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यहोशवा

यहोशवाचे पुस्तक स्पष्टपणे त्याच्या लेखकाचे नाव सांगत
नाही. ननूाचा पुतर् यहोशवा, कदािचत मोशेचा उ रािधकारी,
इस्तर्ाएलचा पुढारी म्हणनू असण्याची शक्यता जास्त आहे.
यहोशवाच्या मृत्यनंूतर या पुस्तकाच्या नंतरचे भाग िकमान एका
अन्य व्यक्तीने िलिहले होते. यहोशवाच्या मृत्यनंूतर अनेक
िवभाग संपािदत/संकिलत केले गेले असावेत याची देखील
शक्यताआहे. या पुस्तकातयहोशवाच्या नेतृत्वाखाली मोशेच्या
मृत्यनंूतर पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत िवजय पर्ाप्त होतो.

साधारण इ. प.ू 1405 - 1385.
या भागाची संभाव्य शक्यता कनानमधनू उगम पावते िजथे

यहोशवाने भमूीवर िवजय िमळवला होता.

यहोशवा हे पुस्तक इसर्ाएलमधील लोकांना आिण पिवतर्
शास्तर्ामधील भावी वाचकांना िलिहले होते.

यहोशवाचे पुस्तक, देवाने पर्ितज्ञावत िदलेली जमीन
िजंकण्यासाठी लागलेल्या सैन्य मोिहमेचाआढावा पर्दानकरते.
िमसरापासनू िनगर्मपयर्ंत आिण नंतर चाळीस वष अरण्याच्या
भटकंतीनंतर, नविनिमर्त राष्ट्र आता पर्ितज्ञावत िदलेल्या
जमीनीत पर्वेश करण्यास, रिहवासीवंर िवजय िमळिवण्यास
व पर्ांतावर कब्जा करण्यास सज्ज झाले आहे. यहोशवाच्या
पुस्तकात हे दाखवनू िदले आहे की या कराराच्या आधारावर
िनवडलेले लोक त्याच्या पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत स्थापन
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झाले. येथे देशभक्तीबरोबर त्यांच्याशी केलेल्या कराराबद्दल
परमेश्वराच्या िनष्ठेची नोंद सापडली आहे आिण या देशाला
पर्थम सीनायमध्ये िदले गेले होते. भिवष्यातील िपढ ांमधील
िनष्ठा, एकता आिण उच्च मनोबल यासाठी देवाच्या लोकांना
परे्िरत करण्यासाठीआिण मागर्दशर्नासाठी हे शास्तर्वचनआहे.

िवजय
रूपरेषा
1. पर्ितज्ञावत िदलेल्या जमीनीत पर्वेश — 1:1-5:12
2. जमीन काबीज करणे — 5:13-12:24
3. जमीनीची वाटणी करणे — 13:1-21:45
4. अन्यजातीय ऐक्यआिण परमेश्वरापर्ती िनष्ठा — 22:1-
24:33

1 परमेश्वराचा सेवक मोशे ह्याच्या मरणानंतर असे झाले
की, ननूाचा पुतर् यहोशवा, मोशेचा मुख्य मदतनीस याच्याशी
परमेश्वर बोलला, 2 “माझा सेवक मोशे मरण पावला आहे, तर
आता ऊठ, तू आिण हे सवर् लोक असे तुम्ही यादन,ओलांडून जो
देश मी इसर्ाएल लोकांस, देत आहे त्यामध्ये जा. 3मी मोशेला
सांिगतल्यापर्माणे ज्या ज्या िठकाणी तुमचे पाऊल पडेल, ते
पर्त्येक िठकाण मी तुम्हाला िदले आहे.

4 रान व हा लबानोन यापासनू महानद, फरात नदीपयर्ंतचा
िह ी यांचा सवर् देश, व मावळतीकडे भमूध्य सागराचा पर्देश
तुमचा होईल. 5 तुझ्या आयुष्यात तुझ्यापुढे कोणाचाही िटकाव
लागणार नाही,जसा मोशेबरोबर मी होतो तसाच तुझ्याबरोबरही
मी असेन, मी तुला सोडून जाणार नाही. व तुला टाकणार नाही.

6 बलवान हो, धैयर् धर, कारण जो देश ह्या लोकांच्या पवूर्जांना
देण्याची शपथ मी त्यांच्याजवळ वािहली आहे तो तू यांना वतन
म्हणनू िमळवनू देशील. 7 मातर् तू बलवान हो व धैयर् धर,
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आिण माझा सेवक मोशे याने तुला िदलेले िनयमशास्तर् सगळे
काळजीपवूर्क पाळ, ते सोडून उजवीडावीकडे वळू नको, म्हणजे
तू जाशील ितकडे यशस्वी होशील.

8 िनयमशास्तर्ाचा हा गरं्थ तुझ्या मुखातनू िनघनू जाऊ नये
म्हणनू रातरं्िदवस त्याचे मनन कर, त्या जे काही िलिहलेआहे ते
सवर् तू पाळ. मग तुझी भरभराट होईलआिण तू यशस्वी होशील.
9 मी तुला आज्ञा केली नाही का? बलवान हो, धीट हो, घाबरू
नकोस, धैयर्हीन होऊ नकोस, कारण तू जाशील ितकडे तुझा देव
परमेश्वर तुझ्याबरोबर असेल.”

10मग यहोशवाने लोकांच्या पुढार्यांना अशीआज्ञा केली की,
11 “छावणीतनू िफरून लोकांस अशी आज्ञा द्या की, स्वतःसाठी
अन्नसामगर्ी तयार करा. कारण तुमचा देव परमेश्वर जो
देश तुम्हाला ताब्यात देणार आहे त्याचा ताबा घेण्यासाठी तीन
िदवसाच्या आत तुम्हाला ही यादन ओलांडायची आहे.”

12मगयहोशवाने रऊबेनी,गादी वमनश्शेचाअधार् वंशह्यांना
म्हटले, 13 “परमेश्वराचा सेवक मोशे ह्याने तुम्हाला जी आज्ञा
िदली होती ितची आठवण करा, तो तुम्हाला म्हणाला होता की,
तुम्हाला िवसावा िमळावा म्हणनू तुमचा देव परमेश्वर हा देश
तुम्हाला देत आहे.

14 या यादनेच्या पवूकडील जो देश मोशेने तुम्हाला िदला
आहे त्यामध्येच तुमच्या िस्तर्या, पुतर्-मुलेबाळे आिण गुरेढोरे
ह्यांनी रहावे, पण तुम्ही सवर् योद्ध ांनी सशस्तर् होऊन
आपल्या बांधवांपुढे नदीपलीकडेजावेआिण त्यांना मदतकरावी.
15 परमेश्वर तुमच्यापर्माणेच तुमच्या बांधवांना िवसावा देईल
आिण तुमचा देव परमेश्वर ह्याने त्यांना िदलेल्या देशाचा ते
ही ताबा घेतील, मग परमेश्वराचा सेवक मोशे ह्याने यादनेच्या
पवूस, उगवतीकडे जो देश तुम्हाला िदला आहे, त्या तुमच्या
वतनाच्या देशात परत येऊन त्याचा ताबा तुम्ही घ्यावा.”
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16 तेव्हा त्यांनी यहोशवाला उ र िदले, “जे काही करण्याची
तू आम्हांला आज्ञा केली आहेस ते सवर् आम्ही करू आिण तू
आम्हांला पाठवशील ितकडे आम्ही जाऊ. 17 जसे आम्ही सवर्
बाबतीतं मोशेचे सांगणे ऐकत होतो तसेच आम्ही तुझेही ऐकू,
मातर् तुझा देव परमेश्वर मोशेबरोबर होता तसाच तुझ्याबरोबर
असो. 18 जो कोणी तुझ्या आजे्ञिवरूद्ध बंड करेल व तुझे शब्द
पाळणार नाही त्यास देहान्त िशक्षा द्यावी. तू मातर् खंबीर हो व
धैयर् धर.”

2
. 11:31

1 नंतर ननूाचा पुतर् यहोशवा ह्याने गुप्तपणे दोन हेर िशट्टीम
येथनू पाठवले, त्याने त्यांना सांिगतले की, “जा आिण तो देश
व िवशेषतः यरीहो शहर हेरून या.” त्यापर्माणे ते गेले आिण
राहाब नावाच्या वेश्येच्या घरी उतरले. 2 मग कोणी यरीहोच्या
राजाला सांिगतले की, “काही इसर्ाएल लोक देशाचा भेद
काढण्यासाठी आज रातर्ी येथे आले आहेत.” 3 तेव्हा यरीहोच्या
राजाने राहाबेला िनरोप पाठवला की, “जे पुरुष तुझ्याकडे येऊन
तुझ्या घरात उतरले आहेत त्यांना बाहेर काढ, कारण सार्या
देशाचा भेद काढण्यासाठी ते आले आहेत.”

4 त्या दोघा पुरुषांना लपवनू ती स्तर्ी म्हणाली, माझ्याकडे
कोणी पुरुष आले होते खरे, “पण ते कोठले होते हे मला ठाऊक
नाही. 5 अंधार पडल्यावर वेशीचा दरवाजा लावनू घेण्याच्या
वेळी ते िनघनू गेले, ते कोठे गेले ते मला ठाऊक नाही. तुम्ही
लवकर त्यांचा पाठलाग करा म्हणजे तुम्ही कदािचत त्यांना पकडू
शकाल.”

6 पण ितने तर त्या मनुष्यांना धाब्यावर नेऊन तेथे जवसाची
ताटे पसरली होती त्यामध्येलपवनू ठेवले होते. 7 त्यांचा पाठलाग
करणारे लोक यादनेकडे जाणार्या वाटेने उतारापयर्ंत गेले; त्यांचा
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पाठलाग करणारे हे लोक गावाबाहेर पडताच वेशीचे दरवाजे बंद
करण्यात आले.

8 इकडे ते हेर झोपी जाण्यापवूी र् ती त्यांच्याकडे धाब्यावर
गेली, 9 ती म्हणाली, “परमेश्वराने हा देश तुम्हाला िदला
आहे, आम्हांला तुमची दहशत बसली आहे आिण देशातील
सवर् रिहवाश्यांची तुमच्या भीतीने गाळण उडाली आहे, हे मला
माहीत आहे.

10 कारण तुम्ही िमसर देशातनू िनघाला तेव्हा तुमच्यासमोर
परमेश्वराने तांबड ा समुदर्ाचे पाणी कसे आटिवले आिण
यादनेपलीकडे राहणारेअमोर्यांचे दोन राजे सीहोन वओगह्यांचा
तुम्ही कसा समळू नाश केला हे आमच्या कानी आले आहे. 11 हे
ऐकताच आमचे अवसान गळून गेले आिण कोणामध्येही धैयर्
रािहले नाही, कारण तुमचा देव परमेश्वर हाच वर स्वगार्त व
खाली पृथ्वीवर देव आहे.

12 मी तुमच्यावर दया केली आहे, म्हणनू आता माझ्यासमोर
परमेश्वराच्या नावाने शपथ घ्या की,आम्हीही तुझ्या विडलाच्या
घराण्यावर दया करू,आिण मला अचकू खणू द्या, 13तसेच तुम्ही
माझेआईवडील,भाऊ, बिहणीआिण त्यांचे सवर्स्वह्यांचाआम्ही
बचाव करूआिण तुम्हा सवार्चें पर्ाण मरणापासनू वाचव,ूअशीही
शपथ घ्या.”

14 तेव्हा त्या पुरुषांनी ितला म्हटले, “तुम्हीही आमची
कामिगरी बाहेर फोडली नाही, तर तुमच्यासाठी आम्ही आमचे
पर्ाण देऊ,आिण परमेश्वरआम्हांला हा देश देईल तेव्हा आम्ही
तुझ्याशी दयाळूपणाने व खरेपणाने वाग.ू”

15 तेव्हा ितने त्यांना िखडकीतनू दोराने खाली उतरले, कारण
ितचे घर गावकुसास लागनू होते. 16 ितने त्यांना सांिगतले होते
की, “तुमचा पाठलाग करणार्यांनी तुम्हाला गाठू नये म्हणनू
तुम्ही डोंगराकडे जा आिण तेथे तीन िदवस लपनू राहा, तोपयर्ंत
तुमचा पाठलागकरणारे परततील,मग तुम्ही मागर्स्थ व्हा.” 17 ते
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पुरुष ितला म्हणाले, “तू आमच्याकडून जी शपथ घेतली आहे
ितच्याबाबतीत आम्हांला दोष न लागो.

18 मातर् आम्ही ह्या देशात येऊ तेव्हा ज्या िखडकीतनू तू
आम्हांला उतरिवले, ितला हा िकरिमजी दोर बांध आिण या
घरात तुझे आईबाप, भाऊबंद आिण तुझ्या बापाचे सबंध घराणे
तुझ्याजवळ एकतर् कर. 19 कोणी तुझ्या घराबाहेर रस्त्यावर
गेला तर त्याच्या रक्तपाताचा दोष त्याच्याच माथी राहील,
आमच्यावर त्याचा दोष येणार नाही; पण घरात तुझ्याबरोबर जो
असेल त्याच्यावर कोणी हात टाकला तर त्याच्या रक्तपाताचा
दोष आमच्या माथी राहील.

20जर तू आमची कामिगरी बाहेर फोडलीस तरआमच्याकडून
जी शपथ तू घेतली आहेस ितच्यातनू आम्ही मुक्त होऊ.”
21ती म्हणाली, “तुमच्या सांगण्यापर्माणेच होईल.” ह्यापर्माणे
त्यांना िनरोप िदल्यावर ते मागर्स्थ झाले; नंतर ितने िकरिमजी
दोर आपल्या िखडकीला बांधला.

22 ते जाऊन डोंगरास पोहचले, आिण त्यांच्या पाठलाग
करणारे परत माघारी जाईपयर्ंत तेथे तीन िदवस रािहले; त्यांचा
पाठलाग करणार्यांनी वाटेत चहकूडे शोध केला, पण ते त्यांना
सापडले नाहीत.

23 मग ते दोघे पुरुष डोंगरावरून उतरून ननूाचा पुतर्
यहोशवा ह्याच्याकडे परत आले आिण घडलेले सगळे वतर्मान
त्यांनी त्यास सांिगतले. 24 ते यहोशवाला म्हणाले, “खरोखर
हा सवर् देश परमेश्वराने आपल्या हाती िदला आहे, आपल्या
भीतीमुळे या देशाचे सवर् रिहवाशी गळून गेल्यासारखे झाले
आहेत.”

3
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1 यहोशवा पहाटेस ऊठला आिण सवर् इसर्ाएल लोकांसह
िशट्टीमाहनू िनघनू यादनतीरीआलाआिण पलीकडेजाण्यापवूी र्
ते तेथे रािहले.

2 तीन िदवसानंतर पुढारी छावणीच्या मध्य भागामधनू गेले.
3 व त्यांनी लोकांस अशी आज्ञा केली की, “आमचा देव परमेश्वर
याच्या कराराचा कोश याजक ऊचलनू घेऊन जात असताना
तुम्ही पाहाल तेव्हा हे िठकाण सोडून त्यांच्या पाठोपाठजा; 4पण
कोशाच्या व तुमच्यामध्ये मोजनू सुमारे दोन हजार हात* अंतर
ठेवा; त्याच्याफारजवळजाऊनका, म्हणजे ज्या वाटेने तुम्हाला
जायचे आहे ती तुम्हाला समजेल; कारण यापवूी र् या वाटेने तुम्ही
कधी गेला नाही.”

5 मग यहोशवा लोकांस म्हणाला, “शुद्ध व्हा, कारण उद्या
परमेश्वर तुमच्यामध्येआश्चयर्कारक कृत्ये करणारआहे.” 6 नंतर
यहोशवा याजकांना म्हणाला, “कराराचा कोश उचलनू घेऊन
लोकांच्या पुढे चला,” त्यापर्माणे ते कराराचा कोश उचलनू
घेऊन लोकांच्या पुढे चालू लागले. 7 परमेश्वर देव यहोशवाला
म्हणाला, “आज मी सवर् इसर्ाएलाच्या नजरेसमोर तुझी थोरवी
वाढिवण्यास सुरुवात करीन, म्हणजे मी जसा मोशेबरोबर होतो
तसाच तुझ्याबरोबरही आहे हे त्यांना समजनू येईल. 8 कराराचा
कोशवाहणार्यायाजकांनाआज्ञाकरकी, ‘जेव्हा तुम्हीयादनेच्या
पाण्याच्या कडेला पोहचाल तेव्हा यादन नदीत िस्थर उभे राहा.”

9मग यहोशवा इसर्ाएल लोकांस म्हणाला, “इकडे या! आिण
देव परमेश्वर याची वचने ऐका! 10अशा पर्कारे तुम्हाला समजेल
की, िजवंत देव तुमच्यामध्ये आहे,आिण कनानी, िह ी, िहव्वी,
पिरज्जी, िगगार्शी, अमोरी व यबसूी यांना तो तुमच्या समोरून
घालवनू देईल. 11 संपणूर् पृथ्वीचा जो पर्भू त्याच्या कराराचा

* 3:4 1 िकलोमीटर
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कोश तुमच्यासमोर पलीकडे जाण्यासाठी यादनेत पर्वेश करीत
आहे.

12 तर आता पर्त्येक वंशातील एक मनुष्य, अशी इसर्ाएल
वंशातनू बारा माणसे तुम्ही िनवडा; 13 संपणूर् पृथ्वीचा जो पर्भू
परमेश्वर याच्या कराराचा कोश वाहणार्या याजकांच्या पायांचे
तळवे यादनेच्या पाण्याला लागताच वरून वाहत येणारे यादनेचे
पाणी वाहण्याचे थांबनू त्याचे दोन भाग होतील व त्याची रास
उभी राहील.”

14लोक यादनेपलीकडे जाण्यासाठी आपल्या तंबतूनू िनघाले
तेव्हा कराराचा कोश वाहणारे याजक लोकांपुढे चालले.
15 कराराचा कोश वाहणारे यादनेपाशी येऊन पोहचले आिण
कोश वाहणार्या याजकांचे पाय कडेच्या पाण्यात बुडाले.
(कापणीच्या हंगामाच्या िदवसात यादन नदी दुथडी भरून वाहत
असते.) 16 तेव्हा जे पाणी वरून वाहत येत होते ते बर्याच
अंतरावर म्हणजे सारतानाजवळील आदाम नगरापाशी साठून
रािहले व त्याची रास उभी झाली, आिण जे पाणी अराबाचा
समुदर् म्हणजे क्षारसमुदर् याकडे वाहत जात होते ते अगदी
हटले; मग ते सवर् लोक यरीहोसमोर पार उतरून गेले.

17 परमेश्वराच्या कराराचा कोश वाहणारे याजक यादनेच्या
मध्यभागी कोरड ा जिमनीवरून पार िनघनू गेले. अशा पर्कारे
सवर् इसर्ाएल राष्ट्र यादनेपलीकडे गेले.

4

1सवर् लोक यादन पार करून गेले, तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला
म्हणाला, 2 पर्त्येक वंशातनू एक असे बारा पुरुष तू लोकांमधनू
िनवड, 3 आिण त्यांना अशी आज्ञा देऊन सांग, “यादनेच्या
मध्यभागी ज्या कोरड ा जिमनीवर याजक उभे होते तेथनू बारा
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धोंडे उचलनू आपल्याबरोबर पलीकडे घेऊन जा आिण आज
रातर्ी ज्या िठकाणी तुमचा मुक्काम होईल तेथे ते ठेवा.”

4 मग यहोशवाने इसर्ाएलच्या पर्त्येक वंशातनू एक असे
जे बारा पुरुष िनवडले होते त्यांना बोलावले. 5 यहोशवा
त्यांना म्हणाला, “तुम्ही आपला देव परमेश्वर याच्या कराराच्या
कोशासमोर यादनेच्या मध्यभागी जाऊन इसर्ाएल वंशाच्या
संख्येपर्माणे एकएक धोंडा उचलनू आपल्या खांद्यावर घ्या.

6 म्हणजे हे तुमच्यामध्ये िचन्हादाखलहोईल, पुढच्या येणार्या
िदवसात जेव्हा तुमची मुले तुम्हाला िवचारतील की, ‘या
धोंड ांचा अथर् काय आहे?’ 7 तेव्हा तुम्ही त्यांना सांगा की,
यादनेचे पाणी परमेश्वराच्या कराराच्या कोशापुढे दुभागले गेले;
कराराचा कोश यादन पार करून जात असताना यादनेचे पाणी
दुतफार् दुभागले. अशा पर्कारे हे धोंडे इसर्ाएल लोकांसाठी
सवर्काळ स्मारक होतील.”

8 यहोशवाच्या या आजे्ञपर्माणे इसर्ाएल लोकांनी केले.
परमेश्वराने यहोशवाला सांिगतल्यापर्माणे इसर्ाएललोकांच्या
वंशांच्या संख्येपर्माणे त्यांनी यादनेच्या मध्यभागातनू बारा
धोंडे उचलनू इसर्ाएल लोकांच्या वंशसंख्येपर्माणे रचले.
त्यांनी ते घेऊन त्या रातर्ी िजथे मुक्काम केला ितथे नेऊन
ठेवले. 9 तसेच यादनेच्या मध्यभागी कराराचा कोश वाहणार्या
याजकांचे पाय जेथे िस्थर झाले होते तेथे यहोशवाने बारा दगड
उभे केले;आिण ते आजपयर्ंत स्मारक म्हणनू तेथे आहेत.

