
 



 

 
మొట్ట మొదటి్ దేవుడు ఆకాశాన్ని భూమిన్న చేశాడు. భూమి మొత్త ం శూన్యంగా ఉంది. భూమిమీద ఏమీ 
లేదు. మహా సముదరాన్ని చీకటి్ ఆవర ంచంది. దేవున్న ఆత్మ నీళ్ల మీద సంచర సతత  ఉండెన్ు. అప్ుుడు దేవుడు, 
“వెలుగు కలుగున్ు గాక!” అన్రిడు. వెలుగు ప్కాాశంచట్ం మొదలయంది. దేవుడు ఆ వెలుగున్ు చతశాడు. 
ఆయన్కు అది చకకగా కన్బడ ంది. అప్ుుడు దేవుడు ఆ వెలుగున్ు చీకటి్ న్ుండ  వేరు చేసాడు. వెలుగుకు 
“ప్గలు” అన్న, చీకటి్కి “రాతా్ర” అన్న దేవుడు పేరు పెట్టట డు. అసత మయము అయంద,ి ఆ త్రాాత్ ఉదయం 
అయంది. ఇది మొదటి్ రోజు. అప్ుుడు దేవుడు, “జలములన్ు ర ండు భటగములుగా చేయుట్కు అంత్ర క్షం 
ఉండున్ు గాక!” అన్రిడు. కన్ుక దేవుడు అంత్ర క్షాన్ని చేసి, నీళ్ల న్ు వేరుప్రాాడు. క ంత్ నీరు గాలికి పైెగాన్ు, 
క ంత్ నీరు గాలికి కిందన్ు ఉంద.ి 
 
 దేవుడు ఆ అంత్ర క్షాన్నకి “ఆకాశం” అన్న పేరు పెట్టట డు. అసత మయం అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది. 
ఇది ర ండవ రోజు. అప్ుుడు దేవుడు, “పొ డ  నే్ల కన్బడున్ట్లల , ఆకాశం కింద నీరు ఒకక చోట్ చేరున్ుగాక!” 
అన్రిడు. అలాగే జర గ ంద.ి ఆ పొ డ  నే్లకు “భూమి” అన్న దేవుడు పేరు పెట్టట డు. మర యు ఒకక చోట్ చేర న్ 
నీటి్కి “సముదరాలు” అన్న దేవుడు పేరు పెట్టట డు. ఆయన్కు ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట  కన్బడ ంద.ి అప్ుుడు 
దేవుడు, “భూమి గడ ి న్న, ఆహార ధరన్యప్ు మొకకలన్ు, ఫలవృక్షాలన్ు మొలిపించు గాక, ఫలవృక్షాలు 
విత్త న్రలుగల ప్ండల న్ు ప్ండ సాత య. మర యూ ప్ాత్ర మొకక త్న్ సాంత్ రకం విత్త న్రన్ని రూపొ ందిసుత ంది. ఈ 
మొకకలు భూమిమీద పెరుగున్ు గాక” అన్రిడు. అలాగే జర గ ంద.ి గడ ి న్న, ఆహార ధరన్యప్ు మొకకలన్ు భూమి 
మొలిపించంది. మర యు అది విత్త న్రలుగల ప్ండల  చెట్ల న్ు మొలిపించంది. ప్ాత్ర మొకక త్న్ సాంత్ రకం 
విత్త న్రలన్ు రూపొ ందించంది. దేవున్నకి ఇది చకకగా ఉన్ిట్లల  కన్బడ ంది. అసత మయం అయంద,ి ఆ త్రాాత్ 
ఉదయం అయంద.ి ఇది మూడవ రోజు.  
 
అప్ుుడు, “ఆకాశంలో జయయత్ులు ఉండున్ు గాక. ఈ జయయత్ులు రాతా్ర న్ుండ  ప్గలున్ు వేరు చేసాత య. జయయత్ులు 
ప్తేా్యక సంకేత్రలన్ు, ప్ాతే్యక సమావేశాల పాారంభటన్ని సతచంచేందుకు ఉప్యోగ ంచబడత్రయ. మర యు 
రోజులన్ు సంవత్సరాలన్ు తె్లుప్ుట్కు అవి ఉప్యోగ ంచబడత్రయ. భూమి మీద వెలుగున్ు ప్కాాశంప్ 
చేయుట్కు ఈ జయయత్ులు ఆకాశంలో ఉంట్టయ” అన్రిడు దేవుడు. అలాగే జర గ ంద.ి కన్ుక ఆ ర ండు పెదద  
జయయత్ులన్ు దేవుడు చేసాడు. ప్గటి్ వేళ్న్ు ఏలుట్కు దేవుడు పెదద  జయయత్రన్న చేసాడు. రాతా్ర వేళ్న్ు ఏలుట్కు 
ఆయన్ చన్ి జయయత్రన్న చేసాడు. దేవుడు న్క్షత్రాలన్ు కూడర చేసాడు. భూమి మీద ప్కాాశంచుట్కు ఈ 
జయయత్ులన్ు దేవుడు ఆకాశంలో ఉంచరడు. ప్గటి్న్న, రాతా్రన్న ఏలుట్కు ఈ జయయత్ులన్ు ఆకాశంలో ఉంచరడు. ఈ 
జయయత్ులు చీకటి్ న్ుండ  వెలుగున్ు వేరు చేసాయ. దేవున్నకి ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట  కన్బడ ంద.ి అసత మయం 
అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది. ఇది న్రలుగవ రోజు. అప్ుుడు, “నీళ్లల  అనే్క పాాణులత్ో న్నండ  
పో వున్ు గాక. మర యు భూమికి పైెగా గాలిలో ఎగురుట్కు ప్క్షులు ఉండున్ు గాక!” అన్రిడు దేవుడు. కన్ుక 
దేవుడు సముదపా్ు పెదద  జంత్ువులన్ు చేసాడు. సముదంాలో సంచర ంచ ేప్ాత్ర పాాణిన్న దేవుడు చేసాడు. సముదా 
జంత్ువులు ఎన్ని రకాలు ఉన్రియ. వాట్న్నిట్ినీ దేవుడు చేసాడు. ఆకాశంలో ఎగ రే ప్ాత్ర రకం ప్క్ష న్న కూడ 
దేవుడు చేసాడు. మర యు ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట  దేవున్నకి కన్బడ ంది. ఈ జంత్ువులన్ు దేవుడు 
ఆశీరాదించరడు. అవి అనే్క పిలల లిి పెటి్ట , సముదరాలు న్నండ పో వాలన్న దేవుడు వాటి్త్ో చెపాుడు. 
 
  
 
 
 
 



 
 
అసత మయం అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది. ఇది ఐదవ రోజు. అప్ుుడు దేవుడు, “భూమి అనే్క 
పాాణులన్ు చేయున్ు గాక. అనే్క రకాల జంత్ువులు ఉండున్ు గాక. పెదద  జంత్ువులు, పాాకే అన్ని రకాల 
ప్ురుగులు చన్ి జంత్ువులు ఉండున్ు గాక! మర యు ఈ జంత్ువులనీి యంకా వాటి్ రకప్ు జంత్ువులిి 
ఎకుకవగా వృదిి చేయుగాక” అన్రిడు దేవుడు. ఈ సంగత్ులు అనీి జర గాయ. కన్ుక దేవుడు ప్తా్ర రకప్ు 
జంత్ువున్ు చేసాడు. కూూ ర జంత్ువులన్ు, సాధు జంత్ువులన్ు, పాాకుచుండు చన్ి వాట్న్నింట్ినీ దేవుడు 
చేశాడు. మర యు ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట  దేవున్నకి కన్బడ ంది. అప్ుుడు, “ఇప్ుుడు మన్ం మన్నషిన్న చేదరద ం. 
మన్ం మన్ పో లికత్ో మన్ుష్ుయలిి చేదరద ం. మన్ుష్ుయలు మన్లా ఉంట్టరు. సముదంాలోన్న చేప్లన్నింట్ి మీద, 
గాలిలో ప్క్షులన్నిట్ి మీద వారు ఏలుబడ  చేసాత రు. భూమి మీద పెదద  జంత్ువులన్నింటి్ మీదన్ు, పాాకు చన్ి 
వాట్న్నింటి్మీదన్ు వారు ఏలుబడ  చేసాత రు” అన్న చెపాుడు. కన్ుక దేవుడు త్న్ సాంత్ రూప్ంలో మన్ుష్ుయలిి 
చేశాడు. త్న్ ప్తా్రరూప్ంలో దేవుడు మన్ుష్ుయలిి చేశాడు. దేవుడు వార న్న మగ, ఆడ వార గా చేశాడు. దేవుడు, 
వార న్న “ఇంకా అనే్క మంద ి ప్ాజలు ఉండున్ట్లల  పిలల లన్ు కన్ండ . భూమిమీద న్నండ పో య, దరన్నన్న సాాధీన్ం 
చేసుక ండ . సముదాంలో చేప్ల మీద, గాలిలో ప్క్షుల మీద ఏలుబడ  చేయండ . భూమి మీద సంచర ంచ ే ప్ాత్ర 
పాాణిమీద ఏలుబడ  చేయండ ” అన్న ఆశీరాదించరడు. “ఆహార ధరన్యప్ు మొకకలన్నిట్ిన్న, ఫలవృక్షాలు అన్నింట్ిన్న 
నే్న్ు మీకు ఇసుత న్రిన్ు. ఆ చెట్లల  విత్త న్రలు గల ప్ండల న్ు ప్ండ సాత య. ఈ ఆహార ధరన్యం, ప్ండుల  మీ ఆహారం 
అవుత్ుంది. మర యు ప్చా మొకకలు అన్నింట్ిన్న జంత్ువులకు నే్న్ు ఇసుత న్రిన్ు. ఆ ప్చా మొకకలు వాటి్కి 
ఆహారం అవుత్రయ. భూమిమీద ప్తా్ర జంత్ువు, గాలిలో ఎగ రే ప్తా్ర ప్క్ష , భూమిమీద పాాకుచుండు చన్ి 
పాాణులు అనీి ఆ ఆహారాన్ని త్రంట్టయ” అన్న దేవుడు చెపాుడు. ఈ సంగత్ులు అనీి జర గాయ. 
 
