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ேயாசுவா
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தல், இதன் ஆச ரியர்

யார் என்று ெதளிவாகக் குற ப்ப டவல்ைல.
நூனின் குமாரனாகய ேயாசுவா, ேமாேசக்கு
ப றகு இஸ்ரேவலின் தைலவனானான்,
இந்த புத்தகத்தன் அதக பகுத கைள
எழிதனான். ேயாசுவாவன் மரணத்தன்
பறகு ேவெறாருவர் அவருைடய
மரணத்ைதக் குறத்து எழித யருக்க றான்.
அேனகபகுத கள் அவருைடய மரணத்துக்கு
பறகு சரி ெசய்யப்பட்டதாக கூறப்படுக றது.
ேமாேசயன் மரணத்தலிருந்து கானான்
ேதசத்ைத ேயாசுவாவன் தைலைமயல்
ெசாந்தமாக்க ெகாண்ட சரித்த ரங்கள்
பதவுெசய்யப்பட்டுஇருக்க றது.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு 1,405 க்கும் 1,385 க . மு.

க்கும்.இைடயல்எழுதப்பட்டது.
கானான் ேதசத்ைத ேயாசுவா

ெஜயத்ததனால், கானான் ேதசத்தல் தான்
எழுதபட்டிருக்கேவண்டும்.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காகவும்

வருங்காலத்தல் ேவதத்ைத
வாச ப்பவர்களுக்காகவும்எழுதப்பட்டது.



ii

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

ேதவன் வாக்கு பண்ணின பகுத கைள
எப்படி ெஜயக்க ேவண்டும் என்ற இராணுவ
தந்த ரங்கைள, த ட்டங்கைள இந்த புத்தகம்
அளிக்க றது. எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேய
வந்தப றகு, 40, வருடங்கள் வனாந்த ரத்தல்
அைலந்து த ரிந்த ப றகு, முறுமுறுத்தவர்கள்
மரித்த ப றகு, புதய இஸ்ரேவல்
சந்தத எழும்ப கானான் ேதசத்ைத
சுததந்த ரித்துக்ெகாள்ள ஆயுத்தமாக
இருந்தார்கள். ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட
ஜனங்கள் உடன்படிக்ைகயன்படி
வாக்குத்தத்தம் ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல்
எப்படி ஸ்தப க்கப்பட்டார்கள் என்று
வளக்குகறது. சீனாய் மைலயல்இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுடன் ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கும்
அவர்களுைடய முற்ப தாக்களுடன் ெசய்த
வாக்குத்தத்த ற்கும் ெயேகாவா ேதவன்
எவ்வளவு உண்ைமயுள்ளவர் என்பைத
இந்த புத்தகம் உறுத ப்படுத்துகறது.
ேதவ ஜனங்கள் உடன்படிக்ைகக்கும்
ஒற்றுைமக்கும், நல்நடக்ைகக்கும்
பாத்த ரமாக வாழ. ேவண்டும் என்று இந்த
ேவதவசனங்கள்ேபாத க்க றது.

ைமயக்கருத்து

ெஜயம்ெகாள்ளுதல்
ெபாருளடக்கம்
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1 வாக்குத்தத்தம் ெசய்யப்பட்ட ேதசத்தல்
ப ரேவசம்— 1:1-5:12

2 ேதசத்ைதெஜயத்தல்— 5:13-12:24
3 ேதசத்ைதபங்கடுதல்— 13:1-21:45
4 ேகாத்த ரங்களின் ஒற்றுைமயும்
ெயேகாவா ேதவனிடத்தல்உண்ைமயாய்
இருப்பதன்அவசயம்— 22:1-24:33

ேயாசுவாவற்குக் ெயேகாவாவுைடய
கட்டைள

1 ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச இறந்தபன்பு, ெயேகாவா
ேமாேசயன் ஊழியக்காரனான நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாைவப் பார்த்து:
2 என் ஊழியக்காரனாகய ேமாேச
இறந்துேபானான்; “இப்ெபாழுது நீயும்
இந்த மக்கள் எல்ேலாரும் எழுந்து, இந்த
ேயார்தான் நதையக் கடந்து, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு நான் ெகாடுக்கும் ேதசத்த ற்குப்
ேபாங்கள். 3 நான் ேமாேசக்குச் ெசான்னபடி
உங்களுைடய கால்கள் மித க்கும் எல்லா
இடத்ைதயும் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
4வனாந்த ரமும்இந்தலீபேனானும்ெதாடங்க
ஐப்ப ராத்து நதயான ெபரிய நதவைரக்கும்
உள்ள ஏத்தயரின் ேதசம் அைனத்தும்,
சூரியன் மைறகற தைசயான மத்தய
தைரக்கடல் வைரக்கும் உங்களுைடய
எல்ைலயாக இருக்கும். 5 நீ உய ேராடிருக்கும்
நாட்கெளல்லாம்ஒருவனும்உனக்குமுன்பாக
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எத ர்த்து ந ற்பதல்ைல; நான் ேமாேசேயாடு
இருந்ததுேபால, உன்ேனாடும் இருப்ேபன்;
நான் உன்ைனவட்டு வலகுவதுமில்ைல,
உன்ைனக் ைகவடுவதுமில்ைல.
6 ெபலன்ெகாண்டு த டமனதாக இரு;
இந்த மக்களின் முற்ப தாக்களுக்கு நான்
ெகாடுப்ேபன் என்று வாக்குக்ெகாடுத்த
ேதசத்ைத நீ இவர்களுக்குப்
பங்கடுவாய். 7 என் ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச உனக்குக் கற்ப த்த
நயாயப்ப ரமாணத்தன்படிெயல்லாம்
ெசய்ய கவனமாக இருப்பதற்கு மிகவும்
ெபலன்ெகாண்டு த டமனதாக இரு; நீ
ேபாகும் இடங்கெளல்லாம் புத்த மானாக
நடந்துெகாள்ளும்படி, அைத வ ட்டு வலது
இடதுபுறம் வலகாமல் இருப்பாயாக.
8 இந்த நயாயப்ப ரமாண புத்தகம் உன்
வாையவ ட்டுப் ப ரியாமல்இருப்பதாக;இதல்
எழுதயருக்க றைவகளின்படிெயல்லாம் நீ
ெசய்ய கவனமாக இருக்கும்படி, இரவும்
பகலும்அைதத்தயானித்துக்ெகாண்டிருப்பாயாக;
அப்ெபாழுது நீ உன் வழிைய
வாய்க்கச்ெசய்வாய், அப்ெபாழுது
புத்த மானாகவும் நடந்துெகாள்ளுவாய்.
9 நான் உனக்குக் கட்டைளய டவல்ைலயா?
ெபலன்ெகாண்டு த டமனதாக இரு;
தைகயாேத, கலங்காேத, நீ ேபாகும்
இடங்கெளல்லாம் உன் ேதவனாகய
ெயேகாவா உன்ேனாடு இருக்கறார்”
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என்றார். 10 அப்ெபாழுது ேயாசுவா
மக்களின் தைலவர்கைள ேநாக்க : 11 நீங்கள்
முகாமிற்குள்ேள நடந்துேபாய், மக்கைளப்
பார்த்து: “உங்களுக்குஉணவுப்ெபாருட்கைள
ஆயத்தம் ெசய்யுங்கள்; உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்குச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்காகக்
ெகாடுக்கும் ேதசத்ைத நீங்கள்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படிக்கு,
இன்னும் மூன்றுநாட்களுக்குள்ேள
இந்த ேயார்தாைனக் கடந்துேபாவீர்கள்”
என்று ெசால்லச்ெசான்னான். 12 பன்பு
ேயாசுவா; ரூபனியர்கைளயும்
காத்தயர்கைளயும் மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தார்கைளயும் ேநாக்க :
13 ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச உங்களுக்குக் கற்ப த்த வார்த்ைதைய
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்; “உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்கைள
இைளப்பாறச்ெசய்து, இந்த ேதசத்ைத
உங்களுக்குக்ெகாடுத்தாேர. 14உங்களுைடய
மைனவகளும் பள்ைளகளும்
மிருகஜீவன்களும், ேமாேச உங்களுக்கு
ேயார்தானுக்கு இந்தப்புறத்த ேல ெகாடுத்த
ேதசத்தல் இருக்கட்டும்; உங்களிலுள்ள
யுத்தவீரர்கள் எல்ேலாரும் உங்களுைடய
சேகாதரர்களுக்குமுன்பாகஅணியணியாகக்
கடந்துேபாய், 15ெயேகாவா உங்கைளப்ேபால
உங்களுைடய சேகாதரர்கைளயும்
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இைளப்பாறச்ெசய்து, அவர்களும்
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
தங்களுக்குக் ெகாடுக்கும் ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்வைர, அவர்களுக்கு
உதவெசய்வீர்களாக; பன்பு நீங்கள்
ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச உங்களுக்கு ேயார்தானுக்கு
இந்தப்புறத்தல் சூரியன் உதக்கும்
தைசக்கு ேநராகக் ெகாடுத்த உங்களுைடய
ெசாந்தமான ேதசத்த ற்குத் தரும்ப , அைதச்
சுதந்தரித்துக் ெகாண்டிருப்பீர்களாக”
என்றான். 16 அப்ெபாழுது அவர்கள்
ேயாசுவாவுக்கு மறுெமாழியாக: நீர்
எங்களுக்குக் கட்டைளயடுகறைதெயல்லாம்
ெசய்ேவாம்; நீர் எங்கைள அனுப்பும்
இடங்களுக்ெகல்லாம் ேபாேவாம்.
17 நாங்கள் ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்ததுேபால
உமக்கும் கீழ்ப்படிேவாம்; உம்முைடய
ேதவனாகயெயேகாவாமட்டும்ேமாேசேயாடு
இருந்ததுேபால, உம்ேமாடும் இருப்பாராக.
18 நீர் எங்களுக்குக் கட்டைளயடும் எல்லா
காரியத்தலும் உம்முைடய ெசால்ைலக்
ேகட்காமல், உம்முைடய கட்டைளக்கு எத ராக
முரட்டாட்டம் ெசய்க ற எவனும் ெகாைல
ெசய்யப்படக்கடவன்; ெபலன்ெகாண்டு
த டமனதாகமட்டும்இரும்என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 2
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ராகாபும் ேவவுபார்க்க றவர்களும்
1 நூனின் மகனாகய ேயாசுவா

ச த்தீம் பாைளயத்தலிருந்து
ேவவுபார்க்க றவர்களாகய இரண்டு
மனிதர்கைளஇரகச யமாக ேவவுபார்க்கும்படி
அனுப்ப : நீங்கள் ேபாய் ேதசத்ைதயும்
எரிேகாைவயும் பார்த்துவாருங்கள் என்றான்.
அவர்கள்ேபாய், ராகாப் என்னும்ெபயருைடய
வைலமாதுவன் வீட்டிற்குச் ெசன்று,
அங்ேக தங்கனார்கள். 2 ேதசத்ைத
ேவவுபார்ப்பதற்காக, இஸ்ரேவல் மக்களில்
சல மனிதர்கள் இந்த ராத்த ரிய ேல இங்ேக
வந்தார்கள் என்று எரிேகாவன் ராஜாவுக்கு
ெசால்லப்பட்டது. 3அப்ெபாழுது எரிேகாவன்
ராஜா ராகாப டத்த ற்கு ஆள் அனுப்ப :
உன்னிடத்தல் வந்து, உன் வீட்டிற்குள்
ப ரேவச த்த மனிதர்கைள ெவளிேய
ெகாண்டுவா; அவர்கள் ேதசத்ைதெயல்லாம்
ேவவுபார்ப்பதற்காக வந்தார்கள் என்று
ெசால்லச்ெசான்னான். 4 அந்தப்
ெபண் அந்த இரண்டு மனிதர்கைளயும்
ெகாண்டுேபாய் அவர்கைள ஒளித்துைவத்து:
உண்ைமதான், என்னிடத்தல் மனிதர்கள்
வந்தருந்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கள்
எந்த ஊைரச்சார்ந்தவர்கள் என்று
எனக்குத் ெதரியாது. 5 பட்டணத்தன்
வாசற்கதைவ அைடக்கும் ேநரத்தல்
இருட்டும்ேவைளய ேல, அந்த மனிதர்கள்
புறப்பட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்;அவர்கள் எங்கு
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ேபானார்கள் என்று எனக்குத் ெதரியாது;
சீக்க ரமாகப் ேபாய் அவர்கைளத் ேதடுங்கள்;
நீங்கள் அவர்கைளப் ப டித்துக்ெகாள்ளலாம்
என்றாள். 6 அவள் அவர்கைள வீட்டின்ேமல்
ஏறச்ெசய்து, வீட்டின்ேமல் பரப்பப்பட்ட சணல்
நார்களுக்குள்ேள மைறத்துைவத்தருந்தாள்.
7 ராஜாவன் ஆட்கள் ேயார்தானுக்குப்
ேபாக ற வழியல் துைறமுகம்வைர
அவர்கைளத் ேதடிப்ேபானார்கள்;
அவர்கைளத்ேதடுக றவர்கள்புறப்பட்டவுடேன
வாசற்கதவு அைடக்கப்பட்டது. 8 அந்த
மனிதர்கள் படுத்துக்ெகாள்வதற்குமுன்ேன
அவள் வீட்டின்ேமல் அவர்களிடத்த ற்கு
ஏற ச்ெசன்று, 9 ெயேகாவா உங்களுக்கு
ேதசத்ைத ஒப்புக்ெகாடுத்தாெரன்றும்,
உங்கைளப்பற்ற எங்களுக்குத் த கல்
ப டித்தருக்க றெதன்றும், ேதசத்து மக்கள்
எல்ேலாரும் பயந்துேபானார்கெளன்றும்
அற ேவன். 10 நீங்கள் எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்டேபாது, ெயேகாவா உங்களுக்கு
முன்பாக சவந்த சமுத்த ரத்தன் தண்ணீைர
வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தைதயும், நீங்கள்
ேயார்தானுக்குமறுபுறத்தல்அழித்துப்ேபாட்ட
எேமாரியர்களின் இரண்டு ராஜாக்களாகய
சீேகானுக்கும் ஓகுக்கும் ெசய்தைதயும்
ேகள்வப்பட்ேடாம். 11 ேகள்வப்பட்டேபாது
எங்களுைடய இருதயம் கைரந்துேபானது,
உங்களாேல எல்ேலாருைடய ைதரியமும்
அற்றுப்ேபானது; உங்களுைடய ேதவனாகய
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ெயேகாவாேவ ேமேல வானத்தலும் கீேழ
பூமியலும் ேதவனானவர். 12 இப்ேபாதும்,
நான் உங்களுக்கு தயவுெசய்தபடியனால்,
நீங்களும் என் தகப்பன் குடும்பத்த ற்கு
தயவுெசய்ேவாம் என்று ெயேகாவாவுைடய
நாமத்தல் எனக்கு சத்தயம்ெசய்து, 13நீங்கள்
என் தகப்பைனயும் என் தாையயும் என்
சேகாதரர்கைளயும் என் சேகாதரிகைளயும்
அவர்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்ைறயும்
உய ேராடு ைவத்து, எங்களுைடய
ஜீவைன சாவுக்குத் தப்புவ க்கும்படி,
எனக்கு ந ச்சயமான அைடயாளத்ைதக்
ெகாடுக்கேவண்டும் என்றாள். 14அப்ெபாழுது
அந்த மனிதர்கள் அவைள ேநாக்க :
எங்களுைடய ஜீவன் உங்களுைடய
ஜீவனுக்கு சமம்; நீங்கள் எங்களுைடய
காரியத்ைத ெவளிப்படுத்தாமலிருந்தால்,
ெயேகாவா எங்களுக்கு ேதசத்ைதக்
ெகாடுக்கும்ேபாது, நாங்கள் உங்களிடம்
தயவாகவும் உண்ைமயாகவும் இருப்ேபாம்
என்றார்கள். 15 அப்ெபாழுது அவர்கைளக்
கயற்றனாேல ஜன்னல்வழியாக
இறக்கவ ட்டாள்; அவள் வீடு பட்டணத்தன்
மதல்ேமல் இருந்தது; பட்டணத்த ேல அவள்
குடியருந்தாள். 16 அப்ெபாழுது அவள்
அவர்கைள ேநாக்க : ேதடுக றவர்கள்
உங்கைளப்பார்க்காதபடி,நீங்கள்மைலய ேல
ேபாய், அவர்கள் தரும்பவரும்வைரக்கும்
அங்ேக மூன்றுநாட்கள் ஒளிந்தருந்து, பன்பு
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உங்களுைடய வழிய ேல ேபாங்கள் என்றாள்.
17 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள் அவைள
ேநாக்க : இேதா, நாங்கள் ேதசத்த ற்குள்
ப ரேவச க்கும்ேபாது, நீ இந்த சவப்பு
நூல்கயற்ைற* எங்கைள இறக்கவ ட்ட
ஜன்னலிேல கட்டி, உன் தகப்பைனயும் உன்
தாையயும் உன் சேகாதரர்கைளயும் உன்
தகப்பன் குடும்பத்தார் அைனவைரயும் உன்
வீட்டிேலேசர்த்துக்ெகாள். 18இல்லாவ ட்டால்நீ
எங்கள் ைகயல் வாங்கன சத்தயத்த ற்கு
நீங்கலாயருப்ேபாம். 19 எவனாகலும்
உன் வீட்டு வாசல்களிலிருந்து ெவளிேய
புறப்பட்டால், அவனுைடய இரத்தப்பழி
அவனுைடய தைலயன்ேமல் இருக்கும்;
எங்கள்ேமல் குற்றம் இல்ைல; உன்ேனாடு
வீட்டில் இருக்கற எவன்மீதாவது
ைகேபாடப்பட்டதானால், அவனுைடய
இரத்தப்பழி எங்கள் தைலயன்ேமல்
இருக்கும். 20 நீ எங்களுைடய காரியத்ைத
ெவளிப்படுத்துவாயானால், நீ எங்கள்
ைகயல் வாங்கன சத்தயத்த ற்கு
நீங்கலாயருப்ேபாம் என்றார்கள். 21 அதற்கு
அவள்: உங்களுைடய வார்த்ைதயன்படிேய
ஆகக்கடவது என்று ெசால்லி, அவர்கைள
அனுப்பவ ட்டாள்;அவர்கள்ேபாய்வ ட்டார்கள்;
பன்பு அவள் அந்த சவப்புக்கயற்ைற
ஜன்னலிேல கட்டிைவத்தாள். 22 அவர்கள்

* அத்த யாயம் 2:17 2:17 இந்த சவப்பு கயற்ைற இந்த
இரண்டுமனிதர்கேளெகாடுத்தருக்கலாம்
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ேபாய், மைலய ேல ேசர்ந்து, ேதடுக றவர்கள்
தரும்பவரும்வைரக்கும், மூன்றுநாட்கள்
அங்ேக தங்கயருந்தார்கள்; ேதடுக றவர்கள்
வழிகளிெலல்லாம் அவர்கைளத்
ேதடியும் காணமுடியாமல்ேபானார்கள்.
23 அந்த இரண்டு மனிதர்களும் தரும்ப ,
மைலயலிருந்து இறங்க , ஆற்ைறக்கடந்து,
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவ டம் வந்து,
தங்களுக்கு சம்பவத்த எல்லாவற்ைறயும்
அவனுக்குத் ெதரிவ த்து; 24 ெயேகாவா
ேதசத்ைதெயல்லாம் நம்முைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; ேதசத்தன்
மக்கெளல்ேலாரும் நமக்கு முன்பாகச்
ேசார்ந்துேபானார்கள் என்று அவனிடம்
ெசான்னார்கள்.

அத்த யாயம் 3
ேயார்தாைனக்கடந்துேபாகுதல்

1 அதகாைலய ேல ேயாசுவா
எழுந்த பன்பு, அவனும் இஸ்ரேவல்
மக்கள் அைனவரும் ச த்தீமிலிருந்து
பயணம்ெசய்து, ேயார்தான்வைரக்கும்
வந்து, அைதக் கடந்துேபாகுமுன்ேன
அங்ேக இரவு தங்கனார்கள்.
2 மூன்றுநாட்களானபன்பு, அதகாரிகள்
முகாமின் நடுேவ ேபாய், 3 மக்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
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ெபட்டிையயும் அைதச் சுமக்க ற
ேலவயர்களாகய ஆசாரியர்கைளயும்
கண்டவுடேன, நீங்களும் உங்களுைடய
இடத்ைதவ ட்டுப் பயணம்ெசய்து,
அைதப் பன்பற்ற ச்ெசல்லுங்கள்.
4 உங்களுக்கும் அதற்கும் 3,000 அடிகள்
தூரம் இைடெவளி இருக்கேவண்டும்;
நீங்கள் நடக்கேவண்டிய வழிைய அறயும்படி,
அதற்கு அருகல் வராமலிருப்பீர்களாக;
இதற்கு முன்ேன நீங்கள் ஒருேபாதும்
இந்த வழியாக நடந்துேபாகவல்ைல
என்று ெசால்லி கட்டைளய ட்டார்கள்.
5 ேயாசுவா மக்கைள ேநாக்க : உங்கைளப்
பரிசுத்தம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்;
நாைளக்குக் ெயேகாவா உங்கள் நடுவ ேல
அற்புதங்கைளச் ெசய்வார் என்றான்.
6 பன்பு ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு, மக்களுக்கு
முன்ேன நடந்துேபாங்கள் என்றான்;
அப்படிேய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு மக்களுக்கு முன்ேன
ேபானார்கள். 7 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : நான் ேமாேசேயாடு இருந்ததுேபால,
உன்ேனாடும் இருக்க ேறன் என்பைத
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அறவதற்கு,
இன்று அவர்களுைடய கண்களுக்குமுன்பாக
உன்ைன ேமன்ைமப்படுத்துேவன்.
8 உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
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ஆசாரியர்கைளப் பார்த்து: நீங்கள்
ேயார்தான் தண்ணீர் ஓரத்தல் ேசரும்ேபாது,
ேயார்தான் நதயல் நல்லுங்கள் என்று நீ
கட்டைளயடுவாயாக என்றார். 9 ேயாசுவா
இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
இங்ேக வந்து, உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைடய வார்த்ைதகைளக்
ேகளுங்கள் என்றான். 10 பன்பு
ேயாசுவா: ஜீவனுள்ள ேதவன் உங்கள்
நடுேவ இருக்கறார் என்பைதயும், அவர்
கானானியர்கைளயும், ஏத்தயர்கைளயும்,
ஏவயர்கைளயும், ெபரிச யர்கைளயும்,
க ர்காச யர்கைளயும், எேமாரியர்கைளயும்,
எபூசயர்கைளயும் உங்களுக்கு முன்பாகத்
துரத்தவடுவார் என்பைதயும், நீங்கள்
அற ந்துெகாள்வதற்கு அைடயாளமாக:
11 இேதா, சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராக
இருக்க றவருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
உங்களுக்கு முன்ேன ேயார்தானிேல
ேபாக றது. 12 இப்ெபாழுதும்
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிேல
பன்னிரண்டுேபைர, ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒவ்ெவாருவராகப்
ப ரித்ெதடுங்கள். 13 சம்பவ ப்பது
என்னெவன்றால், சர்வபூமிக்கும்
ஆண்டவராக ய ெயேகாவாவன்
ெபட்டிையச் சுமக்க ற ஆசாரியர்களின்
உள்ளங்கால்கள் ேயார்தானின் தண்ணீரிேல
பட்டவுடேன, ேமேலயருந்து ஓடிவருகற
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ேயார்தானின் தண்ணீர் ஓடாமல் ஒரு
குவயலாக ந ற்கும் என்றான். 14 மக்கள்
ேயார்தாைனக் கடந்துேபாகத் தங்களுைடய
கூடாரங்களிலிருந்து புறப்பட்டார்கள்;
ஆசாரியர்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
மக்களுக்கு முன்ேன சுமந்துெகாண்டுேபாய்,
ேயார்தான்வைரக்கும் வந்தார்கள்.
15 ேயார்தான் அறுப்புக்காலம் முழுவதும்
கைரபுரண்ேடாடும். ெபட்டிையச்
சுமக்க ற ஆசாரியர்களின் கால்கள்
தண்ணீரின் ஓரத்தல் பட்டவுடேன,
16ேமேலயருந்துஓடிவருகற தண்ணீர்நன்று
சார்தானுக்கடுத்தஆதாம்ஊர்வைரக்கும்ஒரு
குவயலாகக் குவந்தது; சவக்கடல் என்னும்
சமெவளியன்கடலுக்குஓடிவருகறதண்ணீர்
ப ரிந்து ஓடினது; அப்ெபாழுது மக்கள்
எரிேகாவ ற்கு எத ேர கடந்துேபானார்கள்.
17 எல்லா மக்களும் ேயார்தான் நதையக்
கடந்துேபாகும்வைரக்கும், ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ஆசாரியர்கள் ேயார்தானின் நடுவ ேல
தண்ணீரில்லாத தைரயல் காலூன்ற
நற்கும்ேபாது, இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
தண்ணீரில்லாத உலர்ந்த தைரவழியாகக்
கடந்துேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 4
1 மக்கள் எல்ேலாரும் ேயார்தான்