10 मोशेने यहोशवाला जे आज्ञािपले होते तेच लोकांस
सांगण्याची आज्ञा परमेश्वराने यहोशवाला केली; त्यापर्माणे
करण्याचे संपेपयर्ंत कराराचा कोश वाहणारे याजक यादनेच्या
मध्यभागी उभे रािहले. मग लोक घाईघाईने पार उतरून गेले.
11झाडून सवर् लोक उतरून गेल्यावर त्यांच्या देखत परमेश्वराचा
कराराचा कोश आिण याजक पलीकडे गेले. 12 रऊबेनी,
गादी आिण मनश्शेचा अधार् वंश हे मोशेच्या सांगण्यापर्माणे
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सशस्तर् होऊन इसर्ाएल लोकांपुढे गेले, 13 युद्धासाठी सज्ज
झालेले सुमारे चाळीस हजार पुरुष परमेश्वरासमोर नदी उतरून
यरीहोजवळच्या मैदानात पोहचले. 14 त्या िदवशी परमेश्वराने
सवर् इसर्ाएलाच्या दृष्टीने यहोशवाची थोरवी वाढवली. जसे
ते मोशेचे भय धरीत होते तसेच त्यांनी यहोशवाचे भय त्यांच्या
सगळ्या हयातीत धरले. 15 तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला
म्हणाला, 16 “कराराचा कोश वाहणार्या याजकांना यादनेतनू वर
येण्याची आज्ञा कर.”

17 त्यापर्माणे,यहोशवाने याजकांना यादनेतनू बाहेर येण्याची
आज्ञा केली. 18मग परमेश्वराचा कराराचा कोश वाहणारे याजक
यादनेच्या मध्य भागातनू िनघनू वर आले आिण त्यांचे पाय
कोरड ा जिमनीला लागताच यादनेचे पाणी मळू िठकाणी परत
आले आिण चार िदवसांपवूी र् जसे होते त्यापर्माणे पुन्हा दुथडी
भरून वाहू लागले.

19 पिहल्या मिहन्याच्या दशमीस लोकांनी यादन पार करून
यरीहोच्या पवूर् सीमेवरील िगलगाल येथे तळ िदला. 20यादनेतनू
उचलनू आणलेले बारा धोंडे यहोशवाने िगलगाल येथे रचले.
21 तो इसर्ाएल लोकांस म्हणाला की, “पुढे जेव्हा तुमची
मुलेबाळे आपल्या विडलांना िवचारतील, ‘या धोंड ांचा अथर्
काय आहे?’

22 तेव्हा तुम्ही त्यांनासांगाकी, ‘इसर्ाएललोकह्यायादनेच्या
कोरड ा भमूीतनू पार गेले. 23 आम्ही तांबडा समुदर् पार
करेपयर्ंत, तुमचा देव परमेश्वर याने जसे तांबड ा समुदर्ाचे पाणी
आटवनू कोरडे केले, तसेच परमेश्वर तुमचा देव ह्याने यादनेचे
पाणीआम्ही ितच्यातनू चालत पारआलो तोपयर्ंतआमच्यापुढून
हटवले. 24ह्यावरून परमेश्वराचा हात समथर् आहे, हे पृथ्वीवरील
सवर् लोकजाणतीलआिण तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याचे िनरंतर
भय बाळगाल.”
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5

1 इसर्ाएल लोक यादनेपलीकडे जाईपयर्ंत परमेश्वराने
ितचे पाणी त्यांच्यासाठी कसे आटिवले हे यादनेपलीकडील
अमोर्यांच्या सवर् राजांनी व समुदर्िकनार्याच्या सवर् कनानी
राजांनी ऐकले, तेव्हा इसर्ाएल लोकांच्या भीतीने त्यांच्या
काळजाचे पाणी-पाणी झाले आिण ते गिलतगातर् झाले.

2 त्या वेळी परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “गारगोटीच्या
सुर्या करून इसर्ाएल लोकांची पुन्हा एकदा संुता कर.”
3 त्यापर्माणे यहोशवाने गारगोटीच्या सुर्या बनवनू इसर्ाएल
लोकांची संुता अरालोथ *हे नाव िदलेल्या टेकडीजवळ केली.

4 यहोशवाने त्यांची संुता केली याचे कारण हे की, युद्धास
लायक असे िमसर देशातनू िनघालेले सगळे पुरुष िमसर देशातनू
िनघाल्यानंतर वाटेने रानात मरण पावले होते. 5 िमसर देशातनू
िनघालेल्या सवर् पुरुषांची संुता झाली होती, पण िमसर देशातनू
बाहेर िनघाल्यानंतर रानात वाटेने जे जन्मले त्यांची संुता झाली
नव्हती; 6 कारण इसर्ाएल लोक रानात चाळीस वष पर्वास
करीत होते; िमसर देशातनू िनघालेल्या सवर् राष्ट्राने म्हणजे
युद्धास लायक अशा पुरुषांनी परमेश्वराची वाणी न ऐकल्यामुळे,
त्या काळात त्यांचा नाश झाला होता; परमेश्वराने त्यांना शपथ
देऊन सांिगतले होते की, ज्यात दुधामधाचे पर्वाह वाहतात
असा जो देश† मी तुमच्या पवूर्जांना तुमच्यासाठी शपथेवर देऊ
केला होता,तो देशमी तुमच्या नजरेसपडू देणार नाही. 7 त्यांच्या
जागी त्यांची जी मुले देवाने वाढिवली होती त्यांची यहोशवाने
संुता केली, कारण वाटेने त्यांची संुता झाली नव्हती; ते बेसुनत
रािहले होते.

* 5:3 -अगर्त्वच्या † 5:6
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8 सवर् राष्ट्राची संुता करणे संपल्यावर ते बरे होईपयर्ंत
छावणीत आपापल्या िठकाणी रािहले. 9 मग परमेश्वर
यहोशवाला म्हणाला, िमसरी लोक तुमची िनंदा करीत असत
ती आज मी आपल्याद्वारे दरू लोटली आहे, म्हणनू आजही त्या
जागेला िगलगाल ‡म्हणतात.

10 इसर्ाएल लोकांनी िगलगालात तळ िदल्यावर
यरीहोजवळच्या मैदानात त्या मिहन्याच्या चतुदर्शीस
संध्याकाळी वल्हांडण सण पाळला. 11 वल्हांडणाच्या दुसर्या
िदवशी त्या देशात िपकलेल्या धान्याच्या बेखमीर भाकरी आिण
हुरडा हा त्यांनी खाल्ला.

12 त्यांनी देशांतले उत्पन्न खाल्ले त्याच्या दुसर्या
िदवसापासनू मान्ना बंद झाला; तो पुन्हा इसर्ाएल लोकांस
िमळाला नाही, त्या वषी र् त्यांनी कनान देशातले उत्पन्न खाल्ले.

13 यहोशवाने यरीहोजवळ असताना समोर पिहले तो कोणी
पुरुषआपल्या हाती उपसलेली तलवार घेऊन पुढे उभाआहे असे
त्याच्या नजरेस पडले. यहोशवाने जवळ जाऊन िवचारले, तू
आमच्या पक्षाचा की आमच्या वैर्यांच्या पक्षाचा?

14 तो म्हणाला, “दोहोंपैकी कोणतेही नाही; कारण मी
परमेश्वराच्या सेनेचा सेनापती आहे.” तेव्हा यहोशवाने त्यास
नमन करण्यासाठी आपले मुख भमूीकडे करून म्हटले, “माझ्या
स्वामीचीआपल्या सेवकाला कायआज्ञाआहे?” 15परमेश्वराचा
सेनापती यहोशवाला म्हणाला, “आपल्या पायातले जोडे काढ;
कारण ज्या जागी तू उभा आहेस ती पिवतर् आहे.” तेव्हा
यहोशवाने तसे केले.

6
‡ 5:9 -लोटून देणे
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1 इसर्ाएल सैन्याच्या भीतीमुळे यरीहोची सवर् पर्वेशद्वारे
मजबतू लावनू घेण्यात आली होती; कोणी बाहेर गेला नाही
की आत आला नाही. 2 परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला,
“पाहा, यरीहो, त्याचा राजा व त्याचे कसलेले योदे्ध मी तुझ्या
हाती िदले आहेत. 3 तुम्ही सगळे योदे्ध या नगरासभोवती
एक पर्दिक्षणा घाला. असे सहा िदवस करा. 4 सात
याजकांनी एडक्याच्या िशंगाचे सात कण घेऊन कराराच्या
कोशापुढे चालावे; सातव्या िदवशी तुम्ही नगराला सात
पर्दिक्षणा घालाव्यातआिणयाजकांनी कणवाजवावेत, 5 नंतर ते
एडक्याच्या िशंगाच्या कण्यार्नी दीघर् नाद करतील आिण जेव्हा
तुम्ही कण्यार्चा आवाज ऐकाल तेव्हा सवर् लोकांनी मोठा जयघोष
करावा म्हणजे नगराच्या िभंती जागच्या जागी कोसळतील;
मग तुम्ही पर्त्येकाने सरळ आत चालनू जावे.” 6 नंतर
ननूाचा पुतर् यहोशवा याने याजकांना बोलावले आिण त्यांना
म्हटले, “कराराचा कोश उचलनू घ्या आिण सात याजकांनी सात
एडक्याच्या िशंगाचे कण घेऊन परमेश्वराच्या कोशापुढे चालत
जावे.” 7तो लोकांस म्हणाला, “चला, नगराला पर्दिक्षणा घाला,
आिण सशस्तर् पुरुषांनी परमेश्वराच्या कराराच्या कोशापुढे
चालावे.” 8 यहोशवाने लोकांस सांिगतल्यापर्माणे सात याजक
परमेश्वर देवापुढे एडक्याच्या िशंगांचे सात कण वाजवत चालले
आिण परमेश्वराच्या कराराचा कोश त्यांच्या मागोमाग िनघाला.
9 सशस्तर् लोक कण वाजिवणार्या याजकांपुढे चालत होते
आिण कण्यार्ची गजर्ना होत असताना पाठीमागचे संरक्षक सैन्य
कराराच्या कोशाच्या मागोमाग येत होते. 10 मग यहोशवाने
लोकांस अशी आज्ञा केली की, मी तुम्हाला सांगेपयर्ंत जयघोष
करू नका, “त्यांच्या कानी तुमचा आवाज जाऊ देऊ नका व
तुम्ही आपल्या तोंडातनू एक शब्दही काढू नका; मग मी सांगेन
तेव्हाच जयघोष करा.” 11 या पर्कारे परमेश्वराच्या कराराच्या
कोशाची नगरासभोवती एक वेळ पर्दिक्षणा झाली. त्यानंतर
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त्यांनी छावणीत येऊन तेथे रातर्ी मुक्काम केला. 12 यहोशवा
मोठ ा पहाटेस उठला आिण याजकांनी परमेश्वराचा कराराचा
कोश उचलनू घेतला. 13 सात याजक एडक्याच्या िशंगांचे कण
घेऊन परमेश्वराच्या कोशापुढे ती एकसारखी वाजवीत िनघाले
आिण सशस्तर् लोक त्यांच्यापुढे चालले; कण वाजवले जात
असताना िपछाडीचे लोक परमेश्वराच्या कराराच्या कोशामागे
चालत होते. 14 ते दुसर्या िदवशीही नगराला एक पर्दिक्षणा
घालनू छावणीत परत आले; असे त्यांनी सहा िदवस केले.
15 सातव्या िदवशी अगदी पहाटेस उठून त्यांनी अशाच पर्कारे
त्या नगराला सात पर्दिक्षणा घातल्या; त्या िदवशी मातर् त्यांनी
त्या नगराला सात पर्दिक्षणा घातल्या. 16सातव्या वेळी याजक
कण वाजवीत असताना यहोशवा लोकांस म्हणाला, “जयघोष
करा, कारण परमेश्वराने हे नगर तुमच्या हाती िदले आहे; 17 हे
नगर व ह्यात जे काही असेल ते सवर् परमेश्वरास समिपर्त
करावे;मातर् राहाब वेश्येलाआिण जेकोणी ितच्यासोबत ितच्या
घरी असतील त्यांना िजवंत ठेवावे, कारण आपण पाठवलेल्या
जासुदांना ितने लपवनू ठेवले होते. 18 तुम्ही मातर् समिपर्त
वस्तूंपासनू सवर्दा दरूच राहा; त्या समिपर्त झाल्यावर त्यातली
एखादी वस्तू तुम्ही घ्याल, तर इसर्ाएलाच्या छावणीवर शाप
आणाल व ितला संकटात पाडाल. 19 पण सवर् सोने, रुपे आिण
तांब्याची वलोखंडाची सवर् पातरे् परमेश्वराकरता पिवतर्आहेत;
ती परमेश्वराच्या भांडारात जमा केली पािहजेत.” 20 तेव्हा
लोकांनी जयघोष केला आिण कण वाजत रािहले, कण्यार्चंा
आवाज ऐकताच लोकांनी मोठ ाने जयघोष केला आिण तट
जागच्या जागी कोसळला; लगेच लोकांनी आपआपल्यासमोर
त्या नगरात सरळ चालनू जाऊन ते काबीज केले. 21 त्या
नगरातील पुरुष, िस्तर्या, तरुण, वृद्ध, बैल व में ढरे, गाढवे वगैरे
सवार्चंा त्यांनी तलवारीने समळू नाश केला. 22 तेव्हा जे दोन
पुरुष तो देश हेरावयाला गेले होते त्यांना यहोशवा म्हणाला,
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“तुम्ही शपथ वािहल्यापर्माणे त्या वेश्येच्या घरी जाऊन ितला
आिण ितचे जे कोणी असतील त्यांना बाहेर आणा.” 23 तेव्हा
त्या तरुण हेरांनी आत जाऊन राहाबेला, ितच्याआई-वडीलांना,
भाऊबंदांना, ितचे जे कोणी होते त्या सवार्नंा म्हणजे ितच्या सवर्
आप्तजनांना बाहेर आणनू इसर्ाएलाच्या छावणीबाहेर नेऊन
ठेवले. 24 मग त्यांनी ते नगर व त्यातले सवर्काही आग लावनू
जाळले; मातर् सोने, रुपे आिण तांब्याची व लोखंडाची पातरे्
ही त्यांनी परमेश्वराच्या घराच्या भांडारात ठेवली. 25यहोशवाने
राहाब वेश्या, ितच्या विडलांचा पिरवार व ितचे जे कोणी होते ते
सवर् वाचवले; ितचा वंश आजपयर्ंत इसर्ाएल लोकांमध्ये वस्ती
करूनआहे; कारण जे जासदू यरीहो हेरायला यहोशवाने पाठवले
होते, त्यांना ितने लपवनू ठेवले होते. 26 त्या वेळी यहोशवाने
त्यांना शपथ घातली आिण तो त्यांना म्हणाला की, “जो कोणी
यरीहो नगर पुन्हा बांधील त्यास परमेश्वराचा शाप लागेल.
त्याचा पाया घालताच त्याचा ज्येष्ठ पुतर् मरेल आिण त्याच्या
वेशी उभारताच त्याचा किनष्ठ पुतर् मरेल.” 27 यापर्माणे
परमेश्वरयहोशवाबरोबर रािहला,आिण त्याची कीती र्सवर् देशभर
पसरली.

7
1 परंतु इसर्ाएल लोकांनी समिपर्त वस्तूंच्या बाबतीत अपराध

केला; यहदूा वंशांतील जेरहाचा मुलगा जब्दी याचा मुलगा
कमी र् याचा मुलगा आखान याने समिपर्त वस्तूं पैकी काही ठेवनू
घेतल्या, म्हणनू इसर्ाएल लोकांवर परमेश्वराचा कोप पेटला.
2 बेथेलशहराच्या पवूस बेथ-आवेनाजवळआयनगरआहे ितकडे
यहोशवाने यरीहोहनू माणसे पाठवली आिण त्यांना सांिगतले
की, “जा, तो देश हेरा.” तेव्हा त्यांनी जाऊन आय नगर हेरले,
3 नंतर ते यहोशवाकडे परत येऊन म्हणाले, सवर् लोकांनी तेथे
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जाऊ नये, “फक्त दोन तीन हजार पुरुषांनी जाऊनआय नगरावर
हल्ला करावा; तेथे सवर् लोकांस जाण्याचे कष्ट देण्याची गरज
नाही; कारण ते लोक थोडकेच आहेत.” 4 म्हणनू लोकांतले
सुमारे तीन हजार पुरुष ितकडे रवाना झाले; पण आय येथल्या
मनुष्यांपुढे त्यांना पळकाढावा लागला. 5आय येथील मनुष्यांनी
त्यांच्यातली सुमारेछ ीसमाणसेमारूनटाकलीआिणआपल्या
वेशीपासनू शबारीमापयर्ंत *त्यांचा पाठलाग करून उतरणीपयर्ंत
त्यांना मारीत नेले; आिण त्यामुळे लोक घाबरले आिण त्यांचे
धैयर् खचले. 6 यहोशवाने आपले कपडे फाडले आिण तो व
इसर्ाएलाचे वडील संध्याकाळपयर्ंत परमेश्वराच्या कराराच्या
कोशापुढे आपल्या डोक्यात धळू घालनू आिण पालथे पडून
रािहले. 7मग यहोशवा म्हणाला, हायहाय! “हे पर्भू परमेश्वरा;
तू या सवर् लोकांस यादन ओलांडून का आणले? अमोर्यांच्या
हाती देऊन आमचा नाश करण्यासाठी आणलेस का? आम्ही
समाधानी होऊनयादनेच्या पलीकडे रािहलोअसतोतर िकती बरे
होते! 8 हे पर्भ,ू इसर्ाएलाने आपल्या शतरं्ूना पाठ दाखिवली;
आता मी काय बोल?ू 9कारण कनानी लोक आिण देशातले सवर्
रिहवासी हे ऐकूनआम्हांला घेरतीलआिण पृथ्वीवरच्या लोकांस
आमचे नाव िवसरावयास लावतील. तेव्हा तू आपल्या महान
नावासाठी काय करणारआहेस?” 10 तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला
म्हणाला, ऊठ, असा पालथा का पडलास? 11 इसर्ाएलाने
पाप केले आहे; मी त्यांच्याशी केलेला कराराचा त्यांनी भंग
केला आहे; समिपर्त वस्तूं पैकी काही त्यांनी घेतल्या आहेत;
एवढेच नव्हे तर त्यांनी चोरी व लबाडीही केली आहे,आिण त्या
वस्तू आपल्या सामानामध्ये ठेवल्या आहेत. 12 त्याचा पिरणाम
म्हणनू इसर्ाएल लोक आपल्या शतरं्ूपुढे िटकाव धरत नाहीत,
ते आपल्या शतरं्ूना पाठ दाखिवतात, कारण ते शािपत झाले

* 7:5 -दगडाची खाण
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आहेत; तुमच्यामधनू त्या समिपर्त वस्तू नाश केल्यािशवाय
येथनू पुढे मी तुमच्यामध्ये राहणार नाही. 13 तर उठ, लोकांस
पिवतर् कर, त्यांना सांग उद्यासाठी स्वतःला पिवतर् करा,कारण
इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर म्हणतो, “हे इसर्ाएला, तुझ्यामध्ये
समिपर्त वस्तू अजनू आहेत, तुमच्यामधनू त्या समिपर्त वस्तू
तुम्ही दरू करून त्यांचा नाश करा. त्या तुमच्यातनू काढून
त्यांचा सवर्नाश करीपयर्ंत शतर्ूपुढे तुमचा िटकाव लागणार
नाही.” 14सकाळी तुम्ही आपआपल्या वंशापर्माणे हजर राहा.
मग ज्या वंशाला परमेश्वर पकडील त्या वंशाच्या एकाएका
घराण्याने पुढे यावे; मग ज्या घराण्याला परमेश्वर पकडील
त्या घराण्यातील एकाएका पुरुषाने पुढे यावे; 15 ज्याच्याजवळ
समिपर्त वस्तू सापडतील त्यास त्याच्या सवर्स्वासह अग्नीने
जाळून त्याचा नाश करावा. कारण त्याने परमेश्वराचा करार
मोडला आहे, आिण इसर्ाएलमध्ये मढूपणाचे काम केले आहे.
16 यहोशवाने मोठ ा पहाटेस उठून इसर्ाएलाचा एकएक वंश
समोर आणला, आिण यहदूा वंश पकडला गेला. 17 मग त्याने
यहदूाची कुळे जवळ आणली, तेव्हा जेरह कूळ पकडले गेले.
आिण जेरहाच्या कुळातले एकएक घराणे समोर आणण्यात आले
तेव्हा जब्दीला पकडण्यात आले. 18 मग त्या घराण्यातील
एकएका पुरुषास जवळ आणले तेव्हा यहदूा वंशातील जेरहाचा
मुलगाजब्दी याचा मुलगाकमी र्याचा मुलगाआखानहा पकडला
गेला. 19 तेव्हा यहोशवा आखानाला म्हणाला, “माझ्या मुला,
इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याला गौरव देआिण तुझ्या गुन्ह्यांची
कबुली कर; कृपा करून तू काय केले ते आता मला सांग;
माझ्यापासनू काही लपवू नको.” 20आखानाने यहोशवाला उ र
िदले की, “मी खरोखर इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर ह्याच्या िवरुद्ध
पाप केले आहे; आिण मी जे केले ते हे: 21 लुटीमध्ये एक
संुदर िशनारी झगा, दोनशे शेकेल रुपे आिण सोन्याची पन्नास
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शेकेल वजनाची एक वीट या वस्तू मला िदसल्या तेव्हा मला
त्या घेण्याची इच्छा झाली. माझ्या डेर्यामध्ये त्या जिमनीत
पुरलेल्या आहेत आिण रुपे त्याच्या खाली आहे.” 22 तेव्हा
यहोशवाने दतू पाठवले. ते तंबकूडे धावत गेले, आिण पाहा,
त्याच्या तंबतू त्या वस्तू लपवलेल्या होत्या व त्याच्या खाली रुपे
होते. 23 त्याने त्या तंबतूनू काढून यहोशवा आिण सवर् इसर्ाएल
लोक यांच्याकडे आणनू परमेश्वरासमोर ठेवल्या. 24 त्यानंतर
यहोशवाने व त्यासोबतच्या सवर् इसर्ाएल लोकांनी जेरहाचा
पुतर् आखान याला व त्याच्याबरोबर ते रुपे, तो झगा व ती
सोन्याची वीट, त्याची मुले व त्याच्या मुली, त्याचे बैल, गाढवे,
शेरडेमें ढरांचे कळप, त्याचा तंबू व त्याचे जे काही होते नव्हते
ते सवर् अखोरच्या खोर्यात नेले. 25 यहोशवा म्हणाला, “तू
आम्हांला का तर्ास िदलास? परमेश्वर तुला आज तर्ास देईल.”
मग सवर् इसर्ाएलांनी त्यास दगडमार केला व ती सवर् अग्नीने
जाळून वर दगड टाकले. 26 त्यावर त्यांनी एक मोठी दगडांची
रास केली; ती आजपयर्ंत तेथे आहे. मग परमेश्वराचा भडकलेला
राग शांत झाला. यावरुन त्या स्थळाला आजपयर्ंत अखोरचे
†खोरे असे म्हणतात.

