା,
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ଯିେଶାହାୟ, ଅସାୟ, ଅଦୀେୟଲ, ଯିଶୀମିେୟଲ ଓ ବନାୟ;
37 ଆଉ, ଶମୟୀୟର ଅତି ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର ଶିମି୍ର ର ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର
ଯିଦାୟର ପ୍ର େପୗତ୍ର ଆେଲାନର େପୗତ୍ର ଶିଫିୟିର ପୁତ୍ର ସୀଷଃ;
38 ଏହି େଯଉଁ ବ୍ୟି ମାନ ନାମ ବ୍ୟ େହଲା, େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା େଗା ୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ ଓ େସମାନ ପିତୃ ବଂଶ ଅତିଶୟ
ବୃି ପାଇେଲ। 39 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପଶୁପଲ ପାଇଁ
ଚରା ାନ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଗେଦାରର ପ୍ର େବଶ ାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଉପତ୍ୟକାର ପୂବର୍ ପା ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ। 40 ତହିଁେର େସମାେନ
ପ୍ର ଚୁ ର ଓ ଉ ମ ଚରା ାନ ପାଇେଲ, ଆଉ େଦଶ ପ୍ର ଶ ଓ ଶା
ଓ ନିବ େରାଧ ଥିଲା; କାରଣ ହାମବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ ପୂବର୍ େର
େସହି ାନେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ। 41 ପୁଣି, ଏହି େଯଉଁ ବ୍ୟି ମାନ
ନାମ ଲିଖିତ େହଲା, େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟର
ସମୟେର ଆସି େସହି େଲାକମାନ ତ ୁ ଓ େସଠାେର ପ୍ର ା
ମିୟନୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କରି ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ, (ତାହା
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସପରି ଅଛି), ଆଉ େସମାନ ବଦେଳ ବାସ କେଲ;
କାରଣ େସଠାେର େସମାନ ପଶୁପଲ ପାଇଁ ଚରା ାନ ଥିଲା।
42 ଆଉ, େସମାନ ର େକେତକ େଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶିମୀେୟାନର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଶହ ଜଣ ଈଶୀର ସ ାନ ପ୍ଲ ଟୀୟକୁ
ଓ ନିୟରୀୟକୁ ଓ ରଫାୟକୁ ଓ ଉଷୀେୟଲକୁ େସନାପତି କରି
େସୟୀର ପବର୍ ତକୁ ଗେଲ। 43 ପୁଣି, େସମାେନ ଅମାେଲକୀୟ
ପଳାତକ ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ ଆଘାତ କରି େସଠାେର ବାସ
କେଲ, ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ େସଠାେର ଅଛି ।

5
ରୁ େବନ୍ ବଂଶଧର

1ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ଥମଜାତ ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନଗଣର କଥା, ରୁ େବନ୍ 
ପ୍ର ଥମଜାତ ଥିଲା; ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ପିତୃ ଶଯ୍ୟା* ଅଶୁଚି କରିବାରୁ
ତାହାର େଜ୍ୟ ାଧିକାର ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ

* 5:1 ଅଥର୍ ାତ୍ େସ ତା ପିତାର ଉପପ ୀ ସହ ଶାରୀରିକ ସ କର୍ ରଖିଥିବା ସକାଶୁ
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ଦିଆଯାଇଥିଲା; ତଥାପି େଜ୍ୟ ାଧିକାରାନୁସାେର ବଂଶାବଳୀ େଲଖା
ହୁ ଏନାହିଁ। 2କାରଣ ଯିହୁ ଦାଆପଣାଭ୍ର ାତୃ ଗଣଅେପକ୍ଷାପରାକ୍ର ମୀ
େହଲା ଓ ତାହାଠାରୁ ଅଧିପତି ଉ େହେଲ; ମାତ୍ର େଜ୍ୟ ାଧିକାର
େଯାେଷଫର େହଲା; 3ଇସ୍ର ାଏଲର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନ
ହେନାକ ଓ ପ ୁ , ହିେଷ୍ର ାଣ ଓ କମ । 4 େଯାେୟଲର ସ ାନଗଣ;
ତାହାର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େଗାଗ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି;
5ତାହାର ପୁତ୍ର ମୀଖା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ରାୟା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ ;
6 ତାହାର ପୁତ୍ର େବରା, ଯାହାକୁ ଅଶୂର-ରାଜା ତିଗ୍ଲ ତ୍ -ପିଲ୍ େନଷର

ବ ୀ କରି େନଇଗଲା; େସ ରୁ େବନୀୟମାନ ର ଅଧିପତି
ଥିଲା।

7 େଯେତେବେଳ େସମାନ ବଂଶାବଳୀ େଲଖାଗଲା,
େସେତେବେଳ ଆପଣା ଆପଣା େଗା ୀ ଅନୁସାେର ଏହାର ଏହି
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଥିେଲ;ପ୍ର ଧାନ ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ ଜିଖରୀୟ 8ଓ େଯାେୟଲର
ପ୍ର େପୗତ୍ର େଶମାର େପୗତ୍ର ଆସସ୍ ର ପୁତ୍ର େବଲା, େସ ଅେରାେୟର ଓ
ନେବା ଓ ବାଲ୍ -ମୀେୟାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବାସ କଲା। 9 ପୁଣି, ପୂବର୍ ଦିଗେର
େସ ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ପ୍ର ା ର-ପ୍ର େବଶ- ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ବାସ କଲା;
କାରଣ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର େସମାନ ପଶୁଗଣ ବୃି ପାଇଥିେଲ।
10 ପୁଣି, ଶାଉଲ ର ସମୟେର େସମାେନ ହାଗରୀୟମାନ ସହିତ
ଯୁ କରେ , ହାଗରୀୟମାେନ େସମାନ ହ େର ପତିତ େହେଲ;
ତହଁୁ ଏମାେନ େସମାନ ତ ୁେର ଗିଲୀୟଦ େଦଶର ପୂବର୍ ଦିଗେର
ସବର୍ ତ୍ର ବାସ କେଲ।

ଗାଦ୍ ବଂଶଧର
11 ପୁଣି,ଗାଦ୍ ରସ ାନଗଣ େସମାନ ସ ୁଖେରସଲଖା ପଯର୍ ୍ୟ

ବାଶନ େଦଶେର ବାସ କେଲ। 12 େଯାେୟଲ ପ୍ର ଧାନ ଓ ଶାଫମ୍ 
ି ତୀୟ, ଆଉ ଯାନୟ ଓ ଶାଫଟ୍ ବାଶନେର ରହିେଲ; 13 ପୁଣି,
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େସମାନ ର ପିତୃ ବଂଶଜ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମୀଖାେୟଲ, ମଶୁ ମ୍ , େଶବଃ,
େଯାରୟ, ଯାକନ୍ , ସୀୟ ଓ ଏବର, ସାତ ଜଣ।
14 ବୂଷ୍ ର ପୁତ୍ର ଯହେଦା,
ଯହେଦାର ପୁତ୍ର ଯିହିଶୟ,
ଯିହିଶୟର ପୁତ୍ର ମୀଖାେୟଲ,
ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ଗିଲୀୟଦ,
ଗିଲୀୟଦର ପୁତ୍ର ଯାେରାହ,
ଯାେରାହର ପୁତ୍ର ହୁ ରି;
ହୁ ରିର ପୁତ୍ର ଅବୀହୟିଲ,
େସମାେନ େସହି ଅବୀହୟିଲର ସ ାନ ଥିେଲ। 15 ଗୂନିର

େପୗତ୍ର ଅବ୍ ଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଅହି େସମାନ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ
ଥିଲା। 16 େସମାେନ ଗିଲୀୟଦେର, ବାଶନେର ତହିଁର ସମ
ଉପନଗରେର ଓ େସସବୁର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ଶାେରାଣର ସମ
ତଳିଭୂ ମିେର ବାସ କେଲ। 17 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍ ର
ସମୟେର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମ ସମୟେର
ଏସମ ର ବଂଶାବଳୀ ଲିଖିତ େହାଇଥିଲା। 18 ରୁ େବନ୍ ର
ସ ାନଗଣ, ପୁଣି, ଗାଦୀୟ, ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଢାଲ,
ଖ ଧରିବାକୁ, ଧନୁ ମାରିବାକୁ ସମଥର୍ ଓ ଯୁ େର ନିପୁଣ େଚୗରାଳିଶ
ହଜାର ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ ବିକ୍ର ମୀ ପୁରୁ ଷ ଯୁ ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ
ସମଥର୍ ଥିେଲ। 19 େସମାେନ ହାଗରୀୟମାନ ସହିତ, ଯିଟୁ ର,
ନାଫୀଶ୍ ଓ େନାଦବ୍ ସହିତ ଯୁ କେଲ। 20 େସମାେନ େସମାନ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇେଲ, ତହିଁେର ହାଗରୀୟମାେନ ଓ
େସମାନ ସ ୀ ସମ େଲାକ େସମାନ ହ େର ସମପ ତ
େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଯୁ େର ପରେମ ର ନିକଟେର
କ୍ର ନ କରେ , େସ େସମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିେଲ; େଯେହତୁ
େସମାେନ ତାହା ଠାେର ବି ାସ କେଲ। 21 ଆଉ େସମାେନ
େସମାନ ପଶୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ଉ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ହଜାର,
େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅଢ଼ାଇ ଲକ୍ଷ, ଗ ର୍ ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଓ ମନୁଷ୍ୟ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକଲକ୍ଷ େନଇଗେଲ। 22କାରଣ ଯୁ ପରେମ ର ଆଡ଼ୁ
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େହବାରୁ ଅେନକ ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। ପୁଣି, େସମାେନ ବ ୀ
ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ାନେର ବାସ କେଲ।

ମନଃଶି ଅ ର୍ ବଂଶ
23 ଆଉ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶର ସ ାନଗଣ େସହି େଦଶେର

ବାସ କେଲ; େସମାେନ ବୃି ପାଇ ବାଶନଠାରୁ ବାଲ୍ -ହେମର୍ ାନ୍ ,
ସନୀର୍ ଓ ହେମର୍ ାଣ ପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗେଲ। 24 ପୁଣି, ଏମାେନ
ଆପଣାମାନ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ, ଯଥା, ଏଫର, ଈଶୀ,
ଇଲୀେୟଲ୍ , ଅସ୍ର ୀେୟଲ, ଯିରିମୀୟ, େହାଦବୀୟ ଓ ଯହଦୀେୟଲ୍ ,
ଏସମେ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ, ବିଖ୍ୟାତଓଆପଣାଆପଣା ପିତୃ ବଂଶର
ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ। 25ଏଥିଉ ାେର େସମାେନଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ପରେମ ର ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କେଲ, ଆଉ ପରେମ ର
େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ସ ୁଖେର ବିନାଶ
କରିଥିେଲ, େସମାେନ େସମାନ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ
ବ୍ୟଭିଚାରକେଲ।† 26ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରଅଶୂରର
ରାଜା ପୂଲ୍ ରମନକୁ ଓ ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗ୍ଲ ତ୍ -ପିଲ୍ େନଷରରମନକୁ
ଉେ ଜିତ କେଲ, ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ରୁ େବନୀୟ,
ଗାଦୀୟ, ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶୀୟ େଲାକ ୁ ହଲହ, ହାେବାର, ହାରା
ଓ େଗାଶନନଦୀତୀରକୁଆଣିଲା,ଆଜିପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ େସଠାେର
ଅଛି ।

6
େଲବୀ ବଂଶଧର

1 େଲବୀର ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ ାନ , କହାତ ଓ ମରାରି। 2 କହାତର
ପୁତ୍ର ଅମ୍ର ାମ୍ , ଯିଷ୍ ହର ଓ ହିେବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 3 ଅମ୍ର ାମ୍ ର
ସ ାନ ହାେରାଣ ଓ େମାଶା ଓ ମରୀୟମ। ପୁଣି, ହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ , ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର। 4 ଇଲୀୟାସର
ପୀନହସ୍ କୁ ଜାତ କଲା, ପୀନହସ୍ ଅବୀଶୂୟକୁ ଜାତ କଲା; 5 ପୁଣି,
ଅବୀଶୂୟ ବୁି କୁ ଜାତ କଲା ଓ ବୁ ୁ ଉଷିକୁ ଜାତ କଲା; 6 ଆଉ

† 5:25 ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ। ଅଥର୍ ାତ୍ ଅବିଶ୍ବ େହେଲ
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ଉଷି ସରହୀୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସରହୀୟ ମରାେୟାତ୍ କୁ ଜାତ
କଲା; 7ମରାେୟାତ୍ ଅମରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଅମରୀୟ ଅହୀଟୂ ବ୍ କୁ
ଜାତ କଲା। 8 ଆଉ ଅହୀଟୂ ବ୍ ସାେଦାକକୁ ଜାତ କଲା, ସାେଦାକ
ଅହୀମାସ୍ କୁ ଜାତ କଲା; 9 ଅହୀମାସ୍ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା,
ଅସରୀୟେଯାହାନନ୍ କୁ ଜାତକଲା; 10ଆଉେଯାହାନନ୍ ଅସରୀୟକୁ
ଜାତ କଲା, ଏହି ଅସରୀୟ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଶେଲାମନ ନିମ ତ
ମ ି ରେର ଯାଜକ କମର୍ କଲା। 11 ଅସରୀୟ ଅମରୀୟକୁ ଜାତ
କଲା, ଅମରୀୟ ଅହୀଟୂ ବ୍ କୁ ଜାତ କଲା; 12 ପୁଣି, ଅହୀଟୂ ବ୍ 
ସାେଦାକକୁ ଜାତ କଲା, ସାେଦାକ ଶ ୁ ମ୍ କୁ ଜାତ କଲା; 13 ଶ ୁ ମ୍ 
ହିଲ୍ କୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ହିଲ୍ କୀୟଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା; 14ଆଉ
ଅସରୀୟ ସରାୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସରାୟ ଯିେହାଷାଦକ ୁ ଜାତ
କଲା। 15 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ହ ାରା ଯିହୁ ଦା ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ନିବର୍ ାସନ କରିବା ସମୟେର ଏହି ଯିେହାଷାଦକ ବ ୀ
େହାଇଗଲା। 16େଲବୀର ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ ାମ,କହାତ ଓମରାରି ଥିେଲ।
17 େଗେଶର୍ ାମର ପୁତ୍ର ମାନ ନାମ ଲିବ୍ ନି ଓ ଶିମୀୟି। 18 କହାତର
ପୁତ୍ର ଅମ୍ର ାମ୍ , ଯିଷ୍ ହର, ହିେବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 19ମରାରିର ପୁତ୍ର
ମହଲି ଓ ମୂଶି; ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ଏସମେ
େଲବୀୟ େଗା ୀ। 20 େଗେଶର୍ ାମର (ସ ାନ); ତାହାର ପୁତ୍ର ଲିବ୍ ନି,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଯହତ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ସି ;
21ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଇେ ା,
ତାହାର ପୁତ୍ର େସରହ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଯୀୟତ୍ର ୟ।
22କହାତର ସ ାନ;
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅ ୀନାଦବ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େକାରହ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସୀର;
23ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ କାନା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅବୀୟାସଫ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସୀର;
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24ତାହାର ପୁତ୍ର ତହତ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଊରୀେୟଲ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଉଷୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େଶୗଲ।

25ଇଲ୍ କାନାର ସ ାନ ଅମାସୟ ଓ ଅହୀେମାତ୍ । 26ଇଲ୍ କାନା;
ଇଲ୍ କାନାର ସ ାନ; ତାହାର ପୁତ୍ର େସାଫୀ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ନହତ୍ ;
27ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିେରାହମ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ କାନା।

28 ଶାମୁେୟଲ ର ସ ାନ; ପ୍ର ଥମଜାତ େଯାେୟଲ ଓ ି ତୀୟ
ଅବୀୟ।
29ମରାରିର ସ ାନ ମହଲି,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଲିବ୍ ନି,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟି,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଉଷଃ;
30ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିମୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ହଗୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅସାୟ।

31 (ନିୟମ)ସି ୁ କ ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ପାଇଲା ଉ ାେର ଦାଉଦ
େଯଉଁମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଗାନ-େସବାେର ନିଯୁ କରିଥିେଲ,
େସମାନ ର ନାମ ଏହି। 32 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ସମାଗମ-
ତ ୁରୂ ପ ଆବାସ ସ ୁଖେର ଗାନ ାରା ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କେଲ ଓ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଳି ଅନୁସାେର ପଦେର େସବା
କେଲ। 33 ଆଉ େସହି େସବାକାରୀ େଲାକମାେନ ଓ େସମାନ
ସ ାନଗଣ, ଯଥା, କହାତୀୟ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
େହମନ ଗାୟକ, େସ େଯାେୟଲର ପୁତ୍ର ,
େସ ଶାମୁେୟଲ ର ପୁତ୍ର ;
34 େସ ଇଲ୍ କାନାର ପୁତ୍ର ,
େସ ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ,
େସ ଇଲୀେୟଲ୍ ର ପୁତ୍ର ,
େସ େତାହର ପୁତ୍ର ;
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35 େସ ସୂଫର ପୁତ୍ର ,
େସ ଇଲ୍ କାନାର ପୁତ୍ର ,
େସ ମାହତ୍ ର ପୁତ୍ର ,
େସ ଅମାସୟର ପୁତ୍ର ;
36 େସ ଇଲ୍ କାନାର ପୁତ୍ର ,
େସ େଯାେୟଲର ପୁତ୍ର ,
େସ ଅସରୀୟର ପୁତ୍ର ,
େସ ସଫନୀୟର ପୁତ୍ର ;
37 େସ ତହତର ପୁତ୍ର ,
େସ ଅସୀରର ପୁତ୍ର ,
େସ ଅବୀୟାସଫର ପୁତ୍ର ,
େସ େକାରହର ପୁତ୍ର ;
38 େସ ଯିଷ୍ ହରିର ପୁତ୍ର ,
େସ କହାତର ପୁତ୍ର ,
େସ େଲବୀର ପୁତ୍ର ,
େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର ।

39 େହମନର ଭ୍ର ାତା ଆସଫ ତାହାର ଦକି୍ଷଣେର ଠିଆ େହଲା,
େସହି ଆସଫ େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର ,
େସ ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର ;
40 େସ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ,
େସ ବାେସୟର ପୁତ୍ର ,
େସ ମଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ;
41 େସ ଇତ୍ ନିର ପୁତ୍ର ,
େସ େସରହର ପୁତ୍ର ,
େସ ଅଦାୟାର ପୁତ୍ର ;
42 େସ ଏଥନ୍ ର ପୁତ୍ର ,
େସ ସି ର ପୁତ୍ର ,
େସ ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର ।
43 େସ ଯହତ୍ ର ପୁତ୍ର ,
େସ େଗେଶର୍ ାମର ପୁତ୍ର ,
େସ େଲବୀର ପୁତ୍ର ।
44ବାମ ଭାଗେର େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମରାରିର ସ ାନମାେନ ଠିଆ

େହେଲ; ଏଥନ୍ କୀଶିର ପୁତ୍ର ,
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େସ ଅବ୍ ଦିର ପୁତ୍ର ,
େସ ମ ୁ କର ପୁତ୍ର ;
45 େସ ହଶବୀୟର ପୁତ୍ର ,
େସ ଅମତ୍ ସୀୟର ପୁତ୍ର ,
େସ ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ;
46 େସ ଅମି୍ସ ର ପୁତ୍ର ,
େସ ବାନିର ପୁତ୍ର ,
େସ େଶମରର ପୁତ୍ର ;
47 େସ ମହଲିର ପୁତ୍ର ,
େସ ମୂଶିର ପୁତ୍ର ,
େସ ମରାରିର ପୁତ୍ର ,
େସ େଲବୀର ପୁତ୍ର ।

48 େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େଲବୀୟମାେନ ପରେମ ର ଗୃହରୂ ପ
ଆବାସର ସମ େସବାେର ନିଯୁ ଥିେଲ।

49 ମାତ୍ର ହାେରାଣ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ପରେମ ର େସବକ
େମାଶା ର ସମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ ମହାପବିତ୍ର ାନର ସମ କାଯର୍ ୍ୟ
ନିମେ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ପାଇଁ ପ୍ର ାୟି କରିବା ନିମେ େହାମାଥର୍ କ
େବଦି ଉପେର ଓ ଧୂପାଥର୍ କ େବଦି ଉପେର ଉ ଗର୍ କେଲ।

50ହାେରାଣ ର ସ ାନଗଣ;
ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର,
ତାହାର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୂୟ
51ତାହାର ପୁତ୍ର ବୁ ି ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଉଷି,
ତାହାର ପୁତ୍ର ସରହୀୟ;
52ତାହାର ପୁତ୍ର ମରାେୟାତ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅମରୀୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହୀଟୂ ବ୍ ;
53ତାହାର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହୀମାସ୍ ।

54 ଆଉ େସମାନ ସୀମାେର ଛାଉଣିର ାପନାନୁସାେର
ଏହିସବୁ େସମାନ ର ବସତି ାନ। ଯଥା, ହାେରାଣ ର ସ ାନଗଣ
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କହାତୀୟ େଗା ୀର ପ୍ର ଥମ ବା ଥିଲା, 55 ଏେହତୁ େସମାନ ୁ
ଯିହୁ ଦା େଦଶ ହିେବ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁର ଚତୁ ଗ ତଳିଭୂ ମି
ଦିଆଗଲା। 56ମାତ୍ର ନଗରର େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତହିଁର ଗ୍ର ାମସବୁ ଯିଫୁି ର
ପୁତ୍ର କାେଲବ ୁ ଦିଆଗଲା। 57 ପୁଣି, ହାେରାଣ ର ସ ାନମାନ ୁ
ଆଶ୍ର ୟ ନଗରସବୁ, ହିେବ୍ର ାଣ; ଲିବ୍ ନା, ତହିଁରତଳିଭୂ ମି ଓ ଯ ୀର
ଓ ଇି େମାୟ, ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି; 58 ହିେଲନ୍ , ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି,
ଦବୀର, ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି; 59 ଆଶନ୍ , ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି ଓ
େବଥ୍-େଶମଶ, ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି; 60 ପୁଣି, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶଠାରୁ
େଗବା, ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି ଓ ଆେଲମତ୍ , ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି ଓ
ଅନାେଥାତ୍ , ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି ଦିଆଗଲା। େସମାନ ସମୁଦାୟ
ବଂଶର ସବର୍ ସୁ ା େତର ନଗର ଥିଲା।

61 ପୁଣି, କହାତର ଅବଶି ସ ାନମାନ ୁ ଗୁଲିବା ାରା
ବଂଶୀୟ େଗା ୀଠାରୁ , ଅ ର୍ ବଂଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମନଃଶିର ଅ ର୍ ାଂଶଠାରୁ
ଦଶ ନଗର ଦିଆଗଲା। 62 ଆଉ େଗେଶର୍ ାମର ସ ାନଗଣକୁ
େସମାନ େଗା ୀ ଅନୁସାେର ଇଷାଖର-ବଂଶଠାରୁ ଓ ଆେଶର-
ବଂଶଠାରୁ ଓ ନ ାଲି-ବଂଶଠାରୁ ଓ ବାଶନ ମନଃଶି-ବଂଶଠାରୁ
େତର ନଗର ଦିଆଗଲା। 63 ମରାରିର ସ ାନଗଣକୁ େସମାନ
େଗା ୀ ଅନୁସାେର ଗୁଲିବା ାରା ରୁ େବନ୍ -ବଂଶଠାରୁ ଓ ଗାଦ୍ 
ବଂଶଠାରୁ ଓ ସବୂଲୂନ-ବଂଶଠାରୁ ବାର ନଗର ଦିଆଗଲା। 64 ପୁଣି,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଲବୀୟମାନ ୁ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ନଗରମାନ
େଦେଲ। 65 େସମାେନ ଗୁଲିବା ାରା ନାମେର ଉି ଖିତ ଏହି
ନଗରସବୁ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ଓ ଶିମୀେୟାନ-
ସ ାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ
େସମାନ ୁ େଦେଲ।

66 ପୁଣି, କହାତ-ସ ାନଗଣର େକୗଣସି େକୗଣସି େଗା ୀ
ଇଫ୍ର ୟିମ-ବଂଶଠାରୁ ସୀମା ନଗର ପାଇେଲ। 67 ଆଉ
େସମାେନ େସମାନ ୁ ଆଶ୍ର ୟ-ନଗରମାନ େଦେଲ, ଇଫ୍ର ୟିମର
ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ଶିଖିମ; ତଳିଭୂ ମି ସହିତ
େଗଷର; 68 ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ଯକମୀୟାମ୍ ଓ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ
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େବଥ୍-େହାରଣ; 69 ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ଅୟାେଲାନ୍ ଓ ତଳିଭୂ ମି
ସହିତ ଗାଥ୍ -ରିେ ାନ; 70 ପୁଣି, ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂ ମି
ସହିତ ଆେନର୍ ଓ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ବିଲୀୟମ୍ , ଏହିସବୁ ନଗର
କହାତ-ସ ାନଗଣର ଅବଶି େଗା ୀକୁ େଦେଲ। 71 େଗେଶର୍ ାମର
ସ ାନମାନ ୁ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶର େଗା ୀଠାରୁ ତଳିଭୂ ମି
ସହିତ ବାଶନ େଗାଲନ୍ ଓ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ଅ ାେରାତ୍ ; 72ଆଉ
ଇଷାଖରର େଗା ୀଠାରୁ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ େକଦଶ୍ , ତଳିଭୂ ମି
ସହିତ ଦାବରତ୍ ; 73 ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ରାେମାତ୍ ଓ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ
ଆେନମ୍ ; 74 ଆଉ ଆେଶର-ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ମଶାଲ୍ ,
ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ଅବେଦାନ୍ ; 75 ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ହୁ େ ାକ୍ ଓ
ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ରେହାବ; 76 ଆଉ ନ ାଲି-ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂ ମି
ସହିତ ଗାଲିଲୀ େକଦଶ, ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ହେ ାନ ଓ ତଳିଭୂ ମି
ସହିତ କିରୀୟାଥୟିମ ଦିଆଗଲା। 77ମରାରି-ସ ାନଗଣରଅବଶି
େଲବୀୟମାନ ୁ ସବୂଲୂନ-ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ରିେ ାନ୍ ,
ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ତାେବାର୍ ଦିଆଗଲା। 78 ଆଉ ଯ ର୍ ନର େସପାରି
ଯିରୀେହା ନିକଟେର ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ଦିଗେର ରୁ େବନ୍ -ବଂଶଠାରୁ
ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ପ୍ର ା ର େବ ର ଓ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ଯହସ 79 ଓ
ତଳିଭୂ ମି ସହିତ କେଦେମାତ୍ ଓ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ େମଫାତ୍ ; 80ଆଉ
ଗାଦ୍ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ଗିଲୀୟଦ ରାେମାତ୍ , ତଳିଭୂ ମି
ସହିତମହନୟିମ, 81ତଳିଭୂ ମି ସହିତ ହିଷ୍ େବାନ ଓତଳିଭୂ ମି ସହିତ
ଯାେସର ଦିଆଗଲା।

