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यहोशकूो पसु्तक
1 परम भकुा दास मोशाको मतृ्यपुिछ परम भु मोशाका मखु्य सहायक ननूका

छोरा यहोशसूगँ यसरी बोल्नभुयो, 2 “मरेो दास मोशाको मत्य ु भएको छ ।
यसकारण, उठ,् त ँ र यी मािनसहरू यदर्न नदी तरेर मलैे ितनीहरू अथार्त ्इ ाएलका
मानिसहरूलाई िदएको भिूममा जाओ । तरेो ख ु ाको पतैालाले टेकेका सबै ठाउँ
म तलँाई िदने छु । 3 मलैे मोशालाई ितज्ञा गरेझै ँ यो मलैे तलँाई िदएको छु ।
4 त्यो मरुभिूम र लबेनानदे ख महानदी य ू े टससम्म, िह ीहरूका सबै भिूम र घाम
अस्ताउने भमूध्य सागरसम्म हुने छ । 5 तरेो सारा जीवनभ र तरेो साम ु कोही पिन
खडा हुन सक् ने छैन । जसरी म मोशासगँ िथएँ, त्यसरी नै तसँगँ हुने छु । म तलँाई
त्याग् ने छैन ँ वा छोड्ने छैन ँ । 6 ब लयो र साहसी हो । तैलँ े यी मािनसहरूलाई
मलैे ितनीहरूलाई िदन्छु भनी ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूलाई ितज्ञा गरेको भिूम
अिधकार गराउने छस ।् 7ब लयो हो र खबुै साहसी हो । मरेा दास मोशाले पालन गनर्
तलँाई आज्ञा गरेका सबै वस्था सावधानीसाथ पालन गर ्। यसबाट दािहनिेतर वा
दे िेतर नलाग,् तािक त ँ जहाँ गए तापिन सफल हुन सक् ने छस ्। 8 तैलँ े वस्थाको
यो पसु्तकबारे सदवै चचार् गन छस ्। तैलँ े यसलाई िदनरात मनन गन छस,् तािक तैलँ े
लखेकेा सबै कुरा पालन गनर् सक् ने छस ्। अिन तरेो फ लफाप हुने छ र त ँ सफल
हुने छस ्। 9 के मलैे तलँाई आज्ञा गरेको होइन ँ र? ब लयो र साहसी हो । नडरा ।
िनराश नहो । त ँजहाँ गए पिन परम भु परमशे् वर तसँगँ हुनहुुन्छ । 10अिन यहोशलूे
मािनसहरूका अगवुाहरूलाई आज्ञा गरे, 11 “छाउनीभ र जाओ र मािनसहरूलाई
आज्ञा गर, 'ितमीहरूका िन म्त खानकुेराहरू तयार पार । ितमीहरू ितन िदनमा यदर्न
नदी तरेर पा र जाने छौ र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको
भिूम अिधकार गन छौ' ।” 12 यहोशलूे रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेा आधा
कुलहरूलाई भन,े 13 “परम भकुा दास मोशाले ितमीहरूलाई भनकेा वचनहरू
सम्झ । ितनले भनकेा िथए, 'परम भलुे ितमीहरूलाई िव ाम िदइरहनभुएको छ र
उहाँले ितमीहरूलाई यो भिूम िददँ ै हुनहुुन्छ ।' 14 ितमीहरूका पत् नीहरू, ितमीहरूका
स-साना बालबच् चाहरू र ितमीहरूका गाईवस् तहुरू मोशाले िदएका यदर्न वा रको
भिूममा नै रहने छन ्। 15 तर परम भलुे ितनीहरूलाई पिन ितमीहरूलाई झै ँ िव ाम
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निदनभुएसम्म ितमीहरूका यो ाहरू ितमीहरूका भाइहरूसगँ पा र जाने छन ् र
ितनीहरूलाई सहायता गन छन ्। 16 त्यसपिछ ितनीहरूले पिन परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितनीहरूलाई िदनहुुने भिूम अिधकार गन छन ् । त्यसपिछ ितमीहरू
परम भकुा दास मोशाले यदर्न वा र घाम झलु्कनिेतर िदएका ितमीहरूका आफ्नै
भिूममा फकर् ने छौ र यसलाई अिधकार गन छौ ।” 17 ितनीहरूले यहोशलूाई
जवाफ िदए, “तपाईंले हामीलाई आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा हामी गन छौ,ँ र तपाईंले
हामीलाई जहाँ पठाउनहुुन्छ हामी उतै जाने छौँ । हामीले मोशाको आज्ञा पालन गरेझै ँ
हामी तपाईंको आज्ञा पिन पालन गन छौँ । परम भु तपाईंका परमशे् वर मोशासगँ
रहनभुएझै ँ तपाईंसगँ रहनभुएको होस ् । 18 तपाईंका आज्ञाहरू िवरु िव ोह गन
र तपाईंका वचनहरूको अवज्ञा गन जोसकैुलाई मान ुर्पछर् । मा ब लयो र साहसी
हुनहुोस ्।”

2
1 ननूका छोरा यहोशलूे िश ीमबाट दईु जना मािनसलाई जाससुको रूपमा

पठाए । ितनले भन,े “जाओ, त्यो भिूमलाई हरे, िवशषे गरी यरीहोलाई हरे ।”
ितनीहरू गए र राहब नाउँ गरेकी वशे्याकहाँ आए र ितनीहरू त्यहीँ बास बसे
। 2 यरीहोका राजालाई यसो भिनयो, “हने ुर्होस,् यस भिूमको भदे प ा लगाउन
इ ाएलका मािनसहरू यहाँ आएका छन ् ।” 3 यरीहोका राजाले राहबकहाँ खबर
पठाए र भन,े “ितमीकहाँ आउने ती मािनसहरूलाई बािहर लऊे, जो ित ो घरमा
वशे गरेका िथए, िकनभने ितनीहरू सारा भिूमको जाससु गनर् आएका छन ् ।”

4 तर ती मिहलाले ती दईु जना मािनसलाई लगरे लकुाएकी िथइन ्। ितनले भिनन,्
“हो, मािनसहरू मकहाँ आएका िथए, तर ितनीहरू कहाँबाट आएका िथए, मलाई
थाहा भएन । 5 ितनीहरू सहरको वशे ार बन्द गन समय हुदँा साँझपख गए ।
ितनीहरू कता गए मलाई थाहा भएन । तपाईंहरू िछटो-िछटो जानभुयो भने सम्भवतः
तपाईंहरूले ितनीहरूलाई भे ाउन ु हुनछे ।” 6 तर ितनले ितनीहरूलाई कौसीमा
लगकेी िथइन ् र ितनले कौसीमािथ थपुारेकी सनको डाँठहरूमिुन लकुाएकी िथइन ्
। 7 त्यसलैे ती मािनसहरू यदर्नको जाँघरहरूितर जाने बाटो हुदँै ितनीहरूको िपछा
गरे । ती िपछा गनहरू जाने िबि कै वशे ार बन्द ग रयो । 8 ती मािनसहरू राित
सतु् नअुिग नै ितनी कौसीमािथ ितनीहरूकहाँ आइन ्। 9 ितनले भिनन,् “मलाई थाहा
छ, परम भलुे यो भिूम तपाईंहरूलाई िदनभुएको छ र तपाईंहरूको डर हामीमािथ
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आइपरेको छ । यो भिूममा बस् ने सबै मािनस तपाईंहरूको साम ु िशिथल हुने छन ्।
10तपाईंहरू िम बाट आउनहुुदँा परम भलुे लाल समु को पानी कसरी सकुाउनभुयो
भनी हामीले सनुकेा छौँ । तपाईंहरूले यदर्न पा रका दईु जना एमोरी राजाहरू सीहोन
र ओगलाई के गन ुर्भयो भनरे पिन हामीले सनुकेा छौँ । 11 हामीले यो सनु् ने िबि कै
हा ा हृदय िशिथल भए, कससैगँ पिन साहस रहने, िकनभने परम भु तपाईंहरूका
परमशे् वर नै मािथ स्वगर्मा र तल पथृ्वीमा परमशे् वर हुनहुुन्छ । 12 िबन्ती छ,
मलैे जसरी तपाईंहरूलाई दया गरेको छु त्यसरी नै तपाईंहरूले पिन मरेो िपताको
घरानालाई दयापवूर्क वहार गन ुर्हुने छ भनी परम भकुो नाउमँा शपथ खानहुोस ्
। मलाई एउटा िचन्ह िदनहुोस,् 13 िक तपाईंहरूले मरेा बबुा, आमा, दाजभुाइहरू,
िददी-बिहनीहरू र ितनीहरूका सबै प रवारको जीवन बचाउनहुुने छ र तपाईंहरूले
हामीलाई मतृ्यबुाट जोगाउनहुुने छ । 14 ती मािनसहरूले ितनलाई भन,े “मतृ्यसुम्म
नै ितमीहरूको जीवनको स ामा हा ो जीवन ! यिद ितमीले हा ो कामबारे
बताएनौ भन,े जब परम भलुे यो भिूम हामीलाई िदनहुुने छ हामी ितमीसगँ दयाल ु
र िवश् वासयोग्य हुने छौँ ।” 15 त्यसलैे ितनले डोरीको सहायताले ितनीहरूलाई
झ्यालबाट तल झारे । ितनी बसोवास गन घर सहरको पखार्लिभ नै बनाइएको
िथयो । 16 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “पहाडितर जानहुोस ्र लकु् नहुोस,् न िपछा
गनहरूले तपाईंहरूलाई भे ाउने छन ्। िपछा गनहरू नफकसम्म ितन िदनसम्म त्यहीँ
लकु् नहुोस ् । अिन आफ्नो बाटो लाग् नहुोस ् ।” 17 ती मािनसहरूले ितनलाई भन,े
“यिद ितमीले यो कुरा गरेनौ भने हामीले ितमीलाई गरेका ितज्ञाहरू लाग ु हुने छैनन ्
। 18 हामी यो भिूममा आउँदा ितमीले हामी जनु झ्यालबाट झरेका िथयौँ त्यहीँ नै यो
रातो डोरी बाँध् नपुछर् र ितमीले ित ा बबुा, आमा, ित ा दाजभुाइहरू र ित ा बबुाका
सबै घरानालाई घरिभ ल्याउनपुछर् । 19 ित ो घरबािहर बाटोितर जानहेरूको रगत
ितनीहरूको िशरमािथ पन छ र हामी दोषरिहत हुने छौँ । तर घरमा ितमीसगँै रहने
कुनै मािथ हात लगाइयो भन,े त्यसको रगत हा ो िशरमा पन छ । 20 तर यिद
ितमीले हा ा कामहरूबारे बतायौ भन,े ितमीले हामीलाई खान लगाएको शपथबाट
हामी मकु् त हुने छौँ । 21 राहबले जवाफ िदए, “तपाईंहरूले भन् नभुएबमोिजम नै
होस ्।” ितनले ितनीहरूलाई पठाए र ितनीहरू गए । अिन ितनले झ्यालमा त्यो रातो
डोरी बाँिधन ् । 22 ितनीहरू गए र पहाडितर गए अिन ितनीहरूको िपछा गनहरू
नफकसम्म ितनीहरू ितन िदनसम्म त्यहीँ नै बसे । िपछा गनहरूले बाटोमा सबिैतर
खोजे र केही पिन भे ाएनन ्। 23 ती दईु जना मािनस फक र ननूका छोरा यहोशकूहाँ



2:24 iv यहोश ू3:13

आए र ितनीहरूले ितनीहरूमािथ आइपरेका सबै कुरा ितनलाई बताए । 24 ितनीहरूले
यहोशलूाई भन,े “साँच् च,ै यो भिूम परम भलुे हामीलाई िदनभुएको छ । त्यो भिूमका
सबै बािसन्दा हा ो कारणले िशिथल भइरहकेा छन ्।”

3
1 यहोश ू िबहान सबरैे उठे र ितनीहरू िश ीमबाट िहडँे । ितनीहरू यदर्नमा आए

अिन, ितनी र इ ाएलका सबै मािनसले पा र जानअिग त्यहीँ नै छाउनी हाले । 2 ितन
िदनपिछ अिधकृतहरू छाउनीको िबच-िबचितर गए; 3 ितनीहरूले मािनसहरूलाई
आज्ञा गरे, “जब ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको करारको सन्दकु
र लवेी कुलका पजुारीहरूले यसलाई बोिकरहकेा दखे्छौ, ितमीहरूले यो ठाउँलाई
छोड्नपुछर् र यसको पिछ-पिछ जानपुछर् । 4 ितमीहरू र यसको िबचमा एक हजार
िमटर फरक हुनपुछर् । यसको निजक नआओ, तािक कुन बाटो जानपुन हो, सो
ितमीहरूले दखे् न सक् ने छौ, िकनभने ितमीहरू यो बाटोमा यसअिग िहडँकेा छैनौ
।” 5 यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े “भो लको िन म्त आ-आफूलाई श ु पार,
िकनभने परम भलुे ितमीहरूमाझ अचम्मका कामहरू गन ुर्हुने छ ।” 6 योहोशलूे
पजुारीहरूलाई भन,े “करारको सन्दकु लओे र मािनसहरूको अिगअिग जाओ
।” त्यसलैे ितनीहरूले करारको सन्दकु उठाए र मािनसहरूको अिगअिग गए
। 7 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “आज म तलँाई इ ाएलका मािनसहरूको
नजरमा महान ् क् त बनाउने छु । म जसरी मोशासगँ िथएँ, त्यसै गरी म तसँगँ पिन
छु भनी ितनीहरूले जान् ने छन ् । 8 तैलँ े करारको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरूलाई
आज्ञा िदने छस,् 'जब ितमीहरू यदर्नको पानीको छेउमा पगु्छौ, ितमीहरू यदर्न
नदीमा नै उिभरहनपुछर्' ।” 9 अिन यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “यहाँ
आओ, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको वचन सनु । 10 परमशे् वर ितमीहरूमाझ
हुनहुुन्छ र कनानीहरू, िह ीहरू, िहव्वीहरू, प रज् जीहरू, िगगार्शीहरू, एमोरीहरू
र यबसूीहरूलाई ितमीहरूको अिगबाट धपाउन ु हुनछे भनी ितमीहरूले थाहा पाउने
छौ । 11 हरे, सारा पथृ्वीका परम भकुो करारको सन्दकु यदर्न नदीमा ितमीहरूको
अिगअिग जाने छ । 12 अब इ ाएलका हरेक कुलबाट एक-एक जना गरी बा
जना मािनस छान । 13 जब सारा पथृ्वीका भहुरूका परम भकुो करारको सन्दकु
बोक् ने पजुारीहरूको खु ाले यदर्न नदीको पानी छुन्छ यदर्नको पानी रोिकने छ र
मािथबाट तल बग्दै गरेको पानी पिन बग् न छोड्ने छ र त्यो एक थु ो भएर रहने
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छ । 14 त्यसलैे जब मािनसहरू यदर्न पा र जानलाई िहडँ,े पजुारीहरूले करारको
सन्दकुलाई बोकेर मािनसहरूको अिगअिग गए । 15 ती करारको सन्दकु बोक् नहेरू
यदर्न नदीमा आउने र ितनीहरूका खु ाले पानी छुने िबि कै (कटनीको समयभ र
नै यदर्न नदीको पानी यसको िकनारासम्म पगु्छ) 16 मािथबाट तलितर बग्दै गरेको
पानी एक थु ो भई रोिकयो । 17 पानी िनकै मािथदे ख नै बग् न छो ो । पानी
सातार्न निजकैको आदम नाम गरेको सहरबाट नगेवेको समु अथार्त ्मतृ सागरसम्म
नै बग् न छो ो । मािनसहरू यरीहो निजकै पा र तरे । इ ाएलका मािनसहरूले
सकु्खा भिूममा पार नगरेसम्म परम भकुो करारको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरू यदर्न
नदीको िबचमा सकु्खा जिमनमा उिभए ।

4
1जब सबै मािनस यदर्न तरे, परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, 2 “मािनसहरूबाट

एक जना अथार्त ् हरेक कुलबाट एक-एक जना गरी बा जना मािनस छान ् ।
3 ितनीहरूलाई यस्तो आज्ञा द,े “यदर्न नदीको िबचबाट बा वटा ढुङ्गा लओे जहाँ
पजुारीहरू सकु्खा जिमनमा उिभरहकेा हुन्छन,् ितनीहरूलाई ितमीहरूसगँै लओे र
ितनीहरूलाई आज रात िबताउने ठाउँमा राख' ।” 4 त्यसपिछ यहोशलूे बा जना
मािनसलाई बोलाए जसलाई ितनले इ ाएलका कुलहरूबाट अथार्त ्हरेक कुलबाट
एक-एक जना चनुकेा िथए । 5 यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूका परम भु
परमशे् वरको सन्दकुअिग यदर्नको िबचमा जाओ । ितमीहरू हरेकले इ ाएलका
मािनसहरूका कुलहरूको सङ्ख्याअनसुार आ-आफ्नो काँधमा एउटा-एउटा ढुङ्गा
लन ु । 6 आउने िदनहरूमा ितमीहरूका सन्तानहरूल,े 'यी ढुङ्गाहरूको अथर् के

हो?' भनी सोध्दा ितमीहरूका िन म्त यो एउटा िचन्ह हुने छ । 7 अिन ितमीहरूले
ितनीहरूलाई यसो भन् ने छौ, 'परम भु परमशे् वरको सन्दकु साम ु यदर्न नदीको पानी
रोिकएको िथयो । त्यसलैे यी ढुङ्गाहरू इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त स्मारक हुने
छन'् ।” 8 इ ाएलका मािनसहरूले यहोशलूे आज्ञा गरेमतुािबक गरे र ितनीहरूले
परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुएअनसुार यदर्नको िबचबाट बा वटा ढुङ्गा टपे ।
ितनीहरूले ढुङ्गाहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूका सङ्ख्याअनसुार खडा गरे ।
ितनीहरूले ढुङ्गाहरूलाई छाउनी हालकेो ठाउँमा लगे र ितनीहरूलाई त्यहीँ खडा
गरे । 9 यहोशलूे करारको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरूको खु ाले टेकेका ठाउँ अथार्त ्
यदर्नको िबचबाट ल्याएका बा वटा ढुङ्गा खडा गरे । त्यो स्मारक आज पिन त्यहीँ
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छ । 10 मोशाले यहोशलूाई आदशे िदएबमोिजम परम भलुे मािनसहरूलाई बताउन ू
भनी आज्ञा गन ुर्भएका सबै कुरा परुा नभएसम्म सन्दकु बोक् ने पजुारीहरू यदर्नको
िबचमा नै खडा भए । मािनसहरू िछटो-िछटो गरी तरे । 11 जब सबै मािनस तरी
सके परम भकुो सन्दकु र पजुारीहरू मािनसहरूको अिगअिग तरे । 12 रूबनेको
कुल, गादको कुल र मनश्शकेो आधा कुल मोशाले ितनीहरूलाई आज्ञा गरेअनसुार
एउटा फौजको रूपमा इ ाएलका मािनसहरूका अिगअिग गए । 13 झण्डै चा लस
हजार सशस् मािनस परम भकुो साम ु यरीहोको मदैानमा य ु को िन म्त गए ।
14 त्यस िदन परम भलुे यहोशलूाई सबै इ ाएलको द ृ ष् टमा महान ्बनाउनभुयो ।
ितनीहरूले मोशालाई आदर गरेझै ँ ितनको सारा जीवनभ र ितनलाई पिन आदर गरे
। 15 परम भु यहोशसूगँ बोल्नभुयो, 16 “गवाहीको सन्दकु बोक् ने पजुारीहरूलाई
यदर्नबाट बािहर आउनलाई आज्ञा दे ।” 17 त्यसलै,े यहोशलूे पजुारीहरूलाई आज्ञा
िदए, “यदर्नबाट बािहर आओ ।” 18 जब परम भकुो करारको सन्दकु बोक् ने
पजुारीहरू यदर्नको िबचबाट आए र ितनीहरूका खु ाका पतैाला सकु्खा जिमनबाट
उठाइए, यदर्नको पानी आफ्नो स्थानमा फक्य र त्यो चार िदन पिहलकेो जस्तै
यसको िकनारासम्म बग् न लाग्यो । 19 मािनसहरू पिहलो मिहनाको दसौँ िदनमा
यदर्नबाट बािहर आए । ितनीहरू यदर्नको पवूर्ितर िगलगालमा बसे । 20 ितनीहरूले
यदर्नबाट बािहर ल्याएका ती बा वटा ढुङ्गालाई यहोशलूे िगलगालमा खडा गरे
। 21 ितनले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “जब ितमीहरूका सन्तानहरूले 'यी
ढुङ्गाहरू के हुन?्' भनी सोध्छन,् 'इ ाएलले यहीँबाट यदर्न नदीमा सकु्खा
जिमनमा तरेको िथयो' भनी 22 ितमीहरूका सन्तानहरूलाई बताउन ू ।' 23 जसरी
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले लाल समु लाई सकु्खा बनाउनभुएको िथयो
त्यसरी नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू पार नगरेसम्म यदर्नको पानी
ितमीहरूको िन म्त सकुाउनभुयो । 24 यसरी परम भकुो बाहुली श क् तशाली छ
भनी पथृ्वीका सबै मािनसले जाननू ्र ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
सदासवर्दा आदर गर ।”

