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యెహో 1:1 యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతినొందిన తరువాత, యెహోవా నూను కుమారుడును 

మోషే పరిచారకుడునైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నా సేవకుడైన మోషే మృతినొందెను. 
yehO 1:1 yehOvaa saevakuDaina mOshae mRtinoMdina taruvaata, yehOvaa 
noonu kumaaruDunu mOshae parichaarakuDunaina yehOshuvaku eelaagu 
selavichchenu naa saevakuDaina mOshae mRtinoMdenu. 
యెహో 1:2 కాబటిట్ నీవు లేచి, నీవును ఈ జనులందరును ఈ యొరాద్ను నది దాటి నేను 

ఇశార్యేలీయుల కిచుచ్చునన్ దేశమునకు వెళుల్డి. 
yehO 1:2 kaabaTTi neevu laechi, neevunu ee janulaMdarunu ee yordaanu 
nadi daaTi naenu iSraayaeleeyula kichchuchunna daeSamunaku veLluDi. 
యెహో 1:3 నేను మోషేతో చెపిప్నటుల్ మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లమును మీకిచుచ్చునాన్ను. 
yehO 1:3 naenu mOshaetO cheppinaTlu meeru aDugupeTTu prati 
sthalamunu meekichchuchunnaanu. 
యెహో 1:4 అరణయ్మును ఈ లెబానోను మొదలుకొని మహానదియైన యూఫర్టీసు నది వరకును 

హితీత్యుల దేశమంతయు పడమట మహా సముదర్మువరకును మీకు సరిహదుద్. 
yehO 1:4 araNyamunu ee lebaanOnu modalukoni mahaanadiyaina 
yoophraTeesu nadi varakunu hitteeyula daeSamaMtayu paDamaTa mahaa 
samudramuvarakunu meeku sarihaddu. 
యెహో 1:5 నీవు బర్దుకు దినములనిన్టను ఏ మనుషుయ్డును నీ యెదుట నిలువలేక యుండును; నేను 

మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుందును. 
yehO 1:5 neevu braduku dinamulanniTanu ae manushyuDunu nee yeduTa 
niluvalaeka yuMDunu; naenu mOshaeku tODaiyuMDinaTlu neekunu 
tODaiyuMdunu. 
యెహో 1:6 నినున్ విడువను నినున్ ఎడబాయను, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము. 

వారికిచెచ్దనని నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన యీ దేశమును నిశచ్యముగా నీవు ఈ 

పర్జల సావ్ధీనము చేసెదవు. 
yehO 1:6 ninnu viDuvanu ninnu eDabaayanu, nibbaramu galigi 
dhairyamugaa nuMDumu. vaarikichchedanani naenu vaari pitarulatO 
pramaaNamu chaesina yee daeSamunu niSchayamugaa neevu ee prajala 
svaadheenamu chaesedavu. 
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యెహో 1:7 అయితే నీవు నిబబ్రము గలిగి జాగర్తత్పడి బహు ధైరయ్ముగానుండి, నా సేవకుడైన మోషే 

నీకు ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్రమంతటి చొపుప్న చేయవలెను. నీవు నడుచు పర్తి మారగ్మున చకక్గా 

పర్వరిత్ంచునటుల్ నీవు దానినుండి కుడికి గాని యెడమకు గాని తొలగకూడదు. 
yehO 1:7 ayitae neevu nibbaramu galigi jaagrattapaDi bahu 
dhairyamugaanuMDi, naa saevakuDaina mOshae neeku aaj~naapiMchina 
dharmaSaastramaMtaTi choppuna chaeyavalenu. neevu naDuchu prati 
maargamuna chakkagaa pravartiMchunaTlu neevu daaninuMDi kuDiki 
gaani yeDamaku gaani tolagakooDadu. 
యెహో 1:8 ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును నీవు బోధింపక తపిప్పోకూడదు. దానిలో వార్యబడిన 

వాటనిన్టి పర్కారము చేయుటకు నీవు జాగర్తత్పడునటుల్ దివారాతర్ము దాని ధాయ్నించిన యెడల నీ 

మారగ్మును వరిధ్లల్జేసికొని చకక్గా పర్వరిత్ంచెదవు. 
yehO 1:8 ee dharmaSaastragraMthamunu neevu bOdhiMpaka 
tappipOkooDadu. daanilO vraayabaDina vaaTanniTi prakaaramu 
chaeyuTaku neevu jaagrattapaDunaTlu divaaraatramu daani 
dhyaaniMchina yeDala nee maargamunu vardhillajaesikoni chakkagaa 
pravartiMchedavu. 
యెహో 1:9 నేను నీకాజఞ్ యిచిచ్యునాన్ను గదా, నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము, దిగులు 

పడకుము జడియకుము. నీవు నడుచు మారగ్మంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును. 
yehO 1:9 naenu neekaaj~na yichchiyunnaanu gadaa, nibbaramu galigi 
dhairyamugaa nuMDumu, digulu paDakumu jaDiyakumu. neevu naDuchu 
maargamaMtaTilO nee daevuDaina yehOvaa neeku tODaiyuMDunu. 
యెహో 1:10 కాగా యెహోషువ పర్జల నాయకులకు ఈలాగు ఆజాఞ్పించెను మీరు పాళెములోనికి 

పోయి జనులతో ఈ మాట చెపుప్డి 

yehO 1:10 kaagaa yehOshuva praja la naayakulaku ee laagu 
aaj~naapiMchenu meeru paaLemulOniki pOyi janulatO ee maaTa 
cheppuDi 
యెహో 1:11 మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశమును 

సావ్ధీనపరచుకొనబోవుటకై మూడు దినములలోగా మీరు ఈ యొరాద్నును దాటవలెను. గనుక 

ఆహారమును సిదధ్పరచుకొనుడి. 
yehO 1:11 meeru svaadheenaparachukonuTaku mee daevuDaina yehOvaa 
meekichchuchunna daeSamunu svaadheenaparachukonabOvuTakai 
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mooDu dinamulalOgaa meeru ee yordaanunu daaTavalenu. ganuka 
aahaaramunu siddhaparachukonuDi. 
యెహో 1:12 మరియు రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని యెహోషువ 

యీలాగు ఆజాఞ్పించెను. 
yehO 1:12 mariyu roobaeneeyulakunu gaadeeyulakunu manashshae 
ardhagOtrapu vaarikini yehOshuva yeelaagu aaj~naapiMchenu. 
యెహో 1:13 యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీ కాజాఞ్పించిన సంగతి జాఞ్పకము చేసికొనుడి, ఎటల్నగా 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు విశార్ంతి కలుగజేయుచునాన్డు; ఆయన ఈ దేశమును మీకిచుచ్ను. 
yehO 1:13 yehOvaa saevakuDaina mOshae mee kaaj~naapiMchina saMgati 
j~naapakamu chaesikonuDi, eTlanagaa mee daevuDaina yehOvaa meeku 
viSraaMti kalugajaeyuchunnaaDu; aayana ee daeSamunu meekichchunu. 
యెహో 1:14 మీ భారయ్లును మీ పిలల్లును మీ ఆసిత్యు యొరాద్ను అవతల మోషే మీకిచిచ్న యీ 

దేశమున నివసింపవలెను గాని, పరాకర్మవంతులును శూరులునైన మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై మీ 

సహోదరులకు ముందుగా 

yehO 1:14 mee bhaaryalunu mee pillalunu mee aastiyu yordaanu avatala 
mOshae meekichchina yee daeSamuna nivasiMpavalenu gaani, 
paraakramavaMtulunu Soorulunaina meeraMdaru yuddhasannaddhulai 
mee sahOdarulaku muMdugaa 

యెహో 1:15 నది దాటి, యెహోవా మీకు దయచేసినటుల్ మీ సహోదరులకును విశార్ంతి 

దయచేయువరకు, అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా వారికిచుచ్ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు 

మీరును సహాయము చేయవలెను. అపుప్డు తూరుప్న యొరాద్ను ఇవతల యెహోవా సేవకుడైన మోషే 

మీకిచిచ్న మీ సావ్సథ్య్మైన దేశమునకు మీరు తిరిగివచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొందురు. 
yehO 1:15 nadi daaTi, yehOvaa meeku dayachaesinaTlu mee 
sahOdarulakunu viSraaMti dayachaeyuvaraku, anagaa mee daevuDaina 
yehOvaa vaarikichchu daeSamunu svaadheenaparachukonuvaraku 
meerunu sahaayamu chaeyavalenu. appuDu toorpuna yordaanu ivatala 
yehOvaa saevakuDaina mOshae meekichchina mee svaasthyamaina 
daeSamunaku meeru tirigivachchi daani svaadheenaparachukoMduru. 
యెహో 1:16 అందుకు వారు నీవు మా కాజాఞ్పించినదంతయు మేము చేసెదము, నీవు మముమ్ 

నెకక్డికి పంపుదువో అకక్డికి పోదుము; 
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yehO 1:16 aMduku vaaru neevu maa kaaj~naapiMchinadaMtayu maemu 
chaesedamu, neevu mammu nekkaDiki paMpuduvO akkaDiki pOdumu; 

యెహో 1:17 మోషే చెపిప్న పర్తి మాట మేము వినినటుల్ నీ మాట విందుము; నీ దేవుడైన యెహోవా 

మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును తోడైయుండును గాక. 
yehO 1:17 mOshae cheppina prati maaTa maemu vininaTlu nee maaTa 
viMdumu; nee daevuDaina yehOvaa mOshaeku tODaiyuMDinaTlu 
neekunu tODaiyuMDunu gaaka. 
యెహో 1:18 నీమీద తిరుగబడి నీవు వారికి ఆజాఞ్పించు పర్తి విషయములో నీ మాట వినని 

వారందరు మరణశిక్ష నొందుదురు; నీవు నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ము తెచుచ్కొనవలెనని యెహోషువకు 

ఉతత్రమిచిచ్రి. 
yehO 1:18 neemeeda tirugabaDi neevu vaariki aaj~naapiMchu prati 
vishayamulO nee maaTa vinani vaaraMdaru maraNaSiksha noMduduru; 
neevu nibbaramu galigi dhairyamu techchukonavalenani yehOshuvaku 
uttaramichchiri. 
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యెహో 2:1 నూను కుమారుడైన యెహోషువ వేగులవారైన యిదద్రు మనుషుయ్లను పిలిపించి మీరు 

పోయి ఆ దేశమును ముఖయ్ముగా యెరికోను చూడుడని వారితో చెపిప్, షితీత్మునొదద్నుండి వారిని 

రహసయ్ముగా పంపెను. వారు వెళిల్ రాహాబను నొక వేశయ్ యింట చేరి అకక్డ దిగగా 

yehO 2:1 noonu kumaaruDaina yehOshuva vaegulavaaraina yiddaru 
manushyulanu pilipiMchi meeru pOyi aa daeSamunu mukhyamugaa 
yerikOnu chooDuDani vaaritO cheppi, shitteemunoddanuMDi vaarini 
rahasyamugaa paMpenu. vaaru veLli raahaabanu noka vaeSya yiMTa 
chaeri akkaDa digagaa 

యెహో 2:2 దేశమును వేగు చూచుటకు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి మనుషుయ్లు రాతిర్వేళ ఇకక్డికి 

వచిచ్రని యెరికో రాజునకు వరత్మానము వచెచ్ను. 
yehO 2:2 daeSamunu vaegu choochuTaku iSraayaeleeyula yoddanuMDi 
manushyulu raatrivaeLa ikkaDiki vachchirani yerikO raajunaku 
vartamaanamu vachchenu. 
యెహో 2:3 అతడు నీయొదద్కు వచిచ్ నీ యింట చేరిన ఆ మనుషుయ్లను వెలుపలికి తీసికొనిరముమ్; 

వారు ఈ దేశమంతటిని వేగు చూచుటకై వచిచ్రని చెపుప్టకు రాహాబు నొదద్కు మనుషుయ్లను పంపగా 

yehO 2:3 ataDu neeyoddaku vachchi nee yiMTa chaerina aa manushyulanu 
velupaliki teesikonirammu; vaaru ee daeSamaMtaTini vaegu choochuTakai 
vachchirani cheppuTaku raahaabu noddaku manushyulanu paMpagaa 

యెహో 2:4 ఆ సతరీ ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లను తోడుకొని వారిని దాచిపెటిట్ మనుషుయ్లు నాయొదద్కు 

వచిచ్న మాట నిజమే, 
yehO 2:4 aa stree aa yiddaru manushyulanu tODukoni vaarini daachipeTTi 
manushyulu naayoddaku vachchina maaTa nijamae, 
యెహో 2:5 వారెకక్డనుండి వచిచ్రో నేనెరుగను; చీకటి పడుచుండగా గవిని వేయబడు వేళను ఆ 

మనుషుయ్లు వెలుపలికి వెళిల్రి, వారెకక్డికి పోయిరో నేనెరుగను; మీరు వారిని శీఘర్ముగా తరిమితిరా 

పటుట్కొందురు 

yehO 2:5 vaarekkaDanuMDi vachchirO naeneruganu; cheekaTi 
paDuchuMDagaa gavini vaeyabaDu vaeLanu aa manushyulu velupaliki 
veLliri, vaarekkaDiki pOyirO naeneruganu; meeru vaarini Seeghramugaa 
tarimitiraa paTTukoMduru 
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యెహో 2:6 అని చెపిప్ తన మిదెద్మీదికి ఆ యిదద్రిని ఎకిక్ంచి దానిమీద రాశి వేసియునన్ జనుపకటెట్లో 

వారిని దాచిపెటెట్ను. 
yehO 2:6 ani cheppi tana middemeediki aa yiddarini ekkiMchi daanimeeda 
raaSi vaesiyunna janupakaTTelO vaarini daachipeTTenu. 
యెహో 2:7 ఆ మనుషుయ్లు యొరాద్ను దాటు రేవుల మారగ్ముగా వారిని తరిమిరి; తరుమపోయిన 

మనుషుయ్లు బయలువెళిల్న తోడనే గవిని వేయబడెను. 
yehO 2:7 aa manushyulu yordaanu daaTu raevula maargamugaa vaarini 
tarimiri; tarumapOyina manushyulu bayaluveLlina tODanae gavini 
vaeyabaDenu. 
యెహో 2:8 ఆ వేగులవారు పండుకొనక మునుపు, ఆమె వారునన్ మిదెద్మీదికెకిక్ వారితో ఇటల్నెను.  
yehO 2:8 aa vaegulavaaru paMDukonaka munupu, aame vaarunna 
middemeedikekki vaaritO iTlanenu.  
యెహో 2:9 యెహోవా ఈ దేశమును మీకిచుచ్చునాన్డనియు, మీవలన మాకు భయము 

పుటుట్ననియు, మీ భయమువలన ఈ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడుననియు నేనెరుగుదును. 
yehO 2:9 yehOvaa ee daeSamunu meekichchuchunnaaDaniyu, meevalana 
m a a k u b h a y a m u p u T T u n a n i y u , m e e b h a y a m u v a l a n a e e 
daeSanivaasulaMdariki dhairyamu cheDunaniyu naenerugudunu. 
యెహో 2:10 మీరు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్నపుప్డు మీ యెదుట యెహోవా యెఱఱ్సముదర్పు 

నీరును ఏలాగు ఆరిపోచేసెనో, యొరాద్ను తీరముననునన్ అమోరీయుల యిదద్రు రాజులైన 

సీహోనుకును ఓగుకును మీరేమి చేసితిరో, అనగా మీరు వారిని ఏలాగు నిరూమ్లము చేసితిరో ఆ 

సంగతి మేము వింటిమి. 
yehO 2:10 meeru aiguptu daeSamulOnuMDi vachchinappuDu mee yeduTa 
yehOvaa ye~r~rasamudrapu neerunu aelaagu aaripOchaesenO, yordaanu 
teeramunanunna amOreeyula yiddaru raajulaina seehOnukunu Ogukunu 
meeraemi chaesitirO, anagaa meeru vaarini aelaagu nirmoolamu chaesitirO 
aa saMgati maemu viMTimi. 
యెహో 2:11 మేము వినినపుప్డు మా గుండెలు కరిగిపోయెను. మీ దేవుడైన యెహోవా పైన 

ఆకాశమందును కిర్ంద భూమియందును దేవుడే. మీ యెదుట ఎటిట్ మనుషుయ్లకైనను ధైరయ్మేమాతర్ము 

ఉండదు. 
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yehO 2:11 maemu vininappuDu maa guMDelu karigipOyenu. mee 
daevuDaina yehOvaa paina aakaaSamaMdunu kriMda bhoomiyaMdunu 
daevuDae. mee yeduTa eTTi manushyulakainanu dhairyamaemaatramu 
uMDadu. 
యెహో 2:12 నేను మీకు ఉపకారము చేసితిని గనుక మీరును నా తండిర్ యింటికి ఉపకారము చేసి 

నాకు నిజమైన ఆనవాలును ఇచిచ్ 
yehO 2:12 naenu meeku upakaaramu chaesitini ganuka meerunu naa 
taMDri yiMTiki upakaaramu chaesi naaku nijamaina aanavaalunu ichchi 
యెహో 2:13 నా తండిర్యు నా తలిల్యు నా అనన్దముమ్లును నా అకక్చెలెల్ండుర్ను వారికి కలిగి 

యునన్వారందరును చావకుండ బర్దుకనిచిచ్ రకిష్ంచునటుల్గా దయచేసి యెహోవా తోడని పర్మాణము 

చేయుడనెను. 
yehO 2:13 naa taMDriyu naa talliyu naa annadammulunu naa 
akkachelleMDrunu vaariki kaligi yunnavaaraMdarunu chaavakuMDa 
bradukanichchi rakshiMchunaTlugaa dayachaesi yehOvaa tODani 
pramaaNamu chaeyuDanenu. 
యెహో 2:14 అందుకు ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేయనియెడల మీరు 

చావకుండునటుల్ మీ పార్ణములకు బదులుగా మా పార్ణమిచెచ్దము, యెహోవా ఈ దేశమును 

మాకిచుచ్నపుప్డు నిజముగా మేము నీకు ఉపకారము చేసెదమనిరి. 
yehO 2:14 aMduku aa manushyulu aametO neevu maa saMgati vellaDi 
chaeyaniyeDala meeru chaavakuMDunaTlu mee praaNamulaku badulugaa 
maa praaNamichchedamu, yehOvaa ee daeSamunu maakichchunappuDu 
nijamugaa maemu neeku upakaaramu chaesedamaniri. 
యెహో 2:15 ఆమె యిలుల్ పటట్ణపు పార్కారముమీద నుండెను, ఆమె పార్కారము మీద నివసించునది 

గనుక తార్డువేసి కిటికి దావ్రా వారిని దింపెను. 
yehO 2:15 aame yillu paTTaNapu praakaaramumeeda nuMDenu, aame 
praakaaramu meeda nivasiMchunadi ganuka traaDuvaesi kiTiki dvaaraa 
vaarini diMpenu. 
యెహో 2:16 ఆమె మిముమ్ను తరుమబోయినవారు మీకెదురుగా వచెచ్దరేమో, మీరు కొండలకు వెళిల్ 

తరుమబోయిన వారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడుదినములు అచచ్ట దాగియుండుడి, తరువాత మీ 

తోర్వను వెళుల్డని వారితో అనగా 
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yehO 2:16 aame mimmunu tarumabOyinavaaru meekedurugaa 
vachchedaraemO, meeru koMDalaku veLli tarumabOyina vaaru tirigi 
vachchuvaraku mooDudinamulu achchaTa daagiyuMDuDi, taruvaata mee 
trOvanu veLluDani vaaritO anagaa 

యెహో 2:17 ఆ మనుషుయ్లు ఆమెతో ఇటల్నిరి యిదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచుచ్వారము గనుక 

నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము విషయమై మేము నిరోద్షులమగునటుల్ 
yehO 2:17 aa manushyulu aametO iTlaniri yidigO maemu ee daeSamunaku 
vachchuvaaramu ganuka neevu maachaeta chaeyiMchina yee pramaaNamu 
vishayamai maemu nirdOshulamagunaTlu 

యెహో 2:18 నీవు మముమ్ను దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎఱఱ్ని దారమును కటిట్, నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని నీ 

అనన్దముమ్లను నీ తండిర్ యింటివారినందరిని నీయింట చేరుచ్కొనుము. 
yehO 2:18 neevu mammunu diMchina ee kiTikeeki ee e~r~rani daaramunu 
kaTTi, nee taMDrini nee tallini nee annadammulanu nee taMDri 
yiMTivaarinaMdarini neeyiMTa chaerchukonumu. 
యెహో 2:19 నీ యింటి దావ్రములలోనుండి వెలుపలికి వచుచ్వాడు తన పార్ణమునకు తానే 

ఉతత్రవాది, మేము నిరోద్షులమగుదుము. అయితే నీయొదద్ నీ యింటనునన్ యెవనికే గాని యే 

అపాయమైనను తగిలినయెడల దానికి మేమే ఉతత్రవాదులము. 
yehO 2:19 nee yiMTi dvaaramulalOnuMDi velupaliki vachchuvaaDu tana 
praaNamunaku taanae uttaravaadi, maemu nirdOshulamagudumu. ayitae 
neeyodda nee yiMTanunna yevanikae gaani yae apaayamainanu 
tagilinayeDala daaniki maemae uttaravaadulamu. 
యెహో 2:20 నీవు మా సంగతి వెలల్డి చేసినయెడల నీవు మాచేత చేయించిన యీ పర్మాణము 

విషయములో మేము దోషులము కామనిరి. 
yehO 2:20 neevu maa saMgati vellaDi chaesinayeDala neevu maachaeta 
chaeyiMchina yee pramaaNamu vishayamulO maemu dOshulamu 
kaamaniri. 
యెహో 2:21 అందుకు ఆమె మీ మాటచొపుప్న జరుగును గాక అని చెపిప్ వారిని వెళల్నంపెను. వారు 

వెళిల్న తరువాత ఆమె ఆ తొగరుదారమును కిటికీకి కటెట్ను. 
yehO 2:21 aMduku aame mee maaTachoppuna jarugunu gaaka ani cheppi 
vaarini veLlanaMpenu. vaaru veLlina taruvaata aame aa togarudaaramunu 
kiTikeeki kaTTenu. 
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యెహో 2:22 వారు వెళిల్ కొండలను చేరి తరుమువారు తిరిగి వచుచ్వరకు మూడు దినములు అకక్డ 

నివసించిరి. తరుమువారు ఆ మారగ్మందంతటను వారిని వెదకిరి గాని వారు కనబడలేదు. 
yehO 2:22 vaaru veLli koMDalanu chaeri tarumuvaaru tirigi vachchuvaraku 
m o o D u d i n a m u l u a k k a D a n i v a s i M c h i r i . t a r u m u v a a r u a a 
maargamaMdaMtaTanu vaarini vedakiri gaani vaaru kanabaDalaedu. 
యెహో 2:23 ఆ యిదద్రు మనుషుయ్లు తిరిగి కొండలనుండి దిగి నది దాటి నూను కుమారుడైన 

యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ తమకు సంభవించినదంతయు అతనితో వివరించి చెపిప్రి. 
yehO 2:23 aa yiddaru manushyulu tirigi koMDalanuMDi digi nadi daaTi 
noonu kumaaruDaina yehOshuva yoddaku vachchi tamaku 
saMbhaviMchinadaMtayu atanitO vivariMchi cheppiri. 
యెహో 2:24 మరియు వారు ఆ దేశమంతయు యెహోవా మన చేతికి అపప్గించుచునాన్డు, మన 

భయముచేత ఆ దేశనివాసులందరికి ధైరయ్ము చెడియునన్దని యెహోషువతో ననిరి. 
yehO 2:24 mariyu vaaru aa daeSamaMtayu yehOvaa mana chaetiki 
appagiMchuchunnaaDu, mana bhayamuchaeta aa daeSanivaasulaMdariki 
dhairyamu cheDiyunnadani yehOshuvatO naniri. 
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యెహో 3:1 యెహోషువ వేకువను లేచినపుప్డు అతడును ఇశార్యేలీయులందరును షితీత్మునుండి 

బయలుదేరి యొరాద్నుకు వచిచ్ దానిని దాటకమునుపు అకక్డ నిలిచిరి. 
y e h O 3 : 1 y e h O s h u v a v a e k u v a n u l a e c h i n a p p u D u a t a D u n u 
iSraayaeleeyulaMdarunu shitteemunuMDi bayaludaeri yordaanuku vachchi 
daanini daaTakamunupu akkaDa nilichiri. 
యెహో 3:2 మూడు దినములైన తరువాత నాయకులు పాళెములో తిరుగుచు జనులకు ఈలాగున 

ఆజాఞ్పించిరి 

yehO 3:2 mooDu dinamulaina taruvaata naayakulu paaLemulO tiruguchu 
janulaku eelaaguna aaj~naapiMchiri 
యెహో 3:3 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసమును యాజకులైన లేవీయులు 

మోసికొనిపోవుట చూచునపుప్డు మీరునన్ సథ్లములోనుండి బయలుదేరి దాని వెంబడి వెళల్వలెను. 
yehO 3:3 meeru mee daevuDaina yehOvaa nibaMdhana maMdasamunu 
yaajakulaina laeveeyulu mOsikonipOvuTa choochunappuDu meerunna 
sthalamulOnuMDi bayaludaeri daani veMbaDi veLlavalenu. 
యెహో 3:4 మీకును దానికిని దాదాపు రెండువేల కొలమూరల యెడముండవలెను. మీరు వెళుల్ తోర్వ 

మీరింతకు ముందుగా వెళిల్నది కాదు, మీరు దానిని గురుతుపటట్వలెను గనుక ఆ మందసమునకు 

సమీపముగా మీరు నడవరాదు. 
yehO 3:4 meekunu daanikini daadaapu reMDuvaela kolamoorala 
yeDamuMDavalenu. meeru veLlu trOva meeriMtaku muMdugaa veLlinadi 
kaadu, meeru daanini gurutupaTTavalenu ganuka aa maMdasamunaku 
sameepamugaa meeru naDavaraadu. 
యెహో 3:5 మరియు యెహోషువ రేపు యెహోవా మీ మధయ్ అదుభ్తకారయ్ములను చేయును గనుక 

మిముమ్ను మీరు పరిశుదధ్పరచుకొనుడని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
y e h O 3 : 5 m a r i y u y e h O s h u v a r a e p u y e h O v a a m e e m a d h y a 
a d b h u t a k a a r y a m u l a n u c h a e y u n u g a n u k a m i m m u n u m e e r u 
pariSuddhaparachukonuDani janulaku aaj~na ichchenu. 
యెహో 3:6 మీరు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడువుడని యాజకులకు అతడు 

సెలవియయ్గా వారు నిబంధన మందసమును ఎతిత్కొని పర్జల ముందర నడచిరి. 
yehO 3:6 meeru nibaMdhana maMdasamunu ettikoni prajala muMdara 
naDuvuDani yaajakulaku ataDu selaviyyagaa vaaru nibaMdhana 
maMdasamunu ettikoni prajala muMdara naDachiri. 
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యెహో 3:7 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నేను మోషేకు తోడైయుండినటుల్ నీకును 

తోడైయుందునని ఇశార్యేలీయులందరు ఎరుగునటుల్ నేడు వారి కనున్లయెదుట నినున్ గొపప్చేయ 

మొదలుపెటెట్దను. 
yehO 3:7 appuDu yehOvaa yehOshuvatO iTlanenu naenu mOshaeku 
tODaiyuMDinaTlu neekunu tODaiyuMdunani iSraayaeleeyulaMdaru 
erugunaTlu naeDu vaari kannulayeduTa ninnu goppachaeya 
modalupeTTedanu. 
యెహో 3:8 మీరు యొరాద్ను నీళల్దరికి వచిచ్ యొరాద్నులో నిలువుడని నిబంధన మందసమును 

మోయు యాజకులకు ఆజాఞ్పించుము. 
yehO 3:8 meeru yordaanu neeLladariki vachchi yordaanulO niluvuDani 
nibaMdhana maMdasamunu mOyu yaajakulaku aaj~naapiMchumu. 
యెహో 3:9 కాబటిట్ యెహోషువ మీరు ఇకక్డికి వచిచ్ మీ దేవుడైన యెహోవా మాటలు వినుడని 

ఇశార్యేలీయులకు ఆజాఞ్పించి 

yehO 3:9 kaabaTTi yehOshuva meeru ikkaDiki vachchi mee daevuDaina 
yehOvaa maaTalu vinuDani iSraayaeleeyulaku aaj~naapiMchi 
యెహో 3:10 వారితో యిటల్నెను సరవ్లోకనాధుని నిబంధన మందసము మీకు ముందుగా 

యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ది గనుక 

yehO 3:10 vaaritO yiTlanenu sarvalOkanaadhuni nibaMdhana 
maMdasamu meeku muMdugaa yordaanunu daaTabOvuchunnadi ganuka 

యెహో 3:11 జీవముగల దేవుడు మీ మధయ్ నునాన్డనియు, ఆయన నిశచ్యముగా మీ యెదుటనుండి 

కనానీయులను హితీత్యులను హివీవ్యులను పెరిజీజ్యులను గెరేగ్షీయులను అమోరీయులను 

యెబూసీయులను వెళల్గొటుట్ననియు దీనివలన మీరు తెలిసికొందురు. 
yehO 3:11 jeevamugala daevuDu mee madhya nunnaaDaniyu, aayana 
niSchayamugaa mee yeduTanuMDi kanaaneeyulanu hitteeyulanu 
hivveeyulanu perijjeeyulanu gergaesheeyulanu amOreeyulanu 
yebooseeyulanu veLlagoTTunaniyu deenivalana meeru telisikoMduru. 
యెహో 3:12 కాబటిట్ పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములలోనుండి 

పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొనుడి. 
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yehO 3:12 kaabaTTi prati gOtramunaku okkoka manushyuni 
iSraayaeleeyula gOtramulalOnuMDi panniddaru manushyulanu 
aerparachukonuDi. 
యెహో 3:13 సరవ్లోకనాధుడగు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల అరకాళుల్ 

యొరాద్ను నీళల్ను ముటట్గానే యొరాద్ను నీళుల్, అనగా ఎగువనుండి పారు నీళుల్ ఆపబడి యేకరాశిగా 

నిలుచును. 
yehO 3:13 sarvalOkanaadhuDagu yehOvaa nibaMdhana maMdasamunu 
mOyu yaajakula arakaaLlu yordaanu neeLlanu muTTagaanae yordaanu 
neeLlu, anagaa eguvanuMDi paaru neeLlu aapabaDi yaekaraaSigaa 
niluchunu. 
యెహో 3:14 కోత కాలమంతయు యొరాద్ను దాని గటల్నిన్టిమీద పొరిల్ పారును; నిబంధన 

మందసమును మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళల్గా యొరాద్నును దాటుటకై జనులు తమ 

గుడారములలోనుండి బయలుదేరిరి. 
yehO 3:14 kOta kaalamaMtayu yordaanu daani gaTlanniTimeeda porli 
paarunu; nibaMdhana maMdasamunu mOyu yaajakulu janulaku muMdu 
veLlagaa yordaanunu daaTuTakai janulu tama guDaaramulalOnuMDi 
bayaludaeriri. 
యెహో 3:15 అపుప్డు ఆ మందసమును మోయువారు యొరాద్నులో దిగిన తరువాత మందసమును 

మోయు యాజకుల కాళుల్ నీటి అంచున మునగగానే 

yehO 3:15 appuDu aa maMdasamunu mOyuvaaru yordaanulO digina 
taruvaata maMdasamunu mOyu yaajakula kaaLlu neeTi aMchuna 
munagagaanae 

యెహో 3:16 పైనుండి పారు నీళుల్ బహు దూరమున సారెతానునొదద్నునన్ ఆదామను పురమునకు 

దగగ్ర ఏక రాశిగా నిలిచెను. లవణసముదర్మను అరాబా సముదర్మునకు పారునవి బొతిత్గా 

ఆపబడెను. 
y e h O 3 : 1 6 p a i n u M D i p a a r u n e e L l u b a h u d o o r a m u n a 
saaretaanunoddanunna aadaamanu puramunaku daggara aeka raaSigaa 
nilichenu. lavaNasamudramanu araabaa samudramunaku paarunavi 
bottigaa aapabaDenu. 
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యెహో 3:17 జనులు యెరికో యెదుటను దాటగా యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు 

యాజకులు యొరాద్నుమధయ్ ఆరిన నేలను సిథ్రముగా నిలిచిరి. జనులందరు యొరాద్నును దాటుట 

తుదముటుట్వరకు ఇశార్యేలీయులందరు ఆరిన నేలమీద దాటుచు వచిచ్రి. 
yehO 3:17 janulu yerikO yeduTanu daaTagaa yehOvaa nibaMdhana 
maMdasamunu mOyu yaajakulu yordaanumadhya aarina naelanu 
s t h i r a m u g a a n i l i c h i r i . j a n u l a M d a r u y o r d a a n u n u d a a T u T a 
tudamuTTuvaraku iSraayaeleeyulaMdaru aarina naelameeda daaTuchu 
vachchiri. 
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యెహో 4:1 జనులందరు యొరాద్నును దాటుట తుదముటిట్న తరువాత యెహోవా యెహోషువతో 

నీలాగు సెలవిచెచ్ను 

yehO 4:1 janulaMdaru yordaanunu daaTuTa tudamuTTina taruvaata 
yehOvaa yehOshuvatO neelaagu selavichchenu 

యెహో 4:2 పర్తి గోతర్మునకు ఒకొక్క మనుషుయ్ని చొపుప్న పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి 

yehO 4:2 prati gOtramunaku okkoka manushyuni choppuna panniddaru 
manushyulanu aerparachi 
యెహో 4:3 యాజకుల కాళుల్ నిలిచిన సథ్లమున యొరాద్ను నడుమనుండి పండెర్ండు రాళల్ను తీసి 

వాటిని ఇవతలకు తెచిచ్, మీరు ఈ రాతిర్ బసచేయు చోట వాటిని నిలువబెటుట్డని వారికాజాఞ్పించుము 

yehO 4:3 yaajakula kaaLlu nilichina sthalamuna yordaanu naDumanuMDi 
paMDreMDu raaLlanu teesi vaaTini ivatalaku techchi, meeru ee raatri 
basachaeyu chOTa vaaTini niluvabeTTuDani vaarikaaj~naapiMchumu 

యెహో 4:4 కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులలో సిదధ్పరచిన పనిన్దద్రు మనుషుయ్లను, అనగా పర్తి 

గోతర్మునకు ఒకొక్కక్ మనుషుయ్ని పిలిపించి 

yehO 4:4 kaavuna yehOshuva iSraayaeleeyulalO siddhaparachina 
panniddaru manushyulanu, anagaa prati gOtramunaku okkokka 
manushyuni pilipiMchi 
యెహో 4:5 వారితో ఇటల్నెను యొరాద్ను నడుమనునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మందసము నెదుట 

దాటిపోయి, ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్ చొపుప్న పర్తివాడును ఒకొక్క రాతిని తన భుజముమీద 

పెటుట్కొని తేవలెను. 
yehO 4:5 vaaritO iTlanenu yordaanu naDumanunna mee daevuDaina 
yehOvaa maMdasamu neduTa daaTipOyi, iSraayaeleeyula gOtramula lekka 
choppuna prativaaDunu okkoka raatini tana bhujamumeeda peTTukoni 
taevalenu. 
యెహో 4:6 ఇకమీదట మీ కుమారులు ఈ రాళెల్ందుకని అడుగునపుప్డు మీరు యెహోవా మందసము 

నెదుట యొరాద్ను నీళుల్ ఏకరాశిగా ఆపబడెను. 
yehO 4:6 ikameedaTa mee kumaarulu ee raaLleMdukani aDugunappuDu 
meeru yehOvaa maMdasamu neduTa yordaanu neeLlu aekaraaSigaa 
aapabaDenu. 
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యెహో 4:7 అది యొరాద్నును దాటుచుండగా యొరాద్ను నీళుల్ ఆపబడెను గనుక యీ రాళుల్ 

చిరకాలము వరకు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండునని వారితో చెపప్వలెను. అది మీకు 

ఆనవాలై యుండును, 
yehO 4:7 adi yordaanunu daaTuchuMDagaa yordaanu neeLlu aapabaDenu 
ganuka yee raaLlu chirakaalamu varaku iSraayaeleeyulaku 
j~naapakaarthamugaa nuMDunani vaaritO cheppavalenu. adi meeku 
aanavaalai yuMDunu, 
యెహో 4:8 అందుకే దీని చేయవలెను. యెహోషువ ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు చేసిరి. 

యెహోవా యెహోషువతో చెపిప్నటుల్ వారు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల లెకక్చొపుప్న యొరాద్ను 

నడుమనుండి పండెర్ండు రాళల్ను తీసి తాము బసచేసిన చోటికి తెచిచ్ అకక్డ నిలువబెటిట్రి. 
yehO 4:8 aMdukae deeni chaeyavalenu. yehOshuva aaj~naapiMchinaTlu 
iSraayaeleeyulu chaesiri. yehOvaa yehOshuvatO cheppinaTlu vaaru 
iSraayaeleeyula gOtramula lekkachoppuna yordaanu naDumanuMDi 
paMDreMDu raaLlanu teesi taamu basachaesina chOTiki techchi akkaDa 
niluvabeTTiri. 
యెహో 4:9 అపుప్డు యెహోషువ నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల కాళుల్ యొరాద్ను 

నడుమ నిలిచిన చోట పండెర్ండు రాళల్ను నిలువబెటిట్ంచెను. నేటివరకు అవి అకక్డ నునన్వి. 
yehO 4:9 appuDu yehOshuva nibaMdhana maMdasamunu mOyu yaajakula 
kaaLlu yordaanu naDuma nilichina chOTa paMDreMDu raaLlanu 
niluvabeTTiMchenu. naeTivaraku avi akkaDa nunnavi. 
యెహో 4:10 పర్జలతో చెపప్వలెనని యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, అనగా మోషే 

యెహోషువకు ఆజాఞ్పించినదంతయు, నెరవేరువరకు యాజకులు మందసమును మోయుచు యొరాద్ను 

నడుమ నిలుచుండగా జనులు తవ్రపడి దాటిరి. 
yehO 4:10 prajalatO cheppavalenani yehOvaa yehOshuvaku 
a a j ~ n a a p i M c h i n a d a M t a y u , a n a g a a m O s h a e y e h O s h u v a k u 
aaj~naapiMchinadaMtayu, neravaeruvaraku yaajakulu maMdasamunu 
mOyuchu yordaanu naDuma niluchuMDagaa janulu tvarapaDi daaTiri. 
యెహో 4:11 జనులందరు దాటిన తరువాత వారు చూచుచుండగా యెహోవా మందసము మోయు 

యాజకులు దాటిరి. 
yehO 4:11 janulaMdaru daaTina taruvaata vaaru choochuchuMDagaa 
yehOvaa maMdasamu mOyu yaajakulu daaTiri. 
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యెహో 4:12 మరియు ఇశార్యేలీయులు చూచుచుండగా రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ 

అరధ్గోతర్పు వారును మోషే వారితో చెపిప్నటుల్ యుదధ్సనన్దుధ్లై దాటిరి. 
yehO 4:12 mariyu iSraayaeleeyulu choochuchuMDagaa roobaeneeyulunu 
gaadeeyulunu manashshae ardhagOtrapu vaarunu mOshae vaaritO 
cheppinaTlu yuddhasannaddhulai daaTiri. 
యెహో 4:13 సేనలో ఇంచుమించు నలువది వేలమంది యుదధ్సనన్దుధ్లై యుదధ్ము చేయుటకు 

యెహోవా సనిన్ధిని యెరికో మైదానములకు దాటివచిచ్రి. 
y e h O 4 : 1 3 s a e n a l O i M c h u m i M c h u n a l u v a d i v a e l a m a M d i 
yuddhasannaddhulai yuddhamu chaeyuTaku yehOvaa sannidhini yerikO 
maidaanamulaku daaTivachchiri. 
యెహో 4:14 ఆ దినమున యెహోవా ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను గొపప్ చేసెను 

గనుక వారు మోషేను గౌరవపరచినటుల్ అతని బర్దుకు దినములనిన్టను అతని గౌరవపరచిరి. 
yehO 4:14 aa dinamuna yehOvaa iSraayaeleeyulaMdari yeduTa 
y e h O s h u v a n u g o p p a c h a e s e n u g a n u k a v a a r u m O s h a e n u 
gauravaparachinaTlu atani braduku dinamulanniTanu atani 
gauravaparachiri. 
యెహో 4:15 యెహోవా సాక్షయ్పు మందసమును మోయు యాజకులకు యొరాద్నులోనుండి యివతలికి 

రండని 

yehO 4:15 yehOvaa saakshyapu maMdasamunu mOyu yaajakulaku 
yordaanulOnuMDi yivataliki raMDani 
యెహో 4:16 ఆజాఞ్పించుమని యెహోషువతో సెలవియయ్గా 

yehO 4:16 aaj~naapiMchumani yehOshuvatO selaviyyagaa 

యెహో 4:17 యెహోషువ యొరాద్నులోనుండి యెకిక్ రండని ఆ యాజకుల కాజాఞ్పించెను. 
yehO 4:17 yehOshuva yordaanulOnuMDi yekki raMDani aa yaajakula 
kaaj~naapiMchenu. 
యెహో 4:18 యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు యాజకులు యొరాద్ను నడుమనుండి యెకిక్ 

వచిచ్నపుప్డు ఆ యాజకుల అరకాళుల్ పొడినేలను నిలువగానే యొరాద్ను నీళుల్ వాటిచోటికి ఎపప్టివలెనే 

మరలి దాని గటల్నిన్టి మీద పొరిల్ పారెను. 
yehO 4:18 yehOvaa nibaMdhana maMdasamunu mOyu yaajakulu yordaanu 
naDumanuMDi yekki vachchinappuDu aa yaajakula arakaaLlu 
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poDinaelanu niluvagaanae yordaanu neeLlu vaaTichOTiki eppaTivalenae 
marali daani gaTlanniTi meeda porli paarenu. 
యెహో 4:19 మొదటి నెల పదియవ తేదిని జనులు యొరాద్నులో నుండి యెకిక్ వచిచ్ యెరికో తూరుప్ 

పార్ంతమందలి గిలాగ్లులో దిగగా 

yehO 4:19 modaTi nela padiyava taedini janulu yordaanulO nuMDi yekki 
vachchi yerikO toorpu praaMtamaMdali gilgaalulO digagaa 

యెహో 4:20 వారు యొరాద్నులో నుండి తెచిచ్న పండెర్ండు రాళల్ను యెహోషువ గిలాగ్లులో 

నిలువబెటిట్ంచి 

yehO 4:20 vaaru yordaanulO nuMDi techchina paMDreMDu raaLlanu 
yehOshuva gilgaalulO niluvabeTTiMchi 
యెహో 4:21 ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను రాబోవు కాలమున మీ సంతతివారు ఈ రాళెల్ందుకని తమ 

తండుర్లను అడుగుదురు గదా; 
yehO 4:21 iSraayaeleeyulatO iTlanenu raabOvu kaalamuna mee 
saMtativaaru ee raaLleMdukani tama taMDrulanu aDuguduru gadaa; 

యెహో 4:22 అపుప్డు మీరు ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలమీద ఈ యొరాద్నును దాటిరి. 
yehO 4:22 appuDu meeru iSraayaeleeyulu aarina naelameeda ee 
yordaanunu daaTiri. 
యెహో 4:23 ఎటల్నగా యెహోవా బాహువు బలమైనదని భూనివాసులందరు తెలిసికొనుటకును, 
y e h O 4 : 2 3 e T l a n a g a a y e h O v a a b a a h u v u b a l a m a i n a d a n i 
bhoonivaasulaMdaru telisikonuTakunu, 
యెహో 4:24 మీరు ఎలల్పుప్డును మీ దేవుడైన యెహోవాయందు భయభకుత్లు నిలుపుటకును, మేము 

దాటువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా తానే మాయెదుట ఎఱఱ్సముదర్మును ఎండచేసినటుల్ మీరు 

దాటువరకు మీ యెదుట యొరాద్ను నీళళ్ను ఎండచేసెనని చెపిప్ యీ సంగతి వారికి 

తెలియపరచవలెను. 
yehO 4:24 meeru ellappuDunu mee daevuDaina yehOvaayaMdu 
bhayabhaktulu nilupuTakunu, maemu daaTuvaraku mee daevuDaina 
yehOvaa taanae maayeduTa e~r~rasamudramunu eMDachaesinaTlu 
meeru daaTuvaraku mee yeduTa yordaanu neeLLanu eMDachaesenani 
cheppi yee saMgati vaariki teliyaparachavalenu. 
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యెహో 5:1 వారు దాటుచుండగా ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి యెహోవా యొరాద్ను నీళల్ను 

ఎండచేసిన సంగతి యొరాద్నుకు పడమటి దికుక్ననునన్ అమోరీయుల రాజులందరును 

సముదర్మునొదద్నునన్ కనానీయుల రాజులందరును వినినపుప్డు వారి గుండెలు చెదరిపోయెను. 

