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Chapter 1
1

తయఫల,యస తన శధపరర కన అపససలలక పరశధత్ నంచ

ఆజజపంచన. 2 పపభవర పరలకనక తరగ వళ ళనపడ ఆయన చసన ఆధబత
పకయలన మదట పగంధన రచంచర. 3 తయఫల నందల పందన
తరవత నలబ రజలపట వరదరక కనబడత,రజ్ మ వషయలన
చపత, అనక సకలన చపంచ ఆంపధక తన పబతక వంటగ
నరపంచకనన ర 4 ఆయన వరన కలసనపప డ ఈ వందంగ మటం
స చడ,
5

యహన అన వక క వటర త బబతసమ చడ గన కనన దనల మరందర

హల సప ర స ల బబతసమ పందకంటర.'' 6 వర నమకండ ఉనపడ ,

'జసస, ఎపడ ఇపశయల కంగ ్మ రమదలంగ చసకర?'' అన ఫలయరర
అడగ ఉనన ఆయన, 7 ''సతబబల టం న తంపడ తన సస ధనంల
వంచకనయనడ.అనన టన తలయపరచపవడం మ వరర కద. 8 అయత
దవడ యక ఆత్ వచర నపడ మర అందర ఆ ఆత్ న పందతర.కబటస
అపడ వర జరషలమ ల యధయ సమరయ దశంల, దశం అంతట
మనక పపఫ గ వంటర'' అన చపడ. 9 ఈ మటలన చప, వరందర చసక
వండగన ఆయన తరగ వలగ. అపడ ఒక కళడ వచర వరక కనపంచకండ
తనన తసకన వళ ళపయంద. 10 ఆయన వళక ఉంట వర అందర అద
పనగ ఆకశం వయప చసకనన ర.అపడ వట దసకల ధరంచ ఇదర
బ
మనషల వర దగ ్ర ననన చనన ర 11 ''గలలయ ల వంటనన వర , మ
యదక
బ ఆకశం చసకనర? మ యదన
బ ండ పరలకనక తరగ వలగ ఈ
పపభవ ఎలగ పరలకనక వళదం మర చసర ఆ వధంగన మల ళ తరగ
వసకర'' న వరత చపడ. 12 అపడ వరందర ఆలవ తట అన పరగలగన
కండ నండ యరషలమ తరగ వలర. ఆ కండ యరషలమ క వపశంత
దనన అందనన ంత హరం గ ఉంద. 13 వర అందర ఊర ల పపవశంచ,
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తమ భజనం చసకనన ప గదలక వళలర.వర ఎవర అంట, పతర,
క
యహన,యకబ,ఆంపడయ,ఫలప,తమ,హరలమ
,అలప పపతడ
యకబ, దశం మద భక క గలవర ఆయన సమన ,యకబ కమరడ
అయన యద.బ వర 14 మర వరత కడ కందర ఆడవర యస తళ
మరయ కమరడ ఏకపగవంగ నలకడగ దవన పపధన చసకనన ర. 15 ఆ
కలంల సమర నట ఇరవ మంద శశల ఒక దగ ్ర సమవశం ఐనపడ
పతర వల మజయల నలబడ, '' 16 సదర,సదర మణలర , యసన
పటసకవడనక వచర న యదబ ఆ పపణళక నజంగ జరగంద ఆ పపణళక దవన
చతకం చత నజం గ నరవరంద. 17 ఇతడ మనల ఒకడగ లకలలక వచర ఈ
పరర యల భగం పందడ. 18 ఈ యదబ సంపదంచన డబల చత ఒక సల
్ ం
కనన డ.అతడ తలపకందగపడ అద శరరం బదల పగల బయటక వచర య.
19

ఈ వషయం యరషలమ ల ఉనన పపజలక అందరన

తలసంద.అందక కబటస వల భష ల అకధం అంటర.దన అర ్ం'' రక క
క పగంధమ ల ఏమ రసంద అంట,అతన ఈల
భమ''ఈనక రజవ. 20 కరన
పడపవ గక,అతన ఉదయ్ం వరయకడక తసకన గక. 21 కబట యహన
బబతజం ఇచర న రజ నండ మదలకన పపభ వయన యస మన దగ ్ర
నండ తరగ పరలకనక వలన రజ వరక, 22 ఆయన మన మధయ ఉనన త
కలం అంత మనత కలస ఉనన వరల ఒకడ , మనత కడ ఆయన
పనరధనం సక్ ం ఉండల'' అన చపడ. 23 అపడఏసపన మరల నలబటస
ఎల పపదయంచడ. 24 ''అందర హృదయలన తలసకనన పపభ, 25 తన
చటక వళ ళడనక హర యదబ దర తప పగటసకన ఈ పరచర్ ల
అపసతస ంల పల పందడనక వర ఇదర
బ ల నవ ఏరప రర బడతనవన
కనపరచన.'' 26 తరవత శశయల వర కసం చటల
స
వసక మతకయ్ పరత
చటస వచర ంద అతనన పదకండ మంద శష్ ల అపసకలల లకంచర.
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Chapter 2
1

ఆ పంటక స పడగ రజంత వకచటన సమమశపయ. 2 2 అపదడ
్ వగంగ

ఈచబలన గయ వనట సబడమ ఆకష న్ డ ఆకస్ టవగ వడయ
కరర న ఈలం
ళ తక నదన
బ .్ 3 జవస ళ ంతకస నలకలగ చలనటవ
్ రకకనబడ వరల
పత వకరమద పవలయ . 4 అందర పరశద్్ త్ త నండ ఆయమవరన
మటల
స ళ డంచ నటసగ వర వర భషలళ మటసలడసగర 5 ఆరజంల ఆకశం
పకంద ఉనన పపతజయనం న్ డ వచర న బకట గలయడల ఎరషల్ ల
నవససపస నర . 6 ఈసబం
్ వఞజజనం సందహకమకడవసస ప ప వరణ తమ సత
బస లన వర మటసల డ వన కలవరప డ్ర. 7 వర ఆచర్ మన
తనమకలపన మతకలద వరంమట గలలయవరగనఅడ 8 మలన పరస ద
మతృ బష లయ వర మటల అడడమమనమ వనకతకనం . 9 పర సఈల
మదల ఆలమఈయల మసపతనల యడయ కపడకఆ పనట అసయ . 10
పజయ పంపలయ ఐగపప టఆ ఎసలవర కరనల ల బగన ఉనన లబయ
పపతలవర రమనఎడ సందర్ కలన
్ వసచన . 11 యదలఏ యడమటన
మరగ కపతయల అరబయల మదలనమనమంటన ఈర మస బసలలన
గపకర్ మలనచపప వంటన వనటసనమన సపకనర 12 అండర
ఆశర ర్ సకతలర ఎల తచక ఐదఅంతనవకనట వడత వడ చపప కనన ర .
13

కందరఐట వరకటసర తగ ఉనన రన యగతలచసనరపటర

ఉపనన ్ సంసస పపభ పకసక 14 అయత పటరర రర ఆ పడవనద లస నలబడ
బగ ్రగ వతన ఇలన అనన ద యడయ పపజలర యరషలమఏ
నవససకనన మసకనలర ఐడ మక తలలజపగతకగవనల. 15 మరననన టస వల
మద్ పనం చయలడ ఎఇపప డవడయ టమన కలడ 16 యవల పపవర స
సపనట స స నగత యద . 17 అంత్ దనలలన నన మనషలందరమద న
ఆత్ న కమ్ రంచదన మకమరల మకమరక ల పపవసంచదర
మయవణలక దపరనలవసకఏ మవృదబలకల కనటర 18 ఆరజల
నదసలమదన నఆయమన ఉమ్ రసకన కబటస వర పపవససస స 19 ఆకసంల
మతయమల చందడబమ మద సకర్ ల రసతమఙన
్ పగ ఆవరన
చపసమ
స 20 పపభ పపతయకర ్ ఆమహ దనమరస ఏస సజజజ సనన్ సరగ
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చందర రకమసగ మరతద . 21 పపభ పపణ పర స న ససవఇలంట పపవమకవ
ఒండ్తరణద దవడ అండ 22 ఇపశయల పపజలర ఏమగ వనంద
నజర్ యడన ఎస చతహ అదద తం మహత్ ం సచక కయలమనమఖ
మఫ ఫ యన తన పడసర స యగ్ ంగ కనపరసం ఏ యద మకటస. 23 దవ
సర
్ మన పపణళఅబ ఆయనకనన బవసత జహనన అనన స రంనర ఆయనన
అపప గంచడం జయసఫ
్ ఈయన మర దషప ల. చత సలవ వ యంచ చవ. 24
మరణమ ఆయన డడడ ర బసడ స అసద్ అందక దవ మరణ వడన
తలగచ ఆయన లపడ 25 నక ఆయనన గచహ దవద యల అన
చపప డ్న

దవన నయదటన చసకవనన డ ఆయన నకడపపకర న

ఉనన డకబటస కదలబడకండవనన టసఉడ 26 నమనస ఊళ్ సంగఉనన ద
న నలక ఆనడమర నల నసరరం నషయగ వమ్ 27 చ ఆటఆడ నవన
ఆతమన న అగన ల వధలవ నపపజలన కళళ పట నవస వ నజవదరల
ఎలపవ న రపం 28 నక కన పంచలచస నక సంతషమ యసకవఆవగతఆ
29

అరశదబకఏఏ అనన లర గత ఎంచ పయన దవడన గరంచర భయమ

లకండ చపప గలనఅతడ చనపయ సమధ లనక వ లళడ 30 అతడ
సమ్ ద యపప డ మనమధ్ ల ఉంద అతడ పపవక క కబటస అతన వంశంల
నంచ అతకన సంహసనమ మద వకడన కరర పడటనన దవడ
తనతపపమనపరస ర మగ కండ తమగ చపప న

31

పకసకపతలమల నలచ

ఉండ పలదన ఆయన శరరం కళళపయ ఉండ లదన దవద
మందగనతలసకన ఆయన చనపయ పబతక తగరంచ చపప డ 32 ఈ
యసన తంపడ లలప డ దనక మమంతక సకర లమ 33 కబటస అబయట
ఆయన దవడ కడపకకల హచర ంచడంజరగండ్ తంపడ వగబనమ
చసనపరశదమ
్ న ఆయనన వలన పండ మర చసకనన వంటనన
పరశద్త్ న కమ్ రంచడ 34 దవద పరలకనక ఆమహణమ కలద అ
ఎక స అ ఆడన అనన డ 35 నన నశపతవన నకలకందబ వండద వరక
నఉనకడపపకర న వందమనపపబ నపపబ త సపప డ 36 మర సలవ వసన
దవడ పపబగ పకసకగర నయంనర డ యద
ఇపశయలజతకచతమగతలసకవల 37 వర మటవన మనసల గహనటస
వండసదరలర మ మ ఏమచయ్ ల అనమగత అవసకల అడగర 38
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దనక పటర మర పచర టపప ద పప కస్ పన కసం రతవడ యసపకసక
పరన బపకస్ ంపందండ అపప డ మక పరశదక్ అన వరమన 39 ఈ
వగడ్ణం మక మపలల
ళ క దరఙ ్ ఉనన వరక అ ట పపభవన మన
దవడతనద గ ్రక వచర పపత వకర క చందబ టనన డ చపన 40 యంక
అతడ అనకరకల మటత
ళ శసర మసక మర చద మరగం నంచ బయటక
వజ రచన పందడండ వరన హచర రంచడ 41 అతన సందశం వనన వర
మడవలమంద బపకస్ ం పందడర 42 వర అపససల వక్ మలనపపరడ
నలన 43 అపప డ పపతవనక చలబయమ కలగండ్ చలఆడబ తల
జరగయ 44 నమ్ నవరంత పపత వషయమల కలస జవంహ్ ర ర 45
అంతగక వర తమక ఉనన దంత అమ్ వస ,అందరక వర వర
అవసరలక తగటసగ పంచర. 46 పపతరజ యకమనసత పపతవకర ర దవణ ణ
ఆరధసక రకణ పంద్ నవరన సంగల చరర బడంద రకణ పందత
ఉనన వరన 47 పపభవ పపత రజ సంఘం ల చరసకనన డ. వర దవణ ణ
సకతసక పపజలందర మనన న పందర.

Chapter 3
1

మధ్ హన ం మడ గంటలక పటర తన పపర ్న సమయమల యహన

దవలయమ నక వళక నన ర. 2 జన్ ంచనపప టనంచ కళ్
పనచయనవడ ఒకడ కందర ఆతనన మసకన వచర సందర్ ం అన
దవలయం దస రం దగ ్ర తసర చవర. 3 పటర యహన దవస్నం ల
పపవశసక ఉండగ వరన భకటన చసర. 4 యహన ఓనక ఆలక ఊడ,

''మయక వడ''ఇంజర కతక 5 అసర ఓండ ఒరగ్ వస మయగ ్ బతనన

శషర

సన ఉంట థం 6 టన పతర వండ బంగరం లటవ లవ ఉనన య
ఇసకనన న. యస నమమన లచ నదవ అన అనన 7 ఓనక తనకయ
పఈస పరటక తత అసర ఓన కలక , చలమండలక బలం వత . 8 ఓండ
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అసర తద నడదటం మదల వటత.గంతక వటర గడతగ్ దవటన
క
సతకసకర . 9 ఓండ నదసర దవటన కరంచటం
జనకందర వడతర 10
అందంగ మందన గడదగ ్ తలపర మందనదబ ఈడ ఇంజ ఓనన గరత
పఈస , ఓనక జరగ అతక దన గరంచ ఊడ చల ఆశర ర్ పరకర . 11 ఓండ
పతర,యహనకన అంతమందనద ఊడ జనమంత ఆశర ర్ చంతక ర .
అసర సలమన మండపం దగ ్ట మతక ర ఆందర మపరవతక ర. 12 పతర
రండవ ఉపన్ సం; నబంధన నరవరప 13 అపబహమ, ఇసర క యకబ
అతక దవడ.ఇతక మన పరస త నంచ సవ దవడ .మనడ యసపపబన
మహమ పరర వల. 14 మర ఓనన పలతక అపప గసర
్ . ఓండ ఓనన
వడపసవలంజ అనకటస మర ఓన మనన

మమ్ ఓనన పనన ం ఇంజర

కతకర. బత తపప ఇలళవండగ నజయతగ మర వదబ ఇతకర.మర
అవకననన వడపసవలంజ కతకర. 15 అతర డ మర జవం అతక దవడ
అవకతర.దవడ ఓనన చవ నంచ త్ త,దనక మమ్ రజవ . 16 ఓన
పదట నమ్ కం మక మతక ఓనన మర తలసకంజ బలం
పందతర,యసపపబన పర మతక నమ్ కం ఆందర మనన

ఓనక సస సత
్

వయత. 17 అనన లర మర మ పదం
బ క తలయ కండ తంగతర ఇంజర
నక తలస. 18 అతర డ మ దవడ అతక పకసత తపప బధ పల
పందవలంజ దవడ పజరర ందర మనన
ఆశర ర్ పరస మర ఓనక అనట .అసర

తలయ కతక వష్ న 19 కబటస
పపభ చంత ఆతర మక

వపశంత దరకత. 20 అభషకక డ పకసక యసన మయగ ్ రతతండ అసర
మ పప అంత తసవటతండ 21 అనన టక పనర ్నమ గడవ వసంద
గబటస దవడ లకం మదలసక అసర ట నంచ పరశపబంగ నజయతగ
మందన పజరకనవవట తలయపరసక . 22 అసర ట దక యస పరలకత
మందటం చల అవసరం .మష నజంగన ఇల ఇంజర కతక గధ,''పపభ
అతక యసపకసక మ సంత జనకనవట మసంక పటస
స క 23 ఓండ మక
కతకవంత మర తపప కండ కంజవలంజ పజర కతకదబ కంజ వటన
వడస వటక ఓండ నశనం అత. 24 మదల పటస పపవక క లర ఈ రజన
గరయంచ మనన కతకర. 25 న సంతనం వల ళ బమత మందరన దవసకన
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దవడ అపబహం త కతకటగ మర పపవక క కంక నబంధన మరర . ఈ
నబంధన దవడ మ పరస కలక కతక . 26 దవడ ఓన సవకరర న కనన ,
పపతవండ ఓన దషత
స స ం నంచ తపప షమ
స దర ఆశరస దంచడమ అపబహమన
మయ్ గ ్ మనన రతక .

Chapter 4
1

పతర యఓనల పపజల మటబత వనద యజ కల దవలయ అదకర

సదకయల వరమదక వచర 2 వర యసన గరంచ బదబస ఆయన
చనపయ తరగ లచదనన

పపకటన వన కలవరపదర 3 వరన బలవత

పటకన సయంకల అయద మరన ట వరక వరన కద ల ఉచర ర 4
వ క్ వనవ ర చలమద నమర వరల పరస ల సక దదప
అయదవస ల 5 మరసట రజ వర ఆదకరల పదల దరసత
పo డతల యసలమలల సమవమయర. 6 పదన యజకడన
అనన

కయప యఒన ఆలజడర పపదనయజకన బదలo దరక వరత

వనర . 7 వర పతర యన వర మద్ ల నలబట '', మర అదకరత ఏ
నమత దనన చసర '' ఆడగర . 8 పతర పరశదతమత నడపయ
యల అనడ '',పజల అదకరల , పదలర 9 ఆ కటవడక చసన మంచ
పన గరచ , వడల బగపడలన ఇవల మమల పపసనతనన టళ యత
10

ఇశయల పపజలన మరత త లసకవలస0 ద ఏమట, మర సలవ

వసన మతల నండ దవడ లపన నజరయడన యపకసక నమన
వడ బగడ మ మ0 ద నలచనడ. 11 . ఇల కట మర వదలసన రయ
అయన .ఆ రయ భవననక ఆదర శల అయద. 12 ఎవస ర వల ళ రకణ
పo దల గన ఆకస0 పకంద ఉనన మనషలన మర ఏ న మం లన రకణ
పందలమ '', యస న మ o పపకట o చడ o నసదo 13 . వర పతర
యహనల దరన చస వ ర చదవలన సమనలన తలసక న
14
క
ఆశర ర్ పడ, వ ర యసత ఉడవర అన గరంచర
బగపదర ఆ వ్ క క

వరత పట నలపడడ o చస ఏమ ఏదర చపలక పయర. 15
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అదకరల సబస్ల o నo చ బయటక వళo డన వరక అజజపo చ తమల
తమ ఆలచన చసకన 16 ఈ మనషలన మనమo చద o ?వరదస ర
గపప అదద త o జరగందన యరషలమల నవససక వరదరక తలస,
అద జగలదన యషలమల నవససనన ఆర o దరక తలస , ఆద
జరగలదన చపలo 17 అయన ఇద జనలళక యo క వళకడ ఇకనడ న
మo త ఏవరతన మటడ వదన మన O వరన బదరదO' అన చపకనర
18

అపప డ వరన పలపపo చ, మర యస న మo ల మపత o

మటడ
ళ కడద బద o హచకడద అన వరక అజజపసనర. 19 అ o దక
పతర యహన వరన చస, దవన మట క o ట మ మట వనడ o దవన
హృషక
స న్ యమన? మర తలయపరర ండ. 20 మమం చసమ,ఏమ ఇనన మ
వటన చపప కండ ఉండలమ" అన వరక సమధనమచర ర. 21
పపజలందర జరగనద దవన పజసకనన ర కబటస సభవర జనలక
భయపడ,వరన ఎల శకంచల తలక గటగ
స భదరంచ వదలసర. 22 ఆశర ర్ ం
గ బగపడన వడ వయసర నలభ సంవచరల ప మట. ఆత్ యల
మరల ఆత్ త నండపవడం 23 పటర జన వడదల తమ సంతవర దగ ్రక
వచర ,పపధన యజకల తమత చపప న మటలనన వరక చపప ర. 24 వర
ఆకశనన భమన కలగచశవ స్ సకనన వటలన సమపదనన భమన
ఆకశనన .'పపభ,దవనకల గంతతక మఱప
ర టసర 25 యథతరల వనదక
అలర
ళ సగసర? 26 26 పపజల ఎందక వ్ ర ్మన ఆలచనల పటసకనన ర?
రజ మద ఆయన పకసక లద బరజల లశర,అధకరల ఏకమయ్ ర ఐ
నవ సపగవడ దస ర ,న సవకడ మ యబబ అయన ధదత చపంచవ. 28
ఇవ జరగంద నవ సంకలప ంచ ఉంద నరన చబ, 27 వటన చనక ఇవస
అభషకంచన న పవపత సవక ఏసక వ్ తరకంగ హరడ, పంత
పలత,యథతరల,ఇపశయల పపజలత కలర ఈ పతనం ల
కర టయ్ ర. 29 పపభ,వర హదరమల చస 30 వ్ ధపగసకలన
బగచయటనక,న అవపత సవకడ యస పరన సచక కయలన
మవతరలన చయడన న వక్ o బదo చల అనపగసచ 31 వర
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పర ్నచయగన వర సమవశమ ఉనన చట క o పo చo ద. అపప డ వర o
తపర శ దత నo డపయ దవన వక్ న దరయ o గ బడo చర
యరషలమల దవన సఘ o. 32 వశసo న వర o త ఏకవదయ o ఏకత
కలగ వనర . ఎవర తన ఆసపసల ఏద తనదన అనకలద వరక
కలగనద o త సమషం
స గ ఉ o చకనన ర 33 అపసతల గపప పపభవత
పపభవన యస పనరరబ నన గరంచ సకమచమచర వర .గపప వర
దవ కప అ o దరన అవరచద 34 బమల ఈల వనన వరo త వటన
ఆమస ఆ డబ అపసలన పదల దగర పటర. 35 పపతవరక ఆవసర o
చపన పo చ పటర కబటస వర ఏవరక కదవ లకపయo ద. 36 సపపన
దవక చo దన యసప అన ఒక లవయ నక అపసకలల ' బరణ ' అన
పర పటర
స
. ఆ పర పటర . ఆ పర ఆరద o ఆదరన పతడ. ఇతడ
తనకన పలo అమ్ స 37 ఆ డబన తచ అపసకలన ప దలన దగర
పటర.