5
1 यदर्नको प श् चमितरका एमोरी राजाहरू र भमूध्य सागरको तटितर कनानी

राजाहरू इ ाएलका मािनसहरूले यदर्न नतरेसम्म यदर्नको पानी सकुाउनभुएको
िथयो भन् ने सनु् ने िबि कै ितनीहरूको हृदय िशिथल भयो र इ ाएलका मािनसहरूको
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कारण ितनीहरूमा कुनै आटँ आएन । 2 त्यस बलेा परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो,
“ढुङ्गाका कदर्हरू बना र इ ाएलका सबै परुुषको फे र एक पटक खतना गर ्
।” 3 त्यसपिछ यहोश ू आफैले ढुङ्गाका कदर्हरू बनाए र ितनले इ ाएलका सबै
परुुषको िगिबयथ-हाअरालोथमा खतना गरे । 4 यहोशलूे ितनीहरूलाई खतना गन
कारण िथयोः य ु गन परुुषहरूलगायत िम बाट आएका सबै परुुष िम बाट आएपिछ
मरुभिूमको या ामा मरेका िथए । 5 तथािप िम बाट आएका सबै परुुषको खतना
भएको िथयो, र िम बाट आउँदा मरुभिूममा जन्मकेा कुनै पिन परुुषको खतना
भएको िथएन । 6 िम बाट िनस्केर आएका सबै परुुष अथार्त ् य ु गन सबै परुुष
नमरेसम्म इ ाएलका मािनसहरू मरुभिूममा िहिँडरह,े िकनिक ितनीहरूले परम भकुो
आवाज पालन गरेनन ् । परम भलुे ितनीहरूका िपता-पखुार्लाई हामीलाई िदन्छु
भनी ितज्ञा गन ुर्भएको भिूम अथार्त ् दधू र मह बग् ने भिूम उहाँले ितनीहरूलाई
दखे् न िदनहुुन्थ्यो भनी शपथ खानभुएको िथयो । 7 यहोशलूे खतना गरेका
मािनसहरू परम भलुे ितनीहरूका स ामा उठाउनभुएका ितनीहरूका छोराछोरीहरू
िथए, िकनभने ितनीहरूको त्यस िकिसमले खतना भएको िथएन । 8 जब ितनीहरू
सबकैो खतना भयो, ितनीहरू िनको नभएसम्म ितनीहरू त्यहीँ नै रहे । 9 त्यसपिछ
परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “आजको िदन मलैे िम को अपमान ितमीहरूबाट
हटाएको छु ।” त्यसलै,े त्यस ठाउँको नाउँ वतर्मानसम्म पिन िगलगाल रा खएको
छ । 10 इ ाएलका मािनसहरूले िगलगालमा छाउनी हाले । ितनीहरूले त्यही
मिहनाको चौधौँ िदनको साँझ यरीहोको मदैानमा िनस्तार-चाड मनाए । 11 िनस्तार-
चाडपिछ त्यसै िदन ितनीहरूले त्यो भिूमको केही उब्जनीबाट अखिमरी रोटी र
भटेुको अन् न खाए । 12 ितनीहरूले त्यस भिूमको उब्जनीबाट खाएपिछ त्यही िदन
मन् न रोिकयो । इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त कुनै मन् न िथएन, तर ितनीहरूले
त्यस वषर् कनानको भिूमको उब्जनीबाट खाए । 13 यहोश ू यरीहोको निजक हुदँा
ितनले मािथ हरेे र हरे, एउटा मािनस ितनको साम ु उिभरहकेा िथए । ितनको हातमा
नाङ्गो तरवार िथयो । यहोश ू ितनीकहाँ गएर सोध,े “तपाईं हा ो वा हा ा श कुो
पक्षमा हुनहुुन्छ?” 14 ितनले भन,े “कुनै पक्षको होइन । िकनभने म परम भकुो
फौजको सनेापित हु ँ । अिहले म आएको छु ।” अिन यहोशलूे जिमनमा घोप्टो परेर
आराधना गरे र ितनलाई भन,े “मरेा मा लकले उहाँको दासलाई के भन् नहुुन्छ?”
15 परम भकुो फौजका सनेापितले यहोशलूाई भन,े “तरेो ख ु ाको जु ा फुकाल,्
िकनभने त ँ उिभरहकेो ठाउँ पिव छ ।” यहोशलूे त्यसै गरे ।
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6
1 इ ाएलका फौजका कारण यरीहोितरका सबै वशे ारहरू बन्द िथए । कोही

पिन बािहर आउँदनैथ्यो र िभ पस्दनैथ्यो । 2 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “हरे,्
मलैे यरीहोलाई यसको राजा र यसका ता लम ाप् त िसपाहीहरूसिहत तरेो हातमा
समु् पकेो छु । 3 ितमीहरूले सहरको फेरो मान ुर्पछर्, लडाइँमा जाने सबै मािनसले
सहरलाई एक फेरो मान ुर्पछर् । ितमीहरूलेछ िदनसम्म यसैगन ूर् । 4सात जना पजुारीले
सन्दकुको अिग सातवटा भडेाका िसङका सातवटा तरुही बोक् नपुछर् । सातौँ िदनमा
ितमीहरूले सहरलाई सात फेरो मान ूर् र पजुारीहरूले तरुही फुक् न ू । 5 त्यसपिछ
ितनीहरूले भडेाको िसङको सगँै लामो समयसम्म बजाउनपुछर् र जब ितमीहरूले त्यो
आवाज सनु्छौ सबै मािनस ठुलो स्वरमा कराउनपुछर्, र सहरको पखार्ल जगसम्म नै
ढल्ने छ । हरेक िसपाही सोझै अिग बढरे आ मण गन ुर्पछर् ।” 6 अिन ननूका छोरा
यहोशलूे पजुारीहरूलाई बोलाएर ितनीहरूलाई भन,े “करारको सन्दकु बोक, र सात
जना पजुारीले परम भकुो सन्दकु अिगअिग भडेाका सातवटा िसङका तरुहीहरू
बोकून ।्” 7 ितनले मािनसहरूलाई भन,े “जाओ र सहरको फन्को मार,अिन सशस् 
मािनसहरू परम भकुो सन्दकुअिग जाने छन ।्” 8यहोशलूे मािनसहरूलाई भनजेस्तै
सात जना पजुारीले परम भकुो साम ु भडेाका िसङहरूको सातवटा तरुही बोके ।
ितनीहरू अिग बढ्दा ितनीहरूले तरुहीहरू फुके । परम भकुो करारको सन्दकु
ितनीहरूको पिछपिछ िथयो । 9 सशस् मािनसहरू पजुारीहरूको अिगअिग िहडँे
र ितनीहरूले ितनीहरूका तरुहीहरू फुके, तर पछािडका सरुक्षाकम हरू सन्दकुको
पिछपिछ िहडँे र पजुारीहरूले ितनीहरूको तरुही िनरन्तर रूपमा फुिकरहे । 10 तर
यहोशलूे यसो भन्दै मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “नकराओ । मलैे कराउन ूनभनसेम्म
ितमीहरूको मखुबाट कुनै आवाज निनस्कोस ।् त्यसपिछ मा कराओ ।” 11 त्यसलैे
ितनले परम भकुो सन्दकुलाई त्यस िदन सहरको व रप र एक पटक जान लगाए
। अिन ितनीहरू छाउनी वशे गरे र राित छाउनीमा नै बसे । 12 यहोश ू िबहान
सबरैे उठे र पजुारीहरूले परम भकुो सन्दकु बोके । 13 परम भकुो सन्दकुअिग
भडेाको िसङको सातवटा तरुही बोक् ने सात जना पजुारी लगातार िहिँडरहे र तरुही
फुिकरहे । सशस् िसपाहीहरू ितनीहरूको अिग िहिँडरहकेा िथए । तर पिछ ल्तरका
सरुक्षाकम हरू परम भकुो सन्दकुको पिछपिछ िहडँे । त्यसपिछ तरुही लगातार
बजाइयो । 14 ितनीहरूले दो ो िदन पिन सहरलाई एक फेरो लगाए र िबहानै
छाउनीमा फक । ितनीहरूले छ िदनसम्म यसै गरे । 15 सातौँ िदनमा ितनीहरू
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िबहान सबरैे उठे र ितनीहरूले त्यस िदन पिन सहरको फेरो मारे । त्यस िदन
ितनीहरूले सहर व रप र सात फन्को मारे । 16 जब सातौँ िदनमा पजुारीहरूले
तरुही फुके यहोशलूे मािनसहरूलाई आज्ञा िदए, “कराओ! िकनभने परम भलुे
यो सहर ितमीहरूलाई िदनभुएको छ । 17 यो सहर र यसमा भएका सबै थोक
िवनाशको िन म्त परम भकुो लािग अलग ग रएको छ । राहाब र ितनको घरमा
ितनीसगँ भएकाहरू मा बाँच्ने छन,् िकनभने ितनले हामीले पठाएका मािनसहरूलाई
लकुाएकी िथइन ्। 18 तर ितमीहरूचािह ँ िवनाशको िन म्त अलग ग रएका थोकहरू
लने कुरामा सावधान होओ, तािक ितमीहरूले ितनीहरूलाई िवनाशको िन म्त िचनो

लगाओ, र ितमीहरूले ितनीहरूमध्ये कुनै पिन नलओे । यिद ितमीहरूले यसो गरेनौ
भन,े ितमीहरूले इ एलको छाउनीलाई िवनाश ग रन ु पन थोकजस्तै तलु्याउने
छौ र ितमीहरूले यसमािथ कष् ट ल्याउने छौ । 19 सबै चाँदी, सनु, र काँसाबाट
बनकेा थोकहरू अिन फलामलाई परम भकुो िन म्त अलग ग रएको छ । ती सबै
परम भकुो घरमा जानपुछर् ।” 20 जब ितनीहरूले तरुही फुके, मािनसहरू ठुलो
स्वरमा कराए अिन पखार्ल जगसम्मै ढल्यो । त्यसलैे हरेक मािनस सोझै अिग ब ो
र सहर कब्जा ग रयो । 21 ितनीहरूले सहरमा भएका परुुष र मिहला, जवान र व ृ ,
गोरु, भडेा र गधाहरूलाई तरवारले िवनाश पारे । 22 त्यसपिछ भिूमको भदे लने
दईु जना मािनसलाई भन,े “ती वशे्याको घरिभ जाओ । ती मिहला र ितनीसगँ
भएका सबलैाई ितमीहरूले शपथ खाएबमोिजम बािहर ल्याओ ।” 23 त्यसलैे त्यो
भिूमको भदे लने जवानहरू गए र राहाबलाई बािहर ल्याए । ितनीहरूले ितनका
बबुा, आमा, दाजभुाइहरू र ितनीसगँ भएका सबै नातदेारलाई ल्याए । ितनीहरूले
उनीहरूलाई इ ाएलको छाउनी भएको ठाउँमा ल्याए । 24 ितनीहरूले सहर र यसमा
भएका सबै थोकलाई जलाए । चाँदी, सनु, काँसामा भाँडाहरू र फलामलाई मा
परम भकुो घरमा रा खयो । 25 तर यहोशलूे राहाब वशे्या, उनको बबुाको घराना र
ितनीसगँ भएका सबलैाई जीिवतै राखे । उनी आजसम्म पिन इ ाएलमा नै ब स्छन,्
िकनभने उनले यहोशलूे यरीहोको जाससु गनर् पठाएका मािनसहरूलाई लकुाइन ्
। 26 त्यसपिछ यहोशलूे ितनीहरूलाई त्यस बलेा शपथ खान लगाएर यसो भन्दै
आज्ञा िदए, “यो यरीहो सहरको पनुिनर्मार्ण गन मािनस ािपत होस ्। त्यसको जठेो
छोरोको मलू्यमा जग बसा लने छ, र त्यसको कान्छो छोरोको मलू्यमा यसका
वशे ारहरू खडा ग रने छ ।” 27 परम भु यहोशसूगँ हुनहुुन्थ्यो, र ितनको कीितर्

सारा मलुकुभ र फै लयो ।
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7
1 तर इ ाएलका मािनसहरूले िवनाशको िन म्त अलग ग रएका थोकहरूको

बारेमा बइेमानीपवूर्क काम गरे । यहूदा कुलका जरेहको छोरो जब्दीको छोरो
कम को छोरो आकानले िवनाशको िन म्त अलग ग रएका केही थोकहरू लए, र
परम भकुो ोध इ ाएलिवरु द न्कयो । 2 यहोशलूे यरीहोबाट मािनसहरूलाई
ऐितर पठाए, जनु बथेलेको पवूर्ितर बथे-आवनको निजक िथयो । ितनले
ितनीहरूलाई भन,े “जाओ र त्यस भिूमको भदे लओे ।” त्यसलैे ितनीहरू ऐको
जाससु गनर्लाई गए । 3 जब ितनीहरू यहोशकूहाँ फकर आए, ितनीहरूले ितनलाई
भन,े “ऐको िन म्त सबै मािनसलाई नपठाउनहुोस ् । ऐमा गएर आ मण गनर्लाई
दईु वा ितन हजार मािनसलाई मा पठाउनहुोस ् । सबै मािनसलाई लडाइँ गनर्
कष् ट निदनहुोस,् िकनभने ितनीहरू सङ्ख्यामा थोरै छन ् । 4 त्यसलैे फौजबाट
झण्डै ितन हजार मािनस मा गए, तर ियनीहरू ऐका मािनसहरूको साम ु परािजत
भए । 5 ऐका मािनसहरूले सहरको वशे ारदे ख ढुङ्गाको थु ोसम्म लखटे्दा
छि स जना मारे, र उनीहरूले ितनीहरूलाई पहाडको ओ ालोमा झ ररहदँा मारे ।
मािनसहरूको हृदय िशिथल भयो र पानीजस्तै भयो । 6 तब यहोशलूे आफ् नो लगुा
च्याते । ितनी र इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले आ-आफ् नो िशरमा धलूो हाले र साँझसम्म
नै परम भकुो सन्दकुको साम ु भइँुमा घोप्टो परेर लम्पसार प ररहे । 7 त्यसपिछ
यहोशलूे भन,े “हाय! हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले यी मािनसहरूलाई िकन यदर्न
तारेर ल्याउनभुयो? के हामीलाई एमोरीहरूका हातमा िदएर नष् ट पानर्लाई हो?
हामीले अक िनणर्य गरेर हामी त यदर्न पारी नै बसकेो भए पिन हुनिेथयो । 8 हे
परम भ,ु इ ाएलीहरूले आफ्ना श हुरूका साम ु पीठ फकार्एपिछ म के भन् न सक्छु
र? 9कनानीहरू र यस भिूममा बस् नहेरूले यो कुरा सनु् ने छन ्। ितनीहरूले हामीलाई
घने छन ् र पथृ्वीका मािनहरूलाई हा ो नाउँ िबसर्न लगाउने छन ् । अिन तपाईंको
महान ्नाउकँो िन म्त तपाईं के गन ुर्हुन्छ? 10 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “उठ्
। त ँ िकन घोप्टो परेर लम्पसार प ररहन्छस?् 11 इ ाएलले पाप गरेको छ ।
मलैे ितनीहरूलाई आज्ञा गरेका मरेो करार ितनीहरूले तोडकेा छन ् । ितनीहरूले
अलग गरेका केही थोकहरू चोरेका छन,् र ितनीहरूले आफ्नै सरसामानहरू माझ
राखरे ितनीहरूका पाप ढाकेका छन ् । 12 प रणामस्वरूप, इ ाएलका मािनसहरू
ितनीहरूका श हुरूका साम ु खडा हुन सक्दनैन ् । ितनीहरूले आफ्ना श ु साम ु
ितनीहरूका पीठ फकार्एका छन ् िकनभने ितनीहरू स्वयम ्लाई नै िवनाशको िन म्त
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अलग ग रएका छन ्। ितमीहरूमाझ अझै रहकेो ती िवनाश पा रनपुन थोकहरू नष् ट
नपारेसम्म म ितमीहरूसगँ हुने छैन ँ । 13 उठ् । मािनसहरूलाई मरेो िन म्त श ु पार ्
र ितनीहरूलाई भन,् 'आ-आफूलाई भो लको िन म्त श ु पार । िकनभने इ ाएलका
परम भु परमशे् वर भन् नहुुन्छ, “ ितमीहरू इ ाएलकामाझ नष् ट पा रनपुन थोकहरू
अझै छन ् । नष् ट पा रनलाई अलग ग रका थोकहरूलाई ितमीहरूका माझबाट
नहटाएसम्म ितमीहरू ितमीहरूका श हुरूका साम ु खडा हुन सक्दनैौ ।” 14 िबहान
ितमीहरू कुल-कुलअनसुार हािजर हुनपुछर् । परम भलुे चनु् नहुुने कुल आ-आफ् नो
कुलअनसुार उहाँको निजक आउने छ । परम भलुे चनु् नहुुने कुल ितनीहरूको
घराना -घरानाअनसुार निजक आउनपुछर् । परम भलुे चनु् नहुुने घराना एक -एक गरी
आउनपुछर् । 15 जोसगँ िवनाशको िन म्त चिुनएका थोकहरू छन ् त्यसलाई चिुनने
छ, त्यसलाई र त्यससगँ भएका सबै थोक जलाइने छन,् िकनभने त्यसले परम भकुो
करार तोडकेो छ र त्यसले इ ाएलमा अपमानजनक काम गरेको छ' ।” 16 त्यसलै,े
यहोश ू िबहान सबरैे उठेर  इ ाएललाई कुल-कुल गरेर निजक ल्याए र यहूदाको
कुललाई चिुनयो । 17 यहोशलूे यहूदाको सन्तानलाई निजक ल्याए, र जरेहको
सन्तानलाई चिुनयो । 18 ितनले जरेहको घरानालाई एक-एक गद निजक ल्याए र
जब्दीको घरानालाई चिुनयो । ितनले जब्दीको घरानालाई एक -एक गरी ल्याए र
यहूदा कुलका जरेहका छोरा जब्दीका छोरा कम का छोरा आकानलाई चिुनयो
। 19 त्यसपिछ यहोशलूे आकानलाई भन,े “हे मरेो छोरो, इ ाएलका परम भु
परमशे् वरको साम ु सत्य कुरा बता र उहाँलाई तरेो स्वीकारो क् त दे । तैलँ े के गरेको
छस,् कृपया मलाई बता । मसगँ यो कुरा नलकुा ।” 20 आकानले जवाफ िदए,
“साँच् च,ै मलैे इ ाएलको परम भु परमशे् वरको िवरु मा पाप गरेको छु । मलैे
गरेको पाप यही होः 21 जब मलैे लटूको मालहरूमा बिेबलोनबाट ल्याइएको सनु्दर
ओढ्न,े दईु सय शकेेलको चाँदी र पचास शकेेल तौल भएको सनुको डण्डा दखेे,ँ
मलैे ितनीहरूलाई चाह गरेँ र लएँ । ितनीहरूलाई मरेो पालको िबचमा जिमनमिुन
लकुाएको छु र चाँदीचािह ँ यसको मिुन छ ।” 22 यहोशलूे समाचारवाहकहरूलाई
पठाए, जो पालमा गए र ती थोकहरू त्यहाँ िथए । ितनीहरूले हदेार् ितनीहरूलाई
ितनकै पालमा लकुाइएका भटेे र चाँदी ितनीहरूको मिुन िथयो । 23 ितनीहरूले
ती थोकहरूलाई पालको माझबाट लए अिन यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूकहाँ
ल्याए । ितनीहरूले त्यसलाई परम भकुो साम ु खन्याए । 24 त्यसपिछ यहोश ू र
सारा इ ाएलले जरेहका छोरा आकान, चाँदी, ओढ्न,े सनुको डण्डा, त्यसका
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छोराछोरीहरू, त्यसका गधाहरू, त्यसका गोरुहरू, त्यसका भडेाहरू, त्यसको पाल
र त्यससगँ भएका सबै थोकलाई लए अिन ितनीहरूले उनीहरूलाई आकोरको
बेसँीमा ल्याए । 25 यहोशलूे भन,े “तैलँ े हामीमािथ िकन कष् ट ल्याइस?् परम भलुे
तमँािथ पिन कष् ट ल्याउनहुुने छ ।” सबै इ ाएलले ढुङ्गाले हाने । त्यसपिछ बाँकी
सबलैाई पिन ढुङ्गाले हानरे मारे र ितनीहरूलाई आगोले जलाइिदए । 26 ितनीहरूले
त्यसमािथ ढुङ्गाको ठुलो थु ो लगाए, जनु आजसम्म पिन छ । परम भकुो ोध
ह ो । यसकारण, आजको िदनसम्म पिन त्यस ठाउँको नाउँ आकोरको बेसँी रहकेो
छ ।