 దేవుడు త్రన్ు చేసిన్ది అంత్ర చతశాడు. అది అంత్ర చరలా చకకగా ఉన్ిట్లట  దేవున్నకి కన్బడ ంది. అసత మయం 
అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది. ఇది ఆరవ రోజు. కన్ుక భూమి, ఆకాశం, వాటి్లోన్న ప్తా్రదీ 
ప్ూరతయంది. దేవుడు త్రన్ు చేసుత న్ి ప్న్న ముగ ంచరడు. కన్ుక ఏడవ రోజున్ దేవుడు త్న్ ప్న్న న్ుండ  విశూా ంత్ర 
తీసుక న్రిడు. ఏడవ రోజున్ు దేవుడు ఆశీరాదించ, దరన్నన్న ప్విత్ా దిన్ంగా చేసాడు. దేవుడు ప్పా్ంచరన్ని 
చేసేట్ప్ుుడు జర గ ంచన్ ప్న్న అంత్టి్ న్ుండ  ఆ రోజున్ విశూా ంత్ర తీసుక న్రిడు గన్ుక, ఆ రోజున్ు ఆయన్ 
ప్తేా్యకమ ైన్దిగా చేసాడు. ఇదే భూమి, ఆకాశం చర త్.ా భూమిన్న, ఆకాశాన్ని దేవుడు చేసిన్ప్ుుడు జర గ న్ 
సంగత్ుల విష్యం ఇది. భూమి మీద మొకకలు ఏమీ లేవు. పొ లాలోల  ఏమీ పెరగట్ం లేదు. అప్ుటి్కి యంకా 
ఎకకడర మొకకలు మొలవలేదు. అప్ుటి్కి భూమిమీద యంకా వరషం యెహో వా కుర పించలేదు. మొకకలన్ు 
గూర ా జాగూత్త  తీసుక నే్ ఏ మన్నషి అప్ుటి్కి లేడు. భూమి న్ుండ  ఆవిర  ఉబికి నే్ల అంత్టి్న్న త్డ పింద.ి 
అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు నే్లన్ుండ  మటి్ట  తీసుక న్న మన్నషిన్న చేశాడు. మన్నషి న్రసికా రంధరాలలో జీవ 
వాయువున్ు దేవుడు ఊదగా మన్నషి సజీవుడు అయాయడు. 
 



 

అప్ుుడు త్ూరుున్ ఏదెన్ు అన్ు చోట్ ఒక త్ోట్న్ు యెహో వా న్రట్టడు. యెహో వా దేవుడు త్రన్ు చేసిన్ 
మన్నషిన్న ఆ త్ోట్లో ఉంచరడు. అప్ుుడు చతచుట్కు అందంగా కన్బడే చెట్ల న్నింట్ినీ, మర యు ఆహారాన్నకి 
మంచవైెన్ చెట్లల  అన్నింటి్నీ భూమి ప్ుట్ిట ంచున్ట్లల  దేవుడు చేసాడు. జీవ వృక్షమున్ు, మంచ చెడుల 
తె్లివిన్న ఇచేా వృక్షమున్ు ఆ త్ోట్ మధయలో ఉన్రియ. ఏదెన్ు త్ోట్లో న్ుండ  ఒక న్ది ప్వాహిసతత  ఆ త్ోట్కు 
నీటి్న్న ఇసుత ంది. ఆ న్ది పాయల ై న్రలుగు చన్ి న్దులయంది. మొదటి్ న్ది పేరు పీషో న్ు. ఇది హవీలా 
దేశం అంత్ట్ట ప్ావహించే న్ది. (ఆ దేశంలో బంగారం ఉంది, ఆ బంగారం చరలా మంచది. ఆ దేశంలో బో ళ్ం, 
గోమేధికము కూడర ఉన్రియ). ర ండవ న్ది పేరు గీహో న్ు. ఆ న్ది కూష్ు దేశమంత్ట్ట ప్వాహిసుత ంది. 
మూడో  న్ది పేరు హిదెద క లు. ఆ న్ది అష్ూష రు త్ూరుు దికుకన్ ప్వాహిసుత ంది. న్రలుగో న్ది యూఫటీా్సు. 
మన్నషిన్న ఏదేన్ు త్ోట్లో యెహో వా దేవుడు ఉంచరడు. మొకకలు న్రటి్ త్ోట్న్ుగూర ా శూది తీసుక వడం 
మన్నషి ప్న్న. యెహో వా దేవుడు మన్నషికి ఈ ఆజఞ యచరాడు:”ఈ త్ోట్లోన్న ఏ చెట్లట  ఫలమునైె్న్ర నీవు 
త్రన్వచుా. అయతే్ మంచ, చెడిల తె్లివిన్న ఇచేా చెట్లట  ఫలమున్ు నీవు త్రన్కూడదు. ఆ చెట్లట  ప్ండు నీవు 
త్రన్ి రోజున్ త్ప్ుక చసాత వు. 
 
అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు, “ప్ురుష్ుడు ఒంట్ర గా ఉండట్ం మంచది కాదు. అత్న్నకి సాటి్యైెన్ 
సహకార ణిన్న నే్న్ు చేసాత న్ు. మర యు ఆ సహకార ణి అత్న్నకి సహాయం చేసుత ంది” అన్ుక న్రిడు. పొ లాలోల న్న 
ప్తా్ర జంత్ువున్ు, గాలిలోన్న ప్ాత్ర ప్క్ష న్న నే్లన్ుండ  యెహో వా దేవుడు చేసాడు. ఈ జంత్ువులన్నింట్ిన్న 
యెహో వా దేవుడు మన్నషి దగగ రకు రపిుంచరడు, మన్నషి ప్ాత్రదరన్నకి పేరు పెట్టట డు. సాధు జంత్ువులన్నింట్ికీ, 
ఆకాశ ఫక్షులన్నింట్ికి, అడవి కూూ ర జంత్ువులన్నింట్ికి మన్నషి పేరుల  పెట్టట డు. ఎనె్ిన్ని జంత్ువులిి 
ప్క్షులిి మన్నషి చతశాడు. 
 
అయతే్ త్న్కు సర పో యే సహాయంగా ఏదీ అత్న్నకి కన్బడలేదు. అందుచేత్ ఆ ప్ురుష్ుడు గాఢన్నదా 
పో యేట్ట్లట  చేసాడు యెహో వా దేవుడు. అత్డు న్నదాపో త్ూ ఉండగా, అత్న్న శరీరంలోన్న ప్కక ఎముకలలో 
ఒకదరన్ని తీసాడు. ప్కక ఎముకన్ు తీసిన్ చోట్లన్ు అత్న్న మాంసముత్ో యెహో వా దేవుడు ప్ూడ ా వేసాడు. 
సీత నీ్న చేసేందుకు, అత్న్న ప్కాక ఎముకన్ు యెహో వా దేవుడు ఉప్యోగ ంచరడు. అప్ుుడు ఆ సీత నీ్న ఆ 
ప్ురుష్ున్న దగగ రకు యెహో వా దేవుడు తీసుక న్న వచరాడు. అప్ుుడు ఆ ప్ురుష్ుడు ఇలా అన్రిడు: 
“ఇప్ుుడు, ఇది న్రవంట్ ి మన్నషే అమ  ఎముక న్ర ఎముకలోల న్ుంచ వచాంది. ఆమ  శరీరం న్ర 
శరీరంలోన్ుంచ వచాంది. ఆమ  న్రున్న లోన్ుండ  తీయబడ ంది గన్ుక ఆమ న్ు న్రర  అంట్టన్ు.” 
 
