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1దిన 1:1 ఆదాము షేతు ఎనోషు 

1dina 1:1 aadaamu shaetu enOshu 

1దిన 1:2 కేయినాను మహలలేలు యెరెదు 

1dina 1:2 kaeyinaanu mahalalaelu yeredu 

1దిన 1:3 హనోకు మెతూషెల లెమెకు 

1dina 1:3 hanOku metooshela lemeku 

1దిన 1:4 నోవహు షేము హాము యాపెతు. 
1dina 1:4 nOvahu shaemu haamu yaapetu. 
1దిన 1:5 యాపెతు కుమారులు; గోమెరు మాగోగు మాదయి యావాను తుబాలు మెషెకు తీరసు 

అనువారు. 
1dina 1:5 yaapetu kumaarulu; gOmeru maagOgu maadayi yaavaanu tubaalu 
mesheku teerasu anuvaaru. 
1దిన 1:6 గోమెరు కుమారులు అషక్నజు రీఫతు తోగరామ్. 
1dina 1:6 gOmeru kumaarulu ashkanaju reephatu tOgarmaa. 
1దిన 1:7 యావాను కుమారులు ఎలీషా తరీష్షు కితీత్ము దోదానీము. 
1dina 1:7 yaavaanu kumaarulu eleeshaa tarsheeshu kitteemu dOdaaneemu. 
1దిన 1:8 హాము కుమారులు; కూషు మిసార్యిము పూతు కనాను. 
1dina 1:8 haamu kumaarulu; kooshu misraayimu pootu kanaanu. 
1దిన 1:9 కూషు కుమారులు సెబా హవీలా సబాత్ రాయమా సబత్కా. రాయమా కుమారులు 

షెబదదాను. 
1dina 1:9 kooshu kumaarulu sebaa haveelaa sabtaa raayamaa sabtakaa. 
raayamaa kumaarulu shebadadaanu. 
1దిన 1:10 కూషు నిమోర్దును కనెను, ఇతడు భూమిమీది పరాకర్మశాలులలో మొదటివాడు. 
1dina 1:10 kooshu nimrOdunu kanenu, i taDu bhoomimeedi 
paraakramaSaalulalO modaTivaaDu. 
1దిన 1:11 లూదీయులు అనామీయులు లెహాబీయులు నపుత్హీయులు 

1dina 1:11 loodeeyulu anaameeyulu lehaabeeyulu naptuheeyulu 

1దిన 1:12 పతుర్సీయులు ఫిలిషీత్యుల వంశకరత్లైన కసూల్హీయులు కఫోత్రీయులు మిసార్యిము 

సంతతివారు. 
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1dina 1:12 patruseeyulu philishteeyula vaMSakartalaina kaslooheeyulu 
kaphtOreeyulu misraayimu saMtativaaru. 
1దిన 1:13 కనాను తన జేయ్షఠ్కుమారుడైన సీదోనును హేతును కనెను. 
1dina 1:13 kanaanu tana jyaeshThakumaaruDaina seedOnunu haetunu 
kanenu. 
1దిన 1:14 యెబూసీయులు అమోరీయులు గిరాగ్షీయులు 

1dina 1:14 yebooseeyulu amOreeyulu girgaasheeyulu 

1దిన 1:15 హివీవ్యులు అరీక్యులు సీనీయులు 

1dina 1:15 hivveeyulu arkeeyulu seeneeyulu 

1దిన 1:16 అరావ్దీయులు సెమారీయులు హమాతీయులు అతని సంతతివారు. 
1dina 1:16 arvaadeeyulu semaareeyulu hamaateeyulu atani saMtativaaru. 
1దిన 1:17 షేము కుమారులు; ఏలాము అషూష్రు అరప్క్షదు లూదు అరాము ఊజు హూలు గెతెరు 

మెషెకు. 
1dina 1:17 shaemu kumaarulu; aelaamu ashshooru arpakshadu loodu 
araamu ooju hoolu geteru mesheku. 
1దిన 1:18 అరప్క్షదు షేలహును కనెను. షేలహు ఏబెరును కనెను. 
1dina 1:18 arpakshadu shaelahunu kanenu. shaelahu aeberunu kanenu. 
1దిన 1:19 ఏబెరునకు ఇదద్రు కుమారులు పుటిట్రి, ఒకని దినములలో భూమి విభాగింపబడెను గనుక 

అతనికి పెలెగు అని పేరు పెటట్బడెను, అతని సహోదరుని పేరు యొకాత్ను. 
1dina 1:19 aeberunaku iddaru kumaarulu puTTiri, okani dinamulalO 
bhoomi vibhaagiMpabaDenu ganuka ataniki pelegu ani paeru 
peTTabaDenu, atani sahOdaruni paeru yoktaanu. 
1దిన 1:20 యొకాత్ను అలోమ్దాదును షెలపును హసరామ్వెతును యెరహును 

1dina 1:20 yoktaanu almOdaadunu shelapunu hasarmaavetunu yerahunu 

1దిన 1:21 హదోరమును ఊజాలును దికాల్నును 

1dina 1:21 hadOramunu oojaalunu diklaanunu 

1దిన 1:22 ఏబాలును అబీమాయేలును షేబను 

1dina 1:22 aebaalunu abeemaayaelunu shaebanu 

1దిన 1:23 ఓఫీరును హవీలాను యోబాలును కనెను, వీరందరును యొకాత్ను కుమారులు. 
1dina 1:23 Opheerunu haveelaanu yObaalunu kanenu, veeraMdarunu 
yoktaanu kumaarulu. 
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1దిన 1:24 షేము అరప్క్షదు షేలహు ఏబెరు పెలెగు రయూ 

1dina 1:24 shaemu arpakshadu shaelahu aeberu pelegu rayoo 

1దిన 1:25 సెరూగు నాహోరు తెరహు 

1dina 1:25 seroogu naahOru terahu 

1దిన 1:26 అబార్హామను పేరు పెటట్బడిన అబార్ము. 
1dina 1:26 abraahaamanu paeru peTTabaDina abraamu. 
1దిన 1:27 అబార్హాము కుమారులు, 
1dina 1:27 abraahaamu kumaarulu, 
1దిన 1:28 ఇసాస్కు ఇషామ్యేలు. 
1dina 1:28 issaaku ishmaayaelu. 
1దిన 1:29 వీరి తరములు ఏవనగా ఇషామ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడు నెబాయోతు తరువాత కేదారు 

అదబ్యేలు మిబాశ్ము 

1dina 1:29 veeri taramulu aevanagaa ishmaayaelunaku jyaeshTha 
kumaaruDu nebaayOtu taruvaata kaedaaru adbayaelu mibSaamu 

1దిన 1:30 మిషామ్ దూమా మశాశ్ హదదు తేమా  
1dina 1:30 mishmaa doomaa maSSaa hadadu taemaa  
1దిన 1:31 యెతూరు నాపీషు కెదెమా; వీరు ఇషామ్యేలు కుమారులు. 
1dina 1:31 yetooru naapeeshu kedemaa; veeru ishmaayaelu kumaarulu. 
1దిన 1:32 అబార్హాముయొకక్ ఉపపతిన్యైన కెతూరా కనిన కుమారులు ఎవరనగా జిమార్ను 

యొకాష్ను మెదాను మిదాయ్ను ఇషాబ్కు షూవహు. యొకాష్ను కుమారులు షేబదాను. 
1dina 1:32 abraahaamuyokka upapatniyaina ketooraa kanina kumaarulu 
evaranagaa jimraanu yokshaanu medaanu midyaanu ishbaaku shoovahu. 
yokshaanu kumaarulu shaebadaanu. 
1దిన 1:33 మిదాయ్ను కుమారులు, ఏయిఫా ఏఫెరు హనోకు అబీదా ఎలాద్యా; వీరందరును 

కెతూరాకు పుటిట్న కుమారులు. 
1dina 1:33 midyaanu kumaarulu, aeyiphaa aepheru hanOku abeedaa 
eldaayaa; veeraMdarunu ketooraaku puTTina kumaarulu. 
1దిన 1:34 అబార్హాము ఇసాస్కును కనెను, ఇసాస్కు కుమారులు ఏశావు ఇశార్యేలు. 
1dina 1:34 abraahaamu issaakunu kanenu, issaaku kumaarulu aeSaavu 
iSraayaelu. 
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1దిన 1:35 ఏశావు కుమారులు ఏలీఫజు రెయూవేలు యెయూషు యాలాము కోరహు. 
1dina 1:35 aeSaavu kumaarulu aeleephaju reyoovaelu yeyooshu yaalaamu 
kOrahu. 
1దిన 1:36 ఎలీఫజు కుమారులు తేమాను ఓమారు సెపో గాతాము కనజు తిమాన్ అమాలేకు. 
1dina 1:36 eleephaju kumaarulu taemaanu Omaaru sepO gaataamu kanaju 
timnaa amaalaeku. 
1దిన 1:37 రెయూవేలు కుమారులు నహతు జెరహు షమామ్ మిజజ్. 
1dina 1:37 reyoovaelu kumaarulu nahatu jerahu shammaa mijja. 
1దిన 1:38 శేయీరు కుమారులు లోతాను శోబాలు సిబోయ్ను అనా దిషోను ఏసెరు దిషాను. 
1dina 1:38 Saeyeeru kumaarulu lOtaanu SObaalu sibyOnu anaa dishOnu 
aeseru dishaanu. 
1దిన 1:39 లోతాను కుమారులు హోరీ హోమాము; తిమాన్ లోతానునకు సహోదరి. 
1dina 1:39 lOtaanu kumaarulu hOree hOmaamu; timnaa lOtaanunaku 
sahOdari. 
1దిన 1:40 శోబాలు కుమారులు అలావ్ను మనహతు ఏబాలు షెపో ఓనాము. సిబోయ్ను కుమారులు 

అయాయ్ అనా. 
1dina 1:40 SObaalu kumaarulu alvaanu manahatu aebaalu shepO Onaamu. 
sibyOnu kumaarulu ayyaa anaa. 
1దిన 1:41 అనా కుమారులలో ఒకనికి దిషోను అని పేరు. దిషోను కుమారులు హమార్ను ఎషాబ్ను 

ఇతార్ను కెరాను. 
1dina 1:41 anaa kumaarulalO okaniki dishOnu ani paeru. dishOnu 
kumaarulu hamraanu eshbaanu itraanu keraanu. 
1దిన 1:42 ఏసెరు కుమారులు బిలాహ్ను జవాను యహకాను. దిషాను కుమారులు ఊజు అరాను. 
1dina 1:42 aeseru kumaarulu bilhaanu javaanu yahakaanu. dishaanu 
kumaarulu ooju araanu. 
1దిన 1:43 ఏ రాజును ఇశార్యేలీయులను ఏలకమునుపు ఎదోము దేశమందు ఏలిన రాజులు వీరు; 

బెయోరు కుమారుడైన బెల అతని పటట్ణము పేరు దినాహ్బా. 
1dina 1:43 ae raajunu iSraayaeleeyulanu aelakamunupu edOmu 
daeSamaMdu aelina raajulu veeru; beyOru kumaaruDaina bela atani 
paTTaNamu paeru dinhaabaa. 
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1దిన 1:44 బెల చనిపోయిన తరువాత బొసార్ ఊరివాడైన జెరహు కుమారుడైన యోబాబు అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 
1dina 1:44 bela chanipOyina taruvaata bosraa oorivaaDaina jerahu 
kumaaruDaina yObaabu ataniki badulugaa raajaayenu. 
1దిన 1:45 యోబాబు చనిపోయిన తరువాత తేమానీయుల దేశపువాడైన హుషాము అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 
1dina 1 :45 yObaabu chanipOyina taruvaata taemaaneeyula 
daeSapuvaaDaina hushaamu ataniki badulugaa raajaayenu. 
1దిన 1:46 హుషాము చనిపోయిన తరువాత మోయాబు దేశమున మిదాయ్నీయులను హతముచేసిన 

బెదెదు కుమారుడైన హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని పటట్ణము పేరు అవీతు. 
1dina 1:46 hushaamu chanipOyina taruvaata mOyaabu daeSamuna 
midyaaneeyulanu hatamuchaesina bededu kumaaruDaina hadadu ataniki 
badulugaa raajaayenu; itani paTTaNamu paeru aveetu. 
1దిన 1:47 హదదు చనిపోయిన తరువాత మశేర్కా ఊరివాడైన శవూల్ అతనికి బదులుగా రాజాయెను. 
1dina 1:47 hadadu chanipOyina taruvaata maSraekaa oorivaaDaina Savloo 
ataniki badulugaa raajaayenu. 
1దిన 1:48 శవూల్ చనిపోయిన తరువాత నదిదగగ్రనునన్ రహెబోతువాడైన షావూలు అతనికి 

బదులుగా రాజాయెను. 
1dina 1:48 Savloo chanipOyina taruvaata nadidaggaranunna 
rahebOtuvaaDaina shaavoolu ataniki badulugaa raajaayenu. 
1దిన 1:49 షావూలు చనిపోయిన తరువాత అకోబ్రు కుమారుడైన బయల హానాను అతనికి బదులుగా 

రాజాయెను. 
1dina 1:49 shaavoolu chanipOyina taruvaata akbOru kumaaruDaina 
bayal^haanaanu ataniki badulugaa raajaayenu. 
1దిన 1:50 బయల హానాను చనిపోయిన తరువాత హదదు అతనికి బదులుగా రాజాయెను; ఇతని 

పటట్ణము పేరు పాయు. ఇతని భారయ్పేరు మెహేతబేలు; ఈమె మేజాహాబు కుమారెత్యైన మతేర్దునకు 

పుటిట్నది. 
1dina 1:50 bayal^haanaanu chanipOyina taruvaata hadadu ataniki 
badulugaa raajaayenu; itani paTTaNamu paeru paayu. itani bhaaryapaeru 
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mehaetabaelu; eeme maejaahaabu kumaarteyaina matraedunaku 
puTTinadi. 
1దిన 1:51 హదదు చనిపోయిన తరువాత ఎదోమునందు ఉండిన నాయకులెవరనగా తిమాన్ 

నాయకుడు, అలావ్ నాయకుడు, యతేతు నాయకుడు, 
1dina 1:51 hadadu chanipOyina taruvaata edOmunaMdu uMDina 
naayakulevaranagaa timnaa naayakuDu, alvaa naayakuDu, yataetu 
naayakuDu, 
1దిన 1:52 అహలీబామా నాయకుడు, ఏలా నాయకుడు, పీనోను నాయకుడు, 
1dina 1:52 ahaleebaamaa naayakuDu, aelaa naayakuDu, peenOnu 
naayakuDu, 
1దిన 1:53 కనజు నాయకుడు, తేమాను నాయకుడు, మిబాస్రు నాయకుడు, 
1dina 1:53 kanaju naayakuDu, taemaanu naayakuDu, mibsaaru naayakuDu, 
1దిన 1:54 మగీద్యేలు నాయకుడు, ఈలాము నాయకుడు; వీరు ఎదోము దేశమునకు నాయకులు. 
1dina 1:54 magdeeyaelu naayakuDu, eelaamu naayakuDu; veeru edOmu 
daeSamunaku naayakulu. 
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1దిన 2:1 ఇశార్యేలు కుమారులు; రూబేను షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను 

1dina 2:1 iSraayaelu kumaarulu; roobaenu shimyOnu laevi yoodaa 
iSSaakhaaru jebooloonu 

1దిన 2:2 దాను యోసేపు బెనాయ్మీను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు. 
1dina 2:2 daanu yOsaepu benyaameenu naphtaali gaadu aashaeru. 
1దిన 2:3 యూదా కుమారులు ఏరు ఓనాను షేలా. ఈ ముగుగ్రు కనానీయురాలైన షూయ 

కుమారెత్యందు అతనికి పుటిట్రి. యూదాకు జేయ్షఠ్కుమారుడైన ఏరు యెహోవా దృషిట్కి చెడడ్వాడైనందున 

ఆయన వానిని చంపెను. 
1dina 2:3 yoodaa kumaarulu aeru Onaanu shaelaa. ee mugguru 
kanaaneeyuraalaina shooya kumaarteyaMdu ataniki puTTiri. yoodaaku 
jyaeshThakumaaruDaina aeru yehOvaa dRshTiki cheDDavaaDainaMduna 
aayana vaanini chaMpenu. 
1దిన 2:4 మరియు అతని కోడలైన తామారు అతనికి పెరెసును జెరహును కనెను. యూదా 

కుమారులందరును అయిదుగురు. 
1dina 2:4 mariyu atani kODalaina taamaaru ataniki peresunu jerahunu 
kanenu. yoodaa kumaarulaMdarunu ayiduguru. 
1దిన 2:5 పెరెసు కుమారులు హెసోర్ను హామూలు. 
1dina 2:5 peresu kumaarulu hesrOnu haamoolu. 
1దిన 2:6 జెరహు కుమారులు అయిదుగురు, జిమీ ఏతాను హేమాను కలోక్లు దార. 
1dina 2:6 jerahu kumaarulu ayiduguru, jimee aetaanu haemaanu kalkOlu 
daara. 
1దిన 2:7 కరీమ్ కుమారులలో ఒకనికి ఆకాను అని పేరు; ఇతడు శాపగర్సత్మైన దానిలో కొంత 

అపహరించి ఇశార్యేలీయులను శర్మపెటెట్ను. 
1dina 2:7 karmee kumaarulalO okaniki aakaanu ani paeru; itaDu 
Saapagrastamaina daanilO koMta apahariMchi iSraayaeleeyulanu 
SramapeTTenu. 
1దిన 2:8 ఏతాను కుమారులలో అజరాయ్ అను ఒకడుండెను. 
1dina 2:8 aetaanu kumaarulalO ajaryaa anu okaDuMDenu. 
1దిన 2:9 హెసోర్నునకు పుటిట్న కుమారులు యెరహెమ్యేలు రాము కెలూబై. 
1dina 2:9 hesrOnunaku puTTina kumaarulu yerahmeyaelu raamu keloobai. 
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1దిన 2:10 రాము అమీమ్నాదాబును కనెను, అమీమ్నాదాబు యూదావారికి పెదద్యైన నయసోస్నును 

కనెను. 
1dina 2:10 raamu ammeenaadaabunu kanenu, ammeenaadaabu 
yoodaavaariki peddayaina nayassOnunu kanenu. 
1దిన 2:11 నయసోస్ను శలామ్ను కనెను, శలామ్ బోయజును కనెను, 
1dina 2:11 nayassOnu Salmaanu kanenu, Salmaa bOyajunu kanenu, 
1దిన 2:12 బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, 
1dina 2:12 bOyaju Obaedunu kanenu, Obaedu yeshshayini kanenu, 
1దిన 2:13 యెషష్యి తన జేయ్షఠ్ కుమారుడైన ఏలీయాబును రెండవవాడైన అబీనాదాబును 

మూడవవాడైన షమామ్ను 

1dina 2:13 yeshshayi tana jyaeshTha kumaaruDaina aeleeyaabunu 
reMDavavaaDaina abeenaadaabunu mooDavavaaDaina shammaanu 

1దిన 2:14 నాలుగవవాడైన నెతనేలును, అయిదవవాడైన రదద్యిని 

1dina 2:14 naalugavavaaDaina netanaelunu, ayidavavaaDaina raddayini 
1దిన 2:15 ఆరవవాడైన ఓజెమును ఏడవ వాడైన దావీదును కనెను. 
1dina 2:15 aaravavaaDaina Ojemunu aeDava vaaDaina daaveedunu kanenu. 
1దిన 2:16 సెరూయా అబీగయీలు వీరి అకక్చెలెల్ండుర్. సెరూయా కుమారులు ముగుగ్రు, అబీషై 

యోవాబు అశాహేలు. 
1dina 2:16 serooyaa abeegayeelu veeri akkachelleMDru. serooyaa 
kumaarulu mugguru, abeeshai yOvaabu aSaahaelu. 
1దిన 2:17 అబీగయీలు అమాశాను కనెను; ఇషామ్యేలీయుడైన యెతెరు అమాశాకు తండిర్. 
1dina 2:17 abeegayeelu amaaSaanu kanenu; ishmaayaeleeyuDaina yeteru 
amaaSaaku taMDri. 
1దిన 2:18 హెసోర్ను కుమారుడైన కాలేబు అజూబా అను తన భారయ్యందును యెరీయోతునందును 

పిలల్లను కనెను. అజూబా కుమారులు ఎవరనగా యేషెరు షోబాబు అరోద్ను. 
1dina 2:18 hesrOnu kumaaruDaina kaalaebu ajoobaa anu tana 
bhaaryayaMdunu yereeyOtunaMdunu pillalanu kanenu. ajoobaa 
kumaarulu evaranagaa yaesheru shObaabu ardOnu. 
1దిన 2:19 అజూబా చనిపోయిన తరువాత కాలేబు ఎఫార్తాను వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి 

హూరును కనెను. 
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1dina 2:19 ajoobaa chanipOyina taruvaata kaalaebu ephraataanu 
vivaahamu chaesikonagaa adi ataniki hoorunu kanenu. 
1దిన 2:20 హూరు ఊరిని కనెను, ఊరి బెసలేలును కనెను. 
1dina 2:20 hooru oorini kanenu, oori besalaelunu kanenu. 
1దిన 2:21 తరువాత హెసోర్ను గిలాదు తండిర్యైన మాకీరు కుమారెత్ను కూడెను; తాను అరువది 

సంవతస్రముల వయసుస్గలవాడైనపుప్డు దానిని వివాహము చేసికొనగా అది అతనికి సెగూబును 

కనెను. 
1dina 2:21 taruvaata hesrOnu gilaadu taMDriyaina maakeeru kumaartenu 
kooDenu; taanu aruvadi saMvatsaramula vayassugalavaaDainappuDu 
daanini vivaahamu chaesikonagaa adi ataniki segoobunu kanenu. 
1దిన 2:22 సెగూబు యాయీరును కనెను, ఇతనికి గిలాదు దేశమందు ఇరువదిమూడు 

పటట్ణములుండెను. 
1dina 2:22 segoobu yaayeerunu kanenu, itaniki gilaadu daeSamaMdu 
iruvadimooDu paTTaNamuluMDenu. 
1దిన 2:23 మరియు గెషూరువారును సిరియనులును యాయీరు పటట్ణములను కెనాతును దాని 

ఉపపటట్ణములను అరువది పటట్ణములను వారియొదద్నుండి తీసికొనిరి. వీరందరును గిలాదు 

తండిర్యైన మాకీరునకు కుమాళుల్. 
1dina 2:23 mariyu geshooruvaarunu sir iyanulunu yaayeeru 
paTTaNamulanu kenaatunu daani upapaTTaNamulanu aruvadi 
paTTaNamulanu vaariyoddanuMDi teesikoniri. veeraMdarunu gilaadu 
taMDriyaina maakeerunaku kumaaLlu. 
1దిన 2:24 కాలేబుదైన ఎఫార్తాలో హెసోర్ను చనిపోయిన తరువాత హెసోర్ను భారయ్యైన అబీయా 

అతనికి తెకోవకు తండిర్యైన అషూష్రును కనెను. 
1dina 2:24 kaalaebudaina ephraataalO hesrOnu chanipOyina taruvaata 
hesrOnu bhaaryayaina abeeyaa ataniki tekOvaku taMDriyaina ashshoorunu 
kanenu. 
1దిన 2:25 హెసోర్ను జేయ్షఠ్ కుమారుడైన యెరహెమ్యేలు కుమారులు ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు రాము 

బూనా ఓరెను ఓజెము అహీయా. 
1dina 2:25 hesrOnu jyaeshTha kumaaruDaina yerahmeyaelu kumaarulu 
evaranagaa jyaeshThuDagu raamu boonaa Orenu Ojemu aheeyaa. 
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1దిన 2:26 అటారా అను ఇంకొక భారయ్ యెరహెమ్యేలునకు ఉండెను, ఇది ఓనామునకు తలిల్. 
1dina 2:26 aTaaraa anu iMkoka bhaarya yerahmeyaelunaku uMDenu, idi 
Onaamunaku talli. 
1దిన 2:27 యెరహెమ్యేలునకు జేయ్షఠ్ కుమారుడగు రాము కుమారులు మయజు యామీను ఏకెరు. 
1dina 2:27 yerahmeyaelunaku jyaeshTha kumaaruDagu raamu kumaarulu 
mayaju yaameenu aekeru. 
1దిన 2:28 ఓనాము కుమారులు షమమ్యి యాదా, షమమ్యి కుమారులు నాదాబు అబీషూరు. 
1dina 2:28 Onaamu kumaarulu shammayi yaadaa, shammayi kumaarulu 
naadaabu abeeshooru. 
1దిన 2:29 అబీషూరు భారయ్పేరు అబీహయిలు, అది అతనికి అహాబ్నును, మొలీదును కనెను. 
1dina 2:29 abeeshooru bhaaryapaeru abeehayilu, adi ataniki ahbaanunu, 
moleedunu kanenu. 
1దిన 2:30 నాదాబు కుమారులు సెలెదు అపప్యీము. సెలెదు సంతానములేకుండ చనిపోయెను 

1dina 2:30 naadaabu kumaarulu seledu appayeemu. seledu 
saMtaanamulaekuMDa chanipOyenu 

1దిన 2:31 అపప్యీము కుమారులలో ఇషీ అను ఒకడుండెను, ఇషీ కుమారులలో షేషాను అను 

ఒకడుండెను, షేషాను కుమారులలో అహల్యి అను ఒకడుండెను, 
1dina 2:31 appayeemu kumaarulalO ishee anu okaDuMDenu, ishee 
kumaarulalO shaeshaanu anu okaDuMDenu, shaeshaanu kumaarulalO 
ahlayi anu okaDuMDenu, 
1దిన 2:32 షమమ్యి సహోదరుడైన యాదా కుమారులు యెతెరు యోనాతాను; యెతెరు 

సంతానములేకుండ చనిపోయెను. 
1dina 2:32 shammayi sahOdaruDaina yaadaa kumaarulu yeteru 
yOnaataanu; yeteru saMtaanamulaekuMDa chanipOyenu. 
1దిన 2:33 యోనాతాను కుమారులు పేలెతు జాజా; వీరు యెరహెమ్యేలునకు పుటిట్నవారు. 
1dina 2:33 yOnaataanu kumaarulu paeletu jaajaa; veeru yerahmeyaelunaku 
puTTinavaaru. 
1దిన 2:34 షేషానునకు కుమారెత్లే గాని కుమారులు లేకపోయిరి; ఈ షేషానునకు యరాహ్ అను ఒక 

దాసుడుండెను, వాడు ఐగుపీత్యుడు  
1dina 2:34 shaeshaanunaku kumaartelae gaani kumaarulu laekapOyiri; ee 
shaeshaanunaku yarhaa anu oka daasuDuMDenu, vaaDu aigupteeyuDu  
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1దిన 2:35 షేషాను తన కుమారెత్ను తన దాసుడైన యరాహ్కు ఇయయ్గా అది అతనికి అతత్యిని కనెను. 
1dina 2:35 shaeshaanu tana kumaartenu tana daasuDaina yarhaaku iyyagaa 
adi ataniki attayini kanenu. 
1దిన 2:36 అతత్యి నాతానును కనెను, నాతాను జాబాదును కనెను, 
1dina 2:36 attayi naataanunu kanenu, naataanu jaabaadunu kanenu, 
1దిన 2:37 జాబాదు ఎపాల్లును కనెను, ఎపాల్లు ఓబేదును కనెను, 
1dina 2:37 jaabaadu eplaalunu kanenu, eplaalu Obaedunu kanenu, 
1దిన 2:38 ఓబేదు యెహూను కనెను, యెహూ అజరాయ్ను కనెను, 
1dina 2:38 Obaedu yehoonu kanenu, yehoo ajaryaanu kanenu, 
1దిన 2:39 అజరాయ్ హేలెసుస్ను కనెను, హేలెసుస్ ఎలాశాను కనెను, 
1dina 2:39 ajaryaa haelessunu kanenu, haelessu elaaSaanu kanenu, 
1దిన 2:40 ఎలాశా సిసామ్యీని కనెను, సిసామ్యీ షలూల్మును కనెను, 
1dina 2:40 elaaSaa sismaayeeni kanenu, sismaayee shalloomunu kanenu, 
1దిన 2:41 షలూల్ము యెకమాయ్ను కనెను, యెకమాయ్ ఎలీషామాను కనెను. 
1dina 2:41 shalloomu yekamyaanu kanenu, yekamyaa eleeshaamaanu 
kanenu. 
1దిన 2:42 యెరహెమ్యేలు సహోదరుడైన కాలేబు కుమారులెవరనగా జీపు తండిర్యైన మేషా, 

యితడు అతనికి జేయ్షుఠ్డు. అబీ హెబోర్ను మేషాకు కుమారుడు. 
1dina 2:42 yerahmeyaelu sahOdaruDaina kaalaebu kumaarulevaranagaa 
jeepu taMDriyaina maeshaa, yitaDu ataniki jyaeshThuDu. abee hebrOnu 
maeshaaku kumaaruDu. 
1దిన 2:43 హెబోర్ను కుమారులు కోరహు తపూప్య రేకెము షెమ. 
1dina 2:43 hebrOnu kumaarulu kOrahu tappooya raekemu shema. 
1దిన 2:44 షెమ యోరెక్యాము తండిర్యైన రహమును కనెను, రేకెము షమమ్యిని కనెను. 
1dina 2:44 shema yOrkeyaamu taMDriyaina rahamunu kanenu, raekemu 
shammayini kanenu. 
1దిన 2:45 షమమ్యి కుమారుడు మాయోను, ఈ మాయోను బేతూస్రునకు తండిర్. 
1dina 2:45 shammayi kumaaruDu maayOnu, ee maayOnu baetsoorunaku 
taMDri. 
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1దిన 2:46 కాలేబు ఉపపతిన్యైన ఏయిఫా హారానను మోజాను గాజేజును కనెను, హారాను 

గాజేజును కనెను. 
1dina 2:46 kaalaebu upapatniyaina aeyiphaa haaraananu mOjaanu 
gaajaejunu kanenu, haaraanu gaajaejunu kanenu. 
1దిన 2:47 యెహద్యి కుమారులు రెగెము యోతాము గేషాను పెలెటు ఏయిఫా షయపు. 
1dina 2:47 yehdayi kumaarulu regemu yOtaamu gaeshaanu peleTu 
aeyiphaa shayapu. 
1దిన 2:48 కాలేబు ఉపపతిన్యైన మయకా షెబెరును తిరహ్నాను కనెను. 
1dina 2:48 kaalaebu upapatniyaina mayakaa sheberunu tirhanaanu 
kanenu. 
1దిన 2:49 మరియు అది మదమ్నాన్కు తండిర్యైన షయపును మకేబ్నాకును గిబాయ్కు తండిర్యైన 

షెవానును కనెను. కాలేబు కుమారెత్కు అకాస్ అని పేరు. 
1dina 2:49 mariyu adi madmannaaku taMDriyaina shayapunu 
makbaenaakunu gibyaaku taMDriyaina shevaanunu kanenu. kaalaebu 
kumaarteku aksaa ani paeru. 
1దిన 2:50 ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న హూరు కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఎవరనగా 

కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలును, 
1dina 2:50 ephraataaku jyaeshThuDugaa puTTina hooru kumaaruDaina 
kaalaebu kumaarulu evaranagaa kiryatyaareemu taMDriyaina SObaalunu, 
1దిన 2:51 బేతెల్హేము తండిర్యైన శలామ్యును, బేతాగ్దేరు తండిర్యైన హారేపును. 
1dina 2:51 baetlehaemu taMDriyaina Salmaayunu, baetgaadaeru 
taMDriyaina haaraepunu. 
1దిన 2:52 కిరయ్తాయ్రీము తండిర్యైన శోబాలు కుమారులెవరనగా హారోయే హజీహమీమ్ను హోతు. 
1dina 2:52 kiryatyaareemu taMDriyaina SObaalu kumaarulevaranagaa 
haarOyae hajeehammeenu hOtu. 
1దిన 2:53 కిరయ్తాయ్రీము కుమారులెవరనగా ఇతీర్యులును పూతీయులును షుమామ్తీయులును 

మిషార్యీయులును; వీరివలన సొరాతీయులును ఎషాత్యులీయులును కలిగిరి. 
1dina 2:53 kiryatyaareemu kumaarulevaranagaa itreeyulunu pooteeyulunu 
shummaateeyulunu mishraayeeyulunu; veerivalana soraateeyulunu 
eshtaayuleeyulunu kaligiri. 
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1దిన 2:54 శలామ్ కుమారులెవరనగా బేతెల్హేమును నెటోపాతీయులును యోవాబు ఇంటి 

సంబంధమైన అతారోతీయులును మానహతీయులలో ఒక భాగముగానునన్ జారీయులును. 
1dina 2:54 Salmaa kumaarulevaranagaa baetlehaemunu neTOpaateeyulunu 
yOvaabu iMTi saMbaMdhamaina ataarOteeyulunu maanahateeyulalO oka 
bhaagamugaanunna jaareeyulunu. 
1దిన 2:55 యబేబ్జులో కాపురమునన్ లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులును షిమాయ్తీయులును 

శూకోతీయులును; వీరు రేకాబు ఇంటివారికి తండిర్యైన హమాతువలన పుటిట్న కేనీయుల 

సంబంధులు. 
1dina 2:55 yabbaejulO kaapuramunna laekhikula vaMSamulaina 
tiraateeyulunu shimyaateeyulunu SookOteeyulunu; veeru raekaabu 
iMTivaariki taMDriyaina hamaatuvalana puTTina kaeneeyula 
saMbaMdhulu. 
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1దిన 3:1 దావీదునకు హెబోర్నులో పుటిట్న కుమారులెవరనగా యెజెర్యేలీయురాలైన 

అహీనోయమునకు పుటిట్న అమోన్ను జేయ్షుఠ్డు; కరెమ్లీయురాలైన అబీగయీలునకు పుటిట్న దానియేలు 

రెండవవాడు, 
1dina 3:1 daaveedunaku hebrOnulO puTTina kumaarulevaranagaa 
yejreyaeleeyuraalaina aheenOyamunaku puTTina amnOnu jyaeshThuDu; 
karmeleeyuraalaina abeegayeelunaku puTTina daaniyaelu reMDavavaaDu, 
1దిన 3:2 గెషూరు రాజైన తలమ్యి కుమారెత్యైన మయకాకు పుటిట్న అబాష్లోము మూడవవాడు, 

హగీగ్తు కుమారుడైన అదోనీయా నాలగ్వవాడు, 
1dina 3:2 geshooru raajaina talmayi kumaarteyaina mayakaaku puTTina 
abshaalOmu mooDavavaaDu, haggeetu kumaaruDaina adOneeyaa 
naalgavavaaDu, 
1దిన 3:3 అబీటలు కనిన షెఫటయ్ అయిదవవాడు, అతని భారయ్యైన ఎగాల్ కనిన ఇతెర్యాము 

ఆరవవాడు, 
1dina 3:3 abeeTalu kanina shephaTya ayidavavaaDu, atani bhaaryayaina 
eglaa kanina itreyaamu aaravavaaDu, 
1దిన 3:4 ఈ ఆరుగురు హెబోర్నులో అతనికి పుటిట్రి, అచచ్ట అతడు ఏడు సంవతస్రముల 

ఆరునెలలు ఏలెను, 
1dina 3:4 ee aaruguru hebrOnulO ataniki puTTiri, achchaTa ataDu aeDu 
saMvatsaramula aarunelalu aelenu, 
1దిన 3:5 యెరూషలేములో ముపప్దిమూడు సంవతస్రములు ఏలెను. యెరూషలేములో అతనికి 

పుటిట్న వారెవరనగా అమీమ్యేలు కుమారెత్యైన బతెష్బవలన కలిగిన షిమాయ్ షోబాబు నాతాను 

సొలొమోను అను నలుగురు 

1dina 3:5 yerooshalaemulO muppadimooDu saMvatsaramulu aelenu. 
yerooshalaemulO ataniki puTTina vaarevaranagaa ammeeyaelu 
kumaarteyaina batshebavalana kaligina shimyaa shObaabu naataanu 
solomOnu anu naluguru 

1దిన 3:6 ఇభారు ఎలీషామా ఎలీపేలెటు నోగహు నెపెగు యాఫీయ ఎలీషామా  
1dina 3:6 ibhaaru eleeshaamaa eleepaeleTu nOgahu nepegu yaapheeya 
eleeshaamaa  
1దిన 3:7 ఎలాయ్దా ఎలీపేలెటు అను తొమమ్ండుర్ కుమారులు. 
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1dina 3:7 elyaadaa eleepaeleTu anu tommaMDru kumaarulu. 
1దిన 3:8 ఉపపతున్ల వలన కలిగినవారు గాక వీరందరు దావీదునకు జననమైరి; తామారు వీరికి 

సహోదరి. 
1dina 3:8 upapatnula valana kaliginavaaru gaaka veeraMdaru 
daaveedunaku jananamairi; taamaaru veeriki sahOdari. 
1దిన 3:9 సొలొమోనునకు రెహబాము కుమారుడు, అతని కుమారుడు అబీయా. 
1dina 3:9 solomOnunaku rehabaamu kumaaruDu, atani kumaaruDu 
abeeyaa. 
1దిన 3:10 అబీయాకు ఆసా కుమారుడు, ఆసాకు యెహోషాపాతు కుమారుడు 

1dina 3:10 abeeyaaku aasaa kumaaruDu, aasaaku yehOshaapaatu 
kumaaruDu 

1దిన 3:11 యెహోషాపాతునకు యెహోరాము కుమారుడు, యెహోరామునకు అహజాయ్ కుమారుడు, 

అహజాయ్కు యోవాషు కుమారుడు, 
1dina 3:11 yehOshaapaatunaku yehOraamu kumaaruDu, yehOraamunaku 
ahajyaa kumaaruDu, ahajyaaku yOvaashu kumaaruDu, 
1దిన 3:12 యోవాషునకు అమజాయ్ కుమారుడు అమజాయ్కు అజరాయ్ కుమారుడు, అజరాయ్కు 

యోతాము కుమారుడు 

1dina 3:12 yOvaashunaku amajyaa kumaaruDu amajyaaku ajaryaa 
kumaaruDu, ajaryaaku yOtaamu kumaaruDu 

1దిన 3:13 యోతామునకు ఆహాజు కుమారుడు, ఆహాజునకు హిజిక్యా కుమారుడు, హిజిక్యాకు 

మనషేష్ కుమారుడు, 
1dina 3:13 yOtaamunaku aahaaju kumaaruDu, aahaajunaku hijkiyaa 
kumaaruDu, hijkiyaaku manashshae kumaaruDu, 
1దిన 3:14 మనషేష్కు ఆమోను కుమారుడు, ఆమోనునకు యోషీయా కుమారుడు. 
1dina 3:14 manashshaeku aamOnu kumaaruDu, aamOnunaku yOsheeyaa 
kumaaruDu. 
1దిన 3:15 యోషీయా కుమారులెవరనగా జేయ్షుఠ్డు యోహానాను, రెండవవాడు యెహోయాకీము, 

మూడవవాడు సిదిక్యా, నాలగ్వవాడు షలూల్ము. 
1dina 3:15 yOsheeyaa kumaarulevaranagaa jyaeshThuDu yOhaanaanu, 
reMDavavaaDu yehOyaakeemu, mooDavavaaDu sidkiyaa, naalgavavaaDu 
shalloomu. 
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1దిన 3:16 యెహోయాకీము కుమారులలో యెకొనాయ్ అను ఒకడుండెను, అతని కుమారుడు 

సిదిక్యా. 
1dina 3:16 yehOyaakeemu kumaarulalO yekonyaa anu okaDuMDenu, atani 
kumaaruDu sidkiyaa. 
1దిన 3:17 యకొనాయ్ కుమారులు అసీస్రు షయలీత్యేలు 

1dina 3:17 yakonyaa kumaarulu asseeru shayalteeyaelu 

1దిన 3:18 మలీక్రాము పెదాయా షెనజజ్రు యెకమాయ్ హోషామా నెదబాయ్. 
1dina 3:18 malkeeraamu pedaayaa shenajjaru yekamyaa hOshaamaa 
nedabyaa. 
1దిన 3:19 పెదాయా కుమారులు జెరుబాబ్బెలు షిమీ; జెరుబాబ్బెలు కుమారులు మెషులాల్ము 

హననాయ్; షెలోమీతు వారికి సహోదరి. 
1dina 3:19 pedaayaa kumaarulu jerubbaabelu shimee; jerubbaabelu 
kumaarulu meshullaamu hananyaa; shelOmeetu vaariki sahOdari. 
1దిన 3:20 హషుబా ఓహెలు బెరెకాయ్ హసదాయ్ యూషబెసెహ్దు అను మరి యయిదుగురుండిరి. 
1dina 3:20 hashubaa Ohelu berekyaa hasadyaa yooshabeshedu anu mari 
yayiduguruMDiri. 
1దిన 3:21 హననాయ్ కుమారులు పెలటాయ్ యెషయా, రెఫాయా కుమారులును అరాన్ను 

కుమారులును ఓబదాయ్ కుమారులును షెకనాయ్ కుమారులును. 
1dina 3:21 hananyaa kumaarulu pelaTyaa yeshayaa, rephaayaa 
kumaarulunu arnaanu kumaarulunu Obadyaa kumaarulunu shekanyaa 
kumaarulunu. 
1దిన 3:22 షెకనాయ్ కుమారులలో షెమయా అను ఒకడుండెను; షెమయా కుమారులు ఆరుగురు. 

హటూ ట్షు ఇగాలు బారియహు నెయరాయ్ షాపాతు. 
1dina 3:22 shekanyaa kumaarulalO shemayaa anu okaDuMDenu; 
shemayaa kumaarulu aaruguru. haTTooshu igaalu baariyahu neyaryaa 
shaapaatu. 
1దిన 3:23 నెయరాయ్ కుమారులు ముగుగ్రు. ఎలోయ్యేనై హిజిక్యా అజీర్కాము; 
1dina 3:23 neyaryaa kumaarulu mugguru. elyOyaenai hijkiyaa ajreekaamu; 

1దిన 3:24 ఎలోయ్యేనై కుమారులు ఏడుగురు; హోదవాయ్ ఎలాయ్షీబు పెలాయా అకూక్బు యోహానాను 

దెలాయాయ్ అనాని. 
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1dina 3:24 elyOyaenai kumaarulu aeDuguru; hOdavyaa elyaasheebu 
pelaayaa akkoobu yOhaanaanu delaayyaa anaani. 
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1దిన 4:1 యూదా కుమారులెవరనగా పెరెసు హెషోర్ను కరీమ్ హూరు శోబాలు. 
1dina 4:1 yoodaa kumaarulevaranagaa peresu heshrOnu karmee hooru 
SObaalu. 
1దిన 4:2 శోబాలు కుమారుడైన రెవాయా యహతును కనెను, యహతు అహూమైని లహదును 

కనెను, ఇవి సొరాతీయుల వంశములు. 
1dina 4:2 SObaalu kumaaruDaina revaayaa yahatunu kanenu, yahatu 
ahoomaini lahadunu kanenu, ivi soraateeyula vaMSamulu. 
1దిన 4:3 అబీయేతాము సంతతివారెవరనగా యెజెర్యేలు ఇషామ్ ఇదాబ్షు వీరి సహోదరి పేరు 

హజెజ్లెలోప్ని. 
1dina 4:3 abeeyaetaamu saMtativaarevaranagaa yejreyaelu ishmaa 
idbaashu veeri sahOdari paeru hajjelelpOni. 
1దిన 4:4 మరియు గెదోరీయులకు పితరుడగు పెనూయేలును హూషాయీయులకు పితరుడగు 

ఏజెరును, వీరు బేతెల్హేమునకు తండిర్యైన ఎఫార్తాకు జేయ్షుఠ్డగు హూరునకు కుమారులు. 
1dina 4:4 mariyu gedOreeyulaku pitaruDagu penooyaelunu 
hooshaayeeyulaku pitaruDagu aejerunu, veeru baetlehaemunaku 
taMDriyaina ephraataaku jyaeshThuDagu hoorunaku kumaarulu. 
1దిన 4:5 తెకోవ తండిర్యైన అషూష్రునకు హెలా నయరా అను ఇదద్రు భారయ్లుండిరి. 
1dina 4:5 tekOva taMDriyaina ashshoorunaku helaa nayaraa anu iddaru 
bhaaryaluMDiri. 
1దిన 4:6 నయరా అతనికి అహుజామును హెపెరును తేమనీని హాయ హషాత్రీని కనెను. వీరు 

నయరాకు పుటిట్న కుమారులు. 
1dina 4:6 nayaraa ataniki ahujaamunu heperunu taemaneeni haaya 
hashtaareeni kanenu. veeru nayaraaku puTTina kumaarulu. 
1దిన 4:7 హెలా కుమారులెవరనగా జెరెతు సోహరు ఎతాన్ను. 
1dina 4:7 helaa kumaarulevaranagaa jeretu sOharu etnaanu. 
1దిన 4:8 కోజు ఆనూబును జోబేబాను హారుము కుమారుడైన అహరే హ్లుయొకక్ వంశములను కనెను. 
1dina 4:8 kOju aanoobunu jObaebaanu haarumu kumaaruDaina 
aharhaeluyokka vaMSamulanu kanenu. 
1దిన 4:9 యబేబ్జు1 తన సహోదరులకంటె ఘనము పొందినవాడైయుండెను వేదనపడి యితని 

కంటినని అతని తలిల్ అతనికి యబేబ్జు అని పేరుపెటెట్ను. 
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1 d i n a 4 : 9 y a b b a e j u 1 t a n a s a h O d a r u l a k a M T e g h a n a m u 
poMdinavaaDaiyuMDenu vaedanapaDi yitani kaMTinani atani talli ataniki 
yabbaeju ani paerupeTTenu. 
1దిన 4:10 యబేబ్జు ఇశార్యేలీయుల దేవునిగూరిచ్ మొఱఱ్పెటిట్ నీవు ననున్ నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించి 

నా సరిహదుద్ను విశాలపరచి నీ చెయియ్ నాకు తోడుగా ఉండ దయచేసి నాకు కీడురాకుండ 

దానిలోనుండి ననున్ తపిప్ంచుము అని పార్రిథ్ంపగా దేవుడు అతడు మనవిచేసిన దానిని అతనికి 

దయచేసెను. 
1dina 4:10 yabbaeju iSraayaeleeyula daevunigoorchi mo~r~rapeTTi neevu 
nannu niSchayamugaa aaSeervadiMchi naa sarihaddunu viSaalaparachi 
nee cheyyi naaku tODugaa uMDa dayachaesi naaku keeDuraakuMDa 
daanilOnuMDi nannu tappiMchumu ani praarthiMpagaa daevuDu ataDu 
manavichaesina daanini ataniki dayachaesenu. 
1దిన 4:11 షూవహు సహోదరుడైన కెలూబు ఎషోత్నునకు తండిర్యైన మెహీరును కనెను. 
1dina 4:11 shoovahu sahOdaruDaina keloobu eshtOnunaku taMDriyaina 
meheerunu kanenu. 
1దిన 4:12 ఎషోత్ను బేతార్ఫాను పాసెయను ఈరాన్హాషునకు తండిర్యైన తెహినాన్ను కనెను, వీరు 

రేకావారు. 
1dina 4:12 eshtOnu baetraaphaanu paaseyanu eernaahaashunaku 
taMDriyaina tehinnaanu kanenu, veeru raekaavaaru. 
1దిన 4:13 కనజు కుమారులు ఒతీన్యేలు శెరాయా; ఒతీన్యేలు కుమారులలో హతతు అను 

ఒకడుండెను. 
1dina 4:13 kanaju kumaarulu otneeyaelu Seraayaa; otneeyaelu 
kumaarulalO hatatu anu okaDuMDenu. 
1దిన 4:14 మెయానొతై ఒఫార్ను కనెను, శెరాయా పనివారి లోయలో నివసించువారికి తండిర్యైన 

యోవాబును కనెను, ఆ లోయలోనివారు పనివారై యుండిరి. 
1dina 4:14 meyaanotai ophraanu kanenu, Seraayaa panivaari lOyalO 
nivasiMchuvaariki taMDriyaina yOvaabunu kanenu, aa lOyalOnivaaru 
panivaarai yuMDiri. 
1దిన 4:15 యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు కుమారులు ఈరూ ఏలా నయము; ఏలా కుమారులలో 

కనజు అను ఒకడుండెను. 
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1dina 4:15 yephunne kumaaruDaina kaalaebu kumaarulu eeroo aelaa 
nayamu; aelaa kumaarulalO kanaju anu okaDuMDenu. 
1దిన 4:16 యెహలెల్లేలు కుమారులు జీఫు జీఫా తీరాయ్ అశరేయ్లు. 
1dina 4:16 yehallelaelu kumaarulu jeephu jeephaa teeryaa aSaryaelu. 
1దిన 4:17 ఎజార్ కుమారులు యెతెరు మెరెదు ఏఫెరు యాలోను; మెరెదు భారయ్ మిరాయ్మును 

షమమ్యిని ఎషెట్మోను వారికి పెదద్యయిన ఇషాబ్హును కనెను. 
1dina 4:17 ejraa kumaarulu yeteru meredu aepheru yaalOnu; meredu 
bhaarya miryaamunu shammayini eshTemOnu vaariki peddayayina 
ishbaahunu kanenu. 
1దిన 4:18 అతని భారయ్యైన యెహూదీయా గెదోరునకు పర్ధానియైన యెరెదును శోకోకు 

పర్ధానియైన హెబెరును జానోహకు పర్ధానియైన యెకూతీయేలును కనెను. మెరెదు వివాహము 

చేసికొనిన ఫరో కుమారెత్యైన బితాయ్కు పుటిట్న కుమారులు వీరే. 
1dina 4:18 atani bhaaryayaina yehoodeeyaa gedOrunaku pradhaaniyaina 
yeredunu SOkOku pradhaaniyaina heberunu jaanOhaku pradhaaniyaina 
yekooteeyaelunu kanenu. meredu vivaahamu chaesikonina pharO 
kumaarteyaina bityaaku puTTina kumaarulu veerae. 
1దిన 4:19 మరియు నహము సహోదరియైన హూదీయా భారయ్యొకక్ కుమారులెవరనగా 

గరీమ్యుడైన కెయీలా మాయకాతీయుడైన ఎషెట్మో. 
1dina 4:19 mariyu nahamu sahOdariyaina hoodeeyaa bhaaryayokka 
kumaarulevaranagaa garmeeyuDaina keyeelaa maayakaateeyuDaina 
eshTemO. 
1దిన 4:20 షీమోను కుమారులు అమోన్ను రినాన్ బెనాహ్నాను తీలోను. ఇషీ కుమారులు జోహేతు 

బెనోజ్హేతు. 
1dina 4:20 sheemOnu kumaarulu amnOnu rinnaa benhaanaanu teelOnu. 
ishee kumaarulu jOhaetu benjOhaetu. 
1దిన 4:21 యూదా కుమారుడైన షేలహు కుమారులెవరనగా లేకాకు పర్ధానియైన ఏరు మారేషాకు 

పర్ధానియైన లదాద్యు; సనన్పు వసత్రములు నేయు అషేబ్య యింటి వంశకులకును 

1dina 4:21 yoodaa kumaaruDaina shaelahu kumaarulevaranagaa laekaaku 
pradhaaniyaina aeru maaraeshaaku pradhaaniyaina laddaayu; sannapu 
vastramulu naeyu ashbaeya yiMTi vaMSakulakunu 
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1దిన 4:22 యోకీమీయులకును కోజేబాయీయులకును యోవాషువారికిని మోయాబులో 

పర్భుతవ్మునొందిన శారాపీయులకును యాషూబిలెహెమువారికిని అతడు పితరుడు; ఇవి పూరవ్కాలపు 

సంగతులే. 
1dina 4:22 yOkeemeeyulakunu kOjaebaayeeyulakunu yOvaashuvaarikini 
m O y a a b u l O p r a b h u t v a m u n o M d i n a S a a r a a p e e y u l a k u n u 
yaashoobilehemuvaarikini ataDu pitaruDu; ivi poorvakaalapu saMgatulae. 
1దిన 4:23 వారు కుమమ్రివాండల్యి నెతాయీమునందును గెదేరానందును కాపురముండిరి; రాజు 

నియమముచేత అతని పని విచారించుటకై అచచ్ట కాపురముండిరి. 
1dina 4:23 vaaru kummarivaaMDlayi netaayeemunaMdunu 
gedaeraanaMdunu kaapuramuMDiri; raaju niyamamuchaeta atani pani 
vichaariMchuTakai achchaTa kaapuramuMDiri. 
1దిన 4:24 షిమోయ్ను కుమారులు నెమూయేలు యామీను యారీబు జెరహు షావూలు. 
1dina 4:24 shimyOnu kumaarulu nemooyaelu yaameenu yaareebu jerahu 
shaavoolu. 
1దిన 4:25 షావూలునకు షలూల్ము కుమారుడు, షలూల్మునకు మిబాశ్ము కుమారుడు, 

మిబాశ్మునకు మిషామ్ కుమారుడు. 
1dina 4:25 shaavoolunaku shalloomu kumaaruDu, shalloomunaku 
mibSaamu kumaaruDu, mibSaamunaku mishmaa kumaaruDu. 
1దిన 4:26 మిషామ్ కుమారులలో ఒకడు హమూమ్యేలు; హమూమ్యేలునకు జకూక్రు కుమారుడు, 

