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అప సస 1
ఙదవణ
ఙ ఙ యసఙపరలకమద ఒతన
1-2 న పపయమత దయపల, నన మందలరసస పససకమద, దవణ యసఙపరలకమద ఒనండ యస కతస వజ పణఙ వందఙ, యస
నసపసస వజ మటఙవందఙ రసస మనద. దవణ యసఙపరలకమద ఒనమందల యస, వంపడ
ఙ ఙ
ఏరపట కతస అపససరఙవర కన
స ఇజ అప సస
ఙపణ వందఙ దవణ ఆత్ సతసదన ఆపడ సతస న. 3 యస కసమ
్ క ఓరస సత వనక నఙతంపడ, న నబ తతత
ర అన మన ం
ఙసలం
ల డ నమ్ దఙయస వరఙ తర ఆతన. నలపయ రసత ఙనండ సటత యస అపససరఙతర ఆతంపడ దవణ ఏలబడః వందఙ
వర రతన. 4 ఙవర కడఃజ వతవల యస ఈహ ఆపడ సతస న, “యరసలం పట్ ం డఃస సన్ ట. న బబ్ మఙ సన ఇజ ఒట్ కతస వన్
ఙ ఙ ఇన ఇనయమవందఙనన మందల్ వహస గద. దన్ వందఙ కపకజ మంపడ. 5 యహన ఏరదనబపససం సతస న. గన సగం రసత
ఆత్
ఙసహఙ దవణ మఙ వన్ ఆత్ దనబపససం సనన”, ఇహన. 6 ఙఅపససర యస వట కడఃజ వతర వనబతర, “పపబవ, ఏల న మ
ఇపసయల లకఙమ దసమద ఏలబడః మరజ సనలన?”. 7 యస వహసన, “క ల వ
ంద
ం ఙన బ బ్
న ఏ రరట క తస
న . ఙఅకత ఙవజ న
బబ్ త దవణ అతకరమద మనద. యకఙవజ ఎసఙజర రనద ఇజ మర నససఙఅవసరం సలద
ల . 8 అహఙ, దవణ ఆత్ మ మసత
వనవల మర సతస ఆనదర. ఙఅయవల మర యరసలమద, యదయ దసం వజ, సమరయ దసం వజ, లకం వజబనన వందఙ
ఙవహహ న ససరఆనదర”. 9 య మటఙవహస ంపడ వర సడఃజమహఙ దవణ యసఙపరలకమద ఒతన. ఙఅయవల ఉంపడ మసప
ఙ ఙ ఙ అడడ కతసఙవర యసఙతరఏండ ఆతర. 10 యస ఆగసం మసత సనహ మహఙ వర ఆగసం దరట్ డటం బస మహర.
వతద
ఙ ఙ ఙ ఙ
అయవల
వటన తలలన పతఙపరపతమహ రఎరదతరవర డపగ నహర. 11“ఓ గల లయద క ద, మర
ఙరఙ ఎందనఙఆగసం దరట
ఙసడఃజనదర? మ
ఙ ఙడపగహన దవణ పరలకమద యసఙఒతన. ఎలగ సహంపడ అయవజన మరజ వననల”, ఇజ వర వరఙ వహస ర.
తస
ఙ య
ఙ ఙ ఙ అపసస ర వట కడఃపసఙఏరపట కతసర
12 వనక
ఙఙ
అపససర ఒలవ మరకమన్ గరతణ యరసలం పట్ మద మహస సహర. (ఒలవ
ఙఙ
మరకమన్ గరనయరసలం పట్ ం
డపగన. ఉంపడ కల మటర దరం మనద) 13 ఙవర యరసలమద సహర వర మహ మడః గదద ఎకస ర. వర
ఙ ఙ ఎయరఎయరఇహఙ,
పపపపపప
, యహన, యకబ, అంపదయ, పలప, తమ, బరసలమయ, మతసయ, అల
ఙ ఙ పయమరస ఆత యకబ, జలత ఇన మర ఉంపడ పర
మహ సమన, యకబ మరస ఆత యద ఇనకర. 14 వర
ఙ ఙ వజర కడఃతర ఉంపడ మనహ దన డఃసఏండ పర ్నం కజ మహర. వరవట
ఙఙ ఙ
సగండకఅయ
లకడఃకబ వత మహ. యస యయ ఆత మరయ, వన్
ఙ ఙ ఙ తంబరసరబ అబ్ మహర.
15 సగం
ఙ ఙ ఙ రసత
ఙ ఙ సహ వనక డపగ డపగ నట ఇరవయమణసరయసఙనమ్ తకర కడఃత మహర. పతర వరనడఃమ నహంపడ ఈహ
ఙవహసన, 16“తంబరఙండ, దవణ మటద రసస మహక తపఏండ జర రతద. దవణ ఆత్ సతసదన దవద రజ యద వందఙ మందల్
ఙవహస కదజర రతద. య యద యసఙఅససఙవతవరఙసర తరససన. 17 వంపడ మ లఇ ఒరన. ఎందనఙఇహఙ మప అపససర వట
ఙ ఙ
కడఃజ
పణ కదఙ యస వన్ ఙఏరపట కతస న”.
18(ఙయ యద మసం పణదనసంపదసస డబ్ ఙణ బమ కటన. అబ్ గడఃయబర కతంపడ అరస ంపడ సతన. ఙఅయవల పట బదఙఆజ
ఙవసత ఙవజ వలల సత. 19 యరసలమదకరవజర య సఙతఙవహర నససర. ఙఅందఙ యద అర ససత య బమదఙవర బసద
పస వందఙ దహస డబ్ దనకట బమ’ ఇజ అర ్ం).
ఙఅకత లమ
్ ఇజ వహస ర. దన్ అర ్ం ఇనక ఇహఙ, ‘ఒరనలకదఙస
ఙ ఙ ఙ
20 పతర మర వహసన, “కర సనం పససకమద మందల్ ఈహ రసస మనద: వన్
ఙ ఙ ఇలల ఎయనబ మనఏండ ఆపన, దన్ లఇ ఎయనబ
బతత ఎండ ఆపన”. ఙఈహబ రసస మనద: ఙఅపససడ వజ వంపడ కతస పణ మర ఒరనలగ ఆపన. 21-22 ఙఅందఙ మప పదకండ మణసర
ఙ ఙ ఙసస
అప
ఙ ర వట కడఃజ మంపడఙమర ఒరనవన్ ఙ ఏరపట కదఙవల. యహన యసపపబఙబపససం సతస బణఙ అస యసపపబ
పరలకమద సనదక మ నడఃమన కడఃజపడఃజ మ వట మహకన ఒరనవన్ ఙ అవసరం. ఎందనఙఇహఙ యస సత వరబణఙ
మరజ బతత తనఇజ వంపడబ మ వట సస మంపడఙ.
23 అందఙ
ఙ ఙ
కడఃజ వత మహకర రఎర పరక వహస ర. ఒరన యసప (ఙవన్ ఙయసస, బరహ బ ఇన పరత బ మహ) మర ఒరన మతసయ. 2425 ఙఅయవల వర ఈహ పర ్నం కతస ర, “పపబవ, ఙవజర మనహ ద మన్ వజ ఆలసనమక నన నసన. యద, వన్ ఙ తగత బడద
డ
సహన. వంపడ డఃససహ పణ, ఇహఙ సఙమదఙ నడఃపస సవకన పణ సదఙవన్ ఙ బదల య రఎరలఇ ఎయఙనన ఏరపట కతస ఇజ
మఙ తరసఅ”. 26 ఙవనక వర సటఙపకస ర. ఙఅయవల మతసయ ఇన పరదనసట వతద. అందఙ
ఙ ఙ
మతసయఙబ పదకండ మణసర
ఙఅపససర వట లకత కలపసర.

అప సస 2
పంతకసస పండయనండఙదవణ ఆత్ వజనద
1 పంతకసస ఇన పండయనండఙ యసఙనమ్ తకర వజరకడఃజ ఉంపడ ఇంపడ మహర. 2 ఙవటన ఆగసమదన ఉంపడ జట వతద.
అయ జట, పర గల వనవజ జటదన వతద వర బససమహ ఇంపడ నంపడతద.
ద్ లకండతర్ క ఉంపడ వతద ఒరనఒరనమసత ఉంపడ ఉంపడ కనఙ డఃగత. 4 వజర మసత దవణ ఆత్
3 వర
ఙ ఙ ఙ సడఃతఙససబ
ఙ
సతస వతఙవర, వరఙ
ఙ ఙ ఙ నస
ఙ ఇ బసఙవర రదఙమదలససర. దవణ ఆత్ న నసఇ బస వర రదఙవరఙసతస సతస న.
స
5 అయవల
ఙ ఙ ఙ
వజ దసమకణఙ వతమహ బకమన్
యదర యరసలం పట్ మద మహర. 6 యదర మంద లకర య జట వతబన
కడఃతర. ఙవర వరగనక వర వన్ వన్ సంత బసఙణఙ వహర య కడఃజ వత మహ యదర బమ్ ఆతర. “వర మట వర రన
బసఙ వరగజనరకట”, ఇజ వహస ర. 7 అయవల
ఙ ఙ ఙ
వత మహకర వజర ఒద బమ్ ఆతర ఒరనవట ఒరనవహస ర, “యక ఎలగ? వర వజర
గలలయదకరఆఏర? 8 గన మప పటసమహ నహత ణ ఆఇ ఆఇ బసఙయ గలలయదకర వర రజనర. యక మప వంజనప. 911 పర సయక, మదయక, ఎలమయక, మసపతమయ, యదయ, కపదకయ, పంత, ఆసయ, పపగయ, పంపలయ, ఙఅయగపస, కరన
డపగ మన్ లబయ, రమ
ఙ ఙ దసమదనకల వతకర (యదర, యదమతం నమ్ త యదర ఆఇకర) పకతయర, అరబయర, ద వ ణ
కతస గపర పణఙమట వజట పటస బసద వహ్ క వంజనట. 12 ఒడఃబతసఙ మనహ కడఃఏద. యక ఇనక ఆనదలన”, ఇజ వర వజర
పంపబ ఆతర ఒరనవట ఒరనవర రతర.
13 సగండరవర తయఙ పదకహ రసం ఉటర ససస మనరఇజ వరఙసకలకతస ర.
ఙపతర కడఃజ వత లకరవట వహహ నన.

14 అయవల
ఙ ఙ ఙ
పదకండ మణసరఅపససర వట మహ పతర నఙతంపడ అబ్ కడఃజ వత లకరవట డటం వహసన, “ఙయరసలమద
బతత జన మ సంత లకర ఆత యదయ లకండ, నన వహ్ క నపగండ వంపడ. వర
ఙ ఙ వరఙ నసఇ బసఙవర రతక మర వహదర. 15 మర
ఒడఃబన లకండవర సససకరఆఏర. ఙపద్ సస ఏల అంబల వడఃబ ఆఏద. 16 ఙగన దవణ మటఙవహస యవల పపవక స మఙల వహస కద
మర సడఃజనదర.
క స ఇనక వహసనఇహఙ ఆకరదనమకఙనన ఇనక కన ఇజ దవణ వహహ నన. వజ
17 యవలపపవ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ
ఙ ఙ లకఙన ఆత్ దఙసన. మ మరసర, మ
పప
ప పప
ప,పపపవ
ఙ ఙ ఙక ఙసర లకండదవణ మటఙవరగనరల. మ
ఙ ఙ దఙ
ఙ డఃఙ దవణ బణఙవన దరహ నమక సణర. మ
ఙ ఙ డపకరబ దవణ బణఙ
ఙవన కలఙ సణరల. 18 అయ
ఙ ఙ ఙ ఆకరదనమ
ఙ
కఙన మసత నమకం ఇడఃత పణ మణసరఙబ వజరఙ, ఙఅయల కడఃకఙ, ఙమగ ర కడఃకఙన
ఆత్ సన. వర
ఙ ఙ వజర దవణ మటఙవహ్ రల. 19 ఆగసం మసత వజర సణ వజ నన గపర బమ్ త పణఙ తరస్ . య బమ మసత
ఎయరబ తఇ పణ నన కన. పప , పప
పప, కర్ గయ బమ మసత వనల. 20 ఙపపబ మరజ వన అయ గపర బమ్ న దనం వన మఙల పద్
ఙసకట ఆనదల. నల
ఙ ఙ నల లకండఎరఙ ఆనదల. 21 అయవల
ఙ ఙ
ఎయరబ దవణ పర అస వన్ మసత నమకం ఇటసఙ వరఙవజరఙ,
పప
పప
పప, తరపదనగలపస్ నల.
22 ఙపతర మర వహసన, “ఇపసయల లకండ, నపగండ వంపడ. ఙనజరత వంపడ ఆత యస అతకరం దవణ బణఙవతక ఇజ దవణ
ఙరజపకతస న. ఎలగ ఇహఙ, యస వట మ లఇ కతస గపర పణఙఙ, ఎయరకదఙఅటఇ బమ్ త పణఙణ రజప కతస న. యక వజ మర
నసనదర. 23 పప పపపపపప
, ఒరనమణస మ డపగ ఒపజపసన. య సఙత దవణ మందల్ నససన. ఙయక దవణ మందల్ ఏరపట కతస
సఙత. మర
ఙ ఙ ఙ యసఙసఇవర దరర దనఅససదర సలవ మసత డఃయజ సపసదర. 24 గన
ఙ ఙ దవణ యసఙసవదనతపపస బతత ససన. పప
పప
ఙ ఙ
మలఙ
ఆజ సతనగన దవణ వన్ ఙసవద డఃసఏతన. యసఙఎలకలం
ఙ ఙ ఙ
తహహ ఇడఃదఙసవదఙ అటఏండ ఆతద. 25 పపపప
ఙ ఙ ఙ
మటఙదవదరజ
మందల్ ఈహ వహసననన దవణదఙఎలక
ల లం న డపగ సడఃజ మహ. ఙదవణ న ఉణరపడఃక మనన. అందఙ
నన మనహ ద మలఙ ఆఏ. 26 అందఙ న మనహ ద నన గపర సర ్ ఆజన. నన సర ్ ఆజ వర రజన. నన
ఙ ఙ న ఒడఃలదవణదఙఒపజప్ .
ఎందనఙఇహఙ ఒడఃలసత వనక మర బతత న ఇజ నన నసన. 27 ఎందనఙఇహఙ నన న పణమదఙడఃసఇ. ఙనమ్ దఙ తగ్ కనఆత
ఙ ఙసవ కనవన్ పనగ సబజ సంపడఙసర సఇ. 28 నన నఙ ఎలకలం బతత న సర తరసస. ఙనన న వట మహఙనన గపర సర ్ ఆజన”.
న
29“న తంబరఙండ, నన
ఙ ఙ దయ
ఙ
రమదనవహహ న, ఙమ అనగగ ఆత దవదరజ సతంపడ వన్ ఙమససర. ఙవన్ ఙ మసస బడడ ఎంబ మనద
ఇజ ఏలబ మట నసనట. 30 గన దవదరజ దవణ పపవక స. దవణ వన్ పర అస వంపడ దవదరజ వట ఒట్ పకసన. ప పపప
పపప
ప
పపపప, దవదరజ
ఙ ఙ ఙ
కటమదనఒరనవన్ ఙ దవదరజ లకండ రజ కన ఇజ. ఙయక దవదరజ నసస మహన. 31 ఙదవణ యసపకససఙ
ఙ ఙ ఙ వర బణఙడఃసఏనఇజ, యసపక
సత
ఙ ఙ ఙ సస పనగ సబజ సనఏదఇజ దవదరజ మందల్ నససన. మందల్ నససంపడ, యస సత
ఙ ఙ ఙ ఙ మర మరజ నఙననల ఇజ మందల్ దవదరజ వహసన. 32 య
వనక
ఙ ఙ యసఙదవణ మరజ బతత ససన. ఙదన్ ఙమప వజప ససర.
33 అహఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ దవణ
ఙ ఙ
యసఙవన్ ఉణరపడఃకదబసపస వన్ ఙ ఇంక మసస గవరం ఏల సతస న. దవణ సన ఇజ ఒట్ కతస వన్ ఆత్
తస న. ఙఏల మర సడఃజనకఙవంజనకఙ యస మఙ సన ఇజ వహస దవణ ఆత్ న. 34-35 ద వ ద ర జ
ఙ ఙ
యసఙస
వ హస
క వ న్ వ ద
ంఙ
ఆఏద. దవదరజ
ఙ ఙ
పరలకమద సనఏన. ఙగన వంపడ ఈహ వహసన, నన
ఙ ఙ నఙ పడఃఇ వరఙ న పదమకఙ మణకఙ ఊరజ
ఙ ఙ ఙ ఙ పస్ దక నన న ఉణరపడఃకద బస మనఅ ఇజ దవణ న పపబ వట వహసన.
మడఃస
36 ఙపతర మర వహసన, “ఇపసయల
ఙ ఙ ఙ
కటమదకరఆత మట వజట యక అనమనం సలం
ల డ నససఙవల. ఙమర సలవద సపస యసఙ
దవణ పపబవజ, ఙపకససవజ ఏరపట కతస న”. 37 యక
ఙ ఙ ఙ వహర లకర వర మనహ ద నండ బద ఆజ పతరఙమర అపససరఙవనబతర,
“దదరండ, ఙఏల మప ఇనక కదఙఅట్ ప?”. 38 ఙఅయవల పతర వహసన, “ఙమ పపమక వజ ఒపర కడఃజ డఃససజ, ఙదవణదఙ
ఙ ఙ
లఙజనప
ఇజ వజరఙతరససఙయస, పకసస ఇజ , పపప
ప ప,పఙమ పపబ ఇజ తరససఙబపససం లగ ఆద. ఙఅయవల మ పపమక నర ఆన.
ఙ ఙ
దవణ
సన ఇజ ఒట్ కతస దవణ ఆత్ నఙ దహక్ దల.
39 దవణ సన ఇజ ఒట్ కతస య దవణ ఆత్ మఙ, మ కడఃరఙ, దరమ
ఙ ఙ
ద వరఙ వజరఙదవణ సనన. ఙవన్ మసత నమ్ దఙదవణ
ఙ ఙ
కక్
వరఙవజరఙదవణ ఆత్ సనన”. 40 మర
ఙ ఙ నండ నండ మటఙణపతర వరఙ గటఙ వహసన. ఙదవణదఙడఃస సన య సఇ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ తరపదన మర గలహ సంపడఙఇజ పతర వరఙమర మర వహసన. 41 పతర
లకఙవన
ఙ ఙ
వహస మటఙనమ్ తకరబపససం లగ ఆతర.
ఙ ఙ
అయ
రజ రమరమ మంపడ వల లకరయసఙనమ్ తస వరవట కడఃతర.
ఙనమ్ తసకర కడఃజ మంజనర
ససర నసపసస మటఙడఃసఏండ మహర. వర
42 వర
ఙ ఙ ఙ అప
ఙ
ఙ ఙ యసఙనమ్ తసకరకడఃజ మంజన బన డఃసఏండ కడఃజ వతర పపబ
ఙఏరపట కతస బజనం కజ మహర. డఃస
ఙ ఙ ఏండ పర ్నం కజ మహర. 43 అప
ఙ ఙ ఙససర దవణ సతసదననండ బమ్ న పణఙ బమ్ న గరసఙకతస ర.
అయవల వజర నండ బమ్ ఆతర. 44 యసఙనమ్
ఙ ఙ ఙ
తకర వజర ఉంపడ మనహ మంజ వరఙకలత
ర మహక వజ వజర వందఙ కరహ కతస ర.
45 అకత
ఙ ఙ ఙ ద ఆఏండ వర వర ఆససఙపరహ ఎయఙ ఎయఙఅవసరం మనద వరఙ సతస ర. 46 రజ
ఙ ఙ తపఏండ వర యరసలమద మన్
ఙదవణ గడఃద డవద కడఃజ వజ మహర. ఙవర వజర ఇలలదఙ తపఏండ కడఃజ వతర సర ్ ఆజ బజనం కజ మహర. ఎయఙబ అవసరం
ఙ ఙ
మన్
వరఙ వర సర ్దనసజ మహర. 47 వర
ఙ ఙ దవణదఙససత కజ మహర. బనమహకరవజర
ఙ ఙ ఙ
య యసఙనమ్ తస వర వందఙ ‘వర
ఎసన నగ రకర’ ఇజ వహస ర. ఙరజరజ యసపపబ మసత నమకం ఇడఃత వర లకత వంపడ నండ కతస న.

అప సస 3
ఙనడఃదఙఅట
ఙ ఙ ఙ
ఇ సట వనన ఙపతర నగండ కతసన.
1 ఒర్ ండ వల మంపడ గంటఙటయమద, లకరదవణ
ఙ ఙ
గడఃద పర ్నం కన టయమద పతర, పప పప
పప, ఙరఎరకడఃజ దవణ
ఙగడఃద సనహ మహర. 2 ప
ఙ ఙటసఙబణఙఅస
ఙ ఙ ఙ
నడఃదఙఅటఇ ఒరనసట వంపడ అబ్ దవణ గడః లఇ సన సరపడఃకదడబ్ లస మహన.
ఙదవణ గడఃద డవద సన అయ సర పర సందరం ఇహర. అయ
ఙ ఙ
సట వన్ ఙ వన్ లకరరజ పండజ తస అయ పడఃకదఇడఃజ
ఙమహర. 3 ఙపతర యహన దవణ గడఃద సన సర డపగ వతఙఅయ సట వంపడ డబ్ ఙ లససన. 4 లససఙ, ఙపతర వన్ ఙడటం
బససన. ఙయహనబ వన్ ఙన డటం బససన. పతర వన్ వట, “ఙనన మ దరట్ బసఅ” ఇహన. 5 అందఙ సట వంపడ, ఙవర ఇనకబ సనర
ఇజ ఒడఃబజ వర దరట్ బససన.
సస అతకరమదననన
6 గన పతర, “నఙ
ఙ ఙ సదఙన బనడబ్ ఙ సలల. ఙగన న బనమనక నన నఙ సన. నజరతదకనయసపక
ఙ ఙ ఙ
ప పపప ”, ఙఇహన.
7 ఙపతర అయ సట వన్ ఙఉణకద అససంపడ నకసన. వటన
ఙ ఙ వన్ పదమక కణక కలత సతస ఆత. 8 ఙవంపడ లటన నఙతంపడ నడఃతన.
ఙ ఙ
పతర
యహన వట దవణ గడః డవద నడఃజ సహంపడ డటహ దవణదఙససత కతస న. 9 వంపడ నడఃసనక, ఙదవణదఙససత కనక వజర

సడఃతర. 10 దవణ గడఃద సన సందరం ఇన సరడపగ బస డబ్ లస మహ అయ సట వంపడ వంపడ ఇజ వర గరస అససర. ఙవన్ ఙ
జర రతక సడఃజ వర వజర గపర బమ్ ఆతర.
ఙ ఙ
దవణ
గడఃద మనన లకరవట పతర వర రజనన
11 పతర, యహనన
ఙ ఙ
అయ నగండ ఆతకనదవణ గడఃద మన్ సలమన ఇన అరఙద మహర. ఆ నగండ ఆతకనపతరఙ
ఙ ఙ
యహనఙగటఙ
కకత ఙఅస మహన. ఙఅబ్ మహకరజర రతక సడఃజ గపర బమ్ ఆతర పతర యహనన నగండ ఆత సట వంపడ
ఙమహబన ఉహత స వతర. 12 లకరవజర
ఙ ఙ ఙ
కడఃజ వనక సడఃతంపడ పతర వరఙవనబతన, “ఇపసయల లకండ, ఇబ్ జర రతక సడఃజ
స
ఙ ఙ ఎందనఙబమ్ ఆజనదర? మర
మర
ఙ ఙ ఎందనఙమఙ బసనదర? మ సంత సతసదన, మ
ఙ ఙ బకదనవంపడ
నడఃదఙకతస ప ఇజ మర
ఒడఃబజనదర? 13 ఙమ అనగగరఆత అపబహం, ప పప
పపపప
, యకబ పర ్నం కతస దవణ, య
ఙ ఙ సట వన్ ఙనగండ కజ వన్ సవ కనకనఆత
ఙ ఙ
యసఙనండ
మరర ద సతస న. ఙగన మర య యసఙసపసఙ ఒపజపసదర. పలత
ఙ ఙ
యసఙడఃససదఙ ఒడఃబతసఙబ మర పన ఇహదర.
14 పపం సలల నతనజయసమన్ వన్ ఙ మర పన ఇజ వహస దర. లకఙసప్
ఙ ఙ ఙ
ఒరనవన్ ఙమర డఃససద ఇజ వహస దర. 15 వజ దన్ ఙ
బతత సతస వన్ ఙ మర సపసదర. గన
ఙ ఙ దవణ వన్ ఙమరజ నకసన. ఙయ సఙత వందఙమప వజప ససర.
16 ఙయస సతసదనన య సట వంపడ సతసఆతన. ఙమర వజదర ఏల సడఃజనక యస పరద ఇడస నమకమదన వతద. పపపపపపపప
పప
తసక మర ఇనక కజనదర ఇజ నసఏండ
ఙఇడస నమకమదన వన్ ఙ సతస వతద”. 17“ఏల న తంబరఙండ, మరన, మ పద్లఙ, యసఙక
ఙ ఙ
స
ఙకతసదరఇజ నన నస్ . 18 దవణ
ఙ ఙ ఙ ఙ నండ పంటఙమందల్ వజర పపవకరవట
‘వన్ పకసస కసమ
్ క ఓరస్ ల’ ఇజ వహస మహన. పపపపపప
మందల్ వహసవజన ఈహ జర రతద. 19-20 దవణ
ఙ ఙ ఙ మ పపమక సమస్ వందఙమర మ పపమక ఒపర కడఃజ డఃససజ దవణ డపగ
ఙమరజ రద. ఙదవణ మ ఆత్ దఙనగ ర పణం సన వందఙ, దవణ
ఙ ఙ ఙ ఙ మ వందఙఏరపట కతస పకసస ఆత యసఙమ డపగ పక్ వందఙదవణ
స
ఙడపగ మరజ రద. 21 దవణ
ఙ ఙ ఙ మందల్ వంపడ పక సపపవకరవట
వహసవజ దవణ వజ దన్ ఙకతస క లకండ కనదక యస పరలకమద
కఙమ
స
ఙమంపడఙవల. 22 పపపపపప
- పపవ
ఙ ఙ ఙక ఙసర లఇ ఒరనమస ఇనకనఈహ వహసన: “పపబ ఆత మ దవణ, న
ఙ ఙ లకండఒరనపపవ
ఙ ఙ
లకర
ఙ ఙ
లఇహనపటస్
నల. ఙవంపడ వహ్ క వజ మర నపగండ వంజ లఙదఙవల. 23 ఎయరబ ఆ పపవక స వహ్ క వంజ లఙఏండ మహఙ వంపడ
ఙ ఙ
దవణ
లకరవట మనఏండ పర స పడఃన సనన.
24 సమయల పపవక,స వన్
ఙ ఙ ఙ వనక
ఙ ఙ వత పపవక సర వజర య దనమకఙవందఙదవణ సతస మటఙమందల్ వహస మహర. 25 పపపపపప
స
ఙపపవకరవట
కతస ఒట్ మ వందఙ. దవణ మ అనగగర వట కతస ఒట్ మ వందఙ. మ అనగగ ఆత అపబహం వట దవణ కతస ఒట్ ఇనక
పపపప, మ
ఙ ఙతగద వన్ బణఙ య లకమద మన్ వజరఙనన దవస్ . 26 అందఙ
ఙ ఙ
దవణ వన్ సవ కన పకససఙఏరపట కతంపడ
మందల మబన పకసన. ఎందనఙపకసనఇహఙ మ సఇ పణఙణ మఙ డఃబస దవణబనమరజ తస మఙ దవససఙవన్ ఙపకసన”, ఇజ
ఙపతర వహసన.

అప సస 4
ససర
ఙపతరఙయహనఙఅ
ఙ ఙ
1 ఙపతర యహన లకరవట వర రజ మహఙ పజరఙ, సదకయర, దవణ
ఙ ఙ
గడఃద మన్ జమనఙ అతకర పతర యహన బనవతర.
2 ఙఅపససర నసపసనక వహర వర కపం ఆతర. ఎందనఙఇహఙ యస సజ మరజ బతత తనఇజ వహహ సతకరమర బతత నరఇజ వర
తస ర. 3 వర
హస ఒతర మహహ నండఙపందలదక జలద ఇటసర. ఎందనఙఇహఙ అయవల పదయ
ఙ ఙ
రజపక
ఙ ఙ ఙ పతరఙయహనఙత
ఙ
తస వర లకత ఏల రమరమ అయద వల
ఆత మహద. 4 ఙగన వర నసపసనక వహకర నండ లకర యసఙ నమ్ తర. యసఙనమ్
ఙ ఙ
ఆతద.
5 ఙమహహ నండఙయద అతకరఙ, యద పద్లఙ, యదర
ఙ ఙ
రల నసర సనకరవర వజర యరసలమద కడఃత వతర. 6 వజర
పజరఙ మసత పర పజర ఆత అనయ, ప ప ప పప , పర
ఙ ఙ పజర కటమదకరయహన, అలకహ ంతర ఇనకర, ఙమర సగండర మగకడఃర
ఙబనకడఃత వతర. 7 వర
ఙ ఙ ఙ పతరఙయహనఙవర
ఙ
మందల నలపసర వనబతర, “మర ఎమణ సతసదన, ఎయ పరదనఇక కతసదర?”.
8-9 అయవల దవణ ఆత్ సతస పతర మసత వతద. అయ
ఙ ఙ ఙ సతసదనన పతర వహసన: “ఙలకఙఅతకరఙండ, పద్లఙండ, పప పపప
ఙ ఙ ఙ కతస నగ ర పణ వందఙ వంపడ ఎయ సతసదన నగండఆతనఇజ మర మఙ నంపడ కరయ ఇజనదర. 10 దన్
వన్
ఙ ఙ వందఙమప వహస ఙ
పపపప, మర వజదర, ఇపసయల
ఙ ఙ
లకరవజర యక నససఙవల. మర
ఙ ఙ సలవద డఃయజ సపస యసపకససఙ దవణ మరజ బతత ససన. సత
ఙబతత త నజరత వంపడ ఆత యసపకసస సతసదనన వంపడ పర స నగండ ఆజ మ నడఃమద మనన. 11 ఙయ యసపకసస వందఙఈహ రసస
స క సపణకన మలదఙమలపణక ఆతద.
పపపపప
. పపపపపపపపపపపప, ఙఇలల తహ్ మర నకప
12 యసన
ఙ ఙ ఙ
మఙ వజన సకహ దనగలపససఙఅట్ న. ఎందనఙఇహఙ య లకమద లకఙవన సకహ దనవరఙగలపససఙమర ఎయర
పరబ దవణ సఏతన. ఙయస పరన సతస న.
13 పతర
ఙ ఙ ఙ ఙ యహన
ఙ
తయలఆఏండ నపగండ వర రజన మటఙవంజ సనహపదం సఙమదకరబమ్ ఆతర. ‘ఙవర ఇనకబ నసఇకర, పర స
ఙదవ సదవఇకర’ ఇజ నససర బమ్ ఆతర. ఙపతర యహన యస వట కడఃజ మహకరఇజ వర నససర. 14 ఙగన ఆ నగండ ఆతకన
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙయహన
పతర
ఙ ఙ
వట నలహ మహఙఇనకబ మరజ వహస ఙసనహపదం సఙమదకరఅటఎతర. 15 అందఙ
ఙ ఙ
వర పతరఙయహనఙ
ఙ ఙ ఙ ఆత వన్ ఙసఙమలఇహనవలల పకస ర వర లఇ వర వర రతర. 16“వరఙఇనక
నగండ
ఙ ఙ
కదఙ? వర కతస బమ్ న పణ వందఙ
ఙ ఙ
యరసలమ
దకరవజర నసనర. అకత
ఙ ఙ ఙ జర రఏతదఇజ మట వహస ఙఅటఎట. 17 యస
ఙ ఙ ఙ పర అస ఎయనవటబ ఎసఙబ ఇనకబ వహ్ ట
ఇజ మట వరఙ గటఙ వహ్ ట. య
ఙ ఙ ఙ సఙత మహకరబ నసఏండ మంపడఙ” ఇహర.
18 అయవల
ఙ ఙ
వర పతరఙయహనఙలఇ కకస ర, “ఎసఙబ యస పర అస వహ్ ట. పపపపపపపపపపపపపపపపపప
ప పప
”, ఇజ ఆపడ సతర.
19 ఙగన పతర యహన ఈహ వహస ర, “ఏల మర వహస , ఙదవణదఙలబడఃదఙ మఙ లఙదఙ? దవణ సడఃతఙ ఎమణక సరయతక?
20 పపపపపపపప, మప సడఃత దన్ - వందఙమప
ఙ ఙ ఙ
వహ దన్ వందఙవహ- ఙఏండ మంపడఙ అటఎప”.
21 పతరఙ
ఙ ఙ ఙ
న యహనఙఎలగ సకహ సదఙఇజ వర నసఏతర. ఎందనఙఇహఙ దవణ కతస గపర పణ వందఙలకర వజర దవణదఙ
ఙససత కజ మహర. అందఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ సఙమదకర పతరఙ యహనఙ‘యస పర అస వహస ఙఆఏద’ ఇజ గటఙ మర బపదస వహస ర డఃససర. 22 పపపపపప
ఙ ఙ ఙ సఙతసదనబమ్ త పణ కజ నగండ కతస య సట వన్ ఙవయస నలపయ పంటఙ ఎకత న మహద.
వన్
న నన
ననననననననననన
న
నన
23 పతర యహన డఃబ ఆత వటన నమ్ తస వర డపగ సహర. సహర పర పజరఙ, ఙపద్లఙ వర వట వహస క వజ వహస ర. 24 పతర
ఙ ఙ ఙ
యహన
వహస క వహర వర వజర కడఃతర ఉంపడ మనహ దనదవణదఙఈహ పర ్నం కతస ర, “వజ దన్ ఙ పపబ ఆత దవణ, నన

ఆగసం, బమ, ఙసమదరం, ఙవనక లఇ మన్ వజ దన్ ఙపటసస. 25 పపపపపప
, ఙన సవ కనకనఆత మ అనగగ దవదరజ వహస క న ఆత్
ఙ ఙతసదననన వహపసస. పపపపపపపపపపపప, య
స
ఙ ఙ యదర ఆఇకరఎందనఙకపం ఆజనర. య
ఙ ఙ లకర ఎందనఙఇన దన్ ఙ పణదఙ
ఙ ఙ
రఏకఙ
ఒడఃబజనర? 26 ఙబ లకమద రజర, అతకర లకర, పపబ ఆత దవణ వట, ఙదవణ ఏరపట కతస పకసస వట ఎపదససఙ కడఃజ
వజనర.
27 ఆహ హరద, పంత పలత, యదర, యదర
ఙ ఙ ఙ
ఆఇ లకరవట య పట్ మద కడఃత మహర. ఙవర నన ఏరపట కతస పపం సలల
ఙ ఙసవ
న
ఙ కనకన ఆత యసఙసపసఙఒడఃబజ మహర. 28 పపపపపప
, న సతసదన, న
ఙ ఇ
ఙ స
ఙ మ
్ ఙ దనఇనక జర రనదల ఇజ మందల్ నన ఏరపట
ఙకతసద అయలకండ వర కతస ర. 29 పపప పప
పపపపప
, పపపపపపపప పపప
ప పపపప
ప పప
పపపప
పపపపప.పమ
ఙ ఙ సవ
ఙ ఙకనకరఆత మప నండ దయరమదనన
ససఙమఙ సతస సద. 30 క
ఙ ఙ
మటఙబద
ఙ సఙమ
్ ఙ క మన్ వరఙ నగండకజ మ సతస తరసఅ. మ
ఙ ఙ బణఙవత
ఙ
నమ్ దఙతగ్ కనఆత మ సవ
ఙ ఙ ఙ
కనకనఆత
యస పరదనగపర బమ్ త పణఙ బమ్ త గరసఙకఅ”.
31 వర పర ్నం కతస వనక వర కడఃజ మహ బడడ కదత
ల ద. అయవల దవణ ఆత్ సతస వర మసత వతద. వర
ఙ ఙ దయ
ఙ
రమదనదవణ
హస ర.
ఙ ఙ
మటఙవ
ఙ ఙ తకర వర ఆసస అపసస రబనతతర
నమ్
32 నమ్
ఙ ఙ తకరవజర ఉంపడ మనహ ఆజ ఎయనబ సరన వన్ ఙ మన్ దన్ - బణఙ
ఙ ఙ
ఇనకబ నదన ఇజ ఆఏదఇజ వరఙమన్ క వజర
ఙ ఙ
వందఙకరహ
కతస ర. 33 ఙదవణ సతసదన బమ్ త పణఙకజ అపససర పపబ ఆత యస, సతవర - బణఙమర
ఙ ఙ ఙ
జ బతత తనఇజ సస వహహ
ఙమహర. ఙదవణ దయదర్ ం వర మసత నండ మహద. 34-35 బమఙఇలత
ఙ ఙ ఙ
కలత
ర మహకరవజర అకత ఙపరహ కలత
ర డబ్ అపససర డపగ
తతర. వజరఙవరవర
ఙ ఙ
అవసరం సడఃజ సబజ సతర. అందఙ
ఙ ఙ
వర లఇ ఎయనబ సర అవసరం వతఙ తకత సలం
ల డ ఆతద.
36 కపప
ఙ ఙ ఙదసమ
ఙ ఙ ద పటస లవ కటమదకనఆత యసప ఇన ఒరనమహన. వన్
ఙ ఙ ఙఅపససర బర్ బ ఇజ కకహ మహర. (ప పపప
ప పపపప
పప
పప
ప
ఙఇనక ఇహఙ సయం కనకనఇజ) 37 వంపడ వన్ ఙ మహ బమ ఉంపడ పరహ అయ డబ్ అపససర డపగ తతన.

