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1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ವಂ ಾವಳಿಗಳು-ಆ ಾಮನಿಂದ ನೋಹನ ತನಕ

1-3 ಆ ಾಮ್, ಶೇತ್, ಏನೋಷ್, ಕೇ ಾನ್, ಮಹಲಲೇಲ್,
ಯೆರೆದ್, ಹನೋಕ್,ಮೆತೂಷೆಲಹ, ಲೆಮೆಕ್ಮತು್ತ ನೋಹ.

4 ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶೇಮ್, ಾಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಫೆತ್.
ಯೆಫೆತನ ಸಂತತಿಯವರು

5ಯೆಫೆತನಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೋಮೆರ್, ಾಗೋಗ್, ಾದಯ್,
ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್,ಮೆಷೆಕ್ಮತು್ತ ತೀ ಾಸ್.

6 ಗೋಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಷೆ ್ಕನಜ್, ರೀಫತ್ ಮತು್ತ
ತೊಗಮರ್.

7 ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀಷ, ಾಷೀರ್ಷ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್
ಮತು್ತ ದೋ ಾನೀಮ್.
ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು

8 ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಕೂಷ್, ಮಿಚ್ರಯಿಮ್,
ಪೂಟ್ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.

9 ಕೂಷನ ಸಂತತಿಯವರು: ಸೆಬ, ಹವೀಲ, ಸಬ್ತ, ರಮ್ಮ ಮತು್ತ
ಸಬೆ್ತಕ.

ರಮ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಶೆಬಮತು್ತ ದೆ ಾನ್.
10 ಕೂಷನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ನಿ ್ರೕದನು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾ್ಯತ ರಣವೀರ ಾದನು. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಅವನಂಥವನು
ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

11 ಮಿಚ್ರಯಿಮ್ಯನು ಲೂದ್ಯರಿಗೂ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೂ ಲೆ ಾಬ್ಯರಿಗೂ
ನಫು್ತಹ್ಯರಿಗೂ 12ಪತು್ರಸ್ಯರಿಗೂ ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಗೂ ಕ ್ತೕಯರ್ರಿಗೂ
ಮೂಲಪಿತೃ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಂದ ಬಂದವರು.
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13 ಾ ಾನನು ಸೀದೋನನ ತಂದೆ. ಸೀದೋನನು ಅವನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಾ ಾನನು ಹಿತಿ್ತೕಯರ ಮೂಲಪಿತೃ.
14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ, ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರಿಗೆ, 15ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೆ, ಅಕಿರ್ಯರಿಗೆ, ಸೀನಿಯರಿಗೆ,
16 ಅ ಾರ್ದಿಯರಿಗೆ, ಚೆ ಾರಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹ ಾತಿಯರಿಗೆ
ಾ ಾನನು ಮೂಲಪಿತೃ ಾಗಿದ್ದನು.

ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು
17 ಶೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏ ಾಮ್, ಅಶೂ್ಯರ್,
ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಲೂದ್ ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್. ಅ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಊಚ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ಮತು್ತ ಮೆಷೆಕ್.

18 ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಶೆಲಹನು ಏಬೆರನನು್ನ
ಪಡೆದನು.

19 ಏಬೆರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು
ಪೆಲೆಗ್. ಇವನ ಜೀವ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಲೋಕದ
ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಾಷೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದರು. ಪೆಲೆಗನತಮ್ಮನಹೆಸರು ಾ್ತನ್. 20ಇವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಲೊ್ಮೕ ಾದ್, ಶೆಲೆಫ್, ಹಚ ಾರ್ವೆತ್,
ಯೆರಹ, 21 ಹದೋ ಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿಕ್ಲ, 22 ಏ ಾಲ್,
ಅಬೀ ಾಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, 23 ಓಫೀರ್, ಹವೀ ಾ ಮತು್ತ
ೕ ಾಬ್.

24 ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಶೆಲಹ,
25ಏಬೆರ್, ಪೆಲೆಗ್, ರೆಯೂ, 26 ಸೆರೂಗ್, ಾಹೋರ್, ತೆರಹ,
27 ಮತು್ತ ಅ ಾ್ರಮ. (ಇವನನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮ ಎಂತಲೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.)

ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
28 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್,

29ಇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು.
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ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ದಲನೇ ಮಗ ನೆ ಾ ೕತನು. ಅವನ
ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಕೇ ಾರ್, ಅದೆ್ಬಯೇಲ್,
ಮಿ ಾ್ಸಮ್, 30 ಮಿಷ್ಮ, ದೂಮ, ಮಸ್ಸ, ಹದದ್, ತೇಮ,
31 ಯೆಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ಕೇದೆಮ. ಇವರೇ
ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಮಕ್ಕಳು.

32 ಕೆಟೂರಳು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:
ಜಿ ಾ್ರನ್, ಾನ್, ಮೆ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಯನ್, ಇ ಾ್ಬಕ್ ಮತು್ತ
ಶೂಹ.
ಾನನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶೆಬಮತು್ತ ದೆ ಾನ್.

33 ಮಿ ಾ್ಯನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಫ, ಏಫೆರ್,
ಹನೋಕ್, ಅಬೀದ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ದಯ. ಇವರು ಕೆಟೂರಳ
ಸಂತತಿಯವರು.
ಾರಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

34 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾಕನ ತಂದೆ. ಇ ಾಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಏ ಾವಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್.

35 ಏ ಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಲೀಫಜ್,
ರೆಯೂವೇಲ್,ಯೆಯೂಷ್,ಯ ಾಮ್ಮತು್ತ ಕೋರಹ.

36 ಎಲೀಫಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ತೇ ಾನ್,
ಓ ಾರ್, ಚೆಫೀ, ಗ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೆನಜ್. ಅವನಿಗೆ ತಿಮ್ನಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಅ ಾಲೇಕ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು.

37 ರೆಯೂವೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ನಹತ್, ಜೆರಹ,
ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜ್ಜ.
ಸೇ ಾರನ ಎದೋಮ್ಯರು

38 ಸೇ ಾರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಲೋಟಾನ್,
ಶೋ ಾಲ್, ಚಿಬೊ್ಬೕನ್, ಅ ಾಹ, ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ
ದೀ ಾನ್.



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 1:39 iv 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 1:47

39 ಲೋಟಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಹೋರೀ
ಮತು್ತ ಹೋ ಾಮ್. ಲೋಟಾನನಿಗೆ ತಿಮ್ನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ
ಸಹೋದರಿಯೂ ಇದ್ದಳು.

40 ಶೋ ಾಲನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ಯನ್, ಾನಹತ್,
ಏ ಾಲ್, ಶೆಫೀಮತು್ತ ಓ ಾಮ್.

ಚಿಬೊ್ಬೕನನಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ಯಹಮತು್ತ ಅ ಾಹ.
41ದೀಶೋನನು ಅ ಾಹನಮಗನು.
ದೀಶೋನನು ಹ ಾ್ರನ್, ಎ ಾ್ಬನ್, ಇ ಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ಕೆ ಾನ್
ಎಂಬವರನು್ನ ಪಡೆದನು.

42 ಏಚೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಬಿ ಾ್ಹನ್, ಜಾ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್.

ದೀ ಾನನಮಕ್ಕಳು: ಊಚ್ಮತು್ತ ಅ ಾನ್.

ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸರು
43 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಅರಸುಗಳು ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಎದೋಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅರಸರಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ದಲನೇ ಅರಸ ಾದ ಬೆಳ.

ಇವನು ಬೆ ೕರನ ಮಗನು. ದಿ ಾ್ಹ ಾ ಎಂಬುದು ಬೆಳನ
ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ.

44 ಬೆಳನು ಸ ಾ್ತಗ ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು
ಅರಸ ಾದನು. ಇವನು ಬೊಚ್ರ ಎಂಬಊರಿನವನು.

45 ೕ ಾಬ ಅರಸನು ಸ ಾ್ತಗ ತೇ ಾನೀಯರ ದೇಶದವ ಾದ
ಹೂ ಾಮನು ಅರಸ ಾದನು.

46 ಹೂ ಾಮನು ಸ ಾ್ತಗ ಬೆದದನ ಮಗ ಾದ ಹದದನು
ಅರಸ ಾದನು. ಇವನು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಹದದನ ಪಟ್ಟಣ ಅವೀತ್ ಆಗಿತು್ತ.

47 ಹದದನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮಸೆ್ರೕಕ ಊರಿನ
ಸ ಾ್ಲಹನು ಅರಸ ಾದನು.
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48 ಸ ಾ್ಲಹನು ಸ ಾ್ತಗ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿ ಬಳಿಯ
ರೆಹೋಬೋತ್ ಎಂಬ ಊರಿನ ೌಲ ಎಂಬವನು
ಅರಸ ಾದನು.

49 ೌಲನು ಸ ಾ್ತಗ ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ಹ ಾನನು
ಅರಸ ಾದನು.

50 ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಸ ಾ್ತಗ ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಈತನು
ಾಗೀ ಎಂಬ ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಮೆಹೇಟಬೇಲ್
ಎಂ ಾಕೆ ಹದದನ ಹೆಂಡತಿ. ಈಕೆ ಮೆಟೆ್ರೕದಳ ಮಗಳು ಮತು್ತ
ಮೇಜಾ ಾಬನ ಮ್ಮಗಳು. 51ಹದದನು ಸತ್ತನು.

ಎದೋಮ್ಯರ ಾಯಕರು ಾರೆಂದರೆ: ತಿಮ್ನ, ಅಲ್ಯ, ಯೆತೇತ್,
52ಒಹೋಲಿ ಾಮ, ಏಲ, ಪೀನೋನ್, 53 ಕೆನಜ್, ತೇ ಾನ್,
ಮಿ ಾ್ಚರ್, 54 ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಗೀ ಾಮ್. ಇದು
ಎದೋಮ್ಯರ ಾಯಕರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ.

2
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

1 ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್,
ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್,
2 ಾನ್, ೕಸೇಫ್, ಬೆ ಾ್ಯ ಾನ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಾದ್ ಮತು್ತ
ಅಶೇರ್.
ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

3ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏರ್, ಓ ಾನ್ಮತು್ತ
ಶೆ ಾಹ. ಬತೂ್ಷವಳು ಇವರ ಾಯಿ. ಈಕೆ ಾ ಾನ್ಯಳು.
ಯೆಹೂದನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಏರ್. ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಇವನು ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 4ಯೆಹೂದನ
ಸೊಸೆ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾರಳು ಯೆಹೂದನಿಂದ ಪೆರೆಚ್ ಮತು್ತ
ಜೆರಹ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಐದು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದವು.
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5 ಪೆರೆಚನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಾಮೂಲ್.

6ಜೆರಹನಿಗೆ ಐದು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಜಿಮಿ್ರ,
ಏ ಾನ್, ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್ಮತು್ತ ಾರ.

7 (ಕಮೀರ್ಯು ಜಿಮಿ್ರಯ ಮಗನು.) ಜಿಮಿ್ರಯು ಆ ಾನನ
ಮಗನು. ಈ ಆ ಾನನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತನು್ನ ತಂದವನು.

8ಅಜಯರ್ನು ಏ ಾನನಮಗನು.
9ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆರಹೆ್ಮೕಲ್, ಾಮ್
ಮತು್ತ ಾಲೇಬ್.
ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು

10 ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ತಂದೆ. ಇವನು ನಹಶೋನನ
ತಂದೆ. ನಹಶೋನನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
11ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ. ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ
ತಂದೆ. 12-13 ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. ಓಬೇದನು
ಇಷಯನ ತಂದೆ. ಇಷಯನು ಎಲೀ ಾಬನ ತಂದೆ.
ಎಲೀ ಾಬನು ಇಷಯನಚೊಚ್ಚಲಮಗನು; ಎರಡನೆಯವನು
ಅಬೀ ಾದ್ಾ್ವ; ಮೂರನೆಯವನು ಶಿಮ್ಮ; 14 ಾಲ್ಕನೆಯವನು
ನೆತನೇಲ್, ಐದನೆಯವನು ರದೆ್ದ ೖ 15ಆರನೆಯವನು ಓಚೆಮ್,
ಏಳನೆಯವನು ಾವೀದ. 16 ಅವರ ತಂಗಿಯಂದಿರು
ಾರೆಂದರೆ, ಚೆರೂಯ ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲ್, ಚೆರೂಯಳ

ಮೂರುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ, ಅಬೆ್ಷ ೖ, ೕ ಾಬ್ ಮತು್ತ
ಅ ಾಹೇಲ್. 17ಅಬೀಗೈಲಳು ಅ ಾಸನ ಾಯಿ. ಅ ಾಸನ
ತಂದೆಯೆತೆರ್, ಇವನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯನು.
ಾಲೇಬನ ಸಂತತಿಯವರು

18 ಾಲೇಬನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಗನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಅಜೂಬಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ,
ಯೇಷೆರ್, ಶೋ ಾಬ್ಮತು್ತ ಅದೋರ್ನ್. 19ಅಜೂಬಳುಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಾಲೇಬನು ಎಫಾ್ರತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವರಿಗೆ
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ಹೂರ್ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 20ಹೂರನು ಊರಿಯನ
ತಂದೆ. ಊರಿಯು ಬೆಚಲೇಲನ ತಂದೆ.

21 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅರವತು್ತ ವಷರ್ ಾ್ರಯದವ ಾ ಾಗ ಗಿ ಾ್ಯದನ
ತಂದೆ ಾದ ಾಕೀರನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು.
ಆಕೆಯಲಿ್ಲಹೆಚೊ್ರೕನನು ಸೆಗೂಬನನು್ನ ಪಡೆದಳು. 22ಸೆಗೂಬನು
ಾಯೀರನ ತಂದೆ. ಇವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ

ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. 23 ಆದರೆ ಗೆಷೂರ್ ಮತು್ತ
ಅ ಾಮನು ಾಯೀರನಊರುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆನತ್ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಕೆಲವುಹಳಿ್ಳಗಳು
ಸೇರಿದ್ದವು. ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ ಾದ ಾಕೀರನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.

24 (ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಹೆಂಡತಿ ಅಬೀಯ.) ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಾಲೇಬ್
ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಅವನ ಮರಣದನಂತರ ಅಬೀಯಳು
ಅವನಿಗೆ ಅಷೂ್ಹರ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅಷೂ್ಹರನು
ತೆಕೋವನ ತಂದೆ.

ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಸಂತತಿಯವರು
25 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲ. ಇವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಾಮ್, ಬೂನ, ಓರೆನ್, ಓಚೆಮ್
ಮತು್ತ ಅಹೀಯ. ಾಮನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು.
26 ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಅಟಾರಳಲಿ್ಲ
ಓ ಾಮ್ಹುಟಿ್ಟದನು.

27 ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ ಾಮನಿಗೆ ಾಚ್,
ಾಮೀನ್ಮತು್ತ ಏಕೆರ್ ಎಂಬಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

28ಓ ಾಮನಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶಮೆ್ಮ ೖ ಮತು್ತ ಾದ.
ಶಮೆ್ಮ ೖಯಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೂರ್.

29 ಅಬೀಷೂರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಹೈಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅ ಾ್ಬನ್ಮತು್ತ ೕಲೀದ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.
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30 ಾ ಾ್ವನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಸೆಲೆದ್ ಮತು್ತ ಅಪ್ಪಯಿಮ್.
ಸೆಲೆದನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.

31 ಅಪ್ಪಯಿಮನ ಮಗ ಇಷಿ್ಷೕ; ಇಷಿ್ಷೕಯ ಮಗನು ಶೇ ಾನ್;
ಶೇ ಾನನಮಗ ಅಹೆ್ಲ ೖ.

32 ಶಮೆ್ಮ ್ಯಯ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಾದ. ಇವನಿಗೆ ಯೆತೆರ್ ಮತು್ತ
ೕ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಯೆತೆರನು

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
33 ೕ ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಪೆಲೆತ್ ಮತು್ತ ಜಾಜ. ಇದು
ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ.

34 ಶೇ ಾನನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದರು.
ಇವನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಯಹರ್ ಎಂಬ ಸೇವಕನು ಇದ್ದನು.
35 ಶೇ ಾನ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಯಹರ್ನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ
ಾಡಿಸಿದನು. ಇವರಿಗೆ ಅತೆ ಎಂಬಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.

36 ಅತೆ ಾ ಾನನ ತಂದೆ. ಾ ಾನನು ಜಾ ಾದನ ತಂದೆ.
37ಜಾ ಾದನು ಎಫಾ್ಲಲನ ತಂದೆ. ಎಫಾ್ಲಲನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ.
38 ಓಬೇದನು ಯೇಹೂವಿನ ತಂದೆ; ಯೇಹೂವು ಅಜಯರ್ನ
ತಂದೆ. 39ಅಜಯರ್ನು ಹೆಲೆಚನ ತಂದೆ; ಹೆಲೆಚನು ಎ ಾ್ಲಸನ
ತಂದೆ. 40 ಎ ಾ್ಲಸನು ಸಿಸೆ್ಮ ೖನ ತಂದೆ; ಸಿಸೆ್ಮ ೖನು ಶಲೂ್ಲಮನ
ತಂದೆ. 41 ಶಲೂ್ಲಮನು ಯೆಕ ಾ್ಯಹನ ತಂದೆ. ಯೆಕ ಾ್ಯಹನು
ಎಲೀ ಾಮನ ತಂದೆ.

ಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬ
42 ಾಲೇಬನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ತಮ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಮೇಷ. ಮೇಷನು
ಜೀಫ್ಯನ ತಂದೆ. ಾರೇಷನು ಸಹ ಾಲೇಬನ ಮಗ.
ಾರೇಷನು ಹೆಬೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.

43ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಕೋರಹ, ತಪೂ್ಪಹ,
ರೆಕೆಮ್ಮತು್ತ ಶೆಮ. 44 ಶೆಮನಮಗನು ರಹಮ್ಯ. ರಹಮ್ಯನು
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ಕೆರ್ ಾಮ್ಯನ ತಂದೆ. ರೆಕೆಮನು ಶಮೆ್ಮ ೖಯನ ತಂದೆ.
45ಶಮೆ್ಮ ೖಯನಮಗ ಾ ೕನ್, ಇವನಮಗನು ಬೇತೂ್ಸರ್.

46 ಾಲೇಬನ ಾಸಿಯಹೆಸರು ಏಫ. ಈಕೆಯು ಾ ಾನ್, ೕಚ
ಮತು್ತ ಾಜೇಜನ ಾಯಿ.

47 ಾದೈಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ರೆಗೆಮ್,
ೕ ಾವ್, ಗೇ ಾನ್, ಪೆಲೆಟ್, ಏಫಮತು್ತ ಾಫ್.

48 ಾಕಳು ಾಲೇಬನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಾಸಿ. ಈಕೆ ಶೆಬೆರ್ ಮತು್ತ
ತಿಹರ್ನ ಎಂಬವರ ಾಯಿ. 49ಈಕೆಯು ಾಫ್ ಮತು್ತ ಶೆವನ
ಾಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಾಫನ ಮಗ ಮದ್ಮನ್ನ. ಶೆವನು
ಮಕ್ ಬೇನ ಮತು್ತ ಗಿಬ್ಯನ ತಂದೆ. ಾಲೇಬನ ಮಗಳ ಹೆಸರು
ಅ ಾ್ಸಹ.

50 ಇದು ಾಲೇಬನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ; ಾಲೇಬನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಹೂರ. ಇವನು ಎಫಾ್ರತಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಹೂರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ, ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್
ಕಟಿ್ಟದವ ಾದ ಶೋ ಾಲ್ ಮತು್ತ 51 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದವ ಾದ ಸಲ್ಮ ಮತು್ತ ಬೇ ಾ್ಗದೇರ್ ಕಟಿ್ಟದವ ಾದ
ಾರೇಫ್.

52 ಶೋ ಾಲನು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಇದು
ಶೋ ಾಲನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ: ಾರೋಯೆ ಮತು್ತ
ಾನಹತಿಊರಿನಅಧರ್ಜನರು; 53ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ

ಕುಟುಂಬದವರು. ಇವರು ಯೆತೆರಿಯರು, ಪೂತ್ಯರು,
ಶು ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮಿ ಾ್ರಗ ್ಯರು. ಇವರಿಂದ ಚೊ ಾ್ರತ್ಯರು
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ಯರು ಬಂದರು.

54 ಸಲ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ; ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು,
ನೆಟೋಫಾ, ಅಟರೋತ್, ಬೇತೊ್ಯೕ ಾಬ್, ಾನಹತಿಯ
ಅಧರ್ಜನರು, ಚೊಗರ್ಯಿತರು, 55 ಾಸಿ್ತ ್ರಗಳ ಸಂ ಾನ
ಾಬೇಚ್, ತಿ ಾ್ರತ್ಯ, ಶಿ ಾ್ಗತ್ಯ ಮತು್ತ ಸೂ ಾತ್ಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 3:1 x 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 3:6-8

ಾಸಿಸುವರು. ಇವರು ಹ ಾತಿನಿಂದ ಬಂದ ಕೇನ್ಯರು.
ಬೆತ್ ರೇ ಾಬನು್ನ ಹ ಾತನು ಾ್ಥಪಿಸಿದನು.

3
ಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

1 ಾವೀದನ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:

ಅ ್ನೕನನು ಾವೀದನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಅವನ ಾಯಿ
ಅಹೀನೋವಮಳು. ಈಕೆಯು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳು.

ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳ ಮಗ ಾದ
ಾನಿಯೇಲನು.