జకూక్రునకు షిమీ కుమారుడు. 
1 d i n a 4 : 2 6 m i s h m a a k u m a a r u l a l O o k a D u h a m m o o y a e l u ; 
hammooyaelunaku jakkooru kumaaruDu, jakkoorunaku shimee 
kumaaruDu. 
1దిన 4:27 షిమీకి పదునారుగురు కుమారులును ఆరుగురు కుమారెత్లును కలిగిరి; అయితే అతని 

సహోదరులకు ఎంతోమంది కుమారులు కలుగలేదు ; యూదావారు వృది ధ్యైనటుల్ వారి 

వంశములనిన్యు వృది ధ్కాలేదు. 
1dina 4:27 shimeeki padunaaruguru kumaarulunu aaruguru kumaartelunu 
kaligiri; ayitae atani sahOdarulaku eMtOmaMdi kumaarulu kalugalaedu; 
yoodaavaaru vRddhiyainaTlu vaari vaMSamulanniyu vRddhikaalaedu. 
1దిన 4:28 వారు బెయేరెష్బాలోను మోలాదాలోను హజరుష్వలులోను 
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1dina 4:28 vaaru beyaershebaalOnu mOlaadaalOnu hajarshuvalulOnu 

1దిన 4:29 బిలాహ్లోను ఎజెములోను తోలాదులోను బెతూయేలులోను 

1dina 4:29 bilhaalOnu ejemulOnu tOlaadulOnu betooyaelulOnu 

1దిన 4:30 హోరామ్లోను సికల్గులోను బేతమ్రాక్బోతులోను హాజరూస్సాలోను బేతీబ్రీలోను 

షరాయిములోను కాపురముండిరి.  
1dina 4:30 hOrmaalOnu s ik lagulOnu baetmarkaabOtulOnu 
haajarsoosaalOnu baetbeereelOnu sharaayimulOnu kaapuramuMDiri.  
1దిన 4:31 దావీదు ఏలుబడివరకు వారు ఆ పటట్ణములలో కాపురముండిరి. 
1dina 4:31 daaveedu aelubaDivaraku vaaru aa paTTaNamulalO 
kaapuramuMDiri. 
1దిన 4:32 ఏతాము అయీను రిమోమ్ను తోకెను ఆషాను అనువారి ఊళుల్ అయిదు. 
1dina 4:32 aetaamu ayeenu rimmOnu tOkenu aashaanu anuvaari ooLlu 
ayidu. 
1దిన 4:33 బయలువరకు ఆ పటట్ణముల పొలములు వారి వశమున ఉండెను; ఇవి వారి 

నివాససథ్లములు, వంశావళి పటీ ట్లు వారికుండెను. 
1dina 4:33 bayaluvaraku aa paTTaNamula polamulu vaari vaSamuna 
uMDenu; ivi vaari nivaasasthalamulu, vaMSaavaLi paTTeelu 
vaarikuMDenu. 
1దిన 4:34 వారు మెషోబాబు యమేల్కు అమజాయ్ కుమారుడైన యోషా, 
1dina 4:34 vaaru meshObaabu yamlaeku amajyaa kumaaruDaina yOshaa, 
1దిన 4:35 యోవేలు అశీయేలు కుమారుడైన శెరాయాకు పుటిట్న యోషిబాయ్ కుమారుడైన యెహూ. 
1dina 4:35 yOvaelu aSeeyaelu kumaaruDaina Seraayaaku puTTina 
yOshibyaa kumaaruDaina yehoo. 
1దిన 4:36 ఎలోయ్యేనై యహకోబా యెషోహాయా అశాయా అదీయేలు యెశీమీయేలు బెనాయా; 
1dina 4:36 elyOyaenai yahakObaa yeshOhaayaa aSaayaa adeeyaelu 
yeSeemeeyaelu benaayaa; 

1దిన 4:37 షెమయాకు పుటిట్న షిమీ కుమారుడైన యెదాయాకు పుటిట్న అలోల్ను కుమారుడైన షిపి 

కుమారుడైన జీజా అనువారు. 
1dina 4:37 shemayaaku puTTina shimee kumaaruDaina yedaayaaku 
puTTina allOnu kumaaruDaina shipi kumaaruDaina jeejaa anuvaaru. 
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1దిన 4:38 పేళల్ వరుసను వార్యబడిన వీరు తమ తమ వంశములలో పెదద్లైయుండిరి; వీరి పితరుల 

యిండుల్ బహుగా వరిధ్లెల్ను. 
1dina 4:38 paeLla varusanu vraayabaDina veeru tama tama vaMSamulalO 
peddalaiyuMDiri; veeri pitarula yiMDlu bahugaa vardhillenu. 
1దిన 4:39 వీరు తమ మందలకొరకు మేత వెదకుటకై గెదోరునకు తూరుప్ననునన్ పలల్పు సథ్లమునకు 

పోయి 

1dina 4:39 veeru tama maMdalakoraku maeta vedakuTakai gedOrunaku 
toorpunanunna pallapu sthalamunaku pOyi 
1దిన 4:40 మంచి బలకరమైన మేతయు నెమమ్దియు సుఖమునుగల విశాలదేశమును కనుగొనిరి; 

పూరవ్మందు హాముయొకక్ వంశపువారు అకక్డ కాపురముండిరి. 
1dina 4:40 maMchi balakaramaina maetayu nemmadiyu sukhamunugala 
viSaaladaeSamunu kanugoniri; poorvamaMdu haamuyokka vaMSapuvaaru 
akkaDa kaapuramuMDiri. 
1దిన 4:41 పేళల్ వరుసను వార్యబడియుండు వీరు యూదా రాజైన హిజిక్యా దినములలో అచచ్టికి 

వచిచ్ అచచ్ట కనబడినవారి గుడారములను నివాససథ్లములను పడగొటిట్ వారిని హతముచేసి, అచచ్ట 

త మ గొ ఱఱ్ ల కు త గి న మే త క లి గి యుం డు ట చే త నే టి వ ర కు వా రి సాథ్ న ము ల ను 

ఆకర్మించుకొనియునాన్రు. 
1dina 4:41 paeLla varusanu vraayabaDiyuMDu veeru yoodaa raajaina 
hijkiyaa dinamulalO achchaTiki vachchi achchaTa kanabaDinavaari 
guDaaramulanu nivaasasthalamulanu paDagoTTi vaarini hatamuchaesi, 
achchaTa tama go~r~ralaku tagina maeta kaligiyuMDuTachaeta 
naeTivaraku vaari sthaanamulanu aakramiMchukoniyunnaaru. 
1దిన 4:42 షిమోయ్ను కుమారులైన వీరిలో ఐదువందలమంది తమ పైని ఇషీ కుమారులైన పెలటాయ్ను 

నెయరాయ్ను రెఫాయాను ఉజీజ్యేలును అధిపతులగా నిరణ్యించుకొని శేయీరు మనెన్మునకు పోయి 

1dina 4:42 shimyOnu kumaarulaina veerilO aiduvaMdalamaMdi tama 
paini ishee kumaarulaina pelaTyaanu neyaryaanu rephaayaanu 
ujjeeyaelunu adhipatulagaa nirNayiMchukoni Saeyeeru mannemunaku 
pOyi 
1దిన 4:43 అమాలేకీయులలో తపిప్ంచుకొనిన శేషమును హతముచేసి నేటివరకు అచచ్ట 

కాపురమునాన్రు. 
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1dina 4:43 amaalaekeeyulalO tappiMchukonina Saeshamunu hatamuchaesi 
naeTivaraku achchaTa kaapuramunnaaru. 
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1దిన 5:1 ఇశార్యేలునకు తొలిచూలి కుమారుడైన రూబేను కుమారుల వివరము. ఇతడు జేయ్షుఠ్డై 

యుండెను గాని తన తండిర్ పరుపును తాను అంటుపరచినందున అతని జనమ్సావ్తంతర్య్ము 

ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు కుమారులకియయ్బడెను; అయితే వంశావళిలో యోసేపు జేయ్షుఠ్డుగా 

దాఖలు చేయబడలేదు. 
1dina 5:1 iSraayaelunaku tolichooli kumaaruDaina roobaenu kumaarula 
vivaramu. itaDu jyaeshThuDai yuMDenu gaani tana taMDri parupunu 
taanu aMTuparachinaMduna atani janmasvaataMtryamu iSraayaelu 
kumaaruDaina yOsaepu kumaarulakiyyabaDenu; ayitae vaMSaavaLilO 
yOsaepu jyaeshThuDugaa daakhalu chaeyabaDalaedu. 
1దిన 5:2 యూదా తన సహోదరులకంటె హెచిచ్నవాడాయెను, అతనినుండి పర్ముఖుడు 

బయలువెడలెను, అయినను జనమ్సావ్తంతర్య్ము యోసేపుదాయెను. 
1dina 5:2 yoodaa tana sahOdarulakaMTe hechchinavaaDaayenu, 
ataninuMDi pramukhuDu bayaluveDalenu, ayinanu janmasvaataMtryamu 
yOsaepudaayenu. 
1దిన 5:3 ఇశార్యేలునకు జేయ్షుఠ్డుగా పుటిట్న రూబేను కుమారులెవరనగా హనోకు పలుల్ హెసోర్ను 

కరీమ్. 
1dina 5:3 iSraayaelunaku jyaeshThuDugaa puTTina roobaenu 
kumaarulevaranagaa hanOku pallu hesrOnu karmee. 
1దిన 5:4 యోవేలు కుమారులలో ఒకడు షెమయా, షెమయాకు గోగు కుమారుడు, గోగునకు షిమీ 

కుమారుడు, 
1dina 5:4 yOvaelu kumaarulalO okaDu shemayaa, shemayaaku gOgu 
kumaaruDu, gOgunaku shimee kumaaruDu, 
1దిన 5:5 షిమీకి మీకా కుమారుడు, మీకాకు రెవాయా కుమారుడు, రెవాయాకు బయలు కుమారుడు, 
1dina 5:5 shimeeki meekaa kumaaruDu, meekaaku revaayaa kumaaruDu, 
revaayaaku bayalu kumaaruDu, 
1దిన 5:6 బయలునకు బెయేర కుమారుడు, ఇతడు రూబేనీయులకు పెదద్. అషూష్రు రాజైన 

తిగల్తిప్లేసెరు అతని చెరతీసికొనిపోయెను. 
1dina 5:6 bayalunaku beyaera kumaaruDu, itaDu roobaeneeyulaku pedda. 
ashshooru raajaina tiglatpilaeseru atani cherateesikonipOyenu. 
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1దిన 5:7 వారి తరముల వంశావళి సరిచూడబడినపుప్డు వారి కుటుంబముల చొపుప్న అతని 

సహోదరులలో ముఖుయ్లుగా తేలినవారు యెహీయేలును, జెకరాయ్యును, 
1dina 5:7 vaari taramula vaMSaavaLi sarichooDabaDinappuDu vaari 
kuTuMbamula choppuna atani sahOdarulalO mukhyulugaa taelinavaaru 
yeheeyaelunu, jekaryaayunu, 
1దిన 5:8 యోవేలు కుమారుడైన షెమకు పుటిట్న ఆజాజు కుమారుడైన బెలయును. బెల వంశపువారు 

అరోయేరునందును నెబోవరకును బయలెమ్యోనువరకును కాపురముండిరి. 
1dina 5:8 yOvaelu kumaaruDaina shemaku puTTina aajaaju kumaaruDaina 
belayunu. bela vaMSapuvaaru arOyaerunaMdunu nebOvarakunu 
bayalmeyOnuvarakunu kaapuramuMDiri. 
1దిన 5:9 వారి పశువులు గిలాదు దేశమందు అతివిసాత్రము కాగా తూరుప్న యూఫర్టీసు నది 

మొదలుకొని అరణయ్పు సరిహదుద్వరకును వారు కాపురముండిరి. 
1dina 5:9 vaari paSuvulu gilaadu daeSamaMdu ativistaaramu kaagaa 
toorpuna yoophraTeesu nadi modalukoni araNyapu sarihadduvarakunu 
vaaru kaapuramuMDiri. 
1దిన 5:10 సౌలు దినములలో వారు హగీర్యీలతో యుదధ్ము జరిగించి వారిని హతముచేసి గిలాదు 

తూరుప్వైపువరకు వారి గుడారములలో కాపురముండిరి. 
1dina 5:10 saulu dinamulalO vaaru hagreeyeelatO yuddhamu jarigiMchi 
vaarini hatamuchaesi gilaadu toorpuvaipuvaraku vaari guDaaramulalO 
kaapuramuMDiri. 
1దిన 5:11 గాదు వంశసు థ్లు వారికెదురుగా బాషాను దేశమందు సలాక్వరకు కాపురముండిరి. 
1dina 5:11 gaadu vaMSasthulu vaarikedurugaa baashaanu daeSamaMdu 
salkaavaraku kaapuramuMDiri. 
1దిన 5:12 వారిలో యోవేలు తెగవారు ముఖుయ్లు, రెండవ తెగవారు షాపామువారు. 

షాపామువారును యహనైవారును షాపాతువారును బాషానులో ఉండిరి. 
1dina 5:12 vaarilO yOvaelu tegavaaru mukhyulu, reMDava tegavaaru 
shaapaamuvaaru. shaapaamuvaarunu yahanaivaarunu shaapaatuvaarunu 
baashaanulO uMDiri. 
1దిన 5:13 వారి పితరుల యింటివారైన వారి సహోదరులు ఏడుగురు, మిఖాయేలు మెషులాల్ము 

షేబయోరై యకాను జీయ ఏబెరు. 
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1dina 5:13 vaari pitarula yiMTivaaraina vaari sahOdarulu aeDuguru, 
mikhaayaelu meshullaamu shaebayOrai yakaanu jeeya aeberu. 
1దిన 5:14 వీరు హూరీ అనువానికి పుటిట్న అబీహాయిలు కుమారులు. ఈ హూరీ యరోయకు 

యారోయ గిలాదునకు గిలాదు మిఖాయేలునకు మిఖాయేలు యెషీషైకి యెషీషై యహదోకు యహదో 

బూజునకు పుటిట్రి. 
1dina 5:14 veeru hooree anuvaaniki puTTina abeehaayilu kumaarulu. ee 
hooree yarOyaku yaarOya gilaadunaku gilaadu mikhaayaelunaku 
mikhaayaelu yesheeshaiki yesheeshai yahadOku yahadO boojunaku 
puTTiri. 
1దిన 5:15 గూనీ కుమారుడైన అబీద్యేలునకు పుటిట్న అహీ వారి పితరుల యిండల్వారికి పెదద్. 
1dina 5:15 goonee kumaaruDaina abdeeyaelunaku puTTina ahee vaari 
pitarula yiMDlavaariki pedda. 
1దిన 5:16 వారు బాషానులోనునన్ గిలాదునందును దాని గార్మములయందును షారోనునకు చేరికైన 

ఉపగార్మముల యందును దాని పార్ంతములవరకు కాపురముండిరి. 
1dina 5:16 vaaru baashaanulOnunna gilaadunaMdunu daani 
graamamulayaMdunu shaarOnunaku chaerikaina upagraamamula 
yaMdunu daani praaMtamulavaraku kaapuramuMDiri. 
1దిన 5:17 వీరందరు యూదా రాజైన యోతాము దినములలోను ఇశార్యేలు రాజైన యరోబాము 

దినములలోను తమ వంశావళుల వరుసను లెకక్లో చేరచ్బడిరి. 
1dina 5:17 veeraMdaru yoodaa raajaina yOtaamu dinamulalOnu iSraayaelu 
raajaina yarObaamu dinamulalOnu tama vaMSaavaLula varusanu lekkalO 
chaerchabaDiri. 
1దిన 5:18 రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషేష్ అరధ్గోతర్మువారిలోను బలెల్మును ఖడగ్మును 

ధరించుటకును అంబు వేయుటకును నేరిచ్నవారు, యుదధ్మందు నేరప్రులై దండుకు పోతగినవారు 

నలువది నాలుగువేల ఏడువందల అరువదిమంది యుండిరి. 
1dina 5:18 roobaeneeyulalOnu gaadeeyulalOnu manashshae 
ardhagOtramuvaarilOnu ballemunu khaDgamunu dhariMchuTakunu 
aMbu vaeyuTakunu naerchinavaaru, yuddhamaMdu naerparulai daMDuku 
pOtaginavaaru naluvadi naaluguvaela aeDuvaMdala aruvadimaMdi 
yuMDiri. 
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1దిన 5:19 వీరు హగీర్యీలతోను యెతూరువారితోను నాపీషు వారితోను నోదాబువారితోను 

యుదధ్ముచేసిరి. 
1dina 5:19 veeru hagreeyeelatOnu yetooruvaaritOnu naapeeshu vaaritOnu 
nOdaabuvaaritOnu yuddhamuchaesiri. 
1దిన 5:20 యుదధ్మందు వారు దేవునికి మొఱఱ్పెటట్గా, ఆయనమీద వారు నమిమ్కయుంచినందున 

ఆయన వారి మొఱఱ్ ఆలకించెను 

1dina 5:20 yuddhamaMdu vaaru daevuniki mo~r~rapeTTagaa, 
aayanameeda vaaru nammikayuMchinaMduna aayana vaari mo~r~ra 
aalakiMchenu 

1దిన 5:21 గనుక వారిని జయించుటకు వారికి సహాయము కలిగెను. హగీర్యీలును వారితో 

ఉనన్వారందరును వారిచేతికి అపప్గింపబడిరి; వారు ఏబదివేల ఒంటెలను పశువులను రెండులక్షల 

ఏబదివేల గొఱఱ్లను రెండువేల గాడిదలను లక్ష జనమును పటుట్కొనిరి. 
1dina 5:21 ganuka vaarini jayiMchuTaku vaariki sahaayamu kaligenu. 
hagreeyeelunu vaaritO unnavaaraMdarunu vaarichaetiki appagiMpabaDiri; 
vaaru aebadivaela oMTelanu paSuvulanu reMDulakshala aebadivaela 
go~r~ralanu reMDuvaela gaaDidalanu laksha janamunu paTTukoniri. 
1దిన 5:22 యుదధ్మందు దేవుని సహాయము వారికి కలుగుటచేత శతుర్వులు అనేకులు పడిపోయిరి; 

తాము చెరతీసికొని పోబడువరకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్మువారును వీరి 

సాథ్నములయందు కాపురముండిరి. 
1dina 5:22 yuddhamaMdu daevuni sahaayamu vaariki kaluguTachaeta 
Satruvulu anaekulu paDipOyiri; taamu cherateesikoni pObaDuvaraku 
roobaeneeyulunu gaadeeyulunu manashshae ardhagOtramuvaarunu veeri 
sthaanamulayaMdu kaapuramuMDiri. 
1దిన 5:23 మనషేష్ అరధ్గోతర్మువారును ఆ దేశమందు కాపురముండి వరిధ్లుల్చు, బాషాను 

మొదలుకొని బయలెహ్రోమ్నువరకును శెనీరువరకును హెరోమ్ను పరవ్తమువరకును వాయ్పించిరి. 
1dina 5:23 manashshae ardhagOtramuvaarunu aa daeSamaMdu 
k a a p u r a m u M D i v a r d h i l l u c h u , b a a s h a a n u m o d a l u k o n i 
bayalhermOnuvarakunu Seneeruvarakunu hermOnu parvatamuvarakunu 
vyaapiMchiri. 
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1దిన 5:24 వారి పితరుల యిండల్కు పెదద్లైనవారెవరనగా ఏఫెరు ఇషీ ఎలీయేలు అజీర్యేలు 

యిరీమ్యా హోదవాయ్ యహదీయేలు; వీరు కీరిత్పొందిన పరాకర్మశాలులై తమ పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లైరి. 
1dina 5:24 vaari pitarula yiMDlaku peddalainavaarevaranagaa aepheru 
ishee eleeyaelu ajreeyaelu yirmeeyaa hOdavyaa yahadeeyaelu; veeru 
keertipoMdina paraakramaSaalulai tama pitarula yiMDlaku peddalairi. 
1దిన 5:25 అయితే వారు తమ పితరుల దేవునిమీద తిరుగుబాటుచేసి, దేవుడు తమ ముందర 

నాశనముచేసిన జనసమూహముల దేవతలతో వయ్భిచరించిరి. 
1dina 5:25 ayitae vaaru tama pitarula daevunimeeda tirugubaaTuchaesi, 
daevuDu tama muMdara naaSanamuchaesina janasamoohamula 
daevatalatO vyabhichariMchiri. 
1దిన 5:26 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయుల దేవుడు అషూష్రు రాజైన పూలు మనసుస్ను అషూష్రు రాజైన 

తిగల్తిప్లేసెరు మనసుస్ను రేపగా అతడు రూబేనీయులను గాదీయులను మనషేష్ అరధ్గోతర్మువారిని 

చెరపటిట్ నేటికిని కనబడుచునన్టుల్గా హాలహునకును హాబోరునకును హారాకును గోజాను 

నదీపార్ంతములకును వారిని కొనిపోయెను. 
1dina 5:26 kaabaTTi iSraayaeleeyula daevuDu ashshooru raajaina poolu 
manassunu ashshooru raajaina tiglatpilaeseru manassunu raepagaa ataDu 
roobaeneeyulanu gaadeeyulanu manashshae ardhagOtramuvaarini 
cherapaTTi naeTikini kanabaDuchunnaTlugaa haalahunakunu 
haabOrunakunu haaraakunu gOjaanu nadeepraaMtamulakunu vaarini 
konipOyenu. 
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1దిన 6:1 లేవి కుమారులు గెరోష్ను కహాతు మెరారి. 
1dina 6:1 laevi kumaarulu gershOnu kahaatu meraari. 
1దిన 6:2 కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 
1dina 6:2 kahaatu kumaarulu amraamu ishaaru hebrOnu ujjeeyaelu. 
1దిన 6:3 అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే, కుమారెత్ మిరాయ్ము. అహరోను కుమారులు 

నాదాబు అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 
1dina 6:3 amraamu kumaarulu aharOnu mOshae, kumaarte miryaamu. 
aharOnu kumaarulu naadaabu abeehu eliyaajaru eetaamaaru. 
1దిన 6:4 ఎలియాజరు ఫీనెహాసును కనెను, ఫీనెహాసు అబీషూవను కనెను, 
1dina 6:4 eliyaajaru pheenehaasunu kanenu, pheenehaasu abeeshoovanu 
kanenu, 
1దిన 6:5 అబీషూవ బుకీక్ని కనెను, బుకీక్ ఉజీజ్ని కనెను, 
1dina 6:5 abeeshoova bukkeeni kanenu, bukkee ujjeeni kanenu, 
1దిన 6:6 ఉజీజ్ జెరహాయ్ను కనెను, జెరహాయ్ మెరాయోతును కనెను, 
1dina 6:6 ujjee jerahyaanu kanenu, jerahyaa meraayOtunu kanenu, 
1దిన 6:7 మెరాయోతు అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 
1dina 6:7 meraayOtu amaryaanu kanenu, amaryaa aheeToobunu kanenu, 
1దిన 6:8 అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు అహిమయసుస్ను కనెను, 
1dina 6:8 aheeToobu saadOkunu kanenu, saadOku ahimayassunu kanenu, 
1దిన 6:9 అహిమయసుస్ అజరాయ్ను కనెను, అజరాయ్ యోహానానును కనెను, 
1dina 6:9 ahimayassu ajaryaanu kanenu, ajaryaa yOhaanaanunu kanenu, 
1దిన 6:10 యోహానాను అజరాయ్ను కనెను, ఇతడు సొలొమోను యెరూషలేములో కటిట్ంచిన 

మందిరమందు యాజకతవ్ము జరిగించినవాడు. 
1dina 6:10 yOhaanaanu ajaryaanu kanenu, itaDu solomOnu 
yerooshalaemulO kaTTiMchina maMdiramaMdu yaajakatvamu 
jarigiMchinavaaDu. 
1దిన 6:11 అజరాయ్ అమరాయ్ను కనెను, అమరాయ్ అహీటూబును కనెను, 
1dina 6:11 ajaryaa amaryaanu kanenu, amaryaa aheeToobunu kanenu, 
1దిన 6:12 అహీటూబు సాదోకును కనెను, సాదోకు షలూల్మును కనెను, 
1dina 6:12 aheeToobu saadOkunu kanenu, saadOku shalloomunu kanenu, 
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1దిన 6:13 షలూల్ము హిలీక్యాను కనెను, హిలీక్యా అజరాయ్ను కనెను, 
1dina 6:13 shalloomu hilkeeyaanu kanenu, hilkeeyaa ajaryaanu kanenu, 
1దిన 6:14 అజరాయ్ శెరాయాను కనెను, శెరాయా యెహోజాదాకును కనెను. 
1dina 6:14 ajaryaa Seraayaanu kanenu, Seraayaa yehOjaadaakunu kanenu. 
1దిన 6:15 యెహోవా నెబుకదెన్జరుదావ్రా యూదావారిని యెరూషలేమువారిని చెరతీసికొని 

పోయినపుప్డు ఈ యెహోజాదాకు చెరలోనికిపోయెను. 
1 d i n a 6 : 1 5 y e h O v a a n e b u k a d n e j a r u d v a a r a a y o o d a a v a a r i n i 
yerooshalaemuvaarini cherateesikoni pOyinappuDu ee yehOjaadaaku 
cheralOnikipOyenu. 
1దిన 6:16 లేవి కుమారులు గెరోష్ను కహాతు మెరారి. 
1dina 6:16 laevi kumaarulu gershOnu kahaatu meraari. 
1దిన 6:17 గెరోష్ను కుమారుల పేళుల్ లిబీన్ షిమీ. 
1dina 6:17 gershOnu kumaarula paeLlu libnee shimee. 
1దిన 6:18 కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 
1dina 6:18 kahaatu kumaarulu amraamu ishaaru hebrOnu ujjeeyaelu. 
1దిన 6:19 మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వారి పితరుల వరుసలనుబటిట్ లేవీయుల 

కుటుంబములు ఏవనగా 

1dina 6:19 meraari kumaarulu mahali mooshi; vaari pitarula 
varusalanubaTTi laeveeyula kuTuMbamulu aevanagaa 

1దిన 6:20 గెరోష్ను కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు యహతు, యహతు కుమారుడు జిమామ్, 
1dina 6:20 gershOnu kumaaruDu libnee, libnee kumaaruDu yahatu, yahatu 
kumaaruDu jimmaa, 
1దిన 6:21 జిమామ్ కుమారుడు యోవాహు, యోవాహు కుమారుడు ఇదోద్, ఇదోద్ కుమారుడు జెరహు, 

జెరహు కుమారుడు యెయతిరయి. 
1dina 6:21 jimmaa kumaaruDu yOvaahu, yOvaahu kumaaruDu iddO, iddO 
kumaaruDu jerahu, jerahu kumaaruDu yeyatirayi. 
1దిన 6:22 కహాతు కుమారులలో ఒకడు అమీమ్నాదాబు, వీని కుమారుడు కోరహు, కోరహు 

కుమారుడు అసీస్రు, 
1dina 6:22 kahaatu kumaarulalO okaDu ammeenaadaabu, veeni 
kumaaruDu kOrahu, kOrahu kumaaruDu asseeru, 
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1దిన 6:23 అసీస్రు కుమారుడు ఎలాక్నా, ఎలాక్నా కుమారుడు ఎబాయ్సాపు, ఎబాయ్సాపు కుమారుడు 

అసీస్రు, 
1dina 6:23 asseeru kumaaruDu elkaanaa, elkaanaa kumaaruDu 
ebyaasaapu, ebyaasaapu kumaaruDu asseeru, 
1దిన 6:24 అసీస్రు కుమారుడు తాహతు, తాహతు కుమారుడు ఊరియేలు, ఊరియేలు కుమారుడు 

ఉజిజ్యా, ఉజిజ్యా కుమారుడు షావూలు. 
1dina 6:24 asseeru kumaaruDu taahatu, taahatu kumaaruDu ooriyaelu, 
ooriyaelu kumaaruDu ujjiyaa, ujjiyaa kumaaruDu shaavoolu. 
1దిన 6:25 ఎలాక్నా కుమారులు అమాశై అహీమోతు. 
1dina 6:25 elkaanaa kumaarulu amaaSai aheemOtu. 
1దిన 6:26 ఎలాక్నా కుమారులలో ఒకడు జోపై. జోపై కుమారుడు నహతు, 
1dina 6:26 elkaanaa kumaarulalO okaDu jOpai. jOpai kumaaruDu nahatu, 
1దిన 6:27 నహతు కుమారుడు ఏలీయాబు, ఏలీయాబు కుమారుడు యెరోహాము, యెరోహాము 

కుమారుడు ఎలాక్నా. 
1dina 6:27 nahatu kumaaruDu aeleeyaabu, aeleeyaabu kumaaruDu 
yerOhaamu, yerOhaamu kumaaruDu elkaanaa. 
1దిన 6:28 సమూయేలు కుమారులు జేయ్షుఠ్డగు వషిన్యు అబీయాయు. 
1dina 6:28 samooyaelu kumaarulu jyaeshThuDagu vashniyu abeeyaayu. 
1దిన 6:29 మెరారి కుమారులలో ఒకడు మహలి, మహలి కుమారుడు లిబీన్, లిబీన్ కుమారుడు షిమీ, 

షిమీ కుమారుడు ఉజాజ్ 
1dina 6:29 meraari kumaarulalO okaDu mahali, mahali kumaaruDu libnee, 
libnee kumaaruDu shimee, shimee kumaaruDu ujjaa 

1దిన 6:30 ఉజాజ్ కుమారుడు షిమాయ్, షిమాయ్ కుమారుడు హగీగ్యా, హగీగ్యా కుమారుడు అశాయా. 
1dina 6:30 ujjaa kumaaruDu shimyaa, shimyaa kumaaruDu haggeeyaa, 
haggeeyaa kumaaruDu aSaayaa. 
1దిన 6:31 నిబంధన మందసమునకు సథ్లము ఏరాప్టైన తరువాత యెహోవా మందిరమందు సంగీత 

సేవకొరకు దావీదు నియమించినవారు వీరే. 
1dina 6:31 nibaMdhana maMdasamunaku sthalamu aerpaaTaina taruvaata 
y e h O va a m a M d i ra m a M d u s a M g e e t a s a e va ko ra ku d a a ve e d u 
niyamiMchinavaaru veerae. 

Page  of 40 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1దిన 6:32 సొలొమోను యెరూషలేములో యెహోవా మందిరమును కటిట్ంచువరకు వీరు సమాజపు 

గుడారముయొకక్ ముంగిట సంగీతసేవను ఆచరించుచుండిరి; వారు వంతులచొపుప్న తమ పని 

చూచుకొనుచుండిరి. 
1dina 6:32 solomOnu yerooshalaemulO yehOvaa maMdiramunu 
kaTTiMchuvaraku veeru samaajapu guDaaramuyokka muMgiTa 
saMgeetasaevanu aachariMchuchuMDiri; vaaru vaMtulachoppuna tama 
pani choochukonuchuMDiri. 
1దిన 6:33 ఈ పర్కారము తమ కుమారులతో కలసి కనిపెటుట్చునన్ వారెవరనగా, కహతీయుల 

కుమారులలో గాయకుడగు హేమాను; ఇతడు సమూయేలు కుమారుడగు యోవేలునకు పుటిట్నవాడు 

1dina 6:33 ee prakaaramu tama kumaarulatO kalasi kanipeTTuchunna 
vaarevaranagaa, kahateeyula kumaarulalO gaayakuDagu haemaanu; itaDu 
samooyaelu kumaaruDagu yOvaelunaku puTTinavaaDu 

1దిన 6:34 సమూయేలు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యెరోహామునకు పుటెట్ను, యెరోహాము 

ఎలీయేలునకు పుటెట్ను, ఎలీయేలు తోయహునకు పుటెట్ను, 
1dina 6:34 samooyaelu elkaanaaku puTTenu, elkaanaa yerOhaamunaku 
puTTenu, yerOhaamu eleeyaelunaku puTTenu, eleeyaelu tOyahunaku 
puTTenu, 
1దిన 6:35 తోయహు సూపునకు పుటెట్ను, సూపు ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా మహతునకు పుటెట్ను, 

మహతు అమాశైకి పుటెట్ను, 
1dina 6:35 tOyahu soopunaku puTTenu, soopu elkaanaaku puTTenu, 
elkaanaa mahatunaku puTTenu, mahatu amaaSaiki puTTenu, 
1దిన 6:36 అమాశై ఎలాక్నాకు పుటెట్ను, ఎలాక్నా యోవేలునకు పుటెట్ను, యోవేలు అజరాయ్కు 

పుటెట్ను, అజరాయ్ జెఫనాయ్కు పుటెట్ను, 
1dina 6:36 amaaSai elkaanaaku puTTenu, elkaanaa yOvaelunaku puTTenu, 
yOvaelu ajaryaaku puTTenu, ajaryaa jephanyaaku puTTenu, 
1దిన 6:37 జెఫనాయ్ తాహతునకు పుటెట్ను, తాహతు అసీస్రునకు పుటెట్ను, అసీస్రు ఎబాయ్సాపునకు 

పుటెట్ను, ఎబాయ్సాపు కోరహునకు పుటెట్ను, 
1dina 6:37 jephanyaa taahatunaku puTTenu, taahatu asseerunaku 
puTTenu, asseeru ebyaasaapunaku puTTenu, ebyaasaapu kOrahunaku 
puTTenu, 
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1దిన 6:38 కోరహు ఇసాహ్రునకు పుటెట్ను, ఇసాహ్రు కహాతునకు పుటెట్ను, కహాతు లేవికి పుటెట్ను, లేవి 

ఇశార్యేలునకు పుటెట్ను. 
1dina 6:38 kOrahu ishaarunaku puTTenu, ishaaru kahaatunaku puTTenu, 
kahaatu laeviki puTTenu, laevi iSraayaelunaku puTTenu. 
1దిన 6:39 హేమాను సహోదరుడైన ఆసాపు ఇతని కుడిపర్కక్ను నిలుచువాడు. ఈ ఆసాపు బెరకాయ్ 

కుమారుడు, బెరకాయ్ షిమాయ్ కుమారుడు, 
1dina 6:39 haemaanu sahOdaruDaina aasaapu itani kuDiprakkanu 
niluchuvaaDu. ee aasaapu berakyaa kumaaruDu, berakyaa shimyaa 
kumaaruDu, 
1దిన 6:40 షిమాయ్ మిఖాయేలు కుమారుడు, మిఖాయేలు బయశేయా కుమారుడు, బయశేయా 

మలీక్యా కుమారుడు, 
1dina 6:40 shimyaa mikhaayaelu kumaaruDu, mikhaayaelu bayaSaeyaa 
kumaaruDu, bayaSaeyaa malkeeyaa kumaaruDu, 
1దిన 6:41 మలీక్యా యెతీన్ కుమారుడు, యెతీన్ జెరహు కుమారుడు, జెరహు అదాయా 

కుమారుడు, 
1dina 6:41 malkeeyaa yetnee kumaaruDu, yetnee jerahu kumaaruDu, 
jerahu adaayaa kumaaruDu, 
1దిన 6:42 అదాయా ఏతాను కుమారుడు, ఏతాను జిమామ్ కుమారుడు, జిమామ్ షిమీ కుమారుడు, 
1dina 6:42 adaayaa aetaanu kumaaruDu, aetaanu jimmaa kumaaruDu, 
jimmaa shimee kumaaruDu, 
1దిన 6:43 షిమీ యహతు కుమారుడు, యహతు గెరోష్ను కుమారుడు, గెరోష్ను లేవి కుమారుడు. 
1dina 6:43 shimee yahatu kumaaruDu, yahatu gershOnu kumaaruDu, 
gershOnu laevi kumaaruDu. 
1దిన 6:44 మెరారీయులు ఎడమపర్కక్ను నిలుచువారు; వారిలో ఏతాను కీషీ కుమారుడు, కీషీ అబీద్ 

కుమారుడు, అబీద్ మలూల్కు కుమారుడు, మలూల్కు హషబాయ్ కుమారుడు, 
1dina 6:44 meraareeyulu eDamaprakkanu niluchuvaaru; vaarilO aetaanu 
keeshee kumaaruDu, keeshee abdee kumaaruDu, abdee mallooku 
kumaaruDu, mallooku hashabyaa kumaaruDu, 
1దిన 6:45 హషబాయ్ అమజాయ్ కుమారుడు, అమజాయ్ హిలీక్యా కుమారుడు, 
1dina 6:45 hashabyaa amajyaa kumaaruDu, amajyaa hilkeeyaa kumaaruDu, 

Page  of 42 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1దిన 6:46 హిలీక్యా అమీజ్ కుమారుడు, అమీజ్ బానీ కుమారుడు, బానీ షమెరు కుమారుడు, 
1dina 6:46 hilkeeyaa amjee kumaaruDu, amjee baanee kumaaruDu, baanee 
shameru kumaaruDu, 
1దిన 6:47 షమెరు మహలి కుమారుడు, మహలి మూషి కుమారుడు, మూషి మెరారి కుమారుడు, 

మెరారి లేవి కుమారుడు. 
1dina 6:47 shameru mahali kumaaruDu, mahali mooshi kumaaruDu, 
mooshi meraari kumaaruDu, meraari laevi kumaaruDu. 
1దిన 6:48 వీరి సహోదరులైన లేవీయులు దేవుని మందిరసథ్లముతో సంబంధించిన సకలమైన 

పనులకు నిరణ్యింపబడిరి. 
1dina 6:48 veeri sahOdarulaina laeveeyulu daevuni maMdirasthalamutO 
saMbaMdhiMchina sakalamaina panulaku nirNayiMpabaDiri. 
1దిన 6:49 అయితే అహరోనును అతని సంతతివారును దహన బలిపీఠముమీదను 

ధూపపీఠముమీదను ధూపమువేయుచు, అతిపరిశుదధ్సథ్లపు పనినంతటిని జరుపుచుండవలెననియు, 

దేవుని సేవకుడైన మోషే ఆజా ఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము 

చేయుచుండవలెననియు వారికి నిరణ్యమాయెను. 
1dina 6:49 ayitae aharOnunu atani saMtativaarunu dahana 
balipeeThamumeedanu dhoopapeeThamumeedanu dhoopamuvaeyuchu, 
atipariSuddhasthalapu paninaMtaTini jarupuchuMDavalenaniyu, daevuni 
saevakuDaina mOshae aaj~naapiMchina aMtaTichoppuna iSraayaeleeyula 
nimittamu praayaSchittamu chaeyuchuMDavalenaniyu vaariki 
nirNayamaayenu. 
1దిన 6:50 అహరోను కుమారులలో ఎలియాజరు అను ఒకడుండెను; వీని కుమారుడు ఫీనెహాసు, 

ఫీనెహాసు కుమారుడు అబీషూవ, 
1dina 6:50 aharOnu kumaarulalO eliyaajaru anu okaDuMDenu; veeni 
kumaaruDu pheenehaasu, pheenehaasu kumaaruDu abeeshoova, 
1దిన 6:51 అబీషూవ కుమారుడు బుకీక్, బుకీక్ కుమారుడు ఉజీజ్, ఉజీజ్ కుమారుడు జెరహయ్, 
1dina 6:51 abeeshoova kumaaruDu bukkee, bukkee kumaaruDu ujjee, ujjee 
kumaaruDu jerahya, 
1దిన 6:52 జెరహయ్ కుమారుడు మెరాయోతు, మెరాయోతు కుమారుడు అమరాయ్, అమరాయ్ 

కుమారుడు అహీటూబు, 
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1dina 6:52 jerahya kumaaruDu meraayOtu, meraayOtu kumaaruDu 
amaryaa, amaryaa kumaaruDu aheeToobu, 
1దిన 6:53 అహీటూబు కుమారుడు సాదోకు, సాదోకు కుమారుడు అహిమయసుస్. 
1dina 6:53 aheeToobu kumaaruDu saadOku, saadOku kumaaruDu 
ahimayassu. 
1దిన 6:54 అహరోను సంతతివారగు కహాతీయులు వంతువారు; వారి కుటుంబముల పొలిమేరలలో 

వారు విడిసిన తావులనుబటిట్ వారికి ఏరప్డిన నివాససథ్లములు ఇవి. 
1dina 6:54 aharOnu saMtativaaragu kahaateeyulu vaMtuvaaru; vaari 
kuTuMbamula polimaeralalO vaaru viDisina taavulanubaTTi vaariki 
aerpaDina nivaasasthalamulu ivi. 
1దిన 6:55 యూదా దేశములోని హెబోర్నును దాని చుటుట్నునన్ యుపగార్మములును 

వారికపప్గింపబడెను. 
1dina 6:55 yoodaa daeSamulOni hebrOnunu daani chuTTununna 
yupagraamamulunu vaarikappagiMpabaDenu. 
1దిన 6:56 అయితే ఆ పటట్ణపు పొలములును దాని గార్మములును యెఫునెన్ కుమారుడైన 

కాలేబునకు ఇయయ్బడెను. 
1dina 6:56 ayitae aa paTTaNapu polamulunu daani graamamulunu 
yephunne kumaaruDaina kaalaebunaku iyyabaDenu. 
1దిన 6:57 అహరోను సంతతివారికి వచిచ్న పటట్ణములేవనగా ఆశర్యపటట్ణమైన హెబోర్ను లిబాన్ 

దాని గార్మములు, యతీత్రు ఎషెట్మో దాని గార్మములు, 
1dina 6:57 aharOnu saMtativaariki vachchina paTTaNamulaevanagaa 
aaSrayapaTTaNamaina hebrOnu libnaa daani graamamulu, yatteeru 
eshTemO daani graamamulu, 
1దిన 6:58 హీలేను దాని గార్మములు, దెబీరు దాని గార్మములు, 
1dina 6:58 heelaenu daani graamamulu, debeeru daani graamamulu, 
1దిన 6:59 ఆషాను దాని గార్మములు, బేతెష్మెషు దాని గార్మములు. 
1dina 6:59 aashaanu daani graamamulu, baetshemeshu daani graamamulu. 
1దిన 6:60 మరియు బెనాయ్మీను గోతర్సాథ్నములోని గెబ దాని గార్మములు, అలెల్మెతు దాని 

గార్మములు, అనాతోతు దాని గార్మములు, వీరి వంశములకు కలిగిన పటట్ణములనిన్యు 

పదుమూడు. 
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1dina 6:60 mariyu benyaameenu gOtrasthaanamulOni geba daani 
graamamulu, allemetu daani graamamulu, anaatOtu daani graamamulu, 
veeri vaMSamulaku kaligina paTTaNamulanniyu padumooDu. 
1దిన 6:61 కహాతు గోతీర్యులలో శేషించినవారికి ఎఫార్యిము గోతర్సాథ్నములోనుండియు, దాను 

అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు, మనషేష్ అరధ్గోతర్ సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పది పటట్ణములు 

ఇయయ్బడెను. 
1dina 6:61 kahaatu gOtreeyulalO SaeshiMchinavaariki ephraayimu 
gOtrasthaanamulOnuMDiyu, daanu ardhagOtra sthaanamulOnuMDiyu, 
manashshae ardhagOtra sthaanamulOnuMDiyu cheeTichaeta padi 
paTTaNamulu iyyabaDenu. 
1దిన 6:62 గెరోష్ను సంతతివారికి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, 

ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండియు, నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండియు బాషానునందుండు మనషేష్ 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు పదుమూడు పటట్ణములు ఇయయ్బడెను. 
1dina 6:62 gershOnu saMtativaariki vaari vaMSamulachoppuna 
i S S a a k h a a r u g O t r a s t h a a n a m u l O n u M D i y u , a a s h a e r u 
gOtrasthaanamulOnuMDiyu, naphtaali gOtrasthaanamulOnuMDiyu 
baashaanunaMduMDu manashshae gOtrasthaanamulOnuMDiyu 
padumooDu paTTaNamulu iyyabaDenu. 
1దిన 6:63 మెరారీయులకు వారి వంశములచొపుప్న రూబేను గోతర్సాథ్నములోనుండియు, గాదు 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండియు చీటిచేత పండెర్ండు పటట్ణములు 

ఇయయ్బడెను. 
1dina 6:63 meraareeyulaku vaari vaMSamulachoppuna roobaenu 
gOtrasthaanamulOnuMDiyu, gaadu gOtrasthaanamulOnuMDiyu, 
jebooloonu gOtrasthaanamulOnuMDiyu cheeTichaeta paMDreMDu 
paTTaNamulu iyyabaDenu. 
1దిన 6:64 ఈ పర్కారముగా ఇశార్యేలీయులు లేవీయులకు ఈ పటట్ణములను వాటి గార్మములను 

ఇచిచ్రి. 
1dina 6:64 ee prakaaramugaa iSraayaeleeyulu laeveeyulaku ee 
paTTaNamulanu vaaTi graamamulanu ichchiri. 
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1దిన 6 :65 వారు చీటివేసి యూదావారి గోతర్సాథ్నములోనుండియు , షిమోయ్నీయుల 

గోతర్సాథ్నములోనుండియు, బెనాయ్మీనీయుల గోతర్సాథ్నములోనుండియు పేరు పేరుగా చెపప్బడిన ఆ 

పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 
1dina 6:65 vaaru cheeTivaesi yoodaavaari gOtrasthaanamulOnuMDiyu, 
shimyOneeyula gOtrasthaanamulOnuMDiyu, benyaameeneeyula 
gOtrasthaanamulOnuMDiyu paeru paerugaa cheppabaDina aa 
paTTaNamulanu ichchiri. 
1దిన 6:66 కహాతీయులలో కొందరికి ఎఫార్యిము గోతర్ములో పొలిమేర పటట్ణములు 

కలిగియుండెను. 
1dina 6:66 kahaateeyulalO koMdariki ephraayimu gOtramulO polimaera 
paTTaNamulu kaligiyuMDenu. 
1దిన 6:67 ఆశర్య పటట్ణములును ఎఫార్యిము పరవ్తములోని షెకెమును దాని గార్మములును, 

గెజెరును దాని గార్మములును, 
1dina 6:67 aaSraya paTTaNamulunu ephraayimu parvatamulOni 
shekemunu daani graamamulunu, gejerunu daani graamamulunu, 
1దిన 6:68 యొకెమ్యామును దాని గార్మములును బేత హోరోనును దాని గార్మములును, 
1dina 6:68 yokmeyaamunu daani graamamulunu baet^hOrOnunu daani 
graamamulunu, 
1దిన 6:69 అయాయ్లోనును దాని గార్మములును గతిర్మోమ్నును దాని గార్మములును 

వారికియయ్బడెను. 
1dina 6:69 ayyaalOnunu daani graamamulunu gatrimmOnunu daani 
graamamulunu vaarikiyyabaDenu. 
1దిన 6:70 మరియు మనషేష్ అరధ్గోతర్సాథ్నములోనుండి ఆనేరును దాని గార్మములను బిలియామును 

దాని గార్మములను కహాతీయులకు ఇచిచ్రి. 
1dina 6:70 mariyu manashshae ardhagOtrasthaanamulOnuMDi aanaerunu 
daani graamamulanu biliyaamunu daani graamamulanu kahaateeyulaku 
ichchiri. 
1దిన 6:71 మరియు గెరోష్మీయులకు మనషేష్ అరధ్గోతర్వంశ సాథ్నములోనుండి బాషానునందలి 

గోలానుదాని గార్మములు, అషాత్రోతు దాని గార్మములు, 
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1dina 6:71 mariyu gershOmeeyulaku manashshae ardhagOtravaMSa 
sthaanamulOnuMDi baashaanunaMdali gOlaanudaani graamamulu, 
ashtaarOtu daani graamamulu, 
1దిన 6:72 ఇశాశ్ఖారు గోతర్సాథ్నములోనుండి కెదెషు దాని గార్మములు, దాబెరతు దాని 

గార్మములు, 
1dina 6:72 iSSaakhaaru gOtrasthaanamulOnuMDi kedeshu daani 
graamamulu, daaberatu daani graamamulu, 
1దిన 6:73 రామోతు దాని గార్మములు, ఆనేము దాని గార్మములు, 
1dina 6:73 raamOtu daani graamamulu, aanaemu daani graamamulu, 
1దిన 6:74 ఆషేరు గోతర్సాథ్నములోనుండి మాషాలు దాని గార్మములు, అబోద్ను దాని గార్మములు, 
1dina 6:74 aashaeru gOtrasthaanamulOnuMDi maashaalu daani 
graamamulu, abdOnu daani graamamulu, 
1దిన 6:75 హుకోక్కు దాని గార్మములు రెహోబు దాని గార్మములు; 
1dina 6:75 hukkOku daani graamamulu rehObu daani graamamulu; 

1దిన 6:76 నఫాత్లి గోతర్సాథ్నములోనుండి గలిలయలోనునన్ కెదెషు దాని గార్మములు, హమోమ్ను 

దాని గార్మములు, కిరయ్తాయిము దాని గార్మములు ఇయయ్బడెను. 
1dina 6:76 naphtaali gOtrasthaanamulOnuMDi galilayalOnunna kedeshu 
daani graamamulu, hammOnu daani graamamulu, kiryataayimu daani 
graamamulu iyyabaDenu. 
1దిన 6:77 మరియు మెరారీయులలో శేషించినవారికి జెబూలూను గోతర్సాథ్నములోనుండి రిమోమ్ను 

దాని గార్మములు, తాబోరు దాని గార్మములు, 
1dina 6:77 mariyu meraareeyulalO SaeshiMchinavaariki jebooloonu 
gOtrasthaanamulOnuMDi rimmOnu daani graamamulu, taabOru daani 
graamamulu, 
1దిన 6:78 యెరికోకు ఆవల యొరాద్నునకు తూరుప్గా ఉండు రూబేను గోతర్సాథ్నములోనుండి 

అరణయ్ములోని బేసెరు దాని గార్మములు, యహజాయు దాని గార్మములు, 
1dina 6:78 yerikOku aavala yordaanunaku toorpugaa uMDu roobaenu 
gOtrasthaanamulOnuMDi araNyamulOni baeseru daani graamamulu, 
yahajaayu daani graamamulu, 
1దిన 6:79 కెదేమోతు దాని గార్మములు, మేఫాతు దాని గార్మములు, 
1dina 6:79 kedaemOtu daani graamamulu, maephaatu daani graamamulu, 
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1దిన 6:80 గాదు గోతర్ సాథ్నములోనుండి గిలాదు యందలి రామోతు దాని గార్మములు, 

మహనయీము దాని గార్మములు, 
1dina 6:80 gaadu gOtra sthaanamulOnuMDi gilaadu yaMdali raamOtu 
daani graamamulu, mahanayeemu daani graamamulu, 
1దిన 6:81 హెషోబ్ను దాని గార్మములు, యాజెరు దాని గార్మములు, ఇయయ్బడెను. 
1dina 6:81 heshbOnu daani graamamulu, yaajeru daani graamamulu, 
iyyabaDenu. 
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1దిన 7:1 ఇశాశ్ఖారు కుమారులు నలుగురు. వారు తోలా పువావ్ యాషూబు షిమోర్ను అనువారు 

1dina 7:1 iSSaakhaaru kumaarulu naluguru. vaaru tOlaa puvvaa yaashoobu 
shimrOnu anuvaaru 

1దిన 7:2 తోలా కుమారులు ఉజీజ్ రెఫాయా యెరీయేలు యహమ్యి యిబాశ్ము షెమూయేలు; తోలాకు 

పుటిట్న వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు; వీరు తమ తరములలో పరాకర్మశాలులై యుండిరి; 

దావీదు దినములలో వీరి సంఖయ్యిరువది రెండువేల ఆరువందలు. 
1dina 7:2 tOlaa kumaarulu ujjee rephaayaa yereeyaelu yahmayi yibSaamu 
shemooyaelu; tOlaaku puTTina veeru tama pitarula yiMDlaku peddalu; 
veeru tama taramulalO paraakramaSaalulai yuMDiri; daaveedu 
dinamulalO veeri saMkhyayiruvadi reMDuvaela aaruvaMdalu. 
1దిన 7:3 ఉజీజ్ కుమారులలో ఒకడు ఇజర్హయా. ఇజర్హయా కుమారులు మిఖాయేలు ఓబదాయ్ 

యోవేలు ఇషీష్యా; వీరు అయిదుగురు పెదద్లైయుండిరి. 
1dina 7:3 ujjee kumaarulalO okaDu ijrahayaa. ijrahayaa kumaarulu 
mikhaayaelu Obadyaa yOvaelu ishsheeyaa; veeru ayiduguru 
peddalaiyuMDiri. 
1దిన 7:4 వారికి బహుమంది భారయ్లును పిలల్లును కలిగియుండుటచేత వారి పితరుల యిండల్ 

లెకక్ను వారి వంశములలో సేనకు చేరినవారు ముపప్ది ఆరువేలమంది యుండిరి. 
1dina 7:4 vaariki bahumaMdi bhaaryalunu pillalunu kaligiyuMDuTachaeta 
vaari pitarula yiMDla lekkanu vaari vaMSamulalO saenaku chaerinavaaru 
muppadi aaruvaelamaMdi yuMDiri. 
1దిన 7:5 మరియు ఇశాశ్ఖారు వంశములనిన్టిలో వారి సహోదరులైన పరాకర్మశాలులందరు తమ 

వంశావళుల చొపుప్న ఎనుబది యేడువేలమంది యుండిరి. 
1dina 7:5 mariyu iSSaakhaaru vaMSamulanniTilO vaari sahOdarulaina 
paraakramaSaalulaMdaru tama vaMSaavaLula choppuna enubadi 
yaeDuvaelamaMdi yuMDiri. 
1దిన 7:6 బెనాయ్మీను కుమారులు ముగుగ్రు; బెల బేకరు యెదీయవేలు. 
1dina 7:6 benyaameenu kumaarulu mugguru; bela baekaru yedeeyavaelu. 
1దిన 7:7 బెల కుమారులు అయిదుగురు; ఎసోబ్ను ఉజీజ్ ఉజీజ్యేలు యెరీమోతు ఈరీ. వీరు తమ 

పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు; వీరి వంశములో చేరినవారు ఇరువది రెండువేల 

ముపప్ది నలుగురు. 
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1dina 7:7 bela kumaarulu ayiduguru; esbOnu ujjee ujjeeyaelu yereemOtu 
eeree. veeru tama pitarula yiMDlaku peddalu, paraakramaSaalulu; veeri 
vaMSamulO chaerinavaaru iruvadi reMDuvaela muppadi naluguru. 
1దిన 7:8 బేకరు కుమారులు జెమీరా యోవాషు ఎలీయెజెరు ఎలోయ్యేనై ఒమీ యెరీమోతు అబీయా 

అనాతోతు ఆలెమెతు; వీరందరును బేకరు కుమారులు. 
1dina 7:8 baekaru kumaarulu jemeeraa yOvaashu eleeyejeru elyOyaenai 
omee yereemOtu abeeyaa anaatOtu aalemetu; veeraMdarunu baekaru 
kumaarulu. 
1దిన 7:9 వీరు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు, పరాకర్మశాలులు, వీరందరును ఇరువదివేల 

రెండువందలు. 
1dina 7:9 veeru tama pitarula yiMDlaku peddalu, paraakramaSaalulu, 
veeraMdarunu iruvadivaela reMDuvaMdalu. 
1దిన 7:10 యెదీయవేలు కుమారులలో ఒకడు బిలాహ్ను. బిలాహ్ను కుమారులు యూషు బెనాయ్మీను 

ఏహూదు కెనయనా జేతాను తరీష్షు అహీషహరు. 
1dina 7:10 yedeeyavaelu kumaarulalO okaDu bilhaanu. bilhaanu kumaarulu 
yooshu benyaameenu aehoodu kenayanaa jaetaanu tarsheeshu 
aheeshaharu. 
1దిన 7:11 యెదీయవేలు కుమారులైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు; వీరిలో 

యుదధ్మునకు పోతగిన పరాకర్మశాలులు పదునైదువేల రెండు వందలమంది యుండిరి. 
1dina 7:11 yedeeyavaelu kumaarulaina veeraMdarunu tama pitarula 
yiMDlaku peddalu; veerilO yuddhamunaku pOtagina paraakramaSaalulu 
padunaiduvaela reMDu vaMdalamaMdi yuMDiri. 
1దిన 7:12 షుపీప్ము హుపీప్ము ఈరు కుమారులు, అహేరు కుమారులలో హుషీము అను 

ఒకడుండెను. 
1dina 7:12 shuppeemu huppeemu eeru kumaarulu, ahaeru kumaarulalO 
husheemu anu okaDuMDenu. 
1దిన 7:13 నఫాత్లీయులు బిలాహ్కుపుటిట్న యహసయేలు గూనీ యేసెరు షిలేల్ము. 
1dina 7:13 naphtaaleeyulu bilhaakupuTTina yahasayaelu goonee yaeseru 
shillaemu. 
1దిన 7:14 మనషేష్ కుమారులలో అశీర్యేలను ఒకడుండెను. సిరియా దేశసు థ్రాలైన ఉపపతిన్ అతని 

కనెను, అది గిలాదునకు పెదద్యైన మాకీరును కూడ కనెను. 
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1dina 7:14 manashshae kumaarulalO aSreeyaelanu okaDuMDenu. siriyaa 
daeSasthuraalaina upapatni atani kanenu, adi gilaadunaku peddayaina 
maakeerunu kooDa kanenu. 
1దిన 7:15 మాకీరు, హుపీప్ము, షుపీప్ముల సోదరిని పెండిల్యాడెను. దాని సహోదరి పేరు మయకా, 

రెండవవానికి సెలోపెహాదని పేరు, ఈ సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లు మాతర్ము పుటిట్రి. 
1dina 7:15 maakeeru, huppeemu, shuppeemula sOdarini peMDliyaaDenu. 
daani sahOdari paeru mayakaa, reMDavavaaniki selOpehaadani paeru, ee 
selOpehaaduku kumaartelu maatramu puTTiri. 
1దిన 7:16 మాకీరు భారయ్యైన మయకా ఒక కుమారుని కని అతనికి పెరెషు అను పేరు పెటెట్ను, 

ఇతని సహోదరుని పేరు పెరెషు, అతని కుమారులు ఊలాము రాకెము. 
1dina 7:16 maakeeru bhaaryayaina mayakaa oka kumaaruni kani ataniki 
pereshu anu paeru peTTenu, itani sahOdaruni paeru pereshu, atani 
kumaarulu oolaamu raakemu. 
1దిన 7:17 ఊలాము కుమారులలో బెదాను అను ఒకడుండెను; వీరు మనషేష్ కుమారుడైన 

మాకీరునకు పుటిట్న గిలాదు కుమారులు. 
1dina 7:17 oolaamu kumaarulalO bedaanu anu okaDuMDenu; veeru 
manashshae kumaaruDaina maakeerunaku puTTina gilaadu kumaarulu. 
1దిన 7:18 మాకీరునకు సహోదరియైన హమోమ్లెకెతు ఇషోదును అబీయెజెరును మహలాను కనెను. 
1dina 7:18 maakeerunaku sahOdariyaina hammOleketu ishOdunu 
abeeyejerunu mahalaanu kanenu. 
1దిన 7:19 షెమీదా కుమారులు అహెయాను షెకెము లికీ అనీయాము. 
1dina 7:19 shemeedaa kumaarulu aheyaanu shekemu likee aneeyaamu. 
1దిన 7:20 ఎఫార్యిము కుమారులలో షూతలహు అను ఒకడుండెను; అతనికి బెరెదు కుమారుడు, 

బెరెదునకు తాహతు కుమారుడు, తాహతునకు ఎలాదా కుమారుడు, ఎలాదాకు తాహతు కుమారుడు, 
1dina 7:20 ephraayimu kumaarulalO shootalahu anu okaDuMDenu; ataniki 
beredu kumaaruDu, beredunaku taahatu kumaaruDu, taahatunaku elaadaa 
kumaaruDu, elaadaaku taahatu kumaaruDu, 
1దిన 7:21 తాహతునకు జాబాదు కుమారుడు. వీనికి షూతలహు ఏజెరు ఎలాయ్దు అనువారు పుటిట్రి; 

వారు తమ దేశములో పుటిట్న గాతీయుల పశువులను పటుట్కొనిపోవుటకు దిగిరాగా ఆ గాతీయులు 

వారిని చంపిరి. 
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1dina 7:21 taahatunaku jaabaadu kumaaruDu. veeniki shootalahu aejeru 
elyaadu anuvaaru puTTiri; vaaru tama daeSamulO puTTina gaateeyula 
paSuvulanu paTTukonipOvuTaku digiraagaa aa gaateeyulu vaarini 
chaMpiri. 
1దిన 7:22 వారి తండిర్యైన ఎఫార్యిము అనేకదినములు దుఃఖించుచుండగా అతని సహోదరులు 

వచిచ్ అతని పరామరిశ్ంచిరి. 
1dina 7:22 vaari taMDriyaina ephraayimu anaekadinamulu 
d u @ h k h i M c h u c h u M D a g a a a t a n i s a h O d a r u l u v a c h c h i a t a n i 
paraamarSiMchiri. 
1దిన 7:23 తరువాత అతడు తన భారయ్ను కూడగా అది గరభ్ము ధరించి యొక కుమారుని కనెను; 

తన యింటికి కీడు కలిగినందున ఎఫార్యిము అతనికి బెరీయా అను పేరు పెటెట్ను. 
1dina 7:23 taruvaata ataDu tana bhaaryanu kooDagaa adi garbhamu 
dhariMchi yoka kumaaruni kanenu; tana yiMTiki keeDu kaliginaMduna 
ephraayimu ataniki bereeyaa anu paeru peTTenu. 
1దిన 7:24 అతని కుమారెత్యైన షెయెరా ఉతత్రపు బేత  హోరోనును దకిష్ణపు బేత  హోరోనును ఉజెజ్న  

షెయెరాను కటిట్ంచెను. 
1dina 7:24 atani kumaarteyaina sheyeraa uttarapu baet^ hOrOnunu 
dakshiNapu baet^ hOrOnunu ujjen^ sheyeraanu kaTTiMchenu. 
1దిన 7:25 వాని కుమారులు రెపహు రెషెపు; రెపహు కుమారుడు తెలహు, తెలహు కుమారుడు 

తహను, 
1dina 7:25 vaani kumaarulu repahu reshepu; repahu kumaaruDu telahu, 
telahu kumaaruDu tahanu, 
1దిన 7:26 తహను కుమారుడు లదాద్ను, లదాద్ను కుమారుడు అమీహూదు, అమీహూదు కుమారుడు 

ఎలీషామా, 
1dina 7:26 tahanu kumaaruDu laddaanu, laddaanu kumaaruDu 
ameehoodu, ameehoodu kumaaruDu eleeshaamaa, 
1దిన 7:27 ఎలీషామా కుమారుడు నూను, నూను కుమారుడు యెహోషువ. 
1dina 7:27 eleeshaamaa kumaaruDu noonu, noonu kumaaruDu yehOshuva. 
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1దిన 7:28 వారికి సావ్సథ్య్ములైన నివాససథ్లములు బేతేలు దాని గార్మములు తూరుప్ననునన్ 

నహరాను పడమటనునన్ గెజెరు దాని గార్మములు, షెకెము దాని గార్మములు, గాజా దాని 

గార్మములును ఉనన్ంతవరకు వాయ్పించెను. 
1dina 7:28 vaariki svaasthyamulaina nivaasasthalamulu baetaelu daani 
graamamulu toorpunanunna naharaanu paDamaTanunna gejeru daani 
graamamulu, shekemu daani graamamulu, gaajaa daani graamamulunu 
unnaMtavaraku vyaapiMchenu. 
1దిన 7:29 మరియు మనషీష్యుల పర్కక్నునన్ బేతెష్యాను దాని గార్మములు, తానాకు దాని 

గార్మములు, మెగిదోద్ దాని గార్మములు, దోరు దాని గార్మములు వారికుండెను, ఈ సథ్లములలో 

ఇశార్యేలు కుమారుడైన యోసేపు సంతతివారు కాపురముండిరి. 
1dina 7:29 mariyu manashsheeyula prakkanunna baetsheyaanu daani 
graamamulu, taanaaku daani graamamulu, megiddO daani graamamulu, 
dOru daani graamamulu vaarikuMDenu, ee sthalamulalO iSraayaelu 
kumaaruDaina yOsaepu saMtativaaru kaapuramuMDiri. 
1దిన 7:30 ఆషేరీయులు ఇమాన్ ఇషావ్ ఇషీవ్ బెరీయా. శెరహు వీరికి సహోదరి. 
1dina 7:30 aashaereeyulu imnaa ishvaa ishvee bereeyaa. Serahu veeriki 
sahOdari. 
1దిన 7:31 బెరీయా కుమారులు హెబెరు మలీక్యేలు, మలీక్యేలు బిరాజ్యీతునకు తండిర్. 
1dina 7:31 bereeyaa kumaarulu heberu malkeeyaelu, malkeeyaelu 
birjaayeetunaku taMDri. 
1దిన 7:32 హెబెరు యపేల్టును షోమేరును హోతామును వీరి సహోదరియైన షూయాను కనెను. 
1dina 7:32 heberu yaplaeTunu shOmaerunu hOtaamunu veeri 
sahOdariyaina shooyaanu kanenu. 
1దిన 7:33 యపేల్టు కుమారులెవరనగా పాసకు బింహాలు అషావ్తు, వీరు యపేల్టునకు కుమారులు. 
1dina 7:33 yaplaeTu kumaarulevaranagaa paasaku biMhaalu ashvaatu, 
veeru yaplaeTunaku kumaarulu. 
1దిన 7:34 షోమేరు కుమారులు అహీ రోగా యెహుబాబ్ అరాము. 
1dina 7:34 shOmaeru kumaarulu ahee rOgaa yehubbaa araamu. 
1దిన 7:35 వాని సహోదరుడైన హేలెము కుమారులు జోపహు ఇమాన్ షెలెషు ఆమాలు. 
1dina 7:35 vaani sahOdaruDaina haelemu kumaarulu jOpahu imnaa 
sheleshu aamaalu. 
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1దిన 7:36 జోపహు కుమారులు సూయ హరెన్పెరు షూయాలు బేరీ ఇమార్ 

1dina 7:36 jOpahu kumaarulu sooya harneperu shooyaalu baeree imraa 

1దిన 7:37 బేసెరు హోదు షమామ్ షిలాష్ ఇతార్ను బెయేర. 
1dina 7:37 baeseru hOdu shammaa shilshaa itraanu beyaera. 
1దిన 7:38 ఎతెరు కుమారులు యెఫునెన్ పిసాప్ అరా. 
1dina 7:38 eteru kumaarulu yephunne pispaa araa. 
1దిన 7:39 ఉలాల్ కుమారులు ఆరహు హనిన్యేలు రిజెయా. 
1dina 7:39 ullaa kumaarulu aarahu hanniyaelu rijeyaa. 
1దిన 7:40 ఆషేరు సంతతివారైన వీరందరును తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లును పర్ఖాయ్తినొందిన 

పరాకర్మశాలులును అధిపతులలో ముఖుయ్లునైయుండిరి. ఆ వంశపువారిలో యుదధ్మునకు 

పోతగినవారి లెకక్ యిరువది యారువేలు. 
1dina 7:40 aashaeru saMtativaaraina veeraMdarunu tama pitarula 
yiMDlaku peddalunu prakhyaatinoMdina paraakramaSaalulunu 
adhipatulalO mukhyulunaiyuMDiri. aa vaMSapuvaarilO yuddhamunaku 
pOtaginavaari lekka yiruvadi yaaruvaelu. 
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1దిన 8:1 బనాయ్మీను కనిన కుమారులలో బెల అనువాడు జేయ్షుఠ్డు, రెండవవాడు అషేబ్లు, 
1dina 8:1 banyaameenu kanina kumaarulalO bela anuvaaDu jyaeshThuDu, 
reMDavavaaDu ashbaelu, 
1దిన 8:2 మూడవవాడు అహరహు, నాలగ్వవాడు నోహా, అయిదవవాడు రాపా. 
1dina 8:2 mooDavavaaDu aharahu, naalgavavaaDu nOhaa, ayidavavaaDu 
raapaa. 
1దిన 8:3 బెలకు పుటిట్న కుమారులు అదాద్రు గెరా అబీహూదు 

1dina 8:3 belaku puTTina kumaarulu addaaru geraa abeehoodu 

1దిన 8:4 అబీషూవ నయమాను అహోయహు 

1dina 8:4 abeeshoova nayamaanu ahOyahu 

1దిన 8:5 గెరా షెపూపాను హూరాము 

1dina 8:5 geraa shepoopaanu hooraamu 

1దిన 8:6 ఏహూదు కనిన కుమారులు ఉజాజ్ అహీ హూదు, వారు గెబ కాపురసు థ్లకు ఇంటిపెదద్లుగా 

నుండిరి; 
1dina 8:6 aehoodu kanina kumaarulu ujjaa ahee hoodu, vaaru geba 
kaapurasthulaku iMTipeddalugaa nuMDiri; 

1దిన 8:7 నయమాను అహీయా గెరా అనువారు వారిని మనహతునకు చెరతీసికొనిపోయిరి, గెరా 

వారిని అచచ్టికి చెరతీసికొనిపోయెను. 
1dina 8:7 nayamaanu aheeyaa geraa anuvaaru vaarini manahatunaku 
cherateesikonipOyiri, geraa vaarini achchaTiki cherateesikonipOyenu. 
1దిన 8:8 వారిని పంపివేసిన తరువాత షహరయీము మోయాబు దేశమందు హుషీము బయరా 

అను తన భారయ్లయందు కనిన పిలల్లుగాక 

1dina 8:8 vaarini paMpivaesina taruvaata shaharayeemu mOyaabu 
daeSamaMdu husheemu bayaraa anu tana bhaaryalayaMdu kanina 
pillalugaaka 

1దిన 8:9 తన భారయ్యైన హోదెషునందు యోబాబును జిబాయ్ను మేషాను మలాక్మును 

1dina 8:9 tana bhaaryayaina hOdeshunaMdu yObaabunu jibyaanu 
maeshaanu malkaamunu 

1దిన 8:10 యెపూజును షాకాయ్ను మిరామ్ను కనెను, వీరు అతని కుమారులు; వారు తమ పితరుల 

యిండల్కు పెదద్లుగా ఉండిరి. 
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1dina 8:10 yepoojunu shaakyaanu mirmaanu kanenu, veeru atani 
kumaarulu; vaaru tama pitarula yiMDlaku peddalugaa uMDiri. 
1దిన 8:11 హుషీము అను దానియందు అతడు అహీటూబును ఎలప్యలును కనెను. 
1dina 8:11 husheemu anu daaniyaMdu ataDu aheeToobunu elpayalunu 
kanenu. 
1దిన 8:12 ఎలప్యలు కుమారులు ఏబెరు మిషాము షెమెదు, షెమెదు ఓనోను లోదును దాని 

గార్మములను కటిట్ంచెను. 
1dina 8:12 elpayalu kumaarulu aeberu mishaamu shemedu, shemedu 
OnOnu lOdunu daani graamamulanu kaTTiMchenu. 
1దిన 8:13 బెరీయాయును షెమయును అయాయ్లోను కాపురసు థ్లయొకక్ పితరులలో పెదద్లు; వీరు 

గాతీయులను పారదోలిరి. 
1dina 8:13 bereeyaayunu shemayunu ayyaalOnu kaapurasthulayokka 
pitarulalO peddalu; veeru gaateeyulanu paaradOliri. 
1దిన 8:14 అహోయ్షాషకు యెరేమోతు  
1dina 8:14 ahyOshaashaku yeraemOtu  
1దిన 8:15 జెబదాయ్ అరాదు ఏదెరు 

1dina 8:15 jebadyaa araadu aederu 

1దిన 8:16 మిఖాయేలు ఇషాప్ యోహా అనువారు బెరీయా కుమారులు. 
1dina 8:16 mikhaayaelu ishpaa yOhaa anuvaaru bereeyaa kumaarulu. 
1దిన 8:17 జెబదాయ్ మెషులాల్ము హిజికి హెబెరు 

1dina 8:17 jebadyaa meshullaamu hijiki heberu 

1దిన 8:18 ఇషెమ్రై ఇజీల్యా యోబాబు అనువారు ఎలప్యలునకు కుమారులు. 
1dina 8:18 ishmerai ijleeyaa yObaabu anuvaaru elpayalunaku kumaarulu. 
1దిన 8:19 యాకీము జిఖీర్ జిబిద్ 
1dina 8:19 yaakeemu jikhree jibdi 
1దిన 8:20 ఎలీయేనై జిలెల్తై ఎలీయేలు. 
1dina 8:20 eleeyaenai jilletai eleeyaelu. 
1దిన 8:21 అదాయా బెరాయా షిమార్తు అనువారు షిమీకి కుమారులు. 
1dina 8:21 adaayaa beraayaa shimraatu anuvaaru shimeeki kumaarulu. 
1దిన 8:22 ఇషాప్ను ఏబెరు ఎలీయేలు  
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1dina 8:22 ishpaanu aeberu eleeyaelu  
1దిన 8:23 అబోద్ను జిఖీర్ హానాను  
1dina 8:23 abdOnu jikhree haanaanu  
1దిన 8:24 హననాయ్ ఏలాము అంతోతీయా  
1dina 8:24 hananyaa aelaamu aMtOteeyaa  
1దిన 8:25 ఇపెదయా పెనూయేలు అనువారు షాషకు కుమారులు. 
1dina 8:25 ipedayaa penooyaelu anuvaaru shaashaku kumaarulu. 
1దిన 8:26 షంషెరై షెహరాయ్ అతలాయ్  
1dina 8:26 shaMsherai sheharyaa atalyaa  
1దిన 8:27 యహరెషాయ్ ఏలీయాయ్ జిఖీర్ అను వారు యెరోహాము కుమారులు. 
1dina 8:27 yahareshyaa aeleeyyaa jikhree anu vaaru yerOhaamu 
kumaarulu. 
1దిన 8:28 వీరు తమ తమ తరములనిన్టిలో పితరుల యిండల్కు పెదద్లును, పర్ముఖులునైయుండి 

యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 
1dina 8:28 veeru tama tama taramulanniTilO pitarula yiMDlaku 
p e d d a l u n u , p r a m u k h u l u n a i y u M D i y e r o o s h a l a e m u n a M d u 
kaapuramuMDiri. 
1దిన 8:29 గిబియోనునకు తండిర్యైనవాడు గిబియోనులో కాపురముండెను. ఇతని భారయ్పేరు 

మయకా; 
1 d i n a 8 : 2 9 g i b i y O n u n a k u t a M D r i y a i n a v a a D u g i b i y O n u l O 
kaapuramuMDenu. itani bhaaryapaeru mayakaa; 

1దిన 8:30 ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను, మిగిలినవారు సూరు కీషు బయలు నాదాబు 

1dina 8:30 itani pedda kumaaruDu abdOnu, migilinavaaru sooru keeshu 
bayalu naadaabu 

1దిన 8:31 గెదోరు అహోయ్ జెకెరు అనువారు. 
1dina 8:31 gedOru ahyO jekeru anuvaaru. 
1దిన 8:32 మికోల్తు షిమాయ్ను కనెను. వీరును తమ సహోదరులతో కూడ వారికి ఎదురుగానునన్ 

యిండల్లోనే యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 
1dina 8:32 miklOtu shimyaanu kanenu. veerunu tama sahOdarulatO kooDa 
vaar ik i edurugaanunna y iMDlalOnae yerooshalaemunaMdu 
kaapuramuMDiri. 
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1దిన 8:33 నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును మలీక్షూవను 

అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 
1dina 8:33 naeru keeshunu kanenu, keeshu saulunu kanenu, saulu 
yOnaataanunu malkeeshoovanu abeenaadaabunu eshbayalunu kanenu. 
1దిన 8:34 యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను కనెను. 
1dina 8:34 yOnaataanu kumaaruDu mereebbayalu, mereebbayalu 
meekaanu kanenu. 
1దిన 8:35 మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ ఆహాజు. 
1dina 8:35 meekaa kumaarulu peetOnu meleku taraeya aahaaju. 
1దిన 8:36 ఆహాజు యెహోయాదాను కనెను, యెహోయాద ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని 

కనెను, జిమీ మోజాను కనెను. 
1dina 8:36 aahaaju yehOyaadaanu kanenu, yehOyaada aalemetunu 
ajmaavetunu jimeeni kanenu, jimee mOjaanu kanenu. 
1దిన 8:37 మోజా బినాయ్ను కనెను, బినాయ్కు రాపా కుమారుడు, రాపాకు ఎలాశా కుమారుడు, 

ఎలాశాకు ఆజేలు కుమారుడు. 
1dina 8:37 mOjaa binyaanu kanenu, binyaaku raapaa kumaaruDu, 
raapaaku elaaSaa kumaaruDu, elaaSaaku aajaelu kumaaruDu. 
1దిన 8:38 ఆజేలు కుమారులు ఆరుగురు; వారి పేళుల్ అజీర్కాము బోకెరు ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ 

ఓబదాయ్ హానాను వీరందరును ఆజేలు కుమారులు. 
1dina 8:38 aajaelu kumaarulu aaruguru; vaari paeLlu ajreekaamu bOkeru 
ishmaayaelu sheyaryaa Obadyaa haanaanu veeraMdarunu aajaelu 
kumaarulu. 
1దిన 8:39 అతని సహోదరుడైన ఏషెకు కుమారులు ముగుగ్రు; ఊలాము జేయ్షుఠ్డు, యెహూషు 

రెండవవాడు, ఎలీపేలెటు మూడవవాడు. 
1dina 8:39 atani sahOdaruDaina aesheku kumaarulu mugguru; oolaamu 
jyaeshThuDu, yehooshu reMDavavaaDu, eleepaeleTu mooDavavaaDu. 
1దిన 8:40 ఊలాము కుమారులు విలువిదయ్యందు పర్వీణులైన పరాకర్మశాలులు; వీరికి నూట 

యేబదిమంది కుమారులును కుమారుల కుమారులును కలిగిరి; వీరందరును బెనాయ్మీనీయులు. 
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1dina 8:40 oolaamu kumaarulu viluvidyayaMdu praveeNulaina 
paraakramaSaalulu; veeriki nooTa yaebadimaMdi kumaarulunu kumaarula 
kumaarulunu kaligiri; veeraMdarunu benyaameeneeyulu. 
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1దిన 9:1 ఈ పర్కారము ఇశార్యేలీయులందరును తమ వంశములచొపుప్న సరిచూడబడిన మీదట 

వారి పేళుల్ ఇశార్యేలు రాజుల గర్ంథమందు వార్యబడెను. యూదా వారు చేసిన దోర్హమునకై వారు 

బాబెలునకు చెరగొనిపోబడిరి. 
1 d i n a 9 : 1 e e p r a k a a r a m u i S r a a y a e l e e y u l a M d a r u n u t a m a 
vaMSamulachoppuna sarichooDabaDina meedaTa vaari paeLlu iSraayaelu 
raajula graMthamaMdu vraayabaDenu. yoodaa vaaru chaesina 
drOhamunakai vaaru baabelunaku cheragonipObaDiri. 
1దిన 9:2 తమ సావ్సథ్య్ములైన పటట్ణములలో మునుపు కాపురమునన్ వారెవరనగా 

ఇశార్యేలీయులును యాజకులును లేవీయులును నెతీనీయులును. 
1dina 9:2 tama svaasthyamulaina paTTaNamulalO munupu kaapuramunna 
vaarevaranagaa iSraayaeleeyulunu yaajakulunu laeveeyulunu 
neteeneeyulunu. 
1దిన 9:3 యూదావారిలోను బెనాయ్మీనీయులలోను ఎఫార్యిము మనషేష్ సంబంధులలోను 

యెరూషలేమునందు కాపురమునన్ వారెవరనగా 

1dina 9:3 yoodaavaarilOnu benyaameeneeyulalOnu ephraayimu 
manashshae saMbaMdhulalOnu yerooshalaemunaMdu kaapuramunna 
vaarevaranagaa 

1దిన 9:4 యూదా కుమారుడైన పెరెసు సంతతివాడగు బానీ కుమారుడైన ఇమీకి పుటిట్న ఒమీ 

కుమారుడగు అమీహూదునకు జననమైన ఊతైయు. 
1dina 9:4 yoodaa kumaaruDaina peresu saMtativaaDagu baanee 
kumaaruDaina imeeki puTTina omee kumaaruDagu ameehoodunaku 
jananamaina ootaiyu. 
1దిన 9:5 షిలోనీయుల పెదద్వాడైన ఆశాయాయు వాని పిలల్లును. 
1dina 9:5 shilOneeyula peddavaaDaina aaSaayaayu vaani pillalunu. 
1దిన 9:6 జెరహు సంతతివారిలో యెవుయేలు వాని సహోదరులైన ఆరువందల తొంబదిమంది, 
1dina 9:6 jerahu saMtativaarilO yevuyaelu vaani sahOdarulaina 
aaruvaMdala toMbadimaMdi, 
1దిన 9:7 బెనాయ్మీనీయులలో సెనూయా కుమారుడైన హోదవాయ్కు పుటిట్న మెషులాల్ము కుమారుడగు 

సలుల్, 
1dina 9:7 benyaameeneeyulalO senooyaa kumaaruDaina hOdavyaaku 
puTTina meshullaamu kumaaruDagu sallu, 

Page  of 63 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1దిన 9:8 యెరోహాము కుమారుడైన ఇబెన్యా, మికిర్కి పుటిట్న ఉజీజ్ కుమారుడైన ఏలా, ఇబీన్యా 

కుమారుడైన రగూవేలునకు పుటిట్న షెఫటాయ్ కుమారుడగు మెషులాల్ము. 
1dina 9:8 yerOhaamu kumaaruDaina ibneyaa, mikriki puTTina ujjee 
kumaaruDaina aelaa, ibneeyaa kumaaruDaina ragoovaelunaku puTTina 
shephaTyaa kumaaruDagu meshullaamu. 
1దిన 9:9 వీరును వీరి సహోదరులును తమ తమ వంశముల పటీ ట్లచొపుప్న తొమిమ్దివందల ఏబది 

ఆరుగురు; ఈ మనుషుయ్లందరును తమ పితరుల వంశములనుబటిట్ తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లు. 
1dina 9:9 veerunu veeri sahOdarulunu tama tama vaMSamula 
p a T T e e l a c h o p p u n a t o m m i d i v a M d a l a a e b a d i a a r u g u r u ; e e 
manushyulaMdarunu tama pitarula vaMSamulanubaTTi tama pitarula 
yiMDlaku peddalu. 
1దిన 9:10 యాజకులలో యెదాయా యెహోయారీబు యాకీను, 
1dina 9:10 yaajakulalO yedaayaa yehOyaareebu yaakeenu, 
1దిన 9:11 దేవుని మందిరములో అధిపతియైన అహీటూబు కుమారుడైన మెరాయోతునకు పుటిట్న 

సాదోకు కుమారుడగు మెషులాల్మునకు కలిగిన హిలీక్యా కుమారుడైన అజరాయ్; 
1dina 9:11 daevuni maMdiramulO adhipatiyaina aheeToobu kumaaruDaina 
meraayOtunaku puTTina saadOku kumaaruDagu meshullaamunaku 
kaligina hilkeeyaa kumaaruDaina ajaryaa; 

1దిన 9:12 మలీక్యా కుమారుడగు పసూరునకు పుటిట్న యెరోహాము కుమారుడైన అదాయా 

ఇమెమ్రు కుమారుడైన మెషిలేల్మీతునకు పుటిట్న మెషులాల్మునకు కుమారుడైన యహజేరాకు జననమైన 

అదీయేలు కుమారుడగు మశై. 
1dina 9:12 malkeeyaa kumaaruDagu pasoorunaku puTTina yerOhaamu 
kumaaruDaina adaayaa immeru kumaaruDaina meshillaemeetunaku 
puTTina meshullaamunaku kumaaruDaina yahajaeraaku jananamaina 
adeeyaelu kumaaruDagu maSai. 
1దిన 9:13 మరియు తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైన వెయియ్నిన్ యేడువందల అరువదిమంది 

కుటుంబికులు. వీరు దేవుని మందిర సేవా సంబంధమైన కారయ్ములయందు మంచి గటిట్వారు. 
1dina 9:13 mariyu tama pitarula yiMDlaku peddalaina veyyinni 
yaeDuvaMdala aruvadimaMdi kuTuMbikulu. veeru daevuni maMdira 
saevaa saMbaMdhamaina kaaryamulayaMdu maMchi gaTTivaaru. 
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1దిన 9:14 మరియు లేవీయులలో మెరారి సంతతివాడైన హషబాయ్ కుమారుడగు అజీర్కామునకు 

పుటిట్న హషూష్బు కుమారుడైన షెమయా, 
1dina 9:14 mariyu laeveeyulalO meraari saMtativaaDaina hashabyaa 
kumaaruDagu ajreekaamunaku puTTina hashshoobu kumaaruDaina 
shemayaa, 
1దిన 9:15 బకబ్కక్రు, హెరెషు, గాలాలు, ఆసాపు కుమారుడగు జిఖీర్కి పుటిట్న మీకా కుమారుడైన 

మతత్నాయ్, 
1dina 9:15 bakbakkaru, hereshu, gaalaalu, aasaapu kumaaruDagu jikhreeki 
puTTina meekaa kumaaruDaina mattanyaa, 
1దిన 9:16 యదూతోను కుమారుడైన గాలాలునకు పుటిట్న షెమయా కుమారుడైన ఓబదాయ్, 

నెటోపాతీయుల గార్మములలో కాపురమునన్ ఎలాక్నా కుమారుడైన ఆసాకు పుటిట్న బెరెకాయ్. 
1dina 9:16 yadootOnu kumaaruDaina gaalaalunaku puTTina shemayaa 
kumaaruDaina Obadyaa, neTOpaateeyula graamamulalO kaapuramunna 
elkaanaa kumaaruDaina aasaaku puTTina berekyaa. 
1దిన 9:17 దావ్రపాలకులు ఎవరనగా షలూల్ము అకూక్బు టలోమ్ను అహీమాను అనువారును వారి 

సహోదరులును. వీరిలో షలూల్ము పెదద్. 
1dina 9:17 dvaarapaalakulu evaranagaa shalloomu akkoobu TalmOnu 
aheemaanu anuvaarunu vaari sahOdarulunu. veerilO shalloomu pedda. 
1దిన 9:18 లేవీయుల సమూహములలో వీరు తూరుప్ననుండు రాజు గుమమ్మునొదద్ ఇంతవరకు 

కాపురము చేయుచునాన్రు. 
1dina 9:18 laeveeyula samoohamulalO veeru toorpunanuMDu raaju 
gummamunodda iMtavaraku kaapuramu chaeyuchunnaaru. 
1దిన 9:19 మరియు కోరహు కుమారుడగు ఎబాయ్సాపునకు పుటిట్న కోరే కుమారుడైన షలూల్మును 

వాని పితరుని యింటివారును వాని సహోదరులగు కోరహీయులును సేవాసంబంధమైన 

పనిమీదనుండి గుడారమునకు దావ్రపాలకులైయుండిరి; వారి పితరులు యెహోవా పాళెమునకు 

కావలివారైయుండి పర్వేశ సథ్లమును కాయుచుండిరి. 
1dina 9:19 mariyu kOrahu kumaaruDagu ebyaasaapunaku puTTina kOrae 
kumaaruDaina shalloomunu vaani pitaruni yiMTivaarunu vaani 
sahOdarulagu kOraheeyulunu saevaasaMbaMdhamaina panimeedanuMDi 
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guDaaramunaku dvaarapaalakulaiyuMDiri; vaari pitarulu yehOvaa 
paaLemunaku kaavalivaaraiyuMDi pravaeSa sthalamunu kaayuchuMDiri. 
1దిన 9:20 ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు మునుపు వారిమీద అధికారియై యుండెను, 

యెహోవా అతనితోకూడ నుండెను. 
1dina 9:20 eliyaajaru kumaaruDaina pheenehaasu munupu vaarimeeda 
adhikaariyai yuMDenu, yehOvaa atanitOkooDa nuMDenu. 
1దిన 9:21 మరియు మెషెలెమాయ్ కుమారుడైన జెకరాయ్ సమాజపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునకు 

కావలి. 
1dina 9:21 mariyu meshelemyaa kumaaruDaina jekaryaa samaajapu 
guDaaramuyokka dvaaramunaku kaavali. 
1దిన 9:22 గుమమ్ములయొదద్ దావ్రపాలకులుగా ఏరప్డిన వీరందరు రెండువందల పనిన్దద్రు; వీరు 

తమ గార్మముల వరుసను తమ వంశావళిచొపుప్న సరిచూడబడిరి; వీరు నమమ్దగినవారని దావీదును 

దీరఘ్దరిశ్యగు సమూయేలును వీరిని నియమించిరి. 
1dina 9:22 gummamulayodda dvaarapaalakulugaa aerpaDina veeraMdaru 
reMDuvaMdala panniddaru; veeru tama graamamula varusanu tama 
vaMSaavaLichoppuna sarichooDabaDiri; veeru nammadaginavaarani 
daaveedunu deerghadarSiyagu samooyaelunu veerini niyamiMchiri. 
1దిన 9:23 వారికిని వారి కుమారులకును యెహోవా మందిరపు గుమమ్ములకు, అనగా గుడారపు 

మందిరముయొకక్ గుమమ్ములకు వంతులచొపుప్న కావలికాయు పని గలిగియుండెను. 
1dina 9:23 vaarikini vaari kumaarulakunu yehOvaa maMdirapu 
gummamulaku, anagaa guDaarapu maMdiramuyokka gummamulaku 
vaMtulachoppuna kaavalikaayu pani galigiyuMDenu. 
1దిన 9:24 గుమమ్ముల కావలివారు నాలుగు దిశలను, అనగా తూరుప్నను పడమరను ఉతత్రమునను 

దకిష్ణమునను ఉండిరి. 
1dina 9:24 gummamula kaavalivaaru naalugu diSalanu, anagaa toorpunanu 
paDamaranu uttaramunanu dakshiNamunanu uMDiri. 
1దిన 9:25 వారి సహోదరులు తమ గార్మములలోనుండి యేడేసి దినముల కొకసారి వారియొదద్కు 

వచుచ్టకదుద్. 
1dina 9:25 vaari sahOdarulu tama graamamulalOnuMDi yaeDaesi 
dinamula kokasaari vaariyoddaku vachchuTakaddu. 
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1దిన 9:26 లేవీయులైన నలుగురు పర్ధాన దావ్రపాలకులు ఉతత్రవాదులై యుండిరి; దేవుని 

మందిరపు గదులమీదను బొకక్సములమీదను ఆ లేవీయులు ఉంచబడియుండిరి. 
1dina 9:26 laeveeyulaina naluguru pradhaana dvaarapaalakulu 
uttaravaadulai yuMDiri; daevuni maMdirapu gadulameedanu 
bokkasamulameedanu aa laeveeyulu uMchabaDiyuMDiri. 
1దిన 9:27 వారు దేవుని మందిరమునకు కావలివారు గనుక వారి కాపురములు దానిచుటుట్ ఉండెను. 

పర్తి ఉదయమున మందిరపు వాకిండల్ను తెరచుపని వారిదే. 
1dina 9:27 vaaru daevuni maMdiramunaku kaavalivaaru ganuka vaari 
kaapuramulu daanichuTTu uMDenu. prati udayamuna maMdirapu 
vaakiMDlanu terachupani vaaridae. 
1దిన 9:28 వారిలో కొందరు సేవోపకరణములను కనిపెటుట్వారు, వారు లెకక్చొపుప్న వాటిని 

లోపలికి కొనిపోవలెను, లెకక్చొపుప్న వెలుపలికి తీసికొనిరావలెను. 
1dina 9:28 vaarilO koMdaru saevOpakaraNamulanu kanipeTTuvaaru, 
vaaru lekkachoppuna vaaTini lOpaliki konipOvalenu, lekkachoppuna 
velupaliki teesikoniraavalenu. 
1దిన 9:29 మరియు వారిలో కొందరు మిగిలిన సామగిర్మీదను పరిశుధధ్మైన పాతర్లనిన్టిమీదను 

ఉంచబడియుండిరి; సనన్పు పిండియు దార్కాష్రసమును నూనెయు ధూపవరగ్మును వారి అధీనము 

చేయబడెను. 
1dina 9:29 mariyu vaarilO koMdaru migilina saamagrimeedanu 
pariSudhdhamaina paatralanniTimeedanu uMchabaDiyuMDiri; sannapu 
piMDiyu draakshaarasamunu nooneyu dhoopavargamunu vaari 
adheenamu chaeyabaDenu. 
1దిన 9:30 యాజకుల కుమారులలో కొందరు సుగంధవరగ్ములను పరిమళతైలమును చేయుదురు. 
1dina 9:30 yaajakula kumaarulalO koMdaru sugaMdhavargamulanu 
parimaLatailamunu chaeyuduru. 
1దిన 9:31 లేవీయులలో కోరహు సంతతివాడైన షలూల్మునకు పెదద్ కుమారుడైన మతిత్తాయ్ 

పిండివంటలమీద నుంచబడెను. 
1dina 9:31 laeveeyulalO kOrahu saMtativaaDaina shalloomunaku pedda 
kumaaruDaina mattityaa piMDivaMTalameeda nuMchabaDenu. 
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1దిన 9:32 వారి సహోదరులగు కహాతీయులలో కొందరికి విశార్ంతిదినమున సముఖపు రొటెట్లు 

సిదధ్ము చేయు పని కలిగియుండెను. 
1 d ina 9 :32 va a r i s a h O d a ru l a g u ka h a a t e e y u l a l O ko M d a r i k i 
viSraaMtidinamuna samukhapu roTTelu siddhamu chaeyu pani 
kaligiyuMDenu. 
1దిన 9:33 లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైన గాయకులు రాతిర్ంబగళుల్ పని విచారణ కలిగియునన్ 

హేతువుచేత వారు కడమ పనుల విచారణలేకుండ తమ గదులలోనుండిరి. 
1dina 9:33 laeveeyula pitarulalO peddalaina gaayakulu raatriMbagaLlu 
pani vichaaraNa kaligiyunna haetuvuchaeta vaaru kaDama panula 
vichaaraNalaekuMDa tama gadulalOnuMDiri. 
1దిన 9:34 వీరు తమ వంశపటీ ట్ల చొపుప్న లేవీయుల పితరులలో పెదద్లైనవారు. వీరు 

యెరూషలేమునందు కాపురముండిరి. 
1dina 9:34 veeru tama vaMSapaTTeela choppuna laeveeyula pitarulalO 
peddalainavaaru. veeru yerooshalaemunaMdu kaapuramuMDiri. 
1దిన 9:35 గిబియోను తండిర్యైన యెహీయేలు గిబియోనులో కాపురముండెను, అతని భారయ్పేరు 

మయకా. 
1 d i n a 9 : 3 5 g i b i y O n u t a M D r i y a i n a y e h e e y a e l u g i b i y O n u l O 
kaapuramuMDenu, atani bhaaryapaeru mayakaa. 
1దిన 9:36 ఇతని పెదద్ కుమారుడు అబోద్ను; సూరు కీషు బయలు నేరు నాదాబు 

1dina 9:36 itani pedda kumaaruDu abdOnu; sooru keeshu bayalu naeru 
naadaabu 

1దిన 9:37 గెదోరు అహోయ్ జెకరాయ్ మికోల్తు తరువాత పుటిట్నవారు. 
1dina 9:37 gedOru ahyO jekaryaa miklOtu taruvaata puTTinavaaru. 
1దిన 9:38 మికోల్తు షిమాయ్నును కనెను. వీరు యెరూషలేము వాసులగు తమ సహోదరులతో కూడ 

తమ సహోదరులకు ఎదురుగానునన్ యిండల్లోనే కాపురముండిరి. 
1dina 9:38 miklOtu shimyaanunu kanenu. veeru yerooshalaemu vaasulagu 
tama sahOdarulatO kooDa tama sahOdarulaku edurugaanunna 
yiMDlalOnae kaapuramuMDiri. 
1దిన 9:39 నేరు కీషును కనెను, కీషు సౌలును కనెను, సౌలు యోనాతానును మలీక్షూవను 

అబీనాదాబును ఎషబ్యలును కనెను. 
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1dina 9:39 naeru keeshunu kanenu, keeshu saulunu kanenu, saulu 
yOnaataanunu malkeeshoovanu abeenaadaabunu eshbayalunu kanenu. 
1దిన 9:40 యోనాతాను కుమారుడు మెరీబబ్యలు, మెరీబబ్యలు మీకాను కనెను. 
1dina 9:40 yOnaataanu kumaaruDu mereebbayalu, mereebbayalu 
meekaanu kanenu. 
1దిన 9:41 మీకా కుమారులు పీతోను మెలెకు తరేయ (ఆహాజు.) 
1dina 9:41 meekaa kumaarulu peetOnu meleku taraeya (aahaaju.) 

1దిన 9:42 ఆహాజు యరాను కనెను; యరా ఆలెమెతును అజామ్వెతును జిమీని కనెను, జిమీ 

మోజాను కనెను. 
1dina 9:42 aahaaju yaraanu kanenu; yaraa aalemetunu ajmaavetunu 
jimeeni kanenu, jimee mOjaanu kanenu. 
1దిన 9:43 మోజా బినాయ్ను కనెను, రెఫాయా బినాయ్కు కుమారుడు, ఎలాశా రెఫాయాకు కుమారుడు, 

ఆజేలు ఎలాశాకు కుమారుడు. 
1dina 9:43 mOjaa binyaanu kanenu, rephaayaa binyaaku kumaaruDu, 
elaaSaa rephaayaaku kumaaruDu, aajaelu elaaSaaku kumaaruDu. 
1దిన 9:44 ఆజేలునకు ఆరుగురు కుమారులుండిరి; వారు అజీర్కాము బోకెరు ఇషామ్యేలు షెయరాయ్ 

ఓబదాయ్ హానాను అను పేళుల్ గలవారు; వీరు ఆజేలు కుమారులు. 
1dina 9:44 aajaelunaku aaruguru kumaaruluMDiri; vaaru ajreekaamu 
bOkeru ishmaayaelu sheyaryaa Obadyaa haanaanu anu paeLlu galavaaru; 
veeru aajaelu kumaarulu. 
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1దిన 1 0 : 1 ఫిలిషీత్యులు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేయగా ఇశార్యేలీయులు 

ఫిలిషీత్యులయెదుట నిలువలేక పారిపోయి హతులై గిలోబ్వ పరవ్తమందు పడిరి. 
1dina 10:1 philishteeyulu iSraayaeleeyulatO yuddhamuchaeyagaa 
iSraayaeleeyulu philishteeyulayeduTa niluvalaeka paaripOyi hatulai 
gilbOva parvatamaMdu paDiri. 
1దిన 10:2 ఫిలిషీత్యులు సౌలును అతని కుమారులను తరిమి సౌలు కుమారులైన యోనాతానును, 

అబీనాదాబును మలీక్షూవను హతముచేసిరి. 
1dina 10:2 philishteeyulu saulunu atani kumaarulanu tarimi saulu 
kumaarulaina yOnaataanunu, abeenaadaabunu malkeeshoovanu 
hatamuchaesiri. 
1దిన 10:3 యుదధ్ములో సౌలు ఓడిపోవుచుండెను. అతడు అంబులు వేయువారి కంటబడి వారిచేత 

బహు గాయములనొందెను. 
1dina 10:3 yuddhamulO saulu ODipOvuchuMDenu. ataDu aMbulu 
vaeyuvaari kaMTabaDi vaarichaeta bahu gaayamulanoMdenu. 
1దిన 10:4 అపుప్డు సౌలుఈ సునన్తిలేని జనులు వచిచ్ నాకు మానభంగము చేయకుండ నీవు నీ 

కతిత్దూసి ననున్ పొడిచివేయుమని తన ఆయుధములను మోయువానితోననగా, వాడు బహుగా 

భయపడి ఆలాగు చేయుటకు ఒపప్లేదు గనుక సౌలు తన కతిత్మీదపడెను. 
1dina 10:4 appuDu sauluee sunnatilaeni janulu vachchi naaku 
maanabhaMgamu chaeyakuMDa neevu nee kattidoosi nannu 
poDichivaeyumani tana aayudhamulanu mOyuvaanitOnanagaa, vaaDu 
bahugaa bhayapaDi aalaagu chaeyuTaku oppalaedu ganuka saulu tana 
kattimeedapaDenu. 
1దిన 10:5 సౌలు చనిపోయెనని ఆయుధములను మోయువాడు తెలిసికొని తానును కతిత్ని పటుట్కొని 

దానిమీదపడి చచెచ్ను. 
1dina 10:5 saulu chanipOyenani aayudhamulanu mOyuvaaDu telisikoni 
taanunu kattini paTTukoni daanimeedapaDi chachchenu. 
1దిన 10:6 ఆ పర్కారమే సౌలును అతని ముగుగ్రు కుమారులును చచిచ్రి. మరియు అతని 

యింటివారందరును చచిచ్రి. 
1dina 10:6 aa prakaaramae saulunu atani mugguru kumaarulunu 
chachchiri. mariyu atani yiMTivaaraMdarunu chachchiri. 
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1దిన 10:7 జనులు పారిపోయిరనియు, సౌలును అతని కుమారులును చనిపోయిరనియు, 

లోయలోని ఇశార్యేలీయులందరు తెలిసికొని తమ పటట్ణములు విడిచి పారిపోగా ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ 

వాటిలో కాపురముండిరి. 
1dina 10:7 janulu paaripOyiraniyu, saulunu atani kumaarulunu 
chanipOyiraniyu, lOyalOni iSraayaeleeyulaMdaru telisikoni tama 
paTTaNamulu viDichi paaripOgaa philishteeyulu vachchi vaaTilO 
kaapuramuMDiri. 
1దిన 10:8 హతులైనవారిని దోచుకొనుటకై ఫిలిషీత్యులు మరునాడు వచిచ్నపుప్డు వారు సౌలును 

అతని కుమారులును గిలోబ్వ పరవ్తమందు చచిచ్ పడియుండుట చూచి 

1dina 10:8 hatulainavaarini dOchukonuTakai philishteeyulu marunaaDu 
vachchinappuDu vaaru saulunu atani kumaarulunu gilbOva parvatamaMdu 
chachchi paDiyuMDuTa choochi 
1దిన 10:9 అతని కవచమును దోచుకొని, అతని తలను అతని ఆయుధములను తీసికొనిపోయి 

ఫిలిషీత్యుల దేశమంతట వాటిని తిర్పిప్, జరిగినదానిని విగర్హములకును జనులకును చాటించిరి. 
1dina 10:9 atani kavachamunu dOchukoni, atani talanu atani 
aayudhamulanu teesikonipOyi philishteeyula daeSamaMtaTa vaaTini 
trippi, jariginadaanini vigrahamulakunu janulakunu chaaTiMchiri. 
1దిన 10:10 వారు అతని ఆయుధములను తమ దేవుని గుడిలో పెటిట్ అతని తలను దాగోను గుడిలో 

తగిలించిరి. 
1dina 10:10 vaaru atani aayudhamulanu tama daevuni guDilO peTTi atani 
talanu daagOnu guDilO tagiliMchiri. 
1దిన 10:11 ఫిలిషీత్యులు సౌలునకు చేసినదంతయు యాబేషిగ్లాదువారు వినినపుప్డు 

పరాకర్మశాలులైన వారందరును లేచిపోయి, 
1 d i n a 1 0 : 1 1 p h i l i s h t e e y u l u s a u l u n a k u c h a e s i n a d a M t a y u 
yaabaeshgilaaduvaaru vininappuDu paraakramaSaalulaina vaaraMdarunu 
laechipOyi, 
1దిన 10:12 సౌలు శవమును అతని కుమారుల శవములను తీసికొని యాబేషునకువచిచ్ వారి 

యెముకలను యాబేషునందలి సిందూరవృక్షము కిర్ంద పాతిపెటిట్ యేడుదినములు ఉపవాసముండిరి. 
1dina 10:12 saulu Savamunu atani kumaarula Savamulanu teesikoni 
yaabaeshunakuvachchi vaari yemukalanu yaabaeshunaMdali 
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s i M d o o r a v R k s h a m u k r i M d a p a a t i p e T T i y a e D u d i n a m u l u 
upavaasamuMDiri. 
1దిన 10:13 ఈ పర్కారము యెహోవా ఆజఞ్ గైకొనక ఆయన దృషిట్ యెదుట దోర్హము 

చేసినందుకును, యెహోవాయొదద్ విచారణచేయక కరణ్పిశాచములయొదద్ విచారణచేయుదానిని 

వెదకినందుకును సౌలు హతమాయెను. 
1dina 10:13 ee prakaaramu yehOvaa aaj~na gaikonaka aayana dRshTi 
yeduTa drOhamu chaesinaMdukunu, yehOvaayodda vichaaraNachaeyaka 
karNapiSaachamulayodda vichaaraNachaeyudaanini vedakinaMdukunu 
saulu hatamaayenu. 
1దిన 10:14 అందునిమితత్ము యెహోవా అతనికి మరణశిక్ష విధించి రాజయ్మును యెషష్యి 

కుమారుడైన దావీదు వశము చేసెను. 
1dina 10:14 aMdunimittamu yehOvaa ataniki maraNaSiksha vidhiMchi 
raajyamunu yeshshayi kumaaruDaina daaveedu vaSamu chaesenu. 
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1దిన 11:1 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరును హెబోర్నులోనుండు దావీదునొదద్కు కూడి వచిచ్ 

చితత్గించుము, మేము నీకు ఎముకనంటినవారము రకత్సంబంధులము. 
1dina 11:1 appuDu iSraayaeleeyulaMdarunu hebrOnulOnuMDu 
daaveedunoddaku kooDi vachchi chittagiMchumu, maemu neeku 
emukanaMTinavaaramu raktasaMbaMdhulamu. 
1దిన 11:2 ఇంతకుముందు సౌలు రాజైయునన్పుప్డు నీవు ఇశార్యేలీయులను నడిపించువాడవై 

యుంటివి నా జనులగు ఇశార్యేలీయులను నీవు ఏలి వారిమీద అధిపతిగా ఉందువని నీ దేవుడైన 

యెహోవా నీకు సెలవిచెచ్ను అని మనవిచేసిరి. 
1 d i n a 1 1 : 2 i M t a k u m u M d u s a u l u r a a j a i y u n n a p p u D u n e e v u 
iSraayaeleeyulanu naDipiMchuvaaDavai yuMTivi naa janulagu 
iSraayaeleeyulanu neevu aeli vaarimeeda adhipatigaa uMduvani nee 
daevuDaina yehOvaa neeku selavichchenu ani manavichaesiri. 
1దిన 11:3 ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును హెబోర్నులోనునన్ రాజు నొదద్కు రాగా దావీదు 

హెబోర్నులో యెహోవా సనిన్ధిని వారితో నిబంధనచేసెను; అపుప్డు వారు సమూయేలుదావ్రా 

యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా అభిషేకము చేసిరి. 
1dina 11:3 iSraayaeleeyula peddalaMdarunu hebrOnulOnunna raaju 
noddaku raagaa daaveedu hebrOnulO yehOvaa sannidhini vaaritO 
nibaMdhanachaesenu; appuDu vaaru samooyaeludvaaraa yehOvaa 
selavichchina prakaaramu daaveedunu iSraayaeleeyulameeda raajugaa 
abhishaekamu chaesiri. 
1దిన 11:4 తరువాత దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును యెరూషలేమనబడిన యెబూసునకు 

