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ேயாசுவாவன்
புத்தகம்

இஸ்ரேவலைர வழிநடத்துவதற்கு கர்த்தர்
ேயாசுவாைவத்ெதரிந்ெதடுத்தல்
௧ ேமாேச கர்த்தருைடய ஊழியனாக

இருந்தான். நூனின் மகனாகய ேயாசுவா
ேமாேசயன் உதவயாளனாக இருந்தான்.
ேமாேச மரித்த ப றகு, கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம்
ேபசனார். கர்த்தர், ௨ எனது ஊழியனாகய
ேமாேச மரித்துவ ட்டான். இப்ேபாது நீயும்
இந்த ஜனங்களும் ேயார்தான் நதையத்
தாண்டி, நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற ேதசத்த ற்குள்
நீங்கள் ெசல்லேவண்டும். ௩ நான் இந்த
ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக
ேமாேசக்கு வாக்களித்தருந்ேதன்.
எனேவ நீங்கள் காலடி எடுத்து ைவக்கும்
இடத்ைதெயல்லாம் உங்களுக்ேக
ெகாடுப்ேபன். ௪ பாைலவனத்தலிருந்தும்,
லீபேனானிலிருந்தும் ெபரிய
நதயாகய ஐப ராத்து வைரக்குமான
ஏத்தய ஜனங்களுக்குரிய, ேதசம்
உங்களுக்குரியதாகும். மற்றும் உங்கள்
எல்ைலக்குள்இங்கருந்து (சூரியன்மைறகற
இடமாகய) ேமற்கல் மத்தயதைரக் கடல்
வைரக்குமுள்ள ேதசம் இருக்கும். ௫ நான்
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ேமாேசேயாடு இருந்தது ேபால் உன்ேனாடும்
இருப்ேபன். உன் ஆயுள் உள்ளமட்டும்
உன்ைன யாரும் எத ர்க்கேவா தடுக்கேவா
முடியாது. நான்,உன்ைனக்ைகவ டமாட்ேடன்.
ஒருேபாதும்உன்ைனவட்டுவலகமாட்ேடன்.
௬ “ேயாசுவா, நீ வல்லைமயும், ைதரியமும்

உள்ளவனாக இருக்கேவண்டும்! இந்த
ஜனங்கள் தமக்குரிய ேதசத்ைதப் ெபறும்படி
நீ அவர்கைள வழிநடத்த ேவண்டும்.
இந்நாட்ைட அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக
நான் அவர்கள் முன்ேனார்களுக்கு
வாக்களித்ேதன். ௭ ஆனால் நீயும்
மற்ெறாரு காரியத்தல் உறுத ேயாடும்,
ைதரியத்ேதாடும் இருக்க ேவண்டும்.
எனது ஊழியனாகய ேமாேச உனக்குக்
ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்குக் கண்டிப்பாக
நீ கீழ்ப்படியேவண்டும். நீ அவற்ைறச்
சரியாகப் பன்பற்றனால், நீ ெசய்க ற
எல்லாவற்றலும் ெவற்ற அைடவாய்.
௮ சட்ட புத்தகத்தல் எழுதயருப்பவற்ைற
எப்ேபாதும் நைனவுகூர்ந்து, இரவும் பகலும்
அைதப்படி. அப்ேபாது அப்புத்தகத்தல்
எழுதயருப்பைவகளுக்கு நீ கீழ்ப்படிய
முடியும். இைதச் ெசய்தால், நீ
ெசய்கன்ற எல்லாக் காரியங்களிலும்
ஞானமுள்ளவனாய் ெவற்ற காண்பாய்.
௯ நீ உறுதயும், ைதரியமும் உைடயவனாய்
இருக்க ேவண்டுெமனக் கட்டைளய ட்டைத
நைனவல் ைவத்துக்ெகாள். எனேவ
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பயப்படாேத, நீ ேபாகுமிடங்களில் எல்லாம்
ேதவனாகய கர்த்தர் உன்ேனாடிருப்பார்”
என்றார்.

ேயாசுவா பதவ ஏற்குதல்
௧௦ேயாசுவா,ஜனங்களின்தைலவர்களுக்கு

ஆைணகைளக் ெகாடுத்தான். ௧௧ அவன்,
“முகாம்களுக்குச் ெசன்று ஜனங்களிடம்
தயாராகும்படி கூறுங்கள், ேமலும்
ஜனங்களிடம் ‘ெகாஞ்சம் உணைவத்
தயாரியுங்கள். இன்றலிருந்து மூன்று
நாட்களுக்குள் நாம் ேயார்தான் நதையக்
கடக்கப் ேபாக ேறாம். ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற ேதசத்த ற்குப்
ேபாய் அைதச் சுதந்தரிப்ேபாம்’ எனச்
ெசால்லுங்கள்” என்றும்ெசான்னான்.
௧௨ பன் ரூபன், காத், ஆகய

ேகாத்த ரத்தாரிடமும்,மனாேச ேகாத்த ரத்தன்
பாத ப்ேபர்களிடமும் ேயாசுவா ேபசனான்.
௧௩அவன், “கர்த்தருைடயஊழியக்காரனாகய
ேமாேச உங்களுக்குக் கூறயைத
நைனவுகூருங்கள். ேதவனாகய
கர்த்தர் நீங்கள் தங்குவதற்காக
ஓரிடத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார்
என்று அவன் கூறனான். கர்த்தர்
அத்ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தருவார்!
௧௪ உண்ைமயல், ேயார்தான் நத க்குக்
க ழக்கலுள்ள ேதசத்ைத கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ
ெகாடுத்துவ ட்டார். உங்கள் மைனவகளும்,
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பள்ைளகளும், உங்கள் மிருகங்கேளாடு
உங்களுக்குச் ெசாந்தமான இத்ேதசத்தல்
தங்கயருக்கலாம். ஆனால் ேபார்
வீரர்கள் உங்கள் சேகாதரேராடு ேயார்தான்
நதையக் கடக்க ேவண்டும். நீங்கள்
ேபாருக்குத் தயாராக உங்கள் சேகாதரர்
அத்ேதசத்ைதக் ைகப்பற்ற உதவேவண்டும்.
௧௫ கர்த்தர் நீங்கள் தங்கயருப்பதற்கு
ஓர் இடத்ைதக் ெகாடுத்தார். அைதேய
உங்கள் சேகாதரருக்கும் ெசய்வார்.
ேதவனாகய கர்த்தர் அவர்களுக்குத்
தருகன்ற ேதசத்ைதக் ைகப்பற்றுவதற்கு
நீங்கள் உதவ ேவண்டும். ப றகு நீங்கள்
ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்கலுள்ள உங்கள்
ெசாந்த ேதசத்த ற்குத் தரும்ப வரலாம்.
கர்த்தருைடய ஊழியனாகய ேமாேச
உங்களுக்கு அத்ேதசத்ைதப் ப ரித்துக்
ெகாடுத்தான்” என்றான்.
௧௬ அப்ேபாது ஜனங்கள் ேயாசுவாவ டம்:,

“நீர் எங்களுக்குக் கட்டைளயடுகன்ற
எல்லாக் காரியங்கைளயும் ெசய்ேவாம்!
நீர் ெசால்கன்ற இடங்களுக்ெகல்லாம்
ேபாேவாம்! ௧௭ நாங்கள் ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படிந்தபடிேய, நீர் கூறுகன்றவற்றற்கும்
கீழ்ப்படிேவாம். நாங்கள் கர்த்தரிடம்
ஒன்ைற மட்டும் ேகட்க ேறாம். ேமாேசேயாடு
இருந்தபடிேய, உங்கேளாடும் இருக்க
ேவண்டுெமன ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
ேகட்க ேறாம். ௧௮ ேமலும், உம்முைடய
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கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய யாராவது
மறுத்தால், அல்லது உமக்கு எத ராக
யாராவது எழும்பனால், அப்ேபாது அவன்
ெகால்லப்படுவான். உறுத ேயாடும்
ைதரியத்ேதாடும்இரும்!” என்றனர்.

௨
எரிேகாவல்ஒற்றர்கள்
௧அகாச யாவல்நூனின்மகனாகய
ேயாசுவாவும், ஜனங்கள் அைனவரும்

முகாமிட்டிருந்தனர். ேயாசுவா
இரண்டு ஒற்றர்கைள அனுப்பனான்.
அம்மனிதர்கைள ேயாசுவா அனுப்பய
வவரம் யாருக்கும் ெதரியாது. ேயாசுவா
அவர்களிடம், “ேபாய் ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்
பார்த்துவ ட்டு வாருங்கள், முக்கயமாக
எரிேகா நகரத்ைதப் பார்த்து வாருங்கள்”
என்றான்.
எனேவ அவர்கள் எரிேகா நகரத்த ற்குச்

ெசன்றனர். அவர்கள் ஒரு ேவசயன்
வீட்டிற்குச்ெசன்று,அங்ேகஇரவல்தங்கனர்.
அப்ெபண்ணின்ெபயர் ராகாப்.
௨ ச லர் எரிேகாவன் அரசனிடம் ெசன்று,

“ேநற்ற ரவு இஸ்ரேவலிலிருந்து சல
மனிதர்கள் நம் நாட்டின் ெபலவீனங்கைளக்
கண்டறயவந்தருக்க றார்கள்” என்றனர்.
௩ எனேவ எரிேகாவன் அரசன் ராகாபுக்கு,

“உனது வீட்டிற்கு வந்து தங்கயருக்க ற
மனிதர்கைள ஒளித்து ைவக்காேத.
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அவர்கைளெவளிேயஅைழத்துவா.அவர்கள்
நம் நாட்ைட உளவு பார்க்க வந்துள்ளனர்”
என்றெசய்தையச்ெசால்லியனுப்பனான்.
௪ அப்ெபண் அவ்வருவைரயும் மைறத்து

ைவத்தருந்தாள். ஆனால் அவள்,
“அவ்வருவரும் இங்கு வந்தருந்தனர்,
அவர்கள் எங்கருந்து வந்தனர் என்கற
வவரம் எனக்குத் ெதரியாது. ௫ மாைலயல்,
நகர வாயைல அைடக்கும் சமயத்தல்,
அவ்வருவரும் ெசன்றுவட்டனர். அவர்கள்
எங்ேக ெசன்றனர் என்பது எனக்குத்
ெதரியாது. நீங்கள் வைரந்து ெசன்றால்,
அவர்கைளப் ப டிக்கக் கூடும்” என்றாள்.
௬ (ராகாப், அவள் இப்படி கூறனாலும்,
உண்ைமயல் அவ்வருவைரயும், கூைரயன்
ேமல்பகுத க்கு அைழத்துச் ெசன்று அங்ேக
அவள் குவத்து ைவத்தருந்த சணல்
தட்ைடகளுக்குள்மைறத்துைவத்தருந்தாள்.)
௭ எனேவ அரசனால் அனுப்பப்பட்ட ஆட்கள்

நகரத்த ற்கு ெவளிேய ெசன்ற பன்பு, நகர
வாயைல அைடத்தனர். இஸ்ரேவலிலிருந்து
வந்த இருவைரயும் ேதடி அரசனின்
மனிதர்கள் ெசன்றனர். அவர்கள் ேயார்தான்
நத க்குச் ெசன்று, ஜனங்கள் நதையக்
கடக்கும் எல்லா இடங்களிலும் அவர்கைளத்
ேதடினார்கள்.
௮ ஒற்றர்களாக வந்த இருவரும்

இரவல் தூங்குவதற்கு ஆயத்தமாயனர்.
ஆனால் ராகாப் கூைரயன் ேமல்பகுத க்கு
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ஏற ச் ெசன்று அவர்களிடம், ௯ “உங்கள்
ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் இத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தார் என்பைத நான் அற ேவன்.
நீங்கள் எங்களுக்கு அச்சமூட்டுகறீர்கள்.
இத்ேதசத்தல் வாழும் ஜனங்கள் உங்கைளக்
கண்டு பயப்படுக றார்கள். ௧௦ கர்த்தர்
உங்களுக்கு உதவய வழிகைள நாங்கள்
ேகள்வப்பட்டிருக்க றபடியால் நாங்கள்
அஞ்சுக ேறாம். நீங்கள் எக ப்தலிருந்து
வந்தேபாது, அவர் ெசங்கடலின் தண்ணீைர
வற்ற ப்ேபாகச் ெசய்தார் என்று நாங்கள்
ேகள்வப்பட்ேடாம். சீேகான், ஓகு என்னும்
இரண்டு எேமாரிய அரசர்களுக்கும் நீங்கள்
ெசய்தைத நாங்கள் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
ேயார்தான் நதயன் கழக்கல் வாழ்ந்த
அரசர்கைள நீங்கள் அழித்தைதயும்
அற ந்ேதாம். ௧௧ அந்தக் காரியங்கைள
நாங்கள் அற ந்து மிகவும் அஞ்ச ேனாம்.
இப்ேபாது, எங்களில் எந்த மனிதனுக்கும்
உங்கைள எத ர்க்கும் துணிவு இல்ைல.
ஏெனனில் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
ேமேல வானத்ைதயும், கீேழ பூமிையயும்
ஆளுகறார்! ௧௨ எனேவ நீங்கள்,
இப்ேபாது எனக்கு ஒரு வாக்குறுத
அளிக்கேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன்.
நான்உங்களிடம்இரக்கம் காட்டி,உங்களுக்கு
உதவ ேனன். எனேவ என் குடும்பத்த ற்கு
இரக்கம் காட்டுவதாகக் கர்த்தருக்கு
முன்னால் வாக்களியுங்கள். நீங்கள்
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இைதச் ெசய்வீர்கெளன்று எனக்கு உறுத
கூறுங்கள். ௧௩ நீங்கள் எனது தந்ைத,
தாய், சேகாதரர்கள், சேகாதரிகள், அவர்கள்
குடும்பத்தனர் ஆக ேயார் உட்பட, எனது
குடும்பத்தார் அைனவைரயும் உய ேராடு
வாழ அனுமத ப்பதாக எனக்குக் கூறுங்கள்.
எங்கைள மரணத்தனின்று வடுவப்பதாக
எனக்குவாக்குறுத அளியுங்கள்” என்றாள்.
௧௪ அவ்வருவரும் அதற்கு

ஒப்புக்ெகாண்டனர். அவர்கள், “உங்கள்
உயருக்கு எங்கள் உயைரப் பணயம்
ைவக்க ேறாம். நாங்கள் ெசய்வைத
யாருக்கும் ெசால்லாேத. கர்த்தர்,
எங்களுக்குரிய நாட்ைட எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கும்ேபாது, உனக்கு இரக்கம்
காட்டுேவாம். நீ எங்கைள நம்பலாம்”
என்றனர்.
௧௫ நகரத்தன் மதலில் அப்ெபண்ணின்

வீடுகட்டப்பட்டிருந்தது. அது சுவரின் ஒரு
பாகமாகஅைமந்தருந்தது. எனேவஅப்ெபண்
ஜன்னல் வழிேய ஒரு கயற்றன் மூலமாக
அவ்வருவைரயும் கீேழ இறக்கனாள்.
௧௬ அப்ேபாது அப்ெபண் அம்மனிதைர
ேநாக்க : “அரசனின் ஆட்கள் உங்கைளக்
காணாதபடிக்கு ேமற்குத் தைசயல்
மைலகளின் உள்ேள ெசன்றுவடுங்கள்.
அங்கு மூன்று நாட்கள் ஒளிந்தருங்கள்.
அரசனின் ஆட்கள் தரும்ப வந்தபன் நீங்கள்
தரும்ப ப் ேபாகலாம்” என்றாள்.
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௧௭ அம்மனிதர்கள் அவைளப் பார்த்து,
“நாங்கள் உனக்கு ஒரு வாக்குறுத
அளித்ேதாம். ஆனால் நீ ஒரு காரியம்
ெசய்யேவண்டும். இல்ைலெயன்றால்
அந்த வாக்குறுதக்கு நாங்கள்
ெபாறுப்பாகமாட்ேடாம். ௧௮ நாங்கள்
தப்ப ச்ெசல்ல உதவுவதற்கு நீ இந்தச்
சவப்புக் கயற்ைறப் பயன்படுத்துகறாய்.
நாங்கள் இத்ேதசத்த ற்குத் தரும்பவும்
வருேவாம். அப்ேபாது உன் வீட்டு ஜன்னலில்
இந்தக் கயற்ைற நீ கட்ட ேவண்டும். உன்
தந்ைத, தாய், குடும்பத்தனர் எல்ேலாைரயும்
உன்ேனாடு வீட்டிற்குள் அைழத்துக்
ெகாள்ளேவண்டும். ௧௯இவ்வீட்டில் இருக்கற
எல்ேலாைரயும் நாங்கள் காப்ேபாம். உன்
வீட்லுள்ள யாேரனும் காயமுற்றால், நாங்கள்
அதற்குப் ெபாறுப்பாளிகளாேவாம். ஆனால்
உன் வீட்டிலிருந்து ஒருவன் ெவளிேய
ேபானால் அவன் ெகால்லப்படக்கூடும்.
அவனுக்கு நாங்கள் ெபாறுப்பாகமாட்ேடாம்.
அது அவனுைடய குற்றமாகும். ௨௦ நாங்கள்
இந்த ஒப்பந்தத்ைத உன்ேனாடு
ெசய்க ேறாம். ஆனால் நாங்கள்
ெசய்க றைத நீ யாருக்காவது கூறனால்,
இந்த ஒப்பந்தத்தலிருந்து நாங்கள்
நீங்கலாயருப்ேபாம்” என்றனர்.
௨௧அதற்குஅப்ெபண், “நீங்கள்கூறயபடிேய

எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ேவன்” என்று
கூற அவர்கைள வழியனுப்பனாள்.
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அம்மனிதர்கள் அவள் வீட்ைடவ ட்டுச்
ெசன்றனர். அப்ெபண்ஜன்னலில்அச்சவப்பு
கயற்ைறக்கட்டினாள்.
௨௨ அவ்வருவரும் அவள் வீட்டிலிருந்து

மைலகளுக்குச் ெசன்று அங்கு மூன்று
நாட்கள் தங்கனார்கள். அரசனின் ஆட்கள்
பாைதகளில் எல்லாம் ேதடினார்கள். மூன்று
நாட்களுக்குப் பன்னர், அவர்கைளக்
கண்டு படிக்க முடியாமல் நகருக்குத்
தரும்பனார்கள். ௨௩ ஒற்றர்கள் இருவரும்
மைலகைளவ ட்டு நீங்க , நதையக் கடந்து
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவ டம்
ெசன்றார்கள். தாங்கள் அற ந்து வந்த
எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் ேயாசுவாவுக்குக்
கூறனார்கள். ௨௪ அவர்கள் ேயாசுவாைவ
ேநாக்க , “கர்த்தர் நமக்கு உண்ைமயாகேவ
அத்ேதசம்முழுவைதயும்ெகாடுத்தருக்க றார்.
அந்நாட்டின் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் நமக்கு
அஞ்சுகறார்கள்” என்றார்கள்.

௩
ேயார்தான்நதயல்நடந்தஅற்புதம்
௧ மறுநாள் காைலயல் ேயாசுவாவும்,

இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் எழுந்து,
அகாச யாைவ (ச த்தீைம) வ ட்டு புறப்பட்டு
ேயார்தான் நத க்கைரக்கு வந்தார்கள்.
அவர்கள் நதையக் கடக்கும் முன்னர்,
அங்ேக நத க்கைரயல் முகாமிட்டார்கள்.
௨ மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு, தைலவர்கள்
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முகாமிற்குள் சுற்ற ப் பார்த்தார்கள்.
௩ அவர்கள் ஜனங்களிடம், “உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ஆசாரியரும், ேலவயரும் சுமந்து
ெசல்வைதக் காண்பீர்கள். அப்ேபாது,
நீங்கள் அவர்கைளப் பன்ெதாடர ேவண்டும்.
௪ஆனால் மிகவும் ெநருங்க ச் ெசல்லாதீர்கள்.
2,000 முழ தூரத்தல் அவர்கைளப் பன்
ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள். நீங்கள் இதற்கு
முன்ஒருேபாதும் இவ்வழியாக வந்ததல்ைல.
ஆனால் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்தால்,
எங்கு ெசல்வெதன்பைத அறவீர்கள்” என்று
ஆைணகள்ெகாடுத்தார்கள்.
௫ அப்ேபாது ேயாசுவா ஜனங்களிடம்,

“நீங்கள் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்க க்
ெகாள்ளுங்கள். நாைள கர்த்தர் அத சயமான
காரியங்கைளச்ெசய்வார்” என்றான்.
௬ பன் ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள ேநாக்க ,

“உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எடுத்துக்
ெகாண்டு ஜனங்களுக்கு முன்பாக நதையக்
கடந்து ெசல்லுங்கள்” என்றான். அவ்வாேற
ஆசாரியர்களும் ெபட்டிையச் சுமந்தவாறு
ஜனங்களுக்குமுன்பாகச்ெசன்றார்கள்.
௭ அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம்,

“இன்று இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களும்
பார்க்கும்படியாக உன்ைன உயர்ந்த
மனிதனாக்க ேனன். அப்ேபாது, நான்
ேமாேசேயாடு இருந்ததுேபாலேவ
உன்ேனாடும் இருக்க ேறன் என்பைத
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ஜனங்கள் அறவார்கள். ௮ உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையச் சுமந்து ெசல்க ற
ஆசாரியர்களிடம், ‘ேயார்தான் நதயன்
கைரவைரக்கும் நடந்து தண்ணீரினுள்
இறங்கும் முன்பாக அங்கு சற்று நல்லுங்கள்
என்றுெசால்’ ” என்றார்.
௯ அப்ேபாது ேயாசுவா இஸ்ரேவல்

ஜனங்கைள ேநாக்க , “உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைள வந்து
ேகளுங்கள். ௧௦ உயருள்ள ேதவன்
உங்கேளாடிருக்க றார் என்பதற்கும்,
அவர் பைகவைரத் ேதாற்கடிப்பார்
என்பதற்கும் சான்றாக கானானியைரயும்,
ஏத்தயைரயும்,ஏவயைரயும்,ெபரிச யைரயும்,
க ர்காச யைரயும், எேமாரியைரயும்,
எபூசயைரயும் அவர் ேதாற்கடித்து
இத்ேதசத்ைத வ ட்டுப் ேபாகுமாறு
ெசய்வார். ௧௧ இதுேவ அதற்கு
சான்று. முழு உலகத்துக்கும்
ஆண்டவராயருப்பவரின் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டி, நீங்கள் ேயார்தான் நதையத்
தாண்டும்ேபாது, உங்களுக்கு முன்ேன
ெசல்லும். ௧௨ இப்ேபாது, இஸ்ரேவலின்
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களில் இருந்தும்,
குழுவுக்கு ஒருவர் வீதம் பன்னிரண்டு
மனிதைரத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௩ கர்த்தருைடய ெபட்டிைய ஆசாரியர்
சுமந்து ெசல்வார்கள். உலகத்தன்
ஆண்டவர் கர்த்தேர. அவர்கள் அப்ெபட்டிைய
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உங்களுக்கு முன்பாக ேயார்தான்
நதயல் சுமந்து ெசல்வார்கள். அவர்கள்
தண்ணீருக்குள் கால் ைவத்ததும், ேயார்தான்
நதயல் தண்ணீர் ஓடாமல் நன்று,
அைணேபால் ேதங்கயருக்கும்” என்றான்.

௧௪ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஆசாரியர்
சுமந்து ெசன்றனர். முகாமிட்டிருந்த
இடத்தலிருந்து ஜனங்கள் புறப்பட்டு,
ேயார்தான் நதையக் கடக்க ஆரம்ப த்தனர்.
௧௫ (அறுவைடக் காலத்தல் ேயார்தான்
நதயல் ெவள்ளம் கைரபுரண்டு ஓடும்.
எனேவ நதயல் தண்ணீர் ெபருகயருந்தது.)
ெபட்டிையச் சுமந்து வந்த ஆசாரியர்கள்
நத க்கைரைய அைடந்தனர். அவர்கள்
கைரேயாரத்தல் தண்ணீரில் கால்
ைவத்தனர். ௧௬ உடேன, தண்ணீர்
ஓடாமல் நன்று ஒரு அைணேபால்
ேதங்க க்ெகாண்டது. (ேயார்தான்
அருகலுள்ள ஊராகய) ஆதாம் வைரக்கும்
நதயன் தண்ணீர் குவந்து நன்றது. எரிேகா
அருேக ஜனங்கள் நதையக் கடந்தனர்.
௧௭அவ்வடத்தல் நலம் வறண்டது, ஆசாரியர்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச்
சுமந்தவாேற நதயன் நடுப்பகுதவைரக்கும்
ெசன்று அங்ேக நன்றனர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் ேயார்தான் நதைய
உலர்ந்த நலத்தன் வழியாக கடக்கும் மட்டும்
ஆசாரியர்கள்அங்ேகேய நன்றனர்.
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௪
ஜனங்கள்நைனவுகூருவதற்கானகற்கள்
௧எல்லாஜனங்களும்ேயார்தான்நதையக்
கடந்ததும்கர்த்தர் ேயாசுவாைவேநாக்க ,
௨ “பன்னிரண்டுேபைரத்ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.

ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தல் இருந்தும்
ஒருவைரத்ேதர்ந்ெதடு. ௩ஆசாரியர்கள்நன்ற
இடத்தல் நதயனுள்ேள ேதடி அங்கருந்து
பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து வருமாறு
கூறு. இன்ற ரவு தங்குமிடத்தல் அந்தப்
பன்னிரண்டுகற்கைளயும்ைவ” என்றார்.
௪ எனேவ ேயாசுவா ஒவ்ெவாரு

ேகாத்த ரத்தலிருந்தும் ஒருவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாண்டான். பன் அவன்
பன்னிரண்டு ேபைரயும் ஒன்றுகூட்டி,
௫ அம்மனிதைர ேநாக்க , “நதயல் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய பரிசுத்த
ெபட்டியருக்கும் இடத்த ற்குச் ெசல்லுங்கள்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒவ்ெவாரு
கல் இருக்க ேவண்டும். அக்கல்ைல
உங்கள் ேதாள்களில் சுமந்து வாருங்கள்.
௬இக்கற்கள்உங்களுக்குஒருஅைடயாளமாக
இருக்கும். எத ர்காலத்தல், உங்கள்
பள்ைளகள் ‘இந்தக் கற்கள் எதற்காக?’ என்று
உங்களிடம் ேகட்கும்ேபாது, ௭ ேயார்தான்
நதயன் தண்ணீைரக் கர்த்தர் ஓடாமல்
நறுத்தயைத அவர்களுக்குக் கூறுவீர்கள்.
கர்த்தருைடய பரிசுத்தஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
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நதையக்கடந்தேபாது,தண்ணீர்அைசயாமல்
நன்றது. இந்ந கழ்ச்சையஎன்ெறன்ைறக்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நைனவுகூருவதற்கு
இக்கற்கள்உதவும்” என்றார்.
௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேயாசுவாவுக்குக்

கீழ்ப்படிந்தனர். ேயார்தான் நதயன்
மத்தயலிருந்து அவர்கள் பன்னிரண்டு
கற்கைள எடுத்து வந்தனர். இஸ்ரேவலின்
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தனருக்கும்
ஒவ்ெவாரு கல் இருந்தது. கர்த்தர்
ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய
அவர்கள் இைதச் ெசய்தனர். அம்மனிதர்கள்
கற்கைளச் சுமந்து வந்து, அவர்கள்
முகாமிட்டிருந்த இடத்தல் அக்கற்கைள
நாட்டினர். ௯ (ேயாசுவா நதயன் மத்தயல்
பன்னிரண்டு கற்கைள ைவத்தான்.
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
ஆசாரியர் சுமந்து வந்து நன்ற இடத்தல்
அவன் அவற்ைற ைவத்தான். அக்கற்கள்
இன்ைறக்கும்அவ்வ டத்த ேலேயஉள்ளன.)
௧௦ ஜனங்கள் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற

அவர்களுக்குக் கூறும்படி கர்த்தர்
ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டார்.
ேயாசுவா ெசய்ய ேவண்டியைவயாக
ேமாேச ேயாசுவாவுக்குக் கூறய
காரியங்கேள அைவயாகும். பரிசுத்தப்
ெபட்டிையச் சுமந்து வந்த ஆசாரியர்கள்
இக்காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து
முடிக்கும்வைரக்கும் நதயன் மத்தய ேலேய
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நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ஜனங்கள் நதைய
ேவகமாகத் தாண்டினார்கள்.
௧௧ ஜனங்கள் நதையக் கடந்த பன்னர்,

ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய ெபட்டிைய
அவர்களுக்குமுன்பாகச் சுமந்துெசன்றனர்.
௧௨ ரூபன், காத் ேகாத்த ரத்தலுள்ள

ஆண்களும், மனாேச ேகாத்த ரத்தல் பாத
ஆண்களும் ேமாேச ெசால்லியருந்தபடிேய
கீழ்ப்படிந்தனர். ப றருக்கு முன்பாக அவர்கள்
நதையக் கடந்தனர். அவர்கள் ேபாருக்கு
ஆயத்தமாயனர். ேதவன் இஸ்ரேவலருக்கு
வாக்களித்த ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்கு மீத
ஜனங்களுக்குஉதவுவதற்காகச் ெசன்றனர்.
௧௩ ஏறத்தாழ 40,000 ேபர், ேபாருக்குத்

தயாராக , எரிேகாவன் சமெவளிக்கு ேநராக
கர்த்தருக்கு முன்பாக அணியணியாய்
ெசன்றார்கள்.
௧௪ இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களுக்கும்

உயர்ந்தவனாக ேயாசுவாைவ கர்த்தர்
அந்த நாளில் ேமன்ைமப்படுத்தனார்.
அப்ேபாதலிருந்து ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ
மத த்தனர். ேமாேசைய அவர்கள்
மத த்தபடிேய, ேயாசுவாைவயும் அவன்
வாழ்க்ைகமுழுவதும்ஜனங்கள்மத த்தனர்.
௧௫ ெபட்டிையச் சுமந்த ஆசாரியர்கள்

நதயல் நன்றுெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க ,
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௧௬ “ஆசாரியர்கைள நதயனின்று ெவளிேய
வரும்படிக் கட்டைளயடு” என்றார்.
௧௭ எனேவ ேயாசுவா ஆசாரியர்களிடம்,

“ேயார்தான்நதயலிருந்துெவளிேயறுங்கள்”
என்றுகட்டைளய ட்டான்.
௧௮ ஆசாரியர்கள் ேயாசுவாவுக்குக்

கீழ்ப்படிந்து ெபட்டிையச் சுமந்தபடி
நதயலிருந்து கைரக்கு வந்தனர்.
ஆசாரியர்களின் கால்கள் தைரயல்
பட்டதும், நதயன் தண்ணீர் ஓட
ஆரம்ப த்தது. ஜனங்கள் கடக்கும்
முன்னர் இருந்ததுேபாலேவ தண்ணீர்
கைரபுரண்ேடாடத்ெதாடங்க ற்று.
௧௯ முதலாம் மாதத்தன் பத்தாவது

நாள், ஜனங்கள் ேயார்தான் நதையத்
தாண்டினார்கள். எரிேகாவன் கழக்கலுள்ள
கல்காலில், ஜனங்கள் முகாமிட்டனர்.
௨௦ ேயார்தான் நதயல் எடுத்த பன்னிரண்டு
கற்கைளயும் ஜனங்கள் சுமந்து வந்தனர்.
கல்காலில் ேயாசுவா அக்கற்கைள
நாட்டினான். ௨௧ ேயாசுவா ஜனங்கைள
ேநாக்க , “வருங்காலத்தல் பள்ைளகள்
ெபற்ேறாைர ேநாக்க , ‘இக்கற்கள் எைதக்
குற க்கன்றன?’ எனக் ேகட்பார்கள்.
௨௨ நீங்கள் பள்ைளகளுக்கு, ‘உலர்ந்த
நலத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேயார்தான் நதையக் கடந்தைத இக்கற்கள்
நைனவூட்ட உதவுகன்றன.’ ௨௩ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் ெசங்கடைலப்
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ேபாலேவ ேயார்தான் நதயன் தண்ணீைர
ஓடாதவாறு நறுத்தனார். ஜனங்கள்
உலர்ந்த தைரயல் கடந்து ெசல்லும்
வைரக்கும் ெசங்கடலின் தண்ணீைரத்
தடுத்து நறுத்தயைத நைனவுகூருங்கள்.
௨௪ கர்த்தர் மிகுந்த வல்லைம வாய்ந்தவர்
என்பைத இந்நாட்டின் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
அற ந்துெகாள்வதற்காகக் கர்த்தர் இைதச்
ெசய்தார். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
அவர்கள் எப்ேபாதும் அஞ்சுவார்கள் என்று
கூறுங்கள்” என்றான்.