8
1 परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “िभऊ नको, धैयर्हीन होऊ

नको; ऊठ, सवर् लढाई करणार्या लोकांस बरोबर घे. आय
नगरापयर्ंत जा. पाहा, आयचा राजा, त्याचे लोक, त्याचे नगर
आिण त्याचा देश मी तुझ्या हाती िदला आहे; 2 यरीहो आिण
त्याचा राजा यांचे तू केले तेच आय व त्याचा राजा यांचे कर;
मातर् त्यातील लटू व गुरेढोरे तुम्ही आपणासाठी लटू म्हणनू
घ्या; नगराच्या मागे सैन्याला दबा धरून बसव.” 3 त्यापर्माणे
† 7:26 -तर्ास देणारे
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यहोशवाने सवर् योद्ध ांसहआय नगरावर चढाई करून जाण्याची
तयारी केली; त्याने तीस हजार, बलवान, व शरू पुरुष िनवडून
घेतले आिण त्यांना रातर्ी पाठवनू िदले. 4 त्याने त्यांना अशी
आज्ञा केली, “पाहा, नगराच्या मागे जाऊन नगरावर दबा धरून
बसा; नगरापासनू फार दरू जाऊ नका, पण तुम्ही सवर् तयार
राहा. 5 मी आिण माझ्याबरोबरचे सवर् लोक त्या नगराजवळ
येऊ. आिण ते पवूी र्पर्माणे आम्हावर हल्ला करावयाला येतील
तेव्हा आम्ही त्यांच्यापुढून पळायला लाग.ू 6असे आम्ही त्यांना
पळवीत नगराबाहेर दरू नेईपयर्ंत ते आमच्या पाठीस लागतील,
कारण त्यांना वाटेल, ‘पिहल्यापर्माणेच आपल्याला घाबरून हे
पळ काढीत आहेत.’ यापर्माणे आम्ही त्यांच्यापुढे पळायला
लाग;ू 7 मग तुम्ही दबा धरणार्यांनी उठून नगर काबीज करावे;
कारण तुमचा देव परमेश्वर ते तुमच्या हाती देणार आहे. 8 तुम्ही
ते नगर काबीज करताच त्यास आग लावा. परमेश्वराच्या
सांगण्यापर्माणे त्याचे पालन करा; पाहा, मी तुम्हाला आज्ञा
केली आहे.” 9 मग यहोशवाने त्यांना रवाना केले. ते आयच्या
पिश्चम बाजलूा बेथेल वआय यांच्या दरम्यान दबा धरून बसले.
परंतु यहोशवा मातर् त्या रातर्ीआपल्या लोकांबरोबरचझोपला.
10यहोशवा भल्या पहाटेस उठला आिण त्याने सैन्य तयार केले,
यहोशवा आिण इसर्ाएलाचे वडील आिण त्यांनी आय नगरावर
हल्ला केला. 11 त्यांच्याबरोबर सवर् योदे्ध लढाई करावयाला गेले,
आिण आय नगराजवळ पोहचल्यावर त्यांनी त्यासमोर उ रेस
तळ िदला; ते व आय नगर यांच्यामध्ये एक दरी होती. 12 त्याने
सुमारे पाच हजार पुरुष आय नगराच्या पिश्चमेस बेथेल व आय
यांच्या दरम्यान दबा धरावयला ठेवले. 13 त्याने नगरांच्या
उ रेच्या िठकाणी मुख्य सैन्य आिण पिश्चमेकडे सैन्याचे
रक्षण करणारे ठेवनू यहोशवा त्या रातर्ी त्या दरीत रािहला.
14 आयच्या राजाने हे पािहले तेव्हा तो व त्याच्या नगरातले
सगळे लोक पहाटेस लवकर उठून इसर्ाएलाशी सामना करायला
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अराबासमोरीलयादनेच्या दरीकडे गेले. पणनगराच्या िपछाडीस
लोक आपणावर दबा धरून आहेत हे त्यांना माहीत नव्हते.
15 यहोशवा व सवर् इसर्ाएल त्यांच्यासमोर परािजत झाल्याचे
सोंगकरून रानाच्या वाटेने पळायलालागले. 16 त्यांचा पाठलाग
करण्यासाठी आय नगरातल्या सवर् लोकांस एकतर् बोलवण्यात
आले; ते यहोशवाचा पाठलाग करीत नगरापासनू दरूवर गेले.
17 इसर्ाएलाचा पाठलाग करायला िनघाला नाही असा कोणी
पुरुष आय िकंवा बेथेल येथे रािहला नाही; त्यांनी ते नगर
पणूर् सोडून देऊन आिण उघडे टाकून इसर्ाएलाचा पाठलाग
केला. 18 तेव्हा परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, “तुझ्या हाती
असलेली बरची आय नगराकडे कर, कारण ते मी तुझ्या हाती
देईन” त्यापर्माणे यहोशवाने आपल्या हाती असलेली बरची
नगराकडे केली. 19 त्याने आपला हात उगारताच दबा धरणार्या
सैन्याने वेगाने धावत जाऊन नगरात पर्वेश केला व ते काबीज
केले आिण लगेच नगराला आग लावली. 20 आय नगराच्या
पुरुषांनी मागे वळून पिहले तो नगरातनू िनघणारा धरूआकाशात
चढताना त्यांना िदसला, तेव्हा त्यांना इकडे िकंवा ितकडे िनसटून
जाण्याचा मागर्च रािहला नाही; इकडे जे लोक रानाच्या मागार्ने
पळत होते ते आपला पाठलाग करणार्यांवर उलटले. 21 दबा
धरणार्यांनी नगर घेतले आहे व त्याचा धरू वर चढत असल्याचे
यहोशवा व सवर् इसर्ाएलांनी पािहले तेव्हा ते मागे उलटून आय
नगराच्या मनुष्यांवर तुटून पडले. 22 आिण दुसरे इसर्ाएल
सैन्य जे नगरात होते ते त्यांच्यावर चाल करून बाहेर आले.
आय नगराची माणसे इसर्ाएलाच्या मध्ये सापडली; िकत्येक
इसर्ाएल इकडे व िकत्येक ितकडे होते; आिण त्यांनी त्यांना
असे मारले की त्यांच्यातला कोणी वाचला िकंवा िनसटून गेला
नाही. 23 त्यांनी आय नगराच्या राजाला पकडून िजवंत ठेवले
आिण त्यासयहोशवाकडेआणले. 24ज्यामोकळ्या रानात त्यांनी
त्यांचा पाठलाग केला होता तेथे इसर्ाएलांनी आय नगराच्या
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रिहवाश्यांचा संहार केला आिण त्यांनी त्या सवार्चंा तलवारीच्या
धारेने नाश केला. मग इसर्ाएल लोक आय नगरात परत आले.
त्यावर त्यांनी तलवारीच्या धारेने हल्ला केला. 25 त्या िदवशी
आय नगरातली सगळी माणसे पडली, त्यामध्ये सवर् िस्तर्या
आिण पुरुष िमळून ती बारा हजार होती. 26 आय येथील सवर्
रिहवाश्यांचा समळू नाश होईपयर्ंत यहोशवाने नगराकडे बरची
उगारलेला आपला हात मागे घेतला नाही. 27 परमेश्वराने
यहोशवाला आज्ञा केल्यापर्माणे इसर्ाएलांनी त्या नगरांतली
गुरेढोरे व इतर मालम ा मातर् स्वतःसाठी लटू म्हणनू घेतली.
28 तेव्हा यहोशवाने आय नगर जाळून टाकले व त्याची कायमची
नासाडी करून त्याचा ढीग केला; आजपयर्ंत ते िठकाण भकास
आहे. 29आयनगराच्या राजाला त्याने संध्याकाळपयर्ंत झाडावर
फाशी िदली व सयूार्स्ताच्या वेळी यहोशवाच्या आजे्ञने त्यांनी
त्याचे परे्त झाडावरूनकाढून नगराच्या वेशीजवळ फेकलेआिण
त्याच्यावर धोंड ांची मोठी रास केली. ती आजपयर्ंत तशीच
आहे.

. 27:4, 5
30 मग यहोशवाने इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याच्यासाठी

एबाल डोंगरावर एक वेदी बांधली; 31 परमेश्वराचा सेवक
मोशे याने इसर्ाएल लोकांस आज्ञा केल्यापर्माणे, “अथार्त
मोशेच्या िनयमशास्तर्ाच्या गरं्थांत िलिहल्यापर्माणे त्याने न
घडलेल्या दगडांची वेदी बांधली.” त्या दगडांना लोखंडाचा
स्पशर्देखील झाला नव्हता. त्या वेदीवर त्यांनी परमेश्वरास
होमबली अिपर्ले आिण शांत्यपर्णाचे यज्ञ केले. 32 तेथे इसर्ाएल
लोकांदेखत यहोशवाने दगडांच्या िशळांवर मोशेने िदलेल्या
िनयमशास्तर्ाची नक्कल िलिहली. 33 परमेश्वराचा कराराचा
कोश वाहणार्या लेवी याजकांसमोर सवर् इसर्ाएल, त्यांचे वडील,
अिधकारी आिण न्यायाधीश तसेच देशात जन्मलेले आिण उपरी



8:34 xxii यहोशवा 9:7

हे कोशाच्या उजवीकडे व डावीकडे उभे रािहले. इसर्ाएल
लोकांस पर्थम आशीवार्द देण्यासंबंधी परमेश्वराचा सेवक मोशे
याने पवूी र् जी आज्ञा िदली होती, त्यापर्माणे िनम्मे लोक
गरीज्जीम डोंगरासमोर व िनम्मे एबाल डोंगरासमोर उभे रािहले.
34 त्यानंतर िनयमशास्तर्ाच्या गरं्थात िलिहलेली आशीवार्दाची
व शापाशी सवर् वचने त्याने वाचनू दाखवली. 35 इसर्ाएलाच्या
संबध मंडळीसमोर व त्यांच्या िस्तर्या, मुलेबाळे व त्यांच्यामध्ये
राहणारे उपरी यांच्यासमोर मोशेने िदलेल्या सगळ्या आज्ञा
यहोशवाने वाचनू दाखिवल्या; त्यातला एकही शब्द त्याने
गाळला नाही.

