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1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತವು ಅದರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನನು್ನ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ

ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಾಸಿ್ತ ್ರ ಾದ ಎಜ್ರನನು್ನ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. 1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಂದಿಗೆ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದ
ಮೇಲಿನ ಾವೀದನ ಆಡಳಿತದ ವೃ ಾ್ತಂತದೊಂದಿಗೆ ಇದು
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಅತು್ಯನ್ನತ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಕಥೆಯ
ನಿಕಟ ಚಿತ್ರಣ ಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿ ಾಲ ನೋಟವು ಾ್ರಚೀನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಾಜಕೀಯ ಮತು್ತ ಾಮಿರ್ಕ ಇತಿ ಾಸವನು್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ. ಪೂ. 450-400 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಇದು ಾಬೆಲಿನ ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಮರಳಿಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ

ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 1
ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 3:19-24 ರಲಿ್ಲರುವ ಪಟಿ್ಟಯು ಾವೀದನ
ವಂ ಾವಳಿಯನು್ನ ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲಿನ ನಂತರದ ಆರನೇ
ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಾ್ರಚೀನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಂದಿನ

ಓದು ಾರರು.
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ಉದೆ್ದೕಶ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದು

ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
1 ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಸೆರೆ ಾಸದ ನಂತರ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಇದು ಯೆಹೂದ, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ
ಕುಲಗಳದ ಣ ಾ ಾ್ರಜ್ಯದಮೇಲೆಗಮನವನು್ನ ಕೇಂದಿ್ರೕಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುಲಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಉದೆ್ದೕಶಿಸ ಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಾವೀದನ ಮನೆತನವನು್ನ ಅಥ ಾ
ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾ್ಥಪಿಸಲು ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಿದನು. ಭೂಲೋಕದ ಅರಸರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಾವೀದಮತು್ತ ಸೊಲೊ ೕನನಮೂಲಕ,

ದೇವರು ತನ್ನ ದೇ ಾಲಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿದನು, ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಆ ಾಧಿಸಬಹುದು. ಸೊಲೊ ೕನನ ದೇ ಾಲಯವು ಾಬೆಲಿನವರ
ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಚರಿತೆ್ರ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ವಂ ಾವಳಿಗಳು— 1:1-9:44
2. ೌಲನಮರಣ— 10:1-14
3. ಾವೀದನ ಅಭಿಷೇಕಮತು್ತ ಾಜತ್ವ— 11:1-29:30

ಆ ಾಮನಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಂ ಾವಳಿ
1 ಆ ಾಮನ ಸಂ ಾನದವರು; ಸೇತ್, ಎನೋಷ್, 2 ಕೇ ಾನ್,

ಮಹಲಲೇಲ್, ಯೆರೆದ್, 3 ಹನೋಕ್, ಮೆತೂಷೆಲಹ, ಲೆಮೆಕ್,
4ನೋಹ, ಶೇಮ್, ಾಮ್,ಯೆಫೆತ್ಎಂಬವರು.
ಯೆಫೆತರು

5 ಯೆಫೆತನ ಸಂ ಾನದವರು ಾರೆಂದರೆ; ಗೋಮೆರ್,
ಾಗೋಗ್, ಾದಯ್, ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ
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ತೀ ಾಸ್ ಎಂಬವರು. 6 ಗೋಮೆರನ ಸಂ ಾನದವರು ಾರೆಂದರೆ;
ಅಷೆ ್ಕನೆಜ್, ರೀಫತ್ ಮತು್ತ ತೋಗಮರ್ ಎಂಬವರು. 7 ಾ ಾನನ
ಸಂ ಾನದವರು ಾರೆಂದರೆ ಎಲೀಷ, ಾಷೀರ್ಷ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್,
ದೋ ಾನೀಮ್ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳವರು.

ಾಮನ್ಯರು
8 ಾ ಾನ ಸಂ ಾನದವರು ಾರೆಂದರೆ ಕೂಷ್, ಮಿಚ್ರಯಿಮ್,

ಪೂಟ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬವರು. 9 ಕೂಷನ ಸಂ ಾನದವರು: ಸೆ ಾ,
ಹವೀಲ, ಸಬ್ತ, ರಮ್ಮ ಸಬೆ್ತಕ ಎಂಬುವರು. ರಮ್ಮನ ಸಂ ಾನದವರು:
ಶೆಬ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್ ಎಂಬವರು. 10 ಕೂಷನು ನಿ ್ರೕದನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಇವನು ಈ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ
ಾಜನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನು. 11 ಮಿಚ್ರಯಿಮ್ಯರಿಂದ ಲೂದ್ಯರೂ,
ಅ ಾಮ್ಯರೂ, ಲೆ ಾಬ್ಯರೂ, ನಫು್ತಹ್ಯರೂ, 12ಪತು್ರಸ್ಯರೂ, ಕಸು್ಲಹ್ಯರೂ,
ಕ ್ತೕಯರ್ರೂ ಹುಟಿ್ಟದರು. ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು.
13 ಾ ಾನ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಸೀದೋನ್, ನಂತರ
ಹೇತ್ ಎಂಬವನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರೂ,
ಅ ೕರಿಯರೂ, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರೂ, 15 ಹಿವಿ್ವಯರೂ, ಅಕಿರ್ಯರೂ,
ಸೀನಿಯರೂ, 16 ಅ ಾರ್ದಿಯರೂ, ಚೆ ಾರಿಯರೂ ಮತು್ತ
ಹ ಾತಿಯರೂ ಾ ಾನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು.
ಶೇಮನ ವಂ ಾವಳಿ

17 ಶೇಮನ ಸಂ ಾನದವರು: ಏ ಾಮ್, ಅಶೂ್ಶರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್,
ಲೂದ್, ಅ ಾಮ್, ಊಚ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷೆಕ್
ಎಂಬುವರು. 18 ಅಪರ್ಕ್ಷದನಿಂದ ಶೆಲಹನೂ ಮತು್ತ ಶೆಳಹನಿಂದ
ಏಬೆರನೂ ಹುಟಿ್ಟದನು. 19 ಏಬೆರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೆಲೆಗ್ (ವಿಂಗಡನೆ) ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಇವನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಜನರು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು

ಾ್ತನ್. 20 ೕ ಾ್ತನನ ಸಂ ಾನದವರು: ಅಲೊ್ಮೕ ಾದ್,
ಶೆಲೆಫ್, ಹಚ ಾರ್ವೆತ್, ಯೆರಹ, 21 ಹದೋ ಾಮ್, ಊಜಾಲ್,
ದಿಕ್ಲ, 22 ಎ ಾಲ್, ಅಬೀ ಾಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, 23 ಓಫೀರ್, ಹವೀ ಾ
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ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್ ಎಂಬುವರು. 24 ಶೇಮನ ಸಂ ಾನದವರು:
ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಶೆಲಹ, 25 ಏಬೆರ್, ಪೆಲೆಗ್, ರೆಯೂ, 26 ಸೆರೂಗ್,
ಾಹೋರ್, ತೆರಹ, 27 ಅ ಾ್ರಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ
ಅಬ್ರ ಾಮ ಎಂಬುವರು.
ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂ ಾವಳಿ

28ಅಬ್ರ ಾಮನಮಕ್ಕಳು: ಇ ಾಕಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್.
29 ಇ ಾ್ಮಯೇಲರ ವಂ ಾವಳಿ: ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ದಲು

ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೆ ಾ ೕತ್, ಆ ಮೇಲೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೇ ಾರ್,
ಅದೆ್ಬಯೇಲ್, ಮಿ ಾ್ಸಮ್, 30 ಮಿಷ್ಮ, ದೂ ಾ, ಮಸ್ಸ, ಹದದ್,
ತೇಮ, 31ಯೆಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ಮತು್ತ ಕೇದೆಮ್ಎಂಬುವರು.

32 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಉಪಪತಿ್ನ ಾದ ಕೆಟೂರಳ ಸಂ ಾನದವರು:
ಜಿ ಾ್ರನ್, ಾನ್, ಮೆ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಯನ್, ಇ ಾ್ಬಕ್ ಮತು್ತ ಶೂಹ
ಎಂಬವರು. ಾನನು ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್ ಎಂಬವರನು್ನ
ಪಡೆದನು. 33 ಏಫ, ಏಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀದ, ಎ ಾ್ದಯ
ಎಂಬವರು ಮಿ ಾ್ಯನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟೂರಳ
ಸಂತತಿಯವರು. 34 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾರಳಿಂದ ಇ ಾಕನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಏ ಾವಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಇ ಾಕನಮಕ್ಕಳು.
ಏ ಾವನ ವಂಶಜರು

35ಏ ಾವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಾರೆಂದರೆ ಎಲೀಫಜ್, ರೆಯೂವೇಲ್,
ಯೆಯೂಷ್, ಯ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೋರಹ ಇವರೇ. 36 ಎಲೀಫಜನ
ಮಕ್ಕಳು: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್, ಜೆಫೀ, ಗ ಾಮ್, ಕೆನಜ್; ತಿಮ್ನ
ಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ್ಎಂಬವರು. 37ರೆಯೂವೇಲನಮಕ್ಕಳು: ನಹತ್,
ಜೆರಹ, ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜ್ಜ.

ಎದೋಮಿನಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು
38 ಸೇಯೀರನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್,

ಚಿಬೊ್ಬೕನ್, ಅ ಾಹ, ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀ ಾನ್
ಸೇಯೀರನ ಮಕ್ಕಳು. 39 ಲೋಟಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋರೀ ಮತು್ತ
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ಹೋ ಾಮ್. ಲೋಟಾನನ ತಂಗಿ ತಿಮ್ನ. 40 ಶೋ ಾಲನ
ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ಯನ್, ಾನಹತ್, ಏ ಾಲ್, ಶೆಫೀ ಮತು್ತ ಓ ಾಮ್.
ಚಿಬೊ್ಬೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ಯಹ ಮತು್ತ ಅ ಾಹ. 41 ಅ ಾಹನ
ಮಗನು ದೀಶೋನ್. ದೀಶೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಹ ಾ್ರನ್, ಎ ಾ್ಬನ್,
ಇ ಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ಕೆ ಾನ್. 42 ಏಚೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಾ್ಹನ್, ಜಾ ಾನ್
ಮತು್ತ ಾ ಾನ್. ದೀ ಾನನಮಕ್ಕಳುಊಚ್ಮತು್ತ ಅ ಾನ್.

ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸರು
43 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರು ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು

ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅರಸರು ಆಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಬೆ ೕರನ
ಮಗ ಾದ ಬೆಳನು ದಲನೆಯವನು. ಅವನ ಾಜ ಾನಿ ಹೆಸರು
ದಿ ಾ್ಹ ಾ. 44 ಬೆಳನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಬೊಚ್ರದವ ಾದ ಜೆರಹನ ಮಗ
ೕ ಾಬನು ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 45 ೕ ಾಬನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ

ತೇ ಾನೀಯರ ದೇಶದವ ಾದ ಹು ಾಮನು ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.
46 ಹು ಾಮನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ೕ ಾಬ್ಯರ ಬೈಲಿನಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆದದನ ಮಗ ಾದ ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನ
ಾಜ ಾನಿಯ ಹೆಸರು ಅವೀತ್. 47 ಹದದನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಮಸೆ್ರೕಕದವ ಾದ ಸ ಾ್ಲಹನು ಪಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 48 ಸ ಾ್ಲಹನು
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬೋತ್
ಊರಿನ ೌಲನು ಅರಸ ಾದನು. 49 ೌಲನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾ್ಹ ಾನು ಅರಸ ಾದನು. 50 ಾ ಾ್ಹ ಾನ್
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹದದನು ಅರಸ ಾದನು. ಅವನ ಾಜ ಾನಿಯ
ಹೆಸರು ಾಗೀ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮೆಹೇಟಬೇಲ್; ಆಕೆ
ಮೇಜಾ ಾಬನ ಮಗ ಾದ ಮಟೆ್ರೕದಳ ಮಗಳು, 51 ಹದದನು ಸತ್ತ
ನಂತರ ಎದೋಮ್ಯ ಕುಲಪತಿಗ ಾದವರು ಾರೆಂದರೆ, ತಿಮ್ನ, ಅಲ್ಯ,
ಯೆತೇತ್, 52 ಒಹೋಲಿ ಾಮ, ಏಲ, ಪೀನೋನ್, 53 ಕೆನೆಜ್,
ತೇ ಾನ್,ಮಿ ಾ್ಚರ್, 54ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ಮತು್ತ ಇ ಾಮ್ ಇವರೇ.
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2
ಇ ಾ್ರಯೇಲನಮಕ್ಕಳು

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್,
ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, 2 ಾನ್, ೕಸೇಫ್,
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಾದ್ಮತು್ತ ಆಶೇರ್.

3 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಏರ್, ಓ ಾನ್ ಮತು್ತ ಶೇ ಾಹ ಎಂಬ
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಶೂನನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾನಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಯೆಹೂದನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಏರನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 4 ಯೆಹೂದನ ಸೊಸೆ ಾದ ಾ ಾರಳು
ಅವನಿಂದ ಪೆರೆಚ್ಮತು್ತ ಜೆರಹ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.

5 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳು. ಪೆರೆಚನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಹಮೂಲ್. 6 ಜೆರಹನ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಜಿಮಿ್ರ, ಏ ಾನ್,
ಹೇ ಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್ ಮತು್ತ ಾ ಾ. 7ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ
*ಆ ಾರನು ಕಮೀರ್ಯನ ಮಗನು. 8 ಏ ಾನನ ಮಗನು
ಅಜಯರ್ನು. 9 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನು, ಾಮ್
ಮತು್ತ ಕೆಲೂ ಾಯ್ಎಂಬುವರು.

ಾಮನ ವಂ ಾವಳಿಮತು್ತ ಾವೀದನಪೂವರ್ಜರು
10 ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಅಮಿ್ಮ ಾ ಾಬನು

ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರಭು ಾದ ನಹಶೋನನು್ನ ಪಡೆದನು.
11 ನಹಶೋನನು ಸಲ್ಮನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಸಲ್ಮನು ಬೋವಜನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 12 ಬೋವಜನು ಓಬೇದನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಓಬೇದನು ಇಷಯನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಇಷಯನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು ಎಲೀ ಾಬ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಅಬೀ ಾ ಾಬ್,
* 2:7 2:7 ಆ ಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ಬಚಿ್ಚಡುವ
ಮೂಲಕ ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋಶುವ ಅ ಾ್ಯಯ
7 ನೋಡಿರಿ.
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14 ಮೂರನೆಯವನು ಶಿಮ್ಮ, ಾಲ್ಕನೆಯವನು ನೆತನೇಲ್,
ಐದನೆಯವನು ರದೆ್ದ ೖ. 15ಆರನೆಯವನು ಓಚೆಮ್, ಏಳನೆಯವನು
ಾವೀದ್. 16 ಚೆರೂಯ ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲರು ಅವರ
ಸಹೋದರಿಯರು. ಅಬೆ್ಷ ೖ, ೕ ಾಬ ಮತು್ತ ಅ ಾಹೇಲ್
ಎಂಬವರು ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳು. 17 ಅಬೀಗೈಲಳು ಅ ಾಸನ
ಾಯಿ. ಇ ಾ್ಮಯೇಲ ಾದಯೆತೆರ್ ಎಂಬವನು ಅವನ ತಂದೆ.

ಾಲೇಬನ ವಂ ಾವಳಿ
18 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಗ ಾಲೇಬ. ಇವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ

ಅಜೂಬಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಯೆ ೕರ್ತಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಯೇಷೆರ್,
ಶೋ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅದೋರ್ನ್ ಎಂಬವರು. 19 ಅಜೂಬಳು
ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಾಲೇಬನು ಎಫಾ್ರತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೂರನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 20 ಹೂರನು
ಊರಿಯನನು್ನ ಪಡೆದನು;ಊರಿಯನು ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು.

21 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅರವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ
ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಾಕೀರನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಸೆಗೂಬನನು್ನ
ಪಡೆದಳು. 22 ಸೆಗೂಬನು ಾಯೀರನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಇವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೂ್ತ ್ಮರು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇದ್ದವು. 23 ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯರು ಾಯೀರನ
ಸಂ ಾನದವರಿಂದ ಾಯೀರಿನ ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಕೆನತ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಾ್ರಮಗಳನು್ನ, ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ ಸಂ ಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು. ಈ
ಸಂ ಾ್ಥನದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಾಕೀರನ
ಗೋತ್ರದವರು. 24 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಾಲೇಬನ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಅಬೀಯ
ಎಂ ಾಕೆಯು ಅಷೂ್ಹರನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇವನು ತೆಕೋವದವರ
ಮೂಲಪುರುಷನು.



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 2:25 viii 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 2:40

ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ವಂ ಾವಳಿ
25ಹೆಚೊ್ರೕನನಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಿಗೆಐದುಮಕ್ಕಳು:
ಾಮ್ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ಾಗೆಯೇ ಬೂನ, ಓರೆನ್, ಓಚೆಮ್,
ಅಹೀಯ ಎಂಬುವರು ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು. 26ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಿಗೆ
ಅಟಾರ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯು ಓ ಾಮನ
ಾಯಿ. 27 ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು
ಾಚ್, ಾಮೀನ್ ಮತು್ತ ಏಕೆರ್ ಇವರೇ. 28 ಓ ಾಮನ

ಮಕ್ಕಳು ಶಮೆ್ಮ ೖ ಮತು್ತ ಾದ ಎಂಬುವವರು. ಶಮೆ್ಮ ೖನ ಮಕ್ಕಳು
ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬಿಷೂರ್. 29 ಅಬಿಷೂರನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು ಅಬೀಹೈಲ್. ಈಕೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ಬನ್ ಮತು್ತ ಲೀದ್
ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 30 ಾ ಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲೆದ್ ಮತು್ತ
ಅಪ್ಪಯಿಮ್ಎಂಬುವವರು. ಸೇಲೆದನುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆಸತು್ತಹೋದನು.
31ಅಪ್ಪಯಿಮನಮಗಇಷಿ್ಷೕ. ಇಷಿ್ಷೕಯನಮಗಶೇ ಾನ್. ಶೇ ಾನನ
ಮಗ ಅಹೆ್ಲ ೖ. 32 ಶಮೆ್ಮ ೖಯ ತಮ್ಮ ಾದ ಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಯೆತೆರ್
ಮತು್ತ ೕ ಾ ಾನ್ ಇವರೇ. ಯೆತೆರನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
33 ೕ ಾ ಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಲೆತ್ ಮತು್ತ ಜಾಜ ಎಂಬುವವರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಸಂ ಾನದವರು.

34 ಶೇ ಾನನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಹರ್ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತ
ಸೇವಕನಿದ್ದನು. 35 ಶೇ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಯಹರ್ನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ
ಅತೆಯನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 36 ಅತೆ ಾ ಾನನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಾ ಾನನು
ಜಾ ಾದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 37ಜಾ ಾದನು ಎಫಾ್ಲಲನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಎಫಾ್ಲಲನು ಓಬೇದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 38 ಓಬೇದನು ಯೇಹೂವನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಯೇಹೂವು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು. 39ಅಜಯರ್ನು
ಹೆಲೆಚನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಹೆಲೆಚನು ಎ ಾ್ಲಸನನು್ನ ಪಡೆದನು.
40 ಎ ಾ್ಲಸನು ಸಿಸೆ್ಮ ೖಯನು್ನ ಪಡೆದನು; ಸಿಸೆ್ಮ ೖಯು ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ
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ಪಡೆದನು. 41 ಶಲೂ್ಲಮನು ಯೆಕ ಾ್ಯಹನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಯೆಕ ಾ್ಯಹನನು ಎಲೀ ಾಮನನು್ನ ಪಡೆದನು.

ಾಲೇಬನ ಗೋತ್ರಗಳು
42 ಯೆರಹೇಲ್ಮನ ಸಹೋದರ ಾದ ಾಲೇಬನ ಸಂ ಾನದವರು:

ಚೊಚ್ಚಲನು ಜೀಫ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಮೇಷನು,
ಎರಡನೆಯವನು ಾರೇಷನು. 43 ಾರೇಷನು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನು. ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಹ, ತಪೂ್ಪಹ,
ರೆಕೆಮ್ ಮತು್ತ ಶೆಮ. 44 ಶೆಮ್ಯರಿಂದ ರಹಮ್ಯರು, ರಹಮ್ಯರಿಂದ
ಕೆರ್ ಾಮ್ಯರುಹುಟಿ್ಟದರು. 45ರೆಕೆಮನುಶಮೆ್ಮ ೖನನು್ನ ಪಡೆದನು.

ಶಮೆ್ಮ ೖನಿಂದ ಮ ೕನ್ಯರು, ಮ ೕನ್ಯರಿಂದ ಬೇತ್ ಚೂರಿನವರು
ಹುಟಿ್ಟದರು.

46 ಾಲೇಬನ ಉಪಪತಿ್ನ ಾದ ಏಫಳಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್, ೕಚ
ಮತು್ತ ಾಜೇಜ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 47 ಾ ಾನನು
ಾಜೇಜನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಾದೈಯಳಲಿ್ಲ ರೆಗೆಮ್, ೕ ಾಮ್,
ಗೇ ಾನ್, ಪೆಲೆಟ್, ಏಫ ಮತು್ತ ಾಫ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
48 ಾಲೇಬನ ಉಪಪತಿ್ನ ಾದ ಾಕಳಲಿ್ಲ ಶೆಬೆರ್ ಮತು್ತ
ತಿಹರ್ನ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 49 ಇವಳಲಿ್ಲ ಮದ್ಮನ್ನದವರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಾಫ್; ಮಕೆ್ಬೕ ಾ ಮತು್ತ ಗಿಬ್ಯ ಪಟ್ಟಣದವರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಶೆವ ಇವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಾಲೇಬನ
ಮಗಳು ಅ ಾ. 50 ಾಲೇಬನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಫಾ್ರತಳ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗ ಾದ ಹೂರನಮಕ್ಕಳು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮರಮೂಲಪುರುಷ ಾದ
ಶೋ ಾಲ್, 51 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಸಲ್ಮ ಮತು್ತ
ಬೇ ಾ್ಗದೇರಿನ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಾರೇಫ್. 52 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಶೋ ಾಲನ ಸಂ ಾನದವರು ಾರೋಯೆ,
ಾನಹತಿಯರ ಅಧರ್ ಜನರು, 53 ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್

ಕುಟುಂಬಗಳವರು, ಯೆತೆರಿನವರು, ಪೂತ್ಯರು, ಶು ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ
ಮಿ ಾ್ರಗ ್ಯರು ಇವರೇ. ಇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಜ ಾಂಗ ಚೊ ಾ್ರತ್ಯರೂ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 2:54 x 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 3:9

ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ಯರೂ. 54 ಸಲ್ಮನಿಂದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್, ನೆಟೋಫಾ,
ಅಟರೋತ್, ಬೇತೊ್ಯೕ ಾಬ್ ಊರುಗಳವರೂ, ಚೊಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಾನಹತಿಯರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಹುಟಿ್ಟದರು.