௫
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கடந்துேபாகும்

மட்டும்
கர்த்தர் ேயார்தான் நதைய உலர்ந்து

ேபாகச் ெசய்தார். ேயார்தான் நத க்குக்
க ழக்கலிருந்து மத்தயதைரக் கடலுக்குச்
ெசல்லும் வழி முழுவதும் வாழ்ந்த
எேமாரியரின் அரசர்களும், மத்தயதைரக்
கடலின் கைரயல் வாழ்ந்த கானானிய
அரசர்களும் இைதக் ேகள்வப்பட்டு மிகவும்
பயந்தார்கள். அதற்குப்பன் அவர்கள்
இஸ்ரேவலைர எத ர்த்து நன்று ேபார்
ெசய்வதற்குத்துணியவல்ைல.

இஸ்ரேவலர் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படுதல்
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௨ அப்ேபாது, கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம்,
“ெநருப்ைப உண்டாக்கும் கற்களால்
கத்த கைளச் ெசய்து இஸ்ரேவலின்
ஆண்களுக்குவருத்தேசதனம்ெசய்”என்றார்.
௩ எனேவ ேயாசுவா ெநருப்பு உண்டாக்கும்

கற்களால் கத்த கைளச் ெசய்தான். பன்
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள க பயாத்
ஆர்ேலாத் என்னுமிடத்தல் வருத்தேசதனம்
ெசய்தான்.
௪-௭அவர்களுக்குேயாசுவாவருத்தேசதனம்

ெசய்த காரணம் இதுதான்: இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட
ப றகு, பைடயல் பங்குவகக்கக்கூடிய
ஆண்கள் எல்ேலாருக்கும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டது. பாைலவனத்தலிருந்தேபாது,
ேபார்ெசய்யும்ஆண்களில்பலர்கர்த்தருக்குச்
ெசவ சாய்க்கவல்ைல. எனேவ கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கள், “நன்றாக வைளகற ேதசத்ைதக்
காணமாட்டார்கள்” என்று உறுதயாகக்
கூறனார். கர்த்தர் நமது முற்ப தாக்களுக்கு
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்பதாக உறுத
கூறயும், அம்மனிதர்களினிமித்தம், ேதவன்
ஜனங்கைள 40 ஆண்டுகள் பாைலவனத்தல்
அவர்கள் மரிக்கும்வைர அைலயச் ெசய்தார்.
ேபார் ெசய்யும் அந்த ஆண்கள் மரித்தனர்,
அவர்கள் மகன்கள் ேபாரிடும் ஸ்தானத்ைத
ஏற்றார்கள். ஆனால் பாைலவனத்தல்
ப றந்த சறுவர் எவரும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டிருக்கவல்ைல. எனேவ ேயாசுவா
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அவர்களுக்குவருத்தேசதனம்ெசய்தான்.
௮ ேயாசுவா எல்லா மனிதருக்கும்

வருத்தேசதனம் ெசய்து முடித்தான்.
அவர்கள்குணமைடயும்வைரக்கும்அங்ேகேய
முகாமிட்டிருந்தார்கள்.

கானானில்முதல்பஸ்கா
௯ அப்ேபாது, கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம்,

“நீங்கள் அைனவரும் எக ப்தல்
அடிைமகளாயருந்தீர்கள். அது
உங்கைள ெவட்கமைடயச் ெசய்தது.
ஆனால் இன்று நான் அவ்ெவட்கத்ைதப்
ேபாக்கவ ட்ேடன்” என்றார். எனேவ
ேயாசுவா அவ்வ டத்த ற்குக் கல்கால் எனப்
ெபயரிட்டான். இன்றளவும் அந்த இடம்
கல்கால்என்ேறஅைழக்கப்படுக றது.
௧௦ எரிேகாவன் சமெவளியலுள்ள

கல்காலில்முகாமிட்டிருந்தேபாதுஇஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினர்.
அப்ேபாது மாதத்தன் பதனான்காவது நாள்
மாைலயாக இருந்தது. ௧௧ பஸ்காவற்கு மறு
நாள், ஜனங்கள் அந்நலத்தல் வைளந்த
உணைவ உண்டனர். புளிப்பன்ற ெசய்த
அப்பத்ைதயும், சுட்ட தானியத்ைதயும்
அவர்கள் சாப்ப ட்டனர். ௧௨ மறுநாள்,
காைலயல் வானத்தலிருந்து கைடத்த
வ ேசஷ உணவு காணப்படவல்ைல.
கானானில் வைளந்த உணைவச் சாப்ப ட்ட
நாளில் அது ந கழ்ந்தது. அப்ேபாதலிருந்து
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இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் வானத்தலிருந்து
வ ேசஷஉணைவப்ெபறவல்ைல.

The Commander of the Lord’s Army
௧௩ ேயாசுவா எரிேகாைவ ெநருங்கயேபாது

அண்ணாந்து பார்த்து, அவனுக்கு முன்பாக
ஒருவர் ந ற்பைதக் கண்டான். அவர் ைகயல்
ஒரு வாள் இருந்தது. ேயாசுவா அவரிடம்
ெசன்று, “நீர் எங்கள் ஜனங்களின் நண்பரா,
அல்லதுஎங்கள் பைகவரில் ஒருவரா?” என்று
ேகட்டான்.
௧௪ அவர் அதற்கு பதலாக, “நான் உன்

பைகவன் அல்ல. கர்த்தருைடய பைடயன்
ேசனாத பத நான். நான் உன்னிடம்
இப்ேபாதுதான்வந்தருக்க ேறன்” என்றார்.
உடேன ேயாசுவா தன் மரியாைதைய

ெவளிப்படுத்துவதற்கு தைரயல் வழுந்து
வணங்கனான். அவன், “நான் உமது
ஊழியன். எனதுஎஜமானராக ய நீர் ஏேதனும்
எனக்குக் கட்டைளைவத்தருக்க றீரா?” என்று
ேகட்டான்.
௧௫ கர்த்தருைடய பைடயன் ேசனாத பத ,

“உனது பாதரட்ைசையக் கழற்று. நீ
ந ற்குமிடம் பரிசுத்தமானது” என்றுகூறனார்.
ேயாசுவாஅவ்வாேற கீழ்ப்படிந்தான்.

௬
எரிேகா ப டிக்கப்படுதல்
௧ எரிேகா நகரம் மூடப்பட்டது. இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் அருேக இருந்ததால், நகர
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ஜனங்கள் அஞ்சனார்கள். நகரத்த ற்குள்
எவரும் ேபாகவுமில்ைல. நகரத்தலிருந்து
யாரும்ெவளிேயவரவுமில்ைல.
௨ அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம், “பார்,

நீ எரிேகா நகரத்ைத வீழ்த்தும்படி ெசய்ேவன்.
நீஅந்நகரத்தன்அரசைனயும், ேபார் ெசய்யும்
ஜனங்கைளயும் ேதாற்கடிப்பாய். ௩ உனது
ேசைனேயாடு ஒவ்ெவாரு நாளும் நகைர
ஒரு முைற சுற்ற ச் ெசல். ஆறு நாட்கள்
இவ்வாறு ெசய். ௪ ெவள்ளாட்டுக் கடாவன்
ெகாம்பால் ெசய்த எக்காளங்கைள ஏழு
ஆசாரியர்கள் சுமக்கும்படி ெசால். பரிசுத்தப்
ெபட்டிையயும் சுமந்து ெசல்லுங்கள்.
ஆசாரியர்கைள பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு முன்
அணிவகுத்துச் ெசல்லும்படி கூறு. ஏழாம்
நாள், ஏழுமுைற அணிவகுத்துச் ெசல்லும்
ேபாது ஆசாரியர்களிடம் எக்காளம் ஊதும்படி
கூறு. ௫ ஆசாரியர்கள் எக்காளத்ைத உரத்த
குரலில்ஊதும்சத்தத்ைதநீ ேகட்டதும், எல்லா
ஜனங்கைளயும்உரத்தசத்தம்எழுப்பச்ெசால்.
அவ்வாறு நீங்கள் ெசய்யும் ேபாது, நகரத்தன்
சுவர்கள் இடிந்து வழும். உனது ஜனங்கள்
நகரத்த ற்குள்நுைழவார்கள்” என்றார்.

The Battle Against Jericho
௬ நூனின் மகனாகய ேயாசுவா

ஆசாரியர்கைள அைழத்து அவர்களிடம்,
The “கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையச்
சுமந்து ெசல்லுங்கள். ஏழு ஆசாரியர்களிடம்
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எக்காளத்ைதச் சுமந்துக்ெகாண்டு ெபட்டிக்கு
முன் அணிவகுத்துப் ேபாகச்ெசால்லுங்கள்”
என்றான்.
௭ பன் ேயாசுவா ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது

புறப்பட்டுச் ெசல்லுங்கள்! நகைரச் சுற்றலும்
அணிவகுத்துச் ெசல்லுங்கள். கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஆயுதேமந்தய
வீரர்கள் அணிவகுத்துச் ெசல்வார்கள்”
என்றான்.
௮ ேயாசுவா ஜனங்களிடம் ேபச முடித்த

ப றகு, கர்த்தருக்கு முன்பாக அந்த
ஏழு ஆசாரியர்களும் அணிவகுத்துச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் ஏழு எக்காளங்கைள
ஏந்த க் ெகாண்டு, அணிவகுத்துச்
ெசன்றேபாது ஊதனார்கள். கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்தவர்கள்
அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்தனர்.
௯ ஆயுதேமந்தய வீரர்கள் ஆசாரியர்களுக்கு
முன்பு ெசன்றனர். பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குப்
பன்பு ெசன்ேறார் அணிவகுத்துச்
ெசல்லும்ேபாது, எக்காளம் ஊதனார்கள்.
௧௦ ேபார் முழக்கம் ெசய்யாதபடிக்கு ேயாசுவா
ஜனங்களுக்குக் கூறயருந்தான். அவன்,
“சத்தம் ேபாடாதீர்கள். நான் ெசால்லும் நாள்
வைரக்கும் எந்த வார்த்ைதயும் ேபசாதீர்கள்.
அதன்பறகுசத்தமிடலாம்!” என்றான்.
௧௧ நகரத்ைதச் சுற்றலும் ஒருமுைற

கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
ஆசாரியர்கள் சுமந்து வருமாறு ேயாசுவா
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ெசய்தான். பன்புஅவர்கள்முகாமிட்டிருக்கும்
இடத்த ற்குச்ெசன்றுஇரைவக்கழித்தனர்.
௧௨ மறுநாள் அதகாைலயல், ேயாசுவா

எழுந்தான். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ஆசாரியர்கள் மீண்டும் சுமந்தனர்.
௧௩ ஏழு ஆசாரியர்களும், ஏழு எக்காளங்கைள
ஏந்த ச் ெசன்றனர். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்கு முன்பாக, அவர்கள் அணிவகுத்து
எக்காளங்கைள ஊதயபடிேய நடந்தார்கள்.
ஆயுதங்கைள ஏந்தயருந்த வீரர்கள்
அவர்களுக்கு முன்னால் அணிவகுத்துச்
ெசன்றார்கள். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்குப் பன்னால் நடந்து ெசன்ற
மீத ஜனங்கள் அணிவகுத்தும், தங்களது
எக்காளங்கைள ஊதயும் ெசன்றார்கள்.
௧௪ எனேவ இரண்டாம் நாளும், அவர்கள்
எல்ேலாரும் நகைரச் சுற்றலும் ஒருமுைற
ெசன்றனர். பன் அவர்கள் முகாமிற்குத்
தரும்பனார்கள். இவ்வாேற ஆறு நாட்கள்
ெதாடர்ந்துெசய்தனர்.
௧௫ ஏழாவது நாள், அதகாைலய ேலேய

எழுந்து நகரத்ைதச் சுற்றலும் ஏழு முைற
நடந்தனர். முந்தன நாட்களில் நடந்து
ெசன்றதுேபாலேவ ெசன்றார்கள். ஆனால்,
அன்ைறய தனம் ஏழுமுைற நகைரச்
சுற்ற வந்தனர். ௧௬ ஏழாவது முைற
நகைரச் சுற்ற வந்தேபாது, ஆசாரியர்கள்
எக்காளம் ஊதனார்கள். அப்ெபாழுது,
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ேயாசுவா: “இப்ேபாது, சத்தமிடுங்கள்!
கர்த்தர் இந்நகரத்ைத உங்களுக்குத்
தருகறார்! ௧௭ நகரமும் அதலுள்ளைவ
அைனத்தும் கர்த்தருக்குரியைவ. ராகாப்
என்னும் ேவசயும் அவள் வீட்டினரும்
மட்டுேம உய ேராடிருப்பார்கள். அவர்கள்
ெகால்லப்படக்கூடாது. ஏெனன்றால் ராகாப்
இரண்டு ஒற்றர்களுக்கும் உதவனாள்.
௧௮எல்லாவற்ைறயும் நாம் அழிக்க ேவண்டும்
என்பைத நைனவல் ைவயுங்கள். எந்தப்
ெபாருட்கைளயும் எடுக்காதீர்கள். அவற்ைற
எடுத்து நமது முகாமிற்குக்ெகாண்டு
வந்தால் நீங்கள் அழிக்கப்படுவதுடன்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்லேலாருக்கும்
ெதால்ைலைய வரவைழப்பீர்கள். ௧௯ எல்லா
ெவள்ளியும், ெபான்னும், ெவண்கலம்,
இரும்பு ஆகயவற்றால் ெசய்யப்பட்ட
ெபாருட்களும் கர்த்தருக்குரியைவ.
அப்ெபாருட்கள் கர்த்தருைடய ஆலய
ெபாக்கஷத்தல் ேசர்க்கப்பட ேவண்டும்”
என்றுகட்டைளய ட்டான்.
௨௦ ஆசாரியர்கள் எக்காளம் ஊதன

சத்தத்ைதக் ேகட்டு ஜனங்கள் ஆரவாரம்
ெசய்தேபாது சுவர்கள் இடிந்து வழுந்தன.
ஜனங்கள் ேநேர நகரத்த ற்குள் நுைழந்தனர்.
அவ்வாறு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அந்நகைர ெவன்றனர். ௨௧ அங்குள்ள
அைனத்ைதயும், அங்கு வாழ்ந்த
உய ரினங்கைளயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
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அழித்தனர். அவர்கள் இைளஞரும்
முத ேயாருமாகய ஆண்கைளயும்,
இைளஞரும் முத ேயாருமாகய
ெபண்கைளயும், ஆடுமாடுகைளயும்,
கழுைதகைளயும்ெகான்றனர்.
௨௨ ேயாசுவா இரண்டு ஒற்றேராடும்

ேபசனான். ேயாசுவா, “அந்த ேவசயன்
வீட்டிற்குள் ேபாங்கள். அவைளயும்,
அவேளாடு இருப்ேபார் அைனவைரயும்
ெவளிேய அைழத்து வாருங்கள். நீங்கள்
அவளுக்கு அளித்த வாக்குறுதயன்படி
இைதச்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௩அவ்வதேம அவ்வருவரும் அவளுைடய

வீட்டிற்குள் ெசன்று ராகாைப அைழத்து
வந்தனர். அவளது தந்ைத, தாய், சேகாதரர்,
அவள் குடும்பத்தனர், அவேளாடிருந்த
ஜனங்கள் எல்ேலாைரயும் ெவளிேய
அைழத்து வந்து, இஸ்ரேவலரின் முகாமிற்கு
ெவளிேய ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தல்
அவர்கைளைவத்தனர்.
௨௪ பன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

நகரத்ைத எரித்தனர். ெவள்ளி, ெபான்,
ெவண்கலம், இரும்பு ஆகயவற்றாலான
ெபாருட்கைளத்தவ ரப றவற்ைறெநருப்புக்கு
இைரயாக்கனர். அப்ெபாருட்கைள மட்டும்
கர்த்தருைடய ஆலய ெபாக்கஷத்தல்
ேசர்ந்தனர். ௨௫ ராகாப் என்னும்
ேவசையயும், அவளது குடும்பத்தாைரயும்,
அவேளாடிருந்தவர்கைளயும் ேயாசுவா
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காப்பாற்றனான். ேயாசுவா எரிேகாவ ற்கு
ஒற்றர்கைள அனுப்பயேபாது ராகாப்
அவர்களுக்கு உதவயதால் ேயாசுவா
அவர்கைள வாழவ ட்டான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் மத்தயல் இன்னும் ராகாப்
வாழ்க றாள்.
௨௬அப்ேபாது:

“எரிேகாைவ மீண்டும் கட்டிெயழுப்புக ற
எவனும்

கர்த்தரால்அழிைவக்காண்பான்.
இந்தநகரின்அஸ்தபாரத்ைதஇடுபவன்,

தன்னுைடய முதலாவதாகப் ப றந்த
மகைனஇழப்பான்.

நகரவாயைலஅைமப்பவன்
தனதுகைடச மகைனஇழப்பான்”

என்ற சாப அறவப்ைப ேயாசுவா
ெவளிய ட்டான்.
௨௭ கர்த்தர் ேயாசுவாேவாடிருந்தார். நாடு

முழுவதும்ேயாசுவாவன்புகழ் பரவயது.

௭
ஆகானின்பாவம்
௧இஸ்ரேவலின்ஜனங்கள்ேதவனுக்கு
கீழ்ப்படியாமலிருந்தனர். ச ம்ரி

என்பவனின் ேபரனும், கர்மீ என்பவனின்
மகனுமாகய யூதா ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்த
ஆகான் என்ற ெபயருைடய ஒருவன்
இருந்தான். அவன் அழிக்கப்பட ேவண்டிய
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ச ல ெபாருட்கைள எடுத்து ைவத்தருந்தான்.
எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கர்த்தர்
மிகுந்த ேகாபமைடந்தார்.
௨ அவர்கள் எரிேகாைவ ேதாற்கடித்த

ப றகு, ேயாசுவா சல மனிதைர ஆயீக்கு
அனுப்பனான். ஆயீ, ெபத்தாேவனுக்கு
அருகல், ெபத்ேதலுக்குக் க ழக்காக உள்ளது.
ேயாசுவா அவர்களிடம், “ஆயீக்குச் ெசன்று
அவ்வடத்தன் ெபலவீனங்கைளத் ெதரிந்து
வாருங்கள்” என்றான். அம்மனிதர்களும்
அந்த இடத்ைத உளவற ந்து வருவதற்கு
ெசன்றனர்.
௩ பன்னர் அவர்கள் ேயாசுவாவ டம்

தரும்ப வந்து, “ஆயீ ஒரு பலவீனமான
பகுத . அவ்வடத்ைத ேதாற்கடிக்க நம்
ஜனங்கள்அைனவரும்ேதைவயல்ைல. 2,000
அல்லது 3,000 ஆட்கைள அங்கு ேபார்ெசய்ய
அனுப்புங்கள். பைட முழுவைதயும்
பயன்படுத்த ேவண்டிய ராது. நம்ைம
எத ர்த்துப் ேபார் ெசய்வதற்குச் சல
மனிதர்கேளஉள்ளனர்” என்றார்கள்.
௪-௫ எனேவ சுமார் 3,000 மனிதர் ஆயீக்குப்

ேபானார்கள். ஆனால் ஆயீயன் ஜனங்கள்,
இஸ்ரேவலரில்சுமார் 36ேபைரக்ெகான்றனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓடிவ ட்டனர்.
நகரவாசலிலிருந்து இஸ்ரேவலைர மைலச்
சரிவு வைரக்கும் துரத்தனார்கள். ஆயீயன்
ஜனங்கள் அவர்கைளப் பயங்கரமாகத்
ேதாற்கடித்தனர்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இைதக் கண்டு
அஞ்ச , துணிவழந்தனர். ௬ ேயாசுவா
இைதக் ேகட்டேபாது, துயரமுற்றுத் தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்கு முன்பாக வழுந்து வணங்கனான்.
மாைலவைரக்கும் அங்ேகேய இருந்தான்.
இஸ்ரேவலரின் தைலவர்களும் அவ்வாேற
ெசய்தனர். அவர்கள் தங்கள் துயரத்ைத
ெவளிப்படுத்துவதற்குசாம்பைலத்தைலயல்
தூவக்ெகாண்டனர்.
௭ ேயாசுவா, “எனது ஆண்டவராகய

கர்த்தாேவ! எங்கள் ஜனங்கைள நீர்
ேயார்தான் நதையக் கடக்க ைவத்தீர். ஏன்
எங்கைள இத்தைன தூரம் அைழத்து வந்து
எேமாரியரால் அழிவுற ைவக்க றீர்? நாங்கள்
தருப்த ேயாடு ேயார்தானின் அக்கைரயல்
வாழ்ந்தருக்கலாம்! ௮ கர்த்தாேவ!
எனது உய ரின் மீது ஆைணயடுக ேறன்,
நான் ெசால்லக்கூடியது எதுவுமில்ைல.
இஸ்ரேவலைரப்பைகவர்கள்சூழ்ந்துள்ளனர்.
௯ கானானியரும் இந்நாட்டின் எல்லா
ஜனங்களும் நடந்தைத அறவார்கள்.
அவர்கள் எங்கைளத் தாக்க அழிப்பார்கள்!
அப்ேபாது உமது ேமலான ெபயைரக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ள என்ன ெசய்வீர்”
என்றான்.
௧௦ கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க ,

“உன் முகத்ைதத் தைரயல் கவழ்த்து
ஏன் வழுந்துக டக்க றாய்? எழுந்து நல்!
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௧௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனக்கு எத ராகப்
பாவம்ெசய்தார்கள். அவர்கள்கீழ்ப்படியுமாறு
கட்டைளய ட்ட உடன்படிக்ைகைய
மீறனார்கள். அழித்துவடும்படி நான்
கட்டைளய ட்ட ெபாருட்கைள எடுத்து
ைவத்தருக்க றார்கள். அவர்கள் அைத
தருடிவ ட்டனர். அவர்கள் ெபாய்
கூறவ ட்டனர். அப்ெபாருட்கைள
அவர்களுக்காக எடுத்துள்ளனர். ௧௨அதனால்
தான் இஸ்ரேவல் பைட ேபாரிலிருந்து
புற முதுகு காட்டித் தரும்பவ ட்டது.
அவர்கள் தவறு ெசய்ததாேலேய அவ்வதம்
நடந்தது. நான் உங்களுக்கு உதவமாட்ேடன்.
நீங்கள் அழிக்கேவண்டுெமன நான்
கட்டைளய ட்டவற்ைற அழிக்காவ ட்டால் நான்
உங்கேளாடுஇருக்கமாட்ேடன்.
௧௩ “இப்ேபாதும் ேபாய், ஜனங்கைள

பரிசுத்தப்படுத்து. ஜனங்களிடம்,
‘உங்கைள பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்,
நாைளக்குத் தயாராகுங்கள். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் இங்கு சலர், கர்த்தர்
அழிக்குமாறு கட்டைளய ட்ட ெபாருட்கைள
ைவத்துக்ெகாண்டிருப்பதாகக் கூறுகறார்.
நீங்கள் அவற்ைற அப்புறப்படுத்தாவ ட்டால்
உங்கள் பைகவர்கைள ஒருேபாதும் ெவல்ல
முடியாமல் ேபாகலாம்.
௧௪ “ ‘நாைன காைலயல் கர்த்தரின்

முன்பாக எல்ேலாரும் வரேவண்டும்.
எல்லாக் ேகாத்த ரத்தனரும் கர்த்தருக்கு
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முன்பு நற்கும்ேபாது, கர்த்தர் ஒரு
ேகாத்த ரத்தாைரத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
அப்ேபாது அந்தக் ேகாத்த ரத்தனர்
கர்த்தரின் முன் நற்கேவண்டும். கர்த்தர்
அந்தக் ேகாத்த ரத்தலிருந்து ஒரு
வம்சத்ைத ேதர்ந்ெதடுப்பார். பன்
அவ்வம்சத்தலிருந்து கர்த்தர் ஒரு
குடும்பத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பார். பன்
கர்த்தர் அக்குடும்பத்தன் அங்கத்தனர்கள்
ஒவ்ெவாருவைரயும் பார்ப்பார். ௧௫ அழிக்க
ேவண்டிய ெபாருைள ைவத்தருக்க றவன்
அப்ேபாது அகப்படுவான். அம்மனிதனும்,
அவனுக்குச் ெசாந்தமானைவெயல்லாம்
அவேனாடு ெநருப்பனால் அழிக்கப்
படேவண்டும். அம்மனிதன் கர்த்தேராடு
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய மீறனான்.
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு மிகுந்த
தீைமயான காரியத்ைதச் ெசய்தான்!’ என்று
ெசால்” என்றார்.

௧௬ மறுநாள் அதகாைலயல், ேயாசுவா
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தரின்
முன்னால் ந ற்கும்படி ெசய்தான். எல்லாக்
ேகாத்த ரத்தனரும் கர்த்தருக்கு முன்
நன்றனர். கர்த்தர் யூதா ேகாத்த ரத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார் ௧௭ எனேவ அந்தக்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த எல்லாக் குழுக்களும்
கர்த்தருக்கு முன்ேன நன்றனர். கர்த்தர்
ேசரா குழுவனைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். பன்
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ேசரா குழுவனரின் எல்லாக் குடும்பத்தாரும்
கர்த்தருக்கு முன்ேன நன்றார்கள். ச ம்ரியன்
குடும்பம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது.
௧௮ ேயாசுவா அக்குடும்பத்தன்

ஆண்கைளெயல்லாம் கர்த்தருக்கு முன்
வருமாறு கூறனான். கர்த்தர் கர்மீயன்
மகன் ஆகாைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். (கர்மீ
ச ம்ரியன்மகன், ச ம்ரி ேசராவன்மகன்.)
௧௯ ேயாசுவா ஆகாைன ேநாக்க , “மகேன,

உனது வண்ணப்பங்கைளச் ெசால். நீ
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர
மகைமப்படுத்த , உனது பாவங்கைள
அவரிடம் கூறு. நீ ெசய்தைத எனக்குக் கூறு.
என்னிடமிருந்து எைதயும் மைறக்காேத!”
என்றான்.
௨௦ ஆகான், “நான் இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தது உண்ைம. நான் ெசய்தது இதுேவ:
௨௧ நாம் எரிேகாைவயும் அந்நகரத்தன்
ெபாருட்கைளயும்ைகப்பற்ற க்ெகாண்டேபாது
பாப ேலானிலிருந்து ெகாண்டுவந்த
அழகய ேமலாைடையயும், சுமார் ஐந்து
பவுண்டு ெவள்ளிையயும், ஒரு பவுண்டு
ெபான்ைனயும் கண்ேடன். அவற்ைற
எடுத்துக் ெகாண்ேடன். அப்ெபாருள்கள்
எனது கூடாரத்த ற்கடியலுள்ள நலத்தல்
புைதக்கப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் காணலாம்.
ேமலாைடயன் கீேழ ெவள்ளி இருக்க றது”
என்றான்.
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௨௨ எனேவ ேயாசுவா சலைரக்
கூடாரத்த ற்கு அனுப்பனான்.
அவர்கள் கூடாரத்த ற்கு ஓடிச் ெசன்று,
அப்ெபாருட்கள் கூடாரத்தல் மைறத்து
ைவக்கப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர்.
ேமலாைடயன் கீேழ ெவள்ளி இருந்தது.
௨௩ அவர்கள் அப்ெபாருட்கைளக்
கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய எடுத்து வந்து,
அவற்ைற ேயாசுவாவ டமும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும் ெகாண்டு ெசன்று,
கர்த்தருக்கு முன் அவற்ைறத் தைரயல்
ேபாட்டனர்.
௨௪ ேசராவன் மகனாகய ஆகாைன

ேயாசுவாவும், ஜனங்களும் ஆேகார்
பள்ளத்தாக்க ற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர்.
அந்த ெவள்ளி, ேமலாைட, ெபான், ஆகானின்
மகன்கள், மகள்கள், அவனது ஆடு மாடுகள்,
கழுைதகள் கூடாரம், ப ற ெபாருட்கைளயும்
ஆேகார் பள்ளத்தாக்கல் ேசர்ப்ப த்தனர்.
௨௫ அப்ேபாது ேயாசுவா, “எங்களுக்கு
ேநர்ந்த ெதாந்தரவுகளுக்கு நீ காரணமாக
இருந்தாய்! இப்ேபாது கர்த்தர் உனக்குத்
ெதால்ைலயளிப்பார்!” என்றான். அப்ேபாது
ஜனங்கள் ஆகானின் மீதும் அவன்
குடும்பத்தனர் மீதும் அவர்கள் மரிக்கும்படி
கற்கைள வீசனார்கள். ப றகு ஜனங்கள்
அவர்களின் உடல்கைளயும் அவர்களின்
ெபாருட்கைளயும் எரித்தனர். ௨௬ ஆகாைன
எரித்த பன், அவன்உடம்பன் மீது கற்கைளக்
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குவத்தனர். அைவ இன்னும் அங்கு
உள்ளன. ேதவன்ஆகானின்குடும்பத்த ற்குத்
ெதால்ைல ெகாடுத்தார். அதனால்
அவ்வ டம் ஆேகார் (ெதால்ைல) பள்ளத்தாக்கு
எனப்படுகறது. அதன் பன் கர்த்தர்
ஜனங்களிடம் ேகாபமாயருக்கவல்ைல.