7
ଇଷାଖର ବଂଶଧର

1 ଇଷାଖରର ପୁତ୍ର ଗଣ; େତାଲୟ, ପୂୟା, ଯାଶୂବ ଓ ଶିେମ୍ର ାଣ,
ଚାରି ଜଣ ଥିେଲ। 2 ଆଉ େତାଲୟର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଉଷି, ରଫାୟ,
ଯିରୀେୟଲ, ଯହମୟ, ଯିବ୍ ସମ୍ ଓ େଶମୂେୟଲ, ଏମାେନ
ଆପଣା ପିତା େତାଲୟ-ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଓ ଆପଣାର ସମକାଳୀନ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ଥିେଲ; ଦାଉଦ
ସମୟେର ଏମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାଇଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ ଥିଲା।
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3ଆଉଉଷିର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଯିଷ୍ର ାହୀୟ, ଯିଷ୍ର ାହୀୟର ପୁତ୍ର ମୀଖାେୟଲ,
ଓବଦୀୟ, େଯାେୟଲ ଓ ଯିଶୀୟ, ପା ଜଣ। ଏସମେ ପ୍ର ଧାନ
େଲାକ ଥିେଲ। 4 ଆଉ ଏମାନ ବ ର୍ ମାନ କାଳେର
ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ଏମାନ ସେ ଯୁ ାେଥର୍ ଛତିଶ ହଜାର
େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିେଲ; କାରଣ େସମାନ ର ଅେନକ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ସ ାନ
ଥିେଲ। 5 ଆଉ ଇଷାଖରର ସମ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଏମାନ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ଥିେଲ, ଏମାେନ ସବର୍ ସୁ ା ବଂଶାବଳୀ
କ୍ର େମ ଲିଖିତ ସତାଅଶୀ ହଜାର ଥିେଲ।

6 ଆଉ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ପୁତ୍ର ଗଣ; େବଲା ଓ େବଖର ଓ
ଯିଦୀେୟଲ, ତିନି ଜଣ। 7 ଆଉ େବଲାର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଇଷେବାନ୍ ,
ଉଷି, ଉଷୀେୟଲ, ଯିେରେମାତ୍ ଓ ଈରୀ, ପା ଜଣ; ଏମାେନ
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଓ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ; ଆଉ
ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଲିଖିତ ବାଇଶ ହଜାର େଚୗତି୍ର ଶ
ଜଣ ଥିେଲ। 8 ଆଉ େବଖରର ପୁତ୍ର ଗଣ; ସମୀର୍ , େଯାୟାଶ୍ ,
ଇଲୀେୟଜର, ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଅମି୍ର , େଯେରେମାତ୍ , ଅବୀୟ,
ଅନାେଥାତ୍ ଓ ଆେଲମତ୍ । ଏସମେ େବଖରର ସ ାନ। 9ଏମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଲିଖିତ
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଓ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ
େଲାକ ଥିେଲ। 10 ଯିଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର * ବିଲ୍ ହନ୍ ଏବଂ ବିଲ୍ ହନ୍  ର
ପୁତ୍ର ଗଣ ଯିୟୂଶ୍ , ବିନ୍ୟାମୀନ୍, ଏହୂ ଦ, କନାନା, େସଥନ୍ , ତଶର୍ ୀଶ୍ 
ଓ ଅହୀଶହର; 11 ଯିଦୀେୟଲର ଏହି ସମ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନତାନୁସାେର ଯୁ ାେଥର୍ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଗମନ-
ସମଥର୍ ସତର ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ।
12 ଶୁ ୀମ୍ ମଧ୍ୟ ଓ ହୁ ୀମ୍ , ଈର୍ ର ସ ାନଗଣ, ହୂ ଶୀମ୍ , ଅେହରର
ସ ାନଗଣ।

ନ ାଲି ବଂଶଧର
13 ନ ାଲିର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଯହସୀେୟଲ୍ , ଗୂନି, େଯ ର ଓ ଶ ୁ ମ୍ ,

ଏମାେନ ବିଲ୍ ହାର ବଂଶ।

* 7:10 ପୁତ୍ର ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ପୁତ୍ର ଗଣ
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ମନଃଶି ବଂଶଧର
14ମନଃଶି ର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଅସ୍ର ୀେୟଲ ଏବଂ ମାଖୀର, ମନଃଶି ର

ଅରାମୀୟା ଉପପ ୀଠାରୁ ଜନ୍ମ େନେଲ; ଏହି ମାଖୀର ଗିଲୀୟଦର
ପିତା ଥିେଲ। 15 ଏହି ମାଖୀର ହୁ ୀମ୍ ଓ ଶୁ ୀମ୍ ସ ୀୟା ଏକ
ୀକୁ ବିବାହ କଲା, େସମାନ ଭଗିନୀର ନାମ ମାଖା ଥିଲା; ଆଉ
ି ତୀୟର ନାମ ସଲ୍ ଫାଦ୍ ଓ ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାେନ ଥିେଲ।
16 ଆଉ ମାଖୀରର ଭାଯର୍ ୍ୟା ମାଖା ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି ତାହାର
ନାମ େପରଶ େଦଲା ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ନାମ େଶରଶ ଥିଲା; ପୁଣି,
େପରଶର ପୁତ୍ର ଉଲମ୍ ଓ େରକମ୍ । 17ଉଲମ୍ ର ପୁତ୍ର ଗଣ, ବଦାନ।
ଏମାେନ ମନଃଶିର େପୗତ୍ର ମାଖୀରର ପୁତ୍ର ଗିଲୀୟଦର ସ ାନ।
18ଆଉ ତାହାର ଭଗିନୀ ହେ ାେଲକତ୍ , ଇଶ୍ େହାଦ, ଅବୀେୟଷର
ଓ ମହଲାକୁ ପ୍ର ସବ କଲା। 19 ଆଉ ଶମୀଦାର ପୁତ୍ର ଅହୀୟନ୍ ,
େଶଖମ୍ , ଲିକ୍ ହି ଓ ଅନୀୟାମ୍ ।

ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶଧର
20ଇଫ୍ର ୟିମର ପୁତ୍ର ଶୂେଥଲହ,
ତାହାର ପୁତ୍ର େବରଦ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ତହତ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାଦା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ତହତ,
21ତାହାର ପୁତ୍ର ସାବଦ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଶୂେଥଲହ, ଏସର୍ ଓ ଇଲୀୟଦ୍ , ଏମାନ ୁ େଦଶଜାତ

ଗାଥୀୟ େଲାକମାେନ ବଧ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ
େସମାନ ର ପଶୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଥିେଲ।

22 ଏେହତୁ େସମାନ ପିତା ଇଫ୍ର ୟିମ ଅେନକ ଦିନ େଶାକ
କଲା, େତଣୁ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ତାହାକୁ ସା ନା କରିବାକୁ ଆସି େଲ।
23 ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ସହବାସ କରେ , େସ
ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା, ତହଁୁ େସ ତାହାର ନାମ
ବରୀୟ (ଅମ ଳ) ରଖିଲା, କାରଣ ତାହାର ଗୃହେର ଅମ ଳ
ଘଟିଲା। 24 ଆଉ ଶୀରା ତାହାର କନ୍ୟା ଥିଲା, େସ ଉ ଓ
ନିମ୍ନ େବଥ୍-େହାରଣ ଓ ଉେଷନ୍ -ଶୀରା ନାମେର ଦୁଇଟି ନଗର
ନିମର୍ ାଣ କଲା। 25 ତାହାର ପୁତ୍ର େରଫହ ଓ େରଶଫ୍ , ତାହାର
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ପୁତ୍ର େତଲହ, ତାହାର ପୁତ୍ର ତହନ; 26 ତାହାର ପୁତ୍ର ଲାଦନ୍ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଅ ୀହୂ ଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା; 27 ତାହାର
ପୁତ୍ର ନୂନ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ। 28 ଏମାନ ର ଅଧିକାର
ଓ ନିବାସ ାନ େବେଥଲ୍ ଓ ତହିଁର ସମ ଉପନଗର, ଆଉ
ପୂବର୍ ଦିଗେର ନାରନ୍ ଓ ପି ମ ଦିଗେର ସମ ଉପନଗର ସହିତ
େଗଷର; ମଧ୍ୟ ସମ ଉପନଗର ସହିତ ଶିଖିମ, ସମ ଉପନଗର
ସହିତ ଅୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଥିଲା; 29ଆହୁ ରି ମନଃଶି-ସ ାନଗଣର ସୀମା
ପା ର୍ େବଥ୍-ଶାନ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସବୁ, ତାନକ୍ ଓ ତହିଁର
ଉପନଗରସବୁ, ମଗିେ ା ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସବୁ, େଦାର ଓ
ତହିଁର ଉପନଗରସବୁ ଥିଲା। ଏହି ସକଳ ାନେର ଇସ୍ର ାଏଲର
ପୁତ୍ର େଯାେଷଫର ସ ାନମାେନ ବାସ କେଲ।

ଆେଶର ବଂଶଧର
30 ଆେଶରର ସ ାନଗଣ; ଯିମ୍ନ ା, ଯିଶ୍ ବା, ଯିଶ୍ ବି, ବରୀୟ

ଓ େସମାନ ର ଭଗିନୀ େସରହ। 31 ବରୀୟର ପୁତ୍ର େହବର
ଓ ବିେଷର୍ ାତର ପିତା ମଲ୍ କୀେୟଲ। 32 ପୁଣି, େହବର, ଯେଫ୍ଲ ଟ୍ ,
େଶାମର, େହାଥମ୍ ଓ େସମାନ ଭଗିନୀ ଶୂୟାକୁ ଜାତ କଲା।
33ଯେଫ୍ଲ ଟର ପୁତ୍ର ପାସକ, ବିମ୍ ହଲ୍ ଓ ଅ ତ୍ । ଏମାେନ ଯେଫ୍ଲ ଟ୍ ର
ସ ାନ। 34ଆଉ େଶମରର ପୁତ୍ର ଅହି, େରାହଗ, ଯିହୁ ଓ ଅରାମ।
35 ତାହାର ଭ୍ର ାତା େହଲମର ପୁତ୍ର େଶାଫହ, ଯିମ୍ନ , େଶଲଶ୍ ଓ
ଆମଲ। 36 େଶାଫହର ପୁତ୍ର ସୂହ, ହେ ର୍ ଫର୍ , ଶୂୟାଲ, େବରୀ
ଓ ଯିମ୍ର ; 37 େବ ର, େହାଦ୍ , ଶ ା, ଶିଲ୍ ଶ, ଯିତ୍ର ନ୍ ଓ େବରା।
38 େଯଥରର ପୁତ୍ର ଯିଫୁି , ପି ଓ ଅରା। 39 ଆଉ ଉ ର ପୁତ୍ର
ଆରହ, ହ ୀେୟଲ ଓ ରି ୀୟ। 40ଏସମେ ଆେଶରର ସ ାନ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ, ବଛା ଓ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ଓ
ଅଧିପତିମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ। ଆଉ ଯୁ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ
ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଲିଖିତ େସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଛବିଶ ହଜାର ଥିଲା।

8
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶଧର
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1 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଆପଣା େଜ୍ୟ େବଲା, ି ତୀୟ ଅସ୍ େବଲ ଓ
ତୃ ତୀୟ ଅହହର୍ ; 2 ଚତୁ ଥର୍ େନାହା, ପ ମ ରାଫାକୁ ଜାତ କଲା।
3ଆଉ େବଲାର ଏହି ପୁତ୍ର ମାେନ ଥିେଲ, ଅ ର, େଗରା, ଅବୀହୂ ଦ,
4 ଅବୀଶୂୟ, ନାମାନ୍ , ଆେହାହ, 5 େଗରା, ଶଫୂଫନ୍ ଓ ହୂ ରମ୍ ।
6ଏହୂ ଦର ପୁତ୍ର ଗଣଏହି;ଏମାେନ େଗବା ନିବାସୀମାନ ପିତୃ ବଂଶର
ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ, ଏମାେନ ବ ୀ େହାଇ ମାନହତ୍ କୁ ନିଆଯାଇଥିେଲ।
7 ଆଉ େସ ନାମାନ୍ , ଅହୀୟ, େଗରାକୁ ବ ୀ କରି େନଇଗଲା
ଓ େସ ଉଷ ଓ ଅହୀହୂ ଦ୍ କୁ ଜାତ କଲା। 8 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ
ବିଦାୟକଲାଉ ାେରଶହରୟିମ୍ େମାୟାବ-ପଦାେରସ ାନମାନ ୁ
ଜାତ କଲା; ହୂ ଶୀମ୍ ଓ ବାରା ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥିେଲ। 9 ପୁଣି, େସ
ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା େହାଦଶ୍ ର ଗଭର୍ େର େଯାବବ୍ , ସି ବୀୟ, େମଶା ଓ
ମଲକମ୍ , 10 ଯିୟୂଶ,ଶଖୀୟଓ ମିମର୍ କୁ ଜାତକଲା,ଏମାେନତାହାର
ପୁତ୍ର ଓ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ। 11 ଆଉ େସ ହୂ ଶୀମ୍ ଗଭର୍ େର
ଆବୀଟୂ ବ ଓ ଇ ାଲକୁ ଜାତ କଲା। 12ଆଉ ଇ ାଲର ପୁତ୍ର ଏବର
ଓ ମିଶୀୟମ୍ , ପୁଣି, ସମ ଉପନଗର ସେମତ ଓେନାର ଓ େଲାଦ୍ ର
ପ ନକାରୀ େଶମଦ୍ , 13 ବରୀୟ ଓ େଶମା, ଏମାେନ ଅୟାେଲାନ୍ 
ନିବାସୀମାନ ର ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ, ଆଉ ଏମାେନ ଗାଥ୍ 
ନିବାସୀମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦଇଥିେଲ।
14 ପୁଣି, ଅହୀେୟା, ଶାଶକ୍ , େଯେରେମାତ୍ ,
15ସବଦୀୟ, ଅରାଦ, ଏଦର,
16ମୀଖାେୟଲ, ଯିଶ୍ପ ା, େଯାହା ବରୀୟର ପୁତ୍ର ଥିେଲ;
17ଆଉ ସବଦୀୟ, ମଶୁ ମ୍ , ହିି , େହବର,
18 ଯିଷ୍ମ ରୟ, ଯିଷ୍ ଲୀୟ ଓ େଯାବବ୍ ଇ ାଲର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

19ଆଉ ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର
ଯାକୀମ୍ , ସି ଖି୍ର , ସବ୍ ଦି,
20ଇଲୀଐନୟ, ସି ଥୟ, ଇଲୀେୟଲ୍ ,
21ଅଦାୟା, ବରାୟା ଓ ଶିମ୍ର ତ୍ ;

22ଆଉ ଶାଶକ୍ ର ପୁତ୍ର
ଯିଶ୍ପ ନ୍ , ଏବର, ଇଲୀେୟଲ୍ ,
23ଅବେଦାନ୍ , ସି ଖି୍ର , ହାନନ୍ ,
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24ହନାନୀୟ, ଏଲମ୍ , ଅେ ାଥୀୟ,
25 ଯିଫଦୀୟ ଓ ପନୂେୟଲ;

26ଆଉ, ଯିେରାହମର ସ ାନ
ଶମ୍ ଶରୟ, ଶହରୀୟ, ଅଥଲୀୟ,
27ଯାରିଶୀୟ, ଏଲୀୟ ଓ ସି ଖି୍ର ;

28 ଏମାେନ ପ୍ର ଧାନ େଲାକ, ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ
ବଂଶାବଳୀେର ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ; ଏମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ବାସ କେଲ। 29ଆଉ ଗିବୀେୟାନ୍ ର ପିତା ଯିେୟଲ ଗିବୀେୟାନ୍ େର
ବାସ କଲା, ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ ମାଖା। 30 ତାହାର ପ୍ର ଥମଜାତ
ପୁତ୍ର ଅବ୍ େଦାନ୍ , ତହଁୁ ସୂର୍ , କୀଶ୍ , ବାଲ୍ , ନାଦବ୍ , 31 ଗେଦାର,
ଅହୀେୟା ଓ ସଖର; 32 ପୁଣି, ମିେକ୍ଲ ାତ୍ ଶିମୀୟ ୁ ଜାତ କଲା।
ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ସ ୁଖେର ଯିରୂ ଶାଲମେରଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ସହିତ ବାସ କେଲ। 33 େନର୍ କୀଶ୍ କୁ ଜାତ କଲା,
କୀଶ୍ ଶାଉଲ ୁ ଜାତ କଲା,
ଶାଉଲ େଯାନାଥନ, ମଲ୍ କୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ ଓ ଇଶ୍ ବାଲକୁ ଜାତ

କେଲ।
34 ପୁଣି, ମରୀ ାଲ୍ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଥିଲା
ଓ ମରୀ ାଲ୍ ମୀଖାକୁ ଜାତ କଲା।
35ମୀଖାର ପୁତ୍ର ପିେଥାନ୍ , େମଲକ୍ , ତେରୟ ଓ ଆହସ୍ ।
36ଆଉ, ଆହସ୍ ଯିେହାୟାଦାକୁ ଜାତ କଲା,
ପୁଣି, ଯିେହାୟାଦା ଆେଲମତ୍ , ଅ ାବତ୍ , ସି ମି୍ର କୁ ଜାତ କଲା
ଓ ସି ମି୍ର େମା ାକୁ ଜାତ କଲା।
37 େମା ା ବିନୀୟାକୁ ଜାତ କଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ରାଫା, ତାହାର ପୁତ୍ର

ଇଲୀୟାସା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଆେ ଲ;
38 ପୁଣି, ଆେ ଲର ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିେଲ; େସମାନ ର ନାମ ଏହି;

ଅସ୍ର ୀକାମ, େବାଖରୁ , ଇଶ୍ମ ାେୟଲ, ଶିୟରୀୟ, ଓବଦୀୟ ଓ ହାନନ୍ ।
ଏସମେ ଆେ ଲର ପୁତ୍ର । 39 ଆଉ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଏଶକର
ପୁତ୍ର ଗଣ; ତାହାର େଜ୍ୟ ଊଲମ, ି ତୀୟ ଯିୟୂଶ୍ ଓ ତୃ ତୀୟ
ଇଲୀେଫଲଟ୍ । 40ଊଲମର ପୁତ୍ର ମାେନ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ, ଧନୁ ର୍ ର
ଥିେଲଓ େସମାନ ରଅେନକ ପୁତ୍ର ଓ େପୗତ୍ର , ଏକଶହପଚାଶଜଣ
ଥିେଲ। ଏସମେ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସ ାନ।



ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 9:1 xxvii ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 9:13

9
ବାବିଲରୁ ମୁ େଲାକ ବଂଶାବଳୀ

1 ଏହି ପ୍ର କାେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଲିଖିତ
େହେଲ; େଦଖ, ତାହା ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ପୁ କେର ଲିଖିତ
ଅଛି; ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦା ଆପଣାମାନ ଅବି ତା ସକାଶୁ ବ ୀ
େହାଇ ବାବିଲକୁ ନୀତ େହେଲ। 2 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ, ଯାଜକଗଣ,
େଲବୀୟମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ େସମାନ ଅଧିକାର
ନଗରସମୂହେର ପ୍ର ଥେମ ବସତି କେଲ। 3 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ , ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ , ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ଯଥା,
4 ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର େପରସର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାନିର ବୃ
ପ୍ର େପୗତ୍ର ଇମି୍ର ର ପ୍ର େପୗତ୍ର ଅମି୍ର ର େପୗତ୍ର ଅ ୀହୂ ଦର ପୁତ୍ର ଊଥୟ;
5ଆଉ ଶୀେଲାନୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଥମଜାତ ଅସାୟ ଓ ତାହାର
ସ ାନଗଣ। 6 ଆଉ େସରହର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁେୟଲ ଓ
େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଏମାେନ ଛଅ ଶହ ନେବ ଜଣ। 7 ବିନ୍ୟାମୀନ୍-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହସନୁେୟଲର ପ୍ର େପୗତ୍ର େହାଦବୀୟର େପୗତ୍ର
ମଶୁ ମ୍ ର ପୁତ୍ର ସ ୁ ; 8ଆଉ ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଯିବ୍ ନୀୟ ଓ ମିଖି୍ର ର
େପୗତ୍ର ଉଷିର ପୁତ୍ର ଏଲା, ଆଉ ଇଦ୍ ନୀୟର ପ୍ର େପୗତ୍ର ରୁ େୟଲର
େପୗତ୍ର ଶଫଟୀୟର ପୁତ୍ର ମଶୁ ମ୍ ; 9ଏମାେନ ଓ ଏମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ନଅ ଶହ ଛପନଜଣ ଥିେଲ।
ଏସମେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ
େଲାକ ଥିେଲ।

10 ଆଉ ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟେର ଯିଦୟୀୟ, ଯିେହାୟାରୀବ୍ ,
ଯାଖୀନ୍ 11 ଓ ପରେମ ର ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ଅତି
ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର ମରାେୟାତ୍ ର ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର ସାେଦାକର ପ୍ର େପୗତ୍ର
ମଶୁ ମ୍ ର େପୗତ୍ର ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ,

12 ଆଉ ମଲ୍ କୀୟର ପ୍ର େପୗତ୍ର ପଶ୍ ହୂ ରର େପୗତ୍ର ଯିେରାହମର
ପୁତ୍ର ଅଦାୟା, ପୁଣି, ଇେ ରର ଅତି ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର ମଶି େମାରର
ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର ମଶୁ ମ୍ ର ପ୍ର େପୗତ୍ର ଯହେସରାର େପୗତ୍ର
ଅଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାସୟ; 13 ଏମାେନ ଓ ଏମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
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ଏକ ହଜାର ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ; ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଓ ପରେମ ର ଗୃହର େସବାକମର୍ େର ଅତି
ଦକ୍ଷ ଥିେଲ। 14ଆଉ େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ମରାରି-ବଂଶଜାତ
ହଶବୀୟର ପ୍ର େପୗତ୍ର ଅସ୍ର ୀକାମର େପୗତ୍ର ହଶୂବର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ;
15ଆଉ ବକ୍ ବକର, େହରଶ୍ , ଗାଲଲ୍ ଓ ଆସଫର ପ୍ର େପୗତ୍ର ସି ଖି୍ର ର
େପୗତ୍ର ମୀକାର ପୁତ୍ର ମ ନୀୟ 16ଓ ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ପ୍ର େପୗତ୍ର ଗାଲଲ୍ ର
େପୗତ୍ର ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଓବଦୀୟ; ଆଉ ନେଟାଫାତୀୟମାନ
ଗ୍ର ାମବାସୀ ଇଲ୍ କାନାର େପୗତ୍ର ଆସାର ପୁତ୍ର େବରିଖୀୟ।

17 ଆଉ ାରପାଳ, ଶ ୁ ମ୍ , ଅ ୂ ବ, ଟଲ୍ େମାନ, ଅହୀମାନ୍ ଓ
ଏମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ; ଶ ୁ ମ୍ ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା। 18 ଏମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ
ପୂବର୍ ଦିଗି ତ ରାଜ ାରେରରହିେଲ; ଏମାେନ େଲବୀ-ସ ାନମାନ
ଛାଉଣିର ାରପାଳ। 19 ଏହି ଶ ୁ ମ୍ େକାରହର ପ୍ର େପୗତ୍ର
ଅବୀୟାସଫର େପୗତ୍ର େକାରିର ପୁତ୍ର ; ଏ ଓ ଏହାର ପିତୃ ବଂଶଜ
େକାରହୀୟ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େସବାକମର୍ େର ନିଯୁ ଓ ତ ୁ ାରସବୁର
ରକ୍ଷକ ଥିେଲ। ଏମାନ ପିତୃ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାଉଣିେର
ନିଯୁ ଓ ପ୍ର େବଶ ାନର ରକ୍ଷକ ଥିେଲ। 20 ପୂବର୍ କାଳେର
ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ ଥିେଲ। 21 ମେଶଲିମୀୟର ପୁତ୍ର
ଜିଖରୀୟ ସମାଗମ-ତ ୁର ାରପାଳ। 22 ାରପାଳର କାଯର୍ ୍ୟାେଥର୍
ମେନାନୀତ ଏହି େଲାକମାେନ ସବର୍ ସୁ ା ଦୁଇ ଶହ ବାର ଜଣ;
ଏମାନ ଗ୍ର ାମ ସମୂହେର ଏମାନ ବଂଶାବଳୀ ଲିଖିତ େହାଇଥିଲା,
ଦାଉଦ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଦଶର୍ କ ଏମାନ ୁ ଏମାନ ନିରୂ ପିତ କମର୍ େର
ନିଯୁ କରିଥିେଲ। 23 ଏେହତୁ ଏମାେନ ଓ ଏମାନ ସ ାନଗଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତ ୁଗୃହର ାରପାଳ-କମର୍ େର ପ୍ର ହରକୁ
ପ୍ର ହର ନିଯୁ େହେଲ। 24 ଏହି ାରପାଳମାେନ ପୂବର୍ , ପି ମ,
ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଚାରି ଦିଗେର ରହିେଲ। 25ଆଉ ଏମାନ ଗ୍ର ାମ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁପ୍ର ତି ସ ାହେରେସମାନ ସେ ରହିବାପାଇଁ ସମୟକୁ
ସମୟ ଆସି ବାକୁ େହଲା; 26 କାରଣ ଏହି େଲବୀୟ ଚାରି ପ୍ର ଧାନ
ାରପାଳ ନିରୂ ପିତ କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ ଓ ପରେମ ର ଗୃହର
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େକାଠରି ଓ ଭ ାରସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 27 ଆଉ େସମାେନ
ପରେମ ର ଗୃହର ଚତୁ ଗେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ, କାରଣ
େସମାନ ଉପେର ତହିଁରରକ୍ଷାର ଭାର ଓ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ାର
ଫିଟାଇବାର କାଯର୍ ୍ୟ ଥିଲା।

