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ಯೆಹೋಶುವನು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾರೆಂಬುದನು್ನ

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ
ಾಯಕನು ೕಶೆಯಉತ್ತ ಾಧಿ ಾರಿಯು ಆದ ನೂನನಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗವನು್ನ ಬರೆದಿರುವ
ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯ ಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನ
ಮರಣದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣದ ನಂತರ ಹಲ ಾರು ಾಗಗಳನು್ನ
ಪರಿಷ ್ಕರಿಸಿ/ಸಂಕಲಿಸಿರುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ೕಶೆಯ ಮರಣದಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನ ನೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸುವವರೆಗಿನ
ಾ ಾವಧಿಯನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,405 - 1,385 ರ ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಜಯಿಸಿದ್ದ ದೇಶ ಾದ
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ರಚಿಸಿರುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಯೆಹೋಶುವನು ಇದನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ

ಸತ್ಯವೇದದಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ಬರೆದನು.

ಉದೆ್ದೕಶ
ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕವು ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ

ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಾಡಿದ ಸೇ ಾ ಾ ಾರ್ಚರಣೆಗಳ
ಪ ನೋಟವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಗುಪ್ತದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ
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ಮತು್ತ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ಅಲೆ ಾಟಗಳ
ನಂತರ, ಹೊಸ ಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜ ಾಂಗವು ಈಗ ಾಗ್ದತ್ತ
ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಲು
ಮತು್ತ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದೆ.
ದೇವರು ಆದುಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗವು ಅದರ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನ ಪುಸ್ತಕವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗಿನಮತು್ತ ಸೀ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ದಲು ಾತುಕೊಟ್ಟ
ಆ ಜ ಾಂಗದೊಂದಿಗಿನ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ ಟಿ್ಟಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಪು ಾವೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ಾಸ್ತ ್ರವು ಭವಿಷ ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಅನುಗುಣ ಾದ ನಿಷೆ್ಠ ಮತು್ತ ಐಕ್ಯತೆ ಮತು್ತ ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ನೈತಿಕತೆ
ಉಳ್ಳವ ಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರ ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು ಮತು್ತ
ಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಲು ಇರುವಂಥ ಾ್ದಗಿದೆ.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿಜಯ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶ— 1:1-5:12
2. ದೇಶದ ವಶೀಕರಣ— 5:13-12:24
3. ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ— 13:1-21:45
4. ಕುಲಗಳ ಐಕ್ಯತೆ ಮತು್ತ ಕತರ್ನಿಗೆ ನಿಷೆ್ಠ— 22:1-24:33

ಹೊಳೆ ಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆ
1 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ

ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸೇವಕ ಾದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ 2 “ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆ ಸತ್ತನು;
ನೀನು ಈಗ ಹೊರಟು ಸಮಸ್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
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ಹೋಗು. 3 ಾನು ೕಶೆಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ನೀವು
ಾಲಿಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅರಣ್ಯಗಳು
ಾಗೂ ಈ ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು
ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ಮ ಾನದಿಯ ವರೆಗಿರುವ ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಯು ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ *ಮ ಾ ಾಗರದ
ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲನು; ಾನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವೂಇರುವೆನು. 6ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಈ ಜನರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇವರಿ ಾಗಿ ನೀನೇ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. 7 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು
ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಧ ೕರ್ಪದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಪೂಣರ್ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು.
ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡ, ಆಗ
ನೀನು ಸಫಲ ಾಗುವಿ. 8 ಈ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಾ ಾಗಲೂ
ನಿನ್ನ ಾಯಲಿ್ಲರಲಿ; ಹಗಲಿರುಳು ಅದನು್ನ ಾ್ಯನಿಸು ಾ್ತ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ,
ನೀನು ಹೋಗುವ ಾಗರ್ಗಳು ಸಫಲ ಾಗುವುದು. ನೀನು ಚುರುಕು
ಬುದಿ್ಧಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ರೂ ಾಂತರ ಹೊಂದುವಿ. 9 ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ,
ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶ

10 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ 11 “ನೀವು
ಾಳೆಯದ ಎಲೆ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ‘ನೀವು ಇನು್ನ
ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಈ ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ನಿಮ್ಮ
* 1:4 1:4ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ.



ಯೆಹೋಶುವನು 1:12 iv ಯೆಹೋಶುವನು 1:18

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ”ಅಂದನು.

12 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ, ಾದ್ಯರಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ 13 “ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ

ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. 14 ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳೂ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ದರ್ನಿನ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ
ಹೊರಟು, ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. 15 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೂ ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದ
ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ

ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ” ಎಂದನು.
16 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗಿ “ನೀನು ನಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ;ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೂಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.
17 ಾವು ೕಶೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ
ಾತುಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ ಇರಲಿ. 18 ನಿನ್ನ

ಆ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗತಕ್ಕವನು;
ಆದುದರಿಂದ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
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2
ಗೂಢಚಾರರು ಮತು್ತ ಾ ಾಬಳು

1 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ “ನೀವು ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿರಿ”
ಎಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಾ ಾಬಳೆಂಬ
ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಜನರು ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಅರಸನಿಗೆ “ಇಗೋ, ಈ ಾತಿ್ರ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕಡೆಯವರು ನಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. 3 ಆಗ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನು ಾ ಾಬಳಿಗೆ “ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸು;
ಅವರು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ ಕೇಳಲು ಬಂದವರಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯರು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ ನಿಜ; ಅವರು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 5 ಊರ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ
ಹೊರಟುಹೋದರು. ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಬೇಗನೆ
ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟರಿ; ನಿಮಗೆ ಸಿ ಾ್ಕರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 6ಆದರೆ
ಅವಳು ಆ ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಿ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸೆಣಬಿನ ಹೊರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದಳು. 7 ಅರಸನ
ಆಳುಗಳು ದರ್ನಿನ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ ಹೊಳೆ ಾಟುವ
ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಹುಡುಕಿದರು. ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವವರು ಹೋದ
ಕೂಡಲೇ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು.

8ಆ ಗೂಢಚಾರರು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವ ದಲೇ ಆಕೆಯು ಾಳಿಗೆ
ಹತಿ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ 9 “ಯೆಹೋವನು
ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು.
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ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಮ ಾಭಯವುಂಟಾಗಿದೆ; ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಂಗೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. 10 ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಹೊರಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನೂ್ನ, ನೀವು ದರ್ನಿನ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗ್ ಎಂಬ ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಕೇಳಿ 11 ನಮ್ಮ ಎದೆ ಒಡೆದು
ಹೋಯಿತು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸುವ ಧೈಯರ್ವು ಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು
ನನಗೆ ನಂಬತಕ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಾನು ನಿಮಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಾ ಾ್ದನ ನೀಡಬೇಕು.
13 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯನೂ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನೂ್ನ
ಅವರಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಶ ಾಡದೆ ಉಳಿಸುವು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು. 14 ಆಗ ಆ ಗೂಢಚಾರರು
“ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹೊಣೆ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ; ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಾವು ಕೊಟ್ಟ ಾತಿನಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ದಯೆಯಿಂದಲೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು”
ಅಂದರು. 15ಅವಳ ಮನೆಯುಊರಗೋಡೆಯಮೇಲಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
16 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವವರಿಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಓಡಿ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ, ತರು ಾಯ ಅವರು
ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದಳು.
17 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆಕೆಗೆ “ ಾವು ಹೇಳುವ ಾತಿನಂತೆ
ನೀನು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸಿದ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಾವು
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ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ; 18 ಾವು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಇಳಿಸಿದ ಕಿಟಿಕಿಗೆ *ಈ ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಬಂಧುಬಳಗದವರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
19 ಅವರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಮನೆಬಿಟು್ಟ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಾರಣರು; ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಾ ಾದರೂ ಕೈ ಾಡಿ ಾ್ದದರೆ
ಆ ರ ಾ್ತಪ ಾಧವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸಿದ
ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಾವು ಹೊಣೆ ಾರರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವಳು “ನಿಮ್ಮ ಾತಿನಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು; ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಂಪು
ಾರವನು್ನ ಕಿಟಿಕಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದಳು.
22 ಗೂಢಚಾರರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಸೇರಿ

ಬೆನ್ನಟು್ಟವವರು ಹಿಂದಿರುಗುವ ತನಕ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಾಲ ಅಲೆ್ಲೕ
ತಂಗಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಟು್ಟವವರು ಅವರನು್ನ ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಹುಡುಕಿ
ಾಣದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 23 ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು,
ಹೊಳೆ ಾಟಿ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
“ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ; ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ
ನಡುಗು ಾ್ತ ಕಂಗೆಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

3
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿದು್ದ

* 2:18 2:18 ಈ ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ ಬಹುಶಃ ಗೂಢಚಾರರು
ಕೊಟಿ್ಟರುವಂಥ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಅವಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥ ಾಗಿರಬಹುದು.
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1ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಎದ್ದನು; ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಟಿ್ಟೕಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದರ್ನಿಗೆ ಬಂದು
ಅದನು್ನ ಾಟುವ ದಲು ಅಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಮೂರು
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಜ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾಳೆಯದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ
ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ 3 “ ಾಜಕ ಾದ ಲೇವಿಯರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ.
4 ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಮಂಜೂಷಕೂ್ಕ ಸು ಾರು *ಎರಡು ಾವಿರ
ಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕು; ಹತಿ್ತರ ಹೋಗ ಾರದು. ಹೀಗೆ

ನೀವು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಾಗರ್ವು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು;
ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದರು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು

ಜನರಿಗೆ “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಯೆಹೋವನು ಾಳೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರಿಗೆ “ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂ ಾಗಿ ನಡೆದು
ಹೊಳೆ ಾಟಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಲು ಅವರು ಆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನರಮುಂ ಾಗಿ ಹೋದರು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ ಾನು ಈ ದಿನ
ನಿನ್ನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಘನಪಡಿಸುವೆನು; ಾನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವೆನೆಂದು

ಅವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. 8 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ,
10 “ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೆಂದು
* 3:4 3:4 ಸು ಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್.
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ಆತನು ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ,ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ,ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರನು್ನ, ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
11 ಹೇಗೆಂದರೆ ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗಿ ದರ್ನಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿಯವುದು. 12 ಆಗ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಸವರ್ಲೋಕದ
ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊರುವ ಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ದರ್ನ್ ನದಿಯ
ನೀರಲಿ್ಲ ಇಡುತ್ತಲೇ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಮುಂದೆ
ಾಗದೆ,ಅಲೆ್ಲೕ ಾಶಿ ಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದು”ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
14 ಜನರು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ

ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಇದ್ದರು. 15 ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ದರ್ನಿಗೆ
ಬಂದು, ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನು್ನ ಇಡುತ್ತಲೇ ಸುಗಿ್ಗೕ
ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ನೀರು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 16 ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನೀರು
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಚಾರೆ ಾನಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಆ ಾಮ್ ಊರಿನ
ತನಕ ಾಶಿ ಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಕೆಳಗಿನ ನೀರು ಅ ಾ ಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ಲವಣಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ಜನರು ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೊಳೆ ಾಟಿದರು. 17 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋದರು. ಈ ಪ್ರ ಾರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ತಲುಪಿದರು.

4
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ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ

1 ಜನರೆಲ್ಲರು ದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ 2 “ನೀನು ಜನರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು 3 ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ

ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈಚೇ ದಡಕೆ್ಕ ತಂದು ನೀವು ಈ
ಾತಿ್ರ ತಂಗುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸು ಎಂದನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬನಂತೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ
5 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂ ಾಗಿ
ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ

ಸರಿ ಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೆಗಲ
ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 6 ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಗುರು ಾಗಿರುವವು. ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ‘ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ
7 ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು
ದರ್ನ್ ನದಿ ಾಟು ಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ದರ್ನಿನ

ನೀರು ನಿಂತುಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿರಿ. ದರ್ನಿನ ನೀರು
ನಿಂತು ಹೋಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಾ ಗ ಾಗಿರುವವು” ಅಂದನು. 8 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಕುಲಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಅನು ಾರ ಾಗಿ ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಾವುಇಳುಕೊಳು್ಳವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದುಅಲಿ್ಲಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
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ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇವೆ. 10 ೕಶೆಯು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. 11 ಜನರು
ಬೇಗನೆ ಹೊಳೆ ಾಟಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಆಚೆ ದಡ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ
ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹೊಳೆ ಾಟಿ

ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 12 ರೂಬೇನ್ಯರೂ, ಾದ್ಯರೂ,
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಗೋತ್ರದವರೂ ೕಶೆಯು ತಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ದ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂ ಾಗಿ
ಹೊರಟು ಹೊಳೆ ಾಟಿದರು. 13 ಸು ಾರು ನಲವತು್ತ ಾವಿರ
ಭಟರು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬೈಲಿಗೆ ಬಂದರು: 14 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಘನಪಡಿಸಿದನು.
ಅವರು ೕಶೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೋ ಾಗೆಯೇ
ಯೆಹೋಶುವನು ಭಯ ಮತು್ತ ೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
15-16 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
“ಆ ಾ ಾಸನಗಳಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರಿಗೆ ದರ್ನಿನ
ಹೊಳೆಯಿಂದಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು” ಎಂದನು. 17ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾಜಕರಿಗೆ ದರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಾಜಕರು ದರ್ನಿನಿಂದಮೇಲೆ ಬಂದು
ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಲುಗಳನಿ್ನಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ದಲಿನಂತೆ
ಬಂದು, ದರ್ನ್ ನದಿಯು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯಿತು.