పోయిరి; ఆ దేశవాసులైన యెబూసీయులు అచచ్ట ఉండిరి. 
1 d i n a 1 1 : 4 t a r u v a a t a d a a v e e d u n u i S r a a y a e l e e y u l a M d a r u n u 
yerooshalaemanabaDina yeboosunaku pOyiri; aa daeSavaasulaina 
yebooseeyulu achchaTa uMDiri. 
1దిన 11:5 అపుప్డు నీవు వీనియందు పర్వేశింపకూడదని యెబూసు కాపురసు థ్లు దావీదుతో అనగా 

దావీదు దావీదు పటట్ణమనబడిన సీయోను కోటను పటుట్కొనెను. 
1dina 11:5 appuDu neevu veeniyaMdu pravaeSiMpakooDadani yeboosu 
k a a p u r a s t h u l u d a a v e e d u t O a n a g a a d a a v e e d u d a a v e e d u 
paTTaNamanabaDina seeyOnu kOTanu paTTukonenu. 
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1దిన 11:6 ఎవడు మొదట యెబూసీయులను హతముచేయునో వాడు ముఖుయ్డును 

సైనాయ్ధిపతియునగునని దావీదు సెలవియయ్గా సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు అందరికంటె 

ముందుగా ఎకిక్ ఆ యాధిపతయ్మును పొందెను. 
1dina 11:6 evaDu modaTa yebooseeyulanu hatamuchaeyunO vaaDu 
mukhyuDunu sainyaadhipatiyunagunani daaveedu selaviyyagaa serooyaa 
k u m a a r u D a i n a y O v a a b u a M d a r i k a M T e m u M d u g a a e k k i a a 
yaadhipatyamunu poMdenu. 
1దిన 11:7 తరువాత దావీదు ఆ కోటయందు నివాసము చేసినందున దానికి దావీదుపురమను పేరు 

కలిగెను. 
1dina 11:7 taruvaata daaveedu aa kOTayaMdu nivaasamu chaesinaMduna 
daaniki daaveedupuramanu paeru kaligenu. 
1దిన 11:8 దావీదు మిలోల్ మొదలుకొని చుటుట్ను పటట్ణమును కటిట్ంచెను; యోవాబు పటట్ణములో 

మిగిలిన భాగములను బాగుచేసెను. 
1dina 11:8 daaveedu millO modalukoni chuTTunu paTTaNamunu 
kaTTiMchenu; yOvaabu paTTaNamulO migilina bhaagamulanu 
baaguchaesenu. 
1దిన 11:9 సైనయ్ముల కధిపతియగు యెహోవా అతనికి తోడైయుండగా దావీదు ఈ పర్కారము 

అంతకంతకు అధికుడగుచుండెను. 
1dina 11:9 sainyamula kadhipatiyagu yehOvaa ataniki tODaiyuMDagaa 
daaveedu ee prakaaramu aMtakaMtaku adhikuDaguchuMDenu. 
1దిన 11:10 ఇశార్యేలీయులకు యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదును పటాట్భిషేకము 

చేయుటకై అతని రాజయ్మునందు అతనితోను ఇశార్యేలీయులందరితోను కూడి సహాయముచేసిన 

దావీదునొదద్నునన్ పరాకర్మశాలులైన వారిలో పర్ధానులు వీరు. 
1dina 11:10 iSraayaeleeyulaku yehOvaa selavichchina prakaaramu 
daaveedunu paTTaabhishaekamu chaeyuTakai atani raajyamunaMdu 
atanitOnu iSraayaeleeyulaMdaritOnu kooDi sahaayamuchaesina 
daaveedunoddanunna paraakramaSaalulaina vaarilO pradhaanulu veeru. 
1దిన 11:11 దావీదు నొదద్నుండిన ఆ పరాకర్మశాలుల పటీ ట్లోనివారు ముపప్దిమంది; వారిలో 

హకోమ్నీ కుమారుడైన యాషాబాము ముఖుయ్డు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు మూడు వందలమందిని 

చంపి వారిమీద ఈటె ఆడించినవాడు. 
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1dina 11:11 daaveedu noddanuMDina aa paraakramaSaalula 
paTTeelOnivaaru muppadimaMdi; vaarilO hakmOnee kumaaruDaina 
yaashaabaamu mukhyuDu; itaDu oka yuddhamaMdu mooDu 
vaMdalamaMdini chaMpi vaarimeeda eeTe aaDiMchinavaaDu. 
1దిన 11:12 ఇతని తరువాతివాడు అహోహీయుడగు దోదోకుమారుడైన ఎలియాజరు; ఇతడు 

పరాకర్మశాలులని పేరుపొందిన ముగుగ్రిలో ఒకడు. 
1dina 11:12 itani taruvaativaaDu ahOheeyuDagu dOdOkumaaruDaina 
eliyaajaru; itaDu paraakramaSaalulani paerupoMdina muggurilO okaDu. 
1దిన 11:13 ఫిలిషీత్యులు దానినిండ యవలుగల చేను ఉనన్ పసద్మీమ్ములో యుదధ్ము చేయుటకై 

కూడిరాగా జనులు ఫిలిషీత్యులను చూచి పారిపోయినపుప్డు ఇతడు దావీదుతోకూడ అచచ్ట ఉండెను. 
1dina 11:13 philishteeyulu daaniniMDa yavalugala chaenu unna 
pasdammeemulO yuddhamu chaeyuTakai kooDiraagaa janulu 
philishteeyulanu choochi paaripOyinappuDu itaDu daaveedutOkooDa 
achchaTa uMDenu. 
1దిన 11:14 వీరు ఆ చేనిలో నిలిచి దాని కాపాడి ఫిలిషీత్యులను హతముచేయగా యెహోవా 

జనులకు గొపప్ రక్షణ కలుగజేసెను. 
1dina 11:14 veeru aa chaenilO nilichi daani kaapaaDi philishteeyulanu 
hatamuchaeyagaa yehOvaa janulaku goppa rakshaNa kalugajaesenu. 
1దిన 11:15 ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ముఖుయ్లగు ఈ ముగుగ్రు అదులాల్ము అను 

చటుట్రాతికొండ గుహలోనుండు దావీదు నొదద్కు వచిచ్రి, ఫిలిషీత్యుల సమూహము రెఫాయీయుల 

లోయలో దిగియుండెను. 
1dina 11:15 muppadimaMdi paraakramaSaalulalO mukhyulagu ee mugguru 
adullaamu anu chaTTuraatikoMDa guhalOnuMDu daaveedu noddaku 
vachchiri, philishteeyula samoohamu rephaayeeyula lOyalO digiyuMDenu. 
1దిన 11:16 దావీదు మరుగు సథ్లమందుండగా ఫిలిషీత్యుల దండు బేతెల్హేమునందుండెను. 
1dina 11:16 daaveedu marugu sthalamaMduMDagaa philishteeyula daMDu 
baetlehaemunaMduMDenu. 
1దిన 11:17 దావీదు ఆశపడి బేతెల్హేమునందలి ఊరి గవినియొదిద్ బావినీళుల్ కొంచెము నాకు 

దాహమునకు ఎవడు తెచిచ్యిచుచ్నని అనగా 

1dina 11:17 daaveedu aaSapaDi baetlehaemunaMdali oori gaviniyoddi 
baavineeLlu koMchemu naaku daahamunaku evaDu techchiyichchunani 
anagaa 
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1దిన 11:18 ఆ ముగుగ్రును ఫిలిషీత్యుల దండులోనికి చొరబడిపోయి బేతెల్హేము ఊరి గవినియొదిద్ 

బావినీళుల్ చేదుకొని దావీదునొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. అయితే దావీదు ఆ నీళుల్ తార్గుటకు మనసుస్లేక 

యెహోవాకు అరిప్తముగా వాటిని పారబోసి 

1dina 11:18 aa muggurunu philishteeyula daMDulOniki chorabaDipOyi 
baetlehaemu oori gaviniyoddi baavineeLlu chaedukoni daaveedunoddaku 
teesikonivachchiri. ayitae daaveedu aa neeLlu traaguTaku manassulaeka 
yehOvaaku arpitamugaa vaaTini paarabOsi 
1దిన 11:19 నేను ఈలాగు చేయకుండ నా దేవుడు ననున్ కాచునుగాక; పార్ణమునకు తెగించి యీ 

నీళుల్ తెచిచ్న యీ మనుషుయ్ల రకత్మును నేను తార్గుదునా అని చెపిప్ తార్గకపోయెను; ఈ ముగుగ్రు 

పరాకర్మశాలులు ఇటిట్ పనులు చేసిరి. 
1dina 11:19 naenu eelaagu chaeyakuMDa naa daevuDu nannu 
kaachunugaaka; praaNamunaku tegiMchi yee neeLlu techchina yee 
manushyula raktamunu naenu traagudunaa ani cheppi traagakapOyenu; ee 
mugguru paraakramaSaalulu iTTi panulu chaesiri. 
1దిన 11:20 యోవాబు సహోదరుడైన అబీషై ముగుగ్రిలో పర్ధానుడు; ఇతడు ఒక యుదధ్మందు 

మూడువందలమందిని హతముచేసి తన యీటె వారిమీద ఆడించినవాడై యీ ముగుగ్రిలోను 

పేరుపొందిన వాడాయెను. 
1dina 11:20 yOvaabu sahOdaruDaina abeeshai muggurilO pradhaanuDu; 
itaDu oka yuddhamaMdu mooDuvaMdalamaMdini hatamuchaesi tana 
yeeTe vaarimeeda aaDiMchinavaaDai yee muggurilOnu paerupoMdina 
vaaDaayenu. 
1దిన 11:21 ఈ ముగుగ్రిలోను కడమ యిదద్రికంటె అతడు ఘనతనొందినవాడై వారికి 

అధిపతియాయెను గాని ఆ మొదటి ముగుగ్రిలో ఎవరికిని అతడు సాటివాడు కాలేదు. 
1dina 11 :21 ee muggur i lOnu kaDama y iddar ikaMTe ataDu 
ghanatanoMdinavaaDai vaariki adhipatiyaayenu gaani aa modaTi 
muggurilO evarikini ataDu saaTivaaDu kaalaedu. 
1దిన 11:22 మరియు కబెస్యేలు సంబంధుడును పరాకర్మవంతుడునైన యొకనికి పుటిట్న 

యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయాయును వికర్మకిర్యలవలన గొపప్వాడాయెను. ఇతడు 

మోయాబీయుడగు అరీయేలు కుమారుల నిదద్రిని చంపెను; మరియు ఇతడు బయలుదేరి హిమము 

పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహయందు చంపివేసెను. 
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1 d i n a 1 1 : 2 2 m a r i y u k a b s e y a e l u s a M b a M d h u D u n u 
paraakramavaMtuDunaina yokaniki puTTina yehOyaadaa kumaaruDaina 
benaayaayunu vikramakriyalavalana goppavaaDaayenu. itaDu 
mOyaabeeyuDagu areeyaelu kumaarula niddarini chaMpenu; mariyu itaDu 
bayaludaeri himamu paDina kaalamuna oka siMhamunu oka guhayaMdu 
chaMpivaesenu. 
1దిన 11:23 అయిదు మూరల పొడవుగల మంచి యెతత్రియైన ఐగుపీత్యుని ఒకని అతడు 

చావగొటెట్ను; ఆ ఐగుపీత్యుని చేతిలో నేతగాని దోనెవంటి యీటె యొకటి యుండగా ఇతడు ఒక 

దుడుడ్కఱఱ్చేత పటుట్కొని వానిమీదికిపోయి ఆ యీటెను ఐగుపీత్యుని చేతిలోనుండి ఊడలాగి దానితో 

వానిని చంపెను. 
1dina 11:23 ayidu moorala poDavugala maMchi yettariyaina aigupteeyuni 
okani ataDu chaavagoTTenu; aa aigupteeyuni chaetilO naetagaani 
dOnevaMTi yeeTe yokaTi yuMDagaa itaDu oka duDDuka~r~rachaeta 
paTTukoni vaanimeedikipOyi aa yeeTenu aigupteeyuni chaetilOnuMDi 
ooDalaagi daanitO vaanini chaMpenu. 
1దిన 11:24 యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా యిటిట్ పనులు చేసినందున ఆ ముగుగ్రు 

పరాకర్మశాలులలో ఘనతనొందిన వాడాయెను. 
1dina 11:24 yehOyaadaa kumaaruDaina benaayaa yiTTi panulu 
chaesinaMduna aa mugguru paraakramaSaalulalO ghanatanoMdina 
vaaDaayenu. 
1దిన 11:25 ముపప్దిమందిలోను ఇతడు వాసికెకెక్ను గాని ఆ ముగుగ్రిలో ఎవరికిని సాటివాడు 

కాలేదు; దావీదు ఇతనిని తన దేహసంరక్షకుల కధిపతిగా ఉంచెను. 
1dina 11:25 muppadimaMdilOnu itaDu vaasikekkenu gaani aa muggurilO 
evarikini saaTivaaDu kaalaedu; daaveedu itanini tana daehasaMrakshakula 
kadhipatigaa uMchenu. 
1దిన 11:26 మరియు సైనయ్ములకు చేరిన వేరు పరాకర్మశాలు లెవరనగా యోవాబు తముమ్డైన 

అశాహేలు; బేతెల్హేము ఊరివాడైన దోదో కుమారుడగు ఎలాహ్నాను, 
1dina 11:26 mariyu sainyamulaku chaerina vaeru paraakramaSaalu 
levaranagaa yOvaabu tammuDaina aSaahaelu; baetlehaemu oorivaaDaina 
dOdO kumaaruDagu elhaanaanu, 
1దిన 11:27 హరోరీయుడైన షమోమ్తు, పెలోనీయుడైన హేలెసుస్, 
1dina 11:27 harOreeyuDaina shammOtu, pelOneeyuDaina haelessu, 
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1దిన 11:28 తెకోవీయుడైన ఇకేక్షు కుమారుడగు ఈరా, అనేన్తోతీయుడైన అబీయెజెరు, 
1dina 11:28 tekOveeyuDaina ikkaeshu kumaaruDagu eeraa, 
annaetOteeyuDaina abeeyejeru, 
1దిన 11:29 హుషాతీయుడైన సిబెబ్కై, అహోహీయుడైన ఈలై, 
1dina 11:29 hushaateeyuDaina sibbekai, ahOheeyuDaina eelai, 
1దిన 11:30 నెటోపాతీయుడైన మహరై, నెటోపాతీయుడైన బయనా కుమారుడగు హేలెదు, 
1dina 11:30 neTOpaateeyuDaina maharai, neTOpaateeyuDaina bayanaa 
kumaaruDagu haeledu, 
1దిన 11:31 బెనాయ్మీనీయుల సాథ్నములోని గిబియా ఊరివాడును రీబైకి కుమారుడునగు ఈతయి, 

పిరాతోనీయుడైన బెనాయా, 
1dina 11:31 benyaameeneeyula sthaanamulOni gibiyaa oorivaaDunu 
reebaiki kumaaruDunagu eetayi, piraatOneeyuDaina benaayaa, 
1దిన 11:32 గాయషుతోయవాడైన హూరై, అరాబ్తీయుడైన అబీయేలు, 
1dina 11:32 gaayashutOyavaaDaina hoorai, arbaateeyuDaina abeeyaelu, 
1దిన 11:33 బహరూమీయుడైన అజామ్వెతు, షయిలోబ్నీయుడైన ఎలాయ్హాబ్, 
1dina 11:33 baharoomeeyuDaina ajmaavetu, shayilbOneeyuDaina 
elyaahbaa, 
1దిన 11:34 గిజోనీయుడైన హాషేము కుమారులు, హరారీయుడైన షాగే కుమారుడగు యోనాతాను, 
1dina 11:34 gijOneeyuDaina haashaemu kumaarulu, haraareeyuDaina 
shaagae kumaaruDagu yOnaataanu, 
1దిన 11:35 హరారీయుడైన శాకారు కుమారుడగు అహీయాము, ఊరు కుమారుడైన ఎలీపాలు, 
1dina 11:35 haraareeyuDaina Saakaaru kumaaruDagu aheeyaamu, ooru 
kumaaruDaina eleepaalu, 
1దిన 11:36 మెకేరాతీయుడైన హెపెరు, పెలోనీయుడైన అహీయా, 
1dina 11:36 mekaeraateeyuDaina heperu, pelOneeyuDaina aheeyaa, 
1దిన 11:37 కరెమ్లీయుడైన హెజోర్, ఎజబ్యి కుమారుడైన నయరై, 
1dina 11:37 karmeleeyuDaina hejrO, ejbayi kumaaruDaina nayarai, 
1దిన 11:38 నాతాను సహోదరుడైన యోవేలు, హగీర్యుడైన మిబాహ్రు, 
1dina 11:38 naataanu sahOdaruDaina yOvaelu, hagreeyuDaina mibhaaru, 
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1దిన 11:39 అమోమ్నీయుడైన జెలెకు,సెరూయా కుమారుడై యోవాబు యొకక్ ఆయుధములు 

మోయువాడును బెరోతీయుడునగు నహరై, 
1dina 11:39 ammOneeyuDaina jeleku,serooyaa kumaaruDai yOvaabu yokka 
aayudhamulu mOyuvaaDunu berOteeyuDunagu naharai, 
1దిన 11:40 ఇతీర్యుడైన ఈరా, ఇతీర్యుడైన గారేబు, 
1dina 11:40 itreeyuDaina eeraa, itreeyuDaina gaaraebu, 
1దిన 11:41 హితీత్యుడైన ఊరియా, అహల్యి కుమారుడైన జాబాదు, 
1dina 11:41 hitteeyuDaina ooriyaa, ahlayi kumaaruDaina jaabaadu, 
1దిన 11:42 రూబేనీయుడైన షీజా కుమారుడును రూబేనీయులకు పెదద్యునైన అదీనా, అతని 

తోటివారగు ముపప్దిమంది, 
1dina 11:42 roobaeneeyuDaina sheejaa kumaaruDunu roobaeneeyulaku 
peddayunaina adeenaa, atani tOTivaaragu muppadimaMdi, 
1దిన 11:43 మయకా కుమారుడైన హానాను, మితీన్యుడైన యెహోషాపాతు, 
1dina 11:43 mayakaa kumaaruDaina haanaanu, mitneeyuDaina 
yehOshaapaatu, 
1దిన 11:44 ఆషెత్రాతీయుడైన ఉజీజ్యా, అరొయేరీయుడైన హోతాను కుమారులగు షామా 

యెహీయేలు, 
1dina 11:44 aashteraateeyuDaina ujjeeyaa, aroyaereeyuDaina hOtaanu 
kumaarulagu shaamaa yeheeyaelu, 
1దిన 11:45 షిమీ కుమారుడైన యెదీయవేలు, తిజీయుడైన వాని సహోదరుడగు యోహా, 
1dina 11:45 shimee kumaaruDaina yedeeyavaelu, tijeeyuDaina vaani 
sahOdaruDagu yOhaa, 
1దిన 11:46 మహవీయుడైన ఎలీయేలు, ఎలన్యము కుమారులైన యెరీబై యోషవాయ్, 

మోయాబీయుడైన ఇతామ్, 
1dina 11:46 mahaveeyuDaina eleeyaelu, elnayamu kumaarulaina yereebai 
yOshavyaa, mOyaabeeyuDaina itmaa, 
1దిన 11:47 ఎలీయేలు ఓబేదు, మెజోబాయా ఊరివాడైన యహశీయేలు. 
1dina 11:47 eleeyaelu Obaedu, mejObaayaa oorivaaDaina yahaSeeyaelu. 
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1దిన 12:1 దావీదు కీషు కుమారుడైన సౌలునకు భయపడి యింకను దాగియుండగా సౌలు 

బంధువులగు బెనాయ్మీనీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు దావీదునకు యుదధ్ సహాయము 

చేయుటకై అతనియొదద్కు సికల్గునకు వచిచ్రి. 
1dina 12:1 daaveedu keeshu kumaaruDaina saulunaku bhayapaDi yiMkanu 
d a a g i y u M D a g a a s a u l u b a M d h u v u l a g u b e n y a a m e e n e e y u l a l O 
paraakramaSaalulu koMdaru daaveedunaku yuddha sahaayamu 
chaeyuTakai ataniyoddaku siklagunaku vachchiri. 
1దిన 12:2 వీరు విలుకాండర్యి కుడి యెడమ చేతులతో వడిసెలచేత రాళుల్ రువువ్టకును వింటిచేత 

అంబులు విడుచుటకును సమరు థ్లైనవారు. 
1dina 12:2 veeru vilukaaMDrayi kuDi yeDama chaetulatO vaDiselachaeta 
r a a L l u r u v v u T a k u n u v i M T i c h a e t a a M b u l u v i D u c h u T a k u n u 
samarthulainavaaru. 
1దిన 12:3 వారెవరనగా గిబియావాడైన షెమాయా కుమారులైన అహీయెజెరు, ఇతడు అధిపతి; 

ఇతని తరువాతివాడగు యోవాషు, అజామ్వెతు కుమారులైన యెజీయేలు, పెలెటు, బెరాకా, 

అనెతోతీయుడైన యెహూ, 
1dina 12:3 vaarevaranagaa gibiyaavaaDaina shemaayaa kumaarulaina 
aheeyejeru, itaDu adhipati; itani taruvaativaaDagu yOvaashu, ajmaavetu 
kumaarulaina yejeeyaelu, peleTu, beraakaa, anetOteeyuDaina yehoo, 
1దిన 12:4 ముపప్దిమందిలో పరాకర్మశాలియు ముపప్ది మందికి పెదద్యునైన ఇషమ్యా అను 

గిబియోనీయుడు, యిరీమ్యా, యహజీయేలు, యోహానాను, గెదేరాతీయుడైన యోజాబాదు, 
1dina 12:4 muppadimaMdilO paraakramaSaaliyu muppadi maMdiki 
peddayunaina ishmayaa anu gibiyOneeyuDu, yirmeeyaa, yahajeeyaelu, 
yOhaanaanu, gedaeraateeyuDaina yOjaabaadu, 
1దిన 12:5 ఎలూజై, యెరీమోతు, బెయలాయ్, షెమరాయ్, హరీపీయుడైన షెఫటయా, 
1dina 12:5 eloojai, yereemOtu, beyalyaa, shemaryaa, hareepeeyuDaina 
shephaTayaa, 
1దిన 12:6 కోరహీయులగు ఎలాక్నా, యెషీష్యా, అజరేలు, యోహెజెరు, యాషాబాము, 
1dina 12:6 kOraheeyulagu elkaanaa, yeshsheeyaa, ajaraelu, yOhejeru, 
yaashaabaamu, 
1దిన 12:7 గెదోరు ఊరివాడైన యెరోహాము కుమారులగు యోహేలా, జెబదాయ్ అనువారును. 
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1dina 12:7 gedOru oorivaaDaina yerOhaamu kumaarulagu yOhaelaa, 
jebadyaa anuvaarunu. 
1దిన 12:8 మరియు గాదీయులలో పరాకర్మశాలులు కొందరు అరణయ్మందు దాగియునన్ 

దావీదునొదద్ చేరిరి; వీరు డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుదధ్పర్వీణులు, సింహముఖమువంటి 

ముఖములు గలవారు, కొండలలోనుండు జింకలంత పాదవేగము గలవారు. 
1dina 12:8 mariyu gaadeeyulalO paraakramaSaalulu koMdaru 
araNyamaMdu daagiyunna daaveedunodda chaeriri; veeru Daalunu eeTenu 
vaaDukachaeyagala yuddhapraveeNulu, siMhamukhamuvaMTi 
mukhamulu galavaaru, koMDalalOnuMDu jiMkalaMta paadavaegamu 
galavaaru. 
1దిన 12:9 వారెవరనగా మొదటివాడు ఏజెరు, రెండవవాడు ఓబదాయ్, మూడవవాడు ఏలీయాబు, 
1dina 12:9 vaarevaranagaa modaTivaaDu aejeru, reMDavavaaDu Obadyaa, 
mooDavavaaDu aeleeyaabu, 
1దిన 12:10 నాలగ్వవాడు దుషమ్నాన్, అయిదవవాడు యిరీమ్యా, 
1dina 12:10 naalgavavaaDu dushmannaa, ayidavavaaDu yirmeeyaa, 
1దిన 12:11 ఆరవవాడు అతత్యి, యేడవవాడు ఎలీయేలు, 
1dina 12:11 aaravavaaDu attayi, yaeDavavaaDu eleeyaelu, 
1దిన 12:12 ఎనిమిదవవాడు యోహానాను, తొమిమ్దవవాడు ఎలాజ్బాదు, 
1dina 12:12 enimidavavaaDu yOhaanaanu, tommidavavaaDu eljaabaadu, 
1దిన 12:13 పదియవవాడు యిరీమ్యా, పదకొండవవాడు మకబ్నన్యి. 
1dina 12:13 padiyavavaaDu yirmeeyaa, padakoMDavavaaDu makbannayi. 
1దిన 12:14 గాదీయులగు వీరు సైనయ్మునకు అధిపతులై యుండిరి; వారిలో అతయ్లుప్డైనవాడు 

నూరుమందికి అధిపతి, అతయ్ధికుడైనవాడు వెయియ్మందికి అధిపతి, 
1dina 12:14 gaadeeyulagu veeru sainyamunaku adhipatulai yuMDiri; 
vaarilO atyalpuDainavaaDu noorumaMdiki adhipati, atyadhikuDainavaaDu 
veyyimaMdiki adhipati, 
1దిన 12:15 యొరాద్ను గటుట్లమీదుగా పొరిల్ పారుచుండు మొదటి నెలయందు దానిని దాటిపోయి 

తూరుప్లోయలలోను పడమటిలోయలలోను ఉనన్ వారినందరిని తరిమివేసినవారు వీరే. 
1dina 12:15 yordaanu gaTTulameedugaa porli paaruchuMDu modaTi 
nelayaMdu daanini daaTipOyi toorpulOyalalOnu paDamaTilOyalalOnu 
unna vaarinaMdarini tarimivaesinavaaru veerae. 
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1దిన 12:16 మరియు బెనాయ్మీనీయులలో కొందరును యూదావారిలో కొందరును దావీదు 

దాగియునన్ సథ్లమునకు వచిచ్రి. 
1dina 12:16 mariyu benyaameeneeyulalO koMdarunu yoodaavaarilO 
koMdarunu daaveedu daagiyunna sthalamunaku vachchiri. 
1దిన 12:17 దావీదు బయలుదేరి వారికి ఎదురుగాపోయి వారితో ఇటల్నెను మీరు సమాధానము 

కలిగి నాకు సహాయము చేయుటకై నాయొదద్కు వచిచ్యునన్యెడల నా హృదయము మీతో 

అతికియుండును; అటుల్గాక నావలన మీకు అపకారమేదియు కలుగలేదని యెరిగియుండియు, ననున్ 

నా శతుర్వులచేతికి అపప్గింపవలెనని మీరు వచిచ్యునన్యెడల మన పితరులయొకక్ దేవుడు దీనిని 

చూచి మిముమ్ను గదిద్ంచును గాక. 
1dina 12:17 daaveedu bayaludaeri vaariki edurugaapOyi vaaritO iTlanenu 
meeru samaadhaanamu kaligi naaku sahaayamu chaeyuTakai naayoddaku 
vachchiyunnayeDala naa hRdayamu meetO atikiyuMDunu; aTlugaaka 
naavalana meeku apakaaramaediyu kalugalaedani yerigiyuMDiyu, nannu 
naa Satruvulachaetiki appagiMpavalenani meeru vachchiyunnayeDala 
mana pitarulayokka daevuDu deenini choochi mimmunu gaddiMchunu 
gaaka. 
1దిన 12:18 అపుప్డు ముపప్దిమందికి అధిపతియైన అమాశై ఆతమ్వశుడై దావీదూ, మేము 

నీవారము; యెషష్యి కుమారుడా, మేము నీ పక్షమున ఉనాన్ము; నీకు సమాధానము కలుగునుగాక, 

సమాధానము కలుగునుగాక, నీ సహకారులకును సమాధానము కలుగునుగాక,నీ దేవుడే నీకు 

సహాయము చేయునని పలుకగా దావీదు వారిని చేరుచ్కొని వారిని తన దండునకు అధిపతులుగా 

చేసెను. 
1dina 12:18 appuDu muppadimaMdiki adhipatiyaina amaaSai 
aatmavaSuDai daaveedoo, maemu neevaaramu; yeshshayi kumaaruDaa, 
maemu nee pakshamuna unnaamu; neeku samaadhaanamu 
kalugunugaaka, samaadhaanamu kalugunugaaka, nee sahakaarulakunu 
samaadhaanamu kalugunugaaka,nee daevuDae neeku sahaayamu 
chaeyunani palukagaa daaveedu vaarini chaerchukoni vaarini tana 
daMDunaku adhipatulugaa chaesenu. 
1దిన 12:19 సౌలుమీద యుదధ్ము చేయబోయిన ఫిలిషీత్యులతో కూడ దావీదు వచిచ్నపుప్డు మనషేష్ 

సంబంధులలో కొందరును అతని పక్షము చేరిరి; దావీదు ఫిలిషీత్యులకు సహాయము చేయకపోయెను, 
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ఏలయనగా అతడు తన యజమానుడైన సౌలు పక్షమునకు మరలి తమకు పార్ణహాని చేయునని 

యెంచి ఫిలిషీత్యుల అధికారులు అతని పంపివేసిరి. 
1dina 12:19 saulumeeda yuddhamu chaeyabOyina philishteeyulatO kooDa 
daaveedu vachchinappuDu manashshae saMbaMdhulalO koMdarunu atani 
pakshamu chaer i r i ; daaveedu phi l i shteeyulaku sahaayamu 
chaeyakapOyenu, aelayanagaa ataDu tana yajamaanuDaina saulu 
pakshamunaku marali tamaku praaNahaani chaeyunani yeMchi 
philishteeyula adhikaarulu atani paMpivaesiri. 
1దిన 12:20 అంతట అతడు సికల్గునకు తిరిగిపోవుచుండగా మనషేష్ సంబంధులైన అదాన్ 

యోజాబాదు, యెదీయవేలు, మిఖాయేలు, యోజాబాదు, ఎలీహు, జిలెల్తై అను మనషేష్ గోతర్పువారికి 

అధిపతులు అతని పక్షము చేరిరి. 
1dina 12:20 aMtaTa ataDu siklagunaku tirigipOvuchuMDagaa manashshae 
saMbaMdhulaina adnaa yOjaabaadu, yedeeyavaelu, mikhaayaelu, 
yOjaabaadu, eleehu, jilletai anu manashshae gOtrapuvaariki adhipatulu 
atani pakshamu chaeriri. 
1దిన 12:21 వారందరును పరాకర్మశాలులును సైనాయ్ధిపతులునై యుండిరి; ఆ దండును 

హతముచేయుటకు వారు దావీదునకు సహాయము చేసిరి. 
1dina 12:21 vaaraMdarunu paraakramaSaalulunu sainyaadhipatulunai 
yuMDiri; aa daMDunu hatamuchaeyuTaku vaaru daaveedunaku 
sahaayamu chaesiri. 
1దిన 12:22 దావీదు దండు దేవుని సైనయ్మువలె మహాసైనయ్మగునటుల్ పర్తిదినమున అతనికి 

సహాయము చేయువారు అతనియొదద్కు వచుచ్చుండిరి. 
1 d i n a 1 2 : 2 2 d a a v e e d u d a M D u d a e v u n i s a i n y a m u v a l e 
mahaasainyamagunaTlu pratidinamuna ataniki sahaayamu chaeyuvaaru 
ataniyoddaku vachchuchuMDiri. 
1దిన 12:23 యెహోవా నోటిమాట పర్కారము సౌలుయొకక్ రాజయ్మును దావీదుతటుట్ తిర్పప్వలెననన్ 

పర్యతన్ముతో యుదధ్మునకై ఆయుధములను ధరించి అతనియొదద్కు హెబోర్నునకు వచిచ్న అధిపతుల 

లెకక్ యెంతయనగా 

1dina 12:23 yehOvaa nOTimaaTa prakaaramu sauluyokka raajyamunu 
daaveedutaTTu trippavalenanna prayatnamutO yuddhamunakai 
aayudhamulanu dhariMchi ataniyoddaku hebrOnunaku vachchina 
adhipatula lekka yeMtayanagaa 
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1దిన 12:24 యూదావారిలో డాలును ఈటెను పటుట్కొని యుదధ్సనన్దు ధ్లై యునన్వారు ఆరువేల 

ఎనిమిదివందలమంది. 
1 d i n a 1 2 : 2 4 y o o d a a v a a r i l O D a a l u n u e e T e n u p a T T u k o n i 
yuddhasannaddhulai yunnavaaru aaruvaela enimidivaMdalamaMdi. 
1దిన 12:25 షిమోయ్నీయులలో యుదధ్మునకు తగిన శూరులు ఏడువేల నూరుమంది. 
1dina 12:25 shimyOneeyulalO yuddhamunaku tagina Soorulu aeDuvaela 
noorumaMdi. 
1దిన 12:26 లేవీయులలో అటిట్వారు నాలుగువేల ఆరువందలమంది. 
1dina 12:26 laeveeyulalO aTTivaaru naaluguvaela aaruvaMdalamaMdi. 
1దిన 12:27 అహరోను సంతతివారికి యెహోయాదా అధిపతి, అతనితోకూడ ఉనన్వారు మూడువేల 

ఏడు వందలమంది. 
1dina 12:27 aharOnu saMtativaariki yehOyaadaa adhipati, atanitOkooDa 
unnavaaru mooDuvaela aeDu vaMdalamaMdi. 
1దిన 12:28 పరాకర్మశాలియైన సాదోకు అను యౌవనునితో కూడ అతని తండిర్ యింటివారైన 

అధిపతులు ఇరువదియిదద్రు. 
1dina 12:28 paraakramaSaaliyaina saadOku anu yauvanunitO kooDa atani 
taMDri yiMTivaaraina adhipatulu iruvadiyiddaru. 
1దిన 12:29 సౌలు సంబంధులగు బెనాయ్మీనీయులు మూడువేలమంది; అపప్టివరకు వారిలో 

బహుమంది సౌలు ఇలుల్ గాపాడుచుండిరి. 
1dina 12:29 saulu saMbaMdhulagu benyaameeneeyulu mooDuvaelamaMdi; 
appaTivaraku vaarilO bahumaMdi saulu illu gaapaaDuchuMDiri. 
1దిన 12:30 తమ పితరుల యింటివారిలో పేరుపొందిన పరాకర్మశాలులు ఎఫార్యిమీయులలో 

ఇరువదివేల ఎనిమిది వందలమంది. 
1dina 12:30 tama pitarula yiMTivaarilO paerupoMdina paraakramaSaalulu 
ephraayimeeyulalO iruvadivaela enimidi vaMdalamaMdi. 
1దిన 12:31 మనషేష్ యొకక్ అరధ్గోతర్పు వారిలో దావీదును రాజుగా చేయుటకై రావలెనని పేరు 

పేరుగా నియమింపబడినవారు పదునెనిమిదివేలమంది. 
1dina 12:31 manashshae yokka ardhagOtrapu vaarilO daaveedunu raajugaa 
chaeyuTakai raavalenani paeru paerugaa niyamiMpabaDinavaaru 
padunenimidivaelamaMdi. 
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1దిన 12:32 ఇశాశ్ఖారీయులలో సమయోచిత జా ఞ్నము కలిగి ఇశార్యేలీయులు చేయతగినదేదో దాని 

నెరిగియునన్ అధిపతులు రెండువందలు; వీరి గోతర్పు వారందరును వీరి యాజఞ్కు బదు ధ్లైయుండిరి. 
1dina 12:32 iSSaakhaareeyulalO samayOchita j~naanamu kaligi 
iSraayaeleeyulu chaeyataginadaedO daani nerigiyunna adhipatulu 
reMDuvaMdalu; veeri gOtrapu vaaraMdarunu veeri yaaj~naku 
baddhulaiyuMDiri. 
1దిన 12:33 జెబూలూనీయులలో సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించి యుదధ్మునకు 

పోదగినవారును యుదధ్పు నేరుప్గలవారును మనసుస్నందు పొరపులేకుండ యుదధ్ము 

చేయగలవారును ఏబదివేలమంది. 
1dina 12:33 jeboolooneeyulalO sakalavidhamaina yuddhaayudhamulanu 
d h a r i M c h i y u d d h a m u n a k u p O d a g i n a v a a r u n u y u d d h a p u 
naerpugalavaarunu manassunaMdu porapulaekuMDa yuddhamu 
chaeyagalavaarunu aebadivaelamaMdi. 
1దిన 12:34 నఫాత్లీయులలో వెయియ్మంది అధిపతులు, వారితోకూడ డాలును ఈటెను పటుట్కొనిన 

వారు ముపప్ది యేడువేలమంది. 
1dina 12:34 naphtaaleeyulalO veyyimaMdi adhipatulu, vaaritOkooDa 
Daalunu eeTenu paTTukonina vaaru muppadi yaeDuvaelamaMdi. 
1దిన 12:35 దానీయులలో యుదధ్ సనన్దు ధ్లైన వారు ఇరువది యెనిమిదివేల ఆరు వందల మంది. 
1dina 12:35 daaneeyulalO yuddha sannaddhulaina vaaru iruvadi 
yenimidivaela aaru vaMdala maMdi. 
1దిన 12:36 ఆషేరీయులలో యుదధ్పు నేరుప్గల యుదధ్ సనన్దు ధ్లు నలువది వేలమంది. 
1dina 12:36 aashaereeyulalO yuddhapu naerpugala yuddha sannaddhulu 
naluvadi vaelamaMdi. 
1దిన 12:37 మరియు యొరాద్ను నది అవతలనుండు రూబేనీయులలోను గాదీయులలోను మనషేష్ 

అరధ్గోతర్పు వారిలోను సకలవిధమైన యుదాధ్యుధములను ధరించు యుదధ్శూరులైన యీ 

యోధులందరు దావీదును ఇశార్యేలుమీద రాజుగా నియమించవలెననన్ కోరిక హృదయమందు 

కలిగినవారై ఆయుధములను ధరించి హెబోర్నునకు వచిచ్రి. 
1dina 12:37 mariyu yordaanu nadi avatalanuMDu roobaeneeyulalOnu 
gaadeeyulalOnu manashshae ardhagOtrapu vaarilOnu sakalavidhamaina 
yuddhaayudhamulanu dhariMchu yuddhaSoorulaina yee yOdhulaMdaru 
daaveedunu iSraayaelumeeda raajugaa niyamiMchavalenanna kOrika 
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hRdayamaMdu kaliginavaarai aayudhamulanu dhariMchi hebrOnunaku 
vachchiri. 
1దిన 12:38 ఇశార్యేలులో కడమ వారందరును ఏక మనసుక్లై దావీదును రాజుగా 

నియమింపవలెనని కోరియుండిరి. 
1dina 12:38 iSraayaelulO kaDama vaaraMdarunu aeka manaskulai 
daaveedunu raajugaa niyamiMpavalenani kOriyuMDiri. 
1దిన 12:39 వారి సహోదరులు వారికొరకు భోజనపదారథ్ములను సిదధ్ము చేసియుండగా వారు 

దావీదుతోకూడ అచచ్ట మూడు దినములుండి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి. 
1dina 12:39 vaari sahOdarulu vaarikoraku bhOjanapadaarthamulanu 
siddhamu chaesiyuMDagaa vaaru daaveedutOkooDa achchaTa mooDu 
dinamuluMDi annapaanamulu puchchukoniri. 
1దిన 12:40 ఇశార్యేలీయులకు సంతోషము కలిగియుండెను గనుక ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను నఫాత్లి 

అనువారి పొలిమేరలవరకు వారికి సమీపమైనవారు గాడిదలమీదను ఒంటెలమీదను కంచరగాడిదల 

మీదను ఎదుద్ల మీదను ఆహారవసుత్వులైన పిండివంటకములను అంజూరపు అడలను ఎండిన 

దార్క్షపండల్ గెలలను దార్కాష్రసమును నూనెను గొఱఱ్లను పశువులను విసాత్రముగా తీసికొనివచిచ్రి. 
1dina 12:40 iSraayaeleeyulaku saMtOshamu kaligiyuMDenu ganuka 
iSSaakhaaru jebooloonu naphtaali anuvaari polimaeralavaraku vaariki 
s a m e e p a m a i n a v a a r u g a a D i d a l a m e e d a n u o M T e l a m e e d a n u 
kaMcharagaaDidala meedanu eddula meedanu aahaaravastuvulaina 
piMDivaMTakamulanu aMjoorapu aDalanu eMDina draakshapaMDla 
gelalanu draakshaarasamunu noonenu go~r~ralanu paSuvulanu 
vistaaramugaa teesikonivachchiri. 
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1దిన 13:1 దావీదు సహసార్ధిపతులతోను శతాధిపతులతోను అధిపతులందరితోను ఆలోచనచేసి, 

సమాజముగా కూడిన ఇశార్యేలీయులందరితో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

1dina 13:1 daaveedu sahasraadhipatulatOnu SataadhipatulatOnu 
adhipatulaMdaritOnu aalOchanachaesi, samaajamugaa kooDina 
iSraayaeleeyulaMdaritO eelaagu selavichchenu 

1దిన 13:2 ఈ యోచన మీ దృషిట్కి అనుకూలమై మన దేవుడైన యెహోవావలన కలిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయుల నివాసపర్దేశముల యందంతట శేషించియునన్ మన సహోదరులును తమ 

పటట్ణములలోను పలెల్లలోను కాపురమునన్ యాజకులును లేవీయులును మనతో కూడుకొనునటుల్ 

వారియొదద్కు పంపి 

1dina 13:2 ee yOchana mee dRshTiki anukoolamai mana daevuDaina 
yehOvaavalana kaliginayeDala iSraayaeleeyula nivaasapradaeSamula 
y a M d a M t a T a S a e s h i M c h i y u n n a m a n a s a h O d a r u l u n u t a m a 
paTTaNamulalOnu pallelalOnu kaapuramunna yaajakulunu laeveeyulunu 
manatO kooDukonunaTlu vaariyoddaku paMpi 
1దిన 13:3 మన దేవుని మందసమును మరల మనయొదద్కు కొనివతత్ము రండి; సౌలు దినములలో 

దానియొదద్ మనము విచారణ చేయకయే యుంటిమి. 
1dina 13:3 mana daevuni maMdasamunu marala manayoddaku 
konivattamu raMDi; saulu dinamulalO daaniyodda manamu vichaaraNa 
chaeyakayae yuMTimi. 
1దిన 13:4 ఈ కారయ్ము సమాజకులందరి దృషిట్కి అనుకూలమాయెను గనుక జనులందరును ఆ 

పర్కారము చేయుదుమనిరి. 
1dina 13:4 ee kaaryamu samaajakulaMdari dRshTiki anukoolamaayenu 
ganuka janulaMdarunu aa prakaaramu chaeyudumaniri. 
1దిన 13:5 కాగా దేవుని మందసమును కిరయ్తాయ్రీమునుండి తీసికొనివచుచ్టకు దావీదు 

ఐగుపుత్యొకక్ షీహోరునది మొదలుకొని హమాతునకు పోవు మారగ్మువరకు నుండు 

ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరెచ్ను. 
1dina 13:5 kaagaa daevuni maMdasamunu kiryatyaareemunuMDi 
teesikonivachchuTaku daaveedu aiguptuyokka sheehOrunadi modalukoni 
hamaatunaku pOvu maargamuvaraku nuMDu iSraayaeleeyulanaMdarini 
samakoorchenu. 
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1దిన 13:6 కెరూబులమధయ్ నివాసముచేయు దేవుడైన యెహోవా నామము పెటట్బడిన ఆయన 

మందసమును యూదాలోనుండు కిరయ్తాయ్రీము అనబడిన బాలానుండి తీసికొనివచుచ్టకై అతడును 

ఇశార్యేలీయులందరును అచచ్టికి పోయిరి. 
1dina 13:6 keroobulamadhya nivaasamuchaeyu daevuDaina yehOvaa 
naamamu peTTabaDina aayana maMdasamunu yoodaalOnuMDu 
kiryatyaareemu anabaDina baalaanuMDi teesikonivachchuTakai ataDunu 
iSraayaeleeyulaMdarunu achchaTiki pOyiri. 
1దిన 13:7 వారు దేవుని మందసమును ఒక కొర్తత్ బండిమీద ఎకిక్ంచి, అబీనాదాబు ఇంటనుండి 

తీసికొనివచిచ్రి; ఉజాజ్యును అహోయ్యును బండిని తోలిరి. 
1dina 13:7 vaaru daevuni maMdasamunu oka krotta baMDimeeda 
ekkiMchi, abeenaadaabu iMTanuMDi teesikonivachchiri; ujjaayunu 
ahyOyunu baMDini tOliri. 
1దిన 13:8 దావీదును ఇశార్యేలీయులందరును తమ పూరణ్శకిత్తో దేవుని సనిన్ధిని పాటలు పాడుచు, 

సితారాలను సవ్రమండలములను తంబురలను తాళములను వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి. 
1dina 13:8 daaveedunu iSraayaeleeyulaMdarunu tama poorNaSaktitO 
daevuni sannidhini paaTalu paaDuchu, sitaaraalanu svaramaMDalamulanu 
taMburalanu taaLamulanu vaayiMchuchu booralu ooduchuMDiri. 
1దిన 13:9 వారు కీదోను కళళ్మునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఎడల్కు కాలు జారినందున మందసమును 

పటుట్కొనవలెనని ఉజాజ్ చేయిచాపగా 

1dina 13:9 vaaru keedOnu kaLLamunoddaku vachchinappuDu eDlaku 
kaalu jaarinaMduna maMdasamunu paTTukonavalenani ujjaa 
chaeyichaapagaa 

1దిన 13:10 యెహోవా కోపము అతనిమీద రగులుకొనెను, అతడు తన చేయి మందసము నొదద్కు 

చాపగా ఆయన అతని మొతెత్ను గనుక అతడు అకక్డనే దేవుని సనిన్ధిని చనిపోయెను. 
1dina 13:10 yehOvaa kOpamu atanimeeda ragulukonenu, ataDu tana chaeyi 
maMdasamu noddaku chaapagaa aayana atani mottenu ganuka ataDu 
akkaDanae daevuni sannidhini chanipOyenu. 
1దిన 13:11 యెహోవా ఉజాజ్ను వినాశము చేయుట చూచి దావీదు వాయ్కులపడెను; అందుచేత ఆ 

సథ్లమునకు నేటివరకు పెరెజ 1 ఉజాజ్ అని పేరు. 
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1dina 13:11 yehOvaa ujjaanu vinaaSamu chaeyuTa choochi daaveedu 
vyaakulapaDenu; aMduchaeta aa sthalamunaku naeTivaraku perej^1 ujjaa 
ani paeru. 
1దిన 13:12 ఆ దినమున దావీదు దేవుని విషయమై భయమొంది దేవుని మందసమును నాయొదద్కు 

నేను ఏలాగు తీసికొనిపోవుదుననుకొని, మందసమును 

1dina 13:12 aa dinamuna daaveedu daevuni vishayamai bhayamoMdi 
d a e v u n i m a M d a s a m u n u n a a y o d d a k u n a e n u a e l a a g u 
teesikonipOvudunanukoni, maMdasamunu 

1దిన 13:13 తనయొదద్కు దావీదు పురమునకు తీసికొనిపోక, దానిని గితీత్యుడైన ఓబేదెదోము 

ఇంటిలోనికి కొనిపోయెను. 
1dina 13:13 tanayoddaku daaveedu puramunaku teesikonipOka, daanini 
gitteeyuDaina ObaededOmu iMTilOniki konipOyenu. 
1దిన 13:14 దేవుని మందసము ఓబేదెదోము ఇంటిలో అతని కుటుంబమునొదద్ మూడు నెలలుండగా 

యెహోవా ఓబేదెదోము ఇంటివారిని అతని సొతత్ంతటిని ఆశీరవ్దించెను. 
1dina 13:14 daevuni maMdasamu ObaededOmu iMTilO atani 
kuTuMbamunodda mooDu nelaluMDagaa yehOvaa ObaededOmu 
iMTivaarini atani sottaMtaTini aaSeervadiMchenu. 
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1దిన 14:1 తూరు రాజైన హీరాము దావీదునొదద్కు దూతలను, అతనికి ఒక యిలుల్ కటుట్టకై 

దేవదారు మార్నులను, కాసె పనివారిని వడల్వారిని పంపెను. 
1dina 14:1 tooru raajaina heeraamu daaveedunoddaku dootalanu, ataniki 
oka yillu kaTTuTakai daevadaaru mraanulanu, kaase panivaarini 
vaDlavaarini paMpenu. 
1దిన 14:2 తన జనులగు ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము యెహోవా అతని రాజయ్మును ఉనన్త 

సిథ్తిలోనికి తెచిచ్నందున ఆయన తనున్ ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా సిథ్రపరచెనని దావీదు 

గర్హించెను. 
1dina 14:2 tana janulagu iSraayaeleeyula nimittamu yehOvaa atani 
raajyamunu unnata sthitilOniki techchinaMduna aayana tannu 
iSraayaeleeyulameeda raajugaa sthiraparachenani daaveedu grahiMchenu. 
1దిన 14:3 పమమ్ట యెరూషలేమునందు దావీదు ఇంక కొందరు సతరీలను వివాహము చేసికొని యింక 

కుమారులను కుమారెత్లను కనెను. 
1dina 14:3 pammaTa yerooshalaemunaMdu daaveedu iMka koMdaru 
streelanu vivaahamu chaesikoni yiMka kumaarulanu kumaartelanu 
kanenu. 
1దిన 14:4 యెరూషలేమునందు అతనికి పుటిట్న కుమారుల పేరు లేవనగా, షమూమ్య షోబాబు 

నాతాను సొలొమోను 

1dina 14:4 yerooshalaemunaMdu ataniki puTTina kumaarula paeru 
laevanagaa, shammooya shObaabu naataanu solomOnu 

1దిన 14:5 ఇభారు ఏలీషూవ ఎలాప్లెటు 

1dina 14:5 ibhaaru aeleeshoova elpaaleTu 

1దిన 14:6 నోగహు నెపెగు యాఫీయ  
1dina 14:6 nOgahu nepegu yaapheeya  
1దిన 14:7 ఎలీషామా బెయెలెయ్దా ఎలీపేలెటు. 
1dina 14:7 eleeshaamaa beyelyedaa eleepaeleTu. 
1దిన 14:8 దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీద రాజుగా అభిషేకము చేయబడెనని విని, 

ఫిలిషీత్యులందరు దావీదును వెదకి పటుట్కొనుటకై బయలుదేరగా దావీదు ఆ సంగతి విని వారిని 

ఎదురొక్నబోయెను. 
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1dina 14:8 daaveedu iSraayaeleeyulaMdarimeeda raajugaa abhishaekamu 
chaeyabaDenani vini, philishteeyulaMdaru daaveedunu vedaki 
paTTukonuTakai bayaludaeragaa daaveedu aa saMgati vini vaarini 
edurkonabOyenu. 
1దిన 14:9 ఫిలిషీత్యులు వచిచ్ రెఫాయీముల లోయలో దిగిరి. 
1dina 14:9 philishteeyulu vachchi rephaayeemula lOyalO digiri. 
1దిన 14:10 ఫిలిషీత్యులమీదికి నేను పోయినయెడల నీవు వారిని నాచేతికి అపప్గించుదువా? అని 

దావీదు దేవునియొదద్ విచారణచేయగా యెహోవా పొముమ్, నేను వారిని నీచేతికి అపప్గించెదనని 

సెలవిచెచ్ను. 
1dina 14:10 philishteeyulameediki naenu pOyinayeDala neevu vaarini 
naachaetiki appagiMchuduvaa? ani daaveedu daevuniyodda 
vichaaraNachaeyagaa yehOvaa pommu, naenu vaarini neechaetiki 
appagiMchedanani selavichchenu. 
1దిన 14:11 వారు బయలెప్రాజీమునకు వచిచ్నపుప్డు దావీదు అచచ్ట వారిని హతముచేసి 

జలపర్వాహములు కొటుట్కొనిపోవునటుల్ యెహోవా నా శతుర్వులను నా యెదుట నిలువకుండ 

నాశనము చేసెననుకొని ఆ సథ్లమునకు బయలెప్రాజీము2 అను పేరుపెటెట్ను. 
1dina 14:11 vaaru bayalperaajeemunaku vachchinappuDu daaveedu 
achchaTa vaarini hatamuchaesi jalapravaahamulu koTTukonipOvunaTlu 
yehOvaa naa Satruvulanu naa yeduTa niluvakuMDa naaSanamu 
chaesenanukoni aa sthalamunaku bayalperaajeemu2 anu paerupeTTenu. 
1దిన 14:12 వారు అచచ్ట తమ దేవతలను విడిచిపెటిట్పోగా వాటిని అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెనని 

దావీదు సెలవిచెచ్ను. 
1dina 14:12 vaaru achchaTa tama daevatalanu viDichipeTTipOgaa vaaTini 
agnichaeta kaalchivaeyavalenani daaveedu selavichchenu. 
1దిన 14:13 ఫిలిషీత్యులు మరల ఆ లోయలోనికి దిగిరాగా 

1dina 14:13 philishteeyulu marala aa lOyalOniki digiraagaa 

1దిన 14:14 దావీదు తిరిగి దేవునియొదద్ విచారణ చేసెను. అందుకు దేవుడు నీవు వారిని తరుముకొని 

