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േയാശുവ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
േയാശുവയുെട പുസ്തകം എഴുത്തുകാരെന
സ്പഷ്ടമാക്കുന്നില്ല. നുെന്റ മകനായ േയാശുവ
എന്നതിെനക്കാൾ േമാെശയുെട പിൻഗാമിയും
യി്രസാേയലിെന്റ േനതാവ് എന്ന നിലയിലുമാണ്
ഈ പുസ്തകം രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
േശഷമുള്ള പലഭാഗങ്ങള ം േയാശുവയുെട
മരണേശഷം മെറ്റാരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം
എഴുതിയിട്ട ള്ളത.് േയാശുവയുെട മരണെത്ത
തുടർന്ന് പലഭാഗങ്ങളിലും പുന്രകമീകരങ്ങള ്
നടത്തിയിട്ട ണ്ട്. േമാെശയുെട നിര്യാണം
മുതൽ േയാശുവയുെട േനതൃത്വത്തിൽ കനാന്
കീഴടക്കുന്നത് വെരയുള്ള ചരി്രതമാണ് ഈ
പുസ്തകത്തിന് ഇതിവൃത്തം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി, മു. 1,405 - 1,385.
ഒരുപേക്ഷകനാൻനാട്കീഴടക്കെപ്പട്ടതിനുേശഷം
ആയിരിക്കാംഈപുസ്തകംഎഴുതെപ്പട്ടത്.

സ്വീകര ്ത്താവ്
യി്രസാേയൽ ജനത്തിനും, വരുവാനിരിക്കുന്ന
തലമുറകൾക്കും േവണ്ടിയാണ് േയാശുവ
എഴുതിയത.്
ഉേദ്ദശം
ൈദവം വാഗ്ദത്തം െചയ്ത േദശത്ത്
യി്രസാേയൽജനം നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങെള
കുറിച്ച ള്ള ചരി്രത വിവരണമാണ് ഈ പുസ്തകം
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നൽകുന്നത.് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ളപുറപ്പാടിെന
തുടർന്ന് 40 വർഷെത്ത മരുഭൂ ്രപണയ്രപയാണം
േശഷം വാഗ്ദത്തേദശേത്തക്ക് ്രപേവശിച്ച
അവിടുെത്ത ജനെത്ത േതാൽപ്പിച്ച് േദശം
ൈകവശമാക്കുവാന ് തയ്യാെറടുക്കുന്ന
യി്രസാേയൽ ജനത. എ്രപകാരമാണ്
തിെരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട ൈദവജനം ഉടമ്പടിയുെട
കീഴില ് വാഗ്ദത്തേദശത്ത് സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടത.്
പൂർവികർക്കും സീനായ് പര ്വ്വതത്തില ്
വച്ച് ജനതക്കും നല്കെപ്പട്ട തൻെറ
വാഗ്ദത്തത്തിേന്മലുള്ള യേഹാവയുെട
വിശ്വസ്തതയുെട േരഖയാണ് ഈ പുസ്തകം.
ൈദവജനത്തിന് ഉടമ്പടിേയാടുള്ള സമർപ്പണവും,
കൂറും ഐക്യതയും, ഉയർന്ന ധാർമികതയും
വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുെകാടുക്കാൻ
്രപാപ്തരാക്കുന്നു.

്രപേമയം
കീഴടക്കല ്
സംേക്ഷപം
1. വാഗ്ദത്ത നാട്ടിേലക്കുള്ള ്രപേവശനം — 1:1-
5:12

2. േദശംൈകവശമാക്കും — 5:13-12:24
3. േദശം വിഭജിക്കുന്നു — 13:1-21:45
4. േഗാ്രതങ്ങള െടഐക്യവും ൈദവേത്താടുള്ള
കൂറും — 22:1-24:33

1 യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശയുെട
മരണേശഷം യേഹാവ നൂനിെന്റ മകനും
േമാെശയുെട ശു്രശൂഷകനുമായ േയാശുവേയാടു
അരുളിെച്ചയ്തത:് 2 എെന്റ ദാസനായ േമാെശ
മരിച്ച ; ആകയാൽ നീയും ഈ ജനെമാെക്കയും
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പുറെപ്പട്ട് ഞാൻ യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
െകാടുക്കുന്ന േദശേത്തക്ക് േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുേപാകുവിൻ. 3 ഞാൻ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല, നിങ്ങള െട ഉള്ളങ്കാൽചവിട്ട ന്ന
സ്ഥലെമാെക്കയും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു.
4 നിങ്ങള െട അതിരുകൾ മരുഭൂമിയും ഈ
െലബാേനാനും തുടങ്ങി ്രഫാത്ത് എന്ന
മഹാനദിവെരയും ഹിത്യരുെട േദശം ഒെക്കയും
പടിഞ്ഞാറ് െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദംവെരയും
ആയിരിക്കും. 5 നിെന്റ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും
ഒരു മനുഷ്യനും നിെന്റേനെര നില ്ക്കയില്ല;
ഞാൻ േമാെശേയാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കും; ഞാൻ നിെന്ന
ൈകവിടുകയില്ല, ഉേപക്ഷിക്കയും ഇല്ല. 6 ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്ക; ഞാൻ അവർക്ക്
െകാടുക്കുെമന്ന് അവരുെട പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത േദശം നീ ഈ ജനത്തിന്
അവകാശമായി വിഭാഗിക്കും. 7 നല്ല ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്ക. എെന്റ
ദാസനായ േമാെശ നിേന്നാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള
ന്യായ്രപമാണെമാെക്കയും അനുസരിച്ച്
നടേക്കണം. െചല്ല േന്നടെത്താെക്കയും
നീ ശുഭമായിരിേക്കണ്ടതിന് അത് വിട്ട്
ഇടേത്താേട്ടാ വലേത്താേട്ടാ മാറരുത.് 8 ഈ
ന്യായ്രപമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിെന്റ
വായിൽനിന്ന് നീങ്ങിേപ്പാകരുത.് അതിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല ഒെക്കയും
്രപമാണിച്ച് നടേക്കണ്ടതിന് നീ രാവും
പകലും അത് ധ്യാനിച്ച െകാണ്ടിരിേക്കണം;
എന്നാൽ നിെന്റ ്രപവൃത്തി സാധിക്കും. നീ
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കൃതാർഥനായും ഇരിക്കും. 9 നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ നീ േപാകുന്ന ഇടെത്താെക്കയും
നിേന്നാടുകൂെട ഉള്ളതുെകാണ്ട് ഉറപ്പ ം
ൈധര്യവുമുള്ളവനായിരിക്ക; ഭയെപ്പടരുത,്
്രഭമിക്കയും അരുത് ഞാൻ തെന്ന നിേന്നാട്
കല്പിച്ച വേല്ലാ.

10 അേപ്പാൾ േയാശുവ ജനത്തിെന്റ
്രപമാണികേളാട് കല്പിച്ചത്: 11 “നിങ്ങൾ
പാളയത്തിൽകൂടി കടന്ന് ജനേത്താട് പറേയണ്ടത:്
‘ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഒരുക്കിെക്കാൾവീൻ.
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്അവകാശമായി
തരുന്ന േദശം ൈകവശമാക്കുവാൻ
െചേല്ലണ്ടതിന് നിങ്ങൾ മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്
േയാർദ്ദാൻകടേക്കണ്ടതാകുന്നു’ ”.

12 പിെന്ന േയാശുവ രൂേബന്യേരാടും
ഗാദ്യേരാടും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതേത്താടും
പറഞ്ഞത് എെന്തന്നാൽ: 13 “യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച വചനം
ഓർത്തുെകാൾവിൻ; നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത നല്കി
ഈ േദശം തന്നിരിക്കുന്നു. 14 നിങ്ങള െട
ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങള ം കന്നുകാലികള ം
േയാർദ്ദാനിക്കെര േമാെശ നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിട്ട ള്ള േദശത്ത് വസിക്കെട്ട; എന്നാൽ
നിങ്ങളിൽ യുദ്ധ്രപാപ്തന്മാരായവർ ഒെക്കയും
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്കു മുമ്പായി
കടന്നുെചന്ന് അവെര സഹായിക്കണം.
15 യേഹാവ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാർക്കും സ്വസ്ഥത നല്കുകയും
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ അവർക്ക്
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െകാടുക്കുന്ന േദശംഅവർൈകവശമാക്കുകയും
െചയ്യ േവാളം അവെര സഹായിക്കണം;
അതിന് െറേശഷം നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ കിഴക്ക് േയാർദ്ദാനിക്കെര
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള അവകാശേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിവന്ന് അത് അനുഭവിച്ച െകാേള്ളണം”.
16 അവർ േയാശുവേയാട:് “നീ ഞങ്ങേളാട്
കല്പിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞങ്ങൾ െചയ്യ ം;
ഞങ്ങെള അയക്കുേന്നടെത്താെക്കയും
ഞങ്ങൾ േപാകും. 17 ഞങ്ങൾ േമാെശെയ
സകലത്തിലും അനുസരിച്ചതുേപാെല
നിെന്നയും അനുസരിക്കും; നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ േമാെശേയാടുകൂെട ഇരുന്നതുേപാെല
നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കെട്ട. 18 ആെരങ്കിലും
നിെന്റ കല്പനകേളാട് മത്സരിക്കയും നിെന്റ വാക്കു
അനുസരിക്കാതിരിക്കയും െചയ്താൽ അവൻ
മരിേക്കണം; ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും ഉള്ളവനായി
ഇരുന്നാലും”എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

2
1 അനന്തരം നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവ
േദശം ഒറ്റ േനാേക്കണ്ടതിന് രഹസ്യമായി ശിത്തീം
പാളയത്തില് നിന്ന് രണ്ടുേപെര അയച്ച :
“നിങ്ങൾ േപായി േദശവും െയരിേഹാപട്ടണവും
േനാക്കിവരുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ
പുറെപ്പട്ട് രാഹാബ്എന്നേവശ്യയുെടവീട്ടിൽെചന്ന്
അവിെട പാർത്തു. 2യി്രസാേയൽമക്കളിൽചിലർ
േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ ഇവിെട വന്നിരിക്കുന്നു
എന്ന് െയരിേഹാരാജാവിന് അറിവുകിട്ടി.
3 രാജാവ് രാഹാബിെന്റ അടുക്കൽ ആളയച്ച:്
“നിെന്റ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യെര
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പുറത്തിറക്കിത്തരിക; അവർ േദശെമാെക്കയും
ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ വന്നവരാകുന്നു” എന്ന്
പറയിപ്പിച്ച . 4ആസ്്രതീ അവെര രണ്ടുേപെരയും
കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി ഒളിപ്പിച്ചിട്ട്: അവർ എെന്റ
അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു എങ്കിലും എവിടത്തുകാർ
എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല; 5 ഇരുട്ടായേപ്പാൾ,
പട്ടണവാതിൽ അെടക്കുന്ന സമയത്ത്, അവർ
പുറെപ്പട്ട േപായി;എവിേടക്ക് േപായിഎന്നുഞാൻ
അറിയുന്നില്ല; േവഗത്തിൽ അവരുെട പിന്നാെല
െചല്ല വിൻ; എന്നാൽ അവെര കണ്ടുപിടിക്കാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 6 എന്നാൽ അവൾ അവെര
വീടിെന്റ മുകളിൽ െകാണ്ടുേപായി അവിെട
അടുക്കിെവച്ചിരുന്ന ചണത്തണ്ടുകള െട
ഇടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. 7 രാജാവിെന്റ
ആള കൾ േയാർദ്ദാനിേലക്കുള്ള വഴിയായി
കടവുകൾ വെര അവെര തിരഞ്ഞുെചന്നു;
അവർ പുറെപ്പട്ട ഉടെന പട്ടണവാതിൽ അടച്ച .
8 എന്നാൽ ഒറ്റ കാർ കിടപ്പാൻ േപാകുംമുെമ്പ
അവൾ മുകളിൽ അവരുെട അടുക്കൽ
െചന്ന് അവേരാട് പറഞ്ഞത:് 9 “യേഹാവ
ഈ േദശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച ള്ള ഭീതി ഞങ്ങള െടേമൽ
വീണിരിക്കുന്നു; ഈ േദശത്തിെല നിവാസികൾ
എല്ലാവരും നിങ്ങള െട നിമിത്തം ഉരുകിേപ്പാകുന്നു
എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. 10 നിങ്ങൾ
മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി െചങ്കടലിെല
െവള്ളം വറ്റിച്ചതും േയാർദ്ദാനക്കെരവച്ച് നിങ്ങൾ
നിർമ്മൂലമാക്കിയ സീേഹാൻ, ഓഗ് എന്ന രണ്ടു
അേമാര്യരാജാക്കന്മാേരാട് െചയ്തതും ഞങ്ങൾ
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േകട്ട . 11 േകട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങള െട ഹൃദയം
ഉരുകി; നിങ്ങള െട നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും
ൈധര്യം േചാർന്നുേപായി; നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്ന മീെത സ്വർഗ്ഗത്തിലും താെഴ
ഭൂമിയിലും ൈദവം ആകുന്നു. 12 ആകയാൽ
ഞാൻ നിങ്ങേളാട് ദയ െചയ്കെകാണ്ട് നിങ്ങള ം
എെന്റ പിതൃഭവനേത്താട് ദയെചയ്ത് 13 എെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും സേഹാദരന്മാെരയും
സേഹാദരിമാെരയും അവർക്കുള്ള
സകലെത്തയും ജീവേനാെട രക്ഷിച്ച്
ഞങ്ങെള മരണത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കുെമന്ന്
യേഹാവെയെച്ചാല്ലി എേന്നാട് സത്യംെചയ്കയും
ഉറപ്പ ള്ള ഒരു അടയാളംതരികയും േവണം”.
14 അവർ അവേളാട:് “ഞങ്ങള െട ഈ
കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാെതയിരുന്നാൽ
നിങ്ങള െട ജീവന് പകരം ഞങ്ങള െട ജീവൻ
വച്ച െകാടുക്കും. യേഹാവ ഈ േദശം
ഞങ്ങൾക്ക് തരുേമ്പാൾ ഞങ്ങൾ നിേന്നാട്
ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കും” എന്ന്
ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 15അേപ്പാൾ അവൾ അവെര
കിളിവാതിലിലൂെട ഒരു കയറുെകട്ടി ഇറക്കി;
അവള െട വീട് േകാട്ടമതിലിേന്മൽ ആയിരുന്നു;
16 അവൾ അവേരാട്: “തിരഞ്ഞുേപായവർ
നിങ്ങെള കണ്ടുപിടിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിൽ കയറി അവർ
മടങ്ങിേപ്പാരുേവാളം മൂന്നുദിവസം ഒളിച്ചിരിക്കുക;
അതിന് െറേശഷം നിങ്ങള െട വഴിക്കു േപാകാം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 17അവർ അവേളാട് പറഞ്ഞത:്
“ഞങ്ങൾ ഈ േദശത്ത് വരുേമ്പാൾ നീ
ഞങ്ങെള ഇറക്കിവിട്ട കിളിവാതില്ക്കൽ
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ഈ ചുവപ്പ ചരട്* െകട്ട കയും 18 നിെന്റ
അപ്പെനയും അമ്മെയയും സേഹാദരന്മാെരയും
പിതൃഭവനെത്തെയാെക്കയും നിെന്റ വീട്ടിൽ
വരുത്തിെക്കാള്ള കയും േവണം. 19അെല്ലങ്കിൽ
നീ ഞങ്ങെളെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ച സത്യത്തിൽനിന്ന്
ഞങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരാകും. ആെരങ്കിലും
വീട്ട വാതിലിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവെന്റ
മരണത്തിന് അവൻ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും;
ഞങ്ങൾകുറ്റമില്ലാത്തവർആകും;നിേന്നാടുകൂെട
വീട്ടിൽ ഇരിക്കുേമ്പാൾ ആെരങ്കിലും
അവെന്റേമൽ ൈകവച്ചാൽ ഞങ്ങൾ
ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും 20 എന്നാൽ
നീ ഞങ്ങള െട കാര്യം അറിയിച്ചാൽ നീ
ഞങ്ങെളെക്കാണ്ട് െചയ്യിച്ച സത്യത്തിൽനിന്ന്
ഞങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവർ ആകും”. 21 അതിന്
അവൾ: “നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുേപാെല ആകെട്ട”
എന്ന് പറഞ്ഞ് അവെര അയച്ച ; അങ്ങെന
അവർ േപായി; അവൾ ആ ചുവപ്പ ചരട്
കിളിവാതില്ക്കൽ െകട്ടി. 22 അവർ പുറെപ്പട്ട്
പർവ്വതത്തിൽ െചന്നു; തിരഞ്ഞുേപായവർ
മടങ്ങിേപ്പാരുംവെര മൂന്നുദിവസം അവിെട
താമസിച്ച ; തിരഞ്ഞുേപായവർ വഴിനീെള
അവെര അേന്വഷിച്ച ; കണ്ടില്ലതാനും.
23അങ്ങെനഅവർഇരുവരും പർവതത്തിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി അക്കെര കടന്ന് നൂനിെന്റ മകനായ
േയാശുവയുെട അടുക്കൽ െചന്ന് തങ്ങൾക്ക്
സംഭവിച്ചത് ഒെക്കയും അവെന അറിയിച്ച .
24 “യേഹാവ നിശ്ചയമായും േദശെമാെക്കയും
* 2. 17 ചുവപ്പ ചരട് ഈ ചുവപ്പ ചരട് േദശം ഒറ്റ േനാക്കുവാന ്
േപായ രണ്ടുേപര ്െകാടുത്തതവാം
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നമ്മുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. േദശത്തിെല
നിവാസികൾ എല്ലാവരും നമ്മുെട നിമിത്തം
ഉരുകിേപ്പാകുന്നു” എന്ന് അവർ േയാശുവേയാട്
പറഞ്ഞു.

3
1 േയാശുവ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ്,
യി്രസാേയൽ മക്കൾ എല്ലാവരുമായി
ശിത്തീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട് േയാർദ്ദാനരിെക
വന്ന് മറുകര കടക്കുംമുെമ്പ അവിെട
താമസിച്ച . 2 മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്
്രപമാണികൾപാളയത്തിൽകൂടി നടന്ന് ജനേത്താട്
കല്പിച്ചെതെന്തന്നാൽ: 3 “നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകവും അത് ചുമക്കുന്ന
േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാെരയും കാണുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട് അതിെന്റ പിന്നാെല െചേല്ലണം.
4എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും െപട്ടകത്തിനും ഇടയിൽ
രണ്ടായിരം മുഴം* അകലം ഉണ്ടായിരിേക്കണം;
അതിേനാട് അടുക്കരുത.് നിങ്ങൾ േപാേകണ്ട
വഴി അറിേയണ്ടതിന് അത് നിങ്ങെള നയിക്കും;
ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ മുെമ്പ േപായിട്ടില്ലേല്ലാ.
5പിെന്ന േയാശുവ ജനേത്താട്: “നിങ്ങെളത്തെന്ന
ശുദ്ധീകരിപ്പീൻ; യേഹാവ നാെള നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അതിശയം ്രപവർത്തിക്കും” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 6 പുേരാഹിതന്മാേരാട് േയാശുവ:
“നിങ്ങൾ നിയമെപട്ടകം എടുത്ത് ജനത്തിന്
മുമ്പായി നടപ്പീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങെന
അവർനിയമെപ്പട്ടകംഎടുത്ത്ജനത്തിന് മുമ്പായി
നടന്നു. 7 പിെന്ന യേഹാവ േയാശുവേയാട്

* 3. 4 രണ്ടായിരം മുഴംഏകേദശം ഒരു കിേലാമീറ്റര ്
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പറഞ്ഞത:് “ഞാൻ േമാെശേയാടുകൂെട
ഇരുന്നതുേപാെല നിേന്നാടുകൂെടയും ഇരിക്കും
എന്ന് യി്രസാേയൽ എല്ലാം അറിേയണ്ടതിന്
ഞാൻ ഇന്ന് അവർ കാൺെക നിെന്ന
വലിയവനാക്കുവാൻ തുടങ്ങും”. 8 “നിയമെപട്ടകം
ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാനിെല
െവള്ളത്തിെന്റ വക്കത്ത് എത്തുേമ്പാൾ
േയാർദ്ദാനിൽ നില്പാൻ കല്പിക്ക” എന്നും
അരുളിെച്ചയ്തു.

9 േയാശുവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട:് “ഇവിെട
വന്ന് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
വചനം േകൾക്കുവിൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
10 േയാശുവ പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ: “ജീവനുള്ള
ൈദവം നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ട;് അവൻ
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് കനാന്യർ, ഹിത്യർ,
ഹിവ്യർ, െപരിസ്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ, അേമാര്യർ,
െയബൂസ്യർ എന്നിവെര നീക്കിക്കളയും എന്ന്
നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയും. 11 ഇതാ,
സർവ്വഭൂമിക്കും നാഥനായവെന്റ നിയമെപട്ടകം
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി േയാർദ്ദാനിേലക്ക്കടക്കുന്നു.
12ആകയാൽ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഓേരാ
ആൾ വീതം യി്രസാേയൽ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
പ്രന്തണ്ട് േപെര െതരെഞ്ഞടുക്കുവീൻ
13 സർവ്വഭൂമിയുെടയും നാഥനായ യേഹാവയുെട
െപട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട
ഉള്ളങ്കാൽ േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളത്തിൽ
ചവിട്ട േമ്പാൾ േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം രണ്ടായി
പിരിഞ്ഞ് േമൽനിന്ന് ഒഴുകുന്ന െവള്ളം
ചിറേപാെല നില്ക്കും”. 14 അങ്ങെന
ജനം േയാർദ്ദാൻ കടക്കുവാൻ തങ്ങള െട
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കൂടാരങ്ങളിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട ; നിയമെപട്ടകം
ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ ജനത്തിന് മുമ്പായി
െപട്ടകം ചുമന്നുെകാണ്ട് േയാർദ്ദാനരിെക വന്നു.
15 െകായ്ത്തുകാലെത്താെക്കയും േയാർദ്ദാൻ
തീരെമല്ലാം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകും. െപട്ടകം ചുമന്ന
പുേരാഹിതന്മാരുെട കാൽ െവള്ളത്തിെന്റ
വക്കത്ത് മുങ്ങിയേപ്പാൾ േമൽ െവള്ളത്തിെന്റ
ഒഴുക്ക് നിന്നു; 16 സാെരഥാന് സമീപത്തുള്ള
ആദാംപട്ടണത്തിന്നരിെക ബഹുദൂരേത്താളം
ചിറേപാെല െപാങ്ങി; അരാബയിെല കടലായ
ഉപ്പ കടലിേലക്ക് െവള്ളം വാർന്നുേപായി;
ജനം െയരിേഹാവിന് സമീപം മറുകര കടന്നു.
17 യി്രസാേയൽ ജനെമാെക്കയും േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുതീരുേവാളം യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകം
ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ
ഉണങ്ങിയനിലത്ത് ഉറച്ച നിന്നു.

4
1 യി്രസാേയൽ ജനെമല്ലാം േയാർദ്ദാൻ
കടന്നുതീർന്നേശഷം യേഹാവ േയാശുവേയാട്
കല്പിച്ചത്: 2നീ ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും ഓേരാ
ആൾ വീതം ജനത്തിൽനിന്ന് പ്രന്തണ്ടുേപെര
കൂട്ടി അവേരാട് ഇ്രപകാരം പറേയണം:
3 േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ പുേരാഹിതന്മാരുെട
കാൽ ഉറച്ച നിന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പ്രന്തണ്ട്
കല്ല കൾ ചുമന്നു െകാണ്ടുവന്ന് ഈ രാ്രതി
നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് െവക്കണം.
4 അങ്ങെന േയാശുവ യി്രസാേയൽ മക്കള െട
ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് നിയമിച്ചിരുന്ന
പ്രന്തണ്ടുേപെര വിളിച്ച . 5അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
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“േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ െചന്ന്
യി്രസാേയൽ മക്കള െട േഗാ്രതസംഖ്യക്ക്
ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തൻ ഓേരാ
കല്ല് ചുമലിൽ എടുക്കണം. 6 ഇത് നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഒരു അടയാളമായിരിേക്കണം; ‘ഈകല്ല’്
എന്ത് എന്ന് നിങ്ങള െട മക്കൾ വരുംകാലത്ത്
േചാദിക്കുേമ്പാൾ: 7 േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം
യേഹാവയുെട നിയമെപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ
രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതുനിമിത്തം തേന്ന എന്ന്
അവേരാട് പറേയണം.ഈകല്ല കൾയി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് എേന്നക്കും അടയാളമായിരിേക്കണം”.
8 േയാശുവ കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾ
െചയ്തു;യി്രസാേയൽമക്കള െട േഗാ്രതസംഖ്യക്ക്
ഒത്തവണ്ണം പ്രന്തണ്ട് കല്ല കൾ േയാർദ്ദാെന്റ
നടുവിൽനിന്ന്എടുത്ത്തങ്ങൾപാർത്തസ്ഥലത്ത്
െകാണ്ടുേപായി െവച്ച . 9 േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽ
നിയമെപട്ടകം ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട
കാൽ നിന്ന സ്ഥലത്ത് േയാശുവ പ്രന്തണ്ട്
കല്ല കൾ നാട്ടി; അവ ഇന്നുവെര അവിെട
ഉണ്ട്. 10 േമാെശ േയാശുവേയാട് കല്പിച്ചത്
ഒെക്കയും ജനേത്താട് പറഞ്ഞു. യേഹാവ
കല്പിച്ചെതാെക്കയും െചയ്തുതീരുേവാളം
െപട്ടകം ചുമന്ന പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാെന്റ
നടുവിൽനിന്നു; ജനം േവഗത്തിൽ മറുകര
കടന്നു. 11 ജനെമാെക്കയും കടന്നു തീർന്നേപ്പാൾ
അവർ കാൺെക യേഹാവയുെട െപട്ടകവും
പുേരാഹിതന്മാരും മറുകര കടന്നു. 12 േമാെശ
കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും
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മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും യി്രസാേയൽ
മക്കൾക്ക് മുമ്പായി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി
കടന്നു. 13 ഏകേദശം നാല്പതിനായിരംേപർ
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി യേഹാവയുെട മുമ്പാെക
െയരിേഹാസമഭൂമിയിൽ കടന്നു. 14 അന്ന്
യേഹാവേയാശുവെയഎല്ലായി്രസാേയലിെന്റയും
മുമ്പാെക വലിയവനാക്കി; 15 അവർ
േമാെശെയ ബഹുമാനിച്ചതുേപാെല അവെനയും
ആയുഷ്കാലെമാെക്കയുംബഹുമാനിച്ച .

