1
1 ಆಯ ಾಕ ದನು; ಆ ಾಕ ವ ೇವೊಂೆ ಇದನು; ಆ ಾಕ ವ
ೇವಾದನು. 2 ಆತ ೇ ಆಯ ೇವೊಂೆ ಇದನು. 3 ಎಲವ ಆತ$ಂದ
ಉಂ&ಾ'ತು; ಉಂ&ಾದದರ ಆತ$ಲೆ )ಾವದೂ ಉಂ&ಾಗ ಲ. 4 ಆತನ
,ೕವ ತು-; ಆ ,ೕವವ ಮನುಷ 0ೆ 1ೆಳ3ಾತು-. 5 ಆ 1ೆಳಕು ಕತ-ಲ
ಪ63ಾ7ಸುತ-ೆ; ಆ ಕತ-ಲು ಅದನು: ಗ6;ಸಲ. 6 ೇವ0ಂದ ಕಳ=; ಸಲ>ಟ@ ಒಬC
ಮನುಷ $ದನು; ಅವನ Dೆಸರು EೕDಾನನು. 7 ಎಲರೂ ತನ: ಮೂಲಕಾ
ನಂಬುವಂGೆ ಅವ ೇ ಆ 1ೆಳHನ ಷಯದ IಾJ 3ೊಡುವದ3ೆL IಾJಾ ಬಂದನು.
8 ಅವನು ಆ 1ೆಳಕಲ. ಆದೆ ಆ 1ೆಳHನ

ಷಯದ IಾJ 3ೊಡು ವದ3ೆL

ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ನು. 9 Oೋಕದ ಬರುವ ಪ6PEಬC ಮನುಷ $ೆ ಆತನು 1ೆಳಕನು:
3ೊಡುವ $ಜಾದ 1ೆಳ3ಾದನು. 10 ಆತನು Oೋಕದ ಇದನು; Oೋಕವ
ಆತ$ಂದ ಉಂ&ಾ'ತು; Oೋಕವ ಆತನನು: ಅ0ಯಲ. 11 ಆತನು ತನ:
ಸSಂತದವರ ಬTೆ ಬಂದನು. ಆತನ ಸSಂತದವರು ಆತನನು: ಅಂೕಕ0ಸಲ. 12
ಆದೆ )ಾಾರು ಆತನನು: ಅಂೕಕ0Uದೋ ಅವ0ೆ ಅಂದೆ ಆತನ Dೆಸ0ನ
VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಡುವವ0ೆ ೇವರ ಪತ6ಾಗುವ ಅX3ಾರವನು: ಆತನು 3ೊಟ@ನು.
13 ಇವರು ರಕ-ಂಾಗ ಇಲೆ ಶ0ೕರದ ಇZೆ['ಂಾಗ ಇಲೆ ಮನುಷ ನ
ಇZೆ['ಂಾ ಗ ಹು]@ದವರಲ, ೇವ0ಂದOೇ ಹು]@ದವರು. 14 ಇದಲೆ ಆ
ಾಕ ಾರುಾತನು ಶ0ೕರ_ಾ0 )ಾ ಕೃaೆ'ಂದಲೂ ಸತ ಂದಲೂ ತುಂW
ನಮb ಮಧ ದ ಾಸdಾeದನು. (ತಂೆ'ಂದ ಹು]@ದ ಒಬC ೇ ಮಗನ
ಮ;VಯಂGೆ ಾವ ಆತನ ಮ;Vಯನು: ೋeೆವ). 15 EೕDಾನನು ಆತನ
ಷಯದ IಾJ 3ೊಟು@--ನನ: ;ಂೆ ಬರುಾತನು ನನಂತ iದOೇ ಇದದ0ಂದ

ನನಂತ ಮುಂನವನು ಎಂದು ಾನು DೇTಾತನು ಈತ ೇ ಎಂದು ಕೂ
DೇTದನು. 16 ಆತನ ಸಂಪkಣmGೆEಳಂದ ಾೆಲರೂ ಕೃaೆಾ ಕೃaೆಯನು:
Dೊಂೆವ. 17 ಾ ಯಪ6dಾಣವ iೕnೆಯ ಮುoಾಂತರ ಾ 3ೊಡಲ>]@ತು;
ಆದೆ ಕೃaೆಯೂ ಸತ ವk pೕಸು H6ಸ-ನ ಮುoಾಂತರಾ ಬಂದವ. 18 )ಾವನೂ
)ಾವ 3ಾಲದಲೂ ೇವರನು: ಕಂeಲ. ತಂೆಯ ಎೆಯರುವ ಆ ಒಬC ೇ ಮಗ
ಾರುಾತನು ಆತನನು: PTಯಪeUಾ ೆ. 19 $ೕನು )ಾರು ಎಂದು ಅವನನು:
3ೇಳ=ವದ 3ಾL pಹೂದ ರು )ಾಜಕರನೂ: Oೇ ಯರನೂ: pರೂಸOೇq$ಂದ
ಕಳ=;Uಾಗ EೕDಾನನು 3ೊಟ@ IಾJ ಇೇ. 20 ಅವನು ಒr>3ೊಂಡನು.
ಅಲಗsೆಯಲ; ಅವನು-- ಾನು H6ಸ-ನಲ ಎಂದು ಒr>3ೊಂಡನು. 21 ಅದಕLವರು-Dಾಾದೇನು? $ೕನು ಎೕಯ ೋ ಎಂದು 3ೇTದರು. ಅದ3ೆL ಅವನು-- ಾನಲ
ಅಂದನು. ಅವರು $ೕನು ಆ ಪ6ಾEೕ ಎಂದು 3ೇTದ3ೆL ಅವನು--ಅಲ ಎಂದು
ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 22 ಆಗ ಅವರು ಅವ $ೆ--$ೕನು )ಾರು? ನಮbನು:
ಕಳ=;Uದವ0ೆ ಾವ ಉತ-ರ Dೇಳ=ವಂGೆ $ೕನು $ನ:

ಷಯದ ಏನು Dೇಳ=P-ೕ

ಎಂದು 3ೇTದರು. 23 ಅವನು--ಕತmನ ಾ0ಯನು: ೆಟ@ೆ dಾe0 ಎಂದು ಅಡ
ಯ ಕೂಗುವ ಒಬCನ ಶಬವೆ ಎಂದು ಪ6ಾ )ಾದ pnಾಯನು DೇTದ ಶಬೇ
ಾನು ಎಂದು ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 24 ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ವರು ಫ0Iಾಯರ
ಕwೆಯವಾದರು. 25 ಅವರು ಅವ$ೆ--$ೕನು ಆ H6ಸ-ನೂ ಎೕಯನೂ ಇಲೆ ಆ
ಪ6ಾಯೂ ಅಲದೆ 1ಾr-ಸb dಾeಸುವದು )ಾ3ೆ ಎಂದು 3ೇTದರು. 26
EೕDಾನನು ಅವ0ೆ ಪ6ತು ತ-ರ ಾ-- ಾನು $ೕ0$ಂದ 1ಾr-ಸb
dಾeಸುGೆ-ೕ ೆ; ಆದೆ $ೕವ ಅ0ಯರುವಂಥ ಒ1ಾCತನು $ಮb ಮಧ ದ
$ಂPಾ ೆ; 27 ಆತ ೇ ನನ: ;ಂೆ ಬರು ಾತ ಾದು ನನಂತ

ಮುಂನವ ಾದನು; ಆತನ 3ೆರದ 1ಾರನು: Wಚುzವದ3ೆL ಾನು Eೕಗ ನಲ ಎಂದು
DೇTದನು. 28 ಇವಗಳ= Eದm$ನ ಆZೆ ಕwೆಯ 1ೇ{ಾಬರದ ನwೆದವ; ಅ
EೕDಾನನು 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದನು. 29 ಮರುನ EೕDಾನನು ತನ: ಕwೆೆ
ಬರುP-ದ pೕಸುವನು: ೋe--ಇೋ, Oೋಕದ aಾಪ ವನು: GೆೆದುDಾಕುವ
ೇವರ ಕು0ಮ0 ಎಂದು DೇTದನು. 30 ನನ: ;ಂೆ ಒಬC ಮನುಷ ನು ಬರು Gಾ- ೆ;
ಆತನು ನನಂತ iದOೇ ಇದದ0ಂದ ನನಂತ ಮುಂನವನು ಎಂದು ಾನು
)ಾರ

ಷಯದ DೇTೆ ೋ ಆತ ೇ ಈತನು. 31 ಾನು ಆತನನು: ಅ0Pರಲ;

ಆದೆ ಆತನು ಇIಾ6pೕಲ 0ೆ ಪ6ತ | ಾಗುವಂGೆ ಾನು $ೕ0$ಂದ 1ಾr-ಸb
dಾeಸುವವ ಾ ಬಂೇ ೆ ಅಂದನು. 32 EೕDಾನನು IಾJ3ೊಟು@--ಆತbನು
aಾ0ಾಳ ದಂGೆ ಪರOೋಕಂದ ಇTದು ಆತನ VೕOೆ ೆOೆ ೊಂeರುವದನು:
ಾನು ೋeೆನು. 33 ಾನು ಆತನನು: ಅ0Pರಲ; ಆದೆ $ೕ0$ಂದ 1ಾr-ಸb
dಾeಸುವದ3ೆL ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತ ೇ ನನೆ-- )ಾಾತನ VೕOೆ ಆತbನು
ಇTದು ೆOೆ)ಾರು ವದನು: $ೕನು ೋಡು Eೕ ಆತ ೇ ಪ Gಾ6ತb $ಂದ
1ಾr-ಸb dಾeಸುಾತನು ಎಂದು DೇTದನು. 34 ಾನು ೋe ಈತ ೇ
ೇವರಮಗ ೆಂದು IಾJ 3ೊ]@ೇ ೆ ಅಂದನು. 35 dಾರ ೆಯ ನ P0
EೕDಾನನೂ ಅವನ 7ಷ ರ ಇಬCರೂ $ಂತು3ೊಂeದರು. 36 ಆಗ ನwೆ ಾಡುP-ದ
pೕಸುವನು: ೋe ಅವನು (EೕDಾ ನನು)--ಇೋ, ೇವರ ಕು0ಮ0! ಎಂದು
DೇTದನು. 37 ಅವನು DೇTದನು: 3ೇT ಆ ಇಬCರು 7ಷ ರು pೕಸು ನ ;ಂೆ
Dೋದರು. 38 ಆಗ pೕಸು ;ಂPರು ತನ: ;ಂೆ ಬರುP-ದವರನು: ೋe
ಅವ0ೆ--$ೕವ ಏನು ಹುಡುಕುP-ೕ0? ಅನ:ಲು ಅವರು ಆತ$ೆ--ರWCpೕ, (ರWC
ಅಂದೆ ಗುರು ಎಂದಥm) $ೕನು ಾUಸುವದು ಎ ಅಂದರು. 39 ಆತನು

ಅವ0ೆ--ಬಂದು ೋe0 ಅಂದನು. ಅವರು Dೋ ಆತನು ಾUಸುP-ದ ಸ~ಳವನು:
ೋe ಆ ವಸ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದರು. ಆಗ Dೆಚುz ಕeV ಹತ- ೆಯ GಾIಾತು-.
40 EೕDಾ ನನ dಾತನು: 3ೇT ಆತನನು: ;ಂ1ಾUದ ಇಬCರ Uೕiೕ
aೇತ6ನ ಸDೋದರ ಾದ ಅಂೆ6ಯನು ಒಬC ಾದನು. 41 ಇವನು iದಲು ತನ:
ಸSಂತ ಸDೋದರ ಾದ Uೕiೕನನನು: ಕಂಡು ಅವ $ೆ-- ಾವ VUೕಯನನು:
ಕಂಡು3ೊಂwೆವ ಎಂದು DೇTದನು (VUೕಯನು ಅಂದೆ H6ಸ-ನು ಎಂದಥm). 42
42ಆಗ ಅಂೆ6ಯನು Uೕiೕನನು: pೕಸು ನ ಬTೆ ಕರ3ೊಂಡು ಬಂದನು. pೕಸು
ಅವನನು: ೋe--$ೕನು Eೕನನ ಮಗ ಾದ Uೕiೕನನು, $ೕನು 3ೇಫ ೆಂದು
ಕೆಯಲ>ಡು

ಅಂದನು. (3ೇಫ ಅಂದೆ ಕಲು ಎಂದಥm). 43 ಮರುನ pೕಸು

ಗOಾಯ3ೆL Dೊರಟು Dೋಗ1ೇ3ೆಂಾಗ ಪ>ನನು: ಕಂಡು ಅವ $ೆ--ನನ:ನು:
;ಂ1ಾಸು ಅಂದನು. 44 ಪ>ನು ಅಂೆ6ಯನ ಮತು- aೇತ6ನ ಪಟ@ಣಾದ
1ೇGಾ' ದವನು. 45 ಪನು ನGಾನpೕಲನನು: ಕಂಡು ಅವ$ೆ-ಾ ಯಪ6dಾಣದ iೕnೆಯು ಮತು- ಪ6ಾಗಳ= )ಾಾತನ ಷಯಾ
ಬೆದೋ ಆತನನು: ಾವ ಕಂಡು3ೊಂwೆವ; ಆತನು EೕIೇ ಫನ ಮಗ ಾದ
ನಜೇPನ pೕಸುವ ಅಂದನು. 46 ಅದ3ೆL ನGಾನpೕಲನು ಅವ$ೆ--ನಜೇP
$ಂದ ಒsೇೇ ಾದರೂ ಬರುವೋ? ಅಂಾಗ ಪ>ನು ಅವ$ೆ--ಬಂದು
ೋಡು ಅಂದನು. 47 pೕಸು ತನ: ಬTೆ ಬರುವ ನGಾನpೕಲನನು: ಕಂಡು ಅವನ
ಷಯಾ--ಇೋ, ಇವನು $ಜ ಾಯೂ ಇIಾ6pೕಲನು; ಇವನ ಕಪಟ ಲ
ಅಂದನು. 48 ನGಾನpೕಲನು ಆತ$ೆ--$ೕನು ನನ:ನು: Dೇೆ ಬOೆ? ಅಂದನು;
pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರ ಾ ಅವ$ೆ--ಪ>ನು $ನ:ನು: ಕೆಯುವದHLಂತ ಮುಂZೆ
$ೕನು ಆ ಅಂಜೂರ ಮರದ 3ೆಳೆ ಇಾಗ ಾನು $ನ:ನು: ೋeೆನು ಅಂದನು. 49

ನGಾನ pೕಲನು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ--ರWCpೕ, $ೕನು ೇವರಕುdಾರನು;
$ೕನು ಇIಾ6pೕನ ಅರಸನು ಅಂದನು. 50 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ
ಅವ$ೆ-- ಾನು ಆ ಅಂಜೂರ ಮರದ 3ೆಳೆ $ನ:ನು: ೋeೆ ೆಂದು DೇTದ0ಂದ
$ೕನು ನಂಬು P-ೕEೕ? $ೕನು ಇವಗTಂತ ಮಹGಾ-ದವಗಳನು: ೋಡು
ಅಂದನು. 51 ಆತನು ಅವ$ೆ--$ನೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. ಇಂ$ಂದ
ಪರOೋಕವ Gೆೆರುವದನೂ: ೇವದೂತರು ಮನುಷ ಕುdಾರನ VೕOೆ
ಏರುವದನೂ: ಇTಯುವದನೂ: $ೕವ ೋಡು 0 ಅಂದನು.
2
1 ಮೂರ ೆಯ ನದ ಗOಾಯದ 3ಾ ಾದ ಒಂದು ಮದುೆ ಆ'ತು. ಅ
pೕಸು ನ Gಾ'ಯು ಇದಳ=. 2 ಇದಲೆ pೕಸುವನೂ: ಆತನ 7ಷ ರನೂ:
ಮದುೆೆ ಕೆ ದರು. 3 ಆಗ ಅವ0ೆ ಾ6ಾರಸವ Iಾಲೆ Dೋದ ದ0ಂದ
pೕಸು ನ Gಾ'ಯು ಆತ$ೆ--ಅವ0ೆ ಾ6ಾರಸವ ಇಲ ಅಂದಳ=. 4 pೕಸು
ಆ3ೆೆ-- U ೕpೕ, ನನ: ೊಡೆ $ನೆ )ಾ3ೆ? ನನ: ಗTೆ ಯು ಇನೂ: ಬಂಲ
ಅಂದನು. 5 ಆತನ Gಾ'ಯು Iೇವಕ0ೆ--ಆತನು $ಮೆ ಏನು Dೇಳ=Gಾ- ೋ
ಅದನು: dಾe0 ಅಂದಳ=. 6 pಹೂದ ರ ಶುೕ ಕರಣದ ಪ63ಾರ ಅ ಪ6PEಂದು
ಎರಡು ಇಲೆ ಮೂರು 3ೊಳಗ $ೕರು ;eಯುವಷು@ ಆರು ಕನ 1ಾ ೆಗಳ= ಇದವ.
7 pೕಸು ಅವ0ೆ--ಆ 1ಾ ೆ ಗಳ $ೕರು ತುಂW0 ಅಂದನು. ಅವರು ಅವಗಳನು:
ಕಂಠದವೆೆ ತುಂWದರು. 8 ಆತನು ಅವ0ೆ--ಈಗ ಇದನು: Gೋe3ೊಂಡು Dೋ
ಔತಣದ aಾರುಪತ ಾರ$ೆ 3ೊe0 ಎಂದು Dೇಳಲು ಅವರು ತ3ೊLಂಡು Dೋ
3ೊಟ@ರು. 9 ಔತಣದ aಾರುಪತ ಾರನು ಾ6ಾರಸಾದ $ೕರನು: ರು

ೋeಾಗ ಅದು ಎಂದ ಬಂGೆಂದು PTಯದವ ಾ ($ೕರನು: Gೋe3ೊಂಡ
Iೇವಕ0ೆ PTತು-) ಮದಂಗನನು: ಕೆದು 10 ಅವ$ೆ--ಪ6P ಮನುಷ ನು
iದಲು ಒsೇ ಾ6ಾರಸವನು: 3ೊಟು@ ಜನರು Zೆ ಾ: ಕುeದ VೕOೆ
ಕ$ಷಾದದನು: 3ೊಡುGಾ- ೆ; ಆದೆ $ೕನು ಇದು ವೆೆ ಒsೇ ಾ6ಾರಸವನು:
ಇಟು@ 3ೊಂeೕ ಅಂದನು. 11 pೕಸು ಈ iದಲ ೆಯ ಅದುತ 3ಾಯmವನು:
ಗOಾಯದ 3ಾ ಾದ dಾe ತನ: ಮ;Vಯನು: GೋಪmeUದನು; ಮತು- ಆತನ
7ಷ ರು ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಟ@ರು. 12 ಇಾದ VೕOೆ ಆತನೂ ಆತನ
Gಾ'ಯೂ ಆತನ ಸDೋದರರೂ ಆತನ 7ಷ ರೂ ಕaೆ ೌmqೆ Dೋ ಅ 3ೆಲವ
ವಸ ಇದರು. 13 pಹೂದ ರ ಪಸLವ ಹP-ರಾಾಗ pೕಸು pರೂಸOೇqೆ
Dೋ 14 ೇಾಲಯದ ಎತು- ಕು0 aಾ0ಾಳ ಇವಗಳನು: dಾರುವವ ರನೂ:
ಹಣ ಬದOಾ'ಸುವವರು ಕೂPರುವದನೂ ಕಂಡನು; 15 ಆಗ ಆತನು ಸಣ ಹಗಗTಂದ
3ೊರwೆ dಾe ಕು0 ಎತು- ಸ;ತ ಎಲರನೂ: ೇಾಲಯದ Dೊರ3ೆL ಅ]@
$ಾರರ ಹಣವನು: Zೆ Vೕಜು ಗಳನು: 3ೆಡ ದನು. 16 ಆತನು aಾ0ಾಳ
dಾರುವ ವ0ೆ--ಇವಗಳನು: ಇಂದ ತ3ೊLಂಡು Dೋ0; ನನ: ತಂೆಯ
ಮ ೆಯನು: ಾ aಾರದ ಮ ೆಯ ಾ: dಾಡ1ೇe0 ಅಂದನು. 17 ಆಗ ಆತನ
7ಷ ರು--$ನ: ಆಲಯದ ಆಸH-ಯು ನನ:ನು: ದ;U W]@ೆ ಎಂದು ಬೆರುವದನು:
ಾಪಕdಾe 3ೊಂಡರು. 18 ಆಗ pಹೂದ ರು ಆತ$ೆ--$ೕನು ಇವಗಳನು:
dಾಡುವದ3ೆL )ಾವ ಸೂಚಕ3ಾಯm ವನು: ನಮೆ Gೋ0ಸುP-ೕ ಎಂದು 3ೇTದರು.
19 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--ಈ ೇಾಲ ಯವನು: 3ೆಡ ದೆ ಾನು
ಮೂರು ನಗಳ ಅದನು: ಎWCಸುೆನು ಅಂದನು. 20 ಅದ3ೆL pಹೂದ ರು-- ಈ
ೇಾಲಯವನು: ಕಟು@ವದ3ೆL ಾಲSGಾ-ರು ವರುಷಗಳ= ;eದವ; $ೕನು ಮೂರು

ನಗಳ ಅದನು: ಎWCಸು Eೕ ಅಂದರು. 21 ಆದೆ ಆತನು ತನ: ೇಹೆಂಬ
ಆಲಯವನು: ಕು0ತು DೇTದನು. 22 ಆದದ0ಂದ ಆತನು ಸತ-ವೊಳಂದ
ಎದVೕOೆ ಆತನ 7ಷ ರು ತಮೆ DೇTದ ಈ dಾತನು: ೆನಪ dಾe3ೊಂಡು
ಬರಹವನೂ: pೕಸು ತಮೆ DೇTದನೂ: ನಂWದರು. 23 ಆತನು ಪಸLಹಬCದ ನದ
pರೂಸOೇq ನಾಗ ಆತನು dಾeದ ಅದುತ 3ಾಯmಗಳನು: ಅ ೇಕರು ೋe
ಆತನ Dೆಸ0ನ ನಂW3ೆ ಇಟ@ರು. 24 ಆದೆ pೕಸು ತನ:ನು: ಅವ0ೆ ವಶಪeU
3ೊಳಲ; )ಾಕಂದೆ ಆತನು ಎಲರನೂ: ಅ0ತ ವ ಾದನು. 25 ಆತನು
ಮನುಷ ರ ಅಂತರಂಗವನು: PTದವ ಾದ 3ಾರಣ )ಾರೂ )ಾವ ಮನುಷ ನ
ಷಯದಯೂ ಆತ$ೆ IಾJ3ೊಡ1ೇ3ಾದ ಅವಶ ರಲ.
3
1 ಫ0Iಾಯರ pಹೂದ ರ ಅX3ಾ0 )ಾದ $3ೊೇಮ ೆಂಬ ಒಬC ಮನುಷ
$ದನು. 2 ಇವನು ಾP6ಯ pೕಸು ನ ಬTೆ ಬಂದು ಆತ$ೆ--ರWCpೕ
(ಗುರುವ), $ೕನು ೇವರ ಬT'ಂದ ಬಂದ 1ೋಧಕ ೆಂದು ಾವ ಬOೆವ,
)ಾಕಂದೆ ೇವರು ಒಬCನ ಕೂಡ ಇಲದ Dೊರತು $ೕನು dಾಡುವ
ಅದುತ3ಾಯmಗಳನು: )ಾವ ಮನುಷ ನೂ dಾಡOಾರನು ಅಂದನು. 3 pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ-- ಾನು $ನೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ಒಬCನು P0
ಹುಟ@ದೆ ಅವನು ೇವರ ಾಜ ವನು: ೋಡOಾರನು ಅಂದನು. 4 $3ೊೇಮನು
ಆತ$ೆ--ಒಬCನು ಮುದುಕ ಾದ VೕOೆ ಹುಟು@ವದು Dೇೆ? ಅವನು ತನ: Gಾ'ಯ
ಗಭmದ ಎರಡ ೆಯ Iಾ0 ಪ6ೇ7U ಹುಟು@ವಾೕGೇ ಎಂದು 3ೇTದನು. 5
pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ--$ನೆ $ಜ$ಜ ಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ಒಬCನು

$ೕ0$ಂದಲೂ ಆತb $ಂದಲೂ ಹುಟ@ದೆ ಅವನು ೇವರ ಾಜ ೊಳೆ
ಪ6ೇ7ಸOಾರನು. 6 ಶ0ೕರಂದ ಹು]@ದು ಶ0ೕ ರೇ; ಆತb$ಂದ ಹು]@ದು
ಆತbೇ. 7 $ೕವ P0 ಹುಟ@ತಕLದು ಎಂದು ಾನು $ನೆ DೇTದ0ಂದ
ಆಶzಯmಪಡ1ೇಡ. 8 ಾTಯು ತನ: ಮನಸು ಬಂದ ಕwೆೆ Wೕಸುತ-ೆ; $ೕನು ಅದರ
ಶಬವನು: 3ೇಳ=P-ೕ; ಆದೆ ಅದು ಎಂದ ಬರುತ-ೋ ಎೆ Dೋಗು ತ-ೋ
DೇಳOಾ0; ಅದರಂGೆpೕ ಆತb$ಂದ ಹು]@ದ ಪ6PEಬCನು ಇಾ ೆ ಅಂದನು. 9
ಅದ3ೆL $3ೊ ೇಮನು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ--ಇವಗಳ= Dೇಾಾವ ಎಂದು
3ೇTದ3ೆL 10 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರ ಾ ಅವ$ೆ--ಇIಾ6pೕಲ 0ೆ 1ೋಧಕ ಾ
ರುವ $ನೆ ಈ ಷಯಗಳ= PTಯುವಲೕ? 11 ಾನು $ನೆ $ಜ$ಜ ಾ
Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ಾವ ಅ0Pರುವದನು: dಾತ ಾಡುGೆ-ೕೆ ಮತು- ೋe ದ3ೆL
IಾJೕಕ0ಸುGೆ-ೕೆ; ಆದೆ $ೕವ ನಮb IಾJ ಯನು: ಅಂೕಕ0ಸುವಲ. 12 ಾನು
ಭೂOೋಕ ದವಗಳನು: $ಮೆ DೇTದೆ $ೕವ ನಂಬುವಲ; ಆದೆ
ಪರOೋಕದವಗಳನು: $ಮೆ DೇTದೆ Dೇೆ ನಂWೕ0? 13 ಪರOೋಕಂದ ಇTದು
ಬಂಾತ ೇ ಅಂದೆ ಪರOೋಕದರುವ ಮನುಷ ಕುdಾರ ೇ Dೊರತು )ಾವನೂ
ಪರOೋಕ3ೆL ಏ0Dೋದವನಲ. 14 ಇದಲೆ iೕnೆಯು ಅರಣ ದ ಸಪmವನು:
ಎP-ದ Dಾೆpೕ ಮನುಷ ಕುdಾರನು ಸಹ ಎತ-ಲ>ಡತಕLದು. 15 ;ೕೆ ಆತನನು:
ನಂಬುವ )ಾವ ಾದರೂ ಾಶಾಗೆ $ತ ,ೕವ ವನು: ಪwೆರುವನು. 16 ೇವರು
Oೋಕವನು: ಎೊ@ೕ r6ೕPdಾe ತನ: ಒಬC ೇ ಮಗನನು: 3ೊಟ@ನು; ಆತನನು:
ನಂಬುವ )ಾವ ಾದರೂ ಾಶಾಗೆ $ತ ,ೕವ ವನು: ಪwೆದವ ಾರುವನು. 17
ೇವರು Oೋಕ3ೆL Pೕಪm dಾಡುವದ3ಾL ಅಲ; ಆದೆ ತನ: ಮಗನ ಮುoಾಂತರ
Oೋಕವನು: ರJಸುವದ3ಾL ಆತನನು: ಕಳ=;Uದನು. 18 ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ

ಇಡುವವ$ೆ Pೕಪm ಆಗುವಲ; ಆದೆ ನಂW3ೆ'ಡದವ$ೆ ಆಗOೇ
Pೕaಾm'ತು; )ಾಕಂದೆ ಅವನು ೇವರ ಒಬC ೇ ಮಗನ Dೆಸ0ನ VೕOೆ ನಂW3ೆ
ಇಡಲ. 19 ಆ Pೕಪm ಏನಂದೆ, 1ೆಳಕು Oೋಕ3ೆL ಬಂದರೂ ಮನುಷ ರ
H6pಗಳ= 3ೆಟ@ವಗsಾ ರುವದ0ಂದ ಅವರು 1ೆಳHಂತ ಕತ-Oೆಯ ೆ:ೕ r6ೕP
dಾeದರು. 20 3ೆಟ@ದನು: dಾಡುವ ಪ6P EಬCನು ತನ: ಕೃತ ಗಳ=
ಖಂeಸಲ>&ಾ@ೆಂದು 1ೆಳಕನು: ಹೆdಾಡುGಾ- ೆ ಮತು- 1ೆಳHೆ ಬರುವಲ. 21
ಆದೆ ಸತ ವನು: ಅನುಸ0ಸುವವನು ತನ: ಕೃತ ಗಳ= ೇವ0ಂದ
dಾಡಲ>ಟ@ವಗsೆಂದು ಪ6ಕಟಾಗು ವಂGೆ 1ೆಳHೆ ಬರುGಾ- ೆ ಎಂದು DೇTದನು. 22
ಇವಗsಾದ VೕOೆ pೕಸುವk ಆತನ 7ಷ ರೂ ಯೂಾಯ ೇಶ3ೆL ಬಂದರು; ಅ
ಆತನು ಅವೊಂೆ ಇದು 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದನು. 23 ಇದಲೆ EೕDಾನನು
ಸಹ ಸೕqನ ಸ ಾಪ ದದ ಐ ೋ$ನ 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದನು; )ಾಕಂದೆ
ಅ ಬಹಳ $ೕರು ಇತು-; ಅವರು (ಜನರು) ಬಂದು 1ಾr-ಸb dಾeU3ೊಳ=P-ದರು.
24 )ಾಕಂದೆ EೕDಾನನು ಅದುವೆೆ Iೆೆಯ Dಾಕಲ>]@ರಲ. 25
ತರುಾಯ EೕDಾನನ 7ಷ ರ 3ೆಲವ0ಗೂ pಹೂದ 0ಗೂ ಮಧ ದ
ಶುೕಕರಣದ

ಷಯಾ ಾದ ಉಂ&ಾ'ತು. 26 ಅವರು EೕDಾನನ ಬTೆ

ಬಂದು ಅವ $ೆ--ಗುರುೇ, ಇೋ, Eದm$ನ ಆZೆ $ನ: ಬTಯದ ಒ1ಾCತನ
ಷಯದ $ೕನು IಾJ3ೊ]@ಯOಾ; ಆತನೂ 1ಾr-ಸb dಾeಸುGಾ- ೆ, ಎಲರೂ
ಆತನ ಬTೆ DೋಗುGಾ-ೆ ಅಂದರು. 27 EೕDಾನನು ಪ6ತು ತ-ರಾ--ಪರOೋಕ
ಂದ ಒಬC ಮನುಷ $ೆ 3ೊಡಲ>ಡದ Dೊರತು ಅವನು )ಾವದನೂ:
DೊಂದOಾರನು. 28 ಾನು H6ಸ-ನಲ, ಆದೆ ಆತನ ಮುಂಾ ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@
ವ ೆಂದು ಾನು DೇTದ3ೆL $ೕೇ ನನೆ IಾJಗsಾ ೕ0. 29

ಮದಲP-ಯುಳವ ೇ ಮದಂಗನು; ಆದೆ ಮದಂಗನ Iೆ:ೕ;ತನು $ಂತು3ೊಂಡು
ಆತನ dಾತನು: 3ೇT ಮದಂಗನ ಧ$ೆ ಬಹಳಾ ಸಂGೋಷ ಪಡುGಾ- ೆ;
ಆದ3ಾರಣ ಈ ನನ: ಸಂGೋಷವ ೆರೇ0ತು. 30 ಆತನು Dೆzಸಲ> ಡತಕLದು;
ಾನು ತಸಲ>ಡತಕLದು. 31 Vೕ$ಂದ ಬರುಾತನು ಎಲರ VೕOೆ ಇಾ ೆ;
)ಾವನು ಭೂಸಂಬಂಧಾದವ ಾಾ ೋ ಅವನು ಭೂ ಸಂಬಂಧದವ ಾದು
ಭೂಸಂಬಂಧಾದವಗಳನು: dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ; ಪರOೋಕಂದ ಬರುಾತನು
ಎಲರ VೕOೆ ಇಾ ೆ. 32 ಆತನು )ಾವದನು: ಕಂಡು 3ೇTದ ೋ ಅದ3ೆL IಾJ
3ೊಡುGಾ- ೆ; ಆದೆ ಆತನ IಾJಯನು: )ಾವನೂ ಅಂೕಕ0ಸುವಲ. 33 ಆತನ
IಾJಯನು: ಅಂೕಕ0Uದವನು ೇವರು ಸತ ವಂತ ೆಂಬದ3ೆL ತನ: ಮುೆ6ಯನು:
DಾHಾ ೆ. 34 ೇವರು ಕಳ=;Uಾತನು ೇವರ dಾತುಗಳ ೆ:ೕ ಆಡುGಾ- ೆ;
ೇವರು ಆತ$ೆ ಆತbನನು: ಅಳGೆ dಾಡೆ 3ೊಡುGಾ- ೆ. 35 ತಂೆಯು ಮಗನನು:
r6ೕPU ಎಲವಗಳನು: ಆತನ 3ೈಯ 3ೊ]@ಾ ೆ. 36 ಮಗನ VೕOೆ
ನಂW3ೆ'ಡುವವ$ೆ $ತ ,ೕವ ಉಂಟು; )ಾವನು ಮಗನನು: ನಂಬುವಲೕ
ಅವನು ,ೕವವನು: 3ಾಣುವಲ; ಆದೆ ೇವರ 3ೋಪವ ಅವನ VೕOೆ
ೆOೆೊಂeೆ ಅಂದನು.
4
1 pೕಸು EೕDಾನ$ಂತ Dೆಚುz 7ಷ ರನು: dಾe3ೊಂಡು 1ಾr-ಸb
dಾeಸುP-ದದು ಫ0Iಾಯರು 3ೇTಾೆಂದು ಕತm $ೆ ೊGಾ-'ತು. 2
(ಆಾಗೂ 1ಾr-ಸb dಾeಸು P-ಾತನು pೕಸು Gಾ ೇ ಅಲ, ಆದೆ ಆತನ 7ಷ ರು
dಾeಸುP-ದರು). 3 ಆಗ ಆತನು ಯೂಾಯ ವನು: Wಟು@ ಗOಾಯ3ೆL P0

Dೊರಟು Dೋದನು. 4 ಆತನು ಸdಾಯmದ dಾಗmಾ Dೋಗ1ೇ3ಾದದು
ಅವಶ ಾತು-. 5 ಆಗ )ಾ3ೋ ಬನು ತನ: ಮಗ ಾದ EೕIೇಫ$ೆ 3ೊಟ@
ಭೂqಯ ಸ ಾಪದರುವ ಸುಖ ಎಂಬ ಸdಾಯmದ ಪಟ@ಣ3ೆL ಆತನು ಬಂದನು.
6 ಅ )ಾ3ೋಬನ 1ಾ