పోక వారిని తపిప్ంచుకొని చుటుట్ తిరిగి కంబళిచెటల్కు ఎదురుగా నిలిచి 

1dina 14:14 daaveedu tirigi daevuniyodda vichaaraNa chaesenu. aMduku 
daevuDu neevu vaarini tarumukoni pOka vaarini tappiMchukoni chuTTu 
tirigi kaMbaLicheTlaku edurugaa nilichi 
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1దిన 14:15 కంబళిచెటల్ కొనలయందు కాళల్చపుప్డు నీకు వినబడునపుప్డు వారితో యుదధ్ము 

కలుపుటకై బయలుదేరి వారిమీద పడుము; ఆ చపుప్డు వినబడునపుప్డు ఫిలిషీత్యుల దండును 

హతము చేయుటకై దేవుడు నీకు ముందుగా బయలువెళి ల్యునాన్డని తెలిసికొనుమని సెలవిచెచ్ను. 
1dina 14:15 kaMbaLicheTla konalayaMdu kaaLlachappuDu neeku 
vinabaDunappuDu vaaritO yuddhamu kalupuTakai bayaludaeri 
vaarimeeda paDumu; aa chappuDu vinabaDunappuDu philishteeyula 
daMDunu hatamu chaeyuTakai daevuDu neeku muMdugaa 
bayaluveLliyunnaaDani telisikonumani selavichchenu. 
1దిన 14:16 దేవుడు తనకు సెలవిచిచ్న పర్కారము దావీదు చేయగా ఇశార్యేలీయులు ఫిలిషీత్యుల 

సైనయ్మును గిబియోను మొదలుకొని గాజెరువరకు తరిమి హతముచేసిరి. 
1dina 14:16 daevuDu tanaku selavichchina prakaaramu daaveedu 
chaeyagaa iSraayaeleeyulu philishteeyula sainyamunu gibiyOnu 
modalukoni gaajeruvaraku tarimi hatamuchaesiri. 
1దిన 14:17 కాబటిట్ దావీదు కీరిత్ ఇశార్యేలీయుల పర్దేశములందంతట పర్సిది ధ్యాయెను; యెహోవా 

అతని భయము అనయ్జనులకందరికి కలుగజేసెను. 
1 d i n a 1 4 : 1 7 k a a b a T T i d a a v e e d u k e e r t i i S r a a y a e l e e y u l a 
pradaeSamulaMdaMtaTa prasiddhiyaayenu; yehOvaa atani bhayamu 
anyajanulakaMdariki kalugajaesenu. 
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1దిన 15:1 దావీదు తనకొరకు దావీదుపురమందు ఇండుల్ కటిట్ంచెను; దేవుని మందసమునకు ఒక 

సథ్లమును సిదధ్పరచి, దానిమీద గుడారమొకటి వేయించెను. 
1dina 15:1 daaveedu tanakoraku daaveedupuramaMdu iMDlu 
kaTTiMchenu; daevuni maMdasamunaku oka sthalamunu siddhaparachi, 
daanimeeda guDaaramokaTi vaeyiMchenu. 
1దిన 15:2 మందసమును ఎతుత్టకును నితయ్ము తనకు సేవ చేయుటకును యెహోవా లేవీయులను 

ఏరప్రచుకొనెనని చెపిప్ వారు తపప్ మరి ఎవరును దేవుని మందసమును ఎతత్కూడదని దావీదు ఆజఞ్ 

ఇచెచ్ను. 
1dina 15:2 maMdasamunu ettuTakunu nityamu tanaku saeva 
chaeyuTakunu yehOvaa laeveeyulanu aerparachukonenani cheppi vaaru 
tappa mari evarunu daevuni maMdasamunu ettakooDadani daaveedu 
aaj~na ichchenu. 
1దిన 15:3 అంతట దావీదు తాను యెహోవా మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని 

తీసికొనివచుచ్టకై ఇశార్యేలీయులనందరిని యెరూషలేమునకు సమాజముగా కూరెచ్ను. 
1dina 15:3 aMtaTa daaveedu taanu yehOvaa maMdasamunaku 
siddhaparachina sthalamunaku daani teesikonivachchuTakai 
iSraayaeleeyulanaMdarini yerooshalaemunaku samaajamugaa koorchenu. 
1దిన 15:4 అహరోను సంతతివారిని 

1dina 15:4 aharOnu saMtativaarini 
1దిన 15:5 లేవీయులైన కహాతు సంతతివారి అధిపతియగు ఊరీయేలును వాని బంధువులలో నూట 

ఇరువదిమందిని, 
1dina 15:5 laeveeyulaina kahaatu saMtativaari adhipatiyagu ooreeyaelunu 
vaani baMdhuvulalO nooTa iruvadimaMdini, 
1దిన 15:6 మెరారీయులలో అధిపతియైన అశాయాను వాని బంధువులలో రెండువందల ఇరువది 

మందిని, 
1dina 15:6 meraareeyulalO adhipatiyaina aSaayaanu vaani baMdhuvulalO 
reMDuvaMdala iruvadi maMdini, 
1దిన 15:7 గెరోష్ను సంతతివారి కధిపతియగు యోవేలును వాని బంధువులలో నూట 

ముపప్దిమందిని, 
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1dina 15:7 gershOnu saMtativaari kadhipatiyagu yOvaelunu vaani 
baMdhuvulalO nooTa muppadimaMdini, 
1దిన 15:8 ఎలీషాపాను సంతతివారి కధిపతియగు షెమయాను వాని బంధువులలో రెండువందల 

మందిని, 
1dina 15:8 eleeshaapaanu saMtativaari kadhipatiyagu shemayaanu vaani 
baMdhuvulalO reMDuvaMdala maMdini, 
1దిన 15:9 హెబోర్ను సంతతివారి కధిపతియగు ఎలీయేలును వాని బంధువులలో ఎనుబది మందిని 

1dina 15:9 hebrOnu saMtativaari kadhipatiyagu eleeyaelunu vaani 
baMdhuvulalO enubadi maMdini 
1దిన 15:10 ఉజీజ్యేలు సంతతివారి కధిపతియగు అమిమ్నాదాబును వాని బంధువులలో నూట 

పండెర్ండుగురిని దావీదు సమకూరెచ్ను. 
1dina 15:10 ujjeeyaelu saMtativaari kadhipatiyagu amminaadaabunu vaani 
baMdhuvulalO nooTa paMDreMDugurini daaveedu samakoorchenu. 
1దిన 15:11 అంతట దావీదు యాజకులైన సాదోకును అబాయ్తారును లేవీయులైన ఊరియేలు 

అశాయా యోవేలు షెమయా ఎలీయేలు అమీమ్నాదాబు అనువారిని పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను. 
1dina 15:11 aMtaTa daaveedu yaajakulaina saadOkunu abyaataarunu 
laeveeyulaina ooriyaelu aSaayaa yOvaelu shemayaa eleeyaelu 
ammeenaadaabu anuvaarini pilipiMchi vaaritO iTlanenu. 
1దిన 15:12 లేవీయుల పితరుల సంతతులకు మీరు పెదద్లై యునాన్రు. 
1dina 15:12 laeveeyula pitarula saMtatulaku meeru peddalai yunnaaru. 
1దిన 15:13 ఇంతకుముందు మీరు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా మందసమును మోయక 

యుండుటచేతను, మనము మన దేవుడైన యెహోవాయొదద్ విధినిబటిట్ విచారణ చేయకుండుటచేతను, 

ఆయన మనలో నాశనము కలుగజేసెను; కావున ఇపుప్డు మీరును మీవారును మిముమ్ను మీరు 

పర్తిషిఠ్ంచుకొని, నేను ఆ మందసమునకు సిదధ్పరచిన సథ్లమునకు దాని తేవలెను. 
1dina 15:13 iMtakumuMdu meeru iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa 
maMdasamunu mOyaka yuMDuTachaetanu, manamu mana daevuDaina 
yehOvaayodda vidhinibaTTi vichaaraNa chaeyakuMDuTachaetanu, aayana 
manalO naaSanamu kalugajaesenu; kaavuna ippuDu meerunu meevaarunu 
mimmunu meeru pratishThiMchukoni, naenu aa maMdasamunaku 
siddhaparachina sthalamunaku daani taevalenu. 
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1దిన 15:14 అపుప్డు యాజకులును లేవీయులును ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

మందసమును తెచుచ్టకై తముమ్ను తాము పర్తిషిఠ్ంచుకొనిరి. 
1dina 15:14 appuDu yaajakulunu laeveeyulunu iSraayaeleeyula daevuDaina 
y e h O v a a m a M d a s a m u n u t e c h c h u T a k a i t a m m u n u t a a m u 
pratishThiMchukoniri. 
1దిన 15:15 తరువాత లేవీయులు యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటనుబటిట్ మోషే ఆజా ఞ్పించినటుల్ దేవుని 

మందసమును దాని దండెలతో తమ భుజముల మీదికి ఎతిత్కొనిరి. 
1dina 15:15 taruvaata laeveeyulu yehOvaa selavichchina maaTanubaTTi 
mOshae aaj~naapiMchinaTlu daevuni maMdasamunu daani daMDelatO 
tama bhujamula meediki ettikoniri. 
1దిన 15:16 అంతట దావీదు మీరు మీ బంధువులగు పాటకులను పిలిచి, సవ్రమండలములు 

సితారాలు తాళములు లోనగు వాదయ్ విశేషములతో గంభీర ధవ్ని చేయుచు, సంతోషముతో 

సవ్రములెతిత్ పాడునటుల్ ఏరాప్టు చేయుడని లేవీయుల అధిపతులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
1dina 15:16 aMtaTa daaveedu meeru mee baMdhuvulagu paaTakulanu 
pilichi, svaramaMDalamulu sitaaraalu taaLamulu lOnagu vaadya 
viSaeshamulatO gaMbheera dhvani chaeyuchu, saMtOshamutO 
svaramuletti paaDunaTlu aerpaaTu chaeyuDani laeveeyula adhipatulaku 
aaj~na ichchenu. 
1దిన 15:17 కావున లేవీయులు యోవేలు కుమారుడైన హేమానును, వాని బంధువులలో బెరెకాయ్ 

కుమారుడైన ఆసాపును, తమ బంధువులగు మెరారీయులలో కూషాయాహు కుమారుడైన ఏతానును, 
1dina 15:17 kaavuna laeveeyulu yOvaelu kumaaruDaina haemaanunu, vaani 
baMdhuvulalO berekyaa kumaaruDaina aasaapunu, tama baMdhuvulagu 
meraareeyulalO kooshaayaahu kumaaruDaina aetaanunu, 
1దిన 15:18 వీరితోకూడ రెండవ వరుసగానునన్ తమ బంధువులైన జెకరాయ్ బేను యహజీయేలు 

షెమీరా మోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు బెనాయా మయశేయా మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు 

మికేన్యాహులనువారిని దావ్రపాలకులగు ఓబేదెదోమును యెహీయేలును పాటకులనుగా 

నియమించిరి. 
1dina 15:18 veeritOkooDa reMDava varusagaanunna tama baMdhuvulaina 
jekaryaa baenu yahajeeyaelu shemeeraa mOtu yeheeyaelu unnee 
a e l e e y a a b u b e n a a y a a m a y a S a e y a a m a t t i t y a a e l e e p l a e h u 
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miknaeyaahulanuvaarini dvaarapaalakulagu ObaededOmunu yeheeyaelunu 
paaTakulanugaa niyamiMchiri. 
1దిన 15:19 పాటకులైన హేమానును ఆసాపును ఏతానును పంచలోహముల తాళములు 

వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 
1dina 15:19 paaTakulaina haemaanunu aasaapunu aetaanunu 
paMchalOhamula taaLamulu vaayiMchuTaku nirNayiMpabaDiri. 
1దిన 15:20 జెకరాయ్ అజీయేలు షెమీరామోతు యెహీయేలు ఉనీన్ ఏలీయాబు మయశేయా బెనాయా 

అనువారు హెచుచ్ సవ్రముగల సవ్రమండలములను వాయించుటకు నిరణ్యింపబడిరి. 
1dina 15:20 jekaryaa ajeeyaelu shemeeraamOtu yeheeyaelu unnee 
aeleeyaabu mayaSaeyaa benaayaa anuvaaru hechchu svaramugala 
svaramaMDalamulanu vaayiMchuTaku nirNayiMpabaDiri. 
1దిన 15:21 మరియు మతిత్తాయ్ ఎలీపేల్హు మికేన్యాహు ఓబేదెదోము యెహీయేలు అజజాయ్హు 

అనువారు రాగమెతుత్టకును సితారాలు వాయించుటకును నిరణ్యింపబడిరి. 
1dina 15:21 mariyu mattityaa eleeplaehu miknaeyaahu ObaededOmu 
yeheeyaelu ajajyaahu anuvaaru raagamettuTakunu sitaaraalu 
vaayiMchuTakunu nirNayiMpabaDiri. 
1దిన 15:22 లేవీయుల కధిపతియైన కెననాయ్ మందసమును మోయుటయందు గటిట్వాడైనందున 

అతడు మోతకర్మము నేరుప్టకై నియమింపబడెను. 
1dina 15:22 laeveeyula kadhipatiyaina kenanyaa maMdasamunu 
mOyuTayaMdu gaTTivaaDainaMduna ataDu mOtakramamu naerpuTakai 
niyamiMpabaDenu. 
1దిన 15:23 బెరెకాయ్యును ఎలాక్నాయును మందసమునకు ముందు నడుచు కావలివారుగాను 

1dina 15:23 berekyaayunu elkaanaayunu maMdasamunaku muMdu 
naDuchu kaavalivaarugaanu 

1దిన 15:24 షెబనాయ్ యెహోషాపాతు నెతనేలు అమాశై జెకరాయ్ బెనాయా ఎలీయెజెరు అను 

యాజకులు దేవుని మందసమునకు ముందు బూరలు ఊదువారుగాను, ఓబేదెదోమును 

యెహీయాయును వెనుకతటుట్ కనిపెటుట్ వారుగాను నియమింపబడిరి. 
1dina 15:24 shebanyaa yehOshaapaatu netanaelu amaaSai jekaryaa 
benaayaa eleeyejeru anu yaajakulu daevuni maMdasamunaku muMdu 
booralu ooduvaarugaanu, ObaededOmunu yeheeyaayunu venukataTTu 
kanipeTTu vaarugaanu niyamiMpabaDiri. 
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1దిన 15:25 దావీదును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును సహసార్ధిపతులును యెహోవా నిబంధన 

మందసమును ఓబేదెదోము ఇంటిలోనుండి తెచుచ్టకై ఉతాస్హముతో పోయిరి. 
1dina 15:25 daaveedunu iSraayaeleeyula peddalunu sahasraadhipatulunu 
yehOvaa nibaMdhana maMdasamunu ObaededOmu iMTilOnuMDi 
techchuTakai utsaahamutO pOyiri. 
1దిన 15:26 యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులకు దేవుడు సహాయముచేయగా 

వారు ఏడు కోడెలను ఏడు గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ను బలులుగా అరిప్ంచిరి. 
1dina 15:26 yehOvaa nibaMdhana maMdasamunu mOyu laeveeyulaku 
daevuDu sahaayamuchaeyagaa vaaru aeDu kODelanu aeDu 
go~r~rapoTTaeLlanu balulugaa arpiMchiri. 
1దిన 15:27 దావీదును మందసమును మోయు లేవీయులందరును పాటకులును పాటకుల పనికి 

విచారణకరత్యగు కెననాయ్యును సనన్పునారతో నేయబడిన వసత్రములు ధరించుకొనియుండిరి, 

దావీదును సనన్పు నారతో నేయబడిన ఏఫోదును ధరించియుండెను. 
1dina 15:27 daaveedunu maMdasamunu mOyu laeveeyulaMdarunu 
paaTakulunu paaTakula paniki vichaaraNakartayagu kenanyaayunu 
sannapunaaratO naeyabaDina vastramulu dhariMchukoniyuMDiri, 
d a a v e e d u n u s a n n a p u n a a r a t O n a e y a b a D i n a a e p h O d u n u 
dhariMchiyuMDenu. 
1దిన 15:28 ఇశార్యేలీయులందరును ఆరాబ్టము చేయుచు, కొముమ్లు బూరలు ఊదుచు, 

తాళములు కొటుట్చు, సవ్రమండలములు సితారాలు వాయించుచు యెహోవా నిబంధన మందసమును 

తీసికొనివచిచ్రి. 
1dina 15:28 iSraayaeleeyulaMdarunu aarbaaTamu chaeyuchu, kommulu 
booralu ooduchu, taaLamulu koTTuchu, svaramaMDalamulu sitaaraalu 
vaayiMchuchu yehOvaa nibaMdhana maMdasamunu teesikonivachchiri. 
1దిన 15:29 యెహోవా నిబంధన మందసము దావీదుపురములోనికి రాగా సౌలు కుమారెత్యైన 

మీకాలు కిటికీలోనుండి చూచి రాజైన దావీదు నాటయ్మాడుటయు వాయించుటయు కనుగొని తన 

మనసుస్లో అతని హీనపరచెను.  
1dina 15:29 yehOvaa nibaMdhana maMdasamu daaveedupuramulOniki 
raagaa saulu kumaarteyaina meekaalu kiTikeelOnuMDi choochi raajaina 
daaveedu naaTyamaaDuTayu vaayiMchuTayu kanugoni tana manassulO 
atani heenaparachenu.  
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1దిన 16:1 ఈ పర్కారము వారు దేవుని మందసమును తీసికొనివచిచ్, దావీదు దానికొరకు 

వేయించియునన్ గుడారము నడుమను దాని ఉంచి , దేవుని సనిన్ధిని దహనబలులను 

సమాధానబలులను అరిప్ంచిరి. 
1dina 16:1 ee prakaaramu vaaru daevuni maMdasamunu teesikonivachchi, 
daaveedu daanikoraku vaeyiMchiyunna guDaaramu naDumanu daani 
uMchi, daevuni sannidhini dahanabalulanu samaadhaanabalulanu 
arpiMchiri. 
1దిన 16:2 దహనబలులను సమాధాన బలులను దావీదు అరిప్ంచి చాలించిన తరువాత అతడు 

యెహోవా నామమున జనులను దీవించి 

1dina 16:2 dahanabalulanu samaadhaana balulanu daaveedu arpiMchi 
chaaliMchina taruvaata ataDu yehOvaa naamamuna janulanu deeviMchi 
1దిన 16:3 పురుషులకేమి సతరీలకేమి ఇశార్యేలీయులందరిలో ఒకొక్కక్రికి ఒక రొటెట్ను ఒక 

భక్షయ్మును ఒక దార్క్షపండల్ అడను పంచిపెటెట్ను. 
1dina 16:3 purushulakaemi streelakaemi iSraayaeleeyulaMdarilO 
okkokkariki oka roTTenu oka bhakshyamunu oka draakshapaMDla aDanu 
paMchipeTTenu. 
1దిన 16:4 మరియు అతడు యెహోవా మందసము ఎదుట సేవ చేయుచు, ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాను పర్సిది ధ్ చేయుటకును, వందించుటకును ఆయనకు సోత్తర్ములు చెలిల్ంచుటకును 

లేవీయులలో కొందరిని నియమించెను. 
1dina 16:4 mariyu ataDu yehOvaa maMdasamu eduTa saeva chaeyuchu, 
iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaanu prasiddhi chaeyuTakunu, 
vaMdiMchuTakunu aayanaku stOtramulu chelliMchuTakunu laeveeyulalO 
koMdarini niyamiMchenu. 
1దిన 16:5 వారిలో ఆసాపు అధిపతి, జెకరాయ్ అతని తరువాతివాడు, యెమీయేలు షెమీరామోతు 

యెహీయేలు మతిత్తాయ్ ఏలీయాబు బెనాయా ఓబేదెదోము యెహీయేలు అనువారు సవ్రమండలములను 

సితారాలను వాయించుటకై నియమింపబడిరి, ఆసాపు తాళములను వాయించువాడు. 
1dina 16:5 vaarilO aasaapu adhipati, jekaryaa atani taruvaativaaDu, 
yemeeyaelu shemeeraamOtu yeheeyaelu mattityaa aeleeyaabu benaayaa 
ObaededOmu yeheeyaelu anuvaaru svaramaMDalamulanu sitaaraalanu 
v a a y i M c h u T a k a i n i y a m i M p a b a D i r i , a a s a a p u t a a L a m u l a n u 
vaayiMchuvaaDu. 
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1దిన 16:6 బెనాయా యహజీయేలు అను యాజకులు ఎపుప్డును దేవుని నిబంధన మందసము 

ఎదుట బూరలు ఊదువారు. 
1dina 16:6 benaayaa yahajeeyaelu anu yaajakulu eppuDunu daevuni 
nibaMdhana maMdasamu eduTa booralu ooduvaaru. 
1దిన 16:7 ఆ దినమందు యెహోవాను సుత్తిచేయు విచారణను ఏరప్రచి, దావీదు ఆసాపుచేతికిని 

వాని బంధువులచేతికిని దానిని అపప్గించెను. ఆ సుత్తి విధమేమనగా 

1dina 16:7 aa dinamaMdu yehOvaanu stutichaeyu vichaaraNanu 
aerparachi, daaveedu aasaapuchaetikini vaani baMdhuvulachaetikini 
daanini appagiMchenu. aa stuti vidhamaemanagaa 

1దిన 16:8 యెహోవాకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుడి. ఆయన నామమును పర్కటన చేయుడి ఆయన 

కారయ్ములను జనములలో తెలియజేయుడి. 
1dina 16:8 yehOvaaku kRtaj~nataastutulu chelliMchuDi. aayana 
naamamunu prakaTana chaeyuDi aayana kaaryamulanu janamulalO 
teliyajaeyuDi. 
1దిన 16:9 ఆయననుగూరిచ్ పాడుడి ఆయనను కీరిత్ంచుడి ఆయన అదుభ్త కిర్యలనిన్టినిగూరిచ్ 

సంభాషణ చేయుడి. 
1dina 16:9 aayananugoorchi paaDuDi aayananu keertiMchuDi aayana 
adbhuta kriyalanniTinigoorchi saMbhaashaNa chaeyuDi. 
1దిన 16:10 ఆయన పరిశుదధ్ నామమునుబటిట్ అతిశయించుడి యెహోవాను వెదకువారు 

హృదయమునందు సంతోషించుదురు గాక.  
1dina 16:10 aayana pariSuddha naamamunubaTTi atiSayiMchuDi 
yehOvaanu vedakuvaaru hRdayamunaMdu saMtOshiMchuduru gaaka.  
1దిన 16:11 యెహోవాను ఆశర్యించుడి ఆయన బలము నాశర్యించుడి ఆయన సనిన్ధి నితయ్ము 

వెదకుడి. 
1dina 16:11 yehOvaanu aaSrayiMchuDi aayana balamu naaSrayiMchuDi 
aayana sannidhi nityamu vedakuDi. 
1దిన 16:12 ఆయన దాసులగు ఇశార్యేలు వంశసు థ్లారా ఆయన ఏరప్రచుకొనిన యాకోబు 

సంతతివారలారా 

1dina 16:12 aayana daasulagu iSraayaelu vaMSasthulaaraa aayana 
aerparachukonina yaakObu saMtativaaralaaraa 
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1దిన 16:13 ఆయన చేసిన ఆశచ్రయ్కారయ్ములను జా ఞ్పకము చేసికొనుడి ఆయన సూచక కిర్యలను 

ఆయన నోటి తీరుప్లను జా ఞ్పకము చేసికొనుడి. 
1dina 16:13 aayana chaesina aaScharyakaaryamulanu j~naapakamu 
chaesikonuDi aayana soochaka kriyalanu aayana nOTi teerpulanu 
j~naapakamu chaesikonuDi. 
1దిన 16:14 ఆయన మన దేవుడైన యెహోవా ఆయన తీరుప్లు భూమియందంతట జరుగుచునన్వి. 
1dina 16:14 aayana mana daevuDaina yehOvaa aayana teerpulu 
bhoomiyaMdaMtaTa jaruguchunnavi. 
1దిన 16:15 మీ సంఖయ్ కొదిద్గాను మీరు సవ్లప్ సంఖయ్గల జనులుగాను కనాను దేశములో 

అనుయ్లుగాను ఉండగా కొలవబడిన సావ్సథ్య్ముగా దాని నీకిచెచ్దనని 

1dina 16:15 mee saMkhya koddigaanu meeru svalpa saMkhyagala 
janulugaanu kanaanu daeSamulO anyulugaanu uMDagaa kolavabaDina 
svaasthyamugaa daani neekichchedanani 
1దిన 16:16 ఆయన అబార్హాముతో చేసిన నిబంధనను  
1dina 16:16 aayana abraahaamutO chaesina nibaMdhananu  
1దిన 16:17 ఇసాస్కుతో చేసిన పర్మాణమును ఏరాప్టును నితయ్ము జా ఞ్పకముంచుకొనుడి. 
1dina 16:17 issaakutO chaesina pramaaNamunu aerpaaTunu nityamu 
j~naapakamuMchukonuDi. 
1దిన 16:18 వేయితరములవరకు ఆ మాట నిలుచునని ఆయన సెలవిచెచ్ను. 
1dina 16:18 vaeyitaramulavaraku aa maaTa niluchunani aayana 
selavichchenu. 
1దిన 16:19 యాకోబునకు కటట్డగాను ఇశార్యేలునకు నితయ్నిబంధనగాను ఆయన ఆ మాటను 

సిథ్రపరచియునాన్డు. 
1 d i n a 1 6 : 1 9 y a a k O b u n a k u k a T T a D a g a a n u i S r a a y a e l u n a k u 
nityanibaMdhanagaanu aayana aa maaTanu sthiraparachiyunnaaDu. 
1దిన 16 :20 వారు జనమునుండి జనమునకును రాజయ్మునుండి రాజయ్మునకును 

తిరుగులాడుచుండగా 

1dina 16:20 vaaru janamunuMDi janamunakunu raajyamunuMDi 
raajyamunakunu tirugulaaDuchuMDagaa 
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1దిన 16:21 నేను అభిషేకించినవారిని ముటట్వలదనియు నా పర్వకత్లకు కీడు చేయవదద్నియు 

సెలవిచిచ్ 
1dina 16:21 naenu abhishaekiMchinavaarini muTTavaladaniyu naa 
pravaktalaku keeDu chaeyavaddaniyu selavichchi 
1దిన 16:22 ఆయన ఎవరినైనను వారికి హింస చేయనియయ్లేదు వారి నిమితత్ము రాజులను 

గదిద్ంచెను. 
1dina 16:22 aayana evarinainanu vaariki hiMsa chaeyaniyyalaedu vaari 
nimittamu raajulanu gaddiMchenu. 
1దిన 16:23 సరవ్భూజనులారా, యెహోవాను సనున్తించుడి అనుదినము ఆయన రక్షణను 

పర్కటించుడి. 
1dina 16:23 sarvabhoojanulaaraa, yehOvaanu sannutiMchuDi anudinamu 
aayana rakshaNanu prakaTiMchuDi. 
1దిన 16:24 అనయ్జనులలో ఆయన మహిమను పర్చురించుడి సమసత్ జనములలో ఆయన 

ఆశచ్రయ్కారయ్ములను పర్చురించుడి. 
1dina 16:24 anyajanulalO aayana mahimanu prachuriMchuDi samasta 
janamulalO aayana aaScharyakaaryamulanu prachuriMchuDi. 
1దిన 16:25 యెహోవా మహా ఘనత వహించినవాడు ఆయన బహుగా సుత్తినొందతగినవాడు సమసత్ 

దేవతలకంటె ఆయన పూజుయ్డు. 
1dina 16:25 yehOvaa mahaa ghanata vahiMchinavaaDu aayana bahugaa 
stutinoMdataginavaaDu samasta daevatalakaMTe aayana poojyuDu. 
1దిన 16:26 జనముల దేవతలనిన్యు వటిట్ విగర్హములే యెహోవా ఆకాశ వైశాలయ్మును 

సృజించినవాడు. 
1dina 16:26 janamula daevatalanniyu vaTTi vigrahamulae yehOvaa aakaaSa 
vaiSaalyamunu sRjiMchinavaaDu. 
1దిన 16:27 ఘనతా పర్భావములు ఆయన సనిన్ధిని ఉనన్వి బలమును సంతోషమును ఆయనయొదద్ 

ఉనన్వి.  
1dina 16:27 ghanataa prabhaavamulu aayana sannidhini unnavi balamunu 
saMtOshamunu aayanayodda unnavi.  
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1దిన 16:28 జనముల కుటుంబములారా, యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. మహిమా బలమును 

యెహోవాకు చెలిల్ంచుడి. 
1dina 16:28 janamula kuTuMbamulaaraa, yehOvaaku chelliMchuDi. 
mahimaa balamunu yehOvaaku chelliMchuDi. 
1దిన 16:29 యెహోవా నామమునకు తగిన మహిమను ఆయనకు చెలిల్ంచుడి నైవేదయ్ములుచేత 

పుచుచ్కొని ఆయన సనిన్ధిని చేరుడి పరిశుదాధ్లంకారములగు ఆభరణములను ధరించుకొని ఆయన 

యెదుట సాగిలపడుడి. 
1dina 16:29 yehOvaa naamamunaku tagina mahimanu aayanaku 
chelliMchuDi naivaedyamuluchaeta puchchukoni aayana sannidhini 
chaeruDi pariSuddhaalaMkaaramulagu aabharaNamulanu dhariMchukoni 
aayana yeduTa saagilapaDuDi. 
1దిన 16:30 భూజనులారా, ఆయన సనిన్ధిని వణకుడి అపుప్డు భూలోకము కదలకుండును 

అపుప్డది సిథ్రపరచబడును. 
1dina 16:30 bhoojanulaaraa, aayana sannidhini vaNakuDi appuDu 
bhoolOkamu kadalakuMDunu appuDadi sthiraparachabaDunu. 
1దిన 16:31 యెహోవా ఏలుచునాన్డని జనములలో చాటించుడి. ఆకాశములు ఆనందించునుగాక 

భూమి సంతోషించునుగాక  
1dina 16:31 yehOvaa aeluchunnaaDani janamulalO chaaTiMchuDi. 
aakaaSamulu aanaMdiMchunugaaka bhoomi saMtOshiMchunugaaka  
1దిన 16:32 సముదర్మును దాని సంపూరణ్తయు ఘోషించునుగాక పొలములును వాటియందుండు 

సరవ్మును సంతోషించునుగాక. యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు. 
1dina 16:32 samudramunu daani saMpoorNatayu ghOshiMchunugaaka 
polamulunu vaaTiyaMduMDu sarvamunu saMtOshiMchunugaaka. 
yehOvaa vaeMchaeyuchunnaaDu. 
1దిన 16:33 భూజనులకు తీరుప్ తీరుచ్టకై యెహోవా వేంచేయుచునాన్డు వనవృక్షములు ఆయన 

సనిన్ధిని ఉతస్యించును. 
1 d i n a 1 6 : 3 3 b h o o j a n u l a k u t e e r p u t e e r c h u T a k a i y e h O v a a 
vaeMchaeyuchunnaaDu vanavRkshamulu aayana sannidhini 
utsayiMchunu. 
1దిన 16:34 యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండును. ఆయనను సుత్తించుడి. 
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1dina 16:34 yehOvaa dayaaLuDu, aayana kRpa niraMtaramuMDunu. 
aayananu stutiMchuDi. 
1దిన 16:35 దేవా మా రక్షకా, మముమ్ను రకిష్ంచుము మముమ్ను చేరుచ్కొనుము. 
1dina 16:35 daevaa maa rakshakaa, mammunu rakshiMchumu mammunu 
chaerchukonumu. 
1దిన 16:36 మేము నీ పరిశుదధ్నామమునకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచునటుల్ నినున్ సుత్తించుచు 

అతిశయించునటుల్ అనయ్జనుల వశములోనుండి మముమ్ను విడిపింపుము. అని ఆయనను 

బతిమాలుకొనుడి. ఇశార్యేలీయులకు దేవుడైన యెహోవా యుగములనిన్టను సోత్తర్ము నొందునుగాక. 

ఈలాగున వారు పాడగా జనులందరు ఆమేన  అని చెపిప్ యెహోవాను సుత్తించిరి.  
1dina 16:36 maemu nee pariSuddhanaamamunaku kRtaj~nataastutulu 
chelliMchunaTlu ninnu stutiMchuchu atiSayiMchunaTlu anyajanula 
v a S a m u l O n u M D i m a m m u n u v i D i p i M p u m u . a n i a a y a n a n u 
b a t i m a a l u k o n u D i . i S r a a y a e l e e y u l a k u d a e v u D a i n a y e h O v a a 
yugamulanniTanu stOtramu noMdunugaaka. eelaaguna vaaru paaDagaa 
janulaMdaru aamaen^ ani cheppi yehOvaanu stutiMchiri.  
1దిన 16:37 అపుప్డు మందసము ముందర నితయ్మును కావలసిన అనుదిన సేవ జరుపుటకై దావీదు 

అచచ్ట యెహోవా నిబంధన మందసముమీద ఆసాపును అతని సహోదరులను నియమించెను. 

ఓబేదెదోమును వారి సహోదరులైన అరువది ఎనిమిది మందిని 

1dina 16:37 appuDu maMdasamu muMdara nityamunu kaavalasina 
anudina saeva jarupuTakai daaveedu achchaTa yehOvaa nibaMdhana 
maMdasamumeeda aasaapunu atani sahOdarulanu niyamiMchenu. 
ObaededOmunu vaari sahOdarulaina aruvadi enimidi maMdini 
1దిన 16:38 యెదూతూను కుమారుడైన ఓబేదెదోమును హోసాను దావ్రపాలకులుగా నియమించెను 

1dina 16:38 yedootoonu kumaaruDaina ObaededOmunu hOsaanu 
dvaarapaalakulugaa niyamiMchenu 

1దిన 16:39 గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లముననునన్ యెహోవా గుడారముమీదను అచచ్టి 

బలిపీఠముమీదను యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు ఆజా ఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమందు వార్యబడియునన్ 

పర్కారము 

1dina 16:39 gibiyOnulOni unnata sthalamunanunna yehOvaa 
guDaaramumeedanu achchaTi balipeeThamumeedanu yehOvaa 
i S r a a y a e l e e y u l a k u a a j ~ n a a p i M c h i n a d h a r m a S a a s t r a m a M d u 
vraayabaDiyunna prakaaramu 
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1దిన 16:40 ఉదయాసత్మయములయందు అనుదినమున నితయ్మైన దహనబలిని ఆయనకు 

అరిప్ంచుటకై అచచ్ట అతడు యాజకుడైన సాదోకును అతని సహోదరులైన యాజకులను 

నియమించెను. 
1dina 16:40 udayaastamayamulayaMdu anudinamuna nityamaina 
dahanabalini aayanaku arpiMchuTakai achchaTa ataDu yaajakuDaina 
saadOkunu atani sahOdarulaina yaajakulanu niyamiMchenu. 
1దిన 16:41 యెహోవా కృప నితయ్ముండునని ఆయనను సుత్తి చేయుటకై వీరితోకూడ హేమానును 

యెదూతూనును పేళల్ వరుసను ఉదాహరింపబడిన మరికొందరిని నియమించెను. 
1dina 16:41 yehOvaa kRpa nityamuMDunani aayananu stuti chaeyuTakai 
veer i tOkooDa haemaanunu yedootoonunu paeLla varusanu 
udaahariMpabaDina marikoMdarini niyamiMchenu. 
1దిన 16:42 బూరలు ఊదుటకును తాళములను వాయించుటకును దేవునిగూరిచ్ పాడతగిన 

గీతములను వాదయ్ములతో వినిపించుటకును వీరిలోనుండు హేమానును యెదూతూనును అతడు 

నియమించెను. మరియు యెదూతూను కుమారులను అతడు దావ్రపాలకులుగా నియమించెను. 
1dina 16:42 booralu ooduTakunu taaLamulanu vaayiMchuTakunu 
d a e v u n i g o o r c h i p a a D a t a g i n a g e e t a m u l a n u v a a d y a m u l a t O 
vinipiMchuTakunu veerilOnuMDu haemaanunu yedootoonunu ataDu 
n i y a m i M c h e n u . m a r i y u y e d o o t o o n u k u m a a r u l a n u a t a D u 
dvaarapaalakulugaa niyamiMchenu. 
1దిన 16:43 తరువాత జనులందరును తమ తమ యిండల్కు వెళి ల్పోయిరి; దావీదును తన 

యింటివారిని దీవించుటకై వారియొదద్కు పోయెను. 
1dina 16:43 taruvaata janulaMdarunu tama tama yiMDlaku veLlipOyiri; 
daaveedunu tana yiMTivaarini deeviMchuTakai vaariyoddaku pOyenu. 
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1దిన 17:1 దావీదు తన యింటనుండి పర్వకత్యైన నాతానును పిలిపించి నేను దేవదారు మార్నులతో 

కటట్బడిన నగరులో నివాసము చేయుచునాన్ను; యెహోవా నిబంధన మందసము తెరలచాటున 

నునన్దని చెపప్గా 

1dina 17:1 daaveedu tana yiMTanuMDi pravaktayaina naataanunu 
pilipiMchi naenu daevadaaru mraanulatO kaTTabaDina nagarulO 
nivaasamu chaeyuchunnaanu; yehOvaa nibaMdhana maMdasamu 
teralachaaTuna nunnadani cheppagaa 

1దిన 17:2 నాతాను దేవుడు నీకు తోడైయునాన్డు, నీ హృదయమందునన్దంతయు చేయుమని 

దావీదుతో అనెను. 
1d ina 17 :2 naataanu daevuDu neeku tODaiyunnaaDu, nee 
hRdayamaMdunnadaMtayu chaeyumani daaveedutO anenu. 
1దిన 17:3 ఆ రాతిర్యందు దేవుని వాకుక్ నాతానునకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను. 
1dina 17:3 aa raatriyaMdu daevuni vaakku naataanunaku pratyakshamai 
yeelaagu selavichchenu. 
1దిన 17:4 నీవు పోయి నా సేవకుడైన దావీదుతో ఇటల్నుము యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా నా 

నివాసమునకై యొక ఆలయము కటిట్ంచుట నీచేత కాదు. 
1dina 17:4 neevu pOyi naa saevakuDaina daaveedutO iTlanumu yehOvaa 
selavichchunadaemanagaa naa nivaasamunakai yoka aalayamu 
kaTTiMchuTa neechaeta kaadu. 
1దిన 17:5 ఇశార్యేలీయులను రపిప్ంచిన నాటనుండి నేటివరకు నేను ఒక యింటిలో నివాసము 

చేయక, ఒకానొక గుడారములోను ఒకానొక డేరాలోను నివాసము చేసితిని. 
1dina 17:5 iSraayaeleeyulanu rappiMchina naaTanuMDi naeTivaraku 
naenu oka yiMTilO nivaasamu chaeyaka, okaanoka guDaaramulOnu 
okaanoka DaeraalOnu nivaasamu chaesitini. 
1దిన 17:6 నేను ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను సంచరించిన కాలమంతయు మీరు నాకొరకు 

దేవదారు మార్నులతో ఆలయము కటట్కుంటిరేమి యని, నా జనమును మేపవలసినదని నేను 

ఆజా ఞ్పించిన ఇశార్యేలీయుల నాయ్యాధిపతులలో ఎవరితోనైనను నేనొక మాటయైన పలికియుంటినా? 

1dina 17:6 naenu iSraayaeleeyulaMdari madhyanu saMchariMchina 
kaalamaMtayu meeru naakoraku daevadaaru mraanulatO aalayamu 
kaTTakuMTiraemi yani, naa janamunu maepavalasinadani naenu 
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aaj~naapiMchina iSraayaeleeyula nyaayaadhipatulalO evaritOnainanu 
naenoka maaTayaina palikiyuMTinaa? 

1దిన 17:7 కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెపప్వలసినదేమనగా సైనయ్ములకు అధిపతియగు 

యెహోవా ఈ పర్కారము సెలవిచుచ్చునాన్డు నీవు నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల మీద అధిపతివై 

యుండునటుల్, గొఱఱ్లవెంబడి తిరుగుచునన్ నినున్ గొఱఱ్ల దొడిడ్నుండి తీసికొని 

1 d i n a 1 7 : 7 k a a v u n a n e e v u n a a s a e v a k u D a i n a d a a v e e d u t O 
cheppavalasinadaemanagaa sainyamulaku adhipatiyagu yehOvaa ee 
prakaaramu selavichchuchunnaaDu neevu naa janulaina iSraayaeleeyula 
meeda adhipativai yuMDunaTlu, go~r~ralaveMbaDi tiruguchunna ninnu 
go~r~rala doDDinuMDi teesikoni 
1దిన 17:8 నీవు వెళి ల్న చోటల్నెలల్ నీకు తోడుగా ఉండి, నినున్ దేవ్షించినవారిని నీ ముందర 

నిలువనియయ్క నిరూమ్లము చేసితిని; లోకములోని ఘనులకు కలిగియునన్ పేరువంటి పేరు నీకు 

కలుగజేయుదును 

1dina 17:8 neevu veLlina chOTlanella neeku tODugaa uMDi, ninnu 
dvaeshiMchinavaarini nee muMdara niluvaniyyaka nirmoolamu chaesitini; 
lOkamulOni ghanulaku kaligiyunna paeruvaMTi paeru neeku 
kalugajaeyudunu 

1దిన 17:9 మరియు నేను నా జనులైన ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఒక సథ్లము ఏరప్రచి వారిని 

నాటుదును, వారు మరి తిరుగులాడక తమ సాథ్నమందు కాపురముందురు, పూరవ్మందు 

జరిగినటుల్ను, నా జనులైన ఇశార్యేలీయులమీద నేను నాయ్యాధిపతులను నిరణ్యించిన కాలము 

మొదలుకొని జరుగుచు వచిచ్నటుల్ను, దుషుట్లు వారిని ఇక శర్మ పెటట్కుందురు; 
1dina 17:9 mariyu naenu naa janulaina iSraayaeleeyula koraku oka 
sthalamu aerparachi vaarini naaTudunu, vaaru mari tirugulaaDaka tama 
sthaanamaMdu kaapuramuMduru, poorvamaMdu jariginaTlunu, naa 
janulaina iSraayaeleeyulameeda naenu nyaayaadhipatulanu nirNayiMchina 
kaalamu modalukoni jaruguchu vachchinaTlunu, dushTulu vaarini ika 
Srama peTTakuMduru; 

1దిన 17:10 నీ పగవారినందరిని నేను అణచివేసెదను. అదియు గాక యెహోవా నీకు సంతతి 

కలుగజేయునని నేను నీకు తెలియజేసితిని. 
1dina 17:10 nee pagavaarinaMdarini naenu aNachivaesedanu. adiyu gaaka 
yehOvaa neeku saMtati kalugajaeyunani naenu neeku teliyajaesitini. 
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1దిన 17:11 నీ జీవితదినములు తీరి నీ పితరులయొదద్కు నీవు చేరునపుప్డు నీ కుమారులవలన 

కలుగు నీ సంతతిని నేను సాథ్పనచేసి అతని రాజయ్మును సిథ్రపరచెదను. 
1dina 17:11 nee jeevitadinamulu teeri nee pitarulayoddaku neevu 
chaerunappuDu nee kumaarulavalana kalugu nee saMtatini naenu 
sthaapanachaesi atani raajyamunu sthiraparachedanu. 
1దిన 17:12 అతడు నాకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతని సింహాసనమును నేను నితయ్సాథ్పన 

చేసెదను. 
1dina 17:12 ataDu naaku oka maMdiramunu kaTTiMchunu, atani 
siMhaasanamunu naenu nityasthaapana chaesedanu. 
1దిన 17:13 నేను అతనికి తండిర్నైయుందును, అతడు నాకు కుమారుడైయుండును; నీకంటె 

ముందుగా ఉనన్వానికి నా కృపను నేను చూపక మానినటుల్ అతనికి నేను నా కృపను చూపక మానను. 
1dina 17:13 naenu ataniki taMDrinaiyuMdunu, ataDu naaku 
kumaaruDaiyuMDunu; neekaMTe muMdugaa unnavaaniki naa kRpanu 
naenu choopaka maaninaTlu ataniki naenu naa kRpanu choopaka 
maananu. 
1దిన 17:14 నా మందిరమందును నా రాజయ్మందును నేను నితయ్ము అతని సిథ్రపరచెదను, అతని 

సింహాసనము ఎనన్టికిని సిథ్రముగా నుండునని అతనికి తెలియజేయుము. 
1dina 17:14 naa maMdiramaMdunu naa raajyamaMdunu naenu nityamu 
atani sthiraparachedanu, atani siMhaasanamu ennaTikini sthiramugaa 
nuMDunani ataniki teliyajaeyumu. 
1దిన 17:15 నాతాను తనకు పర్తయ్క్షమైనదానిబటిట్ యీ మాటలనిన్టిని దావీదునకు తెలియజేయగా 

1dina 17:15 naataanu tanaku pratyakshamainadaanibaTTi yee 
maaTalanniTini daaveedunaku teliyajaeyagaa 

1దిన 17:16 రాజైన దావీదు వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని కూరుచ్ండి ఈలాగు మనవి చేసెను దేవా 

యెహోవా, నీవు ననున్ ఇంత హెచుచ్లోనికి తెచుచ్టకు నేను ఎంతటివాడను? నా యిలుల్ ఏమాతర్పుది? 

1dina 17:16 raajaina daaveedu vachchi yehOvaa sannidhini koorchuMDi 
eelaagu manavi chaesenu daevaa yehOvaa, neevu nannu iMta 
hechchulOniki techchuTaku naenu eMtaTivaaDanu? naa yillu 
aemaatrapudi? 
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1దిన 17:17 దేవా, యిది నీ దృషిట్కి సవ్లప్ విషయమే; దేవా యెహోవా, నీవు రాబోవు 

బహుకాలమువరకు నీ సేవకుని సంతతినిగూరిచ్ సెలవిచిచ్, మనుషుయ్నితో మనుషుయ్డు మాటలాడునటుల్ 

దయ పాలించి నాతో మాటలాడి, నా సంతతి ఘనతజెందునని మాట యిచిచ్యునాన్వు. 
1dina 17:17 daevaa, yidi nee dRshTiki svalpa vishayamae; daevaa yehOvaa, 
neevu raabOvu bahukaalamuvaraku nee saevakuni saMtatinigoorchi 
selavichchi, manushyunitO manushyuDu maaTalaaDunaTlu daya 
paaliMchi naatO maaTalaaDi, naa saMtati ghanatajeMdunani maaTa 
yichchiyunnaavu. 
1దిన 17:18 నీ దాసుడనగు నాకు కలుగబోవు ఘనతనుగూరిచ్ దావీదను నీ దాసుడనైన నేను నీతో 

మరి ఏమని మనవి చేసెదను? నీవు నీ దాసుని ఎరుగుదువు. 
1dina 17:18 nee daasuDanagu naaku kalugabOvu ghanatanugoorchi 
daaveedanu nee daasuDanaina naenu neetO mari aemani manavi 
chaesedanu? neevu nee daasuni eruguduvu. 
1దిన 17:19 యెహోవా నీ దాసుని నిమితత్మే నీ చితత్పర్కారము ఈ మహా ఘనత కలుగునని నీవు 

తెలియజేసియునాన్వు, అతని నిమితత్మే నీవు ఈ గొపప్ కారయ్మును చేసియునాన్వు. 
1dina 17:19 yehOvaa nee daasuni nimittamae nee chittaprakaaramu ee 
mahaa ghanata kalugunani neevu teliyajaesiyunnaavu, atani nimittamae 
neevu ee goppa kaaryamunu chaesiyunnaavu. 
1దిన 17:20 యెహోవా, మేము మా చెవులతో వినినదంతయు నిజము, నీవంటి వాడెవడును లేడు, 

నీవు తపప్ మరి ఏ దేవుడును లేడు. 
1dina 17:20 yehOvaa, maemu maa chevulatO vininadaMtayu nijamu, 
neevaMTi vaaDevaDunu laeDu, neevu tappa mari ae daevuDunu laeDu. 
1దిన 17:21 నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులవంటి జనము భూలోకమందు ఏది? ఐగుపుత్లోనుండి నీవు 

విమోచించిన నీ జనులయెదుట నిలువనీయక నీవు అనేక జనములను తోలివేసినందువలన నీవు మహా 

భయంకరమైన పేరు తెచుచ్కొంటివి. వారు నీ సవ్ంత జనులగునటుల్ వారిని విమోచించుటకై దేవుడవైన 

నీవు బయలుదేరితివి 

1dina 17:21 nee janulaina iSraayaeleeyulavaMTi janamu bhoolOkamaMdu 
aedi? aiguptulOnuMDi neevu vimOchiMchina nee janulayeduTa 
niluvaneeyaka neevu anaeka janamulanu tOlivaesinaMduvalana neevu 
mahaa bhayaMkaramaina paeru techchukoMTivi. vaaru nee svaMta 
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janulagunaTlu vaarini vimOchiMchuTakai daevuDavaina neevu 
bayaludaeritivi 
1దిన 17:22 నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులు నితయ్ము నీకు జనులగునటుల్ నీవాలాగున చేసితివి; 

యెహోవావైన నీవు వారికి దేవుడవై యునాన్వు 

1dina 17:22 nee janulaina iSraayaeleeyulu nityamu neeku janulagunaTlu 
neevaalaaguna chaesitivi; yehOvaavaina neevu vaariki daevuDavai 
yunnaavu 

1దిన 17:23 యెహోవా, ఇపుప్డు నీ దాసుని గూరిచ్యు అతని సంతతిని గూరిచ్యు నీవు సెలవిచిచ్న 

మాట నితయ్ము సిథ్రమగును గాక. 
1dina 17:23 yehOvaa, ippuDu nee daasuni goorchiyu atani saMtatini 
goorchiyu neevu selavichchina maaTa nityamu sthiramagunu gaaka. 
1దిన 17:24 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు 

దేవుడైయునాన్డని నీ పేరు ఎనన్టికిని ఘనపరచబడునటుల్ నీవు సెలవిచిచ్న మాట నిశచ్యముగా 

సిథ్రపరచబడును గాక; మరియు నీ దాసుడైన దావీదు సంతతి నీ యెదుట సిథ్రపరచబడునుగాక. 
1dina 17:24 iSraayaeleeyula daevuDaina sainyamulaku adhipatiyagu 
yehOvaa iSraayaeleeyulaku daevuDaiyunnaaDani nee paeru ennaTikini 
ghanaparachabaDunaTlu neevu selavichchina maaTa niSchayamugaa 
sthiraparachabaDunu gaaka; mariyu nee daasuDaina daaveedu saMtati nee 
yeduTa sthiraparachabaDunugaaka. 
1దిన 17:25 దేవా నీకు సంతతి కలుగజేసెదనని నీ దాసునికి నీవు తెలియజేసియునాన్వు గనుక నీ 

సనిన్ధిని వినన్పము చేయుటకు నీ దాసునికి మనోధైరయ్ము కలిగెను. 
1dina 17:25 daevaa neeku saMtati kalugajaesedanani nee daasuniki neevu 
teliyajaesiyunnaavu ganuka nee sannidhini vinnapamu chaeyuTaku nee 
daasuniki manOdhairyamu kaligenu. 
1దిన 17:26 యెహోవా, నీవు దేవుడవైయుండి నీ దాసునికి ఈ మేలు దయచేసెదనని 

సెలవిచిచ్యునాన్వు. 
1dina 17:26 yehOvaa, neevu daevuDavaiyuMDi nee daasuniki ee maelu 
dayachaesedanani selavichchiyunnaavu. 
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1దిన 17:27 ఇపుప్డు నీ దాసుని సంతతి నితయ్ము నీ సనిన్ధిని ఉండునటుల్గా దానిని ఆశీరవ్దింప 

ననుగర్హించియునాన్వు. యెహోవా, నీవు ఆశీరవ్ దించినయెడల అది ఎనన్టికిని ఆశీరవ్దింపబడి 

యుండును. ఇదియైన తరువాత దావీదు ఫిలిషీత్యులను జయించి, 
1dina 17:27 ippuDu nee daasuni saMtati nityamu nee sannidhini 
uMDunaTlugaa daanini aaSeervadiMpa nanugrahiMchiyunnaavu. 
y e h O v a a , n e e v u a a S e e r v a d i M c h i n a y e D a l a a d i e n n a T i k i n i 
aaSeervadiMpabaDi yuMDunu. idiyaina taruvaata daaveedu 
philishteeyulanu jayiMchi, 
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1దిన 18:1 వారిని లోపరచి, గాతు పటట్ణమును దాని గార్మములును ఫిలిషీత్యుల వశమున 

నుండకుండ వాటిని పటుట్కొనెను. 
1dina 18:1 vaarini lOparachi, gaatu paTTaNamunu daani graamamulunu 
philishteeyula vaSamuna nuMDakuMDa vaaTini paTTukonenu. 
1దిన 18:2 అతడు మోయాబీయులను జయించగా వారు దావీదునకు కపప్ముకటుట్ దాసులైరి. 
1dina 18:2 ataDu mOyaabeeyulanu jayiMchagaa vaaru daaveedunaku 
kappamukaTTu daasulairi. 
1దిన 18:3 సోబా రాజైన హదరెజెరు యూఫర్టీసు నదివరకు తన రాజయ్మును వాయ్పించుటకై 

బయలుదేరగా హమాతునొదద్ దావీదు అతనిని ఓడించి 

1dina 18:3 sObaa raajaina hadarejeru yoophraTeesu nadivaraku tana 
raajyamunu vyaapiMchuTakai bayaludaeragaa hamaatunodda daaveedu 
atanini ODiMchi 
1దిన 18:4 అతనియొదద్నుండి వెయియ్ రథములను ఏడువేల గుఱఱ్పు రౌతులను ఇరువదివేల 

కాలబ్లమును పటుట్కొనెను. దావీదు ఆ రథములలో నూరింటికి కావలసిన గుఱఱ్ములను ఉంచుకొని 

కడమవాటికనిన్టికి చీలమండ నరములు తెగవేయించెను. 
1dina 18:4 ataniyoddanuMDi veyyi rathamulanu aeDuvaela gu~r~rapu 
rautulanu iruvadivaela kaalbalamunu paTTukonenu. daaveedu aa 
rathamulalO nooriMTiki kaavalasina gu~r~ramulanu uMchukoni 
kaDamavaaTikanniTiki cheelamaMDa naramulu tegavaeyiMchenu. 
1దిన 18:5 సోబా రాజైన హదరెజెరునకు సహాయము చేయవలెనని దమసుక్లోని సిరియనులు రాగా 

దావీదు ఆ సిరియనులలో ఇరువదిరెండు వేలమందిని హతము చేసెను. 
1dina 18:5 sObaa raajaina hadarejerunaku sahaayamu chaeyavalenani 
damaskulOni siriyanulu raagaa daaveedu aa siriyanulalO iruvadireMDu 
vaelamaMdini hatamu chaesenu. 
1దిన 18:6 తరువాత దావీదు సిరియా సంబంధమైన దమసుక్లో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను; 

సిరియనులు దావీదునకు కపప్ముకటుట్ సేవకులైరి. ఈ పర్కారము దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా 

అతనికి సహాయము చేయుచు వచెచ్ను. 
1dina 18:6 taruvaata daaveedu siriyaa saMbaMdhamaina damaskulO 
kaavali sainyamunu uMchenu; siriyanulu daaveedunaku kappamukaTTu 
saevakulairi. ee prakaaramu daaveedu pOyina chOTlanella yehOvaa ataniki 
sahaayamu chaeyuchu vachchenu. 
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1దిన 18:7 మరియు హదరెజెరు సేవకులు పటుట్కొనియునన్ బంగారు డాళల్ను దావీదు తీసికొని 

యెరూషలేమునకు చేరెచ్ను. 
1dina 18:7 mariyu hadarejeru saevakulu paTTukoniyunna baMgaaru 
DaaLlanu daaveedu teesikoni yerooshalaemunaku chaerchenu. 
1దిన 18:8 హదరెజెరుయొకక్ పటట్ణములైన టిబహ్తులోనుండియు, కూనులోనుండియు దావీదు బహు 

విసాత్రమైన యితత్డిని తీసికొనివచెచ్ను. దానితో సొలొమోను ఇతత్డి సముదర్మును సత్ంభములును 

ఇతత్డి వసుత్వులను చేయించెను. 
1dina 18:8 hadarejeruyokka paTTaNamulaina TibhatulOnuMDiyu, 
k o o n u l O n u M D i y u d a a v e e d u b a h u v i s t a a r a m a i n a y i t t a D i n i 
teesikonivachchenu. daanitO solomOnu ittaDi samudramunu 
staMbhamulunu ittaDi vastuvulanu chaeyiMchenu. 
1దిన 18:9 దావీదు సోబా రాజైన హదరెజెరుయొకక్ సైనయ్మంతటిని ఓడించిన వరత్మానము 

హమాతు రాజైన తోహూకు వినబడెను. 
1dina 18:9 daaveedu sObaa raajaina hadarejeruyokka sainyamaMtaTini 
ODiMchina vartamaanamu hamaatu raajaina tOhooku vinabaDenu. 
1దిన 18:10 హదరెజెరునకును తోహూకును విరోధము కలిగియుండెను గనుక రాజైన దావీదు 

హదరెజెరుతో యుదధ్ముచేసి అతని నోడించినందుకై దావీదుయొకక్ కేష్మము తెలిసికొనుటకును, 

అతనితో శుభవచనములు పలుకుటకును, బంగారముతోను వెండితోను ఇతత్డితోను చేయబడిన సకల 

విధములైన పాతర్లనిచిచ్, తోహూ తన కుమారుడైన హదోరమును అతనియొదద్కు పంపెను. 
1dina 18:10 hadarejerunakunu tOhookunu virOdhamu kaligiyuMDenu 
ganuka raajaina daaveedu hadarejerutO yuddhamuchaesi atani 
nODiMchinaMdukai daaveeduyokka kshaemamu telisikonuTakunu, 
atanitO Subhavachanamulu palukuTakunu, baMgaaramutOnu veMDitOnu 
ittaDitOnu chaeyabaDina sakala vidhamulaina paatralanichchi, tOhoo tana 
kumaaruDaina hadOramunu ataniyoddaku paMpenu. 
1దిన 18:11 ఈ వసుత్వులను కూడ రాజైన దావీదు తాను ఎదోమీయులయొదద్ నుండియు, 

మోయాబీయులయొదద్ నుండియు, అమోమ్నీయులయొదద్ నుండియు, ఫిలిషీత్యులయొదద్ నుండియు, 

అమాలేకీయులయొదద్ నుండియు తీసికొనిన వెండి బంగారములతో పాటుగా యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్ంచెను. 