2 ಅ ಾ್ಷಲೋಮನು ಾವೀದನ ಮೂರನೆಯ ಮಗನು. ಇವನ
ಾಯಿ ಾಕಳು. ಈಕೆಯು ಗೆಷೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ತಲೆ್ಮ ೖಯ
ಮಗಳು.
ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನೀಯನು. ಇವನು ಹಗಿ್ಗೕತಳಮಗನು.

3 ಶೆಫಟ್ಯನು ಐದನೆಯ ಮಗನು. ಇವನ ಾಯಿಯ ಹೆಸರು
ಅಬೀಟಲ.

ಆರನೆಯವನು ಇ ಾ್ರಮ. ಇವನ ಾಯಿಯಹೆಸರು ಎಗ್ಲ.

4ಈಆರುಮಂದಿಮಕ್ಕಳು ಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲ ಏಳುವರೆ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಾವೀದನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತಮೂರು ವಷರ್ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.
5 ಾವೀದನಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:

ಬತೆ್ಷೕಬಳ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು: ಶಿಮ್ಮ ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್
ಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನು. ಬತೆ್ಷೕಬಳು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ
ಮಗಳು. 6-8 ಇವರಲ್ಲದೆ ಅವನ ಬೇರೆ ಒಂಭತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀ ಾಮ, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್,
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ನೋಗ, ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ, ಎಲೀ ಾಮ, ಎ ಾ್ಯದ ಮತು್ತ
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 9 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು. ತನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯರಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆಬೇರೆಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಇದ್ದರು.
ಾ ಾರ್ ಎಂ ಾಕೆಯು ಾವೀದನಮಗಳು.
ಾವೀದನ ನಂತರಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸರು

10 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗನು ರೆಹ ಾ್ಬಮ. ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಮಗನು ಅಬೀಯ. ಅಬೀಯನ ಮಗನು ಆಸ. ಆಸನ
ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ್. 11ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗನು
ಯೆಹೋ ಾಮ್. ಯೆಹೋ ಾಮನಮಗನುಅಹಜ್ಯ. ಅಹಜ್ಯನ
ಮಗನು ಯೆಹೋ ಾಷ. 12 ಯೆಹೋ ಾಷನ ಮಗನು
ಅಮಚ್ಯ. ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನು ಅಜಯರ್. ಅಜಯರ್ನ
ಮಗನು ೕ ಾವು. 13 ೕ ಾವುನ ಮಗನು ಅ ಾಜ.
ಅ ಾಜನ ಮಗನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು ಮನಸೆ್ಸ.
14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು ಅ ೕನ. ಅ ೕನನ ಮಗನು
ೕಷೀಯ.

15 ೕಷೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:
ದಲನೆಯವನು ೕ ಾ ಾನ್; ಎರಡನೆಯವನು

ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ; ಮೂರನೆಯವನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ;
ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಶಲೂ್ಲಮ್.

16ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಕೊನ್ಯ
ಮತು್ತ ಚಿದಿ್ಕೕಯ.*

ಾಬಿಲೋನ್ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಹೋದ ಬಳಿಕ ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿ
17 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಒಯ್ದ ಬಳಿಕ
ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲ್,

* 3:16: ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ … ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇದನು್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: “ಈ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮಗನುಮತು್ತ
ಯೆಕೊನ್ಯನ ಸಹೋದರನು” ಅಥ ಾ “ಈ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಕೊನ್ಯನ ಮಗನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ಮ್ಮಗನು.”
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18 ಮಲಿ್ಕೕ ಾಮ್, ಪೆ ಾಯ, ಶೆನಚ್ಚರ್, ಯೆಕಮ್ಯ, ಹೋ ಾಮ
ಮತು್ತ ನೆದಬ್ಯ.

19 ಪೆ ಾಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ.
ಶೆಲೋಮೀತಳು ಅವರ ತಂಗಿ. 20 ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಐದು
ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಹಷುಬ, ಓಹೆಲ್, ಬೆರೆಕ್ಯ, ಹಸದ್ಯ ಮತು್ತ ಯೂಷಬೆ್ಹಸೆದ್.

21 ಹನನ್ಯನ ಮಗನ ಹೆಸರು: ಪೆಲೆಟ್ಯ, ಪೆಲೆಟ್ಯನ ಮಗನು
ಯೆ ಾಯ. ಯೆ ಾಯನ ಮಗನು ರೆಫಾಯ. ರೆಫಾಯನ
ಮಗನು ಅ ಾರ್ನ್, ಅ ಾರ್ನನ ಮಗನು ಓಬದ್ಯ. ಓಬದ್ಯನ
ಮಗನು ಶೆಕನ್ಯ.

22 ಶೆಕನ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರು ಆರು ಮಂದಿ: ಶೆ ಾಯ ಮತು್ತ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹಟೂ್ಟಷ್, ಇ ಾಲ್, ಾರೀಹ,
ನೆಯಯರ್ಮತು್ತ ಾಫಾಟ್.

23ನೆಯಯರ್ನಿಗೆಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೊ್ಯೕಗೇನೈ,
ಹಿಜಿ್ಕೕಯಮತು್ತ ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್.

24 ಎಲೊ್ಯೕಗೇನೈಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಹೋದವ್ಯ, ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್, ಪೆ ಾಯ, ಅಕೂ್ಕಬ್,
ೕ ಾ ಾನ್, ದೆ ಾಯಮತು್ತ ಅ ಾನೀ.

4
ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ

1ಪೆರೆಚ್, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಕಮಿರ್, ಹೂರ್ಮತು್ತ ಶೋ ಾಲರು.
2 ಶೋ ಾಲನ ಮಗ ರೆ ಾಯ. ರೆ ಾಯನ ಮಗನು ಯಹತ್.
ಯಹತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಅಹೂಮೈಮತು್ತ ಲಹದ್. ಅಹೂಮೈ
ಮತು್ತ ಲಹದ್ ರವರು ಚೊರ್ರರ ಸಂತತಿಯವರು.

3 ಏಟಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರಯೇಲ್, ಇಷ್ಮ
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಬಷ್. ಇವರ ಸಹೋದರಿ ಹಚೆಲೆಲ್ ೕನೀ.
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4ಪೆನೂವೇಲನು ಗೆದೋರನತಂದೆ: ಏಜೆರನುಹೂ ಾಹ್ಯನ ತಂದೆ.
ಇವರು ಹೂರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಹೂರನು ಎಫಾ್ರ ಾಹಳ

ದಲನೆಯಮಗನು. ಇವನೇ ಬೆತೆ್ಲೕಹೇಮ್ಯರ ಮೂಲಪಿತೃ.
5 ತೆಕೋವನ ತಂದೆ ಾದ ಅಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು.
ಇವರ ಹೆಸರು ಹೆ ಾಹ ಮತು್ತ ಾರ. 6 ಾರಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಹುಜಾ್ಜಮ್, ಹೇಫೆರ್, ತೇ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಹ ಾ್ಟಯರ್. 7ಹೆ ಾಹಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಚೆರೆತ್, ಇಚಾ್ಹರ್,
ಎ ಾ್ನನ್ ಮತು್ತ ಕೋಚ. 8 ಕೋಚನು ಆನೂಬ್ ಮತು್ತ
ಚೊಬೇಬನ ತಂದೆ. ಕೋಚನು ಅಹಹೇರ್ಲ್ ವಂಶದವರ
ಮೂಲಪಿತೃ. ಅಹಹೇರ್ಲನು ಾರಮನಮಗನು.

9 ಾಬೇಚನು ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಾಯಿ, “ ಾನು
ಅವನನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ತುಂ ಾ ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಅವನಿಗೆ ಾಬೇಚ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
10 ಾಬೇಚನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:
“ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ನನ್ನ
ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ನನ ಾರೂ
ನೋವು ಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು” ಎಂಬ
ಾಬೇಚನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು.

11ಕೆಲೂಬನುಶೂಹನಸಹೋದರ. ಕೆಲೂಬನಮಗನುಮೆಹೀರ್.
ಮೆಹೀರನು ಎಷೊ್ಟೕನನ ತಂದೆ. 12 ಎಷೊ್ಟೕನನು ಬೇ ಾ್ರಫ,
ಾಸೇಹ ಮತು್ತ ತೆಹಿನ್ನ ಇವರ ತಂದೆ. ತೆಹಿನ್ನ ಇರ್ ಾಹಷನ
ತಂದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರೇ ಾಬದವರು.

13 ಕೆನಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್
ಮತು್ತ ಸೆ ಾಯ. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಹತತ್ ಮತು್ತ
ಮೆ ೕನೋತೈ. 14ಮೆ ೕನೋತೈ ಒಫಾ್ರಹನ ತಂದೆ.
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ಸೆ ಾಯನು ೕ ಾಬನ ತಂದೆ. ೕ ಾಬನು
ಗೇಹ ಾಷೀಮ್ಯರ ಾ್ಥಪಕನು. ಇಲಿ್ಲಯವರು ನಿಪುಣ ಕುಶಲ
ಕೆಲಸ ಾರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.

15 ಾಲೇಬನು ಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗನು. ಾಲೇಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಈರು, ಏಲ, ಾಮ್, ಏಲನಮಗನ ಹೆಸರು ಕೆನಜ್.

16ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಜೀಪ್, ಜೀಫಾ,
ತೀಯರ್ಮತು್ತ ಅಸರೇಲ್.

17-18 ಎಜ್ರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆತೆರ್,
ಮೆರೆದ್, ಏಫೆರ್, ಾಲೋನ್, ಮೆರೆದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಮಿ ಾರ್ಮ್, ಶಮೆ್ಮ ೖ ಮತು್ತ ಇಷ್ಬಹ. ಇಷ್ಬಹನ ಮಗ
ಎಷೆ್ಟ ೕ. ಮೆರೆದನಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು.
ಅವಳಲಿ್ಲ ಯೆರೆದ್, ಹೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆಕೊತೀಯೇಲ್ ಎಂಬ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಯೆರೆದನು ಗೆದೋಯರ್ನ
ತಂದೆ. ಹೆಬೆರನು ಸೋಕೋನನ ತಂದೆ; ಯೆಕೊತೀಯೇಲನು
ಜಾನೋಹನ ತಂದೆ. ಇವರು ಬಿತ್ಯಳ ಮಕ್ಕಳು; ಬಿತ್ಯಳು
ಫರೋಹನಮಗಳು. ಈಕೆಯೇಮೆರೆದನಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೆಂಡತಿ.

19 ಮೆರೆದನ ಹೆಂಡತಿಯು ನೆಹಮನ ತಂಗಿ. ಮೆರೆದನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಯೂ ಾಯದಿಂದ ಬಂದವಳು. ಮೆರೆದನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೆಯೀಲ ಮತು್ತ ಎಷೆ್ಟ ೕ
ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಪಿತೃಗಳು. ಕೆಯೀಲನು ಗಮ್ಯರ್ರಿಗೆ
ಸೇರಿದವನುಮತು್ತ ಎಷೆ್ಟ ೕವನು ಾ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು.
20 ಶೀ ೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ್ನೕನ್, ರಿನ್ನ,
ಬೆ ಾ್ಹ ಾನ್ಮತು್ತ ತೀಲೋನ್.

ಇಷಿ್ಷೕಯಮಕ್ಕಳು: ೕಹೇತ್ಮತು್ತ ಬೆನ್ ೕಹೇತ್.
21-22 ಶೇಲನು ಯೆಹೂದನ ಮಗನು. ಶೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಏರ್,
ಲದ್ದ, ಕೀವ್, ಕೋಜೇಬದ ಜನರು. ೕ ಾಷ್
ಮತು್ತ ಾ ಾಫ್. ಏರನ ಮಗನು ಲೇ ಾಹ್ಯ. ಲದ್ದನು
ಮರೇಷನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ಬೇತಷೆ್ಬೕಯದ, ಬಟೆ್ಟ ನೇ ಾರರ
ಮೂಲಪಿತೃ. ೕ ಾಷ್ ಮತು್ತ ಾ ಾಫ್ ೕ ಾಬ್ಯರ
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿ ಾದ ಬರಹಗಳು
ಪು ಾತನ ಾಲದು್ದ. 23 ಶೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ನೆಟಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಗೆದೇರ
ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಅರಸನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸಿಮೆ ೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
24 ಸಿಮೆ ೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ನೆಮೂವೇಲ್,

ಾಮೀನ್, ಾರೀದ್, ಜೆರಹ ಮತು್ತ ೌಲ. 25 ೌಲನ
ಮಗನು ಶಲು್ಲಮ. ಶಲು್ಲಮನಮಗನು ಮಿ ಾ್ಸಮ್;ಮಿ ಾ್ಸಮನ
ಮಗನು ಮಿಷ್ಮ.

26 ಮಿಷ್ಮನ ಮಗನು ಹಮೂ್ಮವೇಲ. ಹಮೂ್ಮವೇಲನ ಮಗನು.
ಜಕೂ್ಕರ್. ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. 27 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಹದಿ ಾರು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಆರು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ
ಸಂತತಿಯವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಯೆಹೂದದ ಸಂತತಿಯವರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರಲಿಲ್ಲ.

28 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಬೇಷೆರ್ಬ, ೕ ಾದ್, ಹಚರ್
ಷೂ ಾಲ್, 29 ಬಿಲ್ಹ, ಎಚೆಮ್, ತೋ ಾಬ್, 30 ಬೆತೂವೇಲ್,
ಹೊಮರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್, 31 ಬೇತ್ ಮ ಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್
ಸೂಸೀಮ್, ಬೇತ್ ಬಿರೀ ಮತು್ತ ಾರಯಿಮ್ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು. ಾವೀದನು ಅರಸ ಾಗುವ ತನಕ ಅವರು ಆ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. 32 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಐದು ಹಳಿ್ಳಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಏಟಾಮ್, ಅಯಿನ್,
ರಿ ್ಮೕನ್, ತೋಕೆನ್ ಮತು್ತ ಆ ಾನ್. 33 ಬೇರೆ ಹಳಿ್ಳಗಳು
ಾಲ್ ತನಕವೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರಯನೂ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟರು.



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 4:34-38 xvi 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 4:42

34-38 ಅವರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು ಾರೆಂದರೆ: ಷೋ ಾಬ್,
ಯಮೆ್ಲೕಕ್, ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ ೕಷ, ೕವೇಲ್,
ಯೇಹೂ (ಯೇಹೂವು ಷಿಬ್ಯನಮಗ,ಸೆ ಾಯನ ಮ್ಮಗ
ಮತು್ತ ಅಸಿಯೇಲನ ಮರಿಮಗ). ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಾಕೋಬ,
ಯೆಷೋ ಾಮ, ಅ ಾಯ, ಆದೀಯೇಲ್, ಯೆಸೀಮಿಯೇಲ್,
ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಶಿಷಿ್ಪಯನ ಮಗ ಾದ ಜೀಜ. ಶಿಪಿ್ಪಯು
ಅಲೊ್ಲೕನನ ಮಗನು; ಅಲೊ್ಲೕನನು ಯೆ ಾಯನ ಮಗನು;
ಯೆ ಾಯನು ಶಿಮಿ್ರಯ ಮಗನು; ಶಿಮಿ್ರಯು ಶೆ ಾಯನ
ಮಗನು.

ಈ ಕುಲದ ಜನರು ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದರು. 39 ಗೆದೋರ್
ಊರಿನ ಹೊರ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅವರು
ನೆಲೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಲು್ಲ ಾವಲನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 40 ಅಲಿ್ಲ
ಫಲವ ಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲ ಾವಲನೂ್ನ ಕಂಡು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿತು್ತ.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
41ಯೆಹೂದದ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಹಿಜಿ ್ಕೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು ಆಯಿತು.
ಇವರು ಗೆದೋರಿಗೆ ಬಂದು ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಮೆಗೂನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರು
ಮೆಗೂನ್ಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದರು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದರು;
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಹುಲಿ್ಲತು್ತ.
42 ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದ ಐನೂರು ಮಂದಿ ಸೇಯೀರ್

ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಇಷಿ್ಷೕಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಈ ಗುಂಪಿನ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಪೆಲಟ್ಯ, ನೆಗಯರ್,
ರೆಫಾಯ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ
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ಇವರು ಾ ಾಡಿದರು. 43ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಂದಿ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಿಮೆ ೕನರು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಿಮೆ ೕನರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಾ್ದರೆ.

5
ರೂಬೇನನ ಸಂತತಿಯವರು

1-3 ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ.
ಅವನು ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಉಪಪತಿ್ನ ಡನೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹಕು ್ಕಗಳು
ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತವು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ

ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಾ್ಥನ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗಿಂತ ಬ ಾಢ್ಯ ಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಕುಲದಿಂದಲೇ ಾಯಕರುಗಳು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ
ಸಿಗಬೇ ಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಹಕು ್ಕಗಳು ೕಸೇಫನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತವು.

ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.

4 ಇವರು ೕವೇಲನ ಸಂತತಿಯವರು: ಶೆ ಾಯನು
ೕವೇಲನ ಮಗ. ಗೋಗನು ಶೆ ಾಯನ ಮಗ. ಶಿಮಿ್ಮಯು

ಗೋಗನ ಮಗ. 5 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಮಗನು ಮೀಕ. ಮೀಕನ
ಮಗ ರೆ ಾಯ. ರೆ ಾಯನ ಮಗನು ಾಳ್ ಮ ನ್.
6 ಾಳ್ ಮ ನನ ಮಗನು ಬೇರ. ಅಶೂ್ಯರದ
ಅರಸ ಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಬೇರನನು್ನ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿದನು; ಬೇರನು ಅವನ ಸೆರೆ ಾ ಾದನು. ಬೇರನು
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ೕವೇಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಸಂ ಾನಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ: ಅವನ
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ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು
ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಬೆಳ. 8 ಆಜಾಜನ ಮಗನು ಬೆಳ.
ಆಜಾಜನು ಶೆಮಯನ ಮಗ, ಶೆಮಯನು ೕವೇಲನ
ಮಗನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮ ೕನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರೋಯೇರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಾಸಿಸಿದರು. 9 ಬೆಳನ
ಜನರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದನಕರುಗಳು ಇದು್ದದರಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 10 ೌಲನು ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳನ ಜನರು ಹಗಿ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ
ಅವರ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಆ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿದರು.

ಾದನ ಸಂತತಿಯವರು
11 ರೂಬೇನ್ಯರು ಾಸಿಸಿದ್ದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೇ ಾದನ
ಕುಲದವರು ಾಸಿಸಿದರು. ಇವರು ಾ ಾನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಲೆಖ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. 12 ೕವೇಲನೇ
ಾ ಾನಿನ ದಲನೇ ಪ್ರ ಾನನು. ಇವನ ನಂತರ ಾಫಾಮ
ಪ್ರ ಾನ ಾದನು. ಆಮೇಲೆ ಯನೆ್ನ ೖ ಪ್ರ ಾನ ಾದನು.
13 ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು
ಾರೆಂದರೆ: ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಶೆಬ, ೕರೈ,

ಯ ಾ್ಕನ್, ಜೀಯ ಮತು್ತ ಏಬೆರ್. 14 ಇವರು ಅಬೀಹೈಲನ
ಸಂತತಿಯವರು. ಅಬೀಹೈಲನು ಹೂರೀಯಮಗ. ಹೂರೀಯು
ಾರೋಹನ ಮಗ. ಾರೋಹನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮಗ.

ಗಿ ಾ್ಯದನು ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗನು. ಮೀ ಾಯೇಲನು
ಯೆಷೀಷೈಯನ ಮಗನು. ಯೆಷೀಷೈ ಯೆಹೊ್ದೕವಿನ ಮಗನು.
ಯೆಹೊ್ದೕವಿಯು ಅಹೀಬೂಜನ ಮಗನು. 15 ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನ
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ಮಗನು ಅಹೀಬೂಜನು. ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಗೂನೀಯಮಗನು.
ಅಹೀಬೂಜನು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು.

16 ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಾಸಿಸಿದರು.
ಅವರು ಾ ಾನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾರೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳ
ಗಡಿಗಳವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು.

17 ೕ ಾವು ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಇವರ ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾದ್ಯರ ಸಂ ಾನ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. ೕ ಾವುನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಾರೊ ಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು.

ಶೂರ ಾದಯುದ್ಧವೀರರು
18 ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ

ಅಧರ್ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನಲವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತು್ತ
ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಖಡ್ಗ ಗು ಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದರು.
19 ಅವರು ಹಗಿ್ರೕಯರೊಂದಿಗೂ ಯೆಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ
ನೋದ್ಾ್ವ ಊರಿನವರೊಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 20 ರೂಬೇನ್,
ಮನಸೆ್ಸ, ಾದ್ ಕುಲಗಳ ೕಧರು ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 21 ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರುಐವತು್ತ ಾವಿರಒಂಟೆಗಳು,ಎರಡುಲಕ್ಷದ
ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳು, ಎರಡು ಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು
ಲಕ್ಷ ಸೆರೆ ಾಳುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 22 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹಗಿ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಆ ಹಗಿ್ರೕಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್, ಾದ್,
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ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರು ಸಹ ಾಸಿಸಿದರು. ಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ತನಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಡಿದರು.
23ಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದ ಜನರು ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಿಡಿದು
ಾಳ್ ಹೆ ೕರ್ನ್, ಸೆನೀರ್ ಮತು್ತ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತ
ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರ ಕುಲದ ಜನರು
ಬಹುಸಂ ಾ್ಯತ ಾದರು.

24ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಫೆರ್,
ಇಷಿ್ಷೕ, ಎಲೀಯೇಲ್, ಅಜಿ್ರೕಯೇಲ್, ಯೆರೆಮೀಯ, ಹೋದವ್ಯ
ಮತು್ತ ಯೆಹಿ್ತೕಯೇಲ್, ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬ ಾಢ್ಯರೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂ
ಆದ ವೀರ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಆದರೆ ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದರು.
ಾವು ಸೋಲಿಸಿದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗದವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಇವರು
ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

26ಇಸೆ್ರೕಲರದೇವರುಅಶೂ್ಯರದ ಾಜ ಾದಪೂಲ್ (ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರ್)
ಅವರಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವರು ಬಂದು
ರೂಬೇನ್, ಾದ್ಮತು್ತಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ
ಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಲಹ,
ಾಬೋರ್, ಾರ ಮತು್ತ ಗೋಜಾನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕೈದಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವರು.

6
ಲೇವಿಯಸಂತತಿಯವರು

1 ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ
ಮೆ ಾರೀ.
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2 ಕೆ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.

3ಅ ಾ್ರಮನಮಕ್ಕಳು: ಆರೋನ, ೕಶೆಮತು್ತಮಿ ಾರ್ಮಳು.
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್. 4 ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನು ಫೀನೆ ಾಸ.
ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗನು ಅಬೀಷೂವ. 5 ಅಬೀಷೂವನ
ಮಗನು ಬುಕಿ್ಕೕ; ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗನು ಉಜಿ್ಜೕ. 6 ಉಜಿ್ಜೕಯ
ಮಗನು ಜೆರಹ್ಯ. ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗನು ಮೆ ಾ ೕತ್.
7 ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗನು ಅಮಯರ್. ಅಮಯರ್ನ
ಮಗನು ಅಹೀಟೂಬ. 8 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಚಾದೋಕ.
ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಅಹೀ ಾಚ. 9 ಅಹೀ ಾಚನು
ಅಜಯರ್ನ ತಂದೆ; ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು ೕ ಾ ಾನ.
10 ೕ ಾ ಾನನ ಮಗನು ಅಜಯರ್. (ಸೊಲೊ ೕನನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅಜಯರ್ನು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು.) 11 ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು
ಅಮಯರ್. ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನ ತಂದೆ.
12 ಅಹೀಟೂಬನು ಚಾದೋಕನ ತಂದೆ. ಚಾದೋಕನು
ಶಲೂ್ಲಮನ ತಂದೆ. 13 ಶಲೂ್ಲಮನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ತಂದೆ.
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಜಯರ್ನ ತಂದೆ. 14 ಅಜಯರ್ನು ಸೆ ಾಯನ
ತಂದೆ. ಸೆ ಾಯನುಯೆಹೋಚಾ ಾಕನ ತಂದೆ.

15ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ
ಒಯ್ಯಲು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

ಲೇವಿಯಇತರ ಸಂತತಿಯವರು
16 ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ಮ್, ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ
ಮೆ ಾರೀ.

17ಗೇಷೋರ್ಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
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18 ಕೆ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.

19ಮೆ ಾರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮುಷೀ.
ಇತರ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ತಂದೆಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ದಲು ತಿಳಿಸಿ, ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರನು್ನ ನಂತರ ತಿಳಿಸ ಾಗಿದೆ.

20 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಲಿಬಿ್ನೕಯು ಗೇಷೋರ್ಮನ
ಮಗನು. ಲಿಬಿ್ನೕಯ ಮಗ ಯಹತ್; ಯಹತನ ಮಗ ಜಿಮ್ಮ.
21ಜಿಮ್ಮನ ಮಗನು ೕ ಾಹ. ೕ ಾಹನ ಮಗ ಇದೊ್ದೕ.
ಜೆರಹನು ಇದೊ್ದೕವಿನಮಗನು. ಜೆರಹನಮಗನುಯೆವತೆ್ರ ೖ.

22 ಕೆ ಾತನ ಸಂತತಿಯವರು: ಕೆ ಾತನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕ ಾದ್ಾ್ವ.
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗ ಕೋರಹ. ಕೋರಹನಮಗನು ಅಸಿ್ಸೕರ್.
23ಅಸಿ್ಸೕರನಮಗನುಎ ಾ್ಕನ. ಎ ಾ್ಕನನಮಗನುಎ ಾ್ಯ ಾಫ್.
ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗನು ಅಸಿ್ಸೕರ್. 24 ಅಸಿ್ಸೕರನ ಮಗನು
ತಹತ. ಊರೀಯೇಲ್ ತಹತನ ಮಗನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಊರೀಯೇಲನಮಗನು. ೌಲನು ಉಜಿ್ಜೕಯನಮಗನು.

25 ಎ ಾ್ಕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾಸೈ ಮತು್ತ ಅಹೀ ೕತ್.
26 ಚೋಫೈ ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗನು. ನಹತನು ಚೋಫೈಯ
ಮಗನು. 27 ನಹತನ ಮಗ ಎಲೀ ಾಬ್. ಯೆರೋ ಾಮನು
ಎಲೀ ಾಬನ ಮಗನು. ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗನು ಎ ಾ್ಕನ.
ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗನು. 28 ಸಮುವೇಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ೕವೇಲ್ಮತು್ತ ಅಬೀಯ.

29 ಮೆ ಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೆ ಾರೀಯ ಮಗ ಮಹಿ್ಲೕ;
ಮಹಿ್ಲೕಯಮಗನು ಲಿಬಿ್ನೕ. ಲಬಿ್ನೕಯಮಗಶಿಮಿ್ಮೕ; ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ
ಮಗಉಜ್ಜ; 30ಉಜ್ಜನಮಗ ಶಿ ಾ್ಮ; ಶಿ ಾ್ಮನ ಮಗ ಹಗಿ್ಗೕಯ.
ಹಗಿ್ಗೕಯನಮಗ ಅ ಾಯ.

ದೇ ಾಲಯದ ಾಯಕರು
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31ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಾಯಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿದನು. 32 ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾಡುವುದೇ ಇವರ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊ ೕನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ತನಕ ಇವರು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

33 ಾಯನದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಾಡಿದ ತಂದೆಗಳ ಮತು್ತ ಅವರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ;

ಕೆ ಾತ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಾಯಕ ಾದ ಹೇ ಾನ.
ಇವನು ೕವೇಲನ ಮಗ. ೕವೇಲನು ಸಮುವೇಲನ
ಮಗ. 34 ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಕನನು
ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ. ಯೆರೋ ಾಮನು ಎಲೀಯೇಲನ
ಮಗ. ಎಲೀಯೇಲನು ತೋಹನಮಗ. 35ತೋಹನು ಚೂಫನ
ಮಗ. ಚೂಫನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಕನನು ಮಹತನ ಮಗ.
ಮಹತನು ಅ ಾಸೈಯ ಮಗ. 36 ಅ ಾಸೈಯು ಎ ಾ್ಕನನ
ಮಗ. ಎ ಾ್ಕನನು ೕವೇಲನ ಮಗ. ೕವೇಲನು
ಅಜಯರ್ನಮಗ. ಅಜಯರ್ನು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ. 37ಚೆಫನ್ಯನು
ತಹತನ ಮಗ. ತಹತನು ಅಸೀರನ ಮಗ. ಅಸೀರನು
ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಕೋರಹನ ಮಗ.
38 ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗ. ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆ ಾತನ ಮಗ.
ಕೆ ಾತನು ಲೇವಿಯಮಗ. ಲೇವಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ.

39 ಹೇ ಾನನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಆ ಾಫ್. ಇವನು
ಹೇ ಾನನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.
ಆ ಾಫನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನು. ಬೆರೆಕ್ಯನು ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ.
40 ಶಿಮ್ಮನು ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ. ಮೀ ಾಯೇಲನು
ಾಸೇಯನ ಮಗ. ಾಸೇಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ.

41 ಮಲಿ್ಕೕಯನು ಎತಿ್ನಯ ಮಗ. ಎತಿ್ನಯು ಜೆರಹನ ಮಗ.
ಜೆರಹನು ಆ ಾಯನ ಮಗ. 42 ಆ ಾಯನು ಏ ಾನನ
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ಮಗ. ಏ ಾನನು ಜಿಮ್ಮನ ಮಗ. ಜಿಮ್ಮನು ಶಿಮಿ್ಮಯ ಮಗ.
43 ಶಿಮಿ್ಮಯು ಯಹತನ ಮಗ. ಯಹತನು ಗೇಷೋರ್ಮನ
ಮಗ. ಗೇಷೋರ್ಮನು ಲೇವಿಯಮಗ.

44 ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವರು ಹೇ ಾನ ಮತು್ತ ಅ ಾಫನ
ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಇವರು ಹೇ ಾನನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಾಡುವ ಾಯಕರು. ಏ ಾನನು ಕೀಷೀಯಮಗ. ಕೀಷೀಯು
ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಗ. ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಲೂ್ಲಕನ ಮಗ. 45ಮಲೂ್ಲಕನು
ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ. ಹಷಬ್ಯನು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ. ಅಮಚ್ಯನು
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 46 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಮಿ್ಚೕಯನ ಮಗ.
ಅಮಿ್ಚೕಯನು ಾನೀಯನಮಗ. ಾನೀಯನುಶೆಮೆರನಮಗ.
47 ಶೆಮೆರನು ಮಹಿ್ಲೕಯನ ಮಗ. ಮಹಿ್ಲೕಯನು ಮೂಷೀಯ
ಮಗ. ಮೂಷೀಯುಮೆ ಾರಿಯಮಗ. ಮೆ ಾರಿಯು ಲೇವಿಯ
ಮಗ.

48ಹೇ ಾನ್ ಮತು್ತ ಆ ಾಫನ ಸಹೋದರರು ಲೇವಿಕುಲದವರು.
ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ಲೇವಿಯರೆಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಲೇವಿಯರು
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವು ದೇವರ ನಿ ಾಸ ಾಗಿತು್ತ. 49 ಆದರೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಧೂ ಾಪರ್ಣೆಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಪವಪಿರ್ಸಲು
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ
ನಿ ಾಸದ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರೇ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಆಚಾರವನು್ನ ಅವರೇ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರು

50ಇವರು ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಆರೋನನ
ಮಗ. ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ. ಅಬೀಷೂವನು
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ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗ. 51 ಬುಕಿ್ಕೕಯು ಅಬೀಷೂವನ ಮಗ.
ಉಜಿ್ಜೕಯು ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗನು ಜೆರ ಾ್ಯಹ.
52 ಮೆ ಾ ೕತನು ಜೆರ ಾ್ಯಹನ ಮಗ. ಅಮಯರ್ನು
ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗ. ಅಹೀಟೂಬನು ಅಮಯರ್ನ
ಮಗ. 53 ಚಾದೋಕ್ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ, ಅಹಿ ಾಚನು
ಚಾದೋಕನಮಗ.

ಲೇವಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆಮನೆಗಳು
54 ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರು ಾಸಿಸಿದರು.

ಅವರು ತಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು. ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ್ರಂತ್ಯದ ದಲನೆಯ
ಾಲು ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 55ಅವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವೂ
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಇದು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ. 56 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 57 ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಬೊ್ರೕನು
ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳೂ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು: ಲಿಬ್ನ, ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟ ೕವ, ಹೀಲೆ್ಲೕನ್, ದೆಬೀರ್,
58-59 ಆ ಾನ್, ಜುತ್ತ ಮತು್ತ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು.
60 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಗಿಬೆ ೕನ್, ಗೆ ಾ,
ಅಲೆಮೆತ್ ಮತು್ತ ಅ ಾತೋತ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಹೊಲಗಳೂಅವರಿಗೆ ದೊರೆತವು.
ಒಟು್ಟ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
61 ಉಳಿದ ಕೆ ಾತ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ

ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.
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62 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರಕಿದವು. ಇವು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಧರ್ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಂದ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರೆತವು.

63ಮೆ ಾರೀ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರೆತವು.
ಇವು ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರ ಾ್ವಸದಿಂದ
ದೊರೆತವು. ಅವರು ಇದ ಾ್ಕಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿದರು.

64 ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 65 ಅವೆ ಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆ ೕನ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಂದ
ದೊರಕಿತು. ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಲೇವಿಕುಲದ ಾವ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಚೀಟು ಾಕುವುದರ
ಮೂಲಕ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

66 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು. ಈ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಚೀಟು ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಧರ್ರಿಸ ಾಯಿತು.
67 ಅವರಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಶೆಕೆಮ್
ಆಶ್ರಯನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೆಜೆರ್, 68 ಕೆ್ಮ ಾಮ್, ಬೇತ್
ಹೋರೋನ್, 69 ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗತಿ್ರ ್ಮೕನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದವು.
ಇವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವೆ. 70 ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದವರು ಆನೇರ್ ಮತು್ತ ಬಿ ಾ್ಳಮ್ ಎಂಬ ನಗರಗಳನು್ನ
ಕೆ ಾತ್ ಸಂ ಾನದ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗ ಡನೆ
ಹೊಲಗಳೂಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದವು.
ಇನಿ್ನತರ ಲೇವಿಯರಿಗೆಮನೆಗಳು ದೊರಕಿದು್ದ

71 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಂದ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್ ಮತು್ತ
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ಅ ಾ್ಟರೋಟ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೊಲಗಳೂ
ದೊರೆತವು.

72-73ಗೇಷೋರ್ಮ್ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಂದ
ಕೆದೆಷ್, ಾೆ್ವರತ್, ಾ ೕತ್ಮತು್ತ ಆನೇಮ್ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅವುಗಳ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂದೊರಕಿದವು.

74-75 ಇದಲ್ಲದೆ ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅಶೇರ್
ಕುಲದವರಿಂದ ಾ ಾಲ್,ಅಬೊ್ದೕನ್,ಹೂಕೋಕ್ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್
ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂದೊರಕಿದವು.

76 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಹ ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ
ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಂದ ದೊರಕಿದವು.

77 ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರೆಂದರೆ, ಮೆ ಾರೀಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು.
ಅವರಿಗೆ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಂದ ರಿ ್ಮೕನೋಮತು್ತ ಾಬೋರ್
ಪಟ್ಟಣಗಳೂಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂದೊರೆತವು.

78-79 ಮೆ ಾರೀ ಸಂತತಿಯವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಚೆರ್, ಯಹಚ, ಕೆದೇ ೕತ್ ಮತು್ತ ಮೇಫಾತ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ರೂಬೇನ್
ಕುಲದವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದು ಾಗಿದ್ದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
80-81 ಮೆ ಾರೀ ಸಂ ಾನದವರಿಗೆ ಾದ್ ಸಂತತಿಯವರ

ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾ ೕತ್, ಮಹನಯಿಮ್, ಹೆಷೊ್ಬೕನ್
ಮತು್ತ ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ
ದೊರಕಿದವು.

7
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಸಂತತಿಯವರು
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1 ಇ ಾ್ಸ ಾರನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ತೋಲ, ಪೂವ,
ಾಶೂಬ್ಮತು್ತ ಶಿ ್ರೕನ್.

2 ತೋಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಉಜಿ್ಜೕ, ರೆಫಾಯ, ಯೆರೀಯೇಲ್,
ಯಹೆ್ಮ ೖ, ಇ ಾ್ಸಮ್ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ
ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೂ ಇವರ ಸಂತತಿಯವರೂ
ರಣವೀರ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂತತಿಯು ವೃದಿ್ಧ ಾದ ಾರಣ
ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ತ ಾ ಾಗಿದ್ದರು.

3 ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗನು ಇಜ್ಯ ಾ್ಯಹ. ಇಜ್ಯ ಾ್ಯಹನ ಮಕ್ಕಳು:
ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಓಬದ್ಯ, ೕವೇಲ್ ಮತು್ತ ಇಷಿ್ಷೕಯ. ಈ
ಐದು ಮಂದಿಯೂ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ ಾಯಕರುಗ ಾಗಿದ್ದರು.
4 ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಯ ಪ್ರ ಾರ ಇವರಲಿ್ಲ ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇವರ
ಕುಲವು ದೊಡ್ಡ ಾಗಿತು್ತ.

5 ಸಂ ಾನದ ಚರಿತೆ್ರಯ ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಯುದ್ಧವೀರರು ಎಂಭತೆ್ತೕಳು ಾವಿರಮಂದಿ.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು
6 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಬೆಳ, ಬೆಕೆರ್
ಮತು್ತ ಯೆದೀಯಯೇಲ್.

7 ಬೆಳನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಯೆರೀ ೕತ್ ಮತು್ತ
ಈರೀ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧವೀರರು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ
ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಮಂದಿ.
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8 ಬೆಕೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಜೆಮೀರ, ೕ ಾಷ್,
ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಒಮಿ್ರ, ಯೆರೀ ೕತ್,
ಅಬೀಯ, ಅ ಾತೋತ್ ಮತು್ತ ಅಲೆಮೆತ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬೆಕೆರನ
ಮಕ್ಕಳು. 9 ಅವರ ಕುಲಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಾಯಕರುಗಳು
ಾರೆಂಬುದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
10 ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಮಗನು ಬಿ ಾ್ಹನ್. ಇವನ ಮಕ್ಕಳು

ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಯೂಷ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಏಹೂದ್,
ಕೆ ಾನ್, ಜೇ ಾನ್, ಾಷೀರ್ಷ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಷೆಹರ್.
11 ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ
ಹದಿನೇಳು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

12 ಶುಪಿ್ಪೕಮರು ಮತು್ತ ಹುಪಿ್ಪೕಮರು ಈರನ
ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಹುಶೀಮನು ಅಹೇರನಮಗ.

ನಫಾ್ತಲಿಯ ಸಂತತಿಯವರು
13 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯಹಚಿಯೇಲ್, ಗೂನೀ,
ಯೇಚೆರ್ಮತು್ತ ಶಲೂ್ಲಮ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬಿಲ್ಹಳ ಸಂತತಿಯವರು.

ಮನಸೆ್ಸ ಸಂತತಿಯವರು
14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಅವನ ಅ ಾಮ್ಯದ ಾಸಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ ಅಷಿ್ರೕಯೇಲ್;
ಅವರಿಗೆ ಾಕೀರ್ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಇವನು
ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ. 15 ಾಕೀರನು ಹುಪಿ್ಪೕಮನ ಮತು್ತ
ಶುಪಿ್ಪೕಮನ ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯ
ಹೆಸರು ಾಕ. ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮ್ಮಗನ ಹೆಸರು ಚೆಲೋಫಾದ್.
ಇವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟಿ್ಟದವು. 16 ಾಕೀರನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಕಳು ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ
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ಅವನಿಗೆ ಪೆರೆಷ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು
ಶೆರೆಷ್. ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಊ ಾಮ್
ಮತು್ತ ರೆಕೆಮ್.

17ಊ ಾಮನಮಗನು ಬೆ ಾನ್.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ಗಿ ಾ್ಯದನ ಸಂತತಿಯವರು; ಗಿ ಾ್ಯದನು ಾಕೀರನ
ಮಗ. ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ. 18 ಾಕೀರನ ತಂಗಿ
ಹ ್ಮೕಲೆಕೆತಳಿಗೆ ಈ ್ಡೕದ್, ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಮಹ್ಲ
ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

19 ಶೆಮೀದನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ಯನ್, ಶೆಕೆಮ್, ಲಕಿ್ಹೕ
ಮತು್ತ ಅನೀ ಾಮ್.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು
20 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮಗನು
ಶೂತೆಲಹ. ಶೂತೆಲಹನ ಮಗನು ಬೆರೆದ್; ಬೆರೆದನ ಮಗನು
ತಹತ್. ತಹತನಮಗನು ಎ ಾ್ಲದ. ಎ ಾ್ಲದನ ಮಗನು ತಹತ್.
21 ತಹತನ ಮಗನು ಜಾ ಾದ್ ಮತು್ತ ಜಾ ಾದನ ಮಕ್ಕಳು
ಶೂತೆಲಹ, ಎಜೆರ್, ಎ ಾ್ಲದ್ ಎಂಬುವರು.

ಗತ್ ನಗರದಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು ಎಜೆರನನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಎಜೆರನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದನು
ಗತ್ಊರಿನವರ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.
22 ಎಜೆರನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದನ ತಂದೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು.
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವನು
ಗೋ ಾಡಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಸಂತೈಸಿದರು. 23 ಅನಂತರ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ನಡೆದದುಘರ್ಟನೆಯನೆನಪಿ ಾಗಿಇವನಿಗೆ “ಬೆರೀಯ”ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 24ಎಫಾ್ರಯೀಮನಮಗಳಹೆಸರುಶೇ ಾ. ಅವಳು
ಕೆಳಗಿನಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ಮತು್ತಮೇಲಿನಬೇತ್ ಹೋರೋನ್
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ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಉಜೆ್ಜೕನ್ ಶೇರ ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಉಜೆ್ಜೕನ್ ಶೇರ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದಳು.

25 ರೆಫಹನು ಬೆರೀಯನ ಮಗನು. ರೆಫಹನ ಮಗನು ರೆಷೆಫ್.
ರೆಷೆಫನ ಮಗನು ತೆಲಹ. ತೆಲಹನ ಮಗನು ತಹನ್.
26 ಲ ಾ್ದನನು ತಹನನ ಮಗ. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನು ಲ ಾ್ದನನ
ಮಗ. ಎಲೀ ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ. 27 ನೋನನು
ಎಲೀ ಾಮನಮಗ. ಯೆಹೋಶುವನು ನೋನನಮಗ.

28 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಾಸಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು;

ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್; ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು; ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಳಿ್ಳಗಳು, ಅ ಾ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು;
29 ಮನಸೆ್ಸಯ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಊರುಗ ಾದ ಬೇ ಾ್ಷನ್,
ಾ ಾಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ದೋರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಣ್ಣ
ಊರುಗಳು. ೕಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ೕಸೇಫನು ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.