55 ಾಬೇಚಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಾಖಲೆಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುವುದರಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ಾಡುವುದರಲೂ್ಲ
ಪ್ರವೀಣ ಾದ ತಿ ಾ್ರತ್ಯರು, ಶಿ ಾ್ಗತ್ಯರು ಮತು್ತ ಸೂ ಾತ್ಯರು, ಇವರು
ರೇ ಾಬನ ಮನೆಯವರ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಾಗಿರುವ ಹಮತನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕೇನ್ಯರು.

3
ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿ

1ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು: ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು
ಅ ್ನೕನನು, ಇವನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವ ಾದ ಅಹೀನೋವಮಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಎರಡನೆಯವನು ಾನಿಯೇಲನು, ಇವನು
ಕಮೇರ್ಲ್ಯ ಾದ ಅಬೀಗೈಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 2ಮೂರನೆಯವನು
ಅ ಾ್ಷಲೋಮ್, ಇವನು ಗೆಷೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬುವನ
ಮಗ ಾದ ಾಕಳ ಮಗನು. ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನೀಯ.
ಇವನು ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಪುತ್ರನು. 3 ಐದನೆಯವನು ಶೆಫಟ್ಯ, ಇವನು
ಅಬೀಟಲಳಮಗನು. ಆರನೆಯವನು ಇ ಾ್ರಮ್. ಇವನು ಾವೀದನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಎಗ್ಲಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 4 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಾವೀದನಿಗೆ ಆರು ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಏಳು
ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನುಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 5ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರು ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಶಿಮ್ಮ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್, ಸೊಲೊ ೕನ್ ಎಂಬ
ಾಲು ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನಮಗ ಾದ ಬತೂ್ಷವಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು.

6 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ಹರ್, ಎಲೀ ಾಮ್, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, 7 ನೋಗ, ನೆಫೆಗ್,
ಾಫೀಯ, 8ಎಲೀ ಾಮ್,ಎ ಾ್ಯದ್,ಎಲೀಫೆಲೆಟ್ಎಂಬಒಂಬತು್ತ

ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದರು. 9ಉಪಪತಿ್ನ ಾರಿಂದಲೂ
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ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಾ ಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಣು್ಣಮಗಳೂ
ಾವೀದನಿಗೆ ಇದ್ದಳು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ವಂಶಜರು

10 ಸೊಲೊ ೕನನ ಮಗ ರೆಹ ಾ್ಬಮ; ರೆಹ ಾ್ಬಮನ
ಮಗ ಅಬೀಯನು. ಅಬೀಯನ ಮಗ ಆಸ; ಆಸನ ಮಗ
ಯೆಹೋ ಾಫಾಟ; 11ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋ ಾಮ್;
ಯೆಹೋ ಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು, ಅಹಜ್ಯನ ಮಗ ೕ ಾಷನು.
12 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯ. ಅಮಚ್ಯ ಮಗ ಅಜಯರ್;
ಅಜಯರ್ನ ಮಗ ೕ ಾಮ್. 13 ೕ ಾಮನ ಮಗ ಆ ಾಜ;
ಆ ಾಜನ ಮಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಮನಸೆ್ಸಯು.
14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಆ ೕನ್; ಆ ೕನನ ಮಗ ೕಷೀಯ.
15 ೕಷೀಯನ ಮಕ್ಕಳು: ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ೕ ಾ ಾನ್,
ಎರಡನೆಯವನು ಯೆಹೋ ಾಕೀಮ್, ಮೂರನೆಯವನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯ, ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಶಲೂ್ಲಮ್. 16 ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ
ಮಗಯೆಕೊನ್ಯನು;ಯೆಕೊನ್ಯನ ಮಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು.
ಯೆಹೋ ಾಕೀಮನ ವಂಶಜರು

17 ಾಬಿಲೋನಿಯರಿಂದಸೆರೆಗೆಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಯೆಕೊನ್ಯನಿಗೆಹುಟಿ್ಟದ
ಮಕ್ಕಳು ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲ್, 18ಮಲಿ್ಕೕ ಾಮ್, ಪೆ ಾಯ್, ಶೆನಚ್ಚರ್,
ಯೆಕಮ್ಯ, ಹೋ ಾಮ್ ಮತು್ತ ನೆದಬ್ಯ ಎಂಬ ಏಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
19ಪೆ ಾಯನಮಕ್ಕಳು: ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲ್ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಜೆರು ಾ್ಬಬೆಲನ
ಮಕ್ಕಳು: ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ. ಶೆಲೋಮೀತ್ಎಂಬಮಗಳೂ
ಇದ್ದಳು. 20 ಇವರಲ್ಲದೆ ಪೆ ಾಯನಿಗೆ ಹಷುಬ, ಓಹೆಲ್, ಬೆರೆಕ್ಯ,
ಹಸದ್ಯ ಮತು್ತ ಯೂಷಬ್ ಹೆಸೆದ್ ಎಂಬ ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
21ಹನನ್ಯನ ಸಂ ಾನದವರು: ಪೆಲಟ್ಯ, ಯೆ ಾಯಮತು್ತ ರೆಫಾಯನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಅ ಾರ್ನ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಶೇಕನ್ಯ. 22 ಶೆಕನ್ಯನ ಮಗ
ಶೆ ಾಯ. ಶೆ ಾಯನಿಗೆಆರುಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹಟೂ್ಟಷ್,ಇ ಾಲ್,
ಾರೀಹ, ನೆಯಯರ್ ಮತು್ತ ಾಫಾಟ್. 23 ನೆಯಯರ್ನ ಮೂರು
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಎಲೊ್ಯೕಗೆನೈ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್.
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24ಎಲೊ್ಯೕಗೆನೈಯನಏಳುಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹೋದವ್ಯ,ಎ ಾ್ಯಷೀಬ್,
ಪೆ ಾಯ,ಅಕೂ್ಕಬ್, ೕ ಾ ಾನ್, ದೆ ಾಯಮತು್ತ ಅ ಾನೀ.

4
ಯೆಹೂದನ ವಂ ಾವಳಿ

1 ಯೆಹೂದನ ಸಂ ಾನದವರು: ಪೆರೆಚ್, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಕಮೀರ್,
ಹೂರ್ ಮತು್ತ ಶೋ ಾಲ್. 2 ಶೋ ಾಲನ ಮಗ ಾದ ರೆ ಾಯನು
ಯಹತನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಯಹತನು ಅಹೂಮೈ ಮತು್ತ ಲಹದ್
ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು ಚೊರ್ರದ ಕುಟುಂಬದವರು.

3 ಇಜೆ್ರಯೇಲ್, ಇಷ್ಮ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಬಷ್ ಇವರು ಎಟಾಮಿನವರ
ಮೂಲಪುರುಷರು. ಹಚೆಲೆಲ್ ೕನೀ ಎಂಬವಳು ಇವರ ತಂಗಿ.
4 ಗೆದೋರಿನ ಮೂಲಪುರುಷನು ಪೆನೂವೇಲನು. ಹೂ ಾಹ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನುಏಜೆರ್. ಇವರುಎಫಾ್ರ ಾಹಳಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ
ಹೂರನಮಕ್ಕಳು. ಈಹೂರನೇ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನು.

5 ತೆಕೋವದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಅಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಹೆ ಾಹ
ಮತು್ತ ಾರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 6 ಅಹುಜಾ್ಜಮ್,
ಹೇಫೆರ್ ತೇ ಾನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಅಹ ಾ್ಟಯರ್ರೂ ಎಂಬುವವರು
ಾರಳ ಸಂ ಾನದವರು. 7 ಹೆ ಾಹಳ ಮಕ್ಕಳು: ಚೆರೆತ್ ಇಚಾ್ಹರ್
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ನನ್ ಎಂಬುವವರು. 8 ಕೋಚನಿಂದ ಅನೂಬ್ ಮತು್ತ
ಚೊಬೇಬ್ ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅಹರ ◌ೆ್ಹೕಲನು ಾರುಮನ ಮಗನು.
ಕೋಚನು ಇವರ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ. 9 ಾಬೇಚನು
ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ೌರವವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನನು್ನ ಬಹು
ವೇದನೆಯಿಂದ ಹೆತೆ್ತನೆಂದು ಇವನ ಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಾಬೇಚನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 10 ಾಬೇಚನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನನ್ನ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ನಿನ್ನ
ಕೃ ಾಹಸ್ತದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಇರಿಸಿ ಾವ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ರ ಸ ಾರದೇ?” ಎಂದು ರೆಯಿಡಲು
ದೇವರು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದನು.
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11ಶೂಹನಸಹೋದರ ಾದ ಕೆಲೂಬನುಮೆಹೀರನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಮೆಹೀರನು ಎಷೊ್ಟೕನನ ತಂದೆ. 12 ಎಷೊ್ಟೕನನಿಂದ ಬೇ ಾ್ರಫ,
ಾಸೇಹ, ತೆಹಿನ್ನ ಎಂಬ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರು
ರೇ ಾಹ್ಯರು. ತೆಹಿನ್ನನು ಾಹಷ್ ಪಟ್ಟಣದವರ ಮೂಲಪುರುಷನು.
13 ಕೆನಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಸೆ ಾಯ ಎಂಬುವವರು.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಹತತ್ ಮತು್ತ ಮೆ ೕನೋತೈ.
14 ಮೆ ೕನೊತೈಯು ಒಫಾ್ರಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಸೆ ಾಯನು
ಶಿಲಿ್ಪಗ ಾದ ಗೇಹ ಾಷೀಮ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ೕ ಾಬನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 15ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನ ಸಂ ಾನದವರು
ಈರು, ಏಲಹ್ಮತು್ತ ಾಮ್. ಏಲನಮಗ ಾದ ಕೆನಜ್ .

16 ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಜೀಫ್, ಜೀಫಾ, ತೀಯರ್ ಮತು್ತ
ಅಸರೇಲ್ ಎಂಬುವವರು. 17 ಎಜ್ರನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆತೆರ್, ಮೆರೆದ್,
ಏಫೆರ್ ಮತು್ತ ಾಲೋನ್ ಎಂಬುವವರು. ಮೆರೆದನು ಫರೋಹನ
ಮಗ ಾದ ಬಿತೆ್ಯಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈಕೆಯು
ಅವನಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿಮಿ ಾರ್ಮ್, ಶಮೆ್ಮ ೖ,ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಇಷ್ಬಹ ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 18ಯೆಹೂದ್ಯ ಾದ
ಅವನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯು ಗೆದೋಯರ್ರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ
ಯೆರೆದ್, ಸೋಕೋವಿನವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಹೆಬೆರ್
ಮತು್ತ ಜಾನೋಹದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಯೆಕೂತೀಯೇಲ್
ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 19 ನಹಮನ ತಂಗಿಯೂ, ಹೋದೀಯನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಗಮ್ಯರ್ದ ಕೆಯೀಲದವರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದನು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಎಷೆ್ಟ ೕವದವರ ಾ ಾತ್ಯ
ಸಂ ಾನದ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದನು. 20 ಶೀ ೕನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಅ ್ನೕನ್, ರಿನ್ನ, ಬೆ ಾ್ಹ ಾನ್ ಮತು್ತ ತೀಲೋನ್. ಇಷಿ್ಷೕಯನ
ಮಕ್ಕಳು: ೕಹೇತ್ಮತು್ತ ಬೆನೊ್ಜಹೇತ್.

21ಯೆಹೂದನಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನ ಸಂ ಾನದವರು: ಲೇ ಾಹ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಏರ್, ಮರೇಷದವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ
ಲದ್ದ, ಬೇತಷೆ್ಬೕಯದಲಿ್ಲರುವ ನೇಯಿ ಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳವರು,
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22 ಕೀಮನು ಕೋಜೇಬದವರು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊರೆತನ
ನಡಿಸಿ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ೕ ಾಷ್ ಮತು್ತ ಾ ಾಫ್
ಇವರೇ. (ಇವು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು.) 23ಮೇಲೆ
ಕಂಡ ಜನರು ಕುಂ ಾರರು. ಅವರು ನೆಟಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ
ಗೆದೇರ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಅರಸನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸಿಮೆ ೕನನ ವಂ ಾವಳಿ
24 ಸಿಮೆ ೕನನ ಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್, ಾಮೀನ್,
ಾರೀಬ್, ಜೆರಹ ಮತು್ತ ೌಲ. 25 ೌಲನ ಮಗ ಶಲು್ಲಮ್.

ಇವನ ಮಗ ಮಿ ಾ್ಸಮ್. ಮಿ ಾ್ಸಮನ ಮಗ ಮಿಷ್ಮ. 26 ಮಿ ಾ್ಮನ
ಸಂ ಾನದವರು: ಇವನ ಮಗ ಹಮೂ್ಮವೇಲ್, ಇವನ ಮ್ಮಗ
ಜಕೂ್ಕರ್. ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. 27 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಹದಿ ಾರು ಜನರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂಮತು್ತ ಆರು ಜನರು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ಅವನ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಕುಲವು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದಷು್ಟ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

28 ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ತನಕ ಅವರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇವು: ಬೇಷೆರ್ಬ, ೕ ಾದ್, ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ, 29 ಬಿಲ್ಹ,
ಎಚೆಮ್, ತೋ ಾದ್, 30 ಬೆತೂವೇಲ್, ಹೊಮರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್, 31 ಬೇತ್
ಮ ಾರ್ಬೋತ್,ಹಚರ್ಸೂಸೀಮ್,ಬೆತ್ಬಿರೀಮತು್ತ ಾರಯಿಮ್.
32 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಐದು ಾ್ರಮಗಳು ಏಟಾಮ್, ಅಯಿನ್,
ರಿ ್ಮೕನ್, ತೋಕೆನ್ ಮತು್ತ ಆ ಾನ್. 33 ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಣ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಲ್ ಊರಿನ ವರೆಗಿರುವ ಾ್ರಮಗಳೂ ಅವರ
ನಿ ಾಸ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು ವಂ ಾವಳಿಯ ಾಖಲೆಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.

34 ಮೆಷೋ ಾಬ್, ಯಮೆ್ಲೕಕ್, ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ ಾದ
ೕಷ, 35 ೕವೇಲ್, ಷಿಬ್ಯನ ಮಗನೂ, ಸೆ ಾಯನ
ಮ್ಮಗನೂ, ಅಸಿಯೇಲನ ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಹೂ,



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 4:36 xv 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 5:1

36 ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಾಕೋಬ, ಯೆಷೋ ಾಯ, ಅ ಾಯ,
ಅದೀಯೇಲ್, ಯೆಸೀಮಿಯೇಲ್, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ 37 ಶೆ ಾಯನ
ಮಗ ಾದ ಶಿಮಿ್ರಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆ ಾಯನ ಮರಿಮಗನೂ,
ಅಲೊ್ಲೕನನ ಮ್ಮಗನೂ, ಶಿಪಿ್ಫಯ ಮಗನು ಆದ ಜೀಜ ಎಂಬ
ಹೆಸರುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದರು.
38 ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಳೆಯು ಾ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾದವು.
39 ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡು, ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಗೆದೋರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ, ಆಚೆಯ
ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಹಸಿರು
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ ಕಂಡರು. 40 ದೇಶವು ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಸುಖ ಸ ಾ ಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರು ಾಮ್ಯರೇ. 41 ಮೇಲೆ

ಹೇಳಿದ ಪ್ರಭುಗಳು ಯೆಹೂದ ಾಜ ಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಾಮ್ಯರ ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಮೆಗೂನ್ಯರನೂ್ನ ಗೆದು್ದ, ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಮೇವು ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಿದರು.
ಅಲಿ್ಲನ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 42 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದ ಐನೂರು ಜನರು ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಇಷಿ್ಷೕಯ ಮಕ್ಕ ಾದ ಪೆಲಟ್ಯ, ನೆಗಯರ್, ರೆಫಾಯ
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಅವರಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. 43ಅವರು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಸಿದರು.

5
ರೂಬೇನನ ವಂ ಾವಳಿ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನ ವಂ ಾವಳಿ.
ರೂಬೇನನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಉಪಪತಿ್ನ ಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಿ ಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊಲೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
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ಅವನ ಹಕು ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೂದನು ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದುದರಿಂದಲೂ, ಾಜಾಧಿ ಾರವು ಇವನ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಬಂದುದರಿಂದಲೂ ೕಸೇಫನು ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನೆಂದು ಲಿಖಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕತಕ ್ಕ ಾಲುಅವನಿಗೆಸಿಕಿ್ಕತು. 3ಇ ಾ್ರಯೇಲನಚೊಚ್ಚಲಮಗ ಾದ
ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.
4 ೕವೇಲನ ವಂ ಾವಳಿ: ಇವನ ಮಗ ಶೆ ಾಯ; ಶೆ ಾಯನ
ಮಗ ಗೋಗ್. 5 ಗೋಗನ ಮಗ ಶಿಮಿ್ಮೕ; ಇವನ ಮಗ ಮೀಕ.
ಮೀಕನ ಮಗ ರೆ ಾಯ, ಇವನ ಮಗ ಾಳ್. 6 ಾಳನ ಮಗ ಬೇರ.
ರೂಬೇನ್ಯರ ಪ್ರಭುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದ ಇವನನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದಅರಸ ಾದ
ತಿಗ್ಲತ್ ಫಿಲೆ್ನೕಸರನು ಸೆರೆ ಯ್ದನು. 7 ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಇವನ ಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಾದವರು ಾಯಕ ಾದ
ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್, ಬೆಳ ಇವರೇ. ಬೆಳನು ಅಜಾಜನ ಮಗ.
8ಬೆಳನು ಅಜಾಜನಮಗ. ಅಜಾಜನು ಶೆಮಯನಮಗ. ಶೆಮಯನು
ೕವೇಲನ ಮಗ. ೕವೇಲ್ಯರು ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ ನೆಬೋ

ಮತು್ತ ಾಳೆ್ಮ ೕನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳವರೆಗೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
9 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಅರಣ್ಯವು ಇವರ ಮೇರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದನ
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಿದ್ದವು. 10ಇವರು ೌಲನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹಗಿ್ರೕಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡ ತೊಡಗಿದನು.

ಾದನ ವಂ ಾವಳಿ
11 ರೂಬೇನ್ಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯ ಸಲ್ಕದವರೆಗೂ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಾದ್ ಕುಲದವರು: 12ಪ್ರ ಾನ ಾದ ೕವೇಲ್,
ಎರಡನೆಯವ ಾದ ಾಫಾಮ್,ಯನೆ್ನ ೖ, ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಫಾಟ್
ಇವರೂ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್,
ಶೆಬ, ೕರೈ, ಯ ಾ್ಕನ್, ಜೀಯ ಮತು್ತ ಏಬೆರ್ ಎಂಬ ಏಳು
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ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಇವರ ಕುಲಸಂಬಂಧಿಗಳು. 14 ಇವರು ಅಬೀಹೈಲನ
ಮಕ್ಕಳು: ಅಬೀಹೈಲನು ಹೂರೀಯ ಮಗ, ಇವನು ಾರೋಹನ
ಮಗ. ಾರೋಹನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮಗ, ಇವನು ಮೀ ಾಯೇಲನ
ಮಗ. ಮೀ ಾಯೇಲನುಯೆಷೀಷೈಯನಮಗ, ಇವನುಯಹೊ್ದೕವಿನ
ಮಗ, ಇವನು ಅಹೀಬೂಜನ ಮಗ. 15 ಅಹೀಬೂಜನು
ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗ. ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಗೂನೀಯನ ಮಗ. ಇವನು
ಇವರ ಗೋತ್ರದ ಮೂಲಪುರುಷನು.

16 ಾದ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲಯೂ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ
ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾರೋನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅವುಗಳ ಮೇರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾದ ಾರೊ ಾ್ಬಮನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ವಂ ಾವಳಿಯಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

18 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು,ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರು ಇವರಲಿ್ಲ
ರಣವೀರರೂ ಗು ಾಣಿ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವವರೂ, ಬಿಲ್ಲನು್ನ
ಬೊಗಿ್ಗಸುವವರೂ, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರೂ ಆಗಿರುವ ನಲ್ವತ್ತ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಅರವತು್ತ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. 19 ಅವರು
ಹೋಗಿ ಹಗಿ್ರೕಯ, ಯೆಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ನೋ ಾಬ್
ಇವರೊಡನೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 20 ಅವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ರೆಯಿಟ್ಟ ಅವರ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಹಗಿ್ರೕಯರೂ ಇವರ
ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂಅವರಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 21ಈಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ

ಅವರ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ, ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳು, ಎರಡು
ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಎರಡು ಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳು ಮತು್ತ
ಒಂದು ಲಕ್ಷಜನರನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹಿಡಿದರು. 22ಏಕೆಂದರೆದೇವರುಅವರ
ಪರ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ತಿವಿದು ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲದೆ, ಾವು ಸೆರೆ ಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರ
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ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
ದರ್ನಿನಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶಜರು

23 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಾ ಾನಿನಿಂದ ಾಳ್
ಹೆ ೕರ್ನ್, ಸೆನೀರ್, ಹೆ ೕರ್ನ್ ಗಿರಿ ಇವುಗಳ ವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. 24 ಇವರ
ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರು ಏಫೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕ, ಎಲೀಯೇಲ್,
ಅಜಿ್ರೕಯೇಲ್, ಯೆರೆಮೀಯ, ಹೋದವ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆಹಿ್ತೕಯೇಲ್.
ಇವರು ರಣವೀರರೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರೂ
ಆಗಿದ್ದರು. 25 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಸಂಹರಿಸಿದ
ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು.
26 ಆದುದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸ ಾದ ಪೂಲ್, ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರ್
ಎಂಬವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಬಂದು
ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರು ಇವರನು್ನ
ಹಲಹ, ಾಬೋರ್, ಾರ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೂ, ಗೋಜಾನ್
ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ .

6
ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳು

1 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.
2 ಕೆ ಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. 3 ಅ ಾ್ರಮನ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋನ್, ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಮಿ ಾರ್ಮ್. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಬ್,
ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್. 4 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಫೀನೆ ಾಸನು ಅಬೀಷೂವನನು್ನ
ಪಡೆದನು; 5 ಅಬೀಷೂವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಬುಕಿ್ಕೕಯನು ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ಪಡೆದನು. 6 ಉಜಿ್ಜೕಯನು
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ಜೆರಹ್ಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಜೆರಹ್ಯನು ಮೆ ಾ ೕತನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 7 ಮೆ ಾ ೕತನು ಅಮಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನನು್ನ ಪಡೆದನು. 8 ಅಹೀಟೂಬನು
ಚಾದೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಚಾದೋಕನು ಅಹೀ ಾಚನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 9 ಅಹೀ ಾಚನು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಅಜಯರ್ನು ೕ ಾ ಾನನನು್ನ ಪಡೆದನು. 10 ೕ ಾ ಾನನು
ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ಇವನೇ. 11 ಅಜಯರ್ನು ಅಮಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನನು್ನ ಪಡೆದನು. 12 ಅಹೀಟೂಬನು
ಚಾದೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಚಾದೋಕನು ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 13 ಶಲೂ್ಲಮನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು
ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು. 14 ಅಜಯರ್ನು ಸೆ ಾಯನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಸೆ ಾಯನು ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನನು್ನ ಪಡೆದನು.
15 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಸೆರೆ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋಚಾ ಾಕನು
ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದನು.

ಲೇವಿಯರ ಇತರ ವಂ ಾವಳಿ
16 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಷೋರ್ಮ್, ಕೆ ಾತ್, ಮೆ ಾರೀ.

17 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. 18 ಕೆ ಾತನ
ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್
ಇವರೇ. 19ಮೆ ಾರಿಯಮಕ್ಕಳುಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮುಷೀ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಲೇವಿ ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಪುರುಷರು. 20 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಗೋತ್ರ:
ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ ಲಿಬಿ್ನೕ. ಇವನ ಮಗ ಯಹತ್, ಇವನ ಮಗ
ಜಿಮ್ಮ. ಜಿಮ್ಮನ ಮಗ ೕ ಾಹ, 21 ೕ ಾಹನ ಮಗ ಇದೊ್ದೕ,
ಇವನಮಗ ಜೆರಹ. ಜೆರಹನಮಗಯೆವತೆ್ರ ೖ.
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22 ಕೆ ಾತನ ಸಂ ಾನದವರು: ಇವನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬ್,
ಇವನ ಮಗ ಕೋರಹ. ಕೋರಹನ ಮಗ ಅಸಿ್ಸೕರ್, 23 ಇವನ
ಮಗ ಎ ಾ್ಕನ. ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ ಎ ಾ್ಯ ಾಫ್. ಇವನ ಮಗ
ಅಸಿ್ಸೕರ್. 24 ಅಸಿ್ಸೕರನ ಮಗ ತಹತ್, ಇವನ ಮಗ ಊರೀಯೇಲ್.
ಊರೀಯೇಲನಮಗಉಜಿ್ಜೕಯ, ಇವನಮಗ ೌಲ್. 25ಎ ಾ್ಕನನ
ಮಕ್ಕಳು; ಅ ಾಸೈ, ಅಹೀ ೕತ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ ್ಕನ್ ಎಂಬವರು.
26 ಎ ಾ್ಕನನ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವನ ಮಗನು, ಚೋಫೈ, ಇವನ
ಮಗ ನಹತ್. 27 ನಹತನ ಮಗ ಎಲೀ ಾಬ್, ಇವನ ಮಗ
ಯೆರೋ ಾಮ್, ಇವನ ಮಗ ಎ ಾ್ಕನ್. 28 ಸಮುವೇಲನ
ಮಕ್ಕಳು ೕವೇಲ್* ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಮತು್ತ ಅಬೀಯನು
ಎರಡನೆಯವನು.

29ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವನ ಮಗ ಮಹಿ್ಲೕ. ಇವನ
ಮಗಲಿಬಿ್ನೕ,ಇವನಮಗಶಿಮಿ್ಮೕ. ಶಿಮಿ್ಮೕಯಮಗನುಉಜ್ಜ. 30ಇವನ
ಮಗನು ಶಿ ಾ್ಮ, ಇವನಮಗನು ಹಗಿ್ಗೕಯ, ಇವನಮಗನು ಅ ಾಯ.

ಾಯಕ ಾದ ಲೇವಿಯರ ವಂ ಾವಳಿ
31 ಮಂಜೂಷವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಾವೀದನಿಂದ

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಾದ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಪಟಿ್ಟ. 32 ಸೊಲೊ ೕನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ತನಕ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವೆಂಬ
ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಾದ್ಯ ಸೇವೆಯನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು.

33 ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರೂ ಅವರ ವಂ ಾವಳಿಯೂ:
ಕೆ ಾತ್ಯ ಾದ ಹೇ ಾನನು ದಲನೆಯವನು. ಪ್ರಥಮ ಸಂಗೀತ
ಮಂಡಳಿಯ ಾಯಕ ಾದ ಇವನು ೕವೇಲನ ಮಗ, ಇವನು
ಸಮುವೇಲನ ಮಗ. 34 ಸಮುವೇಲನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. ಇವನು
ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ, ಯೆರೋ ಾಮನು ಎಲೀಯೇಲನ ಮಗ,
ಇವನು ತೋಹನ ಮಗ. 35 ತೋಹನು ಚೂಫನ ಮಗ, ಇವನು
ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ, ಎ ಾ್ಕನನು ಮಹತನ ಮಗ, ಮಹತನನು
* 6:28 6:28 ೕವೇಲ್ ಅಥ ಾ ವಷಿ್ಣ.
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ಅ ಾಸೈಯ ಮಗ, ಅ ಾಸೈಯನು ಎ ಾ್ಕನನ ಮಗ. 36ಎ ಾ್ಕನನು
ೕವೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ. ಅಜಯರ್ನು

ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ, 37 ಇವನು ತಹತನ ಮಗ. ತಹತನು ಅಸೀರನ
ಮಗ, ಅಸಿ್ಸೕರನು ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮಗ, ಇವನು ಕೋರಹನ ಮಗ,
ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗ. 38 ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆ ಾತನ ಮಗ, ಇವನು
ಲೇವಿಯನಮಗ, ಲೇವಿಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲನಮಗ.

39 ಇವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಇವನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಆ ಾಫನು ಎರಡನೆಯವನು. ಇವನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ, ಇವನು
ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ. 40 ಶಿಮ್ಮನು ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ, ಇವನು
ಾಸೇಯನಮಗ, ಾಸೇಯನುಮಲಿ್ಕೕಯನಮಗ. 41ಮಲಿ್ಕೕಯನು
ಎತಿ್ನಯ ಮಗ, ಇವನು ಜೆರಹನ ಮಗ, ಜೆರಹನು ಅ ಾಯನ
ಮಗನು. 42 ಅ ಾಯನು ಏ ಾನನ ಮಗ, ಇವನು ಜಿಮ್ಮನ ಮಗ,
ಜಿಮ್ಮನು ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಮಗ. 43 ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ಯಹತನ ಮಗ, ಇವನು
ಗೇಷೋರ್ಮನಮಗ, ಗೇಷೋರ್ಮನು ಲೇವಿಯಮಗ.

44 ಇವನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಇವನ ಸಹೋದರನೂ,
ಮೆ ಾರಿಯನೂ ಆದ ಏ ಾನನು ಮೂರನೆಯವನು. ಇವನು
ಕೀಷೀಯ ಮಗ, ಇವನು ಅಬಿ್ದೕಯನ ಮಗ, ಇವನು ಮಲೂ್ಲಕನ
ಮಗ. 45 ಮಲೂ್ಲಕನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ, ಇವನು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ,
ಇವನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 46 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಮಿ್ಚೕಯನ ಮಗ,
ಇವನು ಾನೀಯನಮಗ, ಾನೀಯು ಶೆಮೆರನಮಗ. 47ಶೆಮೆರನು
ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಗ, ಇವನು ಮೂಷೀಯ ಮಗ. ಮೂಷೀಯು
ಮೆ ಾರಿಯಮಗ,ಮೆ ಾರಿಯು ಲೇವಿಯಮಗನು.

ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ವಂ ಾವಳಿ
48 ಅವರ ಸಹೋದರ ಾದ ಇತರ ಲೇವಿಯರು ದೇ ಾಲಯದ

ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 49 ದೇವರ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ಆರೋನನೂ, ಅವನ

ಮಕ್ಕಳೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಧೂಪವೇದಿ ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡು ಾ್ತ, ಧೂಪ ಾಕು ಾ್ತ, ದೇ ಾಲಯದ
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ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಎ ಾ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ,ದೋಷಪರಿ ಾರ
ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. 50 ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರು: ಆರೋನನ

ಮಗ ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಇವನ ಮಗ ಫೀನೆ ಾಸ್, ಫೀನೆ ಾಸನ ಮಗ
ಅಬೀಷೂವ. 51 ಅಬೀಷೂವನ ಮಗ ಬುಕಿ್ಕೕ, ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ
ಉಜಿ್ಜೕ, ಇವನ ಮಗ ಜೆರ ಾ್ಯಹ, ಇವನ ಮಗ ಮೆ ಾ ೕತ್.
52 ಮೆ ಾ ೕತನ ಮಗ ಅಮಯರ್, ಅಮಯರ್ನ ಮಗ
ಅಹೀಟೂಬ್. 53 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಚಾದೋಕ್, ಇವನ ಮಗ
ಅಹಿ ಾಚ್.
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು

54 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು: ಆರೋನನ
ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಕೇ ಾತನ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಚೀಟು ದಲು
ಬಿದಿ್ದತು. 55 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ
ಸೀಮೆಯ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ
ಗೋ ಾಳಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 56ಆದರೆ ಅದರ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ, ಯೆಫುನೆ್ನಯನ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 57 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯ
ನಗರವನು್ನ, ಲಿಬ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು, ಯತಿ್ತೕರ್,
ಎಷೆ್ಟ ೕವ, ಅವುಗಳ ಉಪನಗರಗಳೂ, 58 ಹೀಲೇನ್, ದೆಬೀರ್
59 ಆ ಾನ್, ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, 60 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ ಗೆಬ, ಅಲೆಮೆತ್,
ಅ ಾತೋತ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಒಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಹದಿಮೂರು.

61 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚೀಟು ಾಕುವುದರ
ಮೂಲಕಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.
62 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ,
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಹದಿಮೂರು
ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 63ಮೆ ಾರೀ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೂಬೇನ್,
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ಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಚೀಟು ಾಕುವುದರಿಂದ ದೊರಕಿದವು. 64 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗೋ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 65ಅವರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಯೆಹೂದ,
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

66 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
67 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಶೆಕೆಮ್ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯ ನಗರ,
ಗೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪನಗರಗಳನೂ್ನ, 68 ಕೆ್ಮ ಾಮ್
ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು, ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಉಪನಗರಗಳು, 69ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಗತಿ್ರ ್ಮೕನ್,ಎಂಬಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟಿ ಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊರಕಿದವು.
70ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಆನೇರ್, ಬಿ ಾ್ಳಮ್ ಎಂಬ ಹುಲು್ಲ ಾವಲು
ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೆ ಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಲಿಗೆ
ಬಂದವು.

71 ಗೇಷೊರ್ಮ್ಯರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಾ ಾನಿನ
ಗೋ ಾನ್, ಅ ಾ್ಟರೋಟ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 72 ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಕೆದೆಷ್, ಾಬೆರತ್, 73 ಾ ೕತ್, ಅನೇಮ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 74 ಅಶೇರನ ಕುಲದ
ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಾ ಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್. 75 ಹೂಕೋಕ್, ರೆಹೋಬ್
ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.
76 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಗಲಿ ಾಯದ ಕೆದೆಷ್, ಹ ್ಮೕನ್,
ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರಕಿದವು. 77ಮಿಕ್ಕ ಲೇವಿಯ ಾದಮೆ ಾರಿಯರಿಗೆ ಜೆಬುಲೋನ್
ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ರಿ ್ಮೕನೋ, ಾಬೋರ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, 78ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಚೆರ್ ಮತು್ತ
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ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು, ಯಹಚ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ದೊರಕಿದವು. 79 ಕೆದೇ ೕತ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಗೋ ಾಳಗಳು,ಮೇಫಾತ್ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳುರೂಬೇನ್
ಕುಲದಿಂದ ದೊರಕಿದವು.

80 ಾದ್ ಕುಲದ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾ ೕತ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು ಮಹನಯಿಮ್, 81 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು, ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋ ಾಳಗಳು
ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.

7
ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲ

1 ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋಲ, ಪೂವ, ಾಶೂಬ್,
ಶಿ ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಜನರು. 2 ತೋಲನ ಮಕ್ಕ ಾದ, ಉಜಿ್ಜೕ,
ರೆಫಾಯ, ಯೆರೀಯೇಲ್, ಯಹೆ್ಮ ೖ, ಇ ಾ್ಸಮ್ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ್.
ಇವರು ತೋಲನ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನ ಪುರುಷರೂ,
ರಣವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತೋಲ ವಂಶದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಾವೀದನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು. 3 ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಮಗ ಇಜ್ಯ ಾ್ಯಹ. ಇಜ್ಯ ಾ್ಯಹನ ಮಕ್ಕಳು ಮಿ ಾಯೇಲ್, ಓಬದ್ಯ,
ೕವೇಲ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ. ಇವರು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರು.

4 ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ಇವರ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ
ಯುದ್ಧಭಟರು ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ,ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಮೂವ ಾ್ತರು ಾವಿರ.
5ಇವರ ಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗ ಾದ ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರೆಲ್ಲರೂ ರಣವೀರರು.
ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬಹು ಾಲು ಪುರುಷರು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ೕಗ ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು, ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಟು್ಟ ಎಂಭತೆ್ತೕಳು ಾವಿರಮಂದಿ.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲ
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6ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆಬೆಳ,ಬೆಕೆರ್,ಯೆದೀಯಯೇಲ್ಎಂಬಮೂರು
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 7 ಬೆಳನ ಮಕ್ಕಳು ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
ಯೆರೀ ೕತ್ ಮತು್ತ ಈರೀ ಎಂಬವರು. ಈ ಐದು ಜನರು ಗೋತ್ರ
ಪ್ರ ಾನರು ರಣವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಂ ಾವಳಿಯ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಜನರೆಂದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 8 ಬೆಕೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಜೆಮೀರ್, ೕ ಾಷ್,
ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಒಮಿ್ರ, ಯೆರೀ ೕತ್, ಅಬೀಯ,
ಅ ಾತೋತ್ ಮತು್ತ ಆಲೆಮೆತ್ ಎಂಬವರು. 9 ರಣವೀರ ಾದ
ಈ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಯುದ್ಧ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳು.
10 ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಮಗ ಬಿ ಾ್ಹನ್. ಬಿ ಾ್ಹನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಯೆಯೂಷ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಏಹೂದ್, ಕೆ ಾನ, ಜೇ ಾನ್,
ಾಷೀರ್ಷ್, ಅಹೀಷೆಹರ್ ಎಂಬವರು. 11 ಈ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ
ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಹದಿನೇಳು ಾವಿರದ ಇನೂ್ನರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋ ಾಡತಕ್ಕ ಪ ಾಕ್ರಮ
ಾಲಿಗಳು.
ಾನ್ ಕುಲ

12 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹುಪಿ್ಪೕಮರು ಈರನ ಮಕ್ಕಳು. ಹುಶೀಮನು
ಅಹೇರನಮಗ.
ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲ

13 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಹಚಿಯೇಲ್, ಗೂನೀ, ಯೇಚೆರ್,
ಶಲೂ್ಲಮ್ ಇವರು ಬಿಲ್ಹಳ ಸಂ ಾನದವರು.

ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲ
14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಸಂ ಾನದವರು: ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ

ಉಪಪತಿ್ನಯಿಂದ ಅಷಿ್ರೕಯೇಲ ಮತು್ತ ಾಕೀರನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸ
ಪಡೆದನು. ಾಕೀರನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ. 15 ಾಕೀರನು
ಹುಪಿ್ಪೕಮ್ಮತು್ತ ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ಯರಿಂದಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ
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ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ಾಕ. ಅವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಚೆಲೋಫಾದ್.
ಚೆಲೋಫಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. 16 ಾಕೀರನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಕಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ, ಅವನಿಗೆ ಪೆರೇಷ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಶೆರೆಷ್. ಶೆರೆಷನ
ಮಕ್ಕಳು ಊ ಾಮ್ ಮತು್ತ ರೆಕೆಮ್. 17 ಉ ಾಮನ ಮಗನು
ಬೆ ಾನ್. ಇವರು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮ್ಮಗ ಾಗೂ ಾಕೀರನ ಮಗ.
ಇವರು ಗಿ ಾ್ಯದನ ಸಂ ಾನದವರು. 18 ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂಗಿ ಾದ
ಹ ್ಮೕಲೆಕೆತಳು ಈಷೊ್ಹೕದ್, ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಮಹ್ಲ ಎಂಬವರನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 19 ಶೆಮೀದನ ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾ್ಯನ್, ಶೆಕೆಮ್, ಲಿಕಿ್ಹೕ,
ಅನೀ ಾಮ್.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲ

20 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂ ಾನದವರು: ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮಗ
ಶೂತೆಲಹ, ಇವನ ಮಗ ಬೆರೆದ್. ಬೆರೆದನ ಮಗ ತಹತ್; ಇವನ
ಮಗ ಎ ಾ್ಲದ್. ಎ ಾ್ಲದನಮಗ ತಹತ್; 21 ತಹತನಮಗಜಾ ಾದ್,
ಜಾ ಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಶೂತೆಲಹ, ಏಜೆರ್ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲದ್. ಇವರು
ಗತ್ ಊರಿನವರ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಮೂಲ
ನಿ ಾಸಿಗಳು ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 22 ಆದುದರಿಂದ
ಇವರ ತಂದೆ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೂ
ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ
ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬಂದರು. 23 ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಲು, ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇದು
ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒದಗಿದ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಮಗನಿಗೆ ಬೆರೀಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 24ಶೇರ ಎಂಬವಳು ಅವನ
ಮಗಳು. ಈಕೆಯು ಮೇಲಣ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ ಬೇತ್ ಹೊರೋನ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕನ್ ಶೇರ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದಳು. 25 ಬೆರೀಯ ಮಗ ರೆಫಹ. ಇವನ ಮಗ ರೆಷೆಫ್,
ಇವನ ಮಗ ತೆಲಹ, ಇವನ ಮಗ ತ ಾನ್. 26 ತ ಾನನ ಮಗ
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ಲ ಾ್ದನ್, ಇವನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದ್, ಇವನ ಮಗ ಎಲೀ ಾಮ.
27ಎಲೀ ಾಮಮಗ ನೋನ್, ಇವನಮಗಯೆಹೋಷುವ.