8
1 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “नडरा; िनरुत्सािहत नहो । य ु गन सबै

मािनसलाई तसँगँै लजैा । ऐमा जा । हरे,् मलैे ऐका राजा, त्यसका मािनसहरू,
त्यसको सहर र त्यसको भिूमलाई तरेो हातमा िदएको छु । 2 तैलँ े ऐ र त्यसको
राजालाई यरीहो र त्यसका राजालाई गरेझै ँ गन छस,् त्यसबाहके, तैलँ े आफ् नो
िन म्त लटूका मालहरू र गाईवस्तहुरू लने छस ्। सहरको पछािडबाट ढुकेर बस् न ू
। 3 त्यसलैे यहोश ूउठे र ितनीसगँ भएका य ु गन सबै मािनसलाई लए । त्यसपिछ
यहोशलूे ब लयो र सहासी ितस हजार मािनस चनुी ितनीहरूलाई राित नै पठाए ।
4 ितनले ितनीहरूलाई आज्ञा गरे, “हरे, ितमीहरू यसको पछािड सहरको िवरु
ढुकेर बस् ने छौ । सहरभन्दा धरैे टाढा नजाओ, तर ितमीहरू सबै तयार होओ ।
5 म र मसगँ भएका सबै मािनस सहरको निजक जाने छौ,ँ र जब उनीहरू हामीलाई
आ मण गनर् आउँछन ्हामी पिहलझेै ँ उनीहरूबाट भाग् ने छौँ । 6 हामीले उनीहरूलाई
सहरबािहर न खचँसेम्म उनीहरू हा ो पिछपिछ आउने छन ्। उनीहरूले भन् ने छन,्
'ितनीहरू पिहलझेै ँ हामीबाट भािगरहकेा छन ्।' त्यसलैे हामी उनीहरूबाट भाग् ने छौँ
। 7 त्यसपिछ ितमीहरू आ-आफ्नो लकु् ने ठाउँबाट िनस्केर आउने छौ, र ितमीहरूले
सहरलाई कब्जा गन छौ । परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले यसलाई ितमीहरूको
हातमा िदनहुुने छ । 8 जब ितमीहरूले सहर कब्जा गछ , ितमीहरूले यसलाई
आगोले जलाइिदन ू । परम भकुो वचनमा िदइएको आज्ञा पालन गरेर ितमीहरूले
यो गन छौ । हरे, मलैे ितमीहरूलाई आज्ञा गरेको छु । 9 यहोशलूे ितनीहरूलाई
पठाए, र ितनीहरू लकु् ने ठाउँितर गएर ितनीहरू ऐको प श् चमप बथेले र ऐको
िबचमा लकेु । 10 यहोश ू िबहान सबरैे उठे र ितनका िसपाहीहरूलाई तयार पारे ।
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योहोश ूर इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले ऐका मािनसहरूलाई आ मण गरे । 11 ितनीसगँ
भएका लड्ने मािनसहरू गए र सहरको निजक पगुे । ितनीहरू सहरको निजक
आइपगुे र ऐको उ रितर छाउनी हाले । ऐ र ितनीहरू िबचमा एउटा बेसँी िथयो
। 12 ितनले झण्डै पाँच हजार जना मािनस लए र सहरको प श् चमप बथेले र
ऐको िबचमा लकु् न पठाए । 13 ितनीहरूले मखु्य फौजलाई सहरको उ रितर र
पछािडितरको सरुक्षाकम हरूलाई प श् चमप गरी सबै िसपाहीलाई तनैाथ गरे ।
त्यस रात यहोशलूे बेसँीमा नै रात िबताए । 14 जब ऐका राजाले यो दखे,े ितनी र
ितनका फौज िबहान सबरैे उठे र मािथबाट यदर्न नदीलाई दखे् ने ठाउँमा इ ाएललाई
आ मण गनर् िनस्के । लकेुका मािनसहरूले सहरलाई पछािडबाट आ मण गनर्
प खर्रहकेा छन ्भन् ने ितनलाई थाहा िथएन । 15 यहोश ू र सबै इ ाएलले ितनीहरू
साम ु आफैलाई परािजत हुन िदए र ितनीहरू मरुभिूमितर भागे । 16 सहरमा भएका
सबै मािनसलाई ितनीहरूको िपछा गनर्लाई आ ान ग रयो र ितनीहरू यहोशकूो
पिछपिछ गए अिन ितनीहरूलाई सहरबाट बािहर िनका लयो । 17 इ ाएललाई
लखटे्न नजाने ऐ र बथेलेमा एक जना पिन मािनस बाँकी रहने । ितनीहरूले
इ ाएलको िपछा गदार् सहरलाई त्यागे र यसलाई खलुा नै छोडे । 18 परम भलुे
यहोशलूाई भन् नभुयो, “तरेो हातमा भएको भालालाई ऐितर पसार, िकनभने म
ऐलाई तरेो हातम िदने छु ।” यहोशलूे ितनको हातमा भएको भाला सहरितर पसारे
। 19 ितनले आफ्नो हातको भाला पसादार् लकेुर बसकेा िसपाहीहरू आ-आफ्नो
ठाउँबाट हतार-हतार िनस् के । ितनीहरू दौडे र सहरिभ पसी यसलाई कब्जा गरे ।
ितनीहरूले सहरलाई आगो लगाइिदए । 20 ऐका मािनसहरू फक र पछािड हरेे ।
ितनीहरूले सहरबाट आकाशितर धवूाँ गइरहकेो दखेे र ितनीहरू यता-उता कतै पिन
उम्कन सकेनन ् । िकनभने मरुभिूमितर भागकेा इ ाएली िसपाहीहरू ितनीहरूका
िपछा गनहरूको सामना गनर् फकका िथए । 21जब यहोश ूर सारा इ ाएलले धवूाँको
मसु् लोसगँै सहर कब्जा गरेको दखे,े ितनीहरू फक र ऐका मािनसहरूलाई मारे ।
22 सहरिभ गएका अरू िसपाहीहरू पिन ितनीहरूलाई आ मण गनर् बािहर िनस्के
। त्यसलैे ऐका मािनसहरू यताप र उताप का इ ाएलका फौजको िबचमा फसे
। इ ाएलले ऐका मािनसहरूलाई आ मण गर् यो; ितनीहरू कोही पिन बचनेन ्वा
उम्केनन ्। 23 ितनीहरूले ऐका राजालाई सरुिक्षत राख,े जसलाई ितनीहरूले जीिवतै
समातकेा िथए र ितनीहरूले ितनलाई यहोशकूहाँ ल्याए । 24जब इ ाएलले मरुभिूम
निजकैको मदैानमा ऐका बािसन्दाहरू सबलैाई मा रिसद्ध्याए, जहाँ उनीहरूले
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ितनीहरूको िपछा गरेका िथए र ितनीहरू सबै तरवार ारा मा रए, तब सबै इ ाएल
ऐितर फक । ितनीहरूले यसलाई तरवारले आ मण गरे । 25 त्यस िदन मरेका परुुष
र मिहला बा हजार जना िथए । ऐका सबै मािनस यित नै िथए । 26 यहोशलूे
ऐका मािनसहरू सबलैाई पणूर् रूपमा नष् ट नपारेसम्म भाला समाइरहकेा ितनको हात
पछािड फकार्एनन ् । 27 परम भलुे यहोशलूाई आज्ञा गन ुर्भएमतुािबक ितनीहरूले
सहरबाट गाईवस्तहुरू र लटूका मालहरू मा लए । 28 यहोशलूे ऐलाई जलाए
र यसलाई भग् नावशषेको थु ोमा प रणत ग रिदए । यो आजको िदनसम्म पिन
त्यािगएको ठाउँ भएको छ । 29 ितनले ऐका राजालाई साँझसम्मै रुखमा झणु् ाए
। जब सयूर् अस्ताउदँै िथयो, यहोशलूे आज्ञा िदए र ितनीहरूले राजाको शरीरलाई
रुखबाट िनकाले र यसलाई सहरको वशे ारअिग फ्याँके । ितनीहरूले यसमािथ
ढङ्गाको ठुलो थु ो लगाए । त्यहाँ त्यो थु ो आजसम्म पिन छ । 30 त्यसपिछ
यहोशलूे परम भकुा दास मोशाले इ ाएलका मािनसहरूलाई 31 आज्ञा गरेअनसुार
परम भु इ ाएलका परमशे् वरको िन म्त एबाल डाँडामािथ एउटा वदेी बनाए, जस्तो
मोशाको वस्थाको पसु्तकमा ले खएको छः “नकाटेका ढुङ्गाहरूबाट बनाइएको
एउटा वदेी, जसमािथ कसलैे पिन फलामको हितयार चलाएको छैन ।” ितनले
वदेीमािथ परम भकुो होमब ल चढाए र ितनीहरूले मलेब ल चढाए । 32 त्यहाँ
ितनले इ ाएलका मािनसहरूको साम ु मोशाको वस्थाको ित लपी ढुङ्गाहरूमा
लखेे । 33 स्वदशेी र िवदशेी सारा इ ाएल, ितनीहरूका धमर्-गरुुहरू, अिधकृतहरू
र ितनीहरूका न्यायकतार्हरू परम भकुो सन्दकु बोक् ने लवेीहरू र पजुारीको साम ु
सन्दकुको दवुिैतर खडा भए । ितनीहरूको आधा भाग गीरीज् जीम डाँडाको अिग
र अक आधा भागचािह ँ एबाल डाँडाको अिग खडा भए । परम भकुा दास
मोशाले ितनीहरूलाई पिहले आज्ञा गरेझै ँ ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई
आिशष ् िदए । 34 त्यसपिछ यहोशलूे वस्थाका वचनहरू अथार्त ् आिशष ्हरू र
सरापहरू सबै पढ,े जस्तो ितनीहरूलाई वस्थाको पसु्तकमा ले खएको िथयो ।
35 इ ाएलको भलेा अथार्त ्मिहला, स-साना छोराछोरीहरू र ितनीहरूमाझ बसोबास
गरेका परदशेीहरूको साम ु मोशाले यहोशलूाई आज्ञा गरेका वचन ितनले नपढकेा कुनै
पिन िथएनन ्।

9
1 त्यसपिछ यदर्न पा रको पहाडी दशेहरू र लबेनानप महासमु को िकनारका
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मदैानहरूमा िह ीहरू, एमोरीहरू, कनानीहरू, प रज् जीहरू, िहव्वीहरू र यबसूीहरू
बस्थे । 2 ियनीहरू यहोश ू र इ ाएलिवरु य ु गनर् एउटै समहूमा सहभागी भए
। 3 जब िगबोनका बािसन्दाहरूले यहोशलूे यरीहो र ऐलाई गरेका कुरा सनु,े
4 उनीहरूले धतूर् योजना बनाएर काम गरे । उनीहरू समाचारवाहकको रूपमा गए
। उनीहरूले फा टसकेको बोराहरू लए र उनीहरूका गधामािथ राखे । उनीहरूले
परुानो, फाटेको र मरम्मत ग रएका मशकहरू पिन लए । 5 उनीहरूले ख ु ामा
परुानो र टालकेा जु ाहरू अिन लगुा पिन परुानो फाटेको नै लगाए । उनीहरूले
खानलाई लगकेा सबै रोटी सिुकसकेका र ढुसी परेका िथए । 6 उनीहरू िगलगालमा
यहोशकूो छाउनीमा गए र ितनलाई र इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “हामी धरैे
टाढाको दशेबाट आएका हौ,ँ त्यसलैे अिहले हामीसगँ स न्ध गन ुर्होस ्। 7 इ ाएलका
मािनसहरूले िहव्वीहरूलाई भन,े “सायद ितमीहरू हा ो नजकै बस् छौ । हामीले
ितमीहरूसगँ कसरी स न्ध गन ुर् ?” 8उनीहरूले भन,े “हामी तपाईंहरूका दासहरू हौँ
।” यहोशलूे उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू को हौ? ितमीहरू कहाँबाट आएका हौ?”
9 उनीहरूले ितनलाई भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरको नाउकँो कारण तपाईंका
दासहरू टाढा दशेबाट यहाँ आएका छन ्। उहाँको बारेमा र उहाँले िम मा गन ुर्भएका
सबै कुरा, 10 र यदर्न पा रका एमोरी राजाहरू अथार्त ् हशे्बोनका राजा सीहोन,
अस्तारोतमा बस् ने बाशानका राजा ओगलाई उहाँले गन ुर्भएका सबै कुरा हामीले
सनुकेा छौँ । 11 हा ा धमर्-गरुुहरू र हा ा दशेका बािसन्दाहरूले हामीलाई भन,े
'या ाको िन म्त खानकुेराहरू लजैाओ । ितनीहरूलाई भटे्न जाओ र ितनीहरूलाई
भन, 'हामी तपाईंका दासहरू हौँ । हामीसगँ स न्ध गन ुर्होस ्।' 12 हामी तपाईंहरूकहाँ
आउनलाई हा ो घरबाट या ा सरुु गरेको िदन यो रोटी तातै िथयो । तर अिहले
हने ुर्होस,् यो सिुकसकेको र ढुसी परेको छ । 13 १३ हामीले मशकहरू भदार् ियनीहरू
नयाँ नै िथए र हने ुर्होस,् अिहले यी चिुहरहकेा छन ्। धरैे लामो या ाको कारण हा ा
लगुा र जु ाहरू फा टसकेका छन'् ।” 14 त्यसलैे इ ाएलीहरूले उनीहरूका केही
खानकुेरा लए, तर उनीहरूले परम भकुो िनदशनको खोजी गरेनन ्। 15 यहोशलूे
उनीहरूसगँ शा न्त सम्झौता गरे, उनीहरूसगँ स न्ध गरे र उनीहरूलाई जीिवत रहन
िदए । मािनसहरूका अगवुाहरूले पिन उनीहरूसगँ शपथ खाए । 16 इ ाएलीहरूले
उनीहरूसगँ यो स न्ध गरेको ितन िदनपिछ उनीहरू िछमकेी रहछेन ् र उनीहरू
निजकै बस्दा रहछेन ् भनी ितनीहरूले थाहा पाए । 17 त्यसपिछ इ ाएलका
मािनसहरू िनस्के र ते ो िदनमा सहरमा आए । उनीहरूका सहरहरू िगबोन, कपीरा,
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बरोत, िकयार्त-यारीम िथए । 18 इ ाएलका मािनसहरूले उनीहरूलाई आ मण
गरेनन,् िकनभने ितनीहरूका अगवुाहरूले परम भु इ ाएलका परमशे् वरको साम ु
उनीहरूबाट शपथ खाएका िथए । सबै इ ाएलीले ितनीहरूका अगवुाहरूिवरु
गनगन गरे । 19 तर सबै अगवुाले मािनसहरूलाई भन,े “हामीले उनीहरूको बारेमा
परम भु इ ाएलका परमशे् वर ारा शपथ खाएका छौँ र अिहले हामी उनीहरूको
हािन गनर् सक्दनैौ । 20 हामी उनीहरूलाई यसो गन छौ:ँ हामीले उनीहरूसगँ शपथ
खाएका कारण हामीमािथ आइपन ोधबाट बच् न हामी उनीहरूलाई बाँच् न िदने
छौँ ।” 21 अगवुाहरूले ितनीहरूका मािनसहरूलाई भन,े “उनीहरूलाई बाँच् न दओे
।” त्यसलैे अगवुाहरूले ितनीहरूलाई भने झै िगबोनीहरू सबै इ ाएलीका िन म्त
पानी बोक् ने र दाउरा काट्ने मािनसहरू भए । 22 यहोशलूे उनीहरूलाई बोलाए र
भन,े “'हामी टाढाबाट आएका हौ'ँ भनी ितमीहरूले हामीसगँ िकन छल गर् यौ,
जब िक ितमीहरू हा ै माझमा बस्दा रहछेौ? 23 अब यसकैारण ितमीहरू ािपत
भएका छौ र ितमीहरूमध् ये केही सधैकँो िन म्त मरेा परमशे् वरको भवनमा दाउरा
काट्ने र पानी तान् ने दासहरू हुने छौ ।” 24 उनीहरूले यहोशलूाई जवाफ िदए
र भन,े “परम भु तपाईंका परमशे् वरले उहाँका दास मोशालाई सबै भिूम िदन
र तपाईं साम ु भएका भिूमका सबै बािसन्दालाई नष् ट पानर्लाई आज्ञा िदनभुएको
तपाईंका दासहरूलाई बताइएको हुनाले तपाईंहरूको कारण हामी हा ो जीवनको
िन म्त सा ै भयभीत भएका िथयौँ । यसलैे हामीले यसो गर् यौँ । 25 अब हने ुर्होस,्
हामीलाई तपाईंको श क् तमा राख् नहुोस ्। तपाईंको नजरमा हामीलाई जे गनर् असल
र उिचत लाग्छ, त्यही गन ुर्होस ् ।” 26 त्यसलैे यहोशलूे उनीहरूका िन म्त यसो
गरेः ितनले उनीहरूलाई इ ाएलका मािनसहरूको िनयन् णबाट छुटकारा िदए ।
त्यसलैे इ ाएलीहरूले उनीहरूलाई मारेनन ्। 27 त्यस िदन यहोशलूे िगबोनीहरूलाई
समदुायको िन म्त र परम भलुे चनु् नभुएको ठाउँको िन म्त दाउरा काट्ने र पानी
बोक् नहेरू बनाए ।