௮
ஆயீஅழிக்கப்படுதல்
௧கர்த்தர்ேயாசுவாைவேநாக்க , “அஞ்சாேத,

முயற்சையக் ைகவ டாேத. ேபார் ெசய்யும்
ஆண்கைள ஆயீக்கு வழிநடத்து. ஆயீயன்
அரசைன அழிக்க நான் உதவுேவன். அவன்
ஜனங்கள், நகரம், ேதசம் ஆகயவற்ைற
உனக்குத் தருக ேறன். ௨ எரிேகாவுக்கும்
அதன் அரசனுக்கும் ெசய்தவற்ைற நீ
ஆயீக்கும், அதன் அரசனுக்கும் ெசய்வாய்.
இம்முைற எல்லா ெசல்வத்ைதயும்,
கால் நைடகைளயும் உங்களுக்காக
ைவத்துக் ெகாண்டு உனது ஜனங்கேளாடு
ெசல்வத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வாய்.
இப்ேபாது, நகரத்தன் பன்ேன உன்
வீரர்களில் சலைர மைறந்துெகாள்ளச்
ெசால்” என்றார்.
௩ ேயாசுவா தனது ேசைனைய ஆயீக்கு

ேநராக வழி நடத்தனான். பன் 30,000 ச றந்த
ேபார்வீரைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து அவர்கைள
இரவல் அனுப்பனான். ௪ ேயாசுவா
அவர்களுக்குப் பன்வருமாறு கட்டைளய ட்டு:
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“நான்உங்களுக்குெசால்வைதக்கவனமாகக்
ேகளுங்கள். நகரத்த ற்குப் பன்னாலுள்ள
பகுதயல் நீங்கள் ஒளிந்தருக்க
ேவண்டும். தாக்குவதற்ேகற்ற ேநரத்துக்காக
காத்தருங்கள். நகரத்தலிருந்து ெவகுதூரம்
ெசல்லாதீர்கள். ெதாடர்ந்து கவனித்தபடி
தயாராக இருங்கள். ௫ நகரத்த ற்கு
ேநராக அணிவகுத்துச் ெசல்வதற்கு நான்
என்னுடன் உள்ளவர்கைள வழி நடத்துேவன்.
நகரத்தன் ஜனங்கள் எங்கைள எத ர்த்து
சண்ைடய ட ெவளியல் வருவார்கள். நாம்
முன்னர் ெசய்தபடிேய, தரும்ப ஓடுேவாம்.
௬ அம்மனிதர்கள் எங்கைள நகரத்த ற்கு
ெவளிேய துரத்துவார்கள். முன்ைபப் ேபால்
நாம் நகரத்த ற்கு ெவளிேய ஓடுக ேறாம்
என்று அவர்கள் நைனப்பார்கள். இவ்வாறு
நாங்கள் ஓடிவடுேவார்கைளப் ேபாலக்
காண்பப்ேபாம். ௭ அப்ேபாது நீங்கள்
மைறவ டங்களிலிருந்து ெவளிேய வந்து
நகரத்ைதக் ைகப்பற்ற ேவண்டும். ெவற்ற
ெபறும் வல்லைமையத் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்குத்தருவார்.
௮ “கர்த்தர் கூறுகறபடிேய நீங்கள் ெசய்ய

ேவண்டும். என்ைனக் கவனியுங்கள்.
நகரத்ைதத் தாக்குவதற்கான கட்டைளைய
நான் இட்டதும் நகரத்ைதக் ைகப்பற்ற ,
அதற்குத்தீமூட்டுங்கள்” என்றான்.
௯ ேயாசுவா அம்மனிதர்கைள

மைறவ டங்களுக்கு அனுப்பயபன்
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காத்தருந்தான். அவர்கள் ெபத்ேதலுக்கும்
ஆயீக்கும் மத்தயலுள்ள ஓரிடத்த ற்குச்
ெசன்றனர். அது ஆயீக்கு ேமற்கலிருந்தது.
அன்ற ரவு ேயாசுவா தனது ஜனங்கேளாடு
தங்கயருந்தான்.
௧௦ மறுநாள் அதகாைலயல் ேயாசுவா

ஆண்கைளக்கூடிவரும்படிஅைழத்தான். பன்
ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவல் தைலவர்களும்
அவர்கைள ஆயீக்கு வழிநடத்தனர்.
௧௧ ேயாசுவாேவாடிருந்த எல்லா வீரர்களும்
ஆயீக்கு ேநராக அணிவகுத்துச் ெசன்று
நகரத்த ற்கு முன்ேன ெசன்று நன்றனர்.
நகரத்த ற்கு வடக்ேக பைட முகாமிட்டது.
பாைளயத்த ற்கும் ஆயீக்கும் நடுேவ ஒரு
பள்ளத்தாக்குஇருந்தது.
௧௨ அப்ேபாது ேயாசுவா சுமார்

5,000 ஆண்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு,
ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் நடுவல்,
நகரத்த ற்கு ேமற்ேகயுள்ள பகுதயல்
மைறந்தருக்குமாறு கூற , அவர்கைள
அனுப்பனான். ௧௩ ேயாசுவா அவனது
ஆட்கைளப் ேபாருக்குத் தயாராக்கனான்.
நகரத்த ற்குவடக்ேகெபரியமுகாம்இருந்தது.
மற்ற ஆட்கள் ேமற்ேக மைறந்தருந்தனர்.
இரவல் ேயாசுவா பள்ளத்தாக்கனுள்
இறங்க ச்ெசன்றான்.
௧௪ இஸ்ரேவலரின் பைடையக் கண்டதும்

ஆயீயன் அரசனும் அவனது ஆட்களும்
எழுந்து இஸ்ரேவலரின் பைடேயாடு
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ேபார் ெசய்வதற்கு வைரந்து வந்தனர்.
ஆயீயன் அரசன் நகரின் க ழக்குப்
பகுத க்குச் ெசன்றான். அதனால் நகருக்குப்
பன்ேன மைறந்தருந்த வீரர்கைள அவன்
பார்க்கவல்ைல.
௧௫ ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவலின்

மனிதர்களும் ஆயீயன் பைடயனர் தம்ைமத்
துரத்தவர இடம் ெகாடுத்தனர். ேயாசுவாவும்
அவனது ஆட்களும் பாைலவனத்தற்கு
ேநராக க ழக்ேக ஓட ஆரம்ப த்தனர்.
௧௬நகரத்துஜனங்கள்சத்தமிட்டுக்ெகாண்ேட,
ேயாசுவாைவயும் அவனது மனிதர்கைளயும்
துரத்த ஆரம்ப த்தனர். எல்லா ஜனங்களும்
நகரத்த ற்கு ெவளிேய வந்தனர். ௧௭ ஆயீ,
ெபத்ேதல்ஆகயவற்றன்எல்லாஜனங்களும்
இஸ்ரேவல் பைடையத் துரத்தனார்கள்.
நகரம் த றந்தருந்தது. யாரும் நகரத்ைதப்
பாதுகாப்பதற்காகப் பன்தங்கவல்ைல.
௧௮ அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ

ேநாக்க , “உன் ஈட்டிைய ஆயீ நகரத்த ற்கு
ேநராக நீட்டு, நான் உனக்கு அந்நகரத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்” என்றார். எனேவ ேயாசுவா
ஆயீ நகரத்த ற்ெகத ராக அவனது
ஈட்டிைய நீட்டினான். ௧௯ மைறந்தருந்த
இஸ்ரேவலர் இைதக் கண்டனர். அவர்கள்
மைறவ டங்களிலிருந்து ெவளிவந்து
நகரத்த ற்குள் நுைழந்து அைதத் தங்கள்
ஆதக்கத்த ற்குள் ெகாண்டு வந்தனர். ப றகு
வீரர்கள்நகரத்த ற்குெநருப்பூட்டினர்.
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௨௦ஆயீ நகர ஜனங்கள் தரும்ப ப் பார்த்து,
தங்கள் நகரம் எரிவைதயும், வானத்தற்கு
ேநராகப் புைக எழும்புவைதயும் கண்டனர்.
எனேவ அவர்கள் தங்கள் வலிைமையயும்
துணிைவயும் இழந்து, இஸ்ரேவலைரத்
துரத்துவைதக் ைகவ ட்டனர். இஸ்ரேவலர்
ஓடுவைத நறுத்தவ ட்டு தரும்ப ஆயீ
நகர மக்கேளாடு ேபாரிட்டனர். ஆயீ
நகர ஜனங்கள் ஓடி ஒளிவதற்கு எந்த
இடமும் அகப்படவல்ைல. ௨௧ ேயாசுவாவும்
அவனது ஆட்களும், நகரம் தங்கள்
வசமானைதயும், நகரத்தலிருந்து
புைகெயழுவைதயும் கண்டதும் ஓடுவைத
நறுத்த , தரும்பவந்து, ஆயீ நகர
ஜனங்ககைள எத ர்த்தனர். ௨௨ அப்ேபாது
ஒளிந்தருந்த மனிதர்களும் நகரத்தலிருந்து
வந்து ேபாரில் உதவனார்கள். ஆயீ நகர
ஜனங்கைள இஸ்ரேவலர் இருபுறமும்
சூழ்ந்து வைளந்துெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர். ஆயீ
நகர மனிதர்கள் தப்ப , உய ேராடிராதபடி
இஸ்ரேவலர் அவர்கேளாடு ேபாரிட்டு
அழித்தனர். ௨௩ஆனால், ஆயீ நகர அரசைன
உய ேராடு ப டித்து ேயாசுவாவற்கு முன்னால்
வீரர்கள்ெகாண்டுவந்தனர்.

ேபாைரப்பற்றயவமர்சனம்
௨௪ ேபாரின்ேபாது, இஸ்ரேவலின்

பைட வீரர்கள் ஆயீ நகர ஜனங்கைள
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வயல்களுக்கும், பாைலவனத்தற்கும்
துரத்தனார்கள். ஆயீயன் மனிதர்கைள
இஸ்ரேவல் ேசைனயனர் வயல்களிலும்,
பாைலவனத்தலும் ெகான்று குவத்தனர்.
பன் இஸ்ரேவல் வீரர்கள் ஆயக்குச் ெசன்று
அங்கு உய ேராடிருந்த ஜனங்கைளயும்
ெகான்றனர். ௨௫ ஆயீயன் எல்லா
ஜனங்களும் அன்று மரித்தனர். அவர்கள்
ஆண்களும் ெபண்களுமாக 12,000 ேபர்
இருந்தனர். ௨௬ தனது ஆட்கள் நகைர
அழிப்பதற்கு அைடயாளமாக ேயாசுவா
அவனது ஈட்டிைய ஆயீக்கு ேநராக
நீட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். நகரத்தன்
ஜனங்கள் அைனவரும் அழியும்வைரக்கும்
அவ்வாேற நன்றருந்தான். ௨௭ இஸ்ரேவலர்
மிருகங்கைளயும், ப ற ெபாருட்கைளயும்
தங்களுக்காக நகரத்த ற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் இவ்வாறு
ெசய்யும்படி கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ
ேயாசுவாவ டம்கூறயருந்தார்.

௨௮ ேயாசுவா ஆயீ நகைர எரித்தான்.
அந்நகரம் ெவறும் கற்களின்
குவயலாக்கப்பட்டது. இன்று வைரக்கும்
அது அப்படிேய உள்ளது. ௨௯ ஆயீயன்
அரசைன ேயாசுவா ஒரு மரத்தல்
தூக்கலிட்டான். மாைலயல், அரசனின்
உடைல அப்புறப்படுத்துமாறு தனது
ஆட்களுக்குக் கூறனான். அவர்கள் நகர
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வாசலுக்கு ெவளிேய அவனது உடைல வீச ,
பன் அவ்வுடைலக் கற்களால் மூடினார்கள்.
கற்களின் குவயலும் இன்றளவும் அங்ேகேய
உள்ளது.

ஆசீர்வாதமும் சாபமும்பற்ற வாச த்தல்
௩௦ அப்ேபாது ேயாசுவா, இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைத ஏபால் மைலமீது கட்டினான்.
௩௧ இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்குப்
பலிபீடத்ைத எப்படிக் கட்டுவெதன்று
கர்த்தருைடய தாசனான ேமாேச
கூறயருந்தான். ேமாேசயன் சட்ட
புத்தகத்தல் வளக்கப்பட்டிருந்தபடி ேயாசுவா
பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். ெவட்டப்படாத
கற்களால் பலிபீடம் கட்டப்பட்டது.
அக்கற்களின் மீது எந்த கருவயும்
பட்டிருக்கவல்ைல. கர்த்தருக்குத் தகன
பலிகைள அப்பலிபீடத்தல் ெசலுத்தனர்.
சமாதானபலிகைளயும்ெசலுத்தனர்.
௩௨ அவ்வடத்தல் ேயாசுவா ேமாேசயன்

சட்டங்கைளக் கற்களில் எழுதனான்.
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
பார்க்கும்படியாக அவன் இைதச்
ெசய்தான். ௩௩ பரிசுத்தப் ெபட்டிையச்
சூழ்ந்து தைலவர்களும், அதகாரிகளும்,
நயாயாத பத களும், இஸ்ரேவலரும்
நன்றனர். கர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகயுள்ள
பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து வந்த
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ேலவ ேகாத்த ரத்தன் ஆசாரியர்களுக்கு
முன்ேன அவர்கள் நன்று ெகாண்டிருந்தனர்.
இஸ்ரேவலின் ஜனங்களும், ப றரும்
அங்ேக நன்றருந்தனர். பாத ஜனங்கள்
கூட்டத்தனர் ஏபால் மைலக்கு முன்பும்,
மற்ெறாரு பாத யனர் ெகரிசீம் மைலக்கு
முன்ேனயும் நன்றார்கள். கர்த்தருைடய
தாசனாகய ேமாேச ஆசீர்வாதத்ைதப்
ெபறுவதற்காக இப்படி ெசய்யும்படி
ஜனங்களிடம்கூறயருந்தான்.
௩௪ சட்டங்களில் கூறப்பட்ட

எல்லாவற்ைறயும் அப்ேபாது ேயாசுவா
வாச த்தான். ஆசீர்வாதங்கைளயும்,
சாபங்கைளயும் குறத்து வாச த்தான்.
சட்ட புத்தகத்தல் எழுதயருந்த
முைறப்படிேய எல்லாவற்ைறயும் வாச த்தான்.
௩௫ இஸ்ரேவலேராடு வாழ்ந்த அந்நயரும்,
எல்லாப் ெபண்களும், குழந்ைதகளும்
அங்கருந்தனர். ேமாேச ெகாடுத்தஒவ்ெவாரு
கட்டைளையயும் ேயாசுவாவாச த்தான்.

௯
ேயாசுவாவ டம் க ப ேயானியரின்தந்த ரம்
௧ ேயார்தான் நதயன் ேமற்கலுள்ள

எல்லா அரசர்களும் இந்த ந கழ்ச்ச கைளக்
ேகள்வப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஏத்தயர்,
எேமாரியர், கானானியர், ெபரிச யர்,
ஏவயர், எபூசயர் ஆக ேயாரின் அரசர்கள்
ஆவார்கள். அவர்கள் மைலகளிலும், சம
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ெவளிகளிலும் வாழ்ந்தனர். லீபேனான்
வைரக்குமுள்ள மத்தயதைரக் கடேலாரமாக
அவர்கள் வாழ்ந்தனர். ௨ இந்த அரசர்கள்
ஒருமித்துக் கூடி, ேயாசுவாேவாடும்,
இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளாடும்ேபாரிடுவதற்குத்
த ட்டமிட்டனர்.
௩ எரிேகாைவயும் ஆயீையயும் ேயாசுவா

ேதாற்கடித்த வைகைய க ப ேயானின்
ஜனங்கள் ேகள்வப்பட்டிருந்தனர். ௪அவர்கள்
இஸ்ரேவலைர ஏமாற்ற முடிெவடுத்தனர்.
இதுேவ அவர்கள் த ட்டம்: அவர்கள்
ைநந்துேபான பைழய த ராட்ைசரசத்
ேதால் ைபகைளச் ேசகரித்தனர். அவர்கள்
கழுைதகளின் முதுகல் அவற்ைற
ஏற்றனார்கள். பைழய சாக்குகைள
அந்தக் கழுைதகளின் ேமல் ஏற்ற ,
ெவகுதுரத்தலிருந்து பயணம் ெசய்து
வருேவாைரப் ேபால் ேதாற்றம் அளித்தனர்.
௫அவர்கள் பைழய ெசருப்புகைள அணிந்து,
பைழய ஆைடகைள உடுத்த க்ெகாண்டு,
உலர்ந்து, பூசணம் பூத்தருந்த பைழய
அப்பங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
ெதாைலவான இடத்தலிருந்து பயணம்
ெசய்து வந்தவர்கைளப் ேபான்ேற அவர்கள்
ேதான்றனர். ௬ பன்னர் அம்மனிதர்கள்
கல்காலுக்கு அருேக இருந்த இஸ்ரேவலரின்
முகாமிற்குச்ெசன்றனர்.
அம்மனிதர்கள் ேயாசுவா மற்றும்
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இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களிடமும் ெசன்று,
“நாங்கள் மிகவும் தூரத்தலுள்ள ஒரு
ேதசத்தல் இருந்து களம்ப வந்துள்ேளாம்.
உங்கேளாடு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்து
ெகாள்ளவரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௭ இஸ்ரேவலர் அந்த ஏவயரிடம், “நீங்கள்

எங்கைள ஏமாற்றப் பார்க்க றீர்கள்,
அருேக எங்ேகேயனும் நீங்கள் வச த்துக்
ெகாண்டிருக்கலாம். நீங்கள் எங்கருந்து
வருகறீர்கள் என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும்
வைரக்கும் உங்கேளாடு சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்யமாட்ேடாம்” என்றனர்.
௮ ஏவயர்கள் ேயாசுவாவ டம், “நாங்கள்

உமதுபணியாட்கள்” என்றனர்.
ஆனால் ேயாசுவா, “நீங்கள் யார்?

எங்கருந்துவருகறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௯ அந்த ஆட்கள் அதற்குப் பதலாக,

“நாங்கள் உங்கள் பணியாட்கள். நாங்கள்
தூரத்தலுள்ள நாட்டிலிருந்து வந்துள்ேளாம்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
மிகுந்த வல்லைமைய அறந்ததால் இங்கு
வந்ேதாம். அவர் ெசய்த காரியங்கைள
அறந்துள்ேளாம். அவர் எக ப்தல்
ெசய்தவற்ைறயும் அற ந்ேதாம். ௧௦ ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்கலுள்ள எேமாரியரின்
அரசர்களான அஸ்தேராத் ேதசத்தலுள்ள
எஸ்ேபானின் அரசனாகய சீேகாைனயும்,
பாசானின் அரசனாகய ஓைகயும் அவர்
ேதாற்கடித்தைதக் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
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௧௧ எனேவ எங்கள் மூப்பர்களும்,
ஜனங்களும் எங்கைள ேநாக்க , ‘உங்கள்
பயணத்தற்குத் ேதைவயான உணைவ
எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்.’ இஸ்ரேவலரின்
ஜனங்கைளப் ேபாய்ச் சந்த த்து,அவர்களிடம்,
‘நாங்கள் உங்கள் பணியாட்கள். எங்கேளாடு
சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்’
என்றுெசால்லுங்கள்” என்றார்கள்.
௧௨ “எங்கள் அப்பத்ைதப் பாருங்கள்!

நாங்கள் எங்கள் வீடுகைளவ ட்டு உங்களிடம்
வரும்படி பயணம் ெசய்யத் துவங்கயேபாது
அது சூடாகவும், புதயதாகவும் இருந்தது.
ஆனால் இப்ேபாது உலர்ந்து பைழயதாகப்
ேபாய்வ ட்டது. ௧௩ எங்கள் த ராட்ைசரசப்
ைபகைளப் பாருங்கள்! நாங்கள்
வீட்டிலிருந்து வந்தேபாது அைவ புத தாகவும்
த ராட்ைசரசம் ந ரப்பப்பட்டைவயாகவும்
இருந்தன. இப்ேபாது அைவ கழிந்து,
பைழயனவாகவ ட்டன. எங்கள்
உைடகைளயும், பாதரட்ைசகைளயும்
பாருங்கள்! நாங்கள் அணிந்து
ெகாண்டிருப்பைவ பயணத்தால்
க ழிந்துேபாயருப்பைதக் காண்பீர்கள்”
என்றனர்.
௧௪அந்த ஆட்கள் உண்ைம ேபசுக றார்களா

என்பைத அறய இஸ்ரேவலர் வரும்பனர்.
எனேவ அவர்கள் அப்பத்ைத ருச பார்த்தனர்.
ஆனால் அவர்கள் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்று கர்த்தைரக் ேகட்டுத்
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ெதரிந்து ெகாள்ளவல்ைல. ௧௫ ேயாசுவா
அவர்கேளாடு சமாதானம் ெசய்துெகாள்ள
உடன்பட்டான். அவர்கைள வாழவடுவதாக
ஒப்பந்தம் ெசய்தான். ேயாசுவாவன் இந்த
வாக்குறுதக்குஇஸ்ரேவலின்தைலவர்களும்
ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
௧௬மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு,இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் அந்த ஆட்கள் தங்கள் முகாமிற்கு
ெவகு அருகாைமயல் வாழ்பவர்கள்
என்பைத அற ந்துெகாண்டனர். ௧௭ எனேவ
இஸ்ரேவலர் அம்மனிதர்கள் வாழ்ந்த
இடத்த ற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் மூன்றாம்
நாள் க ப ேயான், ெகப ரா, ெபெயேராத்,
கீரியாத் ெயயாரீம் என்ற நகரங்கைள
வந்தைடந்தனர். ௧௮ ஆனால் இஸ்ரேவல்
பைடயனர் அந்நகரங்கைள எத ர்த்துப்
ேபார் ெசய்யவல்ைல. அந்த ஜனங்கேளாடு
அவர்கள் ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்ைதச்
ெசய்து ெகாண்டனர். ஏெனனில்
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு,
முன்பு அவர்கள் ஒரு வாக்குறுதையச்
ெசய்தருந்தனர்.
ஒப்பந்தம் ெசய்த தைலவர்கைள

எத ர்த்து ஜனங்கள் குற்றம் சாட்டினார்கள்.
௧௯ ஆனால் தைலவர்கள், “நாங்கள்
வாக்களித்துவ ட்ேடாம். இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன்னால்
வாக்களித்ேதாம், அவர்கைள எத ர்த்து
இப்ேபாது ேபாரிட முடியாது. ௨௦இப்படித்தான்
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நாம் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கைள
உய ேராடு வ டேவண்டும். அவர்கைளக்
காயப்படுத்தனால் நாம் அவர்கேளாடு
ெசய்த வாக்குறுதைய மீறயதற்காக ேதவன்
நம்மிடம் ேகாபமைடவார். ௨௧ எனேவ
அவர்கள் வாழட்டும். ஆனால் அவர்கள்
நமது பணியாட்களாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள் நமக்காக வறகு ெவட்டுவார்கள்.
நம் ஜனங்களுக்காக தண்ணீர் ெமாண்டு
வருவார்கள்” என்று பதலளித்தார்கள்.
இவ்வாறு அந்த ஜனங்களுக்கு அளித்த
சமாதானத்த ற்கான வாக்குறுதைய
தைலவர்கள்மீறவல்ைல.
௨௨ ேயாசுவா க ப ேயானிய ஜனங்கைள

அைழத்து, “ஏன் எங்களிடம் ெபாய்
ெசான்னீர்கள்? உங்கள் ேதசம் எங்கள்
முகாமிற்கு அருகல் இருந்தது. ஆனால்
நீங்கேளா தூர ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்
என்றீர்கள். ௨௩ இப்ேபாது, நீங்கள் ஒரு
சாபத்தனால் ப டிக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
உங்கள் ஜனங்கள் அைனவரும் அடிைமகள்
ஆவர். அவர்கள் ேதவனின் ஆலயத்த ற்கு
வறகு ெவட்டவும், தண்ணீர் ெமாண்டுவரவும்
ேவண்டும்” என்றான்.
௨௪ க ப ேயானிய ஜனங்கள், “நீங்கள்

எங்கைளக் ெகான்றுவடுவீர்கள்
என்ற பயத்தால் நாங்கள் ெபாய்
ெசான்ேனாம். ேதவன் தம் ஊழியராக ய
ேமாேசக்கு இந்த ேதசத்ைதெயல்லாம்
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ெகாடுப்பதாக வாக்களித்ததாக நாங்கள்
ேகள்வப்பட்ேடாம். இத்ேதசத்தல்
வச ப்ேபாைரக் ெகால்லும்படியாக ேதவன்
உங்களுக்குக் கூறனார். எனேவ
நாங்கள் உங்களிடம் ெபாய் கூற ேனாம்.
௨௫ இப்ேபாதும் நாங்கள் உங்கள்
பணியாட்கள். நீங்கள்சரிெயனநைனப்பைத
எங்களுக்குச்ெசய்யலாம்” என்றனர்.
௨௬ எனேவ க ப ேயானிய ஜனங்கள்

அடிைமகளாயனர். ஆனால் ேயாசுவா
அவர்கைள உய ேராடுவ ட்டான்.
இஸ்ரேவலர் அவர்கைளக் ெகால்வதற்கு
அனுமதக்கவல்ைல. ௨௭ க ப ேயானிய
ஜனங்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
அடிைமகளாக ேயாசுவா ஆக்கனான்.
அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
கர்த்தருைடய பலிபீடத்த ற்கும் ேதைவயான
வறகு ெவட்டி, தண்ணீர் ெமாண்டு வந்தனர்.
ேதவன் ெதரிந்ெதடுத்த இடத்தல் எல்லாம்
அவர்கள் அவ்ேவைலகைளச் ெசய்தனர்.
அந்த ஜனங்கள்இன்ைறக்கும் அடிைமகளாக
உள்ளனர்.

௧௦
சூரியன்அைசயாதுநன்றநாள்
௧ அக்காலத்தல் அேதானிேசேதக்

எருசேலமின்அரசனாகஇருந்தான். ேயாசுவா
ஆயீ நகைரத் ேதாற்கடித்து முற்றலும்
அழித்துவ ட்டான் என்ற ெசய்தைய அந்த
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அரசன் அறந்தான். எரிேகாவ ற்கும் அதன்
அரசனுக்கும் ேயாசுவா அவ்வாேற ெசய்தான்
என்பைதயும் அவன் ெதரிந்து ெகாண்டான்.
க ப ேயானியர் இஸ்ரேவலேராடு சமாதான
ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாண்டைதயும் அவன்
அறந்தருந்தான். அந்த ஜனங்கள்
எருசேலமுக்கு ெவகு அருகாைமயல்
வாழ்ந்தனர். ௨ எனேவ அேதானிேசேதக்கும்
அவன் ஜனங்களும் மிகவும் பயந்தனர்.
க ப ேயான் ஆயீையப் ேபான்ற ச றய
நகரமன்று. க ப ேயான் ஒரு ெபரிய
பலமான நாடு. அங்கருந்த ஆண்கள்
அைனவரும் ச றந்த ேபார் வீரர்களாக
இருந்தார்கள். ௩ எருசேலமின் அரசனாகய,
அேதானிேசேதக், எப ேரானின் அரசனாகய,
ஓகாமுடனும் யர்மூத்தன் அரசனாகய
பீராமுடனும், லாகீசன் அரசனாகய
யப்பயாவுடனும், எக்ேலானின் அரசனாகய
ெதபீருடனும் ேபச்சு வார்த்ைத நடத்தனான்.
எருசேலமின் அரசன் இவர்களிடம்,
௪ “என்ேனாடு வந்து க ப ேயாைனத்
தாக்குவதற்கு உதவுங்கள். ேயாசுவாேவாடும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடும் க ப ேயானியர்
ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துள்ளனர்!”
என்றுெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டான்.