ಆಶೇರನ ಸಂತತಿಯವರು
30 ಆಶೇರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಇಮ್ನ, ಇಷ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ
ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ. ಅವರ ತಂಗಿ ಸೆರಹ.

31 ಬೆರೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನು ಬಿಜೈರ್ತನ ತಂದೆ.

32 ಹೆಬೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯಫೆ್ಲೕಟ್,
ಶೋಮೇರ್, ಹೋ ಾಮ್ಮತು್ತ ಅವರ ತಂಗಿ ಶೂವ.

33ಯಫೆ್ಲೕಟನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಾ ಾಕ್, ಬಿ ಾ್ಹಲ್
ಮತು್ತ ಅ ಾ್ವತ್.

34 ಶೆಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅಹೀ, ರೊಹ್ಗ, ಹುಬ್ಬ
ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್.
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35 ಶೆಮೆರನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೆಲೆಮ್. ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಚೋಫಹ, ಇಮ್ನ, ಶೇಲೆಷ್ಮತು್ತ ಆ ಾಲ್.

36ಚೋಫಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಸೂಹ, ಹನೆರ್ಫೆರ್,
ಶೂ ಾಲ್, ಬೇರೀ, ಇಮ್ರ, 37 ಬೆಚೆರ್, ಹೋದ್, ಶಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಷ,
ಇ ಾ್ರನ್ಮತು್ತ ಬೇರ.

38ಯೆತೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಫುನೆ್ನ, ಪಿಸ್ಪ ಮತು್ತ
ಅ ಾ.

39ಉಲ್ಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಆರಹ, ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್
ಮತು್ತ ರಿಚ್ಯ.

40 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೇರನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೈನಿಕರೂ ಾಯಕರುಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಲದ ಇತಿ ಾಸದ ಪ್ರ ಾರ, ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು
ಾವಿರಮಂದಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

8
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು

1 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ದಲನೆ ಮಗನು ಬೆಳ. ಎರಡನೆಯ ಮಗನು
ಅಷೆ್ಬೕಲ್. ಮೂರನೆಯ ಮಗನು ಅಹ್ರಹ; 2 ಾಲ್ಕನೆಯ
ಮಗನು ನೋಹ;ಮತು್ತ ಐದನೆಯಮಗನು ಾಫ.

3 ಬೆಳನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅ ಾ್ದರ್, ಗೇರ, ಅಬೀಹೂದ್,
4-5 ಅಬೀಷೂವ, ಾ ಾನ್, ಅಹೋಹ, ಗೇರ ಶೆಫೂಫಾನ್
ಮತು್ತ ಹೂ ಾಮ್.

6-7 ಇವರು ಏಹೂದನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರು ಗೆಬ ಗೋತ್ರಗಳ
ಾಯಕರುಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನು್ನ ಇವರ ಮನೆಗಳಿಂದ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಾನಹತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು.
ಏಹೂದನ ಸಂತತಿಯವರು ಾರೆಂದರೆ: ಾ ಾನ್,
ಅಹೀಯ ಮತು್ತ ಗೇರ. ಗೇರನು ಉಚ್ಚನ ಮತು್ತ ಅಹೀಹುದನ
ತಂದೆ.
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8 ಶಹರಯಿಮನು ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ
ಹೂಷೀಮ್ ಮತು್ತ ಾರ ಎಂಬವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಬೇರೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.
9-10 ಶಹರಯಿಮನಿಗೆ ೕ ಾಬ್, ಬ್ಯ, ಮೇಷ, ಮ ಾ್ಕಮ್,
ಯೆಯೂಚ್, ಾಕ್ಯ ಮತು್ತ ವಿಮರ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಹೋದೆಷಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. 11 ಶಹರಯಿಮ್
ಮತು್ತ ಹೂಷೀಮಳಿಗೆ ಅಬೀಟೂಬ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಛಲ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

12-13 ಎ ಾ್ಪಲನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಏಬೆರ್, ಮಿ ಾ್ಬಮ್,
ಶೆಮೆದ್, ಬೆರೀಯ ಮತು್ತ ಶಮ. ಶೆಮೆದನು ಓನೋ ಮತು್ತ
ಲೋದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅ ಾ್ಯಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಬೆರೀಯ ಮತು್ತ ಶಮ ಕುಲ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರು ಗತ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.

14 ಬೆರೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಅಹೊ್ಯೕ, ಾಷಕ್,
ಯೆರೇ ೕತ್,ಜೆಬದ್ಯ, 15ಅ ಾದ್,ಎದೆರ್, 16ಮಿ ಾಯೇಲ್,
ಇಷ್ಪ ಮತು್ತ ೕಹ. 17 ಎ ಾ್ಪಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಜೆಬದ್ಯಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,ಹಿಜಿ್ಕೕ,ಹೆಬೆರ್, 18ಇಷೆ್ಮರೈ,

ಇಜಿ್ಲೕಯಮತು್ತ ೕ ಾಬ್.
19 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಾಕೀಮ್, ಜಿಕಿ್ರೕ,
ಜಬಿ್ದೕ. 20 ಎಲೀಗೇನೈ, ಚಿಲೆ್ಲತೈ, ಎಲೀಯೇಲ್, 21 ಅ ಾಯ,
ಬೆ ಾಯಮತು್ತ ಶಿ ಾ್ರತ್.

22 ಾಷಕನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಇ ಾ್ಪನ್, ಏಬೆರ್,
ಎಲೀಯೇಲ್. 23 ಅಬೊ್ದೕನ್, ಜಿಕಿ್ರೕ, ಾ ಾನ್, 24 ಹನನ್ಯ,
ಏ ಾಮ್, ಅನೆತೋತೀಯ, 25 ಇಪೆ್ದ ಾಹ ಮತು್ತ
ಪೆನೂವೇಲ್.

26 ಯೆರೋ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಶಂಷೆರೈ,
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ಶೆಹಯರ್,ಅತಲ್ಯ, 27 ಾರೆಷ ್ಯ, ಏಲೀಯಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕ.

28 ಈ ಜನರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ
ಗೋತ್ರ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಾಯಕರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

29 ಯೆಗೂವೇಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಇವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಗೂವೇಲನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಾಕ. 30 ಯೆಗೂವೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನ.

ಅವನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಚೂರ್, ಕೀಷ್,
ಾಳ್, ಾದ್ಾ್ವ, 31 ಗೇದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ, ಜೆಕೆರ್ ಮತು್ತ
ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 32ಮಿಕೊ್ಲೕತನು ಶಿ ಾಹನ ತಂದೆ. ಇವರೂ ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

33 ನೇರನು ಕೀಷನ ತಂದೆ. ಕೀಷನು ೌಲನ ತಂದೆ. ೌಲನು
ೕ ಾ ಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ, ಅಬೀ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಬಳರ

ತಂದೆ.
34 ೕ ಾ ಾನನ ಮಗ ಮೆರೀ ಾ್ಬಳ್. ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು ಮೀಕನ
ತಂದೆ.

35ಮೀಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್,
ತರೇಯಮತು್ತ ಅ ಾಜ್.

36 ಅ ಾಜನು ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನ ತಂದೆ. ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನು
ಅಲೆಮೆತನ,ಅಜಾ್ಮವೆತನಮತು್ತ ಜಿಮಿ್ರೕಯ ತಂದೆ. ಜಿಮಿ್ರೕಯು
ೕಚನ ತಂದೆ. 37 ೕಚನು ಬಿನ್ನನ ತಂದೆ. ಾಫನು ಬಿನ್ನನ

ಮಗ. ಎ ಾ್ಲಸನು ಾಫನಮಗ. ಆಚೇಲನು ಎ ಾ್ಲಸನಮಗ.
38 ಆಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು

ಾರೆಂದರೆ: ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್,
ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚೇಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.

39 ಆಚೇಲನ ತಮ್ಮ ಾದ ಏಷೆಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:
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ಊ ಾಮನು ಏಷೆಕನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ; ಯೆಯೂಷನು
ಏಷೆಕನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನು; ಮೂರನೆಯವನು
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 40 ಊ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ರಣವೀರರು; ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಗಂಡು ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಟು್ಟ ನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ಗಂಡು ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ಇದ್ದರು.

ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು.

9
1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಎ ಾ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರವರ ವಂ ಾವಳಿ

ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಈ ವಂ ಾವಳಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜರ
ಇತಿ ಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ

ಒಯ್ಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಇಂಥ ಸಿ್ಥತಿ ಬಂದೊದಗಿತು. 2 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು ತಮ್ಮ
ಸ್ವ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದವರಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಕೆಲವು ಇಸೆ್ರೕಲರು, ಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ
ಸೇವಕರು.

3 ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ
ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು
ಾರೆಂದರೆ:
4ಊತೆ್ಯ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ, ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನು ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ,
ಒಮಿ್ರಯು ಇಮಿ್ರಯ ಮಗ, ಇಮಿ್ರಯು ಾನೀಯ ಮಗ,
ಾನೀಯು ಪೆರೆಚನ ಸಂತತಿಯವನು, ಪೆರೆಚನು ಯೆಹೂದನ
ಮಗ.
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5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಶೇ ಾಹದವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ ಅ ಾಯನು. ಅ ಾಯನಿಗೂ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

6 ಜೆರಹಳ ಸಂತತಿಯ ಯೆಯೂವೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಆರು
ನೂರ ತೊಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದರು.

7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಗೋತ್ರದವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ ಾದ ಸಲೂ್ಲ.

ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಹೋದವ್ಯನ ಮಗ. ಹೋದವ್ಯನು
ಹಸೆ್ಸನು ಾಹನ ಮಗ. 8 ಇಬೆ್ನ ಾಹನು ಯೆರೋ ಾಮನ
ಮಗ. ಏ ಾನು ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮಿಕಿ್ರೕಯ
ಮಗ ಮತು್ತ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗ. ಶೆಫಟ್ಯನು
ರೆಯೂವೇಲನ ಮಗ. ರೆಯೂವೇಲನು ಇಬಿ್ನ ಾಹನ ಮಗ.
9ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲಚರಿತೆ್ರಯಪ್ರ ಾರ ಒಂಭೈನೂರ ಐವ ಾ್ತರು
ಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಾಜಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಯೆ ಾಯ, ಯೆಹೋ ಾರೀಬ್, ಾಕೀನ್ ಮತು್ತ
11 ಅಜಯರ್. ಅಜಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ; ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ; ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ;
ಚಾದೋಕನು ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗ; ಮೆ ಾ ೕತನು
ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ. ಅಹೀಟೂಬನು ದೇ ಾಲಯದ
ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. 12 ಇವರಲ್ಲದೆ,
ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಯನು ಸಹ ಇದ್ದನು.
ಯೆರೋ ಾಮನು ಪಶೂ್ಹರನ ಮಗ; ಪಶೂ್ಹರನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗ; ಇವರಲ್ಲದೆ, ಅದೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಾಸೈ ಸಹ
ಇದ್ದನು. ಅದೀಯೇಲನು ಯಹೆ್ಜೕರನ ಮಗ. ಯಹೆ್ಜೕರನು
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ. ಮೆಷು ಾ್ಲಮನು ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 9:13 xxxvii 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 9:19

ಮಗ. ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕ ೕತನು ಇಮೆ್ಮೕರನಮಗ.
13 ಒಟು್ಟ ಒಂದು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ

ಾಜಕರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳ
ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಇವರು ಹೊತು್ತ ಕೊಂಡಿದ್ದರು.

14ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದಲೇವಿಕುಲದಜನರು ಾರೆಂದರೆ:
ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯ. ಹಷೂ್ಷಬನು ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನ
ಮಗ. ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನು ಹಷಬ್ಯನಮಗ. ಹಷಬ್ಯನುಮೆ ಾರೀಯ
ಸಂತತಿಯವನು. 15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದ ಇತರರು
ಾರೆಂದರೆ: ಬಕ್ಬಕ ್ಕರ್, ಹೆರೆಷ್, ಾ ಾಲ್ ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ.

ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನಮಗ. ಮೀಕನು ಜಿಕಿ್ರೕಯಮಗ. ಜಿಕಿ್ರೕಯು
ಆ ಾಫನಮಗ. 16ಓಬದ್ಯನು ಶೆ ಾಯನಮಗ. ಶೆ ಾಯನು
ಾ ಾಲನ ಮಗ. ಾ ಾಲನು ಯೆದೂತೂನನ ಮಗ. ಆಸನ
ಮಗ ಾದ ಬೆರೆಕ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆಸನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎ ಾ್ಕನನು ನೆಟೋಫ ಜನರ
ಸಮೀಪದ ಾ್ರಮದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

17 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಹೀ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅವರ
ಕುಟುಂಬದವರು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
18 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಾಜನ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ
ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು.

19 ಶಲೂ್ಲಮನು ಕೋರೇಯ ಮಗನು. ಕೋರೇಯ
ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗನು. ಎ ಾ್ಯ ಾಫನು ಕೋರಹನ ಮಗನು.
ಶಲೂ್ಲಮನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರಹನ ಸಂತತಿಯವರು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ ಇವರ ಾಗಿತು್ತ.
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಡಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಈ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಾಳೆಯದ
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ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ ಾಯುವುದು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಉದೊ್ಯೕಗ ಾಗಿತು್ತ. 20 ಹಿಂದೆ ಫೀನೆ ಾಸನು ಾ್ವರ ಾಲಕರ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ.
ದೇವರು ಫೀನೆ ಾಸನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. 21 ಮೆಷಲೆಮೆ್ಯನ
ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು.

22 ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ. ಾವೀದನೂ ದೇವರ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಸಮುವೇಲನೂ ಇವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು. 23 ಅವರೂ ಅವರ

ಸಂತತಿಯವರೂ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ವರ ಾಲ ಾಗಿದ್ದರು.
24 ಅದಕೆ್ಕ ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ, ದ ಣ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 25 ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಾ್ವರ ಾಲಕರ
ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಸರದಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ ಏಳು ದಿವಸದ ಕತರ್ವ್ಯ
ಮುಗಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಲೇವಿಕುಲದ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕರಿಗೆ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. ದೇ ಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ
ಹಣದಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 27ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಾವಲು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ದೇ ಾಲಯದ
ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
28 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ

ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಳಗೆ ತರು ಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಮರದ ಾ ಾನುಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾತೆ್ರಗಳಿಗೂ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದು್ದ ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಧೂಪ
ಮತು್ತ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳ ಾರುಪತ್ಯ ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.
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30 ಾಜಕರ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ
ತೈಲ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

31ಮತಿ್ತತ್ಯ ಎಂಬಲೇವಿಯುದೇವರಿಗೆಸಮಪಿರ್ಸುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನು ಶಲೂ್ಲಮನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ.
ಶಲೂ್ಲಮನು ಕೋರಹನ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. 32 ಕೋರಹನ
ಕುಲದ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಇಡುವ
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತ ಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವಿತು್ತ.

33 ಾಯಕರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ
ಲೇವಿಯರುದೇ ಾಲಯದಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರುಇತರ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬೇ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಾಲಯದ
ಹಗಲಿರುಳಿನ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆ ಇವರ ಾಗಿತು್ತ.

34 ಈ ಲೇವಿಯರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರುಗಳುಅವರ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ವಂ ಾವಳಿ
35 ಯೆಯೂವೇಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಯೆಯೂವೇಲನು
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಯೂವೇಲನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಾಕ. 36 ಯೆಯೂವೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನ. ಅವನಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:
37 ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಾಳ್, ನೇರ್, ಾದ್ಾ್ವ, ಗೆದೋರ್,
ಅಹೊ್ಯ, ಜಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 38 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು
ಶಿ ಾಮನ ತಂದೆ. ಯೆಯೂವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

39 ನೇರನು ಕೀಷನ ತಂದೆ. ಕೀಷನು ೌಲನ ತಂದೆ. ೌಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ೕ ಾ ಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ,
ಅಬೀ ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಬಳ್.

40 ೕ ಾ ಾನನಮಗ ಾದಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು ಮೀಕನ ತಂದೆ.
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41ಮೀಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್,
ತಹೆ್ರೕಯ ಮತು್ತ ಆ ಾಜ್. 42 ಆ ಾಜನು ಯ ಾ್ರಹನ
ತಂದೆ. ಯ ಾ್ರಹನು ಜಾರಹನ ತಂದೆ. ಜಾರಹನು ಆಲೆಮೆತ್,
ಅಜಾ್ಮವೆತ್ ಮತು್ತ ಜಿಮಿ್ರೕ ಇವರ ತಂದೆ. ಜಿಮಿ್ರೕಯು ೕಚನ
ತಂದೆ. 43 ೕಚನು ಬಿನ್ನನ ತಂದೆ. ರೆಫಾಯನು ಬಿನ್ನನ ಮಗ.
ಎ ಾ್ಲಸನು ರೆಫಾಯನಮಗ. ಆಚೇಲನು ಎ ಾ್ಲಸನಮಗ.

44 ಆಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್,

ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.

10
ಅರಸ ಾದ ೌಲನಮರಣ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ ಾದರು.
2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ೌಲನನೂ್ನ
ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನನೂ್ನ
ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ ಕೊಂದರು. 3 ೌಲನ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧವು
ಬಹು ೕರ ಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಲು್ಲ ಾರರು ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ
ೌಲನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಹೊಡೆದು ಅವನನು್ನ ಾಯಪಡಿಸಿದರು.
4ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ

ನನ್ನನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದು ಾಕು. ಆಗಪರದೇಶಿಯರು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಾಯಪಡಿಸಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನ ಆಯುಧಹೊರುವವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ;
ೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ಹೆದರಿದನು. ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗದ
ಮೇಲೆ ಾನೇ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. 5 ಅವನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನು
ೌಲನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಾನೂ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು.

6ಹೀಗೆ ೌಲನೂ ಅವನಮೂರು ಮಂದಿಮಕ್ಕಳೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸತ್ತರು.
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7 ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ವೈರಿಗಳಿಂದ
ಓಡಿಸಲ್ಪಡುವದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅರಸ ಾದ ೌಲನುಮತು್ತ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ
ಅವರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸಿಸಿದರು.
8ಮರುದಿವಸ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹೆಣಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಲೆ ಾಳುವ

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಲು ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲೊ್ಬೕವ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶರೀರಗಳು
ದೊರಕಿದವು. 9 ೌಲನ ಶರೀರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ದೋಚಿಕೊಂಡರು; ಅವನ ತಲೆಯನೂ್ನ
ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೂ
ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ ಾಗೋನನ
ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಿದರು.

11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಾಡಿದು್ದ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 12 ಆಗ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ರಣವೀರರು
ಹೊರಟು ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ತಂದರು. ಆ ರಣವೀರರು ೌಲನ ಮತು್ತ

ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಏಳು ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ಅವರು ಶೋಕಿಸಿದರು.

13 ೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತನು.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು. 14 ಅಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದ ಾಗಿ
ಾಟಮಂತ್ರ ಾಡುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
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ಯೆಹೋವನು ಾಜ್ಯವನು್ನ ೌಲನಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

11
ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾದನು

1 ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ ಾವು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು. 2ಹಿಂದೆ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಿರುವೆ. ಆಗ ೌಲನುಅರಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದ. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಲಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು
ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೆ ಅಂದರು.
3 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆ ಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ

ಸಮುವೇಲನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಾಡಿದ್ದನು.

ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು
4 ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಯೆಬೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಾವೀದನಿಗೆ, 5 “ನೀನು
ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಚೀ ೕನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ಾವೀದನ ನಗರವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
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6 “ಯೆಬೂಸಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವವನೇ ನನ್ನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗುವನು” ಎಂದು
ಾವೀದನು ಹೇಳಿ ಾಗ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು
ಯೆಬೂಸಿಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಅಧಿಪತಿ ಾದನು.

7 ಾವೀದನು ಕೋಟೆ ಳಗೆ ತನಗೆ ಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನಗರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. 8ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲೂ ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಕೋಟೆಯವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ೕ ಾಬನು ಪಟ್ಟಣದ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು.

9 ಾವೀದನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಬಲ ಾಲಿ ಾದನು. ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

ಮೂರುಮಂದಿ ವೀರರು
10 ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು
ಾವೀದನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮ ಾಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು.
ಅವರು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವೀದನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ
ಅವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ನಡೆಯಿತು.

11 ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಾರೆಂದರೆ:
ಹೆಕೊ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು. ಇವನು ರ ಾಶ್ವಗಳ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು; ಒಂದೇ ಾರಿ ಮುನೂ್ನರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದನು.

12 ಎರಡನೆಯವನು, ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ ದೋದೋವನ ಮಗ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರ. ಇವನು ಮೂರು ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು.
13 ಪಸ್ಥಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇವನು ಾವೀದನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಲಿರ್ಯ ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು್ತ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
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ಎದುರಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಓಡಿದರು. 14 ಆದರೆ ಆ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು ಆ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಾ ಾಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು. ಆ ದಿವಸ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.