Chapter 5
1

అననయ. సపర బనయ వక వసక దగ ్ర దబయతసకండ. ట అపప డ

అమ, పలం అమర 2 భర్ క తలయకండ కంత టడబల దసకన
అపతలపడల దగరపతర. 3 పతర ,ఆననయ , సతన మటలక
యగపయ సతనక లగపర మసపయడ పరశడంగమర ఇపప డ
సతన మటలక యగ పయడ 4 ఆడనడగ ఋణపడ అమన
తరవటరవత ఏవచయ ఈసగటర ఇందక న హదయం ల ఇందక
ఆడసంచహ్ హ 5 యన హదయం ల ఈమటవనగన కపకలనటగ
పడపయ చనపయ మరణంచర . ఎడచసనవరంత ఇంత బధక
లనయ్ ర. 6 అపడ కందర వచర తనన మస సమడకరకరకరం 7
సమర పత గంటల టల తరవత ఇన చయఇమఎండ టలయక అపకమ
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ఎంచందఅమ భర్ ఇమఎండ టలయక ఆందళనక లనఎండ 8 పతర
అపడ ఆ ఒలనక పలలం మదటగ వయపయడ ఔన ఇత ఏమంద అంట
ఇంతక ఆమ అమ్ డ అంట ,, అమ్ డ అణచపడబ అన చంపడ 9
అందక పతర ,, దవడ అతమలనలన పరషర రంచబడంద ఇదగ
నభర్ సమధ ఛయ బడన 10 అమ అతన పదల దగర పడ పప నల. ద
దసంద ఆయవ నసకల ఇనర వచర అమ చన పఇండ అమ భర క శవం
పకన పఠపతర అమచన పరందన అందర ఆమన నత బధత ఆమన
సమధ కరకరమలన చశర 11 సగంటటక చల బయ్ ం వసంద ఇత అపడ
అందర ఆమన చస చల భయం వసంద సగ మహహటయం
జరపరనర , ఎందక డవడ చంపంద చయల అందక మన మడవన
వపగత నడ తపంచక గళం , 12 ఇనల మధ్ అపససలల డర అనక హచక
కర్ ల డవడ చ సన అడబత పకయల సగసక అందర చలఆచయర
పయర ఆచర్

13

వకఐత ఇవరక వరత కలదస్ దర్ ంయం లద ఇంద

కంట అందకంట పభ గపప వడ యన సచకకర్ ల చసకండగ
ఇంటనన మంద బడ పడర అంద క అందరక డయర్ ం వందడ ఐద
కంట అయనన అర ్ంచవర తమత సటయం త అర ్ంచల 14 సమసత
పపయయ పపయజల ఆయనత అంటర ఐయంక సట ఇద ఆమవన వండ
అందక మనమసపపభ నడ వశస సం వంచల అయనన మనమ
నమకనల ఇంద కంట అయన నమ్ దగన వడ వ వస్ సం వంచ మనమ 15
పతర వసకనప నపడ ఒరలన వదల వకంచర వర మద ఇయన
నండన పదలన వర ిిన కంద పరపఇట పరవచర రర ర ఆయనక సగణం
గ ఆనం పలకర , 16 జరచలం చటస కంతంనంద వనర వరంత గడ
వర మగవర కంటవర అనకల వనర ఇందకంట ఎ సపపపభవ
వసకడ అన బగచసకడ అన వర ణత వచర ర 17 పపధన యజకడ
తన తకడ పటవంరంత ఈయనత వనర సదకయల తనత వరంట
తనత లకనన పయ ఇనతఉనన ద కడ వరంత జనసమహం అంత
యనఓ న నంద పయర ఇందకంర యస పపభవర ఇమన మంచ కయల
చసకడ అనన వసకంటర 18 అపససల న పటనమ ఓన ఖల వచర రఇంద
కంట వర పపబన ద్ సంచర అందవల పభ వరమద కపం వయ ర ,
19

పపభదత వక రపత వలయంద ఆ చరచలయంద వందరన
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వలపలవవహర వరందరన దవలయం ల వరన వలపలక తసయచర
దవలయం ల నలబడర ఇత పపభవ ఏవధం గ మటళడర సమసతన్ య
జనలర నయడకరండ ,, 20 జవవనక గరర న మటన
ళ న టన ఈమమ పర్
అలక చపండంపపధన యజకలందర , 21 మటవన దవలయనక వల
పపధన యజకలర అతనత ఇదలందరక పలచ వరకన తసకన రమణ
అమనసకలన సరసలక పపంచనన అపడ పపభవ వరత
మటలదన,,, 22 అకర డవఎంపడ వర గజజక ఫఫజ టకర బ గ బఏ పడయడర
గడఏ
్ బకబఏ
ఫ
గబద వగ బడ హడ జ హకఫర వక దయడజ ఫంషడర వడర ంన
మకవరకడ ట 23 చరచల నడ మనమ బచ్ హదబఫ ఫ ఫంవగఫఫక ఫండన డ ర సఫ
్ ్
జజటర ప వరహద. గసజ ఎసస్ నన హఫహజ వసద జసయ భఫఙ ్ గ ్డఫరన
హరడ ఫ్ ఫజడఫ ఫ సడ ్ పహజర కంబఫడత ళళ డ హథడ ్ర క ఫంహజమ గటఫఈ
డజషడ డ పంకడ కచ హఫ్ గ గఫ్ జటవ యటరర డ ఫంపడఫక
ఫ ర చడసజ తస
వచర నపడ లపలక మకవర అనభబడలడ
24

హహఫఫ
్ డ హఫజప ఉదటర

వసజసజద సర ర డర జ హజర ఫందర న హజ్ర ర ర హడక జహకర సదర న గ జక

డబపదదకలడం దకర ంచకంట బడనజ సనమక ్క కమయవమప పవమఊ.
వనర ఇనపట మనమ డవన వరమ పరబ దగ ్ వనవజకడ సక హఫర జక
25
బబఫఫఫస
జ నడ ప గ ్ద మర జల వనపడ మనచ లందరం పపజలక

బధనచనపడ నర డన ఐనఃడ జ ఫంహ నఫ దకర దర కనడ
దనన ఫనబ సవడగఫ ఉదజరక హఫహ్ యనబ జవకడ హఫ వనర అన ఈయన
చపర వన ఫకడ సఫడ న జడజఫన ఫరప మన బసబఫర జ్ గద్డక హచజ
్ డరర జ్
హజడ ఫంసకఉంర పంనర ర హడఫ ్ ఖనమజస జ బసబహచర్ హఫఫంఫ ్
ఫఇఫకణ గ పంహదసజ హఫ హవగ
ఫ హఫ నస హసగ సయ
్ ఫ రజ హచఫ
్ స హగఫగ
హచడ ్హగ నకజఙజ
్ క గజ. హటటఙ
జ న
్ స డటఖననం 26 అపడ ఆడకరణ న గరర
హఫ్ ఫ్ఫ ఫ హసజఫగ హకర డఫక స జసజ్డ జశడ ఫ జధఫర డ సగబఫర హక్క
గస్్ క కక హఫఫజఫ హజ జజ ద ఉయఏబడడ 27 హహస హఫర జ్ ఘయ
ఉడగడ ఉలవజ జ్స జజడ ఫన కప8 ఫంటక సడఫన ఉఫ్ కకడదజ జఫఫ
్
జజ
జ ఫ జ్ ఈ డన జదక
బ డ చఫన హఫడ ్ జన ఫఫఫగ
ఫ న హఫహడక ఫ ్ జడజడఫ
జఫర బ గ హతఫ
్ ర హడజ నడ డ్ ఫ 28 కడఫక్ ధక
్ ్ ఉదర డ జక దగ బడ స
బ ్న సరఫ
హఫ్్ంరన ర జసక సర ర హఫఫ
జ ఫ
జ హఫఫఫఫ
జ స్ డ బ డబకఎండ పహప రజఫ జసహఫ
గడగడ హడనజ సడ ఫన బసవ్
్ సఫర సబదజఫృఫ దబ ఙఫఫ
్ హధఫ
జ ఙగ
బ డ హఫకసర జ
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29
హసగబఫఫ
ళ వసన అపస్ లన యజకల జబబ అందక పతర

మగలన అపససలన ఎల జబబ ఇచర ర ఇంతట మనమ డవన
నమంకవలడవన లబడ వందల లబడ చకర పబడ 30 ఎస పపబన
చపనపడ ఇంత వదమన అనబవంచర ఈయన మనవయతరల దవడ
ఈపశయలయల మనపతరలదవడ 31 ఈపశయలయల రదయం ల
మరప పపపరహరం గ మనందరన ఈయన మనలన ఇంటగన 32 ఈయన
అందక మనమ డవన వడఉఇలమ వనడల అందక ఈసగతలక
సకలం వనడవర వ ఇత 33 ఏసర వరమట వనకపఎం త వరన చంపలన
చసడ 34 అపడ వరగరవమ ఎయపతడ కసప బతంచమన య
వరక అగన పంచర ఎసభలనడ వరక ఎలఅంద ఇంటన ట వరన బటక
పమ్ న ఆజ జ పచర 35 ఈపశయలయల డవడ ఇనన

ఏమనసనక మరమ

చ్ గరంచనర జగరసర మ అన వరక ఆగనన పంచర బండరం అన
వరఅజజపంచర 36 కంతమనద కంతకలం నలగనవంద యలనచ వపరన
అతన వరందఱ తమనస దర వరన అనసరంచర ఇత డవడ ఇన
అటనన ర అంటవరందరన 37 ఈయన వరత వరందరన తసక పయర
ఆరజలల గలయ
ళ
ఉదన యదవరందరన ఎటనయలప
మలచకనన డ ఇత వదకడ మరంచడ వరన అనసరంహన వరం త
చన పయర 38 ఙనలర నన మక చపఏయనకంట మర వర ఆలచనల
వడస వలంద 39 యందకంట వరన ఊదనర డం మనవల కదకద వకవల
ఐడట మర డవన పరదవరతర 40 వరందరమన మటక అంగకరంచ
అపససలన లన పలచ వరత ఎలనన డ ఐనపప టక డవడ మనక
ఇంటగన సయకరన సకనన డ 41 ఇందకంట ఈయన నమ్ దగన వడ
నతమంతడ ఇయ్ నన నమకనవరందరన ఈయన ఇపడ మరద
మరద 42 ఇందకంటయన నతమఅంతడ దవలయం ఇంటంట
మనకండ బడసన స ఫ డవడ మనక
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Chapter 6
1

ఆదమ సంఘం పపజల ఆ దనమలల శష్ ల సంఖ్ పరగతనన పప డ

ఆహ సమహంల ఉనన వధవరలన
ళ చలకనగ చసకనన రన పగక భష
మటళడ యదల మద కంపట ం
ళ ట చసర. 2 అపప డ పనన ండ మంద
అపసకలల సమహం దవన తమ దగ ్రక పలచ మమ దవన వక్ నన
భదంచటం మన మక భజనల వడం
్ చటం మంచ కద. 3 కబటస
సదరలర ఆత్ తన జజనమతన ననన
బ వర మంచ నమమనన ఏడ
మందన మల ఎరప రర కనద మమ ఆ ఎడగరన సధపరసకమ 4 నన
మపతం పపర ్నలన వక్ పరచర్ లన పటసక వంటన . 5 ఈ మట
అందరక నచంద . కబటస వర వశస సం తన పరశధత్ తన నండ ఉనన
సకఫన ఇంక ఫలప ,పపకర, నకనర, తమన,పర్ నస యధ కలం ల క
మరన నచలస అన వరన ఉంచకనన ర 6 వరన అపసజస స మంద
ఉంచర. అపసకలల పపర ్న చస వర మధ చతల ఉనర ర 7 7.దవన
వక్ మ అంతకంట ఎకర వగ పపభలంద. యజకలల చల మంద కడ
వశస సంచర. 8 సకఫన కృపత పషగ
స న నన
బ వర జనమల దగ ్ర అదద తల
మమరపంచ సంగతలన చసకనన ర. 9 ఐతయ సస తంపతల సమజం అన
సమజనక చందనవర కరనయల అలకసనఅ
బ అన వర కలకయ ఆసయ
క చందన సకఫన న చసర 10 అతన పలకలల జజనమన అతనన
పపరపంచన మటలన ఎదరంచలఖ పయర. 11 అపప డ వర వడ మష
మద చడ్ మటల మటళడతంట మమ అలకంచమన చపప డనక ఎవరక
తలయకండ కంతమందన పలచకనన ర. 12 పపజలన పదల
బ న
ధర్ శససక జజన పండత్ ం ఉనన వరన రప 13 అతన మదక వచర అతడన
పటసకన ఒక పదబ మహసభక తసకన పయ అభద సక్ లగ ఉంచర 14
వర ఈ మనష ఈ పరశద మందరనక మన ధర్ శససకనక వ్ తరకమ గ
మటళడతనన ర. 15 సభలల ఉనన వరంత అతన వప చసనపప డ అతన
మఖమ పపకశంచంద వరక దవదత మఖం ల కనపడంద.
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Chapter 7
1

పపధన పపసంగకడ 'ఈ మటల నజమన ?' అన కస షన చసడ 2 అందక

సకఫన చపప చనన డ ఏమంట "ససర
స ర ,పరంటర ,లసకన. మన అనర సర
స ర
అయన అపబహమ హరనల లవంగ చయకమంద మసపతమయల
ఉనన పడ పరఫల అయన గడ అతనక కనపంచ. 3 య న ఒకర పపదశనన

,న ఔనననన లవ చస బయలర
బ , నన నక చపంచబయ దశనక పమ్ న
సలవచర ర. 4 అపప డయన కలయ
బ
ల యకర దశనన లవ చస హరనల
లవంగ చసకనన డ. అతన డడ చచర పయన ఆఫర
స అకర డనండ మరపప డ
లవంగ చసకనన ఈ యకర క దశంల నవసంచడనక వడ ఆయణన
తసకచర ర. 5 ఆయన ఇందల ఆయనక కచర మన లగ పటం
స త సల
్ ం
కడ ఓన భమ గ ఇవస కండ, అతడక సంతనం లనపప డ అతనక,అతన
6
ఆఫర
స అతన సంతననక దనన సస ధనమ చశనన పపమస హశర. ఐత

గడ అతన కడర ిేర పరయ దశం ల కంత సమయం ఉంటరన ,ఆ యకర
దశ పపజల వరన 400 సంవసర రలగ బందలగ బధసకరన చపప డ. 7
అంత కకండ వర అందర బందలగ ఉండబతనన ఆ యకర దశనన
తన పనష చసకనన ఆ నకర క వర అందర బయటక ఆచ ఈ చట ల
తనన వర రప చసకరన గడ చపప ర. 8 ఆయన అపబహమక సనన తత గథర
అయన ఒక ఒడంబడకన ఇచర డ.అతడ ఇసర కన కన ఎయట డ న
సనన త చసడ.ఇసర క యకబన,యకబ టస లస మంద గపత
క అసయత
మలపరషలన కన వళ్ క సనన త చసడ. 9 ఆ గపతకరల
యసపన ఐగపకలనక అమ్ వసర గన, గడ ఆయనక తడగ ఉండ అతడ
సదన సర అంతటతనండ తపప ంచడ. 10 ఐగపక కంగ అయన ఫర ఫస స
అతనక దయన,జజననన

అనపగహంచడ.ఫర ఐగపక మద తన హస

అంతటన మద అతనన అధకరగ నయమంచడ. 11 ఆ తరవత ఐగపక
దశం అంతట మద,కనన దశం అంతట మద చల పకటకల గ కరవ,గపప
బధల వచర య. కబటస మనసహదరలక ఆహరం దరకలద. 12 ఐగపకల
తండ గంజల ఉనన యన యకబ తలసకన మన పరస కలన ఫస స టం
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పంపడ. 13 వర సకండర ర ఒచనపప డ యసప తన అనన దమ్ లక
తనన తన తలయజసకనన డ.అపప డ యసప కటంబం గరంచ ఫర
క తలసంద. 14 యసప తన డడ యకబన, తన ఓన వరందరన
పలపంచర. వర మతకం 75 మంద. 15 యకబ ఐగపక వళ్ డ.అతడ
మన పతరల అకర డ చనపయర.వరన షకమ అన ఊరక తచర

16

హమర సంతతదగ ్ర అపబహమ వళ ఇచర కనన సమధల ఉంచర. 17
అయత గడ అపబహమక వగబనం చసన సమయం దగ ్రపడ కదబ పపజల
ఐగపకల వసకరంగ వృద్ చందర. 18 లస స క యసపన గరంచ తలయన
అనథర రజ ఐగపకల అధకరనక ఒచవరక అల జరగంద. 19 ఆ రజ మన
జత పపజలన మసగంచ,వరక పటన
స పలల
ళ
పబతకకండ వరన బయట
పరసల మన పరస కల పడంచడ. 20 ఆ రజలళ మష పటసడ.అతడ
చల అందగడ.తన డడ హమ ల మడ నలల పరగడ. 21 అతనన
బయట పరసక ఫర కమర క ఆ బడన
్ తసకన హన కమరనగ
పంచకంద. 22 మష ఐగపకయల అనన

వద్ ల నరర కన,మటలళ, చతలళ,

ఎంత పపవణ్ ం సంపదంచడ. 23 అతనక సమర నలబ ఇయరర
వయసర పప డ ఇపశయలయల అయన తన సస ంత పపజలన చడలన
నశర యంచకనన డ. 24 అపప డ వళ ళల ఒకడ అన్ యనక గర కవడం
చచ,అతనన కపడ అతడ పకమన ఒక ఐగపక వణ ణ చంప పపతకరం
చసడ. 25 తన దస ర తన పపజన దవడ వడదల చసకనన డన సంగత వర
పగహసకరన అతడనకనన ర గన వర పగహంచలద. 26 ఆ తరవత డ ఇదర
బ
ఫట చసకంటంట అతడ వరన చస 'అయ్ లర,మర సదరల
మరందక ఒకరనఒకర అన్ యం చసకంటనన ర'న వరక సర బచపప లన
చసడ. 27 ఐత తన పరగ వడక న్ యం చసన వడ 'మమద అధకరగ ,
న్ యనర ణతగ ననన వర నయమంచర ? 28 ననన ఐగపక వణ ణ చంపనటస
ననన చంపలన అనకంటనన వ?' అన చపప అతడన నటశ
స ర. 29 మష ఆ
మటన వన పరపయ మద్ న దశంల పరదశయడగ ఉంట, ఆకకర డ
ఇదర
బ కడకలన కనన డ. 30 నలగద ఏళ్ న తరస త సనయ
పరస తరణ్ ం ల, ఒక మండతనన పంద లన అగన మంతలళ దవదత
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అతనక కనపంచర. 31 మష అద చస ఆ దర్ నంనన ఆశర ర్ పడ దనన
సప షం
స గ చడడనక దగ ్రక ఒచనపప డ. 32 'నన న పరస కల గడ న,
అపబహమ ఇసర క యకబల దవణ'ణ అణ పపభవ మట వనబడంద. మష
వకపత, అట హడదనక సహంచలక పయడ. 33 పపభవ అతనత ఇల
అనన డ, 'న చపప ల తసవయ్ .నవ నలబడన చట పవపత సల
్ ం. 34
ఐగపకల ఉనన న పపజల యతన చసన. వర మలగల వనన న.వరన
వడపంచడనక దగ వచర న. ర, ననపప డ ననన ఐగపకనక పంపతన.' 35

'మప అధకరగ, న్ యమన నర ణతగ ననన నయమంచనవడ ఎవడన'న
వర నరకరంచన ఈ మషన,అతనక పదలళ కనపంచన దత దస ర
దవడ అధకరగ వమచనగ నయమంచ పంపడ. 36 మష ఐగపకల ,రడ
సమపదం, ఫరస స ల నలబ యల ళ మన్ సపరప సస న మహతర ర్ లన
సచక పకయలన చస వరన ఐగపఠ నండ తసకన వచర ర. 37 'న లంట
న పపవక క న గడ ఈ సహదరలళ బయల దరల చసకడ' అన ఇపసల లత
చపప ంద ఈ మష న. 38 సనయ పరస తం మద తనత మటళడన దతతన
మన పరస కలతన అరణ్ ంలన సంగంలఉనన ద మనక ఇవస డనక
జవవక్ లన తసకనన ద ఇతడ. ఇపశయల అపనమ్ కం. 39 మన
పరస కల లబడకండ ఇతడన తరసర రంచ,తమ హృదయలళ ఐగపకక
తరగ వళ ళపదమనకనన ర. 40 అపప డ వర 'మ మందర నడచ దవళ ళన
మక ఏరప ట చయ్ .ఐగపక దశమ నండ మమ్ లన తడకన వచర న ఈ
మష ఏమయ్ డ తలయద'న అహరనత అనన ర. 41 ఆ డస ల వళ్ కర
దడన చసకన ఆ వపగహనక బల అరప ంచ,తమ చతలత చసన పనల
ఆనందంచర. 42 అందకన దవడ ఆకశ సమహలన పజంచడనక వరన
క పగంధమల రస ఉనన టళగ 'ఇపజయలయలర,
వడచపటస
స డ . పపవకల
నలబ ఏళ్ అరణ్ ంల వధంచన పశవలన,బలన నక అరప ంచరర? 43
మర మలక గడరనన ,రఫన అన శన దవడ నకపతనన పజంచడనక
మర చసకనన పపతభలన మసకనపయర.కబటస బబలన అవతలక
మమ్ లన తసకపతన'. 44 అతడ చసన నమన చపప న సకప
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గడరం చయ్ లన మషత గడ మటళడ ఆజప
జ ంచడ.ఆ సకప గడరం
అరణ్ మలమన పతరల దగ ్ర ఉంద. 45 మన పరస కల దనన తసకన,
దవడ మన ఎదట నండ వలగ
ళ టన
స రజ్ లన వర
సస ధనపరచకనన పప డ,ఏహషవత కడ ఈ దశమల దనన
తసకచర ర...అద దవదకలం వరక ఉంద. 46 దవద దవన నవస సల
్ న
నర్ ంచలన ఆశంచడ. 47 కన మందరం కటం
స ద సలమన. 48 అయత,
సరవనన థడ మనషల చతలత చసన హమ లల నవసంచర. 49

'ఆకశం న సంహసనం, భమ న పదపఠమ.మర నకసం ఎలంట ఇలళ
కడతర ? 50 ఇవనన న చత పనల కవ ?అన పపభవ అడగతనన డ.
ఆనట పపజల పపం 51 మర మద వంచనవర,హృదయంల చవలల
సనన త లనవర.మర కడ మ పరస కల లగ పపవర కసకనన ర,ఎపప డ
క హంసంచకండ
పరశదబత్ న ఎదరసకనన ర. 52 మ పరస కల ఏ పపవకన
ఉనన ర ?ఆ నతమంతన రకన గరర మంద తలయచసంద వరన
చంపశర.ఆయనన కడ మరపప డ అపప గంచ హత్ చసన వరయ్ ర. 53
దతల అందంచన ధర్ శససకనన పందర గన దనన మర పటంచలద '
అన చపప డ. 54 మహసభవర ఈ మటల వన కపంత మండపడ సకఫనన
చస పళ్ కరకడ. 55 అయత అతడ పరశద్త్ త నండ ఆకశం వప
తథతంగ చసక, దవన తజసర న చసడ.దవన కడపకర న యస
నలబడ ఉండడం చస 56 ''ఆకశం తరచకవడం,మనష్ కమరడ దవన
కడపకర నలచ ఉండడం చసకనన న'' అన పలకడ. 57 అపప డ వర గటగ
స
కకల వసక చవల మసకన మకమ్ డగ అతన మదక వచర

58

అతనన

పటణ
స ం బయటక ఈడర క పయ,రళ ళత కటసర.సకల సల అన
యవకన పదల దగ ్ర తమ పబటల
స
పటసర. 59 వర సకఫనన రళ ళత
కడత ఉనన పప డ అతడ పపభవన సంబడసక ''యస పపభ, న ఆత్ న
చరర కమ''న చపప డ. 60 అతడ మకరంచ ''పపభ,వర మద ఈ పపం
మపవదన
బ '' న గంతతక అలకడ.ఈ మట పలక కనన మసడ.సల అతన
చవక సమ్ తంచడ.
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Chapter 8
1