நதையக் கடந்தபன்பு, ெயேகாவா
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ேயாசுவாைவ ேநாக்க : 2 நீங்கள், ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்த ற்கு ஒவ்ெவாருவராக மக்களில்
பன்னிரண்டுேபைரத் ெதரிந்துெகாண்டு,
3 இங்ேக ேயார்தான் நதயன் நடுவ ேல
ஆசாரியர்களின் கால்கள் நைலயாக நன்ற
இடத்த ேல பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து,
அைவகைள உங்கேளாடு அக்கைரக்குக்
ெகாண்டுேபாய், நீங்கள் இன்று இரவல்
தங்கும் இடத்த ேல அைவகைள ைவயுங்கள்
என்று அவர்களுக்குக் கட்டைளயடுங்கள்
என்றார். 4அப்ெபாழுது ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
மக்களில் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கு
ஒவ்ெவாருவராக ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருந்த
பன்னிரண்டுேபைர அைழத்து, 5 அவர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் ேயார்தான் நதயன்நடுவல்
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ெபட்டிக்கு முன்பாகக் கடந்துேபாய்,
உங்களுக்குள்ேள ஒரு அைடயாளமாக
இருக்கும்படிக்கு, இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
ேகாத்த ரங்களின் எண்ணிக்ைகக்குச்
சமமாக, உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
ஒவ்ெவாரு கல்ைலத் தன் ேதாளின்ேமல்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள். 6 நாைள
இந்தக் கற்கள் என்னெவன்று உங்களுைடய
பள்ைளகள் உங்கைளக் ேகட்கும்ேபாது,
7 நீங்கள்: ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிக்கு முன்பாக ேயார்தானின்
தண்ணீர் ப ரிந்துேபானதனால் அைவகள்
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது; ேயார்தான் நதையக்
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கடந்துேபாக றேபாது, ேயார்தானின் தண்ணீர்
ப ரிந்துேபானது; ஆைகயால் இந்தக் கற்கள்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு என்ெறன்ைறக்கும்
நைனவூட்டும் அைடயாளம் என்று
ெசால்லுங்கள் என்றான். 8 ேயாசுவா
கட்டைளய ட்டபடி இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்து, ெயேகாவா ேயாசுவாவ டம்
ெசான்னபடிேய, இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
ேகாத்த ரங்களின் எண்ணிக்ைகக்குச்
சமமாகப் பன்னிரண்டு கற்கைள
ேயார்தான் நதயன் நடுவல் எடுத்து,
அைவகைளத் தங்கேளாடு அக்கைரக்குக்
ெகாண்டுேபாய்,அவர்கள்தங்கனஇடத்த ேல
ைவத்தார்கள். 9 ேயார்தான் நதயன்
நடுவலும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச்
சுமந்த ஆசாரியர்களின் கால்கள் நன்ற
இடத்த ேல ேயாசுவா பன்னிரண்டு கற்கைள
நாட்டினான்; அைவகள் இந்த நாள்வைரக்கும்
அங்ேக இருக்க றது. 10 ேமாேச
ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டிருந்த
எல்லாவற்றன்படியும் மக்களுக்குச்
ெசால்லும்படி, ெயேகாவா ேயாசுவாவுக்குக்
கட்டைளய ட்டைவகைளெயல்லாம்
ெசய்து முடிக்கும்வைரக்கும், ெபட்டிையச்
சுமக்க ற ஆசாரியர்கள் ேயார்தானின்
நடுேவ நன்றார்கள்; மக்கள் ேவகமாகக்
கடந்துேபானார்கள். 11 மக்கெளல்ேலாரும்
கடந்துேபானபன்பு, ெயேகாவாவுைடய
ெபட்டியும் கடந்துேபானது; ஆசாரியர்கள்
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மக்களுக்கு முன்பாகப் ேபானார்கள்.
12 ரூபன் ேகாத்த ரத்தார்களும் காத்
ேகாத்த ரத்தார்களும் மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தார்களும் ேமாேச தங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேய அணியணியாக இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாகக் கடந்துேபானார்கள்.
13 ஏறக்குைறய 40,000 ேபர் யுத்தத்த ற்காக
பய ற்ச ெபற்றவர்களாக யுத்தம்ெசய்ய,
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக எரிேகாவன்
சமெவளிகளுக்குக் கடந்துேபானார்கள்.
14 அந்த நாளிேல ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
எல்லா இஸ்ரேவலர்களின் கண்களுக்கு
முன்பாகவும் ேமன்ைமப்படுத்தனார்;
அவர்கள் ேமாேசக்குப் பயந்தருந்ததுேபால,
ேயாசுவாவற்கும், அவன் உயேராடிருந்த
நாட்கெளல்லாம் பயந்தருந்தார்கள்.
15 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க :
16 சாட்ச யன் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ஆசாரியர்கள் ேயார்தான் நதயலிருந்து
கைரேயறும்படி அவர்களுக்குக் கட்டைளயடு
என்று ெசான்னார். 17 ேயாசுவா: ேயார்தான்
நதயலிருந்து கைரேயற வாருங்கள் என்று
ஆசாரியர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான்.
18 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ஆசாரியர்கள் ேயார்தான் நதயன்
நடுவலிருந்துஏற ,அவர்கள்உள்ளங்கால்கள்
கைரயல் ஊன்றனேபாது, ேயார்தானின்
தண்ணீர்கள் தங்களிடத்த ற்குத் தரும்ப ,
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முன்புேபால அதன் கைரெயங்கும்
புரண்ேடாடியது. 19 இந்தவதமாக
முதலாம் மாதம் பத்தாம் ேததய ேல
மக்கள் ேயார்தானிலிருந்து கைரேயற ,
எரிேகாவுக்குக் க ழக்கு எல்ைலயான
கல்காலிேல முகாமிட்டார்கள். 20 அவர்கள்
ேயார்தானிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டுவந்த
அந்தப் பன்னிரண்டு கற்கைளயும் ேயாசுவா
கல்காலிேல நாட்டி, 21 இஸ்ரேவல்
மக்கைள ேநாக்க : நாைள உங்களுைடய
பள்ைளகள் இந்தக் கற்கள் என்னெவன்று
தங்களுைடய தகப்பன்மார்கைளக்
ேகட்கும்ேபாது, 22 நீங்கள் உங்களுைடய
பள்ைளகளுக்கு அறவக்கேவண்டியது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலர்கள்
ெவட்டாந்தைர வழியாக இந்த ேயார்தாைனக்
கடந்துவந்தார்கள். 23 பூமியன் எல்லா
மக்களும் ெயேகாவாவுைடய கரம்
பலத்தெதன்று அறயும்படிக்கும், நீங்கள்
எல்லா நாட்களும்உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படும்படிக்கும்,
24 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
சவந்த சமுத்த ரத்தன் தண்ணீைர நாங்கள்
கடந்துேபாகும்வைரக்கும் எங்களுக்கு
முன்பாக வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்ததுேபால,
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
ேயார்தானின் தண்ணீருக்கும்
ெசய்து, அைத உங்களுக்கு முன்பாக
நீங்கள் கடந்துேபாகும்வைரக்கும்
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வற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தார் என்று
அறவக்கக்கடவீர்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 5
கல்காலில்வருத்தேசதனம்

1இஸ்ரேவல்மக்கள்கடந்துேபாகும்வைரக்கும்,
ெயேகாவா ேயார்தானின் தண்ணீைர
அவர்களுக்குமுன்பாகவற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தைத,
ேயார்தானுக்கு ேமற்குப்பகுதயல்
குடியருந்த எேமாரியர்களின் எல்லா
ராஜாக்களும், மத்தய தைர சமுத்த ரத்தன்
அருேக குடியருந்த கானானியர்களின்
எல்லா ராஜாக்களும் ேகட்டதுமுதல்,
அவர்களுைடய இருதயம் கைரந்து,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக
ேசார்ந்துேபானார்கள். 2 அந்தக் காலத்த ேல
ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : நீ
கூர்ைமயான கத்த கைள உண்டாக்க ,
மீண்டும் இரண்டாம்முைற இஸ்ரேவலின்
எல்லா ஆண்களுக்கும் வருத்தேசதனம் ெசய்
என்றார். 3 அப்ெபாழுது ேயாசுவா கூரான
கத்த கைள உண்டாக்க , இஸ்ரேவலின்
எல்லா ஆண்களுக்கும் ஆர்ேலாத்* ேமட்டிேல
வருத்தேசதனம்ெசய்தான். 4 ேயாசுவா
இப்படி வருத்தேசதனம்ெசய்த ேநாக்கம்
என்னெவன்றால்: எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ட எல்லா ஆண்மக்களாகய யுத்த

* அத்த யாயம் 5:3 5:3நுனித்ேதால்குன்று
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மனிதர்கள் எல்ேலாரும் எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்டப்பன்பு, வழியல் வனாந்த ரத்த ேல
இறந்துேபானார்கள். 5 எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ட எல்லா மக்களும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டிருந்தார்கள்; அவர்கள்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டப்பன்பு, வழியல்
வனாந்த ரத்த ேல ப றந்த எல்லா மக்களும்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாமலிருந்தார்கள்.
6 ெயேகாவாவுைடய சத்தத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியாமற்ேபான எக ப்தலிருந்து
புறப்பட்ட யுத்த மனிதர்களான எல்ேலாரும்
இறக்கும்வைரக்கும், இஸ்ரேவல்
மக்கள் 40 வருடங்கள் வனாந்த ரத்தல்
நடந்து த ரிந்தார்கள்; ெயேகாவா
எங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படி அவர்களுைடய
ப தாக்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் ெசய்த
நல்ல வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான
ேதசத்ைத அவர்கள் காண்பதல்ைல
என்று ெயேகாவா அவர்களுக்கு
ஆைணயட்டிருந்தார்†. 7 அவர்களுக்குப்
பதலாக அவர் எழும்பச்ெசய்த
அவர்களுைடய ஆண் பள்ைளகைள
ேயாசுவா வருத்தேசதனம்ெசய்தான்;
வழிய ேல அவர்கைள வருத்தேசதனம்
ெசய்யாததனால் அவர்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்படாமலிருந்தார்கள். 8 மக்கள்
எல்ேலாரும் வருத்தேசதனம்

† அத்த யாயம் 5:6 5:6யாத்.: 3-8.
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ெசய்யப்பட்டபன்பு, அவர்கள்
குணமாகும்வைரக்கும் தங்கள்தங்கள்
இடத்த ேல முகாமில் தங்கயருந்தார்கள்.
9 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க :
இன்று எக ப்தன் ந ந்ைதைய உங்கள்ேமல்
இல்லாதபடிக்குப் புரட்டிப்ேபாட்ேடன்
என்றார்; அதனால் அந்த இடம்
இந்த நாள்வைரக்கும் கல்கால்‡

எனப்படுக றது. 10 இஸ்ரேவல் மக்கள்
கல்காலில் முகாமிட்டிருந்து, மாதத்தன்
பதனான்காம் ேதத மாைலேநரத்த ேல
எரிேகாவன் சமெவளிகளிேல பஸ்காைவ
அனுசரித்தார்கள். 11 பஸ்காவன்
மறுநாளாகய அன்ைறயதனம் அவர்கள்
ேதசத்தனுைடய தானியத்தால் ெசய்யப்பட்ட
புளிப்ப ல்லாத அப்பங்கைளயும் சுட்ட
கத ர்கைளயும் சாப்ப ட்டார்கள். 12 அவர்கள்
ேதசத்தன் தானியத்ைதச் சாப்ப ட்ட
மறுநாளிேல மன்னா ெபய்யாமல்
நன்றுேபானது; அதுமுதல் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு மன்னா இல்லாமற்ேபாய்,
அவர்கள் கானான்ேதசத்தன் பலைன அந்த
வருடத்த ேல சாப்ப ட்டார்கள்.

எரிேகாவன்வீழ்ச்ச
13 பன்னும் ேயாசுவா எரிேகாவன்

ெவளியலிருந்துதன்கண்கைளஏெறடுத்துப்
பார்க்கும்ேபாது, இேதா, ஒருவர் அவனுக்கு

‡ அத்த யாயம் 5:9 5:9 புரட்டிப்ேபாடுதல்
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எத ேர நன்றார்;உருவயபட்டயம்அவருைடய
ைகயல் இருந்தது; ேயாசுவா அவரிடத்தல்
ேபாய்: நீர் எங்கைளச் ேசர்ந்தவேரா அல்லது
எங்களுைடய சத்துருக்கைளச் ேசர்ந்தவேரா
என்று ேகட்டான். 14 அதற்கு அவர்: அல்ல,
நான் ெயேகாவாவுைடய ேசைனயன்
அதபதயாக இப்ெபாழுது வந்ேதன்
என்றார்; அப்ெபாழுது ேயாசுவா தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்து பணிந்துெகாண்டு,
அவைர ேநாக்க : என் ஆண்டவர் தம்முைடய
ஊழியனான எனக்குச் ெசால்லுகறது
என்னெவன்று ேகட்டான். 15 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய ேசைனயன் அதபத
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : உன் கால்களில்
இருக்க ற காலணிகைளக் கழற்ற ப்ேபாடு,
நீ ந ற்க ற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார்;
ேயாசுவாஅப்படிேயெசய்தான்.

அத்த யாயம் 6
எரிேகாைவக்ைகப்பற்றுதல்

1 எரிேகா இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக
அைடக்கப்பட்டிருந்தது; ஒருவரும் ெவளிேய
ேபாகவுமில்ைல, ஒருவரும் உள்ேள
வரவுமில்ைல. 2 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : இேதா, எரிேகாைவயும் அதன்
ராஜாைவயும், யுத்தவீரர்கைளயும்
உன் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.
3 யுத்தமனிதர்களாகய நீங்கள் அைனவரும்



ேயாசுவாஅத்தயாயம் 6:4 xxiii ேயாசுவாஅத்தயாயம் 6:8

பட்டணத்ைத ஒருமுைற சுற்ற வாருங்கள்;
இப்படி ஆறுநாட்கள் சுற்றவரேவண்டும்.
4 ஏழு ஆசாரியர்கள் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஏழு
ெகாம்பு எக்காளங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு
ேபாகேவண்டும்; ஏழாம்நாளில் பட்டணத்ைத
ஏழுமுைற சுற்றவாருங்கள்; ஆசாரியர்கள்
எக்காளங்கைள ஊதேவண்டும். 5 அவர்கள்
அந்தக் ெகாம்புகளினால் நீண்ட சப்தம்
எழுப்பும்ேபாதும், நீங்கள் எக்காள சத்தத்ைதக்
ேகட்கும்ேபாதும், மக்கள் எல்ேலாரும்
மகா சத்தத்ேதாடு ஆர்ப்பரிக்கேவண்டும்;
அப்ெபாழுது பட்டணத்தன் மதல்
இடிந்துவழும்; உடேன மக்கள் அவரவர்கள்
தங்களுக்கு ேநராக ஏற ப்ேபாகேவண்டும்
என்றார். 6 அந்தப்படிேய நூனின்
மகனாகய ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள
அைழத்து: உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாங்கள்; ெதானிக்கும்
ஏழு எக்காளங்கைளயும் ஏழு ஆசாரியர்கள்
ெயேகாவாவுைடய ெபட்டிக்கு முன்பாகப்
ப டித்துக்ெகாண்டு ேபாகக்கடவர்கள்
என்று ெசால்லி; 7 மக்கைள ேநாக்க :
பட்டணத்ைதச் சுற்ற நடந்துேபாங்கள்; யுத்த
வீரர்கள் ெயேகாவாவன் ெபட்டிக்குமுன்ேன
நடக்கேவண்டும் என்றான். 8 ேயாசுவா
மக்களிடம் ேபசனவுடேன, ெதானிக்கும்
ஏழு எக்காளங்கைளப் ப டித்தருக்க ற ஏழு
ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக
நடந்து எக்காளங்கைள ஊதனார்கள்;
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ெயேகாவாவுைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
அவர்களுக்குப் பன்ேன ெசன்றது.
9எக்காளங்கைளஊதுகறஆசாரியர்களுக்கு
முன்ேன யுத்த வீரர்கள் நடந்தார்கள்;
பன்புறம் உள்ள வீரர்கள், எக்காளங்கள்
ஊதப்படும்ேபாது ெபட்டிக்குப் பன்ேன
ெசன்றார்கள். 10 ேயாசுவா மக்கைள
ேநாக்க : நான் ெசால்லும் நாள் வைரக்கும்,
நீங்கள் ஆர்ப்பரிக்காமலும் உங்கள்
வாயனால் சத்தம் ேபாடாமலும் இருங்கள்;
உங்களுைடய வாயலிருந்து ஒரு ேபச்சும்
புறப்படேவண்டாம்; ஆர்ப்பரியுங்கள்
என்று உங்களுக்கு நான் ெசால்லும்
நாளில் ஆர்ப்பரிப்பீர்களாக என்று
கட்டைளய ட்டிருந்தான். 11 அப்படிேய
ெயேகாவாவன் ெபட்டிையப் பட்டணத்ைதச்
சுற்ற ஒருமுைற சுற்றவரச் ெசய்தான்;
அவர்கள் தரும்பப் முகாமிற்கு வந்து,
அங்ேக இரவுதங்கனார்கள். 12 ேயாசுவா
அத காைலயல் எழுந்தருந்தான்;
ஆசாரியர்கள் ெயேகாவாவன் ெபட்டிையச்
சுமந்துெகாண்டு ேபானார்கள்.
13 ெதானிக்கும் ஏழு எக்காளங்கைளப்
ப டித்தருக்க ற ஏழு ஆசாரியர்களும்
எக்காளங்கைள ஊதக்ெகாண்ேட
ெயேகாவாவன் ெபட்டிக்கு முன்பாக
நடந்தார்கள்; யுத்த வீரர்கள் அவர்களுக்கு
முன்ேன நடந்தார்கள்; பன்புறம் இருந்த
பைட, எக்காளங்கள் ஊதப்படும்ேபாது,
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ெயேகாவாவன் ெபட்டிக்குப் பன்ேன
ெசன்றது. 14 இரண்டாம் நாளிலும்
பட்டணத்ைத ஒருமுைற சுற்றவந்து,
முகாமிற்குத் தரும்பனார்கள்;
இவ்வதமாக ஆறுநாட்களும் ெசய்தார்கள்.
15 ஏழாம் நாளில், அதகாைலய ேல
ெபாழுதுவடியும்ேபாது எழுந்தருந்து
அந்தவதமாகேவ பட்டணத்ைத ஏழுமுைற
சுற்றவந்தார்கள்; அந்த நாளில் மட்டும்
பட்டணத்ைத ஏழுமுைற சுற்றவந்தார்கள்.
16 ஏழாவதுமுைற ஆசாரியர்கள்
எக்காளங்கைள ஊதும்ேபாது, ேயாசுவா
மக்கைள ேநாக்க : ஆர்ப்பரியுங்கள்,
பட்டணத்ைதக் ெயேகாவா உங்களுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 17 ஆனாலும் இந்தப்
பட்டணமும், இதல் உள்ள அைனத்தும்
ெயேகாவாவுக்கு சப க்கப்பட்டதாக இருக்கும்;
நாம் அனுப்பன ஆட்கைள ராகாப் என்னும்
வைலமாது மைறத்துைவத்தபடியால்,
அவளும் அவளுைடய வீட்டில் இருக்கற
அைனவரும் உய ேராடிருக்கட்டும்.
18 சப க்கப்பட்டதலிருந்து எைதயாவது
எடுத்துக்ெகாள்வதனாேல, நீங்கள்
சப க்கப்பட்டவர்களாகாதபடிக்கும்,
இஸ்ரேவல் முகாைம சப க்கப்பட்டதாக்க
அைதக் கலங்கச்ெசய்யாதபடிக்கும், நீங்கள்
சப க்கப்பட்டதற்குமட்டும் எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள். 19 அைனத்து ெவள்ளியும்,
ெபான்னும், ெவண்கலத்தனாலும்
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இரும்பனாலும் ெசய்யப்பட்ட
பாத்த ரங்களும், ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தமானைவகள்; அைவகள்
ெயேகாவாவன் ெபாக்கஷத்தல் ேசரும்
என்றான். 20 எக்காளங்கைள ஊதும்ேபாது,
மக்கள்ஆர்ப்பரித்தார்கள்; எக்காள சத்தத்ைத
மக்கள் ேகட்டு, மகா ஆரவாரத்ேதாடு
சத்தமிடும்ேபாது, மதல் இடிந்து வழுந்தது;
உடேன மக்கள் அவரவர்கள் தங்களுக்கு
ேநராகப் பட்டணத்தல் ஏற , பட்டணத்ைதப்
ப டித்து, 21 பட்டணத்தலிருந்த ஆண்கைளயும்
ெபண்கைளயும் வாலிபர்கைளயும்
வயதானவர்கைளயும் ஆடுமாடுகைளயும்
கழுைதகள் அைனத்ைதயும் கூரான
பட்டயத்தனால் அழித்துப்ேபாட்டார்கள்.
22 ேயாசுவா, ேதசத்ைத ேவவுபார்த்த
இரண்டு மனிதர்கைள ேநாக்க : நீங்கள்
அந்த வைலமாதுவன் வீட்டிற்குப் ேபாய்,
நீங்கள் அவளுக்கு வாக்குச்ெசய்தபடி
அந்தப் ெபண்ைணயும் அவளுக்கு
உண்டான எல்லாவற்ைறயும் அங்கருந்து
ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்.
23 அப்ெபாழுது ேவவுகாரர்களான அந்த
வாலிபர்கள் உள்ேள ெசன்று, ராகாைபயும்
அவளுைடய தகப்பைனயும், தாையயும்,
சேகாதரர்கைளயும், அவளுக்குண்டான
எல்லாவற்ைறயும் அவளுைடய
குடும்பத்தனர் அைனவைரயும் ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, அவர்கைள



ேயாசுவாஅத்தயாயம் 6:24 xxvii ேயாசுவாஅத்தயாயம் 6:27

இஸ்ரேவல் முகாமுக்கு ெவளிேய
இருக்கும்படிெசய்தார்கள். 24பட்டணத்ைதயும்
அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
அக்கனியால் சுட்ெடரித்தார்கள்;
ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும்,
ெவண்கலத்தனாலும், இரும்பனாலும்
ெசய்த பாத்த ரங்கைள மட்டும்
ெயேகாவாவன் ஆலயப்ெபாக்கஷத்தல்
ேசர்த்தார்கள். 25 எரிேகாைவ
ேவவுபார்க்க ேயாசுவா அனுப்பன
ஆட்கைள ராகாப் என்னும் வைலமாது
மைறத்துைவத்தபடியனால், அவைளயும்,
அவளுைடய தகப்பன் வீட்டாைரயும்,
அவளுக்குண்டான எல்லாவற்ைறயும்
ேயாசுவா உய ேராடு ைவத்தான்; அவள்
இந்தநாள்வைரக்கும் இஸ்ரேவலில்
வாழ்க றாள். 26அந்தக் காலத்த ேல ேயாசுவா:
இந்த எரிேகா பட்டணத்ைதக் கட்டுவதற்காக
எழும்பும்மனிதன்ெயேகாவாவுக்குமுன்பாகச்
சப க்கப்பட்டிருப்பான்; அவன் அதன்
அஸ்தபாரத்ைதப் ேபாடுக றேபாது தன்
மூத்த மகைனயும், அதன் வாசல்கைள
ைவக்கறேபாது தன் இைளய மகைனயும்
சாகக் ெகாடுப்பான் என்று சாபம் கூறனான்.
27இந்தவதமாகக்ெயேகாவாேயாசுவாேவாடு
இருந்தார்; அவனுைடய புகழ் ேதசெமல்லாம்
பரவயது.
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அத்த யாயம் 7
ஆகானின்பாவம்

1இஸ்ரேவல்மக்கள்சப க்கப்பட்டைவகளினாேல
துேராகம் ெசய்தார்கள்; எப்படிெயன்றால்,
யூதாேகாத்த ரத்தன் ேசராகுைடய மகனாகய
சப்தயன் மகன் கர்மீக்குப் ப றந்த ஆகான்
என்பவன், சப க்கப்பட்டைவகளிேல
சலவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டான்;
ஆைகயால் இஸ்ரேவல் மக்களின்மீது
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் மூண்டது.
2ேயாசுவாஎரிேகாவலிருந்துெபத்ேதலுக்குக்
க ழக்கல் உள்ள ெபத்தாேவனுக்கு
அருகல் இருக்கற ஆயீ பட்டணத்தற்குப்
ேபாகும்படி ஆட்கைள அனுப்ப : நீங்கள்
ேபாய், அந்த நாட்ைட ேவவுபாருங்கள்
என்றான்; அந்த மனிதர்கள் ேபாய்,
ஆயீைய ேவவுபார்த்து, 3 ேயாசுவாவ டம்
தரும்பவந்து, அவைன ேநாக்க : மக்கள்
எல்ேலாரும் ேபாகேவண்டியதல்ைல;
ஏறக்குைறய இரண்டாய ரம் மூவாய ரம்ேபர்
ேபாய், ஆயீைய முறயடிக்கலாம்;
எல்லா மக்கைளயும் அங்ேக ேபாகும்படி
வருத்தப்படுத்தேவண்டியதல்ைல; அவர்கள்
ெகாஞ்சம்ேபர்தான் என்றார்கள். 4 அப்படிேய
மக்களில் ஏறக்குைறய 3,000 ேபர் அந்த
இடத்த ற்குப் ேபானார்கள்; ஆனாலும்
அவர்கள் ஆயீயன் மனிதர்களிடம்
ேதால்வயைடந்து ஓடிப்ேபானார்கள்.
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5 ஆயீயன் மனிதர்கள் அவர்களில்
ஏறக்குைறய முப்பத்தாறுேபைர
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; பட்டணவாசலின்
ெவளியலிருந்து ெசபாரீம்*வைரக்கும்
அவர்கைளத் துரத்த , மைலயடிவாரத்தல்
அவர்கைள ெவட்டினார்கள்; மக்களின்
இருதயம் கைரந்து தண்ணீராகப்ேபானது.
6 அப்ெபாழுது ேயாசுவா தன்னுைடய
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
அவனும் இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களும்
மாைலேநரம்வைரக்கும் ெயேகாவாவன்
ெபட்டிக்குமுன்பாகத்தைரய ேலமுகங்குப்புற
வழுந்து, தங்களுைடய தைலகளின்ேமல்
புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு
க டந்தார்கள். 7 ேயாசுவா: ஆ,
ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, எங்கைள
அழிக்கும்படிக்கு எேமாரியர்களின் ைககளில்
ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்காகவா இந்த மக்கைள
ேயார்தான் நதையக் கடக்கச்ெசய்தீர்?
நாங்கள் ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்தல்
மனதருப்தயாக இருந்துவ ட்ேடாமானால்
நலமாக இருக்கும். 8 ஆ, ஆண்டவேர,
இஸ்ரேவலர்கள் தங்களுைடய எத ரிகளுக்கு
முதுைகக் காட்டினார்கள்; இப்ெபாழுது நான்
என்ன ெசால்லுேவன். 9 கானானியர்களும்
ேதசத்தன் குடிகள் அைனவரும்
இைதக்ேகட்டு, எங்கைளச் சுற்ற

