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ಯೆಹೋಶುವನು
ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ

ಆರಿಸಿದನು
1 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ನೂನನ

ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ೕಶೆಯ ಮರಣಾನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನೊಡನೆ
ಾತ ಾಡಿ, 2 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಸತ್ತನು. ಈಗ ನೀನು

ಮತು್ತ ಈ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಬೇಕು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನ ಾದ ನಿಮಗೆ ಾನು ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು
ಹೋಗಬೇಕು. 3 ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ೕಶೆಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಾಲಿಡುವ

ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಅರಣ್ಯ ಮತು್ತ ಲೆಬನೋನ್
ಪವರ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ಮ ಾನದಿಯವರೆಗಿರುವಹಿತಿ್ತಯರಪ್ರದೇಶವೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲನಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ಾನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವೂ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾವನೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯ ಾರನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 “ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನು ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು;
ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು; ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಇವರ ಮುಂ ಾ ಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಇವರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಆದರೆ ನೀನು
ಇನೊ್ನಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು;
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ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ ೕಶೆಯು ನಿನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವನ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕ ಆದರೆ
ನೀನು ಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಜಯಸಿಗುವುದು
ಖಂಡಿತ. 8 ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸ ಾ
ನೆನಪಿಡು. ಹಗಲೂ ಾತಿ್ರ ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾ್ಯನಿಸು.
ಆಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿಶಿ್ಚತ ಾಗಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ವಿವೇಕ ಾಲಿ ಾಗುವೆ
ಮತು್ತ ಜಯ ಾಲಿ ಾಗುವೆ. 9 ನೆನಪಿಡು, ನೀನು
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಡ, ಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅಧಿಪತ್ಯವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು

10 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, 11 “ನೀವು
ಾಳೆಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ;
ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರಿ. ಇನು್ನ ಮೂರು
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಈ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಹೋಗುವೆವು.
ಾನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

12 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ತೆಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ,
13 “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
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ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಗಲೇ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳು ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ೕಧರು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರ ಸಂಗಡ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಬೇಕು.
ನೀವು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 15ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿ ಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವು ಅದೇ ಆಗಿದೆ”
ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾವು ಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.

17 ಾವು ೕಶೆಯ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಲಿಸಿದೆವು. ಅದೇ
ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ
ಇರಲಿ. 18 ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ
ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು.

ನೀನು ಾತ್ರ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು; ಧೈಯರ್ ಾಲಿ ಾಗಿರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

2
ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಗೂಢಚಾರರು



ಯೆಹೋಶುವನು 2:1 iv ಯೆಹೋಶುವನು 2:6

1 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಆ ಾಶಿ ಾದಲಿ್ಲ ಬಿ ಾರ ಾಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಗತಿ
ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

“ಹೋಗಿ ಆ ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರೀ ಸಿರಿ”
ಎಂದುಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೆರಿಕೊ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಹೆಸರು “ ಾ ಾಬ.”
2 ಆಗ ಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಾಜನಿಗೆ, “ನಿನೆ್ನ
ಾತಿ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಡೆಯ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಆಗ ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಅರಸನು ಾ ಾಬಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡಆಜನರನು್ನ ಬಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

4 ಾ ಾಬಳು ಈ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯು
ಕೇಳಬಂದವರಿಗೆ, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು,
ಆದರೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
5 ಾಯಂ ಾಲ ನಗರದ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಸಮಯ ಾ ಾಗ
ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೂ ನೀವು ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಅವರನು್ನ
ಹಿಡಿಯಬಹುದು” ಎಂದಳು. 6 ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಜ ಾಗಿ ಆ
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಾಳಿಗೆಯ* ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಒಟಿ್ಟದ ಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳು.

* 2:6: ಾಳಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಳಿಗೆಗಳು ಸಮತಲ ಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದವು. ಜನರು
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಇಡಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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7 ಾಜಭಟರು ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಗರದ ಾ್ವರಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರು
ನದಿ ಾಟುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು.

8 ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರು ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಲಗಲು ಸಿದ್ಧತೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಾ ಾಬಳು ಾಳಿಗೆಯಮೇಲೆ ಹೋಗಿ

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ, 9 “ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಜನರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ
ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಭಯಭೀತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 10ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ
ರೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಕೇಳಿ ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದ್ದನು್ನ
ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೀಹೋನ್ಮತು್ತ ಓಗ್ಎಂಬಅ ೕರಿಯರಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ನೀವು
ಹೇಗೆ ಾಶ ಾಡಿದಿರೆಂಬುದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಅತೀವ ಭಯ ಾಗಿದೆ; ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು, ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಆಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಈಗ ನೀವು ನನಗೊಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. ಾನು
ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಸಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಿರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 13 ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬವಗರ್ದವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿಉಳಿಸುವು ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

14ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಮ್ಮ ಾ್ರಣವ ಾ್ನದರೂ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ
ಉಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ ಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ.
ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾವು
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ನಿಮಗೆ ದಯೆ ತೋರುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಂಬಬಹುದು”
ಎಂದರು.

15 ಾ ಾಬಳ ಮನೆಯನು್ನ ಊರಗೋಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಾಗಿತು್ತ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ
ಕೆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಿದಳು. 16 ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ
ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಗ ಾಜಭಟರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾರರು; ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಾಜಭಟರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

17ಅವರು ಅವಳಿಗೆ, “ ಾವುನಿನಗೊಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ಆದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ನಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ನಮ್ಮನು್ನ ಇಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಈ ಕೆಂಪು ಹಗ್ಗವನು್ನ ಾವು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರು ಾಗ ನೀನು ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು. ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬ ವಗರ್ದವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.
19 ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ಾವು ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾವು
ಹೊಣೆ ಾರ ಾಗುವೆವು. ಆದರೆ ಾ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋ ಾಗ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ;
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಹೊಣೆ ಾರರು. 20 ಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಇದನು್ನ ನೀನು ಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು;

ಒಂದುವೇಳೆಹೇಳಿದರೆ, ಾವುಈಪ್ರ ಾಣದಿಂದಮುಕ್ತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು, “ ಾಗೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಜನರು ಅವಳಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ಆಗ
ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಕೆಂಪು ಹಗ್ಗವನು್ನ ಕಿಟಿಕಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದಳು.
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22ಅವರುಅವಳಮನೆಯಿಂದಹೋಗಿಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಅಡಗಿಕೊಂಡು
ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ಾಜಭಟರು ಾರಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹುಡು ಾಡಿ ಾಣದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 23 ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
24 “ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮಗೆ
ದಯ ಾಲಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮಿ್ಮಂದ
ಭಯಗೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

3
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್

1 ಮರುದಿನ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದು್ದ ಆ ಾಶಿಯದಿಂದ ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯವರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವ
ದಲು ಅಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ಮೂರು ದಿನಗಳ

ತರು ಾಯ ಜನ ಾಯಕರು ಾಳೆಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ
ಜನರಿಗೆ, 3 “ ಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ಾಣು ಾಗ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ.
4 ನಿಮಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೂ ಮೂರು ಾವಿರ ಅಡಿ
ಅಂತರವಿರಲಿ. ಅದರ ಸಮೀಪ ನೀವು ಹೋಗಕೂಡದು. ಈ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಾರಿದರು.

5 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ”ಎಂದು
ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
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6 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರಿಗೆ, “ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದನು. ಾಜಕರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಜನರಮುಂದೆ ನಡೆದರು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಂದಿನಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆ ಘನವಂತನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವೆನು. ಾನು ಮುಂಚೆ ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತೆಯೇ

ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ ಇದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಆಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
8 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಾಜಕರಿಗೆ, ‘ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,

ನೀರಿನೊಳಗೆ ಾಲಿಡದೆ ಅದರ ಅಂಚಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳು”ಅಂದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಬನಿ್ನರಿ;
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
10 ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ ಇದೆ. ಆತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ಾ
ಇದೆ. ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಇವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆತನು ಸೋಲಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಗಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. 11 ಇದೋ ಇಲಿ್ಲದೆ ಾ . ನೀವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾಗ ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು.
12 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಯೆಹೋವನು
ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
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ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿ ಾಗ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ನೀರು ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಬಿಡುವುದು. ನೀರು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹರಿಯದೆ
ಹರಡಿಕೊಂಡುಸರೋವರದಂತೆತೋರುವುದು”ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

14 ಾಜಕರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ನಡೆದರು. ಜನರು ಾವು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. 15 (ಆಗ
ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾದ್ದರಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ದಡಮೀರಿ
ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.) ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ಾಜಕರು ನದಿಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ

ಇಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ಸ್ಥಳದ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸರೋವರದಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ನೀರು ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಾಮ್ಊರು ಅಂದರೆ ಜಾರೆ ಾನಿನ
ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಒಂದು ಊರಿನವರೆಗೂ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಜನರು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹತಿ್ತರ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿದರು. 17 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲವು ಒಣಗಿತು್ತ; ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಾಜಕರು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು.

4
ಜನರಿಗೆ ನೆನಪನು್ನ ತರುವ ಕಲು್ಲಗಳು

1 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ೕಡರ್ನ್ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 2 “ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ
ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸು. 3 ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಾಜಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ

ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ನೀವು ಈ
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ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, 5 “ನದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ
ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 6 ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗುರು ಾಗಿರುವವು. ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’
ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 7ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ‘ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುತಿ್ತರು ಾಗ ಹರಿಯುವ
ನೀರು ನಿಂತುಹೋಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸ ಾ ಾಲ ಾ ಗ ಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋಶುವನ ಆ ಯಂತೆ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಮಧ್ಯ ಾಗದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಾವು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು.

9 (ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ ಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲವೆ.)

10 ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ. ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕೈಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು
ನದಿಯಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರು. ಜನರು ತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ
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ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. 11ಜನರು ನದಿ ಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

12 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು
ೕಶೆಯ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು. ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ

ಮುಂಚೆಯೇ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು

ಇವರು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ
ಸು ಾರು ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಭಟರು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು.

14 ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಘನವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆ ಹೊತಿ್ತನಿಂದ
ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ೌರವಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರು
ೕಶೆಯನು್ನ ೌರವಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅವನ

ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ೌರವಿಸಿದರು.
15ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು

ಇನೂ್ನ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
16 “ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರಿಗೆ, “ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

18 ಾಜಕರು ಯೆಹೋಶುವನ ಆ ಯಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು.
ಾಜಕರ ಾದಗಳು ನದಿಯ ಆಚೆದಡದ ನೆಲವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ

ಕೂಡಲೇ ನದಿಯನೀರುಮತೆ್ತ ಹರಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಜನರು
ಾಟುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ನೀರು ಮತೆ್ತ ದಡಮೀರಿ
ಹರಿಯಿತು.



ಯೆಹೋಶುವನು 4:19 xii ಯೆಹೋಶುವನು 5:1

19 ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ಾಟಿದರು. ಅವರು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 20 ಅವರು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 21ಅನಂತರಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರಿಗೆ, “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾಗ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು: 22 ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಾಟಿದರು ಎಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತರಲು ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿವೆ.’ 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಾಗೆ ಈ ನದಿಯೂ ಸಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಾಟುವವರೆಗೆ ಬತಿ್ತಹೋಗಿತು್ತ. ಜನರು ಾಟಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯನು್ನ ಸಹ ಯೆಹೋವನು
ತಡೆದಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು. 24 ಈ ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನೇ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಭಯಪಡುವರು”ಅಂದನು.

5
1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವವರೆಗೆ

ಯೆಹೋವನು ಆ ನದಿಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದನು. ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರು ಮತು್ತ ಭೂಮಧ್ಯ
ಾಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ ಅರಸರು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದರು; ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವಷು್ಟ
ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾದರು.
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡ ಾಯಿತು
2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,

“ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೋಶುವನು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಗಿಬೆಯತ್ ಾರಲೋತ್ ನಲಿ್ಲ* ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿದನು.
4-7 ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ:

ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಾಗ ಸೈನ್ಯಸೇರಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಅನೇಕಯುದ್ಧವೀರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಾರಣ,
“ ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಾಗ್ದತ್ತ ಾಡನು್ನ” ಆ ಜನರು
ಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಾರಣ ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅಂದರೆ ಆ ೕಧರು ಾಯುವವರೆಗೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಎಲ್ಲ
ಯುದ್ಧವೀರರು ಸತು್ತಹೋದರು ಮತು್ತ ಅವರ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ಅವರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಹುಟಿ್ಟದ ಾವ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಾಯಗಳು ಾಸಿ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು.