28 ಅವರು ಾಸಿಸುವ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಗಳು ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣ, ಅದರ ಾ್ರಮಗಳೂ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್,
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಅದರ ಾ್ರಮಗಳೂ;
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮ್ ಮತು್ತ ಆ ಾ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳು. 29 ಬೇ ಾ್ಷನ್, ಾ ಾಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ದೋರ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ
ವಶದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಈ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಮಗ ಾದ
ೕಸೇಫನ ಸಂ ಾನದವರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಶೇರ ಕುಲ
30 ಅಶೇರನ ಸಂ ಾನದವರು: ಇಮ್ನ, ಇಷ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ, ಬೆರೀಯ

ಎಂಬವರೂ ಸೆರಹಳೆಂಬ ಇವರ ತಂಗಿ. 31 ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆಬೆರ್, ಬಿಜೈರ್ತ್ಊರಿನವರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.
32 ಹೆಬೆರನು ಯಫೆ್ಲೕಟ್, ಶೋಮೇರ್, ಹೋ ಾಮ್ ಇವರನೂ್ನ
ಇವರ ತಂಗಿ ಾದ ಶೂವಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 33 ಾಸಕ್,
ಬಿ ಾ್ಹಲ್, ಅ ಾ್ವತ್ ಇವರು ಯಫೆ್ಲೕಟನ ಮಕ್ಕಳು. 34 ಅಹೀ,
ರೋಹ್ಗ, ಹುಬ್ಬ, ಅ ಾಮ್ ಎಂಬುವವರು ಶಮೆರನ ಮಕ್ಕಳು.
35 ಇವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೆಲೆಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಚೋಫಹ, ಇಮ್ನ,
ಶೇಲೆಷ್, ಆ ಾಲ್ ಇವರೇ. 36 ಚೋಫಹನ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಹ,
ಹನೇರ್ಫೆರ್, ಶೂ ಾಲ್, ಬೇರೀ, ಇಮ್ರ, 37 ಬೆಚೆರ್, ಹೋದ್,
ಶಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಷನು, ಇ ಾ್ರನ್, ಬೇರ. 38 ಯೆಫುನೆ್ನ, ಪಿಸ್ಪ, ಅ ಾ
ಎಂಬುವವರು ಯೆತೆರನ ಮಕ್ಕಳು. 39 ಆರಹ, ಹನಿ್ನಯೇಲ,
ರಿಚ್ಯ ಇವರು ಉಲ್ಲನ ಮಕ್ಕಳು. 40 ಇವರೆಲ್ಲರು ಆಶೇಯರ್ರಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರೂ, ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣ ಾದ ರಣವೀರರೂ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಂ ಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯ ಪ್ರ ಾರ
ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣ ಾದ ಭಟರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು ಾವಿರ.
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8
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲ

1 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಮಕ್ಕಳು: ಬೆಳನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ. ಅಷೆ್ಬೕಲ್
ಎರಡನೆಯವನು, ಅಹ್ರಹ ಮೂರನೆಯವನು, 2 ನೋಹ
ಾಲ್ಕನೆಯವನು, ಾಫ ಐದನೆಯವನು. 3 ಬೆಳನ ಮಕ್ಕಳು:
ಅ ಾ್ದರ್, ಗೇರ, ಅಬೀಹೂದ್, 4 ಅಬೀಷೂವ, ಾ ಾನ್,
ಅಹೋಹ, 5 ಗೇರ, ಶೆಪೂಫಾನ್ ಮತು್ತ ಹೂ ಾಮ್ ಎಂಬವರು.
6 ಏಹೂದನ ಸಂ ಾನದವರು ಗೆಬ ಊರಿನ ಎ ಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖರು. 7 ಾ ಾನ್,ಅಹೀಯಮತು್ತ ಗೇರಇವರು ಾನಹತಿಗೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಏಹೂದನು ಉಚ್ಚ ಮತು್ತ ಅಹೀಹುದ್ ಇವರನು್ನ
ಪಡೆದನು. 8 ಶಹರಯಿಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾದ ಹೂಷೀಮ್
ಮತು್ತ ಾರ ಎಂಬವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ, 9 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಹೋದೆಷಳಿಂದ ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್, ಚಿಬ್ಯ, ಮೇಷ,
ಮ ಾ್ಕಮ್, ಯೆಯೂಚ್, ಾಕ್ಯ ಮತು್ತ ಮಿಮರ್ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು.
10 ಶಹರಯಿಮನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಇವರು ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹುಷೀಮಳಿಂದ ಅಬೀಟೂಬ್, ಎ ಾ್ಪಲ
ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 12 ಎ ಾ್ಪಲನ ಮಕ್ಕಳು ಏಬರ್, ಮಿ ಾ್ಷಮ್
ಮತು್ತ ಶೆಮೆದ್. ಇವರೂ ಓನೋ, ಲೋದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. 13 ಅ ಾ್ಯಲೋನ್
ಊರಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೂ, ಗತ್ ಊರಿನವರನು್ನ
ಓಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಬೆರೀಯ ಮತು್ತ ಶಮ. 14 ಅಹಿ ೕ, ಾಷಕ್,
ಯೆರೇ ೕತ್, 15 ಜೆಬದ್ಯ, ಅ ಾದ್, ಎದೆರ್, 16 ಮಿ ಾಯೇಲ್,
ಇಷ್ಪ ಮತು್ತ ೕಹ ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳು. 17 ಎ ಾ್ಪಲನ
ಮಕ್ಕಳು ಜೆಬದ್ಯ, ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್, ಹೆಬೆರ್, ಹಿಜಿ್ಕೕ, 18 ಇಷೆ್ಮರೈ,
ಇಜಿ್ಲೕಯ ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್. 19 ಾಕೀಮ್, ಜಿಕಿ್ರೕ, ಜಬಿ್ದೕ,
20 ಎಲೀಗೇನೈ, ಚಿಲೆ್ಲತೈ, ಎಲೀಯೇಲ್, 21 ಆ ಾಯ, ಬೆ ಾಯ
ಮತು್ತ ಶಿ ಾ್ರತ್ ಇವರು ಶಮಿ್ಮೕಯ ಮಕ್ಕಳು. 22 ಇ ಾ್ಪನ್, ಏಬೆರ್,
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ಎಲೀಯೇಲ್, 23-24ಅಬೊ್ದೕನ್,ಜಿಕಿ್ರೕ, ಾ ಾನ್,ಹನನ್ಯ,ಏ ಾಮ್,
ಅನೆತೋತೀಯ, 25 ಇಫೆ್ದ ಾಹ ಮತು್ತ ಪೆನೂವೇಲನು ಇವರು
ಾಷಕನ ಮಕ್ಕಳು. 26 ಶಂಷೆರೈ, ಶೆಹಯರ್, ಅತಲ್ಯ, 27 ಾರೆಷ ್ಯ,
ಏಲೀಯಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕ ಇವರುಯೆರೋ ಾಮನಮಕ್ಕಳು. 28ಇವರು
ವಂ ಾವಳಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
29 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಯೆಗೂವೇಲ್
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಾಕ. 30 ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನನು, ತರು ಾಯ ಹುಟಿ್ಟದವರು, ಚೂರ್, ಕೀಷ್,
ಾಳ್, ಾ ಾಬ್, 31 ಗೆದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ ಮತು್ತ ಜೆಕೆರ್ ಇವರು.

32ಮಿಕೊ್ಲೕತನು ಶಿ ಾಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ
ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ೌಲನ ಕುಟುಂಬ
33 ನೇರನು ಕೀಷನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಕೀಷನು ೌಲನನು್ನ

ಪಡೆದನು; ೌಲನು ೕ ಾ ಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ, ಅಬೀ ಾ ಾಬ್
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಬಳ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 34 ೕ ಾ ಾನನು
ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು ಮೀಕನನು್ನ ಪಡೆದನು.
35 ಮೀಕನ ಮಕ್ಕಳು: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್, ತರೇಯ, ಆ ಾಜ್
ಇವರೇ. 36 ಆ ಾಜನು ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಯೆಹೋವ ಾ್ದಹನು ಆಲೆಮೆತ್, ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಜಿಮಿ್ರೕ ಇವರನು್ನ
ಪಡೆದನು. 37 ಜಿಮಿ್ರೕಯು ೕಚನನು್ನ ಪಡೆದನು. ೕಚನು
ಬಿನ್ನನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವನ ಮಗ ಾಫ. ಇವನ ಮಗನು ಎ ಾ್ಲಸ.
ಇವನಮಗನು ಅಚೇಲ. 38ಅಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್,
ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.

39 ಆಚೇಲನ ತಮ್ಮ ಾದ ಏಷಕನ ಮಕ್ಕಳು: ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ
ಊ ಾಮ್, ಎರಡನೆಯವನು ಯೆಯೂಷ್, ಮೂರನೆಯವ ಾದ
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ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 40 ಊ ಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲ್ಲನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಗ ಾದ ರಣವೀರರು. ಅವರು ಅನೇಕ
ಮಂದಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದರು. ಒಟು್ಟ ನೂರ ಐವತು್ತ
ಜನರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು.

9
ಸೆರೆ ಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು

1ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ
ವಂ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸ ಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದುದರಿಂದ ಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯವ ಾಗಿ
ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 2 ಆಗ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಾ್ವಸವನೂ್ನ
ದಲು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು, ಾಜಕರು

ಲೇವಿಯರುಮತು್ತ ದೇ ಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಇವರೇ.
3ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸಯರು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರು. 4 ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಊತೈ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ. ಅಮಿ್ಮಹೂದನು ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ.
ಇವನು ಇಮಿ್ರಯ, ಮಗ. ಇವನು ಾನಿಯ ಮಗ. ಇವನು
ಯೆಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಪೆರೆಚನ ಸಂ ಾನದವನು. 5 ಶೇ ಾಹನ
ಸಂ ಾನದ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಾದ ಅ ಾಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು.
6 ಯೆಯೂವೇಲ್ ಜೆರಹನ ಸಂ ಾನದವನು. ಇವನೂ ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಒಟು್ಟ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತು್ತ ಜನರು.

7 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗನೂ,
ಹೋದವ್ಯನ ಮ್ಮಗನೂ, ಹಸೆ್ಸನು ಾಹನ ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿರುವ
ಸಲು್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಾದವನು. 8 ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ
ಇಬೆ್ನ ಾಹ; ಉಜಿ್ಜಯನ ಮಗನೂ ಮಿಕಿ್ರೕರಿಯ ಮ್ಮಗನೂ
ಆದ ಏ ಾ, ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗನೂ ರೆಯೂವೇಲನ ಮ್ಮಗನೂ
ಇಬಿ್ನಯನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಮೆಷು ಾ್ಲಮ್ ಇವರೂ ಮತು್ತ
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ಇವರ ಸಹೋದರರೂ, 9 ಒಟಿ್ಟಗೆ ಒಂಬೈನೂರ ಐವ ಾ್ತರು ಜನರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಾಜಕರು
10 ಾಜಕರಲಿ್ಲ ಯೆ ಾಯ, ಯೆಹೋ ಾರೀಬ್, ಾಕೀನ್;

11 ಅಹೀಟೂಬನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಮೆ ಾ ೕತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ಚಾದೋಕನ ಮರಿಮಗನೂ ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ದೇ ಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದವನೂ
ಆಗಿದ್ದ ಅಜಯರ್. 12 ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಯ
ಇವನೂಮತು್ತ ಇವನ ಸಹೋದರರೂಯೆರೋ ಾಮನು, ಪಶೂ್ಹರನ
ಮಗ; ಇವನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ, ಇವನು ಾಸೈಯನ ಮಗ.
ಇವನು ಅದೀಯೇಲನ ಮಗ. ಇವನು ಯಹೆ್ಜೕರನ ಮಗ. ಇವನು
ಮೆಷು ಾ್ಲಮನ ಮಗ. ಇವನು ಮೆಷಿಲೊ್ಲೕ ೕತನ ಮಗ. ಇವನು
ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ. 13 ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರು ದೇ ಾಲಯ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಗಟಿ್ಟಗರೂ ಆಗಿದ್ದ ಇವರೂ, ಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಒಟು್ಟ ಾವಿರದ
ಏಳು ನೂರ ಅರವತು್ತ ಜನರು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಲೇವಿಯರು

14 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಹಷಬ್ಯನ ಮಗನೂ, ಅಜಿ್ರೕ ಾಮನ
ಮ್ಮಗನೂ, ಹಷಬ್ಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರದವನೂ

ಆದ ಶೆ ಾಯ 15 ಬಕ್ಬಕ ್ಕರ್, ಹೆರೆಷ್, ಾ ಾಲ್, ಮೀಕನ ಮಗನೂ
ಜಿಕಿ್ರೕಯ ಮ್ಮಗನೂ ಆ ಾಫನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಮತ್ತನ್ಯನು.
16ಶೆ ಾಯನಮಗನೂಯೆದೂತೂನನಮರಿಮಗನೂಆದಓಬದ್ಯ.
ನೆಟೋಫಾತ್ಯರ ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಕನನ ಮ್ಮಗನೂ
ಆಸನಮಗನೂ ಆದ ಬೆರೆಕ್ಯ ಇವರೇ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು
17 ಾ್ವರ ಾಲಕರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್,

ಅಹೀ ಾನ್, ಇವರೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಸಹೋದರರು. ಇವರಲಿ್ಲ
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ಶಲೂ್ಲಮನು ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಶಲೂ್ಲಮರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅರಸನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುತಿ್ತರು ಾ್ತರೆ. ಇವರು
ಲೇವಿಯರ ಾಳೆಯಗಳ ಾ್ವರ ಾಲಕರು. 19 ಕೋರೇಯನ
ಮಗನೂ ಎ ಾ್ಯ ಾಫನ ಮ್ಮಗನೂ ಕೋರಹನ ಮರಿಮಗನೂ
ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನೂ, ಅವನ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುಗ ಾದ ಮಿಕ್ಕ
ಕೋರಹಿಯರೂ ಗು ಾರದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನ ಾಳೆಯದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವನು್ನ
ಾಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು. 20 ಆಗ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ
ಫೀನೆ ಾಸನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 21 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಜೆಕರೀಯನು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದನು. 22 ಾ್ವರ ಾಲಕ
ಸೇವೆಗೆಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇನೂ್ನರ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು. ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳು ಅವರವರ ಾ್ರಮಗಳ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಖ ಾಗಿದ್ದವು.
ಾವೀದನೂ,ದಶಿರ್ ಾದಸಮುವೇಲನೂಅವರನು್ನಈಉದೊ್ಯಗಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಿದರು. 23ಅವರೂಅವರಮಕ್ಕಳೂಯೆಹೋವನಆಲಯದ,
ಗು ಾರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ,
ಉತ್ತರ, ದ ಣ ಈ ದಿಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಾಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಅವರ ಗೋತ್ರ
ಬಂಧುಗಳುಅವರಸಂಗಡಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ಸರದಿಯಂತೆ
ಕ್ರಮದ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಮೇಲೆ ಏಳೇಳು ದಿನಗಳು ಬರಬೇ ಾಯಿತು.
26 ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಾಲು ್ಕ ಜನರು ಾ್ವರ ಾಲಕರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದೇ ಾಲಯದಕೋಣೆಗಳನೂ್ನಮತು್ತ ಭಂ ಾರಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿದ್ದರು. 27 ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ದೇ ಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಾವಲು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ದೇ ಾಲಯದ ಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ಇತರ ಲೇವಿಯರು
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28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೂಜಾ ಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡು ಾಗಲೂ
ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕತರ್ವ್ಯ
ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ದೇ ಾಲಯದ ಎ ಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರೂ, ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಾ್ರ ಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ,
ಧೂಪ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳ ಾರುಪತ್ಯ ಾರರು ಆಗಿದ್ದರು.
30 ಾಜಕ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ
ತೈಲವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 31 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೋರಹಿಯ ಾದ
ಶಲೂ್ಲಮನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಮತಿ್ತತ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡುವ ಕೆಲಸದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು. 32 ಅವನ ಸಹೋದರ ಾದ ಮಿಕ್ಕ ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸುವ
ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 33 ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು ಾದ್ಯ ಾರ ಾಗಿ ಸಂಗೀತ
ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯಿತು್ತ. ಇವರು ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾನರೂ ದೇ ಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಇರುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 34 ಇವರು ವಂ ಾವಳಿಯ ಪ್ರ ಾರ
ಲೇವಿಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೂ
ಆಗಿದ್ದರು.

ಅರಸ ಾದ ೌಲನ ವಂ ಾವಳಿ
35 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ

ಯೆಯೂವೇಲನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಾಕ. 36 ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಅಬೊ್ದೕನನು. ತರು ಾಯ

ಹುಟಿ್ಟದವರು ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಾಳ್, ನೇರ್, ಾ ಾಬ್, 37ಗೆದೋರ್,
ಅಹೊ್ಯೕ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 38 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು
ಶಿ ಾಮನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಬೇರೆ ಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಕುಲಸಂಬಂಧಿಕರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 39 ನೇರನು ಕೀಷನನು್ನ ಪಡೆದನು;
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ಕೀಷನು ೌಲನನು್ನ ಪಡೆದನು; ೌಲನು ೕ ಾ ಾನನನೂ್ನ,
ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ, ಅಬೀ ಾ ಾಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಬಳನನು್ನ ಪಡೆದನು.
40 ೕ ಾ ಾನನು ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಮೆರೀ ಾ್ಬಳನು
ಮೀಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 41ಮೀಕನ ಮಕ್ಕಳು ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್,
ತಹೆ್ರೕಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಜ ಇವರೇ. 42 ಆ ಾಜನು ಯ ಾ್ರಹನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಯ ಾ್ರಹನು ಆಲೆಮೆತ್, ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಜಿಮಿ್ರ ಇವರನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಜಿಮಿ್ರಯು ೕಚನನು್ನ ಪಡೆದನು. 43 ೕಚನು
ಬಿನ್ನನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಇವನಮಗನು ರೆಫಾಯ; ಇವನಮಗಎ ಾ್ಲಸ;
ಇವನ ಮಗ ಅಚೇಲ. 44 ಅಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳು ಅಜಿ್ರೕ ಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್, ಶೆಯಯರ್,
ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್.

10
ೌಲನಮರಣ

1 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನನೂ್ನ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕ ಾ ಾನನೂ್ನ,
ಅಬೀ ಾ ಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ ಕೊಂದರು.
3 ೌಲನಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯುದ್ಧವುಬಹು ೕರ ಾಗಿತು್ತ. ಬಿಲು್ಲ ಾರರು
ಅವನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ೌಲನು ತನ್ನ ಆಯುಧ
ಹೊರುವವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ನನ್ನನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಲು್ಲ,
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪಕೀತಿರ್
ತಂ ಾರು” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿದನು.
ಆದುದರಿಂದ ೌಲನು ಾನೇ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದನು. 5 ೌಲನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಅವನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನು
ಕಂಡು ಾನೂ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. 6ಹೀಗೆ ೌಲನೂ,
ಅವನಮೂರುಮಕ್ಕಳೂ,ಅವನಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
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ಸತ್ತರು. 7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೋತು ಹೋದರು. ೌಲನೂ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರು ಎಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿದರು.

8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸತ್ತವರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾಗ, ೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು
ಮಕ್ಕಳೂ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.
9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ಅವನ
ತಲೆಯನೂ್ನ, ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಜನರಿಗೂ ಜಯ ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು.
10 ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಾಗೋನನ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಾಕಿದರು.
11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು ಾಡಿದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 12 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲರುವ

ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ
ಶವಗಳನು್ನ ಾಬೇಷಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಏ ಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ,
ಏಳುದಿನಗಳ ವರೆಗೆಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು.

13 ೌಲನು ಯೆಹೋವನ ಾತು ಕೇಳದೆ ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸದೇ, ಭೂತ, ಪೆ್ರೕತಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ದೇವ
ದೊ್ರೕಹಿ ಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಮರಣ ಾಯಿತು.
14 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಾಜ್ಯವನು್ನ ಇಷಯನ
ಮಗ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

11
ಾವೀದನ ಾಜಾಭಿಷೇಕ
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1 ಅನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
2 ೌಲನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿ ಇದ್ದವನು
ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಯಕನೂ, ಾಲಕನೂ
ಆಗಿರುವಿ’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ಯನು ಾರ ಾಗಿ ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

ಾವೀದನುಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡದೂ್ದ
4 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಅಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಬೂಸೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಲು ಹೊರಟನು. ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳು
ಯೆಬೂಸಿಯರು. 5 ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು
ಒಳಗೆ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ
ಅವನು ಾವೀದನಗರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಚೀ ೕನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 6 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು “ ಾರು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ದಲು ಸೋಲಿಸುವನೋ ಅವನು ದ ಾಧಿಪತಿಆಗುವನು”ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ದಲು ಾಳಿ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ದ ಾಧಿಪತಿ ಆದನು. 7 ಾವೀದನು ಆ

ಕೋಟೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ
ಾವೀದನಗರ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 8 ಅವನು ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ೕ ಾಬನು
ಪಟ್ಟಣದಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 9ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 11:10 xxxvii 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 11:18

ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಹೋದನು.

ಾವೀದನ ರಣವೀರರು
10 ಾಜ್ಯಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ,

ಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ಯನು ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆ
ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ.
11 ಾವೀದನ ಯುದ್ಧವೀರರ ಪಟಿ್ಟ: ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ ಾದ
ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು ಮೂವತು್ತ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಇವನು

ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಾರಿ ಮುನೂ್ನರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು. 12 ಎರಡನೆಯವನು ಅಹೋಹ್ಯ ಾದ
ದೋದೋ ಎಂಬುವವನಮಗ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು. ಇವನೂ ಆ
ಮೂವರು ಶೂರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. 13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪಸ್ದಮಿ್ಮೕಮಿನಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಇವನು ಾವೀದನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜವೆಗೋದಿಯ ಹೊಲವಿತು್ತ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾಗ, 14ಆ ವೀರರು
ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು,
ಹೊಲವನು್ನ ಾ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಮ ಾ
ಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದನು.

15 ಾವೀದನು ಅದು ಾ್ಲಮ್ ಗಿರಿಯ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನ
ಮೂವತು್ತ ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಶೂರರಲಿ್ಲ ಮೂವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾವಲು ದಂಡನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆಗ
ಾವೀದನು ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು. 17 ಾವೀದನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ,

“ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ
ಾ ಾದರೂ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವು ಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೆ ಆ ಮೂವರು ವೀರರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 11:19 xxxviii 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 11:25

ದಂಡಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ, ಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 19ಆದರೆ
ಾವೀದನು “ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ
ಈ ನೀರನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಈ
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ವೀರರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಇಂತಹ
ಾಯರ್ವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಆಗದಂತೆ ನನ್ನ ದೇವರು ತಡೆಯಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ, ಆ ನೀರನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದನು.