* அத்த யாயம் 7:5 7:5 கல்லுகள்உைடக்கும்இடம்.
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வைளத்துக்ெகாண்டு, எங்களுைடய
ெபயைர பூமியல் இல்லாதபடிக்கு
ேவரில்லாமற்ேபாகச் ெசய்வார்கேள;
அப்ெபாழுது உமது மகத்தான நாமத்த ற்கு
என்ன ெசய்வீர் என்றான். 10 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : எழுந்தரு,
நீ இப்படி முகங்குப்புற வழுந்துக டக்க றது
என்ன? 11 இஸ்ரேவலர்கள் பாவம்
ெசய்தார்கள்; நான் அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்ட என் உடன்படிக்ைகைய
மீறனார்கள்; சப க்கப்பட்டைவகளில்
சலவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டதும்,
தருடியதும், ஏமாற்றயதும், தங்களுைடய
ெபாருட்களுக்குள்ேள ைவத்ததும்
உண்ேட. 12 ஆகேவ, இஸ்ரேவல்
மக்கள் தங்களுைடய எத ரிகளுக்கு
முன்பாக ந ற்க முடியாமல், தங்களுைடய
எத ரிகளுக்கு முதுைகக் காட்டினார்கள்;
அவர்கள் சப க்கப்பட்டவர்களானார்கள்;
நீங்கள் சப க்கப்பட்டைவகைள உங்கள்
நடுவலிருந்து அழிக்காவ ட்டால், இனி
உங்கேளாடு இருக்கமாட்ேடன். 13 எழுந்தரு,
நீ மக்கைளப் பரிசுத்தம்ெசய்யச்
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்:
நாைளயதனத்தற்கு உங்கைளப்
பரிசுத்தம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள்;
இஸ்ரேவலர்கேள, சப க்கப்பட்டைவகள்
உங்கள் நடுேவ இருக்கறது; நீங்கள்
சப க்கப்பட்டைவகைள உங்கள்
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நடுவலிருந்து அகற்றாமலிருக்கும்வைர,
நீங்கள் உங்களுைடய எத ரிகளுக்கு
முன்பாக ந ற்கமுடியாது என்றுஇஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்.
14 காைலய ேல நீங்கள் ேகாத்த ரம்
ேகாத்த ரமாக வரேவண்டும்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா குற க்க ற ேகாத்த ரம் வம்சம்
வம்சமாக வரேவண்டும்; ெயேகாவா
குற க்க ற வம்சம் குடும்பம் குடும்பமாக
வரேவண்டும்;ெயேகாவாகுற க்க றகுடும்பம்
ேபர்ேபராக வரேவண்டும் என்று ெசால்.
15 அப்ெபாழுது சப க்கப்பட்டைவகைள
எடுத்தவனாகக் கண்டுபடிக்கப்படுக றவன்,
ெயேகாவாவன் உடன்படிக்ைகைய
மீற , இஸ்ரேவலிேல மத ேகடான
காரியத்ைதச் ெசய்தபடியனால், அவனும்
அவனுக்குண்டானஅைனத்தும்அக்கனியல்
சுட்ெடரிக்கப்படேவண்டும் என்றார்.
16 ேயாசுவா அத காைலயல் எழுந்தருந்து,
இஸ்ரேவலர்கைளக்ேகாத்த ரம் ேகாத்த ரமாக
வரச்ெசய்தான்; அப்ெபாழுது, யூதாவன்
ேகாத்த ரம் குற க்கப்பட்டது. 17 அவன்
யூதாவன் வம்சங்கைள வரச்ெசய்தேபாது,
ேசராக யர்களின் வம்சம் குற க்கப்பட்டது;
அவன் ேசராக யர்களின் வம்சத்ைதப்
ேபர்ேபராக வரச்ெசய்தேபாது, சப்த
குற க்கப்பட்டான். 18 அவனுைடய வீட்டாைர
அவன் ேபர்ேபராக வரச்ெசய்தேபாது, யூதா
ேகாத்த ரத்தன் ேசராகன் மகனாகய
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சப்த க்குப் ப றந்த கர்மீயன் மகன்
ஆகான் குறக்கப்பட்டான். 19 அப்ெபாழுது
ேயாசுவா ஆகாைன ேநாக்க : மகேன, நீ
இப்ெபாழுது இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ மகைமப்படுத்து, அவருக்கு
முன்பாக அற க்ைகெசய்து, நீ ெசய்தைத
எனக்குச் ெசால்லு; அைத எனக்கு
மைறக்காேத என்றான். 20 அப்ெபாழுது
ஆகான் ேயாசுவாவுக்கு மறுெமாழியாக:
உண்ைமயாகேவ நான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம் ெசய்ேதன்; இன்னின்ன வதமாகச்
ெசய்ேதன். 21 ெகாள்ைளய ேல ேநர்த்தயான
ஒரு பாப ேலானிய சால்ைவையயும்,
200 ெவள்ளிச் ேசக்கைலயும், 550
க ராம் நைறயுள்ள ஒரு தங்கக்
கட்டிையயும் நான் கண்டு, அைவகைள
ஆைசப்பட்டு எடுத்துக்ெகாண்ேடன்; இேதா,
அைவகள் என் கூடாரத்தன் நடுவல்
நலத்த ற்குள் புைதக்கப்பட்டிருக்க றது,
ெவள்ளி அதற்கு அடியல் இருக்கறது
என்றான். 22 உடேன ேயாசுவா ஆட்கைள
அனுப்பனான்; அவர்கள் கூடாரத்த ற்கு
ஓடினார்கள்; அவனுைடய கூடாரத்தல் அது
புைதக்கப்பட்டிருந்தது, ெவள்ளியும் அதன்
கீழ் இருந்தது. 23அைவகைளக் கூடாரத்தன்
நடுவலிருந்து எடுத்து, ேயாசுவாவ டமும்
இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலாரிடமும்
ெகாண்டுவந்து, ெயேகாவாவுைடய
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சமூகத்தல் ைவத்தார்கள். 24 அப்ெபாழுது
ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
ேசராகன் மகனாகய ஆகாைனயும்,
அந்த ெவள்ளிையயும், சால்ைவையயும்,
ெபான் கட்டிையயும், அவனுைடய
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும், அவனுைடய
மாடுகைளயும், கழுைதகைளயும்,
ஆடுகைளயும், அவனுைடய கூடாரத்ைதயும்,
அவனுக்குண்டான அைனத்ைதயும்
எடுத்து, ஆேகார் பள்ளத்தாக்க ற்குக்
ெகாண்டுேபானார்கள். 25 அங்ேக
ேயாசுவா: நீ எங்கைளக் கலங்கச்ெசய்தது
என்ன? இன்று ெயேகாவா உன்ைனக்
கலங்கச்ெசய்வார் என்றான்; அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அவன்ேமல்
கல்ெலற ந்து, அைவகைள அக்கனியல்
சுட்ெடரித்து, கற்களினால் மூடி; 26அவன்ேமல்
இந்தநாள்வைரக்கும் இருக்க ற ெபரிய
கற்குவயைலக் குவத்தார்கள்; இப்படிேய
ெயேகாவா தமது கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டு
மாறனார்; ஆகேவ அந்த இடம்
இந்தநாள்வைரக்கும் ஆேகார்† பள்ளத்தாக்கு
என்னப்படும்.

அத்த யாயம் 8
ஆயீபட்டணத்தன்அழிவு

† அத்த யாயம் 7:26 7:26அதகவயாகுலம்
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1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும்
இரு; நீ யுத்த மக்கள் அைனவைரயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு எழுந்து, ஆயீ
பட்டணம்வைரக்கும் ேபா, இேதா,
ஆயீயன் ராஜாைவயும். அவனுைடய
மக்கைளயும் அவனுைடய பட்டணத்ைதயும்
அவனுைடய நாட்ைடயும் உன் ைகய ேல
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 2 நீ எரிேகாவுக்கும்
அதன் ராஜாவுக்கும் ெசய்ததுேபால,
ஆயீக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும்
ெசய்யக்கடவாய்; அதல் ெகாள்ைளய ட்டப்
ெபாருட்கைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும்
உங்களுக்குக் ெகாள்ைளயாக
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம், பட்டணத்தற்குப்
பன்புறத்த ேல இரகச யப்பைடைய ைவ
என்றார். 3 அப்ெபாழுது ஆயீயன் மீது
பைடெயடுத்துப் ேபாக, ேயாசுவாவும்
எல்லா யுத்தமனிதர்களும் எழுந்து
புறப்பட்டார்கள்; ேயாசுவா யுத்தவீரர்களான
முப்பதாய ரம்ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து,
இரவ ேல அவர்கைள அனுப்ப ,
4 அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டது
என்னெவன்றால்: நீங்கள் பட்டணத்தன்
பன்புறத்த ேல ஒளிந்தருக்கேவண்டும்;
பட்டணத்ைதவ ட்டு ெவகுதூரம் ேபாகாமல்,
எல்ேலாரும் ஆயத்தமாக இருங்கள். 5 நானும்
என்ேனாடு இருக்கற எல்லா மக்களும்
பட்டணத்தற்குஅருகல் ெநருங்க வருேவாம்;
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அவர்கள் முன்புேபால எங்களுக்கு எத ராகப்
புறப்பட்டு வரும்ேபாது, அவர்களுக்கு
முன்னாக நாங்கள் ஓடிப்ேபாேவாம்.
6 அப்ெபாழுது அவர்கள்; முன்பு ேபாலேவ
நமக்கு முன்பாக ேதாற்று ஓடிப்ேபாக றார்கள்
என்று ெசால்லி, எங்கைளத் துரத்தப்
புறப்படுவார்கள்; நாங்கேளா
அவர்கைளப் பட்டணத்ைதவ ட்டு ெவளிேய
வரப்பண்ணும்வைரக்கும், அவர்களுக்கு
முன்பாக ஓடுேவாம். 7 அப்ெபாழுது
நீங்கள் மைறவலிருந்து எழும்பவந்து,
பட்டணத்ைதப் ப டிக்கேவண்டும்;
உங்களுைடயேதவனாகயெயேகாவாஅைத
உங்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்.
8 நீங்கள் பட்டணத்ைதப் ப டிக்கும்ேபாது,
அைதத் தீக்ெகாளுத்த ப்ேபாடுங்கள்;
ெயேகாவாவுைடய ெசாற்படி ெசய்யுங்கள்;
இேதா, நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன் என்று ெசால்லி,
9அவர்கைள அனுப்பனான்; அவர்கள் ேபாய்,
ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் நடுேவ, ஆயீக்கு
ேமற்கல் ஒளிந்தருந்தார்கள்; ேயாசுவா
அன்று இரவு மக்களுடன் தங்கனான்.
10 அதகாைலயல் ேயாசுவா எழுந்தருந்து,
மக்கைள எண்ணிப்பார்த்து, இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கேளாடு மக்களுக்கு முன்ேப
நடந்து, ஆயீயன் ேமல் பைடெயடுத்தான்.
11 அவேனாடு இருந்த யுத்த மக்கள்
எல்ேலாரும் நடந்து, பட்டணத்தற்கு
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அருேக வந்துேசர்ந்து, ஆயீக்கு வடக்ேக
முகாமிட்டார்கள்; அவர்களுக்கும் ஆயீக்கும்
நடுேவ ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருந்தது.
12 அவன் ஏறக்குைறய ஐயாய ரம்
ேபைரப் ப ரித்ெதடுத்து, அவர்கைள
ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் நடுேவ
பட்டணத்தற்குேமேல இரகச யப்பைடயாக
ைவத்தான். 13 பட்டணத்தற்கு வடக்ேக
இருந்தஎல்லாேசைனையயும்பட்டணத்தற்கு
ேமற்ேக ஒளிந்தருக்க றவர்கைளயும்
ஒழுங்குெசய்தபன்பு, ேயாசுவா அன்று
இரவு பள்ளத்தாக்க ற்குப் ேபாயருந்தான்.
14 ஆயீயன் ராஜா அைதக் கண்டேபாது,
அவனும் பட்டணத்தன் மனிதர்களாகய
அவனுைடய எல்லா மக்களும் துரிதப்பட்டு,
அதகாைலய ேல குறத்த ேவைளயல்
இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ேர யுத்தம்ெசய்ய
சமெவளிக்கு ேநராகப் புறப்பட்டார்கள்;
பட்டணத்தற்குப் பன்னாேல தன்ைனத்
தாக்குவதற்காக இரகச யப்பைட
ைவக்கப்பட்டிருக்க றைத அவன்
அறயாமலிருந்தான். 15 ேயாசுவாவும்
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் அவர்களுக்கு
முன்னாக முற ந்து, வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாக ற வழிேய ஓடிப்ேபானார்கள்.
16 அப்ெபாழுது பட்டணத்தற்குள் இருந்த
மக்கள் எல்ேலாரும் அவர்கைளத் துரத்தும்படி
கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டு ேயாசுவாைவப்
பன்ெதாடர்ந்து பட்டணத்ைத வ ட்டுப்
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புறப்பட்டார்கள். 17ஆயீயலும் ெபத்ேதலிலும்
இஸ்ரேவலர்கைளப் பன்ெதாடராத
மனிதன் இருந்ததல்ைல; பட்டணத்ைதத்
த றந்துைவத்துவ ட்டு, இஸ்ரேவலர்கைளத்
துரத்த க்ெகாண்டுேபானார்கள்.
18 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : உன் ைகயல் இருக்கற ஈட்டிைய
ஆயீக்கு ேநராக நீட்டு; பட்டணத்ைத உன்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன் என்றார்;
அப்படிேய ேயாசுவா தன் ைகயல்
இருந்த ஈட்டிையப் பட்டணத்தற்கு ேநராக
நீட்டினான். 19 அவன் தன் ைகைய
நீட்டினவுடேன, ஒளிந்தருந்தவர்கள்
ேவகமாகத் தாங்கள் இருந்த இடத்தலிருந்து
எழும்ப ஓடி, பட்டணத்தற்கு வந்து, அைதப்
ப டித்து, தீவ ரத்ேதாடு பட்டணத்ைதத்
தீக்ெகாளுத்தனார்கள். 20 ஆயீயன்
மனிதர்கள் பன்ேநாக்க ப் பார்த்தேபாது,
இேதா, பட்டணத்தன் புைக ஆகாயத்தல்
எழும்புக றைதக் கண்டார்கள்; அப்ெபாழுது
அங்கும் இங்கும் ஓடிப்ேபாக றதற்கு
அவர்களுக்கு இடம் இல்லாமல்ேபானது;
வனாந்த ரத்த ற்கு ஓடின மக்கள் தங்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்தவர்கைள ேநாக்க த்
தரும்பனார்கள். 21 ஒளிந்தருந்தவர்கள்
பட்டணத்ைதப் ப டித்தைதயும்,
பட்டணத்தன் புைக எழும்புக றைதயும்,
ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்களும்
பார்த்தேபாது, தரும்ப க்ெகாண்டு,
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ஆயீயன் மனிதர்கைள முறயடித்தார்கள்.
22 பட்டணத்தலிருந்தவர்களும்
அவர்களுக்கு எத ர்ப்பட்டதனால், ச லர்
இந்தப்பக்கத்தலும் சலர் அந்தப்பக்கத்தலும்
இருந்த இஸ்ரேவலர்களின் நடுேவ
அகப்பட்டுக்ெகாண்டார்கள்; ஆகேவ,
அவர்களில் ஒருவரும் தப்ப ப்ேபாகாதபடிக்கு
அவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டு, 23 ஆயீயன்
ராஜாைவ உய ேராடு ப டித்து,
ேயாசுவாவ டம் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
24 இஸ்ரேவலர்கள் வனாந்த ரெவளிய ேல
தங்கைளத் துரத்தன ஆயீயன்
குடிகைளெயல்லாம் ெவட்டித் தீர்ந்தேபாதும்,
அவர்கள் அைனவரும் அழியும்வைர
பட்டயக்கருக்கனால்வழுந்துஇறந்தேபாதும்,
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ஆயீக்குத்
தரும்ப , அைதப் பட்டயக்கருக்கனால்
அழித்தார்கள். 25 அந்த நாளிேல ஆணும்
ெபண்ணுமாக ஆயீயன் மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் 12,000 ேபர் மரித்தார்கள்.
26 ஆயீயன் குடிகைளெயல்லாம்
அழித்துத் தீரும்வைரக்கும், ேயாசுவா
ஈட்டிைய நீட்டிக்ெகாண்டிருந்த
தன் ைகைய மடக்கவல்ைல.
27 ெயேகாவா ேயாசுவாவற்குக்
கட்டைளய ட்ட வார்த்ைதயன்படி,
மிருகஜீவைனயும் அந்தப் பட்டணத்தல்
ெகாள்ைளய ட்டைவகைளயும் மட்டும்
இஸ்ரேவலர்கள் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
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28 ேயாசுவா ஆயீையச் சுட்ெடரித்து,
அைத இந்த நாள்வைரக்கும் இருக்க றபடி
என்ைறக்கும் பாழாய்க்க டக்கும்
மண்ேமடாக்க , 29 ஆயீயன் ராஜாைவ ஒரு
மரத்த ேல தூக்க , மாைலேநரம்வைரக்கும்
அத ேல ெதாங்கவ ட்டான்; சூரியன்
மைறந்தபன்பு ேயாசுவா அவனுைடய
உடைல மரத்ைதவ ட்டுஇறக்கச் ெசான்னான்;
அைதப் பட்டணத்தன் வாசலில் ேபாட்டு,
இந்த நாள்வைரக்கும் இருக்க ற ெபரிய
கற்குவயைலஅதன்ேமல்குவத்தார்கள்.

ஏபால் மைலயல் உடன்படிக்ைக
புதுப்ப க்கப்படுதல்

30 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரனாகய ேமாேச இஸ்ரேவல்
மக்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடியும்,
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றபடியும், ஏபால்
மைலயல் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு இரும்பு ஆயுதம் படாத
முழுக்கற்களால் ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டினான். 31 அதன்ேமல் ெயேகாவாவுக்கு
சர்வாங்க தகனபலிகைளச் ெசலுத்த ,
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தனார்கள்.
32 இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக ேமாேச
எழுதயருந்த நயாயப்ப ரமாணத்ைத
அவன் அங்ேக கற்களில் எழுதனான்.
33 இஸ்ரேவல் மக்கைள ஆசீர்வத ப்பதற்காக
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ெயேகாவாவன் தாசனாகய ேமாேச முதலில்
கட்டைளய ட்டிருந்தபடிேய, இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும், அவர்களுைடய மூப்பர்களும்,
அதகாரிகளும், நயாயாத பத களும்,
அந்நயர்களும், இஸ்ரேவலில்
பறந்தவர்களும் ெயேகாவாவுைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமக்க ற
ேலவயர்களான ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாக,
ெபட்டிக்கு இருபுறத்தலும், பாத ப்ேபர்
ெகரிசீம் மைலக்கு எத ர்புறமாகவும்,
பாத ப்ேபர் ஏபால் மைலக்கு எத ர்புறமாகவும்
நன்றார்கள். 34 அதற்குப்பன்பு
அவன் நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல்
எழுதயருக்க றபடி நயாயப்ப ரமாணத்தல்
ெசால்லிய ஆசீர்வாதமும் சாபமுமாகய
எல்லா வார்த்ைதகைளயும் வாச த்தான்.
35 ேமாேச கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்றலும்
ேயாசுவா இஸ்ரேவலின் முழுச்சைபக்கும்,
ெபண்களுக்கும், பள்ைளகளுக்கும்,
அவர்களுக்குள் வாழ்ந்த அந்நயர்களுக்கும்
முன்பாக, ஒரு வார்த்ைதையயும் வ டாமல்
வாச த்தான்.

அத்த யாயம் 9
க ப ேயானியர்களின்தந்த ரம்

1 ேயார்தான் நத க்கு ேமற்கு தைசயலுள்ள
மைலகளிலும் பள்ளத்தாக்குகளிலும்
லீபேனானுக்கு எத ரான மத்தய தைர
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சமுத்த ரத்தன் கைரேயாரெமங்குமுள்ள
ஏத்தயர்களும், எேமாரியர்களும்,
கானானியர்களும், ெபரிச யர்களும்,
ஏவயர்களும், எபூசயர்களும்
அவர்களுைடய எல்லா ராஜாக்களும்
அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 அவர்கள்
ஒருமனப்பட்டு, ேயாசுவாேவாடும்
இஸ்ரேவலர்கேளாடும் யுத்தம்ெசய்ய
ஒன்றாகக் கூடினார்கள். 3 எரிேகாவுக்கும்
ஆயீக்கும் ேயாசுவா ெசய்தைதக்
க ப ேயானின் குடிகள் ேகள்வப்பட்டேபாது,
4 ஒரு தந்த ரமான ேயாசைனெசய்து,
தங்கைளப் ேதச ப ரத ந த கைளப்
ேபாலக்காண்பத்து,* பைழய சாக்குப்
ைபகைளயும், பீறலும் ெபாத்தலுமான
பைழய த ராட்ைசரசத் ேதால்ைபகைளயும்
தங்களுைடய கழுைதகள்ேமல் ைவத்து,
5 பழுதுபார்க்கப்பட்ட பைழய காலணிகைளத்
தங்களுைடய கால்களில் அணிந்து, பைழய
உைடகைள உடுத்த க்ெகாண்டார்கள்;
வழிக்கு அவர்கள் ெகாண்டுேபான
அப்பங்கெளல்லாம் உலர்ந்ததும் பூசணம்
பூத்ததுமாக இருந்தது. 6 அவர்கள்
கல்காலில் இருக்கற கூடாரத்த ற்கு
ேயாசுவாவ டம் ேபாய், அவைனயும்
இஸ்ரேவல் மனிதர்கைளயும் ேநாக்க :
நாங்கள் தூரேதசத்தலிருந்து வந்தவர்கள்,
* அத்த யாயம் 9:4 9:4 தங்களுக்கு உணவு ெபாருட்கைள
ஆயுத்தம் பண்ணினார்கள்
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எங்கேளாடு உடன்படிக்ைகெசய்யுங்கள்
என்றார்கள். 7 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
மனிதர்கள் அந்த ஏவயர்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் எங்கள் நடுவ ேல
குடியருக்க றவர்கள்; நாங்கள் எப்படி
உங்களுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்யமுடியும்
என்றார்கள். 8 அவர்கள் ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : நாங்கள் உமக்கு அடிைமகள்
என்றார்கள்; அதற்கு ேயாசுவா: நீங்கள் யார்,
எங்ேகயருந்து வந்தீர்கள் என்று ேகட்டான்.
9அதற்கு அவர்கள்: உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடயநாமத்ைதக்ேகள்வப்பட்டு,
உமது அடியார்களாகய நாங்கள் ெவகு
தூரேதசத்தலிருந்து வந்ேதாம்; அவருைடய
புகழ்ச்சையயும், அவர் எக ப்த ேல ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும், 10 அவர் எஸ்ேபானின்
ராஜாவாகயசீேகானும்அஸ்தேராத்தலிருந்த
பாசானின் ராஜாவாகய ஓகும் என்கற
ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்தலிருந்த
எேமாரியர்களின் இரண்டு ராஜாக்களுக்கும்
ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
11 ஆகேவ, எங்கள் மூப்பர்களும் எங்கள்
ேதசத்தன் குடிகெளல்ேலாரும் எங்கைள
ேநாக்க : உங்களுைடய ைககளில் வழிக்கு
ஆகாரம் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர்களுக்கு
எத ர்ெகாண்டுேபாய், அவர்களிடம்: நாங்கள்
உங்களுைடய அடியார்கள், எங்கேளாடு
உடன்படிக்ைக ெசய்யேவண்டும் என்று
ெசால்லச்ெசான்னார்கள். 12 உங்களிடம்
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வர நாங்கள் புறப்படுக ற அன்ேற,
எங்களுைடய வழிப்ப ரயாணத்தற்கு
இந்த அப்பத்ைதச் சுடச்சுட எங்கள்
வீட்டிலிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டு
வந்ேதாம்; இப்ெபாழுது, இேதா, உலர்ந்து
பூசணம் பூத்தருக்க றது. 13 நாங்கள்
இந்தத் த ராட்ைசரசத் ேதால்ைபகைள
ந ரப்பும்ேபாது புத தாக இருந்தது;
ஆனாலும், இேதா, க ழிந்துேபானது; எங்கள்
உைடகளும், காலணிகளும் ெநடுந்தூர
ப ரயாணத்தனாேல பைழயதாகப்ேபானது
என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள்: ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்காமல் அவர்களுைடய
உணவுப்பதார்த்தங்களிேல ச றது
வாங்க க்ெகாண்டார்கள். 15 ேயாசுவா
அவர்கேளாடு சமாதானம்ெசய்து, அவர்கைள
உய ேராடு காப்பாற்றும் உடன்படிக்ைகைய
அவர்கேளாடு ெசய்தான்; அதற்காக
சைபயன் ப ரபுக்கள் அவர்களுக்கு
வாக்குக்ெகாடுத்தார்கள். 16 அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து, மூன்று நாட்கள்
ெசன்றபன்பு, அவர்கள் தங்களுைடய
அயலகத்தார்கள் என்றும் தங்கள்
நடுவல் குடியருக்க றவர்கள் என்றும்
ேகள்வப்பட்டார்கள். 17 இஸ்ரேவல் மக்கள்
ப ரயாணம்ெசய்யும்ேபாது, மூன்றாம்
நாளில் அவர்கள் பட்டணங்களுக்கு
வந்தார்கள்; அந்தப் பட்டணங்கள்



ேயாசுவாஅத்தயாயம் 9:18 xliv ேயாசுவாஅத்தயாயம் 9:23

க ப ேயான், ெகப ரா, ேபேராத்,
கீரியாத்ெயயாரீம் என்பைவகள். 18 சைபயன்
ப ரபுக்கள் அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய நாமத்தல்
ஆைணயட்டிருந்தபடியால், இஸ்ரேவல்
மக்கள் அவர்கைளத் தாக்கவல்ைல;
ஆனாலும் சைபயார்கள் எல்ேலாரும்
ப ரபுக்களுக்கு எத ராக முறுமுறுத்தார்கள்.
19 அப்ெபாழுது எல்லா ப ரபுக்களும்,
சைபயார்கள் அைனவைரயும் ேநாக்க :
நாங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய நாமத்தல் அவர்களுக்கு
வாக்குக்ெகாடுத்ேதாம்; ஆகேவ அவர்கைள
நாம் ெதாடக்கூடாது. 20கடுங்ேகாபம் நம்ேமல்
வராதபடிக்கு, நாம் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்கன்படி நாம் அவர்கைள உய ேராடு
ைவத்து, அவர்களுக்கு ஒன்று ெசய்ேவாம்.
21 ப ரபுக்களாகய நாங்கள் அவர்களுக்குச்
ெசான்னபடி அவர்கள் உய ேராடிருந்து,
சைபயார்கள் எல்ேலாருக்கும் வறகு
ெவட்டுக றவர்களாகவும், தண்ணீர்
எடுக்க றவர்களாகவும் இருங்கள் என்று
ப ரபுக்கள் அவர்களிடம் ெசான்னார்கள்.
22 பன்பு ேயாசுவா அவர்கைள அைழத்து:
நீங்கள் எங்கள் நடுவல் குடியருக்கும்ேபாது:
நாங்கள் உங்களுக்கு ெவகுதூரமாக
இருக்க றவர்கள் என்று ெசால்லி, எங்கைள
ஏமாற்றயது ஏன்? 23 இப்ெபாழுதும் நீங்கள்
சப க்கப்பட்டவர்கள்; என் ேதவனுைடய
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ஆலயத்தற்கு வறகு ெவட்டுக றவர்களும்,
தண்ணீர் எடுக்க றவர்களுமான
ேவைலக்காரர்களாக இருப்பீர்கள்;
இந்த ேவைல உங்கைளவ ட்டு நீங்காது
என்றான். 24 அவர்கள் ேயாசுவாவுக்கு
மறுெமாழியாக: ேதசத்ைதெயல்லாம்
உங்களுக்கு ஒப்புக்ெகாடுக்கவும், ேதசத்தன்
குடிகைளெயல்லாம் உங்களுக்கு முன்பாக
அழிக்கவும் உம்முைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா தமது ஊழியக்காரனாகய
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டது உமது
அடியார்களுக்கு ந ச்சயமாகேவ
அறவக்கப்பட்டதனால், நாங்கள்
எங்களுைடய ஜீவனுக்காக உங்களுக்கு
மிகவும் பயந்து, இந்தக் காரியத்ைதச்
ெசய்ேதாம். 25 இப்ேபாதும், இேதா, உமது
ைககளில் இருக்க ேறாம், உம்முைடய
பார்ைவக்கு நன்ைமயும் நயாயமுமாகத்
ேதான்றுகறபடி எங்களுக்குச் ெசய்யும்
என்றார்கள். 26 அப்படிேய ேயாசுவா
அவர்களுக்குச் ெசய்து, இஸ்ரேவல்
மக்கள் அவர்கைளக் ெகான்றுேபாடாதபடி,
அவர்கைள இவர்கள் ைககளிலிருந்து
தப்புவத்தான். 27 இந்தநாள்வைர
இருக்க றபடிேய, அந்தநாளில்
அவர்கைளச் சைபக்கும், ெயேகாவா
ெதரிந்துெகாள்ளும் இடத்தலிருக்கும்
அவருைடய பலிபீடத்த ற்கும் வறகு
ெவட்டுக றவர்களாகவும், தண்ணீர்
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எடுக்க றவர்களாகவும்ைவத்தான்.