* 5:3: ಗಿಬೆಯತ್ ಾರಲೋತ್ಈಹೆಸರಿನ ಅಥರ್, “ಸುನ್ನತಿ ಗುಡ್ಡ.”
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ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ದಲನೆಯಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವ ಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಇಂದು
ಆ ಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನುಆಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಗಿ ಾ್ಗಲ್”ಎಂದುಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಈಗಲೂ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಗಿ ಾ್ಗಲ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನೂ್ನ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ
ಜೆರಿಕೊವಿನ ಮೈ ಾನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 11 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರು; ಅವರು ಹುಳಿ ರಹಿತ ಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹುರಿದ ಾಳುಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರು.
12 ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಆ ಾರ ಾದ ಮನ್ನವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಜನರು ಾ ಾನ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದ ದಿನದಿಂದ ಹೀ ಾಯಿತು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪರಲೋಕದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ
ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ

ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿತು್ತ.
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರಹೋಗಿ, “ನೀನು ನಮ್ಮ
ಜನರ ಸೆ್ನೕಹಿತನೋ ಅಥ ಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು, “ ಾನು ಶತು್ರವಲ್ಲ, ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. ಾನು ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ
ಾವು ಾದರೂ ಆ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇ ಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
15 ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು, “ನಿನ್ನ ಾದರ ಗಳನು್ನ

ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು. ಈಗ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು.

6
1 ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಇಗೋ ನೋಡು,
ನೀನು ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು
ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ೕಧರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ.
3 ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಸೇನೆ ಂದಿಗೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಸುತ್ತಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. 4 ಏಳು ಮಂದಿ
ಾಜಕರಿಗೆ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಾಡಿದ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ಏಳುಸಲ ಸುತ್ತಬೇಕು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುತು್ತ ಾಗ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಬೇಕೆಂದು
ಾಜಕರಿಗೆ ಹೇಳು. 5 ಾಜಕರ ತುತೂ್ತರಿ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ

ಜನರು ಆಭರ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆಗನಗರದ ಗೋಡೆಗಳುಬೀಳುವವು;ಆಗ
ನೀವು ನೇರ ಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ”ಅಂದನು.
ಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಏಳುಮಂದಿ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7ಬಳಿಕಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ನಗರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದ ಣೆ
ಾಕಿರಿ. ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ೕಧರು ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಏಳು ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊದು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾಜಕರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
9 ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ೕಧರು ಾಜಕರ ಮುಂದೆ
ನಡೆದರು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಾಕು ಾ್ತ ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತದ್ದರು.
10ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಆಭರ್ಟಿಸಬೇಡಿರಿ, ಾನು ಹೇಳುವ
ದಿನದವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನೂ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು
ಆಭರ್ಟಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಾಜಕರುಯೆಹೋವನಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಒಂದು ಸಲನಗರವನು್ನ ಸುತಿ್ತದಮೇಲೆ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು
ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

12 ಯೆಹೋಶುವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದ್ದನು. ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪುನಃ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 13 ಏಳುಮಂದಿ ಾಜಕರು ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ನಡೆದರು.
ಆಯಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ ನಡೆದರು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ
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ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದರು.
14 ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲರು ನಗರವನು್ನ ಒಂದು ಸಲ
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಸುತಿ್ತ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಾಡಿದರು.

15 ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುತ್ತಲೇ ಅವರು ಎದ್ದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲು ಅವರು ಏಳು ಸಲ ಸುತಿ್ತದರು. ಅವರು ಮುಂಚಿನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ
ಅವರು ನಗರದ ಸುತ್ತಲು ಏಳು ಸಲ ಸುತಿ್ತದರು. 16 ಏಳನೆಯ
ಸಲ ಅವರು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತ ಾಗ ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ,
ಯೆಹೋವನು ಈ ನಗರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 17 ಈ ನಗರ
ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ. ವೇಶೆ್ಯ ಾದ
ಾ ಾಬಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಾತ್ರ
ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯಲಿ, ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಾ ಾಬಳು ನಮ್ಮ ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ.

18 ಅಲ್ಲದೆ ಾವು ಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪಿಡಿ. ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು
ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ತಂದರೆ ನೀವೇ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಕಷ್ಟವನು್ನಂಟು ಾಡುವಿರಿ. 19 ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಕಂಚು ಮತು್ತ
ಕಬಿ್ಬಣಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಆತನ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

20 ಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿ ಾಗ ಜನರು
ಆಭರ್ಟಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದವು; ಜನರು
ನೇರ ಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರು. ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಅವರು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಶಪಡಿಸಿದರು; ಅಲಿ್ಲದ್ದ ತರುಣರನು್ನ, ವೃದ್ಧರನು್ನ, ತರುಣಿಯರನು್ನ,



ಯೆಹೋಶುವನು 6:22 xviii ಯೆಹೋಶುವನು 6:26

ವೃದೆ್ಧಯರನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

22ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ, “ನೀವುಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವೇಶೆ್ಯಯಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. ಅವಳ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆ ಇಬ್ಬರು, ಾ ಾಬಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವಳ ತಂದೆ, ಾಯಿ, ಸಹೋದರರು
ಮತು್ತ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಸಂಗಡ ಅಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗಡೆ
ಒಂದು ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು.

24ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಅವರು
ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂ ಾರ, ಕಂಚು ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನಗರದಲಿ್ಲನ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. ಅವರು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿದರು. 25ಯೆಹೋಶುವನು
ವೇಶೆ್ಯ ಾದ ಾ ಾಬಳನೂ್ನ ಅವಳ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವಳ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಜನರನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ
ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಾ ಾಬಳು ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಾ ಾಬಳುಇಂದಿಗೂ
ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

26 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,

“ಈಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ.

ಈನಗರಕೆ್ಕ ಅಡಿಗಲ್ಲನಿ್ನಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ಹಿರಿಯಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ;
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ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ತನ್ನ ಕಿರಿಯಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು.

ಯೆಹೋಶುವನು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದನು.

7
ಆ ಾನನ ಾಪ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವನೂ ಕಮೀರ್ಯಮಗನೂ ಜಬಿ್ದೕಯ ಮ್ಮಗನೂ ಜೆರಹನ
ಗೋತ್ರದವನೂ ಆದ ಆ ಾನ ಎಂಬವನು ಾಶ ಾಡಬೇ ಾದ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

2 ಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ “ಆಯಿ” ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
“ಆಯಿ” ಬೇ ಾವೆನಿನ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಇತು್ತ.
ಯೆಹೋಶುವನು “ ‘ಆಯಿ’ಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಮತು್ತ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ದುಬರ್ಲತೆಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೂಢಚಯರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

3 ತರು ಾಯ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು,
“ಆಯಿ ಒಂದು ದುಬರ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಎರಡು ಅಥ ಾ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಾಕು, ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಇ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4-5 ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು ‘ಆಯಿ’ಗೆ ಹೋದರು.
ಆದರೆ “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸು ಾರು ಮೂವ ಾ್ತರು
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ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಓಡಿಹೋದರು. “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಾ್ವರದಿಂದ ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದರು.

“ಆಯಿ”ಯಜನರು ಅವರನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಥಳಿಸಿದರು.
ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತುಂಬ ಭಯಗೊಂಡು ಧೈಯರ್ವನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 6 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋಶುವನು ದುಃಖದಿಂದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೋರ ಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡನು. ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ
ಯೆಹೋಶುವನು ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಧೂಳನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡರು.

7 ಯೆಹೋಶುವನು, “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ನೀನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕರೆದು ತಂದು ಅ ೕರಿಯರಿಂದ
ಾಶ ಾಗಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವುದೇಕೆ? ಾವು ಇದು್ದದರಲಿ್ಲ
ತೃಪಿ್ತಪಟು್ಟಕೊಂಡು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಬೇ ಾಗಿತು್ತ. 8 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ
ಸೋತು ಹೋಗಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ! ಈಗ ಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? 9ಈ ವಿಷಯವು
ಾ ಾನ್ಯರಿಗೂ ದೇಶದಉಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು. ಆಗ
ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು ಾ್ತರೆ.
ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಾಡುವೆ?”
ಎಂದು ಪ್ರ ಾಪಿಸಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು,
ನೀನು ಹೀಗೆ ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದರುವುದೇಕೆ? 11 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಾಶಪಡಿಸಲು ಹೇಳಿದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಕದಿ್ದ ಾ್ದರೆ; ಸುಳು್ಳ
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ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.
12 ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮುಖ ಾಗಿ
ಓಡಿಬಂತು. ಅವರು ತಪ್ಪನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಾಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆ ಾಪವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು,
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

13“ಈಗಹೋಗಿಜನರನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು,ನೀನು ಜನರಿಗೆ, ‘ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಾಳೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೆಲ ಜನರು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 “ ‘ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎ ಾ್ಲ ಕುಲಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಆಗ ಆ ಕುಲ ಾತ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಒಂದು ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ಆ ಗೋತ್ರದವರು ಾತ್ರ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಗೋತ್ರದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನೋಡು ಾ್ತನೆ. 15 ಆಗ ಾವು ಾಶಪಡಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಮನುಷ ್ಯನು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳು ಾ್ತನೆ. ಬಳಿಕ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಾಶ ಾಗುವನು. ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ವತು್ತ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಶ ಾಗುವುದು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ’ ”
ಎಂದನು.

16 ಾರನೆಯ ದಿನ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ
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ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಎಲ್ಲ
ಕುಲಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತವು.
ಯೆಹೋವನು ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ ಜೆರಹನ
ಗೋತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು
ನಿಂತವು. ಆಗ ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸೂಚಿಸ ಾಯಿತು. 18ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಗ ಕಮೀರ್ಯ
ಮಗ ಾದ ಆ ಾನನನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಕಮೀರ್ಯು ಜಬಿ್ದೕಯ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು, ಜಬಿ್ದೕಯು ಜೆರಹನಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.

19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸು; ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸು.
ನಿನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಾಡು. ನೀನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ
ಹೇಳು; ನನಿ್ನಂದ ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ” ಎಂದನು.

20 ಆಗ ಆ ಾನನು, “ಇದು ಸತ್ಯ. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ಾವು ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ,
ಾಬಿಲೋನಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಸು ಾರು
ಐದು ೌಂಡಿನಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದು ೌಂಡಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಬಂ ಾರವನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನನ ಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತುಂಬ ಆಶೆ ಾಯಿತು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಹುಗಿದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ” ಎಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

22 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಲವರನು್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವರು ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿಹುಗಿದಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.
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ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇತು್ತ. 23 ಜನರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಗು ಾರದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಆ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆಲದಮೇಲೆ ಾಕಿದರು.

24 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೇರಿ
ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾನನನು್ನ, ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ,
ಬಂ ಾರವನು್ನ, ಆ ಾನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅವನ ದನಕರುಗಳನು್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಅವನ ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಅವನ ಗು ಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ “ಆಕೋರ್” ಕಣಿವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
25 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡಿರುವೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೂ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡಲಿ!” ಎಂದನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೂರಿ

ಆ ಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಂದರು ಮತು್ತ
ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 26 ಆ ಾನನನು್ನ ಸುಟ್ಟ
ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಾಕಿದರು. ಆ ಕುಪೆ್ಪಯು ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲದೆ. ಹೀಗೆ
ದೇವರು ಆ ಾನನನು್ನ ಶಿ ಸಿದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಕಣಿವೆಗೆ “ಆಕೋರ್
ಕಣಿವೆ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕೋಪ ಶಮನ ಾಯಿತು.

8
‘ಆಯಿ’ಯವಿ ಾಶ

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ,
ನಿ ಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ೕಧರನು್ನ ‘ಆಯಿ’ಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ‘ಆಯಿ’ಯ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಾನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ಅವನ ಜನರನು್ನ,
ಅವನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
2ಜೆರಿಕೊ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ‘ಆಯಿ’
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ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೆ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಲ ಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಈ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು
ೕಧರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ತಿಳಿಸು”

ಅಂದನು.
3 ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ”ಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು

ಸೈನ್ಯಸಮೇತ ಾಗಿ ಹೋದನು. ಮೂವತು್ತ ಾವಿರ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಗಮನಕೊಟು್ಟ
ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ನಗರದ ಹಿಂ ಾಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ನಗರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 5 ಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವ ಜನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿರುವ
ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಾವು
ಮುಂಚಿನಂತೆಹಿಂತಿರುಗಿಅಲಿ್ಲಂದಓಡುತೆ್ತೕವೆ. 6ಅವರು ನಗರದಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರು ಾ್ತರೆ. ಾವು ಮುಂಚಿನಂತೆ
ಅವರ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಾವು ಬಹುದೂರ ಓಡಿಹೋ ಾಗ
7 ನೀವು ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಗೆಲು್ಲವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದಯ
ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.
8 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಾಡಬೇಕು.

ನೀವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ! ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
9ಬಳಿಕಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ
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ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು “ಬೇತೇಲ್” ಮತು್ತ “ಆಯಿ”ಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಇದು ಆಯಿಯಪಶಿ್ಚಮಕಿ್ಕತು್ತ.
ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

10 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಂದು
ಕಡೆ ಬೇಗನೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾಯಕರು ಜನರನು್ನ “ಆಯಿ”ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
11ಅವನ ತೆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು “ಆಯಿ”ಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ನಗರದ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತರು. ಸೈನ್ಯವು ನಗರದ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸೈನ್ಯ ಮತು್ತ “ಆಯಿ” ಪಟ್ಟಣದ ನಡುವೆ
ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಇತು್ತ.