28ଆଉେସମାନ ର େକେତକ େଲାକ େସବାଥର୍ କ ପାତ୍ର ସବୁ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ନିଯୁ ଥିେଲ; କାରଣ େସହି ପାତ୍ର ସବୁ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ବାହାରକୁ ନିଆଗଲା। 29ମଧ୍ୟ େସମାନ ର
େକେତକ େଲାକ ଆବାସର ସାମଗ୍ର ୀ, ସକଳ ପାତ୍ର , ସରୁ ମଇଦା,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ, କୁ ୁ ରୁ ଓ ଗ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରକ୍ଷା କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ
ଥିେଲ। 30ଆଉ ଯାଜକମାନ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ
ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟର େତୖଳ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 31 ଆଉ େଲବୀୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକାରହୀୟ ଶ ୁ ମ୍ ର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ମ ଥୀୟ ପ ା -
ତ ାବଧାରଣର ନିରୂ ପିତ କମର୍ େର ନିଯୁ ଥିଲା। 32ଆଉେସମାନ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ କହାତୀୟ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ଜଣ ପ୍ର ତି
ବିଶ୍ର ାମବାର ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି ପ୍ର ୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁ ଥିେଲ।

33 ପୁଣି, େଲବୀୟମାନ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ େଯଉଁ
ଗାୟକମାେନ, େସମାେନ େକାଠରିେର ବାସ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ
େସବାରୁ ମୁ ଥିେଲ; କାରଣ େସମାନ ୁ ଦିବାରାତି୍ର ଆପଣା ଆପଣା
କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ ରହିବାକୁ େହଲା। 34 ଏମାେନ ପ୍ର ଧାନ େଲାକ,
ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବଂଶାବଳୀେର େଲବୀୟମାନ ର
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ; ଏମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କେଲ।

ରାଜା ଶାଉଲ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଓ ପରବ ର୍ ୀ ବଂଶଧର
35 ଆଉ ଗିବୀେୟାନ୍ ର ପିତା ଯିୟୀେୟଲ୍ ଗିବୀେୟାନ୍ େର ବାସ

କଲା, ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ ମାଖା; 36 ତାହାର ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁତ୍ର
ଅବ୍ େଦାନ୍ , ତହଁୁ ସୂର୍ , କୀଶ୍ , ବାଲ୍ , େନର୍ , ନାଦବ୍ , 37 ଗେଦାର,
ଅହୀେୟା, ଜିଖରୀୟ ଓ ମିେକ୍ଲ ାତ୍ । 38 ମିେକ୍ଲ ାତ୍ ଶିମୀୟାମକୁ ଜାତ
କଲା। ଏମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ସ ୁଖେର ଯିରୂ ଶାଲମେର
ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ସହିତ ବାସ କେଲ।
39 େନର୍ କୀଶ୍ କୁ ଜାତ କଲା,
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କୀଶ୍ ଶାଉଲ ୁ ଜାତ କଲା,
ଶାଉଲ େଯାନାଥନ, ମଲ୍ କୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ ଓ ଇଶ୍ ବାଲକୁ ଜାତ

କେଲ।
40 ପୁଣି, ମରୀ ାଲ୍ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଥିଲା
ଓ ମରୀ ାଲ୍ ମୀଖାକୁ ଜାତ କଲା।

41ମୀଖାର ପୁତ୍ର ପିେଥାନ୍ , େମଲକ୍ , ତହେରୟ ଓ ଆହସ୍ ।
42ଆହସ୍ ଯାରହକୁ ଜାତ କଲା,
ଯାରହ ଆେଲମତ୍ , ଅ ାବତ୍ ଓ ସି ମି୍ର କୁ ଜାତ କଲା;
ସି ମି୍ର େମା ାକୁ ଜାତ କଲା
43ଓ େମା ା ବିନୀୟାକୁ ଜାତ କଲା;
ବିନୀୟାର ପୁତ୍ର ରଫାୟ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସା,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଆେ ଲ।
44 ଆଉ ଆେ ଲର ଛଅ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାନ ନାମ ଏହି,

ଅସ୍ର ୀକାମ, େବାଖରୁ , ଇଶ୍ମ ାେୟଲ, ଶିୟରୀୟ, ଓବଦୀୟ ଓ
ହାନନ୍ ; ଏସମେ ଆେ ଲର ସ ାନ।

10
ରାଜା ଶାଉଲ ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଯୁ
କେଲ; ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ପେଲ ୀୟମାନ ସ ୁଖରୁ
ପଳାଇ ଗିଲ୍ େବାୟ ପବର୍ ତେର ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। 2 ଆଉ
ପେଲ ୀୟମାେନ ଶାଉଲ ଓ ତା ପୁତ୍ର ମାନ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି
େଗାଡ଼ାଇେଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାେନ ଶାଉଲ ର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନକୁ,
ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ମଲ୍ କୀଶୂୟକୁ ବଧ କେଲ। 3ଏହିରୂ େପ ଶାଉଲ
ସେ ଭାରୀ ଯୁ େହଲା ଓ ଧନୁ ର୍ ରମାେନ ତା ୁ ଧରିେଲ;
ଆଉ ଧନୁ ର୍ ରମାନ ସକାଶୁ େସ ଆହତ େହେଲ। 4 ତହିଁେର
ଶାଉଲ ଆପଣା ଅ ବାହକକୁ କହିେଲ, “ତୁ ଖ ବାହାର କରି
ତହିଁେର େମାେତ ଭୁ ସି ପକାଅ; େକଜାଣି ଏହି ଅସୁ ତମାେନ ଆସି
େମାେତ େକୗତୁ କକରିେବ।”ମାତ୍ର ତା ରଅ ବାହକଅତିଶୟଭୀତ
େହବାରୁ ସ ତ େହଲା ନାହିଁ। ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଖ େନଇ ଆେପ
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ତହିଁ ଉପେର ପଡ଼ିେଲ। 5 ତହିଁେର ଶାଉଲ ମରିଅଛି , ଏହା
େଦଖି ତା ର ଅ ବାହକ େସହିପରି ଆପଣା ଖ ଉପେର ପଡ଼ି
ମଲା। 6 ଏହିରୂ େପ ଶାଉଲ ଓ ତା ର ତିନି ପୁତ୍ର ଓ ତା ର ସମ
ପରିଜନ ଏକାସେ ମେଲ। 7 ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ
ପଳାଇେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ମାେନ ମେଲ, ଏହା
େଦଖି ତଳଭୂ ମି ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକଆପଣାମାନ ନଗରସବୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇେଲ; ତହଁୁ ପେଲ ୀୟମାେନ ଆସି ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ।

8 ଏଥିଉ ାେର ପରଦିନ ପେଲ ୀୟମାେନ ହତ େଲାକମାନ
ସ ାଦି ଫିଟାଇ େନବା ପାଇଁଆସେ , େସମାେନଶାଉଲ ୁ ଓତା ର
ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଗିଲ୍ େବାୟ ପବର୍ ତେର ପଡ଼ିଥିବାର* େଦଖିେଲ। 9 ତହଁୁ
େସମାେନ ତା ର ସ ା ଫିଟାଇ ତା ର ମ କ ଓ ସ ା େନଇ
ଆପଣାମାନ େଦବପ୍ର ତିମାଗଣର ଗୃହକୁ ଓ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ
ସ ାଦ େଦବା ପାଇଁ ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼
ପଠାଇେଲ। 10 ପୁଣି, େସମାେନ ତା ର ସ ା ଆପଣାମାନ େଦବ
ମ ି ରେର ରଖିେଲ ଓ ତା ର ମ କକୁ ଦାେଗାନ୍ ମ ି ରେର ଟାି
େଦେଲ। 11 ଏଉ ାେର ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦୀୟ ସମେ ଶାଉଲ
ପ୍ର ତି ପେଲ ୀୟମାନ କୃତ ସକଳ କମର୍ ର ସ ାଦ ପାଆେ ,
12 ସମ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଉଠି ଶାଉଲ ର ଶରୀର ଓ ତା ର
ପୁତ୍ର ମାନ ଶରୀର ଯାେବଶକୁ େନଇ ଆସି େଲ ଓ ଯାେବଶ
ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ େସମାନ ର ଅି େପାତି ସାତ ଦିନ ଉପବାସ
କେଲ।

13 ଏହିରୂ େପ ଶାଉଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର କୃତ ଆପଣା
ଅବି ତା ସକାଶୁ ମେଲ, କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କେଲ ନାହିଁ; ମଧ୍ୟ େସ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆଠାରୁ ମ ଣା ମାଗି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ପଚାରିେଲନାହିଁ। 14ଏେହତୁ େସତା ୁ ବଧକେଲଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର
ଦାଉଦ ୁ ରାଜ୍ୟ େଦେଲ।

11
ଦାଉଦ ରାଜା ରୂ େପ ଅଭିଷି

* 10:8 ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତୁ ୍ୟ
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1 ଏଥିଉ ାେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ହିେବ୍ର ାଣେର ଦାଉଦ
ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହାଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ ତୁ ର
ଅି ଓ ତୁ ର ମାଂସ। 2 ଗତ ଦିନେର ଶାଉଲ ରାଜା ଥିଲା େବେଳ
ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ବାହାେର ଓ ଭିତେର ଗମନାଗମନ କରାଉଥିଲ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ କହିଅଛି , ‘ତୁ େ
ଆ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁ େ ଆ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକ ର ଅଗ୍ର ଣୀ େହବ।’ ” 3 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ
ପ୍ର ାଚୀନ ହିେବ୍ର ାଣକୁ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ
ହିେବ୍ର ାଣେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େସମାନ ସେ ନିୟମକେଲ;
ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ ହ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ କଥିତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଦାଉଦ ୁ ରାଜାଭିଷି କେଲ।

4ଏଥିଉ ାେରଦାଉଦଓସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯିବୂଷକୁ ଗେଲ; େସହି ସମୟେର େଦଶ ନିବାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାେନ
େସଠାେର ଥିେଲ। 5 ତହିଁେର ଯିବୂଷ ନିବାସୀମାେନ ଦାଉଦ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ଏହି ାନକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ।” ତଥାପି ଦାଉଦ
ସି େୟାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ହ ଗତ କେଲ; ତାହା ଦାଉଦ-ନଗର େହଲା।
6 ଆଉ ଦାଉଦ କହିେଲ, “େଯେକହି ପ୍ର ଥେମ ଯିବୂଷୀୟମାନ ୁ
ଆଘାତ କରିବ, େସ ପ୍ର ଧାନ ଓ େସନାପତି େହବ।” ତହିଁେର
ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବପ୍ର ଥେମଗଲା ଓପ୍ର ଧାନକରାଗଲା। 7 ପୁଣି,
ଦାଉଦ େସହି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼େର ବାସ କେଲ; ଏେହତୁ େଲାକମାେନ
ତାକୁ ଦାଉଦ-ନଗର ନାମ େଦେଲ। 8ଆଉ ଦାଉଦ ଚତୁ ଗେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ମିେ ାଠାରୁ ଚତୁ ଗେର ନଗର ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ପୁଣି,
େଯାୟାବ ନଗରର ଅବଶି ାନ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କେଲ। 9 ତହଁୁ
ଦାଉଦ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ମହାନ େହେଲ; କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ସହ ଥିେଲ।

ଦାଉଦ ପ୍ର ଧାନ ବୀର
10 ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଦାଉଦ ୁ

ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ େଯଉଁମାେନ ତା
ରାଜ୍ୟେର ତା ସେ ଆପଣାମାନ ୁ ବଳବାନ େଦଖାଇଥିେଲ,
ଦାଉଦ ର େସହି ବୀରମାନ ମଧ୍ୟେର ଏମାେନ ପ୍ର ଧାନ।
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11 ଦାଉଦ ର ବୀରମାନ ସଂଖ୍ୟା; ଜେଣ ହକ୍ େମାନୀୟର ପୁତ୍ର
ଯାଶ୍ ବୀୟାମ୍ ତିରିଶ ଜଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା; େସ ତିନି ଶହ
େଲାକ ଉପେର ଆପଣା ବ ର୍ ା ଚଳାଇ ଏକାେବେଳ େସମାନ ୁ ବଧ
କରିଥିଲା।

12 ପୁଣି, ତାହା ଉ ାେର ଅେହାହୀୟ େଦାଦୟର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର, େସ ତିନି ବୀର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା।
13 େସ ପଶଦ ୀମେର ଦାଉଦ ସ େର ଥିଲା, େସଠାେର
ପେଲ ୀୟମାେନ ଯୁ ାେଥର୍ ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ, େସଠାେର
ଯବପୂ ର୍ ଖେ ଭୂ ମି ଥିଲା; ଆଉ େଲାକମାେନ ପେଲ ୀୟମାନ
ସ ୁଖରୁ ପଳାଉଥିେଲ; 14 ଏଥିେର େସମାେନ େସହି ଭୂ ମିଖ
ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ରକ୍ଷା କେଲ ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ବଧ
କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହା ଜୟ ାରା େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ।

15 ଆଉ ତିରିଶ ଜଣ ପ୍ର ଧାନ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ େଶୖଳକୁ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଦୁ ମ ଗୁ ାକୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଗେଲ। େସେତେବେଳ
ପେଲ ୀୟ େସୖନ୍ୟ ରଫାୟୀମ ଉପତ୍ୟକାେର ଛାଉଣି ାପନ
କରିଥିେଲ। 16 ପୁଣି, େସସମୟେର ଦାଉଦ ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ଥିେଲ
ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ର ପ୍ର ହରୀ-େସୖନ୍ୟଦଳ େବଥଲିହିମେର
ଥିେଲ। 17 ଏଥିେର ଦାଉଦ ତୃ ଷା ର୍ େହାଇ କହିେଲ, “ଆଃ,
େକହି େବଥଲିହିମ-ନଗର ାର ନିକଟ କୂପର ଜଳ ପାନ
କରିବାକୁ େମାେତ ଦିଅ ା କି!” 18 ତହିଁେର େସହି ତିନି ବୀର
ପେଲ ୀୟମାନ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେଦଇ ପଶିଯାଇ େବଥଲିହିମ-
ନଗର ାର ନିକଟ କୂପରୁ ଜଳ କାଢ଼ି ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ତାହା
ଆଣିେଲ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତହିଁରୁ ପାନ କରିବାକୁ ସ ତ ନ େହାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତାହା ଢାଳିେଦେଲ, ଆଉ କହିେଲ,
19 “େମାʼ ପରେମ ର ଏପରି କମର୍ କରିବାକୁ େମାେତ ନ େଦଉ ୁ;
ପ୍ର ାଣପଣେର ଗମନକାରୀ ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନ ର କି ମୁଁ ପାନ
କରିବି? କାରଣ େସମାେନ ପ୍ର ାଣପଣେର ତାହା ଆଣିଅଛି ।” ଏଣୁ
େସ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ। ଏହି ସକଳ କମର୍
େସହି ତିନି ବୀର କରିଥିେଲ।
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20 େସହି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟେର େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ
ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା; କାରଣ େସ ତିନି ଶହ େଲାକ ବିରୁ େର ଆପଣା ବ ର୍ ା
ଉଠାଇ େସମାନ ୁ ବଧ କରିଥିଲା; ଏଣୁ େସ ଏହି ତିନି ମଧ୍ୟେର
ନାମ ପାଇଲା। 21 ଏହି ତିନି ମଧ୍ୟେର େସ ଦୁଇ ଜଣ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକମଯର୍ ୍ୟାଦାପ ଥିଲା ଓ େସମାନ ର େସନାପତି େହଲା;ତଥାପି
େସ ପ୍ର ଥମ ତିନି ଜଣ ତୁ ଲ୍ୟ ନ ଥିଲା।

22 ପରାକ୍ର ା କମର୍ କାରୀ କବ୍ େସଲୀୟ ଏକ ବିକ୍ର ମୀ ପୁରୁ ଷର
େପୗତ୍ର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର େଯ ବନାୟ, େସ େମାୟାବୀୟ
ଅରୀେୟଲର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ୁ ବଧକଲା;ମଧ୍ୟ େସ ହିମପାତସମୟେର
ଯାଇ ଗ ର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସି ଂହକୁ ବଧ କଲା। 23ଆହୁ ରି େସ ପା
ହାତ ଦୀଘର୍ ବୃହତକାୟ ଏକ ମିସରୀୟ ପୁରୁ ଷକୁ ବଧ କଲା; େସହି
ମିସରୀୟ ହ େର ତ ୀର ନରାଜ ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ ବ ର୍ ା ଥିଲା; ପୁଣି,
ବନାୟ ଏକ ଯି େନଇଯାଇ େସହି ମିସରୀୟର ହ ରୁ ବ ର୍ ା
ଛଡ଼ାଇ ତାହାରି ବ ର୍ ାେର ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 24 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର
ବନାୟ ଏହିସବୁ କମର୍ କଲା, ଏଣୁ େସ ଏହି ତିନି ବୀର ମଧ୍ୟେର
ନାମ ପାଇଲା। 25 େଦଖ, େସ ତିରିଶ ଜଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ମଯର୍ ୍ୟାଦାପ ଥିଲା, ତଥାପି େସ ପ୍ର ଥମ ତିନି ଜଣ ତୁ ଲ୍ୟ ନ ଥିଲା;
ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ଆପଣା ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ଉପେର ନିଯୁ କେଲ।

26 ଆହୁ ରି େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଏହି ବୀରମାେନ ଥିେଲ; ଯଥା,
େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା ଅସାେହଲ, େବଥଲିହିମ େଦାଦୟର ପୁତ୍ର
ଇଲ୍ ହାନନ୍ ; 27 ହେରାରୀୟ ଶେ ାତ୍ , ପେଲାନୀୟ େହଲସ୍ ,
28 ତେକାୟୀୟ ଇକ୍ େକଶର ପୁତ୍ର ଈରା, ଅନାେଥାତୀୟ
ଅବୀେୟଷର; 29 ହୂ ଶାତୀୟ ସି ଖୟ, ଅେହାହୀୟ ଈଲୟ;
30 ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ, ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ୍ର େହଲଦ୍ ;
31 ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ଗିବୀୟା ନିବାସୀ ରୀବୟର ପୁତ୍ର
ଇ ୟ, ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ; 32 ଗାଶ୍ -ନଦୀତୀର ନିବାସୀ
ହୂ ରୟ, ଅବର୍ ତୀୟ ଅବୀେୟଲ; 33 ବାହାରୁ ମୀୟ ଅ ାବତ୍ ,
ଶାଲ୍ େବାନୀୟ ଇଲୀୟହବା; 34 ଗିେଷାନୀୟ ହାେଷମ୍ ର ପୁତ୍ର ଗଣ,
ହରାରୀୟ ଶାଗିର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ; 35 ହରାରୀୟ ସାଖରର ପୁତ୍ର
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ଅହୀୟାମ, ଊରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଫାଲ; 36 ମେଖରାତୀୟ େହଫର,
ପେଲାନୀୟ ଅହୀୟ; 37 କମ ଲୀୟ ହିଷ୍ର ୟ, ଇଷ୍ ବୟର ପୁତ୍ର
ନାରୟ; 38 ନାଥନର ଭ୍ର ାତା େଯାେୟଲ, ହଗି୍ର ର ପୁତ୍ର ମିଭର;
39 ଅେ ାନୀୟ େସଲକ୍ , ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବର ଅ ବାହକ
େବେରାତୀୟ ନହରୟ; 40 ଯିତ୍ର ୀୟ ଈରା ଓ ଗାେରବ୍ ; 41 ହି ୀୟ
ଊରୀୟ, ଅହଲୟର ପୁତ୍ର ସାବଦ୍ , 42 ରୁ େବନୀୟ ଶୀଷାର ପୁତ୍ର
ଅଦୀନା, ଏ ରୁ େବନୀୟମାନ ର ଜେଣ ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା ଓ ତାହା ସେ
ତିରିଶ ଜଣ ଥିେଲ; 43 ମାଖାର ପୁତ୍ର ହାନନ୍ , ମି ୀୟ େଯାଶାଫଟ୍ ;
44ଅ ାେରାତୀୟ ଉଷୀଅ; ଅେରାେୟରୀୟ େହାଥମ୍ ର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ ଓ
ଯିୟୀେୟଲ୍ ; 45 ଶିମି୍ର ର ପୁତ୍ର ଯିଦୀେୟଲ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ତୀଷୀୟ
େଯାହା; 46 ମହବୀୟ, ଇଲୀେୟଲ୍ , ଇଲ୍ ନାମର ପୁତ୍ର ଯିରୀବୟ ଓ
େଯାଶବୀୟ, ଆଉ େମାୟାବୀୟ ଯି ା; 47ଇଲୀେୟଲ୍ , ଓେବଦ୍ ଓ
ମେସାବାୟୀୟ ଯାସୀେୟଲ୍ ।

12
ଦାଉଦ ଅନୁଗାମୀ ପରାକ୍ର ମୀ େସୖନ୍ୟ

1 େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦ କୀଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଶାଉଲ ର ଭୟେର
ଆପଣାକୁ ରୁ କରିଥିେଲ, େସହି ସମୟେର ଏହି େଲାକମାେନ
ସି କ୍ଲ ଗ୍ କୁ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ; େସମାେନ ଯୁ େର ତା ର
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବୀରମାନ ମଧ୍ୟେର ଗଣିତ ଥିେଲ। 2 େସମାେନ
ଧନୁ ର୍ ାରୀ, ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ଉଭୟ ହ େର ଛାଟିଣୀ-ପ୍ର ର
ଓ ଧନୁରୁ ତୀର େକ୍ଷପଣ କରିବାେର ନିପୁଣ ଥିେଲ; େସମାେନ
ଶାଉଲ ର ଜ୍ଞାତି ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକ ଥିେଲ। 3 େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଅହୀେୟଷର, ତହିଁ ଉ ାେର େଯାୟାଶ୍ ,
ଏମାେନ ଗିବୀୟାଥୀୟଶମାୟର ପୁତ୍ର ; ଅ ାବତ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିଷୀେୟଲ୍ ,
େପଲଟ୍ , ଅନାେଥାତୀୟ ବରାଖା ଓ େଯହୂ ; 4 ପୁଣି, ଗିବୀେୟାନୀୟ
ଯିଶ୍ମ ୟୀୟ, େସ ତିରିଶ ଜଣ ମଧ୍ୟେର ଗଣିତ ବୀର ଓ ତିରିଶ
ଜଣ ଉପେର ନିଯୁ ;ଆଉ ଯିରିମୀୟ,ଯହସୀେୟଲ, େଯାହାନନ୍ ,
ଗେଦରାଥୀୟ େଯାଷାବଦ୍ ; 5ଇଲିୟଷୟ, ଯିେରେମାତ୍ , ବାଲୀୟା,
େଶମରୀୟ, ହରୂ ଫୀୟ ଶଫଟୀୟ; 6 େକାରହୀୟ ଇଲ୍ କାନା,
ଯିଶୀୟ, ଅସେରଲ୍ , େଯାେୟଷର୍ , ଯାଶ୍ ବୀୟାମ୍ ; 7 ଆଉ
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ଗେଦାର ନିବାସୀ ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର େଯାେୟଲା ଓ ସବଦୀୟ।
8 ଆଉ ଗାଦୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକ ପୃଥକ େହାଇ
ପ୍ର ା ରି ତ ଦୁଗର୍ - ାନକୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ; େସମାେନ
ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ, ଢାଲ ଓ ବ ର୍ ାଧାରୀ, ଯୁ ାେଥର୍ ଶିକି୍ଷତ େଲାକ;
େସମାନ ମୁଖସି ଂହ-ମୁଖତୁ ଲ୍ୟଓ େସମାେନପବର୍ ତ ହରିଣତୁ ଲ୍ୟ
ଦତଗାମୀ। 9ପ୍ର ଥମ ଏସର୍ , ି ତୀୟ ଓବଦୀୟ, ତୃ ତୀୟ ଇଲୀୟାବ୍ ,
10 ଚତୁ ଥର୍ ମିଶ୍ମ ା, ପ ମ ଯିରିମୀୟ, 11 ଷ ଅ ୟ, ସ ମ
ଇଲୀେୟଲ୍ ; 12 ଅ ମ େଯାହାନନ୍ , ନବମ ଇଲ୍ସ ାବଦ୍ ; 13 ଦଶମ
ଯିରିମୀୟ, ଏକାଦଶ ମଗ୍ ବ ୟ। 14 ଗାଦ୍ ର ଏହି ସ ାନମାେନ
େସନାପତି ଥିେଲ, ଏମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଜଣ କୁ୍ଷଦ୍ର , େସ ଏକ
ଶତ େଲାକର ଓ େଯ ମହାନ, େସ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକର ସମାନ
ଥିଲା। 15 ଏମାେନ ପ୍ର ଥମ ମାସେର ଯ ର୍ ନର ଜଳ ସମ ତୀର
ଉପେର ଉ ୁଳିବା ସମୟେର ନଦୀ ପାର େହାଇ ଯାଇଥିେଲ; ଆଉ
େସମାେନ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହର ପୂବର୍ ଓ ପି ମ ଦିଗ ନିବାସୀମାନ ୁ
ତଡ଼ି େଦଇଥିେଲ। 16ଆହୁ ରି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତ େଲାକ ଦୁଗର୍ - ାନକୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ।
17 ତହିଁେର ଦାଉଦ େସମାନ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଉ ର
କରି କହିେଲ, “ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ନିବ େରାଧ ଭାବେର େମାହର
ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ଥାଅ, େତେବ େମାହର
ଅ ଃକରଣ ତୁ ମାନ ଠାେର ସଂଯୁ େହବ; ମାତ୍ର େମାʼ ହ େର
େକୗଣସି େଦୗରା ୍ୟନ ଥିେଲେହଁଯଦିତୁ େ ମାେନେମାʼଶତମାନ
ହ େର େମାେତ ସମପର୍ ଣ କରିବାକୁ ଆସି ଥାଅ, େତେବ ଆ ମାନ
ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ତାହା େଦଖ ୁ ଓ ଅନୁେଯାଗ କର ୁ।”
18େସେତେବେଳ ତିରିଶ ଜଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଅମାସୟଉପେର
ଆ ା ଅଧି ାନ କରେ , େସ କହିଲା,
“େହ ଦାଉଦ, ଆେ ମାେନ ତୁ ର,
େହ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର , ଆେ ମାେନ ତୁ ର ପକ୍ଷ;
ତୁ ରମ ଳେହଉ,ମ ଳେହଉଓତୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନ ର