19 ಜನರು ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ ಬಂದು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪೂವರ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ

ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ತಂಗಿದರು. 20ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ದರ್ನಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ

ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 21ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ, “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ
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ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಾ್ದರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ 22 ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಒಣನೆಲ ಾಗಿದ್ದ ಈ
ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ ಬಂದ್ದದರ ಗುರುತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 23 ನಿಮ್ಮ

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಬತಿ್ತಸಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ಾಟಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆಯೇ
ಈ ದರ್ನನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಟಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 24 ಇದರಿಂದ
ಭೂನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಪ ಾಕ್ರಮವುಳ್ಳದೆ್ದಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವವ ಾಗಿರುವರು” ಎಂದನು.

5
ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಾಡ ಾದ ಸುನ್ನತಿ ಸಂ ಾ್ಕರ
ಾಗೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದು್ದ
1 ದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು

ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರ ಾಜರು,
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ದರ್ನಿನ ಹೊಳೆಯನು್ನ
ಬತಿ್ತಸಿ, ಅವರನು್ನ ಾಟಿಸಿದನೆಂಬ ಾತೆರ್ ಕೇಳಲು ಅವರ
ಎದೆ ಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಅವರು
ಬಲಗುಂದಿ ಹೋದರು.

2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ನೀನು
ಕಲಿ್ಲನ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಲು 3 ಯೆಹೋಶುವನು ಕಲಿ್ಲನ
ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು *ಸುನ್ನತಿ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು. 4 ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಾರಣವೇನಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧವೀರರೆಲ್ಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನಂತರ

* 5:3 5:3 ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಗಿಬಿ ಾತ್ ಾರಲೋತ್.
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ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸತು್ತ ಹೋದರು. 5 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಾ್ಲ
ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿತು್ತ. ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 6ಐಗುಪ್ತದಿಂದಬಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಟರೆಲ್ಲರು ಸಂ ಾರ ಾಗುವ ತನಕ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ ಅರಣ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಅಲೆಯುತಿ್ತರಬೇ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಾನು ಆ ಜನರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ † ಾಲೂ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಆಣೆಯಿಟ್ಟನು. 7 ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು.
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರು. 8 ಸುನ್ನತಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ
ಜನರು ಾಸಿ ಾಗುವತನಕತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲಯೇಇದ್ದರು.
9ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ ಾನು ಐಗುಪರ ನಿಂದೆಯನು್ನ
ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿ ಾರಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ‡ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.

10 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ತಂಗಿ ಾ್ದಗ ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಬೈಲಿನಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 11 ಮರುದಿನದಿಂದ ಆ
ದೇಶದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ತೊಡಗಿದರು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದೇ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ ತಿಂದರು. 12 ಆ ದೇಶದ
ಹುಟು್ಟವಳಿಯನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಮನ್ನವು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಆ ವಷರ್ವೆಲ್ಲ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನವನೆ್ನೕ
ಅನುಭವಿಸಿದರು.
† 5:6 5:6 ವಿ ೕ 3:8. ‡ 5:9 5:9 ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಎಂದರೆಉರುಳಿ ಹೋಗುವುದು.
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ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದು್ದ
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಒಮೆ್ಮ

ತನ್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು §ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ “ನೀನು ನಮ್ಮವನೋ
ಅಥ ಾ ಶತು್ರ ಪಕ್ಷದವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 14 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
“ ಾನು ಅಂಥವನಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ; ಈಗಲೇ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗ ನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ “ಒಡೆ ಾ, ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾದ
ನನಗೆ ಏನು ಆ ಾಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಅನ್ನಲು 15 ಯೆಹೋವನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯು “ನಿನ್ನ ಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು, ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.

6
ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪತನ

1 ಯೆರಿಕೋವಿನವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಭದ್ರ ಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. ಾರೂ ಒಳಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ನೋಡು, ಾನು ಯೆರಿಕೋವನೂ್ನ ಅದರ
ಅರಸನನೂ್ನ ಾಗೂ ಯುದ್ಧವೀರರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ.
3ನಿನ್ನ ಭಟರೆಲ್ಲ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಾರಿಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸುತ್ತಲಿ. 4ಏಳುಮಂದಿ ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನ ನೀವು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಸುತ್ತಬೇಕು; ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಊದಬೇಕು. 5ಅವರು ದೀಘರ್ ಾಗಿಊದುವ ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿಯು
ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ. ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ
§ 5:13 5:13 ಆದಿ 18:2; ವಿ ೕ 23:20,23.
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ಗೋಡೆಯು ಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನೆಟ್ಟಗೆ
ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಜಕರನು್ನ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಿ. ಏಳು ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿ”
ಎಂದನು. 7ಮತು್ತ ಅವನು ಜನರಿಗೆ “ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸುತಿ್ತರಿ. ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಯೆಹೋಶುವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಏಳು ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಊದು ಾ್ತ,ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರು.
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಅವರ ಹಿಂದೆ
ಹೋಯಿತು. 9ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದವರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತದ್ದ
ಾಜಕರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. ಹಿಂಬದಿಯ ದಂಡು ಮಂಜೂಷದ

ಹಿಂದಿತು್ತ. ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನಊದುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
10ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ “ನೀವುಈಗಆಭರ್ಟಿಸ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ
ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ ಒಂದು ಾ ಾದರೂ
ಹೊರಡದಿರಲಿ. ಆಭರ್ಟಿಸಿರೆಂದು ಾನು ಹೇಳುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 11 ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಒಂದು ಾರಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರದ ಣೆ ಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾತಿ್ರ ಕಳೆದರು.

12ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಎದ್ದನು. ಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಹೊರಟರು. 13ಏಳು
ಮಂದಿ ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದು ಾ್ತ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರು ಅವರ
ಮುಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂಬದಿಯ ದಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ
ಹಿಂದಿತು್ತ. ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಹೀಗೆ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
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ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 15 ಆರು ದಿನ ಈ ಪ್ರ ಾರ ಾಡಿದರು. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುತ್ತಲೇ ಎದು್ದ ಅದೇ
ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಸುತಿ್ತದರು. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಅದನು್ನ ಏಳು ಾರಿ ಸುತಿ್ತದರು. 16 ಏಳನೆಯ ಾರಿ

ಸುತು್ತ ಾಗ ಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಲು ಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರಿಗೆ, “ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 17 ಇದೂ ಇದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾದವುಗಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ವೇಶೆ್ಯ ಾದ ಾ ಾಬಳೂ
ಅವಳ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿಯಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಅವಳು ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳ ಾ್ಲ.

18 ನೀ ಾದರೋ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾಳೆಯವು ಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗಿ
ಾಶ ಾದೀತು. 19 ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರವೂ, ಾಮ್ರ ಕಬಿ್ಬಣಗಳ
ಾತೆ್ರಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ
ಸೇರತಕ್ಕವುಗಳು” ಎಂದನು. 20 ಕೂಡಲೆ ಜನರ ಆಭರ್ಟವೂ
ಕೊಂಬುಗಳಧ ್ವನಿಯೂಉಂಟಾದವು. ಜನರು ಕೊಂಬಿನಧ ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು ಾನೇ
ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ
ಹೋದನು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಶ ಾಯಿತು. 21 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಹುಡುಗರನೂ್ನ, ಮುದುಕರನೂ್ನ, ದನ,
ಕುರಿ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

22 ಯೆಹೋಶುವನು ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು
ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ “ನೀವು ಆ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದಂತೆ ಅವಳನೂ್ನ ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು 23 ಆ ೌವನಸ್ಥರು
ಹೋಗಿ ಾ ಾಬಳನೂ್ನ ಅವಳ ತಂದೆ ಾಯಿಯನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ,
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ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ, ಅವಳ ಗೋತ್ರದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ತಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರು. 24 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರವನೂ್ನ, ಾಮ್ರ ಕಬಿ್ಬಣಗಳ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 25 ವೇಶೆ್ಯ ಾದ
ಾ ಾಬಳು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಅವಳನೂ್ನ, ಅವಳ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ,
ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಅವಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.

26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ

“ಈ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಾಕುವ
ಮನುಷ ್ಯನು

ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರಲಿ.
ಅಂಥವನು ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕು ಾಗ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ
ಮಗನನೂ್ನ
ಾಗಿಲುಗಳನಿ್ನಡು ಾಗ ಕಿರಿಯಮಗನನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನ

ಕೀತಿರ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.

7
ಆ ಾನನ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗುಂಟಾದ

ಅಪಜಯವೂಅವನಿ ಾದ ಶಿ ಯೂ
1 ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರದವನೂ,

ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬದವನೂ, ಕಮೀರ್ಯ ಮಗನೂ ಆದ
ಆ ಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
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ಕದು್ದಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು.
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವುಅವರಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

2ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕರೆದು “ನೀವು ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ
ಬೇತೇಲಿನಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಬೇ ಾವೆನಿನ ಸಮೀಪದಲೂ್ಲ ಇರುವ ‘ಆಯಿ’
ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವರನು್ನ ಯೆರಿಕೋವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೋಗಿ
ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ, 3 ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ;
ಎರಡು ಅಥ ಾ ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಹೋದರೆ ಾಕು.
ಅವರೇ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಸುಮ್ಮನೆ ದಣಿಸುವುದೇತಕೆ? ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅದರಂತೆ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಯಿ ಊರಿನವರ
ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. 5 ಆಯಿ ಊರಿನವರು
ಅವರನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಿನಿಂದ *ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಇಳಿನೆಲದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಸು ಾರು ಮೂವ ಾ್ತರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಧೈಯರ್
ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭೂದಿಯನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು “ಅ ್ಯೕ,
ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ದರ್ನ್
ಹೊಳೆ ಾಟಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಅ ೕರಿಯರ ಕೈಗೊಪಿ್ಪಸಿ ಾಶ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ಾ? ಾವು ಇಷೆ್ಟೕ ಾಕೆಂದು ದರ್ನ್

ನದಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆ ಾ್ನಗಿತು್ತ. 8 ಕತರ್ನೇ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ. 9 ಾನು

* 7:5 7:5 ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಶೆ ಾ್ರಯಿಮ್.
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ಏನು ಾನೇ ಹೇಳಲಿ? ಾ ಾನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ನಿ ಾಸಿಗಳೂ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಹ ಾ್ತದ
ಹೆಸರನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಾಡುವಿ?” ಎಂದನು. 10 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ “ಏಳು, ನೀನು
ಈ ಪ್ರ ಾರ ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದರುವುದೇಕೆ? 11 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಾಪಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ
ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ತಮ್ಮ ಾ ಾನುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ
ವಂಚಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 12 ಆದುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಶತು್ರಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ ಸರಿ. ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವ ತನಕ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13ನೀನೆದು್ದ
ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ, ಾಳೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಪಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ
ವಸು್ತವಿದೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವ ತನಕ ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲ ಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
14 ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವು ಕುಲ ಕುಲ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಾವ ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೋ ಆ ಕುಲವು
ಗೋತ್ರ ಗೋತ್ರ ಾಗಿ, ಾವ ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೋ ಆ
ಗೋತ್ರವು ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಾವ
ಕುಟುಂಬನು್ನ ಸೂಚಿಸು ಾ್ತನೋ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 15 ಾವನು ಮೀಸ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೆಂದು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡು ಾ್ತನೋ ಅವನುಯೆಹೋವನ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಯರ್
ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಸಿ್ತ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಸುಡಲ್ಪಡಬೇಕು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂಬುದೇ.

16 ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳನು್ನ
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ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ಬರ ಾಡಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
17ಅದರಗೋತ್ರಗಳನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಜೆರಹನಗೋತ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು.
ಅ ಗೋತ್ರದ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬವು
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 18ಆಕುಟುಂಬದಪುರುಷರನು್ನ ಕರೆ ಾಗಯೆಹೂದ
ಕುಲದವನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರದವನೂ ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬದವನೂ
ಕಮೀರ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಆ ಾನನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. 19 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾನನಿಗೆ “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ †ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸು.
ನೀನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಾವುದನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ”
ಅಂದನು. 20-21 ಆ ಾನನು, “ ಾನು ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿ್ದದು ನಿಜ. ಾನು ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಶಿ ಾರ್ ದೇಶದ ಒಂದು

ಉತ್ತಮ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ರೂ ಾಯಿ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಐವತು್ತ ರೂ ಾಯಿ ತೂಕದ ಬಂ ಾರದ ಗಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಕಂಡು ಅದನು್ನ ೕಹಿಸಿ ಆಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಗು ಾರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೂತಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಬೆಳಿ್ಳಯು
ಅಂಗಿಯ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದನು. 22 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಹುಡುಕ ಾಗಿ ಆ
ನಿಲುವಂಗಿಯು ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಹೂತಿಡ ಾಗಿತು್ತ. ಬೆಳಿ್ಳಯು ಅದರ
ಕೆಳಗೆ ಇತು್ತ. 23 ಆಳುಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಗು ಾರದೊಳಗಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯೆಹೋಶುವನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. 24 ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ, ಜೆರಹನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಿ್ಳ,
ನಿಲುವಂಗಿ, ಬಂ ಾರದ ಗಟಿ್ಟ, ಅವನ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ದನ ಕರು, ಕತೆ್ತ, ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗು ಾರದ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದು ಆಕೋರಿನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಒಯ್ದರು. 25 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು

† 7:19 7:19ಅರಿಕೆ ಾಡು.
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ಆ ಾನನಿಗೆ “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಈ
ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಅವನಿಗಿದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 26 ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಾಶಿಯು ನಿ ಾರ್ಣ ಾಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನ ತಣ್ಣ ಾಯಿತು. ಈ ಸಂಗತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ‡ಆಕೋರಿನ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.