12 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಸು ಾರು ಐದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಆರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ “ಬೇತೇಲ್” ಮತು್ತ “ಆಯಿ”ಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
13 ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದನು.
ಮುಖ್ಯ ಾಳೆಯವು ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲತು್ತ. ಉಳಿದ ಜನರು
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋಶುವನು ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋದನು.

14 ತರು ಾಯ “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅರಸನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತ್ವರೆ ಾಡಿ
ಹೊರಟರು. “ಆಯಿ”ಯಅರಸನು ಪಟ್ಟಣದಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

15ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲ್ಲ ಜನರು “ಆಯಿ”ಯ
ಸೈನ್ಯವು ತಮ್ಮನು್ನ ಹಿಮೆ್ಮಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮರಭೂಮಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಓಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 16 ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮತು್ತ
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ಅವನ ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು “ಆಯಿ” ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕರೆಸ ಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 17 “ಆಯಿ”
ಮತು್ತ ಬೇತೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದ್ದರು; ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ
‘ಆಯಿ’ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ “ಆಯಿ”ಯ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿದನು. 19 ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ
ಕೂಡಲೇ ಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವೇಗ ಾಗಿ
ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಾವಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದರು.

20 “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಹೊಗೆಯು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ
ಏರುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಧೈಯರ್ವನೂ್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದನು್ನ
ಬಿಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
“ಆಯಿ”ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡತೊಡಗಿದರು. “ಆಯಿ”ಯ
ಜನರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ಸುರ ತ ಾದ ಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
21 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅವರು
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಏಳುತಿ್ತರುವ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆಗ
ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ಆಯಿ” ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಹೋ ಾಡಲು ಬಂದರು. 22ಆಗಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸೈನ್ಯವು “ಆಯಿ”ಯ ಜನರ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಇತು್ತ. “ಆಯಿ”ಯ
ಜನರು ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ
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ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 23 ಆದರೆ “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನನು್ನ
ಜೀವಸಹಿತಉಳಿಸಿಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಯುದ್ಧದ ಪುನ ಾವಲೋಕನ

24 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು “ಆಯಿ”ಯ ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ‘ಆಯಿ’ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿದಿದ್ದ
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 25 “ಆಯಿ”ಯ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಆ
ದಿನ ಸತು್ತಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ
ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದರು. 26 ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವ
ಸಂಕೇತದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ “ಆಯಿ”ಯ
ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಈಟಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಚಿದ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
27 ಆ ಪಟ್ಟಣ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲುಯೆಹೋವನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

28 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ” ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಆ ನಗರವು ಕೇವಲ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ
ದಿಬ್ಬ ಾಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
29 ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನನು್ನ ಒಂದು ಮರಕೆ್ಕ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ನೇತು ಾಕಿದನು. ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ
ಮೇಲೆ,ಯೆಹೋಶುವನುಆಅರಸನಶವವನು್ನಮರದಿಂದಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ನಗರದ ಾ್ವರದಲೆ್ಲೕ ಬಿ ಾಡಿ ಅದರಮೇಲೆ ಕಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡ ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಮತು್ತ ಾಪಗಳ ವಚನ

30 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋಶುವನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಏ ಾಲ್
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ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 31 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಿಯದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಾವ ಉಪಕರಣವನೂ್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

32 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅದರ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ. 33 ಹಿರಿಯರು,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತತಂದ ಲೇವಿಯರ
ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಧರ್ಜನರು ಏ ಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರಿಗೂಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಅಧರ್ಜನರು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ಬೆಟ್ಟದ
ಎದುರಿಗೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.

34 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎ ಾ್ಲ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಪದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಓದಿದನು. 35 ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು
ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ೕಶೆಯು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆ ಯನು್ನ
ಯೆಹೋಶುವನು ಓದಿದನು.
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9
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಾಡಿದ ೕಸ

1 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಈ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. ಇವರು ಹಿತಿ್ತಯರ, ಅ ೕರಿಯರ, ಾ ಾನ್ಯರ,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ, ಹಿವಿ್ವಯರ, ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಮತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಭೂಮಧ್ಯ ಾಗರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ, ಲೆಬನೋನಿನವರೆಗೆ
ಸಹ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 2ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದರು.
ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ
ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡರು.

3 ಯೆಹೋಶುವನು “ಜೆರಿಕೊ” ಮತು್ತ “ಆಯಿ” ನಗರಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ನಗರದ ಜನರು
ಕೇಳಿದ್ದರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು
ಉ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹರುಕು-ಮುರು ಾದ ಹಳೆಯ
ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿದರು;
ಾವು ಬಹುದೂರ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬಂದಿರುವು ಾಗಿ ತೋರಿಸಲು
ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳನು್ನ ಾಕಿದರು.
5 ಅವರು ಹಳೆಯ ಾದರ ಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡರು; ಹಳೆಯ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡರು; ಒಣಗಿದ ಮತು್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಬಹುದೂರ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬಂದವರಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡರು. 6 ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಈ ಾಳೆಯವು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಹತಿ್ತರ
ಇತು್ತ.
ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು

ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
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7ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ ಅವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು, “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ
ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರಬಹುದು; ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವವರೆಗೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8 ಹಿವಿ್ವಯರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋಶುವನು, “ನೀವು ಾರು? ಎಲಿ್ಲಂದ

ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಬಹುದೂರ

ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಬಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಾವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಅದು್ಭತಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು.
ಆತನು ಾಡಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು. ಆತನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಅದು್ಭತದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು.
10 ಆತನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ೕರಿಯರ
ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಅಷ್ಟರೋತಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಇವರೇ ಆ ಅರಸರು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜನರು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ
ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಡಿ, ‘ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು. ನಮ್ಮ ತೆ ಾಂತಿ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

12 “ನಮ್ಮ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಾವು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ
ಬಿಸಿ ಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಮೃದು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ, ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. 13 ನಮ್ಮ ಾ್ರ ಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ
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ನೋಡಿರಿ, ಾವು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಅವು ಹೊಸ ಾಗಿದ್ದವು
ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಳೆಯ ಾಗಿ
ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾದರ ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಅವು ದೂರ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಾ ಾಗಿಹೋಗಿವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ನೋಡಿದರು; ಆದರೆ
ಾವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಅವರು ಜೀವಸಹಿತ ಇರಲು

ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋಶುವನಈಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನ ಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.

16 ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರು ಾಯ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಳೆಯದ
ಸಮೀಪ ಾಸಿಸುವವರು ಎಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಮೂರನೆಯ
ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಕೆಫೀ ಾ, ಬೇರೋತ್ ಮತು್ತ
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. 18 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸೈನ್ಯವು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು.
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಜನ ಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ

ಅಸ ಾ ಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ಜನ ಾಯಕರು,
“ ಾವು ಾತುಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈಗ ಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 20 ಾವು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಾವುಅವರಿಗೆಕೊಟ್ಟ ಾತನು್ನಮೀರಿದರೆದೇವರ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ
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ಉಳಿಯಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಲಿ. ಅವರು ನಮ ಾಗಿ
ೌಧೆಯನು್ನ ಕಡಿಯಲಿ ಮತು್ತ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿ ಾಗಿ ನೀರು ತಂದು ಾಕಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನ ಾಯಕರು ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.
22ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಜನರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವುನಮಗೆ

ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಾಡು ನಮ್ಮ ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರವೇ ಇತು್ತ.
ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೂರದೇಶದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.
23 ಈಗ ನೀವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ ಮಂದಿರ ಾ್ಕಗಿ
ೌಧೆಯನು್ನ ಕಡಿಯುವುದೂ ನೀರನು್ನ ಹೊರುವುದೂ ನಿಮಗೆಂದಿಗೂ
ತಪಿ್ಪದಿ್ದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು, “ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ
ಭಯದಿಂದ ಾವು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆವು; ದೇವರು ತನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದನೂ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆಹೇಳಿರುವನೆಂದೂ ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆವು. 25 ಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕರು. ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

26 ಹೀಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರು ಗು ಾಮ ಾದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 27 ಯೆಹೋಶುವನು
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ತನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಾಗಿಯೂ
ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಜನರು
ಇಂದಿಗೂ ಗು ಾಮ ಾಗಿಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ.
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10
ಸೂಯರ್ನು ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿ ನಿಂತ ದಿನ

1 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಅದರ ಾಜನಿಗೂ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿ

ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಅತೀಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಬಹಳ
ಹೆದರಿಕೊಂಡರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ “ಆಯಿ”ಯಂತೆ ಸಣ್ಣ ಊ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಾಜ ಾನಿಯಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ೕಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅರಸನು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನು.

3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ ಾದ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಹೋ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ ಾದ ಪಿ ಾಮ್, ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ ಾದ
ಾಫೀಯಮತು್ತ ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ದೆಬೀರ್ ಇವರೊಂದಿಗೂ
ಾತ ಾಡಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ,

4 “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು
ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ ಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

5 ಆಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರು ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೇರಿಸಿದರು. (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ,
ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ, ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ ಮತು್ತ ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ;
ಇವರೇ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು.) ಆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ
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ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಟ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದವು.
6ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ನಗರದ

ಜನರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:
“ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಸ್ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ; ತ್ವರೆ ಾಡಿರಿ;
ನಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಅ ೕರಿಯರಅರಸರೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ
ೕಧರಿದ್ದರು. 8ಯೆಹೋವನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಆ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ

ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಸೈನ್ಯದ ಾರೊಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದವರು ಇಡೀ ಾತಿ್ರ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂಬುದು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.

10ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಳಿ ಾಡಿ ಾಗಯೆಹೋವನು ಆ ಶತು್ರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಾಬರಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಾಧಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯವರೆಗೂ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಜೇಕ ಮತು್ತ ಮಕೆ್ಕೕದದವರೆಗೆ
ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 11 ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ
ಅಜೇಕದವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಿಂದ ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮಳೆ
ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಬಹಳಷು್ಟ ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳುಈ ದೊಡ್ಡ
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ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ
ಕೊಂದ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಈ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ
ಸತ್ತರು.

12 ಆ ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಂದು ಯೆಹೋಶುವನು
ಎಲ್ಲ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟನು:

“ಸೂಯರ್ನೇ, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರು,
ಚಲಿಸಬೇಡ. ಚಂದ್ರನೇ, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಕಣಿವೆಯ
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರು, ಚಲಿಸಬೇಡ.”

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವವರೆಗೆ
ಸೂಯರ್ನೂ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನೂ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಯು
ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಸೂಯರ್ನು ಆ ಾಶದ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಅವನು ಇಡೀ ದಿನ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 14ಅದಕಿ್ಕಂತ
ದಲೆಂದೂ ಹೀ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಆಮೇಲೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಾನವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದ ದಿನ
ಅ ಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

15 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. 16 ಯುದ್ಧ
ನಡೆ ಾಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು
ಮಕೆ್ಕೕದದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 17 ಆ
ಐದುಮಂದಿ ಅರಸರು ಆ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಾರೋ
ನೋಡಿ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ, “ಗುಹೆಯ ಾ್ವರವನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚರಿ.
ಗುಹೆಯನು್ನ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಲಿ್ಲರಲಿ. 19 ಆದರೆ
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ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಸೇರಲು ಅವರಿಗೆ
ಅವ ಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಅವರಮೇಲೆಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಎಂದುಆ ಾಪಿಸಿದನು.

20 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶತು್ರಗಳು ಎತ್ತರ ಾದ ಗೋಡೆಗಳುಳ್ಳ
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. ಆ
ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 21ಯುದ್ಧದ ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನ
ಜನರು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಮಕೆ್ಕೕದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಾ ಾಡಲು ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

22 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಗುಹೆಯ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ
ಅಡ್ಡ ಾಗಿಟ್ಟ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಸರಿಸಿ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 23 ಯೆಹೋಶುವನ
ಜನರು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಡೆ ತಂದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ, ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ,
ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ, ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ ಇವರೇ ಆ ಐದು ಮಂದಿ.

24 ಅವರು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನಲಿ್ಲಗೆ
ತಂದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಈ ಅರಸರ
ಕುತಿ್ತಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಾದಗಳನು್ನ ಆ ಅರಸರ
ಕತು್ತಗಳಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು.

25 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ,
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ, ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ
ತೆ ಹೋ ಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಏನು
ಾಡು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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26 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಐದು ಮರಗಳಿಗೆ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ನೇತು ಾಕಿದನು. 27 ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನದ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಹಗಳನು್ನ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು
ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಅದೇ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಶವಗಳನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಗುಹೆಯ ಾ್ವರವನು್ನ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಆ ದೇಹಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲವೆ.

28 ಆ ದಿನ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಕೆ್ಕೕದವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸನಿಗೂ ಾಡಿದನು.
ದ ಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

29 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಕೆ್ಕೕದದಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 30 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಅರಸನನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರುಜೆರಿಕೊನಗರದಅರಸನಿಗೆ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆ ಅರಸನಿಗೂ ಾಡಿದರು.
31 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಲಿಬ್ನವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಾಕೀಷಿಗೆ ಹೋದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಾಕೀಷಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು.
32 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನರು ಾಕೀಷ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಅವರು ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವರು ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಾಡಿದಂತೆ
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ಇದಕೂ್ಕ ಾಡಿದರು. 33 ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರಿನ
ಅರಸ ಾದ ಹೋ ಾಮನು ಾಕೀಷಿನವರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

34 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಾಕೀಷಿನಿಂದ ಎಗೊ್ಲೕನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಎಗೊ್ಲೕನ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 35 ಆ
ದಿವಸ ಅವರು ಆ ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವರು ಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ ಾಡಿದಂತೆ
ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದರು.