15 ಒಂದು ಸಲ ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗವಿ ಳಗಿ ಾ್ದಗ,
ರೆಫಾಯಿಮ್ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಾಳೆಯ ಾಡಿದ್ದರು. ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತೆವಳಿಕೊಂಡೇ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

16 ಇನೊ್ನಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಕೋಟೆ ಳಗಿದ್ದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲತು್ತ. 17 ಾಹಗೊಂಡಿದ್ದ
ಾವೀದನು ತನ್ನಊರಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿ, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ
ನಗರ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಯಿಂದ ಾ ಾದರೂ ನೀರು
ತಂದುಕೊಡುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದು ಅವನು
ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಆಗ ಆ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡು ಾ್ತ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಆ ನೀರನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿದುಬಿಟ್ಟನು.
19 “ದೇವರೇ, ಾನು ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರೆನು. ಾಕೆಂದರೆ
ನನ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣ ಕೊಡಲು ಹೆದರದೆ ನೀರನು್ನ ತಂದವರ
ರಕ್ತವಿದು” ಎಂದು ಾವೀದನು ಅರಿಕೆ ಾಡಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದನು. ಈರೀತಿ ಾಗಿಅನೇಕಪ ಾಕ್ರಮದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಈಮೂರು ಮಂದಿ ವೀರರು ಾಡಿದರು.
ಇತರ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು

20 ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಬೇರೆ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಷೆ್ಟೕ
ಇವನೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಮುನೂ್ನರು
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ಮಂದಿ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದನು.
21 ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ರಣವೀರರಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡರಷು್ಟ
ಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾದನು.

22 ಬೆ ಾಯನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ. ಇವನು
ಕಬ್ಜಯೇಲಿನಿಂದಬಂದವನು. ಇವನುತುಂ ಾಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕ ಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದ ಇಬ್ಬರು ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ

ಇವನು ಕೊಂದನು. ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಮ ಸುರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಗುಂಡಿ ಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸಿಂಹವನು್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
23 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದ ಮ ಾಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನನು್ನ
ಬೆ ಾಯನು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವನು ಏಳೂವರೆ ಅಡಿ
ಎತ್ತರ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯು ದೊಡ್ಡ ಕಂಬದಂತೆ
ಇತು್ತ. ಬೆ ಾಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಣೆ್ಣ ಾತ್ರ ಇತು್ತ.
ಬೆ ಾಯನು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು. 24 ಇಂ ಾ
ಅನೇಕ ಪ ಾಕ್ರಮದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ
ಬೆ ಾಯನು ಾಡಿದ್ದನು. ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ ವೀರರಂತೆಯೇ
ಇವನೂ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. 25 ಬೆ ಾಯನು ಮೂವತು್ತ
ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಇವನು ಆಮೂವರು ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು
ಇವನನು್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯುದ್ಧವೀರರು
26ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯುದ್ಧವೀರರು ಾರೆಂದರೆ:

ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು.
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ದೋದೋವಿನಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಖ ಾನನು;
27ಹರೋರಿನವ ಾದ ಶ ್ಮೕತನು; ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಹೆಲೆಚನು;
28ತೆಕೋವದವ ಾದ ಇಕೆ್ಕೕಷನಮಗ ಾದ ಈರ.
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ಅನತೋತಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೇಜರನು.
29ಹುಷತ್ಯ ಾದ ಸಿಬೆ್ಕ ್ಯ,
ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಈಲೈ;
30ನೆಟೋಫದಮಹರೈ,
ನೆಟೋಫದ ಾಣನಮಗ ಾದ ಹೇಲೆದನು.
31 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಬಂದ ರೀಬೈಯ
ಮಗ ಾದ ಈತೈ;

ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯನು,
32ನಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹೂರೈ;
ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನವ ಾದ ಅಬೀಯೇಲ;
33ಬಹರೂಮ್ಯ ಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ;
ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯಖ್ಬ;

34ಗಿ ೕನ್ಯ ಾದ ಾಷೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾಗಿಯಮಗ ೕ ಾ ಾನ;
35ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾ ಾರನಮಗ ಾದ ಅಹೀ ಾಮ್;
ಊರನಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಲ್;
36ಮೆಕೆ ಾತ್ಯ ಾದ ಹೇಫೆರನು;
ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಅಹೀಯ;
37 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ;
ಎಜೆ್ಬ ೖಯಮಗ ಾದ ಾರೈ;
38 ಾ ಾನನ ಸಹೋದರ ಾದ ೕವೇಲ;
ಹಗಿ್ರೕಯಮಗ ಾದಮಿ ಾ್ಹರ್;
39ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಚೆಲೆಕ;
ಬೇರೋತ್ ಊರಿನವ ಾದ ನಹರೈ. (ಇವನು ಚೆರೂಯಳ
ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನ ಆಯುಧ ಾಹಕ ಾಗಿದ್ದನು);

40ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಈರ;
ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಾರೇಬ;
41ಹಿತಿ್ತೕಯ ಾದಊರೀಯ;
ಅಹೆ್ಲ ೖಯಮಗ ಾದಜಾ ಾದ್;
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42 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಶೀಜನ ಮಗ ಾದ ಅದೀನ (ಇವನು
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು);

43 ಾಕನಮಗ ಾದ ಾ ಾನ್;
ಮೆತನದವ ಾದ ೕ ಾಫಾಟನು;
44ಅಷೆ್ಯ ಾತ್ಯ ಾದಉಜಿ್ಜೕಯನು;
ಅರೋಯೇರಿನವ ಾದ ಹೋ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು; ಾ ಾ
ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್;

45ಶಿಮಿ್ರಯಮಗ ಾದ ಎದೀಗಯೇಲ;
ಎದೀಗಯೇಲನ ತಮ್ಮನೂ ತೀಚೀಯನೂ ಆದ ೕಹ;
46ಮಹವೀಯ ಾದ ಎಲೀಯೇಲ;
ಎ ಾ್ನಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದಯೆರೀಬೈ ಮತು್ತ ೕಷವ್ಯನು;
ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಇತ್ಮ;

47ಎಲೀಯೇಲ್,ಓಬೇದ್,ಮೆಚೋ ಾಯ ಾದ ಾಸೀಯೇಲ್.

12
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು

1 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕೆಲವುಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳುಬಂದು
ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಇವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ನೆರ ಾದರು. 2 ಇವರು ತಮ್ಮ
ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಬಲಗೈಯಿಂದಲೂ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಾಣಗಳನೂ್ನ
ಕವಣೆಗಳಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವ ಾದ ೌಲನ ಕುಟುಂಬದವರು.
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ:

3 ಅವರ ಾಯಕರು ಅಹೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ೕ ಾಷ್
(ಇವರಿಬ್ಬರೂಗಿಬೆಯದವ ಾದಹಷೆ್ಷ ಾಹನಗಂಡುಮಕ್ಕಳು);
ಅಜಾ್ಮವೆತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಯೆಜೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಪೆಲೆಟ;
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ಅನತೋತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಬೆ ಾ ಾ ಮತು್ತ ಯೇಹು.
4 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯನು. (ಇವನು ಮೂರು
ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.) ಯೆರೆಮೀಯ, ಯಹಜೀಯೇಲ್,
ೕ ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ೕಜಾ ಾದ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ

ಗೆದೆ ಾಯರು, 5ಹರೀಫ್ಯದವ ಾದ ಎಲೂ್ಲಜೈ,ಏಯೆರೀ ೕತ್,
ಬೆಯಲ್ಯ, ಶೆಮಯರ್ ಮತು್ತ ಶೆಫಟ್ಯ. 6 ಕೋರಹನ
ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಎ ಾ್ಕನ, ಇಷಿ್ಷೕಯ,ಅಜರೇಲ್, ೕವೆಜೆರ್
ಮತು್ತ ಾಷೊ ಾ್ಬಮ. 7 ಗೆದೋರ್ ಊರಿನವ ಾದ
ಯೆರೋ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ೕವೇಲಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯ.
ಾದ್ಯರು

8 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಾದ್ ಕುಲದ ಕೆಲವರು
ಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನುರಿತ
ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಈಟಿ ಬಜಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತರು; ಸಿಂಹಗಳಂತೆ
ಕೂ್ರರಿಗಳು;ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಜಿಂಕೆಯತರಹವೇಗ ಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವರು.

9 ಾದ್ ಕುಲದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಏಜೆರ; ಎರಡನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ
ಓಬದ್ಯ; ಎಲೀ ಾಬನು ಮೂರನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ; 10 ಾಲ್ಕನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿಮಷ್ಮನ್ನ; ಐದನೆಯಅಧಿ ಾರಿಯೆರೆಮೀಯ; 11ಆರನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿ ಅತೆ; ಏಳನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಎಲೀಯೇಲ; 12 ಎಂಟನೆಯ
ಅಧಿ ಾರಿ ೕ ಾ ಾನ; ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಎ ಾ್ಜ ಾದ;
13 ಹತ್ತನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ ಯೆರೆಮೀಯ; ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ಅಧಿ ಾರಿ
ಮಕ್ಬನೆ್ನ ೖ.

14 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾದ್ಯರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಅತಿಬಲಹೀನ ಾದವನು ನೂರುಮಂದಿ ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು
ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ ಾಕ್ರಮಿಯು ಒಂದು ಾವಿರ
ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಶಕ್ತನು. 15 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು
ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾದ್ ಕುಲದವರು ಅದನು್ನ ಾಟಿ
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ಆಚೆಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ
ಓಡಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರ ಸೈನಿಕರು
16 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಇತರ ಜನರೂ
ಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

17 ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಾವೀದನು ಹೊರಬಂದು, “ನೀವು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ವಗತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಂಚು ಾಕಲು
ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿರುವ ಾರಣ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಶೂರರ ಾಯಕ ಾದ ಅ ಾಸೈಯು
ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ ಾವೀದನೇ, ಾವು ನಿನ್ನವರು.
ಇಷಯನಮಗನೇ, ಾವು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವರು;

ನಿನಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಕೋರುವವರು;
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಕೋರುವೆವು;
ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.”

ಾವೀದನು ಇವರನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಿ ತನ್ನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು.
19 ಮನಸೆ್ಸಕುಲದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ಾವೀದನನು್ನ

ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನು ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂ ಾಗ ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಾನರು
ಾವೀದನುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾರದೆಂದುಹೇಳಿಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

“ಇವನು ತನ್ನ ಅರಸನೊಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ ರುಂಡಗಳೇ
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ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದರು. 20 ಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಅದ್ನ, ೕಜಾ ಾದ್, ಎದೀಗಯೇಲ್,

ಮೀ ಾಯೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್, ಎಲೀಹೂ ಮತು್ತ ಚಿಲ್ಲತೈ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
21 ಾವೀದನು ದುಷ್ಟ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತ ದರೋಡೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದಿಂದ ಸೇರಿದ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾದರು.

22 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಜನರು ಬಂದು ಾವೀದನನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಇತರ ಜನರು
23 ಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದವರು
ಾವೀದನಿಗೆ ೌಲನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಲು ಬಂದರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಹೀಗಿದೆ:

24 ಯೆಹೂದಕುಲದಿಂದ ಆರು ಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು ಮಂದಿ.
ಅವರು ಈಟಿಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.

25ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದಿಂದ ಏಳು ಾವಿರದ ನೂರು ಮಂದಿ.
26 ಲೇವಿಕುಲದಿಂದ ಾಲ್ಕ ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ.

27ಯೆಹೋ ಾ ಾವನು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವನು ಆರೋನನ
ಕುಲಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಾವಿರದ
ಏಳುನೂರ ಮಂದಿ. 28ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನೂ ಇದ್ದನು.
ಇವನೂ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
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29 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಇವರೆ ಾ್ಲ ೌಲನ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ
ೌಲನು ಜೀವಿಸಿರು ಾಗ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.

30 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು
ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.

31 ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಇದ್ದರು. ಾವೀದನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಇವರನು್ನ
ಹೆಸರುಹೆಸ ಾಗಿ ಕರೆಸ ಾಗಿತು್ತ.

32ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದಿಂದಇನೂ್ನರುಮಂದಿ ಾನಿಗಳುಬಂದಿದ್ದರು.
ಇವರು ಸಮ ೕಚಿತ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದ್ದರು; ಇವರ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಇವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಇವರ ಆ ಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

33 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ನುರಿತ ಸೈನಿಕರು
ಬಂದರು. ಅವರು ಎ ಾ್ಲ ತರಹ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಇವರು
ಾವೀದನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.

34ನಫಾ್ತಲಿಕುಲದಿಂದ ಒಂದು ಾವಿರಮಂದಿಅಧಿಪತಿಗಳುಮತು್ತ
ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರಮಂದಿಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಈಟಿ
ಮತು್ತ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.

35 ಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ತ ಾ ಾದವರು ಇದ್ದರು.

36 ಅಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ತ ಾ ಾದವರು ಇದ್ದರು.

37 ೕಡರ್ನ್ಹೊಳೆಯಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್, ಾದ್
ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ
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ಾವಿರ ಮಂದಿ. ಇವರು ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಆಯುಧಗಳಲಿ್ಲ
ಪರಿಣತ ಾಗಿದ್ದರು.

38 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ೕಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ
ಾವೀದನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಬಂದರು. ಾವೀದನು ತಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಗೆಕೊಟ್ಟರು. 39 ಈ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಮೂರು ದಿನಗಳನು್ನ ಕಳೆದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತ ಾರಿಸಿದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದರು. 40 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರ
ನೆರೆಹೊರೆಯವ ಾದ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು
ಸಹ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿಸಿ ಒಂಟೆಗಳ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ, ಎತು್ತಗಳ ಮತು್ತ
ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅವರು
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಒಣಅಂಜೂರವನು್ನ, ಾ್ರ ಯನು್ನ,
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಹಷರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದರು.

13
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಲು ಾಡಿದ

ತೀ ಾರ್ನ
1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೆ,

ಶ ಾಧಿಪತಿಗ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾಯಕನೊಂದಿಗೆ
ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 2 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ
ಎನಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ಇದು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂಊರುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೋಣ: ನೀವು ಬಂದು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳಿ್ಳ.
3 ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತರೋಣ. ೌಲನು ಅರಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.” 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಾವೀದನ ಸಲಹೆಗೆ ಒಪಿ್ಪದರು ಮತು್ತ ಅದು ೕಗ ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.

5 ಆಗ ಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶೀಹೋರ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಲೆಬೊಹ ಾತ್ ಪಟ್ಟಣದ ತನಕ ಇದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟ
ಸೇರಿಸಿದನು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದತರಲುಹೊರಟರು. 6ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
(ಕೀ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಾ ಾ.) ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ನಡೆದರು. ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳ
ನಡುವೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

7 ಅಬೀ ಾ ಾ್ವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜನರು ಎತಿ್ತ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಉಜ್ಜನೂ
ಅಹಿ ೕವನೂ ಆ ಬಂಡಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.

8 ಾವೀದನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಡು ಾ್ತ ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಹೋದರು.
ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯವನು್ನ, ತಬಲವನು್ನ, ಾಳವನು್ನ ಮತು್ತ
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಾಡು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರು.

9 ಅವರು ಕೀದೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಾಡಿ ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ಎತು್ತಗಳು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದವು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬೀಳುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಉಜ್ಜನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
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ಮುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ ್ಕ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾಯಿಸಿದನು. 11 ಾವೀದನು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ತುಂ ಾ ಬೇಸರಗೊಂಡನು. ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಈ
ತನಕವೂಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ, “ಪೆರೆಚ್ ಉಜ್ಜ” ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಇದೆ.

12 ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತುಂ ಾ
ಭಯಪಟು್ಟ, “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡನು.
13 ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು. ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟನು.
ಓಬೇದೆದೋಮನು ಗತ್ ಊರಿನವನು. 14 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಾಲವಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನು ಆಮನೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.

14
ಾವೀದನ ಾಜ್ಯವಿಸ್ತರಣೆ

1 ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಾಜ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ದೇವ ಾರು
ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ, ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಯರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನಿಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆಗಲೇ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆತನು ಾವೀದನ
ಾ ಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಾವೀದನನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾಗೆ ಾಡಿದನು.
3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ಇನೂ್ನ ಹಲವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ

ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು. 4 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್, ಸೊಲೊ ೕನ,
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5ಇ ಾ್ಹರ್,ಎಲೀಷೂವ,ಎಲೆ್ಪಲೆಟ್, 6ನೋಗಹ,ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ,
7ಎಲೀ ಾ ಾ, ಬೇ ಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
8 ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಎ ಾ್ಲ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಅವನೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲುಬಂದರು. ಾವೀದನು
ಇದನು್ನ ಅರಿತುಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಟನು. 9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡರು.
10 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬಹುದೇ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಾನು ನಿನಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಜಯ
ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್
ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು.
“ದೇವರು ಕಟೆ್ಟ ಡೆದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 12 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಾವೀದನು
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಸೇರಿಸಿ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಂದು ಜಯ

13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೆ್ತ ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 14 ಾವೀದನು ಮತೆ್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, “ ಾವೀದನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಿಂ ಾಲಿಸದಿರು. ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಹೋಗಿ ಾ ಾ್ಸಮ್ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರು. 15 ಒಬ್ಬ
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ಾವಲು ಾರನನು್ನ ಮರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಸು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬರುವ ಸಪ್ಪಳ
ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡು. ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾವೀದನು
ಾಡಿದನು. ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಾ್ತ ಹೋದರು. 17 ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದನು. ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.

15
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮಂಜೂಷ

1 ಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು ತನ ಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಇಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
2 “ಲೇವಿಯರು ಾತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ ತನ್ನ
ನಿರಂತರ ಾದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾವೀದನು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಾವೀದನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರು ಒಡಬಂಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಾವೀದನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ತಂದರು.
4 ಾವೀದನು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಕರೆದನು.

5 ಕೆ ಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ; ಊರಿಯೇಲ್
ಇವರಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.

6 ಮೆ ಾರೀಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ; ಇವರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಅ ಾಯನು.
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7 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ; ಅವರ
ಾಯಕನು ೕವೇಲ್.

8 ಎಲೀಚಾಫಾನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ; ಅವರ
ಾಯಕನು ಶೆ ಾಯ.

9 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ; ಎಲೀಯೇಲನು
ಅವರ ಾಯಕನು.

10 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ;
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನು ಅವರ ಾಯಕ.

ಾವೀದನು ಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಿದು್ದ
11 ನಂತರ ಾವೀದನು ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನನು್ನ

ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಯ ಾರನನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಳಕಂಡ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಸಹ
ಕರೆಸಿದನು: ಊರೀಯೇಲ್, ಅ ಾಯ, ೕವೇಲ್, ಶೆ ಾಯ,
ಎಲೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಮಿ್ಮೕ ಾದ್ಾ್ವ. 12 ಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಲೇವಿಕುಲದ ಾಯಕರು. ನೀವೂ ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾನು
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 13 ಕಳೆದ ಸಲ,
ಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯ ಾದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಹೊರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
15 ೕಶೆಯುಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರವೇಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬೇ ಾದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರು
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ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವರು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಾಯಕರು
16 ಾವೀದನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಾಯಕರನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಳಗಳನು್ನ ತಂದು ಆನಂದಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
17ಲೇವಿಯರು ಹೋಗಿ ಹೇ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ

ಆ ಾಫನನೂ್ನ ಏ ಾನನನೂ್ನ ಕರೆತಂದರು. ಹೇ ಾನನು
ೕವೇಲನ ಮಗ. ಆ ಾಫನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ. ಏ ಾನನು

ಕೂ ಾಯನ ಮಗ. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವರು.
18 ಲೇವಿಯರ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಇತು್ತ. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ:
ಜೆಕಯರ್, ಬೇನ್, ಾಜೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್,
ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀ ಾಬ್, ಬೆ ಾಯ, ಾಸೇಯ,
ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಗೀಯೇಲ್. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಾವಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು.

19 ಾಯಕ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಆ ಾಫ್ ಮತು್ತ ಏ ಾನ್
ಕಂಚಿನ ಾಳವನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. 20 ಜೆಕಯರ್, ಅಜೀಯೇಲ್,
ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀ ಾಬ್,
ಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ ಇವರುಗಳು ಅ ಾ ೕತ್ ಾಪ್ರ್
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. 21 ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು,
ಮಿಕೆ್ನೕಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್, ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಜಜ್ಯ
ಇವರುಗಳು ಶೆಮೀನೀತ್ ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. ಇದು
ಇವರ ಾಯಂ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. 22 ಲೇವಿಯರ ಾಯಕ ಾದ
ಕೆನನ್ಯನು ಾಯಕರ ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತುಂ ಾ
ಅನುಭವ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು.

23 ಬೆರಕ್ಯನು ಮತು್ತ ಎ ಾ ್ಕನನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಾವಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. 24 ಾಜಕ ಾದ ಶೆಬನ್ಯ, ೕ ಾಫಾಟ್,
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ನೆತನೇಲ್, ಅ ಾಸೈ, ಜೆಕಯರ್, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್
ಇವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಾವಲು ಾರ ಾದರು.

25 ಾವೀದನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಮುಖಂಡರೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ಹೋದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 26 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತದ್ದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.
27 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ಉತ್ತಮ ಾದ
ಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆನನ್ಯನೂ ಅವನ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಾವೀದನೂ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿ,
ಉತ್ತಮ ಾದ ಾರಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಏ ೕದನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

28ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ
ಊದಿದರು; ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು; ಆನಂದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
29 ಾವೀದನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನ

ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು. (ಇವಳು
ೌಲನ ಮಗಳು.) ಾವೀದನು ಕುಣಿಯು ಾ್ತ ಾಡುವದನು್ನ
ಆಕೆ ಕಂಡಳು. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗಿದ್ದ ೌರವವು
ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಾ ಾನ್ಯ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಬುದಿ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವನೆಂದು ಆಕೆಯು
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ಅಂದುಕೊಂಡಳು.