20 ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಬೇರೆ ಮೂರು ಜನರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಇವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸು ಾ್ತ ಹೋಗಿಮುನೂ್ನರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಗೊಂಡನು.
21 ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇವನೇ ಘನತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಅವರ
ಾಯಕ ಾದನು. ಆದರೂ ಇವನು ದಲಿನ ಮೂರು
ಜನರಿಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 22 ಅನೇಕ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದ ಕಬ್ಜಯೇಲನವ ಾದ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯ ಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನೂ ಆದ ಬೆ ಾಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು. ಇವನು
ಒಂದು ಾರಿ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಅರೀಯೇಲನ ಇನೂ್ನರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದನು. ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರಲು, ಇವನು ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಂದನು.
23ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅತಿ ಬಲ ಾದ ಈಟಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆ ಐಗುಪನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಈಟಿಯು ನೇ ಾರರ ಕುಂಟೆಯಂತಿತು್ತ. ಆದರೆ ಇವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಈಟಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು. 24ಈ
ಪ ಾಕ್ರಮ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು
ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಾಸಿ ಾದನು. 25 ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಇವನು ವಿಶೇಷ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದರೂ ದಲಿನ ಮೂವರಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಾವೀದನು ಇವನನು್ನ ತನ್ನ ಾವಲುದಂಡಿನ
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ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

26 ಯುದ್ಧವೀರರ ಇನೊ್ನಂದು ಪಟಿ್ಟ: ೕ ಾಬನ
ತಮ್ಮ ಾದ ಅ ಾಹೇಲನು, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಖ ಾನ್, 27 ಹರೋರಿನವ ಾದ ಶ ್ಮೕತ್,
ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಹೆಲೆಚ್, 28 ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗ ಾದ ಈರ,
ಅನತೋತಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ, 29 ಹುಷ ಊರಿನವ ಾದ
ಸಿಬೆ್ಬಕೈ, ಅಹೋಹಿನವ ಾದ ಈಲೈ, 30 ನೆಟೋಫದವ ಾದ
ಮಹರೈ ಮತು್ತ ಾಣನ ಮಗ ಾದ ಹೇಲೆದ್, 31 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ
ದೇಶದ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ರೀಬೈ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಾದ ಈತೈ.
ಪಿ ಾತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯ, 32 ಹಲೇ ಾಷಿನವ ಾದ ಹೂರೈ,
ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನವ ಾದ ಅಬೀಯೇಲ್, 33 ಬಹರೂಮ್ಯ ಾದ
ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಾಲೊ್ಬೕನ್ಯ ಾದ ಎಲೆಯಖ್ಬ. 34 ಗೀ ೕನ್ಯ ಾದ
ಾಷೇಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾಗೇಯನ ಮಗ,
ೕ ಾ ಾನ, 35 ಹ ಾಯರ್ ಾದ ಾ ಾರನ ಮಗ ಅಹೀ ಾಮ್,

ಊರನ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಲ್, 36 ಮೆಕೆ ಾತ್ಯ ಾದ ಹೇಫೆರ್,
ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ ಅಹೀಯ, 37 ಕಮೆರ್ಲ್ಯ ಾದ ಹಚೊ್ರೕ, ಎಜೆ್ಬ ೖಯ
ಮಗ ಾದ ಾರೈ, 38 ಾ ಾನನ ತಮ್ಮ ಾದ ೕವೇಲ್, ಹಗಿ್ರೕಯನ
ಮಗ ಾದ ಮಿ ಾ್ಹರ, 39 ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾದ ಚೆಲೆಕ್ ಬೇರೋತ್ಯನೂ
ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನೂ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನು
ಆಗಿದ್ದ ನಹರೈ, 40 ಇತಿ್ರೕಯ ಾದ ಈರ, ಾರೇಬರು, 41ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ
ಊರೀಯ, ಅಹೆ್ಲ ೖಯ ಮಗ ಾದ ಜಾ ಾದ್, 42 ರೂಬೇನ್ಯನೂ ತನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಮೂವತು್ತ ಜನರು. ರೂಬೇನ್ಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೂ

ಶೀಜನ ಮಗನೂ ಆದ ಅದೀನ 43 ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾನ್,
ಮೆತೆನ ಊರಿನವ ಾದ ೕ ಾಫಾಟ್, 44 ಅಷೆ್ಟ ಾತ್ಯ ಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಅರೋಯೇರಿನ ಹೋ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾ
ಯೆಗೀಯೇಲರು, 45 ಶಿಮಿ್ರಯ ಮಗ ಾದ ಎದೀಗಯೇಲ್,
ಎದೀಗೇಲನ ತಮ್ಮನೂ ತೀಚೀಯನೂ ಆದ ೕಹ, 46 ಎ ಾ್ನಮನ
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ಮಕ್ಕ ಾದ ಮಹವೀಯ ಾದ ಎಲೀಯೇಲ್, ಯೆರೀಬೈ ಮತು್ತ
ೕಷವ್ಯರು. ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ಇತ್ಮ, 47 ಎಲೀಯೇಲ್ ಓಬೇದರು,

ಮೆಚೋ ಾಯದವ ಾದ ಾಸೀಯೇಲನು ಇವರೇ.

12
ಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು

1 ಾವೀದನು ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ 2 ಬಿಲು್ಲ ಾರರೂ, ಎಡಗೈ ಬಲಗೈಗಳಿಂದ
ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಎಸೆಯಬಲ್ಲವರೂ ಆಗಿದು್ದ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ
ಯುದ್ಧವೀರರ ಪಟಿ್ಟ.

3 ೌಲನ ಕುಲಬಂಧುಗ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ
ಅಹೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ೕ ಾಷ ಎಂಬ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ
ಹಷೆ್ಷ ಾಹನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಜಾ್ಮವೆತನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಯೆಜೀಯೇಲ್
ಪೆಲೆಟರು. ಅನತೋತ್ ಊರಿನವ ಾದ ಯೇಹು ಬೇ ಾ ಾರು,
4 ಮೂವತು್ತ ಭಟರಲಿ್ಲ ಶೂರನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಆದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಇ ಾ್ಮಯ, ಗೆದೇ ಾಊರಿನವ ಾದಯೆರೆಮೀಯಯಹಜೀಯೇಲ್,
ೕ ಾ ಾನ್, ೕಜಾ ಾದರು, 5 ಹರೀಫ್ಯ ಾದ ಎಲೂ್ಲಜೈ,

ಯೆರೀ ೕತ್, ಬೆಯಲ್ಯ, ಶೆಮಯರ್, ಶೆಫಟ್ಯರು, 6 ಕೋರಹಿಯ ಾದ
ಎ ಾ್ಕನ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ, ಅಜರೇಲ್, ೕವೆಜೆರ್, ಾಷೊ ಾ್ಬಮರು,
7 ಗೆದೋರಿನ ಯೆರೋ ಾಮನ ಮಕ್ಕ ಾದ ೕವೇಲ ಮತು್ತ
ಜೆಬದ್ಯರು ಇವರೇ.

ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಾದ್ಯರು
8 ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರೂ, ಗು ಾಣಿಬಜಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ

ಪ್ರವೀಣರೂ, ಸಿಂಹಮುಖರೂ, ಬೆಟ್ಟದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ
ಓಡುವ ಚುರುಕು ಾಲಿನವರು ಆಗಿದು್ದ, ಾವೀದನು ಅರಣ್ಯ
ದುಗರ್ದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಾದ್ಯರು: 9 ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು
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ಏಜೆರ್, ಎರಡನೆಯವನು ಓಬದ್ಯ, ಮೂರನೆಯವನು
ಎಲೀ ಾಬ್, 10 ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮಷ್ಮನ್ನ, ಐದನೆಯವನು
ಯೆರೆಮೀಯ, 11 ಆರನೆಯವನು ಅತೆ, ಏಳನೆಯವನು
ಎಲೀಯೇಲ್, 12 ಎಂಟನೆಯವನು ೕ ಾ ಾನ್,
ಒಂಬತ್ತನೆಯವನುಎ ಾ್ಜ ಾದ್, 13ಹತ್ತನೆಯವನುಯೆರೆಮೀಯನು,
ಹನೊ್ನಂದನೆಯವನು ಮಕ್ಬನೆ್ನ ೖ ಇವರೇ. 14 ಾದ್ಯ ಾದ ಇವರು
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಾದವನು ನೂರು ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದವನು ಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದ್ದರು.
15 ದರ್ನ್ ನದಿಯು ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ದಡ ತುಂಬಿ
ಹರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ಇವರು ಅದನು್ನ ಾಟಿ ನದಿಯ ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್
ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದಯೂದ ಕುಲದವರು
16 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಯೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಾವೀದನಿದ್ದ ದುಗರ್ದ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಾವೀದನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, 17 “ನೀವು ಸೆ್ನೕಹ ಾವದಿಂದ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ
ನಿ ್ಮಡನೆ ನನಗೆ ಐಕ್ಯ ಾವವಿರುವುದು. ನಿರಪ ಾಧಿ ಾದ ನನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಂದಿರುವು ಾದರೆ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ದಂಡಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ
ಅ ಾಸೈಯು ಆ ಾ್ಮವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ, “ ಾವೀದನೇ, ಾವು
ನಿನ್ನವರು; ಶುಭ ಾಗಲಿ! ಇಷಯನಮಗನೇ, ಾವುನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು;
ಶುಭ ಾಗಲಿ! ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕರಿಗೂ ಶುಭ ಾಗಲಿ!
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
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19 ೌಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಾವೀದನೂ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಕೆಲವು ಜನ

ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬಂದು ಅವನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಾವೀದನು
ನಿಜ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸ ಾಯಕನು ಆಗಿರ ಾರನೆಂದು, ಅವರ
ಪ್ರಭುಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ
ಯಜ ಾನ ಾದ ೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂ ಾನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಆಲೋಚಿಸಿಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20ಅವನುಹಿಂತಿರುಗಿ
ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗ ಾದ ಅದ್ನ,
ೕಜಾ ಾದ್, ಎದೀಗಯೇಲ್, ಮೀ ಾಯೇಲ್, ೕಜಾ ಾದ್,

ಎಲೀಹು ಮತು್ತ ಚಿಲೆ್ಲತೈ ಎಂಬುವರು ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 21 ಯುದ್ಧವೀರರೂ, ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆದ
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಲಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾವೀದನಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವವ ಾದರು. 22 ಾವೀದನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಗುಂಪುಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು
ದೇವರ ಸೈನ್ಯದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು.

ಾವೀದನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದ ಭಟರು
23 ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ೌಲನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಗುಂಪುಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಬಂದ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದವರ ಲೆಕ್ಕ;
24 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಬಜಿರ್, ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕರು
ಆರು ಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು. 25 ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಿಂದ ಏಳು
ಾವಿರದ ನೂರು ಯುದ್ಧವೀರರು. 26 ಲೇವಿಯರಿಂದ ಾಲು ್ಕ
ಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸೈನಿಕರಲ್ಲದೆ, 27 ಆರೋನ್ಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂರು ಾವಿರದ ಏಳು
ನೂರು ಸೈನಿಕರೂ; 28 ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾದ ಚಾದೋಕನೆಂಬ
ೌವನಸ್ಥನೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದವ ಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು

ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, 29 ೌಲನ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ
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ಮೂರು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಬಂದರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾಗದವರು ೌಲನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

30 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಆ ಾ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮ ಾಯುದ್ಧವೀರರು, 31 ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ ಕುಲದಿಂದ ಾವೀದನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಹೆಸರುಹೆಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ
ಸೈನಿಕರು. 32 ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಇವರು
ಸಮ ೕಚಿತ ಾನವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಅರಿತವ ಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಆ ಗೆ
ಬದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 33 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಿಂದ ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣರೂ,
ಸ ಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ವೂ್ಯಹಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲವರೂ, ದೃಢಚಿತ್ತರೂ
ಆದರು ಐವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರು. 34 ನಫಾ್ತಲಿಯರಿಂದ ಾವಿರ
ಾಯಕರೂ, ಗು ಾಣಿಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಾವಿರ ಸೈನಿಕರೂ, 35 ಾನ್ಯರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಾವಿರದ ಆರುನೂರು
ಯುದ್ಧನಿಪುಣರು. 36 ಆಶೇಯರ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದ ನಲ್ವತು್ತ
ಾವಿರ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರು, 37 ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್,
ಾದ್,ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳಿಂದ ಸ ಾರ್ಯುದ್ಧ ಾರಿಗ ಾದ ಒಂದು
ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರು.

38 ಾವೀದನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧನಿಪುಣ ಾದ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು

ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರು. 39 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ
ಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಸಹೋದರರು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
40 ಇದಲ್ಲದೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ದಲುಗೊಂಡು
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ಎ ಾ್ಲ ಸಮೀಪ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರು ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ
ಇವುಗಳಮೇಲೆ ಆ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅವರು ತರತರದ ರೊಟಿ್ಟ, ಅಂಜೂರಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆ, ಒಣಗಿದ
ಾ್ರ ಗೊಂಚಲು, ಾ್ರ ಾರಸ,ಎಣೆ್ಣ,ಅನೇಕದನಕುರಿಗಳುಇವುಗಳನು್ನ
ತಂದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆಮ ಾ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷವಿತು್ತ.

13
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತಂದದು್ದ ಮತು್ತ

ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತು್ತ
1 ಾವೀದನು ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿ, ಶ ಾಧಿಪತಿ ದ ಾದ

ಸವರ್ಪ್ರಭುಗ ಡನೆ ಸ ಾಲೋಚನೆ ಾಡಿದ ನಂತರ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, 2 “ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯೂ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೂ ಇರುವು ಾದರೆ,
ಾವುಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
ಗೋ ಾಳಸಹಿತ ಾದ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಜಕ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಬೇಗನೆ ಕರೆಕಳುಹಿಸೋಣ. 3 ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕೂಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಾವು ೌಲನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದ್ದ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅದರಂತೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆಗ ಾವೀದನು ದೇವರ

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಐಗುಪ್ತದ
ಶೀಹೋರ್ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯ ವರೆಗೂ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
6ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ,ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಾ ಾ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಆ ಮಂಜೂಷವು ಕೆರೂಬಿಯರ ನಡುವೆ ಆಸೀನ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಅವರು
ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅಬೀ ಾ ಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತಂದು, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಉಜ್ಜನೂ
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ಮತು್ತ ಅಹಿ ೕವನೂ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. 8 ಾವೀದನೂ
ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಕಿನ್ನರಿ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ದಮ್ಮಡಿ, ಾಳ,
ತುತೂ್ತರಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಾರಿಸು ಾ್ತ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತ,ದೇವರಮುಂದೆನತರ್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಹೋದರು. 9ಅವರು
ಕೀದೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಎತು್ತಗಳು ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ಜನು ಕೈ
ಚಾಚಿದೇವರಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 10ಉಜ್ಜನುಮಂಜೂಷದ
ಮೇಲೆ ಕೈ ಾಕಿದ್ದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಅವನಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಹತ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸತ್ತನು. 11 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉಜ್ಜನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ
ಾವೀದನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪೆರೆಚ್ ಉಜ್ಜ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.
12 ಆ ದಿನ ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, “ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ಹೇಗೆ” ಎಂದುಕೊಂಡು 13 ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ
ಾರದೇ, ಗತ್ ಊರಿನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

14 ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ತಿಂಗಳು ಇತು್ತ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಓಬೇದೆದೋಮನ
ಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

14
ಾವೀದನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡದು್ದ

1ತೂರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೀ ಾಮನು ಾವೀದನಿಗೆ ಅರಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ದೂತರನೂ್ನ, ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ,
ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
2 ಇದರಿಂದ ಾವೀದನು ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಾಜ್ಯವು ಉನ್ನತ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಮುಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
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3 ಾವೀದನುಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೆಲವುಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು. 4 ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು:
ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋ ಾಬ್, ಾ ಾನ್, ಸೊಲೊ ೕನ್, 5 ಇ ಾ್ಹರ್,
ಎಲೀಷೂವ, ಎಲೆ್ಪಲೆಟ್, 6 ನೋಗಹ, ನೆಫೆಗ್, ಾಫೀಯ,
7ಎಲೀ ಾಮ್, ಬೇ ಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಮೇಲೆ ಾವೀದನ ವಿಜಯ
8ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ

ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.
ಾವೀದನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನೂ ಅವರನೆ್ನದುರಿಸಲು ಹೋದನು.

9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಸುಲಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಾವೀದನು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ,
“ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ?
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಿ ೕ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಹೋಗು ಾನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮಿಗೆ ಬಂದ ಅವರನು್ನ ಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿ,

“ಯೆಹೋವನು ಕಟೆ್ಟ ಡೆದ ಪ್ರ ಾಹದಂತೆ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಾಳ್ ಪೆ ಾಚೀಮ್ ಎಂದು
ಹೆಸ ಾಯಿತು. 12ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವಂತೆ ಾವೀದನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.

13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬಂದು ಅದೇ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಸುಲಿಗೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಾವೀದನು ಪುನಃ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಡ, ಅವರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಾಳಿ ಾಡದೆ
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ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾ ಾಮರಗಳಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡು. 15 ಾ ಾಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ
ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸು ಾಗಲೇ ದೇವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡು” ಎಂದನು. 16 ಾವೀದನು
ದೇವರ ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಗೆಜೆರಿನ ವರೆಗೂ
ಸಂಹರಿಸು ಾ್ತ ಹೋದರು. 17 ಾವೀದನ ಕೀತಿರ್ಯು ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳೂ
ಹೆದರಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು.

15
ಯೆಹೋವನಮಂಜೂಷವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದದು್ದ

1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ ್ಕರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮಂಜೂಷ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ
ಗು ಾರವನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು. 2 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವೀದನು,
“ಲೇವಿಯರ ಹೊರ ಾಗಿ ಾರೂ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರ ಾರದು,
ಅದನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ, ಸ ಾ ಾಲ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನು
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 4 ಾವೀದನು ಕರೆಯಿಸಿದ
ಆರೋನನ ವಂಶದವರು, ಲೇವಿಯರು, 5 ಕೆ ಾತ್ಯರಲಿ್ಲ
ಊರೀಯೇಲನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರು, 6 ಮೆ ಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅ ಾಯನೆಂಬ
ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರು,
7 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯರಲಿ್ಲ ೕವೇಲನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದ ನೂರಮೂವತು್ತ ಜನರು, 8 ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯರಲಿ್ಲ
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ಶೆ ಾಯನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಇನೂ್ನರು
ಜನರು, 9 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲೀಯೇಲನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಭತು್ತ ಜನರು 10 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನೆಂಬ ಪ್ರ ಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನೂರ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.

11 ಆ ಮೇಲೆ ಾವೀದನು ಚಾದೋಕ್, ಎ ಾ್ಯ ಾರ್ ಎಂಬ
ಾಜಕರನೂ್ನ, ಊರೀಯೇಲ್, ಅ ಾಯ, ೕವೇಲ್, ಶೆ ಾಯ,

ಎಲೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬ್ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ, “ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನ ಾದ ನೀವು, 12 ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 13 ನೀವು ದಲನೆಯ ಾರಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಧಮರ್ವಿಧಿ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆಗ ಾಜಕರೂ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
15 ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಲೇವಿಯರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೆಗಲ
ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಡೆದರು.

16 ಆಗ ಾವೀದನು ಲೇವಿಯರ ಪ್ರ ಾನರಿಗೆ, “ ಾಯಕ ಾದ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ, ಾಳ ದ ಾದ
ಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಉ ಾ್ಸಹಧ ್ವನಿ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17 ಆಗ ಅವರು ೕವೇಲನ ಮಗ ಾದ
ಹೇ ಾನ್, ಅವನ ಗೋತ್ರಬಂಧುವೂ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಆ ಾಫ್, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಮೆ ಾರೀಯರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಕೂ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾನ್ ಎಂಬುವರನ್ನಲ್ಲದೆ,



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 15:18 xlix 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 15:27

18ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಳಗೆಎರಡನೆಯದಜೆರ್ಯವ ಾದಜೆಕಯರ್,
ಬೇನ್, ಾಜೀಯೇಲ್ ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ,
ಎಲೀ ಾಬ್, ಬೆ ಾಯ, ಾಸೇಯ, ಮತಿ್ತತ್ಯ ಎಲೀಫೆಲೇಹು,
ಮಿಕೆ್ನೕಯ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ ಓಬೇದೆದೋಮ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್
ಇವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 19 ಾಯಕ ಾದ ಹೇ ಾನ್, ಆ ಾಫ್
ಮತು್ತ ಏ ಾನರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕಂಚಿನ ಾಳಗಳನು್ನ ಾರಿಸಿವವರು.
20 ಜೆಕಯರ್, ಅಜೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್,,
ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀ ಾಬ್, ಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಬೆ ಾಯ ಎಂಬುವವರು
ಾರಕ ಾ್ಥಯಿಯ ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನು್ನ ಾರಿಸುವವರು.

21 ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ, ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾದ
ಓಬೇದೆದೋಮ ಯೆಗೀಯೇಲರು ಅಹಜ್ಯ ಎಂಬವರು ಾಯಕ
ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ಮಂದರ ಾ್ಥಯಿಯ ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವವರನು್ನ
ನೆಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯುತ ಾಗಿ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುವ
ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಾಯಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಕೆನನ್ಯನು ಮಂಜೂಷಹೊತ್ತವರಿಗೆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದನು. 23 ಬೆರೆಕ್ಯ ಮತು್ತ ಎ ಾ ್ಕನ ಇವರು
ಮಂಜೂಷದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು. 24 ಶೆಬನ್ಯ, ೕ ಾಫಾಟ್,
ನೆತನೇಲ್, ಅ ಾಸೈ, ಜೆಕಯರ್, ಬೆ ಾಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್
ಎಂಬ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ದೇವ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವರು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯ
ಎಂಬುವವರು ಮಂಜೂಷದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.

25 ಾವೀದನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ
ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ತರುತಿ್ತರು ಾಗ,
26ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ದೇವರ ಸ ಾಯ ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು. 27 ಾವೀದನೂ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಮತು್ತ ಾದ್ಯನುಡಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೂ,
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ಹೊರುವವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದ ಕೆನನ್ಯನೂ ನೂಲಿನ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಾವೀದನು ಇದರ ಹೊರ ಾಗಿ ಾರಿನ
ಏ ೕದನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 28 ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಆನಂದ ೕಷಣೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕೊಂಬು ಮತು್ತ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ,
ಾಳ, ತಂತಿ ಾದ್ಯಗಳ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಾಳ ಾಕು ಾ್ತ ಕಿನ್ನರಿ
ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದರು. 29 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಂಜೂಷವು ಾವೀದನ ನಗರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ೌಲನಮಗ ಾದ
ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿನೋಡಿ ಾವೀದನು ಜಿಗಿಯು ಾ್ತ,
ಕುಣಿಯು ಾ್ತ, ನೃತ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದಳು.

16
1 ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದು ಾವೀದನು

ಅದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿದ್ದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟ ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2 ಆ ಯಜ್ಞಗಳು, ಹೋಮಗಳು ಸಮಪರ್ಣೆ ಾದ
ನಂತರ ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 3 ಾಗೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷ ಾಗು
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು ತುಂಡು ಬೇಯಿಸಿದ
ಾಂಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಹಣಿ್ಣನ ಒಂದು ಗೊಂಚಲನೂ್ನ

ಕೊಡಿಸಿದನು.
ಮಂಜೂಷದಮುಂದೆ ಾಡಿದ ಕೀತರ್ನೆ

4 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ದೇವ ಾಧನೆ
ನಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾವೀದನು ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವುದೂ, ಾಡಿ ಹರಸುವುದೂ ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿತು್ತ.
5 ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಾಫನು ಪ್ರ ಾನನು. ಜೆಕಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು.
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ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀ ಾ ೕತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಮತಿ್ತತ್ಯ,
ಎಲೀ ಾಬ್, ಬೆ ಾಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್, ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಇವರು
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ ದ ಾದ ಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವವರು,
ಆ ಾಫನು ಕೈ ಾಳ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸ ಾಯಿತು. 6 ಬೆ ಾಯ,
ಯೆಹಜೀಯೇಲ್ ಎಂಬ ಾಜಕರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯವೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಕ ಾದರು. 7 ಾವೀದನು ಆ ಾಫನನೂ್ನ, ಅವನ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ ಕೀತಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ದಲು
ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
8 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ. ಆತನ ಾಮದ

ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ. ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

9 ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಭಜಿಸಿರಿ; ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ಯನಿಸಿರಿ.