ಇತು-; pೕಸು ಪ6)ಾಣಂದ ಆ)ಾಸೊಂeರOಾ ಆ

1ಾ ಯ ಬTಯ Dಾೆpೕ ಕೂತು3ೊಂಡನು. ಆಗ ಸುdಾರು ಆರ ೇ GಾIಾತು-.
(ಅಂದೆ ಮ_ಾ ಹ: ಹ ೆ:ರಡು ಗಂ&ೆ)ಾ ತು-). 7 ಆಗ ಸdಾಯmದ ಒಬC U ೕಯು
$ೕರು Iೇದುವದ3ಾL ಬಂದಳ=; pೕಸು ಆ3ೆೆ--ನನೆ ಕುeಯುವದ3ೆL 3ೊಡು
ಅಂದನು. 8 ()ಾಕಂದೆ ಆತನ 7ಷ ರು ಆDಾರವನು: 3ೊಂಡು3ೊಳ=ವದ3ಾL
ಪಟ@ಣೊಳ3ೆL Dೋದರು). 9 ಅದ3ೆL ಆ ಸdಾ ಯmದ U ೕಯು ಆತ$ೆ--$ೕನು
pಹೂದ ಾದು ಕುeಯುವದ3ೆL 3ೊಡು ಎಂದು ಸdಾಯmದ U ೕ)ಾದ ನ$:ಂದ
3ೇಳ=ವದು Dೇೆ? )ಾಕಂದೆ pಹೂದ ರು ಸdಾಯmದವೊಂೆ DೊಕುL ಬT3ೆ
dಾಡುವಲವOಾ ಅಂದಳ=. 10 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆ3ೆೆ--ೇವರ
ಾನೇ ೆಂಬದೂ ಮತು---ನನೆ ಕುeಯುವದ3ೆL 3ೊಡು ಎಂದು $ನ:ನು:
3ೇTಾತನು )ಾೆಂಬದೂ $ನೆ PTದೆ $ೕನು ಆತನನು: 3ೇಳ=P-, ಆತನು
$ನೆ ,ೕವಕರಾದ $ೕರನು: 3ೊಡುP-ದನು ಎಂದು DೇTದನು. 11 ಆ U ೕಯು
ಆತ$ೆ--ಅ)ಾ , Iೇದುವದ3ೆL $ನೆ ಏನೂ ಇಲ ಮತು- 1ಾ

ಅಳಾೆ;

;ೕರುವ ಆ ,ೕವಕರಾದ $ೕರು $ನೆ ಎಂದ ಬಂತು? 12 Gಾನೂ ತನ:
ಮಕLಳ ತನ: ದನಗಳ ಈ 1ಾ

'ಂದ ಕುeದು ನಮೆ ಅದನು: 3ೊಟ@ ನಮb

ತಂೆ)ಾದ )ಾ3ೋಬ$ಂತ $ೕನು ೊಡ ವ ೋ? ಅಂದಳ=. 13 pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆ3ೆೆ--ಈ $ೕರನು: ಕುeಯುವ ಪ6PEಬC$ೆ P0
$ೕರe3ೆ)ಾಗುವದು; 14 ಆದೆ ಾನು 3ೊಡುವ $ೕರನು: ಕುeಯುವವ$ೆ

ಎಂಗೂ $ೕರ e3ೆ)ಾಗುವಲ; )ಾಕಂದೆ ಾನು ಅವ$ೆ 3ೊಡುವ $ೕರು
ಅವನ $ತ ,ೕವ3ೆL ಉಕುLವ $ೕ0ನ 1ಾ )ಾರುವದು ಅಂದನು. 15 ಆ U ೕಯು
ಆತ$ೆ--ಅ)ಾ , ನನೆ $ೕರe3ೆ)ಾಗದಂGೆಯೂ $ೕರು Iೇದುವದ3ೆL ಾನು
ಇೆ 1ಾರದಂGೆಯೂ ನನೆ ಈ $ೕರನು: 3ೊಡು ಅಂದಳ=. 16 pೕಸು
ಆ3ೆೆ--Dೋ $ನ: ಗಂಡನನು: ಕರ3ೊಂಡು ಇೆ 1ಾ ಅಂದನು. 17 ಆಗ ಆ U ೕಯು
ಪ6ತು ತ-ರ ಾ--ನನೆ ಗಂಡ$ಲ ಅಂದಳ=, pೕಸು ಆ3ೆೆ--ನನೆ ಗಂಡ$ಲ
ಎಂದು $ೕನು DೇTದು ಸ0pೕ; 18 )ಾಕಂದೆ $ನೆ ಐದು ಮಂ
ಗಂಡಂ0ದರು; ಈಗ $ನರುವವನು $ನ: ಗಂಡ ನಲ; ಆ

ಷಯದ $ೕನು

DೇTದು ಸತ ಾದದು ಅಂದನು. 19 ಆಗ ಆ U ೕಯು ಆತ$ೆ--ಅ)ಾ , $ೕನು ಒಬC
ಪ6ಾpಂದು ಾನು ಗ6;ಸುGೆ-ೕ ೆ; 20 ನಮb rತೃಗಳ= ಈ 1ೆಟ@ದ
ಆಾXUದರು; ಆದೆ ಜನರು ಆಾXಸತಕL ಸ~ಳವ pರೂಸOೇq ನpೕ ಎಂದು
$ೕವ ಅನು:P-ೕ0 ಅಂದಳ=. 21 pೕಸು ಆ3ೆೆ--U ೕpೕ, ನನ:ನು: ನಂಬು; ಈ
1ೆಟ@ದ)ಾಗೕ pರೂಸOೇqನ)ಾಗೕ $ೕವ ತಂೆಯನು: ಆಾXಸೆ
ಇರುವ ಗTೆ ಬರುತ-ೆ. 22 $ೕವ ಅ0ಯೆ ಇರುವದನು: ಆಾX ಸುP-ೕ0; ಾವ
ಅ0Pರುವದ ೆ:ೕ ಆಾXಸುGೆ-ೕೆ; )ಾಕಂದೆ ರ|ೆಯು pಹೂದ 0ಂದOೇ. 23
$ಜ ಾದ ಆಾಧಕರು ತಂೆಯನು: ಆತbಂದಲೂ ಸತ ಂದಲೂ ಆಾXಸುವ
ಗTೆಯು ಬರುತ-ೆ, ಅದು ಈಗOೇ ಬಂೆ; )ಾಕಂದೆ ತನ:ನು: ಆಾXಸು ವದ3ೆL
ತಂೆಯು ಅಂಥವರನು: ಹುಡುಕುGಾ- ೆ. 24 ೇವರು ಆತb ಾಾ ೆ; ಆತನನು:
ಆಾXಸುವ ವರು ಆತbಂದಲೂ ಸತ ಂದಲೂ ಆಾXಸತಕLದು ಅಂದನು. 25 ಆ
U ೕಯು ಆತ$ೆ--H6ಸ- ೆಂದು ಕೆಯಲ>ಟ@ VUೕಯನು ಬರುGಾ- ೆಂದು ಾನು
ಬOೆನು; ಆತನು ಬಂಾಗ ನಮೆ ಎಲವಗಳನು: PTಯಪeಸುವನು ಅಂದಳ=. 26

pೕಸು ಆ3ೆೆ--$ ೊ:ಂೆ dಾತ ಾಡುವ ಾ ೇ ಆತನು ಅಂದನು. 27
ಅಷ@ೊಳೆ ಆತನ 7ಷ ರು ಬಂದು ಆತನು ಆ U ೕEಂೆ dಾತ ಾಡುP-ದ ೆಂದು
ಆಶzಯm ಪಟ@ರು; ಆಾಗೂ --$ನೆ ಏನು 1ೇಕು? ಇಲೆ ಆ3ೆEಂೆ )ಾ3ೆ
dಾತ ಾಡುP-ೕ ಎಂದು ಒಬC ಾದರೂ 3ೇಳಲ. 28 ಆಗ ಆ U ೕಯು ತನ: $ೕ0ನ
3ೊಡವನು: Wಟು@ ಪಟ@ಣೊಳ3ೆL DೊರಟುDೋ ಜನ0ೆ-- 29 ಬ$:0, ಾನು
dಾeದವಗಳ ೆ:Oಾ ನನೆ PTUದ ಮನುಷ ನನು: ೋe0; ಈತನು ಆ
H6ಸ-ನಲೇ ಅಂದಳ=. 30 ಆಗ ಅವರು ಪಟ@ಣಂದ ಆತನ ಬTೆ Dೊರಟು ಬಂದರು.
31 ಆ ಸಮಯದ ಆತನ 7ಷ ರು ಆತ$ೆ--1ೋಧಕ ೇ, ಊಟ dಾಡು ಎಂದು
1ೇe 3ೊಂಡರು. 32 ಆದೆ ಆತನು ಅವ0ೆ--$ಮೆ Pಳಯರುವ ಆDಾರವ
ನನೆ ಊಟ3ೆL ಇೆ ಅಂದನು. 33 ಆದದ0ಂದ 7ಷ ರು--ಊಟ dಾಡು ವದ3ೆL
)ಾಾದರೂ ಆತ$ೆ ಏ ಾದರೂ ತಂದು 3ೊಟ@ೋ ಎಂದು ಒಬC0ೊಬCರು
dಾತ ಾe 3ೊಂಡರು. 34 ಆದೆ pೕಸು ಅವ0ೆ--ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನ
ತ-ವನು: ೆರೇ0U ಆತನ 3ೆಲಸ ವನು: ಪkೈಸುವೇ ನನ: ಆDಾರ ಅಂದನು. 35
$ೕವ--ಸುಯು ಬರುವದ3ೆL ಇನೂ: ಾಲುL Pಂಗಳ=ಗಳ= ಇೆpಂದು
Dೇಳ=P-ೕರಲೕ? ಮತು---ಇೋ, $ಮb ಕಣುಗಳನು: Vೕಲ3ೆLP- Dೊಲಗಳನು:
ೋe0, )ಾಕಂದೆ ಅವ ಈಾ ಗOೇ 1ೆಳಾ 3ೊ'ೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಾನು
$ಮೆ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 36 3ೊಯು ವವನು ಕೂಯನು: Dೊಂ $ತ ,ೕವ3ಾL
ಫಲವನು: ಕೂeU3ೊಳ= Gಾ- ೆ; ;ೕೆ Wತು-ವವನೂ 3ೊಯು ವವನೂ ಒ&ಾ@
ಸಂGೋಸುವರು. 37 Wತು-ವವ ೊಬCನು, 3ೊಯು ವವನು ಮGೊ-ಬCನು ಎಂದು
Dೇಳ=ವ dಾತು ಇದ ರ ಸತ ಾೆ. 38 $ೕವ ಕಷ@ಪಡದಂಥ 1ೆsೆಯನು:
3ೊಯು ವದ3ೆL ಾನು $ಮbನು: ಕಳ=;Uೆನು. 1ೇೊಬCರು ಕಷ@ ಪಟ@ರು $ೕವ

ಅವರ ಕಷ@ದ Iೇ03ೊಂeೕ0 ಅಂದನು. 39 ಆಗ-- ಾನು dಾe ೆಲವನು: ನನೆ
PTUದ ೆಂದು IಾJ3ೊಟ@ ಆ U ೕಯ dಾPೋಸLರ ಆ ಪಟ@ಣದ ಅ ೇಕ
ಸdಾಯmದವರು ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಟ@ರು. 40 ;ೕೆ ಆ ಸdಾಯm ದವರು
ಆತನ ಬTೆ ಬಂಾಗ ಆತನು ತibಂೆ ಇರ1ೇ3ೆಂದು ಆತನನು: 1ೇe3ೊಳಲು
ಆತನು ಎರಡು ವಸ ಅ ಇಳ=3ೊಂಡನು. 41 ಇನೂ: Dೆಚುz ಜನರು ಆತನ ಸSಂತ
dಾPೋಸLರ ಆತನನು: ನಂWದರು. 42 ಆ U ೕೆ-- ಾವ ಈಗ ನಂಬುವದು $ನ:
dಾP$ಂದಲ; )ಾಕಂದೆ ಾೇ ಸSತಃ ಈತನ dಾತನು: 3ೇTೇೆ ಮತುಈತನು $ಜಾಯೂ Oೋಕರ|ಕ ಾದ H6ಸ- ೆಂದು ಬOೆವ ಅಂದರು. 43 ಎರಡು
ವಸಗsಾದ VೕOೆ ಆತನು ಅಂದ Dೊರಟು ಗOಾಯ3ೆL Dೋದನು. 44
)ಾಕಂದೆ ಪ6ಾೆ ತನ: ಸSೇಶದ ಸ ಾbನ ಲೆಂದು pೕಸು Gಾ ೇ IಾJ
DೇTದನು. 45 ಗOಾಯ ದವರು pರೂಸOೇqನ ಹಬC3ೆL Dೋಾಗ ಆತನು ಅ
dಾeದವಗಳ ೆ:Oಾ ಅವರು ೋe ದ0ಂದ ಆತನು ಗOಾಯ3ೆL ಬಂಾಗ
ಆತನನು: USೕಕ0Uದರು. 46 ;ೕೆ pೕಸು Gಾನು $ೕರನು: ಾ6ಾರಸ ವ ಾ:
dಾeದ ಗOಾಯದ 3ಾ ಾ$ೆ P0 ಬಂದನು. ಆಗ ಕaೆ ೌmqನದ ಒಬC
ಪ6_ಾನನ ಮಗನು ಅಸSಸ~ ಾದನು. 47 pೕಸು ಯೂಾಯ ಂದ ಗOಾಯ3ೆL
ಬಂದ ೆಂದು ಅವನು 3ೇTಾಗ ಆತನ ಬTೆ Dೋ Gಾನು ಬಂದು ತನ: ಮಗನನು:
ಸSಸ~ಪeಸ1ೇ3ೆಂದು ಆತನನು: 1ೇe3ೊಂಡನು; )ಾಕಂದೆ ಅವನು Iಾಯುವ
Dಾದನು. 48 pೕಸು ಅವ$ೆ--$ೕವ ಸೂಚಕ 3ಾಯmಗಳನೂ:
ಅದುತ3ಾಯmಗಳನೂ: ೋಡದ Dೊರತು ನಂಬು ವೇ ಇಲ ಅಂದನು. 49 ಆಗ ಆ
ಪ6_ಾನನು ಆತ$ೆ--ಅ)ಾ , ನನ: ಮಗನು Iಾಯುವದ3ೆL iದಲು ಬರ1ೇಕು
ಅಂದನು. 50 pೕಸು ಅವ$ೆ--$ೕನು Dೋಗು, $ನ: ಮಗನು ಬದುHರುGಾ- ೆ

ಅಂದನು. ಮತು- ಆ ಮನುಷ ನು pೕಸು DೇTದ dಾತನು: ನಂW DೊರಟುDೋದನು.
51 ;ೕೆ ಅವನು DೋಗುP-ರುಾಗ ಅವನ Iೇವಕರು ಅವ ನನು: ಸಂXU--$ನ:
ಮಗನು ಬದುHದನು ಎಂದು ಅವ$ೆ DೇTದರು. 52 ಆಗ ಅವನು--)ಾವ
ಗTೆಯ ಅವ$ೆ ಗುಣಾಗGೊಡತು ಎಂದು ಅವರನು:

Zಾ0Uಾಗ ಅವರು

$ ೆ: ಏಳ ೇ GಾUನ ಜSರವ ಅವನನು: W]@ತು ಎಂದು ಅವ$ೆ DೇTದರು. 53
;ೕೆ--$ನ: ಮಗನು ಬದುಕುGಾ- ೆ ಎಂದು pೕಸು ತನೆ DೇTದ ಗTೆಯpೕ
ಅದು ಆ'Gೆಂದು ತಂೆಯು PTದು3ೊಂಡು Gಾನೂ ತನ: ಮ ೆಯವೆಲರೂ
ನಂWದರು. 54 pೕಸು ಯೂಾಯಂದ ಗOಾಯ3ೆL ಬಂದVೕOೆ P0 dಾeದ
ಎರಡ ೆಯ ಅದುತ3ಾಯmವ ಇಾೆ.
5
1 ಇಾದ VೕOೆ pಹೂದ ರೊಂದು ಹಬC ಇದದ0ಂದ pೕಸು pರೂ ಸOೇqೆ
Dೋದನು. 2 pರೂಸOೇqನ ಕು0 dಾರುವ ಸ~ಳದ ಹP-ರದ ಒಂದು 3ೊಳ ೆ;
ಇದು ಇW6ಯ ಾೆಯ 1ೇತ{ಾ ಎಂದು ಕೆಯ ಲ>ಡುತ-ೆ. ಅದ3ೆL ಐದು
ಾSಾಂಗಳಗTೆ. 3 ಇವ ಗಳ ಬಲ;ೕನರೂ ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ Vೖ
ಒಣದವರೂ ಆದ ೊಡ ಸಮೂಹವ Wದು 3ೊಂeದು $ೕ0ನ ಕದಸು 3ೆಾ
3ಾದು3ೊಂe ದರು. 4 ಆ)ಾ 3ಾಲದ ಒಬC ದೂತನು 3ೊಳ ೊಳೆ ಇTದುDೋ
$ೕರನು: ಕದಸುP-ದನು; $ೕರು ಕದಸಲ>ಟ@ VೕOೆ iದಲು )ಾರು $ೕ0 ೊಳೆ
Dೆೆ'ಡುP-ದೋ ಅವ0ೆ )ಾವ ೋಗ ದರೂ ಸSಸ~ಾಗುP-ತು-. 5 ಆಗ
ಮೂವGೆ-ಂಟು ವರುಷಂದ ೋ)ಾದ ಒ1ಾC ೊಬC ಮನು ಷ ನು ಅ ಇದನು. 6
ಅವನು Wದು3ೊಂeರುವದನು: pೕಸು ೋe ಅವನು ಬಹು3ಾಲಂದ ಆ U~P ಯ

ಇಾ ೆಂದು PTದು ಅವ$ೆ--$ನೆ ಸSಸ~ಾ ಗುವದ3ೆL ಮನಸುಂ&ೋ ಎಂದು
3ೇTದನು. 7 ಅದ3ೆL ಆ ೋಯು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ--ಅ)ಾ , $ೕರು
ಕದಸಲ>ಡುಾಗ ನನ:ನು: 3ೊಳೊಳೆ ಇTಸುವದ3ೆL ನನೆ )ಾರು ಇಲ; ಆದೆ
ಾನು ಬರುP-ರುಾಗOೇ ನನಂತ ಮುಂಾ ಮGೊ-ಬCನು ಇTಯುGಾ- ೆ ಅಂದನು.
8 pೕಸು ಅವ$ೆ-- ಎದು $ನ: DಾUೆಯನು: Gೆೆದು3ೊಂಡು ನwೆ ಅಂದನು. 9
ಕೂಡOೆ ಆ ಮನುಷ ನು ಸSಸ~ ಾ ತನ: DಾUೆಯನು: Gೆೆದು3ೊಂಡು ನwೆದನು; ಆ
ನವ ಸಬCGಾ-ತು-. 10 ಆದದ0ಂದ pಹೂದ ರು ಸSಸ~ ಾದವ$ೆ--ಇದು ಸಬC¡
ನಾೆ; $ೕನು DಾUೆಯನು: Dೊತು-3ೊಳ=ವದು ಾ ಯವಲ ಅಂದರು. 11
ಅವನು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--ನನ:ನು: ಸSಸ~ dಾeಾತ ೇ--$ನ: DಾUೆಯನು:
Gೆೆದು3ೊಂಡು ನwೆ ಎಂದು ನನೆ DೇTಾ ೆ ಅಂದನು. 12 ಅದ3ೆL ಅವರು
ಅವ$ೆ--$ನ: DಾUೆಯನು: Gೆೆದು3ೊಂಡು ನwೆ ಎಂದು $ನೆ DೇTದ
ಮನುಷ ನು )ಾರು ಎಂದು 3ೇTದರು. 13 ಆದೆ ಆತನು )ಾೆಂದು ಸSಸ~ ಾದವ$ೆ
PTರಲ; )ಾಕಂದೆ ಆ ಸ~ಳ ದ ಜನಸಮೂಹವ ಇದದ0ಂದ pೕಸು ಅಂದ
ಸರ3ೊಂಡು Dೋದನು. 14 ತರುಾಯ pೕಸು ಅವನನು: ೇಾಲಯದ
ಕಂಡು3ೊಂಡು ಅವ $ೆ--ಇೋ, $ನೆ ಸSಸ~ಾ'ತOಾ; $ನ: VೕOೆ Dೆzನ
3ೇಡು 1ಾರದಂGೆ ಇನು: aಾಪdಾಡ1ೇಡ ಅಂದನು. 15 ಆಗ ಅವನು Dೊರಟು
Dೋ ತನ:ನು: ಸSಸ~ಪeUಾತನು pೕಸುೇ ಎಂದು pಹೂದ 0ೆ PTUದನು.
16 ಆತನು ಇವಗಳನು: ಸಬC¡ ನದ dಾeದ 3ಾರಣ pಹೂದ ರು pೕಸು ವನು:
;ಂUU ಆತನನು: 3ೊಲುವದ3ೆL ೋeದರು. 17 ಆದೆ pೕಸು ಅವ0ೆ--ನನ:
ತಂೆಯು ಈ ವೆಗೂ 3ೆಲಸ dಾಡುGಾ- ೆ ಮತು- ಾನೂ 3ೆಲಸ dಾಡುGೆ-ೕ ೆ
ಅಂದನು. 18 ಆದದ0ಂದ ಆತನು ಸಬCತ-ನು:

ಾ0ದು dಾತ6ವಲೆ ೇವರನು: ತನ:

ಸSಂತ ತಂೆ ಎಂದು ಕೆದು ತನ:ನು: ೇವ0ೆ ಸdಾನ dಾe3ೊಂಡ 3ಾರಣ
pಹೂದ ರು ಆತನನು: 3ೊಲುವದ3ೆL ಇನ:ಷು@ ಪ6ಯತ: dಾeದರು. 19 ಆಗ pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ತಂೆಯು
dಾಡುವದನು: ಕಂಡದನ:ಲೆ ಮಗನು ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ )ಾವದನೂ:
dಾಡOಾರನು; ಆತನು dಾಡುವದ ೆ:Oಾ Dಾೆpೕ ಮಗನೂ dಾಡುವನು. 20
)ಾಕಂದೆ ತಂೆಯು ಮಗನನು: r6ೕPU Gಾನು ಸSತಃ dಾಡುವವಗಳ ೆ:Oಾ
ಮಗ$ೆ Gೋ0ಸುGಾ- ೆ; $ೕವ ಆಶzಯmಪಡುವ Dಾೆ ಇವಗTಂತ ಮಹGಾ-ದ
3ೆಲಸಗಳನು: ಆತ$ೆ Gೋ0ಸುವನು. 21 ತಂೆಯು Dೇೆ ಸತ-ವರನು: ಎWCU
ಬದುHಸುGಾ- ೋ Dಾೆpೕ ಮಗನೂ ತನೆ ಇಷ@ ರು ವವರನು: ಬದುHಸುGಾ- ೆ.
22 ಇದಲೆ ತಂೆಯು )ಾ0ಗೂ Pೕಪm dಾಡುವಲ; 23 ಆದೆ ಎಲರೂ ತಂೆೆ
dಾನ3ೊಡುವ ಪ63ಾರೇ ಮಗ$ಗೂ dಾನ 3ೊಡ1ೇ3ೆಂದು Pೕಪm dಾಡು
ವದ ೆ:Oಾ ಮಗ$ೆ ಒr>Uಾ ೆ. ಮಗ$ೆ dಾನ 3ೊಡದವನು ಆತನನು:
ಕಳ=;Uದ ತಂೆಗೂ dಾನ 3ೊಡದವ ಾಾ ೆ. 24 ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ
Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ನನ: ಾಕ ವನು: 3ೇT ನನ:ನು: ಕಳ=;U ಾತನನು: ನಂಬುವವನು
$ತ ,ೕವವನು: Dೊಂ ಾ ೆ. ಅವನು Pೕrmೆ ಗು0)ಾಗುವಲ; ಆದೆ
ಮರಣಂದ ,ೕವ3ೆL ಾ]ಾ ೆ. 25 ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ,
ಸತ-ವರು ೇವಕುdಾರನ ಧ$ಯನು: 3ೇಳ=ವ ಗTೆ ಬರುತ-ೆ; ಅದು ಈಗOೇ
ಬಂೆ; 3ೇಳ=ವವರು ಬದುಕುವರು. 26 ತಂೆಯು Dೇೆ ಸSತಃ
,ೕವವಳವ ಾಾ ೋ Dಾೆpೕ ಮಗನೂ ಸSತಃ ,ೕವವಳವ ಾರುವಂGೆ
ಆತನು ಅನುಗ6;Uಾ ೆ. 27 ಆತನು ಮನುಷ ಕುdಾರ ಾರುವದ0ಂದ
ಾ ಯPೕ0ಸುವ ಅX3ಾರವನು: ಸಹ ಆತ$ೆ 3ೊ]@ಾ ೆ. 28 ಇದ3ೆL ಆಶzಯmಪಡ

1ೇe0; ಒಂದು 3ಾಲ ಬರುತ-ೆ; ಆಗ ಸdಾXಗಳ ರುವವೆಲರೂ ಆತನ
ಧ$ಯನು: 3ೇT Dೊರೆ ಬರುವರು, 29 ಒsೇದನು: dಾeದವರು ,ೕವದ
ಪನರುGಾ~ನವನೂ: 3ೆಟ@ದನು: dಾeದವರು Pೕrmನ ಪನರುGಾ~ನವನೂ:
Dೊಂದುವರು. 30 ನನ:ಷ@3ೆL ಾ ೇ ಏನೂ dಾಡOಾೆನು; ಾನು 3ೇಳ=ವಂGೆpೕ
Pೕಪm dಾಡುGೆ-ೕ ೆ ಮತು- ನನ: Pೕಪm ಾ ಯ ಾದದು; )ಾಕಂದೆ ಾನು ನನ:
ಸSಂತತ-ವನ:ಲ, ಆದೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂೆಯ ತ-ವ ೆರೇರ 1ೇ3ೆಂದು
ಅaೆJಸುGೆ-ೕ ೆ. 31 ನನ:ನು: ಕು0ತು ಾ ೇ IಾJ Dೇಳ=ವಾದೆ ನನ: IಾJಯು
$ಜಾದದಲ. 32 ನನ:ನು: ಕು0ತು IಾJ3ೊಡುಾತನು 1ೇೊಬC$ ಾ ೆ; ಆತನು
ನನ:

ಷಯದ 3ೊಡುವ IಾJಯು $ಜೆಂದು ಾನು ಬOೆನು. 33 $ೕವ

EೕDಾನನ ಬTೆ ಕಳ=;U0; ಅವನು ಸತ 3ೆL IಾJ3ೊಟ@ನು. 34 ಾನು
ಮನುಷ $ಂದ IಾJ ಅಂೕಕ0ಸುವಲ; ಆದೆ $ೕವ ರ|ೆ DೊಂದುವಂGೆ ಾನು
ಇವ ಗಳನು: Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 35 ಅವನು ಉ0ದು ಪ63ಾ7ಸುವ ೕಪಾದನು; $ೕವ
ಸSಲ>3ಾಲ ಅವನ 1ೆಳHನ ಸಂGೋಸುವದ3ೆL ಮನಸುಳವಾೕ0; 36 ಆದೆ
EೕDಾನ$ಂತಲೂ Dೆzನ IಾJ ನನಗುಂಟು; Dೇೆಂದೆ ಪkೈಸುವದ3ಾL
ತಂೆಯು ನನೆ 3ೊಟ@ 3ೆಲಸಗಳ= ಅಂದೆ ಾನು dಾಡುP-ರುವ ಈ 3ೆಲಸಗsೇ
ತಂೆಯು ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾ ೆಂದು ನನ: ಷಯಾ IಾJ 3ೊಡುತ-ೆ. 37
ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂೆಯು Gಾ ೇ ನನ:

ಷಯದ IಾJ DೇTಾ ೆ; $ೕವ

ಎಂಾದರೂ ಆತನ ಧ$ಯನು: 3ೇಳಲ ಇಲೆ ಆತನ ರೂಪವನು: ೋಡಲ. 38
ಆತನ ಾಕ ವ $ಮb ೆOೆ)ಾರುವಲ; )ಾಕಂದೆ ಆತನು
ಕಳ=;Uಾತನನು: $ೕವ ನಂಬು ವಲ. 39 ಬರಹಗಳನು: ಪ0nೆ¢ೕXU0;
ಅವಗಳ $ಮೆ $ತ ,ೕವ ಉಂ&ೆಂದು $ೕವ ೆನಸುP-ೕರOಾ; ಅವಗsೇ ನನ:

ಷಯಾ IಾJ3ೊಡುವವಗsಾ ೆ. 40 ಆದೆ $ೕವ ,ೕವವನು: DೊಂದುವಂGೆ
ನನ: ಬTೆ ಬರುವಲ. 41 ಾನು ಮನುಷ 0ಂದ dಾನವನು: ಅಂೕಕ0 ಸುವಲ.
42 ಆದೆ ಾನು $ಮbನು: ಬOೆನು, $ಮb ೇವರ r6ೕP ಇಲ. 43 ಾನು ನನ:
ತಂೆಯ Dೆಸ0ನ ಬಂೇ ೆ, $ೕವ ನನ:ನು: ಅಂೕಕ0 ಸುವಲ; ಮGೊ-ಬCನು
ತನ: ಸSಂತ Dೆಸ0ನ ಬಂದೆ $ೕವ ಅವನನು: ಅಂೕಕ0ಸು 0. 44 ೇವ0ಂದ
dಾತ6 ಬರುವ dಾನವನು: ಹುಡುಕೆ ಒಬC0ಂೊ ಬC0ೆ ಬರುವ dಾನವನು:
Dೊಂದುವ $ೕವ Dೇೆ ನಂWೕ0? 45 ತಂೆಯ ಮುಂೆ $ಮb VೕOೆ ಾನು ತಪ>
Dೊ0ಸುೆ ೆಂದು $ೕವ ೆನಸ1ೇe0; ಆದೆ $ೕವ ನಂWರುವ iೕnೆpೕ $ಮb
VೕOೆ ತಪ> Dೊ0ಸುGಾ- ೆ. 46 $ೕವ iೕnೆಯನು: ನಂWದೆ ನನ:ನೂ:
ನಂಬುP-0; )ಾಕಂದೆ ಅವನು ನನ:

ಷಯಾ ಬೆದನು. 47 ಅವನು

ಬೆದದನು: $ೕವ ನಂಬದೆ ನನ: dಾತುಗಳನು: Dೇೆ ನಂW0 ಅಂದನು.
6
1 ಇವಗsಾದ VೕOೆ pೕಸು P1ೇ0 ಯೆಂಬ ಗOಾಯ ಸಮುದ6ದ ಆZೆೆ
Dೋದನು. 2 ಆಗ ಆತನು ೋಗಳ ನeUದ ಆತನ ಅದುತ 3ಾಯmಗಳನು:
ೋeದ ಜನರ ೊಡ ಸಮೂಹವ ಆತನನು: ;ಂ1ಾಸುP-ತು-. 3 pೕಸು
1ೆಟ@ವ ೆ:ೕ0 ಅ ತನ: 7ಷ ೊಂೆ ಕೂತು 3ೊಂಡನು. 4 ಆಗ pಹೂದ ರ ಪಸL
ಹಬCವ ಸ ಾಪಾತು-. 5 ಜನರ ೊಡ ಗುಂಪ ತನ: ಕwೆೆ ಬರುವದನು: pೕಸು
ಕೆP- ೋe ಪ> $ೆ--ಇವರು ಊಟ dಾಡುವಂGೆ ಾವ ೊ]@ ಯನು:
ಎಂದ 3ೊಂಡು ತೋಣ ಅಂದನು. 6 ಅವ ನನು: ಪ0ೕJಸುವದ3ಾL ಆತನು
ಇದನು: DೇTದನು; )ಾಕಂದೆ Gಾನು dಾಡ1ೇ3ೆಂದದು ಆತನು Gಾ ೇ

PTದವ ಾದನು. 7 ಪ>ನು ಪ6ತು ತ-ರ ಾ ಆತ$ೆ--ಇವರ ಪ6PEಬCನು
ಸSಲ> ಸSಲ> Pಂದರೂ ಇನೂ:ರು ಹಣಗಳಷು@ ೊ]@ಗಳ= ಅವ 0ೆ Iಾಲುವಲ
ಅಂದನು. 8 ಆಗ ಆತನ 7ಷ ರ ಒಬC ಾರುವ Uೕiೕ aೇತ6ನ
ಸDೋದರ ಾದ ಅಂೆ6ಯನು ಆತ$ೆ-- 9 ಇ ಒಬC ಹುಡುಗ$ ಾ ೆ; ಅವನ
ಐದು ಜೆೋಯ ೊ]@ಗಳ ಎರಡು ಸಣ

ಾನುಗಳ ಅೆ; ಆದೆ ಇೊ@ಂದು

ಜನ0ೆ ಅವ )ಾತ3ಾLಾವ ಅಂದನು. 10 ಆಗ pೕಸು--ಜನರನು: ಕೂe6U0
ಅಂದನು. ಆ ಸ~ಳ ದ ಬಹಳ ಹುಲು ಇರOಾ ಜನೆಲರು ಕುTತು 3ೊಂಡರು ಅವರ
ಸುdಾರು ಐದು Iಾ ರ ಪರುಷೇ ಇದರು. 11 ತರುಾಯ pೕಸು ೊ]@ ಗಳನು:
Gೆೆದು3ೊಂಡು Iೊ-ೕತ6dಾe 7ಷ 0ೆ ಹಂದನು; ಅವರು ಕುTತು3ೊಂಡವ0ೆ
ಹಂ ದರು; ಅೇ 0ೕPಯ

ಾನುಗಳನು: ಅವ0ೆ 1ೇ3ಾದಷು@ ಹಂದರು. 12

ಅವ0ೆ ತೃr-)ಾದ VೕOೆ pೕಸು ತನ: 7ಷ 0ೆ--ಏನೂ ನಷ@ಾಗ ದಂGೆ qHLದ
ತುಂಡುಗಳನು: ಕೂeU0 ಅಂದನು. 13 ಆದದ0ಂದ ಅವರು ಐದು ಜೆೋಯ
ೊ]@ಗಳ Pಂದವ0ಂದ qHLದ ತುಂಡುಗಳನು: ಕೂeU ಹ ೆ:ರಡು ಪ]@ಗಳ
ತುಂWದರು. 14 ಬTಕ ಆ ಜನರು pೕಸು dಾeದ ಅದುತ 3ಾಯmವನು: ೋe-$ಜಾಯೂ Oೋಕ3ೆL ಬರ1ೇ3ಾದ ಆ ಪ6ಾಯು ಈತ ೇ ಅಂದರು. 15
ಆದದ0ಂದ ಅವರು ಬಂದು ತನ:ನು: ಒGಾ-ಯ ಂದ Gೆೆದು3ೊಂಡು Dೋ
ಅರಸನ ಾ: dಾಡ 1ೇ3ೆಂಾೆಂದು pೕಸು PTದು ಅಂದ P0
Gಾ ೊಬC ೇ ಒಂ]ಗ ಾ ಒಂದು 1ೆಟ@3ೆL Dೊರಟು Dೋದನು. 16
Iಾಯಂ3ಾಲಾಾಗ ಆತನ 7ಷ ರು ಸಮುದ63ೆL DೊರಟುDೋ 17 ೋ£ಯನು:
ಹP- ಸಮುದ6dಾಗmಾ ಕaೆ ೌmqೆ DೋಗುP- ದರು. ಆಗOೇ ಕತ-Oಾತು- ,
pೕಸು ಅವರ ಬTೆ ಬಂರಲ. 18 ಆಗ ಬಲಾದ ಾTಯು WೕUದ 0ಂದ

ಸಮುದ6ವ ಅಲಕOೋಲಾ'ತು. 19 ;ೕೆ ಅವರು ಹುಟು@ DಾಕುGಾ- ಒಂದು
ಹರಾ0ಯಷು@ ದೂರ Dೋದ VೕOೆ pೕಸು ಸಮುದ6ದ VೕOೆ ನwೆದು ತಮb
ೋ£ಯ ಕwೆೆ ಸ ಾrಸುP-ರು ವದನು: ಅವರು ಕಂಡು ಭಯಪಟ@ರು. 20 ಆದೆ
ಆತನು ಅವ0ೆ-- ಾ ೇ, ಭಯಪಡ1ೇe0 ಅಂದನು. 21 ಆಗ ಅವರು
ಮನಃಪkವmಕಾ ಆತನನು: ೋ£ಯ Iೇ0U3ೊಂಡರು; ಕೂಡOೆ ೋ£ಯು
ಅವರು DೋಗುವದHLದ ದಡ3ೆL Iೇ0ತು. 22 ಆತನ 7ಷ ರು ಹP-ದ ಒಂೇ
ೋ£ಯ Dೊರತು ಮGೊ-ಂದು ಅ ಇರಲೆಂದೂ ಆತನ 7ಷ ರು dಾತ6
Dೋದೆಂದೂ pೕಸು ತನ: 7ಷ ರ ಸಂಗಡ ೋ£ಯ Dೋಗಲೆಂದೂ ಮರು
ನ ಸಮುದ6ದ ಆZೆಯ $ಂPದ ಜನರು ೋe ದರು. 23 (ಆಾಗೂ ಕತmನು
Iೊ-ೕತ6 dಾeದ ನಂತರ ಅವರು ೊ]@ಯನು: Pಂದ ಸ~ಳದ ಸ ಾಪ3ೆL
P1ೇ0ಯಂದ 1ೇೆ ೋ£ಗಳ= ಬಂದವ). 24 ಆಗ pೕಸು ಮತು- ಆತನ 7ಷ ರು
ಅ ಇಲರುವದನು: ಜನರು ೋe ಅವರು ಸಹ ೋ£ಗಳ ಹP- pೕಸುವನು:
ಹುಡುಕುGಾ- ಕaೆ ೌmqೆ ಬಂದರು. 25 ಅವರು ಆತನನು: ಸಮು ದ6ದ ಆZೇಕwೆಯ
ಕಂಡು ಆತ$ೆ--ರWCpೕ, $ೕನು ಇೆ )ಾಾಗ ಬಂ ಅಂದರು. 26 pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜ ಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, $ೕವ ನನ:ನು:
ಹುಡುಕುವದು ಅದುತ3ಾಯmಗಳನು: ೋeದ0ಂದಲ, ಆದೆ ೊ]@ಗಳನು: Pಂದು
ತೃr- Dೊಂದ0ಂದOೇ. 27 ಾಶಾಗುವ ಆDಾರ3ಾL ಅಲ, $ತ ,ೕವ ವನು:ಂಟು
dಾಡುವ ಆDಾರ3ೊLೕಸLರ ದುe'0; ಅದನು: ಮನುಷ ಕುdಾರನು $ಮೆ
3ೊಡುವನು; ತಂೆ)ಾದ ೇವರು (ಇದ3ಾL) ಆತ$ೆ ಮುೆ6 DಾHಾ ೆ ಅಂದನು.
28 ಆಗ ಅವರು ಆತ$ೆ-- ಾವ ೇವರ H6p ಗಳನು: dಾಡುವಂGೆ ಏನು
dಾಡ1ೇಕು ಎಂದು 3ೇTದ3ೆL 29 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--ೇವರH6p

)ಾವದಂದೆ, ಆತನು ಕಳ=;U 3ೊ&ಾ@ತನನು: $ೕವ ನಂಬುವೇ ಅಂದನು. 30
ಅದ3ೆL ಅವರು ಆತ$ೆ--Dಾಾದೆ ಾವ ೋe $ನ:ನು: ನಂಬುವಂGೆ )ಾವ
ಸೂಚಕ 3ಾಯmವನು: ನಮೆ Gೋ0ಸುP-ೕ? $ೕನು )ಾವ H6pಯನು: dಾಡುP-ೕ?
31 Pನು:ವದ3ಾL ಆತನು ಅವ0ೆ ಪರOೋಕಂದ ೊ]@ಯನು: 3ೊಟ@ನು ಎಂದು
ಬೆರುವ ಪ63ಾರ ನಮb rತೃಗಳ= ಅಡ

ಯ ಮ ಾ: Pಂದರು ಎಂದು DೇTದರು.