ఆ రజనండ యరషలమల సంఘనక పకటకల సడ మదలంద. 2 కబట,స

అపసకలల తపప అందర యదయ, సమరయ ప ళస ట గన. 3 అయత
పపత హసళక దంగతనం, ససక పరషలన ఈడర కంట తసకవలర,జల
వసక అససయషన పడ చసకనన డ.మటమ
స
దట సవర క పపచరకల 4
చదరపయన వర వక్ ం పపకటసక వళ్ తనన ర. 5 ఫలపప సమరయ
ఊరక వల ళ పకసకన పపకటంచర. 6 జనసమహల చసన చచక పకయల
చస అతడ చపన మటల మద ధ్ స పటర. 7 చల మ o డక పటన
స
దరతమ్ ల పదబ నసస వరన వదలపయయ. 8 అందక ఆ సట ఐస వర
హ్ ప సమ ప్ ప.ళ 9 సమన అన ఒకడ అ o తక మo ద అకర డ
మ o పతవద్బ చసక,తనక గపప వడనన తలయజసక,సమరయ పపజలన
ఆశర ర్ పరచవడ. 10 బకల మదలకన అధకల వరక
అ o దర,'జ్ సస మహశక క అ o ట ఇతడ'అన చపప కo ట అతన మటళల
పశదగ
బ మవనన ర. 11 అతడ చలకలం పట మ o పతవద్ ల చసక వరన
సపరజ చత వరతన మట వనన ర 12 అయత పలపప దవన రజ్ ం
గరంచ యస పకసక నమం గరo చ సవర క పపకటసక ఉంట,ససక పరషల
నమ బపకస్ మ పందర. 13 అపడ సమన కడ నమ బపకస్ మ పo డ
ఫలప
ళ త ఉంట,తన దస ర కనపంచ పకయల గపప మరకలస జరగడమ
చస ఆచరయపడర. 14 సమరయ వర డవన వక్ ం అ o గకరంచరన
అరషయమలన అపసకలల పపతర యహనలల వర దగరక
ప o పర. 15 వర వచర సమరయ అరశదఆ
్ త్ మ పందల వరకసం
పపధన చశర. 16 అ o తక మంద వరల ఎవర మద పరశద్బ అతమ దగ
ఉడలద. వర పపభయన యస పరన బపసకమన మపతమ పందర. 17
అపడ పపతర యహన వర మద చతలo చగన వర పరశద్త్ పంద
డఓ 18 ఈఅపసకల చతల o చడ o వల ళ పరసధఆత్ వర పక డగడ o
సమన చస 19 వరక డబబ లవ జస నన అవరమద చతలo చతన
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వడ పరశదత
్ ్ పందల ఈ అఢకరo పదతమ'న అడగడ. 20 అ o దక
పతర"నవ ధనమచర

డవన వరనన పందలనకంవ కబటస న వo డ నత

పట నశo చ గక. 21 న హృదయం డవనత సరగలద కబటస ఈ పనల నక
భగం లద. 22 న దర్ ర్నక పశర స్పడ పపభవన వడక.ఒకవళ న చడ
కరక వషయంల పపభవ నన కమo చవచర . 23 నవస దషత
స స ప బధకలల
ఉనన వ.న నలవల వషమ'అన చపప డ. 24 అపప డ సమన 'మర చపప న
వటల ఏద న మదక రకండ మర న కసం పపభవక
పపరo్ చమన'జవబచర డ. 25 అ తరస త వర సక్ మసక పపభవ వక్ ం
బఢo చ యరషలమ తరగ వళక,సమరయ పపజల పగమలళ సవర క
పపకటసక గవట.ఇతయపయ కశధకర త ఫలపప . 26 పపభవ దత
ఫలపప త'ల,సతర క వల,ళ యరషలమ నండ గజ పయ
అరణ్ మపగంలవళ్ 'అన చపప గన అతడ లచ వళ్ డ. 27 అపప డ
ఇతయపయ రణ క o దక దగ ్ర మఖ్ అఢకరగ ఉంట ఆమ ఖజన
అ o తటన నరస హసకనన ఇతయపయ నపo సకడ ఆరఢo చడనక
యరషలమ వచర డ. 28 అతడ తరగ వళళతక,తన రధం మద కరర న
యషయ పపవక క పగ o థ o చదవతనన డ. 29 ఆత్ ఫలపప త'నవ ఆ రథ o
దగ ్రక గయంగ దనన కలసక అన టల అబట. 30 ఫలపప పరగతకంట
క
వళ ళ అతడ పపవకమన
యషయ పగ o థ o చదవతo ట వన"మర చదవద
మక అర ్మవతo ద?"అన అదగడ. 31 అతడ "నవవరo చకపత ఎల
అర బమవతo ద"న చపప ,రధమకర తన దగ ్ర కరర మన ఫలపప న
బతమలడ. 32 ఇతయపయడ చదవ లఖన భగం ఏదంట.ఆయనన గరల
వధక తచర ర. 33 ఆయన డనతనన బటస ఆయనక న్ యం
దరకలద.ఆయన స o తత గరంచ ఎవర వవరసకర?ఎందక o ట ఆయన
పపణనన లకం నo డ తససర. 34 అపడ ఆ నపo సకడ,"పపవక క చపప డ
క గరంచ?దయచస చపప "అన
ఎవర గరంచ ?తన గరంచ లక వరక వ్ కన
ఫలపన అడగడ. 35 ఫలపప ఆ లఖన o త మదలపటస యసన గరన
క అథనక బధo చడ. 36 వర దరల వళక ఉ o డగన కడగ
సవరన
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నళళనన ఒక చటక వచర ర. నపo సకడ'ఇకర డ నళళనన య! నక
బపకస్ మవస డనక ఆట o కమo ట'న అడగ రధనన ఆపమన ఆజప
జ o చడ 37
ఫలపప ,నపo సకడ ఇదర
బ
నటలక డగర. 38 అ పప డ ఫలపప అతనక
బపకస్ మచర డ. 39 వర నళ్ లనo డ బయటక వచర నపడ పపభవ ఆత్
ఫల పన తసకనపయడ. నపo సకడ ఆన o డసక తన దరన
వళ్ పయడ. 40 అయత ఫలపప అజత అన సటల కనపచడ. అతడ ఆ
పపంతం గండ వళ్

Chapter 9
పవలన మరప (అప;క.22:1-16;26:9-18)1 పభవ ససరర న అవకవలంజ
పవల మల ళ కపంగ మంజ పదన
బ గ ్ అంజ. 2 ఏసన అరద నడదన అనసరర
గన ఓనక నటక గన ఓనక దరకర ,ఓరన బంధస యరసలంతక
తసతతకనట ధమసర నటన గడంగక యరక ఉతకరక రస 4 ఓండ
పయనం తంగర ధమసర సరన వళతక,ఎమ్ ట మబబ న నంచ ఒర
ఎనన ల ఓన చటస వలగ.క 3 అసర ఓండ నల బ పపర అరసత

"పవల,పవల,నమ్ బర ననన భధ వటనన ?"ఇంజ ఒర లంగ కంజత.
5

"పభవ, నమ్ బనన?"ఇంజ ఓనన తలపతసర , పభవ"నమ్ హంస

వటన యసన. 6 తద బసకతక అన,అగ ్ నమ్ బత తంగవల అద నక
తలయత" ఇంజ కతక 7 ఓనతట గడ ఉదన
బ ర ఆ లంగ కంజతర గన
బనరన ఉడల తరయల నచర మతకర 8 పవల నల బ పపరడ నంచ తద
కండర తతకనన బధ ఉడదలళ గబటస ఓర ఓన కయ్ పయస దమసర నక
నడపసక ర. 9 ఓండ మండ రజర సప ఇళ్ కండ మతక బధ గడ 10
దమసర న అననయ ఇందన ఒర ససండ మనండ. 11 ఓండ "అయ్
ఇతకండ.దనక పభవ "ఇమ్ తద,''రజ అపర'ఇందన పథర మంథన
బజరకక అనన . అగ ్ యద ఇందన ఓన లత తరస నటనండ అతక
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మనషన సంక తలప ఓండ పర ్న తంగనండ. 12 కలతక అననయ ఇందన
మనసండ లపలక వస ఓండ సప ఎందనట తలకయత పపర
కయకర వటటం ఊడకన్"ఇంజ కతక . 13 అసర అననయ "పబ' ఈ
మనసండ ఎరసలంత న జనకంక బచర కడ తంగక డంజ ఓన సంక సన
మంద కతకర. 14 ఇగ ్ గడ న పథట పర ్న తంగనరందరన బంధ
తంగనంక ఓండ పదత
బ రగనంచ అధకరం తసకటస" ఇంజ కతక . 15 దనక
పభవ "నమ్ అనన , యదరర న మనన ,అజరర న
మనన ,ఇపశయలకనమనన న పథర బరసనంక ఇండ ననన ఎనన కటస
ఆయధం. 16 ఈండ న పథట సంక బచక కససక ఆనభవసవల ననన
ఓనక తపసతన"ఇంజ ఓనతట కతక . 17 అననయ అంజ ఆ లతక లపడక
అత్,ఓన పర కయకర వట "పవల, తమ్ న,నమ్ వతక ఆర బ నక వడకతక
పభయస, నమ్ సప ఏంద,సపబమతక ఆత్ తట నండవలంజ ననన న
యగ ్ రతండ". 18 ఎంబట ఓన కండర న నంచ పరన తసక రల అతకప
ఓండ సప ఏంద, తద బపకసమ పంతకండ. ఆప దడ తంజ బలం
తతకండ.పవల కసల కబర కతకడం. 19 ఓండ దమసర త మంథన
ససరర నతట సన రజక మతక . 20 ఎంబట జనకన గడంగన ఎస దవట
మపరంజ బధసర వతక . 21 కంజతరంత ఆచర్ పరస, ఎరసలంత ఈ పథట
పర ్న తంగ నరన నసనం తంగక దబ ఇండ గధ? ఓరన బందస పదట
బ రగ్
తసదటనక ఇగ ్ గడ వతకడంజ కచర కటర. 22 అతకనన పవల ఇంక
బలపరస యస పకసక ఇంజ రజవ తంగర దమసర త మంథన
యదరర న కలవరం తంగత. 23 సన రజర అతకప యదరర ఓనక
అవకవలంజ అనకటసర. 24 ఓర సడ్ బద్ పవలంక తలయతక. ఓర ఓనన
అవకవలంజ నరక పయల గమ్ కనగ కపల మతకర. 25 అతకడ ఓన
ససరర మలపట వల ఓనన తసస గంపత కపప స గదత పపరటన ంచ
ఓనన ఇడపడక డప తపప సక ర. యరషలమ ఊడటం 26 ఓండ ఎరసలం
వతకసర ససరర నతట సరటనక పపయతన ం తంగతగన ,ఓండ
సస్ డజ నమ్ లక అందర ఓనక వరకర. 27 అతర డ బరన బ ఓనన
చరర కండజ పదత
బ రగ్ తసతచర 'ఓండ అరద పపభవన ఉడతండంజ
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,పపభవ ఓన తట తరయతడంన,జ ఓండ దమసర త యసన పథట
దర్ ంగ బధసక 'ఇంజ, ఓరక వవరంగ తలయకతక . 28 ఓండ ఎరసలం
ఓరతట వసర అంజర , 29 పపభవన పథట ధర్ ంగ బధసర, పగక
యదలత తరయతకండ. అతకడ ఓర ఓనన అవకడనక పపయతన ం
క . పవల తరసర క పయనం 30 అనన లర దనన పనన
తంగర

కసరంక

తస తచర తర్ ంక రచతకర. 31 బఓండలకబటస యదయ,
గలలయ,సమరయ పపంతకంత నమ్ దగ ఉంట సవ బగబపర.క పపభవ
న పపర భయం సపబమతక ఆత్ కలగసన ఆదరణ కలయ సగర వసకరసక. 32
ఆప పతర ఆ పపంతమంత ఉడ్ .లదబ ఇందన నట మంథన జనకనగ ్
వతండ 33 అగ ్ పచర వతం తట ఎనమద ఎండకనంచ కటళక మతక ఐనయ
ఇందన ఒరన ఊడ 34 '' ఐనయ'యస పకసక ననన బగతంగక. నమ్ తద న
సప పయమ" ఇంజ ఓనతట కతక పదన 35 ఎంబట ఓండ పరడక
త్ తక .లదబత, శరనత, మందనరంత అతనన చస పపభన
నమతకర.తభతన బతకసడం 36 ఎపల తబత ఇందన నటడ మంద.
అదబ భసర డక మళక పన తంగర, బద వరక సయంగమందనదబ. 37 ఆ
రజర న అదబ జబబ న మంజ డల ళ అతక. దన పనగన ఏర పచ మడ గదత
తసక ర. 38 లదబ ఇందన నర ఎపప క దగ ్ర మందడం వల ళ పతర అగ ్
మనండంజ ససరర కంజ,జగ తంగ కండ నయగ ్ వపరటంజ ఓనన
బతమలడడనక ఇరవరన ఓనగ ్ రతకర. 39 పతర తద ఓరతట అతకండ.
అగ ్ ఆతకసర .మడ గదలక ఓనన తస తతకర. వదవరలర ఆడసర, దరర
ఓరతట మతకసర కటత గడక, తపసర ఓన పకర త మతకర. 40 పతర
అందరన బయతర రచర మకరస పర ్న తంగక. ఆప ఆ పనగనక గరడ్

"తభత తద" ఇంజ కతక పదన అదబకండర తరస పతరన ఊడతపదన
తద కథబ . 41 అసర దన కయ్ పయస పరడక త్ త.నమతకరన,
వదవరలర న కరంగ ఓరక అపప గసక . 42 ఇదబ ఎపప నరంత తలయత. సన
మంద నమ్ కం తసక ర. 43 పతర ఎపప త సమన జవకర న తల
బగతంగన ఓనగ ్ సన రజక మతక .
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Chapter 10
యదతరలక సవర.క కరన ల దర్ నం1 కసర పఠనమల కరన ల అన
క
భకపరడ
ఉండవడ ఇతడ ఇటల దళనక చందన ఒక సతక ధపత. 2
కటంబ సమతంగ దవడన

అర ్ంచవడ. యద పపజలక దనధర్ ల

చసక ఎపప డ దవనక రధన చసవడ 3 మధ్ హన ం సమర మడ
గంటలపట దవన దత అతన దగ ్రక వచర ''కరన ల అన పలవడం
సప షం
స గ చసడ 4 అతన దతన ఆగరగ చస చల భయపడ్డ ''పపభ
ఏమట అన అడగడ.అందక దత ''న పపర ్నల నవ పదలక చస
దనధర్ ల దవన సనన ధక జజధర్ ల చరయ. 5 ఇపడ ఏపక అన
మనషలన పంప, పత ఊర అన మరపరన పలపంచక. 6 అతడ
సమన అన చర్ కరన దగ ్ర వనన రఅతన ఈల సమపదం పకర న
వనన ర ''అన చపడ.''కరన ల పతర కరక ఇలవనంచంద. 7 ఆ దత
వళ ళన తరవత కరన లన వల ఇంటల పనచస ఇధరన ,తనన ఎపడ
క
నమ్ కన ఉనన ఒక భకపరడ
పంప సనకడన పంప వలన ఎంపక
చసకనయనడ 8 వరక సంగతలన వవరంచ వలన ఎంపక చసర. 9
తరవత రజన వర పపయణమ పయ పటడ
స నక దగ ్రగ
వచర దపడక.సమరక పండద వలక ఇంటక వచర డ ఆ సమయమల
పతర పపధన చయటనక ఇంట పక వలద 10 అతనక ఆకల
వసంద.ఇంతల అతనక భజనం చయల అనపసకంద. అతన భజనం
చయలఅనపంచ అతడ పరస సయనక లన, 11 ఆకశం తరచకన,నలగ
చంగల పట దంపపన పద దపప ట లంట పపత ఒకట భమ మదక దగ
రవడం చసడ. 12 దనళ భమ మద ఉనన అనరకల నలగ కళ్
జంతవల పక పరగల ఆకశ పకల ఉనన య. 13 అపడ ''పతర,లచ
చంపకన తన'' అన ఒక సబ్మ అతనక వనపంచంద. 14 ''వదబ పపభ.ఇంత
నశమనదనన అపవపతమనద ననఎపడ తనలద'' అన సమధనం
ఇచర డ. 15 'దవడ పవపతం గ చసన దనన నవ అపప డ నషదం
్ అనక'అన
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మళ్ డవసర ఆ సస రం అతనక వనబడంద. 16 ఈ వధంగ మడసరళ
జరగంద. ఆ పపత ఆకశనక తరగ వళ ళపయంద. 17 పతర తనక వచర న
దర్ నం ఏమట అన తన ఆలచంచకంట అయమయంల ఉండగ,కరన ల
పంపన మనషల సమన ఇంట కసం వకబ చస,తలప దగ ్ర నలబడ 18

''పతర అన పరన సమన ఈకడవంటనన డ?''అన అడగర. 19 పతర
ఆ దర్ ననన గరంచ ఇంక థంకంగ హసక వండగన ఆత్ ''చడ,ఒక
మగ్ర వకక ల న కసం చసకనన ర. 20 నవ లచ కందక దగ వరందర
పట వళ.ళ వరత వళ ళడనక ఏమ బయపడద.వరన నన పంపన''అన
అతనత చపప డ. 21 పతర ఆ మనషల దగ ్రక దగ వళ ళ ''మర వదక
వడన నన.మరందర ఎందక వచర ర?'' అన అడగడ. 22 అందక వర

''నతమంతడ,దవడన రధంచవడ,యధలందర దగ ్ర మంచ పర
గడంచ శంతడపత అన ఒకర వస క క కరన ల వనన డ.ననన తన ఇంటక
పలపంచకవల అన నవ చపప మటల వనలన పరశద్ దత అతనక
తలయచసర '' అన చపర. అపడ పతర వరన లపతక పలచ
అతద్ మచర డ. పతర కసరయ పపయణం 23 పతర తలవరగన
లచ,వరత బయలదరడ.వరత కడ కంతమంద ఉర సదరల కడ
వళర. 24 ఆ తరవత రజ వర కసరయ చరకనన ర.కరన ల
బంధమపతలన పలపంచ వర కసం అదరచసకనన డ. 25 పతర
లపలక రగన వంటన కరన ల అతనక ఎదర వళ ళ అతన పదలక మద
పడ నమసర రం చసడ. 26 అయత పతర థనన లప 'లచ నలబడ. నన
కడ మనషన' ఆన చపడ. 27 మటళడత లపలక వళక చల మంద
సమవశమ వనన ర అద చసడ. 28 అపడ అతడ ''అన్ జత వరన
సందర్ ంచడం,వరత సంగ్ తమ చయడం యధనక నయమం కదన మక
తలస. అయత ఏ వక్ నన నషధంచకడదన,అపవపతడగ
భవంచకండదన దవడ నక చపంచడ. 29 కబటస ననన పలచనపడ
అబ్ అంతరం చపకండ వచర న.కబటస ఇపప డ ననందవరక పలపంచవ
నక చపప '' అన కరన ల త చపప డ. 30 అందక కరన ల'' నలగ రజల
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పకతం ఇద టం క, ఇట మజ్ నం మడ గంటలక నన మ ఇంటల పపధన
క ఎదరగ నలబడడ అతన వంట ఉంద
చసకంటన.ఒక వ్ కన
ధగడగలద బటల ధరంచ వనన ర. 31 'కరన ల,దవడ న పపధన వనడ.నవ
పదవరక చసన ధనదర్ ల బత నన జజపకం చసకంటడ.ఇవస యపక
మనషన పంప 32 ఎతకర అన మర పర గల సమనన పలపంచ.స్ నన
అతడ సమపదం పకర న ఉనన చర్ కరడ సమన ఇంటళ వనన డ'న నత
ఛపడ. 33 వంటన మక కవర పటసన.మర వచర ంద మంచ పన
ఐనద.పపభవ మక అజజపయంచన వట ఇనన టన ఇకర డ సమవసమ
అయ్ మ''అన చంచపడ.అందక పతర ఎల ఆనడ, 34 ''దవడ
పకపతం చడకండ అందరన చల మంచగ చసకడ అన నన ఎపప డ
చల బగ అర ్ం చసకనన న. 35 పపత జనలల తనపట ళ భయభకక ల కలగ
ఆయనన ఆరధంచ నతగ నడచకన వరన ఆయన అంగకరటసడ. 36
యస పకసక అందరక పపభవ.ఆయన దస ర దవడ శంత గరంచ మన
ఆంపధక సవర క పపకటసక,ఇపశయలయలక పంపన మంచ మటల మక
తలసంద కధ. 37 యహన బబతజం ఇచర న తరవతయదయ పపపకం అంత
జరగనవన కడ మక తలసంద కద. 38 అవవవంట దవడ నజరతవడన
యసన పరశడతమతన,బలపపభవలతన నషకంచద.దవడ వలత
వనన డ కబటస ఆయన మల చసక పసచం పడ కంద ఉనన చల మంద న
బగ చసక వళ్ డ. 39 ఆయన యదల దశంల యరషలమల చసన
వతనన టక మమ నలబడతమ. ఈ యసన వర అందర వలద తస
ఛంపర. 40 ఎవడ అయనన మడవ రజన సజవంగ తరగ లపడ. 41
పపతవర కక దవడ మందగ ఏరప రచ సకలక,ింట ఆయన చనపయ
లచన తరవత ఆయన వంద అరగంచ పనల చసన మక,ఆయన
పపథక్ ం కనపంచల అనపగహంచడ. 42 దవడ నజం గ సజవలక
మృతలక న్ యధపతగ నయమంచనవర ఈయన అన జనల పట ళ
పపకటంచ సక్ ఇవలన వరంత 43 ఆయన పరన పపసఖపన పందతర
క
అన పపవకలంత
ఆయనన గరర సక్ మసకనన ర''అన చపప డ.యడతర
వశస సల పక పరశధత్ దగ రవడం 44 పతర ఈ మటల చపత
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వండగన అతన బధ వనవర అందరక పరశధత్ దగడ. 45 ఉనన త
పందన వశస సల అంత, అంట పతరత పటసవచర నవరంత,పరశధత్
వరన యడతల మద కడ దవడ ఉమరంచడం చస చల
ఆశర ర్ తకతలయ వనన ర. 46 ఎందక అంట యడతరల ఇతర భషల
మటళడత దవడన ఆరధంచడం వనన ర. 47 అపడ పతర''మలగ
పరశధత్ న పందన వలళ నటత బబతజం పంద కండ ఎవర ఐన
అవతర'' అన చప 48 యసపకసక పరన వర బబతజం పందలన
ఆజజపంచడ. మర కనన రజలళ తమ దగ ్ర ఉందమన వరథన బతమలర.