36 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಎಗೊ್ಲೕನಿನಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 37 ಅವರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಅದರ ಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಗೊ್ಲೕನಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.
38 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೆಬೀರಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 39 ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ದೆಬೀರಿನ ಸಮೀಪದ ಎಲ್ಲ
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ
ಸಜೀವ ಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಅರಸನಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೆಬೀರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಡಿದರು. ಲಿಬ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.
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40 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್
ಪ್ರದೇಶ, ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಪೂವರ್ದ ಇಳಕಲಿನ
ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಎಂದು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರನೂ್ನ ಸಜೀವ ಾಗಿಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

41 ಯೆಹೋಶುವನು ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಾಜಾದವರೆಗಿನ
ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 42 ಯೆಹೋಶುವನು
ಆ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಅರಸರನು್ನ ಒಂದೇ
ದಂಡೆ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರಿ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಇದು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 43 ಆಮೇಲೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

11
ಉತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

1 ಾಚೋರಿನ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನು ನಡೆದ ಎಲ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಅನೇಕ ಅರಸರ
ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಾದೋನಿನ ಅರಸ ಾದ ೕ ಾಬನಿಗೆ, ಶಿ ್ರೕನಿನ ಅರಸನಿಗೆ,

ಅ ಾಫಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಾಬೀನನು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
2 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ
ಅರಸರಿಗೂ ಕಿನೆ್ನರೋತ್, ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಿಜಾರಿನ
ಪ್ರದೇಶದ ಅರಸರಿಗೂ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ನೆಫತ್ ದೋರ್ ಾಜನಿಗೂ
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ಾಬೀನನು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಾಬೀನನುಪೂವರ್
ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಅರಸರಿಗೂ ಅ ೕರಿಯರಿಗೂ
ಹಿತಿ್ತಯರಿಗೂ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರಿಗೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೂ
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಮಿಚಾ್ಛದ ಹತಿ್ತರ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಹೀ ಾಗಿ ಈ
ಎಲ್ಲ ಅರಸರ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದವು. ಈ ಮ ಾಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ೕಧರಿದ್ದರು, ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ರಥಗಳಿದ್ದವು.
ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳು ಕಣಗಳಷೆ್ಟೕ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ೕಧರು ಆ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

5ಈಎಲ್ಲ ಅರಸರುಮೇರೋಮ್ಸಣ್ಣ ನದಿಯಹತಿ್ತರ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ
ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಆ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ನೀನು
ಹೆದರಬೇಡ; ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವಿರಿ. ನೀವು
ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವಿರಿ; ಅವರ ರಥಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕುವಿರಿ” ಎಂದನು.

7 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೇರೋಮ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ದೊಡ್ಡ
ಚೀದೋನ್ ಮತು್ತ ಮಿಸೆ್ರ ೕತ್ಮಯಿಮ್ ವರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಮಿಚೆ್ಛಯ ಕಣಿವೆಯವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟತು. ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 9ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು
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ಅವರ ಕುದುರೆಯ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು; ಅವರ ರಥಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.

10 ಯೆಹೋಶುವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಾಚೋರನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಾಚೋರಿನ
ಅರಸನನು್ನ ಕೊಂದನು. ( ಾಚೋರ್ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದ
ಎಲ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂ ಾ ಾಗಿತು್ತ.) 11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು; ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

12ಯೆಹೋಶುವನುಈಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು;
ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಅರಸರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು; ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಾಡಿದನು. 13 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸೈನಿಕರು ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಾದ ಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಸುಡಲಿಲ್ಲ.
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು
ಪಟ್ಟಣವೆಂದರೆ ಾಚೋರ್. ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು
ಸುಟ್ಟನು. 14 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ ಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾರನೂ್ನ ಸಜೀವ ಾಗಿ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಹೀಗೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ೕಶೆಯು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಲು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ದೇವರ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಯೆಹೋಶುವನು ಾಡಿದನು.

16 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋಷೆನಿನ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರದೇಶ, ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ೕಡರ್ನಿನ ಕಣಿವೆ,
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರದ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಪ್ರದೇಶ ಅವನ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದವು. 17 ಸೇಯೀರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಾ ಾಕ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಲೆಬನೋನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ್ಗದ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಇರುವ ಭೂಮಿಯು
ಅವನ ಾ್ವಧೀನ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ
ಅರಸರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 18 ಯೆಹೋಶುವನು
ಆ ಅರಸರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ ಹೋ ಾಡಿದನು. 19 ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಾತ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅದೇ ಹಿವಿ್ವಯರ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣ.
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತುಹೋಗಿದ್ದವು. 20 ಾವು
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗಳೆಂಬ ಾವನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸಿ
ಅವರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರ ಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಇದರಿಂದ
ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
21ಆಗ ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ದೆಬೀರ್, ಅ ಾಬ್ ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಈ
ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಊರುಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿದ ಅ ಾಕ ವಂಶಸ್ಥರು ಕೇವಲ ಾಜಾ, ಗತೂರು,
ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. 23 ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋಶುವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು
ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕುಲಗಳ
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ಪ್ರ ಾರ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

12
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರು

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹೆ ೕರ್ನ್
ಪವರ್ತದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಹಬಿ್ಬರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಬಂತು. ಈ
ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ
ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

2 ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವನು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗಿರುವ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಾಜ್ಯವು ಆ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶದ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ
ಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ. ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಸೀಹೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ
ಒಳ ಾಗಿತು್ತ. 3ಗಲಿ ಾಯ ಸರೋವರದಿಂದ ಲವಣಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ
ಹಬಿ್ಬದ ೕಡರ್ನ್ಕಣಿವೆಯಪೂವರ್ ಾಗವುಕೂಡಅವನಆಳಿ್ವಕೆಗೆ
ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಬೇತ್ ಯೆಷಿ ೕತಿನಿಂದದ ಣದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ
ಹಬಿ್ಬದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಅವರು ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗನನು್ನ ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಓಗನು ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ
ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ 5 ಓಗನು ಹೆ ೕರ್ನ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಸೀಮೆ, ಸ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ,
ಇವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ ಾಕತೀ ಜನರು
ಾಸ ಾಡುವ ಪ್ರದೇಶವು ಇವನ ಾಜ್ಯದ ಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ.
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ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯದ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ
ಹಬಿ್ಬದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೂಡ ಓಗನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ಎಲ್ಲ ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ೕಶೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ರೂಬೇನನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಾದನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರಸರನು್ನ ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರ ಮುಂ ಾ ಾದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದನು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವೇ ಅ ಾಗಿತು್ತ. ಈ
ಪ್ರದೇಶವು ಲೆಬನೋನ್ ಕಣಿವೆಯ ಾ ಾ್ಗದ್ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್
ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಾ ಾಕ್ ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ. 8 ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ,
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ, ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆ,ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮರುಭೂಮಿ ಮತು್ತ ನೆಗೆವ್ ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿತಿ್ತಯರ, ಅ ೕರಿಯರ, ಾ ಾನ್ಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ,
ಹಿವಿ್ವಯರ, ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟಯು ಇಂತಿದೆ:

9ಜೆರಿಕೊವಿನ ಅರಸ 1
ಆಯಿಯಅರಸ ಬೇತೇಲ್ ಹತಿ್ತರ 1
10ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ 1
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ 1
11ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ 1
ಾಕೀಷಿನ ಅರಸ 1

12ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ 1
ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸ 1
13ದೆಬೀರಿನ ಅರಸ 1
ಗೆದೆರಿನ ಅರಸ 1
14ಹೊಮರ್ದ ಅರಸ 1
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ಅ ಾದಿನ ಅರಸ 1
15ಲಿಬ್ನದ ಅರಸ 1
ಅದು ಾ್ಲಮದ ಅರಸ 1
16ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸ 1
ಬೇತೇಲಿನ ಅರಸ 1
17ತಪೂ್ಪಹದ ಅರಸ 1
ಹೇಫೆರಿನ ಅರಸ 1
18ಅಫೇಕದ ಅರಸ 1
ಲ ಾ್ಷರೋನಿನ ಅರಸ 1
19 ಾದೋನಿನ ಅರಸ 1
ಾಚೋರಿನ ಅರಸ 1

20ಶಿ ್ರೕನೆ್ಮರೋನಿನ ಅರಸ 1
ಅ ಾಫಿನ ಅರಸ 1
21 ಾನಕದ ಅರಸ 1
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ಅರಸ 1
22 ಕೆದೆಷಿನ ಅರಸ 1
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆ್ನ ಾಮದ ಅರಸ 1
23ದೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲಿರುವ ದೋರಿನ ಅರಸ 1
ಗಿ ಾ್ಗಲದಲಿ್ಲಯ ಗೋಯಿಮ್ ನ ಅರಸ 1
24ತಿಚರ್ದ ಅರಸ 1

ಒಟು್ಟ ಅರಸರು 31ಮಂದಿ.

13
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ

1 ಯೆಹೋಶುವನು ತುಂ ಾ ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋಶುವನೆ, ನೀನು ವೃದ್ಧ ಾದೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಇನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ” ಅಂದನು.
2 ನೀನು ಗೆಷೂರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶೀಹೋರ್ ನದಿಯಿಂದ
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ಉತ್ತರದ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಸೀಮೆಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿಯು ಇನೂ್ನ
ಾ ಾನ್ಯರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಾಜಾ, ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್,
ಗತೂರು ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಎಂಬ ಐದು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾಯಕರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 4 ಗೆಷೂಯರ್ ಸೀಮೆಯು,
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಅವಿ್ವೕಯರನು್ನ ಸಹ
ನೀನು ಸೋಲಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. 5 ನೀನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಗೆ ಾಲ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ್ಗದಿನ
ಪೂವರ್ದಿಂದಿಡಿದು ಲೆಬೊ ಾ ಾತಿನವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಾ ಾ್ಗದ್ ಲೆಬನೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ನ

6 “ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಮಿಸೆ್ರ ೕತ್ಮಯಿಮಿನವರೆಗಿರುವ ಪವರ್ತ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಚೀದೋನ್ಯರು ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ
ಾನು ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರ ತಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚು ಾಗಈಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ 7ಒಂಭತು್ತ ಕುಲಗಳಿಗೂಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ ಾಲು ಾಡಿಕೊಡು.”
ದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆ

8 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು, ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಾದ್
ಕುಲಗಳವರು ಈ ಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಾ್ವಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 9 ಅವರಿಗೆ
ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಊರಿನವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಮೇದೆಬದಿಂದ
ದೀಬೋನಿನವರೆಗಿದ್ದ ಇಡೀ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇದು
ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. 10 ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು
ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಆ ಅರಸನು
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು ದಲು
ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 11 ಗಿ ಾ್ಯದ್
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ಪಟ್ಟಣವೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ
ಾಕತೀಯರು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರದೇಶವು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ

ಸೇರಿತು್ತ. ಇಡೀಹೆ ೕರ್ನ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಮತು್ತ ಸ ಾ ್ಕ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12ಓಗ್ ಾಜನ ಎಲ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳುಆಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿತು್ತ. ಓಗ್ ಾಜನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ದಲು
ಅವನು ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖಗಳಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಓಗನು ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು. ದಲು ೕಶೆಯು
ಆ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗೆಷೂಯರ್ರನೂ್ನ ಾಕತೀಯರನೂ್ನ ಹೊರತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರು ಾ್ತರೆ.

14 ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಾತ್ರ ಾವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ತ ಾಗುವ
ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಾಗವನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

15 ೕಶೆಯು ರೂಬೇನನ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ
ಹೀಗಿದೆ: 16ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ
ಮೇದೆಬದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಇಡೀ ತಪ್ಪಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಮತು್ತ ಆ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದಊರುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ.
17 ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತಪ್ಪಲಪ್ರದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳನೊ್ನಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಆ ಊರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ದೀಬೋನ್, ಾ ೕತ್ ಾಳ್, ಬೇ ಾ್ಬಳೆ್ಮ ೕನ್, 18 ಯಹಚಾ,
ಕೆದೇ ೕತ್, ಮೇಫಾಯತ್, 19 ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನ ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್, ಸಿ ಾ್ಮ, ಚೆರೆತ್ ಶಹರ್, 20 ಬೇತೆ್ಪಗೋರ್,
ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಯೆಷಿ ೕತ್. 21 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ
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ಊರುಗಳನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶವುಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಆಅರಸನು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಆದರೆ ೕಶೆಯು ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಜನರ ಾಯಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್,
ಚೂರ್, ಹೂರ್ ಮತು್ತ ರೆ ಾ, ಇವರೇ ಆ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು. (ಈ
ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸೀಹೋನನ ತೆ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರು.) ಈ
ಾಯಕರೆಲ್ಲ ಅದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕೊಂದರು. (ಬಿ ಾಮನು
ಮಂತ್ರ ವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.) ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು. 23 ರೂಬೇನನ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ದಡಕೆ್ಕ ಸೀಮಿತ ಾಗಿತು್ತ. ಈ
ಪ್ರ ಾರ ರೂಬೇನನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವು ಇಲಿ್ಲ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ.