32 ಆಗ pೕಸು ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. iೕnೆಯು
$ಮೆ ಪರOೋಕಂದ ೊ]@ 3ೊಡಲ; ಆದೆ ನನ: ತಂೆಯು $ಮೆ $ಜಾದ
ೊ]@ಯನು: ಪರOೋಕಂದ 3ೊಡು Gಾ- ೆ. 33 ಪರOೋಕಂದ 3ೆಳೆ ಬಂದು
Oೋಕ3ೆL ,ೕವವನು: 3ೊಡುಾತ ೇ ೇವರ ೊ]@)ಾಾ ೆ ಅಂದನು. 34
ಅದಕLವರು ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ, ಈ ೊ]@ಯನು: ನಮೆ )ಾಾಗಲೂ 3ೊಡು
ಅಂದರು. 35 ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0ೆ-- ಾ ೇ ಆ ,ೕವದ ೊ]@; ನನ: ಬTೆ
ಬರುವವ$ೆ ಎಂಗೂ ಹUೆ)ಾಗುವಲ ಮತು- ನನ: VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಡುವವ$ೆ
ಎಂಗೂ $ೕರe3ೆ)ಾಗುವಲ. 36 ಆದೆ--$ೕವ ನನ:ನು: ೋeಯೂ ನಂಬಲ
ಎಂದು ಾನು $ಮೆ DೇTೆನು. 37 ತಂೆಯು ನನೆ 3ೊಡುವಂಥವೆಲರೂ ನನ:
ಬTೆ ಬರು ವರು; ನನ: ಬTೆ ಬರುವವನನು: ಾನು Dೊರೆ ತTWಡುವೇ ಇಲ.
38 ಾನು ನನ: ಸSಂತ ತ-ವನ:ಲ; ಆದೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನ ತ-ವ ೆ:ೕ
dಾಡುವದ3ೆL ಪರOೋಕಂದ ಬಂೆನು. 39 ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂೆಯ
ತ-ೇನಂದೆ, ಆತನು ನನೆ 3ೊಟ@ವರ ಾನು ಒಬCನನೂ: ಕಳ3ೊಳೆ ಕwೇ
ನದ ಅವನನು: P0 ಎWCಸುವೇ. 40 ನನ:ನು: ಕಳ=;ಸಾತನ
ತ-ೇನಂದೆ, ಮಗನನು: ೋe ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಡುವ ಪ6PEಬCನು
$ತ ,ೕವವನು: Dೊಂದುವೇ; ಾನು ಅವನನು: ಕwೇ ನದ ಎWCಸುೆನು ಎಂದು

DೇTದನು. 41 ಪರOೋಕಂದ ಇTದು ಬಂದ ೊ]@ ಾ ೇ ಎಂದು ಆತನು
DೇTದ3ೆL pಹೂದ ರು ಆತನ ಷಯಾ ಗುಣುಗು]@-- 42 ಇವನು EೕIೇಫನ
ಮಗ ಾದ pೕಸು ಅಲೇ? ಇವನ ತಂೆ Gಾ' ಗಳನು: ಾವ ಬOೆವಲೇ?
Dಾಾದೆ-- ಾನು ಪರOೋಕಂದ ಇTದು ಬಂೆನು ಎಂದು ಇವನು Dೇಳ=ವದು
Dೇೆ ಅಂದರು. 43 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರ ಾ ಅವ0ೆ--$ಮb $ibಳೆ ಗುಣುಗುಟ@
1ೇe0. 44 ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂೆಯು ಎsೆಯದ Dೊರತು )ಾವನೂ ನನ:
ಬTೆ ಬರOಾರನು. ಾನು ಅವನನು: ಕwೇ ನದ ಎWCಸುೆನು. 45 ಅವೆಲರು
ೇವ0ಂದ 1ೋXಸಲ>ಡುವೆಂದು ಪ6ಾದ ೆಗಳ ಬೆಯಲ>]@ೆ. ಆದ3ಾರಣ
ತಂೆ'ಂದ 3ೇT ಕತ ಪ6PEಬC ಮನುಷ ನು ನನ: ಬTೆ ಬರುGಾ- ೆ. 46
ೇವ0ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ ವ ೇ ತಂೆಯನು: ೋeಾ ೆ Dೊರತು 1ೇೆ )ಾವನೂ
ತಂೆಯನು: ೋಡಲ. 47 ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--ನನ: VೕOೆ
ನಂW3ೆ ಇಡುವವನು $ತ ,ೕವವನು: Dೊಂಾ ೆ. 48 ಾ ೇ ಆ ,ೕವದ
ೊ]@)ಾೇ ೆ. 49 $ಮb rತೃಗಳ= ಅಡ ಯ ಮ ಾ: Pಂಾಗೂ ಸತುDೋದರು. 50 ಮನುಷ ನು Pಂದು Iಾಯೇ ಇರು ವಂGೆ ಪರOೋಕಂದ 3ೆಳೆ
ಇTದು ಬಂದ ೊ]@ ಇೇ. 51 ಪರOೋಕಂದ ಇTದುಬಂದ ,ೕವದ ೊ]@ಯು
ಾ ೇ; ಈ ೊ]@ಯನು: )ಾವ ಾದರೂ Pಂದೆ ಅವನು ಎಂೆಂಗೂ
ಬದುಕುವನು; ಾನು 3ೊಡುವ ೊ]@ಯು ನನ: dಾಂಸೇ; ಅದನು: ಾನು Oೋಕದ
,ೕವ3ಾL 3ೊಡುೆನು ಅಂದನು. 52 ಇದ0ಂದ pಹೂದ ರು ತಮbತibಳೆ
ಾಾSದ dಾಡುGಾ---ಈ ಮನುಷ ನು ತನ: dಾಂಸ ವನು: Pನು:ವದ3ೆL ನಮೆ Dೇೆ
3ೊಡುGಾ- ೆ ಅಂದರು. 53 ಆಗ pೕಸು ಅವ0ೆ--$ಮೆ $ಜ $ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ,
$ೕವ ಮನುಷ ಕುdಾರನ dಾಂಸವನು: Pಂದು ಆತನ ರಕ-ವನು: ಕುeಯದ Dೊರತು

$ibಳೆ ,ೕವ ಲ. 54 )ಾವನು ನನ: dಾಂಸವನು: Pಂದು ನನ: ರಕ-ವನು:
ಕುeಯುGಾ- ೋ ಅವನು $ತ ,ೕವವನು: Dೊಂಾ ೆ; ಾನು ಅವ ನನು: ಕwೇ
ನದ ಎWCಸುೆನು. 55 )ಾಕಂದೆ ನನ: dಾಂಸವ $ಜಾದ ಆDಾರವk ನನ:
ರಕ-ವ $ಜಾದ aಾನವk ಆೆ. 56 )ಾವನು ನನ: dಾಂಸವನು: Pಂದು ನನ:
ರಕ-ವನು: ಕುeಯುGಾ- ೋ ಅವನು ನನ: ಾUಸುGಾ- ೆ; ಾನು ಅವನ ಾU
ಸುGೆ-ೕ ೆ. 57 ,ೕವವಳ ತಂೆಯು ನನ:ನು: ಕಳ=;U ರOಾ ಾನು ತಂೆಯ
ಮೂಲಕ ,ೕ ಸುವಂGೆpೕ ನನ:ನು: Pನು:ವವನು ನನ: ಮೂಲಕಾpೕ ,ೕ
ಸುವನು. 58 ಪರOೋಕಂದ ಇTದು ಬಂದ ೊ]@ಯು ಇೆ; $ಮb rತೃಗಳ=
ಮ ಾ: Pಂಾಗೂ ಸತು-DೋದಂGೆ ಅಲ; ಆದೆ ಈ ೊ]@ಯನು: Pನು:ವವನು
ಎಂೆಂಗೂ ,ೕ ಸುವನು ಅಂದನು. 59 ಕaೆ ೌmqನ 1ೋXಸುP-ರುಾಗ ಸಾ
ಮಂರದ ಆತನು ಇವಗಳನು: DೇTದನು. 60 ಆದದ0ಂದ ಆತನ 7ಷ ರ
ಅ ೇಕರು ಇದನು: 3ೇT--ಇದು ಕ¤ಣಾದ dಾತು; ಇದನು: )ಾರು 3ೇsಾರು
ಅಂದರು. 61 ತನ: 7ಷ ರೂ ಇದ3ೆL ಗುಣು ಗುಟು@Gಾ-ೆಂದು pೕಸು ತನ:
PTದು3ೊಂಡು ಅವ0ೆ--ಇದು $ಮೆ ಅಭ ಂತರಾ'Gೋ? 62 Dಾಾದೆ
ಮನುಷ ಕುdಾರನು Gಾನು iದಲು ಇದೆ ಏ0Dೋಗುವದನು: $ೕವ ೋeದೆ
ಏನನು: 0? 63 ಬದುHಸುವಂಥದು ಆತbೇ; dಾಂಸವ )ಾವದಕೂL
ಪ6Eೕಜನಾಗುವಲ; ಾನು $ಮೆ Dೇಳ=ವ dಾತುಗsೇ ಆತbಾಯೂ
,ೕವಾಯೂ ಇೆ. 64 ಆದೆ ನಂಬದವರು 3ೆಲವರು $ಮb ಇಾೆ ಅಂದನು.
)ಾಕಂದೆ ನಂಬದವರು )ಾೆಂದೂ ತನ:ನು: ;ಡು3ೊಡು ವವನು )ಾೆಂದೂ
iದ$ಂದOೇ pೕಸು PTದನು. 65 ಆತನು--ನನ: ತಂೆ'ಂದ ಒಬC$ೆ
3ೊಡಲ>ಟ@ Dೊರತು )ಾವನೂ ನನ: ಬTೆ ಬರ Oಾರನು; ಇದ3ೊLೕಸLರೇ ಾನು

$ಮೆ DೇTೆನು ಅಂದನು. 66 ಅಂ$ಂದ ಆತನ 7ಷ ರ ಅ ೇಕರು ;ಂದ3ೆL
DೊರಟುDೋ ಮGೆ- ಅವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಎಂಗೂ ಸಂಚ0ಸOೇ ಇಲ. 67 ಆಗ
pೕಸು ಹ ೆ: ರಡು ಮಂೆ--$ೕವ ಸಹ Dೊರಟು Dೋಗ1ೇ3ೆಂ ೕೋ ಎಂದು
3ೇಳಲು 68 Uೕiೕ aೇತ6ನು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ, ಾವ )ಾರ
ಬTೆ Dೋೋಣ? $ನ: $ತ ,ೕವದ ಾಕ ಗಳ= ಉಂಟOಾ. 69 $ೕನು ,ೕವವಳ
ೇವರಮಗ ಾದ ಆ H6ಸ- ೆಂದು ಾವ ಖಂeತಾ ನಂWೇೆ ಅಂದನು. 70
ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ 0ೆ--ಹ ೆ:ರಡು ಮಂ)ಾದ $ಮbನು: ಾನು
ಆ0U 3ೊಂwೆನಲೇ? ಆದೆ $ಮb ಒಬCನು IೈGಾನ ಾ ಾ ೆ ಅಂದನು. 71
Uೕiೕನನ ಮಗ ಾದ ಇಸL0Eೕ¡ ಯೂದನ

ಷಯಾ ಆತನು DೇT ದನು.

)ಾಕಂದೆ ಹ ೆ:ರಡು ಮಂಯ ಒಬC ಾದ ಇವನು ಆತನನು:
;ಡು3ೊಡುವದHLದನು.
7
1 ಇವಗsಾದ VೕOೆ pೕಸು ಗOಾ ಯದ ಸಂZಾರ dಾeದನು; pಹೂದ ರು
ಆತನನು: 3ೊಲುವದ3ೆL ಹುಡುಕುP- ದದ0ಂದ ಯೂಾಯದ ಸಂಚ0ಸಲು ಆತ$ೆ
ಮನUರಲ. 2 ಆಗ pಹೂದ ರ ಗುwಾರಗಳ ಹಬCವ ಹP-ರಾತು-. 3 ಆದದ0ಂದ
ಆತನ ಸDೋದರರು ಆತ$ೆ--$ೕನು dಾಡುವ H6pಗಳನು: $ನ: 7ಷ ರು ಸಹ
ೋಡುವಂGೆ ಇಂದ Dೊರಟು ಯೂಾಯ3ೆL Dೋಗು; 4 )ಾಕಂದೆ Gಾನು
ಪ6Uೆ ಬರ1ೇ3ೆಂರುವ )ಾವ ಾದರೂ ರಹಸ ಾ )ಾವದನೂ: dಾಡುವಲ;
$ೕನು ಇವಗಳನು: dಾಡುವಾದೆ Oೋಕ3ೆL $ನ:ನು: $ೕ ೇ GೋಪmeU3ೋ
ಅಂದರು. 5 )ಾಕಂದೆ ಆತನ ಸDೋದರರು ಸಹ ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇ]@ರಲ.

6 ತರುಾಯ pೕಸು ಅವ0ೆ-- ನನ: ಸಮಯವ ಇನೂ: ಬಂಲ; ಆದೆ $ಮb
ಸಮಯವ )ಾಾಗಲೂ Uದಾೆ. 7 Oೋಕವ $ಮbನು: ಹೆdಾಡOಾರದು;
ಆದೆ ಅದರ H6pಗಳ= 3ೆಟ@ವಗsಾೆ ಎಂದು ಅದರ

ಷಯ ದ ಾನು IಾJ

Dೇಳ=ವದ0ಂದ ಅದು ನನ:ನು: ಹೆdಾಡುತ-ೆ. 8 $ೕವ ಈ ಹಬC3ೆL Dೋ0;
ಾನು ಈ ಹಬC3ೆL ಈಗOೇ Dೋಗುವಲ, )ಾಕಂದೆ ನನ: ಸಮಯವ ಇನೂ:
ಪkಣmಾ ಬರಲ ಅಂದನು. 9 ಆತನು ಈ dಾತುಗಳನು: ಅವ0ೆ DೇTಾದ
VೕOೆ ಇನೂ: ಗOಾಯ ದpೕ ಉTದನು. 10 ಆದೆ ಆತನ ಸDೋದರರು
DೋದVೕOೆ ಆತನು ಸಹ ಹಬC3ೆL ಬ;ರಂಗಾ Dೋಗೆ ಗುಪ-ಾ Dೋದನು. 11
ಆಗ pಹೂದ ರು ಆ ಹಬCದ ಆತನನು: ಹುಡುH--ಆತನು ಎಾ ೆ ಅಂದರು. 12 ಆ
ಜನಗಳ ಆತನ

ಷಯಾ ಬಹಳ ಗುಣುಗುಟು@ 3ೆ ಇತು-; )ಾಕಂದೆ

3ೆಲವರು--ಆತನು ಒಬC ಒsೇ ಮನುಷ ಾಾ ೆ ಅಂದರು; 1ೇೆ 3ೆಲವರು--ಅಲ;
ಆತನು ಜನರನು: iೕಸ ೊTಸುGಾ- ೆ ಎಂದು ಅನು:P-ದರು. 13 ಆಾಗೂ
pಹೂದ ರ ಭಯದ $qತ- ಆತನ ಷಯದ )ಾರೂ ಬ;ರಂಗಾ
dಾತ ಾಡಲ. 14 ಆಗ pೕಸು ಆ ಹಬCದ ಮಧ ದ ೇಾ ಲಯೊಳೆ Dೋ
1ೋXUದನು. 15 pಹೂ ದ ರು ಆಶzಯmಪಟು@--ಏನನೂ: ಕಯರುವ ಈ
ಮನುಷ $ೆ ಇಂಥ ಾನವ ಬಂರುವದು Dೇೆ ಅಂದರು. 16 ಅದ3ೆL pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ 0ೆ--ನನ: 1ೋಧ ೆಯು ನನ:ದಲ; ಆದೆ ನನ:ನು:
ಕಳ=;Uಾತನೇ. 17 )ಾವ ಾದರೂ ಆತನ ತದಂGೆ dಾeದೆ ಈ
1ೋಧ ೆಯು ೇವರೋ ಅಥಾ ನನ:ಷ@3ೆL ಾ ೇ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೋ ಎಂಬದು
ಅವ$ೆ PTಯುವದು. 18 ತನ: ಷಯಾ Gಾ ೇ dಾತ ಾಡುವವನು ತನ: ಸSಂತ
ಮ;Vಯನು: ಹುಡುಕುGಾ- ೆ; ಆದೆ ತನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನ ಮ;Vಯನು:

ಹುಡುಕುಾತ ೇ ಸತ ವಂತನು; ಆತ ನ ಅ$ೕP'ಲ. 19 iೕnೆಯು $ಮೆ
ಾ ಯ ಪ6dಾಣವನು: 3ೊ&ಾ@ಗೂ $ಮb ಒಬCನೂ ಆ ಾ ಯಪ6dಾಣವನು:
3ೈ3ೊಳಲವOಾ; $ೕವ )ಾ3ೆ ನನ:ನು: 3ೊಲುವದ3ೆL ೋಡುP-ೕ0 ಎಂದು
DೇTದನು. 20 ಅದ3ೆL ಜನರು ಪ6ತು ತ-ರಾ--$ನೆ ೆವS ;eೆ; $ನ:ನು:
3ೊಲುವದ3ೆL ೋಡು ವವರು )ಾರು ಅಂದರು. 21 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರ ಾ
ಅವ0ೆ-- ಾನು ಒಂದು H6pಯನು: dಾe ೆನು; ಅದ3ೆL $ೕೆಲರು
ಆಶzಯmಪಡುP-ೕ 22 Dಾದೆ iೕnೆಯು $ಮೆ ಸುನ:Pಯನು: 3ೊಟ@ನು; (ಅದು
iೕnೆಯದಲ, ಆದೆ ಅದು rತೃಗಳೇ). $ೕವ ಸಬC¡ ನದ ಮನುಷ $ೆ
ಸುನ:P dಾಡುP-ೕ0. 23 ಒಬC ಮನುಷ ನು iೕnೆಯ ಾ ಯಪ6dಾಣವನು:

ಾರದ

Dಾೆ ಸಬC¡ ನ ದ ಸುನ:Pಯನು: dಾeU3ೊಂಡೆ ಾನು ಒಬC ಮನುಷ ನನು:
ಸಬC¡ನದ ಸಂಪkಣmಾ ಸSಸ~ dಾeದ3ೆL ನನ: VೕOೆ $ೕವ 3ೋಪೊಳ=
P-ೕೋ? 24 Gೋ03ೆೆ ಅನುIಾರಾ ಾ ಯPೕ0 ಸ1ೇe0. ಆದೆ $ೕPಯ
ಾ ಯPೕಪmನು: dಾe0 ಅಂದನು. 25 ಆVೕOೆ pರೂಸOೇqನವರ 3ೆಲವರು-ಅವರು 3ೊಲ1ೇ3ೆಂದು ಹುಡುಕುP-ರುವದು ಈತನ ೆ:ೕ ಅಲೇ? 26 ಆಾಗೂ
ಇೋ, ಈತನು _ೈಯm ಾ dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ; ಆದೆ ಅವರು ಈತ$ೆ ಏನೂ
Dೇಳ=ವಲ. ಈತ ೇ $ಜಾದ ಆ H6ಸ- ೆಂದು ಅX3ಾ0ಗಳ= Pಳ=3ೊಂeಾೋ?
27 Dೇಗೂ ಈ ಮನುಷ ನು ಎಯವ ೆಂದು ಾವ ಬOೆವ; ಆದೆ H6ಸ-ನು ಬರುಾಗ
ಆತನು ಎಯವ ೆಂದು )ಾ0ಗೂ PTಯದು ಅಂದರು. 28 ತರು ಾಯ pೕಸು
ೇಾಲಯದ 1ೋXಸುP- ಾಗ--$ೕವ ನನ:ನು: ಬ0 ಮತು- ಾನು
ಎಯವ ೆಂದೂ $ೕವ ಬ0; ಆದೆ ನನ:ಷ@3ೆL ಾ ೇ ಬರಲ; ನನ:ನು:
ಕಳ=;Uಾತನು ಸತ ವಂತ ೇ; ಆತನನು: $ೕವ ಅ0ತವರಲ. 29 ಆದೆ ಾನು

ಆತನನು: ಬOೆನು; )ಾಕಂದೆ ಾನು ಆತನ ಕwೆ'ಂದ ಬಂದವನು; ಆತನು ನನ:ನು:
ಕಳ=;U3ೊ]@ಾ ೆ ಎಂದು ಕೂ DೇTದನು. 30 ಆಗ ಅವರು ಆತನನು: ;eಯಲು
ಹವ£Uದರು; ಆದೆ ಆತನ ಗTೆ ಇನೂ: 1ಾರೆ ಇದದ0ಂದ ಆತನ VೕOೆ
)ಾರೂ 3ೈ Dಾಕಲ. 31 ಜನರ ಅ ೇಕರು ಆತನನು: ನಂW--H6ಸ-ನು ಬಂಾಗ ಈ
ಮನುಷ ನು dಾeದHLಂತ Dೆಚುz ಅದುತ3ಾಯmಗಳನು: dಾಡು ವ ೋ ಅಂದರು.
32 ಆತನ ಷಯಾ ಜನರು ಗುಣುಗು]@ದ ೆಂದು ಫ0Iಾಯರು 3ೇTದರು;
ಫ0Iಾಯರೂ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ ಆತನನು: ;eಯುವದ3ೆL ಅX 3ಾ0ಗಳನು:
ಕಳ=;Uದರು. 33 ತರುಾಯ pೕಸು ಅವ0ೆ--ಇನು: ಸSಲ>3ಾಲ ಾನು
$ibಂದು ಆVೕOೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನ ಬTೆ Dೋಗು Gೆ-ೕ ೆ. 34 $ೕವ
ನನ:ನು: ಹುಡುಕು 0, ಆದೆ ನನ:ನು: 3ಾಣುವಲ; ಾ$ರುವೆ $ೕವ ಬರOಾ00
ಅಂದನು. 35 ಆಗ pಹೂದ ರು-- ಾವ ಅವನನು: 3ಾಣದ Dಾೆ ಅವನು ಎೆ
Dೋಗುವನು? ಅನ ಜನರ ಮಧ ದ ಚದ0Dೋದವರ ಬTೆ Dೋ ಅನ ಜನ0ೆ
1ೋXಸುವ ೋ? 36 $ೕವ ನನ:ನು: ಹುಡುಕು 0, ಆದೆ ನನ:ನು: 3ಾಣOಾ00;
ಾ$ರುವೆ $ೕವ ಬರOಾ00 ಎಂದು ಇವನು DೇTರುವದು ಎಂ{ಾ
dಾGಾರಬಹುದು ಎಂದು ತಮb ಅಂದು3ೊಂಡರು. 37 ಹಬCದ ಆ
ಮDಾವಸಾದ ಕwೇ ನದ pೕಸು $ಂತು3ೊಂಡು--)ಾವ$ಾದರೂ
$ೕರe3ೆ )ಾದೆ ಅವನು ನನ: ಬTೆ ಬಂದು ಕುeಯ. 38 ನನ: VೕOೆ ನಂW3ೆ
ಇಡುವವ$ೆ ಬರಹವ DೇTದ ಪ63ಾರ ಆತನ Dೊ&ೆ@Eಳಂದ ,ೕವ ಕರಾದ
$ೕ0ನ Dೊsೆಗಳ= ಹ0ಯುವವ ಎಂದು ಕೂ DೇTದನು. 39 (ಆದೆ ಆತನು ತನ:
nಾSಸ ಡುವವರು Dೊಂದರುವ ಆತbನನು: ಕು0ತು ಇದನು: DೇTದನು;
)ಾಕಂದೆ pೕಸು ಇನೂ: ಮ;Vಯನು: Dೊಂರಲಾದ0ಂದ ಪ Gಾ6 ತbನು

ಇನೂ: 3ೊಡಲ>]@ರಲ.) 40 ಆದದ0ಂದ ಜನರ ಅ ೇಕರು ಈ dಾತನು:
3ೇTಾಗ--ಈತನು $ಜಾಯೂ ಆ ಪ6ಾ )ಾಾ ೆ ಅಂದರು. 41
1ೇೆಯವರು--ಈತ ೇ ಆ H6ಸ-ನು ಅಂದರು. ಆದೆ 3ೆಲವರು--H6ಸ-ನು
ಗOಾಯಂದ ಬರುವ ೋ? 42 ಆದೆ H6ಸ-ನು ಾ ೕದನ ಸಂGಾನಂದಲೂ
ಾ ೕದ$ದ 1ೇGೆDೇVಂಬ ಊ0$ಂದಲೂ ಬರುವ ೆಂದು ಬರಹವ
Dೇಳ=ತ-ದಲೇ? ಅಂದರು. 43 ;ೕೆ ಆತನ $qತ- ಾ ಜನರ ೇದ
ಉಂ&ಾ'ತು; 44 ಅವರ 3ೆಲವರು ಆತನನು: ;eಯ1ೇ3ೆಂದರು; ಆದೆ
)ಾರೂ ಆತನ VೕOೆ 3ೈ Dಾಕಲ. 45 ಬTಕ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರ ಮತುಫ0Iಾಯರ ಬTೆ ಅX3ಾ0ಗಳ= ಬಂಾಗ ಅವ0ೆ--$ೕವ )ಾ3ೆ ಆತನನು:
ಕರತರಲ ಎಂದು 3ೇTದರು. 46 ಅದ3ೆL ಅX3ಾ0ಗಳ= ಪ6ತು ತ-ರಾ--ಈ
ಮನುಷ ನಂGೆ )ಾವನೂ ಎಂದೂ dಾತ ಾಡಲ ಅಂದರು. 47 ಆಗ ಫ0Iಾಯರೂ
ಅವ0ೆ--$ೕವ ಸಹ iೕಸ Dೋೋ? 48 ಅX3ಾ0ಗಳಯೂ
ಫ0Iಾಯರಯೂ )ಾಾದರೂ ಅವನ VೕOೆ nಾSಸ ]@ಾೋ? 49 ಆದೆ
ಾ ಯಪ6dಾಣ ವನ:0ಯದ ಈ ಜನರು nಾಪಗ6ಸ-ೇ ಎಂದು DೇTದರು. 50
$3ೊೇಮನು ಅವ0ೆ--(ಾP6ಯ pೕಸು ನ ಬTೆ ಬಂದ ಇವನು ಅವರ
ಒಬC ಾದನು.) 51 ಒಬCನನು:

Zಾ0U ಅವನು dಾಡು ವೇ ೆಂದು

PTದು3ೊಳ=ವದHLಂತ ಮುಂZೆ ಅವ ನನು: ನಮb ಾ ಯಪ6dಾಣವ Pೕಪm
dಾಡುವ ದುಂ&ೇ ಅಂದನು. 52 ಅವರು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ--$ೕನು ಸಹ
ಗOಾಯದವ ೋ? ಗ Oಾಯದ ಪ6ಾಯು ಏಳ=ವೇ ಇಲ, ಪ0 nೆ¢ೕXU
ೋಡು ಅಂದರು. 53 ಪ6PEಬCನು ತನ: ಸSಂತ ಮ ೆೆ Dೋದನು.
8

1 pೕಸು ಎೇಮರಗಳ ಗುಡ3ೆL Dೋದನು. 2 1ೆTೆ ಆತನು P0 ೇಾಲಯ3ೆL
ಬಂಾಗ ಎOಾ ಜನರು ಆತನ ಬTೆ ಬಂದರು; ಆತನು ಕೂತು3ೊಂಡು ಅವ0ೆ
1ೋXU ದನು. 3 ಆಗ ವ ¥Zಾರದ UHLದ ಒಬC Dೆಂಗಸನು: nಾU ಗಳ= ಮತುಫ0Iಾಯರು ಆತನ ಬTೆ ತಂದು ಆ3ೆಯನು: ನಡುೆ $U 4 ಆತ$ೆ -1ೋಧಕ ೇ, ಈ Dೆಂಗಸು ವ ¥Zಾರ dಾಡುಾಗOೇ ;eಯ ಲ>ಟ@ಳ=. 5 ಇಂಥವರು
ಕOೆIೆಯಲ>ಡ1ೇ3ೆಂದು iೕnೆಯು ಾ ಯಪ6dಾಣದ ನಮೆ ಅಪ>ೆ 3ೊ]@ಾ ೆ;
ಆದೆ $ೕನು ಏನು Dೇಳ=P-ೕ ಎಂದು 3ೇTದರು. 6 ಅವರು ಆತನನು:
nೆ¢ೕXಸುವವಾ ಆತನ VೕOೆ ತಪ> Dೊ0ಸ1ೇ3ೆಂದು ;ೕೆ DೇT ದರು. ಆದೆ
pೕಸು ಅವರ dಾತುಗಳನು: 3ೇಳದವ ನಂGೆ 1ೊ3ೊಂಡು ತನ: 1ೆರT$ಂದ ೆಲದ
VೕOೆ ಬೆದನು. 7 ಆದೆ ಅವರು Wಡೆ ಆತನನು: 3ೇಳ=P-ರಲು ಆತನು Vೕಲ3ೆL
ೋe--$ibಳೆ )ಾವನು aಾಪ ಲದವ ಾಾ ೋ ಅವ ೇ iದಲು ಆ3ೆಯ
VೕOೆ ಕಲನು: Dಾಕ ಎಂದು ಅವ0ೆ DೇTದನು. 8 P0 ಆತನು 1ೊ3ೊಂಡು
ೆಲದ VೕOೆ ಬೆದನು. 9 ಅದನು: 3ೇTದವರು ತಮb ಸSಂತ ಮನIಾJ'ಂದ
ಮನವ03ೆ)ಾ ;0ಯವನು iದಲುೊಂಡು ಕwೆಯವನವೆಗೂ ಒ1ೊCಬCಾ
DೊರೆDೋದರು; ಆಗ pೕಸು ಒಬC ೇ ಉTದನು; ಆ Dೆಂಗಸು ನಡುೆ $ಂತು
3ೊಂeದಳ=. 10 pೕಸು Vೕಲ3ೆL ೋe ಆ DೆಂಗUನ Dೊರತು )ಾರನೂ: 3ಾಣೆ
ಆ3ೆೆ--U ೕpೕ, $ನ: VೕOೆ ದೂರು Dೊ0Uದವರು ಎ ಾೆ? $ನೆ )ಾರೂ
7ೆ Xಸಲೕ? ಅಂದನು. 11 ಅದ3ೆL ಆ3ೆಯು-- ಕತm ೇ, )ಾರೂ

Xಸಲ

ಅಂದಳ=. pೕಸು ಆ3ೆೆ-- ಾನೂ $ನೆ 7ೆ Xಸುವಲ; Dೋಗು, ಇನು: VೕOೆ
aಾಪdಾಡ1ೇಡ ಅಂದನು. 12 ತರುಾಯ pೕಸು P0 dಾತ ಾe
ಅವ0ೆ-- ಾ ೇ Oೋಕ3ೆL 1ೆಳ3ಾೇ ೆ; ನನ:ನು: ;ಂ1ಾಸುವವನು ಕತ-Oೆಯ