ఇందువలల  ప్ురుష్ుడు త్న్ త్ండ ాన్న, త్లిలన్న విడ చ, త్న్ భటరయన్ు హత్ుత క ంట్టడు. వాళ్లలదద రు ఏకమవుత్రరు. 
ఆ త్ోట్లో ఆ ప్ురుష్ుడు, అత్న్న భటరాయ న్గింగా ఉన్రిరు. కాన్న వార కి సిగుగ  తె్లియదు.ఆ సమయంలో ఆ 
సీత తీ్ో సరుం మాట్టల డ ంది. యెహో వా దేవుడు సృషిట ంచన్ అడవి జంత్ువులన్నిటి్లో సరుం చరలా తె్లివెైన్ది, 
కప్ట్మ ైన్ది. ఆ సరుం సీత నీ్న మోసగ ంచరలన్ుక న్న, “ఏమమామ ఈ త్ోట్లోన్న ఏ చెట్లట  ఫలమ ైన్ర త్రన్నవదద న్న 
దేవుడు న్నజంగా నీత్ో చెపాుడర?” అంద.ి సరాున్నకి ఆమ  ఇలా జవాబిచాంది: “లేదు! దేవుడు అలాగు 
చెప్ులేదు. త్ోట్లోన్న చెట్ల  ఫలాలు మేము త్రన్వచుా. అయతే్ ఒక చెట్లట ంద,ి దరన్న ఫలము మేము 
త్రన్కూడదు. ‘త్ోట్ మధయలో ఉన్ి చెట్లట  ఫలం మీరు త్రన్కూడదు. అసలు ఆ చెట్లట న్ు మీరు 
ముట్లట క కూడదు. అలాచేసేత  మీరు చసాత రు’ అన్న దేవుడు మాత్ో చెపాుడు.” అయతే్ సరుం ఆ సీత తీ్ో ఇలా 
అంది: “మీరు చరవరు. ఆ చెట్లట  ఫలం మీరు త్రంట్,ే మంచ చెడిలన్ు గూర ా మీరు తె్లుసుక ంట్టరన్న దేవున్నకి 
తె్లుసు. అప్ుుడు మీరు దేవున్నవల  ఉంట్టరు!’ 
 
 



 

ఆ చెట్లట  చరలా అందంగా ఉన్ిట్లట  ఆ సీత  ీచతసింది; ఆ ఫలం త్రన్ట్టన్నకి మంచదిగా ఉన్ిట్లట , ఆ చెట్లట  తె్లివిన్నసుత ందన్న 
ఆమ  తె్లుసుక ంది. కన్ుక ఆ సీత  ీఆ చెట్లట  ఫలం తీసుక న్న దరన్నన్న త్రన్ిది. ఆ ప్ండులో క ంత్ ఆమ  భరతకు ఇచాంది, 
అత్డు కూడర దరన్ని త్రన్రిడు. అప్ుుడు ఆ ప్ురుష్ుడు, సీత  ీఇదద రూ మార పో యారు. వార  కళ్లల  తె్రవబడిట్లట , వార కి 
అనీి వేరుగా కన్బడరి య. వార కి బట్ట లు లేన్ట్లల  న్గింగా ఉన్ిట్లల  వాళ్లల  చతశారు. కన్ుక వారు అంజూరప్ు 
ఆకులన్ు కుటి్ట వాటి్నే్ బట్ట లుగా ధర ంచరరు. 

సాయంకాలప్ు చలల న్న వేళ్లో యెహో వా దేవుడు ఆ త్ోట్లో న్డుసుత ండగా ఆ ప్ురుష్ుడు, సీత  ీ ఆ చప్ుుడు విన్న 

త్ోట్లోన్న చెట్ల మధయ దరగుక న్రిరు. యెహో వా దేవున్న న్ుండ  దరగుక నే్ందుకు వారు ప్ాయత్రించరరు. అయతే్ 

యెహో వా దేవుడు ఆ ప్ురుష్ున్న పిలిచరడు. “నీవు ఎకకడున్రివు?” అన్రిడు యెహో వా. “నీవు త్ోట్లో న్డుసుత న్ి 

చప్ుుడు విన్రిన్ు, న్రకు భయం వేసింది. నే్న్ు న్గింగా ఉన్రిన్ు, అందుకే దరగుక న్రిన్ు” అన్రిడు ఆ 

ప్ురుష్ుడు. దేవుడు ఆ ప్ురుష్ున్నత్ో ఇలా అన్రిడు. “నీవు న్గింగా ఉన్రివన్న నీత్ో ఎవరు చెపాురు? న్నన్ుి 

సిగుగ ప్డేట్ట్లల  చేసింది ఏమిటి్? నే్న్ు త్రన్వదద న్న చెపిున్ ప్ండు నీవు త్రన్రివా ఏమిటి్? ఆ చెట్లట  ఫలం త్రన్వదద న్న 

నే్న్ు నీకు ఆజాఞ పించరన్ుగదర!” అందుకు ఆ ప్ురుష్ుడు, “న్ర క సం నీవు చేసిన్ ఈమ  ఆ చెట్లట  ఫలాన్ని 

న్రకిచాంది, అందుచేత్ నే్న్ు త్రన్రిన్ు” అన్రిడు. అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు, “ఏమిటి్ నీవు చేసింది?” అన్రిడు 
ఆ సీత తీ్ో. ఆ సీత ,ీ “సరుం న్న్ుి మోసం చేసింది. న్న్ుి వెర ూదరన్ని చేసేత  ఆ ప్ండు త్రనే్సాన్ు” అన్న చెపిుంది.  

 

అందుచేత్ యెహో వా దేవుడు సరుంత్ో ఇలా అన్రిడు: “ఈ మహా చెడి ప్న్న నీవే చేసావు కన్ుక నీవు 
శపించబడరి వు. జంత్ువులనీిటి్ కంట్ే నీ ప్ర సిిత్ర హీన్ంగా ఉంట్లందు. నీవు నీ పొ ట్ట త్ో పాకడం 

త్ప్ున్నసరౌవుత్ుంది. నీవు జీవిత్ కాలమంత్ర మటి్ట త్రంట్టవు. ఈ సీత నీ్న, న్నన్ుి ఒకర క కర ి విరోధులిిగా నే్న్ు 
చేసాత న్ు. నీ సంత్రన్ము, ఆమ  సంత్రన్ము ఒకర క కరు విరోధులవుత్రరు. నీవు ఆమ  శశువు పాదం మీద 

కాటే్సాత వు ఈ శశువు నీ త్లన్ు చత్ుక క డత్రడు.” అప్ుుడు సీత తీ్ో యెహో వా దేవుడు ఇలా అన్రిడు: “నీవు 
గరభవత్రగా ఉన్ిప్ుుడు నే్న్ు నీకు బహు ప్ాయాస కలుగజేసాత న్ు. నీవు పిలల లిి కనే్ట్ప్ుుడు మహా గొప్ు బటధ నీకు 
కలుగుత్ుంది. నీవు నీ భరతన్ు వాంఛిసాత వు కాన్న అత్డే న్నన్ుి ఏలుత్రడు.” అప్ుుడు ప్ురుష్ున్నత్ో దేవుడు ఈలాగు 
అన్రిడు: “ప్తేా్యకమ ైన్ చెట్లట ఫలాన్ని త్రన్వదద న్న నే్న్ు నీకు ఆజాఞ పించరన్ు. అయతే్ నీవు నీ భటరయ చెపిున్ మాట్లు 
విన్రివు ఆ చెట్లట  ఫలాన్ని త్రన్రివు కన్ుక నీ మూలంగా భూమిన్న నే్న్ు శపిసాత న్ు. భూమి ఇచేా ఆహారం క సం 

నీవు నీ జీవిత్రంత్ం ఎంత్ో కష్ట ప్డరలిస ఉంట్లంది. పొ లంలో ప్ండ ే మొకకలిి నీవు త్రన్రలన్న అన్ుక ంట్టవు కాన్న 

ముళ్ల న్ు, పొ దలన్ు నే్ల నీక సం ప్ండ సుత ంది. నీ భోజన్ం క సం నీవు చరలా కష్ట ప్డ  ప్న్న చేసాత వు. నీ ముఖం అంత్ర 
చెమట్త్ో న్నండ  పో యేంత్గా నీవు ప్న్న చేసాత వు. నీవు చన్నపో యే రోజు వరకు కష్ట ప్డ  ప్న్న చేసాత వు మరణించరక నీవు 
మరలా మటి్ట అయపో త్రవు. నే్న్ు న్నన్ుి చేసిన్ప్ుుడు మటి్ట లో న్ుంచే నీవు తీయబడరి వు మళ్లల నీవు 
చన్నపో యన్ప్ుుడు త్రర గ  మటి్ట లోనే్ కలిసిపో త్రవు.”  

ఆదరము త్న్ భటరయకు హవా అన్న పేరు పెట్టట డు. ఎన్ిడైెన్ర సరే బత్రకిన్ ప్ాత్ర మన్నషికి ఈమ  త్లిల కన్ుక ఆయన్ 

ఆమ కు ఆ పేరు పెట్టట డు. యెహో వా దేవుడు జంత్ు చరామలత్ో ఆ ప్ురుష్ున్నకి, అత్న్న భటరయకు చొకాకలు చేసాడు. ఆ 

త్రువాత్ ఆ చొకాకలన్ు వార కి త్ొడ గ ంచరడు.  

అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు అన్రిడు: “చతడండ , మన్నషి మన్లా త్యారయాయడు. మంచ, చెడిలు మన్నషికి 
తె్లుసు. ఇప్ుుడు ఆ మన్నషి జీవ వృక్షం న్ుండ  ఫలములు తీసుక న్న త్రంట్ే అత్డు శాశాత్ంగా జీవిసాత డు.” కన్ుక 

ఏదెన్ు త్ోట్న్ుండ  ఆ మన్నషిన్న యెహో వా దేవుడు వెళ్ల గొట్టట డు. ఆదరము బలవంత్ంగా వెళ్ల గొట్ట బడ  ఏ నే్ల న్ుండ  
అత్డు తీయబడరి డో  ఆ నే్లన్ు సేదయం చేయట్ం మొదలు పెట్టట డు. త్రువాత్ ఆ త్ోట్కు కాప్లాగా దరన్న దరారం దగగ ర 

క రూబులన్ు దేవుడు ఉంచరడు. ఒక అగ ి ఖడరగ న్ని కూడర అకకడ ఉంచరడు. జీవ వృక్షమున్కు పో యే మారాగ న్ని 

కాప్లా కాసతత  ఆ ఖడగ ం చుట్టట రా త్రరుగుత్ూవుంది. 