Chapter 11
1

యదతరల కడ దవన వ్ క o అగకరo చరన అపసకలల ,

యదయలన సదరల వనర. 2 పతర యరషలమక వచర నపడ
సనన త పందనవర 3 నవ సనన త లన వర దగరక వరత భజనం చశన ,
న అతనన వమరసo చద . 4 అ o దక పతర మదటనo డ వరసగ వరక
ఆ వరక ఆ స o గత యల వవరo చ చపడ 5 నన యప ఊరల పపదన
చసకo టo ట ,పరవశ o ల ఒక ద రర నం చసర. నలగ చo గల
పట దo పన పద దపప ట వ o ట ఒక వదమన పపత అవకశ o నండ దగ న
దగరక వచదo 6 దనన నన నదనo చ చసక భమమదo డ వవద రక ల
నలగ కళ జ o తవల అకసపకల నక కనబడయ. 7 అపడ ',
పతర , నవ లచ చ o పకన తన ' అన ఒకశ బద o నత చపడ o వనన . 8
అ o దక నన వద పపభ, నసదమనద ఏద నననన డ తన లద ,న
జవబచర న . 9 రo డవసర ఆ సద o ఆకస o దవడ పవత o చసన వటన
నవ నసదమనవగ ఎ o చవద, న వనపo చo ద . 10 ఈ వద o గ మడసర
జరగo ద. తరవత అద o త అకశనక తరగ వళపయంద . 11 వo టన క
సరయ నండ న దగరక వచర న మగర మనషల మమన యo ట
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దగర నలబదర . 12 అపప డ ఆత్ ', నవ ఏ బద o చపకO డ వరత
కడ వళమ' న అజజపO చడ. ఈ ఆరగర సదరల నత వచర

.మమ కరల ఇ O టక వ ళ O. 13 అతడ తన యO టల నలబడన దతన
తనల చశడ చ ప;నవ యపక పలపo చ. 14 నవ, న యo టవర o త
రషన పo ద మటల అతడ నత చపడ' అన అనన డన తలయచసడ.
15

నన మటళడడ o మదల పట నపడ పరసధత మదతల మన మదక

దగనటగ వర మదక ద గడ. 16 అపప డ యవన నళ ళత బపశదతల గన
మర పరసదతలళ బపకస్ o పo దతర' న పపభవ చపన మట నన
జజపక o చసకనన న. 17 కబట పపభవన యస కసల వశసమo చన
మనక అనపగసo చనట దవడ వరక కడ అద వర o ఇస దవన
అడగo చడనక ననవర '' అన చపడ o. 18 వర మటల వన ఇ o కమ అడ
చపకo డ ' అలగయత యదత రలక కడ దవడ నతజవన
మరమనసన దయచస డన చపక o ట దవన మహమ
పరచర.అ o తయయ స o ఘ o. వసర సల కత పర . 19 ససన
వసయ o ల కలగ సo స వలన వర యదలక తపప మర ఏవరక వక్ ం
బదo చకo డ కo తమ o ద సపపస, అ o తయకయ వరక స o చరo చర
20

వరల కo తమ o ద సపపస వర , కరన వర అ o తకయకయ వచ గక

వరత మటడత యసపపబవన 21 పపభవ షసత వరక తడ వరక వనద

. అనక మ o ద. అనక మ o ద నమ పపభవ వప తరగర . 22 వరన గరంచ
సమచర o యరషల మల వనన సంఘ o వన బరబన ప o పర . 23
అతడ వచర దవన వరనన చస స o తసo చ , పపభవల పరణ వ దయ o
త నలచ వరన చస స o తసo 24 పపభవల పర వదయ o త నo డన
మ o చ వ్ క క చలమ o పపభవ న నమ్ ర. 25 బరబ సలన వదకడనక
తర వర వన . అతనన వదక పతకన అ O తయకయ వచర డ. 26 వర
కలస ఒక స o వతరమ o త స o గ o త వo డ చల మ o దక బదo చర .
అ o తయకయ లన శసలన మటమ
స
దట సరగ పకసకవల అనన ర.
అ o తయకయ స o ఘ o యరశలమ వశవసలకసo సహయ o ప o పడ o.
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ఆ రజల కo మ o ద పపవకల యరస లమ అ o తయయ వచర. 28

వరల అగబ అన ఒకడ నలబ డ లకమ o తట తవమన కరవ
రబతనన దన ఆత్ దవర సచంచడ. ఇద కళడయస చపలవర క రజలళ
జరగo డ. 29 అపడ సషలళ పపత వర తన శక క కదబ ఉదయ లన సదరలక
సహయ o ప o పడనక నశర యo చకనన డ. 30 వర అల
చస,బరన బ,సవల అన వరత పదల
బ క డబబ ప o పo చర.

అధ్
1

12

కపర ఖ్ తఇచ`ఆ పన రజ వశస స సమజమల కంతమందన

హంసంచడం కసం పటసకనన నడ. 2 యహన సదరడన యకబన
కతకత చంపంచడ. ప 3 ఇద యదలక ఇషం
స గ ఉండటం చచ,పతరన
కడ బందంచర ఆ పంగన రటల
స పండగ. 4 అతనన బంధంచ
చరశలల వస. పసర

పండగన తరస త పపజల ఎదటక అతనన

తసకరవలన ఉదబశంచ , అతనక కపలగ జటసక నలగర చపప న
నలగ సనక దళలన నయమంచడ 5 పతరన చరసలల ఉంచర
క దవనక పపర ్న చశర.
,అయత సంఘమ అతన కసం తపవమన ఆసకత
6

హరధ అతనన వచరణక తసకన రవలన అనకంట ఉండగ , ఆ

రపత పతర రండ సంకళ్

బంధకలళ ఇదర
బ
సనకల మధ్

నపదపత వనన డ. కపల వర చరసల తలప మంద కవల
కసకనన ర. దత మలంగ పతర వడదల 7 డద అకస్ తకగ పపభవ
దత అతనక పపత్ కమయ్ డ . అతడనన

గదల వలగ

పపకశంచయంద . దత పతరన బటస , తస రగ లమ్ న చపప డ .
అపప డ అతన చతల నంచ సంకళళ ఊడ పడయ
్
. 8 దత అతనత ''న
నడం కటసకన , చపప ల తడకర '' అన చపప డ .పతర అలన చశడ

.ఆ పన ''ఆ పన ప బటస వసకన నత ర;;అనన డ 9 .,ఓండ ఓండ
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బయతక వస దతత పరక అతక .దత వల ళ జరగతవ వసకవమనన
తలయక ,ఓండదర్ నం వడర మతక న ఇంజర అనకటస 10
కవల రండవ కవలతరన దట దయసర
దగ ్రక వతకసర

అవస వటక అవస

మదట

పటణ
స ంలక ఇనప తలపల

తరచకట.స ఓర బయతక అంజ ఒర

వధ దటన తరస త ,దత ఓనన వడస అతక. 11 ,పతర తలవ
తచర కంజ, పపభవ ఓన దతన రచ హరద కదనండ. యదరర
తలవటక వట నండ ననన తపసక ఇంజ నక నజంగ ఇంజ తలయత
ఇంజర ఓండ అనకటస . 12 దనన పగహసక తరస త ఓండ మరర
ఇందన పదర యహన తల ళ అతక మరయ లన వతకర . చలమంద
వశస సం మందనర కడ పర ్న తంగతకర. 13 ఓండ తలప తనన సర
రడ ఇందన ఒర పన పల ళ తలప తసటనక వతక. 14 అదబ పతర గంత
కంజ గరతపయస ,సంతసంతట తలప తసకండ లపలతక మపర
అంజ పతర తలప దగ ్ర నచర మన ఇంజర కతక . 15 అందక ఓర
దనన పచర

దనన ఇంజర కతక . అతర కతకదబ మమ్ టక నజం ఇంజర

కతకసర ఓర , ఓన దత ఆసమంత ఇంజర కతక
తనన సర

16

ఓండ తలప

రడ ఇందన ఒర పన పల ళ తలప తసటనక వత. 17 అదబ

పతర గంత కంజ గరతపయస ,సంతసంతట తలప తసకండ
లపలతక మపర అంజ పతర తలప దగ ్ర నచర మన ఇంజర కతక . 18
తలవ
ళ రగన పతర ఏమయ్ డ అన సనకల ఎంత భయపడ్ర . 19
హరద అతన కసం వతక కనబడక పయసరక కవలవరన పపశన ంచ వరక
మరన శక వధంచర .ఆ తరస త హరద యదయ నండ కసరయ వళ ళ
అకర డ నవసంచడ .హరద దర్ రణం 20 తర ,సదన వసలప
హరదరర ల కపం వచర ంద .వరంత కలస ,రజ దగ ్రక వళళ ర రజక
నచర చపప సహయం చయ్ లన వర రజభవన పర్ వకకడన బళసకన
వడకనన ర .ఎందకంట రజ దశం నండ వర దశనక ఆహరం వసక
ఉంద . 21 నర ణయంచన ఒక రజ హరద రజవససకలన ధరంచ సంహసనం
మద కరర న వరక ఉపన్ సమచర డ . 22 పపజల ,"ఇద దవన సస రమ కన
మనష సస రమ కదన " కకల వసర. 23 అతడ దవనక ఇవస నందక
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వంటన పపభవ దత అతనక. ఘర వ్ ధ కలగంచడ .అతడ పరగల
పటస చనపయడ . 24 దవన వక్ ం అంతకంతక వ్ పంచంద . 25
బరన బ,సల యరషలమల తమ సవ నరవరర న తరవత మరర అన
పరనన యహనన వంటబటసకన తరగ వచర ర.

Chapter 13
1

అంతమన. లన సగంలన బరన బ నగర అన సమమన , కనదవ

క చసకండ అంట
వరందర పపభవన పవల అనవకయత ఇవడం సవరన
చసడ అంట వశస సయం త డవన గరసన మటలన 2 ఆయన ఇంత
వధమన వసతలన మఫంనజ
్ బహ్ గ రహ్ టజఫ హహడ ఫ జఫ ్ బడ జ జడకడ్ం
ఒఇఉఙహణ ఫబ డఫసబ నఞజహచగ
్ ఏరజ దస రవరహ నర నబ ద కడ మస నజ
్ వన
జసపఫంజ 3 నృఏ ఎహప పహసహఫకరర వన హఫఫపఫ ప జఫస జ ససకంఫ
వగసఫయ
కర న జనటపప వబడ ్హరబ ఉయ డసబ కకర దస దఇస ఐఐస
ఫ
జఏ ఫ 4 కబటస సవల బరన బ వలపలవగ వరదర
బ
వల ఈయనన వర
నయ వదలన వర మద వరత ఆపన సపస దవల గండ
వలవరదరనట వరన 5 వరసమపం లనక ఇసక నపయన యదల
సమధ మందరం ఇఓ వర సయరట పకటనంచర ఈ ఇత వరక మరర
అన వర వరక సహయం గ వనన ర అయనపప టక వర డవన
మందరమన వర సటర జ ర ఆయక ిిన పశయ పరస త మనక 6 వర
ఆడవలన తరగ ఉదయ ఇన వక అబపపవత ిిన వకఎసన చసర స్ రయ
అనవక వక పపవత డర మన డవడ మనక ఇంటగన జవనల డవడ
పరమ మనవనవడ 7 మనక ఇవదమన అదద త కర్ ల హసనర
ఇందకంట అణమ ఈయనన నమ్ కనన పప డ మనక ఎంతగన

8

సహయం చశర ఇందకంట మణ నమ వపయగవపడత
వపయయగపడతంద ఙగ ఏజటజ పరహ 9 పల అన పర సల పరచడట 10
పరశదత
్ మ సతన కమరడ నవ డవన చమంచ పనంలన
చదకంటతనన న ఇందకంగ డవడ మనలన ఇంటగన మనలన
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పపమస్ సకనన డ అందకంగ ఇంటగన నన మక సలస చనడమంగ 11
ఇదగ పపభవ మర కంటకలం గడవసరన వదడ ఇందకంగ నమద చయ
వంచ వనడ నవ కంట కలం గడ వడయ వందయ అన పపభవ న వహ ప
వనర డన ఇందకంట చకట డవడ మనన
ళ ఇంటగన పపమసకనన డ 12
ఇందకంట మనమ ఈయనక ఇంటగన పర్ మనవలం పయడ

13

పల

అతన సయడతల ఓడ ఐక పల నడ బయలడర పపలయ లన
వరన వడచ బలడరన ఇర వఉకనవచర

అకర డ యహన వరన అపడ

వరందరన వడచ వల వసలపయడ 14 వర ఆంటమయ్ క వర
ఇంటగన పస దనఅంతమయవక వచర న వసపరనక దనమ న సమజ
మడరం వల వరందర దవన మందరం లక వలపయడ 15 చసకరం ల
వరందర లకనమల రసర మందరం ల అధకరల సదరల పపజల
మరందర డవన ఓపదరజల అందరం డవన నమ్ కన మనంనందరం
ఐడన ఆడగట ఇనకపనసరగ డసమనట స మనమ డవన నమంకవల 16
పలనలబడ ఏవధంగ అనన ర భయభకక ల కలగవందల ఇందకనగ డవడ
మనక నలబడ సయగ చహ వనడ 17 పపణల బయబతల కలగ వనడల
అరలర ఇరపరచకన ఐగతల డవడ వనన ర అన పపజలక
అసఖ్ కలక చర స వశం ల మనమందరం వందవమడరం మండలం

18

సమర నలభ్ ఏ యలవల తరవత వల నచంచడ. 19 కనన న అన
దషం ల ఎడ జతల పపజలన నచనం చవరక న పపజలక వరసతయగ
రర ర 20 సవచరమల జరటగమన టరవత సమయల పపవత వరక
డవడ వరక వరక నయడపతగ నడ ఎందక 21 తరవత వర తమక
ఇలటక రజ కవల అన కందర దస లడళ కవల అన బన్ మన గపతకడ
కమరడ ఐన సల న వర బయన ఇక పట రవచర అందక వర
ఇంర సల 22 అతనన వరన తలటఞర దవడన రజగ చడ ఈయన
వచ కమరడ అనకనన అందక తన నథపతడన పతడన మనష
గరంచ చమచర డ ఇత రజల పరపలన చచర 23 అతన నంతట
వరందరన డవడ పలచ తన వదనమ చపర ఎసరయల కసం ఆచకడన
ఫయబసడదర హపర నకడ గఫ ్ జడం జఫరఃఫక జర డఐడదనద
్ టర ఫండర ర ఙడక
రర ర ర చర 24 తన పపజలకఱక వరందరన మరమనసర నమతమన
బతసం వపంచర డవన వర ఇంటగన గణపరచర 25 యహన తన పనన
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జరజచతండగ ననవరన గడజ న్ డనజ బసగ బఫజడ వగస యరబడ డప
హఫడడ దటవఇఇంటగన అపడ ఆయన వర వనక వకయన వతనన డ
అన వరట చపచచ నడగ కల చపల వపటక వరన అరఫడ కన అన
వరతచపడ కన అన వరత చపర 26 మతరలర అపబహమ
కతబసబలర దవన అరడనర ండ అన వరత చపప ండ 27 ఈ రచలమల
నవచర యనన వర అధకరల ఆయన నసనన ధన మరకడద
ఇందకంట వరందర యసన యరఫ్న గణ పరచర నఫఫ
జ న వ ఫయప
వదఫర రయ అండడ పడఫంగఫజ వడంన 28 ఆయనత మరనక తగన
కరణమన కనబడక పయన ఆయన న చపలయణకల చసర
ఐనపప టక నయ దవవ మనకసంమరణంచర 29 ఆయన గరచం మటలన
కరంమన కనబడక పయయ ఆయన న చంపలన అనకల ఆయన సమధ
చశర 30 పడ దవడ చనపయనవరందరన లపడ ఎంత కర్ ల చచర
ఆయన గలయయ తరమనడ ఆయన లపడ 31 ఆయన అలలయ నడ
యరషలమ తనత వచర నవరన చల రజల అనపనర లల పపజలక
సంచల సకలల వనడల ఆయననకంరనడ 32 పతరల చచసన
వదనం లన గహసర జస సధబ
బ ఐసర ్ ఇపప డ ఇంతమఞర డక అయన ఐన
వదంలన సహయం చయం చర దస హహ్ బకఉహ గహడ ప హఫక
హఫ్ ఫంహడ ఫగదయక జ హయర స లకఖన వపహ 33 నవ
నకమరడయనవరత చచపచనడ నన నన కనన అన వరత
అంటనన డ 34 ఇంక ఈకననన కల పటసకకండ ఎహనన వరన లబడ
వదడ అన వరత చపచనడ దవద డచచనపడ పవతరమన
నమ్ కమన డవరణ ల ఆయన అనగఎంచతనన డ . 35 అందకన వరకన
కరఎపతన నపరచడ డవడ కలపతనఁ పతనన అన వరత చప
చచచర నడగడఈ జడఫ ఫండ జ గ డహకపత ఉరద ఫండటర జ జ ఐవయ డర డ ర ర
జన్ జస గస ్ ఇదన
బ 36 దవద దవడ సలర లపం త వండట అరణక్ య
కరయమల చచనవరర నట్ ఓదక రండ అనచర పచనన డ
అనచవచర అడ అందక మనమ ఆయన 37 తన పతరల దగర అమదల
కల పయర కన దవడ లపనవడ కలళల లద ఇందకనక్ ఆయన
నమదగంన దదవ 38 అబత సహఓదరలర మనమ అందపతయ దదవ
నమకవల యనదపతణ మనక అపచమపన పపకటస
స నమ అందక
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మనమ ఆయన నమకయల 39 మమలన మచందరమ చసకరమలన
పచపజనకఫ జసడ హఫ జడఫ ్ టగర ఆగబటర కల నంసబఫ జ జసజడ జడవడ
డఫరక్ మ మలజడ ట ఫ
41

40

పపవత చపనయ మమదక జగర క పదండ అవవ అంట

తరకరసకన మర ఆచరయ పదండ మరగల అనక పనన చసకర

అపప నఇయరన నసర జ 9 ఫజ భఫజ ఙఙ
్ ్ గట వఫన స జ నసర జడ క
ఉదయం''''' 42 పల బతంబ యల పయనపడ మటల చపర
హజనజజఏ
జ టవ గటక డ జ జవజ గ జఫజజఉజ హరఫ పడయనబనర గస హతద
ద హస ఇపప డ 43 సమయచయల జవడ జ హఫఫ స కజ హ హసజ వఞజహఫ
ఖ్బహర కతనపడ హహగ అబడంచర పల న బరణబన వబడంచర
అనకంస వరత మరనవడ మరలబర డవ
బ నక జసబ హడ్ దబస డ దస ర బహఫ
గ ఆగగ ఉఅబఫఫఫ 44 మరసట ఎసరనక రజన అదప అపటనమంత
దదవడవకయమఖ్ మ సమవచయం నకర సడ జ ఫక ్ఫ ట ఎపఫ సవషడ ర కకర కన నజజఫ ్ ఫజ డఫసస స ్ ఫజయగం 45 యదల ఆ
జనసహఉహయమలన కనకట అందర ఆశర ర్ నక లనర పల
చంపన వననటకన వర అదం చపర అవమన పరసద శ జజఫ జ ఎగ సప సర వ
సగ
బ జఫ సడ ర స జపడగ జగయ జకర ఏ ఉస్ఫ సషయ సడదఫ్

46

అపడ పల

బరణబన డర్ మగ చపనర డయ న వక్ ం మనలన మకయం గ
చపర అందక నత్ గయనక వలల అంట మనమ ఇంటగన దన మర
నత్ గవనకయరసల అందక దదవ డదయమనక నతయ
గవమమన ఎసతనంద రహ జకప యబఏ బస ్ క్ర ఫ 47 ఇందకంట ;నవ
పపపంచమంతట హభహసఫస ఞజన ఐజవజజ గసడ డబ డ జ జదర ర జకఆ ఆఫఫన
మజనడ జకర డ జతయ హససఫఫ గఫబ జఎం ఫహజజకన లర జమర ్

48

యద్ త రల ఆమట వన సతచషమఎంచనన యకవ కనయడదర
ఆంటకక నత్ జవతనక నయమతలయ్ యన ఇంత నద వంతనన ర
వచద డఫర ఎగజ అగఎం కనడ జ గసడ నసర నజమనదవడన మనదవడ 49
ఇంటగన వక్ ం పపదశమంతట యతచఎండఅందక నటమతడ మన
పపబ య 50 ఆహసర ర పపజట్ డటడ కనఫ
జ నబజ్ కడ కడ ఫటబ ధగ ఫండఫ్
ఘస దసట
్ మలగ
ళ నసబఫ యర సన నస ఆకఫర
జ ఇనపయమస ననంగరర న
మటలన నంద హఫనసగవమసర హ డగర ్ ఙజ హఫజ హమసలపల ఇయర ర 51
మనమ ఇవదం గ మమన వ టవ అంట పల బరణబ మదలనవర
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ఆచర ఎంసబన హన బంబ ఇత వరందర 52 ఐట మనమందరం
మయందరత ఇవదం గ చలవచతనవ.