9
1मग यादन नदीच्या पिश्चमी डोंगराळ पर्देशात, तळवटीत

आिण लबानोनासमोरील महासमुदर्ाच्या िकनार्यावर राहणारे
िह ी,अमोरी,कनानी, पिरज्जी, िहव्वीआिणयबसूी यांचे जे सवर्
राजे होते. 2 त्यांनी एका आदेशाखाली एकतर् जमनू यहोशवा
व इसर्ाएल यांच्या िवरुद्ध लढाई पुकारली. 3 यहोशवाने
यरीहो आिण आय या नगरांचे काय केले हे जेव्हा िगबोनाच्या
रिहवाश्यांनी ऐकले, 4 तेव्हा त्यांनी फसवेिगरीची योजना केली;
त्यांनी राजदुतांपर्माने वतर्णकू केली, *आिणआपल्या गाढवावर
जुनी गोणताटे व िझजलेले, फाटलेले, िशवलेले दर्ाक्षरसाचे
बुधले घेतले; 5 त्यांनी आपल्या पायात िझजलेले व िठगळाचे
जोडे आिण अंगात जुनेपुराणे कपडे घातले; त्यांच्या खाण्याच्या
सवर् भाकरी वाळलेल्या आिण बुरसटल्या होत्या. 6 ते िगलगाल
येथील छावणीत यहोशवाकडे येऊन त्यास व इसर्ाएल लोकांस
म्हणाले, “आम्ही दरू देशाहनू आलो आहोत म्हणनू आता
आमच्याबरोबर करार करा.” 7 इसर्ाएल लोकांनी त्या िहव्वी
* 9:4
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लोकांस म्हटले, “आम्ही तुमच्याबरोबर करार कसा करणार?
कदािचत न जाणो तुम्ही आमच्याजवळ राहणारे असाल.” 8 ते
यहोशवाला म्हणाले, “आम्ही तुझे दास आहो.” यहोशवाने
त्यांना िवचारले, “तुम्ही कोण व कोठून आला?” 9 त्यांनी त्यास
म्हटले, “तुझा देव परमेश्वर ह्याचे नाव ऐकून आम्ही तुझे दास
फार दरू देशाहनू आलो आहोत. कारण त्याने िमसरात जी
पर्त्येक गोष्ट केली त्याची कीती र्आम्ही ऐकली आहे; 10आिण
यादनेच्या पलीकडील अमोरी लोकांचे दोन राजे, हेशबोनाचा
राजा सीहोनआिण अष्टारोथातला बाशानाचा राजा ओग, यांना
जे काय केले तेही आम्ही ऐकले आहे. 11 तेव्हा आमचे वडील
आिण आमच्या देशातील सवर् रिहवासी आम्हांला म्हणाले,
पर्वासासाठी आपल्याबरोबर िशदोरी घ्या व त्यांना भेटायला
जा आिण त्यांना म्हणा, आम्ही तुमचे दास आहोत, तेव्हा
आता आमच्याशी करार करा.” 12 या पाहा आमच्या भाकरी!
आम्हीघरून तुमच्याकडे येण्यास िनघालो त्या िदवशी, पर्वासात
िशदोरी म्हणनू घेतल्या तेव्हा त्या गरम होत्या; पण आता त्या
वाळून बुरसटल्या आहेत. 13 हे दर्ाक्षरसाचे बुधले आम्ही भरून
घेतले तेव्हा नवे होते, पण आता ते फाटून तुटून गेले आहेत;
हे आमचे कपडे आिण जोडे फार लांबच्या पर्वासाने जीणर् झाले
आहेत. 14 तेव्हालोकांनी त्यांचे काहीअन्न स्वीकारले; पण त्यांनी
मागर्दशर्नासाठी परमेश्वर देवाचा सल्ला घेतला नाही. 15 मग
यहोशवाने त्यांच्याशी समेट केला आिण त्यांना जीवन बहाल
करून सुरिक्षत ठेवण्याचे अिभवचन िदले. लोकांच्या नेत्यांनीही
त्यांच्याशी शपथ घेतली. 16इसर्ाएललोकांनी त्यांच्याशी करार
केल्यानंतर तीन िदवसानी त्यांना समजले की, हे आपले शेजारी
असनू आपल्यामध्ये राहणारे आहेत. 17 नंतर इसर्ाएल लोक
कूच करीत ितसर्या िदवशी त्यांच्या नगरास जाऊन पोहचले.
त्यांच्या नगरांची नावे िगबोन, कफीरा, बैरोथ व िकयार्थ-यारीम.
18 पण इसर्ाएल लोकांनी त्यांना मारून टाकले नाही, कारण
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त्यांच्या नेत्यांनी इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याची शपथ घेतली
होती; तेव्हा सवर् इसर्ाएल लोकांनी त्यांच्या नेत्यांिवरुद्ध कुरकुर
केली. 19 परंतु सवर् नेत्यांनी सगळ्या लोकांस सांिगतले, “आम्ही
त्यांच्यासमोर इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याची शपथ घेतली
आहे, म्हणनू आता आम्हांला त्यांना हात लावता येत नाही.
20 त्यांच्याशी आम्ही असेच वागणार; त्यांना आम्ही िजवंत
राखणार; तसे न केल्यास त्यांच्याशी शपथ वािहल्यामुळे आम्ही
क्रोधास पातर् ठरू.” 21 नेत्यांनी लोकांस सांिगतले की, “त्यांना
िजवंत राहू द्या.” नेत्यांनी त्यांना सांिगतल्यापर्माणे िगबोनी
लोक सवर् इसर्ाएली लोकांचे लाकूडतोडे व पाणक्ये झाले.
22 यहोशवाने त्यांना बोलावनू म्हटले, “तुम्ही आमच्यामध्ये
राहत असनू आम्ही फार दरूचे आहोत असे सांगनू आम्हांला का
फसवले? 23 म्हणनू आता तुम्ही या कारणासाठी शािपतआहात,
आिण तुमच्यातले काही नेहमी दास होऊन रहाल; तुम्ही माझ्या
देवाच्या घरासाठी लाकूड तोडणारे व पाणी काढणारे असे होऊन
रहाल.” 24 त्यांनी यहोशवाला उ र िदले, “हा सवर् देश तुम्हाला
द्यावा आिण तुमच्यासमोर देशांतील सवर् रिहवाश्यांचा नाश
करावा असे तुझा देव परमेश्वर याने आपला सेवक मोशे याला
आज्ञािपले होते, हे तुझ्या दासांना पक्के कळले होते; तुमच्यामुळे
आम्हांला आमच्या जीवाची फार भीती वाटली म्हणनू आम्ही हे
काम केले. 25आता पाहा, आम्ही तुझ्या हातात आहोत; तुला
बरे व योग्य िदसेल तसे आमचे कर.” 26 त्यामुळे यहोशवाने
त्यांचे तसे केले; त्यांना इसर्ाएल लोकांच्या हातातनू सोडवले;
इसर्ाएल लोकांनी त्यांना िजवे मारले नाही, 27 यहोशवाने त्या
िदवशी मंडळीसाठी आिण परमेश्वर िनवडणार होता त्या स्थानी
त्याच्या वेदीसाठी िगबोन्यांना लाकूड तोडणारे व पाणी काढणारे
म्हणनू नेमले; तसे ते आजपयर्ंत आहेत.
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1 यहोशवाने आय नगर िजंकून त्याचा कसा पणूर्पणे नाश
केला, आिण जसे त्याने यरीहोचे व त्याच्या राजाचे केले तसेच
आय नगराचे व त्याच्या राजाचे केले, पण िगबोनाचे रिहवासी
इसर्ाएल लोकांशी समेट करून त्यांच्यामध्ये राहत आहेत, हे
सवर् यरूशलेमेचा राजा अदोनीसदेक याने ऐकले होते. 2 तेव्हा
यरूशलेमातील लोक फार भयभीत झाले, कारण िगबोन हे
मोठे शहर असनू एखाद्या राजकीय नगरासारखे मोठे होते. ते
आय नगरापेक्षा मोठे असनू तेथले सगळे पुरुष पराक्रमी योदे्ध
होते. 3 मग यरूशलेमेचा राजा अदोनीसदेक याने हेबर्ोनाचा
राजा होहाम, यमूर्थाचा राजा िपराम, लाखीशाचा राजा याफीय
आिण एग्लोनाचा राजा दबीर यांना िनरोप पाठवला, 4 “वर
माझ्याकडे येऊन मला मदत करा, आपण िगबोनाला मार
देऊ; कारण त्याने यहोशवाशी व इसर्ाएल लोकांशी समेट
केला आहे.” 5 तेव्हा यरूशलेमेचा राजा, हेबर्ोनाचा राजा,
यमूर्थाचा राजा, लाखीशाचा राजा आिण एग्लोनाचा राजा या
पाच अमोरी राजांनी एकतर् िमळून आपल्या सवर् सैन्यांसह
चढाई केली आिण िगबोनासमोर तळ देऊन ते त्यांच्याशी लढू
लागले. 6 हे पाहनू िगबोनातल्या मनुष्यांनी िगलगालच्या
छावणीत यहोशवाला िनरोप केला की, “आपल्या दासांवरील
मदतीचा हात काढून घेऊ नको; आमच्याकडे लवकर येऊन
आमचा बचाव कर व आम्हांला मदत कर; कारण डोंगरवटीतले
सवर् अमोरी राजे एकतर् जमनू आमच्यावर चालनू आले आहेत.
7 तेव्हा यहोशवा आपले सवर् योदे्ध व शरू वीर यांना बरोबर
घेऊन िगलगाल येथनू िनघाला.” 8 परमेश्वर यहोशवाला
म्हणाला, “त्यांना िभऊ नको; कारण मी त्यांना तुझ्या हाती
िदले आहे; त्यांच्यातला कोणीही तुझ्यापुढे िटकणार नाही.”
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9 यहोशवा िगलगालाहनू सारी रातर् चालत चढून जाऊन
त्यांच्यावर एकाएकी चाल करूनआला 10आिण परमेश्वर देवाने
इसर्ाएलापुढे शतरं्ूत गोंधळ उडवला. त्यांनी िगबोनापाशी
त्यांची मोठी क ल करून बेथ-होरोनाच्या चढावाच्या वाटेने
त्यांचा पाठलाग केला आिण अजेका व मक्केदा येथपयर्ंत
ते त्यांना मारत गेले. 11 ते इसर्ाएलापुढून बेथ-होरोनाच्या
उतरणीवरून पळून जात असताना परमेश्वराने अजेकापयर्ंत
आकाशातनू त्यांच्यावर गारांचे मोठे दगड फेकल्यामुळे ते ठार
झाले. इसर्ाएल लोकांनी तलवारीने मारले त्यांपेक्षा जास्त
लोक गारांच्या दगडांनी मरण पावले. 12 परमेश्वराने अमोर्यांना
इसर्ाएल लोकांच्या हाती िदले त्या िदवशी यहोशवा देवाशी
बोलला; इसर्ाएलासमक्ष तो असे म्हणाला, “हे सयूार्, तू
िगबोनावर िस्थर हो; हे चंदर्ा, तू अयालोनाच्या खोर्यावर िस्थर
हो.” 13 तेव्हा राष्ट्राने आपल्या शतरं्ूचा बदला घेईपयर्ंत
सयूर् िस्थर झाला आिण चंदर् थांबला. याशाराच्या गरं्थात
ही कथा िलिहली आहे ना? सयूर् आकाशाच्या मधोमध
सुमारे एक संपणूर् िदवस थांबला; त्याने अस्तास जाण्याची घाई
केली नाही. 14 असा िदवस त्यापुवी र् िकंवा त्यानंतरही आला
नाही; त्या िदवशी परमेश्वराने मानवाचा शब्द ऐकला, कारण
परमेश्वर इसर्ाएलासाठी लढत होता. 15 मग यहोशवा सवर्
इसर्ाएलासह िगलगाल येथील छावणीकडे परत आला. 16 ते
पाच राजे पळून जाऊन मक्केदा येथील एका गुहेत लपनू बसले.
17मक्केदा येथील गुहेत ते पाच राजेलपलेले सापडलेआहेतअसे
यहोशवाला कोणी कळवले. 18 तेव्हा यहोशवा म्हणाला, गुहेच्या
तोंडावर मोठमोठे धोंडे लोटा आिण ितच्यावर मनुष्यांचा पहारा
बसवा. 19 पण तुम्ही स्वतः तेथे थांबू नका; आपल्या शतरं्ूचा
पाठलाग करा; त्यांच्या िपछाडीच्या लोकांस ठार मारा; त्यांना
त्यांच्या नगरांत जाऊ देऊ नका;कारण तुमचा देव परमेश्वर याने
त्यांना तुमच्या हाती िदले आहे. 20 यहोशवा आिण इसर्ाएल
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लोक यांनी त्यांची मोठी क लकरून त्यांचा नाश करण्याचे काम
संपवले; पण त्यांच्यातले काहीलोकबचावनू तटबंदीच्या नगरांत
गेले. 21 मग सवर् सैन्य मक्केदाच्या छावणीत यहोशवाकडे
शांतीने माघारी आले; इसर्ाएलािवरुद्ध कोणी चकार शब्द
काढण्याचे धाडस केले नाही. 22 मग यहोशवा म्हणाला, “गुहेचे
तोंड उघडून त्या पाच राजांना तेथनू माझ्याकडे घेऊन या.”
23 त्यापर्माणे त्यांनी केले, म्हणजेयरूशलेमेचा राजा, हेबर्ोनाचा
राजा, यमूर्थाचा राजा, लाखीशाचा राजा आिण एग्लोनाचा राजा
या पाच राजांना त्यांनी गुहेतनू काढून त्याच्याकडे आणले.
24 ते त्या राजांना यहोशवाकडे घेऊन आले तेव्हा त्याने सवर्
इसर्ाएल लोकांस बोलावनू आणले. मग तो आपल्याबरोबर
लढाईवर गेलेल्या योद्ध ांच्या सेनानायकांना म्हणाला, “पुढे
येऊन त्यांच्या मानेवर पाय द्या.” तेव्हा त्यांनी पुढे येऊन
त्यांच्या मानेवर पाय िदले. 25 यहोशवा त्यांना म्हणाला, “िभऊ
नका, कचरू नका, बलवान व िनभर्य व्हा; कारण ज्यांच्याशी
तुम्ही लढाल त्या तुमच्या सवर् शतर्ूचे परमेश्वर असेच करील.”
26 नंतर यहोशवाने त्यांना ठार मारून पाच झाडांवर त्यांना
टांगले, आिण ते संध्याकाळपयर्ंत त्या झाडांवर टांगलेले होते.
27 सयूार्स्ताच्या वेळी यहोशवाच्या आजे्ञवरून लोकांनी त्यांना
त्याझाडांवरूनउतरिवलेआिणज्या गुहेत तेलपले होते ितच्यात
त्यांना टाकले आिण त्या गुहेच्या तोंडावर त्यांनी मोठमोठे धोंडे
रचले. आजपयर्ंत ते तसेच आहेत. 28 त्या िदवशी यहोशवाने
मक्केदा घेऊन तलवारीने त्यांचा व त्याच्या राजाचा पणूर्पणे
नाश केला; त्यांच्याबरोबर तेथल्या पर्त्येक िजवंत पर्ाण्यांचाही
त्याने नाश केला; त्याने कोणालाही िजवंत ठेवले नाही. त्याने
यरीहोच्या राजाचे जे केले तेच मक्केदाच्या राजाचेही केले.
29 मग मक्केदाहनू िनघनू सवर् इसर्ाएलांना बरोबर घेऊन
यहोशवा लीब्नावर चालनू गेला व िलब्नाच्यािवरुद्ध त्यांनी
लढाई केली; 30 परमेश्वराने ते नगर व त्याचा राजा यांना
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इसर्ाएलाच्या हाती िदले आिण यहोशवाने त्याचा व त्यातल्या
सवर् िजवंत पर्ाण्यांचा तलवारीने संहार केला; त्यांच्यातल्या
कोणालाही िजवंत ठेवले नाही; यरीहोच्या राजाचे त्याने जे
केले तेच येथल्याही राजाचे केले. 31 त्यानंतर िलब्ना सोडून
सवर् इसर्ाएलासह यहोशवा लाखीशावर चालनू गेला. त्याने
त्यासमोर तळ िदलाआिण त्याच्यािवरुध्दलढला. 32परमेश्वराने
लाखीश इसर्ाएलाच्या हाती िदले व त्यांनी ते दुसर्या िदवशी
घेतले, िलब्नाचा केला तसाच लाखीशाचा व तेथल्या पर्त्येक
िजवंत पर्ाण्याचा त्याने तलवारीने नाश केला. 33 तेव्हा गेजेराचा
राजा होरम लाखीशाला मदत देण्यासाठी चालनू आला, पण
यहोशवाने त्यास व त्याच्यालोकांसएवढा मार िदलाकी त्यातला
एकही िजवंत रािहला नाही. 34 मग लाखीश सोडून यहोशवा
सवर् इसर्ाएलासह एग्लोनावर चालनू गेला; त्यासमोर तळ देऊन
ते त्याच्याशी लढले. 35 त्याच िदवशी त्यांनी ते घेतले आिण
तलवारीने त्यांचा संहार केला; लाखीशातल्यापर्माणे तेथील
पर्त्येक िजवंत पर्ाण्यांचा त्या िदवशी त्याने समळू नाश केला.
36 मग एग्लोन सोडून यहोशवा सवर् इसर्ाएलासह हेबर्ोनावर
चढाई करून गेला. आिण ते त्याच्याशी लढले; 37 त्यांनी ते
घेतले आिण ते नगर, त्याचा राजा, त्याची सवर् उपनगरे आिण
त्यातले सवर् पर्ाणी यांचा तलवारीने संहार केला; यहोशवाने
एग्लोनातल्यापर्माणेच येथेही कोणाला िजवंत राहू िदले नाही.
त्याने त्याचा आिण त्यातल्या पर्त्येक िजवंत पर्ाण्यांचा समळू
नाश केला. 38 नंतर यहोशवा सवर् इसर्ाएलासह मागे वळून
दबीरास चालनू गेला आिण त्याच्यािवरुध्द लढला. 39 त्याने ते
तेथला राजा व त्याची सवर् नगरे हस्तगतकरून त्यांचा तलवारीने
संहार केला. तेथील पर्त्येक िजवंत पर्ाण्यांचा त्याने समळू
नाश केला. कोणालाही िजवंत राहू िदले नाही हेबर्ोनाचे, िलब्ना
व त्याचा राजा यांचे त्याने जे केले तेच दबीर व त्याचा राजा
यांचेही केले. 40 या पर्कारे यहोशवाने त्या सवर् देशांचा म्हणजे
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डोंगराळ पर्देश, नेगेब, तळवट व उतरण यातील सवर् पर्ांत
आिण त्यांचे राजे यांना काबीज केले; कोणालाही िजवंत राहू
िदले नाही; इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याने आज्ञा केल्यापर्माणे
पर्त्येक िजवंत गोष्टीचा त्याने समळू नाश केला. 41यहोशवाने
तलवारीने हल्ला करूनकादेश-बण्यार्पासनू गज्जापयर्ंतचा मुलखू
व िगबोनापयर्ंतचा सवर् गोशेन पर्ांत त्याने मारला. 42 हे सवर् राजे
व त्यांचे देश यहोशवाने एकाच वेळेस घेतले, कारण इसर्ाएलाचा
देव परमेश्वर इसर्ाएलासाठी लढत होता. 43 मग यहोशवा
आिण त्याच्याबरोबरसवर् इसर्ाएल िगलगाल येथीलछावणीकडे
माघारी आले.

11

1 जेव्हा हासोराचा राजा याबीन याने हे ऐकले तेव्हा त्याने
मादोनाचा राजा योबाब आिण िशमर्ोनाचा राजा व अक्षाफाचा
राजा ह्यांना, 2 आिण तसेच उ रेकडील डोंगराळ पर्देशांत,
िकन्नेरोथाच्या दिक्षणेकडील अराबात. तळवटीत आिण
पिश्चमेकडील दोरात असलेल्या राजांना, 3 आिण पवूकडले
व पिश्चमेकडले कनानी, तसेच अमोरी, िह ी, पिरज्जी व
डोंगरवटीतले यबसूी आिण हमो र्न डोंगराच्या तळाशी िमस्पा
पर्ातांत राहणारे िहव्वी यांना बोलावणे पाठवले. 4 तेव्हा
त्यांचे सवर् सैन्य समुदर्िकनार्यावरील वाळूसारखा अगिणत
समुदाय घेऊन िनघाले. त्यांच्याबरोबर पुष्कळ घोडे व रथ
होते. 5 या सवर् राजांनी एकतर् जमनू इसर्ाएलाशी लढावयास
मेरोम सरोवराजवळ तळ िदला. 6 मग परमेश्वर यहोशवाला
म्हणाला, “त्यांच्या उपिस्थतीला िभऊ नको, कारण उद्या मी
या वेळी त्या सवार्नंा इसर्ाएलाच्या हाती देऊन मारणार आहे.
त्यांच्या घोड ांच्या घोडिशरा तोडून टाक व त्यांचे रथ अग्नीत
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जाळून टाक.” 7 तेव्हा यहोशवा आपल्या सवर् योद्ध ांसह
मेरोम पाण्याजवळ अकस्मात येऊन त्यांच्यावर तुटून पडला.
8परमेश्वराने त्यांना इसर्ाएलाच्या हाती िदले; त्यांनी त्यांना मार
देऊन सीदोन महानगरापयर्ंत व िमसर्फोथ माईमापयर्ंत आिण
पवूस िमस्पा खोर्यापयर्ंत पाठलाग करून त्यांचा एवढा संहार
केला की त्यातला एकही िजवंत रािहला नाही. 9 परमेश्वराच्या
सांगण्यापर्माणे यहोशवाने केले, म्हणजे त्यांच्या घोड ांच्या
घोडिशरा तोडल्या व त्यांचे रथ अग्नीत जाळून टाकले. 10 त्या
वेळी यहोशवाने माघारी येऊन हासोर घेतले, व त्याच्या राजाला
तलवारीने ठार मारले. पवूी र् हासोर त्या सवर् राज्यांमध्ये पर्मुख
होते. 11 तेथल्या पर्त्येक िजवंत पर्ाण्यांना त्यांनी तलवारीने ठार
मारून त्यांचा समळू नाश केला;आिण कोणताही िजवंत पर्ाणी
िजवंत ठेवला नाही; नंतर त्याने हासोर नगराला आग लावनू ते
जाळून टाकले. 12 परमेश्वराचा सेवक मोशे याच्या आजे्ञपर्माणे
यहोशवाने त्या राजांची सवर् नगरे सवर् राजासह हस्तगत करून
त्यांना तलवारीने ठार मारले व त्यांचा समळू नाश केला.
13 टेकड ांवर वसलेली कोणतीही नगरे इसर्ाएलाने जाळली
नाहीत; हासोर मातर् यहोशवाने जाळले. 14 या नगरातील
सवर् मालम ा व गुरेढोरे इसर्ाएल लोकांनी लुटून नेली, पण
त्यांनी तलवार चालवनू पर्त्येक मनुष्य मारून टाकला, एकही
िजवंत पर्ाणी िजवंत ठेवला नाही. 15 परमेश्वराने आपला सेवक
मोशे यालाआज्ञा केल्यापर्माणे मोशेने यहोशवालाआज्ञा केली;
आिण त्यापर्माणे यहोशवाने केले. यहोशवाने मोशेला आज्ञा
िदलेली कोणतीही गोष्ट करण्याचे त्याने सोडले नाही.

16अशा पर्कारे यहोशवाने इसर्ाएलाचा डोंगरी मुलखू, सवर्
नेगेब,सवर् गोशेन पर्ांत, तळवट,असासवर् देश घेतला. 17तसेच
सेईरच्या वाटेवरील हालाक डोंगरापासनू हमो र्न पवर्ताच्या
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पायथ्याशी असलेल्या लबानोनाच्या खोर्यातील बाल-गाद
येथपयर्ंतचा सवर् पर्देश त्याने हस्तगत केला; त्यांच्या सवर्
राजांना त्याने धरून ठार मारले. 18 त्या सवर् राजाशी यहोशवाने
पुष्कळ िदवस युद्ध केले. 19 िगबोनात राहणार्या िहव्व्याखेरीज
कोणत्याही नगराने इसर्ाएल लोकांशी समेट केला नाही; ती
सवर् त्यांनी लढून घेतली, 20 कारण परमेश्वराने त्यांची मने
कठीण केली होती, अशासाठी की त्यांनी इसर्ाएलािवरुद्ध युद्ध
करण्यासाठी पुढे यावे आिण त्याने त्यांचा समळू नाश करावा.
परमेश्वराने मोशेला अज्ञािपल्यापर्माणे त्यांचा समळू नाश
करण्याच्या िनणर्यापयर्ंत, त्याने त्यांच्या दया-याचनेची गय केली
नाही. 21 तेव्हा यहोशवाने डोंगराळ पर्देशांत जाऊन हेबर्ोन,
दबीर व अनाब यहदूा व इसर्ाएलाच्या सबंध डोंगराळ पर्देशांत
राहणार्या अनाकी लोकांचा नाश केला. त्यांचा व त्यांच्या
नगरांचा समळू नाश केला. 22 इसर्ाएल लोकांच्या देशात
एकही अनाकी उरला नाही; मातर् गज्जा, गथ व अश्दोद यांतले
थोडे उरले. 23 परमेश्वराने मोशेला सांिगतले होते त्यापर्माणे
यहोशवाने सवर् देश काबीज केला. यहोशवाने तो इसर्ाएल
लोकांस वंशांच्या िनयमापर्माणे वाटून वतन करून िदला; तेव्हा
देशाला युद्धापासनू िवसावा िमळाला.

12

. 21:21-35
1 यादन नदीच्या पवूकडील सयूर् उगवतो त्या बाजलूा,

आणोर्न नदीपासनू ते हमो र्न डोंगरापयर्ंत,आिण पवूकडील संपणूर्
अराबाचा पर्देश इसर्ाएल लोकांनी िजंकून काबीज केला,
त्याच्या राजांची नावे ही आहेत: 2अमोर्यांचा राजा सीहोन;जो
हेशबोन शहरात राहत होता, तो खोर्याच्या मध्यावर आणोर्न
गोगर्च्या काठावर असणार्या अरोएरपासनू अम्मोन्यांच्या
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अध्यार् िगलादावर खाली याब्बोक सीमेपयर्ंत राज्य करत असे.
3 िकन्नेरोथसमुदर्ापयर्ंतआराबावर,अराबसमुदर्ाच्या *पवूकडे,
बेथ-यिशमोथापयर्ंत आिण दिक्षणेकडे, िपसगा पवर्ताच्या
उतरणीपयर्ंतसुद्धा सीहोन राज्य करत असे. 4 बाशानाचा राजा
ओग, उरलेल्या रेफाई लोकांतनू रािहलेल्यांपैकी एक होता, तो
अष्टारोथ व एदर्ई येथे राहत होता. 5 तो हमो र्न पवर्त, सलेख,
आिण संपणूर् बाशानावर, गशरूी सीमेपयर्ंत आिण माकाथी,आिण
अध्यार् िगलादावर, हेशबोनचा राजा सीहोन याच्या सीमेपयर्ंत
राज्य करत असे. 6 परमेश्वराचा सेवक मोशे, आिण इसर्ाएली
लोकांनी त्यांचा पराभव केला, आिण परमेश्वराचा सेवक मोशे
याने ती भमूी रऊबेनी, गादी, आिण मनश्शेचा अधार् वंश यांना
वतन म्हणनू िदली.

7यादनेच्या पिश्चमेस लबानोन खोर्यातील बाल-गादापासनू
सेईरास जाणार्या घाटातील हालाक डोंगरापयर्ंत ज्या राजांचे
देश होते आिण ज्यांना यहोशवा व इसर्ाएल लोकांनी मारले ते
हे, हा देश यहोशवाने इसर्ाएल वंशाना त्यांच्या वाट ापर्माणे
वतन म्हणनू िदला, 8 डोंगराळ पर्देशात, तळवटीत, अराबात,
उतरणीत, रानात आिण नेगेबात, िह ी, अमोरी, कनानी,
पिरज्जी, िहव्वी व यबसूी राहत होते. 9या राजांमध्ये, यरीहोचा
राजा, बेथेलशेजारी असलेल्या आयचा राजा, 10 यरूशलेमचा
राजा, हेबर्ोनाचा राजा, 11 यमूर्थाचा राजा, लाखीशाचा राजा
12 एग्लोनाचा राजा, गेजेराचा राजा, 13 दबीरचा राजा, बेथ-
गेदेरचा राजा, 14 हमार्चा राजा, अरादचा राजा, 15 िलब्नाचा
राजा, अदुल्लामाचा राजा. 16 मक्केदाचा राजा बेथेलचा राजा,
17 तप्पहूाचा राजा, हेफेरचा राजा, 18अफेकाचा राजा, शारोनचा
राजा, 19मादोनाचा राजा, हासोराचा राजा, 20 िशमर्ोन-मरोनचा
राजा, अक्षाफाचा राजा, 21 तानखाचा राजा, मिगद्दोचा राजा,
* 12:3
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22 केदेशचा राजा, कमलांतील यकनामाचा राजा, 23 नाफत-
दोर येथील दोराचा राजा, िगलगाल येथील गोयीमचा राजा,
24 ितरसाचा राजा; या पर्माणे एकंदर एकतीस राजे होते.