అప సస 5
అననయ, సపర
1 అయవల
ఙ ఙ
అననయ ఇన ఒరనమహన. వన్ ఆలహ పర సపర. వరబ ఉంపడ బమ పరస ర.
2 పరస ర మస సగం ఇటసంపడ మగ లత డబ్ అపససర డపగ ఒతన. యక వజ ఆలహ బ నససద. 3 అయవల పతర అననయఙ, “న బమ
స నఙ
ఙ ఙర స డబ్ ఙణ సగం డఃపస దవణ ఆత్ దఙఎందనఙమసం కతస? నన్
ప
ఙ ఙ ఙ మసం పణ కదఙనన ఎందనఙన మనహ దఙసయ
ఒపజపస? 4 ఙబమ న బనమహవల నదనగద. అకత పర సవలబ ఆ డబ్ న సంతన గద. నన్
ఙ ఙ పణ కదఙఎందనఙన మనహ ద ఒడఃబతస?
ఙనన లక వట ఆఏద, దవణ వటన అబదం
్ వర రత”, ఙఇజ వహసన.
5 ఙఅననయ య మటఙవహవటన అరస ంపడ పణం డఃససన. యక
ఙ ఙ
వహకరవజర తయలఆతర. 6 దఙ
ఙ ఙ డఃయరవతర పనగదఙ పతఙ
సటససర, పండజ ఒతర మససర.
7 ఙరమరమ మంపడ గంటఙ వనత వన్ ఆలహ జర రతక నసఏండ లఇ వతద. 8 పతర దన్ వట, “మర య బమ నసహ డబ్ దఙ
పర సదర, ఙవహఅ”, ఙఇహన. వన
ఙ ఙ బతఙఅద, “నసహ దఙ పరస ప”, ఙఇహద. 9 పతర దన్ వట, “మర
ఙ ఙ రఇదరకడఃజ దవణ ఆత్ దఙతపర
వహస దర. దవణ
ఙ ఙ ఙ ఆత్ దఙతపర వహహ మసం కదఙ మర ఎందనఙఒడఃబతసదర? ఇదల
ఙ ఙ
న మసఙమససకరఇబ్ మనర. పపపపపపపపపప
పండజ ఒనర”ల , ఙఇహన.
10 వటన అద పతర పదం డపగ అరస ద పణం డఃససద. అయ
ఙ ఙ ఙ దఙడఃయరలఇ వతర అద సతదఇజ సడఃతర దన్ ఙ పండత ఒతర.
ఒతర మస డపగ మససర. 11 దవణ
ఙ ఙ
సఙమద మహకరవజర, య
ఙ ఙ ఙమటఙవహకరవజర గపర తయలఆతర.
అపసస ర నండ లకఙనగండ కతసర
12 అప
ఙ ఙ ఙససర లకరనడఃమ నండ బమ్ త పణఙ బమ్ త గరసఙకతస ర. ఙనమ్ తకరవజర ఉంపడ మనహ ఆజ దవణ గడఃద మన్
ఙసలమన అరఙ ఇన బడద
డ
కడఃజ వజ మహర. 13‘య
ఙ ఙ నమ్ తకర ఎసహ న నగ రకర’ ఇజ లకర వహస ర. అహఙ
ఙ ఙ
బ మర ఎయరబ
ఙ ఙ ఙ తసకరవట కడఃదఙతయలఆతర. 14 పపపప
నమ్
పపపపపపపపపప
, పపపప
ప
పపపపప
,పప
ఙ ఙ ఙ లకడఃకయసఙనమ్ తస ర నమ్ తస వరవట కడఃతర.
అయ
15 అందఙ
ఙ ఙ ఙ అపససర కతస గపర పణఙసడఃతర కసం
్ మన్ వరఙసప మసత మనహ మమసత పతర నడఃజ వన సరపడఃకద తతర.
స నగండ ఆనరఇజ. 16 యరసలమ
ఎందనఙఇహఙ పతర అయ సర వనవల వన్ నడఃబ తకఙ
ఙ ఙ
ద సరల మన్ నహత ణఙబ నండ
ఙలకర బనవతర. ఙవర లఇ కసమ
్ క ఆతవరఙ, దయమకణఙ
ఙ ఙ
మలఙ ఆతవరఙ అబ తస మహర. వజర నగండ ఆతర.
ఙ ఙ
యదర
అతకరఙ అపసస రఙమలఙ కతసర
17 నససవల వజర పజరఙ మసత పర పజర, ఙవన్ వట కడఃత మహకరవజర, పపపప, ఙసదకయర ఇన పర ్ లఇ సగండరఅపససర వట
గపర గస ఆతర. 18 వర
ఙ ఙ అపససరఙఅససర పట్ మద మన్ జలద ఇటసర. 19 గన
ఙ ఙ దవణ దత పదయవతంపడ జలద సహలఙ
రతంపడ వరఙ వలల తతన. 20 వలల తతంపడ దత, “మర
ఙ ఙ ఙ దవణ గడః డవద సనహ లకఙవజరఙయ కతస్బతత వందఙపర స వహస ”
ఙఇహన.
21 వర
ఙ ఙ ఙజయఆన డపగ దవణ గడః డవద సహర దత వహస వజ లకఙబదససఙ మదలససర. వనక, వజర పజరఙ మసత పర పజర,
ఙ ఙ ఙ వట
వన్
ఙ ఙ మహకరవతర
ఙ
సనహపద సఙమద మహ యదపద్లఙ వజరఙకకహ మటఙకతస ర. ఙమటఙద కడఃతర జలద మన్
ఙ ఙ ఙససరఙవరబన తతసఙజమనఙ పకస ర. 22-23 ఙగన వర జలద సనహ సడఃతఙపతరన యహన లఇ సలర
అప
ల . వర మహస వతర
ఙవహస ర, “మప
ఙ ఙ ఙ సనహ సడఃతఙజలద సహలఙతలం అరప స మహ, కపకనకర
ఙ ఙ ఙ
సహలఙ మందలన నహ మహర. గన
ఙ ఙ మపసనహ సహలఙ
రనవల లఇ వర సలర
ల ”. 24 వర వహస క వహర పర పజరఙ, ఙదవణ గడఃద జమనఙ అతకర గపర బమ్ ఆతర, ‘ఙఇక ఇనక ఆనదలన’
ఇజ ఒడఃబతర.
25 ఙఅయవల ఒరనవతంపడ, “ఇదల
ఙ ఙ
మర జలద ఇడసమహ లకరఏల దవణ గడఃద నహర లకఙబదసనర”, ఙఇజ వహసన. 26 వహస ఙ,
ఙఅతకర జమనఙ వట సహంపడ అపససరఙకక స తతర. ‘లక
ఙ ఙ ఙమఙ
ఙ ఙ పణకఙణఙడఃయనరలస’ ఇజ తయలఆతర అపససరఙఒపస
కక స తతర.
క స తతస ర సనహపదం సఙం నడఃమ నలపసర. నల
27 వరఙక
ఙ ఙ ఙ
ఙ ఙ ఙపసర వజర పజరఙ మసత పర పజర వరవట వనబతన: 28“పప పపపప పపపప
ఙఅస బదన్ ట’ ఇజ మప మఙ డటం బపదస వహస పగద. ఙగన మర యరసలమద వజ మ బద సటసదర. ఙసత వన్ వందఙమప వన్ ఙ
ఙ ప
స
ఙ స ప ఇజ మర మ మసత తపర ఇడఃదఙసడఃజనదర”, ఙఇహన. 29 ఙదన్ ఙపతర మర అపససర, “లకఙఆఏద
ఙ ఙ
, దవణదఙ మప
ఙలఙదఙగద? 30 మర
ఙ ఙ యసఙసలవద డఃయజ సపసదర. గన మ అనగగర వలహన అస మన్ దవణ, ఙవన్ ఙసత వర బణఙ నకసన. 31

ఙ
య
యసఙరజ మరస వజ, వజరఙరకహ
ఙ ఙ ఙ
సన వన్ వజ దవణ గపర మరర ద సతంపడ వన్ ఉణరపడఃకద బసపససన. ఎందనఙఇహఙ
ఙ ఙ
ఇపసయల
లకర వర పపమక డఃస దవణదఙలఙదఙ. వర
ఙ ఙ పపమ
ఙ ఙ ఙ క నర ఆదఙసర సదఙఇజ దవణ వన్ ఉణరపడఃకద యసఙ
ఙబసపససన. 32 ఙయ సఙతఙ వందఙమప ససర. దవణదఙలఙన
ఙ ఙ
వరఙ దవణ సన వన్ ఆత్ బ య సఙతఙ వందఙసస”, ఙఇజ వహస ర.
33 అపససర వహస క వంజ వజర పజరఙ మసత పర పజర, ఙవన్ వట మహకరకపం ఆతర ‘వరఙ సప్ ప’ ఇజ ఒడఃబతర. 34 అయవల
ఙ ఙ ఙద
సఙమ
ఙ ఙమహ
ఙ పరసయర లఇ ఒరన గమలయల ఇనకనసనహపదం సఙమద నహంపడ వహసన, “వర
ఙ ఙ సణం సఙమదనవలన
ల మనర”.
ఙ ఙ
గమలయల
ఎయనఇహఙ యదర రలఙనసర సన వరలఇ ఒరన. లకరవజర
ఙ ఙ ఙ
వన్ ఙమరర ద సజ మహర. 35 ఙఅపససరఙవలల పకస ర
ఙ ఙ ఙ
గమలయల
సఙమద లకఙఈహ వహసన, “ఇపసయల లకండ, ఙయ లకఙమర ఇనక కదఙ ఇజ ఒడఃబజనదర జగర స మంపడ. 36 సగం
ఙ ఙ ఙ
పంటఙమందల
దద ఇనకనఒరన నఙతంపడ నన గపర వంపడ ఇజ వహసన. ఙరమరమ నలర వందఙలకర వన్ వట కడఃతర. ఎయర
వన్ ఙ సపసర. ఙవన్ వట కడఃత మహకరవజర సపదతర వర పణ ఇన దన్ ఙ రఏండత సహద. 37 వనక, ఙలకరలకత సడఃన జనబ
ఙ ఙ ఙ కఙగలలయ వంపడ ఆత యద ఇనకనఒరన నఙతస న. ఙమంద లకరవన్ వట కడఃతర వర ఏలబడః కనవర మసత
దనమ
ఎపదససర. ఙవన్ ఙబ ఎయర సపసర. ఙవన్ వట కడఃత మహకరవజర సపదత సహర. 38 అందఙ, నన ఇనక వహహ న ఇహఙ, పపపపపప
పపపపపప
పపపపపప
. ఙవరఙడఃససఅ. ఎందనఙఇహఙ వర ఆలసనమక, ఙవర పణఙ లకవలహన వతక ఇహఙ అద ఇనదన్ పణదఙరఏండన సనద.
39 గన
ఙ ఙ ఙఇకత దవణ బణఙవతక ఇహఙ వరఙఅడడ కదఙ మర అటఇదర. అకత ద ఆఏండ మర దవణ వట టంటఙ ఆతకర ఇజ మఙ
తలనద”. 40 సఙమ
ఙ ఙ ఙ దకరగమలయల వహస మటదఙఒపకటర. వర
ఙ ఙ ఙ అప
ఙ ఙ ససరఙకకపస వరఙకరడఃదనడఃయబస యస పర అస
ఎసఙబ బదస్ టఇజ డటం వహహ వరఙ డఃససర.
41 యస
ఙ ఙ ఙ ఙపర
ఙ ఙ వందఙ మలఙ ఓరససఙతగతకరఆత వందఙఅపససర డఃయత దబ్ తహఙబ సర ్ ఆజ అబణఙసహర. 42 రజ అపససర
పపపపపప
పపపపప
పపపపపప
, లకర
ఙ ఙ ఙ ఇలకఙబదస మహర. యస
ఙ ఙ
దవణ పక సపకససన ఇజ నగ రమట వర తపఏండ బదస మహర.

అప సస 6
అపసస ర ఏడగర మగ వరఙఏరపట కతసర
1 యసపపబఙనమ్
ఙ ఙ ఙ
తకర ఆ కలమద నండ లకరఆజ వతర. అయవల మండ మణసరఙ బజనం సన దన్ లఇ, పప పపపప
ఙమణసరఙబజనం సఏర ఇజ పగక బస వర రన యదర ఏపబ బస వర రన యదర మసత మర ఆతర. 2 ఙఅయవల పన్ ండ మణసర
ఙ ఙ ససర నమ్ త వరఙ వజరఙకక సర వహస ర, “మప బజనం సబజ సన వందఙ దవణ మట నసర ససఙ డఃస సనక తగఏద.
అప
3 తంబరఙండ, అందఙ
ఙ ఙ
ఏడగర మగ వరఙఏరపట కద. మ లఇ దవణ ఆత్ నంపడత మన్ , గణం నంపడత మన్ వజర ఒపకట మన
ఙ ఙ
ఏడగర
మగ ర వరఙఏరపట కద, మప వరఙ య పణ ఒపజప్ ప. 4 అహఙ మప పర ్నం కదఙ, పపపపపప
- ఙమట నసర ససఙకట
మంజనప”, ఙఇహర.
5-6 అప
ఙ ఙ ఙససర మటఙఅబ్ కడఃత మహ లకఙవజరఙఇసం
్ ఆతద. అందఙ దవణ మసత పర స నమకం ఇడఃజ దవణ ఆత్ సతస పర స
నంపడత మహ ససపన, పపపపపప
, పప
పపపపపప
, పపపపపపప
, తమన, పపపపపపప, యద
ఙ ఙ ఙ మతమద కడఃత అంతయకయ దసమదకననకలస ఇన
పపపపపపప
పపపపపపపప
, ఙనమ్ తకరఅపససర మందల తతర. అపససర పర ్నం కతర వర మసత కకత ఇడఃజ వరఙ అయ పణ కదఙ
అతకరం సతర. 7 అందఙ
ఙ ఙ
మర నండ లకరదవణ మటఙనమ్ తర. ఙయరసలమద మన్ నమ్ త వర లకత నండ ఆజ వతద.
ఙనండండరపజరఙ యసపపబ మసత నమకం ఇటసర.
ఙ ఙ ఙ ససపనఙఅససర
లకర
8 వర లఇ ఒరన, ససపన ఇనకన, దవణ
ఙ ఙ
దయదర్ మదన దవణ ఆత్ సతసదన నంపడతంపడ లకరనడఃమ గపర బమ్ న పణఙ
ఙ ఙ న గరసఙకజ మహన. 9 పపపప
బమ్
, కరనయ
ఙ ఙ
పట్ మదకరయదర, అలకహ
ఙ ఙ
ంపతయ పట్ మదకరయదర, (వర లబర స ఇన యదర
ఙ ఙ
మటఙఇంపడణ
గంపదకర) ఙమర కలకయ దసమదన వత యదర, ఆసయ దసమదన వత యదర వతర ససపన వట తరత ససర.
10 ఙగన వంపడ వహస మటఙ ఎపదససఙ వర అటఎండతర. ఎందనఙఇహఙ దవణ బణఙవత గణమదన, ఙదవణ ఆత్ సతసదనససపన
వరవట వర రతన.
11 అయవల వర, ‘వంపడ మస మసత , దవణ
ఙ ఙ ఙ ఙ మసత
ఙ ఙ ఙ దససన మటఙవర రనక మపవహప’ ఇజ వహస ఙసగండరలకఙఎయర
నసఏండ సపతససర కడఃపసర. 12 కడఃపసర, పపపపపప
, ఙపద్లఙ, యదర
ఙ ఙ
రల నసర సనకరవజరఙరపసర వన్ మసత వతర. వతర
సస
ససర యద పద్లఙ సనహపదం ఇన పర సఙమద తతర. బన
ఙ ఙపఙనఙఅ
ఙ
ఙ ఙ అబదం
్ సస వహ్ వరఙనలపసర. 13 ఙవర ఈహ వహస ర,
“ఙవంపడ ఎససవలబ దవణదఙకట కతస య దవణ గడఃదఙ, మస సతస రలఙ వపతకం వర రజనన. 14 య నజరత వంపడ ఆత యస
పప పపపపపపపపపపప
పపపపపపపపపప
, మట
ఙ ఙ ఙ ఎలగ నడఃదఙఇజ మస మ అనగగరఙసతస మటఙమరస్ న ఇజ వంపడ వహస క మప వహప”. 15
ఙ ఙ హ
సన
ఙ ఙపదం
ఙ సఙమదకరససపన మకం డటం సడఃజ మహఙ వన్ మకం దవణ దత మకం లకండజయతర్ క వర సడఃతర.
అప సస 7
సస
ఙ ఙపన సనహదదం సఙమద మనన వరవట వర రజనన
1 అయవల
ఙ ఙ
వజర పజరఙ మసత పర పజర ససపనఙవనబతన, “ఙయ మటఙనజమ? ఙవర వహస లకండనన వహస ద సలద
ల ?”.
2 ఙదన్ ఙససపన వహస క ఇనక ఇహఙ, “తంబరఙండ, బబ్ రండ, వంపడ, ఙమ అనగగ ఆత అపబహం ఆరన ఇన పట్ మద బతత ఎండ
పపపపపప , మసపతమయ
ఙ ఙ
ఇన దసమద బతత జ మహన. ఙఅయవల నండ జయమన్ దవణ వన్ ఙ తర ఆతన. 3 దవణ అపబహం వట
ఙఈహ వహసన, ‘నన న దసం డఃస, న
ఙ ఙసంత లకఙడఃస నన నఙ తరసన దసం సనఅ'.
4 అయవల
ఙ ఙ
వంపడ కలయ
్
ఙబతత త మహ మసపతమయ దసం డఃస ఆరన పట్ మద సనహ బతత తన. వన్ బబ్ సత వనక
ఙ ఙ
అబణఙ
మర ఏల బతత జన య దసమద బతత దఙదవణ వన్ ఙ క క స తతన. 5 అయవల దవణ వన్ ఙ ఉంపడ మక బమబ అకత
సఏతన, ఙయ దసమద. గన
ఙ ఙ ఙఅయవల
ఙ
అపబహమఙకడఃరసలత
ల ఙబ దవణ వన్ వట ఉంపడ మట సతస న. పపపపపపపపపపపప, ‘పపపప
,న
ఙపటఙణ వరఙ వజరఙయ బమ ఆనద’. 6 దవణ వన్ వట, ‘న
ఙ పటఙణకర
ఙ
ఆఇ దసమద సనర బన ఆఇకరలకండ మనర. ప ప
ఙ ఙ ఙ దకర న లకఙనలర వందఙ పంటఙ వటప
దసమ
్ ణ కజన వరలకండ పణ కబస వరఙలఙజ మంజన వజ ఇడఃజ మలఙ కనర’. 7 పపపప
ఙ ఙ ఙఎమణ దసమద పణ కజనర అయ దసమద వరఙ నన తరప తరస సస సనల. వనక వర ఆ దసం డఃస వజ య బడద
వర
డ
మంజ
ఙ ఙ పగడఃజ మడఃస్ ర ల ఇజ వహస మహన. 8 దవణ
నఙ
ఙ ఙ ఙ ఙఅపబహం వట ‘వజర కటమకఙపటస మగ ర కడఃరఙసనత కదఙవల’, ఙఇజ వహసన.
అందఙ అపబహం, వన్ మరస ఇసహ క పటస ఏడ రసత వనక మహహ నండఙ, పపపప, ఎనమద రసత ఙసనత కతస న. ప పప
పపపప
, ప పపప

ఙమరస
ఙ
యకబఙసనత కతస న. యకబ
ఙ ఙ
వన్ పన్ ండ మంద మరసరఙసనత కతస న. య పనండ మందన ఇపసయలద పనండ
ఙ ఙ
కటమ
ద అనగగరఆతర.
9-10 య
ఙ ఙ ఙపన్ ండ మంద అనగగరవర లఇ తంబర ఆత యసప మసత గస ఆతర వన్ ఙగతస పణ కదఙపరస ర. ఆహ యసప
ఙ ఙ గ
అయ
ఙ పస దసమద గతస పణ కతస న. గన దవణ వన్ వట మహంపడ వన్ ఙ వత వజ మలఙణఙ తపపససన. ఙదవణ వన్ ఙగణం సతసఙ
ఙఅయగపస రజ ఆత పర యసప మసత దయ తరససన. పర
ఙ ఙ రజ
ఙ ఙ యసపఙఅయ
ఙ
గపస దసమదఙ నడఃపసన వన్ లకండనలపసన. పపప
ఙ ఙ ఙ ఙ లత
రజఙక
ర మహ వజ వనకఙమసత నడఃపసన వన్ లకండకతస న.
11 అయవల
ఙ ఙ
అయగపస దసమద వజ, మ
ఙ ఙ అనగగరబతత జ మహ కనన దసమద వజ పర కర వతద. ఙకర వతఙనండ మలఙ వత.
ఙ ఙ ఙఅనగగరఆత వరఙతండ దహత ఏండ ఆతద. 12 అయవల, అయ
మ
ఙ ఙ గ
ఙ ప
ఙ స దసమద తండ మనదఇజ యకబ వహన. వహంపడ వన్
పపపపపపప,పప
పపపప, మ
ఙ ఙ అనగగరఙమందల్ ఉంపడ సట బనపకసన. 13 పపపపపపపపపపపప
ప పపపప
పపపపపప
, పప పపపప
, ప పపప
ప పపపపపపపపప
పప పప
పప
ఎయనఇజ నల్ కబ ఆతన. అయవల
ఙ ఙ
యసప కటమద వర వందఙపర రజ నససన. 14 ఙవనక యసప వన్ బబ్ ఆత యకబఙ
ఙ ఙ ఙ సంత
వన్
ఙ
లకఙవజరఙఅయగపస దసమద రద ఇజ కపబ పకసన. వర
ఙ ఙ మ
ఙ తసం డబయఅయదగర మహర. 15 అయవల యకబ,
ఙ ఙ వట మహకరవజర అయగపస దసం సహర. వర అబ్ బతత తస ర. వనక యకబ, మహ అనగగర బన సతర. 16 ఙవనక వర డమక
వన్
ఙ ఙ ఇన పట్ మద మరజ తతస ర, మందల
సకం
ఙ ఙ ఙ
అపబహం హమర మరసరబణఙకట దక లఇ మససర.
17 దవణ
ఙ ఙ
అపబహమఙమందల్ సతస మట వజ జర రదఙడపగ ఆజ వతద. అయవల
ఙ ఙ
మ లక అయగపస దసమద నండ లక ఆజ
వతర. 18 అయవల, యసప
ఙ ఙ ఙ ఙ ఎయనఇజ
ఙ
నసఇ ఒరన రజ అయగపస దసమదఙ ఏలబడః కదఙ మదలససన. 19 ఙయ రజ మ లకఙ
టసఙ వరఙసపసఙవటన గడద
ఙ ఙ
మయ
మటఙవహహ మసం కతస న. ఙగపర మలఙ కతస న. మ
ఙ ఙ గ
ఙ రకడఃరప
ఙ
డ
వసర ్ఙవల ఇజ య రజ ఆపడ
ఙసతస న. ఎందనఙఇహఙ వర సజ సంపడఙ.
20 ఆ కలమద మస ఇనకనఒరన పటసన. ఙవంపడ సడఃదఙగపర నగ రకన. ఙవంపడ మంపడ నలఙదక వన్ బబ్ ఇంపడ పరతన.
21 మంపడ
ఙ ఙ
నలఙవనక వన్ ఙఇంపడ వలల సపహ గడడ ఒడడద ఇటసర. ఙఅయవల పర రజ గలహ వతద కడఃదఙలగతద దన్ మరస
లకండ పస కబససద. 22 మసఙఅయ
ఙ ఙ ఙ
గపస వర వజ తలవ నసపససన. పపప
పప
పప, వర రన మటఙ లఇ బగ వర రదఙ అట్ న. పపపప
పపపపపపప
నపగండ కదఙ అట్ న.
23 మసఙనలపయ
ఙ ఙ
పంటఙ ఆతవల న సంత లకర ఆత ఇపసయలరబన సన ఇజ బద్ పటసద. 24 వంపడ
ఙ ఙ ఙ సహఙఅయగపసదకన
ఒరన, ఒరనఇపసయల వన్ ఙ మలఙ కజ మహఙసడఃతన. సడఃతంపడ, ఙఇపసయల వన్ ఙ గలర ససఙ ఇజ అయగపస వన్ ఙ సపసన.
ఆహ నయం తరససన. 25 ఇపసయల
ఙ ఙ
లకఙవర బదఙణఙ డఃబససఙ దవణ నఙ పకసనఇజ మస ఒడఃబతన. గన వర అర ్ం కఏతర. 26
ఙ ఙ ఙ నండఙమస ఇపసయల లకఙసడఃజ సహన. రఎర
మహహ
ఙ ఙ ఙ ఇపసయల లకరటంటఙ ఆజ మహఙమస వరఙసడఃతంపడ, ‘ఒర ఒర
పపపప
, ఙమర తంబర రఇదరగద? మర
ఙ ఙ ఙ ఎందనఙఒరనవన్
ఙ ఙ
మసత ఒరన టంటఙఆజనదర’ ఇజ వహస ంపడ వర రఎరఙకడఃపసఙఇజ
సడఃతన. 27-28 గన
ఙ ఙ ఆఇ వన్ మసత అనయం కనకనవహసన, ‘మ మసత అతకర వజ మంపడఙ, తరప తరస్ వన్ వజ మంపడఙనఙ
స కసన.
ఎయనఏరపట కతస న? నన
ఙ ఙ ఇఎన
ఙ ఙ అయ అయగపస వన్ ఙసపసలకండ నఙబ సపసఙఇజ సడఃజనద ఇజ వహస ంపడ మసఙనకప
29 ఙయక వహంపడ మస తయలఆతన. వటన
ఙ ఙ అయగపస దసం డఃస సహన. మదర
ఙ ఙ న ఇన దసమద సహంపడ ఆఇకనలకండ బతత తస న.
ఙ ఙ పండ ల ఆతంపడ రఎరకడఃరఙఇటసన. 30 ఙనలపయ పంటఙవనక, సనయ
బన
ఙ ఙ
ఇన పర గరనడపగ మన్ బడఃమబమద మహఙ, ఒరన
ఙదవణ దత మసఙతర ఆతన. ఙయ దత వయజ మహ తపర ఙ నడఃమ ఉంపడ సస కణ లఇ తర ఆతన. 31 ఙమస అకత సడఃతఙ
బమ్ ఆతన. బమ్
ఙ ఙ ఆతంపడ నపగండ సడఃదఙతపర డపగ సహన. డపగ
ఙ ఙ సహఙదవణ మట ఈహ వహన, 32‘ఙనన న అనగగరఆత
ప పప
పపపపప
, ప పప
పపపప
, పప పపపపపపపపపపపపపపపప
'. ఙయక వహంపడ మస తయలఆజ వణకసన. సడఃదఙ
ఙ ఙ
బ అటఏతన.
33 ఙదవణ మర వహసన, ‘న జడత కతహ ఇడఃఅ. ఙనన నహమన్ బడడ దవణదఙకట ఆత బడ'డ . 34 అయ
ఙ ఙ గ
ఙ పస దసమద మన్ న లకఙ
మలఙ నన నపగండ సడఃత. వర అడఃబనక వహ. ఙఅందఙ నన వరఙడఃబససఙ డఃగత వత. ఙఏల రఅ నఙ నన అయగపస దసం పక్
ఙఇజ వన్ వట వహసన.
35‘మ
ఙ ఙ మసత
ఙ ఙ
అతకర వజ మంపడఙతగర తప్ కనవజ మంపడఙ నఙ ఎయరఏరపట కతస న’ ఇజ వహహ ఇపసయల లకర, పపపపపప
ఙనకహ పక స య మసఙన, దవణ అతకర వజ, తపపసనకనవజ వరబనపకసన. ఙవయజ మహ తపర లఇ తర ఆత దవణ దత
ఙ ఙ
సయమ
దనమసఙ దవణన పకసన. 36 అయ
ఙ ఙ గ
ఙ పస దసమద బమ్ పణఙ కజ మస ఇపసయలరఙతపపసస తతన. ఎపరఙసమదరంబన,
ఙ ఙ వర నలపయ పంటఙ నడఃజ సహమహ బడఃమబమదబ మస బమ్ న పణఙ బమ్ న గరసఙ కతస న. 37 య మసన
మర
స
ఇపసయలర వట, ‘దవణ
ఙ ఙ ఙ ఙ నఙ పక సలకండమబణఙ ఒరనపపవకఙమబనపక్
న’, ఙఇహన. 38 ఙబడఃమబమద సఙం కడఃత మహ
ఙ ఙ
ఇపసయల
లకరవట మహకనయ మసన. మ
ఙ ఙ అనగగరవట మహకనవంపడ. సనయ గరత దవణ దత వన్ వటన వర రతన. పపప
ఙ ఙ
సదఙదవణ
బణఙ ఎలక
ల లం బతత న మటఙతతసకన వంపడ.
39 గన
ఙ ఙ ఙయ మసఙమ అనగగరలఙజ మనఏండ నక సపకస ర. మర
ఙ ఙ జ
ఙ అయ
ఙ
గపస దసమద సహఙ నగ రదఇజ వర కరతర. 40 ఙఅయగపస
ఙ ఙ
దసమ
దనమఙ కక స తతస య మస ఇనక అతంపడ మఙ తలఏద. అందఙ
ఙ ఙ ఙ ఙమర
ఙ జ అయగపస దసమద సంపడఙమఙ మందల నడఃదఙ
ఙ ఙ
దయమ
క తయర కజ సద ఇజ మస అన్ స ఆత ఆరన వట వహస ర. 41 అయవల
ఙ ఙ
వర ఉంపడ దడః లకండబమ్ తయరకతసర పజ
ఙకతస ర. వర
ఙ ఙ కకత ణఙతయరకతస దన్ మసత వర నండ సర ్ ఆతర. 42 గన దవణ కపం ఆతంపడ మకం వనక మహసన. ఆగసమద
స మందల్ రససమహక దన వందఙ. పపపపపపపప
మన్ కఙ సడఃదఙ, నల
ఙ ఙ పద్ సకత ఙ వజ దన్ ఙ పజ కదఙవరఙ డఃసస సతస న. పపవకర
ఇహఙ “ఇపసయల లకండ, మర
ఙ ఙ ఙ బడఃమబమద నలపయ పంటఙ నడఃస సనహ మహవల పజ కతసక నఙన ఆఏద. 43 ఙమర పజ కనట
ఙ ఙ తయర కతస మలక రంపయ ఇన సకత ఙణ దయమకఙ గడఃరమద పండజ ఒస మహదర. వనకఙ పజ కతసదర. అందఙ
ఇజ
ఙ ఙ
బబలన
దసం అతలమఙ తహహ ఒతఙనన సర సనల. 44 మ
ఙ ఙ అనగగరబడఃమబమద సనహ మహవల సస గడరం వరవట
ఙమహద. దవణ
ఙ ఙ
మసఙతరసస లకండ మస య సస గడరం తయర కతస న. 45 మర
ఙ ఙ లవ పంటఙవనక యహసవ ఇనకనఅయ
ఙ ఙ
టయమ
ద య సస గడరం పండత ఒతంపడ మ అనగగరఙనడఃపససన. అయవల
ఙ ఙ
ఇపసయల లకఙసన ఇజ దవణ వహస దసమద
పపపపపపపపపప
. దవణ
ఙ ఙ
వరవట మహఙబన మహ యదర ఆఇ లకరవట ఉదం
్ కతర, గల
ఙ ఙ ససర ఆ దసం సంతం కతస ర. బనబ మ
ఙఅనగగరయ సస గడరం పండత ఒతర. దవదరజ
ఙ ఙ
వరఙ ఏలబడః కతస కలమదక య సస గడరం బన మహద. 46 దవదరజ
ఇహఙ దవణ వహస వజ నడఃతకన. ఙదవణ దయ వన్ మసత లవ మహద. ఙఅహఙబ మ అనగగ ఆత యకబ పర ్నం కతస య
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ
దవణదఙఎలకలం
మంపడఙఉంపడ గడః తహస ఙదవద రజ వనబతఙబ దవణ సర సఏతన. 47 గన దవదరజ మరస ఆత
ఙ ఙ ఙ
సలమనఙ
న దవణ గడః తహస ఙసర సతస న. 48 అహఙ
ఙ ఙ
బ వజరఙఇంక గపర పర దవణ, లక
ఙ ఙ కకత ణఙతయర కతస బడద
డ
మనఏన.
49 దవణ
ఙ ఙ
మటఙపపవక స ఈహ వహహ నన: “పపపపపపపపపపపపపపప
పపపపపప . ఙబమ న పదమక ఇడ్ పట. నన మంపడఙ ఉంపడ గడః
తహస ఙమర అటఇదర. 50 ఎందనఙఇహఙ, పపపపపప, బమ, దన్ లఇ మన్ కఙ వజ నన పటసస”. 51 మరత ం బద్ మన్ కదర,
ఙ ఙ ఙ ఙ మటఙఒపర కటప ఇజ మర సనత కతసదరగన దవణ మటఙగబ్ ఙణ వంజబ సరన వనఇ లకండ మంజనదర. ఙవహఙబ
దవణ

సరన మనహ ద ఇడఃఏండ లఙఇదర. మ
ఙ ఙ అనగగరలకండమరబ
ఙ ఙ
ఎసఙబ సరన దవణ ఆత్ దఙనకహ పకహ నదర. 52 ఙమ అనగగర
స
స బ మ అనగగరసపసర. పపప
ఙ ఙ క
పపవ
ఙ రఙవజరఙగపర
మలఙ కతస ర. దవణ
ఙ ఙ ఙ పక్ ఇజ వహస ఆ నత వంపడ వందఙమందల్ వహస పపవకరఙ
ఆ నత వన్ ఙ మర ఒపజపసదర. ఙవన్ ఙసపసదర. 53 దవణ
ఙ ఙ ఙ వన్ దతవట మఙ సతస రలఙమఙ దహక స గన మర దన్ ఙలఙఇతదర”.
సస
ఙ ఙపఙనఙపణకఙణఙడఃయజనర
54 య
ఙ ఙ ఙమటఙవహర వర గపర కపం ఆతర ససపనఙసడఃజ పలత కహకసర. 55 గన ససపన దవణ ఆత్ సతస పర స నంపడజ ఆగసం
ఙదరటసడఃతన. సడఃతఙదవణ
ఙ ఙ
గపర జయసడఃతన. ఙయసపపబ దవణ ఉణరపడఃక నహ మహక సడఃతన. 56“పపపపపప
, ఆగసం ర
ఆత మహక, ఙలక మరస ఆత యస దవణ ఉణరపడఃక నహమహక నన సడఃజన”, ఙఇజ ససపన వహసన.
57 ఙగన య మటఙవహర వటన వర గబ్ ఙ మక ఆతర డటం గగలజ వజర ఉంపడ ఆజ వన్ మసత వతర. 58 పట్
ఙ ఙ మదనవలల
ఙ ఙ ఙ ఒతర
లగత
ఙ ఙ వన్ ఙపణకఙణడఃయజ సపసఙమదలససర. పణకఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ
వసరన సస లకరవర సకత ఙమందల సవల ఇన ఒరన
ఙ ఙ ఙ
దఙడఃయనపదమ
కఙడపగ తతస ర ఇటసర.
59 వర
ఙ ఙ ఙససపనఙపణకఙణఙ డఃయజ మహఙససపన, “యసపపబవ
ఙ ఙ
న పణమదఙ ఏల న డపగ కడఃపఅ”, ఙఇజ పర ్నం కతస న.
ససపన మణకఙఊరజ, “పప
60 వనక
ఙ ఙ
పపపపప
, వర కజన య పపం వర మసత మప్ ”, ఙఇజ డటం డలససన. య మట వహస ంపడ వంపడ
స నఙసపసక సవల ఒపర కటన.
పణం డఃససన. స
ఙ ప