ମ ଳ େହଉ;
କାରଣ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରି ।”
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ତହଁୁ ଦାଉଦ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରି େସନାଦଳ ଉପେର
େସମାନ ୁ େସନାପତି କେଲ। 19 ଦାଉଦ ପେଲ ୀୟମାନ
ସହିତ ଶାଉଲ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି ବା େବେଳ
ମନଃଶିୟମାନ ର େକେତକ େଲାକ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ର ପକ୍ଷ
େହେଲ, ମାତ୍ର େସମାନ େଦଇ େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ େନାହିଲା;
କାରଣପେଲ ୀୟମାନ ଅଧିପତିମାେନମ ଣା କରି ତା ୁ ବିଦାୟ
େଦଇ କହିେଲ, “େସ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଶାଉଲ ର ପକ୍ଷ େହାଇ
ଆ ମାନ ମ କକୁ ସ ଟେର ପକାଇବ।” 20 ଦାଉଦ ସି କ୍ଲ ଗ୍ କୁ
ଯିବା େବେଳ ମନଃଶି ସ ୀୟ ଅଦ୍ନ ହ, େଯାଷାବଦ୍ , ଯିଦୀେୟଲ,
ମୀଖାେୟଲ, େଯାଷାବଦ୍ , ଇଲୀହୂ ଓ ସି ଥୟ, ଏହି ମନଃଶି-
ବଂଶୀୟ ସହସ୍ର ପତିମାେନ ତା ର ପକ୍ଷ େହେଲ। 21ଆଉ େସମାେନ
ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ବିରୁ େର ଦାଉଦ ର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ; କାରଣ
େସମାେନ ସମେ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ପୁରୁ ଷ ଓ େସନାପତି ଥିେଲ।
22 ଦିନକୁ ଦିନ େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି େଲ,
ତହିଁେର ପରେମ ର େସୖନ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ମହାେସୖନ୍ୟ େହଲା।

23 ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଶାଉଲ ର ରାଜ୍ୟ ଦାଉଦ ୁ
ସମପର୍ ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁ ାେଥର୍ ସସ େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ହିେବ୍ର ାଣକୁ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ, େସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଏହି।
24 ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଢାଲ ଓ ବ ର୍ ାଧାରୀ, ଯୁ ାେଥର୍
ସସ ଛଅ ହଜାର ଆଠ ଶହ ଜଣ। 25 ଶିମୀେୟାନ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ଯୁ ାେଥର୍ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ସାତ ହଜାର ଏକ ଶହ ଜଣ।
26 େଲବୀ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ହଜାର ଛଅ ଶହ ଜଣ। 27 ପୁଣି,
ଯିେହାୟାଦା ହାେରାଣ-ବଂଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହା ସେ ତିନି
ହଜାରସାତଶହ େଲାକ ଥିେଲ। 28ଆଉସାେଦାକଏକ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ
ଯୁବା େଲାକ ଥିଲା ଓ ତାହାର ପିତୃ ବଂଶର ବାଇଶ ଜଣ େସନାପତି
ଥିେଲ। 29 ଶାଉଲ ର ଜ୍ଞାତି ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି
ହଜାର େଲାକ;କାରଣେସହିସମୟପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ରଅଧିକାଂଶ
େଲାକ ଶାଉଲ ବଂଶର ବଶତା ୀକାର କେଲ। 30 ଇଫ୍ର ୟିମ-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ଆଠ ଶହ େଲାକ, ଏମାେନ
ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶେର ବିଖ୍ୟାତ େଲାକ
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ଥିେଲ। 31 ପୁଣି, ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶରୁ ଅଠର ହଜାର େଲାକ,
ଏମାେନ ଦାଉଦ ୁ ରାଜା କରିବା ଲାଗି ମେନାନୀତ େଲାକ ନାମେର
ନି େହାଇଥିେଲ। 32ଆଉଇଷାଖର-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ
ଶହ ପ୍ର ଧାନ େଲାକ, ଏମାେନ କାଳଜ୍ଞ,ଇସ୍ର ାଏଲର କି କ ର୍ ବ୍ୟ, ତାହା
ଜାଣିେଲ; ଆଉ େସମାନ ଭ୍ର ାତା ସମେ େସମାନ ଆଜ୍ଞାବହ
ଥିେଲ। 33 ସବୂଲୂନ ମଧ୍ୟରୁ େସୖନ୍ୟଦଳେର ଗମନେଯାଗ୍ୟ ଓ
ସବର୍ ପ୍ର କାର ଯୁ ା େନଇ ଯୁ ସଜାଇବାକୁ ସମଥର୍ ପଚାଶ ହଜାର
େଲାକ ଥିେଲ; େସମାେନ ଯୁ ସଜାଇପାରିେଲଓ ି ମନା ନ ଥିେଲ।
34 ପୁଣି, ନ ାଲି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହଜାର େସନାପତି ଓ େସମାନ
ସେ ଢାଲ ଓ ବ ର୍ ାଧାରୀ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ।
35ଆଉ ଦାନୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁ ସଜାଇବାକୁ ସମଥର୍ ଅଠାଇଶ
ହଜାର ଛଅଶହ େଲାକ ଥିେଲ। 36ଆେଶରମଧ୍ୟରୁ େସୖନ୍ୟଦଳେର
ଗମନେଯାଗ୍ୟ, ଯୁ ସଜାଇବାକୁ ସମଥର୍ ଚାଳିଶ ହଜାର େଲାକ।
37ଆଉଯ ର୍ ନର ଅନ୍ୟ ପାରିି ତ ରୁ େବନୀୟ,ଗାଦୀୟ ଓମନଃଶିର
ଅ ର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁ ାେଥର୍ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଅ ଧାରୀ ଏକ ଲକ୍ଷ
େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େଲାକ।

38 ଯୁ ସଜାଇବାକୁ ସମଥର୍ ଏହି ସକଳ େଯା ା ସ ୂ ର୍
ଅ ଃକରଣସହିତଦାଉଦ ୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲଉପେରରାଜା କରିବା
ପାଇଁ ହିେବ୍ର ାଣକୁ ଆସି େଲ; ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ସମେ
ଦାଉଦ ୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକଚି େହେଲ। 39ଆଉ େସମାେନ
ଦାଉଦ ସେ ତିନି ଦିନ େଭାଜନପାନ କରି େସଠାେର ରହିେଲ;
କାରଣ େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େସମାନ ନିମେ ଆେୟାଜନ
କରିଥିେଲ। 40 ଆହୁ ରି ଇଷାଖର, ସବୂଲୂନ ଓ ନ ାଲି ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େଲାକମାେନ ଗ ର୍ ଭ, ଉ , ଖଚର ଓ
ବଳଦ ପୃ େର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସୂଜିର ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଡିି ରି ଚି ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପ ା, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ ଆଣିେଲ, ଆହୁ ରି ବଳଦ ଓ େମଷ
ବହୁ ଳ ରୂ େପ ଆଣିେଲ; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆନ େହଲା।

13
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କିରୀୟଥ୍ ଯୀୟାରୀମଠାରୁ ନିୟମ-ସି ୁ କର ଆଗମନ
1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ସହସ୍ର ପତିମାନ ର, ଶତପତିମାନ ର

ଓ ସମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହିତ ମ ଣା କେଲ। 2 ଆଉ ଦାଉଦ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତୁ ମାନ ୁ ଉ ମ
େଦଖାଯାଏ ଓ ଯଦି ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଆଡ଼ୁ ହୁ ଏ, େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ପ୍ର େଦଶେର ଆ ମାନ
ଅବଶି ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ େସମାନ ସେ ଆପଣା ଆପଣା ତଳିଭୂ ମି-
ବିଶି ନଗରେର ବାସକାରୀ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ
େଯପରି ଆ ମାନ ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ ହୁ ଅି , ଏନିମେ ଆସ,
ଆେ ମାେନ ସବର୍ ତ୍ର େସମାନ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଉ। 3 ପୁଣି,
ଆ ମାନ ପରେମ ର ସି ୁ କ ପୁନବର୍ ାର ଆ ମାନ ନିକଟକୁ
ଆଣୁ;କାରଣଶାଉଲ ସମୟେରଆେ ମାେନତହିଁରଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରି ନାହଁୁ ।” 4ତହିଁେର ସମଗ୍ର ସମାଜ େସହିପରି କରିେବ େବାଲି
କହିେଲ; କାରଣ ସକଳ େଲାକ ଦୃି େର ତାହା ଯଥାଥର୍ େବାଧ
େହଲା।

ଉଷ ଏବଂ ପରେମ ର ସି ୁ କ
5 ତହଁୁ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ରୁ ପରେମ ର ସି ୁ କ ଆଣିବା

ନିମେ ଦାଉଦ ମିସରର ଶୀେୟାର ନଦୀଠାରୁ ହମାତର ପ୍ର େବଶ
ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଏକତ୍ର କେଲ। 6ଆଉ କିରୂ ବଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଉପବି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ପରେମ ର
ସି ୁ କକୁ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିକାର ବାଲାରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , କିରୀୟଥ୍ -
ଯିୟାରୀମ୍ ରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େସହି ାନକୁ
ଗେଲ। 7 ପୁଣି, େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୂତନ ଶଗଡ଼େର ପରେମ ର
ସି ୁ କକୁ ଅବୀନାଦବର ଗୃହରୁ ବାହାର କରି େବାହି ଆଣିେଲ; ଆଉ
ଉଷ ଓ ଅହୀେୟା ଶଗଡ଼ ଚଳାଇେଲ। 8 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେରସମ ଶି ସହିତଗାୟନକରି
ବୀଣା ଓ େନବଲ ଓ ଦାରା ଓ କରତାଳ ଓ ତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ।

9 ଆଉ େସମାେନ କୀେଦାନ୍ ନାମକ ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନେର
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ବଳଦମାେନ ଅମଣା େହବାରୁ ଉଷ ହ ବି ାର
କରି ସି ୁ କ ଧରିଲା। 10 େସେତେବେଳ ଉଷ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
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େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା ଓ ସି ୁ କ ପ୍ର ତି ହ ବି ାର କରିବା ସକାଶୁ
େସ ତାହାକୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହଁୁ େସ େସଠାେର ପରେମ ର
ସାକ୍ଷାତେର ମଲା। 11 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଷକୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବାରୁ
ଦାଉଦ ଅସ ୁ େହେଲ; ଏଣୁ େସ େସହି ାନର ନାମ “େପରସ-
ଉଷ” ରଖିେଲ; ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ନାମ ଅଛି। 12 ଆଉ ଦାଉଦ
େସହି ଦିନପରେମ ର ବିଷୟେରଭୟପାଇକହିେଲ, “ମୁଁ କିପରି
ପରେମ ର ସି ୁ କ େମାʼ ନିକଟକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବି?” 13 ତହଁୁ
ଦାଉଦ ଦାଉଦ-ନଗରକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ସି ୁ କ ଆଣିେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ତାହା େନଇ ପଥପା ର୍ ଗାଥୀୟ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ଗୃହେର
ରଖିେଲ। 14 ତହିଁେର ପରେମ ର ସି ୁ କ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର
ପରିବାର ସହିତ ତାହାର ଗୃହେର ତିନି ମାସ ରହିଲା; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ଗୃହକୁ ଓ ତାହାର ସବର୍ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।

14
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଦାଉଦ କାଯର୍ ୍ୟ

1ଏଥିଉ ାେର େସାରରରାଜା ହୂ ରମ୍ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ
ଓ ତା ପାଇଁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଏରସ କା ଓ ରାଜମି ୀ ଓ
ବେଢ଼ଇମାନ ୁ ପଠାଇଲା। 2 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ଦାଉଦ ୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜପଦେର ି ର କେଲ, ଏହା େସ ବୁଝିେଲ, କାରଣ
ତାହା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ସକାଶୁ ତା ର ରାଜ୍ୟ ଉ ତିପ୍ର ା
େହାଇଥିଲା।

3 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆହୁ ରି ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ
କେଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ ର ଆହୁ ରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ।
4 ଯିରୂ ଶାଲମେରତା ର େଯଉଁ େଯଉଁସ ାନଜନି୍ମ େଲ, େସମାନ ର
ନାମ; ଶ ୂୟ, େଶାବବ୍ , ନାଥନ, ଶେଲାମନ, 5 ୟିଭର, ଇଲୀଶୂୟ,
ଇେ ଲଟ୍ , 6 େନାଗହ, େନଫଗ୍ , ଯାଫୀୟ, 7 ଇଲୀଶାମା,
ବୀଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲଟ୍ ।

ପେଲ ୀୟ ଉପେର ବିଜୟ
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8 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭିଷି
େହାଇଅଛି , ଏହା ପେଲ ୀୟମାେନ ଶୁଣେ , ସମ ପେଲ ୀୟ
େଲାକ ଦାଉଦ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ
ତାହା ଶୁଣି େସମାନ ବିରୁ େର ବାହାରିେଲ। 9 ଏହି ସମୟେର
ପେଲ ୀୟମାେନ ରଫାୟୀମ ତଳଭୂ ମିେର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିେଲ।
10 ଏଥିେର ଦାଉଦ ପରେମ ର ୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ମୁଁ କʼଣ
ପେଲ ୀୟମାନ ବିରୁ େର ଉଠି ଯିବି? ତୁ େ କʼଣ େସମାନ ୁ
େମାʼ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ?” ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ
କହିେଲ, “ଉଠିଯାଅ, କାରଣ ଆେ େସମାନ ୁ ତୁ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିବା।” 11 ତହଁୁ େସମାେନ ବାଲ୍ -ପରାସୀମ୍ କୁ ଆସେ ,
ଦାଉଦ େସଠାେର େସମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର ଦାଉଦ
କହିେଲ, “ପରେମ ର େମାʼ ହ େର େମାହର ଶତମାନ ୁ ଜଳ
ାରା େସତୁ ଭ ତୁ ଲ୍ୟ ଭ କରିଅଛି ।” ଏେହତୁ େସମାେନ

େସହି ାନର ନାମ “ବାଲ୍ -ପରାସୀମ୍ ” ରଖିେଲ। 12ଆଉ େସଠାେର
େସମାେନ ଆପଣାମାନ େଦବତାମାନ ୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ; ପୁଣି,
ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞା କରେ , େସହି ସବୁ ଅି େର ଦ କରାଗଲା।

13 ଏଥିଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାେନ ପୁନବର୍ ାର ତଳିଭୂ ମିେର
ଚଢ଼ାଉ କେଲ। 14 ତହିଁେର ଦାଉଦ ପରେମ ର ୁ ପୁନବର୍ ାର
ପଚାରେ , ପରେମ ର ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େସମାନ ପ ାତ୍ 
ଯାଅ ନାହିଁ; େସମାନ ନିକଟରୁ େଫରିଯାଇ ତୂ ତ ବୃକ୍ଷ ସ ୁଖେର
େସମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କର। 15 ପୁଣି, ତୁ େ ତୂ ତ ବୃକ୍ଷ େତାଟା
ଉପେର େସୖନ୍ୟଗମନର ଶ ଶୁଣିେଲ, ଯୁ କୁ ବାହାରିବ; କାରଣ
ପରେମ ର ପେଲ ୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ
ତୁ ସ ୁଖେର ଅଗ୍ର ସର େହେବ।” 16 ତହିଁେର ପରେମ ର
େଯପରି ଆଜ୍ଞା କେଲ, ଦାଉଦ େସହିପରି କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ
ଗିବୀେୟାନ୍ ଠାରୁ େଗଷର ପଯର୍ ୍ୟ ପେଲ ୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ
ଆଘାତ କେଲ। 17 ତହିଁେର ଦାଉଦ ର ସୁଖ୍ୟାତି ସବର୍ େଦଶେର
ବ୍ୟାପିଗଲା; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସବୁ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତା ବିଷୟେର
ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ।
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15
ଯିରୂ ଶାଲମେର ନିୟମ-ସି ୁ କ

1 ଆହୁ ରି ଦାଉଦ ଆପଣା ପାଇଁ ଦାଉଦ ନଗେର ଅେନକ ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ଆଉ ପରେମ ର ସି ୁ କ ପାଇଁ ଏକ ାନ
ପ୍ର ୁତ କରି ତହିଁ ପାଇଁ ଏକ ତ ୁ ାପନ କେଲ। 2 େସହି
ସମୟେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “େଲବୀୟମାନ ଛଡ଼ା ଆଉ
େକହି ପରେମ ର ସି ୁ କ େବାହିବା କ ର୍ ବ୍ୟ ନୁେହଁ; କାରଣ
ପରେମ ର ସି ୁ କ େବାହିବା ପାଇଁ ଓ ଚିରକାଳ ତାହା ର
ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛି ।” 3 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ନିମେ ଦାଉଦ
େଯଉଁ ାନ ପ୍ର ୁତ କରିଥିେଲ, େସହି ାନକୁ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ
େସ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତ୍ର କେଲ। 4 ଆଉ
ଦାଉଦ ହାେରାଣ-ସ ାନଗଣକୁ ଓ େଲବୀୟମାନ ୁ ଏକତ୍ର କେଲ।
5 କହାତ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଊରୀେୟଲ ପ୍ର ଧାନ ଓ ତାହାର

ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ;
6ମରାରି-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅସାୟ ପ୍ର ଧାନ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ

ଦୁଇ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ;
7 େଗେଶର୍ ାମ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯାେୟଲ ପ୍ର ଧାନ ଓ ତାହାର

ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଏକ ଶହ ତିରିଶ ଜଣ;
8 ଇଲୀଶାଫନ୍ -ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଶମୟୀୟ ପ୍ର ଧାନ ଓ ତାହାର

ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଦୁଇ ଶହ ଜଣ;
9 ହିେବ୍ର ାଣ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଇଲୀେୟଲ୍ ପ୍ର ଧାନ ଓ ତାହାର

ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଅଶୀ ଜଣ;
10ଉଷୀେୟଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅ ୀନାଦବ ପ୍ର ଧାନ ଓ ତାହାର

ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ।
11 ପୁଣି, ଦାଉଦ ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନ ୁ ଓ

େଲବୀୟମାନ ୁ , ଊରୀେୟଲକୁ, ଅସାୟକୁ ଓ େଯାେୟଲକୁ,
ଶମୟୀୟକୁ ଓ ଇଲୀେୟଲ୍ କୁ ଓ ଅ ୀନାଦବକୁ ଡାକି କହିେଲ,
12 “ତୁ େ ମାେନ େଲବୀୟମାନ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ; ମୁଁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ନିମେ େଯଉଁ ାନ
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ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି, େସହି ାନକୁ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ
ଓ ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଉଭୟ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର।”
13 କାରଣ ପ୍ର ଥମ ଥର ତୁ େ ମାେନ ତାହା ନ େବାହିବାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ, େଯଣୁ
ଆେ ମାେନ ବିଧିମେତ ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ ନ କଲୁ। 14 ତହଁୁ
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଆଣିବା ନିମେ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କେଲ।
15 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ େମାଶା େଯପରି ଆଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େଲବୀୟ ସ ାନମାେନ ପରେମ ର
ସି ୁ କକୁ ତହିଁର ସା ୀ ାରା ଆପଣା ଆପଣା କା େର
େବାହିେଲ।

16 ଆଉ ଦାଉଦ େଲବୀୟମାନ ର ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ୁ କହିେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଗାୟକ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ େନବଲ ଓ ବୀଣା
ଓ କରତାଳ, ବାଦ୍ୟଯ େନଇ ଉ ରେର ଆନ ନି କରିବା
ପାଇଁ ନିଯୁ କର। 17ତହିଁେର େଲବୀୟମାେନ େଯାେୟଲର ପୁତ୍ର
େହମନକୁ ନିଯୁ କେଲ, ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େବରିଖୀୟର
ପୁତ୍ର ଆସଫକୁ ଓ େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମରାରି-ସ ାନମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କୁଶାୟାର ପୁତ୍ର ଏଥନ୍ କୁ; 18 ଆଉ େସମାନ ସେ
େସମାନ ି ତୀୟ ପଦ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଜିଖରୀୟକୁ,
େବନ୍ କୁ, ଯାସୀେୟଲକୁ, ଶମୀରାେମାତ୍  କୁ, ଯିହୀେୟଲକୁ,
ଉି କୁ, ଇଲୀୟାବ୍ କୁ, ବନାୟକୁ, ମାେସୟକୁ, ମ ଥୀୟକୁ,
ଇଲୀଫେଲହୁ କୁ, ମିକ୍ େନୟକୁ, ାରପାଳ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମକୁ
ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍ କୁ ନିଯୁ କେଲ। 19 ଏହିରୂ େପ େହମନ, ଆସଫ
ଓ ଏଥନ୍ ଗାୟକମାେନ ପି ଳର କରତାଳ େନଇ ଉ ନି
କରିବା ପାଇଁ; 20 ଆଉ ଜିଖରୀୟ, ଅସୀେୟଲ, ଶମୀରାେମାତ୍ ,
ଯିହୀେୟଲ, ଉି , ଇଲୀୟାବ୍ , ମାେସୟ ଓ ବନାୟ େନବଲ
େନଇ ଅଲାେମାତ୍ ର ବଜାଇବା ପାଇଁ; 21 ପୁଣି, ମ ଥୀୟ,
ଇଲୀଫେଲହୁ , ମିକ୍ େନୟ, ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମ, ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ
ଅସସୀୟ ବୀଣା ବଜାଇ ଶିମିନୀତ୍ ରେର ଆର କରିବା ପାଇଁ
ନିଯୁ େହେଲ। 22 ପୁଣି, େଲବୀୟମାନ ର ପ୍ର ଧାନ କନନୀୟ ଗାନ
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ବିଷୟେର ନିଯୁ େହଲା, େସ ନିପୁଣ ଥିବାରୁ ଗାନ ଶିଖାଇଲା।
23 ଆଉ େବରିଖୀୟ ଓ ଇଲ୍ କାନା ସି ୁ କର ାରରକ୍ଷକ େହେଲ।
24 ପୁଣି, ଶବନୀୟ, େଯାଶାଫଟ୍ , ନଥେନଲ, ଅମାସୟ, ଜିଖରୀୟ,
ବନାୟ ଓ ଇଲୀେୟଜର ଯାଜକମାେନ ପରେମ ର ସି ୁ କ
ସ ୁଖେର ତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ; ଆଉ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମ ଓ ଯିହୀୟ
ସି ୁ କର ାରରକ୍ଷକ େହେଲ। 25 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ସହସ୍ର ପତିମାେନ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ଗୃହରୁ
ଆନ ପୂବର୍ କ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ଆଣିବାକୁ ଗେଲ;
26 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ବହିେଲ,
ପରେମ ର େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କରେ , େସମାେନ ସାତ ବଳଦ
ଓ ସାତ େମଷ ବଳିଦାନ କେଲ। 27 ଆଉ ଦାଉଦ, ସି ୁ କ-ବାହକ
େଲବୀୟମାେନ, ଗାୟକମାେନ, ଗାୟକମାନ ସହିତ ଗୀତ-
ଶିକ୍ଷକ କନନୀୟ, ସମେ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବ ର େଚାଗା ପି ି ଥିେଲ;
ଆଉ ଦାଉଦ ର େଦହେର ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବ ର ଏେଫାଦ ଥିଲା।
28 ଏହିରୂ େପ ଉ ରେର ଜୟ ନି କରି ଶି ା, ତୂ ରୀ, କରତାଳ,
େନବଲ ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-
ସି ୁ କ ଆଣିେଲ। 29 ପୁଣି, ଦାଉଦ-ନଗରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-
ସି ୁ କ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଶାଉଲ କନ୍ୟା ମୀଖଲ ଝରକା ବାେଟ
ଅନାଇ ଦାଉଦ ରାଜା ୁ ନୃତ୍ୟ ଓ ଆନ କରିବାର େଦଖିଲା,
ତହିଁେର େସ ମେନ ମେନ ତା ୁ ତୁ କଲା।

16
ତ ୁ ମଧ୍ୟେର ନିୟମ-ସି ୁ କ

1 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ପରେମ ର ସି ୁ କ ଭିତରକୁ ଆଣି,
ଦାଉଦ ତହିଁ ନିମେ େଯଉଁ ତ ୁ ାପନ କରିଥିେଲ, ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଦାଉଦ
େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାର ସମା କଲା
ଉ ାେର େସସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର େଲାକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।
3ଆଉେସଇସ୍ର ାଏଲରପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ, ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ପ୍ର ତି ଜଣ ୁ
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ଏକ ଏକ ରୁ ଟି, ମାଂସର ଏକ ଏକ ଅଂଶ, ଏକ ଏକ ଖ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଚି
ପରିେବଷଣ କେଲ।

4ଏଉ ାେରେସସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ସ ୁଖେରପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା
ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର ୁ ରଣ ଓଧନ୍ୟବାଦ ଓ
ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ପାଇଁ େକେତକ େଲବୀୟ େଲାକ ୁ ନିଯୁ କେଲ।
5 େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଆସଫ ପ୍ର ଧାନ, ି ତୀୟ ଜିଖରୀୟ, ଆଉ
ଯୀୟେୟଲ, ଶମୀରାେମାତ୍ , ଯିହୀେୟଲ, ମ ଥୀୟ, ଇଲୀୟାବ୍ ,
ବନାୟ, ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମ ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍ ପରେମ ର ନିୟମ-
ସି ୁ କ ସ ୁଖେର େନବଲ, ବୀଣା ଓ ଆସଫ ଉ ନିର କରତାଳ;
6 ଆଉ ବନାୟ ଓ ଯହସୀେୟଲ ଯାଜକମାେନ ତୂ ରୀ ନିତ୍ୟ
ବଜାଇେଲ।