16
1 ಲೇವಿಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಂದು ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಾವೀದನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಅನಂತರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2 ಾವೀದನು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
3 ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗಂಡಸಿಗೆ
ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಜೂರ್ರವನೂ್ನ
ಒಣ ಾ್ರ ಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಾವೀದನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಾಜಕರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ. 5 ದಲನೇ ಗುಂಪಿನ
ಾಯಕರಿಗೆ ಆ ಾಫನು ಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಾಫನ
ಗುಂಪಿನವರು ಾಳ ಾರಿಸಿದರು. ಜೆಕಯರ್ನು ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ
ಾಯಕನು. ಬೇರೆ ಲೇವಿಯರು ಾರೆಂದರೆ: ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್,ಯೆಹೀಯೇಲ್,ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀ ಾಬ್, ಬೆ ಾಯ,
ಓಬೇದೆದೋಮ್ಮತು್ತಯೆಗೀಯೇಲ್. ಇವರು ಲೈರ್ಮತು್ತ ಾಪ್ರ್
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿದರು. 6 ಬೆ ಾಯನೂ ಯೆಹಜೀಯೇಲನೂ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಊದುವ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 7 ಈ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಾವೀದನು ಪ್ರಥಮ ಾರಿಗೆ ಆ ಾಫನಿಗೂ ಅವನ ಸೋದರರಿಗೂ
ಯೆಹೋವನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಾಡುವ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಾವೀದನ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
8 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಾಮದ

ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ,
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ಆತನಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
9ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ, ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾ್ಯನಿಸಿರಿ.
10ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದಲಿ್ಲ ಹಿಗಿ್ಗರಿ;

ಆತನ ದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವವರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
11ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ;

ಾ ಾಗಲೂ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿರಿ.
12ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಸಂತತಿಯವರೇ,

ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರೇ,
13ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.

ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವೆ.
15ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ.

ಆತನು ಆ ಆ ಗಳನು್ನ ಾವಿರ ತಲೆ ಾರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
16 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.
ಆತನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ.

17ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.

18ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು.

ಆ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19ಆತನು “ನಿಮಗೆಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20ಅವರು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದಕೂ್ಕ
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ಒಂದು ಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದಕೂ್ಕ ಹೋದರು.
21 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಾರಿಗೂ

ಅವ ಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸದಂತೆ ಆತನು ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

22ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಜರಿಗೆ, “ ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ
ಉಪದ್ರವ ಕೊಡಬೇಡಿ;

ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ,ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ;

ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
24ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
25ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ ಭಯಂಕರನು.
26 ಾಕೆಂದರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೆ ಾ್ಲ

ಜಡಮೂತಿರ್ಗಳೇ.
ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಆ ಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು.

27ಆತನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನಮಹಿಮೆಗಳೂ
ಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲವೂಸಂತೋಷವೂಇವೆ.

28 ಭೂಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರ ಾವಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ
ಯೆಹೋವನವೇ

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
29 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ

ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.

30 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುವುದು!
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ಆದರೆ ಆತನು ಅದನು್ನ ಬಲ ಾದ ಅಸಿ್ತ ಾರಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕದಲದು.

31 ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳು ಹಷಿರ್ಸಲಿ! “ಯೆಹೋವನು
ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”

ಎಂದು ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
32ಸಮುದ್ರವೂಅದರೊಳಗಿರುವದೆಲ್ಲವೂಆಭರ್ಟಿಸಲಿ,

ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಹಷರ್ವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿ.
33ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಡವಿಯಮರಗಳುಸಂತೋಷದಿಂದ

ಾನ ಾಡಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

34ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ
ಇರುವದು.

35 “ರಕ್ಷಕ ಾದಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು;

ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸು;
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು.

ಆಗ ಾವು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆವು.
ನಮ್ಮ ಾಡುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆವು” ಎಂದು
ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

36 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾಲವೂ
ಘನಹೊಂದಲಿ;

ನಿರಂತರವೂ ಕೊಂ ಾಡಲ್ಪಡಲಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ “ಆಮೆನ್”ಅಂದರು.
37 ಆಗ ಾವೀದನು ಆ ಾಫನನೂ್ನ ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಾಡಲು
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ಅಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 38 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಇತರ ಅರವತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಅಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬವರು
ಾವಲು ಾರ ಾಗಿದ್ದರು. ಓಬೇದೆದೋಮನು ಯೆದುತೂನನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.

39 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಾವೀದನು ಚಾದೋಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 40 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ

ಮತು್ತ ಸಂ ಾ್ಯ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಇತರ
ಾಜಕರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ

ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರು ಾಡಿದರು. 41-42 ಹೇ ಾನ್
ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿದು್ದ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದು ಾ್ತ
ಾಳ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಇತರ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಯೆದುತೂನನ ಮಕ್ಕಳು
ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.
43 ಆ ಾಯರ್ವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

17
ಾವೀದನಿಗೆ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನನಿಗೆ, “ ಾನು ದೇವ ಾರು ಮರಗಳಿಂದ ಾಡಿದಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೇವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿರುವೆ” ಎಂದನು.
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2ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು, “ನಿನ್ನಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಾಡು. ದೇವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

3ಆದರೆ ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರ ಾತು ಾ ಾನನಿಗೆ ಬಂತು. 4ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ,

“ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವನು ನೀನಲ್ಲ. 5-6 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿವಸದ ತನಕ ಾನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕ ಾಗುವದಕೆ್ಕ
ಾನು ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಯಕರು
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕುರುಬರಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾನು
ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಾನೆಂದೂ
ನನಗೊಂದು ಆಲಯವನು್ನ ದೇವ ಾರು ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.’

7 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳು: ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ
ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆನು. 8 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾನಿದೆ್ದನು; ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಾಯಿಸಿದೆನು. ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 9 ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಅವರು ಮರಗಳನು್ನ
ನೆಟು್ಟ ಅದರ ನೆರಳಡಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಸಿಸುವರು;
ಅವರನು್ನ ಾರೂ ಾಧಿಸರು. ದುಷ್ಟರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡರು. 10ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಲು ಾನು ಾಯಕರನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು; ಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

“ ‘ನಿನ್ನ ಮನೆತನವನು್ನ ಾನು ಕಟು್ಟವೆನು. 11 ನೀನು
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ಸತು್ತ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರಿ ಾಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು. ಾನು ಅವನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 12 ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನಗೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ವಂಶವು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಆಳುವದು. 13 ಾನು ಅವನಿಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು; ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು.
ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ೌಲನು ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಾನು
ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ
ತೊಲಗಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 14 ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ನನ್ನ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ
ಅವನನು್ನ ನಿತ್ಯದ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು; ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು
ನಿರಂತರ ಾಗಿರುವುದು.’ ”
15 ಾ ಾನನು ಾವೀದನಿಗೆ ತನಗೆ ದೊರೆತ ದಶರ್ನವನು್ನ ಮತು್ತ

ದೇವರು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
16ಆಗ ಾವೀದನು ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,

“ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ಾಕೆ
ಹೀಗೆ ಾಡಿದಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. 17 ನನ್ನ ವಂಶದವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಿರುವೆ. 18 ನೀನು ನನಗೆಷೊ್ಟೕ ಸ ಾಯ ಾಡಿರುವೆ.
ಾನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಷೆ್ಟೕ. 19 ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನೀನು
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿರುವೆ. 20ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು
ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ
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ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡುವ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
21 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲದೆ?
ನೀನು ಇಂಥ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವುದು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕಗಿಯೇ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು
ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾ್ತ,
ಅನ್ಯಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ.
22 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾದೆ!

23 “ಯೆಹೋವನೇ, ಈಗ ನೀನು ನನಗೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಈ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. ಆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಶ್ವತಗೊಳಿಸು;
ಅದು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ. 24 ನಿನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು. ಆಗ ಜನರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದು್ದ
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

25 “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನೀನು
ಾತ ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ

ಕಟು್ಟವೆನೆಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

26 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ದೇವರು. ಸ್ವತಃ ನೀ ಾಗಿಯೇ
ನನಗೆ ಇಂ ಾ ಒಳೆ್ಳಯ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿರುವೆ. 27 ನನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಸ ಾ ಾಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆಂದು
ನೀನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀ ಾಗಿಯೇ ನನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು
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ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು!” ಎಂದು
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

18
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳಮೇಲೆ ಾವೀದನ ಜಯ

1ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಮೇಲೆಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು.
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಊರುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

2 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ೕ ಾಬ್ಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರು ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಕಪ್ಪ
ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.

3 ಾವೀದನು ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜರನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಾ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹ ಾತಿನ ತನಕ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಹದದೆಜರನು
ತನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಹದದೆಜರನಿಂದ ಾವೀದನು ಒಂದು ಾವಿರ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾಹುತರನೂ್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹದದೆಜರನ ಕುದುರೆಗಳ
ಹಿಂ ಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ರಥಗಳನು್ನ
ಎಳೆಯದಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ನೂರು ರಥಗಳನು್ನ ಎಳೆಯಲು
ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

5 ಹದದೆಜರನಿಗೆ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ಯರು ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಆದರೆ ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದನು.
6 ನಂತರ ಅ ಾಮ್ಯರ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದನು.
ಅ ಾಮ್ಯರು ಾವೀದನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಾವೀದನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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7ಹದದೆಜರನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಂ ಾರದ
ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದನು.
8 ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಭತ್ ಮತು್ತ ಕೂನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಾಮ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇವುಗಳಿಂದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಾಮ್ರದ
ತೊಟಿ್ಟ, ಾಮ್ರದ ಕಂಬಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಬೇರೆ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು.
9 ಾವೀದನು ಹದದೆಜರನನು್ನ ಸದೆಬಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿದ

ಹ ಾತಿನ ಅರಸ ಾದ ತೋವನು 10 ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಹದೋ ಾಮನನು್ನ ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾನ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಾಕೆಂದರೆ
ಾವೀದನು ಹದದೆಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ಹದದೆಜರನು ತೋವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದ್ದನು. ಹದೋ ಾಮನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಮತು್ತ ಾಮ್ರಗಳ

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಾವೀದ ಾಜನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಎದೋಮ್ಯರಿಂದ, ೕ ಾಬ್ಯರಿಂದ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ,
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

12 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಒಮೆ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 13 ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಾವೀದನ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಾವೀದನು ಹೋದಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಾವೀದನಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು
14 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನು ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು
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ಅವನ ಪ್ರ ಾನ ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಲೇಖಕ ಾಗಿದು್ದ ಾವೀದನ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ
ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 16 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ
ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಶವ್ಷನು ಲೇಖಕ ಾಗಿದ್ದನು. 17 ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ
ಾವಲುದಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೆ ಾಯನು ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬೆ ಾಯನು ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ. ಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮುಖ್ಯ ಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ಾವೀದನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

19
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಾವೀದನ ಜನರನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದು್ದ

1 ಾ ಾಷನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸತ್ತ
ಬಳಿಕಅವನಮಗನುಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಾವೀದನು, “ ಾ ಾಷನು
ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾನೂನನಿಗೆ
ಾನೂದಯೆತೋರುವೆನು”ಎಂದುಹೇಳಿ ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು
ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನಸೇವಕರುಅ ್ಮೕನ್ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ದುಃಖದಲಿ್ಲದ್ದ ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು.

3 ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಯಕರು ಾನೂನನಿಗೆ,
“ ೕಸ ಹೋಗಬೇಡ, ಾವೀದನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ೌರವಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚು ಾಕಲೂ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಆಗ ಾನೂನನು ಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಗಡ್ಡಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ ಅವರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳ ಾಗದವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು
ಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರು. ಇದನು್ನ ಅರಿತ ಕೆಲವರು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 19:6 lxxi 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 19:12

ನಡೆದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಾವೀದನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ
ಬೆಳೆಯುವ ತನಕ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ. ಅನಂತರ ನೀವು
ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

6 ಾವೀದನು ತಮಗೆ ಶತು್ರ ಾದನೆಂದು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ತಿಳಿ ಾಗ ಾನೂನನು ಮೂವ ಾ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮೆಸೊ ಟೆಮಿ ಾದಿಂದ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಾಹುತರನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾಮದ ಾಕ
ಮತು್ತ ಚೋ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 7 ಹೀಗೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಮೂವತೆ್ತರಡು
ಾವಿರ ರಥಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಜಾ್ಜದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಾ ಾದ
ಅರಸನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿದರು. ಾಕದ ಅರಸನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಬಂದು
ಮೇದೆಬ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತ
ಅ ್ಮೕನಿಯರೂಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದರು.

8 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಾವೀದನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ
ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
9 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅವರ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅರಸರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು.

10 ೕ ಾಬನು ರಣರಂಗವನು್ನ ವೀ ಸಿ ಾಗ ಎರಡು
ಗುಂಪಿನ ಸೈನ್ಯಗಳಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡನು. ಒಂದು ಗುಂಪು ಅವನ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪುಅವನಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದವು. ಆಗ ೕ ಾಬನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ರಣವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿ
ಅ ಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11ಉಳಿದ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಅಬೆ್ಷ ೖಯನ ಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಅಬೆ್ಷ ೖಯು
ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮನು. ಈ ಸೈನಿಕರು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟರು. 12 ೕ ಾಬನು ಅಬೆ್ಷ ೖಗೆ, “ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
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ಬರಬೇಕು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಿನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 13 ಾವು ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗ ಾಗಿದು್ದ
ಅಂಜದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ಯುದ್ಧ ಾಡೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ನಡೆಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದನು. ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಅವನೆದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋಯಿತು. 15 ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹಿಂತಿರಿಗಿ ಓಡಿದರು. ಅಬೆ್ಷ ೖ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ಅವರು ಪ ಾಯನಗೈದು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ೕ ಾಬನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

16ಅ ಾಮ್ಯರು ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಸೋತುಹೋದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕರೆಯಿಸಿದರು. ಶೋಫಕನು ಹದದೆಜರನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

17 ಅ ಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಜನಕೂಡಿಸು ಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ೕಡರ್ನ್ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಅ ಾಮ್ಯರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.

ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಾಳಗವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.
18ಅ ಾಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರು ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಬೆನು್ನ ಾಕಿ ಓಡಿದರು.
ಆ ದಿವಸ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಅ ಾಮ್ಯರ ಏಳು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಾಹುತರನೂ್ನ ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಅ ಾಮ್ಯರ ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಶೋಫಕನೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

19 ಹದದೆಜರನು ಾನು ಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಾನ
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ಾಡಿ ಅವನ ಸೇವಕ ಾದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರು
ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿ ಾಕರಿಸಿದರು.

20
ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ೕ ಾಬನು ಾಶ ಾಡಿದು್ದ

1 ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ.
ೕ ಾಬನೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು.

ಆದರೆ ಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಅ ್ಮೕನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದರು.

2 ಅದರ ಅರಸನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಅದು ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಾರವುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ
ರತ್ನಗಳಿಂದ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಾವೀದನು
ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಕೊಂಡನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು.
3 ಾವೀದನು ರಬ್ಬದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ಮರಕಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕೊಡಲಿ ಮತು್ತ ಾರೆಗಳಿಂದ
ಕೆಲಸ ಾಡುವದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾವೀದನು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದನು. ನಂತರ
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೈತ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ

4 ಇ ಾದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಹುಷಯದವ ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬವನು,
ದೈತ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಸಿಪೆ್ಪ ೖ ಎಂಬವನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾದರು.
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5 ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಾಯೀರನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು
ಗೊ ಾ್ಯತನ ತಮ್ಮ ಾದ ಲಹಿ್ಮೕಯನು್ನ ಕೊಂದನು. ಗೊ ಾ್ಯತನು ಗತ್
ಪಟ್ಟಣದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಲಹಿ್ಮೕಯ ಈಟಿಯು ಬಹು ಾರ ಾಗಿತು್ತ.
ಕೈಮಗ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಟೆಯಂತಿತು್ತ.

6 ಇ ಾದನಂತರ ಇನೊ್ನಂದು ಯುದ್ಧವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರು
ಬೆರಳುಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನೂ
ರೆಫಾಯ ಾಗಿದ್ದನು. 7 ಇವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರಿ ಾಸ್ಯ ಾಡಿ ಾಗ
ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ೕ ಾ ಾನನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

8 ಗತ್ ಊರಿನ ರೆಫಾಯರನು್ನ ಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

21
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾವೀದನು ಾಪ ಾಡಿದನು

1 ಸೈ ಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ಾವೀದನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಾವೀದನು
ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇತರ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,

“ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಾನ್ಪಟ್ಟಣತನಕಎ ಾ್ಲಊರುಗಳನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿಜನರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. ಆಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ತಿಳಿಯುವದು”
ಅಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ಾಗಿ ೕ ಾಬನು, “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ನೂರುಪಟು್ಟ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಅರಸನೇ, ನೀನು
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಕೆ ಾಡಿಸಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀನು
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ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದರೆ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ
ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ೕ ಾಬನು
ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. ೕ ಾಬನು ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 5 ಅರಸನಿಗೆ
ಜನಗಣತಿಯಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹನೊ್ನಂದು ಲಕ್ಷ
ಮಂದಿ ಖಡ್ಗ ಉಪ ೕಗಿಸುವವರು ಇದ್ದರು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಖಡ್ಗ ಉಪ ೕಗಿಸುವವರಿದ್ದರು.
6 ೕ ಾಬನು ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವರನು್ನ ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ಾವೀದನ
ಆ ಯು ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಾಣಲಿಲ್ಲ; 7ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
ದೊಡ್ಡ ತಪು ್ಪ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಶಿ ಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆ
8 ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾನು ಕೇವಲ ಹುಚು್ಚ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿ ಾಪ ಾಡಿದೆನು. ಈಗ

ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ಾಪವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

9-10 ಾದನು ಾವೀದನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
ಾದನಿಗೆ, “ನೀನು ಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ಮೂರು ಶಿ ಯಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರ ಾರವೇ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು’ ”ಅಂದನು.

11-12 ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಶಿ ಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ.
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಬರ ಾಲ; ಅಥ ಾ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು
ತಿಂಗಳು ಶರಣಾಗುವಿಕೆ; ಅಥ ಾ ಮೂರು ದಿವಸ ಾಲ ಭಯಂಕರ
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ಾಯಿಲೆಯು ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಹಬು್ಬವದು; ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಟಿ ಸಿಕಿ್ಕದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹತಿಸಿಬಿಡುವನು.’
ಾವೀದನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಕಳುಹಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು
ಾವ ಶಿ ಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.”
13ಆಗ ಾದನಿಗೆ ಾವೀದನು, “ ಾನು ಈಗ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ!

ನನ್ನ ಶಿ ಯನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಧರ್ರಿಸ ಾರದು. ಯೆಹೋವನು
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ನಿಧರ್ರಿಸಲಿ.”

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಬಹು ೕರ ಾದ
ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋದರು. 15 ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಾಶನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ

ನೋಡಿದುಃಖಗೊಂಡುಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲುಬಂದಿದ್ದ ದೂತನಿಗೆ,
“ ಾಕು, ಇನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಅಂದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

16 ಾವೀದನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ದೇವದೂತನು
ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ್ದನು. ಆಗ
ಾವೀದನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೂ ಬಗಿ್ಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಮುಖಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಶೋಕವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದರು. 17 ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾಪ ಾಡಿದವನು
ಾನು. ಜನಗಣತಿಯನು್ನ ಾಡಲು ಆ ಾಪಿಸಿದವನು ಾನೇ.
ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ! ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏನೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರನೂ್ನ
ಶಿ ಸು. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಯಿಸುವ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

18 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾದನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
“ ಾವೀದನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ
ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಾದನು ಾವೀದನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ
ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಒ ಾರ್ನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

20 ಒ ಾರ್ನನು ಗೋಧಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಬಡಿಯು ಾ್ತ
ತಿರುಗಿನೋಡಿ ಾಗದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ ಾಲು ್ಕಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡರು. 21 ಾವೀದನು
ಒ ಾರ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಒ ಾರ್ನನು
ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

22 ಾವೀದನು ಒ ಾರ್ನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕಣವನು್ನ ನನಗೆ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಾರಿಬಿಡು. ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಯು
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು”ಅಂದನು.

23 ಆಗ ಒ ಾರ್ನನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ
ಆಗಿರುವಿ. ಈ ಕಣವನು್ನ ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ. ನೀನು ಏನು
ಬೇ ಾದರೂ ಾಡು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಾಗಿ
ನೇಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಾ ಾ್ಯಪರ್ಣೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಪಶುವನೂ್ನ
ಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
24ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು, “ನೋಡು, ಾನು ಅವಕೆ್ಕ ಾ್ಲಪೂಣರ್ಕ್ರಯ

ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನಿ್ನಂದ ಾನು ಪುಕ್ಕಟೆ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧ ಾರ್ಥರ್ ಾಗಿ ದೊರೆತದ್ದನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

25 ಾವೀದನು ಒ ಾರ್ನನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ೌಂಡ್ ಬಂ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 26 ಅಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಾವೀದನು
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಾವೀದನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯು ಇಳಿದುಬಂದಿತು. 27 ಆಗ
ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನಿಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಲು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

28 ದೇವರು ತನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಾವೀದನು ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 29ಆಗ
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ೕಶೆಯು ಆ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಿದ್ದನು.