 
 



 

ఆదరము భటరయ హవా ఒక శశువుకు జన్మన్నచాంది. ఆ శశువుకు కయీన్ు అన్న న్రమకరణం జర గ ంద.ి హవా 
“యెహో వా సహాయంత్ో నే్న్ు ఒక మన్నషిన్న పొ ందరన్ు” అంది. ఆ త్రాాత్ హవా మరో శశువుకు జన్మన్నచాంది. ఈ 

శశువు కయీన్ుకు త్ముమడు అత్న్నకి హేబెలు అన్న న్రమకరణం చేశారు. హేబెలు గొర ూల కాప్ర  అయాయడు. 
కయీన్ు-వయవసాయదరరుడయాయడు.  
 

 క ంత్కాలమ ైన్ త్రువాత్ కయీన్ు పొ లముప్ంట్లో క ంత్ యెహో వాకు అరుణగా తె్చెాన్ు. హేబెలు కూడ త్న్ 

మందలో త్ొలుచతలున్ ప్ుటి్ట న్ వాటి్లో క ూ విాన్ వాటి్న్న క న్ని తె్చెాన్ు. యెహో వా హేబెలున్ు అత్న్న యరుణన్ు లక్షయ 
పెట్టట న్ు అయతే్ కయీన్ున్ు, అత్న్న అరుణన్ు దేవుడు అంగీకర ంచలేదు. అందువలల  కయీన్ు దుుఃఖంచరడు. 
అత్న్నకి చరలా క ప్ం వచేాసింది. 

 

యెహో వా కయీన్ున్ు అడ గాడు: “నీవెందుకు క ప్ంగా ఉన్రివు? నీ ముఖం అలా విచరరంగా ఉందేమిటి్? నీవు 
మంచ ప్న్ులు చేసేత  న్రత్ో నీవు సర గాగ  ఉంట్టవు. అప్ుుడు న్నన్ుి నే్న్ు అంగీకర సాత న్ు. కాన్న నీవు చెడి ప్న్ులు 
చేసేత  అప్ుుడు నీ జీవిత్ంలో ఆ పాప్ం ఉంట్లంది. నీ పాప్ం న్నన్ుి అదుప్ులో ఉంచుక వాలన్ుక ంట్లంది. కానీ నీవే 

ఆ పాప్మున్ు అదుప్ులో పెట్టట లి.” 

 

“మన్ం పొ లంలోకి వెళీద ం రా” అన్రిడు కయీన్ు త్న్ త్ముమడైెన్ హేబెలుత్ో. కన్ుక కయీన్ు, హేబెలు పొ లంలోకి 
వెళీల రు. అప్ుుడు కయీన్ు త్న్ త్ముమడైెన్ హేబెలు మీద ప్డ  అత్న్ని చంపేసాడు. 

 

త్రాాత్, “నీ త్ముమడు ఎకకడ ఉన్రిడు?” అంట్ట కయీన్ున్ు యెహో వా అడ గాడు. “న్రకు తె్లియదు. న్ర 
త్ముమణిి కాప్లా కాయడం, వాణిి గూర ా జాగూత్త  తీసుక వడమేన్ర న్ర ప్న్న” అన్న కయీన్ు జవాబిచరాడు. అప్ుుడు 
యెహో వా యలా అన్రిడు, “నీవు చేసింది ఏమిటి్? నీవే నీ త్ముమణిి చంపేసావు. నీ త్ముమన్న రకతం నే్ల న్ుండ  
న్రకు మొరూ పెట్లట త్ూ వుంద.ి (నీవు నీ త్మమణిి చంపావు) నీ చేత్ులన్ుండ  అత్న్న రకాత న్ని తీసుక వట్టన్నకి భూమి 

న్నరు తె్రచుకుంది. భూమిమీద న్ుండ  నీవు శపించబడరి వు. ఇది వరకు నీవు మొకకలు న్రట్లక న్రివు. అవి 

చకకగా పెర గాయ. కాన్న ఇప్ుుడు నీవు మొకకలు న్రటి్న్ర, నీ మొకకలు ఏప్ుగా ఎదగట్టన్నకి నే్ల త్ోడుడదు. 
భూమి మీద నీకు ఇలుల  కూడర ఉండదు. ఒక చోట్ల న్ుండ  మరొక చోట్లకు నీవు త్రరుగుత్ూ ఉంట్టవు.” అప్ుుడు 
కయీన్ు అన్రిడు: “ఇది నే్న్ు భర ంచలేన్న శక్ష! చతడు! న్న్ుి ఈ భూమిన్న విడ చపెటే్ట ట్ట్లల  నీవు బలవంత్ం 

చేశావు. నే్న్ు నీన్ుండ  వెళ్ల పో య దరగుక ంట్టన్ు. (నీ రక్షణన్ుండ  దతరంగా వెళీత న్ు). నే్న్నకకడ, అకకడ 

త్రరుగుత్ుంట్టన్ు. న్న్ుి ఎవరు చతసాత రో వాళ్లల  న్న్ుి చంపేసాత రు.” అప్ుుడు కయీన్ుత్ో యెహో వా ఇలా 
అన్రిడు: “నే్న్ు అలా జరుగన్నవాన్ు! కయీన్త, న్నన్ుి ఎవర ైన్ర చంపితే్, నే్న్ు వార న్న మర ంత్గా శక్ష సాత ”  
 

త్రువాత్ కయీన్ుకు యెహో వా ఒక గురుత  వేసాడు. ఎవారూ అత్ణిి చంప్కూడదు అన్న ఈ గురుత  సతచసుత ంది. 

కయీన్ు కుట్లంబం అప్ుుడు కయీన్ు యెహో వా సన్నిధి న్ుండ  వెళ్ల పో యాడు. ఏదెన్ుకు త్ూరుున్వున్ి న్నదు 
దేశములో కయీన్ు న్నవసించరడు. 
 



 
భూమిమీద మన్ుష్ుయలు చరలా చెడివాళ్లల గా ఉన్ిట్లట  యెహో వా చతశాడు. ప్జాలు ఎలల ప్ుుడున్త చెడి వాటి్న్న గూర ా 

మాత్ామే త్లుసుత న్ిట్లట  యెహో వా చతశాడు. ఈ భూమిమీద మన్ుష్ుయలన్ు చేసిన్ందుకు యెహో వా విచరర ప్డరి డు. 

దేవున్న హృదయంలో అది ఎంత్ో దుుఃఖం కలిగ ంచంది. కన్ుక యెహో వా ఇలా అన్రిడు: “భూమిమీద నే్న్ు చేసిన్ 

మన్ుష్ుయలందర నీ నే్న్ు న్రశన్ం చేసేసాత న్ు. ప్తా్ర మన్ుష్ుయన్న, ప్తా్ర జంత్ువున్ు, భూమిమీద పాాకు ప్ాత్ర జీవిన్న న్రశన్ం 

చేసాత న్ు. ఆకాశ ప్క్షులిి కూడర నే్న్ు న్రశన్ం చేసాత న్ు. ఎందుచేత్న్ంటే్, వీట్న్నింట్ినీ నే్న్ు చేసిన్ందుకు 

విచరర సుత న్రిన్ు గన్ుక.” అయతే్ భూమిమీద యెహో వాన్ు సంత్ోష్ పెటి్ట న్ మన్నషి ఒకకడు ఉన్రిడు. అత్డు న్నవహు.  

 

ఇది న్నవహు కుట్లంబ కథ. న్నవహు త్న్ త్రం వార లోన్ ేనీత్రమంత్ుడు. అత్డు ఎలల ప్ుుడు దేవున్నన్న అన్ుసర ంచరడు. 

న్నవహుకు షేము, హాము, యాఫెత్ు అన్న ముగుగ రు కుమారులు. భూలోకము దేవున్న సన్నిధిన్న చెడ పో యయుండెన్ు; 
భూలోకము బలాత్రకరముత్ో న్నండ యుండెన్ు. దేవుడు భూలోకమున్ు చతచన్ప్ుుడు అది చెడ పో య యుండెన్ు; 
భూమిమీద సమసత  శరీరులు త్మ మారగ మున్ు చెర పివేసుక న్న యుండ ర . కన్ుక న్నవహుత్ో దేవుడు ఇలా చెపాుడు: 

“మన్ుష్ుయలంత్ర ఈ భూమిన్న క ప్ంత్ో హింసత్ో న్నంపేసారు. కన్ుక జీవిసుత న్ి వాట్న్నింటి్న్న నే్న్ు న్రశన్ం చేసాత న్ు. ఈ 

భూమిమీద న్ుండ  వార న్న నే్న్ు తీసివేసాత న్ు. చత్రసారకప్ు చెకకత్ో నీ క సం ఒక ఓడన్ు న్నర మంచు, ఓడలో గదులన్ు చేసి 

ఓడకు త్రరు పైెప్ూత్ ప్ూయ. “నీవు చేయాలిసన్ ఓడ క లత్ ఇలా ఉండరలి. 300 అ. పొ డవు, 50 అ. వెడలుు, 30 అ. 