24 ೕಶೆಯು ಾದನ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಇಂತಿದೆ:

25 ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ ಯಗೆ್ಜೕರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ರ ಾ್ಬದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ವರೆಗಿನ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅಧರ್ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 26 ಆ
ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಿಂದ ಾಮತ್ ಮಿಚೆ್ಛ ಮತು್ತ ಬೆಟೋನೀಮ್
ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ
ದೆಬೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ.
27 ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಬೇತ್ ಾ ಾಮ್, ಬೇತ್ ನಿ ಾ್ರ, ಸುಕೊ್ಕೕತ್
ಮತು್ತ ಚಾ ೕನ್ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರಿದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರದ
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 28 ೕಶೆಯು ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
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ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಸ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದ
ಊರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ೕಶೆಯು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

29 ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ:

30 ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ ಾ್ರರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ಾ ಾನ್, ಅರಸ ಾದ ಓಗನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ,
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಾಯೀರನ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳು (ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ
ಊರುಗಳು) ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿವೆ. 31 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಾಗವು,
ಅಷ್ಟರೋತ್, ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿವೆ. (ಗಿ ಾ್ಯದ್,
ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಜ ಾದ ಓಗ್
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.) ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ
ಾಕೀರನ ಅಧರ್ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
32 ೕಶೆಯುಈಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಾ ಕುಲಗಳಿಗೆ ೕ ಾಬ್

ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ೕ ಾಬ್
ಬಯಲು ಜೆರಿಕೊ ನಗರಕೆ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಆಚೆದಡದಲೂ್ಲ ಇತು್ತ. 33 ೕಶೆಯು ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಾವ
ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ
ಾ್ವಸ ಾಗಿದ್ದನು.

14
1 ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು, ನೂನನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳ ಾಯಕರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಾ ಾನ್ ಾಡಿನ ಾವ ಾವ ಾಗವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 2 ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾವ
ವಿ ಾನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಾಲದ
ಹಿಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ
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ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲಗಳ
ಜನರು ಚೀಟು ಾಕಿದರು. 3 ಎರಡುವರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ
ೕಶೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ

ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದರೆ ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಉಳಿದವರಂತೆ ಾವ
ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೂಣರ್ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ೕಸೇಫನ
ಮನೆತನದವರು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು
ಕುಲಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ
ಪ್ರದೇಶ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ಾವ
ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಾಸಿಸಲು ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈಊರುಗಳುಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದ ಜನರ

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. 5 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹೇಗೆ
ಹಂಚಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಆತನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಾಲೇಬನಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರದೇಶ
6 ಒಂದು ದಿವಸ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಕೆಲವರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕನಿಜಿ್ಜೕಯನೂ,
ಯೆಫುನೆ್ನಯಮಗನೂ ಆದ ಾಲೇಬನು ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಲೇಬನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ* ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಾ ಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಷೆ್ಟೕ. 7ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯು, ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೂಢಚಯರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆಗ ನನಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಈ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ

* 14:6: ತನ್ನ ಸೇವಕ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ದೇವಮನುಷ ್ಯ.”
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ನಂಬಿ ಯ ಾಥರ್ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 8 ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಬೇರೆಯವರು ಭಯವನು್ನಂಟು ಾಡುವ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಮಗೆ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂದು ಾನು ನಿಜ ಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆಯು ಅಂದು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ಆ

ಭೂಮಿಯು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅದರ ಾ್ವಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರು ಾ್ತರೆ. ನೀನು ನನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಜ ಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಆ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.

10 “ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ನಲವತೆದು
ವಷರ್ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾವೆಲ್ಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸು ಾ್ತಡಿದೆವು. ಈಗ ಾನು ಎಂಭತೆದು
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ೕಶೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಟಾ್ಟಗ ಾನು ದೃಢ ಾಯ ಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಸಹ
ದೃಢ ಾಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ಾನು ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೇಗೆ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ

ಅ ಾಕವಂಶಸ್ಥರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆಯೆಂದೂ ಸುಭದ್ರ ಾದವುಗಳೆಂದೂ ನೀನು
ಕೇಳಿರುವೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು.

13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
14 ಆ ನಗರ ಈಗಲೂ ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬನ ವಂಶದವರ ಾ್ವಸ ಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆತನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸಿದನು. 15 ಹಿಂದೆ ಆ ನಗರದ ಹೆಸರು ಕಿ ಾರ್ತ್ ಅಬರ್
ಎಂದಿತು್ತ. ಅ ಾಕ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಅಬರ್ ಎಂಬವನ
ಸ್ಮರಣಾಥರ್ ಾಗಿ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಅವನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಡ ಾಗಿತು್ತ.
ಇ ಾದಮೇಲೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

15
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ವಸ

1 ಯೆಹೂದಕುಲಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ವಸವನು್ನ ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಹಂಚ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಎದೋಮಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೂ
ದ ಣದಲಿ್ಲ ತೇ ಾನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 2 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ವಸವು ಲವಣಸಮುದ್ರದ
ದ ಣ ತೀರದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಆ ಸೀಮೆಯು ದ ಣದಲಿ್ಲ
ಾ ್ಕಪಿರ್ಯನ್ ಎಂಬ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗರ್ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ದ ಣದಲಿ್ಲ
ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದವರೆಗೂ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ನಿಂದ ಅ ಾ್ದರವರೆಗೂ
ಮುಂದುವರಿದು ಅಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕಕರ್ದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ.
4 ಆ ಸೀಮೆಯು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಚೊ್ಮೕನಿನ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು
ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ. ಈ ಭೂಮಿಯೆ ಾ್ಲ
ಅವರ ದ ಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.

5 ಅವರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆ ಮೃತು್ಯ ಾಗರದ
ದಂಡೆಯಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವ
ೕತ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.
ಅವರ ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಲವಣ

ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವ ೕತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗಿ 6 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲಕೆ ್ಕ ಾಗಿ ಬೇತ್ ಅರ ಾದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದಿತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ರೂಬೇನನ ಮಗ ಾದ ಬೋಹನನ ಬಂಡೆಯವರೆಗೆ
ಾಗಿತು್ತ. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಆಕೋರಿನ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಾದು
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ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು
ಮೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೋಗುವ ಾರಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಇದೆ.
ಅದು ಹಳ್ಳದ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಸೀಮೆಯು ಏನ್ ಷೆಮೆಷ್
ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ರೋಗೆಲ್ ನಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 8 ಆ
ಸೀಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟುವ ಯೆಬೂಸಿಯ
ನಗರದ ದ ಣ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಆ ಸ್ಧಳದಲಿ್ಲ ಸೀಮೆಯು ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಗೆಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಫಾಯೀಮ್ಕಣಿವೆಯಉತ್ತರದ ಕೊನೆ.
9 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ನೆ ್ತೕಹ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಂದ
ಎ ್ರೕನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಂದ
ತಿರುಗಿ “ ಾ ಾ” ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ( ಾ ಾವನು್ನ
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) 10 ಾ ಾದಲಿ್ಲ ಆ
ಸೀಮೆಯು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಕೆ ಾಲೋನ್ ಎಂಬ ಾರೀಮ್
ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 11 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಗಡಿಯು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಶಿಕೆ್ಕರೋನಿಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾ ಾ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ಗಡಿಯು
ಯಬೆ್ನೕಲಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಂತರ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುವುದು. 12 ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರತೀರವೇ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ವಸದ ಪಶಿ್ಚಮ ಸೀಮೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಾ್ವಸವು ಈ ಾಲು ್ಕ ಸೀಮೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳುಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವು.

13 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ
ಾ್ವಸದಲಿ್ಲಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು
ಾಲೇಬನಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಕಿ ಾರ್ತ್ ಅಬರ್
ಊರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. (ಅಬರ್ನು ಅ ಾಕನ ತಂದೆ.) 14ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಅ ಾಕ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಾಲೇಬನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದನು. ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಹೆಸರುಗಳು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮ ೖ. ಅವರು ಅ ಾಕನ
ವಂಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದರು. 15 ಆಮೇಲೆ ಾಲೇಬನು ದೆಬೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದನು. (ಹಿಂದಿನ
ಾಲದಲಿ್ಲ ದೆಬೀರಿಗೆ ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೇರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.)

16 ಾಲೇಬನು, “ ಾನು ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೇರಿನ ಮೇಲೆ ಾಳಿ
ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅದನು್ನ

ಗೆದು್ದಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾರಿದನು.

17 ಕೆನಜನ ಮಗ ಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದ್ದನು.
ಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮನೆಗೆ ಅ ಾ ಹೋದಳು.
ಾಲೇಬನಿಂದ ಇನ್ನಷು್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅ ಾಳನು್ನ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು* ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅ ಾಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಕತೆ್ತಯಮೇಲಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ, “ನಿನಗೆ ಏನುಬೇಕು?” ಎಂದು
ಾಲೇಬನು ಕೇಳಿದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು “ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.† ನೀನು ನನಗೆ

ನೆಗೆವ್ ನಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀರಿರುವ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ
ಕೋರಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಲೇಬನು ಮೇಲಿನ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಯೆಹೂದ ಕುಲವು

* 15:18: ಅ ಾಳನು್ನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅಥ ಾ “ಅ ಾಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು.”
† 15:19: ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಅಥ ಾ “ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸು ಾ್ವಗತವನು್ನ ಕೋರು”
ಅಥ ಾ “ನನಗೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳವನು್ನ ಕೊಡು.”
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ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರವು ಆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ
ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು.

21ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ನೆಗೆವ್ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯಿತು. ಈಊರುಗಳು ಎದೋಮಿನ ಸೀಮೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದವು.
ಆಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ:
ಕಬೆ್ಜೕಲ್, ಏದೆರ್, ಾಗೂರ್, 22 ಕೀ ಾ, ದೀ ೕ ಾ, ಆ ಾ ಾ,

23 ಕೆದೆಷ್, ಾಚೋರ್, ಇ ಾ್ನನ್, 24 ಜೀಫ್, ಟೆಲೆಮ್,
ಬೆ ಾಲೋತ್, 25 ಾಚೋರ್ ಹದ ಾ್ತ, ಾಚೋರ್ ಎಂಬುವ
ಕಿ ೕರ್ತ್ ಹೆಚೊ್ರೕನ್, 26 ಅ ಾಮ್, ಶೆಮ, ೕ ಾ ಾ,
27ಹಚರ್ ಗ ಾ್ದ,ಹೆಷೊ್ಮೕನ್, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್, 28ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್,
ಬೇಷೆರ್ಬ, ಬಿ ್ಯೕ ಾ್ಯ, 29 ಾ ಾ, ಇಯಿ್ಯೕಮ್, ಎಚೆಮ್,
30 ಎಲೊ್ಟೕಲದ್, ಕೆಸೀಲ್, ಹೊ ಾರ್, 31 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮದ್ಮ ಾ್ನ,
ಸನ್ಸ ಾ್ನ, 32 ಲೆ ಾ ೕತ್, ಶಿಲಿ್ಹೕಮ್, ಆಯಿನ್ ಮತು್ತ
ರಿ ್ಮೕನ್. ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತಊರುಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

33ಯೆಹೂದಕುಲದವರುಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಇಳಕಲಿನಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ
ಕೊಡ ಾಗಿದೆ:
ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್, ಚೊ ಾರ್, ಅ ಾ್ನ, 34 ಜನೋಹ, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್,
ತಪೂ್ಪಹ,ಏ ಾಮ್, 35ಯಮೂರ್ತ್,ಅದು ಾ್ಲಮ್, ಸೋಕೋ,
ಅಜೇ ಾ, 36 ಾರಯೀಮ್, ಅದೀತಯಿಮ್, ಗೆದೇ ಾ ಮತು್ತ
ಗೆದೆರೋತಯಿಮ್. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

37ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಚೆ ಾನ್, ಹ ಾ ಾ, ಮಿಗ್ದ ಾ್ಗದ್, 38 ದಿ ಾನ್, ಮಿಚೆ್ಪ, ಕೆ್ತೕಲ್,
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39 ಾಕೀಷ್, ಬೊಚ್ಕತ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್, 40 ಕಬೊ್ಬೕನ್, ಲ ಾ್ಮಸ್,
ಕಿತಿ್ಲೕಷ್, 41 ಗೆದೇರೋತ್, ಬೇತ್ ಾಗೋನ್, ಾ ಾ ಮತು್ತ
ಮಕೆ್ಕ ಾ. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

42ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಈಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು:
ಲಿ ಾ್ನ, ಎತೆರ್, ಆ ಾನ್, 43 ಇಫಾ್ತಹ, ಅ ಾ್ನ, ನೆಚೀಬ್,

44 ಕೆಯೀ ಾ, ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಾರೇ ಾ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.
45 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎಕೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 46 ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಹತಿ್ತರದ ಎ ಾ್ಲ
ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವರು
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 47 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ
ೕತ್ರ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ
ಾಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಾಜಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ೕತ್ರ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದ ಊರುಕೇರಿಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನೂ್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ನೆಲವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ; ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದುದ್ದಕೂ್ಕ
ಚಾಚಿತು್ತ.