8
ಆಯಿಪಟ್ಟಣದ ಾ್ವಧೀನ

1 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಅಂಜಬೇಡ,
ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ; ಎದು್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ನೋಡು, ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ
ಅರಸ, ಪ್ರಜೆ, ನಗರ, ಸೀಮೆ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
2ಯೆರಿಕೋವಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿಗೂ
ಅದರಅರಸನಿಗೂ ಾಡು. ಆದರೆಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಊರಿನ
ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
3ಅಂತೆಯೇಯೆಹೋಶುವನು ಎದು್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆಯಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಮೂವತು್ತ ಾವಿರಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ
ಆರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 4 “ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕಿ
ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಹುದೂರ ಾಗಿರಬೇಡಿರಿ; ಎಲ್ಲರೂ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. 5 ಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆವು. ಅವರು ದಲಿನಂತೆ
ನ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಾವು ಓಡಿ ಹೋಗುವೆವು.
6 ಇವರು ದಲಿನಂತೆ ನಮಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು
‡ 7:26 7:26 ತೊಂದರೆಯ ತಗು್ಗ.
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ತಿಳಿದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು; ಾವು ಓಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವೆವು. 7 ಾವೂ ಅವರೂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೂರ ಾದ ಕೂಡಲೇ
ನೀವು ಹೊಂಚಿ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು. 8 ನೀವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿದ
ಕೂಡಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯಿರಿ. ಇದೇ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅವರು
ಹೊಂಚು ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿಗೂ
ನಡುವೆ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು.

10 ಅವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಅವರಮುಂ ಾಗಿಆಯಿಗೆಹೊರಟನು. 11ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅದರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೂ ಆಯಿಗೂ
ನಡುವೆ ಒಂದು ತಗು್ಗ ಇತು್ತ. 12 ಯೆಹೋಶುವನು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ
ಐದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿಗೂ
ನಡುವೆಇರುವಪಟ್ಟಣದಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಇರಿಸಿದನು. 13ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದನು. 14 ಆಯಿ
ಎಂಬ ಊರಿನ ಅರಸನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ತ್ವರೆ ಾಗಿ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. ಅವನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ
ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ಾಣುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
15ಯೆಹೋಶುವನೂಅವನಸಂಗಡಇದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಾವು
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ಸೋತವರೋ ಎಂಬಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು.
16ಆಯಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವರು ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ದೂರ ಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು. 17 ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಊರ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಬಿಟು್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೊರಟರು. 18 ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಈಟಿಯನು್ನ ಆಯಿ ಎಂಬ
ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು; ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎನ್ನಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ಚಾಚಿದನು. 19 ಅವನು ಈಟಿಯನು್ನ
ಚಾಚಿದ ಕೂಡಲೆ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಎದು್ದ ಓಡಿಬಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಕೂಡಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ
ಹಚಿ್ಚದರು. 20ಆಯಿಎಂಬಊರಿನಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಗೆಯು ಆ ಾಶದೆತ್ತರಕೆ ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಾವ ಾಗರ್ದಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಇದ್ದರು. ಅರಣ್ಯದ

ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹಿಂದಟು್ಟವವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿದರು. 21 ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಪಟ್ಟಣವು
ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾದದ್ದನೂ್ನ, ಹೊಗೆಯು
ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಆಯಿ ಊರಿನ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 22 ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗದವರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರು ಆ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಾವನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23 ಆಯಿ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನನು್ನ ಾತ್ರ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು ಯೆಹೋಶುವನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 24 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಅರಣ್ಯದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರನು್ನ
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ಅಲೆ್ಲೕ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 25 ಆ ದಿನ ಆಯಿ ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ಗಂಡಸರ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹನೆ್ನರಡು
ಾವಿರ ಮಂದಿ. 26 ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಹತ ಾಗುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಈಟಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಚಿದ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
27ಯೆಹೋವನುಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಪಶು ಾ್ರಣಿ ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 28ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಂತೆ
ಾಳುದಿಬ್ಬವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ
ಉಳಿದಿದೆ. 29 ಆಯಿ ಊರಿನ ಅರಸನನು್ನ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ
ಮರಕೆ್ಕ ನೇತು ಾಕಿಸಿ ಸೂಯರ್ನು ಅಸ್ತಮಿಸು ಾಗಯೆಹೋಶುವನು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅದನು್ನ ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡ ಾಶಿಯನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನ
ವರೆಗೂ ಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೂ್ದ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಾ ಾಯಣ ಾಡಿದೂ್ದ
30 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ

ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾಗೂ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ
ಯೆಹೋಶುವನುಇ ಾ್ರಯೇಲಿನದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಏ ಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಒಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಉಳಿಯುಮುಟ್ಟದ
ಹುಟು್ಟಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು 31 ಜನರು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಲು್ಲಗಳಮೇಲೆಜನರೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ
ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಬರೆದನು. 33 ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು, ಅಂದರೆ
ಹಿರಿಯರು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪರದೇಶದವರೂ



ಯೆಹೋಶುವನು 8:34 xxv ಯೆಹೋಶುವನು 9:4

ಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರೂ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ
ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹೊತ್ತ ಲೇವಿಯ ಾದ ಾಜಕರ ಎದು ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಅಧರ್ಜನರೂ,
ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಅಧರ್ ಜನರೂ, ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ನುಡಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಿಂತರು. 34 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಎ ಾ್ಲ ಅಶೀ ಾರ್ದದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಾಗೂ
ಾಪ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಆ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಓದಿದನು.

35 ೕಶೆಯು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ,
ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ, ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಸವರ್ಸಮೂಹದ
ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.

9
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ಉಳಿದದೂ್ದ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಾಸ ಾದದೂ್ದ
1 ದರ್ನ್ ನದಿಯ *ಆಚೆಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ

ಪ್ರದೇಶ, ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ, ಲೆಬನೋನಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ
ಮ ಾ ಾಗರದ ತೀರಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯ,
ಹಿತಿ್ತಯ, ಾ ಾನ್, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ
ಾಜರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು ಾಗೂ 2 ಒಂದೇ
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು.

3 ಯೆರಿಕೋವಿನವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರನೂ್ನ
ಯೆಹೋಶುವನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸುದಿ್ದಯು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು 4 ಅವರು ಒಂದು ಉ ಾಯವನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿ
* 9:1 9:1 ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ.
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ತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಪೆ ಾಕಿದ ಾ್ರ ಾರಸದ
ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಹೇರಿದರು, 5 ಹರಿದುಹೋಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ
ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಹಳೆಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡರು.
ಒಣರೊಟಿ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಬುತಿ್ತ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.
6 ಾವು ಾಯ ಾರಿಗಳೆಂದು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವನಿಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ “ ಾವು
ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ನೀವುನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿ ಕೊಂಡರು. 7ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು

ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ ಅವರಿಗೆ “ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳೇ
ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
8 ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಾಸರು” ಎಂದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ “ನೀವು ಾರು? ಎಲಿ್ಲಯವರು?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 9 ಅವರು “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾಮ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹುದೂರ
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೂ ದೇಶನಿ ಾಸಿಗಳೂ
ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 10ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನ್,ಅಷ್ಟರೋತಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಅರಸ ಾದ ಓಗ್ ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕೇಳಿ ಾ್ದರೆ. 11 ‘ನೀವು ಪ್ರ ಾಣಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬುತಿ್ತೕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು “ ಾವು ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕರು”, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 12 ಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಮನೆಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರ ಾಣಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ರೊಟಿ್ಟ
ಬಿಸಿ ಾಗಿತು್ತ. ಈಗ ಒಣಗಿ ಚೂರುಚೂ ಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. 13 ಾವು
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ಾ್ರ ಾರಸ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಹೊಸ ಾಗಿದ್ದವು;
ಈಗ ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳು ಾಗೂ ಕೆರಗಳು
ದೀಘರ್ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ಸವೆದುಹೋಗಿವೆ’ ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
14 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಬುತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರೊಡನೆ “ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಾ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಾಂತಿ
ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸಭೆಯ ಾಯಕರೂ ಾಗೆಯೇ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಜನರ ಪ್ರ ಾನರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.

16 ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ನೆರೆಯವರೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಾಸಿಸುವವರೆಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಕೆಫೀ ಾ, ಬೇರೋತ್,
ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಆಗ ಆ
ಊರುಗಳು ಆ ಜನರದೆ್ದೕ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 18 ಸಭೆಯ
ಾಯಕರು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಗೊಣ ಾಡಿದರು. 19ಆಗ ಾಯಕರೆಲ್ಲರು ಸಭೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
“ ಾವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮುಟ್ಟ ಾಗದು. 20 ಾವು
ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರದಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಬೇಕು. ಾವು ಹೀಗೆ ಾಡೋಣ,
ಅವರನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ 21 ಅವರು
ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸೀಳುವವರೂ ನೀರು ಹೊರುವವರೂ
ಆಗಿರಲಿ”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಾಯಕರ ಾತಿನಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.
22 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ “ನೀವು ನಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹು ದೂರದವರೆಂದು ಹೇಳಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? 23 ಇದರಿಂದ ನೀವು ಾಪಗ್ರಸ್ತರು!
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ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟಗೆ ಹೊಡೆಯುವವರೂ ನೀರುತರುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು”
ಎಂದನು. 24 ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಗೆ ‘ ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ
ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡು ಾಗ ನೀವು ಇದರ ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು’ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಾ್ರಣ
ತೆಗೆಯುವಿರೆಂದು ಹೆದರಿ ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆವು. 25 ಇಗೋ, ಈಗ
ಾವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ; ನಿನಗೆ ಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು,
ಾ್ಯಯ ಾದುದು್ದ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ನಮಗೆ ಾಡು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 26 ಯೆಹೋಶುವನು ಾನು ದಲು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಕೈಯಿಂದ ಹತ ಾಗದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 27 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟ ಾಗುವ ಆತನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿಯುವವರ ಾ್ನಗಿ ಾಗೂ ನೀರು
ಹೊರುವವರ ಾ್ನಗಿಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರುಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಅದೇ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಂದಿಗಿ ಾ್ದರೆ.

10
ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ

ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ನಗರವನು್ನ, ಅದರ ಅರಸನನು್ನ

ಹಿಡಿದು ಯೆರಿಕೋವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ಹೇಗೆ
ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 2 ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೂ,
ಒಂದು ಾಜ ಾನಿಯಷು್ಟ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೂ ಆಗಿರುವ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಅವರ
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ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸ ಾದ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಬಹಳ ಾಗಿ
ಭಯಪಟ್ಟನು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ ಾದ
ಹೋ ಾಮ್, ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ ಾದ ಪಿ ಾಮ್, ಾಕೀಷಿನ
ಅರಸ ಾದ ಾಫೀಯ, ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ ಾದ ದೆಬೀರ್
ಇವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 “ನೀವು ಬಂದು
ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ, ಾವು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡಲೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಂಗಡಲೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
5 ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಯಮೂರ್ತ್, ಾಕೀಷ್,
ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಅ ೕರಿಯ
ಾಜರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದರು. ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 6 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. “ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡದೆ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಸ ಾಯ ಾಡಿ
ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ
ಎ ಾ್ಲ ಅ ೕರಿಯ ಾಜರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿರಿ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಎ ಾ್ಲ ಭಟರ
ಮತು್ತ ಯುದ್ಧವೀರರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ “ಹೆದರಬೇಡ,
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು 9 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಬಿಟು್ಟ
ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ತಟ್ಟನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. 10 ಆ
ಅ ೕರಿಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಹತಿ್ತರ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಜೇಕ, ಮಕೆ್ಕೕದ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 11 ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ
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ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ್ಲ ಓಡು ಾ್ತ ಅಜೇಕವನು್ನ
ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಿಂದ
ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು. ಈ ಾರಣದಿಂದ
ಅನೇಕರು ಸತ್ತರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದಸಂ ಾರ ಾದವರಿಗಿಂತ
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾದವರೇ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಾಗಿದ್ದರು.

12 ಯೆಹೋವನು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿ ಾಪನೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.

“ಸೂಯರ್ನೇ, ನೀನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲ;
ಚಂದ್ರನೇ, ನೀನು ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಕಣಿವೆಯಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲ”
ಎಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

13ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಾಗೆಯೇ ನಿಂತರು.