10 ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರ ಹೃದಯವು ನಿತ್ಯವೂ ಅಪೇ ಸಿ
ಹಷಿರ್ಸಲಿ.

11ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ; ನಿತ್ಯವೂ
ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇ ಸಿರಿ.

12 ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ* ಸಂತತಿಯವರೇ, ಆತನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ, ಆತನ ಅದು್ಭತ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ,

13ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ, ಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.
14ಯೆಹೋವನೆಂ ಾತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು

ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಇವೆ.

* 16:12 16:12 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಅಥ ಾ ಅಬ್ರ ಾಮನ.
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15 ಆತನು ಾವಿ ಾರು ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಇರುವಂತೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.

16 ಆತನು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಇ ಾಕನಿ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ

ಭರವಸೆ ನೀಡಿದನು.
17 ಅದು ಾಜ ಾಸನದಂತಿರುವುದು ಎಂದು ಾಕೋಬನಿಗೂ

ಾಶ್ವತ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಿರುವುದೆಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಾತುಕೊಟ್ಟನು.

18 ನೀವು ಇನೂ್ನ ಬಹು ಜನರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳು
ಆಗಿರು ಾಗಲೇ

19 ಆತನು, ‘ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದನು.

20 ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ ಾಜ್ಯದಿಂದ ಾಜ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ

21 ಅವರಿಗೆ ಾರಿಂದಲೂ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಲಿ, ಅ ಾಯ ಾಗಲಿ
ಆಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನನು್ನ
ಗದರಿಸಿ,

22 ‘ ಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವರನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾರದು. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ
ಾವ ಕೇಡನು್ನ ಾಡ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಎ ಾ್ಲ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಾರಿಹೇಳಿರಿ.

24 ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಘನತೆಯನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ
ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

25 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಬಹಳ ಾಗಿ ಸು್ತತಿಗೆ ಾತ್ರನು
ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಎ ಾ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಅದು್ಭತ ಾದವನು.
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26 ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಬರೀ ಬೊಂಬೆಗಳೇ.
ಯೆಹೋವ ಾದರೋ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು.

27ಆತನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನ ಮಹಿಮೆಗಳುಆತನ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆ, ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರಗಳು, ಸಂತೋಷಗಳೂಇರುತ್ತವೆ.

28 ಭೂಜ ಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರ ಾವಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ
ಯೆಹೋವನವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

29 ಯೆಹೋವನ ಾಮಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಘನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಾಣಿಕೆ ಸಹಿತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವೆಂಬ
ಭೂಷಣದೊಡನೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ.

30 ಎ ಾ್ಲ ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೇ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಾ ಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ. ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರುವುದು,
ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ,

31 ಗಗನಮಂಡಲವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ; ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ಯೆಹೋವನು ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

32 ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವನೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ
ೕಷಿಸಲಿ.

33 ಹೊಲಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಪೈರುಗಳೂ ಉ ಾ್ಲಸಿಸಲಿ; ಮತು್ತ ವನದ
ಮರಗಳುಉ ಾ್ಸಹ ಧ ್ವನಿ ಾಡಲಿ.

34 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

35 ನಮ್ಮ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು;
ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು; ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಮವನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುವೆವು; ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆವು
ಅನಿ್ನರಿ.



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 16:36 liv 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 16:43

36 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ”ಎಂದು
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಾಡಿ ಾಗ ಸವರ್ಜನರೂ
ಆಮೆನ್ಎಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ಮತು್ತ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಆ ಾಧನೆ
37 ಾವೀದನುಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಮಂಜೂಷದಮುಂದೆ

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ಾಧನೆ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾಫನನೂ್ನ, ಅವನ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಾಗಿಲನು್ನ ಾಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ, 38 ಯೆದುತೂನನ
ಮಗ ಾದ ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಇವರನು್ನ,
ಅವರ ಆರುವತೆ್ತಂಟು ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿದನು.
39 ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 40 ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾ್ರತಃ ಾಲ ಮತು್ತ
ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿಧಿತ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇ ಾಯಿತು.
41 ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ, ಆತನ ಾಶ್ವತ ಾದ
ಕೃಪೆಗೋಸ ್ಕರ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೇ ಾನ್,ಯೆದುತೂನಮತು್ತ ಹೆಸರು
ಹೆಸ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಇದ್ದರು. 42ಹೇ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಯೆದುತೂನರ ಹತಿ್ತರ ಾದ್ಯ ಾರರಿ ಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿ, ಾಳ ದ ಾದ
ಾದ್ಯಗಳೂಮತು್ತ ದೇವಕೀತರ್ ಾ ಾಹಿತ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಯೆದುತೂನನ
ಮಕ್ಕಳು ಾ್ವರ ಾಲಕ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

43 ತರು ಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೋದನು.

17
ದೇವರು ಾವೀದನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ
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1 ಾವೀದನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಂದು ದಿನ
ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನನನು್ನ ಬರಲು ಹೇಳಿ, “ನೋಡು,
ಾನು ದೇವ ಾರುಮರದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷ ಾದರೋ ಬಟೆ್ಟಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಾ ಾನನು
ಾವೀದನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದಂತೆ ಾಡು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

3 ಅದೇ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾ ಾನನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
4 “ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನಗೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 5 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.
6 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ
ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನನಿ್ನಂದ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾವ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾ್ನದರೂ ನೀವು ನನಗೋಸ ್ಕರ
ದೇವ ಾರುಮರದ ಮನೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನೋ
ಎಂಬು ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಅನು್ನ ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು.

7 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಡವಿಯಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 8 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಲೋಕದ ಮ ಾಪುರುಷರ ಹೆಸರಿನಂತೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. 9 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾವ ಭಯವೂ
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ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವರು. 10 ಪೂವರ್ ಾಲದಲೂ್ಲ, ಾನು
ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ
ಾಲದಿಂದೀಚೆಗೆ ದುಷ್ಟರು ಅವರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡುವೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು ಎಂದು ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿನ್ನ ಆಯು ಾ್ಕಲವು
ಮುಗಿದು ನೀನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು.
12ಅವನು ನನ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಾನು ಅವನ
ಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 13 ಾನು ಅವನಿಗೆ
ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು, ಅವನು ನನಗೆ ಮಗ ಾಗಿರುವನು. ನನ್ನ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವನಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿದ ಾಗೆ
ಅವನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ನನ್ನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸ ಾ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವನ ಸಿಂ ಾಸನವು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂಬುದೇ. 15 ಾ ಾನನು ತನಗುಂಟಾದ
ದಶರ್ನದಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
16 ಆಗ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಈ ಪದವಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದ,
ಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು? 17 ದೇವರೇ, ಇದು
ಾಲದೆಂದೆಣಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮುಂಬರುವ ಸಂ ಾನದ
ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿರುವೆ. ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದಿ್ದೕ. 18 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲ. ಅವನು ತನಗುಂಟಾದ ಘನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಇನೆ್ನೕನು
ಹೇ ಾನು. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲಿ ಾಗಿಯೂ,



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 17:20 lvii 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 17:27

ನಿನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ,
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ. 20 ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿಶ್ಚಯ. 21 ನಿನ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ಜ ಾಂಗವು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾವುದಿರುತ್ತದೆ? ದೇವ ಾದ ನೀನೇ ಚಿತೆಯಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿ, ಸ್ವಪ್ರಜೆ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿ. ಭಯಂಕರ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಿ. ನೀನು
ಐಗುಪ್ತರ ಕೈ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರ ಸಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ. 22 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಸ ಾ ಾಲವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿದಿ್ದ. 23ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯನೂ್ನ ಕುರಿತು ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಶ್ವತಪಡಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸು. ಅದು ಸ ಾ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿರಲಿ.

24 ಜನರು ‘ಸೇ ಾಧೀಶ್ವರ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರೂ, ಶರಣನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವೀದನ
ಮನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಾಮವನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಲಿ. 25 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು’
ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು. 26 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಈ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿದ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
27 ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಅದನು್ನ
ಸ ಾ ಾಲವೂ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ
ಾಡಿದಿ್ದೕ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅದನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಿ್ದೕ.

ಅದು ನಿತ್ಯವೂ ೌ ಾಗ ್ಯದಿಂದಿರುವುದು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
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ಾವೀದನು ಾಧಿಸಿದ ದಿಗಿ್ವಜಯಗಳು
1 ಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ, ಅವರನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರು ಾವೀದನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿ

ಕಪ್ಪಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು.
3 ಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ

ತನ್ನ ಾಜಾ್ಯಧಿ ಾರವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಚೋಬದ
ಅರಸ ಾದ ಹದರೆಜರನನು್ನ ಹ ಾತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು.
4 ಾವೀದನು ಅವನ ಾವಿರ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಾವಿರ
ಾಹುತರನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು,
ನೂರು ಕುದುರೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ
ನರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. 5 ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಚೋಬದ
ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜರನನು್ನ ರ ಸಲು ಬಂ ಾಗ ಾವೀದನು
ಅವರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದಮಸ್ಕದ ಅ ಾಮ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅವನ ಸೇವಕ ಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡುವವ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ವಿಜಯ ದೊರಕಿತು. 7 ಾವೀದನು
ಹದರೆಜರನ ಸೇವಕರಿಗಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ ಗು ಾಣಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾವೀದನು ಹದರೆಜರನಟಿಭತ್ಮತು್ತ ಕೂನ್ಎಂಬಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಬಹಳ ಾಮ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಸೊಲೊ ೕನನು
ಆ ಾಮ್ರದಿಂದ ಕಂಚಿನ ಕಡಲೆಂಬ ಾತೆ್ರಯನೂ್ನ, ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಇದೇ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.
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9 ಾವೀದನು ಚೋಬದ ಅರಸ ಾದ ಹದದೆಜರನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಹ ಾತಿನ ಅರಸ ಾದ ತೋವಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. 10ತೋವಿಗೂಹದರೆಜನಿಗೂವಿರೋಧವಿತು್ತ. ಾವೀದನು
ಹದದೆಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ತೋವು ಾವೀದನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಾರೈಸುವುದಕೂ್ಕ ತನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಹದೋ ಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಬರು ಾಗ
ಾವೀದನಿಗೋಸ ್ಕರ ವಿಧವಿಧ ಾದ ಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರಗಳ
ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದನು. 11 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಎದೋಮ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು,ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರುಮತು್ತ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಎಂಬೀ ಸುತ್ತಲಿನಜ ಾಂಗಗಳಿಂದವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

12 ಇದಲ್ಲದೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯು ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಎದೋಮ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
13 ಾವೀದನು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಾವಲುದಂಡುಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು.
ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವೀದನ ಾಸ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಜಯದೊರಕಿತು.

ಾವೀದನ ಸರ ಾರರು
14 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರ ಅರಸ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ

ಧಮರ್ತಪ್ಪದೆ ನೀತಿ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯದಿಂದ ಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
15ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಅವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಅಹೀಲೂದನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾಫಾಟನು ಮಂತಿ್ರಯೂ
ಆಗಿದ್ದರು. 16 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಮಗ ಾದಎ ಾ್ಯ ಾರನೂಅವನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
ಶವ್ಷನು ಲೇಖಕನು. 17ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗ ಾದ ಬೆ ಾಯನು,
ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಾವಲುದಂಡುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾದನು.
ಾವೀದನಮಕ್ಕಳು ಅರಸನ ಒಡೊ್ಡೕಲಗದಲಿ್ಲ *ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದರು.

* 18:17 18:17ಅಥ ಾ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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19
ಾವೀದನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

1ಇ ಾದನಂತರಅ ್ಮೕನಿಯರಅರಸ ಾದ ಾ ಾಷನು ಸತ್ತನು.
ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ ಮಗನು ಅರಸ ಾದನು. 2 ಾವೀದನು,
“ ಾ ಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾನೂ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಾನೂನನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡು
ಪಿತೃಶೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಾನೂನನನು್ನ
ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
3 ಆಗ ಅ ್ಮೕನ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಾನೂನನಿಗೆ, “ ಾವೀದನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕ ೕ?
ಅವನ ಆಳುಗಳು ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದುದರಿಂದ ಾನೂನನು ಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ,
ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ, ಅವರ ಸೊಂಟದ ಕೆಳ ಾಗದ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5 ಅವರು ಹೋಗಿ ಈ
ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಅವ ಾನಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಳುಗಳ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ, “ನಿಮ್ಮ
ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವುಯೆರಿಕೋವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಅನಂತರ ಬನಿ್ನರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

ಾವೀದನಯುದ್ಧಭಟರ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳು
6 ಾವು ಾವೀದನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದೆವೆಂದು ಾನೂನನೂ ಮತು್ತ

ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ತಿಳಿದು ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್
ಸೀಮೆಯಿಂದಲೂ, ಾಕದಿಂದಲೂ, ಚೋ ಾ ಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ
ರಥಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನು್ನ ತರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾವಿರ ತ ಾಂತು
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 7 ಆಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ
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ರಥಬಲದವರೂ, ಾಕದ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ದಂ ಾಳುಗಳು
ಬಂದು ಅವರ ಸ ಾಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮೇದೆಬ ಊರಿನ ಮುಂದೆ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೂಡಿಬಂದರು. 8ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ
ಅವನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಶೂರಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
9 ಕೂಡಲೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಊರ ಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದ ಅರಸರು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿ ಮೈ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 10 ೕ ಾಬನು ತನ್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭ ಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಅವರನು್ನ ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಉಳಿದ
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ,
12 “ಅ ಾಮ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಾ, ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 13 ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೋಸ ್ಕರವೂ, ನಮ್ಮ
ೌರುಷವನು್ನ ತೋರಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸರಿ ಾಣುವ
ಾಗೆ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14 ೕ ಾಬನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ ಅ ಾಮ್ಯರು
ಓಡಿಹೋದರು. 15 ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರು
ಕಂಡು ಅವರೂ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ಅಬೆ್ಷ ೖಯ ಎದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ೕ ಾಬನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

16 ಅ ಾಮ್ಯರಿಗೆ ಾವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಅಪಜಯ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ ಅವರು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ಾಮ್ಯರನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹದರೆಜರನ
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ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಶೋಫಕನು ಅವರ ಾಯಕ ಾದನು. 17 ಈ
ಸುದಿ್ದಯು ಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ, ಅ ಾಮ್ಯರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡುವುದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ವೂ್ಯಹ
ಕಟಿ್ಟದನು. 18ಅ ಾಮ್ಯರುಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂ ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮುಂದೆ
ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು. ಾವೀದನು ಅ ಾಮ್ಯರ ಏಳು ಾವಿರ
ರಥಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ, ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರ ಾ ಾಳುಗಳನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಶೋಫಕನನೂ್ನ
ಕೊಂದನು. 19 ಹದರೆಜರನ ಾಸರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ
ಕೈ ಾಗದೆಂದು ತಿಳಿದು ಾವೀದನೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನ ಾಸ ಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅ ಾಮ್ಯರು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಾಡಲಿ್ಲಲ್ಲ.

20
ಾವೀದನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ

1ಮರುವಷರ್ ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಡುವ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬನು ಬಲ ಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಮುನ್ನಡೆಸಿ,ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಬ್ಬಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿದನು. ಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದನು. ೕ ಾಬನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
2 ಾವೀದನು ಮ ಾ್ಕಮ್ ಮೂತಿರ್ಯ ತಲೆಯಮೇಲಿದ್ದ ಬಂ ಾರದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದು ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ತೊ ಾ
ತೂಕದು್ದ. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಾವೀದನು
ತನ್ನ ಶಿರಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ
ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 3ಊರಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಗರಗಸ, ಗುದ್ದಲಿ, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೂ ಇದೇ
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ಗತಿ ಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಸವರ್ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ

4 ಅನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
ಆಗ ಹುಷ ಊರಿನವ ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬುವವನು ರೆಫಾಯ ಾದ
ಸಿಪೆ್ಪ ೖ ಎಂಬುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದರು.
5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆ ಾಗ ಾಯೀರನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಹ ಾನನು ಗಿತಿ್ತೕಯ ಾದ ಗೊ ಾ್ಯತನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಲಹಿ್ಮೕಯನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಲಹಿ್ಮೕಯನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು
ನೇ ಾರರ ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಾತ್ರವಿತು್ತ.

6 ಮತೊ್ತಂದು ಾರಿ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳಿಗೆ ಆ ಾರು
ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನೂ ರೆಫಾಯನು. 7ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿ ಾಗ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ೕ ಾ ಾನನು
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 8ಗತ್ಊರಿನವ ಾದಈರೆಫಾಯರು
ಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ಹತ ಾದರು.

21
ಾವೀದನು ಾಡಿಸಿದ ಜನಗಣತಿ

1 ಸೈ ಾನನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎದು್ದ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಜನಗಣತಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾವೀದನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.
2 ಾವೀದನು ೕ ಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದು,
“ನನಗೆ ಜನರ ಲೆಕ್ಕ ಗೊ ಾ್ತಗುವ ಾಗೆ ನೀವು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಾನ್
ಊರಿನವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ೕ ಾಬನು, “ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನೇ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಾಸರಷೆ್ಟ.
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ಒಡೆಯನು ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಅಪೇ ಸುವುದೇನು? ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಅಪ ಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡುವುದೇಕೆ” ಎಂದನು. 4 ಆದರೆ ಅರಸನು
ೕ ಾಬನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತನ್ನ ಾತನೆ್ನೕ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು

ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 5 ೕ ಾಬನು ಾವೀದನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗತಕ್ಕ ಸೈನಿಕರು ಹನೊ್ನಂದು ಲಕ್ಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ. 6 ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯು ೕ ಾಬನಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಲೇವಿ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳವರ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಾವೀದನ ಾಪಕೆ್ಕ ಶಿ
7 ಜನಗಣತಿ ಾಡಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ

ಆತನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಾಧಿಸಿದನು. 8 ಆಗ ಾವೀದನು,
“ ಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ ಾಪಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು
ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 9ಯೆಹೋವನು ಾವೀದನ ದಶಿರ್ ಾದ
ಾದನಿಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನ ಾ್ತನೆ, “ ಾನು
ಮೂರು ವಿಧ ಾದ ಶಿ ಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನು್ನ ನಿನ್ನಮೇಲೆಬರ ಾಡಬೇಕೋಆರಿಸಿಕೋಎಂಬು ಾಗಿ
ಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದನು. 11ಆಗ ಾದನು ಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 12 ‘ಮೂರು
ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಬರ ಾಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲವೆ ನೀನು
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿ ಾಗುವುದು
ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮಸ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂ ಾರದೂತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ
ೕರ ಾ್ಯಧಿಯ ರೂಪ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಬೇಕೋ,

ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ’ ಎಂಬುದೇ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು
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ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಾವೀದನು
ಾದನಿಗೆ, “ ಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕನೆ. ಮನುಷ ್ಯರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದು ಮೇಲು.
ಆತನು ಕೃ ಾಪೂಣರ್ನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಸತ್ತರು.
15 ದೇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೂತನು ಾಶಪಡಿಸುವುದಕಿ್ಕ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಆ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ ಾ್ಚ ಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸಂ ಾರ ದೂತನಿಗೆ, “ ಾಕು ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಹಿಂದೆಗೆ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 16 ಾವೀದನು
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳ ನಡುವೆ
ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ, ಚಾಚಿದ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತಯಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂ ಾಗ ಅವನೂ, ಹಿರಿಯರೂ
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು. 17 ಮತು್ತ
ಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದವನು
ಾನಲ್ಲ ೕ. ಮ ಾ ಾಪ ಾಡಿದವನು ಾನೇ. ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ
ಈ ಜನರು ಏನು ಾಡಿ ಾ್ದರೆ? ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ
ಹಸ್ತವು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರದೆ
ನನಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

ಾವೀದನುಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದು್ದ
18 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾದನಿಗೆ, “ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ

ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 19 ಾವೀದನು ಾದನ
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ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ತನ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಹೊರಟನು. 20 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯನು್ನ ತುಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒ ಾರ್ನನು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದನು. ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವನ ಾಲು ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 21 ಾವೀದನು
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಒ ಾರ್ನನು ಕಂಡು ಕಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದನು. 22 ಾವೀದನು
ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡು, ಾ್ಯಧಿಯು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಾನು
ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪೂಣರ್ಕ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ ಒ ಾರ್ನನು ಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಅರಸನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞ ಾಡೋಣ ಾಗಲಿ. ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಹೋರಿಗಳೂ, ೌದೆಗೆ
ಹಂತೀಕುಂಟೆಗಳೂ, ನೈವೇದ್ಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಗೋದಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಅರಸ ಾದ
ಾವೀದನು ಒ ಾರ್ನನಿಗೆ “ ಾಗಲ್ಲ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಪೂಣರ್
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದನು್ನ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಾವೀದನು ಆ ಭೂಮಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವನಿಗೆ
ಆರುನೂರು ಶೆಕಲ್ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 26 ಅಲಿ್ಲ ಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಆತನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ರೆಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ, ಆ ಾಶದಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ

ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, 27 ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕೆಂದು
ದೂತನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.



1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 21:28 lxvii 1ಪೂವರ್ ಾಲವೃ ಾ್ತಂತ 22:5

ಾವೀದನು ದೇ ಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದು್ದ
28 ೕಶೆಯು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ

ಗು ಾರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದವು. 29 ಆದರೂ ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನ ಕತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿ ದೇವದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆ,
ಯೆಬೂಸಿಯ ಾದ ಒ ಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲಯೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 30 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸದುತ್ತರ ದೊರಕಿತು.

22
1 ಆಗ ಾವೀದನು, “ಇದೇ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ.

ಇದೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ದೇ ಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಡಿದ ಸಿದ್ಧತೆ

2 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಾಪಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ದೇ ಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಾ್ಕಗಿ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು ಾ್ವರಗಳ
ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಳೆಗಳನೂ್ನ,
ಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಕಬಿ್ಬಣಗಳನೂ್ನ, 4ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ್ದಷು್ಟ
ಾಮ್ರವನೂ್ನ, ಎಣಿಸ ಾರದಷು್ಟ ದೇವ ಾರುಮರಗಳನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಚೀದೋನ್ಯರು ಮತು್ತ ತೂಯರ್ರೂ ಅವನಿಗೆ
ದೇವ ಾರುಮರಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 5 ಾವೀದನು
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಎಳೆ
ಾ್ರಯದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸತಕ್ಕ ಆಲಯದ
ಕೀತಿರ್ಯು ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಘನತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಬೇ ಾದರೆ
ಅದು ಅಧಿಕ ಶೋ ಾಯ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ
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ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಎ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
6 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ

ಕರೆಯಿಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆಆ ಾಪಿಸಿದನು. 7 ಾವೀದನು
ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಾಡಿದೆ್ದನು.
8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದವನೂ, ಮ ಾ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದವನೂ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ.
ನೀನು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 9 ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು
ಹುಟು್ಟವನು, ಅವನು ಸ ಾ ಾನ ಪುರುಷ ಾಗಿರುವನು. ಾನು
ಅವನ ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವನಿಗೆ ಸೊಲೊ ೕನನೆಂಬ
ಹೆಸರಿರುವುದು. ಅವನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಸ ಾ ಾನವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ೌ ಾಗ ್ಯವನೂ್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು. 10 ಅವನೇ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಅವನು ನನಗೆ
ಮಗ ಾಗಿರುವನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಜ್ಯಸಿಂ ಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರ ಾಗಿ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು’. 11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು
ಸಫಲ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ನೀನು ದೇ ಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವಂತೆಯೂ ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. 12 ನೀನು ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನು
ನಿನಗೆ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಲಿ. 13 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
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ನೀನು ಕೈಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಸಫಲ ಾಗುವಿ. ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು,
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. 14 ಇಗೋ,
ಾನು ಬಹು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತ ಾಂತು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ತ ಾಂತು
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕಲು್ಲ
ಮತು್ತ ಮರಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಇದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರೂ, ಶಿಲಿ್ಪಗಳೂ, 16 ಬಡಗಿಗಳೂ, ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣಗಳ ಎ ಾ್ಲ ತರಹದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಜಾಣರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಎಣಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎದು್ದ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ನೆರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. ಆತನು ಈ
ದೇಶದ ಮೂಲನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ. ದೇಶವು
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು
ನೋಡಿರಿ. 19 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸಿರಿ. ಏಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ದೇ ಾ ಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಾಮಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಇಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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23
ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು

1 ಾವೀದನು ವ ೕವೃದ್ಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನದ ಕೊನೆಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಾಜಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು.

3 ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಮೂವತೆ್ತಂಟು ಾವಿರ ಾಗಿತು್ತ.
4 ಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆರು ಾವಿರ
ಜನರನು್ನ, 5 ಾ್ವರ ಾಲಕರ ಾ್ನಗಿ, ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ
ಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಾದ್ಯಗಳಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಭಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ಾವೀದನು ಲೇವಿಯ ಸಂ ಾನದವ ಾದ

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯರು ಇವರನು್ನ ವಿವಿಧ
ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಿದನು.
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು

7 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷರು ಲ ಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ
ಎಂಬುವರು. 8 ಲ ಾ್ದನನಿಗೆ ಪ್ರ ಾನ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಜೇ ಾಮ್ ಮತು್ತ ೕವೇಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
9 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಶೆಲೋ ೕತ್, ಹಜೀಯೇಲ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರು ಲ ಾ್ದನ್ಯರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರು.
10 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಯಹತ್, ಜೀನ, ಯೆಯೂಷ್ ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ
ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 11 ಯಹತನು ಪ್ರ ಾನನು, ಜೀಜನು
ಎರಡನೆಯವ ಾಗಿದ್ದನು, ಯೆಯೂಷ್, ಬೆರೀಯರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
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ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಾಗಿ
ವಗರ್ ಾಗಿಯೂ ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು.

ಕೆ ಾತ್ಯರು
12 ಕೆ ಾತನಿಗೆ ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ

ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 13ಅ ಾ್ರಮನ ಮಕ್ಕಳು
ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ೕಶೆ ಎಂಬುವವರು. ಆರೋನನು ಅವನ
ಸಂ ಾನದವರುಮ ಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾಲ
ಧೂಪ ಾಕುವವರೂ, ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವವರೂ, ಆತನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
14 ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆಯ ಸಂ ಾನದವರು ಾ ಾರಣ
ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 15 ೕಶೆಯ ಮಕ್ಕಳು
ಗೇಷೋರ್ಮ್ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್ ಎಂಬುವವರು. 16ಪ್ರ ಾನ ಾದ
ಶೆಬೂವೇಲನು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನು. 17 ಪ್ರ ಾನ ಾದ ರೆಹಬ್ಯ
ಎಲೀಯೆಜೆರನ ಮಗನು. ಎಲೀಯೆಜೆರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ರೆಹಬ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 18 ಪ್ರ ಾನ ಾದ
ಶೆಲೋ ೕತನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗ. 19 ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಯೆರೀಯನು ಪ್ರ ಾನನು, ಅಮಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು,
ಯಹಜೀಯೇಲನು ಮೂರನೆಯವನು, ಯೆಕ ಾ್ಮಮ್
ಾಲ್ಕನೆಯವನು. 20ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲಮೀಕನು ಪ್ರ ಾನನು,
ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಎರಡನೆಯವನು.

ಮೆ ಾರೀಯರು
21ಮೆ ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ ಎಂಬುವವರು.

ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಕ್ಕಳು ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಕೀಷ್. 22 ಎ ಾ್ಲಜಾರನು
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಾತ್ರ ಇದ್ದರು.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಕೀಷನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರು.
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23ಮೂಷೀಗೆಮಹಿ್ಲೕ,ಏದೆರ್ಮತು್ತಯೆರೇ ೕತ್ಎಂಬಮೂವರು
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

24 ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರ ಾರ
ಇವರೇ ಆ ಾ ಲೇವಿ ವಗರ್ಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರ ಾನರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕವ ಾಗಿದ್ದರು. 25 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, *ಆತನು ಸ ಾ ಾಲವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವ ಾದುದರಿಂದ, 26 ಲೇವಿಯರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಆತನ ಗು ಾರವನೂ್ನ, ಆ ಾಧ ಾ ಾಮಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ ಹೊರುವುದು
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಾವೀದನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಆ ವಿಧಿಸಿದನು.
27 ಾವೀದನ ಈ ಕಡೇ ಆ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
28 ಅವರು ಆರೋನ್ಯರ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ, ಅಂಗಳಗಳ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಾಡಿ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದೂ, 29 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದೂ,
ನೈವೇದ್ಯದ ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟ, ನೈವೇದ್ಯಕೆ ್ಕ ಬೇ ಾದ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ,
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟ,
ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ನೆನೆದ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದೂ,
ಸೇರು, ಅಳತೆಗೋಲುಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದೂ, 30 ಪ್ರತಿದಿನ
ಾ್ರತಃ ಾಲ ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಯಮಿತ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ

31 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅ ಾ ಾಸೆ್ಯ, ಜಾತೆ್ರ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಯುವ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದೂ

* 23:25 23:25ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಜನರು.
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ಇವೇ. 32 ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನ
ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಾಡತಕ್ಕ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು.

24
ಾಜಕರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು

1 ಆರೋನನ ಸಂ ಾನದವರೂ ವಗರ್ಗ ಾಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವರು. 2 ಾ ಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ
ಎಂಬುವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ ದಲೇ ಸತು್ತ
ಹೋದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ, ಈ ಾ ಾರನೂ ಾಜಕ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಾವೀದನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಸಂ ಾನದವ ಾದಚಾದೋಕನೂ, ಈ ಾ ಾರನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಾಜಕರನು್ನ ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ
ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿ ಾಗಿಸಿದರು. 4ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂ ಾನದ ಕುಟುಂಬ
ಪ್ರ ಾನರು ಈ ಾ ಾಯರ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚಂದು ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾನರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರ ಾರ ಹದಿ ಾರು
ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಈ ಾ ಾಯರ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಎಂಟು
ವಗರ್ಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿ, 5 ಈ ವಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಚೀಟು
ಾಕಿದರು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ
ಈ ಾ ಾರನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿ ಾ್ರಲಯದಅಧಿಪತಿಗಳು,
ದೈವಿಕ ಾಯರ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಭಯ
ಸಂ ಾನದವರು ಸ ಾನ ಾ್ಥನದವ ಾಗಿದ್ದರು. 6 ನೆತನೇಲನ
ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯನೆಂಬ ಲೇವಿಯ ಲೇಖಕನು ಅರಸನ
ಮುಂದೆಯೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಾಜಕ ಾದ ಚಾದೋಕ್,
ಎ ಾ್ಯ ಾರನ ಮಗ ಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್, ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರು ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಆ ವಗರ್ಗಳ
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ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಒಂದು ವಗರ್ದವ ಾದ ನಂತರ
ಈ ಾ ಾಯರ್ರ ಒಂದು ವಗರ್ದವರು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿ
ಎ ಾ್ಲ ವಗರ್ಗಳ ಸರದಿಯನು್ನ ಚೀಟಿನಿಂದಲೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿದರು.

7 ದಲನೆಯ ಚೀಟು ಯೆಹೋ ಾರೀಬನಿಗೆ,
ಎರಡನೆಯದು ಯೆ ಾಯನಿಗೆ, 8 ಮೂರನೆಯದು ಾರೀಮನಿಗೆ,
ಾಲ್ಕನೆಯದು ಸೆ ೕರೀಮನಿಗೆ, 9 ಐದನೆಯದು ಮಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
ಆರನೆಯದು ಮಿ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ, 10 ಏಳನೆಯದು ಹಕೊ್ಕೕಚನಿಗೆ,
ಎಂಟನೆಯದು ಅಬೀಯನಿಗೆ, 11 ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ಯೆಷೂವನಿಗೆ,
ಹತ್ತನೆಯದು ಶೆಕನ್ಯನಿಗೆ, 12 ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಎ ಾ್ಯಷೀಬನಿಗೆ,
ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು ಾಕೀಮನಿಗೆ, 13ಹದಿಮೂರನೆಯದುಹುಪ್ಪನಿಗೆ,
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯದು ಎಷೆ ಾಬನಿಗೆ, 14 ಹದಿನೈದನೆಯದು ಬಿಲ್ಗನಿಗೆ,
ಹದಿ ಾರನೆಯದು ಇಮೆ್ಮೕರನಿಗೆ, 15ಹದಿನೇಳನೆಯದು ಹೇಜೀರನಿಗೆ,
ಹದಿನೆಂಟನೆಯದು ಹಪಿ್ಪಚೆ್ಚೕಚನಿಗೆ, 16 ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯದು
ಪೆತಹ್ಯನಿಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದುಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ, 17ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯದು
ಾಕೀನನಿಗೆ, ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯದು ಾಮೂಲನಿಗೆ, 18 ಇಪ್ಪತ್ತ

ಮೂರನೆಯದು ದೆ ಾಯನಿಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯದು ಾಜ್ಯನಿಗೆ
ಬಿದಿ್ದತು. 19 ಆರೋನ್ಯರು ಈ ವಗರ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಲೇವಿಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಾದ ಆರೋನನ ಮು ಾಂತರ ಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಡೆಸತಕ್ಕದು್ದ.

ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರು
20 ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ. ಅ ಾ್ರಮನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ

ಶೂ ಾಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೆ್ದ ಾಹನು. 21 ರೆಹಬ್ಯನ
ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಇಷಿ್ಷೕಯನೂ, 22 ಇಚಾ್ಹರನ ಸಂ ಾನದ
ಶೆಲೋ ೕತನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಯಹತನೂ ಪ್ರ ಾನರು.
23 ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಯೆರೀಯನು ಪ್ರ ಾನನು,
ಅಮಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು, ಯಹಜೀಯೇಲನು,
ಮೂರನೆಯವನು ಮತು್ತ ಯೆಕ ಾ್ಮಮನು ಾಲ್ಕನೆಯವನು,
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24 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಮೀಕನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ
ಾಮೀರನೂ, 25ಮೀಕನ ತಮ್ಮ ಾದ ಇಷಿ್ಷೕಯನ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ
ಜೆಕಯರ್ನು ಪ್ರ ಾನರು. 26 ಮೆ ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ
ಮೂಷೀ ಎಂಬುವವರು. ಅವನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಾದ ಾಜ್ಯನ
ವಂಶದವನು ಬೆನೋ. 27ಮೆ ಾರೀಯ ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಾಜ್ಯ,
ಬೆನೋ, ಶೋಹಮ್, ಜಕೂ್ಕರ್ಮತು್ತ ಇಬಿ್ರೕ ಇವರೇ. 28ಮಹಿ್ಲೕಯನ
ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 29 ಕೀಷನಿಂದ
ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 30 ಮೂಷೀಯನ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ,
ಏದೆರ್ಮತು್ತ ಯೆರೀ ೕತ್ ಎಂಬುವವರು.

31 ಇವರೆ ಾ್ಲ ಲೇವಿ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ, ಕಿರಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಬಂಧುಗ ಾದ
ಆರೋನ್ಯರಂತೆ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದ ಚಾದೋಕ್ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್
ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬ
ಪ್ರ ಾನರ ಮುಂದೆಯೂ, ಚೀಟಿನಿಂದ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸರದಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

25
ದೇ ಾಲಯದ ಸಂಗೀತಮಂಡಳಿ

1 ಆಮೇಲೆ ಾವೀದನು ಮತು್ತ ಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದ
ಪ್ರ ಾನರು ಆ ಾಫ್ಯ, ಹೇ ಾನ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿದರು. ಇವರು ಕಿನ್ನರಿ,
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಾಳ, ಇವುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ, ಪ್ರ ಾದಿಸುತ್ತ,
ಾಯನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡತಕ್ಕ ಪುರುಷರ ಪಟಿ್ಟ,

2ಆ ಾಫ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಕೂ್ಕರ್, ೕಸೇಫ್, ನೆತನ್ಯ, ಅಶರೇಲ ಎಂಬವರು.
ಇವರು ಅರಮನೆಯ ಾಯಕ ಾದ ಆ ಾಫನ ಸ ಾಯಕರು.
3 ಯೆದುತೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೆದಲ್ಯ, ಚೆರೀ, ಯೆ ಾಯ, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಹಷಬ್ಯ,
ಮತಿ್ತತ್ಯ ಇವರೇ. ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸು ಾ್ತ ಪರವಶ ಾಗಿಯೆಹೋವನ
ಕೀತರ್ನೆ ಾಡುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಯೆದುತೂನ್ಯನಿಗೆ ಈ
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ಆರು ಜನರೂ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. 4 ಹೇ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬುಕಿ್ಕೕಯ,
ಮತ್ತನ್ಯ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಶೆಬೂವೇಲ್, ಯೆರೀ ೕತ್, ಹನನ್ಯ,
ಹ ಾನೀ, ಎಲೀ ಾತ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತ, ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರ್, ಷೆ್ಬ ಾಷ,
ಮಲೊ್ಲೕತಿ, ಹೋತೀರ್ ಮತು್ತ ಮಹಜೀ ೕತ್. 5 ಇವರೆಲ್ಲರು
ಅರಸನ ದಶಿರ್ ಾದ ಹೇ ಾನನಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು ಹೇ ಾನನಿಗೆ,
“ನೀನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವ ಾಗೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಮೂರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. 6 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಾಧನೆ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ ಇವುಗಳಿಂದ
ಾಯನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಾಫ ಯೆದುತೂನ್ ಹೇ ಾನರು
ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಕಲಿತ ಇವರ ಸಹೋದರರು ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತೆ್ತಂಟು ಜನರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾಯಕ ಪ್ರವೀಣ ಾಗಿದ್ದರು.

8 ಇವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಗುರುಶಿಷ ್ಯರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಚೀಟಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇ ಾ ಕ್ರಮವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
9ಚೀಟಿನ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ,
ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಆ ಾಫ್ಯ ಾದ ೕಸೇಫನು.

ಎರಡನೆಯವನು ಗೆದಲ್ಯ. ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ, ಮಕ್ಕಳು
ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

10 ಮೂರನೆಯವನು ಜಕೂ್ಕರ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

11 ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಇಚಿ್ರೕ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

12 ಐದನೆಯವನು ನೆತನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
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13ಆರನೆಯವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ. ಇವನೂ,ಇವನಸಹೋದರರೂಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

14 ಏಳನೇಯವನು ಯೆಸರೇಲ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

15 ಎಂಟನೆಯವನು ಯೆ ಾಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

16ಒಂಬತ್ತನೆಯದುಮತ್ತನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

17 ಹತ್ತನೆಯವನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

18 ಹನೊ್ನಂದನೆಯವನು ಅಜರೇಲ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

19 ಹನೆ್ನರಡನೆಯವನು ಹಷಬ್ಯ. ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

20 ಹದಿಮೂರನೆಯದು ಶೂ ಾಯೇಲ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

21 ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮತಿ್ತತ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

22 ಹದಿನೈದನೆಯವನು ಯೆರೆ ೕತ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

23 ಹದಿ ಾರನೆಯವನು ಹನನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

24 ಹದಿನೇಳನೆಯವನು ಷೆ್ಬ ಾಷ. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

25ಹದಿನೆಂಟನೆಯವನು ಹ ಾನೀ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

26 ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯವನು ಮಲೊ್ಲೕತಿ. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
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27 ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯವನು ಎಲೀ ಾತ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

28 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯವನು ಹೋತೀರ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

29 ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯವನು ಗಿದ್ದಲಿ್ತ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

30 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯವನು ಮಹಜೀ ೕತ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

31 ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲ ್ಕನೆಯವನು ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

26
ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರ ಾಲಕರು

1ದೇ ಾಲಯದ ಾ್ವರ ಾಲಕ ವಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ:
ಕೋರಹೀಯ ಾದ ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ಎಂಬವನು, ಕೊರೇಯನ ಮಗ

ಾಗೂ ಆ ಾಫನ ಮ್ಮಗ.
2 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಜೆಕೆಯರ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ,

ಎದೀಯಯೇಲನು ಎರಡನೆಯವನು, ಜೆಬೆದ್ಯನು
ಮೂರನೆಯವನು, ಯೆತಿ್ನಯೇಲನು ಾಲ್ಕನೆಯವನು.
3 ಏ ಾಮನು ಐದನೆಯವನು, ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು
ಆರನೆಯವನು, ಎಲೆ್ಯಹೋಯೇನೈ ಏಳನೆಯವನು.

4 ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಶೆ ಾಯನು ಚೊಚ್ಚಲನು,
ಯೆಹೋಜಾ ಾದನು ಎರಡನೆಯವನು. ೕ ಾಹನು
ಮೂರನೆಯವನು, ಾ ಾರನು ಾಲ್ಕನೆಯವನು,
ನೆತನೇಲನು ಐದನೆಯವನು, 5 ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನು
ಆರನೆಯವನು, ಇ ಾ್ಸ ಾರನು ಏಳನೆಯವನು,
ಪೆಯುಲೆ್ಲತೈಯು ಎಂಟನೆಯವನು. ಓಬೇದೆದೋಮನು
ದೇವರ ಆಶೀ ಾರ್ದಕೆ್ಕ ಾತ್ರ ಾಗಿದ್ದನಷೆ್ಟ. 6 ಅವನ
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ಮಗ ಾದ ಶೆ ಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರೂ
ಮ ಾಸಮಥರ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

7 ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕ, ರೆಫಾಯೇಲ್, ಓಬೇದ್ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಜ ಾದ್. ಇವರೂ ಬಹುಸಮಥರ್ ಾದ ಎಲೀಹು,
ಸೆಮಕ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಇವರ ಸಹೋದರರು. 8ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಓಬೇದೆದೋಮನ ಸಂ ಾನದವರು. ಇವರು, ಇವರ
ಮಕ್ಕಳು ಸಮಥರ್ರೂ, ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಗರೂ ಆಗಿದ್ದವರೂ.
ಇವರೂಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಕೂಡಿಅರವತೆ್ತರಡು ಜನರು.
9ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನಮಕ್ಕಳೂಮತು್ತ ಸಹೋದರರೂ ಹದಿನೆಂಟು
ಜನರು. ಇವರೂ ಸಮಥರ್ ಾಗಿದ್ದರು.

10 ಮೆ ಾರೀಯ ಾದ ಹೋಸನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರಲಿ್ಲ
ಶಿಮಿ್ರ ಎಂಬುವವನು ಪ್ರ ಾನ ಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನೆ್ನೕ ಪ್ರ ಾನನ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 11 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಎರಡನೆಯವನು, ಟೆಬಲ್ಯನು
ಮೂರನೆಯವನು,ಜೆಕಯರ್ನು ಾಲ್ಕನೆಯವನು. ಹೋಸನಮಕ್ಕಳು
ಸಹೋದರರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನರು. 12ಈ ಾ್ವರ ಾಲಕರ
ವಗರ್ಗಳು ಪ್ರ ಾನಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕುಲಬಂಧುಗಳಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರು. 13 ಅವರು
ಕನಿಷ್ಠ ಕುಟುಂಬವೆಂದೂ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಕುಟುಂಬವೆಂದೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡದೆ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾಯತಕ್ಕ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ಚೀಟಿನಿಂದಲೇ
ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 14 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಾವಲಿಗೆ ಚೀಟು
ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಬಹು ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಸಲಹೆ ಾರ ಾಗಿರುವ
ಅವನಮಗ ಾದ ಜೆಕೆಯರ್ನಹೆಸರಿಗೆಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಚೀಟು ಬಿದಿ್ದತು.
15ಓಬೇದೆದೋಮನಿಗೆದ ಣದ ಾಗಿಲು,ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೆಉ ಾ್ರಣ
ಮಂದಿರವೂ, 16 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಾಗಿಲೂ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಶಲೆ್ಲಕೆತ್ ಎಂಬ ಾಗಿಲು
ಚೀಟಿನಿಂದ ನೇಮಕ ಾದವು. ಶೆಲೆ್ಲಕೆತ್ ಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ. 17 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
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ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಾಗಿಲನು್ನ ಆರು ಜನರು, ದ ಣ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಜನರು, ಉ ಾ್ರಣ ಮಂದಿರದ ಎರಡು ಾಗಿಲನು್ನ
ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರು, 18 ಪಬರ್ರೆಂಬ ಕಟ್ಟಡವಿರುವ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ ಾರಿ
ಾಗಿಲನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಜನರು, ಪಬರ್ರನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು.