16 യേഹാവ േയാശുവേയാട:് “സാക്ഷ്യെപട്ടകം
ചുമക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാേരാട്
േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന് കയറുവാൻ കല്പിക്ക” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 17 േയാശുവപുേരാഹിതന്മാേരാട്
േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന് കയറുവാൻ കല്പിച്ച .
18 യേഹാവയുെട സാക്ഷ്യെപട്ടകം ചുമക്കുന്ന
പുേരാഹിതന്മാർ േയാർദ്ദാെന്റ നടുവിൽനിന്ന്
കയറി; അവരുെട ഉള്ളങ്കാൽ കെരക്ക് െവച്ച
ഉടെന േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം വീണ്ടും മടങ്ങിവന്ന്
മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല തീരം കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി.
19 ഒന്നാം മാസം പത്താം തിയ്യതി ജനം
േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന് കയറി െയരിേഹാവിെന്റ
കിഴെക്ക അതിരിലുള്ള ഗില്ഗാലിൽ പാളയം
ഇറങ്ങി. 20 േയാർദ്ദാനിൽനിന്ന് എടുത്ത
പ്രന്തണ്ട് കല്ല കൾ േയാശുവ ഗില്ഗാലിൽ
നാട്ടി, 21 യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞത്
എെന്തന്നാൽ: “ഈ കല്ല കൾ” എന്ത്
എന്ന് വരുംകാലത്ത് നിങ്ങള െട മക്കൾ
പിതാക്കന്മാേരാട് േചാദിച്ചാൽ: 22 ‘യി്രസാേയൽ
ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി േയാർദ്ദാനിക്കെര
കടന്നു എന്ന് നിങ്ങള െട മക്കേളാട്
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പറേയണം. 23 ഭൂമിയിെല സകലജാതികള ം
യേഹാവയുെട ൈക ശക്തിയുള്ളെതന്ന്
അറിഞ്ഞ് നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
എേന്നക്കും ഭയെപ്പേടണ്ടതിന് 24 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ മുമ്പ് െചങ്കടൽ
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞതുേപാെല നിങ്ങൾ ഇക്കെര
കടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളവും വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു.

5
1 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഇക്കെര കടക്കുവാൻ
തക്കവണ്ണം യേഹാവ േയാർദ്ദാനിെല െവള്ളം
വറ്റിച്ച കളഞ്ഞു എന്ന് േയാർദ്ദാെന്റ പടിഞ്ഞാെറ
ഭാഗത്തുള്ള അേമാര്യരാജാക്കന്മാരും
സമു്രദതീരത്തുള്ള കനാന്യരാജാക്കന്മാരും
േകട്ടേപ്പാൾ അവർ പരി്രഭമിച്ച ; യി്രസാേയൽ
മക്കൾ നിമിത്തം അവരിൽ അേശഷം
ൈചതന്യമില്ലാെതയായി.

2 അക്കാലത്ത് യേഹാവ േയാശുവേയാട:്
“തീക്കല്ല െകാണ്ട് കത്തി ഉണ്ടാക്കി യി്രസാേയൽ
മക്കെള രണ്ടാമതും പരിേച്ഛദന െചയ്ക എന്ന്
കല്പിച്ച . 3 േയാശുവ തീക്കല്ല െകാണ്ട് കത്തി
ഉണ്ടാക്കി യി്രസാേയൽമക്കളിലുള്ളപുരുഷന്മാെര
അ്രഗചർമ്മഗിരിയിൽ*െവച്ച് പരിേച്ഛദന
െചയ്തു. 4 േയാശുവ പരിേച്ഛദന െചയ് വാനുള്ള
കാരണേമാ, മി്രസയീമിൽനിന്ന് പുറെപ്പട്ട
േയാദ്ധാക്കൾ ഉൾെപ്പെട പുരുഷന്മാെരാെക്കയും
മരുഭൂമിയിൽവച്ച് മരിച്ച േപായിരുന്നു;
5 ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട േപാന്ന

* 5. 3 അ്രഗചർമ്മഗിരിയിൽഹാര് േലാത്ത്എന്നാപര ്വ്വതത്തില ്
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പുരുഷന്മാർെക്കല്ലാം പരിേച്ഛദന കഴിഞ്ഞിരുന്നു
എങ്കിലും മരുഭൂമിയിൽവച്ച് ്രപയാണത്തിൽ
ജനിച്ചവരിൽ ആെരയും പരിേച്ഛദന
െചയ്തിരുന്നില്ല. 6ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറെപ്പട്ട
േയാദ്ധാക്കളായവെരാെക്കയും യേഹാവയുെട
വാക്ക് അനുസരിക്കായ്കെകാണ്ട് അവരുെട
മരണംവെര യി്രസാേയൽ മക്കൾ നാല്പത്
സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിേക്കണ്ടിവന്നു;
യേഹാവ നമുക്കു തരുെമന്ന് പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യംെചയ്ത, പാലും േതനും† ഒഴുകുന്ന േദശം
അവെരകാണിക്കയില്ലഎന്ന്യേഹാവഅവേരാട്
സത്യം െചയ്തിരുന്നു. 7 എന്നാൽ അവർക്ക്
പകരം അവൻ എഴുേന്നല്പിച്ച പു്രതന്മാെര
േയാശുവ പരിേച്ഛദന െചയ്തു; ്രപയാണത്തിൽ
പരിേച്ഛദന െചയ്യായ്കെകാണ്ട് അവർ
അ്രഗചർമ്മികളായിരുന്നു. 8 സർവ്വജനെത്തയും
പരിേച്ഛദനെചയ്ത് തീർന്നേശഷം അവർക്ക്
സൗഖ്യമായതുവെര അവർ പാളയത്തിൽ
താന്താങ്ങള െട സ്ഥലത്ത് പാർത്തു. 9 യേഹാവ
േയാശുവേയാട:് “ഇന്ന് ഞാൻഈജിപ്റ്റിെന്റ നിന്ദ
നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു; അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്
ഇന്നുവെരഗില്ഗാൽ‡എന്ന് േപർപറയുന്നു.

10 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഗില്ഗാലിൽ
പാളയമിറങ്ങി; ആ മാസം പതിനാലാം തീയ്യതി
സന്ധ്യാസമയത്ത് െയരിേഹാ സമഭൂമിയിൽെവച്ച്
െപസഹ കഴിച്ച . 11 െപസഹയുെട പിെറ്റ ദിവസം
തേന്ന അവർ േദശെത്ത വിളവുെകാണ്ടുള്ള
† 5. 6 പാലും േതനും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ, പുറപ്പാട് 3:8 േനാക്കുക
‡ 5. 9 ഗില്ഗാൽ ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു
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പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു. 12അവർ
േദശെത്തവിളവ്അനുഭവിച്ചതിെന്റ പിെറ്റ ദിവസം
മന്ന നിന്നുേപായി; യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
പിെന്ന മന്ന കിട്ടിയതുമില്ല; ആ വർഷം അവർ
കനാൻേദശെത്തവിളവുെകാണ്ട് ഉപജീവിച്ച .

13 േയാശുവ െയരിേഹാവിന് സമീപത്ത്
ആയിരിക്കുേമ്പാൾതല ഉയർത്തിേനാക്കി; ഒരാൾ
കയ്യിൽവാൾഊരിപ്പിടിച്ച െകാണ്ട്അവെന്റേനെര
നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു; േയാശുവ അവെന്റ
അടുക്കൽ െചന്ന് അവേനാട്, “നീ ഞങ്ങള െട
പക്ഷക്കാരേനാ, ശ്രതുപക്ഷക്കാരേനാ?” എന്ന്
േചാദിച്ച . 14 അതിന് അവൻ: “അല്ല, ഞാൻ
യേഹാവയുെട ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതിയായി
ഇേപ്പാൾ വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േയാശുവ സാഷ്ടാംഗം വീണ്
നമസ്കരിച്ച് അവേനാട്: “കർത്താവിന്
അടിയേനാടുള്ള കല്പന എന്ത?് എന്ന് േചാദിച്ച .
15 യേഹാവയുെട ൈസന്യത്തിെന്റ അധിപതി
േയാശുവേയാട:് “നീ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം
വിശുദ്ധമാകയാൽ നിെന്റ കാലിൽനിന്ന് െചരിപ്പ്
അഴിച്ച കളക” എന്ന് പറഞ്ഞു; േയാശുവ
അങ്ങെനെചയ്തു.

6
1 എന്നാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ
്രപേവശിക്കാതിരിക്കുവാൻ െയരിേഹാ
പട്ടണത്തിേലക്കുള്ള വാതിലുകൾ അടച്ച്
ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു; ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല,
അകത്ത് കയറിയതുമില്ല. 2 യേഹാവ
േയാശുവേയാട് കല്പിച്ചത:് “ഞാൻ
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െയരിേഹാവിെനയും അതിെന്റ രാജാവിെനയും
യുദ്ധവീരന്മാെരയും നിെന്റ കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങളിൽ േയാദ്ധാക്കളായ
എല്ലാവരും ദിവസം ഒരുവട്ടം വീതം ആറ്
ദിവസം പട്ടണെത്ത ചുറ്റിനടേക്കണം; 4 ഏഴു
പുേരാഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള
കാഹളം പിടിച്ച െകാണ്ട് െപട്ടകത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നടേക്കണം; ഏഴാം ദിവസം
ഏഴു ്രപാവശ്യം പട്ടണെത്ത ചുറ്റ കയും
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും േവണം.
5 പുേരാഹിതന്മാർ നീട്ടിയൂതുന്ന കാഹളനാദം
േകൾക്കുേമ്പാൾ ജനെമാെക്കയും ഉച്ചത്തിൽ
ആർപ്പിേടണം; അേപ്പാൾ പട്ടണമതിൽ വീഴും;
പടയാളികൾ ഓേരാരുത്തൻ േനെര കയറി
ആ്രകമിക്കുകയുംേവണം. 6 നൂനിെന്റ മകനായ
േയാശുവ പുേരാഹിതന്മാെര വിളിച്ച് അവേരാട:്
“നിയമെപട്ടകം എടുപ്പിൻ; ഏഴ് പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ ആട്ടിൻ
െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം പിടിച്ച െകാണ്ട്
നടേക്കണം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 ജനേത്താട്
അവൻ: “നിങ്ങൾെചന്ന് പട്ടണെത്തചുറ്റിനടപ്പിൻ;
ആയുധപാണികൾയേഹാവയുെടെപട്ടകത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ നടേക്കണം”എന്ന് പറഞ്ഞു. 8 േയാശുവ
ജനേത്താട് പറഞ്ഞതിൻ ്രപകാരം ആട്ടിൻ
െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം പിടിച്ച െകാണ്ട് ഏഴ്
പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട മുമ്പിൽ നടന്നു
കാഹളം ഊതി; യേഹാവയുെട നിയമെപ്പട്ടകം
അവരുെട പിന്നാെല െചന്നു. 9ആയുധപാണികൾ
കാഹളം ഊതുന്ന പുേരാഹിതന്മാരുെട മുമ്പിൽ
നടന്നു; േശഷമുള്ളകൂട്ടം െപട്ടകത്തിെന്റപിന്നാെല
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െചന്നു; ഇങ്ങെന അവർ കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ട്
നടന്നു. 10 േയാശുവ ജനേത്താട്: “ആർപ്പിടുവിൻ
എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിക്കുന്ന നാൾവെര
നിങ്ങൾ ആർപ്പിടരുത;് വായിൽനിന്ന് ഒരു
വാക്കും പുറെപ്പടുകയും അരുത”് എന്ന് കല്പിച്ച .
11 അങ്ങെന യേഹാവയുെട െപട്ടകം ഒരു
്രപാവശ്യം പട്ടണെത്ത ചുറ്റിനടന്നു; പിെന്ന അവർ
പാളയത്തിേലക്ക് വന്ന് രാപാർത്തു.

12 േയാശുവ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ ;
പുേരാഹിതന്മാർ യേഹാവയുെട െപട്ടകം
എടുത്തു. 13 ഏഴു പുേരാഹിതന്മാർ
യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ആട്ടിൻ
െകാമ്പുെകാണ്ടുള്ള കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ട്
നടന്നു; ആയുധപാണികൾ അവരുെട മുമ്പിൽ
നടന്നു; േശഷമുള്ള കൂട്ടം യേഹാവയുെട
െപട്ടകത്തിെന്റ പിന്നാെല നടന്നു; ഇങ്ങെന
അവർ കാഹളം ഊതിെക്കാണ്ട് നടന്നു. 14 രണ്ടാം
ദിവസവും അവർ പട്ടണെത്ത ഒരു ്രപാവശ്യം
ചുറ്റി പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു. ഇങ്ങെന
അവർ ആറ് ദിവസം െചയ്തു; 15 ഏഴാം
ദിവസേമാ അവർ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ്
പട്ടണെത്ത ആ വിധത്തിൽ തേന്ന ഏഴു
്രപാവശ്യം ചുറ്റി; അന്നുമാ്രതം അവർ പട്ടണെത്ത
ഏഴു ്രപാവശ്യം ചുറ്റി. 16 ഏഴാം്രപാവശ്യം
പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതിയേപ്പാൾ
േയാശുവ ജനേത്താട് പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
“ആർപ്പിടുവിൻ; യേഹാവ പട്ടണം നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിരിക്കുന്നു. 17 ഈ പട്ടണവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും യേഹാവയ്ക്ക്
ശപഥാർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും
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രാഹാബ് എന്ന േവശ്യ നാം അയച്ച ദൂതന്മാെര
ഒളിപ്പിച്ചതിനാൽ അവള ം അവേളാടുകൂെട
വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ജീവേനാടിരിക്കെട്ട.
18 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശപഥംെചയ്തിരിെക്ക
ശപഥാർപ്പിതത്തിൽ വല്ലതും എടുത്തിട്ട്
യി്രസാേയൽപാളയത്തിന്നു ശാപവും
അനർത്ഥവും വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
ശപഥാർപ്പിതമായ വസ്തുെവാന്നും
െതാടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
19 െവള്ളിയും െപാന്നും െചമ്പും ഇരിമ്പും
െകാണ്ടുള്ളപാ്രതങ്ങള ം യേഹാവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം;
അവ യേഹാവയുെട ഭണ്ഡാരത്തിേലക്ക്
െകാണ്ടുവേരണം. 20 അനന്തരം ജനം
ആർപ്പിടുകയും പുേരാഹിതന്മാർ കാഹളം
ഊതുകയും െചയ്തു; ജനം കാഹളനാദം േകട്ട്
അത്യ ച്ചത്തിൽ ആർപ്പിട്ടേപ്പാൾ മതിൽ വീണു;
ജനംഓേരാരുത്തൻേനെരമുേമ്പാട്ട്കടന്ന്പട്ടണം
പിടിച്ച . 21 പുരുഷൻ, സ്്രതീ, ബാലൻ, വൃദ്ധൻ,
ആട്, മാട്, കഴുത എന്നിങ്ങെന പട്ടണത്തിലുള്ള
സകലെത്തയുംഅവർവാളിെന്റവായ്ത്തലയാൽ
അേശഷം സംഹരിച്ച . 22 എന്നാൽ
രാജ്യം ഒറ്റ േനാക്കിയ രണ്ട് പുരുഷന്മാേരാട്
േയാശുവ: “േവശ്യയുെട വീട്ടിൽെചന്ന്
അവിെടനിന്ന് ആ സ്്രതീെയയും അവൾക്കുള്ള
സകലെത്തയും നിങ്ങൾ അവേളാട് സത്യം
െചയ്തതുേപാെല പുറത്തുെകാണ്ടുവരുവീൻ”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 23അങ്ങെന ഒറ്റ കാരായിരുന്ന
യൗവനക്കാർ െചന്ന് രാഹാബിെനയും അവള െട
അപ്പെനയും അമ്മെയയും സേഹാദരന്മാെരയും
അവൾക്കുള്ള സകലെത്തയും പുറത്ത്
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െകാണ്ടുവന്ന് യി്രസാേയൽപാളയത്തിന് പുറത്ത്
പാർപ്പിച്ച . 24 പിെന്ന അവർ പട്ടണവും
അതിലുള്ളെതാെക്കയും തീെവച്ച് ചുട്ട കളഞ്ഞു;
എന്നാൽ െവള്ളിയും െപാന്നും െചമ്പുെകാണ്ടും
ഇരിമ്പുെകാണ്ടുമുള്ള പാ്രതങ്ങള ം അവർ
യേഹാവയുെട ആലയത്തിെല ഭണ്ഡാരത്തിൽ
െവച്ച . 25 െയരിേഹാ പട്ടണം ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ
അയച്ച ദൂതന്മാെര രാഹാബ് എന്ന േവശ്യ
ഒളിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് േയാശുവ അവെളയും
അവള െട പിതൃഭവനെത്തയും അവൾക്കുള്ള
സകലെത്തയും ജീവേനാെട രക്ഷിച്ച ;
അവൾ ഇന്നുവെരയും യി്രസാേയലിൽ
പാർക്കുന്നു. 26 അക്കാലത്ത് േയാശുവ
ശപഥം െചയ്തു: “ഈ െയരിേഹാ പട്ടണം
പണിയുവാൻ തുനിയുന്ന മനുഷ്യൻ
യേഹാവയുെട മുമ്പാെക ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ;
അവൻ അതിെന്റ അടിസ്ഥാനമിടുേമ്പാൾ
അവെന്റ മൂത്തമകൻ നഷ്ടമാകും; അതിെന്റ
കവാടങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുേമ്പാൾ ഇളയ മകനും
നഷ്ടമാകും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 27 യേഹാവ
േയാശുവേയാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ
കീർത്തി േദശത്ത് എല്ലാടവും പരന്നു. 27യേഹാവ
േയാശുവേയാടുകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു; അവെന്റ
കീർത്തി േദശത്തുഎല്ലാടവും പരന്നു.

7
1എന്നാൽയി്രസാേയൽമക്കൾയേഹാവക്കായി
സമർപ്പിച്ച ചില വസ്തുക്കൾ ൈകവശെപ്പടുത്തി
അവിശ്വസ്തതകാണിച്ച ; െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിൽ
േസെരഹിെന്റ മകനായ സബ്ദിയുെട
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മകനായ കർമ്മിയുെട മകൻ ആഖാൻ
ശപഥാർപ്പിതവസ്തുവിൽ ചിലത് എടുത്തു;
യേഹാവയുെട േകാപം യി്രസാേയൽ മക്കള െട
േനെരജ്വലിച്ച .

2 േയാശുവ െയരിേഹാവിൽനിന്ന് േദശം
ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ േബേഥലിന് കിഴക്ക് േബത്ത-്
ആെവന ്െറ സമീപത്തുള്ള ഹായിയിേലക്ക്
ആള കെള അയച്ച . അവർ െചന്ന്
ഹായിെയ ഒറ്റ േനാക്കി, 3 േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്ന് അവേനാട്: “ഹായിെയ
ജയിച്ചടക്കുവാൻ രണ്ടായിരേമാ മൂവായിരേമാ
േപർ േപായാൽ മതി; സർവ്വജനെത്തയും
അവിേടക്ക് അയച്ച് കഷ്ടെപ്പടുേത്തണ്ടാ; അവർ
ആൾ ചുരുക്കമേ്രത”എന്ന് പറഞ്ഞു. 4അങ്ങെന
ഏകേദശം മൂവായിരംേപർ അവിേടക്ക്
േപായി; എന്നാൽ അവർ ഹായിപട്ടണക്കാരുെട
മുമ്പിൽനിന്ന് േതാേറ്റാടി. 5 ഹായി പട്ടണക്കാർ
അവരിൽ മുപ്പത്താേറാളം േപെര െകാന്നു;
അവെരപട്ടണവാതിൽക്കൽതുടങ്ങി െശബാരീം*
വെര പിന്തുടർന്ന് മലഞ്ചരിവിൽെവച്ച് അവെര
േതാല്പിച്ച . അതുെകാണ്ട് ജനത്തിെന്റ മനസ്സ്
ഉരുകി ൈധര്യം നഷ്ടെപ്പട്ട േപായി. 6 േയാശുവ
വസ്്രതം കീറി യേഹാവയുെട െപട്ടകത്തിെന്റ
മുമ്പിൽ അവനും യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും
തലയിൽ മണ്ണ വാരിയിട്ട െകാണ്ട് സന്ധ്യവെര
സാഷ്ടാംഗം വീണ് കിടന്നു: 7 “അേയ്യാ
യേഹാവയായ കർത്താേവ അേമാര്യരുെട
കയ്യാൽ നശിേക്കണ്ടതിന് നീ ഈ ജനെത്ത

* 7. 5 െശബാരീം കല്ല ്െവട്ടിെയടുക്കുന്നഖനി



േയാശുവ 7:8 xxii േയാശുവ 7:13

േയാർദ്ദാനിക്കെര െകാണ്ടുവന്നത് എന്തിന?്
ഞങ്ങൾ േയാർദ്ദാനക്കെര പാർത്തിരുെന്നങ്കിൽ
മതിയായിരുന്നു. 8 യേഹാേവ, യി്രസാേയൽ
ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ േതാേറ്റാടിയേശഷം
ഞാൻ എന്ത് പറേയണ്ടു! 9 കനാന്യരും
േദശനിവാസികൾ ഒെക്കയും അത് േകട്ടിട്ട്
ഞങ്ങെളചുറ്റിവളഞ്ഞ്ഭൂമിയിൽനിന്ന്ഞങ്ങള െട
േപർ മായിച്ച കളയുമേല്ലാ; എന്നാൽ നീ നിെന്റ
മഹത്തായ നാമത്തിന്നുേവണ്ടി എന്തുെചയ്യ ം?”
എന്ന് േയാശുവ പറഞ്ഞു. 10 യേഹാവ
േയാശുവേയാട് പറഞ്ഞത:് “എഴുേന്നൽക്ക;
നീ ഇങ്ങെന സാഷ്ടാംഗം വീണുകിടക്കുന്നത്
എന്തിന?് 11യി്രസാേയൽപാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു;
ഞാൻ അവേരാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള എെന്റ നിയമം
അവർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർ ശപഥാർപ്പിത
വസ്തുക്കൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു; അവർ
േമാഷ്ടിച്ചത് മറയ്ക്കുവാൻ തങ്ങള െട
സാമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് െവച്ചിരിക്കുന്നു.
12 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ശാപ്രഗസ്തരായി
തീർന്നതുെകാണ്ട് ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ നില്പാൻ
കഴിയാെതേതാേറ്റാേടണ്ടിവന്നു.ശാപംനിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഇരിക്കയില്ല. 13 നീ എഴുേന്നറ്റ്
ജനെത്ത ശുദ്ധീകരിച്ച് അവേരാടു പറക:
‘നാളേത്തക്ക് നിങ്ങെളത്തേന്ന ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ;
യി്രസാേയേല, നിെന്റ നടുവിൽ ഒരു ശാപം ഉണ്ട്;
ശാപം നിെന്റ ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയും
വെര ശ്രതുക്കള െട മുമ്പിൽ നില്പാൻ നിനക്ക്
കഴിയുകയില്ല എന്ന് യി്രസാേയലിെന്റ
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ൈദവമായ യേഹാവ കല്പിക്കുന്നു.’
14 നിങ്ങൾ രാവിെല േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ പിടിക്കുന്ന േഗാ്രതം
കുലംകുലമായി അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ
പിടിക്കുന്ന കുലം കുടുംബംകുടുംബമായി
അടുത്തുവേരണം; യേഹാവ പിടിക്കുന്ന
കുടുംബം ആളാം്രപതി അടുത്തുവേരണം.
15 ശപഥാർപ്പിതവസ്തുേവാടുകൂെട
പിടിക്കെപ്പടുന്നവെനയും അവനുള്ള
സകലെത്തയും ചുട്ട കളേയണം; അവൻ
യേഹാവയുെട നിയമം ലംഘിച്ച് യി്രസാേയലിൽ
വഷളത്തം ്രപവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു”.