Chapter 14
1

ఓర ఇకనయత పరచరయ అప;14;1-2

క
1.ఈకనయ ఇంధనగ ్ బత జరతక
పల బరన బ ఇరవర యదరర
సమజ మందరంత లపలకత అతక ,ఓర బచర
యదరర

బగ కతకరతక

పగకరక వంబడసక ర . 2 ఓర యదరక వర వరన రచర గటస

ఓర హృదయత అనన లరన పగ పయస మందనరగ ఓరన తంగతకర. 3
క
పల బరన బ దవన శకతట
కలగ ఓర బయపర బకండ తరయర అగ ్
చల రజక మతకర . 4 ఓరదవన ఆశర ర్ పనగ తంగర అదద త
కర్ తంగ ఓన సందశనన రజవ తంగతకర. ఆ దశత మందన
జనసమహమతక కనన బధ వతక , యదరర నక ఇంక కంతమంద
అపసకలవట ఓర అతకర. 5 యద తరల యదరర

ఓర యజమనకర

తట కలయ పల బరన బన బంధసక ర అసర ఓర పర రయక వసర
ఓరన అవకవలంజ అనకటసర గన. 6 ఓర ఆ సంగత తలసకంజ
లకయనయ ఇందన లససక థరబ పటణ
స లక చటస మందన పపదశతక
మపర అంజ అగ ్ సవర క కతకర లససక, దరబ పటణ
స లల 7 లససకత కళ్ లళ
బలం ఇలళవండగ ఒర మతకడ 8 ఓండ పటస కంటవండ , బసర కడ
నడదలళ . 9 ఓండ పల తరయనదబ కంజత. అసర

పల ఓనన ఊడ,

ఓనక నమ్ కం మందనదబ తలసకటస, 10 తద నలబరస' ఇంజర గటగ
స
కతకడ ఓండ దగ్న తద నడదటం మదలసక . 11 జనం పల తంగ క దనన
ఊడ, లకయనయ ఇందన బషత , 'ధతక మనవ రపత మన దగ ్రక
వతకక ' ఇంజ కకర

వట, 12 బరన బక జస అన ,పల మఖ్ పపసంగ

గబటస ఓనక హర్ ఇందన పదర వటకర . 13 దశతక ఎ దరగ మతక
జస దవట పజర, ఎడన
ళ
పల దండక దశ మఖదస రం దగ ్రక
తచర మల ళ జనసమహమ తట కలయ , బల ఇదటనక ఊడక . 14 అపసకలన
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బరన బ, పల ఈ సంగత కంజ , ఓర వససకక చంపకన గంపత కలయ
15

అయ్ , మర బర తంగనర? మమ్ కడ మకలంట మనసర రమ.మర

ఇలంట

పనకమలన వటన వడచ వట, ఆకశత భమతన సమపదత

మందన సమసక జవకన జవం మందన దవటక మందవలంజ మక
సవర క కచర నన. 16 ఓండ గతంచన కలత మనసరర ందరన ఓర సంత
మర ్త నడదనసక డ. 17 ఓండ మలక తంగర మబబ నండ మక
వనతన, ఫలం ఇదన ఋతవక దయతంగ, ఆహరం ఇతన,
సంతసంతట మ రదయతన నంపతన, ఓన గరంచ సక్ ం
నలపతండ.'' 18 ఓరక ఈ వధంగ బచర క కతకనన

సరగన ఓర బల

అరప ంచకండ ఆ గంపతరన ఆపడం చల కషం
స అతక. లససకత
పలన రయకన తట తనన టం 19 అంతయకయ, ఈకనయ నండ
యదరర

వస పపజకందరన ఓరక తపప వలంజ అనకటసర గన ,

పలన పర రయక యసక ర ఓండ చనపయడనకన పటణ
స ం
బయతక ఓనన లగతతకర. 20 అతర ట సస్ రర

ఓన చటస నచర

మతర ట ఓండ తద పటణ
స త అంజ , మరసటరజ బరన బత కడ
థరబ క అతకర. 21 ఓర ఆ నట సవర క తంగ చల మందతన
ససర్ కగ తంగ తరవత లససక క ఈ కనయక అంతయకయక
గరడ వస . 22 ససర్ కన మనసరర న గటగ
స మంజ వశస సంగ,నలకడగ
మందవల , దవట రజ్ ంత మందవలతర

చల బధక అర ్వల

ఇంజ ఓరన ఉతర హపరర టం. సంగత మందన పదక
బ నన
నయమంచడం.అంతయకయక పరకటక వదటం 23 పపత సంగత ఓరక
పదట
బ రన నలవట ఉపవసంగ మంజ పర ్న తంగ . ఓర నమ్ కట స
పపబతక ఓరన ఆపప గసక ర. 24 తరవత పసదయ దశమంత సంచరంచ
పంపలయ వతకర . 25 పర ్త వక్ ం భధస , అతకలయక అతకర. 26 అగట
నంచ ఓడ తపర మర తంగవలసన పన నమతకం దవట కృప
అపప గసక . మనన

బయలదర

అంతయకయతక పరకటక వతకర. 27

ఓర వస సంఘమ తయర తంగ , దవడ మక తంగ క పనగనన టన
వరవర వర ఓనన వశస సంచటనక దస రం తరస్ సంగత వవరస కతక .
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ఆ తరవత ఓర ససర్ క నగ ్ చల రజక గడపక ర.

Chapter 15
1

యదయ నండ కందర వచర మష సపప న అసర పపకరం సనన

పందట గన మక జవం లదంటడజ 2 పవల కన బరన బ కన
గడవజరగం ఈ సంజ న గరంచ పవవల బరన బ మర కనతమంద
యరసలం పదల
బ డ వదక
బ వళళఎందక నశర యంచరస 3 క బటస గంప
వరన పంపచగ వర పనర సమరన దరనవలత యదతరల డవన
వప తరగన సంగత తలసకండ మహఆయనదంతలపర . 4 వర్
యరషలం రగ గపప పదల
బ న అపసకలపదవ
బ క ఆహస నం పలకర దవడ
చసంస మల చపప ర 5 పర సయల కదర లచ వశస సలలచ
యదత
బ టరలక సనన త పటసలన వరక తలపర 6 పససల పదల
యసంగత తలర డనక సమవశంఅ ఎయర 7 అ నలర యదఆల ననటవర క
వన వశస సంచల మలనండ ననన కనన సమసర రలమందబ ఎనర నన దన
మక తలస 8 రఆయనన అరగన దవడ పరశదత్ నమనక అ
నపగహంచనటవ
స రక యచర తన వరన చరర కనన ద 9 అందరక వక ళ
వశస సవత పవపతపరసడ 10 కబటస మన పతరల అయన మనం
అయనయతకలనబరవ న శశలమద పతక దవణ ణ ఏఅందక
పకచసకనన డ . 11 దస ర మనమ రకణ పదమన నమతనన ం కద అలగ
వర రకణ పందతర 12 అపప డ బరన బ పవల తమదస ర దవడ
యడటరలల చసనఅదద తల చబతవంట అందర
బ చకర గ
ఆలకంచర 13 ఆర చపదమ్ గసనటరవత యకబ మటళడడ
అనన లరవనంద 14 యద అరళ ఉండ దవడ తనపరన ఒక జనన పలచనడ
వరన మదట ఎల దర్ ంచడ సమన తలపడ 15 ఇందక పపవక క మటల
అరపయ యలగంట . 16 ఆతరవత నన త రగ వసకనమనసలళ ఉనన వర
న న మమన ఏమనషల కలగ ఉనన ర ఆ మనష్ ల పపభవన
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వతకల . 17 పడపయన దవద యంతకన మరల కదతనననలదటనన 18
యపప ట నంచ య సంగతన చపప నపపబ చబతవనడ అనరస ఉనన ద

19

అబటయ
స
థరల నండ దవన వప ఇరగవరన మనమ బధ పరచకండ . 20
క పకండ దనన
అపవపతతన వపగసంబంధమన జరతస నన వదల రకం
తనవదన
బ లకరస పంపలన నకరక. 21 మందర
బ లల వపశంతరజన మష
లఖన చదవత తరతరలనండ దన న చపప వర పపత పటణ
స ంల
ఉనన రన చపప డ 22 అపప డ అనల మక్ ల బరన బ పరనన యధన
సలన ఎనన కన పబనబత పంపడం మంచదన అదరకతహంద్ . 23 వర
ఇలరస పంపడ అనన లందరక శభకంకల తలపర 24 కఅందర
బ
మదగ ్రనండవల మటలత మమ్ లన మభ్ పట స మనసలన
చదకడతనన రన వనన మ వరక మమ ఏ అధకరమ ఇవస లద . 25 కబటస
కందరన యసకసమపపణం తగమచ మదగ ్రక పంపడం మంచద 26
మంపద ఏ కభపపయమ మ దగ ్రక పంపడం కలగంద 27 అదవలన ఉయబన
సలన పంపతనన మ నట మత త వషయల ఈక తలయ ససర 28
వపగహలక వటక అరపప ంచ నవటక దరంగ ఉండల. 29 వవచలన మక
అరశద్త్ క అనపంచంద వటకజపగతకగ ఉంట మక మల 30 అ పనవర
వడర ల పలకఅంహక వచర ఉతకరం ఇచర న . 31 చదవ ఆనందమయ . 32
యద్ సలకడ మతలత భలమహర 33 వరకంతకలం
అకర డవనన తరవత వణ ణ పపన. 34 వర దగ ్రక ఏళ్ టనక అనన ల వరన
పపసంతమగ పంపపర. 35 పవల బరన బ బదచర 36 చల రజలతవత
ఎకర ఎకర డ వకయం పకటంచవ కర డక ఎలర
ళ . 37 పప డ ిారర మర పరగయ
యహయ వంట బటసకన వళక న ఇసకమయ . 38 అయద పల వంపలల
పంకసమవరత వరటజ వనట స బటసకడం మంచదకదనతలచడ 39
అరమదయ కదబ అభ పపయమ వకనకర వధలపయర బరన బ మకన వనట స
బటసన పదవ ఏక సపస పస పయర . 40 పల శలన తసకనపపభ కృపక
అపప గనర

బలదర . 41 గంపల బలరసక కలక దసగండ వళ ళ పయర.
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Chapter 16
1

పల, దర లససక పటణ
స లక వచర డ. అకర డ తమత అన ఒక

శషడనన డ.అతన తల ళ వశస స అయన యద వనత.త o పడ పగస దశం
వర 2 తమతక లససక, ఈకనయల ఉనన సదరల మధ్ మ o చ పర
ఉంద. 3 అతడ తనతకడ రవలన పల కర,అతన త o పడ పగస దశసకడన
ఆ పపదశంలన యదల o దరక తలస గనక వరన బటస అతనక సనన త
చయo చడ. 4 వర ఆ పటణ
స ల దస ర వళళ ,యరషలమల ఉనన
అపసకలల పదల
బ
నర ణయంచన వధలన పటo చల వతన వరక
అ o దజసర. 5 కబటస స o క్ ల పరగయ. ఆత్ మర ్నర బశం. మసదనయ
దర్ న o 6 ఆసయ పపంతంల వక్ ం చపప వతన పరశదఆ
బ త్ వరన
వరo చడ,అపడ వల గలతయ పపదశల దస ర వళళ ర.మసయ
దగ ్రక వచర బతనయ వళ ళడనక పపయతన ం చశడ గన 7 యస ఆత్
వరన వళ ళనవస లద. 8 అ o దకన వర మసయ దటపయ పతయక
వచర ర. 9 అపప డ మసడనయ వస ఒకడ కనపంచ,'నవ మసడనయ వచర
మక సహయం చయ' అన అతనన పలసకనన టళ రపత సమయంల
వచర ంద. 10 అతనక ఆ దరసనం వచర నపడ వరక సవర క పపకటo చడనక
డవడ మమ్ లన పలచడన మమ నపశయo చకన వo టన మసడనయ
బయలదరదనక పపయతన ం చశమ. 11 మమ పతయ నండ ఓడల నరగ
సమపతకక,మరసట రజ నయపల, అకర డనండ ఫలపక
వచర మ.ఫలపప ల పరచర్ . ఐరప క o డ o ల మదట వశస స లడయ
మరప. 12 మసడనయ దశంల o పపంథనక అద మఖ్ పటణ
స o,రమయల
వలస పపదశ o.మమ కనన రజల ఆ పటణ
స ంల ఉనన ర. 13 వపశంత దనన
ఊర బయట దర o దట నద తరన పపదనసల
్ ం ఉంటందన
తలసo డ.మమ అకర డ కరర న, వచర న ససకలత మటళడo. 14 లడయ
అన ఒక భకతరల మ మటల వనన ద.ఆమ ఊదర o గ వససకల
అమ్ ద. అమడ తయతర పటణ
స o.ఫ ల చపప మటలన పశదగ
బ వనల

39 - ఆపరర న

పపభవ ఆమ హర స ఐస ఓపన . 15 ఆమ, ఆమ యంటవర బపకస్ o
పందర'నన పపభవల వషస సo గలదనన అన మర భవసక,న యంటక
వచర ఉ o డల,'అన ఆమ మమ్ లన బలవంతం చసంద.దయ్ న
వదలo చడ o.పల సలలక దభల. 16 మరక రజ మమ పపధరన సలన
వళళ ఉంట దయ్ ం పటన
స ఒక యవత మక ఎదరo డ. ఆమ సద చబత
తన జయమనలక చల ఉసల స O పడO చద. 17 డవన సవకల.వర
మక రకణమర ్ం పపకటసకనన ర"అన కకల వస చపప O డ. 18 ఆమ యలగ
చల రజల చసక వచర o డ.కబటస పల చల చకక పడ ఆమ వప
తరగ,'నవ ఈమన వదల బయటక వలపమన యసపకసక పరన
ఆజజపసకనన న,'అన ఆ దయ o త చపప డ.వ o టన అద అమన
వడలపయo డ. 19 ఆమ యజమనల తమ రబడ పయo దన
చస,పలన సలన పటసకన రచర బండ దగ ్ర అధకరల దగ ్రక ఇడ్చక
పయర. 20 న్ యధపతల దగ ్రక వరన తసకచర ,'వర యదల ఉంద. 21
రమయలమన మన o అ o గకరంచన,పటచర న ఆశర ర్ ల పపకటసక,మన
పటననన

అలళకలళల o చసకనన ర',అన చపప ర. 22 అపడ

జనసమహమ o త వర మదక డమగ వచర o డ.న్ యధపతల వర
బటల
స
లగస కటసలన ఆజజ పo చర. 23 వర చల దబల కటస వరన
చరసలలళ పడస, భపద o గ ఉచర లన చరసల అధకరక ఆజజపo చర. 24
అతడ ఆ ఆజన
జ పటo చ,వరన లపల చరసల లక తస,కళ ళన రడ కయ్
దo గల మధ్ బగo చడ. 25 మధ్ రపత సమయంల పల సల పపర ్న
చసకo ట పటల పడకంట ఉంట యతర కర డల వంటనన ర. 26
అపడ సడన గ పద భక o ప o వచర o డ,చరసల పనదల కదల
పయయ,తలపలనన
27

తరచకనన య, అ o దర స o కళ్ ఊడపయయ.

అ o తల చరసల ఆదకర నపద లచ,చరసల తలపలనన తరచ ఉ o డడం

చచ,కడల పరపయరనకన,కతకదస,ఆత్ హత్ చసకబయడ. 28
అయత పల,"నవ ఏ హన చసకవదబ,మమo త యకర డ ఉనన o",ఆనడ..
29

చరసల అడకర దపల తమ్ న చపప వగ o గ లపలక వచర ,వనకత
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పల,సలలక సషసo గ పడ. 30 వరన బయటక తచర ,"అయ్ ,రకణ
పo దల o ట ననమ చయల?"అన అడగడ. 31 అ o దక వర,"పపభవన
యసల వశస సమo చ,అపప డ నవస , న యo టవర రకణ
పo దతర",అన చపప

32

అతనక అతన ఇ o టళ ఉనన వర o దరక దవన

వక్ ం చపప ర 33 రపత ఆ సమయంలన చరసల అధకర వరన
తసకచర ,వళ్ గయల కడగడ వo టన అతడ అతన ఇంట వర o త
బపకస్ o పందర. 34 అతడ పల సలలన తన యంటక తసకళ్ భజన o
పటస ,తన డవన ల వశస సమo చన o దక తన యంట వర o దరత కడ
ఆన o దo చడ. 35 తలవ
ళ రగన,వరన వడచన పట స o డన చపప డనక
న్ యధకరల భటలన ప o పర. 36 చరసల అధకర ఈ మటల పలక
తలయ చస,"మమ్ లన

వడదల చయమన న్ యధకరల కబర

ప o పర,కబటస మరపప డ బయలదర సఫ గ వళ్ o డ",అన చపప డ. 37
అయత పల,"వర న్ యం వచరంచకo దన రమయలమన మమ్ లన
బహరంగంగ కటం
స చ చరసలల వయo చ,ఇపప డ సపకయయట గ
వళ ళగడతర?మమ ఒపప కమ.వళటళ వచర మమ్ లన బయటక తసక
రవల',అన చపప డ. 38 భతల ఈ మటలన న్ యధకరలక
తలయచశర. పల సలల రమయలన వన వర భయపడ్ర.ఆ
న్ యధకరల వచర . 39 వరన బతమలకన చరసల బయటక
తసకనపయ,పటణ
స ం వడచ వళ్ o డన వరన పపదయపడ్ర. 40 పల,సల
చరసల నండ బయటక వచర లదయ యo టక వళళ ర.వర సదరలన
చచ, పపతర హంచ అ పటణ
స ం నండ బయలదర వళ ళ పయర.

Chapter 17
తసర లనక సంగం మదల.1 ఓర అంపపల,అపప లనయ బసకకన పపరడక
తసర లనక బసకతక వతండ.అగ ్ యదరర న సమజ గడ ఒరట మంద. 2
పవల ఓన అలవట పపకరం అగ ్ అంజ మండ సకర రజర

పసకకత
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నంచ ఇవరసక ండ. 3 కససక అరస సవనంచతదటం తపప ఇంజ పసకకక
తస ఈవరసక ండ.'ననన మక బధసన యస పకసక' ఇంజ తలయ కతకర. 4
కదబ మంద యదరర పప కండజ పవల సలనతట కలయతర,ఒరవట
భక క మందనరతక పగక వర,సన మంద మఖ్ మతక నట క మతకర.
యదరర న వతరకం. 5 ఆలక ఆ బధకన నమ్ న యదరర కపంత నండ
అంజ ,నట భత పన ఇలళ కండ ఉడ్న కదమ
బ ంద సడవ
్ రన ఎంబడ వట
గంపగ బసత
్ పదబ గల తంగర ,యసన లతక పపర అరస పవల సలతన
జనత నడవడక తసదలంజ అనకటసర. 6 అందకద ఓర వడకండ
మతర డ ఆసన మల ళ కదమ
బ ంద అనన లరన ఆ బసత
్ పదత
బ రగ ్ లగ
ఓస"భలకతన తర మర తంగనర ఇగ ్ గడ వతకర. యసన ఈరన
లన తస మతకఈరంత 7 యస ఇందన ఇంకర రజ మనండంజ కచర ర ,
కసర సటక
స నక వతరకంగ నడసనర " ఇంజ కక వటకర. 8 జనక
పదట
బ ర ఈ మటక కంజ కంగర పరకర. 9 ఓర యసన నగ ్ మగలతరగ్
జమన తసకనజ వడసతకర.భరయత సవ 10 జతగకర

పవలన ,సలన

భరయ నటంక రచర తక . ఓర వస యదరర న పదబ గడదక అతకర. 11 ఈర
థసర లనకత మందనర కనన ఉదత
బ మతక మనస మందనర. బరతక
ఈర ఇషం
స తట వక్ ం కంజ. పవల, సలల కతక మటక అల మనక
ఇలళక ఇంజ రజ రజ పసకకక సదవడర వతకర. 12 అందకడ ఒరవట సన
మంద నమతకర. పదబ పగక నటక,మనసరర నమ్ తర. 13 ఆతర డ
బరయత కడ పవల దవట వక్ ం బధసనండంజ థసర లనకత
యదరర పనన అగ ్ గడ వస జనకన రచర గటతర. 14 ఎంబట జతగకర
పవలన సమపద తగ్డక రచర తర. సల,తమతక అగ ్ మతకర. 15 పవలన
రతనంక వతకర ఓనన ఏథనర

బసక దక రచతకర. సల,తమత ఇరవర

వలతకచర తదరగ ఓనగ ్ వదవలంజ పవల ఓర తట కబర రతకండ. 16
పవల ఏతంసన ఓర సంక ఎదరడనండ. ఆ బసక నండ మందన పతమన
ఊడ ఓన ఆత్ పరతపసక. 17 అందకడ పదబ గడగన యదరర నతట,
దవటన ఆరదసనరతట, కటసకన బజరర న పత రజ ఓనన కలయన ఓర
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తట తరయర వతకండ. 18 ఎపకరయరర న సయ
స కల కలతరక సంత
కంత మంద తలవ మంద నర ఓన తట వదసక ర. కదబ మంద "ఈ వగడ
కయ కతక నదబ భతద"ఇంజ కచర కటసర. ఓండ యసన గరంచ,డల ళ
అంజ త్ తకర గరంచ కతక , గబటస ఇంక కంత మంద,ఈండ మనంక

"తలయ దవకన గరంచ కచర న"ఇంజ కచర కటసర. 19 ఓర ఓనన ఓర తట
మనన ంగ అరయపగ ఇందన సంగతగ్ తసస,"నమ్ కతక న కతక మట
మమ్ తలసకండచర ? 20 నమ్ కనన వచపత మట మక
కచర నన.అందకడ ఇంట అర ్ం భధద మమ్ తలసకండవలంజ మంద,"
ఇంజ కతకర. 21 ఏతనర తర,అగ ్ కపరం మందన వర దసతర బద ఒర కతక
మట కతకడం గన కంజడం గన ఓర కలతన గడపనర.అరయపగ సభత
పవల తరయడం 22 పవల అరయపగ సభతన ఉదబసస "ఏథనర నటనర,
మర అనన వశయకన చల భక క మందనరంజ ననన తలసకటసన. 23 ననన
ఆర బ నడదనసర మర మడకన వంటన ఉడతన. అగ ్ ఒర బల పఠం నక
కనభర.క దన పపర ' తలయ దవడక'ఇంజ రస మంద. కబటస మర తలయ
ధనన

ఆరధసనర దనన ననన మక తలయ కచర నన. 24 నమ్ కతన,

దనవట అనన టన తంగ క దవఁడ,తన ఆకశతక భమతక పపభవ ఆస
మన,కబటస కయద తట తంగ క గడంగన మనన . 25 ఆయన అందరక
క .గబటస ఒనక బద
జవంతన ఊపరతన మగలత అనన టన దయతంగడ
అవసరం మతకటగ మనసరర

కయద తట తంగ క పనంగ ఏందడ. 26

ఓండ ఒర మనషన నంచ లకమంతట బతకన అనన జతకన మనసరర న
తంగ, ఓర సంక కలర న నయమసక ండ.అందకడ ఓర దవటన మకర
దరకసవల 27 నజతక ఓండ మనవట బనంక దరం మందనండ అయ్ .
28

మనడ ఓనవట బతకనడ,ఓనవట మన కదలక ఇంక ఉనక

మనక.'మనడ ఓన పలళకనరం' ఇంజ మ కవరర నవట గడ కతకర. 29
కబటస మనడ దవట పలక
ళ రడ; దవట సస భవం 30 ఆ బదల
బ ళ కలకన
దవఁడ ఊడ ఊడలళటగ మతక . ఇంజతక అంత అందర సమపన
పర ్వలంజ అందరక అజజపసనండ. 31 బరతర ఓండ ఏరప ట తంగ క
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మనషన తట నతతన పయస లకతక తరప తరసన ఒర రజ నర ణయం
తంగ డలకరవట నంచ ఓనన త్ త గబటస దనన నమ్ టనక అందరక
ఆధరం కలగ జసడ." 32 డలకర డల ళ మల ళ తదటమ గరంచ ఓర కంజతసర
కదబ మంద గల తంగతకర. మల ళ కదబ మంద ద న సంక నమ్ కతక నదబ
మలళర సటస కంజతమంజ కతకర. 33 ఆప పవల ఒరగ ్నంచ
దమ్ రతండ. 34 ఆలక కంత మంద ఓనతట ఏర నమ్ కటసర.ఒరవట
అరయపగత ఓండ దయనసయ, దమర ఇందన నతడ ఓరతట మల ళ
మర కంత మంద మతకర.