அத்த யாயம் 10
சூரியைனநறுத்துதல்

1 ேயாசுவா ஆயீையப் ப டித்து,
முழுவதும் அழித்து, எரிேகாவ ற்கும்
அதன் ராஜாவற்கும் ெசய்தபடி,
ஆயீக்கும் அதன் ராஜாவற்கும்
ெசய்தைதயும், க ப ேயானின் குடிகள்
இஸ்ரேவலர்கேளாடு சமாதானம்ெசய்து
அவர்களுக்குள் குடியருக்க றைதயும்,
எருசேலமின் ராஜாவாகய அேதானிேசேதக்
ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 க ப ேயான்,
ராஜதானி பட்டணங்களில் ஒன்ைறப்ேபால
ெபரிய பட்டணமும், ஆயீையவ ட
ெபரியதுமாக இருந்தபடியனாலும், அதன்
மனிதர்கள் எல்ேலாரும் பலசாலிகளாக
இருந்தபடியனாலும், மிகவும் பயந்தார்கள்.
3 ஆகேவ, எருசேலமின் ராஜாவாகய
அேதானிேசேதக் எப ேரானின் ராஜாவாகய
ஓகாமுக்கும், யர்மூத்தன் ராஜாவாகய
பீராமுக்கும், லாகீசன் ராஜாவாகய
யப்பயாவுக்கும், எக்ேலானின் ராஜாவாகய
ெதபீருக்கும் ஆள் அனுப்ப : 4 நாங்கள்
க ப ேயாைனத் தாக்கும்படி, நீங்கள்
என்னிடம் வந்து, எனக்கு உதவெசய்யுங்கள்;
அவர்கள் ேயாசுவாேவாடும், இஸ்ரேவல்
மக்கேளாடும் சமாதானம் ெசய்தார்கள்



ேயாசுவாஅத்தயாயம் 10:5 xlvii ேயாசுவாஅத்தயாயம் 10:10

என்று ெசால்லியனுப்பனான். 5 அப்படிேய
எருசேலமின் ராஜா, எப ேரானின் ராஜா,
யர்மூத்தன் ராஜா, லாகீசன் ராஜா,
எக்ேலானின் ராஜா என்கற எேமாரியர்களின்
ஐந்து ராஜாக்களும் கூடிக்ெகாண்டு,
அவர்களும் அவர்களுைடய எல்லா
ேசைனகளும் ேபாய், க ப ேயானுக்கு
முன்பாக முகாமிட்டு, அதன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்தார்கள். 6 அப்ெபாழுது
க ப ேயானின் மனிதர்கள் கல்காலில்
இருக்கற முகாமிற்கு ேயாசுவாவ டம்
ஆள் அனுப்ப : உமது அடியார்கைளக்
ைகவ டாமல், சீக்க ரமாக எங்களிடம்
வந்து, எங்கைளக் காப்பாற்ற , எங்களுக்கு
உதவெசய்யும்; மைல ேதசங்களிேல
குடியருக்க ற எேமாரியர்களின் ராஜாக்கள்
எல்ேலாரும் எங்களுக்கு வேராதமாகக்
கூடினார்கள்என்றுெசால்லச்ெசான்னார்கள்.
7 உடேன ேயாசுவாவும் அவேனாடு
எல்லா யுத்தமனிதர்களும், எல்லா
பராக்க ரமசாலிகளும் கல்காலிலிருந்து
ேபானார்கள். 8 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : அவர்களுக்குப் பயப்படாேத; உன்
ைககளில் அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்;
அவர்களில் ஒருவரும் உனக்கு முன்பாக
ந ற்பதல்ைல என்றார். 9 ேயாசுவா
கல்காலிலிருந்து இரவுமுழுவதும் நடந்து,
த டீெரன்று அவர்கள்ேமல் வந்துவ ட்டான்.
10ெயேகாவாேவாஅவர்கைளஇஸ்ரேவலுக்கு
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முன்பாகக் கலங்கச்ெசய்தார்; ஆகேவ
அவர்கைளக் க ப ேயானிேல மகா
பயங்கரமாகத் தாக்க , ெபத்ெதாேரானுக்குப்
ேபாக ற வழிய ேல துரத்த , அெசக்கா மற்றும்
மக்ெகதாவைரக்கும் முறயடித்தார்கள்.
11 அவர்கள் ெபத்ெதாேரானிலிருந்து
இறங்குகற வழிய ேல இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாக ஓடிப்ேபாகும்ேபாது,
அெசக்காவைரக்கும் ஓடுகற அவர்கள்ேமல்
ெயேகாவா வானத்தலிருந்து ெபரிய
கல்மைழகைள வழச்ெசய்தார், அவர்கள்
இறந்தார்கள்; இஸ்ரேவல் மக்களுைடய
பட்டயத்தால் ெகால்லப்பட்டவர்கைளவ ட
கல்மைழயனால் இறந்தவர்கள் அதகமாக
இருந்தார்கள். 12ெயேகாவா எேமாரியர்கைள
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாக
ஒப்புக்ெகாடுக்க ற அந்த நாளிேல, ேயாசுவா
ெயேகாவாைவ ேநாக்க ப் ேபச , பன்பு
இஸ்ரேவலின் கண்களுக்கு முன்பாக:
சூரியேன, நீ க ப ேயான்ேமலும், சந்த ரேன,
நீ ஆயேலான் பள்ளத்தாக்கன்ேமலும்
நல்லுங்கள் என்றான். 13 அப்ெபாழுது
மக்கள் தங்களுைடய எத ரிகளுக்கு நீதையச்
சரிக்கட்டும்வைரக்கும் சூரியன் நன்றது,
சந்த ரனும் நன்றது; இது யாேசரின்
புத்தகத்தல் எழுதயருக்கவல்ைலயா;
அப்படிேய சூரியன் மைறவதற்குத்
துரிதப்படாமல், ஏறக்குைறய ஒருபகல்
முழுவதும்நடுவானத்தல்நன்றது. 14இப்படிக்
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ெயேகாவா ஒரு மனிதனுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்ட அந்த நாைளப்ேபான்ற ஒருநாள்
அதற்குமுன்னும்இல்ைல,அதற்குப்பன்னும்
இல்ைல; ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காக
யுத்தம்ெசய்தார். 15 பன்பு ேயாசுவா
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேராடும் கல்காலில்
இருக்கறமுகாமிற்குத்தரும்பனான்.

ஐந்து எேமாரிய இராஜாக்கள்
ெகால்லப்படுதல்

16 அந்த ஐந்து ராஜாக்களும் ஓடிப்ேபாய்,
மக்ெகதாவலிருக்கற ஒரு குைகயல்
ஒளிந்துெகாண்டார்கள். 17 ஐந்து
ராஜாக்களும் மக்ெகதாவலிருக்கற ஒரு
குைகயல் ஒளிந்தருந்து அகப்பட்டார்கள்
என்று ேயாசுவாவற்கு அறவக்கப்பட்டது.
18 அப்ெபாழுது ேயாசுவா: ெபரிய
கற்கைளக் குைகயன் வாய ேல
புரட்டிைவத்து, அந்த இடத்தல் அவர்கைளக்
காவல்காக்க மனிதர்கைள நறுத்துங்கள்.
19 நீங்கேளா ந ற்காமல், உங்களுைடய
எத ரிகைளத் துரத்த , அவர்களுைடய
பன்பைடகைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள்;
அவர்கைளத் தங்கள் பட்டணங்களிேல
நுைழயவ டாதருங்கள்; உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள
உங்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்
என்றான். 20 ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல்
மக்களும் அவர்கைள மகா பயங்கரமாக
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அவர்கள் முழுவதும் அழியும்வைரக்கும்
தாக்கனார்கள்; அவர்களில் மீதயானவர்கள்
பாதுகாப்பான பட்டணங்களுக்குள்
புகுந்தார்கள். 21 மக்கெளல்ேலாரும்
சுகமாக மக்ெகதாவலிருக்கற முகாமிேல,
ேயாசுவாவ டம் தரும்பவந்தார்கள்;
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு வேராதமாக
ஒருவனும் தன் நாைவ அைசக்கவல்ைல.
22அப்ெபாழுதுேயாசுவா:குைகயன்வாையத்
த றந்து, அந்த ஐந்து ராஜாக்கைளயும்
அந்தக் குைகயலிருந்து என்னிடம்
ெவளிேய ெகாண்டுவாருங்கள் என்றான்.
23 அவர்கள் அப்படிேய ெசய்து, எருசேலமின்
ராஜாவும், எப ேரானின் ராஜாவும்,
யர்மூத்தன் ராஜாவும், லாகீசன்
ராஜாவும், எக்ேலானின் ராஜாவுமாகய
அந்த ஐந்து ராஜாக்கைளயும் அந்தக்
குைகயலிருந்து ெவளிேய அவனிடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 24 அவர்கைள
ேயாசுவாவ டம் ெகாண்டுவந்தேபாது,
ேயாசுவா இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்
அைனவைரயும் அைழத்து, தன்ேனாடு
வந்த யுத்தமனிதர்களின் அத காரிகைள
ேநாக்க : நீங்கள் அருகல் வந்து, உங்கள்
கால்கைள இந்த ராஜாக்களுைடய
கழுத்துகளின்ேமல் ைவயுங்கள் என்றான்;
அவர்கள் அருகல் வந்து, தங்களுைடய
கால்கைள அவர்கள் கழுத்துகளின்ேமல்
ைவத்தார்கள். 25 அப்ெபாழுது ேயாசுவா
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அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் பயப்படாமலும்
கலங்காமலும் பலமாகவும் த டமனதாகவும்
இருங்கள்; நீங்கள் யுத்தம்ெசய்யும்
உங்களுைடய எத ரிகளுக்ெகல்லாம்
ெயேகாவா இப்படிேய ெசய்வார் என்றான்.
26 அதற்குப்பன்பு ேயாசுவா அவர்கைள
ெவட்டிக் ெகான்று, ஐந்து மரங்களிேல
தூக்க ப்ேபாட்டான்; மாைலேநரம்வைரக்கும்
மரங்களில் ெதாங்கனார்கள். 27 சூரியன்
மைறகற ேநரத்த ேல, ேயாசுவா அவர்கைள
மரங்களிலிருந்து இறக்கக் கட்டைளய ட்டான்.
அவர்கள் ஒளிந்துெகாண்டிருந்த குைகய ேல
அவர்கைளப் ேபாட்டு; இந்தநாள்வைரக்கும்
இருக்க றபடி ெபரிய கற்கைளக் குைகயன்
வாய ேல அைடத்தார்கள். 28 அந்த
நாளிேல ேயாசுவா மக்ெகதாைவப் ப டித்து,
அைதப் பட்டயத்தனால் அழித்து, அதன்
ராஜாைவயும் அதலுள்ள மனிதர்கைளயும்
எல்லா உய ரினங்கைளயும், ஒருவைரயும்
மீதயாக ைவக்காமல், அழித்து, எரிேகாவன்
ராஜாவுக்குச் ெசய்ததுேபால, மக்ெகதாவன்
ராஜாவுக்கும்ெசய்தான்.

ெதன்தைசப் பட்டணங்கள்
ைகப்பற்றப்படுதல்

29 மக்ெகதாவலிருந்து ேயாசுவா
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேராடும்
லிப்னாவுக்குப் புறப்பட்டு, லிப்னாவன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்தான். 30 ெயேகாவா அைதயும்
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அதன் ராஜாைவயும் இஸ்ரேவலின்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அைதயும்
அதலுள்ள எல்லா உய ரினங்கைளயும்,
ஒருவைரயும் அத ேல மீதயாக ைவக்காமல்,
பட்டயத்தனால் அழித்து, எரிேகாவன்
ராஜாவுக்குச் ெசய்ததுேபால, அதன்
ராஜாவுக்கும்ெசய்தான். 31லிப்னாவலிருந்து
ேயாசுவா இஸ்ரேவல் அைனவேராடும்
லாகீசுக்குப் புறப்பட்டு, அதற்கு எத ேர
முகாமிட்டு, அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்தான்.
32 ெயேகாவா லாகீைச இஸ்ரேவலின்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அைத
இரண்டாம் நாளிேல ப டித்து, லிப்னாவுக்குச்
ெசய்ததுேபால, அைதயும் அதலுள்ள
எல்லா உய ரினங்கைளயும் பட்டயத்தனால்
அழித்தான். 33 அப்ெபாழுது ேகேசரின்
ராஜாவாகய ஓராம் லாகீசுக்கு
உதவெசய்யும்படி வந்தான்; ேயாசுவா
அவைனயும் அவனுைடய மக்கைளயும்,
ஒருவனும் மீதயாக இல்லாதபடி,
ெவட்டிப்ேபாட்டான். 34 லாகீசலிருந்து
ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும்
எக்ேலானுக்குப் புறப்பட்டு, அதற்கு எத ேர
முகாமிட்டு, அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து,
35 அைத அந்த நாளிேல ப டித்து, அைதப்
பட்டயக்கருக்கனால் அழித்தார்கள்;
லாகீசுக்குச் ெசய்ததுேபால, அதலுள்ள
எல்லா உய ரினங்கைளயும் அந்த
நாளிேல அழித்துப்ேபாட்டான். 36 பன்பு
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எக்ேலானிலிருந்து ேயாசுவாவும்
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவருமாக
எப ேரானுக்குப் புறப்பட்டு, அதன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்து, 37 அைதப் ப டித்து,
எக்ேலானுக்குச் ெசய்ததுேபால, அைதயும்
அதன் ராஜாைவயும் அதற்கு அடுத்த
எல்லாப் பட்டணங்கைளயும் அதலுள்ள
எல்லா உய ரினங்கைளயும், ஒருவைரயும்
மீதயாக ைவக்காமல், பட்டயத்தனால்
அழித்தார்கள்; அைதயும் அதலுள்ள எல்லா
உய ரினங்கைளயும் அழித்துப்ேபாட்டான்.
38 பன்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவேராடும்ெதபீருக்குத்தரும்ப ப்ேபாய்,
அதன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, 39 அைதயும்
அதன் ராஜாைவயும்அைதச் ேசர்ந்த எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும் ப டித்தான்; அைவகைளப்
பட்டயத்தனால் அழித்து, அதலுள்ள
உய ரினங்கைளெயல்லாம், ஒருவைரயும்
மீதயாக ைவக்காமல், அழித்தார்கள்;
எப ேரானுக்கும் லிப்னாவுக்கும் அைவகளின்
ராஜாவுக்கும் ெசய்ததுேபால ெதபீருக்கும்
அதன் ராஜாவுக்கும் ெசய்தான்.
40 இப்படிேய ேயாசுவா மைலத்ேதசம்
அைனத்ைதயும் ெதன்ேதசத்ைதயும்
சமபூமிையயும் நீர்ப்பாய்ச்சலான
இடங்கைளயும் அைவகளின் எல்லா
ராஜாக்கைளயும், ஒருவைரயும் மீதயாக
ைவக்காமல் அழித்து, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடிேய,



ேயாசுவாஅத்தயாயம் 10:41 liv ேயாசுவாஅத்தயாயம் 11:3

சுவாசமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் அழித்து,
41 காேதஸ்பர்ேனயா துவங்கக் காசாவைர
இருக்க றைதயும் க ப ேயான்வைர இருக்க ற
ேகாேசன் ேதசம் அைனத்ைதயும் அழித்தான்.
42 அந்த ராஜாக்கள் எல்ேலாைரயும்
அவர்களுைடய ேதசத்ைதயும் ேயாசுவா
ஒேர சமயத்தல் ப டித்தான்; இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காக
யுத்தம்ெசய்தார். 43 பன்பு ேயாசுவா
இஸ்ரேவலர்கள் அைனவேராடும் கல்காலில்
இருக்கறமுகாமிற்குத்தரும்பனான்.

அத்த யாயம் 11
வடதைசஇராஜாக்கள்முறயடிக்கப்படுதல்

1 ஆத்ேசாரின் ராஜாவாகய யாபீன்
அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவன்
மாேதானின் ராஜாவாகய ேயாபாப டமும்,
ச ம்ேரானின் ராஜாவ டமும், அக்சாபன்
ராஜாவ டமும், 2 வடக்ேக இருக்க ற
மைலகளிலும் கன்னேரத்த ற்குத்
ெதற்ேக இருக்க ற நாட்டுப்புறத்தலும்
சமபூமியலும் ேமற்கு எல்ைலயாகய
ேதாரிலும் இருக்க ற ராஜாக்களிடமும்,
3 க ழக்ேகயும், ேமற்ேகயும் இருக்க ற
கானானியர்களிடமும், மைலகளில் இருக்க ற
எேமாரியர்கள், ஏத்தயர்கள், ெபரிச யர்கள்,
எபூசயர்களிடமும், எர்ேமான் மைலயன்
அடிய ேல மிஸ்பா ேதசத்தல் இருக்க ற
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ஏவயர்களிடமும் ஆள் அனுப்பனான்.
4 அவர்கள் கடற்கைர மணைலப்ேபால
ஏராளமான மக்களாகய தங்களுைடய
எல்லா ேசைனகேளாடும், ஏராளமான
குதைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும்
புறப்பட்டார்கள். 5 இந்த ராஜாக்கள்
எல்ேலாரும் கூடி, இஸ்ரேவலர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்ய வந்து, ேமேராம் என்கற
ஏரியன் அருகல் ஏகமாக முகாமிட்டார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : அவர்களுக்குப் பயப்படாேத;
நாைள இந்த ேநரத்த ேல நான்
அவர்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலுக்கு
முன்பாக ெவட்டப்பட்டவர்களாக
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; நீ அவர்களுைடய
குதைரகளின் குத கால் நரம்புகைள
அறுத்து, அவர்கள் இரதங்கைள
அக்கனியால் சுட்ெடரிப்பாய் என்றார்.
7 ேயாசுவாவும், அவேனாடு யுத்த மக்கள்
அைனவரும், த டீெரன்று ேமேராம்
ஏரியன் அருேக இருக்க ற எத ரிகளிடம்
வந்து, அவர்கைளத் தாக்கனார்கள்.
8 ெயேகாவா அவர்கைள இஸ்ரேவலின்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கைள
முறயடித்து, ெபரிய சீேதான்வைரக்கும்
மிஸ்ரேபாத்மாயீம்வைரக்கும், க ழக்ேக
இருக்க ற மிஸ்ேப பள்ளத்தாக்குவைரக்கும்
துரத்த , அவர்களில் ஒருவரும்
மீதயல்லாதபடி, அவர்கைள
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ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 9 ேயாசுவா
ெயேகாவா தனக்குச் ெசான்னபடி
அவர்களுக்குச் ெசய்து, அவர்களுைடய
குதைரகளின்குத கால் நரம்புகைளஅறுத்து,
அவர்களுைடய இரதங்கைள அக்கனியால்
சுட்ெடரித்தான். 10 அக்காலத்த ேல
ேயாசுவா தரும்ப , ஆத்ேசாைரப் ப டித்து,
அதன் ராஜாைவப் பட்டயத்தனால்
ெவட்டிப்ேபாட்டான்; ஆத்ேசார் முன்ேன அந்த
ராஜ்யங்களுக்ெகல்லாம் தைலைமயான
பட்டணமாக இருந்தது. 11 அதல் இருந்த
உய ரினங்கைளெயல்லாம் பட்டயத்தனால்
ெவட்டி, அழித்துப்ேபாட்டான்; சுவாசமுள்ளது
ஒன்றும் மீதயானதல்ைல; ஆத்ேசாைரேயா
அக்கனியால் சுட்ெடரித்தான். 12 அந்த
ராஜாக்களுைடயஎல்லாப்பட்டணங்கைளயும்
அைவகளுைடய எல்லா ராஜாக்கைளயும்
ேயாசுவா ப டித்து, பட்டயத்தனால் ெவட்டி,
ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி, அவர்கைள
அழித்துப்ேபாட்டான். 13 ஆனாலும்
தங்களுைடய ேமட்டின்ேமல் இருந்த
பட்டணங்கைளெயல்லாம் இஸ்ரேவலர்கள்
சுட்ெடரித்துப்ேபாடாமல் ைவத்தார்கள்;
ஆத்ேசாைரமாத்த ரம் ேயாசுவா
சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 14 அந்தப்
பட்டணங்களிலுள்ள மிருகஜீவன்கைளயும்
மற்றக் ெகாள்ைளப்ெபாருட்கைளயும்
இஸ்ரேவல் மக்கள் தங்களுக்ெகன்று
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எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்; ஆனாலும் எல்லா
மனிதர்கைளயும்அழித்துப்ேபாடும்வைரக்கும்
அவர்கைளப் பட்டயத்தனால்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்; சுவாசமுள்ள
ஒன்ைறயும் அவர்கள் மீதயாக
ைவக்கவல்ைல. 15 ெயேகாவா தமது
ஊழியக்காரனாகய ேமாேசக்கு எப்படிக்
கட்டைளய ட்டிருந்தாேரா, அப்படிேய ேமாேச
ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டிருந்தான்;
அப்படிேய ேயாசுவா ெசய்தான்; அவன்,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டதல்
ஒன்ைறயும்ெசய்யாமல்வ டவல்ைல. 16இந்த
வதமாக ேயாசுவா ேசயீருக்கு ஏற ப்ேபாக ற
ஆலாக் மைலதுவங்க லீபேனானின்
பள்ளத்தாக்கல் எர்ேமான் மைலயடியல்
இருக்கற பாகால்காத் வைரயுள்ள
அந்த முழு ேதசமாக ய மைலகைளயும்,
ெதன்ேதசம் எல்லாவற்ைறயும், ேகாேசன்
ேதசத்ைதயும் சமனான பூமிையயும்,
நாட்டுப்புறத்ைதயும், இஸ்ரேவலின்
மைலகைளயும் அதன் சமபூமிையயும்
ப டித்துக்ெகாண்டு, 17 அைவகளின்
ராஜாக்கைளெயல்லாம் ப டித்து,
அவர்கைள ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான்.
18 ேயாசுவா நீண்டநாட்களாக
அந்த ராஜாக்கள் எல்ேலாேராடும்
யுத்தம்ெசய்தான். 19 க ப ேயானின்
குடிகளாகய ஏவயர்கைளத்தவ ர, ஒரு
பட்டணமும் இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
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சமாதானம் ெசய்யவல்ைல; மற்ற
எல்லாப் பட்டணங்கைளயும் யுத்தம்ெசய்து
ப டித்தார்கள். 20 யுத்தம்ெசய்ய
இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக வரும்படிக்கு,
அவர்களுைடய இருதயம் கடினமானதும்,
இப்படிேய அவர்கள்ேமல் இரக்கம்
உண்டாகாமல், ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி, அவர்கைள
அழித்துப்ேபாட்டதும் ெயேகாவாவால் வந்த
காரியமாக இருந்தது. 21 அக்காலத்த ேல
ேயாசுவா ேபாய், மைலத்ேதசமாக ய
எப ேரானிலும் ெதபீரிலும் ஆனாபலும்
யூதாவன் எல்லா மைலகளிலும் இருந்த
ஏனாக்கயர்கைள அவர்களுைடய
பட்டணங்கேளாடு ேசர்த்து அழித்தான்.
22 இஸ்ரேவல் மக்களின் ேதசத்தல்
ஏனாக்கயர்கள் ஒருவரும் மீதயாக
ைவக்கப்படவல்ைல; காசாவலும்
காத்தலும் அஸ்ேதாத்தலும்மட்டும் சலர்
மீதயாக இருந்தார்கள். 23 அப்படிேய
ேயாசுவா, ெயேகாவா ேமாேசய டம்
ெசான்னபடிெயல்லாம் முழு ேதசத்ைதயும்
ப டித்து, அைத இஸ்ரேவலுக்கு, அவர்களின்
ேகாத்த ரங்களுைடய பங்குகளின்படிேய,
ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தான்; யுத்தம்
ஓய்ந்ததனால் ேதசம்அைமதலாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 12
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முறயடிக்கப்பட்டஇராஜாக்கள்
1 ேயார்தான் நத க்கு அந்தப் புறத்தல்

சூரியன் உதயமாக ற தைசய ேல அர்ேனான்
ஆறு துவங்க எர்ேமான் மைலவைரக்கும்,
க ழக்ேக சமபூமி எல்ைலகளிெலல்லாம்
உள்ள ராஜாக்கைள இஸ்ரேவலர்கள்
முறயடித்து, அவர்களுைடய ேதசங்கைளயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள். 2 அந்த
ராஜாக்களில், எஸ்ேபானில் குடியருந்த
எேமாரியர்களின் ராஜாவாகய சீேகான்,
அர்ேனான் ஆற்றங்கைரயல் இருக்கற
ஆேராேவர் துவங்க ஆற்றன் நடுைமயமும்
பாத க் கீேலயாத் உட்பட அம்ேமானியர்களின்
எல்ைலயான யாப்ேபாக்கு ஆறுவைரயுள்ள
ேதசத்ைதயும், 3 சமெவளி துவங்க க்
க ழக்ேக இருக்க ற கன்னேரத்
கடல்வைரக்கும் ெபத்ெயச ேமாத் வழியாகக்
க ழக்ேக இருக்க ற சமெவளியன்
கடலாகய உப்புக்கடல்வைரக்கும்
இருக்க ற ேதசத்ைதயும் ெதற்ேக
அஸ்ேதாத்பஸ்காவுக்குக் கீழாக
இருக்க ற ேதசத்ைதயும் ஆட்ச ெசய்தான்.
4 இராட்சதரில் மீதயான பாசானின்
ராஜாவாகய ஓகன் எல்ைலையயும்
சுதந்தரித்துக்ெகாண்டார்கள்; அவன்
அஸ்தேராத்தலும் எத்ேரயலும் வாழ்ந்து,
5 எர்ேமான் மைலையயும் சல்காயைவயும்,
ெகசூரியர்கள், மாகாத்தயர்கள்
எல்ைலவைரக்கும் எஸ்ேபானின்
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ராஜாவாகய சீேகானின் எல்ைலயாகஇருந்த
பாத க் கீேலயாத்வைரக்கும் இருக்கும்
பாசான் அைனத்ைதயும் ஆட்ச ெசய்தான்.
6 அவர்கைளக் ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரனாகய ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்
மக்களும்முறயடித்தார்கள்;அந்தேதசத்ைதக்
ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரனாகய ேமாேச
ரூபனியர்களுக்கும் காத்தயர்களுக்கும்
மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கும்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தான். 7 ேயார்தானுக்கு
இந்தப் புறத்த ேல ேமற்ேக லீபேனானின்
பள்ளத்தாக்கலுள்ள பாகால்காத்
துவங்க ேசயீருக்கு ஏற ப்ேபாக ற
ஆலாக்மைலவைரக்கும், மைலகளிலும்
பள்ளத்தாக்குகளிலும் சமபூமியலும்
மைலகளுக்கடுத்த பகுத களிலும்
வனாந்த ரத்தலும் ெதற்குத் ேதசத்தலும்
இருக்கறதும், 8 ேயாசுவா இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களுக்குச் ெசாந்தமாகப்
பங்க ட்டதுமான ஏத்தயர்கள், எேமாரியர்கள்,
கானானியர்கள், ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள்,
எபூசயர்கள் என்பவர்களுைடய ேதசத்தல்
இருந்தவர்களும், ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல்
மக்களும்முறயடித்தவர்களுமானராஜாக்கள்
யாெரன்றால்: 9 எரிேகாவன் ராஜா ஒன்று,
ெபத்ேதலுக்கு அருகான ஆயீயன் ராஜா
ஒன்று, 10 எருசேலமின் ராஜா ஒன்று,
எப ேரானின் ராஜா ஒன்று, 11 யர்மூத்தன்
ராஜா ஒன்று, லாகீசன் ராஜா ஒன்று,
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12எக்ேலானின் ராஜாஒன்று, ேகேசரின் ராஜா
ஒன்று, 13 ெதபீரின் ராஜா ஒன்று, ெகேதரின்
ராஜா ஒன்று, 14 ஓர்மாவன் ராஜா ஒன்று,
ஆராதன் ராஜா ஒன்று, 15 லிப்னாவன்
ராஜா ஒன்று, அதுல்லாமின் ராஜா ஒன்று,
16 மக்ெகதாவன் ராஜா ஒன்று, ெபத்ேதலின்
ராஜா ஒன்று, 17 தப்புவாவன் ராஜா ஒன்று,
எப்ேபரின் ராஜா ஒன்று, 18 ஆப்ெபக்கன்
ராஜா ஒன்று, லசேரானின் ராஜா ஒன்று,
19 மாேதானின் ராஜா ஒன்று, ஆத்ேசாரின்
ராஜா ஒன்று, 20 ச ம்ேரான் ேமேரானின்
ராஜா ஒன்று, அக்சாபன் ராஜா ஒன்று,
21 தானாகன் ராஜா ஒன்று, ெமக ேதாவன்
ராஜா ஒன்று, 22 ேகேதசன் ராஜா ஒன்று,
கர்ேமைலச் சார்ந்த ெயாக்னியாமின் ராஜா
ஒன்று, 23ேதாரின்கைரையச்ேசர்ந்தேதாரின்
ராஜா ஒன்று, கல்காைலச்ேசர்ந்த ேகாய மின்
ராஜா ஒன்று, 24 த ர்சாவன் ராஜா ஒன்று;
ஆக இவர்கெளல்ேலாரும் முப்பத்ெதாரு
ராஜாக்கள்.