అప సస 8
ఙదవణదఙనమ్
ఙ
త వరఙ సవల పడః కజనన
1 ఆ దనమకఙయరసలమద మహ దవణ సఙమదఙగపర మలఙ ఆజ మహద. అపససర ఆఏండ మహ నమ్ తకర వజర యదయ
ఙసమరయ దసమకఙ సపదత సహర. 2 బ
ఙ కఙ స కలత
ర నమ్ తస లకర ససపనఙసమద కతర వన్ వందఙగపర దకం ఆజ అడఃబతర.
3 ఙనససవల సవల ఇనకనయసపపబ మసత నమకం ఇడసమహ వర నమకం పడః కదఙ సడఃతన. ఇలత
ఙ ఙ ఙ ఙఙఇలత ఙడఃగజ మగ రకడఃరఙ
ఙఅయలకడఃకఙ ఈడఃస ఒస జలద ఇడఃజ, వంపడ
ఙ ఙ ఙ సఙమదఙపడః కదఙ మదలససన.
ఙ ఙ
సమరయ
దసమద సవర స సటససర
4 అయవల
ఙ ఙ ఙ ఙ
సపదత సహ సఙమదకరసవర స సటస వజ బడఙ
డ వజరఙవనపస బలతర. 5 ఙఅయవల అపససర ఏరపట కతసవర లఇ
ఒరనపలప ఇనకనసమరయ పట్ మద సహన. అబ్ యస, పకసస ఇజ బదససన. 6 పలప
ఙ ఙ
వహస మటఙలకరవజర నపగండ వహర
ఙవంపడ కతస బమ్ న గరసఙసడఃతర. 7 కకత కలత సతకర, సటవర నండండర అబ్ వతర నగండ ఆతర. నండండరలకర
ఙ ఙ
ఙ ఙ
దయం
అసస మహకరఅబ్ మహర. ఙదయమక నండ గగలజ వరఙ డఃసస సహ. 8 ఙఅందఙ సమరయ పట్ మద నండ సర ్ కలత
ర ద.
ననన
నన
న ననననననన
నననననన
9 సమరయ
ఙ ఙ
పట్ మద సమన ఇన ఒరన మహన. ఙసమన ఆ పట్ మద సగం పంటఙ గర డ వద కజ నన ఒరన గపర వంపడ ఇజ వహహ
ఙమహన. అబ్
ఙ ఙ మహ లకఙసమన బమ్ కబస మహన. 10 అయ
ఙ ఙ ఙ పట్ మద మహకరఇజరకర పరకరవజర వంపడ ‘దవణ గపర సతస
ఙఇనకన’ ఇజ వహహ వన్ మసత నమకం ఇడఃతర. 11 నండ
ఙ ఙ
కలం సమన గర డ పణ కజ లకఙబమ్ కబస మహన. అందఙ వర సమనఙ
సస వందఙ పలప పట్ మద లకఙసటససఙ య సవర స వహకర. నమ్ తస ర
నమ్ తర. 12 పపపప
పపపపపప
పపపప
పపపపపపపపప
, యసపక
ఙ ఙ
పపపప
ప
పపపపప
,పప
ఙ ఙ లకడఃకబపససం లగ ఆతర. 13 అయవల
అయ
ఙ ఙ
సమనబ నమ్ జ బపససం పందతంపడ పలపఙడఃసఏండ వన్ వటన
ఙమహన. పలప కన బమ్ న గరసఙ, బమ్ న పణఙ సడఃజ సమన గపర బమ్ ఆతన.
14 యస
ఙ ఙ ఙ ఙపపబ వందఙవహస సవర స సమరయ దసమదకరఒపకటర ఇజ యరసలమద మన్ అపససర వహర. ఙవహర పతరఙ
ఙ ఙ
యహనఙవర
డపగ పకస ర15 వర
ఙ ఙ ఙవతర సమరయ పట్ మద నమ్ త వర మసత దవణ ఆత్ సతస వదఙఇజ పర ్నం కతస ర.
16 ఎందనఙఇహఙ అబ్ ణ దక దవణ ఆత్ సతస వర ఎయర మసత బ రఏండ మహద. ఙవర పపబవత యస పరదనబపససం ఉంపడన
ఙలగ ఆజ మహర. 17 అయవల పతర, యహన వర మసత కకత ఇడసఙ దవణ ఆత్ సతస వర మసత వతద.
18-19 అప
ఙ ఙ ససర లకరమసత కకత ఇటస వల వర దవణ ఆత్ దననంపడజనర ఇజ సమన సడఃతన. సడఃతంపడ, “ఙనన ఎయన
పపపప
పప పపపపప
ప ప పప
పపపప
, వంపడ దవణ ఆత్ సతసదన నంపడన వజ య అతకరం నఙబ సద”, ఇజ వహహ వర మందల డబ్ ఇటసన.
20 అయవల పతర, “నన డబ్ సజ దవణ వరం సంపదనం కన ఇజ ఒడఃబతసద? న డబ్ న వట నసనం ఆపద. 21 న ఆలసనం
ఙదవణ సడఃతఙ సర ఆతక ఆఏద. ఙఅందఙ మప కన పణద నఙ ఇన వంత సలద
ల . 22 ఙఅందఙ య సఇ ఆలసనమక డఃససజ దవణ
డపగ వజ పర ్నం కద. నన
ఙ ఙ ఒడఃబతస ఆలసనమవందఙదవణ నఙ సమస్ నహ . 23 ఙన మనహ ద నండ గస నంపడత మనదఇజ నన
నస్ . అకత
ఙ ఙ ద ఆఏండ న పపమక నఙ తహస మన్ ఇజ నన నస్ ”, ఙఇజ పతర వహసన. 24 ప పప
పపపప
పపపపపప
, “ఙనన వహస కఙఇనకబ న
ఙ ఙ
మసత
రఏండ మర నవందఙయసపపబఙపర ్నం కద”, ఇజ
ఙ ఙ ఙపతరఙయహనఙవహసన.
25 వనక పతర, యహన సస వహహ , యసపపబ సవర స సటస, ఙయరసలమద మహస వతర. పపపపపపపప పపపపపప పపప పపపప
ఙనహకఙ సవర స సటస వతర.
ఙ ఙ ఙ అయసయపయద వనన ఙబపససం సతసన
పలప
26 అయవల, ఒరన దవణ దత పలపఙవహసన, “నన
ఙ ఙ ఙదసణం దరటసనహ యరసలమదన గజ ఇన పట్ ం సన బడఃమబమద
ఙసనఅ”, ఙఇజ వహసన. 27-28 ఙఅందఙ పలప సతంపడ సహన. సనహ
ఙ ఙ ఙ మహఙఒరనఅయసయపయదకనరదం మసత సనహ నన. పపప
పప
పప
ఙ య
అ
ఙ స యపయ దసమద రణ కందకబన మకలమత పణ కనకనఒరన. ఙఇన పణ ఇహఙ దసమద డబ్ నడఃపసన దన్ మసత వంపడ
మంపత. వంపడ
ఙ ఙ
యరసలమద పర ్నం కదఙ సహంపడ మరజ సనహ నన. ఙసనహ మహఙ వంపడ రదమద బస యసయ పపవక స రసస పససకం
ఙసదవజనన. 29 అయవల దవణ ఆత్ పలపఙ, “ఙనన రదం డపగ సనహ దన్ వట నడఃజ సనఅ”, ఙఇజ వహసన. 30 ఙపలప రదం డపగ ఉహకహ
ఙ ఙ ఙ
సహఙఅయ
అయసయపయదకనయసయ పపవక స రసస పససకం సదవజనన. పలప అకత వహన. వహంపడ, “ఙనన సదవజనక అర ్ం
కజనద?”, ఙఇజ వనబతన. 31 ఙవనబతఙ, “ఎలగ అర ్ం కన? ఎయనబ నఙ అర ్ం వహఏండ మహఙ ఎలగ అర ్ం కన? ఙరదమమసత ఎకహ న
ఙవట బసఅ. ఙదన్ అర ్ం వహహ సద” ఇహన, అయ అయసయపయదకన. అందఙ పలప రదం ఎకహ వన్ డపగ బససన. 32 ప ప
ఙ ఙయ
అ
ఙ స యపయదకనసద
ఙ ఙ ఙ
వజ మహ మటఙఇనకఙఇహఙ “సపసఙఒన గపర వజ వన్ ఙఒతర. ఙబడఃసత ఙకపతసనవల అలజ మంజన
ఙమండగపరపల ల వజ అలత మహన. ఙవంపడ ఇనకబ ఇనఎతన. 33 వర
ఙ ఙ వన్ ఙసగ కతస ర. వన్
ఙ ఙ ఙఙనయం దహకఏండత సహద. ప పపప
ఙ ఙ ఙ
పటఙణ
వర వందఙఎయరబ వహఏండ ఆనర. ఎందనఙఇహఙ, ఙవన్ పణమదఙ బమ మసత హన లగతర”.
34 ఙఅయ అయసయపయదకన ఈహ వనబతన, “పపవ
ఙ ఙ క స ఎయ వందఙఈహ వహహ నన? వన్ వందఙన, ఙమర ఒరనవందఙ? దయ కజ
ఙవహఅ”. 35 అందఙ
ఙ ఙ ఙ పలప అయ అయసయపయదకన సదవజ మహ యసయ పపవక స రసస పససకమద మహ మటదనమదలహ యసపపబ

ఙ ందఙ సవర స వహసన. 36 ఆహ వర సనహ మహఙఏర మహ ఉంపడ బడద
వ
డ
వతర. అయ
ఙ ఙ
అయసయపయదకనవహసన, “ఇబ్ ఏర మన్ .
ఙనన బపససం లగ ఆదఙఇనకబ అడడ మనద?”. 37 ప పప
పపపప
పపపపపప
, “నన
ఙ ఙ మనహ పర స యసపపబఙనమ్ తసఙ బపససం లగ ఆదఙఇన
ఙఅడడబ సలద
ల ” , ఙఇహన. అందఙ వంపడ, “ఒఒ, యసపకసస దవణ మరస ఇజ నన నమ్ జన”, ఙఇహన.
38 అయవల, “రదం
ఙ ఙ నలపఅ”, ఇజ
ఙ ఙ అయసయపయదకనఆపడ సతస న. ఙరదం నలపసంపడ వంపడ, పపపపపప
, రఎరడఃగ
ఙ ఙ
జ ఏరద డఃగతర. పపపపపప
ఙ ఙయసయపయద వన్ ఙబపససం సతస న. 39 వర
అ
ఙ ఙ ఙ ఏర లఇహనవలల వతఙవటన దవణ ఆత్ పలపఙకక స ఒతన. ఙఅయసయపదకన
ఙపలపఙమర సడఃఏతన. గన
ఙ ఙ వంపడ సరద ఆజ వన్ సరన సహన.
40 పలప
ఙ ఙ
సడఃతఙఅజత పట్ మద మన్ ఇజ నససన. అబ్
ఙ ఙ ఙణఙసస
ఙ
వంపడ సహ సరద మహ వజ పట్ మకఙయస పపబ వందఙ
ఙ ఙ ర స వహహ కయసరయ ఇన పట్ మదక వతన.
సవ

అప సస 9
ఙసవల
ఙ
యసదపబఙనమ్ తసన
1-2 అయవల
ఙ ఙ
సవల ఇనకనయసపపబ మసత నమ్ త వరఙ బపదస మహన. వరఙమలఙ
ఙ ఙ
కజ మహన. వంపడ వజర పజరఙ మసత
ఙ ఙ ఙపజరబనసహంపడ
పర
ఙ ఙ ఙ
దమసత పట్ మద మన్ యదర మటఙఇలత ణ పద్లఙ సదఙఉపతమక లససన. ఙఇన ఉపతమక ఇహఙ,
ఙ ఙ
దమసత
పట్ మద యసపపబ మసత నమకం ఇడసకర ఎయరబ మహఙ, మ
ఙ ఙ గఙరకడఃరగన
ఙ
అయలకడఃకగన వరఙతహహ ఒస
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ పట్ మద తతఙసవలఙఅతకరం మనదఇజ వహహ న ఉపతమక .
యరసలం
3 వజర
ఙ ఙ పజరఙ మసత పర పజర సతస ఉపతమక అససంపడ సవల దమసత పట్ మద సంపడఙ సతస న. దమసత పట్ ం డపగ వజ
ఙ ఙ ఙ గదం
మహఙ
ఙ
ఆగసమదనఉంపడ గపర జయవన్ సరలం డఃయతద. 4 అయవల సవల బమద అరస న. అర సఙ, “పపపపప, పపపపప, నన
ఎందనఙనఙ మలఙ కజన”, ఙఇజ వన్ వట వహ్ ఉంపడ మట వహన.
5“పప
పపప, నన ఎయ”, ఙఇజ సవల వనబతన. “నన మలఙ కజన యసన నన. 6 ఏల
ఙ ఙ ఙ నఙజ పట్ మద సనఅ. నన
ఙ ఙ ఇనక కదఙఇజ ఒరన
ఙనఙ వహ్ ననల”, ఙఇజ మట వహసన. 7 సవల
ఙ ఙ ఙ వట సనహ మహకర జట వహరగన ఎయరఙబ తరఏతర. ఙవర అలత
ల నహ మహర.
8 సవల
ఙ ఙ
బమదన నఙతస ంపడ బససనగన కణక తరఏండ ఆత. ఙఅందఙ వర వన్ ఙ కకఙ అససర దమసత పట్ మద నడఃపస ఒతర.
9 వంపడ
ఙ ఙ
మంపడ రసత కణక తరఏండ మహన. ఇనకబ
ఙ ఙ
తనఏండ ఉణఎండ మహన.
10 దమసత
ఙ ఙ ఙ ఙ పట్ మద యసపపబ ససడః ఒరనఅననయ ఇనకనమహన. యసపపబ
ఙ ఙ
వన్ ఙదరహ నమద తర ఆతంపడ, “ప పపపప ” ,
స
ఇజ కకసన. ఙకకఙఅననయ,
“పపబవ నన ఇబ్ మన్ ”, ఙఇహన.
11 యసపపబ వన్ వట, “నన
ఙ ఙ తనఙఇజ కక్ సరద సనఅ. ఙబన యద ఇన వన్ ఇంపడ సనహ తరహ పట్ మదకన సవల ఇన వన్
ఙ ఙ
వందఙవన
బఅ. సవల పర ్నం కజ మంజనన. ఉంపడ
ఙ ఙ
దరహ నమద సవల ఇనక సడఃతనఇహఙ, 12 అననయ
ఙ ఙ
ఇనకనఒరనవతంపడ
ఙ ఙ ఙ కణకఙనగండకజ
వన్
ఙ
మర సణ లకండఆదఙవన్ బరద కకత ఇడ్ వజ సడఃతన”, ఙఇజ వహసన.
13 దన్
ఙ ఙ ఙఅననయ వహసన, “పపబ
ఙ ఙ ఙ వంపడ
ఙ
యరసలమద నఙ కట ఆత వరఙఎసహ న మలఙ కతస నఇజ వన్ వందఙనన నండ వహ
ప ప . 14 ఇబ్
ఙ ఙ ఙయ
ఙ పట్ మద న మసత నమకం ఇడస వరఙ తహహ ఒస యరసలమద ఒతఙవన్ ఙ అతకరం సన ఉపతమక పర పజరఙ
ఙబణఙఅససంపడ వత మహన”. 15 యసపపబ అననయ వట, “ఙనన సనఅ. ఙయదర ఆఇ లకరనడఃమ, రజరఙ నడఃమ, ప పపప
ప పపపప
ఙ ఙ ఙ ఙ
లకఙనడఃమ
న వందఙవహస ఙ నన వన్ ఙఏరపట కత మన్ . 16 న
ఙ ఙ వందఙవంపడ ఎసన మలఙ ఆననఇజ నన వన్ ఙ
తరస్ ”, ఙఇహన.
17 అందఙ అననయ అయ ఇంపడ సహంపడ సవల మసత కకత ఇటసన. “పపపపపపప
, నన వత సరద నఙ తర ఆత పపబ ఆత యస నఙ
పక స మనన. నన
ఙ ఙ మర సణ వందఙదవణ ఆత్ సతస న మసత వన వందఙనఙ పక స మనన”, ఙఇజ సవల వట వహసన. 18 అయవల
ఙ ఙ ఙ కణకణఙపరఙనన్ కఙ రలసఙ సడఃదఙఅటసన. సవల నఙతంపడ బపససం లగ ఆతన. 19 వనక బజనం కతంపడ సతస ఆతన.
వన్
ఙసవల దమసస పటన మద, ఙయరసలం పటన మద యసదపబ వందఙ వహహ నన.
ఙ ఙ ఙ ఙదమసత పట్ మద మహ యసపపబ ససరవట సగం దనమక మహన. 20 యదర
సవల
ఙ ఙ
మటఙఇలత ఙ తన్ ఙసహంపడ యసన
ఙదవణ మరస ఇజ యసపపబ వందఙ బదససఙ మదలససన. 21 అకత వహకర వజర నండ బమ్ ఆతర. యరసలమ
ఙ ఙ
ద యసపపబఙ
ఙనమ్ త వరఙ పడః కజ మహకనవంపడగద. యసపపబఙనమ్
ఙ ఙ ఙ
త వరఙ తహహ పర పజరర డపగ కకహ ఒతఙఇబ్ బ వంపడ వత మనన
ఙఇజ వహస ర. 22 అహఙ
ఙ ఙ
బ పవల మర నండ సతసదన బదస మహన. యసన
ఙ ఙ
దవణ పక స పకసస ఇజ రజపకతస ంపడ దమసత పట్ మద
ఙమహ యదరఙ గపబ కతస న. 23 నండ
ఙ ఙ
రసత సహ వనక సవలఙసపసఙ ఇజ యదర ఆలసనం కతస ర. 24 ఙగన వర ఆలసనం సవలఙ
తలతద. వన్
ఙ ఙ ఙ ఙస
ఙ పసఙవర రయవల పర స పట్ ం వలల సన సహల బనసడఃజ కత మహర. 25 ఙగన వన్ ససరరయస వన్ ఙ ఒతర
ఙఉంపడ గంపద బస కతర పట్ ం సరల మన్ గడఃద మన్ ఉంపడ కటక బరదనవన్ ఙ అడఃగ డః పసర.
26 సవల
ఙ ఙ ఙ ఙ యరసలమద సహఙససరవట కడఃదఙసడఃతన. గన
ఙ ఙ వంపడ ససరలఇ ఒరన ఆఏనఇజ వర ఒడఃబతస ర వన్ ఙ
ఙవరవట కడఃపసఙతయల ఆతర. 27 ఙగన బరబ్ ఇనకనవన్ ఙ అపససరబన కకహ ఒతన. ఙసవల దమసత పట్ మద సహ సరద
ఎలగ యసపపబ వన్ ఙతర ఆతనఇజ, ఎలగ యసపపబ వన్ వట వర రతన ఇజ, వనక
ఙ ఙ సవల ఎలగ దమసత పట్ మద తయల
ఙ ఙలం
స
ల డ యసపపబ వందఙ బదససనఇజ బరబ్ అపససర వట వహసన. 28 ఙఅయవల అపససర సవలఙకడఃపసఙ వంపడ వరవట
ఙకడఃత మహన. వరవట
ఙ ఙ ఙ కడఃతంపడ యరసలమద వజ బడద
డ
సనహ తయలసలం
ల డ యసపపబ వందఙ బదససఙ మదలససన.
29 పగక బస వర రన యదర వట వర రతంపడ తరత ససన. ఙఅందఙ వర సవలఙసపసఙ సడఃతర. 30 ఙయక తలతర ససరవన్ ఙ డగ
ఙమన్ కయసరయద ఒతర తరహ పట్ ం పకస ర.
31 ఙఅయ కలమద యదయ, పపపప ప , సమరయ
ఙ ఙ ఙ
దసమకఙ మహ దవణ సఙం తయల సలం
ల డ సమదనమదన మహర. ఙసఙం దవణదఙ
ఙ ఙ
లఙజ
దవణ ఆత్ సయమదనసతస ఆజ వత. నమ్
ఙ ఙ తకరనండండరఆజ వతర.
ఙ ఙ ఙ
పతర
లదద యపద బమ్ త పణఙకతసన
32 అయవల పతర నహత నహత , పట్
ఙ ఙ ఙమ
ఙకఙ పట్ మక సనహ లద ఇన నట దవణదఙకట ఆత వరఙసడః సహన. 33 బన ఒరన
ఙ ఙ ఙనయ ఇనకనఎనమద పంటఙణ అస నఙదఙ అటఇ వన్ ఙ సడఃతన. వంపడ కకత కలత అర సకన. 34 ఙపతర వన్ ఙసడఃజ,
అయ
“ఙఅయనయ, యసపకసస నఙ నగండ కజనన. ఙనఙజ, న
ఙ ఙమంసం నన పర ర ఉంపడ పడఃకదఇడఃఅ” ఇహన. 35 ఙవటన అయనయ నఙతస న.
పపపపపపపపపప
, సరన
ఙ ఙ
దసమద మహకరవజర, వన్
ఙ ఙ ఙజర రతక సడఃతర యసపపబఙనమ్ తర.
36 అయవల
ఙ ఙ ఙ
యప ఇన పట్ మద తబత ఇన ఉంపడ అయల కడః మహద. అదబ యసపపబ సస. పగక బసద దన్ పర దరత . పపపపప
ఇహఙ డప ఇజ అర ్ం. అద
ఙ ఙ ఎసఙబ నగ ర పణ కజ మహద. ఙసలల వరఙ సయం కజ మహద. 37 గన అద అయవల ఉంపడ కసం
్ అససద సతద.

ఙవర
ఙ పనగదఙఏర వడఃససర మడః మసత మన్ గదద తరపసర. 38 ఙలద పట్ ం యప పట్ ం డపగ మహద. ఙపతర అబ్ మననఇజ
ఙ ఙ
యపద
మన్ ససరవహర రఎరమణసరఙ పకహ , “దయ కజ వటన రఅ”, ఇజ కపబ పకస ర. 39 పతర నఙతంపడ వరవట యపద
ఙసహన. వర వన్ ఙ మడఃగద లఇ ఒతర. ఙఅబ్ మండ మణసకఅడఃబజ, దరత వరవట మహవల గతసస సకత ఙ పతఙ తరస వన్
సరల నహ.
40 పతర
ఙ ఙ ఙ ఙ వజరఙవలల పకస ంపడ మణకఙఊరజ పర ్నం కతస న. పనగదఙ సడఃజ, “తబత, నఙ
ఙ ఙ అ” ఇహన. అయవల అద బససద
ఙపతరఙసడఃజ నఙత బససద. 41 ఙపతర దన్ ఙకకత ఙ అససంపడ నకసన. నమ్ త వరఙ, మండ
ఙ ఙ
మణసకఙకకహ అద బతత తసదఇజ
ఙవరఙఒపజపసన. 42 ఙయక యపద మనకరవజర నససర నండండర యసపపబ మసత నమకం ఇటసర. 43 పతర యపద సమన ఇన
ఒరనతలత పర్ వన్ బన యప పట్ మద నండ దనమక బతత తన.

అప సస 10
ఙపతర
ఙ
కరన లయఙసవర స వహహ నన
1 అయవల
ఙ ఙ
కయసరయ ఇన పట్ మద, ఉ
ఙ ఙదం
్ కనవర లఇ కర్ ల ఇన ఒరనసదతపత మహన. పపప
పప
పప, ఙవన్ అడర మహ ఉదం
్ కనకర
క స మనకర. వర
ఙ ఙ ఙ ఙదసమదనవత మహ గంపదకరఇజ కక ఆతమహర. 2 కర్ ల, ప పపప
ఇటల
ప పపపపప
ప పపపప
,బ
పప
ఙ ఙ దవణదఙతయలఆతకర.
ఙ ఙ
వంపడ
సలల వరఙవన్ ఙమనక సడన
డ సజ మహన. ఙదవణదఙఎససవలబ పర ్నం కనకన. 3 ఒర్ ండ మదనం రమరమ మంపడ గంటఙ,
స
ఙ ఙ ఙ బణఙవత ఒరనదత వన్ బననహంపడ, “కర్ ల”, ఇజ కకసన. క
దవణ
ఙ ఙ కఙయ
దతఙ టటఙసడఃతన. 4 ఙకర్ ల గపర తయల
ఆతంపడ, “పప
పపప, పపపప?”, ఙఇహన. ఙదత వహసన, “నన
ఙ ఙ దవణదఙకతస పర ్నమక, సలల వరఙ సన దనం వజ దవణ సడఃతంపడ న వందఙ
ఒడఃబజనన. 5 ఏల
ఙ ఙ ఙయప
ఙ
ఇన పట్ మద లకఙపకహ పతర ఇజ కక ఆన సమన ఇన వన్ ఙకకర సఅ. 6 ఙవంపడ సమదరం డపగ
ఙ ఙ
మన్
సమన ఇన తలత తయర కనకనఒరనవన్ ఇంపడ బతత జనన”.
7 యక వహహ దత సహఙ, కర్
ఙ ఙ ఙ ల వన్ పణ మణసరరఎరఙకకపససన. ఎససవలబ వన్ వట కడఃజ మంజన బక స మన్ ఒరనఉదం
్ కన
ఙ ఙ ఙబ కకపససన. 8 జర రతక వజ వరవట వహస ంపడ వరఙయప పట్ మద పకసన.
వన్
ననననననననననననన
నననన
నన
9 మరహ నండఙ వర సనహ యప పట్ ం డపగ ఆతర. అయవల మదనం ఆతద. ఙపతర పర ్నం కదఙమడః మసత ఎకసన. 10 పతర
ఙ ఙ బఙ కటసఙఇనకబ ఉండఙకరతస న. ఙబజనం తయరజ మహఙవంపడ ఉంపడ దరహ నం సడఃతన. 11 అకత ఇనక ఇహఙ ఆగసం ర ఆజ
గపర
ఙనలర సంగఙ అసమహ పర దపట ననక ఉంపడ బమద డప ఆతలకండసడఃతన. 12 దన్ లఇ బమ మసత మన్ నలర కలత మన్
వజ రకం జంతఙ, బమ మసత ఊజ బలనకఙ, ఆగసమమసత ఎపగన పటఙమహ.
13 అయవల, “పతర, ఙనఙఅ, ఙసపహ తనఅ”, ఇజ, ఙఉంపడ మట పతర వహన. 14 దన్ ఙ పతర, “సల ల పపబవ, తంపడఙఆఇకఙ ఎసఙబ
ఙనన తనఏ”, ఇజ
ఙ ఙ వహసన.
15 వహస ఙ, మట మర వతద, “దవణ నగ రక ఇజ ఇడసకఙ నన సఏద ఇజ ఎర లస్ ”.
16 ఈహ మంపడ సటత జర రతద. వటన
ఙ ఙ ఆ దపటనన్ క ఆగసమద మరజ పర ఆతద. 17 ఙదరహ నమద సడఃత దన్ అర ్ం ఇనకద ఇజ
ఙపతర గపర ఙ ఒడఃబజ మహన. ఙఅయవల కర్ ల పక సలకర సమన ఇలల ఎమణక ఇజ వనబజ నససర వన్ ఇలల మందల వతర.
18“పతర ఇజ కక ఆన సమన ఇబ్ మనంపడ, సలం
ల పడ”, ఇజ పర అససర డడఃససర.
19 పతర
ఙ ఙ ఙ దరహ నమద సడఃత దన్ వందఙఒడఃబజ మహవలన దవణ ఆత్ వన్ వట వహసన, “సమన, మఎర లకర నఙ రబజనర.
20 నన
ఙ ఙ ఙ నఙజ అడర డఃగజ సనఅ. ఙఅనమనం ఆఏండ వరవట సనఅ. ఎందనఙఇహఙ నన వరఙపక”స .
21 ఙపతర డఃగజ సహంపడ, “మర నఙన రబజనదర. ఎందనఙవతదర?”, ఙఇహన. 22 ఙదన్ ఙవర, “సదతపత ఆత కర్ ల మఙ పకసన.
వంపడ నత నజయత మన్ కన. ఙదవణదఙతయలజ మన్ కన. వంపడ గపర నగ రకన ఇజ యదర వజర వహహ నర. ఒరనదవణ
ఙదత వన్ ఙతర ఆతంపడ, ‘పతరఙన
ఙ ఙ ఙ ఙ
ఇంపడ కకహ తస వన్ మటఙవనఅ’ ఇహన”, ఙఇజ వహస ర. 23 ఙఅయవల పతర వరఙఇంపడ
తతంపడ, “ఙనంపడ మ బనమంపడ”, ఙఇహన.
పతర కరన ల ఇందడ సనహ నన.
ఙ ఙ
మహహ
నండఙపతర నఙతంపడ వరవట పయనం ఆతన. యపదకర
ఙ ఙ
సగండరయసపపబఙనమ్ తకర వరవట సహర. 24 ఉంపడ రజ
ఙ ఙ న
పయ
ఙ ం ఆతర మహహ నండఙవర కయసరయద అందతర. ఙకర్ ల వన్ కటమద వరఙ వన్ డపగహ కడఃఙ ఇంపడ కడఃపసంపడ
ఙ ఙ ఙ
పతర
వందఙకపకజ మహన. 25 పతర
ఙ ఙ
ఇంపడ వతఙకర్ ల సహంపడ వన్ పదమకఙ ఆరస ంపడ వన్ ఙ మడఃససన. 26 గన పతర
ఙవన్ ఙనకస ంపడ, “ఙనఙఅ, ఙననబ న నన్ లకన” ఇహన.
27 కర్
ఙ ఙ ల వట వర రజ పతర లఇ సహఙ మంద లకరబనకడఃజమహక సడఃతన. 28 ఙపతర వర వట వహసన. “మ యదర రల వజ
ఙ ఙ
ఇహఙ
యదర ఆఇ లకరవట కడఃనక ఆఏద. ఙవరవట మంజనక ఆఏద. ఙఇకత మర నసనదరగద. గన
ఙ ఙ లకఙఎయరఙబ తకత దకర
ఙఇజ ఇంపడఙ ఆఏదఇజ దవణ నఙ తరసస మనన. 29 అందఙ
ఙఙ
నఙ కకపససఙ నన అడడ వహఏండ వత. నఙ
ఙ ఙ ఎందనఙకకపససదర. పపప
ఙవహఅ”, ఙఇహన.
30 ఙఅయవల కర్ ల వహసన, “ఙనలర దనమక మందల య గడఃయదన నన మదనం మంపడ గంటఙ ఇంపడ పర ్నం కజ మహ. వటన
ఙ ఙ న నన్ పతఙపరర త మన్ ఒరనన ఎపద నహన. 31“కర్ ల, దవణ
మరహ
ఙ ఙ
న పర ్నమక వహన. సలల వరఙ సడన
డ సతసకఙ దవణ
సడఃతన. 32 యపద
ఙ ఙ
కపబ పకహ పతర ఇజ కక ఆన సమనఙకకర సఅ. వంపడ
ఙ ఙ ఙ సమదరం డపగ తలత తయర కనకనఒరనసమన
ఇన వన్ ఇంపడ బతత జనన. 33 అందఙ వటన నఙ కపబ పక.స నన వతకద నగద. ఏల మప వజప దవణ డపగ వతప. ఙమ వట వహస ఙ
ఙ ఙ
దవణ
నఙ ఆపడ సతస వజ మటఙవంపడఙమప వతప.
34 దన్
ఙ ఙ ఙపతర వహసన, “ఙదవణ వజరఙఉంపడ లకండ సడఃజనన, ఙఇజ ఏల నన నజమన నస్ . 35 ఎమణ జత ఇహఙబ దవణదఙ
తయలజ, ఙనత నజతదన నడఃతఙ దవణ వన్ ఙఒపర కణన. 36 ఙయస పకసస వజరఙపపబ. ఙదవణ వట లకఙకల తహర ససఙ వంపడ
ఙయసఙపకసన. యసవలహన
ఙ ఙ
ఇపసయల లకఙసమదనం వతదఇజ దవణ సవర స పకసన. 37 ఙయహన దవణ మటఙబదస బపససం
ఙ తస
స
ఙ వనక గలలయదన మదలహ యదయ దసమద వజ ఇనక జర రతదఇజ మర నసనదర. 38 పప ప పపపపపపపప, పపపపపప
, నజరత
స న లకరఙకజన బదఙణఙ
ఙ ఙ ఙ
వంపడ
ఆత యసఙదవణ ఆత్ సతస సజ ఏరపట కతస న. ఙవంపడ సనహ నగ ర పణఙ కతంపడ సయ
డఃబససన. దవణ
ఙ ఙ
వన్ వట మహఙన వంపడ అకత ఙవజ కదఙఅటసన.
స ర సపసర. 40 పపపప
39 ఙవంపడ యదర దసమదన, ఙయరసలమదన, ఙకతస వజ వనకఙమప ససర. యదర వన్ ఙ సలవద డఃయ
ఙ ఙ
మంపడ
రసత ఙదవణ వన్ ఙసత వరబణఙ నకస ంపడ మఙ తరససన. 41 ఙవజర లకఙవంపడ తర ఆఏతన. ఙదవణ మఙల ఏరపట

కతస ససర, పపపప, మఙన వంపడ తర ఆతన. ఙసత వరబణఙనఙత వనత మప వన్ వట తంజ ఉణజ మహప. 42 సత వరఙ, బతత జన
స వజర వన్
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ ఙప సదఙదవణ యసఙ ఏరపట కతస నఇజ సస వహహ సవర స సటససఙ యసపపబ మఙ ఆపడ సతస న. 43 పపవకర
వరఙతర
ఙ ఙ
వందఙఇన
సస వహస రఇహఙ, ఙవన్ మసత నమకం ఇడ్ వజర పపం దవణ వన్ వందఙ సమస్ నల ఇజ.
యదర ఆఇ వరఙ దవణ ఆత్ సతస , దహ
ఙ ఙ కసనద.
44 పతర
ఙ ఙ
య మటఙవహహ మహఙన, ఙవన్ మటఙవంజ మహవర మసత దవణ ఆత్ వతద. 45 ఙపతర వట వత మహ నమ్ తకర
యదర, యక సడఃతర బమ్ ఆతర. “ఙయదర ఆఇ వరఙబ దవణ ఆత్ సతస ఇన ఇనయం దవణ సజనన”, ఇజ బమ్ ఆతర.
46 ఎందనఙఇహఙ దవణ ఆత్ సతస వర మసత వతఙవర ఆఇ బసఙ వర రజ దవణ ఎసన పరకనఇజ ససత కనక వర వహర.
ఙఅయవల పతర వహసన, 47“మఙ
ఙ ఙ ఙదవణ
ఙ
ఆత్ దహక స లకండవరఙబ దహకసద. ఏల
ఙ ఙ వర ఏరద బపససం లగ ఆదఙఇహఙ ఎయరబ
ఙఅడడ కదఙఅట్ ర?”. 48 అందఙ
ఙ ఙ
యసపకసస పర అస ఏరద బపససం లగ ఆదఙపతర వరఙ ఆపడ సతస న. వనక, సగం రసత మ వట
ఙ ఙ ఙఅ ఇజ వర పతరఙవహస ర.
మన