16 അങ്ങെന േയാശുവ അതികാലത്ത്
എഴുേന്നറ്റ് യി്രസാേയലിെന േഗാ്രതംേഗാ്രതമായി
വരുത്തി; െയഹൂദാേഗാ്രതം പിടിക്കെപ്പട്ട .
17അവൻ െയഹൂദാേഗാ്രതെത്ത കുലംകുലമായി
വരുത്തി; േസെരഹ്യകുലം പിടിക്കെപ്പട്ട ; അവൻ
േസരഹ്യകുലെത്ത കുടുംബംകുടുംബമായി
വരുത്തി; സബ്ദി പിടിക്കെപ്പട്ട . 18 അവെന്റ
കുടുംബെത്ത ആളാം്രപതി വരുത്തി;
േസെരഹിെന്റ മകനായ സബ്ദിയുെട
മകനായ കർമ്മിയുെട മകൻ ആഖാൻ
പിടിക്കെപ്പട്ട . 19 േയാശുവ ആഖാേനാട:് “മകേന,
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
മുമ്പാെക ഒന്നും മറയ്ക്കാെത അവെന
സ്തുതിക്കുക†; നീ എന്ത് െചയ്തു എന്ന് എേന്നാട്
പറയുക”. 20ആഖാൻ േയാശുവേയാട:് “ഞാൻ
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്

† 7. 19 അവെനസ്തുതിക്കുകഅവേനാട് ഏറ്റ പറക
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പാപം െചയ്തിരിക്കുന്നു; സത്യം. 21 ഞാൻ
െകാള്ളയുെട കൂട്ടത്തിൽ വിേശഷമാേയാരു
ബാബിേലാണ്യ േമലങ്കിയും, ഇരുനൂറ് േശെക്കൽ
െവള്ളിയും, അമ്പത് േശെക്കൽ തൂക്കമുള്ള
ഒരു െപാൻകട്ടിയും കണ്ട് േമാഹിച്ച് എടുത്തു;
അവ എെന്റ കൂടാരത്തിെന്റ നടുവിൽ നിലത്ത്
കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു; െവള്ളി അടിയിൽ ആകുന്നു”
എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. 22 േയാശുവ ദൂതന്മാെര
അയച്ച ; അവർ ഓടിെച്ചന്നു; കൂടാരത്തിൽ
ആ വസ്തുക്കൾ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.
23 അവർ അവെയ കൂടാരത്തിൽനിന്ന് എടുത്ത്
േയാശുവയുെടയും എല്ലാ യി്രസാേയൽ
മക്കള െടയും അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്ന്
യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ െവച്ച . 24അേപ്പാൾ
േയാശുവയും എല്ലാ യി്രസാേയലും േസെരഹിെന്റ
പു്രതനായആഖാെന െവള്ളി, േമലങ്കി, െപാൻകട്ടി,
അവെന്റ പു്രതന്മാർ, പു്രതിമാർ, കാള, കഴുത,
ആട്,കൂടാരം ഇങ്ങെനഅവനുള്ളസകലവുമായി
ആേഖാർ താഴ ്വരയിൽ െകാണ്ടുേപായി:
25 “നീ ഞങ്ങെള കഷ്ടെപ്പടുത്തിയത് എന്തിന?്
യേഹാവ ഇന്ന് നിെന്ന വലക്കും” എന്ന് േയാശുവ
പറഞ്ഞു. പിെന്ന യി്രസാേയൽ മക്കൾ അവെര
കെല്ലറിയുകയും തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ട കളകയും
െചയ്തു. 26അവെന്റേമൽ അവർ ഒരു വലിയ
കല്ക്കുന്ന് കൂട്ടി; അത് ഇന്നും ഇരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന യേഹാവയുെട ഉ്രഗേകാപം മാറി;
അതുെകാണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്നും ആേഖാർ
താഴ് വരഎന്ന് േപരു പറഞ്ഞുവരുന്നു.
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8
1 യേഹാവ േയാശുവേയാട് അരുളിെച്ചയ്തത:്

“ഭയെപ്പടരുത,് വിഷാദിക്കയും അരുത;്
പടയാളികള മായി ഹായിയിേലക്ക് െചല്ല ക;
ഞാൻ ഹായിരാജാവിെനയും അവെന്റ
ജനെത്തയുംപട്ടണെത്തയും േദശെത്തയുംനിെന്റ
കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു. 2 െയരിേഹാവിേനാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയ്തതുേപാെല
നീ ഹായിേയാടും അതിെന്റ രാജാവിേനാടും
െചേയ്യണം: എന്നാൽ അതിെല െകാള്ളെയയും
കന്നുകാലികെളയും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം.
പട്ടണത്തിെന്റ പിൻഭാഗത്ത് പതിയിരിപ്പ കാെര
ആേക്കണം. 3 അങ്ങെന േയാശുവ
പരാ്രകമശാലികളായ മുപ്പതിനായിരം
പടയാളികെള തിരെഞ്ഞടുത്ത് രാ്രതിയിൽ
ഹായിയിേലക്ക് അയച്ച , 4അവേരാട് പറഞ്ഞത്
എെന്തന്നാൽ: “നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിെന്റ
പിൻഭാഗത്ത് പതിയിരിേക്കണം; പട്ടണേത്താട്
ഏെറ അകലാെത എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ.
5 ഞാനും എേന്നാടുകൂെടയുള്ള പുരുഷന്മാരും
പട്ടണേത്താട് അടുക്കും; അവർ ഞങ്ങള െട
േനെര പുറെപ്പട്ട വരുേമ്പാൾ മുമ്പിലെത്തെപ്പാെല
ഞങ്ങൾ അവരുെട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടും.
6 അവർ ഞങ്ങെള പിന്തുടർന്ന് പട്ടണം വിട്ട്
പുറത്താകും. ‘അവർ മുമ്പിലെത്തെപ്പാെല
നമ്മുെട മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിേപ്പാകുന്നു ‘എന്ന്
അവർ പറയും. 7 അേപ്പാൾ പതിയിരിയ്ക്കുന്ന
നിങ്ങൾ എഴുേന്നറ്റ് പട്ടണം പിടിേക്കണം;
നിങ്ങള െടൈദവമായയേഹാവഅത് നിങ്ങള െട
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കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും. 8 പട്ടണം പിടിച്ചേശഷം
നിങ്ങൾ യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം അതിന്
തീ െവേക്കണം. ഞാൻ തെന്ന നിങ്ങേളാട്
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു”. 9അങ്ങെന േയാശുവ അയച്ച
അവർ െചന്ന് േബേഥലിനും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ
ഹായിക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പതിയിരുന്നു; േയാശുവആ
രാ്രതി ജനത്തിെന്റഇടയിൽതാമസിച്ച .

10 േയാശുവ അതികാലത്ത് എഴുേന്നറ്റ്
പടയാളികെള സജ്ജരാക്കി. അവനും
യി്രസാേയൽ മൂപ്പന്മാരും ഹായി നിവാസികെള
ആ്രകമിക്കാൻ െചന്നു. 11 അവേനാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരുന്ന പടയാളികൾ പട്ടണത്തിന് മുമ്പിൽ
എത്തി ഹായിക്ക് വടക്ക് പാളയമിറങ്ങി;
അവർക്കും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ ഒരു താഴ ്വര
ഉണ്ടായിരുന്നു. 12 അവൻ ഏകേദശം
അയ്യായിരംേപെര െതരെഞ്ഞടുത്ത്
േബേഥലിനും ഹായിക്കും മേദ്ധ്യ പട്ടണത്തിന്
പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് പതിയിരുത്തി. 13 അവർ
പട്ടണത്തിന് വടക്ക് ്രപധാന ൈസന്യെത്തയും
പട്ടണത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് പതിയിരിപ്പ കാെരയും
നിർത്തി; േയാശുവ ആ രാ്രതി താഴ് വരയിൽ
പാർത്തു. 14 ഹായിരാജാവ് അത് കണ്ടേപ്പാൾ
പടയാളികള മായിബദ്ധെപ്പട്ട്സമഭൂമിക്കു മുമ്പിൽ
യി്രസാേയൽ ൈസന്യെത്ത ആ്രകമിക്കാൻ
പുറെപ്പട്ട . പട്ടണത്തിെന്റ പിൻവശത്ത് തനിക്കു
വിേരാധമായി പതിയിരിപ്പ് ഉെണ്ടന്ന് അവൻ
അറിഞ്ഞില്ല. 15 േയാശുവയുംഎല്ലാ യി്രസാേയലും
അവേരാട് േതാറ്റ ഭാവത്തിൽ മരുഭൂമിവഴിയായി
ഓടി. 16അവെര പിന്തുടേരണ്ടതിന് പട്ടണത്തിെല
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ജനെത്ത ഒെക്കയും വിളിച്ച കൂട്ടി അവർ
േയാശുവെയ പിന്തുടർന്ന് പട്ടണം വിട്ട്
പുറത്തായി. 17 ഹായിയിലും േബേഥലിലും
ഉള്ള ജനെമാെക്കയും പട്ടണം തുറന്നിേട്ടച്ച്
യി്രസാേയലിെന പിന്തുടർന്നു. 18 അേപ്പാൾ
യേഹാവ േയാശുവേയാട:് “നിെന്റ കയ്യിലുള്ള
കുന്തം ഹായിക്കു േനെര നീട്ട ക; ഞാൻ
അത് നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. അങ്ങെന േയാശുവ
തെന്റ കയ്യിലുള്ള കുന്തം ഹായിക്കു േനെര
നീട്ടി. 19 അവൻ ൈക നീട്ടിയ ഉടെന
പതിയിരിപ്പ കാർ തങ്ങള െട സ്ഥലത്തുനിന്ന്
എഴുേന്നറ്റ് ഓടി പട്ടണത്തിൽ കയറി അത്
പിടിച്ച് ക്ഷണത്തിൽ പട്ടണത്തിന് തീ െവച്ച .
20ഹായി പട്ടണക്കാർ പുറേകാട്ട് േനാക്കിയേപ്പാൾ
പട്ടണത്തിെല പുക ആകാശേത്തക്ക്
െപാങ്ങുന്നത് കണ്ടു; അവർക്ക് ഇേങ്ങാേട്ടാ
അേങ്ങാേട്ടാ ഓടുവാൻ കഴിവില്ലാെതയായി;
മരുഭൂമിവഴിയായി ഓടിയ യി്രസാേയൽ
ൈസന്യം തങ്ങെള പിന്തുടരുന്നവരുെട േനെര
തിരിഞ്ഞു. 21 പതിയിരിപ്പ കാർ പട്ടണം പിടിച്ച .
പട്ടണത്തിെല പുക േമേലാട്ട് െപാങ്ങുന്നു എന്ന്
േയാശുവയും എല്ലാ യി്രസാേയലും കണ്ടേപ്പാൾ
മടങ്ങിവന്ന് ഹായി പട്ടണക്കാെര െകാന്നു.
22 മറ്റവരും പട്ടണത്തിൽനിന്ന് അവരുെട േനെര
പുറെപ്പട്ട ; ഇങ്ങെന യി്രസാേയൽ ഇപ്പ റത്തും
അപ്പ റത്തുംഅവർ നടുവിലുംആയി; ഒരുത്തനും
േശഷിക്കേയാ വഴുതിേപ്പാകേയാ െചയ്യാതവണ്ണം
അവെര െകാന്നുകളഞ്ഞു. 23ഹായിരാജാവിെന
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അവർ ജീവേനാെട പിടിച്ച േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 24 യി്രസാേയൽ
തങ്ങെള പിന്തുടർന്ന ഹായി പട്ടണക്കാെര
മരുഭൂമിയിൽ െവളി്രമ്പേദശത്തുെവച്ച്
െകാന്നുതീർത്തേശഷം ഹായിയിേലക്ക്
മടങ്ങിെച്ചന്ന് വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽഅതിെല
ജനേത്തയും സംഹരിച്ച . 25അന്ന് പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള മായി മരിച്ച വീണ ഹായി പട്ടണക്കാർ
ആെകപന്തീരായിരം േപർ. 26ഹായിപട്ടണക്കാെര
ഒെക്കയും നിർമ്മൂലമാക്കുംവെര കുന്തം ഏന്തിയ
ൈക േയാശുവ പിൻവലിച്ചില്ല. 27 യേഹാവ
േയാശുവേയാട് കല്പിച്ച്രപകാരം യി്രസാേയല്യർ
പട്ടണത്തിെല കന്നുകാലികെളയും െകാള്ളയും
തങ്ങൾക്കായിട്ട് എടുത്തു. 28 പിെന്ന േയാശുവ
ഹായിപട്ടണം ചുട്ട് സദാകാലേത്തക്കും ഒരു
മൺകുന്നും ശൂന്യഭൂമിയുമാക്കിത്തീർത്തു;
അത് ഇന്നുവെരയും അങ്ങെന കിടക്കുന്നു.
29 ഹായിരാജാവിെന അവൻ സന്ധ്യവെര ഒരു
മരത്തിൽ തൂക്കി; സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചേപ്പാൾ
േയാശുവയുെട കല്പന്രപകാരം ശവം
മരത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കി പട്ടണവാതില്ക്കൽ
ഇടുകയും അതിേന്മൽ ഇന്നുവെര നില്ക്കുന്ന
ഒരു വലിയകല്ക്കുന്ന് കൂട്ട കയും െചയ്തു.

30 അനന്തരം േയാശുവ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായയേഹാവയ്ക്ക്ഏബാൽപർവ്വതത്തിൽ
ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. 31 യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് കല്പിച്ചതുേപാെലയും
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലയും െചത്തുകേയാ
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ഇരിമ്പു െതാടുവിക്കെയാ െചയ്യാത്ത
കല്ല െകാണ്ടുള്ള ഒരു യാഗപീഠം തേന്ന. അവർ
അതിേന്മൽ യേഹാവക്ക് േഹാമയാഗങ്ങള ം
സമാധാനയാഗങ്ങള ംഅർപ്പിച്ച . 32 േമാെശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ ഒരു പകർപ്പ് അവൻ
അവിെട യി്രസാേയൽ മക്കൾ കാൺെക ആ
കല്ല കളിൽ എഴുതി. 33 എല്ലാ യി്രസാേയലും
അവരുെട മൂപ്പന്മാരും ്രപമാണികള ം
ന്യായാധിപന്മാരും യേഹാവയുെട നിയമെപ്പട്ടകം
ചുമന്ന േലവ്യരായ പുേരാഹിതന്മാരുെട
മുമ്പാെക സ്വേദശിയും പരേദശിയും ഒരുേപാെല
െപട്ടകത്തിന് ഇപ്പ റത്തും അപ്പ റത്തും നിന്നു;
അവരിൽ പാതിേപർ െഗരിസീംപർവ്വതത്തിെന്റ
വശത്തും പാതിേപർ ഏബാൽപർവ്വതത്തിെന്റ
വശത്തും നിന്ന് യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
മുെമ്പ കല്പിച്ചിരുന്നതുേപാെല യി്രസാേയൽ
ജനെത്ത അനു്രഗഹിച്ച . 34 അതിന് െറേശഷം
േയാശുവ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയരിക്കുന്നതുേപാെല അനു്രഗഹവും
ശാപവുമായ വചനങ്ങെളല്ലാം വായിച്ച .
35 സ്്രതീകള ം കുട്ടികള ം ഉൾെപ്പെട
യി്രസാേയൽസഭ മുഴുവനും അവേരാടുകൂെട
വന്നിരുന്ന പരേദശികള ം േകൾെക്ക േയാശുവ,
േമാെശ കല്പിച്ച സകലവചനങ്ങള ം വായിച്ച ;
യാെതാന്നും വായിക്കാെതവിട്ട കളഞ്ഞില്ല.

9
1 എന്നാൽ ഹിത്യർ, അേമാര്യർ, കനാന്യർ,
െപരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിങ്ങെന
േയാർദ്ദാന ് നദിക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള മലകളിലും
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താഴ് വരകളിലും െലബാേനാെനതിെര വലിയ
കടലിെന്റ തീരങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാർ
ഒെക്കയും 2 ഈ വസ്തുത േകട്ടേപ്പാൾ
േയാശുവേയാടും യി്രസാേയലിേനാടും യുദ്ധം
െചയ് വാൻഏകമനേസ്സാെട േയാജിച്ച .

3 േയാശുവ െയരിേഹാവിേനാടും ഹായിേയാടും
െചയ്തത് ഗിെബേയാൻ നിവാസികൾ േകട്ടേപ്പാൾ
അവർ ഒരു ഉപായം ്രപേയാഗിച്ച . 4അവര ്രാജ്യ
നയത്രന്ത ്രപതിനിധികെളേപ്പാെല അവെര തെന്ന
ഒരുക്കി *പഴയ ചാക്കുകള ം പഴയതും കീറിയതും
തുന്നിെക്കട്ടിയതുമായ വീഞ്ഞുതുരുത്തികള ം
കഴുതപ്പ റത്തുകയറ്റി, 5പഴക്കംെചന്ന്കണ്ടംെവച്ച
െചരിപ്പ കള ം പഴയവസ്്രതങ്ങള ം ധരിച്ച്
പുറെപ്പട്ട . അവരുെട ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അപ്പം
ഉണങ്ങി പൂത്തിരുന്നു. 6 അവർ ഗില്ഗാൽ
പാളയത്തിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ െചന്ന്
അവേനാടും യി്രസാേയൽപുരഷന്മാേരാടും:
“ഞങ്ങൾ ദൂരേദശത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു;
ആകയാൽ ഞങ്ങേളാട് ഒരു ഉടമ്പടിെചേയ്യണം”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ
അവേരാട്: “പേക്ഷ നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽ പാർക്കുന്നവരായിരിക്കും; ഞങ്ങൾ
നിങ്ങേളാട് ഉടമ്പടി െചയ്യന്നത് എങ്ങെന?” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 8 അവർ േയാശുവേയാട:് “ഞങ്ങൾ
നിെന്റ ദാസന്മാരാകുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േയാശുവ അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ആർ?
എവിെടനിന്ന് വരുന്നു?” എന്ന് േചാദിച്ച . 9അവർ
അവേനാട് പറഞ്ഞത:് “അടിയങ്ങൾ നിെന്റ

* 9. 4 അവര ്രാജ്യ നയത്രന്ത ്രപതിനിധികെളേപ്പാെല അവെര
തെന്നഒരുക്കി ഭക്ഷണസാധനങ്ങെളാരുക്കി



േയാശുവ 9:10 xxxi േയാശുവ 9:16

ൈദവമായ യേഹാവയുെട നാമംനിമിത്തം
ഏറ്റവും ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു;
അവെന്റ കീർത്തിയും അവൻ ഈജിപ്റ്റിൽ
െചയ്തെതാെക്കയും 10 െഹശ്േബാൻ
രാജാവായ സീേഹാൻ, അസ്തേരാത്തിെല
ബാശാൻരാജാവായ ഓഗ് ഇങ്ങെന
േയാർദ്ദാനക്കെരയുള്ള അേമാര്യരുെട രണ്ട്
രാജാക്കന്മാേരാടും അവൻ െചയ്തെതാെക്കയും
ഞങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നു. 11 അതുെകാണ്ട്
ഞങ്ങള െട മൂപ്പന്മാരും േദശനിവാസികള ം
ഞങ്ങേളാട് നിങ്ങെള വന്നു കണ്ട്, ഞങ്ങൾ
നിങ്ങള െട ദാസന്മാർ ആയിെക്കാള്ളാം എന്ന്
പറയണെമന്ന് പറഞ്ഞു; ആകയാൽ നിങ്ങൾ
ഞങ്ങേളാട് ഉടമ്പടിെചേയ്യണം. 12 ഞങ്ങൾ
പുറെപ്പട്ട നാളിൽ ഈ അപ്പം ചൂേടാെട
ഞങ്ങള െട വീടുകളിൽനിന്ന് എടുത്തതാകുന്നു;
ഇേപ്പാൾ ഇതാ, അത് ഉണങ്ങി പൂത്തിരിക്കുന്നു.
13 ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞു നിറച്ച് െകാണ്ടുേപാന്ന
ഈ തുരുത്തികൾ പുത്തനായിരുന്നു; ഇേപ്പാൾ
ഇതാ, അവ കീറിയിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങള െട ഈ
വസ്്രതവും െചരിപ്പ ം അതിദീർഘയാ്രതയാൽ
പഴക്കമായിരിക്കുന്നു. 14 അേപ്പാൾ
യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാർ യേഹാവേയാട്
േചാദിക്കാെത അവരുെട ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ
ചിലത് വാങ്ങി. 15 േയാശുവഅവേരാട് സഖ്യതയും
അവെര ജീവേനാെട രക്ഷിക്കുെമന്ന് ഉടമ്പടിയും
െചയ്തു; സഭയിെല ്രപഭുക്കന്മാരും അവേരാട്
സത്യംെചയ്തു. 16 ഉടമ്പടി െചയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം
കഴിഞ്ഞേശഷം അവർ സമീപസ്ഥർ എന്നും
തങ്ങള െട േദശത്ത് പാർക്കുന്നവർ എന്നും
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അവർ േകട്ട . 17 യി്രസാേയൽ മക്കൾ യാ്രത
പുറെപ്പട്ട് മൂന്നാംദിവസംഅവരുെട പട്ടണങ്ങളായ
ഗിെബേയാൻ, െകഫീര, െബേരാത്ത്,
കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്നിവയിൽ എത്തി.
18 അവരുെട ്രപഭുക്കന്മാർ യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയെക്കാണ്ട് അവേരാട്
സത്യംെചയ്തിരിക്കയാൽ യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അവെര സംഹരിച്ചില്ല; എന്നാൽ സഭമുഴുവനും
്രപഭുക്കന്മാരുെട േനെര പിറുപിറുത്തു.
19 ്രപഭുക്കന്മാർസർവ്വസഭേയാടുംയി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവെയെക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ
അവേരാട് സത്യംെചയ്തിരിക്കയാൽ നമുക്ക്
അവെര െതാട്ട കൂടാ. 20 നാം അവെര ജീവേനാട്
രക്ഷിേക്കണം. അല്ലാഞ്ഞാൽ െചയ്തുേപായ
സത്യംനിമിത്തം േകാപം നമ്മുെടേമൽ വരും
എന്ന് പറഞ്ഞു. 21 ്രപഭുക്കന്മാർ അവേരാട:്
“ഇവർ ജീവേനാെട ഇരിക്കെട്ട; എങ്കിലും
അവർ സർവ്വസഭയ്ക്കും വിറകുകീറുന്നവരും
െവള്ളംേകാരുന്നവരും ആയിരിേക്കണം” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 22 പിെന്ന േയാശുവ അവെര വിളിച്ച്
അവേരാട്: “നിങ്ങൾ ഞങ്ങള െട ഇടയിൽ
പാർത്തിരിെക്കബഹുദൂരസ്ഥന്മാർഎന്ന് പറഞ്ഞ്
ഞങ്ങെളവഞ്ചിച്ചത്എന്ത?് 23ആകയാൽനിങ്ങൾ
ശപിക്കെപ്പട്ടവർ; നിങ്ങൾ എല്ലാകാലത്തും
എന ്െറ ൈദവത്തിന് െറ ആലയത്തിനുേവണ്ടി
വിറകുകീറുന്നവരും െവള്ളംേകാരുന്നവരുമായ
അടിമകൾ ആയിരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
24 അവർ േയാശുവേയാട:് “നിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവ തെന്റ ദാസനായ േമാെശേയാട്,
നിങ്ങൾക്ക് ഈ േദശെമല്ലാം തരുെമന്നും
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നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് ഈ േദശനിവാസികെള
ഒെക്കയും നശിപ്പിക്കുെമന്നും കല്പിച്ചത്
അടിയങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനാൽ ഞങ്ങള െട
ജീവെനക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭയെപ്പട്ട് ഈ കാര്യം
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 25 ഇേപ്പാൾ ഇതാ, ഞങ്ങൾ
നിെന്റ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു; നിനക്ക് നല്ലതും
യുക്തവുമായി േതാന്നുന്നത് ഞങ്ങേളാട്
െചയ്തുെകാൾക” എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
26 അങ്ങെന േയാശുവ, യി്രസാേയൽ മക്കൾ
അവെര െകാല്ലാെത, അവരുെട കയ്യിൽനിന്ന്
രക്ഷിച്ച . 27അന്ന് േയാശുവ അവെര സഭയ്ക്കും
യേഹാവ തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള
യാഗപീഠത്തിനും േവണ്ടി വിറകുകീറുന്നവരും
െവള്ളംേകാരുന്നവരുമായി നിയമിച്ച ; അത്
ഇന്നുവെരയും തുടരുന്നു.

10
1 െയരൂശേലം രാജാവായ അേദാനീേസെദക,്
േയാശുവ ഹായിപട്ടണം പിടിച്ച് നിർമ്മൂലമാക്കി
എന്നും അവൻ െയരിേഹാവിേനാടും അതിെന്റ
രാജാവിേനാടും െചയ്തതുേപാെല ഹായിേയാടും
അതിെന്റ രാജാവിേനാടും െചയ്തു എന്നും േകട്ട .
ഗിെബേയാൻ നിവാസികൾ യി്രസാേയലിേനാട്
സഖ്യത െചയ്ത് അവരുെട കൂട്ടത്തിലായി
എന്നും അവൻ േകട്ട . 2 ഗിെബേയാൻ
രാജനഗരങ്ങളിൽ ഒന്നുേപാെല വലിയ
പട്ടണമായിരുന്നു. അത് ഹായിെയക്കാൾ
വലിയതും അവിടെത്ത പുരുഷന്മാർ എല്ലാവരും
പരാ്രകമശാലികള ം ആയിരുന്നതുെകാണ്ട്
അവർ ഏറ്റവും ഭയെപ്പട്ട . 3 ആകയാൽ
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െയരൂശേലം രാജാവായ അേദാനീ-േസെദക്ക്
െഹേ്രബാൻരാജാവായ േഹാഹാമിെന്റയും
യർമ്മൂത്ത ്രാജാവായ പിരാമിെന്റയും
ലാഖീശ ്രാജാവായ യാഹീയയുെടയും എേഗ്ലാൻ
രാജാവായ െദബീരിെന്റയും അടുക്കൽ
ആളയച്ച്: 4 “ഗിെബേയാൻ േയാശുവേയാടും
യി്രസാേയൽമക്കേളാടും സഖ്യത െചയ്കെകാണ്ട്
നാം അതിെന നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് എെന്ന
സഹായിപ്പിൻ”എന്ന് പറയിപ്പിച്ച . 5ഇങ്ങെനഈ
അഞ്ച് അേമാര്യരാജാക്കന്മാരും ഒരുമിച്ച കൂടി;
അവരും അവരുെട ൈസന്യങ്ങള ം ഗിെബേയാന്
േനെരപാളയംഇറങ്ങിഅതിേനാട്യുദ്ധംെചയ്തു.
6 അേപ്പാൾ ഗിെബേയാന്യർ ഗില്ഗാലിൽ
പാളയത്തിേലക്ക് േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
ആളയച്ച്: “അടിയങ്ങെള ൈകവിടാെത േവഗം
ഞങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന് ഞങ്ങെള സഹായിച്ച്
രക്ഷിേക്കണേമ; പർവ്വതങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന
അേമാര്യരാജാക്കന്മാർഞങ്ങൾക്ക്വിേരാധമായി
ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറയിപ്പിച്ച .
7 അേപ്പാൾ േയാശുവയും എല്ലാ പടയാളികള ം
പരാ്രകമശാലികള ം ഗില്ഗാലിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട . 8 യേഹാവ േയാശുവേയാട:്
“അവെര ഭയെപ്പടരുത;് ഞാൻ അവെര
നിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു; അവരിൽ
ഒരുത്തനും നിെന്റ മുമ്പിൽ നിൽക്കയില്ല” എന്ന്
അരുളിെച്ചയ്തു. 9 േയാശുവ ഗില്ഗാലിൽനിന്ന്
പുറെപ്പട്ട് രാ്രതിമുഴുവനും നടന്ന്, െപെട്ടന്ന്
അവെര ആ്രകമിച്ച . 10 യേഹാവ അവെര
ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി. ഗിെബേയാനിൽെവച്ച്
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യി്രസാേയൽ അവെര കഠിനമായി േതാല്പിച്ച്
േബത്ത-്േഹാേരാനിേലക്കുള്ള കയറ്റംവഴി
അവെര ഓടിച്ച് അേസക്കവെരയും
മേക്കദവെരയും അവെര െവട്ടി. 11 അങ്ങെന
അവർ യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടി; േബത്ത-്േഹാേരാൻ ഇറക്കം മുതൽ
അേസക്കവെര യേഹാവ ആകാശത്തിൽനിന്ന്
അവരുെട േമൽ വലിയ ആലിപ്പഴം െപയ്യിച്ച്
അവെര െകാന്നു. യി്രസാേയൽ മക്കൾ
വാൾെകാണ്ട് െകാന്നവെരക്കാൾ കല്മഴയാൽ
മരിച്ച േപായവർഅധികംആയിരുന്നു.

12എന്നാൽയേഹാവഅേമാര്യെര യി്രസാേയൽ
മക്കള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച െകാടുത്ത ദിവസം
േയാശുവ യേഹാവേയാട് സംസാരിച്ച .
യി്രസാേയൽ മക്കൾ േകൾെക്ക: “സൂര്യാ,
നീ ഗിെബേയാനിലും ച്രന്ദാ, നീ അയ്യാേലാൻ
താഴ് വരയിലും നില്ക്ക” എന്ന് പറഞ്ഞു. 13 ജനം
തങ്ങള െടശ്രതുക്കേളാട് ്രപതികാരംെചയ്യ േവാളം
സൂര്യൻ നിന്നു, ച്രന്ദനും നിശ്ചലമായി. ഇങ്ങെന
സൂര്യൻ ആകാശമേദ്ധ്യ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ
അസ്തമിക്കാെത നിന്നത് ശൂരന്മാരുെട
പുസ്തകത്തിൽഎഴുതിയിരിക്കുന്നു. 14യേഹാവ
ഒരു മനുഷ്യെന്റ വാക്ക് േകട്ടനുസരിച്ച ആ
ദിവസം േപാെല ഒരു ദിവസം അതിന് മുമ്പും
പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; യേഹാവ തെന്നയായിരുന്നു
യി്രസാേയലിനുേവണ്ടിയുദ്ധം െചയ്തത്.

15 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനെമാെക്കയും
ഗില്ഗാലിൽപാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു.

16 എന്നാൽ ആ രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചുേപരും
രക്ഷെപട്ട് മേക്കദയിെല ഗുഹയിൽ െചന്ന്
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ഒളിച്ച . 17 രാജാക്കന്മാർ മേക്കദയിെല
ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി േയാശുെവക്ക്
അറിവുകിട്ടി. 18 േയാശുവ: “ഗുഹയുെട
ദ്വാരത്തിൽ വലിയ കല്ല കൾ ഉരുട്ടിെവച്ച് അവെര
കാേക്കണ്ടതിന് അവിെട ആെളയാക്കുവീൻ;
19 നിങ്ങൾ ശ്രതുക്കെള പിന്തുടർന്ന് അവരുെട
പിൻപടെയ ആ്രകമിക്കുക. പട്ടണങ്ങളിൽ
കടക്കുവാൻഅവെരസമ്മതിക്കരുത;് നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ അവെര നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന് പറഞ്ഞു.
20 അങ്ങെന േയാശുവയും യി്രസാേയൽമക്കള ം
ഒരു മഹാസംഹാരം നടത്തി. ജീവേനാെട
േശഷിച്ചവർ ഉറപ്പ ള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ ശരണം
്രപാപിച്ച . 21 പടയാളികൾ സമാധാനേത്താെട
മേക്കദയിെല പാളയത്തിൽ േയാശുവയുെട
അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു; യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േനെര ആരും നാവനക്കിയില്ല.
22 പിെന്ന േയാശുവ: “ഗുഹയുെട വായ്
തുറന്ന് രാജാക്കന്മാെര അഞ്ചുേപേരയും
എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവീൻ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. 23 അവർ െയരൂശേലംരാജാവ,്
െഹേ്രബാൻരാജാവ,് യർമ്മൂത്ത് രാജാവ്,
ലാഖീശ ്രാജാവ്, എേഗ്ലാൻരാജാവ് എന്നീ
അഞ്ചുരാജാക്കന്മാെരയും ഗുഹയിൽനിന്ന്
അവെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവന്നു. 24അേപ്പാൾ
േയാശുവ യി്രസാേയൽപുരുഷന്മാെര എല്ലാം
വിളിപ്പിച്ച . തേന്നാടുകൂെട േപായ പടയാളികള െട
അധിപതിമാേരാടു: “ഈ രാജാക്കന്മാരുെട
കഴുത്തിൽ കാൽ െവക്കുവീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അവർ അടുത്തുെചന്ന് അവരുെട കഴുത്തിൽ
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കാൽെവച്ച . 25 േയാശുവ അവേരാട:്
“ഭയെപ്പടരുത,് ശങ്കിക്കരുത;് ഉറപ്പ ം ൈധര്യവും
ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ; നിങ്ങൾ യുദ്ധം െചയ്യന്ന
സകലശ്രതുക്കേളാടും യേഹാവ ഇങ്ങെനതെന്ന
െചയ്യ ം” എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 അതിന് േശഷം
േയാശുവആഅഞ്ച്രാജാക്കന്മെരെവട്ടിെക്കാന്ന്
മരത്തിേന്മൽ തൂക്കി 27സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന
സമയത്ത് േയാശുവയുെട കല്പന്രപകാരംഅവെര
മരത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കി അവർ ഒളിച്ചിരുന്ന
ഗുഹയിൽ ഇട്ട ; ഗുഹയുെട വായിൽ വലിയ
കല്ല് ഉരുട്ടിവച്ച ; അത് ഇന്നുവെരയും അവിെട
ഇരിക്കുന്നു.

28 അന്ന് േയാശുവ മേക്കദ പിടിച്ച് വാളിനാൽ
അതിെല രാജാവിെനയും അവിെടയുള്ള
എല്ലാവെരയും നിർമ്മൂലമാക്കി; ഒരുത്തെനയും
േശഷിപ്പിച്ചില്ല; അവൻ െയരിേഹാരാജാവിേനാട്
െചയ്തതുേപാെല തേന്ന മേക്കദാരാജാവിേനാടും
െചയ്തു.

29 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനവും
മേക്കദയിൽനിന്ന് ലിബ്െനക്ക് െചന്ന് അതിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 30 യേഹാവ അതിെനയും
അതിെല രാജാവിെനയും യി്രസാേയലിെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവർ അതിലുള്ള
എല്ലാവെരയും സംഹരിച്ച ; ഒരുത്തെനയും
േശഷിപ്പിച്ചില്ല; െയരിേഹാരാജാവിേനാട്
െചയ്തതുേപാെല അവർ അവിടെത്ത
രാജാവിേനാടും െചയ്തു. 31 േയാശുവയും
യി്രസാേയൽ ജനവും ലിബ്നയിൽനിന്ന്
ലാഖീശിേലക്ക് െചന്ന് പാളയം ഇറങ്ങിഅതിേനാട്
യുദ്ധംെചയ്തു. 32 യേഹാവ ലാഖീശിെന
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യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ; അവർ
അതിെന രണ്ടാംദിവസം പിടിച്ച ; ലിബ്നേയാട്
െചയ്തതുേപാെല അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും
വാളിെന്റവായ്ത്തലയാൽസംഹരിച്ച .

33 അേപ്പാൾ േഗെസർരാജാവായ േഹാരാം
ലാഖീശിെന സഹായിക്കുവാൻ വന്നു; എന്നാൽ
േയാശുവ അവെനയും അവെന്റ ജനെത്തയും
ആരും േശഷിക്കാതവണ്ണംസംഹരിച്ച .

34 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനവും
ലാഖീശിൽനിന്ന് എേഗ്ലാനിേലക്ക് െചന്ന്
പാളയമിറങ്ങി അതിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു,
35അവർഅന്ന് തേന്നഅതിെന പിടിച്ച . വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ സംഹരിച്ച ; ലാഖീശിേനാട്
െചയ്തതുേപാെല അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും
അന്ന് നിർമ്മൂലമാക്കി.

36 േയാശുവയും യി്രസാേയൽ ജനവും
എേഗ്ലാനിൽനിന്ന് െഹേ്രബാനിേലക്ക് െചന്ന്
യുദ്ധംെചയ്തു. 37അവർ അത് പിടിച്ച,് വാളിെന്റ
വായ്ത്തലയാൽ അതിെല രാജാവിെനയും
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും
സംഹരിച്ച ; എേഗ്ലാേനാട് െചയ്തതുേപാെല
അതിെനയും അതിലുള്ള സകലമനുഷ്യെരയും
ആരും േശഷിക്കാതവണ്ണംനിർമ്മൂലമാക്കി.

38 പിെന്ന േയാശുവയും യി്രസാേയൽ
ജനവും തിരിഞ്ഞ് െദബീരിേലക്ക് െചന്ന്
യുദ്ധംെചയ്തു. 39 അവൻ അതിെല
രാജാവിെനയും അതിെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം
പിടിച്ച് വാളിെന്റ വായ്ത്തലയാൽ സംഹരിച്ച ;
അതിലുള്ള എല്ലാവെരയും ആരും േശഷിക്കാെത
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നിർമ്മൂലമാക്കി; അവൻ െഹേ്രബാനിെലയും
ലിബ്നയിെലയും രാജാക്കന്മാേരാട്
െചയ്തതുേപാെല െദബീരിേനാടും അതിെല
രാജാവിേനാടും െചയ്തു.

40 ഇങ്ങെന േയാശുവ, മലനാട്, െതേക്കേദശം,
താഴ് വര, മലഞ്ചരിവുകൾ എന്നിങ്ങെന
േദശം ഒെക്കയും സകല രാജാക്കന്മാെരയും
ജയിച്ചടക്കി; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവകല്പിച്ചതുേപാെലഅവൻഒരുത്തെനയും
േശഷിപ്പിക്കാെത സകലജീവികെളയും
നിർമ്മൂലമാക്കി. 41 േയാശുവ കാേദശ്ബർേന്നയ
മുതൽ ഗസ്സാവെരയും ഗിെബേയാൻ വെര
േഗാെശൻ േദശം ഒെക്കയും ജയിച്ചടക്കി.
42 യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവ
യി്രസാേയലിനുേവണ്ടിയുദ്ധംെചയ്തതിനാൽഈ
രാജാക്കന്മാെരെയാെക്കയും അവരുെട േദശവും
േയാശുവ ഒേര സമയത്ത് പിടിച്ച . 43 പിെന്ന
േയാശുവയും എല്ലാ യി്രസാേയലും ഗില്ഗാലിൽ
പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാന്നു.

11
1 ഹാേസാർ രാജാവായ യാബീൻ
ഇത് േകട്ടേപ്പാൾ മാേദാൻ രാജാവായ
േയാബാബ്, ശിേ്രമാൻരാജാവ,് അക്ക്ശാഫ്
രാജാവ് എന്നിവരുെട അടുക്കലും 2 വടക്ക്
മല്രമ്പേദശത്തും കിേന്നെരത്തിന് െതക്ക്
സമഭൂമിയിലും താഴ ്വരയിലും പടിഞ്ഞാറ്
േദാർേമടുകളിലുമുള്ള രാജാക്കന്മാരുെട
അടുക്കൽആളയച്ച.് 3കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള
കനാന്യർ, പർവ്വതങ്ങളിെല അേമാര്യർ, ഹിത്യർ,
െപരിസ്യർ, െയബൂസ്യർ, മിസ്െപേദശത്ത്
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െഹർേമ്മാെന്റ അടിവാരത്തുള്ള ഹിവ്യർ
എന്നിവരുെട അടുക്കലും ആളയച്ച.് 4 അവർ
കടല്ക്കരയിെല മണൽേപാെല അനവധി
പടയാളികള ം വളെര കുതിരകള ം രഥങ്ങള ം
ഉള്ളൈസന്യമായി പുറെപ്പട്ട . 5ആരാജാക്കന്മാർ
എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച കൂടി യി്രസാേയലിേനാട്
യുദ്ധം െചയ് വാൻ േമേരാം തടാകത്തിന്നരിെക
പാളയമിറങ്ങി. 6 അേപ്പാൾ യേഹാവ
േയാശുവേയാട:് “അവെര േപടിേക്കണ്ടാ;
ഞാൻ നാെള ഈ േനരം അവെര ഒെക്കയും
യി്രസാേയലിെന്റ മുമ്പിൽ ചത്തു വീഴുമാറാക്കും;
നീ അവരുെട കുതിരകള െട കുതിഞരമ്പു
െവട്ടി രഥങ്ങൾ തീയിട്ട ചുട്ട കളേയണം”.
7 അങ്ങെന േയാശുവയും ൈസന്യവും േമേരാ
തടാകത്തിനരിെക െപെട്ടന്ന് അവരുെട േനെര
വന്ന് അവെര ആ്രകമിച്ച . 8 യേഹാവ
അവെര യി്രസാേയലിെന്റ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച ;
അവർ അവെര േതാല്പിച്ച ; മഹാനഗരമായ
സീേദാൻവെരയും, മിെ്രസേഫാത്ത്മയീം വെരയും
കിഴക്ക് മിസ്െപതാഴ ്വരവെരയുംഅവെരഓടിച്ച്,
ആരും േശഷിക്കാെത സംഹരിച്ച കളഞ്ഞു.
9യേഹാവ കല്പിച്ചതുേപാെല േയാശുവ അവേരാട്
െചയ്തു; കുതിരകള െട കുതിഞരമ്പു െവട്ടി
രഥങ്ങൾതീയിട്ട് ചുട്ട കളഞ്ഞു.

10 േയാശുവ ആ സമയം തിരിഞ്ഞ് ഹാേസാർ
പിടിച്ച് അതിെല രാജാവിെന വാൾെകാണ്ട്
െകാന്നു; അന്നുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ
ഹാേസാർ ഏറ്റവും ്രപബലമായിരുന്നു.
11 അവർ അതിെല സകലമനുഷ്യെരയും
വാൾെകാണ്ട് നിർമ്മൂലമാക്കി;ആരും ജീവേനാെട
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േശഷിച്ചില്ല; അവൻ ഹാേസാരിെന തീെകാണ്ട്
ചുട്ട കളഞ്ഞു. 12 ആ രാജാക്കന്മാരുെട എല്ലാ
പട്ടണങ്ങെളയും േയാശുവ പിടിക്കുകയും
രാജാക്കന്മാെര ഒെക്കയും വാളിനാൽ
നിർമ്മൂലമാക്കിക്കളയുകയും െചയ്തു.
യേഹാവയുെട ദാസനായ േമാെശ
കല്പിച്ചതുേപാെല തേന്ന. 13 ഹാേസാർ ഒഴിെക
കുന്നുകളിെല പട്ടണങ്ങൾ ഒന്നും യി്രസാേയൽ
ചുട്ട കളഞ്ഞില്ല. 14 ഈ പട്ടണങ്ങളിെല
െകാള്ളയും കന്നുകാലികെളയും യി്രസാേയൽ
മക്കൾ എടുത്തു; മനുഷ്യെര ഒെക്കയും
അവർ വാള െകാണ്ട് സംഹരിച്ച ; ആെരയും
ജീവേനാെട േശഷിപ്പിച്ചില്ല. 15 യേഹാവ തേന്നാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല േമാെശ േയാശുവേയാടു
കല്പിച്ചിരുന്നു; അതിനാൽ യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതിൽഒന്നുംഅവൻെചയ്യാെതവിട്ടില്ല.

16 ഇങ്ങെന മലനാടും െതേക്കേദശവും
േഗാെശൻേദശവും താഴ് വരയും അരാബയും
യി്രസാേയൽമലനാടും അതിെന്റ താഴ് വരയും
േസയീരിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിെല െമാട്ടക്കുന്നു
തുടങ്ങി െഹർേമ്മാൻ പർവ്വതത്തിെന്റ
അടിവാരത്തുള്ള െലബാേനാൻ താഴ് വരയിെല
ബാൽ-ഗാദ് വെരയുള്ള േദശവും േയാശുവ
പിടിച്ച . 17 അവിടങ്ങളിെല രാജാക്കന്മാെരയും
അവൻ പിടിച്ച് െവട്ടിെക്കാന്നു. 18 ആ
രാജാക്കന്മാേരാട് േയാശുവ ദീർഘകാലം യുദ്ധം
െചയ്തിരുന്നു. 19 ഗിെബേയാൻ നിവാസികളായ
ഹിവ്യർ ഒഴിെക ഒരു പട്ടണക്കാരും യി്രസാേയൽ
മക്കേളാട് സഖ്യത െചയ്തില്ല; േശഷമുള്ള
പട്ടണെമാെക്കയും അവർ യുദ്ധത്തിൽ
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പിടിച്ചടക്കി. 20 യേഹാവ േമാെശേയാട്
കല്പിച്ചതുേപാെല അവെര നിർമ്മൂലമാക്കുകയും
കരുണ കൂടാെത നശിപ്പിക്കയും െചേയ്യണ്ടതിന്
അവർ യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പടാൻ തക്കവണ്ണം യേഹാവ അവരുെട
മനസ്സ് കഠിനമാക്കിയിരുന്നു.

21 അക്കാലത്ത് േയാശുവ മലനാടായ
െഹേ്രബാൻ, െദബീർ,അനാബ,് െയഹൂദാമലനാട,്
യി്രസാേയല്യമലനാട് എന്നിവിടങ്ങളിെല
അനാക്യെര സംഹരിച്ച ; അവരുെട
പട്ടണങ്ങേളാടുകൂെട േയാശുവ അവെര
നിർമ്മൂലമാക്കി. 22 ഗസ്സയിലും ഗത്തിലും
അസ്േതാദിലും മാ്രതമല്ലാെത യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േദശത്ത് ഒരു അനാക്യനും േശഷിച്ചില്ല.
23 യേഹാവ േമാെശേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
േയാശുവ േദശം മുഴുവനും പിടിച്ച ; അതിെന
യി്രസാേയലിന് േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം ഭാഗിച്ച
െകാടുത്തു; ഇങ്ങെന യുദ്ധം തീർന്നു േദശത്ത്
സമാധാനം ഉണ്ടായി.

12
1യി്രസാേയൽമക്കൾേയാർദ്ദാന് നദിക്ക്കിഴക്ക്
അർേന്നാൻതാഴ്വര മുതൽ െഹർേമ്മാൻപർവ്വതം
വെരയും കിഴെക്ക അരാബ മുഴുവനും
ൈകവശമാക്കി. അവർ കീഴടക്കിയ
തേദ്ദശരാജാക്കന്മാർ ഇവർ ആകുന്നു.
2 െഹശ്േബാനിൽ പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യ
രാജാവായ സീേഹാൻ; അവൻ അേരാേവർ
മുതൽ താഴ്വരയുെട മധ്യഭാഗവും ഗിെലയാദിെന്റ
പാതിയും അേമ്മാന്യരുെട അതിരായ
യാേബ്ബാക്ക് നദിവെരയും 3 കിേന്നെരത്ത്
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കടൽ മുതൽ ഉപ്പ കടൽവെര േബത്ത-്
െയശീേമാേത്താളം ഉള്ള കിഴെക്ക അരാബയും,
െതക്ക് പിസ്ഗച്ചരിവിന ്െറ താെഴ േതമാനും
വാണിരുന്നു. 4 ബാശാൻരാജാവായ ഓഗിെന്റ
േദശവും അവർ പിടിച്ചടക്കി; മല്ലന്മാരിൽ
േശഷിച്ച ഇവൻ അസ്തേരാത്തിലും എെ്രദയിലും
പാർത്തിരുന്നു. 5 അവൻ െഹർേമ്മാൻ
പർവ്വതവും സൽക്കയും ബാശാൻ േദശം
മുഴുവനും െഗശൂര്യരുെടയും മയഖാത്യരുെടയും
േദശവും ഗിെലയാദിെന്റ പാതിയും െഹശ്േബാൻ
രാജാവായ സീേഹാെന്റ അതിർവെരയും
വാണിരുന്നു. 6 അവെര യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശയും യി്രസാേയൽമക്കള ംകൂെട
കീഴടക്കിയിരുന്നു; േമാെശ അവരുെട േദശം
രൂേബന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിനുംഅവകാശമായി െകാടുത്തു.

7 േയാശുവയും യി്രസാേയൽമക്കള ം
േയാർദ്ദാെന്റ പടിഞ്ഞാറ് െലബാേനാൻ
താഴ് വരയിെല ബാൽ-ഗാദ് മുതൽ
േസയീരിേലക്കുള്ള കയറ്റത്തിെല
െമാട്ടക്കുന്നുവെര ജയിച്ചടക്കി. േയാശുവ
യി്രസാേയലിന് േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം ഈ
രാജാക്കന്മാരുെട േദശം അവകാശമായി
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. 8 മലനാട്ടിലും
താഴ് വരയിലുംഅരാബയിലും മലഞ്ചരിവുകളിലും
മരുഭൂമിയിലും െതേക്ക േദശത്തും ഉള്ള ഹിത്യൻ,
അേമാര്യൻ, കനാന്യൻ, െപരിസ്യൻ, ഹിവ്യൻ,
െയബൂസ്യൻ എന്നിവരുെട േദശം തേന്ന.
9 െയരിേഹാരാജാവ്, േബേഥലിന്നരിെകയുള്ള
ഹായിരാജാവ;് 10 െയരൂശേലംരാജാവ;്
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െഹേ്രബാൻരാജാവ;് 11 യർമ്മൂത്ത് രാജാവ്;
ലാഖീശിെല രാജാവ്; 12 എേഗ്ലാനിെല
രാജാവ്; േഗെസർരാജാവ;് 13 െദബീർരാജാവ്;
േഗെദർരാജാവ;് 14 േഹാർമ്മരാജാവ്;
ആരാദ് രാജാവ്; 15 ലിബ്നരാജാവ്;
അദുല്ലാംരാജാവ്; 16 മേക്കദാരാജാവ;്
േബേഥൽരാജാവ;് 17 തപ്പ ഹരാജാവ;്
േഹെഫർരാജാവ;് 18 അേഫക് രാജാവ്;
ശാേരാൻരാജാവ്; 19 മാേദാൻരാജാവ;്
ഹാേസാർരാജാവ്; ശിേ്രമാൻ-െമേരാൻരാജാവ്;
20 അക്ക്ശാപ്പ രാജാവ;് താനാക് രാജാവ്;
21 െമഗിേദ്ദാരാജാവ;് കാേദശ് രാജാവ്;
22 കർേമ്മലിെല െയാക്െനയാംരാജാവ;്
23 േദാർേമട്ടിെല േദാർരാജാവ്; ഗില്ഗാലിെല
ജാതികള െടരാജാവ്; 24തിർസാരാജാവ്;ഇങ്ങെന
ആെകമുപ്പെത്താന്നു രാജാക്കന്മാർ.

13
1 േയാശുവ വൃദ്ധനായേപ്പാൾ യേഹാവ
അവേനാട് അരുളിെച്ചയ്തു: “നീ
വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു; ഇനി വളെര േദശം
ൈകവശമാക്കുവാനുണ്ട.് 2 ഇനിയും
ൈകവശമാക്കാനുള്ള േദശങ്ങൾ: ഈജിപ്റ്റിെന്റ
കിഴക്കുള്ള സീേഹാർമുതൽ വടേക്കാട്ട്
കനാന്യർക്കുള്ളെതന്ന് എണ്ണിവരുന്ന എേ്രകാെന്റ
അതിർവെരയുള്ള െഫലിസ്ത്യേദശവും
െഗശൂര്യരുെട േദശവും; 3െഫലിസ്ത്യ ്രപഭുക്കന്മാർ
ഭരിച്ചിരുന്ന ഗസ്സ, അസ്േതാദ്, അസ്കേലാൻ,
ഗത്ത,് എേ്രകാൻ എന്നീ അഞ്ച് േദശങ്ങള ം;
4 െതക്ക് അവ്യരുെട േദശവും അേമാര്യരുെട
അതിരിലുള്ള അേഫക്ക് േദശവും കനാന്യരുെട
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േദശവും 5 സീേദാന്യരുെട െമയാരയും
െഗബാല്യയരുെട േദശവും കിഴക്ക് െഹർേമ്മാൻ
പർവ്വതത്തിെന്റ അടിവാരത്തിെല ബാൽ-
ഗാദ് മുതൽ ഹമാത്തിേലക്കു തിരിയുന്ന
സ്ഥലംവെരയുള്ള െലബാേനാൻ ്രപേദശവും;
6 െലബാേനാൻ മുതൽ മിെ്രസേഫാത്ത്മയീം
വെരയുള്ള പർവ്വത ്രപേദശങ്ങള ം സീേദാന്യരുെട
േദശവും തേന്ന; ഇവെര ഞാൻ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും; ഞാൻ
നിേന്നാട്കല്പിച്ചതുേപാെലനീയി്രസാേയലിന്അത്
അവകാശമായി വിഭാഗിച്ചാൽ മതി. 7ആകയാൽ
ഈ േദശം ഒമ്പത് േഗാ്രതങ്ങൾക്കും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിനും അവകാശമായി
വിഭാഗിക്ക. 8 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും േമാെശ അവർക്ക്
േയാർദ്ദാനക്കെര കിഴക്ക് െകാടുത്തിട്ട ള്ള
അവകാശം ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നുവേല്ലാ.
9 അർേന്നാൻതാഴ ്വരയുെട അറ്റത്തുള്ള
അേരാേവരും, താഴ് വരയുെട നടുവിലുള്ള
പട്ടണം മുതൽ ദീേബാൻവെരയുള്ള
െമേദബാ സമഭൂമിയും; 10 അേമ്മാന്യരുെട
അതിർവെര െഹശ്േബാനിൽനിന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന
അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെന്റ എല്ലാ
പട്ടണങ്ങള ം; 11 ഗിെലയാദും െഗശൂര്യരുെടയും
മയഖാത്യരുെടയും േദശവും െഹർേമ്മാൻപർവ്വത
്രപേദശവും സൽക്കാവെരയുള്ള ബാശാൻ
േദശവും 12 അസ്തേരാത്തിലും എെ്രദയിലും
വാണവനും മല്ലന്മാരിൽ േശഷിച്ചവനുമായ
ബാശാനിെല ഓഗിെന്റ രാജ്യവും”. ഈ
്രപേദശങ്ങളിലുള്ള ജനെത്ത േമാെശ േതാല്പിച്ച്
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നീക്കിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. 13എന്നാൽ യി്രസാേയൽ
മക്കൾ െഗശൂര്യെരയും മയഖാത്യെരയും
നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അവർ ഇന്നുവെരയും
യി്രസാേയല്യരുെട ഇടയിൽ പാർത്തു വരുന്നു.
14 േലവിേഗാ്രതത്തിന് അവൻ ഒരു അവകാശവും
െകാടുത്തില്ല; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയുെട ദഹനയാഗങ്ങൾ താൻ
േമാശേയാട്* കല്പിച്ചതുേപാെല അവരുെട
അവകാശംആകുന്നു.

15 എന്നാൽ േമാെശ രൂേബൻേഗാ്രതത്തിന്
കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശം െകാടുത്തു.
16 അവരുെട േദശം അർേന്നാൻതാഴ ്വരയുെട
അറ്റെത്തഅേരാേവരും താഴ് വരയുെട നടുവിെല
പട്ടണം മുതൽ െമേദബേയാട് േചർന്ന സമഭൂമി
മുഴുവനും െഹശ്േബാനും സമഭൂമിയിലുള്ള
17 അതിെന്റ എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം ദീേബാനും
ബാേമാത്ത-്ബാലും േബത്ത-്ബാൽ-േമേയാനും
18 യഹ്സയും െകേദേമാത്തും േമഫാത്തും
കിര്യത്തയീമും 19 സിബ്മയും സമഭൂമിയിെല
മലയിലുള്ള േസെരത്ത-്ശഹരും 20 േബത്ത-്
െപേയാരും പിസ്ഗച്ചരിവുകള ം േബത്ത-്
െയശീേമാത്തും 21 സമഭൂമിയിെല എല്ലാ
പട്ടണങ്ങള ം െഹശ്േബാനിൽ വാണിരുന്ന
അേമാര്യ രാജാവായ സീേഹാെന്റ രാജ്യവും
തെന്ന; അവെനയും േദശത്ത് പാർത്തിരുന്ന
ഏവി, േരെക്കം, സൂർ, ഹൂർ, േരബ എന്നീ
മിദ്യാന്യ്രപഭുക്കന്മാെരയും േമാെശ സംഹരിച്ച .
22 യി്രസാേയൽ മക്കൾ െകാന്നവരുെട
കൂട്ടത്തിൽ െബേയാരിെന്റ മകനായ ബിെലയാം

* 13. 14 േമാശേയാട്അവേരാട്



േയാശുവ 13:23 xlvii േയാശുവ 13:31

എന്ന ്രപശ്നക്കാരെനയും വാൾെകാണ്ട്
െകാന്നു. 23 രൂേബന്യരുെട അതിർ
േയാർദ്ദാൻ നദി ആയിരുന്നു; ഈ പട്ടണങ്ങൾ
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ൾെപ്പെട രൂേബന്യർക്ക്
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം
ആകുന്നു.

24 പിെന്ന േമാെശ ഗാദ്േഗാ്രതത്തിനും,
കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശം െകാടുത്തു.
25 അവരുെട േദശം യേസരും ഗിെലയാദിെല
എല്ലാ പട്ടണങ്ങള ം രബ്ബയുെട കിഴക്കുള്ള
അേരാേവർവെര അേമ്മാന്യരുെട േദശത്തിെന്റ
പകുതിയും ആകുന്നു; 26 െഹശ്േബാൻ മുതൽ
രാമത്ത-്മിസ്െപയും െബേതാനീമും വെരയും
മഹനയീം മുതൽ െദബീരിെന്റ അതിർവെരയും;
27 താഴ് വരയിൽ െഹശ്േബാൻ രാജാവായ
സീേഹാെന്റ രാജ്യത്തിൽ േശഷിപ്പ ള്ള േബത്ത-്
ഹാരാം, േബത്ത-്നി്രമാം,സുേക്കാത്ത,്സാേഫാൻ
എന്നിവയും േയാർദ്ദാന് കിഴക്ക് കിേന്നെരത്ത്
തടാകത്തിെന്റ അറുതിവെരയും അവരുെട
അതിരായിരുന്നു. 28ഈ പട്ടണങ്ങൾ അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ൾെപ്പെട കുടുംബംകുടുംബമായി
ഗാദ്യർക്ക്അവകാശമായി ലഭിച്ച .

29 േമാെശ മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന്
കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശമായി
െകാടുത്ത േദശങ്ങൾ: 30 മഹനയീം മുതൽ
ബാശാൻവെരയും ബാശാൻരാജാവായ
ഓഗിെന്റ രാജ്യവും ബാശാനിൽ യായീരിെന്റ
ഊരുകൾ എല്ലാംകൂെട അറുപതു പട്ടണങ്ങള ം
31 ഗിെലയാദിെന്റ പകുതിയും ബാശാനിെല
ഓഗിെന്റ രാജ്യത്തിെല പട്ടണങ്ങളായ
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അസ്തേരാത്ത്, എെ്രദയി എന്നിവയും തേന്ന;
ഇവ മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മക്കളിൽ
പാതിേപ്പർക്ക,്കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടി.

32 േമാവാബ് സമതലത്തിൽ വച്ച്
േയാർദാനക്കെര െയരിേഹാവിനു
കിഴക്കുവശത്തുള്ള േദശം േമാെശ
ഭാഗിച്ച െകാടുത്തത് ഇ്രപകാരം ആകുന്നു.
33 േലവിേഗാ്രതത്തിന് േമാെശ ഒരു അവകാശവും
െകാടുത്തില്ല; യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവഅവേരാട്കല്പിച്ചതുേപാെലതാൻതേന്ന
അവരുെടഅവകാശംആകുന്നു.

14
1 കനാൻേദശത്ത് യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക്
അവകാശമായി ലഭിച്ച ഭൂ്രപേദശങ്ങൾ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും
നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവയും
യി്രസാേയൽേഗാ്രതപിതാക്കന്മാരിൽ
തലവന്മാരും അവർക്ക് വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.
2 യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചതുേപാെല
ഒമ്പതര േഗാ്രതങ്ങൾക്കും ചീട്ടിട്ടായിരുന്നു
അവകാശം വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തത്. 3 രണ്ടര
േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് േമാെശ േയാർദ്ദാനക്കെര
അവകാശം െകാടുത്തിരുന്നു; േലവ്യർേക്കാ
അവരുെട ഇടയിൽ ഒരു അവകാശവും
െകാടുത്തില്ല. 4 േയാേസഫിെന്റ മക്കൾ
മനെശ്ശ, എ്രഫയീം എന്നീ രണ്ടു േഗാ്രതങ്ങൾ
ആയിരുന്നു. േലവ്യർക്കു പാർപ്പാൻ പട്ടണങ്ങള ം
അവരുെട കന്നുകാലികൾക്കും മൃഗസമ്പത്തിന്നും
േവണ്ടി പുല്പ റങ്ങള ം അല്ലാെത േദശത്തിൽ
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ഓഹരിെയാന്നും െകാടുത്തില്ല. 5 യേഹാവ
േമാെശേയാടു കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ
മക്കൾേദശംവിഭാഗിച്ച .

6 അനന്തരം െയഹൂദാ േഗാ്രതക്കാർ
ഗില്ഗാലിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
വന്നു; െകനിസ്യനായ െയഫുെന്നയുെട മകൻ
കാേലബ് അവേനാട് പറഞ്ഞത:് യേഹാവ
നെമ്മക്കുറിച്ച് ൈദവപുരുഷനായ േമാെശേയാട്
കാേദശ്ബർേന്നയയിൽെവച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം നീ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 7 യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ കാേദശ്ബർേന്നയയിൽനിന്ന് േദശം
ഒറ്റ േനാക്കുവാൻ അയച്ചേപ്പാൾ എനിക്ക് നാല്പതു
വയസ്സായിരുന്നു; ഞാൻ മടങ്ങിവന്ന് എെന്റ
മേനാേബാധ്രപകാരം േദശെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
വിവരണം നൽകി. 8 എേന്നാടുകൂെട
േപാന്നിരുന്ന സേഹാദരന്മാർ ജനത്തിെന്റ
ഹൃദയം ഭയം െകാണ്ട് ഉരുകുമാറാക്കി;
ഞാേനാ എെന്റ ൈദവമായ യേഹാവേയാട്
പൂർണ്ണമായി പറ്റിനിന്നു. 9 ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് പൂർണ്ണമായി പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ട്
നീ കാൽെവച്ച േദശം നിനക്കും നിെന്റ മക്കൾക്കും
എേന്നക്കും അവകാശമായിരിക്കും എന്ന്
േമാെശ അന്ന് സത്യംെചയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു.
10 യി്രസാേയൽ മരുഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച
നാല്പത്തഞ്ച് സംവത്സരങ്ങൾ ഇതാ യേഹാവ,
താൻ അരുളിെച്ചയ്തിരുന്നതുേപാെല എെന്ന
ജീവേനാെട െവച്ചിരിക്കുന്നു; ഇേപ്പാൾ എനിക്ക്
എണ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി. 11 േമാെശ എെന്ന
അയച്ച നാളിെലേപ്പാെല ഇന്നും എനിക്ക്
പടെവട്ട വാനും യാ്രത െചയ്യാനും ആേരാഗ്യം
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ഉണ്ട്. 12ആകയാൽ യേഹാവ അന്ന് എനിക്ക്
വാഗ്ദത്തം െചയ്തഈ െഹേ്രബാൻമല എനിക്ക്
തരിക;അനാക്യർഅവിെടഉെണ്ടന്നുംപട്ടണങ്ങൾ
വലിപ്പവും ഉറപ്പ ം ഉള്ളവഎന്നുംനീ േകട്ടിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
യേഹാവ എേന്നാടുകൂെട ഉെണ്ടങ്കിൽ താൻ
അരുളിെച്ചയ്തതുേപാെല ഞാൻ അവെര
ഓടിച്ച കളയും. 13അേപ്പാൾ േയാശുവ അവെന
അനു്രഗഹിച്ച ; െഹേ്രബാൻമല െയഫുെന്നയുെട
മകനായ കാേലബിന് അവകാശമായി
െകാടുത്തു. 14 അങ്ങെന െഹേ്രബാൻ
ഇന്നുവെര െകനിസ്യനായ െയഫുെന്നയുെട
മകൻ കാേലബിന് അവകാശമായിരിക്കുന്നു;
അവൻയി്രസാേയലിെന്റൈദവമായയേഹാവെയ
പൂർണ്ണമായി പറ്റിനിന്നതുെകാണ്ടു തേന്ന.
15 െഹേ്രബാന് പണ്ട് കിര്യത്ത-്അർബ്ബാ എന്ന്
േപരായിരുന്നു; അർബ്ബാ എന്നവൻ അനാക്യരിൽ
െവച്ച അതിമഹാൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങെന
യുദ്ധംതീർന്നു േദശത്ത്സമാധാനം വന്നു.

15
1െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിന്കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയ ഓഹരി െതെക്ക അറ്റത്ത് ഏേദാമിെന്റ
അതിരായ സീൻമരുഭൂമിവെര ആയിരുന്നു.
2 അവരുെട േദശത്തിെന്റ െതെക്ക
അതിർ ഉപ്പ കടലിെന്റ* െതക്കുവശത്തുള്ള
ഉൾക്കടലിൽ നിന്നു ആരംഭിച്ച് 3 അ്രകബ്ബീം
മലയിടുക്കിലൂെട സീൻ മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന്
െഹേ്രസാനിലൂെട ആദാരിെലത്തി അവിെടനിന്ന്
കാേദശ്ബർേന്നയയുെട െതക്കുഭാഗെത്തത്തി

* 15. 2 ഉപ്പ കടലിെന്റചാവുകടലിെന്റ
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കാർക്കയിേലക്കു തിരിഞ്ഞ് 4അസ്േമാനിേലക്ക്
കടന്ന് ഈജിപ്റ്റിെല േതാടുവെര െചന്ന്
സമു്രദത്തിൽഅവസാനിക്കുന്നു;ഇതുനിങ്ങള െട
െതെക്ക അതിർ ആയിരിേക്കണം. 5 കിഴെക്ക
അതിർ േയാർദ്ദാൻ നദി െചന്നുേചരുന്ന
ചാവുകടൽ തേന്ന; വടെക്ക അതിർ
േയാർദ്ദാെന്റ നദീമുഖത്തുള്ള 6 ഉൾക്കടൽ
തുടങ്ങി േബത്ത-്െഹാഗ്ലയിേലക്ക് കയറി
േബത്ത-്അരാബയുെട വടക്കുകൂടി കടന്ന്,
രൂേബെന്റ മകനായ േബാഹാെന്റ കല്ല വെര
കയറിെച്ചല്ല ന്നു. 7 പിെന്ന ആ അതിർ
ആേഖാർ താഴ് വരമുതൽ െദബീരിേലക്ക്
കടന്ന് േതാടിെന്റ െതക്കുവശത്തുള്ള അദുമ്മീം
കയറ്റത്തിെന്നതിെരയുള്ള ഗില്ഗാലിൽ െചന്ന്
ഏൻ-േശെമശ് അരുവിയുെട അരികിലൂെട
ഏൻ-േരാേഗലിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 8 പിെന്ന
ആ അതിർ െബൻ-ഹിേന്നാം താഴ്വരയിൽകൂടി
കയറി െയരൂശേലം എന്ന െയബൂസ്യനഗരിയുെട
െതേക്കാട്ട് കടന്ന് ഹിേന്നാം താഴ ്വരയുെട
മുമ്പിൽ പടിഞ്ഞാേറാട്ട ം െരഫയീം താഴ ്വരയുെട
അറ്റത്ത് വടേക്കാട്ട ം ഉള്ള മലയുെട മുകളിേലക്ക്
കയറിെച്ചല്ല ന്നു. 9 പിെന്ന ആ അതിർ മലയുെട
മുകളിൽനിന്ന് െനപ്േതാഹയിെല നീരുറവിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് എേ്രഫാൻമലയിെല പട്ടണങ്ങൾവെര
െചന്ന് കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്ന ബാലയിേലക്ക്
തിരിയുന്നു. 10 പിെന്ന ആ അതിർ ബാലാ
മുതൽ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് േസയീർമല വെര
തിരിഞ്ഞ് െകസാേലാൻ എന്ന െയയാരീം
മലയുെട പാർശ്വംവെര വടേക്കാട്ട് കടന്ന്,
േബത്ത-്േശെമശിേലക്ക് ഇറങ്ങി തിമ്നയിേലക്ക്



േയാശുവ 15:11 lii േയാശുവ 15:19

െചല്ല ന്നു. 11 പിെന്ന ആ അതിർ വടേക്കാട്ട്
തിരിഞ്ഞ് എേ്രകാെന്റ പാർശ്വംവെര െചന്ന്
ശിേ്രകാനിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് ബാലാ മലയിേലക്ക്
കടന്ന് യബ്േനലിൽ െചന്ന് സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 12 പടിഞ്ഞാെറ അതിർ
െമഡിറ്റേറനിയൻസമു്രദം തേന്ന; ഇതാകുന്നു
െയഹൂദാമക്കൾക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയ േദശത്തിെന്റചുറ്റ മുള്ളഅതിരുകൾ.

13 യേഹാവ േയാശുവേയാട് കല്പിച്ചതുേപാെല
അവൻ െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബിന്
െയഹൂദാമക്കള െട ഇടയിൽ ഓഹരിയായിട്ട്
അനാക്കിെന്റഅപ്പനായഅർബ്ബയുെട പട്ടണമായ
െഹേ്രബാൻ െകാടുത്തു. 14 അവിെടനിന്ന്
കാേലബ് അനാക്കിെന്റ വംശജരായ േശശായി,
അഹീമാൻ, തൽമായി എന്നീ മൂന്നു അനാക്യെര
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു. 15അവിെടനിന്ന്അവൻെദബീർ
നിവാസികള െട േനെര െചന്നു; െദബീരിെന്റ
േപർ മുെമ്പ കിര്യത്ത്-േസെഫർ എന്നായിരുന്നു.
16 കിര്യത്ത-്േസെഫർ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ
എെന്റ മകൾ അക്സെയ ഭാര്യയായി െകാടുക്കും
എന്ന് കാേലബ് പറഞ്ഞു. 17 കാേലബിെന്റ
സേഹാദരനായ െകനസിെന്റ മകൻ ഒത്നീേയൽ
അത് പിടിച്ച ; അവൻ തെന്റ മകൾ അക്സെയ
അവന് ഭാര്യയായി െകാടുത്തു. 18അവൾ തെന്റ
അപ്പേനാട് ഒരു നിലം േചാദിപ്പാൻ ഭർത്താവിെന
ഉത്സാഹിപ്പിച്ച ; അവൾ കഴുതപ്പ റത്തുനിന്ന്
ഇറങ്ങിയേപ്പാൾ കാേലബ് അവേളാട:് “നിനക്ക്
എന്തുേവണം?” എന്ന് േചാദിച്ച . 19 “എനിക്ക്
ഒരു അനു്രഗഹം തേരണം; നീ എനിക്ക് െതെക്ക
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േദശമാണെല്ലാ തന്നിരിക്കുന്നത;് ഏതാനും
നീരുറവുകൾകൂെട എനിക്ക് തേരണം” എന്ന്
അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അവൻ അവൾക്ക്
മലയിലും താഴ ്വരയിലും ഉള്ള നീരുറവുകൾ
െകാടുത്തു.

20െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിന്കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയഅവകാശംഇനി പറയുന്നു.

21 െതെക്ക േദശത്ത് ഏേദാമിെന്റ
അതിർത്തിയിൽ യഹൂദാേഗാ്രതത്തിനുള്ള
പട്ടണങ്ങൾ: കബ്േസേയൽ, ഏെദർ, യാഗൂർ,
22 കീന, ദിേമാന, അദാദ, 23 കാേദശ്, ഹാേസാർ,
യിത്നാൻ, 24 സീഫ്, േതെലം, ബയാേലാത്ത്,
25 ഹാേസാർ, ഹദത്ഥ, െകരീേയാത്ത്-ഹാേസാർ
എന്ന െകരീേയാത്ത്-െഹേ്രസാൻ, 26 അമാം,
െശമ, േമാലാദ, 27 ഹസർ-ഗദ്ദ, െഹശ്േമാൻ,
േബത്ത-്േപെലത,് 28 ഹസർ-ശൂവാൽ, േബർ-
േശബ, ബിേസാത്യ, 29 ബാല, ഇയ്യീം, ഏെസം,
30എൽേതാലദ,് െകസീൽ, േഹാർമ്മ, 31സിക്ലാഗ്,
മദ്മന്ന, സൻസന്ന, 32 െലബാേയാത്ത്,
ശിൽഹീം, ആയീൻ, രിേമ്മാൻ; ഇങ്ങെന ആെക
ഇരുപെത്താമ്പത് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ംതേന്ന.

33 താഴ് വരയിൽ എസ്താേയാൽ, േസാരാ,
അശ്ന, 34സേനാഹ,ഏൻ-ഗന്നീം,തപ്പ ഹ,ഏനാം,
35 യർമ്മൂത്ത,് അദുല്ലാം, േസാേഖാ, അേസക്ക,
36ശാരയീം,അദീഥയീം, െഗേദരാ, െഗെദേരാഥയീം;
ഇങ്ങെന പതിനാല് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം; 37 െസനാൻ, ഹദാശ, മിഗ്ദൽ-
ഗാദ്, 38 ദിലാൻ, മിസ്െപ, െയാെക്തേയൽ,
39ലാഖീശ,് െബാസ്കത്ത,്എേഗ്ലാൻ, 40കേബ്ബാൻ,
ലപ്മാസ്, കിത്ത്ളീശ,് 41 െഗേദേരാത്ത,് േബത്ത-്
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ദാേഗാൻ, നാമ, മേക്കദ; ഇങ്ങെന പതിനാറ്
പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 42 ലിബ്ന,
ഏെഥർ, ആശാൻ, 43 യിപ്താഹ്, അശ്ന,
െനസീബ്, 44െകയീല,അക്ലീബ,് മാേരശ;ഇങ്ങെന
ഒൻപത് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;
45 എേ്രകാനും അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള നഗരങ്ങള ം
്രഗാമങ്ങള ം; 46എേ്രകാൻമുതൽെമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദംവെര അസ്േതാദിന് സമീപത്തുള്ള
പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം; 47 അസ്േതാദും
അതിെന്റ ചുറ്റ മുള്ള നഗരങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം
ഗസ്സയും, ഈജിപറ്റ് േതാടുവെര അതിെന്റ
ചുറ്റ മുള്ള നഗരങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം; മഹാസമു്രദം
അതിന് െനടുെകഅതിരായിരുന്നു.

48 മലനാട്ടിൽ ശാമീർ, യത്ഥീർ, േസാേഖാ,
49 ദന്ന, െദബീർഎന്നകിര്യത്ത-്സന്ന, 50അനാബ,്
എസ്െതേമാ, ആനീം, 51 േഗാെശൻ, േഹാേലാൻ,
ഗീേലാ; ഇങ്ങെന പതിെനാന്ന് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 52 അരാബ്, ദൂമ,
എശാൻ, 53 യാനീം, േബത്ത-്തപ്പ ഹ, അേഫക്ക,
54 ഹുമ്ത, െഹേ്രബാൻ എന്ന കിര്യത്ത-്അർബ്ബ,
സീേയാർഇങ്ങെനഒമ്പത്പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം.

55 മാേവാൻ, കർേമ്മൽ, സീഫ്,
യുത്ത, 56 യി്രസാേയൽ, േയാക്ക്െദയാം,
സാേനാഹ, 57 കയീൻ, ഗിെബയ, തിമ്ന;
ഇങ്ങെന പത്ത് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം; 58 ഹൽഹൂൽ, േബത്ത-്സൂർ,
െഗേദാർ, 59 മാരാത്ത്, േബത്ത്-അേനാത്ത,്
എൽെതേക്കാൻ; ഇങ്ങെന ആറ് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം; 60 കിര്യത്ത്-െയയാരീം
എന്ന കിര്യത്ത-്ബാൽ, രബ്ബ; ഇങ്ങെന
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രണ്ടു പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;
61 മരുഭൂമിയിൽ േബത്ത-്അരാബ, മിദ്ദീൻ,
െസഖാഖ, 62 നിബ്ശാൻ, ഈർ-ഹേമലഹ്, ഏൻ-
െഗദി; ഇങ്ങെന ആറ് പട്ടണവും അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം.