௫ இந்த ஐந்து எேமாரிய அரசர்களும்
பைட த ரட்டினர். (அவர்கள் எருசேலம்,
எப்ேரான், யர்மூத், லாகீசு, எக்ேலான் ஆகய
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நாட்டு மன்னர்கள் ஆவார்கள்.) அப்பைடகள்
க ப ேயாைன ேநாக்க ச் ெசன்று நகைரச்
சூழ்ந்துெகாண்டு,ேபார்ெசய்யஆரம்ப த்தன.
௬ க ப ேயான் நகர ஜனங்கள் கல்காலில்

முகாமிட்டுத் தங்க இருந்த ேயாசுவாவற்குச்
ெசய்தயனுப்பனார்கள்: அதல், “நாங்கள்
உமது பணியாட்கள்! எங்கைளக் ைகவ ட்டு
வ டாதீர்கள். வந்து எங்களுக்கு உதவுங்கள்!
வைரந்து வாருங்கள், எங்கைளக்
காப்பாற்றுங்கள்! மைல நாட்டின் எேமாரிய
அரசர்கள் எல்ேலாரும் எங்கைள எத ர்த்துப்
ேபாரிடுவதற்கு அவர்கள் பைடகைளக்
ெகாண்டுவந்துள்ளனர்” என்றுஇருந்தது.
௭ எனேவ ேயாசுவா தனது பைடேயாடு

கல்காலிலிருந்து புறப்பட்டான்.
ேயாசுவாவன் சறந்த பைட வீரர்கள்
அவேனாடிருந்தனர். ௮ கர்த்தர்
ேயாசுவாவ டம், “அப்பைடகைளக் கண்டு
அஞ்சாதீர்கள். நீங்கள் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். அப்பைடகளில்
ஒன்றும் உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க இயலாது”
என்றார்.
௯ ேயாசுவாவும், அவனது பைடயும்

க ப ேயானுக்கு இரவு முழுவதும்
அணிவகுத்துச் ெசன்றனர். ேயாசுவா
வருவைதப் பைகவர்கள் அறயவல்ைல.
எனேவ அவன் தடீெரன்று தாக்கயேபாது
அவர்களுக்குஅத ர்ச்ச யாகஇருந்தது.
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௧௦ இஸ்ரேவலர் தாக்கயேபாது அவர்கள்
மிகுந்த குழப்பமைடயும்படியாக கர்த்தர்
ெசய்தார். எனேவ இஸ்ரேவலர்
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்துப் ெபரும் ெவற்ற
ெபற்றனர். ெபத்ெதாேரானுக்கு ேபாக ற
வழிவைரக்கும் இஸ்ரேவலர் பைகவர்கைளக்
க ப ேயானிலிருந்து துரத்தனர். அெசக்கா,
மக்ெகதா வைரக்கும் இஸ்ரேவலர்
அவர்கைளக் ெகான்றனர். ௧௧ அப்ேபாது
இஸ்ரேவல் பைடயனர் பைகவர்கைள
ெபத்ெதாேரானிலிருந்து அெசக்கா
வைரக்குமுள்ள வழியல் துரத்தனார்கள்.
அப்ேபாது, கர்த்தர் வானத்தலிருந்து
ெபருங்கற்கள் வழும்படியாகச் ெசய்தார்.
அப்ெபருங்கற்களால் பைகவர்கள் பலர்
மரித்தனர். இஸ்ரேவல் வீரர்களின் வாளால்
அழிக்கப்பட்டவர்கைளக் காட்டிலும் கற்களால்
ெகால்லப்பட்ேடாேரஅத கம்.
௧௨ கர்த்தர் அன்று இஸ்ரேவலர்

எேமாரியைர ெவற்ற க்ெகாள்ளச் ெசய்தார்.
அந்த நாளில் ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு முன்பாக நன்று, கர்த்தைர
ேநாக்க :

“சூரியன், க ப ேயானின் ேமல்ந ற்கட்டும்.
ஆயேலான் பள்ளத்தாக்கன் ேமல்,
சந்த ரன் அைசயாது ந ற்கட்டும்”
என்றான்.
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௧௩ எனேவ சூரியனும், சந்த ரனும்
இஸ்ரேவலர் தங்கள் பைகவர்கைள
முறயடிக்கும் வைரக்கும் அைசயாமல்
நன்றன. இது யாேசரின் புஸ்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. வானத்தன் நடுவல்
சூரியன் அைசயாமல் நன்றது. ஒரு
நாள் முழுவதும் அது அைசயேவயல்ைல.
௧௪ அவ்வாறு முன்னர் ந கழ்ந்தேதயல்ைல!
அதன் பன் நகழவுமில்ைல. அந்நாளில்
கர்த்தர் ஒரு மனிதனின் ெசால்லுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார். உண்ைமயல் கர்த்தேர
இஸ்ரேவலருக்காகப் ேபார் ெசய்தார்!

௧௫ அதன்பறகு, ேயாசுவாவும் அவனது
பைடயனரும் கல்காலில் முகாமிட்டிருந்த
இடத்துக்கு தரும்ப ப் ேபானார்கள்.
௧௬ஆனால்ேபாரின்ேபாது,ஐந்துஅரசர்களும்
ஓடிப் ேபாய் மக்ெகதாவற்கு அருகலுள்ள
ஒருகுைகயல்ஒளித்தருந்தனர். ௧௭அவர்கள்
குைககளில் ஒளிந்தருந்தைதச் சலர்
பார்த்து ேயாசுவாவற்கு ெதரிவ த்தார்கள்.
௧௮ ேயாசுவா, “குைகயன் நுைழ வாசைலப்
ெபரிய கற்கைளப் புரட்டி மூடிவடுங்கள்.
அக்குைகையக் காவல் ெசய்வதற்குச்
சலைர நயமியுங்கள். ௧௯ ஆனால் நீங்கள்
அங்கு நன்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டாம்.
பன் ெதாடர்ந்து உங்கள் பைகவர்கைளத்
தாக்குங்கள். அவர்கள் தங்கள் நகரத்த ற்குச்
ெசல்லவ டாதீர்கள். அவர்கள்மீதுெவற்றைய
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உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தந்துள்ளார்” என்றான்.
௨௦ ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்

பைகவர்கைள ெவன்றனர். ஆனால் சல
பைகவர்கள் அவர்கள் நகரங்களுக்குப்
ேபாய் ஒளிந்துெகாண்டனர். அவர்கள்
ெகால்லப்படவல்ைல. ௨௧ ேபார்
முடிந்தபன், மக்ெகதாவற்கு ேயாசுவாவன்
ஆட்கள் தரும்ப வந்தனர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்ெகத ராக எைதயும் கூறும்
துணிவு அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு
இருக்கவல்ைல.
௨௨ ேயாசுவா, “குைகயன் வாசைல

மூடியுள்ள கற்கைள அகற்ற , ஐந்து
அரசர்கைளயும் என் முன் ெகாண்டு
வாருங்கள்” என்றான். ௨௩ ேயாசுவாவன்
ஆட்கள் அப்படிேய ெசய்தனர். அவர்கள்
எருசேலம், எப்ேரான், யர்மூத், லாகீசு,
எக்ேலான்ஆகயவற்றன்அரசர்களாவார்கள்.
௨௪ அவர்கள் அந்த ஐந்து அரசர்கைளயும்
ேயாசுவாவ டம் அைழத்து வந்தனர்.
அவ்வடத்த ற்கு வருமாறு ேயாசுவா தன்
எல்லா ஆட்கைளயும் அைழத்தான். ேயாசுவா
பைடயத காரிகைள ேநாக்க , “இங்ேக
வாருங்கள்! உங்கள் பாதங்கைள இந்த
அரசர்களின் கழுத்தன் மீது ைவயுங்கள்”
என்றான். அவ்வாேற ேயாசுவாவன்
பைட அத காரிகள் ெநருங்க வந்து அந்த
அரசர்களின் கழுத்துக்களின் மீது தங்கள்
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பாதங்கைளைவத்தனர்.
௨௫ அப்ேபாது ேயாசுவா தன் ஆட்கைள

ேநாக்க , “வலிைமயும் துணிவும்
உைடயவர்களாயருங்கள், அஞ்சாதீர்கள்.
நீங்கள் எத ர்காலத்தல் எத ர்ெகாள்ளப்
ேபாக ற பைகவர்கள் எல்ேலாருக்கும்
கர்த்தர் ெசய்யவருப்பைத உங்களுக்குக்
காட்டுேவன்” என்றான்.
௨௬ ேயாசுவா அந்த ஐந்து அரசர்கைளயும்

ெகான்று, அவர்களின் உடல்கைள ஐந்து
மரங்களில் ெதாங்கவ ட்டான். மாைலவைர
ேயாசுவா அவர்கைள மரத்த ேலேய
ெதாங்கவ ட்டான். ௨௭ சூரியன் மைறயும்
ேவைளயல் ேயாசுவா அவனது ஆட்களிடம்
அந்த உடல்கைள மரங்களிலிருந்து கீேழ
இறக்குமாறு கூறனான். அவர்கள்
அந்த உடல்கைள இறக்க முன்பு அந்த
அரசர்கள் ஒளித்தருந்த குைகளில் ேபாட்டு
மூடி, அவற்றன் வாசல்கைளப் ெபரிய
பாைறகளால்மூடினார்கள். அந்தப் பாைறகள்
இன்ைறக்கும்உள்ளன.
௨௮ அன்று ேயாசுவா மக்ெகதா என்னும்

நகரத்ைத ெவன்றான். அந்நகரின்
அரசைனயும் ஜனங்கைளயும் ெகான்றான்.
யாரும் உய ேராடு வ டப்படவல்ைல.
எரிேகாவன் அரசனுக்குச் ெசய்தபடிேய
மக்ெகதாவன்அரசனுக்கும்ெசய்தான்.

ெதற்குப் பகுதயன் நகரங்கைளக்
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ைகப்பற்றுதல்
௨௯ பன் ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் எல்ேலாரும் மக்ெகதாவலிருந்து
பயணம் ெசய்தனர். அவர்கள் லிப்னா
என்னும் நகருக்குச் ெசன்று, அந்நகரத்ைதத்
தாக்கனார்கள். ௩௦ அந்நகரத்ைதயும் அதன்
அரசைனயும் ேதாற்கடிப்பதற்குக் கர்த்தர்
இஸ்ரேவலைர அனுமதத்தார். அந்நகரில்
இருந்த ஒவ்ெவாருவைரயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெகான்றனர். யாரும் உய ேராடு
வ டப்படவல்ைல. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எரிேகாவன் அரசனுக்குச் ெசய்தபடிேய
லிப்னாவன்அரசனுக்கும்ெசய்தனர்.
௩௧ ப றகு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களும் லிப்னா நகரிலிருந்து லாகீைச
ேநாக்க ச் ெசன்றனர். ேயாசுவாவும் அவனது
பைடயும் லாகீைசச் சுற்றலும் முகாமிட்டு
அந்நகரத்ைதத் தாக்கனார்கள். ௩௨ லாகீசு
நகரத்ைதத் ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர்
அவர்கைள அனுமதத்தார். இரண்டாம்
நாளில் அந்நகைரத் ேதாற்கடித்தார்கள்.
லிப்னாவல் ெசய்தபடிேய, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நகரிலிருந்த அைனவைரயும்
ெகான்றார்கள். ௩௩ அப்ேபாது ேகேசரின்
அரசனாகய ஓராம், லாகீசுக்கு உதவயாக
வந்தான். ேயாசுவா அவைனயும் அவனது
பைடையயும் கூட ெவன்றான். யாரும்
உய ேராடுவ டப்படவல்ைல.
௩௪ ப றகு, ேயாசுவாவும் எல்லா இஸ்ரேவல்



ேயாசுவா ௧௦:௩௫ lv ேயாசுவா ௧௦:௩௯

ஜனங்களும் லாகீஸ் நகரிலிருந்து எக்ேலான்
நகைர ேநாக்க ப் பயணம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் எக்ேலான் நகைரச் சூழ்ந்து அைதத்
தாக்கனார்கள். ௩௫ அவர்கள் அன்ைறக்கு
அந்நகைரக் ைகப்பற்றயேதாடு அங்கு
வச த்து வந்த ஜனங்கைளயும் ெகான்றனர்.
லாகீஸ் நகரில் ெசய்தபடிேய இந்த நகரிலும்
ெசய்தனர்.
௩௬ பன்பு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலரும்

எக்ேலான் நகரத்தலிருந்து எப ேரான்
என்னும் நகருக்குச் ெசன்று அைதத்
தாக்கனார்கள். ௩௭ அவர்கள் அந்த
நகரத்ைதயும் அைதச் சுற்றயருந்த
ஊர்கைளயும் ைகப்பற்றனர். நகரத்தல்
வாழ்ந்தவர்கைள எல்லாம் இஸ்ரேவலர்
ெகான்றனர். யாரும் உய ேராடு
வ டப்படவல்ைல. அவர்கள் எக்ேலானிலும்
அவ்வாேற ெசய்தருந்தனர். அவர்கள்
நகரத்ைத அழித்து, எல்லா ஜனங்கைளயும்
ெகான்றனர்.
௩௮ பன்பு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்

எல்ேலாரும் ெதபீருக்குத் தரும்ப ச்ெசன்று,
அந்நகைரத் தாக்கனார்கள். ௩௯ அவர்கள்
நகரத்ைதயும், அதன் அரசைனயும், நகைரச்
சுற்றலுமிருந்த ச றய ஊர்கைளயும்,
ைகப்பற்றனார்கள். அந்நகரில் வாழ்ந்த
அைனவைரயும் ெகான்றனர். யாரும்
உய ேராடுவ டப்படவல்ைல. எப ேரானுக்கும்
அதன் அரசனுக்கும் ெசய்தைதேய
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இஸ்ரேவலர்ெதபீருக்கும்அதன்அரசனுக்கும்
ெசய்தனர். அவ்வாேறலிப்னாவற்கும்அதன்
அரசனுக்கும்ெசய்தருந்தனர்.
௪௦மைலநாடுகளிலும்,பாைலவனங்களிலும்,

ேமற்குமற்றும்க ழக்குமைலயடிவாரங்களிலும்,
இருக்கற நகரங்கைளெயல்லாம்
ஆட்ச ெசய்த எல்லா அரசர்கைளயும்
ேயாசுவா ேதாற்கடித்தான். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் எல்லா ஜனங்கைளயும்
ெகால்லும்படியாக ேயாசுவாவற்குக்
கூறனார். எனேவ ேயாசுவா அந்த
இடங்களில் யாைரயும் உய ேராடு
வ ட்டுைவக்கவல்ைல.
௪௧ காேதஸ் பர்ேனயாவலிருந்து காத்சா

வைரக்கும் இருந்த எல்லா நகரங்கைளயும்
ேயாசுவா ைகப்பற்றனான். எக ப்தலிருந்த
ேகாேசன் நலப் பகுதயலிருந்து
க ப ேயான் வைரயலிருந்த எல்லா
நகரங்கைளயும் ைகப்பற்றனான்.
௪௨ேயாசுவாஅந்தநகரங்கள்அைனத்ைதயும்
அவற்றன் அரசர்கைளயும் ஒேர ராணுவ
நடவடிக்ைகயல் ைகப்பற்றனான்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்காகப் ேபாராடியதால் ேயாசுவா
இைத சாத த்தான். ௪௩ பன்பு ேயாசுவாவும்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் கல்கால்
என்னும் நகரிலிருந்த தங்கள் முகாமிற்குத்
தரும்பனார்கள்.
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௧௧
வடக்குப் பகுதயன் பட்டணங்கைளத்

ேதாற்கடித்தல்
௧ஆத்ேசாரின்அரசனாகயயாபீன், நடந்த
எல்லா காரியங்கைளயும் குறத்துக்

ேகள்வப்பட்டான். எனேவ பல
அரசர்களின் ேசைனகைளயும் த ரட்ட
முடிவு ெசய்தான். மாேதானின்
அரசனாகய ேயாபாப டத்த ற்கும்,
ச ம்ேரானின் அரசனிடத்த ற்கும்,
அக்சாபாவன் அரசனிடத்த ற்கும்,
௨ வடக்கலும், மைலநாடுகளிலும்,
பாைலவனங்களிலும் உள்ள மற்ற
அரசர்களுக்கும் ெசய்தயனுப்பனான்.
கன்னேராத், ெநேகவ், ேமற்கலுள்ள
மைலயடிவாரங்களிலுள்ள அரசர்களுக்கும்
யாபீன் ெசய்தயனுப்பனான். ேமற்கலுள்ள
நாேபாத், ேதாரின் அரசனுக்கும் யாபீன்
ெசய்த அனுப்பனான். ௩ க ழக்கலும்
ேமற்கலும் உள்ள கானானியரின்
அரசர்களுக்கும் யாபீன் ெசய்தையத்
ெதரிவ த்தான். எேமாரியர், ஏத்தயர்,
ெபரிச யர், எபூசயர், எர்ேமான் மைலக்குக்
கீேழ மிஸ்பாவற்கு அருகலுள்ள ஏவயர்
ஆக ேயாருக்கும்ெசய்த கூறனான். ௪எனேவ
இந்த அரசர்களின் பைடகள் அைனத்தும்
ஒன்று கூடி ேபார் வீரர்களும், குதைரகளும்,
இரதங்களும் எண்ணிக்ைகயல் மிகுதயாக
இருந்தபடியால், அது மிகவும் ெபரிய
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பைடயாக இருந்தது. கடற்கைரயன்
மணைலப் ேபான்று ஆட்கள் ஏராளமாக
இருந்தனர்.
௫ ேமாேராம் என்கற சறு நத க்கருேக

எல்லா அரசர்களும் சந்த த்தனர். அவர்கள்
தங்கள் பைடகைள எல்லாம் ஒன்றைணத்து
இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்யத்
த ட்டமிட்டனர்.
௬ அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ

ேநாக்க , “அப்பைடையக் கண்டு
அஞ்சாேத. நீ அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கச்
ெசய்ேவன். நாைள இேத ேவைளயல், நீ
அவர்கைளெயல்லாம் ெகான்றருப்பாய்.
நீங்கள் குதைரயன் கால்கைள ெவட்டி,
அவர்களின் இரதங்கைள எரித்துப்
ேபாடுவீர்கள்” என்றுெசான்னார்.
௭ ேயாசுவாவும் அவனது பைடயனரும்

பைகவைர வயப்பைடயச் ெசய்தனர்.
ேமேராம் நத க்கைரயல் அவர்கள்
பைகவர்கைளத் தாக்கனார்கள். ௮ ப றகு
இஸ்ரேவலர் அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்கு
கர்த்தர் அனுமத த்தார். இஸ்ரேவல்
பைடயனர் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து
ெபரிய சீேதான், மிஸ்ர ேபாத்மாயீம்,
க ழக்ேகயுள்ள மிஸ்பா பள்ளத்தாக்கு
வைரக்கும் துரத்தனார்கள். பைகவரில்
ஒருவரும் உய ேராடிராதபடிக்கு இஸ்ரேவல்
பைடயனர் ேபார் ெசய்தார்கள். ௯ கர்த்தர்
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ெசய்யும்படியாகக் கூறயவற்ைறெயல்லாம்
அவன் ெசய்தான். ேயாசுவா அவர்களது
குதைரகளின் கால்கைள ெவட்டி, அவர்களது
ேதர்கைளஎரித்தான்.
௧௦ பன் ேயாசுவா தரும்ப ச் ெசன்று

ஆத்ேசாைரக் ைகப்பற்றனான். ஆத்ேசாரின்
அரசைனக் ெகான்றான். (இஸ்ேரவலுக்கு
எத ராகப் ேபார் ெசய்த எல்லா அரசுகளுக்கும்
ஆத்ேசார் தைலைம தாங்க இருந்தான்.)
௧௧ இஸ்ரேவல் பைட நகரிலிருந்த
ஒவ்ெவாருவைரயும் ெகான்றழித்தது.
எல்லா ஜனங்கைளயும் அவர்கள்
அழித்துப்ேபாட்டனர். எதுவும் உய ேராடு
வ டப்பட்டிருக்கவல்ைல. ப றகு அவர்கள்
அந்த நகைர எரித்தனர்.
௧௨ ேயாசுவா எல்லா நகரங்கைளயும்

ைகப்பற்றனான். அவற்றன்அரசர்கைளயும்,
நகரங்களில் இருந்த எல்லாவற்ைறயும்
அழித்தான். கர்த்தருைடய ஊழியனாகய
ேமாேச, கட்டைளய ட்டபடிேய ேயாசுவா
ெசய்தான். ௧௩ ஆனால் இஸ்ரேவல்
பைட மைலகளின் ேமல் கட்டப்பட்டிருந்த
நகரங்கைள எரிக்கவல்ைல. மைலயன்
ேமல் கட்டப்பட்டிருந்த நகரங்களில் அவர்கள்
எரித்தழித்த ஒேர நகரம் ஆத்ேசார் ஆகும்.
ேயாசுவா இந்நகரத்ைத எரித்தான்.
௧௪ நகரங்களில் கைடத்த எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்களுக்காக ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
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நகரத்தலிருந்த மிருகங்கைளயும்
அவர்களுக்காக எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
ஆனால் மனிதர்கள் எல்ேலாைரயும்
ெகான்றுவ ட்டனர். அவர்கள் ஒருவைரயும்
உய ேராடிருக்க அனுமதக்கவல்ைல.
௧௫ ெவகு நாட்களுக்கு முன்னேர கர்த்தர்
அவரது ஊழியனாகய ேமாேசக்கு இவ்வாறு
ெசய்யும்படி கட்டைளய ட்டார். பன் ேமாேச
ேயாசுவாவற்கு இவ்வாறு ெசய்யக் கட்டைள
தந்தான். ஆைகயால் ேயாசுவா ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தான். ேமாேசக்குக் கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டவற்ைறெயல்லாம் ேயாசுவா
ெசய்தான்.
௧௬ அந்நாடு முழுவதலுமுள்ள

ஜனங்கள் எல்லாைரயும் ேயாசுவா
ேதாற்கடித்தான். மைல நாடுகள்,
பாைலவனங்கள், ேகாேசனின் பகுத கள்,
ேமற்கு மைலயடிவாரத்தன் பகுத கள்,
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு, இஸ்ரேவலின்
பர்வதங்கள், அருேகயுள்ள மைலகள்
அைனத்ைதயும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு
உட்படுத்தனான். ௧௭ ேசயீருக்கு
அருகலுள்ள ஆலாக் மைலயலிருந்து
லீபேனானின் பள்ளத்தாக்கல் எர்ேமான்
மைலயடி வாரத்தல் இருக்க ற பாகால்
காத்வைரக்குமுள்ள இடங்களிலும்
ேயாசுவாவுக்குஅதகாரம் ெசலுத்த முடிந்தது.
அங்குள்ள எல்லா அரசர்கைளயும் ப டித்து
அவர்கைளக் ெகான்றான். ௧௮ நீண்டகாலம்
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அந்த அரசர்கேளாடு ேயாசுவா ேபார்
ெசய்தான். ௧௯ அப்பகுதயல் இருந்த
ஒேர ஒரு நகரம் மட்டுேம இஸ்ரேவலேராடு
சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாண்டது.
க ப ேயானிலுள்ள ஏவயரின் நகரேம
அது. மற்ற நகரங்கெளல்லாம் ேபாரில்
ேதால்வ கண்டன. ௨௦ அந்த ஜனங்கள்
தங்கைள வலியவர்களாக கருதும்படி
கர்த்தர் ெசய்தார். அப்ேபாதுதான்
அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு ேபார் ெசய்யக்
கருதக்கூடும், இரக்கமின்ற அந்த
ஜனங்கைள அழிப்பதற்கு ேயாசுவாவற்கு
வழியுண்டாகும். கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய அவன் அவர்கைள
அழிக்கமுடியும்.
௨௧ எப ேரான், ெதபீர், ஆனாப், யூதா ஆகய

மைல நாடுகளில் ஏனாக்கயர் வாழ்ந்து
வந்தனர். ேயாசுவா அவர்கேளாடு ேபார்
ெதாடுத்து அவர்கைளயும், அவர்களது
ஊர்கைளயும் முற்றலும் அழித்தான்.
௨௨ இஸ்ரேவல் நாட்டில் ஏனாக்கயர்
ஒருவரும் வாழவல்ைல. காசா, காத்,
ஆஸ்ேதாத் நாடுகளில் மட்டுேம ஏனாக்கயர்
உய ேராடு வ டப்பட்டனர். ௨௩ முன்ேப
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கூறயருந்தபடி,
ேயாசுவா இஸ்ரேவல் நாட்டின் மீது ஆதக்கம்
உைடயவனானான். வாக்களித்தபடிேய
கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்கு அத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தார். இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கள்
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அைனத்தற்கும் அத்ேதசத்ைத ேயாசுவா
ப ரித்துக் ெகாடுத்தான். இறுதயல் ேபார்
முடிந்து,அத்ேதசத்தல்அைமத நலவற்று.

௧௨
இஸ்ரேவலரால் ேதாற்கடிக்கப்பட்ட

இராஜாக்கள்
௧ ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்கலுள்ள

ேதசத்தல் இஸ்ரேவலரின் ஆதக்கம்
இருந்தது. அர்ேனான் நதயலிருந்து
எர்ேமான் மைலவைரக்குமுள்ள எல்லா
ேதசங்களும் ேயார்தான் நதயன் கழக்குக்
கைரேயாரமுள்ள எல்லா ேதசங்களும்
அவர்களுக்கு உரியதாக இருந்தது.
இப்பகுத கைளக் ைகப்பற்றும்ெபாருட்டு
அவர்கள் ேதாற்கடித்த எல்லா அரசர்களின்
ெபயர்களும்இங்குத்தரப்படுகன்றன:
௨ அவர்கள் எஸ்ேபான் நகரில் வாழ்ந்த

எேமாரியரின் அரசனாகய சீேகாைனத்
ேதாற்கடித்தனர். அவன் அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்கலுள்ள ஆேராேவரிலிருந்து
யாேபாக் நத வைரக்குமுள்ள ேதசத்ைத
ஆண்டு வந்தான். பள்ளத்தாக்கன்
நடுவல் அவன் ேதசத்தன் எல்ைல (ேதசம்)
ஆரம்ப த்தது. இது அம்ேமானியேராடு
அவர்களின் எல்ைலயாக இருந்தது.
கீேலயாத்தன் பாத ப் பகுதயும் சீேகானின்
ஆளுைகக்குட்பட்டிருந்தது. ௩ கலிேலயா
ஏரியலிருந்து சவக்கடல் வைரக்கும்



ேயாசுவா ௧௨:௪ lxiii ேயாசுவா ௧௨:௭

ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கன் கழக்குப்
பகுத கைள அவன் ஆண்டுவந்தான்.
ெபத்ெயச ேமாத்தலிருந்து பஸ்கா
மைலகளின்ெதற்குப்பகுத வைரக்கும்அவன்
ஆண்டுவந்தான்.
௪ அவர்கள் பாசானின் அரசனாகய

ஓைகயும், ெவன்றார்கள். அவன் ெரெபயத்
ஜனங்கைளச் சார்ந்தவன். அவன்
அஸ்தேராத்தலும் எத்ேரயலுமிருந்த நலப்
பகுத கைள ஆண்டான். ௫ எர்ேமான்
மைல, சல்கா, பாசானின் நலப்பகுத கள்
ஆகயவற்ைறெயல்லாம் ஓக் அரசாண்டான்.
ெகசூர், மாகா ஆகய ஜனங்கள் வாழ்ந்த
ேதசம் வைரக்கும் அவன் ேதசம் இருந்தது.
கீேலயாத்தன் பாத ப் பகுதையயும் ஓக்
ஆண்டுவந்தான். எஸ்ேபானின்அரசனாகய,
சீேகானின் ேதசம் மட்டும் அப்பகுத
பரவயருந்தது.
௬ கர்த்தருைடய ஊழியனாகய ேமாேசயும்,

இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் இந்த அரசர்கைள
எல்லாம் ெவன்றார்கள். ரூபன், காத்,
ஆகய ேகாத்த ரத்தாருக்கும், மனாேச
ேகாத்த ரத்தாரில் பாத ஜனங்களுக்கும்
ெசாந்தமாக ேமாேச அத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தான்.
௭ ேயார்தான் நத க்கு ேமற்கலுள்ள

ேதசங்களின் அரசர்கைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ெவன்றார்கள். இந்நாட்டிற்குள்
ஜனங்கைள ேயாசுவா வழி நடத்தனான்.
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இத்ேதசத்ைத இஸ்ரேவலரின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்களுக்கு இைடேய ேயாசுவா
ப ரித்துக் ெகாடுத்தான். ேதவன்
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த
ேதசம் இதுேவயாகும். லீபேனான்
பள்ளத்தாக்கலுள்ள பால்காத்தலிருந்து
ேசயீரிலுள்ள ஆலாக் மைலவைரக்குமுள்ள
ேதசம் இதுவாகும். ௮ மைலநாடு, ேமற்கு
மைலயடிவாரம், ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு,
க ழக்கு மைலகள், பாைலவனம், ெநேகவ்
யூதாவன் கழக்கலுள்ள பாைலப்ப ரேதசம்,
ஆகயைவ இப்பகுதயல் அடங்கயருந்தன.
ஏத்தீயரும், எேமாரியரும், கானானியரும்,
ெபரிச யரும், ஏவயரும், ஏபூசயரும்
வாழ்ந்த ேதசம் இதுவாகும். இஸ்ரேவலர்
ேதாற்கடித்த அரசர்களின் ெபயர்ப் பட்டியல்
பன்வருவதாகும்:

௯எரிேகாவன்அரசன் 1
ெபத்ேதலுக்குஅருகலுள்ள
ஆயீயன்அரசன் 1
௧௦எருசேலமின்அரசன் 1
எப்ேரானின்அரசன் 1
௧௧யர்மூத்தன்அரசன் 1
லாகீசன்அரசன் 1
௧௨எக்ேலானின்அரசன் 1
ேகேசரின்அரசன் 1
௧௩ெதபீரின்அரசன் 1
ெகேதரின்அரசன் 1
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௧௪ஒர்மாவன்அரசன் 1
ஆராதன்அரசன் 1
௧௫லிப்னாவன்அரசன் 1
அதுல்லாமின்அரசன் 1
௧௬மக்ேகதாவன்அரசன் 1
ெபத்ேதலின்அரசன் 1
௧௭தப்புவாவன்அரசன் 1
எப்ேபரின்அரசன் 1
௧௮ஆப்ெபக்கன்அரசன் 1
லசேரானின்அரசன் 1
௧௯மாேதானின்அரசன் 1
ஆத்ேசாரின்அரசன் 1
௨௦ச ம்ேரான்ேமேரானின்அரசன் 1
அக்சாபன்அரசன் 1
௨௧தானாகன்அரசன் 1
ெமக ேதாவன்அரசன் 1
௨௨ேகேதசன்அரசன் 1
கர்ேமலிலுள்ள
ெயாக்னியாமின்அரசன் 1
௨௩ேதார் மைலயலுள்ள
ேதாரின்அரசன் 1
கல்காலின்ேகாய ம்அரசன் 1
௨௪த ர்சாவன்அரசன் 1
ெமாத்தம்அரசர்களின்
எண்ணிக்ைக 31

௧௩
ைகப்பற்றப்படாத நாடுகள்
௧ ேயாசுவா வயது முத ர்ந்தவனாக

இருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் அவைன
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ேநாக்க , “ேயாசுவா உனக்கு வயது
முத ர்ந்துவ ட்டது, ஆனால் நீ
ைகப்பற்றேவண்டிய நாடுகள் இன்னும்
பல உள்ளன. ௨ ெகசூரிம் ேதசத்ைதேயா,
ெபலிஸ்தயரின் ேதசத்ைதேயா நீ இன்னும்
எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ௩ எக ப்தலுள்ள
சீேகபர் நதயன் ேதசங்கைளயும், வடக்கல்
எக்ேரானின் கைரயலுள்ள நாடுகைளயும்
நீ ைகப்பற்றவல்ைல. அது இன்னமும்
கானானியருக்குரியதாக உள்ளது. காசா,
அஸ்ேதாத், அஸ்கேலான், காத், எக்ேரான்
ஆகய இடங்களின் ஐந்து ெபலிஸ்தய
தைலவர்கைளயும் நீ ேதாற்கடிக்க
ேவண்டியுள்ளது. ௪ கானானியரின்
நாட்டிற்குக் க ழக்ேகயுள்ள ஏவயைரயும்
நீ ெவல்லேவண்டும். ௫ க ப்லியரின்
ேதசத்ைதயும் நீ இன்னும் ெவற்ற
ெகாள்ளவல்ைல. எர்ேமான் மைலயன்
கீேழயுள்ள பாகால்காத்த ற்குக் க ழக்கல்
லீபேனானின் பகுதயலிருந்து ெலேபா
ஆமாத்வைரக்கும்நீைகப்பற்ற ேவண்டும்.
௬ “சீேதானின்ஜனங்கள்லீபேனானிலிருந்து

மிஸ்ெரேபாத்மாயீம் வைரயுள்ள
மைலநாட்டில் வச த்து வருகன்றனர்.
இஸ்ரேவலருக்காகஇவர்கள்அைனவைரயும்
நான் துரத்துேவன். இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களுக்காக ேதசத்ைதப் ப ரிக்கும்ேபாது
இத்ேதசத்ைதயும் ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்.
நான் உனக்குச் ெசான்னபடிேய இைதச்
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ெசய். ௭ இப்ேபாது, ேதசத்ைத ஒன்பது
ேகாத்த ரத்தனருக்கும், மனாேச என்னும்
ேகாத்த ரத்தன் சரிபாத யனருக்கும்
ப ரித்துக்ெகாடு” என்றார்.