అప సస 11
ఙపతర
ఙ
జరగతకఙవహహ నన.
1 ఙయదర ఆఇ లకరబ దవణ - మటఙ
ఙ ఙ ఙ
నమ్ తరఇజ యదయ దసమద మన్ నమ్ తసకరన, అపససర వహర. 2-3 అందఙ పతర
ఎకత యరసలమద సహవల బన మహ సనత కబ ఆత యదర, వన్ వట తరత ససర. “ఙనన సనత కఇ లకరవట కడఃత మహ,
వరవట ఉణజ మహ”, ఇజ వన్ మసత తరత ససర.
4 అయవల పతర, జర రతకఙవజ మదహనఅస వరవట వహసన. 5“నన
ఙ ఙ ఙ యప పట్ మద మహవల ఒరనండ పర ్నం కజ మహఙఉంపడ
దరహ నం సడఃత. ఙఇనక సడఃతఇహఙ, ఆగసం ర ఆజ నలర సంగఙ అసమహ పర దపట ననక ఉంపడ బమద డఃప ఆతలకండన డపగ
ఙడఃగజ వతద. 6 ఙఅకత నపగండ సడఃతఙదన్ లఇ నలర కలత మన్ జంతఙ, అడఃవ జంతఙ, బమ మసత ఊజ బలనకఙ, ఆగసం
ఙమసత ఎపగన పటఙనఙ తరత. 7 అయవల, ‘ఙపతర నఙఅ. ఙసపహ తనఅ’, ఇజ ఉంపడ మట వహ.
8 ప పప
పపపప
పపపప
, ‘సల ల పపబ, సఏద
ఙ ఙ ఙ ఇజ ఇడసకఙ ఇనకఙబ నన ఎసఙబ తనఏ’ ఇహ. 9 ఆగసమదనమట మర వతద, ‘దవణ నగ రక ఇజ
ఙవహస కఙనన ఏరస్ '. 10 ఈహ మంపడ సటత వతద. ఆకత రదఙ అకత ఙవజ ఆగసమద మరజ పర ఆత. 11 యక జర రత వటన
ఙ ఙ
కయహ
రయదనకర్ ల పక స మఎరలకర నఙ రబజ నన మహ ఇలల డపగ వతర. 12 అయవల దవణ ఆత్ , ‘నన ఇన అనమనం
ఙ ఙలం
స
ల డ వరవట సనఅ’ ఇహన. ఙవర ఆరగర నమ్ తసకరబ నవట వతర. వతర మప కర్ ల ఇంపడ సహప.
13-14 కర్ ల ఇంపడ సహఙ, దవణ
ఙ ఙ
దత వన్ వట వహస కఙవజ వహసన. ‘నన
ఙ ఙ యపద లకఙపకహ పతర ఇజ కక ఆన సమనఙ
ఙకకర సఅ. వంపడ వనంపడ నన, న
ఙ కటమ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙదకరవజర పపం కతస దన్ సకహ దనఎలగ గలససఙ ఆనదఇజ వహ్ ననల’ ఇజ వహస కఙ
ఙవజ కర్ ల మఙ వహసన.
స , మ మసత దవణ ఆత్ తలత ఎలగ వతద అయవజన వర మసత బ వతద. 16 అయవల నఙ
15 నన
ఙ ఙ వరవట వర రదఙమదలసఙ
ఙపపబ మటఙగరస వతద. పపపపపపపప, ‘ఙయహన ఏరదన బపససం సతస న. గన
ఙ ఙ మర దవణ ఆత్ దనబపససం లగ ఆనదరల’ ఇజ.
17 అహఙ
ఙ ఙ
మప పపబ ఆత యసపకసస మసత నమకం ఇటస వల దవణ మఙ సతస ఇనయమన వరఙబ సతస న. ఙదవణదఙఅడడ కదఙ నన
ఎపటదకన?”.
18 ఙయక వహర వర మర ఇన అడడబ వహఏతర. “ఙనజమన, యదర
ఙ ఙ ఙ
ఆఇ వరఙబ వర పపమక డఃససజ దవణదఙలఙజ ఎలకలం
ఙబతత దఙదవణ సర సజనన”, ఇజ
ఙ ఙ వహహ వర దవణదఙససత కతస ర.
అంతయకయద నమ్ త వరఙదకసస లక ఇజ పర వతద.
19 సస
ఙ ఙపనఙసపసవనక యసపపబ మసత నమ్ త వరఙలవ మలఙ వతఙ వర సపదత సహర. ఙసపదతకర సగండరపనక, పపపప
ప
,
ఙ ఙ ఙ
అంతయకయ
ఇన దసమదక సహర యదరఙ ఉంపడన దవణ మటఙవహస ర. 20 ఙగన వర లఇ సగండరకపపదకర, ఙకరనయదకర
ఙమహర. వర
ఙ ఙ ఙ సనహ అంతయకయద మన్ పగక బస వర రన వరఙబ యస పపబ వందఙసవర స వహస ర. 21 ఙపపబ సతస వరవట మహద.
అందఙ మంద లక దవణ మట నమ్ తస ర పపబ మసత నమకం ఇటసర. 22 యరసలమ
ఙ ఙ ఙ ఙ
ద మన్ సఙమదకరయక వహర బర్ బఙ
అంతయకయద పకస ర. 23 ఙబర్ బ వతంపడ దవణ దయ వర మసత వతద ఇజ సడఃతంపడసర ్ ఆతన. దవణ మసత ఉంపడ
ఙ ఙ ఙ దననమ్
మనహ
ఙ
ద ఇజ వంపడ వరఙదయరం వహసన. 24 బర్ బ దవణ ఆత్ సతసదన, ఙనమకమదన నంపడతకన, నగ రకన. పపప
పప
పప
ఙ ఙ ఙ మటఙబదససఙమంద లకరయసపపబ మసత నమకం ఇటసర.
దవణ
స వన్ ఙ అంతయకయద తతన. ఙవర రఎరఉంపడ
25 వనక
ఙ ఙ
బర్ బ సవలఙరబజ తరహ పట్ ం సహన. 26 సవలఙరబజ
ఙ ఙ
దహకఙ
ఙ ఙ ఙ ఙబన మహ సఙమదకరవట కడఃతర మంద లకఙదవణ మటఙబదససర. అంతయకయదన, ఙనమ్ త వరఙపకసస లక ఇజ
ఏండ
ఙపర తలత ఇడః ఆత మహద. 27 య
ఙ ఙ ఙకలమద పపవక సర సగండరయరసలమదన అంతయకయద వతర. 28 ఙవర లఇ అగబ ఇనకన
ఒరన దవణ ఆత్ దననంపడతంపడ రమరజ ఏలబడః కన దసమకఙవజ ఉంపడ పర కర వనదల ఇజ వహసన. (కవదయ
ల
ఇన రజ
స
ఙ ఙ
ఏలబడః
కతస కలమద య కర వతద) 29 ఙఅయవల నమ్ తకర వజర యదయద బతత న నమ్ న వరఙ సయం పకఙఒడఃబతర.
ఙమప ఎస సనప నస సనపఇజ వర ఒడఃబతర. 30 ఙవర సయమక వర బర్ బన, ఙసవల వట పద్లఙబనపకస ర.
అప సస 12
ఙ తర జలదనగలససన.
ప
1 అయ
ఙ ఙ ఙ కలమ
ఙ
ద హరద రజ సఙమద వరఙ సగండరఙమలఙ కదఙ మదలససన. 2 యహనఙదద
ఙ ఙ
ఆత యకబఙకర ్దన సపససన.
3య
ఙ ఙ ఙసఙత
ఙ ఙ యదరఙఇసం
్ ఆతదఇజ నససంపడ హరద రజ పతరఙబ తహహ ఇడఃదఙఆపడ సతస న. యదర
ఙ ఙ
పలఙఆఇ రటఙ
తన పండయదనమకఙయక జర రతద. 4 ఙపతరఙఅరస్ కతర వన్ ఙ జలద ఇటసర. జలద ఇటసర వన్ ఙకపకజ మంపడఙపదహర
ఙమణసరజమనఙ ఒపజపసన. ఉంపడ
ఙ ఙ
సట నలఎర మణసరకప మంజనర. పసత
ఙ ఙ ఙపండయవనత
ఙ
లకఙనడఃమ తస పతరఙతరప
తరససఙహరద రజ ఒడఃతన. 5 ఆహ పతర జలద మహన. గన
ఙ ఙ ఙసఙమ
ఙ
దకరవన్ వందఙ గటఙ దవణదఙపర ్నం కజ మహర.

6 మర
ఙ ఙ ఙసఙనండఙపతరఙతర
ఙ
ప తరససఙ వలల తన ఇజ హరద రజ ఒడఃబత మహన. అయ
ఙ ఙ పదయపతర రఎరజమనఙ నడఃమ
లల కప మహర. 7 అయవల వటన ఒరన దవణ దత తర ఆతన. ఆ గద
ఙ ఙ
రండ
గలసత ణఙ తహ ఆజ నపద కజ మహన. రఎరజమనఙవ
ఙ ఙ ఙ
ఙలఇ జయనన్ వలసర వతద. దత
ఙ ఙ ఙపతరఙపడఃకద డఃయజ బగ నఙఅ ఇజ వహహ నకసన. వన్
ఙ ఙ కకత ణఙగలసత ఊడఃజ అర స.
8 దత వన్ వట, “నన నడమద తహ ఆజ జడత తడఃగఅ”, ఙఇహన. ఙపతర అకత ఙతహస ఙ దత, “న పత పడఃగ ర న వనక రఅ”, ఙఇహన.
9 ఙపతర దత వనక సహంపడ జలదనవలల వతన. ఙగన జర రనక నజమ ఆఏద ఇజ పతర నసఏతన. ఙయక వజ దరహ నమద సడఃజన
ఇజ ఒడఃబతన. 10 వర
ఙ ఙ మందల కపకన వరఙ డటహ వనకద వరఙబ డటహ పట్ ం సన ఇనమ గవన డపగ వతర. ఙవతఙఅదన ర
ఆతద. వర
ఙ ఙ సస వజ ఉంపడ వద డటససహ వటన దత వన్ ఙడఃసస సహన.
11 అయవల, జర రతకఙవజ నజమ ఇజ పతర తల ఆతన. ఙదవణ వన్ దతఙ పకస ంపడ నఙ హరదరజ బణఙడఃబససన. యదర
ఙ ఙ ఙఇనక కదఙఒడఃబతస ర దన్ లఇహనబ డఃబససనఇజ ఏల నన నజం నస్ ఇజ ఒడఃబతన. 12 యక నససంపడ పతర, మరత ఇజ
నఙ
ఙ ఙ ఆన
కక
ఙ
యహనఙఅయస ఆత మరయ ఇంపడ సహన. బనమంద
ఙ ఙ
లకర కడఃత మహరపర ్నం కజ మహర. 13 పతర వలల మహ
సహలద కతస న. ఎయనఇజ వంపడఙరద ఇన పణ మణసబనసహద. 14 అద పతర కంటం గరస అససద గపర సర ్ ఆతద. పపపప
పపపపపప
ఙఉహకహ సహద, “పతర సహల డపగ నహ మనన”, ఙఇజ మహ వరఙవహసద. 15 పపపప
, “ఙనఙ వర మనద” ఇహర. ఙగన అద మర మర వహస ఙ
పపపప
, “అహఙ వన్ దత వతద” ఇహర.
16 గన
ఙ ఙ పతర సహలదఙకతహ మహన. వర
ఙ ఙ సనహ సహల రతఙపతరఙసడఃతర గపర బమ్ ఆతర. 17 ఙమర జమన మంపడ ఇజ పతర
ఙ ఙ
వరఙకయ
సయన కతంపడ, దవణ
ఙ ఙ ఙ వన్ ఙఎలగ జల లఇహనవలల తతస న ఇజ వరఙ వజ వహసన. యక
ఙ ఙ యకబఙన మహ నమ్ త వరఙ
ఙవహస ఇహంపడ మర ఉంపడ బడద
డ
సహన. 18 ఙపందహఙ జలద మహ జమఙణ గపర గపబ ఆతర. ఙపతరఇనక అతంపడ ఎంబ సహంపడ
ఇజ వర గపర గపబ ఆతర. 19 పతరఙరబజ
ఙ ఙ ఙ
దహకససఙ హరద రజ ఆపడ సతస న. గన
ఙ ఙ వర ఎస రబతఙబ తరఏతన. అందఙ హరద
ఙ ఙ ఙ కపకజమహ
రజ
ఙ ఙ
జమనఙ మర మర య సఙత వందఙ వనబజ పతర గలసస సహనకక వర మసత తరప కతంపడ వరఙ సపసఙ ఆపడ
ఙసతస న.
నననననననననననననననన
.
ఙ ఙ ఙ రజ యదయదనకయసరయద సహంపడ బనసగం కలం బతత తన. 20 ఙహరదరజ తర పట్ మద వర మసత , సదన
హరద
ఙ ఙ మదవర మసత గపర కపం కలజ
పట్
ర మహన. అందఙ
ఙ ఙ ఙ
వర ఉంపడ మనహ దనవతర రజ ఇంపడణ అతకర ఆత ఒరనబలసస ఇన వన్ ఙ
వర పడఃకద కడఃపసర, ఙరజ వర మసత సమదనం ఆదఙఇజ. ఎందనఙఇహఙ రజ దసమదన వరఙపంట దహకహ మహద.
21 ఙఏరపట కతస రజ, హరద రజ, రజరతడఃగన
ఙ ఙ ఙ ఙ
సకత ఙపరపతంపడ రజ కరహ ద బససంపడ వతవరవట మటఙద వర రతన. 22 పపపప
వహర లకర, ఙవంపడ ఒరనదవణ లకండ వహహ నన, లక
ఙ ఙ లకండ ఆఏన ఇజ గగలకతస ర. 23 రజ యక వహఙ దవణదఙ ససత కఎతన.
ఙవటన దవణ దత వన్ ఙ ఉంపడ కసం
్ పటససఙవంపడ పడఃక ఆజ సతన. 24 ఙగన దవణ సవర స మర మంద లక వహరకక దవణ
మసత నమకం ఇటసర. 25 బర్
ఙ ఙ ఙబన సవల యరసలమద సనహ వర పణఙవససర మరత ఇజ కక ఆన యహనఙకడఃపసర
ఙ ఙ ఙ
యరసలమ
దనమరజ వతర.

అప సస 13
ఙబరన
ఙ ఙబఙ
ఙ న
ఙ ఙసవలఙసవర స సటససఙదవణ సఙమదకర ఏరపట కతసర.
1 ఙఅంతయకయద మహ సఙమద, సగండర పపవక సర, మర
ఙ ఙ సగండర దవణ మటఙబదసనకర మహర. ఙవర ఎయరఇహఙ, పపపపప,
నగర ఇజ కక ఆన సమయన, కరనదకన లకయ, హరద అంతపస. 2 వర
ఙ ఙ దవణదఙపర ్నం కజ ఉపసకజ మహవల దవణ ఆత్
ఙవహసన, “బర్
ఙ ఙ ఙ బఙన సవలఙనన కక స పణ వందఙ మర ఏరపట కద”. 3 వహస ఙ, ఙసఙం ఉపసమంజ పర ్నం కతర వర మసత కకత
ఇటసర, ఙదవణ వహస పణ వందఙపకస ర.
బరన బన సవల కదప ఇన దద పద సహర.
స
4 దవణ
ఙ ఙ
ఆత్ పకఙబర్
బన సవల డఃగ సమదరం డపగ మన్ సలకన ఇన పట్ ం సహర ఓడఃద ఎకస ర కపప ఇన ద్ పద సహర.
5 వర
ఙ ఙ ఙ సలమ
ఙ ఙ ఙ ఇన పట్ మద సహర బనమహ యదర మటఙకన ఇలత ఙసహర దవణ మటఙసటస మహర. మరత ఇజ కక ఆన
ఙ ఙ
యహన
వరవట వరఙ తడః లకండమహన. 6 వర
ఙ ఙ అయ ద్ ప వజ పయనం కతర పప ఇన పట్ మద వతర. ఙబన వర బరయస ఇజ
ఙకక ఆన ఒరనయద వన్ ఙ సడఃతర. వంపడ ఒరన సటక
ట న. ఙవంపడ అబదం
్ మటఙవహ్ పపవక.స ఙదవణ మటఙవహ్ పపవక స ఇజ
నటసనన గన ఆఏన. 7 వంపడ రమ గవర్ ర ఆత సర రపవల వట మహకన. అయ రమ గవర్ ర ఇహఙ వంపడ తలవ మన్ కన. పపప
పప
పప
ఙ ఙ ఙ ఙ మటఙవన ఇజ బర్ బఙన సవలఙకకపససన. 8 గన
దవణ
ఙ ఙ అయ సటక
ట న వరఙఅడడ కతస న. (పగక బసద వన్ పర ఎలమ) పపప
గవర్ ర ఆత సర రపవల యసపపబ మసత నమకం ఇడఃఏండదఙ సడఃతన, య గర డ వద కనకన. 9-10 అయవల సవల (ఙవన్ ఙ
స న పటదకన, నత నజయత ఆత
ఙపవల ఇన పరబ మహద) దవణ
ఙ ఙ ఙ ఆత్ దననంపడతంపడ ఎలమఙ తనఙసడఃజ వహసన, “నన సయ
ఙవజ దన్ ఙపడఃఇక. నన పర స సఇక, గపర మసం కనక. ఙనజమత దవణ మటఙనజం ఆఇకఙ ఇజ తరసన.
11 పపపపప
, ఙదవణ ఏల నఙ తరప సజ సకహ సజనన. నన
ఙ ఙ ఙ సగం కలం గడడ ఆజ పద్దఙసడఃదఙఅటఏండ ఆనల” వటన వంపడ గడడ
ఆతన. గయనన్
ఙ ఙ
గందదన వన్ కణకఙసకట ఆత. ఎయరబ కకఙఅస బలయ
ల కబస్ ర ఇజ అతల ఇతల బలజ మహన. 12 ప ప
రమ గవర్ ర జర రతక సడఃతవల యసపపబ మసత నమకం ఇడసన. ఎందనఙఇహఙ యసపపబ - వందఙ బద వంజ బమ్ ఆతన.
ఙ ఙ
పవలన
బరన బ పసదయ దసమద మనన అంతయకయద సవర స వహహ నర
13 వనక
ఙ ఙ
పవలన వన్ వట మహకరఓడః ఎకస ర పపదనపంపలయద మన్ పర ర ఇన పట్ ం సహర. బన యహన వరఙ డఃససర
ఙ ఙ ఙ
యరసలమ
ద మరజ సహన. 14 వర
ఙ ఙ ఙ పరర పట్ మదనసతస ర పసదయ దసమద మన్ అంతయకయద సహర. బన వర వపసంత
స రసస మటఙదన సగం సదవత వనక మటఙఇంపడణ
ఙ ఙ ద యదర మటఙఇంపడ సహర బససర. 15 మస సతస రలదన, పపవ
దనమ
ఙ ఙ కర
ససఙ ఇన మటఙబ మహఙ వహస ” ఇహర. 16 అయవల పవల నఙతంపడ వజర
అతకరఙ పవలన బర్ బ వట. “దదరండ, లకఙబద
ఙ ఙ ఙ
ఙ ఙ మంపడ ఇజ కయ సయన కతంపడ వరవట వహసన, “ఇపసయల లకండ, దవణదఙతయలఆన
అలజ
ఙ ఙ
యదర ఆఇ లకండ, పప పపప
వంపడ. 17 పప ప పపప
ప పపపపపపపపపపపప
ప
పపపపపప
పపపపపప
, పప పపపపపపపపప
, వన్
ఙ పప
ఙ ఙ ఙలకరఇజ మంపడఙఏరపట కతస న. వర
ఙ ఙ అయగపస దసమద
ఆఇదసమదవరలకండమహవల వరఙనండ లక ఎలర ససన. వనక
ఙ ఙ
గపర సతసదనవరఙ అబ్ ణన గలపస తతస న. 18 పపపపపప పపపపప
ఙపంటఙ వర బడఃమబమద సనహ మహవల దవణ వరఙ ఓరస మహన. 19 ఙకనన దసమద మహ ఏడ జతఙణ వరఙ వదం కజ
ఙ ఙప
గల
ఙస
ఙ స ంపడ వరఙపడ కజ వర దసం వన్ లకఙఅకత లకండ సతస న. 20 యకఙవజ
ఙ ఙ ఙ
నలర వందఙయబయపంటఙణ జర రత.

ఙవనక
ఙ ఙ సమయల
ఙ ఙ
ఇన పపవక స వత కలమదక వరఙఏలబడః కదఙతరర తరస్ నయత లకఙ దవణ ఏరపట కతస న. 21 దన్ వనక
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ లకర
ఇపసయల
ఙ
‘మఙ ఉంపడ రజఙఏరపట కఅ’ ఇజ వహస ఙదవణ వరఙబనర మన కటమదకనకస మరస ఆత సవలఙ
ఙ ఙ ఙ
నలపయ
పంటఙఏలబడః కదఙ ఏరపట కతస న. 22 వనక
ఙ ఙ ఙ సవలఙలగతంపడ దవదఙ రజవజ దవణ ఏరపట కతస న. దవద
ఙవందఙదవణ ఇన సస వహసన ఇహఙ, ‘యసయ మరస ఆత దవద ఇహఙ నన ఒడఃబన లకండ ఒడఃబజనన. నన ఇసం
్ ఆనకఙ
వంపడ ఇసం
్ ఆజనన. వంపడ
ఙ ఙ ఙ ఇనక కదఙఇజ నన కరజనన అకత ఙవంపడ కనన'. 23 ఙయ దవద పటఙణఙ మ అనగగరవట
ఙ ఙ ఙ ఒట్కతస లకండఇపసయల లకఙ తపపస్ కనఆత యసఙపటససన. 24 ఙయస వన మందల యహన ఇపసయల లకఙ
దవణ
బదససన. ఇనక
ఙ ఙ ఇహఙ ‘వజర పపమక ఒపర కడఃజ డఃససజ బపససం లగ ఆదఙ’ ఇజ. 25 యహన
ఙ ఙ
వన్ పణ వస్ వల లకఙవహసన, ‘పపపప
ఎయనఇజ మర ఒడఃబజనదర? ఙమర ఒడఃబజనకన ఆఏననన. ఙమర ఎపద సడఃజ మహకనవనత వజనన. వన్ జడత బల్
ఙకతఙబ నన ఏపటదక ఆఏ'.
26 తంబరఙండ, ఙఅపబహం కటమదకదర, దవణదఙతయలఆనకదర,
ఙ ఙ
ఙదవణ లకఙఎలగ గలర స్ నల ఇజ కపబ దవణ మఙ వజరఙ
పకసన. 27 ఎందనఙఇహఙ యరసలమద మహకర, వర అతకర లకర, పపపప, దవణ
ఙ ఙ
పకసనఇజ గరస అసఏతర. వజ వపసంత
స రసస మటఙసదవతరగన అర ్ం కఏతర. ఙగన పపవకర
స మందల్ వహస అయ మటఙవజ జరర ససర. ఎలగ ఇహఙ
ఙ ఙ ఙ ద
దనమ
ఙ ఙ వర పపవకర
పసఙవర తరర కతస ర. 28 యసఙతరర
ఙ ఙ ఙ
యసఙస
ఙ ఙ ఙ
కన వన్ డపగ తస సవదఙతగత తపర ఇనకబ కఏతన ఇజ సడఃతఙబ గన వన్ ఙ
ఙసలవ డఃయజ సపస ఇజ వర పలతఙ బతమలతర. 29 యసఙయదర
ఙ ఙ ఙ
ఇనకఙఇనకఙకనర ఇజ పపవక సర రసస మహకఙ వజ వర
ఙ తస
క
ఙ ఙవనక వన్ ససరవన్ పనగదఙ సలవదనడపసర సట్పణకద దలసస సలమలఇ ఇడసర. 30 ఙగన దవణ యసఙసత
వరబణఙ నకసన. 31 గలలయదనయరసలమ
ఙ ఙ
ద వన్ వట సనహ మహ వరఙ యస నండ రసత తర ఆతన. పపపపపపపపపపప
ఙ ఙ
ఇపసయల
లకఙనడఃమ యసఙససర.
32-33 ఏల మప మఙ సవర స వహహ నప. ఙఅయ సవర స ఇనక ఇహఙ దవణ యసఙసత వరబణఙ నకసన. ఙయక మ అనగగరవట దవణ
కతస ఒట్. ఙవరఙకతస ఒట్ వర పటఙణకర ఆత మ వందఙ ఏల జర రతద. “నన న మరన, నంపడ నన న బబ్ ఆత మన్ ”, ఇజ కర సన
రండద రసస మనక దన్ వందఙ.
34 ఙదవణ వన్ ఙసత వరబణఙ నకసన. ఙవన్ పనగ సబఏద ఇజ వన్ వందఙ దవణ మటద ఈహ రసస మనద. “దవదఙ సన ఇజ
స
ఒట్ కతస నగ ర దవనమక నన మఙ తపఏండ సన”. 35 ఙకర సన పససకమద మర రసస మనద. ఙఅకత ఇనక ఇహఙ “నన పకవన్
పనగ సబజ
ఙసంపడఙనన సర సఇ”.
36 అహఙ
ఙ ఙ ఙ దవదరజ దవణ ఏరపట కతస వజ వన్ తరమద వరఙ సవ కజ వససంపడ సత సహన. ఙవన్ అనగగరబన వన్ ఙబ మససర.
వన్ పనగ సబత సహద. 37 గన
ఙ ఙ ఙసత వరబణఙదవణ నక స య యస పనగ సబజ సనఏతద.
38 అందఙ తంబరఙండ, మఙ వహహ న సవర స యకద. ఙపపమక సమససఙ యస అట్ న. ఙయక మర నపగండ నససఙఇజ నన ఆస
ఆజన. 39 మస
ఙ ఙ ఙ స
ఙ తస రలఙఒరనవన్ ఙ వన్ పపమకణడఃబససఙ అటఉ. గన
ఙ ఙ యస మసత నమకం ఇడ్ వరఙవర పపమకణ
యస పర స డఃబస్ న. 40 పపవక సర వహసవజ మఙ రఏండ సడఃద. ఙవర ఇనక వహస రఇహఙ.
41“పపపపపపప
, వపకసనకదర, ఙమర బమ్ నదరల గన పడఃజ సనదర ల. ఎందనఙఇహఙ మ కలమద నన ఉంపడ బమ్ న పణ కన. పపపప
ఙ ఙ
అయ
పణ వందఙ ఎయరబ వహస ఙబ మర నమఇదర”. 42 ఙపవలన బర్ బ యదర మటఙఇంపడణఙ సతసఙ, “ఙవన వపసంత దనమద
ఙవజ య మటఙమఙ మర వహహ సదట”, ఇజ
ఙ ఙ బన కడఃత మహకరవరఙబతమలతర. 43 ఙమటఙఆత వనక నండండర యదర,
ఙ ఙ
నండండర
యద మతమద కడఃత యదర ఆఇ బక స మన్ కరపవలన బర్ బ వట సహర. పపపపప, బర్ బ వరవట వర రతర. పపపపపప
ఙ ఙ ఙతరస్ దయదర్ మదఙ డఃసఏండ ఎలకలం నడఃద ఇజ పవలన బర్ బ వరఙ ఉసరకబససర.
మఙ
44 మర
ఙ ఙ వత
ఙ ఙ ఙ వపసంత
ఙ
దనమద పట్ మదకరవజర సహ లకండ మంద లకరదవణ మట వంపడఙఇజ యదర మటఙకన ఇంపడ
కడఃజ వతర. 45 పవల
ఙ ఙ ఙ వహ్ మటఙవంపడఙమంద లకర కడఃజనరఇజ సడఃతర యదర గస ఆతర. వర పవల వహస
ఙ ఙ ఙ
మటదఙమర
జ వహస ర వన్ ఙదసలడతర.
46 అయవల పవల, బర్
ఙ ఙ బ తయలఆఏండ వహస ర, “ఙదవణ మట మందల మఙ వహస ఙవల. అందఙ మప మందల మఙ వహస ప. పపపప
స
మర, ఎలకలం బతత న బతత దహక్ కపఆఏప ఇజ మఙ మర నకహ పకదర
తరర కజనదరకక మప మఙ డఃస యదర ఆఇ లకర
పపపపపపపపప
ప పపపప
. 47 దవణ మఙ సతస ఆపడ ఇనక ఇహఙ, ‘ఙయదర ఆఇ వరఙ ఉంపడ జయవజ మఙ ఇటస మన్ . ఎందనఙఇహఙ య
ఙలకమద మన్ వజ లకఙ, వర
ఙ ఙ పపమ
ఙ
కణ వన సకహ దనగలపససఙ’ ఇజ వహస మనన. 48 ఙయదర ఆఇ లకర వజర య మటఙవహర
సర ్ ఆతర. దవణ
ఙ ఙ ఙ మటఙఎసహ న నగ రకఙఇజ వర వహస ర. ఎలకలం బతత న బతత దఙ ఏరపట ఆతకరవజర దవణ మటఙ
నమ్ తర. 49 ఙదవణ మట అయ దసమద వజ సట ఆతద. 50 గన
ఙ ఙ యదర
ఙ
ఆ పట్ మద బక స మన్ పలత బడః మనకఙఆత అయల
కడఃక వట, పరకరఆత
ఙ ఙ
మగవర వటవర రజ కపం రపసర పవల మసత , బర్
ఙ ఙ బ మసత మలఙ కతర వరఙ అయ పట్ మదననక స
స
పకస ర. 51 అందఙ పవలన బర్ బ, వర
ఙ ఙ కలత ణ దలల అయ పట్ మద వర ఎపద దలపసర. ఎందనఙఇహఙ వర దవణ మట నకహ పకఙ
ఙవరఙవన సకహ వర తపససర ఇజ సస లకండ మంపడఙ ఇజ. ఙవనక వర ఇకనయ ఇన పట్ మద సహర.
52 ఙఅంతయకయద మన్ ససరఎసన సర ్ ఆతర. దవణ ఆత్ వర మసత పర స వతద.
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ననననన, ఙబరన బ ఇకనయద సవర స వహహ నర
1 ఙపవలన బర్ బ కడఃజ ఇకనయద సహర అంతయకయద కతసలకండ యదర మటఙకన ఇంపడ సహర. ఙవర నపగండ బద వహస ఙ
నండండర యదర, ఙనండండర యదర ఆఇకరబ నమ్ తర. 2 ఙగన నమ్ ఇకరయదర, యదర ఆఇ వరఙ రపసర అపససరఙ
మసత కపం పటససర. 3 పపపప
పపపపప
, ఙబర్ బ నండ రసత బన మహర. యసవందఙ
ఙ ఙ ఙ
దయరమదనవర రతర. వర
ఙ ఙ పపబ దయదరమమ
హస మటఙనజం ఇజ పపబ వజరఙతరససన. ఎలగ ఇహఙ బమ్ త పణఙ బమ్ త గరసఙకదఙపవలఙబర్ బఙ సతస సతస న. 4
ఙ ఙ ఙ
వందఙవ
ఙఅయ పట్ మద మహ లకర రండ గంపఙ ఆతర. సగండర యదర పడఃకద, ఙమర సగండరఅపససర పడఃకద.
5 అయవల సగండర యదర ఆఇకర, ఙమర సగండరయదర, ఙయదర అతకరఙ వట కడఃజ అపససరఙఅస వరఙ సగ కజ
ఙ ఙ ఙ
పణకఙణఙ
డఃయజ సపసఙవల ఇజ ఒడఃబజ మహర. 6-7 ఙఅపససర అయ సఙత నససర లకయనయద మహ లసపత, ఙదరబ ఇన
ఙపట్ మకణ, వనత
ఙ ఙ సరల మన్ దసమకఙ ఉహత స సహర అబ్ సవర స సటససర.
ఙ ఙ ఙ దత
లస
ఙ దర
ఙ ఙ బ ఇన పటన మకఙసనసనర

8 లస
ఙ ఙ పత ఇన పట్ మద, నడఃదఙఅట
ఙ ఙ ఙ ఙ
ఇ సట వంపడ ఒరనమహన. వంపడ
ఙ ఙ ఙ
పటసబణఙమదలహ సటదకన ఆతంపడ ఎసఙబ నడఃదఙ
ఙఅటఏండ బసన మంజనన. 9 పవల
ఙ ఙ
బదస మహఙవంపడ వంజ మహన. పవల
ఙ ఙ
వన్ ఙ సడఃతఙనగండఆన ఇజ వన్ ఙ నమకం
ఙపటహ నదఇజ నససన. 10 అయవల పవల వన్ ఙ, “పపపపప
,న
ఙ పదమ
ఙ
క బమద మపహ నలఅ”, ఙఇజ డటం వహస ఙఅయ సటదకన లట్
ఙ ఙ
నఙతంపడ
డటసఙమదలససన.
11 పవల
ఙ ఙ ఙ కతస బమ్ త పణ సడఃతర బనమహ లకరలకనయ బసద గగలతర. “దయమ
ఙ ఙ
క లక లకండ ఆతన మడపగ డఃగజ
వత”, ఙఇజ డటం గగలతర. 12 ఙబర్ బఙ పబహసపత ఇజ పర ఇటసర. ఙనండ బద వహస వందఙపవల హర్ ఇజ పర ఇటసర. 13 పపప
పప
ఙవలల మహ పబహసపత గడఃద పజర వతంపడ డఃకఙ, పఙదండఙ అససంపడ పట్ ం వలల మహ సహల డపగ తతస న. మంద లక కడఃజ
ఙవతర పజ కనటఇజ అయ పజరన, కడఃత మహ లకర ఒడఃబతర. 14 బర్ బన పవల యక నససర వర కన పణదఙ ఒపర కడఃఎప
ఙ ఙ తరసన వందఙ వర సకత ఙ పతఙ కససర లకర నడఃమద ఉహకహ సహర డటం వహస ర.
ఇజ
15“తంబరఙండ, మర
ఙ ఙ ఎందనఙఈహ కజనదర? మపబ మ నన్ లకన. మర
ఙ ఙ ఙ య పణదఙరఇకఙడఃససజ ఆగసం, బమ, ఙసమదరం,
ఙ ఙ
బనమన్
వజ వనకఙ పటసస బతత జ మంజన దవణదఙనమ్ ద ఇజ మఙ సవర స వహహ నప. 16 గ
ఙ డఙఃడ సస కలమద వజ జతఙ వరఙ
ఙ ఙ ఇసమ
వరఙ
్ త వనత ఙ పగడఃజ మడఃససఙదవణ డఃసస సతస న. 17 అహఙ
ఙ ఙ ఙ బ దవణ ఆగసమదనమఙ పర, ఎమణవల పంట అయవల
కనకరం ఆజ సజనన. తకత సలం
ల డ బజనం సజనన. ఙమ మనహ దఙసర ్ కబస పస కజనన. ఈహ వంపడ ఎలగ మహస దవణ ఇజ
ఙలకఙతరససన”. 18 అప
ఙ ఙ ఙససర యలకండ వహస ఙబ వర వరఙ పజ కఏండ ఆదఙఇజ లకరఙఅడడ కదఙ గపర కసం
్ ఆతద.
19 అయవల అంతయకయదన, ఇకనయదన
ఙ ఙ
సగండరయదర వతర వర మటఙణఙ నండ లకఙవర పడఃకద కడఃపసర.
స ర. ఙవంపడ సతనఇజ ఒడఃబతస ర పట్ ం వలల వన్ ఙ ఈడస
కడఃపసర, ఙపవల మసత పణకఙడఃయ
డ స ర బన డఃససర. 20 ఙగన ససర
ఙ ఙ ఙ సరల కడఃత మహవల పవల నఙతంపడ పట్ మలఇ మరజ సహన. ఙమహహ నండఙపవల, ఙబర్ బ కడఃతర దరబ ఇన
వన్
ఙపట్ మద సహర.
ఙ ఙ
పవలన
బరన బ సరయద మనన అంతయకయద మరజ సహర
21 పవలన
ఙ ఙ
బర్ బ దరబ ఇన పట్ మద సవర స బదససర. నండ
ఙ ఙ
లకరయసపపబఙనమ్ తర. వనక పవలన బర్ బ, ఙలసపత,
పపపపపప, ఙఅంతయకయద మరజ వతర.
22 వతర, ఎమణ పట్ మద వరఙ బన ససరఙఉసరకబససర. “ఙమ నమకం డఃసఏండ మంపడ. మట నండ మలఙ ఓరస దవణ
ఙ ఙ
రజమ
ద సంపడఙవల”, ఙఇజ మర మర పణస వహస ర.
23 పపపపప, బర్
ఙ ఙ ఙబఙవజ
ఙ సఙమకఙపద్లఙ ఏరపట కతర ఉపసమంజ పర ్నం కజ, వర
ఙ ఙ నమ్ త దవణదఙవరఙఒపజపసర. 24 వనక
పసదయ దసం డటసర పంపలయద వతర. 25 ప
ఙ ఙరఙర ఇనబనదవణ
ఙ
మటఙబదస వనక అతలయ పట్ మద డఃగజ సహర.
26 ఙఅబ్ ణఙ ఓడః ఎకస ర వర మదహ సతస సహ అంతయకయద మరజ వతర. య అంతయకయదన దవణ పణవందఙ, ప పపప
ఙదయదర్ మదఙ ఒపజప ఆతర. ఙఅయ పణ వససర ఏల బన మరజ వతర. 27 మర
ఙ ఙ ఙజ వతర సఙమద వరఙ వజరఙకడఃపసర, పపపపపప
ఙవర వటన కతస పణఙ వజ వహస ర. యదర
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ ఆఇకరదవణదఙనమ్ దఙవంపడ ఎలగ సర సతస నఇజ వహస ర. 28 వర నండ కలం బన
మంజ ససర వట బతత తస ర.