10
1 यरूशलमेका राजा अदोिनसदेकेले यहोशलूे ऐलाई कब्जा गरेका र यसलाई

(ितनले यरीहो र यसका राजालाई गरेझै)ँ पणूर् रूपमा नष् ट गरेका कुरा सनु,े अिन
िगबोनका मािनसहरूले इ ाएलसगँ कसरी शा न्त सम्झौता गरे र ितनीहरूका माझ
बस् छन ् भन् ने पिन सनुे । 2 यरूशलमेका मािनसहरू सा ै भयभीत भए, िकनभने
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िगबोन राजकीय सहरहरूमध्ये एकजस्तै ठुलो सहर िथयो । यो ऐभन्दा ठुलो र
यसका सबै मािनस श क् तशाली यो ाहरू िथए । 3 त्यसलैे यरूशलमेका राजा
अदोिनसदेकेले हे ोनका राजा होहाम, यम ूर्तका राजा िपराम, लाकीशका राजा
यापी र एग्लोनका राजा दबीरलाई एउटा सन्दशे पठाए, 4 “मकहाँ आउनहुोस ्
र िगबोनलाई आ मण गनर् मलाई सहायता गन ुर्होस ् िकनभने ितनीहरूले यहोश ू
र इ ाएलका मािनसहरूसगँ शा न्त सम्झौता गरेका छन ् ।” 5 पाँच एमोरी राजा
अथार्त ् हे ोनका राजा, यम ूर्तका राजा, लाकीशका राजा र एग्लोनका राजा,
उनीहरू र उनीहरूका सबै फौजले िगबोनिवरु मोचार् बाँध े र उनीहरूले यसलाई
आ मण गरे । 6 िगबोनका मािनसहरूले यहोश ू र िगलगालमा भएका फौजलाई
समाचार पठाए । उनीहरूले भन,े “चाँडो गन ुर्होस ्! तपाईंका दासहरूबाट आफ्ना
हातहरू न खचँ् नहुोस ् । हामीकहाँ चाँडो गरी आउनहुोस ् र हामीलाई बचाउनहुोस ्
। हामीलाई सहायता गन ुर्होस,् िकनभने पहाडी दशेहरूमा बस् ने सबै एमोरी राजा
हामीलाई आ मण गनर् भलेा भएका छन ् ।” 7 यहोश,ू ितनी र ितनीसगँ भएका
य ु गन सबै अिन लड् ने सबै मािनस िगलगालबाट गए । 8 परम भलुे यहोशलूाई
भन् नभुयो, “उनीहरूसगँ नडरा । मलैे उनीहरूलाई तरेो हातमा िदएको छु । उनीहरू
कसलैे पिन तरेो आ मणलाई रोक् न सक् ने छैनन ् । 9 यहशलूे रातभ र या ा गरेर
उनीहरूमािथ अचानक जाइलागे । 10 परम भलुे इ ाएलका साम ु श हुरूलाई
अन्योलमा पान ुर्भयो, र इ ाएलले िगबोनमा ठुलो सहंारको साथ उनीहरूलाई
मारे अिन उनीहरूलाई बथे-होरोनसम्मै खदेे । ितनीहरूले आजकेा र मक् केदाको
बाटोसम्मै उनीहरूलाई मारे । 11 जब ितनीहरू इ ाएलबाट बथे-होरोनको डाँडाको
ओरालोमा झरे, परम भलुे स्वगर्बाट ठुला-ठुला अिसनाहरू बसार्उनभुयो र उनीहरू
मरे । इ ाएलका मािनसहरूले तरवारले मारेका भन्दा अिसनाको कारण मरेकाहरू
धरैै िथए । त्यस िदन परम भलुे इ ाएलका मािनसहरूलाई एमोरीहरूमािथ िवजय
िदनभुयो, 12अिन यहोश ूपरम भसुगँ बोले । यहोशलूे इ ाएलको साम ु परम भलुाई
यसो भन,े “ए सयूर्, िगबोनमािथ र ए चन् अय्यालोनको बेसँीमा अिडरह ।”
जाितले ितनीहरूका श हुरूमािथ बदला न लएसम्म सयूर् अिडयो र चन् रोिकयो
। के यो याशारको पसु्तकमा ले खएको छैन र? 13 सयूर् आकाशको िबचमा
रिहर ो; यो झण्डै परैु िदनभ र नै अस्ताएन । 14 परम भलुे मानव-जाितको कुरा
सनु् नभुयो, यसअिग र यसपिछ किहल्यै पिन यस्तो भएको छैन । िकनभने परम भलुे
इ ाएलको तफर् बाट य ु लिडरहनभुएको िथयो । 15 यहोश ू र ितनीसगँ भएका सबै
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इ ाएली िगलगालको छाउनीमा फक । 16 अब पाँच जना राजा उम्केका र आफै
मक् केदाको गफुामा लकेुका िथए । 17 यहोशलूाई यसो भिनयो, “पाँच जना राजा
मक् केदाको गफुामा लकेुको भे ाइए ।” 18 यहोशलूे भन,े “गफुाको मखुमा ठुला-
ठुला ढुङ्गाहरू गडुाएर राख र उनीहरूको सरुक्षाको िन म्त िसपाहीहरू खटाओ ।
19 ितमीहरूचािह ँ नबस । ितमीहरूका श हुरूको िपछा गर र पछािडबाट आ मण
गर । उनीहरूको सहरमा पस् न नदओे िकनभने परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले
उनीहरूलाई ितमीहरूका हातमा िदनभुएको छ ।” 20 उनीहरू झण्डै पणू र् रूपमा
नष् ट नभएसम्म नै यहोश ू र इ ाएलका सन्तानहरूले उनीहरूलाई ठुलो सहंारको
साथ सहंार ग रिसद्ध्याएका िथए; केही बचकेाहरू मा उम्केर िकल्ला भएको
सहरमा पगुे । 21 त्यसपिछ सबै फौज मक् केदाको छाउनीमा यहोशकूहाँ शा न्तसगँ
फक । इ ाएलका मािनसहरूका िवरु कसलैे एक शब्द पिन बोल्ने आटँ गरेन ।
22 यहोशलूे भन,े “गफुाको मखु खोल । गफुाबाट यी राजाहरूलाई लएर आओ
।” 23 ितनीहरूले ितनले भनझेै ँ गरे । ितनीहरूले यरूशलमेका राजा, हे ोनका
राजा, याम ूर्तका राजा, लाकीशका राजा र एग्लोनका राजा अथार्त ् यी पाँच जना
राजालाई गफुाबाट बािहर ल्याए । 24 जब ितनीहरूले राजाहरूलाई यहोशकूहाँ
ल्याए, ितनले इ ाएलका सबै मािनसलाई बोलाए । ितनले ितनीसगँ य ु मा जाने
सनेाहरूका सनेापितहरूलाई भन,े “उनीहरूको गदर्नमा ितमीहरूको खु ाले टेक ।”
त्यसलैे ितनीहरू आए र उनीहरूका गदर्नमािथ ितनीहरूका खु ाले टेके । 25 अिन
ितनले ितनीहरूलाई भन,े “नडराओ, र िनराश नहोओ । ब लयो र साहसी होओ
। ितमीहरूले लड्न गइरहकेा ितमीहरूका श हुरूलाई परम भलुे यसै गन ुर्हुन्छ ।”
26 अिन यहोशलूे आ मण गरी राजाहरूलाई मारे । ितनले उनीहरूलाई पाँचवटा
रुखमा झणु् ाए । ितनीहरूले उनीहरूलाई साँझसम्म झणु् ाए । 27घाम अस्ताउदँा
यहोशलूे आज्ञा िदए र ितनीहरूले उनीहरूलाई रुखबाट तल झारे अिन उनीहरू
लकेुका गफुािभ नै उनीहरूलाई फ्याँिकिदए । ितनीहरूले गफुाको मखुमा ठुला-
ठुला ढुङ्गाहरू राखे । ती ढुङ्गाहरू आजसम्म पिन छन ् । 28 यसरी, यहोशलूे
त्यस िदन मक् केदा कब्जा गरे र यसका राजासिहत त्यहाँ भएका सबलैाई तरवारले
मारे । ितनले यसमा भएका सबलैाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । ितनले कसलैाई
पिन जीिवत छोडनेन ् । ितनले मक् केदाका राजालाई यरीहोका राजालाई झै ँ गरे ।
29 यहोश ू र सारा इ ाएल मक् केदाबाट लब् नाितर गए । ितनले लब् नािवरु लडे ।
30परम भलुे यसलाई उनीहरूका राजासिहत इ ाएलको हातमा िदनभुयो । यहोशलूे
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यसलाई र यसमा भएका सबलैाई तरवारले हार गरे । ितनले यसमा कसलैाई
जीिवत छाडनेन ्। ितनले यसका राजालाई यरीहोका राजालाई झै ँ गरे । 31 यहोश ू
र ितनीसगँ भएका सबै इ ाएल लब् नाबाट लाकीशितर अिग बढे । ितनले यसको
निजकै छाउनी हाले र यसिवरु लडे । 32 परम भलुे लाकीशलाई इ ाएलको
हातमा िदनभुयो । यहोशलूे यसलाई दो ो िदनमा कब्जा गरे र ितनले लब् नालाई
गरेजस्तै यसलाई र यसमा भएका सबलैाई तरवारले हार गरे । 33 त्यसपिछ
गजेरेका राजा होराम लाकीशलाई सहायता गनर् आए । यहोशलूे उनलाई र उनीसगँ
भएका फौजलाई एक जना पिन जीिवत नराखी आ मण गरे । 34 त्यसपिछ यहोश ू
र सारा इ ाएल लाकीशबाट एग्लोनितर अिग बढे । ितनीहरूले यसको निजकै
छाउनी हाले र यसिवरु य ु गरे, 35 र त्यसै िदन यसलाई कब्जा गरे । ितनीहरूले
यसलाई तरवारले हार गरे र यहोशलूे लाकीशलाई गरे झै ँ यसमा भएका सबलैाई
पणूर् रूपमा नष् ट पारे । 36 त्यसपिछ यहोश ू र सारा इ ाएल एग्लोनबाट हे ोनितर
अिग बढे । ितनीहरूले यसिवरु य ु गरे । 37 ितनीहरूले यसलाई, यसका राजा,
यसका गाउहँरू र यसमा भएका सबलैाई तरवारले हार गरे । ितनीहरूले यसमा
कसलैाई जीिवत छाडनेन ् । ितनीहरूले एग् लोनलाई जे गरेका िथए, ितनीहरूले
यसलाई र यसमा भएका हरेकलाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । 38 त्यसपिछ यहोश ू र
ितनीसगँ भएका सबै फौज फक र ितनीहरू दबीरितर लागे र यसिवरु य ु गरे ।
39 ितनीहरूले यसलाई, यसका राजा र यस निजकका सबै गाउलँाई कब्जा गरे ।
ितनीहरूले उनीहरूलाई तरवारले हार गरे र यसमा भएका हरेकलाई पणूर् रूपमा
नष् ट पारे । ितनीहरूले कसलैाई पिन जीिवत छाडनेन ् । ितनीहरूले लब् नालाई र
यसका राजालाई र हे ोनलाई गरेझै ँ दबीरलाई पिन गरे । 40 यहोशलूे पहाडी दशे,
नगेवे, समथर भिूम र पहाडहरूका सबै भिूममािथ िवजय हािसल गरे । उनीहरूका
कुनै पिन राजा जीिवत रहनेन ्। परम भु इ ाएलका परमशे् वरले आज्ञा गन ुर्भएजस्तै
ितनले सबै थोकलाई पणूर् रूपमा नष् ट पारे । 41 यहोशलूे कादशे-बनदे ख गाजासम्म
र गोशनेदे ख गोबोनसम्म सब दशेलाई हार गरे । 42 यहशलूे यी सबै राजा
र उनीहरूका भिूमलाई एकै पटकमा कब्जा गरे, िकनभने परम भु इ ाएलका
परमश् वर इ ाएलको पक्षमा य ु गन ुर्भयो । 43 त्यसपिछ यहोश ू र ितनीसगँ भएका
सबै इ ाएल िगलगालको छाउनीमा फक ।

11
1 जब हासोरका राजा याबीनले यो सनु,े उनले मादोनका राजा रोबाब,
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िश ोनका राजा र आक्षापका राजालाई समाचार पठाए । 2 उनले उ री पहाडी
दशेमा, िकन् नरेतको दिक्षणितरको यदर्न बेसँीमा, तराईमा र प श् चमितरको नपोत
डोरमा बस् ने राजाहरूलाई पिन समाचार पठाए । 3 उनले पवूर् र प श् चमका
कनानीहरू, एमोरीहरू, िह ीहरू, प रज् जीहरू, पहाडी दशेका यबसूीहरू िमस्पाको
मदैान निजकका हमे न डाँडा छेउछाउका िहव्वीहरूलाई पिन समाचार पठाए ।
4 उनीहरूका सबै फौज उनीहरूसगँै सम ु िकनारको बालवुाका कण जि कै ठुलो
सङ्ख्यामा आए । उनीहरूसगँ कैयौँ घोडा र रथहरू िथए । 5 यी सबै राजा
तोिकएको समयमा भटेे र उनीहरू इ ाएलिवरु लड्नलाई मरेोमको पानी निजकै
छाउनी हाले । 6 परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, “उनीहरूको उप स्थितमा नडरा
िकनभने म भोली यसै समयमा उनीहरू सबलैाई इ ाएलको हातमा मतृ मािनसहरूको
रूपमा िददँ ै छु । तैलँ े उनीहरूका घोडाहरूको ढोड नसा का टिदन ू र उनीहरूका
रथहरू जलाइिदन ू ।” 7 यहोश ू र सबै यो ा आए । ितनीहरू मरेोमको पानीमा
अचानक आए र श हुरूलाई आ मण गरे । 8 परम भलुे श हुरूलाई इ ाएलको
हातमा िदनभुयो र ितनीहरूले उनीहरूलाई हार गरे अिन उनीहरूलाई सीदोनसम्म,
िम पोत-ममैसम्मै र पवूर्ितर िमस्पाको बेसँीसम्म खदेे । ितनीहरूले उनीहरूमा कोही
पिन जीिवत नरहसेम्म नै उनीहरूलाई हार गरे । 9 यहोशलूे उनीहरूलाई परम भलुे
भन् नभुएमतुािबक गरे । ितनले घोडाहरूका ढोड नसाहरू काटे र रथहरू जलाए ।
10 त्यस बलेा यहोश ूफक र हासोस कब्जा गरे । ितनले यसका राजालाई तरवारले
हार गरे । (हासोर यी सबै राज्यका िशर िथयो ।) 11 ितनीहरूले त्यहाँ भएका

सबै जीिवत थोकहरूलाई तरवारले हार गरे र नष् ट पानर्लाई अलग गरे । त्यसलैे
त्यहाँ कोही पिन जीिवत रहने । अिन ितनले हासोरलाई आगो लगाए । 12 यहोशलूे
यी राजाहरूका सबै सहर कब्जा गरे । ितनले उनीहरूका सबै राजालाई कब्जा
गरे र उनीहरूलाई तरवारले हार गरे । परम भकुा दास मोशाले भनझेै ँ ितनले
उनीहरूलाई तरवारले पणू र् रूपमा नष् ट पारे । 13 इ ाएलले डाँडामािथ िनिमर्त
सहरहरू हासोरबाहके अरू कुनलैाई पिन जलाएन । यहोशलूे यसलाई मा जलाए
। 14 इ ाएलको फौजले यी सहरहरूबाट गाईवस्तहुरूसिहत सबै लटूका माल लए
। ितनीहरूले सबै मािनस नमरेसम्म सबै मािनसलाई तरवारले मारे । ितनीहरूले
सास फेन कुनै ाणीलाई जीिवत छाडनेन ् । 15 परम भलुे जसरी मोशालाई आज्ञा
गन ुर्भयो, त्यसरी नै मोशाले यहोशलूाई आज्ञा गरे र यहोशलूे त्यसै गरे । परम भलुे
मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएको कुनै पिन कुरालाई यहोशलूे अपरूा छोडनेन ।् 16यहोशलूे
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पहाडी दशे, सबै नगेवे, गोशनेका सबै भिूम, पहाडहरू, यदर्न नदीको बेसँी, इ ाएको
पहाडी दशे र तराईको सबै भिूमलाई लए । 17 ितनले एदोम निजकको हालाक
डाँडादे ख उ रितर हमे न डाँडाको मिुन लबेनान निजकको बेसँीमा पन बाल-
गादसम्म उनीहरूका सबै राजाहरूलाई कब्जा गरे र उनीहरूलाई मारे । 18 यहोशलूे
सबै राजासगँ लामो समयसम्म य ु गरे । 19 िगबोनमा बस् ने िहव्वीहरूबाहके कुनै
पिन सहरले इ ाएलको फौजसगँ शा न्त सम्झौता गरेनन ् । इ ाएलले सबै बाँकी
सहरलाई कब्जा गरे । 20 िकनभने उनीहरूका हृदय कठोर बनाउनहुुने परम भु
नै हुनहुुन्थ्यो, त्यसलैे उनीहरूले इ ाएलिवरु लडाइँ गथ, तािक उहाँले मोशालाई
अ ाउनभुएझै ँ उहाँले उनीहरूलाई दयािवना नै पणू र् रूपमा नष् ट पान ुर्भएको होस ् ।
21 त्यसपिछ यहोश ू आए र ितनले अनाकीलाई नष् ट पारे । ितनले यो पहाडी दशे,
हे ोन, दबीर, अनाब, यहूदाका सबै पहाडी दशे र इ ाएलका सबै पहाडी दशेमा
यसो गरे । 22 गाजा, गात र अश्दोदमा बस् ने बाहके अनाकीहरू इ ाएलको भिूममा
कोही पिन रहनेन ्। 23 त्यसलैे परम भलुे मोशालाई भन् नभुएअनसुार यहोशलूे सारा
भिूम कब्जा गरे । यहोशलूे यसलाई इ ाएललाई उ रािधकारको रूपमा िदए अथार्त ्
उनीहरूका हरेक कुललाई भाग लगाइिदए । त्यसपिछ मलुकुले य ु बाट िव ाम
लयो ।

12
1 इ ाएलका मािनसहरूले परािजत गरेका त्यस भिूमका राजाहरू ियनै हुन ्

। इ ाएलीहरूले यदर्नको पवूर्ितरका अन नको बेसँीदे ख हमे न डाँडासम्म अिन
पवूर्ितरका सबै अराबाका भिूमलाई कब्जा गरे । 2 एमोरी राजा सीहोन हशे्बोनमा
बस् थे । ितनले अरोएरसम्म शासन गथ जनु बेसँीको माझमा पन अन नको छेउमा
र अम्मोनीहरूको िसमानामा पन िगलादको आधा भाग हो । 3 सीहोनका राजाले
अराबादे ख िकन् नरेतको समु सम्म, पवूर्ितर अराबाको समु सम्म (मतृ सागर),
बथे-यशीमोनितर सबिैतर र िपसगाको ओरालोका पहाडहरूसम्म शासन गथ ।
4 रपाईहरूमा बाँकी रहकेा एक जना बाशानका राजा ओग अस्तारोत र ए ईमा बस् थे
। 5 ितनले हमे न डाँडा, सलका, परैू बाशानदे ख गशरुका मािनसहरू, माकाती
िगलदेको आधा भागदे ख हशे्बोनका राजा सीहोनको िसमानासम्म शासन गथ ।
6 परम भकुा दास मोशा र इ ाएलका मािनसहरूले उनीहरूलाई परािजत गरे अिन
परम भकुा दास मोशाले त्यो भिूमलाई रूबनेी, गादी र मनश् शकेा आधा कुलको
उ रािधकारको रूपमा िदए । 7 त्यस भिूमका राजाहरू ियनै हुन ् जसलाई यहोश ू
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र इ ाएलका मािनसहरूले लबेनान निजकको बाल-गाददे ख एदोमको छेउको
हालाक डाँडासम्म यदर्नको प श् चमप परािजत गरेका िथए । यहोशलूे त्यो
भिूम अधीन गनर् इ ाएलका कुलहरूलाई िदए । 8 ितनले ितनीहरूलाई िह ीहरू,
एमोरीहरू, कनानीहरू, प रज् जीहरू, िहव्वीहरू र यबसूीहरूको भिूम पहाडी
दशेहरू, तराईहरू, अराबा, पहाडका पाटाहरू र नगेवे िदए । 9 राजाहरूमा यरीहोका
राजा, ऐका राजा जनु बथेलेको छेउमा छ, 10 यरूशलमेका राजा, एनइमका
राजा, 11 याम ूर्तका राजा, लाकीशका राजा, 12 एग्लोनका राजा, गजेरेका राजा,
13 दबीरका राजा, गदेरेका राजा, 14 होमार्का राजा, आरादका राजा, 15 लब् नाका
राजा, अदलु्लामका राजा, 16 मक् केदाका राजा, बथेलेका राजा, 17 तप्पहूका
राजा, हपेरेका राजा, 18 अपकेका राजा, लश्शारोनका राजा, 19 मादोनका
राजा, हासोरका राजा, 20 िश ोनका राजा, अक्षापका राजा, 21 तानाकका राजा,
मिग ोका राजा, 22कादशेका राजा, कमलको योक् नामका राजा, 23 नापोत डोरका
राजा, िगलगालको गयीमका राजा, 24 र ितसार्का राजा पछर्न ् । सबै राजाको
सङ्ख्या एकितस जना िथयो ।