ேதசத்ைதப் பங்கடுதல்
௮ரூபன்,காத்,ஆகயேகாத்த ரத்தனருக்கும்,

மனாேச என்னும் ேகாத்த ரத்தன்
பாத ப் பகுதயனரும் அவர்களுக்குரிய
ேதசத்ைத ஏற்ெகனேவ ெபற்றருந்தார்கள்.
கர்த்தருைடய ஊழியனாகய ேமாேச,
ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்கலுள்ள
ேதசத்ைதஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தருந்தான்.
௯ ஆேராேவர் நத க்கருகலுள்ள அர்ேனான்
நதயல் அத்ேதசம் ஆரம்ப த்து நதயன்
நடுப்பகுதயலுள்ள ஊர்வைரக்கும்
அவர்களது ேதசம் இருந்தது. அது
ெமதபாவலிருந்து தீேபான்வைரக்குமுள்ள
சமெவளிையயும் ெகாண்டிருந்தது.
௧௦ அத்ேதசத்தல் எேமாரியரின் அரசனாகய
சீேகான் ஆண்டிருந்த எல்லா ஊர்களும்
அடங்கயருந்தன. அந்த அரசன் எஸ்ேபான்
நகரில்ஆண்டுவந்தான். எேமாரியர் வாழ்ந்த
பகுத வைரக்கும் அத்ேதசம் ெதாடர்ந்தது.
௧௧ கீேலயாத் என்னும் ஊரும் அத்ேதசத்தல்
இருந்தது. ெகசூர், மாகா ஆகயவற்றன்
ஜனங்கள் வாழ்ந்த பகுதயும் அத்ேதசத்தல்
இருந்தது. எர்ேமான் மைலப்பகுத முழுவதும்
சேலகாவைரக்குமான பாசானின் பகுதயும்
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அந்த நலப் பகுதயல் அடங்க இருந்தன.
௧௨ ஓகன் அரசுக்குட்பட்ட நாடு முழுவதும்
அதல் அடங்கயருந்தது. பாசானில் ஓக்
என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான். முன்பு
அஸ்தேராத்தலும், எத்ேரயயலும் அவன்
ஆட்ச புரிந்து ெகாண்டிருந்தான். ஓக் ெரபயத்
ஜனங்கள் இனத்தவன், முன்ேப ேமாேச
இவர்கைள ெவன்று, அவர்கள் நாட்ைடக்
ைகப்பற்றயருந்தான். ௧௩ ெகசூர், மாகா
ஆகயவற்றன் ஜனங்கைள, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் துரத்தவல்ைல, இன்றும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடுகூட அவர்களும்
வாழ்கன்றனர்.
௧௪ ேலவ ேகாத்த ரத்த ற்கு எந்த

நலப் பகுதயும் ெகாடுக்கப்படவல்ைல.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு,
தகன பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்ட மிருகங்கள்
அைனத்தும் ேலவ ேகாத்த ரத்தனைரச்
சார்ந்தவர்களுக்கு உரியனவாயன. கர்த்தர்
அவர்களுக்குவாக்களித்ததுஅதுேவ.
௧௫ ரூபனின் ேகாத்த ரத்தலுள்ள

ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும் ேமாேச
வழங்கயருந்த ச றய நலப்பகுதைய
மட்டுேம அவர்கள் ெபற்றருந்தனர்:
௧௬ அது அர்ேனான் நதயருேகயுள்ள
ஆேராேவரிலிருந்து ெமெதபா என்ற ஊர்
வைரக்கும் உள்ள பகுதயாகும். அந்நதயன்
மத்தயலுள்ள ஊைரயும், சமெவளிப்
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பகுதையயும் அது உள்ளடக்கயருந்தது.
௧௭எஸ்ேபான்வைரக்கும்அத்ேதசம்இருந்தது.
சமெவளியன் எல்லா ஊர்கைளயும் அது
ெகாண்டிருந்தது. தீேபான், பாேமாத்பாகால்,
ெபத்பாகால், ெமேயான்ஆகயப் பகுத களும்,
௧௮ யாகாசா, ெகாெதேமாத், ேமபாகாத்,
௧௯ கீரியாத்தாயீம், ச ப்மா, ஆகயைவயும்,
பள்ளத்தாக்ைகச் சார்ந்த மைலப் பகுத களில்
உள்ள ெசேரத்சகார், ௨௦ ெபத்ேபேயார்,
பஸ்காவன் மைலகள், ெபத்ெயச ேமாத்
ஆகய பகுத களும் அந்த ஊர்களில்
அடங்கயருந்தன. ௨௧ அத்ேதசம்
சமெவளியலுள்ள எல்லா ஊர்கைளயும்,
எேமாரியரின் அரசனாகய சீேகான்
அரசாண்ட எல்லாப் பகுத கைளயும்
உள்ளடக்கயருந்தது. எஸ்ேபான்
என்னும் ஊரில் அந்த அரசன் அரசாட்ச
ெசய்தான். ஆனால் ேமாேச அவைனயும்,
மீதயானியரின் தைலவர்கைளயும்
ேதாற்கடித்தான். ஏவ , ெரக்ேகம், சூர், ஊர்,
ேரபா ஆக ேயார் அத்தைலவர்கள்ஆவார்கள்.
(இத்தைலவர்கள் எல்ேலாரும் சீேகானுடன்
ஒன்றுேசர்ந்து ேமாேசைய எத ர்த்துப்
ேபாரிட்டனர்.) இத்தைலவர்கள் எல்ேலாரும்
அந்நாட்டில் வச த்தனர். ௨௨ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்ேபேயாரின்மகனாகயபாலாைமத்
ேதாற்கடித்தனர். (எத ர்காலம் பற்ற தனது
மந்த ர சக்தயால் ெசால்வதற்குப் பாலாம்
முயன்று ெகாண்டிருந்தான்.) ேபாரின்ேபாது
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பலைரக் ெகான்றனர்.
௨௩ ேயார்தான் நத க்கைர ரூபனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட நலத்தன் எல்ைலயாக
அைமந்தது. ேமேல கூறப்பட்ட ஊர்களும்
அவற்றன் வயல்களும் ரூபனுக்குச்
ெசாந்தமானேதசத்தல்இருந்தன,
௨௪ காத்தன் ேகாத்த ரத்துக்கு அவரவர்

வம்சங்களின்படி ேமாேச இத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தருந்தான்:
௨௫ யாேசரின் ேதசமும் கீேலயாத்தன்

எல்லா ஊர்களும், ராபாவன் அருேகயுள்ள
ஆேராேவர் வைரக்குமான அம்ேமானியரின்
ேதசத்தல் பாதையயும் ெகாடுத்தான்.
௨௬ அத்ேதசம் எஸ்ேபானிலிருந்து ராமாத்
மிஸ்பா ெபத்ேதானீம் வைரக்கும் உள்ள
பகுதையக் ெகாண்டிருந்தது. அத்ேதசம்
மக்னாயீமிலிருந்து ெதபீர் வைரக்குமுள்ள
இடத்ைதக் ெகாண்டது. ௨௭ ெபத்ஹராம்
பள்ளத்தாக்கு, ெபத்ந ம்ரா, சுக்ேகாத்,
சாப்ேபான் ஆகயைவயும் அத்ேதசத்தல்
இருந்தன. எஸ்ேபானின் அரசனாகய
சீேகான் ஆண்ட மீத நாடும் இந்த நலத்தல்
அடங்கயருந்தது. ேயார்தான் நதயானது
அந்த நலத்தல் க ழக்குப் பகுதயாக
அைமந்தது. அந்த நலம் கலிேலயா
ஏரியன் கைடச வைரக்கும் ெதாடர்ந்தது.
௨௮ ேமாேச காத் ேகாத்த ரத்தாருக்குக்
ெகாடுத்த ேதசத்தல் இைவெயல்லாம்
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இருந்தன. ேமேல தரப்பட்ட எல்லாஊர்களும்
அத்ேதசத்ைதச் சார்ந்தன. இவற்ைற காத்
ேகாத்த ரத்தன் வம்சத்தனருக்கு ேமாேச
ப ரித்துக்ெகாடுத்தான்.
௨௯ மனாேசயன் ேகாத்த ரத்துக்கு ேமாேச

ெகாடுத்த நலம் பன்வருவதாகும்: மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பாத ப் பகுதயனர் இதைனப்
ெபற்றனர்.
௩௦ மக்னாயீமில் ேதசம் ஆரம்ப த்தது.

பாசான் முழுவதும் பாசானின் அரசனாகய
ஓகனால் ஆளப்பட்ட நாடும், பாசானில்
யாவீரின் எல்லா ஊர்களும் அத்ேதசத்தல்
இருந்தன. (ெமாத்தம் 60 நகரங்கள்
இருந்தன.) ௩௧ கீேலயாத்தன் பாத பாகம்,
அஸ்தேராத், எத்ேரய ஆகய நகரங்களும்
அத்ேதசத்தல் இருந்தன. (ஓக் அரசன்
வச த்த நகரங்கள் கீேலயாத், அஸ்தேராத்,
எத்ேரய ஆகயைவ.) மனாேசயன்மகனாகய
மாகீரின் குடும்பத்த ற்கு இத்ேதசங்கள்
எல்லாம் ெகாடுக்கப்பட்டன. மனாேசயன்
மகன்களில் பாத க்குடும்பத்தனர்அவற்ைறப்
ெபற்றனர்.
௩௨ ேமாேச இத்ேதசத்ைத இந்தக்

ேகாத்த ரத்தனருக்கு ெகாடுத்தான்.
ேமாவாப் சம ெவளியல் ஜனங்கள்
பாைளயமிட்டிருந்தேபாது ேமாேச இைதச்
ெசய்தான். எரிேகாவ ற்குக் க ழக்கல்
ேயார்தான் நத க்குக் குறுக்காக இது
இருந்தது.
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௩௩ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தனருக்கு ேமாேச
எந்த நலத்ைதயும் ெகாடுக்கவல்ைல.
ேலவ ேகாத்த ரத்தனருக்கு, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தேர பங்காக அைமவதாக
வாக்களித்தருந்தார்.

௧௪
௧ஆசாரியனாகயஎெலயாசாரும்,நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவலின்

எல்லாக் ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும்
ஜனங்களுக்கு எந்ெதந்த ேதசத்ைதக்
ெகாடுப்பெதன்று முடிவு ெசய்தனர்.
௨ ஜனங்கள் அவர்களுக்குரிய
ேதசத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கு வரும்பய
வைகைய அவர் முன்னேர ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டிருந்தார். அவரவருக்கு
எந்ெதந்த நலப்பகுத ேவண்டுெமன்பைத
ஒன்பதைர ேகாத்த ரத்தாரும் சீட்டு
ேபாட்டுத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ௩ இரண்டைர
ேகாத்த ரத்தாருக்கு ேமாேச ஏற்ெகனேவ
ேயார்தானுக்குக் கீழக்ேகயுள்ள நலத்ைதப்
ப ரித்துக் ெகாடுத்தருந்தான். ஆனால்
ேலவயன் ேகாத்த ரத்தார் எந்த
நலத்ைதயும் ெபறவல்ைல. ௪ பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரத்தனருக்கும் அவர்களுக்குரிய
நலம் ெகாடுக்கப்பட்டது. ேயாேசப்பன்
ஜனங்கள் மனாேச, எப்ப ராயீம் என்று
இரண்டுேகாத்த ரங்களாகப்ப ரிக்கப்பட்டனர்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும் நலத்ைதப்
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ெபற்றனர். ேலவ ேகாத்த ரத்துக்கு
எந்த நலமும் ெகாடுக்கப்படவல்ைல.
அவர்கள் வச ப்பதற்கு சல ஊர்கள்
மட்டுேம ெகாடுக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தன் நடுவலும் இந்த
ஊர்கள் இருந்தன. அவர்களுைடய
மிருகங்களுக்காக வயல்ெவளி
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. ௫ இஸ்ரேவலின்
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும் நலத்ைத
எவ்வாறு ப ரித்துக் ெகாடுப்பெதன்று கர்த்தர்
ேமாேசக்குச் ெசால்லியருந்தார். கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
நலத்ைதப் பங்க ட்டனர்.

காேலப் அவனுக்குரிய நலத்ைதப்
ெபறுதல்
௬ ஒருநாள் கல்காலில் ேயாசுவாவ டம்

யூதா ேகாத்த ரத்தலிருந்து சலர் வந்தனர்.
ேகனாச யனான எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலபும், அவர்களில் ஒருவன். காேலப்
ேயாசுவாவ டம், “காேதஸ் பர்ேனயாவல்
கர்த்தர் அவரது ஊழியனாகய, ேமாேசய டம்,
உம்ைமயும் என்ைனயும் குறத்துச்
ெசான்னவற்ைற நைனவுகூர்ந்து பாரும்.
௭ நாம் ேபாகப்ேபாக ற ேதசத்ைதப் பார்த்து
வரும்படியாக கர்த்தருைடய ஊழியனாகய
ேமாேச என்ைன அனுப்பனான். எனக்கு
அப்ேபாது நாற்பது வயது. அத்ேதசத்ைதப்
பற்றய எனது எண்ணங்கைள நான்
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தரும்ப வந்தேபாது ேமாேசக்குக் கூற ேனன்.
௮ என்ேனாடு வந்த மற்றவர்கள் தாம்
பார்த்து அஞ்சயவற்ைறக் குறத்துச்
ெசான்னார்கள். ஆனால் நாம் அத்ேதசத்ைதப்
ெபறுவதற்கு கர்த்தர் ந ச்சயம் உதவ
ெசய்வார் என நான் உண்ைமயாகேவ
நம்ப ேனன். ௯ எனேவ அந்நாளில், ‘நீ
ெசல்லும் ேதசம் உனக்குரியதாகும். உனது
பள்ைளகளுக்கு எப்ேபாதும் அத்ேதசம்
ெசாந்தமாகும். எனது ேதவனாகய கர்த்தைர,
நீ உண்ைமயாகேவ நம்பயதால் உனக்கு
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்’ என்று ேமாேச
எனக்குவாக்குறுத அளித்தான்.
௧௦ “கடந்த, 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு

கர்த்தர் எனக்குச் கூறயபடிேய இன்றும்
என்ைன உயேராடு ைவத்தருக்க றார்.
நாம் பாைலவனங்களில் இதுவைரக்கும்
அைலந்ேதாம். இப்ேபாது எனக்கு,
85 வயது. ௧௧ ேமாேச என்ைன
அனுப்பயேபாது இருந்ததுேபாலேவ இன்றும்
ெபலமுள்ளவனாக இருக்க ேறன். அன்று
ேபாலேவ இன்றும் என்னால் ேபாரிட முடியும்.
௧௨ முன்பு, கர்த்தர் எனக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்த மைலப்ப ரேதசத்ைத இப்ேபாது
எனக்குக் ெகாடும். வலிைம ெபாருந்தய
ஏனாக்கயர் அந்நாளில் அங்கு வாழ்ந்தனர்
என்பைதயும், அவர்களுைடய நகரங்கள்
ெபரியதாகவும் பாதுகாப்புைடயதாகவும்
இருக்கன்றன என்பைதயும் நீர்
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ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர். இப்ேபாதும்,
கர்த்தர் என்ேனாடிருக்க றபடியால்,
அவர்கைள ெவளிேயற்ற வ ட்டு கர்த்தர்
கூறயபடி அந்த நலப்பகுதைய நான்
உரிைமயாக்க க்ெகாள்ேவன்” என்றான்.
௧௩ எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலைப

ேயாசுவா ஆசீர்வத த்தான். அவனுக்குச்
ெசாந்தமாக எப ேரான் நகைர ேயாசுவா
ெகாடுத்தான். ௧௪ ேகனாச யனான,
எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபன்
குடும்பத்தாருக்கு இன்றும் அந்நகரம்
உரியதாக இருக்க றது. ஏெனன்றால்
அவன் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் நம்ப க்ைக ெகாண்டு அவருக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருந்தான். ௧௫ முன்பு அந்நகரம்
கீரியாத்அர்பா எனப்பட்டது. அர்பா என்னும்
ஏனாக்கயரின் புகழ்ெபற்ற மனிதனின்
ெபயைர அந்நகரம் முன்பு ெபற்றருந்தது.
இதற்குப் பன்,அந்த நலப்பகுதயல்அைமத
நலவயது.

௧௫
யூதாவற்குரிய நலம்
௧ யூதாவுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட

நலம் அந்தக் ேகாத்த ரத்தலிருந்த
குடும்பங்களுக்கைடயல் பங்க டப்பட்டது.
அந்த நலம் ஏேதாம் எல்ைலயலிருந்து
ெதற்காக ேதமான் வளிம்பல் சீன்
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பாைலவனம் வைரக்கும் ெசன்றது.
௨ யூதாவன் ெதற்கு எல்ைல சவக்கடலின்
ெதற்குக்ேகாடியல் துவங்கயது. ௩ அந்த
எல்ைல ேதள்கணவாயன் ெதற்காக சீன்
மைலப்பகுத வைர ெதாடர்ந்தது. காேதஸ்
பர்ேனயாவற்குத் ெதற்காகத் ெதாடர்ந்தது.
எஸ்ேரானிலிருந்து ஆதாைரயும் அந்த
எல்ைல கடந்து ெசன்றது. ஆதாரிலிருந்து
அந்த எல்ைல கர்க்காவற்கு ெதாடர்ந்தது.
௪அந்த எல்ைலயானதுஅஸ்ேமான், எக ப்தன்
ஆறு, பன் மத்தயதைரக் கடல் எனத்
ெதாடர்ந்தது. இதுேவ அவர்களின் ெதற்கு
எல்ைலயாயருந்தது.
௫ அத்ேதசத்தன் கழக்கு எல்ைல

சவக்கடலின் ெதன்கைரயலிருந்து
ேயார்தான் நத கடேலாடு ேசரும்
பகுதவைரக்கும்இருந்தது.
வடக்கு எல்ைலயானது ேயார்தான் நத

சவக்கடேலாடு கலந்த பகுதயல் அைமந்தது.
௬ பன் அது ெபத்எக்லா வைரக்கும் ெசன்று,
ெபத் அரபாவன் வடக்ேக ெதாடர்ந்தது.
ேபாகனின் கல்வைரக்கும் அந்த எல்ைல
நீண்டது. (ரூபனின் மகன் ேபாகன்) ௭வடக்கு
எல்ைல ஆேகார் பள்ளத்தாக்கலிருந்து
ெதபீருக்குத் ெதாடர்ந்தது. பன் வடக்ேக
தரும்ப கல்காலுக்குச் ெசன்றது.
அதும்மீமின் மைலவழியாகச் ெசல்லும்
பாைதயன்குறுக்ேகஅந்த எல்ைலஇருந்தது.
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அது நதயன் ெதற்குப் பகுதயாகும்.
என்ேசேமசன் தண்ணீரின் வழியாகத்
ெதாடர்ந்தது. இந்த எல்ைல என்ெராேகலில்
முடிந்தது. ௮ எபூசயர் நகரின் ெதற்குப்
பகுத க்குப் பக்கத்தலுள்ள இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்கு வழியாக அவ்ெவல்ைல
ெசன்றது. (அந்த எபூசய நகரேம எருசேலம்
எனப்பட்டது.) அவ்வடத்தல் எல்ைல
இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கன் ேமற்ேகயுள்ள
மைலயுச்சவைரக்கும் ெசன்றது. ெரப்பாயீம்
பள்ளத் தாக்கன் வடக்கு மூைல வைரக்கும்
அது இருந்தது. ௯ அந்த இடத்தலிருந்த
ெநப்ேதாவாவன் நீரூற்று வைரக்கும் எல்ைல
ெதாடர்ந்து எப்ெபேரான் மைலக்கருேகயுள்ள
நகரங்களுக்குச் ெசன்றது. அங்கு எல்ைல
தரும்ப , பாலாவைரக்கும் ேபானது.
(பாலா, கீரியாத் ெயயாரீம் என்றும்
அைழக்கப்படுக றது.) ௧௦ பாலாவல்
எல்ைல ேமற்ேக தரும்ப ேசயீரின் மைல
நாட்டிற்குச் ெசன்றது. ெயயாரீம் மைலயன்
(ெகசேலானின்) வடக்குப் பகுத க்கு அது
ெதாடர்ந்து ெபத்ஷேமசுக்குத் ெதாடர்ந்தது.
அங்கருந்து எல்ைல தம்னாைவக் கடந்தது.
௧௧ ப றகு எக்ேரானுக்கு வடக்ேகயுள்ள
மைலைய எல்ைல எட்டியது. அங்கருந்து
ச க்ேரானுக்குத் தரும்ப , பாலா மைலையத்
தாண்டியது. ப றகு யாப்னிேயலுக்குச்
ெசன்று, மத்தய தைரக்கடலில்
முடிவைடந்தது. ௧௨யூதாவுக்குரிய ேதசத்தன்
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ேமற்ெகல்ைலயாக மத்தயதைரக் கடல்
இருந்தது. இந்த நான்கு எல்ைலகளுக்கும்
மத்தயல் யூதாவன் ேதசம் இருந்தது.
யூதாவன் குடும்பங்கள் அப்பகுதயல்
வாழ்ந்துவந்தார்கள்.
௧௩ யூதாவன் ேதசத்தன் ஒரு பகுதைய

எப்புன்ேனயன் மகன் காேலபுக்குக்
ெகாடுக்கும்படியாக, கர்த்தர் ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைளய ட்டார். எனேவ ேதவன்
கட்டைளய ட்டபடி அத்ேதசத்ைதக் காேலபுக்கு
ேயாசுவா ெகாடுத்தான். கீரியாத் அர்பா
(எப ேரான்) என்னும் நகரத்ைத ேயாசுவா
அவனுக்குக் ெகாடுத்தான். (அர்பா
ஏனாக்கன் தந்ைத.) ௧௪ எப ேரானில்
வாழ்ந்த ேசசாய், அகீமான், தல்மாய் என்ற
மூன்று ஏனாக்கய குடும்பங்கைளயும்
காேலப் ெவளிேயறும்படி ெசய்தான். அைவ
ஏனாக்கன் குடும்பத்ைதச் சார்ந்தைவ.
௧௫ ெதபீரில் வாழ்கன்ற ஜனங்கேளாடு
காேலப் ேபார் ெசய்தான். (முன்பு, ெதபீைரக்
கீரியாத் ெசப்ேபர் என்றும் அைழத்தார்கள்.)
௧௬ காேலப், “நான் கீரியாத் ெசப்ேபைரத்
தாக்க ேவண்டும். நகரத்ைதத் தாக்க
முறயடிக்க றவனுக்ேக என் மகளாகய
அக்சாைள மணம் ெசய்து ைவப்ேபன்”
என்றான்.
௧௭ காேலபன் சேகாதரனும், ேகனாசன்

மகனுமான ஒத்னிேயல் நகைர ெவன்றான்.
எனேவ, ஒத்னிேயலுக்கு மைனவயாக தனது
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மகள் அக்சாைளக் காேலப் ெகாடுத்தான்.
௧௮ ஒத்னிேயேலாடு வாழ்வதற்காக
அக்சாள் ெசன்றாள். இன்னும் ெகாஞ்சம்
நலத்ைதத் தந்ைதய டம் ேகட்டுப்ெபறும்படி
ஒத்னிேயல் அக்சாளிடம் ெசான்னான்.
அக்சாள் தந்ைதய டம் ேபசுவதற்காகக்
கழுைதயலிருந்து இறங்கயதும், காேலப்
அவைளேநாக்க , “உனக்குஎன்னேவண்டும்?”
என்றுேகட்டான்.
௧௯ அக்சாள், “என்ைன ஆசீர்வதயுங்கள்.

ெநேகவல் காய்ந்த பாைலவன நலத்ைத
எனக்குக் ெகாடுத்தீர்கள். தண்ணீருள்ள
நலத்தல் ெகாஞ்சம் எனக்குச் ேசர்த்துக்
ெகாடுங்கள்” என்று கூறனாள். எனேவ
அவள் ேகட்டைதக் காேலப் ெகாடுத்தான்.
அந்நலத்தல் ேமற்ப்பகுதயலும்
கீழ்ப்பகுதயலும்இருந்ததண்ணீர்வளமுள்ள
நலங்கைளக் ெகாடுத்தான். ௨௦ ேதவன்
அவர்களுக்கு வாக்களித்த ேதசத்ைத யூதா
ேகாத்த ரத்தனர் ெபற்றனர். ஒவ்ெவாருயூதா
ேகாத்த ரத்தனரும் தங்களுக்குரிய பங்கு
நலத்ைதப்ெபற்றனர்.

௨௧ ெநேகவன் ெதற்கலுள்ள
ஊர்கைளெயல்லாம் யூதா ேகாத்த ரத்தனர்
ெபற்றனர். ஏேதாமின் எல்ைலயருேக இந்த
ஊர்கள் இருந்தன. அவ்வூர்களின் பட்டியல்
இங்ேகதரப்படுக றது:
கப்ெசேயல், ஏேதர், யாகூர், ௨௨ கீனா,
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தீேமானா, அதாதா, ௨௩ ேகேதஸ்,
ஆத்ேசார், இத்னான், ௨௪ சீப், ேதெலம்,
ெபயாேலாத், ௨௫ ஆத்ேசார், அதாத்தா,
கீரிேயாத், எஸ்ேரான், (ஆத்ேசார்)
௨௬ ஆமாம், ேசமா, ெமாலாதா,
௨௭ ஆத்சார்காதா, எஸ்ேமான்,
ெபத்பாேலத், ௨௮ஆத்சார்சுவால், ெபெயர்
ெசபா, பஸ்ேயாத்யா, ௨௯ பாலா, ஈய ம்,
ஆத்ேசம், ௩௦ எல்ேதா லாத், ெகசீல், ஒர்மா,
௩௧ ச க்லாக், தமன்னா, சன்சன்னா,
௩௨ ெலபாேயாத், ச ல்லீம், ஆயன்,
ரிம்ேமான் ஆகய ெமர்த்தம் 29ஊர்களும்
அவற்றன்வயல்களும்இருந்தன.

௩௩ ேமற்கு மைலயடிவாரத்தல் யூதா
ேகாத்த ரத்தனர் தங்கள் ஊர்கைளப்
ெபற்றனர். அந்த ஊர்களின் பட்டியல்
வருமாறு:
எஸ்தாேவால், ேசாரியா, அஷ்னா,
௩௪ சேனாகா, என்கன்னீம், தப்புவா,
ஏனாம்,௩௫யர்மூத்,அதுல்லாம்,ேசாக்ேகா,
அேசக்கா, ௩௬ சாராயீம், அதத்தாயீம்,
ெகேதரா, (ேகெதெராத்தாயீம்) ஆகயைவ
ஆகும். ெமாத்தத்தல் 14 ஊர்களும்
அவற்றன்வயல்களும்அங்குஇருந்தன.

௩௭யூதா ேகாத்த ரத்தனருக்கு

ேசனான், அதாஷா, மிக்கதால்காத்,
௩௮ தலியான், மிஸ்ேப ேயாக்ெதேயல்,
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௩௯ லாகீஸ், ேபாஸ்காத், எக்ேலான்,
௪௦ காேபான், லகமாம், க த்லீஷ்.
௪௧ ெகெதேராத், ெபத்டாேகான், நாகமா,
மக்ேகதா, ஆகயைவ உட்பட ெமாத்தம்
16 ஊர்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்களும்ெகாடுக்கப்பட்டன.

௪௨யூதாவன் ஜனங்கள் இந்த ஊர்கைளயும்
ெபற்றார்கள்.
லிப்னா, ஏத்ேதார், ஆஷான், ௪௩ இப்தா,
அஸ்னா, ெநத்சீப், ௪௪ ேககலா,
அக்சீப், மேரஷா ஆகயைவ ஆகும்.
ெமாத்தத்தல் ஒன்பது ஊர்களும்
அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள ஊர்களும்
இருந்தன. ௪௫ எக்ேரானும் அைதச்
சார்ந்தஊர்களும் வயல்களும் யூதாவன்
ஜனங்களுக்குக்கைடத்தன. ௪௬அவர்கள்
எக்ேரானுக்கு ேமற்கலுள்ள பகுதையயும்
அஸ்ேதாத்த ற்கு அருேகயுள்ள
ஊர்கைளயும் வயல்கைளயும்
ெபற்றார்கள். ௪௭ அஸ்ேதாத்ைதச்
சுற்றலுமுள்ள பகுதயும் அங்குள்ள
ஊர்களும் யூதாவன் நலத்தன்
பகுத களாயன. காசாைவச்
சுற்றலுமுள்ள பகுத கைளயும்
வயல்கைளயும் ஊர்கைளயும் கூட
யூதாவன் ஜனங்கள் ெபற்றனர்.
அவர்களது நலம் எக ப்தன் நத மற்றும்
மத்தயதைரக் கடலின் கடற்கைர
வைரக்கும்ெதாடர்ந்தது.
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௪௮ யூதாவன் ஜனங்களுக்கு மைலநாட்டின்
ஊர்களும் ெகாடுக்கப்பட்டன. இங்கு
அவ்வூர்களின்பட்டியல்தரப்படுக றது:
சாமீர், யாத்தீர், ேசாக்ேகா, ௪௯ தன்னா,
கீரியாத், சன்னா (ெதபீர்), ௫௦ ஆனாப்,
எஸ்ெதெமா, ஆனீம், ௫௧ ேகாேசன்,
ஓேலான், க ெலா. இைவ பதெனாரு
ஊர்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்களும்உள்ளடங்கயபகுத ஆகும்.

௫௨ இந்த ஊர்களும் கூட யூதாவன்
ஜனங்களுக்குத்தரப்பட்டன:
அராப், தூமா, எஷயான், ௫௩ யானூம்,
ெபத்தப்புவா, ஆப்ெபக்கா, ௫௪ உம்தா,
கீரீயாத்அர்பா, (எப ேரான்), சீேயார்.
ெமாத்தம் ஒன்பது ஊர்களும்,
அவற்ைறச் சுற்றலுமிருந்த வயல்களும்
உள்ளடங்கயபகுத ஆகும்.