అప సస 15
అపసస ర, ప
ఙ ద
ఙ ద లఙ ఆలసనం కదఙ యరసలమద కడఃజ వతర
1 సగండరయదయ
ఙ ఙ
దసమదకర అంతయకయద వతర. వర
ఙ ఙ ఙ అబ్ మన్ లకఙఈహ నసర ససఙమదలససర. ఇనక ఇహఙ మస
ఙ ఙతస రల వజ సనత కబ ఆఏండ మహఙ మర సకహ దనగలససఙ అటఇదర ఇజ నసపససర. 2 ఙపవలన బర్ బ య సఙత వందఙ
స
ఙకడఃతర యదయ దసమద వరవట నండ వర రజ ఆహ తరత ససర. ఙఅందఙ య మటఙ వందఙపవల, పపపపప, వరవట అంతయకయ
ఙ ఙ ఙ ద మన్ మర సగండరఎకత యరసలమద సనహ అబ్ మన్ అపససరఙ, ప
దసమ
ఙ ఙద్లఙ డపగ సంపడఙవల ఇజ తర్ నం ఆతర.
3 ఆహ అయ సఙమద లకరవరఙ పకస ర. వర పనక, సమరయ
ఙ ఙ
ఇన దసమక సర సహర బన మహ వరవట యదర ఆఇకరదవణ
ఙదరట మహస వతర దవణదఙనమ్ జనర ఇజ వజ వహస ర సహర. అబ్ మహ నమ్ తకర యక వహర గపర సర ్ ఆతర. 4 పపపప
ఙ ఙ
యరసలమ
ద వతవల సఙమదకర, పద్లఙ, అప
ఙ ఙ ససర వజర వరఙ గవరం సజ బస కతస ర. ఙదవణ వరవట కతస పణఙ వందఙవజ వర
ఙవహస ర.
5 గన
ఙ ఙ బనపరసయ
ఙ ఙ ఙ
ర ఇన జటద మహ నమ్ తకర సగండరనఙజ వహస ర, “నమ్
ఙ ఙ తస వర లఇ యదర ఆఇ లకరసనత కబ ఆదఙ
వల. మస
ఙ ఙ ఙ ఙసతస రలద మన్ ఆపడఙవజ వర ఒపర కడఃజ ఆహ కదఙవల ఇజ మట వరఙవహస ఙవల”, ఙఇజ వహస ర.
6 అయవల అపససర, ఙపద్లఙ య సఙత వందఙఆలసనం కదఙ కడఃజ వతర. 7 నండ తరత స వనక పతర నఙతంపడ వరవట
ఙఈహ వహసన. “తంబరఙండ, సగం
ఙ ఙ ఙ కలమ
ఙ
కఙ మందల్ యదర ఆఇ లకఙసవర స వహస ఙమ నడఃమహన దవణ నఙ ఏరపట
ఙ తస
క
ఙ నఇజ మర నసనదర. ఎందనఙఇహఙ వరబ దవణ మట వంజ దవణదఙనమ్ దఙ. 8 లక ఒడఃబనకఙ వజ నసన దవణ,
ఙ ఙ
దవణదఙనమ్
త యదర ఆఇ లకఙబ వన్ బన కడఃప్ న ఇజ తరససన. ఎలగ తరససనఇహఙ మఙ సతసవజన యదర ఆఇ
ఙ ఙ
లకఙ
బ దవణ వన్ ఆత్ సతస న. 9 యదర
ఙ ఙ ఙ
ఆత మఙన ఆఇ లకరఆత వరఙఇన తడ సలం
ల డ దవణ ఉంపడ వజన కతస న. ఎలగ
ఙ ఙ వర నమ్ తఙ వర మనహ ద మన్ పపమక వజ లగతంపడ సబరం కతస న. 10 పపపప, పపపపపపపప
ఇహఙ
,మ
ఙ ఙ అనగగరగన పండదఙ
ఙ ఙ ఙఇ బరదఙ ఎందనఙయ నమ్ త వర మసత మపహ నదర? ఆహ మర కతసఙ మర దవణదఙకపం రపహ నదర. 11 గన పపబ ఆత
అట
ఙ ఙ ఙ దయదరమమదన మట గలససమనటఇజ మట నమ్ జనట. అయవజన వరబ గలసస మనర”, ఙఇహన.
యస
12 ఆఇ జత లకరనడఃమ దవణ వరవట కతస గపర బమ్ త పణఙ వందఙ గపర బమ్ త గరసఙ వందఙ పవల, బర్ బ వహస ఙ, అబ్
ఙ ఙ లకరవజర జమన అలతర వహర. 13 ఙవర వహస వసస వనక యకబ ఈహ వహసన. “తంబరఙండ, న మట నపగండ వంపడ. 14 ఆఇ
మహ
జత లకరవట దవణ మందల్ దయ తరససన. అకత
ఙ ఙ ఎలగ ఇహఙ వర బణఙఉంపడ జట వన్ సంత లక వజ ఏరపట కదఙ దవణ
వరఙ దయ తరససన. అకత వజ పతర యల వహస మనన. 15 ఙపపవక సర మందల్ వహస కఙయకద. ఙఇన తడ సలద
ల . వర మందల్ వహస
పపప పపపపపపపప.
16“ఙదన్ వనక నన మరజ వజ దవదరజద అర స సహ ఇలల తహ్ . ల
ఙ ఙ గఙర వసరజ దన్ ఙనన మరజ తహహ దన్ ఙ నన మందల
ఙమహలకండకన. 17-18 ఙఅయవల ఆఇ జత లకర వజర నఙ రబనరల. ఆఇ జత లకరబణఙన పర అససఙనన ఏరపట కతసకర
ఙవజర నఙ రబనరల ఇజ దవణన వహహ నన”, “ఙయక నండ కలమకఙ మందల్ దవణ వహస మనన”.
19 ఙయకబ మర వహసన, “పప ప పప
పపపపపపపపపపపప, దవణ
ఙ ఙ
దరటమహస వత ఆఇ జత లకరఙ మట మలఙ కనక ఆఏద. 20 పపపప పపపపప
స ఙఅబ్ ఇనక రససఙఇహఙ, ఙబమ్ ఙ పజ సతస కండ తనక ఆఏద. అకత సఇక. ఙసన బలనక ఆఏద. గతసక పడఃకహ
ఉంపడ ఉపతం రస పకఙ.

ఙ పసక తనక ఆఏద. ఙనల తనక ఆఏద. యక వజ డఃససదఙ. అకత ఙ. మర ఇనక సలద
స
ల . 21 ఎందనఙ ఇహఙ యక వజ రససమన మస సతస
ఙ ఙ
రలఙపపత
వపసంత దనమద, నండ
ఙ ఙ ఙ కలమ
ఙ
కణఙయదర మటఙకన ఇలత ఙసదవజ మంజనద. ఙమస వహస మటఙవజ
ఙపట్ మద బదస మంజనద, ఙఅందఙ వనత ఙవజ వర లబడఃదఙ”, ఙఇజ వహసన.
అపసస ర ఉందడ ఉదతం రసస పకస ర
22 అయవల అపససర, పద్లఙ, సఙమ
ఙ ఙ ఙ ద
ఙ కరవజర కడఃతర నమ్ తస వరలఇహన సగండరఙఏరపట కజ పవలన బర్ బవట
స ఇజ తగససర. వర బరహ బ ఇన మర ఉంపడ పర మన్ యద వన్ ఙ, సలఙఏర
అంతయకయద పకఙ
ఙ ఙ ఙ
పట కతస ర. యదన, సల రఎర.
ఙఅయ సఙమద మకలమతకర.
23 వరవట
ఙ ఙ
సఙమదకరఉంపడ ఉపతం రసస పకస ర. ఙఅబ్ ఇనక రసస మనదఇహఙ, ‘మ
ఙ ఙ దదసరఆత అపససర, పద్లఙ,
అంతయకయద, పపపపపపపప
, కలకయద
ఙ ఙ ఙ
మన్ దవణదఙనమ్ తస యదర ఆఇ జతఙ వజరఙవందనమక పకహ నర. 24 ఙసగండర
ఙమ డపగహన సహర వర బదదన మఙ మలఙ కతస ర, ఙమ మనహ ఙ వజ బద కతస రఇజ మప నససప. ఙగన వరఙ మప పకఏతప, పపప
అతకరంబ సఏతప. 25-26 అందఙ, మ
ఙ ఙ యస పపబ వందఙపణం సవదఙఒపజపస మ పపయమత బర్ బ, పవల ఇన వరవట మ
ఙ ఙ ఙ
డపగహనసగండరఙమ
బనపక్ ప ఇజ మప ఉంపడ మనహ ఆత మనప. 27 అందఙ మప యద, ఙసల ఇన రఎరఙపకహ నప. వర వజ
మప రసస మటన వహ్ ర ల. 28-29 మఙ
ఙ ఙ ఙ అవసరం ఆత ఆపడఙఇనకఙఇహఙ, దయమ
ఙ ఙ ఙ కఙపజ కతసకఙతన్ ట. నల తన్ ట. గతసక పడఃకహ
ఙసపసవనకఙతన్ ట. సన
ఙ ఙ బలదఙఆఏద. య పణఙ కఏండ మర దరం మహఙ మఙన నగద. మఙ
ఙ ఙ అవసరం ఆత య ఆపడఙఆఏండ
ఙ ఙ నండ ఆపడఙవహహ మ మసత బర ఇడ్ క ఆఏదఇజ దవణ ఆత్ న, మప ఉంపడ మనహ ఆజనప. ఙమఙ మ వందనమక.
మర
30 అయవల
ఙ ఙ
సఙమదకరసల్ సతసఙ వర సతస ర డఃగ అంతయకయద వతర. ఙబన నమ్ త వరఙ వజరఙకడఃపసర ఉపతం సతర.
31 ఙవర అయ ఉపతం సదవతర డటం సర ్ ఆతర. ఎందనఙఇహఙ అయ ఉపతం వరఙ దయరం కతస ర. 32 యద, సల
ఙ ఙ రఎరదవణ మటఙ
వహ్ కర. అందఙ
ఙ ఙ ఙ
వర దవణ మటఙనండ వహహ అబ్ మహ దదహ రఙ తంబరసరఙ దయరం వహహ ఇడసర. అకత వంజ వర మనహ ద
బలం ఆతర. 33-34 ఙవర అబ్ సగం రసత గడఃపసర. వనక, బన
ఙ ఙ ఙ మహ
ఙ ఙ నమ్ తకరవరఙయరసలమద వరఙపక స వరబన మరజ పకస ర.
“దవణ సమదనం మబన మనద”, ఇహర పకస ర. 35 గన
ఙ ఙ పవలన బర్ బ అంతయకయద మహర మర నండ లకరవట దవణ మటఙ
ఙబదస సవర స వహహ మహర.
ఙమరస వందఙ పవలన బరన బ గడఃబ ఆతర
36 సగం రసత ఆత వనక పవల బర్ బఙ, “ఏల
ఙ ఙ సనట మట దవణ మట వహస వజ పట్ మకఙమన్ తంబరఙ వజర ఎలగ మనర
ఙఇజ సణ సనట ఇజ వహసన. 37 అయవల
ఙ ఙ
మరత ఇజ ఆఇ పర మన్ యహనఙవరవట కకహ ఒతఙబర్ బ ఇసం
్ ఆతన. 38 పపపప
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙవరవట ఒతఙఆఏదఇజ పవల వహసన. ఎందనఙఇహఙ మరత మందల వరవట పణదఙసహఙ పర స టయం మనఏండ
మరత
ఙపంపలయద వరఙ డఃసస సహన.
39 మరత వందఙ పవలన బర్ బ నండ గడఃబ ఆతర రయఙ సహర. బర్ బ మరత ఙ వట ఒతంపడ ఓడః ఎకహ కపప ఇన ద్ పద సహర.
40 ఙగన పవల సలఙకకహ ఒతన. బనమహ
ఙ ఙ ఙ ఙ
తంబరఙ వర రఎరఙదవణ దయదరమమదఙ ఒపజపసర వరఙ పకస ర. 41 వర సతస ర
ఙ ఙ ఙ కలకయ పట్ మకఙ మన్ సఙమకఙ సహర. బన దవణ మసత నమకం ఇడసవర నమకం సతస కబససర.
సరయ

అప సస 16
ఙ వలన సల వట తమత కడఃజనన
ప
1 పపపపప, ఙసల వట దరబ, లస
ఙ ఙ పత ఇన పట్ మకణ వతన. అబ్
ఙ ఙ ఙ తమత ఇనకనఒరన యసపపబఙనమ్ తసకన మహన. ఙవన్ అయసబ
ఙనమకం ఇటస మహద. అద యద జతదకద. వన్ బబ్ ఆఇ జతదకన. ఙవంపడ పగస దసమదకన. 2 తమత వందఙలసపతద,
ఇకనయద నమ్ తకర వంపడ గపర పర మన్ కన, ఙఇజ పగడఃతర.
3 తమతఙవన్ వట ఒతఙఇజ పవల ఆస ఆతంపడ వన్ ఙసనత కబససన. ఎందనఙఇహఙ వన్ బబ్ ఆఇ జతదకనఇజ అబ్ మహ
ఙయదర వజర నసస మహర. 4 వర
ఙ ఙ పట్ మకణఙసనహ మహఙ, యసపపబఙనమ్
ఙ ఙ ఙ
తకర ఎలగ నడఃదఙఇజ యరసలమద మన్
అపససర, ప
ఙ ఙదఙ్ల
ఙ ఙ ఏరపట కతస ఆపడఙబదససర అకత ఙలఙదఙ ఇజ వహస ర. 5 ఆహ సఙమద మన్ వర నమకం లవ పరతద. వర లకత
ఙరజ రజ లవ ఆజ మహద.
ఙ ఙ ఙ మసదనయ దసమద వనన ఙ దరహ నమద సడఃజనన
పవల
6 ఆసయ పపంతమద దవణ మటఙవహ్ క ఆఏదఇజ దవణ ఆత్ వరఙఅడడ కతసఙవర పపగయ, ఙగలతయ దసమకణఙ సహర.
7 అయవల మసయ బతనయ డపగ వతర బతనయ సంపడఙ ఇజ సడఃతర. గన
ఙ ఙ ఙబనసంపడఙయసపపబ ఆత్ వరఙసర సఏతన.
8 అందఙ
ఙ ఙ ఙ వర మసయ పపంతం డటసర డఃగ సమదరం డపగ మన పతయ ఇన పట్ మదసహర. 9 ఙఅయ పదయపవల, ఙబనమహఙ,
ఉంపడ దరహ నం సడఃతన. అకత
ఙ ఙ ఇనక ఇహఙ మసదనయ దసమదకనఒరన నలహ , “నన మసదనయద వజ మఙ సయం కఅ”, ఇజ
బతమలత వజ దరహ నం సడఃతన. 10 పవల అయ దరహ నం వతఙ, ఙమప వటన మసదనయ సంపడఙతయర ఆతప. ఎందనఙఇహఙ,
ఙ ఙ
మసదనయద
వరఙదవణ సవర స వహ్ వందఙ దవణ మఙ కక స మననఇజ మప నససప.
ఙలదయ యసదపబఙనమ్ జనద
11 మప
ఙ ఙ ఙ పతయ పట్ మదనఓడః ఎకస ప తనఙసమపత ఇన ద్ పద సహప. మహహ
ఙ ఙ
నండఙనయపల ఇన పట్ మద అందతప.
12 అబ్ ణఙ పలపర ఇన పట్ ం వతప. ఙమసదనయ దసమద పలపర పట్ ం ఉంపడ మకలమత పట్ ం. ఙఅకత నండండర రమదకర
బతత జ మహ పట్ ం. ఙమప సగం రసత ఆ పట్ మద మహప.
13 వపసంత
ఙ ఙ
దనమద మప పట్ ం వలల వతప గడడ ఒడడ దరట యదర పర ్నం కన బడడ మనదస ఇజ వతప. వతఙ, ఙబనబససప
ఙ ఙ ఙ ఙ వత మహ అయల కడఃకవట వర రదఙమదలససప. 14 అయవల
కడఃజ
ఙ ఙ
లదయ ఇన ఉంపడ అయల కడః వంజ మహద. ఙఅద తయతయర
ఙపట్ మదకద. ఙఅద లవ దరద ఊద రంగద పతఙపర్ కద. ఙఅద దవణదఙపర ్నం కనకద. ఙదవణ మటఙఅర ్ం కదఙ దవణ బద్
ఙసతసఙ అద పవల వహస మటఙమనహ ద ఇడఃతద అయవజన నడఃతద. 15 పపప, ప పప
పపపపపపప
ప పపపప
, వజర
పప బపససం లగ ఆతర. వనక
పపప, “ఙనన దవణదఙపర స నమ్ జన ఇజ మర ఒపర కటఙ న ఇంపడ వజ మంపడ”, ఇజ మఙ బతమలతద.
ఙ ఙ ఙ
పవలఙసలఙజలలఇ
ఇడసర
16 ఒర్ ండ మప పర ్నం కన బడద
డ
సనహ మహఙఉంపడ వటప
్ ణ కన ఇజర అయల మ ఎపద వతద. ఙదన్ ఙపతన ఇన దయం అసస
ఙమహద. అద జతకం వహహ దన్ ఎజమనరఙ నండ డబ్ గణపససద. 17 అద
ఙ ఙ పవలన మఙ వనక వజ డటం గగలఆజ వహసద, “పప
పపపపపప
, వజరఙఇంక
ఙ ఙ
పర దవణదఙసవ కనకర. ఙదవణ ఎలగ మఙ గలర స్ నల ఇజ వర వహ్ ర”ల ఇహద. 18 నండ రసత అద ఆహ కజ

పపపపప
, పవల
ఙ ఙ ఙ ఙ మనహ
ఙ
ద గపర బద ఆతంపడ అయ దయమదఙ“నన య ఇజర దన్ ఙ డఃస సనఅ ఇజ యసపక సస అతకరమదన
వహసన”, ఙఇజ వహసన. ఙవటన అయ దయం అయలదఙ డఃసస సహద.
19 గన దన్ ఎజమనర వరఙ వన డబ్ వజ సహ ఇజ సడఃతర పవల సలఙ పట్ ం నడఃమ, అతకరఙ డపగ ఈడఃస తతర. 2021 ఙకర్ నడఃపసన వరబనతతస ర, “వర యదర. వర బదసన అలవటఙ మఙ పడఃఇకఙ. పపపప పపపపపపపప
. పప
ఙమట అకత ఙఒపకణక
ఆఏద, ఙఅయవజన నడఃనక ఆఏద. ఙమ పట్ మద వర గపర కలబల కజనర”, ఙఇజ వహస ర.
22 అయవల
ఙ ఙ
బనకడఃత మహ లకర వజర పవలఙన, సలఙఎపద
ఙ ఙ
వతర నంద మపసర గగలఆతర. ఙవర సకత ఙ లగజ వరఙ డఃయ్
స ర పవల సలఙజల లఇ ఇడసర. “వరఙ జగర స సడఃద”, ఇజ జల
ఙ ఙ కర్ నడఃపసనకరఆపడసతర. 23 వర
ఇజ
ఙ ఙ ఙ లవ దబ్ ఙడఃయ
ఎజమనఙఆపడ సతస ర. 24 ఙఅయ ఆపడ వతఙ జల ఎజమన వరఙ జలద లఇ మన్ గదద వర కలత ఙడకఙ లఇ తహస ంపడ ఇటసన.
25 రమరమ
ఙ ఙ ఙ ఙ మదరయత పవలన సల దవణదఙపర ్నం కజ పటఙపర ర మహర. వర
ఙ ఙ పరజ మహఙజలద తహ ఆత మహకర వజర
ఙవంజ మహర. 26 ఙఅయవల వటన బమ వజ డటం కదత
ల ద అయ జల పనదఙవజ కదత
ల . ఙవటన సహలఙవజ ర ఆత. జలద మహవర
వజర కటత ఊడఃత. 27 ఙఅయ జల ఎజమన తల ఆతంపడ జలద సహలఙవజ ర ఆతమనక సడఃతన. సడఃతంపడ
ఙ ఙ
జలద మహకరఉహక స
ఙ ఙ
సహరఇజ
ఒడఃబజ కర ్ లగతంపడ వన్ ఙవంపడ గతస ఆజ సదఙ తయర ఆతన. 28 అయవల పవల, “నన ఇన కనబ కబ ఆమ. ఙమప
వజప ఇబ్ న మనప”, ఇజ
ఙ ఙ డటం గగలఆజ వహసన.
29 అయ జల ఎజమన, దవ
ఙ ఙ ఙతగ
ఙ అ ఇజ వహహ లఇ ఉహకహ వతంపడ వణకహ పవల సలర పదమకఙడపగ అరస న. 30 ఙవంపడ పవలఙన
లల తతంపడ వనబతన, “బబరండ, నన
ఙ ఙ
సలఙవ
ఙ ఙ తపప ఆదఙఇహఙ ఏల ఇనక కదఙ?”.
31“యసపపబ మసత నమకం ఇటసఙ, ఙఅయవల నన న ఇంపడణకరవజదర తపప ఆనదర”, ఙఇజ పవల సల వహస ర. 32 పవలన సల
ప పపప
ప పప
, వన్
ఙ ఙ ఇంపడణ వరఙయసపపబ వందఙ సవర స వహస ర. 33 ఆ పదయఅయ గడఃయదన వంపడ పవలన సలఙఒతంపడ వర
దబ్ ఙ నహసన. వటన వంపడ, ఙవన్ ఇంపడణకరవజర బపససం లగ ఆతర. 34 వంపడ
ఙ ఙ
పవలఙన సలఙవన్ ఇంపడ కకహ తస బజనం
ఙసతస న. ఙదవణ మసత నమకం ఇటస వందఙ వంపడ వన్ ఇంపడణకరవజర నండ సర ్ ఆతర.
35 పందల కర్ నడఃపసనకర, “ఙఅయ లకఙడఃసస”, ఇజ
ఙ ఙ ఆపడ సతస ర జమనఙ జల ఎజమనబనపకస ర. 36 జల ఎజమన అయ మటఙ
ఙపవల వహసన. “ఙమఙ డఃసస ఇజ కర్ నడఃపసనకరఆపడ పక స మనర. ఙమర ఏల జమన సంపడ”, ఙఇజ వహసన.
స ర. మప
37 పపపప
పపపపప
, “మప
ఙ ఙ వర రదఙఅవకసం సఏండ వర తరప కజ వజర మందల డఃయ
ఙ ఙ రమదఙ అకత మనకపఇహఙబ మఙ
స
స ”, ఇజ
జలద ఇటసర. ఏల
ఙ ఙ ఙ మఙ ఎయరబ నసఏండ పకఙసడఃజనర.
ఙమప ఒపఏప. వర వజ మఙ వలల తస పకఙ
ఙ ఙ జమనఙవహసన.
38 య
ఙ ఙ ఙమటఙఅయ జమనఙకర్ నడఃపసన వరఙ వహస ర. పవలన
ఙ ఙ
సల రమదఙ అకత మనకరఇజ వహర వర తయలఆతర.
39 ఙఅయ కర్ నడఃపసనకరవతర పవలఙ, సలఙసమ
ఙ ఙ
లససర జలదనవలల కకహ తతస ర ‘పట్ ం డఃస సంపడ’ ఇజ వరఙ వహహ పకస ర.
40 వర
ఙ ఙ జలదనవలల వతర లదయబనసహర. అబ్
ఙ ఙ నమ్ తసవర వట వర రజ వరఙ ఆదరససర వర నమకందఙ సతస కబస దయరమ
ఙమసత మంపడ ఇజ వహస ర. ఙవనక వర బణఙసతస సహర.

అప సస 17
ఙ వల తసలనకద సహన
ప
1 అయవల
ఙ ఙ
పవలన సల పలపర పట్ మదనసతస ర అంపపల, అపలనయ
ఙ ఙ
పట్ మక డటహ దసలనక ఇన పట్ మద వతర. అబ్
ఙ ఙ
యదర
మటఙకన ఇలల ఉంపడ మహద. 2 పపపపప, వంపడ
ఙ ఙ ఙ ఒజ ఆత లకండయదర మటఙకన ఇంపడ సహన. సహంపడ, బన మహ
ఙవరవట మంపడ వపసంత దనమక దవణ మట వహహ మహన. పపపపపపపప, 3“ఙపకసస ఇనకనమలఙ ఆజ సనన.ల సజ
ఙ ఙ ఙ మరజ నఙననల’
ఇజ పపవక సర రససక దవణ మటద మనద. అయ లకండ జర రదఙ. నన మ వట సటస వహ్ య యసపపబన పకసస”. ఙయ మటఙణఙ
ఙసదవజ వహహ సతస న. 4 యదర - లఇహన
ఙ ఙ
సగండరపవల వహస మటఙఒపకటర పవలన సల వట కడఃతర. బక స మన్ పగక
జతదకరనండండర, మకలమత
ఙ ఙ
అయలకడఃక నండండకబ వరవట కడఃతర.
5 అహఙ యదర గస ఆతర. గస
ఙ ఙ ఙఆతర
ఙ
ఇన పణ సలం
ల డ తరగన సఇ లకఙసర్హనకడఃపసర మందఙఆజ పట్ మద కలబల కజ
ఙయసన ఇన వన్ ఇంపడ సహర. ఇంపడణ
ఙ ఙ
సహలదఙ డఃయత పకస ర పవలన సలఙలకరనడఃమ అస తనట ఇజ లఇ డఃగతర. 6 పపపప
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙన
పవలఙ
ఙ సలఙతరఏతరకక యసనఙమర నమ్ త వరఙ సగండరఙపట్ ం అతకరఙ డపగ లగత తతర. “వర, య లకం వజ
పపపపపపప
పపపపపప
, ఇబ్
పప బ వత మనర. 7 వరఙయ
ఙ ఙ
యసన వన్ ఇంపడ ఇటస మహన. ఙవర వజర యస ఇజ మర ఒరన రజ మననఇజ
ఙవహహ కయసర రలఙ లఙఏండ నడఃసనర”, ఙఇజ డటం గగలజ వహస ర. 8 యక వహర లకర, పట్ ం అతకరఙ గపర కలబల ఆతర.
9 అతకరఙ యసన బణఙ, అయ నమ్ తస వర బణఙ డబ్ తహర ససర వరఙ డఃసస సతర.
ఙపవల బరయద సహన
10 ఙసకట ఆతఙవటన నమ్ తకర పవలఙ, ఙసలఙబరయ ఇన బడద
డ
పకస ర. ఙవర బన వతర యదర మటఙకన ఇంపడ సహర.
11 ఙబరయద మహకరతసలనకద మహ వరలకండ ఆఏర. వర
ఙ ఙ గపర ఆసదనదవణ మటఙవహర వనక వందఙ ఒడఃబజ మహర.
ఙ ఙ ఙ
పవలన
సల వహహ మహ సఙతఙనజమనన ఆఏద ఇజ వర రజ దవణ మటద సడఃజ సదవజ మహర. 12 అందఙ వర లఇ
నండండర యదర నమ్ తర. నండండరపగస
ఙ ఙ ఙ
జతద వర లఇ పలత బడః మన్ అయల కడఃకన మగకడఃర నమ్ తర. 13 పపపప
ఙ ఙ ఙ
బరయదబ
పవల దవణ మటఙసటసనన ఇజ తసలనకద మన్ యదర నససర బణఙవతర బరయ లకఙకపం పటససర
ఙకలబల కతస ర.
14 అయవల
ఙ ఙ ఙ
నమ్ తకర పవలఙవటన సమదరం డపగ సనఅ ఇజ పకస ర. గన సలన, తమత బరయదన నహ మహర. 15 ఙపవలఙ
స
ఙ ఙకఙసహకర
ప
ఏదనహ పట్ మదకన ఒతర. సల, తమత వటన న బన రద్ ఇజ కపబ సతంపడ పవల వరఙమహహ పకసన.
ఙ ఙ
పవల
ఏదనహ పటన మద సహన
16 పవల
ఙ ఙ ఙ ఙఏదనహ పట్ మద సలఙతమతఙఎపద సడఃజ మహన. మహఙఅయ
ఙ ఙ ఙ
పట్ మద వర మడఃసస మహ దయమకణ బమ్ ఙ
ఙనండ మహఙఅకత ఙ సడఃజ మనహ ద నండ బద ఆతన. 17 ఙఅయవల యదర మటఙకన ఇంపడ సహంపడ యదర వట, బక సమన్
యదర ఆఇ వరవట పవల వదససన. ఙరజ రజ సత సహత కడఃజ వత వరవట వదస మహన. 18 ఙఅబ్ లవ సదవత మన్ కర
ఎపకరయ జటదకరసగండరసస యకల లకరలఇ సగండరమహర. వర పవల వట వదససర. సగండర, పప పపపపపపపపప
ఙ ఙ ననఇజ వహస ర. పపపపపప
వహహ
పపపపపపపపప
, సతకరమర
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ
జ నఙన వందఙ పవల నసర ససఙ అబ్ మర సగండర వంపడ ఆఇ దయమకఙ
ఙ ఙ ఙ
వందఙవహహ
ననఇజ వహస ర. 19 వర పవల అరయపగ ఇన సపదద లగత తతస ర, “నన వహహ న య కతస మట ఎలగ మర సకద,
ఙమపబ నససఙఆనద? 20 ఙనన సగం కతస మటఙవహహ న. అకత
ఙ ఙ ఙ ఙమప ఎసఙబ వనఇకఙ. ఙవనత అర ్ం ఇనకద ఇజ నససఙమప

కరజనప”, ఙఇజ వహస ర. 21 ఆ ఏదనహ పట్ మదకరవజర, అబ్
ఙ ఙ ఙ బతత జ మహ ఏదనహ పట్ మదకరఆఇకరబ ఇనకద ఉంపడ కతస మట
పపపప
పపపపపప
,వ
ఙ ర
ఙ రన వందఙలవ ఇసమ
్ జ వర సమయం వజ బన గడఃపహ మహర.
22 ఙఅయవల పవల అరయపగ సపదద నహంపడ ఈహ వహసన, “ఙఏదనహ పట్ మదకదర, ఙమర వజ పణఙ లఇ గపర బక స మన్ కదరఇజ
నఙ తరజనద. 23 ఎందనఙఇహఙ నన బలజ బలజ మ బమ్ ఙ నపగండ సడఃజ మహఙఉంపడ మల పట సడఃత. ప పప
పపపపపప
పప
ఙ‘నస
ఙ ఇ దయమదఙ’ ఇజ రసస మనద. అందఙ
ఙ ఙ
మర నసఏండ ఇన దన్ ఙ మడఃసనదర దన్ వందఙనన మఙ బదసన”, ఙఇజ వహసన.
24 పవల మర వహసన, “ఙయ బ లకమదఙ, దన్ లఇ మన్ వజవ నకఙ, దవణన పటససన. ఙఅయ దవణన పరలకమదఙ, ఙబమదఙ
పపబ ఆత మనన. అయ దవణ లక తహస గడఃద బతత ఎన. 25 ఙదవణన వజ లకఙబతత , పపపప, వజ సజనన. ఙదవణదఙఇనకబ
తకత ఆఏండ మనఎద. అందఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ లక వన్ ఙఇనకబ సదఙఅవసరం సలద
ల . 26 దవణ
ఙ ఙ
ఒరనవన్ వట వజ జత లకఙపటససన.
ఎందనఙఇహఙ య బలకం మసత వజబనబతత న వందఙపటససన. ఙవర ఎంబ బతత దఙఇజ, ఎమణ కలమద బతత దఙఇజ దవణ
ఙమందల్ ఏరపట కత మనన. 27 ఎందనఙఇహఙ ఉంపడ వల వర నఙ రబజ వనరహ ఇజ ఇకత ఙవజ దవణ ఏరపట కతస న. పపపపపప
ఙమ డపగహన దరం మంజనకనఆఏన. 28 మట దవణ వటన బతత నట, దవణ వటన నడఃసనట, దవణ వటన మంజనట. మ లఇ
ఙ ఙ
పటఙరస్
కరవహసవజ ‘మట దవణ కడఃర'.
29 ఙఅందఙ మట దవణ కడఃరఆతఙ, పపపప
, వర మనహ ద మన్ ఆలసనం వజ, ఙవర నససమన్ పణ వజ బఙరమదన, వండదన,
తస బమ్ ఙ వజ దవణ మననఇజ ఒడఃబదఙ ఆఏద. 30 న
ఙ ఙ ఙ ఙ
పణకఙణతయరక
ఙ సస
ఙ వల మట నసఏండ మహవల దవణ అకత సడఃతఙబ
సడఃఇ లకండ డఃససన. ఏల ఇహఙ ఎంబబ సరన, వజర
ఙ ఙ
లకరవర పపమక డఃససజ దవణబన రద్ ఇజ దవణ ఆపడ సజనన.
31 ఎందనఙఇహఙ, దవణ
ఙ ఙ ఙ ఙ వజర లకఙనతనజయసదనతరప కదఙ ఉంపడ రజ ఏరపట కత మనన. ఙఅయ రజ దవణ ఏరపట కతస
ఒరనలకవట తరప తరస్ న. దవణ
ఙ ఙ ఙ ఆ లకదఙసవదనమరజ నక స మనన. ఎందనఙనకసన ఇహఙ ఆ లకదఙతరప కదఙ అతకరం
ఙ ఙ ఙ
మనదఇజ
వజరఙరజపకదఙ”.
32 లక
ఙ ఙ ఙ సజ మరజ నఙన వందఙవహర వర లఇ సగండర కరయతర. గన
ఙ ఙ మర సగండర“దన్ వందఙ మర వహఅ, వనప”, ఇజ
హస ర. 33 ఆహ మహఙపవల వరబణఙసహన. 34 అహఙ
ఙ ఙ
పవలఙవ
ఙ ఙ
సగండరపవల వహస మటఙనమ్ తస ర వన్ వట కడఃతర. పపపపప
ఙవట కడఃత మహ వర లఇ అరయపగ సపదదకన ఒరనదయనసయ, ఙదమర ఇన ఉంపడ అయల కడః, మర
ఙ ఙ సగండరమహర.