ఇశార్యేలీయుల భయముచేత వారికిక ధైరయ్మేమియు లేకపోయెను. 
yehO 5:1 vaaru daaTuchuMDagaa iSraayaeleeyula yeduTanuMDi yehOvaa 
yordaanu neeLlanu eMDachaesina saMgati yordaanuku paDamaTi 
dikkunanunna amOreeyula raajulaMdarunu samudramunoddanunna 
kanaaneeyula raajulaMdarunu vininappuDu vaari guMDelu 
chedaripOyenu. iSraayaeleeyula bhayamuchaeta vaarikika dhairyamaemiyu 
laekapOyenu. 
యెహో 5:2 ఆ సమయమున యెహోవా రాతికతుత్లు చేయించుకొని మరల ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి 

చేయించుమని యెహోషువకు ఆజాఞ్పింపగా 

yehO 5:2 aa samayamuna yehOvaa raatikattulu chaeyiMchukoni marala 
i S r a a y a e l e e y u l a k u s u n n a t i c h a e y i M c h u m a n i y e h O s h u v a k u 
aaj~naapiMpagaa 

యెహో 5:3 యెహోషువ రాతికతుత్లు చేయించుకొని సునన్తిగిరి అను సథ్లము దగగ్ర 

ఇశార్యేలీయులకు సునన్తి చేయించెను. 
yehO 5:3 yehOshuva raatikattulu chaeyiMchukoni sunnatigiri anu sthalamu 
daggara iSraayaeleeyulaku sunnati chaeyiMchenu. 
యెహో 5:4 యెహోషువ సునన్తి చేయించుటకు హేతువేమనగా, ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరిన 

వారందరిలో యుదధ్సనన్దుధ్లైన పురుషులందరు ఐగుపుత్ మారగ్మున అరణయ్ములో చనిపోయిరి. 
yehO 5:4 yehOshuva sunnati chaeyiMchuTaku haetuvaemanagaa, 
aiguptulOnuMDi bayaludaerina vaaraMdarilO yuddhasannaddhulaina 
purushulaMdaru aiguptu maargamuna araNyamulO chanipOyiri. 
యెహో 5:5 బయలుదేరిన పురుషులందరు సునన్తి పొందినవారే కాని ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరిన 

తరువాత అరణయ్మారగ్మందు పుటిట్న వారిలో ఎవరును సునన్తి పొందియుండలేదు. 
yehO 5:5 bayaludaerina purushulaMdaru sunnati poMdinavaarae kaani 
aiguptulOnuMDi bayaludaerina taruvaata araNyamaargamaMdu puTTina 
vaarilO evarunu sunnati poMdiyuMDalaedu. 
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యెహో 5:6 యెహోవా మనకు ఏ దేశమును ఇచెచ్దనని వారి పితరులతో పర్మాణము చేసెనో, పాలు 

తేనెలు పర్వహించు ఆ దేశమును తాను వారికి చూపింపనని యెహోవా పర్మాణము చేసియుండెను 

గనుక ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్న ఆ యోధులందరు యెహోవా మాట వినకపోయినందున వారు 

నశించువరకు ఇశార్యేలీయులు నలువది సంవతస్రములు అరణయ్ములో సంచరించుచు వచిచ్రి. 
yehO 5:6 yehOvaa manaku ae daeSamunu ichchedanani vaari pitarulatO 
pramaaNamu chaesenO, paalu taenelu pravahiMchu aa daeSamunu taanu 
vaariki choopiMpanani yehOvaa pramaaNamu chaesiyuMDenu ganuka 
aiguptulOnuMDi vachchina aa yOdhulaMdaru yehOvaa maaTa 
vinakapOyinaMduna vaaru naSiMchuvaraku iSraayaeleeyulu naluvadi 
saMvatsaramulu araNyamulO saMchariMchuchu vachchiri. 
యెహో 5:7 ఆయన వారికి పర్తిగా పుటిట్ంచిన వారి కుమారులు సునన్తి పొందియుండలేదు గనుక 

వారికి సునన్తి చేయించెను; ఏలయనగా మారగ్మున వారికి సునన్తి జరుగలేదు. 
yehO 5:7 aayana vaariki pratigaa puTTiMchina vaari kumaarulu sunnati 
poMdiyuMDalaedu ganuka vaariki sunnati chaeyiMchenu; aelayanagaa 
maargamuna vaariki sunnati jarugalaedu. 
యెహో 5:8 కాబటిట్ ఆ సమసత్ జనము సునన్తి పొందుట తీరిన తరువాత తాము బాగుపడువరకు 

పాళెములోని తమ చోటల్ నిలిచిరి. 
yehO 5:8 kaabaTTi aa samasta janamu sunnati poMduTa teerina taruvaata 
taamu baagupaDuvaraku paaLemulOni tama chOTla nilichiri. 
యెహో 5:9 అపుప్డు యెహోవా నేడు నేను ఐగుపుత్ అవమానము మీ మీద నుండకుండ దొరలించివేసి 

యునాన్నని యెహోషువతో ననెను. అందుచేత నేటివరకు ఆ చోటికి గిలాగ్లను పేరు. 
yehO 5:9 appuDu yehOvaa naeDu naenu aiguptu avamaanamu mee meeda 
nuMDakuMDa doraliMchivaesi yunnaanani yehOshuvatO nanenu. 
aMduchaeta naeTivaraku aa chOTiki gilgaalanu paeru. 
యెహో 5:10 ఇశార్యేలీయులు గిలాగ్లులో దిగి ఆ నెల పదునాలుగవ తేదిని సాయంకాలమున 

యెరికో మైదానములో పసాక్ పండుగను ఆచరించిరి. 
yehO 5:10 iSraayaeleeyulu gilgaalulO digi aa nela padunaalugava taedini 
saayaMkaalamuna yerikO maidaanamulO paskaa paMDuganu 
aachariMchiri. 
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యెహో 5:11 పసాక్ పోయిన మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినిరి. ఆ దినమందే వారు 

పొంగకయు వేచబడియునునన్ భక్షయ్ములను తినిరి. 
yehO 5:11 paskaa pOyina marunaaDu vaaru ee daeSapu paMTanu tiniri. aa 
dinamaMdae vaaru poMgakayu vaechabaDiyununna bhakshyamulanu 
tiniri. 
యెహో 5:12 మరునాడు వారు ఈ దేశపు పంటను తినుచుండగా మనాన్ మానిపోయెను; 

అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులకు మనాన్ దొరకకపోయెను. ఆ సంవతస్రమున వారు కనానుదేశపు 

పంటను తినిరి. 
yehO 5:12 marunaaDu vaaru ee daeSapu paMTanu tinuchuMDagaa 
mannaa maanipOyenu; aTutaruvaata iSraayaeleeyulaku mannaa 
dorakakapOyenu. aa saMvatsaramuna vaaru kanaanudaeSapu paMTanu 
tiniri. 
యెహో 5:13 యెహోషువ యెరికో పార్ంతమున నునన్పుప్డు అతడు కనున్లెతిత్ చూడగా, దూసిన 

కతిత్చేత పటుట్కొనియునన్ ఒకడు అతని యెదుట నిలిచియుండెను; యెహోషువ అతని యొదద్కు వెళిల్ 

నీవు మా పక్షముగా నునన్వాడవా, మా విరోధుల పక్షముగా నునన్వాడవా? అని అడుగగా 

yehO 5:13 yehOshuva yerikO praaMtamuna nunnappuDu ataDu kannuletti 
chooDagaa, doosina kattichaeta paTTukoniyunna okaDu atani yeduTa 
nilichiyuMDenu; yehOshuva atani yoddaku veLli neevu maa pakshamugaa 
nunnavaaDavaa, maa virOdhula pakshamugaa nunnavaaDavaa? ani 
aDugagaa 

యెహో 5:14 అతడు కాదు, యెహోవా సేనాధిపతిగా నేను వచిచ్యునాన్ననెను. యెహోషువ 

నేలమటుట్కు సాగిలపడి నమసాక్రము చేసి నా యేలినవాడు తన దాసునికి సెలవిచుచ్నదేమని అడిగెను. 
yehO 5:14 ataDu kaadu, yehOvaa saenaadhipat igaa naenu 
vachchiyunnaananenu. yehOshuva naelamaTTuku saagilapaDi 
n a m a s k a a r a m u c h a e s i n a a y a e l i n a v a a D u t a n a d a a s u n i k i 
selavichchunadaemani aDigenu. 
యెహో 5:15 అందుకు యెహోవా సేనాధిపతి నీవు నిలిచియునన్ యీ సథ్లము పరిశుదధ్మైనది, నీ 

పాదరక్షలను తీసివేయుమని యెహోషువతో చెపప్గా యెహోషువ ఆలాగు చేసెను. 
yehO 5:15 aMduku yehOvaa saenaadhipati neevu nilichiyunna yee 
sthalamu pariSuddhamainadi, nee paadarakshalanu teesivaeyumani 
yehOshuvatO cheppagaa yehOshuva aalaagu chaesenu. 
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యెహో 6:1 ఆ కాలమున ఇశార్యేలీయుల భయముచేత ఎవడును వెలుపలికి పోకుండను లోపలికి 

రాకుండను యెరికో పటట్ణదావ్రము గటిట్గా మూసివేయబడెను. 
yehO 6:1 aa kaalamuna iSraayaeleeyula bhayamuchaeta evaDunu velupaliki 
pOkuMDanu lOpaliki raakuMDanu yerikO paTTaNadvaaramu gaTTigaa 
moosivaeyabaDenu. 
యెహో 6:2 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను చూడుము; నేను యెరికోను దాని రాజును 

పరాకర్మముగల శూరులను నీచేతికి అపప్గించుచునాన్ను. 
yehO 6:2 appuDu yehOvaa yehOshuvatO iTlanenu chooDumu; naenu 
yerikOnu daani raajunu paraakramamugala Soorulanu neechaetiki 
appagiMchuchunnaanu. 
యెహో 6:3 మీరందరు యుదధ్సనన్దుధ్లై పటట్ణమును ఆవరించి యొకమారు దాని చుటుట్ తిరుగవలెను. 
yehO 6:3 meeraMdaru yuddhasannaddhulai paTTaNamunu aavariMchi 
yokamaaru daani chuTTu tirugavalenu. 
యెహో 6:4 ఆలాగు ఆరు దినములు చేయుచు రావలెను. ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ 

బూరలను పటుట్కొని ముందుగా నడువవలెను. ఏడవ దినమున మీరు ఏడు మారులు పటట్ణము చుటుట్ 

తిరుగుచుండగా ఆ యాజకులు బూరల నూదవలెను. 
yehO 6:4 aalaagu aaru dinamulu chaeyuchu raavalenu. aeDuguru yaajakulu 
poTTaelukommu booralanu paTTukoni muMdugaa naDuvavalenu. aeDava 
dinamuna meeru aeDu maarulu paTTaNamu chuTTu tiruguchuMDagaa aa 
yaajakulu boorala noodavalenu. 
యెహో 6:5 మానక ఆ కొముమ్లతో వారు ధవ్ని చేయుచుండగా మీరు బూరలధవ్ని వినునపుప్డు 

జనులందరు ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయవలెను, అపుప్డు ఆ పటట్ణ పార్కారము కూలును గనుక 

జనులు తమ యెదుటికి చకక్గా ఎకుక్దురు అనెను. 
yehO 6:5 maanaka aa kommulatO vaaru dhvani chaeyuchuMDagaa meeru 
booraladhvani vinunappuDu janulaMdaru aarbhaaTamugaa kaekalu 
vaeyavalenu, appuDu aa paTTaNa praakaaramu koolunu ganuka janulu 
tama yeduTiki chakkagaa ekkuduru anenu. 
యెహో 6:6 నూను కుమారుడైన యెహోషువ యాజకులను పిలిపించి మీరు నిబంధన మందసమును 

ఎతిత్కొని మోయుడి; ఏడుగురు యాజకులు యెహోవా మందసమునకు ముందుగా పొటే ట్లుకొముమ్ 

బూరలను ఏడు పటుట్కొని నడువవలెనని వారితో చెపెప్ను. 
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yehO 6:6 noonu kumaaruDaina yehOshuva yaajakulanu pilipiMchi meeru 
nibaMdhana maMdasamunu ettikoni mOyuDi; aeDuguru yaajakulu 
yehOvaa maMdasamunaku muMdugaa poTTaelukommu booralanu aeDu 
paTTukoni naDuvavalenani vaaritO cheppenu. 
యెహో 6:7 మరియు అతడు మీరు సాగి పటట్ణమును చుటుట్కొనుడనియు, యోధులు యెహోవా 

మందసమునకు ముందుగా నడవవలెననియు పర్జలతో చెపెప్ను. 
yehO 6:7 mariyu ataDu meeru saagi paTTaNamunu chuTTukonuDaniyu, 
yOdhulu yehOvaa maMdasamunaku muMdugaa naDavavalenaniyu 
prajalatO cheppenu. 
యెహో 6:8 యెహోషువ పర్జల కాజాఞ్పించిన తరువాత ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ 

బూరలను ఏడు యెహోవా సనిన్ధిని పటుట్కొని సాగుచు, ఆ బూరలను ఊదుచుండగా యెహోవా 

నిబంధన మందసమును వారివెంట నడిచెను. 
yehO 6:8 yehOshuva prajala kaaj~naapiMchina taruvaata aeDuguru 
yaajakulu poTTaelukommu booralanu aeDu yehOvaa sannidhini 
paTTukoni saaguchu, aa booralanu ooduchuMDagaa yehOvaa nibaMdhana 
maMdasamunu vaariveMTa naDichenu. 
యెహో 6:9 యోధులు బూరల నూదుచునన్ యాజకులకు ముందుగా నడిచిరి, దండు వెనుకటి 

భాగము మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు వెళుల్చు బూరలను ఊదుచుండిరి. 
yehO 6:9 yOdhulu boorala nooduchunna yaajakulaku muMdugaa 
naDichiri, daMDu venukaTi bhaagamu maMdasamu veMbaDi vachchenu, 
yaajakulu veLluchu booralanu ooduchuMDiri. 
యెహో 6:10 మరియు యెహోషువ మీరు కేకలు వేయుడని నేను మీతో చెపుప్ దినము వరకు మీరు 

కేకలు వేయవదుద్. మీ కంఠధవ్ని వినబడనీయవదుద్, మీ నోటనుండి యే ధవ్నియు రావలదు, నేను 

చెపుప్నపుప్డే మీరు కేకలు వేయవలెనని జనులకు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను. 
yehO 6:10 mariyu yehOshuva meeru kaekalu vaeyuDani naenu meetO 
cheppu dinamu varaku meeru kaekalu vaeyavaddu. mee kaMThadhvani 
vinabaDaneeyavaddu, mee nOTanuMDi yae dhvaniyu raavaladu, naenu 
cheppunappuDae meeru kaekalu vaeyavalenani janulaku aaj~na ichchenu. 
యెహో 6:11 అటుల్ యెహోవా మందసము ఆ పటట్ణమును చుటుట్కొని యొకమారు దానిచుటుట్ తిరిగిన 

తరువాత వారు పాళెములో చొచిచ్ రాతిర్ పాళెములో గడిపిరి. 
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yehO 6:11 aTlu yehOvaa maMdasamu aa paTTaNamunu chuTTukoni 
yokamaaru daanichuTTu tirigina taruvaata vaaru paaLemulO chochchi 
raatri paaLemulO gaDipiri. 
యెహో 6:12 ఉదయమున యెహోషువ లేవగా యాజకులు యెహోవా మందసమును ఎతిత్కొని 

మోసిరి. 
yehO 6:12 udayamuna yehOshuva laevagaa yaajakulu yehOvaa 
maMdasamunu ettikoni mOsiri. 
యెహో 6:13 ఏడుగురు యాజకులు పొటే ట్లుకొముమ్ బూరలను ఏడు పటుట్కొని, నిలువక యెహోవా 

మందసమునకు ముందుగా నడుచుచు బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి, యోధులు వారికి ముందుగా 

నడిచిరి, దండు వెనుకటి భాగము యెహోవా మందసము వెంబడి వచెచ్ను, యాజకులు వెళుల్చు 

బూరలు ఊదుచు వచిచ్రి. 
yehO 6:13 aeDuguru yaajakulu poTTaelukommu booralanu aeDu 
paTTukoni, niluvaka yehOvaa maMdasamunaku muMdugaa naDuchuchu 
booralu ooduchu vachchiri, yOdhulu vaariki muMdugaa naDichiri, daMDu 
venukaTi bhaagamu yehOvaa maMdasamu veMbaDi vachchenu, yaajakulu 
veLluchu booralu ooduchu vachchiri. 
యెహో 6:14 అటుల్ రెండవ దినమున వారొకమారు పటట్ణము చుటుట్ తిరిగి పాళెమునకు మరల 

వచిచ్రి. ఆరు దినములు వారు ఆలాగు చేయుచు వచిచ్రి. 
yehO 6:14 aTlu reMDava dinamuna vaarokamaaru paTTaNamu chuTTu 
tirigi paaLemunaku marala vachchiri. aaru dinamulu vaaru aalaagu 
chaeyuchu vachchiri. 
యెహో 6:15 ఏడవ దినమున వారు ఉదయమున చీకటితోనే లేచి యేడు మారులు ఆ పర్కారముగానే 

పటట్ణము చుటుట్ తిరిగిరి; ఆ దినమున మాతర్మే వారు ఏడు మారులు పటట్ణము చుటుట్ తిరిగిరి 

yehO 6:15 aeDava dinamuna vaaru udayamuna cheekaTitOnae laechi 
yaeDu maarulu aa prakaaramugaanae paTTaNamu chuTTu tirigiri; aa 
dinamuna maatramae vaaru aeDu maarulu paTTaNamu chuTTu tirigiri 
యెహో 6:16 ఏడవమారు యాజకులు బూరలు ఊదగా యెహోషువ జనులకు ఈలాగు ఆజఞ్ ఇచెచ్ను 

కేకలు వేయుడి, యెహోవా ఈ పటట్ణమును మీకు అపప్గించుచునాన్డు. 
yehO 6:16 aeDavamaaru yaajakulu booralu oodagaa yehOshuva janulaku 
eelaagu aaj~na ichchenu kaekalu vaeyuDi, yehOvaa ee paTTaNamunu 
meeku appagiMchuchunnaaDu. 
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యెహో 6:17 ఈ పటట్ణమును దీనిలో నునన్ది యావతుత్ను యెహోవా వలన శపింపబడెను. రాహాబు 

అను వేశయ్ మనము పంపిన దూతలను దాచిపెటెట్ను గనుక ఆమెయు ఆ యింటనునన్ వారందరును 

మాతర్మే బర్దుకుదురు. 
yehO 6:17 ee paTTaNamunu deenilO nunnadi yaavattunu yehOvaa valana 
SapiMpabaDenu. raahaabu anu vaeSya manamu paMpina dootalanu 
daachipeTTenu ganuka aameyu aa yiMTanunna vaaraMdarunu maatramae 
bradukuduru. 
యెహో 6:18 శపింపబడిన దానిలో కొంచెమైనను మీరు తీసికొనినయెడల మీరు శాపగర్సుత్లై 

ఇశార్యేలీయుల పాళెమునకు శాపము తెపిప్ంచి దానికి బాధ కలుగజేయుదురు గనుక శపింపబడిన 

దానిని మీరు ముటట్కూడదు. 
yehO 6:18 SapiMpabaDina daani lO koMchemainanu meeru 
teesikoninayeDala meeru Saapagrastulai iSraayaeleeyula paaLemunaku 
Saapamu teppiMchi daaniki baadha kalugajaeyuduru ganuka 
SapiMpabaDina daanini meeru muTTakooDadu. 
యెహో 6:19 వెండియు బంగారును ఇతత్డి పాతర్లును ఇనుప పాతర్లును యెహోవాకు 

పర్తిషిఠ్తములగును; వాటిని యెహోవా ధనాగారములో నుంచవలెను. 
yehO 6:19 veMDiyu baMgaarunu ittaDi paatralunu inupa paatralunu 
yehOvaaku pratishThitamulagunu; vaaTini yehOvaa dhanaagaaramulO 
nuMchavalenu. 
యెహో 6:20 యాజకులు బూరలు ఊదగా పర్జలు కేకలు వేసిరి. ఆ బూరల ధవ్ని వినినపుప్డు పర్జలు 

ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయగా పార్కారము కూలెను; పర్జలందరు తమ యెదుటికి చకక్గా పటట్ణ 

పార్కారము ఎకిక్ పటట్ణమును పటుట్కొనిరి. 
yehO 6:20 yaajakulu booralu oodagaa prajalu kaekalu vaesiri. aa boorala 
dhvani vininappuDu prajalu aarbhaaTamugaa kaekalu vaeyagaa 
praakaaramu koolenu; prajalaMdaru tama yeduTiki chakkagaa paTTaNa 
praakaaramu ekki paTTaNamunu paTTukoniri. 
యెహో 6:21 వారు పురుషులనేమి సతరీలనేమి చినన్ పెదద్లనందరిని యెదుద్లను గొఱఱ్లను గాడిదలను ఆ 

పటట్ణములోని సమసత్మును కతిత్వాత సంహరించిరి. 
yehO 6:21 vaaru purushulanaemi streelanaemi chinna peddalanaMdarini 
yeddulanu go~r~ralanu gaaDidalanu aa paTTaNamulOni samastamunu 
kattivaata saMhariMchiri. 
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యెహో 6:22 అయితే యెహోషువ ఆ వేశయ్ యింటికి వెళిల్ మీరు ఆమెతో పర్మాణము చేసినటుల్ ఆమెను 

ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని అకక్డనుండి తోడుకొని రండని దేశమును వేగు చూచిన యిదద్రు 

మనుషుయ్లతో చెపప్గా 

yehO 6:22 ayitae yehOshuva aa vaeSya yiMTiki veLli meeru aametO 
pramaaNamu chaesinaTlu aamenu aameku kaligina vaarinaMdarini 
akkaDanuMDi tODukoni raMDani daeSamunu vaegu choochina yiddaru 
manushyulatO cheppagaa 

యెహో 6:23 వేగులవారైన ఆ మనుషుయ్లు పోయి రాహాబును ఆమె తండిర్ని ఆమె తలిల్ని ఆమె 

సహోదరులను ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని వెలుపలికి తోడుకొని వచిచ్రి; ఆమె యింటివారి నందరిని 

వారు వెలుపలికి తోడుకొని ఇశార్యేలీయుల పాళెము వెలుపట వారిని నివసింపజేసిరి. 
yehO 6:23 vaegulavaaraina aa manushyulu pOyi raahaabunu aame 
taMDrini aame tallini aame sahOdarulanu aameku kaligina vaarinaMdarini 
velupaliki tODukoni vachchiri; aame yiMTivaari naMdarini vaaru 
velupaliki tODukoni iSraayaeleeyula paaLemu velupaTa vaarini 
nivasiMpajaesiri. 
యెహో 6:24 అపుప్డు వారు ఆ పటట్ణమును దానిలోని సమసత్మును అగిన్చేత కాలిచ్వేసిరి; వెండిని 

బంగారును ఇతత్డి పాతర్లను ఇనుప పాతర్లను మాతర్మే యెహోవా మందిర ధనాగారములో నుంచిరి. 
yehO 6:24 appuDu vaaru aa paTTaNamunu daanilOni samastamunu 
agnichaeta kaalchivaesiri; veMDini baMgaarunu ittaDi paatralanu inupa 
paatralanu maatramae yehOvaa maMdira dhanaagaaramulO nuMchiri. 
యెహో 6:25 రాహాబను వేశయ్ యెరికోను వేగు చూచుటకు యెహోషువ పంపిన దూతలను 

దాచిపెటిట్యుండెను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండిర్ యింటివారిని ఆమెకు కలిగిన వారినందరిని 

బర్దుకనిచెచ్ను. ఆమె నేటివరకు ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించుచునన్ది. 
yehO 6:25 raahaabanu vaeSya yerikOnu vaegu choochuTaku yehOshuva 
paMpina dootalanu daachipeTTiyuMDenu ganuka ataDu aamenu aame 
taMDri yiMTivaarini aameku kaligina vaarinaMdarini bradukanichchenu. 
aame naeTivaraku iSraayaeleeyula madhya nivasiMchuchunnadi. 
యెహో 6:26 ఆ కాలమున యెహోషువ జనులచేత శపథము చేయించి వారికీలాగు ఆజాఞ్పించెను 

ఎవడు యెరికో పటట్ణమును కటిట్ంచ పూనుకొనునో వాడు యెహోవా దృషిట్కి శాపగర్సుత్డగును; వాడు 
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దాని పునాది వేయగా వాని జేయ్షఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; దాని తలుపులను నిలువనెతత్గా వాని 

కనిషఠ్కుమారుడు చచుచ్ను; 
yehO 6:26 aa kaalamuna yehOshuva janulachaeta Sapathamu chaeyiMchi 
vaarikeelaagu aaj~naapiMchenu evaDu yerikO paTTaNamunu kaTTiMcha 
poonukonunO vaaDu yehOvaa dRshTiki SaapagrastuDagunu; vaaDu daani 
punaadi vaeyagaa vaani jyaeshThakumaaruDu chachchunu; daani 
talupulanu niluvanettagaa vaani kanishThakumaaruDu chachchunu; 

యెహో 6:27 యెహోవా యెహోషువకు తోడైయుండెను గనుక అతని కీరిత్ దేశమందంతటను 

వాయ్పించెను. 
yehO 6:27 yehOvaa yehOshuvaku tODaiyuMDenu ganuka atani keerti 
daeSamaMdaMtaTanu vyaapiMchenu. 
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యెహో 7:1 శపితమైన దాని విషయములో ఇశార్యేలీయులు తిరుగుబాటు చేసిరి. ఎటల్నగా యూదా 

గోతర్ములో జెరహు మునిమనుమడును జబి ద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను శపితము 

చేయబడినదానిలో కొంత తీసికొనెను గనుక యెహోవా ఇశార్యేలీయులమీద కోపించెను. 
yehO 7:1 Sapitamaina daani vishayamulO iSraayaeleeyulu tirugubaaTu 
chaesiri. eTlanagaa yoodaa gOtramulO jerahu munimanumaDunu jabdi 
manumaDunu karmee kumaaruDunaina aakaanu Sapi tamu 
c h a e y a b a D i n a d a a n i l O k o M t a t e e s i k o n e n u g a n u k a y e h O v a a 
iSraayaeleeyulameeda kOpiMchenu. 
యెహో 7:2 యెహోషువ మీరు వెళిల్ దేశమును వేగు చూడుడని చెపిప్ బేతేలు తూరుప్ దికుక్న బేతావెను 

దగగ్రనునన్ హాయి అను పురమునకు యెరికోనుండి వేగులవారిని పంపగా వారు వెళిల్ 
yehO 7:2 yehOshuva meeru veLli daeSamunu vaegu chooDuDani cheppi 
baetaelu toorpu dikkuna baetaavenu daggaranunna haayi anu puramunaku 
yerikOnuMDi vaegulavaarini paMpagaa vaaru veLli 
యెహో 7:3 హాయి పురమును వేగుచూచి యెహోషువ యొదద్కు తిరిగి వచిచ్ జనులందరిని 

వెళల్నీయకుము, రెండు మూడు వేలమంది వెళిల్ హాయిని పటుట్కొనవచుచ్ను, జనులందరు పర్యాసపడి 

అకక్డికి వెళల్నేల? హాయి వారు కొదిద్గానునాన్రు గదా అనిరి. 
yehO 7:3 haayi puramunu vaeguchoochi yehOshuva yoddaku tirigi vachchi 
janulaMdarini veLlaneeyakumu, reMDu mooDu vaelamaMdi veLli haayini 
paTTukonavachchunu, janulaMdaru prayaasapaDi akkaDiki veLlanaela? 
haayi vaaru koddigaanunnaaru gadaa aniri. 
యెహో 7:4 కాబటిట్ జనులలో ఇంచుమించు మూడు వేలమంది అకక్డికి వెళిల్రి గాని వారు హాయివారి 

యెదుట నిలువలేక పారిపోయిరి. 
yehO 7:4 kaabaTTi janulalO iMchumiMchu mooDu vaelamaMdi akkaDiki 
veLliri gaani vaaru haayivaari yeduTa niluvalaeka paaripOyiri. 
యెహో 7:5 అపుప్డు హాయివారు వారిలో ముపప్ది ఆరుగురు మనుషుయ్లను హతము చేసిరి. మరియు 

తమ గవినియొదద్ నుండి షేబారీము వరకు వారిని తరిమి మోరాదులో వారిని హతము చేసిరి. కాబటిట్ 

జనుల గుండెలు కరిగి నీరైపోయెను. 
yehO 7:5 appuDu haayivaaru vaarilO muppadi aaruguru manushyulanu 
hatamu chaesiri. mariyu tama gaviniyodda nuMDi shaebaareemu varaku 
vaarini tarimi mOraadulO vaarini hatamu chaesiri. kaabaTTi janula 
guMDelu karigi neeraipOyenu. 
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యెహో 7:6 యెహోషువ తన బటట్లు చింపుకొని, తానును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును 

సాయంకాలమువరకు యెహోవా మందసము నెదుట నేలమీద ముఖములు మోపుకొని తమ 

తలలమీద ధూళి పోసికొనుచు 

yehO 7:6 yehOshuva tana baTTalu chiMpukoni, taanunu iSraayaeleeyula 
peddalunu saayaMkaalamuvaraku yehOvaa maMdasamu neduTa 
naelameeda mukhamulu mOpukoni tama talalameeda dhooLi 
pOsikonuchu 

యెహో 7:7 అయోయ్, పర్భువా యెహోవా, మముమ్ను నశింపజేయునటుల్ అమోరీయులచేతికి మముమ్ను 

అపప్గించుటకు ఈ జనులను ఈ యొరాద్ను నీ వెందుకు దాటించితివి? మేము యొరాద్ను అవతల 

నివసించుట మేలు. 
yehO 7:7 ayyO, prabhuvaa yehOvaa, mammunu naSiMpajaeyunaTlu 
amOreeyulachaetiki mammunu appagiMchuTaku ee janulanu ee yordaanu 
nee veMduku daaTiMchitivi? maemu yordaanu avatala nivasiMchuTa 
maelu. 
యెహో 7:8 పర్భువా కనికరించుము; ఇశార్యేలీయులు తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక వెనుకకు 

తిరిగినందుకు నేనేమి చెపప్గలను? 

yehO 7:8 prabhuvaa kanikariMchumu; iSraayaeleeyulu tama Satruvula 
yeduTa niluvalaeka venukaku tiriginaMduku naenaemi cheppagalanu? 

యెహో 7:9 కనానీయులును ఈ దేశ నివాసులందరును విని, మముమ్ను చుటుట్కొని మా పేరు 

భూమిమీద ఉండకుండ తుడిచివేసినయెడల, ఘనమైన నీ నామమును గూరిచ్ నీవేమి చేయుదువని 

పార్రిథ్ంపగా 

yehO 7:9 kanaaneeyulunu ee daeSa nivaasulaMdarunu vini, mammunu 
chuTTukoni maa paeru bhoomimeeda uMDakuMDa tuDichivaesinayeDala, 
ghanamaina nee naamamunu goorchi neevaemi chaeyuduvani 
praarthiMpagaa 

యెహో 7:10 యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను లెముమ్, నీ వేల యికక్డ ముఖము నేల 

మోపికొందువు? 

yehO 7:10 yehOvaa yehOshuvatO iTlanenu lemmu, nee vaela yikkaDa 
mukhamu naela mOpikoMduvu? 
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యెహో 7:11 ఇశార్యేలీయులు పాపము చేసియునాన్రు. నేను వారితో చేసిన నిబంధనను వారు 

మీరియునాన్రు. శపితమైన దాని కొంత తీసికొని, దొంగిలి బొంకి తమ సామానులో దాని 

ఉంచుకొనియునాన్రు. 
yehO 7:11 iSraayaeleeyulu paapamu chaesiyunnaaru. naenu vaaritO 
chaesina nibaMdhananu vaaru meeriyunnaaru. Sapitamaina daani koMta 
teesikoni, doMgili boMki tama saamaanulO daani uMchukoniyunnaaru. 
యెహో 7:12 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు శాపగర్సుత్లై తమ శతుర్వుల యెదుట నిలువలేక తమ 

శతుర్వుల యెదుట వెనుకకు తిరిగిరి. శాపగర్సుత్లైనవారు మీ మధయ్ నుండకుండ మీరు వారిని 

నిరూమ్లము చేసితేనే తపప్ నేను మీకు తోడైయుండను. 
yehO 7:12 kaabaTTi iSraayaeleeyulu Saapagrastulai tama Satruvula yeduTa 
n i l u v a l a e k a t a m a S a t r u v u l a y e d u T a v e n u k a k u t i r i g i r i . 
Saapagrastulainavaaru mee madhya nuMDakuMDa meeru vaarini 
nirmoolamu chaesitaenae tappa naenu meeku tODaiyuMDanu. 
యెహో 7:13 నీవు లేచి జనులను పరిశుదధ్పఱచి వారితో ఈలాగు చెపుప్ము రేపటికి మిముమ్ను మీరు 

పరిశుదధ్పరచుకొనుడి; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా ఇశార్యేలీయులారా, 

మీ మధయ్ శాపగర్సత్మైన దొకటి కలదు; మీరు దానిని మీ మధయ్ నుండకుండ నిరూమ్లము చేయువరకు 

మీ శతుర్వుల యెదుట మీరు నిలువలేరు. 
yehO 7:13 neevu laechi janulanu pariSuddhapa~rachi vaaritO eelaagu 
cheppumu raepaTiki mimmunu meeru pariSuddhaparachukonuDi; 
iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa selavichchinadaemanagaa 
iSraayaeleeyulaaraa, mee madhya Saapagrastamaina dokaTi kaladu; meeru 
daanini mee madhya nuMDakuMDa nirmoolamu chaeyuvaraku mee 
Satruvula yeduTa meeru niluvalaeru. 
యెహో 7:14 ఉదయమున మీ గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ మీరు రపిప్ంపబడుదురు; అపుప్డు యెహోవా 

ఏ గోతర్మును సూచించునో అది వంశముల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా 

సూచించు వంశము కుటుంబముల పర్కారము దగగ్రకు రావలెను; యెహోవా సూచించు కుటుంబము 

పురుషుల వరుస పర్కారము దగగ్రకు రావలెను. 
yehO 7:14 udayamuna mee gOtramula varusanubaTTi meeru 
rappiMpabaDuduru; appuDu yehOvaa ae gOtramunu soochiMchunO adi 
vaMSamula varusa prakaaramu daggaraku raavalenu; yehOvaa 
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soochiMchu vaMSamu kuTuMbamula prakaaramu daggaraku raavalenu; 
yehOvaa soochiMchu kuTuMbamu purushula varusa prakaaramu 
daggaraku raavalenu. 
యెహో 7:15 అపుప్డు శపితమైనది యెవనియొదద్ దొరుకునో వానిని వానికి కలిగిన వారినందరిని 

అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను, ఏలయనగా వాడు యెహోవా నిబంధనను మీరి ఇశార్యేలులో 

దుషాక్రయ్ము చేసినవాడు అనెను. 
yehO 7:15 appuDu Sapitamainadi yevaniyodda dorukunO vaanini vaaniki 
kaligina vaarinaMdarini agnichaeta kaalchivaeyavalenu, aelayanagaa 
vaaDu yehOvaa nibaMdhananu meeri iSraayaelulO dushkaaryamu 
chaesinavaaDu anenu. 
యెహో 7:16 కాబటిట్ యెహోషువ ఉదయమున లేచి ఇశార్యేలీయులను వారి గోతర్ముల వరుసనుబటిట్ 

దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు యూదా గోతర్ము పటుట్బడెను. 
yehO 7:16 kaabaTTi yehOshuva udayamuna laechi iSraayaeleeyulanu vaari 
gOtramula varusanubaTTi daggaraku rappiMchinappuDu yoodaa gOtramu 
paTTubaDenu. 
యెహో 7:17 యూదా వంశమును దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జెరహీయుల వంశము పటుట్బడెను. 

జెరహీయుల వంశమును పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంచినపుప్డు జబి ద్ పటట్బడెను. 
yehO 7:17 yoodaa vaMSamunu daggaraku rappiMchinappuDu jeraheeyula 
vaMSamu paTTubaDenu. jeraheeyula vaMSamunu purushula varusanu 
daggaraku rappiMchinappuDu jabdi paTTabaDenu. 
యెహో 7:18 అతడును అతని యింటి పురుషుల వరుసను దగగ్రకు రపిప్ంపబడినపుప్డు యూదా 

గోతర్ములోని జెరహు మునిమనుమడును జబి ద్ మనుమడును కరీమ్ కుమారుడునైన ఆకాను పటుట్బడెను. 
yehO 7:18 ataDunu atani yiMTi purushula varusanu daggaraku 
rappiMpabaDinappuDu yoodaa gOtramulOni jerahu munimanumaDunu 
jabdi manumaDunu karmee kumaaruDunaina aakaanu paTTubaDenu. 
యెహో 7:19 అపుప్డు యెహోషువ ఆకానుతో నా కుమారుడా ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవాకు 

మహిమను చెలిల్ంచి, ఆయన యెదుట ఒపుప్కొని, నీవు చేసినదానిని మరుగుచేయక నాకు తెలుపుమని 

నినున్ వేడుకొనుచునాన్నని చెపప్గా 

yehO 7:19 appuDu yehOshuva aakaanutO naa kumaaruDaa iSraayaelu 
daevuDaina yehOvaaku mahimanu chelliMchi, aayana yeduTa oppukoni, 
neevu chaesinadaanini maruguchaeyaka naaku telupumani ninnu 
vaeDukonuchunnaanani cheppagaa 
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యెహో 7:20 ఆకాను యెహోషువతో ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా నేను 

పాపము చేసినది నిజము. 
yehO 7:20 aakaanu yehOshuvatO iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaaku 
virOdhamugaa naenu paapamu chaesinadi nijamu. 
యెహో 7:21 దోపుడు సొముమ్లో ఒక మంచి షీనారు పైవసత్రమును రెండువందల తులముల వెండిని 

ఏబది తులముల యెతుత్గల ఒక బంగారు కమిమ్ని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీసికొంటిని; అదిగో నా 

డేరామధయ్ అవి భూమిలో దాచబడియునన్వి, ఆ వెండి దాని కిర్ంద ఉనన్దని ఉతత్రమిచిచ్ తాను 

చేసినదంతయు ఒపుప్కొనెను. 
yehO 7:21 dOpuDu sommulO oka maMchi sheenaaru paivastramunu 
reMDuvaMdala tulamula veMDini aebadi tulamula yettugala oka baMgaaru 
kammini naenu choochi vaaTini aaSiMchi teesikoMTini; adigO naa 
Daeraamadhya avi bhoomilO daachabaDiyunnavi, aa veMDi daani kriMda 
unnadani uttaramichchi taanu chaesinadaMtayu oppukonenu. 
యెహో 7:22 అపుప్డు యెహోషువ దూతలను పంపగా వారు ఆ డేరా యొదద్కు పరుగెతిత్ చూచినపుప్డు 

అది డేరాలో దాచబడియుండెను, ఆ వెండి దాని కిర్ందనుండెను. 
yehO 7:22 appuDu yehOshuva dootalanu paMpagaa vaaru aa Daeraa 
yoddaku parugetti choochinappuDu adi DaeraalO daachabaDiyuMDenu, aa 
veMDi daani kriMdanuMDenu. 
యెహో 7:23 కాబటిట్ వారు డేరా మధయ్నుండి వాటిని తీసికొని యెహోషువ యొదద్కును 

ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును తెచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని ఉంచిరి. 
yehO 7:23 kaabaTTi vaaru Daeraa madhyanuMDi vaaTini teesikoni 
yehOshuva yoddakunu iSraayaeleeyula yoddakunu techchi yehOvaa 
sannidhini uMchiri. 
యెహో 7:24 తరువాత యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును జెరహు కుమారుడైన ఆకానును ఆ 

వెండిని ఆ పైవసత్రమును ఆ బంగారు కమిమ్ని, ఆకాను కుమారులను కుమారెత్లను ఎదుద్లను గాడిదలను 

మందను డేరాను వానికి కలిగిన సమసత్మును పటుట్కొని ఆకోరు లోయలోనికి తీసికొనివచిచ్రి. 
yehO 7:24 taruvaata yehOshuvayu iSraayaeleeyulaMdarunu jerahu 
kumaaruDaina aakaanunu aa veMDini aa paivastramunu aa baMgaaru 
kammini, aakaanu kumaarulanu kumaartelanu eddulanu gaaDidalanu 
maMdanu Daeraanu vaaniki kaligina samastamunu paTTukoni aakOru 
lOyalOniki teesikonivachchiri. 
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యెహో 7:25 అపుప్డు యెహోషువ నీవేల మముమ్ను బాధ పరిచితివి? నేడు యెహోవా నినున్ 

బాధపరచుననగా ఇశార్యేలీయులందరు వానిని రాళల్తో చావగొటిట్రి; 
yehO 7:25 appuDu yehOshuva neevaela mammunu baadha parichitivi? 
naeDu yehOvaa ninnu baadhaparachunanagaa iSraayaeleeyulaMdaru 
vaanini raaLlatO chaavagoTTiri; 

యెహో 7:26 వారిని రాళల్తో కొటిట్న తరువాత అగిన్చేత కాలిచ్ వారిమీద రాళల్ను పెదద్ కుపప్గా వేసిరి. 