13
1आता यहोशवा म्हातारा आिण चांगल्या उतारवयाचा झाला

होता. तेव्हा परमेश्वर त्याच्याशी म्हणाला, “तू म्हातारा झाला
आहेस आिण तुझे वय पुष्कळ झाले आहे, परंतु अजनू पुष्कळ
देश काबीज करून घ्यावयाचा रािहला आहे.” 2 हा देश अजनू
बाकी रािहला आहे: पिलष्ट ांचा सवर् पर्ांत, आिण सवर् गशरूी
पर्ांत; 3 िमसराच्या पवूस जी शीहोर नदी ितजपासनू उ रेस जे
एक्रोन त्याच्या सीमेपयर्ंत ही जो देश, तो कनान्यांचा मानलेला
आहे; गज्जी व अश्दोदी, अष्कलोन, गथी व एक्रोनी व अव्वी
यांचे पिलष्टी पाच सुभेदार आहेत. 4 दिक्षणेस कनान्यांचा सवर्
देश,आिणसीदोन्याचे मारा,अफेकवअमोर्यांच्या सीमेपयर्ंतचा
देश; 5 आिण िगबली यांचा देश, व सयूार्च्या उगवतीस
सवर् लबानोन, हमो र्न डोंगराखालच्या बाल-गादापासनू हमाथात
जायच्या िठकाणापयर्ंत तो देश घ्यायचा आहे; 6लबानोनापासनू
िमसर्फोथ माइमापयर्ंत डोंगराचे सवर् राहणारे, सवर् सीदोनी, यांस
मी इसर्ाएलाच्या संतानापुढून वतनातनू बाहेर घालवीन; त्यांचा
देश इसर्ाएलाचे वतन होण्यास मी तुला आज्ञा िदल्यापर्माणे
िचठ्ठ ा टाकून वाटून दे. 7तरआता नऊ वंश वअधार् मनश्शेचा
वंश यांस वतन होण्यासाठी या देशाच्या वाटण्या कर.

,
8 मनश्शेच्या बाकीच्या अध्यार् वंशाला व रऊबेनी व गादी

यांना आपल्या वतनाचा वाटा िमळालाआहे; परमेश्वराचा सेवक
मोशे याने त्यांना यादनेच्या पलीकडे पवूस जे िदले ते त्यांचेआहे.
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9 आणोर्न नदीच्या काठावरले अरोएर म्हणजे त्या खोर्याच्या
मध्यभागी ते नगर, तेथनू दीबोनापयर्ंत मेदब्याची सवर् पठारे ही;
10आिण अमोर्यांचा राजा सीहोन ज्याने हेशबोनात राज्य केले
त्याची, अम्मोनी संतानांच्या सीमेपयर्ंत सवर् नगरे; 11 िगलाद
आिण गशरूी व माकाथी यांची सीमा,आिण अवघा हमो र्न डोंगर
व सलेखापयर्ंत सवर् बाशान; 12 म्हणजे रेफाईतला जो एकटाच
शेष रािहलेलाअष्टारोथ व एदर्ई येथे राज्यकरणारा बाशानाचा
ओग याचे सारे राज्य, येथल्या सवार्चंा मोशेने मारून वतनातनू
बाहेर घालवले. 13 तथािप इसर्ाएलाच्या संतानानी गशरूी व
माखाथी यांना वतनातनू बाहेर घालवले नाही, तरी आजपयर्ंत
गशरूी व माकाथी इसर्ाएलामध्ये राहत आहेत. 14 लेवीच्या
वंशाला मातर् त्याने वतन िदले नाही; “इसर्ाएलाचा देव
परमेश्वराने त्यास सांिगतल्यापर्माणे अग्नीतनू केलेली अपर्णे,”
तेच त्यांचे वतन आहे; 15 परंतु रऊबेनाच्या संतानांच्या वंशाला
त्याच्या कुळापर्माणे मोशेने िदले. 16 आिण त्याची पर्ाप्त
झालेली सीमा ही होती, आणोर्न नदीच्या काठावर जे अरोएर,
म्हणजे त्या खोर्याच्या मध्यभागी जे नगर, तेथनू मेदबाजवळचा
सवर् पठारी पर्देश; 17 हेशबोन आिण पठारावरील जी सवर् नगरे;
दीबोन व बामोथ-बआल व बेथ-बालमोन; 18 आिण याहस व
कदेमोथ, मेफाथ; 19आिण िकयार्थाईम व िसब्मा व खोर्याच्या
डोंगरावरचे सरेथ शहर; 20 बेथ-पौर व िपसगाच्या उतरणी व बेथ-
यिशमोथ; 21 आिण पठारातली सवर् नगरे; म्हणजे अमोर्याचा
राजा सीहोन त्याचे सवर् राज्य त्यामध्ये होते; त्याने हेशबोनात
राज्य केले; त्यास मोशेने मारले,आिण देशात राहणारे िसहोनाचे
मुख्य म्हणजे िमद्यानावरलेअिधपतीअवी रेकेम वसरू व हरू रेबा
यांसहीत मारले. 22आिण त्यांच्या मारलेल्यामध्ये तो ज्योितषी
बौराचा पुतर् बलाम, याला इसर्ाएलाच्या संतानानी तलवारीने
जीवे मारले. 23 तर रुऊबेनाच्या संतांनांची सीमा यादन नदीचा
तीर अशी झाली; रऊबेनाच्या संतानांच्या कुळापर्माणे त्यांचे
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हेच वतन, ती नगरे व त्यांच्या खालची गावे. 24 गादाच्या
वंशालाही त्यांच्या कुळापर्माणे मोशेने वतन िदले. 25 आिण
त्यांची सीमा याजेर व िगलादातली सवर् नगरे व अम्मोन्यांच्या
संतानांचा अधार् देश, राब्बा यांच्यापुढे जे अरोएर तेथपयर्ंत
झाली. 26आिण हेशबोनापासनू रामाथ िमस्पापयर्ंतचा पर्देश,
आिण बतोनीम व महनाईमापासनू दबीरच्या सीमेपयर्ंत; 27आिण
खोर्यातले बेथ-हाराम व बेथ-िनमर्ा व सुक्कोथ व साफोन,
म्हणजे हेशबोनाचा राजा सीहोन याच्या राज्याचा शेष भाग,
यादन व ितच्यातीरीचंा िकन्नेरोथ समुदर्ाच्या काठापयर्ंत, असे
योदनेच्या पलीकडे पवूस झाले. 28 गादाच्या संतानांच्या,
कुळापर्माणे त्याचे वतन हेच, ती नगरे व त्यांच्या खालचे गांव.
29 आिण मनश्शेच्या अध्यार् वंशाला मोशेने वतन िदले; तर
मनश्शेच्या अध्यार् संतानांच्या वंशाला त्यांच्या कुळापर्माणे
असे झाले; 30 की त्यांची सीमा महनाईमापासनू सवर् बाशान,
म्हणजे बाशानाचा राजा ओग याचे अवघे राज्य, बाशानातली
याईराची जी अवघी गावे साठ नगरे त्यांसुद्धा; 31 आिण अधार्
िगलाद,आिणबाशानातओगाच्या राज्यातली नगरेअष्टारोथ व
एदर्ई यांसुद्धाही;असे मनश्शेचा पुतर् माखीर यांच्या संतानांना,
म्हणजे माखीराच्या अध्यार् संतानांना त्यांच्या कुळापर्माणे
पर्ाप्त झाले. 32 यरीहोजवळ यादन नदीच्या पलीकडे पवूस
मवाबाच्या मैदानात मोशेने जी वतने िदली ती हीच. 33 लेवीच्या
वंशाला मोशेने वतन िदले नाही; इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याने
जसे त्यास सांिगतले, तसा तोच त्यांचे वतनआहे.

14
1आिणकनान देशात इसर्ाएलाच्यालोकांनीजी वतने घेतली,

म्हणजे एलाजार याजक व ननूाचा पुतर् यहोशवा व इसर्ाएल
लोकांच्या वंशाच्या विडलांच्या घराण्याचे पुढारी यांनी त्यास
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जी वतने िदली ती ही आहेत. 2 परमेश्वराने मोशेद्वारे नऊ
वंशांिवषयी व अध्यार् वंशािवषयी जशी आज्ञा िदली होती, तसे
िचठ्ठ ा टाकून त्यांचे वतनाचे वाटे झाले. 3कारण दोन वंशांना
वअध्यार् वंशालामोशेने यादनेच्या पलीकडे वतन िदले होते, परंतु
त्यांच्याबरोबर लेव्यांना वतन िदले नाही. 4 वास्तिवक पाहता
योसेफ वंशाचे दोन वंश मनश्शे व एफ्राइम असे होते, आिण
लेव्यांना देशात त्यांनी वाटा िदला नाही, केवळ वस्तीसाठी नगरे,
आिण त्यांच्या पशूंसाठी व त्यांच्या मालम ेसाठी त्यांना फक्त
काही नगरात त्यांची जागा िदली. 5जशी परमेश्वराने मोशेला
आज्ञा िदली होती, तसे करून इसर्ाएल लोकांनी देश वाटून
घेतला.

6आिण यहदूा वंशाचे लोक िगलगालात यहोशवाजवळ आले
तेव्हा किनज्जी यफुन्नेचा पुतर् कालेब तो त्यास म्हणाला,
“कादेश-बण्यार्मध्ये परमेश्वराने देवाचा मनुष्य मोशे याला
मजिवषयी व तुजिवषयी काय सांिगतले होते ते तुला माहीतच
आहे. 7 परमेश्वराचा सेवक मोशे याने जेव्हा मला कादेश-
बण्यार्पासनू देश हेरावयाला पाठवले, तेव्हा मी चाळीस वषार्चंा
होतो, आिण मला त्या देशािवषयी काय वाटते ती बातमी मी
त्यास कळवली. 8 पण माझे बंधू जे माझ्याबरोबर वर चढून
गेले होते त्यांनी लोकांचे मन घाबरून जाईल असे केले, परंतु
मी माझा देव परमेश्वर याला पणूर्पणे अनुसरलो. 9 तेव्हा
त्याच िदवशी मोशेने शपथ वाहनू सांिगतले की, ज्या भमूीवर
तुझे पाऊल चालले ती खातर्ीने तुझा व तुझ्या वंशजाचे वतन
अशी सवर्काळ होईल; कारण की तू माझा देव परमेश्वर याला
पणूर्पणे अनुसरलास. 10तर आता पाहा इसर्ाएल रानात चालत
असता, परमेश्वराने ही गोष्ट मोशेला सांिगतली, तसे त्याने
मला या पंचेचाळीस वषार्त िजवंत ठेवले आहे; आिण आता
पाहा, मी आज पंचाऐंशी वषार्चंा आहे. 11 जेव्हा मोशेने मला
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पाठवले होते, तेव्हाच्या िदवसापर्माणे मी आजही सामथ्यर्वान
आहे. लढाई करण्याचे व ये जा करण्याचे सामथ्यर् माझ्यात
जसे तेव्हा होते िततकेच आजही आहे. 12 तर परमेश्वराने
त्यािदवशी ज्या डोंगराळ पर्देशािवषयी सांिगतले, तो हा आता
मला दे; कारण त्यािदवशी तू ऐकले होते की, तेथे अनाकी लोक
आिण मोठी तटबंदीची नगरे आहेत; तरी परमेश्वर माझ्याबरोबर
असला तर त्याने सांिगतल्यापर्माणे मी त्यांना वतनातनू बाहेर
घालवीन.” 13 तेव्हा यहोशवाने त्यास आशीवार्द िदला; आिण
यफुन्नेचा पुतर् कालेब याला हेबर्ोनाचे वतन िदले 14 यास्तव
किनज्जी यफुन्नेचा पुतर् कालेब याचे हेबर्ोन वतन आजपयर्ंत
चालत आहे; कारण की तो इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याला
पणूर् अनुसरला. 15 पवूी र्च्या काळी हेबर्ोनाचे नाव िकयार्थ-आबार्
होते; तो आबार् अनाकी लोकांमध्ये मोठा मनुष्य होता; नंतर
लढाईपासनू देशाला िवसावा िमळाला.

15
1 यहदूी वंशाला त्याच्या कुळापर्माणे नेमनू िदलेला जो

भाग िचठ्ठ ा टाकून िमळाला तो अदोमाच्या सीमेपयर्ंत
आिण दिक्षणकडे सीन रानापयर्ंत अगदी दिक्षणेच्या सीमेपयर्ंत
पसरला आहे. 2 आिण त्यांची दिक्षण सीमा क्षारसमुदर्ाच्या
शेवटची खाडी, िजचे तोंड दिक्षणेस आहे, तेथनू झाली. 3 ती
तशीच अक्रब्बीम नावाच्या चढणीच्या दिक्षणेकडे जाऊन सीन
रानाच्या कडेने कादेश-बण्यार्च्या दिक्षणेस गेली असनू हेसर्ोन
नगराजवळून अद्दारा नगरावरून जाऊन ककार् नगराकडे वळली
आहे. 4 आिण ती असमोना जवळून िमसरी नदीस गेली;
नंतर ितचा शेवट पिश्चम समुदर्ा नजीक आहे; अशी तुमची
दिक्षण सीमा व्हावी. 5 आिण पवूर् सीमा क्षार समुदर्ावरून
यादनेच्या मुखापयर्ंत आहे; आिण उ रेस कोपर्याची सीमा
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समुदर्ाच्या काठी यादनेचा मुखाजवळीलसमुदर्ाची खाडी तेथनू
आहे. 6 मग ती सीमा बेथ-होग्ला नगराच्या चढावावरून
जाऊन बेथ-अराबा नगराच्या उ रेस जाते; नंतर ती सीमा
रऊबेनाचा पुतर् बोहन याची धोंड तेथवर चढून गेली; 7 मग
ती सीमा अखोरच्या खोर्यापासनू दबीरापयर्ंत जाऊन उ रेस
िगलगालकडे वळली आहे; हे िगलगाल नदीच्या दिक्षणेस
अदुम्मीमाच्या चढणीसमोर आहे, ती नदी दिक्षणेस आहे; नंतर
ती सीमा एन-शेमेशाच्या नावाच्या झर्याजवळून जाऊन ितचा
शेवट एन-रोगेलास होतो. 8 मग ती सीमा िहन्नोमाच्या
पुतर्ाच्या िखंडीजवळून यबसूी म्हणजे यरूशलेम त्याच्या दिक्षण
भागास चढून जाते; नंतर पिश्चमेस िहन्नोम िखंडीच्या समोर
जो डोंगर, जो रेफाईमांच्या उ रेस आहे, खोर्याच्या शेवटी
िशखरावर सीमा चढून गेली. 9 मग डोंगराच्या िशखरापासनू
नेफ्तोहाच्या पाण्याच्या झर्यापयर्ंत सीमा पुढे गेली; आिण
एफ्रोन डोंगरावरच्या नगरात जाऊन, बाला म्हणजेच िकयार्थ-
यारीम ितकडे ती सीमा पुढे गेली, 10 मग बालापासनू ती
सीमा पिश्चमेस सेईर डोंगराकडे िफरून यारीम डोंगर, म्हणजेच
कसालोन त्याच्या उ रेकडल्या भागा जवळून गेली, आिण
बेथ-शेमेशाकडे उतरून ितम्ना शहराकडे गेली. 11 मग ती
सीमा एक्रोन शहराच्या बाजसू उ रेकडे गेली, आिण िशक्रोन
नगरापयर्ंत सीमा गेली आहे; मग बाला डोंगराजवळून जाऊन
यबनेलनगरास गेली;यासीमेचा शेवटसमुदर्ातहोता. 12आिण
पिश्चमेची सरहद्द महासमुदर्चा िकनारा हीच सीमा होती, ही
चहुकडली सीमा यहदूाच्या वंशास त्यांच्या कुळापर्माणे जो
िवभाग िमळाला त्याची होती.

1:11-15
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13आिण परमेश्वराने यहोशवास सांिगतल्यानुसार यहोशवाने
यफुन्नेचा पुतर् कालेब याला यहदूाच्या वंशाबरोबर वाटा िदला,
त्याने िकयार्थ-आबार्, म्हणजेच हेबर्ोन शहर हे त्यास िदले; हा
आबार् अनाक्यांचा पवूर्ज होता. 14मग तेथनू कालेबाने अनाकाची
तीन मुले शेशय व अहीमान व तलमय म्हणजे अनाकाचे वंशज
यांना वतनातनू घालवले. 15 नंतर तो तेथनू दबीर शहरात
राहणार्यांवर चालनू गेला; दबीराचे पवूी र्चे नाव िकयार्थ-सेफर
होते. 16 तेव्हा कालेब म्हणाला, “जो िकयार्थ-सेफर लढून काबीज
करून घेईल, त्यास मी आपली कन्या अखसा पत्नी करून देईन.
17 तेव्हा कालेबाचा भाऊ कनाज याचा पुतर् अथिनएल याने ते
काबीज केले; यास्तव त्याने आपली कन्या अखसा त्यास पत्नी
करून िदली.” 18आिण ती त्याच्याकडे आली तेव्हा असे झाले
की ितने आपल्या बापाजवळ शेत मागायला त्यास गळ घातली,
आिण ती गाढवावरून उतरली, तेव्हा कालेबाने ितला म्हटले,
तुला काय पािहजे? 19अखसाने उ र िदले, “मलाआशीवार्द द्या;
कारण तुम्ही मला नेगेब िदले आहे तर मला पाण्याचे झरेही द्या.”
त्याने ितला वरचे झरे व खालचे झरे िदले.

20 यहदूाच्या वंशाचे वतन त्यांच्या कुळापर्माणे हेच आहे;
21 यहदूाच्या वंशजांना दिक्षणेस अदोमाच्या सीमेजवळील
नगरे िमळाली ती ही; कबसेल व एदेर व यागरू; 22 कीना
व दीमोना व अदादा; 23 आिण केदेश व हासोर व इथनान;
24जीफ, टेलेम व बालोथ; 25 हासोर-हद ा व करीयोथ हसर्ोन
(यालाच हासोरसुद्धा म्हणत) 26 अमाम व शमा व मोलादा;
27 आिण हसर-गदा व हेष्मोन व बेथ-पेलेट; 28 आिण हसर-
शुवाल व बैर-शेबा व िबजोथा; 29 बाला, ईयीम व असेम;
30 आिण एल्तोलाद व कसील व हमार्; 31 आिण िसकलाग व
मदम्न्ना व सन्सन्ना; 32 आिण लबावोथ, िशलहीम, अईन व
िरम्मोन; ही सवर् नगरे एकोणतीस त्यांची गावे. 33 तळवटीतली
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नगरे ही, एष्टावोल, सरा व अषणा; 34 जानोहा व एन-गन्नीम
तप्पहूा व एनाम; 35 यमूर्थ व अदुल्लाम, सोखो व अजेका;
36 आिण शाराईम व अदीथईम व गदेरा व गदेरोथईम, अशी
चौदा नगरे, आिण त्यांची गावे; 37 सनान व हदाशा व िमग्दल-
गाद; 38 िदलन, िमस्पा व यकथेल; 39 लाखीश व बसकाथ व
एग्लोन; 40 कब्बोन व लहमाम व िकथलीश; 41 गदेरोथ बेथ-
दागोन व नामा व मक्केदा; अशी सोळा नगरे, आिण त्यांची
गावे. 42 िलब्ना व एथेर व आशान; 43 इफ्ताह व अष्णा व
नजीब; 44आिण कईला व अकजीब व मारेशा; अशी नऊ नगरे,
आिण त्यांची गावे. 45 एक्रोन आिण त्याच्या उपनगरांसह
त्याची गावे; 46 एक्रोनाजवळची आिण पिश्चमेची अश्दोदाची
बाजकूडली सवर् वसाहत, त्याच्याजवळच्या खेडेगावांसह.
47 अश्दोद, त्याच्या सभोवतीची उपनगरे व खेडी; गज्जा,
त्याच्या सभोवतीची उपनगरे आिण खेडी; िमसराचा ओहोळ
व महासमुदर्ाच्या िकनार्यावरची नगरे. 48 आिण डोंगराळ
पर्देशातली नगरे ही, शामीर व य ीर व सोखो; 49 दन्ना व
िकयार्थ-सन्ना तेच दबीर; 50अनाब व एष्टमो वअनीम, 51आिण
गोशेन व होलोन व िगलो. अशी अकरा नगरे,आिण त्याकडील
खेडी, 52 अरब व दमूा व एशान, 53 यानीम व बेथ-तप्पहूा व
अफेका, 54 हुमटा व िकयार्थ-आबार् तेच हेबर्ोन व िसयोर, अशी
नऊ नगरे, आिण त्यांची खेडी. 55 मावोन, कमल व जीफ व
यटूा, 56 इजरे्ल व यकदाम व जानोहा, 57 काइन, िगबा, व
ितम्ना, ही दहा नगरे आिण त्यांची खेडी. 58 हल्हलू, बेथ-सरू
व गदोर, 59 माराथ, बेथ-अनोथ व एल्तकोन; ही सहा नगरे
आिण त्यांची खेडी. 60 िकयार्थ-बाल म्हणजेच िकयार्थ-यारीम
व राब्बा ही दोन नगरे आिण त्यांची खेडी. 61 रानातली नगरे
ही, बेथ-अराबा, िमद्दीन व सखाखा; 62आिण िनबशान व िमठाचे
नगर व एन-गेदी; ही सहा नगरे आिण त्यांची खेडी. 63 तथािप
यरूशलेमात राहणार्या यबसूी लोकांस यहदूाच्या वंशजाना
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घालवता आले नाही; यास्तव यबसूी यरूशलेमात यहदूाच्या
वंशजाजवळआजपयर्ंत राहत आहेत.