48 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳನು್ನ
ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಇಂತಿದೆ:

ಾಮೀರ್, ಯತಿ್ತೕರ್, ಸೋಕೋ, 49 ದ ಾ್ನ, ದೆಬೀರ್ ಎಂಬ
ಕಿಯರ್ತ್ ಸ ಾ್ನ, 50 ಅ ಾಬ್, ಎಷೆ್ಟ ೕ, ಅನೀಮ್,
51 ಗೋಷೆನ್, ಹೋಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗಿಲೋ ಎಂಬ ಹನೊ್ನಂದು
ಊರುಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.
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52ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಅರಬ್, ದೂ ಾ, ಎ ಾನ್, 53 ಾನೂಮ್, ಬೇತ್ ತಪೂ್ಪಹ,
ಅಫೇ ಾ, 54ಹು ಾ್ಟ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ ಅಬರ್ಮತು್ತ
ಚೀ ೕರ್ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

55ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಾ ೕನ್, ಕಮೆರ್ಲ್, ಜೀಫ್, ಯುಟಾ್ಟ, 56 ಇಜೆ್ರೕಲ್,
ಯೆಗೆ್ದ ಾಮ್, ಜನೋಹ, 57 ಕಯಿನ್, ಗಿಬೆ ಾ ಮತು್ತ ತಿ ಾ್ನ
ಎಂಬ ಹತು್ತ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

58ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈಊರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಹಲೂ್ಹಲ್, ಬೇತ್ ಚೂರ್, ಗೆದೋರ್, 59 ಾ ಾತ್, ಬೇತನೋತ್,
ಎಲೆ್ಟಕೋನ್ ಎಂಬ ಆರು ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

60ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ರ ಾ್ಬ ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಿಯರ್ತ್ ಾಳ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಊರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೊಡ ಾಯಿತು.

61 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವು
ಊರುಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ
ಕೊಡ ಾಗಿದೆ:
ಬೇತ್ ಅ ಾ ಾ, ಮಿದಿ್ದೕನ್, ಸೆ ಾ ಾ, 62 ನಿ ಾ್ಷನ್, ಉಪಿ್ಪನಪಟ್ಟಣ
ಮತು್ತ ಏಂಗೆದೀ ಎಂಬ ಆರು ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

63 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
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ಹೊರ ಾಕಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರೊಡನೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಗಳು

1 ೕಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಾ್ವಸವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಾ್ವಸವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ
(ಜೆರಿಕೊ ಹತಿ್ತರ) ಆರಂಭ ಾಗಿ ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹಳ್ಳಗಳ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. (ಇದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದೆ.)
ಆ ಸೀಮೆಯು ಜೆರಿಕೊವಿನಿಂದ ಬೇತೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. 2 ಲೂಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ
ಅಟಾರೋತಿನಲಿ್ಲ ಅಕೀರ್ಯರ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 3 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಯಪೆ್ಲೕಟ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಗೆ ಮುಟಿ್ಟ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಗೆಜೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದತ್ತ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

4 ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಾ್ವಸವನು್ನ ಪಡೆದರು.

5 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾ್ವಸವು ಇಂತಿದೆ: ಅವರ
ಾ್ವಸದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆಯು ಮೇಲಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ
ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದ ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಅದರ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆಯು ಮಿಕೆ್ಮ ಾತ್ ನಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗಿ ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾನತ್ ಶೀಲೋ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಾನೋಹ ಊರಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ಾನೋಹ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅಟಾರೋತ್,
ಾ ಾ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯು
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ಜೆರಿಕೊವಿನವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆದು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 8 ಆ ಮೇರೆಯು ತಪೂ್ಪಹದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುವ ಾ ಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ಹಲ ಾರು ಗಡಿಯ ಾ್ರಮಗಳು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಜನರು ಆಊರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 10ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರದೂಡುವುದು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಾ ಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಾ ಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಜನರ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

17
1 ಆಮೇಲೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

ಮನಸೆ್ಸಯು ೕಸೇಫನಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಗಿ ಾ್ಯದನ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು. ಾಕೀರನು ವೀರ

ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಾರಣದಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್
ೕತ್ರಗಳನು್ನ ಾಕೀರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 2ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹೇಲೆಕ್, ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್, ಶೆಕೆಮ್,
ಹೇಫೇರ್, ಶೆಮೀ ಾ ಎಂಬವರ ವಂಶದವರಿಗೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರು ೕಸೇಫನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಉಳಿದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಈ ಜನರ ವಂಶದವರೂ ತಮ್ಮ ಾಲಿನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

3ಚಲ್ಪ ಾದನು ಹೇಫೆರನಮಗನು,ಹೇಫೆರನು ಗಿ ಾ್ಯದನಮಗನು,
ಗಿ ಾ್ಯದನು ಾಕೀರನ ಮಗನು. ಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು.
ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐದು ಜನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಮ ಾ್ಲ, ನೋ ಾ,
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ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ತಿಚಾರ್. 4 ಆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, “ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಗೆ ನಮಗೂ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”
ಅಂದರು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಆ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆಈಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

5 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಹತು್ತ ಭೂ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಮತೆ್ತರಡು
ಭೂ ಾಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 6 ಮನಸೆ್ಸಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. ಗಿ ಾ್ಯದ್
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು.

7 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಶೇರ್ ಮತು್ತ ಶೆಕಮಿನ
ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಮಿಕೆ್ಮ ಾತಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಸೀಮೆಯು
ದ ಣದಲಿ್ಲ ಎನ್ ತಪೂ್ಪಹ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ. 8 ಎನ್ ತಪೂ್ಪಹದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದರೂ ಆ
ಊರು ಾತ್ರ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಎನ್ ತಪೂ್ಪಹ ಎಂಬ
ಊರು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲತು್ತ. 9 ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯದ
ಸೀಮೆ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಾ ಾ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ೕತ್ರ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಜನರ ಾ್ವಸದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಯು ನದಿಯ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 10 ದ ಣದ ಭೂಮಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರಿಗೆ
ಸೇರಿದೆ. ಉತ್ತರದ ಭೂಮಿ ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
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ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವು ಅದರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಗಡಿ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಸೀಮೆಯು ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಾ್ರಂತ್ಯವನೂ್ನ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರ ಾಡನೂ್ನ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ.

11ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್ ಾ್ರಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವುಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬೇತ್ ಷೆ ಾನ್, ಇಬೆ್ಲ ಾಮ್
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರು ದೋರ್, ಎಂದೋರ್,
ಾನಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾ ತ್ ನ ಮೂರು
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದರು. 12 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾ ಾನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 13 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
14 ೕಸೇಫನ ವಂಶಸ್ಥರುಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,

“ನೀನುನಮಗೆ ಾ್ವಸದಒಂದು ೕತ್ರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಆದರೆ
ಾವು ಬಹಳ ಜನರಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾತ್ರ ಏಕೆ
ಕೊಟೆ್ಟ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

15ಯೆಹೋಶುವನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದರೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಭೂಮಿಯು ಈಗ
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ ಮತು್ತ ರೆಫಾಯರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವು ಚಿಕ್ಕದೆನಿಸಿದರೆ ಹೋಗಿ ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದನು.

16 ೕಸೇಫನ ಜನರು, “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವು ನಮಗೆ
ಾ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ
ಾ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಲ ಾದ ಆಯುಧಗಳಿವೆ; ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿವೆ.
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ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಬೇತ್ ಷೆ ಾನ್ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತು್ತ ಆ ೕತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ
ಹಳಿ್ಳಗಳು ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದರು.

17 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ೕಸೇಫನ ಮನೆತನದವ ಾದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಬಹಳಷು್ಟ
ಜನರಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ದೇಶದ ಒಂದು ಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯಬೇಕು. 18 ನೀವು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದೊಂದು ಾಡು. ಆದರೆ
ನೀವು ಆ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಾಸಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ
ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವತ್ತ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿರಿ. ಅವರು ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ
ಬಳಿ ಬಲ ಾದ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18
ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯಹಂಚುವಿಕೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. 2 ಆದರೂ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಏಳು ಕುಲಗಳು ಇನೂ್ನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಷು್ಟ ದೀಘರ್ ಾಲದವರೆಗೆ ಏಕೆ
ಾಯುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ನ ಯನು್ನ ಾಡಿ
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ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. 5ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಳು
ಾಗಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಿ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದ ಣದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. ೕಸೇಫನ ಜನರುಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ನ ಯನು್ನ
ಾಡಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಳು ಾಗಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಆ

ನ ಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. ಾವ ಕುಲದವರು
ಾವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನುನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ. 7ಲೇವಿಯಕುಲದವರಿಗೆಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಾಜಕ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಾಡುವುದೇ ಅವರ ಾಲು. ಾದ್ಯರು, ರೂಬೇನ್ಯರು ಮತು್ತ

ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡ ಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಈ ಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು
ಈ ಾಗಲೇ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು, “ಹೋಗಿ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ;ಅದರ ನ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಾನಿರುವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ. ಆಗ ಾನುಚೀಟು ಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ”ಅಂದನು.

9 ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು; ಯೆಹೋಶುವನಿ ಾಗಿ ನ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಹಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಏಳು ಾಗಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.
10 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಚೀಟು ಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಹಂಚಿದನು; ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಅದರ ಭೂ ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
11 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ೕಸೇಫ್ಯರ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರವು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಭೂಮಿ ಾಗಿತು್ತ. 12 ಅದರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಉತ್ತರ
ಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯು ಬೇ ಾವೆನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಅತಿಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು 13 ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೇಲ್
ಎಂಬ ಲೂಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿದು ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರ್ ಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರ್ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ
ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 14 ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ
ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದ ತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ
ಸೀಮೆಯು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ ಾಳ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಇದು ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ
ಸೀಮೆ ಾಗಿತು್ತ.

15 ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿ ನೆ ್ತೕಹ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 16 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆ ಮೇರೆಯು ರೆಫಾಯಿಮ್ತಗಿ್ಗನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್
ತಗಿ್ಗನ ಹತಿ್ತರ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇರೆಯು
ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಯೆಬೂಸಿಯ ಪಟ್ಟಣದ ದ ಣದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಏನ್ ರೋಗೆಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
17 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಷೆಮೆಸ್ ಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಗೆಲೀಲೋತದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
(ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅದುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಾಗರ್ದ
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ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ ಗೆಲೀಲೋತ್.) ಆ ಸೀಮೆಯು ರೂಬೇನನ
ಮಗ ಾದ ಬೋಹನನ ಹೆಸರಿನ ಮ ಾಬಂಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
18 ಆ ಸೀಮೆಯು ಬೇತ್ ಅ ಾಬ ಉತ್ತರ ಾಗಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 19ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ
ಮೇರೆಯು ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲವಿನ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರೆದು
ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರ ದಡದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಸೇರುವುದು ಇಲಿ್ಲಯೇ. ಇದು

ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆ.
20 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಅವರ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳ ಾ್ವಸದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೇರೆಯು ಇದೇ.
21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು: ಜೆರಿಕೊ,
ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲ, ಏಮೆಕೆ್ಕಚಿ್ಚೕಚ್, 22 ಬೇತ್ ಅ ಾ ಾ, ಚೆ ಾರಯಿಮ್,
ಬೇತೇಲ್, 23 ಅವಿ್ವೕಮ್, ಾ ಾ, ಒಫಾ್ರ, 24 ಅ ್ಮೕನ್ಯ, ಕೆಫೆರ್,
ಒಫಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಗೆ ಾ ಎಂಬ ಹನೆ್ನರಡು ನಗರಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

25 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರದವರು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಆಊರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಾ ಾ, ಬೇರೋತ್, 26ಮಿಚೆ್ಪ,
ಕೆಫೀ ಾ, ೕಚಾ, 27 ರೆಕೆಮ್, ಇಫೇರ್ಲ್, ತರ ಾ, 28 ಚೇಲ,
ಎಲೆಫ್, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೆಬೂಸಿಯರ
ಪಟ್ಟಣ, ಗಿಬೆಯತ್ ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ತ್. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳವರು
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

19
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ

1 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂ ಾಗದ
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ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಾಗವಿದು: ಬೇಷೆರ್ಬ,
ೕ ಾ ಾ, 3ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್, ಾ ಾ, ಎಚೆಮ್, 4ಎಲೊ್ತೕಲದ್,

ಬೆತೂಲ್, 5 ಹೊ ಾರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್, ಬೇತ್ ಮ ಾರ್ಬೋತ್,
ಹಚರ್ ಸೂ ಾ, 6 ಬೇತ್ ಲೆ ಾ ೕತ್ ಮತು್ತ ಾರೂಹೆನ್ ಎಂಬ
ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