ఎత్ుత . కప్ుుకు సుమారు 18 అంగుళీల కిూంద ఓడకు ఒక కిటి్కీ చేయ. ఓడకు ఒక ప్కాక త్లుప్ు పెట్లట . ఓడలో మూడు 

అంత్సుత లు చేయ. పైె అంత్సుత , మధయ అంత్సుత , కిూంద ిఅంత్సుత . “‘నే్న్ు నీత్ో చెబుత్ోంది గూహించు. ఈ భూమి మీదకి ఒక 

మహాగొప్ు జలప్ళా్యాన్ని నే్న్ు తీసుక సుత న్రిన్ు. ఆకాశం కిూంద జీవిసుత న్ి సకల పాాణులన్ు నే్న్ు న్రశన్ం చేసాత న్ు. 

భూమిమీద ఉండ ేప్తాీ పాాణి చసుత ంది. భూమిమీద ఉన్ి అనీి చసాత య. అయతే్ న్నన్ుి నే్న్ు రక్ష సాత న్ు. అప్ుుడు నీత్ో 
నే్న్ు ఒక ప్తేా్యక ఒడంబడ క చేసాత న్ు. నీవు, నీ కుమారులు, నీ భటరయ, నీ క డళ్లల  అందరు ఓడలో ఎకాకలి. 

 

 భూమిమీద జీవిసోత న్ి పాాణులన్నింట్ిలో ర ండేసి చొప్ుున్ నీవు సంపాదించరలి. ఆడ, మగ చొప్ుున్ వాటి్న్న ఓడలోన్నకి 
తీసుక న్న రావాలి. వాటి్న్న నీత్ో కూడర సజీవంగా ఉంజన్నవుా. భూమిమీద ఉన్ి ప్తాీ జాత్ర ప్క్షులోల న్ుంచ ర ండేసి 

తీసుకురా. భూమిమీద ఉన్ి అన్ని రకాల జంత్ువులోల న్ుంచ ర ండేసి తీసుకురా. నే్లమీద పాాకు ప్ాత్ర పాాణులలో ర ండేసి 

చొప్ుున్ తీసుకురా, భూమిమీద ఉండ ేఅన్ని రకాల జంత్ువులు మగది, ఆడది నీత్ో ఉండరలి. ఓడలో వాటి్న్న సజీవంగా 
ఉంచు. అలాగే భూమి మీద ఉండే ప్తా్ర విధమ ైన్ ఆహారాన్ని ఓడలోన్నకి తీసుక న్నరా. అది నీకు, జంత్ువులకు భోజన్ం 

అవుత్ుంది.” వీట్న్నింటి్నీ న్నవహు చేసాడు. దేవుడు ఆజాఞ పించన్టే్ల  న్నవహు వాట్న్నిటి్నీ చేసాడు. 

 

న్లుబది ప్గళ్లల న్ు న్లుబది రాత్ుాలున్ు ప్చాండ వరషము భూమిమీద కుర సెన్ు. ఆ దిన్మందే న్నవహున్ు న్నవహు 
కుమారులగు షేమున్ు హామున్ు యాపెత్ున్ు న్నవహు భటరయయు వార త్ోకూడ  అత్న్న ముగుగ రు క డండుాన్ు ఆ 
ఓడలో ప్ావేశంచర . ఆ మన్ుష్ుయలు, భూమిమీదన్ున్ి అన్ని రకాల జంత్ువులు ఆ ఓడలో ఉన్రిరు. అన్ని రకాల 
ప్శువులు, నే్లమీద పాాకు అన్ని రకాల జంత్ువులు, అన్ని రకాల ప్క్షులు ఆ ఓడలో ఉన్రియ. ఈ జంత్ువులనీి 
న్నవహుత్ో కలిసి ఓడలోకి వెళీల య. పాాణం ఉన్ి ప్తా్ర రకం జంత్ువు ర ండేసి చొప్ుున్ వచరాయ. సర గాగ  దేవుడు 
ఆజాఞ పించన్టే్ల  ఈ జంత్ువులనీి ఓడలో జత్లు జత్లుగా ప్వేాశంచరయ. త్రువాత్ యెహో వా ఓడ త్లుప్ులు 
మూసివేసాడు.  

 

 



 

నీటి్మట్ట ం పెరుగుత్ూ ఓడన్ు నే్లమీదన్ుండ  పైెకి లేప్డం మొదలయంది. నీటి్ మట్ట ం చరలా పైెకి లేచన్ందువలల  
గొప్ు ఎత్త యన్ ప్రాత్రలు అనీి నీళ్ల లో మున్నగ పో యాయ. .అప్ుుడు ప్క్షులేమి ప్శువులేమి మృగములేమి 
భూమిమీద పాాకు ప్ురుగులేమి భూమిమీద సంచర ంచు సమసత  శరీరులేమి సమసత  న్రులేమి చచాపో యర .  150 
రోజుల పాట్ల నీళ్లల  భూమిన్న కపేుసాయ. 

 

అయతే్ న్నవహున్ు దేవుడు మరచపో లేదు. న్నవహున్ు, అత్న్నత్ో కూడ ఓడలో ఉన్ి జంత్ువులన్నింట్ిన్న, 
ప్శువులన్నింట్ిన్న దేవుడు జాఞ ప్కం చేసుక న్రిడు. భూమిమీద గాలి వీచేట్ట్లట  దేవుడు చేసాడు. నీళ్ల నీి 
కన్ప్డకుండర పో యాయ. ఓడ అరారాత్ు క ండలమీద న్నలిచెన్ు. 
  
న్లభైె రోజుల త్రాాత్ న్నవహు త్రన్ు చేసిన్ ఓడ కిటి్కీ తె్ర చరడు. ఒక కాకిన్న న్నవహు బయట్కు ప్ంపాడు. అది 
త్రర గ రాలేదు ,నీళ్ల నీి ఇంకి పో య, నే్ల ఆర పో యేంత్ వరకు ఒక చోట్లన్ుండ  మరో చోట్లకు ఆ కాకి ఎగురుత్ూన్ే 
ఉంద.ి అప్ుుడు  ఒక పావురాన్ని కూడర న్నవహు ప్ంపించరడు.నే్లమీద ఇంకా నీళ్లల  న్నండ  ఉండట్ం చేత్ పావురం 
త్రర గ  ఓడలోకి వచేాసింది. ఏడు రోజుల త్రాాత్ న్నవహు పావురాన్ని మళ్లల బయట్కి ప్ంపించరడు. 
  
ఆ మధరయహిం ఆ పావురం మళ్లల న్నవహు దగగ రకు వచేాసింది. త్రజా ఓలీవ ఆకు ఆ పావురం న్నట్వుంది. భూమిమీద 
ఆర న్ నే్ల ఉన్ిట్లట గా న్నవహుకు అది ఒక గురుత . ఏడు రోజుల త్రాాత్ న్నవహు పావురాన్ని మరల బయట్కి 
ప్ంపించరడు. అయతే్ ఈసార  పావురం మరల ఎన్ిడత త్రర గ రాలేదు. 
 
 నే్ల ఆర పో యన్ త్రాాత్ ,అప్ుుడు యెహో వా న్నవహుత్ో అన్రిడు: “ఓడ నే్లకు దిగ ంది. నీవు, నీ భటరయ, నీ 
కుమారులు, నీ క డళ్లల  ఇప్ుుడు బయట్కు వెళీల లి. జీవమున్ి ప్తా్ర జంత్ువున్ు, ప్క్షులన్నింటి్న్న, భూమిమీద 
పాాకు పాాణులన్నిట్ిన్న నీత్ోబటట్ల బయట్కు తీసుక న్నరా. ఆ జంత్ువులు సంత్రన్రభివృదిి చెంది, అవి మరల భూమిన్న 
న్నంప్ుత్రయ.  
 
అప్ుుడు యెహో వాకు ఒక బలిపీఠాన్ని న్నవహు కట్టట డు. ప్విత్ామ ైన్ ప్క్షులన్నింటి్లో న్ుండ , ప్విత్ామ ైన్ 
జంత్ువులన్నింటి్లో న్ుండ  క న్నింట్ిన్న న్నవహు తీసుక న్న, దేవున్నకి కాన్ుకగా బలిపీఠం మీద వాటి్న్న దహించరడు. 
యెహో వా ఈ బలుల సువాసన్న్ు ఆఘ్ాాణించ ఆన్ందించరడు. యెహో వా త్న్లో త్రన్ు అన్ుక న్రిడు, “మన్ుష్ుయలిి 
శక్ష ంచేందుక సం మరల ఎన్ిడు నే్న్ు భూమిన్న జల ప్వాాహముత్ో  శపించన్ు అన్న.  

 

న్నవహున్ు, అత్న్న కుమారులన్ు దేవుడు ఆశీరాదించరడు. భూమికి పైెగా మేఘ్ాలన్ు నే్న్ు రపిుంచన్ప్ుడు, 

మేఘ్ాలలో రంగుల ధన్సుసన్ు మీరు చతసాత రు. న్రకు, భూమికి జర గ న్ ఒడం బడ కకు రుజువు ఆ రంగుల 

ధన్సుస. మేఘ్ాలోల  ఆ రంగుల ధన్సుసన్ు నే్న్ు చతచన్ప్ుుడు శాశాత్ంగా క న్సాగే ఆ ఒడంబడ కన్ు నే్న్ు జాఞ ప్కం 

చేసుక ంట్టన్ు అన్న న్నవహుత్ో యెహో వా చెపాుడు. 