13
1 परम भलुे यहोशलूाई यसो भन् नहुुदँा ितनी धरैे व ृ भएका िथए, “त ँ धरैै व ृ

भइस,् तर कब्जा गनर् बाँकी अझै धरैे भिूम छन ् । 2 अझै बाँकी रहकेा भिूम ियनै
हुनः् प लश् तीहरू र गशरूीहरूका सब,ै िम को पवूर्ितर पन 3 िशहपरदे ख उ रितर
ए ोनको िसमानासम्म, जसलाई कनानीहरूको सम्पि ठािनन्छ; गाजा, अश्दोद,
अश् कलोन, गात र ए ोनका पाँच जना प ल श् त शासकहरू र अव्वीहरूका क्षे ।
4 दिक्षणमा (अव्वीहरूका क्षे ); कनानीहरूका सबै भिूम, सीदोनीहरूको अधीनमा
भएका आरादे ख मो रहरूको िसमानामा भएको अपकेसम्म; 5 गबालीहरूको
भिूम, पवूर्ितरका सबै लबेनान, हम न डाँडामिुन बाल-गाददे ख लबेो-हमातसम्म ।
6साथ,ैलबेनानदे ख पहाडी दशेका सबै बािसन्दादे ख सीदोनका सबै मािनसलगायत
िम पोतममैसम्म । म उनीहरूलाई इ ाएलको फौजको साम ु धपाउने छु । मलैे
तलँाई आज्ञा गरेबमोिजम इ ाएललाई त्यो भिूम उ रािधकारको रूपमा बाँिडदे
। 7 यो भिूमलाई नौ कुल र मनश्शकेो आधा कुलको िन म्त उ रािधकारको
रूपमा बाँडी दे ।” 8 मनश्शकेो आधा कुल, रूबनेीहरू र गादीहरूले ितनीहरूको
उ रािधकार ाप् त गरेका छन ्जनु मोशाले ितनीहरूलाई िदएका यदर्नको पवूर्ितर,
अन न नदीको घाँटीको िकनारामा भएको 9 अरोएरदे ख (घाँटीको माझमा भएको
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सहरलगायत), दीबोनसम्मका मदेबाको टार; 10सीहोनका सबै सहर, एमोरीहरूका
राजा, जसले हशे्बोनमा शासन गरे, अम्मोनीहरूको िसमानासम्म; 11 िगलाद,
गशरूीहरू र माकातीहरूको दशे, सबै हमे न डाँडा, सलकासम्मका सबै बाशान;
12 बाशानको ओगका सबै अिधराज्य, जसले अस्तारोत र अ ईमा शासन गरे,
मोशाले उनीहरूलाई हार गरी धपाउदँा बाँकी रहकेाहरू ियनीहरू नै हुन ्। 13 तर
इ ाएलका मािनसहरूले गशरूीहरू र माकातीहरूलाई धपाएनन ् । बरु, गशरू र
माकात आजको िदनसम्म पिन इ ाएलको माझमा बसोबास गछर्न ्। 14 मोशालाई
लवेीका कुललाई मा उ रािधकार िदएनन ् । परम भु इ ाएलका परमशे्  वरका
ब लदानहरू, आगो ारा चढाइएका ब लदानहरू परमशे्  वरले मोशालाई भन् नभुएझै ँ
ितनीहरूका उ रािधकार हुन ् । 15 मोशाले रूबनेको कुललाई कुल-कुलअनसुार
उ रािधकार िदए । 16 ितनीहरूको भाग अन न नदीको घाँटीको िकनारमा पन
अरोएर र उपत्यकाको माझमा पन सहरदे ख मदेबासम्मको सबै समथल भ-ूभाग
िथयो । 17 रूबनेले हशे्बोन र समथल भ-ूभागमा रहकेा यसका सबै सहर, दीबोन
र बमोत-बाल, र बथे-बाल-मोन, 18 रयहसा, लदमेोत, मपेात, 19 र िकयार्तमै,
िसब्मा, उपत्याकको डाँडा रहकेो सरेेथशहेार पिन ाप् त गरे । 20 रूबनेले यी पिन
ाप् त गरेः बथे-पोर, िपसगाको भीरालो भ-ूभाग, बथे-यसीमोत, 21 समथर भ-ू

भागका सबै सहर, र एमोरीहरूका राजा सीहोनका सबै अिधराज्य, जसले हशे्बोनमा
शासन गरेका िथए, जसलाई मोशाले िम ानका अगवुाहरू, एवी, रेकेम, सरू, हूर
र रेबाका अगवुाहरूसगँै हराएका िथए, सीहोनका शासकहरू जो त्यो भ-ूभागमा
बस्थे । 22 इ ाएलका मािनसहरूले मारेकाहरूमध्ये टुनामनुा गन बोरका छोरा
बालामलाई पिन मारे । 23 रूबनेको कुलको िसमाना यदर्न नदी हो । यो ितनीहरूको
िसमाना हो । यो रूबनेका वशंलाई ितनीहरूका कुल-कुलअनसुार ितनीहरूका
सहरहरू र गाउहँरूसिहत िदइएको उ रािधकार िथयो । 24मोशाले गादका कुललाई
कुल-कुलअनसुार यी िदएः 25 ितनीहरूका क्षे याजरे, िगलादका सबै सहर
र अम् मोनीहरूको आधा भ-ूभाग, रब्बाको पवूर्ितरको अरोएर, 26 हशे्बोनदे ख
रामतमस्पा र बतेोनीमसम्म, महनोमदे ख दबीरको क्षे सम्म । 27 उपत्यका, मोशाले
ितनीहरूलाई बथे-हाराम, बथे-िन ा सकु् कोत, सापोन, होश् बोनका राजा सीहोनका
बाँकी राज्य, साथै यदर्नलाई िसमानाको रूपमा, िकन् नरेत समु को तल्लो भागहरू,
यदर्नभन्दा पर पवूर्ितरका भ-ूभाग िदए । 28यो गादको कुलको कुल-कुलअनसुारको
ितनीहरूका सहरहरू र गाउहँरूसिहत उ रािधकार हो । 29मोशाले मनश्शकेा आधा
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कुललाई उ रािधकार िदए । यो मनश्शकेा कुललाई कुल-कुलअनसुार िदइएको
िथयो । 30 ितनीहरूका क्षे महनोमदे ख, बाशानसम्म, बाशानका राजा ओगका
सम्पणूर् राज्य, याईरका सबै नगर, जनु बाशानमा छन,् साठीवटा सहर; 31 िगलादको
आधा भाग, र अस्तारोत र ए ई (बशानमा ओगका राजकीय सहरहरू)। ियनीहरू
माकीरको कुल-कुलअनसुार मनश्शकेा छोरा माकीरको कुललाई िदइएको िथयो ।
32 यो मोशाले ितनीहरूलाई यदर्नपा र पवूर्ितर िदएका उ रािधकार हो । 33 मोशाले
लवेीहरूलाई उ रािधकार िदएनन ् । परम भु इ ाएलका परमशे्  वरले भन् नभुएझै ँ
उहाँ नै ितनीहरूका उ रािधकार हुनहुुन्छ ।

14
1 कनानको भ-ूभागमा इ ाएलका मािनसहरूले उ रािधकारको रूपमा ाप् त

गरेका क्षे यी नै हुन,् जसलाई पजुारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू र
कुलनायकहरूले ितनीहरूलाई बाँिडिदए । 2 जसरी परम भलुे मोशा ारा आज्ञा
गन ुर्भएको िथयो, त्यसरी नै साँढे नौ कुललाई ितनीहरूको उ रािधकार िच ा ारा
चिुनएको िथयो । 3 िकनभने साँढे दईु कुललाई यदर्नपा र नै उ रािधकार िदइएको
िथयो, तर ितनले लवेीलाई कुनै उ रािधकार िदएनन ्। 4 वास्तवमा योसफेको कुल
मनश्शे र ए ाइम गरी दईु कुल िथए । लवेीहरूलाई त्यो भ-ूभागमा कुनै उ रािधकार
िदइएन, तर ितनीहरूका गाईवस्तहुरूका िन म्त चरन र ितनीहरूका भौितक
सरसामानहरूका िन म्त केही सहरहरू मा िदइए । 5 इ ाएलका मािनसहरूले
परम भलुे मोशालाई आज्ञा गन ुर्भएमतुािबक गरे, त्यसलैे ितनीहरूले भ-ूभाग बाँडे
। 6 त्यसपिछ यहूदाको कुल िगलगालमा यहोशकूहाँ आए । कनज् जी यपनू् नकेा
छोरा कालबेले ितनलाई भन,े “तपाईं र मरेो बारेमा परम भलुे कादशे-बनमा के
भन् नभुएको िथयो भनी तपाईंलाई थाहा छ । 7 परम भकुा दास मोशाले यो भिूमको
भदे लन पठाउँदा म चा लस वषर्को िथएँ । मलैे ितनलाई मरेो हृदयमा भएअनसुारको
ितवदेन ल्याएर िदएँ । 8 तर मसगँै गएका मरेा दाजभुाइहरूले मािनसहरूको हृदय

डरले िशिथल बनाइिदए । तर मलैे मरेा परम भु परमशे् वरलाई पणूर् रूपमा प ाएँ ।
9 त्यस िदन मोशाले यसो भन,े 'िनश् चय न,ै ित ा ख ु ाले टेकेका भ-ूभाग ित ो र ित ा
सन्तानहरूको एउटा अशं हुने छ, िकनभने ितमीले परम भु मरेा परमशे् वरलाई पणूर्
रूपमा प ाएका छौ ।' 10 अब, हने ुर्होस,् इ ाएलीहरू मरुभिूममा िहडँ्दा परम भु
मोशासगँ बोल्नभुएको समयदे ख उहाँले भन् नभुएमतुािबक नै यी चा लस वषर्सम्म
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उहाँले मलाई जीिवतै राख् नभुएको छ । अब, हने ुर्होस,् म पचासी वषर्को भएको छु ।
11म अझै आजको िदनमा पिन मोशाले मलाई पठाउनभुएको िदनको जि कै ब लयो
छु । य ु को िन म्त अिन बािहर िभ गनर्को िन म्त मरेो सामथ्यर् अिहले पिन त्यस
बलेाको जि कै छ । 12यसकारण, परम भलुे त्यस िदन ितज्ञा गन ुर्भएको यो पहडी
दशे मलाई िदनहुोस ्। िकनभने तपाईंले त्यस िदन सनु् नभुयो, िक त्यहाँ अनाकीहरू
ठुला-ठुला िकल्ला भएको सहरहरूमा िथए । सायद परम भलुे भन् नभुएझै ँ उहाँ
मसगँ रहनहुुने छ र मलैे उनीहरूलाई धपाउने छु ।” 13 त्यसपिछ यहोशलूे ितनलाई
आिशष ् िदए र यपनू् नकेा छोरा कालबेलाई हे ोन उ रािधकारको रूपमा िदए ।
14 यसकारण, हे ोन आजको िदनसम्म पिन यपनू् नकेा छोरा कालबेको उ रािधकार
भएको छ, िकनभने ितनले इ ाएलका परम भु परमशे् वरलाई पणूर् रूपमा प ाए ।
15 हे ोनको पिहलकेो नाउँ िकयर्त-अबार् िथयो । (अबार् अनाकीमहरूमध्ये महान ्
मािनस िथए ।) त्यसपिछ त्यो मलुकुले य ु बाट िव ाम पायो ।

15
1यहूदाका मािनसहरूको कुलको िन म्त कुल-कुलअनसुार भ-ूभागको भाग सदूरू

दिक्षणितरको चोसो हुदँै जीनको मरुभिूमसगँै एदोमको िसमानाको दिक्षणसम्म िथयो
। 2 दिक्षणितरको िसमाना खारा समु दे ख दिक्षणी मोहडाको खाडीसम्म जान्छ
। 3 ितनीहरूको िसमाना अ ब्बीमको डाँडाको दिक्षण हुदँै जीनितर जान्थ्यो, र
कादशे-बनको दिक्षणितर हे ोनसगँै अ ारसम्म जान्थ्यो, जहाँ यो ककार्ितर घमुकेो
िथयो । 4 यो अज्मोन हुदँै िम को खोलासम्म र समु को अन्तसम्म आयो । यो
ितनीहरूको दिक्षणी िसमाना िथयो । 5 पवू िसमाना यदर्नको मखुमा खारा समु
िथयो । उ रितरको िसमाना यदर्नको मखुमा भएको समु को खाडीबाट जान्थ्यो
। 6 यो बथे-अराबालाई िछचलरे बथेहोग्लाितर गयो । त्यसपिछ यो रूबनेका
छोरा बोहनको ढुङ्गाितर मािथ जान्थ्यो । 7 त्यसपिछ िसमाना आकोरको बेसँीबाट
दबीरितर मािथ लाग्यो, र यस्तै उ रितर, िगलगालितर मोिडएर, जनु अदमुमीमको
डाँडाको सामनु् ने छ, जनु बेसँीको दिक्षणप छ । त्यो िसमाना एम-शमेशेको पानीका
मलूहरू हुदँै एन- रगलेितर गयो । 8अिन त्यो िसमाना यबसूी (त्यो भनकेो यरूशलमे
हो) सहरको दिक्षणितरको बने-िहन् नोमको बेसँीितर मािथ िनस्क्यो । यो िहन् नोमको
बेसँीमािथ पन डाँडाको टुप् पोसम्म िनस्क्यो, प श् चममा, जनु रपाईको बेसँीको
उ ितरको छेउमा छ । 9 त्यसपिछ िसमाना नपे् तोहको पानीको महुानितरको डाँडाको
चचुरुोदे ख, र त्यहाँबाट ए ोन पहाडका सहरहरू िनस्क्यो । 10 िसमाना बाला
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(िकयर्त-यारीम हो) ितर मोिडन्छ । त्यसपिछ िसमानाबालाको प श् चमबाट सइेर
पहाडसम्म घरेा लगायो, र उ रितर यारीम पहाडको (यसलाई कसालोन भिनन्छ)
छेउ हुदँै बथे-शमेशेितर ओरालो झरेर ितम् ना पार गर् यो । 11 िसमाना ए ोनको
उ री डाँडाको िकनारा िनस् क्यो र यो िशक करोनितर मोिडन्छ अिन बाला पहाड
हुदँ,ै यो त्यहाँबाट यब् नलेितर गयो । त्यो िसमाना समु मा टु ङ्गयो । 12 प श् चमी
िसमाना महासमु र यसको िकनारा िथयो । यो यहूदा वशंको कुल-कुलअनसुारको
िसमाना हो । 13 परम भलुे यहोशलूाई िदनभुएको आज्ञामतुािबक यहोशलूे यपनू् नकेा
छोरा कालबेलाई िकयर्त-अबार् अथार्त ्हे ोन (अबार् अनाकका िपता िथए) यहूदाको
कुलको माझ भ-ूभाग िदए । 14 कालबेले त्यहाँबाट ितन जना अनाकका छोरालाई
धपाएः शशे,ै अहीमान र तल्मै जो अनाकका सन्तानहरू िथए । 15 त्यहाँबाट ितनी
दबीरका सन्तानहरूलाई (दबीरलाई िकयर्त-सपेरे भिनन्थ्यो) आ मण गनर् गए ।
16कालबेलेभन,े “जनु मािनसले िकयर्त-सपेरे आ मण गछर् र यसलाई कब्जा गछर्,
त्यसलाई म मरेो छोरी अक्सालाई पत् नीको रूपमा िदने छु ।” 17 जब कालबेका
भाइ कनजका छोरा ओ त् नएलले यसलाई कब्जा गरे, कालबेले ितनलाई ितनकी
छोरी अक्सा पत् नीको रूपमा िदए । 18 त्यपिछ चाँडै अक्सा ओ त् नएलकहाँ आइन ्
र उनले ितनलाई आफ् नो बबुासगँ खते माग् न आ ह ग रन ् । जब ितनी आफ् नो
गधाबाट ओ लर्न,् कालबेले ितनलाई भन,े “ितमी के चाहन् ौ?” 19 अक्साले
जवाफ िदइन,् “मलाई िवशषे कृपा गन ुर्होस,् िकनभने तपाईंले मलाई नगेवेको भ-ू
भाग िदनभुएको छ, मलाई पानीका महुानहरू पिन िदनहुोस ् ।” अिन कालबेले
ितनलाई पानीका मािथल्लो र तल् लो महुानहरू िदए । 20 कुल-कुलअनसुार यहूदा
वशंका उ रािधकार यही िथयो । 21 यहूदा कुलको अधीनमा रहकेा सदुरू दिक्षणका
सहरहरू एदोमको िसमानाितर यी नै िथएः कब्सले, एदरे, यागरू, 22कीना, दीमोना,
अदाद, 23 केदशे, हासोर, ियत् नान, 24 जीप, तलेमे, बालोत, 25 हासोरहाद ा,
िकय त-हे ोन (जनु हासोर हो), 26 अमाम, शमेा, मोलादा, 27 हसर-ग ा,
हशे् मोन, बथे-पालते, 28 हसर-शआूल, बशेबा, िबज्योत्या । 29 बाला, ईम, एसमे,
30 एल्तोलद, कसील, होमार्, 31 िसक्लग, मद ्मन् न, सन् सन् ना, 32 लबाओत,
िशल्हीम, ऐन, रम्मोन । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहतका सब उन न्तस सहर
िथए । 33 प श् चमितरको तल् लो पहाडी दशेमा, एश् तोल, सोरा, अश् ना, 34 जानोह,
एनगन् नीम, तप् पहू, एनाम, 35 यम ूर्त, अदलू्लाम, सोको, आजकेा, 36 शारैम,
अदीतमै, र गदरेा (अथार्त ग्दरेोतमे)। ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहत चौध सहर
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िथए । 37 सनान, हदाशा, िमग् दलाद, 38 िदलान, िमस्पा, योक् तले, 39 लाकीश,
बोस्कत, एग्लोन, 40 कोब् बन, लहमास, िकतलीश, 41 गदरेोत, बथे-दागोन, नामा,
मक् केदा । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सो वटा िथए । 42 लब् ना, एतरे,
आशान, 43 ियप् ताह, अश् ना, नसीब, 44 कीलाह, अक्जीब, मारेशा । ियनीहरूका
गाउहँरूसिहत नौवटा सहर िथए । 45 यसका व रप रका नगरहरू र गाउहँरूसिहत
ए ोन; 46ए ोनदे ख महासमु सम्म, ितनीहरूका गाउहँरूसिहत अश्दोद निजकका
सबै बस्ती । 47 अश् दोद, यसका व रप रका ितनीहरूका गाउहँरूसिहत नगरहरू,
गाजा, यसका व रप रका ितनीहरूका गाउहँरूसिहत नगरहरू; िम को खोलासम्म,
र यसको िकनारासगँै महासमु सम्म । 48 पहाडी दशेमा, शामीर, य ीर, सोको,
49 दन् ना, िकयर्त-सन् ना (अथार्त ्दबीर), 50 अनाब, एश्तमोह, अनीम, 51 गोशने,
होलोन, गीलोह । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहतका एघार सहर िथए ।
52 अरब, दमुा, एशान, 53 यानमू, बथे-तप् पहू, अपकेा, 54 हुम्ता, िकयर्त-
अबार् (अथार्त ् हे ोन), र सीओर । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहतका नौवटा
नगर हुन ् । 55 माओन, कमल, जीप, यकु् ता, 56 ियजरेल, योक्दाम, जानोह,
57 कैन, िगबा र ितम् ना । ियनीहरू ितनीहरूका गाउहँरूसिहत दसवटा सहर िथए
। 58 हलहूल, बथे-सर, गदोर, 59 मारात, बथे-अनोत र एल्तकोन । ियनीहरू
ितनीहरूका गाउहँरूसिहत छवटा सहर िथए । 60 िकयर्त-बाल (अथार्त ् िकयर्त-
यारीम), र रब् बा । ियनीहरू ितनीहरूका सहरहरूसिहत दईुवटा सहर िथए ।
61 मरुभिूममा त्यहाँ बथे-अराबा, िम ीन, सकाका, 62 िनब्शान, ननूको सहर र एन-
गदी िथए । ियनीहरू ितनीहरूका सहरहरूसिहत छवटा सहर िथए । 63तर यबसूीहरू
अथार्त य्रूशलमेका बािसन्दाहरूको सवालमा यहूदाका कुलले ितनीहरूलाई धपाउन
सकेनन,् त्यसलैे आजको िदनसम्म पिन यबसूीहरू यहूदाको कुलको माझमा बस्छन ्
।