௫௫ இன்னும் சல ஊர்களும் யூதா
ஜனங்களுக்குஅளிக்கப்பட்டன:
மாேகான், கர்ேமல், சீப், யுத்தா,
௫௬ ெயஸ்ரேயல், ெயாக்ெதயாம்,
சேனாகா, ௫௭ காயன், க பயா, த ம்னா,
ஆகய பத்து ஊர்களும் அவற்றன்
வயல்களும்உள்ளடங்கயபகுதயாகும்.

௫௮ யூதாவன் ஜனங்களுக்குக் கீழ்வரும்
ஊர்களும்வழங்கப்பட்டன:
அல்கூல், ெபத்சூர், ெகேதார், ௫௯ மகாராத்,
ெபதாேனாத், எல்ெதேகான், ஆகய
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ஆறு ஊர்களும், அவற்ைறச் சுற்றலும்
காணப்பட்ட வயல்களும் உள்ளடங்கய
பகுத ஆகும். ௬௦ ரபா, கீரியாத்பாகால்
(கீரியாத்ெயயாரீம்) ஆகய இரண்டு
ஊர்களும் யூதாவன் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டன.

௬௧ பாைலவனத்தன் பன்வரும் ஊர்களும்
யூதாவன் ஜனங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன:
அவ்வூர்களின் பட்டியல் இங்குத்
தரப்படுக றது:
ெபத்அரபா, மித்தீன், ெசக்காக்கா,
௬௨ந ப்சான்,உப்புநகரம்,என்ேகத ஆகய
ஆறுஊர்களும்,அவற்ைறச்சுற்றயருந்த
வயல்களும்உள்ளடங்கயபகுத ஆகும்.

௬௩ எருசேலமில் வாழ்ந்த எபூசயைர
யூதாவன் பைடயால் துரத்த முடியவல்ைல.
எனேவ இன்றும் எருசேலமில் யூதர்கேளாேட
எபூசயர்வாழ்கன்றனர்.

௧௬
எப்ப ராயீம், மனாேச ஆக ேயாருக்கான

நலம்
௧ ேயாேசப்பன் குடும்பம் ெபற்ற

ேதசம் இதுேவ. எரிேகாவன் அருேக
ேயார்தான் நதயல் ஆரம்ப த்து, இத்ேதசம்
எரிேகாவன் ஆறுகள் வைரக்கும் உள்ள
பகுத ஆகும். (அது எரிேகாவன் கழக்குப்
பாகமாகும்.) எரிேகாவலிருந்து ெபத்ேதலின்
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மைல நாடு வைரக்கும் அதன் எல்ைல
வ ரிந்தருந்தது. ௨ ெபத்ேதலிலிருந்து
(லூஸ்) அதேராத்தலுள்ள அர்கீயனுைடய
எல்ைலவைரக்கும் நீண்டது. ௩ ெதாடர்ந்து
எல்ைல ேமற்ேக யப்ெலத்தயரின் எல்ைல
வைரக்கும் ெதாடர்ந்து, தாழ்வான
ெபத்ெதாேரான் வைரக்கும் அது வ ரிந்தது.
ேமலும் ேகேசருக்குச் ெசன்று, மத்தயதைரக்
கடல்வைரக்கும்ெதாடர்ந்தது.
௪ மனாேச, எப்ப ராயீம் ேகாத்த ர ஜனங்கள்

அவர்களுக்குரிய நாட்ைடப் ெபற்றனர்.
(மனாேசயும் எப்ப ராயீமும் ேயாேசப்பன்
ஜனங்கள்.)
௫ எப்ப ராயீம் ஜனங்களுக்குக்

ெகாடுக்கப்பட்ட நலம் இதுேவ: ேமல்
ெபத்ெதாேரானுக்கு அருேகயுள்ள அதேராத்
அதார் என்னும் இடத்தல் க ழக்ெகல்ைல
ஆரம்ப த்தது. ௬ மிக்ேமத்தாத்தல்
அதன் ேமற்ெகல்ைல ெதாடங்கயது.
எல்ைல கழக்காகத் தரும்ப தானாத்
சீேலாவற்குச் ெசன்று, யேநாகாவ ற்குக்
க ழக்காகத் ெதாடர்ந்தது. ௭ இந்த எல்ைல
யேநாகாவலிருந்து அதேராத் மற்றும்
நகராத்வைரக்கும் ெசன்றது. எரிேகாைவத்
ெதாடும் அந்த எல்ைல ெதாடர்ந்து
ேயார்தான் நதயல் ேபாய் முடிந்தது.
௮ ேமற்கு எல்ைல தப்புவாவலிருந்து கானா
நத க்குப்ேபாய், கடலில்முடிந்தது. எப்ப ராயீம்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நலம்
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இதுேவ. அந்தக் ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு
குடும்பமும் அத்ேதசத்தன் பாகத்ைதப்
ெபற்றது. ௯ எப்ப ராயீமின் எல்ைலயலுள்ள
ஊர்களில் பலவும் மனாேசயன்
எல்ைலகளில்இருந்தன. ஆனால் எப்ப ராயீம்
ஜனங்கள் அவ்வூர்கைளயும் அவற்ைறச்
சூழ்ந்த வயல்கைளயும் ெபற்றனர். ௧௦காேசர்
என்னும் ஊைரவ ட்டுக் கானானியைர
ெவளிேயற்ற எப்ப ராயீம் ஜனங்களால்
முடியவல்ைல. இன்றும்கூட கானானியர்
எப்ப ராயீம் ஜனங்கேளாடு வச த்து
வருகன்றனர். ஆனால் கானானியர்
எப்ப ராயீமருக்குஅடிைமகளாயனர்.

௧௭
௧ப றகுமனாேசயன்ேகாத்த ரத்தனருக்கு

நலம் வழங்கப்பட்டது. மனாேச
ேயாேசப்பன் முதல் மகன், க ேலயாத்தன்
தந்ைதயாகய மாகீர் மனாேசயன் முதல்
மகன். மாகீர் ச றந்த வீரன், எனேவ
கீேலயாத், பாசான் ஆகய பகுத கள்
அவனுக்குத் தரப்பட்டன. ௨ மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பற குடும்பங்களுக்கும்
ேதசம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அைவ அப ேயசர்,
ஏேலக், அஸ்ரிேயல்,ெசேகம், எப்ேபர், ெசமீதா
ஆக ேயாரின் குடும்பங்கள் ஆகும். இவர்கள்
மனாேசயன் பற மகன்கள். இவர்களின்
குடும்பங்கள்ேதசத்தல்பங்ைகப்ெபற்றன.
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௩ எப்ேபரின் மகன் ெசெலாப்ப யாத்.
க ேலயாத்தன் மகன் எப்ேபர். மாகீரின்
மகன் க ேலயாத், மனாேசயன் மகன்
மாகீர், ெசேலாப்ப யாத்த ற்கு மகன்கள்
இருக்கவல்ைல, அவனுக்கு ஐந்து
ெபண்கள் இருந்தனர். அவர்களின்
ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள்,
மில்காள், த ர்சாள் ஆகயைவ ஆகும்.
௪ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடமும்நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவ டமும், எல்லாத்
தைலவர்களிடமும் அப்ெபண்கள் ெசன்று
“ஆண்கைளப் ேபாலேவ எங்களுக்கும்
நலத்ைதத் தரும்படியாக கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டார்” என்றனர்.
எெலயாசார் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
அப்ெபண்களுக்கும் ெகாஞ்சம் நலம்
ெகாடுத்தான். எனேவஆண்கைளப்ேபான்ேற
இந்தமகள்களும்நலத்ைதப்ெபற்றார்கள்.
௫ ேயார்தான் நத க்கு ேமற்ேக பத்துப்

பகுத கைளயும், ேயார்தான் நத க்கு
மறுகைரயல் கீேலயாத், பாசான் ஆகய
பகுத கைளயும் மனாேச ேகாத்த ரத்தனர்
ெபற்றனர். ௬ மனாேசயன் மகள்களும்,
மகன்கைளப் ேபான்ேற நலத்தல் பங்ைகப்
ெபற்றனர். கீேலயாத் ேதசம் மனாேசயன்பற
குடும்பங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டது.
௭ ஆேசருக்கும் மிக்ேமத்தாத்த ற்கும்

இைடப்பட்டபகுதயல்மனாேசயன்நலங்கள்
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இருந்தன. அதுசீேகமுக்குஅருகல்இருந்தது.
என்தப்புவாவன் ெதற்ேக எல்ைல ெசன்றது.
௮ தப்புவாைவச் சூழ்ந்த பகுத மனாேசக்கு
உரியதாய ற்று. ஆனால் அவ்வூர் அவனுக்கு
உரியதாகவல்ைல. மனேசயன் ேதசத்து
எல்ைலயல் தப்புவா என்ற ஊர் இருந்தது.
அது எப்ப ராயீம் ஜனங்களுக்கு உரியதாக
இருந்தது. ௯ மனாேசயன் எல்ைல ெதற்ேக
கானா நதவைரக்கும் ெதாடர்ந்தது. இப்பகுத
மனேச ேகாத்த ரத்தனருக்கு உரியதாக
இருந்தும், நகரங்கள் எப்ப ராயீமுக்குச்
ெசாந்தமாயன. நத க்குவடக்ேகமனாேசயன்
எல்ைல அைமந்தது. அது மத்தயத்தைரக்
கடல்வைர எட்டியது. ௧௦ ெதற்ேகயுள்ள
ேதசம் எப்ப ராயீமுக்குச் ெசாந்தமானது.
வடக்ேகயுள்ள ேதசம் மனாேசக்குச்
ெசாந்தமானது. மத்தயத்தைரக் கடல் ேமற்கு
எல்ைலயாக இருந்தது. அதன் எல்ைல
வடக்கல் ஆேசரின் ேதசத்ைதயும், க ழக்கல்
இசக்காரின் ேதசத்ைதயும்ெதாட்டது.
௧௧ இசக்கார், ஆேசர் ஆக ேயாரின்

பகுத களிலும் மனாேச ஜனங்களின் ஊர்கள்
இருந்தன. ெபத்ெசயான், இப்ெலயாம்,
அவற்ைறச்சுற்றலும்காணப்பட்டச ற்றூர்கள்
எல்லாம் மனாேச ஜனங்களுக்குச் ேசர்ந்தன.
ேதார், எந்ேதார், தானாக், ெமக ேதா
மற்றும் அைவகைளச் சுற்றயருந்த ச றய
நகரங்களிலும் வாழ்ந்தார்கள். நாேபாத்தன்
மூன்று ஊர்களிலும் அவர்கள் வாழ்ந்தனர்.
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௧௨ மனாேச ேகாத்த ரத்து ஜனங்கள்
அந்நகரங்கைள முறயடிக்க முடியவல்ைல.
கானானியர்கள் அங்கு ெதாடர்ந்து
வாழ்ந்தேபாதலும் ௧௩ இஸ்ரேவலர்
வலிேயாராயனர். அப்ேபாதுகானானியைரத்
தங்களுக்காக உைழக்கும்படி இஸ்ரேவலர்
ெசய்தனர். ஆனால் அவர்கள் ேதசத்ைத
வ ட்டுப் ேபாகும்படியாக கானானியைர
வற்புறுத்தவல்ைல.
௧௪ ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தனர்

ேயாசுவாவ டம், “எங்களுக்கு ஒரு பகுத
நலம் மாத்த ரேம நீங்கள் ெகாடுத்தீர்கள்.
ஆனால் நாங்கேளா எண்ணிக்ைகயல்
மிகுதயான அளவல் உள்ேளாம். தம்
ஜனங்களுக்காக கர்த்தர் ெகாடுத்த
ேதசத்தல் ஒரு பகுதைய மட்டும் நீங்கள் ஏன்
எங்களுக்குக்ெகாடுத்தீர்கள்?” என்றனர்.
௧௫ ேயாசுவா, “நீங்கள் எண்ணிக்ைகயல்

அதக அளவு இருந்தீர்கேளயானால்
மைல நாட்டுக்குச் ெசன்று, அந்நலத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அந்நலம்இப்ேபாது
ெபரிச யருக்கும், ெரப்பாயீமீயருக்கும்
உரியதாக உள்ளது. எப்ப ராயீமின் மைல
நாடு உங்களுக்கு அளவல் மிகவும்
ச றயதாக இருந்தால் மட்டுேம அந்நலத்ைத
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
௧௬ ேயாேசப்பன் ஜனங்கள், “எங்களுக்கு

எப்ப ராயீமின் மைலநாடு ேபாதுமான
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அளவு ெபரியது அல்ல. ஆனால் அங்கு
வாழும் கானானியரிடம் ஆற்றல் வாய்ந்த
ேபார்க்கருவகள் உள்ளன. அவர்களிடம்
இரும்பாலாகய ேதர்கள் இருக்கன்றன!
அந்த ஜனங்கேள பள்ளத்தாக்கலும்
அதகாரம் ெசலுத்துகன்றனர்! ெயஸ்ேரேயல்
பள்ளத்தாக்கு, ெபத்ெசயான், அங்குள்ள
சறய ஊர்கள் ஆகயவற்றன் அதகாரமும்
அவர்களிடேமஉள்ளது” என்றார்கள்.
௧௭ எப்ப ராயீம், மனாேச, ேயாேசப்பன்

ஜனங்களிடம் ேயாசுவா, “நீங்கள்
எண்ணிக்ைகயல் பலராயருக்க றீர்கள்.
வல்லைம மிக்கவர்கள். நலத்தல் ஒரு
பகுதையக் காட்டிலும் அதகம் உங்களுக்குத்
தரப்படேவண்டும். ௧௮நீங்கள்மைலநாட்ைடப்
ெபறுவீர்கள். அது காடு, ஆனால் மரங்கைள
ெவட்டி, வாழ்வதற்ேகற்ற இடமாக மாற்றலாம்.
உங்களுக்குஅதுெசாந்தமாகும். அங்கருந்து
கானானியைர ெவளிேயறச் ெசய்வீர்கள்.
அவர்கள் ஆற்றல் வாய்ந்ேதாராய், ச றந்த
ேபார்க் கருவகைள ைவத்தருந்தாலும்
அவர்கைள நீங்கள் ேதாற்கடிப்பீர்கள்”
என்றான்.

௧௮
ேதசத்தன்பறபகுத கைளப்பங்கடுதல்
௧ சீேலாவல் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்

ஒன்றாகக் கூடினார்கள், அங்கு ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைத நறுவனர். இஸ்ரேவலர்
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ேதசத்தல்ஆட்ச ெசலுத்தனர். அத்ேதசத்தன்
பைகவர்கைள எல்லாம் அவர்கள்
ெவன்றனர். ௨அப்ேபாது இஸ்ரேவலின் ஏழு
ேகாத்த ரங்கள்இன்னும் ேதவன்வாக்களித்த
தங்களுக்குரிய நலத்தன் பாகத்ைதப்
ெபறாமலிருந்தனர்.

௩ எனேவ ேயாசுவா இஸ்ரேவலைர
ேநாக்க , “நீங்கள் உங்கள் நலங்கைளப் ெபற
ஏன் இவ்வளவு காலம் காத்தருந்தீர்கள்?
உங்கள் ப தாக்களின், ேதவனாகய
கர்த்தர், இத்ேதசத்ைத உங்களுக்குத்
தந்தார். ௪ எனேவ உங்களில் ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தனரும் மும்மூன்று ஆட்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள் ேதசத்ைதப்
பற்ற த் ெதரிந்து வருவதற்கு நான்
அவர்கைள அனுப்புேவன் அவர்கள்
தரும்ப வந்து என்னிடம் அந்த ேதசத்ைத
பற்ற வவரிப்பார்கள். ௫ அவர்கள்
ேதசத்ைத ஏழு பாகங்களாகப் ப ரிப்பார்கள்.
யூதாவன் ஜனங்களுக்குத் ெதற்கலுள்ள
ேதசம் உரியதாகும். ேயாேசப்பன்
ஜனங்கள் வடக்கலுள்ள ேதசத்ைத
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள். ௬ ஆனால்
நீங்கள் ேதசப்படத்ைத வைரந்து அைத
ஏழாகப் ப ரிக்க ேவண்டும். அப்படத்ைத
என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள். எந்ெதந்த
ேகாத்த ரத்தாருக்கு, எந்ெதந்த பகுத
என்பைத நமது ேதவனாகய கர்த்தர்
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தீர்மானிப்பதற்கு* வ ட்டுவடுேவாம்.
௭ ேலவயர் ேதசத்தல் எந்தப் பாகத்ைதயும்
ெபறவல்ைல. கர்த்தருக்கு ஆசாரியர்களாக
ேசைவ ெசய்வேத அவர்களுக்குரிய
பங்காகும். வாக்களிக்கப்பட்ட ேதசத்தல்
தங்களுக்குரிய பாகத்ைத காத், ரூபன்ஆகய
ேகாத்த ரங்களும், மனாேச ேகாத்த ரத்தன்
பாத க் குடும்பங்களும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
ேயார்தான் நதயன் கழக்குப் பகுதயல்
அவர்கள் வச த்தனர். கர்த்தருைடய,
ஊழியனாகய ேமாேச, அவர்களுக்கு
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தருந்தான்”
என்றான்.
௮ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஆட்கள் ேதசத்ைதப்

பார்க்கவும், பன்னர் அைதப் படமாக
வைரந்து ேயாசுவாவ டம் ெகாண்டுவரவும்
த ட்டமிட்டனர். ேயாசுவா அவர்கைள
ேநாக்க , “ேபாய் ேதசத்ைத ஆராய்ந்து, அதன்
படங்கைள வைரயுங்கள். ப றகு சீேலாவல்
என்னிடம் வாருங்கள். பன் சீட்டுப் ேபாட்டு,
கர்த்தர் உங்களுக்கான பாகத்ைதத் ேதர்ந்
ெதடுக்கும்படியாகச்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௯ எனேவ அந்த ஆட்கள் ேதசத்த ற்குள்

ெசன்றார்கள். அவர்கள் ேதசத்ைதச்
சுற்ற ஆராய்ந்து, படங்கள் தயாரித்தனர்.
அவர்கள் அந்தத் ேதசத்ைத ஏழு
பகுத களாகப் ப ரித்தனர். அவர்கள்

* ௧௮:௬: கர்த்தர் தீர்மானிக்க நான் இங்ேக கர்த்தருக்கு
முன்பாக சீட்டு ேபாட்டுதீர்மானிப்ேபன்.
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படங்கைள வைரந்த பன்னர் சீேலாவற்கு
ேயாசுவாவ டம் தரும்ப ச் ெசன்றனர்.
௧௦ சீேலாவல் கர்த்தருைடய முன்னிைலயல்
ேயாசுவா சீட்டுகைளக் குலுக்க ப்
ேபாட்டுத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவ்வாறு,
ேயாசுவா ேதசத்ைதப் ப ரித்து ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்தனருக்கும் அவரவருக்குரிய
பாகத்ைதக்ெகாடுத்தான்.

ெபன்யமீனுக்குரிய நலம்
௧௧ யூதா, ேயாேசப்பு ேகாத்த ரங்களுக்கு

மத்தயலுள்ள நலம், ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தனருக்குக் கைடத்தது.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குரிய
பங்ைகப் ெபற்றனர். ெபன்யமீனுக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நலம் இதுேவ:
௧௨ ேயார்தான் நதயருேக அதன்
வடக்ெகல்ைல ஆரம்ப த்தது. எரிேகாவன்
வடக்குக் கைரேயாரமாக எல்ைல
ெதாடர்ந்தது. ெபத்தாேவனின் க ழக்குப்
பகுதவைரக்கும் அவ்ெவல்ைல ெசன்றது.
௧௩ லூசன் (ெபத்ேதலின்) ெதற்ேக எல்ைல
ெசன்றது. அதேராத் அதார் வைரக்கும்
எல்ைல ெதாடர்ந்தது. கீழ்ெபத்ெதாேரானின்
ெதற்கலுள்ள மைலயன் ேமல் அதேராத்
அதார் இருந்தது. ௧௪ ெபத்ெதாேரானின்
ெதற்கலுள்ள மைலயலிருந்து எல்ைல
ெதற்ேக தரும்ப , மைலக்கு ேமற்குப்புறமாக
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ெசன்றது. கீரியாத் பாகாலுக்கு (கீரியாத்
ெயயாரீம் என்றும்அைழக்கப்பட்டது.) எல்ைல
ெசன்றது. இவ்வூர் யூதா ஜனங்களுக்குச்
ெசாந்தமானது. இதுேமற்ெகல்ைலஆகும்.
௧௫ெதற்ெகல்ைலகீரியாத்ெயயாரீமுக்கருேக

ெதாடங்க ெநப்ேதாவா நத க்குச் ெசன்றது.
௧௬ ெரபாயீம் பள்ளத்தாக்கன் வடக்கலிருந்த
இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்க ற்கு, அருேகயுள்ள
மைலக்குக் கீேழ எல்ைல நீண்டது.
எபூசயன் நகரத்த ற்குத் ெதற்ேக இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது.
எபூசயன் நகரத்த ற்குத் ெதற்ேக இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும் எல்ைல
ெதாடர்ந்தது. பன் என்ெராேகல் வைர
ெசன்றது. ௧௭ அங்கு, எல்ைல வடக்ேக
தரும்ப என் ேசேமசுவைர ேபானது.
ெகலிேலாத் வைரக்கும் எல்ைல ெதாடர்ந்தது.
(மைலத் ெதாடர்களிலிருந்து அதும்மீம் வழி
அருேக ெகலிேலாத் இருந்தது.) ரூபனின்
மகனான ேபாகனுக்காக குற க்கப்பட்ட
“ெபருங்கல்” வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது.
௧௮ ெபத்அரபாவன் வடக்குப் பாகம்
வைரக்கும் எல்ைல ெசன்றது. பன்
எல்ைல அராபா வைரக்கும் ேபாய ற்று.
௧௯ பன்பு எல்ைல ெபத் ஓக்லாவன் வடக்குப்
பகுதவைரக்கும் ெசன்று சவக் கடலின்
வடக்ெகல்ைலயல் முடிவுற்றது. இங்ேகதான்
ேயார்தான் நத கடலில் ெசன்று ேசர்ந்தது.
அதுேவெதற்ெகல்ைல.
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௨௦ ேயார்தான் நத க ழக்ெகல்ைலயாக
இருந்தது. இதுேவ ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தனருக்காக ெகாடுக்கப்பட்ட
நலமாக இருந்தது. எல்லாப் பக்கத்து
எல்ைலகளும் அைவேய. ௨௧ எல்லாக்
குடும்பங்களும் அவற்றற்குரிய நலத்ைதப்
ெபற்றன. இைவேய அவர்களின்
பட்டணங்கள்: எரிேகா, ெபத்ஒக்லா,
ஏேமக்ேகசீஸ், ௨௨ ெபத்அரபா, ெசமாராய ம்,
ெபத்ேதல், ௨௩ ஆவீம், பாரா, ஓப்ரா,
௨௪ ேகப்பார் அேமானாய், ஓப்னி, காபா
ஆகயைவ ஆகும். ெமாத்தம் 12 நகரங்களும்
அவற்ைறச்சூழ்ந்தவயல்களும்அவர்களுக்கு
உரியைவயாயன.
௨௫ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச்

ேசர்ந்தவர்கள் க ப ேயான், ராமா, ேபேராத்,
௨௬மிஸ்ேப, ெகப்ப ரா, ேமாத்சா, ௨௭ெரக்ேகம்,
இர்ெபேயல், தாராலா, ௨௮ ேசலா, ஏேலப்,
எபூச நகரம் (எருசேலம்), கீெபயாத்,
கீேரயாத் ஆகயவற்ைறயும் ெபற்றனர்.
நகரங்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த ஊர்களும்
இருந்தன. இவற்ைற எல்லாம் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தனர்ெபற்றனர்.

௧௯
ச மிேயானின்நலம்
௧ பன்பு ேயாசுவா, ச மிேயான்

ேகாத்த ரத்ைத சார்ந்த எல்லா
குடும்பங்களுக்கும் அவர்களுக்குரிய
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பாகத்ைதக் ெகாடுத்தான். யூதாவற்குரிய
இடத்த ற்குள் ச மிேயானின் நலம்
இருந்தது. ௨ இதுேவ அவர்கள் ெபற்ற
பகுதயாகும்: ெபயர் ெசபா (ேசபா எனவும்
அைழக்கப்பட்டது.) ெமாலாதா, ௩ ஆசார்
சூகால், பாலா, ஆத்ேசம். ௪ எல்ேதாலாத்,
ெபத்தூல், ஒர்மா, ௫ ச க்லாக், ெபத்மார்
காேபாத், ஆத்சார்சூசா, ௬ ெபத்ெலபாேவாத்,
சருேகன் ஆகயைவ ஆகும். ெமாத்தம்
13 ஊர்களும் அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள
வயல்களும்அைமந்தன.
௭ அவர்கள் ஆயன், ரிம்ேமான், எத்ேதர்,

ஆசான் ஆகய ஊர்கைளயும் ெபற்றனர்.
நான்குஊர்களும் அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள
வயல்களும் கைடத்தன. ௮ பாலாத்
ெபேயர் (ெநேகவன் ராமா) வைரக்குமுள்ள
நகரங்கைளச் சுற்றலுமிருந்த வயல்கள்
கைடத்தன. அதுேவ ச மிேயான்
ேகாத்த ரத்தனருக்குக் கைடத்த நலமாகும்.
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்த ற்கும் ேதசத்தல்
பாகம் கைடத்தது. ௯ யூதாவற்குக்
கைடத்த இடத்த ற்குள் ச மிேயானின் நலம்
இருந்தது. யூதா ஜனங்களுக்கு அவர்களின்
ேதைவக்கத கமான நலம் இருந்தது. எனேவ
அவர்கள் நலத்தல் ஒரு பகுத ச மிேயான்
ஜனங்களுக்குக்கைடத்தது.

ெசபுேலானின்நலம்
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௧௦ தங்கள் நலத்ைதப் ெபற்ற அடுத்த
ேகாத்த ரம், ெசபுேலான்ஆகும். அவர்களுக்கு
வாக்களிக்கப்பட்ட நலங்கைளச்
ெசபுேலானின் குடும்பங்கள் ெபற்றன.
ெசபுேலானின் எல்ைல சாரீத்வைர நீண்டது.
௧௧ அது மாராலாவன் ேமற்ேக ெசன்று தாப
ேசத்ைதத் ெதாட்டது. ெயக்க ேனயாமின்
கைரேயாரமாக எல்ைல நீண்டது. ௧௨ பன்
எல்ைல கழக்ேக தரும்பயது. சாரீதலிருந்து
கஸ்ேலாத்தா ேபார் வைர ெசன்றது. ப றகு
எல்ைல தாபாராத்த ற்கும் யப்பயாவற்கும்
ெசன்றது. ௧௩ க த்தாஏேபர், இத்தா காத்சீன்
ஆகயவற்றன் கழக்கு வைரக்கும் எல்ைல
நீண்டு பன் ரிம்ேமானில் முடிவுற்றது.
ப றகு எல்ைல தரும்ப நயாவற்குச்
ெசன்றது. ௧௪ நயாவல் எல்ைல தரும்ப
அன்னத்ேதானின் வடக்ேக ெசன்று இப்தா
ஏல் பள்ளத்தாக்கு வைர ெதாடர்ந்தது.
௧௫ இவ்ெவல்ைலயன் உள்ேள கத்தாத்,
நகலால், ச ம்ேரான், இதாலா, ெபத்லேகம்
நகரங்கள் இவ்ெவல்ைலக்குள் இருந்தன.
ெமாத்தம் 12 ஊர்களும், அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்களுமிருந்தன.
௧௬ ெசபுேலானுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட

ஊர்களும் வயல்களும் இைவேய.
ெசபுேலானின் குடும்பங்கள் நலத்தல்
பங்ைகப்ெபற்றன.

இசக்காரின் நலம்
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௧௭இசக்காரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு நலத்தன்
நான்காவது பாகம் ெகாடுக்கப்பட்டது.
அந்தக் ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு
குடும்பமும் பங்ைகப் ெபற்றன. ௧௮ அந்தக்
ேகாத்த ரத்தனருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
நலம் இதுேவ: ெயஸ்ரேயல், ெகசுல்ேலாத்,
சூேனம், ௧௯அப்ப ராயீம்,சீேகான்,அனாகராத்,
௨௦ ராப்ப த், கஷேயான், அெபத்ஸ்,
௨௧ ெரேமத், என்கன்னீம், என்காதா,
ெபத்பாத்ெசஸ் ஆகயைவ அடங்கய பகுத
ஆகும்.
௨௨ அவர்கள் நலத்தன் எல்ைல தாேபார்,

சகசீமா, ெபத்ஷேமசு ஆகயவற்ைறத்
ெதாட்டது. ேயார்தான் நதயல் எல்ைல
நன்றது. ெமாத்தம் 16 ஊர்களும்
அவற்ைறச் சுற்றயருந்த வயல்களும்
இருந்தன. ௨௩இந்த நகரங்களும் ஊர்களும்
இசக்கார் ேகாத்த ரம் ெபற்ற நலத்தல்
இருந்தன. ஒவ்ெவாருகுடும்பத்த ற்கும் பங்கு
கைடத்தது.

ஆேசரின் நலம்
௨௪ ஆேசர் ேகாத்த ரத்தனருக்கு நலத்தன்

ஐந்தாவது பாகம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்தக்
ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும்
நலத்தன் ஒரு பங்ைக ெபற்றது. ௨௫அந்தக்
ேகாத்த ரத்தனருக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட நலம்
இதுேவ: எல்காத், ஆலி, ேபேதன், அக்சாப்,
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௨௬ அலம்ேமெலக், ஆமாத், மீஷயால்
ஆகயைவ.
கர்ேமல் மைல, ச ேகார்லிப்னாத் வைரக்கும்

ேமற்ெகல்ைலெதாடர்ந்தது. ௨௭ப றகுஎல்ைல
கழக்ேக தரும்பயது. ெபத்தாேகானுக்கு
எல்ைல ெசன்றது. ெசபுேலாைனயும்,
இப்தாேவல் பள்ளத்தாக்ைகயும்
அவ்ெவல்ைல ெதாட்டது. பன்னர் ேமற்ேக
ெபத்ேதேமாக்க ற்கும், ேநக ேயலுக்கும்
அவ்ெவல்ைல ெசன்றது. கபூலின் வடக்குப்
பகுதைய எல்ைல தாண்டியது. ௨௮ பன்
எல்ைல எப ேரான் என்ற அப்ேதான் ேரேகாப்,
அம்ேமான், கானா வைரக்கும் ெசன்றது
ெபரிய சீேதான் பகுத வைரக்கும் எல்ைல
நீண்டது. ௨௯ அந்த எல்ைல ராமாவற்குத்
ெதற்ேக ேபாய், தீரு என்னும் வலிய நகருக்கு
ேநராக ெசன்றது. பன்அதுதரும்ப ஓசாைவ
அைடந்து, ௩௦ உம்மா, ஆஃெபக், ேரேகாப்,
அத்சீப்அருகல்கடலில்முடிவுற்றது.
ெமாத்தத்தல் 22 நகரங்களும் அவற்ைறச்

சூழ்ந்த வயல்நலங்களும் இருந்தன.
௩௧ இந்நகரங்களும் வயல்களும் ஆேசரின்
ேகாத்த ரத்தாருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டன.
அந்த ேகாத்த ரத்தன் குடும்பங்களில்
உள்ள எல்லாருக்கும் அந்த நலத்தல் பங்கு
கைடத்தது.