Page  of 121 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1dina 18:11 ee vastuvulanu kooDa raajaina daaveedu taanu 
edOmeeyulayodda nuMDiyu, mOyaabeeyulayodda nuMDiyu, 
ammOneeyulayodda nuMDiyu, philishteeyulayodda nuMDiyu, 
amaalaekeeyulayodda nuMDiyu teesikonina veMDi baMgaaramulatO 
paaTugaa yehOvaaku pratishThiMchenu. 
1దిన 18:12 మరియు సెరూయా కుమారుడైన అబీషై ఉపుప్లోయలో ఎదోమీయులలో పదునెనిమిది 

వేల మందిని హతము చేసెను. 
1dina 18:12 mariyu serooyaa kumaaruDaina abeeshai uppulOyalO 
edOmeeyulalO padunenimidi vaela maMdini hatamu chaesenu. 
1దిన 18:13 దావీదు ఎదోములో కావలి సైనయ్మును ఉంచెను, ఎదోమీయులందరును అతనికి 

సేవకులైరి, దావీదు పోయిన చోటల్నెలల్ యెహోవా అతని రకిష్ంచెను. 
1dina 18:13 daaveedu edOmulO kaavali sainyamunu uMchenu, 
edOmeeyulaMdarunu ataniki saevakulairi, daaveedu pOyina chOTlanella 
yehOvaa atani rakshiMchenu. 
1దిన 18:14 ఈ పర్కారము దావీదు ఇశార్యేలీయులందరిమీదను రాజైయుండి తన జనులందరికిని 

నీతినాయ్యములను జరిగించెను. 
1dina 18:14 ee prakaaramu daaveedu iSraayaeleeyulaMdarimeedanu 
raajaiyuMDi tana janulaMdarikini neetinyaayamulanu jarigiMchenu. 
1దిన 18:15 సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు సైనాయ్ధిపతియై యుండెను; అహీలూదు కుమారుడైన 

యెహోషాపాతు రాజయ్పు దసాత్వేజులమీద నుండెను; 
1dina 18:15 serooyaa kumaaruDaina yOvaabu sainyaadhipatiyai yuMDenu; 
aheeloodu kumaaruDaina yehOshaapaatu raajyapu dastaavaejulameeda 
nuMDenu; 

1దిన 18:16 అహీటూబు కుమారుడైన సాదోకును అబాయ్తారు కుమారుడైన అబీమెలెకును 

యాజకులు, షవాష్ శాసిత్; 
1dina 18:16 aheeToobu kumaaruDaina saadOkunu abyaataaru 
kumaaruDaina abeemelekunu yaajakulu, shavshaa Saastri; 

1దిన 18:17 యెహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా కెరేతీయులకును పెలేతీయులకును అధిపతియై 

యుండెను; మరియు దావీదుయొకక్ కుమారులు రాజునకు సహాయులై యుండిరి. 
1dina 18:17 yehOyaadaa kumaaruDaina benaayaa keraeteeyulakunu 
pelaeteeyulakunu adhipatiyai yuMDenu; mariyu daaveeduyokka 
kumaarulu raajunaku sahaayulai yuMDiri. 
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1దిన 19:1 ఇదియైన తరువాత అమోమ్నీయుల రాజైన నాహాషు చనిపోగా అతని కుమారుడు అతనికి 

మారుగా రాజాయెను. 
1dina 19:1 idiyaina taruvaata ammOneeyula raajaina naahaashu 
chanipOgaa atani kumaaruDu ataniki maarugaa raajaayenu. 
1దిన 19:2 అపుప్డు దావీదు హానూను తండిర్యైన నాహాషు నాయెడల దయచూపించెను గనుక నేను 

అతని కుమారునియెడల దయచూపెదనని యనుకొని, అతని తండిర్ నిమితత్ము అతని 

పరామరిశ్ంచుటకు దూతలను పంపెను. దావీదు సేవకులు హానూనును పరామరిశ్ంచుటకై 

అమోమ్నీయుల దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

1dina 19:2 appuDu daaveedu haanoonu taMDriyaina naahaashu naayeDala 
d a y a c h o o p i M c h e n u g a n u k a n a e n u a t a n i k u m a a r u n i y e D a l a 
dayachoopedanani yanukoni, atani taMDri nimittamu atani 
paraamarSiMchuTaku dootalanu paMpenu. daaveedu saevakulu 
haanoonunu paraamarSiMchuTakai ammOneeyula daeSamunaku 
vachchinappuDu 

1దిన 19:3 అమోమ్నీయుల యధిపతులు హానూనుతో నినున్ పరామరిశ్ంచుటకై నీయొదద్కు దావీదు 

దూతలను పంపుట నీ తండిర్ని ఘనపరచుటకే అని నీవనుకొనుచునాన్వా? దేశమును తరచి చూచి 

దాని నాశనము చేయుటకేగదా అతని సేవకులు నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్రు అని మనవి చేయగా 

1 d i n a 1 9 : 3 a m m O n e e y u l a y a d h i p a t u l u h a a n o o n u t O n i n n u 
paraamarSiMchuTakai neeyoddaku daaveedu dootalanu paMpuTa nee 
taMDrini ghanaparachuTakae ani neevanukonuchunnaavaa? daeSamunu 
tarachi choochi daani naaSanamu chaeyuTakaegadaa atani saevakulu 
neeyoddaku vachchiyunnaaru ani manavi chaeyagaa 

1దిన 19:4 హానూను దావీదు సేవకులను పటుట్కొని, వారిని గొరిగించి, వారి వసత్రములు పిరుదులు 

దిగకుండునటుల్ నడిమికి కతిత్రించి వారిని పంపివేసెను. 
1dina 19:4 haanoonu daaveedu saevakulanu paTTukoni, vaarini gorigiMchi, 
vaari vastramulu pirudulu digakuMDunaTlu naDimiki kattiriMchi vaarini 
paMpivaesenu. 
1దిన 19:5 ఆ మనుషుయ్లు ఇంటికి వచుచ్చుండగా కొందరువచిచ్ వారిని గూరిచ్న వారత్ దావీదునకు 

తెలియజేసిరి; వారు బహు లజాజ్కార్ంతులై యుండిరిగనుక వారికి ఎదురుగా మనుషుయ్లను పంపి మీ 

గడడ్ములు పెరుగుదనుక మీరు యెరికోలో ఉండి తరువాత రండని రాజు వారికి వరత్మానమంపెను. 

Page  of 124 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1dina 19:5 aa manushyulu iMTiki vachchuchuMDagaa koMdaruvachchi 
vaarini goorchina vaarta daaveedunaku teliyajaesiri; vaaru bahu 
lajjaakraaMtulai yuMDiriganuka vaariki edurugaa manushyulanu paMpi 
mee gaDDamulu perugudanuka meeru yerikOlO uMDi taruvaata raMDani 
raaju vaariki vartamaanamaMpenu. 
1దిన 19:6 అమోమ్నీయులు దావీదునకు తమయందు అసహయ్ము పుటిట్ంచితిమని తెలిసికొనినపుప్డు 

హానూనును అమోమ్నీయులును అరామన్హరయీము నుండియు, సిరియా మయకానుండియు 

సోబానుండియు రథములను గుఱఱ్పురౌతులను రెండువేల మణుగుల వెండిఇచిచ్ బాడిగెకు 

కుదురుచ్కొనిరి. 
1dina 19:6 ammOneeyulu daaveedunaku tamayaMdu asahyamu 
puTTiMchitimani telisikoninappuDu haanoonunu ammOneeyulunu 
araamnaharayeemu nuMDiyu, siriyaa mayakaanuMDiyu sObaanuMDiyu 
rathamulanu gu~r~rapurautulanu reMDuvaela maNugula veMDiichchi 
baaDigeku kudurchukoniri. 
1దిన 19:7 ముపప్ది రెండువేల రథములతో వచుచ్నటుల్ జీతమిచిచ్ మయకా రాజును అతని జనులను 

కుదురుచ్కొనిరి; వీరు వచిచ్ మేదెబా ముందరితటుట్న దిగిరి, అమోమ్నీయులు తమ తమ 

పటట్ణములలోనుండి కూడుకొని యుదద్ము చేయుటకు వచిచ్రి. 
1dina 19:7 muppadi reMDuvaela rathamulatO vachchunaTlu jeetamichchi 
mayakaa raajunu atani janulanu kudurchukoniri; veeru vachchi maedebaa 
muMdaritaTTuna digiri, ammOneeyulu tama tama paTTaNamulalOnuMDi 
kooDukoni yuddamu chaeyuTaku vachchiri. 
1దిన 19:8 దావీదు ఈ సంగతి విని యోవాబును సైనయ్ములోని పరాకర్మశాలుల నందరిని పంపెను. 
1dina 19:8 daaveedu ee saMgati vini yOvaabunu sainyamulOni 
paraakramaSaalula naMdarini paMpenu. 
1దిన 19:9 అమోమ్నీయులు బయలుదేరి పటట్ణపు గవినియొదద్ యుదధ్పంకుత్లు తీరిచ్రి, వచిచ్న 

రాజులు పర్తేయ్కముగా బయట భూమిలో యుదధ్మునకు సిదధ్ముగా నిలిచిరి. 
1dina 19:9 ammOneeyulu bayaludaeri paTTaNapu gaviniyodda 
yuddhapaMktulu teerchiri, vachchina raajulu pratyaekamugaa bayaTa 
bhoomilO yuddhamunaku siddhamugaa nilichiri. 
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1దిన 19:10 తాను రెండు సైనయ్ముల మధయ్ను చికుక్బడియుండుట చూచి, యోవాబు 

ఇశార్యేలీయులలోని శేర్షుఠ్లలో పరాకర్మశాలులను ఏరప్రచుకొని, సిరియనులకు ఎదురుగా వారిని 

పంకుత్లు తీరిచ్, 
1dina 19:10 taanu reMDu sainyamula madhyanu chikkubaDiyuMDuTa 
c h o o c h i , y O v a a b u i S r a a y a e l e e y u l a l O n i S r a e s h T h u l a l O 
paraakramaSaalulanu aerparachukoni, siriyanulaku edurugaa vaarini 
paMktulu teerchi, 
1దిన 19:11 కడమ జనులను అమోమ్నీయులకు ఎదురుగా వూయ్హపరచి, తన సహోదరుడైన అబీషైకి 

అపప్గించి యిటల్నెను 

1dina 19:11 kaDama janulanu ammOneeyulaku edurugaa vyoohaparachi, 
tana sahOdaruDaina abeeshaiki appagiMchi yiTlanenu 

1దిన 19:12 సిరియనుల బలమునకు నేను నిలువలేక పోయినయెడల నీవు నాకు సహాయము 

చేయవలెను, అమోమ్నీయుల బలమునకు నీవు నిలువలేక పోయినయెడల నేను నీకు సహాయము 

చేయుదును. 
1dina 19:12 siriyanula balamunaku naenu niluvalaeka pOyinayeDala neevu 
naaku sahaayamu chaeyavalenu, ammOneeyula balamunaku neevu 
niluvalaeka pOyinayeDala naenu neeku sahaayamu chaeyudunu. 
1దిన 19:13 ధైరయ్ము కలిగియుండుము, మనము మన జనుల నిమితత్మును మన దేవుని పటట్ణముల 

నిమితత్మును ధీరతవ్ము చూపుదము; యెహోవా తన దృషిట్కి ఏది మంచిదో దాని చేయునుగాక. 
1dina 19:13 dhairyamu kaligiyuMDumu, manamu mana janula 
nimittamunu mana daevuni paTTaNamula nimittamunu dheeratvamu 
choopudamu; yehOvaa tana dRshTiki aedi maMchidO daani 
chaeyunugaaka. 
1దిన 19:14 ఆ పర్కారము యోవాబును అతనితో కూడ నునన్ జనమును సిరియనులతో యుదధ్ము 

కలుపుటకై చేరపోగా వారు నిలువలేక అతని యెదుటనుండి తిరిగి పారిపోయిరి. 
1dina 19:14 aa prakaaramu yOvaabunu atanitO kooDa nunna janamunu 
siriyanulatO yuddhamu kalupuTakai chaerapOgaa vaaru niluvalaeka atani 
yeduTanuMDi tirigi paaripOyiri. 

Page  of 126 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1దిన 19:15 సిరియనులు తిరిగి పారిపోవుట అమోమ్నీయులు చూచినపుప్డు వారును అతని 

సహోదరుడైన అబీషై ముందర నిలువలేక తిరిగి పారిపోయి పటట్ణములో చొచిచ్రి, యోవాబు మరలి 

యెరూషలేమునకు వచెచ్ను. 
1dina 19:15 siriyanulu tirigi paaripOvuTa ammOneeyulu choochinappuDu 
vaarunu atani sahOdaruDaina abeeshai muMdara niluvalaeka tirigi 
paaripOyi paTTaNamulO chochchiri, yOvaabu marali yerooshalaemunaku 
vachchenu. 
1దిన 19:16 తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని సిరియనులు తెలిసికొనినపుప్డు వారు 

దూతలను పంపి, యేటి ఆవలి సిరియనులను పిలిపించుకొనిరి, హదరెజెరుయొకక్ సైనాయ్ధిపతియైన 

షోపకు వారికి నాయకుడాయెను. 
1dina 19:16 taamu iSraayaeleeyula chaetilO ODipOtimani siriyanulu 
telisikoninappuDu vaaru dootalanu paMpi, yaeTi aavali siriyanulanu 
pilipiMchukoniri, hadarejeruyokka sainyaadhipatiyaina shOpaku vaariki 
naayakuDaayenu. 
1దిన 19:17 దావీదు ఆ సంగతి తెలిసికొని ఇశార్యేలీయులనందరిని సమకూరిచ్ యొరాద్ను దాటి 

వారికి ఎదురుపడి వారియెదుట సైనయ్ములను వూయ్హపరచెను, దావీదు సిరియనులకు ఎదురుగా 

సైనయ్ములను పంకుత్లు తీరిచ్నపుప్డు వారు అతనితో యుదధ్ము చేసిరి. 
1dina 19:17 daaveedu aa saMgati telisikoni iSraayaeleeyulanaMdarini 
samakoorchi yordaanu daaTi vaariki edurupaDi vaariyeduTa sainyamulanu 
vyoohaparachenu, daaveedu siriyanulaku edurugaa sainyamulanu 
paMktulu teerchinappuDu vaaru atanitO yuddhamu chaesiri. 
1దిన 19:18 అయితే సిరియనులు ఇశార్యేలీయుల యెదుట నిలువక తిరిగి పారిపోయిరి; దావీదు 

సిరియనులలో ఏడువేల రథికులను నలుబది వేల కాలబ్లమును హతముచేసి సైనాయ్ధిపతియైన 

షోపకును చంపివేసెను. 
1dina 19:18 ayitae siriyanulu iSraayaeleeyula yeduTa niluvaka tirigi 
paaripOyiri; daaveedu siriyanulalO aeDuvaela rathikulanu nalubadi vaela 
kaalbalamunu hatamuchaesi sainyaadhipatiyaina shOpakunu 
chaMpivaesenu. 
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1దిన 19:19 తాము ఇశార్యేలీయుల చేతిలో ఓడిపోతిమని హదరెజెరుయొకక్ సేవకులు 

తెలిసికొనినపుప్డు వారు దావీదుతో సమాధానపడి అతనికి సేవకులైరి. అంతటినుండి సిరియనులు 

అమోమ్నీయులకు సహాయము చేయుటకు మనసుస్లేక యుండిరి. 
1dina 19:19 taamu iSraayaeleeyula chaetilO ODipOtimani hadarejeruyokka 
saevakulu telisikoninappuDu vaaru daaveedutO samaadhaanapaDi ataniki 
saevakulairi. aMtaTinuMDi siriyanulu ammOneeyulaku sahaayamu 
chaeyuTaku manassulaeka yuMDiri. 
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1దిన 20:1 మరుసటి యేట రాజులు యుదధ్మునకు బయలుదేరు కాలమున యోవాబు సైనయ్ములో 

శూరులైన వారిని సమకూరిచ్, అమోమ్నీయుల దేశమును పాడుచేసివచిచ్ రబాబ్కు ముటట్డివేసెను; 

దావీదు యెరూషలేములోనే యుండగా యోవాబు రబాబ్ను ఓడించి జనులను హతము చేసెను. 
1dina 20:1 marusaTi yaeTa raajulu yuddhamunaku bayaludaeru kaalamuna 
yOvaabu sainyamulO Soorulaina vaarini samakoorchi, ammOneeyula 
daeSamunu paaDuchaesivachchi rabbaaku muTTaDivaesenu; daaveedu 
yerooshalaemulOnae yuMDagaa yOvaabu rabbaanu ODiMchi janulanu 
hatamu chaesenu. 
1దిన 20:2 దావీదు వచిచ్ వారి రాజు తలమీదనునన్ కిరీటమును తీసికొనెను; దాని యెతుత్ రెండు 

మణుగుల బంగారము, అందులో రతన్ములు చెకిక్యుండెను, దానిని దావీదు ధరించెను. మరియు 

అతడు బహు విసాత్రమైన కొలల్సొముమ్ ఆ పటట్ణములోనుండి తీసికొనిపోయెను. 
1dina 20:2 daaveedu vachchi vaari raaju talameedanunna kireeTamunu 
teesikonenu; daani yettu reMDu maNugula baMgaaramu, aMdulO 
ratnamulu chekkiyuMDenu, daanini daaveedu dhariMchenu. mariyu ataDu 
b a h u v i s t a a r a m a i n a k o l l a s o m m u a a p a T T a N a m u l O n u M D i 
teesikonipOyenu. 
1దిన 20:3 దానియందునన్ జనులను అతడు వెలుపలికి కొనిపోయి, వారిలో కొందరిని రంపములతో 

కోయించెను, కొందరిని ఇనుపదంతెలతో చీరించెను; కొందరిని గొడడ్ళళ్తో నరికించెను. ఈ పర్కారము 

అతడు అమోమ్నీయుల పటట్ణములనిన్టికిని చేసెను, అంతట దావీదును జనులందరును 

యెరూషలేమునకు తిరిగివచిచ్రి. 
1dina 20:3 daaniyaMdunna janulanu ataDu velupaliki konipOyi, vaarilO 
koMdarini raMpamulatO kOyiMchenu, koMdarini inupadaMtelatO 
cheeriMchenu; koMdarini goDDaLLatO narikiMchenu. ee prakaaramu 
ataDu ammOneeyula paTTaNamulanniTikini chaesenu, aMtaTa 
daaveedunu janulaMdarunu yerooshalaemunaku tirigivachchiri. 
1దిన 20:4 అటు తరువాత గెజెరులోనునన్ ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము కలుగగా హుషాతీయుడైన 

సిబెబ్కై రెఫాయీయుల సంతతివాడగు సిపప్యి అను నొకని హతము చేసెను, అందువలన 

ఫిలిషీత్యులు లొంగుబాటునకు తేబడిరి. 
1dina 20:4 aTu taruvaata gejerulOnunna philishteeyulatO yuddhamu 
kalugagaa hushaateeyuDaina sibbekai rephaayeeyula saMtativaaDagu 
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sippayi anu nokani hatamu chaesenu, aMduvalana philishteeyulu 
loMgubaaTunaku taebaDiri. 
1దిన 20:5 మరల ఫిలిషీత్యులతో యుదధ్ము జరుగగా యాయీరు కుమారుడైన ఎలాహ్నాను 

గితీత్యుడైన గొలాయ్తు సహోదరుడగు లహీమ్ని చంపెను. వాని యీటె నేతగాని దోనెయంత పెదద్ది. 
1dina 20:5 marala philishteeyulatO yuddhamu jarugagaa yaayeeru 
kumaaruDaina elhaanaanu gitteeyuDaina golyaatu sahOdaruDagu 
lahmeeni chaMpenu. vaani yeeTe naetagaani dOneyaMta peddadi. 
1దిన 20:6 మరల గాతులో యుదధ్ము జరిగెను; మంచి యెతత్రియగు ఒకడు అచచ్ట ఉండెను, వానికి 

చేతి చేతికి కాలి కాలికి ఆరేసి చొపుప్న ఇరువది నాలుగు వేర్ళుల్ండెను, వాడు రెఫాయీయుల 

సంతతివాడు. 
1dina 20:6 marala gaatulO yuddhamu jarigenu; maMchi yettariyagu okaDu 
achchaTa uMDenu, vaaniki chaeti chaetiki kaali kaaliki aaraesi choppuna 
iruvadi naalugu vraeLluMDenu, vaaDu rephaayeeyula saMtativaaDu. 
1దిన 20:7 వాడు ఇశార్యేలీయులను దూషింపగా దావీదు సహోదరుడైన షిమాయ్కు పుటిట్న 

యోనాతాను వాని చంపెను. 
1dina 20:7 vaaDu iSraayaeleeyulanu dooshiMpagaa daaveedu 
sahOdaruDaina shimyaaku puTTina yOnaataanu vaani chaMpenu. 
1దిన 20:8 గాతులోనునన్ రెఫాయీయుల సంతతివారగు వీరు దావీదు చేతను అతని సేవకుల చేతను 

హతులైరి. 
1dina 20:8 gaatulOnunna rephaayeeyula saMtativaaragu veeru daaveedu 
chaetanu atani saevakula chaetanu hatulairi. 
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1దిన 21:1 తరువాత సాతాను ఇశార్యేలునకు విరోధముగా లేచి, ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంచుటకు 

దావీదును పేర్రేపింపగా 

1dina 21:1 taruvaata saataanu iSraayaelunaku virOdhamugaa laechi, 
iSraayaeleeyulanu lekkiMchuTaku daaveedunu praeraepiMpagaa 

1దిన 21:2 దావీదు యోవాబునకును జనులయొకక్ అధిపతులకును మీరు వెళి ల్ బెయేరెష్బా 

మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశార్యేలీయులను ఎంచి, వారి సంఖయ్ నాకు తెలియుటకై 

నాయొదద్కు దాని తీసికొనిరండని ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
1dina 21:2 daaveedu yOvaabunakunu janulayokka adhipatulakunu meeru 
veLli beyaershebaa modalukoni daanu varaku uMDu iSraayaeleeyulanu 
eMchi, vaari saMkhya naaku teliyuTakai naayoddaku daani 
teesikoniraMDani aaj~na ichchenu. 
1దిన 21:3 అందుకు యోవాబు రాజా నా యేలినవాడా, యెహోవా తన జనులను 

ఇపుప్డునన్వారికంటె నూరంతలు ఎకుక్వమందిని చేయునుగాక; వారందరు నా యేలినవాని 

దాసులుకారా? నా యేలినవానికి ఈ విచారణ యేల? ఇది జరుగవలసిన హేతువేమి? జరిగినయెడల 

ఇశార్యేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవిచేసెను. 
1dina 21:3 aMduku yOvaabu raajaa naa yaelinavaaDaa, yehOvaa tana 
janulanu ippuDunnavaarikaMTe nooraMtalu ekkuvamaMdini 
chaeyunugaaka; vaaraMdaru naa yaelinavaani daasulukaaraa? naa 
yaelinavaaniki ee vichaaraNa yaela? idi jarugavalasina haetuvaemi? 
jariginayeDala iSraayaeleeyulaku Siksha kalugunu ani manavichaesenu. 
1దిన 21:4 అయినను యోవాబు మాట చెలల్క రాజు మాటయే చెలెల్ను గనుక యోవాబు ఇశార్యేలు 

దేశమందంతట సంచరించి తిరిగి యెరూషలేమునకు వచిచ్ జనుల సంఖయ్ వెరసి దావీదునకు 

అపప్గించెను. 
1dina 21:4 ayinanu yOvaabu maaTa chellaka raaju maaTayae chellenu 
ganuka yOvaabu iSraayaelu daeSamaMdaMtaTa saMchariMchi tirigi 
yerooshalaemunaku vachchi janula saMkhya verasi daaveedunaku 
appagiMchenu. 
1దిన 21:5 ఇశార్యేలీయులందరిలో కతిత్ దూయువారు పదకొండు లక్షల మందియు యూదా 

వారిలో కతిత్ దూయువారు నాలుగు లక్షల డెబబ్దివేల మందియు సంఖయ్కు వచిచ్రి. 
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1dina 21:5 iSraayaeleeyulaMdarilO katti dooyuvaaru padakoMDu lakshala 
maMdiyu yoodaa vaarilO katti dooyuvaaru naalugu lakshala Debbadivaela 
maMdiyu saMkhyaku vachchiri. 
1దిన 21:6 రాజు మాట యోవాబునకు అసహయ్ముగా ఉండెను గనుక అతడు లేవి బెనాయ్మీను గోతర్ 

సంబంధులను ఆ సంఖయ్లో చేరచ్లేదు. 
1dina 21:6 raaju maaTa yOvaabunaku asahyamugaa uMDenu ganuka ataDu 
laevi benyaameenu gOtra saMbaMdhulanu aa saMkhyalO chaerchalaedu. 
1దిన 21:7 ఈ కారయ్ము దేవుని దృషిట్కి పర్తికూలమగుటచేత ఆయన ఇశార్యేలీయులను బాధపెటెట్ను. 
1dina 21:7 ee kaaryamu daevuni dRshTiki pratikoolamaguTachaeta aayana 
iSraayaeleeyulanu baadhapeTTenu. 
1దిన 21:8 దావీదు నేను ఈ కారయ్ముచేసి అధికపాపము తెచుచ్కొంటిని, నేను మికిక్లి అవివేకముగా 

పర్వరిత్ంచితిని, ఇపుప్డు నీ దాసుని దోషము పరిహరించుమని దేవునితో మొఱఱ్పెటట్గా 

1dina 21:8 daaveedu naenu ee kaaryamuchaesi adhikapaapamu 
techchukoMTini, naenu mikkili avivaekamugaa pravartiMchitini, ippuDu 
nee daasuni dOshamu parihariMchumani daevunitO mo~r~rapeTTagaa 

1దిన 21:9 యెహోవా దావీదునకు దరశ్కుడగు గాదుతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు వెళి ల్ దావీదుతో 

ఇటల్నుము. 
1dina 21:9 yehOvaa daaveedunaku darSakuDagu gaadutO eelaagu 
selavichchenu neevu veLli daaveedutO iTlanumu. 
1దిన 21:10 యెహోవా సెలవిచుచ్నదేమనగా మూడు విషయములు నేను నీయెదుట 

నుంచుచునాన్ను, వాటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనినయెడల దాని నీకు చేయుదును. 
1dina 21:10 yehOvaa selavichchunadaemanagaa mooDu vishayamulu 
naenu neeyeduTa nuMchuchunnaanu, vaaTilO okadaanini neevu 
kOrukoninayeDala daani neeku chaeyudunu. 
1దిన 21:11 కావున గాదు దావీదు నొదద్కు వచిచ్ యిటల్నెను 

1dina 21:11 kaavuna gaadu daaveedu noddaku vachchi yiTlanenu 

1దిన 21:12 మూడేండల్పాటు కరవు కలుగుట, మూడు నెలలపాటు నీ శతుర్వులు కతిత్దూసి నినున్ 

తరుమగా నీవు వారియెదుట నిలువలేక నశించిపోవుట, మూడు దినములపాటు దేశమందు యెహోవా 

కతిత్, అనగా తెగులు నిలుచుటచేత యెహోవా దూత ఇశార్యేలీయుల దేశమందంతట నాశనము 
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కలుగజేయుట, అను వీటిలో ఒకదానిని నీవు కోరుకొనుమని యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు; కావున 

ననున్ పంపిన వానికి నేను ఏమి పర్తుయ్తత్రమియయ్వలెనో దాని యోచించుము. 
1dina 21:12 mooDaeMDlapaaTu karavu kaluguTa, mooDu nelalapaaTu nee 
Satruvulu kattidoosi ninnu tarumagaa neevu vaariyeduTa niluvalaeka 
naSiMchipOvuTa, mooDu dinamulapaaTu daeSamaMdu yehOvaa katti, 
anagaa tegulu niluchuTachaeta yehOvaa doota iSraayaeleeyula 
daeSamaMdaMtaTa naaSanamu kalugajaeyuTa, anu veeTilO okadaanini 
neevu kOrukonumani yehOvaa selavichchuchunnaaDu; kaavuna nannu 
paMpina vaaniki naenu aemi pratyuttaramiyyavalenO daani 
yOchiMchumu. 
1దిన 21:13 అందుకు దావీదు నేను మికిక్లి యిరుకులో చికిక్యునాన్ను; యెహోవా మహా 

కృపగలవాడు, నేను మనుషుయ్లచేతిలో పడక ఆయనచేతిలోనే పడుదును గాక అని గాదుతో అనెను. 
1dina 21:13 aMduku daaveedu naenu mikkili yirukulO chikkiyunnaanu; 
yehOvaa mahaa kRpagalavaaDu, naenu manushyulachaetilO paDaka 
aayanachaetilOnae paDudunu gaaka ani gaadutO anenu. 
1దిన 21:14 కావున యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీదికి తెగులు పంపగా ఇశార్యేలీయులలో 

డెబబ్దివేలమంది చచిచ్రి. 
1dina 21:14 kaavuna yehOvaa iSraayaeleeyulameediki tegulu paMpagaa 
iSraayaeleeyulalO DebbadivaelamaMdi chachchiri. 
1దిన 21:15 యెరూషలేమును నాశనము చేయుటకై దేవుడు ఒక దూతను పంపెను; అతడు 

నాశనము చేయబోవుచుండగా యెహోవా చూచి ఆ చేటు విషయమై సంతాపమొంది నాశనముచేయు 

దూతతో చాలును, ఇపుప్డు నీ చెయియ్ ఆపుమని సెలవియయ్గా ఆ దూత యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను 

కళల్మునొదద్ నిలిచెను. 
1dina 21:15 yerooshalaemunu naaSanamu chaeyuTakai daevuDu oka 
dootanu paMpenu; ataDu naaSanamu chaeyabOvuchuMDagaa yehOvaa 
choochi aa chaeTu vishayamai saMtaapamoMdi naaSanamuchaeyu 
dootatO chaalunu, ippuDu nee cheyyi aapumani selaviyyagaa aa doota 
yebooseeyuDaina ornaanu kaLlamunodda nilichenu. 
1దిన 21:16 దావీదు కనున్లెతిత్ చూడగా, భూమాయ్కాశముల మధయ్ను నిలుచుచు, వరదీసిన కతిత్ 

చేతపటుట్కొని దానిని యెరూషలేముమీద చాపిన యెహోవా దూత కనబడెను. అపుప్డు దావీదును 

పెదద్లును గోనె పటట్లు కపుప్కొనినవారై సాషాట్ంగపడగా 
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1dina 21:16 daaveedu kannuletti chooDagaa, bhoomyaakaaSamula 
madhyanu niluchuchu, varadeesina katti chaetapaTTukoni daanini 
yerooshalaemumeeda chaapina yehOvaa doota kanabaDenu. appuDu 
d a a v e e d u n u p e d d a l u n u g O n e p a T T a l u k a p p u k o n i n a v a a r a i 
saashTaaMgapaDagaa 

1దిన 21:17 దావీదు జనులను ఎంచుమని ఆజఞ్ ఇచిచ్నవాడను నేనే గదా? పాపము చేసి చెడుతనము 

జరిగించినవాడను నేనే గదా? గొఱఱ్లవంటివారగు వీరేమి చేసిరి? నా దేవుడవైన యెహోవా, బాధపెటుట్ 

నీ చెయియ్ నీ జనులమీద నుండకుండ నామీదను నా తండిర్ యింటివారిమీదను ఉండనిమమ్ని దేవునితో 

మనవి చేసెను. 
1dina 21:17 daaveedu janulanu eMchumani aaj~na ichchinavaaDanu 
naenae gadaa? paapamu chaesi cheDutanamu jarigiMchinavaaDanu 
naenae gadaa? go~r~ralavaMTivaaragu veeraemi chaesiri? naa 
daevuDavaina yehOvaa, baadhapeTTu nee cheyyi nee janulameeda 
nuMDakuMDa naameedanu naa taMDri yiMTivaarimeedanu 
uMDanimmani daevunitO manavi chaesenu. 
1దిన 21:18 యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మునందు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై 

దావీదు అచచ్టికి వెళల్వలెనని దావీదునకు ఆజఞ్నిమమ్ని యెహోవా దూత గాదునకు సెలవియయ్గా 

1dina 21:18 yebooseeyuDaina ornaanu kaLlamunaMdu yehOvaaku oka 
balipeeThamunu kaTTiMchuTakai daaveedu achchaTiki veLlavalenani 
daaveedunaku aaj~nanimmani yehOvaa doota gaadunaku selaviyyagaa 

1దిన 21:19 యెహోవా నామమున గాదు పలికిన మాట పర్కారము దావీదు వెళె ల్ను. 
1dina 21:19 yehOvaa naamamuna gaadu palikina maaTa prakaaramu 
daaveedu veLlenu. 
1దిన 21:20 ఒరాన్ను అపుప్డు గోధుమలను నూరుచ్చుండెను; అతడు వెనుకకు తిరిగి దూతను 

చూచినపుప్డు, అతడును అతనితో కూడనునన్ అతని నలుగురు కుమారులును దాగుకొనిరి. 
1dina 21:20 ornaanu appuDu gOdhumalanu noorchuchuMDenu; ataDu 
venukaku tirigi dootanu choochinappuDu, ataDunu atanitO kooDanunna 
atani naluguru kumaarulunu daagukoniri. 
1దిన 21:21 దావీదు ఒరాన్నునొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒరాన్ను దావీదును చూచి, కళల్ములోనుండి 

వెలుపలికి వచిచ్, తల నేలమటుట్నకు వంచి దావీదుకు నమసాక్రము చేసెను. 
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1dina 21:21 daaveedu ornaanunoddaku vachchinappuDu ornaanu 
daaveedunu choochi, kaLlamulOnuMDi velupaliki vachchi, tala 
naelamaTTunaku vaMchi daaveeduku namaskaaramu chaesenu. 
1దిన 21:22 ఈ తెగులు జనులను విడిచిపోవునటుల్గా ఈ కళల్పు పర్దేశమందు నేను యెహోవాకు ఒక 

బలిపీఠమును కటిట్ంచుటకై దాని నాకు తగిన కర్యమునకిమమ్ని దావీదు ఒరాన్నుతో అనగా 

1dina 21:22 ee tegulu janulanu viDichipOvunaTlugaa ee kaLlapu 
pradaeSamaMdu naenu yehOvaaku oka balipeeThamunu kaTTiMchuTakai 
daani naaku tagina krayamunakimmani daaveedu ornaanutO anagaa 

1దిన 21:23 ఒరాన్ను రాజైన నా యేలినవాడు దాని తీసికొని తన దృషిట్కి అనుకూలమైనటుట్ చేయును 

గాక; ఇదిగో దహనబలులకు ఎదుద్లు కటెట్లకై నురిపిడి సామగిర్ నైవేదయ్మునకు గోధుమ పిండి; 

ఇదియంతయు నేనిచెచ్దనని దావీదుతో అనెను. 
1dina 21:23 ornaanu raajaina naa yaelinavaaDu daani teesikoni tana 
dRshTiki anukoolamainaTTu chaeyunu gaaka; idigO dahanabalulaku 
eddulu kaTTelakai nuripiDi saamagri naivaedyamunaku gOdhuma piMDi; 
idiyaMtayu naenichchedanani daaveedutO anenu. 
1దిన 21:24 రాజైన దావీదు అటుల్ కాదు, నేను నీ సొతుత్ను ఊరక తీసికొని యెహోవాకు 

దహనబలులను అరిప్ంచను, నాయ్యమైన కర్యధనమిచిచ్ దాని తీసికొందునని ఒరాన్నుతో చెపిప్ 
1dina 21:24 raajaina daaveedu aTlu kaadu, naenu nee sottunu ooraka 
teesikoni yehOvaaku dahanabalulanu arpiMchanu, nyaayamaina 
krayadhanamichchi daani teesikoMdunani ornaanutO cheppi 
1దిన 21:25 ఆ భూమికి ఆరువందల తులముల బంగారమును అతనికిచెచ్ను. 
1dina 21:25 aa bhoomiki aaruvaMdala tulamula baMgaaramunu 
atanikichchenu. 
1దిన 21:26 పిమమ్ట దావీదు యెహోవాకు అచచ్ట ఒక బలిపీఠమును కటిట్ంచి. దహనబలులను 

సమాధాన బలులను అరిప్ంచి యెహోవాకు మొఱఱ్పెటట్గా ఆయన ఆకాశములోనుండి దహనబలిపీఠము 

మీదికి అగిన్వలన అతనికి పర్తుయ్తత్రమిచెచ్ను. 
1dina 21:26 pimmaTa daaveedu yehOvaaku achchaTa oka balipeeThamunu 
kaTTiMchi. dahanabalulanu samaadhaana balulanu arpiMchi yehOvaaku 
mo~r~rapeTTagaa aayana aakaaSamulOnuMDi dahanabalipeeThamu 
meediki agnivalana ataniki pratyuttaramichchenu. 
1దిన 21:27 యెహోవా దూతకు ఆజా ఞ్పింపగా అతడు తన కతిత్ని మరల వరలో వేసెను. 
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1dina 21:27 yehOvaa dootaku aaj~naapiMpagaa ataDu tana kattini marala 
varalO vaesenu. 
1దిన 21:28 యెబూసీయుడైన ఒరాన్ను కళల్మందు యెహోవా తనకు పర్తుయ్తత్రమిచెచ్నని దావీదు 

తెలిసికొని అచచ్టనే బలి అరిప్ంచెను 

1dina 21:28 yebooseeyuDaina ornaanu kaLlamaMdu yehOvaa tanaku 
pratyuttaramichchenani daaveedu telisikoni achchaTanae bali arpiMchenu 

1దిన 21 :29 మోషే అరణయ్మందు చేయించిన యెహోవా నివాసపు గుడారమును 

దహనబలిపీఠమును ఆ కాలమందు గిబియోనులోని ఉనన్త సథ్లమందుండెను. 
1dina 21:29 mOshae araNyamaMdu chaeyiMchina yehOvaa nivaasapu 
guDaaramunu dahanabalipeeThamunu aa kaalamaMdu gibiyOnulOni 
unnata sthalamaMduMDenu. 
1దిన 21:30 దావీదు యెహోవా దూత పటుట్కొనిన కతిత్కి భయపడినవాడై దేవునియొదద్ 

విచారించుటకు ఆ సథ్లమునకు వెళల్లేకుండెను. 
1dina 21:30 daaveedu yehOvaa doota paTTukonina katt ik i 
bhayapaDinavaaDai daevuniyodda vichaariMchuTaku aa sthalamunaku 
veLlalaekuMDenu. 
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1దిన 22:1 మరియు దేవుడైన యెహోవా నివాససథ్లము ఇదే యని ఇశార్యేలీయులరిప్ంచు 

దహనబలులకు పీఠము ఇదేయని దావీదు సెలవిచెచ్ను. 
1dina 22:1 mariyu daevuDaina yehOvaa nivaasasthalamu idae yani 
iSraayaeleeyularpiMchu dahanabalulaku peeThamu idaeyani daaveedu 
selavichchenu. 
1దిన 22:2 తరువాత దావీదు ఇశార్యేలీయుల దేశమందుండు అనయ్జాతి వారిని సమకూరుచ్డని ఆజఞ్ 

ఇచిచ్, దేవుని మందిరమును కటిట్ంచుటకై రాళుల్ చెకుక్వారిని నియమించెను. 
1dina 22:2 taruvaata daaveedu iSraayaeleeyula daeSamaMduMDu 
anyajaati vaarini samakoorchuDani aaj~na ichchi, daevuni maMdiramunu 
kaTTiMchuTakai raaLlu chekkuvaarini niyamiMchenu. 
1దిన 22:3 వాకిళల్ తలుపులకు కావలసిన మేకులకేమి చీలలకేమి విసాత్రమైన యినుమును తూచ 

శకయ్ము కానంత విసాత్రమైన ఇతత్డిని 

1dina 22:3 vaakiLla talupulaku kaavalasina maekulakaemi cheelalakaemi 
vistaaramaina yinumunu toocha Sakyamu kaanaMta vistaaramaina ittaDini 
1దిన 22:4 ఎంచనలవికాననిన్ దేవదారు మార్నులను దావీదు సంపాదించెను; సీదోనీయులును 

తూరీయులును దావీదునకు విసాత్రమైన దేవదారు మార్నులను తీసికొని వచుచ్చుండిరి. 
1dina 22:4 eMchanalavikaananni daevadaaru mraanulanu daaveedu 
saMpaadiMchenu; seedOneeyulunu tooreeyulunu daaveedunaku 
vistaaramaina daevadaaru mraanulanu teesikoni vachchuchuMDiri. 
1దిన 22:5 నా కుమారుడైన సొలొమోను పినన్వయసుస్గల లేతవాడు; యెహోవాకు కటట్బోవు 

మందిరము దాని కీరిత్నిబటిట్యు అందమునుబటిట్యు సకల దేశములలో పర్సిది ధ్చెందునటుల్గా అది 

చాలా ఘనమైనదై యుండవలెను; కాగా దానికి కావలసిన సాధన రాశిని సిదధ్పరచెదనని చెపిప్, దావీదు 

తన మరణమునకు ముందు విసాత్రముగా వసుత్వులను సమకూరిచ్ యుంచెను. 
1dina 22:5 naa kumaaruDaina solomOnu pinnavayassugala laetavaaDu; 
yehOvaaku kaTTabOvu maMdiramu daani keer t in ibaTTiyu 
aMdamunubaTTiyu sakala daeSamulalO prasiddhicheMdunaTlugaa adi 
chaalaa ghanamainadai yuMDavalenu; kaagaa daaniki kaavalasina 
saadhana raaSini siddhaparachedanani cheppi, daaveedu tana 
maraNamunaku muMdu vistaaramugaa vastuvulanu samakoorchi 
yuMchenu. 
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1దిన 22:6 తరువాత అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును పిలిపించి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన 

యెహోవాకు ఒక మందిరమును కటట్వలసినదని అతనికి ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
1dina 22:6 taruvaata ataDu tana kumaaruDaina solomOnunu pilipiMchi 
iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaaku oka maMdiramunu 
kaTTavalasinadani ataniki aaj~na ichchenu. 
1దిన 22:7 మరియు దావీదు సొలొమోనుతో ఇటల్నెను నా కుమారుడా, నేను నా దేవుడైన యెహోవా 

నామ ఘనతకొరకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచవలెనని నా హృదయమందు నిశచ్యము 

చేసికొనియుండగా 

1dina 22:7 mariyu daaveedu solomOnutO iTlanenu naa kumaaruDaa, 
naenu naa daevuDaina yehOvaa naama ghanatakoraku oka maMdiramunu 
kaTTiMchavalenani naa hRdayamaMdu niSchayamu chaesikoniyuMDagaa 

1దిన 22:8 యెహోవా వాకుక్ నాకు పర్తయ్క్షమై యీలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు విసాత్రముగా రకత్ము 

ఒలికించి గొపప్ యుదధ్ములు జరిగించినవాడవు, నీవు నా నామమునకు మందిరమును 

కటిట్ంచకూడదు, నా సనిన్ధిని నీవు విసాత్రముగా రకత్ము నేలమీదికి ఓడిచ్తివి. 
1dina 22:8 yehOvaa vaakku naaku pratyakshamai yeelaagu selavichchenu 
neevu vistaaramugaa raktamu olikiMchi goppa yuddhamulu 
jarigiMchinavaaDavu, neevu naa naamamunaku maMdiramunu 
kaTTiMchakooDadu, naa sannidhini neevu vistaaramugaa raktamu 
naelameediki ODchitivi. 
1దిన 22:9 నీకు పుటట్బోవు ఒక కుమారుడు సమాధానకరత్గా నుండును; చుటుట్ ఉండు అతని 

శతుర్వులనందరిని నేను తోలివేసి అతనికి సమాధానము కలుగజేతును; అందువలన అతనికి 

సొలొమోను అను పేరు పెటట్బడును; అతని దినములలో ఇశార్యేలీయులకు సమాధానమును 

విశార్ంతియు దయచేయుదును. 
1dina 22:9 neeku puTTabOvu oka kumaaruDu samaadhaanakartagaa 
nuMDunu; chuTTu uMDu atani SatruvulanaMdarini naenu tOlivaesi 
ataniki samaadhaanamu kalugajaetunu; aMduvalana ataniki solomOnu 
anu paeru peTTabaDunu; atani dinamulalO iSraayaeleeyulaku 
samaadhaanamunu viSraaMtiyu dayachaeyudunu. 
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1దిన 22:10 అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచును, అతడు నాకు 

కుమారుడైయుండును, నేనతనికి తండిర్నైయుందును, ఇశార్యేలీయులమీద అతని రాజయ్ 

సింహాసనమును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 
1dina 22:10 ataDu naa naamamunaku oka maMdiramunu kaTTiMchunu, 
ataDu naaku kumaaruDaiyuMDunu, naenataniki taMDrinaiyuMdunu, 
iSraayaeleeyulameeda atani raajya siMhaasanamunu nityamu 
sthiraparachudunu. 
1దిన 22:11 నా కుమారుడా, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక; నీవు వరిధ్లిల్ నీ దేవుడైన 

యెహోవా నినున్గూరిచ్ సెలవిచిచ్న పర్కారముగా ఆయనకు మందిరమును కటిట్ంచుదువుగాక. 
1dina 22:11 naa kumaaruDaa, yehOvaa neeku tODugaa uMDunugaaka; 
neevu vardhilli nee daevuDaina yehOvaa ninnugoorchi selavichchina 
prakaaramugaa aayanaku maMdiramunu kaTTiMchuduvugaaka. 
1దిన 22:12 నీ దేవుడైన యెహోవా ధరమ్శాసత్రమును నీవు అనుసరించునటుల్గా యెహోవా నీకు 

వివేకమును తెలివిని అనుగర్హించి ఇశార్యేలీయులమీద నీకు అధికారము దయచేయును గాక. 
1dina 22:12 nee daevuDaina yehOvaa dharmaSaastramunu neevu 
anusariMchunaTlugaa yehOvaa neeku vivaekamunu telivini anugrahiMchi 
iSraayaeleeyulameeda neeku adhikaaramu dayachaeyunu gaaka. 
1దిన 22:13 యెహోవా ఇశార్యేలీయులనుగూరిచ్ మోషేకు ఇచిచ్న కటట్డల పర్కారముగాను ఆయన 

తీరిచ్న తీరుప్ల పర్కారముగాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగర్తత్పడినయెడల నీవు వృది ధ్పొందుదువు; 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని బలముగా ఉండుము; భయపడకుము దిగులుపడకుము. 
1dina 22:13 yehOvaa iSraayaeleeyulanugoorchi mOshaeku ichchina 
kaTTaDala prakaaramugaanu aayana teerchina teerpula prakaaramugaanu 
jarupukonuTaku neevu jaagrattapaDinayeDala neevu vRddhipoMduduvu; 
dhairyamu techchukoni balamugaa uMDumu; bhayapaDakumu 
digulupaDakumu. 
1దిన 22:14 ఇదిగో నేను నా కషట్ సిథ్తిలోనే పర్యాసపడి యెహోవా మందిరము కొరకు రెండులక్షల 

మణుగుల బంగారమును పదికోటల్ మణుగుల వెండిని తూచ శకయ్ముకానంత విసాత్రమైన యితత్డిని 

యినుమును సమకూరిచ్యునాన్ను; మార్నులను రాళల్ను కూరిచ్ యుంచితిని; నీవు ఇంకను 

సంపాదించుదువుగాక. 
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1dina 22:14 idigO naenu naa kashTa sthitilOnae prayaasapaDi yehOvaa 
maMdiramu koraku reMDulakshala maNugula baMgaaramunu padikOTla 
maNugula veMDini toocha SakyamukaanaMta vistaaramaina yittaDini 
yinumunu samakoorchiyunnaanu; mraanulanu raaLlanu koorchi 
yuMchitini; neevu iMkanu saMpaadiMchuduvugaaka. 
1దిన 22:15 మరియు పనిచేయతగిన విసాత్రమైన శిలప్కారులును కాసె పనివారును వడర్వారును 

ఏవిధమైన పనినైనను నెరవేరచ్గల మంచి పనివారును నీయొదద్ ఉనాన్రు. 
1dina 22:15 mariyu panichaeyatagina vistaaramaina Silpakaarulunu kaase 
panivaarunu vaDravaarunu aevidhamaina paninainanu neravaerchagala 
maMchi panivaarunu neeyodda unnaaru. 
1దిన 22:16 లెకిక్ంపలేనంత బంగారమును వెండియు ఇతత్డియు ఇనుమును నీకు ఉనన్వి; కాబటిట్ 