 

జలప్ళా్యం త్రాాత్ మాన్వులంత్ర ఒక ే భటష్ మాట్టల డరరు. ప్జాలంత్ర ఒకే ప్దజాలం 

ఉప్యోగ ంచరరు. త్ూరుు న్ుండ  ప్జాలు కదిలిపో యారు. షీన్రరు దేశంలో మ ైదరన్ భూమిన్న 

వారు కన్ుగొన్రిరు. బత్ుకుదెరువు క సం ప్జాలంత్ర అకకడ ేఉండ పో యారు. 
 

“మన్ం ఇట్లకలు చేసి, అవి గట్ిటప్డేందుకు వాట్ిన్న కాలాాలి” అన్నక న్రిరు ప్జాలు. ఇళ్లల  

కట్లట ట్కు ప్జాలు రాళ్లల  గాక ఇట్లకలన్ే ఉప్యోగ ంచరరు. అలాన్ే అడుసు గాక త్రరు 
ఉప్యోగ ంచరరు. అప్ుుడు ప్జాలు ఇలా అన్రిరు: “మన్ క సం మన్ం ఒక ప్ట్టణం 

కట్లట క వాలి. ఆకాశం అంత్ ఎత్ుత గా మన్ం ఒక గోప్ుర శఖరం కట్లట క వాలి. ఇలా గన్ుక చేసేత  
మన్ం ప్ఖాాయత్ర చెందుత్రం ప్పా్ంచమంత్ట్ట మన్ం చెలాల  చెదురవకుండర ఒక ే చోట్ 

మన్మంత్ర కలస ిఉంట్టం.” 

 

 ఆ ప్ట్టణరన్ని, ఆ గోప్ుర శఖరాన్ని చతచుట్కు యెహో వా దిగ  వచరాడు. వాట్ిన్న ప్జాలు 
న్నర మసతత  ఉండట్ం యెహో వా చతశాడు. యెహో వా ఇలా అన్రిడు: “ఈ ప్జాలంత్ర ఒక ేభటష్ 

మాట్టల డుత్ున్రిరు. వీళ్ల ంత్ర కలసి ఉమమడ గా ఈ ప్న్న చేసుత న్ిట్లట  న్రకు కన్బడుత్ోంది. 
వారు చేయగలగ న్ దరన్నకి ఇది పాారంభం మాత్మేా. త్ారలో వాళ్లల  యోచంచన్దేదెైన్ర చేయ 

గలుగుత్రరు. అందుచేత్ మన్ం కిందికి వెళ్లల వార  భటష్న్ు గలిబిలి చేదరద ం. అప్ుుడు వాళ్లల  

ఒకర న్ొకరు అరిం చేసుక లేరు.”  
 

ఆ ప్జాలు భూలోకం అంత్ట్ట చెదిర పో యేట్ట్లట  యెహో వా చేసాడు. కన్ుక ఆ ప్ట్టణరన్ని 

కట్లట క వట్ం ఆ ప్జాలు ముగ ంచలేకపో యారు. మొత్త ం ప్పా్ంచంలోన్న భటష్న్ు దేవుడు 
గలిబిలి చేసిన్ చోట్ల అదే. కన్ుక ఆ సిలం బటబెలు అన్న పిలువబడ ంది. కన్ుక ఆ సిలం 

న్ుండ  భూమిమీద ఇత్ర చోట్ల న్నింట్ికీ ఆ ప్జాలన్ు యెహో వా చెదరగొట్టట డు. 
 



 

అబటాముత్ో యెహో వా ఇలా అన్రిడు, “నీ దేశాన్ని, నీ ప్జాలన్ు విడ చపెట్లట . నీ త్ండ ా 
కుట్లంబటన్ని విడ చపెట్ిట , న్ేన్ు నీకు చతపించు దేశాన్నకి వెళ్లల . న్నన్ుి ఆశీరాదిసాత న్ు. న్నన్ుి 
ఒక గొప్ు జాత్రగా న్ేన్ు చేసాత న్ు నీ పేరున్ు న్ేన్ు ప్ఖాాయత్ర చేసాత న్ు. ఇత్రులన్ు 
ఆశీరాదించట్టన్నకి ప్జాలు నీ పేరు ఉప్యోగ సాత రు. న్నన్ుి ఆశీరాదించే వార న్న న్ేన్ు 
ఆశీరాదిసాత న్ు. న్నన్ుి శపించే వాళ్ల న్ు న్ేన్ు శపిసాత న్ు. భూమి మీదన్ున్ి 
మన్ుష్ుయలందర న్న ఆశీరాదించడరన్నకి న్ేన్ు న్నన్ుి ఉప్యోగ సాత న్ు. 
 
అత్డు హారాన్ున్ు విడ చపెట్టట డు, లోత్ు అత్న్నత్ో కూడ వెళీల డు. ఈ సమయంలో అబటాము 
వయసుస 75 సంవత్సరాలు. అబటాము హారాన్ున్ు విడ చపెట్ిటన్ప్ుుడు అత్డు ఒంట్ర  వాడు 
కాడు. త్న్ భటరయ శారయన్న, త్ముమన్న కుమారుడు లోత్ున్ు, హారాన్ులో వార కి కలిగ న్ 
సమసాత న్ని అబటాము త్న్త్ో తీసుకు వెళీల డు. హారాన్ులో అబటాము సంపాదించన్ బటన్నసలు 
అంత్ర వార త్ో వెళీల రు. అబటాము అత్న్న వరగంవారు హారాన్ు విడ చ, కన్రన్ు దేశాన్నకి 
ప్యాాణం చేసారు. 
 
అబటాము కన్రన్ు దేశం గుండర సంచరరం చేసాడు. అబటాముకు యెహో వా ప్తా్యక్షమయయ, “ఈ 
దేశాన్ని నీ సంత్రన్రన్నకి ఇసాత న్ు” అన్రిడు. ఆ సిలంలో అబటాముకు యెహో వా 
ప్తా్యక్షమయాయడు. కన్ుక ఆ సిలంలో యెహో వాన్ు ఆరాధించట్టన్నకి అబటాము ఒక బలిపీఠం 
కట్టట డు. త్రాాత్ అబటాము ఆ సిలం విడ చపెట్ిట  బేత్ేలుకు వెళీల డు. ఆ సిలంలో యెహో వా 
క సం మరో బలిపీఠాన్ని అబటాము న్నర మంచరడు. అకకడ అబటాము యెహో వాన్ు ఆరాధించరడు. 
ఆ త్రాాత్ అబటాము మరల ప్యాాణం మొదలు పెట్టట డు. న్ెగ బు దిశగా అత్డు ప్యాాణం 
చేసాడు. 
 



అప్ుుడు ఆ మన్ుష్ుయలు వెళ్ల ట్టన్నకి లేచరరు. వారు సొ దొ మ వెైప్ు చతసి, ఆ దిశగా న్డక పాారంభించరరు. 
వార కి వీడో కలు చెప్ుట్టన్నకి అబటా హాము వాళ్ల త్ో క ంత్ దతరం న్డ చరడు. యహెో వా త్న్లో త్రన్ు ఇలా 
అన్ుక న్రిడు: “ఇప్ుుడు న్ేన్ు చయేబో త్ున్ిది అబటా హాముకు న్నే్ు చెపాులా? ” మరల యెహో వా ఇలా 
అన్రిడు: “సొ దొ మ గొమొరాూ ల అరుప్ులు చరలా పదెద వి. వార  పాప్ం చరలా భయంకరమ నై్ద.ి 

 

 అంచతే్ ఆ మన్ుష్ుయలు మళ్లల, సొ దొ మవెైప్ు న్డక పాారంభించరరు. అప్ుుడు అబటా హాము యెహో వాన్ు 
సమీపించ ఇలా అడ గాడు. “యెహో వా, నీవు దుష్ుట లన్ు న్రశన్ం చేసటే్ప్ుుడు మంచ వార న్న కూడర న్రశన్ం 
చేసాత వా? ఆ ప్ట్ట ణంలో ఒకవేళ్ 50 మంది మంచ వాళ్లల  ఉంట్ే ఎలా? ఆ ప్ట్టణరన్ని న్రశన్ం చసేేసాత వా? అలా 
గన్ుక జర గ త్ే మంచవాళ్లల  చెడివాళ్లల  సమాన్మ ై, ఇదద రూ శక్ష ంచబడుత్రరు.” అప్ుుడు, “సొ దొ మ ప్ట్టణంలో 
50 మంది మంచ వాళ్లల  న్రకు కన్బడ త్ే, న్నే్ు ఆ ప్ట్ట ణం అంత్ట్ిన్న కాపాడుత్రన్ు” అన్రిడు యెహో వా. 
 