16

1 योसेफ वंशाला नेमनू िदलेला जो भाग िचठ्ठ ा टाकून
ठरवला तो हा, याची सीमा यरीहोजवळ यादन नदीपासनू
यरीहोच्या पवूकडल्या जलसंचयापाशी जाऊन रानातील
डोंगराळ पर्देशातनू बेथेल शहरास िनघते. 2 मग बेथेलापासनू
लजूास जाऊन अकी र् लोकांची सीमा अटारोथ याजवळून गेली.
3 पुढे पिश्चमेस यफलेटी लोकांच्या सीमेवरून खालच्या बेथ-
होरोनाच्या सीमेपयर्ंत व गेजेर शहरापयर्ंत उतरून गेली; आिण
ितचा शेवट समुदर्ाजवळ होता. 4 यापर्माणे योसेफाचे वंशज
मनश्शे व एफ्राइम यांना वतन िमळाले. 5 एफ्राइमाच्या
वंशजांची सीमा त्यांच्या कुळांपर्माणे अशी पडली की त्यांच्या
वतनाची सीमा अटारोथ-अद्दार शहराच्या पवूपासनू वरल्या
बेथ-होरोना पयर्ंत होती. 6 आिण ती सीमा िमखमथाथाजवळ
समुदर्ाकडे उ र बाजलूा गेली, आिण पवूस तानथ-िशलोपयर्ंत
ती सीमा वळली, मग तेथनू पुढे पवूस यानोहा तेथवर गेली.
7 नंतर ती यानोहा पासनू अटारोथ शहर व नारा नगर येथपयर्ंत
उतरली, मग यरीहोस िमळून बाहेर यादनेस गेली. 8 तप्पहूा
यापासनू पिश्चमेस काना ओढ ापयर्ंत सीमा गेली; आिण
ितचा शेवट समुदर्ापयर्ंत होता; एफ्राइमाच्या वंशाचे त्यांच्या
कुळांपर्माणे हेच वतन आहे. 9 आिण मनश्शेच्या वंशजाच्या
वतनापैकी िकत्येक नगरे एफ्राइमाच्या वंशजासाठी वेगळी
केलेली होती; ती सवर् नगरे व त्यांची गावे होती; 10 तथािप
जे कनानी गेजेरात राहत होते, त्यांना एफ्राइम्यांनी घालिवले
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नाही; यास्तव ते कनानी एफ्राइमामध्ये आजपयर्ंत राहत आहे;
आिण नेमनू िदलेले काम करण्यास ते दास झाले आहेत.

17
1 मनश्शेच्या वंशजाला हे वतन नेमनू िदलेले होते. कारण

मनश्शे योसेफाचा पर्थम पुतर्, याच्या वंशाचा भाग िचठ्ठ ा
टाकून ठरवला तो हा, म्हणजे मनश्शेचा पर्थम पुतर् माखीर,
िगलादाचा बाप हा तर मोठा शरू होता, आिण त्यास िगलाद
व बाशान हा भाग िमळाला होता. 2 मनश्शेच्या रािहलेल्या
वंशजांनाही त्यांच्या कुळांपर्माणे िवभाग िमळाले ते असे,
अबीयेजेर व हेलेक व अिसर्येल व शेखेम व हेफेर व शमीदा
हे आपआपल्या कुळांपर्माणे योसेफ पुतर् जो मनश्शे त्याच्या
वंशातले पुरुष होते, त्यांच्या िनरिनराळ्या कुळांसाठी हे िवभाग
ठरले; 3 मनश्शेचा पुतर् माखीर, याचा पुतर् िगलाद, याचा
पुतर् हेफेर, याचा पुतर् सलाफहाद, याला मुलगा नव्हता,
परंतु मुली होत्या; आिण त्याच्या मुलीचंी नावे ही आहेत:
महला व नोआ, होग्ला, िमल्का व ितरसा. 4 आिण एलाजार
याजक व ननूाचा पुतर् यहोशवा व अिधकारी यांच्यापुढे त्या
येऊन त्या म्हणाल्या, “परमेश्वराने मोशेला अशी आज्ञा िदली
की आम्हांला आमच्या भाऊबंदांमध्ये वतन द्यावे.” यास्तव
त्याने परमेश्वराच्या सांगण्यापर्माणे त्यांना त्यांच्या विडलाच्या
भाऊबंदांमध्ये वतन िदले. 5 आिण यादनेच्या पिश्चमेकडे
िगलाद व बाशान या पर्ांतांखेरीज मनश्शेला दहा भाग िमळाले.
6कारणकी मनश्शेच्या मुलीनंा त्याच्या मुलांमध्ये वतन िमळाले,
आिण मनश्शेच्या इतर वंशजांना िगलाद पर्ांत िमळाला.
7 आिण मनश्शेची सीमा आशेरापासनू शखेमाच्या समोरल्या
िमखमथाथा नगरापयर्ंत झाली, आिण ती सीमा एन-तप्पहूाच्या
लोकवस्तीच्या उजव्या भागापयर्ंत पोहचते. 8 तप्पहूा पर्ांत
मनश्शेचा होता, परंतु मनश्शेच्या सीमेजवळचे तप्पहूा नगर
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एफ्राइमाच्या वंशाचे होते. 9 आिण सीमा काना ओढ ावरून,
ओढ ाच्या दिक्षणेस गेली; ही नगरे एफ्राइमाची होती, ती
मनश्शेच्या नगरांमध्ये होती;आिणमनश्शेची सीमाओढ ाच्या
उ रेस होती, आिण ितचा शेवट भमूध्य समुदर्ाजवळ होता.
10 दिक्षणभाग एफ्राइमाचा, आिण उ रभाग मनश्शेचा, आिण
समुदर् त्याची सीमा होता, आिण उ रेस आशेरात व पवूस
इस्साखारात ते एकतर् झाले. 11आिण इस्साखारात व आशेरात
बेथ-शान व त्याची खेडी, आिण इब्लाम व त्याची खेडी, आिण
दोर व त्याची खेडी यामध्ये राहणारे, आिण एन-दोर व त्यांची
खेडी यामध्ये राहणारे,आिण तानख व त्यांची खेडी यांत राहणारे,
आिण मिगद्दो व त्यांची खेडी यांत राहणारे, हे तीन परगणे
मनश्शेचे झाले. 12 पण या नगरातील रिहवाश्यांना मनश्शेचे
वंशज बाहेर घालवायला समथर् नव्हते; या देशातच राहण्याचा
कनान्यांनी तर हट्ट धरला. 13 तरी असे झाले की जेव्हा
इसर्ाएल लोक बळकट झाले, तेव्हा त्यांनी कनान्यांना नेमलेले
काम करायला लावलेआिण त्यांना अगदीच घालवनू िदले नाही.
14 तेव्हा योसेफाचे वंशज यहोशवाला म्हणाले की, “परमेश्वराने
मला येथपयर्ंत आशीवार्द िदला आहे आम्ही संख्येने बहुत झालो
आहो तर तू िचठ्ठी टाकून आम्हांला वतनाचा एकच िवभाग
का िदला आहेस?” 15 तेव्हा यहोशवाने त्यांना म्हटले, “जर
तुम्ही संख्येने बहुत आहात व लोक आणखी एफ्राइम डोंगराळ
पर्देश तुम्हाला पुरत नाहीतर पिरज्जी व रेफाई यांच्या देशांतले
रान तोडून तेथे वस्ती करा.” 16 नंतर योसेफाच्या वंशजांनी
म्हटले, “डोंगराळ पर्देशआम्हांला पुरत नाही;आिण जे कनानी
तळपर्ांतात राहतात, त्या सवार्नंा लोखंडी रथ आहेत; म्हणजे
बेथ-शान व ितजकडली खेडी यांतले, आिण इजरे्ल खोरे जे,
त्यामध्ये आहेत.” 17 तेव्हा यहोशवाने योसेफाच्या घराण्यास,
म्हणजे एफ्राइम व मनश्शे यांना असे म्हटले की, “तुम्ही संख्येने
फार आहात, व तुमचे सामथ्यर्ही मोठे आहे; तुम्हाला एकच वाटा
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नसावा; 18 तेव्हा डोंगराळ पर्देशही तुझा होईल; तो अरण्य
आहे तरी तू ते तोडशील; बाहेरील भागही तुझे होतील, कारण
कनान्यांना जरी लोखंडी रथ आहेत आिण ते बळकटआहेत तरी
तू त्यांना घालवशील.”

18
1 मग इसर्ाएलाची सवर् मंडळी िशलो येथे एकतर् झाली,

आिण तेथे त्यांनी दशर्नमंडप उभा केला, आिण त्यांच्यापुढे
सवर् देश िजंकलेला होता. 2 तरी ज्यांना आपला वतनाचा
वाटा िमळाला नव्हता, असे इसर्ाएलाच्या लोकांपैकी सात
वंश रािहले होते. 3 यास्तव यहोशवाने इसर्ाएलाच्या लोकांस
म्हटले, “जो देश तुमच्या पवूर्जांचा देव परमेश्वर याने तुम्हाला
िदला, तो आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी िकती उशीर करणार
आहात?” 4 तुम्ही आपल्यासाठी पर्त्येक वंशातली तीन माणसे
नेमा; म्हणजे मी त्यांना पाठवीन, आिण त्यांनी देशात जाऊन
चोहोकडे िफरून त्यांच्या वतनाच्या िवभागापर्माणे, वणर्न
िलहनू माझ्याजवळ आणावे. 5 म्हणजे त्यांनी त्याचे सात
वाटे करावे; यहदूाने दिक्षणेस आपल्या सीमेत रहावे, आिण
योसेफाच्या घराण्याने उ रेस आपल्या सीमेत रहावे. 6 तसे
तुम्ही देशाच्या वेगवेगळ्या सात वाट ांचे वणर्न िलहा आिण
ते वणर्न इकडे माझ्याजवळ आणा; मग येथे आपला देव
परमेश्वरासमोर मी तुमच्यासाठी िचठ्ठ ा टाकीन. 7 लेव्यांना
तर तुमच्यामध्ये वाटा नाही; कारण की परमेश्वराचे याजकपण
तेच त्यांचे वतन आहे; आिण गाद व रऊबेन व मनश्शेचा
अधार् वंश ह्यांना, यादनेच्या पलीकडे पवूला, वतन िमळाले आहे
परमेश्वराचा सेवक मोशे याने त्यांना ते िदले आहे. 8 तेव्हा
ती माणसे तेथनू िनघनू देशभर िफरली आिण यहोशवाने देशाचे
वणर्न करणार्यांना आज्ञा िदली; तो म्हणाला, “देशात चोहोकडे
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िफरून त्याचे वणर्न िलहा आिण माझ्याकडे परत या. मी
येथे िशलोत परमेश्वरासमोर तुमच्यासाठी िचठ्ठ ा टाकीन.”
9 यापर्माणे ती माणसे जाऊन देशभर िफरली, आिण त्यातील
नगरांपर्माणे त्यांच्या सात िवभागाचे वणर्न वहीत िलहनू त्यांनी
िशलोतल्या छावणीत यहोशवाजवळआणले. 10मग यहोशवाने
त्यांच्यासाठी िशलोमध्ये परमेश्वरासमोर त्यांच्या नावाच्या
िचठ्ठ ा टाकल्या; असा यहोशवाने तेथे तो देश इसर्ाएलाच्या
लोकांस त्यांच्या त्यांच्या वतन भागापर्माणे वाटून िदला.

11 तेव्हा बन्यािमनाच्या वंशजांना नेमनू िदलेला पर्देश
त्यांच्या कुळांपर्माणे िचठ्ठी टाकून जो वाटा िमळाला तो
असा; त्यांच्या वाट ाची सीमा यहदूाचे वंशज व योसेफाचे
वंशज यांच्या मध्यभागी िनघाली. 12 म्हणजे उ र बाजलूा
त्यांची सीमा यादनेपासनू सुरू होऊन यरीहोच्या उ रेकडून वर
जाऊन, पिश्चमेकडे डोंगरावरून बेथ-आवेनापयर्ंत रानात िनघते.
13 मग तेथनू ती लजू तेच बेथेल येथे पोहचते आिण लजूच्या
दिक्षण बाजकूडून िनघनू खालच्या बेथ-होरोनाच्या दिक्षणेस जो
डोंगर त्याकडे अटारोथ-अद्दार येथे िनघते 14 तेथनू मग पिश्चम
सीमा वळसा घेऊन बाजसू बेथ-होरोनाच्या समोरून त्याच्या
दिक्षणेस जो डोंगर तेथनू यहदूाचे नगर आिण िकयार्थ-बाल
तोच िकयार्थ-यारीम येथे िनघते. याची पिश्चम सीमा हीच.
15 दिक्षणेकडील सीमा पिश्चमेला सुरू होऊन बाजू िकयार्थ-
यारीमाच्या वरच्या टोकापासनू िनघनू नेफ्तोहा झर्याकडे जाते.
16 मग ती सीमा िहन्नोमाच्या पुतर्ाच्या िखंडीसमोरला डोंगर,
जो रेफाईमाच्या तळवटीच्या उ रेला, त्याच्या काठी उतरली,
आिणयबसूी यांच्या दिक्षणभागी िहन्नोम िखंडीत उतरूनखाली
एन-रोगेलास गेली. 17मगउ रेकडे वळून एन-शेमेशाकडे गेली,
आिण अदुम्मीम येथील चढणीच्या समोरल्या गलीलोथाकडे
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गेली; मग रऊबेनाचा मुलगा बोहन याच्या खडकाकडे जाते.
18 मग ती अराबा याच्या समोरल्या भागी उ रेला जाऊन
अराबास उतरली. 19मग ती सीमा बेथ-होग्लाच्या उ र िदशेस
जाऊन गेली, आिण सीमेचा शेवट क्षारसमुदर्ाच्या उ रेच्या
खाडीपयर्ंत दिक्षणेकडे यादनेच्या मुखापाशी झाला; ही दिक्षण
सीमा झाली. 20 आिण पवूर्बाजलूा त्याची सीमा यादन नदी
झाली; बन्यािमनाच्या संतानांचे वतन, त्यांच्या कुळापर्माणे,
त्यांच्या चहुकडल्या सीमांपर्माणे, हे होते. 21आिण बन्यामीन
वंशाला त्यांच्या त्यांच्या कुळापर्माणे ही नगरे िमळाली; यरीहो
व बेथ-होग्ला व एमेक-केसीस 22आिण बेथ-अराबा व समाराइम
व बेथेल; 23 अव्वीम व पारा व आफ्रा; 24 कफर-अम्मोनी व
अफनी व िगबा; अशी बारा नगरे आिण त्यांची गावे; 25 िगबोन
व रामा व बैरोथ; 26 िमस्पे व कफीरा व मोजा; 27 रेकेम व इपैल
व तरला; 28 सेला, एलेफ व यबसूी म्हणजेच यरूशलेम, िगबाथ,
िकयार्थ; अशी चवदा नगरे, आिण त्यांची गावे; बन्यािमनाच्या
संतानांचे वतन, त्यांच्या कुळांपर्माणे त्यांचे आहे.

19
1 दुसर्या वेळेस िशमोनाच्या नावाची िचठ्ठी म्हणजे

िशमोनाच्या वंशाची िचठ्ठी त्यांच्या कुळांपर्माणे िनघाली;
त्यांचे वतन तर यहदूाच्या वंशजाच्या वतनामध्ये त्यांना वतन
िमळाले. 2आिण त्यांचे वतन म्हणनू ही नगरे त्यांना िमळाली;
बैर-शेबा म्हणजे शेबा व मोलादा; 3 हसर-शुवाल व बाला व
असेम; 4 एल्तोलाद व बथलू व हमार्; 5 आिण िसकलाग व
बेथ-मकार्-बोथ व हसर-ससूा; 6 आिण बेथ-लबवोथ व शारुहेन;
ही तेरा नगरे, आिण त्यांची गावे; 7 अईन, िरम्मोन व एथेर व
आशान; अशी नगरे चार, आिण त्याकडले गावे; 8 बालथ-बैर,
म्हणजेच दिक्षण पर्देशातील रामा येथपयर्ंत या नगरांच्या
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चहुकडली सवर् गावे. िशमोनी वंशजांचा त्यांच्या कुळांपर्माणे
हाच वतन भाग होय. 9 िशमोनाला यहदूी वंशजाच्या वतनातील
पर्देशातच वाटा देण्यात आला. कारण यहदूी वंशाचे वतन
त्यांच्या संख्येच्या मानाने फार मोठे होते, म्हणनू त्यांच्या
वतनात िशमोनी वंशजाला वतन िमळाले.

10 ितसरी िचठ्ठी जबुलनू वंशजाची त्यांच्या कुळापर्माणे
िनघाली; आिण त्यांच्या वतनाची सीमा सारीदपयर्ंत आहे;
11 त्यांची सीमा पिश्चमेस, वर मरलापयर्ंत जाऊन दब्बेशेथ येथे
पोहचते आिण यकनामा समोरील ओहोळास जाऊन लागते.
12ती सारीद येथनू पवूकडे सयूार्च्या उगवतीस वळून िकसलोथ-
ताबोर याच्या सीमेस लागते; तेथनू दाबरथ येथे जाऊन
याफीयपयर्ंत वर जाते. 13 तेथनू पवू िदशेकडे गथ-हेफेर व इ ा-
कासीन येथवर जाते. आिण तेथनू नेया जवळील िरम्मोन येथे
िनघते; 14 ती सीमा त्यास वळसा घालनू उ रेस हन्नाथोनपयर्ंत
जाते व तेथनू इफताह-एलखोर्यात संपते. 15कट्टाथ, नहलाल
व िशमर्ोन, इदला, बेथलहेम आिदकरून बारा नगरे िदली,
त्यामध्ये गावे मोजली नाहीत. 16 जबुलनू वंशाचे त्यांच्या
कुळांपर्माणे, हेच वतन, ही नगरे व त्यांच्या आसपासची गावे
हे होत.

17 इस्साखाराच्या वंशजाची त्यांच्या कुळांपर्माणे चौथी
िचठ्ठी िनघाली. 18 त्यांच्या सीमेच्या आत ही नगरे होती;
इजरे्ल व कसुल्लोथ व शनेूम; 19 आिण हफराईम, िशयोन व
अनाहराथ; 20 रब्बीथ, िकशोन व अबेस; 21 रेमेथ व एन-गन्नीम,
एन-हद्दा व बेथ-पसेस, 22 त्याची सीमा ताबोर, शहसुमा व बेथ-
शेमेश, येथवर जाते आिण त्यांच्या सीमेचा शेवट यादन येथे
झाला; ही सोळा नगरे व त्यांची गावे. 23 इस्साखाराच्या वंशाचे
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त्यांच्या कुळापर्माणे हेच वतन, ही नगरे व त्यांच्या आसपासची
गावे हे होत.

24 पाचवी िचठ्ठी आशेर वंशजांच्या नावाची त्यांच्या
कुळांपर्माणे िनघाली. 25 त्यांच्या सीमेच्या आत ही नगरे
होती हेलकथ, हली, बटेन व अक्षाफ; 26 अल्लामेलेख, अमाद
व िमशाल, त्यांची सीमा पिश्चमेस कमल व िशहोर-िलब्नाथ
येथवर जाते; 27 ती वळून सयूार्च्या उगवतीस बेथ-दागोन
येथवर जाऊन उ रेस जबुलनू वतनापयर्ंत आिण इफताह-एल
खोर्याच्या उ रेकडूनव बेथ-एमेकनगरव िनयेलनगर येथपयर्ंत
पोहचते, तशीच डावीकडे काबलू नगर येथे िनघते. 28 तेथनू
एबर्ोन, रहोब व हम्मोन व काना यांवरून जाऊन मोठ ा सीदोन
शहरापयर्ंत पोहचते. 29 तेथनू ती वळसा घेऊन रामापयर्ंत जाते व
तेथनू सोर नामक तटबंदीच्या नगरापयर्ंत जाते. तेथनू ती होसा
नगराकडे वळते आिण अकजीब पर्देशातनू जाऊन समुदर्ाला
िमळते. 30उम्मा,अफेक व रहोब, ही बावीस नगरे व त्यांची गावे
त्यांना िमळाली; 31आशेराच्या वंशाचे त्यांच्या कुळांपर्माणे, हेच
वतन, ही नगरे व त्यांच्या आसपासची गावे हे होत.