நப்தலியன்நலம்
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௩௨ ஆறாவது பகுதயன் நலம் நப்தலி
ேகாத்த ரத்த ற்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்த
ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்த ற்கும்
அதல் பங்கு கைடத்தது. ௩௩ சானானீமிற்கு
அருகலுள்ள ெபரிய மரத்தனருேக
அவர்கள் நலத்தன் எல்ைல ஆரம்ப த்தது.
இது ஏேலப ற்கு அருேக இருந்தது.
ஆதமி ெநேகப ற்கும், யாப்னீேயலுக்கும்
ஊடாக எல்ைல ெதாடர்ந்து லக்கூம்
வழியாக ேயார்தான் நதயல் முடிவுற்றது.
௩௪ அஸ்ேனாத் தாேபார் வழியாக எல்ைல
ேமற்ேக ெசன்றது. உக்ேகாக்கல்
எல்ைல நன்றது. ெதற்ெகல்ைல
ெசபுேலாைனயும், ேமற்ெகல்ைல
ஆேசைரயும் ெதாட்டது. எல்ைல
ேயார்தான், நத க்கு க ழக்ேக யூதாவற்குச்
ெசன்றது. ௩௫ இவ்ெவல்ைலகளின் உள்ேள
பலமுள்ள நகரங்கள் சல இருந்தன.
அந்நகரங்கள் சீத்த ம், ேசர், அம்மாத்,
ரக்காத், கன்னேரத், ௩௬ ஆதமா, ராமா,
ஆத்ேசார், ௩௭ேகேதஸ், எத்ேரய , என்ஆத்ேசார்,
௩௮ ஈேரான், மிக்தாேலல், ஓேரம், ெபதானாத்,
ெபத்ஷேமஸ்ஆகயைவஆகும். ெமாத்தம் 19
ஊர்களும், அவற்ைறச் சூழ்ந்த வயல்களும்
இருந்தன.
௩௯இந்த நகரங்களும் வயல்களும் நப்தலி

ேகாத்த ரத்தாருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டன.
அந்தக் ேகாத்த ரத்தல்ஒவ்ெவாருகுடும்பமும்
நலத்தல்பங்ைகப்ெபற்றன.
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தாணின்நலம்
௪௦ பன்பு ேதசத்தன் ஏழாவது பகுத தாண்

ேகாத்த ரத்த ற்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்த
ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்த ற்கும்
பங்கு கைடத்தது. ௪௧ கீழ்க்கண்ட பகுத கேள
அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட நலமாகும்
ேசாரா, எஸ்தாேவால், இர்ேசேமஸ்,
௪௨ சாலாபீன், ஆயேலான், ெயத்லா,
௪௩ ஏேலான், த ம்னாதா, எக்ேரான்,
௪௪ எல்ெதக்ேக, க ெபத்ேதான், பாலாத்,
௪௫ ேயகூத், ெபனெபராக், காத்ரிம்ேமான்,
௪௬ ேமயார்ேகான், ராக்ேகான், யாப்ேபாவ ற்கு
அருகலுள்ளபகுத கள்ஆகயைவஆகும்.
௪௭ தாணின் ஜனங்கள் அவர்களுக்குரிய

ேதசத்ைதப் ெபறுவதல்ெதால்ைல ேநர்ந்தது.
பலமான பைகவர்கள் அங்ேக இருந்தனர்.
தாண் ஜனங்களால் அவர்கைள எளித ல்
ெவல்ல முடியவல்ைல. ேலேசமின்
ஜனங்களுக்கு எத ராக தாண் ஜனங்கள்
ேபார் ெசய்தனர். ேலேசைமத் ேதாற்கடித்து
அங்கு வாழ்ந்த ஜனங்கைளக் ெகான்றனர்.
ேலேசம் என்னும் ஊரில் தாண் ஜனங்கள்
வாழ்ந்தனர். அவர்கள் ேகாத்த ரத்தன்
தந்ைதயாகயதாண்என்றெபயைரஅதற்குக்
ெகாடுத்தனர். ௪௮அந்த எல்லா நகரங்களும்
அவற்ைறச் சூழ்ந்த வயல்களும் தாண்
ேகாத்த ரத்தனருக்கு உரியனவாயன.
ஒவ்ெவாருகுடும்பத்த ற்கும்அதற்குரியபங்கு
கைடத்தது.
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ேயாசுவாவன்நலம்
௪௯ தைலவர்கள் ேதசத்ைதப் பங்க ட்டு

ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களுக்கு ெகாடுத்து
முடித்தனர். அதன் பறகு, நூனின்
குமாரனாகய ேயாசுவாவற்கும் ெகாஞ்சம்
நலத்ைத பங்காகக் ெகாடுப்பெதன
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முடிெவடுத்தனர். அது
அவனுக்குவாக்களிக்கப்பட்ட நலம்ஆகும்.
௫௦ கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி எப்ப ராயீம்

மைல நாட்டிலுள்ள தம்னாத் ேசரா நகரத்ைத
அவர்கள் ேயாசுவாவற்குக் ெகாடுத்தனர்.
அவ்வூைரேய தனக்கு ேவண்டுெமன
ேயாசுவா ேகட்டான். ேயாசுவா அவ்வூைரப்
பலமாகக் கட்டிஅங்குவாழ்ந்தான்.
௫௧ இஸ்ரேவலின் ெவவ்ேவறு

ேகாத்த ரங்களுக்கும் இந்த ேதசப் பகுத கள்
முழுவதும் ப ரித்து ெகாடுக்கப்பட்டன.
நலத்ைதப் பங்க ட ஆசாரியனாகய
எெலயாசார், நூனின் மகனாகய ேயாசுவா,
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தன் தைலவர்கள்
ஆக ேயார் சீேலாவல் ஒருமித்துக்
கூடினார்கள். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
நுைழவாயலில் கர்த்தருக்கு முன்னர்
அவர்கள் சந்த த்து, ேதசத்ைதப் பங்க ட்டு
முடித்தனர்.

௨௦
அைடக்கலநகரங்கள்
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௧ கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம், “நீ
இஸ்ரேவலருக்குக் கூறேவண்டியதாவது,
உங்களுக்கு ஒரு கட்டைளையக்
ெகாடுக்கும்படி ேமாேசக்குச் ெசான்ேனன்.
௨ பாதுகாப்ப ற்ெகன்று சல குற ப்ப ட்ட
நகரங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்குமாறு அவன்
உன்னிடம் கூறனான். ௩ யாேரனும்
ஒருவன் மற்ெறாருவைனக் ெகான்றால்,
அக்ெகாைலயானது ேவண்டுெமன்ேற
ெசய்த காரியமாக இல்லாமல் தற்ெசயலாக
ந கழ்ந்ததாக இருக்கும் பட்சத்தல்
அவன் அைடக்கல நகருக்குள் ெசன்று
ஒளிந்துக்ெகாள்ளலாம்.
௪ “அவன் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கள்

என்ன ெவனில்: அவன் ஓடி அந்நகரங்கள்
ஒன்றல் ஒளிந்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, அவன்
நகரத்தன் நுைழவாயலருேக நன்று
தைலவர்கைள ேநாக்க ந கழ்ந்தைதச்
ெசால்ல ேவண்டும். பன் தைலவர்கள்
நகரத்தனுள்ேள நுைழய அவனுக்கு
அனுமதயும், அவர்கேளாடு ேசர்ந்து வாழ
அவனுக்ேகார் இடமும் தரலாம். ௫அவைனத்
துரத்தய மனிதன் அந்நகைர வந்தைடயும்
பட்சத்தல், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவைன
அவர்கள் ஒப்பைடக்கக் கூடாது.
அந்நகரத்தன் தைலவர்கள் அக்ெகாைல
ேவண்டுெமன்ேற ந கழ்ந்த ஒன்றல்ல
என்பதால் அவைனக் காப்பாற்ற ேவண்டும்.
அது ஒரு வபத்து. அவன் ேகாபம் ெகாண்டு
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த ட்டமிட்டுஅக்ெகாைலையச்ெசய்யவல்ைல.
அது தற்ெசயலாக ந கழ்ந்தது. ௬அந்நகரத்து
நீத மன்றத்தால் வ சாரிக்கப்படும்வைர
அவன் அந்நகரில் தங்க ேவண்டும்.
தைலைமஆசாரியன்இறக்கும்மட்டும் அவன்
அந்நகரில்இருக்கேவண்டும். பன்னர்அவன்
தனது வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசல்லலாம்”
என்றார்.
௭ எனேவ இஸ்ரேவலர், “அைடக்கல

நகரங்கள்” என அைழக்கும்ெபாருட்டு சல
நகரங்கைள ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அந்நகரங்கள்: நப்தலியன்
மைலநாட்டிலுள்ள கலிேலயாவன் ேகேதஸ்,
எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் சீேகம், யூதாவன்
மைலநாட்டில் கீரியாத்அர்பா (எப ேரான்).
௮ ரூபனின் ேதசத்தல், வனாந்த ரத்தல்
எரிேகாவ ற்கு அருேக ேயார்தான் நதயன்
கழக்கலுள்ள ேபேசர், காத்தன் ேதசத்தல்
கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத், மனாேச
ேதசத்தல் பாசானிலுள்ள ேகாலான்
ஆகயனவாகும்.
௯யூதேனா, அல்லதுஅவர்கேளாடு வாழ்ந்த

அந்நயேனா யாைரயாவது அசம்பாவ தமாக
ெகால்ல ேநர்ந்தால் இந்நகரங்களில்
ஒன்றற்கு பாதுகாப்ப ற்காக ஓடிவ ட
அனுமதக்கப்பட்டிருந்தான். அவைனத்
துரத்தும் எவரும் அவைனக் ெகால்லக்
கூடாது. அந்நகரின் நீத மன்றம் அவனுக்கு
நீத வழங்கும்.
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௨௧
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்

உரிய பட்டணங்கள்
௧ ேலவ ேகாத்த ரத்தன் குடும்பத்

தைலவர்கள் ஆசாரியனாகய
எெலயாசாைரயும், நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாைவயும், இஸ்ரேவலின் பற
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கைளயும்
கண்டு ேபசுவதற்குச் ெசன்றார்கள்.
௨ கானான் ேதசத்தலுள்ள சீேலா என்னும்
நகரில் இது ந கழ்ந்தது. ேலவயன்
தைலவர்கள் அவர்கைள ேநாக்க ,
“கர்த்தர் ேமாேசக்கு ஓர் கட்டைளய ட்டார்.
நாங்கள் வாழ்வதற்கு நகரங்கைளயும்,
எங்கள் மிருகங்கள் ேமய்வதற்குத்
ேதைவயான வயல்நலங்கைளயும் தருமாறு
கட்டைளய ட்டார்” என்றார்கள். ௩ எனேவ
இஸ்ரேவலர் கர்த்தருைடய இக்கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். ேலவய ஜனங்களுக்கு
இந்த நகரங்கைளயும், அவர்களின்
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சார்ந்த
நலங்கைளயும்வழங்கனார்கள்.
௪ ேகாகாத்தயரின் குடும்பத்தனர்

ேவவயன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த
ஆசாரியனான ஆேரானின் சந்ததயார்.
யூதா, ச மிேயான் மற்றும் ெபன்யமீன்
ஆக ேயாருக்குரிய பகுத களிலிருந்து
13 ஊர்கள் ேகாகாத் குடும்பத்தன் ஒரு
பகுதயனருக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டன.
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௫ எப்ப ராயீம், தாண், ஆகய
ேகாத்த ரத்தனருக்கும் மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பாத ேபர்க்கும் ெசாந்தமான
ஊர்களிலிருந்து பத்து நகரங்கள்
ேகாகாத்தயரின் ப ற குடும்பங்களுக்குத்
தரப்பட்டன.
௬ ெகர்ேசானின் குடும்பத்தனருக்கு 13

நகரங்கள்அளிக்கப்பட்டன. இசக்கார்,ஆேசர்,
நப்தலி, மற்றும் பாசானிலிருந்த மனாேசயன்
பாத க்குடும்பத்தனர் ஆக ேயாருக்குச்
ெசாந்தமான பகுத களில் இந்த நகரங்கள்
இருந்தன.
௭ ெமராரி குடும்பத்தாருக்குப் பன்னிரண்டு

ஊர்கள் வழங்கப்பட்டன. ரூபன், காத்,
ெசபுேலான் ஆக ேயாருக்குச் ெசாந்தமான
ேதசத்தல்இைவஇருந்தன.
௮ இவ்வாறு இஸ்ரேவலர் ேலவயருக்கு

இந்த நகரங்கைளயும், அவற்ைறச்
சுற்றயருந்த வயல் நலங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர். ேமாேசக்கு கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டதற்குக் கீழ்ப்படும்படியாக
அவர்கள்இைதச்ெசய்தனர்.
௯ யூதாவற்கும் ச மிேயானுக்கும்

ெசாந்தமான பகுத களிலிருந்த நகரங்களின்
ெபயர்கள் இைவ: ௧௦ ேலவயரில்
ேகாகாத் குடும்பத்தாருக்கு முதலில்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நகரங்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டன. ௧௧ கீரியாத்அர்பாைவ
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர் (இது
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எப ேரான். அர்பா என்னும் மனிதனின்
ெபயரால் அைழக்கப்பட்டது. அர்பா
ஆனாக்கன் தந்ைத.) அவர்களின்
மிருகங்களுக்காக நகரங்களின் அருேக சல
நலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள். ௧௨ஆனால்
கீரியாத்அர்பா நகைரச் சுற்றலுமிருந்த
நகரங்களும் நலங்களும் எப்புன்ேனயன்
மகன் காேலபுக்குச் ெசாந்தமாயருந்தது.
௧௩ எனேவ எப ேரான் நகைர ஆேரானின்
சந்தத க்குக் ெகாடுத்தார்கள். (எப ேரான்
பாதுகாப்பான நகரமாயருந்தது.) லிப்னா,
௧௪ யத்தீர், எஸ்ெதெமாவா, ௧௫ ஓேலான்,
ெதபீர், ௧௬ ஆயன், யுத்தா, ெபத்ஷேமஸ்
ஆகய நகரங்கைளயும் ஆேரானின்
சந்தத க்கு அளித்தனர். இந்த நகரங்களின்
அருேகயருந்த நலத்ைதயும் அவர்களின்
கால்நைடகளுக்காக அளித்தனர். இந்த
இரண்டு கூட்டத்தாருக்கும் ஒன்பது
நகரங்கைளக்ெகாடுத்தார்கள்.

௧௭ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு
ெசாந்தமான நகரங்கைளயும் ஆேரானின்
சந்தத க்கு அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள்.
அந்நகரங்கள் க ப ேயான், ேகபா,
௧௮ ஆனாேதாத், அல்ேமான் ஆகயனவாகும்.
அவர்களுக்கு இந்த நான்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்ெகன அவற்றனருேகயுள்ள
நலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்.
௧௯ ெமாத்தத்தல், ஆசாரியர்களுக்கு 13
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ஊர்கைளக் ெகாடுத்தார்கள். (எல்லா
ஆசாரியர்களும் ஆேரானின் சந்ததயார்.)
ஒவ்ெவாரு நகருக்கருேகயும் நலங்கைள
மிருகங்களுக்காகஒதுக்கனர்.
௨௦ ேகாகாத்தய குடும்பங்களில்

மீதயானவர்களுக்கு எப்ப ராயீம்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த பகுதயலுள்ள
நகரங்கள் தரப்பட்டன. அவர்கள் இந்த
நகரங்கைளப் ெபற்றனர்: ௨௧ எப்ப ராயீம்
மைல நாட்டின் சீேகம் நகரம். (சீேகம்
அைடக்கல நகரம்.) ேகேசர், ௨௨ க ப்சாயீம்,
ெபத்ெதாேரான் ஆகயவற்ைறயும்
ெபற்றார்கள். ெமாத்தத்தல், எப்ப ராயீம்
ஜனங்கள் நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அவ்வூர்கைளச்
சுற்றயருந்த நலங்கைளயும்வழங்கனர்.
௨௩ தாண் ேகாத்த ரத்தனர்களுக்கு

எல்ெதக்ேக, க ெபத்ேதான், ௨௪ ஆயேலான்,
காத்ரிம்ேமான்ஆகயவற்ைறக்ெகாடுத்தனர்.
ெமாத்தம், நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அந்த நகரங்கைளச்
சுற்றயருந்த நலங்கைளயும்ெகாடுத்தனர்.
௨௫மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பாத ஜனங்கள்

தானாைகயும், காத் ரிம்ேமாைனயும்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் இரண்டு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக
அந்நகரங்கைள சுற்றயருந்த
நலங்கைளயும்ெகாடுத்தார்கள்.
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௨௬ ேகாகாத்தய குடும்பத்தன் மீதயான
ஜனங்கள் பத்து நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சூழ்ந்தருந்த
நலங்கைளயும்ெபற்றார்கள்.
௨௭ ெகர்ேசான் குடும்பமும் ேலவயன்

ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்தது. அவர்கள் இந்த
நகரங்கைளப்ெபற்றனர்:
மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பாத ஜனங்கள்

பாசானிலுள்ள ேகாலாைனக் ெகாடுத்தனர்.
(ேகாலான் அைடக்கல நகரம்.) மனாேச
ஜனங்கள் ெபேயஸ்த ராைவயும்
ெகாடுத்தார்கள். ெமாத்தத்தல், மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பாத ஜனங்கள் இரண்டு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சூழ்ந்த நலங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர்.
௨௮ இசக்கார் ேகாத்த ரத்தனர் கீேசான்,

தாபராத், ௨௯ யர்மூத், என்கன்னீம்
ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தனர். ெமாத்தம்
நான்கு நகரங்கைளயும், மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சார்ந்த நலங்கைளயும் இசக்கார்
ஜனங்கள்ெகாடுத்தார்கள்.
௩௦ ஆேசர் ேகாத்த ரத்தனர் மிஷயால்,

அப்ேதான், ௩௧ எல்காத், ேரேகாப்
ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தார்கள். ஆேசர்
ஜனங்கள் ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சூழ்ந்த
நகரங்கைளயும்ெகாடுத்தனர்.
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௩௨ நப்தலி ேகாத்த ரத்தனர்
கலிேலயாவலுள்ள ேகேதைசக்
ெகாடுத்தார்கள். (ேகேதஸ்அைடக்கலநகரம்.)
நப்தலி ஜனங்கள் அம்ேமாத்ேதாைரயும்
கர்தாைனயும் ெகாடுத்தனர். நப்தலி
ஜனங்கள் மூன்று நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச்
சுற்றலுமிருந்த நலங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர்.
௩௩ ெமாத்தத்தல், ெகர்ேசான் குடும்பத்தார்

13 நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சுற்றலுமிருந்த நலங்கைளயும்
ெபற்றனர்.
௩௪ மற்ெறாரு ேலவயர் குழு ெமராரி

குடும்பம் ஆகும். ெமராரி குடும்பம் இந்த
நகரங்கைளப் ெபற்றது: ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தனர் ேயாக்னியாம், கர்தா,
௩௫ த ம்னா, நகலால் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுத்தனர். ெசபுேலான் ஜனங்கள்
ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சூழ்ந்தருந்த
நலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். ௩௬ ரூபன்
ேகாத்த ரத்தனர் அவர்களுக்குப்
ேபேசர், யாகசா, ௩௭ ேகெதேமாத்,
ெமபகாத் ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தனர்.
ெமாத்தத்தல், ரூபன் ஜனங்கள் நான்கு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சூழ்ந்தருந்த நலங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர். ௩௮ காத் ேகாத்த ரத்தனர்
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அவர்களுக்குக் கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்ைதக் ெகாடுத்தனர். (ராேமாத்
அைடக்கல நகரம்.) மக்னா யீம், எஸ்ேபான்,
யாேசர் ஆகயவற்ைறயும் ெகாடுத்தனர்.
௩௯ ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அந்நகரங்கைளச் சார்ந்த
நலங்கைளயும்காத்ஜனங்கள்ெகாடுத்தனர்.
௪௦ ெமாத்தத்தல், ேலவயரின்

கைடச குடும்பத்தனர் ஆகய, ெமராரி
குடும்பத்தனர், பன்னிரண்டு நகரங்கைளப்
ெபற்றனர்.
௪௧ எனேவ ேலவயர்கள் ெமாத்தம்

48 நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள நலங்கைளயும்
ெபற்றனர். இந்த நகரங்கள் அைனத்தும்
ப ற ேகாத்த ரத்தனருக்குச் ெசாந்தமான
பகுத களில் இருந்தன. ௪௨ ஒவ்ெவாரு
பகுதயலும் மிருகங்களுக்கான நலமும்
இருந்தது. ஒவ்ெவாரு ஊரிலும் அவ்வாேற
இருந்தது.
௪௩ அவ்வாறு கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்கு

அளித்த வாக்குறுதைய நைற ேவற்றனார்.
அவர் வாக்களித்த எல்லா நலத்ைதயும்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். ஜனங்கள்
நலத்ைதப் ெபற்று அங்கு வாழ்ந்தனர்.
௪௪ கர்த்தர் அந்த ஜனங்களின்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய
அவர்களின் ேதசத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள
பகுத களில் அைமத நலவும்படி ெசய்தார்.
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அவர்கள் பைகவர்கள் யாரும் அவர்கைள
ெவல்லவல்ைல. இஸ்ரேவலர் தமது
பைகவர்கைள எல்லாம் முறயடிப்பதற்கு
கர்த்தர் அனுமத த்தார். ௪௫ கர்த்தர்
இஸ்ரேவலருக்குக் ெகாடுத்த எல்லா
அருைமயான வாக்குறுதகைளயும்
நைறேவற்றனார். அவர் ெகாடுத்த
வாக்குறுத எைதயும் நைறேவற்றாமல்
இருக்கவல்ைல. ஒவ்ெவாரு
வாக்குறுதையயும்நைறேவற்றனார்.

௨௨
மூன்று ேகாத்த ரங்கள் ெசாந்த

இடத்த ற்குச்ெசல்லுதல்
௧ரூபன்,காத்,மனாேசேகாத்த ரங்களிலிருந்த

ஜனங்கள் அைனவைரயும் ேயாசுவா ஒரு
கூட்டத்த ற்கு அைழத்தான். ௨ ேயாசுவா
அவர்கைள ேநாக்க , “ேமாேச கர்த்தருைடய
ஊழியன். ேமாேச ெசய்யும்படி
கூறயவற்றற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தீர்கள்.
எனது எல்லா கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து
நடந்தீர்கள். ௩ இஸ்ரேவலரின் எல்லா
ஜனங்களுக்கும் நீங்கள் உதவயாக
இருந்தீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
இட்ட கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக்
கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ௪ இஸ்ரேவலருக்கு
அைமத வழங்குவதாக உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் வாக்களித்தார். இப்ேபாது, கர்த்தர்
தமது வாக்குறுதைய நைறேவற்றனார்.
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இப்ேபாது உங்கள் வீடுகளுக்கு தரும்ப ப்
ேபாகலாம். ேயார்தான் நதயன் கழக்குப்
புறத்தலுள்ள நலத்ைத கர்த்தருைடய
ஊழியனாகய ேமாேச உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். அந்நலத்ைத உங்கள்
இருப்ப டமாகக் ெகாண்டு நீங்கள் ேபாகலாம்.
௫ ஆனால் ேமாேச ெகாடுத்த சட்டத்ைதத்
ெதாடர்ந்து பன்பற்ற ேவண்டுெமன்பைத
நைனவல்ைவயுங்கள்.உங்கள்ேதவனாகய
கர்த்தைரேநச த்துஅவரதுகட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். அவைரப் பன்பற்ற முழு
இதயத்துடனும் முழு ஆத்துமாவுடனும்
ச றப்பாக அவருக்கு ேசைவ ெசய்வைதத்
ெதாடர்ந்துெசய்துவாருங்கள்” என்றான்.
௬ பன் ேயாசுவா அவர்கைள

ஆசீர்வத த்தான். அவர்கள் தங்கள்
வீடுகளுக்குத் தரும்ப ப் ேபானார்கள்.
௭ பாசான் ேதசத்ைத, ேமாேச மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்த ற்குக் ெகாடுத்தருந்தான்.
ேயார்தான் நதயன் ேமற்குப் பகுதயலுள்ள
ேதசத்ைத ேயாசுவா மனாேச ேகாத்த ரத்தன்
மற்ற பாத க் குடும்பங்களுக்கு ெகாடுத்தான்.
ேயாசுவா அவர்கைள ஆசீர்வத த்து
அவர்கைள வீட்டிற்கு அனுப்பனான்.
௮ அவன், “நீங்கள் ெசல்வந்தர்கள்
ஆனீர்கள். உங்களுக்கு மிருக
ஜீவன்கள் பல உள்ளன. உங்களிடம்
ெபான்னும், ெவள்ளியும், வைலயுயர்ந்த
நைககளும் உள்ளன. உங்களிடம் அழகய
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ஆைடகள் இருக்கன்றன. உங்கள்
எத ரிகளிடமிருந்து பல ெபாருட்கைளக்
ெகாள்ைளயடித்தருக்க றீர்கள். உங்கள்
இருப்ப டத்த ற்குச் ெசன்றுஅவற்ைற உங்கள்
சேகாதரேராேட பங்க ட்டுக் ெகாள்ளுங்கள்”
என்றான்.
௯ எனேவ ரூபன், காத், மனாேச

ேகாத்த ரத்தனரும் ப ற இஸ்ரேவலைரப்
ப ரிந்துெசன்றனர். அவர்கள்கானானிலுள்ள
சீேலாவல் இருந்தனர். அவர்கள்
அவ்வ டத்ைத வ ட்டு கீேலயாத்த ற்குத்
தரும்ப ச் ெசன்றார்கள். ேமாேச
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த அவர்கள் ெசாந்த
இடத்த ற்குப் ேபானார்கள். இந்நலத்ைத
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படியாக கர்த்தர்
ேமாேசக்குக்கட்டைளய ட்டிருந்தார்.
௧௦ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்த ரத்தனரும்

கீேலயாத்என்னும்இடத்த ற்குச்ெசன்றார்கள்.
இந்த இடம் கானான் ேதசத்தல் ேயார்தான்
நத க்கு அருேக இருந்தது. அவ்வடத்தல்
ஜனங்கள் ஓர் அழகய பலிபீடத்ைதக்
கட்டினார்கள். ௧௧ இந்த மூன்று
ேகாத்த ரங்களும் கட்டிய பலிபீடத்ைதக்
குற த்து சீேலாவலுள்ள பற இஸ்ரேவலர்
ேகள்வப்பட்டனர். கானானின் எல்ைலயல்
கீேலயாத் என்னுமிடத்தல் அப்பலிபீடம்
இருந்தது என்பைத அற ந்தனர். அப்பலிபீடம்
இஸ்ரேவலரின் நாட்டில் ேயார்தான்
நத க்கருேக இருந்தது. ௧௨ இம்மூன்று
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ேகாத்த ரத்தனரிடமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மிகுந்த ேகாபம் ெகாண்டனர். அவர்கள்
ஒன்று ேசர்ந்து, அவர்களுக்குெகத ராகப்
ேபார் ெசய்யமுடிெவடுத்தனர்.
௧௩ரூபன்,காத்மனாேசேகாத்த ரத்தனரிடமும்

ேபசுவதற்கு இஸ்ரேவலர் சல ஆட்கைள
அனுப்பனார்கள். ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ்
அவர்களுக்குத் தைலவனாகச் ெசன்றான்.
௧௪ அவர்கள் ேகாத்த ரத்தன் தைலவர்கள்
பத்து ேபைர அவேனாேட கூட
அனுப்பனார்கள். சீேலாவலிருந்த
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிலிருந்து
ஒவ்ெவான்றற்கும் ஒரு மனிதன் வீதம்
ெசன்றான்.
௧௫ எனேவ பதெனாருவர் கீேலயாத்த ற்கு

ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்த ரத்தனரிடம்
ேபசுவதற்காகச் ெசன்றனர். பத ெனாருவரும்
அவர்கைள ேநாக்க : ௧௬ “இஸ்ரேவலரின்
ேதவனுக்ெகத ராக இக்காரியத்ைத ஏன்
ெசய்தீர்கள்? கர்த்தருக்கு எத ராக ஏன்
தரும்பனீர்கள்? உங்களுக்காக ஏன்
ஒரு பலி பீடத்ைதக் கட்டினீர்கள்? இது
ேதவனின் ேபாதைனக்கு எத ரானது
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்!
௧௭ ேபேயாரில் என்ன ேநர்ந்தது என்பைத
நைனத்துப்பாருங்கள். அப்பாவத்தால்
நாம் இன்றும் துன்புறுக ேறாம். அப்ெபரும்
பாவத்தால்இஸ்ரேவலரில்பலர்ேநாயுறுமாறு
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ேதவன்ெசய்தார். அந்ேநாயால்இன்றும் நாம்
துன்புறுக ேறாம், ௧௮ இப்ேபாது நீங்களும்
அைதேய ெசய்க றீர்கள்! கர்த்தருக்கு
எத ராகத் தரும்புக றீர்கள்! கர்த்தைர
பன்பற்ற மறுப்பீர்களா? நீங்கள் ெசய்வைத
நறுத்தாவ ட்டால், கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனம்
முழுவதன்ேமலும்ேகாபம்ெகாள்வார்.
௧௯ “உங்கள் நலம் ஆராதைனக்குச்

ச றந்ததல்ல ெவன்றால், எங்கள்
நலத்த ற்குள் வாருங்கள். கர்த்தருைடய
கூடாரம் எங்கள் நலத்தல் உள்ளது.
எங்கள் நலத்தல் சல பகுத கைள
எடுத்துக்ெகாண்டுஇங்குவாழலாம். ஆனால்
கர்த்தருக்கு எத ராகத் தரும்பாதீர்கள்.
இன்ெனாரு பலிபீடம் கட்டாதீர்கள். ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தனருேக கர்த்தருைடய பலிபீடம்
ஏற்ெகனேவகட்டப்பட்டுள்ளது.
௨௦ “ேசராவன் மகனாகய ஆகான் என்ற