16
1 योसफेको कुलको भ-ूभागको अशं यरीहोमा यदर्नबाट यरीहोको पानीका

महुानहरूको पवूर्ितर, मरुभिूमितर, बथेलेको पहाडी दशे हुदँै यरीहोबाट मािथ जान्छ ।
2 त्यसपिछ यो बथेलेबाट लजूितर, अरकीको क्षे ितर गयो । 3 त्यसपिछ यो तल् लो
बथे-होरोनको क्षे सम्मै यल्पतेीको क्षे सम्म प श् चमितर झर् यो र गजेरेितर गयो; यो
समु मा टु ङ्गयो । 4 योसफेका कुल मनश्शे र ए ाइमले ितनीहरूका उ रािधकार
यसरी ाप् त गरे । 5 कुल-कुलअनसुार ए ाइमको कुलको क्षे ः ितनीहरूको
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भागको पवूर्ितरको िसमाना अतारोत-अ ारबाट मािथल् लो बथे-होरोनसम्म िनस्क्यो,
6 र यो त्यहाँबाट सममु सम्म पगु्यो । िमक्मतातबाट उ रितर यो पवूर्तफर् तानत-
शीलोितर मोिडयो र यसभन्दा उता पवूर्ितर यानोह िनस्क्यो । 7 त्यसपिछ यो
यानोहबाट अतारोितर तल झर् यो, र यरीहो पगुरे यदर्नमा अन्त भयो । 8 तप् पहूबाट
प श् चमितर कना खोलाितर समु मा टु ङ्गयो । यो कुल-कुलअनसुार ए ाइमको
कुलको भाग, 9 मनश्शकेो कुलको उ रािधकारिभ ए ाइमको कुललाई चिुनएका
सहरहरूसगँै ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सबै सहर िथए । 10 ितनीहरूले गजेरेमा बस् ने
कनानीहरूलाई धपाएनन,् त्यसलैे आजको िदनसम्म पिन ए ाइमिभ कनानीहरू
बस्छन,् तर यी मािनसहरूलाई बगेारी काम गनर् लगाइएको िथयो ।

17
1 यो मनश्शकेो (जो योसफेका जठेा छोरा िथए) कुलको भिूमको भाग िथयो,

माकीरका िन म्त, जो जठेा छोरा िथए र ितनी िगलादका िपता िथए । माकीरका
सन्तानहरूलाई िगलाद र बाशानको भ-ूभाग िदइयो, िकनभने माकीर यो ा िथए
। 2 यो भ-ूभागलाई मनश्शकेा बाँकी कुल अबीएजरे, हलेके, अ ीएल, शकेम,
हपेरे, शमीदालाई ितनीहरूका कुलअनसुार िदइयो । 3 मनश्शकेा छोरा माकीरका
छोरा िगलादला छोरा हपेरेका छोरा सलोफादको कुनै छोरा िथएन, तर छोरीहरू
मा िथए । ितनकी छोरीहरूका नाउँ महला, नोआह, होग् ला, िमल्का र ितसार्
िथए । 4 ितनीहरू पजुारी एलाजार, यहोश ू र अगवुाहरूकहाँ आए र भन,े “परम भु
परमशे् वरले हा ा दाजभुाइहरूसगँै उ रािधकार िदन ूभनी आज्ञा गन ुर्भएको िथयो ।”
त्यसलै,े परम भकुो आज्ञाअनसुार, ितनले ती मिहलाहरूलाई ितनीहरूका बबुाका
दाजभुाइहरूमाझ उ रािधकार िदए । 5 िगलाद र बाशानमा मनश्शलेाई दस भाग
जिमन िदइयो, जनु यदर्न पा रप छ, 6 िकनभने मनश्शकेा छोरीहरूले आफ् ना
दाजभुाइहरूसगँै उ रािधकार पाए । िगलादको भ-ूभाग मनश्शकेा बाँकी कुललाई
िदइयो । 7 मनश्शकेो क्षे आसरेबाट िमक्मतातसम्म पगु्यो, जनु शकेमको पवूर्मा
छ । त्यसको िसमाना तप् पहूको पानीको महुान निजक बसोबास गनहरूकहाँसम्म
दिक्षणितर िनस्क्यो । 8 (तप् पहूको भ-ूभाग मनश्शकेो िथयो, तर मनश्शकेो िसमानामा
पन तप्पहूको नगर ए ाइम कुलको िथयो ।) 9 त्यो िसमाना कनाको खोलासम्मै तल
गएर िनस्क्यो । मनश्शकेा नगरहरू माझका खोलाको दिक्षणितरका यी सहरहरू
ए ाइमका िथए । मनश्शकेो िसमाना खोलाको उ रितर िथयो र यो समु मा
टु ङ्गएको िथयो । 10 दिक्षणितरको भ-ूभाग ए ाइमको िथयो, र उ रितरको



17:11 xxix यहोश ू18:3

भ-ूभाग मनश्शकेो िथयो; यसको िसमाना समु िथयो । उ रितर आशरेसम्म र
पवूर्ितर इस्साखारसम्म पगुकेो िथयो । 11 इस्साखार र आशरेमा पिन मनश्शलेे
बथे-शान र यसका गाउहँरू, योबलाम र यसका गाउहँरू, डोरका बािसन्दाहरू र
यसका गाउहँरू, एन्दोर र यसका गाउहँरू, तानाका बािसन्दाहरू र यसका गाउहँरू,
मिग ोका बािसन्दाहरू र यसका गाउहँरू (र ते ो सहरचािह ँ नपते हो) । 12 तपैिन
मनश्शकेो कुलले ती सहरहरू अिधकार गनर् सकेनन,् िकनभने यस भ-ूभागमा
कनानीहरू िनरन्तर बस्दै रहे । 13 जब इ ाएलका मािनसहरू व ृ भए, ितनीहरूले
कनानीहरूलाई बगेारी काममा लगाए, तर ितनीहरूलाई पणूर् रूपमा धपाएनन ् ।
14 त्यसपिछ योसफेका सन्तानहरूले यहोशलूाई यसो भन,े “तपाईंले हामीलाई
िकन जिमन एक भाग र उ रािधकारको िन म्त एक अशं मा िदनभुएको, िकनभने
हामी धरैे सङ्ख्यामा भएका मािनसहरू हौँ र परम भलुे हामीलाई पयार्प् त आिशष ्
िदनभुएको छ?” 15 यहोशलूे ितनीहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू धरैे सङ्ख्यामा
छौ भन,े ितमीहरू जङ्गलितर जाओ र प रज् जीहरू र रपाईहरूको भ-ूभागमा
आफ्नो िन म्त फँडानी गर । यसो गर, िकनभने ए ाइमको पहाडी दशे ितमीहरूको
िन म्त सा ै सानो छ ।” 16 योसफेका सन्तानहरूले भन,े “पहाडी दशे हामीलाई
पयार्प् त हुदँनै । तर बथे-शान र यसका गाउहँरू अिन ियजरेलको बेसँी दवुमैा बस् ने
कनानीहरूसगँ फलामका रथहरू छन ् । 17 त्यपिछ यहोशलूे योसफेका घराना
ए ाइम र मनश्शलेाई भन,े “ितमीहरू धरैे सङ्ख्यामा भएका मािनसहरू हौ र
ितमीहरूसगँ धरैे श छ । ितमीहरूसगँ एक भाग मा हुनहुुदँनै । 18 पहाडी
दशे पिन ितमीहरूको नै हुने छ । तथािप यो जङ्गल हो, ितमीहरूले यसलाई
फँडानी गर र यसलाई र यसका टाढा-टाढाको िसमानासम्म अधीन गर । ितमीहरूले
कनानीहरूलाई धपाउने छौ, तथािप ितनीहरूसगँ फलामका रथहरू छन ्र ितनीहरू
ब लया छन ्।”

18
1 त्यसपिछ इ ाएलका मािनसको सारा सभा शीलोमा जम् मा भयो । ितनीहरूले

त्यहाँ भटे हुने पाल खडा गरे र त्यो भिूम ितनीहरूको अधीनमा िथयो । 2 इ ाएलका
मािनसहरूमाझ अझै पिन सात कुल िथए जसलाई ितनीहरूका उ रािधकार िदइएको
िथएन । 3 यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “परम भु ितमीहरूका पखुार्ले
ितमीहरूलाई िदनभुएको भ-ूभागमा जान ितमीहरूले किहलसेम्म पिछ सा ररहन्छौ?
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4 हरेक कुलको िन म्त ितन-ितन जना मािनस चनु र म ितनीहरूलाई पठाउने छु ।
ितनीहरूले गएर भ-ूभागहरूको सबै कुराको सवक्षण गन छन ्। ितनीहरूले यसको
िववरण ितनीहरूको उ रािधकारको द ृ ष् टकोणबाट तयार पान छन ् र त्यसपिछ
ितनीहरू मकहाँ फकर आउने छन ्। 5 ितनीहरूले यसलाई सात खण्डमा िवभाजन
गन छन ् । यहूदाको कुल दिक्षणितर ितनीहरूकै क्षे मा रहने छन ् र योसफेको
प रवार उ रितर ितनीहरूकै क्षे मा रहने छन ् । 6 ितमीहरूले भिूमलाई सातवटा
खण्डमा वणर्न गन छौ र मकहाँ ल्याउने छौ । म परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
सामनु् ने यहाँ िच ा हाल्ने छु । 7 ितमीहरूका माझमा लवेीहरूको कुनै उ रािधकार
छैन िकनभने परम भकुो पजुारीको काम नै ितनीहरूको उ रािधकार हो । गाद,
रूबने र मनश्शकेा आधा कुलले यदर्नपा र नै आफ्नो िहस्सा पाइसकेका छन ् ।
यो उ रािधकार परम भकुा दास मोशाले नै ितनीहरूलाई िदएका हुन ्।” 8 त्यसलैे
मािनसहरू उठे र गए । भ-ूभागको िववरण लखे् न जाने मािनसहरूलाई यहोशलूे यसो
भन् दै आज्ञा िदए, “भिूमको सबिैतर जाओ, यसको िववरण लखे र मकहाँ आओ ।
म परम भकुो साम ु यहाँ शीलोमा ितमीहरूको िन म्त िच ा हाल्ने छु ।” 9मािनसहरू
उठे र भिूमको सबिैतर गएर हरेक भागमा सहरहरूको सचूी बनाएर सातवैटै खण्डमा
यसका सहरहरूको मु ामा िववरण लखेे । अिन ितनीहरू शीलोमा यहोशकूहाँ
छाउनीमा फक । 10 त्यसपिछ यहोशलूे परम भकुो साम ु शीलोमा ितनीहरूका
िन म्त िच ा हाले । यहोशलूे इ ाएलका मािनसहरूलाई यहाँ नै बाँडफाँड गरे र
हरेकलाई आ-आफ्नो भाग िदइयो । 11 कुल-कुलअनसुार बने्यामीनको कुलको
िन म्त भिूमको भाग । ितनीहरूलाई िदइएको क्षे यहूदाका सन्तानहरू र योसफेका
सन्तानहरूको िबच अव स्थत िथयो । 12 उ रितर ितनीहरूको िसमाना यदर्नमा सरुु
भयो । त्यो िसमाना यरीहोको उ रितरको पवर्तशङृ्खला हुदँै मािथ प श् चमी पहाडी
दशेितर लाग्यो । यो बथे-आवनको मरुभिूमसम्म पगुकेो िथयो । 13 त्यहाँबाट िसमाना
लजूको (अथार्त ब्थेले) िदशामा दिक्षणितर लाग्यो । त्यसपिछ िसमाना बथे-होरोनको
दिक्षणितरको पहडा हुदँै अतारोत-अ ारितर झर् यो । 14 त्यसपिछ िसमाना अक
िदशाितर मोिडयोः प श् चमप यो बथे-होरोनबाट सामनु् निेतरका पहाडितर मोिडयो
। यो यहूदाको कुलको अधीनमा रहकेो एउटा सहर िकयर्त-बाल (अथार्त ् िकयर्त-
यारीम) मा टु ङ्गयो । यसले प श् चमी िसमाना िनमार्ण गर् यो । 15 दिक्षणितरको
िसमाना िकयर्त-यारीमको बािहरबाट सरुु भयो । यो त्यहाँबाट ए ोनितर, नपे् तोहको
पानीका महुानहरूितर िनस् क्यो । 16 त्यसपिछ िसमाना पहाडको िसमाितर तल
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झर् यो, जनु बनेिहन् नोमको सामनु् ने िथयो, जनु रपाईंको बेसँीको उ री िकनारामा
िथयो । यो त्यसपिछ िहन् नोमको बेसँीितर, यबसूीहरूको िभरको दिक्षण र एन-
रोगलेितर तल िनरन्तर झर् यो । 17 यो शमेशितर गएर उ रितर मोिडयो, र त्यहाँबाट
यो गलीलोतितर िनस् क्यो, जनु अदमु् मीमको उकालोको सामनु् ने िथयो । त्यसपिछ
यो रूबनेको बोहनको ढुङ्गाितर झर् यो । 18 यो बथे-अराबाको काँधितर उ रितर
र अराबाितर तल आयो । 19 िसमाना बथे-होग् लाको उ रितर िछचोल्यो । त्यो
िसमाना खारा समु को उ री खाडीमा, यदर्नको दिक्षणी िकनारामा टु ङ्गयो ।
यो दिक्षणितरको िसमाना िथयो । 20 पवूर्ितरको यसको िसमाना यदर्न नै भयो
। यो बने्यामीन कुलको उ रािधकार िथयो, र यो कुल-कुलअनसुार, िसमाना-
िसमाना गरेर व रप र िदइएको िथयो । 21 बने्यामीन कुलको कुल-कुलअनसुारका
सहरहरू यी नै िथएः यरीहो, बथे-होग्ला, एमके-कसीस, 22 बथे-अराबा, समारैम,
बथेले, 23 अब्बीम, पारा, ओ ा, 24 कपर अमोनी, ओप् नी, र गबेा । ितनीहरूका
सहरहरूसिहत त्यहाँ बा वटा सहर िथए । 25 त्यहाँ िगबोन, रामा, बरेोतका सहरहरू
पिन िथए । 26 िमस्पा, कपीरा, मोशा, 27 रेकेम, ियपर्ल, तरला, 28 सलेाह, एलपे,
यबसू (यरूशलमेजस्त)ै, िगबा, र िकयर्त । ितनीहरूका सहरहरूसिहत त्यहाँ चौधवटा
सहर िथए । यो बने्यामीनको कुलको िन म्त ितनीहरूको उ रािधकार िथयो ।

19
1 दो ो िच ा कुल-कुलअनसुार िशिमयोनको कुललाई पर् यो । ितनीहरूको

भाग यहूदाको कुलको अधीन रहकेो भागको िबचमा िथयो । 2 ितनीहरूको
उ रािधकारमा यी ठाउँहरू िथएः बशेबा, शबेा, मोलादा, 3 हसर-शआूल, बाला,
एसमे, 4 एल्तोलद, बतलू र होमार् । 5 िशिमियनको भागमा यी पिन िथएः िसक्लग,
बथे-मकार्बोथ, हसर-ससूा, 6 बथे-लबाओत, शारूहने । 7 िशिमयोनका यी पिन
िथएः ऐन, रम् मोन, एतरे र आशान । ियनीहरू ितनीहरूका सहरहरूसिहत चारवटा
सहर िथए । 8 बालात-बअेरसम्म (अथार्त ्नगेवेको रामा) यी सहरहरू व रप रका
ितनीहरूका गाउहँरूलगायत सगँै िथए । यो कुल-कुलअनसुार िशिमयोनको कुलको
उ रािधकार िथयो । 9 िशिमयोनको कुलको उ रािधकारले यहूदाको कुलको
क्षे को भाग िनधार्रण गर् यो । िकनभने यहूदाको कुललाई िदइएको भाग ितनीहरूका
िन म्त धरैे ठुलो भय । िशिमयोनको कुलले ितनीहरूका भागको िबचबाट ितनीहरूका
उ रािधकार पायो । 10 कुल-कुलअनसुार ते ो िच ा जबलूनूको कुललाई पर् यो
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। ितनीहरूको उ रािधकारको िसमाना सारीदमा सरुु भयो । 11 ितनीहरूको
िसमाना प श् चमितर मरलासम्म र दब् बशेतेलाई छोयो; त्यसपिछ यो योक् नामको
सामनु् नकेो खोलासम्म फै लएको िथयो । 12 सारीदबाट िसमाना पवूर्ितर मोिडयो र
िकस्लोथतबोरको िसमानासम्म छोयो । त्यहाँबाट दाबरतसम्म र यापीसम्म छोयो ।
13 त्यहाँबाट यो पवूर्ितर िछचोलरे गात-हपेरे र इथ-कासीनसम्म पगु्यो; त्यसपिछ
यो रम् मोनसम्म पगु्यो र नआेितर मोिडयो । 14 िसमानाले हन् नतोनितर उ रितर
मोड लयो र ियप् ताहएलको बेसँीमा टु ङ्गयो । 15 यो दशेमा यी सहरहरू
परेः काथाथ, नहलल, िश ोन, इदलाह र बथेलेहेमे । ितनीहरूका गाउहँरूसिहत
बा वटा सहर िथए । 16 यी सहरहरूलगायत ितनीहरूका गाउहँरूसिहत कुल-
कुलअनसुार यो जबलूनूको कुलको उ रािधकार िथयो । 17 चौथो िच ा कुल-
कुलअनसुार इस्साखारको कुलको पर् यो । 18 ितनीहरूका क्षे मा यी परेः
ियजरेल, कसलु्लोत, शनूमे, 19 हपरैम, शीओन र अनाहारत । 20 यसमा
रब्बीत, िकश् योन, एबसे, 21 रेमथे, एन-गन् नीम, एन-ह ा र बथे-पससे पछर्न ् ।
22 ितनीहरूका िसमानाले तबोर, शहसमूा र बथे-शमेशे छोयो र यदर्नमा अन्त भयो
। ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सो वटा सहर िथए । 23 ितनीहरूका गाउहँरूसिहत
ितनीहरूको कुलअनसुार यो इस्साखारको उ रािधकार िथयो । 24 पाँचौँ िच ा
कुल-कुलअनसुार आशरेको कुलमा पर् यो । 25 ितनीहरूको िसमानामा हले्कत,
हली, बतेने, अक्षाप, 26 अल्लम्मलेके, अमाद र िमशाल पथ । प श् चमितरको
िसमाना कामल र शीहोर लब् नातसम्म फै लएको िथयो । 27 त्यसपिछ यो पवूर्ितर
बथे-दागोनितर र जबलूनूितर लाग्यो र ियप् ताह-एलको बेसँीसम्म, उ रितर बथे-
एमके र नीएलसम्म पगु्यो । यो उ रितर काबलूसम्म गयो । 28 यो ए ोन,
रहोब, हम्मोन र कनासाथै महा-सीदोनसम्म पगु्यो । 29 िसमाना रामाितर र
टुरोसको िकल्ला भएको सहरितर मोिडयो । त्यसपिछ िसमाना होसाितर मोिडयो
र अक्जीबको दशेमा, 30 उम्मा, अपके र रहोब समु मा टु ङ्गयो । ितनीहरूका
गाउहँरूसिहत बाइसवटा सहर िथए । 31 ितनीहरूको गाउलँगायत सहरहरू यो
कुल-कुलअनसुार आशरेको कुलको उ रािधकार िथयो । 32 छैठौँ िच ा कुल-
कुलअनसुार नप् तालीको कुललाई पर् यो । 33 ितनीहरूको िसमाना हलेपेबाट,
सानन् नीमको अ ाठको रुखबाट अदामी-नकेेब, याब् नले र लक् कूमसम्म पगु्यो;
यो यदर्नमा अन्त भयो । 34 िसमाना प श् चमप अज्नोथ-तबोरितर मोिडयो र
हक् कोकितर लाग्यो; यसले दिक्षणमा जबलूनूलाई छोयो र प श् चममा आशरेलाई
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र पवूर्मा यहूदालाई यदर्न नदीमा भे ायो । 35 ियनीहरू िकल्ला भएका सहरहरू
िथएः िस ीम, सरे, हम्मत, रक् कत, िकन् नरेत, 36 अदामा, रामा, हासोर, 37 केदशे,
ए ईे, एन-हासोर । 38 ियरोन, िमग्दलएल, होरेम, बथे-अनात बथे-शमेशे िथए ।
ितनीहरूका गाउहँरूसिहत उन् नाइसवटा सहर िथए । 39 ितनीहरूका गाउहँरूसिहत
सहरहरू यो कुल-कुलअनसुार यो नप् तालीको उ रािधकार िथयो । 40 सातौँ िच ा
कुल-कुलअनसुार दानको कुललाई पर् यो । 41यसको उ रािधकारको क्षे मा सोरा,
एश् तोल, इर-शमेशे, 42 शालवीन, अय्यालोन, इत्ला पथ । 43 यसमा एलोन,
ितम् ना, ए ोन, 44 एल्तके, िगब् बतोन, बालात, 45 यहूद, बन-ेबरक, गात- रम् मोन,
46 म-ेयरकोन र योप्पापा रको क्षे सगँै रक् कोन पथ्य । 47 जब दानको कुल
आफैमा हरायो, दानले लशेमेलाई आ मण गर् यो, यसिवरु ल ो, र तरवारले हार
गरेर यसलाई कब्जा गर् यो; यसलाई अधीन गरेर यसमा बसोबास गर् यो । ितनीहरूले
लशेमेलाई आफ्नो पखुार्को नाउअँनसुार यसको नाउँ राखे । 48 कुल-कुलअनसुार
ितनीहरूको गाउहँरूसिहतको सहरहरू यो दानको कुलको उ रािधकारको िथयो
। 49 जब इ ाएलका मािनसहरूले भिूमको बाँडफाँड गनर् िसद्ध्यायो, ितनीहरूले
ननूका छोरा यहोशलूाई ितनीहरू माझमा एउटा भाग िदए । 50 परम भकुो आज्ञा ारा
ितनले मागकेा, ितनीहरूले ितनलाई ए ाइमको पहाडी दशेको ितम् नथ-सरेह िदए ।
ितनले त्यो सहरको पनुिनर्मार्ण गरे र त्यहाँ बसे । 51 भटे हुने पालको वशे ारमा
पजुारी एलाजार, ननूका छोरा यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूको कुलहरूका
अगवुाहरूले शीलोमा परम भकुो साम ु िच ा हालरे बाँडकेा उ रािधकार ियनीहरू
नै हुन ्। यसरी ितनीहरूले भ-ूभाग बाँड्न िसद्ध्याए ।