அத்த யாயம் 13
சுதந்தரிக்கப்படேவண்டியேதசம்

1 ேயாசுவா வயதுமுத ர்ந்தவனானேபாது,
ெயேகாவா அவைன ேநாக்க :
நீ வயதுமுத ர்ந்தவனானாய்;
ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளேவண்டிய ேதசம்
இன்னும் மகா வ சாலமாக இருக்க றது.
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2மீதயாகஇருக்க றேதசம்எைவகெளன்றால்,
எக ப்த ற்கு எத ரான சீேகார் ஆறு
துவங்கக் கானானியர்கைளச் ேசர்ந்ததாக
என்னப்படும் வடக்ேக இருக்க ற எக்ேரானின்
எல்ைலவைரயுள்ள ெபலிஸ்தர்களின்
எல்லா எல்ைலகளும், ெகசூரிம் முழுவதும்,
3 காசா, அஸ்ேதாத், அஸ்கேலான், காத்,
எக்ேரான் என்கற பட்டணங்களில் இருக்க ற
ெபலிஸ்தர்களுைடய ஐந்து அத பத களின்
நாடும், ஆவயர்களின் நாடும், 4 ெதற்ேக
துவங்க ஆப்ெபக்வைர எேமாரியர்கள்
எல்ைலவைர இருக்க ற கானானியர்களின்
எல்லா ேதசமும், சீேதானியர்களுக்கடுத்த
ெமயாரா நாடும், 5 க ப்லியர்களின்
நாடும், சூரியன் உதயமாக ற தைசயல்
எர்ேமான் மைலயடிவாரத்தல் இருக்க ற
பாகால்காத் முதல் ஆமாத்துக்குள்
நுைழயும்வைரயுள்ள லீபேனான் முழுவதும்,
6லீபேனான்துவங்க மிஸ்ரேபாத்மாயீம்வைர
மைலகளில் குடியருக்க ற அைனவருைடய
நாடும், சீேதானியர்களுைடய எல்லா
நாடும்தாேன. நான் அவர்கைள இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாகத் துரத்துேவன்;
நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய,
நீ இஸ்ரேவலுக்குப் பங்குகைளக்
ெகாடுக்கச் சீட்டுகைளப்ேபாட்டு ேதசத்ைதப்
பங்க டேவண்டும். 7ஆதலால்இந்த ேதசத்ைத
ஒன்பது ேகாத்த ரங்களுக்கும், மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெசாந்தமாகும்படிப்
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பங்கடுஎன்றார்.

ேயார்தானுக்குக்க ழக்ேகயுள்ளேதசத்தன்
ப ரிவுகள்

8 மனாேசயன் பாத க்ேகாத்த ரத்தார்களும்
ரூபனியர்களும் காத்தயர்களும்
தங்களுைடய பங்குகைள அைடந்து தீர்ந்தது;
அைதக் ெயேகாவாவன்ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்தல் க ழக்ேக
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். 9 அர்ேனான்
ஆற்றங்கைரயல் இருக்கற ஆேராேவரும்,
நதயன் நடுவலிருக்கற பட்டணம்
துவங்க தீேபான்வைரக்கும் இருக்க ற
ெமெதபாவன் சமபூமி அைனத்ைதயும்,
10 எஸ்ேபானிலிருந்து அம்ேமானியர்களின்
எல்ைலவைர ஆட்ச ெசய்த எேமாரியர்களின்
ராஜாவாகய சீேகானுக்குரிய எல்லாப்
பட்டணங்கைளயும், 11 கீேலயாத்ைதயும்,
ெகசூரியர்கள் மாகாத்தயர்களுைடய
எல்ைலயலுள்ள நாட்ைடயும், எர்ேமான்
மைல முழுவைதயும், 12 அஸ்தேராத்தலும்
எத்ேரயலும் ஆட்ச ெசய்து, ேமாேச
முறயடித்துத் துரத்தன இராட்சதர்களில்
மீதயாக இருந்த பாசானின் ராஜாவாகய
ஓகுக்குச் சல்காவைரயருந்த பாசான்
முழுவைதயும் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தான்.
13 இஸ்ரேவல் மக்கேளா ெகசூரியர்கைளயும்
மாகாத்தயர்கைளயும் துரத்தவ டவல்ைல,
ெகசூரியர்களும் மாகாத்தயர்களும்
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இந்தநாள்வைர இஸ்ரேவலின் நடுவல்
குடியருக்க றார்கள். 14 ேலவயர்களின்
ேகாத்த ரத்த ற்குமட்டும் அவன் பங்கு
ெகாடுக்கவல்ைல; இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ேமாேசக்குச்*
ெசான்னபடிேய, அவருைடய தகனபலிகேள
அவர்களுைடய பங்கு. 15 ேமாேச
ரூபன் ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களுக்குத்தக்கதாகப் பங்கு
ெகாடுத்தான். 16அர்ேனான்ஆற்றங்கைரயல்
இருக்கற ஆேராேவரும், ஆற்றன்
நடுவலிருக்கற பட்டணம் துவங்க
ெமெதபாவைரயுள்ள சமபூமி முழுவதும்,
17 சமபூமியல் இருக்க ற எஸ்ேபானும், அதன்
எல்லாப் பட்டணங்களுமாகய தீேபான்,
பாேமாத்பாகால், ெபத்பாகால் ெமேயான்,
18 யாகசா, ெகெதேமாத், ெமபாகாத்,
19 கீரியாத்தாயீம், சீப்மா, பள்ளத்தாக்கன்
மைலயலுள்ளெசேரத்சகார், 20ெபத்ேபேயார்,
அஸ்ேதாத்பஸ்கா, ெபத்ெயச ேமாத்
முதலான 21 சமபூமியலுள்ள எல்லாப்
பட்டணங்களும், எஸ்ேபானில் ஆட்ச ெசய்த
சீேகான் என்னும் எேமாரியர்களுைடய
ராஜாவன் ராஜ்யம் முழுவதும் அவர்கள்
எல்ைலக்குள்ளானது; அந்தச் சீேகாைனயும்,
ேதசத்த ேல குடியருந்து சீேகானின்
அத பதயாகஇருந்த ஏவ , ேரக்ேகம்,சூர்,ஊர்,

* அத்த யாயம் 13:14 13:14அவர்களுக்கு
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ேரபா என்னும் மீதயானின் ப ரபுக்கைளயும்
ேமாேச ெவட்டிப்ேபாட்டான். 22 இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெவட்டின மற்றவர்கேளாடும்,
ேபேயாரின் மகனாகய ப ேலயாம் என்னும்
குறெசால்லுகறவைனயும் பட்டயத்தனால்
ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். 23 அப்படிேய
ேயார்தானும் அதற்கடுத்த பகுதயும்
ரூபன் ேகாத்த ரத்தன் எல்ைலயானது;
இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின்
க ராமங்களும் ரூபன் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு,
அவர்கள் வம்சங்களின்படி வந்த பங்கு.
24 காத் ேகாத்த ரத்த ற்கு ேமாேச அவர்கள்
வம்சங்களுக்குத் தகுந்தபடிக் ெகாடுத்தது
என்னெவன்றால்: 25யாேசரும், கீேலயாத்தன்
எல்லாப் பட்டணங்களும், ரப்பாவுக்கு
எத ேர இருக்க ற ஆேராேவர்வைரயுள்ள
அம்ேமானியர்களின் பாத த் ேதசமும்,
26 எஸ்ேபான் துவங்க ராமாத்மிஸ்ேப
வைர ெபத்ெதானீம் வைரக்கும்
இருக்க றதும், மகனாயீம் துவங்க
ெதபீரின் எல்ைலவைர இருக்க றதும்,
27 எஸ்ேபானின் ராஜாவாகய சீேகானுைடய
ராஜ்யத்தன் மற்றப் பகுத களாகய
பள்ளத்தாக்கல் இருக்க ற ெபத்தாராமும்,
ெபத்ந ம்ராவும், சுக்ேகாத்தும் சாப்ேபானும்,
ேயார்தான்வைர இருக்க றதும், க ழக்ேக
ேயார்தானின் கைரேயாரமாக கன்னேரத்
கடலின் கைடசவைரக்கும் இருக்க றதும்,
அவர்கள் எல்ைலக்குள்ளானது. 28 இந்தப்
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பட்டணங்களும் இைவகளின் க ராமங்களும்
காத் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு, அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி வந்த பங்கு. 29மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்த ற்கும், ேமாேச
அவர்களுைடய வம்சத்த ற்குத் தகுந்தபடிக்
ெகாடுத்தான். 30 மகனாயீம் துவங்க ,
பாசானின் ராஜாவாகய ஓகன் முழு
ராஜ்யமாக இருக்க ற பாசான் முழுவதும்,
பாசானிலுள்ள யாவீரின் எல்லா
ஊர்களுமான அறுபது பட்டணங்கள்
அவர்களுைடய எல்ைலக்குள்ளானது.
31 பாத க் கீேலயாத்ைதயும், பாசானிேல
அஸ்தேராத், எத்ேரய என்னும் ஓகு
ராஜ்யத்தன் பட்டணங்கைளயும்,
மனாேசயன் மகனாகய மாகீரின்
மக்கள் பாத ப்ேபருக்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படிேய ெகாடுத்தான்.
32 ேமாேச க ழக்ேக எரிேகாவன்
அருேக ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல்
இருக்கற ேமாவாபன் சமெவளிகளில்
பங்குகளாகக் ெகாடுத்தைவகள் இைவகேள.
33 ேலவ ேகாத்த ரத்த ற்கு ேமாேச பங்கு
ெகாடுக்கவல்ைல, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்களுக்குச்
ெசால்லியருந்தபடி, அவேர அவர்களுைடய
பங்கு.

அத்த யாயம் 14
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ேயார்தானுக்கு ேமற்ேகயுள்ள ேதசத்தன்
ப ரிவுகள்

1 கானான் ேதசத்த ேல இஸ்ரேவல்
மக்கள் சுதந்தரித்துக்ெகாண்ட ேதசங்கைள
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்,
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவும்
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ேகாத்த ரப்
ப தாக்களின் தைலவர்களும், ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளய ட்டபடி
சீட்டுப்ேபாட்டு, 2 ஒன்பதைரக்
ேகாத்த ரங்களுக்கும் ெசாந்தமாகப்
பங்க ட்டார்கள். 3 மற்ற இரண்டைரக்
ேகாத்த ரங்களுக்கும் ேமாேச ேயார்தானுக்கு
மறுபுறத்த ேல பங்கு ெகாடுத்தருந்தான்;
ேலவயர்களுக்குமட்டும் அவர்கள் நடுவல்
பங்கு ெகாடுக்கவல்ைல. 4 மனாேச மற்றும்
எப்ப ராயீம் என்பவர்கள் ேயாேசப்பன்
இரண்டு ேகாத்த ரங்களானார்கள்; ஆகேவ
அவர்கள் ேலவயர்களுக்கு ேதசத்த ேல
பங்குெகாடுக்காமல், குடியருக்கும்படி
பட்டணங்கைளயும், அவர்களுைடய
ஆடுமாடுகள் முதலான ெசாத்துக்காக
ெவளிந லங்கைளமட்டும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். 5 ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி இஸ்ரேவல் மக்கள் ெசய்து,
ேதசத்ைதப் பங்க ட்டார்கள்.

எப ேரான்காேலபுக்குக்ெகாடுக்கப்படுதல்
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6அப்ெபாழுதுயூதாவன் ேகாத்த ரத்தார்கள்
கல்காலிேல ேயாசுவாவ டம் வந்தார்கள்;
ேகனாச யனான எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலப் அவைன ேநாக்க :
காேதஸ்பர்ேனயாவ ேல ெயேகாவா
என்ைனக்குறத்தும் உம்ைமக்குறத்தும்
ேதவனுைடய மனிதனாகய ேமாேசய டம்
ெசான்ன வார்த்ைதைய நீர்
அறவீர். 7 ேதசத்ைத ேவவுபார்க்கக்
ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரனாகய ேமாேச
என்ைனக் காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து
அனுப்புக றேபாது, எனக்கு 40 வயதாக
இருந்தது; என் இருதயத்தலுள்ளபடிேய
அவருக்கு மறுெசய்த ெகாண்டுவந்ேதன்.
8 ஆனாலும் என்ேனாடு வந்த என்
சேகாதரர்கள் மக்களின் இருதயத்ைதப்
பயத்தனாேல கைரயச்ெசய்தார்கள்;
நாேனா என் ேதவனாகய ெயேகாவாைவ
உத்தமமாகப் பன்பற்ற ேனன்.
9 அந்த நாளிேல ேமாேச: நீ என்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ உத்தமமாகப்
பன்பற்றனபடியனால், உன் கால் மித த்த
ேதசம் உனக்கும் உன் பள்ைளகளுக்கும்
என்ெறன்ைறக்கும் ெசாந்தமாக இருக்கட்டும்
என்று ெசால்லி ஆைணயட்டார்.
10 இப்ேபாதும், இேதா, ெயேகாவா
ெசான்னபடிேய என்ைன உயேராடு
காத்தார்; இஸ்ரேவலர்கள் வனாந்த ரத்தல்
நடந்தேபாது, ெயேகாவா அந்த வார்த்ைதைய
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ேமாேசய டம் ெசால்லி இப்ெபாழுது 45
வருடங்கள் ஆனது; இேதா, இன்று நான்
எண்பத்ைதந்து வயதுள்ளவன். 11 ேமாேச
என்ைன அனுப்புக ற நாளில், எனக்கு
இருந்த அந்த ெபலன் இந்தநாள்வைர
எனக்கு இருக்கறது; யுத்தத்த ற்குப்
ேபாக்கும் வரத்துமாக இருக்க றதற்கு
அப்ெபாழுது எனக்கு இருந்த ெபலன்
இப்ெபாழுதும் எனக்குஇருக்கறது. 12ஆகேவ
ெயேகாவா அந்த நாளிேல ெசான்ன
இந்த மைலநாட்ைட எனக்குத்தாரும்;
அங்ேக ஏனாக்கயர்களும், பாதுகாப்பான
ெபரிய பட்டணங்களும் உண்ெடன்று
நீர் அந்த நாளிேல ேகள்வப்பட்டீேர;
ெயேகாவா என்ேனாடு இருப்பாரானால்,
ெயேகாவா ெசான்னபடி, அவர்கைளத்
துரத்தவடுேவன் என்றான். 13 அப்ெபாழுது
ேயாசுவா: எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலைப ஆசீர்வத த்து, எப ேராைன
அவனுக்குப் பங்காகக் ெகாடுத்தான்.
14 ஆகேவ ேகனாச யனான எப்புன்ேனயன்
மகனாகய காேலப் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாைவ உத்தமமாகப்
பன்பற்றனபடியனால், இந்த நாள்வைர
இருக்க றபடி, எப ேரான் அவனுக்குச்
ெசாந்தமானது. 15 முன்ேன எப ேரானுக்குக்
கீரியாத் அர்பா என்ற ெபயர் இருந்தது;அர்பா
என்பவன் ஏனாக்கயர்களுக்குள்ேள ெபரிய
மனிதனாகஇருந்தான்;யுத்தம்ஓய்ந்ததனால்
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ேதசம்அைமதலாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 15
யூதா ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு

1 யூதா ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி உண்டான பங்குவீதமாவது:
ஏேதாமின் எல்ைலக்கு அருேக உள்ள
சீன்வனாந்த ரேம ெதன்பகுதயன்
கைடச எல்ைல. 2 ெதன்பகுதயான
அவர்களுைடய எல்ைல சவக்கடலின்*
கைடச யல் ெதற்கு ேநாக்க இருக்க ற
முைனதுவங்க , 3 ெதன்பகுதயல் இருக்கற
அக்ராபீமின் ேமடுகளுக்கும், அங்ேகயருந்து
சீனுக்கும் ேபாய், ெதற்ேக இருக்க ற
காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கு ஏற , எஸ்ேராைனக்
கடந்து, ஆதாருக்கு ஏற , கர்க்காைவச் சுற்ற ப்
ேபாய், 4 அஸ்ேமானுக்கும், அங்ேகயருந்து
எக ப்தன்ஆற்றுக்கும்ெசன்று,மத்தயதைரக்
கடல்வைரக்கும் ேபாய் முடியும்; இதுேவ
உங்களுைடய ெதன்பகுத க்கு எல்ைலயாக
இருக்கும்என்றான். 5க ழக்குஎல்ைலயானது,
ேயார்தான் நதயன்ஆரம்பம்வைர இருக்க ற
சவக்கடல். வடபுறமான எல்ைல, ேயார்தான்
நதயன் ஆரம்பம் இருக்க ற கடலின்
முைனதுவங்க , 6 ெபத்ஓக்லாவுக்கு ஏற ,
வடக்ேக இருக்க ற ெபத் அரபாைவக்
கடந்து, ரூபனின் மகனாகய ேபாகனின்

* அத்த யாயம் 15:2 15:2மரணக்கடல்
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கல்லுக்கு ஏற ப்ேபாய், 7 ப றகு ஆேகார்
பள்ளத்தாக்ைகவ ட்டுத் ெதபீருக்கு ஏற ,
வடக்ேக ஆற்றன் ெதன்புறமான அதும்மீமின்
ேமட்டுக்கு முன்பாக இருக்க ற கல்காலுக்கு
ேநராகவும், அங்ேகயருந்து என்ேசேமசன்
நீரூற்றுவைரக்கும் ேபாய், என்ேராேகல்
என்னும் கணற்றுக்குச் ெசன்று, 8 ப றகு
எபூசயர்கள் குடியருக்க ற எருசேலமுக்குத்
ெதன்புறமாக இன்ேனாமுைடய மகனின்
பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து, வடக்ேக இருக்க ற
இராட்சதர்களுைடய பள்ளத்தாக்கன்
கைடசயல் ேமற்காக இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்கன் முன்னிருக்க ற மைலயன்
உச்சவைர ஏற ப்ேபாய், 9 அந்த மைலயன்
உச்சயலிருந்து ெநப்ேதாவாவன்
நீரூற்றுக்குப் ேபாய், எப்ெபேரான்
மைலயன் பட்டணங்களுக்குச் ெசன்று,
கீரியாத்ெயயாரீமாக ய பாலாவுக்குப்
ேபாய், 10 பாலாவலிருந்து ேமற்ேக ேசயீர்
மைலக்குத் தரும்ப , வடக்ேக இருக்க ற
ெகசேலானாகய ெயயாரீம் மைலக்குப்
பக்கமாகப் ேபாய், ெபத்ஷேமசுக்கு இறங்க ,
த ம்னாவுக்குப் ேபாய், 11 1 பன்பு வடக்ேக
இருக்க ற எக்ேரானுக்குப் பக்கமாகச் ெசன்று,
ச க்ேரானுக்கு ஓடி, பாலாமைலையக் கடந்து,
யாப்னிேயலுக்குச் ெசன்று, மத்தய தைரக்
கடலிேல முடியும். 12 ேமற்கு எல்ைல,
ெபரிய மத்தய தைரக் கடேல; இது யூதா
ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு அவர்களுைடய
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வம்சங்களின்படி சுற்றலுமிருக்கும்
எல்ைல. 13 எப்புன்ேனயன் மகனாகய
காேலபுக்கு, ேயாசுவா, ெயேகாவா தனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி, ஏனாக்கன் தகப்பனாகய
அர்பாவன் பட்டணமான எப ேராைன
யூதா ேகாத்த ரத்தன் நடுேவ பங்காகக்
ெகாடுத்தான். 14 அங்ேகயருந்த ேசசாய்,
அகீமான், தல்மாய் என்னும் ஏனாக்கன்
மூன்று மகன்கைளயும் காேலப் துரத்தவ ட்டு,
15அங்ேகயருந்துெதபீரின்குடிகளிடத்த ற்குப்
ேபானான்; முற்காலத்த ேல ெதபீரின் ெபயர்
கீரியாத்ெசப்ேபர். 16 கீரியாத்ெசப்ேபைர
அழித்துக் ைகப்பற்றுகறவனுக்கு, என்
மகளாகய அக்சாைளத் தருமணம்
ெசய்துெகாடுப்ேபன் என்று காேலப்
ெசான்னான். 17 அப்ெபாழுது காேலபன்
சேகாதரனாகய ேகனாசன் மகன்
ஒத்னிேயல் அைதக் ைகப்பற்றனான்;
எனேவ, தன் மகள் அக்சாைள அவனுக்குத்
தருமணம் ெசய்துெகாடுத்தான். 18 அவள்
புறப்படும்ேபாது, என் தகப்பனிடத்தல் ஒரு
வயல்ெவளிையக் ேகட்கேவண்டும் என்று
அவனிடம் அனுமத ெபற்றுக்ெகாண்டு,
கழுைதயன்ேமலிருந்து இறங்கனாள்.
காேலப் அவைளப் பார்த்து: உனக்கு
என்னேவண்டும் என்றான். 19 அப்ெபாழுது
அவள்: எனக்குஒருஆசீர்வாதம்தரேவண்டும்;
எனக்கு வறட்ச யான நலத்ைதத் தந்தீர்;
நீர்ப்பாய்ச்சலான நலத்ைதயும் எனக்குத்
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தரேவண்டும் என்றாள்; அப்ெபாழுது
அவளுக்கு ேமற்புறத்தலும் கீழ்ப்புறத்தலும்
நீர்ப்பாய்ச்சலான நலங்கைளக்
ெகாடுத்தான். 20யூதா ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி உண்டான
பங்கு என்னெவன்றால்: 21 ெதன்புறத்தன்
கைடசயான ஏேதாமின் எல்ைலக்கு
ேநராக, யூதா ேகாத்த ரத்த ற்குக் கைடத்த
பட்டணங்களாவன: கப்ெசேயல், ஏேதர்,
யாகூர், 22 கீனா. த ேமானா, ஆதாதா,
23 ேகேதஸ், ஆத்ேசார், இத்னான், 24 சீப்,
ேதெலம், ெபயாேலாத், 25ஆத்ேசார்,அதாத்தா,
கீரிேயாத், எஸ்ேரான் என்னும் ஆத்ேசார்,
26ஆமாம், ேசமா, ெமாலாதா, 27ஆத்சார்காதா,
எஸ்ேமான், ெபத்ெபேலத், 28 ஆசார்சூவால்,
ெபயர்ெசபா, பஸ்ேயாத்யா, 29 பாலா,
ஈய ம், ஏத்ேசம், 30 எல்ேதாலாத், ெகசீல்,
ஓர்மா, 31 ச க்லாக், மத்மன்னா, சன்சன்னா,
32 ெலபாேயாத், ச ல்லீம், ஆயீன், ரிம்ேமான்
என்பைவகள்; எல்லாப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட
இருபத்ெதான்பது. 33 பள்ளத்தாக்கு நாட்டில்
எஸ்தாேவால், ேசாரியா,அஷ்னா, 34சேனாகா,
என்கன்னீம், தப்புவா, ஏனாம், 35 யர்மூத்,
அதுல்லாம், ேசாக்ேகா, அேசக்கா, 36 சாராயீம்,
அதத்தாயீம், ெகேதரா, ேகெதெராத்தாயீம்;
இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
க ராமங்களும் உட்பட பதனான்கு.
37 ேசனான், அதாஷா, மிக்தால்காத்,
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38 தலியான், மிஸ்ேப, ேயாக்ெதேயல்,
39லாகீஸ், ேபாஸ்காத், எக்ேலான், 40காேபான்,
லகமாம், க த்லீஷ், 41 ெகெதேராத்,
ெபத்டாேகான், நாமா, மக்ெகதா;
இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
க ராமங்களும் உட்பட பதனாறு. 42 லிப்னா,
ஏத்ேதர், ஆசான், 43 இப்தா, அஸ்னா,
ெநசீப், 44 ேககலா, அக்சீப், மேரஷா;
இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
க ராமங்களும் உட்பட ஒன்பது. 45 எக்ேரானும்
அதன் ெவளிந லங்களும் க ராமங்களும்,
46 எக்ேரான் துவங்க ச் மத்தய தைரக்
கடல் வைர, அஸ்ேதாத்தன் பகுதயல்
இருக்கற எல்லா ஊர்களும், அைவகளின்
க ராமங்களும், 47 அஸ்ேதாத்தும், அதன்
ெவளிந லங்களும் க ராமங்களும், காசாவும்
எக ப்தன் ஆறு வைரயருக்க ற அதன்
ெவளிந லங்களும் க ராமங்களுேம; மத்தய
தைரக் கடேல எல்ைல. 48 மைலகளில்
சாமீர், யாத்தீர், ேசாக்ேகா, 49 தன்னா,
ெதபீர் என்னப்பட்ட கீரியாத்சன்னா,
50 ஆனாப், எஸ்ெதெமா, ஆனீம், 51 ேகாேசன்,
ஓேலான், க ேலா; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட
பத ெனான்று. 52 அராப், தூமா, எஷயான்,
53 யானூம், ெபத்தப்புவா, ஆப்ெபக்கா,
54 உம்தா, எப ேரானாகய கீரியாத்
அர்பா, சீேயார்; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட
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ஒன்பது. 55 மாேகான், கர்ேமல், சீப்,
யுத்தா, 56 ெயஸ்ரேயல், ெயாக்ெதயாம்,
சேனாகா, 57 காயன், க பயா, த ம்னா;
இந்தப் பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
க ராமங்களும் உட்படப் பத்து. 58 அல்கூல்,
ெபத்சூர், ேகேதார், 59 மாராத், ெபதாேனாத்,
எல்ெதேகான்; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட ஆறு.
60 கீரியாத்ெயயாரீமாக ய கீரியாத்பாகால்,
ரபா;இந்தப் பட்டணங்களும்அைவகளுைடய
க ராமங்களும் உட்பட இரண்டு.
61 வனாந்த ரத்தல், ெபத் அரபா, மித்தீன்,
ெசக்காக்கா, 62 ந ப்சான், உப்புப்பட்டணம்,
என்ேகத ; இந்தப் பட்டணங்களும்
அைவகளுைடய க ராமங்களும் உட்பட
ஆறு. 63 எருசேலமிேல குடியருந்த
எபூசயர்கைள யூதா ேகாத்த ரத்தார்கள்
துரத்தவ டமுடியாமல்ேபானது; ஆகேவ
இந்த நாள்வைர எபூசயர்கள் யூதா
ேகாத்த ரத்தார்கேளாடு எருசேலமிேல
குடியருக்க றார்கள்.