అయన్ర న్నే్ు మరోసార  త్ెగ ంచ ఈ ప్ాశి అడుగుత్ున్రిన్ు. ఒకవేళ్ అయదుగురు మంచవాళ్లల  త్పిుపో య, 

45 మంద ిమాత్మాే మంచవాళ్లల  ఆ ప్ట్ట ణంలో ఉంట్ే ఎలా? కేవలం అయదుగురు త్కుకవ అయన్ందువలల  
మొత్త ం ప్ట్టణమంత్ట్ని్న న్రశన్ం చేసాత వా?” “అకకడ 45 మంది మంచవాళ్లల  గన్ుక న్రకు కన్బడ త్ే, ఆ 

ప్ట్టణరన్ని న్నే్ు వదిలివేసాత న్ు” అన్రిడు యెహో వా. మరల అబటా హాము, “అకకడు 40 మంది మాత్మా ే

మంచవాళ్లల  నీకు కన్బడ న్ర, నీవు ఆ ప్ట్టణరన్ని న్రశన్ం చసేాత వా?” అన్న యహెో వాన్ు అడ గాడు. “40 

మంద ిమంచ వాళ్లల  న్రకు కన్బడ త్ే, న్నే్ు ఆ ప్ట్టణరన్ని న్రశన్ం చయేన్ు” అన్రిడు యహెో వా. అందుకు 
అబటా హాము, “ప్భాూ, న్ర మీద క ప్గ ంచకు. మరొకక మాట్ అడుగుత్రన్ు. ఆ ప్ట్ట ణంలో 30 మంద ిమాత్మా ే

మంచవాళ్లల  కన్బడ త్,ే నీవు ఆ ప్ట్టణరన్ని న్రశన్ం చేసాత వా?” అన్న అడ గాడు. అందుకు యహోె వా, “అకకడ 

30 మంది మంచ వాళ్లల  న్రకు కన్బడ త్ే, ఆ ప్ట్టణరన్ని న్నే్ు న్రశన్ం చయేన్ు” అన్న చపెాుడు. అప్ుుడు 
అబటా హాము, “న్ర ప్భాువుత్ో మరోసార  మాట్లాడ త్ెగ ంచత్రన్న ఒకవేళ్ అకకడ 20 మంది మంచవాళలల  ఉంట్ే” 
అన్రిడు. “20 మంది మంచవాళ్లల  న్రకు కన్బడ త్ే ఆ ప్ట్టణరన్ని న్నే్ు న్రశన్ం చేయన్ు” అన్న 

జవాబిచరాడు యెహో వా.  

 

అప్ుుడు అబటా హాము ఇలా అన్రిడు, “ప్ాభూ న్రపెై క ప్గ ంచకు, ఈ ఒకకసారే చవర గా నీత్ో మాట్లాడ 

త్ెగ సుత న్రిన్ు. ప్దమింది మంచవాళలల  గన్ుక అకకడ నీకు కన్బడ త్,ే నీవేం చసేాత వు?” “ప్దమింద ి

మంచవాళ్లల  గన్ుక అకకడ న్రకు కన్బడ త్ే, ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్ేన్ు న్రశన్ం చయేన్ు అన్రిడు” యహెో వా. 
యెహో వా అబటా హాముత్ో మాట్టల డట్ం అయపో యంది, గన్ుక యెహో వా వెళ్లలపో యాడు. అబటా హాము త్న్ 

ఇంట్ికి వెళ్లలపో యాడు. 

 

ఆ సాయంకాలం, ఆ ఇదద రు దవేదతత్లు సొ దొ మ ప్ట్ట ణం వచరారు. ప్ట్ట ణ దరారం దగగర కూరొాన్న ఉన్ి లోత్ు 
ఆ దేవదతత్లిి చతశాడు. లోత్ు లేచ, దేవదతత్ల దగగరకు వెళ్లల, సాషాట ంగ ప్డరి డు. లోత్ు ఇలా అన్రిడు: 
“అయయలారా, దయత్ో న్ర ఇంట్కిి రండ , న్నే్ు మీకు సవే చసేాత న్ు. అకకడ మీరు మీ కాళ్లల  కడుక కన్న, రాత్ర ా
బస చయేవచుాన్ు. ఆ త్రువాత్ మీరు మీ ప్ాయాణం క న్సాగ ంచవచుా.”  
 

 

 



 

కాన్న, వార న్న త్న్ ఇంట్ికి రమమన్న లోత్ు బలవంత్ము చేసెన్ు. అంచేత్ లోత్ు ఇంట్ికి వెళ్ల డరన్నకి దేవదతత్లు 
ఒప్ుుక న్రిరు. వారు ఇంట్ికి వెళ్ల గానే్, వారు త్రనే్ందుకు లోత్ు భోజన్ం త్యారు చేసాడు, వాళ్ల  క సం రొట్టట లు 
చేసాడు. లోత్ు వండ న్ భోజన్ం దేవదతత్లు త్రన్రిరు. ఆ రాతా్ర ప్ండుక న్క ముందు, ప్ట్ట ణం న్లుమూలల న్ుండ  
ప్ురుష్ులు చన్ిలూ, పెదద లూ లోత్ు ఇంటి్కి వచరారు. సొ దొ మ ప్జాలు లోత్ు ఇంటి్న్న చుట్లట ముటి్ట , లోత్ున్ు 
పిలాారు. “ఈ రాతా్ర నీ ఇంటి్కి వచాన్ ఆ ఇదద రు మన్ుష్ుయలు (దేవదతత్లు) ఎకకడ? వాళ్ల న్ు బయట్కు మా 
దగగ రకు తీసుకురా అన్రిరు. దయచేసి ఈ మన్ుష్ుయలన్ు మాత్ంా ఏమీ చేయకండ . వీళ్లల  న్ర ఇంట్ికి వచరారు, 
నే్న్ు వాళ్ల న్ు కాపాడరలి” లోత్ు ఆ మన్ుష్ుయలత్ో అన్రిడు.  
  

“దరర లోన్ుంచ త్ప్ుుక ” అంట్ట ఇంట్ి చుట్టట  ఉన్ివాళ్ల ంత్ర అర చరరు. “ఈ లోత్ు ఒక యాతా్రకుడుగా మన్ ప్ట్ట ణం 
వచరాడు - అన్న వాళ్ల లో వాళ్లల  చెప్ుుక న్రిరు. అప్ుుడు వాళ్లల  లోత్ు దగగ రకు మర ంత్ సమీప్ంగా వెళ్లల, త్లుప్ు 
బదద లు క ట్ట డరన్నకి సిదిమయాయరు. దరారమున్కు వెలుప్ల ఉన్ి మన్ుష్ుయలు గుూ డ ి వాళ్లల  అయేయట్ట్లట  ఆ 
దేవదతత్లు చేసారు. కన్ుక ఇంటి్లోన్నకి ప్వేాశంచరలన్న ప్ాయత్రించన్ ఆ మన్ుష్ుయలు, అందరు గుడ ి వాళ్ల యపో య 
దరారం ఎకకడుందో  కన్ుక కలేక పో యారు.  

 

“మీ కుట్లంబటలకు చెందిన్ వాళ్లల  ఇంక వర ైన్ర ఈ ప్ట్ట ణంలో ఉన్రిరా? అలుల ళ్లల , కుమారులు, కుమార తలు, లేక 
ఇంక వర ైన్ర మీ కుట్లంబంలో ఉన్రిరా? మీ కుట్లంబటన్నకి చెందిన్ వాళ్లల  ఇంక వర ైన్ర ఈ ప్ట్ట ణంలో ఉంట్ే, వాళ్ల న్ు 
ఇప్ుుడే ఈ చోట్ల విడ చపెట్ట మన్న చెపాులి. మేము ఈ ప్ట్ట ణరన్ని న్రశన్ం చేసుత న్రిం. ఈ ప్ట్ట ణంలో ఉన్ి 
దుష్ట త్రాన్ని గూర ా యెహో వా అంత్ర చతశాడు. కన్ుక ఈ ప్ట్ట ణరన్ని న్రశన్ం చేయట్టన్నకి యెహో వా మముమలిి 
ప్ంపించరడు” అన్న ఆ ఇదద రు మన్ుష్ుయలు లోత్ుకు చెపాురు. 

 

కన్ుక లోత్ు బయట్కు వెళ్లల, త్న్ కుమార తలన్ు పెళీల డనైె్యున్ి త్న్ అలుల ళ్ల త్ో మాట్టల డరడు. “త్ారగా ఈ ప్ట్ట ణం 
వదిలిపెటి్ట ండ . యెహో వా దీన్ని త్ారగా న్రశన్ం చేసాత డు” అన్రిడు లోత్ు. అయతే్ లోత్ు ప్ర హాసం 
చేసుత న్రిడన్ుక న్రిరు వాళ్లల .  దేవదతత్లు లోత్ున్ు త్ొందరపెటి్ట  ఈలాగన్రిరు. “చతడు, ఈ ప్ట్ట ణం 
శక్ష ంచబడుత్ుంది. కన్ుక ఇంక నీత్ో ఉన్ి నీ భటరయన్ు, నీ యదద రు కుమార తలన్ు త్ోడుక న్న ఈ సిలం విడ చపెట్లట . 
అప్ుుడు ఈ ప్ట్ట ణంత్ోబటట్ల నీవు న్రశన్ంగాకుండర ఉంట్టవు.” ఇప్ుుడు మీ పాాణం కాపాడుక వట్టన్నకి పార పొ ండ . 
మళ్లల వెన్కుక త్రర గ  ప్ట్ట ణం వైెప్ు చతడకండ . లోయలో ఎకకడర ఆగకండ . ప్రాత్రలు చేరేంత్ వరకు ప్రుగ త్త ండ . 
సొ దొ మ గొమొరాూ లన్ు యెహో వా న్రశన్ం చేయట్ం మొదలు బెట్టట డు. ఆకాశం న్ుండ  అగ ి గంధక వరాష న్ని 
యెహో వా ప్ంపించ ఆ ప్ట్ట ణరలన్ు యెహో వా న్రశన్ం చేసాడు. వారు పార పో త్ూ ఉండగా లోత్ు భటరయ వెన్ుకకు 
త్రర గ  ప్ట్ట ణం వైెప్ు చతసింది. ఆమ  వెన్ుకకు త్రర గ చతడగానే్ ఉప్ుుసత ంభం అయపో యంది.  