ಈ ಾತು ಾ ಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲವೆ?
ಹೀಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಲು ಆತುರ ಪಡದೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು

ದಿನಪೂತಿರ್ ಆ ಾಶದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತನು.
14ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರ ಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟ

ದಿನವು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಮುಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 15ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
16ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಕೕದದ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ

ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 17 ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಆ ಐದು
ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಮಕೆ್ಕೕದದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 18ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರಿಗೆ “ಆ ಗವಿಯ ಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರಳಿಸಿ
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಾವಲು ಾರರನು್ನ ಇಡಿರಿ. ನೀ ಾದರೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
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ಹತ ಾಡು ಾ್ತ ಹೋಗಿರಿ. 19 ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ?” ಎಂದನು. 20 ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು
ಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ

ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 21 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ ಮಕೆ್ಕೕದದಲಿ್ಲ
ಇಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬಂದರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನೂ ಾತ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
22ಅನಂತರಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ “ಗವಿಯ ಾಯನು್ನ ತೆರೆದು
ಆಐದುಮಂದಿಅರಸರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆತನಿ್ನರಿ”ಎಂದನು. 23ಅವರು
ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಯಮೂರ್ತ್, ಾಕೀಷ್,
ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಗವಿಯಿಂದ
ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 24ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ
ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಸೈ ಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ “ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಈ
ಅರಸರ ಕೊರಳಿನ ಮೇಲೆ ಾದಗಳನಿ್ನಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವರ ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಮೇಲೆ ಾಲಿಟ್ಟರು.
25 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ “ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ. ನಿ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವ
ಎ ಾ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26ಅನಂತರ ಆ ಅರಸರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ ಐದು ಮರಗಳಿಗೆ
ನೇತು ಾಕಿಸಿದನು. ಅವರ ಶವಗಳು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ
ಅಲೆ್ಲೕ ತೂ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 27 ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಜನರು
ಯೆಹೋಶುವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಮರಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗವಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಾಕಿ ಅದರ ಾಯಿಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರಳಿಸಿದರು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುತ್ತವೆ.
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ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ದ ಣ ಾಗವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಶ ಾದದು್ದ
28 ಅದೇ ದಿನ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಕೆ್ಕೕದವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿ

ಕೊಂಡನು. ಅ ಊರಿನ ಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ಾಡಿದಂತೆ ಈಅರಸನಿಗೂ ಾಡಿದನು.
29ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಮಕೆ್ಕೕದದಿಂದ ಲಿಬ್ನಕೆ ್ಕ

ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 30 ಯೆಹೋವನು
ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈವಶ ಾಡಿದನು.
ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನಿ ಾದ ಗತಿಯೇ
ಇವರ ಅರಸನಿಗೂ ಆಯಿತು.

31 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ
ಾಕೀಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.

32 ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಅವರು ಅದನು್ನ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಜನರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಲಿಬ್ನದವರಿ ಾದ
ಗತಿಯೇ ಇವರಿಗೂ ಆಯಿತು.

33 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಕೀಷಿನವರ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸ ಾದ ಹೋ ಾಮನನೂ್ನ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸದೆಬಡಿದನು. ಒಬ್ಬನೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನಿಗೆ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 35 ಅವರು ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಾಕೀಷಿನವರಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

36 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಎಗೊ್ಲೕನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ
37 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಾಜಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
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ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಎಗೊ್ಲೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ
ಇಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿದರು.
38 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ

ದೆಬೀರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
39 ಅದನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರ
ಾಜಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಲಿಬ್ನಕೂ್ಕ ಅದರ
ಅರಸನಿಗೂ ಆದ ಗತಿಯೇ ದೆಬೀರಿಗೂ ಅದರಅರಸನಿಗೂ ಆಯಿತು.

40 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ ಪ್ರದೇಶ,
ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ, ಇಳುಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶ
ಇವುಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ಾಜಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ಜೀವವಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
41 ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಾಜಾ ಊರಿನ ವರೆಗೂ ಗೋಷೆನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

42 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪರ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾಜರನೂ್ನ
ಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 43 ತರು ಾಯ
ಯೆಹೋಶುವನು ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ
ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

11
ಾ ಾನ್ ದೇಶದಉತ್ತರ ಾಗವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಶ ಾದದು್ದ

1 ಾಚೋರಿನ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ
ೕ ಾಬನೆಂಬ ಾದೋನಿನ ಅರಸನು ಶಿ ್ರೕನಿನ ಅರಸನನು್ನ

ಅ ಾಫಿನ ಅರಸನನು್ನ,ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ, 2 ಕಿನೆ್ನರೋತ್
ಸಮುದ್ರದ ದ ಣದಲಿ್ಲನ ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶ, ಇಳುಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರದೇಶ,
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ದೋರ್ ಊರಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ,
ಇವುಗಳ ಅರಸರನೂ್ನ ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಲಿ್ಲರುವ 3 ಾ ಾನ್ಯರು,
ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಹೆ ೕರ್ನಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ ಮಿಚಾ್ಪ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿವಿ್ವಯರು ಇವರನೂ್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಅವರು
ಒಡನೆ ಬಹು ರ ಾಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಸವರ್ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ
ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. 5 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿ ಮೇರೋಮ್ ಜ ಾಶಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
“ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಾಳೆ ಇದೇ
ವೇಳೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವರು. ನೀನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ
ಹಿಂ ಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು”
ಅಂದನು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು ಮಿಚೆ್ಪಯ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಭಟರೊಡನೆ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ,ಮೇರೋಮ್ಜ ಾಶಯದಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶತು್ರಗಳ
ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನೆ ಬಿದ್ದನು. 8ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇವರು ಅವರನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಚೀದೋನ್ ಾಗೂ
ಮಿಸೆ್ರ ೕತ್ಮಯಿಮ್ ಎಂಬಊರುಗಳವರೆಗೂಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಮಿಚೆ್ಪಯ ಬೈಲಿನವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೊಡೆದರು.
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
9 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅವರ
ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂ ಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

10 ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಾಚೋರನನೂ್ನ
ಅವರ ಅರಸನನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಾಚೋರೆಂಬುವುದು ಪೂವರ್ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಎ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲು
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿತು್ತ. 11 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
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ಸಂಹರಿಸಿ ಾಚೋರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದು
ಜೀವಿ ಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 12 ನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು
ಉಳಿದ ಅರಸರನೂ್ನ ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಆ ಯಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 13ಯೆಹೋಶುವನು ಸುಟ್ಟ ಾಚೋರ್
ಒಂದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ದಿನೆ್ನಯ ಮೇಲಿನ ಬೇರೆ ಾವ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಲಿಲ್ಲ. 14 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿದರು.
ಉಸಿರಿರುವ ಒಂದನೂ್ನ ಅವರು ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ದೇವರು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅದರಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು, ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ

ಒಂದನೂ್ನ ಮೀರಲಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧ ಫಲವು

16 ಈ ಪ್ರ ಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯ
ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶ, ತ ಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಸೀಮೆಯಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಇಳಿಜಾರಿನ
ಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಾ್ವಧೀನ ಾದವು.
17 ಅವನು ಸೇಯೀರಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾಕ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಹೆ ೕರ್ನಿನ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಲೆಬನೋನಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ್ಗದ್
ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಇರುವ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಅರಸರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 18 ಯೆಹೋಶುವನು ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಅರಸರೊಡನೆ ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
19 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ಹಿವಿ್ವಯರು ಹೊರತು ಾವ
ಪಟ್ಟಣದವರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಯಿತು.
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20 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವ ಾಗೆಯೆಹೋವನು
ಾನೇ ಆ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಿದನು.
21 ಅದೇ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಲೆ ಾಡುಗ ಾದ

ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ದೆಬೀರ್, ಅ ಾಬ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅ ಾಕ್ಯರನು್ನ (ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು) ಾಶ ಾಡಿ
ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದನು. 22 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಾರೊಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾಜಾ,
ಗತೂರು, ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಕೆಲವರು
ಉಳಿದಿದ್ದರು. 23 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮು ಾಂತರ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಸೆರೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲ ಾಗಗಳಿಗನುಗುಣ ಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿ ಾಗಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಯುದ್ಧವು ನಿಂತು
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸ ಾ ಾನವುಂಟಾಯಿತು.

12
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆ ದಲುಗೊಂಡು ಹೆ ೕರ್ನ್
ಪವರ್ತದವರೆಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ
ಪೂವರ್ ಾಗವನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರಸರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ದಲನೆಯವನು
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾಗಿದ್ದವನು ಸೀಹೋನ್.
ಇವನು ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್
ಪಟ್ಟಣವು ಮತು್ತ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವುಗಳು
ದಲುಗೊಂಡು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವ ಯಬೊ್ಬೕಕ್
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ಹೊಳೆಯವರೆಗಿರುವ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಾ್ರಂತ್ಯವು 3 ಾಗೂ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಕಿನೆ್ನರೋತ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ

ಲವಣಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅ ಾಬ್ ಸಮುದ್ರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಬೇತಯೆಷಿ ೕತಿನವರೆಗೂ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ
ಬುಡದವರೆಗೂ ಇರುವ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶವು ಇವೇ ಅವನ ಾಜ್ಯ:
4 ಅಷ್ಟರೋತ್ ಾಗೂ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥರು ಾ ಾನಿನ ಅರಸನೂ ಆದ ಓಗನು
ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯವನು. 5 ಇವನ ಾಜ್ಯ ಹೆ ೕರ್ನ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಸೀಮೆ, ಸ ಾ್ಕ ಪಟ್ಟಣವು, ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ
ಾಕತೀಯರ ಮೇರೆವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಾ ಾನಿನ ಸೀಮೆ, ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ

ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಅಧರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ವರೆಗಿದಿ್ದತು್ತ. 6 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ

ಅವರ ಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ, ಾದ್ಯರಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ ಗೋತ್ರದವರಿಗೂ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಲೆಬನೋನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾ್ಗದಿನಿಂದ ಸೇಯೀರಿನ
ಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾಕ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, 8 ಇಳುಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಣಿವೆ
ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆಗಳು, ಅರಣ್ಯದ ದ ಣ
ಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಹಿತಿ್ತಯ, ಅ ೕರಿಯ, ಾ ಾನ,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ ಅರಸರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ,
ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಆಸಿ್ತ ಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಅರಸರ ಪಟಿ್ಟಯು ಹೇಗೆಂದರೆ,

9ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನು - 1
ಬೇತೇಲ್ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಯಿಎಂಬಊರಿನ ಅರಸನು -
1

10ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನು - 1
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ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸನು - 1
11ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸನು - 1

ಾಕೀಷಿನ ಅರಸನು - 1
12ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸನು - 1

ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸನು - 1
13ದೆಬೀರಿನ ಅರಸನು - 1

ಗೆದೆರಿನ ಅರಸನು - 1
14ಹೊಮರ್ದ ಅರಸನು - 1

ಅ ಾದಿನ ಅರಸನು - 1
15ಲಿಬ್ನದ ಅರಸನು - 1

ಅದು ಾ್ಲಮಿನ ಅರಸನು - 1
16ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸನು - 1

ಬೇತೇಲಿನ ಅರಸನು - 1
17ತಪೂ್ಪಹದ ಅರಸನು - 1

ಹೇಫೆರಿನ ಅರಸನು - 1
18ಅಫೇಕದ ಅರಸನು - 1

ಲ ಾ್ಷರೋನಿನ ಅರಸನು - 1
19 ಾದೋನಿನ ಅರಸನು - 1

ಾಚೋರಿನ ಅರಸನು - 1
20ಶಿ ್ರೕನೆ್ಮರೋನಿನ ಅರಸನು - 1

ಅ ಾಫಿನ ಅರಸನು - 1
21 ಾನಕದ ಅರಸನು - 1

ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ಅರಸನು - 1
22 ಕೆದೆಷಿನ ಅರಸನು - 1

ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆ್ನ ಾಮದ ಅರಸನು - 1
23ದೋರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ದೋರಿನ ಅರಸನು - 1

ಗಿ ಾ್ಗಲಿನ ಅರಸನು - 1
24ತಿಚರ್ದ ಅರಸನು - 1

ಒಟು್ಟ 31ಮಂದಿಅರಸರು.

13
ಾ್ವಧೀನ ಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಭೂಮಿ
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1ಯೆಹೋಶುವನು ದಿನತುಂಬಿದಮುದುಕ ಾಗಲುಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈಗ ಮುದುಕ ಾದಿ, ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ
ದೇಶಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಇವೆ. 2 ಅವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಐಗುಪ್ತದ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಶೀಹೋರ್ ಹಳ್ಳ ದಲುಗೊಂಡು
ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಉತ್ತರ ಮೇರೆ ಾದ ಎಕೊ್ರೕನಿನವರೆಗಿರುವ

3 ಾಜಾ, ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಗತೂರು, ಎಕೊ್ರೕನ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳ
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾ್ರಂತ್ಯ; ಗೆಷೂಯರ್ರ ಸೀಮೆಯು,

4 ದ ಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವಿ್ವೕಯರ ದೇಶ ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಮೆ ಾ ಾ ದಲುಗೊಂಡು ಅ ೕರಿಯರ ಮೇರೆ ಾದ
ಅಫೇಕದವರೆಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ ದೇಶವು 5 ಗೆ ಾಲ್ಯರ ಸೀಮೆ,
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾ್ಗದಿನಿಂದ ಾ ಾತಿನ
ಾರಿಯ ವರೆಗಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶ; 6 ಒಟಾ್ಟರೆ
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಮಿಸೆ್ರ ೕತ್ಮಯಿಮಿನವರೆಗೂ, ಚೀದೋನ್ಯರ
ಎ ಾ್ಲ ಪವರ್ತ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು. ಾನೇ ಈ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಮು್ಮಖದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನೀ ಾದರೂ
ಾನು ದಲೇ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡು ಾಗ ಇವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ 7 ಒಂಭತು್ತ
ಕುಲಗಳಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ ಾಲು ಾಡಿ
ಕೊಡು” ಎಂದನು.