7 ଆଉ େସହି ଦିନ ଦାଉଦ ପ୍ର ଥେମ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାର ଭାର ଆସଫ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ହ େର
ସମପର୍ ଣ କେଲ।

ଦାଉଦ ପ୍ର ଶଂସାର ଗୀତି
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତାହା ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର;
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା କି୍ର ୟାସକଳ ଜଣାଅ।
9 ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର, ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା

ଗାନ କର;
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ସକଳ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ବିଷୟେର

କେଥାପକଥନ କର।
10ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପବିତ୍ର ନାମେର ଦପର୍ କର;
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , େସମାନ ଚି

ଆନ ି ତ େହଉ।
11ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଓ ତାହା ଶି ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର,
ସବର୍ ଦା ତାହା ମୁଖର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର।
12 େହ ତାହା ଦାସ ଇସ୍ର ାଏଲର ବଂଶ,
େହ ଯାକୁବର ସ ାନଗଣ, ତାହା ର ମେନାନୀତ େଲାକ,
13ତୁ େ ମାେନ ତାହା କୃତ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା,
ତାହା ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ ଓ ତାହା ମୁଖନିଗର୍ ତ ଶାସନସକଳ ରଣ

କର।



ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 16:14 xlvi ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 16:27

14 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟି ;
ତାହା ର ଶାସନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ପ୍ର ଚଳିତ ଅଛି।
15ତାହା ନିୟମ ଚିରକାଳ ରଣ କର,
େସହି ବାକ୍ୟ େସ ସହସ୍ର ପୁରୁ ଷ-ପର ରା ପ୍ର ତି ଆେଦଶ କରିଅଛି ;
16 େସହି ନିୟମ େସ ଅବ୍ର ହାମ ସେ କରିଥିେଲ
ଓ େସହି ଶପଥ େସ ଇସ୍ ହାକ ପ୍ର ତି କରିଥିେଲ;
17 ପୁଣି, େସ ତାହା ବିଧି ରୂ େପ ଯାକୁବ ପ୍ର ତି ଅନ କାଳୀନ ନିୟମ

ରୂ େପ
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ି ର କେଲ।
18ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ମାନ ଅଧିକାରର ବା
େସହି କିଣାନ େଦଶ ତୁ କୁ େଦବା;”
19 େସହି ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ େକବଳ ଅ ସଂଖ୍ୟକ,
ଅତି ଅ େଲାକ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସୀ ଥିଲ;
20ଆଉ େସମାେନ ଏକ େଗା ୀରୁ ଅନ୍ୟ େଗା ୀ
ଓ ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଭ୍ର ମଣ କେଲ।
21 େସ େକୗଣସି େଲାକକୁ େସମାନ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରିବାକୁ

େଦେଲ ନାହିଁ;
ଆହୁ ରି େସ େସମାନ ସକାଶୁ ରାଜାମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ;
22କହିେଲ, “ଆ ର ଅଭିଷି ମାନ ୁ ଶର୍ ନ କର
ଓ ଆ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ପ୍ର ତି େକୗଣସି କ୍ଷତି ନ କର।”
23 େହ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର;
ଦିନକୁ ଦିନ ତାହା କୃତ ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର କାଶ କର।
24ନାନା େଦଶୀୟ ମଧ୍ୟେର ତାହା େଗୗରବ,
ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତାହା ର ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ପ୍ର ଚାର କର।
25କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ୍ୟ ପ୍ର ଶଂସନୀୟ ଅଟି ;
ମଧ୍ୟ େସ ସକଳ େଦବତା ଅେପକ୍ଷା ଭୟେଯାଗ୍ୟ।
26କାରଣ, ନାନା େଗା ୀୟମାନ େଦବତାସବୁ ପ୍ର ତିମା* ମାତ୍ର ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶମ ଳର ସୃି କ ର୍ ା।
27ସ ମ ଓ ପ୍ର ଭାବ ତାହା ର ଅଗ୍ର ବ ର୍ ୀ,
* 16:26 ପ୍ର ତିମା କି ା ଅବ ୁ
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ଶି ଓ ଆ ାଦ ତାହା ାନେର ବିଦ୍ୟମାନ।
28 େହ ନାନା େଦଶୀୟ େଗା ୀସମୂହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କୀ ର୍ ନ କର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗୗରବ ଓ ପରାକ୍ର ମର କୀ ର୍ ନ କର।
29ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର ଯେଥାଚିତ େଗୗରବ କୀ ର୍ ନ କର;
େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ଓ ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସ;
ପବିତ୍ର ତାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭଜନା କର।
30ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ! ତାହା ଛାମୁେର କ ମାନ ହୁ ଅ;
ଜଗତ ହିଁ ସୁି ର, ତାହା ବିଚଳିତ େନାହିବ।
31ଆକାଶମ ଳ ଆନ ି ତ େହଉ ଓ ପୃଥିବୀ ଉ ାସ କରୁ ;
ଆଉ େଲାକମାେନ େଦଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର କହ ୁ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ୟ

କରି ।”
32ସମୁଦ୍ର ଓ ତହିଁର ପୂ ର୍ ତା ଗ ର୍ ନ କରୁ ;
େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସକଳ ଜୟ ନି କର ୁ;
33 େସେତେବେଳ ବନ ବୃକ୍ଷେଶ୍ର ଣୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର

ଆନ େର ଗାନ କରିେବ,
କାରଣ, େସ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି ।
34ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର; କାରଣ େସ ମ ଳମୟ,
ତାହା ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ।
35 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ କୁହ, “େହ ଆ ମାନ ପରିତ୍ର ାଣର

ପରେମ ର, ଆ ମାନ ୁ ତ୍ର ାଣ କର,
ଆ ମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କର ଓ େଦଶୀୟମାନ ଠାରୁ ଆ ମାନ ୁ

ଉ ାର କର,
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ତୁ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା
ଓ ତୁ ପ୍ର ଶଂସାେର ଜୟ ନି କରିବା।”
36ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ।
ଏଥିେର ସମଗ୍ର େଲାକ କହିେଲ, “ଆେମନ୍ ” ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ପ୍ର ଶଂସା କେଲ।

ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ଉପାସନା
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37 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ପ୍ର ତିଦିନର ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର ସି ୁ କ
ସ ୁଖେର ନିତ୍ୟ ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ନିମେ ଆସଫକୁ ଓ ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ରଖିେଲ 38ଆଉ
ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମ ଓ େସମାନ ର ଅଠଷଠି ଜଣ ଭ୍ର ାତା; ମଧ୍ୟ
ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ପୁତ୍ର ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମ, ଆଉ େହାଷା ାରପାଳ
େହେଲ 39 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଆଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାର
ସମ ଲିଖନ-ପ୍ର ମାେଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମେବଦି
ଉପେର ନିତ୍ୟ ପ୍ର ାତଃକାଳୀନ ଓ ସ ୍ୟାକାଳୀନ େହାମବଳି ଉ ଗର୍
କରିବା ପାଇଁ 40 ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ତାହାର ଯାଜକ-ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ଗିବୀେୟାନ୍ ଉ ଳୀେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସ ସ ୁଖେର
ରହିେଲ; 41 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୟା ଅନ କାଳ ାୟୀ, ଏେହତୁ
ତାହା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ େହମନ ଓ ଯିଦୂଥୂନ୍ ; ପୁଣି, େଯଉଁ
ଅବଶି ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ନାମ େଲଖାଗଲା, େସମାେନ
ଉ େଲାକ ସେ ରହିେଲ। 42ଆଉ, େହମନ, ଯିଦୂଥୂନ୍ ତୂ ରୀ,
କରତାଳ ଓ ପରେମ ର ଗୀତାଥର୍ କ ବାଦ୍ୟଯ ବଜାଇବା ପାଇଁ
ଉ ନିକାରୀମାନ ସ େରରହିେଲ;ଆଉଯିଦୂଥୂନ୍  ର ପୁତ୍ର ମାେନ
ାରପାଳ େହେଲ।
43 ଏଥିଉ ାେର ସମଗ୍ର େଲାକ ପ୍ର ାନ କରି ଆପଣା ଆପଣା

ଗୃହକୁ ଗେଲ; ଆଉ, ଦାଉଦ ଆପଣାର ପରିଜନବଗର୍ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିବା ପାଇଁ େଫରିଗେଲ।

17
ଦାଉଦ ୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ବା ର୍ ା

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଗୃହେର ବାସ କରୁ ଥିବା
େବେଳ େସ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଏରସ
କା ନିମ ତ ଗୃହେର ବାସ କରୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-
ସି ୁ କ ଯବନିକା ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛି।” 2 ତହିଁେର ନାଥନ
ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ହୃ ଦୟେର ଯାହା ଅଛି, ତାହାସବୁ କର;
କାରଣ ପରେମ ର ତୁ ସ େର ଅଛି ।”
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3 ଏଉ ାେର େସହି ରାତି୍ର େର ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ନାଥନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 4 ଯାଅ, “ଆ ଦାସ ଦାଉଦ ୁ
ଜଣାଅ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଆ ନିମେ ବସତି-
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ; 5 କାରଣ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ବାହାର
କରି ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େକୗଣସି ଗୃହେର ବାସ
କରି ନାହଁୁ ; ମାତ୍ର ଏ ତ ୁରୁ େସ ତ ୁକୁ ଓ ଏକ ଆବାସରୁ ଅନ୍ୟ
ଆବାସକୁ ଯାଇଅଛୁ। 6ଆେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ େଯଉଁସବୁ
ାନେରଗମନାଗମନକଲୁ,ତହିଁମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ାନେର,ଆ
େଲାକମାନ ୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ଏପରି େକୗଣସି ବିଚାରକ ର୍ ାକୁ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି
ଆ ପାଇଁ ଏରସ କା ର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ଏକ କଥା
କʼଣ ଆେ କହିଅଛୁ? 7 ଏଣୁ ଏେବ ତୁ େ ଆ ଦାସ ଦାଉଦ ୁ
ଏପରି କୁହ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ
େଯପରି ଆ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଅଗ୍ର ଣୀ େହବ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ତୁ କୁ େମଷଶାଳାରୁ , େମଷମାନ ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ ଗ୍ର ହଣ
କଲୁ। 8 ପୁଣି, ତୁ େ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନକୁ ଗଲ, ଆେ ତୁ ର
ସ ୀ େହଲୁ ଓ ତୁ ସ ୁଖରୁ ତୁ ର ସମ ଶତ ୁ ଉି କଲୁ;
ଆହୁ ରି ଆେ ପୃଥିବୀ ମହାେଲାକମାନ ନାମ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର
ନାମ କରିବା। 9 ଆଉ ଆେ ଆପଣା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ
ନିମେ େଗାଟିଏ ାନ ନିରୂ ପଣ କରି େସମାନ ୁ େରାପଣ କରିବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣାମାନ େସହି ାନେର ବାସ କରି ଆଉ
ଚାଳିତ େନାହିେବ; କିଅବା େଯପରି ପୂବର୍ କାଳେର ଓ େଯ ସମୟାବଧି
10 ଆେ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣକୁ
ନିଯୁ କରିଅଛୁ, େସସମୟାବଧି େଯପରି େହାଇଅଛି, େସପରି
ଅଧମର୍ ର ସ ାନମାେନ େସମାନ ୁ ଆଉ ନାଶ କରିେବ ନାହିଁ; ଆଉ
ଆେ ତୁ ର ସମୁଦାୟ ଶତ ୁ ଅବନତ କରିବା। ଆହୁ ରି ଆେ
ତୁ କୁ କହୁ ଅଛୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ାପନ କରିେବ।
11 ପୁଣି, ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ନିକଟକୁ ତୁ ର ଯିବାର ଦିନ ପୂ ର୍
େହେଲ, ଆେ ତୁ ଉ ାେର ତୁ ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ବଂଶ
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ାପନ କରିବା ଓ ଆେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ି ର କରିବା। 12 େସ
ଆ ନିମେ ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ ଓ ଆେ ତାହାର ସି ଂହାସନ
ଅନ କାଳ ାୟୀ କରିବା। 13 ଆେ ତାହାର ପିତା େହବା ଓ େସ
ଆ ର ପୁତ୍ର େହବ; ପୁଣି, ତୁ ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ଶାସକ ଠାରୁ (ଶାଉଲ)
େଯପରି ଆେ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, େସପରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର
କରିବା ନାହିଁ; 14 ମାତ୍ର , ଆେ ଆପଣା ଗୃହେର ଓ ଆପଣା
ରାଜ୍ୟେର ତାହାକୁ ଅନ କାଳ ି ର କରିବା ଓ ତାହାର ସି ଂହାସନ
ଅନ କାଳ ାୟୀ େହବ।’ ” 15 ନାଥନ ଦାଉଦ ୁ ଏସମ ବାକ୍ୟ ଓ
ଦଶର୍ ନ ଅନୁସାେର କଥା କହିେଲ।

ଦାଉଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
16 ଏଥିେର ଦାଉଦ ରାଜା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର

ବସି େଲ ଓ କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର! ମୁଁ କିଏ ଓ
େମାହର ବଂଶ ଅବା କି େଯ, ତୁ େ େମାେତ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆଣିଅଛ?
17 ତଥାପି େହ ପରେମ ର! ଏହା ତୁ ଦୃି େର କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ
େହଲା; ଏେହତୁ ତୁ େ ଆପଣା ଦାସର ବଂଶ ବିଷୟେର ଆଗତ
ଦୀଘର୍ କାଳରକଥା କହିଅଛ,ଆଉେହସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର! ତୁ େ
େମାେତ ଉ ପଦ ମନୁଷ୍ୟର େଶ୍ର ଣୀଭୁ େବାଲି ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ।
18 ଏଣୁ ତୁ ଦାସ ପ୍ର ତି କୃତ ସ ାନ ବିଷୟେର ଦାଉଦ ତୁ ୁ
ଆଉ କଅଣ କହିପାେର? ତୁ େ ଆପଣା ଦାସକୁ ଜାଣୁଅଛ। 19 େହ
ସଦାପ୍ର େଭା! ତୁ େ ଏହି ସକଳ ମହତ୍ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ
ଆପଣା ଦାସ ସକାେଶ ଓ ଆପଣା ହୃ ଦୟାନୁସାେର ଏହି ସକଳ
ମହତ୍ କମର୍ ସାଧନ କରିଅଛ। 20 େହ ସଦାପ୍ର େଭା! ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ
ଆଉ େକହି ନାହିଁ, କିଅବା ଆେ ମାେନ ନିଜ କ ର୍ େର ଯାହା
ଶୁଣିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ତୁ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମ ର େକହି ନାହିଁ।
21 ତୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ତୁ ଲ୍ୟ ପୃଥିବୀେର ଆଉ େକଉଁ େଗା ୀ
ଅଛି? େସମାନ ୁ ଆପଣା ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ େଲାକ ରୂ େପ ମୁ
କରିବାକୁ ଓ ମିସରରୁ ମୁ ତୁ ର େସହି େଲାକମାନ ସ ୁଖରୁ
ନାନା େଗା ୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ ମହତ୍ ଓ ଭୟାନକ କମର୍ ାରା
ତୁ ର ନାମ କରିବାକୁ ପରେମ ର ଆଗମନ କରିଥିେଲ। 22ତୁ େ
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ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅନ କାଳ ଆପଣାର େଲାକ କରିଅଛ,
ଆଉେହସଦାପ୍ର େଭା! ତୁ େ େସମାନ ରପରେମ ର େହାଇଅଛ।
23 ଏେବ େହ ସଦାପ୍ର େଭା! ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ ବିଷୟେର ଓ
ତାହାର ବଂଶ ବିଷୟେର େଯଉଁ କଥା କହିଅଛ; ତାହା ଅନ କାଳ
ି ରୀକୃତ େହଉ ଓ ତୁ େ େଯପରି କହିଅଛ, େସପରି କର।
24 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, େସ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସପକ୍ଷ ପରେମ ର ଅଟି ଓ ତୁ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶ
ତୁ ସ ୁଖେର ାପିତ େହାଇଅଛି, ଏହି କଥା ାରା ତୁ ର ନାମ
ଅନ କାଳ ି ରୀକୃତ ଓ ମହତ୍ େହଉ। 25 କାରଣ, େହ େମାହର
ପରେମ ର! ତୁ େ େମାʼ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ାପନ କରିବ େବାଲି
ଆପଣା ଦାସର କ ର୍ େଗାଚର କରିଅଛ; ଏେହତୁ ତୁ ନିକଟେର
ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ତୁ ଦାସ ସାହସ ପାଇଅଛି। 26 ଏେବ
େହ ସଦାପ୍ର େଭା! ତୁ େ ହିଁ ପରେମ ର, ପୁଣି, ତୁ େ ଆପଣା
ଦାସ ପ୍ର ତି ଏହି ମ ଳ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛ। 27 ତୁ ଦାସର ବଂଶ
ତୁ ସ ୁଖେର ଅନ କାଳ ାୟୀ େହବା ପାଇଁ ତୁ େ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି
ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛ; କାରଣ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତାହା ଅନ କାଳ ଆଶୀବର୍ ାଦଯୁ ଅେଟ।”

18
ଦାଉଦ ସାମରିକ ବିଜୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ପରା କରି ନତ
କେଲ; ଆଉ ପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ ଗାଥ୍ ଓ ତହିଁର
ଉପନଗରସକଳ ହରଣ କେଲ। 2 ତହିଁ ଉ ାେର େସ
େମାୟାବୀୟମାନ ୁ ପରା କେଲ; ତହିଁେର େମାୟାବୀୟମାେନ
ଦାଉଦ ର ଦାସ େହାଇ େଭଟି ଆଣିେଲ।

3 ଆହୁ ରି େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷର ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟେର
ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ାପନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ
ହମାତ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପରା କେଲ। 4 ପୁଣି, ଦାଉଦ ତାହାଠାରୁ ଏକ
ସହସ୍ର ରଥ ଓ ସାତ ସହସ୍ର ଅ ାରୂ ଢ଼ ଓ େକାଡ଼ିଏ ସହସ୍ର ପଦାତିକ
େସୖନ୍ୟ େନେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ରଥ-ଅ ସମ ର େଗାଡ଼-ଶିରା
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କାଟି ପକାଇେଲ, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଶେହ ରଥ ପାଇଁ ଅ
ରଖିେଲ; 5 ଏଉ ାେର ଦେ ଶକର ଅରାମୀୟମାେନ େସାବାର
ରାଜା ହଦେଦଷରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେ , ଦାଉଦ େସହି
ଅରାମୀୟମାନ ର ବାଇଶ ହଜାର େଲାକ ୁ ଆଘାତ କେଲ।
6 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଦେ ଶକର ଅରାମ େଦଶେର ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ାପନ
କେଲ; ପୁଣି, ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ର ଦାସ େହାଇ
େଭଟି ଆଣିେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଜୟ ଦାନ କେଲ। 7ଆଉ, ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର
ଦାସମାନ ସୁବ ର୍ -ଢାଲସବୁ େନଇ ଯିରୂ ଶାଲମକୁଆଣିେଲ। 8 ପୁଣି,
ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର ଅଧିକାର ଟିଭତ୍ ଓ କୂନ୍ ନଗରରୁ ଅଧିକ
ପରିମାଣର ପି ଳ ଆଣିେଲ, ତ ୍ଵାରା ଶେଲାମନ ପି ଳମୟ
ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ଓ ଦୁଇ ଓ ପି ଳମୟ ପାତ୍ର ସକଳ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ।

9 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷରର ସମ
େସୖନ୍ୟଦଳକୁପରା କରିଅଛି ,ଏହାହମାତ୍ ରରାଜାତୟି ଶୁଣେ ,
10ଦାଉଦରାଜା ରମ ଳବା ର୍ ା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଓହଦେଦଷରର
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରି ତାହାକୁ ପରା କରିବା ସକାଶୁ ତା ର
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର ହେଦାରାମକୁ ତା
ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା; େଯେହତୁ ହଦେଦଷରର ତୟି ସେ ଯୁ
ଥିଲା; ଆଉ ହେଦାରାମ ସହିତ ସୁନା ଓ ରୂ ପା ଓ ପି ଳର
ସବର୍ ପ୍ର କାର ପାତ୍ର ଥିଲା। 11 ଦାଉଦ ରାଜା ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ ଓ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣଓପେଲ ୀୟଗଣଓଅମାେଲକପ୍ର ଭୃ ତି ସମ
େଗା ୀଠାରୁ େଯଉଁ ସୁନା ଓ ରୂ ପା ଆଣିଥିେଲ ତହିଁ ସେ ଏହିସବୁ
ହିଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର କେଲ।

12ଆହୁ ରି ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର ଅବୀଶୟ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର ଅଠର
ହଜାର ଇେଦାମୀୟ େଲାକ ୁ ବଧ କଲା। 13ଆଉ େସ ଇେଦାମେର
ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ାପନ କଲା; ତହିଁେର ଇେଦାମୀୟ ସମ େଲାକ
ଦାଉଦ ର ଦାସ େହେଲ। ପୁଣି, ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଜୟ ଦାନ କେଲ। 14 ଏହିରୂ େପ ଦାଉଦ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କେଲ ଓ ଆପଣାର ସମ େଲାକ
ପ୍ର ତି ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ କେଲ। 15 ପୁଣି, ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ
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େସୖନ୍ୟ ଉପେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା; ଆଉ ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
ଇତିହାସ େଲଖକ ଥିଲା। 16 ପୁଣି, ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ ଓ
ଅବୀୟାଥରର ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ଯାଜକ ଥିେଲ; ଆଉ, ଶାବ୍ଶ ା
େଲଖକ ଥିଲା। 17 ପୁଣି, ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ କେରଥୀୟ
ଓ ପେଲଥୀୟମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଥିଲା; ଆଉ ଦାଉଦ ର
ପୁତ୍ର ମାେନ ରାଜା ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ।

19
ଅେ ାନୀୟ ାରା ଦାଉଦ େଲାେକ ଲି ତ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ରାଜା ନାହଶ୍ ମରେ ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ତାହାର ପଦେର ରାଜା େହଲା। 2 ତହିଁେର ଦାଉଦ
କହିେଲ, “ମୁଁ ନାହଶର ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିବି,
କାରଣ, ତାହାର ପିତା େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିଥିଲା।”
େତଣୁ, ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପିତୃ େଶାକରୁ ସା ନା କରିବା ନିମେ
ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇେଲ। ତହଁୁ ଦାଉଦ ର ଦାସମାେନ ହାନୂନ୍ କୁ
ସା ନା କରିବା ନିମେ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର େଦଶେର ତାହା
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ। 3 ମାତ୍ର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
ଅଧିପତିମାେନ ହାନୂନ୍ କୁ କହିେଲ, “ଦାଉଦ ଆପଣ ନିକଟକୁ
ସା ନାକାରୀମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି େବାଲି େସ େଯ ଆପଣ ପିତାର
ସ ମ କରୁ ଅଛି, ଏହା କʼଣ ଆପଣ ବିଚାର କରି ? ତାହାର
ଦାସମାେନ କʼଣ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ ଓ ନାଶ କରିବାକୁ
ଓ ତହିଁେର ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ନିକଟକୁ ଆସି ନାହାି ?”
4ତହିଁେର ହାନୂନ୍ ଦାଉଦ ର ଦାସମାନ ୁ ଧରି େସମାନ ୁ େକ୍ଷୗର
କଲା ଓ େସମାନ ପିଚା ପାଖ ବ ମଝିରୁ କାଟି ପକାଇ େସମାନ ୁ
ବିଦାୟ କରିେଦଲା। 5ଏଥିେର େସହି େଲାକମାନ ପ୍ର ତି େଯପ୍ର କାର
ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ତାହା େକହି ଯାଇ ଦାଉଦ ୁ ଜଣାେ , େସ
େସମାନ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; କାରଣ, େସମାେନ
ଅତିଶୟ ଲି ତ ଥିେଲ। ପୁଣି, ରାଜା କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ଦାଢ଼ି
ବଢ଼ିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୀେହାେର ଥାଅ, ତହିଁ ଉ ାେର େଫରି ଆସ।”
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6 ଏଥିେର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ୁ ଦାଉଦ
ସ ୁଖେର ଦୁଗର୍ ରୂ ପ କରିଥିବାର େଦଖେ , ହାନୂନ୍ ଓ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣ ଅରାମନହରୟିମ୍ ଓ ଅରାମ-ମାଖା ଓ େସାବାରୁ ରଥ
ଓ ଅ ାେରାହୀମାନ ୁ େବତନ େଦଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସହସ୍ର
ତାଳ * ରୂ ପା ପଠାଇେଲ। 7 ତହଁୁ େଲାକମାେନ ବତିଶ ହଜାର
ରଥ ଓ ମାଖାର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନ ୁ େବତନ େଦଇ
ଆଣିେଲ; ଏମାେନ ଆସି େମଦବା ସ ୁଖେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।
ପୁଣି, ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣଆପଣା ଆପଣା ନଗରରୁ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ
ଯୁ କରିବାକୁ; ଆସି େଲ। 8 ଆଉ, ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣି େଯାୟାବକୁ
ଓ ବୀର େସୖନ୍ୟ ସମ ୁ ପଠାଇେଲ। 9 ତହିଁେର ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣ ବାହାର େହାଇ ଆସି ନଗର- ାର ନିକଟେର ଯୁ
ସାଜିେଲ;ଆଉ େଯଉଁ ରାଜାମାେନ ଆସି ଥିେଲ, େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର େର
ଅଲଗା ରହିେଲ।