నీవు పని పూనుకొనుము, యెహోవా నీకు తోడుగా ఉండును గాక. 
1dina 22:16 lekkiMpalaenaMta baMgaaramunu veMDiyu ittaDiyu inumunu 
neeku unnavi; kaabaTTi neevu pani poonukonumu, yehOvaa neeku 
tODugaa uMDunu gaaka. 
1దిన 22:17 మరియు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు సహాయము చేయవలెనని దావీదు 

ఇశార్యేలీయుల యధిపతుల కందరికిని ఆజా ఞ్పించెను. 
1dina 22:17 mariyu tana kumaaruDaina solomOnunaku sahaayamu 
chaeyavalenani daaveedu iSraayaeleeyula yadhipatula kaMdarikini 
aaj~naapiMchenu. 
1దిన 22:18 ఎటల్నగా మీ దేవుడైన యెహోవా మీతోకూడ ఉనాన్డు గదా? చుటుట్నునన్ వారివలన 

తొందరలేకుండ ఆయన మీకు నెమమ్ది యిచిచ్యునాన్డు గదా? దేశనివాసులను ఆయన నాకు 

వశపరచియునాన్డు, యెహోవా భయమువలనను ఆయన జనుల భయమువలనను దేశము 

లోపరచబడియునన్ది. 
1dina 22:18 eTlanagaa mee daevuDaina yehOvaa meetOkooDa unnaaDu 
gadaa? chuTTununna vaarivalana toMdaralaekuMDa aayana meeku 
nemmadi yichchiyunnaaDu gadaa? daeSanivaasulanu aayana naaku 
vaSaparachiyunnaaDu, yehOvaa bhayamuvalananu aayana janula 
bhayamuvalananu daeSamu lOparachabaDiyunnadi. 
1దిన 22:19 కావున హృదయపూరవ్కముగా మీ దేవుడైన యెహోవాను వెదకుటకు మీ మనసుస్లు 

దృఢపరచుకొని, ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి పర్తిషిఠ్తమైన ఉపకరణములను ఆయన 
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నామముకొరకు కటట్బడు ఆ మందిరములోనికి చేరుచ్టకై మీరు పూనుకొని దేవుడైన యెహోవా పరిశుదధ్ 

సథ్లమును కటుట్డి. 
1dina 22:19 kaavuna hRdayapoorvakamugaa mee daevuDaina yehOvaanu 
vedakuTaku mee manassulu dRDhaparachukoni, aayana nibaMdhana 
maMdasamunu daevuniki pratishThitamaina upakaraNamulanu aayana 
naamamukoraku kaTTabaDu aa maMdiramulOniki chaerchuTakai meeru 
poonukoni daevuDaina yehOvaa pariSuddha sthalamunu kaTTuDi. 
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1దిన 23:1 దావీదు ఏండుల్ నిండిన వృదు ధ్డాయెను గనుక అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనును 

ఇశార్యేలీయుల మీద రాజుగా నియమించెను. 
1dina 23:1 daaveedu aeMDlu niMDina vRddhuDaayenu ganuka ataDu tana 
kumaaruDaina solomOnunu iSraayaeleeyula meeda raajugaa 
niyamiMchenu. 
1దిన 23:2 మరియు అతడు ఇశార్యేలీయుల యధిపతులందరిని యాజకులను లేవీయులను 

సమకూరెచ్ను. 
1dina 23:2 mariyu ataDu iSraayaeleeyula yadhipatulaMdarini yaajakulanu 
laeveeyulanu samakoorchenu. 
1దిన 23:3 అపుప్డు లేవీయులు ముపప్ది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ 

గలవారు కవిలెలో చేరచ్బడిరి; వారి సంఖయ్ ముపప్ది యెనిమిది వేల పురుషులు. 
1dina 23:3 appuDu laeveeyulu muppadi saMvatsaramulu modalukoni 
aMtaku paivayassu galavaaru kavilelO chaerchabaDiri; vaari saMkhya 
muppadi yenimidi vaela purushulu. 
1దిన 23:4 వీరిలో ఇరువది నాలుగువేలమంది యెహోవా మందిరపు పని విచారించు వారుగాను, 

ఆరు వేలమంది అధిపతులుగాను, నాయ్యాధిపతులుగాను ఉండిరి. 
1dina 23:4 veerilO iruvadi naaluguvaelamaMdi yehOvaa maMdirapu pani 
vichaariMchu vaarugaanu, aaru vaelamaMdi adhipatulugaanu, 
nyaayaadhipatulugaanu uMDiri. 
1దిన 23:5 నాలుగు వేలమంది దావ్రపాలకులుగా నియమింపబడిరి. మరి నాలుగు వేలమంది 

సుత్తిచేయు నిమితత్మై దావీదు చేయించిన వాదయ్ విశేషములతో యెహోవాను సుత్తించువారుగా 

నియమింపబడిరి. 
1dina 23:5 naalugu vaelamaMdi dvaarapaalakulugaa niyamiMpabaDiri. 
mari naalugu vaelamaMdi stutichaeyu nimittamai daaveedu chaeyiMchina 
vaadya viSaeshamulatO yehOvaanu stutiMchuvaarugaa niyamiMpabaDiri. 
1దిన 23:6 గెరోష్ను కహాతు మెరారీయులు అను లేవీయులలో దావీదు వారిని వరుసలుగా 

విభాగించెను. గెరోష్నీయులలో లదాద్ను షిమీ అనువారుండిరి. 
1dina 23:6 gershOnu kahaatu meraareeyulu anu laeveeyulalO daaveedu 
vaarini varusalugaa vibhaagiMchenu. gershOneeyulalO laddaanu shimee 
anuvaaruMDiri. 
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1దిన 23:7 లదాద్ను కుమారులు ముగుగ్రు; 
1dina 23:7 laddaanu kumaarulu mugguru; 

1దిన 23:8 పెదద్వాడగు యెహీయేలు, జేతాము యోవేలు 

1dina 23:8 peddavaaDagu yeheeyaelu, jaetaamu yOvaelu 

1దిన 23:9 షిమీ కుమారులు ముగుగ్రు, షెలోమీతు హజీయేలు హారాను, వీరు లదాద్ను 

వంశముయొకక్ పితరుల పెదద్లు. 
1dina 23:9 shimee kumaarulu mugguru, shelOmeetu hajeeyaelu haaraanu, 
veeru laddaanu vaMSamuyokka pitarula peddalu. 
1దిన 23:10 యహతు జీనా యూషు బెరీయా అను నలుగురును షిమీ కుమారులు. 
1dina 23:10 yahatu jeenaa yooshu bereeyaa anu nalugurunu shimee 
kumaarulu. 
1దిన 23:11 యహతు పెదద్వాడు జీనా రెండవవాడు. యూషునకును బెరీయాకును కుమారులు 

అనేకులు లేకపోయిరి గనుక తమ పితరుల యింటివారిలో వారు ఒకక్ వంశముగా ఎంచబడిరి. 
1dina 23:11 yahatu peddavaaDu jeenaa reMDavavaaDu. yooshunakunu 
bereeyaakunu kumaarulu anaekulu laekapOyiri ganuka tama pitarula 
yiMTivaarilO vaaru okka vaMSamugaa eMchabaDiri. 
1దిన 23:12 కహాతు కుమారులు నలుగురు, అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీజ్యేలు. 
1dina 23:12 kahaatu kumaarulu naluguru, amraamu ishaaru hebrOnu 
ujjeeyaelu. 
1దిన 23:13 అమార్ము కుమారులు అహరోను మోషే; అహరోనును అతని కుమారులును నితయ్ము 

అతి పరిశుదధ్మైన వసుత్వులను పర్తిషిఠ్ంచుటకును, యెహోవా సనిన్ధిని ధూపము వేయుటకును, ఆయన 

సేవ జరిగించుటకును, ఆయన నామమునుబటిట్ జనులను దీవించుటకును పర్తేయ్కింపబడిరి. 
1dina 23:13 amraamu kumaarulu aharOnu mOshae; aharOnunu atani 
k u m a a r u l u n u n i t y a m u a t i p a r i S u d d h a m a i n a v a s t u v u l a n u 
pratishThiMchuTakunu, yehOvaa sannidhini dhoopamu vaeyuTakunu, 
aayana saeva jarigiMchuTakunu, aayana naamamunubaTTi janulanu 
deeviMchuTakunu pratyaekiMpabaDiri. 
1దిన 23:14 దైవజనుడగు మోషే సంతతివారు లేవి గోతర్పువారిలో ఎంచబడిరి. 
1dina 23:14 daivajanuDagu mOshae saMtativaaru laevi gOtrapuvaarilO 
eMchabaDiri. 
1దిన 23:15 మోషే కుమారులు గెరోష్ము ఎలీయెజెరు. 
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1dina 23:15 mOshae kumaarulu gershOmu eleeyejeru. 
1దిన 23:16 గెరోష్ము కుమారులలో షెబూయేలు పెదద్వాడు. 
1dina 23:16 gershOmu kumaarulalO shebooyaelu peddavaaDu. 
1దిన 23:17 ఎలీయెజెరు కుమారులలో రెహబాయ్ అను పెదద్వాడు తపప్ ఇక కుమారులు అతనికి 

లేకపోయిరి, అయితే రెహబాయ్కు అనేకమంది కుమారులుండిరి. 
1dina 23:17 eleeyejeru kumaarulalO rehabyaa anu peddavaaDu tappa ika 
kumaarulu ataniki laekapOyiri, ayitae rehabyaaku anaekamaMdi 
kumaaruluMDiri. 
1దిన 23:18 ఇసాహ్రు కుమారులలో షెలోమీతు పెదద్వాడు. 
1dina 23:18 ishaaru kumaarulalO shelOmeetu peddavaaDu. 
1దిన 23:19 హెబోర్ను కుమారులలో యెరీయా పెదద్వాడు, అమరాయ్ రెండవవాడు, యహజీయేలు 

మూడవవాడు, యెకెమ్యాము నాలుగవవాడు. 
1dina 23:19 hebrOnu kumaarulalO yereeyaa peddavaaDu, amaryaa 
reMDavavaaDu, yahajeeyaelu mooDavavaaDu, yekmeyaamu 
naalugavavaaDu. 
1దిన 23:20 ఉజీజ్యేలు కుమారులలో మీకా పెదద్వాడు యెషీయా రెండవవాడు. 
1dina 23:20 ujjeeyaelu kumaarulalO meekaa peddavaaDu yesheeyaa 
reMDavavaaDu. 
1దిన 23:21 మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; మహలి కుమారులు ఎలియాజరు కీషు. 
1dina 23:21 meraari kumaarulu mahali mooshi; mahali kumaarulu 
eliyaajaru keeshu. 
1దిన 23:22 ఎలియాజరు చనిపోయినపుప్డు వానికి కుమారెత్లుండిరి కాని కుమారులు లేకపోయిరి. 

కీషు కుమారులైన వారి సహోదరులు వారిని వివాహము చేసికొనిరి. 
1dina 23:22 eliyaajaru chanipOyinappuDu vaaniki kumaarteluMDiri kaani 
kumaarulu laekapOyiri. keeshu kumaarulaina vaari sahOdarulu vaarini 
vivaahamu chaesikoniri. 
1దిన 23:23 మూషి కుమారులు ముగుగ్రు, మహలి ఏదెరు యెరీమోతు. 
1dina 23:23 mooshi kumaarulu mugguru, mahali aederu yereemOtu. 
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1దిన 23:24 వీరు తమ పితరుల యింటివారినిబటిట్ లేవీయులుగా ఎంచబడిరి; పితరుల యిండల్కు 

పెదద్లైన వీరు ఇరువది సంవతస్రములు మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారై తమ తమ పేరుల 

లెకక్పర్కారము ఒకొక్కక్రుగా నెంచబడి యెహోవా మందిరపు సేవచేయు పనివారైయుండిరి. 
1dina 23:24 veeru tama pitarula yiMTivaarinibaTTi laeveeyulugaa 
eMchabaDiri; pitarula yiMDlaku peddalaina veeru iruvadi saMvatsaramulu 
modalukoni aMtaku paivayassu galavaarai tama tama paerula 
lekkaprakaaramu okkokkarugaa neMchabaDi yehOvaa maMdirapu 
saevachaeyu panivaaraiyuMDiri. 
1దిన 23:25 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా తన జనులకు నెమమ్ది దయచేసియునాన్డు గనుక 

వారు నితయ్ము యెరూషలేములో నివాసము చేయుదురనియు 

1dina 23:25 iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa tana janulaku nemmadi 
dayachaesiyunnaaDu ganuka vaaru nityamu yerooshalaemulO nivaasamu 
chaeyuduraniyu 

1దిన 23:26 లేవీయులుకూడ ఇకమీదట గుడారమునైనను దాని సేవకొరకైన ఉపకరణములనైనను 

మోయ పనిలేదనియు దావీదు సెలవిచెచ్ను. 
1dina 23:26 laeveeyulukooDa ikameedaTa guDaaramunainanu daani 
saevakorakaina upakaraNamulanainanu mOya panilaedaniyu daaveedu 
selavichchenu. 
1దిన 23:27 దావీదు ఇచిచ్న కడవరి యాజఞ్నుబటిట్ లేవీయులలో ఇరువది సంవతస్రములు 

మొదలుకొని అంతకు పైవయసుస్ గలవారు ఎంచబడిరి. 
1dina 23:27 daaveedu ichchina kaDavari yaaj~nanubaTTi laeveeyulalO 
iruvadi saMvatsaramulu modalukoni aMtaku paivayassu galavaaru 
eMchabaDiri. 
1దిన 23:28 వీరు అహరోను సంతతివారి చేతికిర్ంద పని చూచుటకును, వారి వశముననునన్ 

యెహోవా మందిర సేవకొరకై సాలలలోను గదులలోను ఉంచబడిన సకలమైన పర్తిషిఠ్త వసుత్వులను 

శుది ధ్చేయుటకును, దేవుని మందిర సేవకొరకైన పనిని విచారించుటకును, 
1dina 23:28 veeru aharOnu saMtativaari chaetikriMda pani 
choochuTakunu, vaari vaSamunanunna yehOvaa maMdira saevakorakai 
saalalalOnu gadulalOnu uMchabaDina sakalamaina pratishThita 
vastuvulanu SuddhichaeyuTakunu, daevuni maMdira saevakorakaina 
panini vichaariMchuTakunu, 
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1దిన 23:29 సనిన్ధి రొటెట్ను నైవేదయ్మునకు తగిన సనన్పు పిండిని పులుసులేని భోజయ్ములను 

పెనములో కాలుచ్దానిని పేలుచ్దానిని నానావిధమైన పరిమాణములు గలవాటిని కొలతగలవాటిని 

విచారించుటకును, 
1dina 23:29 sannidhi roTTenu naivaedyamunaku tagina sannapu piMDini 
pulusulaeni bhOjyamulanu penamulO kaalchudaanini paelchudaanini 
naanaavidhamaina parimaaNamulu galavaaTini kolatagalavaaTini 
vichaariMchuTakunu, 
1దిన 23:30 అనుదినము ఉదయ సాయంకాలములయందు యెహోవాను గూరిచ్న సుత్తి పాటలు 

పాడుటకును , విశార్ంతిదినములలోను , అమావాసయ్లలోను పండుగలలోను యెహోవాకు 

దహనబలులను అరిప్ంపవలసిన సమయములనిన్టిలోను, లెకక్కు సరియైనవారు వంతు పర్కారము 

నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని సేవ జరిగించుటకును నియమింపబడిరి. 
1dina 23:30 anudinamu udaya saayaMkaalamulayaMdu yehOvaanu 
goorchina stuti paaTalu paaDuTakunu, viSraaMtidinamulalOnu, 
amaavaasyalalOnu paMDugalalOnu yehOvaaku dahanabalulanu 
arpiMpavalasina samayamulanniTilOnu, lekkaku sariyainavaaru vaMtu 
prakaaramu nityamu yehOvaa sannidhini saeva jarigiMchuTakunu 
niyamiMpabaDiri. 
1దిన 23:31 సమాజపు గుడారమును కాపాడుటయు, పరిశుదధ్సథ్లమును కాపాడుటయు, యెహోవా 

మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను సంతతివారికి సహాయము 

చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను. 
1 d i n a 2 3 : 3 1 s a m a a j a p u g u D a a r a m u n u k a a p a a D u T a y u , 
pariSuddhasthalamunu kaapaaDuTayu, yehOvaa maMdirapu saevatO 
saMbaMdhiMchina panulalO vaari sahOdarulagu aharOnu saMtativaariki 
sahaayamu chaeyuTayu vaariki niyamiMpabaDina paniyaiyuMDenu. 
1దిన 23:32 యెహోవా మందిరపు సేవతో సంబంధించిన పనులలో వారి సహోదరులగు అహరోను 

సంతతివారికి సహాయము చేయుటయు వారికి నియమింపబడిన పనియైయుండెను 

1dina 23:32 yehOvaa maMdirapu saevatO saMbaMdhiMchina panulalO 
vaari sahOdarulagu aharOnu saMtativaariki sahaayamu chaeyuTayu 
vaariki niyamiMpabaDina paniyaiyuMDenu 
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1దిన 24:1 అహరోను సంతతివారికి కలిగిన వంతులేవనగా, అహరోను కుమారులు నాదాబు 

అబీహు ఎలియాజరు ఈతామారు. 
1dina 24:1 aharOnu saMtativaariki kaligina vaMtulaevanagaa, aharOnu 
kumaarulu naadaabu abeehu eliyaajaru eetaamaaru. 
1దిన 24:2 నాదాబును అబీహుయును సంతతిలేకుండ తమ తండిర్కంటె ముందుగా చనిపోయిరి 

గనుక ఎలియాజరును ఈతామారును యాజకతవ్ము జరుపుచువచిచ్రి. 
1dina 24:2 naadaabunu abeehuyunu saMtatilaekuMDa tama taMDrikaMTe 
muMdugaa chanipOyiri ganuka eliyaajarunu eetaamaarunu yaajakatvamu 
jarupuchuvachchiri. 
1దిన 24:3 దావీదు ఎలియాజరు సంతతివారిలో సాదోకును ఈతామారు సంతతివారిలో 

అహీమెలెకును ఏరప్రచి, వారి వారి జనముయొకక్ లెకక్నుబటిట్ పని నియమించెను. 
1dina 24:3 daaveedu eliyaajaru saMtativaarilO saadOkunu eetaamaaru 
saMtativaarilO aheemelekunu aerparachi, vaari vaari janamuyokka 
lekkanubaTTi pani niyamiMchenu. 
1దిన 24:4 వారిని ఏరప్రచుటలో ఈతామారు సంతతివారిలోని పెదద్లకంటె ఎలియాజరు 

సంతతివారిలోని పెదద్లు అధికులుగా కనబడిరి గనుక ఎలియాజరు సంతతివారిలో పదునారుగురు 

తమ పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను, ఈతామారు సంతతివారిలో ఎనిమిదిమంది తమ తమ 

పితరుల యింటివారికి పెదద్లుగాను నియమింపబడిరి. 
1dina 24:4 vaarini aerparachuTalO eetaamaaru saMtativaarilOni 
peddalakaMTe eliyaajaru saMtativaarilOni peddalu adhikulugaa 
kanabaDiri ganuka eliyaajaru saMtativaarilO padunaaruguru tama pitarula 
yiMTivaariki peddalugaanu, eetaamaaru saMtativaarilO enimidimaMdi 
tama tama pitarula yiMTivaariki peddalugaanu niyamiMpabaDiri. 
1దిన 24:5 ఎలియాజరు సంతతిలోని వారును, ఈతామారు సంతతివారిలో కొందరును దేవునికి 

పర్తిషిఠ్తులగు అధికారులై యుండిరి గనుక తాము పరిశుదధ్ సథ్లమునకు అధికారులుగా ఉండుటకై 

చీటుల్వేసి వంతులు పంచుకొనిరి. 
1dina 24:5 eliyaajaru saMtatilOni vaarunu, eetaamaaru saMtativaarilO 
koMdarunu daevuniki pratishThitulagu adhikaarulai yuMDiri ganuka 
taamu pariSuddha sthalamunaku adhikaarulugaa uMDuTakai cheeTluvaesi 
vaMtulu paMchukoniri. 
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1దిన 24:6 లేవీయులలో శాసిత్గానునన్ నెతనేలు కుమారుడగు షెమయా రాజు ఎదుటను, అధిపతుల 

యెదుటను, యాజకుడైన సాదోకు ఎదుటను, అబాయ్తారు కుమారుడైన అహీమెలెకు ఎదుటను, 

యాజకుల యెదుటను, లేవీయుల యెదుటను, పితరుల యిండల్పెదద్లైన వారి యెదుటను వారి పేళుల్ 

దాఖలు చేసెను; ఒకొక్కక్ పాతర్లోనుండి యొక పితరుని యింటి చీటి ఎలియాజరు పేరటను ఇంకొకటి 

ఈతామారు పేరటను తీయబడెను.  
1dina 24:6 laeveeyulalO Saastrigaanunna netanaelu kumaaruDagu 
shemayaa raaju eduTanu, adhipatula yeduTanu, yaajakuDaina saadOku 
eduTanu, abyaataaru kumaaruDaina aheemeleku eduTanu, yaajakula 
yeduTanu, laeveeyula yeduTanu, pitarula yiMDlapeddalaina vaari 
yeduTanu vaari paeLlu daakhalu chaesenu; okkokka paatralOnuMDi yoka 
pitaruni yiMTi cheeTi eliyaajaru paeraTanu iMkokaTi eetaamaaru 
paeraTanu teeyabaDenu.  
1దిన 24:7 మొదటి చీటి యెహోయారీబునకు, రెండవది యెదాయాకు, 
1dina 24:7 modaTi cheeTi yehOyaareebunaku, reMDavadi yedaayaaku, 
1దిన 24:8 మూడవది హారీమునకు, నాలుగవది శెయొరీమునకు, 
1dina 24:8 mooDavadi haareemunaku, naalugavadi Seyoreemunaku, 
1దిన 24:9 అయిదవది మలీక్యాకు, ఆరవది మీయామినుకు, 
1dina 24:9 ayidavadi malkeeyaaku, aaravadi meeyaaminuku, 
1దిన 24:10 ఏడవది హకోక్జునకు, ఎనిమిదవది అబీయాకు, 
1dina 24:10 aeDavadi hakkOjunaku, enimidavadi abeeyaaku, 
1దిన 24:11 తొమిమ్దవది యేషూవకు పదియవది షెకనాయ్కు పదకొండవది ఎలాయ్షీబునకు,  
1dina 24:11 tommidavadi yaeshoovaku padiyavadi shekanyaaku 
padakoMDavadi elyaasheebunaku,  
1దిన 24:12 పండెర్ండవది యాకీమునకు, 
1dina 24:12 paMDreMDavadi yaakeemunaku, 
1దిన 24:13 పదుమూడవది హుపాప్కు, పదునాలుగవది యెషెబాబునకు, 
1dina 24:13 padumooDavadi huppaaku, padunaalugavadi yeshebaabunaku, 
1దిన 24:14 పదునయిదవది బిలాగ్కు, పదునారవది ఇమేమ్రునకు, 
1dina 24:14 padunayidavadi bilgaaku, padunaaravadi immaerunaku, 
1దిన 24:15 పదునేడవది హెజీరునకు, పదునెనిమిదవది హపిప్సేస్సునకు, 

Page  of 153 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1dina 24:15 padunaeDavadi hejeerunaku, padunenimidavadi 
happissaesunaku, 
1దిన 24:16 పందొమిమ్దవది పెతహయాకు ఇరువదియవది యెహెజేక్లునకు, 
1dina 24:16 paMdommidavadi petahayaaku iruvadiyavadi yehejkaelunaku, 
1దిన 24:17 ఇరువది యొకటవది యాకీనునకు, ఇరువది రెండవది గామూలునకు, 
1dina 24:17 iruvadi yokaTavadi yaakeenunaku, iruvadi reMDavadi 
gaamoolunaku, 
1దిన 24:18 ఇరువది మూడవది దెలాయాయ్కు, ఇరువది నాలుగవది మయజాయ్కు పడెను. 
1dina 24:18 iruvadi mooDavadi delaayyaaku, iruvadi naalugavadi 
mayajyaaku paDenu. 
1దిన 24:19 ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా వారి పితరుడగు అహరోనునకు ఆజా ఞ్పించిన కటట్డ 

పర్కారముగా వారు తమ పదధ్తిచొపుప్న యెహోవా మందిరములో పర్వేశించి చేయవలసిన 

సేవాధరమ్ము ఈలాగున ఏరాప్టు ఆయెను. 
1dina 24:19 iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa vaari pitaruDagu 
aharOnunaku aaj~naapiMchina kaTTaDa prakaaramugaa vaaru tama 
paddhatichoppuna yehOvaa maMdiramulO pravaeSiMchi chaeyavalasina 
saevaadharmamu eelaaguna aerpaaTu aayenu. 
1దిన 24:20 శేషించిన లేవీ సంతతివారెవరనగా అమార్ము సంతతిలో షూబాయేలును, షూబాయేలు 

సంతతిలో యెహెదాయ్హును, 
1dina 24:20 SaeshiMchina laevee saMtativaarevaranagaa amraamu 
saMtatilO shoobaayaelunu, shoobaayaelu saMtatilO yehedyaahunu, 
1దిన 24:21 రెహబాయ్ యింటిలో అనగా రెహబాయ్ సంతతిలో పెదద్వాడైన ఇషీష్యాయును, 
1dina 24:21 rehabyaa yiMTilO anagaa rehabyaa saMtatilO peddavaaDaina 
ishsheeyaayunu, 
1దిన 24:22 ఇసాహ్రీయులలో షెలోమోతును, షెలోమోతు సంతతిలో యహతును, 
1dina 24:22 ishaareeyulalO shelOmOtunu, shelOmOtu saMtatilO yahatunu, 
1దిన 24:23 హెబోర్ను సంతతిలో పెదద్వాడైన యెరీయా, రెండవవాడైన అమరాయ్, మూడవవాడైన 

యహజీయేలు, నాలుగవవాడైన యెకెమ్యాములును, 
1 d i n a 2 4 : 2 3 h e b r O n u s a M t a t i l O p e d d a v a a D a i n a y e r e e y a a , 
reMDavavaaDaina amaryaa, mooDavavaaDaina yahajeeyaelu, 
naalugavavaaDaina yekmeyaamulunu, 
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1దిన 24:24 ఉజీజ్యేలు సంతతిలో మీకాయును మీకా సంతతిలో షామీరును, 
1dina 24:24 ujjeeyaelu saMtatilO meekaayunu meekaa saMtatilO 
shaameerunu, 
1దిన 24:25 ఇషీష్యా సంతతిలో జెకరాయ్యును, 
1dina 24:25 ishsheeyaa saMtatilO jekaryaayunu, 
1దిన 24:26 మెరారీ సంతతిలో మహలి, మూషి అనువారును యహజీ యాహు సంతతిలో 

బెనోయును. 
1dina 24:26 meraaree saMtatilO mahali, mooshi anuvaarunu yahajee yaahu 
saMtatilO benOyunu. 
1దిన 24:27 యహజీయాహువలన మెరారికి కలిగిన కుమారులెవరనగా బెనో షోహము జకూక్రు 

ఇబీర్. 
1dina 24:27 yahajeeyaahuvalana meraariki kaligina kumaarulevaranagaa 
benO shOhamu jakkooru ibree. 
1దిన 24:28 మహలికి ఎలియాజరు కలిగెను, వీనికి కుమారులు లేకపోయిరి. 
1dina 24:28 mahaliki eliyaajaru kaligenu, veeniki kumaarulu laekapOyiri. 
1దిన 24:29 కీషు ఇంటివాడు అనగా కీషు కుమారుడు యెరహెమ్యేలు. 
1dina 24:29 keeshu iMTivaaDu anagaa keeshu kumaaruDu yerahmeyaelu. 
1దిన 24:30 మూషి కుమారులు మహలి ఏదెరు యెరీమోతు, వీరు తమ పితరుల యిండల్నుబటిట్ 

లేవీయులు. 
1dina 24:30 mooshi kumaarulu mahali aederu yereemOtu, veeru tama 
pitarula yiMDlanubaTTi laeveeyulu. 
1దిన 24:31 వీరును తమ సహోదరులైన అహరోను సంతతివారు చేసినటుల్ రాజైన దావీదు ఎదుటను 

సాదోకు అహీమెలెకు అను యాజకులలోను లేవీయులలోను పితరుల యిండల్ పెదద్లయెదుటను 

తమలోనుండు పితరుల యింటి పెదద్లకును తమ చినన్ సహోదరులకును చీటుల్ వేసికొనిరి. 
1dina 24:31 veerunu tama sahOdarulaina aharOnu saMtativaaru 
chaesinaTlu raajaina daaveedu eduTanu saadOku aheemeleku anu 
yaajakulalOnu laeveeyulalOnu pitarula yiMDla peddalayeduTanu 
tamalOnuMDu pitarula yiMTi peddalakunu tama chinna sahOdarulakunu 
cheeTlu vaesikoniri. 
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1దిన 25:1 మరియు దావీదును సైనాయ్ధిపతులును ఆసాపు హేమాను యెదూతూను అనువారి 

కుమారులలో కొందరిని సేవనిమితత్మై పర్తేయ్కపరచి, సితారాలను సవ్రమండలములను తాళములను 

వాయించుచు పర్కటించునటుల్గా నియమించిరి ఈ సేవా వృతిత్నిబటిట్ యేరాప్టైన వారి సంఖయ్ 

యెంతయనగా 

1dina 25:1 mariyu daaveedunu sainyaadhipatulunu aasaapu haemaanu 
yedootoonu anuvaari kumaarulalO koMdarini saevanimittamai 
pratyaekaparachi, sitaaraalanu svaramaMDalamulanu taaLamulanu 
vaayiMchuchu prakaTiMchunaTlugaa niyamiMchiri ee saevaa vRttinibaTTi 
yaerpaaTaina vaari saMkhya yeMtayanagaa 

1దిన 25:2 ఆసాపు కుమారులలో రాజాజఞ్ పర్కారముగా పర్కటించుచు, ఆసాపు చేతికిర్ందనుండు 

ఆసాపు కుమారులైన జకూక్రు యోసేపు నెతనాయ్ అషరేయ్లా అనువారు. 
1dina 25:2 aasaapu kumaarulalO raajaaj~na prakaaramugaa 
prakaTiMchuchu, aasaapu chaetikriMdanuMDu aasaapu kumaarulaina 
jakkooru yOsaepu netanyaa asharyaelaa anuvaaru. 
1దిన 25:3 యెదూతూను సంబంధులలో సుత్తి పాటలు పాడుచు యెహోవాను సుత్తించుటకై 

సితారాను వాయించుచు పర్కటించు తమ తండిర్యైన యెదూతూను చేతికిర్ందనుండు యెదూతూను 

కుమారులైన గెదలాయ్ జెరీ యెషయా హషబాయ్ మతిత్తాయ్ అను ఆరుగురు. 
1dina 25:3 yedootoonu saMbaMdhulalO stuti paaTalu paaDuchu 
yehOvaanu stutiMchuTakai sitaaraanu vaayiMchuchu prakaTiMchu tama 
taMDriyaina yedootoonu chaetikriMdanuMDu yedootoonu kumaarulaina 
gedalyaa jeree yeshayaa hashabyaa mattityaa anu aaruguru. 
1దిన 25:4 హేమాను సంబంధులలో హేమాను కుమారులైన బకీక్ యాహు మతత్నాయ్ ఉజీజ్యేలు 

షెబూయేలు యెరీమోతు హననాయ్ హనానీ ఎలీయాయ్తా గిదద్లీత్ రోమమీత్యెజెరు యొషెబ్కాషా మలోల్తి 

హోతీరు మహజీయోతు అనువారు. 
1dina 25:4 haemaanu saMbaMdhulalO haemaanu kumaarulaina bakkee 
yaahu mattanyaa ujjeeyaelu shebooyaelu yereemOtu hananyaa hanaanee 
eleeyyaataa giddaltee rOmamteeyejeru yoshbekaashaa mallOti hOteeru 
mahajeeyOtu anuvaaru. 
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1దిన 25:5 వీరందరును దేవుని వాకుక్విషయములో రాజునకు దీరఘ్దరిశ్యగు హేమానుయొకక్ 

కుమారులు. హేమాను సంతతిని గొపప్చేయుటకై దేవుడు హేమానునకు పదునలుగురు కుమారులను 

ముగుగ్రు కుమారెత్లను అనుగర్హించియుండెను. 
1dina 25:5 veeraMdarunu daevuni vaakkuvishayamulO raajunaku 
deerghadarSiyagu haemaanuyokka kumaarulu. haemaanu saMtatini 
goppachaeyuTakai daevuDu haemaanunaku padunaluguru kumaarulanu 
mugguru kumaartelanu anugrahiMchiyuMDenu. 
1దిన 25:6 వీరందరు ఆసాపునకును యెదూతూనునకును హేమానునకును రాజు చేసియునన్ కటట్డ 

పర్కారము యెహోవా యింటిలో తాళములు సవ్ర మండలములు సితారాలు వాయించుచు గానము 

చేయుచు, తమ తండిర్ చేతికిర్ంద దేవుని మందిరపు సేవ జరిగించుచుండిరి. 
1dina 25:6 veeraMdaru aasaapunakunu yedootoonunakunu 
haemaanunakunu raaju chaesiyunna kaTTaDa prakaaramu yehOvaa 
yiMTilO taaLamulu svara maMDalamulu sitaaraalu vaayiMchuchu 
gaanamu chaeyuchu, tama taMDri chaetikriMda daevuni maMdirapu saeva 
jarigiMchuchuMDiri. 
1దిన 25:7 యెహోవాకు గానము చేయుటలో నేరుప్ పొందిన తమ సహోదరులతో కూడనునన్ 

పర్వీణులైన పాటకుల లెకక్ రెండువందల ఎనుబది యెనిమిది. 
1dina 25:7 yehOvaaku gaanamu chaeyuTalO naerpu poMdina tama 
sahOdarulatO kooDanunna praveeNulaina paaTakula lekka 
reMDuvaMdala enubadi yenimidi. 
1దిన 25:8 తాము చేయు సేవ విషయములో పినన్యని పెదద్యని గురువని శిషుయ్డని భేదము 

లేకుండ వంతులకొరకై చీటుల్ వేసిరి. 
1dina 25:8 taamu chaeyu saeva vishayamulO pinnayani peddayani guruvani 
SishyuDani bhaedamu laekuMDa vaMtulakorakai cheeTlu vaesiri. 
1దిన 25:9 మొదటి చీటి ఆసాపు వంశమందునన్ యోసేపు పేరట పడెను, రెండవది గెదలాయ్ పేరట 

పడెను, వీడును వీని సహోదరులును కుమారులును పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:9 modaTi cheeTi aasaapu vaMSamaMdunna yOsaepu paeraTa 
paDenu, reMDavadi gedalyaa paeraTa paDenu, veeDunu veeni 
sahOdarulunu kumaarulunu paMDreMDuguru. 
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1దిన 25:10 మూడవది జకూక్రు పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:10 mooDavadi jakkooru paeraTa paDenu, veeDunu veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:11 నాలుగవది యిజీర్ పేరట పడెను, వీడును వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:11 naalugavadi yijree paeraTa paDenu, veeDunu veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:12 అయిదవది నెతనాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:12 ayidavadi netanyaa paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:13 ఆరవది బకీక్యాహు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:13 aaravadi bakkeeyaahu paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:14 ఏడవది యెషరేయ్లా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:14 aeDavadi yesharyaelaa paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:15 ఎనిమిదవది యెషయా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:15 enimidavadi yeshayaa paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:16 తొమిమ్దవది మతత్నాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:16 tommidavadi mattanyaa paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:17 పదియవది షిమీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:17 padiyavadi shimee paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
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1దిన 25:18 పదకొండవది అజరేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:18 padakoMDavadi ajaraelu paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:19 పండెర్ండవది హషబాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:19 paMDreMDavadi hashabyaa paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:20 పదుమూడవది షూబాయేలు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:20 padumooDavadi shoobaayaelu paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:21 పదునాలుగవది మతిత్తాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:21 padunaalugavadi mattityaa paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:22 పదునయిదవది యెరేమోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:22 padunayidavadi yeraemOtu paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:23 పదునారవది హననాయ్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:23 padunaaravadi hananyaa paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:24 పదునేడవది యొషెబ్కాషా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:24 padunaeDavadi yoshbekaashaa paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 

Page  of 160 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1దిన 25:25 పదునెనిమిదవది హనానీ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:25 padunenimidavadi hanaanee paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:26 పందొమిమ్దవది మలోల్తి పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:26 paMdommidavadi mallOti paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:27 ఇరువదియవది ఎలీయాయ్తా పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:27 iruvadiyavadi eleeyyaataa paeraTa paDenu, veeni kumaarulunu 
sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:28 ఇరువది యొకటవది హోతీరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:28 iruvadi yokaTavadi hOteeru paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:29 ఇరువది రెండవది గిదద్లీత్ పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:29 iruvadi reMDavadi giddaltee paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:30 ఇరువది మూడవది మహజీయోతు పేరట పడెను, వీని కుమారులును సహోదరులును 

పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:30 iruvadi mooDavadi mahajeeyOtu paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
1దిన 25:31 ఇరువది నాలుగవది రోమమీత్యెజెరు పేరట పడెను, వీని కుమారులును 

సహోదరులును పండెర్ండుగురు. 
1dina 25:31 iruvadi naalugavadi rOmamteeyejeru paeraTa paDenu, veeni 
kumaarulunu sahOdarulunu paMDreMDuguru. 
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1దిన 26:1 దావ్రపాలకుల విభాగమును గూరిచ్నది. ఆసాపు కుమారులలో కోరే కుమారుడైన 

మెషెలెమాయ్ కోరహు సంతతివాడు. 
1dina 26:1 dvaarapaalakula vibhaagamunu goorchinadi. aasaapu 
kumaarulalO kOrae kumaaruDaina meshelemyaa kOrahu saMtativaaDu. 
1దిన 26:2 మెషెలెమాయ్ కుమారులు ఎవరనగా జెకరాయ్ జేయ్షుఠ్డు, యెదీయవేలు రెండవవాడు, జెబదాయ్ 

మూడవవాడు, యతీన్యేలు నాలగ్వవాడు, 
1dina 26:2 meshelemyaa kumaarulu evaranagaa jekaryaa jyaeshThuDu, 
yedeeyavaelu reMDavavaaDu, jebadyaa mooDavavaaDu, yatneeyaelu 
naalgavavaaDu, 
1దిన 26:3 ఏలాము అయిదవవాడు, యెహోహనాను ఆరవవాడు, ఎలోయ్యేనై యేడవవాడు. 
1dina 26:3 aelaamu ayidavavaaDu, yehOhanaanu aaravavaaDu, elyOyaenai 
yaeDavavaaDu. 
1దిన 26:4 దేవుడు ఓబేదెదోమును ఆశీరవ్దించి అతనికి కుమారులను దయచేసెను; వారెవరనగా 

షెమయా జేయ్షుఠ్డు, యెహోజాబాదు రెండవవాడు, యోవాహు మూడవవాడు, శాకారు నాలగ్వవాడు, 

నెతనేలు అయిదవవాడు, 
1dina 26:4 daevuDu ObaededOmunu aaSeervadiMchi ataniki kumaarulanu 
dayachaesenu; vaarevaranagaa shemayaa jyaeshThuDu, yehOjaabaadu 
reMDavavaaDu, yOvaahu mooDavavaaDu, Saakaaru naalgavavaaDu, 
netanaelu ayidavavaaDu, 
1దిన 26:5 అమీమ్యేలు ఆరవవాడు, ఇశాశ్ఖారు ఏడవవాడు, పెయులెల్తై యెనిమిదవవాడు. 
1dina 26:5 ammeeyaelu aaravavaaDu, iSSaakhaaru aeDavavaaDu, 
peyulletai yenimidavavaaDu. 
1దిన 26:6 వాని కుమారుడైన షెమయాకు కుమారులు పుటిట్రి; వారు పరాకర్మశాలులైయుండి తమ 

తండిర్ యింటివారికి పెదద్లైరి. 
1dina 26:6 vaani kumaaruDaina shemayaaku kumaarulu puTTiri; vaaru 
paraakramaSaalulaiyuMDi tama taMDri yiMTivaariki peddalairi. 
1దిన 26:7 షెమయా కుమారులు ఒతిన్ రెఫాయేలు ఓబేదు ఎలాజ్బాదు బలాఢుయ్లైన అతని 

సహోదరులు ఎలీహు సెమకాయ్. 
1dina 26:7 shemayaa kumaarulu otni rephaayaelu Obaedu eljaabaadu 
balaaDhyulaina atani sahOdarulu eleehu semakyaa. 
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1దిన 26:8 ఓబేదెదోము కుమారులైన వీరును వీరి కుమారులును వీరి సహోదరులును అరువది 

యిదద్రు, వారు తమ పనిచేయుటలో మంచి గటిట్వారు. 
1dina 26:8 ObaededOmu kumaarulaina veerunu veeri kumaarulunu veeri 
sahOdarulunu aruvadi yiddaru, vaaru tama panichaeyuTalO maMchi 
gaTTivaaru. 
1దిన 26:9 మెషెలెమాయ్కు కలిగిన కుమారులును సహోదరులును పరాకర్మశాలులు, వీరు 

పదునెనిమిదిమంది. 
1dina 26:9 meshelemyaaku kaligina kumaarulunu sahOdarulunu 
paraakramaSaalulu, veeru padunenimidimaMdi. 
1దిన 26:10 మెరారీయులలో హోసా అనువానికి కలిగిన కుమారులు ఎవరనగా జేయ్షుఠ్డగు షిమీ; 

వీడు జేయ్షుఠ్డు కాకపోయినను వాని తండిర్ వాని జేయ్షఠ్భాగసు థ్నిగా చేసెను, 
1dina 26:10 meraareeyulalO hOsaa anuvaaniki kaligina kumaarulu 
evaranagaa jyaeshThuDagu shimee; veeDu jyaeshThuDu kaakapOyinanu 
vaani taMDri vaani jyaeshThabhaagasthunigaa chaesenu, 
1దిన 26:11 రెండవవాడగు హిలీక్యా, మూడవవాడగు టెబలాయ్హు, నాలగ్వవాడగు జెకరాయ్, హోసా 

కుమారులును సహోదరులును అందరు కలిసి పదుముగుగ్రు. 
1dina 26:11 reMDavavaaDagu hilkeeyaa, mooDavavaaDagu Tebalyaahu, 
naalgavavaaDagu jekaryaa, hOsaa kumaarulunu sahOdarulunu aMdaru 
kalisi padumugguru. 
1దిన 26:12 ఈలాగున ఏరాప్టైన తరగతులనుబటిట్ యెహోవా మందిరములో వంతుల పర్కారముగా 

తమ సహోదరులు చేయునటుల్ సేవ చేయుటకు ఈ దావ్రపాలకులు, అనగా వారిలోని పెదద్లు 

జవాబుదారులుగా నియమింపబడిరి. 
1dina 26:12 eelaaguna aerpaaTaina taragatulanubaTTi yehOvaa 
maMdiramulO vaMtula prakaaramugaa tama sahOdarulu chaeyunaTlu 
saeva chaeyuTaku ee dvaarapaalakulu, anagaa vaarilOni peddalu 
javaabudaarulugaa niyamiMpabaDiri. 
1దిన 26:13 చినన్లకేమి పెదద్లకేమి పితరుల యింటి వరుసనుబటిట్ యొకొక్కక్ దావ్రము నొదద్ 

కావలియుండుటకై వారు చీటుల్ వేసిరి. 
1dina 26:13 chinnalakaemi peddalakaemi pitarula yiMTi varusanubaTTi 
yokkokka dvaaramu nodda kaavaliyuMDuTakai vaaru cheeTlu vaesiri. 
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1దిన 26:14 తూరుప్తటుట్ కావలి షెలెమాయ్కు పడెను, వివేకముగల ఆలోచనకరత్యైన అతని 

కుమారుడగు జెకరాయ్కు చీటి వేయగా, ఉతత్రపుతటుట్ కావలి వానికి పడెను, 
1dina 26:14 toorputaTTu kaavali shelemyaaku paDenu, vivaekamugala 
aalOchanakartayaina atani kumaaruDagu jekaryaaku cheeTi vaeyagaa, 
uttaraputaTTu kaavali vaaniki paDenu, 
1దిన 26:15 ఓబేదెదోమునకు దకిష్ణపువైపు కావలియు అతని కుమారులకు అసుపీప్మను 

ఇంటికావలియు పడెను. 
1dina 26:15 ObaededOmunaku dakshiNapuvaipu kaavaliyu atani 
kumaarulaku asuppeemanu iMTikaavaliyu paDenu. 
1దిన 26:16 షుపీప్మునకును హోసాకును పడమటితటుట్న నునన్ షలెల్కెతు గుమమ్మునకు ఎకుక్ 

రాజమారగ్మును కాచుటకు చీటి పడెను. 
1dina 26:16 shuppeemunakunu hOsaakunu paDamaTitaTTuna nunna 
shalleketu gummamunaku ekku raajamaargamunu kaachuTaku cheeTi 
paDenu. 
1దిన 26:17 తూరుప్న లేవీయులైన ఆరుగురును, ఉతత్రమున దినమునకు నలుగురును, దకిష్ణమున 

దినమునకు నలుగురును, అసుపీప్ము నొదద్ ఇదద్రిదద్రును, 
1dina 26:17 toorpuna laeveeyulaina aarugurunu, uttaramuna dinamunaku 
nalugurunu, dakshiNamuna dinamunaku nalugurunu, asuppeemu nodda 
iddariddarunu, 
1దిన 26:18 బయట దావ్రమునొదద్ను పడమరగా ఎకిక్పోవు రాజమారగ్ము నొదద్ను నలుగురును, 

వెలుపటి తోర్వయందు ఇదద్రును ఏరాప్టైరి. 
1dina 26:18 bayaTa dvaaramunoddanu paDamaragaa ekkipOvu 
raajamaargamu noddanu nalugurunu, velupaTi trOvayaMdu iddarunu 
aerpaaTairi. 
1దిన 26:19 కోరే సంతతివారిలోను మెరారీయులలోను దావ్రము కనిపెటుట్వారికి ఈలాగు 

వంతులాయెను. 
1dina 26:19 kOrae saMtativaarilOnu meraareeyulalOnu dvaaramu 
kanipeTTuvaariki eelaagu vaMtulaayenu. 
1దిన 26:20 కడకు లేవీయులలో అహీయా అనువాడు దేవుని మందిరపు బొకక్సమును 

పర్తిషిఠ్తములగు వసుత్వుల బొకక్సములను కాచువాడుగా నియమింపబడెను. 
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1dina 26:20 kaDaku laeveeyulalO aheeyaa anuvaaDu daevuni maMdirapu 
bokkasamunu pratishThitamulagu vastuvula bokkasamulanu 
kaachuvaaDugaa niyamiMpabaDenu. 
1దిన 26:21 లదాద్ను కుమారులను గూరిచ్నది గెరోష్నీయుడైన లదాద్ను కుమారులు, అనగా 

గెరోష్నీయులై తమ పితరుల యిండల్కు పెదద్లైయునన్వారిని గూరిచ్నది. 
1dina 26:21 laddaanu kumaarulanu goorchinadi gershOneeyuDaina 
laddaanu kumaarulu, anagaa gershOneeyulai tama pitarula yiMDlaku 
peddalaiyunnavaarini goorchinadi. 
1దిన 26:22 యెహీయేలీ కుమారులైన జేతామును వాని సహోదరుడైన యోవేలును యెహోవా 

మందిరపు బొకక్సములకు కావలి కాయువారు. 
1dina 26:22 yeheeyaelee kumaarulaina jaetaamunu vaani sahOdaruDaina 
yOvaelunu yehOvaa maMdirapu bokkasamulaku kaavali kaayuvaaru. 
1దిన 26:23 అమార్మీయులు ఇసాహ్రీయులు హెబోర్నీయులు ఉజీజ్యేలీయులు అనువారిని గూరిచ్నది. 
1dina 26:23 amraameeyulu ishaareeyulu hebrOneeyulu ujjeeyaeleeyulu 
anuvaarini goorchinadi. 
1దిన 26:24 మోషే కుమారుడైన గెరోష్మునకు పుటిట్న షెబూయేలు బొకక్సముమీద పర్ధానిగా 

నియమింపబడెను. 
1dina 26:24 mOshae kumaaruDaina gershOmunaku puTTina shebooyaelu 
bokkasamumeeda pradhaanigaa niyamiMpabaDenu. 
1దిన 26:25 ఎలీయెజెరు సంతతివారగు షెబూయేలు సహోదరులు ఎవరనగా వాని కుమారుడైన 

రెహబాయ్, రెహబాయ్ కుమారుడైన యెషయా, యెషయా కుమారుడైన యెహోరాము, యెహోరాము 

కుమారుడైన జిఖీర్, జిఖీర్ కుమారుడైన షెలోమీతు. 
1dina 26:25 eleeyejeru saMtativaaragu shebooyaelu sahOdarulu evaranagaa 
vaani kumaaruDaina rehabyaa, rehabyaa kumaaruDaina yeshayaa, 
yeshayaa kumaaruDaina yehOraamu, yehOraamu kumaaruDaina jikhree, 
jikhree kumaaruDaina shelOmeetu. 
1దిన 26:26 యెహోవా మందిరము ఘనముగా కటిట్ంచుటకై రాజైన దావీదును పితరుల 

యింటిపెదద్లును సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును సైనాయ్ధిపతులును  
1dina 26:26 yehOvaa maMdiramu ghanamugaa kaTTiMchuTakai raajaina 
daaveedunu pi tarula y iMTipeddalunu sahasraadhipatulunu 
Sataadhipatulunu sainyaadhipatulunu  
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1దిన 26:27 యుదధ్ములలో పటుట్కొని పర్తిషిఠ్ంచిన కొలల్సొముమ్ ఉనన్ బొకక్సములకు షెలోమీతును 

వాని సహోదరులును కావలి కాయువారైరి. 
1dina 26:27 yuddhamulalO paTTukoni pratishThiMchina kollasommu 
unna bokkasamulaku shelOmeetunu vaani sahOdarulunu kaavali 
kaayuvaarairi. 
1దిన 26:28 దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలును కీషు కుమారుడైన సౌలును నేరు కుమారుడైన అబేన్రును 

సెరూయా కుమారుడైన యోవాబును పర్తిషిఠ్ంచిన సొమమ్ంతయు షెలోమీతు చేతికిర్ందను వాని 

సహోదరుల చేతికిర్ందను ఉంచబడెను. 
1dina 26:28 deerghadarSi samooyaelunu keeshu kumaaruDaina saulunu 
naeru kumaaruDaina abnaerunu serooyaa kumaaruDaina yOvaabunu 
pratishThiMchina sommaMtayu shelOmeetu chaetikriMdanu vaani 
sahOdarula chaetikriMdanu uMchabaDenu. 
1దిన 26:29 ఇసాహ్రీయులను గూరిచ్నది వారిలో కెననాయ్యును వాని కుమారులును బయటిపని 

జరిగించుటకై ఇశార్యేలీయులకు లేఖికులుగాను నాయ్యాధిపతులుగాను నియమింపబడిరి. 
1dina 26:29 ishaareeyulanu goorchinadi vaarilO kenanyaayunu vaani 
kumaarulunu bayaTipani jarigiMchuTakai iSraayaeleeyulaku 
laekhikulugaanu nyaayaadhipatulugaanu niyamiMpabaDiri. 
1దిన 26 :30 హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది . హషబాయ్యును వాని సహోదరులును 

పరాకర్మశాలులును వేయినిన్ యేడువందల సంఖయ్ గలవారు , వీరు యొరాద్ను ఈవల 

పడమటివైపుననుండు ఇశార్యేలీయుల మీద యెహోవా సేవనుగూరిచ్న వాటనిన్టి విషయములోను 

రాజు నియమించిన పని విషయములోను పైవిచారణకరత్లుగా నియమింపబడిరి. 
1dina 26:30 hebrOneeyulanu goorchinadi. hashabyaayunu vaani 
sahOdarulunu paraakramaSaalulunu vaeyinni yaeDuvaMdala saMkhya 
galavaaru, veeru yordaanu eevala paDamaTivaipunanuMDu 
iSraayaeleeyula meeda yehOvaa saevanugoorchina vaaTanniTi 
v i s h a y a m u l O n u r a a j u n i y a m i M c h i n a p a n i v i s h a y a m u l O n u 
paivichaaraNakartalugaa niyamiMpabaDiri. 
1దిన 26:31 హెబోర్నీయులను గూరిచ్నది. హెబోర్నీయుల పితరుల యింటిపెదద్లందరికి యెరీయా 

పెదద్యాయెను. దావీదు ఏలుబడిలో నలువదియవ సంవతస్రమున వారి సంగతి విచారింపగా వారిలో 

గిలాదు దేశములోని యాజేరునందునన్ వారు పరాకర్మశాలులుగా కనబడిరి. 
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1dina 26:31 hebrOneeyulanu goorchinadi. hebrOneeyula pitarula 
yiMTipeddalaMdariki yereeyaa peddayaayenu. daaveedu aelubaDilO 
naluvadiyava saMvatsaramuna vaari saMgati vichaariMpagaa vaarilO 
gilaadu daeSamulOni yaajaerunaMdunna vaaru paraakramaSaalulugaa 
kanabaDiri. 
1దిన 26:32 పరాకర్మశాలులగు వాని సహోదరులు రెండువేల ఏడువందలమంది యింటిపెదద్లుగా 

కనబడిరి, దావీదు రాజు దేవుని సంబంధమైన కారయ్ముల విషయములోను రాజకారయ్ముల 

విషయములోను రూబేనీయుల మీదను గాదీయులమీదను మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారిమీదను వారిని 

నియమించెను. 
1dina 26:32 paraakramaSaalulagu vaani sahOdarulu reMDuvaela 
aeDuvaMdalamaMdi yiMTipeddalugaa kanabaDiri, daaveedu raaju daevuni 
saMbaMdhamaina kaaryamula vishayamulOnu raajakaaryamula 
vishayamulOnu roobaeneeyula meedanu gaadeeyulameedanu manashshae 
ardhagOtrapu vaarimeedanu vaarini niyamiMchenu. 