19 ಕೋರಹೀಯರ ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀಯರ ಾ್ವರ ಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು
ಇವೇ.
ದೇ ಾಲಯ ಭಂ ಾರದ ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ

ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
20 ಲೇವಿಯ ಾದ ಅಹೀಯನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವವರ

ಕುಲಬಂಧುಗಳೂ, ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರ, ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ
ಭಂ ಾರ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಗೇಷೋರ್ಮನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಲ ಾ್ದನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಲ ಾ್ದನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರ ಾನರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೀಯೇಲೀ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, 22 ಯೆಹೀಯೇಲ್ಯ ಾದ
ಜೇ ಾಮನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮ ಾದ ೕವೇಲನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಯುವವ ಾಗಿದ್ದರು.
23ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, 24ಇವರ
ಸಂ ಾನದವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮನಮಗನೂ ೕಶೆಯ ಮ್ಮಗನೂ
ಆಗಿರುವ ಶೆಬೂವೇಲನು ಭಂ ಾರಗಳನು್ನ ಾಯುವವರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. 25ಎಲೀಯೆಜೆರನಮಗ ರೆಹಬ್ಯ,
ರೆಹಬ್ಯನ ಮಗಯೆ ಾಯ
ಯೆ ಾಯನಮಗ ೕ ಾಮ
ೕ ಾಮನಮಗ ಜಿಕಿ್ರೕ

ಜಿಕಿ್ರೕಯನಮಗ ಶೆಲೋ ೕತನು.
26 ಶೆಲೋ ೕತನು ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ

ವಸು್ತಗಳ ಭಂ ಾರವನು್ನ ಾಯುವವರು. ಇವರು ಶೆಬೂವೇಲನ
ಗೋತ್ರಬಂಧುಗಳು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನೂ,
ಗೋತ್ರ ಪ್ರ ಾನರೂ ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳೂಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದರು. 27ಇವರುಯೆಹೋವನಆಲಯದ
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ವೃದಿ್ಧಗೋಸ ್ಕರ ತಮಗೆಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೊಳೆ್ಳಯಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು ಮುಡು ಾಗಿ ಇಟ್ಟರು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವ
ದಶಿರ್ ಾದ ಸಮುವೇಲನೂ, ಕೀಷನ ಮಗ ಾದ ೌಲನೂ, ನೇರನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ಚೆರೂಯಳ ಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಶೆಲೋ ೕತನಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ.

29 ಇಚಾ್ಹಯರ್ರಲಿ್ಲ ಕೆನನ್ಯನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ೌಕೀಕೋದೊ್ಯೕಗದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. 30 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಹಷಬ್ಯನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪಶಿ್ಚಮ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯ
ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾಜಕೀಯ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಮಥರ್ ಾದ ಅವರು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಜನರು. 31 ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಲವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಾ ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಜೇರಿನ ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಅವರ
ಗೋತ್ರದವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಈ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಯೆರೀಯನು ಪ್ರ ಾನನು. 32 ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರ ಾನರೂ
ಆದ ಅವನ ಗೋತ್ರಬಂಧುಗಳು ಎರಡು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಜನರು. ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು ರೂಬೇನ್, ಾದ್ ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲಗಳವರ ಮೇಲೆ ಇವರನೆ್ನೕ ದೈವಿಕ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಜಕೀಯ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.

27
ಸೈನಿಕರ ವಗರ್ಗಳು

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಪ್ರ ಾನರು, ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು,
ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅರಸನ ವಿಧವಿಧ ಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾಡಬೇ ಾದ ವಗರ್ಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿವರ:
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ವಷರ್ದ ಎ ಾ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಗರ್ದಂತೆ
ಸರದಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರು ಇದ್ದರು. 2 ಪೆರೆಚನ ಸಂ ಾನದವನೂ,
ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಾಷೊ ಾ್ಬಮನು ದಲನೆಯ
ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. 3 ಇವನು ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ.

4 ಅಹೋಹಿಯ ಾದ ದೋದೈಯು ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ವಗರ್ದ
ಾಯಕನು. ಆ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮಿಕೊ್ಲೕತನೆಂಬವನು ಾಯಕನು.
ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ. 5 ಾಜಕ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾದನ ಮಗನೂ ಪ್ರ ಾನನೂ ಆದ ಬೆ ಾಯನು
ಮೂರನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಾಲು ್ಕ ಾವಿರ ಜನರು. 6ಈ
ಬೆ ಾಯನು ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಯುದ್ಧವೀರನೂ
ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಅಮಿ್ಮೕಜಾ ಾದನು ಇದ್ದನು. 7 ೕ ಾಬನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಅ ಾಹೇಲನು. ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಜೆಬದ್ಯನು
ಾಲ್ಕನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ.
8 ಇಜಾ್ರಹ್ಯ ಾದ ಶಮೂ್ಹತನು ಐದನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು.
ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ. 9 ತೆಕೋವಿನ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗ ಾದ
ಈರ ಎಂಬುವನು ಆರನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಆರನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ. 10 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪೆಲೋನ್ಯ ಾದ
ಹೆಲೆಚನು ಏಳನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ.
11ಹುಷಊರಿನ ಜೆರಹೀಯ ಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈಯು ಎಂಟನೆಯ ವಗರ್ದ
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ಾಯಕನು. ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ
ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ. 12 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದ ಅನತೋತ್ಊರಿನವ ಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರನು ಒಂಬತ್ತನೆಯ
ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಒಂಬತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ
ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ. 13 ನೆಟೋಫ
ಊರಿನವ ಾದ ಜೆರಹೀಯ ಾದ ಮಹರೈಯು ಹತ್ತನೆಯ ವಗರ್ದ
ಾಯಕನು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ
ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ. 14 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಕುಲದ ಪಿ ಾ್ರತೋನ್ಯ ಾದ ಬೆ ಾಯನು ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಗರ್ದ
ಾಯಕನು. ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ
ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ. 15 ನೆಟೋಫ
ಊರಿನವ ಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ಹೆಲೆ್ದ ೖಯು
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಗರ್ದ ಾಯಕನು. ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪ ಾ್ತ ್ನಲು ್ಕ ಾವಿರ.

ಕುಲ ಪ್ರಭುಗಳು
16 ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲ ಪ್ರಭುಗಳು: ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಕಿ್ರೕಯ

ಮಗ ಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರನು; ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಕನ ಮಗ ಾದ
ಶೆಪಟ್ಯನು; 17 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಮುವೇಲನ ಮಗ ಾದ ಹಷಬ್ಯ;
ಆರೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕ್; 18ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಾವೀದನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಎಲೀಹು; ಇ ಾ್ಸ ಾಯರ್ರಲಿ್ಲ ಮೀ ಾಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಒಮಿ್ರ;
19 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಓಬದ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯ; ನಫಾ್ತಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅಜಿ್ರೕಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಯೆರೀ ೕತ್; 20 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅಜಜ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಹೊಷೇಯ; ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಪೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ ೕವೇಲ್; 21 ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ಯನ ಮಗ ಾದ ಇದೊ್ದೕ;
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನಮಗ ಾದಯಗಸೀಯೇಲ್; 22 ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಯೆರೋ ಾಮನಮಗ ಾದ ಅಜರೇಲನು ಇವರೇ.
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23 ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನೆಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನ
ಾವೀದನು ನಂಬಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 24ಚೆರೂಯಳಮಗ ಾದ ೕ ಾಬನು ಅವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮೇಲೆದೇವರ
ಕೋಪವುಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ಗೊಳಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಜನಗಣತಿಯು ಾವೀದನ ಾಜ್ಯದ ವೃ ಾ್ತಂತ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅರಸನ ಆಸಿ್ತಯಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು
25 ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಸೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿ

ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಾರೆಂದರೆ: ಅರಸನ ಭಂ ಾರಗಳ ಮೇಲೆ
ಅದೀಯೇಲನ ಮಗ ಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬುರುಜಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಇದ್ದ ಉ ಾ್ರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಾದ ೕ ಾ ಾನನು,
26 ಹೊಲಗಳನು್ನ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡುವ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲೂಬನ
ಮಗ ಾದ ಎಜಿ್ರೕ, 27 ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ಾ ಾ ಊರಿನ
ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರ ಾರಸದ ಉ ಾ್ರಣಗಳ
ಮೇಲೆ ಶಿಪಿ್ಮೕಯ ಾದ ಜಬಿ್ದೕ, 28 ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ತೋಪುಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅತಿ್ತಮರಗಳ ತೋಪುಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಗೆದೇ ಾ ಊರಿನವ ಾದ ಾ ಾ್ಹ ಾನ್ ಮತು್ತ
ಎಣೆ್ಣಯ ಉ ಾ್ರಣಗಳ ಮೇಲೆ ೕ ಾಷ್, 29 ಾರೋನಿನಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಾರೋನ್ಯ ಾದ ಶಿಟೆ್ರ ೖ, ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವ ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೆ್ಲ ೖಯ ಮಗ ಾದ ಾಫಾಟನು,
30 ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾದ ಓಬೀಲ್, ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಮೇರೊನೋತ್ಯ ಾದ ಯೆಹೆ್ದಯ, 31 ಆಡುಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಹಗಿ್ರೕಯ ಾದ ಾಜೀಜ್.
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32 ವಿವೇಕಿಯೂ, ಾಸ್ತ ್ರಜ್ಞನೂ ಆದ ೕ ಾ ಾನನೆಂಬ
ಾವೀದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು, ಮಂತಿ್ರಯೂ ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು ಾಜಪುತ್ರ ಾಲಕನೂ ಆಗಿದ್ದರು.
33 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅರಸನ ಮಂತಿ್ರಯೂ, ಅಕೀರ್ಯ ಾದ
ಹೂಷೈಯು ಅವನ ಮಿತ್ರ ಾಗಿದ್ದನು. 34 ಬೆ ಾಯನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋ ಾ ಾವನೂ, ಎ ಾ್ಯ ಾರನೂ, ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿಗ ಾದರು. ೕ ಾಬನು ಅರಸನ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.

28
ದೇ ಾಲಯದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಾವೀದನ ೕಜನೆ

1 ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಅರಸನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ವಗರ್ ಾಯಕರು, ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು,
ಶ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅರಸನ ದನಕುರಿ ದ ಾದ ಸಂಪತಿ್ತನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು, ಾಜಪುತ್ರ ಾಲಕರು, ಕಂಚುಕಿಗಳು,
ಯುದ್ಧವೀರರು ಾಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. 2 ಅವರು ಸೇರಿ ಬಂ ಾಗ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು
ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾದಪೀಠಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದುಮನಸು್ಸ ಾಡಿಅದ ಾ್ಕಗಿಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನು.
3 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಮ ಾಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಬಹಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವನು, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸ ಾ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ಾಜಕುಲ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿ, ಆ
ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
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ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 5 ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಅನೇಕ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಾಜ್ಯ ಸಿಂ ಾಸನ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಆತನು ನನಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೇ ನನ್ನ ಆಲಯವನೂ್ನ,
ಅದರ ಾ್ರ ಾರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು. ಅವನು ನನಗೆ
ಮಗ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಾಗಿರುವೆನು. 7 ಅವನು ಈಗಿನಂತೆ ಾ ಾಗಲೂ
ನನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವು ಾದರೆ ಅವನ
ಾಜ್ಯವನು್ನ ಸ ಾ ಾಲವೂ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.’

8 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ಾ್ಯನಿಸಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆ ಾದ ಸಮಸ್ತ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವು
ಸ ಾ ಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು.
9 ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನೇ, ನೀನಂತೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಮನಸ್ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸು. ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವವನೂ, ಎ ಾ್ಲ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪಗಳನು್ನ
ಬಲ್ಲವನೂ ಆಗಿರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ನೀನು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕುವು ಾದರೆ
ಆತನು ನಿನಗೆ ಸಿಕು ್ಕವನು. ಆತನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವನು. 10 ಆದುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು,
ಯೆಹೋವನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಪವಿ ಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡು”
ಎಂಬುದೇ.

ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ ದೇ ಾಲಯದ ನ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
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11 ತರು ಾಯ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ದೇ ಾಲಯದ ಮಂಟಪ, ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಭಂ ಾರಗಳು,
ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳು, ಒಳಗಣ ಕೋಣೆಗಳು, ಕೃ ಾಸನ ಮಂದಿರ
ಇವುಗಳ ನ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 12 ಇವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಅಂಗಳಗಳು, ಸುತ್ತಣ ಕೋಣೆಗಳು, ದೇ ಾಲಯದ ಭಂ ಾರಗಳು,
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ವಸು್ತಗಳು, ಭಂ ಾರಗಳು ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ,
13 ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಗರ್ಗಳು, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾಧನೆ, ಆ ಾಧನೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ಾಮಗಿ್ರಗಳು 14 ಇವುಗಳ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ೕಜನೆಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆ ಾಧನೆಯ ಆ ಾ ಆಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗ ಾಗಬೇ ಾದ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನುಗಳ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ತೂಕ, ಅಂದರೆ ಬಂ ಾರದ
ಹಣತೆಗಳಿರುವ ಬಂ ಾರದ ಪ್ರತಿ ಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ತೂಕ,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪ ೕಗ ಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮತು್ತ ಅದರ ಹಣತೆಗಳ ತೂಕ, 16ಮೀಸಲು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೇಜಿಗೆ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇ ಾದ ಬಂ ಾರದ ತೂಕ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಮೇಜುಗಳ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತೂಕ, 17 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ಮುಳು್ಳ ಬೋಗುಣಿ,
ಹೂಜಿಗಳ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಆ ಾ ಾತೆ್ರಗಳ ತೂಕ,
18 ಧೂಪವೇದಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇ ಾದ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತೂಕ
ಎಷೆ್ಟ ಾ್ಟಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ವಿವರಿಸಿ, ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ
ಬಂ ಾರದ ಕೆರೂಬಿ ಾಹನದ ನ ಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 19ಆ ನ ಯಲಿ್ಲ
ಸೂಚಿಸಿದಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳವಿವರ ಾದ ಾನವುತನಗೆಯೆಹೋವನು
ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಾ್ರಪ್ತ ಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಮೇಲೆ ಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ,
“ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕು, ಅಂಜಬೇಡ,
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ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು
ತೀರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಇಗೋ, ಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಗರ್ಗಳವರು
ದೇ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಜಾಣತನದಿಂದ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವರು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಾಗಿ

ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ಆ ಗೆ
ಒಳ ಾಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29
ದೇ ಾಲಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾಣಿಕೆಗಳು

1ತರು ಾಯಅರಸ ಾದ ಾವೀದನು, “ದೇವರು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಸೊಲೊ ೕನನನೆ್ನೕ ದೇ ಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಎಳೇ ಾ್ರಯದವನು. ಾಡತಕ್ಕ
ಕೆಲಸ ೕ ವಿಶೇಷ ಾದದು್ದ. ಕಟ್ಟತಕ ್ಕ ಮಂದಿರವು ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ. 2 ಾನು
ನನಿ್ನಂ ಾಗುವಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಬಂ ಾರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಬೇ ಾಗುವ ಬಂ ಾರ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಾಮ್ರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಬೇ ಾಗುವ ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾಗುವ ಮರ
ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನ, ಕೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವ ರತ್ನ,
ಕೆಂಪು ಹರಳು, ವಿಚಿತ್ರ ವಣರ್ದ ಕಲು್ಲ, ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಮಣಿ,
ಚಂದ್ರ ಾಂತಶಿಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ಪವಿ ಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ
ಮೇಲಣ ಅನು ಾಗದಿಂದ ಅದಕೊ್ಕಸ ್ಕರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ
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4 ಮೂರು ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ,
ಏಳು ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಆಲಯದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
5 ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗರು ಾಡಬಹು ಾದ ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ
ಾ ಾನುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೊತು್ತ ಉ ಾರಹಸ್ತದಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಣಿಕೆಯನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಗೆ
ಮನಸಿ್ಸದೆ ೕ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿ” ಎಂದು ನೆರೆದ
ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರ ಾನರೂ,ಸಹ ಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ,ಅರಸನಕೆಲಸದವರಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ,
ದೇ ಾಲಯದ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ 7 ಐದು ಾವಿರ
ತ ಾಂತು,* ಹತು್ತ ಾವಿರ ಪವನು ಬಂ ಾರವನೂ್ನ†, ಹತು್ತ
ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ‡, ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ತ ಾಂತು
ಾಮ್ರವನೂ್ನ,§ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತ ಾಂತು ಕಬಿ್ಬಣವನೂ್ನ* ಕೊಟ್ಟರು.

8 ರತ್ನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಭಂ ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಅವರು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನಿಗೂ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.

ಾವೀದನ ಾ್ರಥರ್ನೆ
10 ಅನಂತರ ಾವೀದನು ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
* 29:7 29:7 ಐದು ಾವಿರ ತ ಾಂತು, ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 188 ಟನ್ ಬಂ ಾರ.
† 29:7 29:7 ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಬಂ ಾರದ
ಾಣ್ಯಗಳು. ‡ 29:7 29:7 ಹತು್ತ ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು

375ಟನ್ಬೆಳಿ್ಳ. § 29:7 29:7ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ತ ಾಂತು ಾಮ್ರವನೂ್ನ,ಅಂದರೆ
ಸು ಾರು 675 ಟನ್ ಾಮ್ರ. * 29:7 29:7 ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತ ಾಂತು ಕಬಿ್ಬಣವನೂ್ನ
ಅಂದರೆ ಸು ಾರು 3,750 ಟನ್ ಕಬಿ್ಬಣ.
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ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೇ. ಯೆಹೋವನೇ, ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ. 11 ಯೆಹೋವನೇ, ಎ ಾ್ಲ ಮಹಿಮೆ,
ವೈಭವ, ಪ ಾಕ್ರಮ, ಪ್ರ ಾವ, ಪ್ರ ಾಪ, ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನವೆ.
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವದೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. ಯೆಹೋವನೇ ಾಜ್ಯವು
ನಿನ್ನದು. ನೀನು ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿ ಸವರ್ವನು್ನ ಆಳುವವ ಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
12 ಪ್ರ ಾವ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀನು
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರಿಯು. ಬಲಪ ಾಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ. ಎ ಾ್ಲ
ಮಹಿಮೆಗೂ, ಶಕಿ್ತಗೂ ನೀನೇ ಮೂಲನು. 13 ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ದೇವರೇ ಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡು ಾ್ತ, ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾವವುಳ್ಳ
ಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಾವು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ನಿನಗೆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಾ ಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಲಿ
ಸಮಥರ್ರಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು, ನೀನು
ಕೊಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟವು. 15 ಾವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಪರದೇಶಿಗಳೂ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರಂತೆ ಪ್ರ ಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಆಯು ಾ್ಕಲವು ನೆರಳಿನಂತಿದೆ. ನಮಗೆ ಾವ ನಿರೀ ಯೂ
ಇಲ್ಲ. 16 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಾಮಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಆಲಯ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಈ
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದವು. ಇವೆ ಾ್ಲ
ನಿನ್ನವೇ. 17ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೃದಯವನು್ನ ಶೋಧಿಸುವವನೂ,
ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತರನು್ನ ಮೆಚು್ಚವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.
ಾನಂತೂ ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ
ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೇ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆ ಎಂದು ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್
ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇಂ ಾಮನಸು್ಸ ಾ ಾಗಲೂಇರುವಂತೆ ಾಡು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
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19 ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ನಿನ್ನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಂತೆಯೂ, ಾನು ಾವ ಮಂದಿರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಇಷ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೋ ಆ ನಿನ್ನ ಮಂದಿರವನು್ನ ಅವನು
ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿ ತೀರಿಸುವಂತೆಯೂ ದಯ ಾಲಿಸು”
ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ತರು ಾಯ ಾವೀದನು ನೆರೆದ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ,
“ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು ಾ್ತ ತಲೆ ಾಗಿದೇವರಿಗೂಮತು್ತ ಅರಸನಿಗೂ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

21 ಮರುದಿನ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಆ ದಿನದ
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಾವಿರ ಟಗರುಗಳನೂ್ನ,
ಾವಿರ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿದರು. ಇವುಗ ಡನೆ
ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಮ ಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಸೊಲೊ ೕನನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ

22 ಜನರು ಾವೀದನ ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಪುನಃ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಾಜನ ಾ್ನಗಿಸಿವುದಕೂ್ಕ,
ಚಾದೋಕನನು್ನ ಾಜಕ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 23 ಅಂದಿನಿಂದ
ಸೊಲೊ ೕನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾವೀದನಿಗೆ ಬದಲು
ಅರಸ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ವೃದಿ್ಧ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂದನು. ಅರಸ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನಿಗೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವವ ಾದರು. 24 ಎ ಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳೂದಂಡಿನವರೂ ಅರಸ ಾದ ಾವೀದನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ
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ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದರು. 25 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವಂತೆ ಸೊಲೊ ೕನನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗಿಂತ
ದಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರ ವೈಭವಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಹೆಚಿ್ಚನ ವೈಭವವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಾವೀದನಮರಣ

26 ಹೀಗೆ ಇಷಯನ ಮಗ ಾದ ಾವೀದನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರ
ಅರಸ ಾಗಿ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು. 27 ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು
ವಷರ್ವೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ವೂ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 28 ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್, ಾನ,
ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ತುಂ ಾ
ವೃದ್ಧ ಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಅವನ
ಮಗ ಾದ ಸೊಲೊ ೕನನು ಅರಸ ಾದನು.

29 ಾವೀದನ ಪೂ ೕರ್ತ್ತರಚರಿತೆ್ರ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆ, ಪ ಾಕ್ರಮ
ಅವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಸುಖದುಃಖ ಇವುಗಳ ವೃ ಾ್ತಂತ. 30ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಸಮುವೇಲ,
ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಾ ಾನ, ದೇವದಶಿರ್ ಾದ ಾದ ಇವರ
ಚರಿತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
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