ଅେ ାନୀୟ, ଅରାମୀୟ ପରାଜିତ
10ଏହିରୂ େପ େଯାୟାବ ଆପଣା ବିରୁ େର ଆେଗ ଓ ପେଛ ଯୁ

ସି ତ େହବାର େଦଖି ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଛା େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ
େଲାକ ବାଛି ଅରାମୀୟମାନ ବିରୁ େର େସୖନ୍ୟ ସଜାଇଲା।
11 ଆଉ, େସ ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା; ତହଁୁ େସମାେନ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ
ବିରୁ େର ଆପଣାମାନ ୁ ଯୁ ାେଥର୍ ସଜାଇେଲ। 12 ପୁଣି, େସ
କହିଲା, “ଯଦି ଅରାମୀୟମାେନ େମା ନିମେ ପ୍ର ବଳ ହୁ ଅି , େତେବ
ତୁ େ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ମାତ୍ର ଯଦି ଅେ ାନ-ସ ାନମାେନ
ତୁ ନିମେ ପ୍ର ବଳ ହୁ ଅି , େତେବ ମୁଁ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।
13 ବଳବାନ ହୁ ଅ, ଆେ ମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନ ନିମେ
ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନଗରସମୂହ ନିମେ ଆପଣାମାନ ୁ
ବଳବାନ କରୁ ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା ଭଲ,
େସ ତାହା କର ।ୁ” 14 ତହିଁେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ସ ୀ
େଲାକମାେନ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଅରାମୀୟମାନ ସ ୁଖେର

* 19:6 ଏକ ତାଳ ପ୍ର ାୟ ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସମାେନ ତାହା ସ ୁଖରୁ ପଳାଇେଲ। 15ଏଥିେର
ଅରାମୀୟମାନ ୁ ପଳାଇବାର େଦଖି ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟ
ତାହାରଭ୍ର ାତା ଅବୀଶୟସ ୁଖରୁ ପଳାଇନଗରେରପ୍ର େବଶକେଲ;
ତହଁୁ େଯାୟାବ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ଲା।

16 ଏଉ ାେର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର
ଆପଣାମାନ ୁ ପରା େଦଖି ଦୂତ ପଠାଇ ନଦୀ େସପାରି
ଅରାମୀୟମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। ହଦେଦଷରର େସନାପତି
େଶାଫକ୍ େସମାନ ର ଅଗ୍ର ଣୀ ଥିଲା। 17 ତହଁୁ ଦାଉଦ ୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ
କରାଯାʼେ , େସ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯ ର୍ ନ ପାର
େହେଲ, ଆଉ େସମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ େସମାନ
ବିରୁ େର ଯୁ ସଜାଇେଲ। ତହିଁେର ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନ
ବିରୁ େର ଯୁ ସଜାେ , େସମାେନ ତା ସେ ଯୁ କେଲ।
18 ମାତ୍ର , ଅରାମୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣି,
ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନ ର ସାତ ସହସ୍ର ରଥାରୂ ଢ଼ ଓ ଚାଳିଶ
ହଜାର ପଦାତିକ େସୖନ୍ୟ ବଧ କେଲ ଓ େସନାପତି େଶାଫକ୍ କୁ
ବଧ କେଲ। 19ତହଁୁ ହଦେଦଷରର ଦାସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର
ଆପଣାମାନ ୁ ପରା େଦଖିଦାଉଦ ସେ ସ ି କରିତା ରଦାସ
େହେଲ; ପୁଣି, ଅରାମୀୟମାେନ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ସାହାଯ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆଉ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ।

20
ଦାଉଦ ର ା ଅଧିକାର

1ଏଥିଉ ାେର ବଷର୍ ର ପରିବ ର୍ ନ ସମୟେର ରାଜାମାେନ ଯୁ କୁ
ଯିବା େବେଳ, େଯାୟାବ େସୖନ୍ୟଦଳ େନଇ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
େଦଶ ଉି କଲା ଓ ର ାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅବେରାଧ କଲା। ମାତ୍ର ,
ଦାଉଦ ଯିରୂ ଶାଲମେର ରହିେଲ। ଏଥିମଧ୍ୟେର େଯାୟାବ ର ାକୁ
ଆଘାତ କରି ଭୂ ମିସାତ୍ କଲା। 2 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସମାନ ରାଜାର
ମ କରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି େନେଲ, ଆଉ େଦଖିେଲ େଯ, ତାହା ଏକ
ତାଳ * ପରିମିତ ର୍ ଓ ତହିଁେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ରମାନ ଥିଲା।
* 20:2 ପ୍ର ାୟ ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ପୁଣି, ତାହା ଦାଉଦ ର ମ କେର ଦିଆଗଲା; ଆଉ େସ େସହି
ନଗରର ପ୍ର ଚୁ ର ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 3 ଆହୁ ରି, େସ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େଲାକମାନ ୁ ବାହାରକରିଆଣିକରତଓ ଲୁହାରମଇ
ଓ କୁହ୍ର ାଡ଼ି ାରା େଛଦନ କେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର ଦାଉଦ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣର ସମୁଦାୟ ନଗର ପ୍ର ତି କେଲ। ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଓ
ସମ େଲାକ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରି ଆସି େଲ।

ଦୀଘର୍ କାୟ ପେଲ ୀୟ ସେ ଯୁ
4 ଏଥିଉ ାେର େଗଷରେର ପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ

ଯୁ ଲାଗିଲା; ତହିଁେର ହୂ ଶାତୀୟ ସି ଖୟ ଦୀଘର୍ କାୟ
ବଂଶଜାତ ସି ୀକୁ ବଧ କଲା, େଯ ରଫାୟୀମର ଏକ ବଂଶଜ
ଥିଲା ପୁଣି େସମାେନ ପରା େହେଲ। 5 ଏଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର
ପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ ଯୁ େହଲା, ତହିଁେର ଯାୟୀରର ପୁତ୍ର
ଇଲ୍ ହାନନ୍ ତ ୀର ନରାଜ ତୁ ଲ୍ୟ ବ ର୍ ାଧାରୀ ଗାଥୀୟ ଗଲୀୟାତର
ଭ୍ର ାତା ଲହମିକୁ ବଧ କଲା। 6 ଏଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ଗାଥ୍ ନଗରେର
ଯୁ େହଲା, େସଠାେର ଅତି ଦୀଘର୍ କାୟ; ପୁଣି, ପ୍ର ତି ହ ଓ ପାଦେର
ଛଅ ଛଅ ଅ ୁ ଳି, ସବର୍ ସୁ ା ଚବିଶ ଅ ୁ ଳିବିଶି ଏକ ଜଣ ଥିଲା;
େସ ମଧ୍ୟ ଦୀଘର୍ କାୟ ବଂଶଜାତ। 7 ପୁଣି, େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତୁ
କରେ , ଦାଉଦ ର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ
କଲା। 8 ଏମାେନ ଗାଥ୍ ନଗରେର ଦୀଘର୍ କାୟ ବଂଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ;
ଏମାେନ ଦାଉଦ ହ େର ଓ ତା ର ଦାସମାନ ହ େର ବଧ
େହେଲ।

21
ଦାଉଦ ଜନଗଣନା ଏବଂ ମହାମାରୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶୟତାନ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଠିଆ େହାଇ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇଲା।
2 ତହିଁେର ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ େଲାକମାନ ଅଧିପତିମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଯାଅ, େବର୍ େଶବାଠାରୁ ଦାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଗଣନା
କରି େମାʼ ନିକଟକୁ ସ ାଦ ଆଣ, ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନ ର
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ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବି।” 3 ଏଥିେର େଯାୟାବ କହିଲା, “ଏେବ େଯେତ
ଅଛି , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତହିଁର ଶତଗୁଣ ଅଧିକ ଆପଣା େଲାକ ୁ
ବୃ ି କର ୁ; ମାତ୍ର , େହ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ, େସହି ସମେ
କʼଣ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସ ନୁହି ? କାହିଁକି େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଏହା
କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଅଛି ? କାହିଁକି େସଇସ୍ର ାଏଲରଅପରାଧରକାରଣ
େହେବ?” 4ତଥାପି େଯାୟାବ ପ୍ର ତି ରାଜା ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ବଳ େହଲା।
ଏେହତୁ େଯାୟାବ ପ୍ର ାନ କରି ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ଭ୍ର ମଣ କରି ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ େହଲା। 5 ପୁଣି, େଯାୟାବ
ଦାଉଦ ନିକଟେର ଗଣିତ େଲାକମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ସମପର୍ ଣ କଲା।
ତହିଁେର ସମ ଇସ୍ର ାଏଲର ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଖ ଧାରୀ େଲାକ ଓ
ଯିହୁ ଦାରଚାରି ଲକ୍ଷସତୁ ରି ହଜାରଖ ଧାରୀ େଲାକ ଥିେଲ। 6ମାତ୍ର ,
େସ େସମାନ ମଧ୍ୟେର େଲବୀ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-େଲାକମାନ ୁ
ଗଣନା କଲା ନାହିଁ; କାରଣ, େଯାୟାବ ପ୍ର ତି ରାଜା ର ବାକ୍ୟ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଥିଲା।

7ଆଉ, ପରେମ ର ଏହି କାଯର୍ ୍ୟେର ଅସ ୁ େହେଲ; ଏେହତୁ
େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆଘାତ କେଲ। 8 ତହଁୁ ଦାଉଦ ପରେମ ର ୁ
କହିେଲ, “ଏହି କମର୍ କରିବାେର ମୁଁ ମହାପାପ କରିଅଛି; ମାତ୍ର , ଏେବ
ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ନିଜ ଦାସର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର; କାରଣ,
ମୁଁ ଅତି ମୂଖର୍ ର କମର୍ କରିଅଛି।” 9 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ର
ଦଶର୍ କ ଗାଦ୍ କୁ କହିେଲ, 10 “ଯାଅ, ଦାଉଦ ୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , ଆେ ତୁ ଆଗେର ତିନି କଥା ରଖୁଅଛୁ; ତହିଁ
ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ମେନାନୀତ କର, ତାହା ହିଁ ଆେ
ତୁ ପ୍ର ତି କରିବୁ।’ ” 11 ତହିଁେର ଗାଦ୍ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଆସି
ତା ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଯାହା ତୁ ର ଇ ା,
ତାହା ଗ୍ର ହଣ କର; 12 ତିନି ବଷର୍ ଦୁଭ କ୍ଷ େହବ; ଅବା ତୁ େ
ଆପଣା ବିପକ୍ଷମାନ ସ ୁଖେର ତିନି ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୁ ଅେ ,
ତୁ ଶତମାନ ଖ ତୁ କୁ ଧରିବ; କିଅବା ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଖ ଭ୍ର ମଣ କରିବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଦଶେର ମହାମାରୀ େହବ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ଅ ଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ବିନାଶ କରିବ।
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େମାʼ େପ୍ର ରଣକ ର୍ ା ୁ ମୁଁ େଫରି କି ଉ ର େଦବି, ତାହା ଏେବ
ବିେବଚନା କର।” 13 ତହିଁେର ଦାଉଦ ଗାଦ୍ କୁ କହିେଲ, “ମୁଁ
ବଡ଼ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ିଲି; ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େର ପେଡ଼, କାରଣ,
ତାହା ର ଦୟା ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର; ମାତ୍ର , ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ହ େର ନ ପେଡ଼।”

14 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ମହାମାରୀ ପଠାଇେଲ;
ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁ ରି ହଜାର େଲାକ ମେଲ।
15 ଏଉ ାେର ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ
େସଠାକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ; ଆଉ େସ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
େହବା ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି ପାତ କେଲଓ େସହି ବିପଦ ସକାଶୁ
ଦୁଃଖିତ େହାଇ େସହି ବିନାଶକ ଦୂତକୁ କହିେଲ, “ଯେଥ େହଲା!
ଏେବ ତୁ ହ ସ ୁ ଚିତ କର।” େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦୂତ
ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନ ନିକଟେର ଠିଆ େହଲା।
16 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଅନାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତକୁ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶ
ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ ଆପଣା ହ େର ନିେ ାଷ ଖ ଯିରୂ ଶାଲମ
ଉପେର ପ୍ର ସାରିତ କରିଥିବାର େଦଖିେଲ। େସେତେବେଳ ଅଖାବ
ପରିହିତ ଦାଉଦ ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ। 17 ପୁଣି,
ଦାଉଦପରେମ ର ୁ କହିେଲ, “େଲାକଗଣନା କରିବାକୁ େଯଆଜ୍ଞା
େଦଲା, େସ କʼଣ ମୁଁ ନୁେହଁ? ମୁଁ ସି ନା ପାପ କରିଅଛି ଓ ଅତି ଦୁ ମର୍
କରିଅଛି; ମାତ୍ର ଏହି େମଷଗଣ କଅଣ କେଲ? ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େହ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ପରେମ ର, ତୁ ହ େମାʼ ବିରୁ େର ଓ େମାʼ
ପିତୃ ଗୃହ ପ୍ର ତିକୂଳେର େହଉ, ମାତ୍ର , ତୁ ର େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର ହାର
କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ନ େହଉ।”

ଦାଉଦ ଯଜ୍ଞେବଦି
18 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଦାଉଦ ୁ କହିବା ପାଇଁ

ଗାଦ୍ କୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ େଯ, ଦାଉଦ ଯାଇ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର
ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ାପନ କରୁ । 19 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର କଥିତ ଗାଦ୍ ର
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଦାଉଦ ଗେଲ। 20 େସେତେବେଳ ଅରଣନ ଗହମ
ମଳୁଥିଲା; ପୁଣି, େସ ମୁଖ େଫରାଇ ଦୂତ ୁ େଦଖିଲା; ତହଁୁ ତାହାର
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ସେ ଥିବା ଚାରି ପୁତ୍ର ଲୁଚିେଲ। 21ଆଉ ଦାଉଦ ଅରଣନ ନିକଟକୁ
ଆସୁ ଆସୁ ଅରଣନ ଅନାଇ ଦାଉଦ ୁ େଦଖେ , ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନରୁ
ବାହାରି ଆସି ଦାଉଦ ନିକଟେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କଲା।
22 େତେବ ଦାଉଦ ଅରଣନକୁ କହିେଲ, “େମାେତ ଏହି ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ
ାନ ଦିଅ, ମୁଁ ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନିମର୍ ାଣ କରିବି; ସ ୂ ର୍ ମୂଲ୍ୟ େନଇ ତାହା େମାେତ ଦିଅ; ତହିଁେର
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମହାମାରୀ ନିବୃ େହବ।” 23 ତହଁୁ ଅରଣନ
ଦାଉଦ ୁ କହିଲା, “ନିଅ ୁ, େମାʼପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ୁ ଯାହାଭଲ ଦିେଶ,
ତାହା କର ;ୁ େଦଖ ,ୁ ମୁଁ େହାମବଳି ନିମେ ଏହି ବୃଷସବୁ ଓ କା
ନିମେ ଏହି ମ ର୍ ନ ଯ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ଏହି ଗହମ
େଦଉଅଛି; ମୁଁ ସବୁ େଦଉଅଛି।” 24ଏଥିେରଦାଉଦରାଜା ଅରଣନକୁ
କହିେଲ, “ନା; ମାତ୍ର ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପୂ ର୍ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ତାହା କିଣିବି;
କାରଣ, ଯାହା ତୁ ର, ତାହା ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େନବି
ନାହିଁ, କିଅବା ବିନାମୂଲ୍ୟର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବି ନାହିଁ।”
25 ତହଁୁ ଦାଉଦ େସହି ାନ ନିମେ ଛଅ ଶହ େଶକଲ* ସୁନା
େତୗଲ କରି ଅରଣନକୁ େଦେଲ। 26 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି ାନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି େହାମବଳି ଓ
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ,ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେଲ; ତହିଁେର େସ େହାମବଳିର େବଦି ଉପେର ଅି ାରା
ଆକାଶରୁ ତା ୁ ଉ ର େଦେଲ। 27 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ ଆଜ୍ଞା
କେଲ; ତହିଁେର େସ ଆପଣା ଖ ପୁନବର୍ ାର ତହିଁର େକାଷେର
ରଖିଲା।

28 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ
ାନେର ଉ ର େଦବାର େଦଖି ଦାଉଦ େସହି ାନେର ବଳିଦାନ
କେଲ। 29 କାରଣ, ପ୍ର ା ରେର େମାଶା ନିମ ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆବାସ ଓ େହାମବଳିର େବଦି େସହି ସମୟେର ଗିବୀେୟାନ୍ 
ଉ ଳୀେର ଥିଲା। 30ମାତ୍ର ,ଦାଉଦପରେମ ର ୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ
ତହିଁ ସ ୁଖକୁ ଯାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
* 21:25 ଏକ େଶକଲ ୧୧ ଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ଦୂତର ଖ ସକାଶୁ ଭୀତ େହାଇଥିେଲ।

22
1 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ କହିେଲ, “ଏହି ଗୃହ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ପରେମ ର ର ଓ ଏହି େହାମବଳିର େବଦି ଇସ୍ର ାଏଲର।”
ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ ନିମେ ପ୍ର ୁତି

2ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦଇସ୍ର ାଏଲ-େଦଶ ବିେଦଶୀମାନ ୁ ଏକତ୍ର
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ପୁଣି, ପରେମ ର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା
ପାଇଁ େଖାଦିତ ପ୍ର ର ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ ରାଜମି ୀମାନ ୁ ନିଯୁ
କେଲ। 3 ଆଉ, ଦାଉଦ ାର-କବାଟର କ ା ନିମେ ଓ କବ୍ ଜା
ନିମେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲୁହା ଓ ଅପରିମିତ ଅଧିକ ପରିମାଣର
ପି ଳ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 4ଆଉ, ଅସଂଖ୍ୟ ଏରସ କା ପ୍ର ୁତ କେଲ,
କାରଣ ସୀେଦାନୀୟ ଓ େସାରୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦ ନିକଟକୁ
ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏରସ କା ଆଣିେଲ। 5ଆଉ ଦାଉଦ କହିେଲ,
“େମାʼ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଅ ବୟ ଓ େକାମଳ, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିମେ େଯଉଁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରାଯିବ, ତାହା କୀ ଓ େଗୗରବ
ସକାଶୁ ସମଗ୍ର େଦଶେର ଅତିଶୟ ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତ େହବ; ଏେହତୁ ମୁଁ
ତହିଁ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କରିବି।” ଏହିପରି ଦାଉଦ ଆପଣା ମୃତୁୁ ୍ୟ
ପୂେବର୍ ଅଧିକ ପ୍ର ଚୁ ର ପରିମାଣେର ରୂ େପ ଆେୟାଜନ କେଲ।

ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ ନିମେ ଶେଲାମନ ୁ ଆଜ୍ଞା
6 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ ଡକାଇ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ନିମେ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 7ଆଉ, ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ପରେମ ର ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କରିବା େମାହର ମନ ଥିଲା। 8 ମାତ୍ର , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି
ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ‘ତୁ େ ଅଧିକ ପରିମାଣର
ର ପାତଓବଡ଼ବଡ଼ ଯୁ କରିଅଛ;ତୁ େ ଆ ନାମଉେ ଶ୍ୟେର
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକରିବନାହିଁ,କାରଣତୁ େ ଆ ସାକ୍ଷାତେରଭୂ ମିେର
ଅଧିକ ପରିମାଣର ର ପାତ କରିଅଛ। 9 େଦଖ, ତୁ ର ଏକ ପୁତ୍ର
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ଜାତ େହବ, େସ ବିଶ୍ର ାମପ୍ର ା ମନୁଷ୍ୟ େହବ; ପୁଣି, ଆେ ତାହାର
ଚତୁ ଗ ସମ ଶତଠାରୁ ତାହାକୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବା; କାରଣ
ତାହାର ନାମ ଶେଲାମନ େହବ ଓ ଆେ ତାହାର ସମୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଶାି ଓ ନିବ ତା େଦବା; 10 େସ ଆ ନାମ ପାଇଁ
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ; େସ ଆ ର ପୁତ୍ର େହବ ଓ ଆେ ତାହାର
ପିତା େହବା; ପୁଣି,ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତାହାର ରାଜସି ଂହାସନ
ଅନ କାଳ ାପନ କରିବା।’ 11ଏେବ େହ େମାହର ପୁତ୍ର , ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ; ତୁ େ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ ହୁ ଅ ଓ ତୁ ବିଷୟେର
ଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତାହା ର ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କର। 12େକବଳସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ବୁ ି ଓ ବିେବଚନା ଦିଅ ୁ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତୁ କୁ ନିଯୁ କର ;ୁ ତାହାେହେଲ, ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରି ପାରିବ।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ େମାଶା ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଧି ଓଶାସନ
େଦଇଅଛି , େସହି ସବୁ ଯଦି ତୁ େ ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ,
େତେବ ତୁ େ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ; ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ ହୁ ଅ; ଭୀତ
କି ନିରାଶ ନ ହୁ ଅ। 14ଆଉ େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା କ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହ ନିମେ ଏକଲକ୍ଷତାଳ ସୁନା ଓ ଦଶଲକ୍ଷତାଳ ରୂ ପା;ଆଉ
ଅପରିମିତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପି ଳ ଓ ଲୁହା ଆେୟାଜନ କରିଅଛି;
ମଧ୍ୟକଡ଼ି ଓପ୍ର ରପ୍ର ୁତ କରିଅଛି,ତୁ େ େସଥିେରଆହୁ ରି େଯାଗ
କରିବ। 15 ଆହୁ ରି, ତୁ ନିକଟେର ଅେନକ ଶି କାର ଓ ପଥର-
କଟାଳି, ପୁଣି, ପଥର ଓ କା ର କମର୍ କାର ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର କମର୍ େର
ବହୁ ତ ନିପୁଣ େଲାକ ଅଛି ; 16 ସୁନା, ରୂ ପା ଓ ପି ଳ ଓ ଲୁହାର
କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ; ଉଠ, କମର୍ କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ
େହଉ ୁ।”

17 ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ଅଧିପତି ୁ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ,
18 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର କʼଣ ତୁ ମାନ ର
ସହବ ର୍ ୀ ନୁହି ? ଓ େସ କʼଣ ଚତୁ ଗେର ତୁ ମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ
େଦଇ ନାହାି ? େସ େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ େମାʼ ହ େର ସମପର୍ ଣ
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କରିଅଛି ; ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ତାହା େଲାକମାନ ସ ୁଖେର
େଦଶ ବଶୀଭୂ ତ ରହିଅଛି। 19 ଏଣୁ, ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ଆପଣା ଅ ଃକରଣ ଓ ପ୍ର ାଣ ନିେବଶ କର; ଆଉ ଉଠ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଗୃହ ନିମ ତ େହବ, େସଠାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିୟମ-ସି ୁ କ ଓ ପରେମ ର ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ସକଳ ଆଣିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ର ଆବାସ ନିମର୍ ାଣ କର।”

23
1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ବୃ ଓ ପୂ ର୍ ାୟୁ େହେଲ ଓ େସ ଆପଣା

ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ।

େଲବୀୟମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟ
2 ଆଉ େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ଅଧିପତି ୁ ଓ ଯାଜକମାନ ୁ ଓ

େଲବୀୟମାନ ୁ ଏକତ୍ର କେଲ। 3 ତହଁୁ ତିରିଶ ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ
ଊ ର୍ ବୟ େଲବୀୟମାେନ ଗଣିତ େହେଲ; ତହିଁେର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପୁରୁ ଷର ମ କ ଗଣତିେର େସମାେନ ଅଠତିରିଶି ହଜାର େହେଲ।
4 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର
କାଯର୍ ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁ ଥିେଲ; ଆଉ ଛଅ ହଜାର େଲାକ
କାଯର୍ ୍ୟଶାସକ ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା ଥିେଲ; 5 ଆଉ ଚାରି ହଜାର େଲାକ
ାରପାଳ ଥିେଲ; ଆଉ ପ୍ର ଶଂସାେଥର୍ ମୁଁ େଯଉଁ ବାଦ୍ୟଯ ସବୁ ନିମର୍ ାଣ

କଲି େବାଲି ଦାଉଦ କହିେଲ, ତ ୍ଵାରା ଚାରି ହଜାର େଲାକ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କେଲ। 6 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସମାନ ୁ େଲବୀର
ପୁତ୍ର ମାନ (ବଂଶ) ଅନୁସାେର ନାନା ପାଳିେର ବିଭ କେଲ;
େଗେଶର୍ ାନ , କହାତ ଓ ମରାରି।

7 େଗେଶର୍ ାନୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଲାଦନ୍ ଓ ଶିମୀୟି।
8 ଲାଦନ୍ ର ପୁତ୍ର ; ପ୍ର ଧାନ ଯିହୀେୟଲ, ତାହା ଉ ାେର େସଥମ୍ ଓ

େଯାେୟଲ, ତିନି ଜଣ।
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9 ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର ; ଶେଲାମୀତ୍ ଓ ହସୀେୟଲ୍ ଓ ହାରଣ; ତିନି ଜଣ।
ଏମାେନ ଲାଦନ୍ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ।

10 ପୁଣି, ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର ;ଯହତ୍ ,ସୀଷ, ଯିୟୂଶ୍ ଓବରୀୟ।ଏହି ଚାରି
ଜଣ ଶିମୀୟିର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।

11ଯହତ୍ ପ୍ର ଧାନ, ି ତୀୟ ସୀଷ; ମାତ୍ର ଯିୟୂଶ୍ ଓ ବରୀୟର ଅେନକ
ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ; ଏେହତୁ େସମାେନ ଏକତ୍ର ଗଣିତ େହାଇ ଏକ
ପିତୃ ବଂଶ େହେଲ।

12କହାତର ପୁତ୍ର ; ଅମ୍ର ାମ୍ , ଯିଷ୍ ହର, ହିେବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ; ଚାରି
ଜଣ।

13 ଅମ୍ର ାମ୍ ର ପୁତ୍ର ; ହାେରାଣ ଓ େମାଶା; ପୁଣି, ହାେରାଣ େଯପରି
ମହାପବିତ୍ର ବ ୁ ପବିତ୍ର କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଧୂପଦାହ, ତାହା ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା ଓ
ତାହା ନାମେର ଆଶୀବର୍ ାଦକରଣାେଥର୍ େସ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ମାେନ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ପୃଥକ କରାଗେଲ। 14 ମାତ୍ର ,
ପରେମ ର େଲାକ େମାଶା ର ପୁତ୍ର ମାେନ େଲବୀ-ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ଉି ଖିତ େହେଲ।

15 େମାଶା ର ପୁତ୍ର ; େଗେଶର୍ ାମ ଓ ଇଲୀେୟଜର।
16 େଗେଶର୍ ାମର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର ଶବୂେୟଲ ପ୍ର ଧାନ।
17 ଆଉ, ଇଲୀେୟଷରର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର ରହବୀୟ