అది నేటివరకు ఉనన్ది. అపుప్డు యెహోవా కోపోదేర్కము విడినవాడై మళుల్కొనెను. అందుచేతను 

నేటివరకు ఆ చోటికి ఆకోరు లోయ అనిపేరు. 
yehO 7:26 vaarini raaLlatO koTTina taruvaata agnichaeta kaalchi 
vaarimeeda raaLlanu pedda kuppagaa vaesiri. adi naeTivaraku unnadi. 
appuDu yehOvaa kOpOdraekamu viDinavaaDai maLlukonenu. 
aMduchaetanu naeTivaraku aa chOTiki aakOru lOya anipaeru. 
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యెహో 8:1 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను భయపడకుము, జడియకుము, 

యుదధ్సనన్ధుధ్లైన వారినందరిని తోడుకొని హాయిమీదికి పొముమ్. చూడుము; నేను హాయి రాజును 

అతని జనులను అతని పటట్ణమును అతని దేశమును నీచేతికపప్గించుచునాన్ను. 
yehO 8:1 mariyu yehOvaa yehOshuvatO iTlanenu bhayapaDakumu, 
jaDiyakumu, yuddhasannadhdhulaina vaarinaMdarini tODukoni 
haayimeediki pommu. chooDumu; naenu haayi raajunu atani janulanu 
atani paTTaNamunu atani daeSamunu neechaetikappagiMchuchunnaanu. 
యెహో 8:2 నీవు యెరికోకును దాని రాజునకును ఏమి చేసితివో అదే హాయికిని దాని రాజునకును 

చేసెదవు; అయితే దాని సొముమ్ను పశువులను మీరు కొలల్గా దోచుకొనవలెను. పటట్ణపు పడమటి 

వైపున మాటుగాండల్నుంచుము. 
yehO 8:2 neevu yerikOkunu daani raajunakunu aemi chaesitivO adae 
haayikini daani raajunakunu chaesedavu; ayitae daani sommunu 
paSuvulanu meeru kollagaa dOchukonavalenu. paTTaNapu paDamaTi 
vaipuna maaTugaaMDlanuMchumu. 
యెహో 8:3 యెహోషువయు యోధులందరును హాయిమీదికి పోవలెనని యుండగా, యెహోషువ 

పరాకర్మముగల ముపప్దివేల శూరులను ఏరప్రచి రాతిర్వేళ వారిని పంపి 

yehO 8:3 yehOshuvayu yOdhulaMdarunu haayimeediki pOvalenani 
yuMDagaa, yehOshuva paraakramamugala muppadivaela Soorulanu 
aerparachi raatrivaeLa vaarini paMpi 
యెహో 8:4 వారి కాజాఞ్పించినదేమనగా ఈ పటట్ణమునకు పడమటివైపున మీరు దాని పటుట్కొన 

చూచుచు పొంచియుండవలెను పటట్ణమునకు బహు దూరమునకు వెళల్క మీరందరు 

సిదధ్పడియుండుడి. 
yehO 8:4 vaari kaaj~naapiMchinadaemanagaa ee paTTaNamunaku 
p a D a m a T i v a i p u n a m e e r u d a a n i p a T T u k o n a c h o o c h u c h u 
poMchiyuMDavalenu paTTaNamunaku bahu dooramunaku veLlaka 
meeraMdaru siddhapaDiyuMDuDi. 
యెహో 8:5 నేనును నాతోకూడనునన్ జనులందరును పటట్ణమునకు సమీపించెదము, వారు 

మునుపటివలె మముమ్ను ఎదురొక్నుటకు బయలుదేరగా మేము వారియెదుట నిలువక పారిపోదుము. 
yehO 8:5 naenunu naatOkooDanunna janulaMdarunu paTTaNamunaku 
sameepiMchedamu, vaaru munupaTivale mammunu edurkonuTaku 
bayaludaeragaa maemu vaariyeduTa niluvaka paaripOdumu. 
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యెహో 8:6 మునుపటివలె వీరు మనయెదుట నిలువలేక పారిపోదురని వారనుకొని, మేము 

పటట్ణమునొదద్నుండి వారిని తొలగి రాజేయువరకు వారు మా వెంబడిని బయలుదేరి వచెచ్దరు; మేము 

వారియెదుట నిలువక పారిపోయినపుప్డు మీరు పొంచియుండుట మాని 

yehO 8:6 munupaTivale veeru manayeduTa niluvalaeka paaripOdurani 
vaaranukoni, maemu paTTaNamunoddanuMDi vaarini tolagi 
raajaeyuvaraku vaaru maa veMbaDini bayaludaeri vachchedaru; maemu 
vaariyeduTa niluvaka paaripOyinappuDu meeru poMchiyuMDuTa maani 
యెహో 8:7 లేచి పటట్ణమును పటుట్కొనుడి; మీ దేవుడైన యెహోవా మీచేతికి దాని నపప్గించును. 
yehO 8:7 laechi paTTaNamunu paTTukonuDi; mee daevuDaina yehOvaa 
meechaetiki daani nappagiMchunu. 
యెహో 8:8 మీరు ఆ పటట్ణమును పటుట్కొనినపుప్డు యెహోవా మాట చొపుప్న జరిగించి దానిని 

తగులబెటట్వలెను. 
yehO 8:8 meeru aa paTTaNamunu paTTukoninappuDu yehOvaa maaTa 
choppuna jarigiMchi daanini tagulabeTTavalenu. 
యెహో 8:9 ఇదిగో నేను మీ కాజాఞ్పించియునాన్నని చెపిప్ యెహోషువ వారిని పంపగా వారు 

పొంచియుండుటకు పోయి హాయి పడమటి దికుక్న బేతేలునకును హాయికిని మధయ్ నిలిచిరి. ఆ రాతిర్ 

యెహోషువ జనులమధయ్ బసచేసెను. 
yehO 8:9 idigO naenu mee kaaj~naapiMchiyunnaanani cheppi yehOshuva 
vaarini paMpagaa vaaru poMchiyuMDuTaku pOyi haayi paDamaTi 
dikkuna baetaelunakunu haayikini madhya nilichiri. aa raatri yehOshuva 
janulamadhya basachaesenu. 
యెహో 8:10 ఉదయమున యెహోషువ వేకువను లేచి జనులను వూయ్హపరచి, తానును 

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును జనులకు ముందుగా హాయిమీదికి పోయిరి. 
yehO 8:10 udayamuna yehOshuva vaekuvanu laechi janulanu 
vyoohaparachi, taanunu iSraayaeleeyula peddalunu janulaku muMdugaa 
haayimeediki pOyiri. 
యెహో 8:11 అతని యొదద్నునన్ యోధులందరు పోయి సమీపించి ఆ పటట్ణము నెదుటికి వచిచ్ 

హాయికి ఉతత్రదికుక్న దిగిరి. 
yehO 8:11 atani yoddanunna yOdhulaMdaru pOyi sameepiMchi aa 
paTTaNamu neduTiki vachchi haayiki uttaradikkuna digiri. 
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యెహో 8:12 వారికిని హాయికిని మధయ్ను లోయ యుండగా అతడు ఇంచుమించు అయిదు వేలమంది 

మనుషుయ్లను నియమించి పటట్ణమునకు పడమటి వైపున బేతేలునకును హాయికిని మధయ్ను 

పొంచియుండుటకు ఉంచెను. 
yehO 8:12 vaarikini haayikini madhyanu lOya yuMDagaa ataDu 
iMchumiMchu ayidu vaelamaMdi manushyulanu niyamiMchi 
paTTaNamunaku paDamaTi vaipuna baetaelunakunu haayikini madhyanu 
poMchiyuMDuTaku uMchenu. 
యెహో 8:13 వారు ఆ జనులను, అనగా పటట్ణమునకు ఉతత్ర దికుక్ననునన్ సమసత్ సైనయ్మును 

పటట్ణమునకు పడమటి దికుక్న దాని వెనుకటి భాగమున నునన్వారిని, ఉంచిన తరువాత యెహోషువ 

ఆ రాతిర్ లోయలోనికి దిగిపోయెను. 
yehO 8:13 vaaru aa janulanu, anagaa paTTaNamunaku uttara 
dikkunanunna samasta sainyamunu paTTaNamunaku paDamaTi dikkuna 
daani venukaTi bhaagamuna nunnavaarini, uMchina taruvaata yehOshuva 
aa raatri lOyalOniki digipOyenu. 
యెహో 8:14 హాయి రాజు దాని చూచినపుప్డు అతడును అతని జనులందరును పటట్ణసుథ్లందరును 

తవ్రపడి పెందలకడ లేచి మైదానము నెదుట ఇశార్యేలీయులను ఎదురొక్ని, తాము అంతకుముందు 

నిరణ్యించుకొనిన సథ్లమున యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరిరి. తనున్ పటుట్కొనుటకు పొంచియునన్ 

వారు పటట్ణమునకు పడమటివైపున నుండిన సంగతి అతడు తెలిసికొనలేదు. 
yehO 8:14 haayi raaju daani choochinappuDu ataDunu atani 
janulaMdarunu paTTaNasthulaMdarunu tvarapaDi peMdalakaDa laechi 
maidaanamu neduTa iSraayaeleeyulanu edurkoni, taamu aMtakumuMdu 
nirNayiMchukonina sthalamuna yuddhamu chaeyuTaku bayaludaeriri. 
tannu paTTukonuTaku poMchiyunna vaaru paTTaNamunaku 
paDamaTivaipuna nuMDina saMgati ataDu telisikonalaedu. 
యెహో 8 : 1 5 యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును వారి యెదుట నిలువలేక 

ఓడిపోయినవారైనటుట్ అరణయ్మారగ్ముతటుట్ పారిపోయినపుప్డు 

yehO 8:15 yehOshuvayu iSraayaeleeyulaMdarunu vaari yeduTa niluvalaeka 
ODipOyinavaarainaTTu araNyamaargamutaTTu paaripOyinappuDu 

యెహో 8:16 వారిని ఆతురముగా తరుముటకై హాయిలోనునన్ జనులందరు కూడుకొని యెహోషువను 

తరుముచు పటట్ణమునకు దూరముగా పోయిరి. 

Page  of 45 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

yehO 8:16 vaarini aaturamugaa tarumuTakai haayilOnunna janulaMdaru 
kooDukoni yehOshuvanu tarumuchu paTTaNamunaku dooramugaa pOyiri. 
యెహో 8:17 ఇశార్యేలీయులను తరుముటకు పోనివాడొకడును హాయిలోనేగాని బేతేలులోనేగాని 

మిగిలియుండలేదు. వారు గవిని వేయక పటట్ణమును విడిచి ఇశార్యేలీయులను తరుమబోయి 

యుండిరి. 
yehO 8:17 iSraayaeleeyulanu tarumuTaku pOnivaaDokaDunu 
haayilOnaegaani baetaelulOnaegaani migiliyuMDalaedu. vaaru gavini 
vaeyaka paTTaNamunu viDichi iSraayaeleeyulanu tarumabOyi yuMDiri. 
యెహో 8:18 అపుప్డు యెహోవా యెహోషువతో ఇటల్నెను నీవు చేతపటుట్కొనిన యీటెను హాయి 

వైపుగా చాపుము, పటట్ణమును నీచేతి కపప్గింతును, అంతట యెహోషువ తనచేతనునన్ యీటెను ఆ 

పటట్ణమువైపు చాపెను. 
yehO 8:18 appuDu yehOvaa yehOshuvatO iT lanenu neevu 
chaetapaTTukonina yeeTenu haayi vaipugaa chaapumu, paTTaNamunu 
neechaeti kappagiMtunu, aMtaTa yehOshuva tanachaetanunna yeeTenu aa 
paTTaNamuvaipu chaapenu. 
యెహో 8:19 అతడు తన చెయియ్ చాపగా పొంచియునన్వారు మాటులోనుండి తవ్రగా లేచి పరుగెతిత్ 

పటట్ణములో చొచిచ్ దాని పటుట్కొని అపుప్డే తగులబెటిట్రి. 
yehO 8:19 ataDu tana cheyyi chaapagaa poMchiyunnavaaru 
maaTulOnuMDi tvaragaa laechi parugetti paTTaNamulO chochchi daani 
paTTukoni appuDae tagulabeTTiri. 
యెహో 8:20 హాయివారు వెనుకవైపు తిరిగి చూచినపుప్డు ఆ పటట్ణము యొకక్ పొగ ఆకాశమున 

కెకుక్చుండెను. అపుప్డు అరణయ్మునకు పారిపోయిన జనులు తిరిగి తముమ్ను తరుముచునన్ వారి మీద 

పడుచుండిరి గనుక ఈ తటట్యినను ఆ తటట్యినను పారిపోవుటకు వారికి వీలు లేకపోయెను. 
yehO 8:20 haayivaaru venukavaipu tirigi choochinappuDu aa paTTaNamu 
yokka poga aakaaSamuna kekkuchuMDenu. appuDu araNyamunaku 
paaripOyina janulu tirigi tammunu tarumuchunna vaari meeda 
paDuchuMDiri ganuka ee taTTayinanu aa taTTayinanu paaripOvuTaku 
vaariki veelu laekapOyenu. 
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యెహో 8:21 పొంచియునన్వారు పటట్ణమును పటుట్కొనియుండుటయు పటట్ణపు పొగ 

యెకుక్చుండుటయు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులందరును చూచినపుప్డు వారు తిరిగి 

హాయివారిని హతము చేసిరి. 
yehO 8:21 poMchiyunnavaaru paTTaNamunu paTTukoniyuMDuTayu 
p a T T a N a p u p o g a y e k k u c h u M D u T a y u y e h O s h u v a y u 
iSraayaeleeyulaMdarunu choochinappuDu vaaru tirigi haayivaarini hatamu 
chaesiri. 
యెహో 8:22 తకిక్న వారును పటట్ణములోనుండి బయలుదేరి వారికి ఎదురుగా వచిచ్రి. అటుల్ ఈ 

తటుట్ కొందరు ఆ తటుట్ కొందరు ఉండగా హాయివారు ఇశార్యేలీయుల నడుమ చికుక్బడిరి గనుక 

ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేసిరి. వారిలో ఒకడును మిగులలేదు; ఒకడును తపిప్ంచుకొనలేదు. 
yehO 8:22 takkina vaarunu paTTaNamulOnuMDi bayaludaeri vaariki 
edurugaa vachchiri. aTlu ee taTTu koMdaru aa taTTu koMdaru uMDagaa 
haayivaaru iSraayaeleeyula naDuma chikkubaDiri ganuka iSraayaeleeyulu 
vaarini hatamu chaesiri. vaarilO okaDunu migulalaedu; okaDunu 
tappiMchukonalaedu. 
యెహో 8:23 వారు హాయి రాజును పార్ణముతో పటుట్కొని యెహోషువ యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి. 
yehO 8:23 vaaru haayi raajunu praaNamutO paTTukoni yehOshuva 
yoddaku teesikonivachchiri. 
యెహో 8:24 బీటిలోను పొలములోను హాయి నివాసులను తరిమిన ఇశార్యేలీయులు వారిని చంపుట 

చాలింపగా, కతిత్వాత కూలక మిగిలినవాడొకడును లేకపోయినపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు హాయి 

యొదద్కు తిరిగివచిచ్ దానిని కతిత్ వాతను నిరూమ్లము చేసిరి. 
yehO 8:24 beeTilOnu polamulOnu haayi nivaasulanu tarimina 
iSraayaeleeyulu vaarini chaMpuTa chaaliMpagaa, kattivaata koolaka 
migilinavaaDokaDunu laekapOyinappuDu iSraayaeleeyulaMdaru haayi 
yoddaku tirigivachchi daanini katti vaatanu nirmoolamu chaesiri. 
యెహో 8:25 ఆ దినమున పడిన సతరీ పురుషులందరు పండెర్ండు వేలమంది. 
yehO 8:25 aa dinamuna paDina stree purushulaMdaru paMDreMDu 
vaelamaMdi. 
యెహో 8:26 యెహోషువ హాయి నివాసులనందరిని నిరూమ్లము చేయువరకు ఈటెను పటుట్కొని 

చాచిన తనచేతిని తిరిగి ముడుచుకొనలేదు. 
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yehO 8:26 yehOshuva haayi nivaasulanaMdarini nirmoolamu 
chaeyuvaraku eeTenu paTTukoni chaachina tanachaetini tirigi 
muDuchukonalaedu. 
యెహో 8:27 యెహోవా యెహోషువకు ఆజాఞ్పించిన మాటచొపుప్న ఇశార్యేలీయులు ఆ 

పటట్ణములోని పశువులను సొముమ్ను తమకొరకు కొలల్గా దోచుకొనిరి. 
yehO 8:27 yehOvaa yehOshuvaku aaj~naapiMchina maaTachoppuna 
iSraayaeleeyulu aa paTTaNamulOni paSuvulanu sommunu tamakoraku 
kollagaa dOchukoniri. 
యెహో 8:28 అటుల్ యెహోషువ హాయి నితయ్ము పాడైపోవలెనని దాని కాలిచ్వేసెను; నేటివరకు అది 

అటే ల్యునన్ది. 
yehO 8:28 aTlu yehOshuva haayi nityamu paaDaipOvalenani daani 
kaalchivaesenu; naeTivaraku adi aTlaeyunnadi. 
యెహో 8:29 యెహోషువ హాయి రాజును సాయంకాలము వరకు మార్నుమీద వేర్లాడదీసెను. పొర్దుద్ 

గుర్ంకుచునన్పుప్డు సెలవియయ్గా జనులు వాని శవమును మార్నుమీదనుండి దించి ఆ పురదావ్రము 

నెదుట దాని పడవేసి దానిమీద పెదద్ రాళల్కుపప్ వేసిరి. అది నేటివరకు ఉనన్ది. 
yehO 8:29 yehOshuva haayi raajunu saayaMkaalamu varaku mraanumeeda 
vraelaaDadeesenu. proddu gruMkuchunnappuDu selaviyyagaa janulu vaani 
Savamunu mraanumeedanuMDi diMchi aa puradvaaramu neduTa daani 
paDavaesi daanimeeda pedda raaLlakuppa vaesiri. adi naeTivaraku unnadi. 
యెహో 8:30 మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన పర్కారము 

yehO 8:30 mOshae dharmaSaastragraMthamulO vraayabaDina 
prakaaramu 

యెహో 8:31 యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించినటుల్ యెహోషువ 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా నామమున బలిపీఠమును ఇనుప పనిముటుల్ తగిలింపని కారు 

రాళల్తో ఏబాలు కొండమీద కటిట్ంచెను. దానిమీద వారు యెహోవాకు దహనబలులను సమాధాన 

బలులను అరిప్ంచిరి. 
yehO 8:31 yehOvaa saevakuDaina mOshae iSraayaeleeyula 
kaaj~naapiMchinaTlu yehOshuva iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa 
naamamuna balipeeThamunu inupa panimuTlu tagiliMpani kaaru 
raaLlatO aebaalu koMDameeda kaTTiMchenu. daanimeeda vaaru 
yehOvaaku dahanabalulanu samaadhaana balulanu arpiMchiri. 
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యెహో 8:32 మోషే ఇశార్యేలీయులకు వార్సి యిచిచ్న ధరమ్శాసత్రగర్ంథమును ఒక పర్తిని అతడు 

అకక్డ ఆ రాళల్మీద వార్యించెను. 
y e h O 8 : 3 2 m O s h a e i S r a a y a e l e e y u l a k u v r a a s i y i c h c h i n a 
dharmaSaastragraMthamunu oka pratini ataDu akkaDa aa raaLlameeda 
vraayiMchenu. 
యెహో 8:33 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులను దీవించుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే పూరవ్ము 

ఆజాఞ్పించినది జరుగవలెనని, పరదేశులేమి వారిలో పుటిట్నవారేమి ఇశార్యేలీయులందరును వారి 

పెదద్లును వారి నాయకులును వారి నాయ్యాధిపతులును యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు 

యాజకులైన లేవీయుల ముందర ఆ మందసమునకు ఈ వైపున ఆ వైపున నిలిచిరి. వారిలో 

సగముమంది గెరిజీము కొండయెదుటను సగము మంది ఏబాలు కొండయెదుటను నిలువగా 

యెహోషువ 

yehO 8:33 appuDu iSraayaeleeyulanu deeviMchuTaku yehOvaa 
saevakuDaina mOshae poorvamu aaj~naapiMchinadi jarugavalenani, 
paradaeSulaemi vaarilO puTTinavaaraemi iSraayaeleeyulaMdarunu vaari 
peddalunu vaari naayakulunu vaari nyaayaadhipatulunu yehOvaa 
nibaMdhana maMdasamunu mOyu yaajakulaina laeveeyula muMdara aa 
maMdasamunaku ee vaipuna aa vaipuna nilichiri. vaarilO sagamumaMdi 
gerijeemu koMDayeduTanu sagamu maMdi aebaalu koMDayeduTanu 
niluvagaa yehOshuva 

యెహో 8:34 ఆ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన వాటనిన్టినిబటిట్ ఆ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములననిన్టిని, 

అనగా దాని దీవెన వచనమును దాని శాప వచనమును చదివి వినిపించెను. సతరీలును పిలల్లును వారి 

మధయ్నుండు పరదేశులును వినుచుండగా 

y e h O 8 : 3 4 a a d h a r m a S a a s t r a g r a M t h a m u l O v r a a y a b a D i n a 
vaaTanniTinibaTTi aa dharmaSaastra vaakyamulananniTini, anagaa daani 
deevena vachanamunu daani Saapa vachanamunu chadivi vinipiMchenu. 
streelunu pillalunu vaari madhyanuMDu paradaeSulunu vinuchuMDagaa 

యెహో 8:35 యెహోషువ సరవ్సమాజము నెదుట మోషే ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో చదువక విడిచిన 

మాటయొకక్టియు లేదు. 
yehO 8:35 yehOshuva sarvasamaajamu neduTa mOshae aaj~naapiMchina 
vaaTanniTilO chaduvaka viDichina maaTayokkaTiyu laedu. 
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యెహో 9:1 యొరాద్ను అవతలనునన్ మనయ్ములోను లోయలోను లెబానోను నెదుటి మహాసముదర్ 

తీరమందంతటను ఉనన్ హితీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులు అను వారి రాజులందరు జరిగినదానిని వినినపుప్డు 

yehO 9:1 yordaanu avatalanunna manyamulOnu lOyalOnu lebaanOnu 
neduTi mahaasamudra teeramaMdaMtaTanu unna hitteeyulu amOreeyulu 
kanaaneeyulu perijjeeyulu hivveeyulu yebooseeyulu anu vaari 
raajulaMdaru jariginadaanini vininappuDu 

యెహో 9:2 వారు యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను యుదధ్ము చేయుటకు కూడివచిచ్రి. 
yehO 9:2 vaaru yehOshuvatOnu iSraayaeleeyulatOnu yuddhamu 
chaeyuTaku kooDivachchiri. 
యెహో 9:3 యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసినదానిని గిబియోను నివాసులు వినినపుప్డు 

yehO 9:3 yehOshuva yerikOkunu haayikini chaesinadaanini gibiyOnu 
nivaasulu vininappuDu 

యెహో 9:4 వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, తమ 

గాడిదలకు పాత గోనెలు కటిట్ పాతగిలి చినిగి కుటట్బడియునన్ దార్కాష్రసపు సిదెద్లు తీసికొని 

yehO 9:4 vaaru kapaTOpaayamu chaesi, raayabaarulamani vaeshamu 
vaesikoni bayaludaeri, tama gaaDidalaku paata gOnelu kaTTi paatagili 
chinigi kuTTabaDiyunna draakshaarasapu siddelu teesikoni 
యెహో 9:5 పాతగిలి మాసికలు వేయబడిన చెపుప్లు పాదములకు తొడుగుకొని పాతబటట్లు కటుట్కొని 

వచిచ్రి. వారు ఆహారముగా తెచుచ్కొనిన భక్షయ్ములనిన్యు ఎండిన ముకక్లుగా నుండెను. 
yehO 9:5 paatagili maasikalu vaeyabaDina cheppulu paadamulaku 
toDugukoni paatabaTTalu kaTTukoni vachchiri. vaaru aahaaramugaa 
techchukonina bhakshyamulanniyu eMDina mukkalugaa nuMDenu. 
యెహో 9:6 వారు గిలాగ్లునందలి పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్ మేము 

దూరదేశమునుండి వచిచ్నవారము , మాతో నొక నిబంధన చేయుడని అతనితోను 

ఇశార్యేలీయులతోను చెపప్గా 

yehO 9:6 vaaru gilgaalunaMdali paaLemulOnunna yehOshuva yoddaku 
vachchi maemu dooradaeSamunuMDi vachchinavaaramu, maatO noka 
nibaMdhana chaeyuDani atanitOnu iSraayaeleeyulatOnu cheppagaa 
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యెహో 9:7 ఇశార్యేలీయులు మీరు మా మధయ్ను నివసించుచునన్వారేమో, మేము మీతో ఏలాగు 

నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీవ్యులతో ననిరి. 
y e h O 9 : 7 i S r a a y a e l e e y u l u m e e r u m a a m a d h y a n u 
nivasiMchuchunnavaaraemO, maemu meetO aelaagu nibaMdhana 
chaeyagalamani aa hivveeyulatO naniri. 
యెహో 9:8 వారు మేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెపిప్నపుప్డు యెహోషువ మీరు ఎవరు? 

ఎకక్డనుండి వచిచ్తిరి? అని వారినడుగగా 

yehO 9:8 vaaru maemu nee daasulamani yehOshuvatO cheppinappuDu 
yehOshuva meeru evaru? ekkaDanuMDi vachchitiri? ani vaarinaDugagaa 

యెహో 9:9 వారు నీ దేవుడైన యెహోవా నామమునుబటిట్ నీ దాసులమైన మేము బహుదూరమునుండి 

వచిచ్తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీరిత్ని ఆయన ఐగుపుత్లో చేసిన సమసత్మును యొరాద్నుకు అదద్రినునన్ 
yehO 9:9 vaaru nee daevuDaina yehOvaa naamamunubaTTi nee 
daasulamaina maemu bahudooramunuMDi vachchitiviu; aelayanagaa 
aayana keertini aayana aiguptulO chaesina samastamunu yordaanuku 
addarinunna 

యెహో 9:10 హెషోబ్ను రాజైన సీహోను, అషాత్రోతులోనునన్ బాషాను రాజైన ఓగు అను 

అమోరీయుల యిదద్రు రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి. 
yehO 9:10 heshbOnu raajaina seehOnu, ashtaarOtulOnunna baashaanu 
raajaina Ogu anu amOreeyula yiddaru raajulaku aayana chaesinadaMtayu 
viMTimi. 
యెహో 9:11 అపుప్డు మా పెదద్లును మా దేశ నివాసులందరును మాతో మీరు పర్యాణము కొరకు 

ఆహారము చేతపటుట్కొని వారిని ఎదురొక్నబోయి వారితో మేము మీ దాసులము గనుక మాతో 

నిబంధన చేయుడి అని చెపుప్డి అనిరి. 
yehO 9:11 appuDu maa peddalunu maa daeSa nivaasulaMdarunu maatO 
meeru prayaaNamu koraku aahaaramu chaetapaTTukoni vaarini 
edurkonabOyi vaaritO maemu mee daasulamu ganuka maatO nibaMdhana 
chaeyuDi ani cheppuDi aniri. 
యెహో 9:12 మీయొదద్కు రావలెనని బయలుదేరిన దినమున మేము సిదధ్పరచుకొని మా యిండల్నుండి 

తెచుచ్కొనిన మా వేడి భక్షయ్ములు ఇవే, యిపప్టికి అవి యెండి ముకక్లాయెను. 
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yehO 9:12 meeyoddaku raavalenani bayaludaerina dinamuna maemu 
siddhaparachukoni maa yiMDlanuMDi techchukonina maa vaeDi 
bhakshyamulu ivae, yippaTiki avi yeMDi mukkalaayenu. 
యెహో 9:13 ఈ దార్కాష్రసపు సిదెద్లను మేము నింపినపుప్డు అవి కొర్తత్వే, యిపప్టికి అవి 

చినిగిపోయెను. బహుదూరమైన పర్యాణము చేసినందున ఈ మా బటట్లును చెపుప్లును 

పాతగిలిపోయెనని అతనితో చెపిప్రి. 
yehO 9:13 ee draakshaarasapu siddelanu maemu niMpinappuDu avi 
krottavae, yippaTiki avi chinigipOyenu. bahudooramaina prayaaNamu 
chaesinaMduna ee maa baTTalunu cheppulunu paatagilipOyenani atanitO 
cheppiri. 
యెహో 9:14 ఇశార్యేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత 

పుచుచ్కొనగా 

yehO 9:14 iSraayaeleeyulu yehOvaachaeta selavupoMdakayae vaari 
aahaaramulO koMta puchchukonagaa 

యెహో 9:15 యెహోషువ ఆ వచిచ్నవారితో సమాధానపడి వారిని బర్దుకనిచుచ్టకు వారితో నిబంధన 

చేసెను. మరియు సమాజపర్ధానులు వారితో పర్మాణము చేసిరి. 
yehO 9:15 yehOshuva aa vachchinavaaritO samaadhaanapaDi vaarini 
bradukanichchuTaku vaaritO nibaMdhana chaesenu. mariyu 
samaajapradhaanulu vaaritO pramaaNamu chaesiri. 
యెహో 9:16 అయితే వారితో నిబంధన చేసి మూడు దినములైన తరువాత, వారు తమకు 

పొరుగువారు, తమ నడుమను నివసించువారే యని తెలిసికొనిరి. 
yehO 9:16 ayitae vaaritO nibaMdhana chaesi mooDu dinamulaina 
taruvaata, vaaru tamaku poruguvaaru, tama naDumanu nivasiMchuvaarae 
yani telisikoniri. 
యెహో 9:17 ఇశార్యేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పటట్ణములకు వచిచ్రి; వారి పటట్ణములు 

గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిరయ్తాయ్రీము అనునవి. 
yehO 9:17 iSraayaeleeyulu saagi mooDavanaaDu vaari paTTaNamulaku 
vachchiri; vaari paTTaNamulu gibiyOnu kepheeraa beyae rOtu 
kiryatyaareemu anunavi. 
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యెహో 9:18 సమాజ పర్ధానులు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము 

చేసియుండిరి గనుక ఇశార్యేలీయులు వారిని హతము చేయలేదు. కాగా సమాజమంతయు 

పర్ధానులకు విరోధముగా మొఱఱ్పెటిట్రి. 
yehO 9:18 samaaja pradhaanulu iSraayaeleeyula daevuDaina 
yehOvaatODani vaaritO pramaaNamu chaesiyuMDiri ganuka 
iSraayaeleeyulu vaarini hatamu chaeyalaedu. kaagaa samaajamaMtayu 
pradhaanulaku virOdhamugaa mo~r~rapeTTiri. 
యెహో 9:19 అందుకు సమాజ పర్ధానులందరు సరవ్సమాజముతో ఇటల్నిరి మనము ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో పర్మాణము చేసితివిు గనుక మనము వారికి హాని చేయకూడదు. 
yehO 9:19 aMduku samaaja pradhaanulaMdaru sarvasamaajamutO iTlaniri 
manamu iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaatODani vaaritO 
pramaaNamu chaesitiviu ganuka manamu vaariki haani chaeyakooDadu. 
యెహో 9:20 మనము వారితో చేసిన పర్మాణము వలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునటుల్ ఆ 

పర్మాణమునుబటిట్ వారిని బర్దుకనియయ్వలెనని చెపిప్ 
yehO 9:20 manamu vaaritO chaesina pramaaNamu valana manameediki 
k O p a m u r a a k a p O v u n a T l u a a p r a m a a N a m u n u b a T T i v a a r i n i 
bradukaniyyavalenani cheppi 
యెహో 9:21 వారిని బర్దుకనియుయ్డని సెలవిచిచ్రి గనుక పర్ధానులు తమతో చెపిప్నటుల్ వారు 

సరవ్సమాజమునకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను ఏరప్డిరి. 
yehO 9:21 vaarini bradukaniyyuDani selavichchiri ganuka pradhaanulu 
tamatO cheppinaTlu vaaru sarvasamaajamunakunu kaTTelu 
narukuvaarugaanu neeLlu chaeduvaarugaanu aerpaDiri. 
యెహో 9:22 మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిటల్నెను మీరు మా మధయ్ను నివసించువారై 

యుండియు మేము మీకు బహు దూరముగా నునన్వారమని చెపిప్ మముమ్ నేల మోసపుచిచ్తిరి? 

yehO 9:22 mariyu yehOshuva vaarini pilipiMchi yiTlanenu meeru maa 
madhyanu nivasiMchuvaarai yuMDiyu maemu meeku bahu dooramugaa 
nunnavaaramani cheppi mammu naela mOsapuchchitiri? 

యెహో 9:23 ఆ హేతువు చేతను మీరు శాపగర్సుత్లగుదురు, దాసయ్ము మీకెనన్డును మానదు, నా 

దేవుని ఆలయమునకు మీరు కటెట్లు నరుకువారును నీళుల్ చేదువారునై యుండకమానరు. 
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yehO 9:23 aa haetuvu chaetanu meeru Saapagrastulaguduru, daasyamu 
meekennaDunu maanadu, naa daevuni aalayamunaku meeru kaTTelu 
narukuvaarunu neeLlu chaeduvaarunai yuMDakamaanaru. 
యెహో 9:24 అందుకు వారు యెహోషువను చూచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమసత్ దేశమును 

మీకిచిచ్, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశ నివాసులనందరిని నశింపజేయునటుల్ తన సేవకుడైన 

మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా పార్ణముల 

విషయములో నీవలన మికిక్లి భయపడి యీలాగు చేసితివిు. 
yehO 9:24 aMduku vaaru yehOshuvanu choochi nee daevuDaina yehOvaa 
ee samasta daeSamunu meekichchi, mee yeduTa niluvakuMDa ee daeSa 
nivaasulanaMdarini naSiMpajaeyunaTlu tana saevakuDaina mOshaeku 
aaj~naapiMchenani nee daasulaku rooDhigaa telupabaDenu ganuka 
maemu maa praaNamula vishayamulO neevalana mikkili bhayapaDi 
yeelaagu chaesitiviu. 
యెహో 9:25 కాబటిట్ మేము నీ వశమున నునాన్ము; మాకేమి చేయుట నీ దృషిట్కి నాయ్యమో యేది 

మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉతత్రమిచిచ్రి. 
yehO 9:25 kaabaTTi maemu nee vaSamuna nunnaamu; maakaemi 
chaeyuTa nee dRshTiki nyaayamO yaedi maMchidO adae chaeyumani 
yehOshuvaku uttaramichchiri. 
యెహో 9:26 కాగా అతడు ఆలాగు చేసి ఇశార్యేలీయులు గిబియోనీయులను చంపకుండ వారి 

చేతులలోనుండి విడిపించెను. 
yehO 9:26 kaagaa ataDu aalaagu chaesi iSraayaeleeyulu gibiyOneeyulanu 
chaMpakuMDa vaari chaetulalOnuMDi viDipiMchenu. 
యెహో 9:27 అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏరప్రచుకొను చోటుననుండు బలిపీఠము 

కొరకును కటెట్లు నరుకువారుగాను నీళుల్ చేదువారుగాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని 

నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యునాన్రు. 
yehO 9:27 ayitae samaajamu korakunu yehOvaa aerparachukonu 
chOTunanuMDu balipeeThamu korakunu kaTTelu narukuvaarugaanu 
neeLlu chaeduvaarugaanu yehOshuva aa dinamaMdae vaarini 
niyamiMchenu. naeTivaraku vaaru aa pani chaeyuvaarai yunnaaru. 
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యెహో 10:1 యెహోషువ హాయిని పటుట్కొనిన సంగతియు; అతడు యెరికోను దాని రాజును 

నిరూమ్లముచేసినటుట్ హాయిని దాని రాజును నిరూమ్లముచేసిన సంగతియు, గిబియోను నివాసులు 

ఇశార్యేలీయులతో సంధిచేసికొని వారితో కలిసికొనిన సంగతియు యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదకు 

వినినపుప్డు అతడును అతని జనులును మిగుల భయపడిరి. 
yehO 10:1 yehOshuva haayini paTTukonina saMgatiyu; ataDu yerikOnu 
daani raajunu nirmoolamuchaesinaTTu haayini daani raajunu 
nirmoolamuchaesina saMgatiyu, gibiyOnu nivaasulu iSraayaeleeyulatO 
saMdhichaesikoni vaaritO kalisikonina saMgatiyu yerooshalaemu raajaina 
adOneesedaku vininappuDu ataDunu atani janulunu migula bhayapaDiri. 
యెహో 10:2 ఏలయనగా గిబియోను గొపప్ పటట్ణమై రాజధానులలో ఎంచబడినది; అది హాయికంటె 

గొపప్ది, అకక్డి జనులందరు శూరులు. అంతట యెరూషలేము రాజైన అదోనీసెదెకు గిబియోనీయులు 

యెహోషువతోను ఇశార్యేలీయులతోను సంధి చేసియునాన్రు. మీరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు 

సహాయము చేసినయెడల మనము వారి పటట్ణమును నాశనము చేయుదమని 

yehO 10:2 aelayanagaa gibiyOnu goppa paTTaNamai raajadhaanulalO 
eMchabaDinadi; adi haayikaMTe goppadi, akkaDi janulaMdaru Soorulu. 
aMtaTa yerooshalaemu raajaina adOneesedeku gibiyOneeyulu 
yehOshuvatOnu iSraayaeleeyulatOnu saMdhi chaesiyunnaaru. meeru 
naayoddaku vachchi naaku sahaayamu chaesinayeDala manamu vaari 
paTTaNamunu naaSanamu chaeyudamani 
యెహో 10:3 హెబోర్ను రాజైన హోహాము నొదద్కును, యరూమ్తు రాజైన పిరాము నొదద్కును, 
yehO 10:3 hebrOnu raajaina hOhaamu noddakunu, yarmootu raajaina 
piraamu noddakunu, 
యెహో 10:4 లాకీషు రాజైన యాఫీయ యొదద్కును ఎగోల్ను రాజైన దెబీరు నొదద్కును వరత్మానము 

పంపెను. 
yehO 10:4 laakeeshu raajaina yaapheeya yoddakunu eglOnu raajaina 
debeeru noddakunu vartamaanamu paMpenu. 
యెహో 10:5 కాబటిట్ అమోరీయుల అయిదుగురు రాజులను, అనగా యెరూషలేము రాజును 

హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును లాకీషు రాజును ఎగోల్ను రాజును కూడుకొని, తామును తమ 

సేనలనిన్యు బయలుదేరి, గిబియోను ముందర దిగి, గిబియోనీయులతో యుదధ్ము చేసిరి. 
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yehO 10:5 kaabaTTi amOreeyula ayiduguru raajulanu, anagaa 
yerooshalaemu raajunu hebrOnu raajunu yarmootu raajunu laakeeshu 
raajunu eglOnu raajunu kooDukoni, taamunu tama saenalanniyu 
bayaludaeri, gibiyOnu muMdara digi, gibiyOneeyulatO yuddhamu chaesiri. 
యెహో 10:6 గిబియోనీయులు మనయ్ములలో నివసించు అమోరీయుల రాజులందరు కూడి మా 

మీదికి దండెతిత్ వచిచ్యునాన్రు గనుక, నీ దాసులను చెయియ్ విడువక తవ్రగా మాయొదద్కు వచిచ్ మాకు 