20
1 त्यसपिछ परम भलुे यहोशलूाई भन् नभुयो, 2 “इ ाएलका मािनसहरूलाई

यसो भन,् 'मलैे मोशा ारा ितमीहरूलाई भनजेस्तै शरण-नगरहरू चनु । 3 यसो
गर तािक जसले मािनसलाई अनजानमा माछर् त्यो क् त त्यहाँ जान सक्छ ।
यी सहरहरू मा रएको  क् तको रगतको बदला लन खोज् नबेाट शरण-स्थान हुने
छ । 4 त्यो ती सहरहरूमध्ये एउटामा भागरे जाने छ, सहरको वशे ारमा खडा
हुने छ र त्यस सहरका धमर्-गरुुहरूलाई त्यसका सबै कुरा बताउने छ । त्यसपिछ
ितनीहरूले त्यसलाई सहरिभ लाने छन ् र त्यसलाई ितनीहरूमाझ बस् नलाई ठाउँ
िदने छन ्। 5यिद कोही मा रएको क् तको बदला लन आउँछ भन,े त्यस सहरका
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मािनसहरूले मान क् तलाई अिधकारीहरूको हातमा समु् पनहुुदँनै । ितनीहरूले
यसो गन ुर्हुदँनै, िकनभने त्यसले आफ्नो िछमकेीलाई अनजानमा मार् यो, र िवगतमा
ितनको उनीसगँ कुनै दशु्मनी िथएन । 6 सहरमा न्यायको सभाको साम ु खडा
नभएसम्म ती िदनमा धान पजुारीको सवेा ग ररहकेा क् तको मतृ्य ु नभएसम्म
त्यो त्यस सहरमा रहनपुछर् । त्यसपिछ दघुर्टनावश मािनसलाई मान क् त
आफ्नो घर र आफ्नो सहरमा फकर् न सक्छ, जहाँबाट त्यो भागकेो िथयो' ।”
7 त्यसलैे इ ाएलीहरूले नप् तलीको पहाडी दशेमा गालीलको केदशे, ए ाइमको
पहाडी दशेमा शकेम, र यहूदाको पहाडी दशेमा िकयर्त-अबार् (जनु हे ोन हो) छाने
। 8 यदर्नको पवूर्प , ितनीहरूले रूबनेको कुलबाट उच् च-स्थानमािथको मरुभिूममा
बसेरे; गादको कुलबाट रामो िगलाद; र मनश्शकेो कुलबाट बाशाको गोलान चनुे
। 9 इ ाएलका मािनसहरू र ितनीहरूमाझ बसोबास गरेका परदशेीहरूका िन म्त
चनुकेा सहरहरू ियनै हुन,् तािक अनजानमा मािनसलाई मान क् त सरुक्षाको
िन म्त त्यहाँ भागोस ्। यो क् त सभाको साम ु पिहले न्यायको िन म्त खडा नभई
त्यो क् त बगाइएको रगतको बदला लन चाहनकेो हातबाट नमरोस ्।

21
1 त्यसपिछ लवेी कुलका कुलनायकहरू पजुारी एलाजार, ननूका छोरा

यहोश ू र इ ाएलका मािनसहरूिभ का ितनीहरूका पखुार्हरूको प रवारहरूका
अगवुाहरूकहाँ आए । 2 ितनीहरूले कनानको भिूममा शीलोमा ितनीहरूलाई
भन,े “परम भलुे मोशा ारा हा ा गाईवस्तहुरूका िन म्त खकर् सिहतका बसोबास
गनर् हामीलाई सहरहरू िदन आज्ञा गन ुर्भएको िथयो ।” 3 त्यसलैे इ ाएलका
मािनसहरूले परम भकुो आज्ञा ारा लवेीहरूलाई ितनीहरूका खकर् हरूसिहत
ितनीहरूको उ रािधकारबाट िनम् न सहरहरू िदए । 4 कहातीहरूका िन म्त हालकेो
िच ाको प रणाम यस्तो आयोः लवेीबाट जन् मकेा हारूनका सन्तानहरू, पजुारीहरूले
यहूदाको कुलबाट, िशिमयोनका कुलबाट र बने्यामीनको कुलबाट िदइएका ते वटा
सहर पाए । 5 बाँकी कहातीहरूलाई ए ाइम, दान र मनश्शकेो आधा कुलबाट दश
सहर िदइयो । 6 त्यसपिछ गशे नबाट जन्मकेा मािनसहरूलाई िच ा ारा इस्साखार,
आशरे, नप् तली र बाशानमा मनश्शकेो आधा कुलबाट ते वटा सहर िदइयो ।
7 मरारीका सन्तानहरूका कुल-कुलअनसुार रूबने, गाद र जबलूनूको कुलबाट
बा वटा सहर पाए । 8 त्यसलैे इ ाएलका मािनसहरूले परम भलुे मोशा ारा
आज्ञा िदनभुएमतुािबक लवेीहरूलाई यी सहरहरू (ितनीहरूका खकर् हरूसिहत) िच ा
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हालरे िदए । 9 यहूदा र िशिमयोनका कुलहरूबाट ितनीहरूले यहाँ नाउँ ारा सचूी
बनाएअनसुार िदए । 10 यी सहरहरू हारूनका सन्तानहरूलाई िदइयो, जो कहाती
कुलका िथए र लवेी वशंबाटका िथए । िकनभने पिहले हालकेो िच ा ितनीहरूलाई
पर् यो । 11 इ ाएलीहरूलाई िकयर्त-अबार् (अबार् अनाका िपता िथए) अथार्त ्
जनु हे ोन हो यहूदाको पहाडी दशेमा यसका खकर् हरूसिहत ितनीहरूलाई िदए
। 12 तर ितनीहरूका गाउहँरूसिहत सहरका खतेहरू यपनु् नकेा छोरा कालबेलाई
पिहले नै ितनको अिधकारको रूपमा िदइएको िथयो । 13 ितनीहरूले पजुारी
हारूनका सन्तानहरूलाई यसका खकर् हरूसिहत हे ोन, जनु अरूलाई अनजानमा
मान मािनसको िन म्त शरण-नगर िथयो, र यसको खकर् सिहत लब् ना, 14 यसको
खकर् सिहत य ीर, र यसको खकर् सिहत एश्तमो िदए । 15 ितनीहरूले यसको
खकर् सिहत होलोन, यसको खकर् सिहत दबीर, 16 यसको खकर् सिहत ऐन, यसको
खकर् सिहत य ु ा र यसको खकर् सिहत बथे-शमेशे िदए । यी दईु कुलबाट िदइएका
नौवटा सहर िथए । 17 बने्यामीनको कुलबाट यसको खकर् सिहत िगबोन, यसको
खकर् सिहत गबेा, 18 यसको खकर् सिहत अनातोत, र यसको खकर् सिहत चारवटा
सहर िदइयो । 19हारूनका सन्तानहरू, पजुारीहरूलाई िदइएका सहरहरू ितनीहरूका
खकर् हरूसिहत ते वटा िथए । 20 बाँकी कहातीहरू जो लवेी कुलको कहाती िथए,
ितनीहरूले िच ा हालरे ए ाइमको कुलबाट ितनीहरूलाई िदएका िथए । 21 ितनीहरू
कसलैाई अनजानमा मािनस मान क् तको िन म्त शरण-नगरको िन म्त ए ाइमको
पहाडी दशेमा यसको खकर् सिहत शकेम, गजेरे, 22 यसको खकर् सिहत िकब्समै र
यसको खकर् सिहत बथे-होरोन गरी चाटवटा सहर िदइयो । 23 दानको कुलबाट
कहातको कुललाई यसको खकर् सिहत एल्तके, यसको खकर् सिहत िगब् बतोन,
24 यसको खकर् सिहत अय्यालोन र यसको खकर् सिहत गात- रम्मोन गरी चारवटा
सहर िदइयो । 25 मनश्शकेो कुलबाट कहातको कुललाई यसको खकर् सिहत तानाक
र यसको खकर् सिहत गात- रम् मोन गरी दईुवटा सहर िदइयो । 26 ितनीहरूका
खकर् सिहत बाँकी कहाती कुलका िन म्त दसवटा सहर िथए । 27 मनश्शकेो आधा
कुलबाट अन्य लवेी कुल अथार्त ्गशे नको कुललाई ितनीहरूले यसको खकर् सिहत
गोलान अनजानमा मािनसलाई मान क् तको िन म्त शरण-नगर हुनलाई साथै
यसको खकर् सिहत ब-ेएश्तरा गरी दईुवटा िदए । 28 गसे नका कुललाई ितनीहरूले
इस्साखारको कुलबाट यसको खकर् सिहत िकश्योन, यसको खकर् सिहत दाबरत,
29 यसको खकर् सिहत यम ूर्त र यसको खकर् सिहत एन-गन् नीम गरी चारवटा सहर
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िदए । 30 आशरेको कुलबाट ितनीहरूले यसको खकर् सिहत िमशाल, यसको
खकर् सिहत अब्दोन, 31 यसको खकर् सिहत हल्केत र यसको खकर् सिहत रहोब गरी
चाटवटा सहर िदए । 32नप् तलीको कुलबाट, ितनीहरूले गशे नको कुललाई यसको
खकर् सिहत गालीलमा केदशे, कसलैाई अनजानमा मान क् तको िन म्त शरण-
नगरको रूपमा; यसको खकर् सिहत हम्मोत-डोर र यसको खकर् सिहत कतार्न गरी
जम्मा ितनवटा सहर िदए । 33 गशे नको कुलबाट ितनीहरूका खकर् सिहत जम्मा
ते वटा सहर िथए । 34 बाँकी लवेीहरू माकीरको कुललाई जबलूनूको कुलबाट यी
सहरहरू िदइयोः यसको खकर् सिहत योक् नाम, यसको खकर् सिहत कतर्ह, 35 यसको
खकर् सिहत िदम् ना र यसको खकर् सिहत नहलल गरी जम्मा चारवटा सहर िदइयो
। 36 मरारीको कुललाई यी सहरहरू िदइयोः यसको खकर् सिहत बसेरे, 37 यसको
खकर् सिहत यहसा, यसको खकर् सिहत कदमेोत, र यसको खकर् सिहत मपेात गरी
चारवटा सहर । 38 गादको कुलबाट ितनीहरूले यसको खकर् सिहत िगलादमा
रामोतलाई अरूलाई अनजानमा मान क् तको िन म्त शरण-नगरको रूपमा, र
यसको खकर् सिहत महनोम िदए । 39 मरारीका कुललाई यसको खकर् सिहत हशे्बोन
र यसको खकर् सिहत याजरे पिन िदइयो । यी चारवटा सहर िथए । 40 यी सबै सहर
मरारी कुलका िथए जो लवेी कुलबाटका िथए, ितनीहरूलाई िच ा हालरे बा वटा
सहर िदइयो । 41 लवेीका सहरहरू इ ाएलका मािनसहरूको अधीनमा रहकेो भ-ू
भागको िबचबाट लइएका सहरहरू ितनीहरूका खकर् सिहत अठचा लसवटा िथए
। 42 यी हरेक सहरको आ-आफ्नै खकर् हरू िथए । सबै सहरको यस्तै नै िथयो ।
43 यसरी परम भलुे इ ाएलका पखुार्हरूलाई िदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्भएको सबै भ-ू
भाग िदनभुयो । इ ाएलीहरूले यो कब्जा गरे र त्यहाँ बसोबास गरे । 44 त्यसपिछ
परम भु ितनीहरूका पखुार्हरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएबमोिजम नै ितनीहरूलाई चारैितर
िव ाम िदनभुयो । ितनीहरूका एक जना श लुे पिन ितनीहरूलाई परािजत गनर्
सकेन । परम भलुे ितनीहरूका सबै श लुाई ितनीहरूका हातमा स ु म्पिदनभुयो ।
45 परम भलुे इ ाएलको घरानालाई भन् नभुएका सबै असल ितज्ञाहरूमध्ये एउटा
पिन सत्य हुन आउनबाट चकेुन । ती सबै नै परुा हुन आए ।

22
1 त्यस बलेा यहोशलूे रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेो आधा कुललाई बोलाए

। 2 ितनले ितनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले परम भु परमशे् वरका दास मोशाले
आज्ञा गरेका सबै गरेका छौ । ितमीहरूले मलैे आज्ञा गरेका सबै कुरामा मरेो आज्ञा
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पालन गरेका छौ । 3 ितमीहरूले वतर्मानसम्म यित धरैे िदनसम्म पिन आफ्ना
दाजभुाइहरूलाई छाडकेा छैनौ, र ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको
आज्ञाअनसुार आवश्यक कतर् हरू परुा गरेका छौ । 4अिहले परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितमीहरूका दाजभुाइहरूलाई िव ाम
िदनभुएको छ । यसकारण, फकर् र ितमीहरूको आफ्नै भिूममा जाओ, जनु
परम भकुा दास मोशाले यदर्न पा रप ितमीहरूलाई िदएका छन ्। 5 परम भकुा
दास मोशाले ितनीहरूलाई िदएका आज्ञाहरू र वस्था पालन गनर्, परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे गनर्, उहाँका सबै मागर्मा िहडँ्न, उहाँका सबै आज्ञा
पालन गनर्, उहाँमा नै रिहरहन र ितमीहरूका सारा दय र सारा ाणले उहाँको
आराधना गनर्मा होिसयार होओ ।” 6 त्यसलैे यहोशलूे ितनीहरूलाई आिशष ् िदएर
पठाए, र ितनीहरू आफ्ना पालहरूितर गए । 7 मनश्शकेो आधा कुललाई मोशाले
बाशानमा नै उ रािधकार िदएका िथए, तर बाँकी आधा कुललाई ितनीहरूका
दाजभुाइको छेउमा यदर्नको प श् चमप िदए । यहोशलूे ितनीहरूलाई आ-आफ्ना
पालहरूमा पठाए; ितनले ितनीहरूलाई आिशष ् िदए 8 र ितनीहरूलाई भन,े “धरैे
रुिपया-ँपसैा र सनु, चाँदी, काँसा र फलामसिहत धरैे ल ाकपडासिहत ितमीहरूका
पालहरूमा फकर् । ितमीहरूका श हुरूबाट लएका लटूका मालहरू ितमीहरूका
दाजभुाइहरूसगँ बाँड । 9 त्यसलैे रूबनेका सन्तानहरू, गादका सन्तानहरू र
मनश्शकेा आधा कुल इ ाएलका मािनसहरूलाई शीलोमा छोडरे घरितर फक,
जनु कनानको भिूम हो । ितनीहरू आफ्नै भ-ूभाग िगलादको दशेमा जानलाई
िहडँ,े जनु ितनीहरूले मोशा ारा परम भकुो आज्ञा पालनमा आफैले स्वािमत्वमा
लएका िथए । 10 जब ितनीहरू कनानको भिूम यदर्नमा आए, रूबनेीहरू, गादीहरू

र मनश्शकेा आधा कुलहरूले यदर्न निजकै िनकै ठुलो र सिजलै दे खने वदेी बनाए
। 11 इ ाएलका मािनसहरूले यो सनुे र भन,े “हरे, रूबने, गाद र मनश्शकेा
आधा कुलका मािनसहरूले इ ाएलका मािनसहरूको अधीनमा पन यदर्न निजकको
दशेको ग ललोथको कनानको भिूमको सामनु् ने वदेी िनमार्ण गरेका छन ्।” 12जब

इ ाएलका मािनसहरूले यो कुरा सनु,े इ ाएलका मािनसको सारा भलेा ितनीहरू
िवरु य ु गनर् जान शीलोमा जान सगँै भलेा भए । 13 त्यसपिछ इ ाएलका
मािनसहरूले िगलादको भिूममा रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेा आधा कुलकहाँ
समाचारवाहकहरू पठाए । ितनीहरूले एलाजारका छोरा पजुारी पीनहास, 14 र
इ ाएलको हरेक कुलबाट एक-एक जना गरी दस जना अगवुालाई ितनीसगँै
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पठाए र ितनीहरू सबै इ ाएलको कुलका प रवारको मखु िथए । 15 ितनीहरू
िगलादको मलुकुमा रूबने, गाद र मनश्शकेो आधा कुलकहाँ आए र ितनीहरूले
ितनीहरूलाई भन,े 16 “परम भकुा सारा समदुाय यसो भन्छ, 'परम भकुो िवरु मा
आजको िदन आफ् नो िन म्त वदेी िनमार्ण गरेर परम भलुाई प ाउनबाट तिकर् एर
इ ाएलका परमशे् वरको िवरु ितमीहरूले कस्तो बइेमानी गरेको? 17 के पोरको
हा ो पाप पयार्प् त िथएन? तपैिन हामीले आफूलाई यसबाट अझै श ु पारेका छैनौँ
। त्यो पापको िन म्त परम भकुो समदुायमा िवपि आइपर् यो । 18 के ितमीहरू
पिन अिहले नै परम भलुाई प ाउनबाट तिकर् नपुछर्? यिद ितमीहरूले आज
उहाँको िवरु िव ोह गर् यौ भन,े उहाँ भो ल हामी इ ाएलको सबै समदुायसगँ
रसाउनहुुने छ । 19 यिद ितमीहरूको अधीनमा भएको भिूम अशु छ भन,े