ପ୍ର ଧାନ। ଏହି ଇଲୀେୟଜରର ଆଉ ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ, ମାତ୍ର ,
ରହବୀୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ ାନ ଥିେଲ।

18 ଯିଷ୍ ହରର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମୀତ୍ ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା।
19 ହିେବ୍ର ାଣର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଥମ ଯିରୀୟ, ି ତୀୟ

ଅମରୀୟ, ତୃ ତୀୟ ଯହସୀେୟଲ, ଚତୁ ଥର୍ ଯିକ୍ ମୀୟାମ୍ ।
20 ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଥମ ମୀଖା, ି ତୀୟ

ଯିଶୀୟ।
21 ମରାରିର ପୁତ୍ର ମହଲି ଓ ମୂଶି; ମହଲିର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଓ

କୀଶ୍ ;
22 ଇଲୀୟାସର ମଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ, େକବଳ େକେତାଟି

କନ୍ୟା ଥିେଲ; ପୁଣି, େସମାନ ଜ୍ଞାତି କୀଶ୍ ର ପୁତ୍ର ମାେନ
େସମାନ ୁ ବିବାହ କେଲ।
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23 ମୂଶିର ପୁତ୍ର ମହଲି, ଏଦର ଓ େଯେରେମାତ୍ , ତିନି ଜଣ।
24 ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର େଲବୀର

ସ ାନ, ପୁଣି, େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ଊ ର୍ ବୟ େଯଉଁମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ନାମ ଓ ମ କାନୁସାେର ଗଣିତ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କେଲ, େସମାନ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ।
25 କାରଣ ଦାଉଦ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଅଛି ଓ େସ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବସତି କରି , 26 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ େଲବୀୟମାନ ୁ
ଆବାସ ଓ ତହିଁର େସବାଥର୍ କ ପାତ୍ର ସବୁ େବାହିବାର ଆଉ
ପ୍ର େୟାଜନ େହବ ନାହିଁ।” 27 କାରଣ, ଦାଉଦ ର େଶଷ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େଲବୀ-ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍
ଓ ତହିଁରୁ ଊ ର୍ ବୟ େଲାକ ଗଣିତ େହେଲ। 28 କାରଣ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େସବାେଥର୍ ପ୍ର ା ଣେର ଓ େକାଠରିେର ଓ
ପରେମ ର ଗୃହର େସବାକାଯର୍ ୍ୟାଥର୍ କ ସମ ପବିତ୍ର ବ ୁ
ଶୁଚି କରିବାେର ହାେରାଣ-ସ ାନମାନ େସବା କରିବାର
େଲବୀୟମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟ ଥିଲା; 29 ଆହୁ ରି ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟିର
ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ସରୁ ଚକୁଳି ଅବା ପଲମେର ଭଜା କି ର ା ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ପାଇଁ ସରୁ ମଇଦାର ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ପରିମାଣ ଓ େତୗଲର
କାଯର୍ ୍ୟ; 30 ପୁଣି, ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ଓ ସ ୍ୟାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହବାର; 31 ଆଉ
ନିତ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଓ ଅମାବାସ୍ୟାେର ଓ
ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ସବୁେର େସସ ୀୟ ବିଧିମେତ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ସମ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା,
େସମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟ ଥିଲା; 32 ଏେହତୁ େସମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁର
ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପବିତ୍ର ାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର
େସବାକମର୍ ନିମେ ଆପଣାମାନ ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣ-ସ ାନଗଣର
ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ।

24
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ଯାଜକ ନିମେ ନି କାଯର୍ ୍ୟ
1 ହାେରାଣ-ସ ାନଗଣର ପାଳିର ବୃ ା । ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର

ନାଦବ୍ , ଅବୀହୂ , ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର। 2 ମାତ୍ର ନାଦବ୍ ,
ଅବୀହୂ ଆପଣାମାନ ପିତା ଆେଗ ମେଲ ଓ େସମାନ ର ସ ାନ
ନ ଥିଲା; ଏେହତୁ ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଯାଜକର କାଯର୍ ୍ୟ
କେଲ। 3 ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ଇଲୀୟାସରର ସ ାନ ସାେଦାକ ଓ
ଈଥାମରର ସ ାନ ଅହୀେମଲକ୍ , ଯାଜକମାନ ୁ େସମାନ େଶ୍ର ଣୀ
ଅନୁସାେର େସବାକମର୍ େର ବିଭ କେଲ। 4 ପୁଣି, ଈଥାମରର
ସ ାନଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଇଲୀୟାସରର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ
ପ୍ର ଧାନ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ; େସମାେନ ଏହିରୂ େପ ବିଭ େହେଲ, ଯଥା,
ଇଲୀୟାସରର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େଷାଳ ଜଣ ପିତୃ ବଂଶର
ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ; ଆଉ ଈଥାମରର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେରଆଠଜଣ ଥିେଲ। 5ଏହିରୂ େପ େସମାେନ
ଅବେଶଷେର ଗୁଲିବା ାରା ବିଭ କରାଗେଲ; କାରଣ,
ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର, ଉଭୟର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର
ାନର ଅଧିପତି ଓ ପରେମ ର ଗୃହର ଅଧିପତି େହେଲ। 6 ପୁଣି,
ରାଜା ର, ଅଧିପତିମାନ ର, ସାେଦାକ ଯାଜକର, ଅବୀୟାଥରର
ପୁତ୍ର ଅହୀେମଲକ୍ ର, ଯାଜକୀୟ ଓ େଲବୀୟ ପିତୃ ବଂଶର
ପ୍ର ଧାନମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଲବୀ ବଂଶଜାତ ନଥେନଲର ପୁତ୍ର
ଶମୟୀୟ େଲଖକ େସମାନ ନାମ େଲଖିଲା; ଇଲୀୟାସର
ନିମେ ଏକ ପିତୃ ବଂଶ ଓ ଈଥାମର ନିମେ ଏକ ପିତୃ ବଂଶ ଗ୍ର ହଣ
କରାଗଲା।

7 ପ୍ର ଥମ ଗୁଲିବା ଯିେହାୟାରୀବ୍ ପାଇଁ ଉଠିଲା, ି ତୀୟ
ଯିଦୟୀୟ ପାଇଁ; 8 ତୃ ତୀୟ ହାରୀମ୍ ପାଇଁ, ଚତୁ ଥର୍ ସୀେୟାରୀମ୍ 
ପାଇଁ; 9 ପ ମ ମଲ୍ କୀୟ ପାଇଁ; ଷ ମିୟାମୀନ୍ ପାଇଁ; 10 ସ ମ
ହେ ାସ୍ ପାଇଁ, ଅ ମ ଅବୀୟ ପାଇଁ; 11 ନବମ େଯଶୂୟ ପାଇଁ;
ଦଶମ ଶଖନୀୟ ପାଇଁ; 12 ଏକାଦଶ ଇଲୀୟାଶୀବ ପାଇଁ, ାଦଶ
ଯାକୀମ୍ ପାଇଁ; 13ତ୍ର େୟାଦଶ ହୁ ା ପାଇଁ, ଚତୁ ର୍ ଶ େଯଶବା ପାଇଁ;
14 ପ ଦଶ ବି ା ପାଇଁ, େଷାଡ଼ଶ ଇେ ର ପାଇଁ; 15 ସ ଦଶ
େହଷୀର ପାଇଁ, ଅ ାଦଶ ହିି ପାଇଁ; 16ଊନବିଂଶ ପଥାହୀୟ ପାଇଁ,
ବିଂଶ ଯିହିେ ଲ ପାଇଁ; 17ଏକବିଂଶ ଯାଖୀନ୍ ପାଇଁ, ାବିଂଶ ଗାମୂଲ୍ 
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ପାଇଁ; 18 ତ୍ର େୟାବିଂଶ ଦଲୟିୟ ପାଇଁ, ଚତୁ ବ ଂଶ ମାସୀୟ ପାଇଁ
ଉଠିଲା। 19 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସମାନ ପିତା ହାେରାଣ ାରା େସମାନ ପାଇଁ ନିରୂ ପିତ
ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଉପି ତ େହବା ବିଷୟେର
େସମାନ େସବାକମର୍ ନିମେ ଏହି େଶ୍ର ଣୀ େହଲା।

20 େଲବୀର ଅବଶି ସ ାନମାନ କଥା।
ଅମ୍ର ାମ୍ ର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର ଶୂେୟଲ;
ଶବୂେୟଲର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର େଯହଦୀୟ।
21 ରହବୀୟର କଥା; ରହବୀୟ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଯିଶୀୟ

ପ୍ର ଧାନ।
22 ଯିଷ୍ ହରୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମୀତ୍ ; ଶେଲାମୀତ୍ ର

ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର ଯହତ୍ ।
23 ହିେବ୍ର ାଣର ପୁତ୍ର ଯିରୀୟ ପ୍ର ଥମ, ି ତୀୟ ଅମରୀୟ, ତୃ ତୀୟ

ଯହସୀେୟଲ, ଚତୁ ଥର୍ ଯିକ୍ ମୀୟାମ୍ ।
24 ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର ମୀଖା; ମୀଖାର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର

ଶାମୀର୍ ।
25 ମୀଖାର ଭ୍ର ାତା ଯିଶୀୟ; ଯିଶୀୟର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର

ଜିଖରୀୟ।
26ମରାରିର ପୁତ୍ର ମହଲି ଓ ମୂଶି; ଯାସୀୟର ପୁତ୍ର ବିେନା।
27ମରାରିର ସ ାନଗଣ ଯାସୀୟର ପୁତ୍ର ବିେନା, େଶାହମ୍ , ସ ୁ ର ଓ

ଇବି୍ର ।
28ମହଲିର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର, ଏହାର ପୁତ୍ର ନ ଥିେଲ।
29କୀଶ୍ ର କଥା; କୀଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିରହେମଲ।
30 ପୁଣି, ମୂଶିର ପୁତ୍ର ମହଲି, ଏଦର ଓ ଯିେରେମାତ୍ ।
ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର େଲବୀର ସ ାନ।

31 ଏମାେନ ହିଁ ଆପଣାମାନ ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣ-ସ ାନଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ
ଦାଉଦ ରାଜା, ସାେଦାକ ଓ ଅହୀେମଲକ୍ , ପୁଣି, ଯାଜକୀୟ ଓ
େଲବୀୟ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଗୁଲିବା କେଲ;
ପୁଣି, ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ େଲାକ େଯପରି କଲା, ତାହାର କନି ଭ୍ର ାତା
ହିଁ େସହିପରି କଲା।
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25
ମ ି ରର ସଂଗୀତ ଶି ୀଗଣ

1ଆହୁ ରିଆସଫରଓେହମନରଓ ଯିଦୂଥୂନ୍  ରସ ାନଗଣମଧ୍ୟରୁ
ଦାଉଦଓେସନାପତିମାେନ େକେତକ ୁ ବୀଣା, େନବଲଓକରତାଳ
ାରାଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାରର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ପୃଥକକେଲ;

ପୁଣି,ଆପଣାଆପଣା େସବାନୁସାେରକମର୍ କାରୀମାନ ସଂଖ୍ୟା ଏହି।
2ଆସଫର ସ ାନମାନ କଥା;
ଆସଫର ସ ାନ ସ ୁ ର ଓ େଯାେଷଫ ଓ ନଥନୀୟ ଓ ଅସାେରଲ;

ଏମାେନ ଆସଫର ହ ାଧୀନେର ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ।

3 ଯିଦୂଥୂନ୍  ର କଥା;
ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ସ ାନ ଗଦଲୀୟ ଓ ସରୀ ଓ ଯିଶାଇୟ, ହଶବୀୟ

ଓ ମ ଥୀୟ, ଛଅ ଜଣ; ଏମାେନ ଆପଣାମାନ ପିତା
ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ହ ାଧୀନେର ବୀଣା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ର ଶଂସା କରି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ।

4 େହମନର କଥା;
େହମନର ସ ାନ ବୁ ୀୟ, ମ ନୀୟ, ଉଷୀେୟଲ, ଶବୂେୟଲ ଓ

ଯିେରେମାତ୍ , ହନାନୀୟ, ହନାନି, ଇଲୀୟାଥା, ଗି ଲ୍ ତି
ଓ େରାମାମ୍ ତି-ଏଷର୍ , ଯଶ୍ ବକାଶା, ମେ ାଥି, େହାଥୀର୍ ,
ମହସୀେୟାତ୍ ; 5 ଏସମେ ଶୃ ନି କରିବା ନିମେ
ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର ରାଜା ର ଦଶର୍ କ
େହମନର ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ପରେମ ର େହମନକୁ ଚଉଦ
ପୁତ୍ର ଓ ତିନି କନ୍ୟା େଦେଲ।

6 ଏସମେ ପରେମ ର ଗୃହର େସବାକାଯର୍ ୍ୟାେଥର୍ କରତାଳ,
େନବଲ ଓ ବୀଣା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଗାନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣାମାନ ପିତା ହ ାଧୀନେର ଥିେଲ; ଆସଫ, ଯିଦୂଥୂନ୍ 
ଓ େହମନ ରାଜାଜ୍ଞାଧୀନ ଥିେଲ। 7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଗାନକାଯର୍ ୍ୟେର ଶିକି୍ଷତ ଓ ନିପୁଣ ଏସମେ ଓ ଏମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ସଂଖ୍ୟାେର ଦୁଇ ଶହ ଅଠାଶୀ ଜଣ ଥିେଲ। 8 ଏଉ ାେର େସମାେନ
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ସାନ ବଡ଼, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର , ସମ ରକ୍ଷଣୀୟ ନିମେ ସମାନ ରୂ େପ
ଗୁଲିବା କେଲ।
9ତହଁୁ ଆସଫ ନିମେ େଯାେଷଫ ପକ୍ଷେର ପ୍ର ଥମ ବା ଉଠିଲା;
ି ତୀୟଗଦଲୀୟପକ୍ଷେର; େସଓତାହାରଭ୍ର ାତା ଓ ପୁତ୍ର ମାେନବାର

ଜଣ ଥିେଲ।
10ତୃ ତୀୟ ସ ୁ ର ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ।
11ଚତୁ ଥର୍ ଯିଷି୍ର ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
12ପ ମ ନଥନୀୟ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ।
13ଷ ବୁ ୀୟ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ।
14 ସ ମ ଯିଶାେରଲା ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର

ଜଣ।
15ଅ ମ ଯିଶାୟାହ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
16ନବମ ମ ନୀୟ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ।
17ଦଶମ ଶିମୀୟି ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
18 ଏକାଦଶ ଅସେରଲ୍ ପକ୍ଷେର; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର

ଜଣ;
19 ାଦଶ ହଶବୀୟ ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ

ବାର ଜଣ;
20ତ୍ର େୟାଦଶପାଇଁଶବୂେୟଲ;ତାହାର ପୁତ୍ର ଓଭ୍ର ାତୃ ଗଣବାରଜଣ;
21ଚତୁ ର୍ ଶ ପାଇଁ ମ ଥୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
22 ପ ଦଶ ପାଇଁ େଯେରେମାତ୍ , ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର

ଜଣ;
23 େଷାଡ଼ଶ ପାଇଁ ହନାନୀୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
24ସ ଦଶପାଇଁ ଯଶ୍ ବକାଶା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
25ଅ ାଦଶ ପାଇଁ ହନାନି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
26ଊନବିଂଶ ପାଇଁ ମେ ାଥି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
27 ବିଂଶ ପାଇଁ ଇଲୀୟାଥା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
28ଏକବିଂଶ ପାଇଁ େହାଥୀର୍ , ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
29 ାବିଂଶ ପାଇଁ ଗି ଲ୍ ତି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର ଜଣ;
30ତ୍ର େୟାବିଂଶ ପାଇଁ ମହସୀେୟାତ୍ , ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବାର

ଜଣ;
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31 ଚତୁ ବ ଂଶ ପାଇଁ େରାମାମ୍ ତି-ଏଷର୍ , ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ବାର ଜଣ ଗୁଲିବା େର ଉଠିେଲ।

26
ମ ି ରର ରକ୍ଷୀଗଣ

1 ାରପାଳମାନ ପାଳି ପାଇଁ
େକାରହୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆସଫ-ବଂଶଜାତ େକାରିର ପୁତ୍ର

ମେଶଲିମୀୟ ଥିଲା।
2 ମେଶଲିମୀୟର ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ପ୍ର ଥମଜାତ ଜିଖରୀୟ,

ି ତୀୟ ଯିଦୀେୟଲ, ତୃ ତୀୟ ସବଦୀୟ, ଚତୁ ଥର୍
ଯ ୀେୟଲ, 3 ପ ମ ଏଲମ୍ , ଷ ଯିେହାହାନନ୍ , ସ ମ
ଇଲୀେହାଐନୟ।

4 ପୁଣି, ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ପୁତ୍ର ଥିେଲ ପ୍ର ଥମଜାତ ଶମୟୀୟ,
ି ତୀୟ ଯିେହାଷାବଦ୍ , ତୃ ତୀୟ େଯାୟାହ, ଚତୁ ଥର୍ ସାଖର,
ପ ମ ନଥେନଲ; 5 ଷ ଅ ୀେୟଲ, ସ ମ ଇଷାଖର,
ଅ ମ ପିୟୁ ତୟ;କାରଣପରେମ ରତାହାକୁଆଶୀବର୍ ାଦ
କେଲ। 6 ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଜାତ
େହେଲ, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପିତୃ ବଂଶେର କ ର୍ୃ
କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ।

7 ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଅି , ରଫାେୟଲ ଓ ଓେବଦ୍ , ଇଲୀଶାବଦ୍ ,
ଏମାନ ର ଭ୍ର ାତା ଇଲୀହୂ ଓ ସମଖୀୟ ପରାକ୍ର ା େଲାକ
ଥିେଲ। 8 ଏସମେ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ସ ାନ, ଏମାେନ
ଓ ଏମାନ ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େସବାକାଯର୍ ୍ୟାଥର୍ କ ବଳେର
ବଳବାନ ଥିେଲ;ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମବଂଶଜାତବାଷଠି ଜଣ।
9ମେଶଲିମୀୟର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଅଠର ଜଣ ପରାକ୍ର ା
େଲାକ ଥିେଲ।

10 ଆଉ ମରାରି-ବଂଶଜାତ େହାଷାର ପୁତ୍ର ଥିେଲ; ପ୍ର ଧାନ ଶିମି୍ର ,
କାରଣ େସ ପ୍ର ଥମଜାତ େନାହିେଲ େହଁ ତାହାର ପିତା
ତାହାକୁ ପ୍ର ଧାନ କଲା; 11 ି ତୀୟ ହିଲ୍ କୀୟ, ତୃ ତୀୟ
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ଟବଲିୟ, ଚତୁ ଥର୍ ଜିଖରୀୟ; େହାଷାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ସବର୍ ସୁ ା େତର ଜଣ ଥିେଲ।

12 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକରଣାେଥର୍ ାରପାଳମାନ
ପାଳି ଏହି ପ୍ର ଧାନ େଲାକମାନ ର େହଲା, ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ
େସମାନ ର ରକ୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। 13 ପୁଣି, େସମାେନ, ସାନ ବଡ଼,
ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ାର ପାଇଁ ଗୁଲିବା କେଲ।
14 ତହିଁେର ପୂବର୍ ଦିଗର ବା େଶଲିମୀୟ ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା; ତହଁୁ
େସମାେନତାହାର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ନିମେ ଗୁଲିବା କେଲ, େସ ବିଜ୍ଞ
ମ ୀ ଥିଲା; ଆଉ ଉ ର ଦିଗ ତାହାର ବା େର ଉଠିଲା। 15ଦକି୍ଷଣ
ଦିଗ ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମ ପକ୍ଷେର ଓ ଭ ାର ଗୃହ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ
ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା। 16 ଊ ର୍ ଗାମୀ ପଥ ସମୀପ ଶେ ଖତ୍ ାର
ନିକଟବ ର୍ ୀ ପି ମ ଦିଗର ବା ଶୁ ୀମ୍ ଓ େହାଷା ପକ୍ଷେର ଉଠିଲା,
ତହିଁର ରକ୍ଷକମାନ ର ଏକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅଭିମୁଖ ଥିଲା।
17 ପୂବର୍ ଦିଗେର ଛଅ ଜଣ େଲବୀୟ, ଉ ର ଦିଗେର ଦିନେର ଚାରି
ଜଣ, ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଦିନେର ଚାରି ଜଣ ଓ ଭ ାର ଗୃହ ନିମେ
ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ରହିେଲ। 18 ପି ମ ଦିଗେର ସୀମା ବ ର୍ ୀ ାନ
ନିମେ ଉ ପଥେର ଚାରି ଜଣ ଓ ସୀମା ବ ର୍ ୀ ାନେର ଦୁଇ
ଜଣ। 19 େକାରହୀୟ ସ ାନଗଣ ଓ ମରାରିର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ାରପାଳମାନ ର ଏହି ସକଳ ପାଳି ଥିଲା।

ମ ି ର ସଂକ୍ର ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ
20 ପୁଣି, େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅହୀୟ ପରେମ ର ଗୃହର

େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ସକଳ ବ ୁର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।
21 ଲାଦନ୍ ର ସ ାନଗଣ; ଲାଦନ୍ ସ ୀୟ େଗେଶର୍ ାନୀୟ-
ସ ାନଗଣ, େଗେଶର୍ ାନୀୟ ଲାଦନ୍ ସ ୀୟ ପିତୃ ବଂଶର
ପ୍ର ଧାନଗଣ; ଯଥା,

22 ଯିହୀେୟଲି। ଯିହୀେୟଲିର ପୁତ୍ର େସଥମ୍ ଓ ତାହାର
ଭ୍ର ାତା େଯାେୟଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।
23 ଅମ୍ର ାମୀୟମାନ , ଯିଷ୍ ହରୀୟମାନ , ହିେବ୍ର ାଣୀୟମାନ ,
ଉଷୀେୟଲୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର 24 େମାଶା ର ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ ାମର
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ସ ାନ ଶବୂେୟଲ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 25 ପୁଣି, ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ;
ଇଲୀେୟଜରର ପୁତ୍ର ରହବୀୟ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ 
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ସି ଖି୍ର
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶେଲାମୀତ୍ ।

26 ଦାଉଦ ରାଜା ଓ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନମାେନ, ସହସ୍ର ପତି
ଓ ଶତପତିମାେନ ଓ େସନାପତିମାେନ େଯସକଳ ବ ୁ ପବିତ୍ର
କରିଥିେଲ, ଏହି ଶେଲାମୀତ୍ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େସହି ସବୁ
ପବିତ୍ର ୀକୃତ ବ ୁର େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 27 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ ନିମେ ଯୁ େର ପ୍ର ା ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ
ପବିତ୍ର କେଲ। 28 ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ ଦଶର୍ କ ଓ କୀଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଶାଉଲ
ଓ େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନର, ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େଯସବୁ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଥିେଲ; ଯିଏ ଯାହା କିଛି ପବିତ୍ର କରିଥିଲା, ତାହା
ଶେଲାମୀତ୍ ର ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ହ ାଧୀନେର ରହିଲା।

ଅନ୍ୟ େଲବୀୟମାନ କାଯର୍ ୍ୟଭାର
29 ଯିଷ୍ ହରୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ କନନୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ

ବାହାର କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର କାଯର୍ ୍ୟଶାସକ ଓ
ବିଚାରକ ର୍ ା େହେଲ। 30 ହିେବ୍ର ାଣୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ହଶବୀୟ
ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଏକ ସହସ୍ର ସାତ ଶହ ବିକ୍ର ମୀ ପୁରୁ ଷ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସକଳ କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ରାଜେସବା ନିମେ ଯ ର୍ ନ
େସପାରି ପି ମ ଦିଗେର ଇସ୍ର ାଏଲର ତ ାବଧାରକ ଥିେଲ।
31 ହିେବ୍ର ାଣୀୟମାନ ପିତୃ ବଂଶାନୁଯାୟୀ ବଂଶାବଳୀେର ଯିରୀୟ
ହିେବ୍ର ାଣୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା। ଦାଉଦ ରାଜ ର
ଚାଳିଶ ବଷର୍ େର େସମାନ ର ଅନୁସ ାନ କରାଯାʼେ , େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଗିଲୀୟଦ ଯାେସରେର ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକମାେନ
େଦଖାଗେଲ। 32 ଆଉ ଯିରୀୟର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ,
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ, ଦୁଇ ସହସ୍ର ସାତ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ; ଦାଉଦ
ରାଜା େସମାନ ୁ ପରେମ ର ସ ୀୟ ସକଳ ବିଷୟ ନିମେ
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ଓ ରାଜକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ରୁ େବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟମାନ ଓ ମନଃଶିର
ଅ ର୍ ବଂଶ ଉପେର ନିଯୁ କେଲ।

27
ବାଷ କ ସାମରିକ ଦାୟି

1ଆପଣା ଆପଣା ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନମାେନ ଓ ସହସ୍ର ପତିମାେନ ଓ ଶତପତିମାେନ ଓ
େସମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟଶାସକମାେନ, ବଷର୍ ର ସମୁଦାୟ ମାସେର ମାସକୁ
ମାସ ପାଳିର େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ରାଜା ର େସବା କରିବାକୁ
ଆସି େଲ ଓ ଗେଲ, େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର
େଲାକ ଥିେଲ।
2 ପ୍ର ଥମ ପାଳି ଉପେର ପ୍ର ଥମ ମାସ ନିମେ ସବ୍ ଦୀେୟଲର ପୁତ୍ର

ଯାଶ୍ ବୀୟାମ୍ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର
େଲାକ ଥିେଲ। 3 େସ େପରସ ବଂଶୀୟ େଲାକ, ପ୍ର ଥମ ମାସ
ପାଇଁ ନିଯୁ ସକଳ େସନାପତି ଉପେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା।

4 ି ତୀୟ ମାସର ପାଳି ଉପେର ଅେହାହୀୟ େଦାଦୟ ଓ ତାହାର
ଦଳୀୟ େଲାକ ଥିେଲ; ମିେକ୍ଲ ାତ୍ ଶାସକ ଥିଲା ଓ ତାହାର
ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 5 ତୃ ତୀୟ ମାସ
ନିମେ ତୃ ତୀୟ େସନାପତି ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ପୁତ୍ର
ବନାୟ ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା; ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର
େଲାକ ଥିେଲ। 6 ଏହି ବନାୟ ତିରିଶ ବୀର ମଧ୍ୟେର
ଗଣିତ ଓ େସହି ତିରିଶ ଜଣ ଉପେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା; ଆଉ
ତାହାର ପାଳିେର ତାହାର ପୁତ୍ର ଅ ୀଷାବଦ୍ ଥିଲା।