அத்த யாயம் 16
மனாேச மற்றும் எப்ப ராயீமியர்களின்

பங்கு
1 ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு

வழுந்த சீட்டினால் கைடத்த பங்குவீதமாவது:
எரிேகாவன் அருேக இருக்க ற
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ேயார்தானிலிருந்து, ேயார்தானுக்குக்
க ழக்கான நீரூற்றுக்குப் ேபாய், எரிேகா
துவங்க ப் ெபத்ேதலின் மைலகள்வைரயுள்ள
வனாந்த ர வழியாகவும் ெசன்று,
2 ெபத்ேதலிலிருந்து லூஸுக்குப்
ேபாய், அற்கயனுைடய எல்ைலயாகய
அதேராத்ைதக் கடந்து, 3 ேமற்ேக
யப்ெலத்தயர்களின் எல்ைலக்கும்
தாழ்வான ெபத்ெதாேரான் ேகேசர் என்னும்
எல்ைலகள்வைர இறங்க , மத்தய
தைரக் கடல் வைரக்கும் ேபாய் முடியும்.
4 இைத ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரங்களாகய
மனாேசயும் எப்ப ராயீமும் சுதந்தரித்தார்கள்.
5 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி
உண்டான பங்கனுைடய க ழக்கு எல்ைல
அதேராத் அதார் துவங்க , ேமலான
ெபத்ெதாேரான்வைர ேபாக றது. 6 ேமற்கு
எல்ைல மிக்ேமத்தாத்த ற்கு வடக்காகச்
ெசன்று, க ழக்ேக தானாத்சீேலாவுக்குத்
தரும்ப , அைத யேநாகாவுக்குக் க ழக்காகக்
கடந்து, 7யேநாகாவலிருந்துஅதேராத்த ற்கும்
நகராத்த ற்கும் இறங்க , எரிேகாவன்
அருேக வந்து, ேயார்தானுக்குச் ெசல்லும்.
8 தப்புவாவலிருந்து ேமற்கு எல்ைல,
கானா நத க்குப் ேபாய், மத்தய தைரக்
கடலிேல முடியும்; இது எப்ப ராயீம்
ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்கள் வம்சங்களின்படி
உண்டான பங்கு. 9 பன்னும் எப்ப ராயீம்
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ேகாத்த ரத்தார்களுக்குப் ப ரத்த ேயகமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்ட பட்டணங்களும்
அைவகளின் க ராமங்கள் எல்லாம்
மனாேச ேகாத்த ரத்தார்களுைடய பங்கன்
நடுவல் இருக்கறது. 10 அவர்கள்
ேகேசரிேல குடியருந்த கானானியர்கைளத்
துரத்தவ டவல்ைல;ஆகேவ கானானியர்கள்,
இந்த நாள்வைர இருக்க றபடி,
எப்ப ராயீமர்களுக்குள்ேள குடியருந்து,
கட்டாய ேவைலக்காரர்களாக்கப்பட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 17
ேயாேசப்பன்வம்சத்தார்களின்பங்குகள்

1 மனாேச ேகாத்த ரத்த ற்கும் பங்கு
கைடத்தது; அவன் ேயாேசப்புக்குத்
தைலப்பள்ைளயானவன்; மனாேசயன்
மூத்தமகனும் கெலயாத்தன் தகப்பனுமான
மாகீர் யுத்தமனிதனானபடியனால்,
கீேலயாத்தும், பாசானும் அவனுக்குக்
கைடத்தது. 2 அப ேயசரின்
ேகாத்த ரத்தார்களும், ஏேலக்கன்
ேகாத்த ரத்தார்களும், அஸ்ரிேயலின்
ேகாத்த ரத்தார்களும், ெசேகமின்
ேகாத்த ரத்தார்களும், எப்ேபரின்
ேகாத்த ரத்தார்களும், ெசமீதாவன்
ேகாத்த ரத்தார்களுமான மனாேசயனுைடய
மற்ற மகன்களின் ேகாத்த ரத்தார்களாகய
அப ேயசரின் வம்சங்களுக்குத் தகுந்த
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பங்குகள் ெகாடுக்கப்பட்டது. தங்கள்
வம்சங்களுக்குள்ேள அவர்கேள
ேயாேசப்பன் மகனாகய மனாேசயன்
ஆண்பள்ைளகளாக இருந்தார்கள்.
3 மனாேசயன் மகனாகய மாகீருக்குப்
ப றந்த க ெலயாத்தன் மகனாகய எப்ேபரின்
மகன் ெசெலாப்ப யாத்துக்கு மகள்கள்
தவ ர மகன்கள் இல்ைல; மகள்களின்
ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள்,
மில்காள், த ர்சாள் என்பைவகள். 4அவர்கள்
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும் நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவுக்கும் ப ரபுக்களுக்கும்
முன்பாகச் ேசர்ந்துவந்து: எங்களுைடய
சேகாதரர்கள் நடுேவ எங்களுக்குப்
பங்குகள் ெகாடுக்கும்படி ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டார் என்றார்கள்;
ஆகேவ அவர்களுைடய தகப்பனுைடய
சேகாதரர்களின் நடுேவ, ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படி, அவர்களுக்குப்
பங்குகைளக் ெகாடுத்தான். 5 ேயார்தான்
நத க்கு க ழக்கு தைசயல் இருக்கற
கீேலயாத், பாசான் என்னும் ேதசங்கள்
அல்லாமல், மனாேசக்குச் சீட்டிேல வழுந்தது
பத்துப் பங்குகளாகும். 6 மனாேசயன்
மகள்கள் அவனுைடய மகன்கேளாடு
பங்குகைளப் ெபற்றார்கள்; மனாேசயன்
மற்றக் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு கீேலயாத்
ேதசம் கைடத்தது. 7 மனாேசயன் எல்ைல,
ஆேசர் துவங்க சீேகமின் முன்னிருக்க ற
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மிக்ேமத்தாவுக்கும், அங்ேகயருந்து
வலதுபுறமாக என்தப்புவாவன்
குடிகளிடத்த ற்கும் ேபாக றது. 8 தப்புவாவன்
நலம் மனாேசக்குக் கைடத்தது;
மனாேசயன் எல்ைலேயாடு இருக்க ற
தப்புவாேவா, எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன்
வசமானது. 9 ப றகு அந்த எல்ைல
கானா என்னும் ஆற்றுக்குப் ேபாய்,
ஆற்றுக்குத் ெதற்காக இறங்குகறது;
மனாேசயனுைடய பட்டணங்களின் நடுவல்
இருக்கற அவ்வ டத்துப் பட்டணங்கள்
எப்ப ராயீமுைடயைவகள்; மனாேசயன்
எல்ைல ஆற்றுக்கு வடக்ேகயருந்து
மத்தய தைரக்கடலில் ேபாய் முடியும்.
10 ெதன்நாடு எப்ப ராயீமுைடயது; வடநாடு
மனாேசயனுைடயது; மத்தய தைரக் கடல்
அதன் எல்ைல; அது வடக்ேக ஆேசைரயும்,
க ழக்ேக இசக்காைரயும் ெதாடுக றது.
11 இசக்காரிலும் ஆேசரிலும் இருக்க ற
மூன்று நாடுகளாகய ெபத்ெசயானும்
அதன் க ராமங்களும், இப்ேலயாமும்
அதன் க ராமங்களும், ேதாரின் குடிகளும்
அதன் க ராமங்களும் எந்ேதாரின்
குடிகளும் அதன் க ராமங்களும்,
தானாகன் குடிகளும் அதன் க ராமங்களும்
ெமக ேதாவன் குடிகளும் அதன்
க ராமங்களும் மனாேசயனுைடயைவகள்.
12 மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தார்கள் அந்தப்
பட்டணங்களின் குடிகைளத் துரத்தவ ட
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முடியாமல்ேபானது; கானானியர்கள் அந்தப்
பகுதய ேல குடியருக்கேவண்டுெமன்று
இருந்தார்கள். 13 இஸ்ரேவல்
மக்கள் பலத்து ெபருகனேபாதும்,
கானானியர்கைள முழுவதும்
துரத்தவ டாமல், அவர்கைளக் கட்டாய
ேவைலக்காரர்களாக்க க்ெகாண்டார்கள்.
14 ேயாேசப்பன் சந்ததயனர்
ேயாசுவாைவ ேநாக்க : ெயேகாவா
எங்கைள இதுவைரக்கும் ஆசீர்வத த்து
வந்ததனால், நாங்கள் எண்ணிக்ைகயல்
ெபருகனவர்களாக இருக்க ேறாம்; நீர்
எங்களுக்குச் ெசாந்தமாக ஒேர அளைவயும்
ஒேர பங்ைகயும் ெகாடுத்தது என்ன என்று
ேகட்டார்கள். 15 அதற்கு ேயாசுவா: நீங்கள்
எண்ணிக்ைகயல் ெபருகனவர்களாகவும்,
எப்ப ராயீம் மைலகள் உங்களுக்கு
ெநருக்கமாகவும் இருந்தால், ெபரிச யர்கள்
ெரப்பாயீமியர்கள் குடியருக்க ற
மைலேதசத்த ற்குப் ேபாய் உங்களுக்கு
இடம் உண்டாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்
என்றான். 16 அதற்கு ேயாேசப்பன்
சந்ததயனர்: மைலகள் எங்களுக்குப்
ேபாதாது; பள்ளத்தாக்கு நாட்டிலிருக்க ற
ெபத்ெசயானிலும், அதன் க ராமங்களிலும்,
ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கலும் குடியருக்க ற
எல்லாக் கானானியர்களிடமும் இரும்பு
இரதங்கள் உண்டு என்றார்கள்.
17 ேயாசுவா, ேயாேசப்பு வம்சத்தார்களாகய
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எப்ப ராயீமியர்கைளயும்மனாேசயர்கைளயும்
ேநாக்க : நீங்கள் எண்ணிக்ைகயல்
ெபருகனவர்கள், உங்களுக்கு மகா
பராக்க ரமமும் உண்டு, ஒரு பங்குமட்டும்
அல்ல, மைலத்ேதசமும் உங்களுைடயதாகும்.
18 அது காடாக இருக்க றபடியனாேல, அைத
ெவட்டிச் சீர்படுத்துங்கள், அப்ெபாழுது
அதன் கைடசவைரக்கும் உங்களுைடயதாக
இருக்கும்; கானானியர்களுக்கு இரும்பு
ரதங்கள் இருந்தாலும், அவர்கள்
பலத்தவர்களாக இருந்தாலும், நீங்கள்
அவர்கைளத்துரத்தவடுவீர்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 18
மீதமுள்ளேதசத்தன்ப ரிவுகள்

1 இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபெயல்லாம்
சீேலாவ ேல கூடி, அங்ேக ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைத அைமத்தார்கள். ேதசம்
அவர்களின் வசமானது. 2 இஸ்ரேவல்
மக்களில் தங்களுைடய பங்குகைள
இன்னும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளாத ஏழு
ேகாத்த ரங்கள் இருந்தன. 3 ஆகேவ
ேயாசுவா இஸ்ரேவல் மக்கைள ேநாக்க :
உங்களுைடய ப தாக்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்ைதச் சுதந்தரித்துக்ெகாள்வதற்கு,
நீங்கள் எதுவைரக்கும் அசதயாக
இருப்பீர்கள். 4 ேகாத்த ரத்த ற்கு மும்மூன்று
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மனிதர்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்;
அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு, ேதசத்த ேல
சுற்ற த்த ரிந்து அைதத் தங்கள்
பங்குகளுக்குத்தக்கதாக வ பரமாக எழுத ,
என்னிடம் ெகாண்டுவரும்படி அவர்கைள
அனுப்புேவன். 5 அைத ஏழு பங்குகளாகப்
பங்கடுவார்கள்;யூதாவம்சத்தார்கள்ெதற்ேக
இருக்க ற தங்களுைடய எல்ைலயலும்,
ேயாேசப்பு வம்சத்தார்கள் வடக்ேக
இருக்க ற தங்களுைடய எல்ைலயலும்
நைலத்தருக்கட்டும். 6 நீங்கள் ேதசத்ைத
ஏழு பங்குகளாக வவரித்து எழுத ,
இங்ேக என்னிடம் ெகாண்டுவாருங்கள்;
அப்ெபாழுது இந்த இடத்த ேல நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
உங்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாடுேவன்.
7 ேலவயர்களுக்கு உங்கள் நடுேவ
பங்கு இல்ைல; ெயேகாவாவுைடய
ஆசாரியத்துவேமஅவர்களின்பங்கு;காத்தும்
ரூபனும் மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரமும்
ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்த ேல க ழக்ேக
ெயேகாவாவன் ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச தங்களுக்குக் ெகாடுத்த தங்கள்
பங்குகைளப் ெபற்றுவ ட்டார்கள் என்றான்.
8 அப்ெபாழுது அந்த மனிதர்கள் எழுந்து
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்; ேதசத்ைதக்
குற த்து வபரம் எழுதப்ேபாக றவர்கைள
ேயாசுவா ேநாக்க : நீங்கள் ேபாய்,
ேதசத்த ேலசுற்ற த்த ரிந்து,அதன்வபரத்ைத
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எழுத , என்னிடம் தரும்பவாருங்கள்;
அப்ெபாழுது இங்ேக சீேலாவ ேல
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
உங்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாடுேவன் என்று
ெசான்னான். 9அந்தமனிதர்கள்ேபாய், ேதசம்
எங்கும் அந்தந்தப் பட்டணங்களின்படிேய
ஏழுபங்குகளாக ஒரு புத்தகத்தல்
எழுத க்ெகாண்டு, சீேலாவல் இருக்கற
முகாமிேல ேயாசுவாவ டத்த ற்கு வந்தார்கள்.
10 அப்ெபாழுது ேயாசுவா அவர்களுக்காகச்
சீேலாவ ேல ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
சீட்டுப்ேபாட்டு, அங்ேக இஸ்ரேவல் மக்களின்
பங்குவீதப்படி அவர்களுக்கு ேதசத்ைதப்
பங்க ட்டான்.

ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
11 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு

அவர்களுைடய வம்சங்களின்படிேய
அவர்களுக்குச் சீட்டு வழுந்தது; அவர்கள்
பங்கு வீதத்தன் எல்ைலயானது
யூதா வம்சத்தார்களுக்கும் ேயாேசப்பு
வம்சத்தார்களுக்கும் நடுவல்
இருந்தது. 12 அவர்களுைடய வட
எல்ைல, ேயார்தானிலிருந்து வந்து,
எரிேகாவ ற்கு வடக்குப் பக்கமாகச்
ெசன்று, அதன்பன்பு ேமற்ேக மைலயல்
ஏற , ெபத்தாேவன் வனாந்த ரத்தல்
ேபாய் முடியும். 13 அங்ேகயருந்து
அந்த எல்ைல, ெபத்ேதலாகய லூசுக்கு
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வந்து, லூஸுக்குத் ெதற்குப் பக்கமாகப்
ேபாய், அதேராத் அதாருக்குக் கீேழ
உள்ள ெபத்ெதாேரானுக்குத் ெதற்ேக
இருக்க ற மைலயருேக இறங்கும்.
14அங்ேகயருந்து எல்ைல ேமற்குமூைலக்குப்
ெபத்ெதாேரானுக்கு எத ேர ெதற்காக
இருக்க ற மைலக்குத் ெதன்புறமாகப்
ேபாய்த் தரும்ப , கீரியாத்பாகால்
என்னப்பட்ட யூதா ேகாத்த ரத்தார்களின்
பட்டணமாகய கீரியாத்ெயயாரீம் அருேக
ேபாய் முடியும்; இது ேமற்கு எல்ைல.
15 ெதன் எல்ைல கீரியாத்ெயயாரீமின்
முடிவல் இருக்கறது; அங்ேகயருந்து
எல்ைல ேமற்ேக ேபாய், ெநப்ேதாவாவன்
நீரூற்றற்குச் ெசன்று, 16 அங்ேகயருந்து
இராட்சதர்களின் பள்ளத்தாக்கல்
வடக்ேக இருக்க ற இன்ேனாமுைடய
மகன்களின் பள்ளத்தாக்க ற்கு எத ரான
மைலயடிவாரத்த ற்கு இறங்க , அப்புறம்
ெதற்ேக எபூசயர்களுக்குப் பக்கமான
இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்க ற்கும்,
அங்ேகயருந்து என்ேராேகலுக்கும்
இறங்கவந்து, 17 வடக்ேக ேபாய்,
என்ேசேமசுக்கும், அங்ேகயருந்து அதும்மீம்
ேமட்டுக்கு எத ரான ெகலிேலாத்த ற்கும்,
அங்ேகயருந்து ரூபனின் மகனாகய
ேபாகனின் கல்லினிடத்த ற்கும்
இறங்கவந்து, 18 அராபாவுக்கு எத ரான
வடக்குப்பக்கமாகப் ேபாய், அராபாவுக்கு



ேயாசுவாஅத்தயாயம் 18:19 lxxxv ேயாசுவாஅத்தயாயம் 18:28

இறங்கும். 19 அப்புறம் அந்த எல்ைல,
ெபத்ஓக்லாவுக்கு வடக்குப்பக்கமாகப்
ேபாய், ேயார்தானின் ெதற்கான
உப்புக்கடலின் வடக்கு முைனயேல
முடிந்துேபாகும்; இது ெதன் எல்ைல.
20 க ழக்குப்புறத்தன் எல்ைல ேயார்தாேன;
இது ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி சுற்றலும்
இருக்கற எல்ைலகளுக்குள்ளான
பங்குகள். 21 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி இருக்க ற
பட்டணங்களாவன: எரிேகா, ெபத்ஓக்லா,
ேகசீஸ் பள்ளத்தாக்கு, 22 ெபத் அரபா,
ெசமராய ம், ெபத்ேதல், 23 ஆவீம், பாரா.
ஓப்ரா, 24 ேகப்பார் அேமானாய், ஒப்னி,
ேகபா என்னும் பன்னிரண்டு பட்டணங்களும்
அைவகளின் க ராமங்களுேம. 25 க ப ேயான்,
ராமா, ேபேராத், 26 மிஸ்ேப, ெகப ரா,
ேமாசா, 27 ெரக்ேகம், இர்ெபெயல்,
தாராலா, 28 ேசலா, ஏேலப், எருசேலமாகய
எபூச , க பயாத், கீேரயாத் என்னும்
பதனான்கு பட்டணங்களும் அைவகளின்
க ராமங்களுேம;ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்த ற்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி இருக்க ற
பங்குகள்இைவகேள.

அத்த யாயம் 19
ச மிேயான்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
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1இரண்டாம்சீட்டுச மிேயானுக்குவழுந்தது;
ச மிேயான் ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி கைடத்த பங்கு, யூதா
ேகாத்த ரத்தார்களுைடய பங்குகளின் நடுேவ
இருக்கறது. 2 அவர்களுக்குச் ெசாந்தமாகக்
கைடத்த பட்டணங்களாவன: ெபெயர்ெசபா,
ேசபா, ெமாலாதா, 3 ஆசார்சூவால்,
பாலா, ஏத்ேசம், 4 எல்ேதாலாத், ெபத்தூல்,
ஓர்மா, 5 ச க்லாக், ெபத்மார்காேபாத்,
ஆத்சார்சூசா, 6 ெபத்ெலபாேவாத், சருேகன்
பட்டணங்களும் அைவகளின் க ராமங்களும்
உட்பட பதமூன்று. 7 ேமலும் ஆயீன்,
ரிம்ேமான். ஏத்ேதர், ஆசான் என்னும்
நான்கு பட்டணங்களும் அைவகளின்
க ராமங்களுேம. 8 இந்தப் பட்டணங்கைளச்
சுற்றலும் பாலாத்ெபேயர்மட்டும், ெதற்ேக
இருக்க ற ராமாத்வைர இருக்க ற
எல்லாக் க ராமங்களுேம; இைவ
சமிேயான் ேகாத்த ரத்த ற்கு அவர்கள்
வம்சங்களின்படிகைடத்தபங்கு. 9ச மிேயான்
ேகாத்த ரத்தார்களுைடய பங்கு யூதா
ேகாத்த ரத்தார்களின் பங்குவீதத்த ற்குள்
இருக்கறது;யூதாேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
அவர்களுக்கு மிகுதயாக இருந்தபடியால்,
ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தார் அவர்களுைடய
பங்குகளின் நடுவ ேல பங்குகைளப்
ெபற்றார்கள்.

ெசபுேலான்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
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10 மூன்றாம் சீட்டு ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு வழுந்தது;
அவர்களுக்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி கைடத்த ெசாந்தமான
பங்குவீதம் சாரீத் வைர உள்ளது.
11 அவர்களுைடய எல்ைல ேமற்ேக
மாராலாவுக்கு ஏற , தாபேசத்த ற்கு
வந்து, ெயாக்னியாமுக்கு எத ரான
ஆற்றுக்குப் ேபாகும். 12 சாரீதலிருந்து
அது கழக்ேக சூரியன் உதக்கும்
முைனயாய்க் கஸ்ேலாத்தாேபாரின்
எல்ைலயனிடத்த ற்குத் தரும்ப ,
தாபராத்த ற்குச் ெசன்று, யப்பயாவுக்கு
ஏற , 13 அங்ேகயருந்து கழக்குப்புறத்த ேல
காத்ேதப்ேபைரயும் இத்தாகாத்சீைனயும்
கடந்து, ரிம்ேமான்ெமத்ேதாவாருக்கும்
ேநயாவுக்கும் ேபாகும். 14 அப்புறம் அந்த
எல்ைல வடக்ேக அன்னத்ேதானுக்குத்
தரும்ப , இப்தாேவலின் பள்ளத்தாக்க ேல
முடியும். 15 காத்தாத், நகலால், ச ம்ேரான்,
இதாலா, ெபத்லேகம் முதலான பன்னிரண்டு
பட்டணங்களும் அைவகளின் க ராமங்களும்,
16 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு,
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி, கைடத்த
பங்குகள்ஆகும்.

இசக்கார் ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
17 நாலாம் சீட்டு இசக்காருக்கு வழுந்தது.

18 இசக்கார் ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு
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அவர்கள் வம்சங்களின்படி கைடத்த
எல்ைல, ெயஸ்ரேயல், ெகசுல்ேலாத்,
சூேனம், 19 அப்ப ராயீம், சீேகான்
அனாகராத், 20 ராப்ப த், கஷேயான்,
அெபத்ஸ், 21 ெரேமத், என்கன்னீம்,
என்காதா, ெபத்பாத்ெசஸ் இைவகேள.
22 அப்புறம் அந்த எல்ைல தாேபாருக்கும்,
சகசீமாவுக்கும், ெபத்ஷேமசுக்கும் வந்து
ேயார்தானிேல முடியும்; அதற்குள்
பதனாறு பட்டணங்களும் அைவகளுைடய
க ராமங்களும் உண்டு. 23 இந்தப்
பட்டணங்களும் இைவகைளச்ேசர்ந்த
க ராமங்களும் இசக்கார் ேகாத்த ரத்த ற்கு,
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த
பங்குஆகும்.