ದರ್ನಿನ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಭಜನೆ
8 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ, ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೆ ಾಗೂ
ಾದ್ಯರಿಗೆ ೕಶೆಯಿಂದ ದರ್ನಿನ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವತು್ತ
ದೊರಕಿತು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: 9 ಅನೋರ್ನಿನ ಕಣಿವೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದೇ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣ, ಇವು ದಲುಗೊಂಡು ದೀಬೋನಿನವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇದೆಬದ ತಪ್ಪಲ ಸೀಮೆ; 10 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ



ಯೆಹೋಶುವನು 13:11 xl ಯೆಹೋಶುವನು 13:21

ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆಯ ಈಚೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು;
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆ 11 ಗೆಷೂರ ◌್ಯರ ಮತು್ತ ಾಕತೀಯರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶ, 12ಅಷ್ಟರೋತ್ ಎದೆ್ರ ೖ
ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥ ಾದ ಓಗನ
ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾ ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಾ ಾನಿನ
ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳೂ. ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಗೆದು್ದ ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 13 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಗೆಷೂರ ◌್ಯರನೂ್ನ,
ಾಕತೀಯರನೂ್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಷೂರ ◌್ಯರೂ ಾಕತೀಯರೂ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರು ಾ್ತರೆ. 14 ಲೇವಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾತ್ರ
ಾವ ಾಲು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು * ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆತನ ಯಜ್ಞಶೇಷವೇ
ಅವರ ಾ್ವಸ ಾಗಿತು್ತ.

15 ೕಶೆಯು ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: 16 ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ; 17 ಮೇದೆಬದ ತಪ್ಪಲ
ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣ, ಅಲೆ್ಲೕ ಎತ್ತರ ಾದ
ಬೈಲಿನಲಿ್ಲರುವ ದೀಬೋನ್, ಾ ೕತ್ ಾಳ್ ಬೇ ಾ್ಬಳೆ್ಮ ೕನ್,
18 ಯಹಚಾ ಕೆದೇ ೕತ್, ಮೇಫಾಯತ್, 19 ಕಿ ಾರ್ತಯಿಮ್
ಸಿ ಾ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಉಪ ಾ್ರಮಗಳು, ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಚೆರೆತ್ ಶಹರ್, 20 ಬೇತ್ ಪೆಗೋರ್, ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಪಿ ಾ್ಗದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆ, ಬೇತ್ ಯೆಷಿ ೕತ್
ಪಟ್ಟಣ, 21 ಒಟಾ್ಟರೆ ಮೀಶೋರೆಂಬ ಎತ್ತರ ಾದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನಿನ ಸಮಸ್ತ ಾಜ್ಯಗಳು. ೕಶೆಯು ಆ
* 13:14 13:14ಅಥ ಾ ಅವರಿಗೆ.
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ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸೀಹೋನನೂ್ನ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್, ಚೂರ್,
ಹೂರ್, ರೆ ಾ ಎಂಬ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಪ್ರಭುಗ ಾಗಿರುವ ಅವನ
ಸರ ಾರರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 22 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಬೆ ೕರನಮಗನೂ ಶಕುನ ನೋಡುವವ ಾಗಿದ್ದ
ಬಿ ಾಮನೂ ಇದ್ದನು. 23 ದರ್ನ್ ನದಿಯು, ರೂಬೇನ್ಯರ
ಪಡುವಣ ಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ. ರೂಬೇನ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಾ್ರಮನಗರಗಳು ಇವುಗಳೇ.

24 ೕಶೆಯು ಾದ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: 25 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನಿನ ಾಜ್ಯದಉಳಿದ ಾಗ ಾಗಿರುವಯಗೆ್ಜೕರ್, ದ ಾದ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ರ ಾ್ಬ ಊರಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಅರೋಯೇರ್ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಅಧರ್ ಾಜ್ಯ, 26 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಾಮತ್ ಮಿಚೆ್ಪ, ಬೆಟೋನೀಮ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ
ದೆಬೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವ ಸೀಮೆ, 27 ದರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ ಾ ಾಮ್; ಬೇತ್ ನಿ ಾ್ರ, ಸುಕೊ್ಕೕತ್,
ಚಾ ೕನ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನ
ಮೂಲೆಯ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದರ್ನಿನ ಪೂವರ್
ಪ್ರದೇಶಗಳು. 28ಈಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಮನಗರಗಳು ಾದ್ಕುಲದಸ್ವ ಾ್ತದವು.

29ಮಹನಯಿಮಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಗೂ ದಲು ಾ ಾನಿನ
ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ಓಗನ ಾಜ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ,
30 ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಾಯೀರನ ಾ್ರಮಗಳೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅರವತು್ತ ಊರುಗಳು

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. 31 ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಾಗವು ಓಗನ
ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿದ್ದ, ಾ ಾನಿನ ಅಷ್ಟರೋತ್ ಾಗೂ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೀರನ ಗೋತ್ರದ ಅಧರ್
ಜನರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವು.
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32 ೕಶೆಯು ದರ್ನಿನಆಚೆಯೆರಿಕೋವಿನಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಇವುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ

ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಆದರೆ ಲೇವಿಯ ಕುಲಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಾವ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಆತನೇ ಅವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದನು.

14
ದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಉಳಿದ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟದು್ದ
1 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎಲಿ ಾಜರನೂ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವನೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂ
2ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ದರ್ನಿನ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಾ ಾನ ದೇಶವನು್ನ ಚೀಟು ಾಕಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟನು 3ಉಳಿದ ಎರಡುವರೆ
ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯೇ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಾತ್ರ ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 4 ೕಸೇಫನ
ಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು
ಕುಲಗ ಾಗಿ ಅವರು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರ ಾ್ಲ; ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಾಗೂ ಅವರ ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಲಿ್ಲನ ಕೆಲವು
ಹುಲು್ಲ ಾವಲುಗಳನೂ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ

ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಾಲೇಬನ ಸ್ವತು್ತ

6 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯನೂ ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗನೂ ಆದ ಾಲೇಬನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ “ಯೆಹೋವನು
ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ದೇವರ
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ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.
7ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ನನಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 8 ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ಜನರನು್ನ ಎದೆಗುಂದಿಸಿದರು. ಾ ಾದರೋ
ನನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಂಬಿ
ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಆತನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. 9 ೕಶೆಯು ಆ ದಿನ
ನನಗೆ ‘ನೀನುಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಂ ಾನದವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಹೇಳಿದನು. 10ಯೆಹೋವನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ

ಹೇಳಿದಂದಿನಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ವಷರ್ಗಳು ಸೇರಿ ನಲ್ವತೆದು ವಷರ್ಗಳು ಾಟಿದವು. ಯೆಹೋವನು
ಾನು ನುಡಿದಂತೆಯೇಈ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ಈಗ ಾನು ಎಂಭತೆದು ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ೕಶೆಯು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾಗ ನನಗೆಷು್ಟ ಬಲವಿತೊ್ತೕ ಈಗಲೂ ಅಷೆ್ಟೕ
ಬಲವಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ವಿಶೇಷ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ದಲಿನಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಬಲವಿದೆ.
12 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನದಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಈ
ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಇದರಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು
(ಅ ಾಕ್ಯರು) ಇರು ಾ್ತರೆ ಎಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡದೂ,
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಳ್ಳವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಎಂದೂ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುವನೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 13 ಆಗ

ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
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14 ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯ ಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನು ಾಲೇಬ್ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕತು.
ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ಅದರ ಹಿಂದಿನ
ಹೆಸರು “ಕಿಯರ್ತ್ಅಬರ್”ಎಂಬು ಾಗಿತು್ತ. “ಅಬರ್”ಎಂಬುವವನು
ಉನ್ನತ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ (ಅ ಾಕ್ಯರಲಿ್ಲ) ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧವು
ನಿಂತು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನಉಂಟಾಯಿತು.

15
ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಸ್ವತು್ತ

1 ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯೂ, ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವ
ಾ ಾನ ದೇಶದ ದ ಣ ಾಗವು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಸಿಕಿ್ಕತು. 2 ಅದರ ದ ಣದ ಮೇರೆಯು *ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ
ತೆಂಕಣ ಕೊನೆಯಿಂದ 3ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ದ ಣ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಚಿನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದ ದ ಣ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೆಚೊ್ರೕನಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಏರು ಾ್ತ ಅ ಾ್ದರಿಗೂ ಹೋಗಿ

ಕಕರ್ದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಅಚೊ್ಮೕನಿನ ಮೇಲೆ, 4 ಐಗುಪ್ತದ
ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸಮುದ್ರತೀರವನು್ನ ಸೇರುವುದು. ಇದು ಅದರ
ತೆಂಕಣ ಮೇರೆ. 5 ದರ್ನ್ ನದಿಯ ಮುಖ ಾ್ವರದಿಂದ ಲವಣ
ಸಮುದ್ರವೆ ಾ್ಲ, ಅದರ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ದರ್ನ್ ನದಿಯು ಲವಣ ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ 6 ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲ ಬೇತ್ ಆ ಾಬದ ಉತ್ತರ
ಾ್ರಂತ್ಯ ರೂಬೇನನ ಮಗ ಾದ ಬೋಹನನ ಬಂಡೆ, 7 ಆಕೋರಿನ
ಕಣಿವೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೆಬೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳದ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಅದುಮೀಮಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಾರಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ಏನ್ ಷೆಮೆಷ್

* 15:2 15:2ಮರಣ ಸಮುದ್ರ.
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ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬುಗೆ್ಗ ಏನ್ ರೋಗೆಲ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 8 ಬೆನ್
ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಯೆಬೂಸಿಯರಬೆಟ್ಟದ ದ ಣ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯ
ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 9 ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಯಿಂದಮುಂದೆನೆ ್ತೕಹಬುಗೆ್ಗ,ಎ ್ರೕನ್ಬೆಟ್ಟದಪಟ್ಟಣಗಳು
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾ ಾ ಎಂಬ
ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 10 ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕೆ ಾಲೋನ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಬೇತ್

ಷೆಮೆಷಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೂ ಬಂದು 11 ಮುಂದೆ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗುಡ್ಡಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ಶಿಕೆ್ಕರೋನಿಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾ ಾ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಬೆ್ನೕಲಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 12ಮ ಾ ಾಗರದ ತೀರವೇ ಪಶಿ್ಚಮ
ಮೇರೆಯು. ಯೆಹೂ ಾ ಗೋತ್ರಗಳ ದೇಶದ ಸುತ್ತಣ ಮೇರೆಗಳು
ಇವೇ.

ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಡ ಾದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯೆಫುನೆ್ನಯ

ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಅ ಾಕನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬರ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಾಗಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರೕನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 14 ಾಲೇಬನು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್, ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬ
ಅ ಾಕನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
15 ಆನಂತರ ಅವನು ಹೊರಟು ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ
ದೆಬೀರಿನ ನಿ ಾಸಿಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. 16 ಅವನು
“ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ
ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 17 ಕೆನಜನ
ಮಗನೂ ಾಲೇಬನ ತಮ್ಮನೂ ಆದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅದನು್ನ
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ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಾಲೇಬನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆ
ಸೇರಿ ಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಗಂಡನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಾನು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದಳು
ಾಲೇಬನು, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು

19ಆಕೆಯು “ನನಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ ದ ಣ ದೇಶದ
ಬೆಂ ಾಡಿಗೆ (ಬರಡು ಭೂಮಿ) ಕೊಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ? ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದಳು. ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮೇಲಣ
ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ದೊರೆತ ನಗರಗಳು ಾಗು ಾ್ರಮಗಳು
20 ಯೆಹೂದದ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ ವಿವರ:

21 ಎದೋಮ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇರೆ ಾಗಿರುವ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಕಬೆ್ಜೕಲ್, ಏದೆರ್, ಾಗೂರ್, 22 ಕೀ ಾ, ದೀ ೕನ್, ಅ ಾದ್,
23 ಕೆದೆಷ್, ಾಚೋರ್, ಇ ಾ್ನನ್, 24 ಜೀಫ್, ಟೆಲೆಮ್,
ಬೆ ಾಲೋತ್, 25 ಾಚೋರ್ ಹದ ಾ್ತ, ಾಚೋರ್ ಎಂಬ
ಕಿ ೕರ್ತ್, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಾಚೋರ್, 26 ಅ ಾಮ್, ಶೆಮ,
ೕ ಾ ಾ, 27 ಹಚರ್ ಗ ಾ್ದ, ಹೆಷೊ್ಮೕನ್, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್, 28 ಹಚರ್