సహాయముచేసి మముమ్ను రకిష్ంచుమని గిలాగ్లులో దిగియునన్ పాళెములో యెహోషువకు వరత్మానము 

పంపగా 

yehO 10:6 gibiyOneeyulu manyamulalO nivasiMchu amOreeyula 
raajulaMdaru kooDi maa meediki daMDetti vachchiyunnaaru ganuka, nee 
daasulanu cheyyi viDuvaka tvaragaa maayoddaku vachchi maaku 
sahaayamuchaesi mammunu rakshiMchumani gilgaalulO digiyunna 
paaLemulO yehOshuvaku vartamaanamu paMpagaa 

యెహో 10:7 యెహోషువయును అతని యొదద్నునన్ యోధులందరును పరాకర్మముగల 

శూరులందరును గిలాగ్లునుండి బయలుదేరిరి. 
yehO 10:7 yehOshuvayunu atani yoddanunna yOdhulaMdarunu 
paraakramamugala SoorulaMdarunu gilgaalunuMDi bayaludaeriri. 
యెహో 10:8 అపుప్డు యెహోవా వారికి భయపడకుము, నీ చేతికి వారిని అపప్గించియునాన్ను, 

వారిలో ఎవడును నీ యెదుట నిలువడని యెహోషువతో సెలవియయ్గా 

yehO 10:8 appuDu yehOvaa vaariki bhayapaDakumu, nee chaetiki vaarini 
appagiMchiyunnaanu, vaarilO evaDunu nee yeduTa niluvaDani 
yehOshuvatO selaviyyagaa 

యెహో 10:9 యెహోషువ గిలాగ్లునుండి ఆ రాతిర్ అంతయు నడచి వారిమీద హఠాతుత్గా పడెను. 
yehO 10:9 yehOshuva gilgaalunuMDi aa raatri aMtayu naDachi vaarimeeda 
haThaattugaa paDenu. 
యెహో 10:10 అపుప్డు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట వారిని కలవరపరచగా యెహోషువ 

గిబియోను నెదుట మహా ఘోరముగా వారిని హతము చేసెను. బేత  హోరోనుకు పైకిపోవు మారగ్మున 

అజేకా వరకును మకేక్దా వరకును యోధులు వారిని తరిమి హతము చేయుచు వచిచ్రి. 
yehO 10:10 appuDu yehOvaa iSraayaeleeyula yeduTa vaarini 
kalavaraparachagaa yehOshuva gibiyOnu neduTa mahaa ghOramugaa 
vaarini hatamu chaesenu. baet^ hOrOnuku paikipOvu maargamuna 
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ajaekaa varakunu makkaedaa varakunu yOdhulu vaarini tarimi hatamu 
chaeyuchu vachchiri. 
యెహో 10:11 మరియు వారు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి బేత  హోరోనుకు దిగిపోవు తోర్వను 

పారిపోవుచుండగా, వారు అజేకాకు వచుచ్వరకు యెహోవా ఆకాశమునుండి గొపప్ వడగండల్ను 

వారిమీద పడవేసెను గనుక వారు దానిచేత చనిపోయిరి. ఇశార్యేలీయులు కతిత్వాత చంపిన వారికంటె 

ఆ వడగండల్చేత చచిచ్నవారు ఎకుక్వ మందియయిరి. 
yehO 10:11 mariyu vaaru iSraayaeleeyula yeduTanuMDi baet^ hOrOnuku 
digipOvu trOvanu paaripOvuchuMDagaa, vaaru ajaekaaku vachchuvaraku 
yehOvaa aakaaSamunuMDi goppa vaDagaMDlanu vaarimeeda 
paDavaesenu ganuka vaaru daanichaeta chanipOyiri. iSraayaeleeyulu 
kattivaata chaMpina vaarikaMTe aa vaDagaMDlachaeta chachchinavaaru 
ekkuva maMdiyayiri. 
యెహో 10:12 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల యెదుట అమోరీయులను అపప్గించిన దినమున, 

ఇశార్యేలీయులు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు పార్రథ్న చేసెను సూరుయ్డా, నీవు 

గిబియోనులో నిలువుము. చందుర్డా, నీవు అయాయ్లోను లోయలో నిలువుము. జనులు తమ 

శతుర్వులమీద పగతీరుచ్కొనువరకు సూరుయ్డు నిలిచెను చందుర్డు ఆగెను. అను మాట యాషారు 

గర్ంథములో వార్యబడియునన్ది గదా. 
yehO 10:12 yehOvaa iSraayaeleeyula yeduTa amOreeyulanu appagiMchina 
dinamuna, iSraayaeleeyulu vinuchuMDagaa yehOshuva yehOvaaku 
praarthana chaesenu sooryuDaa, neevu gibiyOnulO niluvumu. 
chaMdruDaa, neevu ayyaalOnu lOyalO niluvumu. janulu tama 
Satruvulameeda pagateerchukonuvaraku sooryuDu nilichenu chaMdruDu 
aagenu. anu maaTa yaashaaru graMthamulO vraayabaDiyunnadi gadaa. 
యెహో 10:13 సూరుయ్డు ఆకాశమధయ్మున నిలిచి యించుమించు ఒక నాడెలల్ అసత్మింప 

తవ్రపడలేదు. 
yehO 10:13 sooryuDu aakaaSamadhyamuna nilichi yiMchumiMchu oka 
naaDella astamiMpa tvarapaDalaedu. 
యెహో 10:14 యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినమువంటి దినము దానికి ముందేగాని 

దానికి తరువాతనేగాని యుండలేదు; నాడు యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము చేసెను. 
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yehO 10:14 yehOvaa oka naruni manavi vinina aa dinamuvaMTi dinamu 
daaniki muMdaegaani daaniki taruvaatanaegaani yuMDalaedu; naaDu 
yehOvaa iSraayaeleeyula pakshamugaa yuddhamu chaesenu. 
యెహో 10:15 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును గిలాగ్లులోనునన్ 

పాళెములోనికి తిరిగి వచిచ్రి. 
yehO 10:15 appuDu yehOshuvayu atanitOkooDa iSraayaeleeyulaMdarunu 
gilgaalulOnunna paaLemulOniki tirigi vachchiri. 
యెహో 10:16 ఆ రాజులయిదుగురు పారిపోయి మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియుండిరి. 
yehO 10:16 aa raajulayiduguru paaripOyi makkaedaayaMdali guhalO 
daagiyuMDiri. 
యెహో 10:17 మకేక్దాయందలి గుహలో దాగియునన్ ఆ రాజులయిదుగురు దొరికిరని యెహోషువకు 

తెలుపబడినపుప్డు 

yehO 10:17 makkaedaayaMdali guhalO daagiyunna aa raajulayiduguru 
dorikirani yehOshuvaku telupabaDinappuDu 

యెహో 10:18 యెహోషువ ఆ గుహ దావ్రమున కడ డ్ముగా గొపప్ రాళల్ను దొరిల్ంచి వారిని కాచుటకు 

మనుషుయ్లను ఉంచుడి. 
yehO 10:18 yehOshuva aa guha dvaaramuna kaDDamugaa goppa raaLlanu 
dorliMchi vaarini kaachuTaku manushyulanu uMchuDi. 
యెహో 10:19 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ శతుర్వులను మీచేతికి అపప్గించియునాన్డు గనుక వారిని 

తమ పటట్ణములలోనికి మరల వెళల్నీయకుండ మీరు నిలువక వారిని తరిమి వారి వెనుకటివారిని 

కొటిట్వేయుడనెను. 
yehO 10:19 mee daevuDaina yehOvaa mee Satruvulanu meechaetiki 
appagiMchiyunnaaDu ganuka vaarini tama paTTaNamulalOniki marala 
veLlaneeyakuMDa meeru niluvaka vaarini tarimi vaari venukaTivaarini 
koTTivaeyuDanenu. 
యెహో 10:20 వారు బొతిత్గా నశించువరకు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులును బహు 

జనసంహారము చేయుట కడతేరిచ్న తరువాత వారిలో మిగిలియునన్వారు పార్కారముగల 

పటట్ణములలో చొచిచ్రి. 
y e h O 1 0 : 2 0 v a a r u b o t t i g a a n a S i M c h u v a r a k u y e h O s h u v a y u 
iSraayaeleeyulunu bahu janasaMhaaramu chaeyuTa kaDataerchina 
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taruvaata vaarilO migiliyunnavaaru praakaaramugala paTTaNamulalO 
chochchiri. 
యెహో 10:21 జనులందరు మకేక్దాయందలి పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు సురకిష్తముగా 

తిరిగివచిచ్రి. ఇశార్యేలీయులకు విరోధముగా ఒక మాటయైన ఆడుటకు ఎవనికిని గుండె 

చాలకపోయెను. 
yehO 10:21 janulaMdaru makkaedaayaMdali paaLemulOnunna yehOshuva 
yoddaku surakshitamugaa tirigivachchiri. iSraayaeleeyulaku virOdhamugaa 
oka maaTayaina aaDuTaku evanikini guMDe chaalakapOyenu. 
యెహో 10:22 యెహోషువ ఆ గుహకు అడ డ్ము తీసివేసి గుహలోనుండి ఆ అయిదుగురు రాజులను 

నాయొదద్కు తీసికొనిరండని చెపప్గా 

yehO 10:22 yehOshuva aa guhaku aDDamu teesivaesi guhalOnuMDi aa 
ayiduguru raajulanu naayoddaku teesikoniraMDani cheppagaa 

యెహో 10:23 వారు ఆలాగు చేసి, యెరూషలేము రాజును హెబోర్ను రాజును యరూమ్తు రాజును 

లాకీషు రాజును ఎగోల్ను రాజును ఆ రాజుల నయిదుగురిని ఆ గుహలోనుండి అతని యొదద్కు 

తీసికొనివచిచ్రి. 
yehO 10:23 vaaru aalaagu chaesi, yerooshalaemu raajunu hebrOnu raajunu 
yarmootu raajunu laakeeshu raajunu eglOnu raajunu aa raajula 
nayidugurini aa guhalOnuMDi atani yoddaku teesikonivachchiri. 
యెహో 10:24 వారు ఆ రాజులను వెలుపలికి రపిప్ంచి యెహోషువ యొదద్కు తీసికొని వచిచ్నపుప్డు 

యెహోషువ ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి, తనతో యుదధ్మునకు వెళిల్వచిచ్న యోధుల 

అధిపతులతోమీరు దగగ్రకు రండి; ఈ రాజుల మెడలమీద మీ పాదముల నుంచుడని చెపప్గా వారు 

దగగ్రకు వచిచ్ వారి మెడలమీద తమ పాదములనుంచిరి. 
yehO 10:24 vaaru aa raajulanu velupaliki rappiMchi yehOshuva yoddaku 
teesikoni vachchinappuDu yehOshuva iSraayaeleeyulanaMdarini 
p i l ip iMchi , tanatO yuddhamunaku veLl ivachchina yOdhula 
adhipatulatOmeeru daggaraku raMDi; ee raajula meDalameeda mee 
paadamula nuMchuDani cheppagaa vaaru daggaraku vachchi vaari 
meDalameeda tama paadamulanuMchiri. 
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యెహో 10:25 అపుప్డు యెహోషువ వారితో మీరు భయపడకుడి, జడియకుడి, దృఢతవ్ము వహించి 

ధైరయ్ముగా నుండుడి; మీరు ఎవరితో యుదధ్ము చేయుదురో ఆ శతుర్వులకందరికి యెహోవా వీరికి 

చేసినటుట్ చేయుననెను. 
yehO 10:25 appuDu yehOshuva vaaritO meeru bhayapaDakuDi, 
jaDiyakuDi, dRDhatvamu vahiMchi dhairyamugaa nuMDuDi; meeru 
evaritO yuddhamu chaeyudurO aa SatruvulakaMdariki yehOvaa veeriki 
chaesinaTTu chaeyunanenu. 
యెహో 10:26 తరువాత యెహోషువ వారిని కొటిట్ చంపి అయిదు చెటల్మీద వారిని ఉరిదీసెను; వారి 

శవములు సాయంకాలము వరకు ఆ చెటల్మీద వేర్లాడుచుండెను. 
yehO 10:26 taruvaata yehOshuva vaarini koTTi chaMpi ayidu cheTlameeda 
vaarini urideesenu; vaari Savamulu saayaMkaalamu varaku aa 
cheTlameeda vraelaaDuchuMDenu. 
యెహో 10:27 పొర్దుద్ గుర్ంకు సమయమున యెహోషువ సెలవియయ్గా జనులు చెటల్మీదనుండి వారిని 

దించి, వారు దాగిన గుహలోనే ఆ శవములను పడవేసి ఆ గుహదావ్రమున గొపప్ రాళల్ను వేసిరి. ఆ 

రాళుల్ నేటివరకునన్వి. 
yehO 10:27 proddu gruMku samayamuna yehOshuva selaviyyagaa janulu 
cheTlameedanuMDi vaarini diMchi, vaaru daagina guhalOnae aa 
Savamulanu paDavaesi aa guhadvaaramuna goppa raaLlanu vaesiri. aa 
raaLlu naeTivarakunnavi. 
యెహో 10:28 ఆ దినమున యెహోషువ మకేక్దాను పటుట్కొని దానిని దాని రాజును కతిత్వాతను 

హతము చేసెను. అతడు వారిని దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను; యెరికో రాజునకు 

చేసినటుల్ మకేక్దా రాజునకు చేసెను. 
yehO 10:28 aa dinamuna yehOshuva makkaedaanu paTTukoni daanini 
daani raajunu kattivaatanu hatamu chaesenu. ataDu vaarini daanilOnunna 
vaarinaMdarini nirmoolamu chaesenu; yerikO raajunaku chaesinaTlu 
makkaedaa raajunaku chaesenu. 
యెహో 10:29 యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును మకేక్దానుండి లిబాన్కు 

వచిచ్ లిబాన్ వారితో యుదధ్ము చేసిరి. 
yehO 10:29 yehOshuvayu atanitO kooDa iSraayaeleeyulaMdarunu 
makkaedaanuMDi libnaaku vachchi libnaa vaaritO yuddhamu chaesiri. 
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యెహో 10:30 యెహోవా దానిని దాని రాజును ఇశార్యేలీయులకు అపప్గింపగా వారు నిశేశ్షముగా 

దానిని దానిలోనునన్ వారినందరిని కతిత్వాతను హతము చేసిరి. అతడు యెరికో రాజునకు చేసినటుల్ 

దాని రాజునకును చేసెను. 
yehO 10:30 yehOvaa daanini daani raajunu iSraayaeleeyulaku 
appagiMpagaa vaaru niSSaeshamugaa daanini daanilOnunna 
vaarinaMdarini kattivaatanu hatamu chaesiri. ataDu yerikO raajunaku 
chaesinaTlu daani raajunakunu chaesenu. 
యెహో 10:31 అంతట యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును లిబాన్నుండి 

లాకీషుకు వచిచ్ దాని దగగ్ర దిగి లాకీషు వారితో యుదధ్ము చేయగా 

yehO 10:31 aMtaTa yehOshuvayu atanitO kooDa iSraayaeleeyulaMdarunu 
libnaanuMDi laakeeshuku vachchi daani daggara digi laakeeshu vaaritO 
yuddhamu chaeyagaa 

యెహో 10:32 యెహోవా లాకీషును ఇశార్యేలీయుల చేతికి అపప్గించెను. వారు రెండవ దినమున 

దానిని పటుట్కొని తాము లిబాన్కు చేసినటే ల్ దానిని దానిలోనునన్ వారినందరిని కతిత్వాత హతము చేసిరి. 
yehO 10:32 yehOvaa laakeeshunu iSraayaeleeyula chaetiki appagiMchenu. 
vaaru reMDava dinamuna daanini paTTukoni taamu libnaaku chaesinaTlae 
daanini daanilOnunna vaarinaMdarini kattivaata hatamu chaesiri. 
యెహో 10:33 లాకీషుకు సహాయము చేయుటకు గెజెరు రాజైన హోరాము రాగా యెహోషువ 

నిశేశ్షముగా అతనిని అతని జనులను హతము చేసెను. 
yehO 10:33 laakeeshuku sahaayamu chaeyuTaku gejeru raajaina hOraamu 
raagaa yehOshuva niSSaeshamugaa atanini atani janulanu hatamu 
chaesenu. 
యెహో 10:34 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును లాకీషునుండి 

ఎగోల్నునకును వచిచ్ దాని యెదుట దిగి దాని నివాసులతో యుదధ్ము చేసి 

yehO 10:34 appuDu yehOshuvayu atanitO kooDa iSraayaeleeyulaMdarunu 
laakeeshunuMDi eglOnunakunu vachchi daani yeduTa digi daani 
nivaasulatO yuddhamu chaesi 
యెహో 10:35 ఆ దినమున దానిని పటుట్కొని కతిత్వాతను వారిని హతము చేసిరి. అతడు లాకీషుకు 

చేసినటే ల్ దానిలోనునన్ వారినందరిని ఆ దినము నిరూమ్లము చేసెను. 
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yehO 10:35 aa dinamuna daanini paTTukoni kattivaatanu vaarini hatamu 
chaesiri. ataDu laakeeshuku chaesinaTlae daanilOnunna vaarinaMdarini aa 
dinamu nirmoolamu chaesenu. 
యెహో 10:36 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరును ఎగోల్నునుండి 

హెబోర్ను మీదికి పోయి దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

yehO 10:36 appuDu yehOshuvayu atanitO kooDa iSraayaeleeyulaMdarunu 
eglOnunuMDi hebrOnu meediki pOyi daani janulatO yuddhamu chaesi 
యెహో 10:37 దానిని పటుట్కొని దానిని దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను దానిలోనునన్ 

వారినందరిని కతిత్వాతను హతము చేసిరి. అతడు ఎగోల్నుకు చేసినటే ల్ దానిని దానిలోనునన్ 

వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను. 
yehO 10:37 daanini paTTukoni daanini daani raajunu daani samasta 
puramulanu daanilOnunna vaarinaMdarini kattivaatanu hatamu chaesiri. 
ataDu eglOnuku chaesinaTlae daanini daanilOnunna vaarinaMdarini 
nirmoolamu chaesenu. 
యెహో 10:38 అపుప్డు యెహోషువయు అతనితో కూడ ఇశార్యేలీయులందరు దెబీరువైపు తిరిగి 

దాని జనులతో యుదధ్ము చేసి 

yehO 10:38 appuDu yehOshuvayu atanitO kooDa iSraayaeleeyulaMdaru 
debeeruvaipu tirigi daani janulatO yuddhamu chaesi 
యెహో 10:39 దానిని దాని రాజును దాని సమసత్ పురములను పటుట్కొని కతిత్వాతను హతము చేసి 

దానిలోనునన్ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసిరి. అతడు హెబోర్నుకు చేసినటుల్, లిబాన్కును దాని 

రాజునకును చేసినటుల్, అతడు దెబీరుకును దాని రాజునకును చేసెను. 
yehO 10:39 daanini daani raajunu daani samasta puramulanu paTTukoni 
kattivaatanu hatamu chaesi daanilOnunna vaarinaMdarini nirmoolamu 
chaesiri. ataDu hebrOnuku chaesinaTlu, libnaakunu daani raajunakunu 
chaesinaTlu, ataDu debeerukunu daani raajunakunu chaesenu. 
యెహో 10:40 అపుప్డు యెహోషువ మనయ్పర్దేశమును దకిష్ణ పర్దేశమును షెఫేలా పర్దేశమును 

చరియల పర్దేశమును వాటి రాజులనందరిని జయించెను. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శేషమేమియు లేకుండ ఊపిరిగల సమసత్మును నిరూమ్లము చేసెను. 
yehO 10:40 appuDu yehOshuva manyapradaeSamunu dakshiNa 
pradaeSamunu shephaelaa pradaeSamunu chariyala pradaeSamunu vaaTi 
raajulanaMdarini jayiMchenu. iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa 
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aaj~naapiMchinaTlu ataDu Saeshamaemiyu laekuMDa oopirigala 
samastamunu nirmoolamu chaesenu. 
యెహో 10:41 కాదేషు బరేన్య మొదలుకొని గాజావరకు గిబియోను వరకు గోషేను దేశమంతటిని 

యెహోషువ జయించెను. 
yehO 10:41 kaadaeshu barnaeya modalukoni gaajaavaraku gibiyOnu varaku 
gOshaenu daeSamaMtaTini yehOshuva jayiMchenu. 
యెహో 10:42 ఇశార్యేలు దేవుడైన యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పక్షముగా యుదధ్ము చేయుచుండెను 

గనుక ఆ సమసత్ రాజులనందరిని వారి దేశములను యెహోషువ ఒక దెబబ్తోనే పటుట్కొనెను. 
yehO 10:42 iSraayaelu daevuDaina yehOvaa iSraayaeleeyula pakshamugaa 
yuddhamu chaeyuchuMDenu ganuka aa samasta raajulanaMdarini vaari 
daeSamulanu yehOshuva oka debbatOnae paTTukonenu. 
యెహో 10:43 తరువాత యెహోషువయు అతనితోకూడ ఇశార్యేలీయులందరును గిలాగ్లులోని 

పాళెమునకు తిరిగివచిచ్రి. 
yehO 10:43 taruvaata yehOshuvayu atanitOkooDa iSraayaeleeyulaMdarunu 
gilgaalulOni paaLemunaku tirigivachchiri. 
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యెహో 11:1 హాసోరు రాజైన యాబీను జరిగినవాటిని గూరిచ్ విని మాదోను రాజైన యోబాబుకును 

షిమోర్ను రాజుకును అకాష్పు రాజుకును 

yehO 11:1 haasOru raajaina yaabeenu jariginavaaTini goorchi vini 
maadOnu raajaina yObaabukunu shimrOnu raajukunu akshaapu 
raajukunu 

యెహో 11:2 ఉతత్రదికుక్ననునన్ మనయ్దేశములోను కినెన్రెతు దకిష్ణదికుక్ననునన్ అరాబాలోను 

షెఫేలాలోను పడమటనునన్ దోరు మనయ్ములోను ఉనన్ రాజులకును 

yehO 11:2 uttaradikkunanunna manyadaeSamulOnu kinneretu 
dakshiNadikkunanunna araabaalOnu shephaelaalOnu paDamaTanunna 
dOru manyamulOnu unna raajulakunu 

యెహో 11:3 తూరుప్ పడమటి దికుక్లయందలి కనానీయులకును అమోరీయులకును 

హితీత్యులకును పెరిజీజ్యులకును మనయ్ములోనునన్ యెబూసీయులకును మిసాప్ దేశమందలి 

హెరోమ్ను దిగువనుండు హివీవ్యులకును వరత్మానము పంపగా 

yehO 11:3 toorpu paDamaTi dikkulayaMdali kanaaneeyulakunu 
amOreeyulakunu hitteeyulakunu perijjeeyulakunu manyamulOnunna 
yebooseeyulakunu mispaa daeSamaMdali hermOnu diguvanuMDu 
hivveeyulakunu vartamaanamu paMpagaa 

యెహో 11:4 వారు సముదర్తీరమందలి యిసుకరేణువులంత విసాత్రముగానునన్ తమ 

సైనికులనందరిని సమకూరుచ్కొని, విసాత్రమైన గుఱఱ్ములతోను రథములతోను బయలుదేరిరి. 
yehO 11:4 vaaru samudrateeramaMdali yisukaraeNuvulaMta 
vistaaramugaanunna tama sainikulanaMdarini samakoorchukoni, 
vistaaramaina gu~r~ramulatOnu rathamulatOnu bayaludaeriri. 
యెహో 11:5 ఆ రాజులందరు కూడుకొని ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు మేరోము 

నీళల్యొదద్కు వచిచ్ దిగగా 

yehO 11:5 aa raajulaMdaru kooDukoni iSraayaeleeyulatO yuddhamu 
chaeyuTaku maerOmu neeLlayoddaku vachchi digagaa 

యెహో 11:6 యెహోవా వారికి భయపడకుము, రేపు ఈ వేళకు ఇశార్యేలీయులచేత 

సంహరింపబడిన వారినిగా నేను వారినందరిని అపప్గించెదను. నీవు వారి గుఱఱ్ముల గుదికాలి 

నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్చేత కాలుచ్దువని యెహోషువతో సెలవిచెచ్ను. 
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yehO 11:6 yehOvaa vaariki bhayapaDakumu, raepu ee vaeLaku 
iSraayaeleeyulachaeta saMhariMpabaDina vaarinigaa naenu 
vaarinaMdarini appagiMchedanu. neevu vaari gu~r~ramula gudikaali 
naramunu tegakOsi vaari rathamulanu agnichaeta kaalchuduvani 
yehOshuvatO selavichchenu. 
యెహో 11:7 కాబటిట్ యెహోషువయు అతనితో కూడనునన్ యోధులందరును హఠాతుత్గా మేరోము 

నీళల్ యొదద్కు వారి మీదికి వచిచ్ వారిమీద పడగా 

yehO 11:7 kaabaTTi yehOshuvayu atanitO kooDanunna yOdhulaMdarunu 
haThaattugaa maerOmu neeLla yoddaku vaari meediki vachchi vaarimeeda 
paDagaa 

యెహో 11:8 యెహోవా ఇశార్యేలీయుల చేతికి వారిని అపప్గించెను. వీరు వారిని హతము చేసి 

మహాసీదోను వరకును మిశేర్పొతామ్యిము వరకును తూరుప్వైపున మిసేప్ లోయవరకును వారిని తరిమి 

నిశేశ్షముగా చంపిరి. 
yehO 11:8 yehOvaa iSraayaeleeyula chaetiki vaarini appagiMchenu. veeru 
vaarini hatamu chaesi mahaaseedOnu varakunu miSraepotmaayimu 
varakunu toorpuvaipuna mispae lOyavarakunu vaarini tarimi 
niSSaeshamugaa chaMpiri. 
యెహో 11:9 యెహోవా యెహోషువతో సెలవిచిచ్నటుల్ అతడు వారికి చేసెను. అతడు వారి గుఱఱ్ముల 

గుదికాలి నరమును తెగకోసి వారి రథములను అగిన్తో కాలిచ్వేసెను. 
yehO 11:9 yehOvaa yehOshuvatO selavichchinaTlu ataDu vaariki chaesenu. 
ataDu vaari gu~r~ramula gudikaali naramunu tegakOsi vaari rathamulanu 
agnitO kaalchivaesenu. 
యెహో 11:10 ఆ కాలమున యెహోషువ వెనుకకు తిరిగి హాసోరును పటుట్కొని దాని రాజును 

కతిత్వాతను హతము చేసెను. పూరవ్ము హాసోరు ఆ సమసత్ రాజయ్ములకు పర్ధానము. 
yehO 11:10 aa kaalamuna yehOshuva venukaku tirigi haasOrunu 
paTTukoni daani raajunu kattivaatanu hatamu chaesenu. poorvamu 
haasOru aa samasta raajyamulaku pradhaanamu. 
యెహో 11:11 ఇశార్యేలీయులు దానిలోనునన్ పర్తి వానిని కతిత్వాతను హతము చేసిరి. ఎవరును 

తపిప్ంచుకొనకుండ యెహోషువ వారినందరిని నిరూమ్లము చేసెను. అతడు హాసోరును అగిన్తో 

కాలిచ్వేసెను. 
yehO 11:11 iSraayaeleeyulu daanilOnunna prati vaanini kattivaatanu 
hatamu chaesiri . evarunu tappiMchukonakuMDa yehOshuva 
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vaarinaMdarini nirmoolamu chaesenu. ataDu haasOrunu agnitO 
kaalchivaesenu. 
యెహో 11:12 యెహోషువ ఆ రాజులనందరిని హతము చేసి వారి పటట్ణములను పటుట్కొని 

కొలల్బెటెట్ను; యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు వారిని నిరూమ్లము చేసెను. 
yehO 11:12 yehOshuva aa raajulanaMdarini hatamu chaesi vaari 
paTTaNamulanu paTTukoni kollabeTTenu; yehOvaa saevakuDaina 
mOshae aaj~naapiMchinaTlu ataDu vaarini nirmoolamu chaesenu. 
యెహో 11:13 అయితే యెహోషువ హాసోరును కాలిచ్వేసెను గాని మెటట్లమీద కటట్బడియునన్ 

పటట్ణములను ఇశార్యేలీయులు కాలిచ్వేయలేదు. 
yehO 11:13 ayitae yehOshuva haasOrunu kaalchivaesenu gaani 
meTTalameeda kaTTabaDiyunna paTTaNamulanu iSraayaeleeyulu 
kaalchivaeyalaedu. 
యెహో 11:14 ఆ పటట్ణముల సంబంధమైన కొలల్సొముమ్ను పశువులను ఇశార్యేలీయులు 

దోచుకొనిరి. నరులలో ఒకనిని విడువకుండ అందరిని నశింపజేయువరకు కతిత్వాతను హతము 

చేయుచు వచిచ్రి. 
yehO 11:14 aa paTTaNamula saMbaMdhamaina kollasommunu paSuvulanu 
iSraayaeleeyulu dOchukoniri. narulalO okanini viDuvakuMDa aMdarini 
naSiMpajaeyuvaraku kattivaatanu hatamu chaeyuchu vachchiri. 
యెహో 11:15 యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే యెహోషువకు 

ఆజాఞ్పించెను, యెహోషువ ఆలాగే చేసెను. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన వాటనిన్టిలో నొకటియు 

అతడు చేయక విడువలేదు. 
yehO 11:15 yehOvaa tana saevakuDaina mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu 
mOshae yehOshuvaku aaj~naapiMchenu, yehOshuva aalaagae chaesenu. 
yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchina vaaTanniTilO nokaTiyu ataDu 
chaeyaka viDuvalaedu. 
యెహో 11:16 యెహోషువ శేయీరుకు పోవు హాలాకు కొండ మొదలుకొని 

yehO 11:16 yehOshuva Saeyeeruku pOvu haalaaku koMDa modalukoni 
యెహో 11:17 లెబానోను లోయలో హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు వరకు ఆ 

దేశమంతటిని, అనగా మనయ్మును దకిష్ణదేశమంతటిని గోషేను దేశమంతటిని షెఫేలా పర్దేశమును 
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మైదానమును ఇశార్యేలు కొండలను వాటి లోయలను వాటి రాజులనందరిని పటుట్కొని వారిని కొటిట్ 

చంపెను. 
yehO 11:17 lebaanOnu lOyalO hermOnu koMDa diguvanunna bayalgaadu 
v a r a k u a a d a e S a m a M t a T i n i , a n a g a a m a n y a m u n u 
dakshiNadaeSamaMtaTini gOshaenu daeSamaMtaTini shephaelaa 
pradaeSamunu maidaanamunu iSraayaelu koMDalanu vaaTi lOyalanu 
vaaTi raajulanaMdarini paTTukoni vaarini koTTi chaMpenu. 
యెహో 11:18 బహుదినములు యెహోషువ ఆ రాజులందరితో యుదధ్ము చేసెను. గిబియోను 

నివాసులైన హివీవ్యులుగాక 

yehO 11:18 bahudinamulu yehOshuva aa raajulaMdaritO yuddhamu 
chaesenu. gibiyOnu nivaasulaina hivveeyulugaaka 

యెహో 11:19 ఇశార్యేలీయులతో సంధిచేసిన పటట్ణము మరి ఏదియు లేదు. ఆ పటట్ణములనిన్టిని 

వారు యుదధ్ములో పటుట్కొనిరి. 
yehO 11:19 iSraayaeleeyulatO saMdhichaesina paTTaNamu mari aediyu 
laedu. aa paTTaNamulanniTini vaaru yuddhamulO paTTukoniri. 
యెహో 11:20 వారిని నిరూమ్లము చేయుడని యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు 

కనికరింపక వారిని నాశనము చేయు నిమితత్ము వారు ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయుటకు 

వచుచ్నటుల్ యెహోవా వారి హృదయములను కఠినపరచియుండెను. 
yehO 11:20 vaarini nirmoolamu chaeyuDani yehOvaa mOshaeku 
aaj~naapiMchinaTlu iSraayaeleeyulu kanikariMpaka vaarini naaSanamu 
chaeyu nimittamu vaaru iSraayaeleeyulatO yuddhamu chaeyuTaku 
vachchunaTlu yehOvaa vaari hRdayamulanu kaThinaparachiyuMDenu. 
యెహో 11:21 ఆ కాలమున యెహోషువ వచిచ్ మనయ్దేశములోను, అనగా హెబోర్నులోను 

దె బీ రు లో ను అ నా బు లో ను యూ దా మ నయ్ ము ల నిన్ టి లో ను ఇ శార్ యే లీ యు ల మ నయ్ 

పర్దేశములనిన్టిలోను ఉనన్ అనాకీయులను నాశనము చేసెను. యెహోషువ వారిని వారి 

పటట్ణములను నిరూమ్లము చేసెను. 
yehO 11:21 aa kaalamuna yehOshuva vachchi manyadaeSamulOnu, anagaa 
hebrOnulOnu debeerulOnu anaabulOnu yoodaa manyamulanniTilOnu 
iSraayaeleeyula manya pradaeSamulanniTilOnu unna anaakeeyulanu 
naaSanamu chaesenu. yehOshuva vaarini vaari paTTaNamulanu 
nirmoolamu chaesenu. 

Page  of 70 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

యెహో 11:22 ఇశార్యేలీయుల దేశమందు అనాకీయులలో ఎవడును మిగిలియుండలేదు; 

గాజాలోను గాతులోను అషోడ్దులోను మాతర్మే కొందరు మిగిలియుండిరి. 
yehO 11:22 iSraayaeleeyula daeSamaMdu anaakeeyulalO evaDunu 
migiliyuMDalaedu; gaajaalOnu gaatulOnu ashDOdulOnu maatramae 
koMdaru migiliyuMDiri. 
యెహో 11:23 యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోషువ దేశమంతటిని పటుట్కొనెను. యెహోషువ 

వారి గోతర్ముల చొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా దాని నపప్గించెను. అపుప్డు యుదధ్ము 

లేకుండ దేశము సుభిక్షముగా నుండెను. 
yehO 11:23 yehOvaa mOshaetO cheppinaTlu yehOshuva daeSamaMtaTini 
paTTukonenu. yehOshuva vaari gOtramula choppuna iSraayaeleeyulaku 
svaasthyamugaa daani nappagiMchenu. appuDu yuddhamu laekuMDa 
daeSamu subhikshamugaa nuMDenu. 
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యెహో 12:1 ఇశార్యేలీయులు యొరాద్నుకు తూరుప్గా అవతలనునన్ అరోన్ను లోయ మొదలుకొని 

హెరోమ్ను కొండ వరకు తూరుప్నందలి మైదానమంతటిలో హతము చేసి వారి దేశములను 

సావ్ధీనపరచుకొనిన రాజులు ఎవరనగా 

yehO 12:1 iSraayaeleeyulu yordaanuku toorpugaa avatalanunna arnOnu 
l O y a m o d a l u k o n i h e r m O n u k o M D a v a r a k u t o o r p u n a M d a l i 
m a i d a a n a m a M t a T i l O h a t a m u c h a e s i v a a r i d a e S a m u l a n u 
svaadheenaparachukonina raajulu evaranagaa 

యెహో 12:2 అమోరీయుల రాజైన సీహోను అతడు హెషోబ్నులో నివసించి, అరోన్ను ఏటి 

తీరమునందలి అరోయేరు నుండి, అనగా ఆ యేటిలోయ నడుమనుండి గిలాదు అరధ్భాగమును 

అమోమ్నీయులకు సరిహదుద్గానునన్ యబోబ్కు ఏటి లోయ వరకును, తూరుప్ దికుక్న కినెన్రెతు 

సముదర్ము వరకును, తూరుప్ దికుక్న బెతేయ్షిమోతు మారగ్మున ఉపుప్ సముదర్ముగా నునన్ 
yehO 12:2 amOreeyula raajaina seehOnu ataDu heshbOnulO nivasiMchi, 
arnOnu aeTi teeramunaMdali arOyaeru nuMDi, anagaa aa yaeTilOya 
naDumanuMDi g i laadu ardhabhaagamunu ammOneeyulaku 
sarihaddugaanunna yabbOku aeTi lOya varakunu, toorpu dikkuna 
kinneretu samudramu varakunu, toorpu dikkuna betyaeshimOtu 
maargamuna uppu samudramugaa nunna 

యెహో 12:3 అరాబా సముదర్ము వరకును, దకిష్ణదికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువనునన్ 

మైదానము వరకును ఏలినవాడు. 
yehO 12:3 araabaa samudramu varakunu, dakshiNadikkuna pisgaa 
koMDachariyala diguvanunna maidaanamu varakunu aelinavaaDu. 
యెహో 12:4 ఇశార్యేలీయులు బాషాను రాజైన ఓగుదేశమును పటుట్కొనిరి. అతడు రెఫాయీయుల 

శేషములో నొకడు. అతడు అషాత్రోతులోను ఎదెర్యిలోను నివసించి గెషూరీయుల యొకక్యు 

మాయకాతీయుల యొకక్యు సరిహదుద్వరకు బాషాను అంతటిలోను సలాక్లోను 

yehO 12:4 iSraayaeleeyulu baashaanu raajaina OgudaeSamunu 
paTTukoniri. ataDu rephaayeeyula SaeshamulO nokaDu. ataDu 
ashtaarOtulOnu edreyilOnu nivasiMchi geshooreeyula yokkayu 
maayakaateeyula yokkayu sarihadduvaraku baashaanu aMtaTilOnu 
salkaalOnu 
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యెహో 12:5 హెరోమ్నులోను హెషోబ్ను రాజైన సీహోను సరిహదుద్ వరకు గిలాదు అరద్భాగములోను 

రాజయ్మేలినవాడు. 
yehO 12:5 hermOnulOnu heshbOnu raajaina seehOnu sarihaddu varaku 
gilaadu ardabhaagamulOnu raajyamaelinavaaDu. 
యెహో 12:6 యెహోవా సేవకుడైన మోషేయు ఇశార్యేలీయులును వారిని హతము చేసి, యెహోవా 

సేవకుడైన మోషే రూబేనీయులకును గాదీయులకును మనషేష్ అరధ్గోతర్పు వారికిని సావ్సథ్య్ముగా దాని 

నిచెచ్ను. 
yehO 12:6 yehOvaa saevakuDaina mOshaeyu iSraayaeleeyulunu vaarini 
hatamu chaesi, yehOvaa saevakuDaina mOshae roobaeneeyulakunu 
gaadeeyulakunu manashshae ardhagOtrapu vaarikini svaasthyamugaa 
daani nichchenu. 
యెహో 12:7 యొరాద్నుకు అవతల, అనగా పడమటిదికుక్న లెబానోను లోయలోని బయలాగ్దు 

మొదలుకొని శేయీరు వరకు నుండు హాలాకు కొండ వరకు యెహోషువయు ఇశార్యేలీయులును 

జయించిన దేశపు రాజులు వీరు. యెహోషువ దానిని ఇశార్యేలీయులకు వారి గోతర్ముల వారి 

చొపుప్న సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్ను. 
yehO 12:7 yordaanuku avatala, anagaa paDamaTidikkuna lebaanOnu 
lOyalOni bayalgaadu modalukoni Saeyeeru varaku nuMDu haalaaku 
koMDa varaku yehOshuvayu iSraayaeleeyulunu jayiMchina daeSapu 
raajulu veeru. yehOshuva daanini iSraayaeleeyulaku vaari gOtramula vaari 
choppuna svaasthyamugaa ichchenu. 
యెహో 12:8 మనయ్ములోను లోయలోను షెఫేలా పర్దేశములోను చరియల పర్దేశములలోను 

అరణయ్ములోను దకిష్ణ దేశములోను ఉండిన హితీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు 

హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారి రాజులను ఇశార్యేలీయులు పటుట్కొనిరి. వారెవరనగా యెరికో 

రాజు 

yehO 12:8 manyamulOnu lOyalOnu shephaelaa pradaeSamulOnu chariyala 
pradaeSamulalOnu araNyamulOnu dakshiNa daeSamulOnu uMDina 
hitteeyulu amOreeyulu kanaaneeyulu perijjeeyulu hivveeyulu 
yebooseeyulanu vaari raajulanu iSraayaeleeyulu paTTukoniri. 
vaarevaranagaa yerikO raaju 

యెహో 12:9 బేతేలునొదద్నునన్ హాయి రాజు, యెరూషలేము రాజు, 
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yehO 12:9 baetaelunoddanunna haayi raaju, yerooshalaemu raaju, 
యెహో 12:10 హెబోర్ను రాజు, యరూమ్తు రాజు,  
yehO 12:10 hebrOnu raaju, yarmootu raaju,  
యెహో 12:11 లాకీషు రాజు, ఎగోల్ను రాజు,  
yehO 12:11 laakeeshu raaju, eglOnu raaju,  
యెహో 12:12 గెజెరు రాజు, దెబీరు రాజు, 
yehO 12:12 gejeru raaju, debeeru raaju, 
యెహో 12:13 గెదెరు రాజు, హోరామ్ రాజు,  
yehO 12:13 gederu raaju, hOrmaa raaju,  
యెహో 12:14 అరాదు రాజు, లిబాన్ రాజు,  
yehO 12:14 araadu raaju, libnaa raaju,  
యెహో 12:15 అదులాల్ము రాజు, మకేక్దా రాజు, 
yehO 12:15 adullaamu raaju, makkaedaa raaju, 
యెహో 12:16 బేతేలు రాజు, తపూప్య రాజు,  
yehO 12:16 baetaelu raaju, tappooya raaju,  
యెహో 12:17 హెపెరు రాజు, ఆఫెకు రాజు,  
yehO 12:17 heperu raaju, aapheku raaju,  
యెహో 12:18 లషాష్రోను రాజు, మాదోను రాజు, 
yehO 12:18 lashshaarOnu raaju, maadOnu raaju, 
యెహో 12:19 హాసోరు రాజు, షిమోర్నెమ్రోను రాజు,  
yehO 12:19 haasOru raaju, shimrOnmerOnu raaju,  
యెహో 12:20 అకాష్పు రాజు, తానాకు రాజు,  
yehO 12:20 akshaapu raaju, taanaaku raaju,  
యెహో 12:21 మెగిదోద్ రాజు, కెదెషు రాజు.  
yehO 12:21 megiddO raaju, kedeshu raaju.  
యెహో 12:22 కరెమ్లులొ యొకెన్యాము రాజు, దోరు మెటట్లలో దోరు రాజు, 
yehO 12:22 karmelulo yokneyaamu raaju, dOru meTTalalO dOru raaju, 
యెహో 12:23 గిలాగ్లులోని గోయీయుల రాజు, తిరాస్ రాజు,  
yehO 12:23 gilgaalulOni gOyeeyula raaju, tirsaa raaju,  
యెహో 12:24 ఆ రాజులందరి సంఖయ్ ముపప్ది యొకటి. 
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yehO 12:24 aa raajulaMdari saMkhya muppadi yokaTi. 
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యెహో 13:1 యెహోషువ బహుదినములు గడచిన వృదుధ్డు కాగా యెహోవా అతనికి ఈలాగు 