7 ಆಯಿನ್, ರಿ ್ಮೕನ್, ಏತೆರ್, ಆ ಾನ್ ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 8 ಾಲತ್ ಬೇರನ (ನೆಗೇವದಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಮ)ವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಸಹ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ದೊರೆತ ಾಗ ಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 9 ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರ ಭೂಮಿಯು
ಯೆಹೂದದ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಭೂಮಿ ಇದ್ದ ಾರಣ ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರು
ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ

10 ತರು ಾಯ ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದವರು
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು. ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ಾ ಾ್ದನದ ಪ್ರ ಾರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶವು ಾರೀದಿನವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 11ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅದು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಮಗರ್ ಾಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದಬೆ್ಬಷೆತ್ ನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆ್ನ ಾಮ್ಊರಿನ ಈಚೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾರೀದಿನಿಂದ
ಕಿಸೊ್ಲೕತ್ ಾಬೋರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಾೆ್ವರತ್
ಮತು್ತ ಾಫೀಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಮುಂದುವರೆದು ಗತ್ ಹೇಫೆರ್ ಮತು್ತ ಎತ್ ಾಚೀನಿನ ಮೇಲಿಂದ
ರಿ ್ಮೕನಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು “ನೇಯಕೆ್ಕ”
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ಹೋಗುತ್ತದೆ. 14“ನೇಯ”ದಿಂದಅದು ತಿರುಗಿಕೊಂಡುಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ
ಹ ಾ್ನತೋನಿನ ಮೇಲಿಂದ ಇಫ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
15 ಕಟಾ್ಟತ್, ನಹ ಾ್ಲಲ್, ಶಿ ್ರೕನ್, ಇದ ಾ್ಲ, ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಇವೇ
ದ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳುಈ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿವೆ.
16 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
17 ಭೂಮಿಯ ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ
ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. 18 ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು: ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಕೆಸುಲೊ್ಲೕತ್, ಶೂನೇಮ್,
19 ಹಫಾರಯಿಮ್, ಶೀ ೕನ್, ಅ ಾಹರತ್, 20 ರಬಿ್ಬೕತ್,
ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಎಬೆಜ್, 21 ರೆಮೆತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, ಏನ್ ಹ ಾ್ದ ಮತು್ತ
ಬೇತ್ ಪಚೆ್ಚೕಚ್.

22 ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯು ಾಬೋರ್, ಶಹಚೀ ಾ,
ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನು್ನ ತಲುಪಿತು್ತ. ಆ ಸೀಮೆಯು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿ ಾರು

ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು
ಇದರಲಿ್ಲದ್ದವು. 23 ಈ ನಗರಗಳು ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಾಗಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
24 ಭೂಮಿಯ ಐದನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಲನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 25ಆ ಕುಲದವರಿಗೆ
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ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಿದು: ಹೆಲ್ಕತ್, ಹಲೀ ಬೆಟೆನ್, ಆ ಾಫ್,
26ಅಲಮೆ್ಮಲೆಕ್,ಅ ಾದ್ಮತು್ತ ಮಿ ಾಲ್.
ಇದರ ಪಶಿ್ಚಮ ಮೇರೆಯು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ

ಶೀಹೋರ್ ಲಿಬ್ನತ್ ವರೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 27 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದರ
ಸೀಮೆಯು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬೇತ್ ಾಗೋನಿಗೆ ಹೋಗಿತು್ತ.
ಆ ಸೀಮೆಯು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಮತು್ತ ಇಪ್ತಹೇಲ್ ಕಣಿವೆಗೂ
ತಲುಪಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಬೇತ್ ಏಮೆಕ್ ಮತು್ತ ನೆಗೀಯೇಲ್ ನ
ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದು ಾಬೂಲಿನ ಉತ್ತರ ಾಗವನು್ನ ಾಟಿತು್ತ.
28 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಮೇರೆಯು ಎಬೊ್ರೕನ್, ರೆಹೋಬ್, ಹ ್ಮೕನ್
ಮತು್ತ ಾ ಾ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಚೀದೋನ್ ಎಂಬ ಮ ಾನಗರಕೆ್ಕ
ತಲುಪಿತು್ತ. 29 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ದ ಣದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಾ ಾವನು್ನ ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಸುಭದ್ರ ನಗರ ಾದ ತೂರ್ ಗೆ
ಮುಂದುವರೆದು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೋ ಾಕೆ ್ಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಕಿ್ಜೕಬ್, 30 ಉ ಾ್ಮ, ಅಫೇಕ್ ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್ ಹತಿ್ತರ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದವು. 31ಈ ನಗರಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಾಲಿನ
ಭೂ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು.

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
32 ಭೂಮಿಯ ಆರನೆಯ ಾಗವನು್ನ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರವು ತನ್ನ
ಭೂ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು. 33 ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯು
ಚಾನನಿ್ನೕಮಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಲೆಫಿನ ಹತಿ್ತರ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಮೇರೆಯು ಅ ಾಮೀನೆಕೆಬ್
ಮತು್ತ ಯಬೆ್ನಯೇಲ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕೂ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗಿ,
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ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಂಡಿತು. 34 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆ ಮೇರೆಯು ಆ ್ನೕತ್ ಾಬೋರಿನ ಮೂಲಕ ಹುಕೊ್ಕೕಕಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಅದರ ದ ಣದಮೇರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಮೇರೆಗೂ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಮೇರೆ ಆಶೇಯರ್ರ ಮೇರೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೇರೆಯು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ
ಹೋಯಿತು. 35 ಈ ಸೀಮೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಅತಿ ಭದ್ರ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದರೆ: ಚಿದಿ್ದೕಮ್, ಚೇರ್, ಹಮ್ಮತ್,
ರಕ್ಕತ್, ಕಿನೆ್ನರೆತ್, 36 ಅ ಾ ಾ, ಾ ಾ, ಾಚೋರ್, 37 ಕೆದೆಷ್,
ಎದೆ್ರ ೖ, ಏನ್ ಾಚೋರ್, 38 ಇರೋನ್, ಮಿಗ್ದಲೇಲ್, ಹೊರೇಮ್,
ಬೇತ ಾತ್ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬವುಗಳು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

39 ಈ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ. ಆ
ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
40 ಆಮೇಲೆ ಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರವು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆಯಿತು.
41 ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಊರುಗಳು: ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್,
ಈಷೆರ್ಮೆಷ್, 42 ಾಲಬಿ್ಬೕನ್, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಇ ಾ್ಲ, 43ಏಲೋನ್,
ತಿ ಾ್ನ, ಎಕೊ್ರೕನ್, 44ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, ಾಲತ್, 45ಯೆಹುದ್,
ಬೆನೇಬೆರಕ್, ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್, 46ಮೇಯಕೋರ್ನ್ ಮತು್ತ ರಕೊ್ಕೕನ್,
ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತವು.

47 ಾನ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ವೈರಿಗಳಿದ್ದರು.
ಾನ್ ಕುಲದವರು ಅವರನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಲೆಷೆಮ್ ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
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ಸಂಹರಿಸಿ ಲೆಷೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ
ಮೂಲಪುರುಷನ ಹೆಸ ಾದ ಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನಟ್ಟರು. 48 ಈ
ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಗೋತ್ರದವರು
ತಮ್ಮ ಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಭೂಮಿ

49 ಹೀಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಆ ಾ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಾಯಕರು
ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. 50 ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನ
ಅಪೇ ಯಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

51 ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನೂ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಪ್ರ ಾನರೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಚೀಟು ಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳೇ ಇವು. ಹೀಗೆ
ದೇಶ ವಿ ಾಗ ಾಯರ್ವುಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು.

20
ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 2 “ ಾನು
ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಗರಗಳನು್ನ

ವಿಶೇಷ ಆಶ್ರಯನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತಪಡಿಸು. 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಾವು ಾದರೊಂದು ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
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4 “ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನ ಾಯಕರಿಗೆ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. ಆಗ ಾಯಕರು ಅವನಿಗೆ ನಗರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿ; ತಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಲಿ. 5 ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಬಂದವನು ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಆ ನಗರದ ಾಯಕರು
ಕೊಂದವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾರದು.
ಆಶ್ರಯಕೋರಿ ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವರು ರ ಸಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ಆ ನರಹತ್ಯವು ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾದದೆ್ದೕ ಹೊರತು

ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. 6 ಆ ನಗರದ ಾ್ಯ ಾ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಗುವವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಮ ಾ ಾಜಕನು
ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕು.
ತರು ಾಯ ಅವನು ಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಊರಿನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು “ಆಶ್ರಯನಗರಗಳ ಾ್ನಗಿ” ಕೆಲವು
ನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದರು. ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ: ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಾದ ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ
ಕೆದೆಷ್; ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಶೆಕೆಮ್;
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲನ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್.
8ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹತಿ್ತರ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಬೆಚೆರ್, ಾದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ ಾ ೕತ್; ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್. ಇವೇ ಆ ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು.
9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನವ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ

ಪರದೇಶಿಯ ಾಗಲಿ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ನರಹತೆ್ಯ ಾಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು
ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಲು ಅವ ಾಶವಿತು್ತ. ಾವನೇ ಆಗಲಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ
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ಪಡೆಯಬಹು ಾಗಿತು್ತ; ಅಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಾಸಿಸಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದವನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ
ಾಡಿದವನಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಾ್ಯ ಾಲಯವೇ ತೀಪುರ್ ನೀಡುತಿ್ತತು್ತ.

21
ಾಜಕರಿಗೆಮತು್ತ ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು

1 ಲೇವಿ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಜಕ ಾದ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬೇರೆ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 2 ಇದು ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಲೇವಿ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು
ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವು
ನಮಗೆ ಾಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳು
ಮೇಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು
ಲೇವಿಯರಿಗೆಈಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅವರಪಶುಗಳಿ ಾಗಿಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು:

4 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಒಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆ ೕನ್ ಮತು್ತ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಭೂ ಾಗದಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು, ಕೆ ಾತ್ಯರು ಲೇವಿ ಕುಲದವನೂ ಾಜಕನೂ ಆದ
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು.

5ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಾನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.

6 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು.
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7 ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ರೂಬೇನ್, ಾದ್
ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು.

8ಹೀಗೆಇಸೆ್ರೕಲರು ಲೇವಿಯರಿಗೆಈಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು;ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿದರು.

9 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಬರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: 10 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಲ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಕೆ ಾತ್ಯ ಗೋತ್ರದ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 11 ಅವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ
ಕಿಯರ್ತಬರ್ನಗರ (ಇದಕೆ್ಕ ಅ ಾಕನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬರ್ನ
ಹೆಸರಿಡ ಾಗಿತು್ತ.) ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ನಗರದ
ಹತಿ್ತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು. 12 ಆದರೆ
ಕಿಯರ್ತಬರ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ
ಾಲೇಬನಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರವನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ಲಿ ಾ್ನ, 14 ಯತಿ್ತೕರ್,
ಎಷೆ್ಟ ೕಹ, 15 ಹೋಲೋನ್, ದೆಬೀರ್, 16 ಆಯಿನ್, ಯುಟಾ್ಟ
ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ
ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಹ
ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರಗಳನು್ನ
ಸಹ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು. ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಗೆಬ, 18 ಅ ಾತೋತ್ ಮತು್ತ

ಅಲೊ್ಮೕನ್. ಈ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
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ಕೊಡ ಾಯಿತು. 19 ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವ ಾದ ಎ ಾ್ಲ
ಾಜಕರಿಗೆ ಅವರು ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ

ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡ ಾಯಿತು.

20 ಕೆ ಾತ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಅವರು ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವು: 21 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಶೆಕೆಮ್, ಗೆಜೆರ್, 22 ಕಿಬ್ ಚೈಮ್
ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮರು ಅವರಿಗೆ
ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

23 ಾನ್ ಕುಲದವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್,
24ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ಮತು್ತ ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

25 ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಕ್ ಮತು್ತ
ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

26 ಕೆ ಾತ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದ ಜನರು ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

27ಲೇವಿಯಸಂತತಿಯವ ಾದಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆಈಊರುಗಳನು್ನ
ಕೊಡ ಾಯಿತು:
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಗೋ ಾನ್ ನಗರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬೆಯೆಷೆ್ಟ ಾವನು್ನ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
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ಈಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

28 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರು ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಾೆ್ವರತ್, 29ಯಮೂರ್ತ್,
ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್
ಕುಲದವರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

30 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಮಿ ಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್, 31 ಹೆ ಾ್ಕತ್,
ರೆಹೋಬ್ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆಶೇರರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

32ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಗಲಿ ಾಯದಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಕೆದೆಷ್,
ಹ ್ಮೕತ್ ದೋರ್, ಕ ಾರ್ನ್ ಎಂಬವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಫಾ್ತಲಿಯರುಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

33 ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವರಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಆಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯು
ಸಿಕಿ್ಕತು.