అప సస 18
ఙపవల
ఙ
కరంత పటన మద సవర స వహహ నన
1 వనక, పవల
ఙ ఙ ఙ ఏదనహ పట్ మదనసతంపడ కరంత ఇన పట్ ం సహన. అయ
ఙ ఙ ఙ కరంత
ఙ
పట్ మద సహఙబన పంత దసమదకన
ఙ ఙ ల ఇన ఒరన యద వన్ ఙన వన్ ఆలహ ఆత పపసత లదఙసడఃతన. 2 ఙయదర వజర రమ పట్ ం డఃస సంపడఙవల ఇజ
అకత
ఙకవదయ
ల
ఇన రమ పరరజ ఆపడ సతస న. ఆపడ సతసఙ య ఆలహ మసరఇటల దసం డఃససర కరంత పట్ మద కతస ఙ వతర. పపపపప
ఙ ఙ ఙ
వరఙసడఃదఙసహన
. 3 ఙపవల వరవట బతత జ వరవట కడఃజ పణ కతస న. ఎందనఙఇహఙ వరన పవల టంబఙ గత్ కర. 4 పపత
ఙ ఙ
వపసంత
దనమద పవల యదర మటఙకన ఇంపడ సహంపడ, యదర వట, ఙపగస వరవట తరత స వహహ వంపడ వహస కఙనజం ఇజ
ఒపస మహన. 5 ఙసలన తమత మసదనయదనవతర పవల వట కడఃతర. అయవల
ఙ ఙ
పవల పర స టయం దవణ మటఙబదస మహన.
ఙయసన పకసస ఇజ యదరఙ డటస సస వహహ మహన. 6 పవల
ఙ ఙ
వహస మటఙయదర నక సపకస ర పవలఙదసలడఃతర. అయవల
పపపపప, “దవణ మఙ సకహ సతసఙ అకత మర మ మసత తపసనదర. ఙదన్ వందఙ న బన తపర సలద
ల . ఙఇబ్ హననన యదర ఆఇ
ఙవరబన సనన దవణ మటఙనసర స్ ల”, ఇజ వహస ంపడ, ఙసకత ఙ దలల దలపసన.
7 పవల
ఙ ఙ ఙ యదర మటఙకన ఇంపడహన సతస ంపడ పడఃకదమహ తతయ యసస ఇన వన్ ఇంపడ సహన. తతయ దవణదఙపర ్నం
పపపపపప
. వన్
ఙపప
ఙ ఇలల యదర మటఙకన ఇలల డపగన మహద. 8 యదర
ఙ ఙ
మటఙఇలల నడఃపసనకనఆత పకసర స, ఙవన్ ఇంపడణకరవజర
ఙయసపపబఙనమ్ తర. మర
ఙ ఙ ఙకరంత పట్ మదకరనండండరబ దవణ మట వహర నమ్ తస ర బపససం లగ ఆతర. 9 ఒరనండపదయ,
ఙదరహ నమద యసపపబ, “ఙనన తయలఆఏండ వర రఅ. ఙఅలజ మనఅ. 10 ఎందనఙఇహఙ నన నవటన మంజన. ఙనఙ పడ కదఙన మసత
ఎయనబ రఏన. ఎందనఙఇహఙ య పట్ మద నలకరనండండరమనర”, ఇజ
ఙ ఙ పవలఙవహసన. 11 ఙఅందఙ పవల దవణ మటఙ
ఙ ఙ స వర నడఃమ ఉంపడ ఏండన ఆర నలఙదక మహన. 12 గన
నసర
ఙ ఙ గలయన
ఙ
ఇనకనఅయ అకయ దసమదఙ ఏలబడః కనకనఆతవల
యదర ఉంపడ జట ఆతర పవల మసత వతర. ఙపవలఙఅససర కర్ద ఒతర. 13 వర
ఙ ఙ పవల మసత పరదకతస ర. పపపపపపపప,
“దవణదఙఎలగ
ఙ ఙ
పర ్నం కదఙఇజ మఙ మన్ రలదఙ ఎదరసవహహ వంపడ ఒపస మరస్ లకండ వహహ నన” 14 ఙపవల వర రదఙ
సడఃతన. అయవల
ఙ ఙ
గలయన యదరఙఈహ వహసన, “యదరండ, ఇకత ఉంపడ తపర పణ వందఙ ఇహఙ, ఙఉంపడ సఇ పణ వందఙ
ఙఇహఙ నన మమటఙ నపగండ వంపడఙఆనద. 15 పపపప
పపపపపపపపపపప
పపపపప
ప పపపపప పపపప
, ఙపరకవందఙ, మ
ఙ ఙ రలఙవందఙ తరత ససఙ
ఇహఙ మర పన్ ఙ సడఃద. నన్
ఙ ఙ సఙతఙ వందఙతరప తరససఙ నఙ ఇసం
్ సలద
ల ”, ఙఇజ యదర వట వహసన. 16 ఙఈహ వహస ంపడ వరఙ
కర్దన పరస న. 17 అయవల
ఙ ఙ
వజర కడఃతర యదర మటఙఇలల నడఃపసనకనఆత సససనస ఇనవన్ ఙ అససర కర్ డపగ తతస ర
స ర. అహఙ
డఃయ
ఙ ఙ ఙ బ గలయన య సఙతఙ వందఙఇనకబ ఇనఎతన.
దపసస లన అకస ల
18 ఙపవల దవణవట మకత మహనకక అకత వససవల బపర కపత ఆతన. ఙకరంత పట్ మద మర నండ రసత మంజ వనక
ఙనమ్ తసవరబణఙ సలవ లససంపడ సహన. కంపకయద సహర బపర కపత ఆతన. బణఙఓడః
ఙ ఙ
ఎకస ంపడ సరయ ఇన దసమదఙ పపసత ల,
ఙఅకత ల వట సహన.
19 ఙవర ఎపస పట్ మద వతర. పపసత
ఙ ఙ ల అకలరఙడఃస పవల సనవల వర య పట్ మదన మంజనర. పవల ఇహఙ ఒరంపడ బన
ఙ ఙ యదర మటఙఇంపడ సహన. ఙసహంపడ యదర వట తరత స వర రజ మహన. 20 ఙసగం రసత మ వట మనఅ ఇజ యదర పవల
మహ
ఙ ఙ బతఙపవల కఏతన. 21 ఙవరఙడఃస సహవల, “ఙదవణ ఇసం
వన
్ ఇహఙ మ డపగ మరజ వన”, ఇజ వహస ంపడ సతస న. ఓడః ఎకస ంపడ
ఎపసదనసహన. 22 కయ
ఙ ఙ సఙరయద అందతంపడ పవల యరసలం పట్ మద ఎక స సహన. బన
ఙ ఙ ఙమహ సఙమదవరఙసడః సహన.
ఙవనక అంతయకయద సహన.
23 ఙబన సగం కలం మహ వనక సతంపడ గలతయ పపగయ ఇన దసమకణఙ వరహ బలతంపడ నమ్ త వరఙ నసర ససన. ఙదవణదఙ
ఙ ఙ ఙఏండ
డఃస
ఙ నపగండ మంపడ ఇజ వహహ వరఙదయరం సతస న.
అపల ఇనకన

24 ఙఅయవల అలకహ ంపతయదకన అపల ఇన ఒరన యదవంపడ ఎపస పట్ మద వతన. ఙవంపడ గపర సదవతకన. పపపపపప
పపపపప
రససమన్ కఙ వజ బగ నససమనకన. ఙదవణ మట నపగండ వర రదఙవంపడ అట్ న. 25 వంపడ
ఙ ఙ
యస పపబవందఙనపగండ సరకదన
ఙనసపససన. ఎలగ బతత దఙఇజ యసపపబ నసపసస మటఙవంపడ నససన. గన
ఙ ఙ యహన లకఙసతస బపససం వందఙ వంపడ నసస మహన.
26 యదర
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙమటఙకన ఇంపడ దయరమదనదవణ మటఙవర రతన. ఙపపసత ల అకత ల వన్ మటఙవహర వన్ ఙ వర ఇంపడ క క స
ఒతస ర. ఒతస ర దవణ వరఙ సతస సవర స వందఙవంపడ నసఇ వనకవందఙ వన్ ఙనసపససర.
27 ఙవనక అపల అకయ దసమద సంపడఙ సడఃతఙ, ఎపసద మన్ నమ్ తకర, ఙనన సనఅ ఇజ వహహ , ప పప
పపపపపపపపప
నమ్ తవరఙ, ‘వన్ ఙ మ వట కడఃపస’ ఇజ ఉపతం రససర. ఙవంపడ అబ్ సహంపడ దవణ దయదర్ మదన నమ్ త వరఙ నండ సయం
ఙకతస న. 28 వ
ఙ జర కడఃత మహ బడద
డ
అపల యదరవట వదససంపడ వర వదం తపర ఇజ గటఙవహసన. యసన పకసస ఇజ దవణ
ఙ ఙ
మటద
రససకఙ వహహ రజపకతస న.

అప సస 19
ఙపవల
ఙ ఙ ఎపస పటన మద యసవందఙవహహ నన
1 ఙఅపల కరంత పట్ మద మహవల పవల, మసత
ఙ ఙ ఙ ఙమన్ దసమద నహకణఙబలజ సవర స వహహ ఎపస పట్ మద వతన. ఙబన
ఙసగండరససరఙ సడఃతన. 2“మర నమ్ తసవల దవణ ఆత్ సతస మ మసత వతద సలద
ల ?”, ఙఇజ వరఙ వనబతన. వన
ఙ ఙ బతఙ
ఙసలద
ల , దవణ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఆత్ మనదఇజ మపఎసఙబ నసఏప”, ఙఇజ వర వహస ర. 3 ఙదన్ ఙపవల, “మర ఎమణ బపససం లగ ఆతదర”, ఇజ
ఙవనబతఙ, “ఙమప యహన సతసనన్ బపససం లగ ఆతప” ఇహర. 4 ఙపవల మర వహసన, “ఙపపమక ఒపర కడఃజ డఃససవరఙ యహన బపససం
ఙసతస న. ఙన వనక వన యస మసత నమకం ఇడద”, ఙఇజ వహస ంపడ బపససం సతస న. 5 యక వహర వర యసపపబ పర అససర బపససం
లగ ఆతర. 6 పవల వర మసత కక ఇడసఙ దవణ ఆత్ వర మసత వతద. వతఙ, వర
ఙ ఙ వరఙ నసఇ ఆఇ బసఙవర రతర. ఙదవణబణఙ
ఙ ఙ ఙమటఙవహస ఙమదలససర. 7 వర
వత
ఙ ఙ డపగడపగ పన్ ండ మణసరమగకడఃర మహర.
8 పవల
ఙ ఙ ఙ అయ ఎపస పట్ మద మన్ యదర మటఙఇంపడ సహంపడ దవణ ఏలబడః వందఙతరత స వర రజ వరఙ ఒపకడఃస
ఙ ఙ రఙ మదనవర రతన. ఆహ మంపడ నలఙబన మహన. 9 ఙగన సగండరగపర ఆజ అసల నమ్ ఏతర. వర పవల వహస సవర స వందఙ
దయ
వజర మందల దసలడఃజ వర రతర. అందఙ
ఙ ఙ ఙ పవల వరఙడఃస నమ్ త వరఙవన్ వట ఒతంపడ రజ రజ తరన ఇన ఒరనవన్ బడః
ఙఇంపడ నసర సస మహన. 10 రండ
ఙ ఙ ఙ ఙపంటఙదక పవల యలకండవహహ సతసమహఙఅయ ఆసయ పపంతమద బతత జన యదర,
యదర ఆఇకర, వజర దవణ మట వహర. 11 దవణ పవలవట ఒద్ గపర బమ్ త పణఙ జరస
ర స న. 12 వన్ తవలఙ, పపపపపపపప
తహ్ కట జబ్ మన్ వర డపగ తతసఙవర నగండ ఆతర. ఙదయమక వజ డఃసస సహ.
13 అయవల
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ ఙయదర లఇ సగండరమటగరఙబలజ దయమకఙపరజ మహర. దయమ
ఙ ఙ ఙ కఙపర ్ఙ నససకరవర. పపపపపపపపపప
పపప
ఙ ఙ అస దయమకఙపర ్ఙ సడఃతర. “ఙపవల వహ్ యస సతసదనవహహ న, ఙనన వన్ ఙ డఃసస సనఅ ఇజ నన ఆపడ సజన”, ఇజ
పర
ఙ ఙ ఙదయమకఙఅసస వరఙ వహహ మహర. 14 సత
వర
ఙ ఙ ఙవ ఇన
ఙ ఙ ఙఒరనయదపరపజర మరసరఏడగర య లకండ దయమకఙపరదఙసడఃజ
ఙమహర. 15 గన ఆ దయం వరవట, “ఙనన యసఙనస్ , పవల నసన, ఙగన మర ఎయదర?”, ఙఇజ వనబతన. 16 అయ దయం అససమహకన
స న. అందఙ వర ఏడగర లకర
ఙ ఙ
వరమసత
ఎపగతంపడ వజరఙఅడఃగ అరపసంపడ గలససన. ఙవర పతఙకసస వసరస ంపడ గపర దబ్ ఙ డఃయ
స
ఙ ఙ ఙడఙ ఆతర దబ్ ఙ తకఙఅయ
డమ
ఇంపడణఙసతస ర ఉహకసర. 17 ఙఅయ ఎపస పట్ మద మహ వజర యదర, యదర ఆఇ
జతదకరయక వహర గపర తయలతర. యసపపబ
ఙ ఙ
పరదఙగపర గవరం సతస ర. 18 క
ఙ తస
ఙ ఙనమ్ తకర నండండరవతర వర కతస సఇ
ఙపణఙవజ వజర మందల వహస ర ఒపర కటర. 19 క
ఙ ఙతసఙ
ఙ నమ్ త సటప
ట ణకనకర నండండరమంపతమక రససమన వర పససకమక తతస ర
ఙవజర మందల అకత ఙసరస ర. వర
ఙ ఙ ఙలకత సడఃతఙవనక దర యబయవయఙవండరపయఙ వత. 20 ఈహ దవణ - మట వజబన
సట ఆతద నండండర నమ్ తకర ఆతర.
21 ఇకత
ఙ ఙ ఙ
ఙ వజ జర రత వనక పవల మసదనయ అకయ ఇన దసమకఙ సనహ దవణ సఙమకఙ సడః సనహ వనక బణఙయరసలం
ఙ ఙ మదబ సంపడఙవల ఇజ ఒడఃఒడఃబతన. వనక
పట్
ఙ ఙ రమ పట్ మదబ సంపడఙవల ఇజ ఒడఃబతన. 22 వన్ వట కడఃజ పణ కజమహ
తమత, ఎరసస ఇనవరఙ మసదనయద పకస ంపడ పవల సగం కలం ఆసయ పపంతమద బతత తన.
ఙఎపస పటన మద గడఃబ జర రతద
23 ఙఅయ కలమద యసపపబ మసత లకర నమకం ఇటస వందఙ ఉంపడ గపర గడఃబ వతద. 24 ఇకత ఎలగ ఇహఙ, ఙదమపత ఇన ఒరన
ఙసరబ మహన. వంపడ
ఙ ఙ ఙ వండదనఅర సమ ఇన దయమదఙ ఇంపడ ఇడ్ ఇజర గడఃఙ తయరకనకన. య దమపతఙ, వన్ వట మహ
ఙ ఙ ఙ
సరబరఙ
వజరఙయ పణదన నండ లబం దహకహ మహద. 25 ఙయ దమపత య పణకనవరఙన, ఙవరలకండ ఆఇపణఙ కన వరఙబ
ఙకడఃపసంపడ ఈహ వహసన, “బబరండ, ఙయ పణదన ఎకత ఆసస మఙ వనద ఇజ మర నసనదరగద. 26 గన
ఙ ఙ ఙకకణఙతయరకనకఙ
ఙదయమక ఆఉ ఇజ య పవల వహహ , ఎపస పట్ మద ఉంపడ ఆఏద, ఆసయ పపంతమద వజబణలకండ నండండరఙనమ్ స
మహసన. ఇక మర సడఃజనదర. వంజనదర. 27 ఏల గపర పపమదం ఆజనద. మ పణ వందఙ మన్ నగ ర పర పడఃనదల. అకత ద ఆఏండ
ఙ ఙ ఙదయమత య అర సమ దయమద గడఃబ ఎయరఙబ అవసరం సలం
పర
ల డ ఆనద. ఆసయ దసమదకరవజర, బలకం వజ పజ కన
ఙ ఙ అర సమ దయమద గపర పర సలం
య
ల డ ఆనదల”, ఙఇజ య దమపత వరవట వహసన.
28 యక వహర వర గపర కపం ఆతర, “ఎపసదకరపజకన అర సమ దయం గపర పర దయం”, ఙఇజ గపర గగలఆతర. 29 ఙఅయ పట్ మద
గపర కలబల ఆతద. వర ఉంపడ మనహ ఆతర పవలవట బలజ మహ మసదన - పపపపపపపప
పపపప
, ఙఅరససరత ఇన రఏరఙఅససర అయ
ఙపట్ మద మన్ పర సపదద లగత ఒతర. 30 ఙమంద కడఃత మహ అయ సపదద సంపడఙఇజ పవల ఒడఃఒడఃబతన. ఙగన నమ్ తకర
ఙవన్ ఙసర సఏతర. 31 పవల
ఙ ఙ ఙ ఙ కలయరఆత అయ ఆసయ పపంతమద అతకర లకర సగండరబ లకరకడఃజవతమహబన సన్
ఇజ కపబ పకస ర బతమలతర.
32 అయ సపదద గపర కలబల జర రతద. ఙసగండరఅహ వహహ , మర
ఙ ఙ సగండరఈహ వహహ గగలఆతర. ఙగన వర ఇన దన్ ఙకడఃత
ఙ ఙ
మనర
ఇజ నండ లకరనసఏతర. 33 యదర
ఙఙ
అలకజండరఇనవన్ ఙ, వజర
ఙ ఙ ఙ వందఙనన వరగఅ ఇజ లకరనడఃమహన మందల
ఙనలపసర. ఙఅలజ మంపడ ఇజ వంపడ కయ సపసంపడ ఉంపడ మట వహ్ ఇజ సడఃజ మహన. 34 గన వంపడ యద వంపడ ఇజ నససర
ఙవర రండ గంటఙదక, ‘ఎపసవర అర సమ దయం గపర దయం’ ఇజ ఉంపడలకండ గగల ఆతర. 35 అయవల అయ పట్ ం కర టం వతంపడ
ఙ ఙ ఙ ఙ
లకఙవజరఙగగలఆఏండ
మంపడ ఇజ వహసన. “ఎపస పట్ మదకదర, మప
ఙ ఙ ఙ అర సమ పర దయమద గడఃదఙ కపకనకపఇజ వజర
ఙనసనరగద. ఆగసమదన అర స అర సమ దయమద పణకదఙబ కప కనకరమప ఇజ వజర నసనరగద. 36 య సఙతఙ వజ ఎపదసనక
ఆఏద. ఙఅహఙ మర ఏల అలజ మంపడఙవల. ఙఇనకబ గజబజ ఆజ కదఙ ఆఏద. 37 ఙమర య లకఙలగత తతసదర. గన వర గడఃఙ డఙ

ఙ నకరఆఏర. మ
క
ఙ ఙ దయమదఙదసలడఃఏర. 38 దమపతఙ, వన్ వట కడఃత మహ పణమణసరఙ ఎయన మసత బ నరం మపసఙ ఇహఙ,
కర్ఙ నడఃసన, ఙఅతకర లకరమనర. బన
ఙ ఙ సనహ వర ఒరనమసత మర ఒరన నరమక సదఙ. 39 గన మర ఇనవందఙ ఇనకబ తగర
ఙమహఙ అకత రజ జర రన సపదద వర రజ తరప తరససఙ. 40 ఙనంపడ జర రత గడఃబవందఙరమ అతకరఙ మ మసత కస పక్ ర ఇజ నన
తయలజన. జర రత గడఃబవందఙ వహస ఙఇన మటబ సలద
ల . ఎందనఙఇహఙ యవజ కడఃజ గగలజ వర రనదన్ ఙ వహస ఙఅసల కరణం
ఙసలద
ల ”, ఇజ
ఙ ఙ వరవట వహసన. 41 ఙవంపడ ఈహ వహహ కడఃత మహ వరఙ వజరఙసంపడ ఇజ పకసన.

అప సస 20
ఙపవల
ఙ
మసదనయ దగస దసమకఙ సహన
1 అయ
ఙఙ
గడఃబ అణసస వనక పవల నమ్ తసవరఙ కకపససంపడ వర నమకమదఙ సతస కబససన. దయ
ఙ ఙ రమమసత మంపడ ఇజ వహహ సల్
ఙలససంపడ మసదనయద సంపడఙసతస న. 2 పవల
ఙ ఙ
ఆ దసం వజ బలజ నమ్ త వరఙసడఃజ సహన. ఙవర నమకమదఙ సతస కబససన.
ఙ ఙ అకయ ఇజ కక్ పగస దసమద వతన3 పవల
వనక
ఙ ఙ
అబ్ మంపడ నలఙమహన. ఓడః ఎకహ సరయద సన ఇజ మహఙయదర
ఙ ఙ ఙ సపసఙ కపట ఆజ మహరఇజ వహన. ఙఅకత నససంపడ మసదనయదన నడఃజ సనహ అబ్ ణన ఓడః ఎకహ సంపడఙఒడఃబతన. 4 పపపప
వన్
ఙ ఙ ఆత బరయ పట్ మదకనసపపత ఇనకన, ఙదసలనయదకర అరససరక, సకంద ఇనకర, దర
మరస
ఙ ఙ బ
ఙ పట్ మదకనగయ ఇనకన, పపప
తమత, ఆసయ దసమదకరఆత తకక, పతపమ ఇనకరపవల వట సహర. 5 ఙవర మందల్ సహర పతయ ఇన పట్ ం మ వందఙ
ఙ ఙ
సడఃజ
మహర. 6 పలఙఆఇ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ రటఙ
్ పండయఆత వనక మప పలపర పట్ ం డఃస ఓడః ఎకహ అయద రసకణపతయ పట్ ం వతప.
అబ్ మందల సహమహవరవట ఏడ రసత మహప.
ననననన ననననన నన
ననననననన
నన
న నన
7 వరమ
ఙ ఙ ఙ ద మదహ రజ పపబ ఏరపట కతస బజనం తంపడఙమప కడఃత వతప. ఙఅయవల పవల మరహ నండఙసనల ఇజ వరఙ
నసర ససన. మదరయ - దక
ఙ ఙ నండ మటఙవర రజ మహన. 8 ఙమప కడఃత మహ మడః గదద నండ దవఙమహ. 9 అయవల అయసక ఇన
ఒరన దఙడఃయనకటకద బససంపడ వంజమహన. వంజమహఙ నపద వతద. పవల
ఙ ఙ
లవ సటత నసర సస మహఙయ దఙడఃయననపద
ఙలవతసఙజఙతంపడ మంపడ అంపతంకణఙ అడఃగ అరస న. ప
ఙ ఙహస సడఃతఙసత మహన. 10 గన పవల అడర డఃగతంపడ వన్ మసత అరహ
ఙవన్ ఙపంబజ అససన. “మర బద ఆమట. వన్ పణం వన్ లఇన మనద”, ఙఇజ వరవట వహసన. 11 పవల మర మడఃమసత సహంపడ
ఙరట రకహ వరవట బజనం కతస న. జయనదక నండ మటఙవర రజ సతంపడ సహన. 12 వర
ఙ ఙ బతత త మహ అయ దఙడఃఙ ఇంపడ తతర
గపర సర ్ ఆతర.
ఙ ఙ ఙ ఎపస పటన మద పదదలఙవట సలవ లససందడ యరసలమద సహన.
పవల
13 పవల
ఙ ఙ
అసస ఇనబననడఃజ సంపడఙతఙమప వన్ మందల ఓడః ఎకహ అసస సహప. పవలఙబన
ఙ ఙ
ఓడఃద ఎక్ పఇజ మప
ఒడఃబతస ప. 14 అససద పవల మ వట కడఃతవల మప వన్ ఙ ఓడఃద ఎకససప మతల ఇన బడద
డ
వతప. 15 ఙబణఙసస మహహ
ఙనండఙకయస ఇన బడఙ
డ ఎపద వతప. మహహ
ఙ ఙ ఙ ఙ నండఙసమస ఇనబనసహప బణఙమహహ నండఙమలత ఇన బడద
డ
వతప.
16 పంతక
ఙ ఙ ఙ సస
ఙ ఇన పండయనండఙయరసలమద అందదఙవల ఇజ పవల తంపత ఆతన. ఆసయద సహఙ అలసర ం ఆనదఇజ
ఎపస పట్ మద సనఎండ తనఙసంపడఙఒడఃఒడఃబతన.
17 అందఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ పవల
ఙ
మలతద అందతవల ఎపస పట్ మద మన్ సఙమద పద్లఙ వన్ బనకకపససన. 18 ఙవర వన్ డపగ వతఙ
ఙపవల వరవట ఈహ వహసన, “నన
ఙ ఙ ఙ ఆసయద వత మదల దనమకఙఎలకలం మ నడఃమ ఎలగ బతత జ మహన ఇజ మర నస్ దరగద.
19 యదర
ఙ ఙ
నఙ సపసఙకపట కజ నఙ మలఙ కతస రగన నన గపర వంపడ ఇజ ఒడఃబఏండ కణర వకహ దవణ పణ కజ ఎలగ మహన
ఇజ నఙన తలనద. 20 సకహ
ఙ ఙ ఙదనఎలగ
ఙ ఙ
గలససఙఇన వందఙఅవసరమతక ఇనకబ సరన మలకరనడఃమ వజర కడఃత మహ బడద
డ
నన సటసస. ఙమ ఇలత ఙబ వతన మఙ నసర సస. 21 ఙపపమక ఒపర కడఃజ డఃససజ, ఙదవణదఙలఙజ, మ పపబ ఆత యసపకసస మసత
ఙ ఙ ఙ ఇడద ఇజ నన యదరఙయదర ఆఇ వరఙసస వహస .
నమకం
22 పపపపప
, నన
ఙ ఙ దవణ ఆత్ దఙలఙతస న యరసలమద సనహ న. అబ్ నఙ ఇనక జర రనదన
ల నఙ తలఏద. 23 గన
ఙ ఙ వజ పట్ మకఙబ,
నఙ మలఙ వజన ఇజ, ఙయరసలమద నఙ జలద ఇడ్ ర ల ఇజ, దవణ ఆత్ నఙ వహహ నన. 24 గన
ఙ ఙ న
ఙ పణమదఙనన కండకబ వలవ
పపప. ఎందనఙఇహఙ పపబ ఆత యస నఙ సతస పణ పర స కదఙ. అయ
ఙ ఙ ఙ పణ ఇనక ఇహఙ దవణ దయదరమమవందఙమన్ సవర స
వందఙ నన సస వహస ఙ.
25 నన
ఙ ఙ బలజ దవణ ఏలబడః వందఙమ నడఃమ వహస గన మలఇ ఎయదరబ మర నఙ తఇదర ల ఇజ నన ఏల నస్ . 26 గన మలఇ
ఎయదరబ పడఃజ సహఙ న పస తవతద ఇజ నంపడ మర ససరఆనదరల. 27 దవణ ఇసం
్ పర స నన మఙ నసర సస. పపపపపప
ఙడఃపఏత. 28 దవణ
ఙ ఙ ఙ వన్ సంత మరస నల సతంపడ సఙమదఙసమపదససన. అయ
ఙ ఙ ఙ సఙమదఙమర బగ కపకదఙ. దవణ ఆత్ మఙ
ఙ ఙ ఙ దఙసడఃదఙఒపజపసన. అయ పణలఇ నపగండ సడఃద. ఙమవందఙబ మర జగర స సడఃద. 29 నన సహ వనక పకరమత
సఙమ
ఙకరనకడఃఙ నన్ లకర మలఇ డఃగ్ ర ల ఇజ నన నస్ . ఙవర నమ్ త వర మసత కనకరం తరసఏర. సఙమ
ఙ ఙ దఙపడ కనర.
30 మలఇహన సగండర, నమ్
ఙ ఙ త వరఙ వకర మటఙవహహ నగ ర సరదనలగ ర సఇ సరద నడఃపస, ఙవరవట కకహ ఒతఙసణర ల. 31 పపపప
జగర స మంపడ. నన
ఙ ఙ మంపడ పంటఙదక రయపగల కణర వకహ నమకమవందఙ వజరఙ, ఒరన ఒరన వన్ ఙ డఃసఏండ వహస మన్ .
అకత మర ఒడఃబజ జగర స మంపడ.
32 దవణదఙ
ఙ ఙ
న వన్ దయదర్ ం తరస్ మటదఙమఙ ఒపజపహ న. ఙమ నమకం నండ కదఙఅట్ దవణ - మటదఙ మఙ ఒపజపహ న.
ఙ ఙ ఙ
దవణదఙకట
ఆత వరవట మఙ అకత సదఙఅట్ దవణమటదఙ మఙ ఒపజపహ న. 33 నన ఎయ డబ్ దఙ, ఙబఙరమదఙ, సకత ఙ
ఙపతఙవందఙ ఆస ఆఏత 34 న
ఙ ఙ అవ
ఙ ఙసఙరమవందఙగన నవట మహవర అవసరమక వందఙ గన న కకఙణఙ పణ కజ బతత తస ఇజ మర
నసనదర. 35 నన
ఙ ఙ ఙ కతస వజ పణఙఙమఙ నసపససక ఇనక ఇహఙ మర డటం పణ కజ సలల వరఙసయం కదఙ. ఙదన్ వందఙయసపపబ
ఙనసపసస మట గరస కదఙ. అకత ఇనక ఇహఙ సనవన్ సర ్ లస్ వన్ సర ్ ఇంక పరక.
36 పవల
ఙ ఙ ఙ ఈహ వహస ంపడ మణకఙఊరజ వర వజర వట పర ్నం కతస న. 37 వర
ఙ ఙ వజర పవలఙపంబతర వన్ ఙమద్ కజ లవ
అడఃబతర. 38 ఎందనఙఇహఙ, మర ఇబ్ హన నఙ సడఃఇదర ల ఇజ పవల వహస అయ మటవందఙ గపర దకం ఆతర. వర ఓడః ఎక్
అంద పవల ఇటస వతర.

అప సస 21
ఙ వల యరసలం సనహ నన
ప
1 మప
ఙ ఙ వరఙ డఃససతస వనక ఓడః ఎకస ప తనఙసనహ కస ఇనబనవతప. మహహ
ఙ ఙ ఙ ఙ నండఙరద ఇనబనవతప బణఙపతర ఇనబన
వతప. 2 ఙబన పనకదఙసన ఉంపడ ఓడః సడఃతప, ఎకస ప సహప. 3 సహప
ఙ ఙ
కపప ఇన ద్ ప మ డపబ పడఃకదసడఃతపగన దన్ డపబ
పసఙ ఓడఃద సమనమక మహ. 4 బనససరఙరబజ
ఙ ఙ ఙ
పడఃకదనతనఙసరయ
దరటసహప, తర ఇనబనడఃగతప. బనడః
ఙ ఙ
ఙ ఙ ఙ
సడఃతఙ
వరవట కడఃతప ఏడ రసత బన మహప. ‘ఙనన యరసలమద సన్ ’, ఙఇజ దవణ ఆత్ వహస లకండ పవల వహస ర5-6 ఙగన బణఙ
ఙ ఙ
సంపడఙటయం
ఆతవల మప సతస ప పయనం కతప. ఙనమ్ తకరవజర, ఙఅయలకడఃక, పపపపప
,పప
మ వట పట్ ం వలద
ల క ఇడఃడ వతర.
ఙ ఙ ఙ వజప
మప
ఙ ఙ
సమదరం ఒడడద మణకఙఊరజ పర ్నం కతస ప ఒరనవట ఒరనసలవ లససప ఓడః ఎకస ప. ఙవర వర ఇంపడ మరజ సహర.
7 ఙమప తరదన సతస ప తలమయ ఇన పట్ మద వతప. బననమ్
ఙ ఙ ఙ ఙ
త తంబరసరఙసడః సహప వరవట ఉంపడ రజ మహప. 8 ప పపప
తస ప కయసరయద వతప. ఙబన సవర స వహ్ కనపలప ఇంపడ సహప వన్ ఇంపడ మహప. ఙపలప యరసలమద మన్
ఙ ఙ
నండఙస
ఙ ఙ ద ఏరపట కతస ఏడగర లఇ ఒరన. 9 అయ
సఙమ
ఙ ఙ ఙ పలపఙనలరర వడఃడ అయలకమహ. అవకదవణబణఙ
ఙఙ
వన మటఙవహ్ కఙ.
10 మప
ఙ ఙ సగం రసత బన మహవల అగబ ఇన ఒరనపపవక స యదయ పపంతమదన బన వతన. 11 అగబ మప మన్ బన వతంపడ
పవల నడమద తహస మన్ కట కతన. కతంపడ, వన్
ఙ ఙ కకఙకలత ఙఅగబ తహ ఆతన. తహ ఆతంపడ, ఙయ కట ఎయరద ఇహఙ
ఙ ఙ ఙఙఙ యరసలమద మన్ యదర తహహ ఆఇ లకఙఒపజప్ ర ల ఇజ దవణ ఆత్ వహహ ననఇజ య అగబ వహసన.
వన్
12 యక మప వహప మప, బన మహ నమ్ తకర, పవల వట, “యర - ఙసలమద సన్ ”, ఇజ బతమలతప. 13 ఙదన్ ఙపవల, “మర
ఎందనఙఅడఃబజ నఙ దకం కబసనదర? న
ఙ ఙ పపబ ఆత యసవందఙతహ అదఙ ఆఏద, వన్
ఙ ఙ వందఙ యరసలమద సదఙబ నన
సమ
ఒపర కడఃజన”, ఙఇహన. 14 పవల
ఙ ఙ
మ మటఙఒపర కడఃఇతఙమప అలతప. దవణదఙఇ
ఙ ఙ
్ త వజ జర రపదఇహప. 15 ఙఅయ పట్ మద
ఙ ఙ ఙరసత మహ వనక మప సమనమక వజ అససప ఎకత యరసలం పట్ మద సంపడఙసతస ప. 16 కయ
సగం
ఙ ఙస
ఙ రయదనసగండర
ఙ ఙ
ససరమ
వట వతర మప మంపడఙఇజ ఒడఃబతస మ్ సన ఇంపడ మఙ తతర. ప ప
పపపపపప
పపపప
ప
పపపప.పప
పపపపపపపప
పపపపపపపపప
పపప
ససడః ఆతకన.
ఙ ఙ
పవల
యరసలమద అందతన
17 మప
ఙ ఙ ఙ యరసలమ
ఙ ఙ ఙ
ద వతఙనమ్ తస తంబరసరమఙ సర ్దనమరర ద కతస ర. 18 మరహ
ఙ ఙ నండఙపవల మ వట యకబ డపగ సహన.
ఙసఙం పద్లఙ వజర బన మహర. 19 పవల వరఙ మడఃససన. ఙవనక యదర ఆఇవరలఇ పవల కతస సవర స పణదన దవణ జరసస
ర కఙ
ఙవజ పర స వహసన. 20 వర
ఙ ఙ ఙ ఇకత ఙవహర దవణదఙససత కతస ర. ఙపవల వట వర ఈహ వహస ర, “పపపపపపప
, ఙయదర లఇ నమ్ తకర
నండ వయఙ లకర మనర ఇజ నన సడఃజనగద. వర
ఙ ఙ వజర దవణ మసఙసతస రలఙవందఙ నండ పటదల మనకర. 21 ఇబ్
ఙమన్ యదర వజర నవందఙఉంపడ బగట వహ మనర. పపపపపపపపపపపప, ఙమస వహస కఙవజ డఃససఙ ఇజ నన యదర ఆఇవర లఇ
బతత న యదరఙ నసర సన ఇజ. ఙవర ఇజర కడఃరఙ సనత కనక ఆఏదఇజ నన నసర సన ఇజ. పపప, ఙయదర ఎలగ నడఃదఙఇజ మహ
ఙపదతఙ వజ నడఃనక ఆఏదఇజ నన నసర సన ఇజ. ఙవనకవందఙబగట వహ మహప”, ఙఇహర. 22“ఙఅహఙ మట ఇనక కదఙ? నన
ఙవతవందఙ వజర తపఏండ వనర. 23 అందఙ మప వహ్ వజ నన కఅ. ఇనక
ఙ ఙ ఇహఙ మక నలప స మన్ నలఎర మగవర ఇబ్ న
పపపపప
. 24 ఙనన వరఙవట కకహ ఒస వర మకబడః సనర ససఙ వరవట దవణ గడఃద సనఅ. వర పజ సజ బపర బడ కదఙ మన్
కరహ నన సఅ. అహఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ నవందఙలకరవహమన్ బగటనజం ఆఏదఇజ వజర నస్ ర. నన మస సతస రలఙ లఙజ నడఃజనన ఇజ
వజర నస్ ర. 25 అహఙ
ఙ ఙ
యదర ఆఇ నమ్ త వరఙ మప ఇనక తరమనం కజ రసస మనదఇహఙ, బమ్
ఙ ఙ
ఙ పజ కతస వనత ఙతనక ఆఏద
ఇజ, ఙనల తనక ఆఏదఇజ, ఙమడః పడఃకహ సపస వనకఙ తనక ఆఏదఇజ. ఙరంక బలనక ఆఏదఇజ”. ఙఈహ సఙమద పద్లఙ పవల
ఙవహస ర.
26 అందఙ పవల, మహహ
ఙ ఙ ఙ నండఙఅయ నలఎరఙవట కకహ ఒతంపడ వరవట సబ్ రం ఆతన. ఙవర సబ్ రం ఆజ మంజన కలం ఎసఙ
పప పపపపపప
, ఙవర లఇ వజరవందఙ ఎసఙపజ కదఙ, ఇకత
ఙ ఙ ఙవహ్ వందఙపవల దవణ గడఃద యదర లఇ మగవర మంపడఙ
ఙమన్ బడద
డ
సహన.
ఙపవల యదర అససర
27 సబ్ రం ఆజమంజన ఏడ రసత డపగ ఆతద. ఙఅయవల ఆసయదన వతమహ సగండరయదర, దవణ గడఃద యద మగవరఙ
మన్ బడఃడ ద పవల సడఃతర, బన
ఙ ఙ ఙ మహ లకఙవజరఙకలబల కతర వన్ ఙఅససర. 28“ఇపసయల లకండ, తడః కదఙ రద్. పప
ఙలకఙపడఃఇకఙ, మస సతస రలఙ పడఃఇకఙ, య
ఙ ఙ ఙదవణ
ఙ ఙ ఙ గడఃదఙపడఃఇకఙవజ బడఙ
డ సనహ లకఙవజరఙనసపసనకనవంపడ.
అకత ద ఆఏండ, వంపడ
ఙ ఙ
యదర ఆఇ వరఙ దవణ గడఃద కక స తతంపడ దవణదఙకట కతస య బడడ మయల కతస న”, ఇజ నండ
ఙగగలతర. 29 ఎందనఙఇహఙ, పట్
ఙ ఙ ఙ మ
ఙ ద పవల వట యదర ఆఇ ఎపసదకన పతపమన ఇన ఒరనవన్ ఙమందల్ వర సడఃత
ఙమహర. వన్
ఙ ఙ ఙ ఙ పవల దవణ గడఃద యదర మగ ర వరఙమంపడఙ మన్ బడఃడ ద తతనఇజ వర ఒడఃబతర. 30 ఙపట్ మద మహ
లకర వజర కలబల ఆతర. వజబణఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ లకరమందఙమందఙఆజ ఉహకహ వతర పవలఙఅససర దవణ గడఃద యదర మగ ర వరఙ
ఙమంపడఙ మన్ బడహ
డ నవలల లగతర. వటన
ఙ ఙ
యదర మగ ర వరఙమంపడఙ మన్ బడద
డ
సన సహలఙకహ ఆత. 31 ఙపవలఙవర
ఙ పస
స
ఙ ఙ
ఙ ఇజ
ఙ ఙ సడఃజమహఙ యరసలం పట్ ం వజ కలబల ఆతదఇజ అబ్ మహ రమ సయనమద పర అతకరఙకపబ వతద. 32 వటన
ఙ ఙ పర అతకర సయనమదవరఙ, సదతపతవరఙవట
అయ
ఙ ఙ ఙ
ఒతంపడ కడఃత మహ లకరడపగ ఉహకహ వతన. ఙలకరఅయ పర అతకరఙ,
ఙ ఙ వట
వన్
ఙ ఙ వత
ఙ
సయనమద వరఙ సడఃతఙపవలఙడఃయ్ఙడఃససర. 33 అయ పర అతకర డపగ వతంపడ పవల అససన. ‘పపప
పప
ఙగలసత ణఙ వన్ ఙ తహస ’ ఇజ ఆపడ సతస న. ఙవంపడ ఎయన? ఇనక
ఙ ఙ కతసనఇజ వనబతన. 34 వన
ఙ ఙ బ
ఙ ఙతఙలకరసగండరఈహ ఇజ,
ఙ ఙ ఙ
సగండర
అహ ఇజ వహహ డలహ మహఙగగల లవతసఙ నజం ఇనకద ఇజ నసఏండ ఆతంపడ ‘బర గడఃలఇ వన్ ఙఒత’ ఇజ ఆపడ
స కతసఙసయనమదకరపవలఙపండతర ఒతర.
ఙసతస న. 35 పవల
ఙ ఙ ఙ ఙ పవ
ఙ ఙ అనహ
ఙ
మసత వతవల లకరఒద కపమజ లగదఙ నకఙ
36 ఎందనఙఇహఙ, వన్
ఙ ఙ ఙ ఙసపఅ ఇజ లకరవజర డటం గగలజ వటసహర.
ఙ ఙ ఙ
పవల
లకరవట వరగజనన
37 ఙమదహ పవ అనహ దన ఎకహ సనహ ఆకర పవ అనహ దక వర సహర. సయ
ఙ ఙ న
ఙ మ
ఙ ఙదకరపవలఙబరగడఃలఇ
ఙ
ఒతఙసడఃజ మహఙ
పవల అయ పర అతకర వట, న
ఙ ఙవట ఉంపడ మట వహస ఙఆనద ఇజ వనబతన. అందఙ అయ అతకర, “పగక బస నన నసనద?”, ఇజ
ఙవనబతన. 38“య
ఙ ఙ దనమ
ఙ ఙ ఙ కఙమందల్ అతకరఙ ఎపదవహహ లకఙసప్ నలర వయ లకఙబడఃఙబమద వట కకహ ఒస మహ
ఙ ఙ గపస దసమదక నన ఆఇద?”, ఇజ
అయ
ఙ ఙ పవలఙవనబతన. 39 ఙదన్ ఙపవల, “నన
ఙ ఙ కలకయద మన్ తరహ పట్ మదకనయద
పపప
పప
పప. ఙనన అయ గపర పట్ మద లక. లకరవట
ఙ ఙ
వర రదఙనఙ సల్ సద”, ఇజ బతమలతన.
40 పవల సలవ లససఙ పర అతకర సర సతస న. ఙఅయవల పవల పవ అనహ మసత నహంపడ లకఙఅలజ మంపడ ఇజ కయ సయ్
ఙకతస న. ఙవర అలత మహవల పవల యదర బసద ఈహ వహసన.

అప సస 22
1“తంబరఙండ, బబ్ రండ, న
ఙ ఙ లఇ ఇన తపర బ సలద
ల ఇజ మర నసనవందఙ నన వహహ న మటఙవంపడ”. 2 పవల వర సంత
ఙ ఙ
బసద
వర రనక వహర వర జమన అలత
ల మహర. ఙఅయవల పవల ఈహ వహసన. 3“నన
ఙ ఙ కలకయద మన్ తరహ పట్ మదకనయద
పపప
పప
పప. అహఙ
ఙ ఙ ఙ య పట్ మద గపర పర పందత మసర
్ గమలయల బనమస మ అనగగరఙ సతస రలఙ ఎలగ లబడఃదఙఇజ
నపగండ నససన పరత. మర
ఙ ఙ వజదర నంపడ ఎలగ పటదలదన మన్ దర అయ వజన ననబ య రలఙవందఙ పటదలదనమహ.
4 నన యసపపబ మసత నమ్ త వరఙ మగ రకడఃరఙ, అయ
ఙ ఙ ఙల కడఃకఙఅస తహహ జలద ఇడజ సనండ మలఙ కత. 5 పపపపప
ప పపపపపప
,
వజర పజరఙ మసత పర పజర, పద్లఙ వజర నఙ సస ఆత మనర. ఙదమసత పట్ మద మహ మ సంత లకరత యదర లఇ
ఙ ఙ ఙ నమ్
మహ
ఙ ఙ ఙతస వరఙబ అస తహహ మలఙ కదఙయరసలమద తతఙఇజ పజరఙ బణఙఉపతమత లసస ఒతన దమసత పట్ మద మహ
యదరబన సహ.
6 ఙనన పయనం కజ దమసత పట్ ం డపగ సనహ మహఙ, మదనం వడఃద, ఆగసమదన వటన గపర జయన సటలం డఃయతద.
7 అయవల నన బమ మసత అరస న, ‘పపపపప, పపపపప, ఙనన ఎందనఙనఙ మలఙ కజన’, ఇజ నవట ఉంపడ జట వతక వహ. 8‘పప
పపప,
ఙనన ఎయ’ ఇజ నన వనబత. వన
ఙ ఙ బ
ఙ తఙవంపడ ‘నన మలఙ కజన నజరతదకనఆత యసన నన’, ఙఇజ నవట వహసన. 9 నవట సనహ
ఙ ఙ ఙ
మహకరఅయ
జయసడఃతర గన నవట వర రతమహవన్ జట నసఏతర.
10 అయవల నన, ‘ఙపపబ నన ఇనక కదఙ’ ఇజ వనబతఙ, ‘నన
ఙ ఙ నఙజ దమసత పట్ ం సనఅ. ఙఅబ్ నన ఇన పణ కదఙఇజ న వందఙ
ఙ ఙ ఙ ఙఏరపట కతసకఙవజ నఙ ఒరన వహ్ ననల’ ఇజ నవట పపబ వహసన. 11 అయ
నన
ఙ ఙ ఙసడఃదఙఅటఇ నన్ పర జయమహఙనన
ఙ ఙ ఙ తరదఙఅటఎండత. నవట
కణక
ఙ ఙ
మహకరన కక అస నడఃపస దమసత పట్ మద కక స తతర.
12 ఙఅయవల మస సతస రలఙలఙజ, బ
ఙ ఙక స మ
ఙ ఙన్ఙ కనఅననయ ఇనకనఒరనబనమహన. అబ్ మహ యదర వజర య అననయ,
ఒరన పలత బడః మన్ కనఇజ వహహ మహర. వంపడ న డపగ వతన. 13 డపగ వతంపడ న డపగ నహంపడ, ‘పపపపపపప
, ఙబసఅ’, ఙఇజ వహస ఙ
వటన నన బససన వన్ ఙ సడఃత. 14 ఙఅయవల అయ అననయ వహసన, ‘ఙమ అనగగర దవణ నఙ ఏరపట కత మనన. పపపపపప
పపపప
పపప
ఙ ఙ వందఙఏరపట కతస ంపడ అకత నన నససఙ. అందఙ నన సడఃతమహ, వహమహ
పణ
ఙ ఙ ఙ
నత నజయత మన్ కననఙ ఏరపట కతస న.
15 ఎందనఙఇహఙ, నన సడఃతకఙ, నన వహకఙ, ఙవజ లకఙసనహ వహస ఙ, వన్ వందఙ ఉంపడ ససవజ నన మంజన. 16 పపప
ఎందనఙఆలసర మజన? ఙనఙజ బపససం లగ ఆఅ. పపపపపపపపపపప, ప
ఙ ర
ఙ ్నం కజ న పపమకణనర ఆఅ’, ఙఇజ వహసన. 17 పపపప
ఙ ఙ
యరసలమ
ద మరజ వతన దవణ గడఃద పర ్నం కజ మహ. ఙపర ్నం కజ మహఙఎపదన ఉంపడ దరహ నం సడఃత. 18 ప ప
ఙదరహ నమద నవట, ‘ఙనన యరసలం డఃస గజబజ సనఅ. ఎందనఙఇహఙ నవందఙనన వహ్ సస వర ఒపర కడఃఏర’, ఇజ వహహ
మహక నన సడఃత.
19 ఙపపబ అయ మట వహస ఙనన, ‘నన
ఙ ఙ ఙ యదర
ఙ
మటఙఇలత ఙవరస సనహ మ మసత నమకం ఇటస వరఙడఃయజ జలద ఇటస ఇజ
వర వజర బగ నసనర. 20 అకత ద ఆఏండ, నవందఙసస
ఙ ఙ
వహస ససపనఙసపసవల, ననబ
ఙ ఙ ఙ అకత ఒపకటన వన్ ఙసపసవర సలవఙ
ఙకపకజ మహగద’, ఇజ పపబ వట వహస . 21 పపపప
పప
పపప
, ‘ఙనన సనఅ, దరం
ఙ ఙ
మన్ దసమద బతత న యదర ఆఇవరబననన నఙ పక్ ’
ఇజ నవట వహసన”.
ఙ ఙ
పవల
రమదఙఅకస ఆతకన
22 య
ఙ ఙ మటదక లకరపవల వంజ మహర. గన యక వహస ఙ, “ఙనన్ వన్ ఙ ఇడ్ ట. వన్ ఙ సపస. వంపడ
ఙ ఙ
బతత దఙఆఏద”, ఇజ వర
వజర డటం గగలతస ర. 23 ఈహ
ఙ ఙ వర గగలజ వర సలవఙ కస వసరతర దలల అస ఎపగససర. 24 అయవల
ఙ ఙ
‘పవలఙబరగడః లఇ తగఅ’
ఙ ఙ రమ
ఇజ
ఙ సయనమద పర అతకర ఆపడ సతస న. లక
ఙ ఙ ఙ పవల మసత ఎందనఙఈహ కపం ఆతర గగల ఆతరఇజ నస్ వందఙ పవలఙ
ఙ రఙడదన
క
ఙ డఃయదఙఅయ అతకర ఆపడ సతస న. 25 ఙగన పవల డఃయ్ఙ తహస ఙ పవల వన్ డపగ మహ సదతపతవట ఈహ వనబతన,
“రమదఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ అకత
ఙ
మన్ కనఆత ఒరనవన్ ఙ తరప సఏండన కరడఃదనడఃయ్ఙరమ రలఙవజ మఙ అతకరం మనద?”. 26 ప ప
ఙ ఙ ఙ
సతతపత
యక వహంపడ రమ సయనమద పర అతకరబన సహంపడ ఈహ వహసన. “నన ఇనక కదఙ సడఃజన? వంపడ రమదఙ అకత
ప పప
పపపపపప
”, ఙఇజ వహసన. 27 ఙఅయవల అయ పర అతకర పవలబనవతంపడ, “నన రమదఙ అకత మన్ కదన?”, ఙఇజ వనబతన. “ఒఒ”,
ఙపవల ఇహన. 28 ఙదన్ ఙఅయ పర అతకర, “లవ డబ్ సతస న య రమద అకత నన పందత”, పపపపపపపపపప
, “పపపపపపపప
ఙపటసవలహన రమదఙ అకత మన్ కన” ఇహన. 29 ఙఅందఙ పవల వట డటస వహస ఙవతకర వటన వన్ ఙ డఃసస సతర. పపపపపపప
ఙ ఙ ఙ మన్
అకత
ఙ
వన్ ఙ గలసత ణఙతహపసస మహ ఇజ నస అయ రమ సయనమద పర అతకర తయలతన.
ఙ ఙ
పవల
యద పదదలఙ నడఃమ వర రజనన
30 ప పపపపపప
పపపప
, ఙపవల మసత యదర ఇన నరం మప్ ర ఇజ నససఙఅయ రమ పర అతకర ఆస ఆతన. అందఙ పవల
డఃబససన. పర
ఙ ఙ ఙపజరఙ
ఙఙ ఙ న
ఙ సంహపద సఙమదఙకకపససంపడ ‘మటఙకనట’ ఇజ ఆపడ సతస న. ఙవర కడఃజ వతవల పవలఙవర మందల
ఙనలపసన.

అప సస 23
1 పవల
ఙ ఙ ఙ ఙసంహపద సఙమదవరఙతనఙసడఃజ ఈహ వహసన, “తంబరఙండ, ఙగడఃసస సహ దనమక వజ నన దవణ ఎపద న గర్ ం
పపపపపపప పప ప ” . 2 అయవల వజర పజరఙ మసత పర పజర ఆత అననయ పవల డపగ నలహ మహవరవట, “ఙవన్ వయ్ డఃయఅ”, ఇజ
ఆపడ సతస న. 3 ఙదన్ ఙపవల, “నన
ఙ ఙ తలఙదలల రసస గడఃడ నన్ క. ఙదవణ నఙ డఃయనన.ల మస
ఙ ఙ
సతస రలఙతగతవజ నఙ తరప కదఙ
నన బససమన్ . గన
ఙ ఙ మస సతస రలదఙ తగఏండ నఙ డఃయ్ఙఆపడ సజనద?”, ఙఇహన. 4 పపపపపప పపప
ప పపపపపప
, “పప
నన దవణ పర
ఙపజరదఙదసలడఃజనద?”, ఙఇహర. 5 ఙదన్ ఙపవల, “తంబరఙండ, ఙవంపడ వజర పజరఙ మసత పర పజర ఇజ నన నసఏత. మ
ఙ ఙ ఙ ఙ
లకఙఏలబడః
కనవరఙదసలడఃజనక ఆఏదఇజ దవణ మటద రసస మనదగద”, ఙఇహన. 6 యద
ఙ ఙ
పద్లఙ పర సఙమలఇ
ఙసగండర పరసయర, సగండరసదకయ
ఙ ఙ
ర ఇజ పవల నససన. ఙనససంపడ వనక పవల డటం వహసన, “తంబరఙండ, పపపపపపపపపపపప
వంపడన, పరసయ
ఙ ఙ
వన్ ఙపటసకన. ఙదవణ సతవరఙ నక్ నఇజ నన నమ్ జన. అకత నన ఎపద సడఃజ మంజన. ప పప
పపపపపపపప
ఙనమసత తపర మపహ తరప కజనర”. 7 ఙపవల యక వహసవల పరసయరఙ సదకయరఙ నడఃమ గడఃబ పటసద. గడఃబ పటసద వర

ఙ ండ జటఙఆతర. 8(ఎందనఙఇహఙ సతకరమరజ బతత ఎర, ఙదతరసలల, దయమ
ర
ఙ ఙ
క సల ఇజ సదకయర వహహ నర. ఙపరసయర
ఙఇహఙ అకత ఙవజ మన్ ఇజ వహహ నర).
9 ఙఅయవల అబ్ గపర గగలఆతద. పరసయ
ఙ ఙ ఙ ఙ రలఇ సగండర దవణ మసఙసతస రలఙనసర సనకరనఙతస ర, “మప సడఃతఙ, పప
ఙలక మసత ఇన తపర బ తరఎద. ఒరనదత గన ఉంపడ తర ్ఙ అటఇకద గన వన్ వట వర రతదస, ఇజ గడఃబఙ ఆతర. 10 పపప పపప
ఙ ఙ ఙ లవ
గడఃబ
ఙ ఙతసఙవర పవల కస్ వసర్ ర లస ఇజ తయలతంపడ అయ రమ సయనమద పర అతకర సయనమద వరఙ పకస ంపడ
ఙ ఙ ఙ
పవలఙవర
నడఃమహనలగ ర బరగడః లఇ తతసఙ ఆపడ సతస న. 11 ఆ పదయపపబ పవల తర ఆతంపడ, “దయ
ఙ ఙ రం మసత మనఅ. నన
ఙ ఙ ఙ ఙ
యరసలమ
ద నవందఙఎలగ సస వహస ద అయవజన రమ పట్ మదబ సస వహఅ”, ఙఇజ వహసన.
ఙపవల సపసఙ యదర కదట కతసర
12 ఙమరహ నండఙపందల సగండర యదర కడఃతర, ‘మట
ఙ ఙ ఙ పవల సపఏండ ఉండఙతంపడఙఆఏద’ ఇజ ఒట్ కతర పవల సపసఙ
ఇజ పర స తగససర. 13 పవలఙస
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ పస
ఙ ఙఆలసనం కతసకరనలపయమసత మగవర మహర. 14 ఙవర పర పజరఙబనపద్లఙబన సహర
ఙవహస ర, “మప
ఙ ఙ పవలఙసపఏండ ఇనకబ తనఏప ఉణఎప, ఇజ గటఙ ఒట్ కత మహప. 15 అందఙ మర, సంహపద
ఙ ఙ
సఙమదకరవజర
ఙ ఙ ఙ రమ సయనమద పర అతకర వన్ ఙ కపబ పకఅ. పపపపపపపపపపపప, పపపపపపపప పపపపపప
కడఃజ
పపపపప
పపపప
పప
. వన్ వట మర వర రజ వన్
ఙ ఙ
వందఙమప
వజ నససఙఇజ నటస్ ట. వంపడ ఇబ్ అందఏండన మప వన్ ఙ సపసఙ తయరజ మనప”. 16 ఙగన పవలఙబణజ
ఆతకనయక నససంపడ సల్ లససంపడ బరగడః లఇ సనహ పవలఙవహసన. 17 అయవల
ఙ ఙ
పవల సదతపతరలఇ ఒరనవన్ ఙ
కకస ంపడ, “య
ఙ ఙ దఙ
ఙ డఃఙ రమ సయనమద పర అతకరబన ఒఅ. పర
ఙ ఙ అతకర వట వన్ ఙ ఉంపడ మట వహస ఙమనద” ఇహన. 18 ఙవహస ఙ
ఙ ఙ సతతపత అయ దఙడఃఙపర అతకరబన ఒతన. ఒతంపడ, “జలద మన్ పవల నఙ కకస ంపడ య దఙడఃఙ మబన ఒతఙఇజ
అయ
ఙవహసన. ఙయ దఙడః మ వట ఇనకద వహ్ న”, ఙఇజ వహసన.
19 ఙఅయ పర అతకర అయ దఙడఃఙ కద అససంపడ ఉంపడ పడఃకదఒతన. “న
ఙ ఙ వట వహస ఙఇన మట మనద?”, ఙఇజ వన్ ఙ వనబతన. 20
ఙ ఙ బ
వన
ఙ తఙఅయ దఙడఃయన, “వగహఙ
ఙ ఙ ఙ
పవలఙసంహపద సఙం నడఃమ తస వన్ వందఙ మర నససఙఇజ నటస వన్ వట మర వర రదఙ
ఙ ఙ
నబనసలవ
లససఙఇజ యదర ఒపకట మనర. 21 గన నన వరఙ సర సమ. ఎందనఙఇహఙ నలపయ మణసరఙ మసత మగవర,
ఙ ఙ ఙ సపఏండ మట ఉండఙతంపడఙఆఏదఇజ ఒట్ కతర వన్ వందఙ సరద సడఃజనర. వర వన్ ఙ సపసఙ తయరత మనర.
పవల
ఙ ఙ
మమటదఙ
కపకజనర” ఇహన.
22 యక వహంపడ అయ పర అతకర, “ఙనన నఙ యక వహస ఇజ ఎయఙబ వహ్ ”, ఙఇజ గటఙ వహస ంపడ అయ దఙడఃయనఙ పకసన.
23 ఙవనక అయ పర అతకర సదతపతర లఇ రఎరఙకకస ంపడ, “య
ఙ ఙ పదయతమ్ ద గంటఙ కయసరయ దక సంపడఙ తయర ఆద.
ఙ ఙ
రండ
వందఙసయ్ మదకర, డబయ
ఙ ఙ ఙమ
ఙ ణసర
ఙ
గపరమదనసన సయనమదకర, రండ
ఙ ఙ ఙ ఙవందఙబలమ
ల క అససకరసంపడఙవల.
24 పవలఙఎకస
ఙ ఙ ఙ
ఒతఙగపరమక సద. ఙవన్ ఙ గవర్ ర ఆత పలకహ బనఇన పపమదం రఏండ ఒతఙ”, ఙఇజ వహసన. 25 అయ పర అతకర
ఈహ ఉంపడ ఉపతం రససన, 26“ఙక లవదయ లసయ ఆత నన గపర పర మన్ పలకహ గవర్ రఙ వందనమక వహహ న. 27 పపపపప
ప పప
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙఅససర సపసఙసడఃతఙనన న సయనమదవరవట వతన వన్ ఙ గలపసస. ఎందనఙఇహఙ వంపడ రమదఙ అకత మన్ కన
యదర
ఇజ నన నసస. 28 వన
ఙ ఙ ఙమసత యదర ఎందనఙనరం మపహ నరఇజ నససఙనన వన్ ఙ యదర సంహపద సఙమ నడఃమ ఒత.
స న తగత తపఙతరఉత.
29 ఒతఙ, ఙయదర రలఙలఇ మన్ ఇనకఙ వందఙ వర వన్ ఙ నరం మపసరగన, ఙసపసఙన, జలద పకఙ
30 ఙవన్ ఙ సపసఙ ఇజ యదర కపట కజనరఇజ నన నససన వటన వన్ ఙ నబన పకహ న. వన
ఙ ఙ మసత నరం మపసకరబ నబనవజ
ఙ ఙ మసత మన్ నరమక వజ వహస ఙనన వరఙ ఆపడ సతస”.
వన్
31 అయ
ఙ ఙ ఙరమ
ఙ సయ
ఙ ఙ న
ఙ మద పర అతకర ఆపడ సతసలకండ సయనమదకరపవల ఆ పదయన అంతపపత ఇన పట్ మదక కక స ఒతర.
32 మహహ
ఙ ఙ ఙ నండఙవర
ఙ
పవల గపరమక అసస సయనమద - వరవట
ఙ ఙ
పకస ర మహకరమరజ వతర. 33 వర
ఙ ఙ కయసరయద అందతఙ
ఙఅతకర పక స ఉపతం గవర్ రఙసతర. పవలఙ
ఙ ఙ
బ గవర్ రబనఒపజపసర. 34-35 ఙగవర్ ర అయ ఉపతం సదవతంపడ పవల వట, “నన
ఎమణ పపంతమదక”, ఙఇజ వనబతన. “పప
పపపపపపపపప
”, పప
ఇజ వహస ఙ, “న
ఙ ఙ మసత నరం మపసకరవనవల న సఙత సణ ఇజ వహసన. పపపపప
ఙ ఙ ఙ
హరద
రజ పరఇంపడ ఇడజ కపకజ మంపడఙ ఆపడ సతస న.
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ఙపలకహ
ఙ
గవరన రబనపవల నలహ నన
1 అయ
ఙ ఙ ద రసత సహఙవజర పజరఙ మసత పర పజర ఆత అననయ, ఙవన్ వట సగండరయద పద్లఙ, తరసల ఇన ఒరనతగర
పప
పప
ప పపపప
, ఙడ
పప
ఃగ మన్ కయసరయద వతర. వతర పలకహ గవర్ రబన, పవల
ఙ ఙ
వందఙ మపస నరమక వహస ర. 2-3 ఙపవలఙకకర స
ఙకర్ద నలపసన. అయవల
ఙ ఙ
తరసల ఇన తగర వర రనకనపవల వందఙ ఈహ నరం మపసఙ మదలససన, “పర పర మన్ గవర్ ర ఆత
పపపపపపప
ప, నన
ఙ ఙ నండ కలం ఏలబడః కజనఙమప సమదనమదన మంజ - పపపప
.మ
ఙ ఙ జతవందఙ మర బగ కతసఙమఙ నపగండ బతత దఙ
ఙ ఙ సరం ఆతకఙవజ మన్ . మప
అవ
ఙ ఙ వజప మర కతస య నగ ర పణదఙఒపర కడఃజ నఙ వందనమక వహహ నప. 4 ఙగన నన న పణదఙఅడడ
పపపపప, మప
ఙ ఙ ఙ ఎందనఙమబనవతప అయ సఙత వందఙవర రన. దయ కజ వనఅ.
5 పప పపపపప పపపపప
పపపపపపపపపపప
. లకం
పప వజ యదర నడఃమ గడఃబఙ రప్ కన. వంపడ నజరతద జటదఙ నయత . యక వజ మప
నసనప. 6-7 వంపడ
ఙ ఙ
యరసలమద మన్ దవణ గడఃదఙ మయల కదఙబ సడఃతన. అందఙ మప వన్ ఙ అససప. గన
ఙ ఙ రమ సయనమద
ఙపర అతకర లసయ వతంపడ మబణఙవన్ ఙ లగతన. 8 ఙనన వన్ ఙ వనబఅ. మప వన్ వందఙ వహ్ కఙ వజ నజమ ఇజ నఙ
ఙనససఙఆనద”.
9 తరసల వహస మటఙవజ నజం ఇజ బన వతమహ యదరబ ఒపర కటర.
10 పవల
ఙ ఙ ఙ వ
ఙ ర
ఙ రదఙగవర్ ర సయన కతసఙపవల వర రదఙమదలససన, “ఙగవర్ రఆత పలకహ , నన
ఙ ఙ నండ పంటఙయ యదర లకఙ
నపగండ ఏలబడః కజమహ. అందఙ
ఙ ఙ ఙ నన దయరమదనవహహ న. 11 నన
ఙ ఙ ఙ యరసలమద దవణ గడఃద పర ్నం కదఙసహఙఏల
ఙ ఙ
పనండ
రసత న ఆత ఇజ వరఙవనబతఙ నన నస్ . 12 పపపపపప
పపపపప
పపపపప, ఙయదర మటఙఇంపడబ, పట్
ఙ ఙ మదబ నన ఎయన
స జట కజ రప్ క, ఇనకబ యదర సడఃఏతర. 13 ఏల
ఙవటబ లకరఙనక స పకక,
ఙ ఙ ఙ నవందఙవర
ఙ
వహ్ కఙనజం ఇజ రజపకదఙవర
ఙఅటఏర. 14 గన నన ఉంపడ నజం మట వహ్ . పపపపపపపపపపపప. ఙనజం ఆఏదఇజ వర వహహ న బదవజ నన నడఃజన. ఆహ నడఃజ
స రససకఙవజ నన నమ్ జ మ అనగగరపగడఃజ మడఃసస దవణదఙపర ్నం కజన.
ఙ ఙ
దవణ
మసఙసతస రలఙవజ వజ, పపవ
ఙ ఙ ఙకఙర
15 వర నమ్ నవజ నగ రకర, సఇకరవజర
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ
సత వరబణఙమరజ నఙనర ఇజ ననబ దవణదఙనమ్ జ ఆసదనఎపద సడఃజన.
16 అందఙ నన, ఙదవణ ఎపదగన, ఙలకర ఎపదగన న గర్ ం గదసఏండ మంపడఙ సడఃజన. 17 ఙసగం పంటఙసహ వనక ఏల నన న

సంత జతఙ సయం కదఙ, దవణ
ఙ ఙ
గడఃద పజ కదఙయరసలమద వత. 18-19 ఙదన్ వందఙనన దవణ గడఃద సహమహఙ,
ఙసబ్ రం ఆత వనకన యదర నఙ బనసడఃతర. అయవల
ఙ ఙ
నవట మంద లకరఎయరసలత
ల ర. ఇన గడఃబ జర రఏతద. పపపప
పపపప
ఙ ఙ ఙ
బనమహవల
ఆసయ దసమదనవతమహ సగండర యదర, ఙబనమహర న మసత గడఃబ ఆతర. పప పపపప
పప పపపపప
పపపపపపపపపపప
వర వజ న వట వర రదఙ. 20 సలఙ
ఙ ఙ నన సంహపద సఙమద వర రజ మహఙఇన తపర వర రత ఇజ వర వహర. 21 గన ఉంపడ మట నన వహస .
పపపపపపపపపపపప, సత
ఙ ఙ ఙ లకర మరజ బతత నర ఇజ నమ్ నవందఙ మర నంపడ నఙ తరప కజనదరఇజ నన బన డటం వహస మహ”.
22 ఙపవల వహస బదవందఙ గవర్ రత పలకహ నపగంపడ నసస మహన. అందఙ వంపడ, “రమ
ఙ ఙ సయనమద పర అతకర ఆత లసయ
ఙవనవల తరమనం కన”, ఙఇజ వహస ంపడ అయ సపద మటఙమగససన. 23 వనక
ఙ ఙ ఙ పవల జలద ఇడజ వన్ ఙ కప ఇడదఙసదతపతఙ ఆపడ
ఙసతస న. వన్
ఙ ఙ ఙ లకరవజ
ఙ ఙ
వన్ ఙ సడఃజ వన్ ఙసయం కదఙఅడడ కమటఇజ ఆపడ సతస ంపడ వన్ ఙ కండక సర సతస న. 24 సగం రసత
ఙసహఙపలకహ వన్ ఆలహ ఆత పదసలవట వతన. ఙఅద యదర అయల కడః. పలకహ
ఙ ఙ
పవలఙకకపససన. యస పకసస మసత మన్
ఙ ఙ
నమకంవందఙ
పవల వహస కఙవంజ మహన. 25 గన పవల సరయత పణ కన వందఙ, ఙమనహ దఙఅణస ఆజ ఇడ్ వందఙ, పపపపపప
,
ఙ ఙ ఙ
లకరమసత
కన తరపవందఙగటఙ వర రతఙ పలకహ తయలతంపడ, “ఆన, ఙఏల సనఅ. ఙమర ఒరహ టయం మహవల కకపస్ ”, ఇజ
వహస ంపడ పకసన. 26 పవల నఙ డబ్ సననహ ఇజబ పలకహ ఒడఃఒడఃబతన. అందఙ
ఙ ఙ
పవల మట మటదఙకకపససంపడ వన్ వట
వర రతన.
27 ఙరండ పంటఙసహఙ, ఙపలకహ వనక పరత య పసస ఇనకనగవర్ ర ఆతన. పలకహ
ఙ ఙ ఙ
యదరఙసర ్ కబససఙపవలఙజలదన
ఇటసన.
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ననననన ననననన
న న నన
నన
ననననన
న నననన
.
1 పరత
ఙ ఙ ఙయ
ఙ ఙపసస
ఙ అయ పపంతమదఙ గవర్ ర ఆజ మంపడ రసత సహఙవంపడ కయసరయదనఎకహ యరసలమద సహన. 2 బన
ఙ ఙ పజరఙ యదర పద్లఙ పవల మసత మహ తపర ఙవందఙగవర్ రఙ వహస ర. 3“దయ
పర
ఙ ఙ కజ పవల యరసలమద పకఅ”, ఇజ
ఙవర గవర్ రబననండ సటత బతమలతర. ఎందనఙఇహఙ పవలఙసర్ సప్ ప ఇజ వర కపట కజ మహర. 4 పపపప
పపపపపపప
,
“పవల
ఙ ఙ
కయసరయద కపఇటస మనద. నన వటన బన సనహ న. 5 అందఙ మలఇ మన్ పరలకర నవట బన సంపడఙ. పపపపప
ఙ ఙ ఙ ఇన తపర బ మహఙ వర కర్ద నరమక తరససఙఆనద” ఇహన.
మసత
6 గవర్ ర వరవట ఎనమదన పద రసత న మహ వనక, డఃగ
ఙ ఙ కయసరయద సహన. మహహ
ఙ ఙ
నండఙకర్ద సహంపడ తరప కదఙ ఇజ,
తరప కనబనబససన. ‘ఙపవల కర్ద తగట’ ఇజ ఆపడ సతస న. 7 పవల
ఙ ఙ ఙ వతఙయరసలమదనడఃగ వత యదర వన్ సటలం
ఙ ఙ ఙ వన్
నహర
ఙ ఙ ఙ మసత నండ రకమద బలమ ఆత తపర ఙ మపసర గన అకత ఙనజం ఇజ రజపకదఙవర అటఎతర.
8 పపపపప, “ఙనన యదర రలఙవందఙ గన, ఙయరసలమద మన్ దవణ - పపపపపపప పపపప
పపపప
, ఙరమ దసమదఙ ఏలబడః కన
ఙకయసరవందఙ గన ఇన తపర బ కఏత”, ఙఇజ వన్ వందఙ వంపడ వహసన.
9 ఙనన నగ రకన ఇజ యదర ఒడఃబదఙఇజ గవర్ ర సడఃతన. ఙఅందఙ వంపడ పవల వట వనబతన, “ఙయరసలమద సనహ బన న
ఙ ఙ ఙ ఙవర
వందఙ
ఙ వహ్ కఙనజమన అబదమ
్ న ఇజ నన తరప కదఙనన ఒపర కడఃజనద?”.
10 ఙదన్ ఙపవల, “ఙరమ రజ ఆత కయసరద కర్ద నలహ న. ఙయ కర్దన నఙ తరప కదఙ. ఙయదరఙఇన తపర బ నన కఏత. పపపప
నన నపగండ నస్ గద. 11 ఙనన ఇన రలదఙబ తపసఙ, ఙసవదఙతగత పణ కత ఇహఙ, సకహ
ఙ ఙ దనతపప ఆదఙనన సడఃఏ. పపపప
పపపపపప
పప
ఙ ఙ వహ్ కఙ నజం ఆఉ ఇహఙ నఙ వరఙఒపజపసఙ ఎయరఙబ అకత సలద
వర
ల . నన
ఙ ఙ రమ పర రజ ఆత కయసరబనసంపడఙ ఆజన”,
ఙఇహన.
12 ఙఅయవల గవర్ ర వన్ వటమహ లకరవట వర రతంపడ పవలఙ, “నన
ఙ ఙ కయ
ఙ
సరబనసనహ వహస ఙఇజ వహస. ఙఅందఙ కయసరబన
పపపపప
”, ఙఇహన.
ఙ ఙసస అదగప రజ వట పవలవందఙవహహ నన
ప
13 సగం
ఙ ఙ రసత సహ వనక రజ ఆత అపగప వన్ తఙస ఆత బర్ కయవట కతస్ గవర్ ర ఆత పరత య పససఙమడఃససఙ
ఙ ఙ సరయద వతర14 ఙవర పససవట నండ రసత మహర. ఙమహఙపసస పవల వందఙ రజ వట వర రతన, “గవర్ ర ఆత పలకహ
కయ
ఙ ఙ
పవల
ఇన ఒరనవన్ ఙజలద ఇడఃససన. 15 ఙనన యరసలమద సహవల, యదర పర పజరఙ, ఙపద్లఙ వన మసత నరమక
ఙమపసర సకహ సఅ ఇహర. 16 దన్ ఙ నన వరవట వహస, ‘పపప ప పపపపపపపపప, నందఙ
ఙ ఙ
మప్ కరఎయనమసత తపర మప్ ర, పపప
పప
పప
ఙ ఙ ఙవర
వజ
ఙ ఙ నడఃమ వన్ వందఙవర రదఙఅవకసం సఏండ మందల్ తరప కదఙఆఎద’ ఇజ. 17 అందఙ వర నవట ఇబ్ వతవల నన
ఆలసం ఆఏండ మరహ నండఙన సపద కడఃపసన పవల నమందల తపసస. 18 ఙనరమక మపసకర నహవల నన ఒడఃబతసలకండ వర
ఙ ఙ క లఇ ఉంపడ నరంబ వన్ మసత మపఏతర. 19 పపపప, వర మతంవందఙ, సత
నరమ
ఙ ఙ సహ యస ఇన ఒరనవందఙపవల వట
గడఃబ ఆతకద తరతద. పవల ఇహఙ యస బతత జనన ఇజ వహహ నన. 20 ఙయ సఙతవందఙ మర ఇనక కదఙ ఇజ నసఏండతన నన
పవల వట, ‘నన
ఙ ఙ ఙ యరసలమద సనహ బన దన్ వందఙ తరప తరస ఆదఙమనహ ఆజనద?’, ఙఇజ వనబత. 21 పపపప
పపపపప
, ‘రమ రజ
ఆత కయసర నఙ తరప కదఙ’ ఇజ వహస ఙనన వన్ ఙకయసరబనపక్ ండ ఇబ్ జలదన ఇడదఙఆపడ సతస”. 22 అపగప రజ
పససవట, “అయ
ఙ ఙ పవల వహ్ కఙవంపడఙనన ఇసమ
్ జన” ఇహఙ, “ఙవగహఙ నన వంపడఙఆనద”, ఙఇహన.
పవల అదగప రజ ఎదద నలహ నన
23 ఙమహహ నండఙఅపగప రజన, వన్ తఙస ఆత బర్ కయ రజ వర రన అతకరం ఇంపడ వతర. వర ఎస గపర పరకర ఇజ తరస కరహ
ఆత రజర సకత ఙ ఇటకజ, పపపపప, వండ
ఙ ఙ ఙఇడత జ రమ సయనమద పర అతకర లకరవట, ఙపట్ మద మకలమతవరవట వతర. వతర
ఙ ఙఙ ఙ
పవలఙతగ
అ ఇజ పసస ఆపడ సతసఙ జమనఙసహర పవలఙవర నడఃమ తతర. 24 ఙఅయవల పసస వహసన, “అపగప రజ, ఙమబన
కడఃజ వతమహ వజ లకండ, మర య పవల సడఃజనదర. యరసలమ
ఙ ఙ ఙ
ద మర ఇబ్ బ యదర వజర వంపడ బతకనక ఆఏదఇజ
ఙ ఙ తస ర నవట పరడకతస ర. 25 గన
గగల
ఙ ఙ ఙసవదఙతగతక
ఙ
ఇనకబ వంపడ కఎతనఇజ నన నససన రమ రజబనసంపడఙ వంపడ వహస ఙ
స ఇజ తరఏత. తరప
ఙ ఙ ఙ రజబనసనహ తరప ఆపద ఇజనన తరమనం కత. 26 గన
రమ
ఙ ఙ ఙనన రమ రజఙవన్ వందఙఇనక రసస పకఙ
ఙ ఙ
కదఙతగతక
ఇనకబ వన మసత సలద
ల . అందఙ మర వజర నడఃమన, అపగప రజ, న నడఃమబ వన్ ఙ తతస మన్ . మప వన్ వట
స
వర రతవనక ఇనకబ రససఙ నస్ స. 27 తహహ అస తరప కదఙ పకవన్
మసత ఇన నంద మపస మనదఇజ వహఏండ వన్ ఙ
కఙఆఏదఇజ
స
ఙ ఙస
కయ
ఙ రబనప
ఙ
నన నస్ ”.

అప సస 26
1 ఙఅపగప రజ పవలఙసడఃజ, “ఏల న వందఙ వర రదఙ నన సర సజన”, ఙఇజ వహసన. అయవల పవల కయ సపసంపడ వన్ వందఙ
ఙవంపడ మదయ ఇజ మదలససన, 2“అపగప రజ, యదర
ఙ ఙ ఙ ఙ న మసత మపస నరమక నజం ఆఏదఇజ నవందఙన ఎపద వర రదఙనన
గపర సర ్ ఆజన. 3 ఎందనఙఇహఙ యదర అలవటఙ వజ వర గడఃబఙ వజ నన బగ నసనక. అందఙ దయ కజ న మట ఓరస
వంపడ.
4 ఇజరవలహన అస నన ఎలగ మహ ఇజ, న సంత లకర నడఃమ, ఙన సంత దసమద, ఙయరసలమదబ, ఎలగ బతత జ మహ ఇజ,
యదర వజర బగ నసనర. 5 మ
ఙ ఙ మతమ
ఙ ఙ ద పరసయర జటదకరఉంపడ రలబ తపఏండ నత నజతదన నడఃనర. ఙవర లఇ ఒరనవజ
ఙ ఙ బతత జ మహ ఇజ వర నవందఙసస వహస ఙఇహఙ, సస
నన
ఙ ఙ వహస ఙఅటనర. ఎందనఙఇహఙ, ఙవర మదహనఅస నఙ నసనర.
6 పపప పపపప, ఙదవణ మ అనగగరవట, సన
ఙ ఙ ఇజ కతస ఒట్దఙ ఎపదసడఃజ మహదన్ వందఙనఙ తరప కజనర. 7 మ పన్ ండ
తగ రదకర య ఒట్వందఙ ఎపద సడఃజ దవణదఙరయ పగల డఃసఏండ పర ్నం కజ మంజనర. ఓ రజ, ఙననబ ఆసదనఎపద సడఃజ
మంజనదన్ వందఙ యదర న మసత నరం మపహ నర. 8 సతవరఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ
దవణ నక్ న ఇజ నమ్ దఙమప అటఎపఇజ మర ఎందనఙ
ఙవహహ నదర?
హసమన వజ దన్ ఙనకహ పకఙ
స ననఅట్ పణ వజ కదఙవల ఇజ ననబ మందల ఒడఃబజ మహ.
9 నజరతదకనయసవందఙవ
ఙ ఙ ఙ ఙ
10 ఙఅయవజన నన యరసలమద కత. పర
ఙ ఙ ఙపజరఙనఙ అతకరం సతసఙ నన దవణదఙకట ఆతనండండరఙజలద ఇటస. అకత ద
ఆఏండ, వరఙస
ఙ ఙ ఙ ఙ పస
ఙ ఙతరమనం ఆతఙ‘ననబ ఒపర కడఃజన’, ఇజ వహస .
11 నన
ఙ ఙ ఙ నండ సటత యదర మటఙఇలత ఙఇలత ఙసనహ నమ్ త వరఙ గపర మలఙ కత. ఙయస మసత నమకం ఇడఏప ఇజ వర
ఙవహ్ దకనన బలవంతం కత. అకత ద ఆఏండ వర మసత ఒద కపం ఆతన, ఆఇ పట్ మకఙబ సహన బనబ మలఙ కత”.
ఙ ఙ ఙ ఙ ఎలగ యసదపబఙనమ్ తకనఆతనఇజ వహహ నన
పవల
12“ఆహ నన ఒరహ , పర
ఙ ఙ ఙపజరఙ
ఙ
సతస అతకరమదనఆపడదనదమసత పట్ మద సనహ మహ. 13 ఓ రజ, మదనం ఆతవల సర్ సనహ
మహవల, ఆగసమదన వత పర జయసడఃత. అయ
ఙ ఙ జయపద్ జయఇంక పర జయ. పపపపపపప పపపపపప, నవట మహవర సటలం
ఙడఃయతద. 14 మప వజప బమద అరస ప. అయవల, ‘పపపపప, పపపపప, ఙనన నఙ ఎందనఙమలఙ కజన? మలల డడడదన గతవల
ఙమరజ వనక గస ఆతఙ నండ కసం
్ తపస్ ’, ఇజ అరమయ బసద వహస మట నన వహ.
15‘నన ఎయ, పప
పపప’, ఙఇజ నన వనబతఙ, ‘ఙనన మలఙ కజన యస నన’ ఇజ పపబ నవట వహసన. 16‘ఏల
ఙ ఙ నఙజ నలఅ. ఙనన ఎందనఙ
నఙ తర ఆత ఇహఙ, ఙనవందఙపణ కదఙ, నవందఙనంపడ
ఙ ఙ ఙ
సడఃతకఙవజరఙవహహ , వన
ఙ ఙ ఙకలమ
ఙ
ద నన నఙ తరస్ కఙవజరఙవహహ
ఙ ఙ ఉంపడ ససవజ మంపడఙనఙ నన ఏరపట కజన. 17 ఇపసయల
నఙ
ఙ ఙ
లకణఙనఙ నన గలపస్ . యదర
ఙ ఙ
ఆఇ లకణఙగలపస్ .
యదర ఆఇవరనడఃమ నన నఙ పక్ .
18 ఎందనఙనఙ పకహ న ఇహఙ, వర
ఙ ఙ ఙసకటదనజయద వజ వర కణకఙతర ఆదఙ. వరఙసయ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ తనసతసహనదవణ దరటమహస ఙ. పప
ఙమసత నమకం ఇడజ, ఙవర పపమక నర ఆదఙ. ఙనవందఙకట ఆత వరవట కడఃజ మంపడఙ. దన్ వందఙ నఙ వర నడఃమ పకహ న’ ఇజ
ఙపపబ నవట వహసన.
19 అందఙ ఓ అపగప రజ, ఙనన ఆగసమదన వత అయ మటఙ లఙతస. 20 ఙలఙతస న తలత దమసత పట్ మద, వనక యరసలం
ఙపట్ మద, మర యదయ పపంతం వజ, ఙయదర ఆఇ వరఙబ నసర సస. ఇనక నసర సస ఇహఙ, వజర, పపమ
ఙ ఙ
క డఃస దవణ దరటమర్
ఇజ. ఙపపమక డఃసససతసదన్ ఙ తగతలకండ నగ ర పణఙ కద ఇజ. 21 నన
ఙ ఙ ఈహ నసపసస దన్ వందఙ యదర నఙ యరసలమద మన్
ఙదవణ గడఃద సడఃతర నఙ అససర సపసఙసడఃతర. 22 ఙగన గడఃసస సహ కలం వజ దవణ నఙ తడః మహన. అందఙ నన ఏల ఇబ్
నలహ తకత వరవట, పరవరవట నజం వహహ న. వన
ఙ ఙ కలమద ఇనకఙజర రనల ఇజ పపవక సరన, మస వహస కఙ ననబ వహహ న. 23 ఙఅకత ఙ
ఇనకఙ ఇహఙ, పకసస నండ మలఙ ఆజ సతన. ఙసత వరబణఙ తలత నఙనన. ఙనఙజ, యదరఙ, ఙయదరఆఇవరఙదవణ - ఙదరట
ఙ ఙ
సంపడఙజయతరస్
న”.
24 పవల ఈహ, ఙవన్ వందఙ వర రజ మహఙపసస, “పపపపప, నన వర వంపడ. ఙనండ సద కతసఙఅకత నఙ వర కబసనద”, ఙఇజ డటం వహసన.
25 ప పప
పపపప
పపపపప
, “ఙగపర పరకనఆత పసస, నన వర వంపడ ఆఏ. నన నగ రబదద
్ న నజం వహహ న”, ఙఇహన. 26“ఙరజ య సఙతఙ వందఙ
నసనన. అందఙ వన్ వట దన్ వందఙ నన అడడ సలం
ల డ వర రజన. దన్
ఙ ఙ ఙ వందఙఇనకబ
ఙ
వన్ ఙడఙజ మనక సలద
ల . ఎందనఙఇహఙ,
జర రతకఙవజ ఉంపడ మల పడఃకదజర రఏతద. 27 ఓ రజ, పపవక సరమటఙ నన నమ్ జన ఇజ నన నస్ ”. 28 ఙదన్ ఙరజ, “పపపపప
ప
ఙసలవదననఙ పకసస లక కదఙ ఇజ నన నఙ ఒపసనద?”, ఙఇహన.
29“ఙసలవదన ఆలసర మదన నన ఒరద ఆఏ, నంపడ
ఙ ఙ
నఙ వంజనకర వజర న వజ ఆదఙఇజ నన దవణదఙపర ్నం కజన. పపపప
పప
ఙ ఙ గలసత ణఙ తహ ఆదఙపర ్నం కఏ”, ఙఇజ పవల వహసన. 30 అయవల రజ, పపపపపపప, బర్ క, ఙవరవట బసస మహకరవజర నఙతస ర.
వజ
31 వర వలల వతర, “ఙవంపడ సవదఙగన, తహ ఆదఙగన తగత పణ ఇనకబ కఏతన”, ఙఇజ ఒరనవట ఒరన వర రతన. 32“వంపడ
ఙ‘కయ
ఙ సర రజబనసన’, ఇజవహ
ఙ ఙ
ఏండ మహనఇహఙ వన్ ఙ డఃసససతసక మర”, ఙఇజ అపగప రజ పససఙ వహసన.

అప సస 27
ఙ వల ఓడః ఎకహ రమ పటన ం సనహ నన
ప
1 ఙమప ఓడః ఎకహ ఇటల దసం సంపడఙఇజ ఆపడ వతఙ, పపపపపపప
, ఙమర జలద మహ సగండరఙయల ఇన సదతపతఙ ఒపజపసర.
ఙ ఙ ఙ రమ సయనమలఇ ఉంపడ గంప ఆత అవగసస ఇన గంపదకన. 2 మప
వంపడ
ఙ ఙ అపదమతసయదనవత ఉంపడ ఓడః ఎకస ప పయనం ఆతప.
ఙ ఙ ఓడః
య
ఙ ఙ ఆసయ పపంతమద సమదరం డపగ మహ పట్ మకఙసనక. దసలనక
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ పట్
ఙ
మదనఒరనమసదన దసమదకనఅరససరక
ఙ ఙ
ఇనకనమవట
మహన. 3 మహహ
ఙ ఙ
నండఙసదన ఇనబనవతప. సతతపత ఆత యల పవల మసత దయ తరససంపడ పవల వన్
ఙ ఙ ఙ
కలబబర
బన సనహ వర వన్ ఙ నపగండ సడఃదఙసల్ సతస న. 4 వనక
ఙ ఙ
బణఙసతప కపప ఇన ద్ ప ఓరమదన గల తకత మహ
ఙబడద
డ
పయనం ఆతప. ఎందనఙఇహఙ ద్ పదన గపర గల సమదరం దరటడఃయజ మహద.
5 వనక మప కలకయ, పంపలయ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఇన పపంతమకఙ డపగ మహ సమదరం డటసప లకయద మన్ మర ఇన పట్ మద వతప. 6 బన
ఙ ఙ ఙ ంపతయదనవత ఉంపడ ఓడః ఇటల పట్ ం సంపడఙతయరత మనదఇజ రమ సతతపత సడఃతన. సడఃతంపడ మఙ అయ
అలకహ

ఓడఃద ఎకససన. 7 ఙమప నండ రసత మలక పయనం కతస ప గలవందఙ మలఙ ఆతప క్ ద ఇన ద్ పదఙ ఎపద వతప. గల మఙ ఎపద
ఙ ఙ త
డయ
ఙ ఙఅయ సర మర సంపడఙ అటఎతప. అందఙ మప గల తకత డఃయసమహ బడద
డ న సహప సల్ న ఇన బడడ డటహ పకత ద్ ప
ఓరదన పయనం కతప. 8 గల
ఙ ఙ డయతఙమలఙ ఆజ, ఓరదన పయనం కతస ప నగ రబడడ ఇన కక్ జగద వతప. దన్ డపగ లసయ
ఙపట్ ం మహద.
9 పయ
ఙ ఙ నం కజనఙనండ రసత ఆత. ఙయదర పండయఆత ఉపస రజబ గడఃసస సహద. సమ
ఙ ఙ దరమద ఓడఃద సంపడఙ పపమదమన
ఙకలం ఆత మహద. ఙఅందఙ పవల వరఙ బద్ వహసన. 10“బబరండ, మట
ఙ ఙ
ఏల సనహ మహఙ ఓడఃదఙన ఇబ్ మన్ సమనమకఙ, పపప
ఙనసమ
్ క, మర
ఙ ఙ ఙమ పణమకఙబ నసమ
్ క వనద, ఇజ నన నస్ ”. 11 ఙగన అయ రమ సతతపత పవల వహస మట అసఎండ, అయ ఓడః
ఙ ఙ
నడఃపసనవన్
మటఙన అయ ఓడః ఎజమన మటఙఅససన. 12 పన్
ఙ ఙ కలమద మంపడఙ అయ బడడ నగ రకద ఆఏదఇహఙ బణఙ డఃస
ఙసతఙ నండండర వహస ర. పకతద
ఙ ఙ
మన్ పనకహ ఇనబనఅందజ బన పన్ కలం గడఃప్ టఇజ వర వజర ఒడఃబతర. య పనకహ
పపప
పప పపపప పపపపప , ఉసహ
ఙ ఙ ఙ నపడఃమర దరటమకం మహస మహద.
ఙ ఙ ద
సమ
ఙ రమ
ఙ ద మసర డఃయజనద
13 దసణ
ఙ ఙ ఙ దరటణ ఉంపడ ఇజర గల డయతఙవర సంపడఙ ఒడఃబతసలకండ సనటఇజ ఒడఃబతస ర, ఓడఃద లంగర లగతర సతస ర.
స ద. 15 పర గల
ఙపకత ఓర దన సనహ మహర. 14 గన
ఙ ఙ ఙ సణం
ఙ ఙ ఙ వనక ఉసహ నతరప దరటనఊరకలనఇన పర గల ద్ పదనగపర ఙడఃయ
ఓడఃదఙ డయతఙగల ఎపద సంపడఙ అటఎండతద. అందఙ
ఙ ఙ
మప గల ఎపద సంపడఙ అటఎండతన గల డఃయత మహ దరట్ ఓడః
మహస ప సహప.
16 వనక కంద ఇన ఉంపడ ఇజర ద్ ప ఓరదన సహవల అయ గల మ మసత డఃయఏండ అయ ద్ ప మఙ మససద. నండ కసబ
్ డఃతప
ఇజర ఓడఃదఙ మసత లగతప. 17 మసత లగతప నపగండ తహస ఇడసప. వనక పర ఓడఃదఙ పర నసదన సటలం గటఙ తహస ర. పపప
ఙ రఙ సస
స
ఙ ఇన
ఙ ఇసత మట మసత ఓడః డఃయనదస ఇజ తయలతర ఓడః మలక సనద ఇజ ఓడఃద సప డఃపసర గల డఃయనదరటసనద
ఇజ డఃససర. 18 అయ
ఙ ఙ ఙ మసరడఃస
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ ఏండ డఃయజ మహఙమహహ నండఙవర ఓడఃద మహ బరఙ సమదరమద వసర ్ఙ మదలససర.
19 దన్
ఙ ఙ ఙ మహహ
ఙ ఙ నండఙవర ఓడః నడపసన సగం సమనమక వర సంత కకణఙసమదరమద వసరస ర. 20 పపపపపపపపప
ప పపపపప
ప పపపప
ఙసకత ఙ గన తరఏండ మహ. గల
ఙ ఙ గపర ఙ డఃయజ మహద. మ
ఙ ఙ పణమ
ఙ
దఙఎలగ గలపససఙ, ఙమప సనపస
ల ఇజ తయలతప.
21 వర
ఙ ఙ నండ రసత బజనం కఏండ మహఙపవల వర నడఃమ నహంపడ వహసన, “బబరండ, మర నమట వంజమంజనక ఇహఙ నపగండ
ఙమహదమర. పకతదనస
ఙ ఙ
ఏండ మహదరమర. సఏండ మంజనక ఇహఙ, య
ఙ ఙ న
ఙ సమ
్ క కసమ
్ క జర రఏండతదమర. 22 పపప పపపప
ఙ ఙ రఙ మదనమంపడ ఇజ నన గటఙ వహహ న. ఎందనఙఇహఙ మలఇ ఎయనబ సజ సనఇదర. గన ఓడః ఉంపడన పడఃన సనద. 23దయ
24 ఎందనఙఇహఙ, ఙపదయనన, ఎయ వంపడన, ఎమణ దవణదఙపర ్నం కజనన, ఙఅయ దవణ దత నబనవతంపడ, ‘పపపపప,
తయలఆమ. నన
ఙ ఙ కయసర రజ ఎపద నలఙ
్ వల. దవణ కనకరమతకన. ఙనవందఙ ఇదల న వట మన్ వర పణమక దవణ
ఙ ఙ పస్ న’ల ఇజ వహసన. 25 అందఙ బబరండ, దయ
గల
ఙ ఙ రఙ మదనమంపడ. ఎందనఙఇహఙ దత నవట వహసవజ జర రనదఇజ నన దవణ
మట నమ్ జన. 26 గన మ ఓడః గలద సనహ ఎంబబ ఉంపడ ద్ పద పడనద”, ఙఇజ పవల వరవట వహసన.
27 పదన
ఙ ఙ లర రసత అపదయ ఇన సమదరమద మప మసర ్ఙ అబ ఇబ్ బలజ మహప. మదరయ
ఙ ఙ ఙ
త ఆతఙఎంబన ఉంపడ దసమడపగ
ఙ ఙ ఙ
వజనపఇజ
ఓడః నడఃపసనవరఙఉదసమద వతద. 28 ఙఅందఙ వర ఇజర బరదఙ తడ తహహ డఃపసర ఎస లత మనదఇజ
సడఃతర. నట
ఙ ఙ
ఇరవయ అడఃగఙ లత మనదఇజ నససర. సగం
ఙ ఙ వనక మర డఃపసర తంబయఅడఃగఙ లత మనదఇజ నససర.
29 ఙమ ఓడః ఓరద మన్ పణకమసత తగ లనద ఇజ తయలతర వర ఓడః వనకపడఃకదన నలర లంగరఙ డఃపసర జయఆనండ
ఙపర ్నం కజ మహర. 30 పపపపప
, ఓడః నడఃప్ కర ఓడః డఃస సంపడఙసడఃతర. ఙవర ఓడః మందలపడఃక మన్ లంగరఙ డఃపసఙ ఇజ
ఙ ఙ
నటస
ఓడఃద మన్ ఇజర ఓడః సమదరమద డపసర. ఙఇజర ఓడఃద ఎకహ సంపడఙ ఆలసనం కతస ర. 31 పవల అకత నససంపడ
సదతపతవట, “ఙసయ
ఙ నమదవరవట, య
ఙ ఙ ఓడః నడఃపసనకరఓడః డఃస సనరఇహఙ, మర
ఙ ఙ తపప ఆదఙఅటఇదర”, ఙఇహన. 32 అందఙ
ఙ ఙ న
సయ
ఙ మ
ఙ ద
ఙ కరఇజర ఓడః తహసమహ నస కతర సమదరమద డఃసస సతర.
33 కడఃజమ
ఙ ఙ
ద పవల వజర వట వహసన, “ఏల బజనం కద, మర బజనం కఏండజ పదనలర రసత ఆత. నసహ రసత మర మనహ బద
ఆజ ఇనకబ ఉణఎండ మహదర. 34 అందఙ నన బతమలన
ర , బజనం కద. ఎందనఙఇహఙ మర సఏండ మంపడఙవల ఇహఙ బజనం
ఙకదఙవల. తయలమట. మలఇ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఎయ
ఙ
బపరదనబ ఉంపడ కపర బ రలజ సనఏదఇహన. 35 ఈహ వహస వనక పవల రట్ అససంపడ వర
ఙ ఙ ఙ ఙ మహవల
సడఃజ
ఙ
దవణదఙవందనమక వహస ంపడ రట మకఙకతంపడ తంపడఙమదలససన. 36 ఙవర వజర దయరం ఆతర బజనం
ఙకతస ర. 37 ఙఅయ ఓడఃద మప మతసం రండవందఙ డబయఆర - ఙమంద మణసరమహప. 38 వర పటపంజ ఉట వసస వనక గదమఙ
ఙ ఙ ద
సమ
ఙ రమ
ఙ ఙ ద వసరతర ఓడః సలకఙ కతస ర.
ఙ ఙ బదఙఆజనద
ఓడః
39 ప
ఙ ఙద
ఙ ్ సతసఙ వర అందత దసం ఎంబణ దసం ఇజ నసఏతర గన ఓడః ఉంపడ ఇసత మన్ పడఃకదఒతఙతగత ఉంపడ నగ ర పడక
ఙసడఃతరబనఒనట ఇజ ఒడఃబతర. 40 అందఙ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఓడః నడఃపసనకరలంగరఙ తహసమహ నసత ఙకతర సమదరమద డఃససర. ఓడః
ఙనడఃప్ సకనఙ కట్ఙకతర. ఙమందలపడఃకద మహ సప ఎకససర గల నకహ ఒనలకండ ఓరద నడఃపససర. 41 గన ఓడః ఏరలఇ
మన్ ఉంపడ ఇసత మటద డఃస ఆతద ఓడః మందహక ఇసత ద నడఃతద. వనక
ఙ ఙ ఙ పడఃకద పర ఉలత ఙడయతఙఓడః బదఙ బదఙ
ఆత సహద.
42 జలదనఒస మహ లకర సమదరమద ఈత డఃయజ తపప ఆజ సనరఇజ తయలతర వరఙ సపసఙ సయనమదకరఆలసనం కతస ర.
43 గన
ఙ ఙ సతతపత
ఙ ఙ
పవల గలపససఙ ఒడఃబజ సయనమద వర ఆలసనమదఙ సర సఏతన. ఈత డఃయ్ఙ నస్ వర మందల
ఙ ఙ ద
సమ
ఙ రమ
ఙ ఙ ద డఃగజ గదం డటహ ఈత డఃయజ ఓరద సంపడ ఇజ ఆపడ సతస న. 44 ఙమహవరఙబలఙ
ల సకత ఙ ఓడఃద మకత ఙ అస ఒడడద
ఙసంపడఙఆపడ సతస న. ఙఈహ మప వజప గలససప ఒడడద అందతప.

అప సస 28
మలత దద పద అందజనర
1 మప తపప ఆత వనక అయ ద్ ప పర మలత ఇజ నససప. 2 ఙఅయ ద్ పదకర మఙ కతస సయం నసహ నస ఆఏద. వర సస ఎరస ర మఙ
స పన్ కతద. 3 పవల ఉంపడ కట రవఙ పహస తతంపడ దససన. పపపప
ఙవజరఙకడఃపసర. ఎందనఙఇహఙ పర డఃయ్ఙ మదలసఙ
స ల గపర వసం మన్ ఉంపడ సరసవడఃదఙ వహకణ వలల వతద పవల కద కటసద. 4 ఙపవల కద సరస
ఙ ఙ ఙ
ససమసత
అరపవ

ఙదఙ
ఙ ఙ జమహక అయ ద్ పదకర సడఃతఙవర ఒరనవట ఒరన వర రతర, “ఙనజమన, ఙవంపడ లకఙసప్ కంపడ, పపప పపపపపప
,
ఙ ఙ దరమదన గలస వతన గన నయం సన దవణ వన్ ఙ బతత దఙ సర సఎన.
సమ
5 గన
ఙ ఙ ఙపవల అయ సరసదఙ ససమసత సడఃతఙఅద ససద అరతద. ఙపవలఙఇనకబ ఆఏతద. 6 ఆ ద్ పద మనకరపవల
పపపపపపప
, ఙసలఙ వటన సనన ఇజ ఒడఃబజ సడఃజ మహర. గన వర సడఃజమహఙ పవల ఇనకబ ఆఏతద. అందఙ వర వర మనహ
మరససర, ‘వంపడ
ఙ ఙ ఙ ఒరనదవణలకండ మన్ కన’ ఇజ వహస ర.
7 అయ
ఙ ఙ ద్ పద నయత ఆత పప ల ఇనవన్ ఙబన డపగన బమఙమహ. వంపడ మఙ వన్ కలఙ వజ మరర ద సతంపడ మంపడ రసత
వన్ ఇంపడ కడఃపసన. 8 అయ నయత అపర స నబదఙ, మర
ఙ ఙ ఙ నతసరప
 టదనబద ఆజ మహన. పపపపప, వంపడ మహ గదలఇ సహంపడ
ఙ ఙరఙ్నం కతంపడ వన్ మసత కక ఇడజ వన్ ఙ నగండకతస న. 9 ఇక జర రతఙ అయ ద్ పద కసం
ప
్ అససమహకర వజర బన వతర నగండ
ఆతర. 10 వర
ఙ ఙ మఙ నండ ఇనయమక సతస ర నగ రక కతస ర. వనక
ఙ ఙ ఙ మప పయనమతవల మఙ అవసరం మనకఙవజ ఓడఃద తతస ర
ఇటసర.
ఙపవల మలత దద పదన రమ పటన ం సనహ నన
11 మంపడ
ఙ ఙ
నలఙఆత వనక అలకహ ంపతయదన వత ఉంపడ ఓడః ఎకస ప పయనమతప. ఙఅయ ఓడః పన్ కలమద మలత ద్ పద
ఙమహద. కససర, పలకహ
ఙ ఙ ఙ
ఇన జవల దయమకణ బమ్ ఙ ఆ ఓడః మందహబనమహద. 12 ఙమప సరకస ఇనబనవతప బన మంపడ
పపపపప
ప ప పపప
. 13 బణఙపయ
ఙ ఙ ఙ ఙ ఙ నమతప సటలం తరవజ రగయ ఇనబనవతప. ఉంపడ
ఙ ఙ ఙ రజ వనక దసణ దరటదన గల డయతఙ
ఙ ఙ
మహహ
నండఙపతయల ఇనబనవతప. 14 బన
ఙ ఙ నమ్ త వరఙసగండరఙసడఃతప. ‘మబన వరం రసత మంపడ’ ఇజ వర మఙ
బతమలతర. ఙదన్ వనక మప రమ పట్ మద వతప. 15 ఙరమద మహ నమ్ తకరమప రమద వజనప ఇజ కపబ వహర సగండర
ఙ ఙ పట్ మదనఅపయద మహ సత దక, మర
రమ
ఙ ఙ సగండర మంపడ సపతమక మహ బడద
డ క మఙ కకహ ఒతఙవతర. ఙపవల వరఙ
ససత కతస న. వన్
ఙ ఙ ఙ
సడఃతఙదవణదఙ
ఙ ఙ ఙదయరం వతద. 16 రమ
ఙ ఙ పట్ మద అందతఙపవలఙ, వన్
ఙ ఙ ఙకపకన జమనవట ఉంపడ ఆద
ఙఇంపడ కట మంపడఙ సలవ దహకసద.
ఙపవల రమద మనన యదరఙ దవణ మట వహహ నన
17 మంపడ
ఙ ఙ ఙ
రసత సహ వనక పవల బన మహ యద పద్లఙ వన్ బనకకపససన. ఙవర కడఃజ వతవల పవల వరవట వహసన,
“తంబరఙండ, మ
ఙ ఙ లకఙపడఃఇకఙ గన, ఙమ అనగగర అలవటఙ పడఃఇకఙగన ఇనకబ నన కఏత. ఙఇహఙబ, ఙనఙ యరసలమద
ఙఅససర రమవరఙఒపజపసర. 18 వర
ఙ ఙ నఙ గవర్ రబన తతస ర నండ పపస్ ఙ వనబజ సడఃతవలసవదఙతగత తపర ఇనకబ నన కఏత
ఇజ తలతద. అయవల నఙ డఃససఙ సడఃతర. 19 ఙగన నఙ డఃససఙయదర ఒపర కడఃఏతర. అందఙ న సంత లకమసత నఙ ఇన
ఙ ఙ ఙ సఙ లఙ ఙ
మర
ల బ కయసరబనసనహ నవందఙవహస ఙఆత. 20 అందఙ
ఙ ఙ ఙ నన మఙ సడఃదఙమ వట వర రదఙమఙ కకపసస. ఎందనఙఇహఙ
ఙఇపసయల లక ఎయవన్ వందఙఎపద సడఃజ మంజనర వన్ వందఙ నన ఏల య గలసత ణ తహ ఆత మన్ ”, ఇజ వరవట
ఙవహసన.
21 ఙదన్ ఙయదర, “యదయ
ఙ ఙ
పపంతమద మన్ మ లకణఙ మవందఙ మఙ ఇన ఉపతమబ రఏతద. ఙఇబ్ వత మ లక ఎయరబ
ఙ ఙ వందఙఇన సఇ మటబ వహఏతర. నన ఇనకద తపర కతస ఇజ మప వనఏతప. 22 గన య సఙతవందఙ మ ఆలసనం ఇనక ఇజ
మ
ఙవంపడఙమప ఆస ఆజనప. ఎందనఙఇహఙ నన కడఃత మహ య జటవందఙవజర లకరపగదనవహహ నరఇజ మప నసనప”,
ఙఇహర.
23 అందఙ
ఙ ఙ ఙ
వర పవల వట పలనరజ కడఃదఙఏరపట కతర పవల బతత నబన మంద ఆజ వతర. ఙపవల పందహన అస
స రసస మటఙణ యసవందఙ
ఙ ఙ ఙ దక నపగండ వరఙవహహ దవణ ఏలబడః వందఙ వరవట వహసన. ఙమస సతస రలఙదన, పపవకర
పదయ
తరస, వంపడ వహ్ కఙ నజమ ఇజ వహహ తరససన. వరఙ ఒపకడఃససఙ సడఃతన. 24 పవల
ఙ ఙ
వహస మటఙసగండరనమ్ తర, ఙమహకర
నమ్ ఏతర.
25 వర
ఙ ఙ ఙ ఒరనవట
ఙ ఙ ఙ
మర ఒరనవర రజ నక స పకస ర ఉంపడ మనహ ఆదఙఅటఎండతర మరజ సహర. ఙవర మరజ సన మందల పవల
ఙవరవట ఉంపడ మట వహసన, “దవణ
ఙ ఙ
ఆత్ యసయ పపవక స దనమ అనగగరవట వహస మట నజమ.
26 పపపపపపపపపపపప, “ఙనన సనహ య లకఙవహస . ‘మర బగ వంజనదర గన అర ్ం కదఙ అటఇదర. ఙబగ సడఃజనదర గన తఇదర'.
27 ఎందనఙఇహఙ య లకర మనహ బగ అర ్ం కఎద. వర కణకఙ గబ్ ఙ మక స మనర. సలఙ
ల వర కణకణ సడఃతర మర. ప పప
పపపప
ఙఅర ్ం కతస రమర. న
ఙ ఙ దరటమహస ఙ నన వరఙనగండ కన”, ఙఇజ దవణ వహసన.
28 అందఙ
ఙ ఙ
దవణ రకహ ణ సననఇన సవర స యదర ఆఇ వరఙ సజననఇజ, వర అయ మట వనర, ఙఇజ మర నససఙవల”. 2930 రండ పంటఙ పర స పవల ఉంపడ ఇలల అద లససంపడ బతత తన. వన్
ఙ ఙ ఙ బనవతవరఙ వజరఙవంపడ డపగ కతస న. 31 పపపపపప
పపపప
పపప
పపపపపప
, పపబ
ఙ ఙ ఙఆత యసపకసస వందఙదయరమదన, ఇన అడడ సలం
ల డ, నసర ససన.