ನwೆಯುವಲ; ಆದೆ ,ೕವದ 1ೆಳಕನು: Dೊಂದುವನು ಎಂದು DೇTದನು. 13
ಆದ3ಾರಣ ಫ0Iಾಯರು ಆತ $ೆ--$ನ:

ಷಯಾ $ೕ ೇ IಾJ3ೊಡುP-ೕ; $ನ:

IಾJಯು $ಜವಲ ಎಂದು DೇTದರು. 14 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--ನನ:
ಷಯ ಾ ಾನು IಾJ3ೊ&ಾ@ಗೂ ನನ: IಾJ $ಜೇ; )ಾಕಂದೆ ಾನು
ಎಂದ ಬಂೆ ೋ ಮತು- ಎೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೋ ಾನು ಬOೆನು; ಆದೆ ಾನು
ಎಂದ ಬಂೆ ೋ ಇಲೆ ಎೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೋ $ೕವ DೇಳOಾ00. 15 $ೕವ
nಾ0ೕ0ಕ 0ೕPಯ Pೕಪm dಾಡುP-ೕ0; ಆದೆ )ಾವ ಮನುಷ $ಗೂ ಾನು
Pೕಪmdಾಡುವಲ. 16 ಾನು Pೕಪm dಾeದರೂ ನನ: Pೕಪm $ಜ ಾದೇ;
)ಾಕಂದೆ ಾನು ಒಂ]ಗನಲ, ಆದೆ ಾನೂ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂೆಯೂ
ಇೇೆ. 17 ಇಬCರ IಾJಯು $ಜೆಂದು $ಮb ಾ ಯ ಪ6dಾಣದಯೂ ಬೆದೆ.
18 ನನ:

ಷಯಾ ಾ ೇ IಾJ 3ೊಡುGೆ-ೕ ೆ ಮತು- ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ

ತಂೆಯೂ ನನ:

ಷಯಾ IಾJ3ೊಡುGಾ- ೆ ಅಂದನು. 19 ತರುಾಯ ಅವರು

ಆತ$ೆ--$ನ: ತಂೆ ಎ ಅಂದರು. ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರ ಾ--ನನ: ಾ:ಗ
ನನ: ತಂೆಯ ಾ:ಗ $ೕವ ಅ0Pಲ; $ೕವ ನನ:ನು: ಅ0ತು3ೊಂeದೆ ನನ:
ತಂೆಯನು: ಸಹ ಅ0ತು3ೊಳ=P-0 ಅಂದನು. 20 pೕಸು ೇಾಲಯದ
1ೋXಸುP-ಾಗ 1ೊಕLಸದ ಬTಯ ಈ dಾತುಗಳನು: ಆeದನು; ಆದೆ ಆತನ
ಗTೆ ಇನೂ: 1ಾರೆ ಇದದ0ಂದ )ಾರೂ ಆತನ VೕOೆ 3ೈDಾಕಲ. 21 pೕಸು
P0 ಅವ0ೆ-- ಾನು DೋಗುGೆ-ೕ ೆ; $ೕವ ನನ:ನು: ಹುಡುಕು 0 ಮತು- $ಮb
aಾಪ ಗಳ Iಾಯು 0; ಾನು Dೋಗುವೆ $ೕವ ಬರOಾ00 ಅಂದನು. 22
ಅದ3ೆL pಹೂದ ರು--ಇವನು ತನ:ನು: Gಾ ೇ 3ೊಂದು3ೊಳ1ೇ3ೆಂ ಾ ೋ?
)ಾಕಂದೆ-- ಾನು Dೋಗುವೆ $ೕವ ಬರOಾ00 ಎಂದು Dೇಳ=Gಾ-ನOಾ

ಅಂದರು. 23 ಆತನು ಅವ0ೆ--$ೕವ 3ೆಳನವರು, ಾನು Vೕನವನು; $ೕವ ಈ
Oೋಕದವರು, ಾನು ಈ Oೋಕದವನಲ. 24 ಆದದ0ಂದ $ೕವ $ಮb
aಾಪಗಳpೕ Iಾಯು 0 ಎಂದು ಾನು $ಮೆ DೇTೆನು. )ಾಕಂದೆ ನನ:ನು:
ಆತ ೆಂದು $ೕವ ನಂಬೆ Dೋದೆ $ೕವ $ಮb aಾಪಗಳpೕ Iಾಯು 0
ಎಂದು DೇTದನು. 25 ತರುಾಯ ಅವರು ಆತ$ೆ--$ೕನು )ಾಾೕ ಅಂದರು.
ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0ೆ--iದ$ಂದಲೂ ಾನು $ಮೆ DೇTದಂತವ ೇ. 26
$ಮb

ಷಯಾ Dೇಳ=ವದಕೂL PೕಪmdಾಡುವದಕೂL ನನೆ ಅ ೇಕ

ಷಯಗTೆ. ಆದೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನು ಸತ ವಂತನು. ಾನು ಆತ$ಂದ
3ೇTದವಗಳ ೆ:ೕ Oೋಕ3ೆL Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 27 ಆತನು ತಂೆಯ

ಷಯಾ

ತಮb ಸಂಗಡ dಾತ ಾeದ ೆಂದು ಅವರು ಗ6;ಸಲ. 28 ಆVೕOೆ pೕಸು ಅವ
0ೆ--ಮನುಷ ಕುdಾರನನು: $ೕವ Vೕಲ3ೆLP-ಾಗ ಾ ೇ ಆತ ೆಂದೂ ನನ:ಷ@3ೆL
ಾ ೇ ಏನೂ dಾಡೆ ನನ: ತಂೆಯು ನನೆ PTUದ Dಾೆ ಈ ಸಂಗP ಗಳನು:
Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆಂದೂ $ೕವ PTದು3ೊಳ= 0. 29 ಇದಲೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನು
ನನ: ಸಂಗಡ ಇಾ ೆ; ತಂೆಯು ನನ:ನು: ಒಂ])ಾ Wಡಲ;)ಾಕಂದೆ ಆತನು
Vಚುzವವಗಳ ೆ:ೕ ಾನು )ಾಾಗಲೂ dಾಡುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 30 ಆತನು ಈ
dಾತುಗಳನು: Dೇಳ=P-ಾಗOೇ ಅ ೇಕರು ಆತನ ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. 31 ಆತನ
VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಟ@ ಆ pಹೂದ 0ೆ pೕಸು $ೕವ ನನ: ಾಕ ದ ೆOೆೊಂeದೆ
$ಜಾ ಯೂ $ೕವ ನನ: 7ಷ ಾಗು 0. 32 ಇದಲೆ $ೕವ ಸತ ವನು:
PTದು3ೊಳ= 0; ಆ ಸತ ವ $ಮbನು: Wಡುಗwೆ dಾಡುವದು ಎಂದು DೇTದನು.
33 ಅದ3ೆL ಅವರು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ-- ಾವ ಅಬ6Dಾಮನ
ಸಂತPಯವಾರOಾ )ಾವ ಮನುಷ $ಗೂ ಎಂಗೂ ಗುOಾಮಾರಲ;

Dಾಾದೆ--$ಮೆ Wಡುಗwೆ)ಾಗುವೆಂದು $ೕನು Dೇೆ Dೇಳ=P-ೕ ಅಂದರು. 34
ಆಗ pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜ ಾ
Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--aಾಪ dಾಡುವವನು aಾಪ3ೆL ಗುOಾಮ ಾಾ ೆ. 35 ಗುOಾಮನು
ಮ ೆಯ )ಾಾಗಲೂ ಇರುವಲ; ಆದೆ ಮಗನು )ಾಾಗಲೂ ಇರುGಾ- ೆ. 36
ಆದದ0ಂದ ಮಗನು $ಮbನು: Wಡುಗwೆ dಾeದೆ $ಜಾಯೂ $ೕವ
Wಡುಗwೆ)ಾಗು 0. 37 $ೕವ ಅಬ6Dಾಮನ ಸಂತPಯವೆಂದು ಾನು ಬOೆನು;
ಆದೆ $ಮb ನನ: ಾಕ 3ೆL ಸ~ಳ ಲದ 3ಾರಣ $ೕವ ನನ:ನು: 3ೊಲುವದ3ೆL
ೋಡುP-ೕ0. 38 ನನ: ತಂೆಯ ಬT ಯ ಾನು ೋeದ ೆ:ೕ dಾತ ಾಡುGೆ-ೕ ೆ;
$ೕವ $ಮb ತಂೆಯ ಬTಯ ೋeದನು: dಾಡುP-ೕ0 ಅಂದನು. 39 ಅವರು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ--ಅಬ6Dಾಮನು ನಮb ತಂೆ ಅಂದರು; ಅದ3ೆL pೕಸು
ಅವ0ೆ--$ೕವ ಅಬ6Dಾಮನ ಮಕLsಾದೆ ಅಬ6Dಾಮನ H6pಗಳನು: dಾಡು
P-0. 40 ಆದೆ ೇವ0ಂದ 3ೇTದ ಸತ ವನು: $ಮೆ DೇTದ ನನ:ನು: ಈಗ
3ೊಲುವದ3ೆL ೋಡುP-ೕ0; ಇದನು: ಅಬ6Dಾಮನು dಾಡಲ. 41 $ೕವ $ಮb
ತಂೆಯ H6pಗಳನು: dಾಡುP-ೕ0 ಅಂದನು. ಅದಕLವರು ಆತ$ೆ-- ಾವ
ವ ¥Zಾರಂದ ಹು]@ ದವರಲ; ನಮೆ ಒಬC ೇ ತಂೆ, ಆತನು ೇವೇ ಅಂದರು.
42 pೕಸು ಅವ0ೆ--ೇವರು $ಮb ತಂೆ)ಾದೆ $ೕವ ನನ:ನು:
r6ೕPಸುP-0; )ಾಕಂದೆ ಾನು ೇವ0ಂದ Dೊರಟುಬಂೇ ೆ. ನನ:ಷ@3ೆL
ಾ ೇ ಬರಲ; ಆದೆ ಆತ ೇ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದನು. 43 $ೕವ ನನ: dಾತನು:
)ಾ3ೆ ಗ6; ಸೆ ಇೕ0? $ೕವ ನನ: ಾಕ ವನು: 3ೇಳೆ ಇರುವದ0ಂದOೇ. 44
$ೕವ $ಮb ತಂೆ)ಾದ IೈGಾನ$ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವಾೕ0. $ಮb ತಂೆಯ
ದುಾnೆಗಳ ೆ:ೕ $ೕವ dಾಡುವದ3ೆL ಇZೆ[ೖಸುP-ೕ0; ಅವನು ಆ'ಂದಲೂ

3ೊOೆಾರ ಾದು ಸತ ದ $ಲಲ. )ಾಕಂದೆ ಅವನ ಸತ ೇ ಇಲ; ಅವನು
ಸುsಾಡುಾಗ ತನ: ಸSಂತಾದವಗTಂದ dಾ 45 ಾನು $ಮೆ ಸತ ವನು:
Dೇಳ=ವವ ಾದದ0ಂದ $ೕವ ನನ:ನು: ನಂಬುವಲ. 46 ನನ: aಾಪ ೆ ಎಂದು
$ಮb )ಾರು Iಾ~rಸು 0? ಮತು- ಾನು ಸತ ವನು: DೇTದೆ $ೕವ ನನ:ನು:
)ಾ3ೆ ನಂಬುವಲ? 47 ೇವ0ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವನು ೇವರ ಾಕ ಗಳನು:
3ೇಳ=Gಾ- ೆ. ಆದೆ $ೕವ ೇವ0ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವರಲದ 3ಾರಣ ಅವಗಳನು:
3ೇಳ=ವಲ ಎಂದು DೇTದನು. 48 ಆಗ pಹೂದ ರು ಪ6ತು ತ-ರಾ
ಆತ$ೆ--$ೕನು ಸdಾಯmನು ಮತು- $ನೆ ೆವS ;eದೆ ಎಂದು ಾವ
Dೇಳ=ವದು ಸ0ಯಲೕ ಎಂದು DೇTದರು. 49 ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ-ನನೆ ೆವS ;eಲ; ಆದೆ ನನ: ತಂೆಯನು: ಸ ಾb$ಸುGೆ-ೕ ೆ, $ೕವ ನನ:ನು:
ಅವdಾನ ಪeಸುP-ೕ0. 50 ಇದಲೆ ಾನು ನನ: ಸSಂತ ಮ;Vಯನು:
ಹುಡುಕುವಲ; ಆದೆ ಹುಡುಕು ವವನೂ ಾ ಯPೕ0ಸುವವನೂ ಒಬC$ಾ ೆ. 51
ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--ಒಬCನು ನನ: dಾತನು: 3ೈ3ೊಂಡೆ
ಅವನು ಎಂಗೂ ಮರಣವನು: 3ಾಣುವಲ ಅಂದನು. 52 ಆಗ pಹೂದ ರು
ಆತ$ೆ--$ನೆ ೆವS ;eದೆ ಎಂದು ನಮೆ ಈಗ PT'ತು; ಅಬ6Dಾಮನು ಮತುಪ6ಾಗಳ= ಸತ-ರು; ಆದೆ--)ಾವ ಾದರೂ ನನ: dಾತನು: 3ೈ3ೊಂಡೆ ಅವನು
ಎಂಗೂ ಮರಣವನು: ಅನುಭ ಸುವಲೆಂದು $ೕನು Dೇಳ=P-ೕಯOಾ; 53
ಸತು-Dೋದ ನಮb ತಂೆ )ಾದ ಅಬ6Dಾಮ$ಂತಲೂ $ೕನು ೊಡ ವ ೋ?
ಪ6ಾಗಳ ಸತು-Dೋದರು. $ನ:ನು: )ಾೆಂದು $ೕನು dಾe3ೊಳ=P-ೕ ಎಂದು
3ೇಳಲು 54 pೕಸು--ನನ:ನು: ಾ ೇ ಸ ಾb$U3ೊಂಡೆ ನನ: ಸ ಾbನವ ಏನೂ
ಅಲ; $ೕವ )ಾಾತನನು: $ಮb ೇವೆಂದು Dೇಳ=P-ೕೋ ಆ ನನ: ತಂೆpೕ

ನನ:ನು: ಸ ಾb$ಸುGಾ- ೆ. 55 ಆಾಗೂ $ೕವ ಆತನನು: ಅ0ತು3ೊಂeಲ; ಆದೆ
ಾನು ಆತನನು: ಅ0Pೇ ೆ. ಾನು ಆತನನು: ಅ0ಯಲೆಂದು DೇTದೆ $ಮb
Dಾೆ ಾನೂ ಸುಳ=ಾರ ಾ ರುೆನು; ಆದೆ ಾನು ಆತನನು: ಅ0Pೇ ೆ; ಆತನ
dಾತನು: 3ೈ3ೊಂeೇ ೆ. 56 $ಮb ತಂೆ)ಾದ ಅಬ6Dಾಮನು ನನ: ನವನು:
ೋಡಲು ಸಂGೋ Uದನು, ಅದನು: ೋe ಅವನು ಉOಾಸೊಂಡನು ಎಂದು
DೇTದನು. 57 ಆಗ pಹೂದ ರು ಆತ $ೆ--$ನೆ ಇನೂ: ಐವತು- ವರುಷಾಲ;
$ೕನು ಅಬ6Dಾಮನನು: ೋeೕEೕ ಅಂದರು. 58 pೕಸು ಅವ0ೆ-- ಾನು
$ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ಅಬ6Dಾಮ$ಂತ ಮುಂZೆpೕ ಾನು ಇೇ ೆ
ಅಂದನು. 59 ಆಗ ಅವರು ಆತನ VೕOೆ ಕಲುಗಳನು: ಎIೆಯಲು ತ3ೊLಂಡರು; ಆದೆ
pೕಸು ಅಡ3ೊಂಡು ಅವರ ಮಧ ಂದ ೇಾಲಯದ Dೊರೆ ಬಂದು ಅಂದ
Dಾದು Dೊರಟು Dೋದನು.
9
1 pೕಸು DಾದುDೋಗುP-ರುಾಗ ಹುಟು@ಕುರುಡ ಾದ ಒಬC ಮನುಷ ನನು:
ಕಂಡನು. 2 ಆತನ 7ಷ ರು--1ೋಧಕ ೇ, ಇವನು ಕುರುಡ ಾ ಹು]@ರುವದ3ೆL
aಾಪdಾeದವರು )ಾರು? ಈ ಮನುಷ ೋ ಅಥಾ ಇವನ ತಂೆ Gಾ'ಗsೆ ೕ
ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದರು; 3 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ--ಈ ಮನುಷ ಾಗ ಇಲೆ
ಇವನ ತಂೆGಾ'ಗsಾಗ aಾಪdಾಡಲ; ಆದೆ ೇವರ H6pಗಳ= ಇವನ
ಪ6ಕಟಾಗುವದ3ಾL pೕ ಇಾ'ತು. 4 ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನ 3ೆಲಸ ಗಳನು:
ಹಗರುಾಗ ಾನು dಾಡತಕLದು; ಾP6 ಬರುತ-ೆ, ಆಗ )ಾವ ಮನುಷ ನೂ
3ೆಲಸdಾಡ Oಾರನು. 5 ಾನು ಈ Oೋಕದರುವವೆೆ Oೋಕದ 1ೆಳ3ಾೇ ೆ

ಅಂದನು. 6 ಆತನು ;ೕೆ dಾತ ಾe ೆಲದ VೕOೆ ಉಗುT ಆ ಉಗುT$ಂದ
3ೆಸರು dಾe ಆ 3ೆಸರನು: ಕುರುಡನ ಕಣುಗTೆ ಹzದನು; 7 ಅವ$ೆ--Dೋಗು,
UOೋವ 3ೊಳ ದ Gೊsೆದು3ೋ(UOೋವ ಅಂದೆ ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ ವನು ಎಂದಥm)
ಅಂದನು. ಅವನು Dೋ Gೊsೆದು3ೊಂಡು ದೃ@ಯುಳವ ಾ ಬಂದನು. 8
;ೕರುವದ0ಂದ ೆೆಯವರೂ ಅವನು iದಲು ಕುರುಡ ಾಾಗ ಅವನನು:
ೋeದವರೂ-- ಕೂತು3ೊಂಡು ¥ೆ 1ೇಡುP-ದವನು ಇವ ೇ ಅಲೕ ಅಂದರು. 9
3ೆಲವರು--ಅವನು ಇವ ೇ ಅಂದರು. 1ೇೆಯವರು--ಇವನು ಅವನ Dಾೆ ಇಾ ೆ
ಅಂದರು. ಆದೆ ಅವನು-- ಾ ೇ ಅವನು ಎಂದು DೇTದನು. 10 ಆದದ0ಂದ ಅವರು
ಅವ $ೆ--$ನ: ಕಣುಗಳ= Dೇೆ Gೆೆಯಲ>ಟ@ವ ಎಂದು 3ೇಳಲು 11 ಅವನು
ಪ6ತು ತ-ರಾ--pೕಸು ಎಂದು ಕೆಯಲ>ಟ@ ಮನುಷ ನು 3ೆಸರುdಾe ನನ: ಕ£ೆ
ಹz ನನೆ--UOೋವ3ೊಳ3ೆL Dೋ Gೊsೆ ದು3ೋ ಎಂದು Dೇಳಲು ಾನು
Dೋ Gೊsೆದು 3ೊಂಡು ದೃ@ಯನು: Dೊಂೆನು ಅಂದನು. 12 ಆಗ ಅವರು
ಅವ$ೆ--ಅವನು ಎಾ ೆ? ಅಂಾಗ ಅವನು--ನನೆ ೊP-ಲ ಅಂದನು; 13
iದಲು ಕುರುಡ ಾದವನನು: ಅವರು ಫ0Iಾ ಯರ ಬTೆ ಕೆದು3ೊಂಡು
ಬಂದರು. 14 pೕಸು 3ೆಸರುdಾe ಅವನ ಕಣುಗಳನು: Gೆೆಾಗ ಅದು
ಸಬC¡ನಾತು-. 15 ಆಗ ಫ0Iಾಯರು ಸಹ P0 ಅವನು Dೇೆ
ದೃ@Dೊಂಾ ೆಂದು ಅವ ನನು: 3ೇಳಲು ಅವನು ಅವ0ೆ--ಆತನು 3ೆಸರನು: ನನ:
ಕಣುಗಳ VೕOೆ ಇಡಲು ಾನು Gೊsೆದು3ೊಂಡ ವ ಾ ೋಡುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 16
ತರುಾಯ ಫ0Iಾಯರ 3ೆಲವರು--ಈ ಮನುಷ ನು ೇವ0ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವನಲ;
)ಾಕಂದೆ ಈತನು ಸಬC¡ ನವನು: 3ೈ3ೊಳ=ವವನಲ ಅಂದರು. 1ೇೆಯ
ವರು--aಾr)ಾದ ಒಬC ಮನುಷ ನು ಇಂಥ ಅದುತ 3ಾಯmಗಳನು: Dೇೆ

dಾಡುGಾ- ೆ ಅಂದರು. ;ೕೆ ಅವರ ೇದವಂ&ಾ 17 ಅವರು P0
ಕುರುಡ$ೆ--$ನ: ಕಣುಗಳನು: Gೆೆಾತನ ಷಯಾ $ೕನು ಏನು Dೇಳ=P-ೕ
ಅಂಾಗ ಅವನು--ಆತನು ಒಬC ಪ6ಾ ಅಂದನು. 18 ಆದೆ ದೃ@ Dೊಂದವನ
ತಂೆGಾ' ಗಳನು: ಕೆಯುವವೆೆ pಹೂದ ರು ಅವನ ಷಯಾ ಅವನು
ಕುರುಡ ಾದು ದೃ@ Dೊಂ ದ ೆಂದು ನಂಬಲ. 19 ಅವರು--ಕುರುಡ ಾ
ಹು]@ದ ೆಂದು $ೕವ Dೇಳ=ವ $ಮb ಮಗನು ಇವ ೋ? Dಾಾದೆ ಈಗ ಅವನು
Dೇೆ ೋಡುGಾ- ೆ ಎಂದು ಅವರನು: 3ೇTದರು. 20 ಅವನ ತಂೆGಾ'ಗಳ=
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--ಅವನು ನಮb ಮಗ ೆಂದೂ ಅವನು ಕುರುಡ ಾ ಹು]@ದ
ೆಂದೂ ಾವ ಬOೆವ. 21 ಆದೆ ಅವನು ಈಗ )ಾವದರ ಮೂಲಕ ೋಡುGಾ- ೋ
ನಮೆ ೊP-ಲ; ಇಲೆ )ಾರು ಅವನ ಕಣುಗಳನು: Gೆೆದೋ ಅದೂ ನಮೆ
ೊP-ಲ; ಅವನು aಾ6ಯದವ ಾಾ ೆ. ಅವನ ೆ:ೕ 3ೇT0; ಅವ ೇ ತನ:

ಷಯ

dಾತ ಾಡುವನು ಎಂದು DೇTದರು. 22 ಅವನ ತಂೆGಾ'ಗಳ= pಹೂದ 0ೆ
ಭಯಪಟ@ ದ0ಂದ ಈ dಾತುಗಳನು: DೇTದರು; )ಾಕಂದೆ )ಾವ ಾದರೂ
ಆತನು H6ಸ- ೆಂದು ಒr>3ೊಂಡೆ ಅವನನು: ಸಾಮಂರಂದ ಬ;ಷL0ಸ1ೇ3ೆಂದು
pಹೂದ ರು ಆಗOೇ $ಣm'Uದರು. 23 ಆದದ 0ಂದ ಅವನ ತಂೆ
Gಾ'ಗಳ=--ಅವನು aಾ6ಯದ ವ ಾಾನOಾ; ಅವನ ೆ:ೕ 3ೇT0 ಎಂದು
DೇTದರು. 24 ತರುಾಯ ಅವರು ಆ ಕುರುಡ ಾದ ಮನುಷ ನನು: ಕೆದು
ಅವ$ೆ--ೇವ0ೆ Iೊ-ೕತ6 ಸಸು; ಈ ಮನುಷ ನು aಾrpಂದು ಾವ ಬOೆವ
ಅಂದರು. 25 ಅವನು ಪ6ತು ತ-ರಾ--ಆತನು aಾrEೕ ಅಲೕ ನನೆ ೊP-ಲ;
ಒಂದು dಾತ6 ಬOೆನು; ಅೇನಂದೆ ಾನು ಕುರುಡ ಾೆನು; ಈಗ ಾನು
ೋಡುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 26 ಅವರು P0 ಅವ$ೆ--ಆತನು $ನೆ ಏನು

dಾeದನು? ಆತನು $ನ: ಕಣುಗಳನು: Dೇೆ Gೆೆದನು ಎಂದು DೇTದ3ೆL 27 ಅವನು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ ಆಗOೇ DೇTೇನOಾ; ಆದೆ $ೕವ
3ೇಳಲ; $ೕವ ಅದನು: P0 )ಾ3ೆ 3ೇಳ1ೇ3ೆಂೕ0? ಆತನ 7ಷ ಾಗುವದ3ೆL
$ಮಗೂ ಮನUೆEೕ ಅಂದನು. 28 ಆಗ ಅವರು ಅವನನು: ದೂU--$ೕನು
ಅವನ 7ಷ ನು; ಆದೆ ಾವ iೕnೆಯ 7ಷ ರು. 29 iೕnೆಯ ಸಂಗಡ ೇವರು
dಾತ ಾeದ ೆಂದು ಾವ ಬOೆವ; ಆದೆ ಇವನು ಎಯವ ೋ ನಮೆ ೊP-ಲ
ಅಂದರು. 30 ಆಗ ಆ ಮನುಷ ನು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--ಆತನು ನನ: ಕಣುಗಳನು:
Gೆೆದರೂ ಆತನು ಎಯ ವ ೆಂದು $ಮೆ PTಯೆ ಇರುವದು ಆಶzಯmಾದ
ಷಯವಲೇ? 31 ೇವರು aಾrಗಳ aಾ6ಥm ೆ ಯನು: 3ೇಳ=ವಲ; ಆದೆ
)ಾವ ಾದರೂ ೇವ ರನು: ಆಾXಸುವವ ಾದು ಆತನ ತ-ದಂGೆ ನwೆದೆ ಅವನ
aಾ6ಥm ೆಯನು: ಆತನು 3ೇಳ= Gಾ- ೆಂದು ಾವ ಬOೆವ. 32 ಹುಟು@ಕುರುಡ ಾದ
ಒಬC ಮನುಷ ನ ಕಣುಗಳನು: )ಾವ ಾದರೂ Gೆೆ ದದನು: Oೋ3ಾ'ಂದ
3ೇTರಲ. 33 ಈ ಮನುಷ ನು ೇವರ ಕwೆ'ಂದ ಬಂದವನಲ ದೆ ಏನೂ
dಾಡOಾರೆ ಇರುP-ದನು ಅಂದನು. 34 ಅದ3ೆL ಅವರು ಅವ$ೆ--$ೕನು 3ೇವಲ
aಾಪ ದpೕ ಹು]@ದವನು; $ೕನು ನಮೆ 1ೋXಸು P-ೕEೕ ಎಂದು DೇT
ಅವನನು: Dೊರೆ DಾHದರು. 35 ಅವರು ಅವನನು: Dೊರೆ DಾHದನು: pೕಸು 3ೇT
ಅವನನು: ಕಂಡು ಅವ$ೆ--$ೕನು ೇವರ ಮಗನನು: ನಂಬುP-ೕEೕ ಅಂದನು. 36
ಅದ3ೆL ಅವನು ಪ6ತು ತ-ರಾ--ಕತm ೇ, ಾನು ಆತನನು: ನಂಬುವಂGೆ ಆತನು
)ಾರು ಅಂದನು. 37 pೕಸು ಅವ$ೆ--$ೕನು ಆತನನು: ೋeೕ; $ನ: ಸಂಗಡ
dಾತ ಾಡುP-ರುವ ಾ ೇ ಆತನು ಎಂದು DೇTದನು. 38 ಆಗ ಅವನು--ಕತm ೇ,
ಾನು ನಂಬುGೆ-ೕ ೆ ಎಂದು DೇT ಆತನನು: ಆಾXUದನು. 39 pೕಸು--

ೋಡದವರು ೋಡುವಂGೆಯೂ ೋಡುವವರು ಕುರುಡಾಗುವಂGೆಯೂ
ಾ ಯPೕrmೋಸLರ ಾನು ಈ Oೋಕ3ೆL ಬಂೇ ೆ ಅಂದನು. 40 ಆತ
ೊಂದ ಫ0Iಾಯರ 3ೆಲವರು ಈ dಾತು ಗಳನು: 3ೇT-- ಾವ ಸಹ
ಕುರುಡೋ ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದರು. 41 ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0ೆ--$ೕವ
ಕುರುಡಾದೆ $ಮb aಾಪವ ಇರುP-ರ ಲ. ಆದೆ-- ಾವ ೋಡುGೆ-ೕೆಂದು
$ೕವ Dೇಳ=ವದ0ಂದ $ಮb aಾಪವ ಉTದೆ ಅಂದನು.
10
1 ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ= Gೆ-ೕ ೆ--1ಾಗ$ಂದ ಕು0ೕಹ]@Eಳೆ
1ಾರೆ ಮGೆ-ಂಾದರೂ ಹP-ಬರುವವ ೇ ಕಳನೂ ಸುಲು3ೊಳ=ವವನೂ ಆಾ ೆ.
2 ಆದೆ 1ಾಗ $ಂದ ಒಳೆ ಬರುವವನು ಆ ಕು0ಗಳ ಕುರುಬ ಾ ಾ ೆ. 3
1ಾಗಲು 3ಾಯುವವನು ಅವ$ೆ Gೆೆಯು Gಾ- ೆ; ಕು0ಗಳ= ಅವನ ಸSರವನು:
3ೇಳ=ತ-ೆ, ಅವನು ತನ: ಸSಂತ ಕು0ಗಳನು: Dೆಸರು DೇT ಕೆದು ಅವ ಗಳನು:
Dೊರೆ ನeಸುGಾ- ೆ. 4 ಅವನು ತನ: ಕು0 ಗಳನು: Dೊರೆ Wಟ@ VೕOೆ ಅವಗಳ
ಮುಂೆ DೋಗುGಾ- ೆ. ಕು0ಗಳ= ಅವನ ಸSರವನು: Pಳ= 3ೊಳ=ವದ0ಂದ ಅವನನು:
;ಂ1ಾಸುತ-ೆ; 5 ಅವ ಅನ ನನು: ;ಂ1ಾಸೆ ಅವನ ಬT'ಂದ ಓe
Dೋಗುವವ; ಅವ ಅನ ರ ಸSರವನು: PTಯುವಲ. 6 pೕಸು ಈ Iಾಮ ವನು:
ಅವ0ೆ DೇTದನು; ಆದೆ ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ dಾತ ಾeದ ಷಯಗಳ=
ಏ ಾದವ ಎಂದು ಅವರು ಗ6;ಸಲ. 7 pೕಸು P0 ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ
$ಜ $ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ಕು0ಗTೆ ಾ ೇ 1ಾಗ Oಾೇ ೆ. 8 ನನಂತ
ಮುಂZೆ ಬಂದವೆಲರು ಕಳರೂ ಸುಲು3ೊಳ=ವವರೂ ಆಾೆ. ಆದೆ ಕು0ಗಳ=

ಅವ0ೆ H ೊಡಲ. 9 ಾ ೇ ಆ1ಾಗಲು; ನನ: ಮೂಲಕಾ )ಾವ ಾದರೂ
ಪ6ೇ7Uದೆ ಅವನು ರ|ೆ Dೊಂದುವನು; ಇದ ಲೆ ಅವನು ಒಳೆ DೋಗುGಾ- ೆ,
Dೊರೆ ಬರು Gಾ- ೆ ಮತು- Vೕವನು: ಕಂಡು3ೊಳ=Gಾ- ೆ. 10 ಕಳನು
ಕದು3ೊಳ=ವದಕೂL 3ೊಲುವದಕೂL Dಾಳ=dಾಡು ವದಕೂL dಾತ6 ಬರುGಾ- ೇ
Dೊರತು ಮGಾ-ವದಕೂL ಬರುವಲ; ಾ ಾದೋ ಅವಗTೆ ,ೕವವ
ಇರ1ೇ3ೆಂತಲೂ ಸಮೃಯು ಇರ1ೇ3ೆಂತಲೂ ಬಂೆನು. 11 ಾ ೇ ಒsೇ ಕುರುಬನು;
ಒsೇ ಕುರುಬನು ಕು0ಗTೋಸLರ ತನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡುGಾ- ೆ. 12 ಆದೆ
ಕೂಯವನು ಕುರುಬನಲಾದದ 0ಂದಲೂ ಕು0ಗಳ= ತನ:ವಗಳಲಾದದ0ಂದಲೂ
Gೋಳ ಬರುವದನು: ಕಂಡು ಕು0ಗಳನು: Wಟು@ ಓe DೋಗುGಾ- ೆ; ಆಗ Gೋಳವ
ಕು0ಗಳನು: ;eದು 3ೊಂಡು ಅವಗಳನು: ಚದ0ಸುತ-ೆ. 13 ಕೂಯವನು
ಕೂಯವ ೇ ಆರುವದ0ಂದ ಕು0ಗTೋಸLರ ಂPಸೆ ಓe DೋಗುGಾ- ೆ. 14
ಾ ೇ ಒsೇ ಕುರುಬನು; ನನ: ಕು0ಗಳನು: ಾನು ಬOೆನು. ನನ: ಕು0ಗಳ= ನನ:ನು:
PTದೆ. 15 ತಂೆಯು ನನ:ನು: PTರುವಂGೆ ಾನು ತಂೆಯನು: PTರುGೆ-ೕ ೆ;
ಕು0ಗTೋಸLರ ನನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡುGೆ-ೕ ೆ. 16 ಇದಲೆ ಈ ಹ]@ೆ Iೇರದ
1ೇೆ ಕು0ಗಳ= ನನಗುಂಟು; ಅವಗಳನು: ಸಹ ಾನು ತರ1ೇಕು ಮತು- ಅವ ನನ:
ಸSರ3ೆL H ೊಡುವವ; ಆಗ ಒಂೇ ;ಂಡು ಆಗುವದು ಮತು- ಒಬC ೇ ಕುರುಬನು
ಇರುವನು. 17 )ಾಕಂದೆ ಾನು ನನ: aಾ6ಣವನು: P0ಪಡ3ೊಳ=ವಂGೆ ಅದನು:
3ೊಡುGೆ-ೕ ೆ; ಆದದ 0ಂದ ನನ: ತಂೆಯು ನನ:ನು: r6ೕPಸುGಾ- ೆ. 18 )ಾವ
ಮನುಷ ಾದರೂ ಅದನು: ನ$:ಂದ Gೆೆಯುವಲ; ಆದೆ ನನ:ಷ@3ೆL ಾ ೇ ಅದನು:
3ೊಡುGೆ-ೕ ೆ. ಾನು ಅದನು: 3ೊಡುವದ3ೆL ನನೆ ಅX3ಾರ ೆ; ಅದನು: P0
ಪಡ3ೊಳ=ವದ3ೆL ನನೆ ಅX3ಾರ ೆ. ಈ ಅಪ>ೆಯನು: ಾನು ನನ: ತಂೆ 'ಂದ