Chapter 18
కరంత ల పలన1 ఆ తరవత పలన ఏథనర నండ బయలదర
కరంతక వచర , పంత వంశనక చందన ఆకల అన ఒక యదడన అతన
భర్ పపసర ళ ళన గరంచ తలసకన వర దగ ్రక వళ్ డ. 2 యధలంత
రమ నగరనన వడచ వళళ లన కళడయస చపకవర క రల జర చసన కరణం
చత,వర ఇటల నంచ కదబ కలం పకతమ ఈ పటణ
స నక తరల వచర ర. 3 వర
వృతక దరల కటడ
స ం.పలన వృతక కడ అద కబటస అతడ వరత నవససక
కలస పన చసప 4 అతడపపత వఐపశంతదనన సమజ మందరంల
యదలతపగకవరత తరర స వరన ఒపప సక వచర డ. 5 మసదనయ
నండ వచర నపప డ పయల వక్ ం బధంచహణ చడం మరంతగ
క పకస్న వదధయనక సన
నమమయ్ డ ఆసశకత
్ మ బలంగ సక 6
అతనన ఎదషంచర. అతడ తన దతకయల ధఐయప మక రకక్క
దతకయల ధఇఉపప పప కంకనమక ్ంక ్్ క ఉనంథ ఫ నక ఉలయగ ్ రకయ
సతన ం కస రత 7 ఏఅకర డనండ వళ ళ దవభక క ఉండ తతయన యసక
అన అతన ఇంటక వచర ర. అతన ఇలళ సమజ మంద రనక దగ ్రగ
ఉండద. 8 ఆ సమజ మందరం పకసప కటంబ సమతంగ పపభవ లక
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వచర ర. ఇంక కరంత వలల సన మంద వన వశస సంచ, బపస
స మ
పంద కనన ర. 9 పపభవ నరక కలత కనపరస "నమ్ బయ పర ్ కండ
తరయ కట మందదబ. 10 ననన నక తడ మనన. కడ తంగ దనక బన
వపర. ఈ బసకత నక తలయతర సన మంద మనర."ఇంజ పవలన తట
కతక . 11 ఓండ ఓర నడవ దవట వక్ ం బధసర సంవతర రం నర ఆగ ్ మతక .
గలయ
ళ
నర ళక్ ం. 12 గలయ
ళ
ఆకయక గవరన ర మతకసర యదరర త ఏకమస
పవలన పరడక వస నయయ పట తగ ్ తస 13 తతకర. ఈండ ధర్
సససకనక వతరకంగ దవడన ఆరధశటనక జనకన పపరపసనండ. ఇంజ
ఆరపసక ర. 14 పవల తరయడం మదలసకసర గలయ
ళ ,యధరకన ఈ వవదం
భద ఒర మసతర , ఒర నరథక సంబదసకదబ అతక ననన మ మట
కంజడం నయయమ. 15 ఇదబ భద ఉపదశం గరంచ వడశడం అతక ఆ
వషయం మర ఊడకనట. ఈ లంట వంట సంక వసరణ తంగడనక నక
మనస ఇల.ళ ఇంజ యదరర న తట కతక . 16 16. ఓరన న్ యపఠం తగనంచ
రచర తక . 17 అసర అందర సమజ మందర ససకసన పయస నయయ
పఠతగ్ తనన ర మతకర. గన ఈ సంగత గలయ
ళ
పటస
స కండలళ.పవలన
మకర బడ. 18 పవల ఇంక సన రజర అగ మంజ, ఒరగనంచ సలవ
తసకటస. ఓనక మకర మందడం వల ళ కంపకయల తల కలక కరయస
ఆకల, పపసర ళ ళ న తట కలయ సరయక బయల దర వతక . 19 ఓర ఎఫస
వతకసర

ఓరన అగ ్ వడసస పవల మపతం సమజ గడదక వస

యధదలత వధసక వతండ. 20 20.ఓర ఇంక కనన రజర మతట మంద
ఇంజ పవలన బతమ లడకర. 21 ఓండ ఒపప కనన క దవట చతకమతక
మలళరసర వతన ఇంజ కచ, ఒరగ ్నంచ సలవ తసకంజ ఓడ తపర
ఏఫస నంచ బయల దరతండ. 22 తరస త కసరయ రవనగ ్ దగ ్
యరషలమ అంజ, అగ ్ట సంగతరన తరయస అంతయకయతక వతకర. 23
అగ ్ కనన రజర మతకసర బయల దర అరసత గలలయ పపంతత పృగయత
ఉదబర ససరర నందరన సర
్ ం తంగతండ. 24 అలజంపదయతండతక
అపల ఇంథన ఒర యదండ ఎఫసంక వతకండ ఓండ గపప
వదస ంసడ. పసకకత అనభవం మందనండ 25 .ఓండ పపభవన అర ్
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ఉపదశం పంద ఆత్ త భరం కలయ, యసన గరంచ బగ తరయర,
సమజ గడంగన దర్ ంగ కతకడం మదలసక ండ.గన ఓనక యహన
బపకసమ గరంచ మపతమ తలస. 26 పపసర ళ,ళ ఆకలళతన ఓన గరంచ కంజ
ఓనన చరర కనజ దవట ఆర బగరంచ మతకం వవరసక ండ. 27 తరస త
ఓండ ఆకయ దయవలంజఅంకట ససర అగ ్డ వసస సరర ంక ఉతకరక పరస
క . ఓండ అగ ్డ వస, దవ
ఓనన నరస ఇంజ అగ ్డ అనన లరన ఉసర తంగత
కృపతట నమ్ కటసరక చల సహయం చసడ. 28 పసకకన ఆధరం తట
యస కరసకన రజవ తంగర. అందర మనన యదరర న మటన
ఖండసర వతకండ.

Chapter 19
ఏపసన యహన ససరర పకసకవరక ఆదటం1 అపల కరంతన
మందనసర జరగ కదబ బతదతర ,పవల 2 ఓర "సపబమ్ టపఆత్ మనండంజ
మమ్ కంజలళమ"మంజ కతకర. 3 అసర పవల "అలయతక మర బదం
బ ట
బపకసం ఎంతరంజ" తలపకడ, ఓర "యవన బపకసం తక"ఇంజ కతకర. 4
దనక పవల"యవన ఓన పరక వదన ఓనవట, ఇతక యసనవట
నమ్ కం తస వలంజజనకనన తట కచర ర,మరమనసన సంక బపకసం
ఇతండ"ఇంజ కతక . 5 ఓర ఆ మట కంజ పపభ వతక ఏసన పదట బపకసం
పంతకర. 6 ఆప పవలవ ఓర పపర కయకర వటకసర శపభ మతక ఆత్ ఓర
పపరడక వతక. అసర

ఓర బసక తరయడం. కతకడం మదలసక ర. 7 ఓరందర

దగ ్రగ పనన ండ మంద మనసరర . 8 తరస త ఓండ జనకన గడదక అంజ
కచర ,దవట రజ్ ం సంక కచర, ఒపప సర, దర్ ంగ తరయర మండ
నలక మతక . 9 అతక కదబ మంద ఓర మనసన కఠనం తంగ ఓనన ఒద
ఇతకర, జనకన మనన పకసకన అపరదన మయసర వతకర. గబటస ఓండ ఓరన
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వడసస,ససరర న ఒరనంచ వర తంగ రజ తరనన ఇందన ఓన బడద
తరయర వతక . 10 రండ ఎండకన దక ఇలక జరగ.క గబటస
యదరర ,పగకవర,అసయత మందన ఓరంత పపభ వక్ ం
కంఙక ర.పవల తంగ క అదబతక.. 11 అదబ అయ్ క దవఁడ పవలన తట
కండర ఉడల అదబతక తంగసక . 12 ఓన ఒలదన కండకనన , రమల
అతర నన ,అడమ గడత
్ ర నన జబబ నరగ్ తతర ఓర జబబ అంజ, దయ్ క
కడ

వడసతక క. 13 అసర డసక ఉడ్న యద మంపత గక "పవల

కతక న యసన తట, మమన కచర నన న" ఇంజ కచర ,సడ్ ఆత్ న పయతర
పపర దవట పథర కతకటనక సదప
్ రక. 14 సర వ ఇందన ఒర యద
యజకన మరర ఏడవర కడ ఆలక తంగనర. 15 అతర డ ఆ సడ్ ఆత్

"నక యస బనండ తలస,పవల కడ తలస గన,మర బనర"ఇంజ
తలపక. 16 ఆ సడ్ ఆత్ తల ఓయ పపర అరస ఓరన పయదటం వల ళ ఆ సడ్
ఆత్ గలసక .అందకడ ఓర పండర న తట బపరల బ ఆ లతక నంచ మరకర. 17
ఈ సంగత ఎఫసత మందన యడరర ంక,పగక వరక తలతకసర ఓరందరక
బయంవతక గబటస ఏసపపభన పడటక గపప అతక. 18 నమతకర సన మంద
వస, ఓర సడ్ పనంగ ఒపప కటసర 19 అదబయ్ క మంపతగక వజ జ నరసక ర
సన మంద ఓర పసకకక తచర ,అందర మనన పడసతకర.ఎకర ఉడతసర
వంత ఖరద యబ వయకర న వండ తచటఅతక. 20 అచర గపప గ దవట
వక్ ం సర.క 21 ఇదబ జర ్తసర పవల మసడనయ.ఆకయ దశం ఆర బ
ఎరసలం దయవలంజ అనకంజ 'ననన అగ ్ ఆతకసర రమ బసకతన గడ
ఉడవల'ఇంజ అంకటస 22 అసర య ఓన పన వర ్ తమత, ఏరసక ఇందన
ఇరవరన మసడనయతక రచర ఓండ బన ఆసయత కనన రజర
మతక .ఎఫసత కంసరర న మసక. 23 ఆ రజర న పకసకన ఆర బ గరంచ అగ ్ సన
గడవ జరగతక. 24 బలయతక,దమపత ఇందన ఒర కంశల డయన
ఇందన దవరకక వండ పతమ తంగసర ఓరక మంచ పన ఇతక . 25 ఓండ
ఓరన, ఆ పన తంగనరన కడప ఒరత,"ఈ పనద మనంక మంచ
సమ్ వసర పట బగ జరగంద ఇంజ మక తలస. 26 గన ,ఈ పవల
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కయకర న తట తంగ క బమ్ నజమతక దవక అయ్ ఇంజ కచర , ఎఫసత
అయ్ క మతకం ఆసయ అంత సన మంద జనకన సడ్ ఆర బ రతకఇంజ మర
కంజతర, ఊడకరకడ. 27 పగ మనపనద పపర ఇషం
స తగ ్డమఅయ్ క

,దయన దవసకనమ గడ పడస,ఆసయ అంతట,ఇంక భలకమంత
పజతంగన దన బలం తగ ్త ఇంజ నక భయం వసంద"ఇంజ ఓరతట
కతక . 28 ఓర అడ్ కంజ కపంవస "ఎఫసయరర న దయ్ నమహదవ"ఇంజ
కక వతర. 29 దంట బసక బగ గంధరస గళంగ అసతక. ఎంబట ఓర
పవలన తట వస మసడనయతక సంత గయన అరసక
్ న పయస దమ్ గ
అగ ్ నటక లతక లగ అతకర. 30 పవల ఆ జనం మందన గంపనగ్
దయవలంజ అనకటస గన,ససరర ఓనన దయసలళర. 31 అదబ యక
ఆసయ దస పదక
బ ంక ఓన జతగకర న తట ఓనక కబర రచర "నమ్ నటకం
వటనగ ్ దయదబ"ఇంజ నచర కతకర. 32 ఆ సబ గల గల మతక .రకరక
కకవటతర. అసల ఓర బర అగ ్ వతక ర ఓరక తలయ. 33 అసర యదరర
అలజండర తన తరర ఓనన జనత మనన డక తతకర. సగ తంగ ఓరక
సమధనం కతకవలంజ ఊడక . 34 గన ఓండ యదండజ ఓరక తలయ
అందర కలయ గంపగ రండ గంటసప'డయన ఇంజ కక వట కతకర. 35

'అసర నటన కరణం జనతన సమ్ తంగ "ఎఫస నటనర, తట తరయ
డయన ఇందన పదబ మహ దవటక ఆకసంట నంచ అర ్ పదబ రయతక
ధర్ కర క ఇజన తలయదబ బనంక? 36 ఈ సంగతక ఎదర ఎలళవస గబటస
మర శంతంగ మంజ బదంట కడ తందర పర ్కండ మతర మంచద, 37
మర ఈ మనసరర న తస తతకర గద, ఈర గడదన దచకటసర? ఇలళక
దవటన మయతక ర. 38 దమపతక ఓన తట మతక కంశలలరక ఓర పపర
ఆరపణక బతనన మతక న్ య సభక జరగనక ,పదత
బ ర మనర కబటస
అగ ్ వజ జమ తంగచర . 39 గన మర వర వసయక తరయవలనకటక
అవస పకమంగన పరషర రమ ఆయతక.మనడ ఈ గడవన సంక కతక నదబ
బతల ళ గబటస . 40 నంద జరగ క గడవన గరంచ పదక
బ మన పపర వచరణ
జరపతర ఇంజ భయంగ మంద. ఇల గంప కడడనక కరణం బత ఇంజ
కథకడ "? ఇంజ ఓరతట కతక

41

ఓండ ఆల కచర సభతన మగసక ండ.
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Chapter 20
1

ఆ అలర
ళ సదబమణగన తరవత పల శశల దపగక పలచ వల కనన మటల

చప వరన కంచం పపతర హంచ అకర డ నంచ మసనదయ బయలదరడ.
2

ఆ పపంతంలన తరగ అకర డ వశస సలన పపతర హంచ పగన వచర డ. 3

ఆయన అకర డ మడ నలల గపన తరవత ఓడప సరయ వళలన
భవంచద గన అకర డ యధల అతన ప కపట చసకనన ర అన తలస తరగ
మసదయ వలదనక నర ణయంచకనఉనన డ. 4 ఫరస కమరడ బర ఊరక
చందన సపపత,దశలనకవర అరసకరక సరక దరబ ఉరవడ
గయ,తమత,ఆసయ దశలక చందన తకక పతఫమల అతనత
అసయల వరక వచర ర. 5 అయత వరందర మందగ వళ ళ హరయల
మ కసం వసకనన ర. 6 మమ పలవన పండత చస రటళళ పండగ దనల
క
పరయయక
వడ అకర ఫలప వడచ పటస ఆయద రజల పపయణంచ పతయ
చరకనన ర వర దగ ్ర ఏడ రజల గడపమ. 7 ఆదవరం నడ మమ రట స
యకవడనక ఒక దగ ్ర కడకనవనపడ పల తరవత రజ
వళవలర వంద కబటస అతడ వరత అర ్రతర వరక బగ అటళడత
ఉండపయడ. 8 మమ సమవశం ఏడ గదల చల దపల ఉఅన. 9 పల
చల సప పపసంగం చసకనన డ అపప డ కటక ల నంచ ఒక ఐతక అన
ఒక వ్ క క చసక గద నపద ల వనన డ ఆ గడ నదరల ఉనన పడ ఐయధవ
అంతసక నంచ జర కంద పడద. 10 అపడ వంటన పల కంద నంచ పక
వచర మర ఏమ బయపడకండ అతనక ఏమ కలద అతన పబతక వనన డ
న చపడ. 11 అతడ మళ్ పక వచర రట స వడచ భజంచ అతనత ఎనన
వషయల మటళడ ఆ తరవత 12 ఆ ఉనన తమన మనషడన తసకన వచర
అందరక పరచయం చసక అందరక చల ఆశ్ రం కలగంద. 13 మమ అకర డ
ఓడ ఎకర అసర అన పపంతనక వళ ళడనక ధరమ గ ఉనన పల న
ఎకంచకవడనక వళతనం. అపప డ పల అసర అన పపంతం వలక కల
నడక రవలన పల మక అల ఆదశంచడ. 14 అసర ల వళ్ మత
కలసన తరవత మమత కలస మతల వచర మ. 15 అకర డ నండ
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బయలదర మరసటక కయస దస పనక ఎదరగ వచర మ . మరసటక
సమస చరకన ఆ తరవత రజక మలత చరకనన మ. 16 సధ్ మత
పంతకసక రజన యరషలమల ఉండలన పల తస రపడతన కబటస
ఆసయల అలయపన చయకండ హఫన వళ ళపవలన అతడ
నషయంచకనన డ. 17 అతడ మలతల వండగన హఫన లన పదలక
కవర పటస వరన పలపంచడం. 18 వర వచర నపడ వరత ఎల
ఆనడ,'నన ఆసయల కల మపన రజ నండ మ మధ్ ఏ వధంగ
పపవనకహంచన మక తలస. 19 యదల కపటల వలన నక వషమ
పరకల సంభవంచ కర నటత,అంపరణ ంత,వనయంత పపభవక సవ
చసనన మక తలస. 20 పపయజనకరమన దనన నన దచకకండ
బహరంగంగ,ఇంటంక తరగ హదంచన. 21 అంతకక,దవన ఎదట
మరమనసర పంద మన పపపభ వన యస పకసకల వశస సమంచ
యదల,పగస దశస్లక ఏ వధంగ సక్ ం ఇసకనన వ,అంత మక
తలస. 22 ఇదగ,ఇపప డ నన ఆత్ నరబ ంధంల యరషలమ
వళక నన న,అకర డ నక ఏమయ అంబవసకయ నక తలయదబ. 23
కన,పరశధత్ పపత పటన ంల సక్ మసక న కసం సంకళళ,ఇమసళ్ వచ
క
ఉనన య అన చపప డ మపతం తలస,. 24 అయత దవన కృపసవరన
గరంచ సక్ ం వడం లన జవత ళ ళశలన,పపభ వన యస వలన నన
పందన పరచయల పర క చయడం కసం న పపణలన నక మపతం
పపయగం ఎంచకవల లద. 25 ఇదగ, దవన రజ్ ం గరంచ పపకటసక నన
మ మధ్ తరగత వనన న.మర ఎవర ఇక మదట న మకహం చడర
అన నక తలస. 26 కబటస మ అందర వషయంల నన నరబష అన నన
మమలన సక్ ం గ పడతనన . 27 ఎందక అంట నన దవన సంకలప న ఓ
నన ఏమ మడగర దచకలద నన మక అన వషయల చర పన. 28
క
పపభవ తన సస రకమచ
సంపదంచన సంగన కయడం కసం పరశధత్
మమలన దనక అధ్ షడగ నయమంచడ ఆ మంద అంతటన గరంచ, మ
మటక మర చల జపగతక గ ఉండండ, 29 నక తలస నన వళ ళపయన
తరవత పకరమన తడళ్ వంటవ మ మదక పపవససకయ.వర శశవల
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మధ్ వళ్ ఎలంట జల చపర. 30 అంతకక ససర ్ ల
తమతక ఏడచపవడం కసం చల నచమన మటల మటళడ వయకక ల
మల నంచ బయలదరతర. 31 కబట మడ సవచరల నన రపతపగల
కనలత మల పపత ఒకరక ఎడతగక మక బద్ చపతన అన గరకవంచ కన
మలకవ గ ఉండండ. 32 ఎపడ దవనక,ఎలన కృపవక్ ంనక
అంగకరసకనన న.ఆయన మక షమభవృద్ కలగచయటక
క
పరశధలందర వరసతస ం అనపగహంచటనక శకమంతడ
. 33 నన ఎవర
వండన గన,బంగరనన ఆశంచలద న అవసరం నమతకం, 34 నత ఉనన వర
నమతకం నన కషప
స డతన అన మక కడ తలస. 35 మర కడ అద వధగ
పపయసపద బలహనలన సంరకంచలన,'పచకంటనక ఇచట
ధన్ మ,'అన పపభవన యస చపన మటల నపకం చసకవల,నన అన
వషయలళ మక అధఅరసంగ నలచన. 36 అతద ఈ వధంగ చప మకరంచ
పపధన చశర. 37 ఆపప డ వళ్ అందర పల న కటగ పటసకన
కగలంచ మదబ పటసకన హల బగ ఆడచర. 38 అపప డ వళ్ అంత
చపన మట అంట అంట మర ఇంక న మఖం చడర అన మక తలస
ఆ వహ్ ం చంగన అందర చల దకంచర.