ಷೂ ಾಲ್, ಬೇಷೆರ್ಬ, ಬಿ ್ಯೕ ಾ್ಯ, 29 ಾ ಾ, ಇಯಿ್ಯೕಮ್, ಎಚೆಮ್,
30 ಎಲೊ್ಟೕಲದ್, ಕೆಸೀಲ್, ಹೊ ಾರ್, 31 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮದ್ಮ ಾ್ನ,
ಸನ್ಸ ಾ್ನ, 32 ಲೆ ಾ ೕತ್, ಶಿಲಿ್ಹೕಮ್, ಅಯಿನ್, ರಿ ್ಮೕನ್ ಎಂಬ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು,
33 ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್, ಚೊ ಾರ್, ಅ ಾ್ನ
34 ಜನೋಹ, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, 35 ತಪೂ್ಪಹ, ಏ ಾಮ್, ಯಮೂರ್ತ್,
36ಅದು ಾ್ಲಮ್,ಸೋಕೋ,ಅಜೇ ಾ, ಾರಯಿಮ್,ಅದೀತಯಿಮ್,
ಗೆದೇ ಾ, ಗೆದೆರೋತಯಿಮ್ ಎಂಬ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು. 37ಚೆ ಾನ್, ಹ ಾ ಾ, ಮಿಗ್ದ ಾ್ಗದ್,
38 ದಿ ಾನ್, ಮಿಚೆ್ಪ, ಕೆ್ತೕಲ್, 39 ಾಕೀಷ್, ಬೊಚ್ಕತ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್,
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40 ಕಬೊ್ಬೕನ್, ಲ ಾ್ಮಸ್, ಕಿತಿ್ಲೕಷ್, ಗೆದೇರೋತ್, ಬೇತ್ ಾಗೋನ್,
ಾ ಾ, 41 ಮಕೆ್ಕೕ ಾ, ಎಂಬ ಹದಿ ಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಅವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳು. 42 ಲಿ ಾ್ನ, ಎತೆರ್, ಆ ಾನ್, 43 ಇ ಾ್ತಹ, 44 ಅ ಾ್ನ,
ನೆಚೀಬ್, ಕೆಯೀ ಾ, ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಾರೇ ಾ, ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು. 45 ಎಕೊ್ರೕನ್
ಸಂ ಾ್ಥನವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು. 46ಎಕೊ್ರೕನಿನಿಂದ
ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಾ್ರಮಗಳು;
47 ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಸಂ ಾ್ಥನ ಮತು್ತ ಅದರ ಾ್ರಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು;
ಾಜಾ ಸಂ ಾ್ಥನ ಾಗೂ ಐಗುಪ್ತ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಮ ಾ ಾಗರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಮ, ಪಟ್ಟಣಗಳು.
48 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಮೀರ್, ಯತಿ್ತೕರ್,
ಸೋಕೋ, 49ದ ಾ್ನ, ದೆಬೀರ್, ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ ಸ ಾ್ನ, 50ಅ ಾಬ್,
ಎಷೆ್ಟ ೕ, ಅನೀಮ್, 51 ಗೋಷೆನ್, ಹೋಲೋನ್, ಗಿಲೋ ಎಂಬ
ಹನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು.
52 ಅರಬ್, ದೂ ಾ, ಎ ಾನ್, 53 ಾನೂಮ್, ಬೇತ್ ತಪೂ್ಪಹ,
ಅಫೇ ಾ, 54 ಹು ಾ್ಟ, ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ ಅಬರ್, ಚೀ ೕರ್
ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು.
55 ಾ ೕನ್, 56 ಕಮೆರ್ಲ್, ಜೀಫ್, ಯುಟಾ್ಟ, 57 ಇಜೆ್ರೕಲ್,
ಗೆ್ದ ಾಮ್, ಜನೋಹ, ಕಯಿನ್, ಗಿಬೆ ಾ, ತಿ ಾ್ನ ಎಂಬ

ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು. 58 ಹಲೂ್ಹಲ್,
ಬೇತ್ ಚೂರ್, ಗೆದೋರ್, 59 ಾ ಾತ್, ಬೇತನೋತ್, ಎಲೆ್ಟಕೋನ್
ಎಂಬ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು.
60 ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಅನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿ ಾರ್ತ್ ಾಳ್, ರ ಾ್ಬ
ಎಂಬ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಾ್ರಮಗಳು.
61ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವಬೇತ್ಆ ಾ ಾ,ಮಿದಿ್ದೕನ್, ಸೆ ಾ ಾ, 62ನಿ ಾ್ಷನ್,
ಉಪಿ್ಪನ ಪಟ್ಟಣವು, ಏಂಗೆದೀ ಎಂಬ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳು. 63ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
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ಹೊರಡಿಸಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಂದ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು.
ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರೊಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

16
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್,ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಸ್ವತು್ತ

1 ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು:
ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ದರ್ನ್ ತೀರದಿಂದ ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ನದಿ, ಯೆರಿಕೋವಿಗೂ ಬೇತೇಲಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಅರಣ್ಯ ಾಗೂ 2 ಬೇತೇಲ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಲೂಜಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಕಿರ್ಯರ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಅಟಾರೋತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ 3 ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿದು
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಯಫೆ್ಲೕಟ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಕೆಳಗಿನ
ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಮೇಲೆ ಗೆಜೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 4 ಇದು ೕಸೇಫನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಎಂಬ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಾ್ವಸ

5 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಗೋತ್ರಗಳ ದೇಶದ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು
ಅಟಾರೋತ ಾ್ದರಿನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ
ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
6 ಅದರ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಮಿಕೆ್ಮ ಾತ್ ಯಿಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಾನತ್ ಶೀಲೋ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 7ಅಲಿ್ಲಂದ
ಾನೋಹ ಊರಿನ ಪೂವರ್ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಅಟಾರೋತ್, ಾ ಾ

ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಯೆರಿಕೋ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದು
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 8 ಅದರ

ಮೇರೆಯು ತಪೂ್ಪಹದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಾ ಾ
ಹಳ್ಳವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತು್ತ ಇವುಗಳೇ.
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9 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ್ರಮಗಳು ದೊರಕಿದವು. 10 ಅವರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.

17
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಾ್ವಸ

1 ೕಸೇಫನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ ವಿವರ: ಮನಸೆ್ಸಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನೂ ಗಿ ಾ್ಯದನ
ತಂದೆಯೂಆಗಿರುವ ಾಕೀರನುಯುದ್ಧವೀರ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್, ಾ ಾನ್ ಎಂಬ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು.
2 ೕಸೇಫನಮಗ ಾಗಿರುವಮನಸೆ್ಸಯಉಳಿದಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ
ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹೇಲೆಕ್, ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್, ಶೆಕೆಮ್, ಹೇಫೆರ್,
ಶೆಮೀ ಾ ಎಂಬುವವರ ವಂಶದವರಿಗೆ ದರ್ನಿನ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ
ಸ್ವತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕತು. 3 ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಾಕೀರನ ಮರಿಮಗನೂ
ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮ್ಮಗನೂ ಹೇಫೆರನ ಮಗನೂ ಆದ ಚಲ್ಪ ಾದನಿಗೆ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹೊರತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮ ಾ್ಲ,
ನೋ ಾ, ಹೊ ಾ್ಲ, ಮಿ ಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳು. 4 ಇವರು ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ, ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವ, ಾಗೂ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ನಮಗೂ ಾಲುಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ
ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ತೆಗೆ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾ್ವಸ
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ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ದರ್ನಿನ *ಆಚೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ತೆಗೆ ಈಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಹತು್ತ ಾಲು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 6 ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯು ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು.

7 ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು ಆಶೇರ್ ಊರಿನಿಂದ
ಶೆಕೆಮಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಿಕೆ್ಮ ಾತಿನ ಮೇಲೆ ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ
ತಪೂ್ಪಹದ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 8 ತಪೂ್ಪಹ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರುವ
ಭೂಮಿಯುಮನಸೆ್ಸಯವರದು;ಆದರೆಅವರಮೇರೆಗೆಹೊಂದಿರುವ
ತಪೂ್ಪಹ ಪಟ್ಟಣವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರದು; 9 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರ
ಮೇರೆಯು ಇಳಿಯು ಾ್ತ ಾ ಾ ಹಳ್ಳದ ದ ಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೂ ಕೆಲವು
ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಮುಂದಿನ ಮೇರೆಯು
ಹಳ್ಳದ ಉತ್ತರ ತೀರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಿ †ಸಮುದ್ರದ
ದಡದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 10 ಆ ಹಳ್ಳದ ದ ಣ ತೀರವು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರದು;ಉತ್ತರ ತೀರವುಮನಸೆ್ಸಯವರದು. ಸಮುದ್ರವೇ
ಇವರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆಯು. ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ
ಾ್ರಂತ್ಯವೂಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರ ದೇಶವೂಇರುತ್ತದೆ.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್ ಎಂಬುವವರ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೇತಷೆ ಾನ್, ಇಬೆ್ಲ ಾಮ, ದೋರ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳೂ ದುಗರ್ತ್ರಯ ಾದ ಎಂದೋರ,
ಾ ಾಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಊರುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 12 ಆದರೆ ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲ ಾಯಿತು. 13 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸದೇ ಅವರನು್ನ ಾಸತ್ವಕೆ ್ಕ ಹಚಿ್ಚದರು.

* 17:5 17:5ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ. † 17:9 17:9ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್.
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ಹೆಚಿ್ಚನ ಭೂಮಿ ಾಗಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರ
ಕೋರಿಕೆ

14 ಆದರೆ ೕಸೇಫನ ಸಂ ಾನದವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಚೀಟು ಾಕಿ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಾವು ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ಹೇಳಲು

15 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾದ ನಿಮಗೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಾಲದಿದ್ದರೆ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ
ಮತು್ತ ರೆಫಾಯರ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಾಡು ಕಡಿದು
ಸ್ಥಳ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದನು. 16 ಅವರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವು ನಮಗೆ ಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇತಷೆ ಾನ್
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲೂ್ಲ ಾಗೂ
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲೂ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಾ ಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ
ರಥವುಳ್ಳವರು” ಎಂದರು 17 ಯೆಹೋಶುವನು ೕಸೇಫ ಾದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಮ ಾಜ ಾಂಗವೂಬಹು ಬಲವುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ. ನೀವು
ಒಂದು ಾಗಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿದೆ. 18 ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಾಡುಗಳಿದ್ದರೂ
ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ
ಬಯಲು ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮದೇ. ಾ ಾನ್ಯರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಕಬಿ್ಬಣದ
ರಥಗಳುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವುಅವರನು್ನ ಹೊರದೂಡುವಿರಿ”ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

18
ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿದು್ದ

1 ದೇಶವೆ ಾ್ಲ ತಮ್ಮ ವಶ ಾದ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಸಮೂಹದ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
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2 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಏಳು ಕುಲದವರಿಗೆ ಾಲು
ಸಿಕಿ್ಕರಲಿಲ್ಲ. 3 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ “ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ತಡ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?

4 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಜನರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ.
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ. 5 ತರು ಾಯ
ಅವರು ಏಳು ಾಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ದ ಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೂ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನ
ಕುಲದವರಿಗೂ ಸ್ವತು್ತ ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೇ ಇರಲಿ. 6 ಅವರು
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲದೇಶವನು್ನ ಏಳು ಾಲು ಾಡಿನನ್ನ ಬಳಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಾಕುವೆನು. 7 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಾಜಕ ಸೇವೆಯೇ
ಅವರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ. ಾದ್ ಾಗೂ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ ದರ್ನಿನಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕದೆ,” ಎಂದನು 8 ದೇಶದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡತಕ್ಕ ಜನರು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲು
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಪಟಿ್ಟ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಾನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9ಆ ಜನರು ಹೊರಟು ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅದರ ಾ್ರಮ ನಗರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದು ಏಳು
ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 10 ಯೆಹೋಶುವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ
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ಅವರ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸ್ವತು್ತ

11 ಚೀಟು ದಲು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ೕಸೇಫರ
ಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 12 ಅದರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು
ದರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ

ಮೇಲಿನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಬೇ ಾವೆನಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಈಗ
ಬೇತೇಲ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಲೂಜ್ ಊರಿರುವ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
14 ಅದರ ಮೇರೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೂಲೆ ಾಗಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಅದು ದ ಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕಿ ಾರ್ತ್ ಾಳ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಅವರ ಪಡುವಣ ಮೇರೆ. 15 ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು
ಪಡುವಣ ಮೂಲೆ ಾಗಿರುವ ಕಿ ಾರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ
16 ನೆ ್ತೕಹ ಬುಗೆ್ಗಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ
ಈಚೆಗೂ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯಉತ್ತರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದ
ಅಂಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ದ ಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಏನರೋಗೆಲಿಗೆ
ಬರುತ್ತದೆ. 17ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಇಳಿಯು ಾ್ತ
ಏನ್ ಷೆಮೆಷಿಗೂ, ಅದುಮೀಮಿನ ಾರಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗೆಲೀಲೋತಕೆ್ಕ ತಲುಪಿ ರೂಬೇನನಮಗ ಾದ ಬೋಹನನ ಬಂಡೆಯ
ತನಕ ಇಳಿದು, 18ಅ ಾಬದ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಅ ಾ ಾ ಎಂಬ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 19 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಮೇರೆಯು ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲ ಎಂಬ ಊರಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ
ಮೇಲೆ ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಬಡಗಣ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ನ್
ನದಿಯು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬಂದು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಇದೇ ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು. 20 ದರ್ನ್ ನದಿಯೇ
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ಅವರ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು. 21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳ
ಸ್ವತಿ್ತನ ಸುತ್ತಣ ಮೇರೆಯು ಇದೇ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ
ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ಯೆರಿಕೋ, ಬೇತ್ ಹೊ ಾ್ಲ,
ಏಮೆಕೆ್ಕಚಿ್ಚೕಚ್, 22 ಬೇತ್ ಅ ಾ ಾ, ಚೆ ಾರಯಿಮ್, ಬೇತೇಲ್,
23 ಅವಿ್ವೕಮ್, ಾ ಾ, ಒಫಾ್ರ, ಅ ್ಮೕನ್ಯ, 24 ಕೆಫೆರ್, ಒಫಿ್ನೕ,
ಗೆ ಾ ಎಂಬ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ್ರಮಗಳು; 25 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಾ ಾ, ಬೇರೋತ್, 26ಮಿಚೆ್ಪ, ಕೆಫೀ ಾ,
ೕಚಾ, 27 ರೆಕೆಮ್, ಇಪೇರ್ಲ್, ತರ ಾ, 28 ಚೇಲ, ಎಲೆಫ್,

ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇದ್ದಂಥ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಗಿಬೆಯತ್, ಕಿಯರ್ತ್
ಎಂಬಹದಿ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳುಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು
ಇವೇ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸ್ವತು್ತ ಇವೇ.