సెలవిచెచ్ను నీవు బహు దినములు గడచిన వృదుధ్డవు. సావ్ధీనపరచుకొనుటకు అతివిసాత్రమైన 

దేశము ఇంక మిగిలియునన్ది. 
yehO 13:1 yehOshuva bahudinamulu gaDachina vRddhuDu kaagaa 
yehOvaa ataniki eelaagu selavichchenu neevu bahu dinamulu gaDachina 
vRddhuDavu. svaadheenaparachukonuTaku ativistaaramaina daeSamu 
iMka migiliyunnadi. 
యెహో 13:2 మిగిలిన దేశము ఏదనగా, ఫిలిషీత్యుల పర్దేశములనిన్యు, గెషూరీయుల 

దేశమంతయు, ఐగుపుత్నకు తూరుప్ననునన్ షీహోరు మొదలుకొని 

y e h O 1 3 : 2 m i g i l i n a d a e S a m u a e d a n a g a a , p h i l i s h t e e y u l a 
pradaeSamulanniyu, geshooreeyula daeSamaMtayu, aiguptunaku 
toorpunanunna sheehOru modalukoni 
యెహో 13:3 కనానీయులవని యెంచబడిన ఉతత్రదికుక్న ఎకోర్నీయుల సరిహదుద్వరకును 

ఫిలిషీత్యుల అయిదుగురు సరాద్రులకు చేరిన గాజీయుల యొకక్యు అషోడ్దీయుల యొకక్యు 

అషెక్లోనీయుల యొకక్యు గాతీయుల యొకక్యు ఎకోర్నీయుల యొకక్యు దేశమును 

yehO 13:3 kanaaneeyulavani yeMchabaDina uttaradikkuna ekrOneeyula 
sarihadduvarakunu philishteeyula ayiduguru sardaarulaku chaerina 
gaajeeyula yokkayu ashDOdeeyula yokkayu ashkelOneeyula yokkayu 
gaateeyula yokkayu ekrOneeyula yokkayu daeSamunu 

యెహో 13:4 దకిష్ణదికుక్న ఆవీయుల దేశమును కనానీయుల దేశమంతయు, సీదోనీయులదైన మేరా 

మొదలుకొని ఆఫెకు వరకునన్ అమోరీయుల సరిహదుద్ వరకును 

yehO 13:4 dakshiNadikkuna aaveeyula daeSamunu kanaaneeyula 
daeSamaMtayu, seedOneeyuladaina maeraa modalukoni aapheku 
varakunna amOreeyula sarihaddu varakunu 

యెహో 13:5 గిబీల్యుల దేశమును, హెరోమ్ను కొండ దిగువనునన్ బయలాగ్దు మొదలుకొని 

హమాతునకు పోవు మారగ్ము వరకు లెబానోను పర్దేశమంతయు, లెబానోను మొదలుకొని 

మిశేర్పొతామ్యిము వరకును దేశము మిగిలియునన్ది. 
yehO 13:5 gibleeyula daeSamunu, hermOnu koMDa diguvanunna 
bayalgaadu modalukoni hamaatunaku pOvu maargamu varaku lebaanOnu 
pradaeSamaMtayu, lebaanOnu modalukoni miSraepotmaayimu varakunu 
daeSamu migiliyunnadi. 
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యెహో 13:6 మనయ్పు నివాసులనందరిని సీదోనీయులనందరిని నేను ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి 

వెళల్గొటెట్దను. కావున నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ నీవు ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా దాని 

పంచిపెటట్వలెను. 
yehO 13:6 manyapu nivaasulanaMdarini seedOneeyulanaMdarini naenu 
iSraayaeleeyula yeduTanuMDi veLlagoTTedanu. kaavuna naenu nee 
kaaj~naapiMchinaTlu neevu iSraayaeleeyulaku svaasthyamugaa daani 
paMchipeTTavalenu. 
యెహో 13:7 తొమిమ్ది గోతర్ములకును మనషేష్ అరధ్ గోతర్మునకును ఈ దేశమును సావ్సథ్య్ముగా 

పంచిపెటుట్ము. యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్నటుల్ 
yehO 13:7 tommidi gOtramulakunu manashshae ardha gOtramunakunu ee 
daeSamunu svaasthyamugaa paMchipeTTumu. yehOvaa saevakuDaina 
mOshae vaarikichchinaTlu 

యెహో 13:8 రూబేనీయులు గాదీయులు తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల మోషే వారికిచిచ్న 

సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 
yehO 13:8 roobaeneeyulu gaadeeyulu toorpudikkuna yordaanu avatala 
mOshae vaarikichchina svaasthyamunu poMdiri. 
యెహో 13:9 అది ఏదనగా అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ 

లోయమధయ్నునన్ పటట్ణమునుండి దీబోను వరకు మేదెబా మైదానమంతయు, అమోమ్నీయుల సరిహదుద్ 

వరకు హెషోబ్నులో ఏలికయు 

yehO 13:9 adi aedanagaa arnOnu aeTilOya darinunna arOyaeru 
modalukoni aa lOyamadhyanunna paTTaNamunuMDi deebOnu varaku 
maedebaa maidaanamaMtayu, ammOneeyula sarihaddu varaku 
heshbOnulO aelikayu 

యెహో 13:10 అమోరీయుల రాజునైన సీహోనుయొకక్ సమసత్ పురములును 

yehO 13:10 amOreeyula raajunaina seehOnuyokka samasta puramulunu 

యెహో 13:11 గిలాదును, గెషూరీయుల యొకక్యు మాయకాతీయుల యొకక్యు దేశము, 

హెరోమ్ను మనయ్మంతయు, సలాక్వరకు బాషాను దేశమంతయు 

yehO 13:11 gilaadunu, geshooreeyula yokkayu maayakaateeyula yokkayu 
daeSamu, hermOnu manyamaMtayu, salkaavaraku baashaanu 
daeSamaMtayu 
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యెహో 13:12 రెఫాయీయుల శేషములో అషాత్రోతులోను ఎదెర్యీలోను ఏలికయైన 

ఓగురాజయ్మంతయు మిగిలియునన్ది. మోషే ఆ రాజులను జయించి వారి దేశమును పటుట్కొనెను. 
yehO 13:12 rephaayeeyula SaeshamulO ashtaarOtulOnu edreyeelOnu 
aelikayaina OguraajyamaMtayu migiliyunnadi. mOshae aa raajulanu 
jayiMchi vaari daeSamunu paTTukonenu. 
యెహో 13:13 అయితే ఇశార్యేలీయులు గెషూరీయుల దేశమునైనను మాయకాతీయుల 

దేశమునైనను పటుట్కొనలేదు గనుక గెషూరీయులును మాయకాతీయులును నేటివరకు 

ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నివసించుచునాన్రు. 
yehO 13:13 ayitae iSraayaeleeyulu geshooreeyula daeSamunainanu 
maayakaateeyula daeSamunainanu paTTukonalaedu ganuka 
geshooreeyulunu maayakaateeyulunu naeTivaraku iSraayaeleeyula 
madhyanu nivasiMchuchunnaaru. 
యెహో 13:14 లేవి గోతర్మునకే అతడు సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

వారితో సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు అరిప్ంపబడు హోమములే వారికి సావ్సథ్య్ము. 
yehO 13:14 laevi gOtramunakae ataDu svaasthyamu iyyalaedu. 
iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa vaaritO selavichchinaTlu aayanaku 
arpiMpabaDu hOmamulae vaariki svaasthyamu. 
యెహో 13:15 వారి వంశములను బటిట్ మోషే రూబేనీయులకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. 
yehO 13:15 vaari vaMSamulanu baTTi mOshae roobaeneeyulaku 
svaasthyamichchenu. 
యెహో 13:16 వారి సరిహదుద్ ఏదనగా, అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని ఆ 

లోయలోనునన్ పటట్ణమునుండి మేదెబా యొదద్నునన్ మైదానమంతయు 

yehO 13:16 vaari sarihaddu aedanagaa, arnOnu aeTilOya darinunna 
arOyaeru modalukoni aa lOyalOnunna paTTaNamunuMDi maedebaa 
yoddanunna maidaanamaMtayu 

యెహో 13:17 హెషోబ్నును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, దీబోను బామోతబ్యలు 

బేతబ్యలెమ్యోను 

yehO 13:17 heshbOnunu maidaanamulOni paTTaNamulanniyu, deebOnu 
baamOtbayalu baetbayalmeyOnu 

యెహో 13:18 యాహసు కెదేమోతు మేఫాతు  
yehO 13:18 yaahasu kedaemOtu maephaatu  
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యెహో 13:19 కిరయ్తాయిము సిబామ్లోయలోని కొండమీది శెరెతష్హరు బెతప్యోరు పిసాగ్ 

కొండచరియలు 

yehO 13:19 kiryataayimu sibmaalOyalOni koMDameedi Seretshaharu 
betpayOru pisgaa koMDachariyalu 

యెహో 13:20 బెతేయ్షిమోతు అను పటట్ణములును మైదానములోని పటట్ణములనిన్యు, హెషోబ్నులో 

ఏలికయు, 
yehO 13:20 betyaeshimOtu anu paTTaNamulunu maidaanamulOni 
paTTaNamulanniyu, heshbOnulO aelikayu, 
యెహో 13:21 మోషే జయించినవాడునైన సీహోను వశముననునన్ ఎవీ రేకెము సూరు హోరు రేబ 

అను మిదాయ్నురాజుల దేశమును అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజయ్మంతయు వారికి సావ్సథ్య్ ముగా 

ఇచెచ్ను. 
yehO 13:21 mOshae jayiMchinavaaDunaina seehOnu vaSamunanunna evee 
raekemu sooru hOru raeba anu midyaanuraajula daeSamunu amOreeyula 
raajaina seehOnu raajyamaMtayu vaariki svaasthya mugaa ichchenu. 
యెహో 13:22 ఇశార్యేలీయులు బెయోరు కుమారుడును సోదెగాడునైన బిలామును తాము చంపిన 

తకిక్నవారితో పాటు ఖడగ్ముతో చంపిరి. 
yehO 13:22 iSraayaeleeyulu beyOru kumaaruDunu sOdegaaDunaina 
bilaamunu taamu chaMpina takkinavaaritO paaTu khaDgamutO chaMpiri. 
యెహో 13:23 యొరాద్ను పర్దేశమంతయు రూబేనీయులకు సరిహదుద్; అదియు దానిలోని 

పటట్ణములును గార్మములును రూబేనీయుల వంశముల లెకక్చొపుప్న వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
yehO 13:23 yordaanu pradaeSamaMtayu roobaeneeyulaku sarihaddu; 
adiyu daanilOni paTTaNamulunu graamamulunu roobaeneeyula 
vaMSamula lekkachoppuna vaariki kaligina svaasthyamu. 
యెహో 13:24 మోషే గాదు గోతర్మునకు, అనగా గాదీయులకు వారి వంశముల చొపుప్న 

సావ్సథ్య్మిచెచ్ను.  
yehO 13:24 mOshae gaadu gOtramunaku, anagaa gaadeeyulaku vaari 
vaMSamula choppuna svaasthyamichchenu.  
యెహో 13:25 వారి సరిహదుద్ యాజెరును గిలాదు పటట్ణములనిన్యు, రబాబ్కు ఎదురుగానునన్ 

అరోయేరువరకు అమోమ్నీయుల దేశములో సగమును 
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yehO 13:25 vaari sarihaddu yaajerunu gilaadu paTTaNamulanniyu, 
rabbaaku edurugaanunna arOyaeruvaraku ammOneeyula daeSamulO 
sagamunu 

యెహో 13:26 హెషోబ్ను మొదలుకొని రామతిమ్జెప్ బెటొనీము వరకును మహనయీము మొదలుకొని 

దెబీరు సరిహదుద్ వరకును 

yehO 13:26 heshbOnu modalukoni raamatmijpe beToneemu varakunu 
mahanayeemu modalukoni debeeru sarihaddu varakunu 

యెహో 13:27 లోయలో బేతారాము బేతిన్మార్ సుకోక్తు సాపోను, అనగా హెషోబ్ను రాజైన సీహోను 

రాజయ్శేషమును తూరుప్ దికుక్న యొరాద్ను అవతల కినెన్రెతు సముదర్తీరము వరకునునన్ యొరాద్ను 

పర్దేశమును. 
yehO 13:27 lOyalO baetaaraamu baetnimraa sukkOtu saapOnu, anagaa 
heshbOnu raajaina seehOnu raajyaSaeshamunu toorpu dikkuna yordaanu 
avatala kinneretu samudrateeramu varakununna yordaanu pradaeSamunu. 
యెహో 13:28 వారి వంశముల చొపుప్న గాదీయులకు సావ్సథ్య్మైన పటట్ణములును గార్మములును 

ఇవి. 
yehO 13:28 vaari vaMSamula choppuna gaadeeyulaku svaasthyamaina 
paTTaNamulunu graamamulunu ivi. 
యెహో 13:29 మోషే మనషేష్ అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్మిచెచ్ను. అది వారి వంశములచొపుప్న 

మనషీ ష్యుల అరథ్గోతర్మునకు సావ్సథ్య్ము. 
yehO 13:29 mOshae manashshae arthagOtramunaku svaasthyamichchenu. 
adi vaari vaMSamulachoppuna manashsheeyula arthagOtramunaku 
svaasthyamu. 
యెహో 13:30 వారి సరిహదుద్ మహనయీము మొదలుకొని బాషాను యావతుత్ను, బాషాను రాజైన 

ఓగు సరవ్ రాజయ్మును, బాషానులోని యాయీరు పురములైన బాషానులోని అరువది పటట్ణములును. 
yehO 13:30 vaari sarihaddu mahanayeemu modalukoni baashaanu 
yaavattunu, baashaanu raajaina Ogu sarva raajyamunu, baashaanulOni 
yaayeeru puramulaina baashaanulOni aruvadi paTTaNamulunu. 
యెహో 13:31 గిలాదులో సగమును, అషాత్రోతు ఎదర్యియునను బాషానులో ఓగు రాజయ్ 

పటట్ణములును మనషేష్ కుమారుడైన మాకీరు, అనగా మాకీరీయులలో సగముమందికి వారి 

వంశములచొపుప్న కలిగినవి. 

Page  of 82 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

yehO 13:31 gilaadulO sagamunu, ashtaarOtu edrayiyunanu baashaanulO 
Ogu raajya paTTaNamulunu manashshae kumaaruDaina maakeeru, 
anagaa maakeereeyulalO sagamumaMdiki vaari vaMSamulachoppuna 
kaliginavi. 
యెహో 13:32 యెరికోయొదద్ తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతలనునన్ మోయాబు మైదానములో 

మోషే పంచి పెటిట్న సావ్సథ్య్ములు ఇవి. 
yehO 13:32 yerikOyodda toorpudikkuna yordaanu avatalanunna mOyaabu 
maidaanamulO mOshae paMchi peTTina svaasthyamulu ivi. 
యెహో 13:33 లేవీ గోతర్మునకు మోషే సావ్సథ్య్ము పంచిపెటట్లేదు; ఏలయనగా ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవా వారితో సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనే వారికి సావ్సథ్య్ము. 
yehO 13:33 laevee gOtramunaku mOshae svaasthyamu paMchipeTTalaedu; 
aelayanagaa iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaa vaaritO selavichchinaTlu 
aayanae vaariki svaasthyamu. 
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యెహో 14:1 ఇశార్యేలీయులు కనాను దేశమున పొందిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. 
yehO 14:1 iSraayaeleeyulu kanaanu daeSamuna poMdina svaasthyamulu 
ivi. 
యెహో 14:2 మోషే దావ్రా యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను 

కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల 

పర్ధానులును చీటుల్ వేసి, తొమిమ్ది గోతర్ములవారికిని అరధ్గోతర్పు వారికిని ఆ సావ్సథ్య్ములను 

పంచిపెటిట్రి. 
yehO 14:2 mOshae dvaaraa yehOvaa aaj~naapiMchinaTlu yaajakuDaina 
eliyaajarunu noonu kumaaruDaina yehOshuvayu iSraayaeleeyula 
gOtramulayokka pitarula kuTuMbamula pradhaanulunu cheeTlu vaesi, 
tommidi gOtramulavaarikini ardhagOtrapu vaarikini aa svaasthyamulanu 
paMchipeTTiri. 
యెహో 14:3 మోషే రెండు గోతర్ములకును అరధ్గోతర్మునకును యొరాద్ను అవతలి సావ్సథ్య్ముల 

నిచిచ్యుండెను. అతడు వారిలో లేవీయులకు ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు 

yehO 14:3 mOshae reMDu gOtramulakunu ardhagOtramunakunu 
yordaanu avatali svaasthyamula nichchiyuMDenu. ataDu vaarilO 
laeveeyulaku ae svaasthyamu iyyalaedu 

యెహో 14:4 యోసేపు వంశకులగు మనషేష్ ఎఫార్యిములను రెండు గోతర్ములవారు నివసించుటకు 

పటట్ణములును వారి పశువులకును వారి మందలకును పటట్ణముల సమీపభూములను మాతర్మేకాక 

లేవీయులకు ఆ దేశమున ఏ సావ్సథ్య్ము ఇయయ్లేదు. 
yehO 14:4 yOsaepu vaMSakulagu manashshae ephraayimulanu reMDu 
gOtramulavaaru nivasiMchuTaku paTTaNamulunu vaari paSuvulakunu 
vaari maMdalakunu paTTaNamula sameepabhoomulanu maatramaekaaka 
laeveeyulaku aa daeSamuna ae svaasthyamu iyyalaedu. 
యెహో 14:5 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు చేసి దేశమును పంచుకొనిరి. 
yehO 14:5 yehOvaa mOshaeku aaj~naapiMchinaTlu iSraayaeleeyulu chaesi 
daeSamunu paMchukoniri. 
యెహో 14:6 యూదా వంశసుథ్లు గిలాగ్లులో యెహోషువ యొదద్కు రాగా కెనెజీయుడగు యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబు అతనితో ఈలాగు మనవిచేసెను కాదేషు బరేన్యలో దైవజనుడైన మోషేతో 

యెహోవా ననున్గూరిచ్యు నినున్గూరిచ్యు చెపిప్నమాట నీ వెరుగుదువు. 

Page  of 85 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

yehO 14:6 yoodaa vaMSasthulu gilgaalulO yehOshuva yoddaku raagaa 
kenejeeyuDagu yephunne kumaaruDaina kaalaebu atanitO eelaagu 
manavichaesenu kaadaeshu barnaeyalO daivajanuDaina mOshaetO 
yehOvaa nannugoorchiyu ninnugoorchiyu cheppinamaaTa nee 
veruguduvu. 
యెహో 14:7 దేశమును వేగుచూచుటకు యెహోవా సేవకుడైన మోషే కాదేషు బరేన్యలోనుండి ననున్ 

పంపినపుప్డు నేను నలువది ఏండల్వాడను; ఎవరికిని భయపడక నేను చూచినది చూచినటే ట్ అతనికి 

వరత్మానము తెచిచ్తిని. 
yehO 14:7 daeSamunu vaeguchoochuTaku yehOvaa saevakuDaina mOshae 
kaadaeshu barnaeyalOnuMDi nannu paMpinappuDu naenu naluvadi 
aeMDlavaaDanu; evarikini bhayapaDaka naenu choochinadi 
choochinaTTae ataniki vartamaanamu techchitini. 
యెహో 14:8 నాతోకూడ బయలుదేరి వచిచ్న నా సహోదరులు జనుల హృదయములను 

కరుగచేయగా నేను నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో అనుసరించితిని. 
yehO 14:8 naatOkooDa bayaludaeri vachchina naa sahOdarulu janula 
hRdayamulanu karugachaeyagaa naenu naa daevuDaina yehOvaanu 
niMDu manassutO anusariMchitini. 
యెహో 14:9 ఆ దినమున మోషే పర్మాణము చేసి నీవు నా దేవుడైన యెహోవాను నిండు మనసుస్తో 

అనుసరించితివి గనుక నీవు అడుగుపెటిట్న భూమి నిశచ్యముగా నీకును నీ సంతానమునకును 

ఎలల్పుప్డును సావ్సథ్య్ముగా ఉండుననెను. 
yehO 14:9 aa dinamuna mOshae pramaaNamu chaesi neevu naa 
daevuDaina yehOvaanu niMDu manassutO anusariMchitivi ganuka neevu 
aDugupeTTina bhoomi niSchayamugaa neekunu nee saMtaanamunakunu 
ellappuDunu svaasthyamugaa uMDunanenu. 
యెహో 14:10 యెహోవా చెపిప్నటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆ మాట సెలవిచిచ్నపప్టి నుండి 

ఇశార్యేలీయులు అరణయ్ములో నడచిన యీ నలువది ఐదు ఏండుల్ ఆయన ననున్ సజీవునిగా 

కాపాడియునాన్డు; ఇదిగో నేనిపుప్డు ఎనబదియయిదేండల్ వాడను. 
yehO 14:10 yehOvaa cheppinaTlu yehOvaa mOshaeku aa maaTa 
selavichchinappaTi nuMDi iSraayaeleeyulu araNyamulO naDachina yee 
naluvadi aidu aeMDlu aayana nannu sajeevunigaa kaapaaDiyunnaaDu; 
idigO naenippuDu enabadiyayidaeMDla vaaDanu. 
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యెహో 14:11 మోషే ననున్ పంపిననాడు నాకెంత బలమో నేటివరకు నాకంత బలము. యుదధ్ము 

చేయుటకు గాని వచుచ్చు పోవుచునుండుటకు గాని నాకెపప్టియటుల్ బలమునన్ది. 
yehO 14:11 mOshae nannu paMpinanaaDu naakeMta balamO naeTivaraku 
naakaMta balamu. yuddhamu chaeyuTaku gaani vachchuchu 
pOvuchunuMDuTaku gaani naakeppaTiyaTlu balamunnadi. 
యెహో 14:12 కాబటిట్ ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచిచ్న యీ కొండ పర్దేశమును నాకు 

దయచేయుము; అనాకీయులును పార్కారముగల గొపప్ పటట్ణములును అకక్డ ఉనన్ సంగతి ఆ 

దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడైయుండినయెడల యెహోవా సెలవిచిచ్నటుల్ వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందును. 
yehO 14:12 kaabaTTi aa dinamuna yehOvaa selavichchina yee koMDa 
pradaeSamunu naaku dayachaeyumu; anaakeeyulunu praakaaramugala 
goppa paTTaNamulunu akkaDa unna saMgati aa dinamuna neeku 
vinabaDenu. yehOvaa naaku tODaiyuMDinayeDala yehOvaa 
selavichchinaTlu vaari daeSamunu svaadheenaparachukoMdunu. 
యెహో 14:13 యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాను నిండు 

మనసుస్తో అనుసరించువాడు గనుక యెహోషువ అతని దీవించి అతనికి హెబోర్నును సావ్సథ్య్ముగా 

ఇచెచ్ను. 
yehO 14:13 yephunne kumaaruDaina kaalaebu iSraayaeleeyula daevuDaina 
yehOvaanu niMDu manassutO anusariMchuvaaDu ganuka yehOshuva 
atani deeviMchi ataniki hebrOnunu svaasthyamugaa ichchenu. 
యెహో 14:14 కాబటిట్ హెబోర్ను యెఫునెన్ అను కెనెజీయుని కుమారుడైన కాలేబునకు నేటివరకు 

సావ్సథ్య్ముగా నునన్ది. 
yehO 14:14 kaabaTTi hebrOnu yephunne anu kenejeeyuni kumaaruDaina 
kaalaebunaku naeTivaraku svaasthyamugaa nunnadi. 
యెహో 14:15 పూరవ్ము హెబోర్ను పేరు కిరయ్తరాబ్. అరాబ్ అనాకీయులలో గొపప్వాడు అపుప్డు 

దేశము యుదధ్ము లేకుండ నెమమ్దిగా ఉండెను. 
yehO 14:15 poorvamu hebrOnu paeru kiryatarbaa. arbaa anaakeeyulalO 
goppavaaDu appuDu daeSamu yuddhamu laekuMDa nemmadigaa 
uMDenu. 
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యెహో 15:1 యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న చీటల్వలన వచిచ్న వంతు 

ఎదోము సరిహదుద్ వరకును, అనగా దకిష్ణదికుక్న సీను అరణయ్పు దకిష్ణ దిగంతము వరకును ఉండెను. 
yehO 15:1 yoodaa vaMSasthula gOtramunaku vaari vaMSamula choppuna 
cheeTlavalana vachchina vaMtu edOmu sarihaddu varakunu, anagaa 
dakshiNadikkuna seenu araNyapu dakshiNa digaMtamu varakunu 
uMDenu. 
యెహో 15:2 దకిష్ణమున వారి సరిహదుద్ ఉపుప్ సముదర్తీరమున దకిష్ణదిశ చూచుచునన్ అఖాతము 

మొదలుకొని వాయ్పించెను. 
yehO 15:2 dakshiNamuna vaari sarihaddu uppu samudrateeramuna 
dakshiNadiSa choochuchunna akhaatamu modalukoni vyaapiMchenu. 
యెహో 15:3 అది అకర్బీబ్ము నెకుక్ చోటికి దకిష్ణముగా బయలుదేరి సీనువరకు పోయి కాదేషు 

బరేన్యకు దకిష్ణముగా ఎకిక్ హెసోర్నువరకు సాగి అదాద్రు ఎకిక్ కరాక్యువైపు తిరిగి 

yehO 15:3 adi akrabbeemu nekku chOTiki dakshiNamugaa bayaludaeri 
seenuvaraku pOyi kaadaeshu barnaeyaku dakshiNamugaa ekki 
hesrOnuvaraku saagi addaaru ekki karkaayuvaipu tirigi 
యెహో 15:4 అసోమ్నువరకు సాగి ఐగుపుత్ ఏటివరకు వాయ్పించెను. ఆ తటుట్ సరిహదుద్ 

సముదర్మువరకు వాయ్పించెను, అది మీకు దకిష్ణపు సరిహదుద్. 
yehO 15:4 asmOnuvaraku saagi aiguptu aeTivaraku vyaapiMchenu. aa 
taTTu sarihaddu samudramuvaraku vyaapiMchenu, adi meeku dakshiNapu 
sarihaddu. 
యెహో 15:5 దాని తూరుప్ సరిహదుద్ యొరాద్ను తుదవరకు నునన్ ఉపుప్ సముదర్ము. ఉతత్రదికుక్ 

సరిహదుద్ యొరాద్ను తుదనునన్ సముదార్ఖాతము మొదలుకొని వాయ్పించెను. 
yehO 15:5 daani toorpu sarihaddu yordaanu tudavaraku nunna uppu 
s a m u d r a m u . u t t a r a d i k k u s a r i h a d d u y o r d a a n u t u d a n u n n a 
samudraakhaatamu modalukoni vyaapiMchenu. 
యెహో 15:6 ఆ సరిహదుద్ బేత  హోగాల్వరకు సాగి బేతరాబా ఉతత్ర దికుక్వరకు వాయ్పించెను. 

అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రూబేనీయుడైన బోహను రాతివరకు వాయ్పించెను. 
yehO 15:6 aa sarihaddu baet^ hOglaavaraku saagi baetaraabaa uttara 
d i k k u v a r a k u v y a a p i M c h e n u . a k k a D a n u M D i a a s a r i h a d d u 
roobaeneeyuDaina bOhanu raativaraku vyaapiMchenu. 

Page  of 89 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

యెహో 15:7 ఆ సరిహదుద్ ఆకోరులోయనుండి దెబీరు వరకును ఏటికి దకిష్ణతీరముననునన్ 

అదుమీమ్ము నెకుక్చోటికి ఎదురుగా నునన్ గిలాగ్లునకు అభిముఖముగా ఉతత్రదికుక్ వైపునకును 

వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ ఏన షేమెషు నీళల్వరకు వాయ్పించెను. దాని కొన ఏన రోగేలునొదద్ నుండెను. 
yehO 15:7 aa sarihaddu aakOrulOyanuMDi debeeru varakunu aeTiki 
dakshiNateeramunanunna adummeemu nekkuchOTiki edurugaa nunna 
gilgaalunaku abhimukhamugaa uttaradikku vaipunakunu vyaapiMchenu. 
aa sarihaddu aen^shaemeshu neeLlavaraku vyaapiMchenu. daani kona 
aen^rOgaelunodda nuMDenu. 
యెహో 15:8 ఆ సరిహదుద్ పడమట బెన హినోన్ము లోయ మారగ్ముగా దకిష్ణదికుక్న యెబూసీయుల 

దేశమువరకు, అనగా యెరూషలేమువరకు నెకెక్ను. ఆ సరిహదుద్ పడమట హినోన్ము లోయకు 

ఎదురుగానునన్ కొండ నడికొపుప్వరకు వాయ్పించెను. అది ఉతత్ర దికుక్న రెఫాయీయుల లోయ 

తుదనునన్ది. 
yehO 15:8 aa sarihaddu paDamaTa ben^hinnOmu lOya maargamugaa 
d a k s h i N a d i k k u n a y e b o o s e e y u l a d a e S a m u v a r a k u , a n a g a a 
yerooshalaemuvaraku nekkenu. aa sarihaddu paDamaTa hinnOmu lOyaku 
edurugaanunna koMDa naDikoppuvaraku vyaapiMchenu. adi uttara 
dikkuna rephaayeeyula lOya tudanunnadi. 
యెహో 15:9 ఆ సరిహదుద్ ఆ కొండ నడికొపుప్నుండియు నెఫోత్య నీళల్యూట యొదద్నుండియు 

ఏఫోర్నుకొండ పురములవరకు వాయ్పించెను. ఆ సరిహదుద్ కిరయ్తాయ్రీమను బాలావరకు సాగెను. 
yehO 15:9 aa sarihaddu aa koMDa naDikoppunuMDiyu nephtOya 
neeLlayooTa yoddanuMDiyu aephrOnukoMDa puramulavaraku 
vyaapiMchenu. aa sarihaddu kiryatyaareemanu baalaavaraku saagenu. 
యెహో 15:10 ఆ సరిహదుద్ పడమరగా బాలానుండి శేయీరు కొండకు వంపుగా సాగి కెసాలోనను 

యారీముకొండ యొకక్ ఉతత్రపు వైపునకు దాటి బేతెష్మెషువరకు దిగి తిమాన్వైపునకు వాయ్పించెను. 
yehO 15:10 aa sarihaddu paDamaragaa baalaanuMDi Saeyeeru koMDaku 
vaMpugaa saagi kesaalOnanu yaareemukoMDa yokka uttarapu vaipunaku 
daaTi baetshemeshuvaraku digi timnaavaipunaku vyaapiMchenu. 
యెహో 15:11 ఉతత్రదికుక్న ఆ సరిహదుద్ ఎకోర్నువరకు సాగి అకక్డనుండిన సరిహదుద్ షికోర్ను 

వరకును పోయి బాలాకొండను దాటి యబెన్యేలు వరకును ఆ సరిహదుద్ సముదర్ము వరకును 

వాయ్పించెను. 
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yehO 15:11 uttaradikkuna aa sarihaddu ekrOnuvaraku saagi 
akkaDanuMDina sarihaddu shikrOnu varakunu pOyi baalaakoMDanu 
daaTi yabneyaelu varakunu aa sarihaddu samudramu varakunu 
vyaapiMchenu. 
యెహో 15:12 పడమటి సరిహదుద్ గొపప్ సముదర్పు సరిహదుద్వరకు వాయ్పించెను. యూదా 

సంతతివారి వంశముల చొపుప్న వారి సరిహదుద్ ఇదే.  
yehO 15:12 paDamaTi sarihaddu goppa samudrapu sarihadduvaraku 
vyaapiMchenu. yoodaa saMtativaari vaMSamula choppuna vaari sarihaddu 
idae.  
యెహో 15:13 యెహోవా యెహోషువకు ఇచిచ్న ఆజఞ్చొపుప్న యూదా వంశసుథ్ల మధయ్ను యెఫునెన్ 

కుమారుడైన కాలేబునకు ఒక వంతును, అనగా అనాకీయుల వంశకరత్యైన అరాబ్యొకక్ పటట్ణమును 

ఇచెచ్ను, అది హెబోర్ను. 
yehO 15:13 yehOvaa yehOshuvaku ichchina aaj~nachoppuna yoodaa 
vaMSasthula madhyanu yephunne kumaaruDaina kaalaebunaku oka 
vaMtunu, anagaa anaakeeyula vaMSakartayaina arbaayokka 
paTTaNamunu ichchenu, adi hebrOnu. 
యెహో 15:14 అకక్డనుండి కాలేబు అనాకుయొకక్ ముగుగ్రు కుమారులైన షెషయి అహీమాను 

తలమ్యి అను అనాకీయుల వంశీయులను వెళల్గొటిట్ వారిదేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెను. 
yehO 15:14 akkaDanuMDi kaalaebu anaakuyokka mugguru kumaarulaina 
sheshayi aheemaanu talmayi anu anaakeeyula vaMSeeyulanu veLlagoTTi 
vaaridaeSamunu svaadheenaparachukonenu. 
యెహో 15:15 అకక్డనుండి అతడు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయెను. అంతకుముందు దెబీరు పేరు 

కిరయ్తేస్ఫెరు. 
yehO 15:15 akkaDanuMDi ataDu debeeru nivaasulameediki pOyenu. 
aMtakumuMdu debeeru paeru kiryatsaepheru. 
యెహో 15:16 కాలేబు కిరయ్తేస్ఫెరును పటుట్కొని దానిని కొలల్పెటిట్న వానికి నా కుమారెత్యైన అకాస్ను 

ఇచిచ్ పెండిల్చేసెదనని చెపప్గా 

yehO 15:16 kaalaebu kiryatsaepherunu paTTukoni daanini kollapeTTina 
vaaniki naa kumaarteyaina aksaanu ichchi peMDlichaesedanani cheppagaa 

యెహో 15:17 కాలేబు సహోదరుడును కనజు కుమారుడునైన ఒతీన్యేలు దాని పటుట్కొనెను గనుక 

అతడు తన కుమారెత్యైన అకాస్ను అతనికిచిచ్ పెండిల్చేసెను. 

Page  of 91 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

yehO 15:17 kaalaebu sahOdaruDunu kanaju kumaaruDunaina otneeyaelu 
daani paTTukonenu ganuka ataDu tana kumaarteyaina aksaanu 
atanikichchi peMDlichaesenu. 
యెహో 15:18 మరియు ఆమె తన పెనిమిటి యింటికి వచిచ్నపుప్డు తన తండిర్ని ఒక పొలము 

అడుగుమని అతనిని పేర్రేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబు ఆమెను చూచి నీకేమి కావలెనని 

ఆమె నడిగెను. 
yehO 15:18 mariyu aame tana penimiTi yiMTiki vachchinappuDu tana 
taMDrini oka polamu aDugumani atanini praeraepiMchenu. aame 
gaaDidanu digagaa kaalaebu aamenu choochi neekaemi kaavalenani aame 
naDigenu. 
యెహో 15:19 అందుకామె నాకు దీవెన దయచేయుము; నీవు నాకు దకిష్ణభూమి యిచిచ్యునాన్వు 

గనుక నీటి మడుగులను నాకు దయచేయుమనగా అతడు ఆమెకు మెరక మడుగులను పలల్పు 

మడుగులను ఇచెచ్ను. 
yehO 15:19 aMdukaame naaku deevena dayachaeyumu; neevu naaku 
dakshiNabhoomi yichchiyunnaavu ganuka neeTi maDugulanu naaku 
dayachaeyumanagaa ataDu aameku meraka maDugulanu pallapu 
maDugulanu ichchenu. 
యెహో 15:20 యూదా వంశసుథ్ల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్మిది. 
yehO 15:20 yoodaa vaMSasthula gOtramunaku vaari vaMSamula choppuna 
kaligina svaasthyamidi. 
యెహో 15:21 దకిష్ణదికుక్న ఎదోము సరిహదుద్వరకు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ముయొకక్ 

పటట్ణములు ఏవేవనగా కబెస్యేలు  
yehO 15:21 dakshiNadikkuna edOmu sarihadduvaraku yoodaa vaMSasthula 
gOtramuyokka paTTaNamulu aevaevanagaa kabseyaelu  
యెహో 15:22 ఏదెరు యాగూరు కీనాది 

yehO 15:22 aederu yaagooru keenaadi 
యెహో 15:23 మోనా అదాదా కెదెషు 

yehO 15:23 mOnaa adaadaa kedeshu 

యెహో 15:24 హాసోరు యితాన్ను జీఫు 

yehO 15:24 haasOru yitnaanu jeephu 

యెహో 15:25 తెలెము బెయాలోతు కొర్తత్ 
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yehO 15:25 telemu beyaalOtu krotta 

యెహో 15:26 హాసోరు కెరీయోతు హెసోర్ను 

yehO 15:26 haasOru kereeyOtu hesrOnu 

యెహో 15:27 అనబడిన హాసోరు అమాము 

yehO 15:27 anabaDina haasOru amaamu 

యెహో 15:28 షేమ మోలాదా హసరగ్దాద్ హెషోమ్ను 

yehO 15:28 shaema mOlaadaa hasargaddaa heshmOnu 

యెహో 15:29 బేతెప్లెతు హసరుష్వలు బెయేరెష్బా 

yehO 15:29 baetpeletu hasarshuvalu beyaershebaa 

యెహో 15:30 బిజోయ్తాయ్బాలా ఈయెయ్ ఎజెము 

yehO 15:30 bijyOtyaabaalaa eeyye ejemu 

యెహో 15:31 ఎలోత్లదు కెసీలు హోరామ్ సికల్గు మదమ్నాన్ 
yehO 15:31 eltOladu keseelu hOrmaa siklagu madmannaa 

యెహో 15:32 సనస్నాన్ లెబాయోతు షిలి హ్ము అయీను రిమోమ్ను అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా ఈ 

పటట్ణములనిన్యు ఇరువది తొమిమ్ది. 
yehO 15:32 sansannaa lebaayOtu shilhimu ayeenu rimmOnu anunavi, vaaTi 
pallelu pOgaa ee paTTaNamulanniyu iruvadi tommidi. 
యెహో 15:33 మైదానములో ఏవనగా ఎషాత్యోలు జొరాయ్ అషాన్ 
yehO 15:33 maidaanamulO aevanagaa eshtaayOlu joryaa ashnaa 

యెహో 15:34 జానోహ ఏనగ్నీన్ము తపూప్య ఏనాము 

yehO 15:34 jaanOha aenganneemu tappooya aenaamu 

యెహో 15:35 యరూమ్తు అదులాల్ము శోకో అజేకా 

yehO 15:35 yarmootu adullaamu SOkO ajaekaa 

యెహో 15:36 షరాయిము అదీతాయిము గెదేరా గెదెరోతాయిము అనునవి. వాటి పలెల్లు పోగా 

పదునాలుగు పటట్ణములు. 
yehO 15:36 sharaayimu adeetaayimu gedaeraa gederOtaayimu anunavi. 
vaaTi pallelu pOgaa padunaalugu paTTaNamulu. 
యెహో 15:37 సెనాను హదాషా మిగోద్లాగ్దు 

yehO 15:37 senaanu hadaashaa migdOlgaadu 

యెహో 15:38 దిలాను మిసేప్ యొకత్యేలు 
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yehO 15:38 dilaanu mispae yoktayaelu 

యెహో 15:39 లాకీషు బొసక్తు ఎగోల్ను 

yehO 15:39 laakeeshu boskatu eglOnu 

యెహో 15:40 కబోబ్ను లహామ్సు కితిల్షు గెదెరోతు 

yehO 15:40 kabbOnu lahmaasu kitlishu gederOtu 

యెహో 15:41 బేతాద్గోను నయమా మకేక్దా అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పదియారు పటట్ణములు. 
yehO 15:41 baetdaagOnu nayamaa makkaedaa anunavi, vaaTi pallelu 
pOgaa padiyaaru paTTaNamulu. 
యెహో 15:42 లిబాన్ ఎతెరు ఆషాను యిపాత్ అషాన్నెసీబు 

yehO 15:42 libnaa eteru aashaanu yiptaa ashnaaneseebu 

యెహో 15:43 కెయీలా అకీజ్బు మారేషా అనునవి,  
yehO 15:43 keyeelaa akjeebu maaraeshaa anunavi,  
యెహో 15:44 వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. ఎకోర్ను దాని గార్మములును పలెల్లును, 
yehO 15:44 vaaTi pallelu pOgaa tommidi paTTaNamulu. ekrOnu daani 
graamamulunu pallelunu, 
యెహో 15:45 ఎకోర్ను మొదలుకొని సముదర్మువరకు అషోడ్దు పార్ంతమంతయు, 
yehO 15:45 ekrOnu modalukoni samudramuvaraku ashDOdu 
praaMtamaMtayu, 
యెహో 15:46 దాని పటట్ణములును గార్మములును, ఐగుపుత్ ఏటివరకు పెదద్ సముదర్ము వరకును 