ஆேசர் ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
24ஐந்தாம்சீட்டுஆேசர்ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு

வழுந்தது. 25 அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி அவர்களுக்குக் கைடத்த
எல்ைல, எல்காத், ஆலி, ேபேதன்,
அக்சாப், 26 அலம்ேமெலக், ஆமாத்,
மிஷயால் இைவகேள; பன்பு அது ேமற்ேக
கர்ேமலுக்கும் சீேகார்லிப்னாத்த ற்கும்
ெசன்று, 27 க ழக்ேக ெபத்தாேகானுக்குத்
தரும்ப , ெசபுேலானுக்கு வடக்ேக இருக்க ற
இப்தாேவலின் பள்ளத்தாக்க ற்கும்
ெபத்ேதேமக்க ற்கும் ேநக ெயலிற்கும்
வந்து, இடதுபுறமான காபூலிற்கும்,
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28 எப ேரானிற்கும், ேரேகாப ற்கும்,
அம்ேமானிற்கும், கானாவற்கும், ெபரிய
சீேதான்வைரக்கும் ேபாகும். 29 அப்புறம்
அந்த எல்ைல ராமாவற்கும் தீரு என்னும்
பாதுகாப்பான பட்டணம்வைரத் தரும்பும்;
பன்பு அந்த எல்ைல ஓசாவற்குத்
தரும்ப , அக்சீபன் எல்ைல ஓரத்தல்
உள்ள மத்தய தைரக் கடலிேல முடியும்.
30உம்மாவும்,ஆப்ெபக்கும், ேரேகாபும்அதற்கு
அடுத்தருக்க றது; இந்தப் பட்டணங்களும்
இைவகளின் க ராமங்களும் இருபத்த ரண்டு.
31 இந்தப் பட்டணங்களும் இைவகளின்
க ராமங்களும் ஆேசர் ேகாத்த ரத்த ற்கு,
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த
பங்குகள்ஆகும்.

நப்தலிேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
32ஆறாம்சீட்டுநப்தலிேகாத்த ரத்தார்களுக்கு

வழுந்தது. 33 நப்தலி ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த
எல்ைல, ஏேலப்பலும், சானானிமிலுள்ள
அல்ேலானிலுமிருந்து வந்து, ஆதமி,
ெநக்ேகபன் ேமலும் யாப்னிேயலின்ேமலும்,
லக்கூம்வைரக்கும் ேபாய், ேயார்தானில்
முடியும். 34 அப்புறம் அந்த எல்ைல
ேமற்ேக அஸ்ேனாத்தாேபாருக்குத் தரும்ப ,
அங்ேகயருந்து உக்ேகாகக்க ற்குச் ெசன்று,
ெதற்ேக ெசபுேலாைனயும், ேமற்ேக
ஆேசைரயும் சூரிேயாதயப்புறத்த ேல
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ேயார்தானிேல யூதாைவயும் ேசர்ந்து வரும்.
35 பாதுகாப்பான பட்டணங்களாவன: சீத்த ம்,
ேசர், அம்மாத், ரக்காத், கன்னேரத், 36ஆதமா,
ராமா, ஆத்ேசார், 37 ேகேதஸ், எத்ேரய ,
என்ஆத்ேசார், 38 ஈேரான், மிக்தாேலல்,
ஓேரம், ெபத்தானாத் ெபத்ஷேமஸ்
முதலானைவகேள; பட்டணங்களும்
அைவகளின் க ராமங்களும் உட்பட
பத்ெதான்பது. 39 இந்தப் பட்டணங்களும்
இைவகளின் க ராமங்களும் நப்தலி
ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு, அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படிஉண்டானபங்குகள்ஆகும்.

தாண்ேகாத்த ரத்தார்களின்பங்கு
40ஏழாம் சீட்டு தாண்ேகாத்த ரத்தார்களுக்கு

வழுந்தது. 41 அவர்களுக்கு அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படி கைடத்த பங்கன்
எல்ைலயாவது, ேசாரா, எஸ்தாேவால்,
இர்ேசேமஸ், 42 சாலாபீன், ஆயேலான்,
ெயத்லா, 43 ஏேலான், த ம்னாதா, எக்ேரான்,
44 எல்ெதக்ேக, க ெபத்ேதான், பாலாத்,
45 ேயகூத், ெபனெபராக், காத்ரிம்ேமான்,
46 ேமயார்ேகான், ராக்ேகான் என்னும்
பட்டணங்களும், ேயாப்பாவுக்கு எத ரான
எல்ைலயுேம. 47 தாண் ேகாத்த ரத்தார்களின்
எல்ைல அவர்களுக்கு ஒடுக்கமாக
இருந்தபடியால், அவர்கள் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ேலேசமின்ேமல் யுத்தம்ெசய்து, அைதப்
ப டித்து, பட்டயத்தனால் அழித்து, அைதச்
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ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு, அத ேல
குடியருந்து, ேலேசமுக்குத் தங்களுைடய
முற்ப தாவாகய தாணுைடய ெபயரின்படிேய
தாண் என்று ேபரிட்டார்கள். 48 இந்தப்
பட்டணங்களும் இைவகளின் க ராமங்களும்
தாண்ேகாத்த ரத்தார்களுக்குஅவர்களுைடய
வம்சங்களின்படிஉண்டானபங்குகள்ஆகும்.

ேயாசுவாவன்பங்கு
49 ேதசத்ைத அதன் எல்ைலகளின்படி

ெசாந்தமாகப் பங்க ட்டு முடித்தேபாது,
இஸ்ரேவல் மக்கள் நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவற்குத் தங்கள் நடுவ ேல ஒரு
பங்ைகக் ெகாடுத்தார்கள். 50 எப்ப ராயீமின்
மைலத்ேதசத்தல் இருக்க ற த ம்னாத்
ேசரா என்னும் அவன் ேகட்ட பட்டணத்ைத
அவனுக்குக் ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிேய ெகாடுத்தார்கள்;
அந்தப் பட்டணத்ைத அவன் கட்டி, அத ேல
குடியருந்தான். 51 ஆசாரியனாகய
எெலயாசாரும், நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவும், ேகாத்த ரப் ப தாக்களுைடய
தைலவரும் சீேலாவ ேல ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலிேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் இஸ்ரேவல் மக்களின்
ேகாத்த ரங்களுக்குச் சீட்டுப்ேபாட்டுக்
ெகாடுத்தபங்குகள்இைவகேள;இவ்வதமாக
அவர்கள்ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுமுடித்தார்கள்.
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அத்த யாயம் 20
அைடக்கலப் பட்டணங்கள்

1 ெயேகாவா ேயாசுவாைவ ேநாக்க : 2 நீ
இஸ்ரேவல் மக்களிடம் ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: உள்ேநாக்கம்
இல்லாமல் ஒருவைனக் ெகான்றவன்
ஓடிப்ேபாய் தங்குவதற்காக; நான்
ேமாேசையக்ெகாண்டு உங்களுக்குக்
கற்ப த்த அைடக்கலப்பட்டணங்கைள
உங்களுக்கு ஏற்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
3 அைவகள், உங்களுக்கு இரத்தப்பழி
வாங்குகறவனுைடய ைகக்குத் தப்ப ப்ேபாய்
இருக்கத்தக்க அைடக்கலமாக இருக்கும்.
4 அந்தப் பட்டணங்களில் ஒன்றற்கு
ஓடிவருகறவன், பட்டணத்தன் வாசலில்
நன்றுெகாண்டு, அந்தப் பட்டணத்தனுைடய
மூப்பர்களின் காதுகளில் ேகட்கும்படி,
தன்னுைடய காரியத்ைதச் ெசால்வான்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைனத் தங்களிடம்
பட்டணத்தற்குள்ேள ேசர்த்துக்ெகாண்டு,
தங்கேளாடு குடியருக்க அவனுக்கு இடம்
ெகாடுக்கேவண்டும். 5 பழிவாங்குகறவன்
அவைனப் பன்ெதாடர்ந்துவந்தால், அவன்
அவைன முன்வேராதம் இல்லாமல்
அறயாமல் ெகான்றதனால், அவைன
இவனுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமல்
இருக்கேவண்டும். 6 நயாயம் வ சாரிக்கும்
சைபக்கு முன்பாக அவன் நற்கும்வைரக்கும்,
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அந்த நாட்களில் இருக்க ற ப ரதான
ஆசாரியன் மரணமைடயும்வைரக்கும்,அவன்
அந்தப் பட்டணத்த ேல குடியருக்கேவண்டும்;
பன்பு ெகாைலெசய்தவன் தான் வ ட்டுவந்த
தன்னுைடய பட்டணத்தற்கும் தன்
வீட்டிற்கும் தரும்ப ப்ேபாகேவண்டும்
என்று ெசால் என்றார். 7 அப்படிேய
அவர்கள் நப்தலியன் மைலத்ேதசமான
கலிேலயாவலுள்ள ேகேதைசயும்,
எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தல் உள்ள
எப ேரானாகய கீரியாத் அர்பாைவயும்
ஏற்படுத்தனார்கள். 8 எரிேகாவலிருக்கும்
ேயார்தானுக்கு அக்கைரயான கழக்க ேல
ரூபன்ேகாத்த ரத்த ற்குஇருக்கும்சமபூமியன்
வனாந்தரத்தல் உள்ள ேபேசைரயும், காத்
ேகாத்த ரத்த ற்குஇருக்கும்கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்ைதயும், மனாேச ேகாத்த ரத்த ற்கு
இருக்கும் பாசானிலுள்ள ேகாலாைனயும்
குறத்துைவத்தார்கள். 9 உள்ேநாக்கம்
இல்லாமல் ஒருவைனக் ெகான்றவன்
எவேனா அவன் சைபக்கு முன்பாக
ந ற்கும்வைரக்கும் பழிவாங்குகறவனுைடய
ைகயனால் சாகாதபடி ஓடிப்ேபாய்
ஒதுங்குவதற்கு இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவருக்கும், அவர்கள் நடுேவ
தங்குகற அந்நயர்களுக்கும் குறக்கப்பட்ட
பட்டணங்கள்இைவகேள.
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அத்த யாயம் 21
ேலவயர்களுக்கானபட்டணங்கள்

1 அப்ெபாழுது ேலவயர்களின்
வம்சப்ப தாக்களின் தைலவர்கள்;
கானான்ேதசத்தல் இருக்க ற சீேலாவ ேல
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடமும்,
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவ டமும்,
இஸ்ரேவல் மக்களுைடய ேகாத்த ரப்
ப தாக்களில் உள்ள தைலவர்களிடமும்
வந்து: 2 நாங்கள் குடியருக்கும்
பட்டணங்கைளயும், எங்களுைடய
மிருகஜீவனுக்காக ெவளிந லங்கைளயும்
எங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படி, ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளய ட்டாேர
என்றார்கள். 3 ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படிேய, இஸ்ரேவல்
மக்கள் தங்களுைடய பங்குகளிேல
ேலவயர்களுக்குப் பட்டணங்கைளயும்
அைவகளின் ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள். 4 ேகாகாத்தயர்களின்
வம்சங்களுக்குச் சீட்டு வழுந்தது; அந்தச்
சீட்டின்படி ேலவயர்களில் ஆசாரியனாகய
ஆேரானின்சந்தத க்குயூதாேகாத்த ரத்தலும்,
ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தலும், ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலும் கைடத்த பட்டணங்கள்
பதன்மூன்று. 5 ேகாகாத்தன்
மற்ற வம்சங்களுக்கு, எப்ப ராயீம்
ேகாத்த ரத்தன் வம்சங்களுக்குள்ளும்,
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தாண் ேகாத்த ரத்தலும், மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்தலும், சீட்டினால்
கைடத்த பட்டணங்கள் பத்து. 6 ெகர்ேசான்
வம்சத்தன் மக்களுக்கு, இசக்கார்
ேகாத்த ரத்தன் வம்சங்களுக்குள்ளும்,ஆேசர்
ேகாத்த ரத்தலும், நப்தலி ேகாத்த ரத்தலும்,
பாசானில் இருக்க ற மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தலும், சீட்டினால் கைடத்த
பட்டணங்கள் பதன்மூன்று. 7 ெமராரி
வம்சத்தன் மக்களுக்கு, அவர்களுைடய
வம்சங்களின்படிேய,ரூபன் ேகாத்த ரத்தலும்,
காத் ேகாத்த ரத்தலும், ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தலும் கைடத்த பட்டணங்கள்
பன்னிரண்டு. 8 இந்தப் பட்டணங்கைளயும்
அைவகளின் ெவளிந லங்கைளயும்
இஸ்ரேவல் மக்கள், ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு கட்டைளய ட்டபடிேய,
சீட்டுப்ேபாட்டு ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். 9 ேலவயன்
ேகாத்த ரத்தல் முதலாம் சீட்ைடப்ெபற்ற
ேகாகாத்தயர்களின் வம்சங்களிேல
இருக்க ற ஆேரானின் சந்ததயனர்களுக்கு,
10 யூதா ேகாத்த ரத்தலும், ச மிேயான்
ேகாத்த ரத்தலும்,அவர்கள்ெகாடுத்தைவகளும்
ெபயர்ெபயராகச்ெசால்லப்பட்டைவகளுமான
பட்டணங்களின்ெபயர்களாவன: 11யூதாவன்
மைலத்ேதசத்தல் ஆனாக்கன் தகப்பனாகய
அர்பாவன் பட்டணமான எப ேராைனயும்
அைதச் சுற்றயுள்ள ெவளிந லங்கைளயும்
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அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்.
12 பட்டணத்தன் வயல்கைளயும் அதனுைடய
க ராமங்கைளயும் எப்புன்ேனயன்மகனாகய
காேலபுக்குச் ெசாந்தமாகக் ெகாடுத்தார்கள்.
13 இப்படிேய ெகாைலெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் சந்ததயார்களுக்கு
எப ேராைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், லிப்னாைவயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
14 யாத்தீைரயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும்,எஸ்ெதெமாவாைவயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
15 ஓேலாைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், ெதபீைரயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
16 ஆயீைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், யுத்தாைவயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
ெபத்ஷேமைசயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்;
அந்த இரண்டு ேகாத்த ரங்களில்
இருக்க ற பட்டணங்கள் ஒன்பது.
17 ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ேல
அவர்களுக்குக்க ப ேயாைனயும்அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும் ேகபாைவயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
18 ஆனேதாத்ைதயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், அல்ேமாைனயும்
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அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
நான்கு. 19 ஆசாரியர்களான ஆேரானுைடய
சந்ததயார்களின் பட்டணங்கெளல்லாம்
அைவகளின் ெவளிந லங்களும் உட்பட
பதன்மூன்று. 20 ேலவயர்களான
ேகாகாத்தன் குடும்பத்தார்களில்
மீதயான அவர்களுைடய மற்ற
வம்சங்களுக்கு எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்த ேல
அவர்களுக்குப் பங்குவீதமாக அவர்கள்
ெகாடுத்த பட்டணங்களாவன:
21ெகாைலெசய்தவனுக்குஅைடக்கலப்பட்டணமான
எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தல்
இருக்க ற சீேகைமயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், ேகேசைரயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
22 க ப்சாயீைமயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், ெபத்ெதாேராைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப்
பட்டணங்கள் நான்கு. 23 தாண்
ேகாத்த ரத்த ேல எல்ெதக்ேகையயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
க ெபத்ேதாைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், 24 ஆயேலாைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
காத்ரிம்ேமாைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
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நான்கு. 25 மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்த ேல தானாைகயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், காத்ரிம்ேமாைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப்
பட்டணங்கள் இரண்டு. 26 ேகாகாத்
வம்சத்தன் மீதயான வம்சங்களுக்கு
உண்டான பட்டணங்கெளல்லாம்
அைவகளின் ெவளிந லங்களும் உட்பட
பத்து. 27 ேலவயர்களின் வம்சங்களிேல
ெகர்ேசான் வம்சத்தார்களுக்கு மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்தல் ெகாைல
ெசய்தவனுக்கு அைடக்கலப்பட்டணமான
பாசானிலுள்ள ேகாலாைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
ெபேயஸ்த ராைவயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்;
இந்தப் பட்டணங்கள்இரண்டு. 28இசக்காரின்
ேகாத்த ரத்த ேல கீேசாைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், தாபராத்ைதயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
29 யர்மூத்ைதயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், என்கன்னீைமயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
நான்கு. 30 ஆேசரின் ேகாத்த ரத்த ேல
மிஷயாைலயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், அப்ேதாைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
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31 எல்காத்ைதயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், ேரேகாைபயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
நான்கு. 32 நப்தலி ேகாத்த ரத்த ேல
ெகாைலெசய்தவனுக்குஅைடக்கலப்பட்டணமாக
கலிேலயாவலுள்ள ேகேதைசயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
அம்ேமாத்ேதாைரயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், கர்தாைனயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்; இந்தப் பட்டணங்கள்
மூன்று. 33 ெகர்ேசானியர்களுக்கு
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி உண்டான
பட்டணங்கெளல்லாம் அைவகளின்
ெவளிந லங்களும் உட்பட பதன்மூன்று.
34 மற்ற ேலவயர்களாகய ெமராரி
வம்சங்களுக்குச்ெசபுேலான்ேகாத்த ரத்த ேல
ெயாக்னியாைமயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், கர்தாைவயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
35 த ம்னாைவயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், நகலாைலயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்;இந்தப்பட்டணங்கள்நான்கு.
36 ரூபன் ேகாத்த ரத்த ேல ேபேசைரயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
யாகசாைவயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், 37 ெகெதேமாத்ைதயும்
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அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
ெமபாகாத்ைதயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்;
இந்தப் பட்டணங்கள் நான்கு. 38 காத்
ேகாத்த ரத்த ேல ெகாைல ெசய்தவனுக்கு
அைடக்கலப்பட்டணமாக, கீேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்ைதயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், மகனாயீைமயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்,
39 எஸ்ேபாைனயும் அதனுைடய
ெவளிந லங்கைளயும், யாேசைரயும்
அதனுைடய ெவளிந லங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்;இந்தப்பட்டணங்கள்நான்கு.
40 இைவகெளல்லாம் ேலவயர்களின் மற்ற
வம்சங்களாகய ெமராரி வம்சத்தார்களுக்கு,
அவர்களுைடய வம்சங்களின்படி கைடத்த
பட்டணங்கள்; அவர்களுைடய பங்குவீதம்
பன்னிரண்டு பட்டணங்கள். 41 இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெசாந்தமாக்கயருந்த ேதசத்தன்
நடுவ ேல இருக்கற ேலவயர்களின்
பட்டணங்கெளல்லாம், அைவகளின்
ெவளிந லங்களும் உட்பட நாற்பத்ெதட்டு.
42இந்தப் பட்டணங்களில் ஒவ்ெவான்றற்கும்
அைதச் சுற்றயுள்ள ெவளிந லங்கள்
இருந்தது; எல்லாப் பட்டணங்களுக்கும்
அப்படிேய இருந்தது. 43 இந்தவதமாகக்
ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று அவர்களுைடய
முற்ப தாக்களுக்கு ஆைணயட்ட
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ேதசத்ைதெயல்லாம் ெகாடுத்தார்; அவர்கள்
அைவகைளச் சுதந்தரித்துக்ெகாண்டு,
அைவகளிேல குடியருந்தார்கள்.
44 ெயேகாவா அவர்களுைடய
முற்ப தாக்களுக்குஆைணயட்டபடிெயல்லாம்
அவர்கைளச் சுற்றலும் யுத்தமில்லாமல்
ஓய்ந்தருக்கச்ெசய்தார்; அவர்களுைடய
எல்லா எத ரிகளிலும் ஒருவரும்
அவர்களுக்கு முன்பாக ந ற்கவல்ைல;
அவர்கள் எத ரிகைளெயல்லாம்
ெயேகாவா அவர்களுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 45ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தார்களுக்குச் ெசால்லியருந்த
நல்ல வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒரு
வார்த்ைதயும் தவற ப்ேபாகவல்ைல; எல்லாம்
நைறேவறனது.

அத்த யாயம் 22
க ழக்கு தைசக் ேகாத்த ரங்கள்

கூடாரங்களுக்குத்தரும்புதல்
1அப்ெபாழுது ேயாசுவாரூபனியர்கைளயும்

காத்தயர்கைளயும் மனாேசயன்
பாத க்ேகாத்த ரத்தார்கைளயும்
அைழத்து, 2 அவர்கைள ேநாக்க :
ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
அைனத்ைதயும் நீங்கள் ெசய்தீர்கள்;
நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட
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எல்லாவற்றலும் என் வார்த்ைதயன்படி
ெசய்தீர்கள். 3 நீங்கள் இதுவைரக்கும்
அேநக நாட்களாக உங்களுைடய
சேகாதரர்கைளக்ைகவ டாமல்,உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளையக் காத்துக்ெகாண்டு
நடந்தீர்கள். 4 இப்ெபாழுதும் உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுைடய
சேகாதரர்களுக்குச் ெசால்லியருந்தபடிேய,
அவர்கைள ஓய்ந்தருக்கச் ெசய்தார்; ஆகேவ
ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச ேயார்தானுக்கு மறுபுறத்த ேல
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த உங்களுக்குச்
ெசாந்தமான ேதசத்தல் இருக்க ற
உங்களுைடய கூடாரங்களுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாங்கள். 5 ஆனாலும்
நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவ டம் அன்புைவத்து, அவருைடய
வழிகளிெலல்லாம் நடந்து, அவருைடய
கட்டைளகைளக் ைகக்ெகாண்டு,
அவைரப் பற்ற க்ெகாண்டிருந்து, அவைர
உங்களுைடய முழு இருதயத்ேதாடும், முழு
ஆத்துமாேவாடும்ெதாழுதுெகாள்க றதற்காக,
ெயேகாவாவுைடய ஊழியக்காரனாகய
ேமாேச உங்களுக்குக் கற்ப த்த
கட்டைளகளின்படியும்நயாயப்ப ரமாணத்தன்படியும்
ெசய்வதற்கு மிகவும் கவனமாக இருங்கள்
என்றான். 6 இவ்வதமாக ேயாசுவா
அவர்கைள ஆசீர்வத த்து, அவர்கைள
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அனுப்பவ ட்டான்; அவர்கள் தங்களுைடய
கூடாரங்களுக்குப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.
7மனாேசயன்பாத க்ேகாத்த ரத்த ற்கு ேமாேச
பாசானிேல பங்குெகாடுத்தான்;அதனுைடய
மற்றப் பாத க்கு, ேயாசுவா ேயார்தான் நத க்கு
இந்தப் புறத்த ேல ேமற்ேக அவர்களுைடய
சேகாதரர்கேளாடு பங்கு ெகாடுத்தான்;
ேயாசுவா அவர்கைள அவர்களுைடய
கூடாரங்களுக்கு அனுப்பவடுகறேபாது,
அவர்கைள ஆசீர்வத த்து: 8 நீங்கள்
மிகுந்த ஐசுவரியத்ேதாடும், ஏராளமான
ஆடுமாடுகேளாடும், ெபான், ெவள்ளி,
ெவண்கலம், இரும்ேபாடும், அேநக
ஆைடகேளாடும் உங்கள் கூடாரங்களுக்குத்
தரும்ப , உங்களுைடய எத ரிகளிடம்
ெகாள்ைளய ட்டைத உங்களுைடய
சேகாதரர்கேளாடு பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்
என்றான். 9 அப்ெபாழுது ரூபனுைடய
சந்ததயனர்களும் காத்தன்
சந்ததயனர்களும் மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தார்களும், ெயேகாவா
ேமாேசையக் ெகாண்டு கட்டைளய ட்டபடிேய,
அவர்கள் ைகவசப்படுத்த க்ெகாண்ட
அவர்களுைடய ெசாந்த ேதசமான கீேலயாத்
ேதசத்த ற்குப் ேபாக, கானான் ேதசத்தல்
உள்ள சீேலாவல் இருந்த இஸ்ரேவல்
மக்கைளவ ட்டுத் தரும்ப ப்ேபானார்கள்.
10 கானான் ேதசத்தல் இருக்க ற
ேயார்தானின் எல்ைலகளுக்கு வந்தேபாது,
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ரூபனுைடய சந்ததயனர்களும், காத்தன்
சந்ததயனர்களும், மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்தார்களும், அங்ேக ேயார்தான்
நதயன் ேமற்கு பகுதயல் பார்ைவக்குப்
ெபரிதான ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள்.
11 ரூபனுைடய சந்ததயனர்களும்
காத்தன் சந்ததயனர்களும் மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களும் கானான்
ேதசத்த ற்கு எத ேர இஸ்ரேவல் மக்களுக்குச்
ெசாந்தமான ேயார்தானின் எல்ைலகளில்
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள் என்று
இஸ்ரேவல் மக்கள் ேகள்வப்பட்டார்கள்.
12 அவர்கள் அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது,
இஸ்ரேவல் மக்களின் சைபயாெரல்ேலாரும்
அவர்களுக்கு எத ராக யுத்தம்ெசய்வதற்காக
சீேலாவ ேல கூடி, 13 கீேலயாத் ேதசத்தல்
இருக்க ற ரூபன் ேகாத்த ரத்தார்களிடமும்,
காத் ேகாத்த ரத்தார்களிடமும்,, மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களிடமும்,
ஆசாரியனாகய எெலயாசாருைடய
மகனாகய ப ெனகாைசயும்,
14 அவேனாடு இஸ்ரேவலுைடய
எல்லாக் ேகாத்த ரங்களிலும் ஒவ்ெவாரு
ப தாவன் குடும்பத்த ற்கு ஒவ்ெவாரு
ப ரபுவாகப் பத்துப் ப ரபுக்கைளயும்
அனுப்பனார்கள்; இஸ்ரேவலின்
ேசைனகளிேல ஆய ரம்ேபர்களுக்குள்ேள
ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன் பதாவன்
குடும்பத்த ற்குத் தைலவனாக இருந்தான்.
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15 அவர்கள் கீேலயாத் ேதசத்த ேல ரூபன்
ேகாத்த ரத்தார், காத் ேகாத்த ரத்தார்,
மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களாகய
இவர்களிடம் வந்து: 16 நீங்கள் இந்த நாளிேல
ெயேகாவாைவப் பன்பற்றாதபடித் தரும்ப ,
இந்த நாளிேல ெயேகாவாவுக்கு எத ராகக்
கலகம் ெசய்யும்படியாக உங்களுக்கு
ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி, இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்கு எத ராகச் ெசய்த இந்தத்
துேராகம் என்ன? 17 ேபேயாரின்* அக்க ரமம்
நமக்குப் ேபாதாதா? ெயேகாவாவுைடய
சைபய ேல வாைத உண்டாயருந்தேத; இந்த
நாள்வைரக்கும் நாம் அதலிருந்து நீங்க ச்
சுத்தமாகவல்ைலேய. 18 நீங்கள் இந்த
நாளில் ெயேகாவாைவப் பன்பற்றாதபடித்
தரும்புவீர்கேளா? இன்று ெயேகாவாவுக்கு
எத ராகக் கலகம் ெசய்வீர்கேளா? அவர்
நாைளக்கு இஸ்ரேவலின் சைபயன்ேமல்
கடுங்ேகாபங்ெகாள்வாேர. 19 உங்களுைடய
ெசாந்த ேதசம் தீட்டாக இருந்ததானால்,
ெயேகாவாவுைடய ஆசரிப்புக்கூடாரம்
இருக்க ற ெயேகாவாவுைடய ெசாந்தமான
அக்கைரயல் உள்ள ேதசத்த ற்கு
வந்து, எங்கள் நடுேவ பங்குகைளப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாேம; நீங்கள் நம்முைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய பலிபீடத்ைத
அல்லாமல் உங்களுக்கு ேவெறாரு