32 सहावी िचठ्ठी नफताली वंशजांच्या नांवाची त्यांच्या
कुळांपर्माणे िनघाली. 33 त्यांची सीमा हेलेफ नगर आिण
साननीमातील एला वृक्ष यापासनू अदामी-नेकेब शहर व यबनेल
यावरुन लक्कुम येथे जाऊन यादनेपाशी िनघते. 34 तेथनू ती
सीमा पिश्चमेसवळूनअजनोथताबोर येथेजाते व तेथनू हुक्कोक
शहर येथे जाते; व तेथनू दिक्षणेस जबुलनूाच्या वतन भागापयर्ंत
आिण पिश्चमेस आशेराच्या वतनापयर्ंत उगवतीस यादनेपाशी
यहदूाच्या वतनभागाला जाऊन िमळते. 35 त्यातील तटबंदीची
नगरे हे, िसद्दीम, सेर, हम्मथ, रक्कथव िकन्नेरेथ; 36अदामा, राम
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व हासोर; 37 केदेश, एदर्ई व एन-हासोर; 38 इरोन िमग्दल-एल,
हरेम, बेथ-अनाथ व बेथ-शेमेश ही एकोणीस नगरे आिण त्यांची
गावे. 39नफतालीच्या वंशचे त्याच्या कुळांपर्माणे हेच वतन, ही
नगरे आिण त्यांची गावे.

40 सातवी िचठ्ठी दान वंशजाच्या नावाची त्याच्या
कुळांपर्माणे िनघाली. 41 त्यांच्या वतन सीमेच्या आत ही
नगरे होती; सरा, एष्टावोल, ईर-शेमेश. 42 शालब्बीन व
अयालोन व इथला; 43 एलोन व ितम्ना, एक्रोन; 44 एलतके,
िगब्बथोन व बालाथ; 45 यहदूा, बने-बराक व गथ-िरम्मोन.
46मीयाको र्न व रक्कोन, याफोच्या समोरील पर्देश. 47 दानाच्या
वंशजाची सीमा त्यांच्या मळू वतनाबाहेरही गेली,कारण की दान
वंशजांनी लेशेम शहराशी लढून त्यास धरले; आिण तलवारीने
त्यास मारल्यावर त्यांचा ताबा घेऊन त्यामध्ये वस्ती केली,
आिणआपला पवूर्ज दान याचे नाव त्यांनी लेशेम शहरास ठेवले.
48 दानाच्या वंशाचे त्यांच्या कुळांपर्माणे हेच वतन, ही नगरे
आिण त्यांची गावे िमळाली ते हे.

49 इसर्ाएल लोकांनी देशाच्या सीमांपर्माणे वतन करून
घेण्याची समाप्ती केल्यावर ननूाचा पुतर् यहोशवा याला
आपल्यांमध्ये वतन िदले. 50 परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे
त्यांनी एफ्राइम डोंगरावरचे ितम्नाथ-सेरह नगर, जे त्याने
मािगतले, मग तो ते नगर बांधनू त्यामध्ये रािहला. 51एलाजार
याजक व ननूाचा पुतर् यहोशवा व इसर्ाएलाच्या वंशांतले
वडील अिधकारी यांनी िशलोमध्ये दशर्नमंडपाच्या दारी
परमेश्वरासमोर, िचठ्ठ ा टाकून जी वतने वाटून िदली ती
ही; यापर्माणे त्यांनी देश वाटून देण्याचे संपले.
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1मग परमेश्वर यहोशवाला म्हणाला, 2 “तू इसर्ाएल लोकांस
सांग, मी मोशेच्या द्वारे तुम्हाला ज्या आशर्यस्थानािवषयी
सांिगतले होते ती नगरे तुम्ही आपल्यासाठी ठरवा; 3 म्हणजे
जो चुकून, नकळत कोणा मनुष्यास जीवे मारले असता त्या
हत्या करणार्याने त्यामध्ये पळून जावे; यापर्माणे ती नगरे
रक्तपाताचा सडू घेणार्यापासनू आशर्यस्थाने अशी होतील.
4आिण त्याने त्यातल्या एका नगराकडे पळून गेल्यावरनगराच्या
वेशीच्या दाराशी उभे राहनू आपले पर्करण त्या नगराच्या
विडलांना सांगावे; मग त्यांनी त्यास आपल्या नगरात घेऊन
त्यास िठकाण नेमनू द्यावे, आिण त्याने त्यांच्यामध्ये रहावे.
5 आिण जो रक्ताचा सडू घेण्यार्याने, त्याचा पाठलाग केला,
तरी त्या नगराच्या लोकांनी मनुष्यवध करणार्याला त्याच्या
स्वाधीन करू नये; कारण की त्याने नकळतआपल्या शेजार्याला
मारले, त्याचे त्याच्याशी पवूी र्पासनूचे वैर नव्हते. 6 मंडळीसमोर
न्याय होईपयर्ंत िकंवा जो मुख्य याजक त्या िदवसात असेल
त्याच्या मरणापयर्ंत त्या नगरात त्याने रहावे; नंतर त्या
हत्या करणार्याने आपल्या नगरात म्हणजे ज्या नगरातनू तो
पळाला त्यामध्ये आपल्या घरी माघारी जावे.” 7 यास्तव
त्यांनी गालीलात नफतालीच्या डोंगराळ पर्देशातील केदेश,
एफ्राइमाच्या डोंगराळ पर्देशातील शखेम, आिण यहदूाच्या
डोंगराळ पर्देशातील िकयार्थ-आबार् म्हणजेच हेबर्ोन, ही
वेगळी करून ठेवली. 8 पवूस यरीहोजवळ यादन नदीच्या
पलीकडे रानातल्या सपाटीवर रऊबेनाच्या वंशांतले बेजेर,आिण
िगलादात गाद वंशातले रामोथ, आिण बाशानात मनश्शेच्या
वंशातले गोलान ही नगरे वेगळी करून ठेवली. 9 ही नगरे
इसर्ाएलाच्या सवर् लोकांसाठी, आिण त्यामध्ये राहणारा जो
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परदेशी त्यांच्यासाठी अशी नेमलेली होती की जो कोणी चुकून
मनुष्यास मारतो, त्याने त्यामध्ये पळून जावे, आिण तो सभेपुढे
उभा राहीपयर्ंत त्याने रक्ताचा सडू घेणार्याच्या हातनू मरू नये.

21
1 . 6:54-81

1 तेव्हा लेवी वंशातील विडलांच्या घराण्याचे मुख्य एलाजार
याजक व ननूाचा पुतर् यहोशवा व इसर्ाएली वंशाच्या
विडलांच्या घराण्याचे मुख्य त्यांच्याजवळ आले. 2 ते कनान
देशातील िशलो येथे म्हणाले की, परमेश्वराने मोशेच्या द्वारे
अशी आज्ञा िदली होती की “आम्हांला राहण्यासाठी नगरे
आिण आमच्या पशूंसाठी त्यांची गायराने द्यावी.” 3 यास्तव
इसर्ाएल लोकांनी परमेश्वराच्या आजे्ञपर्माणे आपल्या
वतनांतनू ही नगरे आिण त्यांची गायराने लेव्यांना िदली. 4 तेव्हा
कहाथीच्या कुळांसाठी िचठ्ठी िनघाली तेव्हा लेव्यांतल्या
अहरोन याजकाच्या वंशजांना यहदूा व िशमोनी, बन्यामीन
या वंशांच्या वाट ातनू तेरा नगरे िमळाली. 5 कहाथीच्या
रािहलेल्या वंशजांना एफ्राइमाच्या वंशांतल्या कुळाच्या
वाट ातनू व दानाच्या वंशांच्या वाट ातनू व मनश्शेच्या अध्यार्
वंशाच्या वाट ातनू दहा नगरे िचठ्ठ ा टाकून िमळाली. 6आिण
गेषो र्नाच्या वंशजांना इस्साखार वंशातील कुळांच्या व आशेर,
नफताली, बाशानात मनश्शेच्या अध्यार् वंशांच्या नगरांपैकी तेरा
नगरे िचठ्ठ ा टाकून िमळाली. 7 मरारीच्या वंशजांना त्यांच्या
कुळांपर्माणे रऊबेन, व गाद व जबुलनू याच्या वंशांतनू बारा
नगरे िमळाली. 8 परमेश्वराने मोशेला िदलेल्या आजे्ञपर्माणे
इसर्ाएल लोकांनी िचठ्ठ ा टाकून ही नगरे आिण त्यांची
गायराने लेव्यांना िदली. 9 त्यांनी यहदूा व िशमोन यांच्या
वंशाच्या िवभागातली नगरे िदली, त्यांची नावे सांिगतलेली
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आहेत, 10 लेवी वंशातील कहाथीच्या कुळातल्या अहरोनाच्या
वंशजांसाठी ही नगरे होती,कारणपिहली िचठ्ठी त्यांची िनघाली.
11 त्यांना त्यांनी यहदूाच्या डोंगराळ पर्देशातले अनाक्याचा
िपता याचे नगर िकयार्थ-आबार् म्हणजेच हेबर्ोन आिण त्याची
चहुकडली गायराने त्यांना िदली. 12 परंतु नगराची शेतभमूी
व त्याकडली खेडी यफुन्नेचा पुतर्. कालेब याला वतन करून
िदली होती. 13 त्यांनी अहरोन याजकाच्या वंशजाला हत्या
करणार्यासाठी आशर्याचे म्हणनू हेबर्ोन नगर व त्याचे गायरान
िदले, आिण िलब्ना व त्याचे गायरान; 14आिण य ीर व त्याचे
गायरान, आिण एष्टमोवा व त्याचे गायरान; 15 होलोन व
त्याचे गायरान आिण दबीर व त्याचे गायरान; 16अईन व त्याचे
गायरान, आिण युट्टा व त्याचे गायरान, बेथ-शेमेश व त्याचे
गायरान;अशी त्या दोन वंशांतली नऊ नगरे िदली; 17बन्यामीन
वंशातले िगबोन व त्याचे गायरान; िगबा व त्याचे गायरान;
18अनाथोथ व त्याचे गायरान,आिण अलमोन व त्याचे गायरान,
अशी चार नगरे िदली. 19 अहरोन वंशातील याजकांना त्यांची
तेरा नगरे व त्यांची गायराने िमळाली. 20 रािहलेल्या कहाथी
वंशातील लेव्यांना एफ्राइम वंशाच्या िवभागापैकी िचठ्ठी
टाकून नगरे िदली. 21 त्यांनी हत्या करणार्याच्या आशर्यासाठी
एफ्राइमाच्या डोंगरावरचे नगर शखेम व त्याचे गायराने त्यांना
िदले; आिण गेजेर व त्याचे गायरान; 22 िकबसाईम व त्याचे
गायरान;आिण बेथ-होरोन ितचे गायरान अशी एकंदर चार नगरे
िदली; 23दानाच्या वंशातनू एलतके व त्याचे गायरान, िगब्बथोन
व त्याचे गायरान; 24 अयालोन व त्याचे गायरान, गथ-िरम्मोन
व त्यांचे गायरान अशी चार नगरे िदली; 25 मनश्शेच्या अध्यार्
वंशांतले तानख व गथ-िरम्मोन त्यांची गायराने, अशी दोन नगरे
िदली; 26 बाकी रािहलेल्या कहाथाच्या वंशजांना एकंदर दहा
नगरे व त्यांची गायराने िदली. 27 लेवी वंशातील गेषो र्नाच्या
कुळाला मनश्शेच्या दुस-याअध्यार् वंशांतनू हत्या करणार्याच्या
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आशर्याचे नगर बाशानातले गोलान व त्यांचे गायरान, आिण
बैश्तरा व त्यांचे गायरान अशी दोन नगरे िदली; 28 इस्साखार
वंशातले िकश्शोन व त्याचे गायरान, दाबरथ व त्याचे गायरान;
29 यमूर्थ व त्याचे गायरान, एन-गन्नीम व त्याचे गायरान, अशी
चार नगरे िदली; 30 आिण आशेराच्या वंशातली िमशाल व
त्यांचे गायरान, अब्दोन व त्यांचे गायरान, 31 हेलकथ व त्यांचे
गायरान, आिण रहोब व त्यांचे गायरान, अशी चार नगरे िदली;
32 नफतालीच्या वंशातले हत्या करणार्याच्या आशर्याचे नगर
गालीलातले केदेश व त्यांचे गायरान, आिण हम्मोथ-दोर व
त्यांचे गायरान, आिण कातार्न व त्यांचे गायरान, अशी तीन
नगरे िदली. 33 गेषो र्न्याची सवर् नगरे त्याच्या कुळांपर्माणे
तेरा नगरे व त्यांची गायराने, 34 आिण रािहलेले लेवी मरारी
वंशजाच्या कुळाला जबुलनूाच्या वंशातले यकनाम व त्याचे
गायरान, कतार् व त्याचे गायरान; 35 िदमर्ा व त्याचे गायरान,
नहलाल व त्याचे गायरान, अशी चार नगरे िदली; 36 आिण
रऊबेन वंशातले बेजेर व त्यांचे गायरान, आिण याहस व त्यांचे
गायरान; 37 कदेमोथ व त्यांचे गायरान, आिण मेफाथ व त्यांचे
गायरान, अशी चार नगरे िदली; 38 आिण गादाच्या वंशांतले
हत्या करणार्याच्या आशर्याचे नगर िगलादातले रामोथ व
त्यांचे गायरान, महनाईम व त्यांचे गायरान 39 हेशबोन व त्याचे
गायरान, याजेर व त्यांचे गायरान, अशी एकंदर चार नगरे िदली.
40 लेव्यांच्या कुळातली रािहलेल्या मरारीच्या वंशजांना त्यांच्या
कुळांपर्माणे एकंदर बारा नगरे िचठ्ठ ा टाकून त्यांना िदली.
41 इसर्ाएल लोकांच्या वतनातनू लेव्यांना एकंदर अठ्ठेचाळीस
नगरे, त्यांच्या गायरानासह िदली. 42 ती नगरे अशी होती की
त्या पर्त्येक नगरास त्याच्या सभोवार गायराने होती, असे त्या
सवर् नगरांना होते.
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43 यापर्माणे परमेश्वराने इसर्ाएलाला जो देश त्यांच्या
पवूर्जांना देण्याची शपथ वािहली होती तो अवघा िदला; आिण
ते तो वतन करून घेऊन त्यामध्ये रािहले. 44 यापर्कारे
परमेश्वराने त्यांच्या पवूर्जांजवळ जशी शपथ वािहली होती,
तसा त्यापर्माणेच त्यास चहूंकडून िवसावा िदला, त्याच्या सवर्
शतरं्ूतला कोणी त्यांच्यापुढे िटकला नाही; परमेश्वराने त्यांचे
सवर् शतर्ू त्यांच्या हाती िदले. 45 परमेश्वराने इसर्ाएलाच्या
घराण्याला िदलेल्या पर्त्येक उ म अिभवचनापैकी एकही पणूर्
झाल्यावाचनू रािहले नाही. त्याने िदलेले पर्त्येक अिभवचन
घडून आले.

22
1 मग यहोशवाने रऊबेनी, गादी आिण मनश्शेच्या अध्यार्

वंशाला बोलावले; 2 तो त्यांना म्हणाला, “परमेश्वराचा सेवक
मोशे याने जे तुम्हालाआज्ञा करून जे सांिगतले होते ते सवर्काही
तुम्ही केलेआिण जेमी तुम्हालाआज्ञािपले त्यासवार्ंिवषयी तुम्ही
माझी वाणी ऐकली 3 मागील सवर् िदवसांमध्ये आिण आजपयर्ंत
तुम्ही आपल्या भावांना सोडले नाही. परंतु आपला देव परमेश्वर
याच्या सचूनांचे आिण आज्ञांचे काटेकोरपणे पालन केले आहे.
4आिण तुमचा देव परमेश्वर याने आपल्या त्याने िवसावा िदला
आहे; तेव्हा तुम्ही आता माघारी िफरा,आिण परमेश्वराचा सेवक
मोशेने यादनेच्या पलीकडे िदलेला जो तुमचा स्वतःचा पर्देश
त्यामध्ये आपापल्या तंबतू जाऊन राहा. 5 तेव्हा परमेश्वराचा
सेवक मोशे याने आज्ञा केल्यापर्माणे त्याच्या आज्ञा आिण जे
शास्तर् िदले आहे; त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यािवषयी
जपा. तुम्ही आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर पर्ीती करावी, सवर्
मागार्ंत त्याचे अनुसरण करावे, त्याच्या आज्ञा पाळाव्या, आिण
त्याच्याशी िबलगनू रहावे आिण आपल्या संपणूर् अंतःकरणाने
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व आपल्या संपणूर् िजवाने त्याची सेवा करावी म्हणनू फार
जपा.” 6 यहोशवाने त्यांना आशीवार्द देऊन िनरोप िदला, मग
ते आपआपल्या तंबकूडे गेले. 7 मनश्शेच्या अध्यार् वंशाला
मोशेने बाशानात वतन िदले होते परंतु त्याच्या दुसर्या अध्यार्
वंशाला यहोशवाने त्यांच्या भावांमध्ये पिश्चमेस यादनेच्या
पिश्चमेला िदले होते; आणखी जेव्हा यहोशवाने त्यांना त्यांच्या
तंबकूडे जायला िनरोप िदला, आिण त्यांना आशीवार्द िदला.
8 तेव्हा त्याने त्यांना असे सांिगतले की, “बहुत दर्व्य व पुष्कळ
पशुधन, रुपे आिण सोने, तांबे व लोखंड, आिण पुष्कळ वस्तरे्
घेऊन तुम्ही आपल्या तंबकूडे माघारी जा आपल्या भावांबरोबर
आपल्या शतरं्ूची लटू वाटून घ्या.” 9 मग रऊबेन वंश, व गाद
वंश व मनश्शेचा अधार् वंश कनानाच्या देशातल्या िशलोहनू
इसर्ाएलाच्या इतर वंशजांतनू िनघनूआपला वतनी िगलाद देश,
जो मोशेकडून परमेश्वराने सांिगतल्यावरून त्यांच्या वतनाचा
झाला, त्यामध्ये जाण्यास माघारी चालले. 10 तेव्हा यादन
नदीच्या पिश्चमेच्या कनानातील गलीलोथ येथे रऊबेनाचा वंश
व गादाचा वंश व मनश्शेचा अधार् वंश पोहचल्यावर, त्यांनी
तेथे यादनेजवळ मोठी परे्क्षणीय अशी वेदी बांधली. 11 तेव्हा
इसर्ाएलाच्या इतर लोकांनी असे ऐकले की, पाहा, रऊबेनाचा
वंशवगादाचा वंशवमनश्शेचाअधार् वंशयानीकनान देशासमोर
यादनेवरले गलीलोथ येथे, “जेथे इसर्ाएलाचे लोक उतरूनआले
होते तेथे एक वेदी बांधली आहे.” 12 असे जेव्हा इसर्ाएल
लोकांच्या सार्या मंडळीने ऐकले, तेव्हा इसर्ाएल लोकांचा सवर्
समुदाय त्यांच्यािवरुद्ध लढावयास िशलो येथे एकतर् जमला.
13 त्यानंतर इसर्ाएल लोकांनी, रऊबेन, गाद आिण मनश्शेच्या
अध्यार् वंशांकडे िगलाद येथे िनरोपे पाठिवले. त्यांनी एलाजार
याजक याचा पुतर् िफनहास यालाही पाठवले. 14 आिण
त्याच्याबरोबर इसर्ाएलाच्या पर्त्येक वंशातील पवूर्जांच्या
घराण्याचा एकएकअिधकारी असे दहाअिधकारी पाठवले;आिण