30 ಾವೀದನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಲು ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಖಡ್ಗ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದ
ದೇವದೂತನಿಗೂ ಭಯಪಟ್ಟನು.

22
1 ಆಗ ಾವೀದನು, “ದೇವರ ಆಲಯವೂ ಆತನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು”ಅಂದನು.

ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾವೀದನ ೕಜನೆ
2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪರದೇಶಸ್ಥರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವೀದನು

ಬರಹೇಳಿ ಅವರಲಿ್ಲಂದ ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ ತ ಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ
ಅವರ ಾಗಿತು್ತ. 3ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆಬೇ ಾದ ಳೆಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂಕ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಷು್ಟ ಾಮ್ರವನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 4 ಅಲ್ಲದೆ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಲು ಅ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ
ದೇವ ಾರು ಮರಗಳ ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ತೂಯರ್ರು
ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನವರು ಆ ದಿಮಿ್ಮಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.
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5 ಾವೀದನು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮ ಾದೊಡ್ಡ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ಇನೂ್ನ ಎಳೆ ಾ್ರಯದವನು; ಅವನು ಕಲಿಯ
ಬೇ ಾದದು್ದ ಇನೂ್ನ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ. ದೇ ಾಲಯವು ಎ ಾ್ಲ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ ಅದರ ೌಂದಯರ್ ಮತು್ತ
ವಿ ಾ್ಯಸವು ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಾನು ಆ
ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದುಕೊಂಡನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟನು.

6 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಕರೆದು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆ
ಹೇಳಿದನು. 7 ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಮಗನೇ, ಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. 8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ,
ನೀನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದಿರುತಿ್ತೕ.
ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು.
9 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸ ಾ ಾನ
ಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು. ಅವನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಾಂತಿಯನು್ನ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಾವ ಕೇಡೂ ಉಂಟಾಗದು. ಅವನೇ ಸೊಲೊ ೕನನು.

ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಸಿಸುವರು.
10ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಅವನು ನನ್ನ
ಮಗ ಾಗಿರುವನು; ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. ಾನು
ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು; ಅವನ ಸಂ ಾನದವರು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಆಳುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 “ಮಗನೇ, ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾಗಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.
12ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.
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ನೀನು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಾಜ್ಯ ಾರ
ಾಡುವದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಲಿ.

13 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಶಸು್ಸ
ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವುದು. ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು; ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು; ಹೆದರಬೇಡ;
ಕಳವಳಪಡಬೇಡ.

14 “ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಾನು ಬಹು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮೂರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರೈವತು್ತ
ಟನ್ ಬಂ ಾರ, ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಾವಿರದ ಐನೂರು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳ
ಮತು್ತ ತೂಕ ಾಡ ಾಗದಷು್ಟ ಾಮ್ರ ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನೀನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸು. 15 ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಬಡಗಿಗಳು ಮತು್ತ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರು ಇ ಾ್ದರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೂ
16ಬಂ ಾರದ ಕೆಲಸ ಾರರೂ ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸ ಾರರೂ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀನು ಕೆಲಸ ಾ್ರರಂಭಿಸು. ದೇವರು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಾತನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರು ಾ್ತನೆ. ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಜನರೂ
ಈ ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸವನು್ನ ಆತನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟರಿ;
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ
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ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಸೇ ಾ ಾಯರ್

1 ಾವೀದನು ಬಹಳ ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
2 ಾವೀದನು ಾಜ್ಯದ ಎ ಾ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳನೂ್ನ ಾಜಕರನೂ್ನ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದನು. 3 ಅವನು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದ ಮತು್ತ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಒಟು್ಟ ಮೂವತೆ್ತಂಟು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಪುರುಷರಿದ್ದರು. 4 ಾವೀದನು, “ಇವರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿಯೂ ಆರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿಯೂ ಾನೂನು ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ 5 ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಾಯಕ ಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. ಾನು
ಅವರಿ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಬೇಕು”ಅಂದನು.

6 ಾವೀದನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯರು.
ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಲದವರು

7 ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲ ಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ ಎಂಬವರಿದ್ದರು.
8 ಲ ಾ್ದನನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ದಲನೆ ಮಗನು
ಯೆಹೀಯೇಲ್. ಉಳಿದ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಜೀ ಾಮ್ ಮತು್ತ
ೕವೇಲ್. 9 ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ:

ಶೆಲೋ ೕತ್, ಹಜೀಯೇಲ್ಮತು್ತ ಾ ಾನ್. ಈಮೂವರು
ಲ ಾ್ದನನ ಸಂತತಿಯವರಮುಖಂಡ ಾಗಿದ್ದರು.

10 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು
ಾರೆಂದರೆ: ಯಹತ್, ಜೀಜ, ಯೆಯೂಷ್ ಮತು್ತ
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ಬೆರೀಯ. 11 ಯಹತನು ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಜೀಜನು
ಎರಡನೆಯವನು. ಯೆಯೂಷನಿಗೂ ಬೆರೀಯನಿಗೂ
ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಒಂದೇ
ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು.
ಕೆ ಾತನ ಕುಲದವರು

12 ಕೆ ಾತನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್,
ಇಚಾ್ಚರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. 13 ಅ ಾ್ರಮನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಆರೋನ್ ಮತು್ತ
ೕಶೆ. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು

ಮ ಾಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾ ಾಲ ಧೂಪ ಸುಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಸ ಾ ಾಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

14 ೕಶೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಲೇವಿಕುಲದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. 15 ೕಶೆಯ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್,

16 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಶೆಬೂವೇಲ.
17ಎಲೀಯೆಜರನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ರೆಹಬ್ಯ. ಎಲೀಯೆಜೆರನಿಗೆ
ಬೇರೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಹಬ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

18ಇಚಾ್ಹರನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಶೆಲೋ ೕತ್.
19 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆರೀಯ. ಎರಡನೆಯ
ಮಗನು ಅಮಯರ್. ಯಹಜೀಯೇಲನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ.
ಯೆಕ ಾ್ಮಮನು ಾಲ್ಕನೆಯಮಗ.

20ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಮೀಕ; ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಅವನ
ಎರಡನೆಯಮಗ.
ಮೆ ಾರೀಯ ಕುಲದವರು
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21 ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ ಮೆ ಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಕೀಷ್. 22 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
ಅವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರವೇ ಇದ್ದರು. ಇವರು
ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲಯೇ ಮದುವೆ ಾದರು. ಕೀಷನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. 23ಮೂಷಿಯ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಮಹಿ್ಲೕ, ಏದೆರ್ ಮತು್ತ
ಯೆರೇ ೕತ್. ಅವನಿಗೆಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
ಲೇವಿಯರ ಕೆಲಸ

24 ಇವರೇ ಲೇವಿಯರ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೇ ಆ ಾ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾನರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಾತ್ರ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು. ಅವರು
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

25 ಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿರಂತರವೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಂದಿರು ಾ್ತನೆ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ಅದರ
ಾ ಾಗಿ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊರುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
27 ಾವೀದನ ಕೊನೇ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರ ಲೇವಿ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ

ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದಲುಗೊಂಡು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು.

28 ಲೇವಿಯರು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಾಜಕರಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರು ದೇ ಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳವನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ
ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು;ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಅವರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಳೆದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
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ಾಡಿ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗಿರುವ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.
30 ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ ಾಯಂ ಾಲ ದೇ ಾಲಯದೊಳಗೆ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
31 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ತ ಾರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದಲೇ ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
32 ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಾವು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ

ನೋಡಿಕೊಂಡರು; ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆರೋನನ ಕುಲದವರೂ
ಆಗಿದ್ದ ಾಜಕರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು.

24
ಾಜಕರ ವಗರ್ಗಳು

1 ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರು ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್. 2 ಾದ್ಾ್ವ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ
ಾಯುವ ದಲೇ ತೀರಿಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಾಜಕ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. 3 ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಕುಲದ
ಾಜಕರನು್ನ ಾವೀದನು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ

ಅಹೀಮೆಲೆಕ್ ಾಜಕರ ಸ ಾಯದಿಂದ ಎರಡು ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದನು. ಚಾದೋಕನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು

ಮತು್ತ ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಈ ಾ ಾರನ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು.
4 ಈ ಾ ಾರನ ಸಂತತಿಗಿಂತಲೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಾಯಕರಿದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಎಂಟು ಮಂದಿ ಾಯಕರಿದ್ದರು. 5 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ
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ಚೀಟು ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು.
ಕೆಲವರನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು; ಇನು್ನ
ಕೆಲವರನು್ನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು;
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರನ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದರು.

6 ನೆತನೇಲನ ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯನು ಲೇಖಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಶೆ ಾಯನು ಲೇವಿ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ ಬರೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಮತು್ತ
ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನ, ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ
ಾಯಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಬರೆದನು. ಪ್ರತಿಸಲ
ಚೀಟು ಾಕಿ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿ ಾಗ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಹೀಗೆ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ಾವ ಾವ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ

ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.

7 ದಲನೆಯವಗರ್ಯೆಹೋ ಾರೀಬನದು.
ಎರಡನೆಯವಗರ್ಯೆ ಾಯನದು.
8ಮೂರನೆಯವಗರ್ ಾರೀಮನದು.
ಾಲ್ಕನೆಯವಗರ್ ಸೆ ೕರೀವುನದು.

9ಐದನೆಯವಗರ್ಮಲಿ್ಕೕಯನದು.
ಆರನೆಯವಗರ್ಮಿ ಾ್ಯಮೀನನದು.
10ಏಳನೆಯವಗರ್ ಹಕೊ್ಕೕಚನದು.
ಎಂಟನೆಯವಗರ್ ಅಬೀಯನದು.
11ಒಂಭತ್ತನೆಯವಗರ್ಯೆಷೂವನದು.
ಹತ್ತನೆಯವಗರ್ ಶೆಕನ್ಯನದು.
12ಹನೊ್ನಂದನೆಯವಗರ್ ಎ ಾ್ಯಷೀಬನದು.
ಹನೆ್ನರಡನೆಯವಗರ್ ಾಕೀಮನದು.
13ಹದಿಮೂರನೆಯವಗರ್ ಹುಪ್ಪನದು.
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ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯವಗರ್ ಎಷೆ ಾಬನದು.
14ಹದಿನೈದನೆಯವಗರ್ ಬಿಲ್ಗನದು.
ಹದಿ ಾರನೆಯವಗರ್ ಇಮೆ್ಮೕರನದು.
15ಹದಿನೇಳನೆಯವಗರ್ ಹೇಜೀರನದು.
ಹದಿನೆಂಟನೆಯವಗರ್ ಹಪಿ್ಪಚೆ್ಚೕಚನದು.
16ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯವಗರ್ ಪೆತಹ್ಯನದು.
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಗರ್ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನದು.
17ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯವಗರ್ ಾಕೀನನದು.
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯವಗರ್ ಾಮೂಲನದು.
18ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯವಗರ್ ದೆ ಾಯನದು.
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯವಗರ್ ಾಜ್ಯನದು.

19ಈವಗರ್ದವರನು್ನ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಆರಿಸ ಾಯಿತು. ಇವರು ಆರೋನನ ಆ ಾಧ ಾ ಪದ್ದತಿಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಧ ಾ
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ಇತರ ಲೇವಿಯರು

20ಲೇವಿಕುಲದ ಇತರ ಸಂತತಿಯವರು:

ಅ ಾ್ರಮನ ಸಂತತಿಯ ಶೂ ಾಯೇಲ.
ಶೂ ಾಯೇಲನ ಸಂತತಿಯಯೆಹೆ್ದ ಾಹ.
21 ರೆಹಬ್ಯನ ಸಂತತಿಯ ಇಷಿ್ಷೕಯ. (ಇಷಿ್ಷೕಯನು
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು.)

22 ಇಚಾ್ಹರನ ಸಂತತಿಯ ಶೆಲೋ ೕತ್. ಶೆಲೋ ೕತನ
ಕುಟುಂಬದಯಹತ.

23ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ದಲನೆಯವನುಯೆರೀಯ;
ಎರಡನೆಯಮಗಅಮಯರ್;
ಮೂರನೆಯಮಗಯಹಜೀಯೇಲನು;
ಾಲ್ಕನೆಯಮಗಯೆಕ ಾ್ಮಮ.
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24ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನಮಗನು ಮೀಕ.
ಮೀಕನಮಗ ಾಮೀರ್.
25ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಮೀಕನ ಸೋದರ.
ಇಷಿ್ಷೕಯನಮಗ ಜೆಕಯರ್.
26ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂತತಿಯಮಹಿ್ಲೕ,
ಮೂಷೀಮತು್ತ ಾಜ್ಯ.
27 ಾಜ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಬೆನೋ,
ಶೋಹಮ್, ಜಕೂ್ಕರ್ಮತು್ತ ಇಬಿ್ರೕ.
28ಮಹಿ್ಲೕಯಮಗ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್.
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
29 ಕೀಷನಮಗ ಾದಯೆರಹೆ್ಮೕಲ.
30ಮೂಷೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದಮಹಿ್ಲೕ,
ಏದೆರ್ಮತು್ತ ಯೆರೀ ೕತ್.

ಇವರೆಲ್ಲರು ಲೇವಿಕುಲದವರ ಾಯಕರುಗಳು. ಇವರನು್ನ ಆ ಾ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಪಟಿ್ಟ ಾಡ ಾಯಿತು. 31 ಇವರನು್ನ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಚೀಟು ಾಕಿ ಆರಿಸ ಾಯಿತು. ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಾಜಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಚೀಟು ಾಕಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಇವರನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಯಿತು. ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ, ಚಾದೋಕನ,
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಕುಲದ ಾಯಕರ ಎದುರಿಗೆ
ಚೀಟು ಾಕಿದರು. ಹಿರಿಯ ಅಥ ಾ ಕಿರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳೆನ್ನದೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ ಾನ ಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಹಂಚಿದರು.

25
ಾಯಕವೃಂದ

1 ಾವೀದನೂ ಸೇ ಾಪತಿಗಳೂ ಆ ಾಫನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದರು. ಆ ಾಫನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
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ಹೇ ಾನ್ ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನ್. ಾಪ್ರ್ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದೇ ಇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ದೇವರ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದರೆ:

2 ಆ ಾಫನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ: ಜಕೂ್ಕರ, ೕಸೇಫ್, ನೆತನ್ಯ
ಮತು್ತ ಅಶರೇಲ, ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಆ ಾಫನನು್ನ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಾಫನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಿದನು.

3 ಯೆದುತೂನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ: ಗೆದಲ್ಯ, ಜೇರಿ, ಯೆ ಾಯ,
ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಮತಿ್ತತ್ಯ. ಒಟು್ಟ ಅವನ ಆರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಯೆದುತೂನನೊಂದಿಗೆ ಾಪ್ರ್
ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

4 ಹೇ ಾನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಾಯನವೃಂದದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದರೆ: ಬುಕಿ್ಕೕಯ, ಮತ್ತನ್ಯ,

ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಶೂ ಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆರೀ ೕತ; ಹನನ್ಯ,
ಹ ಾನೀ, ಎಲೀ ಾತ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತ ಮತು್ತ ರೋಮಮಿ್ತ ಯೆಜೆರ್;
ಷೆ್ಬ ಾಷ,ಮಲೊ್ಲೕತೀ,ಹೋತೀರ್ಮತು್ತಮಹಜೀ ೕತ್.

5 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೇ ಾನನು ಾವೀದನ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವು ಾಗಿ
ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಅವನಿಗೆಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಮೂವರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದರು.

6 ಹೇ ಾನನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಾಡುವದ ಾ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್
ಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಾರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ
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ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಅವರೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಾಡುಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ
ಎಂಭತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಾಯಕರು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಾಡಲು
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದ್ದರು. 8 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲು ಚೀಟು ಾಕಿ ನೇಮಕ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ಾವ ಪಕ್ಷ ಾತವನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು,

ಉ ಾ ಾ್ಯಯರು, ವಿ ಾ್ಯಥಿರ್ಗಳು ಎಂಬ ಬೇಧ ಾವವಿಲ್ಲದೆ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

9 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ಆ ಾಫ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಗೆದಲ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

10 ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ, ಜಕೂ್ಕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

11 ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಗಿ, ಇಚಿ್ರೕಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

12 ಐದನೆಯ ಾಗಿ, ನೆತನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

13 ಆರನೆಯ ಾಗಿ, ಬುಕಿ್ಕೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

14 ಏಳನೆಯ ಾಗಿ, ಯೆಸರೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

15 ಎಂಟನೆಯ ಾಗಿ, ಯೆ ಾಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

16 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಾಗಿ, ಮತ್ತನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
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17 ಹತ್ತನೆಯ ಾಗಿ, ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

18 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ಾಗಿ, ಅಜರೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

19 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಹಷಬ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

20 ಹದಿಮೂರನೆಯ ಾಗಿ, ಶೂ ಾಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

21 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಗಿ, ಮತಿ್ತತ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

22 ಹದಿನೈದನೆಯ ಾಗಿ, ಯೆರೆ ೕತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

23 ಹದಿ ಾರನೆಯ ಾಗಿ, ಹನನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

24 ಹದಿನೇಳನೆಯ ಾಗಿ, ಷೆ್ಬ ಾಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

25 ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಾಗಿ, ಹ ಾನೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

26ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ಾಗಿ, ಮಲೊ್ಲೕತಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

27 ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಾಗಿ, ಎಲೀ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

28 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ಾಗಿ, ಹೋತೀರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

29 ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯ ಾಗಿ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

30 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ಾಗಿ, ಮಹಜೀ ೕತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
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ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
31 ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯ ಾಗಿ, ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

26
ಾ್ವರ ಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು

1 ಕೋರಹಿಯವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾರೆಂದರೆ:

ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. (ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನು
ಕೋರಹಿಯನ ಮಗ. ಕೋರಹಿಯನು ಆ ಾಫನ
ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು.) 2 ಜೆಕಯರ್ನು ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ
ದಲನೆಯ ಮಗ; ಎದೀಯಯೇಲನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ;

ಜೆಬದ್ಯನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ; ಯತಿ್ನಯೇಲನು ಾಲ್ಕನೆಯ
ಮಗ; 3 ಏ ಾಮನು ಐದನೆಯ ಮಗ; ಯೆಹೋ ಾನನು
ಆರನೆಯಮಗ;ಮತು್ತ ಎಲೈಹೋಯೇನೈ ಏಳನೆಯಮಗ.

4 ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು: ಶೆ ಾಯನು
ಚೊಚ್ಚಲಮಗ; ಎರಡನೆಯವನು ಯೆಹೋಜಾ ಾದ್;
ಮೂರನೆಯವನು ೕ ಾಹ, ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಾ ಾರ್,
ಐದನೆಯವನು ನೆತನೇಲ್; 5 ಆರನೆಯವನು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ;
ಏಳನೆಯವನು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್; ಎಂಟನೆಯವನು ಪೆಯುಲೆ್ಲತೈ.
ದೇವರು ಓಬೇದೆದೋಮನನು್ನ ಅತಿ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
6 ಶೆ ಾಯನಿಗೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು
ಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂ ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದದರಿಂದ ತಂದೆಯ
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 7 ಶೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳು
ಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕ, ರೆಫಾಯೇಲ್, ಓಬೇದ್, ಎ ಾ್ಜ ಾದ್,

ಎಲೀಹು ಮತು್ತ ಸಮಕ್ಯ. ಎ ಾ್ಜ ಾದನ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಕುಶಲ ಕಮಿರ್ಗಳು. 8 ಈ ಎ ಾ್ಲಜನರೂ, ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಒಳೆ್ಳಯ
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ಅನುಭವಸ್ತ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಸಂತತಿಯವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ ಅರವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ.

9 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಬ ಾಢ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಒಟು್ಟ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದರು.

10 ಮೆ ಾರೀ ಕುಲದವರ ಾ್ವರ ಾಲಕರು ಾರೆಂದರೆ:
ಹೋಸ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಮಿ್ರ.
(ಇವನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ
ಪ್ರ ಾನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು.) 11 ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನು
ಹಿಲಿ್ಕೕಯ; ಮೂರನೆಯವನು ಟೆಬಲ್ಯ. ಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗನು
ಜೆಕಯರ್. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಇದ್ದರು.

12 ಇವರೆ ಾ್ಲ ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇತರರಂತೆಯೇ ಇವರೂ ದೇ ಾಲಯದ
ಾ್ವರಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಒಂದೊಂದು ಾ್ವರದ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಚೀಟು ಾಕಿ
ಕೊಡ ಾಯಿತು.

14 ಶೆಲೆಮ್ಯನಿಗೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ
ದೊರೆಯಿತು; ಅವನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಓಬೇದೆದೋಮನಿಗೆ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳ ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಯನು್ನ ಾಯುವ
ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು. 16 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬವರಿಗೆ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮತು್ತ ಮೇ ಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆಲೆ್ಲಕೆತ್ ಾಗಿಲನು್ನ
ಾಯುವ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು.
ಾವಲು ಾರರು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
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17 ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು
ಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ಲೇವಿಯರು ಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ದ ಣದ ಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ
ಲೇವಿಯರು ಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ಇಬ್ಬರು ಲೇವಿಯರು ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳ ಕೋಣೆಗೆ ಾವ ಾಗಿದ್ದರು. 18ಪಶಿ್ಚಮದಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಾವಲು ಾರರಿದ್ದರು.