* அத்த யாயம் 22:17 22:17 எண்ணாகமம். 25:1-9, சங்கீதம்.
106:28
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பலிபீடத்ைதக் கட்டுக றதனாேல,
ெயேகாவாவுக்கும் எங்களுக்கும் எத ராக
ப டிவாதம் ெசய்யாமல் இருங்கள்.
20 ேசராவன் மகனாகய ஆகான்
சாபத்தீடானப் ெபாருைளக்குறத்துத்
துேராகம்ெசய்ததனாேல, இஸ்ரேவல்
மக்களின்ேமல் கடுங்ேகாபம்
வரவல்ைலயா?† அவன் ஒருவன்மட்டும்
தன்னுைடய அக்க ரமத்தனாேல
மடிந்துேபாகவல்ைலெயன்று
ெயேகாவாவுைடய சைபயார்கள் எல்ேலாரும்
ெசால்லச்ெசான்னார்கள் என்றார்கள்.
21 அப்ெபாழுது ரூபன் ேகாத்த ரத்தார்களும்,
காத் ேகாத்த ரத்தார்களும், மனாேசயன்
பாத க் ேகாத்த ரத்தார்களும், இஸ்ரேவலின்
ஆய ரம்ேபர்களின் தைலவர்களுக்கு
மறுெமாழியாக: 22 ேதவாத
ேதவனாகய ெயேகாவா, ேதவாத
ேதவனாகய ெயேகாவாேவ, அைத
அறந்தருக்க றார்; இஸ்ரேவலர்களும்
அறந்துெகாள்ளுவார்கள்; அது
ப டிவாதத்தனாலாவது, ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளக்கு எத ரான துேராகத்தனாலாவது
ெசய்யப்பட்டதானால், இந்த நாளில்
அவர் எங்கைளக் காப்பாற்றாமல்
இருப்பாராக. 23 ஒரு காரியத்ைதக்குற த்து
நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த பலிபீடத்ைதக்

† அத்த யாயம் 22:20 22:20 7:1, 26.
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கட்டினேத அல்லாமல், ெயேகாவாைவப்
பன்பற்றாதபடிக்கு வலகுவதற்காவது,
அதன்ேமல் சர்வாங்கதகனபலிையயாவது
ேபாஜனபலிையயாவதுசமாதானபலிகைளயாவது
ெசலுத்துகறதற்காவது அைதச்
ெசய்ததுண்டானால், ெயேகாவா அைத
வ சாரிப்பாராக. 24 நாைளக்கு உங்களுைடய
பள்ைளகள் எங்களுைடய பள்ைளகைள
ேநாக்க : இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன?
25 ரூபனுைடய மக்கள் காத்தன் மக்களாகய
உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நடுேவ
ெயேகாவா ேயார்தான் நதைய எல்ைலயாக
ைவத்தார்; ெயேகாவாவ டம் உங்களுக்குப்
பங்கு இல்ைல என்று ெசால்லி, எங்கள்
பள்ைளகைளக் ெயேகாவா வுக்குப்
பயப்படாமலிருக்கச் ெசய்வார்கள் என்கற
பயத்தனாேலநாங்கள்ெசால்லிக்ெகாண்டது
என்னெவன்றால்: 26 சர்வாங்கதகனத்த ற்கு
அல்ல, பலிக்கும் அல்ல, எங்கள்
சர்வாங்கதகனங்களாலும், பலிகளாலும்,
சமாதானபலிகளாலும், நாங்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அவருைடய
ஆராதைனையச் ெசய்யத்தக்கவர்கள் என்று
எங்களுக்கும் உங்களுக்கும், நமக்குப்
பன்வரும் நம்முைடய சந்ததயார்களுக்கும்
நடுேவ சாட்ச உண்டாயருக்கும்படிக்கும்,
27 ெயேகாவாவ டம் உங்களுக்குப் பங்கு
இல்ைல என்று உங்களுைடய பள்ைளகள்
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நாைளக்கு எங்களுைடய பள்ைளகளிடம்
ெசால்லாமலிருப்பதற்காகேவ, ஒரு
பலிபீடத்ைத நமக்காக உண்டுபண்ணுேவாம்
என்ேறாம். 28 நாைளக்கு எங்கேளாடாவது,
எங்களுைடய சந்ததயார்கேளாடாவது
அப்படிச் ெசால்வார்களானால், அப்ெபாழுது
சர்வாங்க தகனத்த ற்கும் அல்ல, பலிக்கும்
அல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும்
நடுேவ சாட்ச க்காக எங்கள் ப தாக்கள்
உண்டுபண்ணின ெயேகாவாவுைடய
பலிபீடத்தன் சாயலான பலிபீடத்ைதப்
பாருங்கள் என்று ெசால்லலாம் என்ேறாம்.
29நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு முன்பாக இருக்க ற
அவருைடய பலிபீடத்ைதத்தவ ர, நாங்கள்
சர்வாங்க தகனத்த ற்கும், ேபாஜனபலிக்கும்,
மற்றப் பலிக்கும் ேவெறாரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டுக றதனாேல, ெயேகாவாவுக்கு
எத ராகக் கலகம்ெசய்வதும், இன்று
ெயேகாவாைவப் பன்பற்றாதபடிக்கு
வலகுவதும், எங்களுக்குத் தூரமாக
இருப்பதாக என்றார்கள். 30 ரூபனுைடய
ேகாத்த ரத்தார்களும், காத்தன்
ேகாத்த ரத்தார்களும், மனாேச
ேகாத்த ரத்தார்களும் ெசால்லுகற
வார்த்ைதகைள ஆசாரியனாகய
ப ெனகாசும், அவேனாடு இருந்த
சைபயன் ப ரபுக்களும், இஸ்ரேவலுைடய
ஆய ரம்ேபர்களின் தைலவர்களும்
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ேகட்டேபாது, அது பார்ைவக்கு நன்றாக
இருந்தது. 31 அப்ெபாழுது ஆசாரியனான
எெலயாசாரின் மகனாகய ப ெனகாஸ்,
ரூபனுைடய ேகாத்த ரத்தார்கைளயும்,
காத்தன் ேகாத்த ரத்தார்கைளயும், மனாேச
ேகாத்த ரத்தார்கைளயும் ேநாக்க : நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்கு எத ராக அப்படிப்பட்ட
துேராகத்ைதச் ெசய்யாதருக்க றதனாேல,
ெயேகாவா நம்முைடய நடுவல் இருக்கறார்
என்பைத இன்று அறந்தருக்க ேறாம்;
இப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கைளக்
ெயேகாவாவுைடய ைகக்குத் தப்புவ த்தீர்கள்
என்றான். 32 ஆசாரியனான எெலயாசாரின்
மகனாகய ப ெனகாசும், ப ரபுக்களும்,
கீேலயாத் ேதசத்தல் இருக்க ற ரூபனுைடய
ேகாத்த ரத்தார்கைளயும், காத்தன்
ேகாத்த ரத்தார்கைளயும் வ ட்டு, கானான்
ேதசத்த ற்கு இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
தரும்பவந்து, அவர்களுக்கு மறுெசய்த
ெசான்னார்கள். 33அந்தச் ெசய்த இஸ்ரேவல்
மக்களின் பார்ைவக்கு நன்றாக இருந்தது;
ஆகேவ ரூபனுைடய வம்சத்தார்களும்
காத்தன் வம்சத்தார்களும் குடியருக்க ற
ேதசத்ைத அழித்துவ ட, அவர்கள் ேமல்
யுத்தத்த ற்குப் புறப்படுேவாம் என்கற
ேபச்ைச வ ட்டு, இஸ்ரேவல் மக்கள் ேதவைன
ஸ்ேதாத்தரித்தார்கள். 34 ெயேகாவா ேதவன்
என்பதற்கு அந்த பலிபீடம் நமக்குள்ேள
சாட்ச யாக இருக்கும் என்று ெசால்லி,
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ரூபனுைடய வம்சத்தார்களும், காத்தன்
வம்சத்தார்களும் அதற்கு ஏத்‡ என்று
ெபயரிட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 23
ேயாசுவாவன்இறுத உைர

1 ெயேகாவா இஸ்ரேவைலச் சுற்றலும்
இருந்தஅவர்களுைடயஎல்லா எத ரிகளாலும்
யுத்தமில்லாதபடி ஓய்ந்தருக்கச்ெசய்து
அேநகநாட்கள் ெசன்றபன்பு, ேயாசுவா
முத ர்வயதானேபாது, 2 ேயாசுவா
இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கைளயும்,
தைலவர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும்,
அதகாரிகைளயும், மற்ற எல்ேலாைரயும்
அைழத்து, அவர்கைள ேநாக்க : நான்
முத ர்வயதாேனன். 3 உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்கு
முன்பாக இந்த எல்லா ேதசங்களுக்கும்
ெசய்தஎல்லாவற்ைறயும்நீங்கள்பார்த்தீர்கள்;
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாேவ
உங்களுக்காக யுத்தம்ெசய்தார்.
4 பாருங்கள், ேயார்தான் நத முதல் நான்
ந ர்மூலமாக்கனைவகளும், ேமற்கல் உள்ள
மத்தய தைரக் கடல் வைரக்கும் இன்னும்
மீதயாக இருக்க றைவகளுமான எல்லா
ேதசங்கைளயும் சீட்டுப்ேபாட்டு; உங்களுக்கு,
உங்களுைடய ேகாத்த ரங்களுக்குத்

‡ அத்த யாயம் 22:34 22:34 சாட்ச
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தகுந்தபடி, ெசாந்தமாகப் பங்க ட்ேடன்.
5 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய,
நீங்கள் அவர்களுைடய ேதசத்ைதக்
கட்டிக்ெகாள்ளும்படிக்கு, உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா அவர்கைள
உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்த ,
உங்களுைடய பார்ைவயலிருந்து
அகற்ற ப்ேபாடுவார். 6 ஆகேவ,
ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுதயருக்க றைத
வ ட்டுவ ட்டு, வலதுபுறமாவது
இடதுபுறமாவது வலக ப்ேபாகாமல்,
அைதெயல்லாம் கைடப டிக்கவும்,
ெசய்யவும் உறுத ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
7 உங்களுக்குள்ேள மீதயாக இருக்க ற
இந்த ேதசங்கேளாடு ேசராமலும்,
அவர்களுைடய ெதய்வங்களின் ெபயர்கைள
நைனக்காமலும், அைவகைளக்ெகாண்டு
சத்தயம்ெசய்யாமலும், அைவகைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளாமலும்,பணிந்துெகாள்ளாமலும்
இருக்கும்படி எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்.
8 இந்த நாள்வைரக்கும் நீங்கள்
ெசய்ததுேபால, உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவப் பற்ற க்ெகாண்டிருங்கள்.
9 ெயேகாவா உங்களுக்கு முன்பாகப்
ெபரியைவகளும் பலத்தைவகளுமான
ேதசங்கைளத் துரத்தயருக்க றார்; இந்த
நாள்வைரக்கும் ஒருவரும் உங்களுக்கு
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முன்பாக ந ற்கவல்ைல. 10 உங்களில்
ஒருவன் ஆய ரம்ேபைரத் துரத்துவான்;
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குச் ெசான்னபடி, அவேர
உங்களுக்காக யுத்தம்ெசய்க றார். 11ஆகேவ,
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
வ டம் அன்புெசலுத்தும்படி, உங்களுைடய
ஆத்துமாக்கைளக்குறத்து மிகவும்
எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். 12 நீங்கள்
பன்வாங்க ப்ேபாய், உங்களுக்குள்ேள
மீதயாக இருக்க ற இந்த மக்கேளாடு
ேசர்ந்துெகாண்டு, அவர்கேளாடு
சம்பந்தம் கலந்து, நீங்கள் அவர்களிடமும்
அவர்கள் உங்களிடமும் உறவாடினால்,
13 உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
இனி இந்த ேதசங்கைள உங்களுக்கு
முன்பாகத் துரத்தவ டமாட்டார் என்றும்,
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த இந்த நல்ல
ேதசத்தலிருந்து அழிந்துேபாகும்வைரக்கும்,
அவர்கள் உங்களுக்குக் கண்ணியாகவும்,
வைலயாகவும், உங்களுைடய
முதுகுகளுக்குச் சவுக்காகவும், உங்களுைடய
கண்களுக்கு முட்களாகவும் இருப்பார்கள்
என்றும் ந ச்சயமாக அறயுங்கள். 14 இேதா,
இன்று நான் பூேலாகத்தார்கள் எல்ேலாரும்
ேபாக றவழிய ேலேபாக ேறன்;உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா உங்களுக்காகச்
ெசான்ன நல்ல வார்த்ைதகளிெலல்லாம் ஒரு
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வார்த்ைதயும்தவற ப்ேபாகவல்ைலஎன்பைத
உங்களுைடய முழு இருதயத்தாலும், முழு
ஆத்துமாவாலும் அற ந்தருக்க றீர்கள்;
அைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு
நைறேவறனது, அைவகளில் ஒரு
வார்த்ைதயும் தவற ப்ேபாகவல்ைல.
15 இப்ெபாழுதும் உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்களிடம் ெசான்ன
நல்ல காரியெமல்லாம் உங்களுக்கு
எப்படி நைறேவறயேதா, அப்படிேய,
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட அவருைடய
உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மீற , அந்நய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு,
அைவகைளப் பணிந்துெகாள்ளும்
காலத்தல், 16 உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவா உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
இந்த நல்ல ேதசத்தலிருந்து உங்கைள
அழிக்கும்வைரக்கும், ெயேகாவா
உங்கள்ேமல் எல்லாத் தீைமயான
காரியங்கைளயும் வரச்ெசய்வார்;
ெயேகாவாவுைடய ேகாபம் உங்கள்ேமல்
பற்றெயரியும்;அவர்உங்களுக்குக்ெகாடுத்த
நல்ல ேதசத்தலிருந்து நீங்கள் சீக்க ரமாக
அழிந்துேபாவீர்கள்என்றான்.

அத்த யாயம் 24
சீேகமிேல உடன்படிக்ைக
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புதுப்ப க்கப்படுதல்
1 பன்பு ேயாசுவா இஸ்ரேவலின்

ேகாத்த ரங்கைளெயல்லாம் சீேகமிேல
கூடிவரச்ெசய்து, இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்கைளயும், தைலவர்கைளயும்,
நயாயாத பத கைளயும், அதகாரிகைளயும்
வரவைழத்தான்; அவர்கள் ேதவனுைடய
சந்ந தயல்வந்துநன்றார்கள். 2அப்ெபாழுது
ேயாசுவா எல்லா மக்கைளயும் ேநாக்க :
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: பூர்வ
காலத்த ேல உங்களுைடய ப தாக்களாகய
ஆப ரகாமுக்கும் நாேகாருக்கும் தகப்பனான
ேதராகு என்பவன், ஐப ராத் நத க்கு
அப்பால் குடியருந்தேபாது அவர்கள் ேவறு
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்;
3 நான் ஐப ரத் நத க்கு அப்பால்
இருந்த உங்களுைடய தகப்பனாகய
ஆப ரகாைம அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து,
அவைனக் கானான்ேதசத்த ேல
வாழச்ெசய்து, அவனுைடய சந்ததைய
மிகுதயாக்க , அவனுக்கு ஈசாக்ைகக்
ெகாடுத்ேதன். 4 ஈசாக்குக்கு யாக்ேகாைபயும்
ஏசாைவயும் ெகாடுத்து, ஏசாவுக்குச் ேசயீர்
மைலத்ேதசத்ைதச் சுதந்தரிக்கும்படி
ெகாடுத்ேதன்; யாக்ேகாபும் அவன்
பள்ைளகளுேமா எக ப்த ற்குப் ேபானார்கள்;
5 நான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்
அனுப்ப , எக ப்தயர்கைள வாத த்ேதன்;
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அப்படிஅவர்கள் நடுவ ேல நான் ெசய்தபன்பு
உங்கைளப் புறப்படச்ெசய்ேதன். 6 நான்
உங்களுைடய ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தேபாது, சவந்தசமுத்த ரத்தன்
கைரக்கு வந்தீர்கள்; எக ப்தயர்கள்
இரதங்கேளாடும், குதைரவீரர்கேளாடும்
உங்களுைடய ப தாக்கைளச் சவந்த
சமுத்த ரம்வைரப் பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.
7 அவர்கள் ெயேகாவா ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்
உங்களுக்கும் எக ப்தயர்களுக்கும் நடுவல்
இருைள வரச்ெசய்து, சமுத்த ரத்ைத
அவர்கள்ேமல் புரளச்ெசய்து, அவர்கைள
மூடிப்ேபாட்டார்; நான் எக ப்த ேல ெசய்தைத
உங்களுைடய கண்கள் கண்டது; பன்பு
வனாந்த ரத்தல்அேநகநாட்கள்வாழ்ந்தீர்கள்.
8 அதற்குப்பன்பு உங்கைள ேயார்தானுக்கு
மறுபுறத்த ேல குடியருந்த எேமாரியர்களின்
ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்ேதன்; அவர்கள்
உங்கேளாடு யுத்தம்ெசய்க றேபாது,
அவர்கைள உங்களுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்; அவர்களுைடய
ேதசத்ைத சுதந்தரித்துக்ெகாண்டீர்கள்;
அவர்கைள உங்களுக்கு முன்பாக
அழித்துவ ட்ேடன். 9 அப்ெபாழுது
ச ப்ேபாரின் மகனாகய பாலாக் என்னும்
ேமாவாப யர்களின் ராஜா எழும்ப ,
இஸ்ரேவேலாடு யுத்தம்ெசய்து, உங்கைளச்
சப ப்பதற்காக, ேபேயாரின் மகனாகய
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ப ேலயாைம அைழத்தான். 10 ப ேலயாமுக்குச்
ெசவெகாடுக்க எனக்கு வருப்பம்
இல்லாததனாேல, அவன் உங்கைள
ஆசீர்வத க்கேவ ஆசீர்வத த்தான்,
இந்தவதமாக உங்கைள அவனுைடய
ைககளிலிருந்து தப்புவத்ேதன். 11 பன்பு
ேயார்தாைனக் கடந்து எரிேகாவுக்கு
வந்தீர்கள்; எரிேகாவன் குடிகளும்,
எேமாரியர்களும், ெபரிச யர்களும்,
கானானியர்களும், ஏத்தயர்களும்,
க ர்காச யர்களும், ஏவயர்களும்,
எபூசயர்களும், உங்களுக்கு எத ராக
யுத்தம்ெசய்தார்கள்; ஆனாலும் அவர்கைள
நான் உங்களுைடய ைககளிேல
ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன். 12 எேமாரியர்களின்
இரண்டு ராஜாக்கைளயும் உங்கள்
பட்டயத்தாலும் உங்களுைடய வல்லாலும்
நீங்கள் துரத்தவல்ைல; நான் உங்களுக்கு
முன்பாகக் குளவகைள அனுப்ப ேனன்;
அைவகள் அவர்கைள உங்கள்
முன்னிருந்து துரத்தவ ட்டது. 13 அப்படிேய
நீங்கள் பண்படுத்தாத ேதசத்ைதயும்,
நீங்கள் கட்டாத பட்டணங்கைளயும்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன், அைவகளில்
குடியருக்க றீர்கள்; நீங்கள் நடாத
த ராட்ைசத்ேதாட்டங்களின் பலைனயும்,
ஒலிவத்ேதாப்புக்களின் பலைனயும்
சாப்படுக றீர்கள் என்றார். 14 ஆகேவ
நீங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
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அவைர உத்தமமும் உண்ைமயுமாகத்
ெதாழுதுெகாண்டு, உங்களுைடய
ப தாக்கள் ஐப ராத்து நத க்கு அப்பாலும்
எக ப்தலும்ெதாழுதுெகாண்டெதய்வங்கைள
அகற்றவ ட்டு, ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 15 ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்க றது உங்கள் பார்ைவக்கு
ஆகாததாகத் ெதரிந்தால், பன்பு
யாைரத் ெதாழுதுெகாள்வீர்கள் என்று
இன்று ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்; நத க்கு
அப்பால் உங்களுைடய முற்ப தாக்கள்
ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வீர்கேளா? நீங்கள்வாழ்கன்ற
ேதசத்தன் மக்களாகய எேமாரியர்களின்
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வீர்கேளா?
நானும் என் வீட்டார்களுேமாெவன்றால்,
ெயேகாவாைவேய ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம்
என்றான். 16 அப்ெபாழுது மக்கள்
மறுெமாழியாக: ேவறு ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி, ெயேகாவாைவ
வ ட்டு வலகுகற காரியம் எங்களுக்குத்
தூரமாக இருப்பதாக. 17 நம்ைமயும்
நம்முைடய முற்ப தாக்கைளயும் அடிைமத்தன
வீடாகய எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து, நம்முைடய கண்களுக்கு
முன்பாகப் ெபரிய அைடயாளங்கைளச்
ெசய்து, நாம் நடந்த எல்லா வழியலும்,
நாம் கடந்து வந்த எல்லா மக்களுக்குள்ளும்
நம்ைமக் காப்பாற்றனவர் நம்முைடய



ேயாசுவாஅத்தயாயம் 24:18 cxviii ேயாசுவாஅத்தயாயம் 24:23

ேதவனாகய ெயேகாவா தாேன.
18 ேதசத்த ேல குடியருந்த எேமாரியர்கள்
முதலான எல்லா மக்கைளயும் ெயேகாவா
நமக்கு முன்பாகத் துரத்தனாேர;
ஆகேவ நாங்களும் ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம், அவேர நம்முைடய
ேதவன் என்றார்கள். 19 ேயாசுவா மக்கைள
ேநாக்க : நீங்கள் ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளமாட்டீர்கள்; அவர்
பரிசுத்தமுள்ள ேதவன், அவர் எரிச்சலுள்ள
ேதவன்; உங்கள் மீறுதைலயும் உங்கள்
பாவங்கைளயும் மன்னிக்கமாட்டார்.
20 ெயேகாவா உங்களுக்கு நன்ைம
ெசய்தருக்க, நீங்கள் ெயேகாவாைவ
வ ட்டு, அந்நய ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டால், அவர் தரும்ப
உங்களுக்குத் தீைம ெசய்து, உங்கைள
அழிப்பார் என்றான். 21 மக்கள் ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : அப்படியல்ல, நாங்கள்
ெயேகாவாைவேய ெதாழுதுெகாள்ளுேவாம்
என்றார்கள். 22 அப்ெபாழுது ேயாசுவா
மக்கைள ேநாக்க : ெயேகாவாைவத்
ெதாழுதுெகாள்ளும்படி நீங்கள் அவைரத்
ெதரிந்துெகாண்டதற்கு நீங்கேள
உங்களுக்குச் சாட்ச கள் என்றான்.
அதற்கு அவர்கள்: நாங்கேள சாட்ச கள்
என்றார்கள். 23 அப்ெபாழுது அவன்:
அப்படியானால்,இப்ெபாழுதும்உங்களுைடய
நடுேவ இருக்கற அந்நய ெதய்வங்கைள
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அகற்றவ ட்டு, உங்களுைடய இருதயத்ைத
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ேநராகத் தருப்புங்கள் என்றான்.
24அப்ெபாழுது மக்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்க :
நம்முைடய ேதவனாகய ெயேகாவாைவேய
ெதாழுதுெகாண்டு, அவருைடய சத்தத்த ற்ேக
கீழ்ப்படிேவாம் என்றார்கள். 25 அந்தப்படி
ேயாசுவாஅந்தநாளில்சீேகமிேலமக்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்து, அவர்களுக்கு
அைதப் ப ரமாணமாகவும் கட்டைளயாகவும்
ஏற்படுத்தனான். 26 இந்த வார்த்ைதகைள
ேயாசுவா ேதவனுைடய நயாயப்ப ரமாண
புத்தகத்தல் எழுத , ஒரு ெபரிய கல்ைல
எடுத்து, அைத அங்ேக ெயேகாவாவுைடய
பரிசுத்த இடத்தன் அருகல் இருந்த கர்வாலி
மரத்தன்கீேழ நட்டு, 27 எல்லா மக்கைளயும்
ேநாக்க : இேதா, இந்தக் கல் நமக்குள்ேள
சாட்ச யாக இருப்பதாக; ெயேகாவா நம்ேமாடு
ெசான்ன எல்லா வார்த்ைதகைளயும் இது
ேகட்டது; நீங்கள் உங்களுைடய ேதவனுக்கு
எத ராகப் ெபாய்ெசால்லாதபடி, இது
உங்களுக்குச் சாட்ச யாக இருப்பதாக என்று
ெசால்லி.

வாக்குத்தத்த ேதசத்தல்அடக்கம்ெசய்தல்
28 ேயாசுவா மக்கைள அவரவர்களுைடய

ெசாந்தமான ேதசத்த ற்கு அனுப்பவ ட்டான்.
29 இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன்பு,
நூனின் மகனாகய ேயாசுவா
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என்னும் ெயேகாவாவுைடய
ஊழியக்காரன் 110 வயதுள்ளவனாக
மரணமைடந்தான். 30அவைன எப்ப ராயீமின்
மைலத்ேதசத்தலுள்ள காயாஸ் மைலக்கு
வடக்ேக இருக்க ற த ம்னாத் ேசரா என்னும்
அவனுைடய பங்கன் எல்ைலக்குள்ேள
அடக்கம் ெசய்தார்கள். 31 ேயாசுவா
உய ேராடு இருந்த எல்லா நாட்களிலும்,
ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்குச் ெசய்த
அவருைடய ெசயல்கள் அைனத்ைதயும்
அற ந்து ேயாசுவாவற்குப்பன்பு
அேநகநாட்கள் உய ேராடு இருந்த
மூப்பர்களுைடய எல்லா நாட்களிலும்,
இஸ்ரேவலர்கள் ெயேகாவாைவச்
ேசவ த்தார்கள். 32 இஸ்ரேவல் மக்கள்
எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவந்த ேயாேசப்பன்
எலும்புகைள, அவர்கள் சீேகமிேல
யாக்ேகாபு சீேகமின் தகப்பனாகய
எேமாரியர்களுைடய மகன்களின் ைகயல்
100 ெவள்ளிக்காசுக்கு வாங்கன நலத்தன்
பங்க ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்; அந்த
நலம் ேயாேசப்பன் சந்ததயனர்களுக்குச்
ெசாந்தமானது. 33 ஆேரானின் மகனாகய
எெலயாசாரும் மரணமைடந்தான்,
அவனுைடய மகனாகய ப ெனகாசுக்கு
எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்த ேல
ெகாடுக்கப்பட்ட ேமட்டிேல அவைன
அடக்கம்ெசய்தார்கள்.
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