Chapter 21
తర పటణ
స నక పపయణం1 మమ వరన వడచ ఓడ ఎకర నరగ వళ ళ
కసక,మరనడ రదక,అకర డ నంచ పతర రవక వచర ం. 2 అకర డ
హనక భయలదరతనన ఒక ఊడన చస దనల ఎకర మ్ . 3 దనప వళక
కృప కనపసకండగ దనక కడ పపకర గ పపయణంచ,సరయ వపగ
వళ,ళ హరల దగం.అకర డ ఓడ లన సరక దగమత చయ్ లర ఉంద.
ఎరషలమక వళ్ వదన
బ పలక హచర రక. 4 మమకర డ శశలన
కలసకన అకర డ ఏడ డస ఉనన ం.వర ఆత్ దస ర 'నవ
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యరషలమల కల పటవ
స దన
బ ' పలత చపప ర. 5 ఆ డస గడచన తరస త
మమ పపయణం అయ్ నపప డ వరంత భర్ పలల
ళ త వచర మమ్ లన
పటణ
స ం బయట వరక సగణంపర.వర,మమ సమపదతరం మక ళ ళప
పపర ్ంచ ఒకకర దగ ్ర మరకర హలడ తసకనన ం. 6 మమ ఓడ ఎకర న
తరవత వర తమ ఇళ ళక తరగ వళళ ర. 7 మమ తరనంద వచర ,
తలమయ వచర ,అకర డ సదరలన పలకరంచ వర దగ ్ర ఒక డ గడపమ. 8
మరనడ బయలర
బ కసర వచర ,అపసకల నయమంచన ఎదగరల ఒకడన
క
సవరకడ
ఫలపప ఇంటక వచర అతనత ఉనన ం. 9 పపవచన వరం ఉనన
క అతనక ఉనన ర.వరంత కన్ ల. 10 మమకర డ చల
నలగర కమరల
రజల ఉనన ం.ఆగభ అన ఒక పపవక క యధయ నండ వచర డ. 11 అతడ
వచర పల నదకటస తసకన,దనత తన చతలన కళ్ న కటసకన
క ఈ వధంగ
''యరషలమల యదల ఈ నదకటస గల వ్ కన
బంధంచ,యథయ చతక అపప గసకరన పరశద్త్ చబతనన ద'' అనన డ.
12

ఈ మట వనన పప డ మమ,అకర డవర ఎరషలమక వళ ళవదన
బ పలన

బతమలకనన ం. 13 కన పల, ''ఇదమట? మర ఏడర న గండల బదల
బ
చయనన ర?నన పపభ యస నమం నమతకం యరషలమల బంధకలక
కదచనపదనక సతం సదం
్ గ ఉనన న'' అన చపప డ. 14 తడ ఆ మట
అంగకరంచకపవడం వలన మమ ''పపభవ చతకం జరగన గక''అన
ఊరకనన ం.యరషలమల పల 15 ఆ రజల గడచన తరవత మక
కవలసన సమపగ తసకన ఎరషలమక పపయణంచమ. 16 మత కలస
కయసర నంచ కందర శష్ ల,మదట నండ శశడగ ఉనన సకఫన వస
మలసనన తమత తసకవచర ర.అతన ఇంటళ మక బస ఏరప ట
చశర. 17 మమ యరషలమ చరనపప డ సదరల మమ్ లన సంతషంత
చరర కనన ర. 18 మరనడ పదల
బ ంత అకర డక వచర నపప డ పల మత
కలస యకబ దగ ్రక వచర డ. 19 అతడ వరన కశల పపషనళ అడగ, 20 అద
వన వర దవణ ణ మహమ పరచ అతనత ''సదర,యదలలవశస సల ఎనన
వలమంద ఉనన ర చసవ కద ? వరంత ధర్ శససకంల ఆసక క గలవర. 21
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యథతరల మధ్ నవసంచ యదల తమ పలల
ళ క సనన త
చయకడదన, మన ఆచరలన పటంచ కడదన ఈవ చపప డం వలన
వరంత మషక వడచపటసలన నవ బధసకనన టళగ ఇకర డ వరక
సమచరం ఉంద. 22 కబటస మనమ చదబం? నవ వచర న సంగత వరక
తపప కండ తలసకంద. 23 మమ నక చపప నటళ చయ్ .మకర బడ ఉనన
నలగర వ్ కక ల మ దగ ్ర ఉనన ర. 24 నవ వరన తసకపయ వరత
కడ శద్ చసకన ,వర తల కమరం చయంచకవడనక అయ్ ఖరర
నవస భరంచ.అపప డ ననన గరర తమ వనన సమచరం నజం
క
కదన,నవస కడ ధర్ శససకనన యధవధగ పటంచ వ్ కవన
వర
పగహసకర. 25 అయత వశస సంచన యథతరల వషయంల వపగహలక
అరప ంచన వట రకకనన ,గంత నలమ చంపన దనన,జరతస నన మనలన
నర ణయంచ వరక రసం.'' అన చపప ర. 26 కబటస పల ఆ మరనడ
మకర బడ ఉనన ఆ వ్ కక లన మటబటసకన వళ ళ వర అందర యదబ
నయకర మనసన నమ్ లం చసకన ఉనన మ. 27 ఏడ రజల
క
పరకవచర
నపప ఆసయ నండ వచర న యదలతఎలయత వంద రకలగ
మటళడలన నన మత కడ చపకనన న 28 ననన మ మర ్మలనక
తచర కన,మనమ వరత కడ ఉంద వరగ పడలన పపమణం
చసకనన న. నన ఏమన సర నక 29 ఎఫస చపప న మటల పపకరం నక
వర ఈ ఉదశ
బ ం లదం చపప ఉంద.ననన న గరంచ. 30 పటణ
స మంత
గందరగళం ఉంద.పపజల గంపల గంపలగ పరగతకక వచర ,పలన
పటసకన దవలయంల నండ బయటక ఈడర తలపల మససర. 31 వర
అతనన చంపడనక పపయతన ంచర.యరషలమ నగరమంత అలక
ళ లళలంగ
ఉందన పపధన సన్ ధకరక సమచరం వచర ంద. 32 వంటన అతడ
సనకలన ,శతడపతన వంటబటసకన వర దగ ్రక పరగతకక వచర డ.వర
ఆ అధకరన,సనకలన చసపలన కటడ
స ం ఆపర. 33 అతడ వచర
పలన పటసకన,రండ సంకళ ళన అతనత బంధంచమన
అజజ్ పంచ,''ఇతదవడ ? ఏమ చసడ?''అన అడగడ. 34 అయత జనం
వవధ రకలగ కకల వసక అలర
ళ చయడం చత అతడ నజం తకసకలక
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పలన కటలక తసకనపమన ఆజప
జ ంచడ. 35 పల మట ళ మదక
వచర నపప డ పపజల గంపలగ ఓగయ దడక దగడం వలన సనకల
అతనన మసక పవలర వచర ంద. 36 ఎందకంట అతనన చంపమన ఆ
జనసమహం కకల వసక వర వంటబడ్ర. 37 వర పలన కటలక తసక
పతండగ అతడ ఆ సనధపతన ''నన నత ఒక మట చపప వచర ?'' అన
అడగడ. అందక అతడ ''నక పగక బష తలస?' 38 ఇంతక మంధ
నలగ వలమంద ఉద్ మకరలన తసకన అరణ్ ంలక పరపయన
ఐగపకయడవ నవస కద?'' అన అడగడ. 39 అందక పల,''నన
కలయలన తరప పటత
స ననక చందన యడన.ఒక మహ పరణ.ణ నక ఈ
పపజలత మటళడ అవకశం ఇమ్ న ననన వడకంటనన '' అనన డ. 40
అతడ దనక అనమతంచర.అపప డ పల మటమ
ళ ద నలబడ పపజలక
చతత సగ చశడ.వర సదబ మనగక అతడ హపబ భషల ఇల అనన డ,

Chapter 22
1

అనన లర నమ హప మట ఆలకండ. 2 పవల హపబ ల మటటళగ

పసరడగ వనన ర వర నధననర పయర. అయన ఇటళ చపప డ. 3
సనఅజరన నకల కల ఉనన పప డ టరర వరల జనమ ఈచఏ ఉయడం మన
పఆరవఐల ధర్ ససకయ ఉనన కట బట పటమ
ణ పపర ్న చస అలక
ళ డ హమర
వన సర స వయలన యరషలమ క హరకవచం 4 బంధంచ చరసలల
వయసక, చనపయదక ఈ వశస స మర్నన అనసరసకనన ససక
పరషలన హంసంచన 5 అకర డ వశస సలన కడ బంధంచ శక వయడనక
యరషలమక తసక రవలన అకర డక ఈ వషయంల పపధన యజకడ
పదల
బ ందర సకల భయలదరన. 6 ననపపయమ శస స దంసర ఆకశమ
నద గపప వలర వచర

7

నన నలమ దపడ సల సల అ ఇసరం అపప డ

రబ మ ఎవర నవ హం ససకనన నన కనన మటల వనన న . 8 పపభ!
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నవరవ అన అడగగ అయన పపభన నన నజరయడనయ సన నన అన
చపప డ 9 నత ఉనన యడ నక అర జరగంద ససఇకన నత మటల
ఆడన నవ వనల 10 అపడ పపపబ నణం చయ మంటవ నన వ లయ
ధమసర ఎల అకర డ ఏహయ్ ల నన కరణ ఎసర స న పప డ నన 11 ఆ
వలగక చప పంద్ అపప డ మల ననన నద పనచర ర ధమసర నక 12
అకర డ ధర్ సపతవసయంల భక క పరడ పజల సతక పర ఒంహన అననయ
అణ వ్ క నదగ ్రక 13 వకస సల సల అన ఉఢ అపప డ చపప ంద అ అనన
చసన 14 మన పరవ కల దవనన సంకలప నన తలస కనక ఆయన మట
వ నక
స ఆటనన ంచచటక 15 నన నయమనసన ఆ ఆ న మట ఇంటక
స ననన
నయమంచస కబటస నవ ఇనన వట అనన వట గరంక నవ సకగ
వండ్యల ఆలసనసకకన లచ 16 యస పరణ బపకస్ మ తసకన పపం
ఇదవజ 17 రవంటన పల పపర ్నక యరషలం వలడ
ళ దవడ కనడ నర స నన
సకసమ ఎయకర డ వనర కస మతక నవ ఇకర డననచ వళ్

18

నవచర సక్ ం

ఇకర డ వర అంగకరంచర' ఆయన నత, 'నవ వంటన యరషలమ వడచ
వళళ. ననన గరర

అన చపప డ. 19 అందక న పపత సమజ మండ రమల

నమద నమ్ కమచఅవరన ననస హంస సన జరసలల వయంచ కటం
స చ
బడంచ 20 నన వళ ళక తజయఅంట క క సకపనన రకటం వలక 21 అకర డ
ఉనన అ ఈ చపప న ఆమదక వల నవ యదహస దగ ్రక వలళఅన దవడ
చపప

22

ఇంతవరక అటడ సపన ద ఆకగ వనన ర కన వఇ వృఙ డ ఇటంవడ

ఉదక
బ డ సనపవల కక వసర . 23 వరకక టజజడఫ జలమజ అతనక
వ్ తరకంగ కకల వయడనక కరణమమట తలసకవడం కసం. 24
యవదగసకలవగర స వఫగ బ అసర స నగ గడర జ భమ మద ఉండకండ వణ ణ
చంపవయండ' అన కకల వశర. 25 హజడ పల తలత కటక
స గసట
నలమడర సఫ ఫంతర హదపట అవళద
ళ ఫ పరహ ఆఫజ స ఎగ అడగడ. 26

26.గగ బజటఫ నరస ససజ జస ళ ఆసమ రంగ దవ హటజ ఈహసబ కసం కటలక
తసకన పండన ఆజజపంచడ 27 అపప డ సహరధపత వచర నవ రమ
అయదవ అన అనన డ 28 అవనంద అపప డ సహపసధపత నక అదబ కరం
రవటనక చల వళ చల ళ సక అనన డ పల నన పటక
స తన రమన
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అనన డ 29 పల రమ అన తలనపప డ వళ్ ఆగ బయపడ్ర 30 మరనడ
ఉయ
్ ల అతనమద మపఆ నద తలస కవడం కసం,అధపతన అతన
బంధనన వడపంచర, పపధన శససకవత పల శంకళ వపప అసర ఆద పత
పదయ
బ ్ ఆ నల వపటకర.

Chapter 23
1

పల మహసభ తరన సటగ ఊడ అనన లర ,ననన ఈ రజక దక దవట

మనన

క మంచ మనస తట నడచకంటన '' ఇంజ కతకడ. 2
పరగ

అందక మదట యజకడ అననయ, ఓన పవర పపర తనన ట ''ఇంజ
దగ ్ట నలబరర

మతకరక ఆజ జ వతకండ. 3 పల ఓనన ఊడ '' సనన ం

తంత గడ , దవడ ననన కడ తనన త . నమ్ ధర్ శససకం పపకరం
ననన వచరం తంగటనక కద ధర్ శససకనక వరధంగ ననన 4 అసర
దగ ్ర మంద నర నమ్ దవట పపదన యజకన మయసన బర? ఇతకర. 5
అందక పవల అనన లర ,ఇంద పపధన యజకడజ నక తలయల ళ , న
జనత పదత
బ న నండ వటదబ ఇంజ రస మంద ఈతకండ.పరసయ్ డ
పవల. 6 అగ ్ అతకరవట ఒర బగం సదబకయ్ ల, మలళ ర భగం
పరసయ్ రర మతకట పవల తలస కటస ,అనన లర . ననన
పరసవయడతన, పరసయ్ ల సంతత వనన . మనంక మందన
నకరకణత సంక, డ లకర మల ళ తదటత సంక ననన బధ పరసనన. ఇంజ
సభత గటస కతక . 7 ఓండల కతకసర పరసయ్ రంక, సదబకయ్ రర ంక నడవ
కదవ వతక. అందకడ ఆ గంప రండ గంపకగ చల అతక. 8 సదబకయ్ రర
మల ళ తదనదబ ఇల ళ ఇంజ, దవట దత గన, ఆత్ గన ఇలం
ళ జ కయతర.గన
పరసయ్ రర రండ మన ఇంతర. 9 మలప పపభవ ఓన పకర త నల
బరస బయపర ్కన, యరషలమత న సంక నమ్ బల 10 కతకన, ఆలక
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రమత కడ కతకవలస మంత ఇంజ కతక . 11 ఆ మలప పపభవ ఓన పకర త
నల బరస బయపర ్కన, యరషలమత న సంక నమ్ బల కతకన, ఆలక
రమత కడ కతకవలస మంత ఇంజ కతక . 12 పంగ వయతప కదబ మంద
యదరర పగస. మమ్ పవలన అవకనచర జప దడ, ఏర కంతమజ ఒటస
వతండ. 13 నలపతక కనన ఎకర వ మంద ఏ కపటత పల వరతకర. 14
ఓర. పదబ వండతక యగజకనగ ్ పదబ వనగ ్ వస,మమ్ పవలన అవకన
జప బత తనన మంజ గటగ
స ఒటస వటకటసర. 15 గబటస మర మహసబధ
కలయ ఓనన పరశలస వవరసవలంజ ఒర వంకత.ఓనన మయగ ్ తస
తపరటఇంజ సహసరహద పతత మనవ తంగట. ఓండ మయగ ్ వపరక
మనన ,మమ్ ఓనన అవకడనక సదం
్ గ మనం ఇంజ కతకర. 16 ఆతర డ
పవలన మనడ ఓర అల కప కస మనరంజ కంజ. కటత లపలక అంజ
పవలక ఆ సంగత తలయ జసడ. 17 అసర పవల ఒర సతద పతథన కరంజ
ఈ వయస పకన సహపసధపత నగ ్ తసస, ఖదగ మందన పవల ననన
కరంజ, ఈ వయస వనన మయగ ్టక తస తపరట ఇంజ తలవతకర. 18
శతధపత ఆ వయస పకన సహపసధపత నగ ్ తసతకర, ఖదగ మతక పవల
ననన కరంజ ఈ వయస పకన నయగ ్టక తసమంజ తలపక . ఈండ నత
ఒర మట కతకవలల ళ ఇంజ కతక . 19 సహపసదపత ఆ పకన కయ్ పయస
అబబ డక తసస నమ్ నత కతకవలత
ళ క మట బత ఇంజ ఓనన తలపక ర. 20
క వసరం తంగడం సంక ఓనన నడ
అందకడ నమ్ పవలన పరగ
మహసభతగ ్ తసతతకవలంజ ననన బతమలడడనక యదరర
ఎదరడనర. 21 ఓర మనవతక ఒపప కండదబ, బరతర ఓర నలపక ఎకర వ
మంద అన సంక ఉడనర ఓర ఓనన అవకన దక బత తనన ం మంజ
ఒటస వటకటసర.ఇంజ మ మటత సంక కనపటస మనర. 22 అసర ఆ
సహపసధపత నమ్ ఈ సంగత నక కతకట బనన తట కతకగడ ఇంజ కచర
రచర తకండ. కసరయంక పవల 23 అరస త ఓండ ఇరవరన శతధపతలన
పలచ ,కసరయక దక దయడనక రండ వందమంద సనకరర న ,డబద
మంద గపరప రతరర న , రండ వంద మంద ఈటలవరన మలప తమ్ ద
గంటకళ ళ సదం
్ తంగట. 24 అవరణ ర ఫలకర క నగ ్ తసదడనక గపరకన సదం
్
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తన్టంజ కతక . 25 ఓండ ఈల ఒర ఉతకరం కడ రసక ండ. 26 ఎకర వ
గరస సనండతక గవరన ర ఫలకర క కళడయస లషయస వందనల. 27
యదల ఈ మనషన పయస అవకనసర ఓండ రమయందన జ కంజ

,సనకరర న తట అంజ ఓనన తపప సక ర. 28 ఓర ఓన పపర మపత ఇంద
బత తలసకండవలంజ ఓర మహసబతర ఓనన తసతకర. 29 ఓర ఓర
ధర్ శససక వదనకన గరంచ బవ నరక ఓన పపర మపక ర తపప సవంక గన
కధంక గన తగ క తపప బత ఓనక తపసలళర. 30 అతకడ ఓర ఈ మనసన
అవకడనక కపట తంగనన రంజ నక తలయ ఓనన ఎంబట ఓనన నయగ ్
రతక న, నరం మపక రన కడ ,ఒంపపర కతకవలతక మట మ మనన
కతకవలంజ కతక న. 31 గబటస సహపసధపత సయనకరర ంక కతకటగ ఒర
పవలన నరకట వళ అంతపపత పయస అతకర.మలళక రజ ఓర గపరప
రతలన పవలనతట రచర

ఓన కటతర

ఉదబ ఆతకర. 32 ఓర కసరయ

వస గవరనరకక ఆ ఉతకరతన ఓనక ఈస పవలన అన మనన నలవతకర. 33
గవరన ర ఆ ఉతకరం సధవ ఈండ ఈపపంతతండ ఇంజ కలకయతక సంద
ఒండంజ తలసకండజ. 34 న పపర తపప మపక ర కడ వతక తరస త ఈ
సంగత మతకం వచరం తంగతనంజ కచర . 35 హరధ రజ మందరత ఓనక
కవలల తసవలంజ కతక .

Chapter 24
1

(పలకర మనన పల) 2 పల గవరన రన

మనన

నలబర బసర

తరకలళ

ఓన పర నరం వట ఇల కతక 3 గపప ఘనత వహంచన పలకర , మమ్
మ పరపలనత భచర

నమ్ దగ అనభవసనం ఇంజ ఈ దశ జనతక

కలగ చల భధక న దస ర పరషర రం అయత ఇంజ
ఒపప కంటనన మ ఆ కరణంగ మమ్ అనన

వధల గ చల చటళ

మమ్ మ అవట కృతజత
జ కలయ మతకమ. 4 ననన

మక ఎ కర వగ

వసగ పటం
స చ కండ వవరంగ కతక న వషయక బసర టలగ శంతంగ
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కంజవల ఇంజ బతమలడనం. 5 ఈ మనసండ ఒర చడలంట
వండ. భమ పర మతక యదరర

ఆందరన యదం
్ తంగటనక

తచన. ఇతడ నజరత అతక మతతక చంత నయకడ ఇంజర
మమ్ తలసకటం. 6 అయ్ గన ఇండ గడదన కడ
పడతంగననక పయతన ం తంగతక 7 గబటస మమ్
నమ్ వచరం తంక 8 మమ్

ఓనన బంధసకం.

ఓన పర వటన తపప క నక తలస.'' 9

యదరర ంత దనక ఒపప కటసర. ఈ మట అంత నజమ ఇంజర
కతకర. 10 అసర

గవరన ర ,పలన తరయ ఇంజర సగ తంగత. పల

ఇల కతక ,''మర చల సంవతర రక ఈ జనకంక న్ యధపతగ మతక
ఇంజ ననన

వర ్కండ సమధనం కచర నన. 11 ననన

యరసలంత

ఆరధన తంగటనక అంజ పనన ండ రజక మపతమ అతక ఇంజర మర
వచరం తంగ తలసకనట 12 దవలయంత గన , సమజ మందరంత
గన, నటన గన, ననన బనతట తరర ంచటం, ఇలళక జనతక
పగతంగటం బనకడ ఉడలళ . 13 ఓర ఇంజ న పపర వటక తపప క
క పగంధంత
మక రజవ తంగలన ఇంజర కతక . 14 ధర్ శససకంత ,పపవకల
రస మతక అనన
ఇంజ ఇర

నమ్ , 15 నతపరల అవనతపరల పనద్నం కలగత

కల బధక ఇంజర కరంగ ఈ మర ్ంత మ పరస కల

దవటన అరధసనమ ఇంజ మ మనన
ననన

ఒపప కంజనమ 16 ఈ వదంగ

దవట పట ళ మనసరర కన పట,ళ బసర టక న రదయం నరస
బ ంగ

మందనట ఊడతన. 17 కనన

సంవతర రక జరగత తరవత ననన

న

సంత పపజలక ధన ధర్ మంగ డబబ క , కనక ఇదడనక వతకన . 18
ననన

శదగ
్ తంగ వటన అపప గసర మనంగ ఇర దవలయత ననన

ఊడకర. ననన బన గంప కడపలన
ళ , న వల ళ గల అదల
బ . ఆసయ నండ
వతక కందర యదరర

మనర. 19 న పపర ఓరక బతకనన

నయగ ్ వస న పపర తపప
మతకసర

బతకనన

వటస చర . 20 ఇలళక, మహ సబత నలబరస

పనరదన
్ ం గరంచ నడ ఓర మనన

పలవతనన
తపప

మతకక ఒర

బతనన

ఇంజ 21 గటగ
స కతక మట వషయం తపప

వమర్
మర ఇంక

మతకక మర కనపటస మతకక అదబ కతకచర . 22 పలకర
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ఈ మర ్ం గరంచ ఓరక బగ తలస. ఓండ సహపసధపత లసయస
వతకసర

న సంగత వచరం తంగ తలసకంటన ఇంజ కచర

వచరం

అపతంగతడ. 23 పలన కవలల తస. ఓనన తంగటనక ఓన చటక
స న
బనకడ ఓరన ఇ బబ ంద వటదబ ఇంజ శతదపతక పపమణం తంగసక . 24
కనన

రజక అతక తరవత పలకర

యదరల అతక ఓన మతకన తట

కడ కలయ వస పలన కరంగ.పకసక యసంక వశస సం గరంచ ఓండ
బధసర మందనదబ కంజతర. 25 అసర పల నతన గరంచ ఆశనపగహం
గరంచ తరప న గరంచ బధసర మతక అసర అలకర

చల బయపరక.

ఇంజటక నమ్ అనన '' నక సమయం కదరక ననన కరగసకన ;
అంజర కతక . 26 తరవత పల ఓనక బతనన

ఇతబన ఇంజ ఆశపరస.

ఓనన మటమటక కరంగస ఓనతట తరయర మతక .రండ సంవతర రక
వరమం 27 రండ సంవతర రకన తరవత పలకర క బదలగ పరర యస
పసక గవరన ర గ వతకండ. అసర

పలకర

యదరర న దషత
స మచవండ

ఇంజర కతకవలంజ. పల చరశలత తస ఆగటన ంచ అతక .