ितमीहरू परम भकुो पिव वासस्थान खडा भएको भिूममा नै तरेर आउनपुछर् र
हा ो माझमा नै भाग लन आउनपुछर् । परम भकुो िवरु िव ोह मा नगर, न त
परम भकुो वदेीबाहके अन्य वदेी िनमार्ण गरेर हा ो िवरु मा िव ोह गर । 20 के
परमशे् वरलाई समु्पकेा थोकहरूको िवषयमा जरेहको छोरो आकानले िवश् वास
तोडनेन?् के सबै इ ाएलका मािनसमािथ ोध परेन? त्यसको पापको िन म्त आफू
मा ै मरेन' ।” 21 त्यसपिछ रूबने, गाद, र मनश्शकेा आधा कुलले इ ाएलका
कुलका मखुहरूलाई जवाफ िदए, 22 “हे सवर्श क् तमान,् परम भु परमशे् वर
सवर्श क् तमान,् हे परम भु परमशे् वर ! उहाँ जान् नहुुन्छ, इ ाएलले जानोस ्! यिद
यो िव ोह वा िवश् वास तोड्नलाई परम भकुो िवरु मा िथयो भन,े 23 परम भलुाई
प ाउनबाट आफै तकर् न यो वदेी बनाएका हौँ भने आज हामीलाई नछोड्नहुोस ्
। 24 यिद हामीले यो वदेी होमब ल, अन् नब ल वा मलेब ल चढाउनलाई िनमार्ण
गरेका हौँ भन,े परम भलुे हामीलाई यसको िन म्त मलू्य चकुाउन लगाउनभुएको
होस ्। होइन! हामीले आउँदो िदनमा ितमीहरूका सन्तानहरूले हा ा सन्तानहरूलाई
यसो भन् लान ् भन् ने डरले हामीले यसो गर् यौ,ँ 'परम भु इ ाएलका परमशे् वरसगँ
ितमीहरूको के सरोकार? 25 िकनभने परम भलुे ितमीहरू र हामीिबच यदर्नलाई
िसमान बनाउनभुएको छ । ितमीहरू रूबने र गादका मािनसहरू, ितमीहरूको
परम भसुगँ कुनै सरोकार छैन ।' 26 त्यसलैे ितमीहरूका सन्तानहरूले हा ा
सन्तानहरूलाई परम भकुो आराधना गनर् छोड्न लगाउन सक्छन ्। त्यसलैे हामीले
भन्यौ, 'एउटा वदेी बनाऔ,ँ न त कुनै होमब ल न त कुनै ब लदानको िन म्त, 27 तर
हामीपिछका हा ा पसु्ताहरूका िन म्त हामीहरू र ितमीहरूिबच साक्षी हुनलाई, तािक
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हामीले हा ा होमब लहरू र हा ा मलेब लसिहत हामीले परम भकुो सवेा गनर् सकौ,ँ
तािक ितमीहरूका सन्तानहरूले हा ा सन्तानहरूलाई, “परम भमुा ितमीहरूको
कुनै िहस्सा छैन” भनी आउँदो समयमा किहल्यै नभननू ् ।' 28 त्यसलैे हामीले
भन्यौँ, 'यिद भिवष्यमा हामीलाई वा हा ा सन्तानहरूलाई यसो भिनएमा, हामीले
भन् निेथयौ,ँ “हरे, यो वदेीको ितरूप, जनु हा ा पखुार्हरूले न त होमब ल, न त
ब लदानहरूको िन म्त, तर हामीहरू र ितमीहरू िबच गवाही हुनको िन म्त बनाए ।”
29 हामी आज परम भकुो पिव वासस्थान साम ु रहकेो हा ो परम भु परमशे् वरको
वदेीभन्दा अक वदेी होमब ल वा अन् नब ल वा ब लदानको िन म्त िनमार्ण गरेर
उहाँलाई प ाउन छोडरे परम भकुो िवरु मा िव ोह गन कुरा हामीबाट दरू होस'्
।” 30 जब पजुारी पीनहास र मािनसहरूका अगवुाहरू अथार्त ् ितनीसगँ भएका
इ ाएलका कुलहरूका मखुहरूले रूबने, गाद र मनश्शकेा मािनसहरूको कुरा सनुे
। यो ितनीहरूलाई नजरमा असल लाग्यो । 31 एलाजारका छोरा पजुारी पीनहासले
रूबने, गाद र मनश्शकेा मािनसहरूलाई भन,े “आज परम भु हा ा माझमा हुनहुुन्छ
भनी हामीले थाहा पायौ,ँ िकनभने ितमीहरूले यो उहाँको िवरु मा िवश् वासलाई
तोडकेा छैनौ । अिहले ितमीहरूले इ ाएलका मािनसरूलाई परम भकुो हातबाट
छुटकारा िदएका छौ ।” 32 त्यसपिछ एलाजारका छोरा पीनहास र अगवुाहरू
रूबनेीहरू, गादीहरूको िगलादको मलुकुबाट कनानको भ-ूभागमा इ ाएलका
मािनसहरूकहाँ फक र ितनीहरूलाई यो समाचार ल्याए । ितनीहरूको ितवदेन
इ ाएलका मािनसहरूको नजरमा असल िथयो । 33 इ ाएलका मािनसहरूले
परमशे् वरको शसंा गरे र रूबनेी र गादीहरूलाई ितनीहरू बसोबास गरेका ठाउँबाट
नष् ट पानर्लाई ितनीहरूको िवरु मा य ु गनबारे कुनै कुरा गरेनन ् । 34 रूबनेीहरू र
गादीहरूले त्यो वदेीलाई “साक्षी” नाउँ राख,े िकनभने ितनीहरूले भन,े “यो हामी
र परम भु नै परमशे् वर हुनहुन्छ भन् ने िबच साक्षी छ ।”

23
1 परम भलुे ितनीहरूको व रप र भएका ितनीहरूका सबै श बुाट िव ाम

िदनभुएको धरैे समयपिछ यहोश ू व ृ भइसकेका िथए । 2 यहोशलूे इ ाएलका
धमर्-गरुुहरू, अगवुाहरू, न्यायकतार्हरू सबलैाई बोलाए र ितनीहरूलाई भन,े
“म िनकै व ृ भइसकेको छु । 3 परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूका
खाितर यी सबै जाितलाई गन ुर्भएका सबै कुरा ितमीहरूले दखेकेा छौ, िकनभने
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ितमीहरूका िन म्त लड्नहुुने परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै हुनहुुन्छ । 4 हरे, मलैे
ितमीहरूलाई प श् चममा यदर्नदे ख महासमु सम्म पिहले नै नष् ट पारेका जाितहरूका
साथै ितमीहरूका कुलहरूका िन म्त उ रािधकारको रूपमा हुन िवजय हािसल
गनर् बाँकी रहकेा जाितहरू ितमीहरूलाई िदएको छु । 5 परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितनीहरूलाई धपाउनहुुने छ । उहाँले ितनीहरूलाई ितमीहरूका खाितर
फ्याँक् नहुुने छ । उहाँले ितनीहरूको भ-ूभाग कब्जा गन ुर्हुने छ र परम भु ितमीहरूका
परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ ितमीहरूले ितनीहरूको भिूम अधीन
गन छौ । 6 त्यसलैे िनकै ब लयो होओ, तािक मोशाको वस्थाबाट न त दिहने
न त दे िेतर नलागी सबै पालन गर । 7 त्यसलैे ितमीहरू ितमीहरूका माझमा
रहकेा जाितहरूसगँ निमिसओ वा ितनीहरूका दवेताहरूको नाउँ उच् चारण नगर,
ितनीहरूको शपथ नखाओ, ितनीहरूको आराधना नगर वा ितनीहरूलाई दण्डवत ्
नगर । 8 बरु, ितमीहरूले आजको िदनसम्म गरेझै ँ ितमीहरूका परम भु परमश् वरमा
नै रिहरहो । 9 िकनभने परम भलुे ठुलो र ब लयो जाितहरूलाई ितमीहरूको साम ु
धपाउनभुएको छ, आजको िदनसम्म कोही ितमीहरूको साम ु खडा हुन सकेको छैन
। 10 ितमीहरूमध्ये एक जनाले हजार जनालाई भगाउनछे, िकनभने ितमीहरूका
परम भु परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएझै ँ उहाँ ितमीहरूका िन म्त लड्नहुुने
छ । 11 िवशषे ध्यान दऊे, तािक ितमीहरूले परम भु ितमीहरूका परमशे् वरलाई मे
गर 12 तर यिद ितमीहरू ितमीहरूमाझ बाँकी रहकेा यी जाितहरूसगँ लाग्यौ र पिछ
ह ौ भने वा यिद ितमीहरूले ितनीहरूसगँ अन्तर-जातीय िववाह गर् यौ भने वा यिद
ितमीहरू उनीहरूसगँै आयौ र उनीहरू ितमीहरूसगँ सबै आए भन,े 13 यो जान िक
परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरू माझबाट यी जाितहरूलाई धपाउनहुुने
छैन । बरु, परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको यो असल
भिूमबाट ितमीहरू नष् ट नभएसम्म उनीहरू ितमीहरूका िन म्त पासो र जाल अिन
ितमीहरूका पीठमा कोरार्, ितमीहरूका आखँाका किसङ्गर हुने छन ् । 14 म सबै
पथृ्वीको मागर्मा जाँद ै छु, र परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूको बारेमा
ितज्ञा गन ुर्भएको कुनै पिन असल कुरा सत्य सािबत हुन एक शब्द पिन चकेुको

छैन भनी ितमीहरूले आफ्नो सारा दय र आफ्नो सारा ाणले जान्दछौ । यी सबै
कुरा ितमीहरूका िन म्त परुा भएका छन ्। ितनमा एउटै पिन चकेुको छैन । 15 तर
जसरी परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई ितज्ञा गन ुर्भएका सबै वचन
परुा भएको छ, त्यसरी नै परम भु ितमीहरूका परमशे् वरले ितमीहरूलाई िदनभुएको
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यो असल भिूमबाट ितमीहरूलाई नष् ट नगरेसम्म परम भलुे ितमीहरूमािथ सबै
खराबी ल्याउनहुुने छ । 16 यिद ितमीहरूले पालन गनर् ितमीहरूलाई उहाँले आज्ञा
गन ुर्भएको परम भु ितमीहरूका परमशे् वरको करार तो ौ भन,े उहाँले यो गन ुर्हुने छ
। यिद ितमीहरू जान्छौ र अरू दवेताहरूको आराधना गछ र दण्डवत ्गछ भन,े
परम भकुो ोध ितमीहरूिवरु द न्कने छ र उहाँले ितमीहरूलाई िदनभुएको असल
भिूमबाट ितमीहरू चाँडै नष् ट हुने छौ ।”

24
1 त्यसपिछ यहोशलूे इ ाएलका सबै कुललाई शकेममा भलेा गरे र ितनीहरूका

धमर्-गरुुहरू, ितनीहरूका अगवुाहरू, ितनीहरूका न्यायकतार्हरू र ितनीहरूका
अिधकृतहरूलाई बोलाए, र ितनीहरूले आफैलाई परमशे् वरको साम ु स्ततु गरे ।
2 यहोशलूे सबै मािनसलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ,
'ितमीहरूका पखुार् अ ाहम र नाहोरका िपता तरेह लामो समयअिग य ू े टस
नदीपा र बस्थे र ितनीहरूले दवेताहरू पजु्दथे । 3 तर मलैे ितमीहरूका िपतालाई
य ू े टस पा रबाट कनानको भिूममा ल्याएँ र त्यसलाई त्यसको छोरा इसहाक ारा
धरैे सन्तानहरू िदएँ । 4 त्यसपिछ मलैे इसहाकलाई याकूब र एसाव िदएँ ।
मलैे पहाडी दशे एसावको अधीनमा िदएँ, तर याकूब र ितनका सन्तानहरू िम
दशेितर तल गए । 5 मलैे मोशा र हारूनलाई पठाएँ, र मलैे िम ीहरूमािथ िवपि
ल्याएँ । त्यसपिछ मलैे ितमीहरूलाई ल्याएँ । 6 मलैे ितमीहरूका पखुार्हरूलाई
िम बाट ल्याएँ र ितमीहरू समु मा आयौ । िम ीहरूले लाल समु सम्म नै रथहरू
र घोडाहरूसिहत ितमीहरूको िपछा गरे । 7जब ितमीहरूका पखुार्हरूले परम भकुो
पकुारा गरे, उहाँले ितमीहरू र िम ीहरूिबच अन्धकार राख् नभुयो । उहाँले सम ु लाई
ितनीहरूमािथ ल्याउनभुयो र ितनीहरूलाई ढाक् नभुयो । मलैे िम ीहरूलाई गरेको
कुरा ितमीहरूले दखे्यौ । त्यसपिछ ितमीहरू मरुभिूममा लामो समयसम्म बस्यौ ।
8 मलैे ितमीहरूलाई एमोरीहरूको भिूममा ल्याएँ, जो यदर्नपा र बस्थे । उनीहरू
ितमीहरूसगँ लडे र मलैे ितनीहरूलाई ितमीहरूको हातमा िदएँ । ितमीहरूले
ितनीहरूको भिूम अधीन गर् यौ र मलैे ितनीहरूलाई ितमीहरूको साम ु नष् ट गरेँ ।
9 त्यसपिछ मोआबका राजा िसप् पोरका छोरा बालाक उठे र इ ाएललाई आ मण
गरे । ितनले ितमीहरूलाई सराप िदन बओरका छोरा बालामलाई बोलाए । 10 तर
मलैे बालामको कुरा सिुनन ँ । वास्तवमा, ितनले ितमीहरूलाई आिशष ्िदए । त्यसलैे
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मलैे ितमीहरूलाई त्यसको हातबाट छुटकारा िदएँ । 11 ितमीहरूले यदर्न तर् यौ
र यरीहोमा आयौ । यरीहोका अगवुाहरूले एमोरीहरू, प रज् जीहरू, कनानीहरू,
िह ीहरू, िगगार्शीहरू, िह ीहरू, िहव्वीहरू र यबसूीहरूसगँै ितमीहरूसगँ लडे
। मलैे ितमीहरूलाई ितनीहरूमािथ िवजय िदएँ र ितमीहरूको िनयन् णमा राखे ँ
। 12 मलैे ितमीहरूका अिगअिग अ रङ्गालहरू पठाएँ, जसले उनीहरूलाई र
दईु जना एमोरी राजालाई धपाए । यो ितमीहरूको तरवार वा धानवुाणले भएको
िथएन । 13 मलैे ितमीहरूलाई ितमीहरूले म नगरेको भिूम, ितमीहरूले िनमार्ण
नगरेका सहरहरू िदएँ, र ितमीहरू ितनमा बस्छौ । ितमीहरूले नरोपकेो दाखबारी
र जतैनूको बगैचँाको फल ितमीहरूले खान्छौ ।' 14 परम भकुो भय मान र
सारा इमानदारी र िवश् वनीयतामा उहाँको आराधना गर; ितमीहरूका पखुार्हरूले
य ू े टसपा र पजुकेा दवेताहरूबाट अलग रहो र परम भकुो आराधना गर । 15यिद
परम भकुो आराधना गनर् ितमीहरूको द ृ ष् टमा गलत दे खन्छ भन,े ितमीहरूले
कसको सवेा गन ितमीहरूका पखुार्हरूले य ू े टसपा र पजुकेा दवेताहरूको वा
एमोरीहरूका दवेताहरू जसको भिूममा ितमीहरूले बसोबास गरेका छौ । तर म र मरेो
घरानाले चािह ँ परम भकुो आराधना गछ ं । 16 मािनसहरूले जवाफ िदए र भन,े “
अरू दवेताहरूको सवेा गनर् हामी परम भलुाई किहल्यै त्याग् ने छैनौ,ँ 17 िकनभने
हामीलाई र हा ा पखुार्हरूलाई िम अथार्त ्दासत्वको घरबाट ल्याउनहुुने परम भु
नै हा ा परमशे् वर हुनहुुन्छ, र उहाँले हा ो द ृ ष् टमा ठुला-ठुला िचन्हका कामहरू
गन ुर्भयो, हामी िहडँकेा सबै मागर्मा र हामीले पार गरेका सबै जाितमाझ हामीलाई
सरुक्षा िदनभुयो । 18 त्यसपिछ त्यो भिूममा बसोबास गन एमोरीहरूलगायत सबै
मािनसलाई हा ो साम ु धपाउनभुयो । त्यसलैे हामी पिन परम भकुो सवेा गछ ं
िकनिक उहाँ हा ो परमशे् वर हुनहुुन्छ । 19 तर यहोशलूे मािनसहरूलाई भन,े
“ितमीहरूले परम भकुो सवेा गनर् सक् दनैौ, िकनभने उहाँ पिव हुनहुुन्छ, उहाँ
डाही परमशे् वर हुनहुुन्छ; उहाँले ितमीहरूका पाप र अपराधलाई क्षमा गन ुर्हुने
छैन । 20 यिद ितमीहरूले परम भलुाई त्याग्यौ र िवदशेी दवेताहरू पजु्यौ भने
उहाँ फकर् नहुुने छ र ितमीहरूलाई हािन गन ुर्हुने छ । उहाँले ितमीहरूलाई असल
गन ुर्भएपिछ ितमीहरूलाई नष् ट पान ुर्हुने छ ।” 21 तर मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े
“होइन, हामी परम भकुो आराधना गन छौँ । 22 त्यसपिछ यहोशलूे मािनसहरूलाई
भन,े “ितमीहरूले परम भकुो आराधना गन छौ भनी आफैले चनुकेा छौ भनी
ितमीहरूको िवरु मा ितमीहरू आफै साक्षीहरू हौ । ितनीहरूले भन,े “हामी साक्षी



24:23 xliii यहोश ू24:33

छौँ ।” 23 “अिहले ितमीहरूसगँ भएका िवदशेी दवेताहरू फ्याँक, र ितमीहरूका
हृदय परम भु इ ाएलितर फकार्ओ ।” 24 मािनसहरूले यहोशलूाई भन,े “हामीले
परम भु हा ा परमशे् वको नै आराधना गन छौँ । हामी उहाँको सोर सनु् ने छौँ ।
25 यहोशलूे त्यस िदन मािनसहरूसगँ करार बाँध े । ितनले त्यस िदन आदशेहरू र

वस्थाहरू िदए । 26यहोशलूे यी वचनहरूलाई परमशे् वरको वस्थाको पसु्तकमा
लखेे । ितनले ठुलो ढुङ्गा लए र यसलाई परम भकुो निजकको पिव वासस्थान
निजकै रुखमिुन खडा गरे । 27 यहोशलूे सबै मािनसलाई भन,े “हरे, यो ढुङ्गा
ितमीहरूको िवरु मा गवाही हुने छ । परम भलुे हामीलाई भन् नभुएका सबै कुरा
यसले सनुकेो छ । त्यसलैे ितमीहरूले ितमीहरूका परमशे् वरलाई त्याग् यौ भन,े
यो ितमीहरूका िवरु गवाही हुने छ । 28 यहोशलूे मािनसहरूलाई हरेकको आ-
आफ्ना उ रािधकारमा पठाए । 29 यी सबै कुरा भएपिछ ननूका छोरा यहोश ू
११० वषर्को उमरेमा मरे । 30 ितनीहरूले ितनलाई आफ् नै अशंको िसमानािभ
अथार्त ् ितम् नथ-सरेामा नै गाड,े जनुचािह ँ ए ाइमको पहाडी दशे, गास पवर्त हो ।
31 इ ाएलले यहोश ूर ितनीभन्दा पिछसम्म बाँचकेा धमर्-गरुुहरूको जीवनकालभ र
परम भकुो आराधना गरे, जसले परम भलुे इ ाएलका िन म्त गन ुर्भएका सबै
कुराको अनभुव गरेका िथए । 32 इ ाएलका मािनसहरूले िम बाट ल्याएका
योसफेका हड् डीहरूलाई ितनीहरूले शकेममा गाड,े त्यो याकूबले शकेमका िपता
हमोरका छोराहरूबाट िकनकेा िथए । ितनले यो एक सय चाँदीका टु ामा िकने र
यो योसफेका सन्तानहरूको उ रािधकार बन्यो । 33 हारूनका छोरा एलाजार पिन
मरे । ितनीहरूले ितनलाई िगबा अथार्त ्ितनका छोरा पीनहासको सहरमा गाड,े जनु
ितनलाई िदइएको िथयो । यो ए ाइमको पहाडी दशेमा िथयो ।
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