34 ಲೇವಿಯರ ಮತೊ್ತಂದು ಗೋತ್ರವು ಮೆ ಾರೀ ಎಂಬುದು. ಆ
ಗೋತ್ರಕೆ ್ಕ ದೊರೆತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು
ಅವರಿಗೆ ಚೂಕಿ್ನೕಮ್, ಕ ಾರ್, 35ದಿ ಾ್ನ, ನಹ ಾಲ್ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 36 ರೂಬೇನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಚೆರ್,
ಯಹಚಾ, 37 ಕೆದೇ ೕತ್, ಮೇಫಾಗತ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
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ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 38 ಾದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಆಶ್ರಯನಗರ ಾದ ಾ ೕತ್, ಮಹನಯೀಮ್, 39 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್,
ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ
ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

40 ಲೇವಿಯರ ಕೊನೆಯ ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಮೆ ಾರೀಯರು
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

41ಹೀಗೆಲೇವಿಯರುಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಲವತೆ್ತಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬೇರೆ ಕುಲದವರ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. 42ಪ್ರತಿ ಂದುಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಿಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿ ಇತು್ತ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

43 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
44 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಂತೆ
ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವರ
ಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ

ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
45ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆತನು ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರದ ಾಗ್ದನವೇ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ ಾ್ದನವೂ ನೆರವೇರಿತು.

22
ಮೂರು ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ, ಾದ್ಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು.
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2 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದ
ೕಶೆಯು ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
ಾಡಿದಿರಿ; ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಾಲಿಸಿದಿರಿ. 3ಈವರೆಗೆ

ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ
ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಈಗ

ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
5 ಆದರೆ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನ ಸೇವೆ
ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಬೀ ್ಕಟ್ಟನು.
ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. 7 ೕಶೆಯು
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಉಳಿದಧರ್ ಜನರಿಗೆ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8ಅವನು, “ನೀವು
ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಪಶುಗಳಿವೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ರ ಾ್ನಭರಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸುಂದರ ಾದ ಅನೇಕ ಬಟೆ್ಟಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
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ಹಲ ಾರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”ಅಂದನು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು, ಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲದ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು.
ಅವರು ಾ ಾನಿನ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ
ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು.

10ಆಗ ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು
ಗೆಲಿಲೋತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇದು ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ೕಡರ್ನ್ನದಿಯಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಆಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಂದರ ಾದ

ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 11 ಇನೂ್ನ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದ ಜನರು, ಈ ಮೂರು ಕುಲದವರು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. ಾ ಾನಿನ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ
ಗೆಲಿಲೋತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಈ ಮೂರು ಕುಲಗಳ ಮೇಲೆ
ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮೂರು ಕುಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

13-14 ಆದರೆ ದಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ,
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮ ಾ ಾಜಕಎ ಾ್ಲಜಾರನಮಗ ಾದಫೀನೆ ಾಸನ
ನೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಹತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಹತು್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಮುಖ್ಯ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದರು.
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15ಈ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ
ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ತೆಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಹೀಗೆಂದರು:
16 “ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನೀವುಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಿಮ ಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ಇದು ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 17 ಪೆಗೋರ್ ನಲಿ್ಲ ಏ ಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ಆ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಇನೂ್ನ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರನು್ನ
ರೋಗಗ್ರಸ್ತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆ ರೋಗದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಾವು
ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 18ಈಗ ನೀವು ಅದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನ ಮೇಲೆಯೂಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

19 “ ‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಲು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವು ನಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೇರೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ.
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾವು ಈ ಾಗಲೇ ಯೆಹೋವ ಾದ ನಮ್ಮ
ದೇವರಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

20 “ ‘ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾನನನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ
ಾಶಪಡಿಸಬೇ ಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆತನ ಆ ಯನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದನು;
ಆದರೆ ಶಿ ಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿ ಾಯಿತು. ಆ ಾನನು ತನ್ನ
ಾಪದಿಂ ಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಆದರೆ ಬಹಳಷು್ಟ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಸತ್ತರು’ ”
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ಎಂದರು.
21 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು

ಆ ಹನೊ್ನಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: 22 “ನಮ್ಮ ದೇವರು
ಯೆಹೋವನೇ! ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ
ಾವುಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಇದನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದೆವೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವೂ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಆಶೆ. ಾವು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ವಿವೇಚಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಾವೇ ಾದರೂ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆಗ ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. 23 ಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ ಎಂದು
ಆತನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 24 ಾವು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದಿರುವಿರೇನು? ಇಲ್ಲ! ಾವು ಆ ಾರಣ ಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
ಾವು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಜ ಾಂಗದ ಒಂದು
ಾಗವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲು ಅವ ಾಶಕೊಡದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ನಮಗಿತು್ತ.
25 ದೇವರು ನಮಗೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ದಡದಲಿ್ಲ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅಂದರೆ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಆಳು ಾಗ, ಾವು ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು.
‘ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಆದ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಂಗ ಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ತಡೆಯಬಹುದು.

26 “ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಾವು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಲಿ ಬಳಸಲು ಕಟಿ್ಟಲ್ಲ. 27 ನೀವು ಆ ಾಧಿಸುವ
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ದೇವರನೆ್ನೕ ಾವೂ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಿಜ ಾದ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ. ಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ
ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛ. 28 ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ‘ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ‘ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿ! ಗತಿಸಿಹೋದ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಂತಿದೆ. ಾವು ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿ ಾಗಲಿಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಾ ಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

29 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಲು ನಮಗೆ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಾದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನದು ಎಂಬುದನು್ನ
ಾವು ಬಲೆ್ಲವು” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
30 ಾಜಕ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ

ಬಂದ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಇವರು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು.
31 ಆಗ ಾಜಕ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು ಈ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ನೀವು ಆತನಿಗೆ
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ವಿರೋಧಿಗ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದುಈಗನಮಗೆತಿಳಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿ ಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆಗ ಫೀನೆ ಾಸನು ಮತು್ತ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಾದ್ಯರನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನ ಾಯಿತು. ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದೆಂದೂ ಅವರು
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾರದೆಂದೂ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

34 ರೂಬೇನ್ಯರು ಮತು್ತ ಾದ್ಯರು, “ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ ಾ ” ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ “ಏದ್”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

23
ಯೆಹೋಶುವನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಣೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡೆದು
ಅವರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಸುರ ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದವು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಬಹಳಮುದುಕ ಾದನು. 2ಆಗಯೆಹೋಶುವನು
ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯ ಾಯಕರನು್ನ, ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ,
ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಸಭೆ
ಸೇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಬಹಳ
ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಏನು
ಾಡಿದನೆಂಬುದು ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ ಾಗಿ
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ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 4ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ.

5 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಡಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿ
ಇದನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

6 “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಿರಿ. ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಾಲಿಸಿರಿ. ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ವಿಮುಖ ಾಗಬೇಡಿ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ
ಕೆಲವು ಜನರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳನೆ್ನೕ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಬೇಡಿ.
ಅವರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯ ಾ್ನಗಲಿಪೂಜೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಬೇಡಿ.
ಆ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ.
8 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಈವರೆಗೆ
ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದರೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಿ.

9 “ದೊಡ್ಡ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನೆರ ಾದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ಬಲವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಾವ ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯದಿಂದ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯು ಒಂದು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂ ಾಯಿತು; ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
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ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
12 “ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ

ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಜನರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾಡಿದರೆ,
13ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉರುಲಿನಂ ಾಗು ಾ್ತರೆ.
ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಧೂಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ನೋವನು್ನಂಟು ಾಡುವಂತೆ
ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋವನು್ನಂಟು ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟ ಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ.

14 “ ಾನು ಇಹಲೋಕ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮುಗಿಸುವ
ಾಲಬಂದಂತಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿ ಅನೇಕ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ಅದನು್ನ
ನೀವು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಾವ
ಾ ಾ್ದನವನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 15 ನಿಮ್ಮ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾ ಾ್ದನವು ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಉಳಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. ನೀವು ತಪು ್ಪಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗುವುದೆಂದೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ

ಒಳೆ್ಳಯದೇಶದಿಂದಬಲವಂತ ಾಗಿಹೊರಗಟ್ಟವು ಾಗಿಯೂಆತನು
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 16ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಲಿಸದೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರೆ
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹು
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ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ
ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುವನು,”ಅಂದನು.

24
ಯೆಹೋಶುವನು ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು

1 ಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರನು್ನ,
ಹಿರಿಯ ಾಯಕರನು್ನ ಕುಲದ ಪ್ರ ಾನರನು್ನ, ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ,
ಮುಖಂಡರನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿದನು. ಈಜನರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.

2 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ:
‘ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದರು, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ್ ಮತು್ತ
ಾಹೋರ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ ಾದ ‘ತೆರಹ’ ದ ಾದ ಜನರ
ಬಗೆ್ಗ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ದಡಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಾನು
ಅವನನು್ನ ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಾಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು, ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇ ಾಕನೆಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 4 ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಏ ಾವ ಎಂಬ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಏ ಾವನಿಗೆ ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು ಅಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಲು
ಹೋಗಿದ್ದರು.

5 “ ‘ತರು ಾಯ ಾನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ ಾಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
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ಅದು್ಭತ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದೆ. 6 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಡು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರು ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದರು. 7 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವ ಾದ
ನನ್ನ ಸ ಾಯ ಕೋರಿದರು. ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದೆ; ಸಮುದ್ರವು ಅವರನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವಂತೆ ಾಡಿದೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಾನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

“ ‘ತರು ಾಯ ಬಹಳ ಾಲದವರೆಗೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ. 8 ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ

ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ಆ
ಜನರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡಿದೆ. ಆ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಗ ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
9“ ‘ಅನಂತರ ೕ ಾಬ್ಯರಅರಸನೂಚಿ ್ಪೕರನಮಗನೂಆದ
ಾ ಾಕನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಪಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆದರೆ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಶಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಬಿ ಾಮನು
ನಿಮಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಕೋರಿದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಿದೆ.
11 “ ‘ತರು ಾಯ ನೀವು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಜೆರಿಕೊ

ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದಿರಿ. ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದರು. ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು,
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ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡಿದೆನು. 12 ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಾನು ಅವರಿಗಿಂತಮುಂಚೆಯೇ
ಕಡಜದ ಹುಳಗಳ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳಿಸಿದೆ್ದ. ಈಹುಳಗಳುಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದೆಯೇ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.

13 “ ‘ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವು ಆ ದೇಶ ಾ್ಕಗಿ ಏನನೂ್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು
ಾನೇ. ನೀವು ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಾನೇ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಾ್ರ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ಮರದ
ತೋಟಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೀವು
ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ.’ ”

14 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಬೇಕು.

15 “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಾರ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಈಹೊತೆ್ತೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಇ ಾ್ದಗ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವಿರೋ ಅಥ ಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರ ದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವಿರೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಇಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ಆಯೆ್ಕ ನಿಮಗೆಬಿಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆ ಾನುಮತು್ತ
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರುಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದನು.
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16ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ ಾವುಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. ಾವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತಂದವನು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತು್ತ. ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು; ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಾವು ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬರು ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು.
18 ಆ ದೇಶಗಳ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಈಗ ಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮುಂಚೆ
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ
ದೇವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಜನರು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಆತನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೇ ಾದರೂ ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ”
ಅಂದನು.

21 ಆದರೆ ಜನರು, “ಇಲ್ಲ! ಾವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋಶುವನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
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ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ. ನೀವುಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತು್ತ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ನೀವು ಒಪಿ್ಪದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿರುವಿ ಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಜನರು, “ ೌದು, ಇದು ನಿಜ! ಾವೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನ

ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
23 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು, “ ಾ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಆಗ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಾಡುವೆವು. ಾವು ಆತನ ಆ ಯನು್ನ
ಾಲಿಸುವೆವು” ಎಂದರು.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರಿ ಾಗಿ ಒಂದು

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಾಲಿಸಬೇ ಾದ
ಒಂದು ವಿಧಿ ಾಯಿತು. 26ಯೆಹೋಶುವನು ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವರ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಾ ಾಗಿ
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಓಕ್ ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

27 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ ಾವು ಇಂದು
ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಲು್ಲ ನಿಮಗೆ
ಾ ಾಗಿರುವುದು. ಇಂದು ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಡನೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಈ ಕಲು್ಲ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈ

ಕಲು್ಲ ಇಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಲು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯಕ ಾಗುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಮುಖ ಾದರೆ ಈ ಕಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ ಹೇಳುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಸ್ವ ಾಡಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ಯೆಹೋಶುವನಮರಣ

29 ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
30ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹದ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಇದುಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ.
31 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೀವಿಸಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ

ಸೇವೆ ಾಡಿದರು; ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣಾನಂತರವೂ ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ
ಅವರ ಾಯಕರು ಜೀವಿಸಿ ಾ್ದಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆ ಾಡಿದರು.

ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟದು್ದ
32ಇಸೆ್ರೕಲರುಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಹೊರಟಾಗತ ್ಮಂದಿಗೆ ೕಸೇಫನ

ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ೕಸೇಫನ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಾಕೋಬನು
ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೂರು
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಶೆಕೆಮ್ ಊರಿನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಆ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಈ ಭೂಮಿಯ
ೕಸೇಫನಮಕ್ಕಳ ಾಗಿತು್ತ.

33 ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಗಿಬೇತ್ ನಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. ಗಿಬೇತ್
ಊರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಊರನು್ನ
ಎ ಾ್ಲಜಾರನಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನಿಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿತು್ತ.
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