19
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದವರ ಾ್ವಸ

1ಚೀಟು ಎರಡನೆಯ ಾರಿ ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.
ಸಿಮೆ ೕನನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳ ಸ್ವತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ
ಸ್ವತಿ್ತನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಅವರ ಊರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
ಬೇಷೆರ್ಬ, ಶೆಬ, ೕ ಾ ಾ, 3 ಹಚರ್ ಷೂ ಾಲ್, ಾ ಾ,
ಎಚೆಮ್, 4 ಎಲೊ್ತೕಲದ್, ಬೆತೂಲ್, ಹೊ ಾರ್, 5 ಚಿಕ್ಲಗ್,
ಬೇತ್ ಮ ಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್ ಸೂ ಾ, 6 ಬೇತ್ ಲೆ ಾ ೕತ್,
ಾರೂಹೆನ್ ಎಂಬ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳು. 7ಅಯಿನ್, ರಿ ್ಮೕನ್, ಏತೆರ್, ಅ ಾನ್ ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು. 8 ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಣ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಮ ಎಂಬ ಾಲತ್ ಬೇರ್ ಎಂಬ ಊರಿನವರೆಗೂ
ಇದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಮಗಳೂಆಗಿವೆ.

ಾಲತ್ ಬೇರ್ ಎಂಬುದು ದ ಣ ಾಮ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಸಿಮೆ ೕನ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತು್ತ ಇವೇ.
9 ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರ ಈ ಸ್ವತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನ ಒಂದು ಾಗ ಾಗಿತು್ತ.
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ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಿಗೂ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಾಲು ಸಿಕಿ್ಕತು.

10 ಚೀಟು ಮೂರನೆಯ ಾರಿ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆ
ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು 11 ಾರೀದಿನಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಗರ್ ಾ, ದಬೆ್ಬಷೆತ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೆ್ನ ಾಮ್ ಊರಿನ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

12 ಅದೇ ಾರೀದಿನಿಂದ ಅದು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಿಸೊ್ಲೕತ್
ಾಬೋರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹತಿ್ತ ಾಬೆರತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಏರು ಾ್ತ ಾಫೀಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಮುಂದುವರೆದು ಗತ್ ಹೇಫೆರನು್ನ ಎತ್ ಾಚೀನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಾದು ನೇಯದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇರುವ ರಿ ್ಮೕನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

14 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹ ಾ್ನತೋನಿನ
ಮೇಲೆ ಇಪ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
15 ಕಟಾ್ಟತ್, ನಹ ಾಲ್, ಶಿ ್ರೕನ್, ಇದ ಾ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಇವೇ
ದ ಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾ್ರಮಗಳು.

16ಜೆಬುಲೂನಿನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದವು.
ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ಾ್ವಸ

17 ಚೀಟು ಾಲ್ಕನೆಯ ಾರಿ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.
ಅವರ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
18 ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಕೆಸುಲೊ್ಲೕತ್, ಶೂನೇಮ್, 19 ಹಫಾರಯಿಮ್,
ಶೀ ೕನ್, ಅ ಾಹರತ್, 20 ರಬಿ್ಬೕತ್, ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಎಬೆಜ್,
21 ರೆಮೆತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, ಏನ್ ಹ ಾ್ದ, ಬೇತ್ ಪಚೆ್ಚೕಚ್ ಇವುಗಳೇ.
22 ಾಬೋರ್, ಶಹಚೀ ಾ, ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳು
ಅದರ ಮೇರೆ ಳಗಿದ್ದವು. ಮೇರೆಯು ದರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಒಟಾ್ಟರೆ ಹದಿ ಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು, 23ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವು.
ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಾ್ವಸ
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24ಚೀಟು ಐದನೆಯ ಾರಿ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಊರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: - 25 ಹೆಲ್ಕತ್,
ಹಲೀ, ಬೆಟೆನ್, ಅ ಾಫ್, 26 ಅಲಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಅ ಾದ್, ಮಿ ಾಲ್
ಇವುಗಳೇ. ಇವರ ದೇಶದ ಮೇರೆಯು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಕಮೆರ್ಲ್
ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಶೀಹೋರ್ ಲಿಬ್ನತ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಕೂ್ಕ ಾಕಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ, 27 ಬೇತ್ ಾಗೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಇಪ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೂಲೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೇತೇಮೇಕ ನೆಗೀಯೇಲ್ ಇವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು 28 ಾಬೂಲ್, ಎಬೊ್ರೕನ್,
ರೆಹೋಬ್, ಹ ್ಮೕನ್, ಾ ಾ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀದೋನ್ ಎಂಬ
ಮ ಾನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 29 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಾಮ, ತೂರ್ ಕೋಟೆ, ಹೋ ಾ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕಿ್ಜೕಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 30ಉ ಾ್ಮ, ಅಫೇಕ್ ,
ರೆಹೋಬ್ ಇವೇ ದ ಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಾ್ರಮಗಳು. 31ಅಶೇರನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿವೆ.

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಾ್ವಸ
32 ಚೀಟು ಆರನೆಯ ಾರಿ ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಬಿದಿ್ದತು. ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತಿ್ತನ ಮೇರೆಯು
33 ಚಾನನಿ್ನೕಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೆಲೇಫಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ ಮರದಿಂದ
ಆ ಾಮಿನೆಕೆಬ್, ಯಬೆ್ನಯೇಲ್, ಇವುಗಳಮೇಲೆ ಲಕೂ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮು ಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 34 ಇದಲ್ಲದೆ

ಮೇರೆಯು ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅ ್ನತ್- ಾಬೋರಿನ ಮೇಲೆ
ಹುಕೊ್ಕೕಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ದ ಣದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ,
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಆಶೇರರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 35ಚಿದಿ್ದೕಮ್, ಚೇರ್,

ಹಮ್ಮತ್, ರಕ್ಕತ್, ಕಿನೆ್ನರೆತ್, 36 ಆ ಾ ಾ, ಾ ಾ, ಾಚೋರ್,
37 ಕೆದೆಷ್ ಎದೆ್ರ ೖ, ಏನ್ ಾಚೋರ್, 38 ಇರೋನ್, ಮಿಗ್ದಲೇಲ್,
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ಹೊರೇಮ್, ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್, ಬೆತ ಾತ್ ಇವೇ ದ ಾದ
ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳು, 39ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದೆ.
ಾನ್ ಕುಲದವರ ಾ್ವಸ

40ಚೀಟು ಏಳನೆಯ ಾರಿ ಾನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ ಊರುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:
41 ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್, ಈಷೆರ್ಮೆಷ್, 42 ಾಲಬಿ್ಬೕನ್,
ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಇ ಾ್ಲ, 43ಏಲೋನ್, ತಿ ಾ್ನ ಎಕೊ್ರೕನ್, 44ಎಲೆ್ತಕೇ,
ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, ಾಲತ್, 45ಯೆಹುದ್, ಬೆನೇಬೆರಕ್, ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್,
46 ಮೇಯಕೋರ್ನ್, ರಕೊ್ಕೕನ್ ಇವೇ. ಪ್ಪಕೆ ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ
ಪ್ರದೇಶವೂ ಇವರಿಗೇ ದೊರಕಿತು. 47 ಾನ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ
ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು ಲೆಷೆಮಿನವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಜಯಿಸಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷನ ಹೆಸ ಾದ ಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
48 ಾನ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಾ್ರಮ ಮತು್ತ
ನಗರಗಳು ಇವೇ.
ಯೆಹೋಶುವನ ಾ್ವಸ

49 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರ ಾರ ತ ್ಮಳಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ
ತಮ್ಮದರಲಿ್ಲ ಾಲು ಕೊಟ್ಟರು. 50ಅವನು ತನಗೋಸ ್ಕರಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆ ಅದನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನುಅದನು್ನ ಹೊಸ ಾಗಿಕಟಿ್ಟಕೊಂಡುಅದರಲೆ್ಲೕ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 51 ಾಜಕ ಾದ ಎಲಿ ಾಜರನೂ, ನೂನನ
ಮಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಸೇರಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ
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ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಚೀಟು ಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳು
ಇವೇ. ಹೀಗೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಾಯರ್ವುಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು.

20
ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕುರಿತು, 2 “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ‘ ಾನು ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ನರಹತ್ಯ ಾಡಿದವನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸದಂತೆ ಅವು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನಗ ಾಗಿರಲಿ.
4 ಅಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿ ಹೋದವನು ದಲು ಊರ
ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಅವನ ಾಸಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಲಿ 5 ಹತ ಾದವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು
ಕೊಂದವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನೆರೆಯವನನು್ನ
ಹಳೆಯ ದೆ್ವೕಷವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಕೊಂದನು. 6 ಒಂದು
ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಂಥವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು; ಮತು್ತ ಅವನು
ಆಗಿನ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.
7 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶ ಾದ
ಗಲಿ ಾಯ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ ಕೆದೆಷ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಶೆಕೆಮ್ ಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದರು. 8 ಇವುಗಳನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯೆರಿಕೋವಿನ
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ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಚೆರ್, ಾದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಾ ೕತ್, ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋ ಾನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

9 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಇವು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗ ಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದವು.
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಕೊಂದವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಹತ ಾದವನ
ಹತಿ್ತರದ ಬಂಧುವಿನಿಂದ ತಲೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಾನು
ಾ್ಯಯ ಸಭೆಯಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬಹು ಾಗಿದೆ.

21
ಲೇವಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು

1 ಲೇವಿ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರ, ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮ್ಮ ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಗೋ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೆ?” ಅನ್ನಲು 3 ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

4ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗಆರೋನನವಂಶದವ ಾದ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರೆತವು. 5 ಉಳಿದ ಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಾನ್ ಕುಲಗಳಿಂದಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದಲೂ
ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 6 ಪುನಃ ಚೀಟು ಾಕಿ ಾಗ
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂಬ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಮತು್ತ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಕುಲದಿಂದಲೂ
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ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 7ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಸಿಕಿ್ಕದವು 8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಚೀಟು ಾಕಿ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋ ಾಳಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

9 ಲೇವಿ ಕುಲದವರು ಕೆ ಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರದವರೂ ಆದ ಆರೋನನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದಲು ಚೀಟು ಬಿದಿ್ದತು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರಿಗೆಯೆಹೂದಸಿಮೆ ೕನ್ಕುಲಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ
ಹೇಳಿರುವಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 11ಇವುಗಳಲಿ್ಲಯೆಹೂದಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಕಿಯರ್ತಬರ್ವೂ
ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. (ಕಿ ಾರ್ತ ಅಬರ್ ಎಂದರೆ ಅ ಾಕನ ತಂದೆ ಾದ
ಅಬರ್ನ ಪಟ್ಟಣ) ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಉಪನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಆದರೆ ಇದರ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ಇದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

13ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ
ಎರಡು ಕುಲಗಳಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಆಶ್ರಯ ನಗರ ಾದ ಲಿ ಾ್ನ,
14ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟ ೕಹ, 15ಹೋಲೋನ್, ದೆಬೀರ್, 16ಅಯಿನ್,
ಯುಟಾ್ಟ, ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು 17 ಾಗೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಗೆಬ,
18 ಅ ಾತೋತ್, ಅಲೊ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ದೊರಕಿದವು. 19 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ
ವಂಶದವರ ಾಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಹದಿಮೂರು.

20 ಲೇವಿಯ ಾದ ಕೆ ಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
21ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಶೆಕೆಮ್ಎಂಬ ಆಶ್ರಯ
ನಗರ, 22 ಗೆಜೆರ್, ಕಿಬೆ್ಚ ೖಮ್ ಾಗೂ ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಎಂಬ
ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು, 23 ಾನ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, 24 ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್ ಎಂಬ
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ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು, 25 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಾ ಾಕ್, ಗತ್ ರಿ ್ಮೕನ್, ಎಂಬ ಎರಡು
ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟಿನಿಂದ ದೊರಕಿದವು.
26ಒಟಾ್ಟರೆಕೆ ಾತ್ಯರಿಗೆಸಿಕಿ್ಕದಂಥಗೋ ಾಳಸಹಿತ ಾದಪಟ್ಟಣಗಳು
ಹತು್ತ.

27 ಗೆಷೋರ್ನ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಧರ್ ಮನಸೆ್ಸಯವರ
ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವು: ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನಿಗೆ
ಆಶ್ರಯ ನಗರ ಾದ ಾ ಾನಿನ ಗೋ ಾನ್, ಬೆಯೆಷೆ್ಟ ಾ ಎಂಬ
ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು; 28 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್
ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಾಬೆರತ್, 29 ಯಮೂರ್ತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್,
ಎಂಬ ಾಲು ್ಕ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 30 ಆಶೇರ್
ಕುಲದಿಂದ ಮಿ ಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್, 31 ಹೆ ಾ್ಕತ್ ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ
ಾಲು ್ಕ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 32 ನಫಾ್ತಲಿ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ,
ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಗರ ಾದ ಗಲಿ ಾಯದ ಕೆದೆಷ್
ಹ ್ಮೕತ್ ದೋರ್, ಕ ಾರ್ನ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ
ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 33 ಗೇಷೊರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹದಿಮೂರು. 34 ಮಿಕ್ಕ
ಲೇವಿಯ ಾದ ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಜೆಬುಲೂನ್ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಕೆ್ನ ಾಮ್, 35 ಕ ಾರ್, ದಿ ಾ್ನ ಾಗೂ ನಹ ಾಲ್ ಎಂಬ

ಗೋ ಾಳಸಹಿತ ಾದ ಾಲು ್ಕಪಟ್ಟಣಗಳು. 36ರೂಬೇನ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಬೆಚೆರ್, ಯಹಚಾ, 37 ಕೆದೇ ೕತ್ ಾಗೂ ಮೇಫಾಗತ್ ಎಂಬ
ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 38 ಾದ್ಯರ ಸ್ವತಿ್ತನಿಂದ
ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನಿಗೆಆಶ್ರಯನಗರ ಾಗಿರುವಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾ ೕತ್,
ಮಹನಯಿಮ್, 39 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಎಂಬ ಗೋ ಾಳ
ಸಹಿತ ಾದ ಾಲು ್ಕಪಟ್ಟಣಗಳುದೊರಕಿದವು. 40ಮಿಕ್ಕಲೇವಿಯ ಾದ
ಮೆ ಾರೀ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಚೀಟಿಯಿಂದ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು. 41 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
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ದೊರಕಿದ ಗೋ ಾಳ ಸಹಿತ ಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಲವತೆ್ತಂಟು.
42 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಗೋ ಾಳಗಳಿದ್ದವು. ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದಿ್ದತು.