అషోడ్దును,  
yehO 15:46 daani paTTaNamulunu graamamulunu, aiguptu aeTivaraku 
pedda samudramu varakunu ashDOdunu,  
యెహో 15:47 గాజాను వాటి పార్ంతము వరకును వాటి గార్మములును పలెల్లును, 
yehO 15:47 gaajaanu vaaTi praaMtamu varakunu vaaTi graamamulunu 
pallelunu, 
యెహో 15:48 మనయ్ పర్దేశమందు షామీరు యతీత్రు 

yehO 15:48 manya pradaeSamaMdu shaameeru yatteeru 

యెహో 15:49 శోకో దనాన్ కిరయ్తస్నాన్ 
yehO 15:49 SOkO dannaa kiryatsannaa 

యెహో 15:50 అను దెబీరు అనాబు ఎషె ట్మో  
yehO 15:50 anu debeeru anaabu eshTemO  
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యెహో 15:51 ఆనీము గోషెను హోలోను గిలో అనునవి, 
yehO 15:51 aaneemu gOshenu hOlOnu gilO anunavi, 
యెహో 15:52 వాటి గార్మములు పోగా పదకొండు పటట్ణములు.  
yehO 15:52 vaaTi graamamulu pOgaa padakoMDu paTTaNamulu.  
యెహో 15:53 ఆరాబు దూమా ఎషాను 

yehO 15:53 aaraabu doomaa eshaanu 

యెహో 15:54 యానీము బేతత్పూయ అఫెకా హుమాత్ కిరయ్తరాబ్ అను హెబోర్ను సీయోరు అనునవి, 

వాటి పలెల్లు పోగా తొమిమ్ది పటట్ణములు. 
yehO 15:54 yaaneemu baettapooya aphekaa humtaa kiryatarbaa anu 
hebrOnu seeyOru anunavi, vaaTi pallelu pOgaa tommidi paTTaNamulu. 
యెహో 15:55 మాయోను కరెమ్లు జీఫు యుటట్యెజెర్యేలు 

yehO 15:55 maayOnu karmelu jeephu yuTTayejreyaelu 

యెహో 15:56 యొకెద్ యాము జానోహ  
yehO 15:56 yokde yaamu jaanOha  
యెహో 15:57 కయీను గిబియా తిమాన్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా పది పటట్ణములు. 
yehO 15:57 kayeenu gibiyaa timnaa anunavi, vaaTi pallelu pOgaa padi 
paTTaNamulu. 
యెహో 15:58 హలూహ్లు బేతూస్రు గెదోరు మారాతు 

yehO 15:58 halhoolu baetsooru gedOru maaraatu 

యెహో 15:59 బేతనోతు ఎలెత్కోననునవి, వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు. 
yehO 15:59 baetanOtu eltekOnanunavi, vaaTi pallelu pOgaa aaru 
paTTaNamulu. 
యెహో 15:60 కిరయ్తాయ్రీమనగా కిరయ్తబ్యలు రబాబ్ అనునవి, వాటి పలెల్లు పోగా రెండు 

పటట్ణములు. 
yehO 15:60 kiryatyaareemanagaa kiryatbayalu rabbaa anunavi, vaaTi 
pallelu pOgaa reMDu paTTaNamulu. 
యెహో 15:61 అరణయ్మున బేతరాబా మిదీద్ను సెకాకా నిబాష్ను యీలెమ్లహు ఎనెగ్దీ అనునవి, 
yehO 15:61 araNyamuna baetaraabaa middeenu sekaakaa nibshaanu 
yeelmelahu engedee anunavi, 
యెహో 15:62 వాటి పలెల్లు పోగా ఆరు పటట్ణములు. 
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yehO 15:62 vaaTi pallelu pOgaa aaru paTTaNamulu. 
యెహో 15:63 యెరూషలేములో నివసించిన యెబూసీయులను యూదా వంశసుథ్లు 

తోలివేయలేకపోయిరి గనుక యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదా వంశసుథ్లయొదద్ 

నివసించుచునాన్రు. 
yehO 15:63 yerooshalaemulO nivasiMchina yebooseeyulanu yoodaa 
vaMSasthulu tOlivaeyalaekapOyiri ganuka yebooseeyulu naeTivaraku 
yerooshalaemulO yoodaa vaMSasthulayodda nivasiMchuchunnaaru. 
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యెహో 16:1 యోసేపు పుతుర్లకు చీటివలన వచిచ్న వంతు యెరికో యెదుట యొరాద్ను దరినుండెను, 
yehO 16:1 yOsaepu putrulaku cheeTivalana vachchina vaMtu yerikO 
yeduTa yordaanu darinuMDenu, 
యెహో 16:2 తూరుప్ననునన్ ఆ యెరికో యేటివెంబడిగా యెరికోనుండి బేతేలు మనయ్ దేశమువరకు 

అరణయ్ము వాయ్పించును.  
yehO 16:2 toorpunanunna aa yerikO yaeTiveMbaDigaa yerikOnuMDi 
baetaelu manya daeSamuvaraku araNyamu vyaapiMchunu.  
యెహో 16:3 అది బేతేలు నుండి లూజువరకు పోయి అతారోతు అరీక్యుల సరిహదుద్వరకు సాగి 

కిర్ంది బేత హోరోను వరకును గెజెరు వరకును పడమటివైపుగా యపేల్తీయుల సరిహదుద్వరకు 

వాయ్పించెను. దాని సరిహదుద్ సముదర్మువరకు సాగెను. 
yehO 16:3 adi baetaelu nuMDi loojuvaraku pOyi ataarOtu arkeeyula 
sarihadduvaraku saagi kriMdi baet^hOrOnu varakunu gejeru varakunu 
paDamaTivaipugaa yaplaeteeyula sarihadduvaraku vyaapiMchenu. daani 
sarihaddu samudramuvaraku saagenu. 
యెహో 16:4 అకక్డ యోసేపు పుతుర్లైన మనషేష్ ఎఫార్యిములు సావ్సథ్య్మును పొందిరి. 
yehO 16:4 akkaDa yOsaepu putrulaina manashshae ephraayimulu 
svaasthyamunu poMdiri. 
యెహో 16:5 ఎఫార్యిమీయుల సరిహదుద్, అనగా వారి వంశముల చొపుప్న వారికి ఏరప్డిన సరిహదుద్ 

అతారోతు అదాద్రు నుండి మీది బేత హోరోనువరకు తూరుప్గా వాయ్పించెను. 
yehO 16:5 ephraayimeeyula sarihaddu, anagaa vaari vaMSamula choppuna 
vaariki aerpaDina sarihaddu ataarOtu addaaru nuMDi meedi 
baet^hOrOnuvaraku toorpugaa vyaapiMchenu. 
యెహో 16:6 వారి సరిహదుద్ మికెమ్తాతు నొదద్నునన్ సముదర్మువరకు పశిచ్మోతత్రముగా వాయ్పించి ఆ 

సరిహదుద్ తానాతీష్లోనువరకు తూరుప్వైపుగా చుటుట్ తిరిగి యానోహావరకు తూరుప్న దాని దాటి 

yehO 16:6 vaari sarihaddu mikmetaatu noddanunna samudramuvaraku 
paSchimOttaramugaa vyaapiMchi aa sarihaddu taanaatsheelOnuvaraku 
toorpuvaipugaa chuTTu tirigi yaanOhaavaraku toorpuna daani daaTi 
యెహో 16:7 యానోహానుండి అతారోతు వరకును నారాతా వరకును యెరికోకు తగిలి యొరాద్ను 

నొదద్ తుదముటెట్ను. 
yehO 16:7 yaanOhaanuMDi ataarOtu varakunu naaraataa varakunu 
yerikOku tagili yordaanu nodda tudamuTTenu. 
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యెహో 16:8 తపూప్య మొదలుకొని ఆ సరిహదుద్ కానా యేటివరకు పశిచ్మముగా వాయ్పించును. 

అది వారి వంశములచొపుప్న ఎఫార్యిమీయుల గోతర్ సావ్సథ్య్ము. 
yehO 16:8 tappooya modalukoni aa sarihaddu kaanaa yaeTivaraku 
paSchimamugaa vyaapiMchunu. adi vaari vaMSamulachoppuna 
ephraayimeeyula gOtra svaasthyamu. 
యెహో 16:9 ఎఫార్యిమీయులకు అచచ్టచచ్ట ఇయయ్బడిన పటట్ణములు పోగా ఆ పటట్ణములనిన్యు 

వాటి గార్మములును మనషీ ష్యుల సావ్సథ్య్ములో నుండెను. 
yehO 16:9 ephraayimeeyulaku achchaTachchaTa iyyabaDina paTTaNamulu 
pOgaa aa paTTaNamulanniyu vaaTi graamamulunu manashsheeyula 
svaasthyamulO nuMDenu. 
యెహో 16:10 అయితే గెజెరులో నివసించిన కనానీయుల దేశమును వారు సావ్ధీనపరుచుకొనలేదు. 

నేటివరకు ఆ కనానీయులు ఎఫార్యిమీయులమధయ్ నివసించుచు పనున్కటుట్ దాసులైయునాన్రు. 
yehO 16:10 ayitae gejerulO nivasiMchina kanaaneeyula daeSamunu vaaru 
svaadheenaparuchukonalaedu. naeTivaraku aa kanaaneeyulu 
ephraayimeeyulamadhya nivasiMchuchu pannukaTTu daasulaiyunnaaru. 
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యెహో 17:1 మనషేష్ యోసేపు పెదద్కుమారుడు గనుక అతని గోతర్మునకు, అనగా మనషేష్ పెదద్ 

కుమారుడును గిలాదు దేశాధిపతియునైన మాకీరునకు చీటల్వలన వంతువచెచ్ను. అతడు 

యుదధ్వీరుడైనందున అతనికి గిలాదును బాషానును వచెచ్ను. 
yehO 17:1 manashshae yOsaepu peddakumaaruDu ganuka atani 
gOtramunaku, anagaa manashshae pedda kumaaruDunu gilaadu 
daeSaadhipatiyunaina maakeerunaku cheeTlavalana vaMtuvachchenu. 
ataDu yuddhaveeruDainaMduna ataniki gilaadunu baashaanunu 
vachchenu. 
యెహో 17:2 మనషీ ష్యులలో మిగిలినవారికి, అనగా అబియెజెరీయులకును హెలకీయులకును 

అశీర్యేలీయులకును షెకెమీయులకును హెపెరీయులకును షెమీదీయులకును వారి వారి 

వంశములచొపుప్న వంతువచెచ్ను. వారి వంశములనుబటిట్ యోసేపు కుమారుడైన మనషేష్ యొకక్ మగ 

సంతానమది. 
yehO 17:2 manashsheeyulalO migilinavaariki, anagaa abiyejereeyulakunu 
h e l a k e e y u l a k u n u a S r e e y a e l e e y u l a k u n u s h e k e m e e y u l a k u n u 
hepereeyulakunu shemeedeeyulakunu vaari vaari vaMSamulachoppuna 
vaMtuvachchenu. vaari vaMSamulanubaTTi yOsaepu kumaaruDaina 
manashshae yokka maga saMtaanamadi. 
యెహో 17:3 మనషేష్ మునిమనుమడును మాకీరు ఇనుమనుమడును గిలాదు మనుమడును హెపెరు 

కుమారుడునైన సెలోపెహాదుకు కుమారెత్లేగాని కుమారులు పుటట్లేదు. అతని కుమారెత్ల పేరులు 

మహలా నోయా హొగాల్ మిలాక్ తిరాస్ అనునవి. 
yehO 17:3 manashshae munimanumaDunu maakeeru inumanumaDunu 
gilaadu manumaDunu heperu kumaaruDunaina selOpehaaduku 
kumaartelaegaani kumaarulu puTTalaedu. atani kumaartela paerulu 
mahalaa nOyaa hoglaa milkaa tirsaa anunavi. 
యెహో 17:4 వారు యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుటికిని నూను కుమారుడైన యెహోషువ 

యెదుటికిని పర్ధానుల యెదుటికిని వచిచ్ మా సహోదరులమధయ్ మాకు సావ్సథ్య్మియయ్వలెనని యెహోవా 

మోషేకు ఆజాఞ్పించెనని మనవి చేయగా యెహోషువ యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ వారి తండిర్ యొకక్ 

సహోదరులమధయ్ వారికి సావ్సథ్య్ములిచెచ్ను. 
yehO 17:4 vaaru yaajakuDaina eliyaajaru eduTikini noonu kumaaruDaina 
yehOshuva yeduTikini pradhaanula yeduTikini vachchi maa 
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sahOdarulamadhya maaku svaasthyamiyyavalenani yehOvaa mOshaeku 
aaj~naapiMchenani manavi chaeyagaa yehOshuva yehOvaa 
selavichchinaTTu vaari taMDri yokka sahOdarulamadhya vaariki 
svaasthyamulichchenu. 
యెహో 17:5 కాబటిట్ యొరాద్ను అదద్రినునన్ గిలాదు బాషానులుగాక మనషీ ష్యులకు పదివంతులు 

హెచుచ్గా వచెచ్ను. 
yehO 17:5 kaabaTTi yordaanu addarinunna gilaadu baashaanulugaaka 
manashsheeyulaku padivaMtulu hechchugaa vachchenu. 
యెహో 17:6 ఏలయనగా మనషీ ష్యుల సతరీ సంతానమును వారి పురుష సంతానమును సావ్సథ్య్ములు 

పొందెను. గిలాదుదేశము తకిక్న మనషీ ష్యులకు సావ్సథ్య్మాయెను. 
yehO 17:6 aelayanagaa manashsheeyula stree saMtaanamunu vaari 
purusha saMtaanamunu svaasthyamulu poMdenu. gilaadudaeSamu 
takkina manashsheeyulaku svaasthyamaayenu. 
యెహో 17:7 మనషీ ష్యుల సరిహదుద్ ఆషేరునుండి షెకెమునకు తూరుప్గానునన్ మికెమ్తావరకును 

దకిష్ణమున ఏనత్పూప్య నివాసులవైపునకు వాయ్పించెను. 
yehO 17:7 manashsheeyula sarihaddu aashaerunuMDi shekemunaku 
toorpugaanunna mikmetaavarakunu dakshiNamuna aentappooya 
nivaasulavaipunaku vyaapiMchenu. 
యెహో 17:8 తపూప్యదేశము మనషీ ష్యులదాయెను; అయితే మనషీ ష్యుల సరిహదుద్లోని తపూప్య 

ఎఫార్యిమీయులదాయెను. 
yehO 17:8 tappooyadaeSamu manashsheeyuladaayenu; ayitae 
manashsheeyula sarihaddulOni tappooya ephraayimeeyuladaayenu. 
యెహో 17:9 ఆ సరిహదుద్ కానా యేటి దకిష్ణదికుక్న ఆ యేటివరకు వాయ్పించెను. మనషీ ష్యుల 

ఊళల్లో ఆ ఊళుల్ ఎఫార్యిమీయులకు కలిగెను; అయితే మనషీ ష్యుల సరిహదుద్ ఆ యేటికి ఉతత్రముగా 

సముదర్మువరకు వాయ్పించెను. దకిష్ణ భూమి ఎఫార్యిమీయులకును ఉతత్రభూమి మనషీ ష్యులకును 

కలిగెను. 
yehO 17:9 aa sarihaddu kaanaa yaeTi dakshiNadikkuna aa yaeTivaraku 
vyaapiMchenu. manashsheeyula ooLlalO aa ooLlu ephraayimeeyulaku 
kaligenu; ayitae manashsheeyula sarihaddu aa yaeTiki uttaramugaa 
s a m u d r a m u v a r a k u v y a a p i M c h e n u . d a k s h i N a b h o o m i 
ephraayimeeyulakunu uttarabhoomi manashsheeyulakunu kaligenu. 
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యెహో 17:10 సముదర్ము వారి సరిహదుద్; ఉతత్రదికుక్న అది ఆషేరీయుల సరిహదుద్కును, 

తూరుప్దికుక్న ఇశాశ్ఖారీయుల సరిహదుద్కును నడిచెను. 
yehO 17:10 samudramu vaari sarihaddu; uttaradikkuna adi aashaereeyula 
sarihaddukunu, toorpudikkuna iSSaakhaareeyula sarihaddukunu 
naDichenu. 
యెహో 17:11 ఇశాశ్ఖారీయుల పర్దేశములోను ఆషేరీయుల పర్దేశములోను బేతెష్యాను దాని 

పురములును ఇబెల్యామును దాని పురములును దోరు నివాసులును దాని పురములును ఏనోద్రు 

నివాసులును దాని పురములును తానాకు నివాసులును దాని పురములును మెగిదోద్ నివాసులును దాని 

పురములును, అనగా మూడు కొండల పర్దేశము మనషీ ష్యులకు కలిగియునన్ది. 
yehO 17:11 iSSaakhaareeyula pradaeSamulOnu aashaereeyula 
pradaeSamulOnu baetsheyaanu daani puramulunu ibleyaamunu daani 
puramulunu dOru nivaasulunu daani puramulunu aendOru nivaasulunu 
daani puramulunu taanaaku nivaasulunu daani puramulunu megiddO 
nivaasulunu daani puramulunu, anagaa mooDu koMDala pradaeSamu 
manashsheeyulaku kaligiyunnadi. 
యెహో 17:12 కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని గటిట్పటుట్ పటిట్యుండిరి గనుక 

మనషీ ష్యులు ఆ పురములను సావ్ధీనపరచుకొనలేక పోయిరి. 
yehO 17:12 kanaaneeyulu aa daeSamulO nivasiMpavalenani gaTTipaTTu 
p a T T i y u M D i r i g a n u k a m a n a s h s h e e y u l u a a p u r a m u l a n u 
svaadheenaparachukonalaeka pOyiri. 
యెహో 17:13 ఇశార్యేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయులచేత వెటిట్పనులు 

చేయించుకొనిరి కాని వారి దేశమును పూరిత్గా సావ్ధీనపరచుకొనలేదు. 
yehO 17:13 iSraayaeleeyulu balavaMtulaina taruvaata vaaru 
kanaaneeyulachaeta veTTipanulu chaeyiMchukoniri kaani vaari 
daeSamunu poortigaa svaadheenaparachukonalaedu. 
యెహో 17:14 అపుప్డు యోసేపు పుతుర్లు యెహోషువతో మా కేల ఒకక్ చీటితో ఒకక్ వంతునే 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివి? మేము ఒక గొపప్ జనమే గదా? ఇదివరకు యెహోవా మముమ్ను దీవించెనని 

మనవిచేయగా 

yehO 17:14 appuDu yOsaepu putrulu yehOshuvatO maa kaela okka 
cheeTitO okka vaMtunae svaasthyamugaa ichchitivi? maemu oka goppa 

Page  of 103 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

janamae gadaa? idivaraku yehOvaa mammunu deeviMchenani 
manavichaeyagaa 

యెహో 17:15 యెహోషువ మీరు గొపప్ జనము గనుక ఎఫార్యిమీయులయొకక్ మనయ్ము మీకు 

ఇరుకుగా నునన్యెడల మీరు అడవికిపోయి అకక్డ పెరిజీజ్యుల దేశములోను రెఫాయీయుల 

దేశములోను మీకు మీరే చెటుల్ నరకుకొనుడని వారితో చెపెప్ను. 
yehO 17:15 yehOshuva meeru goppa janamu ganuka ephraayimeeyulayokka 
manyamu meeku irukugaa nunnayeDala meeru aDavikipOyi akkaDa 
perijjeeyula daeSamulOnu rephaayeeyula daeSamulOnu meeku meerae 
cheTlu narakukonuDani vaaritO cheppenu. 
యెహో 17:16 అందుకు యోసేపు పుతుర్లుఆ మనయ్ము మాకు చాలదు; అదియుగాక పలల్పుచోటున 

నివసించు కనానీయుల కందరికి, అనగా బేతెష్యానులోని వారికిని దాని పురములలోని వారికిని 

యెజెర్యేలు లోయలోని వారికిని ఇనుప రథములునన్వనిరి. 
yehO 17:16 aMduku yOsaepu putruluaa manyamu maaku chaaladu; 
adiyugaaka pallapuchOTuna nivasiMchu kanaaneeyula kaMdariki, anagaa 
baetsheyaanulOni vaarikini daani puramulalOni vaarikini yejreyaelu 
lOyalOni vaarikini inupa rathamulunnavaniri. 
యెహో 17:17 అపప్డు యెహోషువ యోసేపు పుతుర్లైన ఎఫార్యిమీయులను మనషీ ష్యులను చూచి 

మీరు ఒక విసాత్రజనము, 
yehO 17:17 appaDu yehOshuva yOsaepu putrulaina ephraayimeeyulanu 
manashsheeyulanu choochi meeru oka vistaarajanamu, 
యెహో 17:18 మీకు అధికబలము గలదు, మీకు ఒకక్వంతు చీటియే కాదు; ఆ కొండ మీదే, అది 

అరణయ్ము గనుక మీరు దానిని నరకుడి, అపుప్డు ఆ పర్దేశము మీదగును; కనానీయులకు 

ఇ ను ప ర థ ము లుం డి న ను వా రు బ ల వం తు లై యుం డి న ను మీ రు వా రి దే శ ము ను 

సావ్ధీనపరచుకొనగలరనెను. 
yehO 17:18 meeku adhikabalamu galadu, meeku okkavaMtu cheeTiyae 
kaadu; aa koMDa meedae, adi araNyamu ganuka meeru daanini narakuDi, 
a p p u D u a a p r a d a e S a m u m e e d a g u n u ; k a n a a n e e y u l a k u 
inuparathamuluMDinanu vaaru balavaMtulaiyuMDinanu meeru vaari 
daeSamunu svaadheenaparachukonagalaranenu. 
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యెహో 18:1 ఇశార్యేలీయులు ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనిన తరువాత వారందరు షిలోహునకు 

కూడి వచిచ్ అకక్డ పర్తయ్క్షపు గుడారము వేసిరి. 
yehO 18:1 iSraayaeleeyulu aa daeSamunu svaadheenaparachukonina 
taruvaata vaaraMdaru shilOhunaku kooDi vachchi akkaDa pratyakshapu 
guDaaramu vaesiri. 
యెహో 18:2 ఇశార్యేలీయులలో సావ్సథ్య్ములు ఇంక పొందని యేడు గోతర్ములు ఉండెను. 
yehO 18:2 iSraayaeleeyulalO svaasthyamulu iMka poMdani yaeDu 
gOtramulu uMDenu. 
యెహో 18:3 కావున యెహోషువ ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా 

మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొన వెళల్కుండ మీరెనాన్ళుల్ తడవుచేసెదరు? 

yehO 18:3 kaavuna yehOshuva iSraayaeleeyulatO iTlanenu mee pitarula 
daevuDaina yehOvaa meekichchina daeSamunu svaadheenaparachukona 
veLlakuMDa meerennaaLlu taDavuchaesedaru? 

యెహో 18:4 పర్తి గోతర్మునుండి ముగుగ్రేసి మనుషుయ్లను నాయొదద్కు రపిప్ంచినయెడల నేను వారిని 

పంపెదను; వారు లేచి దేశ సంచారము చేయుచు ఆ యా సావ్సథ్య్ములచొపుప్న దాని వివరమును వార్సి 

నాయొదద్కు తీసికొనివచెచ్దరు. 
yehO 18:4 prati gOtramunuMDi mugguraesi manushyulanu naayoddaku 
rappiMchinayeDala naenu vaarini paMpedanu; vaaru laechi daeSa 
saMchaaramu chaeyuchu aa yaa svaasthyamulachoppuna daani 
vivaramunu vraasi naayoddaku teesikonivachchedaru. 
యెహో 18:5 వారు ఏడు వంతులుగా దాని పంచుకొందురు. యూదా వంశసుథ్లు దకిష్ణదికుక్న తమ 

సరిహదుద్ లోపల నిలిచియుండవలెను. యోసేపు పుతుర్లు ఉతత్ర దికుక్న తమ సరిహదుద్ లోపల 

నిలిచియుండవలెను. 
yehO 18:5 vaaru aeDu vaMtulugaa daani paMchukoMduru. yoodaa 
v a M S a s t h u l u d a k s h i N a d i k k u n a t a m a s a r i h a d d u l O p a l a 
nilichiyuMDavalenu. yOsaepu putrulu uttara dikkuna tama sarihaddu 
lOpala nilichiyuMDavalenu. 
యెహో 18:6 మీరు ఏడు వంతులుగా దేశ వివరమును వార్సి నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను. నేను 

ఇకక్డ మన దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని మీ నిమితత్ము వంతుచీటుల్ వేసెదను. 

Page  of 106 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

yehO 18:6 meeru aeDu vaMtulugaa daeSa vivaramunu vraasi naayoddaku 
teesikoniraavalenu. naenu ikkaDa mana daevuDaina yehOvaa sannidhini 
mee nimittamu vaMtucheeTlu vaesedanu. 
యెహో 18:7 లేవీయులకు మీ మధయ్ ఏ వంతును కలుగదు, యెహోవాకు యాజకధరమ్ము చేయుటే 

వారికి సావ్సథ్య్ము. గాదీయులును రూబేనీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును యొరాద్ను అవతల 

తూరుప్దికుక్న యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారికిచిచ్న సావ్సథ్య్ములను పొందియునాన్రు. 
yehO 18:7 laeveeyulaku mee madhya ae vaMtunu kalugadu, yehOvaaku 
yaajakadharmamu chaeyuTae vaariki svaasthyamu. gaadeeyulunu 
roobaeneeyulunu manashshae ardhagOtrapuvaarunu yordaanu avatala 
toorpudikkuna yehOvaa saevakuDaina mOshae vaarikichchina 
svaasthyamulanu poMdiyunnaaru. 
యెహో 18:8 ఆ మనుషుయ్లు లేచి పర్యాణము కాగా యెహోషువ దేశ వివరమును వార్యుటకు 

వెళల్బోవు వారితో మీరు ఆ దేశములో బడి నడుచుచు దాని వివరమును వార్సి నాయొదద్కు తిరిగిరండి; 

అపుప్డు నేను షిలోహులో మీకొరకు యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేయించెదననగా 

yehO 18:8 aa manushyulu laechi prayaaNamu kaagaa yehOshuva daeSa 
vivaramunu vraayuTaku veLlabOvu vaaritO meeru aa daeSamulO baDi 
naDuchuchu daani vivaramunu vraasi naayoddaku tirigiraMDi; appuDu 
naenu shilOhulO meekoraku yehOvaa sannidhini vaMtucheeTlu 
vaeyiMchedananagaa 

యెహో 18:9 ఆ మనుషుయ్లు వెళిల్ దేశసంచారము చేయుచు ఏడు వంతులుగా, గార్మములచొపుప్న, 

దాని వివరమును పుసత్కములో వార్సి షిలోహులోని పాళెములోనునన్ యెహోషువ యొదద్కు వచిచ్రి. 
yehO 18:9 aa manushyulu veLli daeSasaMchaaramu chaeyuchu aeDu 
vaMtulugaa, graamamulachoppuna, daani vivaramunu pustakamulO vraasi 
shilOhulOni paaLemulOnunna yehOshuva yoddaku vachchiri. 
యెహో 18:10 వారికొరకు యెహోషువ షిలోహులో యెహోవా సనిన్ధిని వంతుచీటుల్ వేసి వారి వారి 

వంతులచొపుప్న ఇశార్యేలీయులకు దేశమును పంచిపెటెట్ను. 
yehO 18:10 vaarikoraku yehOshuva shilOhulO yehOvaa sannidhini 
vaMtucheeTlu vaesi vaari vaari vaMtulachoppuna iSraayaeleeyulaku 
daeSamunu paMchipeTTenu. 
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యెహో 18:11 బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న, వంతుచీటి వచెచ్ను; వారి 

చీటివలన కలిగిన సరిహదుద్ యూదా వంశసుథ్ల సరిహదుద్కును యోసేపు పుతుర్ల సరిహదుద్కును 

మధయ్నుండెను. 
yehO 18:11 benyaameeneeyula gOtramunaku vaari vaMSamulachoppuna, 
vaMtucheeTi vachchenu; vaari cheeTivalana kaligina sarihaddu yoodaa 
vaMSasthula sarihaddukunu yOsaepu putrula sarihaddukunu 
madhyanuMDenu. 
యెహో 18:12 ఉతత్రదికుక్న వారి సరిహదుద్ యొరాద్ను మొదలుకొని యెరికోకు ఉతత్రదికుక్న పోయి 

పడమరగా కొండల దేశమువరకు వాయ్పించెను, దాని సరిహదుద్ బేతావెను అరణయ్మువరకు సాగెను. 
yehO 18:12 uttaradikkuna vaari sarihaddu yordaanu modalukoni yerikOku 
uttaradikkuna pOyi paDamaragaa koMDala daeSamuvaraku 
vyaapiMchenu, daani sarihaddu baetaavenu araNyamuvaraku saagenu. 
యెహో 18:13 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ లూజు వైపున, అనగా బేతేలను లూజు దకిష్ణమువరకు సాగి 

కిర్ంది బెత హోరోనుకు దకిష్ణముననునన్ కొండమీది అతారోతు అదాద్రువరకు వాయ్పించెను. 
yehO 18:13 akkaDanuMDi aa sarihaddu looju vaipuna, anagaa baetaelanu 
l o o j u d a k s h i N a m u v a r a k u s a a g i k r i M d i b e t ^ h O r O n u k u 
dakshiNamunanunna koMDameedi ataarOtu addaaruvaraku 
vyaapiMchenu. 
యెహో 18:14 అకక్డనుండి దాని సరిహదుద్ దకిష్ణమున బెత హోరోనుకును ఎదురుగానునన్ 

కొండనుండి పడమరగా దకిష్ణమునకు తిరిగి అకక్డనుండి యూదా వంశసుథ్ల పటట్ణమైన కిరాయ్తాబ్లు 

అనగా కిరయ్తాయ్రీమువరకు వాయ్పించెను, అది పడమటిదికుక్. 
yehO 18:14 akkaDanuMDi daani sar ihaddu dakshiNamuna 
bet^hOrOnukunu edurugaanunna koMDanuMDi paDamaragaa 
dakshiNamunaku tirigi akkaDanuMDi yoodaa vaMSasthula paTTaNamaina 
kiryaatbaalu anagaa kiryatyaareemuvaraku vyaapiMchenu, adi 
paDamaTidikku. 
యెహో 18:15 దకిష్ణదికుక్న కిరయ్తాయ్రీము కొననుండి దాని సరిహదుద్ పడమటిదికుక్న నెఫోత్య నీళల్ 

యూటవరకు సాగి 

yehO 18:15 dakshiNadikkuna kiryatyaareemu konanuMDi daani sarihaddu 
paDamaTidikkuna nephtOya neeLla yooTavaraku saagi 
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యెహో 18:16 ఉతత్రదికుక్న రెఫాయీయుల లోయలోనునన్ బెన హినోన్ము లోయ యెదుటనునన్ 

కొండపర్కక్ననుండి దకిష్ణదికుక్న బెన హినోన్ము లోయ మారగ్మున యెబూసీయుల పర్దేశమువరకు 

సాగి ఏన రోగేలువరకు వాయ్పించెను. 
yehO 18:16 uttaradikkuna rephaayeeyula lOyalOnunna ben^hinnOmu lOya 
yeduTanunna koMDaprakkananuMDi dakshiNadikkuna ben^hinnOmu 
l O y a m a a r g a m u n a y e b o o s e e y u l a p r a d a e S a m u v a r a k u s a a g i 
aen^rOgaeluvaraku vyaapiMchenu. 
యెహో 18:17 అది ఉతత్ర దికుక్నుండి ఏన షెమెషువరకు వాయ్పించి అదుమీమ్మునకు ఎకుక్చోటికి 

ఎదురుగానునన్ గెలీలోతువరకు సాగి రూబేనీయుడైన బోహను రాతియొదద్కు దిగెను. 
yehO 18:17 adi uttara dikkunuMDi aen^shemeshuvaraku vyaapiMchi 
adummeemunaku ekkuchOTiki edurugaanunna geleelOtuvaraku saagi 
roobaeneeyuDaina bOhanu raatiyoddaku digenu. 
యెహో 18:18 అది ఉతత్రదికుక్న మైదానమునకు ఎదురుగా వాయ్పించి అరాబావరకు దిగి 

అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ ఉతత్ర దికుక్న బేత హోగాల్వరకు సాగెను. 
yehO 18:18 adi uttaradikkuna maidaanamunaku edurugaa vyaapiMchi 
araabaavaraku digi akkaDanuMDi aa sarihaddu uttara dikkuna 
baet^hOglaavaraku saagenu. 
యెహో 18:19 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ యొరాద్ను దకిష్ణదికుక్న ఉపుప్ సముదర్ము యొకక్ 

ఉతత్రాఖాతమువరకు వాయ్పించెను. అది దకిష్ణదికుక్న దానికి సరిహదుద్. 
yehO 18:19 akkaDanuMDi aa sarihaddu yordaanu dakshiNadikkuna uppu 
samudramu yokka uttaraakhaatamuvaraku vyaapiMchenu. adi 
dakshiNadikkuna daaniki sarihaddu. 
యెహో 18:20 తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను దానికి సరిహదుద్. దాని చుటుట్నునన్ సరిహదుద్ల పర్కారము 

బెనాయ్మీనీయులకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము ఇది. 
yehO 18:20 toorpudikkuna yordaanu daaniki sarihaddu. daani 
chuTTununna sarihaddula prakaaramu benyaameeneeyulaku vaari 
vaMSamulachoppuna kaligina svaasthyamu idi. 
యెహో 18:21 బెనాయ్మీనీయుల గోతర్మునకు వారి వంశముల చొపుప్న కలిగిన పటట్ణములు 

ఏవేవనగా యెరికో బేత హోగాల్ యెమెకెక్సీసు 

yehO 18:21 benyaameeneeyula gOtramunaku vaari vaMSamula choppuna 
kaligina paTTaNamulu aevaevanagaa yerikO baet^hOglaa yemekkeseesu 
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యెహో 18:22 బేతరాబా సెమరాయిము బేతేలు ఆవీము పారా ఒఫార్ 

yehO 18:22 baetaraabaa semaraayimu baetaelu aaveemu paaraa ophraa 

యెహో 18:23 కెపరమోమ్ని ఒపిన్ గెబా అనునవి,  
yehO 18:23 keparammOni opni gebaa anunavi,  
యెహో 18:24 వాటి పలెల్లు పోగా పండెర్ండు పటట్ణములు. 
yehO 18:24 vaaTi pallelu pOgaa paMDreMDu paTTaNamulu. 
యెహో 18:25 గిబియోను రామా బెయేరోతు మిసేప్ 
yehO 18:25 gibiyOnu raamaa beyaerOtu mispae 

యెహో 18:26 కెఫీరా మోసా రేకెము ఇరెప్యేలు తరలా 

yehO 18:26 kepheeraa mOsaa raekemu irpeyaelu taralaa 

యెహో 18:27 సేలా ఎలెపు యెరూషలేము అనబడిన ఎబూసీ గిబియా కిరయ్తు అనునవి; వాటి పలెల్లు 

పోగా పదునాలుగు పటట్ణములు. 
yehO 18:27 saelaa elepu yerooshalaemu anabaDina eboosee gibiyaa kiryatu 
anunavi; vaaTi pallelu pOgaa padunaalugu paTTaNamulu. 
యెహో 18:28 వారి వంశముల చొపుప్న ఇది బెనాయ్మీనీయులకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
yehO 18:28 vaari vaMSamula choppuna idi benyaameeneeyulaku kaligina 
svaasthyamu. 
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యెహో 19:1 రెండవ వంతు చీటి షిమోయ్నీయుల పక్షముగా, అనగా వారి వంశములచొపుప్న 

షిమోయ్నీయుల గోతర్ పక్షముగా వచెచ్ను. వారి సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల సావ్సథ్య్ము 

మధయ్నుండెను. 
yehO 19:1 reMDava vaMtu cheeTi shimyOneeyula pakshamugaa, anagaa 
vaari vaMSamulachoppuna shimyOneeyula gOtra pakshamugaa 
vachchenu. vaari svaasthyamu yoodaa vaMSasthula svaasthyamu 
madhyanuMDenu. 
యెహో 19:2 వారికి కలిగిన సావ్సథ్య్మేదనగా బెయేరెష్బా షెబ మోలాదా 

yehO 19:2 vaariki kaligina svaasthyamaedanagaa beyaershebaa sheba 
mOlaadaa 

యెహో 19:3 హజరుష్వలు బాలా ఎజెము ఎలోత్లదు బేతూలు హోరామ్ 
yehO 19:3 hajarshuvalu baalaa ejemu eltOladu baetoolu hOrmaa 

యెహో 19:4 సికల్గు బేతమ్రాక్బోదు హజరూస్సా 

yehO 19:4 siklagu baetmarkaabOdu hajarsoosaa 

యెహో 19:5 బేతెల్బాయోతు షారూ హెను అనునవి,  
yehO 19:5 baetlebaayOtu shaaroo henu anunavi,  
యెహో 19:6 వాటి పలెల్లు పోగా పదమూడు పటట్ణములు. 
yehO 19:6 vaaTi pallelu pOgaa padamooDu paTTaNamulu. 
యెహో 19:7 అయీను రిమోమ్ను ఎతెరు ఆషానును అనునవి; వాటి పలెల్లు పోగా నాలుగు 

పటట్ణములు. 
yehO 19:7 ayeenu rimmOnu eteru aashaanunu anunavi; vaaTi pallelu 
pOgaa naalugu paTTaNamulu. 
యెహో 19:8 దకిష్ణమున రామతను బాలతెబ్యేరువరకు ఆ పటట్ణముల చుటుట్నునన్ పలెల్లనిన్యు ఇవి 

షిమోయ్నీయుల గోతర్మునకు వారి వంశములచొపుప్న కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
yehO 19:8 dakshiNamuna raamatanu baalatbeyaeruvaraku aa 
paTTaNamula chuTTununna pallelanniyu ivi shimyOneeyula gOtramunaku 
vaari vaMSamulachoppuna kaligina svaasthyamu. 
యెహో 19:9 షిమోయ్నీయుల సావ్సథ్య్ము యూదా వంశసుథ్ల వంతులోని భాగము; ఏలయనగా 

యూదా వంశసుథ్ల భాగము వారికి ఎకుక్వ గనుక వారి సావ్సథ్య్ము నడుమను షిమోయ్నీయులు 

సావ్సథ్య్ము పొందిరి. 
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yehO 19:9 shimyOneeyula svaasthyamu yoodaa vaMSasthula vaMtulOni 
bhaagamu; aelayanagaa yoodaa vaMSasthula bhaagamu vaariki ekkuva 
ganuka vaari svaasthyamu naDumanu shimyOneeyulu svaasthyamu 
poMdiri. 
యెహో 19:10 మూడవవంతు చీటి వారి వంశముచొపుప్న జెబూలూనీయుల పక్షముగా వచెచ్ను. 

వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ శారీదువరకు సాగెను. 
yehO 19:10 mooDavavaMtu cheeTi vaari vaMSamuchoppuna 
jeboolooneeyula pakshamugaa vachchenu. vaari svaasthyapu sarihaddu 
Saareeduvaraku saagenu. 
యెహో 19:11 వారి సరిహదుద్ పడమటివైపుగా మరలా వరకును దబాబ్షతు వరకును సాగి 

యొకెన్యామునకు ఎదురుగానునన్ యేటివరకు వాయ్పించి 

yehO 19:11 vaari sarihaddu paDamaTivaipugaa maralaa varakunu 
dabbaashatu varakunu saagi yokneyaamunaku edurugaanunna 
yaeTivaraku vyaapiMchi 
యెహో 19:12 శారీదునుండి సూరోయ్దయ దికుక్న కిసో ల్తాత్బోరు సరిహదుద్వరకు దాబెరతునుండి 

యాఫీయకు ఎకిక్ 
yehO 19:12 SaareedunuMDi sooryOdaya dikkuna kislOttaabOru 
sarihadduvaraku daaberatunuMDi yaapheeyaku ekki 
యెహో 19:13 అకక్డనుండి తూరుప్ తటుట్ గితత్హెపెరువరకును ఇతాక్ చీను వరకును సాగి 

నేయావరకు వాయ్పించు రిమోమ్నుదనుక పోయెను. 
yehO 19:13 akkaDanuMDi toorpu taTTu gittaheperuvarakunu itkaa cheenu 
varakunu saagi naeyaavaraku vyaapiMchu rimmOnudanuka pOyenu. 
యెహో 19:14 దాని సరిహదుద్ హనాన్తోనువరకు ఉతత్రదికుక్న చుటుట్కొని అకక్డనుండి యిపాత్యేలు 

లోయలో నిలిచెను. 
yehO 19:14 daani sarihaddu hannaatOnuvaraku uttaradikkuna chuTTukoni 
akkaDanuMDi yiptaayaelu lOyalO nilichenu. 
యెహో 19:15 కటాట్తు నహలాలు షిమోర్ను ఇదలా బేతెల్హేము అను పండెర్ండు పటట్ణములును వాటి 

పలెల్లును. 
yehO 19:15 kaTTaatu nahalaalu shimrOnu idalaa baetlehaemu anu 
paMDreMDu paTTaNamulunu vaaTi pallelunu. 
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యెహో 19:16 ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న జెబూలూనీయులకు 

కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
yehO 19:16 aa paTTaNamulunu vaaTi pallelunu vaari vaMSamulachoppuna 
jeboolooneeyulaku kaligina svaasthyamu. 
యెహో 19:17 నాలుగవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల పక్షముగా వచెచ్ను. 
yehO 19:17 naalugava vaMtu cheeTi vaari vaMSamulachoppuna 
iSSaakhaareeyula pakshamugaa vachchenu. 
యెహో 19:18 వారి సరిహదుద్ యెజెర్యేలు కెసులోల్తు షూనేము హపరాయిము షీయోను అనహరాతు 

రబీబ్తు కిషోయ్ను  
yehO 19:18 vaari sarihaddu yejreyaelu kesullOtu shoonaemu haparaayimu 
sheeyOnu anaharaatu rabbeetu kishyOnu  
యెహో 19:19 అబెసు రెమెతు ఏనగ్నీన్ము 

yehO 19:19 abesu remetu aenganneemu 

యెహో 19:20 ఏన హదాద్ బేతప్సెస్సు అను సథ్లములవరకు 

yehO 19:20 aen^haddaa baetpassesu anu sthalamulavaraku 

యెహో 19:21 సాగి తాబోరు షహచీమా బేతెష్మెషు  
yehO 19:21 saagi taabOru shahacheemaa baetshemeshu  
యెహో 19:22 అను సథ్లములను దాటి యొరాద్ను వరకు వాయ్పించెను. 
yehO 19:22 anu sthalamulanu daaTi yordaanu varaku vyaapiMchenu. 
యెహో 19:23 వాటి పలెల్లు గాక పదుమూడు పటట్ణములు వారికాయెను. అవి వాటి పలెల్లతో కూడ 

వారి వంశముల చొపుప్న ఇశాశ్ఖారీయుల గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
yehO 19:23 vaaTi pallelu gaaka padumooDu paTTaNamulu vaarikaayenu. 
avi vaaTi pallelatO kooDa vaari vaMSamula choppuna iSSaakhaareeyula 
gOtramunaku kaligina svaasthyamu. 
యెహో 19:24 అయిదవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల పక్షముగా వచెచ్ను. 
yehO 19:24 ayidava vaMtu cheeTi vaari vaMSamulachoppuna 
aashaereeyula pakshamugaa vachchenu. 
యెహో 19:25 వారి సరిహదుద్ హెలక్ తుహలి బెతెను అకాష్పు 

yehO 19:25 vaari sarihaddu helka tuhali betenu akshaapu 
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యెహో 19:26 అలమేమ్లెకు అమాదు మిషెయలు. పడమట అది కరెమ్లు వరకును షీహోరిల్బాన్తు 

వరకును సాగి 

yehO 19:26 alammaeleku amaadu misheyalu. paDamaTa adi karmelu 
varakunu sheehOrlibnaatu varakunu saagi 
యెహో 19:27 తూరుప్దికుక్న బేతాద్గోనువరకు తిరిగి జెబూలూను భాగమును యిపాత్యేలు లోయను 

దాటి బేతేమెకునకును నెయీయేలునకును ఉతత్ర దికుక్న పోవుచు 

yehO 19:27 toorpudikkuna baetdaagOnuvaraku tirigi jebooloonu 
bhaagamunu y iptaayae lu lOyanu daaTi baetaemekunakunu 
neyeeyaelunakunu uttara dikkuna pOvuchu 

యెహో 19:28 ఎడమవైపున అది కాబూలు వరకును హెబోర్ను రెహోబు హమోమ్ను కానా పెదద్ 

సీదోనుల వరకును వాయ్పించెను. 
yehO 19:28 eDamavaipuna adi kaaboolu varakunu hebrOnu rehObu 
hammOnu kaanaa pedda seedOnula varakunu vyaapiMchenu. 
యెహో 19:29 అకక్డనుండి ఆ సరిహదుద్ రామా వరకును కోటగల సోరను పటట్ణము వరకును 

వాయ్పించి అకక్డనుండి తిరిగి హోసా వరకు సాగి అకక్డనుండి అకీజ్బు సరిహదుద్ను పటిట్ 

సముదర్మువరకు సాగెను. 
yehO 19:29 akkaDanuMDi aa sarihaddu raamaa varakunu kOTagala 
sOranu paTTaNamu varakunu vyaapiMchi akkaDanuMDi tirigi hOsaa 
varaku saagi akkaDanuMDi akjeebu sarihaddunu paTTi samudramuvaraku 
saagenu. 
యెహో 19:30 ఉమామ్ ఆఫెకు రెహోబు వాటి పలెల్లతో కూడ అవి యిరువదిరెండు పటట్ణములు. 
yehO 19:30 ummaa aapheku rehObu vaaTi pallelatO kooDa avi 
yiruvadireMDu paTTaNamulu. 
యెహో 19:31 వాటి పలెల్లతో కూడ ఆ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న ఆషేరీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
yehO 19:31 vaaTi pal le latO kooDa aa paTTaNamulu vaar i 
vaMSamulachoppuna aashaereeyula gOtramunaku kaligina svaasthyamu. 
యెహో 19:32 ఆరవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల పక్షమున వచెచ్ను. 
yehO 19:32 aarava vaMtu cheeTi vaari vaMSamulachoppuna 
naphtaaleeyula pakshamuna vachchenu. 
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యెహో 19:33 వారి సరిహదుద్ హెలెపును జయననీన్ములోని సిందూరవనమును అదామియను 

కనుమను యబెన్యేలును మొదలుకొని లకూక్ము వరకు సాగి 

y e h O 1 9 : 3 3 v a a r i s a r i h a d d u h e l e p u n u j a y a n a n n e e m u l O n i 
siMdooravanamunu adaamiyanu kanumanu yabneyaelunu modalukoni 
lakkoomu varaku saagi 
యెహో 19:34 అకక్డనుండి పడమరగా అజనోతాత్బోరు వరకు వాయ్పించి అకక్డనుండి 

హుకోక్కువరకు దకిష్ణదికుక్న జెబూలూనును, పడమట ఆషేరును దాటి తూరుప్న యొరాద్ను నొదద్ 

యూదా వరకును వాయ్పించెను. 
yehO 19:34 akkaDanuMDi paDamaragaa ajanOttaabOru varaku 
vyaapiMchi akkaDanuMDi hukkOkuvaraku dakshiNadikkuna 
jebooloonunu, paDamaTa aashaerunu daaTi toorpuna yordaanu nodda 
yoodaa varakunu vyaapiMchenu. 
యెహో 19:35 కోటగల పటట్ణములేవనగా జిదీద్ము జేరు హమమ్తు రకక్తు కినెన్రెతు 

yehO 19:35 kOTagala paTTaNamulaevanagaa jiddeemu jaeru hammatu 
rakkatu kinneretu 

యెహో 19:36 అదామా రామా హాసోరు 

yehO 19:36 adaamaa raamaa haasOru 

యెహో 19:37 కెదెషు ఎదెర్యీ ఏన హాసోరు 

yehO 19:37 kedeshu edreyee aen^haasOru 

యెహో 19:38 ఇరోను మిగద్లేలు హొరేము బేతనాతు బేతెష్మెషు అనునవి; వాటి పలెల్లు గాక 

పందొమిమ్ది పటట్ణములు. 
yehO 19:38 irOnu migdalaelu horaemu baetanaatu baetshemeshu anunavi; 
vaaTi pallelu gaaka paMdommidi paTTaNamulu. 
యెహో 19:39 ఆ పటట్ణములును వాటి పలెల్లును వారి వంశములచొపుప్న నఫాత్లీయుల 

గోతర్మునకు కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
yehO 19:39 aa paTTaNamulunu vaaTi pallelunu vaari vaMSamulachoppuna 
naphtaaleeyula gOtramunaku kaligina svaasthyamu. 
యెహో 19:40 ఏడవ వంతు చీటి వారి వంశములచొపుప్న దానీయుల పక్షముగా వచెచ్ను. 
yehO 19:40 aeDava vaMtu cheeTi vaari vaMSamulachoppuna daaneeyula 
pakshamugaa vachchenu. 
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యెహో 19:41 వారి సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్ జొరాయ్ 
yehO 19:41 vaari svaasthyapu sarihaddu joryaa 

యెహో 19:42 ఎషాత్యోలు ఇరెష్మెషు షెయలీబ్ను 

yehO 19:42 eshtaayOlu irshemeshu sheyalbeenu 

యెహో 19:43 అయాయ్లోను యెతా ఏలోను  
yehO 19:43 ayyaalOnu yetaa aelOnu  
యెహో 19:44 తిమాన్ ఎకోర్ను ఎతెత్కే గిబెబ్తోను 

yehO 19:44 timnaa ekrOnu ettekae gibbetOnu 

యెహో 19:45 బాలాతా యెహుదు బెనేబెరకు  
yehO 19:45 baalaataa yehudu benaeberaku  
యెహో 19:46 గతిర్మోమ్ను మేయరోక్ను రకోక్ను యాపో అను సథ్లములకు వాయ్పించెను. 
yehO 19:46 gatrimmOnu maeyarkOnu rakkOnu yaapO anu sthalamulaku 
vyaapiMchenu. 
యెహో 19:47 దానీయుల సరిహదుద్ వారియొదద్నుండి అవతలకు వాయ్పించెను. దానీయులు 

బయలుదేరి లెషెముమీద యుదధ్ముచేసి దాని పటుట్కొని కొలల్పెటిట్ సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించి 

తమ పితరుడైన దాను పేరునుబటిట్ ఆ లెషెమునకు దానను పేరు పెటిట్రి. 
yehO 19:47 daaneeyula sarihaddu vaariyoddanuMDi avatalaku 
vyaapiMchenu. daaneeyulu bayaludaeri leshemumeeda yuddhamuchaesi 
daani paTTukoni kollapeTTi svaadheenaparachukoni daanilO nivasiMchi 
tama pitaruDaina daanu paerunubaTTi aa leshemunaku daananu paeru 
peTTiri. 
యెహో 19:48 వాటి పలెల్లుగాక యీ పటట్ణములు వారి వంశములచొపుప్న దానీయుల గోతర్మునకు 

కలిగిన సావ్సథ్య్ము. 
y e h O 1 9 : 4 8 v a a T i p a l l e l u g a a k a y e e p a T T a N a m u l u v a a r i 
vaMSamulachoppuna daaneeyula gOtramunaku kaligina svaasthyamu. 
యెహో 19:49 సరిహదుద్లనుబటిట్ ఆ దేశమును సావ్సథ్య్ములుగా పంచిపెటుట్ట ముగించిన తరావ్త 

ఇశార్యేలీయులు నూను కుమారుడైన యెహోషువకు సావ్సథ్య్మిచిచ్రి. 
yehO 19:49 sarihaddulanubaTTi aa daeSamunu svaasthyamulugaa 
paMchipeTTuTa mugiMchina tarvaata iSraayaeleeyulu noonu 
kumaaruDaina yehOshuvaku svaasthyamichchiri. 
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యెహో 19:50 యెహోవా సెలవిచిచ్న దానినిబటిట్ వారు అతడు అడిగిన పటట్ణమును, అనగా 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్పర్దేశములోనునన్ తిమన్తెస్రహును అతనికిచిచ్రి. అతడు ఆ పటట్ణమును 

కటిట్ంచి దానిలో నివసించెను. 
yehO 19:50 yehOvaa selavichchina daaninibaTTi vaaru ataDu aDigina 
paTTaNamunu, anagaa ephraayimeeyula manyapradaeSamulOnunna 
timnatserahunu atanikichchiri. ataDu aa paTTaNamunu kaTTiMchi 
daanilO nivasiMchenu. 
యెహో 19:51 యాజకుడైన ఎలియాజరును నూను కుమారుడైన యెహోషువయు ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబములలోని ముఖుయ్లును షిలోహులోనునన్ పర్తయ్క్షపు గుడారము 

నొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని చీటల్వలన పంపకము చేసిన సావ్సథ్య్ములు ఇవి. అపుప్డు వారు దేశమును 

పంచిపెటుట్ట ముగించిరి. 
yehO 19:51 yaajakuDaina eliyaajarunu noonu kumaaruDaina yehOshuvayu 
iSraayaeleeyula gOtramulayokka pitarula kuTuMbamulalOni mukhyulunu 
shilOhulOnunna pratyakshapu guDaaramu nodda yehOvaa sannidhini 
cheeTlavalana paMpakamu chaesina svaasthyamulu ivi. appuDu vaaru 
daeSamunu paMchipeTTuTa mugiMchiri. 
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యెహో 20:1 మరియు యెహోవా యెహోషువకు సెలవిచిచ్నదేమనగా 

yehO 20:1 mariyu yehOvaa yehOshuvaku selavichchinadaemanagaa 

యెహో 20:2 నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నుము తెలియకయే పొరబాటున ఒకని చంపిన 

నరహంతకుడు పారిపోవుటకు నేను మోషేనోట మీతో పలికించిన ఆశర్యపురములను మీరు 

ఏరప్రచుకొనవలెను. 
yehO 20:2 neevu iSraayaeleeyulatO iTlanumu teliyakayae porabaaTuna 
okani chaMpina narahaMtakuDu paaripOvuTaku naenu mOshaenOTa 
meetO palikiMchina aaSrayapuramulanu meeru aerparachukonavalenu. 
యెహో 20 :3 హతయ్ విషయమై పర్తిహతయ్ చేయువాడు రాకపోవునటుల్ అవి మీకు 

ఆశర్యపురములగును. 
yehO 20:3 hatya vishayamai pratihatya chaeyuvaaDu raakapOvunaTlu avi 
meeku aaSrayapuramulagunu. 
యెహో 20:4 ఒకడు ఆ పురములలో ఒకదానికి పారిపోయి ఆ పురదావ్రమునొదద్ నిలిచి, ఆ పురము 

యొకక్ పెదద్లు వినునటుల్ తన సంగతి చెపిప్న తరువాత, వారు పురములోనికి వానిని చేరుచ్కొని 

తమయొదద్ నివసించుటకు వానికి సథ్లమియయ్వలెను. 
yehO 20:4 okaDu aa puramulalO okadaaniki paaripOyi aa 
puradvaaramunodda nilichi, aa puramu yokka peddalu vinunaTlu tana 
saMgati cheppina taruvaata, vaaru puramulOniki vaanini chaerchukoni 
tamayodda nivasiMchuTaku vaaniki sthalamiyyavalenu. 
యెహో 20:5 హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాడు వానిని తరిమినయెడల వానిచేతికి ఆ 

సరహంతుకుని అపప్గింపకూడదు; ఏలయనగా అతడు పొరబాటున తన పొరుగువాని చంపెనుగాని 

అంతకు మునుపు వానియందు పగపటట్లేదు. 
yehO 20:5 hatya vishayamulO pratihatya chaeyuvaaDu vaanini 
tariminayeDala vaanichaetiki aa sarahaMtukuni appagiMpakooDadu; 
aelayanagaa ataDu porabaaTuna tana poruguvaani chaMpenugaani aMtaku 
munupu vaaniyaMdu pagapaTTalaedu. 
యెహో 20:6 అతడు తీరుప్ నొందుటకై సమాజము నెదుట నిలుచువరకును, తరువాత ఆ 

దినములోనునన్ యాజకుడు మరణము నొందువరకును ఆ పురములోనే నివసింపవలెను. తరువాత ఆ 

నరహంతకుడు ఏ పటట్ణమునుండి పారిపోయెనో ఆ పటట్ణమునకును తన యింటికిని తిరిగిరావలెను. 
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y e h O 2 0 : 6 a t a D u t e e r p u n o M d u T a k a i s a m a a j a m u n e d u T a 
niluchuvarakunu, taruvaata aa dinamulOnunna yaajakuDu maraNamu 
noMduvarakunu aa puramulOnae nivasiMpavalenu. taruvaata aa 
n a r a h a M t a k u D u a e p a T T a N a m u n u M D i p a a r i p O y e n O a a 
paTTaNamunakunu tana yiMTikini tirigiraavalenu. 
యెహో 20:7 అపుప్డు వారు నఫాత్లీయుల మనయ్ములోని గలిలయలో కెదెషును, ఎఫార్యిమీయుల 

మనయ్మందలి షెకెమును, యూదా వంశసుథ్ల మనయ్మందలి హెబోర్నను కిరయ్తరాబ్ను పర్తిషఠ్పరచిరి. 
yehO 20:7 appuDu vaaru naphtaaleeyula manyamulOni galilayalO 
kedeshunu, ephraayimeeyula manyamaMdali shekemunu, yoodaa 
v a M S a s t h u l a m a n y a m a M d a l i h e b r O n a n u k i r y a t a r b a a n u 
pratishThaparachiri. 
యెహో 20:8 తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను అవతల యెరికోనొదద్ రూబేనీయుల గోతర్ములోనుండి 

మైదానము మీదనునన్ అరణయ్ములోని బేసెరును, గాదీయుల గోతర్ములోనుండి గిలాదులోని 

రామోతును, మనషీ ష్యుల గోతర్ములోనుండి బాషానులోని గోలానును నియమించిరి. 
yehO 20:8 toorpudikkuna yordaanu avatala yerikOnodda roobaeneeyula 
gOtramulOnuMDi maidaanamu meedanunna araNyamulOni baeserunu, 
gaadeeyula gOtramulOnuMDi gilaadulOni raamOtunu, manashsheeyula 
gOtramulOnuMDi baashaanulOni gOlaanunu niyamiMchiri. 
యెహో 20:9 పొరబాటున ఒకని చంపినవాడు సమాజము ఎదుట నిలువకమునుపు అకక్డికి 

పా రి పో యి హ తయ్ వి ష య మై పర్ తి హ తయ్  చే యు వా ని చే త చం ప బ డ క యుం డు న టుల్ 

ఇశార్యేలీయులకందరికిని వారిమధయ్ నివసించు పరదేశులకును నియమింపబడిన పురములు ఇవి. 
yehO 20:9 porabaaTuna okani chaMpinavaaDu samaajamu eduTa 
niluvakamunupu akkaDiki paaripOyi hatyavishayamai pratihatya 
c h a e y u v a a n i c h a e t a c h a M p a b a D a k a y u M D u n a T l u 
iSraayaeleeyulakaMdarikini vaarimadhya nivasiMchu paradaeSulakunu 
niyamiMpabaDina puramulu ivi. 
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యెహో 21:1 లేవీయుల పితరుల కుటుంబముల పర్ధానులు కనాను దేశమందలి షిలోహులో 

యాజకుడైన ఎలియాజరు నొదద్కును, నూను కుమారుడైన యెహోషువ యొదద్కును, ఇశార్యేలీయుల 

గోతర్ములయొకక్ పితరుల కుటుంబముల పర్ధానుల యొదద్కును వచిచ్ 
yehO 21:1 laeveeyula pitarula kuTuMbamula pradhaanulu kanaanu 
daeSamaMdali shilOhulO yaajakuDaina eliyaajaru noddakunu, noonu 
kumaaruDaina yehOshuva yoddakunu, iSraayaeleeyula gOtramulayokka 
pitarula kuTuMbamula pradhaanula yoddakunu vachchi 
యెహో 21:2 మేము నివసించుటకు పురములను మా పశువులకు పొలములను ఇయయ్వలెనని 

యెహోవా మోషేదావ్రా ఆజాఞ్పించెననగా 

yehO 21:2 maemu nivasiMchuTaku puramulanu maa paSuvulaku 
polamulanu iyyavalenani yehOvaa mOshaedvaaraa aaj~naapiMchenanagaa 

యెహో 21:3 ఇశార్యేలీయులు యెహోవా మాటచొపుప్న తమ సావ్సథ్య్ములలో ఈ పటట్ణములను 

వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 
yehO 21 :3 iSraayae leeyulu yehOvaa maaTachoppuna tama 
s v a a s t h y a m u l a l O e e p a T T a N a m u l a n u v a a T i p o l a m u l a n u 
laeveeyulakichchiri. 
యెహో 21:4 వంతుచీటి కహాతీయుల వంశముల పక్షముగా వచెచ్ను. లేవీయులలో యాజకుడైన 

అహరోను వంశకుల పక్షముగా యూదా గోతిర్కులనుండియు, షిమోయ్ను గోతిర్కులనుండియు, 

బెనాయ్మీను గోతిర్కులనుండియు చీటల్వలన వచిచ్నవి పదమూడు పటట్ణములు. 
yehO 21:4 vaMtucheeTi kahaateeyula vaMSamula pakshamugaa 
vachchenu. laeveeyulalO yaajakuDaina aharOnu vaMSakula pakshamugaa 
yoodaa gOtrikulanuMDiyu, shimyOnu gOtrikulanuMDiyu, benyaameenu 
gOtrikulanuMDiyu cheeTlavalana vachchinavi padamooDu paTTaNamulu. 
యెహో 21:5 కహాతీయులలో మిగిలిన వంశకుల పక్షముగా ఎఫార్యిము గోతిర్కులనుండియు, దాను 

గోతిర్కులనుండియు, మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు వంతుచీటల్వలన వచిచ్నవి పది పటట్ణములు. 
yehO 21:5 kahaateeyulalO migilina vaMSakula pakshamugaa ephraayimu 
g O t r i ku l a nu M D i y u , d a a nu g O t r i ku l a nu M D i y u , m a na s h s h a e 
ardhagOtrapuvaarinuMDiyu vaMtucheeTlavalana vachchinavi padi 
paTTaNamulu. 
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యెహో 21:6 ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండియు , ఆషేరు గోతిర్కులనుండియు , నఫాత్ లి 

గోతిర్కులనుండియు, బాషానులోనునన్ మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారినుండియు చీటల్వలన గెరోష్నీయులకు 

కలిగినవి పదమూడు పటట్ణములు. 
yehO 21:6 iSSaakhaaru gOtrikulanuMDiyu, aashaeru gOtrikulanuMDiyu, 
naphtaali gOtrikulanuMDiyu, baashaanulOnunna manashshae 
ardhagOtrapuvaarinuMDiyu cheeTlavalana gershOneeyulaku kaliginavi 
padamooDu paTTaNamulu. 
యెహో 21:7 రూబేను గోతిర్కులనుండియు , గాదు గోతిర్కులనుండియు , జెబూలూను 

గోతిర్కులనుండియు, వారి వంశములచొపుప్న మెరారీయులకు కలిగినవి పండెర్ండు పటట్ణములు. 
yehO 21:7 roobaenu gOtrikulanuMDiyu, gaadu gOtrikulanuMDiyu, 
j e b o o l o o n u g O t r i k u l a n u M D i y u , v a a r i v a M S a m u l a c h o p p u n a 
meraareeyulaku kaliginavi paMDreMDu paTTaNamulu. 
యెహో 21:8 యెహోవా మోషే దావ్రా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు వంతు చీటల్వలన ఆ 

పటట్ణములను వాటి పొలములను లేవీయులకిచిచ్రి. 
yehO 21:8 yehOvaa mOshae dvaaraa aaj~naapiMchinaTlu iSraayaeleeyulu 
vaMtu cheeTlavalana aa paTTaNamulanu vaaTi polamulanu 
laeveeyulakichchiri. 
యెహో 21:9 వారు యూదా వంశసుథ్ల గోతర్ములోను షిమోయ్నీయుల గోతర్ములోను చెపప్బడిన 

పేరులు గల యీ పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 
yehO 21:9 vaaru yoodaa vaMSasthula gOtramulOnu shimyOneeyula 
gOtramulOnu cheppabaDina paerulu gala yee paTTaNamulanu ichchiri. 
యెహో 21:10 అవి లేవీయులైన కహాతీయుల వంశములలో అహరోను వంశకులకు కలిగినవి, 

ఏలయనగా మొదట చేతికివచిచ్న వంతుచీటి వారిది. 
yehO 21:10 avi laeveeyulaina kahaateeyula vaMSamulalO aharOnu 
vaMSakulaku kaliginavi, aelayanagaa modaTa chaetikivachchina 
vaMtucheeTi vaaridi. 
యెహో 21:11 యూదా వంశసుథ్ల మనయ్ములో వారికి కిరయ్తరాబ్, అనగా హెబోర్ను నిచిచ్రి. ఆ అరాబ్ 

అనాకు తండిర్ దాని చుటుట్నునన్ పొలమును వారికిచిచ్రి. 
yehO 21:11 yoodaa vaMSasthula manyamulO vaariki kiryatarbaa, anagaa 
hebrOnu nichchiri. aa arbaa anaaku taMDri daani chuTTununna polamunu 
vaarikichchiri. 
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యెహో 21:12 అయితే ఆ పటట్ణముయొకక్ పొలములను దాని గార్మములను యెఫునెన్ కుమారుడైన 

కాలేబునకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్రి. 
yehO 21:12 ayitae aa paTTaNamuyokka polamulanu daani graamamulanu 
yephunne kumaaruDaina kaalaebunaku svaasthyamugaa ichchiri. 
యెహో 21:13 యాజకుడైన అహరోను సంతానపువారికి వారు నరహంతకునికి ఆశర్యపటట్ణమైన 

హెబోర్నును  
yehO 21:13 yaajakuDaina aharOnu saMtaanapuvaariki vaaru 
narahaMtakuniki aaSrayapaTTaNamaina hebrOnunu  
యెహో 21:14 దాని పొలమును లిబాన్ను దాని పొలమును యతీత్రును దాని పొలమును 

ఎషె ట్మోయను దాని పొలమును హోలోనును దాని పొలమును  
yehO 21:14 daani polamunu libnaanu daani polamunu yatteerunu daani 
polamunu eshTemOyanu daani polamunu hOlOnunu daani polamunu  
యెహో 21:15 దెబీరును దాని పొలమును ఆయినిని దాని పొలమును యుటట్యును దాని పొలమును 

బేతెష్మెషును దాని పొలమును,  
yehO 21:15 debeerunu daani polamunu aayinini daani polamunu 
yuTTayunu daani polamunu baetshemeshunu daani polamunu,  
యెహో 21:16 అనగా ఆ రెండు గోతర్ములవారినుండి తొమిమ్ది పటట్ణములను ఇచిచ్రి. 
yehO 21:16 anagaa aa reMDu gOtramulavaarinuMDi tommidi 
paTTaNamulanu ichchiri. 
యెహో 21:17 బెనాయ్మీను గోతర్మునుండి నాలుగు పటట్ణములను అనగా గిబియోనును దాని 

పొలమును గెబను దాని పొలమును 

yehO 21:17 benyaameenu gOtramunuMDi naalugu paTTaNamulanu anagaa 
gibiyOnunu daani polamunu gebanu daani polamunu 

యెహో 21:18 అనాతోతును దాని పొలమును అలోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
yehO 21:18 anaatOtunu daani polamunu almOnunu daani polamunu 
ichchiri. 
యెహో 21:19 యాజకులైన అహరోను వంశకుల పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములు పోగా 

పదమూడు పటట్ణములు. 
yehO 21:19 yaajakulaina aharOnu vaMSakula paTTaNamulanniyu vaaTi 
polamulu pOgaa padamooDu paTTaNamulu. 
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యెహో 21:20 కహాతీయుల వంశపువారైన లేవీయులకు, అనగా కహాతు సంబంధులలో 

మిగిలినవారికి వంతుచీటల్వలన కలిగిన పటట్ణములు ఎఫార్యిము గోతర్మునుండి వారికియయ్బడెను. 
yehO 21:20 kahaateeyula vaMSapuvaaraina laeveeyulaku, anagaa kahaatu 
saMbaMdhulalO migilinavaariki vaMtucheeTlavalana kaligina 
paTTaNamulu ephraayimu gOtramunuMDi vaarikiyyabaDenu. 
యెహో 21 :21 నాలుగు పటట్ణములను , అనగా ఎఫార్యిమీయుల మనయ్దేశములో 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమైన షెకెమును దాని పొలమును గెజెరును దాని పొలమును 

yehO 21:21 naalugu paTTaNamulanu, anagaa ephraayimeeyula 
manyadaeSamulO narahaMtakunikoraku aaSrayapaTTaNamaina 
shekemunu daani polamunu gejerunu daani polamunu 

యెహో 21:22 కిబాస్యిమును దాని పొలమును బేత హోరోనును దాని పొలమును వారికిచిచ్రి. 
yehO 21:22 kibsaayimunu daani polamunu baet^hOrOnunu daani 
polamunu vaarikichchiri. 
యెహో 21:23 దాను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా ఎతెత్కేను దాని పొలమును 

గిబెబ్తోనును దాని పొలమును 

yehO 21:23 daanu gOtrikulanuMDi naalugu paTTaNamulanu, anagaa 
ettekaenu daani polamunu gibbetOnunu daani polamunu 

యెహో 21:24 అయాయ్లోనును దాని పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును వారికిచిచ్రి. 
yehO 21:24 ayyaalOnunu daani polamunu gatrimmOnunu daani polamunu 
vaarikichchiri. 
యెహో 21:25 రెండు పటట్ణములును, అనగా మనషేష్ అరధ్గోతిర్కులనుండి తానాకును దాని 

పొలమును గతిర్మోమ్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
y e h O 2 1 : 2 5 r e M D u p a T T a N a m u l u n u , a n a g a a m a n a s h s h a e 
ardhagOtrikulanuMDi taanaakunu daani polamunu gatrimmOnunu daani 
polamunu ichchiri. 
యెహో 21:26 వాటి పొలములు గాక కహాతు సంబంధులలో మిగిలినవారికి కలిగిన 

పటట్ణములనిన్యు పది. 
yehO 21:26 vaaTi polamulu gaaka kahaatu saMbaMdhulalO migilinavaariki 
kaligina paTTaNamulanniyu padi. 
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యెహో 21:27 లేవీయుల వంశములలో గెరోష్నీయులకు రెండు పటట్ణములను, అనగా 

నరహంతకునికొరకు ఆశర్యపటట్ణమగు బాషానులోని గోలానును దాని పొలమును బెయెషె ట్రాను 

దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
yehO 21:27 laeveeyula vaMSamulalO gershOneeyulaku reMDu 
paTTaNamulanu, anagaa narahaMtakunikoraku aaSrayapaTTaNamagu 
baashaanulOni gOlaanunu daani polamunu beyeshTeraanu daani 
polamunu ichchiri. 
యెహో 21:28 ఇశాశ్ఖారు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా కిషోయ్నును దాని 

పొలమును దాబెరతును దాని పొలమును యరూమ్తును దాని పొలమును 

yehO 21:28 iSSaakhaaru gOtrikulanuMDi naalugu paTTaNamulanu, 
anagaa kishyOnunu daani polamunu daaberatunu daani polamunu 
yarmootunu daani polamunu 

యెహో 21:29 ఏనగ్నీన్మును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
yehO 21:29 aenganneemunu daani polamunu ichchiri. 
యెహో 21:30 ఆషేరు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా మిషెయలును దాని 

పొలమును అబోద్నును దాని పొలమును 

yehO 21:30 aashaeru gOtrikulanuMDi naalugu paTTaNamulanu, anagaa 
misheyalunu daani polamunu abdOnunu daani polamunu 

యెహో 21:31 హెలక్తును దాని పొలమును రెహోబును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
yehO 21:31 helkatunu daani polamunu rehObunu daani polamunu ichchiri. 
యెహో 21:32 నఫాత్లి గోతిర్కులనుండి మూడు పటట్ణములను, అనగా నరహంతుకునికొరకు 

ఆశర్యపటట్ణమగు గలిలయలోని కెదెషును దాని పొలమును హమోమ్తోద్రును దాని పొలమును 

కరాత్నును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
yehO 21:32 naphtaali gOtrikulanuMDi mooDu paTTaNamulanu, anagaa 
narahaMtukunikoraku aaSrayapaTTaNamagu galilayalOni kedeshunu 
daani polamunu hammOtdOrunu daani polamunu kartaanunu daani 
polamunu ichchiri. 
యెహో 21:33 వారి వంశములచొపుప్న గెరోష్నీయుల పటట్ణములనిన్యు వాటి పొలములుగాక 

పదమూడు పటట్ణములు. 
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yehO 21:33 vaari vaMSamulachoppuna gershOneeyula paTTaNamulanniyu 
vaaTi polamulugaaka padamooDu paTTaNamulu. 
యెహో 21:34 లేవీయులలో మిగిలిన మెరారీయుల వంశములకు జెబూలూను గోతర్ములనుండి 

నాలుగు పటట్ణములను, అనగా యొకెన్యాము దాని పొలమును 

yehO 21:34 laeveeyulalO migilina meraareeyula vaMSamulaku jebooloonu 
gOtramulanuMDi naalugu paTTaNamulanu, anagaa yokneyaamu daani 
polamunu 

యెహో 21:35 కరాత్ను దాని పొలమును దిమాన్ను దాని పొలమును నహలాలును దాని పొలమును 

ఇచిచ్రి. 
yehO 21:35 kartaanu daani polamunu dimnaanu daani polamunu 
nahalaalunu daani polamunu ichchiri. 
యెహో 21:36 రూబేను గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములను, అనగా బేసెరును దాని పొలమును 

యాహసును దాని పొలమును 

yehO 21:36 roobaenu gOtrikulanuMDi naalugu paTTaNamulanu, anagaa 
baeserunu daani polamunu yaahasunu daani polamunu 

యెహో 21:37 కెదెమోతును దాని పొలమును మేఫాతును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
yehO 21:37 kedemOtunu daani polamunu maephaatunu daani polamunu 
ichchiri. 
యెహో 21:38 గాదు గోతిర్కులనుండి నాలుగు పటట్ణములును, అనగా నరహంతకునికొరకు 

ఆశర్యపటట్ణమగు గిలాదులోని రామోతును దాని పొలమును మహనయీమును దాని పొలమును 

yehO 21:38 gaadu gOtrikulanuMDi naalugu paTTaNamulunu, anagaa 
narahaMtakunikoraku aaSrayapaTTaNamagu gilaadulOni raamOtunu 
daani polamunu mahanayeemunu daani polamunu 

యెహో 21:39 హెషోబ్నును దాని పొలమును యాజెరును దాని పొలమును ఇచిచ్రి. 
yehO 21:39 heshbOnunu daani polamunu yaajerunu daani polamunu 
ichchiri. 
యెహో 21:40 వారి వారి వంశములచొపుప్న, అనగా లేవీయుల మిగిలిన వంశములచొపుప్న 

అవనిన్యు మెరారీయులకు కలిగిన పటట్ణములు. వంతుచీటివలన వారికి కలిగిన పటట్ణములు 

పండెర్ండు. 
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yehO 21:40 vaari vaari vaMSamulachoppuna, anagaa laeveeyula migilina 
vaMSamulachoppuna avanniyu meraareeyulaku kaligina paTTaNamulu. 
vaMtucheeTivalana vaariki kaligina paTTaNamulu paMDreMDu. 
యెహో 21:41 ఇశార్యేలీయుల సావ్సథ్య్ములో వాటి పలెల్లుగాక లేవీయుల పటట్ణములనిన్యు 

నలువది యెనిమిది. 
yehO 21:41 iSraayaeleeyula svaasthyamulO vaaTi pallelugaaka laeveeyula 
paTTaNamulanniyu naluvadi yenimidi. 
యెహో 21:42 ఆ పటట్ణములనిన్టికి పొలములుండెను. ఆ పటట్ణములనిన్యు అటే ల్యుండెను. 
y e h O 2 1 : 4 2 a a p a T T a N a m u l a n n i T i k i p o l a m u l u M D e n u . a a 
paTTaNamulanniyu aTlaeyuMDenu. 
యెహో 21:43 యెహోవా పర్మాణము చేసి వారి పితరుల కిచెచ్దనని చెపిప్న దేశమంతయు ఆయన 

ఇశార్యేలీయుల కపప్గించెను. వారు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించిరి. 
yehO 21:43 yehOvaa pramaaNamu chaesi vaari pitarula kichchedanani 
cheppina daeSamaMtayu aayana iSraayaeleeyula kappagiMchenu. vaaru 
daani svaadheenaparachukoni daanilO nivasiMchiri. 
యెహో 21:44 యెహోవా వారి పితరులతో పర్మాణముచేసిన వాటనిన్టి పర్కారము 

అనిన్దికుక్లయందు వారికి విశార్ంతి కలుగజేసెను. యెహోవా వారి శతుర్వులనందరిని వారిచేతి 

కపప్గించియుండెను గనుక వారిలో నొకడును ఇశార్యేలీయులయెదుట నిలువలేకపోయెను. యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు తపిప్యుండలేదు, అంతయు నెరవేరెను. 
yehO 21:44 yehOvaa vaari pitarulatO pramaaNamuchaesina vaaTanniTi 
prakaaramu annidikkulayaMdu vaariki viSraaMti kalugajaesenu. yehOvaa 
vaari SatruvulanaMdarini vaarichaeti kappagiMchiyuMDenu ganuka 
vaarilO nokaDunu iSraayaeleeyulayeduTa niluvalaekapOyenu. yehOvaa 
iSraayaeleeyulaku selavichchina maaTalanniTilO aediyu tappiyuMDalaedu, 
aMtayu neravaerenu. 
యెహో 21:45 యెహోవా ఇశార్యేలీయులకు సెలవిచిచ్న మాటలనిన్టిలో ఏదియు తపిప్యుండలేదు, 

అంతయు నెరవేరెను.  
yehO 21:45 yehOvaa iSraayaeleeyulaku selavichchina maaTalanniTilO 
aediyu tappiyuMDalaedu, aMtayu neravaerenu.  
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యెహో 22:1 యెహోషువ రూబేనీయులను గాదీయులను మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారిని పిలిపించి వారితో 

ఇటల్నెను 

yehO 22:1 yehOshuva roobaeneeyulanu gaadeeyulanu manashshae 
ardhagOtrapuvaarini pilipiMchi vaaritO iTlanenu 

యెహో 22:2 యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించినదంతయు మీరు చేసియునాన్రు. మరియు 

నేను మీ కాజాఞ్పించిన వాటనిన్టి విషయములో నా మాట వినియునాన్రు. 
yehO 22:2 yehOvaa saevakuDaina mOshae meekaaj~naapiMchinadaMtayu 
meeru chaesiyunnaaru. mariyu naenu mee kaaj~naapiMchina vaaTanniTi 
vishayamulO naa maaTa viniyunnaaru. 
యెహో 22:3 బహుదినములనుండి నేటివరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ దేవుడైన 

యెహోవా ఆజఞ్ననుసరించి నడిచియునాన్రు. 
yehO 22:3 bahudinamulanuMDi naeTivaraku meeru mee sahOdarulanu 
v i D u v a k a m e e d a e v u D a i n a y e h O v a a a a j ~ n a n a n u s a r i M c h i 
naDichiyunnaaru. 
యెహో 22:4 ఇపుప్డు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెపిప్నటుల్ వారికి నెమమ్ది 

కలుగజేసియునాన్డు. కాబటిట్ మీరిపుప్డు యెహోవా సేవకుడైన మోషే యొరాద్ను అవతల మీకు 

సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్న దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగివెళుల్డి. 
yehO 22:4 ippuDu mee daevuDaina yehOvaa mee sahOdarulatO 
cheppinaTlu vaariki nemmadi kalugajaesiyunnaaDu. kaabaTTi 
meerippuDu yehOvaa saevakuDaina mOshae yordaanu avatala meeku 
svaasthyamugaa ichchina daeSamulO mee nivaasamulaku tirigiveLluDi. 
యెహో 22:5 అయితే మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన యెహోవాను 

పేర్మించుచు, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనుచు, ఆయనను 

హతుత్కొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజాఞ్పించిన ధరమ్మును 

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడుచుకొనుడి. 
yehO 22:5 ayitae mee poorNahRdayamutOnu mee poorNaatmatOnu mee 
daevuDaina yehOvaanu praemiMchuchu, aayana maargamulanniTilO 
naDuchukonuchu, aayana aaj~nalanu gaikonuchu, aayananu hattukoni 
a a y a n a n u s a e v i M c h u c h u , y e h O v a a s a e v a k u D a i n a m O s h a e 
meekaaj~naapiMchina dharmamunu dharmaSaastramunu anusariMchi 
naDuchukonuDi. 

Page  of 131 151



Telugu English Parallel Bible www.BibleNestam.com  yehOshuva

యెహో 22:6 అతడీలాగు చెపిప్న తరువాత వారిని దీవించి వెళల్నంపగా వారు తమ నివాసములకు 

పోయిరి. 
yehO 22:6 ataDeelaagu cheppina taruvaata vaarini deeviMchi 
veLlanaMpagaa vaaru tama nivaasamulaku pOyiri. 
యెహో 22:7 మోషే బాషానులో మనషేష్ అరధ్గోతర్మునకును, యెహోషువ పడమటిదికుక్న యొరాద్ను 

అదద్రిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన అరధ్గోతర్మునకును సావ్సథ్య్ములిచిచ్రి. మరియు యెహోషువ 

వారి నివాసములకు వారిని వెళల్నంపినపుప్డు అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇటల్నెను 

yehO 22:7 mOshae baashaanulO manashshae ardhagOtramunakunu, 
yehOshuva paDamaTidikkuna yordaanu addarini vaari sahOdarulalO 
migilina ardhagOtramunakunu svaasthyamulichchiri. mariyu yehOshuva 
vaari nivaasamulaku vaarini veLlanaMpinappuDu ataDu vaarini deeviMchi 
vaaritO iTlanenu 

యెహో 22:8 మీరు మికిక్లి కలిమి గలవారై అతి విసాత్రమైన పశువులతోను వెండితోను 

బంగారుతోను ఇతత్డితోను ఇనుముతోను అతివిసాత్రమైన వసత్రములతోను తిరిగి మీ నివాసములకు 

వెళుల్చునాన్రు. మీ శతుర్వుల దోపుడు సొముమ్ను మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి. 
yehO 22:8 meeru mikkili kalimi galavaarai ati vistaaramaina paSuvulatOnu 
veMDitOnu baMgaarutOnu ittaDitOnu inumutOnu ativistaaramaina 
vastramulatOnu tirigi mee nivaasamulaku veLluchunnaaru. mee Satruvula 
dOpuDu sommunu meerunu mee sahOdarulunu kalisi paMchukonuDi. 
యెహో 22:9 కాబటిట్ రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును యెహోవా 

మోషేదావ్రా సెలవిచిచ్న మాటచొపుప్న తాము సావ్ధీనపరచుకొనిన సావ్సథ్య్భూమియైన గిలాదులోనికి 

వెళుల్టకు కనాను దేశమందలి షిలోహులోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి బయలుదేరిరి. 