19 ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾರಿಯನು್ನ ಾಯಲು ಇಬ್ಬರು
ಾವಲು ಾರರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇವರೆ ಾ್ಲ ಾ್ವರ ಾಲಕರ ತಂಡಗಳು.
ಇವರು ಕೋರಹಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯವಂಶದವರು.

ಖಜಾಂಚಿಗಳುಮತು್ತ ಇತರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
20 ಅಹೀಯನು ಲೇವಿ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು

ದೇ ಾಲಯದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆಯೂ ಇವನು
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

21 ಲ ಾ್ದನ್ಯನು ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೀಯೇಲೀಯು ಲ ಾ್ದನ್ ಕುಲದ ಾಯಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು.
22 ಯೆಹೀಯೇಲೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಜೀ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ
ತಮ್ಮ ಾದ ೕವೇಲ. ಇವರು ಸಹ ದೇ ಾಲಯದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

23 ಇವರಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಇವರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಾಯಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.

24 ಶೆಬೂವೇಲನು ದೇ ಾಲಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ.
ಗೇಷೋರ್ಮನು ೕಶೆಯ ಮಗ. 25 ಶೆಬೂವೇಲನ
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಾರೆಂದರೆ: ಎಲೀಯೆಜೆರನ ಮಗ ಾದ
ರೆಹಬ್ಯ; ರೆಹಬ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಯೆ ಾಯ; ಯೆ ಾಯನ
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ಮಗ ಾದ ೕ ಾವ್; ೕ ಾವುನ ಮಗ ಾದ
ಜಿಕಿ್ರೕ; ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಾದ ಶೆಲೋ ೕತ್.
26 ಾವೀದನು ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಶೆಲೋ ೕತನೂ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾ ಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸಿದರು. 27 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದ್ದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಎತಿ್ತಡಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.
28 ಶೆಲೋ ೕತ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನೂ ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನೂ
ನೇರನ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ
ೕ ಾಬನೂ ದೇವರಿಗೆಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳ

ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು.
29 ಕೆನನ್ಯನು ಇಚಾ್ಹಯರ್ ವಂಶದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಕೆನನ್ಯನೂ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿಯೂ ಾನೂನು
ಾಲಕ ಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದರು. 30ಹಷಬ್ಯನು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂ ಾನದವ ಾಗಿದ್ದನು.

ಇವನೂ ಇವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೂ ಅರಸನ ಾಯರ್ಕೂ್ಕ
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಹಷಬ್ಯನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಒಂದು
ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಾಮಥ್ಯರ್ ಾಲಿಗಳಿದ್ದರು.

31 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂ ಾನದ ಚರಿತೆ್ರಗನು ಾರ ಾಗಿ ಯೆರೀಯನು
ಅವರ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವೀದನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಾಖಲೆ ಾಡಲು ಆ ಯಿತಿ್ತದ್ದನು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಾಜೇರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲಿ್ಲ

ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅನುಭವ ಾಲಿಗ ಾದ ಾಮಿರ್ಕರು
ದೊರಕಿದರು. 32ಯೆರೀಯನಿಗೆ ಎರಡು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
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ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರೆ ಾ್ಲ ಬ ಾಢ್ಯರೂ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಾಯಕರುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಾವೀದನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಾಜನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನೇಮಕ ಾಡಿದನು.

27
ಸೈನಿಕ ತಂಡಗಳು

1 ಅರಸನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಿದವರ ಪಟಿ್ಟ. ಒಂದೊಂದು
ತಂಡದವರು,ಇಸೆ್ರೕಲಿನಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು, ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳುಮತು್ತ
ಇತರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ವಷರ್ದ ಆ ಾ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಂಡದ
ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅರಸನ ವಿವಿಧ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೈನ್ಯದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪ ಾ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ ಪುರುಷರಿದ್ದರು.

2 ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾರ್ಚರಣೆಯಲಿ್ಲರಬೇ ಾದ
ತಂಡಕೆ್ಕ ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು ಮುಖ್ಯಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 3 ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು ಪೆರೆಚನ
ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

4 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಅಹೋಹೀಯ ಾದ
ದೋದೈ. ಮಿಕೊ್ಲೕತ್ ಎಂಬವನು ಈ ತಂಡದ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ದೋದೈನ ತಂಡದಲಿ್ಲದ್ದರು.

5 ಮೂರನೆಯ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯು ಬೆ ಾಯ. ಇವನು
ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನೊಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
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ಮಂದಿ ಾ ಾಳುಗಳುಇದ್ದರು. 6ಮೂವತು್ತ ವೀರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ
ಬೆ ಾಯನೇ ಇವನು. ಬೆ ಾಯನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕಜಾ ಾದನು ಬೆ ಾಯನ ತಂಡದ
ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

7 ಾಲ್ಕನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿಯು ಅ ಾಹೇಲ. ಇವನು ವಷರ್ದ
ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯದ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನು ೕ ಾಬನ ಸೋದರ. ಇವನ ನಂತರ ಅ ಾಹೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಜೆಬದ್ಯನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾದನು. ಅ ಾಹೇಲನ
ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

8 ಐದನೆಯ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು ಶಮೂ್ಹತ. ಇವನು ಇಜಾ್ರಹ್ಯನ
ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಸೈನ್ಯದ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

9ಆರನೆಯ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯು ಐರನು. ಇವನು ವಷರ್ದ ಆರನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತೆಕೋವನದ
ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗ. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

10 ಹೆಲೆಚನು ಏಳನೆಯ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ. ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಸಂತತಿಯ ಪೆಲೋನ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ
ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

11 ಎಂಟನೆಯ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿಬ್ಬಕೈ. ಇವನು ಹುಷ
ಊರಿನ ಜೆರಹನ ಸಂತತಿಯವನು. ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. ಇವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

12 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಅಬೀಯೆಜೆರ್. ಇವನು ಅನತೋತ್
ಊರಿನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು. ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ
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ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
13 ಹತ್ತನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಮಹರೈ. ಇವನು ನೆಟೋಫದ ಜೆರಹನ
ಸಂತತಿಯವನು. ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವನು
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

14 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಪಿ ಾ್ರತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ.
ಇವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪಿ ಾ್ರತೋನ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವನು. ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವನು
ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

15 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ಸೇ ಾಪತಿ ಹೆಲೆ್ದ ೖ. ಇವನು ನೆಟೋಫ ಊರಿನ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಸಂತತಿಯವನು. ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

ಕುಲಪ್ರ ಾನರು
16ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳ ಾಯಕರು ಾರೆಂದರೆ:

ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಕಿ್ರೕಯಮಗ ಎಲೀಯೆಜರ್.
ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಕನಮಗ ಾದ ಶೆಫಟ್ಯ.
17ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಮುವೇಲನಮಗ ಾದ ಹಷಬ್ಯ.
ಆರೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕ್.
18ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲೀಹು ( ಾವೀದನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲೊ್ಲಬ್ಬನು.)
ಇ ಾ್ಸ ಾರರಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯೇಲನಮಗ ಒಮಿ್ರ.
19ಜೆಬೂಲೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಓಬದ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯ.
ನಫಾ್ತಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಿ್ರೕಯೇಲನಮಗ ಾದಯೆರೀ ೕತ್.
20ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಜ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಹೊಷೇಯನು.
ಪಶಿ್ಚಮಮನಸೆ್ಸಯವರಲಿ್ಲ ಪೆ ಾಯನಮಗ ೕವೇಲ್.
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21ಪೂವರ್ಮನಸೆ್ಸಯವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನಮಗ ಇದೊ್ದೕ.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನಮಗಯಗಸೀಯೇಲ್.
22 ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆರೋ ಾಮನಮಗ ಅಜರೇಲ್.
ಇವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು.

ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದು್ದ
23 ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನೆಂದು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯ ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೀದನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಾ್ರಯದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಾತ್ರ ಲೆಕಿ್ಕಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಾಡಿದನು.
24 ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಲೆಕಿ್ಕಸುವ ಾಯರ್
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಇದರಿಂ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಾವೀದನ ಚರಿ ಾ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖಲೆ
ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅರಸನ ಆಡಳಿತ ವಗರ್ದವರು
25ಅರಸನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದ್ದವರ ಪಟಿ್ಟ:

ಅದೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ್ ಾಜನ ಉ ಾ್ರಣಗಳ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ,
ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ, ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಗೋಪುರಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ
ಉ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

26 ಕೆಲೂಬನ ಮಗ ಾದ ಎಜಿ್ರೕಯು ಾಜನ ವ್ಯವ ಾಯ ಾರರಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

27 ಾ ಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ಾಜನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
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ಶಿಪಿ್ಮೕಯದ ಜಬಿ್ದೕಯು ಾಜನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಿಂದ ದೊರಕಿದ
ಾ್ರ ಾರಸದಉ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

28 ಗೆದೆರಿನ ಾ ಾ್ಹ ಾನ್ ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್
ಮರಗಳ ಮತು್ತ ಸಿಖ ರ್ ಮರಗಳ ತೋಪುಗಳಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕ ಾಷನು ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಉ ಾ್ರಣಗಳಿಗೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

29 ಾರೋನಿನ ಶಿಟೆ್ರ ೖಯು ಾರೋನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಾಜನ
ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡುಗಳ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಅದೆ್ಲ ್ಯಯ ಮಗ ಾದ ಾಫಾಟನುತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಜನ
ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

30 ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾದ ಓಬೀಲನು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಮೇರೊನೋತ್ಯ ಾದ ಯೆಹೆ್ದಯು
ಾಜನ ಕತೆ್ತಗಳ ಹಿಂಡಿಗೆ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

31 ಹಗಿ್ರೕಯ ಾದ ಾಜೀಜನು ಾಜನ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಜನ ಆಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದರು.
32 ಾವೀದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು ಉತ್ತಮ

ಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು
ಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಲನೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

33 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಾಜನ ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಹೂಷೈ ಾಜನ ಮಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಅಕೀರ್ಯ
ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದ್ದನು. 34 ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದವನೂ ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ತರು ಾಯ
ಾಜನ ಮಂ ಾ್ರಲೋಚಕ ಾದರು. ಾಜನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ೕ ಾಬನು
ಪ್ರ ಾನಸೇ ಾಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
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28
ದೇ ಾಲಯದ ನ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರನು್ನ
ಅಂದರೆ ಕುಲಪ್ರ ಾನರನು್ನ, ಪ್ರ ಾನಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಮ ಾಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಾಜನಿಗೂ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ; ಾಜನ ಪ್ರಮುಖ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ; ಬಲಿಷ್ಠ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಮತು್ತ ಧೈಯರ್ವಂತ ಾದ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು.

2 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು ನಿಂತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಜನರೇ,ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ೕಗ ್ಯಸ್ಥಳವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳವು ದೇವರ
ಾದಪೀಠ ಾಗಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಲು ೕಜನೆಯನು್ನ ಾಕಿದೆನು. 3 ಆದರೆ ದೇವರು
ನನಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ರಣವೀರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ರಕ್ತಸುರಿಸಿರುವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲುಯೆಹೂದ ಕುಲವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಕುಲದಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆರಿಸಿ ಾ್ದನೆ;
ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 5 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ನನ್ನ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಇಸೆ್ರೕಲ್, ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
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ಾಜ್ಯ ಾಗಿದೆ. 6ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಾಕೆಂದರೆ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು;
ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. 7 ಸೊಲೊ ೕನನು ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಾನು ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 “ ಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮಗಿದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆಗ
ನೀವು ಉತ್ತಮ ಾದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಇದರ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಾಡುವಿರಿ.

9 “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರನು್ನ
ನೀನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಅರಿತುಕೋ. ನೀನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸು. ದೇವರು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಹೃದಯಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ದೇವರ
ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೆಆತನು ನಿನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಾಲಿಸುವನು.
ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವನು.
10 ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಲಗೊಂಡು ಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು.”

11 ಆ ಬಳಿಕ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ನ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ದೇ ಾಲಯ ಮತು್ತ ಅದರ
ಮಂಟಪ, ಉ ಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಗಳು, ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆ, ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಗಳು ಮತು್ತ ಕೃ ಾಸನದ ಮಂದಿರದ ನ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
12 ದೇ ಾಲಯದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಗದ ನ ಯನು್ನ ಾವೀದನು
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ತ ಾರಿಸಿದ್ದನು. ದೇ ಾಲಯದ ಸುತ್ತಣ ಅಂಗಳಗಳ ನ ಮತು್ತ
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕೋಣೆಗಳ ನ ಯನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಕೋಣೆಗಳ ೕಜನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನ ಗಳನು್ನ
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಾಜಕರ ತಂಡದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.
ದೇ ಾಲಯದಆ ಾಧ ಾ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಾವೀದನು ವಿವರಿಸಿದನು.
14 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು
ಬೇ ಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 15 ಬಂ ಾರದ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ನ ಗಳಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ದೀಪ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಪವಿತ್ರ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಇಡುವ ಮೇಜನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಎಷು್ಟ ಬಂ ಾರ ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡುವ ಮೇಜಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಸಹ ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು. 17 ಮುಳು್ಳಚಮಚ,
ಚಿಮಿಕಿಸುವ ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ ಹೂಜೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರವನು್ನ ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು;ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ
ಾಡಬೇ ಾದ ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು

ಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಧೂಪವೇದಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರ ಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ
ತ ಾರಿಸಲು ನ ಗಳನು್ನ ಾವೀದನು ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
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19ಆಮೇಲೆ ಾವೀದನು, “ನ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಲು ಯೆಹೋವನೇ
ನನ್ನನು್ನ ನಡಿಸಿ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ನ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾನು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ,
“ಧೈಯರ್ ಾಗಿದು್ದ ಬಲಗೊಳು್ಳ ಮತು್ತ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿ ಮುಗಿಸು. ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ

ಸಂಗಡ ಇರುವದರಿಂದ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಾರಣವೇ
ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ಆಲಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್
ಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ. 21 ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ತಂಡಗಳು ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅನುಭವಸ್ಥ ಾದ ಾಮಿರ್ಕರು ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ನಿನ್ನ ಆ ಯನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಾವೀದನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

29
ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆ

1 ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾವೀದನು, “ದೇವರು
ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಇನೂ್ನ ಎಳೆ ಾ್ರಯದವ ಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇ ಾದ ಾನವು ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲಸವು ಅತಿ

ಘನ ಾದದು್ದ. ಕಟು್ಟವ ಆಲಯವು ಮನುಷ ್ಯರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ.
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 2 ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಾಮ್ರ ಮುಂ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಬಹು ಪ್ರ ಾಸದಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆಬೇ ಾದಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.
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ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ತ ಾರಿಸಬೇ ಾದ ಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಾಗೆಯೇ ಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾಗುವ ಾಮ್ರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಕಬಿ್ಬಣದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾಗುವ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಮರದಿಂದ ಾಡುವ
ಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಮರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ
ರತ್ನಗಳನು್ನ, ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಬೇ ಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ, ಹೊಳೆಯುವ
ಾ ಾಬಣ್ಣದ ಹರಳುಗಳನು್ನ, ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ಾಲುಗಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಅಲ್ಲದೆ ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾನು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಪರಿಶು ಾ್ಧಲಯವು
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾನು ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ಾನು ನೂರಹತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಓಫೀರಿನ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಬೇ ಾದ
ಇನೂ್ನರರವತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ 5 ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ
ತ ಾರಿಸಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನೂ್ನ
ಇದರ ಾಜೂಕು ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು, ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರು,
ಪ್ರ ಾನಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಾಜನ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 7 ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಒಟು್ಟ
ನೂರತೊಂಭತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಬಂ ಾರ, ಮುನೂ್ನರ ಎಪ್ಪತೆದು
ಟನ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಆರನೂರ ಎಪ್ಪತೆದು ಟನ್ ತೂಕದ ಾಮ್ರ
ಮತು್ತ ಮೂರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರೈವತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ
ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 8 ಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 29:9 cv 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 29:14

ರತ್ನಗಳಿದ್ದ ೕ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವರ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
ಗೇಷೋರ್ನ್ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು ಅವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕರುಗಳು
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂಇಷೆ್ಟ ಾ್ಲ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು; ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು.
ಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಾ್ರಥರ್ನೆ

10 ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ಾವೀದನು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಹೀಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನಗೆ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.

11 ಯೆಹೋವನೇ, ಮಹತ್ವ, ಾಮಥ್ಯರ್, ಮಹಿಮೆ, ಜಯ ಮತು್ತ
ೌರವಗಳು ನಿನ್ನವೇ ಆಗಿವೆ.

ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವುದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನದೇ.

ನೀನೇ ಅದರ ಶಿರಸು್ಸ;ಅದ ಾ್ನಳು ಾತನೂ ನೀನೇ.
12 ೌರವವೂಐಶ್ವಯರ್ವೂನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಹೊರಡುವವು.

ಎಲ್ಲವನು್ನ ಆಳು ಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಾಹುಗಳಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ವು ತುಂಬಿವೆ.

ಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಮ ಾಪುರುಷರ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಪ್ರಬಲರ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದು ನಿನ್ನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲಯೇ.

13ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ ಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

14 ಾವು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವಸು್ತಗಳು ನನಿ್ನಂ ಾಗಲಿ ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಜನರಿಂ ಾಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
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ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದವುಗಳು.
ನಿನಿ್ನಂದ ಾವು ಹೊಂದಿದವುಗಳನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

15 ಾವು ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;

ಾಟಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತೆ ಾವುಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಾವು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ.

ಆದರೆ ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದವುಗಳು;
ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿನಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು.

17ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಜನರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸುವೆ.
ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಹೃದಯದಿಂದ

ಾಡು ಾಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆ.
ಈವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಾನು ಶುದ್ಧಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಇಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ

ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ವಯಿಚೆ್ಛಯಿಂದ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
18ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ,

ಇ ಾಕಮತು್ತ ಾಕೋಬರ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಜನರು ಸರಿ ಾಗಿ ೕಜನೆ ಾಕುವಂತೆ ಸ ಾಯಿಸು.

ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಾಡುವಂತೆ
ಸ ಾಯಿಸು.

19ನನ್ನಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೂನಿನಗೆನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಸ ಾಯ ಾಡು.

ನಿನ್ನ ಆ , ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ಸ ಾಯ ಾಡು.
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ನಿನ್ನ ಮಂದಿರ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವೆನ ಾ್ಲ,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡು.”

20ನೆರೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ಾವೀದನು, “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಲೆ ಾಗಿ ದೇವರನೂ್ನ ಅರಸನನೂ್ನ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ
21 ಮರುದಿವಸ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಒಂದು ಾವಿರ
ಹೋರಿಗಳು, ಒಂದು ಾವಿರ ಟಗರುಗಳು, ಒಂದು ಾವಿರ ಆಡುಗಳು
ಮತು್ತ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗ ಾ್ಕಗಿ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. 22ಆದಿವಸ ಸೇರಿಬಂದ ಜನರುಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಉ ಾ್ಲಸಿಸಿದರು.
ಅವರು ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ತಿರಿಗಿ

ಅರಸನ ಾ್ನಗಿಯೂ ಚಾದೋಕನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.

23 ಆ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬದ ಾಗಿ
ಾಜ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ೌರವಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯ ಾದರು. 24ಎ ಾ್ಲ ಾಯಕರು, ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಾವೀದನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು. 25ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವ
ಅರಸನಿಗೂ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗಿದ್ದಷು್ಟ ೌರವವೂ ವೈಭವವೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಾವೀದನಮರಣ
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26-27 ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಾಜ್ಯ ಾಲನೆ
ಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತಮೂರು ವಷರ್

ಆಳಿದನು. 28 ಅವನು ಬಹಳ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನ
ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚದ ೌರವ ಸ ಾ್ಮನಗಳು ದೊರೆತವು.
ಅವನ ನಂತರಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.

29 ಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯತನಕ ಾವೀದನು ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದಶಿರ್ ಾದ ಸಮುವೇಲ, ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ
ಾ ಾನ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ ಾದ ಾದ್ ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 30 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಜ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾವೀದನು
ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾಹಸ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಪ ಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ

ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಲ್ಲದ್ದರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಕುರಿ ಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ.
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ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್, ಈಸಿ ಓದುವಿಕೆ ಆವೃತಿ್ತ
The Holy Bible, Easy Reading Version, in the Kannada

language of India
copyright © 1992-2010 World Bible Translation Center

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: World Bible Translation Center

License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last
Updated: September 21, 2006 Copyright© 2006 byWorld Bible Translation
Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World
Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or
modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form.
• May not be used for commercial purposes (including, but not limited to,
use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online
add space). • May be distributed without modification in electronic form
for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind
of server (including a Web or ftp server) without written permission. A
copy of this license (without modification) must also be included. • May
be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission.
However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor
should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted.
A copyright notice must appear on the title or copyright page using this
pattern: “Taken from theHOLYBIBLE: EASY-TO-READVERSIONTM©2006
by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the
text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title
of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-
READ VERSIONTM.” The copyright notice must appear in English or be
translated into another language. When quotations fromWBTC’s text are
used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service,
posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is
not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-
to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/kan


cx

info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web
site: http://www.wbtc.org

2013-11-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 9 Oct 2020
6c905e49-cf79-5e7a-8ee9-7082c3baacf0


	1 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ

