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यहोशकूो
पसु्तक

परमे रले यहोशलूाई इ ाएलको अगवुाई गनर्का िन म्त चनु्नहुुन्छ
1 मोशा परम भकुा दास िथए। ननूका छोरा यहोश ू मोशाका सहायक िथए।

मोशाको मतृ्य ु भए पिछ, परम भु यहोशिूसत बात गन ुर्भयो। परम भलुे भन्नभुयो,
2 “मरेो दास मोशाको मतृ्य ु भयो। अब ितमी अिन यी मािनसहरू यदर्न नदी पार गरी
जान ु पछर्। ितमीहरू त्यो भिूममा अवश्यै जान ु पछर् जनु चािह ितमीहरू इ ाएलका
मािनसहरूलाई िददछुै। 3 मलैे मोशालाई ितज्ञा िदएको िथए िक म यो भिूम तलँाई
िदनछुे। यसथर् त ँ जहाँ कही जानछेस ् म तलँाई त्यो भिूम िदनछुे। 4 िह ीहरूको
सम्पणूर् भिूम, मरूभिूम अिन लबानोनदे ख महानदी य ू े टससम्म ितमीहरूको हुने
छ। अिन यहाँ दे ख प मको भमूध्यसागर (त्यो स्थान जहाँ सयूर् अस्त हुन्छ)
सम्मका समस्त भिूम तरेो सीमाना िभ हुनछे। 5 कुनै पिन मािनसले तलँाई सम्पणूर्
जीवन भरी रोक्न सक्ने छैन। म जसरी मोशािसत रहकेो िथएँ, त्यसरी नै म तिँसत
रहनछुे। म तलँाई त्याग्ने छैन। म तलँाई किहले छाड्ने छैन।

6 “यहोश,ू त ँ दढृ अिन साहसी हुनपुछर्। तैंले यी मािनसहरूको अगवुाइ गन ुर्पछर्
जस ारा ितनीहरूले आफ्ना भिूम लन सकुन।् मलैे ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई
ितज्ञा िदएको िथएँ िक म ितनीहरूलाई यो भिूम िदनछुे। 7 तर त ँ एउटा अक को

कारणले पिन दढृ अिन साहसी हुनपुछर्। मरेो दास मोशाले तलँाई िदएका आज्ञाहरू
पालन गनर्मा त ँ िन त हुन ु पछर्। यिद तैंलउेसको उपदशेहरू दािहने दे े नफक कन
अनसुरण ग रस ्भने तैंले गरेका सबै काममा त ँ सफल हुनछेस।् 8 त्यस वस्थाको
पसु्तकमा ले खएका कुराहरू सदवै याद राख। िदन-रात त्यस पसु्तकको अध्यान
गर। तब त ँ त्यसमा ले खएका कुराहरू पालन गनर् िन त हुने छस।् यिद तैंले यसो
ग रस ्भने त ँज्ञानी बन्ने छस ्अिन तैंलजेे कुरा गछर्स ्त्यसमा सफल हुने छस।् 9याद
राख, मलैे तलँाई दढृ अिन साहसी हुन ु भनी आज्ञा गरेकोछु। यसकारण, भयभीत
नहो, िकनभने परम भु तरेो परमे र त ँजहाँ कँही गएता पिन तरेो साथ रहन ु हुनछे।”

यहोशलूे आदशे िदन्छन ्
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10 यसकारण यहोशलूे मािनसहरूका अगवुाहरूलाई आदशे िदए, उसले भन,े
11 “छाउनी भएर जाऊ अिन मािनसहरूलाई तयार हुन ु भन। मािनसहरूलाई भन,
‘केही खा पदाथर् तयार गर। अिहले दे ख तीन िदनमा हामी यदर्न नदी पारी
जानछेौं। परम भु परमे रले ितमीहरूलाई िदनहुुदँ ै गरेको भिूम अिधकार गनर् हामी
जानछेौ।’ ”

12 तब यहोश ू रूबने, गादका कुल समहू अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूिसत
बात गरे, यहोशलूे भन,े 13 “याद गर परम भकुा दास मोशाले ितमीहरूलाई
के भनकेा िथए। उनले ितमीलाई भनकेा िथए, परम भु ितमीहरूका परमे रले
ितमीहरूलाई एउटा िव ाम गन भिूम िदनभुएको छ, परम भलुे यो भिूम ितमीहरूलाई
िदनभुएको हो। 14 वास्तवमा, परम भलुे ितमीहरूलाई यदर्न नदीको पवूर् तफक
यो भिूम िदइसक्न ु भएकोछ। यो भिूममा ितमीहरूका प ीहरू, अिन छोरा-छोरीहरू
ितमीहरूका पशु ाणीहरू समते ब सक्नछेौ। तर ितमीहरूका यो ा मािनसहरू
ितमीहरूका दाज्य-ूभाइहरूिसत यदर्न नदी पार गरी जानपुछर्। ितमीहरू य ु का
िन म्त तयार हुनपुछर् अिन ितनीहरूलाई आफ्ना भिूम लनका िन म्त सहायता
गन ुर्पछर्। 15परम भलुे ितमीहरूलाई िव ाम गनर्का िन म्त एक स्थान िदन ुभएकोछ।
अिन ित ा दाज्य-ूभाइहरूका िन म्त पिन उहाँले त्यसै गन ुर् हुनछे। तर ितमीहरूले
ितनीहरूलाई त्यस बलेासम्म सहायता गन ुर् पछर्, जबसम्म ितनीहरूले त्यो भिूम
ा गन छैनन।् जनु परम भु ितनीहरूका परमे रले ितनीहरूलाई िदन ु हुदँछै। तब

ितमीहरूको आफ्नै दशे, यदर्न नदीको पवूर् तफक दशेमा फक आउँन सक्छौ।
परम भकुो दास मोशाले त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदन ु भएको छ।”

16 तब मािनसहरूले यहोशलूाई उ र िदए, “हामीलाई गन ुर् भनी जो आज्ञा
तपाइले िदनहुुन्छ त्यो हामी गनछौं। तपाइले हामीलाई जहाँ जान ु भन्नहुुन्छ हामी
जानछेौं। 17 तपाइले हामीलाई जे भने पिन हामी त्यसको पालन गनछौं जसरी
हामीले मोशाका आज्ञा पालन गरेका िथयौ। हामी परम भिुसत एउटा कुराको मा
याचना गनर् सक्छौ। हामी यो याचना गछ िक परम भु तपाईंको परमे र जसरी
उहाँ मोशाका साथ हुनहुुनथ्यो त्यसरी नै तपाईंको साथ रहनहुुनछे। 18 तब, यिद कुनै
मािनसले तपाईंको आज्ञा पालन गनर् अस्वीकार गछर् भने अथवा यिद कुनै मािनस
तपाईंको िवरू हुन्छ भन,े त्यस मािनसलाई मा रने छ। मा ब लयो अिन साहसी
बन्नहुोस।्”
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2
यरीहोमा दईु जाससू

1 ननूको छोरा यहोश ू र सबै मािनसहरूले िश ीममा छाउनी बसाएका िथए।
यहोशलूे दइुजना जाससूहरूलाई पठाए। यहोशलूे यी मािनसहरूलाई पठाएको हो
भनरे कसलैाई पिन थाहा िथएन। यहोशलूे ती मािनसहरूलाई भन,े “जाऊ अिन
त्यस भिूमलाई हरे, िवशषे गरी यरीहो शहरलाई हरे।”

यसथर् ती मािनसहरू यरीहो शहरमा गए। ितनीहरू एउटी वशे्याको घरमा गए
उसको नाउँ राहाब िथयो अिन त्यहाँ बस।े

2 कसलैे यरीहोका राजालाई भन,े “िहजो राती केही मािनसहरू इ ाएलबाट
हा ो दशेको कमजोरी जान्नलाई आएका छन।्”

3 यसकारण यरीहोका राजाले राहाबलाई यो सन्दशे पठाए, “ित ो घरमा ब े
मािनसहरूलाई हामी कहाँ ल्याऊ। ितनीहरू हा ो दशेको भदे लन आएका हुन।्”

4 ीले दईु मािनसहरूलाई लकुाई र भनी, “हो दईु मािनस यहाँ आएका िथए, तर
मलाई थाहा भएन ितनीहरू कहाँबाट आएका िथए। 5साँझमा, जब शहरको ार बन्द
हुने बलेा भएको िथयो, ती मािनसहरू गए। मलाई थाहा भएन ितनीहरू कहाँ गए।
हुनसक्छ यिद ितमीहरू चाँच्चे गयौ भने ितनीहरूलाई प न सक्ने छौ।” 6 (राहाबले
ती कुराहरू भिनन,् तर वास्तवमा, ितनले ती मािनसहरूलाई छतमािथ लगकेी िथइन,्
अिन ितनले ितनीहरूलाई त्यहाँ थाक पारेर राखकेो परालमा लकुाएकी िथइन।्)

7 यसकारण राजाका मािनसहरू शहरबाट बािहर गए, अिन मािनसहरूले शहर-
ारहरू बन्द गरे। राजाका मािनसहरूले इ ाएलका ती दईु मािनसहरूलाई खोज्न

गए। ितनीहरू यदर्न नदीतफर् गए अिन ती सबै ठाउँहरू ितर हरेे जहाँ मािनसहरू नदी
पार गथ।

8 दईु मािनसहरू राती स ु तयार िथए। तर राहाब छतमा गइन ्अिन ितनीहरूिसत
बात ग रन।् 9 राहाबले भिनन,् “म जान्दछु िक परम भलुे यो भिूम तपाईंहरूको
मािनसहरूलाई िदन ु भएको छ। ितमीहरूले हामीलाई भयभीत तलु्याउछँौ। यो दशेमा
ब े समस्त मािनसहरू ितमीहरूिसत भयभीत छन।् 10 हामीहरू भयभीत भएका छौं
िकनभने हामीले सनुकेा छौं िक परम भलुे ितमीहरूलाई कुन कारले सहायता
दान गन ुर् भयो। हामीले सनु्यौं िक उहाँले लाल समु को पानी सकुाई िदन ु भयो

जब ितमीहरू िम दशेबाट बािहर आयो। ितमीहरूले ती दईु एमोरी राजाहरू सीहोन
अिन ओगलाई के गय , हामीले त्यो पिन सनु्यौ अिन कसरी ितमीहरूले ती दईु
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राजाहरूलाई जो यदर्न नदीको पवूर्मा बस्दथे िवनाश गय । 11 हामीले ती कुराहरू
सनु्यौं अिन हामी अत्यन्त भयभीत भयौं। अिन जब हामी मध्ये कोही पिन यस्तो
साहसी मािनस छैन जो ितमीहरूिसत य ु गनर् सकुन।् िकन? िकनभने परम भु
ितमीहरूका परमे रले मािथ स्वगर् अिन तल पथृ्वीमा शासन गन ुर्हुन्छ। 12यसकारण
अब म चाहन्छु िक ितमीहरूले मलाई एक वचन दऊे। म ितमीहरू ित दयाल ु िथएँ
अिन ितमीहरूलाई सहायता गरें। यसथर् परम भु समक्ष वचन दऊे िक ितमीहरू मरेो
प रवार ित दयाल ु हुनछेौ। कृपया मलाइ भन िक ितमीहरू यसो गनछौं। 13 मलाई
भन िक ितमीहरूले मरेो प रवारलाई जीिवत रहन िदनछेौ। मरेो माता-िपता, दाज्य-ू
भाइहरू, िददी बिहनीहरू अिन ितनीहरूका सबै प रवारहरूको लािग वचन दऊे िक
ितमीहरूले हामीलाई मतृ्यबुाट बचाँउने छौ।”

14 ती मािनसहरू सहमत भएर ितनीहरूले भन,े “ितमीहरूको जीवनका िन म्त
हामी हा ो जीवन िदनछेौं। कसलैाई न भन हामीहरूले के ग ररहछेौ। जब परम भलुे
हामीलाई हा ो दशे िदन ु हुनछे, तब हामी ितमी ित दयाल ु रहनछेौं। ितमीले
हामीलाई िव ास गनर् सक्छौ।”

15 त्यो ीको घर शहरको पखार्लमािथ बनाइएको िथयो। यो पखार्लकै एउटा
भाग िथयो यसकारण त्यो ीले डोरी योग गरेर ती मािनसहरूलाई शहरको बािहरा
झ्यालबाट तल झारी िदइन।् 16 तब त्यस ीले ितनीहरूलाई भिनन,् “पहाडको
प म ितर जाऊ जसमा िक राजाका मािनसहरूले अचानक ितमीहरूलाई भटे्ने
छैनन।् त्यहाँ तीन िदन सम्म लकेुर बस। राजाका मािनसहरू फकर आएपिछ
ितमीहरू ितमीहरूको बाटो जान सक्नयेछौं।”

17 ती मािनसहरूले ितनलाई भन,े “हामीले ितमीसगं ितज्ञा गरयौं। तर ितमीले
हा ा आदशेहरू पालन गन ुर्पछर्, न हामीले गरेको ितज्ञा ित हामी उ रदायी हुने
छैनौं। 18 हामी यो इलाकामा फक आउनछेौं। जब हामी यसो गछौं, ितमीले
यही रातो डोरी ित ो झ्यालबाट तल रहन िदन ु पछर् र ितमीले ित ो बाब,ु आमा,
दाज्य-ूभाइहरू, अिन सारा प रवारलाई ित ो घरिभ ल्याउन ु पछर्। 19 हामी यो
घरमा रहने त्यके मािनसको सरुक्षा गनछौं। यिद ित ो घरमा कसलैाई चोट लाग्यो
भन,े तब हामी त्यसको िजम्मावार हुनछेौं। तर यिद कुनै मािनस ित ो घरको बािहर
जान्छ, तब त्यो मािनसलाई मानर् सिकन्छ। हामी त्यस मािनसका िन म्त उ रदायी
हुने छैनौं। यो उसको आफ्नै दोष हुनछे। 20 हामी ितमीिसत यो सम्झौता ग ररहछेौं।
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तर यिद ितमीले कसलैाई हामीले के गदछौं सो भन्यौ भने तब हामी यो सम्झौताबाट
मु रहनछेौं।”

21 त्यस ीले जवाफ िदइ, “ितमीहरूले जे भन्यौ म ठीक त्यसै गनछु।” त्यस
ीले िबदाइ ग रन ्अिन ती मािनसहरू ितनको घर छाडरे िहडं।े अिन त्यस ीले

रातो डोरी झ्यालमा बाँिधन।्
22 ती मािनसहरूले ितनको घर छाडे अिन पहाडमा गए। ितनीहरू त्यहाँ

तीन िदनसम्म बस।े राजाका मािनसहरूले बाटो भ रहरेे। तीन िदन पिछ, राजाका
मािनसहरूले खोजी गनर् छािड िदए अिन फकर शहरितर गए। 23 त्यसपिछ ती दइु
मािनस फकर यहोश ू कहाँ गए। ती मािनसहरूले पहाड छोडे अिन नदी पार गरे।
ितनीहरू ननूका छोरा यहोश ू कहाँ गए। ितनीहरूले थाहा पाएका त्यके कुराहरू
यहोशलूाई भन।े 24 ितनीहरूले यहोशलूाई भन,े “परम भलुे साँच्चै नै सम्पणूर् दशे
हामीलाई िदन ु भएको छ। त्यस दशेका समस्त मािनसहरू हामीिसत भयभीत छन।्”

3
यदर्न नदीमा अ तु कायर्

1भो लपल्ट िबहानै उठे यहोश ूअिन इ ाएलका समस्त मािनसहरू अिन िश ीम
छाडरे िहडं।े ितनीहरूले यदर्न नदी ितर या ा गरे, अिन नदी तन ुर् अिघ छाउनी हालरे
बस।े 2 तीन िदन पिछ अगवुाहरू छाउनी भएर गए। 3 अगवुाहरूले मािनसहरूलाई
आज्ञा िदए। ितनीहरूले भन,े “ितमीहरूले पजूाहारी अिन लवेीहरूलाई परम भु
ितमीहरूको परमे रको करारको सन्दकू बोकेका दे े छौ त्यसबलेा ितमीहरू
ितनीहरूको पिछ लाग्न ु पछर्। 4 तर धरैे निजक भएर नप ाउन।ु ितनीहरूसगँ दईु
हजार हातको पिछ रहन।ु ितमीहरू पिहला यहाँ आएका िथएनौ। तर यिद ितमीहरूले
ितनीहरूलाई प ायौ भने कहाँ जान ु पन ितमीहरूले थाहा पाउनछेौ।”

5 त्यसपिछ यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले स्वयलंाई पिव बनाऊ।
भो ल परम भलुे अ तु कुराहरू गनर्का िन म्त ितमीहरूको उपयोग गन ुर् हुनछे।”

6 तब, यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई भन,े “करारको सन्दकू लऊे अिन
मािनसहरूको अिघ गएर नदी पारी जाऊ।” यसकारण पजूाहारीहरूले सन्दकू उठाए
अिन बोकेर मािनसहरूको अगाडी गए।

7 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्न ु भयो, “आज म तलँाई इ ाएलका समस्त
मािनसहरूको नजरमा महान तलु्याउने काम शरुू गनछु। तब मािनसहरूले जान्ने छन ्
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म मोशाको साथमा िथएँ त्यसरी नै तरेो साथमा पिन छु। 8 पजूाहारीहरूले करारको
सन्दकू बोक्ने छन।् पजूाहारीहरूलाई भन, ‘ितमीहरूले यदर्न नदीमा खु ा रा ु पछर्
र पानीमा उिभन ु पछर्।’ ”

9 तब यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “आऊ, अिन परम भु
ितमीहरूका परमे रको वचन सनु। 10 यहाँ माण छ िक जीिवत परमे र
साँच्चै ितमीहरूका साथ हुनहुुन्छ। यहाँ माण छ िक उहाँले सचँ्चै नै ितमीहरूका
श हुरूलाई परास्त ग रिदन ु हुनछे। उहाँले कनानी, िह ी, प रज्जी, िगगार्शी, एमोरी
अिन यबसूी मािनसहरूलाई परास्त गन ुर्हुने छ, उहाँले ितनीहरूलाई त्यो भिूम छोड्न
वाध्य तलु्याउन ु हुनछे। 11 जब ितमीहरू यदनर् नदी पार गछ सम्पणूर् ससंारका
मा लकको करारको सन्दकू ितमीहरूको अिघ जानछे। 12अब, बा जना मािनसहरू
छान। इ ाएलको बा कुल समहुबाट एक मािनस छान। 13 पजूाहारीहरूले
परम भकुो सन्दकू बोक्नछेन।् परम भु सम्पणूर् पथृ्वीका मा लक हुनहुुन्छ। जब
ितनीहरू पानीमा पस्छन ् यदर्न नदीको पानी बग्न रोिकन्छ। पानी बन्द भएर बाँध
जस्तै बिननछे।”

14 पजूाहारीहरूले करारको सन्दकू बोके अिन मािनसहरूले आफ्नो छाउनी
छाड,े मािनसहरूले यदर्न नदी तनर् ितनीहरूको पिछ लाग।े 15 (फसल कटनीको
समयमा यदर्न नदी िकनार मािथ मािथ भएर बग्छ।) यसथर् नदी पणूर् रूपले भ रएको
िथयो। पजूाहारीहरू, जसले सन्दकू बोकेका िथए, नदीका िकनारमा आए र
ितनीहरूले पानीमा टेके। 16 अिन पानी बग्न तरुन्तै बन्द भयो। यो पानी नदीको धरैे
टाढो अदाम (शरतानको शहर) सम्म एउटा बाँध जस्तो थिु यो, यस्तो कारले िक
अराबाह समु (मतृ सागर) ितर बिगरहकेो पानी परैु का टएको िथयो। मािनसहरू
नदी पार गरेर यरीहोको नजीक पगु।े 17 त्यस स्थानको भिूम सकू्खा भयो, अिन
पजूाहारीहरू परम भकुो करारको सन्दकू बोकेर नदीको माझमा पगुे र ितनीहरू
रोिकए। पजूाहारीहरू त्यहाँ प खर्ए तब इ ाएलका सबै मािनसहरू सखू्खा भिूम
भएर िहडंरे यदर्न नदी पारी पगु।े

4
मािनसहरूलाई स्मरण गराउने ढुङ्गाहरू

1सबै मािनसहरूले यदर्न नदीपार ग रसके पिछ परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो,
2 “ त्यके कुल समहूबाट एक-एकजना गरी बा जना मािनसहरू छान।
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3 त्यहाँ ितनीहरूलाई नदीमा जहाँ पजूाहारीहरू उिभरहकेा छन ् हरे भन।् त्यस
स्थानमा बा वटा ढुङ्गा खोज भनी ितनीहरूलाई भन। ती बा वाटा ढुङ्गाहरू
ितमीहरुलबेोक। आज राती ितमीहरू जहाँ बस्छौ त्यस स्थानमा ती बा वटा
ढुङ्गाहरूलाई राख।”

4 यसकारण यहोशलूे त्यके कुल समहूबाट एक एकजना मािनसलाई चनु।े तब
ितनले ती बा -मािनसहरूलाई साथमा बोलाए। 5 यहोशलूे ती मािनसहरूलाई भन,े
“नदीको त्यस ठाउँमा जाऊ जहाँ परम भु ितमीहरूका परमे रको करारको सन्दकू
छ। ितमीहरू त्यकेले एक-एकवटा ढुङ्गा लनै पछर्। इ ाएलका बा कुल समहू
त्यके समहूको लािग ितमीहरूले एक एकवटा ढुङ्गा लऊे। यी ढुङ्गा ितमीहरूले

आफ्नो काँधमा बोक। 6 यी ढुङ्गाहरू ितमीहरूका िन म्त यादको िचन्ह हुनछेन।
भिवष्यमा, ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले ितमीहरूलाई ‘यी ढुङ्गाहरूको अथर् के
हो? भनी सोध्नछेन’् 7 ितमीहरूले छोरा-छोरीहरूलाई भन्ने छौ िक परम भलुे
यदर्न नदीको पानी बग्न बन्द ग रिदन ु भयो। जब परम भकुो करारको पिव सन्दकू
नदीपार भयो। ती ढुङ्गाहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई यो कुरा सदा याद गनर्मा
सहायता गनछ।”

8 यसकारण इ ाएलका मािनसहरूले यहोशकूो आज्ञा पालन गरे। ितनीहरूले
यदर्न नदीको माझबाट बा वटा ढुङ्गाहरू बोके। इ ाएलका बा कुल समहूका
त्यकेले एक-एकवटा ढुङ्गा लए। ितनीहरूले यो काम परम भलुे यहोशलूाई

आज्ञा गन ुर् भए अनसुार गरे। मािनसहरूले ती ढुङ्गाहरू आफूिसत बोके। त्यसपिछ
ितनीहरूले ती ढुङ्गाहरू त्यस स्थानमा राखे जहाँ ितनीहरूले आफ्ना छाउनी खडा
गरेका िथए। 9 यहोशलूे बा वटा ढुङ्गाहरू यदर्न नदीका माझमा राख।े उसले ती
ढुङ्गाहरू त्यस स्थानमा राखे जहाँ परम भकुो पिव सन्दकू बोक्दा पजूाहारीहरू
उिभएका िथए। त्यस स्थानमा ती ढुङ्गाहरू आजसम्म पिन छन।्

10 परम भलुे यहोशलूाई आज्ञा िदन ु भएको िथयो िक मािनसहरूलाई भन िक
ितनीहरूले के गन ुर् पछर्। ती यी कुराहरू िथए जो मोशा र यहोशलूे गनपछर् भनकेा
िथए। जबसम्म पिव सन्दकू बोकेर पजूाहारीहरू नदीको माझमा उिभरहे तबसम्म
ती कुराहरू परूा भएनन।् मािनसहरू ह ा रएर नदीपा र गए। 11 मािनसहरूले नदी
तन काम सके त्यसपिछ, पजूाहारीहरूले परम भकुो सन्दकू मािनसहरूको समक्ष
बोकेर ल्याए।
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12 रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूका लडाकु मािनसहरूले
मोशाका आदशेहरू अनशुरण गरे र नदी पार गरी अरू मािनसहरूको अगािड गए।
13 झण्डै चा लस हजार सिैनकहरू य ु का िन म्त तयार भए, ितनीहरू यरीहोको
मदैानितर गएर परम भकुो अगािड नदी पार गरे।

14 त्यस िदन परम भलुे इ ाएलका सबै मािनसहरूको नजरमा यहोशलूाई एक
महान मािनस बनाउन ु भयो। त्यस समय दे ख मािनसहरूले यहोशलूाई सम्मान गनर्
थाल।े ितनीहरूले यहोशलूाई ितनको जीवनकाल भ र त्यही कारले सम्मान गरे
जसरी ितनीहरूले मोशालाई सम्मान गथ।

15 सन्दकू बोकेर पजूाहारीहरू नदीमा उिभरहकेा बलेा परम भलुे यहोशलूाई
भन्न ु भयो, 16 “पजूाहारीहरूलाई यदर्न नदीबाट बािहर िनस्कन ु भनी आदशे द।े”

17यसकारण यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई आदशे िदए। ितनले भन,े “यदर्न नदीको
बािहर आऊ।”

18पजूाहारीहरूले यहोशकूो आज्ञा पालन गरे। ितनीहरूलेआफूिसत सन्दकू बोके
अिन नदी बािहर आए। जब पजूाहारीहरूले नदीको पल्लो छेउको भिूमलाई छोए,
नदीको पानी फे र बग्न शरुूभयो। पानीले यसको िकनारहरू त्यस्तै ग र ढाक्यो
जसरी मािनसहरू नदी पार गन ुर् अिघ ढाकेको िथयो।

19 मािनसहरूले पिहलो महीनाको दशौं िदनमा यदर्न नदीपार गरे। मािनसहरूले
यरीहोको पवूर् िगलगालमा छाउनी बसाए। 20मािनसहरूले ितनीहरूिसत ती बा वटा
ढुङ्गाहरू बोके जो यदर्न नदीबाट ल्याएका िथए। अिन यहोशलूे ती ढुङ्गाहरूलाई
िगलगालमा स्थापना गरे। 21 तब यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “भिवष्यमा
ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले आफ्ना माता-िपतालाई सोध्नछेन,् ‘यी ढुङ्गाहरूको
अथर् के हो?’ 22 ितमीहरूले छोरा छोरीहरूलाई भन्नछेौ, ‘ती ढुङ्गाहरूले
इ ाएलका मािनसहरूले सखू्खा भिूम भएर कसरी यदर्न नदी पार गरे सो सम्झना
िदलाउन हामीलाई सहायता गनछ। 23 परम भु ितमीहरूका परमे रले यदर्न
नदीको पानीलाई बग्न बन्द ग रिदन ु भयो यसकारण ितमीहरूले सखू्खा भिूम भएर
यदर्न पार गनर् सक्यौ-ठीक त्यही बलेामा जस्तै जब परम भलुे लाल समु को
पानीलाई रोिक िदन ु भयो अिन हामीले यसलाई सखू्खा भिूम भएर पार गनर् सक्यौ।’
24 परम भलुे यस भिूममा भएका मािनसहरूलाई उहाँ अित श शाली हुनहुुन्छ र
ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई त्यके िदन स्मारण गरून ्भनी यसो
गन ुर् भयो।”
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5
1 यसरी इ ाएलका मािनहरूले यदर्न नदी पार नगरूञ्जले यदर्न नदीलाई सखू्खा

पा रिदन ु भयो। यदर्न नदीको प म तफर् ब े एमोरी अिन भमूध्य सागरको छेउमा
ब े कनानीहरूका राजाहरूले यस िवषयमा सनुे अिन अत्यन्त भयभीत भए।
त्यसपिछ ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरूको िवरू खडा हुन र य ु गनर्को लायक
साहसी रहन सकेनन।्

इ ाएलीहरूको खतना
2 त्यसबलेा, परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “दर्िशन ढुङ्गाबाट कदर्हरूबना

अिन इ ाएलका मािनसहरूको खतना गर।”
3 यसकारण यहोशलूे दर्िशन ढुङ्गाबाट कदर्हरू बनाए। त्यस पिछ ितनले

िगिबयथ हाअरालोथमा इ ाएल मािनसहरूको खतना ग रिदए।
4-7 यसकैारण यहोशलूे मािनसहरूको खतना गरे। इ ाएलका मािनसहरूले

िम दशे छाडे पिछ सबै मािनसहरू जो सनेामा रहन योग्यका िथए, खतना ग रिदए।
य िप मरूभिूममा हुदँा धरैे जना लडाकू यो ाहरूले परम भकुो आज्ञा पालन गरेनन।्
यसकारण परम भलुे यो ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो, “ती मािनसहरूले त्यो दशे जहाँ
शस्त खा वस्तहुरू उ न्छ सो दे पाउने छैनन।्” परम भलुे हामीलाई भिूम

िदन्छु भनी हा ा िपता-पखुार्हरूसगँ ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो, तर, ती मािनसहरूका
कारण परमे रले मािनसहरूलाई मरूभिूममा चालीस वषर्सम्म यता उता घमु्न बाध्य
गराउन ुभयो जबसम्म ती सबै लडाकू मािनसहरू मरेनन अ्िन ितनीहरूका छोराहरूले
ितनीहरूका स्थान लए। तर, िम दशेबाट या ा गरेको बलेा मरूभिूममा जन्मकेा कुनै
केटाहरूको खतना भएको िथएन। यसकारण यहोशलूे ितनीहरूको खतना ग रिदए।

8 यहोशलूे सबै मािनसहरूको खतना ग रिदने काम पणूर् गरे। मािनसहरूले त्यस
स्थानमा छाउनी बनाएर बसे जब सम्म सबै मािनसहरू िनको भएनन।्

कनानमा पिहलो िनस्तार चाड
9 त्यसबलेा, परम भलुे यहोशलूाई भननभुयो, “िम मा ितमीहरू दास िथयौ।

अिन जसले ितमीहरूलाई ल ज्जत तलु्यायो। तर आज मलैे त्यो लाज हटाइ िदएको
छु।” यसकारण यहोशलूे त्यस स्थानको नाउँ िगलगाल राख।े अिन त्यस स्थानलाई
आज पिन िगलगाल नै भिनन्छ।

10 जब ितनीहरू यरीहोको मदैान िगलगालमा छाउनी हालरे बसकेा िथए
इ ाएलका मािनसहरूले िनस्तार चाड मनाए। यो त्यस महीनाको चौधौं िदनको
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साँझमा िथयो। 11 िनस्तार चाडको पिछल्लो िदन मािनसहरूले भोजन खाए जनु
त्यस भिूममा उि एको िथयो ितनीहरूले अखिमरे रोटी र भटेुको अन्न खाए।
12भो लपल्ट िबहान स्वगर्बाट िवशषे भोजन आउन बन्द भयो। मािनसहरूले कनान
दशेमा उि एका खा पदाथर् खाएको पिछल्लो िदन यस्तो भयो। त्यसबलेा दे ख यता
इ ाएलका मािनसहरूले स्वगर्बाट िवशषे भोजन पाएनन।्

translate The Commander of the Lord's Army
13 जब यहोश ू यरीहोको निजक िथए उनले मािथितर हरेे अिन आफ्नो अिघ

एकजना मािनसलाई उिभरहकेो दखे।े त्यो मािनसको हातमा एउटा तरवार िथयो।
यहोश ू त्यस मािनसकहाँ गए र सोध,े “तपाईं हा ा मािनसहरूको िम हुनहुुन्छ,
अथवा श ?ु”

14 त्यस मािनसले उ र िदए, “म श ुहोइन। म परम भकुो सिैनकहरूका क ान
हु।ँ म भखर्रै ितमी कहाँ आएको छु।”

तब यहोशलूे भइँूितर आफ्ना िशर झकुाए। ितनले सम्मान जनाउन यसो गरे।
ितनले सोध,े “म तपाइको सवेक हु।ँ के मरेो मा लकबाट मलाई केही सन्दशे छ?”

15 परम भकुा सनेाका क ानले उ र िदए, “ित ो जु ा खोल। जहाँ ितमी
उिभरहकेो छौ त्यो स्थान अिहले पिव छ।” यसथर् यहोशलूे उसको आज्ञा पालन
गरे।

6
1यरीहो शहर बन्द िथयो। शहरका मािनसहरू भयभीत िथए िकनभने इ ाएलका

मािनसहरू निजकमा िथए। कोही पिन शहर िभ पसनेन अ्िन कोही पिन शहर बािहर
आएनन।्

2 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “हरे, म यरीहो शहरलाई परास्त गनछु
अिन यसको राजा र सबै लडाकूहरू म ितमीलाई िदनछुे। 3 त्यकेिदन एकपल्ट
आफ्ना सनेा सिहत शहर व रप र िहड। छः िदन सम्म यसो गर। 4 पजूाहारीहरूलाई
पिव सन्दकू बोक्न ु भन। सातजना पजूाहारीहरूलाई भडेाको सींगबाट बनाएको
तरुही बोक्न ु भन अिन पिव सन्दकूको अिघ अिघ िहडं्न ु भन। सातैं िदनमा, शहर
व रप र सात पल्ट घमु। सातैं िदनमा ितनीहरू िहडं्दा पजूाहारीहरूलाई, तरुही
बजाउन ु भन। 5 पजूाहारीहरूले तरुहीको ठुलो ध्विन िनकाल्ने छन।् ितनीहरूले
तरुहीहरू फुक्नछेन ्तब मािनसहरू कराउन ु पछर्। जब ितमीहरूले यसो गछ शहरका
पखार्लहरू भ त्कनछेन ्अिन ित ा मािनसहरू शहरिभ जान समथर् हुनछेन।्”
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यरीहो शहर कब्जा गरे
6 यसकारण ननूका छोरा यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई साथमा बोलाए।

यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “परम भकुो पिव सन्दकू बोक। अिन सातजना
पजूाहारीहरूलाई तरुही बोकेर सन्दकूको अिग अिग िहडंन ु भन।”

7 त्यसपिछ यहोशलूे मािनसहरूलाई आदशे िदए, “अब जाऊ, शहर व रप र
घमु। सिैनकहरू हात-हितयार सिहत परम भकुो पिव सन्दकू अिग अिग िहडं्ने
छन।्”

8जब यहोशलूे मािनसहरूलाई आज्ञा गरे सातजना पजूाहारीहरू परम भकुो अिघ
िहडं्न थाल।े ितनीहरूले सातवटा तरुहीहरू बोके अिन बजाउदँै िहडं।े पजूाहारीहरूले
ितनीहरूलाई परम भकुो पिव सन्दकुिसतै प ाए। 9 सिैनकहरू हात हितयार
सिहत ती पजूाहारीहरूका अिघ-अिघ िहडंे जो तरुही बजाउदँै िथए। अिन पछािडका
रक्षकहरू पिव सन्दकूको पिछ पिछ िहडं।े यसरी ितनीहरू पदैल िहडंदै अिन
तरुही बजाउदँै शहर व रप र िहडं।े 10 यहोशलूे मािनसहरूलाई नकराउन ु भनी
आदशे िदएका िथए। उनले भन,े “नकराऊ। जबसम्म म ितमीहरूलाई भ न्दन त्यस
िदनसम्म एउटा शब्द निनकाल अिन तब कराऊ।”

11 यसरी यहोशलूे पजूाहारीहरूलाई परम भकुो पिव सन्दकू बोकेर एकपल्ट
शहर व रप र घमु्न लगाए। तब ितनीहरू छाउनीमा फिकर् ए अिन त्यो रात िबताए।

12 भो ल पल्ट िबहानै यहोश ू उठे। पजूाहारीहरूले परम भकुो पिव सन्दकू
फे र बोके। 13 अिन सातजना पजूाहारीहरूले सातवटा तरुहीहरू बोके। ितनीहरू
िहडंदै अिन ितनीहरूका तरुही बजाउदँै परम भकुो पिव सन्दकू अिघ अिघ िहडं।े
हात-हितयार सिहतका सिैनकहरू ितनीहरूको अिघ िहडंे अिन पछािडको रक्षकहरू
परम भकुो पिव सन्दकू पिछ-पिछ िहडं।े ितनीहरू िहडं्दै अिन तरुही बजाउदँै शहर
व रप र गए। 14 यसरी दो ो िदन ितनीहरू शहर व रप र सबै एकपल्ट घमु।े अिन
ितनीहरू छाउनी ितर फिकर् ए। ितनीहरूले छ िदनसम्म दिैनक यसो गरे।

15सातौं िदनमा ितनीहरू िझसिमसमेा नै उठे। अिन ितनीहरू शहर व रप र सात
पल्ट घमु।े ितनीहरू त्यही त रकाले िहडंे जसरी अिघल्ला िदनहरूमा िहडंकेा िथए,
तर त्यसिदन ितनीहरू सात पल्ट शहर व रप र घमु।े 16 जब सातौ पल्ट ितनीहरू
शहर व रप र घमु,े पजूाहारीहरूले आफ्ना तरुहीहरू बजाए। त्यसबलेा, यहोशलूे
आदशे िदए, “अब कराऊ। परम भलुे यो शहर ितमीहरूलाई दान गन ुर् हुदँछै।
17 यो शहर अिन यसमा भएका हरेक थोक परम भकुा हुन।् केवल राहाब वशे्या
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अिन ितनका घरमा भएका सबै मािनसहरू मा जीिवत रहने छन।् यी मािनसहरूलाई
मान ुर् हुदँनै िकनभने राहाबले ती दईु ग ु चरहरूलाई सहयोग गरेकी िथइन।् 18 यो
पिन याद राख िक हामीले अन्य सबै कुराहरू न गन ुर् पछर्। ती कुराहरू न लन।ु यिद
ितनीहरूले ती कुराहरू लयौ अिन हा ा छाउनीमा ल्यायौ भने तब ितमीहरू स्वयमं
न हुनछेौ। अिन ितमीहरूले इ ाएलका सबै मािनसहरू ित पिन क ल्याउने छौ।
19 सनु, चाँदी, काँस र फलामले बनाएका वस्तहुरू परम भकुा हुन।् ती वस्तहुरू
परम भकुो भण्डारमा ल्याउन ु पछर्।”

20 पजूाहारीहरूले तरुही बजाए। मािनसहरूले तरुही बजकेा सनुे अिन कराउन
थाल।े ती पखार्लहरू भ त्कए अिन मािनसहरू सीधै शहर िभ कुद।े यसरी
इ ाएलका मािनसहरूले त्यस शहरलाई परास्त गरे। 21मािनसहरूले शहरमा भएका
हरेक वस्त ु न गरे। जो त्यहाँ जीिवत िथए। ितनीहरूले जवान, ब ृ , मािनसहरू,
जवान ी र ब ृ ीहरू गाईवस्त,ु भेंडा अिन गधाहरू सबलैाई मारे।

22 यहोशलूे ती दईु ग ु चरिसत कुरा गरे। यहोशलूे भन,े “वशे्याको घरमा
जाऊ। ितनलाई र ितनीिसत भएका सबलैाई बािहर ल्याऊ। यसो ग रहाल िकनिक
ितमीहरूले ितनलाई ितज्ञा गरेकाछौ।”

23 यसकारण ती दइु मािनसहरू घर िभ गए अिन राहाबलाई बािहर ल्याए।
ितनीहरूले ितनका िपता-माता, दाज्य-ूभाइ, अिन ितनीिसत भएका अन्य सबै
मािनसहरूलाई पिन बािहर ल्याए। ितनीहरूलेसबै मािनसहरूलाई इ ाएलका छाउनी
बािहर एक सरुिक्षत स्थानमा राख।े

24 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरूले परूा शहर आगोले जलाइ िदए। ितनीहरूले
शहरका सनु, चाँदी, काँसा अिन फलाम ारा बनाएको वस्तहुरू बाहके अन्य
सबै वस्तलुाई जलाइ िदए। ितनीहरूले ती वस्तहुरू परम भकुो भण्डारमा राख।े
25 यहोशलूे राहाब वशे्या, ितनका प रवार अिन ितनीिसत भएका अन्य सबै
मािनसहरूलाई बचाए। यहोशलूे ितनीहरूलाई जीिवत रहन िदए िकनभने राहाबले ती
जाससूी गनर् पठाएका दतूहरूलाई सहयोग गरेिक िथइन,् जसलाई यहोशलूे यरीहोमा
पठाएका िथए। राहाब इ ाएलका मािनसहरू बीच आजसम्म ब स्छन।्

26 त्यस समयमा, यहोशलूे यो महत्वपणूर् शपथ लए। ितनले भनःे

“जो कोही मािनस जसले यरीहोको
फे र िनमार्ण गछर् त्यो परम भु ारा खतरामा पनछ।
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जो कसलैे यो शहरमा जग बसाल्छ त्यसले
आफ्नो सबै भन्दा जठेा छोरा गमुाउने छ।

जसले त्यस्ता मािनस ारा खडा गछर् त्यसले
आफ्नो कान्छा छोरा गमुाउने छ।”

27 यसरी परम भु यहोशकूा साथ हुनहुुन्थ्यो। र यहोश ू सम्पणूर् दशेभ र िस
भए।

7
आकानको पाप

1 तर इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको आज्ञा पालन गरेनन।् यहूदाका
कुलको जरेहको छोरो जब्दी, त्यसको छोरो कम , कम को छोरो आकान िथए।
आकानले ती केही वस्तहुरू राखे जसलाई न ग रन ु पन िथयो। यसथर् परम भु
इ ाएलका मािनसहरू ित अत्यन्त ोिधत हुनभुयो।

2 यरीहोलाई परास्त गरे पिछ यहोशलूे केही मािनसहरूलाई ऐ शहरमा पठाए। ऐ
शहर बतेलेको पवूर्तफर् बते-आवनको निजकमा िथयो। यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े
“ऐ शहरमा जाऊ अिन त्यो क्षे मा भएका कमजोरीहरूको प ालगाऊ।” यसकारण
ती मािनसहरू त्यस स्थानमा जाससू गनर् गए।

3 पिछ, ती मािनसहरू यहोश ू कहाँ फक र आए। ितनीहरूले भन,े “ऐ शहर
एक कमजोर क्षे हो। त्यो स्थानलाई परास्त गनर् हामीलाई हा ा सबै मािनसहरूको
खाँचो पन छैन। त्यहाँ लड्नका िन म्त 2,000 अथवा 3,000 मािनसहरू पठाए
हुन्छ। सम्पणूर् सनेा योग गन ुर् त्यहाँ खाँचो छैन। त्यहाँ हामीिसत लड्नका िन म्त
थोरै मािनसहरू मा छन।्”

4-5 यसथर् ायः 3,000 मािनसहरू ऐ शहरमा गए। तर ऐ शहरका मािनसहरूले
इ ाएलका छ ीस जना मािनसहरू मारे। अिन इ ाएलका मािनसहरू भाग।े
मािनसहरूले शहर- ारदे ख ढुङ्गाका खानी सम्म ितनीहरूलाई खदे।े ऐ शहरका
मािनसहरूले ितनीहरूलाई नरा ो कारले परास्त गरे।

जब इ ाएलका मािनसहरूले यो दखे,े ितनीहरू अत्यन्त भयभीत भए, अिन
आफ्ना साहस गमुाए। 6 जब यहोशलूे यस िवषयमा सनु,े ितनले दःुख गट गनर्
आफ्ना व हरू च्यात।े ितनले पिव सन्दकूको सामनु्ने भइँूितर िशर झकुाए। यहोश ू
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त्यहाँ साँझसम्म बिसरह।े इ ाएलका अगवुाहरूले पिन त्यसै गरे। ितनीहरूले पिन
आफ्नो दःुख गट गनर् आफ्ना िशरमा धलुो हाल।े

7 यहोशलूे भन,े “परम भु मरेो मा लक! तपाईंले हामीलाई यदर्न नदी पारी
ल्याउन ु भयो। तपाईंले िकन हामीलाई यित टाढा ल्याउन ु भयो अिन एमोरी
मािनसहरू ारा हामीलाई न पानर् छोड्न ु हुन्छ? हामी इच्छा गछ िक त्यही हामी
यदर्न वा रनै रहकेो भए सन्त ु हुने िथयौ। 8 परम भु म मरेो ाण ारा शपथ गछुर्।
अब मलैे भन्न सक्ने केही छैन। इ ाएलले श हुरूको समक्ष समपर्ण गरेको छ।
9 कनानी मािनसहरू अिन यो दशेका अन्य सबै मािनसहरूले जे भयो त्यस बारे
सनु्ने छन।् तब ितनीहरूले हामीलाई आ मण गनछन ् र हामी सबलैाई मानछन।्
तब तपाईंको महान नाउकँो रक्षा गनर्का िन म्त तपाईं के गन ुर् हुनछे?”

10 परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “उठ त ँ घोप्टो परेर भइँू ितर िकन झिुक
बस्छस!् 11 इ ाएलका मािनसहरूले मरेो िवरू पाप गरेका छन।् ितनीहरूले करार
भङ्ग गरे जो मलैे ितनीहरूलाई पालन गन ुर् भनी आज्ञा गरेको िथएँ। ितनीहरूले ती
केही वस्तहुरू लगे जसलाई मलैे न गन ुर् भनी आज्ञा िदएको िथएँ। ितनीहरूले मबाट
चोरी गरेका छन,् ितनीहरूले झटूो काम गरेका छन।् ितनीहरूले ती वस्तहुरू आफ्नै
िन म्त लग।े 12 यसकारण इ ाएलका सनेाहरू य ु भिूम दे ख भाग।े ितनीहरूले
त्यसो गरे िकनभने ितनीहरूले नरा ो काम गरेका िथए। ितनीहरूलाई न ग रिदन ु
पछर्। जबसम्म मलैेआज्ञा िदएका ती चीजहरू ितमीहरूले ध्वशं पादनौ म ितमीहरूको
सहायताको लािग साथमा रहिँदन।

13 “अब मािनसहरूलाई श ु तलु्याउनका िन म्त जा। मािनसहरूलाई भन,्
‘स्वयमंलाई श ु तलु्याऊ। भो लको िन म्त तयैार हौ।’ परम भु इ ाएलका
परमे रले भन्नहुुन्छ, ‘केही मािनसहरूले ती वस्तहुरू रा खछोडकेा छन ्जसलाई
उहाँले न गन ुर् भनी आदशे गन ुर् भएको िथयो।’ त ँ त्यस बलेासम्म तरेो श हुरूलाई
परास्त गनर् समथर् हुने छैनस ्जबसम्म तैंले ती वस्तहुरूलाई फ्याँक्दनैस।्

14 “ ‘भो ल िबहान ितमीहरू सबै परम भकुो समक्ष उिभन ु पछर्। सबै कुल
समहूहरू परम भकुो सामनु्ने खडा हुनपुछर्। परम भलुे कुनै एक कुल समहूलाई
चनु्नहुुनछे। तब त्यो कुल समहू मा परम भकुो समक्ष उिभने छन।् तब परम भलुे
त्यस कुल समहूबाट एक सन्तानलाई छान्न ु हुनछे। तब त्यो सन्तानमा परम भकुो
समक्ष उिभन ु पछर्। त्यसपिछ परम भलुे त्यो सन्तानका त्यके प रवारलाई हने ुर्
हुनछेन।् र परम भलुे एक मािनसलाई छान्न ु हुनछेन।् 15 त्यो मािनसले जो हामीले
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न गन ुर् पन िथयो, ती वस्तहुरू राखकेोछ, उसलाई आगोले न ग रनछे। अिन त्यस
मािनसिसत भएका हरेक वस्तहुरू त्यो सगँै न ग रनछे। त्यो मािनसले परम भिुसत
भएको करार भङ्ग गय । त्यसले इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त अत्यन्त नरा ो
काम गरेको छ।’ ”

16भो ल पल्ट िबहानै यहोशलूे इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई परम भकुो समक्ष
लग।े सबै कुल समहू परम भकुो सामनु्ने उिभए। परम भलुे यहूदाका कुल समहूलाई
चनु्न ुभयो। 17यसथर् यहूदाका सबै कुल समहूहरू परम भ-ुसमक्ष उिभए। परम भलुे
जरेह कुल समहूलाई छान्न ु भयो। त्यसपिछ जरेहको सबै कुल समहूहरू परम भकुा
सामनु्ने उिभए। िज ीका प रवार चिुनए। 18 तब यहोशलूे त्यो प रवारका सबै
मािनसहरूलाई परम भकुो समक्ष आउनु भन्न ु भन।े परम भलुे कम का छोरा
आकानलाई छान्न ु भयो। (कम िज ीका छोरा िथए। अिन िज ी जरेहका छोरा
िथए।)

19 तब यहोशलूे आकानलाई भन,े “छोरो, तैंलपेरम भु इ ाएलका परमे रलाई
सम्मान गर अ्िन उहाँको अिघ तरेो पाप स्वीकार गर।् मलाई भन तैंलकेे ग रस ्अिन
मबाट कुनै कुरा पिन लकुाउने चे ा नगर।्”

20 आकानले उ र िदयो, “यो सत्य हो! मलैे परम भु इ ाएलका परमे रको
िवरू पाप गरे। मलैे जे गरे त्यो यो होः 21हामीले यरीहो शहर अिन त्यहाँ भएका सबै
वस्तहुरू कब्जा गय ं। मलैे बाबलेका एउटा सनु्दर कोट, दइु सय शकेेल ओजनको
चाँदी अिन लगभग पचास शकेेल ओजनको सनु दखेें। ती वस्तहुरू मलैे आफ्नै
िन म्त रा चाहें। यसकारण मलैे ती वस्तहुरू लएँ। तपाईंले ती वस्तहुरू मरेो पाल
मिुन भइँूमा गािढएको पाउन ु हुनछे। चाँदी कोट मिुन छ।”

22 यसथर् यहोशलूे केही मािनसहरूलाई त्यस पालमा पठाए। ितनीहरू पालितर
दगरेु अिन ती वस्तहुरूलाई त्यही पालमा लकुाइएको पाएँ। चाँदी कोट मिुन िथयो।
23 मािनसहरूले ती वस्तहुरू पाल बािहर ल्याए र यहोश ू अिन इ ाएलका समस्त
मािनसहरू कहाँ लग।े ितनीहरूले ती परम भकुो समक्ष भइँूमा रा खिदए।

24 त्यसपिछ यहोश ू र सबै मािनसहरूले आकान जरेहका छोरालाई ितनीहरूका
चाँदी, कोट, सनु, त्यसका छोरा-छोरीहरू, त्यसका गाई-वस्त,ु अिन गधाहरू,
भेंडाहरू, पाल अिन त्यसका जम्मै वस्त ु आकोर बेंसीमा लग।े 25 तब यहोशलूे
भन,े “तैंलहेामीमािथ धरैे क िदइस,् तर अब परम भलुे तमँािथ क ल्याउन ु
हुनछे।” त्यसपिछ सबै मािनसहरूले आकान अिन त्यसका प रवारमािथ ितनीहरू
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नमरूञ्जले उनीहरूले ढुङ्गा वषार्ए तब मािनसहरूले ितनीहरूलाई जलाइ िदए।
26 आकानलाई जलाइसके पिछ ितनीहरूले धरैे ढुङ्गाहरू त्यसको शरीर मािथ
रा खिदए। ती ढुङ्गाहरू आज सम्म पिन त्यहाँ छन।् परमे रले आकानमािथ यसरी
क ल्याइिदन ु भयो। त्यसै कारणले गदार् त्यस स्थानलाई आकोरको बेंसी भिनन्छ।
त्यसपिछ मािनसहरूिसत परम भु ोिधत हुन ु भएन।

8
ऐ शहर न भयो

1 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “नडरा, िनराश नहो। तरेो सबै
यो ाहरूलाई ऐ शहरमा लजैा। ऐ का राजालाई परास्त गनर्मा म तलँाई सहयोग
गनछु। म तलँाई त्यसका मािनसहरू, त्यसको शहर अिन त्यस दशे िददंछुै। 2 यो
समयमा मा ितमीहरू सबै सम्पि र पशहुरू लन सक्छौ र ितमीहरू आफ्नै लािग
रा सक्छौ। अब, तरेा केही सिैनकहरूलाई शहर पछािड लकु्न ु भन।्”

3 यसथर् यहोश ू अिन सबै सनेाहरूले ऐलाई आ मण गनर् तयार भए। यहोशलूे
अित योग्य 3,000 यो ाहरू छाने अिन ितनीहरूलाई राती नै पठाई िदए। 4यहोशलूे
ितनीहरूलाई यो आज्ञा िदए, “ध्यान िदएर सनुः ितमीहरूले शहरको पछािड लकेुर
प खर्रहने छौ शहरदे ख धरैे टाढा नब ु तािक ितमीहरू आ मण गनर् तयारी
रहनसक। 5 अघािड शहर ितर जान मािनसहरूलाई म अगवुाई गनछु। शहरका
मािनसहरू हा ो िवरू लड्न बािहर आउने छन।् त्यसरी नै हामी पिछ फकर् ने छौं
अिन ितनीहरू दे ख भाग्ने छौं जसरी हामी पिहला भागकेा िथयौ। 6 मािनसहरूले
हामीलाई शहरदे ख टाढा खे े छन।् ितनीहरूले सोच्नछेन ् िक हामी पिहले भागे
झैं भाग्दछैौं। यसकारण हामी भाग्ने छौ। 7 तब ितमीहरू लकेुको ठाउँबाट बािहर
आउन ु पछर् अिन शहरलाई अिधकारमा लन ु पछर्। यस कारले परम भु ितमीहरूका
परमे रले शहरलाई कब्जा गनर् ितमीहरूलाई सहयोग गन ुर्हुनछे।

8 “ितमीहरूले शहर कब्जा गरेपिछ, यसलाई जलाउन ु पछर्। ितमीहरूले
परम भकुो िनयमहरू ठीकिसत पालन गन ुर् पछर्; म जस्तो आशा गछुर् ितमीहरूले
ठीक त्यसै गन छौ।”

9 तब यहोशलूे ती मािनसहरूलाई ितनीहरूको लकु्ने ठाउँमा पठाए अिन ितक्षा
गनर् लाग।े ितनीहरू बतेले र ऐ शहर माझको एउटा ठाउँमा गए। यो स्थान ऐ शहरको
प ममा िथयो। अिन यहोश ू रात भरी अरूहरूसगँ बस।े
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10 भो लपल्ट िबहानै यहोशलूे मािनसहरूलाई एक साथ भलेा गरे। तब यहोश ू
अिन इ ाएलीहरूका अगवुाहरूले मािनसहरूलाई ऐ शहरतफर् लएर गए। 11 सबै
सिैनकहरू जो यहोशिूसत िथए ऐ शहरतफर् िहडं।े ितनीहरू शहर ारको सामनु्ने
रोिकए। सनेाहरूले आफ्नो छाउनी शहरको उ र तफर् बनाए। ऐ शहर र सनेाहरू
बीच एक बेंसी िथयो।

12 त्यसपिछ यहोशलूे लगभग 5,000 मािनसहरू छान।े यहोशलूे ती
मािनसहरूलाई शहर दे ख प म ितरका बतेले अिन ऐ शहर बीचको क्षे मा लकु्न
पठाए। 13 यसरी यहोशलूे आफ्ना मािनसहरूलाई य ु गनर्का िन म्त तयार पारेका
िथए। मखु्य छाउनी शहरको उ र तफर् िथयो। अन्य मािनसहरू प म तफर् लकेुका
िथए। त्यस रात यहोश ू बेंसी ितर गए।

14 तब ऐ शहरका राजाले इ ाएली सिैनकहरूलाई दखे।े अिन राजा उनका सबै
मािनसहरू इ ाएलीहरूिसत य ु गनर् गए। ितनीहरू पवूर्प यदर्नितर फकको य ु
भिूममा गए। ती इ ाएली सिैनकहरू शहरको पछािड लकेुर प खर्रहकेा छन ्भन्ने
उसलाई थाहा भएन।

15 यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले ऐका सनेा ारा आफूहरूलाई पिछ
धकेल्न िदए। यहोश ू अिन ितनका मािनसहरू पवूर्मा मरूभिूम तफर् दौडन थाल।े
16 शहरका मािनसहरू कराउन थाले अिन यहोश ू र ितनका मािनसहरूलाई खे
थाल।े सबै मािनसहरूले शहर छोड।े 17 ऐ अिन बतेलेका समस्त मािनसहरूले
इ ाएलका सनेालाई खदे।े शहर खलु्ला छािडयो कोही पिन शहरको रक्षा गनर्
बसनेन।्

18 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “आफ्नो भालालाई ऐ शहर तफर्
फकार्एर बस। म तलँाई त्यो शहर िदनछुे।” यसकारण यहोशलूे आफ्नो भाला ऐ शहर
तफर् फकर् ए। 19 इ ाएलका मािनसहरू जो लिुकरहकेा िथए ितनीहरूले यो दखे।े
ितनीहरू झ ै आफ्ना लिुकरहकेा स्थानबाट बािहर आए अिन ह ा रएर शहरतफर्
कुद।े ितनीहरूले शहर िभ वशे गरे अिन त्यसलाई अिधकारमा लए। त्यसपिछ
सिैनकहरूले शहरमा आगो लाउन थाल।े

20 ऐका मािनसहरूले फकर हरेे अिन ितनीहरूका शहर जल्दै गरेका दखे।े
ितनीहरूले आकाशमा ध ूवँा उठेका दखे।े यसथर् ितनीहरूले आफ्ना श र साहस
हराए। अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई खदेन छाड।े इ ाएलका मािनसहरू भाग्न
छाड।े ितनीहरू फक अिन ऐका मािनसहरूिसत लड्न गए। ऐ का मािनसहरूका
िन म्त भागरे जानको कुनै सरुिक्षत स्थान िथएन। 21 यहोश ू अिन ितनका
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मािनसहरूले दखेिेक आफ्ना सनेाले शहरलाई कब्जा गरेका िथए। यो त्यसबलेा
भयो जब ितनीहरू भाग्न छाडरे, फिकर् ए अिन ऐका मािनसहरूसगँ लडनलाई
दगरेु। 22 त्यसपिछ ती लकेुका मािनसहरू य ु मा सहयोग गनर् शहर बािहर आए।
इ ाएलका सनेाहरू ऐ शहरका मािनसहरूका दवुै ितर िथए-ऐ शहरका ती मािनसहरू
फन्दामा परे। ितनीहरूले तब सम्म य ु ग ररहे जबसम्म ऐका एकजना मािनस
पिन जीउदँो रहनेन ् ितनीहरूका कोही पिन बाँचनेन।् 23 तर ऐका राजालाई जीिवत
छािडयो। यहोशकूा मािनसहरूले ितनलाई यहोश ूकहाँ ल्याए।

य ु को िववरण
24 य ु को समयमा, इ ाएलका सनेाहरूले ऐका मािनसहरूलाई मदैान अिन

मरूभिूम ितर खदे।े यसरी इ ाएलका सनेाहरूले ऐ शहरका मािनसहरूलाई मदैान ितर
अिन मरूभिूम ितर मान काम पणूर् गरे। त्यसपिछ इ ाएलका मािनसहरू ऐ ितर फकर
गए अिन शहरमा अझ जीिवतरहकेा सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। 25 ऐ शहरका
समस्त मािनसहरू त्यस िदन मरे। त्यहाँ 12,000 परुूष र ीहरू िथए। 26यहोशलूे
शहरलाई ध्वशं गनर्का िन म्त आफ्ना मािनसहरूलाई सकेंतको रूपमा आफ्नो भाला
ऐ शहरतफर् फकार्ई राखकेा िथए। यहोशलूे उनको भाला जबसम्म समाित रहे तबसम्म
ऐ शहरका मािनसहरू सबै न भएनन।् 27 इ ाएलका मािनसहरूले शहरका पश-ु
ाणीहरू अिन अन्य चीज बीजहरू आफ्नै िन म्त राख।े परम भलुे यहोशलूाई

भन्नभुएको िथयो िक मािनसहरूले यसो गनर् सक्छन।्
28 त्यसपिछ यहोशलूे ऐ शहरलाई जलाइ िदए। त्यो शहर र ो ढुङ्गाहरूको

राश बन्यो। त्यो आजसम्म त्यही रूपमा छ। 29 यहोशलूे ऐका राजालाई एक रूखमा
झणु् ाए। ितनले उसलाई साँझसम्म त्यितकै झणु् ाइ राख।े सयूार्स्तको समयमा
यहोशलूे आफ्ना मािनसहरूलाई ऐका राजाको मतृ-शरीरलाई रूखबाट झान ुर् भन।े
ितनीहरूले त्यसको मतृ-शरीरलाई शहर- ारमा खसाइ िदए। त्यसपिछ ितनीहरूले
मतृ- शरीरलाई ढुङ्गाले ढािक िदए। त्यो ढुङ्गाको थु ो आज सम्म त्यहाँ छ।

आशीवार्द एवं अिभशापहरूको पठन
30 तब यहोशलूे परम भ,ु इ ाएलका परमे रका िन म्त एबाल पवर्तमा एउटा

वदेी िनमार्ण गरे। 31 परम भकुा दास मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई भनकेा
िथए, िक वदेी कसरी िनमार्ण गन ुर् पन। यसथर् यहोशलू,े मोशाको वस्थाको
पसु्तकमा ाख्या गरे अनसुार िनमार्ण गरे। त्यो वदेी नका टएको ढुङ्गा ारा
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बनाइएको िथयो। ती ढुङ्गाहरूमा कुनै हात हितयार किहले योग भएको िथएन।
ितनीहरूले त्यो वदेीमा परम भु ित होमब ल अपर्ण गरे। अिन मलेब ल पिन चढाए।

32 त्यस ठाउँको ढुङ्गामा यहोशलूे मोशाको वस्था लखे।े उसले इ ाएलका
समस्त मािनसहरूका िन म्त हनेर्लाई त्यसो गरे। 33 बढूा- धान, अिधकारी,
न्यायक ार् अिन इ ाएलका समस्त मािनसहरू पिव सन्दकू व रप र लवेी
पजूाहारीहरूका सामनु्ने उिभएका िथए जसले परम भकुो करारको पिव सन्दकू
बोकेका िथए। इ ाएलका मािनसहरू अिन ितनीहरूिसत भएका अन्य मािनसहरू
सबै त्यहाँ उिभएका िथए। आधा मािनसहरू एबाल पवर्तको सामनु्ने उिभएका
िथए अिन अक आधा मािनसहरू गी रज्जीम पवर्तको सामनु्ने उिभएका िथए।
परम भकुा दास मोशाले मािनसहरूलाई यसो गन ुर् भनकेा िथए। मोशाले ितनीहरूलाई
यो आशीवार्दका िन म्त गन ुर् भनकेा िथए।

34 तब यहोशलूे वस्थाका सबै शब्दहरू पढ।े यहोशलूे आशीवार्दहरू अिन
ापहरू पढ।े ितनले हरेक कुरा त्यही कारले पढे जनु कारले वस्थाको

पसु्तकमा ले खएका िथए। 35 इ ाएलका समस्त मािनसहरू त्यहाँ भलेा भएका
िथए। सबै ीहरू, केटा-केटीहरू अिन सबै िवदशेीहरू त्यहाँ िथए जो इ ाएलका
मािनसहरूिसत बस्थ।े अिन यहोशलूे त्यके आज्ञा पढे जो मोशाले िदएका िथए।

9
िगबोनीहरू ारा यहोश ू ित छल

1 जब यदर्न नदीको प म क्षे का राजाहरूले यस िवषयमा सनु,े यहोश ू र
इ ाएलीहरूसगँ य ु गनर् स म्म लत भए। ितनीहरू पवर्तहरूबाट, समतल भिूमबाट,
भमूध्यसागरको िकनाराबाट, लबानोनको मािथबाट आए। ितनीहरू िह ी, एमोरी,
कनानी, प रज्जी, िहव्वी, यबसूीहरू सबै एक दलमा आए। 2 यी सबै राजाहरू एक
साथ भलेा भए। ितनीहरूले यहोश ू अिन इ ाएलका मािनसहरूको िवरू य ु गन
योजना बनाए।

3 कसरी यहोशलूे यरीहो अिन ऐ शहरलाई परास्त गरे िगबोन शहरका
मािनसहरूले त्यस िवषयमा सनु।े 4यसथर् ती मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई
मखूर् तलु्याउने य गरे। ितनीहरूको योजना यो िथयो, ितनीहरूले दाखरस हाल्ने
छालाका परुाना मशकहरू जम्मा गरे जो चकका अिन फुटेका िथए। ितनीहरूले ती
दाखरस हाल्ने छालाका परुाना मशकहरू आफ्ना पशहुरूमा लधाए। अिन आफ्ना
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पशहुरू मािथ परुाना थाङ्गनाहरू लगाए। जस ारा यस्तो दे खयोस ् िक ितनीहरू
अत्यन्त टाढाबाट या ा गरेर आएका हुन।् 5 ती मािनसहरूले आफ्ना खु ामा परुाना
जु ा लगाए। ती मािनसहरूले परुाना ब हरू लगाए। अिन केही बासी रोटी भे ाए
जो सखू्खा अिन ढुडँी परेका िथए। यसरी ती मािनसहरू धरैे टाढाका स्थानबाट
या ा गरेर आएका जस्तै दे खन्थ।े 6 तब ती मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूका
छाउनीमा गए। यो छाउनी िगलगाल निजक िथयो।

ती मािनसहरू यहोश ू कहाँ गए अिन ितनलाई भन,े “हामी अित टाढा दशेबाट
या ा गरेर आएका हौं हामी तपाईंिसत शा न्त-स न्ध गनर् चाहन्छौं।”

7 इ ाएलका मािनसहरूलेयी िहव्वी मािनसहरूलाई भन,े “हुन सक्छ ितमीहरूले
हामीलाई छल्ने कोिशश गदछौ। हुन सक्छ ितमीहरू हा ो निजकमा बस्छौ। हामी
ितमीहरूिसत स न्ध गनर् स ै न्नौं। जब सम्म हामी जान्दनैौं ितमीहरू कहाँबाट
आएका हौ?”

8 ती िहव्वी मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “हामी तपाईंका दासहरू हौं।”
तर यहोशलूे सोध,े “ितमीहरू को हौ? ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”
9 ती मािनसहरूले उ र िदए, “हामी तपाईंका दास हौं। हामी अित टाढा दशेबाट

आएका हौं। हामी आयौं िकनभने परम भु तपाईंहरूका परमे रले िम मा गन ुर्
भएको सबै महान कायर्हरूको िववरण हामीले सनु्यौ। 10 अिन हामीले सनु्यौं िक
उहाँले यदर्न नदीको पवूर्तफकार् एमोरी मािनसहरूका दइु राजाहरूलाई परास्त ग रिदन ु
भयो। ती हशे्बोनका राजा सीहोन अिन अस्तारोत दशेको बाशानका राजा ओग िथए।
11यसथर् हा ा अगवुाहरू र हा ा मािनसहरूले हामीलाई भन,े ‘ितमीहरूको या ाका
िन म्त चरु मा ामा खा पदाथर् बोक। जाऊ अिन इ ाएलका मािनसहरूिसत भटे
गर।’ ितनीहरूलाई भन, ‘हामी तपाईंहरूका दासहरू हौं। हामीिसत शा न्त स न्ध
गन ुर्होस।्’

12 “हा ा रोटीहरू हने ुर् होस।् हामीले घर छोड्दा यी तातो र ताजा िथए।
तर अिहले तपाईंहरूले दे सक्नहुुन्छ िक यी सखूा अिन परुाना भएको छन।्
13 हा ा दाखरसका छालाका मशकहरू हने ुर्होस।् हामीले घर छोड्दा यी नयाँ अिन
दाखम ले भ रएका िथए। अिहले तपाईंहरूले दे सक्न ुहुन्छ, िक ितनीहरू चकका
अिन परुाना भएका छन।् हा ा ब अिन चप्पलहरू हने ुर् होस।् तपाईंहरूले दे सक्न ु
हुन्छ िक लामो या ाले गदार् हामीले लगाएका कुराहरू ायः थो ा भएका छन।्”
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14 इ ाएलका मािनसहरू, जान्न चाहन्थे के यी मािनसहरूले सत्य भन्दै
छन।् यसथर् ितनीहरूले केही रोटी चाख-ेतर ितनीहरूले परम भलुाई सोधनेन ्
जो ितनीहरूले गन ुर् पन िथयो। 15 यहोश ू ितनीहरूिसत स न्ध गनर् सहमत भए।
ितनीहरूलाई जीिवत रा ितनी सहमत भए। इ ाएलका अगवुाहरू यहोशकूो यो
शपथ ित सहमत भए।

16 ितमीहरूिसत सम्झौता गरेको तीन िदन पिछ इ ाएलीले थाहा पाए। िक
ती मािनसहरू वास्तवमा ितनीहरूका निजकै ब हेरू रहछेन।् 17 यसकारण ते ो
िदनमा इ ाएलीहरू ितनीहरूको शहरहरूमा गए। ती शहरहरू िगबोन, कपीरा, बरेोत
र िकयर्त्यारैम िथए। 18 तर इ ाएलका सनेाले ती शहरहरूको िवरू य ु गन
य गरेनन ्ितनीहरूले ती मािनसहरूिसत शा न्त-सम्झौता गरेका िथए। ितनीहरूले

परम भु इ ाएलका परमे रको समक्ष ती मािनसहरूलाई शपथ िदएका िथए।
सबै मािनसहरूले ती अगवुाहरू िवरू िवरोध जनाए जसले सम्झौता गरेका िथए।

19 तर ती अगवुाहरूले उ र िदए, “हामीले हा ो शपथ िदएका छौं। हामीले
परम भु इ ाएलका परमे रको सामनु्ने शपथ गरेका छौं। अब हामी ितनीहरू
िवरू लडनू स ै नौं। 20 यो त्यही हो जो हामीले गन ुर् पछर्। हामीले ितनीहरूलाई
बाँच्न िदनपुछर्। हामीले ितनीहरूलाई चोट पयुार्उन ु हुदँनै न परमे र हामीिसत

ोिधत हुनहुुनछे िकनभने हामीले ितनीहरूलाई िदएको शपथ भङ्ग हुनछे। 21यसथर्
ितनीहरूलाई जीिवत रहन दऊे। तर ितनीहरू हा ा सवेक हुनछेन।् ितनीहरूले हा ो
िन म्त दाउरा काट्नछेन ्अिन हा ा सबै मािनसहरूका िन म्त पानी बोक्ने छन।्”
यसथर् ती अगवुाहरूले ती मािनसहरूिसत गरेका ितज्ञा भङ्ग गरेनन।्

22 यहोशलूे िगबोनी मािनसहरूलाई बोलाए। ितनले भन,े “ितमीहरूले हामीिसत
िकन झटूो बोल्यौ? ितमीहरूको दशे हा ो छाउनीको छेउमा िथयो। तर ितमीहरूले
ितमीहरू टाढा दशेका भनरे हामीलाई भन्यौ। 23 अब ितमीहरूका मािनसहरूले
अनके क पाउने छन।् ितमीहरूका सबै मािनसहरू दास हुनछेन-्ितमीहरूले दाउरा
काट्न ु पनछ अिन परमे रको म न्दरका िन म्त पानी बोक्न ु पनछ।”

24 िगबोनी मािनसहरूले उ र िदए, “हामीले तपाईंिसत झटूो कुरा गय ं िकनभने
हामीलाई तपाईंहरूले मान ुर् हुनछे भनी हामी भयभीत िथयौं। हामीले यो सनु्यौं िक
परमे रले उहाँका दास मोशालाई यो सम्पणूर् दशे तपाईंहरूलाई िदन ु भनी आज्ञा
िदन ु भएको िथयो। अिन परमे रले तपाईंहरूलाई भन्नभुयो यो दशेमा ब े सबै
मािनसहरूलाई मा रिदन।ु त्यसै कारणले हामीले तपाईंिसत झटूो बोल्यौं। 25 अब
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हामी तपाईंहरूका दासहरू हौं। तपाईं जे उिचत ठान्न ु हुन्छ तपाईंले गनर् सक्न ु
हुन्छ।”

26 िगबोनका मािनसहरू यसरी दास भए। तर यहोशलूे ितनीहरूलाई जीिवत रहन
िदए। यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई ितनीहरूलाई मानर् िदएनन।् 27 यहोशलूे
िगबोनका मािनसहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूका दास बन्न िदए। ितनीहरूले
इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त र परम भकुो बदेीका िन म्त दाउरा काट्थे अिन
पानी ल्याउथँ-ेपरम भलुे चनु्न ु भएको जनु सकैु स्थानमा ती मािनसहरू आज सम्म
पिन दास छन।्

10
त्यो िदन सयूर् अटल र ो

1 त्यसबलेा अदोिनसदेके यरूशलमेका राजा िथए। ती राजाले सनुे िक यहोशलूे
ऐ शहरलाई परास्त गरे अिन पणूर्रूपले त्यसलाई न ग रिदए। ती राजाले थाहा पाए
िक यहोशलूे यरीहो अिन त्यसका राजालाई पिन त्यसै गरेका िथए। ती राजाले यो
पिन थाहा पाए िक िगबोनका मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूिसत शा न्त स न्ध
गरेका िथए। अिन ती मािनसहरू यरूशलमेको अत्यन्त निजकमा बस्थ।े 2 यसथर्
अदोिनसदेके अिन ितनका मािनसहरू अत्यन्त डराएका िथए। िगबोन ऐ शहर जस्तो
सानो शहर िथएन। िगबोन अित िवशाल शहर िथयो। यो एउटा राजकीय शहर
जस्तै ठूलो िथयो। अिन त्यस शहरका सबै मािनसहरू असल लडाकूहरू िथए।
यसकारण राजा भयभीत भए। 3अदोिन सदेके, यरूशलमेका राजाले हे ोनका राजा
होहाम, यम ूर्तका राजा िपराम, लाकीशका राजा यापी र एग्लोनको राजा दबीरकहाँ
समाचारवाहक पठाए, 4 “मरेो साथमा आउन ु होस,् अिन मलाई िगबोनमािथ
आ मण गनर् सहयोग िदन ु होस।् िगबोनले यहोश ू अिन इ ाएलका मािनसहरूिसत
शा न्त-सम्झौता गरेकोछ।”

5 यसकारण यी पाँच राजाहरूले ितनीहरूका सनेाहरू जम्मा गरे। (पाँच राजाहरू
यरूशलमेका राजा, हे ोनका राजा, यम ूर्तका राजा,लाकीशका राजा अिन एग्लोनका
राजा िथए।) ितनीहरू आफ्ना सिैनकहरू लएर िगबोनमा गए, शहरलाई घरेा हाले
अिन लडाईं लड।े

6 िगबोन शहरका बािसन्दाहरूले िगलगालको छाउनीमा यहोशकूहाँ एकजना
समाचारवाहक पठाए। ितनले ल्याएको समाचार यस्तो िथयो, “हामी तपाईंहरूका
दाशहरूलाई नत्याग्नहुोस ् चाँडै आउनहुोस ् र हामीलाई सहायता गन ुर्होस।् पहाडी
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दशेका सबै एमोरी राजाहरूले ितनीहरूका सनेाहरूलाई हा ो िवरू लड्न ल्याएका
छन।्”

7 यसथर् यहोश ू आफ्ना सम्पणूर् सनेाहरू सिहत िगलगालबाट िहडं।े यहोशकूा
सव म यो ाहरू ितनीिसत िथए। 8 परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “ती सनेाहरू
दे ख भयभीत नहोऊ। म ितमीहरूलाई ितनीहरूलाई हराउने श िदनछुे। ती
सिैनकहरूमा कोही पिन तरेो सामाना गन योग्यको छैन।”

9 यहोश ू अिन ितनका सनेा रात भ र िगबोन तफर् िहडं।े श हुरूले यहोश ू
आउँदछैन ् भनरे थाहा पाएनन।् यसथर् यो एक आ यर्पणूर् कुरा भयो जब ितनले
ितनीहरू मािथ आ मण गरे।

10परम भलुे ती सनेाहरूलाई अन्योलमा पा रिदन ुभयो जब इ ाएलले आ मण
गरे। यसरी इ ाएलीहरुले ितनीहरूलाई परास्त गरे र महान िवजय ा गरे।
इ ाएलका सनेाले श लुाई िगबोन दे ख बथेारोनको उकालो बाटो सम्म खदे।े
इ ाएलका सनेाले आजकेा अिन मक्केदा सम्मका मािनसहरूलाई मारे। 11 जब
ितनीहरूले श हुरूलाई ओ ालो बाटोमा बथेारोन दे ख आजकेासम्म श हुरूलाई
खे ै िथए, परम भलुे आकाशबाट ठूला-ठूला अिसना खसाउन ु भयो। यी ठूला-
ठूला अिसनाहरू ारा अनके श हुरू मा रए। इ ाएली सिैनकहरूका तरवारले भन्दा
अिसना ारा धरैे मािनसहरूको मतृ्य ु भयो।

12 त्यसिदन परम भलुे इ ाएलीले एमोरी मािनसहरूलाई परास्त गनर् िदनभुयो।
अिन त्यसिदन यहोश ूइ ाएलका समस्त मािनसहरूको सामनु्ने उिभए र परम भलुाई
भनःे

“हे सयूर्, िगबोन मािथ स्थर बस।्
चन् मा, अय्ययालोन-बेंसीमािथ स्थर बस।्”

13यसथर् सयूर् स्थर र ो अिन मािनसहरूलेआफ्ना श हुरूलाई परास्त नगरेसम्म
रोिकयो। यो कुरोको उल्लखे याशारको पसु्तकमा ले खएको छ। सयूर् आकाशको
माझमा रोिकयो। यो एक िदन परूा अचल र ो। 14यस्तो पिहला किहले पिन भएको
िथएन। अिन यस्तो फे र किहले हुनछैेन। यो त्यो िदन िथयो जनुिदन परम भलुे
मािनसको कुरा सनु्न ु भयो। परम भु वास्तवमा इ ाएलीहरूका िन म्त लिडरहन ु
भएको िथयो।
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15 यसपिछ, यहोश ूअिन ितनका सनेा िगलगालको छाउनीम फक। 16 तर य ु
भइरहकेो समयमा ती पाँचजना राजाहरू भागरे गए। ितनीहरू मक्केदा निजकको
एक गफुामा लकेु। 17 तर ितनीहरूलाई त्यो गफुामा लिुक रहकेो कसलैे दखे।े
यहोशलूे यस िवषयमा थाहा पाए। 18 यहोशलूे भन,े “गफुा िभ प े ढोकालाई
ठूला च ानहरूले बन्द ग रदऊे। केही मािनसहरूलाई त्यहाँ रखवाली गनर् रा ख
दऊे। 19 तर ितमीहरू स्वयं त्यहाँ नबस। श लुाई खदेन जा रराख। ितनीहरूलाई
लगातार पिछबाट आ मण गर। श लुाई ितनीहरूका शहरमा फकर जान नदऊे।
परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई ितनीहरू मािथ िवजय दान गराउँन ु
भएको छ।”

20 यसरी यहोश ू अिन इ ाएलका सनेाले श हुरूलाई मारे। तर केही श हुरू
ितनीहरूको शहरमा, जस ्का व रप र उच्च पखार्लहरू िथए, जान समथर् भए अिन
लकेु, ती मािनसहरू मा रएनन।् 21 य ु पिछ यहोशकूा मािनसहरू मक्केदामा ितनी
कहाँ फक आए। त्यसदशेमा इ ाएलका मािनसहरूको िवरू साहसी मािनस कोही
पिन िथएनन।्

22 यहोशलूे भन,े “गफुाको ारामा बन्द गरेका ढुङ्गाहरू हटाऊ। ती पाँचजना
राजाहरूलाई मकहाँ ल्याऊ।” 23 यसथर् यहोशकूा मािनसहरूले ती पाँचजना
राजाहरूलाई गफुा बािहर ल्याए। ितनीहरू यरूशलमे, हे ोन, यम ूर्त, लाकीश अिन
एग्लोनका राजाहरू िथए। 24 ितनीहरूले ती पाँचजना राजाहरूलाई यहोश ू कहाँ
ल्याए। यहोशलूे उसका सबै मािनसहरूलाई भन,े “यहाँ आऊ, ितमीहरूका खु ा यी
राजाहरूका िध ोमा राख।” यसथर् यहोशकूा सिैनक अिधकारीहरू निजकमा आए।
ितनीहरूले आफ्ना पाउ ती राजाहरूको िघ ोमा राख।े

25 तब यहोशलूे आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “बलवान अिन साहसी बन।
भयभीत नहौं। म ितमीहरूलाई दखेाउनछुे जो परम भलुे ती श हुरू ित गन ुर्हुनछे
जोिसत ितमीहरू भिवष्यमा लड्नछेौ।”

26 त्यसपिछ यहोशलूे ती पाँच राजाहरूलाई मारे। ितनीहरूको शरीरलाई
ितनले पाँचवटा रूखमा झणु् ाइ िदए। यहोशलूे साँझ नभएसम्म ितनीहरूलाई
रूखमै झु ण्डयाएर राख।े 27 सयूार्स्तको समयमा यहोशलूे उसका मािनसहरूलाई
रूखहरूबाट मतृ शरीरहरू तल झान आदशे िदए। ितनीहरूले मतृ शरीरहरू त्यही
गफुामा फ्याँिक िदए जहाँ स्वयं राजाहरू लकेुका िथए अिन गफुालाई ठूला
ढुङ्गाहरूले छोपकेा िथए। ती ढुङ्गाहरू आजसम्म त्यहीं छन।्
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28 त्यसिदन यहोशलूे मक्केदालाई परास्त गरे। यहोशलूे त्यस शहरका राजा
र जा सबलैाई मा र िदए। त्यहाँ मािनसहरू कोही जीिवत छािडएन। यहोशलूे
यरीहोका राजा ित जे गरेका िथए त्यस्तै मक्कैदाका राजा ित गरे।

दिक्षणी शहरहरूलाई लएको
29 त्यसपिछ यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले मक्केदाबाट या ा गरे।

ितनीहरू लब्ना गए अिन त्यस शहर मािथ आ मण गरे। 30 परम भलुे इ ाएलका
मािनसहरूलाई शहर अिन त्यसका राजालाई परािजत गराइिदन ु भयो। इ ाएलका
मािनसहरूले त्यस शहरका त्यके मािनसहरूलाई मारे। एउटा मािनस पिन जीउदँो
रहनेन।् अिन यरीहोका राजालाई गरे जस्तै यहोशलूे त्यस राजालाई पिन गरे।

31 त्यसपिछ यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले लब्ना छाडे अिन
लाकीश ितर गए। यहोश ू अिन ितनका सनेाले त्यो शहरको चारैितर छाउनी
बसाए अिन त्यस मािथ आ मण गरे। 32 लाकीश शहर परास्त गनर् परम भलुे
ितनीहरूलाई सहयोग गन ुर् भयो। ितनीहरूले त्यस शहरलाई दो ो िदनमा परास्त
गरे। इ ाएलीहरूले त्यस शहरका त्यके मािनसहरूलाई मा रिदए जसरी ितनीहरूले
लब्नामा मारेका िथए। 33 गजेरेका राजा होराम लाकीशलाई सहायता गन ुर् आए,

तर यहोशलूे ितनी र ितनका सनेालाई पिन परास्त गरे। ितनीहरू मध्ये एक जनालाई
पिन जीिवत छािडएन।

34 तब यहोश ू अिन इ ाएलका समस्त सनेाहरू लाकीश दे ख एग्लोनतफर् या ा
गरे। ितनीहरूले एग्लोनको चारैितर छाउनी बसाए अिन त्यस मािथ आ मण गरे।
35 त्यसिदन ितनीहरूले शहरमा अिधकार गरे अिन शहरका सबै मािनसहरूलाई
मा रिदए। यो त्यस्तै कुरा िथयो जो ितनीहरूले लाकीश ित गरेका िथए।

36 त्यसपिछ यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूले एग्लोन दे ख हे ोनको
या ामा गए। तब ितनीहरूले हे ोन मािथ आ मण गरे। 37 ितनीहरूले हे ोन
निजकका सबै स-साना शहरहरू कब्जा गरे। इ ाएलीहरूले त्यस शहरका राजा
अिन सबै मािनसहरूलाई मा रिदए। एकजना मािनसलाई पिन जीिवत राखनेन।् यो
त्यस्तै भयो जस्तो ितनीहरूले एग्लोन ित गरेका िथए। ितनीहरूले शहरलाई ध्वशं
पारे त्यहाँ जो िथए सबै मा रए।

38 तब यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू दबीरितर फकर गए र त्यस
शहरलाई आ मण गरे। 39 ितनीहरूले त्यो शहर, त्यसका राजा अिन दबीर
निजकका सबै ससाना शहरहरू अधीनमा लए। ितनीहरूले त्यस शहरमा भएका
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हरेक मािनसलाई मारे। कसलैाई पिन जीिवत छािडएन। इ ाएलका मािनसहरूले
दबीर अिन त्यसका राजालाई त्यसै गरे जस्तो ितनीहरूले हे ोन अिन त्यहाँका
राजालाई गरेका िथए। यो त्यस्तै कुरा िथयो जस्तो ितनीहरूले लब्ना अिन त्यसका
राजा ित गरेका िथए।

40 यसरी यहोशलूे पहाडी दशे, नगेबे, प मी तराई, अिन पवू तराईका
शहरका सबै राजाहरूलाई परास्त गरे। परम भु इ ाएलका परमे रले यहोशलूाई
सबै मािनसहरूलाई मा रिदन ु भन्न ु भएको िथयो। यसथर् यहोशलूे ती स्थानहरूमा
कसलैाई पिन जीिवत छाडनेन।्

41 यहोशलूे कादशेबन दे ख गाजा सम्मका समस्त शहरहरू अिधकारमा
ल्याए। ितनले गोशने दे ख (िम दशेमा) िगबोन सम्मका सबै शहरहरू कब्जा गरे।
42 यहोशलूे ती सबै शहरहरू अिन ितनीहरूका राजाहरूलाई एकै चो ट अधीनमा
लए। यहोशलूे यसो गरे िकनभन,े परम भु इ ाएलका परमे रले इ ाएलका िन म्त

य ु ग ररहन ु भएको िथयो। 43 त्यसपिछ यहोश ू अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू
िगलगालमा आफ्ना छाउनीमा फिकर् ए।

11
उ री शहरहरूलाई परास्त गरे

1 हासोरका राजा याबीनले जो भयो त्यस िवषयमा सबै कुरा सनु।े यसथर् ितनले
अनके राजाहरूका सनेाहरूलाई साथ बोलाउने िन य गरे। याबीनले मादोनका
राजा, योबाब िश ोनका राजा, आक्षापका राजा, 2 अिन उ रका पहाडी दशे र
मरूभिूमका राजाहरूलाई सनं्दशे पठाए। याबीनले िकन्नरेत, नगेवे अिन प मी
तराईका राजाहरूलाई सनं्दशे पठाए। याबीनले प मका नाफोत-दोरका राजालाई
पिन सन्दशे पठाए। 3 याबीनले त्यो सन्दशे पवूर्मा पिन प ममा भएका कनानी
राजाहरूलाई त्यो सनं्दशे पठाए। ितनले एमोरी, िह ी, प रज्जी अिन पहाड दशेमा
ब े यबसूी मािनसहरूलाई पिन सनं्दशे पठाए। ितनले िमस्पा निजकको हमे न पवर्त
मिुन ब े िहव्वी मािनसहरूलाई पिन सनं्दशे पठाए। 4 यसकारण यी सबै राजाहरूका
सनेाहरू साथ आए। त्यहाँ अनके यो ाहरू, अिन अनके घोडा एवं रथहरू िथए। यो
एक अत्यन्त िवशाल सनेा खचाखच दे खन्थ्यो िक त्यहाँ सम ु को िकनारमा भएका
बालवुाका कणहरू जस्तै अनके मािनसहरू िथए।

5 ती सबै राजाहरू इ ाएलको िवरू मा एक साथ जम्मा भए। ितनीहरू एक साथ
आए अिन इ ाएलीिसत य ु गनर् मरेोम नदी छेऊमा एक साथ छाउनी लगाए।
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6 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्नभुयो, “त्यो सनेादलिसत नडरा। भो ल यही
समयमा ितमीहरूले ितनीहरूका घोडाहरूलाई लङ्गडा बनाइ सकेका हुनछेौ अिन
ितनीहरूका सबै रथहरू जलाइसकेका हुनछेौ।”

7 यहोश ूअिन ितनका सम्पणूर् सनेाले श लुाई उदके बनाए। ितनीहरूले श लुाई
मरेोम नदीमा आ मण गरे। 8 परम भलुे ितनीहरूलाई इ ाएलको िन म्त परास्त
पा रिदन ु भयो। इ ाएलका सनेाले ितनीहरूलाई मा रिदए अिन ितनीहरूलाई महान
सीदोन, िम पोत ममै अिन पवूर्मा िमस्पा बेंसी सम्म खदे।े इ ाएलका सनेाहरू
श हुरूका एकजना पिन जीिवत रहुञ्जले सम्म लड।े 9 यहोशलूे त्यही गरे
जो परम भलुे ितनलाई गन ुर् भन्न ु भएको िथयो। यहोशलूे ितनीहरूका घोडाका
खु ाका ट िदए र ितनीहरूका रथहरू जलाइिदए।

10 त्यसपिछ यहोश ूफिकर् र अिन हासोर शहरलाई कब्जा गरे। यहोशलूे हासोरका
राजालाई मा रिदए।(हासोर ती सबै राज्यहरूका अगवुा िथए जो इ ाएल िवरू
लड।े) 11 इ ाएलका सनेाले त्यस शहरका त्यके मािनसलाई मा रिदए। ितनीहरूले
सबै मािनसहरूलाई पणूर्रूपले न ग रिदए। त्यहाँ कोही पिन जीिवत छािडएनन।्
त्यसपिछ ितनीहरूले शहर जलाइिदए।

12 यहोशलूे यी सबै शहरहरूलाई अधीनमा लए। ितनले ितनीहरूका सबै
राजाहरूलाई मा रिदए। यहोशलूे ती शहरहरूमा भएका हरेक चीजहरू पणूर्रूपले
न ग रिदए। ितनले परम भकुा दास मोशाले आज्ञा िदए अनसुार यसो गरे।
13 तर इ ाएलका सनेाहरूले पवर्तहरूमािथ िनमार्ण भएका शहरहरू जलाएनन।्
पवर्तमा िनिमर्त शहर हासोर ितनीहरूले जलाए। यो शहर यहोशलूे जलाएको हो।
14 इ ाएलका मािनसहरूले शहरमा भे ाएका सबै चीजहरू आफ्नै िन म्त राख।े
ितनीहरूले सबै पशहुरू राखे जो ितनीहरूले शहरमा पाएका िथए। तर ितनीहरूले
त्यहाँका सबै मािनसहरूलाई मारे। ितनीहरूले कुनै पिन मािनसलाई जीिवत रहन
िदएनन।् 15धरैे अिघ परम भलुे उहाँका दास मोशालाई यसो गन आज्ञा िदन ु भएको
िथयो। तब मोशाले यहोशलूाई यो गनर् आज्ञािदए। यहोशलूे ती सबै कुराहरू गरे जो
परम भलुे मोशालाई भन्न ु भएको िथयो। कुनै आदशेहरूमा ितनी िशिथल भएनन।्
ङ्गा

16 यसरी यहोशलूे सम्पणूर् दशेमा अिधकार गरे। पहाडी दशे नगेवे, गोशनेका सबै
क्षे , प मी तराईका क्षे , यदर्न बेंसी अिन इ ाएलका पवर्तहरू र निजकका सम्पणूर्
पवर्तलाई ितनले िनयन् णमा लए। 17सइेरको निजकको हालाक पवर्त दे ख हमे न
पवर्तमिुनको लबानोन बेंसीको बाल-गादसम्मका सबै भिूम यहोशकूो अिधकारमा
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िथयो। यहोशलूे त्यस दशेका सबै राजाहरूलाई समातरे मा रिदए। 18 यहोश ू ती
राजाहरूको िवरू धरैे वषर् लड।े 19 दशे भ रमा एउटा शहरले मा इ ाएलिसत
शा न्त-सम्झौता गय । त्यो िहव्वीहरूको शहर िगबोन िथयो। अरू सबै शहरहरू
य ु िजतरे लएका हुन। 20 परम भलुे चाहन ु हुन्थ्यो िक ती मािनसहरूले सोचनु ्
िक ितनीहरू श शाली िथए। तब ितनीहरू इ ाएलको िवरू लडाइँ गनछन।् यस
कारले उहाँले ितनीहरूलाई िबना दया न गनर् सक्न ु हुनछे। उनले ितनीहरूलाई

त्यस कारले न गनर् सक्नछेन,् जनु कारले परम भलुे मोशालाई गन ुर् भनी आज्ञा
िदन ु भएको िथयो।

21 अनाकी मािनसहरू हे ोन, दबीर, अनाब, यहूदा र इ ाएलका सारा पहाडी
दशेमा बस्थ।े यहोश ू ितनीहरू िवरू लडे अिन ती सबै मािनसहरू र ितनीहरूका
शहरहरूलाई पणूर् रूपले न ग र िदए। 22 इ ाएलमा कुनै अनाकी मािनसलाई
जीिवत छािडएन। अनाकी मािनसहरू जसलाई जीिवत छािडए ती गाजा, गात अिन
अश्दोदिभ िथए। 23यहोशलूे इ ाएलको सम्पणूर् भिूमलाई परम भलुे मोशालाई धरैे
अिघ भन्न ु भए कै तरीकामा आफ्नो अिधकारमा लए। अिन यहोशलूे इ ाएलका
कुल समहूहरूमा ती भिूमहरू िवभाजन गरे। आ खरमा, य ु अन्त भयो अिन त्यो
भिूममा शा न्त कायम भयो।

12
इ ाएल ारा परास्त ग रएका राजाहरू

1 इ ाएलका मािनसहरूले यदर्न नदीको पवूर्तफकार् भिूममा अिधकार गरेका
िथए। अन नको बेंसी दे ख हमे न पवर्तसम्म अिन यदर्नको बेंसी तफकार् पवूर् ितरका
सम्पणूर् भिूम ितनीहरूका िथए। यो भिूम लनका िन म्त इ ाएलका मािनसहरूले
परास्त गरेका सबै राजाहरू यस कार छन;्

2 ितनीहरूले हशेबोन शहरमा ब े एमोरी राजा सीहोनलाई परास्त गरे। ितनले
अरोएर क्षे दे ख अन न कन्दराको बीच हुदँै अिन िगलादको आधा हुदँै यब्बोक
कन्दरासम्म जनु चािह ितनीहरूको अमोरीहरूिसत सीमाना िथयो, शासन गथ।
3 उसले यदर्न बसेीको पवूर् िकन्नरेतको झील दे ख लएर खारा समु अिन
बते्यशीमोतको दिक्षणितर लएर िपसगाको पहाडहरू सम्म राज्य गदर्थ।े

4 ितनीहरूले बाशानका राजा ओगलाई पिन परास्त गरे। ओग रपाई
मािनसहरूबाट िथए। ितनी अस्तारोत अिन ए ई भिूममा बस्थ।े 5 ओगले हमे न
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पवर्त, सलका अिन बाशानका समणूर् क्षे मा शान गरे। ितनको भिूमको सीमाना त्यहाँ
अन्त हुन्थ्यो जहाँ गशरू अिन माका ती मािनसहरू बस्दथ।े ओगले िगलादका आधा
भिूममा पिन शासन गरे। यो भिूम हशे्बोनका राजा सीहोनको इलाकाको सीमानासम्म
िथयो।

6 परम भकुा दास मोशा अिन इ ाएलका मािनसहरूले यी सबै राजाहरूलाई
परास्त गरे। अिन मोशाले त्यो भिूम रूबनेका कुल समहू, गादका कुल समहू अिन
मनश्शकेा आधा कुल समहूलाई िदए। मोशाले ितनीहरूलाई त्यो भिूम ितनीहरूको
आफ्नै नाउमँा ग रिदए।

7 यहोश ू अिन इ ाएलीहरूले यदर्न नदीको प मको भिूमहरूका राजाहरूलाई
परािजत गरे। अिन यहोशलूे यो मािनसहरूलाई िदए अिन यसलाई बा कुल समहूमा
िवभािजत ग रिदए। यो भिूम उ रमा लबेनान बेंसीको बालगाददे ख दिक्षणमा
पवर्त हालाकसम्म जनु (पवूर्ितर) सईेर (एदोम) ितर अिघ बढ्दै िवस्ता रत िथयो।
8 यसमा पहाडी दशे, प मी तराई, यदर्न बेंसी पवू पवर्तहरू, मरूभिूम अिन
नगेबे स म्म लत िथए। यो भिूम त्यो िथयो जहाँ िह ी, एमोरी, कनानी, प रज्जी,
िहव्वी अिन यबसूी मािनसहरू बस्थ।े यहाँ इ ाएलका मािनसहरूले परास्त गरेका
राजाहरूको सचूी छः

9 यरीहोका राजा#1
बतेले नजीकका ऐका राजा#1
10 यरूशलमेका राजा#1
हे ोनका राजा#1
11 यमतूकार् राजा#1
लाकीशका राजा#1
12 एग्लोनका राज#1
गजेरेका राज#1
13 दबीरका राजा#1
गदेरेका राजा#1
14 होमार्का राज#1
आरादका राजा#1
15 लब्नाका राजा#1
अ दलुामका राज#1
16 मक्केदाका राजा#1
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बतेलेका राजा#1
17 तप्पहूका राज#1
हपेरेका राजा#1
18 अपकेका राजा#1
लश्शारोनका राजा#1
19 मादोनका राजा#1
हासोरका राजा#1
20 िश ोन-मोरनका राजा#1
अक्षापका राजा#1
21 तानाकका राजा#1
मिग ोका राजा#1
22 कादशेका राजा#1
कमलको यो ामका राजा#1
23 दोर पवर्तको दोरका राजा#1
िगलगालको गोयीमका राजा#1
24 ितसार्का राजा#1

राजाहरूको मोठ सखं्या#31

13
अझसम्म न लएको भिूम

1 जब यहोश ू अत्यन्त ब ृ भए, परम भलुे ितनलाई भन्नभुयो, “यहोश ू त ँ
ब ृ भइसकेको छस,् तर तैंलअेझ्झ धरैे भिूम अिधकारमा ल्याउनछु। 2 त्यहाँ
प लश्तीहरू र गश्शरूीहरूको भिूम अझ्झै बाँकी नै छ, 3 भिूम िम को िशहोर
नदीदे ख लएर ए ोनको सम्म अिन उ रितरको भिूम सम्म छ। भिूम अझ्झै पिन
कनानी मािनसहरू ारा अिधकार भइरहकेो छ। प लश्तीहरूको पाँच अगवुाहरू
गाजी, अश्दोदी, अश्कलोनी, गात अिन ए ोनलाई न भएको छैन, न ता अव्वी
मािनसहरूलाई, 4 जो दिक्षणितर बस्छन।् कनानीहरूको सबै भिूम (जनु चाँिह
सीदोनीहरूको हो) दे ख लएर अपके सम्म, जहाँ सम्म एमोरीहरूको सीमानामा
पछर्। 5 अिन गीबालीहरूको भिूम लबानोनको बाल गादको पवूर्ितर दे ख लएर
हमे को पवर्तको मिुन दे ख लबेो-हमात ा गनर् अझै बाँकी नै छ।

6 “सबै सीदोनी मािनसहरू, पिन जो लबानोनको पहाडी भिूमदे ख लएर
िम पोत ममैसम्म बस्दछन।् म यी सबै मािनसहरूलाई इ ाएलीहरूका िन म्त
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भगाइिदनछुे। मलैे आज्ञा गरे झैं भिूम ितनीहरूको उ रािधकार अनसुार
इ ाएलीहरूको बीचमा बाँिडदऊे। 7 अब नौं कुल समहूहरू अिन मनश्शकेा आधा
कुल समहूको माझ भिूम िवभाजन गर।”

भिूम-िवभाजन
8 रूबने, गाद अिन मनश्शकेा अक आधा कुल समहूहरूले सबै ितनीहरूका

भिूम अिधनै लइसकेका िथए। परम भकुा दास मोशाले ितनीहरूलाई यदर्न नदी
पवूर्को भिूम िदए। 9 ितनीहरूको भिूम आरोएर दे ख शरुू भएर अन नको बेंसी अिन
बेंसीको िबचमा भएको शहर सम्म िथयो। अिन त्यसमा मदेबा दे ख दीबोन सम्मको
सम्पणूर् भिूम स म्म लत िथए। 10 एमोरी मािनसहरूका राजा सीहोनले शासन गरेका
सबै शहरहरू त्यस भिूममा िथए। ती राजाले हशे्बोनको शहरमा शासन गरेका िथयो।
त्यो भिूम त्यो क्षे सम्म फै लएको िथयो जहाँ एमोरी मािनसहरू बस्थ।े 11 िगलाद
शहर पिन त्यस भिूममा िथयो। अिन त्यो क्षे जहाँ गशरू अिन माकाका मािनसहरू
त्यस भिूममा बस्दथ।े सम्पणूर् हमे न पवर्त अिन सम्पणूर् बाशानका सलकासम्मको क्षे
त्यस भिूममा िथयो। 12 बाशनमा ओगको सम्पणूर् राज्य िवगतमा जसले अश्तारोत र
ए ईहरूमा शासन, गरेका िथए। ओग रपाई मािनसहरूको अ न्तम िथए, मोशाले
यी मािनसहरूलाई आ मण गरे अिन ितनीहरूको भिूम लए। 13 इ ाएलका
मािनसहरूले गशेरू अिन माकाका मािनसहरूलाई बािहर िनक्लन बाध्य तलु्याएनन।्
ती मािनसहरू अझसम्म इ ाएलका मािनसहरू माझ बस्छन।्

14 लवेी कुल समहू मा त्यो एक िथयो। जसले कुनै भिूम ा गरेन। बद्लामा
लवेीका मािनसहरूले ती सबै पशहुरू पाए जो आगो ारा परम भु परमे रलाई अपर्ण
ग रएका िथए। यो त्यही िथयो जो परम भलुे ितनीहरूलाई भाकल गन ुर् भएको
िथयो।

15 मोशाले त्यके कुल समहूलाई रूबनेका कुल समहूबाट केही भिूम िदएका
िथए। ितनीहरूले पाएको भिूम यो होः 16 यो भिूम अन नको बेंसी निजकको
अरोएर मदेबा शहरसम्म िथयो। यसमा सम्पणूर् समतल भिूम अिन बेंसी माझको शहर
स म्म लत िथयो। 17 त्यो भिूम हशे्बोनसम्म लगातार िथयो। यसमा समतल भिूमको
सबै शहरहरू स म्म लत िथयो। ती शहरहरू दीबोन, बमोतबाल, बतेबाल्मोन,
18 यहसा, कदमेोत, र मपेात, 19 िकयार्तमै, िसब्मा, डाँडाको बेंसी सरेेथशहेर,
20 बतेपोर, िपसगाको पाखो अिन बते्यशीमोत िथए। 21 यसरी त्यहाँका सबै
भिूममा अिन सबै क्षे मा एमोरी मािनसहरूका राजा सीहोनले शासन गथ, स म्म लत
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िथए। ती राजाले हशे्बोनमा शासन गथ। तर मोशाले ितनलाई अिन िम ानका
अगवुाहरूलाई परास्त गरेका िथए। ती अगवुाहरू एवी, रेकेम, सरू, हूर अिन
रेबा िथए। (यी सबै अगवुाहरू एक साथ सीहोन िवरू लडकेा िथए।) यी
सबै अगवुाहरू त्यस दशेमा बस्थ।े 22 इ ाएलका मािनसहरूले बओरका छोरा
िबलामलाई परास्त गरे। (बालामले भिवष्य भन्नका िन म्त जादकूो उपयोग गन
कोिशश गरे।) इ ाएलका मािनसहरूले य ु मा धरैे मािनसहरूलाई मारे। 23जो भिूम
रूबनेलाई िदइएको िथयो त्यो यदर्न नदीको िकनारमा टु ङ्गइन्थ्यो। यसथर् रूबनेलाई
िदइएको भिूममा यी सबै शहरहरू र सचूीमा भएका ितनीहरूका खतेहरू स म्म लत
िथए।

24मोशाले गादका कुल समहूलाई िदएको भिूम यही हो। मोशाले यो भिूम त्यके
कुल समहूलाई िदए।

25 याजरेको भिूम अिन िगलादका सम्पणूर् शहरहरू। ितनीहरूलाई मोशाले
रब्बाको निजकको अरोएरसम्म अिन अम्मोनीहरूका आधाभिूम िदए। 26 त्यो भिूम
हशे्बोन दे ख रामत िमस्पा अिन बतेोनीम सम्मका क्षे हरू स म्म लत िथए। त्यो भिूम
महनोम दे ख दबीरको सीमानासम्म िथयो। 27 त्यस भिूम बथेाराम बेंसी, बतेिन ा
सकु्कोत, र सापोन स म्म लत िथए। अन्य भिूम जो सीहोन, हशे्बोनका राजाले
शासन गरेका िथए यो सबै भिूम स म्म लत िथयो। यो भिूम यदर्न नदीको पवूर्तफर्
र गालील समु को छेउसम्म िथयो। 28 यी सबै भिूमहरू जो मोशाले गादका कुल
समहूलाई िदएका िथए। त्यो भिूममा सचूीमा भएका सबै शहरहरू स म्म लत िथए।
मोशाले त्यो भिूम त्यके कुल समहूलाई िदएका िथए।

29 मोशाले मनश्शकेा आधा कुल समहूलाई िदएको भिूम यही हो। मनश्शकेो
कुल समहूका सबै कुलका आधाले यो भिूम ा गरेः

30 त्यो भिूम महनोमबाट शरुू भएको िथयो। त्यो भिूममा सम्पणूर् बाशान सम्मा, र
बाशानका राजा ओगले शासन गरेका सम्पणूर् भिूम, बाशान र याईरका सबै शहरहरू
स म्म लत िथए। (त्यहाँ जम्मा सा ीवटा शहरहरू िथए।) 31 त्यो भिूममा िगलादको
आधा, अश्तारोत अिन ए ईे-ओगको राजधानीव रपरीका शहरहरू पिन स म्म लत
िथए। यी सबै भिूमहरू मनशशकेा छोरा माकीरका कुललाई िदए। ती छोराहरू मध्ये
आधाले यो भिूम ा गरे।

32 मोशाले यी सबै भिूम ती कुल समहूहरूलाई िदए, मोशाले यसो गरे जब
मािनसहरू मोआबको समतल भिूमको छाउनीमा बसकेा िथए। यो यरीहोको पवूर्
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यदर्न नदी पारी िथयो। 33 मोशाले लवेी कुल समहूलाई कुनै पिन भिूम िदएनन।्
परम भु इ ाएलका परमे रले ितज्ञा गन ुर् भएको छ िक उहाँ स्वयं लवेी कुल
समहूका िन म्त भटेनू ु हुनछे।

14
1 पजूाहारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू अिन इ ाएलका सबै कुल समहूका

अगवुाहरूले कनानमा कुन चािह भिूम मािनसहरूलाई िदने भिन िनणर्य गरे।
2 परम भलुे धरैे अिघ त्यो त रका मोशालाई आज्ञा गन ुर् भएको िथयो जनु त रकाले
उहाँ चाहन ु हुन्थ्यो, िक मािनसहरूले आफ्ना भिूम छाननु।् साढे नौं कुल समहूका
मािनसहरूले कुन भिूम कस-कसले पाउने सो िनणर्य गनर्का िन म्त िच ा लगाए।
3 मोशाले अिघनै अढाई कुल समहूलाई यदर्न नदीको पवूर् ितरको भिूम ितनीहरूलाई
िदइसकेका िथए। तर अन्य मािनसहरूलाई िदए जस्तै लवेी कुल समहूलाई कुनै भिुम
िदइएन। 4 ती बा कुल समहूहरूलाई ितनीहरूकै भिूम पाए। यसूफुका छोराहरू दइु
कुल समहूमा िवभाजन भएका िथए मनश्शे अिन ए मै। अिन त्यके कुल समहूले
केही भिूम ा गरे। तर लवेी कुल समहूका मािनसहरूलाई कुनै भिूम िदइएन।
ितनीहरूलाई ब का िन म्त केवल केही शहरहरू िदए। अिन यी शहरहरू त्यके
कुल समहूका भिूममा िथए। ितनीहरूलाई आफ्ना पशहुरू अिन खतेहरू पिन िदइयो।
5 परम भलुे मोशा ारा आज्ञा गरे अनसुार इ ाएलको मािनसहरूले भिूम िवभािजत
गरे।

कालबेले आफ्नो भिूम ा गरे
6 एकिदन यहूदाका कुल समहूबाट केही मािनसहरू िगलगालमा यहोशकूहाँ

गए। ती मािनसहरू मध्ये एकजना कनज्जी-यपनु्नकेा छोरा कालबे िथए। कालबेले
यहोशलूाई भन,े “परम भलुे कादशेबनमा तपाईं र मरेो िवषयमा उहाँको दास
मोशालाई भन्न ु भएका कुराहरू तपाईंलाई याद छ। 7 हामी जहाँ जाँद ै िथयौं
परम भकुा दास मोशाले मलाई भिूम हनेर् पठाउनभुयो। त्यस समयमा म चालीस
वषर्को िथएँ। जब म फकं, जो यसको बारेमा इमान्दारी साथ मलैे अनभुव गरेको
िथएँ। मलैे मोशालाई भन।े 8 ती अन्य मािनसहरू जो मिसत गएका िथए ितनीहरूले
मािनसहरूलाई ती कुराहरू भने जसले ितनीहरूलाई भयभीत तलु्याए। तर म साँच्ची
नै िव ास गरें िक परम भलुे त्यो भिूम हामीलाई िदनहुुनछे। 9 यसकारण त्यसिदन
मोशाले मिसत एउटा ितज्ञा गरे। ितनले भन,े ‘त्यो भिूम जहाँ ितमी गयौ त्यो ित ो
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हुनछे। ित ा छोरा-छोरीहरू सदाका िन म्त त्यो भिूमको मा लक हुनछेन।् म त्यो
भिूम ितमीलाई िदनछुे। िकनभने ितमीले साँच्चै नै परम भ,ु मरेा परमे र मािथ
िव ास गरेका छौ।’

10 “अिहल,े परम भलुे भन्न ु भए अनसुार पैंतालीस वषर् सम्म उहाँले मलाई
जीिवत रा ु भएको छ। त्यस समयमा हामी सबै मरूभिूममा िबनाकाम घिुम-िह ौं।
अिहले म पचासी वषर् पगुें। 11 म अझै उितकै ब लयो छु जितबलेा मोशाले मलाई
बािहर पठाएका िथएँ। म त्यसबलेा जस्तै आज पिन य ु गनर् सक्छु। 12 यसथर्
अब मलाई त्यो पहाडी दशे िदनहुोस ् जो परम भलुे धरैे अिघ मलाई वचन िदन ु
भएको िथयो। त्यससमय तपाईंले सनु्न ु भयो िक श शाली अनाकी मािनसहरू
त्यहाँ बस्थ।े अिन शहरहरू अत्यन्त ठूला र सरुिक्षत िथए। तर अब, हुन सक्छ,
परम भु मरेो साथ हुनहुुन्छ अिन परम भलुे भन्न ु भए झैं त्यो भिूम म लने छु।”

13 यहोशलूे यपनु्नकेा छोरा कालबेलाई आशीवार्द िदए। यहोशलूे ितनलाई
आफ्नै हुने गरी हे ोन शहर िदए। 14 अिन त्यो शहर अझ पिन किनज्जी यपनु्नकेा
छोरा कालबेको अधीनमा छ िकनभने उसले परम भु इ ाएलका परमे र ित
िव ास गरे अिन उहाँको आदशे पालन गरे। 15 पिहले त्यो शहरलाई िकतयर्बार्
भिनन्थ्यो। शहरको नाउँ अनाकी मािनसहरू मध्ये सबै भन्दा महान मािनस अबार्को
नाउमँा रा खएको िथयो।

त्यसपिछ, त्यो भिूममा शा न्त छायो।

15
यहूदाका िन म्त भिूम

1 त्यो भिूम जो यहूदालाई िदइएको िथयो त्यो कुल समहूका माझ िवभाजन
ग रयो। त्यो भिूम एदोमको सीमानासम्म अिन दिक्षणमा तमेानको सीन मरूभिूमसम्म
फै लएको िथयो। 2 यहूदाको भिूमको दिक्षणी सीमाना खारा समु को दिक्षण अन्त
दखेी शरुू भएको िथयो। 3 सीमाना अ ब्बीन िछरूव को दिक्षणबाट जीन मरूभिूम
तफर् अिन मािथ कादशे ितर यसको दिक्षणितरबाट हुदँै हे ोन कटेर अ ारसम्म अिन
त्यहाँबाट ककार्सम्म गयो। 4 यो सीमाना िम को खोला अज्मोन ितर बडरे गएको
िथयो। अिन त्यसपिछ भमूध्य सागर तफर् अिघ बढकेो िथयो। यो ितनीहरूको दिक्षणी
सीमाना हो।
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5 ितनीहरूको पवू सीमाना खारा समु िकनार दे ख त्यो क्षे सम्म फै लएको
िथयो, जहाँ यदर्न नदी, खारा समु िभ बहन्थ्यो।

ितनीहरूको उ री सीमाना त्यो क्षे बाट शरुू भएको िथयो, जहाँ यदर्न नदी खारा
समु िभ वशे गथ्य । 6 बथेोग्लमदे ख उ रमा बतेराबा सम्म सीमाना फै लएको
िथयो। त्यो सीमाना बोहनको च ान िछचलरे गएको िथयो। (बोहन: रूबनेका
छोरा िथए।) 7 उ री सीमाना आकोर वशेीदे ख दबीरको उकालोसम्म छ। तब
सीमाना उ रतफर् सोजो िगलगाल ितर गएको िथयो। िगलगाल बाटोको अक प
छ जनु अदमु्मीम पवर्त भएर गएको छ। त्यो सानो खोलाको दिक्षण प िथयो।
त्यो सीमाना एन्शमेशेको खोला पिछ ल्तर गएको िथयो। त्यो सीमाना एन्शगेलेमा
अन्त भएको िथयो। 8 त्यसपिछ त्यो सीमाना यबसूी शहरको दिक्षणी छेउबाट
िहन्नोम बेंसी भएर गएको िथयो। (त्यो यबसूी शहरलाई यरूशलमे भिनन्थ्यो।) त्यस
स्थानमा त्यो सीमाना िहन्नोम बेंसीको प ममा भएको पहाडको चचुरुो ितर गएको
िथयो। यो रपाईं बेंसीको उ रतफर् अन्तमा िथयो। 9 त्यस स्थान दे ख त्यो सीमाना
ने ोहको पानीको तलाउ तफर् गएको िथयो। त्यस पिछ त्यो सीमाना ए ोन निजकका
शहरहरू ितर गएको िथयो। त्यस स्थानमा त्यो सीमाना घमुरे बाला ितर गएको
िथयो। (बालालाई िकयर्त्यारी पिन भिनन्छ।) 10 बालामा त्यो सीमाना प म तफर्
घमुकेो िथयो। अिन सईेरको पहाडी दशे तफर् गएको िथयो। त्यो सीमाना यारीम पवर्त
(कसालोन)को उ री छेउसम्म भएर तलितर बतेशमेशे ितर फै लएको िथयो। त्यहाँ
दे ख त्यो सीमाना ित ामा पार गरेर गएको िथयो। 11 सीमाना ए ोनको उ री
पहाड भएर फै लएको छ। त्यस सीमाना बाला पवर्त पार भएर िशक्करोन ितर
सोझैं यब्नले भएर भमूध्य सागरमा अन्त भएको िथयो। 12 भमूध्य सागर यहूदको
भिूमको प मी सीमाना िथयो। यसरी यहूदाको भिूम यी चार सीमानाहरू िभ
िथयो। यहूदाका कुलहरू यो क्षे मा बस्थ।े

13 यहोशलूे यपुन्नकेो छोरो कालबेलाई यहूदाको िन म्त तोिकएको क्षे िभ को
केही भिूम परम भलुे भन्न ु भए झैं नै िदए। ितनले अबार् िकयार्वार्को शहर (जसलाई
हे ोन शहर भिनन्छ)अनाकका िपताले ितनलाई िदए। 14कालबेले हे ोनमा बसकेा
तीन अनाकी वशंीहरूलाई त्यो स्थान छोड्न बाध्य तलु्याए। ती वशंहरू शशे,ै
अहीमन र तल्मै िथए। ितनीहरू अनाक वशंका िथए। 15 त्यसपिछ कालबे दबीर
िनवासीहरूको िवरू अिघबढे (पिहला, दबीरलाई कीयर्त सपेरे पिन भिनन्थ्यो।)
16 कालबेले भन,े “म कीयर्त सपेरे मािथ आ मण गनर् चाहन्छु। म मरेे छोरी
अक्सालाई त्यस मािनसलाई िदनछुे जसले आ मण गरेर त्यो शहरलाई परास्त
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गछर्। म त्यस मािनसलाई मरेो छोरी िववाह गनर् िदनछुे।”
17 ओि एल कालबेका भाई कनजका छोरा िथए। ओि एलले त्यो शहरलाई

परास्त गरे, यसकारण कालबेले आफ्नी छोरी अक्सालाई ओि एलसगँ िववाह
ग रिदए। 18 जब अक्सा ओि एल कहाँ आई, ओि एलले अक्सालाई भने ित ा
बाब ु कालबेिसत पानी भएको उब्जाउ भिूमको िन म्त िबन्ती गर। अक्सा आफ्ना
िपताकहाँ गइन।् जब ितनी आफ्नो गधाबाट ओ लर्इन,् कालबेले सोध,े “त ँ के
चाहन्छेस?्”

19 अक्साले उ र िदइन,् “मलाई एउटा आशीवार्द िदनहुोस।् तपाईंले मलाई
नगेवमा सखूा भिूम िदनभुयो। दयागरी मलाई पानी भएको केही भिूम पिन िदन ु
होस।्” यसथर् ितनले चाहकेो भिूम कालबेले िदए। ितनले त्यो भिूमको पानीका
मािथल्लो अिन तल्लो पोखरीहरू िदए।

20 यहूदाका कुल समहूले त्यो भिूम ा गरे, जो परम भलुे ितमीहरूलाई िदन्छु
भनी ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। त्यके कुल समहूले भिूमको अशं पाए।

21 यहूदाका कुल समहूले नगेबेको दिक्षणी अशंका सबै शहरहरू ा गरे। यी
शहरहरू एदोमको सीमाना निजकै िथए। यहाँ ती शहरहरूको सचूी छः

कब्सले, एदरे, यागरू, 22 कीना, दीमोना, अदादा, 23 केदशे, हासोर, िय ान,
24 जीप, तलेमे, बालोत, 25 हासोराद ा, िकरय्योथ-हे ोन (हासोर),
26 अमान, शमार्, मोलादा, 27 हसग ा, हशेमोन, बते्पालते, 28 हसश ूर्आल,
बशेबेार्, िबज्योत्या, 29 बाला, ईम, एसमे, 30 एल्तोलद, कसील, होमार्,
31 िसक्लग, मदमून्ना, सन्सन्ना, 32लबाओत, िशल्हीम, एन अिन रम्मोन।
त्यहाँ सबजसम्म उन्तीसवटा शहर अिन ितनका सबै खतेहरू िथए।

33 यहूदाका कुल समहूले प मी तराईमा भएका शहरहरू पिन पाए। ती
शहरहरूको सचूी यहाँ छः

एश्तोल, सारा,अ ा, 34जानोह, एन्गन्नीम, तपहू, एनाम, 35यम ूर्त,अदलु्लाम,
सोको, अजकेा, 36 शारैम, अदीतमै, अिन गदरेा (गदरेोतमे) त्यहाँ जम्मा
चौधवटा शहरहरू अिन ितनका सबै खतेहरू िथए।

37 यहूदाका कुल समहूलाई यी शहरहरू पिन िदइएः
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सनान, हदाशा, िमग्दलाद, 38 िदलान, िमस्प,े यो े ल, 39 लाकीश, बोस्कत,
एग्लोन, 40कोब्बन, लहमाम, िकतलीश, 41 गदरेोत, बते्दागान, नामा अिन
मक्केदा। त्यहाँ जम्मा सो वटा शहर अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

42 यहूदाका मािनसहरूले यी शहरहरू पिन पाएः
लब्ना, एतरे, आशान, 43 िय ाह, अ ा, नसीब, 44 कीला, अक्जीब अिन

मारेशा। त्यहाँ जम्मा नौंवटा शहर अिन ती व रप रका खतेहरू िथए।
45 यहूदाका मािनसहरूले ए ोन शहर अिन यसका निजकका सबै स-साना
शहरहरू र ती व रप रका खतेहरू पिन ा गरे। 46 ितनीहरूले ए ोनको
प मको क्षे अिन अश्दोद निजकका सबै खतेहरू अिन शहरहरू पिन पाए।
47 अश्दोद व रप रका सबै क्षे अिन स-साना शहरहरू यहूदाको भिूमका
अशं िथए। यहूदाका मािनसहरूले गाजा व रप रका क्षे अिन खतेहरू अिन
त्यसका निजकमा भएका शहरहरू पिन ा गरे। ितनीहरूको भिूम िम को
नदीसम्म लगातार फै लएको िथयो। अिन ितनीहरूको भिूम, भमूध्य समु को
िकनारा छेउ छाउ सम्म लगातार िथयो।

48 यहूदाका मािनसहरूलाई पहाडी दशेका शहरहरू पिन दान गरे। ती शहरहरूको
सचूी यहाँ छः

शामीर, य ीर, सोको, 49 दन्ना, िकयर्त्सन्ना (दबीर), 50 अनाब, एश्तमो,
अनीम, 51 गोशने, होलोन, अिन गीलोह। त्यहाँ जम्मा एघारवटा शहरहरू
अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

52 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन िदइएः
अरब, दमुा, एशान, 53 यान ूर्म, बे प्पहू, अपकेा, 54 हुम्ता, िकयर्तबार् (हे ोन)

अिन सीओर। त्यहाँ नौंवटा शहरहरू र ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।
55 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन िदइएः

माओन, कमल, जीप, यतूा, 56 िय ले, योक्दाम, जानोह, 57 कैन, िगबा अिन
ितम्ना। त्यहाँ जम्मा दशवोटा शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िथए।

58 यहूदाका मािनसहरूलाई यी शहरहरू पिन दान ग रएः
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हल्हूल, बते्सर, गदोर, 59 मारात, बतेनोत, एल्तकोन। सबजम्मा त्यहाँ छवटा
शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

60 यहूदाका मािनसहरूलाई (रब्बा अिन िकयर्तबाल जोिकयर्त्यारीम) यी दइु
शहरहरू पिन िदइए।

61 यहूदाका मािनसहरूलाई मरूभिूममा भएका शहरहरू पिन िदइए। यहाँ ती
शहरहरूको सचूीछः

बतेराबा, िम ीन, सकाका, 62 िनब्शान, ननूको शहर अिन एनगदी। त्यहाँ
सबजम्मा छवटा शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

63 यहूदाका सनेा यरूशलमेमा बसकेा यबसूी मािनसहरूलाई बािहर िनक्लन
बाध्य तलु्याउन सामथर् भएनन।् यसथर् आजसम्म यरूशलमेमा यहूदाका मािनसहरू
माझ यबसूी मािनसहरू बस्छन।्

16
ए मै अिन मनश्शकेा िन म्त भिूम

1 यो त्यो भिूम हो जो यसूफुका कुलले ा गरे। यो भिूम यरीहो निजकै यदर्न
नदीबाट शरुू भएर यरीहोको जल क्षे सम्म लगातार फै लएको िथयो।(यो यरीहोको
ठीक पवूर्मा िथयो।) यसको सीमाना यरीहो दे ख मािथ ितर बतेलेको पहाडी दशेसम्म
लगातार फै लएको िथए। 2 त्यसपिछ त्यो सीमाना बतेले (लाज) दे ख अरकीको
सीमाना अतारोत तफर् लगातार गएको िथए। 3 तब सीमाना थल्पतेीको सीमानासम्म
प मितर गयो। त्यो सीमाना िनम्न बथेोरोन तफर् गएको िथए। त्यसपिछ त्यो सीमाना
गजेरे तफर् गएर भमूध्य समु ितर फै लएको िथयो।

4 यसरी मनश्शे अिन ए मैका मािनसहरूले आफ्ना भिूम ा गरे। (मनश्शे अिन
ए मै यसूफुका छोराहरू िथए।)

5 ए मैका मािनसहरूलाई िदइएको भिूम यो होः ितनीहरूको पवू सीमाना
अ ोत ार, उच्च बथेोरोनको निजकैबाट शरुू भएको िथयो। 6अिन प मी सीमाना
िमक्मतातबाट शरुू भएको िथयो। त्यो सीमाना पवूर्ितर तानत्शीलो तफर् घमुरे पवूर्ितर
यानोहसम्म लगातार गएको िथयो। 7 त्यसपिछ त्यो सीमाना यानोह दे ख तलितर
अतारोत अिन नारासम्म गएको िथयो। त्यो सीमाना यरीहोलाई नछोए सम्म लगातार
गएर यदर्न नदीमा समा भएको िथए। 8 त्यो सीमाना तप्पहू दे ख प म ितर
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कानाको बसेी तफर् गएर समु मा समा भएको िथयो। यो सबै भिूमहरू ए मैका
मािनसहरूलाई िदइएका भिूमहुन।् त्यस कुल समहूका त्यके वशंले यो भिूमको
एक अशं पाए। 9 ए मैको सीमानाका अनके शहरहरू वास्तवमा मनश्शकेा सीमाना
िभ िथए। तर ए मैका मािनसहरूले ती शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू
पाए। 10 तर ए मैका मािनसहरूले कनानी मािनसहरूलाई गजेरे शहर छाड्न बाध्य
तलु्याउन समथर् िथएनन।् यसकारण कनानी मािनसहरू ए मैी मािनसहरू माझ
बस्छन।् तर कनानी मािनसहरू ए मैी मािनसहरूका दास भएका छन।्

17
1 तब मनश्शकेा कुल समहूलाई भिूम िदइयो। मनश्शे यसूफुका जठेा छोरा िथए।

मनश्शकेा जठेा छोरा माकीर िथए, जो िगलादका िपता िथए। माकीर एकजना
महान सिैनक िथए, यसथर् िगलाद अिन बाशानका क्षे हरू माकीरका वशंलाई िदए।
2मनश्शकेा कुल समहूका अन्य वशंहरूलाई पिन भिूम िदए। ती कुलहरू अबीएजरे,
हलेके,अ ीएल, शकेेल, हपेरे अिन शमीदा िथए। यी सबै मािनसहरू यसूफुका छोरा
मनश्शके अन्य छोराहरू िथए। यी मािनसका कुलहरूले भिूमका आफ्ना अशं ा
गरे।

3 सलोफाद हपेरेका छोरा िथए। हपेरे िगलादका छोरा िथए। िगलाद माकीरका
छोरा िथए अिन माकीर मनश्शके छोरा िथए। सलोफदका कुनै छोराहरू िथएनन ्
तर ितनका पाँच जना छोरी िथए। ितनीहरूको नाउँ महला, नोआ, होग्ला, िमल्का
अिन ितसार् िथयो। 4 ती छोरीहरू एलीजार पजूाहारी, ननूका छोरा यहोश ूअिन सबै
अगवुाहरूकहाँ गए। ती छोरीहरूले भन,े “परम भलुे मोशालाई भन्नभुयो िक उहाँले
हामीलाई त्यसरी नै भिूम िदउन ्जसरी हा ा परुूष नातदेारहरूलाई िदइन्छ।” यसथर्
ितनले परम भकुो आज्ञा पालन गरे अिन छोरीहरूलाई केही भिूम िदए। यसरी यी
छोरीहरूले आफ्ना काकाहरूले जस्तै आफ्नो भिूम पाए।

5 यसरी मनश्शकेा कुल समहूका यदर्न नदीको प मतफर् दशवटा क्षे हरू अिन
यदर्न नदीको अक तफकार् िगलाद अिन बाशानका भिूमका दइु अिधक क्षे हरू
भए। 6 यसरी नै मनश्शकेा कुल समहूका यी ीहरूले पिन परुषहरूले जस्तै भिूम
ा गरे। िगलादको भिूम बाँकी रहकेा मनश्शकेा सन्तानहरूलाई िदइयो।
7 मनश्शकेा भिूमहरू आशरे अिन िमक्मतात माझको क्षे मा िथए। यो शकेमको

निजकै छ। यसको सीमाना दिक्षण तफर् एन्तप्पहूको क्षे ितर गएको िथयो।
8 तप्पहू िवरप रका भिूम मनश्शकेा िथयो, तर तप्पहू शहर ितनको िथएन। तप्पहू
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शहर मनश्शकेो भिूमको सीमानामा िथयो अिन यो ए मैका मािनसहरूको िथयो।
9 मनश्शकेो सीमाना दिक्षण ितर कानाको बेंसीसम्म लगातार िथयो। यो क्षे
मनश्शकेा कुल समहूको िथयो, तर शहरहरू ए मैका मािनसहरूका िथए। मनश्शकेो
सीमाना नदीको उ र तफर् िथयो अिन यो प म तफर् भमूध्य समु सम्म फै लएको
िथयो। 10 दिक्षण तफक भिूम ए मैको िथयो। अिन उ र तफक भिूम मनश्शकेो
िथयो। भमूध्य समु प मी सीमानामा िथयो। त्यो सीमानाले उ रमा आशरेको
भिूम अिन पवूर्मा इस्साकारको भिूमलाई छोएको िथयो।

11 मनश्शकेा मािनसहरूको इस्साकार अिन आशरे क्षे हरूमा पिन शहरहरू
पिन िथए। बते्शान, ियवलाम अिन व रप रका स-साना शहरहरू मनश्शकेा कुल
समहूको िथए। मनश्शकेा मािनसहरू दोर, एन्दोर, तानाक, िमग ो अिन ती शहरहरू
व रप रका स-साना शहरहरूमा पिन बस्थ।े ितनीहरू नापोतका तीन शहरहरूमा पिन
बस्थ।े 12मनश्शकेा मािनसहरू ती शहरहरू परास्त गनर् समथर् भएनन।् यसथर् कनानी
मािनसहरू त्यहाँ बिसरह।े 13 तर इ ाएलका मािनसहरू श शाली भए। जब
यस्तो भयो तब ितनीहरूले कनानका मािनसहरूलाई आफ्ना िन म्त काम गनर् बाध्य
तलु्याए। ितनीहरूले कनानी मािनसहरूलाई त्यो भिूम छोड्न बाध्य तलु्याएनन।्

14यसूफुका कुल समहूले यहोशिूसत बात गरे र भन,े “तपाईंले हामीलाई भिूमको
एक भाग मा िदनभुयो। जब हामी यित धरैे सखं्यामा छौं, परम भलुे ज्यादा
सखं्यामा आशीवार्द िदन ु भएको छ, िक सम्पणूर् भिूमबाट हामीलाई एक भाग मा
िदयौ?”

15 यहोशलूे ितनीहरूलाई उ र िदए, “यिद ितमीहरूिसत अित धरैे मािनसहरू
भए तब मािथ पहाडी भिूमको जङं्गलले भ रएको क्षे मा जाऊ अिन त्यो भिूमको
जङं्गल फाँडरे त्यसलाई योग गनर् सक्छौ। त्यो भिूम अिहले प रज्जी अिन रपाई
मािनसहरूको हो। तर यिद ए मैको पहाडी दशे ितमीहरूका िन म्त अित सानो भए
गएर त्यो भिूम लऊे।”

16 यसूफुका सन्तानले भन,े “हा ो लािग पवर्तहरू शस्त भिूम हुने छैन, तर
हामी ती बेंसीहरूलाई लन स ै नौं कारण बशेानको निजकै ियजब बसेीमा ब े र
व रप रका गाउहँरूमा ब े कनानीका रथहरू छन ्(अिन हा ो छैनन।्)”

17 तब यहोशलूे यसूफु, ए मै अिन मनश्शकेा मािनसहरूलाई भन,े “तर ितमीहरू
त्यहाँ अित धरैे छौ। अिन ितमीहरू अत्यन्त श शाली छौ। ितमीहरूले भिूमको
एक िहस्सा भन्दा अिधक पाउन ु पछर्। 18 ितमीहरूले पहाडी दशे लने छौ। त्यो
एक जङ्गल हो, तर रूखहरू काटेर त्यस स्थानलाई ब का िन म्त असल तलु्याउन
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सक्छौ। अिन त्यो सम्पणूर् भिूम ितमीहरूको हुनछे। कनानी मािनसहरूलाई त्यो भिूम
छोड्न ितमीहरूले वाध्य तलु्याउने छौ। ितनीहरू ब लया र ितनीहरूिसत श शाली
हात हितयारहरू भएता पिन ितमीहरूले ितनीहरूलाई परािजत गनछौ।”

18
शषे भिूमको िवभाजन

1 समस्त इ ाएली मािनसहरू शीलोमा एकसाथ भलेा भए। त्यस स्थानमा
ितनीहरूले भटे-हुने पाल लगाए। इ ाएलका मािनसहरूले त्यो दशेलाई िनयन् ण
गरे। त्यस भिूमका सम्पणूर् श हुरूलाई ितनीहरूले परास्त गरे। 2 तर त्यस समय
त्यहाँ अझ इ ाएलका सात कुल समहूहरू िथए परमे रले भाकल गन ुर् भएको भिूम
ितनीहरूलाई अझ सम्म पिन ा भएको िथएन।

3 त्यसपिछ यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूको भिूम लन
ितमीहरू िकन यितलामो पखर्न्छौ? परम भ,ु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूका
परमे रले त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदन्छु भन्न ु भएको छ। 4 यसथर् ितमीहरू त्यके
कुल समहूले तीन मािनसहरूलाई चनु्न ु पछर्। म ती मािनसहरूलाई भिूमको िनरक्षण
गनर् पठाउने छु। ितनीहरूले त्यो भिूमको िववरण लनछेन ् अिन ितनीहरू फकर
मकहाँ आउनछेन।् 5 ितनीहरूले त्यो भिूमलाई सात भागमा िवभाजन गनछन।्
यहूदा र यसूफुका मािनसहरूले आफ्ना भिूम दिक्षणमा लनछेन।् 6 तर ितमीहरूले
भिूमको िववरण िदन ु पनछ अिन त्यसलाई सात भाग गनछन।् मलाई मानिच
ल्याई दऊे अिन कुन कुलले कुन भिूम ा गन सो परम भु हा ा परमे रले
िनणर्य गरून।् 7 लवेी मािनसहरूले भिूमको िहस्सा पाउदँनैन।् ितनीहरूको िहस्सा
पजूाहारीको रूपमा परम भकुो सवेा गन ुर् हो। गाद, रूबने, मनश्शकेा आधा कुल
समहूले ितनीहरूलाई भाकल ग रएका भिूम पाइसकेका छन।् ती यदर्न नदीको
पवूर्तफर् छन।् परम भकुा दास मोशाले त्यो भिूम ितनीहरूलाई िदइसकेका छन।्”

8 यसथर् ती चिुनएका मािनसहरू त्यो भिूम हनेर् अिन त्यसबारे िववरण ले का
िन म्त गए। यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “परूा भिूममा जाऊ अिन त्यसको िववरण
लखे। त्यसपिछ म कहाँ शीलोमा आऊ। त्यस पिछ म िच ा गनछु अिन परम भलुे
ितमीहरूका िन म्त भिूम िवभाजन गरून।्”

9 यसथर् मािनसहरू त्यस भिूममा गए। मािनसहरू सम्पणूर् भिूममा गए अिन
यहोशकूा िन म्त त्यसको िववरण लखे।े ितनीहरू सबलैे शहरहरूको सचूी तयार गरे
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अिन भिूमलाई सात भागमा िवभाजन गरे। त्यसपिछ ितनीहरू यहोश ूकहाँ शीलोमा
फक। 10 यहोशलूे शीलोमा परम भकुो समक्ष ितनीहरूको िन म्च िच ा गरे। यस
कार यहोशलूे भिूम िवभािजत गरे अिन त्यके कुल समहूलाई भिूमको अशं िदए।

िबन्यामीनको िन म्त भिूम
11 त्यो भिूम िबन्यामीनको कुल समहूलाई िदइयो जो यहूदा अिन यसूफुका

क्षे हरूको माझमा िथयो। िबन्यामीनका कुल समहूका त्यके वशंले आफ्नो भिूम
ा गरे। िबन्यामीनको िन म्त चिुनएको भिूम यो होः 12यदर्न नदीबाट उ री सीमाना

शरुू भएको िथयो। सीमाना यरीहको उ री िकनार भएर फै लएको िथयो। त्यसपिछ
सीमाना प म ितर पावर्त्य दशेतफर् फै लएको िथयो। बतेवानको पवूर्मा नपगुसेम्म
सीमाना फै लएर गएको िथयो। 13 त्यसपिछ सीमाना दिक्षणमा लजू (बतेले) ितर
फै लयो। तब सीमाना अ ोत ार ितर झय । अ ोत ार तल्लो बथेोरोनको दिक्षणको
पहाडमािथ अव स्थत छ। 14 बथेोरोनको दिक्षणी पहाडमा त्यो सीमाना दिक्षणतफर्
घमुरे पहाडको प म ितर फै लएको िथयो। सीमाना िकयथर्बाल तफर् फै लएको
िथयो (यसलाई िकयर्त्यारीम पिन भिनन्छ।) यो शहर यहूदाका मािनसहरूको िथयो।
यो प मी सीमाना िथयो।

15 दिक्षण सीमाना िकयर्त्यारीमको निजकबाट शरुू भएर ने ोह महुान तफर् गएको
िथयो। 16 त्यसपिछ सीमाना रपाईहरूको बेंसी उ रमा भएको िहन्नोम छोराको
बेंसीको निजकैको पहाडको फेद ितर फै लएको िथयो। सीमाना यबसूी शहरको ठीक
दिक्षणमा भएको िहन्नोम बेंसीको तफर् झरेको िथयो। त्यसपिछ सीमाना ए ोगले तफर्
गएको िथयो। 17 त्यहाँ, त्यो सीमाना उ रतफर् घमुरे एन्शमेशे तफर् गएको िथयो।
सीमाना गलीलोत तफर् फै लएको िथयो (गलीलोत, पहाडमा अदमू्मीम उकालोको
निजकमा छ।) त्यो सीमाना रूबनेको छोरो बोहनको नाउकँो महान िशला ितर झरेको
िथयो। 18 त्यो सीमाना अराबको उ र ितर फै लएको िथयो र अराबमा नै झरेको
िथयो। 19 त्यसपिछ त्यो सीमाना बथोग्लाको उ र तफर् भएर खारा समु को उ री
िकनारमा अन्त भएको िथयो। यो त्यही स्थान हो जहाँ पगुरे यदर्न नदी समु मा वशे
हुन्छ। त्यो दिक्षणी सीमाना िथयो।

20 यदर्न नदी पवू सीमाना िथयो। यसरी यो भिूम िबन्यामीनको कुल समहूलाई
दान ग रयो। ती सबिैतरका सीमानाहरू िथए। 21 त्यके कुलले आफ्नो भिूम ा

गरे। यी ितनीहरूका शहरहरू िथएः यरीहो, बथेोग्ला, एमोकसीस। 22 बते-अराबा,
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समारैम, बतेले, 23अब्बीम, पारा, ओ ा, 24कपरम्मोनी, ओप्नी अिन गबेा। त्यहाँ
बा शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िथए।

25 िबन्यामीनको कुल समहूले िगबोन, रामा, बरेोत, 26 िमस्पा, कपीरा, मोसा,
27 रेकेम, ियपर्ल, तरला, 28 सलेा, एलपे, यबसूी शहर (अथार्त यरूशलमे), िगबत
अिन िकयर्त। त्यहाँ चौध शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िथए। िबन्यामीनका
कुल समहूले यी सबै क्षे हरू ा गरे।

19
िशिमयोनका िन म्त भिूम

1 तब यहोशलूे िशमोन कुल समहूका सबै वशंहरूलाई ितनीहरूका भिूमका
भाग दान गरे। ितनीहरूले ा गरेको भिूम त्यो इलाका िभ िथए जो यहूदाका
िथए। 2 ितनीहरूले जो ा गरे ती यीहुनःू बशेबा (शबेा पिन भिनन्छ।), मोलादा,
3 हजश ूर्आल, बाला, एसमे, 4 एल्तोलाद, बतलू, होमार्, 5 िसकलग, बते्मकार्बोत,
हसस ूर्सा, 6 बते्लबाओत अिन शारूहने। त्यसमा ते शहरहरू अिन ती व रप रका
समस्त खतेहरू िथए।

7 ितनीहरूले ऐन, रम्मोन, एतरे, अिन आशान शहरहरू पिन ा गरे। त्यसमा
चार शहरहरू अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए। 8 ितनीहरूले शहरहरू
व रप रका बालात-बअेर सम्मका सबै खतेहरू पिन पाए। यसरी त्यो क्षे िथयो जो
िशमोनको कुल समहूलाई दान ग रएको िथयो। त्यके कुलले आफ्ना भिूम ा
गरे। 9 िशमोनको भागको भिूम यहूदाले ा गरेको इलाका िभ िथयो। यहूदाका
मािनसहरूको भिूम ितनीहरूलाई चािहएको भन्दा ज्यादा िथयो। यसथर् िशमोनका
मािनसहरूले ितनीहरूको भिूमको अशं ा गरे।

जबलनूका िन म्त भिूम
10 ते ो कुल समहूको आफ्ना जमीन ा गन जबलूनूहरू िथए। जबलूनूका

त्यके कुल समहूले ितनीहरूलाई भाकल ग रएका भिूम ा गरे। जबलूनूको
भिूमको सीमाना सारीदसम्म रहकेो िथयो। 11 त्यसपिछ त्यो सीमाना प म तफर्
मरलासम्म फै लएर ठीक दब्बशेतेलाई भटेनू पगुकेो िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना
योक्नाम निजकको साँधरुो गल्छी भएर गएको िथयो। 12 त्यसपिछ त्यो सीमाना
सारीदको पवूर्बाट घमुरे िकस्लो ाबोर सम्म पगु्यो। सीमाना दाबरत दे ख फै लएर
यापी सम्म पगु्यो। 13 त्यसपिछ त्यो सीमाना पवूर्ितर गथपेरे अिन इथकासीन ितर
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फै लएको िथयो। त्यो सीमाना रम्मोनमा अन्त भएको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना
घमुरे नआेतफर् गएको िथयो। 14 नआेदे ख त्यो सीमाना घमुरे उ रमा हन्नतोन अिन
त्यसपिछ इफथहलेको बेंसीसम्म फै लएरको िथयो। 15 यो सीमाना िभ काथाथ,
नहलल, शी ोन, इदलाह अिन बतेलहेमे शहरहरू िथए। त्यहाँ जम्मा बा शहरहरू
अिन ती व रप रका सबै खतेहरू िथए।

16 यसरी, यी शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू जबलूनूलाई िदए।
जबलूनूका त्यके कुलले भिूमका आफ्ना अशं ा गरे।

इस्साकारका िन म्त भिूम
17 भिूमको चौथो अशं इस्साकारको कुल समहूलाई दान गय । त्यस कुल

समहूका त्यके वशंले भिूमको आफ्नो िहस्सा ा गरे। 18 त्यस कुल समहूलाई
दान ग रएको भिूम यो होः िय ल, कसलु्लोत, शनूमे, 19 हपरैम, शीओन,

अनाहारत, 20 रब्बीत, िकश्योन, एबसे, 21 रेमते, एन्गन्नीम, एन्ह ा अिन बतेपससे।
22 ितनीहरूको सीमानाले ताबोर, शहसमूा अिन बते्शमेशेसम्म गएको िथयो।

त्यो सीमाना यदर्ननदीमा टु ङ्गएको िथयो। त्यसमा जम्मा सो शहरहरू र ती
व रप रका खतेहरू िथए। 23 यी शहरहरू त्यो भिूमका अशं िथए जो इस्साकारको
कुल समहूलाई िदएको िथयो। त्यके वशंले भिूमको आफ्नो भाग पाए।

आशरेका िन म्त भिूम
24 भिूमको पाँचौं भाग आशरेको कुल समहूलाई िदइयो। त्यस कुल समहूका

त्यके वशंले भिूमको आफ्ना भाग पाए। 25 त्यस कुल समहूलाई िदएको भिूम यो
होः हलेकत, हली, बतेने, अक्क्षाप, 26 अल्लम्मलेके, अमाद अिन िमशाल।

यसको प मी सीमाना कमल पवर्त अिन शीहो लर्ब्नातसम्म फै लएको िथयो।
27 त्यसपिछ सीमाना पवूर् तफर् घमु्यो र बते्दागोनसम्म पगुकेो िथयो। त्यो सीमानाले
जबलूनू अिन िय हलेको बेंसीलाई भे ाएको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना बतेमेके
अिन नीएलको उ र तफर् गएको िथयो। त्यो सीमानाले काबलूको उ र पार गय ।
28 त्यसपिछ त्यो सीमाना ए ोन, रहोब, हम्मोन अिन कानातफर् फै लएको िथयो।
त्यो सीमाना महा-सीदोन तफर् लगातार फै लएको िथयो। 29 त्यसपिछ त्यो सीमाना
दिक्षणमा रामा ितर फकको िथयो। त्यो सीमाना टायरको सदुढृ शहर तफर् लगातार
फै लएर गएको िथयो। त्यसपिछ त्यो सीमाना घमुरे होसाितर गएको िथयो। त्यो
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सीमाना अक्जीब, 30 उम्मा, अपके अिन रहोब निजकको समु मा टु ङ्गएको
िथयो।

सबजम्मा त्यसमा बाइस शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू िथए। 31 ती शहर
अिन ती व रप रका खतेहरू आशरेको कुल समहूलाई दान ग रएका िथए। त्यस
कुल समहूका त्यकेले भिूमको आफ्ना-आफ्ना िहस्सा ा गरे।

न ालीका िन म्त भिूम
32 भिूमको छैटौं भाग न ालीको कुल समहूलाई िदइयो। त्यस कुल समहूका

त्यके वशंले भिूमका आफ्ना भाग पाए। 33 ितनीहरूको भिूमको सीमाना सानन्नीम
निजकको िवशाल बकृ्षदे ख शरुूभएको िथयो। यो हलेपेको निजकै छ। त्यसपिछ
त्यो सीमाना अदामीनकेेब अिन यब्नले भएर गएको िथयो। त्यो सीमाना लक्फूम तफर्
लगातार फै लएर यदर्न नदीमा टु ङ्गएको िथयो। 34 तब त्यो सीमाना अजमो ाबोर
हुदँै प म तफर् फक्य । त्यसपिछ त्यो जबलूनूको दिक्षणी िकनारा हुदँ ै हुक्कोक
पगु्यो अश्शरेको प मी िकनारा अिन त्यसप यदर्न नदीको पवूर्पिछ छोयो 35 यी
सीमानाहरू िभ केही सदुढृ शहरहरू िथए। ती शहरहरू िस ीम, सरे, हम्मत,
रक्कत, िकन्नरेत, 36अदामा, रामा, हासोर, 37 केदशे, ए ईे, एन्हसोर, 38 ियरोन,
िमग्दलले, होरेम, बतेनात अिन बते्शमेशे। जम्मा त्यसमा उन्नाईस शहरहरू अिन ती
व रप रका सबै खतेहरू िथए।

39 यी शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू न ालीका कुल समहूलाई िदए।
त्यस कुल समहूका त्यकेले आफ्ना भिूम ा गरे।

दानका िन म्त भिूम
40 त्यसपिछ दान सातौं कुल समहू िथयो जसलाई भिूम िदइयो। 41 यो त्यो

भिूम हो जो ितनीहरूलाई िदएको िथयोः सोरा, एश्ताओल, इशमेसे, 42 शाललबीन,
अय्यालोन, इत्ला, 43 एलोन, ितम्ना, ए ोन, 44 एल्तके, िगब्बतनो, बालात,
45 यहूद, बनबेरक, गि मोन, 46 मयेरकोन, रकोन जोपाको अिन निजकका
इलाका।

47 तर दानका मािनसहरूलाई आफ्नो भिूम लनमा क िथयो। त्यहाँ श शाली
श हुरू िथए अिन दानका मािनसहरूले ितनीहरूलाई सिजलिैसत परास्त गनर्
सकेनन।् यसथर् दानका मािनसहरू इ ाएलको उ रतफर् गए अिन लशेमेको िवरू
लड।े ितनीहरूले लाएसाहलाई परास्त गरे अिन त्यहाँ जो बस्थे ितनीहरूलाई मारे।
यसथर् दानका मािनसहरू लशेमे शहरमा बस।े ितनीहरूले नाउँ दानमा प रव र्न गरे
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िकनभने त्यो ितनीहरूको कुल समहूका िपताको नाउँ िथयो। 48यी समस्त शहर अिन
ती व रप रका खतेहरू दानका कुल समहूलाई िदइयो। त्यकेले भिूमको आफ्नो
भाग पाए।

यहोशकूा िन म्त भिूम
49 यसरी अगवुाहरूले भिूम िवभाजन गन अिन िविभन्न कुल समहूलाई ती

दान ग रने कायर् पणू र् गरे। ितनीहरूले कायर् समा ग रसके पिछ इ ाएलका
समस्त मािनसहरूले ननूका छोरा यहोशलूाई पिन केही भिूम दान गन िन य
गरे। ितनलाई ितज्ञा ग रएको भिूम यो िथयो। 50 ितनले यो भिूम ा गरून ्भनी
परम भलुे आज्ञा िदन ु भएको िथयो। यसथर् यहोशलूाई ितनीहरूले ए मैको पावर्त्य
दशेको ितम्नथसरेह शहर दान गरे। यो त्यही शहर िथयो जो ितनलाई चािहन्छ भनी
यहोशलूे ितनीहरूलाई भनकेा िथए। यसथर् यहोशलूे त्यो शहरलाई दढृ तलु्याए अिन
त्यहाँ बस।े

51 यसरी यी सबै भिूमहरू इ ाएलका िविभन्न कुल समहूमा िवभािजत ग रए।
पजूाहारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ूअिन त्यके कुल समहूका अगवुाहरू भिूम
िवभाजन गनर् शीलोमा भलेा भए। ितनीहरू भटे-हुने पालको वशे ारमा परम भकुो
समक्ष भलेा भए। यसरी ितनीहरूले भिूम िवभाजन पणूर् गरे।

20
शरण शहरहरू

1 तब परम भलुे यहोशलूाई भन्न ु भयो, 2 “मलैे ितमीहरूलाई िनदश िदन मलैे
मोशालाई आज्ञा गरे झैं सरुक्षाका िवशषे शहरहरू िनमार्ण गनर् इ ाएलीहरूलाई
भन। इ ाएलीहरूलाई शरण स्थानको िवशषे शहरहरू िनय ु गन ुर् भन। 3 यिद
कुनै मािनसले अक मािनसलाई माछर्, तर त्यो अन्जानमा हो अिन उसले त्यस
मािनसलाई मानर् चाहकेो होइन भने उसलाई मानर् चाहने उसका आफान्तहरूबाट
लकु्नका िन म्त त्यो शरण शहरमा जान सक्छ।

4 “त्यस मािनसले जे गन ुर्पछर् त्यो यो हो। जब त्यो भागरे ती शहरहरू
मध्ये एउटामा जान्छ। त्यो त्यस शहरको वशे ारमा रोिकएर उिभन ु पछर् अिन
मािनसहरूका अगवुाहरूलाई भन्न ु पछर् के भएको िथयो। तब अगवुाहरूले त्यसलाई
शहरमा वशे गनर् िदने छन।् त्यसलाई ितनीहरूँगै ब िदऊन।् 5 तर त्यस मािनसलाई
खदे ्दै आउने मािनस शहरमा प ाउँदै आउन सक्नछे। यिद यस्तो भयो भने
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शहरका अगवुाहरूले उसलाई छोड्न ु हुदँनै। ितनीहरूले त्यस मािनसको रक्षा गन ुर्पछर्
जो ितनीहरू कहाँ सरुक्षाको िन म्त आएकोछ िकनभने त्यसले एउटा मािनसलाई
अन्जानमा मारेको िथयो। उ ोिधत भएको िथएन, अिन त्यस मािनसलाई मान
योजना गरेको िथएन। 6 त्यो मािनसलाई त्यस शहरको न्यायलयले त्यसको न्याय
नगरे सम्म त्यस शहरमा ब ु पनछ। अिन धान पजूाहारीको मतृ्य ु नहुञ्जले
त्यो त्यस शहरमा ब ु पनछ। त्यसपिछ त्यो आफ्नै घर भएको शहरमा फक
जानसक्नछे, जहाँबाट त्यो भागकेो िथयो।”

7 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले “शरणस्थान-शहरहरू” घोषणा गनर्को िन म्त
केही शहरहरू चनु।े ती शहरहरू िथएः गालीलमा न ालीको पहाडी दशे कादशे
ए मैको पहाडी दशे शकेममा। यहूदाको पहाडी दशेमा िकयर्तबार् (हे ोन)। 8रूबनेको
भिूमको मरूभिूम इलाकाको यरीहोदे ख यदर्न नदी पारी पवूर्को बसेरे, गादको भिूम
िगलादको रामोत, मनश्शकेा भिूममा बाशानको गोलान।

9 कुनै इ ाएली वा कुनै िवदशेी ितनीहरूमाझ ब े जसले अन्जानमा कसलैाई
मारेका िथए, उनीहरूलाई सरुक्षाका ती शहरहरू मध्ये एउटामा भागरे जान िदइन्थ्यो।
तब त्यो मािनस त्यहाँ सरुिक्षत हुनस क्थएन अिन कसै ारा, जसले त्यसलाई
खिेदरहथे्यो, त्यसलाई मा रिदन्थ।े त्यस मािनसलाई त्यस शहरको अदालत ारा
जाँच ग रनछे।

21
पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूका िन म्त भिूम

1 लवेी कुल समहूका शासकहरू पजूाहारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू अिन
इ ाएलका अन्य कुल समहूका शासकहरूिसत बात गनर् गए। 2 यो कुरा कनानको
भिूमको शीलो शहरमा भयो। लवेी अगवुाहरूले ितनीहरूलाई भन,े “हामीहरूलाई
ब का िन म्त शहरहरू िदन ु भनी मोशा ारा परम भलुे ितमीहरूलाई आदशे िदएका
िथए। अिन उहाँले हामीलाई खतेहरू पिन िदन ु जहाँ हा ा पशहुरू चछर्न,् भनी
तपाईंलाई आदशे िदन ु भएको िथयो।” 3 यसथर् इ ाएलका मािनसहरूले परम भकुो
यो आदशेको पालन गरे। ितनीहरूले लवेी मािनसहरूलाई यी शहरहरू अिन
ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त ती व रप रका भिूम िदए।

4 कहातीको कुल, लवेीको वशं समहूका पजूाहारी हारूनका वशंजहरू िथए।
कहाती वशंका अशंलाई ते शहरहरू िदइए जो यहूदा, िशमोन अिन िबन्यामीनका
इलाका िभ िथए।
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5 अन्य कहाती कुलहरूलाई दश शहरहरू िदइए जो ए मै, दान अिन आधा
मनश्शकेा इलाका िभ िथए।

6 गशे न कुलका मािनसहरूलाई ते शहरहरू दान ग रए। यी शहरहरू ती
इलाकामा िथए जो इस्साकार, आशरे, न ाली अिन बाशानमा भएको आधा
मनश्शकेा िथए।

7 मरारी कुलका मािनसहरूलाई बा शहरहरू िदइए। यी बा शहरहरू रूबने,
गाद अिन जबलूनूका इलाकाबाट आएका िथए।

8 यसरी इ ाएलका मािनसहरूले लवेी मािनसहरूलाई यी शहरहरू अिन ती
व रप रका खतेहरू िदए जसरी परम भलुे मोशालाई भन्न ु भएको िथयो।

9 यी नाउहँरू ती शहरहरूका हुन ् जो यहूदा अिन िशमोनको इलाकामा िथए।
10 कहात कुलबाट शहरहरू पिहला लवेीहरूलाई दान ग रयो। 11 लवेीहरूलाई
ितनीहरूले िदए िकयर्त-अबार् (यो हे ोन हो। यसको नाउँ अबार्नामको मािनसको
नाउबँाट रा खएको िथयो। अबार् अनाकका िपता िथए।) ितनीहरूका पशहुरूका
िन म्त पिन कहातीहरूले शहर छेऊका केही भिूम ितनीहरूलाई िदए। 12 तर
िकयर्तबार् शहर व रप रका खते अिन समाना शहरहरू यपनु्नकेा छोरा कालबेका
िथए। 13 यसथर् ितनीहरूले हे ोन शहर हारूनका वशंलाई िदए (हे ोन शरणस्थान-
शहर िथयो।) हारूनका सन्तानहरूलाई ितनीहरूले लब्ना, 14 य ीर, एश्तमो,
15 होलोन, दबीर, 16 ऐन, य ु ा अिन बतेशमेशे पिन िदए। ितनीहरूलाई पशहुरूको
िन म्त पिन ती शहरहरू निजकका केही भिूम ितनीहरूले िदए। ितनीहरूले ती दइु
समहूहरूलाई नै शहरहरू िदए।

17 ितनीहरूले हारूनका सन्तानलाई शहरहरू िदए जो िबन्यामीनका कुल
समहूका िथए। यी शहरहरू िगबोन, गबेा, 18 अनातोत अिन अल्मोन िथए।
ितनीहरूले यी चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त यी शहरहरू
निजकैका केही भिूम ितनीहरूलाई िदएका िथए। 19 त्यहाँ जम्मा ितनीहरूले
पजूाहारीहरूलाई ते शहरहरू दान गरे। (सबै पजूाहारीहरू हारूनका सन्तानहरू
िथए।) ितनीहरूले ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त पिन त्यके शहर निजकैका केही
भिूम ितनीहरूलाई िदए।

20 कहात वशंका अन्य मािनसहरूलाई ती शहरहरू दान ग रए जो ए मै कुल
समहूका क्षे मा िथए। ितनीहरूले यी शहरहरू पाए। 21 ए मैको पहाडी दशेका
शकेम शहर। (शकेम एक शरण स्थान शहर िथयो।) ितनीहरूले गजेरे, 22 िकब्समै
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अिन बथेहोरोन पिन ा गरे। ए मैले ितनीहरूलाई चार शहरहरू अिन त्यके शहर
व रप रका केही भिूम ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त िदए।

23 दानको कुल समहूले ितनीहरूलाई एल्तके, िगब्बतौन, 24 अय्यालोन अिन
गात- रम्मोन िदए। दानले ितनीहरूलाई चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका
िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।

25 मनश्शकेो आधा कुल समहूले ितनीहरूलाई तानाक र गि म्मोन िदए। यो
मनश्शकेो आधा कुल समहूले ितनीहरूलाई दइु शहर अिन ितनीहरूका पशहुरूका
िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।

26 कहात कुलका बाँकी मािनसहरूले जम्मा दश शहरहरू अिन ितनीहरूका
पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम पाए।

27 गशे न कुल पिन लवेी कुल समहूमा िथए। ितनीहरूले यी शहरहरू पाएः
मनश्शकेा आधा कुल समहूले ितनीहरूलाई बाशानको गोलन िदए। (गोलन

शरणस्थान-शहर िथयो।) मनश्शलेे ितनीहरूलाई बशे्तरा पिन िदए। यो मनश्शकेो
आधा कुल समहूले जम्मा दइु शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके
शहर व रप रका केही भिूम िदए।

28 इस्साकार कुलसमहूले ितनीहरूलाई िकश्योन, दाबरत, 29 यमर्त अिन
एन्गन्नीम िदए। इस्साकारले जम्मा चार शहरहरू र ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त
त्यके शहर व रप रका केही भिूम ितनीहरूलाई िदए।
30 आशरेका कुल समहूले ितनीहरूलाई िमशाल, अब्दोन, 31 हले्कात, अिन

रहोब िदए। जम्मा आशरेले ितनीहरूलाई चार शहरहरू र ितनीहरूका पशहुरूका
िन म्त त्यके शहर व रप रका केही भिूम िदए।

32 न ाली कुल समहूले ितनीहरूलाई गालीलको केदशे िदए। (केदशे
शरणस्थान-शहर िथयो।) न ालीले ितनीहरूलाई हम्मोत्दर अिन कतार्न पिन िदए।
न ालीले जम्मा तीन शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर
व रप रका केही भिूम िदए।

33 गशे न कुलले जम्मा ते शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके
शहर व रप रका केही भिूम पाए।

34-39 अन्य लवेीसमहू मरारी कुलका िथए। मरारी कुलले यी शहरहरू पाएः
जबलूनूका कुल समहूले ितनीहरूलाई योक्नाम, कतार्, िदम्ना, अिन नहलाल िदए।
जबलूनूले जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर
व रप रका केही भिूम िदए। रूबने कुल समहूले ितनीहरूलाई बसेरे, यहसा,कदमेोत,
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अिन मपेात िदए। रूबनेले जम्मा चार शहरहरू अिन ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त
त्यके शहर व रप रका भिूम ितनीहरूलाई िदए। गाद कुल समहूले ितनीहरूलाई

िगलादको रामोत िदए। (रामोत शरणस्थन-शहर िथयो।) ितनीहरूले महनमै, हसे्बोन
अिन याजरे पिन ितनीहरूलाई िदए। ितनीहरूलाई गादले जम्मा चार शहरहरू अिन
ितनीहरूका पशहुरूका िन म्त त्यके शहर व रप रका भिूम ितनीहरूलाई िदए।

40 यसरी, अ न्तम लवेी कुलले जम्मा बा शहरहरू ा गरे।
41यसरी लवेीहरूले जम्मा अठचालीस शहरहरू अिन आफ्ना पशहुरूका िन म्त

हरेक शहर व रप रका केही भिूम ा गरे। यी सबै शहरहरू ती इलाकामा िथए जो
अन्य कुल समहूहरूका िथए। 42 यी त्यके शहरमा आफ्ना पशहुरूका िन म्त केही
भिूम िथयो। त्यके शहरका िन म्त त्यो कृत िथयो।

43 यसरी परम भलुे ितज्ञा गन ुर् भयो जो उहाँले इ ाएलका मािनसहरूलाई
िदन ु भन्नभुएको िथयो। उहाँले मािनसहरूलाई सबै भिूम िदनभुयो जो उहाँले ितज्ञा
गन ुर् भएको िथयो। मािनसहरूले भिूम लए अिन त्यहाँ बस।े 44 अिन परम भलुे
ितनीहरूलाई, उहाँले ितनीहरूका अगवुाहरूिसत ितज्ञा गन ुर् भए जस्त,ै आफ्नो
भिूमका चारैितर शा न्त दान गनर्िदन ु भयो। ितनीहरूका कुनै पिन श हुरूले
ितनीहरूलाई परास्त गरेनन।् परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई हरेक श लुाई
परास्त गनर् िदनभुयो। 45 परम भलुे हरेक ितज्ञा पणूर् गन ुर्भयो जो उहाँले इ ाएलका
मािनसहरू ित गन ुर् भएको िथयो। त्यहाँ कुनै पिन ितज्ञाहरू बाँकी रहनेन ्जसलाई
पणूर् गनर् चकु्न ु भयो। त्यके ितज्ञा सत्य हुन आयो।

22
तीन कुल समहूहरू घर जान्छन ्

1 त्यसपिछ यहोशलूे रूबने, गाद अिन मनश्शे कुल समहूहरूका सबै
मािनसहरूलाई सभामा बोलाए। 2 “परम भकुा दाश मोशाले ितमीहरूलाई िदएका
ती सबै आदशे पालन गरे अिन ितनीहरूले मरेो सबै आदशेहरू पिन पालन
गय । 3 ितमीहरूले अरू इ ाएली कुल समहूहरूलाई छोिडिदयौ। सबै आदशेहरू
सावधानीिसत पालन गय जनु परम भु ितनीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई
िदनभुएको िथयो। 4 परम भु ितमीहरूका परमे रले इ ाएलका मािनसहरूलाई
शा न्त दान गन ितज्ञा िदनभुएको िथयो। र परम भलुे उहाँको वचन अिहले रा ु
भयो। यसथर् अब ितमीहरू घर जान सक्छौ। परम भकुा दास मोशाले ितमीहरूलाई
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यदर्न नदीको पवूर् तफक भिूम िदएका छन।् अब ितमीहरू त्यस भिूममा आफ्नो
घरमा जान सक्छौ। 5 तर याद राख-त्यो िनयम पालन गन ुर् पछर् जो मोशाले
ितमीहरूलाई िदएका िथए। ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रलाई मे गन ुर्
पछर् अिन उहाँका आज्ञाहरूको सदा-सवर्दा पालन गन ुर् पछर्। ितमीहरूले लगातार
अनसुरण अिन लगातार उ म कारले उहाँको सवेालाई जा ररा ु पछर्।”

6 तब यहोशलूे ितनीहरूलाई िबदा िदए र ितनीहरू घर फक। 7 मोशाले मनश्शकेा
आधा कुल समहूलाई बाशान भिूम िदएका िथए। यहोशलूे मनश्शकेा अक आधा
कुल समहूलाई यदर्न नदीको प म तफक भिूम िदए। यहोशलूे ितनीहरूलाई
आशीवार्द िदए अिन ितनीहरूलाई घर पठाई िदए। 8 ितनले भन,े “ितमीहरू अत्यन्त
धनी भएका छौ। ितमीहरूिसत अनके पशहुरू छन।् ितमीहरूका धरैे सनु अिन चाँदी
अिन बहुमलू्य मिणहरू छन।् ितमीहरूिसत धरैे सनु्दर ब हरूछन।् ितमीहरूले ित ा
श हुरूबाट अनके वस्तहुरू लग्यौ। ितमीहरू घरजाऊ अिन ती वस्त ु ितमीहरू माझ
िवभाजन गर।”

9 यसरी रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुल समहूहरूका मािनसहरूले
इ ाएलका अन्य मािनसहरूलाई छाडरे कनानको शीलोमा गए। ितनीहरूले त्यो
स्थान छोडे अिन िगलादमा फक। ितनीहरू आफ्नै भिूमको घरमा गए ितनीहरूलाई
त्यो भिूम मोशाले िदएका िथए। परम भलुे त्यो भिूम ितनीहरूलाई िदन ुभनी मोशालाई
आज्ञा गन ुर् भएको िथयो।

10 रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा कुलका मािनसहरू गलीलोत नामक
स्थानमा गए। यो यदर्न नदीको छेऊ कनान दशे िभ िथयो। त्यहाँ ितनीहरूले सनु्दर
बदेी िनमार्ण गरे। 11 तर इ ाएलका अन्य मािनसहरू, जो अझसम्म शीलोमा नै
िथए, यी तीन कुल समहूले िनमार्ण गरेका बदेीको िवषयमा ितनीहरूले सनुे त्यो बदेी
गलीलोत नामक स्थानमा कनानको सीमानामा िथयो। यो यदर्न नदीको नजीकैमा
इ ाएल तफर् िथयो। 12 इ ाएलका सबै मािनसहरू यी तीन कुल समहू ित अत्यन्त

ोिधत भए। ितनीहरू एकसाथ भलेा भए अिन ितनीहरूको िवरू लडाईं गन िन य
गरे।

13 यसथर् इ ाएलीहरूले केही मािनसहरूलाई रूबने, गाद अिन मनश्शकेा
आधा कुलका मािनसहरूिसत बातिचत गनर् पठाए। यी मािनसहरूका अगवुा
पजूाहारी एलाजारका छोरा पीनहास िथए। 14 ितनीहरूले कुल समहूहरूका दशजना
अगवुाहरूलाई पिन त्यहाँ पठाए। त्यस शीलोहमा भएका इ ाएली कुल समहूका
त्यके प रवारबाट एक मािनस िथए।
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15 यसथर् यी एघारजना मािनसहरू िगलाद ितर गए। ितनीहरू रूबने, गाद अिन
आधा कुल मनश्शकेा मािनसहरूिसत कुरा गनर् गए। ती एघारजना मािनसहरूले
ितनीहरूलाई भन,े 16 “इ ाएलका समस्त मािनसहरूले ितमीहरूलाई सोध्छन:्
‘िकन ितमीहरूले इ ाएलका परमे रको िवरू यस्तो कुरा गय ? िकन ितमीहरू
परम भु िवरू भयौ? िकन ितमीहरूले ितमीहरू स्वयकंा िन म्त एक बदेी िनमार्ण
गय ? ितमीहरूलाई थाहा छ यो परमे रको उपदशेको िवरू हो। 17 याद गर
पोरमा के भएको िथयो? त्यस पापको कारणले हामी अझ दःुख भोिगरहे छौं।
त्यो महापापको कारणले परमे रले इ ाएलका धरैे जस्तो मािनसहरूलाई सा ै
िवरामी तलु्याउन ु भयो। त्यो महामारीको कारणले आज पिन हामी दःुख भोगी रहकेा
छौं। 18 अिन अिहले ितमीहरू त्यही कुरा ग ररहछेौ। ितमीहरू परम भकुो िवरू
भइरहछेौ। के ितमीहरू परम भकुो अनसुरण गनर् अस्वीकार गछ ? यिद ितमीहरूले
जे ग ररहछेौ त्यो रोकेनौं भने परम भु इ ाएलका परमे र हामी हरेक मािनस ित

ोिधत हुनहुुनछे।
19 “ ‘यिद ितमीहरू भिूमको पजूा अचर्नाको िन म्त त्यित उ म नभए हा ो

भिूमितर आऊ। परम भकुो पाल हा ो भिूममा छ। ितमीहरूले हा ो केही भिूम लन
सक्नछेौ,अिन त्यहाँ ब सक्ने छौ। तर परम भकुो िवरू नगर। अक वदेी िनमार्ण
नगर। हा ो भटे-हुने पालमा परम भु हा ा परमे रको वदेी छदँछै।

20“ ‘जरेहका छोरा आकान नाउकँो मािनसलाई सम्झ। उसले ती वस्तहुरूलाई
ध्वशं गन ुर्पछर् भन्ने आज्ञालाई पालन गनर् अस्वीकार गरे। त्यो एक मािनसले
परमे रको िनयम भङ्ग गरे, तर इ ाएलका समस्त मािनसहरूले दण्ड पाए।
उसको पापको कारण आकानको मतृ्य ु भयो साथै अन्य धरैे मािनसहरूको पिन मतृ्य ु
भयो।’ ”

21 रूबने, गाद अिन आधा मनश्शकेा कुल समहूहरूका मािनसहरूले ती एघार
मािनसहरूलाई उ र िदए र ितनीहरूले भन,े 22 “परम भु हा ा परमे र हुनहुुन्छ,
फे र पिन हामी भन्छौ, िक परम भु हा ा परमे र हुनहुुन्छ। अिन हामीले िकन
यो काम गय त्यो परमे रले जान्न ु हुन्छ। हामी चाहन्छौं िक ितमीहरूले पिन यो
जान्नपुछर्। ितमीहरूले न्याय गनर् सक्छौ, हामीले के गय ं। यिद हामीले केही गल्ती
गय ं भनी ितमीहरू िव ास गछ भन,े ितमीहरूले हामीलाई मानर् सक्छौ। 23 यिद
हामीले परमे रको िनयम भङ्ग गय ं भने परम भलुाई नै हामीलाई दण्ड िदउन भ्नी
याचना गन ुर्होस।् के हामीले होमब ल, अन्नब ल अिन मलेब लहरू अपर्ण गनर्का
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िन म्त यो बदेी िनमार्ण गरेका हौं भनी ितमीहरू ठान्छौ? 24अह!ँ हामीले त्यो कारण
यसलाई िनमार्ण गरेका होइनौं। हामीले यो वदेी िकन िनमार्ण गय ं? हामीलाई डर
िथयो िक भिवष्यमा ितमीहरूका मािनसहरूले हामीलाई ितमीहरूको रा को एक
भाग हो भन्न अस्वीकार गनछन ् तब ितमीहरूका मािनसहरूले भन्न सक्छन ् िक
हामीहरू इ ाएलका परम भु परमे रको आराधान गनर् स ै नौ। 25 ितमीहरूका
मािनसहरूले भन्न सक्छन ्परमे रले ितमीहरू र हामी बीचको सीमानाको िन म्त
यदर्न बनाउन ु भयो, ‘अिन ती रूबने र गादका मािनसहरूको इ ाएलमा केही भाग
छैन।’ यसकारण ितमीहरूका छोरा-छोरीहरूले हा ा छोरा-छोरीहरूलाई परम भकुो
आराधना गनर् रोक्न सक्नछेन।्

26 “यसथर् हामीले यो वदेी िनमार्ण गन िन य गय ं। तर हामीले यसलाई
भटेीहरू अिन ब ल चढाउनको िन म्त उपयोग गन योजना गरेका िथएनौं।
27 हामीलाई वदेी चािहएको वास्तिवक कारण यो हो िक हामी हा ा मािनसहरूलाई
ितमीहरूले सवेा गन परमे रलाई नै हामीले पिन आराधना गछ ं भनी दखेाउनलाई
हो। यो वदेी, ितमीहरू अिन हामीहरूका िन म्त अिन हा ा भिवष्यका समस्त
सन्तानहरूका िन म्त हामीले परम भकुो आराधना गछ ,ं भन्ने कुराको माण
हुनछे। हामी हा ा होमब लहरू, अन्नब लहरू अिन मलेब लहरू परम भलुाई
दान गनछौं। ितमीहरूका सन्तानहरूलाई हुकार्उन हामी पिन स्वयं ितमीहरू जस्तै

इ ाएलका मािनसहरू हौं भनी जाननु ्भन्ने हामीले चाहकेो हो। 28 भिवष्यमा यिद
यस्तो हुनछे ितमीहरूका सन्तानहरूले यो भन्लान ्हामीहरू इ ाएलका होइनौ, तब
हा ा सन्तानहरूले भन्न सक्नछेन,् ‘हरे! हामी भन्दा अिघ बाँचकेा हा ा िपता-
पखुार्हरूले एक वदेी िनमार्ण गरेका छन।् त्यो वदेी पिव पालमा भएको परम भकुो
वदेी जस्तै नै छ। हामी यो वदेीलाई ब लहरू चढाउन योग गदनौ-यो वदेी यसको
माण हो िक हामी इ ाएलका भाग हौं।’
29 “साँच्चै नै हामी परम भकुो िवरू जान चाहदँनैौं। उहाँको अनसुरण नगन

हा ो इच्छा छैन। हामी जान्दछौं सत्य वदेी त्यही मा हो जो पिव पालको समक्ष
छ। त्यो वदेी परम भु हा ा परमे रको हो।”

30 पजूाहारी पीनहास अिन ितनीिसत भएका अगवुाहरूले रूबने, गाद अिन
मनश्शकेा आधा कुल मािनसहरूले भनकेा यी कुराहरू सनु।े यी मािनसहरूले
सत्यकुरा भन्दछैन ् भनी ितनीहरू सन्त ु भए। 31 यसकारण पजूाहारी पीनहासले
भन,े “अब हामीलाई थाहा भयो िक परम भु हामीसगं हुनहुुन्छ। अिन हामी
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जान्दछौं िक ितमीहरू उहाँको िवरू गएनौं। हामी खशुी छौं िक इ ाएलका
मािनसहरू परम भु ारा द ण्डत हुने छैनन।्”

32 तब पीनहास अिन अगवुाहरू त्यस स्थान छाडरे घरतफर् गए। ितनीहरूले
रूबने अिन गादका मािनसहरूलाई िगलाद भिूममा छाडे र कनान ितर फक अिन
ितनीहरू इ ाएलका मािनसहरू कहाँ गए के भएको िथयो त्यो भन।े 33 इ ाएलका
मािनसहरू पिन सन्त ु भए। ितनीहरू खशुी भए अिन परमे रलाई धन्यवाद चढाए।
ितनीहरूले रूबने, गाद अिन मनश्शकेा मािनसहरूको िवरू गएर लडाईं नगन िनणर्य
गरे। ितनीहरूले त्यो ठाउँ जहाँ ती मािनसहरू बस्थे त्यो ठाउँलाई ध्वशं नगन िन य
गरे।

34 रूबने अिन गादका मािनसहरूले त्यो वदेीलाई एउटा नाउँ दान गरे।
ितनीहरूले त्यस ठाउँको नाउँ “ ‘साक्षी’ राखे हामी त्यो िव ास गछ परम भु
नै परमे र हुनहुुन्छ भन्ने माण गछ ।”

23
यहोशलूे मािनसहरूलाई ोत्साहन िदन्छन ्

1 परम भलुे इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूका व रप र भएका श हुरूबाट शा न्त
दान गन ुर् भयो। परम भलुे इ ाएललाई सरुिक्षत तलु्याउन ु भयो। धरैे वषर् िबतरे

गए, अिन यहोश ू अत्यन्त ब ृ भए। 2 यस बलेा यहोशलूे समस्त बढूा अगवुाहरू,
कुल नायकहरू, न्यायकतार्हरू, अिन इ ाएली मािनसहरूका अिधकारीहरूको सभा
राख।े यहोशलूे भन,े “म अत्यन्त ब ृ भएको छु। 3 ितमीहरूले ती कुराहरू दखे्यौ
जो परम भलुे हा ा श हुरू ित गन ुर् भयो। उहाँले हामीलाई सहायता गनर् यसो
गन ुर्भयो। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूको िन म्त य ु गन ुर् भयो। 4 मलैे
ितमीहरूलाई भनकेा कुरा सम्झ। ितमीहरूका मािनसहरूले यदर्न नदी अिन प ममा
भमूध्य समु माझको भिूम ा गनर् सक्ने छौ। मलैे त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदने
वचन िदएको िथएँ। तर ितमीहरूले त्यसलाई अझ अिधकारमा लएका छैनौ। 5 तर
परम भु ितमीहरूका परमे रले त्यहाँ बसकेा मािनसहरूलाई त्यो भिूम छाड्न वाध्य
तलु्याउन ुहुनछे। ितमीहरूले त्यो भिूम लने छौ। परम भलुे त्यहाँ ब े मािनसहरूलाई
भिूम छोड्न वाध्य तलु्याउन ु हुनछे। परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूका
िन म्त यसो गन वचन िदन ु भएको छ।
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6 “परम भलुे हामीलाई आज्ञा गन ुर् भएका सबै कुराहरू पालन गनर् ितमीहरू
सावधान हुनपुछर्। मोशाको वस्थाको पसु्तकमा ले खएका हरेक कुरा पालन
गर। त्यो िनयमबाट टाढा नफकर् न।ु 7 हा ो माझ अझ पिन केही मािनसहरू
बसकेाछन ् जो इ ाएलका मािनस होइनन।् ती मािनसहरूले ितनीहरूका आफ्नै
दवेताहरूको पजूा गछर्न।् ितनीहरूको दवेताहरूको सवेा अथवा ितमीहरूले पजूा
नगर। 8 ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमे रको अनसुरण गद जानपुछर्।
िबतकेा समयमा ितमीहरूले यसो गरेका िथयौ अिन ितमीहरूले यसो गद जानपुछर्।

9 “परम भलुे अनके महान अिन श शाली रा हरूलाई परास्त गनर्मा
सहायता दान गन ुर्भयो। परम भलुे ती मािनसहरूलाई छोडन बाध्य तलु्याउन ु भयो।
ितमीहरूलाई परास्त गनर् कुनै रा पिन समथर् भएन। 10 परम भकुो सहयोग ारा
इ ाएलका एक मािनसले श हुरूका हजार सिैनकलाई परास्त गनर् सके। िकन?
िकनभने परम भु ितमीहरूका परमे र ितमीहरूको िन म्त लड्न ु भएको िथयो।
परम भलुे यसो गन ितज्ञा िदन ु भएको िथयो। 11 यसथर् ितमीहरूले परम भु ित ा
परमे रलाई मे ग ररहन ु पछर्।

12 “परम भकुो अनसुरण गनर् नछोड। ती अन्य मािनसहरूको िम नबन जो
इ ाएली होइनन।् ितनीहरूका कुनै मािनसहरूिसत िववाह नगर। तर यिद ितमीहरू
यी मािनसहरूका िम बन्यौ भन।े 13 परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूका
श हुरूलाई परास्त गनर्मा सहयोह गन ुर्हुने छैन। यी मािनसहरू ितमीहरूका िन म्त
पासो जस्तै हुनछेन।् ितनीहरूले ितमीहरूलाई ित ा आखाँमा ध ुवँा र धलूो परे जस्तै
क िदनछेन।् अिन ितमीहरूलाई यो उ म भिूम छोड्न बाध्य तलु्याउने छन।्
परम भु ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई यो भिूम िदनभुयो। तर यिद ितमीहरूले
यो आज्ञा पालन गरेनौ भने ितमीहरूले यसलाई गमुाउन सक्छौ।

14“अब ायः मरेो मतृ्य ुहुने समय भयो। ितमीहरू जान्दछौ अिन साँच्चै िव ास
गछ िक परम भलुे ितमीहरूका िन म्त महान कायर्हरू गन ुर् भएको छ। ितमीहरूलाई
थाहा छ। िक उहाँले आफ्ना कुनै पिन ितज्ञा पणूर् गनर् चकु्न ु भएन। परम भलुे सबै
ितज्ञा पणूर् गन ुर् भयो जो उहाँले हामीसगँ गन ुर् भएको िथयो। 15 परम भु ितमीहरूका

परमे रले हामी ित गन ुर् भएको हरेक उ म ितज्ञा सत्य भएको छ। तर त्यसरी
नै परम भलुे उहाँका अन्य ितज्ञाहरूलाई सत्य तलु्याउन ु हुनछे। उहाँले वचन
िदन ु भएको छ िक यिद ितमीहरूले नरा ो कुरा गय भने ितमीहरू मािथ नरा ा
कुराहरू घट्नछेन।् उहाँले वचन िदन ु भएको छ िक उहाँले ितमीहरूलाई िदन ु भएको
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यो उ म भिूमबाट िनक्लन ितनीहरूलाई उहाँले बाध्य तलु्याउन ु हुनछे। 16 यिद
ितमीहरूले परम भु ितमीहरूको परमे रिसत गरेको करार पालन गनर् अस्वीकार
गय भने यस्तो हुनछे। यिद ितमीहरूले अन्य दवेताहरूको पजूा गय भन,े यो भिूम
गमुाउने छौ। यिद ितमीहरूले यसो गय भने ितमीहरू ित परम भु अत्यन्त ोिधत
हुनहुुनछे। तब उहाँले ितमीहरूलाई िदन ु भएको यो उ म भिूम तरुन्न्त छोड्न बाध्य
तलु्याइने छ।”

24
यहोश ू िबदाइ जनाउछँन ्

1 यहोशलूे इ ाएलका सबै कुल समहूहहरूलाई शकेममा एकसाथ भलेा हुन
बोलाए। तब उनले बढूा- धानहरू कुलनायकहरू, अिन इ ाएलका अिधकारीहरू,
अिन न्यायक ार्हरू र शासकहरूलाई पिन बोलाए। यी मािनसहरू परमे र समक्ष
उिभए।

2 यहोशलूे समस्त मािनसहरूलाई भन।े ितनले भन,े “म ितमीहरूलाई यो
भिनरहछुे जो परम भु इ ाएलका परमे रले ितमीहरूलाई यसो भन्न ु हुन्छः ‘धरैे
समय अिघ, ितमीहरूका िपता-पखुार्हरू य ू े टस नदीको पारी प बस्थ।े म
अ ाहाम अिन नाहोरका िपता तरेह जस्ता मािनसहरूको िवषयमा कुरा ग ररहछुे।
त्यस समयमा, ती मािनसहरूले अन्य दवेताहरूको पजूा गदथ। 3 तर, म परम भलुे
ितमीहरूका िपता-पखुार् अ ाहामलाई भिूम बािहर महानदीको अक तफर् लगें।
मलैे उसलाई कनानको भिूम भएर लगे र उसलाई धरैे-धरैे सन्तानहरू िदएँ। मलैे
अ ाहामलाई उसको छोराको नाउँ इसहाक िदएँ। 4 अिन मलैे इसहाकलाई याकूब
अिन एसाव नाउकँा दइु छोराहरू दान गरें। एसावलाई मलैे सइेर पवर्त व रप रका
भिूम िदएँ। याकूब अिन उसका छोराहरू त्यहाँ बसनेन।् ितनीहरू िम को भिूममा
ब गए।

5“ ‘तब, मलैे मोशा र हारूनलाई िम मा पठाएँ। ितनीहरूले मरेा मािनसहरूलाई
िम दशे बािहर ल्याएको म चाहन्थें। मलैे िम का मािनसहरू मािथ अनके भयानक
घटनाहरू घटाएँ। त्यसपिछ मलैे ितमीहरूका मािनसहरूलाई िम बािहर िनकालरे
ल्याएँ। 6यसरी नै मलै े ितमीहरूका अगवुाहरूलाई िम बािहर ल्याएँ। ितनीहरू लाल
समु मा आए अिन िम का मािनसहरूले ितनीहरूलाई खिेदरहकेा िथए। त्यहाँ रथ
अिन घोड सवारहरू िथए। 7 यसकारण मािनसहरूले म परम भलुाई सहायताको
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िन म्त याचना गरें। अिन ितमीहरू र िम का मािनसहरू बीचमा मलैे अन्धकार
स्थािपत गरें। म परम भलुे ितनीहरूलाई समु छोप्न बनाएँ। मलैे िम का सनेालाई
जे गरें त्यो त ितमीहरू आफैं ले दखे्यौ।

“ ‘त्यसपिछ, ितमीहरू लामो समयसम्म मरूभिूममा बस्यौ। 8 तब मलैे
ितमीहरूलाई एमोरी मािनसहरूको दशेमा ल्याएँ। यो यदर्न नदीको पवूर्तफर् िथयो। ती
मािनसहरू ितमीहरूको िवरू लड,े तर मलैे ितनीहरूलाई परास्त गनर् ितमीहरूलाई
िदए। ती मािनसहरूलाई न गन मलैे श ितमीहरूलाई दान गरें। तब ितमीहरूले
त्यो भिूमलाई अिधकारमा लयौ।

9 “ ‘तब मोआबको राजा, िसप्पोरका छोरा बालाकले इ ाएलका मािनसहरू
िवरू लड्न तयार भए। ती राजाले बओरका छोरा बालामलाई बोलाई पठाए।
उसले बालामलाई ितमीहरूलाई ापिदन लगाए। 10 तर म, परम भलुे बालामको
कुरा सनु्न अस्वीकार गरें। यसथर् बालामले ितमीहरूलाई अनके पल्ट आशीवार्द
िदए। मलैे ितमीहरूलाई बचँाएँ अिन िवप बाट िनकालें।

11 “ ‘त्यसपिछ ितमीहरू यदर्न नदी पारी यरीहो शहर तफर् गयौ। यरीहोका
मािनसहरू ितमीहरू िवरू लड।े एमोरी, प रज्जी, कनानी, िह ी, िगगार्शी, हव्वी
अिन यबसूी मािनसहरू पिन ितमीहरू िवरू लड।े तर मलैे ितनीहरू सबलैाई
ितमीहरूलाई परास्त गनर् िदएँ। 12 जब ितमीहरूका सनेाहरू अिघ बढदै िथए मलैे
ितनीहरूको अिघ बच् ूहँरूलाई पठाईिदए। ती बच् ूहँरूले दईुजना राजाहरूलाई
छोडन बाध्य गरयो। यसरी ितमीहरूले आफ्ना तरवार अिन धनकुो योग नगरी नै
त्यो भिूम लयौ।

13 “ ‘मलैे त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदएँ। जनु भिूमका िन म्त ितमीहरूले काम
गरेनौ मलैे त्यो भिूम ितमीहरूलाई िदएँ। ितमीहरूले ती शहरहरू िनमार्ण गरेनौ-ती
मलैे ितमीहरूलाई िदएँ। ितमीहरूिसत दाखबारी अिन भ ाक्षकेा बकृ्षका बगौंचाहरू
छन,् तर ती बगौंचाहरूमा ितमीहरूले िवरूवा लाउन ु परेन।’ ”

14 तब यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूले परम भकुा बचनहरू सनु्यौ,
यसथर् ितमीहरूले परम भकुो सम्मान गन ुर् पछर् अिन साँचो भागमा उहाँको सवेा गन ुर्
पछर्। ती अपिव दवेताहरूलाई फ्याँिक दऊे, जनु ितमीहरूका िपता-पखुार्हरूले
िम मा र य ू े टस नदीको पा रप पजू्ने गथ। अब ितनीहरूले परम भलुाई मा
आराधना गन ुर् पछर्।
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15“तर हुन सक्छ, ितमीहरू परम भकुो सवेा गनर् चाहदँनैौ। कसलाई सवेा गछ
त्यो ितमीहरूले िनणर्य लन ु पछर्। के ितमीहरू, ितमीहरूका अगवुाहरूले य ू े टस
नदीको पा रप बस्दा पजूकेा झटूा दवेताहरूको सवेा गछ ? अथवा, यो भिूममा
ब े एमोरी मािनसहरूका दवेताको सवेा गछ ? ितमीहरू आफैं ले चनु्न ु पछर्। तर म
अिन मरेो घरनाले भने परम भकैु सवेा गन छौं।”

16 तब मािनसहरूले उ र िदए, “हामीहरू परम भकुो अनशुरण गनर् किहल्यै
पिन छाडने छैनौं। हामी अन्य दवेताहरूको सवेा किहले पिन गन छैनौं। 17 हामी
जान्दछौं िक परम भु नै परमे र हुनहुुन्थ्यो, जसले हा ा मािनसहरूलाई िम बाट
बािहर िनकाल्न ु भयो। त्यस दशेमा हामी दास िथयौं। तर परम भलुे हा ा िन म्त
त्यहाँ महान ् काम गन ुर् भयो। उहाँले हामीलाई त्यो दशेबाट बािहर ल्याउन ु भयो,
अिन अन्य भिूमहरूबाट या ा गदार् हामीलाई सरुक्षा दान गन ुर् भयो। 18 परम भलुे
हामीलाई यी भिूमहरूमा ब े मािनसहरूलाई परास्त गनर्मा सहयोग दान गन ुर् भयो।
परम भलुे हामीलाई जो एमोरी मािनसहरू यो दशेमा बस्थे त्यहाँ अिहले हामी
छौ, यो परास्त गनर्मा हामीलाई सहायता गन ुर्भयो। यसथर् हामी परम भकुो सवेा
ग ररहनछेौं। िकनभने उहाँ नै हा ो परमे र हुनहुुन्छ।”

19तब यहोशलूे भन,े “त्यो सत्य हो। परम भकुो सवेा गदजान ितमीहरू स ै नौ।
परम भु परमे र पिव हुनहुुन्छ। अिन आफ्ना मािनसहरूले अन्य दवेताहरूको
पजूा गरेको परमे रले घणृा गन ुर्हुन्छ। यिद ितमीहरू त्यसरी उहाँको िवरू भयौ
भने परमे रले ितमीहरूलाई क्षमा गन ुर् हुने छैन। 20 तर ितमीहरूले परम भलुाई
त्यागनछेौ अिन अन्य दवेताहरूको सवेा गन छौ। परम भलुे ितमीहरू मािथ भयानक
घटनाहरू घटाउन ु हुनछे। परम भलुे ितमीहरूलाई न गन ुर् हुनछे। परम भु परमे र
ितमीहरू ित भलो हुनहुुन्छ। तर यिद ितमीहरू उहाँको िवरू भयौ भने उहाँले
ितमीहरूलाई न गन ुर् हुनछे।”

21 तब मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “अह!ँ हामी परम भकुो सवेा गनछौं।”
22 तब यहोशलूे भन,े “ितमीहरू आफैं लाई अिन ितमीहरूिसत भएका

मािनसहरूलाई हरे। के, ितमीहरू सब जान्दछौ अिन सहमत हुन्छौ? के ितमीहरूलाई
परमे रको सवेा गनर्का िन म्त चिुनएको छौ? ितमीहरू सबै यसका साक्षी छौ?”

मािनसहरूले उ र िदए, “हो, यो सत्य हो! हामी सबलैे दे सक्छौं िक हामीहरू
परम भकुो सवेा गनर्का िन म्त चिुनएका छौं।”
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23 तब यहोशलूे भन,े “त्यसो हो भनी ितमीहरूिसत भएका झटूा दवेताहरूलाई
फ्याँिक दऊे र परम भु इ ाएलका परमशेवरलाई ितमीहरूको सम्पणूर् हृदयले मे
गर।”

24 तब मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “परम भु हा ा परमशेवरको सवेा गनछौं।
हामी उहाँको आज्ञा पालन गनछौं।”

25 यसथर् त्यसिदन यहोशलूे मािनसहरूका िन म्त एक करार गरे। यहोशलूे त्यो
करार शकेम नाउकँो शहरमा गरे। त्यहाँ ितनीहरूले अनसुरण गन ुर् पन िनयम बन्यो।
26 यहोशलूे यी कुराहरू परमशेवरको वस्थाको पसु्तकमा लखे।े तब यहोशलूे
एउटा िवशाल ढुङ्गा भे ाए। यो ढुङ्गा त्यो करारको माण िथयो। उनले त्यो
ढुङ्गालाई परम भकुो पिव पालको नजीकै भएको फलाँटको रूख मिुन राख।े

27 त्यसपिछ यहोशलूे सबै मािनसहरूलाई भन,े “यो ढुङ्गाले ितमीहरूलाई
आज मलैे भनकेा कुराहरूको सम्झना गराउनमा सहायता गनछ। जब परम भु आज
हामीिसत बात ग ररहन ु भएको बलेा यो ढुङ्गा यहाँ िथयो। यसथर् यो ढुङ्गाले आज
के भयो त्यही कुरा ितमीहरूलाई सम्झना गनर् सहायता गनछ। यो ढुङ्गा ितमीहरूको
िवरू एउटा साक्षी बन्नछे। यसले ितमीहरूलाई परम भु ितमीहरूका परमशेवरको
िवरू मा जान दे ख रोक्नछे।”

28 तब यहोशलूे मािनसहरूलाई घर जान ु भन।े यसथर् हरेका मािनस आफ्ना
भिूममा फक।

यहोशकूो मतृ्य ु
29 त्यसपिछ ननूका छोरा यहोशकूो मतृ्य ु भयो। यहोश ू110 वषर् उमरेका िथए।

30 यहोशलूाई ितम्नथसरेहमा उसको आफ्नै भिूममा गाड।े यो गाश डाँडाको उ रमा
भएको ए मैको पहाडी दशेमा िथयो।

31 इ ाएलका मािनसहरूले यहोश ू जीिवत रहकेो समयमा परम भकुो सवेा
गरेका िथए। अिन यहोशकूो मतृ्य ु भएपिछ पिन मािनसहरूले परम भकुो सवेा
जा रराख।े मािनसहरूले परम भकुो सवेा गद गए। जब ितनीहरूका अगवुाहरू
जीिवत िथए। यी अगवुाहरू नै िथए, जसले ती कुराहरू दखेकेा िथए जो परम भलुे
इ ाएलका िन म्त गन ुर् भएको िथयो।

यसूफु घर आउँछन ्
32 जब इ ाएलका मािनसहरूले िम दशे छाड,े ितनीहरूले यसूफुको शरीरका

हाडहरू साथमा बोकेर िहडं।े यसरी मािनसहरूले यसूफुका हाडहरूलाई शकेममा
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गािडिदए। ितनीहरूले ती हाडहरू त्यो भिूममा गाडे जो याकूबले शकेम नाउँ गरेका
मािनसका िपता हमोरका छोराहरूकोबाट िकनकेा िथए। याकूबले त्यो भिूम श ु
चाँदीका एकसय िसक्कामा िकनकेा िथए। यो भिूम यसूफुका सन्तानको िथयो।
33 हारूनका छोरा एलाजारको पिन मतृ्य ु भयो अिन ए मैको पहाडी दशे िगबामा
गाड।े िगबा एलाजारका छोरा पीनहासलाई िदइएको िथयो।
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