Dೊಂೇ ೆ ಅಂದನು. 19 ಈ dಾತುಗಳ ೆIೆ'ಂದ pಹೂದ ರ ಮಧ ದ P0
ೇದಉಂ&ಾ'ತು. 20 ಅವರ ಅ ೇಕರು--ಅವ$ೆ ೆವS ;eದೆ ಮತುಹುಚz ಾ ಾ ೆ; $ೕವ )ಾ3ೆ ಅವನ dಾತನು: 3ೇಳ=P-ೕ0 ಅಂದರು. 21
1ೇೆಯವರು--ಇವ ೆವS ;eದವನ dಾತುಗಳಲ, ೆವSವ ಕುರುಡನ ಕಣುಗಳನು:
Gೆೆ ಯುವದ3ಾLೕGೇ ಅಂದರು. 22 pರೂಸOೇqನ (ೇಾಲಯದ) ಪ6P
ೆಯ ಹಬC ತು-; ಆಗ ಚTಾಲಾತು-. 23 pೕಸು ೇಾಲಯದ
IೊOೊiೕನನ ಾSಾಂಗಳ ೊಳೆ PರುಾಡುP-ದನು; 24 ಆಗ pಹೂದ ರು
ಆತನ ಸುತ-ಲು ಬಂದು ಆತ$ೆ--ಇನು: ಎಷ@ರ ವೆೆ ನಮbನು: ಸಂೇಹಪeಸುP-ೕ?
$ೕನು H6ಸ- ಾದೆ ನಮೆ ಸ>ಷ@ಾ Dೇಳ= ಅಂದರು. 25 pೕಸು
ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ DೇTೆನು, ಆದೆ $ೕವ ನಂಬಲ; ನನ: ತಂೆಯ
Dೆಸ0ನ ಾನು dಾಡುವ H6pಗsೇ ನನ:

ಷಯಾ IಾJ3ೊಡುತ-ೆ. 26

ಆದೆ ಾನು $ಮೆ DೇTದಂGೆ $ೕವ ನನ: ಕು0ಗಳಲಾದದ0ಂದ ನಂಬೆ
ಇೕ0. 27 ನನ: ಕು0ಗಳ= ನನ: ಸSರ3ೆL H ೊಡುತ-ೆ, ಾನು ಅವಗಳನು: ಬOೆನು;
ಅವ ನನ:ನು: ;ಂ1ಾಸುತ-ೆ. 28 ಾನು ಅವಗTೆ $ತ ,ೕವವನು: 3ೊಡುGೆ-ೕ ೆ;
ಅವ ಎಂಗೂ ಾಶಾಗುವಲ; ಇಲೆ ಅವ ಗಳನು: )ಾವನೂ ನನ:
3ೈEಳಂದ ಕಸ3ೊಳ Oಾರನು. 29 ಅವಗಳನು: ನನೆ 3ೊಟ@ ನನ: ತಂೆಯು
ಎಲ0ಂತಲೂ ೊಡವನು; ನನ: ತಂೆಯ 3ೈEಳ ಂದ ಅವಗಳನು: )ಾವನೂ
ಕಸ3ೊಳOಾರನು. 30 ಾನು ಮತು- ನನ: ತಂೆಯು ಒಂಾೇೆ ಎಂದು
ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 31 ಆಗ pಹೂದ ರು P0 ಆತನನು: 3ೊಲುವ ದ3ಾL ಕಲುಗಳನು:
ತ3ೊLಂಡರು. 32 ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0ೆ--ನನ: ತಂೆ'ಂದ ಅ ೇಕ ಒsೇ 3ಾಯm
ಗಳನು: ಾನು $ಮೆ Gೋ0Uೇ ೆ; ಅವಗಳ )ಾವ 3ಾಯmಗTೋಸLರ

$ೕವ ನನ: VೕOೆ ಕOೆIೆಯ1ೇ3ೆಂೕ0 ಎಂದು 3ೇTದನು. 33 ಅದ3ೆL pಹೂದ ರು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ--ಒsೇ 3ಾಯmಗTೋಸLರವಲ, ೇವದೂಷೆೋಸL
ರವk $ೕನು ಮನುಷ ಾದು $ನ:ನು: $ೕ ೇ ೇವಾ
dಾe3ೊಳ=ವದ3ೊLಸLರವk ಾವ $ನ: VೕOೆ ಕOೆIೆಯುGೆ-ೕೆ ಅಂದರು. 34
pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--$ೕವ ೇವರುಗsಾ ೕ0 ಎಂದು ಾನು
DೇTೆನು ಎಂಬಾ $ಮb ಾ ಯಪ6dಾಣದ ಬೆರುವಲೕ? 35
Dಾಾದೆ ೇವರಾಕ ವನು: Dೊಂದವರು ೇವರುಗsೆಂದು ಆತನು ಕೆರುವ
ಬರಹವ ವ ಥmಾಗOಾರದೆ@. 36 ತಂೆಯು ಪ6Pೆdಾe Oೋಕ3ೆL
ಕಳ=;U3ೊಟ@ವ ಾದ ಾನು ೇವರ ಮಗ ಾೇ ೆಂದು DೇTದ3ೆL--$ೕನು ೇವ
ದೂಷೆ dಾಡುP-ೕ ಎಂದು $ೕವ ಅನು:P-ೕೋ? 37 ನನ: ತಂೆಯ 3ಾಯmಗಳನು:
ಾನು dಾಡೆ Dೋದೆ ನನ:ನು: ನಂಬ1ೇe0. 38 ಾನು dಾe ದರೂ $ೕವ
ನನ:ನು: ನಂಬದೆ ತಂೆಯು ನನ: ಯೂ ಾನು ಆತನಯೂ ಇರುವದನು: $ೕವ
PTದು3ೊಂಡು ನಂಬುವಂGೆ ಈ 3ಾಯmಗಳ ಾ: ದರೂ ನಂW0 ಅಂದನು. 39
ಆದದ0ಂದ P0 ಅವರು ಆತನನು: ;eಯುವದ3ೆL ಹುಡುHದರು; ಆದೆ ಆತನು
ಅವರ 3ೈ'ಂದ ತr>U3ೊಂಡು 40 EೕDಾನನು iದಲು 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದ
ಸ~ಳಾದ Eದm$ನ ಆZೆೆ P0Dೋ ಅ ಾUUದನು. 41 ಆಗ ಅ ೇಕರು
ಆತನ ಬTೆ ಬಂದು--EೕDಾನನು ಅದುತ3ಾಯmಗಳನು: dಾಡಲ; ಆದೆ ಈ
ಮನುಷ ನ

ಷಯಾ EೕDಾನನು DೇTೆಲವk $ಜಾೆ ಅಂದರು. 42 ಅ

ಅ ೇಕರು ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಟ@ರು.
11

1 ಮ0ಯಳ ಮತು- ಆ3ೆಯ ಸDೋದ0 )ಾದ dಾಥmಳ ಊಾದ 1ೇ{ಾನ ದ
Oಾಜರ ೆಂಬವ ೊಬCನು ಅಸSಸ~ ಾದನು. 2 (ಕತm$ೆ Gೈಲವನು: ಹz ತನ:
ತOೇಕೂದ$ಂದ ಆತನ aಾದಗಳನು: ಒರUದ ಈ ಮ0ಯಳ ಸDೋ ದರ ಾದ
Oಾಜರನು ಅಸSಸ~ ಾದನು). 3 ಆದದ 0ಂದ ಅವನ ಸDೋದ0ಯರು--ಕತm ೇ,
ಇೋ, $ೕನು r6ೕPdಾಡುP-ರುವವನು ಅಸSಸ~ ಾಾ ೆ ಎಂದು ಆತ$ೆ
DೇTಕಳ=;Uದರು. 4 pೕಸು ಅದನು: 3ೇT--ಈ ೋಗವ ಮರಣ3ಾLಯಲ, ಆದೆ
ೇವಕುdಾರನು ಅದ0ಂದ ಮ;V DೊಂದುವಂGೆ ೇವರ ಮ;VೋಸLರೇ
ಬಂದದು ಎಂದು DೇTದನು. 5 dಾಥmಳನೂ: ಅವಳ ಸDೋದ0ಯನೂ:
Oಾಜರನನೂ: pೕಸು r6ೕPಸು P-ದನು. 6 ಅವನು ಅಸSಸ~ ಾಾ ೆಂದು ಆತನು
3ೇT ದರೂ ಎರಡು ವಸ Gಾ$ದ ಸ~ಳದOೇ ಉTದನು. 7 ತರುಾಯ ಆತನು ತನ:
7ಷ 0ೆ-- ಾವ P0 ಯೂಾಯ3ೆL Dೋೋಣ ಅಂದನು. 8 ಆತನ 7ಷ ರು
ಆತ$ೆ--1ೋಧಕ ೇ, ಆಗOೇ pಹೂದ ರು $ನ: VೕOೆ ಕOೆIೆಯ1ೇ3ೆಂದು
ಹುಡುಕುP- ದರOಾ; P0 $ೕನು ಅೆ DೋಗುP-ೕEೕ? ಅಂದರು. 9 pೕಸು-ಹಗೆ ಹ ೆ:ರಡು Gಾಸುಗಳ= ಇೆಯಲೇ? )ಾವ ಮನುಷ ಾದರೂ ಹಗ ನ
Pರುಾeದೆ ಈ Oೋಕದ 1ೆಳಕನು: ೋಡು ವದ0ಂದ ಅವನು ಎಡವವಲ. 10
ಆದೆ ಒಬC ಮನುಷ ನು ಾP6ಯ Pರುಾeದೆ ತನ: 1ೆಳಕು ಇಲಾದದ0ಂದ
ಅವನು ಎಡವGಾ- ೆ ಎಂದು ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 11 ಈ dಾತುಗಳನು: DೇTದ
ತರುಾಯ ಆತನು ಅವ0ೆ--ನಮb Iೆ:ೕ;ತ ಾದ Oಾಜರನು $6ಸುP-ಾ ೆ; ಆದೆ
ಾನು ಅವನನು: $ೆ6'ಂದ ಎWCಸುವಾ3ಾL DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಎಂದು DೇTದನು. 12
ಆಗ ಆತನ 7ಷ ರು--ಕತm ೇ, ಅವನು $ೆ6dಾಡುP-ದೆ ಸSಸ~ ಾಗುವನು ಅಂದರು.
13 ಆದೆ pೕಸು ಅವನ ಮರಣದ ಷಯಾ DೇTದನು; ಆದೆ ಅವರು

$ೆ6ಯಯ

nಾ6ಂP ಕು0ತು ಆತನು DೇTದ ೆಂದು EೕUದರು. 14 ಆಗ

pೕಸು ಸ>ಷ@ಾ ಅವ0ೆ--Oಾಜರನು ಸP-ಾ ೆ. 15 $ೕವ ನಂಬು ವಂGೆ
$ಮೋಸLರ ಾನು ಅ ಇಲರುವದ3ೆL ಸಂGೋಷಪಡುGೆ-ೕ ೆ; Dೇಗೂ ಾವ
ಅವನ ಬTೆ Dೋೋಣ ಎಂದು ಅವ0ೆ DೇTದನು. 16 ತರು ಾಯ ದುಮ ೆಂಬ
Gೋಮನು ತನ: ೊGೆ 7ಷ 0ೆ-- ಾವ ಸಹ ಆತ ೊಂೆ IಾಯುವಂGೆ
Dೋೋಣ ಅಂದನು. 17 ತರುಾಯ pೕಸು ಬಂಾಗ Oಾಜರನನು:
ಸdಾXಯಟು@ ಆಗOೇ ಾಲುL ವಸಗsಾದ ೆಂದು ಆತನು PTದು3ೊಂಡನು;
18 1ೇ{ಾನ ವ pರೂಸOೇqೆ DೆಚುzಕeV ಒಂದು ಹರಾ0 ಯಷು@
ಸ ಾಪದತು-. 19 pಹೂದ ರ ಅ ೇಕರು dಾಥmಳನು: ಮತು- ಮ0ಯಳನು:
ಅವರ ಸDೋ ದರನ ಷಯಾ ಆದ0ಸುವದ3ೆL ಬಂದರು. 20 ಆಗ pೕಸು
ಬರುP-ಾ ೆಂದು dಾಥmಳ= 3ೇಳ= ತ-Oೇ Dೋ ಆತನನು: ಎದುರುೊಂಡಳ=.
ಮ0ಯsಾದೋ ಮ ೆಯpೕ ಕೂತು3ೊಂe ದಳ=. 21 ಆಗ dಾಥmಳ=
pೕಸು ೆ-- ಕತm ೇ, $ೕನು ಇ ಇರುP-ದೆ ನನ: ಸDೋದರನು Iಾಯು
P-ರಲ. 22 ಆದೆ ಈಗಲೂ ಸಹ $ೕನು ೇವ0ಂದ ಏನು 3ೇT3ೊಳ=P-ೕEೕ
ೇವರು ಅದನು: $ನೆ 3ೊಡುವ ೆಂದು ಾನು ಬOೆನು ಅಂದಳ=. 23 pೕಸು
ಆ3ೆೆ--$ನ: ಸDೋದರನು P0 ಎೇಳ=ವನು ಎಂದು DೇTದನು. 24 dಾಥmಳ=
ಆತ$ೆ--ಕwೇ ನದ ಪನರುGಾ~ನಾಗುಾಗ ಅವನೂ P0 ಎೇಳ=ವ ೆಂದು
ಾನು ಬOೆನು ಎಂದು DೇTದಳ=. 25 pೕಸು ಆ3ೆೆ-- ಾ ೇ ಪನರುGಾ~ನವk
,ೕವವk ಆೇ ೆ; ನನ: ನಂW3ೆ ಇಡುವವನು ಸತ-ರೂ ಬದುಕುವನು; 26
)ಾವ ಾದರೂ ಬದುಕುGಾ- ನನ: ನಂW3ೆ'ಡುವಾದೆ ಅವನು ಎಂಗೂ
Iಾಯುವ ಲ. ಇದನು: $ೕನು ನಂಬುP-ೕEೕ ಎಂದು 3ೇTದ3ೆL 27 ಆ3ೆಯು

ಆತ$ೆ--Dೌದು, ಕತm ೇ, Oೋಕ3ೆL ಬರ1ೇ3ಾದ ೇವರಮಗ ಾದ H6ಸ-ನು
$ೕ ೇ ಎಂದು ಾನು ನಂಬುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದಳ=. 28 ಆ3ೆಯು ;ೕೆ DೇTದ VೕOೆ
Dೊರಟು Dೋ ತನ: ಸDೋದ0)ಾದ ಮ0ಯಳನು: ಗುಪ- ಾ ಕೆದು-1ೋಧಕನು ಬಂಾ ೆ, $ನ:ನು: ಕೆಯುGಾ- ೆ ಅಂದಳ=. 29 ಆ3ೆಯು ಇದನು:
3ೇTದ ಕೂಡOೆ ತಟ@ ೆ ಎದು ಆತನ ಬTೆ ಬಂದಳ=. 30 pೕಸು ಇನೂ: ಊೊಳ3ೆL
1ಾರೆ dಾಥmಳ= ಆತನನು: ಸಂXUದ ಸ~ಳದpೕ ಇದನು. 31 ಮ ೆ ಯ ಆ3ೆಯ
ಕೂಡ ಇದು ಆ3ೆಯನು: ಆದ0ಸುP-ದ pಹೂದ ರು ಆ3ೆಯು ತಟ@ ೆ ಎದು Dೊರೆ
Dೋಗುವದನು: ೋe--ಆ3ೆಯು ಅಳ=ವದ3ಾL ಸdಾXಯ ಬTೆ
DೋಗುGಾ-s ೆಂದು PTದು ಆ3ೆ ಯನು: ;ಂ1ಾUದರು. 32 ತರುಾಯ pೕಸು ಇದ
ಸ~ಳ3ೆL ಮ0ಯಳ= ಬಂದು ಆತನನು: ಕಂಡು ಆತನ aಾದಗTೆ Wದು ಆತ$ೆ-ಕತm ೇ, $ೕನು ಇ ಇರುP-ದೆ ನನ: ಸDೋದರನು IಾಯುP-ರಲ ಎಂದು
DೇTದಳ=. 33 ಆ3ೆಯು ಅಳ=ವದನು: ಮತು- ಆ3ೆEಂೆ ಬಂದ pಹೂದ ರು ಸಹ
ಅಳ=ವದನು: pೕಸು ೋeಾಗ ಆತbದ ಕಳವಳಪಟು@ ಮೂಲುGಾ--- 34
ಅವನನು: ಎ ಇ]@ೕ0 ಅಂದನು. ಅವರು ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ, ಬಂದು ೋಡು
ಅಂದರು. 35 pೕಸು ಅತ-ನು. 36 ಆಗ pಹೂದ ರು--ಇೋ, ಆತನು ಅವನನು:
ಎಷು@ r6ೕP dಾeದನOಾ ಅಂದರು. 37 ಅವರ 3ೆಲ ವರು--ಆ ಕುರುಡನ
ಕಣುಗಳನು: Gೆೆದ ಈ ಮನುಷ ನು ಇವನನೂ: IಾಯದDಾೆ dಾಡOಾರೆ ಇದ ೇ
ಅಂದರು. 38 ಆದದ0ಂದ pೕಸು P0 ತನ: ಮೂಲುGಾ- ಸdಾXೆ ಬಂದನು.
ಅದು ಗ )ಾತು-; ಒಂದು ಕಲು ಅದರ VೕOೆ ಇ]@ತು-. 39 pೕಸು--ಆ ಕಲನು:
GೆೆದುDಾH0 ಅಂದನು. ಅದ3ೆL ಸತು-Dೋದವನ ಸDೋದ0)ಾದ dಾಥmಳ=
ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ, ಇಷ@ೊಳೆ ಅವನು ಾರುGಾ- ೆ; )ಾಕಂದೆ ಅವನು ಸತು-

ಾಲುL ನಗsಾದವ ಅಂದಳ=. 40 pೕಸು ಆ3ೆೆ--$ೕನು ನಂಬುವಾದೆ ೇವರ
ಮ;Vಯನು: ೋಡು

ಎಂದು ಾನು $ನೆ Dೇಳಲೇ ಅಂದನು. 41 ಆಗ

ಅವರು ಸತ-ವನನು: ಇ]@ದ ಸ~ಳಂದ ಕಲನು: GೆೆದುDಾHದರು. pೕಸು ಕೆPVೕಲ3ೆL ೋe--ತಂೆpೕ, $ೕನು ನನ: aಾ6ಥm ೆಯನು: 3ೇTದ3ೆL ಾನು $ನ:ನು:
3ೊಂwಾಡುGೆ-ೕ ೆ. 42 $ೕನು ನನ: aಾ6ಥm ೆಯನು: )ಾಾಗಲೂ 3ೇಳ=P-ೕ ಎಂದು
ಾನು ಬOೆನು. ಆದೆ ನನ: ಹP-ರದ $ಂPರುವ ಜನರ $qತ-ಾ $ೕನು ನನ:ನು:
ಕಳ=;Uೕ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವಂGೆ ಾನು ಅದನು: DೇTೆನು ಅಂದನು. 43
ಆತನು ;ೕೆ dಾತ ಾeದ VೕOೆ--Oಾಜರ ೇ, Dೊರೆ 1ಾ ಎಂದು ಗ]@)ಾದ
ಸSರಂದ ಕೂದನು. 44 ಆಗ aೆ6ೕತ ವಸ ಗTಂದ 3ೈ3ಾಲುಗಳನು: ಕ]@ದ ಆ
ಸತ-ವನು Dೊರೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಮುಖವ ವಸ ಂದ ಸುತ-ಲ>]@ತು-; pೕಸು
ಅವ0ೆ--ಅವನನು: Wz0, ಅವನು Dೋಗ ಎಂದು DೇTದನು. 45 ಆಗ ಮ0ಯಳ
ಬTೆ ಬಂದ pಹೂದ ರ ಅ ೇಕರು pೕಸು dಾeದವಗಳನು: ೋe ಆತನ
ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. 46 ಆದೆ ಅವರ 3ೆಲವರು ಫ0Iಾಯರ ಬTೆ Dೋ pೕಸು
dಾeದವಗಳನು: ಅವ0ೆ DೇTದರು. 47 ಆಗ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ ಫ0Iಾಯರೂ
ಆOೋಚ ಾ ಸೆಯನು: ಕೂeU--ಈ ಮನುಷ ನು ಅ ೇಕ ಅದುತ3ಾಯmಗಳನು:
dಾಡುGಾ-ನOಾ, ಾವ ಏನು dಾwೋಣ? 48 ಾವ ಅವನನು: Dಾೆpೕ Wಟ@ೆ
ಎಲರೂ ಅವನ VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಡುವರು ಮತು- ೋdಾಯರು ಬಂದು ನಮb
ಸ~ಳವನೂ: ಜ ಾಂಗವನೂ: Gೆೆದು3ೊಂಡು W&ಾ@ರು ಅಂದರು. 49 ಆದೆ ಅವರ ಆ
ವರುಷದ ಮDಾ)ಾಜಕ ಾದ 3ಾಯಫ ೆಂಬವನು ಅವ0ೆ-- 50 $ಮೆ ಏನೂ
PTಯದು; ಜ ಾಂಗೆOಾ ಾಶಾಗದ Dಾೆ ಒಬC ಮನುಷ ನು ಜನ0ೋಸLರ
Iಾಯುವದು ನಮೆ ;ತಾೆ ಎಂದು $ೕವ Eೕಸುವದೂ ಇಲ ಅಂದನು. 51

ಈ dಾತನು: ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ dಾತ ಾಡಲ; ಆದೆ ಅವನು ಆ ವರುಷದ
ಮDಾ)ಾಜಕ ಾದು pೕಸು ಆ ಜ ಾಂಗ3ೊLೕಸLರ dಾತ6ವಲೆ 52 ಚದ0ರುವ
ೇವರ ಮಕLಳನು: ಒಟು@ಗೂeಸುವದಕೂL ಆತನು Iಾಯ1ೇ3ಾೆ ಎಂದು ಅವನು
ಪ6ಾUದನು. 53 ಅವರು ಕೂe 3ೊಂಡು ಆ ನಂದ ಆತನನು: 3ೊಲ1ೇ3ೆಂದು
ಆOೋಚ ೆ dಾe3ೊಂಡರು. 54 ;ೕರುವದ0ಂದ pೕಸು pಹೂದ ರ ಮಧ ದ
ಬ;ರಂಗಾ Pರುಾಡಲ. ಆದೆ ಅಂದ ಅಡ ೆ ಸ ಾಪ ದದ ಪ6ೇಶದ
ಎ§ಾ6'¨ ಎಂಬ ಪಟ@ಣ3ೆL Dೋ ಅ ತನ: 7ಷ ರ ಸಂಗಡ ಇದನು. 55 ಆಗ
pಹೂದ ರ ಪಸLವ ಹP-ರಾತು-; ಅ ೇಕರು ತಮbನು: ಶು
dಾe3ೊಳ=ವದ3ೊLೕಸLರ ಪಸL3ೆL ಮುಂZೆ ಹTಗTಂದ pರೂಸOೇqೆ
Dೋದರು. 56 ಆಗ ಅವರು pೕಸುವನು: ಹುಡುಕು ವವಾ ೇಾಲಯದ
$ಂತು3ೊಂeಾಗ--ಆತನು ಹಬC3ೆL ಬರುವಲೕ? $ಮೆ Dೇೆ 3ಾಣುತ-ೆ
ಎಂದು ತಮbತibಳೆ dಾತ ಾe 3ೊಂಡರು. 57 ಆಗ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ
ಫ0Iಾಯ ರೂ ಆತನನು: ;eಯುವಂGೆ ಆತ$ರುವ ಸ~ಳವ )ಾ0ಾದರೂ PTದೆ
ಅವರು ತಮೆ Gೋ0ಸ 1ೇ3ೆಂದು ಅಪ>ೆ 3ೊ]@ದರು.
12
1 ಇಾದ VೕOೆ ಪಸL3ೆL ಆರು ನಗಳ ಮುಂZೆ ಸತ-ವೊಳಂದ ಎWCUದ
Oಾಜರನು ಇದ 1ೇ{ಾನ 3ೆL pೕಸು ಬಂದನು. 2 ಅ ಅವರು ಆತ$ಾ
ಔತಣವನು: Uದ dಾeದರು; dಾಥmಳ= ಉಪZಾರ dಾeದಳ=. ಆತ ೊಂೆ
ಊಟ3ೆL ಕೂತವರ Oಾಜರನೂ ಒಬC ಾದನು. 3 ಆಗ ಮ0ಯಳ= ಬಹು 1ೆOೆಯುಳ
ಅಚz ಜ&ಾdಾಂU Gೈಲವನು: ಒಂದು Iೇರಷು@ ತಂದು pೕಸು ನ aಾದ3ೆL ಹz

ತನ: ತOೆಯ ಕೂದ$ಂದ ಆತನ aಾದಗಳನು: ಒರUದಳ=; ಆ Gೈಲದ ಪ0 ಮಳವ
ಮ ೆಯ ತುಂW3ೊಂeತು-. 4 ಆಗ ಆತನ 7ಷ ರ ಒಬCನು ಅಂದೆ ಆತನನು:
;eದು 3ೊಡುವದHLದ Uೕiೕನನ ಮಗ ಾದ ಯೂದ ಇಸL0Eೕತನು-- 5 ಈ
Gೈಲವನು: )ಾ3ೆ ಮುನೂ:ರು ಾಣ ಗTೆ dಾ0 ಬಡವ0ೆ 3ೊಡಲ ಅಂದನು. 6
ಅವನು ಬಡವ0ೋಸLರ ಂPUದ3ಾL ಅಲ , ಅವನು ಕಳ ಾದು ಹಣದ
ೕಲವನು: ಇಟು@ 3ೊಂಡು ಅದರ DಾHದನು: ತ3ೊLಳ=ವವ ಾದ ದ0ಂದOೇ
ಇದನು: DೇTದನು. 7 ಆಗ pೕಸು--ಈ3ೆಯನು: Wಟು@We0; ನನ:ನು: ಹೂ£ಡುವ
ವಸ3ಾL ಈ3ೆಯು ಇದನು: ಇಟು@3ೊಂeಾs ೆ. 8 )ಾಕಂದೆ ಬಡವರು
)ಾಾಗಲೂ $ಮb ಬTಯ ಇರುGಾ-ೆ; ಆದೆ ಾನು )ಾಾಗಲೂ $ಮb
ಬTಯ ಇರುವಲ ಅಂದನು. 9 ಆದ3ಾರಣ pೕಸು ಅಾ ೆಂದು pಹೂದ ರ
ಬಹಳ ಜನರು PTದು ಆತನನು: dಾತ6ವಲೆ ಆತನು ಸತ-ವೊಳಂದ ಎWCUದ
Oಾಜರನನೂ: ೋಡುವದ3ಾL ಬಂದರು. 10 ಆದೆ ಪ6_ಾನ )ಾಜಕರು
Oಾಜರನನು: ಸಹ 3ೊಲ1ೇ3ೆಂದು ಆOೋಚ ೆ dಾe3ೊಂಡರು. 11 )ಾಕಂದೆ
ಅವನ $qತ- ಅ ೇಕ pಹೂದ ರು Dೋ pೕಸು ನ ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. 12
ಮರುನ ಹಬC3ೆL ಬಂದ ಬಹಳ ಜನರು pೕಸು pರೂಸOೇqೆ ಬರುGಾ- ೆಂದು
3ೇTಾಗ 13 ಖಜೂmರದ ಗ0ಗಳನು: ತ3ೊLಂಡು ಆತನನು: ಎದುರುೊಳ=ವದ3ೆL
Dೊರೆ ಬಂದು--Dೊಸನ:, ಕತmನ Dೆಸ0ನ ಬರುವ ಇIಾ6pೕನ ಅರಸನು
ಆ7ೕವmಸಲ>ಡ ಎಂದು ಕೂದರು. 14 pೕಸು aಾ6ಯದ ಕGೆ-ಯನು:
ಕಂಡು3ೊಂಡು ಅದರ VೕOೆ ಕೂತು3ೊಂಡನು; 15 ;ೕೆ--ೕEೕಕುdಾ 0pೕ,
ಭಯಪಡ1ೇಡ; ಇೋ, $ನ: ಅರಸನು aಾ6ಯದ ಕGೆ-ಯ VೕOೆ ಕೂತು3ೊಂಡು
ಬರುGಾ- ೆ ಎಂದು ಬೆರುವ ಪ63ಾರ ೆರೇ0ತು. 16 ಇವ ಗಳನು: ಆತನ 7ಷ ರು

iದಲು PTರಲ; ಆದೆ pೕಸು ಮ;V Dೊಂಾಗ ಇವ ಆತನ
ಷಯಾ ಬೆಯಲ>]@ೆpಂದೂ ಇವಗಳನು: ಅವರು ಆತ$ೆ dಾeದೆಂದೂ
ಾಪಕdಾe 3ೊಂಡರು. 17 ಇದಲೆ ಆತನು Oಾಜರನನು: ಸdಾ XEಳಂದ
ಕೆದು ಅವನನು: ಸತ-ವೊಳಂದ ಎWCUಾಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ ಜನರು
IಾJ3ೊಟ@ರು. 18 ಆತನು ಈ ಅದುತ3ಾಯmವನು: dಾeದ ೆಂದು 3ೇTದ ಜನರು
ಸಹ ಆತನನು: ಎದುರುೊಂಡರು. 19 ಆದದ0ಂದ ಫ0Iಾಯರು
ತಮbತibಳೆ--$ಮb ಯತ:ೇನೂ Iಾಗಲೆಂದು $ೕವ PTಯುವಲೕ?
ಇೋ, Oೋಕವ ಆತನ ;ಂೆ Dೋ'ತು ಎಂದು ಅಂದು3ೊಂಡರು. 20 ಹಬCದ
ಆಾXಸುವದ3ೆL ಬಂದವರ 3ೆಲ ವರು 6ೕಕ0ದರು. 21 ಇವರು ಗOಾಯ
1ೇGಾ'ದವ ಾದ ಪ>ನ ಬTೆ ಬಂದು--ಅ)ಾ , ಾವ pೕಸುವನು:
ೋಡ1ೇ3ೆಂೇೆ ಅಂದರು. 22 ಪ>ನು ಬಂದು ಅಂೆ6ಯ$ೆ DೇT ದನು;
ಅಂೆ6ಯನೂ ಪ>ನೂ P0 pೕಸು ೆ DೇTದರು. 23 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ
ಅವ0ೆ--ಮನುಷ ಕುdಾರನು ಮ;V Dೊಂದುವ ಗTೆ ಬಂದೆ. 24 ಾನು
$ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ= Gೆ-ೕ ೆ--ೋಯ 3ಾಳ= ಭೂqಯ Wದು Iಾಯ
ದೆ ಅದು ಒಂೇ ಆ ಉTಯುವದು; ಅದು ಸತ-VೕOೆ ಬಹಳ ಫಲ3ೊಡುವದು. 25
ತನ: aಾ6ಣ ವನು: r6ೕPಸುವವನು ಅದನು: ಕಳ3ೊಳ=ವನು; ಈ Oೋಕದ ತನ:
aಾ6ಣವನು: ಹೆdಾಡುವವನು $ತ ,ೕವ3ಾL ಅದನು: 3ಾaಾe3ೊಳ=ವನು. 26
)ಾವ ಾದರೂ ನನ:ನು: Iೇ ಸುವವ ಾದೆ ಅವನು ನನ:ನು: ;ಂ1ಾಸ; ಾನು
ಇರುವpೕ ನನ: Iೇವಕನೂ ಇರುವನು; )ಾವ ಾದರೂ ನನ:ನು:
Iೇ ಸುವವ ಾದೆ ನನ: ತಂೆಯು ಅವನನು: ಸ ಾb$ಸುವನು. 27 ಈಗ ನನ:
aಾ6ಣವ ತತ-0ಸುತ-ೆ. ಾನು ಏನು Dೇಳ? ತಂೆpೕ, ಈ ಗTೆ'ಂದ ನನ:ನು:

ತr>ಸು; ಆದೆ ಇದ3ಾLpೕ ಾನು ಈ ಗTೆೆ ಬಂೆನು. 28 ತಂೆpೕ, $ನ:
Dೆಸರನು: ಮ;VಪeU3ೋ ಅಂದನು. ಆಗ-- ಾನು ಮ; VಪeUೇ ೆ, P0
ಅದನು: ಮ;Vಪeಸುೆನು ಎಂದು Dೇಳ=ವ ಧ$ಯು ಪರOೋಕಂದ ಬಂತು. 29
ಆಗ ಅ $ಂPದ ಜನರು ಅದನು: 3ೇT--ಗುಡುತು ಅಂದರು. 1ೇೆಯವರು--ದೂತ
ೊಬCನು ಈತನ ಸಂಗಡ dಾತ ಾeದನು ಅಂದರು. 30 pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ--ಈ ಧ$ಯು ನನೋ ಸLರವಲ, $ಮೋಸLರೇ ಬಂೆ. 31
ಈಗ ಈ Oೋಕ3ೆL ಾ ಯPೕಪm ಆಗುತ-ೆ; ಇಹOೋಕದ ಅXಪPಯು ಈಗ Dೊರೆ
Dಾಕಲ>ಡುವನು. 32 ಾನು ಭೂq'ಂದ Vೕಲ3ೆL ಎತ-ಲ>ಟ@ೆ ಎಲ ರನೂ: ನನ:
ಬTೆ ಎಳ3ೊಳ=ೆನು ಅಂದನು. 33 Gಾನು ಎಂ{ಾ ಮರಣಂದ
Iಾಯ1ೇ3ಾGೆ-ಂದು ಸೂU ಇದನು: DೇTದನು. 34 ಜನರು ಆತ $ೆ--H6ಸ-ನು
ಸಾ3ಾಲವk ಇರುGಾ- ೆಂದು ಾವ ಾ ಯಪ6dಾಣದ 3ೇTೇೆ; Dಾಾದೆ
ಮನುಷ ಕುdಾರನು ಎತ-ಲ>ಡ1ೇ3ೆಂದು $ೕನು Dೇಳ=ವದು Dೇೆ? ಈ
ಮನುಷ ಕುdಾರನು )ಾರು ಎಂದು 3ೇTದರು. 35 ಆಗ pೕಸು ಅವ 0ೆ--ಇನು:
ಸSಲ>3ಾಲೇ 1ೆಳಕು $ibಂೆ ಇರು ತ-ೆ. ಕತ-Oೆ $ಮbನು: ಮುಸುH3ೊಳದಂGೆ
$ಮೆ 1ೆಳHರುಾಗOೇ ನwೆ'0; )ಾಕಂದೆ ಕತ-Oೆಯ ನwೆಯುವವನು Gಾನು
ಎೆ DೋಗುGಾ- ೆಂದು PTಯನು. 36 $ೕವ 1ೆಳHನ ಮಕLsಾಗುವಂGೆ $ಮೆ
1ೆಳಕು ಇರುಾಗOೇ 1ೆಳಕನು: ನಂW0 ಅಂದನು. pೕಸು ಇವಗಳನು: DೇTದ
VೕOೆ DೊರಟುDೋ ಅವ0ಂದ ಅಡ3ೊಂಡನು. 37 ಆದೆ ಆತನು ಅ ೇಕ
ಅದುತ3ಾಯmಗಳನು: ಅವರ ಮುಂೆ dಾeಾಗೂ ಅವರು ಆತನನು: ನಂಬಲ.
38 ಇದ0ಂದ--ಕತm ೇ, ನಮb ವತm dಾನವನು: )ಾರು ನಂWಾೆ? ಕತmನ
1ಾಹುವ )ಾ0ೆ ಪ6ಕಟಾ'ತು ಎಂದು ಪ6ಾ)ಾದ pnಾಯನು ನುeದದು