Chapter 25
1

పసస పసస అ హకరనక వశ నతరఅథ కసరనంచ యరషలం 2 అపప డ

పపధన యజకల పదల యధలపడల పల ఈద పర్ ద సంగత
అలయసర 3 దయస పవల యరషలం పలపంచంద అన అతనన
సంపససర 4 అ దక పసస పల కసరల ఉనన ంద నన తరల అ కర డక
వళతనన యవయన 5 నత వస స నరమ మపవ ఆలన అన అనన ద 6
అతడ అధ రజ గదసక నయపతం కడక పల తసకరమ్ నన డ 7 పల
వహనపప డ యరషలం నంచ వసచన యడల అ నకరమల మపవల
నన చసడ 8 కనవరక వలక
ళ ల నన యటపప చయళ అన చపప డ 9
అయత పసస యదల సత మంచ జవనలన యరషలం వచర అకర డ
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నమండళ ఈయసరర అకర డ నమంద ఈ సంఘటల నకసకన అన పల న
అదగ ్న . 10 అందడ పల కసర నయపఠమంద నలబడ వనన డ
ననన డగవసనషసలమద యహలక నన అన్ యంచయల 11 నన
ఆమటర తపప కపన చత మరణనక బయపడన మర మపతనన నరలల
ఐద నజమ కనపప డనన వరకఅపప చపప దనక వలడ
్ . 12 అ పట పసత ల
యంచ ఐసర మంద చపప కంటనన వగ ్ అకర డక పమపప ట నన ద 13
ఆతరవత కనన రజఆ
జ అపగపప జ ఈనక పసస కలవడం వచ 14 వరకర డ చల
దజలవనన క పసస పల గసఞజహ. ఫంజఫన ఫ ్ కయ వనన డ . 15 నన
యరష లమ లవనన పప డ జగఫటవ జగలక అసఫనఆ ఇఫ ఫంహట అటఇ
డ జకలక దడమ వజ ఫంబ ఫంఙడ
్ ఎనర . 16 గయ లరసభకజ లద
ళ ప'ఫ ళ
రఇఫ రగ్ లరజ ఇన గడసకక
జ జ ఆర ్క గతగృ 17 రడశపజ రవ
ఎకర దమనర గడఎగజ ఇజహకర లన ర సకజసకన ఆఫమక నవకర కతశ
్ ్
కక;లఫబయ అహఫ ప

లవతఫక . 18 జస కకర వపబసద జపగఫ్ అపగర సక

రయన జట యర వటజనక కగ్ సయ్ర క,వవజఫపహ ఇలక స దశ జడ. 19
లజక ఆర సన అన గ హయ్ డక్ బతజ్ ఫకడ యబ బ ఉఫ జ ఐవఫజట గఫఫర
అభపపయం డ, యడఁఞజస వఫర డర ్హసత
్ . 20 పగమహస త ఐఫఆగ జస
ఓటకఆ తకవస వర ఇంప్ బడఫగతయఞర హ 21 జసబగ పల సృయ డట
్ డ
యత యఎన హసద్్ ఫ హఫఅగ జకక ్గడ జనడ అహపజ ఓటజహద జస ఐకక ్
జఫ నన స ఆ . 22 హక బఃకర క జర ళ అనన్ ఇంట ఈజ అజఉమకఓ అజత కల
యంఓ. తమహ ఓఆవఅప య యడర

23

సరపతఆ. గడర యటడ డర క ళకర జగ;

బనలర జఫడఫఆ ఇవ య;ఫరబ వ ;ఉంటయ ఒంజ్ ఆయన ఆ; హత క
హ,ఓపలడ హలర డ - ఇటవల న హ ;ఒగస ఫ గ టటడఫ ఫస బసవస బడర . 24
హసన బయ్ డ ఇరహ కడర ర ర

సససజగ
ఫ గ ఎం గటడ ;లజక యడ గఫర డల్

జజర లలగ క గటడట జర ఫస 25 లకదయతహఫ . గరజ ఆఫహకయ హగఫ జజ
అడ్ జ,లఫస ననన హ కన ఖ్ జ లయ నన;హ ఉయ కబ,హపఫస. ఖ ఎం;
కలజయఫమ
ళ డ. ,గన
్ క క జగ ర కపట లహర త మకర జయజతడ కప రజ లగ
జఫ ;;జఫడస ఎం,ఓబక క ఫ, పపడ డ ఉఙట్ జ నట నర , కటక ఙఫ ర జరక

. 26 .26 పలళ నజ్ కగ్ హపత ఖగ ళ కబట ళ్ ట లకర భ జట జత;ప్జ ఆ
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యత జగ ఐఫర వ ఇజర హర మప ఆర్

27

.ఖస ఆయ,జయ

జపరరవఅపరకవతప నబయ్ టరవర న్జస హ హజఫ నక

రంబసహ

రయటర ఉగర బ కప స గడ జ హఫన జఫస డ కరన హ.

Chapter 26
1

అపగప పరల న వదన వనపంచసనక నక అనమత నచన అనన పప డ

పల తన మటళడబధననక చవయగ చసక చయ వడచ సశసక
ఏవధం గ మటగదఱ 2 ఆగరపరరజ మర యదరటళవరందర యదయ
ఆచరలన వవడలన బగ ఎరగన వర అనకల 3 యదయ
డ్ చయంల గరరర ఏవధం గ మమంద నన మటళడటక న చల
కర్ ం గ వనన ద యందకంట ఏవధం గణన మటళడటం అననన
మటళడలన అనకవత ళళ డ డతరచయచ నమనవన వననద 4
యరచలం నపపజల మధ్ బల్ ం నడ నన గడపన జవతం ఎలంటద
యదలందర టలసకనన 5 వర మదటనం నండ నన మన ఎరగన
వర కబటస వర న గరన ర

చపలంట నన మనమతంల యవ గవన

జతలమ జవంచనటగ చపడమ 6 హ అయనపడ వరందర
ఇయనవబ డంచర మన పర్ వకల అందర వర డవన
మరపతకనన ర నరచననగరచ వర వమరర చర నన నన 7 మన
పనండ గతరల పర్ జల రటమబ ల డవన అనసరంచర వదనం
నరవరచడం కసం సచసకనన ర 8 తంపడ అమసఖ్ ం కదన వరందర
బబవసకనన ర 9 నజరడడన యసక నన అనక ్ర్ ల చయలన నన
అనకంటనన న 10 యరచయలం ల ననలగ్ చసర పపధన యజకల
యజకలలగ గడ డఫస్ ్ ఫంజర గసృజ. అందక వతఙహ్ పశజబజద
ఫండ జ డగసనస స ఫ్ సఫ ఫహర జడహబసజ 11 సరల సమజ మందరం ల
వరన దండంచ వర డయడచన చశలడ 12 అందకసం నన పపధన
తజకనగ అధకరల చట యగకలల చట వలమన నన దరం
సరరమల రయమన వరన అడగతననఁ 13 రజ మధ్ యనయమ
క
నచతజత సృయ తజమత్ ల వందట చసన బబర ర డ జడఫ ్ దసడ గయ
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ఫండ జ ఫంనడ జట హడ్ఫగ ఫంగర జట జకర్ ఏయ పఘ రర ఐఏ ఇర
కగజటగజయగం దశరగర ్ జట జర ్ ఫండ జ జ ఫంఫ్ ర 14 మమందరం నకమద
ళ
పడనపప డ సల సల నఇందక హంచతనన ర నక చపతనన న 15
అపడ నన పపభవ న యవరణ అడగనపప డ ఆయన నవ ఎంసకన
యసన అన వరత చపర 16 నవ నన చచన సంగతకలన నక టలయ
పరతనన న మందగ నవలచ నలబడ అన వరత చపర 17 నన
ఈపపజలవల యడయటల వల నకలగతందన వవరకచపన అపడ 18
వర చకట నడ వడగలనక సతన అధకరం నడ కర వడ
సఃఫ డదకర ధబడబ వజర బ ఫ దసడ జస నర కఫ లహరత పయసస్ 19 కబత
బవటదర అవ్ కచయం కలగ గ ఒవకజ
ళ ఫండ స ఫండస జన
జ జ సజబడ ర ర్
క యపబపహ
బసర నడ ్ జ హచగ
్ ఔ ఇండజ థయఏ 20 మదట కకళ వ్ కం
రససస్ ఐబవర వసకన బ ఎందక యయన ఎవరడం హల ఎట్ మనడ
వర మరస పడకన తరగ మరమనసర పడకవల అనవరతచపడ 21
ఈ కరణం గయదల నయ డయలయం పటసకన పర్ రణం చర 22
ఐనపప టక నన డదవన సహయం తసకనకఞజ నలచ వఞజ పకయల
హమసల పందవలన పంద మతలలమన టలసజకంకడ చర్ బహడనజ
దఫస గ జఐ రటయ రటం
స ప 23 పపవతల మషయ మందగ చంపన దనన
మరమ కలపకండ మనచనకనర చలమన చప ళ 24 గద్ బడజద` డసక ఫ ్
ఫంగఫర్ జహచక
్ యఎహజకఙ ్ అట వ ఈయ ర్ ల సృష స ఉక9ఫ ఉనన థఈ
జక జ పయ హసఇండఫహ దయఏ జడవ జఫ ఐనపప టక బవటదర 25
అందక పల ఎల ఆనడ ఇందకంట మహగనలలనవరలర నన
జఖఫ
జ ్
జ జ నకరడ అసనఫ ఫండర

హచర రంచర. ఙవక వజరండఆయఆయ

ఆయనన 26 జకలసగత టలపనపడ వర ణదర మనమ వరత దరయం
గమటళడర ఐనపప టక వరందర వకమలన జజ్సడ హఫఫగ బషడ డ ర నపక
జడషఫ కచదగరస హఫఫ క వఙ ్ 27 రజ మర పపయటల నమతనన ర ఇకటలస
అనఅనడ 28 అందక ఎంతటలయక నన కతటవలర మరచదననక మర
చక వభవడ స్యల ఇదహ
జ న స హడజకఫజ ్ ఈయ వటతఇవదం డ
గసలస ఎసరకండ దగ బవరస టర6జ ఫనర క 29 అందక పల టలయక నట్ ం
గన మరన పడడ హడ్ఫగ గయర జలళక ఎఎనన ర ఏపయ ఎలసకసనక గట
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రయంబవళళ య్ ర టఎయ హఏబ గస ర ్స హ ఫ్ షన అనగ ్రఇంచర 30
అపడ రజ సజఫన హ వజజర ్ గడహజ ఫ ఇమంతయడ మహదడవహబ
వతఉద సరంజ అబర 31 ఎవక్ మరడనక గంన తగన నరమమ
ఛయలడ ఆర అహర యర వనడగ జఫర జ ఇందకన వర చపర 32
అపఫ అంమజడ ర ర వర క బజ బఫజ
ఫ . ఏడనవ బగస జడ ఫ అంబజఫహ్ య
ఫ మవగ
మసన ్ కలపప బంగఫ్ ఉంక గ దటఫ్ హహ హఫకహ్ర ఇఒంటగజ కకబ
నగ ్టబటక7 న సససస .

Chapter 27
1

వర బలడర ఆకటక వలనపడ వలనపడ వరందర బయల

చడదపత ఆయన బవరందర నవలనపడమనమ వరన గరంచ వలడం
రండ ఐ వర త చపర నన

ద అలయస అన అతనక అపప గంచర ఆసయ

పతనం గండ వల వడన వక వర బల డరవరంవ లనపడ 2 మసదలన
ఎడన వర వలనపడ వలనపడగలయల డచ్ ం ల వరందర మందగ
వరన పవ
ళ డగ అపవద వరన పదన చన 3 మరనడ యడయ తన
వరతకచతన
ళ
కలచ వరం దరమ ట డబడ దవర ్ ననన ఈ ఉంటయ వ
జసన జన ్ ఎఅరద 4 య య హఫ్ బ బఫ ఫ ఓఎఫప
జ కద చల అద పత
ఇనవర వరందరన వడ ల వవకంచ వరందరన తనషకడ తసకయ
పయన మజ 5 అందక యయ న వరందరన తనతకడ మనలన
అందకంవరంపద ఆయణతకడ వంతదృఫజతనన య వం 6
ఆదటమ్ నమందరం వరన రదరడ మకరల ఆయన నమంకవల
ఆయన నమదగనవడ నతమంతడ ద హసభ్ బ 7 హలరజలగ
మక్ ండమ నడచ చలదరం వచకనపడ నమలన దమ దల
మమలన యదరకనన అందమలం గ వర ణదర దమకవడ వకర
అందవరన గల ఇంటగన అడగనర న కననననగ పరంచన 8 ఇత
మంక సరచటంగ వరచర వరన అతకచటం త దన డతర అందక
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వర ణదర చల కచటపడ వర తరం చరకనన ర 9

చలక;అలం గడచంద

యదల వపవసం లద మగచంద అపడ వరందర ననకకడ మన
సరకలకలక కడ హన వంతంద అనవరతచపరహపయ అందక
10
వరందరన త మనక మనం వస్్ ననమన జడ పడగ ఫఫ
్ ఫంహడ ్ ర అపడ

పల వరతయటనడ సహదరలర వరక కద మనక కడ పపణహనయ
వంతంద వంతడన వరత చపర అన. వరన యచరంచర అందక
వరంత ఆందళనక లనయ్ ర 11 చటడపట నయకల కక నయకల
చంపంద చచసర అందక వర వర మరల వజర ర కపండకక వర
నవకల చపనర వన వయన నమ రయ 12 పగ చలకమ కవడం త
వరందర అకర డ వండటం అనకలం కథన వరందర అకర డ నడ వర
బలదరర పలన చర వర అకర డ చలకకలం గడపలయన వరఅకర డక
బలడపటర నరత రజనక యలవలచన వకరవక వర బల డపతరయం
13

దచనతరణన వర బలడర వరందర గలవశరడంత వరందర

మంచదన బవనచ వరందర పడవన అట యపమలల అందక వరంత
ఎదమంచదన బవచర 14 కంచపతక య చపతక వరక పంచమ తరమమన
పంగళ వసరంద కృత మదనడ వసరద 15 ఓడ దనల చకర కపఇండ
గలక ఎదరగ నడవళకపయర 16 తరవత ఔర వకచన దపం టర వట
వరందర గలక లతక పయర బహ కటం టవర వదక చరర 17
దనన పయకక వరందర మదలనవ తసకన ఓడ బగంచ కటర అపడ
వరండ వరందర ఏసకడబ నయ తగల వరందర కటసక పయర 18
గల చల చల తరం డవతనపడ వరందర అమరనడ వరందర
సయకల పరవర్ డం మదల పతర 19 మలమలగ వరందరన ఓడ
సరకలన మమలమలగ పడవసర అపప ద వరక కన రకజలక వరక
సరడ నకపతల కనబడలడ అమరనయ వరక పడగల వరమదక
వచర మడ 20 అపడ వర మనమ పర్ నలత వంతనం అన ఆచ వరక
క నచంచఎడ అందక మనమ డవన లబడ వనడల 21 అపడ వర
పరగ
చలకలం పససల వండగ వరక పపల వరత ఎటణ
ళ న మర నమట సన
మర అకర డ నడ బలదరకడద అన వరత చ్ పర అపడ హన నచటం
కలగపయద అన వరత ఛటడ 22 ఎపడన మర డర్ ంటచకన వదడ
మకగన మ ఓడల కన ఆమ కద అన హపన మకకన ఒడక కన ఇల అన
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వరత చపప న 23 నన ఎవర యదన ఎవర సనకడన అడఇవన దత
నఒకన నలబడ పల బతనక ఆమ కద అనవరచపన బయపడక చపన
24

ర మడ నలబడల అన నండ అనవరతసపడ ఇదగ నతకడ

వనవరందరక పపపబబడట ఆగన పంచడ అన 25 చపర కబటస ధ్ రయమ
టచకనమ నతడటసజప
ఫ నద నరచకనడ నమ్ దగన డవన
నమకనడన పటర న మనం కటసకంపయ ఐడన వక డపమం మద 26
పడవలసన
్ నః సనరవవ వజట ఫంవజ9 ఫఫ ఉఫటఫ
్ జడర
ఫ భ్ ర బచఫ
హగససక సజఏ బసజ యఎట్ న 27 పదన ల రతర మమ. సటస బ ద
హఫంహర నర న మ నకర సనబ సఢ
్ ఇఉట జస అండడ జ డ క బన నర ర న ఉద
దడడ ఎహఐజదన న మ,దస వరఃకర్ లహబ వృరవ హఫడ ఫంహఫఫఫ్ హ్ ండ
రహ 28 రయఏ అడగల లలత సమర అండడ రరస ఆరడ మనలన
ఇంటగన పర్ ంచర కంతదరం వలన తరవత మల వర తడ
అడగల లవతక వర టవంకగర 29 అపడ వరందర రతర బబలక
కతకకవదంబయపడ వర ఓడ అడగనడ నలగవందల వస దనన
కచకన వనర 30 అపడ ఓడ వర వడచపరపవల అన లచంచ లన్ర
వబతనన ర తలళ వర సమదరం ల పడ పడవ దంపర 31 అందక
పల మర ఓడ లవంటగన మర తపంచకలర '' అన వరతచపర
చటడపట గ వనవర సనకలత చపర 32 వంతన సనకల ఏడవ
దడల అంతట కతకపల 33 అపడ పల నమర పడనలగరజలద
ఇమ తనన క పవతనన ర అన వరత చపర
పచకమన మమ్ లన

34

కబటస ఆహయరమ

బతమలడతనన న . ఇద మ పపణ రచన నక

మంచద చంప అతనక ఆహరం తసకమన అతనకచపర 35 ఈమటల చంప
వకరట అంటకన అందరక మండళ డవన కృతజత
జ ల సకతల చలంచర
డనమడక తరగడ సగర 36 ఆపదంత దరయం టచకమన చపర 37 ఓడల

776 మంద మ్ ంద 38 వరతన పతపట పంద తరవత గధమల
సమదరం పరవస వర సమదరమన తలకచసర 39 తలవరట అరవర
ఆడయడచమ వర వర దటపతకకలకపయర అపడ తరం గల
వకశమదరప పయన చస సద్ మపడ ఓడన అందలక తయలయన
వతలనకమర 40 కబటస లంగరల తలకసం వరన చకర ల కటవటన
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పటకందర 41 కబటస ఓడ రండపపవహల కలసనచట వ ఇరక పఇండ
అందవల ఓడ మదబగఎం వరకపరంద అందవల ళ అలడ
ళ బక
వరగపయయంద 42 కదలలఎవర రరకన పరపయకండ వరన హపలన
వరన చపప ల అన లడచన వరక కఇగన బ 43 శతడపతయన పలన
కపడకవడనక కర వరయలళచనలన అంగకరంచరఈట ఫంజంజ
సమదరం ల దకఎదకంటర 44 మగలన వర ఓడక చక పలకల . ఇతర
వతల సమయం ల కడక చరకలన సలస చర . ఏవధంగ అందర
తపంచకన కడక చరర.

Chapter 28
1

మమ తపంచకన తరవత ఆ దస పమ మలత అన మక తలసంద. 2 అన

గరకలన అకర డ పపజల మక చసన పరచయల అన ఎనన కద.అపడ
వర రం కరసక చలగ ఉండడంత వర నపప రజబటస మ అందరన
హరర కనన ర. 3 అపప డ పల కనన పలల
ళ ర నపప ల మద వసకండగ ఒక
పమ ఆ వడక బయటక వచర అతన చయ పటసకంద. 4 ఆ పపజల ఆ పప
అతన చతన పటసకన వలడటం చస,'ఈ మనష తపప కండ హంతకడ
ఉంటడ.ఇతడ సమపదం నండ తపంకనపటక నయం మపతం అతనన
అథనయద తమల చపకనన ర. 5 కన పల మపతం ఆ వశ జడంచవస,ఏ
హన పందలద. 6 వరత అతన శరరం వచర పవడమ,అతడ అకస్ తకగ
పద చనపవడమ జరగతంద కనపడతనన ర.చల సప కనపటన
స
తరవత అతనక ఏ హన కలగకపవడం చస తమ అభపపయం
మరర కన,'ఇతడ ఒక దవడ' అన చపసగర. 7 పపప జ అనవడ ఆ
దస పంల మక్ డ. అతనక ఆ పపంతంల భమల ఉనన .అతడ
మండలన చరర కన మడ రజల సన భవంత అతద్ మచర డ.ప[ప ళ
తంపడ సస స ్ 8 ఆ సమయంల పల తంపడ జవరం,రక క వరచనల చత
బధపడత పసకన వనన డ.పల అతనన దగ ్రక వళ ళ పపధన చస
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,అతన మద చసకల ఉంచ సస సప
్ రచడ. 9 ఇద చస ఆ దవల ఉనన
మగలన రగల కడ వచర సస స ్ పందర. 10 వర అనక సతర రల మక
మర్ ద చస,మమ ఓడ ఎకర వళ ళనపడ మక కవలసన వసకవల తచర
ఓడల ఉంచర. 11 అశస న చహంత ఉనన అలగ ్ంపద పటణ
స ప ఓడ ఒకట ఆ
దస పంల చలకలం అపప డ నలచ ఉంద. మడ నలల ఆకదమ్
తరవత ఆ ఓడ అకర బయలదర 12 సరసక నగరనక వచర అకర డ మడ
రజలళన. 13 అకర డ నండ చటస తరగ రగయ ఒక రజ తరవత దకణప గల ళ
వసరడంల మరనడ పతయలక వచమ. 14 అకర డ సదరలన
కలసనపప డ వర తమ దగ ్ర ఏడ రజల ఉండమన మండలన
వడకనన ర.ఆ తరవత రమ నగరనక వచర మ. 15 అకర డ నండ
సహరలర మ సంగత వన ఆపయ సంగత వన ఆపయ సంతపట
అరక,మడ సపతల పట వరక ఎదర వచర మండలన అవనంచ.
పల వరన చస దవనక కృతత సత
్ ల చలంచ డయరం తసగకనవ. రమ
చరకనన పల,యదల మధ్ పరచర్ . 16 మమ రమ క వచర నపడ
పల తనక కపలగ ఉనన సనకలత కలస పపత్ కంగ ఉండడనక
అనమత పందడ. 17 మడ రజల తరవత అతడ పపమక యదల
తన దగ ్రక పలపంచర.వర వచర నపడ అతడ,''సదరలర,నన మ
పపజలక,పరస కల ఆచరకల వ్ తరకంగ ఏద
చయకపయన,యరషలమ నన రమగల చతక అపప గంచర. 18 వర
నన వచరంచ నల మరణనక తగన కరణం ఇద ఏకపవడంల నన
వడచపతల ళ అనకనన ర గన. 19 యదల అబ్ అంతరం చపప డం వలన
నన'కలసర ఎదట చపకంటమ'అనవలస వచర ంద.న సస జనమ మద
నరం మపలన న అభపపయం కద. 20 ఈ కరణం చతన మత మటళడలన
పలపంచండ.ఎపజయల నరసన నమతకం ఈ గలసలత నన బంధంచ
ఉండచర''అన వరత చపప డ. 21 అందక వర ''యధయ నండ మ
గరంచ మకమ ఉతకరల రలద,ఎకర డక వచర న యధ సదరలల ఒకడన
మ గరంచ చడ సంగత అద మక తలయద.ఎవర చపకలద కడ. 22
ఆయన ఈ వషయంల మ అభపపయం మ నటన వనగరతనం.ఈ
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మతబధం గరర అనన చట ళ అభఅంతరళళ వనన యన మపతం ఆక
తలస'' అన జవబ ఇచర ర. 23 అతనక ఒక రజ ఎరపట చస,అతడన
చటక చల మంద వచర ర. ఉదయం నండ సయంకలం వరక అతడ
క సక్ మసక,మష ధర్ శససకల
దవన రజయం గరర పరగ
నండ,రవకక లల నండ సంగతలన వరక ఎతక చపత,యసన గరర
వవరంగ ఒదసక వరన బబసక వనన డ. 24 అతడ చపన సంగతల
కందర నంలద. 25 వరత భదభపపయల కలగయ.పల చవరగ వరత
ఒక మట చపప డ.అదమట 26 వర వవంటర గన అర ్ం చసకర. చసకర
కన పగహంచర అన ఈ పపజలత చపండ. 27 పపజలత కనలర చస

,చపలర వన మనసర పగహంచ న వయప తరగ న వలన సస స ్ పందకండ
వర హృదయల బందబ ర పయయ.వర ఏద ఇనపంచకర,వర కనలళ
మసకన వనన ర'అన పరశధత్ యషయ పపవక క దస ర మ పతరలత
చపన మట సరంద. 28 కబటస దవన వలన కలగన ఈ రకణ యదతల
దగ ్రక తరల పతందన మర టతలసకండ. 29 వర దనన
అంగకరశన'.ఈ మటల వన వరంత వళ ళపయర. 30 పల ఏడ సవతరల
క తన ఇంటల నవసంచ,తన దగ ్ర వచర వరనందరన ఆధరసక. 31 ఏ
పరగ
ఆటంకం లకండ పర ణ డరంత దవన రజ్ ం గరర పపకటసక,పపభవన
యస పకసకన గరర న సంగతల బడసక వనన డ.