63 െയരൂശേലമിൽ പാർത്തിരുന്ന െയബൂസ്യെര
െയഹൂദാമക്കൾക്ക് നീക്കിക്കളവാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല; അങ്ങെന െയബൂസ്യർ ഇന്നുവെര
െയഹൂദാമക്കേളാടുകൂെട െയരൂശേലമിൽ
പാർത്തുവരുന്നു.

16
1 േയാേസഫിെന്റ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയ
അവകാശേദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ:
കിഴക്ക് െയരിേഹാ നീരുറവിനടുത്തുള്ള
േയാർദാനിൽ ആരംഭിച്ച,് മരുഭൂമിയിൽകൂെട
െയരിേഹാവിൽനിന്ന് മലനാടുവഴിയായി
േബേഥലിേലക്കു കയറി 2 േബേഥലിൽനിന്ന്
ലൂസിേലക്ക് െചന്ന്, അർഖ്യരുെട അതിരായ
അതാേരാത്തിൽ കടന്ന് 3 പടിഞ്ഞാേറാട്ട്
യഫ്േളത്യരുെട അതിരിേലക്ക്, താഴെത്ത
േബത്ത-്േഹാേരാെന്റഅതിർവെര, േഗെസർവെര
തേന്ന, ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 4 ഇങ്ങെന േയാേസഫിെന്റ
പു്രതന്മാരായ മനെശ്ശക്കും എ്രഫയീമിനും
അവകാശം ലഭിച്ച . 5 എ്രഫയീമിെന്റ
മക്കൾക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
േദശത്തിെന്റ അതിരുകൾ: കിഴക്ക,്
അെതേരാത്ത-്അദ്ദാരിൽ നിന്നും േബത്ത-്
േഹാേരാനിെലക്കും, അവിെടനിന്ന്
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െമഡിറ്റേറനിയൻ സമു്രദത്തിേലക്കും േപാകുന്നു.
6 ആ അതിർ മിഖ്െമഥാത്തിെന്റ വടക്കുകൂടി
പടിഞ്ഞാേറാട്ട് െചന്ന് താനത്ത-്ശീേലാവെര
കിഴേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ് അതിനരികത്തുകൂടി
7 യാേനാഹയുെട കിഴക്ക് വശത്ത് കൂടി
യാേനാഹയും അെതേരാത്തും നാരാത്തും
കടന്ന് േയാർദ്ദാെന്റ തീരത്ത് െയരിേഹാവിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 8 തപ്പ ഹയിൽനിന്ന് ആ
അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് കാനാേതാടുവെര
െചന്ന് സമു്രദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയ ഈ അവകാശം കൂടാെത
9 മനെശ്ശമക്കള െട ഇടയിൽ എ്രഫയീംമക്കൾക്ക്
േവർതിരിച്ച െകാടുത്ത പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ംകൂെട ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 എന്നാൽ
അവർ േഗെസരിൽ പാർത്തിരുന്ന കനാന്യെര
അവിെടനിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞില്ല; അവർ
ഇന്നുവെര എ്രഫയീമ്യർക്ക് അടിമേവല െചയ്ത്
അവിെടതെന്നപാർത്തുവരുന്നു.

17
1 േയാേസഫിെന്റ ആദ്യജാതനായ
മനെശ്ശയുെട േഗാ്രതത്തിന് ഓഹരിയായി
കിട്ടിയ േദശങ്ങൾ; മനെശ്ശയുെട ആദ്യജാതനും
ഗിെലയാദിെന്റ അപ്പനും ആയ മാഖീർ
യുദ്ധവീരനായിരുന്നതുെകാണ്ട് അവന്
ഗിെലയാദും ബാശാനും ലഭിച്ച . 2 മനെശ്ശയുെട
മറ്റ് പു്രതന്മാരായ അബീേയെസർ, േഹെലക്,
അ്രസീേയൽ, േശെഖം, േഹെഫർ, െശമീദാവ്
എന്നിവർക്കും കുടുംബംകുടുംബമായി ഓഹരി
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കിട്ടി;ഇവർ േയാേസഫിെന്റ മകനായ മനെശ്ശയുെട
ആൺ മക്കൾ ആയിരുന്നു. 3 എന്നാൽ
മനെശ്ശയുെട മകനായ മാഖീരിെന്റ മകനായ
ഗിെലയാദിെന്റ മകനായ േഹെഫരിെന്റ മകൻ
െശേലാെഫഹാദിന് പു്രതന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു;
അവന് മഹ്ല, േനാവ, േഹാഗ്ല,മിൽക്ക,തിർസഎന്നീ
പു്രതിമാർ മാ്രതേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള . 4അവർ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസരിെന്റയും നൂെന്റ
മകനായ േയാശുവയുെടയും ്രപഭുക്കന്മാരുെടയും
അടുത്ത് െചന്ന:് “സേഹാദരന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഒരു അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ യേഹാവ
േമാെശേയാട് കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട്” എന്ന് പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവൻ യേഹാവയുെട കല്പന്രപകാരം
അവരുെട അപ്പെന്റ സേഹാദരന്മാരുെട
കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു അവകാശം
െകാടുത്തു. 5ഇങ്ങെനമനെശ്ശയുെട പു്രതിമാർക്ക്
അവെന്റ പു്രതന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ അവകാശം
ലഭിച്ചതുെകാണ്ട് മനെശ്ശ േഗാ്രതത്തിന് േയാർദ്ദാന ്
നദിക്കക്കെര ഗിെലയാദ് േദശവും ബാശാനും
കൂടാെത പത്ത് ഓഹരികൾകൂടി കിട്ടി.
6 മനെശ്ശയുെട പു്രതന്മാർക്ക് ഗിെലയാദ ്േദശവും
കിട്ടി. 7 മനെശ്ശയുെട അതിേരാ, ആേശർമുതൽ
െശേഖമിന് കിഴക്കുള്ള മിഖ്െമഥാത്ത ്വെര
ആയിരുന്നു. അത് െതേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഏൻ-
തപ്പ ഹയിെല നിവാസികള െട അടുക്കേലാളം
നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. 8 തപ്പ ഹേദശം
മനെശ്ശക്കുള്ളതായിരുന്നു; എങ്കിലും മനെശ്ശയുെട
അതിരിലുള്ള തപ്പ ഹപട്ടണം എ്രഫയീമ്യർക്ക്
ഉള്ളതായിരുന്നു. 9 പിെന്ന ആ അതിർ കാനാ



േയാശുവ 17:10 lviii േയാശുവ 17:14

േതാടിെന്റ െതക്കുകൂടി ഇറങ്ങുന്നു. ഈ
പട്ടണങ്ങൾ മനെശ്ശയുെട പട്ടണങ്ങൾക്കിടയിൽ
എ്രഫയീമിനുള്ളവ; മനെശ്ശയുെട അതിർ
േതാട്ടിെന്റ വടക്കുവശത്തുകൂടി െചന്ന്
െമഡിെറ്റേറനിയന ് സമു്രദത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. 10 െതക്കുഭാഗം എ്രഫയീമിനും
വടക്കുഭാഗം മനെശ്ശക്കും ഉള്ളത.് സമു്രദം
അവരുെട അതിർ ആകുന്നു; 11 അത് വടക്ക്
ആേശരിെന്റയും കിഴക്ക് യിസ്സാഖാരിെന്റയും
അവകാശഭൂമിേയാട് േചർന്നിരിക്കുന്നു.
യിസ്സാഖാരിലുംആേശരിലും മനെശ്ശക്കു േബത്ത-്
െശയാനും അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം യിബ്െളയാമും
അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം േദാർനിവാസികള ം
അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം ഏൻ-േദാർനിവാസികള ം
അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം താനാക്ക് നിവാസികള ം
അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം െമഗിേദ്ദാനിവാസികള ം
അതിെന്റ നഗരങ്ങള ം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇവ
മൂന്ന് മല്രമ്പേദശങ്ങൾ ആകുന്നു. 12 എന്നാൽ
മനെശ്ശയുെട മക്കൾക്ക് ആ പട്ടണങ്ങളിെല
നിവാസികെള നീക്കിക്കളവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല;
കനാന്യർ ആ േദശത്ത് തേന്ന പാർത്തു.
13എന്നാൽയി്രസാേയൽ മക്കൾബലവാന്മാരായി
തീർന്നേപ്പാൾ അവെര നീക്കിക്കളയാെത
അവെരെക്കാണ്ട്അടിമേവല െചയ്യിച്ച .

14 അനന്തരം േയാേസഫിെന്റ മക്കൾ
േയാശുവേയാട:് “യേഹാവ ഞങ്ങെള
അനു്രഗഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജനമായി
തീർന്നിരിെക്ക ഒരു നറുക്കും ഓഹരിയും മാ്രതം
നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്ത?്” എന്ന് േചാദിച്ച .
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15േയാശുവഅവേരാട:് “നിങ്ങൾവലിെയാരുജനം
എങ്കിൽഎ്രഫയീംപർവ്വതം നിങ്ങൾക്ക് വിസ്താരം
േപാരാത്തതുെകാണ്ട് െപരിസ്യരുെടയും
മല്ലന്മാരുെടയും വന്രപേദശത്ത് െചന്ന് കാടുെവട്ടി
സ്ഥലം എടുത്തു െകാൾവീൻ” എന്ന് പറഞ്ഞു.
16 അേപ്പാൾ അവർ: “മലനാട് ഞങ്ങൾക്കു
േപാരാ; േബത്ത-്െശയാനിലും അതിെന്റ
നഗരങ്ങളിലും യി്രസേയൽ താഴ ്വരയിലും
പാർക്കുന്ന കനാന്യർക്ക് ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉണ്ട്”
എന്ന് പറഞ്ഞു. 17 േയാശുവ േയാേസഫിെന്റ
കുലമായ എ്രഫയീമിേനാടും മനെശ്ശേയാടും
പറഞ്ഞത:് “നിങ്ങൾ വലിേയാരു ജനം
തേന്ന; മഹാശക്തിയും ഉണ്ട്; നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ഓഹരിമാ്രതമല്ല വേരണ്ടത്. 18 മലനാടും
നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു; അത് കാടാകുന്നു
എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് െവട്ടിെത്തളിേക്കണം
അതിെന്റ അതിർത്തി്രപേദശങ്ങൾ വെര
െവട്ടിെത്തളിച്ച് സ്വന്തമാക്കണം; കനാന്യർ
ഇരിമ്പുരഥങ്ങൾ ഉള്ളവരും ബലവാന്മാരും
ആകുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവെര
നീക്കിക്കളയും”.

18
1 അനന്തരം യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ശീേലാവിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി, അവിെട
സമാഗമനകൂടാരം സ്ഥാപിച്ച ; േദശം
അവർ കീഴടക്കിയിരുന്നു. 2 എന്നാൽ
യി്രസാേയൽ മക്കളിൽ അവകാശം ഭാഗിച്ച്
കിട്ടാതിരുന്ന ഏഴ് േഗാ്രതങ്ങൾ േശഷിച്ചിരുന്നു.
3 േയാശുവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട് പറഞ്ഞത:്
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“നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാരുെട ൈദവമായ
യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന േദശം
ൈകവശമാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ എ്രതേത്താളം
അലസരായിരിക്കും? 4ഓേരാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
മൂന്നു േപെര വീതം നിയമിപ്പീൻ; അവർ േദശം
ചുറ്റിനടന്ന് തങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി കിേട്ടണ്ട
ഭൂമി സംബന്ധിച്ച ള്ള വിവരങ്ങള മായി എെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിവേരണം. 5 െയഹൂദാേഗാ്രതം
േദശത്തിെന്റ െതക്കുഭാഗത്തും േയാേസഫ്
േഗാ്രതം വടക്കു ഭാഗത്തും പാർത്തുെകാള്ളെട്ട;
േശഷിക്കുന്ന േദശം ഏഴായി ഭാഗിേക്കണം
6 നിങ്ങൾ േദശം ഏഴു ഭാഗമായി വിഭാഗിച്ച
േരഖ എെന്റ അടുക്കൽ െകാണ്ടുവരുവിൻ.
ഞാൻ നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽെവച്ച് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചീട്ടിടും.
7 േലവ്യർക്ക് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഓഹരി
ഇല്ല; യേഹാവയുെട പൗേരാഹിത്യം അവരുെട
അവകാശം ആകുന്നു; ഗാദും രൂേബനും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും അവരുെട
അവകാശം േയാർദ്ദാന് കിഴക്ക് യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ പറഞ്ഞതുേപാെല
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 8 അങ്ങെന ആ
പുരുഷന്മാർ യാ്രത പുറെപ്പട്ട . “നിങ്ങൾ
േദശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ച് അവകാശഭൂമിെയപ്പറ്റി
വിവരങ്ങള മായി ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട
സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ചീട്ടിേടണ്ടതിന്
മടങ്ങിവരികയും െചയ ്വിൻ” എന്ന് േയാശുവ
അവേരാട് പറഞ്ഞിരുന്നു. 9അവർ േദശം ചുറ്റി
സഞ്ചരിച്ച് പട്ടണങ്ങള െട വിവരേത്താടുകൂെട
ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഏഴു ഭാഗമായി എഴുതി
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ശീേലാവിൽ േയാശുവയുെട അടുക്കൽ
പാളയത്തിേലക്ക് മടങ്ങിവന്നു. 10 േയാശുവ
ശീേലാവിൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽെവച്ച്
അവർക്ക് േവണ്ടി ചീട്ടിട്ട ;അവിെടെവച്ച് േയാശുവ
യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് േഗാ്രതവിഭാഗ്രപകാരം
േദശം വിഭാഗിച്ച െകാടുത്തു.

11 െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിന്
കുടുംബംകുടുംബമായി നറുക്കുവീണു;അവരുെട
അവകാശേദശത്തിെന്റ അതിർ െയഹൂദയുെട
മക്കള െടയും േയാേസഫിെന്റ മക്കള െടയും
മേദ്ധ്യ ആയിരുന്നു. 12 അവരുെട വടെക്ക
അതിർ േയാർദ്ദാനിൽ തുടങ്ങി െയരിേഹാവിെന്റ
പാർശ്വംവെര െചന്ന് പടിഞ്ഞാേറാട്ട്
മലനാട്ടിൽകൂടി കയറി േബത്ത-്ആെവൻ
മരുഭൂമിയിൽഅവസാനിക്കുന്നു. 13അവിെടനിന്ന്
ആ അതിർ േബേഥൽ എന്ന ലൂസിെന്റ
െതക്കുവശംവെര കടന്ന് താഴെത്ത േബത്ത-്
േഹാേരാെന്റ െതക്കുവശത്തുള്ള മലവഴിയായി
അെതേരാത്ത-്അദാരിേലക്ക് ഇറങ്ങുന്നു.
14 പിെന്ന ആ അതിർ വളഞ്ഞ് പടിഞ്ഞാെറ
വശത്ത് േബത്ത-്േഹാേരാന് എതിെരയുള്ള മല
മുതൽ െതേക്കാട്ട് തിരിഞ്ഞ് െയഹൂദാമക്കള െട
പട്ടണമായ കിര്യത്ത-്െയയാരീം എന്ന കിര്യത്ത്-
ബാലയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതുതെന്ന
പടിഞ്ഞാെറ അതിർ. 15 െതെക്ക അതിർ
കിര്യത്ത-്െയയാരീമിെന്റ സമീപത്ത് നിന്ന്
തുടങ്ങി പടിഞ്ഞാേറാട്ട് െനപ്േതാഹ ഉറവുവെര
െചല്ല ന്നു. 16പിെന്നആഅതിർ െബൻ-ഹിേന്നാം
താഴ്വരെക്കതിെരയും െരഫയീം താഴ ്വരയുെട
വടക്കുവശത്തുള്ള മലയുെട അറ്റംവെര െചന്ന്
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ഹിേന്നാം താഴ ്വരയിൽ കൂെട െതേക്കാട്ട്
െയബൂസ്യപർവ്വതത്തിെന്റ പാർശ്വംവെരയും
ഏൻ-േരാേഗൽവെരയും ഇറങ്ങി 17 വടേക്കാട്ട്
തിരിഞ്ഞ് ഏൻ-േശെമശിേലക്കും അദുമ്മീം
കയറ്റത്തിെനതിെരയുള്ള െഗലീേലാത്തിേലക്കും
െചന്ന് രൂേബെന്റ മകനായ േബാഹാെന്റ
കല്ല വെര ഇറങ്ങി 18 അരാെബെക്കതിെരയുള്ള
മലഞ്ചരിവിേലക്ക് കടന്ന് അരാബയിേലക്ക്
ഇറങ്ങുന്നു. 19 പിെന്ന ആ അതിർ വടേക്കാട്ട്
േബത്ത-്െഹാഗ്ലയുെട മലഞ്ചരിവുവെര കടന്ന്
െതക്ക് േയാർദ്ദാെന്റ നദീമുഖത്ത് ചാവുകടലിെന്റ
വടെക്ക അറ്റത്ത് അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു
െതെക്കഅതിർ. 20കിഴെക്കഅതിർ േയാർദ്ദാൻ
ആകുന്നു; ഇതാകുന്നു െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിന്
കുടുംബംകുടുംബമായികിട്ടിയഅവകാശത്തിെന്റ
അതിരുകൾ. 21എന്നാൽ െബന്യാമീൻ മക്കള െട
േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
പട്ടണങ്ങൾ: െയരിേഹാ, േബത്ത-്െഹാഗ്ല,
ഏെമക-്െകസീസ്, 22 േബത്ത-്അരാബ,
െസമറയീം, േബേഥൽ, 23 അവ്വീം, പാര, ഒെ്രഫ,
24 െകഫാർ-അേമ്മാനീ, ഒഫ്നി, ഗിബ; ഇങ്ങെന
പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം;
25 ഗിെബേയാൻ, രാമ, െബേരാത്ത്, 26 മിസ്െപ,
െകഫീര, േമാസ, 27 േരെക്കം, യിർേപ്പൽ,
തരല, 28 േസല, ഏെലഫ,് െയരൂശേലം എന്ന
െയബൂസ്യനഗരം, ഗിെബയത്ത,് കിര്യത്ത്;
ഇങ്ങെന പതിന്നാല് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം. ഇതാകുന്നു െബന്യാമീൻ മക്കൾക്ക്
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയഅവകാശം.
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19
1 രണ്ടാമെത്ത നറുക്ക് ശിെമേയാൻ
േഗാ്രതത്തിന് വീണു. കുടുംബംകുടുംബമായി
അവരുെട അവകാശം െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിെന്റ
അവകാശഭൂമിയുെട ഇടയിൽ ആയിരുന്നു.
2അവർക്ക് തങ്ങള െടഅവകാശത്തിൽ 3 േബർ-
േശബ, േശബ, േമാലാദ, 4 ഹസർ-ശൂവാൽ,
ബാലാ, ഏെസം, എൽേതാലദ,് േബഥൂൽ,
േഹാർമ്മ, സിക്ലാഗ്, േബത്ത-്മർക്കാേബാത്ത,്
5 ഹസർ-സൂസ, േബത്ത-്െലബാേയാത്ത് -
ശാരൂെഹൻ; 6 ഇങ്ങെന പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം ലഭിച്ച 7 കൂടാെത
അയീൻ, രിേമ്മാൻ, ഏെഥർ, ആശാൻ; ഇങ്ങെന
നാല് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം
അവർക്ക് ലഭിച്ച ; 8 ഈ പട്ടണങ്ങൾക്ക്
ചുറ്റ ം െതെക്കേദശത്തിെല രാമ എന്ന
ബാലത്ത്-േബർ വെരയുള്ള സകല്രഗാമങ്ങള ം
ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇത് ശിെമേയാൻ
േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയ അവകാശം. 9 ശിമേയാൻ
േഗാ്രതത്തിന് ലഭിച്ച അവകാശം െയഹൂദാ
േഗാ്രതത്തിെന്റ ഓഹരിയിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരുന്നു;
െയഹൂദാ േഗാ്രതക്കാർക്ക് ലഭിച്ച ഓഹരി
അവർക്ക് അധികമായിരുന്നതുെകാണ്ടാണ്
അവരുെട അവകാശത്തിെന്റ ഇടയിൽ
ശിെമേയാൻമക്കൾക്ക്അവകാശം ലഭിച്ചത.്

10 മൂന്നാമെത്ത നറുക്ക് െസബൂലൂൻ
േഗാ്രതത്തിനായിരുന്നു. കുടുംബങ്ങളായി
അവരുെട അവകാശത്തിെന്റ അതിർ
സാരീദ് വെര ആയിരുന്നു. 11 അവരുെട
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അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് മരലയിേലക്ക്
കയറി ദേബ്ബെശത്ത ്വെര െചന്ന്
െയാക്െനയാമിെനതിെരയുള്ള േതാടുവെര
എത്തുന്നു. 12 സാരീദിൽനിന്ന് അത് കിഴേക്കാട്ട്
കിസ്േളാത്ത് താേബാരിെന്റ അതിരിേലക്ക്
തിരിഞ്ഞ് ദാെബരത്തിേലക്ക് െചന്ന്
യാഫീയയിേലക്ക് കയറുന്നു. 13 അവിെടനിന്ന്
കിഴേക്കാട്ട് ഗത്ത-്േഹെഫരിേലക്കും ഏത്ത്-
കാസീനിേലക്കും കടന്ന് േനയാ വെര
നീണ്ടുകിടക്കുന്ന രിേമ്മാനിേലക്ക് െചല്ല ന്നു.
14 പിെന്ന ആ അതിർ ഹന്നാേഥാെന്റ
വടക്കുവശത്ത് തിരിഞ്ഞ് യിഫ്താഹ-്ഏൽ
താഴ് വരയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. 15 കത്താത്ത,്
നഹല്ലാൽ, ശിേ്രമാൻ, യിദല, േബത്ത-്
േലേഹം മുതലായ പ്രന്തണ്ട് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.
16 ഇവ െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിന്
കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശമായി കിട്ടിയ
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട ്രഗാമങ്ങള ംതെന്ന.

17 നാലാമെത്ത നറുക്ക് യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിനായിരുന്നു. കുടുംബംകുടുംബമായി
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിന് 18 ലഭിച്ച േദശങ്ങൾ:
യി്രസേയൽ, െകസുേല്ലാത്ത,് 19 ശൂേനം,
ഹഫാരയീം, ശീേയാൻ, 20 അനാഹരാത്ത്,
രബ്ബീത്ത്, കിേശ്യാൻ, 21 ഏെബസ,് േരെമത്ത,്
ഏൻ-ഗന്നീം, ഏൻ-ഹദ്ദ, േബത്ത്-പേസ്സസ്
എന്നിവ ആയിരുന്നു. 22 അവരുെട അതിർ
താേബാർ, ശഹസൂമ, േബത്ത-്േശെമശ് എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി കടന്ന് േയാർദ്ദാനിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. അവർക്ക് പതിനാറ്
പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം
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ഉണ്ടായിരുന്നു. 23ഈ പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം
യിസ്സാഖാർ േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി
കിട്ടിയഅവകാശംആകുന്നു.

24 ആേശർമക്കള െട േഗാ്രതത്തിനായിരുന്നു
അഞ്ചാമെത്ത നറുക്കു വീണത്. 25 കുടുബം
കുടുംബമായി അവർക്ക് ലഭിച്ച േദശങ്ങൾ
െഹല ്ക്കത്ത്, ഹലി, േബെതൻ, 26 അക്ശാഫ്,
അല്ലേമ്മെലക,് അമാദ,് മിശാൽ എന്നിവ
ആയിരുന്നു; അതിെന്റ അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട
കർേമ്മലും ശീേഹാർ-ലിബ്നാത്തും വെര എത്തി,
27 കിഴക്ക് േബത്ത-്ദാേഗാനിേലക്കു തിരിഞ്ഞ്,
വടക്ക് െസബൂലൂനിലും േബത്ത-്ഏെമക്കിലും
െനയീേയലിലും യിഫ്താഹ്-ഏൽ താഴ ്വരയിലും
എത്തി, ഇടേത്താട്ട് കാബൂൽ, 28 െഹേ്രബാൻ,
െരേഹാബ്, ഹേമ്മാൻ, കാനാ, എന്നിവയിലും
മഹാനഗരമായ സീേദാൻവെരയും െചല്ല ന്നു.
29 പിെന്ന ആ അതിർ രാമയിേലക്കും ഉറപ്പ ള്ള
പട്ടണമായ േസാരിേലക്കും തിരിയുന്നു. പിെന്ന
അത് േഹാസയിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് അക്സീബ്
േദശത്ത് സമു്രദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.
30 ഉമ്മ, അേഫക,് രേഹാബ് മുതലായ
ഇരുപത്തിരണ്ട് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
്രഗാമങ്ങള ം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. 31 ഈ
പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം ആേശർ
േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
അവകാശംആകുന്നു.