ೆರೇರುವ Dಾೆ ಇಾ'ತು. 39 ಅವರು ನಂಬOಾರೆ ಇದದ0ಂದ pnಾಯನು
P0 DೇTೇನಂದೆ-- 40 ಅವರು ಕ£$ಂದ 3ಾಣೆ ಹೃದಯಂದ ಗ6;ಸೆ
ಮತು- Pರು3ೊಂಡು ನ$:ಂದ ಸSಸ~Gೆಯನು: Dೊಂದೆ ಇರುವಂGೆ ಆತನು ಅವರ
ಕಣುಗಳನು: ಕುರುಡು dಾe ಅವರ ಹೃದಯವನು: ಕ¤ಣ dಾeದನು ಎಂಬದು. 41
pnಾಯನು ಆತನ ಮ;Vಯನು: ೋeದ0ಂದ ಆತನ

ಷಯಾ ಇವಗಳನು:

DೇTದನು. 42 ಆಾಗೂ ಮುoಾ X3ಾ0ಗಳ ಅ ೇಕರು ಆತನ VೕOೆ
ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. ಆದೆ ಫ0Iಾಯರ $qತ- Gಾವ ಸಾಮಂರಂದ
ಬ;ಷL0ಸಲ>ಡ1ಾರೆಂದು ಅವರು ಆತನನು: ಒr> 3ೊಳಲ. 43 )ಾಕಂದೆ
ಅವರು ೇವರ DೊಗT 3ೆಂತ ಮನುಷ ರ DೊಗT3ೆಯ ೆ:ೕ DೆZಾz r6ೕPUದರು.
44 ಆಗ pೕಸು--ನನ:ನು: ನಂಬುವವನು ನನ:ನ:ಲ. ನನ:ನು: ಕಳ=;U3ೊ&ಾ@ತನ ೆ:ೕ
ನಂWಾ ೆ. 45 ನನ:ನು: ೋಡುವವನು ನನ:ನು: ಕಳ=;U3ೊ&ಾ@ತನ ೆ:ೕ
ೋಡುGಾ- ೆ. 46 ನನ: ನಂW3ೆ'ಟ@ )ಾವನೂ ಕತ-Oೆಯ ಇರ1ಾರೆಂದು
ಾನು 1ೆಳ3ಾ Oೋಕ3ೆL ಬಂೇ ೆ. 47 )ಾವ ಾದರೂ ನನ: dಾತುಗಳನು:
3ೇT ನಂಬೆDೋದೆ ಾನು ಅವ $ೆ Pೕಪm dಾಡುವಲ; Oೋಕ3ೆL Pೕಪm
dಾಡುವದ3ಾL ಅಲ, Oೋಕವನು: ರJಸುವದ 3ಾLpೕ ಾನು ಬಂೆನು. 48
ನನ:ನು: PರಸL0U ನನ: dಾತುಗಳನು: ಅಂೕಕ0ಸರುವವ$ೆ Pೕಪm
dಾಡುವಂಥದು ಒಂದು ಇೆ; ಅದು ಾನು DೇTದ dಾGೇ; ಅದು ಕwೇ ನದ
ಅವ$ೆ Pೕಪm dಾಡುವದು. 49 ನನ:ಷ@3ೆL ಾ ೇ dಾತ ಾಡಲ; ಆದೆ ಾನು
ಏನು Dೇಳ1ೇಕು ಮತು- ಾನು ಏನು dಾತ ಾಡ1ೇ3ೆಂಬದನು: ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ
ತಂೆpೕ ನನೆ ಆಾrUಾ ೆ. 50 ಆತನ ಆೆಯು $ತ ,ೕವಾೆ ಎಂದು
ಾನು ಬOೆನು; ಆದದ0ಂದ ಾನು dಾತ ಾಡುವವಗಳನು: ತಂೆಯು ನನೆ

DೇTದಂGೆpೕ ಾನು dಾತ ಾಡು Gೆ-ೕ ೆ ಎಂದು DೇTದನು.
13
1 ಆಗ ಪಸL ಹಬCದ ಮುಂZೆ pೕಸು Gಾನು ಈ Oೋಕೊಳಂದ ತಂೆಯ ಬTೆ
Dೋಗ1ೇ3ಾದ ತನ: ಗTೆಯು ಬಂGೆಂದು PTದು ಈ Oೋಕದದ ತನ:
ಸSಂತದವರನು: r6ೕPU ಅವರನು: ಅಂತ ದವೆೆ r6ೕPUದನು. 2 ಊಟಾದ VೕOೆ
ಆತನನು: ;ಡು3ೊಡ1ೇ3ೆಂಬದನು: Uೕiೕ ನನ ಮಗ ಾದ ಯೂದ ಇಸL0Eೕತನ
ಹೃದಯದ IೈGಾನನು ಆOೋಚ ೆ ಹು]@Uದನು. 3 ತಂೆಯು ತನ: 3ೈಯ
ಎಲವನೂ: 3ೊ]@ಾ ೆಂತಲೂ Gಾನು ೇವರ ಬT'ಂದ Dೊರಟು ಬಂದು P0
ೇವರ ಬTೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೆಂತಲೂ pೕಸು PTದು 3ೊಂಡು 4 ಊಟಂೆದು ತನ:
ಉಡುಪಗಳನು: Gೆೆಟು@ 3ೈ aಾವಡವನು: ತ3ೊLಂಡು ನಡುವನು: ಕ]@3ೊಂಡನು. 5
ತರುಾಯ ಆತನು 1ೋಗು£ ಯ $ೕರು DಾH3ೊಂಡು 7ಷ ರ 3ಾಲುಗಳನು:
GೊsೆಯುವದಕೂL Gಾನು ನಡು ೆ ಕ]@3ೊಂಡ 3ೈ aಾವಡಂದ ಅವಗಳನು:
ಒರಸುವದಕೂL aಾ6ರಂ¥Uದನು. 6 ಆತನು Uೕiೕನ aೇತ6ನ ಬTೆ ಬಂಾಗ
ಅವನು ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ, $ೕನು ನನ: 3ಾಲುಗಳನು: GೊsೆಯುP-ೕEೕ ಎಂದು
3ೇT ದನು. 7 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ-- ಾನು dಾಡುವದು ಏ ೆಂದು ಈಗ
$ನೆ PTಯುವಲ; ಆದೆ ಇನು: VೕOೆ $ನೆ PTಯುವದು ಅಂದನು. 8 aೇತ6ನು
ಆತ$ೆ--$ೕನು ನನ: 3ಾಲುಗಳನು: ಎಂಗೂ Gೊsೆಯ1ಾರದು ಅಂದನು; pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ-- ಾನು $ನ:ನು: Gೊsೆಯ ದೆ ನ ೊ:ಂೆ $ನೆ
aಾಲ ಎಂದು DೇTದನು. 9 ಅದ3ೆL Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಆತ $ೆ--ಕತm ೇ, ನನ:
aಾದಗಳನು: dಾತ6ವಲೆ ನನ: 3ೈಗಳನು: ಮತು- ತOೆಯನು: ಸಹ Gೊsೆ ಅಂದನು.

10 pೕಸು ಅವ$ೆ--Iಾ:ನdಾe3ೊಂಡವನು ತನ aಾದಗಳನು: Dೊರತು
ಮGೆ-ೕನೂ Gೊsೆಯುವದು ಅವಶ ಲ; )ಾಕಂದೆ ಅವನು ಸಂಪkಣmಾ
ಶುದ ಾಾ ೆ. $ೕವ ಶುದಾೕ0, ಆದೆ ಎಲರೂ ಅಲ ಅಂದನು. 11 ತನ:ನು:
;eದು3ೊಡುವ ವನು )ಾೆಂದು ಆತನು PTದ0ಂದ--$ಮb ಎಲರೂ ಶುದರಲ
ಎಂದು DೇTದನು. 12 ಆತನು ಅವರ aಾದಗಳನು: Gೊsೆದ VೕOೆ ತನ:
ಉಡುಪಗಳನು: DಾH3ೊಂಡು P0 ಕೂತು 3ೊಂಡ VೕOೆ ಅವ0ೆ-- ಾನು $ಮೆ
dಾeದು ಏ ೆಂದು PT'Gೋ? 13 $ೕವ ನನ:ನು: 1ೋಧ ಕನು ಮತು- ಕತmನು
ಎಂದು ಕೆಯುP-ೕ0; $ೕವ Dೇಳ=ವದು ಸ0; )ಾಕಂದೆ ಾನು ಅಂಥವ ೇ Dೌದು.
14 Dಾಾದೆ $ಮb ಕತmನೂ 1ೋಧಕನೂ ಆರುವ ಾನು $ಮb 3ಾಲುಗಳನು:
Gೊsೆದೆ $ೕವ ಸಹ ಒಬCರ 3ಾಲುಗಳ ೊ:ಬCರು GೊsೆಯತಕLದು. 15 ಾನು
$ಮೆ dಾeದಂGೆpೕ $ೕವ ಸಹ dಾಡ1ೇ3ೆಂದು ಾನು $ಮೆ dಾದ0ಯನು:
Gೋ0Uೇ ೆ. 16 ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--ತನ: ಒwೆಯ$ಂತ
Iೇವಕನು ೊಡವನಲ; ಇಲೆ ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ವನು ಅವನನು: ಕಳ=;Uದವ$ಂತ
ೊಡವನಲ. 17 $ೕವ ಇವ ಗಳನು: Pಳ=3ೊಂಡು ಇದರಂGೆ dಾeದೆ $ೕವ
ಧನ ರು. 18 ಾನು $Vbಲರ

ಷಯದ dಾತ ಾಡುವಲ; ಾನು

ಆ0U3ೊಂಡವರನು: ಬOೆನು; ಆದೆ--ನ ೊ:ಂೆ ೊ]@ಯನು: Pನು:ವವನು ನನೆ
ೋಧಾ ತನ: ;ಮbeಯನು: ಎP-ಾ ೆ ಎಂಬ ಬರಹವ ೆರೇರ1ೇ3ಾೆ.
19 ಅದು ಆಗುಾಗ ಾ ೇ ಆತ ೆಂದು $ೕವ ನಂಬುವಂGೆ ಅದು ಸಂಭ ಸುವದHLಂತ
ಮುಂZೆ ಈಗOೇ $ಮೆ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 20 ಾನು $ಮೆ $ಜ $ಜಾ
Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ-- ಾನು ಕಳ=;Uದವನನು: ಅಂೕಕ0ಸು ವವನು ನನ:ನು:
ಅಂೕಕ0ಸುGಾ- ೆ; ನನ:ನು: ಅಂೕಕ0 ಸುವವನು ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನ ೆ:ೕ

ಅಂೕಕ0 ಸುGಾ- ೆ. 21 pೕಸು ;ೕೆ DೇTದ VೕOೆ ಆತbದ ಕಳವಳ ೊಂಡು
IಾJೕಕ0U-- ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. $ಮb ಒಬCನು ನನ:ನು:
;eದು 3ೊಡುವನು ಎಂದು DೇTದನು. 22 ಆಗ 7ಷ ರು ಅನುdಾನಂದ ಈತನು
)ಾರನು: ಕು0ತು DೇTದ ೆಂದು ಒಬCರ ೊಬCರು ೋeದರು. 23 7ಷ ರ pೕಸು
r6ೕPUದ ಒಬCನು ಆತನ ಎೆಯ VೕOೆ ಒರ3ೊಂeದನು. 24 ಆದದ0ಂದ
Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಅವ$ೆ ಸ ೆ: dಾe ಆತನು )ಾರ

ಷಯಾ

dಾತ ಾeದ ೆಂದು 3ೇTದನು. 25 ತರುಾಯ ಅವನು pೕಸು ನ ಎೆಯVೕOೆ
ಒರ3ೊಂಡು--ಕತm ೇ, ಅವನು )ಾರು ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದನು. 26 ಅದ3ೆL
pೕಸು-- ಾನು ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: ಅ )ಾವ$ೆ 3ೊಡುGೆ-ೕ ೋ ಅವ ೇ ಎಂದು
ಉತ-ರ 3ೊಟ@ನು. ಆ ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: ಅ ಆತನು Uೕiೕನನ ಮಗ ಾದ
ಯೂದ ಇಸL0Eೕತ$ೆ 3ೊಟ@ನು. 27 ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: ತ3ೊLಂಡ VೕOೆ
IೈGಾನನು ಅವ ೊಳೆ DೊಕLನು. ಆಗ pೕಸು ಅವ$ೆ--$ೕನು dಾಡುವ ದನು:
1ೇಗ ೆ dಾಡು ಎಂದು DೇTದನು. 28 ಆತನು ಯೂದ$ೆ ಇದನು: DೇTದ
ಉೇಶೇ ೆಂದು ಊಟ3ೆL ಕೂತವರ )ಾ0ಗೂ ೊGಾ-ಗಲ. 29 ಯೂದನು
ಹಣದ ೕಲವನು: ಇಟು@3ೊಂಡ ದ0ಂದ pೕಸು ಅವ$ೆ--ಹಬC3ೆL ನಮೆ 1ೇ3ಾದವ
ಗಳನು: 3ೊಂಡು3ೋ ಎಂತOೋ ಇಲೆ ಬಡವ0ೆ ಏ ಾದರೂ 3ೊಡು ಎಂತOೋ
ಅವ$ೆ ಆತನು DೇTದ ೆಂದು ಅವರ 3ೆಲವರು ೆನUದರು. 30 ಯೂದನು ಆ
ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: Gೆೆದು3ೊಂಡ ಕೂಡOೇ Dೊರೆ Dೋದನು; ಆಗ
ಾP6)ಾತು-. 31 ಅವನು Dೊರೆ DೋದVೕOೆ pೕಸು-- ಈಗ
ಮನುಷ ಕುdಾರನು ಮ;Vಪ]@ಾ ೆ. ೇವರು ಆತನ ಮ;Vಪ]@ಾ ೆ. 32
ೇವರು ಆತನ ಮ;Vಪ]@ರOಾ ೇವರು ಸಹ ಆತನನು: ತನ:pೕ

ಮ;Vಪeಸುವನು; ಕೂಡOೆ ಆತನನು: ಮ;Vಪeಸುವನು. 33 ಕLಮಕLsೇ, ಇನು:
ಸSಲ> 3ಾಲೇ ಾನು $ಮb ಸಂಗಡ ಇರುGೆ-ೕ ೆ, $ೕವ ನನ:ನು: ಹುಡುಕು 0; ಾನು
Dೋಗುವೆ $ೕವ ಬರOಾ0ೆಂದು ಾನು pಹೂದ 0ೆ DೇTದಂGೆpೕ $ಮಗೂ
ಈಗ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 34 ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕPಸ1ೇ3ೆಂಬ ಒಂದು Dೊಸ ಆೆಯನು:
ಾನು $ಮೆ 3ೊಡುGೆ-ೕ ೆ-- ಾನು $ಮbನು: r6ೕPUದ Dಾೆpೕ $ೕವk
ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕPಸ1ೇಕು. 35 ಒಬCರ VೕOೊಬC0ೆ r6ೕP'ದೆ ಇದ0ಂದ
ಎಲರೂ $ಮbನು: ನನ: 7ಷ ೆಂದು PTದು3ೊಳ= ವರು ಎಂದು DೇTದನು. 36
Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ, $ೕನು ಎೆ DೋಗುP-ೕ? ಅನ:ಲು pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ-- ಾನು Dೋಗುವೆ $ೕನು ಈಗ ಬರOಾ0; ತರುಾಯ
$ೕನು ನನ:ನು: ;ಂ1ಾಸು

ಅಂದನು. 37 aೇತ6ನು ಆತ$ೆ-- ಕತm ೇ, ಾನು

)ಾ3ೆ ಈಗ $ನ: ;ಂೆ ಬರ Oಾೆನು? $ನೋಸLರ ನನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡು ೆನು
ಅಂದನು. 38 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ $ೆ--$ೕನು ನನೋಸLರ $ನ:
aಾ6ಣವನು: 3ೊಡು P-ೕEೕ? ಾನು $ನೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, $ೕನು
ನನ:ನು: ಮೂರು Iಾ0 ಅಲಗsೆಯುವ ತನಕ ಹುಂಜವ ಕೂಗುವಲ ಅಂದನು.
14
1 $ಮb ಹೃದಯವ ಕಳವಳೊಳೆ ಇರ; $ೕವ ೇವರನು: ನಂW0, ನನ:ನೂ:
ನಂW0. 2 ನನ: ತಂೆಯ ಮ ೆಯ ಬಹಳ ಭವನ ಗTೆ; ಇಲದೆ ಾನು $ಮೆ
Dೇಳ=P-ೆನು, ಾನು $ಮೆ ಸ~ಳವನು: Uದdಾಡುವದ3ೆL Dೋಗು Gೆ-ೕನOಾ. 3
ಾನು Dೋ $ಮೋಸLರ ಸ~ಳವನು: Uದdಾe P0 ಬಂದು $ಮbನು: ನನ:
ಬTೆ Iೇ0U3ೊಳ=ೆನು; ಆಗ ಾ$ರುವ $ೕವ ಸಹ ಇರು 0. 4 ಾನು ಎೆ

DೋಗುGೆ-ೕ ೆಂಬದು $ಮೆ PTದೆ; dಾಗmವk $ಮೆ ೊP-ೆ ಅಂದನು. 5
Gೋಮನು ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ, $ೕನು ಎೆ DೋಗುP-ೕEೕ ನಮೆ PTಯದು;
ನಮೆ dಾಗmವ Dೇೆ ೊGಾ-ೕತು ಅಂದನು. 6 pೕಸು ಅವ$ೆ-- ಾ ೇ
dಾಗmವk ಸತ ವk ,ೕವವk ಆೇ ೆ; ನನ: ಮೂಲಕಾ Dೊರತು )ಾರೂ
ತಂೆಯ ಬTೆ ಬರುವಲ. 7 $ೕವ ನನ:ನು: PTದೆ ನನ: ತಂೆಯನು: ಸಹ
PTದವಾ ರುP-0; ಈ$ಂದ $ೕವ ಆತನನು: PTೕ0; ಆತನನು:
ೋeದವಾೕ0 ಎಂದು DೇTದನು. 8 ಪ>ನು ಆತ$ೆ--ಕತm ೇ,
ತಂೆಯನು: ನಮೆ Gೋ0ಸು, ನಮೆ ಅೆ@ೕ Iಾಕು ಅಂದನು. 9 pೕಸು ಅವ$ೆ-ಪ> ೇ, ಾನು $ಮb ಸಂಗಡ ಇಷು@ 3ಾಲ ಇದರೂ $ೕನು ನನ:ನು:
PTಯಲೕ? ನನ:ನು: ೋeದವನು ತಂೆಯನು: ೋeಾ ೆ; Dಾಾದೆ
ತಂೆಯನು: ನಮೆ Gೋ0ಸು ಎಂದು $ೕನು Dೇಳ=ವದು Dೇೆ? 10 ಾನು
ತಂೆಯ ಇೇ ೆ ಮತು- ತಂೆಯು ನನ: ಇಾ ೆ ಎಂದು $ೕನು
ನಂಬುವಲೕ? ಾನು $ಮೆ Dೇಳ=ವ dಾತುಗಳನು: ನನ:ಷ@3ೆL ಾ ೇ
dಾತ ಾಡುವಲ; ಆದೆ ನನ: ಾUಸುP-ರುವ ತಂೆpೕ ಆ 3ಾಯmಗಳನು:
dಾಡುGಾ- ೆ. 11 ಾನು ತಂೆ ಯೇ ೆಂತಲೂ ತಂೆಯು ನನ:ಾ ೆಂತಲೂ
ನನ:ನು: ನಂW0. ಇಲದೆ ಆ H6pಗಳ $qತ-ಾದರೂ ನನ:ನು: ನಂW0. 12
ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--ನನ:ನು: ನಂಬುವವನು ಾನು dಾಡುವ
H6p ಗಳನು: ಸಹ dಾಡುವನು; ಇವಗTಂತ ಮಹGಾ-ದ H6pಗಳನು: ಅವನು
dಾಡುವನು; )ಾಕಂದೆ ಾನು ನನ: ತಂೆಯ ಬTೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೆ. 13 ನನ:
Dೆಸ0ನ $ೕವ ಏ ೇನು 1ೇe3ೊಳ= ೋ ಅದನು: ಾನು dಾಡುೆನು. ;ೕೆ
ಮಗನ ತಂೆಯು ಮ;V Dೊಂದುವನು. 14 $ೕವ ನನ: Dೆಸ0ನ ಏ ಾದರೂ

3ೇT3ೊಂಡೆ ಾನು ಅದನು: dಾಡುೆನು. 15 $ೕವ ನನ:ನು: r6ೕPಸುವಾದೆ
ನನ: ಆೆ ಗಳನು: 3ೈ3ೊT0. 16 ಾನು ತಂೆಯನು: 1ೇe 3ೊಳ=ೆನು; ಆಗ
ಆತನು $ಮೆ 1ೇೊಬC ಆದ0 ಕನನು: ಸಾ3ಾಲವk $ಮb ಸಂಗಡ ಇರುವದ3ೆL
3ೊಡುವನು. 17 ಆತನು ಸತ ದ ಆತb ೇ; Oೋಕವ ಆತನನು: ೋಡೆಯೂ
PTಯೆಯೂ ಇರುವದ 0ಂದ ಆತನನು: DೊಂದOಾರದು. ಆದೆ $ೕವ ಆತನನು:
ಬ0. )ಾಕಂದೆ ಆತನು $ibಂೆ ಾUಸುGಾ- ೆ ಮತು- $ibಳರುವನು.
18 ಾನು $ಮbನು: ಆದರೆ'ಲೆ Wಡುವಲ; $ಮb ಬTೆ ಾನು ಬರುೆನು. 19
ಇನು: ಸSಲ> 3ಾಲಾದ VೕOೆ Oೋಕವ ನನ:ನು: ೋಡುವಲ. ಆದೆ $ೕವ
ನನ:ನು: ೋಡು 0; ಾನು ,ೕ ಸುವ ದ0ಂದ $ೕವ ಸಹ ,ೕ ಸು 0. 20 ಾನು
ನನ: ತಂೆಯಯೂ $ೕವ ನನ:ಯೂ ಾನು $ಮb ಯೂ ಇರುೆ ೆಂದು $ೕವ
ಆ ನದ PTದು 3ೊಳ= 0. 21 ನನ: ಆೆಗಳನು: Dೊಂ ಅವಗಳನು:
ಅನುಸ0ಸುವವ ೇ ನನ:ನು: r6ೕPಸುವವನು; ನನ:ನು: r6ೕPಸುವವನನು: ನನ:
ತಂೆಯೂ r6ೕPಸುವನು. ಾನು ಅವನನು: r6ೕPU ಅವ$ೆ ನನ:ನು: ವ ಕ-ಪeU
3ೊಳ=ೆನು ಎಂದು DೇTದನು. 22 ಯೂದನು (ಇಸL0Eೕತನಲ)--ಕತm ೇ, $ೕನು
Oೋಕ3ೆL 3ಾ£U3ೊಳೆ ನಮೆ 3ಾ£U 3ೊಳ=ವದು Dೇೆ ಎಂದು ಆತನನು:
3ೇTದನು. 23 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ--)ಾವ ಾ ದರೂ ನನ:ನು:
r6ೕPಸುವಾದೆ ಅವನು ನನ: dಾತುಗಳನು: 3ೈ3ೊಳ=ವನು; ನನ: ತಂೆಯು ಅವ
ನನು: r6ೕPಸುವನು. ಇದಲೆ ಾವ ಅವನ ಬTೆ ಬಂದು ಅವ ೊಂೆ ನಮb
$ಾಸವನು: dಾe 3ೊಳ=ೆವ. 24 ನನ:ನು: r6ೕPಸದವನು ನನ: dಾತು ಗಳನು:
3ೈ3ೊಳ=ವಲ; $ೕವ 3ೇTದ dಾತು ನನ:ದಲ; ಆದೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ನನ:
ತಂೆಯ dಾGೇ. 25 ಾನು ಇನೂ: $ಮb ಬTಯ ಇರುಾಗOೇ ಈ

ಸಂಗPಗಳನು: $ಮೆ DೇTೇ ೆ; 26 ತಂೆಯು ನನ: Dೆಸ0ನ ಕಳ=;U3ೊಡುವ
ಪ0ಶುಾತb ೆಂಬ ಆದ0ಕ ೇ ಎಲವಗಳನು: $ಮೆ 1ೋXU ಾನು $ಮೆ
DೇTದವಗಳ ೆ:Oಾ $ಮb ೆನrೆ ತರುವನು. 27 ಾನು $ಮೆ ಸdಾ_ಾನವನು:
Wಟು@ DೋಗುGೆ-ೕ ೆ, ನನ: ಸdಾ_ಾನವನು: ಾನು $ಮೆ 3ೊಡುGೆ-ೕ ೆ; Oೋಕವ
3ೊಡುವ 0ೕPಯ ಾನು $ಮೆ 3ೊಡುವಲ, $ಮb ಹೃದಯವ ಕಳವಳೊಳ
ರ ಇಲೆ ಅಂಜರ. 28 ಾನು Dೋ P0 $ಮb ಬTೆ ಬರುವದು Dೇೆ
ಎಂದು ಾನು $ಮೆ DೇTದನು: $ೕವ 3ೇTೕ0; $ೕವ ನನ:ನು: r6ೕPUದೆ
ಾನು ನನ: ತಂೆಯ ಬTೆ DೊಗುGೆ-ೕ ೆಂದು DೇTದ3ೆL ಸಂGೋಷಪಡುP-0; ನನ:
ತಂೆಯು ನನಂತಲೂ ೊಡವ ಾಾ ೆ. 29 ಅದು ನwೆಯುಾಗ $ೕವ
ನಂಬುವಂGೆ ನwೆಯು ವದHLಂತ ಮುಂZೆpೕ ಈಗ ಾನು $ಮೆ DೇTೇ ೆ. 30
ಇನು: VೕOೆ ಾನು $ibಂೆ ಬಹಳಾ dಾತ ಾಡುವಲ; )ಾಕಂದೆ ಇಹ
Oೋಕದ ಅXಪPಯು ಬರುGಾ- ೆ. ಅವ$ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ದು ನನ: ಏನೂ ಇಲ. 31
ಾನು ತಂೆಯನು: r6ೕPdಾಡುGೆ-ೕ ೆಂದು Oೋಕವ PTಯುವ Dಾೆ ತಂೆಯು
ನನೆ ಆೆ 3ೊಟ@ಂGೆpೕ ಾನು dಾಡುGೆ-ೕ ೆ. ಏT0, ಾವ ಇಂದ Dೋೋಣ
ಅಂದನು.
15
1 ಾ ೇ $ಜಾದ ಾ6ೇ ಬT ನನ: ತಂೆ ವ ವIಾಯಾರನು. 2 ನನ:
ಫಲಫಸದ ಪ6PEಂದು 3ೊಂ1ೆಯನು: ಆತನು GೆೆದುDಾಕುGಾ- ೆ; ಫಲ3ೊಡುವ
ಪ6PEಂದು 3ೊಂ1ೆಯು DೆZಾz ಫಲ3ೊಡುವ Dಾೆ ಅದನು: ಶು dಾಡುGಾ- ೆ. 3
ಾನು $ಮೆ DೇTದ dಾPನ ೆIೆ'ಂದ $ೕವ ಈಗ ಶುದಾೕ0. 4 ನನ:

ೆOೆೊಂe06, ಾನು $ಮb ೆOೆ ೊಂeರುೆನು. 3ೊಂ1ೆಯು
ಾ6ೇಯಬTಯ ೆOೆೊಂeರದೆ Dೇೆ ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ ಫಲ
3ೊಡOಾರೋ Dಾೆpೕ $ೕವk ನನ: ೆOೆೊಂeರದೆ ಫಲ3ೊಡOಾ00. 5
ಾ ೇ ಾ6ೇಬT, $ೕವ 3ೊಂ1ೆಗಳ=; ಒಬCನು ನನ: ಮತು- ಾನು ಅವನ
ೆOೆೊಂeದೆ ಅವ ೇ ಬಹಳ ಫಲವನು: 3ೊಡುವನು; )ಾಕಂದೆ ಾ$ಲೆ $ೕವ
ಏನೂ dಾಡOಾ00. 6 ಒಬCನು ನನ: ೆOೆೊಂeರದೆ ಅವನು 3ೊಂ1ೆಯಂGೆ
WIಾಡಲ>ಟು@ ಒಣ Dೋಗುವದ0ಂದ ಜನರು ಅವಗಳನು: ಕೂeU 1ೆಂHEಳೆ
Dಾಕುವರು; ಅವ ಸುಡಲ>ಡುವವ. 7 $ೕವ ನನ:ಯೂ ನನ: ಾಕ ಗಳ=
$ಮbಯೂ ೆOೆೊಂeದೆ $ಮೆ 1ೇ3ಾದದನು: 1ೇe3ೊT0, $ಮೆ ಅದು
ೊೆ ಯುವದು. 8 $ೕವ ಬಹಳ ಫಲವನು: 3ೊಡುವ ದ0ಂದ ನನ: ತಂೆೆ ಮ;V
ಉಂ&ಾಗುವದು; ;ೕೆ $ೕವ ನನ: 7ಷ ಾಗು 0. 9 ತಂೆಯು ನನ:ನು: r6ೕPUದ
Dಾೆpೕ ಾನು $ಮbನು: r6ೕPUೇ ೆ; $ೕವ ನನ: r6ೕPಯ ೆOೆ)ಾ06. 10
ಾನು ನನ: ತಂೆಯ ಆೆಗಳನು: 3ೈ3ೊಂಡು ಆತನ r6ೕPಯ ೆOೆ)ಾರು
ವಂGೆpೕ $ೕವ ನನ: ಆೆಗಳನು: 3ೈ3ೊಂಡೆ ನನ: r6ೕPಯ ೆOೆ)ಾರು 0.
11 ನನ: ಆನಂದವ $ಮbರುವ Dಾೆಯೂ $ಮb ಆನಂದವ ಸಂಪkಣmಾಗುವ
Dಾೆಯೂ ಾನು ಇವಗಳನು: $ಮೆ DೇTೇ ೆ. 12 ಾನು $ಮbನು: r6ೕPUದ
Vೕೆೆ $ೕವ ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕPಸ1ೇ3ೆಂಬೇ ನನ: ಆೆ)ಾೆ. 13 ಒಬCನು
ತನ: Iೆ:ೕ;ತ0 ೋಸLರ ತನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡುವ r6ೕPಂತ Dೆzನದು
)ಾವದೂ ಇಲ. 14 ಾನು $ಮೆ ಆಾrUರುವವಗಳನು: dಾeದೆ $ೕವ ನನ:
Iೆ:ೕ;ತಾರು 0. 15 ಇನು: VೕOೆ ಾನು $ಮbನು: ಆಳ=ಗsೆಂದು ಕೆಯುವಲ;
)ಾಕಂದೆ ತನ: ದ£ಯು dಾಡುವಂಥದು ಆTೆ PTಯುವಲ; ಆದೆ ಾನು

$ಮbನು: Iೆ:ೕ;ತೆಂದು ಕೆೇ ೆ; )ಾಕಂದೆ ನನ: ತಂೆ'ಂದ
3ೇTದವಗಳ ೆ:Oಾ ಾನು $ಮೆ PTಯಪeUೇ ೆ. 16 $ೕವ ನನ:ನು:
ಆ0U3ೊಂeಲ; ಆದೆ ಾನು $ಮbನು: ಆ0U 3ೊಂಡು, $ೕವ Dೋ
ಫಲ3ೊಡುವಂGೆಯೂ $ಮb ಫಲವ ೆOೆೊಂeರುವಂGೆಯೂ $ಮbನು:
ೇqUೇ ೆ. ಆದ3ಾರಣ $ೕವ ನನ: Dೆಸ0ನ ತಂೆಯನು: ಏನು 3ೇT3ೊಂಡರೂ
ಆತನು ಅದನು: $ಮೆ 3ೊಡುವನು. 17 $ೕವ ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕP
dಾಡ1ೇ3ೆಂದು ಾನು ಇವಗಳನು: $ಮೆ ಆಾrಸುGೆ-ೕ ೆ. 18 Oೋಕವ $ಮbನು:
ೆSೕಷdಾeದೆ $ಮಂತ iದಲು ಅದು ನನ:ನು: ೆSೕಷdಾeೆ ಎಂದು $ಮೆ
PTದೆ. 19 $ೕವ Oೋಕದವಾದೆ Oೋಕವ ತನ:ವರನು: r6ೕPಸುP-ತು-; ಆದೆ
$ೕವ Oೋಕದವರಲೆ ಇರುವದ0ಂದಲೂ ಾನು Oೋಕೊಳಂದ $ಮbನು:
ಆ0U3ೊಂಡದ0ಂದಲೂ Oೋಕವ $ಮbನು: ೆSೕಷdಾಡುತ-ೆ. 20 ತನ: ದ£ಂತ
ಆಳ= ೊಡವನಲ ಎಂದು ಾನು $ಮೆ DೇTದ dಾತನು: ಾಪಕdಾe3ೊT0;
ಅವರು ನನ:ನು: ;ಂUUದೆ $ಮbನು: ಸಹ ;ಂUಸುವರು. ಅವರು ನನ: dಾತನು: 3ೈ
3ೊಂeದೆ $ಮb dಾತನು: ಸಹ 3ೈ3ೊಳ=ವರು. 21 ಆದೆ ಅವರು ನನ:ನು:
ಕಳ=;Uಾತನನು: PTಯರುವದ0ಂದ ನನ: Dೆಸ 0ನ $qತ- ಇವಗಳ ೆ:Oಾ
$ಮೆ dಾಡುವರು. 22 ಾನು ಬಂದು ಅವ0ೆ Dೇಳದೆ ಅವರ aಾಪವ
ಇರುP-ಲ; ಆದೆ ಈಗ ಅವರ aಾಪ3ೆL ೆವ ಲ. 23 ನನ:ನು: ೆSೕಷdಾಡುವವನು
ನನ: ತಂೆಯನು: ಸಹ ೆSೕಷdಾಡುGಾ- ೆ. 24 1ೇೆ )ಾರೂ dಾಡರುವ
H6pಗಳನು: ಾನು ಅವೊಳೆ dಾಡದೆ ಅವ0ೆ aಾಪವ ಇರು P-ರಲ;
ಆದೆ ಈಗ ಅವರು ನನ:ನು: ಮತು- ನನ: ತಂೆಯನು: ೋe ೆSೕಷdಾeಾೆ. 25
ಆದೆ--ಅವರು ನನ:ನು: $ಾLರಣಾ ೆSೕಷ dಾeದೆಂದು ಅವರ