22:15 lvi यहोशवा 22:23

त्यांच्यातील पर्त्येकजण इसर्ाएलातील आपापल्या वंशाचा
पर्मुख होता. 15 तेव्हा िगलाद देशात रऊबेन वंश व गाद वंश
व मनश्शेचा अधार् वंश त्याच्याकडे येऊन त्यांनी येऊन असे
सांिगतले, 16 परमेश्वराचा सवर् लोकसमुदाय असे म्हणतो की,
तुम्ही इसर्ाएलाच्या देवािवरुद्ध असे पातक का केले? आज
या िदवशी तुम्ही वेदी बांधनू, परमेश्वराचे अनुसरण करण्याद्वारे
परमेश्वरािवरुद्ध बंड केले नाही काय? 17पौराच्या पर्करणी*जो
आमच्याकडून अपराध घडला त्यामुळे परमेश्वराच्या मंडळीवर
मरी येऊन गेली, तरी आजवर आम्ही त्या अपराधापासनू शुद्ध
झालो नाही, 18सध्याच्याह्या िदवसात परमेश्वरासअनुसरण्याचे
तुम्ही सोडून देत आहात काय? आज तुम्ही परमेश्वरािवरुद्ध
बंडाळी केली तर उद्या सवर् इसर्ाएल मंडळीवर त्याचा क्रोध
होईल. 19आिण जर तुमच्या वतनाचा देश अशुद्ध असला, तर
परमेश्वर वतनाच्या देशात, जेथे परमेश्वराचा िनवासमंडप राहत
आहे तेथे उतरून या, आिण आमच्यामध्ये वतन करून घ्या,
परंतु आमचा देव परमेश्वर याच्या वेदी व्यितिरक्त तुमच्यासाठी
दुसरी वेदी बांधनू आमचा देव परमेश्वर याच्यािवरुद्ध आिण
आमच्यािवरुद्ध ही बंड करू नका. 20 जेरहाचा पुतर् आखान याने
समिपर्त वस्तंुिवषयी आजे्ञचा भंग केला, आिण इसर्ाएलाच्या
सवर् मंडळीवर कोप झाला नाही काय? आिण तो पुरुष आपल्या
अपराधामुळे एकटाच मेला नाही. 21 तेव्हा रऊबेन वंश, व
गाद वंश व मनश्शेचा अधार् वंश यांनी इसर्ाएलाच्या हजार
हजार लोकांवर जे जे अिधकारी होते त्यांनी उ र देऊन म्हटले,
22 जो समथर् देव परमेश्वर! जो समथर् देव परमेश्वर! तो
जाणतो; आिण इसर्ाएल, तोसुद्धा जाणील; हे बंड असल्यास
िकंवा हे परमेश्वरािवरुद्ध उल्लंघन असल्यास तू आज आम्हांला
वाचवू नकोस; 23 परमेश्वरास अनुसरण्याचे सोडून देण्यासाठी
आम्ही जर ही वेदी बांधली, ितच्यावर होमापर्ण, पेयापर्ण आिण
* 22:17 - गणना 25:1-9; स्तोतर्. 106:28
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शांत्यपर्णाचे यज्ञ करण्यासाठी जर बांधली असेल, तर त्याबद्दल
परमेश्वर स्वतःचे आमचे पािरपत्य करो. 24 कदािप नाही,
आम्ही अशा भीतीने िवचार केला िक कदािचत पुढील काळी
तुमचे पुतर् आमच्या पुतर्ांना म्हणतील की इसर्ाएलाचा देव
परमेश्वर याच्याशी तुमचा काय संबंध आहे? 25 हे रऊबेनी
व गादी लोकहो, परमेश्वराने यादन ही सीमा लावनू िदली
आहे; तुम्हाला परमेश्वरावर हक्क नाही. अशा पर्कारे तुमचे
वंशज आमच्या वंशजांना परमेश्वराचे भय धरण्यापासनू परावृ
करतील. 26 यास्तव आम्ही म्हटले की, “चला आपणासाठी
एक वेदी बांध,ू जी होमापर्णासाठी िकंवा यज्ञापर्णासाठी नसेल.”
27 तर ती, आमच्या व तुमच्यामध्ये, आिण आमच्यामागे
आमच्या िपढ ांमध्ये हे साक्ष देण्यासाठी व्हावी;अशी कीआम्ही
परमेश्वरासमोर आपल्या होमापर्णांनी व आपल्या यज्ञापर्णांनी
व आपल्या शांत्यपर्णांनी त्याची सेवा करीत जावी; आिण
पुढल्या काळी तुमच्या संतानानी आमच्या संतानांना असे म्हणू
नये की, “परमेश्वरावर तुमचा काही हक्क नाही.” 28 यास्तव
आम्ही म्हटले की, पुढे जेव्हा ते लोक आम्हांला िकंवा आमच्या
वंशजांना असे म्हणतील तेव्हाआम्ही त्यांना असे सांगू की तुम्ही
परमेश्वराच्या वेदीचा नमुना “पाहा; ही आमच्या पवूर्जांनी ती
होमबली िकंवा यज्ञापर्णासाठी बांधली नाही तर ही आमच्या व
तुमच्यामध्ये साक्ष देण्यासाठी म्हणनू आहे.” 29 आमचा देव
परमेश्वरह्याला होमापर्ण,अन्नापर्ण, िकंवा यज्ञापर्ण करण्यासाठी
आमचा देव परमेश्वर याची त्याच्या िनवासमंडपाच्यासमोर
असलेल्या वेदीखेरीज दुसरी वेदी बांधनू आम्ही परमेश्वरािवरुद्ध
बंड करण्याचे आिण पर्भलूा अनुसरण्याचे सोडून देण्याचे
आमच्या हातनू कदािप न घडो. 30 तेव्हा रऊबेन वंश, गाद
वंश व मनश्शेचा अधार् वंश ह्यांनी ज्या गोष्टी सांिगतल्या, त्या
िफनहास याजक व त्याच्याबरोबर जे असलेले अिधकारी म्हणजे
इसर्ाएलाच्या पर्त्येक वंशाचे जे पर्मुख पुरुष होते, तेव्हा त्यांना
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बरे वाटले. 31 यास्तव एलाजार याजक याचा पुतर् िफनहास
ह्याने रऊबेन वंश व गाद वंश, व मनश्शे वंश यांना सांिगतले,
“आजआम्हांला कळले की, परमेश्वरआमच्यामध्ये आहे; कारण
की तुम्ही परमेश्वराचा काही गुन्हा केला नाही; येणेकरून
तुम्ही इसर्ाएल लोकांस परमेश्वराच्या हातातनू सोडवले आहे.”
32 मग रऊबेन वंश व गाद वंश यांपासनू िगलाद देशातनू
एलाजार याजकयाचा पुतर् िफनहास व ते अिधकारी यानी कनान
देशात इसर्ाएलाच्या लोकांजवळ माघारे येऊन त्यांना वतर्मान
सांिगतले. 33 तेव्हा इसर्ाएल लोकांचे समाधान होऊन त्यांनी
देवाचा धन्यवाद केला, आिण ज्या देशात रऊबेन वंश व गाद
वंश रािहले होते, तेव्हा रऊबेन व गाद यांच्यािवरुद्धलढाई करून
त्यांचा नाशकरावाअसे ते कधीच म्हणाले नाही. 34 तेव्हा रऊबेन
वगादयानी त्या वेदीला “एद†”असे नाव िदले;कारण, “परमेश्वर
हाच देव आहे,” याची ती आमच्यामध्ये “साक्ष” असेल.

23
1 परमेश्वराने इसर्ाएलला त्यांच्या आसपासच्या सवर्

शतरं्ूपासनू िवसावा िदल्यानंतर बराच काळ लोटला, आिण
यहोशवा वृद्ध झाला होता. 2 तेव्हा यहोशवाने सवर् इसर्ाएल,
त्यांचे वडील व त्यांचे मुख्य पुरुष व त्यांचे न्यायाधीश व
त्यावरील कारभारी यांना बोलावनू सांिगतले, “मी फार वृद्ध
झालो आहे. 3 तुमच्यासाठी, या सवर् राष्ट्रांसोबत तुमचा
देव परमेश्वर याने सवर्काही कसे केले, हे सवर् तुम्ही आपल्या
डोळ्यांनी पािहले आहे. कारण परमेश्वर देव, जो स्वतः केवळ
तुमच्यासाठी लढला. 4 पाहा, या उरलेल्या राष्ट्रांचा आिण
जी राष्ट्रे मी मारून टाकली त्यांचा सवर् देश यादनेपासनू
पिश्चमेकडल्या मोठ ा समुदर्ापयर्ंतही मी तुम्हाला तुमच्या
† 22:34 -साक्षीची वेदी
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वंशापर्माणे वतनासाठी वाटून िदला आहे. 5 आिण तुमचा
देव परमेश्वर स्वत: त्यांना तुमच्यापुढून घालवील, आिण
त्यांना तुमच्यापुढून वतनातनू काढीलच, आिण जसे तुमचा देव
परमेश्वर याने तुम्हाला सांिगतले, तसे तुम्ही त्यांचा देश वतन
करून घ्याल. 6 तेव्हा चांगले बळकट व्हा, यास्तव मोशेच्या
िनयमशास्तर्ाच्या गरं्थात जे िलिहलेले आहे त्या सवार्चें पालन
करा आिण त्यांपासनू उजवीकडे िकंवा डावीकडे वळू नका.
7 तुमच्याजवळ जी राष्ट्रे उरलेली आहेत त्यांमध्ये तुम्ही जाऊ
नका,आिण त्यांच्या देवांच्या नावांची आठवण करू नका,आिण
त्यांची शपथघालू नका; त्यांची सेवाही करू नका,आिण त्यांच्या
पाया पडू नका. 8 परंतु आजपयर्ंत जसे तुम्ही करीत आला, तसे
आपला देव परमेश्वर याला िबलगनू राहा. 9कारण, परमेश्वराने
तुमच्यापुढून मोठी व पराक्रमी राष्ट्रे वतनातनू घालवली,
परंतु तुमची अशी गोष्ट आहे की तुमच्यापुढे आजपयर्ंत कोणीही
मनुष्य उभा राहू शकला नाही. 10 तुमच्यातला एक मनुष्य
हजारांची पाठ पुरवील, कारण की तुमचा देव परमेश्वर याने जसे
तुम्हाला सांिगतले, तसा तो स्वत: तुमच्यासाठी लढतो. 11 तर
तुम्ही आपला देव परमेश्वर यावर पर्ीती करण्यासाठी आपल्या
िच ाचीफारखबरदारी घ्या. 12पणजर तुम्ही कोणत्याही पर्कारे
मागे वळाल,आिण जी तुमच्याजवळ उरलेली राष्ट्रे यांच्याशी
िचकटून रहाल आिण त्यांच्याशी िववाह करून त्यांच्यामध्ये
जाल,आिण ते तुमच्यामध्ये येतील; 13तर तुम्ही हे पक्के समजा
की यापुढे तुमचा देव परमेश्वर या राष्ट्रांना तुमच्या नजरेपुढून
आणखी घालवणार नाही; आिण जी ही उ म भमूी तुमचा देव
परमेश्वर याने तुम्हाला िदली, ितच्यावरून तुम्ही नाश पावनू
जाल तोपयर्ंत ती तुम्हाला सापळा व पाश व तुमच्या पाठीला
चाबकू व तुमच्या डोळ्यांत काटे असे होतील. 14तर पाहा,आज
मी सवर् जग जाते त्या वाटेने जात आहे; परंतु तुम्ही आपल्या
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संपणूर् मनात वआपल्या संपणूर् िच ातजाणता की ज्या चांगल्या
गोष्टी तुमचा देव परमेश्वराने तुमच्यािवषयी सांिगतल्या, त्या
सवार्ंतली एकही गोष्ट कमी पडली नाही; अवघ्या तुम्हाला
पर्ाप्त झाल्या; त्यातली एकही गोष्ट कमी पडली नाही. 15 तर
असे होईल की तुमचा देव परमेश्वर याने तुम्हाला सांिगतलेली
जी पर्त्येक चांगली गोष्ट, ती जशी तुम्हाला पर्ाप्त झाली
तशी देव तुम्हाला पर्त्येक वाईट गोष्ट पर्ाप्त व्हावी अशी
करील; जी ही उ म भमूी तुमच्या देवाने तुम्हाला िदली आहे,
ितच्यावरून तो तुमचा नाश करून तुम्हास घालवी तोपयर्ंत तो
असे करील. 16 तुमचा देव परमेश्वर याने जो करार पाळण्याची
तुम्हालाआज्ञा केलीआहे, तो मोडून दुसर्या देवाची सेवा कराल,
आिण त्यांना नमन कराल, तर देवाचा राग तुम्हावर भडकेल,
आिणजो उ म देश त्याने तुम्हाला िदलाआहे, त्यातनू तुम्हाला
त्वरीत नष्ट करील.”

24
. 24:9-18

1 तेव्हा यहोशवाने इसर्ाएलाचे सवर् वंश शखेमात एकवट
करून इसर्ाएलाचे वडील व त्याचे पुढारी व त्याचे न्यायाधीश व
त्यावरले अिधकारी यांस बोलावले,आिण ते देवापुढे हजर झाले.
2 तेव्हा यहोशवाने सवर् लोकांस सांिगतले, “इसर्ाएलाचा देव
परमेश्वर असे म्हणतो की, पवूर्काळी तुमचे पवूर्ज फरात महानदी
पलीकडे राहत होते;अबर्ाहामाचा िपता व नाहोराचा िपता तेरह
तेथे होता; तेव्हा त्यांनी दुसर्या देवाची सेवा केली. 3 परंतु त्याने
तुमचा पवूर्ज अबर्ाहाम ह्याला महानदीच्या पलीकडून आणले,
आिण त्यासकनान देशात नेलेआिण तेव्हा मी त्यास इसहाकाद्वारे
पुष्कळ वंशज िदले, 4आिण इसहाकाला याकोब व एसाव िदला,
एसावाला सेईर डोंगर तो वतन करून िदला, परंतु याकोब हा
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त्याच्या पुतर्पौतर्ांसह िमसर देशी गेला. 5 मग मी मोशे व
अहरोन यांना पाठवले आिण िमसर्यांना पीडा देऊन पीिडले,
नंतर मी तुम्हाला बाहेर आणले. 6 तेव्हा मी तुमच्या पवूर्जांस
िमसर देशातनू बाहेर आणले आिण तुम्ही समुदर्ापयर्ंत येऊन
पोहचला, तेव्हा िमसरी, रथ व घोडे घेऊन, तांबड ा समुदर्ापयर्ंत
त्यांच्या पाठीस लागले. 7 तेव्हा त्यांनी परमेश्वराचा धावा
केला, मग त्याने तुमच्या व िमसर्यांच्या मध्ये काळोख पाडला,
आिण त्यांच्यावर समुदर् आणनू त्यांना बुडवले; मी िमसरात
जे केले, ते तर तुमच्या डोळ्यांनी पािहले, आिण मग तुझी
रानात बहुत िदवस रािहला. 8मग जे अमोरी यादनेच्या पलीकडे
राहत होते, त्यांच्या देशात मी तुम्हाला आणले; तेव्हा त्यांनी
तुमच्याशी लढाई केली, परंतु मी त्यांना तुमच्या हाती िदले,
आिण तुम्ही त्यांचा देश ताब्यात घेतला; मी त्यांचा तुमच्यापुढे
नाश केला. 9 नंतर मवाबाचा राजा िसप्पोरपुतर् बालाक त्याने
उठून इसर्ाएलाशी लढाई केली; तेव्हा त्याने दतू पाठवनू बौराचा
पुतर् बलाम याला तुम्हाला शाप देण्यासाठी बोलावले. 10 परंतु
बलामाचे मी ऐकले नाही; यास्तव त्याने तुम्हाला आशीवार्द
िदला, आिण मी तुम्हाला त्याच्या हातातनू सोडवले. 11 मग
तुम्ही यादन उतरून यरीहोजवळ आला, तेव्हा यरीहोचे मालक,
अमोरी, आिण पिरज्जी व कनानी व िह ी व िगगार्शी, िहव्वी
व यबसूी, ह्यांनी तुमच्याशी लढाई केली, परंतु मी ते तुमच्या
हाती िदले; 12 मी तुमच्यापुढे गांधीलमाशा पाठवल्या, आिण
त्यांनी त्यांना तुमच्यासमोरून घालवले; अमोर्याचे दोन राजे
यांना घालवले; तुझ्या तलवारीने व धनुष्यानेही हे झाले नाही.
13 यापर्माणे ज्या देशािवषयी तुम्ही शर्म केले नाहीत, जी
नगरे तुम्ही बांधली नाहीत, ती मी तुम्हाला िदली आहेत, तुम्ही
त्यामध्ये राहत आहा; दर्ाक्षमळे व जैतनूबने जी तुम्ही लावली
नाहीत, त्यांचे तुम्ही फळ खात आहात. 14 तर आता तुम्ही
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पणूर्पणाने वसत्यतेने परमेश्वरास िभऊन त्याची सेवा करा,आिण
फरात नदीच्या पवूकडे व िमसर देशात तुमच्या पवूर्जांनी ज्या
देवांची सेवा केली, त्यांना दरू करून परमेश्वर देवाचीच सेवा
करा. 15जर परमेश्वर देवाची सेवा करणे हे जर तुम्हाला वाईट
वाटते, तर तुम्ही ज्याची सेवा कराल, त्यास आजआपल्यासाठी
िनवडून घ्या; फरात नदीच्या पवूकडे तुमच्या पवूर्जांनी ज्या
देवांची सेवा केली, त्यांची सेवा करा, िकंवा ज्या अमोर्यांच्या
देशात तुम्ही राहता त्यांच्या देवांची सेवा करा, परंतु मी व माझ्या
घरची माणसेआम्ही परमेश्वराचीच सेवा करू.” 16 तेव्हा लोकांनी
असे उ र केले की, “परमेश्वर देवाला सोडून आम्ही दुसर्या
देवांची सेवा कधीच करणार नाही; 17 कारण परमेश्वर आमचा
देवआहे; त्यानेचआम्हांला वआमच्या पवूर्जांना िमसर देशांच्या
दास्यातनू बाहेर आणले; आिण ज्याने आमच्या नजरेसमोर
मोठमोठे चमत्कार केले, आिण ज्या वाटेने आम्ही गेलो व
ज्या ज्या राष्ट्रामधनू आम्ही मागर्क्रमण केले त्यामध्ये त्याने
आमचे रक्षण केले, 18 आिण देशात राहणार्या अमोर्यांनासह
सवर् राष्ट्रांस परमेश्वराने आमच्यापुढून घालवले आहे; आणखी
परमेश्वर आमचा देव आहे म्हणनू आम्ही त्याची सेवा करू.”
19 परंतु यहोशवाने लोकांस सांिगतले, “तुम्ही परमेश्वर देवाची
सेवा करू शकणार नाही; कारण की तो पिवतर् देव आहे. तो
ईष्यार्वान देव आहे; तो तुमच्या अधमार्ची व तुमच्या पापांची
क्षमा करणार नाही. त्याने तुमचे चांगले केले तो तुम्हाला
भस्म करेल. 20 जर तुम्ही परमेश्वरास सोडून आिण परक्या
देवांची सेवा कराल, तो उलटून तुमचे वाईट करील, तुमची
हानीही करील.” 21 तेव्हा लोकांनी यहोशवाला म्हटले, “असे
नाही, आम्ही परमेश्वराची सेवा करू.” 22 तेव्हा यहोशवा
लोकांस म्हणाला, “तुम्ही आपल्या स्वतःचे साक्षी आहात, तुम्ही
परमेश्वराची सेवा करण्यास त्यास आपल्यासाठी िनवडून घेतले
आहे.” ते म्हणाले, “आम्ही साक्षी आहोत.” 23 “असे आहे तर
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आता तुमच्यामध्ये जे परके देवअसतील, ते तुम्ही दरू करा,आिण
आपले अंतःकरण इसर्ाएलाचा देव परमेश्वर याकडे लावा.”
24 तेव्हा लोकांनी यहोशवाला म्हटले, “आमचा देव परमेश्वर
याची सेवा आम्ही करू; आम्ही त्याची वाणी ऐकू.” 25 त्याच
िदवशी यहोशवाने लोकांबरोबर करार केला, आिण शखेमात
त्यािठकाणी िनयम व कायदे स्थापले. 26 तेव्हा यहोशवाने ही
वाक्ये देवाच्या िनयमशास्तर्ाच्या गरं्थात िलिहली,आिण मोठी
धोंड घेऊन, तेथे परमेश्वराच्या पिवतर् स्थानी जे एला झाड,
त्याच्याखाली ती उभी केली. 27आिण यहोशवाने सवर् लोकांस
म्हटले, “पाहा, ही धोंड आमच्यािवषयी साक्षीदार होईल, कारण
की परमेश्वराने आपली जी सवर् वचने आमच्याजवळ सांिगतली
ती िहने ऐकली आहेत; तर ही तुमच्यािवषयी साक्षीदार यासाठी
व्हावी की तुम्ही आपल्या देवाला कधी नाकारू नये.” 28 मग
यहोशवाने लोकांस त्यांना त्यांच्या वतनाकडे रवाना केले.

29 मग या गोष्टी झाल्यावर असे झाले की ननूाचा पुतर्
परमेश्वराचा सेवक यहोशवा एकशेदहा वषार्चंा होऊन मेला.
30 मग त्याच्या वतनाच्या सीमेत एफ्राइमाच्या डोंगरवटीवर
जे ितम्नाथ-सेरह आहे त्यामध्ये, गाश डोंगराच्या उ रेस
लोकांनी त्यास पुरले. 31 आिण यहोशवाच्या सवर् िदवसात,
आिण जे वडील यहोशवाच्या मागे अिधक आयुष्य पावले,
म्हणजे परमेश्वराने आपले जे काम इसर्ाएलासाठी केले होते, ते
अवघे ज्यांनी पािहले होते, त्यांच्या सवर् िदवसात इसर्ाएलांनी
परमेश्वराची सेवा केली. 32 आिण शखेमात जो शेतभमूीचा
भाग याकोबाने शखेमाचा बाप हमोर याच्या संतानांजवळून
शंभर रुप्याच्या तुकड ावर िवकत घेतला होता, आिण जो
योसेफाच्या संतानांच्या वतनाचा झाला त्यामध्ये, योसेफाची
जी हाडे इसर्ाएली लोकांनी िमसर देशातनू वर आणली होती,
ती त्यांनी पुरली. 33 आिण अहरोनाचा पुतर् एलाजार मेला,
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तेव्हा त्याचा पुतर् िफनहास याची टेकडी जी एफ्राइमाच्या
डोंगरवटीत, त्यास िदली होती, ितजवर त्यांनी त्यास पुरले.
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