32 ആറാമെത്ത നറുക്ക് നഫ്താലി
േഗാ്രതത്തിെല, കുടുംബങ്ങൾക്കു വീണു.
33അവരുെട അതിർ േഹെലഫിൽ സാനന്നീമിെല
കരുേവലകച്ച വട്ടിൽ തുടങ്ങി അദാമീ-
േനെക്കബിലും യബ്േനാലിലും കൂെട ലക്കൂം വെര
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െചന്ന് േയാർദ്ദാനിൽഅവസാനിക്കുന്നു. 34പിെന്ന
ആ അതിർ പടിഞ്ഞാേറാട്ട് അസ്േനാത്ത്-
താേബാരിേലക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവിെടനിന്ന്
ഹൂേക്കാക്കിേലക്ക് െചന്ന് െതക്കുവശത്ത്
െസബൂലൂേനാടും പടിഞ്ഞാറുവശത്ത്
ആേശരിേനാടും കിഴക്കുവശത്ത് േയാർദ്ദാന്
സമീപമുള്ള െയഹൂദേയാടും േചർന്നിരിക്കുന്നു.
35 ഉറപ്പ ള്ളപട്ടണങ്ങളായസിദ്ദീം, േസർ,ഹമ്മത്ത്,
36രക്കത്ത,്കിേന്നരത്ത,്അദമ, രാമ 37ഹാേസാർ,
കാേദശ്, എെ്രദയി, ഏൻ-ഹാേസാർ, 38 യിേരാൻ,
മിഗ്ദൽ-ഏൽ, െഹാേരം, േബത്ത-്അനാത്ത്,
േബത്ത-്േശെമശ് ഇങ്ങെന പെത്താമ്പത്
പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട ്രഗാമങ്ങള ം 39നഫ്താലി
േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ
അവകാശേദശംആകുന്നു.

40 ദാൻ േഗാ്രതത്തിന് കുടുംബംകുടുംബമായി
ഏഴാമെത്ത നറുക്കു വീണു. 41 അവരുെട
അവകാശേദശം േസാരാ, എസ്താേയാൽ,
ഈർ-േശെമശ,് 42 ശാലബ്ബീൻ, അയ്യാേലാൻ,
യിത്ല, 43 ഏേലാൻ, തിമ്ന, എേ്രകാൻ,
44 എൽെതേക്ക, ഗിെബ്ബേഥാൻ, ബാലാത്ത,്
45 യിഹൂദ,് െബേന-െബരാക്, ഗത്ത്-
രിേമ്മാൻ, 46 േമയർേക്കാൻ, രേക്കാൻ
എന്നിവയും യാേഫാവിെനതിെരയുള്ള േദശവും
ആയിരുന്നു. 47 എന്നാൽ ദാൻേഗാ്രതത്തിെന്റ
േദശം അവർക്ക് നഷ്ടമായേപ്പാൾ അവർ
പുറെപ്പട്ട് േലെശമിേനാട് യുദ്ധം െചയ്ത് അത്
പിടിച്ച . വാൾെകാണ്ട് ജനെത്ത സംഹരിച്ച്
അവിെട പാർത്തു; േലെശമിന് തങ്ങള െട
പൂർവപിതാവായ ദാനിെന്റ േപരിടുകയും
െചയ്തു. 48 ഇത് ദാൻമക്കള െട േഗാ്രതത്തിന്
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കുടുംബംകുടുംബമായി അവകാശമായി കിട്ടിയ
പട്ടണങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ംആകുന്നു.

49 േദശം വിഭജിച്ച കഴിഞ്ഞേശഷംയി്രസാേയൽ
മക്കൾ നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുെവക്കും
തങ്ങള െട ഇടയിൽ ഒരു അവകാശം െകാടുത്തു.
50 എ്രഫയീംമലനാട്ടിലുള്ള തിമ്നത്ത-്േസരഹ്
അവൻ േചാദിക്കയും അവർ യേഹാവയുെട
കല്പന്രപകാരം അത് അവന് െകാടുക്കുകയും
െചയ്തു; അവൻ ആ പട്ടണം വീണ്ടും പണിത്
അവിെട പാർത്തു.

51 പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരും,
നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവയും, യി്രസാേയൽ
മക്കള െട േഗാ്രതപിതാക്കന്മാരിൽ ്രപധാനികള ം,
ശീേലാവിൽ സമാഗമനകൂടാരത്തിെന്റ
വാതില്ക്കൽ യേഹാവയുെട സന്നിധിയിൽ
കൂടി, േദശം ചീട്ടിട്ട് അവകാശമായി വിഭാഗിച്ച
െകാടുത്തു. ഇങ്ങെന അവർ േദശവിഭജനം
പൂർത്തിയാക്കി.

20
1 യേഹാവ യി്രസാേയൽ മക്കേളാട്
പറയുവാനായി േയാശുവേയാട് ഇ്രപകാരം
അരുളിെച്ചയ്തു: 2 മന:പ്പ ർവമല്ലാെത
അബദ്ധവശാൽ ഒരാെള െകാന്നുേപായവൻ
ഓടിേപ്പായി അഭയം ്രപാപിേക്കണ്ടതിന്
യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം നിങ്ങേളാടു
കല്പിച്ച സേങ്കതനഗരങ്ങൾ നിശ്ചയിപ്പീൻ.
3 രക്ത്രപതികാരകൻ െകാല്ലാതിരിപ്പാൻ
അവ നിങ്ങൾക്ക് സേങ്കതമായിരിേക്കണം.
4 ആ പട്ടണങ്ങളിൽ ഒന്നിേലക്ക്
ഓടിെച്ചല്ല ന്നവൻപട്ടണത്തിെന്റപടിവാതില്ക്കൽ
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നിന്നുെകാണ്ട് തെന്റ കാര്യം പട്ടണത്തിെല
മൂപ്പന്മാെര അറിയിക്കുകയും അവർ
അവെന പട്ടണത്തിൽ ൈകെക്കാണ്ട്
തങ്ങള െട ഇടയിൽ പാർേക്കണ്ടതിന്
അവന് ഒരു സ്ഥലം െകാടുക്കുകയും
േവണം. 5 രക്ത്രപതികാരകൻ അവെന
പിന്തുടർന്നുെചന്നാൽ െകാലെചയ്തവൻ
മനസ്സറിയാെതയും പൂർവ്വേദ്വഷം കൂടാെതയും
തെന്റ അയൽക്കാരെന െകാന്നു
േപായതാകയാൽ അവർ അവെന അവെന്റ
കയ്യിൽ ഏല്പിക്കരുത.് 6 അവൻ സഭയുെട
മുമ്പാെക വിസ്താരത്തിന് നില് ക്കുംവെരേയാ
അന്നുള്ള മഹാപുേരാഹിതെന്റ മരണംവെരേയാ
ആ പട്ടണത്തിൽ പാർേക്കണം;അതിന് െറേശഷം
െകാല െചയ്തവന് താൻ വിേട്ടാടിേപ്പാന്ന
സ്വന്ത പട്ടണത്തിേലക്കും സ്വന്ത വീട്ടിേലക്കും
മടങ്ങിെച്ചല്ലാം. 7 അങ്ങെന അവർ
നഫ്താലിമലനാട്ടിൽ ഗലീലയിെല
കാേദശും എ്രഫയീംമലനാട്ടിൽ െശേഖമും
െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ െഹേ്രബാൻ എന്ന കിര്യത്ത്-
അർബ്ബയും 8 കിഴക്ക് െയരിേഹാവിെനതിെര
േയാർദ്ദാന ് നദിക്കക്കെര മരുഭൂമിയിൽ
രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽ സമഭൂമിയിലുള്ള
േബെസരും ഗിെലയാദിൽ ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽ
രാേമാത്തും ബാശാനിൽ മനെശ്ശേഗാ്രതത്തിൽ
േഗാലാനും നിശ്ചയിച്ച . 9 അബദ്ധവശാൽ
ഒരുവെന െകാന്നുേപായവൻ സഭയുെട
മുമ്പാെക നില ്ക്കുംവെര രക്ത്രപതികാരകെന്റ
കയ്യാൽ മരിക്കാെത ഓടിേപ്പായി അഭയം
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് യി്രസാേയൽമക്കൾക്കും
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അവരുെട ഇടയിൽ പാർക്കുന്ന പരേദശിക്കും
േവണ്ടി നിശ്ചയിച്ചപട്ടണങ്ങൾഇവതേന്ന.

21
1 അനന്തരം േലവ്യരുെട കുടുംബത്തലവന്മാർ
കനാൻ േദശത്തുള്ള ശീേലാവിൽ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റയും
നൂനിെന്റ മകനായ േയാശുവയുെടയും
യി്രസാേയൽേഗാ്രതങ്ങളിെലകുടുംബത്തലവന്മാരുെടയും
അടുക്കൽ െചന്നു പറഞ്ഞത:് 2 “യേഹാവ
ഞങ്ങൾക്ക് പാർപ്പാൻ പട്ടണങ്ങള ം ഞങ്ങള െട
കന്നുകാലികൾക്ക് േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങള ം
തരുവാൻ േമാെശമുഖാന്തരം കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ?”
3 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ മക്കൾ തങ്ങള െട
അവകാശത്തിൽനിന്ന് യേഹാവയുെട
കല്പന്രപകാരം താെഴപ്പറയുന്ന പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങള ം േലവ്യർക്കു
െകാടുത്തു.

4 െകഹാത്യകുടുംബങ്ങൾക്കു
നറുക്കുവീണതനുസരിച്ച് പുേരാഹിതനായ
അഹേരാെന്റ പിൻ ഗാമികളായ േലവ്യർക്ക്
െയഹൂദാേഗാ്രതത്തിലും ശിെമേയാൻ
േഗാ്രതത്തിലും െബന്യാമീൻ േഗാ്രതത്തിലും കൂെട
പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾകിട്ടി.

5 െകഹാത്തിെന്റ േശഷം മക്കൾക്ക്
എ്രഫയീംേഗാ്രതത്തിലും ദാൻേഗാ്രതത്തിലും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിലും
നറുക്കു്രപകാരം പത്ത് പട്ടണങ്ങൾകിട്ടി.

6 േഗർേശാെന്റ മക്കൾക്ക് യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിലും ആേശർേഗാ്രതത്തിലും
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നഫ്താലിേഗാ്രതത്തിലും ബാശാനിെല
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിലും
നറുക്കു്രപകാരം പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾകിട്ടി.

7െമരാരിയുെടമക്കൾക്ക്കുടുംബംകുടുംബമായി
രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിലും ഗാദ്േഗാ്രതത്തിലും
െസബൂലൂൻ േഗാ്രതത്തിലും കൂെട പ്രന്തണ്ട്
പട്ടണങ്ങൾലഭിച്ച .

8 അങ്ങെന യേഹാവ േമാെശമുഖാന്തരം
കല്പിച്ചതുേപാെല യി്രസാേയൽ മക്കൾ
േലവ്യർക്ക് ഈ പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട
േമച്ചിൽപ്പ റങ്ങള ം നറുക്കു്രപകാരം െകാടുത്തു.
9 അവർ െയഹൂദാ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും
ശിെമേയാൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്നും താെഴ
പറയുന്ന പട്ടണങ്ങൾ െകാടുത്തു. 10 അവ
േലവിേഗാ്രതത്തിെല െകഹാത്യരുെട
കുടുംബങ്ങളിെലഅഹേരാെന്റമക്കൾക്കുലഭിച്ച .
അവർക്കായിരുന്നു ഒന്നാമെത്ത നറുക്കു വന്നത.്
11 െയഹൂദാമലനാട്ടിൽ അനാക്കിെന്റ അപ്പനായ
അർബ്ബയുെട പട്ടണമായ കിര്യത്ത-്അർബ
എന്നു േപരുള്ള െഹേ്രബാനും അതിനുചുറ്റ മുള്ള
പുല്പ റങ്ങള ം അവർക്ക് െകാടുത്തു. 12എന്നാൽ
പട്ടണേത്താടു േചർന്ന നിലങ്ങള ം ്രഗാമങ്ങള ം
അവർ െയഫുെന്നയുെട മകനായ കാേലബിന്
അവകാശമായി െകാടുത്തു.

13 പുേരാഹിതനായ അഹേരാെന്റ മക്കൾക്ക്
ലഭിച്ച അവകാശം: െകാല െചയ്തവന്
സേങ്കതനഗരമായ െഹേ്രബാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം ലിബ്നയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
14 യത്ഥീരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
15 എസ്െതേമാവയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
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േഹാേലാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം െദബീരും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 16 അയീനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം യുത്തയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
േബത്ത-്േശെമശും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം.
ഇങ്ങെന ആ രണ്ടു േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്ന്
ഒമ്പതു പട്ടണങ്ങള ം, 17 െബന്യാമീൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് ഗിെബേയാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 18 േഗബയുംഅതിെന്റപുല്പ റങ്ങള ം
അനാേഥാത്തും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
അൽേമാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഇങ്ങെന
നാല് പട്ടണങ്ങള ം. 19 അഹേരാെന്റ മക്കളായ
പുേരാഹിതന്മാർക്ക് എല്ലാംകൂടി പതിമൂന്ന്
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം ലഭിച്ച .

20േലവിേഗാ്രതത്തിെലെകഹാത്യകുടുംബങ്ങളിൽ
േശഷിച്ചവർക്ക്, നറുക്കു്രപകാരം എ്രഫയീം
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കിട്ടിയ പട്ടണങ്ങൾ ഇവ
ആയിരുന്നു: 21 എ്രഫയീംനാട്ടിൽ, െകാല
െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ െശേഖമും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം േഗെസരും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 22 കിബ്സയീമും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം േബത്ത-്േഹാേരാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങൾ.
23 ദാൻേഗാ്രതത്തിൽ എൽെതേക്കയും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം ഗിെബ്ബേഥാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 24 അയ്യാേലാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം ഗത്ത-്രിേമ്മാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങൾ.
25 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ താനാക്കും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഗത്ത-്രിേമ്മാനും
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അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന രണ്ടു
പട്ടണങ്ങൾ. 26ഇങ്ങെന െകഹാത്തിെന്റ േശഷിച്ച
മക്കള െട കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാംകൂെട പത്ത്
പട്ടണങ്ങള ംഅവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം ലഭിച്ച .

27 േലവ്യ കുടുംബത്തിൽെപ്പട്ട േഗർേശാന്യർക്ക്
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിൽ നിന്ന്,
െകാല െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ
ബാശാനിെല േഗാലാനും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
െബെയസ്െതരയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
28 ഇങ്ങെന രണ്ടു പട്ടണങ്ങള ം യിസ്സാഖാർ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് കിേശ്യാനും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം 29 ദാെബരത്തും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ംയർമ്മൂത്തുംഅതിെന്റപുല്പ റങ്ങള ം
ഏൻ-ഗന്നീമും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന
നാല് പട്ടണങ്ങള ം, 30ആേശർ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
മിശാലും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം അബ്േദാനും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 31 െഹല ്ക്കത്തും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം രേഹാബും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങള ം,
32 നഫ്താലി േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു, െകാല
െചയ്തവന് സേങ്കതനഗരമായ ഗലീലയിെല
കാേദശും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം ഹേമ്മാത്ത-്
േദാരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം കർത്ഥാനും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന മൂന്നു
പട്ടണങ്ങള ം െകാടുത്തു. 33 ഇങ്ങെന
േഗർേശാന്യർക്ക് കുടുംബംകുടുംബമായി
പതിമൂന്ന് പട്ടണങ്ങള ം അവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം
ലഭിച്ച .

34 േലവ്യേഗാ്രതത്തിൽ േശഷിച്ച
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െമരാര്യകുടുംബങ്ങൾക്ക് െസബൂലൂൻ
േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന് െയാക്െനയാമും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം കർത്ഥയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം
35 ദിമ്നിയും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം നഹലാലും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല്
പട്ടണങ്ങള ം 36 രൂേബൻ േഗാ്രതത്തിൽനിന്ന്
േബെസരും അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 37യഹ്സയും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം െകേദേമാത്തും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം േമഫാത്തും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങള ം,
38 ഗാദ്േഗാ്രതത്തിൽനിന്നു, െകാല െചയ്തവന്
സേങ്കതനഗരമായ ഗിെലയാദിെല രാേമാത്തും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം മഹനയീമും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം 39 െഹശ്േബാനും
അതിെന്റ പുല്പ റങ്ങള ം യേസരും അതിെന്റ
പുല്പ റങ്ങള ം; ഇങ്ങെന നാല് പട്ടണങ്ങള ം
െകാടുത്തു. 40അങ്ങെന േലവ്യകുടുംബത്തിൽ
േശഷിച്ച െമരാര്യർക്ക് നറുക്കനുസരിച്ച്
കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയത് പ്രന്തണ്ട്
പട്ടണങ്ങൾആയിരുന്നു.

41യി്രസാേയൽമക്കള െടഅവകാശത്തിൽനിന്ന്
േലവ്യർക്ക് എല്ലാംകൂെട നാല്പെത്തട്ട് പട്ടണങ്ങള ം
അവയുെട പുല്പ റങ്ങള ം ലഭിച്ച . 42 ഈ
പട്ടണങ്ങളിൽ ഓേരാന്നിനും ചുറ്റ ം പുല്പ റങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു.

43 യേഹാവ യി്രസാേയലിന് താൻ അവരുെട
പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് െകാടുക്കുെമന്ന്
സത്യംെചയ്ത േദശെമല്ലാം െകാടുത്തു; അവർ
അത് ൈകവശമാക്കി അവിെട പാർത്തു.
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44 യേഹാവ അവരുെട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാേരാട്
സത്യം െചയ്തതുേപാെല എല്ലായിടത്തും
അവർക്ക് സ്വസ്ഥത നല്കി. ശ്രതുക്കളിൽ
ഒരുത്തനുംഅവരുെടമുമ്പിൽനിന്നിട്ടില്ല;യേഹാവ
സകലശ്രതുക്കെളയും അവരുെട കയ്യിൽ
ഏല്പിച്ച . 45 യേഹാവ യി്രസാേയൽഗൃഹത്തിന്
നൽകിയവാഗ്ദാനങ്ങളിൽഒന്നുംവൃഥാവാകാെത
സകലവും നിവൃത്തിയായി.

22
1 പിന്നീട് േയാശുവ രൂേബന്യേരയും ഗാദ്യെരയും
മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതെത്തയും വിളിച്ച .
2അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചെതാെക്കയും നിങ്ങൾ
്രപമാണിക്കയും ഞാൻ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ച
സകലത്തിലും എെന്റ വാക്ക് അനുസരിക്കുകയും
െചയ്തിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങൾ ഈ കാലെമല്ലാം
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാെര വിട്ട പിരിയാെത
ൈദവമായ യേഹാവയുെട കല്പന ്രപമാണിച്ച
നടന്നിരിക്കുന്നു. 4ഇേപ്പാൾ ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങള െട സേഹാദരന്മാർക്ക് താൻ വാഗ്ദത്തം
െചയ്തതുേപാെല സ്വസ്ഥത നല്കിയിരിക്കുന്നു;
ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ യേഹാവയുെട
ദാസനായ േമാെശ േയാർദ്ദാനക്കെര നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിട്ട ള്ള അവകാശേദശത്ത് നിങ്ങള െട
ഭവനങ്ങളിേലക്ക് മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾവിൻ.
5 നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
സ്േനഹിക്കയും അവെന്റ എല്ലാ വഴികളിലും
നടന്ന് അവെന്റ കല്പനകൾ ്രപമാണിക്കയും
അവേനാട് പറ്റിേച്ചർന്ന് പൂർണ്ണഹൃദയേത്താടും
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പൂർണ്ണ മനേസ്സാടുംകൂെട അവെന േസവിക്കയും
െചേയ്യണെമന്ന് യേഹാവയുെട ദാസനായ
േമാെശ നിങ്ങേളാട് കല്പിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ? ആ
കല്പനകള ം ന്യായ്രപമാണവും ആചരിപ്പാൻ
ഏറ്റവും ജാ്രഗതയായിരിപ്പിൻ”. 6 ഇങ്ങെന
േയാശുവ അവെര അനു്രഗഹിച്ച് യാ്രത അയച്ച .
അവർ തങ്ങള െട ഭവനങ്ങളിേലക്ക് േപാകയും
െചയ്തു.

7 മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതത്തിന് േമാെശ
ബാശാനിൽ അവകാശം െകാടുത്തിരുന്നു; മെറ്റ
പാതിേഗാ്രതത്തിന് േയാർദ്ദാനിക്കെര പടിഞ്ഞാറ്,
അവരുെട സേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽ, േയാശുവ
അവകാശം െകാടുത്തു; അവെര അനു്രഗഹിച്ച്
അവരുെട വീടുകളിേലക്ക് അയച്ച . 8 േയാശുവ
അവേരാട് പറഞ്ഞത:് “നാല ്ക്കാലികൾ, െവള്ളി,
െപാന്ന്, െചമ്പ്, ഇരിമ്പ,് വസ്്രതം എന്നിങ്ങെന
അനവധി സമ്പേത്താടുകൂെട നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട
വീടുകളിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകയും ശ്രതുക്കള െട
പക്കൽനിന്ന് കിട്ടിയ െകാള്ള നിങ്ങള െട
സേഹാദരന്മാരുമായി പങ്കിടുകയും െചയ് വിൻ”.

9അങ്ങെന രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതവും േമാെശമുഖാന്തരം യേഹാവ
കല്പിച്ചതുേപാെല അവർ ൈകവശമാക്കിയിരുന്ന
ഗിെലയാദ ്േദശേത്തക്ക് മടങ്ങിേപ്പാേകണ്ടതിന്
കനാൻേദശത്തിെല ശീേലാവിൽനിന്ന്
യി്രസാേയൽ ജനെത്ത വിട്ട് പുറെപ്പട്ട .
10 കനാൻേദശത്തിെല േയാർദ്ദാെന്റ പടിഞ്ഞാറന ്
്രപേദശങ്ങളിൽ എത്തിയേപ്പാൾ രൂേബന്യരും
ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട പാതിേഗാ്രതവും
േയാർദ്ദാന ് നദിക്ക് സമീപത്ത്, കാഴ്ച്ചക്ക്
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വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരു യാഗപീഠം പണിതു.
11 അവർ കനാൻേദശത്തിെന്റ കിഴക്ക്
േയാർദ്ദാൻ്രപേദശങ്ങളിൽതങ്ങൾെക്കതിെര, ഒരു
യാഗപീഠം പണിതിരിക്കുന്നു എന്ന് യി്രസാേയൽ
മക്കൾ േകട്ട . 12 അേപ്പാൾ യി്രസാേയൽ
മക്കള െട സഭമുഴുവനും അവേരാട് യുദ്ധത്തിന്
പുറെപ്പടുവാൻശീേലാവിൽ ഒന്നിച്ച കൂടി.

13 യി്രസാേയൽ മക്കൾ ഗിെലയാദ് േദശത്തുള്ള
രൂേബന്യരുെടയും ഗാദ്യരുെടയും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും അടുക്കൽ
പുേരാഹിതനായ എെലയാസാരിെന്റ മകനായ
14 ഫീെനഹാസിെനയും അവേനാടുകൂെട
യി്രസാേയലിെന്റ മറ്റ േഗാ്രതങ്ങളിൽനിന്നും
ഓേരാ േഗാ്രതത്തിന് ഓേരാ ്രപഭുവീതം
പത്ത് ്രപഭുക്കന്മാേരയും അയച്ച ; അവർ
ഓേരാരുത്തനും യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങൾക്ക്
തലവന്മാരായിരുന്നു. 15 അവർ
ഗിെലയാദ ്േദശത്ത് രൂേബന്യരുെടയും
ഗാദ്യരുെടയുംമനെശ്ശയുെടപാതിേഗാ്രതത്തിെന്റയും
അടുക്കൽെചന്ന്അവേരാട്പറഞ്ഞെതെന്തന്നാൽ:
16 “യി്രസാേയൽ മുഴുവനും ഇ്രപകാരം
േചാദിക്കുന്നു: ‘നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട്
മത്സരിച്ച് ഒരു യാഗപീഠം പണിത് യേഹാവെയ
വിട്ട മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവേത്താട് േ്രദാഹം െചയ്തെതന്ത?്
17 െപേയാരിൽ* വച്ച് നാം െചയ്ത പാപം
േപാരാേയാ? അതുനിമിത്തം യേഹാവ ഒരു
മഹാമാരി അയച്ചിട്ട ം നാം ഇന്നുവെര ആ

* 22. 17 െപേയാരിൽ സംഖ്യ 25:1-9, സങ്കീര ്ത്തനം 106:28
േനാക്കുക
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പാപം നീക്കി നെമ്മത്തെന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച
തീർന്നിട്ടില്ലേല്ലാ? 18 നിങ്ങൾ ഇന്ന് യേഹാവെയ
വിട്ട മാറുവാൻ േപാകുന്നുേവാ? നിങ്ങൾ
ഇന്ന് യേഹാവേയാട് മത്സരിക്കുന്നു; നാെള
അവൻ എല്ലാ യി്രസാേയലിേനാടും േകാപിപ്പാൻ
സംഗതിയാകും. 19 നിങ്ങള െട അവകാശേദശം
അശുദ്ധം എന്നു വരികിൽ യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസം ഇരിക്കുന്ന യേഹാവയുെട
അവകാശേദശേത്തക്ക് വന്ന് ഞങ്ങള െട
ഇടയിൽ അവകാശം വാങ്ങുവീൻ; നമ്മുെട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട യാഗപീഠം ഒഴിെക
മെറ്റാരു യാഗപീഠം പണിത് യേഹാവേയാടും
ഞങ്ങേളാടും മത്സരിക്കരുത.് 20 േസെരഹിെന്റ
മകനായ ആഖാൻ ശപഥാർപ്പിതവസ്തു
സംബന്ധിച്ച് കുറ്റം െചയ്കയാൽ ൈദവേകാപം†
എല്ലാ യി്രസാേയലിെന്റയും േമൽ വീണില്ലേയാ?
അവൻ മാ്രതമല്ലേല്ലാ അവെന്റ അകൃത്യത്താൽ
നശിച്ചത?്”.