7 ଚତୁ ଥର୍ ମାସ ପାଇଁ ଚତୁ ଥର୍ େସନାପତି େଯାୟାବର ଭ୍ର ାତା
ଅସାେହଲ ଥିଲା ଓ ତାହା ଉ ାେର ତାହାର ପୁତ୍ର ସବଦୀୟ; ଆଉ
ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 8 ପ ମ ମାସ
ନିମେ ପ ମ େସନାପତି ଯିଷ୍ର ାହୀୟ ଶେ ାତ୍ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର
ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 9 ଷ ମାସ ନିମେ ଷ
େସନାପତି ତେକାୟୀୟ ଇକ୍ େକଶର ପୁତ୍ର ଈରା ଥିଲା;ଆଉତାହାର
ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 10 ସ ମ ମାସ ନିମେ
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େସନାପତି ଇଫ୍ର ୟିମ-ବଂଶଜାତ ପେଲାନୀୟ େହଲସ୍ ଥିଲା; ଆଉ
ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 11 ଅ ମ ମାସ
ନିମେ ଅ ମ େସନାପତି େସରହ-ବଂଶଜାତ ହୂ ଶାତୀୟ ସି ଖୟ
ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ।
12 ନବମ ମାସ ନିମେ ନବମ େସନାପତି ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ବଂଶଜାତ
ଅନାେଥାତୀୟ ଅବୀେୟଷର ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 13 ଦଶମ ମାସ ନିମେ ଦଶମ େସନାପତି
େସରହ-ବଂଶଜାତ ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର
ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 14 ଏକାଦଶ ମାସ ନିମେ
ଏକାଦଶ େସନାପତି ଇଫ୍ର ୟିମ-ବଂଶଜାତ ପିରୀୟାେଥାନୀୟବନାୟ
ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ।
15 ାଦଶ ମାସ ନିମେ ାଦଶ େସନାପତି ଅ ୀେୟଲ-ବଂଶଜାତ
ନେଟାଫାତୀୟ ହିଲ୍ ଦୟ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ
ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲ େଗା ୀବଗର୍ ପ୍ର ଶାସନ
16ଆହୁ ରି ଇସ୍ର ାଏଲର ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ;

ରୁ େବନୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ସି ଖି୍ର ର ପୁତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲୀେୟଜର;
ଶିମୀେୟାନୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ମାଖାର ପୁତ୍ର ଶଫଟୀୟ।
17 େଲବୀ-ବଂଶ ମଧ୍ୟେର କମୂେୟଲର ପୁତ୍ର ହଶବୀୟ; ହାେରାଣ-

ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ସାେଦାକ।
18 ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଦାଉଦ ର ଜେଣ ଭ୍ର ାତା ଇଲୀହୂ ;
ଇଷାଖର ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ଅମି୍ର ।
19ସବୂଲୂନ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଓବଦୀୟର ପୁତ୍ର ଯିଶ୍ମ ୟୀୟ;
ନ ାଲି ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଅସ୍ର ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିେରେମାତ୍ ।
20ଇଫ୍ର ୟିମ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅସସୀୟର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ;
ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ପଦାୟର ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ।
21 ଗିଲୀୟଦ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର

ଇେ ା;
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଅବ୍ ନରର ପୁତ୍ର ଯାସୀେୟଲ୍ ।
22ଦାନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଅସେରଲ୍ ;
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ଏମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 23 ମାତ୍ର ଦାଉଦ
େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ନୂ୍ୟନ ବୟ େଲାକମାନ ର ସଂଖ୍ୟା
େନେଲନାହିଁ।କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶମ ଳରତାରାଗଣତୁ ଲ୍ୟ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିେବ େବାଲି କହିଥିେଲ। 24 ସରୁ ୟାର
ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆର କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସମା
କଲା ନାହିଁ; କାରଣ, େସହି ଗଣନା ସକାଶୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
େକ୍ର ାଧ ଉପି ତ େହଲା; ପୁଣି, େସହି ସଂଖ୍ୟା ଦାଉଦ ରାଜା ର
ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖାଗଲା ନାହିଁ। 25 ଆଉ, ଅଦୀେୟଲର
ପୁତ୍ର ଅ ାବତ୍ ରାଜା େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୁଣି, ଉଷୀୟର ପୁତ୍ର
େଯାନାଥନ େକ୍ଷତ୍ର , ନଗର ଓ ଗ୍ର ାମ ଓ ଦୁଗର୍ ି ତ ଭ ାରସବୁର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 26ଆଉ କଲୂବର ପୁତ୍ର ଇଷି୍ର କୃଷିକମର୍ କାରୀମାନ ର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 27ରାମାଥୀୟ ଶିମୀୟି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ସକଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଓ ଶିଫ୍ ମୀୟ ସବ୍ ଦି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷେତ୍ର ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-ଭ ାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିଲା। 28 ପୁଣି, ଗାେଦରୀୟ ବାଲ୍ ହାନନ୍ ତଳଭୂ ମିି ତ ଜୀତବୃକ୍ଷ ଓ
ଡିି ରି ବୃକ୍ଷସବୁର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ େଯାୟାଶ୍ େତୖଳ-ଭ ାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିଲା। 29ଆଉଶାେରାଣୀୟ ସି ଟ୍ର ୟ ଶାେରାଣେରଚରିବା ପଶୁପଲର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ; ପୁଣି, ଅଦ୍ ଲୟର ପୁତ୍ର ଶାଫଟ୍ ସବୁ ଉପତ୍ୟକାି ତ
ପଶୁପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 30 ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟ ଓବୀଲ୍ ଉ ଗଣର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ େମେରାେଣାଥୀୟ େଯହଦୀୟ ଗ ର୍ ଭୀଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିଲା। 31 ହାଗରୀୟ ଯାଷୀଷ୍ ସବୁ େମଷପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା;
ଏସମେ ଦାଉଦ ରାଜା ର ସ ି ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।

ଦାଉଦ ବ୍ୟି ଗତ ପରାମଶର୍ ଦାତାଗଣ
32ଆହୁ ରି ଦାଉଦ ର ପିତୃ ବ୍ୟ େଯାନାଥନମ ୀ ଥିଲା, େସ ବିଜ୍ଞଓ

େଲଖକ।ଆଉହକ୍ େମାନୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୀେୟଲରାଜପୁତ୍ର ମାନ ର
ସ ୀ ଥିଲା। 33 ଅହୀେଥାଫଲ ରାଜମ ୀ ଓ ଅକର୍ ୀୟ ହୂ ଶୟ
ରାଜମିତ୍ର ଥିଲା। 34 ଆଉ ଅହୀେଥାଫଲ ଉ ାେର ବନାୟର ପୁତ୍ର
ଯିେହାୟାଦା ଓ ଅବୀୟାଥର ଥିେଲ; ପୁଣି, େଯାୟାବ ରାଜା
େସୖନ୍ୟର ଅଧିପତି ଥିଲା।
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28
ମ ି ର ନିମେ ଦାଉଦ ନିେ ର୍ ଶାବଳୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ଅଧିପତି ୁ ,
ବଂଶାଧିପତିଗଣ ୁ ଓ ପାଳିକ୍ର େମ ରାଜା ର େସବାକାରୀ ଦଳର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ , ପୁଣି, ସହସ୍ର ପତି ଓ ଶତପତିମାନ ୁ ,ଆଉରାଜା ର
ଓ ରାଜପୁତ୍ର ମାନ ର ସକଳ ସ ି ଓ ଅଧିକାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ
ଓ ନପୁଂସକଗଣକୁ ଓ ବୀରମାନ ୁ ଓ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ୁ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତ୍ର କେଲ। 2 ତହଁୁ ଦାଉଦ ରାଜା ଆପଣା
ପାଦେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “େହ େମାହର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, େମାହର
େଲାକମାେନ, େମାହର କଥା ଶୁଣ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ
ନିମେ ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ପାଦପୀଠ ନିମେ ଏକ
ବିଶ୍ର ାମର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା େମାହରମନ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ନିମର୍ ାଣାେଥର୍
ଆେୟାଜନକରିଥିଲି। 3ମାତ୍ର ପରେମ ର େମାେତ କହିେଲ, ‘ତୁ େ
ଆ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ
ଯୁ କାରୀ ଓ ର ପାତ* କରିଅଛ।’ 4 ଯାହାେହଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େମାହର ସମୁଦାୟ ପିତୃ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ
େମାେତ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ନିତ୍ୟ ରାଜା େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛି ; କାରଣ େସ ଅଗ୍ର ଣୀ େହବା ପାଇଁ ଯିହୁ ଦାକୁ ଓ ଯିହୁ ଦା
ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େମାʼ ପିତୃ ବଂଶକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ; େସ େମାʼ
ପିତା ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ରାଜା କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ଠାେର ସ ୁ େହେଲ; 5 ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ ଅେନକ ପୁତ୍ର େଦଇଅଛି , ମାତ୍ର େମାହର ସବୁ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ୟର ସି ଂହାସନେର ବସି ବା ପାଇଁ
େସ େମାʼ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି । 6ଆଉ, େସ
େମାେତ କହିଅଛି , ‘ତୁ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଆ ର ଗୃହ ଓ ଆ ର
ପ୍ର ା ଣସବୁ ନିମର୍ ାଣ କରିବ; କାରଣ ଆେ ତାହାକୁ ଆ ର ପୁତ୍ର
େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଆେ ତାହାର ପିତା େହବା।
7 ଆଉ, ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଯଦି େସ ଆ ର ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନସବୁ

* 28:3 ର ପାତ େଲାକମାନ ୁ ବଧ
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ପାଳନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ଚି େହବ, େତେବ ଆେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ
ଚିରକାଳ ି ର କରିବା।’ 8 ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜ
ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର
କ ର୍ େଗାଚରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସକଳ ଆଜ୍ଞା
ମେନାେଯାଗ କରି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର; ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଏହି
ଉ ମ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ ଓ ତୁ ମାନ ଉ ାେର ଚିରକାଳ
ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହା ଛାଡ଼ିକରି ଯିବ।

ଶେଲାମନ ୁ ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞା
9 ଆଉ, େହ େମାହର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ, ତୁ େ ଆପଣା ପିତାର

ପରେମ ର ୁ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ ଓ ସି ଅ ଃକରଣେର ଓ ଇ ୁକ ମନେର
ତାହା ର େସବା କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ଅ ଃକରଣ
ଅନୁସ ାନ କରି ଓ ଚି ାର ସକଳ କ ନା ବୁଝି ; ଯଦି ତୁ େ
ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ, େତେବ ତୁ େ ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ
ପାଇବ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ତାହା ୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, େତେବ େସ ତୁ କୁ
ଚିରକାଳ ଦୂର କରିେବ। 10 ଏେବ ସାବଧାନ ହୁ ଅ; କାରଣ ପବିତ୍ର
ଆବାସ ନିମେ େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛି ; ବଳବାନ ହୁ ଅ ଓ ତାହା କର।”

11 େତେବ ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ ମ ି ର-ବର ାର
ଓ ତହିଁ ଗୃହର ଓ ତହିଁ ଭ ାରର ଓ ତହିଁ ଉପର େକାଠରି ଓ
ତହିଁ ଭିତର େକାଠରିର ଓ ପାପା ାଦନ ାନର ନମୁନା େଦେଲ;
12ଆହୁ ରି, େସ ଆ ା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପ୍ର ା ଣ ନିମେ
ଓ ଚତୁ ଗି ତ ସମ େକାଠରି ନିମେ ଓ ପରେମ ର ଗୃହର
ଭ ାର ନିମେ ଓ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ବ ୁସବୁର ଭ ାର ନିମେ ପ୍ର ା
ସମ ନମୁନା େଦେଲ; 13 ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ପାଳି
ନିମେ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େସବାଥର୍ କ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର େସବାଥର୍ କ ସମ ପାତ୍ର ନିମେ ; 14 ଯଥା,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର କାର େସବାଥର୍ କ ସମ ପାତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ , ର୍ ମୟ ପାତ୍ର
ନିମେ ସୁନା; ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର କାର େସବାଥର୍ କ ସମ ପାତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ନିମେ ରୂ ପା େତୗଲି େଦେଲ; 15ମଧ୍ୟ ର୍ ମୟ



ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 28:16 lxxvii ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ 28:21

ଦୀପବୃକ୍ଷସକଳ ନିମେ ଓ ତହିଁର ପ୍ର ଦୀପ ନିମେ େତୗଲି
େଦେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ପ୍ର ଦୀପ ନିମେ
ସୁନା େତୗଲି େଦେଲ; ପୁଣି, େରୗପ୍ୟମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷସକଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦୀପବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ
ତହିଁର ପ୍ର ଦୀପ ନିମେ ରୂ ପା େତୗଲି େଦେଲ; 16ଆଉ, ଦଶର୍ ନୀୟ
ରୁ ଟିର େମଜସକଳ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ର୍ ମୟ େମଜ ନିମେ
ସୁନା ଓ େରୗପ୍ୟମୟ େମଜସକଳ ନିମେ ରୂ ପା େତୗଲି େଦେଲ;
17 ଆଉ, ତି୍ର ଶୂଳ ଓ କୁ ଓ ପାତ୍ର ସକଳ ନିମେ ନିମର୍ ଳ ର୍ ;
ପୁଣି, ର୍ ମୟ ତାଟିଆ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ତାଟିଆର ପରିମାଣ ଓ
େରୗପ୍ୟମୟତାଟିଆମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକତାଟିଆରପରିମାଣ; 18ଆଉ,
ଧୂପେବଦି ନିମେ ନିମର୍ ଳ ର୍ ର ପରିମାଣ; ଆଉ ରଥ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କଆ ାଦନକାରୀ ବି ୃତପକ୍ଷ କିରୂ ବମାନ
ନମୁନା ନିମେ ର୍ େଦେଲ। 19 ଦାଉଦ କହିେଲ, “ଏହିସବୁ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏହି ନମୁନାର ସମ କମର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ -ଲିଖନେର
ଆ କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି।”

20 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ କହିେଲ,
“ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ ହୁ ଅ ଓ ଏହି କମର୍ କର; ଭୟ ନ କର, ଅବା
ନିରାଶ ନ ହୁ ଅ; କାରଣ ଆ ର ପରେମ ର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର
ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ ଅଛି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େସବାଥର୍ କ ସକଳ କମର୍
ସମା ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ତୁ ପ୍ର ତି ନିର େହେବ ନାହିଁ, କି
ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।

21 ଆଉ େଦଖ, ପରେମ ର ଗୃହର ସମ େସବା ନିମେ
ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ର ପାଳି ଅଛି; ଆଉ ସବର୍ ପ୍ର କାର େସବା
ନିମେ ସବର୍ ପ୍ର କାର କାଯର୍ ୍ୟେର ଇ ୁକ ଓ ନିପୁଣ େଲାେକ ତୁ
ନିକଟେର ରହିେବ; ମଧ୍ୟ େସନାପତିଗଣ ଓ ସମ େଲାକ ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ତୁ ର ଆଜ୍ଞାଧୀନ େହେବ।”

29
ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ ନିମେ ଦାନ
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1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ରାଜା ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ କହିେଲ,
“ପରେମ ର ଆ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ ଏକା ମେନାନୀତ କରିଅଛି ,
େସ ଏେବ ମଧ୍ୟ ଅ ବୟ ଓ େକାମଳ, ପୁଣି, କାଯର୍ ୍ୟ ଅତି
ବଡ଼; କାରଣ ଏହି ପ୍ର ାସାଦ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର ନିମେ ଅେଟ। 2ଏେବ ମୁଁ ଆପଣାର ସମ ଶି େର
େମାʼପରେମ ର ଗୃହ ନିମେ ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ର୍ ମୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଁ
ସୁନା ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଁ ରୂ ପା ଓ ପି ଳମୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଁ
ପି ଳ, େଲୗହମୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଁ ଲୁହା ଓକା ମୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଁ କା ;
େଗାେମଦକ ମଣି ଓ ଖଚନାଥର୍ କ ପ୍ର ର, ଜଡ଼ିତ-କମର୍ ାଥର୍ କ ପ୍ର ର ଓ
ନାନା ବ ର୍ ରପ୍ର ରଓସବର୍ ପ୍ର କାରବହୁ ମୂଲ୍ୟପ୍ର ରଓମମର୍ ରପ୍ର ର
ଆେୟାଜନ କରିଅଛି। 3ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୃହ ନିମେ
ଯାହାସବୁ ଆେୟାଜନ କରିଅଛି, ତାହା ଛଡ଼ା ଓ ତହିଁଉପେର େମାʼ
ନିଜର ସୁନା ଓ ରୂ ପାର ଭ ାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ େମାʼ ପରେମ ର
ଗୃହ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମନ ଆସ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହାସବୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ଗୃହ ନିମେ େଦଉଅଛି। 4 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗୃହର କା େର
ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଫୀରର ର୍ ରୁ ତିନି ହଜାର ତାଳ ର୍ * ଓ
ସାତ ହଜାର ତାଳ † ନିମର୍ ଳ ରୂ ପା; 5 ର୍ ମୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନିମେ
ସୁନା ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନିମେ ରୂ ପା ଓ ଶି କାରମାନ
ହ େର ଯାହା ଯାହା କରାଯିବ, େସହି ସବୁ ପ୍ର କାରର କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ
େଦଉଅଛି। ଅତଏବ, ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାକୁ
ପ୍ର ତି ା କରିବାକୁ କିଏ େ ାେର ଉଦ୍ୟତ ଅଛି?”

6 େତେବ ପିତୃ ବଂଶର ଅଧିପତିମାେନ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଗା ୀସମୂହର ଅଧିପତିମାେନ, ଆଉ ସହସ୍ର ଓ ଶତପତିମାେନ,
ପୁଣି, ରାଜକାଯର୍ ୍ୟ-ଶାସକମାେନ େ ାେର ଦାନ କେଲ; 7 ଆଉ
େସମାେନ ପରେମ ର ଗୃହର େସବା ନିମେ ପା ହଜାର
ତାଳ ର୍ , ଦଶ ହଜାର ଡାରିକ୍ ମୁଦ୍ର ା, ଦଶ ହଜାର ତାଳ ରୂ ପା,
ଅଠର ହଜାର ତାଳ ପି ଳ ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ ତାଳ ଲୁହା େଦେଲ।

* 29:4 ୧୦୦, ୦୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ † 29:4 ୨୩୦, ୦୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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8 ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ନିକଟେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ରାଦି ମିଳିଲା,
େସମାେନ େଗେଶର୍ ାନୀୟ ଯିହୀେୟଲର ହ ାଧୀନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଭ ାର ଗୃହେର ତାହାସବୁ େଦେଲ। 9 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
େ ାପୂବର୍ କ ଦାନ କରିବାରୁ ଆନ କେଲ, କାରଣ, େସମାେନ
ସି ଚି େର େ ାପୂବର୍ କ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଦାନ କେଲ;
ପୁଣି, ଦାଉଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମହାନ େର ଆନ କେଲ।

ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର ଦାଉଦ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
10 ଏେହତୁ ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
ଆ ମାନ ପିତା ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର,ତୁ େ ସଦାକାଳ ଧନ୍ୟ।
11 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମହ , ପରାକ୍ର ମ, େଶାଭା, ଜୟ ଓ ପ୍ର ତାପ
ତୁ ର; କାରଣ, ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀେର ଥିବା ସମ ବିଷୟ ତୁ ର; େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, ରାଜ୍ୟ ତୁ ର ଓ ତୁ େ ସକଳରଉପେର ମ କରୂ େପ
ଉ ତଅଟ। 12ତୁ ଠାରୁ ଧନଓସ ମଆେସ,ଆଉତୁ େ ସମ
ଉପେର କ ର୍ୃ କରୁ ଅଛ; ବଳ ଓ ପରାକ୍ର ମ ତୁ ହ େର ଅଛି;
ପୁଣି, ମହାନ କରିବାର ଓ ସମ ୁ ବଳ େଦବାର ତୁ ର ହ ାଧୀନ
ଅେଟ। 13 ଏେହତୁ େହ ଆ ମାନ ପରେମ ର, ଆେ ମାେନ
ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ଅଛୁ ଓ ତୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ ନାମେର ପ୍ର ଶଂସା
କରୁ ଅଛୁ।

14 ମାତ୍ର , ମୁଁ କିଏ ଓ େମାହର େଲାକମାେନ କିଏ େଯ,
ଆେ ମାେନ ଏପରି େ ାପୂବର୍ କ ଏପ୍ର କାର ଦାନ କରିବାକୁ ସମଥର୍
େହବୁ? କାରଣ, ସମଗ୍ର ବିଷୟ ତୁ ଠାରୁ ଆେସ ଓ ତୁ ନିଜ
ପଦାଥର୍ ରୁ ଆେ ମାେନ ତୁ କୁ େଦଇଅଛୁ। 15କାରଣ, ଆେ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ସମ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ସ ୁଖେର ବିେଦଶୀ
ଓ ପ୍ର ବାସୀ; ପୃଥିବୀେର ଆ ମାନ ଦିନ ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ାୟି
କିଛି ନାହିଁ। 16 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପରେମ ର, ତୁ
ପବିତ୍ର ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆେ ମାେନ ଏହି େଯଉଁ ସକଳ ପଦାଥର୍ ସ ୟ କରିଅଛୁ, ତାହା
ତୁ ହ ରୁ ଆସି ଅଛି ଓ ସବୁ ତୁ ନିଜର ଅେଟ। 17 ଆହୁ ରି
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େହ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁ େ ଅ ଃକରଣ
ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଅ ଓ ସରଳତାେର ତୁ ର ସେ ାଷ ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣା
ଅ ଃକରଣର ସରଳତାେର େ ାପୂବର୍ କ ଏହିସବୁ ପଦାଥର୍ ଦାନ
କରିଅଛି; ଆଉ ଏଠାେର ଉପି ତ ତୁ େଲାକମାନ ୁ େ ାପୂବର୍ କ
ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଦାନ କରିବାର େଦଖି ମୁଁ ଆନ ି ତ େହଲି। 18େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମର, ଇସ୍ ହାକର ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ହୃ ଦୟ
ଚି ାର କ ନାେର ଏହା ସଦାକାଳ ରଖ ଓ ତୁ ପ୍ର ତି େସମାନ
ହୃ ଦୟ ପ୍ର ୁତ କର; 19 ପୁଣି, ତୁ ର ଆଜ୍ଞା, ତୁ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଓ
ତୁ ବିଧିସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ,
ଆଉ, ମୁଁ େଯଉଁ ପ୍ର ାସାଦ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କରୁ ଅଛି, ତାହା ନିମର୍ ାଣ
କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନକୁ ସି ଅ ଃକରଣ ଦିଅ।”

20 ଏଉ ାେର ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।”
ତହିଁେର ସମ ସମାଜ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ପରେମ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମ କ ନତ
କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଓ ରାଜା ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 21 ତହଁୁ େସମାେନ
ପରଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ସହସ୍ର େଗାରୁ , ଏକ
ସହସ୍ର େମଷ ଓ ଏକ ସହସ୍ର େମଷଶାବକ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ସହିତ
ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ।

ଶେଲାମନ ରାଜା ରୂ େପ ଅଭିଷି
22 ଆଉ େସହି ଦିନ ମହାନ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର

େଭାଜନପାନ କେଲ।
ପୁଣି, େସମାେନ ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ ି ତୀୟ ଥର

ରାଜା କେଲ, ଆଉ ତା ୁ ଅଗ୍ର ଣୀ େହବା ପାଇଁ ଓ ସାେଦାକକୁ
ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅଭିେଷକ କେଲ।
23 େସେତେବେଳ ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ର ପଦେର
ରାଜା ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ଂହାସନେର ଉପବି େହେଲ ଓ କୁଶଳ
ପ୍ର ା େହେଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ତା ର ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହେଲ।
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24 ପୁଣି, ସମ ଅଧିପତି ଓ ବୀରଗଣ ଓ ଦାଉଦ ରାଜା ର ସମ
ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶେଲାମନ ରାଜା ର ବଶୀଭୂ ତ େହେଲ। 25 ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଦୃି େର ଶେଲାମନ ୁ ଅତିଶୟ ମହାନ
କେଲ ଓ ତା ୁ ଏପରି ରାଜପ୍ର ତାପ ଦାନ କେଲ େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ତା ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ େକୗଣସି ରାଜା େସପରି ପ୍ର ା େହାଇ ନ
ଥିେଲ। 26 ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

ଦାଉଦ ର ରାଜ ର ସଂକି୍ଷ ବ ର୍ ନା
27 ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତା ର ରାଜ ର ସମୟ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ;

େସ ସାତ ବଷର୍ ହିେବ୍ର ାଣେର ଓ େତତିଶ ବଷର୍ ଯିରୂ ଶାଲମେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 28ତହିଁଉ ାେର େସଆୟୁ ଷ, ଧନ ଓ ସ ମେର ପରିପୂ ର୍
େହାଇ ଉ ମ ବୃ ାବ ାେର ମେଲ; ପୁଣି, ତା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ
ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 29 ଏହି ଦାଉଦ ରାଜା ର ପ୍ର ଥମ
ଓ େଶଷ କି୍ର ୟାସବୁ, େଦଖ, ଶାମୁେୟଲ ଦଶର୍ କର ଇତିହାସେର
ଓ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ଇତିହାସେର ଓ ଗାଦ୍ ଦଶର୍ କର
ଇତିହାସେର ଲିଖିତ ଅଛି; 30ତହିଁସେ ତା ର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଓ
ତା ର ପରାକ୍ର ମ, ପୁଣି, ତା ଉପେର ଓଇସ୍ର ାଏଲଉପେର ଓ ନାନା
େଦଶୀୟ ସମ ରାଜ୍ୟ ଉପେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା, େସସବୁର
ବିବରଣ େଲଖାଅଛି।
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