ಾ ಯಪ6dಾಣದ ಬೆರುವ dಾತು ೆರೇರುವಂGೆ ;ೕಾ'ತು. 26 ಆದೆ
ತಂೆಯ ಬT'ಂದ ಾನು $ಮೆ ಕಳ=;U3ೊಡುವ ಆದ0ಕನು ಅಂದೆ ತಂೆಯ
ಬT'ಂದ Dೊರಡುವ ಸತ ದ ಆತbನು ಬಂಾಗ ಆತನು ನನ: ಷಯಾ IಾJ
3ೊಡುವನು. 27 $ೕವ iದ$ಂದಲೂ ನನ: ಸಂಗಡ ಇದದ0ಂದ $ೕವ ಸಹ IಾJ
3ೊಡು 0.
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1 $ೕವ ಅಭ ಂತರಪಡ1ಾರೆಂದು ಈ dಾತುಗಳನು: ಾನು $ಮೆ DೇTೇ ೆ. 2
ಅವರು $ಮbನು: ಸಾಮಂರಗTಂದ Dೊರೆ Dಾಕುವರು; Dೌದು, $ಮbನು:
3ೊಲುವವನು ೇವರ Iೇೆ dಾಡುGಾ- ೆಂದು ೆನಸುವ ಗTೆ ಬರುತ-ೆ. 3 ಅವರು
ತಂೆಯ ಾ:ಗ ಇಲೆ ನನ: ಾ: ಗ PTಯರುವ 3ಾರಣ ಇೆಲವಗಳನು: $ಮೆ
dಾಡುವರು. 4 ಆದೆ ಸಮಯ ಬಂಾಗ ಇವಗಳ ಷಯಾ ಾನು $ಮೆ
DೇTೇ ೆಂದು $ೕವ ಾಪಕdಾe3ೊಳ=ವಂGೆ ಇವಗಳನು: $ಮೆ DೇTೇ ೆ.
ಾನು $ಮb ಸಂಗಡOೇ ಇದದ0ಂದ aಾ6ರಂಭದ ಇವಗಳನು: $ಮೆ Dೇಳಲ. 5
ಆದೆ ಈಗ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uಾತನ ಬTೆ ಾನು DೋಗುGೆ-ೕ ೆ; $ಮb
ಒಬC ಾದರೂ--$ೕನು ಎೆ DೋಗುP-ೕ ಎಂದು ನನ:ನು: 3ೇಳ=ವಲ. 6 ಆದೆ
ಇವಗಳನು: ಾನು $ಮೆ DೇTದ0ಂದ $ಮb ಹೃದಯದ ದುಃಖವ ತುಂWಯೆ. 7
ಆದರೂ ಾನು $ಮೆ ಸತ ವನು: Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ; ಾನು Dೋಗುವದು $ಮೆ
;ತಕರಾೆ; )ಾಕಂದೆ ಾನು Dೋಗದೆ ಆದ0ಕನು $ಮb ಬTೆ
ಬರುವಲ; ಾನು Dೋದೆ ಆತನನು: $ಮb ಬTೆ ಕಳ=;ಸುೆನು. 8 ಆತನು
ಬಂಾಗ aಾಪ $ೕP ಾ ಯ Pೕ m3ೆಯ

ಷಯಗಳಯೂ 9 ಅವರು ನನ:ನು:

ನಂಬೆ ಇರುವದ0ಂದ aಾಪದ ಷಯಾಯೂ 10 ಾನು ನನ: ತಂೆಯ ಬTೆ
Dೋಗುವದ0ಂದ $ೕವ ನನ:ನು: ಎಂಗೂ ೋಡದ 3ಾರಣ $ೕPಯ
ಷಯಾಯೂ 11 ಇಹOೋ3ಾXಪPಯು ಾ ಯPೕಪmನು: Dೊಂರುವದ0ಂದ
ಾ ಯ Pೕ m3ೆಯ

ಷಯಾಯೂ Oೋಕವನು: ಗದ0ಸುವನು. 12 ಾನು $ಮೆ

Dೇಳ1ೇ3ಾದ ಷಯಗಳ= ಇನೂ: ಬಹಳ ಇೆ; ಆದೆ $ೕವ ಈಗ ಅವಗಳನು:
DೊರOಾ00; 13 ಆದೆ ಆತನು ಅಂದೆ ಸತ ದ ಆತbನು ಬಂಾಗ ಆತನು $ಮbನು:
ಎOಾ ಸತ 3ೆL ನeಸುವನು. ಆತನು ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ dಾತ ಾಡೆ Gಾನು
3ೇTದವಗಳ ೆ:ೕ dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ; ಮುಂೆ ಬರುವದHLರುವ ಷಯಗಳನು: ಆತನು
$ಮೆ Gೋ0ಸುವನು. 14 ಆತನು ನನ:ನು: ಮ;Vಪe ಸುವನು; ಆತನು
ನನ:ದೊಳಂದ Gೆೆದು3ೊಂಡು $ಮೆ PTಯಪeಸುವನು. 15 ತಂೆೆ ಇರುವವ
ಗsೆಲವ ನನ:ೇ; ಆದದ0ಂದOೇ ಆತನು ನನ:ದೊ ಳಂದ Gೆೆದು3ೊಂಡು $ಮೆ
PTಯಪeಸುವನು ಎಂದು ಾನು DೇTೆನು. 16 ಸSಲ> 3ಾಲಾದ VೕOೆ $ೕವ
ನನ:ನು: ೋಡುವಲ; P0 ಸSಲ> 3ಾಲಾದ VೕOೆ $ೕವ ನನ:ನು: ೋಡು 0;
)ಾಕಂದೆ ಾನು ತಂೆಯ ಬTೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 17 ಆಗ ಆತನ 7ಷ ರ
3ೆಲವರು--ಈತನು ನಮೆ Dೇಳ=ವೇನು? ಸSಲ> 3ಾಲಾದ VೕOೆ $ೕವ ನನ:ನು:
ೋಡುವಲ; P0 ಸSಲ>3ಾಲಾದ VೕOೆ $ೕವ ನನ:ನು: ೋಡು 0;
)ಾಕಂದೆ ಾನು ತಂೆಯ ಬTೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಅನು:Gಾ-ನOಾ ಎಂದು
ತಮbತibಳೆ dಾತ ಾe3ೊಂಡ 18 ಆದದ0ಂದ ಅವರು--ಈತನು Dೇಳ=ವ ಈ
dಾGೇನು? ಸSಲ>3ಾಲ ಎಂದು Dೇಳ=Gಾ-ನOಾ? ಈತನು Dೇಳ=ವದನು: ಾವ
ಅ0pವ ಅಂದರು. 19 pೕಸು ತನ:ನು: ಪ67:ಸುವದ3ೆL ಅaೇJಸುP- ಾೆಂದು
PTದು ಅವ0ೆ--ಸSಲ> 3ಾಲಾದ VೕOೆ $ೕವ ನನ:ನು: ೋಡುವಲ; P0

ಸSಲ>3ಾಲಾದ VೕOೆ ನನ:ನು: ೋಡು 0 ಎಂದು ಾನು $ಮೆ DೇTದ3ೆL $ಮb
$ibಳೆ Zಾ0U3ೊಳ=P-ೕೋ? 20 ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ
Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--$ೕವ ಅಳ=Gಾ- ೋsಾಡು 0, ಆದೆ Oೋಕವ ಸಂGೋಸುವದು;
$ೕವ ದುಃ©ಸು 0, ಆದೆ $ಮb ದುಃಖವ Dೋ ಆನಂದವ ಬರುವದು. 21 ಒಬC
U ೕೆ ತನ: ಪ6ಸವೇದ ೆಯ ಗTೆ ಬಂಾಗ ದುಃಖ ರುವದು; ಆ3ೆಯು ಮಗುವನು:
Dೆತ-ಕೂಡOೆ ಈ Oೋಕೊಳೆ ಒಬC ಮನುಷ ನು ಹು]@ದ ೆಂದು ಸಂGೋಷಂದ ಆ
ೋವನು: ಆ3ೆಯು ೆನrೆ ತರುವೇ ಇಲ. 22 ಆದದ0ಂದ ಈಗ $ಮೆ
ದುಃಖವಂಟು; ಆದೆ ಾನು $ಮbನು: P0 ೋಡುೆನು; ಆಗ $ಮb ಹೃದಯವ
ಉOಾUಸುವದು; $ಮb ಆನಂದವನು: $qbಂದ )ಾರೂ Gೆೆಯುವಲ. 23 ಆ
ನದ $ೕವ ನನ:ನು: ಏನೂ 3ೇಳ=ವಲ. ಾನು $ಮೆ $ಜ$ಜಾ
Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--$ೕವ ನನ: Dೆಸ0ನ ತಂೆಯನು: ಏನು 3ೇT3ೊಂಡರೂ ಅದನು:
ಆತನು $ಮೆ 3ೊಡುವನು. 24 $ೕವ ಇದುವೆೆ ನನ: Dೆಸ0ನ ಏನೂ
1ೇe3ೊಳಲ; 1ೇe3ೊT0, $ಮೆ ೊೆಯುವದು; ಆಗ $ಮb ಆನಂದವ
ಪ0ಪkಣmಾಗುವದು. 25 ಇವಗಳನು: ಾನು Iಾಮ ಗTಂದ $ಮೆ DೇTೇ ೆ;
ಆದೆ ಾನು ಇನು: Iಾಮ ಗTಂದ dಾತ ಾಡೆ ತಂೆಯ

ಷಯ $ಮೆ

ಸ>ಷ@ಾ PTಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ-ೆ. 26 ಆ ವಸದ $ೕವ ನನ: Dೆಸ0ನ
1ೇe3ೊಳ= 0; $ಮೋಸLರ ತಂೆ ಯನು: 3ೇT3ೊಳ=ೆ ೆಂದು ಾನು $ಮೆ
Dೇಳ= ವಲ. 27 $ೕವ ನನ:ನು: r6ೕPU ಾನು ೇವರ ಬT'ಂದ
Dೊರಟುಬಂೆ ೆಂದು ನಂWದ0ಂದ ತಂೆಯು Gಾ ೇ $ಮbನು: r6ೕPಸುGಾ- ೆ. 28
ಾನು ತಂೆಯ ಬT'ಂದ Dೊರಟು ಈ Oೋಕ3ೆL ಬಂೇ ೆ; P0 ಈ
Oೋಕವನು: Wಟು@ ತಂೆಯ ಬTೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 29 ಆತನ 7ಷ ರು

ಆತ$ೆ--ಇೋ, ಈಗ $ೕನು Iಾಮ ರೂಪದ dಾತ ಾಡೆ ಸ>ಷ@ಾpೕ
dಾತ ಾಡುP-ೕ. 30 $ೕನು ಎOಾ

ಷಯಗಳನು: PTಾತ ೆಂದೂ )ಾವ

ಮನುಷ ನು $ನ:ನು: 3ೇಳ= ವದು ಅಗತ ಲೆಂದೂ ಈಗ ನಮೆ $ಶzಯ ಾ'ತು;
ಇದ0ಂದ $ೕನು ೇವರ ಕwೆ'ಂದ Dೊರಟು ಬಂೕ ಎಂದು ಾವ ನಂಬುGೆ-ೕೆ
ಅಂದರು. 31 ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ0ೆ--ಈಗ $ೕವ ನಂಬುP-ೕೋ?
32 ಇೋ, ಒ1ೊCಬCನು ತನ: ತನ: ಸ~ಳ3ೆL ಚದ0 Dೋ ನನ:ನು: ಒಂ]ಗ ಾ
Wಡುವ ಗTೆ ಬರುವದು. Dೌದು, ಈಗOೇ ಬಂೆ. ಆಾಗೂ

ಾನು ಒಂ]ಗನಲ;

ತಂೆಯು ನನ: ಸಂಗಡ ಇಾ ೆ. 33 ನನ: $ಮೆ ಸdಾ_ಾನವ ಉಂ&ಾಗುವಂGೆ
ಇವಗಳನು: ಾನು $ಮೆ DೇTೇ ೆ, Oೋಕದ $ಮೆ ಸಂಕಟ ಇರುವದು; ಆದೆ
_ೈಯmಾ06; ಾನು Oೋಕ ವನು: ಜ'Uೇ ೆ ಅಂದನು.
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1 pೕಸು ಈ dಾತುಗಳನು: DೇT ಪರOೋಕದ ಕwೆೆ ಕಣುಗಳ ೆ:P--- ತಂೆpೕ,
ಈಗ ಗTೆ ಬಂೆ; $ನ: ಮಗನನು: ಮ;Vಪeಸು; ಆಗ $ನ: ಮಗನೂ $ನ:ನು:
ಮ;Vಪeಸುವದ3ಾLಗುವದು. 2 $ೕನು ಆತ$ೆ )ಾಾರನು: 3ೊ]@ೕEೕ
ಅವ0ೆ ಆತನು $ತ ,ೕವವನು: 3ೊಡ1ೇ3ೆಂದು ಆತ$ೆ ಎOಾ ಮನುಷ ರ VೕOೆ
ಅX3ಾರವನು: 3ೊ]@ೕ. 3 ಒಬC ೇ ಸತ ೇವಾರುವ $ನ:ನೂ: $ೕನು
ಕಳ=;U3ೊಟ@ pೕಸು H6ಸ-ನನೂ: ಅವರು ಅ0ತು 3ೊಳ=ವೇ $ತ ,ೕವ. 4 ಾನು
$ನ:ನು: ಭೂqಯ VೕOೆ ಮ;VಪeUೇ ೆ; $ೕನು ನನೆ 3ೊಟ@ 3ೆಲಸವನು:
ಾನು ಮುUೇ ೆ; 5 ಓ ತಂೆpೕ, ;ೕೆ Oೋಕವ ಇದದHLಂತ ಮುಂZೆ
$ ೊ:ಂೆ ನನದ ಮ;V'ಂದ $ೕನು ಸSತಃ ನನ:ನು: ಮ;Vಪeಸು. 6

Oೋಕೊಳಂದ $ೕನು ನನೆ 3ೊಟ@ ಮನು ಷ 0ೆ ಾನು $ನ: Dೆಸರನು:
ಪ6ತ |ಪeUೇ ೆ. ಅವರು $ನ:ವಾದರು; $ೕನು ಅವರನು: ನನೆ 3ೊ]@ೕ;
ಇದಲೆ ಅವರು $ನ: ಾಕ ವನು: 3ೈ 3ೊಂeಾೆ. 7 $ೕನು ನನೆ
3ೊ]@ರುವವಗsೆಲವ $ನ:ವಗsೇ ಎಂದು ಈಗ ಅವರು PTದು3ೊಂeಾೆ. 8
$ೕನು ನನೆ 3ೊಟ@ ಾಕ ಗಳನು: ಾನು ಇವ0ೆ 3ೊ]@ೇ ೆ. ಇವರು ಅವಗಳನು:
ಅಂೕಕ0Uಾೆ; ಾನು $ನ: ಬT'ಂದOೇ Dೊರಟುಬಂದವ ೆಂದು $ಶzಯಾ
PTದು $ೕ ೇ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uೕ pಂದು ನಂWಾೆ. 9 ಾನು ಅವ0ೋಸLರ
3ೇT 3ೊಳ=Gೆ-ೕ ೆ; $ೕನು ನನೆ 3ೊಟ@ವ0ೋಸLರೇ Dೊರತು ಾನು
Oೋಕ3ೊLೕಸLರ 3ೇT3ೊಳ=ವಲ; )ಾಕಂದೆ ಅವರು $ನ:ವರು. 10 ನನ:ವೆಲರು
$ನ: ವೇ; $ನ:ವರು ನನ:ವೇ; ಅವರ ಮ;V ಪ]@ೇ ೆ. 11 ಇನು: VೕOೆ ಾನು
Oೋಕದ ಇರುವಲ; ಆದೆ ಇವರು Oೋಕದಾೆ; ಾನು $ನ: ಬTೆ
ಬರುGೆ-ೕ ೆ. ಪ0ಶುದ ಾದ ತಂೆpೕ, ಾವ ಒಂಾರುವ Dಾೆpೕ ಅವರು ಸಹ
ಒಂಾರುವಂGೆ $ೕನು ನನೆ 3ೊ]@ರುವವರನು: $ನ: ಸSಂತ Dೆಸ0ನ 3ಾaಾಡು.
12 ಾನು ಅವೊಂೆ Oೋಕದಾಗ $ನ: Dೆಸ0ನ ಅವರನು: 3ಾaಾeೆನು;
$ೕನು ನನೆ 3ೊಟ@ವರನು: ಾನು 3ಾaಾeೇ ೆ; ಬರಹವ ೆರೇರುವ Dಾೆ ಆ
ಾಶನದ ಮಗ ೇ Dೊರತು ಅವರ ಒಬCನೂ ಾಶಾಗಲ. 13 ಈಗ ಾನು $ನ:
ಬTೆ ಬರು Gೆ-ೕ ೆ ನನ: ಆನಂದವ ಅವೊಳೆ ಈwೇರುವಂGೆ ಾನು Oೋಕದ ಈ
ಷಯಗಳನು: dಾತ ಾಡು Gೆ-ೕ ೆ. 14 ಾನು $ನ: ಾಕ ವನು: ಅವ0ೆ 3ೊ]@ೇ ೆ
ಾನು Oೋಕದವನಲದ ಪ63ಾರ ಅವರೂ Oೋಕದವರಲಾದದ0ಂದ Oೋಕವ
ಅವರನು: ಹೆdಾeಯೆ. 15 $ೕನು ಅವರನು: Oೋಕೊಳಂದ
Gೆೆಯ1ೇ3ೆಂತಲ; ಅವರನು: 3ೇe$ಂದ 3ಾaಾಡ1ೇ3ೆಂದು ಾನು 3ೇT3ೊಳ=

Gೆ-ೕ ೆ. 16 ಾನು Oೋಕದವನಲದ ಪ63ಾರ ಅವರೂ Oೋಕದವರಲ. 17 $ನ:
ಸತ ಂದ ಅವರನು: ಪ6Pೆ ಪeಸು; $ನ: ಾಕ ೇ ಸತ ವ 18 $ೕನು ನನ:ನು:
Oೋಕೊಳೆ ಕಳ=;Uದ Dಾೆpೕ ಾನು ಸಹ ಅವರನು: Oೋಕೊಳೆ
ಕಳ=;Uೇ ೆ. 19 ಅವರು ಸತ ದ ಪ6Pಸಲ>ಡುವಂGೆ ಾನು ನನ:ನು: ಅವ0
ೋಸLರ ಪ6PU3ೊಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 20 ಆದೆ ಇವ0ೊಸLರ dಾತ6ವಲೆ ಇವರ
ಾಕ ಂದ ನನ: VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಡುವವ0ೋ ಸLರವk 3ೇT3ೊಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 21
ಇದಲೆ ಅವೆಲರೂ ನಮb ಒಂಾರ1ೇ3ೆಂತಲೂ $ೕನು ನನ:ನು: ಕಳ=;Uೕ
ಎಂದು Oೋಕವ ನಂಬುವಂGೆಯೂ ತಂೆ)ಾದ $ೕನು ನನ:ಯೂ ಾನು
$ನ:ಯೂ ಇರುವ Dಾೆ ಇವರು ಸಹ ನಮb ಒಂಾರ 1ೇ3ೆಂತಲೂ
3ೇT3ೊಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 22 ಾವ ಒಂಾರುವ Dಾೆ ಇವರೂ ಒಂಾರುವಂGೆ $ೕನು
ನನೆ 3ೊಟ@ ಮ;Vಯನು: ಾನು ಇವ0ೆ 3ೊ]@ೇ ೆ. 23 ಾನು ಇವರಯೂ
$ೕನು ನನ:ಯೂ (ಇರುವಂGೆ) ಅವರೂ ಒಂಾ ಪ0ಪkಣmಾ ರುವರು; $ೕನು
ನನ:ನು: ಕಳ=;Uೕ ಎಂತಲೂ ನನ:ನು: r6ೕP dಾeದಂGೆ ಅವರನು: $ೕನು
r6ೕPdಾeೕ ಎಂತಲೂ Oೋಕವ PTದು3ೊಳ=ವದು. 24 ತಂೆ pೕ, $ೕನು
ನನೆ 3ೊ]@ರುವ ಮ;Vಯನು: $ೕನು ನನೆ 3ೊಟ@ವರು ಸಹ ೋಡುವ
Dಾೆಯೂ ಾ$ರುವ ಅವರು ನ ೊ:ಂೆ ಇರುವಂGೆಯೂ ಾನು ಇZೆ[ೖಸುGೆ-ೕ ೆ.
ಜಗದುತ>P-ೆ ಮುಂZೆ $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPU. 25 ಓ $ೕPಯುಳ ತಂೆpೕ,
Oೋಕವ $ನ:ನು: PTಯಲ; ಆದೆ ಾನು $ನ:ನು: PTೇ ೆ, $ೕ ೇ ನನ:ನು:
ಕಳ=;Uೕ ಎಂದು ಇವರು PTಾೆ. 26 $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPUದಂಥ r6ೕPಯು
ಅವರ ಇರ1ೇ3ೆಂತಲೂ ಾನು ಅವರ ಇರುವಂGೆಯೂ ಾನು ಅವ0ೆ $ನ:
Dೆಸರನು: ಪ6ಕ]Uೇ ೆ; ಇನೂ: ಪ6ಕ]ಸುೆನು ಅಂದನು.
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1 pೕಸು ಈ dಾತುಗಳನು: ಆeದ VೕOೆ ತನ: 7ಷ ೊಂೆ 3ೆೊ6ೕ ಹಳದ
ಆZೆೆ Dೋದನು. ಅ ಒಂದು Gೋಟ ತು-, ಆತನೂ ಆತನ 7ಷ ರೂ ಅದೊಳೆ
ಪ6ೇ7 Uದರು. 2 ಆತನನು: ;ಡು3ೊಟ@ ಯೂದ$ಗೂ ಆ ಸ~ಳವ ೊP-ತು-;
)ಾಕಂದೆ ಅ ೇಕ Iಾ0 pೕಸು ತನ: 7ಷ ೊಂೆ ಅ ಕೂeಬರುP-ದನು. 3 ಆಗ
ಯೂದನು ಪ6_ಾನ)ಾಜಕ0ಂದ ಮತು- ಫ0Iಾಯ 0ಂದ ಜನರ ಗುಂಪನೂ:
ಅX3ಾ0ಗಳನೂ: ಪwೆದು 3ೊಂಡು ೕಪಗTಂದಲೂ ಪಂಜುಗTಂದಲೂ
ಆಯುಧಗTಂದಲೂ ಅೆ ಬಂದನು. 4 pೕಸು ತನ: VೕOೆ ಬರುವವಗಳ ೆ:Oಾ
PTದು3ೊಂಡು ಮುಂದ3ೆL Dೋ ಅವ0ೆ--$ೕವ )ಾರನು: ಹುಡುಕುP-ೕ0 ಎಂದು
3ೇಳಲು 5 ಅವರು ಪ6ತು ತ-ರ ಾ ಆತ$ೆ--ನಜೇPನ pೕಸು ಅಂದರು. ಅದ3ೆL
pೕಸು ಅವ0ೆ-- ಾ ೇ ಆತನು ಅಂದನು. ಮತು- ಆತನನು: ;ಡು3ೊಡುವ
ಯೂದನು ಸಹ ಅವೊಂೆ $ಂPದನು. 6 ಆತನು ಅವ0ೆ-- ಾ ೇ ಆತನು ಎಂದು
DೇTದ ಕೂಡOೇ ಅವರು ;ಂದ3ೆL ಸ0ದು ೆಲ3ೆL Wದರು. 7 ಆಗ ಆತನು P0
ಅವ0ೆ--$ೕವ )ಾರನು: ಹುಡುಕುP-ೕ0 ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವರು--ನಜೇPನ
pೕಸುವನು: ಅಂದರು. 8 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ-- ಾ ೇ ಆತನು ಎಂದು $ಮೆ
DೇTೆನOಾ; $ೕವ ನನ: ೆ: ಹುಡುಕು ವಾದೆ ಇವರನು: DೋಗWe0 ಅಂದನು. 9
;ೕೆ--$ೕನು ನನೆ 3ೊಟ@ವರ ಒಬCನ ಾ:ದರೂ ಾನು ಕಳ3ೊಳಲೆಂದು
ಆತನು DೇTದ dಾತು ೆರೇರುವಂGೆ ಇಾ'ತು. 10 ಆಗ Uೕiೕನ aೇತ6ನು
ತನ:ದ ಕP-ಯನು: ;0ದು ಮDಾ )ಾಜಕನ ಆಳನು: Dೊwೆದು ಅವನ
ಬಲ ಯನು: ಕತ-0Uದನು; ಆ ಆTನ Dೆಸರು ಮಲLನು. 11 ಆಗ pೕಸು
aೇತ6$ೆ--$ನ: ಕP-ಯನು: ಒೆೆDಾಕು. ನನ: ತಂೆಯೂ ನನೆ 3ೊಟ@

aಾGೆ6ಯನು: ಾನು ಕುeಯ1ಾರೋ ಎಂದು DೇTದನು. 12 ತರುಾಯ ಜನರ
ಗುಂಪk ಾಯಕನೂ pಹೂದ ರ ಅX3ಾ0ಗಳ pೕಸುವನು: ;eದು ಕ]@. 13
ಆತನನು: iದಲು ಅನ:ನ ಬTೆ ಕೆದು 3ೊಂಡು Dೋದರು; ಅವನು ಆ ವರುಷದ
ಮDಾ )ಾಜಕ ಾದ 3ಾಯಫನ dಾವ ಾದನು. 14 ಜನ0ೋಸLರ ಒಬC
ಮನುಷ ನು Iಾಯುವದು ;ತೆಂದು pಹೂದ 0ೆ ಆOೋಚ ೆ DೇT3ೊಟ@
3ಾಯಫನು ಇವ ೇ. 15 Uೕiೕನ aೇತ6ನು pೕಸುವನು: ;ಂ1ಾUದನು;
Dಾೆpೕ 1ೇೊಬC 7ಷ ನೂ ಆತನನು: ;ಂ1ಾUದನು; ಆ 7ಷ ನು
ಮDಾ)ಾಜಕ$ೆ ಪ0ಚಯ ದದ0ಂದ pೕಸು

ನ ಸಂಗಡ ಮDಾ)ಾಜಕನ

ಭವನೊಳೆ Dೋದನು. 16 aೇತ6ನು 1ಾಗನ ಬTಯ Dೊರೆ $ಂPದನು;
;ೕರOಾ ಮDಾ)ಾಜಕ$ೆ ಪ0ಚಯ ದ ಆ ಮGೊ-ಬC 7ಷ ನು Dೊರೆ Dೋ
1ಾಗಲು 3ಾಯುವವಳ ಸಂಗಡ dಾತ ಾe aೇತ6ನನು: ಒಳೆ ಕೆದು3ೊಂಡು
ಬಂದನು. 17 ಆಗ 1ಾಗಲು 3ಾಯುವವsಾದ ಆ ಹುಡುಯು aೇತ6 $ೆ--$ೕನು ಸಹ
ಈ ಮನುಷ ನ 7ಷ ರ ಒಬCನಲೕ ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವನು-- ಾನಲ ಅಂದನು. 18
ಆಗ ಚT)ಾದದ0ಂದ ಆಳ=ಗಳ ಅX3ಾ0ಗಳ ಇದಲುಗTಂದ 1ೆಂHdಾe ಚT
3ಾ'U3ೊಳ=P-ದರು; aೇತ6ನೂ ಅವೊಂೆ $ಂತು 3ಾ'U3ೊಳ=P-ದನು. 19
ತರುಾಯ ಮDಾ)ಾಜಕನು ಆತನ 7ಷ ರ

ಷಯಾಯೂ ಆತನ 1ೋಧ ೆಯ

ಷಯಾಯೂ pೕಸುವನು: 3ೇTದನು. 20 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ
ಅವ$ೆ-- ಾನು ಬ;ರಂಗಾ Oೋಕದ ಮುಂೆ dಾತ ಾeೇ ೆ; pಹೂದ ರು
)ಾಾಗಲೂ ಕೂಡುವಂಥ ಸಾಮಂರದಯೂ ೇಾಲಯದಯೂ ಾನು
ಉಪೇ7Uೆನು; ಗುಪ-ಾ )ಾವದನೂ: ಾನು Dೇಳಲ. 21 $ೕನು ನನ:ನು:
)ಾ3ೆ Zಾ0ಸುP-ೕ? ಾನು ಅವ0ೆ ಏನು DೇTೇ ೆಂದು 3ೇTದವರನು:

Zಾ0ಸು ಇೋ, ಾನು DೇTದು ಅವ0ೆ PT ದೆ ಅಂದನು. 22 ಆತನು ;ೕೆ
dಾತ ಾeಾಗ ಹP-ರ $ಂPದ ಅX3ಾ0ಗಳ ಒಬCನು ತನ: ಅಂೈ 'ಂದ
pೕಸುವನು: Dೊwೆದು--$ೕನು ಮDಾ )ಾಜಕ$ೆ ;ೕೆ ಉತ-ರ 3ೊಡುP-ೕEೕ
ಅಂದನು. 23 pೕಸು ಅವ$ೆ-- ಾನು 3ೆಟ@ದನು: dಾeದೆ 3ೆಟ@ದರ

ಷಯಾ

IಾJ3ೊಡು; ಒsೇದನು: dಾತ ಾeದೆ $ೕನು ನನ:ನು: )ಾ3ೆ DೊwೆಯುP-ೕ
ಅಂದನು. 24 ಅನ:ನು ಆತನನು: ಕ]@U ಮDಾ )ಾಜಕ ಾದ 3ಾಯಫನ ಬTೆ
ಕಳ=;Uದನು. 25 ತರುಾಯ Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಚT3ಾ'U 3ೊಳ=Gಾ$ಂPದನು; ಆದದ0ಂದ ಅವರು ಅವ $ೆ--$ೕನು ಸಹ ಆತನ 7ಷ ರ ಒಬCನಲೇ
ಎಂದು ಅವನನು: 3ೇTದರು. ಅದ3ೆL ಅವನು ಅದನು: ಅಲಗsೆದು-- ಾನಲ ಅಂದನು.
26 ಮDಾ)ಾಜ ಕನ ಆಳ=ಗಳ aೇತ6ನು H ಕತ-0Uದವನ ಬಂಧು ಾದ
ಒಬCನು-- ಾನು $ನ:ನು: Gೋಟದ ಆತನ ಸಂಗಡ ೋಡಲೕ ಅಂದನು. 27
aೇತ6ನು P0 ಅಲಗsೆದನು; ಆಗ ಕೂಡOೆ ಹುಂಜ ಕೂತು. 28 ಆVೕOೆ ಅವರು
pೕಸುವನು: 3ಾಯಫನ ಬT'ಂದ ಾ )ಾಲಯ3ೆL IಾU3ೊಂಡು Dೋದರು. ಆಗ
ಮುಂಾ ೆ)ಾತು-. Gಾವ Vೖೆ)ಾ ಪಸLದ ಊಟ dಾಡುವದ3ೆL
ಅe)ಾೕGೆಂದು ಅವರು ಾ )ಾಲಯದ ಒಳೆ Dೋಗಲ. 29 ಆಗ rOಾತನು
Dೊರೆ ಅವರ ಬTೆ Dೋ $ೕವ ಈ ಮನುಷ ನ VೕOೆ ಏನು ದೂರು ತರುP-ೕ0
ಎಂದು 3ೇTದ3ೆL 30 ಅವರು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ--ಇವನು ದುಷLqmಯಲ ದೆ
ಾವ ಇವನನು: $ನೆ ಒr>U3ೊಡುP-ರಲ ಎಂದು DೇTದರು. 31 ಆಗ rOಾತನು
ಅವ0ೆ--$ೕೇ ಆತನನು: ತ3ೊLಂಡು $ಮb ಾ ಯಪ6dಾಣದ ಪ63ಾರ ಆತ$ೆ
ಾ ಯPೕ0U0 ಅಂದನು. ಅದ3ೆL pಹೂದ ರು ಅವ$ೆ-- ಾವ )ಾವ ಮನುಷ
ನನೂ: 3ೊಸುವದ3ೆL ನಮೆ ಾ ಯವಲ ಎಂದು DೇTದರು. 32 ;ೕೆ pೕಸು

Gಾನು ಎಂ{ಾ Iಾವ Iಾಯುವ ೆಂದು ಸೂU DೇTದ dಾತು ಈwೇ0ತು. 33
ತರುಾಯ rOಾತನು P0 ಾ )ಾಲಯ ೊಳೆ ಪ6ೇ7U pೕಸುವನು: ಕೆದು
ಆತ $ೆ--$ೕನು pಹೂದ ರ ಅರಸ ೋ ಎಂದು 3ೇTದನು. 34 ಅದ3ೆL pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ$ೆ--$ನ:ಷ@3ೆL $ೕ ೇ ಇದನು: Dೇಳ=P-ೕEೕ? ಇಲೆ
1ೇೆಯವರು ನನ:

ಷಯದ $ನೆ DೇT ಾೋ? ಅಂದನು. 35 rOಾತನು

ಪ6ತು ತ-ರ ಾ-- ಾ ೇನು pಹೂದ ೋ? $ನ: ಸSಂತ ಜ ಾಂಗವk
ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ $ನ:ನು: ನನೆ ಒr>Uಾೆ; $ೕನು ಏನು dಾeೕ ಎಂದು
3ೇT ದನು. 36 pೕಸು ಪ6ತು ತ-ರಾ--ನನ: ಾಜ ವ ಈ Oೋಕದಲ, ನನ:
ಾಜ ವ ಈ Oೋಕಾದೆ ಾನು pಹೂದ 0ೆ ಒr>ಸಲ>ಡದ Dಾೆ ನನ:
Iೇವಕರು 3ಾಾಡುP-ದರು; ಆದೆ ಈಗ ನನ: ಾಜ ವ ಇಯದಲ ಅಂದನು. 37
ಆದದ0ಂದ rOಾತನು ಆತ$ೆ--Dಾಾದೆ $ೕನು ಅರಸ ೋ ಅನ:ಲು pೕಸು
ಪ6ತು ತ-ರಾ-- ಾನು ಅರಸ ಾೇ ೆಂದು $ೕ ೇ Dೇಳ=P-ೕ. ಾನು ಸತ 3ೆL
IಾJ3ೊಡುವದ3ೊLೕಸLರ ಹು]@ ಅದ3ೊLೕಸLರೇ Oೋಕ3ೆL ಬಂೆನು; ಸತ 3ೆL
ಸಂಬಂXUದ ಪ6PE ಬCನು ನನ: ಸSರವನು 38 rOಾ ತನು ಆತ$ೆ--ಸತ
ಅಂದೇನು? ಅಂದನು. ಅವನು ಇದನು: 3ೇTದ VೕOೆ P0 pಹೂದ ರ ಬTೆ
Dೊರೆ ಬಂದು ಅವ0ೆ-- ಾನು ಆತನ )ಾವ ಅಪಾಧವನೂ: 3ಾಣಲ. 39
ಆದೆ ಪಸL ದ ಾನು $ಮೆ ಒಬCನನು: Wಟು@3ೊಡುವ ಪದP ಉಂಟೆ@;
ಆದ3ಾರಣ ಾನು pಹೂದ ರ ಅರಸನನು: Wಟು@3ೊಡುವದು $ಮೆ ಇಷ@ೕ
ಎಂದು 3ೇT ದನು. 40 ಅದ3ೆL ಅವೆಲರೂ P0--ಈ ಮನುಷ ನನ:ಲ; ಆದೆ
ಬರಬCನನು: Wಟು@ 3ೊಡು ಎಂದು ಕೂ3ೊಂಡರು. ಈ ಬರಬCನು ಕಳ ಾದನು.
19