21 അതിന് രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
പാതിേഗാ്രതവും യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങള െട
തലവന്മാേരാട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
22 “സർവ്വവല്ലഭനാകുന്ന ൈദവമായ യേഹാവ,
സർവ്വവല്ലഭനാകുന്ന ൈദവമായ യേഹാവ
തേന്ന ഈ കാര്യം അറിയുന്നു; യി്രസാേയലും
അത് അറിയെട്ട! ഞങ്ങൾ യേഹാവേയാടുള്ള
മത്സരത്താേലാ േ്രദാഹത്താേലാ അത് െചയ്തു
എങ്കിൽ നിെന്റ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾക്കില്ലാെത
േപാകെട്ട. 23 യേഹാവെയ വിട്ട മാേറണ്ടതിന്

† 22. 20 ൈദവേകാപം േയാശുവ 7:1, 26 േനാക്കുക
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ഞങ്ങൾ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു എങ്കിൽ, അല്ല
അതിേന്മൽ േഹാമയാഗവും േഭാജനയാഗവും
അർപ്പിപ്പാേനാ സമാധാനയാഗങ്ങൾ കഴിപ്പാേനാ
ആകുന്നു എങ്കിൽ യേഹാവ തെന്ന
േചാദിച്ച െകാള്ളെട്ട. 24 നാെള നിങ്ങള െട
മക്കൾ ഞങ്ങള െട മക്കേളാട:് ‘യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത്
കാര്യമുള്ള ? 25 ഞങ്ങള െടയും രൂേബന്യരും
ഗാദ്യരുമായ നിങ്ങള െടയും മേദ്ധ്യ യേഹാവ
േയാർദ്ദാെന അതിരാക്കിയിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക്
യേഹാവയിൽ ഒരു ഓഹരിയുമില്ല ‘എന്ന്
പറഞ്ഞ് നിങ്ങള െട മക്കൾ ഞങ്ങള െട
മക്കൾക്ക് യേഹാവെയ ഭയെപ്പടാതിരിപ്പാൻ
സംഗതിവരുത്തും എന്നുള്ള ആശങ്കെകാണ്ടെ്രത
ഞങ്ങൾ ഇത് െചയ്തത്. 26 അതുെകാണ്ട്
‘നാം േഹാമയാഗത്തിേനാ ഹനനയാഗത്തിേനാ
അല്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം പണിയുക’ എന്ന്
ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 27 ഞങ്ങൾ യേഹാവയുെട
സമാഗമനകൂടാരത്തിൽ േഹാമയാഗങ്ങള ം
ഹനനയാഗങ്ങള ം സമാധാനയാഗങ്ങള ം
അർപ്പിച്ച് അവെന്റ ശു്രശൂഷ അനുഷ്ഠിക്കയും
നിങ്ങള െട മക്കൾ നാെള ഞങ്ങള െട
മക്കേളാട:് ‘നിങ്ങൾക്ക് യേഹാവയിൽ ഒരു
ഓഹരിയുമില്ല’ എന്ന് പറയാതിരിക്കയും
െചേയ്യണ്ടതിനും, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും
നമ്മുെട േശഷം നമ്മുെട സന്തതികൾക്കും
മേദ്ധ്യ ഒരു സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന്നുമേ്രത.
28 അതുെകാണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത:് ‘നാെള
അവർ നേമ്മാേടാ, നമ്മുെട സന്തതികേളാേടാ,
അങ്ങെന പറയുേമ്പാൾ: ‘േഹാമയാഗത്തിനല്ല,
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മെറ്റാരു യാഗത്തിനുമല്ല ഞങ്ങൾക്കും
നിങ്ങൾക്കും മേദ്ധ്യ സാക്ഷിയായിരിേക്കണ്ടതിന്
തേന്ന ഞങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാക്കീട്ട ള്ള
യേഹാവയുെട യാഗപീഠത്തിെന്റ ്രപതിരൂപം
കാണ്മീൻ’ എന്ന് മറുപടി പറവാൻ ഇടയാകും.
29 നമ്മുെട ൈദവമായ യേഹാവയുെട
തിരുനിവാസത്തിെന്റ മുമ്പാെകയുള്ള അവെന്റ
യാഗപീഠം ഒഴിെക േഹാമയാഗത്തിേനാ
േഭാജനയാഗത്തിേനാ ഹനനയാഗത്തിേനാ
േവെറാരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കി യേഹാവേയാട്
മത്സരിക്കയും യേഹാവെയ വിട്ട മാറുകയും
െചയ് വാൻഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇടയാകയില്ല”.

30 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും മനെശ്ശയുെട
മക്കള ം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പുേരാഹിതനായ
ഫീെനഹാസും അവേനാടുകൂെട
്രപഭുക്കന്മാരായി യി്രസാേയല്യസഹ്രസങ്ങൾക്ക്
തലവന്മാരായവരും േകട്ടേപ്പാൾ അവർക്ക്
സേന്താഷമായി. 31 പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസ്
അവേരാട്: ‘നിങ്ങൾ യേഹാവേയാട് ഈ
കാര്യത്തിൽ അകൃത്യം െചയ്തിട്ടില്ലായ്കെകാണ്ട്
യേഹാവ നമ്മുെട മേദ്ധ്യ ഉണ്ട് എന്ന്
ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അങ്ങെന
നിങ്ങൾ യി്രസാേയൽ മക്കെള യേഹാവയുെട
േകാപത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന്
പറഞ്ഞു. 32 പിെന്ന പുേരാഹിതനായ
എെലയാസാരിെന്റ മകൻ ഫീെനഹാസും
്രപഭുക്കന്മാരും രൂേബന്യെരയും ഗാദ്യെരയും വിട്ട്
ഗിെലയാദ ്േദശത്തു നിന്ന് കനാൻേദശേത്തക്ക്
മടങ്ങിെച്ചന്ന് യി്രസാേയൽ ജനേത്താട് വസ്തുത
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അറിയിച്ച . 33 യി്രസാേയൽ മക്കൾക്ക് ആ
കാര്യം സേന്താഷമായി; അവർ ൈദവെത്ത
സ്തുതിച്ച ; രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും പാർത്ത
േദശം നശിപ്പിേക്കണ്ടതിന് അവേരാടു
യുദ്ധത്തിന് പുറെപ്പടുന്നതിെനക്കുറിച്ച് പിെന്ന
സംസാരിച്ചേതയില്ല. 34 രൂേബന്യരും ഗാദ്യരും
“യേഹാവ തേന്നൈദവം എന്നതിന് ഇതു നമ്മുെട
മേദ്ധ്യ സാക്ഷി”എന്ന് പറഞ്ഞ്ആയാഗപീഠത്തിന്
ഏദ‡്എന്ന് േപരിട്ട .

23
1 യേഹാവ ചുറ്റ മുള്ള സകലശ്രതുക്കെളയും
അടക്കി യി്രസാേയലിന് സ്വസ്ഥത നല്കി,
ഏെറക്കാലം കഴിഞ്ഞു. േയാശുവയും
വൃദ്ധനായി. 2 േയാശുവ യി്രസാേയൽ
ജനെത്തയും അവരുെട മൂപ്പന്മാെരയും
്രപധാനികെളയും ന്യായാധിപന്മാെരയും
്രപമാണികെളയും വിളിച്ച് അവേരാട് പറഞ്ഞത:്
“ഞാൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു. 3 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങള െട നിമിത്തം ഈ
സകലജനതകേളാടും െചയ്തെതാെക്കയും
നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു; യേഹാവ തെന്നയേല്ലാ
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധം െചയ്തത്?.
4 േയാർദ്ദാൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് െമഡിറ്റേറനിയൻ
സമു്രദംവെര കീഴടക്കാൻ േശഷിച്ചിട്ട ള്ള
േദശവും ഞാൻ കീഴടക്കീട്ട ള്ള സകല േദശവും
നിങ്ങള െട േഗാ്രതങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി
നറുക്കിട്ട് വിഭജിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. 5 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവ തേന്ന അവെര നിങ്ങള െട

‡ 22. 34 ഏദ്സാക്ഷി
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മുമ്പിൽനിന്ന് ഓടിച്ച് നിങ്ങള െട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്ന്
നീക്കിക്കളയും; യേഹാവ നിങ്ങേളാട് വാഗ്ദാനം
െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങൾ അവരുെട േദശം
ൈകവശമാക്കുകയും െചയ്യ ം. 6 ആകയാൽ
േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നെതല്ലാം പാലിച്ച നടപ്പാനും
അതിൽനിന്ന് ഇടം വലം മാറാതിരിപ്പാനും
ഉറപ്പ ം ൈധര്യവുമുള്ളവരായിരിപ്പീൻ.
7 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
ജനതകേളാട് നിങ്ങൾ ഇടകലരരുത;് അവരുെട
േദവന്മാരുെട നാമം ഉച്ചരിക്കയും അത് െചാല്ലി
സത്യംെചയ്കയുംഅരുത്;അവെര േസവിക്കയും
നമസ്കരിക്കയും അരുത.് 8 നിങ്ങൾ ഇന്നുവെര
െചയ്തതുേപാെല നിങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവേയാട് പറ്റിേച്ചർന്നിരിപ്പിൻ. 9 യേഹാവ
നിങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന് വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള
ജനതകെള നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ഒരു മനുഷ്യനും
ഇന്നുവെര നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ നില്പാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 10നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ
നിങ്ങേളാടു വാഗ്ദാനം െചയ്തതുേപാെല
താൻതെന്ന നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി യുദ്ധം
െചയ്തതുെകാണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ
ആയിരംേപെര ഓടിച്ചിരിക്കുന്നു. 11അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവെയ
പൂർണ്ണമനേസ്സാെട സ്േനഹിക്കുവാൻ
്രശദ്ധിച്ച െകാൾക. 12 അല്ലാെത നിങ്ങൾ
പിന്തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള ഈ േശഷം
ജനതകേളാട് േചർന്നു വിവാഹം െചയ്കയും
ഇടകലരുകയും െചയ്താൽ 13 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവഈ ജനതകെള നിങ്ങള െട
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മുമ്പിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളകയിെല്ലന്നും യേഹാവ
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്ന്
നിങ്ങൾ നശിച്ച േപാകുംവെര അവർ
നിങ്ങൾക്ക് കുടുക്കും െകണിയും മുതുകിൽ
ചാട്ടയും കണ്ണിൽ മുള്ള ം ആയിരിക്കുെമന്ന്
അറിഞ്ഞുെകാൾവീൻ. 14 ഇതാ, എനിക്ക്
സകലഭൂവാസികെളയും േപാെല േലാകേത്താടു
യാ്രത പറയുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു;
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ വാഗ്ദാനം
െചയ്തിട്ട ള്ള നന്മകളിൽ ഒന്നുേപാലും
ലഭിക്കാെത േപായിട്ടിെല്ലന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
പൂർണ്ണഹൃദയത്തിലും പൂർണ്ണമനസ്സിലും
േബാധ്യമായിരിക്കുന്നു; ഒന്നിനും വീഴ്ചവരാെത
എല്ലാം നിറേവറിയിരിക്കുന്നു. 15 നിങ്ങൾ
യേഹാവയുെട കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചാൽ
എല്ലാനന്മകള ം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള െട ൈദവമായ യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക്
തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ
നശിക്കുംവെര യേഹാവ എല്ലാ തിന്മകള ം
നിങ്ങള െടേമൽ വരുത്തും. 16 നിങ്ങള െട
ൈദവമായ യേഹാവയുെട നിയമം നിങ്ങൾ
ലംഘിക്കയും അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച്
നമസ്കരിക്കയും െചയ്താൽ യേഹാവയുെട
േകാപം നിങ്ങള െടേനെര ജ്വലിക്കും; അവൻ
നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട ള്ള ഈ നല്ലേദശത്തുനിന്ന്
നിങ്ങൾ േവഗം നശിച്ച േപാകയും െചയ്യ ം.

24
1 അനന്തരം േയാശുവ യി്രസാേയൽ
േഗാ്രതങ്ങെളെയല്ലാം െശേഖമിൽ കൂട്ടി;
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യി്രസാേയലിെന്റ മൂപ്പന്മാെരയും തലവന്മാെരയും
ന്യായാധിപന്മാെരയും ്രപമാണികെളയും
വിളിച്ച ; അവർ ൈദവത്തിെന്റ സന്നിധിയിൽ
വന്നുനിന്നു. 2 േയാശുവ സർവ്വജനേത്താടും
യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ യേഹാവയുെട
അരുളപ്പാടായി പറഞ്ഞത:് “അ്രബാഹാമിന ്െറയും
നാേഹാരിെന്റയും പിതാവായ േതരഹ് തുടങ്ങി
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാർ പണ്ട് നദിക്കക്കെര
പാർത്ത് അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ച േപാന്നു.
3 എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങള െട പിതാവായ
അ്രബാഹാമിെന നദിക്കക്കെരനിന്ന് െകാണ്ടുവന്ന്
കനാൻേദശത്തുകൂെട നടത്തി അവെന്റ
സന്തതിെയ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അവന്
യിസ്ഹാക്കിെന െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
4 യിസ്ഹാക്കിന് ഞാൻ യാേക്കാബിെനയും
ഏശാവിെനയും െകാടുത്തു; ഏശാവിന് ഞാൻ
േസയീർപർവ്വതം അവകാശമായി െകാടുത്തു;
എന്നാൽ യാേക്കാബും അവെന്റ മക്കള ം
ഈജിപ്റ്റിേലക്ക് േപായി. 5 പിെന്ന ഞാൻ
േമാെശെയയും അഹേരാെനയും അയച്ച ;
ഞാൻ ഈജിപ്റ്റിൽ ബാധകെള അയച്ച ;
അതിന് െറേശഷം നിങ്ങെള അവിെടനിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച . 6 അങ്ങെന ഞാൻ
നിങ്ങള െട പിതാക്കന്മാെര ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന്
പുറെപ്പടുവിച്ച ; അവർ െചങ്കടലിന്നരിെക
എത്തി; ഈജിപ്റ്റ കാർ രഥങ്ങേളാടും
കുതിരകേളാടുംകൂെട െചങ്കടൽവെര നിങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെര പിന്തുടർന്നു; 7 അവർ
യേഹാവേയാട് നിലവിളിച്ചേപ്പാൾ അവൻ
അവർക്കും ഈജിപ്റ്റ കാർക്കും മേദ്ധ്യ
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അന്ധകാരം വരുത്തി. എെന്റ കൽപ്പനയാൽ
കടൽ അവെര മൂടിക്കളഞ്ഞു; ഇങ്ങെന ഞാൻ
ഈജിപ്റ്റ കാേരാട് െചയ്തത് അവർ സ്വന്ത
കണ്ണാെല കണ്ടു; അവരുെട സന്തതികളായ
നിങ്ങൾ ഏറിയകാലം മരുഭൂമിയിൽ കഴിച്ച .
8 പിെന്ന ഞാൻ നിങ്ങെള േയാർദ്ദാനക്കെര
പാർത്തിരുന്ന അേമാര്യരുെട േദശേത്തക്ക്
െകാണ്ടുവന്നു;അവർ നിങ്ങേളാട് യുദ്ധംെചയ്തു;
നിങ്ങൾഅവരുെട േദശംൈകവശമാേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച്
നശിപ്പിച്ച കളഞ്ഞു. 9 അനന്തരം സിേപ്പാരിെന്റ
മകൻ േമാവാബ്യരാജാവായ ബാലാക്ക് പുറെപ്പട്ട്
യി്രസാേയലിേനാട് യുദ്ധംെചയ്തു; നിങ്ങെള
ശപിക്കുവാൻ െബേയാരിെന്റ മകനായ
ബിെലയാമിെന വിളിപ്പിച്ച . 10എങ്കിലും എനിക്ക്
ബിെലയാമിെന്റ അേപക്ഷ േകൾക്കുവാൻ
മനസ്സില്ലായ്കയാൽ അവൻ നിങ്ങെള
അനു്രഗഹിച്ച ; ഇങ്ങെന ഞാൻ നിങ്ങെള
അവെന്റ കയ്യിൽനിന്ന് വിടുവിച്ച . 11 പിെന്ന
നിങ്ങൾ േയാർദ്ദാൻ കടന്ന് െയരിേഹാവിേലക്ക്
വന്നു; െയരിേഹാനിവാസികൾ, അേമാര്യർ,
െപരിസ്യർ, കനാന്യർ, ഹിത്യർ, ഗിർഗ്ഗസ്യർ,
ഹിവ്യർ, െയബൂസ്യർ എന്നിവർ നിങ്ങേളാട്
യുദ്ധംെചയ്തു; ഞാൻ അവെര നിങ്ങള െട
കയ്യിൽ ഏല്പിച്ച . 12 ഞാൻ കടന്നലിെന*
നിങ്ങൾക്ക് മുെമ്പ അയച്ച ; അവ അേമാര്യരുെട
ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാെര ഓടിച്ച കളഞ്ഞു;
നിങ്ങൾ വാള െകാേണ്ടാ വില്ല െകാെണ്ടാ അല്ല

* 24. 12 കടന്നലിെന ഭീതിെപ്പടുത്തുന്ന സംഗതി, പുറപ്പാടു 23:28
േനാക്കുക
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അവെര ജയിച്ചത.് 13 നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കാത്ത
ഭൂമിയും നിങ്ങൾപണിയാത്തപട്ടണങ്ങള ംഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക്തന്നു;നിങ്ങൾഅവയിൽപാർക്കുന്നു;
നിങ്ങൾ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുന്തിരിേത്താട്ടങ്ങള െടയും
ഒലിവുേതാട്ടങ്ങള െടയും ഫലം നിങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുന്നു. 14 ആകയാൽ
നിങ്ങൾ യേഹാവെയ ഭയെപ്പട്ട് അവെന
പരമാർത്ഥതേയാടും വിശ്വസ്തതേയാടുംകൂെട
േസവിപ്പീൻ. നിങ്ങള െട പൂര ്വ്വ പിതാക്കന്മാർ
്രഫാത്ത് നദിക്കക്കെരയും ഈജിപ്റ്റിലുംെവച്ച്
േസവിച്ച േദവന്മാെര ഉേപക്ഷിക്കയും
യേഹാവെയത്തെന്ന േസവിക്കയും െചയ് വിൻ.
15 യേഹാവെയ േസവിക്കുന്നതു നന്നെല്ലന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് േതാന്നുെന്നങ്കിൽ ്രഫാത്ത്
നദിക്കക്കെരെവച്ച് നിങ്ങള െട പൂര് വ്വ
പിതാക്കന്മാർ േസവിച്ച േദവന്മാെരേയാ നിങ്ങൾ
പാർത്തുവരുന്ന േദശത്തിെല അേമാര്യരുെട
േദവന്മാെരേയാ ആെര േസവിക്കും എന്ന്
ഇന്ന് െതരെഞ്ഞടുത്തുെകാൾവിൻ. ഞാനും
എെന്റ കുടുംബവുേമാ, ഞങ്ങൾ യേഹാവെയ
േസവിക്കും”. 16അതിന് ജനം ഉത്തരം പറഞ്ഞത:്
“യേഹാവെയ ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യൈദവങ്ങെള
േസവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുനാള ം
ഇടയാകാതിരിക്കെട്ട. 17ഞങ്ങെളയുംഞങ്ങള െട
പിതാക്കന്മാെരയും അടിമവീടായ ഈജിപ്റ്റിൽ
നിന്ന് പുറെപ്പടുവിച്ച് ഞങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വലിയ
അടയാളങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കയും ഞങ്ങൾ
നടന്ന എല്ലാ വഴിയിലും ഞങ്ങൾ കടന്നുേപാന്ന
സകലജനതകള െട ഇടയിലും ഞങ്ങെള
കാത്തുരക്ഷിക്കയും െചയ്തത് ൈദവമായ
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യേഹാവ തേന്നയേല്ലാ. 18 േദശത്ത് പാർത്തിരുന്ന
അേമാര്യർ മുതലായ സകലജനതകെളയും
യേഹാവ ഞങ്ങള െട മുമ്പിൽനിന്ന്
ഓടിച്ച കളഞ്ഞു; ആകയാൽ ഞങ്ങള ം
യേഹാവെയ േസവിക്കും; അവനേ്രത ഞങ്ങള െട
ൈദവം”. 19 േയാശുവ ജനേത്താടു പറഞ്ഞത:്
“നിങ്ങൾക്ക് യേഹാവെയ േസവിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതല്ല; അവൻ പരിശുദ്ധൈദവം;
അവൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ൈദവം; അവൻ
നിങ്ങള െട അതി്രകമങ്ങെളയും പാപങ്ങെളയും
ക്ഷമിക്കയില്ല. 20 നിങ്ങൾ യേഹാവെയ
ഉേപക്ഷിച്ച് അന്യൈദവങ്ങെള േസവിച്ചാൽ
മുെമ്പ നിങ്ങൾക്ക് നന്മെചയ്തതുേപാെലഅവൻ
തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മെചയ്ത് നിങ്ങെള
സംഹരിക്കും”. 21 ജനം േയാശുവേയാട:് “അല്ല,
നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ യേഹാവെയത്തെന്ന
േസവിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു. 22 േയാശുവ
ജനേത്താട്: “യേഹാവെയ േസവിേക്കണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ അവെന െതരെഞ്ഞടുത്തിരിക്കുന്നു
എന്നതിന് നിങ്ങൾ തേന്ന സാക്ഷികൾ” എന്ന്
പറഞ്ഞു. “അേത, ഞങ്ങൾ തേന്ന സാക്ഷികൾ”
എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. 23 “ആകയാൽ ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങള െട ഇടയിലുള്ള അന്യൈദവങ്ങെള
നീക്കിക്കളഞ്ഞ് യി്രസാേയലിെന്റ ൈദവമായ
യേഹാവയിങ്കേലക്ക് നിങ്ങള െട ഹൃദയം
ചായിപ്പീൻ” എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. 24 ജനം
േയാശുവേയാട് “ഞങ്ങള െട ൈദവമായ
യേഹാവെയ ഞങ്ങൾ േസവിക്കും; അവെന്റ
വാക്കു ഞങ്ങൾഅനുസരിക്കും” എന്ന് പറഞ്ഞു.
25 അങ്ങെന േയാശുവ അന്ന് െശേഖമിൽ വച്ച്
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യി്രസാേയൽ ജനവുമായി ഒരു ഉടമ്പടിെചയ്തു;
അവർക്ക് ചട്ടങ്ങള ം നിയമങ്ങള ം നൽകി.

26 പിെന്ന േയാശുവ ഈ വചനങ്ങൾ എല്ലാം
ൈദവത്തിെന്റ ന്യായ്രപമാണപുസ്തകത്തിൽ
എഴുതി; ഒരു വലിയ കെല്ലടുത്ത് അവിെട
യേഹാവയുെട വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനരിെകയുള്ള
കരുേവലക മരത്തിൻ കീെഴ നാട്ടി. േയാശുവ
സകലജനേത്താടും പറഞ്ഞത:് 27 “ഇതാ,
ഈ കല്ല് നമുക്കു മേധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കും;
അത് യേഹാവ നേമ്മാട് കല്പിച്ചിട്ട ള്ള
വചനങ്ങെളാെക്കയും േകട്ടിരിക്കുന്നു;ആകയാൽ
നിങ്ങൾ ൈദവെത്ത നിേഷധിച്ചാൽ അത്
നിങ്ങൾെക്കതിെര സാക്ഷിയായിരിക്കും”
28 ഇങ്ങെന േയാശുവ ജനെത്ത താന്താങ്ങള െട
അവകാശത്തിേലക്ക് പറഞ്ഞയച്ച .

29 യേഹാവയുെട ദാസനും നൂനിെന്റ
പു്രതനുമായ േയാശുവ നൂറ്റിപ്പത്ത്
വയസ്സള്ളേപ്പാൾ മരിച്ച . 30 യി്രസാേയൽജനം
അവെന എ്രഫയീം പർവ്വതത്തിലുള്ള തിമ്നത്ത്-
േസരഹിൽ ഗാശ് മലയുെട വടക്കുവശത്ത്
അവെന്റ അവകാശഭൂമിയിൽ അടക്കം
െചയ്തു. 31 േയാശുവയുെട കാലത്തും
അവനുേശഷം യേഹാവ യി്രസാേയലിന് േവണ്ടി
െചയ്ത സകല്രപവൃത്തികള ം അറിഞ്ഞവരായ
മൂപ്പന്മാരുെട കാലം വെരയും യി്രസാേയൽ
യേഹാവെയ േസവിച്ച . 32 യി്രസാേയൽ മക്കൾ
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് െകാണ്ടുേപാന്നേയാേസഫിെന്റ
അസ്ഥികൾ അവർ െശേഖമിൽ, യാേക്കാബ്
െശേഖമിെന്റ അപ്പനായ ഹേമാരിെന്റ മക്കേളാട്
നൂറ് െവള്ളിക്കാശിന് വാങ്ങിയിരുന്ന നിലത്ത്,
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അടക്കം െചയ്തു; അത് േയാേസഫിെന്റ
മക്കൾക്ക് അവകാശമായിത്തീർന്നിരുന്നു.
33 അഹേരാെന്റ മകൻ എെലയാസാരും മരിച്ച ;
അവെന അവെന്റ മകനായ ഫീെനഹാസിന്
എ്രഫയീംപർവ്വതത്തിൽ െകാടുത്തിരുന്ന ഒരു
കുന്നിൽഅടക്കം െചയ്തു.
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