కనానుదేశమందునన్ యొరాద్ను పర్దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు 

yehO 22:9 kaabaTTi roobaeneeyulunu gaadeeyulunu manashshae 
ardhagOtrapuvaarunu yehOvaa mOshaedvaaraa selavichchina 
maaTachoppuna taamu svaadheenaparachukonina svaasthyabhoomiyaina 
gilaadulOniki veLluTaku kanaanu daeSamaMdali shilOhulOnunna 
iSraayaeleeyula yoddanuMDi bayaludaeriri. kanaanudaeSamaMdunna 
yordaanu pradaeSamunaku vachchinappuDu 
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యెహో 22:10 రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరథ్గోతర్పువారును అకక్డ యొరాద్ను దగగ్ర 

ఒక బలిపీఠమును కటిట్రి. అది చూపునకు గొపప్ బలిపీఠమే. 
y e h O 2 2 : 1 0 r o o b a e n e e y u l u n u g a a d e e y u l u n u m a n a s h s h a e 
arthagOtrapuvaarunu akkaDa yordaanu daggara oka balipeeThamunu 
kaTTiri. adi choopunaku goppa balipeeThamae. 
యెహో 22:11 అపుప్డు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును ఇశార్యేలీయుల 

యెదుటివైపున యొరాద్ను పర్దేశములో కనానుదేశము నెదుట బలిపీఠమును కటిట్రని 

ఇశార్యేలీయులకు వరత్మానము వచెచ్ను. 
yehO 22:11 appuDu roobaeneeyulunu gaadeeyulunu manashshae 
ardhagOtrapuvaarunu iSraayaeleeyula yeduTivaipuna yordaanu 
pradaeSamulO kanaanudaeSamu neduTa balipeeThamunu kaTTirani 
iSraayaeleeyulaku vartamaanamu vachchenu. 
యెహో 22:12 ఇశార్యేలీయులు ఆ మాట వినినపుప్డు సమాజమంతయు వారితో యుదధ్ము 

చేయుటకు షిలోహులో కూడి 

yehO 22:12 iSraayaeleeyulu aa maaTa vininappuDu samaajamaMtayu 
vaaritO yuddhamu chaeyuTaku shilOhulO kooDi 
యెహో 22:13 ఇశార్యేలీయులు గిలాదులోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల యొదద్కును 

మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును యాజకుడగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపిరి. 
yehO 22:13 iSraayaeleeyulu gilaadulOnunna roobaeneeyula yoddakunu 
gaadeeyula yoddakunu manashshae ardhagOtrapuvaari yoddakunu 
yaajakuDagu eliyaajaru kumaaruDaina pheenehaasunu paMpiri. 
యెహో 22:14 ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో పర్తిదాని పితరుల కుటుంబపు పర్ధానుని, అనగా 

పదిమంది పర్ధానులను అతనితో కూడ పంపిరి, వారందరు ఇశార్యేలీయుల సమూహములలో తమ 

తమ పితరుల కుటుంబములకు పర్ధానులు. 
yehO 22:14 iSraayaeleeyula gOtramulanniTilO pratidaani pitarula 
kuTuMbapu pradhaanuni, anagaa padimaMdi pradhaanulanu atanitO 
kooDa paMpiri, vaaraMdaru iSraayaeleeyula samoohamulalO tama tama 
pitarula kuTuMbamulaku pradhaanulu. 
యెహో 22:15 వారు గిలాదుదేశములోనునన్ రూబేనీయుల యొదద్కును గాదీయుల యొదద్కును 

మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారి యొదద్కును పోయి వారితో ఇటల్నిరి 
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yehO 22:15 vaaru gilaadudaeSamulOnunna roobaeneeyula yoddakunu 
gaadeeyula yoddakunu manashshae ardhagOtrapuvaari yoddakunu pOyi 
vaaritO iTlaniri 
యెహో 22:16 యెహోవా సరవ్ సమాజపువారు చెపుప్చునన్దేమనగా నేడు బలిపీఠమును కటుట్కొని నేడే 

యెహోవాను అనుసరించుట మాని, ఇశార్యేలీయుల దేవుని మీద మీరేల తిరుగుబాటు 

చేయుచునాన్రు? 

yehO 22:16 yehOvaa sarva samaajapuvaaru cheppuchunnadaemanagaa 
naeDu balipeeThamunu kaTTukoni naeDae yehOvaanu anusariMchuTa 
maani, iSraayaeleeyula daevuni meeda meeraela tirugubaaTu 
chaeyuchunnaaru? 

యెహో 22:17 పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా? అందుచేత 

యె హో వా స మా జ ము లో తె గు లు పు టెట్ ను గ దా నే టి వ ర కు మ న ము దా ని నుం డి 

పవితర్పరచుకొనకయునాన్ము. 
yehO 22:17 peyOru vishayamulO manamu chaesina dOshamu manaku 
chaaladaa? aMduchaeta yehOvaa samaajamulO tegulu puTTenu gadaa 
naeTivaraku manamu daaninuMDi pavitraparachukonakayunnaamu. 
యెహో 22:18 మీరు ఈ దినమున యెహోవా వెంబడినుండి తొలగిపోవునటుట్ నేడు యెహోవా మీద 

తిరుగబడి దోర్హము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముమీద 

కోపపడును గదా? 

y e h O 2 2 : 1 8 m e e r u e e d i n a m u n a y e h O v a a v e M b a D i n u M D i 
tolagipOvunaTTu naeDu yehOvaa meeda tirugabaDi drOhamu 
chaesedaraemi? aalaagaite aayana ikameedaTa iSraayaeleeyula 
sarvasamaajamumeeda kOpapaDunu gadaa? 

యెహో 22:19 మీ సావ్సథ్య్మైన దేశము అపవితర్ముగా నుండినయెడల యెహోవా మందిరముండు 

యెహోవా సావ్ధీనదేశమునకు మీరు వచిచ్ మా మధయ్ను సావ్సథ్య్ము తీసికొనుడి, మన దేవుడైన 

యెహోవా బలిపీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కటుట్కొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, మా మీద 

తిరుగబడకుడి, 
yehO 22:19 mee svaasthyamaina daeSamu apavitramugaa nuMDinayeDala 
yehOvaa maMdiramuMDu yehOvaa svaadheenadaeSamunaku meeru 
vachchi maa madhyanu svaasthyamu teesikonuDi, mana daevuDaina 
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yehOvaa balipeeThamu gaaka vaeroka balipeeThamunu kaTTukoni 
yehOvaa meeda tirugabaDakuDi, maa meeda tirugabaDakuDi, 
యెహో 22:20 జెరహు కుమారుడైన ఆకాను పర్తిషిఠ్తమైన దాని విషయములో తిరుగబడినపుప్డు 

ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ మనుషుయ్డొకడే 

మరణమాయెనా? 

yehO 22:20 jerahu kumaaruDaina aakaanu pratishThitamaina daani 
vishayamulO tirugabaDinappuDu iSraayaeleeyula sarvasamaajamu 
meediki kOpamu raalaedaa? tana dOshamuvalana aa manushyuDokaDae 
maraNamaayenaa? 

యెహో 22:21 అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనషేష్ అరధ్గోతర్పువారును 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులతో ఇచిచ్న ఉతత్రమేమనగా 

yehO 22:21 aMduku roobaeneeyulunu gaadeeyulunu manashshae 
ardhagOtrapuvaarunu iSraayaeleeyula pradhaanulatO ichchina 
uttaramaemanagaa 

యెహో 22:22 దేవుళల్లో యెహోవా దేవుడు, దేవుళల్లో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి ఆయనకు 

తెలియును, ఇశార్యేలీయులు తెలిసికొందురు, దోర్హము చేతనైనను యెహోవామీద తిరుగుబాటు 

చేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మముమ్ బర్దుకనియయ్కుడి. 
yehO 22:22 daevuLlalO yehOvaa daevuDu, daevuLlalO yehOvaayae 
daevuDu; saMgati aayanaku teliyunu, iSraayaeleeyulu telisikoMduru, 
drOhamu chaetanainanu yehOvaameeda tirugubaaTu chaetanainanu 
maemu ee pani chaesinayeDala naeDu mammu bradukaniyyakuDi. 
యెహో 22:23 యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేదయ్మునైనను 

దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని సమాధాన బలులను దానిమీద అరిప్ంచుటకే గాని మేము ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్నయెడల యెహోవా తానే విమరశ్ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ 

బలిపీఠమును కటిట్తివిు. 
yehO 22:23 yehOvaanu anusariMpaka tolagipOyi, dahanabalinainanu 
naivaedyamunainanu daanimeeda arpiMchuTakae gaani samaadhaana 
balulanu daanimeeda arpiMchuTakae gaani maemu ee balipeeThamunu 
kaTTinayeDala yehOvaa taanae vimarSa chaeyunugaaka. vaeroka 
haetuvuchaetanae ee balipeeThamunu kaTTitiviu. 
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యెహో 22:24 ఏమనగా రాబోవు కాలమున మీ సంతానపువారు మా సంతానపువారితో 

ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము? 

yehO 22:24 aemanagaa raabOvu kaalamuna mee saMtaanapuvaaru maa 
saMtaanapuvaaritO iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaatO meekaemi 
saMbaMdhamu? 

యెహో 22:25 రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధయ్ యెహోవా యొరాద్నును 

సరిహదుద్గా నియమించెను గదా యెహోవాయందు మీకు పాలేదియు లేదని చెపుప్టవలన మీ 

సంతానపువారు మా సంతానపువారిని యెహోవా విషయములో భయభకుత్లులేని వారగునటుల్ 

చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు. 
yehO 22:25 roobaeneeyulaaraa gaadeeyulaaraa, meekunu maakunu 
madhya yehOvaa yordaanunu sarihaddugaa niyamiMchenu gadaa 
yehOvaayaMdu meeku paalaediyu laedani cheppuTavalana mee 
saMtaanapuvaaru maa saMtaanapuvaarini yehOvaa vishayamulO 
bhayabhaktululaeni vaaragunaTlu chaeyuduraemO ani bhayapaDi aa 
haetuvu chaetanae deeni chaesitiviu. 
యెహో 22:26 కాబటిట్ మేము మనము బలిపీఠమును కటుట్టకు సిదధ్పరచుదము రండని 

చెపుప్కొంటిమి; అది దహనబలుల నరిప్ంచుటకైనను బలి నరిప్ంచుటకైనను కాదు. 
yehO 22:26 kaabaTTi maemu manamu balipeeThamunu kaTTuTaku 
siddhaparachudamu raMDani cheppukoMTimi; adi dahanabalula 
narpiMchuTakainanu bali narpiMchuTakainanu kaadu. 
యెహో 22:27 మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను సమాధానబలుల 

విషయములోను మనము యెహోవా సనిన్ధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకు యెహోవాయందు 

మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి చెపప్జాలకుండునటుల్ అది 

మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధయ్ సాకిష్యైయుండును. 
yehO 22:27 mana dahanabalula vishayamulOnu balula vishayamulOnu 
samaadhaanabalula vishayamulOnu manamu yehOvaa sannidhini aayana 
saevachaeyavalayu nanuTaku yehOvaayaMdu meeku paalu aediyu laedanu 
maaTa mee saMtativaaru maa saMtativaariki cheppajaalakuMDunaTlu adi 
maakunu meekunu mana taruvaata mana mana taramulavaarikini madhya 
saakshiyaiyuMDunu. 
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యెహో 22:28 అందుకు మేము ఇకమీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే గాని అటుల్ 

చెపిప్నయెడల మేము మన పితరులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది దహనబలి 

నరిప్ంచుటకు కాదు బలినరిప్ంచుటకు కాదుగాని, మాకును మీకును మధయ్ సాకిష్యై యుండుటకే యని 

చెపుప్దమని అనుకొంటిమి. 
yehO 22:28 aMduku maemu ikameedaTa vaaru maatOnae gaani maa 
taramula vaaritOnae gaani aTlu cheppinayeDala maemu mana pitarulu 
chaesina balipeeThapu aakaaramunu chooDuDi; yidi dahanabali 
narpiMchuTaku kaadu balinarpiMchuTaku kaadugaani, maakunu 
meekunu madhya saakshiyai yuMDuTakae yani cheppudamani 
anukoMTimi. 
యెహో 22:29 ఆయన మందిరము నెదుటనునన్ మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తపప్ దహన 

బలులకైనను నైవేదయ్ములకైనను బలులకైనను వేరొక బలిపీఠమును కటుట్నటుల్ నేడు యెహోవాను 

అనుసరింపక తొలగిపోయినయెడల నేమి యెహోవామీద దోర్హము చేసినయెడల నేమి మేము 

శాపగర్సుత్లమగుదుము గాక. 
yehO 22:29 aayana maMdiramu neduTanunna mana daevuDaina yehOvaa 
balipeeThamu tappa dahana balulakainanu naivaedyamulakainanu 
balulakainanu vaeroka balipeeThamunu kaTTunaTlu naeDu yehOvaanu 
anusariMpaka tolagipOyinayeDala naemi yehOvaameeda drOhamu 
chaesinayeDala naemi maemu Saapagrastulamagudumu gaaka. 
యెహో 22:30 ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ పర్ధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన 

ఇశార్యేలీయుల పర్ధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనషీ ష్యులును చెపిప్న మాటలను 

విని సంతోషించిరి. 
yehO 22:30 pheenehaasanu yaajakuDunu samaaja pradhaanulunu, anagaa 
atanitO uMDina iSraayaeleeyula pradhaanulunu roobaeneeyulunu 
gaadeeyulunu manashsheeyulunu cheppina maaTalanu vini 
saMtOshiMchiri. 
యెహో 22:31 అపుప్డు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు రూబేనీయులతోను 

గాదీయులతోను మనషీ ష్యులతోను మీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ దోర్హము చేయలేదు గనుక 

యెహోవా మన మధయ్నునాన్డని నేడు ఎరుగుదుము; ఇపుప్డు మీరు యెహోవా చేతిలోనుండి 

ఇశార్యేలీయులను విడిపించియునాన్రని చెపెప్ను. 
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yehO 22:31 appuDu yaajakuDaina eliyaajaru kumaaruDagu pheenehaasu 
roobaeneeyulatOnu gaadeeyulatOnu manashsheeyulatOnu meeru 
yehOvaaku virOdhamugaa ee drOhamu chaeyalaedu ganuka yehOvaa mana 
madhyanunnaaDani naeDu erugudumu; ippuDu meeru yehOvaa 
chaetilOnuMDi iSraayaeleeyulanu viDipiMchiyunnaarani cheppenu. 
యెహో 22:32 యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసును పర్ధానులును గిలాదులోని 

రూబేనీయుల యొదద్నుండియు, గాదీయుల యొదద్నుండియు ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు తిరిగివచిచ్ 

జనులకు ఆ మాట తెలియచెపప్గా 

yehO 22:32 yaajakuDaina eliyaajaru kumaaruDagu pheenehaasunu 
pradhaanulunu gilaadulOni roobaeneeyula yoddanuMDiyu, gaadeeyula 
yoddanuMDiyu iSraayaeleeyula yoddaku tirigivachchi janulaku aa maaTa 
teliyacheppagaa 

యెహో 22:33 ఇశార్యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు దేవుని సుత్తించి, 

రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుదధ్ము చేయుట 

మానిరి. 
yehO 22:33 iSraayaeleeyulu vini saMtOshiMchiri. appuDu iSraayaeleeyulu 
daevuni stutiMchi, roobaeneeyulunu gaadeeyulunu nivasiMchu 
daeSamunu paaDuchaeyuTaku vaarimeeda yuddhamu chaeyuTa maaniri. 
యెహో 22:34 రూబేనీయులును గాదీయులును యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది మనమధయ్ను 

సాకిష్యగునని దానికి ఏద అను పేరు పెటిట్రి. 
yehO 22:34 roobaeneeyulunu gaadeeyulunu yehOvaayae daevuDanuTaku 
idi manamadhyanu saakshiyagunani daaniki aeda anu paeru peTTiri. 
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యెహో 23:1 చుటుట్నునన్ వారి శతుర్వులలో ఎవరును వారిమీదికి రాకుండ యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకు నెమమ్ది కలుగజేసినమీదట అనేక దినములైన తరువాత యెహోషువ బహు 

సంవతస్రములుగల వృదుధ్డాయెను. 
yehO 23:1 chuTTununna vaari SatruvulalO evarunu vaarimeediki 
raakuMDa yehOvaa iSraayaeleeyulaku nemmadi kalugajaesinameedaTa 
anaeka dinamulaina taruvaata yehOshuva bahu saMvatsaramulugala 
vRddhuDaayenu. 
యెహో 23:2 అపుప్డతడు ఇశార్యేలీయులనందరిని వారి పెదద్లను వారి ముఖుయ్లను వారి 

నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను నేను బహు సంవతస్రములు 

గడచిన ముసలివాడను.  
yehO 23:2 appuDataDu iSraayaeleeyulanaMdarini vaari peddalanu vaari 
mukhyulanu vaari nyaayaadhipatulanu vaari naayakulanu pilipiMchi 
vaaritO iTlanenu naenu bahu saMvatsaramulu gaDachina musalivaaDanu.  
యెహో 23:3 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ నిమితత్ము సమసత్జనములకు చేసినదంతయు మీరు 

చూచితిరి. మీ నిమితత్ము యుదధ్ము చేసినవాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే. 
yehO 23:3 mee daevuDaina yehOvaa mee nimittamu samastajanamulaku 
chaesinadaMtayu meeru choochitiri. mee nimittamu yuddhamu 
chaesinavaaDu mee daevuDaina yehOvaayae. 
యెహో 23:4 చూడుడి, యొరాద్ను మొదలుకొని తూరుప్ దికుక్న మహాసముదర్ము వరకు నేను 

నిరూమ్లము చేసిన సమసత్ జనముల దేశమును, మీ గోతర్ముల సావ్సథ్య్ముమధయ్ మిగిలియునన్ యీ 

జనముల దేశమును మీకు వంతుచీటల్వలన పంచిపెటిట్తిని. 
yehO 23:4 chooDuDi, yordaanu modalukoni toorpu dikkuna 
mahaasamudramu varaku naenu nirmoolamu chaesina samasta janamula 
daeSamunu, mee gOtramula svaasthyamumadhya migiliyunna yee 
janamula daeSamunu meeku vaMtucheeTlavalana paMchipeTTitini. 
యెహో 23:5 మీ దేవుడైన యెహోవాయే వారిని మీ యెదుట నిలువకుండ వెళల్గొటిట్న తరువాత మీ 

దేవుడైన యెహోవా మీతో సెలవిచిచ్నటుల్ మీరు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందురు. 
yehO 23:5 mee daevuDaina yehOvaayae vaarini mee yeduTa niluvakuMDa 
veLlagoTTina taruvaata mee daevuDaina yehOvaa meetO selavichchinaTlu 
meeru vaari daeSamunu svaadheenaparachukoMduru. 
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యెహో 23:6 కాబటిట్ మీరు మోషే ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడినదంతటిని గైకొని 

అనుసరించుటకు మనసుస్ దృఢము చేసికొని, యెడమకు గాని కుడికి గాని దానినుండి తొలగిపోక 

yehO 23:6 kaabaTTi meeru mOshae dharmaSaastragraMthamulO 
vraayabaDinadaMtaTini gaikoni anusariMchuTaku manassu dRDhamu 
chaesikoni, yeDamaku gaani kuDiki gaani daaninuMDi tolagipOka 

యెహో 23:7 మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనుల సహవాసము చేయక వారి దేవతల పేళల్ను ఎతత్క 

వాటి తోడని పర్మాణము చేయక వాటిని పూజింపక వాటికి నమసక్రింపక 

yehO 23:7 meeyodda migiliyunna yee janula sahavaasamu chaeyaka vaari 
daevatala paeLlanu ettaka vaaTi tODani pramaaNamu chaeyaka vaaTini 
poojiMpaka vaaTiki namaskariMpaka 

యెహో 23:8 మీరు నేటివరకు చేసినటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొని యుండవలెను. 
yehO 23:8 meeru naeTivaraku chaesinaTlu mee daevuDaina yehOvaanu 
hattukoni yuMDavalenu. 
యెహో 23:9 యెహోవా బలముగల గొపప్ జనములను మీ యెదుటనుండి కొటిట్వేసియునాన్డు, మీ 

యెదుట నేటివరకును ఏ మనుషుయ్డును నిలిచియుండలేదు. 
yehO 23:9 yehOvaa balamugala goppa janamulanu mee yeduTanuMDi 
koTTivaesiyunnaaDu, mee yeduTa naeTivarakunu ae manushyuDunu 
nilichiyuMDalaedu. 
యెహో 23:10 మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న మాటచొపుప్న తానే మీకొరకు యుదధ్ము చేయువాడు 

గనుక మీలో ఒకడు వేయిమందిని తరుమును 

yehO 23:10 mee daevuDaina yehOvaa meekichchina maaTachoppuna 
taanae meekoraku yuddhamu chaeyuvaaDu ganuka meelO okaDu 
vaeyimaMdini tarumunu 

యెహో 23:11 కాబటిట్ మీరు బహు జాగర్తత్పడి మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మింపవలెను. 
yehO 23:11 kaabaTTi meeru bahu jaagrattapaDi mee daevuDaina 
yehOvaanu praemiMpavalenu. 
యెహో 23:12 అయితే మీరు వెనుకకు తొలగి మీయొదద్ మిగిలియునన్ యీ జనములను హతుత్కొని 

వారితో వియయ్మంది, వారితో మీరును మీతో వారును సాంగతయ్ము చేసినయెడల 

yehO 23:12 ayitae meeru venukaku tolagi meeyodda migiliyunna yee 
janamulanu hattukoni vaaritO viyyamaMdi, vaaritO meerunu meetO 
vaarunu saaMgatyamu chaesinayeDala 
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యెహో 23:13 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ యెదుటనుండి యీ జనములను కొటిట్వేయుట మానును. 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ మీరు నశించువరకు వారు మీకు 

ఉరిగాను బోనుగాను మీ పర్కక్లమీద కొరడాలుగాను మీ కనున్లలో ముళుల్గాను ఉందురు. 
yehO 23:13 mee daevuDaina yehOvaa mee yeduTanuMDi yee janamulanu 
koTTivaeyuTa maanunu. mee daevuDaina yehOvaa meekichchina yee 
maMchi daeSamulO uMDakuMDa meeru naSiMchuvaraku vaaru meeku 
urigaanu bOnugaanu mee prakkalameeda koraDaalugaanu mee kannulalO 
muLlugaanu uMduru. 
యెహో 23:14 ఇదిగో నేడు నేను సరవ్లోకుల మారగ్మున వెళుల్చునాన్ను. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ 

విషయమై సెలవిచిచ్న మంచి మాటలనిన్టిలో ఒకక్టియైనను తపిప్యుండలేదని మీరు 

అనుభవపూరవ్కముగా ఎరుగుదురు; అవి అనిన్యు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకక్టియైనను 

తపిప్యుండలేదు. 
yehO 23:14 idigO naeDu naenu sarvalOkula maargamuna veLluchunnaanu. 
mee daevuDaina yehOvaa mee vishayamai selavichchina maMchi 
m a a T a l a n n i T i l O o k k a T i y a i n a n u t a p p i y u M D a l a e d a n i m e e r u 
anubhavapoorvakamugaa eruguduru; avi anniyu meeku kaligenu, vaaTilO 
okkaTiyainanu tappiyuMDalaedu. 
యెహో 23:15 అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెపిప్న మేలంతయు మీకు కలిగిన పర్కారము 

మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కిచిచ్న యీ మంచి దేశములో ఉండకుండ ఆయన మిముమ్ 

నశింపజేయువరకు యెహోవా మీ మీదికి కీడంతయు రాజేయును. 
yehO 23:15 ayitae mee daevuDaina yehOvaa meetO cheppina maelaMtayu 
meeku kaligina prakaaramu mee daevuDaina yehOvaa mee kichchina yee 
maMchi daeSamulO uMDakuMDa aayana mimmu naSiMpajaeyuvaraku 
yehOvaa mee meediki keeDaMtayu raajaeyunu. 
యెహో 23:16 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు నియమించిన ఆయన నిబంధనను మీరి యితర 

దేవతలను పూజించి వాటికి నమసక్రించినయెడల యెహోవా కోపము మీ మీద మండును గనుక 

ఆయన మీకిచిచ్న యీ మంచి దేశములో నుండకుండ మీరు శీఘర్ముగా నశించిపోవుదురు. 
yehO 23:16 meeru mee daevuDaina yehOvaa meeku niyamiMchina aayana 
nibaMdhananu meeri yitara daevatalanu poojiMchi vaaTiki 
namaskariMchinayeDala yehOvaa kOpamu mee meeda maMDunu ganuka 
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aayana meekichchina yee maMchi daeSamulO nuMDakuMDa meeru 
Seeghramugaa naSiMchipOvuduru. 
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యెహో 24:1 యెహోషువ ఇశార్యేలీయుల గోతర్ముల వారినందరిని షెకెములో పోగుచేసి, వారి 

పెదద్లను వారి పర్ధానులను వారి నాయ్యాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచిచ్ 

దేవుని సనిన్ధిని నిలిచిరి. 
yehO 24:1 yehOshuva iSraayaeleeyula gOtramula vaarinaMdarini 
shekemulO pOguchaesi, vaari peddalanu vaari pradhaanulanu vaari 
nyaayaadhipatulanu vaari naayakulanu pilipiMpagaa vaaru vachchi 
daevuni sannidhini nilichiri. 
యెహో 24:2 యెహోషువ జనులందరితో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా 

చెపుప్నదేమనగా ఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబార్హాముకును నాహోరుకును తండిర్యైన 

తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫర్టీసు) అదద్రిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి. 
yehO 24:2 yehOshuva janulaMdaritO iTlanenu iSraayaeleeyula daevuDaina 
yehOvaa cheppunadaemanagaa aadikaalamunuMDi mee pitarulu, anagaa 
abraahaamukunu naahOrukunu taMDriyaina terahu kuTuMbikulu nadi 
(yoophraTeesu) addarini nivasiMchi yitara daevatalanu poojiMchiri. 
యెహో 24:3 అయితే నేను నది అదద్రినుండి మీ పితరుడైన అబార్హామును తోడుకొని వచిచ్ కనాను 

దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విసత్రింపజేసి, అతనికి ఇసాస్కును ఇచిచ్తిని. 
yehO 24:3 ayitae naenu nadi addarinuMDi mee pitaruDaina abraahaamunu 
tODukoni vachchi kanaanu daeSamaMdaMtaTa saMchariMpajaesi, ataniki 
saMtaanamunu vistariMpajaesi, ataniki issaakunu ichchitini. 
యెహో 24:4 ఇసాస్కునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచిచ్తిని. శేయీరు మనయ్ములను 

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ వాటిని ఏశావు కిచిచ్తిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుపుత్లోనికి 

దిగిపోయిరి. 
yehO 24:4 issaakunaku naenu yaakObu aeSaavula nichchitini. Saeyeeru 
manyamulanu svaadheenaparachukonunaTlu vaaTini aeSaavu kichchitini. 
yaakObunu atani kumaarulunu aiguptulOniki digipOyiri. 
యెహో 24:5 తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, దాని మధయ్ను నేను చేసిన కిర్యలవలన 

ఐగుపీత్యులను హతముచేసి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచితిని. 
yehO 24:5 taruvaata naenu mOshae aharOnulanu paMpi, daani madhyanu 
naenu chaesina kriyalavalana aigupteeyulanu hatamuchaesi mimmunu 
velupaliki rappiMchitini. 
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యెహో 24:6 నేను ఐగుపుత్లోనుండి మీ తండుర్లను రపిప్ంచినపుప్డు మీరు సముదర్మునొదద్కు రాగా 

ఐగుపీత్యులు రథములతోను రౌతులతోను మీ తండుర్లను ఎఱఱ్సముదర్మువరకు తరిమిరి. 
yehO 24:6 naenu aiguptulOnuMDi mee taMDrulanu rappiMchinappuDu 
meeru samudramunoddaku raagaa aigupteeyulu rathamulatOnu 
rautulatOnu mee taMDrulanu e~r~rasamudramuvaraku tarimiri. 
యెహో 24:7 వారు యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు ఆయన మీకును ఐగుపీత్యులకును మధయ్ చీకటి 

కలిప్ంచి సముదర్మును వారిమీదికి రపిప్ంచి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుపుత్ దేశములో నేను 

చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణయ్ములో 

నివసించితిరి. 
yehO 24:7 vaaru yehOvaaku mo~r~rapeTTinappuDu aayana meekunu 
aigupteeyulakunu madhya cheekaTi kalpiMchi samudramunu vaarimeediki 
rappiMchi vaarini muMchivaesenu. aiguptu daeSamulO naenu 
chaesinadaanini meeru kannulaara choochitiri. aTutaruvaata meeru bahu 
dinamulu araNyamulO nivasiMchitiri. 
యెహో 24:8 యొరాద్ను అదద్రిని నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను మిముమ్ను 

రపిప్ంచినపుప్డు వారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను మీచేతికి వారిని అపప్గించితిని, మీరు వారి 

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొంటిరి, వారు మీ యెదుట నిలువకుండ వారిని నశింపజేసితిని. 
yehO 24:8 yordaanu addarini nivasiMchina amOreeyula daeSamunaku 
naenu mimmunu rappiMchinappuDu vaaru meetO yuddhamu chaeyagaa 
naenu meechaetiki vaarini appagiMchitini, meeru vaari daeSamunu 
svaadheenaparachukoMTiri, vaaru mee yeduTa niluvakuMDa vaarini 
naSiMpajaesitini. 
యెహో 24:9 తరువాత మోయాబు రాజును సిపోప్రు కుమారుడునైన బాలాకు లేచి 

ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ముచేసి మిముమ్ శపించుటకు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును 

పిలువనంపగా 

yehO 24:9 taruvaata mOyaabu raajunu sippOru kumaaruDunaina baalaaku 
laechi iSraayaeleeyulatO yuddhamuchaesi mimmu SapiMchuTaku beyOru 
kumaaruDaina bilaamunu piluvanaMpagaa 

యెహో 24:10 నేను బిలాము మనవి విననొలల్నైతిని గనుక అతడు మిముమ్ను దీవించుచునే వచెచ్ను. 

అతని చేతినుండి నేనే మిముమ్ను విడిపించితిని. 
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yehO 24:10 naenu bilaamu manavi vinanollanaitini ganuka ataDu 
mimmunu deeviMchuchunae vachchenu. atani chaetinuMDi naenae 
mimmunu viDipiMchitini. 
యెహో 24:11 మీరు యొరాద్ను దాటి యెరికో దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు యెరికోకు యజమానులగు 

అమోరీయులు పెరిజీజ్యులు కనానీయులు హీతీత్యులు గిరాగ్షీయులు హివీవ్యులు 

యెబూసీయులనువారు మీతో యుదధ్ము చేయగా నేను వారిని మీచేతికపప్గించితిని. 
yehO 24:11 meeru yordaanu daaTi yerikO daggaraku vachchinappuDu 
yerikOku yajamaanulagu amOreeyulu perijjeeyulu kanaaneeyulu 
heetteeyulu girgaasheeyulu hivveeyulu yebooseeyulanuvaaru meetO 
yuddhamu chaeyagaa naenu vaarini meechaetikappagiMchitini. 
యెహో 24:12 మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడగ్ము కాదు నీ విలుల్ 

కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిదద్రిని తోలివేసెను. మీరు సేదయ్ము చేయని దేశమును 

yehO 24:12 mariyu naenu meeku muMdugaa kaMdireegalanu paMpitini; 
nee khaDgamu kaadu nee villu kaadu gaani avae amOreeyula raajula 
niddarini tOlivaesenu. meeru saedyamu chaeyani daeSamunu 

యెహో 24:13 మీరు కటట్ని పటట్ణములను మీకిచిచ్యునాన్ను. మీరు వాటిలో నివసించుచునాన్రు. 

మీరు నాటని దార్క్షతోటల పండల్ను ఒలీవతోటల పండల్ను తినుచునాన్రు. 
yehO 24:13 meeru kaTTani paTTaNamulanu meekichchiyunnaanu. meeru 
vaaTilO nivasiMchuchunnaaru. meeru naaTani draakshatOTala paMDlanu 
oleevatOTala paMDlanu tinuchunnaaru. 
యెహో 24:14 కాబటిట్ మీరు యెహోవాయందు భయభకుత్లు గలవారై, ఆయనను నిషక్పటముగాను 

సతయ్ముగాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అదద్రిని ఐగుపుత్లోను సేవించిన దేవతలను తొలగదోర్సి 

యెహోవానే సేవించుడి. 
yehO 24:14 kaabaTTi meeru yehOvaayaMdu bhayabhaktulu galavaarai, 
aayananu nishkapaTamugaanu satyamugaanu saeviMchuchu, mee pitarulu 
nadi addarini aiguptulOnu saeviMchina daevatalanu tolagadrOsi 
yehOvaanae saeviMchuDi. 
యెహో 24:15 యెహోవాను సేవించుట మీ దృషిట్కి కీడని తోచినయెడల మీరు ఎవని సేవించెదరో, 

నది అదద్రిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున మీరు 
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నివసించుచునాన్రే వారి దేవతలను సేవించెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరెవరిని సేవింప 

కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను. 
yehO 24:15 yehOvaanu saeviMchuTa mee dRshTiki keeDani tOchinayeDala 
meeru evani saeviMchedarO, nadi addarini mee pitarulu saeviMchina 
daevatalanu saeviMchedarO, amOreeyula daeSamuna meeru 
nivasiMchuchunnaarae vaari daevatalanu saeviMchedarO naeDu meeru 
kOrukonuDi; meerevarini saeviMpa kOrukoninanu naenunu naa 
yiMTivaarunu yehOvaanu saeviMchedamu anenu. 
యెహో 24:16 అందుకు పర్జలు యెహోవాను విసరిజ్ంచి యితర దేవతలను సేవించినయెడల మేము 

శాపగర్సుత్ల మగుదుము గాక. 
yehO 24:16 aMduku prajalu yehOvaanu visarjiMchi yitara daevatalanu 
saeviMchinayeDala maemu Saapagrastula magudumu gaaka. 
యెహో 24:17 ఐగుపుత్దేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండుర్లను రపిప్ంచి, 

మన కనున్లయెదుట ఆ గొపప్ సూచకకిర్యలను చేసి, మనము నడిచిన మారగ్ములనిన్టిలోను, 

మనము వెళిల్న పర్జలందరిమధయ్ను మనలను కాపాడిన యెహోవాయే మన దేవుడు. 
yehO 24:17 aiguptudaeSamanu daasula gRhamulOnuMDi manalanu mana 
taMDrulanu rappiMchi, mana kannulayeduTa aa goppa soochakakriyalanu 
chaesi, manamu naDichina maargamulanniTilOnu, manamu veLlina 
prajalaMdarimadhyanu manalanu kaapaaDina yehOvaayae mana daevuDu. 
యెహో 24:18 యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీయులు మొదలైన పర్జలందరు 

మనయెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము; ఆయనయే మా 

దేవుడని పర్తుయ్తత్రమిచిచ్రి. 
yehO 24:18 yehOvaa aa daeSamulO nivasiMchina amOreeyulu modalaina 
prajalaMdaru manayeduTa niluvakuMDa vaarini tOlivaesinavaaDu; 
y e h O v a a n a e s a e v i M c h e d a m u ; a a y a n a y a e m a a d a e v u D a n i 
pratyuttaramichchiri. 
యెహో 24:19 అందుకు యెహోషువ యెహోవా పరిశుదధ్ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, ఆయన మీ 

అపరాధములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు. 
yehO 24:19 aMduku yehOshuva yehOvaa pariSuddha daevuDu, 
rOshamugala daevuDu, aayana mee aparaadhamulanu mee paapamulanu 
parihariMpanivaaDu, meeraayananu saeviMpalaeru. 
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యెహో 24:20 మీరు యెహోవాను విసరిజ్ంచి అనయ్దేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు మేలు 

చేయువాడైనను మనసుస్ తిర్పుప్కొని మీకు కీడుచేసి మిముమ్ను కీష్ణింపజేయుననగా 

yehO 24:20 meeru yehOvaanu visarj iMchi anyadaevatalanu 
saeviMchinayeDala aayana meeku maelu chaeyuvaaDainanu manassu 
trippukoni meeku keeDuchaesi mimmunu ksheeNiMpajaeyunanagaa 

యెహో 24:21 జనులు అటుల్ కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 
yehO 24:21 janulu aTlu kaadu, maemu yehOvaanae saeviMchedamani 
yehOshuvatO cheppiri. 
యెహో 24:22 అపుప్డు యెహోషువ మీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను కోరుకొనన్ందుకు 

మిముమ్నుగూరిచ్ మీరే సాకుష్లై యునాన్రనగా వారు మేము సాకుష్లమే అనిరి. 
yehO 24:22 appuDu yehOshuva meeru yehOvaanae saeviMchedamani 
aayananu kOrukonnaMduku mimmunugoorchi meerae saakshulai 
yunnaaranagaa vaaru maemu saakshulamae aniri. 
యెహో 24:23 అందుకతడు ఆలాగైతే మీ మధయ్నునన్ అనయ్దేవతలను తొలగదోర్సి, ఇశార్యేలీయుల 

దేవుడైన యెహోవాతటుట్ మీ హృదయమును తిర్పుప్కొనుడని చెపెప్ను. 
yehO 24:23 aMdukataDu aalaagaitae mee madhyanunna anyadaevatalanu 
tolagadrOsi, iSraayaeleeyula daevuDaina yehOvaataTTu mee hRdayamunu 
trippukonuDani cheppenu. 
యెహో 24:24 అందుకు జనులు మన దేవుడైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన మాటయే 

విందుమని యెహోషువతో చెపిప్రి. 
yehO 24:24 aMduku janulu mana daevuDaina yehOvaanae 
saeviMchedamu, aayana maaTayae viMdumani yehOshuvatO cheppiri. 
యెహో 24:25 అటుల్ యెహోషువ ఆ దినమున పర్జలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో కటట్డను 

విధిని నియమించి 

yehO 24:25 aTlu yehOshuva aa dinamuna prajalatO nibaMdhana chaesi 
vaariki shekemulO kaTTaDanu vidhini niyamiMchi 
యెహో 24:26 దేవుని ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో ఆ వాకయ్ములను వార్యించి పెదద్ రాతిని తెపిప్ంచి 

యెహోవా పరిశుదధ్సథ్లములోనునన్ సిందూర వృక్షముకిర్ంద దాని నిలువబెటిట్ 
yehO 24:26 daevuni dharmaSaastragraMthamulO aa vaakyamulanu 
vraayiMchi pedda raatini teppiMchi yehOvaa pariSuddhasthalamulOnunna 
siMdoora vRkshamukriMda daani niluvabeTTi 
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యెహో 24:27 జనులందరితో ఇటల్నెను ఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెపిప్న మాటలనిన్యు ఈ 

రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాకిష్గా ఉండును. మీరు మీ దేవుని విసరిజ్ంచినయెడల అది 

మీమీద సాకిష్గా ఉండును. 
yehO 24:27 janulaMdaritO iTlanenu aalOchiMchuDi, yehOvaa manatO 
cheppina maaTalanniyu ee raatiki vinabaDenu ganuka adi manameeda 
saakshigaa uMDunu. meeru mee daevuni visarjiMchinayeDala adi 
meemeeda saakshigaa uMDunu. 
యెహో 24:28 అపుప్డు యెహోషువ పర్జలను తమ సావ్సథ్య్ములకు వెళల్నంపెను. 
yehO 24:28 appuDu yehOshuva prajalanu tama svaasthyamulaku 
veLlanaMpenu. 
యెహో 24:29 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా దాసుడునైన 

యెహోషువ నూటపది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడై మృతినొందెను. 
yehO 24:29 ee saMgatulu jarigina taruvaata noonu kumaaruDunu yehOvaa 
daasuDunaina yehOshuva nooTapadi saMvatsaramula vayassu galavaaDai 
mRtinoMdenu. 
యెహో 24:30 అతని సావ్సథ్య్పు సరిహదుద్లోనునన్ తిమన్తెస్రహులో అతడు పాతిపెటట్బడెను. అది 

ఎఫార్యిమీయుల మనయ్ములోని గాయషు కొండకు ఉతత్ర దికుక్న నునన్ది. 
yehO 24:30 atani svaasthyapu sarihaddulOnunna timnatserahulO ataDu 
paatipeTTabaDenu. adi ephraayimeeyula manyamulOni gaayashu 
koMDaku uttara dikkuna nunnadi. 
యెహో 24:31 యెహోషువ దినములనిన్టను యెహోషువ తరువాత ఇంక బర్తికి యెహోవా 

ఇశార్యేలీయులకొరకు చేసిన కిర్యలనిన్టిని ఎరిగిన పెదద్ల దినములనిన్టను ఇశార్యేలీయులు 

యెహోవాను సేవించుచు వచిచ్రి. 
yehO 24:31 yehOshuva dinamulanniTanu yehOshuva taruvaata iMka 
bratiki yehOvaa iSraayaeleeyulakoraku chaesina kriyalanniTini erigina 
peddala dinamulanniTanu iSraayaeleeyulu yehOvaanu saeviMchuchu 
vachchiri. 
యెహో 24:32 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి తెచిచ్న యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, అనగా 

యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండిర్యైన హమోరు కుమారులయొదద్ కొనిన చేని భాగములో 

వారు పాతిపెటిట్రి. అవి యోసేపు పుతుర్లకు ఒక సావ్సథ్య్ముగా ఉండెను. 
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yehO 24:32 iSraayaeleeyulu aiguptulOnuMDi techchina yOsaepu 
emukalanu shekemulO, anagaa yaakObu nooru varahaalaku shekemu 
taMDriyaina hamOru kumaarulayodda konina chaeni bhaagamulO vaaru 
paatipeTTiri. avi yOsaepu putrulaku oka svaasthyamugaa uMDenu. 
యెహో 24 :33 మరియు అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు మృతినొందినపుప్డు 

ఎఫార్యీమీయుల మనయ్పర్దేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయయ్బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో 

జనులు అతని పాతిపెటిట్రి. 
y e h O 2 4 : 3 3 m a r i y u a h a r O n u k u m a a r u D a i n a e l i y a a j a r u 
mRtinoMdinappuDu ephraayeemeeyula manyapradaeSamulO atani 
kumaaruDaina pheenehaasunaku iyyabaDina pheenehaasugirilO janulu 
atani paatipeTTiri.
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