1 ಆಗ rOಾತನು pೕಸುವನು: Gೆೆದು3ೊಂಡು ಆತನನು: 3ೊರwೆ 'ಂದ
DೊeUದನು. 2 Iೈ$ಕರು ಮುTನ H0ೕಟವನು: Dೆೆದು ಆತನ ತOೆಯ VೕOೆ ಇಟು@
ಊಾ ಬಣದ $ಲುವಂಯನು: GೊeU-- 3 pಹೂದ ರ ಅರಸ ೇ, ವಂದ ೆ!
ಎಂದು DೇT ತಮb 3ೈಗTಂದ ಆತನನು: Dೊwೆದರು. 4 ಆದದ0ಂದ rOಾತನು
P0 Dೊರ3ೆL Dೋ ಅವ0ೆ--ಇೋ, ಾನು ಆತನ )ಾವ ಅಪಾಧವನೂ:
3ಾಣಲೆಂದು $ೕವ PTದು3ೊಳ=ವ Dಾೆ ಆತನನು: $ಮb ಮುಂೆ ತರುGೆ-ೕ ೆ
ಅಂದನು. 5 ಆಗ pೕಸು ಮುTನ H0ೕಟವನು: ಮತು- ಊಾಬಣದ $ಲುವಂಯನು:
ಧ0U3ೊಂಡವ ಾ Dೊರೆ ಬರಲು rOಾತನು ಅವ0ೆ--ಇೋ, ಈ ಮನುಷ ನು!
ಅಂದನು. 6 ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ ಅX3ಾ0ಗಳ ಆತನನು: ೋeಾಗ--ಅವನನು:
7ಲು1ೆೆ DಾHಸು, ಅವ ನನು: 7ಲು1ೆೆ DಾHಸು ಎಂದು ಕೂದರು. ಅದ3ೆL
rOಾತನು ಅವ0ೆ--$ೕೇ ಆತನನು: ತ3ೊLಂಡು Dೋ 7ಲು1ೆೆ DಾH0;
)ಾಕಂದೆ ಾನು ಆತನ )ಾವ ಅಪಾಧವನೂ: 3ಾಣಲ ಅಂದನು. 7
pಹೂದ ರು ಪ6ತು ತ-ರಾ ಅವ $ೆ--ನಮb ಒಂದು ಾ ಯಪ6dಾಣ ೆ ಮತುನಮb ಆ ಾ ಯಪ6dಾಣದ ಪ63ಾರ ಅವನು IಾಯOೇ1ೇಕು; )ಾಕಂದೆ ಅವನು
ತನ:ನು: ೇವರಮಗ ೆಂದು dಾe3ೊಂeಾ ೆ ಅಂದರು. 8 rOಾತನು ಈ dಾತನು:
3ೇTಾಗ ಇನೂ: ಬಹಳಾ ಭಯಪಟ@ನು. 9 P0 ಾ )ಾಲಯ ೊಳೆ Dೋ
pೕಸು ೆ--$ೕನು ಎಂದ ಬಂದವನು ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದನು. ಆದೆ pೕಸು
ಅವ$ೆ ಉತ-ರ3ೊಡಲ. 10 ಆಗ rOಾತನು ಆತ$ೆ--$ೕನು ನನ: ಸಂಗಡ dಾತ
ಾಡುವಲೕ? ಾನು $ನ:ನು: 7ಲು1ೆೆ DಾHಸುವದಕೂL $ನ:ನು:
WeಸುವದಕೂL ನನೆ ಅX3ಾರವ ಉಂ&ೆಂದು $ನೆ PTಯುವಲೕ ಎಂದು
3ೇTದನು. 11 ಅದ3ೆL pೕಸು--Vೕ$ಂದ $ನೆ 3ೊಡಲ>ಡದೆ ನನ: VೕOೆ

$ನೆ )ಾವ ಅX3ಾರವk ಇರುP-ರಲ. ಆದ3ಾರಣ ನನ:ನು: $ನೆ ಒr>Uದವ$ೆ
DೆZಾzದ aಾಪ ಉಂಟು ಎಂದು ಉತ-ರ 3ೊಟ@ನು. 12 ಅಂ$ಂದ rOಾತನು ಆತನನು:
Weಸಲು ಪ6ಯತ:ಪಟ@ನು. ಆದೆ pಹೂದ ರು--$ೕನು ಈ ಮನುಷ ನನು:
DೋಗೊeUದೆ 3ೈಸರ$ೆ Iೆ:ೕ;ತನಲ; ತನ:ನು: ಅರಸನ ಾ: dಾe3ೊಳ=
ವವನು 3ೈಸರ$ೆ ೋಧಾ dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ ಎಂದು ಕೂ DೇTದರು. 13
ಆದದ0ಂದ rOಾತನು ಆ dಾತನು: 3ೇT pೕಸುವನು: Dೊರೆ ಕರ 3ೊಂಡು ಬಂದು
ಇW6ಯ dಾPನ ಗಬC{ಾ ಎ$U3ೊಳ=ವ ಕಲು DಾUದ ಕ&ೆ@ ಎಂದು ಕೆಯಲ>ಟ@
ಸ~ಳದ ಾ )ಾಸನದ VೕOೆ ಕೂತು3ೊಂಡನು. 14 ಅದು ಪಸL3ೆL Uದdಾಡುವ
ನದ ಸುdಾರು ಆರ ೇ GಾIಾತು-; ಅವನು pಹೂದ 0ೆ--ಇೋ, $ಮb
ಅರಸನು ಅಂದನು. 15 ಆದೆ ಅವರು--GೆೆದುDಾಕು, GೆೆದುDಾಕು, ಅವನನು:
7ಲು1ೆೆ Dಾಕು ಅಂದರು. ಅದ3ೆL rOಾತನು ಅವ0ೆ--$ಮb ಅರಸನನು: 7ಲು1ೆೆ
DಾಕOೋ ಅಂಾಗ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರು--3ೈಸರ ೇ Dೊರತು ನಮೆ 1ೇೆ
ಅರಸ$ಲ ಎಂದು ಉತ-ರ 3ೊಟ@ರು. 16 ಆಗ ಅವನು pೕಸುವನು: 7ಲು1ೆೆ
DಾHಸುವದ3ೆL ಅವ0ೆ ಒr>ಸOಾ ಅವರು ಆತನನು: IಾU3ೊಂಡು Dೋದರು. 17
ಆತನು ತನ: 7ಲು1ೆಯನು: Dೊತು-3ೊಂಡು ಕaಾಲೆಂದು ಕೆಯಲ>ಟ@ ಸ~ಳ3ೆL
Dೋದನು. ಅದು ಇW6ಯ ಾೆಯ ೊOೊ{ಾ (ಬುರುwೆಗಳ ಸ~ಳ) ಎಂದು
ಕೆಯಲ>ಡುತ-ೆ. 18 ಅ ಇಬCರು ಅಂದೆ ಆ ಕwೆೊಬCನನೂ: ಈ ಕwೆೊಬCನನು:
ಮ_ೆ pೕಸುವನೂ: ಇ0U ಆತ ೊಂೆ 7ಲು1ೆೆ DಾHದರು. 19 ಇದಲೆ
rOಾತನು ಒಂದು 7ೋ ಾಮವನು: ಬೆ'U ಅದನು: 7ಲು1ೆಯ VೕOೆ
ಇ0Uದನು. ಆ ಬರಹವ ಏನಂದೆ--pಹೂದ ರ ಅರಸ ಾದ ನಜೇPನ pೕಸು
ಎಂಬೇ. 20 ಈ 7ೋ ಾಮ ವನು: pಹೂದ ರ ಅ ೇಕರು ಓದರು. pೕಸು

7ಲು1ೆೆ Dಾಕಲ>ಟ@ ಆ ಸ~ಳವ ಆ ಪಟ@ಣ3ೆL ಸ ಾಪಾತು-. ಇದು ಇW6ಯ 6ೕª
ಮತು- Oಾ ] ಾೆಗಳ ಬೆಯಲ>]@ತು-. 21 ;ೕರOಾ pಹೂದ ರ
ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರು rOಾತ$ೆ-- pಹೂದ ರ ಅರಸ ೆಂದು ಬೆಯ1ೇಡ;
ಆದೆ-- ಾ ೇ pಹೂದ ರ ಅರಸ ಾೇ ೆ ಎಂದು ಅವನು DೇTದನು ಎಂದು ಬೆ
ಅಂದರು. 22 rOಾತನು ಪ6ತು ತ-ರಾ-- ಾನು ಬೆದದು ಬೆಾ'ತು ಅಂದನು.
23 Iೈ$ಕರು pೕಸುವನು: 7ಲು1ೆೆ DಾHದ VೕOೆ ಆತನ ವಸ ಗಳನು: Gೆೆದು
ಪ6PEಬC Iೈ$ಕ $ೆ ಒಂೊಂದು ಾಗದಂGೆ ಾಲುL ಾಗಗಳ ಾ:
dಾe3ೊಂಡರು. ಆತನ Vೕಲಂಯನು: ಸಹ ತ3ೊLಂಡರು; ಆದೆ ಆ ಅಂಯು
Dೊೆ ಇಲೆ Vೕ$ಂದ ಉದಕೂL ೇಯಾತು-. 24 ಆದದ 0ಂದ
ಅವರು-- ಾವ ಅದನು: ಹ0ಯುವದು 1ೇಡ; ಆದೆ ಅದು )ಾ0ಾಗುವೋ ಎಂದು
ಅದ3ೊLೕಸLರ ೕಟು DಾH3ೊsೆ ೕಣ ಎಂದು ತಮbತibಳೆ
dಾತ ಾe3ೊಂಡರು; ;ೕೆ--ನನ: ಬ&ೆ@ಯನು: ಅವರು ತibಳೆ aಾಲುdಾe
3ೊಂಡರು; ನನ: VೕಲಂೋಸLರ ೕಟು DಾH ದರ 25 ಆಗ pೕಸು ನ 7ಲು1ೆಯ
ಬTಯ ಆತನ Gಾ'ಯೂ ಆತನ Gಾ'ಯ ಸDೋದ0ಯೂ 3ೋಫನ
DೆಂಡP)ಾದ ಮ0ಯಳ ಮಗಲದ ಮ0ಯಳ $ಂPದರು. 26 ತನ: Gಾ'ಯು
ಮತು- Gಾನು r6ೕPUದ 7ಷ ನು ಹP-ರದ $ಂPರುವದನು: pೕಸು ೋe ತನ:
Gಾ'ೆ--U ೕpೕ, ಇೋ, $ನ: ಮಗನು ಅಂದನು. 27 ಆVೕOೆ ಆತನು ಆ
7ಷ $ೆ--ಇೋ, $ನ: Gಾ'ಯು ಅಂದನು. ಆ ಗTೆ'ಂದ ಆ 7ಷ ನು ಆ3ೆಯನು:
ತನ: ಸSಂತ ಮ ೆಯ Iೇ0U3ೊಂಡನು. 28 ಇಾದ VೕOೆ pೕಸು ಆಗ ಎಲವk
ಪkೈಸಲ>]@Gೆಂದು PTದು ಬರಹವ ೆರೇರು ವಂGೆ--ನನೆ $ೕರe3ೆ)ಾೆ
ಅಂದನು. 29 ಆಗ ಅ ಹುTರಸ ತುಂWದ aಾGೆ6'ತು-; ಅವರು ಸ>ಂಜನು:

ಹುTರಸಂದ ತುಂWU ;Iೋrೆ UHLU ಆತನ 1ಾ'ೆ ಇಟ@ರು. 30 pೕಸು ಆ
ಹುTರಸವನು: ತ3ೊLಂಡ VೕOೆ--Pೕ0ತು ಎಂದು DೇT ತನ: ತOೆಯನು: 1ಾU
ಆತbವನು: ಒr>U3ೊಟ@ನು. 31 ಅದು UದGೆಯ ನಾದದ0ಂದ ಸಬC¡ ನದ
ೇಹಗಳ= 7ಲು1ೆಯ VೕOೆ ಇರ1ಾರ ೆಂದು ಅವರ 3ಾಲುಗಳನು: ಮು0ದು
ಅವರನು: GೆೆದುWಡ1ೇ3ೆಂದು pಹೂದ ರು rOಾತನನು: 1ೇe3ೊಂಡರು.
()ಾಕಂದೆ ಆ ಸಬC¡ನವ

nೇಷಾದ ನಾತು-). 32 ಆಗ Iೈ$ಕರು ಬಂದು

ಆತನ ೊGೆಯ 7ಲು1ೆೆ Dಾಕಲ>]@ದ iದಲ ೆಯವನ 3ಾಲುಗಳನೂ:
ಮGೊ-ಬCನ 3ಾಲುಗಳನೂ: ಮು0ದರು. 33 ಆದೆ ಅವರು pೕಸು ನ ಬTೆ
ಬಂಾಗ ಆತನು ಆಗOೇ ಸP-ರುವದನು: ಕಂಡು ಆತನ 3ಾಲುಗಳನು: ಮು0 ಯಲ.
34 ಆದೆ Iೈ$ಕರ ಒಬCನು ಈ]'ಂದ ಆತನ ಪ3ೆLಯನು: P ದನು; ಕೂಡOೆ
ರಕ-ವk $ೕರೂ Dೊರೆ ಬಂತು. 35 ಅದನು: ೋeದವ ೇ IಾJ 3ೊ]@ಾ ೆ. ಅವನ
IಾJಯು ಸತ ೇ; $ೕವ ನಂಬುವಂGೆ ಅವನು Dೇಳ=ವದು ಸತ ೆಂದು ಅವನು
ಬಲನು. 36 )ಾಕಂದೆ--ಆತನ ಒಂದು ಎಲು1ಾದರೂ ಮು0ಯಲ>ಡ1ಾರದು ಎಂಬ
ಬರಹವ ೆರೇರುವಂGೆ ಇವಗಳ= ಸಂಭ Uದವ. 37 P0 ಮGೊ-ಂದು
ಬರಹವ--ಅವರು Gಾವ ಇ0ದವನನು: ೋಡುವರು ಎಂದು Dೇಳ=ತ-ೆ. 38
ತರುಾಯ pಹೂದ ರ ಭಯದ $qತ- ಂದ ಗುಪ-ಾ pೕಸು ನ 7ಷ ಾದ
ಅ0ಮ{ಾ ಯದ EೕIೇಫನು pೕಸು ನ ೇಹವನು: Gಾನು Gೆೆದು3ೊಂಡು
DೋಗುವಂGೆ rOಾತನನು: 1ೇe 3ೊಂಡನು. ಆಗ rOಾತನು ಅಪ>ೆ3ೊಡಲು ಅವನು
ಬಂದು ಆತನ ೇಹವನು: Gೆೆದು3ೊಂಡು 39 ಇದಲೆ iದಲು ಒಂದು ಾP6 ಯ
pೕಸು ನ ಬTೆ ಬಂದ $3ೊೇಮನು ಸಹ 1ೆರUದ ರಕ-1ೋಳ ಅಗರುಗಳನು:
ನೂರು Iೇರು ತೂಕದಷು@ ತ3ೊLಂಡು ಅೆ ಬಂದನು. 40 ಆಗ ಅವರು pೕಸು ನ

ೇಹವನು: ತ3ೊLಂಡು pಹೂದ ರ ಹೂ£ಡುವ ಪದPಯ ಪ63ಾರ ಅದನು:
ಸುಗಂಧದ6ವ ಗsೆ ಂೆ ಾರು ಬ&ೆ@ಗಳ ಸುP-ದರು. 41 ಆತನು 7ಲು1ೆೆ
Dಾಕಲ>ಟ@ ಸ~ಳದ ಒಂದು Gೋಟ ತು-; ಆ Gೋಟದ )ಾರನೂ: ಇಡೆ ಇದ
ಒಂದು ಸdಾXಯು ಇತು-. 42 ಆ ನವ pಹೂದ ರ UದGೆಯ ನಾದದ0ಂದ
ಅವರು pೕಸುವನು: ಸdಾXಯ ಇಟ@ರು. )ಾಕಂದೆ ಆ ಸdಾXಯು
ಸ ಾಪದತು-.
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1 ಾರದ iದಲ ೆಯ ನದ ಮಗಲದ ಮ0ಯಳ= 1ೆTೆ ಇನೂ:
ಕತ-ರುಾಗOೇ ಸdಾXಯ ಬTೆ ಬಂದು ಸdಾX'ಂದ ಕಲು
GೆೆದುDಾಕಲ>]@ರುವದನು: ಕಂಡಳ=. 2 ಆಗ ಆ3ೆಯು Uೕiೕನ aೇತ6ನ ಬTಗೂ
pೕಸು r6ೕPUದ ಆ 1ೇೆ 7ಷ ನ ಬTಗೂ ಓeಬಂದು ಅವ0ೆ--ಕತmನನು: ಅವರು
ಸdಾX Eಳಂದ Gೆೆದು3ೊಂಡು Dೋಾೆ; ಅವರು ಆತನನು: ಎ
ಇ]@ಾೋ ನಮೆ ೊP-ಲ ಅಂದಳ=. 3 ಆದದ0ಂದ aೇತ6ನೂ ಮGೊ-ಬC 7ಷ ನೂ
Dೊರಟು ಸdಾXೆ ಬಂದರು. 4 ;ೕೆ ಅವ0ಬCರೂ ೊGೆ)ಾ ಓeದರು; ಆ 1ೇೆ
7ಷ ನು aೇತ6$ಂತ ಮುಂೆ ಓe iದಲು ಸdಾXೆ ಬಂದನು. 5 ಅವನು
1ೊ3ೊಂಡು ಒಳೆ ೋeಾಗ ಾರುಬ&ೆ@ಗಳ= Wರುವದನು: ಕಂಡನು.
ಆಾಗೂ ಅವನು ಒಳೆ Dೋಗಲ. 6 ಆVೕOೆ Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಅವನ ;ಂೆ
ಬಂದು ಸdಾXEಳ3ೆL Dೋ ಾರುಬ&ೆ@ಗಳ= Wರುವದನೂ: 7 ಆತನ ತOೆಯ
Vೕದ 3ೈವಸ ವ ಾರುಬ&ೆ@ಗsೆ ಂೆ ಇರೆ ಸುP- ಒಂದು ಕwೆಯ 1ೇೆ
ಇರುವದನೂ: ಕಂಡನು. 8 ಆಗ iದಲು ಸdಾXೆ ಬಂದ ಆ 1ೇೆ 7ಷ ನು ಸಹ

ಒಳೆ Dೋ ೋe ನಂWದನು. 9 )ಾಕಂದೆ ಆತನು ಸತ-ವೊಳಂದ P0
ಎೇಳ=ವದು ಅಗತ ೆಂಬ ಬರಹವ ಅವ0ೆ ಇನೂ: PTರಲ. 10 ತರು ಾಯ ಆ
7ಷ ರು ತಮb ಸSಂತ ಮ ೆೆ Dೊರಟು Dೋದರು. 11 ಆದೆ ಮ0ಯಳ= Dೊರೆ
ಸdಾXಯ ಬTಯ ಅಳ=Gಾ- $ಂPದಳ=; ಆ3ೆಯು ಅಳ=Gಾ- ಸdಾXEಳೆ
1ೊ ೋeಾಗ 12 pೕಸು

ನ ೇಹವನು: ಇ]@ದ ಸ~ಳದ WTೕವಸ ಗಳನು:

ಧ0Uದ ಇಬCರು ದೂತರು, ಒಬCನು ತOೆಯ ಕwೆಗೂ ಮGೊ-ಬCನು aಾದಗಳ ಕwೆಗೂ,
ಕೂPರುವದನು: ಕಂಡಳ=. 13 ಅವರು ಆ3ೆೆ--U ೕpೕ, $ೕನು )ಾ3ೆ ಅಳ=P-ೕ ಎಂದು
3ೇಳಲು ಆ3ೆಯು ಅವ0ೆ--ನನ: ಕತmನನು: ಅವರು Gೆೆದು3ೊಂಡು Dೋಾೆ;
ಆತನನು: ಅವರು ಎೕ ಇ]@ಾೋ ನನೆ ೊP-ಲ ಅಂದಳ=. 14 ಆ3ೆಯು ;ೕೆ
DೇTದ VೕOೆ ;ಂದ3ೆL Pರು pೕಸು $ಂPರುವದನು: ಕಂಡಳ=; ಆದೆ ಆತನು
pೕಸು ಎಂದು ಆ3ೆೆ PTಯಲ. 15 pೕಸು ಆ3ೆೆ--U ೕpೕ, $ೕನು )ಾ3ೆ
ಅಳ=P-ೕ? )ಾರನು: ಹುಡುಕುP-ೕ ಅನ:ಲು ಆ3ೆಯು ಆತನು Gೋಟಾರ ೆಂದು ೆನU
ಆತ$ೆ--ಅ)ಾ , $ೕನು ಆತನನು: ಇಂದ Gೆೆದು3ೊಂಡು Dೋದೆ ಆತನನು:
ಎ ಇ]@ೕ ಎಂದು ನನೆ Dೇಳ=; ಾನು ಆತನನು: Gೆೆದು3ೊಂಡು DೋಗುGೆ-ೕ 16
pೕಸು ಆ3ೆೆ--ಮ0ಯsೇ ಅನ:ಲು ಆ3ೆಯು Pರು3ೊಂಡು ಆತ$ೆ--ರಬೂC$
ಅಂದಳ=,ಅಂದೆ 1ೋಧಕ ೇ ಎಂಬದು. 17 pೕಸು ಆ3ೆೆ--ನನ:ನು: ಮುಟ@1ೇಡ;
)ಾಕಂದೆ ಾನು ಇನೂ: ನನ: ತಂೆಯ ಬTೆ ಏ0Dೋಗಲ; ಆದೆ $ೕನು ನನ:
ಸDೋದರರ ಬTೆ Dೋ ಅವ 0ೆ--ನನ: ತಂೆಯೂ $ಮb ತಂೆಯೂ ನನ:
ೇವರೂ $ಮb ೇವರೂ ಆರುಾತನ ಬTೆ ಾನು ಏ0DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಎಂದು
Dೇಳ= 18 ಆಗ ಮಗಲದ ಮ0ಯಳ= ಬಂದು Gಾನು ಕತmನನು: ೋeದsೆಂದೂ
ಆತನು ಈ ಸಂಗPಗಳನು: ತನೆ DೇTದ ೆಂದೂ 7ಷ 0ೆ DೇTದಳ=. 19 ಅೇ

ಾರದ iದಲ ೆಯ ನದ Iಾಯಂ3ಾಲದ pಹೂದ ರ ಭಯಂದ 7ಷ ರು
ಕೂe ಬಂದ ಮ ೆಯ 1ಾಗಲುಗಳ= ಮುzದವ. ಆಗ pೕಸು ಬಂದು ಅವರ ಮ_ೆ
$ಂತು-- $ಮೆ ಸdಾ_ಾನಾಗ ಎಂದು ಅವ0ೆ DೇT ದನು. 20 ಆತನು ;ೕೆ
DೇTದ VೕOೆ ತನ: 3ೈಗಳನೂ: ಪ3ೆLಯನೂ: ಅವ0ೆ Gೋ0Uದನು; ಆಗ 7ಷ ರು
ಕತmನನು: ೋe ಸಂGೋಷಪಟ@ರು. 21 pೕಸು P0 ಅವ0ೆ--$ಮೆ
ಸdಾ_ಾನ ಾಗ; ನನ: ತಂೆಯು ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ Vೕೆೆ ಾನೂ $ಮbನು:
ಕಳ=;ಸುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 22 ಆತನು ಇದನು: DೇT ಅವರ VೕOೆ ಊ
ಅವ0ೆ--$ೕವ ಪ0ಶುಾತbನನು: Dೊಂ3ೊT0; 23 $ೕವ )ಾರ aಾಪಗಳನು:
|qಸುP-ೕೋ ಅವ ಅವ0ೆ |qಸಲ>ಡುವವ; )ಾರ aಾಪಗಳನು: $ೕವ ಉT
ಸುP-ೕೋ ಅವ ಅವ0ೆ ಉTಯುತ-ೆ ಎಂದು DೇTದನು. 24 ಆದೆ pೕಸು
ಬಂಾಗ ಹ ೆ:ರಡು ಮಂ ಯ ಒಬC ಾದ ದುಮ ೆಂದು ಕೆಯಲ>ಟ@ Gೋಮನು
ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಲ. 25 ಆದದ0ಂದ 1ೇೆ 7ಷ ರು ಅವ$ೆ-- ಾವ ಕತmನನು:
ೋe ೇೆ ಎಂದು DೇTದರು. ಆದೆ ಅವನು ಅವ 0ೆ-- ಾನು ಆತನ 3ೈಗಳ
isೆಗಳ ಗುರುತನು: ೋe ಆ isೆಗಳ ಗುರುPನ ನನ: 1ೆರಳನು: ಇಟು@ ಆತನ
ಪ3ೆLಯ ನನ: 3ೈಯನು: Dಾಕದ Dೊರತು ಾನು ನ 26 P0 ಎಂಟು ವಸಗsಾದ
VೕOೆ ಆತನ 7ಷ ರು ಒಳಾಗ Gೋಮನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದನು. ಆಗ
1ಾಗಲುಗಳ= ಮುzರOಾ pೕಸು ಬಂದು ಮಧ ದ $ಂತು--$ಮೆ ಸdಾ_ಾನ
ಾಗ ಅಂದನು. 27 ಆVೕOೆ ಆತನು Gೋಮ$ೆ--$ನ: 1ೆರಳನು: ಈ ಕwೆ Zಾ
ನನ: 3ೈಗಳನು: ೋಡು; $ನ: 3ೈಯನು: ಈ ಕwೆ Zಾ ನನ: ಪ3ೆLಯ Dಾಕು;
ನಂW3ೆ'ಲದವ ಾರೆ ನಂಬುವವ ಾರು ಅಂದನು. 28 Gೋಮನು
ಪ6ತು ತ-ರಾ ಆತ$ೆ--ನನ: ಕತm ೇ, ನನ: ೇವೇ ಅಂದನು. 29 pೕಸು

ಅವ$ೆ--Gೋಮ ೇ, $ೕನು ನನ:ನು: ೋeದ0ಂದ ನಂWೕ; ೋಡೆ
ನಂWದವರು ಧನ ರು ಅಂದನು. 30 pೕಸು ಇನು: 1ೇೆ ಎೊ@ೕ ಸೂಚಕ
3ಾಯmಗಳನು: ತನ: 7ಷ ರ ಮುಂೆ dಾeದು $ಜೇ. ಆದರೂ ಅವಗಳನು: ಈ
ಪಸ-ಕದ ಬೆರುವಲ. 31 ಆದೆ pೕಸುೇ ೇವಕುdಾರ ಾದ H6ಸ- ೆಂದು
$ೕವ ನಂಬುವಂGೆಯೂ ನಂW ಆತನ Dೆಸ0ನ ಮೂಲಕ ,ೕವವನು:
ಪwೆದು3ೊಳ=ವಂGೆಯೂ ಇವಗಳ= ಬೆಯಲ>]@ೆ.
21
1 ಇವಗsಾದ VೕOೆ pೕಸು P1ೇ0ಯ ಸಮುದ6ದ ಬTಯ 7ಷ 0ೆ ತನ:ನು:
P0 Gೋ0U3ೊಂಡನು. ಆತನು ತನ:ನು: Gೋ0U 3ೊಂಡ 0ೕP Dೇಗಂದೆ-- 2
Uೕiೕನ aೇತ6ನೂ ದುಮ ೆಂಬ Gೋಮನೂ ಗOಾಯದ 3ಾ ಾ ಊ0ನ
ನGಾನpೕಲನೂ ೆ1ೆಾಯನ ಮಕLಳ ಆತನ 7ಷ ರ ಇ$:ಬCರೂ ಒ&ಾ@
ಕೂeದರು. 3 ಆಗ Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಅವ0ೆ-- ಾನು

ಾನು ;eಯುವದ3ೆL

DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಅನ:ಲು ಅವರು ಅವ$ೆ-- ಾವ ಸಹ $ನ: ಸಂಗಡ ಬರುGೆ-ೕೆ
ಅಂದರು. ಅವರು DೊರಟುDೋ ಕೂಡOೆ ೋ£ಯನು: ಹP-ದರು. ಆದೆ ಆ
ಾP6ಯ ಏನೂ ;eಯಲ. 4 1ೆಳಾಾಗ pೕಸು ದಡದ $ಂPದನು. ಆದೆ
ಆತನು pೕಸು ಎಂದು 7ಷ ರು PTಯಲ. 5 ಆಗ pೕಸು ಅವ0ೆ--ಮಕLTಾ,
$ಮೆ ಊಟ3ೆL ಏ ಾದರೂ ಇೆEೕ ಅನ:ಲು ಅವರು ಆತ$ೆ--ಇಲೆಂದು ಉತ-ರ
3ೊಟ@ರು. 6 ಆತನು ಅವ0ೆ--ೋ£ಯ ಬಲಗwೆಯ ಬOೆಯನು: WೕU0; ಆಗ
UಕುLವದು ಅಂದನು. ಅವರು WೕUಾಗ

ಾನುಗಳ ಾ7ಯ ೆIೆ'ಂದ ಅದನು:

ಎsೆಯOಾರೆ ಇದರು. 7 ಆದದ0ಂದ pೕಸು r6ೕPUದ ಆ 7ಷ ನು

aೇತ6$ೆ--ಆತನು ಕತmನು ಅಂದನು. ಆತನು ಕತm ೆಂದು Uೕiೕನ aೇತ6ನು 3ೇT
ತನ: 1ೆಸ-ರ ಅಂಯನು: ಸುP-3ೊಂಡು ಸಮುದ6ೊಳೆ ದುಮುH ದನು ()ಾಕಂದೆ
ಅವನು 1ೆತ-Oೆ)ಾದನು). 8 ಉTದ 7ಷ ರು

ಾನುಗTದ ಬOೆಯನು: ಎsೆಯುGಾ-

ಒಂದು ಕL ೋ£ಯ ಬಂದರು; ()ಾಕಂದೆ ಅವರು ದಡಂದ ದೂರ ರಲ;
ಆದೆ ಅದು ಇನೂ:ರು iಳ ದ@ತು-). 9 ಅವರು ದಡ3ೆL ಬಂದ ಕೂಡOೆ 3ೆಂಡಗಳನೂ:
ಅವಗಳ VೕOೆ ಇ]@ದ

ಾನುಗಳನೂ: ೊ]@ಯನೂ: ಕಂಡರು. 10 pೕಸು

ಅವ0ೆ--$ೕವ ಈಗ ;eದ ಾನುಗಳ 3ೆಲ ವನು: ತ$:0 ಅಂದನು. 11 Uೕiೕನ
aೇತ6ನು Dೋ ನೂೈವತು- ಮೂರು ೊಡ

ಾನುಗTಂದ ತುಂWದ ಬOೆಯನು:

ದಡ3ೆL ಎsೆದನು. ಅಷು@ ಾನು ಗTದರೂ ಬOೆಯು ಹ0ರಲ. 12 pೕಸು ಅವ
0ೆ--ಬಂದು ಊಟdಾe0 ಅಂದನು; ಆತನು ಕತm ೆಂದು PTದ0ಂದ--$ೕನು
)ಾರು ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇಳಲು 7ಷ ರ )ಾ0ಗೂ _ೈಯm

ರಲ. 13 ಆಗ

pೕಸು ಬಂದು ೊ]@ಯನು: Gೆೆದು3ೊಂಡು 3ೊಟ@ನು; Dಾೆpೕ

ಾನನೂ:

3ೊಟ@ನು. 14 pೕಸು ಸತ-ವೊಳಂದ ಎದ VೕOೆ ತನ: 7ಷ 0ೆ ತನ:ನು:
Gೋ0U3ೊಂಡದು ಇದು ಮೂರ ೆಯ Iಾ0. 15 ಅವರು ಊಟdಾeದ VೕOೆ
pೕಸು Uೕiೕನ aೇತ6$ೆ--Eೕನನ ಮಗ ಾದ Uೕiೕನ ೇ, $ೕನು
ಇವಗTಂತ ನನ:ನು: DೆZಾz r6ೕPಸುP-ೕEೕ ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವನು ಆತ
$ೆ--Dೌದು, ಕತm ೇ, ಾನು $ನ:ನು: r6ೕPಸುGೆ-ೕ ೆಂಬದನು: $ೕ ೇ ಬOೆ
ಅಂದನು. ಅದ3ೆL ಆತನು ಅವ$ೆ 16 ಆತನು P0 ಎರಡ ೆಯ Iಾ0
ಅವ$ೆ--Eೕನನ ಮಗ ಾದ Uೕiೕನ ೇ, $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPಸುP-ೕEೕ
ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವನು ಆತ$ೆ--Dೌದು, ಕತm ೇ, ಾನು $ನ:ನು:
r6ೕPಸುGೆ-ೕ ೆಂಬದನು: $ೕ ೇ ಬOೆ ಅಂದನು. ಅದ3ೆL ಆತನು ಅವ$ೆ--ನನ:

ಕು0ಗಳನು: Vೕ'ಸು ಎಂದು 17 ಆತನು ಮೂರ ೆಯ Iಾ0 ಅವ$ೆ--Eೕನನ
ಮಗ ಾದ Uೕiೕನ ೇ, $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPಸುP-ೕEೕ ಎಂದು 3ೇTದನು.
ಆತನು ಮೂರ ೆಯ Iಾ0--$ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPಸುP-ೕEೕ ಎಂದು ತನ:ನು:
3ೇTದ3ೆL aೇತ6ನು ದುಃಖಪಟು@--ಕತm ೇ, $ನೆ ಎಲವಗಳ= PTದೆ; ಾನು $ನ
18 ಾನು $ನೆ $ಜ$ಜಾ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--$ೕನು )ೌವನಸ~ ಾಾಗ $ೕ ೇ
$ನ: ನಡುಕ]@3ೊಂಡು ಇಷ@ಬಂದ ಕwೆೆ Pರುಾ ಡುP-; ಆದೆ $ೕನು
ಮುದುಕ ಾಾಗ $ನ: 3ೈಗಳನು: Zಾಚು , ಆಗ ಮGೊ-ಬCನು $ನ: ನಡುವನು: ಕ]@
$ನೆ ಇಷ@ ಲದ ಕwೆೆ $ನ:ನು: Gೆೆದು3ೊಂ 19 ಅವನು ಎಂಥ ಮರಣ ಂದ
ೇವರನು: ಮ;Vಪeಸ1ೇ3ಾೆ ಎಂದು ಸೂU ಆತನು ಇದನು: DೇTದನು.
ಆತನು ಇದನು: DೇTದ VೕOೆ ಅವ$ೆ--ನನ:ನು: ;ಂ1ಾಸು ಅಂದನು. 20
ಊಟದ ಆತನ ಎೆೆ ಒರ3ೊಂಡು-- ಕತm ೇ, $ನ:ನು: ;ಡು3ೊಡುವವನು
)ಾರು ಎಂದು 3ೇTದಂಥ ಮತು- pೕಸು r6ೕPUದಂಥ 7ಷ ನು ;ಂೆ ಬರುವದನು:
aೇತ6ನು ;ಂPರು ೋe 21 pೕಸು ೆ--ಕತm ೇ, ಈ ಮನುಷ ನ

ಷಯೇನು

ಅಂದನು. 22 22pೕಸು ಅವ$ೆ-- ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಇರ1ೇ3ೆಂದು ನನೆ
ಮನUದೆ ಅದು $ನೇನು? $ೕನು ನನ:ನು: ;ಂ1ಾ ಸು ಅಂದನು. 23 ಆಗ ಆ
7ಷ ನು Iಾಯುವ ಲೆಂಬ dಾತು ಸDೋದರರ ಹರeತು. ಆದರೂ--ಅವನು
Iಾಯುವಲೆಂದು pೕಸು ಅವ$ೆ Dೇಳಲ; ಆದೆ-- ಾನು ಬರುವ ತನಕ
ಅವನು ಇರುವದು ನನೆ ಮನUದೆ ಅದು $ನೇನು ಎಂತOೇ DೇTದನು. 24
ಇವಗಳ ಷಯಾ IಾJ DೇT ಇವಗಳನು: ಬೆದ 7ಷ ನು ಇವ ೇ; ಇವನ
IಾJಯು ಸತ ೆಂದು ಾವ ಬOೆವ. 25 ಇದಲೆ pೕಸು dಾeದವಗಳ= ಬಹಳ
ಉಂಟು; ಅವಗಳನು: ಒಂೊಂಾ ಬೆಯುವ ಾದೆ ಬೆಯ1ೇ3ಾದ

ಪಸ-ಕಗಳನು: Oೋಕೇ ;eಸOಾರೆ DೋೕGೆಂದು ಾನು ೆನಸುGೆ-ೕ ೆ.
ಆV.