Page  of 168 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

 

1 dinavRttaaMtamulu 

adhyaayamu 27	
English Transliteration Parallel Bible 

 

www.BibleNestam.com 
www.TeluguBibleStudy.com 

Page  of 169 190



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com 1 dinavRttaaMtamulu

1దిన 27:1 జనసంఖయ్నుబటిట్ ఇశార్యేలీయుల పితరుల యింటిపెదద్లు సహసార్ధిపతులు 

శతాధిపతులు అనువారి లెకక్ను గూరిచ్నది, అనగా ఏరాప్టైన వంతుల విషయములో ఏటేట 

నెలవంతున రాజునకు సేవచేసినవారిని గూరిచ్నది. వీరి సంఖయ్ యిరువది నాలుగు వేలు. 
1dina 27:1 janasaMkhyanubaTTi iSraayaeleeyula pitarula yiMTipeddalu 
sahasraadhipatulu Sataadhipatulu anuvaari lekkanu goorchinadi, anagaa 
aerpaaTaina vaMtula vishayamulO aeTaeTa nelavaMtuna raajunaku 
saevachaesinavaarini goorchinadi. veeri saMkhya yiruvadi naalugu vaelu. 
1దిన 27:2 మొదటి నెలను మొదటి భాగముమీద జబీద్యేలు కుమారుడైన యాషాబాము అధిపతిగా 

ఉండెను; వాని భాగములో ఇరువది నాలుగు వేలమంది యుండిరి. 
1dina 27:2 modaTi nelanu modaTi bhaagamumeeda jabdeeyaelu 
kumaaruDaina yaashaabaamu adhipatigaa uMDenu; vaani bhaagamulO 
iruvadi naalugu vaelamaMdi yuMDiri. 
1దిన 27:3 పెరెజు సంతతి వారిలో ఒకడు మొదటి నెల సైనాయ్ధిపతులకందరికి అధిపతిగా ఉండెను. 
1 d i n a 2 7 : 3 p e r e j u s a M t a t i v a a r i l O o k a D u m o d a T i n e l a 
sainyaadhipatulakaMdariki adhipatigaa uMDenu. 
1దిన 27:4 రెండవ నెల వంతు అహోహీయుడైన దోదైదియు అతని భాగపువారిదియు ఆయెను; అతని 

భాగమందు మికోల్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:4 reMDava nela vaMtu ahOheeyuDaina dOdaidiyu atani 
bhaagapuvaaridiyu aayenu; atani bhaagamaMdu miklOtu adhipatigaa 
uMDenu; atani bhaagamulO chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:5 మూడవ నెలను యెహోయాదా కుమారుడును సభాముఖుయ్డునగు బెనాయా అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1 d i n a 2 7 : 5 m o o D a v a n e l a n u y e h O y a a d a a k u m a a r u D u n u 
sabhaamukhyuDunagu benaayaa adhipatigaa uMDenu; atani bhaagamulO 
chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:6 ఈ బెనాయా ఆ ముపప్దిమంది పరాకర్మశాలులలో ఒకడై ఆ ముపప్దిమందికి 

అధిపతియై యుండెను; అతని భాగమందు అతని కుమారుడైన అమీమ్జాబాదు ఉండెను. 
1dina 27:6 ee benaayaa aa muppadimaMdi paraakramaSaalulalO okaDai aa 
muppadimaMdiki adhipatiyai yuMDenu; atani bhaagamaMdu atani 
kumaaruDaina ammeejaabaadu uMDenu. 
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1దిన 27:7 నాలుగవ నెలను యోవాబు సహోదరుడైన అశాహేలు నాలుగవ అధిపతిగా ఉండెను; 

అతని కుమారుడైన జెబదాయ్ అతని తరువాత అధిపతియాయెను, అతని భాగములో చేరినవారు 

ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:7 naalugava nelanu yOvaabu sahOdaruDaina aSaahaelu naalugava 
adhipatigaa uMDenu; atani kumaaruDaina jebadyaa atani taruvaata 
adhipatiyaayenu, atani bhaagamulO chaerinavaaru iruvadi naalugu 
vaelamaMdi. 
1దిన 27:8 అయిదవ నెలను ఇశార్హేతీయుడైన షవుూహ్తు అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో 

చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:8 ayidava nelanu iSraahaeteeyuDaina shavhuootu adhipatigaa 
uMDenu; atani bhaagamulO chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:9 ఆరవ నెలను తెకోవీయుడైన ఇకెక్షునకు పుటిట్న ఈరా అధిపతిగా ఉండెను; అతని 

భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:9 aarava nelanu tekOveeyuDaina ikkeshunaku puTTina eeraa 
adhipatigaa uMDenu; atani bhaagamulO chaerinavaaru iruvadi naalugu 
vaelamaMdi. 
1దిన 27:10 ఏడవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పెలోనీయుడునైన హేలెసుస్ అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1 d i n a 2 7 : 1 0 a e D a v a n e l a n u e p h r a a y i m u s a M t a t i v a a D u n u 
pelOneeyuDunaina haelessu adhipatigaa uMDenu; atani bhaagamulO 
chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:11 ఎనిమిదవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును హుషాతీయుడునైన సిబెబ్కై అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:11 enimidava nelanu jeraheeyula saMbaMdhuDunu 
hushaateeyuDunaina sibbekai adhipatigaa uMDenu; atani bhaagamulO 
chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:12 తొమిమ్దవ నెలను బెనాయ్మీనీయుల సంబంధుడును అనాతోతీయుడునైన అబీయెజెరు 

అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:12 tommidava nelanu benyaameeneeyula saMbaMdhuDunu 
anaatOteeyuDunaina abeeyejeru adhipatigaa uMDenu, atani bhaagamulO 
chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
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1దిన 27:13 పదియవ నెలను జెరహీయుల సంబంధుడును నెటోపాతీయుడునైన మహరై అధిపతిగా 

ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:13 padiyava nelanu jeraheeyula saMbaMdhuDunu 
neTOpaateeyuDunaina maharai adhipatigaa uMDenu; atani bhaagamulO 
chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:14 పదకొండవ నెలను ఎఫార్యిము సంతతివాడును పిరాతోనీయుడునైన బెనాయా 

అధిపతిగా ఉండెను, అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:14 padakoMDava nelanu ephraayimu saMtativaaDunu 
piraatOneeyuDunaina benaayaa adhipatigaa uMDenu, atani bhaagamulO 
chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:15 పండెర్ండవ నెలను ఒతీన్యేలు సంబంధుడును నెటోపాతీయుడునైన హెలద్యి 

అధిపతిగా ఉండెను; అతని భాగములో చేరినవారు ఇరువది నాలుగు వేలమంది. 
1dina 27:15 paMDreMDava nelanu otneeyaelu saMbaMdhuDunu 
neTOpaateeyuDunaina heldayi adhipatigaa uMDenu; atani bhaagamulO 
chaerinavaaru iruvadi naalugu vaelamaMdi. 
1దిన 27:16 మరియు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములమీద నునన్వారి వివరమేదనగా, జిఖీర్ కుమారుడైన 

ఎలీయెజెరు రూబేనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మయకా కుమారుడైన షెపటయ్ షిమోయ్నీయులకు 

అధిపతిగా ఉండెను, 
1dina 27:16 mariyu iSraayaeleeyula gOtramulameeda nunnavaari 
vivaramaedanagaa, jikhree kumaaruDaina eleeyejeru roobaeneeyulaku 
adhipatigaa uMDenu, mayakaa kumaaruDaina shepaTya shimyOneeyulaku 
adhipatigaa uMDenu, 
1దిన 27:17 కెమూయేలు కుమారుడైన హషబాయ్ లేవీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, సాదోకు 

ఆహరోనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను. 
1dina 27:17 kemooyaelu kumaaruDaina hashabyaa laeveeyulaku 
adhipatigaa uMDenu, saadOku aaharOneeyulaku adhipatigaa uMDenu. 
1దిన 27:18 దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు యూదావారికి అధిపతిగా ఉండెను, 

మిఖాయేలు కుమారుడైన ఒమీ ఇశాశ్ఖారీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 
1dina 27:18 daaveedu sahOdarulalO eleehu anu okaDu yoodaavaariki 
a d h i p a t i g a a u M D e n u , m i k h a a y a e l u k u m a a r u D a i n a o m e e 
iSSaakhaareeyulaku adhipatigaa uMDenu, 
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1దిన 27:19 ఓబదాయ్ కుమారుడైన ఇషమ్యా జెబూలూనీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, అజీర్యేలు 

కుమారుడైన యెరీమోతు నఫాత్లీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, 
1dina 27:19 Obadyaa kumaaruDaina ishmayaa jeboolooneeyulaku 
adhipat igaa uMDenu, a jreeyaelu kumaaruDaina yereemOtu 
naphtaaleeyulaku adhipatigaa uMDenu, 
1దిన 27:20 అజజాయ్హు కుమారుడైన హోషేయ ఎఫార్యిమీయులకు అధిపతిగా ఉండెను, మనషేష్ 

అరధ్గోతర్పువారికి పెదాయా కుమారుడైన యోవేలు అధిపతిగా ఉండెను, 
1dina 27:20 ajajyaahu kumaaruDaina hOshaeya ephraayimeeyulaku 
adhipatigaa uMDenu, manashshae ardhagOtrapuvaariki pedaayaa 
kumaaruDaina yOvaelu adhipatigaa uMDenu, 
1దిన 27:21 గిలాదులోనునన్ మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారికి జెకరాయ్ కుమారుడైన ఇదోద్ అధిపతిగా 

ఉండెను, బెనాయ్మీనీయులకు అబేన్రు కుమారుడైన యహశీయేలు అధిపతిగా ఉండెను, 
1dina 27:21 gilaadulOnunna manashshae ardhagOtrapuvaariki jekaryaa 
kumaaruDaina iddO adhipatigaa uMDenu, benyaameeneeyulaku abnaeru 
kumaaruDaina yahaSeeyaelu adhipatigaa uMDenu, 
1దిన 27:22 దానీయులకు యెరోహాము కుమారుడైన అజరేలు అధిపతిగా ఉండెను. వీరు ఇశార్యేలు 

గోతర్ములకు అధిపతులు. 
1dina 27:22 daaneeyulaku yerOhaamu kumaaruDaina ajaraelu adhipatigaa 
uMDenu. veeru iSraayaelu gOtramulaku adhipatulu. 
1దిన 27:23 ఇశార్యేలీయులను ఆకాశ నక్షతర్ములంతమందిగా చేయుదునని యెహోవా 

సెలవిచిచ్యుండెను గనుక ఇరువదియేండుల్ మొదలుకొని అంతకు తకుక్వ వయసుస్ గలవారిని దావీదు 

జనసంఖయ్యందు చేరచ్లేదు. 
1dina 27:23 iSraayaeleeyulanu aakaaSa nakshatramulaMtamaMdigaa 
chaeyudunani yehOvaa selavichchiyuMDenu ganuka iruvadiyaeMDlu 
modalukoni aMtaku takkuva vayassu galavaarini daaveedu 
janasaMkhyayaMdu chaerchalaedu. 
1దిన 27:24 జనసంఖయ్ చేయు విషయమున ఇశార్యేలీయులమీదికి కోపము వచిచ్నందున సెరూయా 

కుమారుడైన యోవాబు దాని చేయనారంభించెనే గాని దాని ముగింపకపోయెను; కాబటిట్ జనసంఖయ్ 

మొతత్ము దావీదు రాజు వృతాత్ంత గర్ంథములలో చేరచ్బడలేదు. 
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1dina 27:24 janasaMkhya chaeyu vishayamuna iSraayaeleeyulameediki 
kOpamu vachchinaMduna serooyaa kumaaruDaina yOvaabu daani 
chaeyanaaraMbhiMchenae gaani daani mugiMpakapOyenu; kaabaTTi 
janasaMkhya mottamu daaveedu raaju vRttaaMta graMthamulalO 
chaerchabaDalaedu. 
1దిన 27:25 రాజు బొకక్సములమీద అదీయేలు కుమారుడైన అజామ్వెతు నియమింపబడెను; అయితే 

పొలములలోను పటట్ణములలోను గార్మములలోను దురగ్ములలోను ఉండు ఆసిత్మీద ఉజిజ్యా 

కుమారుడైన యెహోనాతాను నియమింపబడెను. 
1dina 27:25 raaju bokkasamulameeda adeeyaelu kumaaruDaina ajmaavetu 
niyamiMpabaDenu; ayitae polamulalOnu paTTaNamulalOnu 
graamamulalOnu durgamulalOnu uMDu aastimeeda ujjiyaa kumaaruDaina 
yehOnaataanu niyamiMpabaDenu. 
1దిన 27:26 పొలములో పనిచేయువారిమీదను, భూమిదునున్ వారిమీదను కెలూబు కుమారుడైన 

ఎజీర్ నియమింపబడెను. 
1dina 27:26 polamulO panichaeyuvaarimeedanu, bhoomidunnu 
vaarimeedanu keloobu kumaaruDaina ejree niyamiMpabaDenu. 
1దిన 27:27 దార్క్షతోటలమీద రామాతీయుడైన షిమీయు, దార్క్షతోటల ఆదాయమైన దార్కాష్రసము 

నిలువచేయు కొటల్మీద షిషీమ్యుడైన జబిద్యు నియమింపబడిరి. 
1dina 27:27 draakshatOTalameeda raamaateeyuDaina shimeeyu, 
draakshatOTala aadaayamaina draakshaarasamu niluvachaeyu 
koTlameeda shishmeeyuDaina jabdiyu niyamiMpabaDiri. 
1దిన 27:28 షెఫేలా పర్దేశముననుండు ఒలీవ చెటల్మీదను మేడిచెటల్మీదను గెదేరీయుడైన బయల  

హనాను నియమింపబడెను; నూనె కొటల్మీద యోవాషు నియమింపబడెను. 
1dina 27:28 shephaelaa pradaeSamunanuMDu oleeva cheTlameedanu 
m a e D i c h e T l a m e e d a n u g e d a e r e e y u D a i n a b a y a l ^ h a n a a n u 
niyamiMpabaDenu; noone koTlameeda yOvaashu niyamiMpabaDenu. 
1దిన 27:29 షారోనులో మేయు పశువులమీద షారోనీయుడైన షిటర్యియు, లోయలలోని 

పశువులమీద అదల్యి కుమారుడైన షాపాతును నియమింపబడిరి. 
1dina 27:29 shaarOnulO maeyu paSuvulameeda shaarOneeyuDaina 
shiTrayiyu, lOyalalOni paSuvulameeda adlayi kumaaruDaina shaapaatunu 
niyamiMpabaDiri. 
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1దిన 27:30 ఒంటెలమీద ఇషామ్యేలీయుడైన ఓబీలును, గాడిదలమీద మేరోనోతీయుడైన 

యెహెదాయ్హును నియమింపబడిరి. 
1dina 27:30 oMTelameeda ishmaayaeleeyuDaina Obeelunu, 
gaaDidalameeda maerOnOteeyuDaina yehedyaahunu niyamiMpabaDiri. 
1దిన 27:31 గొఱఱ్లమీద హగీర్యుడైన యాజీజు నియమింపబడెను. వీరందరు దావీదు రాజుకునన్ 

ఆసిత్మీద నియమింపబడిన యధిపతులు. 
1dina 27:31 go~r~ralameeda hagreeyuDaina yaajeeju niyamiMpabaDenu. 
veeraMdaru daaveedu raajukunna aastimeeda niyamiMpabaDina 
yadhipatulu. 
1దిన 27:32 దావీదు పినతండిర్యైన యోనాతాను వివేకముగల ఆలోచనకరత్యై యుండెను గనుక 

అతడు శాసిత్గా నియమింపబడెను, హకోమ్నీ కుమారుడైన యెహీయేలు రాజు కుమారులయొదద్ 

ఉండుటకు నియమింపబడెను. 
1dina 27:32 daaveedu pinataMDriyaina yOnaataanu vivaekamugala 
aalOchanakartayai yuMDenu ganuka ataDu Saastrigaa niyamiMpabaDenu, 
hakmOnee kumaaruDaina yeheeyaelu raaju kumaarulayodda uMDuTaku 
niyamiMpabaDenu. 
1దిన 27:33 అహీతోపెలు రాజునకు మంతిర్, అరీక్యుడైన హూషై రాజునకు తోడు. 
1dina 27:33 aheetOpelu raajunaku maMtri, arkeeyuDaina hooshai 
raajunaku tODu. 
1దిన 27:34 అహీతోపెలు చనిపోయినమీదట బెనాయా కుమారుడైన యెహోయాదాయును 

అబాయ్తారును మంతుర్లైరి; యోవాబు రాజుయొకక్ సేనకు అధిపతిగా నియమింపబడెను. 
1dina 27:34 aheetOpelu chanipOyinameedaTa benaayaa kumaaruDaina 
yehOyaadaayunu abyaataarunu maMtrulairi; yOvaabu raajuyokka saenaku 
adhipatigaa niyamiMpabaDenu. 
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1దిన 28:1 గోతర్ముల పెదద్లను, వంతులచొపుప్న రాజునకు సేవచేయు అధిపతులను 

సహసార్ధిపతులను, శతాధిపతులను, రాజునకును రాజుకుమారులకును కలిగియునన్ యావతుత్ 

చరాసిత్మీదను సిథ్రాసిత్మీదను ఉనన్ అధిపతులను, అనగా ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని రాజునొదద్ 

నునన్ పరివారమును పరాకర్మశాలులను సేవా సంబంధులైన పరాకర్మశాలులనందరిని రాజగు 

దావీదు యెరూషలేమునందు సమకూరెచ్ను. 
1dina 28:1 gOtramula peddalanu, vaMtulachoppuna raajunaku 
saevachaeyu adhipatulanu sahasraadhipatulanu, Sataadhipatulanu, 
raajunakunu raajukumaarulakunu kaligiyunna yaavattu charaastimeedanu 
sthiraastimeedanu unna adhipatulanu, anagaa iSraayaeleeyula 
p e d d a l a n a M d a r i n i r a a j u n o d d a n u n n a p a r i v a a r a m u n u 
p a r a a k r a m a S a a l u l a n u s a e v a a s a M b a M d h u l a i n a 
paraakramaSaalulanaMdarini raajagu daaveedu yerooshalaemunaMdu 
samakoorchenu. 
1దిన 28:2 అపుప్డు రాజైన దావీదు లేచి నిలువబడి ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సహోదరులారా, నా 

జనులారా, నా మాట ఆలకించుడి; యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన దేవుని 

పాదపీఠమునకును విశర్మసాథ్నముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కటిట్ంచవలెనని నేను నా 

హృదయమందు నిశచ్యము చేసికొని సమసత్ము సిదధ్పరచితిని. 
1dina 28:2 appuDu raajaina daaveedu laechi niluvabaDi eelaagu 
selavichchenu naa sahOdarulaaraa, naa janulaaraa, naa maaTa 
aalakiMchuDi; yehOvaa nibaMdhana maMdasamunakunu mana daevuni 
paadapeeThamunakunu viSramasthaanamugaa uMDuTaku oka 
maMdiramu kaTTiMchavalenani naenu naa hRdayamaMdu niSchayamu 
chaesikoni samastamu siddhaparachitini. 
1దిన 28:3 అయితే నీవు యుదధ్ములు జరిగించి రకత్ము ఒలికించినవాడవు గనుక నీవు నా 

నామమునకు మందిరమును కటిట్ంచకూడదని దేవుడు నాకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
1 d i n a 2 8 : 3 a y i t a e n e e v u y u d d h a m u l u j a r i g i M c h i r a k t a m u 
olikiMchinavaaDavu ganuka neevu naa naamamunaku maMdiramunu 
kaTTiMchakooDadani daevuDu naaku aaj~na ichchenu. 
1దిన 28:4 ఇశార్యేలీయులమీద నితయ్ము రాజునైయుండుటకు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

నా తండిర్ యింటివారందరిలోను ననున్ కోరుకొనెను , ఆయన యూదాగోతర్మును , 
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యూదాగోతర్పువారిలో పర్ధానమైనదిగా నా తండిర్ యింటిని నా తండిర్ యింటిలో ననున్ను 

ఏరప్రచుకొని నాయందు ఆయన దయచూపి ఇశార్యేలీయులమీద రాజుగా నియమించియునాన్డు. 
1dina 28:4 iSraayaeleeyulameeda nityamu raajunaiyuMDuTaku 
iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa naa taMDri yiMTivaaraMdarilOnu 
nannu kOrukonenu, aayana yoodaagOtramunu, yoodaagOtrapuvaarilO 
pradhaanamainadigaa naa taMDri yiMTini naa taMDri yiMTilO nannunu 
aerparachukoni naayaMdu aayana dayachoopi iSraayaeleeyulameeda 
raajugaa niyamiMchiyunnaaDu. 
1దిన 28:5 యెహోవా నాకు అనేకమంది కుమారులను దయచేసియునాన్డు, అయితే 

ఇశార్యేలీయులపైని యెహోవా రాజయ్సింహాసనముమీద కూరుచ్ండుటకు ఆయన నా 

కుమారులందరిలో సొలొమోనును కోరుకొని ఆయన నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను 

1 d i n a 2 8 : 5 y e h O v a a n a a k u a n a e k a m a M d i k u m a a r u l a n u 
d a y a c h a e s i y u n n a a D u , a y i t a e i S r a a y a e l e e y u l a p a i n i y e h O v a a 
r a a j y a s i M h a a s a n a m u m e e d a k o o r c h u M D u T a k u a a y a n a n a a 
kumaarulaMdarilO solomOnunu kOrukoni aayana naatO eelaagu 
selavichchenu 

1దిన 28:6 నేను నీ కుమారుడైన సొలొమోనును నాకు కుమారునిగా ఏరప్రచుకొనియునాన్ను, నేను 

అతనికి తండిర్నైయుందును అతడు నా మందిరమును నా ఆవరణములను కటిట్ంచును. 
1dina 28:6 naenu nee kumaaruDaina solomOnunu naaku kumaarunigaa 
aerparachukoniyunnaanu, naenu ataniki taMDrinaiyuMdunu ataDu naa 
maMdiramunu naa aavaraNamulanu kaTTiMchunu. 
1దిన 28:7 మరియు నేటిదినమున చేయుచునన్టుల్ అతడు ధైరయ్మువహించి నా ఆజఞ్లను నా 

నాయ్యవిధులను అనుసరించినయెడల, నేనతని రాజయ్మును నితయ్ము సిథ్రపరచుదును. 
1dina 28:7 mariyu naeTidinamuna chaeyuchunnaTlu ataDu 
d h a i r y a m u v a h i M c h i n a a a a j ~ n a l a n u n a a n y a a y a v i d h u l a n u 
anusariMchinayeDala, naenatani raajyamunu nityamu sthiraparachudunu. 
1దిన 28:8 కాబటిట్ మీరు ఈ మంచిదేశమును సావ్సథ్య్ముగా అనుభవించి, మీ తరువాత మీ 

సంతతివారికి శాశవ్తసావ్సథ్య్ముగా దానిని అపప్గించునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న 

యాజఞ్లనిన్యు ఎటిట్వో తెలిసికొని వాటిని గైకొనుడి అని యెహోవా సమాజమునకు చేరిన 
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ఇశార్యేలీయులందరు చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిముమ్ను హెచచ్రిక 

చేయుచునాన్ను. 
1dina 28:8 kaabaTTi meeru ee maMchidaeSamunu svaasthyamugaa 
anubhaviMchi, mee taruvaata mee saMtativaariki SaaSvatasvaasthyamugaa 
daanini appagiMchunaTlu mee daevuDaina yehOvaa meekichchina 
yaaj~nalanniyu eTTivO telisikoni vaaTini gaikonuDi ani yehOvaa 
samaajamunaku chaerina iSraayaeleeyulaMdaru choochuchuMDaganu 
mana daevuDu aalakiMchuchuMDaganu naenu mimmunu hechcharika 
chaeyuchunnaanu. 
1దిన 28:9 సొలొమోనా, నా కుమారుడా, నీ తండిర్యొకక్ దేవుడైన యెహోవా అందరి 

హృదయములను పరిశోధించువాడును, ఆలోచనలనిన్టిని సంకలప్ములనిన్టిని ఎరిగినవాడునై 

యునాన్డు. నీవు ఆయనను తెలిసికొని హృదయపూరవ్కముగాను మనఃపూరవ్కముగాను ఆయనను 

సేవించుము,ఆయనను వెదకినయెడల ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును, నీవు ఆయనను విసరిజ్ంచినయెడల 

ఆయన నినున్ నితయ్ముగా తోర్సివేయును. 
1dina 28:9 solomOnaa, naa kumaaruDaa, nee taMDriyokka daevuDaina 
y e h O v a a a M d a r i h R d a y a m u l a n u p a r i S O d h i M c h u v a a D u n u , 
aalOchanalanniTini saMkalpamulanniTini eriginavaaDunai yunnaaDu. 
n e e v u a a y a n a n u t e l i s i k o n i h R d a y a p o o r v a k a m u g a a n u 
mana@hpoorvakamugaanu aayananu saeviMchumu,aayananu 
vedakinayeDala aayana neeku pratyakshamagunu, neevu aayananu 
visarjiMchinayeDala aayana ninnu nityamugaa trOsivaeyunu. 
1దిన 28:10 పరిశుదధ్ సథ్లముగా ఉండుటకు ఒక మందిరమును కటిట్ంచుటకై యెహోవా నినున్ 

కోరుకొనిన సంగతి మనసుస్నకు తెచుచ్కొని ధైరయ్ము వహించి పని జరిగింపుము. 
1dina 28:10 pariSuddha sthalamugaa uMDuTaku oka maMdiramunu 
kaTTiMchuTakai yehOvaa ninnu kOrukonina saMgati manassunaku 
techchukoni dhairyamu vahiMchi pani jarigiMpumu. 
1దిన 28:11 అపుప్డు దావీదు మంటపమునకును మందిరపు కటట్డమునకును బొకక్సపు శాలలకును 

మేడ గదులకును లోపలి గదులకును కరుణాపీఠపు గదికిని యెహోవా మందిరపు ఆవరణములకును 

1dina 28:11 appuDu daaveedu maMTapamunakunu maMdirapu 
kaTTaDamunakunu bokkasapu Saalalakunu maeDa gadulakunu lOpali 
gadulakunu karuNaapeeThapu gadikini yehOvaa maMdirapu 
aavaraNamulakunu 
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1దిన 28:12 వాటి చుటుట్నునన్ గదులకును దేవుని మందిరపు బొకక్సములకును పర్తిషిఠ్త వసుత్వుల 

బొకక్సములకును తాను ఏరాప్టుచేసి సిదధ్పరచిన మచుచ్లను తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు 

అపప్గించెను. 
1dina 28:12 vaaTi chuTTununna gadulakunu daevuni maMdirapu 
bokkasamulakunu pratishThita vastuvula bokkasamulakunu taanu 
aerpaaTuchaesi siddhaparachina machchulanu tana kumaaruDaina 
solomOnunaku appagiMchenu. 
1దిన 28:13 మరియు యాజకులును లేవీయులును సేవచేయవలసిన వంతుల పటీ ట్యును, 

యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పటీ ట్యును, యెహోవా మందిరపు సేవోపకరణముల పటీ ట్యును 

దావీదు అతనికపప్గించెను. 
1dina 28:13 mariyu yaajakulunu laeveeyulunu saevachaeyavalasina vaMtula 
paTTeeyunu, yehOvaa maMdirapu saevanugoorchina paTTeeyunu, 
yehOvaa maMdirapu saevOpakaraNamula paTTeeyunu daaveedu 
atanikappagiMchenu. 
1దిన 28:14 మరియు ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన బంగారు ఉపకరణములనిన్టిని 

చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము బంగారమును, ఆ యా సేవా కర్మములకు కావలసిన వెండి 

ఉపకరణములనిన్టిని చేయుటకై యెతుత్ పర్కారము వెండిని దావీదు అతనికపప్గించెను. 
1dina 28:14 mariyu aa yaa saevaa kramamulaku kaavalasina baMgaaru 
upakaraNamulanniTini chaeyuTakai yettu prakaaramu baMgaaramunu, aa 
yaa saevaa kramamulaku kaavalasina veMDi upakaraNamulanniTini 
chaeyuTakai yettu prakaaramu veMDini daaveedu atanikappagiMchenu. 
1దిన 28:15 బంగారు దీపసత్ంభములకును వాటి బంగారు పర్మిదెలకును ఒకొక్కక్ 

దీపసత్ంభమునకును దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారము గాను, వెండి 

దీపసత్ంభములలో ఒకొక్క దీపసత్ంభమునకును, దాని దాని పర్మిదెలకును కావలసినంత వెండిని 

యెతుత్ పర్కారముగాను, 
1dina 28:15 baMgaaru deepastaMbhamulakunu vaaTi baMgaaru 
pramidelakunu okkokka deepastaMbhamunakunu daani pramidelakunu 
kaavalasinaMta baMgaaramunu ettu prakaaramu gaanu, veMDi 
deepastaMbhamulalO okkoka deepastaMbhamunakunu, daani daani 
pramidelakunu kaavalasinaMta veMDini yettu prakaaramugaanu, 
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1దిన 28:16 సనిన్ధిరొటెట్లు ఉంచు ఒకొక్క బలల్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను, వెండి బలల్లకు కావలసినంత వెండిని, 
1dina 28:16 sannidhiroTTelu uMchu okkoka ballaku kaavalasinaMta 
baMgaaramunu ettu prakaaramugaanu, veMDi ballalaku kaavalasinaMta 
veMDini, 
1దిన 28:17 ముండల్ కొంకులకును గినెన్లకును పాతర్లకును కావలసినంత అచచ్ బంగారమును, 

బంగారు గినెన్లలో ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత బంగారమును ఎతుత్ పర్కారముగాను వెండి గినెన్లలో 

ఒకొక్క గినెన్కు కావలసినంత వెండిని యెతుత్ పర్కారముగాను, 
1dina 28:17 muMDla koMkulakunu ginnelakunu paatralakunu 
kaavalasinaMta achcha baMgaaramunu, baMgaaru ginnelalO okkoka 
ginneku kaavalasinaMta baMgaaramunu ettu prakaaramugaanu veMDi 
g i n n e l a l O o k k o k a g i n n e k u k a a v a l a s i n a M t a v e M D i n i y e t t u 
prakaaramugaanu, 
1దిన 28:18 ధూపపీఠమునకు కావలసినంత పుటము వేయబడిన బంగారమును ఎతుత్ 

పర్కారముగాను, రెకక్లు విపుప్కొని యెహోవా నిబంధన మందసమును కపుప్ కెరూబుల 

వాహనముయొకక్ మచుచ్నకు కావలసినంత బంగారమును అతని కపప్గించెను. 
1dina 28:18 dhoopapeeThamunaku kaavalasinaMta puTamu vaeyabaDina 
baMgaaramunu ettu prakaaramugaanu, rekkalu vippukoni yehOvaa 
nibaMdhana maMdasamunu kappu keroobula vaahanamuyokka 
machchunaku kaavalasinaMta baMgaaramunu atani kappagiMchenu. 
1దిన 28:19 ఇవియనిన్యు అపప్గించి యెహోవా హసత్ము నామీదికి వచిచ్ యీ మచుచ్ల 

పనియంతయు వార్త మూలముగా నాకు నేరెప్ను అని సొలొమోనుతో చెపెప్ను. 
1dina 28:19 iviyanniyu appagiMchi yehOvaa hastamu naameediki vachchi 
yee machchula paniyaMtayu vraata moolamugaa naaku naerpenu ani 
solomOnutO cheppenu. 
1దిన 28:20 మరియు దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుతో చెపిప్నదేమనగా నీవు బలముపొంది 

ధైరయ్ము తెచుచ్కొని యీ పని పూనుకొనుము, భయపడకుండుము, వెరవకుండుము, నా దేవుడైన 

యెహోవా నీతోకూడ నుండును; యెహోవా మందిరపు సేవనుగూరిచ్న పనియంతయు నీవు 

ముగించువరకు ఆయన నినున్ ఎంతమాతర్మును విడువకయుండును. 
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1dina 28:20 mariyu daaveedu tana kumaaruDaina solomOnutO 
cheppinadaemanagaa neevu balamupoMdi dhairyamu techchukoni yee 
pani poonukonumu, bhayapaDakuMDumu, veravakuMDumu, naa 
daevuDaina yehOvaa neetOkooDa nuMDunu; yehOvaa maMdirapu 
saevanugoorchina paniyaMtayu neevu mugiMchuvaraku aayana ninnu 
eMtamaatramunu viDuvakayuMDunu. 
1దిన 28:21 దేవుని మందిర సేవయంతటికిని యాజకులును లేవీయులును వంతుల పర్కారము 

ఏరాప్టైరి; నీ యాజఞ్కు బదు ధ్లైయుండి యీ పనియంతటిని నెరవేరుచ్టకై ఆ యా పనులయందు 

పర్వీణులైనవారును మనఃపూరవ్కముగా పనిచేయువారును అధిపతులును జనులందరును నీకు 

సహాయులగుదురు. 
1dina 28:21 daevuni maMdira saevayaMtaTikini yaajakulunu laeveeyulunu 
vaMtula prakaaramu aerpaaTairi; nee yaaj~naku baddhulaiyuMDi yee 
p a n i y a M t a T i n i n e r a v a e r c h u T a k a i a a y a a p a n u l a y a M d u 
praveeNulainavaarunu mana@hpoorvakamugaa panichaeyuvaarunu 
adhipatulunu janulaMdarunu neeku sahaayulaguduru. 
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1దిన 29:1 తరువాత రాజైన దావీదు సరవ్సమాజముతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను దేవుడు కోరుకొనిన నా 

కుమారుడైన సొలొమోను ఇంకను లేతపార్యముగల బాలుడై యునాన్డు, కటట్బోవు ఆలయము 

మనుషుయ్నికి కాదు దేవుడైన యెహోవాకే గనుక ఈ పని బహు గొపప్ది. 
1dina 29:1 taruvaata raajaina daaveedu sarvasamaajamutO eelaagu 
selavichchenu daevuDu kOrukonina naa kumaaruDaina solomOnu iMkanu 
laetapraayamugala baaluDai yunnaaDu, kaTTabOvu aalayamu 
manushyuniki kaadu daevuDaina yehOvaakae ganuka ee pani bahu 
goppadi. 
1దిన 29:2 నేను బహుగా పర్యాసపడి నా దేవుని మందిరమునకు కావలసిన బంగారపు పనికి 

బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని, యితత్డిపనికి ఇతత్డిని, యినుపపనికి ఇనుమును, కఱఱ్పనికి 

కఱఱ్లను, గోమేధికపురాళల్ను, చెకుక్డురాళల్ను, వింతైన వరణ్ములుగల పలువిధముల రాళల్ను, మికిక్లి 

వెలగల నానావిధ రతన్ములను తెలల్చలువరాయి విశేషముగా సంపాదించితిని. 
1dina 29:2 naenu bahugaa prayaasapaDi naa daevuni maMdiramunaku 
kaavalasina baMgaarapu paniki baMgaaramunu, veMDipaniki veMDini, 
yittaDipaniki ittaDini, yinupapaniki inumunu, ka~r~rapaniki ka~r~ralanu, 
gOmaedhikapuraaLlanu, chekkuDuraaLlanu, viMtaina varNamulugala 
paluvidhamula raaLlanu, mikkili velagala naanaavidha ratnamulanu 
tellachaluvaraayi viSaeshamugaa saMpaadiMchitini. 
1దిన 29:3 మరియు నా దేవుని మందిముమీద నాకు కలిగియునన్ మకుక్వచేత నేను ఆ పర్తిషిఠ్తమైన 

మందిరము నిమితత్ము సంపాదించియుంచిన వసుత్వులు గాక, నా సవ్ంతమైన బంగారమును వెండిని 

నా దేవుని మందిరము నిమితత్ము నేనిచెచ్దను. 
1dina 29:3 mariyu naa daevuni maMdimumeeda naaku kaligiyunna 
makkuvachaeta naenu aa pratishThitamaina maMdiramu nimittamu 
saMpaadiMchiyuMchina vastuvulu gaaka, naa svaMtamaina 
baMgaaramunu veMDini naa daevuni maMdiramu nimittamu 
naenichchedanu. 
1దిన 29:4 గదుల గోడల రేకుమూతకును బంగారపు పనికిని బంగారమును, వెండిపనికి వెండిని 

పనివారు చేయు పర్తివిధమైన పనికి ఆరువేల మణుగుల ఓఫీరు బంగారమును పదునాలుగువేల 

మణుగుల పుటము వేయబడిన వెండిని ఇచుచ్చునాన్ను 

1dina 29:4 gadula gODala raekumootakunu baMgaarapu panikini 
baMgaaramunu, veMDipaniki veMDini panivaaru chaeyu pratividhamaina 
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paniki aaruvaela maNugula Opheeru baMgaaramunu padunaaluguvaela 
maNugula puTamu vaeyabaDina veMDini ichchuchunnaanu 

1దిన 29:5 ఈ దినమున యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తముగా మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్వారెవరైన మీలో 

ఉనాన్రా? 

1 d i n a 2 9 : 5 e e d i n a m u n a y e h O v a a k u p r a t i s h T h i t a m u g a a 
mana@hpoorvakamugaa ichchuvaarevaraina meelO unnaaraa? 

1దిన 29:6 అపుప్డు పితరుల యిండల్కు అధిపతులును ఇశార్యేలీయుల గోతర్పు అధిపతులును 

సహసార్ధిపతులును శతాధిపతులును రాజు పనిమీద నియమింపబడిన అధిపతులును కలసి 

1dina 29:6 appuDu pitarula yiMDlaku adhipatulunu iSraayaeleeyula 
gOtrapu adhipatulunu sahasraadhipatulunu Sataadhipatulunu raaju 
panimeeda niyamiMpabaDina adhipatulunu kalasi 
1దిన 29:7 మనఃపూరవ్కముగా దేవుని మందిరపుపనికి పదివేల మణుగుల బంగారమును 

ఇరువదివేల మణుగుల బంగారపు దార్ములను ఇరువదివేల మణుగుల వెండిని ముపప్దియారువేల 

మణుగుల యితత్డిని రెండులక్షల మణుగుల యినుమును ఇచిచ్రి. 
1dina 29:7 mana@hpoorvakamugaa daevuni maMdirapupaniki padivaela 
maNugula baMgaaramunu iruvadivaela maNugula baMgaarapu 
draamulanu iruvadivaela maNugula veMDini muppadiyaaruvaela 
maNugula yittaDini reMDulakshala maNugula yinumunu ichchiri. 
1దిన 29:8 తమయొదద్ రతన్ములునన్వారు వాటిని తెచిచ్ యెహోవా మందిరపు బొకక్సముమీదనునన్ 

గెరోష్నీయుడైన యెహీయేలునకు ఇచిచ్రి. 
1dina 29:8 tamayodda ratnamulunnavaaru vaaTini techchi yehOvaa 
maMdirapu bokkasamumeedanunna gershOneeyuDaina yeheeyaelunaku 
ichchiri. 
1దిన 29:9 వారు పూరణ్మనసుస్తో యెహోవాకు ఇచిచ్యుండిరి గనుక వారు ఆలాగు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్నందుకు జనులు సంతోషపడిరి. 
1dina 29:9 vaaru poorNamanassutO yehOvaaku ichchiyuMDiri ganuka 
vaaru aalaagu mana@hpoorvakamugaa ichchinaMduku janulu 
saMtOshapaDiri. 
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1దిన 29:10 రాజైన దావీదుకూడను బహుగా సంతోషపడి, సమాజము పూరణ్ముగా ఉండగా 

యెహోవాకు ఇటుల్ సోత్తర్ములు చెలిల్ంచెను మాకు తండిర్గానునన్ ఇశార్యేలీయుల దేవా యెహోవా, 

నిరంతరము నీవు సోత్తార్రుహ్డవు. 
1dina 29:10 raajaina daaveedukooDanu bahugaa saMtOshapaDi, 
samaajamu poorNamugaa uMDagaa yehOvaaku iTlu stOtramulu 
chelliMchenu maaku taMDrigaanunna iSraayaeleeyula daevaa yehOvaa, 
niraMtaramu neevu stOtraarhuDavu. 
1దిన 29:11 యెహోవా, భూమాయ్కాశములయందుండు సమసత్మును నీ వశము; మహాతమ్య్మును 

పరాకర్మమును పర్భావమును తేజసుస్ను ఘనతయు నీకే చెందుచునన్వి; యెహోవా, రాజయ్ము నీది, 

నీవు అందరిమీదను నినున్ అధిపతిగా హెచిచ్ంచుకొనియునాన్వు. 
1dina 29:11 yehOvaa, bhoomyaakaaSamulayaMduMDu samastamunu nee 
vaSamu; mahaatmyamunu paraakramamunu prabhaavamunu taejassunu 
ghanatayu neekae cheMduchunnavi; yehOvaa, raajyamu needi, neevu 
aMdarimeedanu ninnu adhipatigaa hechchiMchukoniyunnaavu. 
1దిన 29:12 ఐశవ్రయ్మును గొపప్తనమును నీవలన కలుగును, నీవు సమసత్మును ఏలువాడవు, 

బలమును పరాకర్మమును నీ దానములు, హెచిచ్ంచువాడవును అందరికి బలము ఇచుచ్వాడవును నీవే. 
1dina 29:12 aiSvaryamunu goppatanamunu neevalana kalugunu, neevu 
samastamunu aeluvaaDavu, balamunu paraakramamunu nee daanamulu, 
hechchiMchuvaaDavunu aMdariki balamu ichchuvaaDavunu neevae. 
1దిన 29:13 మా దేవా, మేము నీకు కృతజఞ్తాసుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ము, పర్భావముగల నీ 

నామమును కొనియాడుచునాన్ము. 
1dina 29:13 maa daevaa, maemu neeku kRtaj~nataastutulu 
c h e l l i M c h u c h u n n a a m u , p r a b h a a v a m u g a l a n e e n a a m a m u n u 
koniyaaDuchunnaamu. 
1దిన 29:14 ఈ పర్కారము మనఃపూరవ్కముగా ఇచుచ్ సామరథ్య్ము మాకుండుటకు నేనెంత 

మాతర్పువాడను? నా జనులెంత మాతర్పువారు? సమసత్మును నీవలననే కలిగెను గదా? నీ 

సవ్సంపాదయ్ములో కొంత మేము నీకిచిచ్యునాన్ము. 
1dina 29:14 ee prakaaramu mana@hpoorvakamugaa ichchu saamarthyamu 
maakuMDuTaku naeneMta maatrapuvaaDanu? naa januleMta 
maatrapuvaaru? samastamunu neevalananae kaligenu gadaa? nee 
svasaMpaadyamulO koMta maemu neekichchiyunnaamu. 
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1దిన 29:15 మా పితరులందరివలెనే మేమును నీ సనిన్ధిని అతిథులమును పరదేశులమునై 

యునాన్ము, మా భూనివాసకాలము నీడయంత అసిథ్రము, సిథ్రముగా ఉనన్వాడొకడును లేడు 

1dina 29:15 maa pitarulaMdarivalenae maemunu nee sannidhini 
atithulamunu paradaeSulamunai yunnaamu, maa bhoonivaasakaalamu 
neeDayaMta asthiramu, sthiramugaa unnavaaDokaDunu laeDu 

1దిన 29:16 మా దేవా యెహోవా, నీ పరిశుదధ్ నామముయొకక్ ఘనతకొరకు మందిరమును 

కటిట్ంచుటకై మేము సమకూరిచ్న యీ వసుత్ సముదాయమును నీవలన కలిగినదే, అంతయు 

నీదియైయునన్ది. 
1dina 29:16 maa daevaa yehOvaa, nee pariSuddha naamamuyokka 
ghanatakoraku maMdiramunu kaTTiMchuTakai maemu samakoorchina 
yee vastu samudaayamunu neevalana ka l ig inadae , aMtayu 
neediyaiyunnadi. 
1దిన 29:17 నా దేవా , నీవు హృదయ పరిశోధనచేయుచు యథారథ్వంతులయందు 

ఇషట్పడుచునాన్వని నేనెరుగుదును; నేనైతే యథారథ్హృదయము గలవాడనై యివి యనిన్యు 

మనఃపూరవ్కముగా ఇచిచ్యునాన్ను; ఇపుప్డు ఇకక్డనుండు నీ జనులును నీకు మనఃపూరవ్కముగా 

ఇచుచ్ట చూచి సంతోషించుచునాన్ను. 
1dina 29:17 naa daevaa, neevu hRdaya pariSOdhanachaeyuchu 
yathaarthavaMtulayaMdu ishTapaDuchunnaavani naenerugudunu; 
naenai tae yathaarthahRdayamu ga lavaaDanai y iv i yanniyu 
mana@hpoorvakamugaa ichchiyunnaanu; ippuDu ikkaDanuMDu nee 
janulunu neeku mana@hpoorvakamugaa i chchuTa choochi 
saMtOshiMchuchunnaanu. 
1దిన 29:18 అబార్హాము ఇసాస్కు ఇశార్యేలు అను మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీ జనులు 

హృదయపూరవ్కముగా సంకలిప్ంచిన యీ ఉదేద్శమును నితయ్ము కాపాడుము; వారి హృదయమును 

నీకు అనుకూలపరచుము. 
1dina 29:18 abraahaamu issaaku iSraayaelu anu maa pitarula daevaa 
yehOvaa, nee janulu hRdayapoorvakamugaa saMkalpiMchina yee 
uddaeSamunu nityamu kaapaaDumu; vaari hRdayamunu neeku 
anukoolaparachumu. 
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1దిన 29:19 నా కుమారుడైన సొలొమోను నీ యాజఞ్లను నీ శాసనములను నీ కటట్డలను గైకొనుచు 

వాటిననిన్టిని అనుసరించునటుల్ను నేను కటట్దలచిన యీ ఆలయమును కటిట్ంచునటుల్ను అతనికి 

నిరోద్షమైన హృదయము దయచేయుము. 
1dina 29:19 naa kumaaruDaina solomOnu nee yaaj~nalanu nee 
Saasanamulanu nee kaTTaDalanu gaikonuchu vaaTinanniTini 
anusariMchunaTlunu naenu kaTTadalachina yee aalayamunu 
kaTTiMchunaTlunu ataniki nirdOshamaina hRdayamu dayachaeyumu. 
1దిన 29:20 ఈలాగు పలికిన తరువాత దావీదు ఇపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించుడని 

సమాజకులందరితో చెపప్గా, వారందరును తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవాను సుత్తించి యెహోవా 

సనిన్ధిని రాజు ముందరను తలవంచి నమసాక్రము చేసిరి. 
1dina 29:20 eelaagu palikina taruvaata daaveedu ippuDu mee daevuDaina 
yehOvaanu stut iMchuDani samaajakulaMdari tO cheppagaa, 
vaaraMdarunu tama pitarula daevuDaina yehOvaanu stutiMchi yehOvaa 
sannidhini raaju muMdaranu talavaMchi namaskaaramu chaesiri. 
1దిన 29:21 తరువాత వారు యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచిరి. మరునాడు దహనబలిగా వెయియ్ 

యెదుద్లను వెయియ్ గొఱఱ్పొటే ట్ళల్ ను వెయియ్ గొఱఱ్పిలల్లను వాటి పానారప్ణలతో కూడ 

ఇశార్యేలీయులందరి సంఖయ్కు తగునటుట్గా అరిప్ంచిరి. 
1dina 29:21 taruvaata vaaru yehOvaaku balulu arpiMchiri. marunaaDu 
dahanabaligaa veyyi yeddulanu veyyi go~r~rapoTTaeLlanu veyyi 
go~r~rapillalanu vaaTi paanaarpaNalatO kooDa iSraayaeleeyulaMdari 
saMkhyaku tagunaTTugaa arpiMchiri. 
1దిన 29:22 ఆ దినమున వారు యెహోవా సనిన్ధిని బహు సంతోషముతో అనన్పానములు 

పుచుచ్కొనిరి. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోనునకు రెండవసారి పటాట్భిషేకముచేసి, యెహోవా 

సనిన్ధిని అతని అధిపతిగాను సాదోకును యాజకునిగాను అభిషేకించిరి. 
1dina 29:22 aa dinamuna vaaru yehOvaa sannidhini bahu saMtOshamutO 
annapaanamulu puchchukoniri. daaveedu kumaaruDaina solomOnunaku 
reMDavasaari paTTaabhishaekamuchaesi, yehOvaa sannidhini atani 
adhipatigaanu saadOkunu yaajakunigaanu abhishaekiMchiri. 
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1దిన 29:23 అపుప్డు సొలొమోను తన తండిర్యైన దావీదునకు మారుగా యెహోవా 

సింహాసనమందు రాజుగా కూరుచ్ండి వరిధ్లుల్చుండెను. ఇశార్యేలీయులందరును అతని యాజఞ్కు 

బదు ధ్లైయుండిరి. 
1dina 29:23 appuDu solomOnu tana taMDriyaina daaveedunaku maarugaa 
yehOvaa siMhaasanamaMdu raajugaa koorchuMDi vardhilluchuMDenu. 
iSraayaeleeyulaMdarunu atani yaaj~naku baddhulaiyuMDiri. 
1దిన 29:24 అధిపతులందరును యోధులందరును రాజైన దావీదు కుమారులందరును రాజైన 

సొలొమోనునకు లోబడిరి. 
1dina 29:24 adhipatulaMdarunu yOdhulaMdarunu raajaina daaveedu 
kumaarulaMdarunu raajaina solomOnunaku lObaDiri. 
1దిన 29:25 యెహోవా సొలొమోనును ఇశార్యేలీయులందరి యెదుటను బహుగా ఘనపరచి, 

అతనికి ముందుగా ఇశార్యేలీయులను ఏలిన యే రాజునకైనను కలుగని రాజయ్పర్భావమును అతని 

కనుగర్హించెను. 
1dina 29:25 yehOvaa solomOnunu iSraayaeleeyulaMdari yeduTanu 
bahugaa ghanaparachi, ataniki muMdugaa iSraayaeleeyulanu aelina yae 
raajunakainanu kalugani raajyaprabhaavamunu atani kanugrahiMchenu. 
1దిన 29:26 యెషష్యి కుమారుడైన దావీదు ఇశార్యేలీయులందరి మీద రాజైయుండెను. 
1dina 29:26 yeshshayi kumaaruDaina daaveedu iSraayaeleeyulaMdari 
meeda raajaiyuMDenu. 
1దిన 29:27 అతడు ఇశార్యేలీయులను ఏలిన కాలము నలువది సంవతస్రములు; హెబోర్నులో ఏడు 

సంవతస్రములును, యెరూషలేములో ముపప్ది మూడు సంవతస్రములును అతడు ఏలెను. 
1dina 29:27 ataDu iSraayaeleeyulanu aelina kaalamu naluvadi 
saMvatsaramulu; hebrOnulO aeDu saMvatsaramulunu, yerooshalaemulO 
muppadi mooDu saMvatsaramulunu ataDu aelenu. 
1దిన 29:28 అతడు వృదాధ్పయ్ము వచిచ్నవాడై ఐశవ్రయ్ పర్భావములు కలిగి, మంచి ముదిమిలో 

మరణమొందెను. అతని తరువాత అతని కుమారుడైన సొలొమోను అతనికి మారుగా రాజాయెను. 
1dina 29:28 ataDu vRddhaapyamu vachchinavaaDai aiSvarya 
prabhaavamulu kaligi, maMchi mudimilO maraNamoMdenu. atani 
taruvaata atani kumaaruDaina solomOnu ataniki maarugaa raajaayenu. 
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1దిన 29:29 రాజైన దావీదునకు జరిగినవాటనిన్టినిగూరిచ్యు, అతని రాజరికమంతటినిగూరిచ్యు, 

పరాకర్మమునుగూరిచ్యు, అతనికిని ఇశార్యేలీయులకును దేశముల రాజయ్ములనిన్టికిని వచిచ్న 

కాలములనుగూరిచ్యు, 
1dina 29:29 raajaina daaveedunaku jariginavaaTanniTinigoorchiyu, atani 
raajarikamaMtaTinigoorchiyu, paraakramamunugoorchiyu, atanikini 
iSraayaeleeyulakunu daeSamula raajyamulanniTikini vachchina 
kaalamulanugoorchiyu, 
1దిన 29:30 దీరఘ్దరిశ్ సమూయేలు మాటలనుబటిట్యు, పర్వకత్యగు నాతాను మాటలనుబటిట్యు, 

దీరఘ్దరిశ్ గాదు మాటలనుబటిట్యు వార్యబడియునన్ది. 
1dina 29:30 deerghadarSi samooyaelu maaTalanubaTTiyu, pravaktayagu 
naataanu maaTalanubaTTiyu, deerghadarSi gaadu maaTalanubaTTiyu 
vraayabaDiyunnadi.
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