43 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು. 44ಯೆಹೋವನುಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಅವರೆದುರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 45 ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಾಡಿದ ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾ ಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿದವು.

22
ಮೂಡಣ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದದು್ದ

1 ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರನೂ್ನ ಾದ್ಯರನೂ್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, 2 “ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯ ಆ ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಈ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಧ ೕರ್ಪದೇಶದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಾಲಿಸಿರಿ;
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ಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ
ಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು, ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನೊಂದಿಗೆ

ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ,” ಎಂದು ಹೇಳಿ 6 ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
7 ೕಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ದರ್ನಿನ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಾಲುಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ 8 ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ “ನೀವು
ಬಹಳ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ದನಕುರಿ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರ, ಾಮ್ರ,
ಕಬಿ್ಬಣ, ವಸ್ತ ್ರ, ದ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ
ನಿ ಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಾಲು ಕೊಡಿರಿ”ಎಂದನು 9ಆಗ
ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಾದ್ಯರೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ೕಶೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸ್ವ ಾ್ತದ ಗಿ ಾ್ಯದ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದರು.

ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದವರು
ಾರಿಯಲಿ್ಲಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
10 ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಾದ್ಯರೂ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್

ಜನರೂ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದರ್ನಿನ ತೀರಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
11 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಜನರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ ದೇಶ ಾದ ಾ ಾನಿನ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ದರ್ನ್
ನದಿಯ ತೀರಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆಂಬ
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ವತರ್ ಾನವು ಮಿಕ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ತಿಳಿ ಾಗ, 12 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಅವರೊಡನೆಹೋ ಾಡಲುಸಿದ್ಧ ಾದರು.
13 ಅದಕೆ್ಕ ದಲು ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಾಗೂ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಎಲಿ ಾಜರನ
ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ 14 ಮತು್ತ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನ್ನ ತನ್ನ ಕುಲಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
15 ಇವರು ಗಿ ಾ್ಯದನಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರ, ಾದ್ಯರ ಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 16 “ಯೆಹೋವನ ಸವರ್
ಸಭೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇಂಥ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದಂ ಾಯಿತು; ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಂ ಾಯಿತು. 17 ಾವು *ಪೆಗೋರದಲಿ್ಲ
ಅಪ ಾಧಿಗ ಾದದು್ದ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ ೕ? ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಾ್ಯಧಿ ಬಂದರೂ ಾವು ಇನೂ್ನ ಅದರಿಂದ
ಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 18ಈಗ ನೀವು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಳಿ್ಳ
ಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಾಳೆಯೇಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಸವರ್ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯ ತೊಡಗುವುದು. 19 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು
ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿದರೆ ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರವಿರುವ
ಆತನ ಸ್ವಂತ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹೊರತುನಿಮಗೋಸ ್ಕರಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡುಯೆಹೋವನಿಗೂ
ನಮಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಡಿರಿ. 20 †ಜೆರಹನ
* 22:17 22:17ಅರಣ್ಯ 25:1-9; ಕೀತರ್ನೆ. 106:28 ನೋಡಿರಿ. † 22:20 22:20
ಯೆಹೋ. 7:1, 26.
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ಮಗ ಾದ ಆ ಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ದೊ್ರೕಹಿ ಾ ಾಗ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಸವರ್ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಅವನ ಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಅವನೊಡನೆ ಅನೇಕರು ಾಯಬೇ ಾಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆಗ ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಅಧರ್ ಜನರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು: 22 “ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇದಕೆ್ಕ ಾ ; ಆ ದೇ ಾಧಿದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಾವು
ದೊ್ರೕಹಿಗಳು, ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರು
ಆಗಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿ. 23 ಾವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಮುಖ ಾಗಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲಿ. 24 ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದೆ್ದೕವಷೆ್ಟೕ, ಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಾಲಿದೆ?’ 25 ರೂಬೇನ್ಯರೇ,
ಾದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ನಡುವೆ ಈ
ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಮೇರೆ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ನಿಮಗೆ ಾವ ಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೈವಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಾರೆಂದು
ಭಯಪಟೆ್ಟವು. 26 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ, ‘ಬನಿ್ನ, ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಅದು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ,’ 27 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ದ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನಮಗೂ ಹಕಿ್ಕದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
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ಇದು ನಮಗೂ, ನಿಮಗೂ, ನಮ್ಮ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನಕೂ್ಕ
ಾ ಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಅವರು ಮುಂದೆ ನಮ ಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ
ಸಂ ಾನದವರಿ ಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಾವು ಅವರಿಗೆ
‘ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾದರಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ:
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಇದನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ; ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆವು.
29 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಗು ಾರದ ಮುಂದಿರುವ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹೊರತು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ದ ಾದವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಬೇರೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿರದಂ ಾಗಲಿ. ಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗದಿರಲಿ”
ಎಂದರು.

30 ಾಜಕ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನೂ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ
ಕು ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು, ರೂಬೇನ್, ಾದ್,
ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲಗಳವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
31 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು
ರೂಬೇನ್, ಾದ್, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ “ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅಂಥ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಿ ಾಹಸ್ತದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು. 32 ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನು, ಪ್ರಭುಗಳು, ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ರೂಬೇನ್ಯರು, ಾದ್ಯರು ಇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರಿಗೆ ಈ ವತರ್ ಾನವನು್ನ
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ತಿಳಿಸಲು 33 ಅವರು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿ
ರೂಬೇನ್ ಾದ್ ಕುಲಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಾಳು ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 34 ರೂಬೇನ್ಯರೂ
ಾದ್ಯರೂ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯೇ
ಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ‡ಏದ್ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

23
ಯೆಹೋಶುವನ ಬೀ ್ಕಡುಗೆಯಪ್ರಬೋಧನೆ

1 ಯೆಹೋವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಟ್ಟನು. ತರು ಾಯ ಬಹು ದಿನಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾದನು.
2 ಆತನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು,
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಾಡಿದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟೕ. ೌದು, ನಿಮ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ. 4 ಾನು
ದರ್ನಿನಿಂದಪಶಿ್ಚಮದಸಮುದ್ರದವರೆಗೂಇರುವಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ

ಸತ್ತವರ ಮತು್ತ ಉಳಿದಿರುವವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಅವರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನ ಾ ಾ್ದನದಂತೆ
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 6 ೕಶೆಯ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಧಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡಿರಿ. 7 ಉಳಿದಿರುವ
ಈ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇ ್ಜೕ ಾಗಬೇಡಿರಿ.
ಅವರ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಾಧಿಸಲೂ ಾರದು
‡ 22:34 22:34 ಏದ್ಎಂದರೆ ಾ .
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ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲೂ ಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಲೂ
ಾರದು. 8ಈವರೆಗೆ ಹೇಗೊ ಾಗೆಯೇ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆತುಕೊಂಡಿರಿ. 9 ಯೆಹೋವನು
ಮ ಾಪ ಾಕ್ರಮಿಗ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈವರೆಗೂ ಒಬ್ಬನೂ ತಲೆಯೆತಿ್ತ
ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಓಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾದನು. 11ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.

12 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ
ಈ ಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಕೊಟು್ಟ ತಂದು ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಉರುಲೂ ಬೋನೂ
ಆಗಿರುವರು. ಅವರು ಪಕೆ್ಕಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೊರಡೆಯಂತೆಯೂ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಚುಚು್ಚವ ಮುಳಿ್ಳನಂತೆಯೂ ಇರುವರು. ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಉತ್ತಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವಿರಿ. 14 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಾನು ಈಗ ಅನುಸರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದ ಆಶೀ ಾರ್ದದ
ವಚನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪದೆ ನೆರವೇರಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಗಿದೆಯಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಾ್ಲ
ತರದ ಮೇಲನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಕಲ
ವಿಧ ಾದ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ, ಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಉತ್ತಮ
ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುವನು. 16 ನಿಮ್ಮ
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ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಉರಿಯುವುದು ಮತು್ತ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಬೇಗನೆ ಾಶ ಾದೀರಿ” ಎಂದನು.

24
ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನವೀಕರಣ

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲದವರನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಹಿರಿಯರು,ಪ್ರ ಾನರು,
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಬ್ರ ಾಮ, ಾಹೋರ
ಎಂಬುವವರ ತಂದೆ ಾದ ತೆರಹ, ದ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ
ಪುರುಷರು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆತಂದು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಂಚಾರ ಾಡಿ, ಇ ಾಕನೆಂಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ
ಸಂ ಾನವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದೆನು. 4 ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾಕೋಬ, ಏ ಾವ
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಏ ಾವನಿಗೆ ಸೇಯೀರ್
ಪವರ್ತವನೂ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿದೆನು. ಾಕೋಬ ಾದರೋ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 5 ತರು ಾಯ
ಾನು ೕಶೆ, ಆರೋನರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಾಧಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆತಂದೆನು. 6 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಐಗುಪ್ತರು ರ ಾಶ್ವಬಲಗಳ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಆ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು.
7ಅವರು ಯೆಹೋವ ಾದ ನನಗೆ ರೆಯಿಡಲು ಾನು ಅವರಿಗೂ,
ಐಗುಪ್ತರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿದೆನು.
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ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬರ ಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಾನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಏನೇನು
ಾಡಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಾ ಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. 8 ನೀವು ಬಹು
ಾಲದವರೆಗೆಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂತರನಿಮ್ಮನು್ನ ದರ್ನಿನಆಚೆಯಲಿ್ಲ
ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ನಿ ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬಂದ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. ನೀವು ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಸಂಹರಿಸಿದೆನು. 9 ಅನಂತರ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಚಿ ್ಪೕರನ
ಮಗನೂ ಆದ ಾ ಾಕನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಬೆ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದನು. 10 ಆದರೆ
ಾನು ಬಿ ಾಮನಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದುದರಿಂದ ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅವನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 11 ನೀವು ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ
ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಆಗ ಯೆರಿಕೋವಿನವರು ಅ ೕರಿಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು,ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು,ಹಿವಿ್ವಯರು,
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇವರೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬರಲು
ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು
ಕಡಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅವು
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತ
ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದಲ್ಲ. 13 ನೀವು ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡದೆ ಬೆಳೆದಿರುವ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನೀವು ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಸದೆ ಇರುವ ಾ್ರ , ಎಣೆ್ಣಮರ
ಇವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತೕದಿ್ದೕರಿ” 14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ,
“ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಿ ಆತನನು್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಯ ಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
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ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. 15 ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಾಣದಿದ್ದರೆ ಾರನು್ನ
ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ? ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ:
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದೇವತೆಗ ೕ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ಅ ೕರಿಯರ
ದೇವತೆಗ ೕ ಹೇಳಿರಿ. ಾನೂ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರೂ
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದನು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ನಮಗೆದೂರ ಾಗಿರಲಿ. 17 ಾವು
ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನೂ್ನ
ಹೊರತಂದು ನಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಾವೂ ಾಟಿ ಬಂದ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿದವನು ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೇ. 18 ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗ ಾಗಿದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರು ದ ಾದ ಸವರ್ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೇ. ಆದುದರಿಂದ
ಾವು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಪರಿಶುದ್ಧನು; ತನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದ ದೇವರು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪ, ಅಪ ಾಧಗಳನೂ್ನ,
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ ಮೇಲಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಬಿಡುವನು” ಎಂದನು.
21 ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾವು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸುವೆವು” ಎಂದರು. 22 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
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ಾ ಗಳು ಅನ್ನಲು ಅವರು ೌದು ಾವೇ ಾ ಗಳು” ಎಂದರು
23 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದನು.
24ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ನಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಆತನ ಾತನೆ್ನೕ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು. 25ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 26ಇದಲ್ಲದೆ,ಅವನು
ಈ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು,
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಅ ಾ್ಲವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 27 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ಈ ಕಲು್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ ಹೇಳುವುದು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ ಇದು ಕೇಳಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದರೆ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 28ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಸ್ವತಿ್ತನ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋಶುವನಮರಣ
29ಇ ಾದ ಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ನೂನನ ಮಗ ಾದ

ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
30 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಷ್
ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹ ಎಂಬ ಅವನ
ಸ್ವತಿ್ತನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. 31 ಯೆಹೋಶುವನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂಅವನ ಾಲದಿಂದಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸು ಾ್ತಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ನಡೆಸಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿದ್ದ
ಹಿರಿಯರ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ತಂದ
ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ, ಾಕೋಬನು ಶೆಕೆಮಿನ ತಂದೆ ಾದ
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ಹ ೕರನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೂರು ವರ ಾ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡು
ಕೊಂಡ ಶೆಕೆಮ್ ಊರಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಆ ಹೊಲವು
ೕಸೇಫ್ಯರ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿತು್ತ. 33ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎಲಿ ಾಜರನು

ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನಮಗ ಾದ ಫೀನೆ ಾಸನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
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