மனிதைன ஞாபகப்படுத்த க் ெகாள்ளுங்கள்.
அழிக்கப் படேவண்டிய ெபாருட்கைளப்
பற்றய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய அவன்
மறுத்தான். அந்த ஒரு மனிதன் ேதவனின்
கட்டைளையமீறனான்,ஆனால்இஸ்ரேவலர்
எல்ேலாரும் தண்டிக்கப்பட்டனர். ஆகான் தன்
பாவத்த ற்காக மரித்தான். ஆனால் மற்றும்
பலரும் மரிக்க ேநரிட்டது” என்று எல்லா
இஸ்ரேவலரும் உங்களிடம் ேகட்க றார்கள்
என்றனர்.
௨௧ ரூபன், காத் மனாேச ேகாத்த ரத்தனர்,
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அந்தப் பத ெனாரு ஆட்களுக்கும்
பதலளித்தனர். அவர்கள்,௨௨ “கர்த்தர்எங்கள்
ேதவன்! கர்த்தேர எங்கள் ேதவன் என்று
மீண்டும் ெசால்க ேறாம்! நாங்கள் இைதச்
ெசய்த காரணத்ைதயும் ேதவன் அறவார்.
நீங்களும் அைத அறய ேவண்டுெமன்று
நாங்கள்வரும்புக ேறாம். நாங்கள்ெசய்தைத
நீங்கள் நயாயந்தீர்க்கலாம். நாங்கள்
தவேறனும் ெசய்ததாக நீங்கள் நம்பனால்,
நீங்கள்எங்கைளக்ெகால்லலாம். ௨௩நாங்கள்
ேதவனின் சட்டங்கைள மீறனால், கர்த்தேர
எங்கைளத் தண்டிக்கட்டும். ௨௪ தகன
பலி, தானிய காணிக்ைக, சமாதான
பலி ஆகயவற்ைறக் ெகாடுப்பதற்காக
நாங்கள் இந்தப் பலிபீடத்ைதக் கட்டியதாக
நீங்கள் நைனக்கறீர்களா? இல்ைல!
அதற்காக நாங்கள் இைதக் கட்டவல்ைல.
நாங்கள் ஏன் இந்தப் பலிபீடத்ைதக்
கட்டிேனாம்? உங்கள் ேதசத்தன்
ஜனங்கள் எத ர்காலத்தல் எங்கைள
இஸ்ரேவலின் ஒேர பகுதயாக ஏற்றுக்
ெகாள்ளமாட்டார்கேளா என்று எண்ணி
பயந்ேதாம். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தைர நாங்கள் ஆராத க்கக் கூடாது
என்று உங்கள் ஜனங்கள் கூறுவார்கள்
என நைனத்து பயந்ேதாம். ௨௫ ேயார்தான்
நத க்கு மறு பக்கத்தல் ேதவன் எங்களுக்கு
நலத்ைதக் ெகாடுத்தார். ேயார்தான் நத
நம்ைமப் ப ரிக்க றது. உங்கள் பள்ைளகள்
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வளர்ந்து ேதசத்ைதஆளும்ேபாது, நாங்களும்
உங்கைளச் சார்ந்தவர்கேள என்று அவர்கள்
எண்ணமாட்டார்கள். அவர்கள் எங்கைள
ேநாக்க , ‘ரூபன், காத் ஜனங்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அல்ல!’ என்று ெசால்லக்கூடும்.
அப்ேபாது எங்கள் பள்ைளகள் கர்த்தைர
ஆராத க்க உங்கள் பள்ைளகள் தைட
ெசய்யக்கூடும்.
௨௬ “எனேவ இப்பலிபீடத்ைதக்

கட்டமுடிெவடுத்ேதாம். தகன பலிகளுக்ேகா,
மற்ற பலிகளுக்ேகா இைதப் பயன்படுத்த
நைனக்கவல்ைல. ௨௭ நீங்கள் ஆராத க்கும்
ேதவைனேய நாங்களும் ஆராத க்க ேறாம்
என்பைத எங்கள் ஜனங்களுக்கு
உணர்த்துவேத இப்பலிபீடத்ைதக் கட்டியதன்
உண்ைமயான காரணமாகும். கர்த்தைர
நாம் ஆராத க்க ேறாம் என்பதற்குச்
சான்றாக உங்களுக்கும் எங்களுக்கும்,
எத ர்காலத்தல் நம் பள்ைளகளுக்கும்,
இப்பலிபீடம் அைமயும். நமது பலிகள்,
தானிய காணிக்ைககள், சமாதான
பலிகள் ஆகயவற்ைறக் கர்த்தருக்ேக
ெகாடுப்ேபாம். உங்கள் பள்ைளகள்வளர்ந்து
ெபரியவர்கள் ஆகும்ேபாது நாங்களும்
உங்கைளப் ேபாலேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
என்பைத அற ந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன்று
வரும்புக ேறாம். ௨௮ வருங்காலத்தல்,
உங்கள் பள்ைளகள் எங்கள் பள்ைளகைளப்
பார்த்து. அவர்கள் இஸ்ரேவலரல்ல
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என்று கூறனால், அப்ேபாது எங்கள்
பள்ைளகள், ‘பாருங்கள்! எங்கள் ப தாக்கள்
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டியருக்க றார்கள்.
பரிசுத்த கூடாரத்தன் அருேகயுள்ள
கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைதப் ேபாலேவ
இப்பலிபீடமும் அைமந்துள்ளது. நாங்கள்
இப்பலிபீடத்ைதப் பலி ெசலுத்துவதற்குப்
பயன்படுத்துவதல்ைல. நாங்களும்
இஸ்ரேவலரில் ஒரு பங்குைடயவர்கள்
என்பதற்கு இது சான்றாகும்!’ என்று
ெசால்லமுடியும்.
௨௯ “உண்ைமயாகேவ, கர்த்தருக்கு எத ராக

இருப்பதற்கு எங்களுக்கு வருப்பமில்ைல.
அவைரப் பன்பற்றுவைத நறுத்தும்
வருப்பமும் இப்ேபாது எங்களுக்குக்
கைடயாது. பரிசுத்த கூடாரத்தன் முன்ேன
இருப்பது மட்டுேம உண்ைமயான பலிபீடம்
என்பைத நாங்கள் அற ேவாம். அப்பலிபீடம்
நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு உரியது”
என்றார்கள்.
௩௦ ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்த ரத்தனர்

கூறயவற்ைற ஆசாரியனாகய ப ெனகாசும்
அவேனாடுவந்ததைலவர்களும்ேகட்டார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைமேய கூறுகறார்கள்
என்று அவர்கள் தருப்த அைடந்தார்கள்.
௩௧ எனேவ ஆசாரியனாகய ப ெனகாஸ்,
“கர்த்தர் நம்ேமாடிருக்க றார் என்பைத
அறக ேறாம். அவருக்கு எத ராக நீங்கள்
தரும்பவல்ைல என்பைதயும் நாங்கள்
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அறக ேறாம். கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளக் தண்டிக்கமாட்டார், என்பதால்
நாங்கள்மக ழ்ச்ச யைடக ேறாம்” என்றார்கள்.
௩௨ ப றகு பெனகாசும், தைலவர்களும்

அங்கருந்துԔ தங்கள் இருப்ப டத்த ற்குத்
தரும்ப ச் ெசன்றனர். ரூபன், காத்
ஜனங்கைளக் கீேலயாத் ேதசத்தல் வ ட்டு
கானானுக்குப் ேபானார்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் அவர்கள் தரும்ப ப் ேபாய்
நடந்தவற்ைறக்கூறனார்கள். ௩௩இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் தருப்த ெகாண்டனர். அவர்கள்
சந்ேதாஷமைடந்து ேதவனுக்கு நன்ற
ெதரிவ த்தனர். ரூபன், காத், மனாேச
ஆகய ஜனங்களுக்குக் ெகத ராகப் ேபார்
ெசய்ய ேவண்டாெமன முடிெவடுத்தனர்.
அந்த ஜனங்கள் வாழும் இடத்ைத அழிக்க
ேவண்டாம் எனவும்முடிவுெசய்தனர்.
௩௪ ரூபன், காத், ஜனங்கள் பலிபீடத்த ற்கு

ஒரு ெபயரிட்டனர். அவர்கள்அைத, “கர்த்தேர
ேதவன் என்ற எங்கள் நம்ப க்ைகக்கு இது
சான்று” என்றுஅைழத்தார்கள்.

௨௩
ேயாசுவாஜனங்கைளஉற்சாகப்படுத்துதல்
௧ சுற்றலுமிருந்த எத ரிகளிடமிருந்து

கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்கு அைமதையக்
ெகாடுத்தார். கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரப்
பாதுகாத்தார். வருடங்கள் கழிந்தன,
ேயாசுவா வயது முத ர்ந்தவனானான்.
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௨அப்ேபாது, எல்லாமூத்த தைலவர்கைளயும்,
குடும்பத் தைலவர்கைளயும்,
நயாயாத பத கைளயும், இஸ்ரேவலரின்
அத காரிகைளயும் ேயாசுவா ஒருங்ேக
அைழத்தான். அவர்களிடம், “நான் மிகவும்
வயது முத ர்ந்தவனாேனன். ௩ நமது
பைகவர்களுக்கு கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறப்
பார்த்தருக்க றீர்கள். நமக்கு உதவும்
ெபாருட்டு கர்த்தர் இைதச் ெசய்தார்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்காக
ேபார் ெசய்தார். ௪ ‘ேயார்தான் நத க்கும்,
ேமற்கல் மத்தயத்தைரக் கடலுக்கும்
இைடயல்உள்ளஇடத்ைதஉங்கள்ஜனங்கள்
ெபறமுடியும்’ என்று நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னைத இப்ேபாது நைனவுகூருங்கள்.
அந்நலத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்ேதன், ஆனால் இதுவைரக்கும்
நீங்கள் அைதப் ெபறவல்ைல. ௫ ஆனால்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் தமது
வாக்குப்படிேய அங்கு வச க்கும் ஜனங்கைள
அங்கருந்து ெவளிேயற்றுவார்! நீங்கள்
அவர்கள் ேதசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள்.
அங்கு வச க்கும் ஜனங்கைள கர்த்தர்
ெவளிேயறுமாறு கட்டாயப்படுத்துவார்.
கர்த்தர் இைதச் ெசய்வதாக உங்களுக்குக்
வாக்களித்துள்ளார்.

௬ “கர்த்தர் நமக்குக் கட்டைளய ட்ட
எல்லாவற்றற்கும் கீழ்ப்படிவதற்குக்
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கவனமாக இருங்கள். ேமாேசயன்
சட்டப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
எல்லாவற்றற்கும் கீழ்ப்படியுங்கள்.
அச்சட்டத்ைதமீறாதீர்கள். ௭இஸ்ரேவலரல்லாத
ஜனங்கள் நம்மிைடேய வாழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கன்றனர். அந்த ஜனங்கள்
தமக்குச் ெசாந்தமான ெதய்வங்கைளேய
வழிபடுகன்றனர். அந்த ஜனங்கேளாடு
நட்பு ெகாள்ளாதீர்கள். அத்ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவ ெசய்யேவா, அவற்ைற வழிபடேவா
ேவண்டாம். ௮ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து பன்பற்றுங்கள்.
இைதேய முன்பும் ெசய்தீர்கள், இனிேமலும்
ெசய்ய ேவண்டும்.
௯ “ெபரிய, வல்லைமயான ேதசங்கைள

ெவல்வதற்குகர்த்தர்உங்களுக்குஉதவனார்.
அவர்கள்அங்கருந்துேபாகும்படியாககர்த்தர்
துரத்தனார். உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க எந்தத்
ேதசத்தாலும்முடியவல்ைல. ௧௦கர்த்தருைடய
உதவ ேயாடு, இஸ்ரேவலரில் ஒருவன் 1,000
பைகவீரர்கைளெவல்லமுடிந்தது. ஏெனனில்
கர்த்தர் உங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்க றார்.
கர்த்தர் இைதச் ெசய்வதாக வாக்களித்தார்.
௧௧ எனேவ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
ெதாடர்ந்து ேநச யுங்கள்.
௧௨ “கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத

நறுத்தாதீர்ககள். இஸ்ரேவலரல்லாத
ஜனங்கேளாடு நண்பராகாதீர்கள்.
அவர்களில் யாைரயும் மணந்து
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ெகாள்ளாதீர்கள். ஒருேவைள அவர்கேளாடு
நீங்கள் நட்பு ெகாண்டால், ௧௩ ப றகு
பைகவர்கைள ெவல்லும் முயற்சயல்
கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவமாட்டார். அந்த
ஜனங்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாக
மாறுவார்கள். அவர்கள் உங்கள்
கண்களில் புைகையப் ேபாலவும்,
தூசையப் ேபாலவும் அைமந்து ேவதைன
வைளவப்பார்கள். நீங்கள் இத்ேதசத்ைத
வ ட்டுச்ெசல்ல வற்புறுத்தப்படுவீர்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு
இந்த நல்ல நலத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
இக்கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாவ ட்டால் நீங்கள்
அைதஇழக்கக்கூடும்.
௧௪ “இதுநான்மரிக்கும் ேநரம். கர்த்தர் மிகப்

ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்பைத
அற ந்துஉண்ைமயாகேவ நம்புக றீர்கள். தன்
வாக்குறுதகைள அவர் சற்றும்மீறவல்ைல.
அவர் நமக்கு வாக்களித்த அைனத்ைதயும்
நைறேவற்றனார். ௧௫ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் நமக்கு வாக்களித்த நல்லைவ
அைனத்தும் நைறேவறன, நீங்கள்
தவறு ெசய்தால் உங்களுக்குத் தீைம
வைளயுெமன அவர் உறுதயளித்தார். அவர்
உங்களுக்குத் தந்த இத்ேதசத்தனின்று
உங்கைளத் துரத்துவார் எனவும் உறுதயாகக்
கூறனார். ௧௬ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தேராடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
நீங்கள் மீறனால் இவ்வாறு ந கழும்.
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நீங்கள் ேபாய், அந்நய ெதய்வங்கைள
ஆராத த்தால் உங்கள் நலத்ைத இழப்பீர்கள்.
நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால், கர்த்தர்
உங்கள் மீது ேகாபைமைடவார். அப்ேபாது
அவர் உங்களுக்குத் தந்த இந்த நல்ல
இடத்ைதவ ட்டுவைரவல்துரத்தப்படுவீர்கள்”
என்றான்.

௨௪
ேயாசுவாவைடெபறுதல்
௧ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தனர்

எல்ேலாைரயும் சீேகமில் கூடுமாறு ேயாசுவா
அைழத்தான். பன் ேயாசுவா மூத்த
தைலவர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும்,
அதகாரிகைளயும் இஸ்ரேவலின்
ஆட்சயாளைரயும் அைழத்தான். இவர்கள்
ேதவனுக்குமுன்ேனநன்றார்கள்.
௨ பன்பு ேயாசுவா எல்லா ஜனங்கைளயும்

பார்த்துப் ேபசனான். அவன், “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர், உங்களுக்குக்
கூறுவைதநான்ெசால்லுக ேறன்:

‘பலகாலத்த ற்கு முன், உங்கள்
முற்ப தாக்கள் ஐப ராத்து நதயன்
மறுபுறத்தல் வாழ்ந்தனர். ஆப ரகாம்,
நாேகார் ஆக ேயாரின் தந்ைதயாகய
ேதராகு, ேபான்ேறாைரக் குற த்து
நான் ேபச க் ெகாண்டிருக்க ேறன்.
அப்ேபாது, அம்மனிதர்கள் ேவறு
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ெதய்வங்கைள வணங்க வந்தனர்.
௩ ஆனால் கர்த்தராக ய நான், நத க்கு
மறுபுறத்தலுள்ள ேதசத்தலிருந்து
உங்கள் தந்ைதயாகய ஆப ரகாைம
அைழத்து வந்ேதன். கானான் ேதசத்தன்
வழியாக அவைன வழிநடத்த ப் பல பல
பள்ைளகைளஅவனுக்குக்ெகாடுத்ேதன்.
ஆப ரகாமுக்கு ஈசாக்கு என்னும்
ெபயருள்ள மகைனக் ெகாடுத்ேதன்.
௪ ஈசாக்க ற்கு யாக்ேபாபு, ஏசா என்னும்
இரண்டு மகன்கைளக் ெகாடுத்ேதன்.
ேசயீர் மைலையச் சுற்றயருந்த
ேதசத்ைத ஏசாவற்குக் ெகாடுத்ேதன்.
யாக்ேகாபும் அவனது மகன்களும்
அங்கு வாழவல்ைல. அவர்கள் எக ப்து
ேதசத்தல்வாழ்வதற்குச்ெசன்றார்கள்.

௫ப றகுநான்ேமாேசையயும்ஆேராைனயும்
எக ப்த ற்கு அனுப்ப ேனன். எனது
ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து
வருமாறு அவர்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
எக ப்து ஜனங்களுக்குப் பல ெகாடிய
காரியங்கள் ந கழுமாறு ெசய்ேதன், பன்
உங்கள் ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டு வந்ேதன்.
௬ அவ்வாறு உங்கள் முற்ப தாக்கைள
எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்ேதன்.
அவர்கள் ெசங்கடலுக்கு வந்தார்கள்,
எக ப்தயர்கள் ேதர்களிலும்
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குதைரகளிலும் அவர்கைளத்
துரத்தனார்கள். ௭ஜனங்கள்,கர்த்தராக ய
என்னிடம் உதவ ேவண்டினார்கள். நான்
எக ப்தயருக்குப் ெபருந்ெதால்ைலகள்
வரப்பண்ணிேனன். கடல் அவர்கைள
மூடிவடுமாறு கர்த்தராக ய நான்
ெசய்ேதன். நான் எக ப்தய பைடக்குச்
ெசய்தைதநீங்கேளகண்டீர்கள்.

அதன் பறகு, நீண்டகாலம் நீங்கள்
பாைல வனத்தல் வாழ்ந்தீர்கள்.
௮ எேமாரியரின் ேதசத்த ற்கு உங்கைள
அைழத்து வந்ேதன். அது ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்குப் பகுதயாகும். அந்த
ஜனங்கள் உங்களுக்கு எத ராகப் ேபார்
ெசய்தனர், ஆனால் நீங்கள் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்குமாறு ெசய்ேதன். அந்த
ஜனங்கைள அழிப்பதற்கான ஆற்றைல
உங்களுக்கு ெகாடுத்ேதன். பன்பு
அத்ேதசத்ைதநீங்கள்ைகப்பற்றனீர்கள்.

௯ ப றகு ேமாவாபன் அரசனும்,
ச ப்ேபாரின் மகனுமாகய பாலாக்,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எத ர்த்துப்
ேபாரிடத் தயாரானான். ேபேயாரின்
மகனாகய ப ேலயாமுக்கு அரசன்
ெசால்லினுப்பனான். அவன்
ப ேலயாமிடம் உங்கைளச் சப க்குமாறு
கூறனான். ௧௦ ஆனால் கர்த்தராக ய,
நான், ப ேலயாம் கூறுவைதக்
ேகட்க மறுத்ேதன். எனேவ
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ப ேலயாம் உங்களுக்கு நல்லைவ
நகழேவண்டுெமனக் ேகட்டான்! அவன்
உங்கைளப் பலமுைற ஆசீர்வத த்தான்.
நான் உங்கைளக் காப்பாற்ற ,
தீைமகளினின்றுவலக்க ேனன்.

௧௧ பன் நீங்கள் ேயார்தான் நதையத்
தாண்டினீர்கள். எரிேகாவ ற்குச்
ெசன்றீர்கள். எரிேகா நகர
ஜனங்கள் உங்களுக்கு எத ராகப்
ேபார் ெதாடுத்தனர். எேமாரியரும்,
ெபரிச யரும், கானானியரும், ஏத்தயரும்,
க ர்காச யரும், ஏவயரும், எபூசயரும்
உங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டனர்.
அவர்கள் எல்ேலாைரயும் நீங்கள்
ெவல்லுமாறு ெசய்ேதன். ௧௨ உங்கள்
பைட முன்ேனாக்க ச் ெசன்றேபாது, நான்
காட்டுக் குளவகைள அவர்களுக்கு
முன்பாக அனுப்ப ேனன். காட்டுக்
குளவகள் அந்த ஜனங்கைளயும்
இரண்டு எேமாரிய அரசர்கைளயும்
பயமுறுத்த ஓடச் ெசய்தன. வாைளயும்,
வல்லுகைளயும் பயன்படுத்தாமேல
ேதசத்ைதக்ைகப்பற்றனீர்கள்.

௧௩ கர்த்தராக ய, நான் அத்ேதசத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்! நீங்கள்
அத்ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்ெகன்று
உைழக்கவல்ைல! நீங்கள்
அந்நகரங்கைள கட்டவல்ைல!
ஆனால் இப்ேபாது அத்ேதசத்தலும்,
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அந்நகரங்களிலும் சுகமாகவாழ்க றீர்கள்.
த ராட்ைச ெசடிகளும், ஒலிவ
மரங்களுமுள்ள ேதாட்டங்கள்
உங்களுக்கு இருக்கன்றன.
ஆனால் அத்ேதாட்டங்கைள நீங்கள்
நாட்டவல்ைல.’ ”

௧௪ பன் ேயாசுவா ஜனங்கைள
ேநாக்க , “இப்ேபாது நீங்கள் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டீர்கள். எனேவ
நீங்கள் கர்த்தைர மத த்து அவருக்கு
உண்ைமயாக ேசைவ ெசய்யேவண்டும்.
உங்கள் முற்ப தாக்கள் ஆராத த்த ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள வீசெயற ந்து வடுங்கள்.
ஐப ராத்து நதயன் மறுகைரயலும்
எக ப்தலும் பலகாலங்களுக்கு முன்னர்
அவ்வாறு ந கழ்ந்தது. இப்ேபாது கர்த்தருக்கு
மட்டுேம ேசைவெசய்யுங்கள்.
௧௫ “நீங்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ

ெசய்ய வரும்பாமல் இருக்கலாம்.
ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கேள ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுத்தாக ேவண்டும். யாருக்கு
ேசைவ ெசய்வெதன்று இன்ைறக்கு
முடிெவடுங்கள். ஐப ராத்து நதயன்
மறுகைரயல் வாழ்ந்தேபாது உங்கள்
முற்ப தாக்கள் ஆராத த்த ெதய்வங்களுக்கு
ேசைவபுரிவீர்களா? அல்லது இத்ேதசத்தல்
வாழ்ந்த எேமாரியர் வழிபட்ட ேதவர்கைளயா?
நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். ஆனால்
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நானும் எனது குடும்பமும், கர்த்தருக்ேக
ேசைவெசய்ேவாம்!” என்றான்.
௧௬ அப்ேபாது ஜனங்கள் பதலாக,

“கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தமாட்ேடாம். அந்நய ெதய்
வங்களுக்கு ஒருேபாதும் ேசைவ
ெசய்யமாட்ேடாம்! ௧௭ ேதவனாகய கர்த்தர்
தான் எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற்ற
நம் ஜனங்கைள அைழத்து வந்தார்
என்பைத நாங்கள் அற ேவாம். நாங்கள்
அத்ேதசத்தல் அடிைமகளாக இருந்ேதாம்.
ஆனால் அங்கு ெபரிய காரியங்கைள
கர்த்தர் எங்களுக்காகச் ெசய்தார். அவர்
எங்கைள அத்ேதசத்தலிருந்து அைழத்து
வந்து, ப ற ேதசங்கள் வழியாக நாங்கள்
ப ரயாணம் ெசய்யும்ேபாது எங்கைளப்
பாதுகாத்து வந்தார். ௧௮ அத்ேதசங்களில்
வச த்த ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவனார். நாங்கள்
இப்ேபாதருக்க ற ேதசத்தல் வாழ்ந்த
எேமாரிய ஜனங்கைள ெவல்லவும் கர்த்தர்
எங்களுக்கு உதவனார். கர்த்தருக்குத்
ெதாடர்ந்து நாங்கள் ேசைவ ெசய்ேவாம்.
ஏெனனில் அவேர எங்கள் ேதவன்”
என்றார்கள்.
௧௯ அப்ேபாது ேயாசுவா, “அது

உண்ைமயல்ல. நீங்கள் கர்த்தருக்குத்
ெதாடர்ந்து ேசைவ ெசய்வெதன்பது
இயலாதது. ேதவனாகய கர்த்தர் பரிசுத்தர்.
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அந்நய ெதய்வங்கைள ஆராத க்கும்
ஜனங்கைள ேதவன் ெவறுக்கறார்.
தனக்ெகத ராக அவ்வாறு தரும்பனால்
உங்கைள ேதவன் மன்னிக்கமாட்டார்.
௨௦ ஆனால் நீங்கள் கர்த்தைர வ ட்டு
நீங்க ப் அந்நய ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்வீர்கள். உங்களுக்குக் ெகாடிய
காரியங்கள் ந கழும்படி கர்த்தர் ெசய்வார்.
கர்த்தர் உங்கைள அழிப்பார். ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களிடம் நல்லவராக இருந்தார்,
ஆனால் நீங்கள் அவருக்ெகத ராக
தரும்பனால் அவர் உங்கைள அழிப்பார்”
என்றான்.
௨௧ அதற்கு ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ

ேநாக்க , “இல்ைல! நாங்கள் கர்த்தருக்ேக
ேசைவெசய்ேவாம்” என்றார்கள்.
௨௨ அப்ேபாது ேயாசுவா, “உங்கைளயும்,

உங்கேளாடிருக்க ற ஜனங்கைளயும் சுற்ற
ேநாக்குங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்ய முடிெவடுத்தருக்க றீர்கள் என்பைத
அறவீர்களா? இதற்கு நீங்கள் எல்ேலாரும்
சாட்ச களா?” என்றான்.
ஜனங்கள் பதலாக, “ஆம், அது

உண்ைம! நாங்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்ய முடிெவடுத்துள்ேளாம் என்பைதக்
காண்க ேறாம்” என்றார்கள்.
௨௩அப்ேபாதுேயாசுவா, “உங்களிடமிருக்க ற

ெபாய்த் ெதய்வங்கைள எடுத்து
வீசவடுங்கள். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
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கர்த்தைர உங்கள் முழுமனேதாடும்
ேநச யுங்கள்” என்றான்.
௨௪ பன் ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்க ,

“நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ேசைவ ெசய்ேவாம். நாங்கள் அவருக்குக்
கீழ்ப்படிேவாம்” என்றார்கள்.
௨௫அந்தநாளில்ேயாசுவாஜனங்களுக்காக

ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்தான். சீேகம்
எனப்பட்ட ஊரில் இந்த ஒப்பந்தத்ைதச்
ெசய்தான். அது அவர்கள் பன்பற்ற
ேவண்டிய சட்டமாய ற்று. ௨௬ ேதவனுைடய
சட்ட புத்தகத்தல் ேயாசுவா இவற்ைற
எழுதனான். பன் ேயாசுவா ஒரு ெபரிய
கல்ைல எடுத்தான். அக்கல்ேல அந்த
ஒப்பந்தத்த ற்கு அைடயாளமாய ற்று.
கர்த்தருைடய பரிசுத்த கூடாரத்தன் அருேக
இருந்த கர்வாலி மரத்த ற்கு அடியல் அவன்
அக்கல்ைலைவத்தான்.
௨௭ ப றகு ேயாசுவா அைனவைரயும்

ேநாக்க , “நாம் இன்று கூறய காரியங்கைள
நைனவு கூருவதற்கு இந்தக் கல் உதவும்.
கர்த்தர் நம்ேமாடு ேபச க் ெகாண்டிருந்த
இந்த நாளில், இந்த கல் இங்கு இருந்தது.
இன்று நடந்தவற்ைற நைனவுகூருவதற்கு
உதவும் ஒன்றாக இந்த கல் இருக்கும்.
உங்களுக்குஎத ரானசாட்ச யாகவும்இந்தகல்
அைமயும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
எத ராக நீங்கள் தரும்புவைத அது தடுக்கும்”
என்றான்.
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௨௮ பன்பு ேயாசுவா அைனவரிடமும்
தம் வீடுகளுக்குத் தரும்ப ப் ேபாகுமாறு
கூறனான். எனேவ ஒவ்ெவாருவனும்
அவனவன்இருப்ப டத்த ற்குச்ெசன்றான்.

ேயாசுவா மரணமைடதல்
௨௯ அதன் பன்னர் நூனின் மகனாகய

ேயாசுவா மரித்தான். ேயாசுவாவுக்கு
அப்ேபாது 110 வயது. ௩௦ த ம்னாத்
ேசராவலுள்ள அவனது ெசாந்த நலத்தல்
அவன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். காயாஸ்
மைலக்கு வடக்ேகயுள்ள எப்ப ராயீமின்
மைலநாட்டில்அதுஇருந்தது.
௩௧ ேயாசுவா உய ேராடிருந்தேபாது

இஸ்ரேவலர் கர்த்தருக்கு ேசைவ
ெசய்தனர். ேயாசுவா மரித்த பன்னரும்,
கர்த்தருக்குத் ெதாடர்ந்து, ஜனங்கள்
ேசைவ ெசய்து வந்தார்கள். அவர்கள்
தைலவர்கள் உய ேராடிருந்தேபாது ஜனங்கள்
ெதாடர்ந்து கர்த்தைர ேசவ த்தனர். கர்த்தர்
இஸ்ரேவலருக்குச் ெசய்த காரியங்கைளப்
பார்த்தவர்கள்இத்தைலவர்கள்ஆவர்.

ேயாேசப்பு தன்னிடத்த ற்குவருகறான்
௩௨ இஸ்ரேவலர் எக ப்ைத வ ட்டுப்

புறப்பட்டேபாது, அவர்கள் ேயாேசப்பன்
எலும்புகைள எடுத்து வந்தனர். சீேகமில்
ேயாேசப்பன் எலும்புகைளப் புைதத்தனர்.
சீேகம் என்ற மனிதனின் தந்ைதயாகய
எேமாரியரின் மகன்களிடமிருந்து
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யாக்ேகாபு வாங்கய நலத்தல் அந்த
எலும்புகைளப் புைதத்தனர். யாக்ேகாபு அந்த
நலத்ைத 100 சுத்த ெவள்ளி பணத்தற்கு
வாங்கயருந்தான். அந்நலம் ேயாேசப்பன்
பள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமானதாக
இருந்தது.
௩௩ ஆேரானின் மகன், எெலயாசாரும்

மரித்தான். எப்ப ராயீம் மைலநாட்டிலுள்ள
க பயாவல்அவன்அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்.
எெலயாசாரின்மகன்பெனகாசுக்குக்க பயா
ெகாடுக்கப்பட்டது.
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