 

ఆ ఉదయమే పెందలకడ అబటాహాము లేచ న్నన్ి యెహో వా ఎదుట్ న్నలిచన్ సిలాన్నకి వెళీల డు. అబటాహాము సొ దొ మ 
గొమొరాూ లవైెప్ు కిందుగా చతశాడు. ఆ లోయ ప్దేాశమంత్ర అబటాహాము చతశాడు. ఆ చోట్న్ుండ  విసాత రమ ైన్ పొ గలు 
రావట్ం చతశాడు. అది ఒక మహాగొప్ు మంట్న్ుండ  లేచన్ పొ గలా కన్బడ ంది. అయతే్ దేవుడు ఇది చేసిన్ప్ుుడు, 
అబటాహాము అడ గ న్ దరన్నన్న ఆయన్ జాఞ ప్కం చేసుక న్రిడు. లోత్ు పాాణరన్ని దేవుడు రక్ష ంచరడు, కాన్న లోత్ు 
న్నవసించన్ ప్ట్ట ణరన్ని యెహో వా న్రశన్ం చేసాడు. 

 

 



ఆ సంగత్ులు జర గ న్ త్రాాత్ అబటాహాము యొకక విశాాసాన్ని ప్రీక్ష ంచరలన్న దేవుడు అన్ుక న్రిడు. 
“అబటాహామూ” అన్న దేవుడు అత్ణిి పిలిచరడు. దరన్నకి అబటాహాము “చత్త ం” అన్రిడు. అప్ుుడు దేవుడు చెపాుడు, 
“నీ కుమారున్న మోరీయా దేశం తీసుక న్న వెళ్లల . మోరీయాలో నీ కుమారుణిి న్రకు బలిగా చంప్ు. నీ ఒకే 
కుమారుడు, నీవు పాేమిసుత న్ి నీ కుమారుడైెన్ ఇసాసకున్ు ఇలా చేయాలి. అకకడ క ండలోల  ఒక దరన్నమీద అత్ణిి 
దహన్బలిగా ఉప్యోగ ంచు. ఏ క ండ అనే్దీ నే్న్ు నీత్ో చెబుత్రన్ు.”  

 

ఉదయాన్ అబటాహాము లేచ త్న్ గాడ దన్ు సిదిం చేసాడు. ఇసాసకున్ు త్న్ ఇదద రు సేవకులన్ు అబటాహాము త్న్ 
వెంట్ తీసుకు వెళీల డు. బలి అరుణ క సం కట్టట లన్ు అబటాహాము న్ర కాడు. త్రాాత్ వారు వెళీల లన్న దేవుడు అత్న్నత్ో 
చెపిున్ చోట్లకి వారు వెళీల రు. వారు మూడు రోజులు ప్ాయాణం చేసిన్ త్రాాత్, అబటాహాము కన్ుల త్రత  దతరంలో 
వారు వెళ్ల వలసిన్ చోట్లన్ు చతశాడు. అప్ుుడు అబటాహాము, “మీరు ఈ గాడ దత్ో ఇకకడ ఉండండ . నే్న్ు న్ర 
కుమారుణిి తీసుక న్న, అకకడ కి వెళ్లల ఆరాధన్ చేసాత ం. ఆ త్రాాత్ మేము మీ దగగ రకు త్రర గ  వసాత ం” అన్న త్న్ 
సేవకులత్ో చెపాుడు. 

 

 ఇసాసకు “త్ండర!ా” అన్న త్న్ త్ండ  ా అబటాహామున్ు పిలిచరడు, “ఏమిటి్ క డుకా?” అన్న అడ గాడు అబటాహాము. 
“కట్టట లు, న్నప్ుు న్రకు కన్బడుత్ున్రియ. కాన్న మన్ం బలిగా దహించే గొర ూపిలల  ఏది?” అన్న ఇసాసకు అడ గాడు. “న్ర 
కుమారుడర, బలిక సం గొర ూపిలల న్ు సర ైన్ సమయంలో దేవుడు మన్కు ఇసాత డు” అన్న అబటాహాము జవాబిచరాడు. 
దేవుడు వార కి వెళ్ల మన్న చెపిున్ చోట్లకి వారు వెళీల రు. అకకడ అబాహాము ఒక బలిపీఠం కట్టట డు. కట్టట లన్ు ఆ 
బలిపీఠం మీద పెట్టట డు. త్రాాత్ త్న్ కుమారుడు ఇసాసకున్ు అబటాహాము కటి్ట వేసాడు. బలిపీఠం మీద కట్టట లపైె 
ఇసాసకున్ు ప్రుండబెట్టట డు. అప్ుుడు అబటాహాము త్న్ ఖడగ ం తీసుక న్న త్న్ కుమారున్న చంప్డరన్నకి 
సిదిమయాయడు. కాన్న అప్ుుడు యెహో వా దతత్ అబటాహామున్ు ఆప్ు చేసాడు. దేవుదతత్ ఆకాశం న్ుండ  
“అబటాహామా, అబటాహామా” అన్న పిలిచరడు. “చత్త ం” అన్న అబటాహాము జవాబిచరాడు. “నీ కుమారున్న చంప్వదుద , 
అత్న్నకి ఏ హానీ చేయవదుద . నీకు దేవున్న ప్ట్ల  భయం, ఆరాధన్ర భటవం ఉన్రియన్న న్రకిప్ుుడు తె్లుసు. న్ర 
క సం, నీ కుమారుణిి అదీ నీ ఒకే ఒకక కుమారుణిి చంప్డరన్నకి గూడర నీవు సిదిమేన్న్న నే్న్ు చతశాన్ు” అన్రిడు 
దేవదతత్.  

 

అబటాహాము అట్ల ప్కాక చతడగా ఒక పొ టే్ట లు కన్బడ ంది. ఆ పొ టే్ట లు క ముమలు ఒక పొ దలో చకుకక న్రియు. 
కన్ుక అబటాహాము వెళ్లల, పొ టే్ట లున్ు ప్ట్లట క న్న దరన్నన్న చంపాడు. ఆ పొ టే్ట లున్ు దేవున్నకి బలిగా అబటాహాము 
ఉప్యోగ ంచరడు. అబటాహాము కుమారుడు రక్ష ంచబడరి డు. అందుచేత్ ఆ సిలాన్నకి “యెహో వా ఈర  “ అన్న 
అబటాహాము పేరు పెట్టట డు. “ఈ ప్రాత్ం మీద యెహో వా చతసుకుంట్టడు” అన్న ఇప్ుటి్కి ప్ాజలు చెబుత్రరు.  

 

ఆకాశంన్ుండ  యెహో వా దతత్ అబటాహామున్ు ర ండవసార  పిలాాడు. యెహో వా దతత్ చెపాుడు: “న్ర క సం నీ 
కుమారుణిి చంప్డరన్నకి నీవు సిదిప్డరి వు. అత్డు నీకు ఒకకడే కుమారుడు. న్ర క సం నీవు ఇలా చేశావు గన్ుక 
నీకు ఈ వాగాద న్ం చేసుత న్రిన్ు. యెహో వానైె్న్ నే్న్ు వాగాద న్ం చేసేది ఏమిట్ంట్ే న్నజంగా న్నన్ుి నే్న్ు 
ఆశీరాదిసాత న్ు. ఆకాశంలో అసంఖాయక న్క్షత్రాలులాగా సముద ాతీరంలో ఇసుకలాగా నీ సంత్రన్మున్ు చేసాత న్ు. నీ 
ప్జాలు వార  శత్ుావులన్ందర నీ ఓడ సాత రు. నీ సంత్రన్ం దరారా భూమిమీద ప్ాత్రజన్ం ఆశీరాదించబడత్రరు. నీవు 
న్రకు విధేయుడవయాయవు కన్ుక నే్న్ు దీన్ని చేసాత న్ు.” అప్ుుడు అబటాహాము మళ్లల త్న్ సేవకుల దగగ రకు 
వెళ్లలపో యాడు. వాళ్ల ంత్ర బెయేర షబటకు ప్ాయాణమ ై వెళ్లలపో యారు, అబటాహాము అకకడ న్నవసించరడు. 

( 
 



 
అబటాహాము కురువృదుి డయేయంత్ వరకు జీవించరడు. అబటాహామున్ు, అత్డు చేసిన్ దరన్ింత్టి్న్న దేవుడు 
ఆశీరాదించరడు. అబటాహాము యొకక పాత్ సేవకుడు ఆసిత  వయవహారాలన్నింట్ి మీద న్నరాాహకున్నగా ఉన్రిడు. ఆ 
సేవకుణిి అబటాహాము త్న్ దగగ రకు పిలిచ ఇలా చెపాుడు:ఇప్ుుడు నీవు న్రకు ఒక వాగాద న్ం చేయాలి. కన్రన్ు 
సీత లీలో ఎవర నీ న్ర కుమారున్న పెళ్లల చేసుక న్నవావన్న న్రకు వాగాద న్ం చేయ. 
 
న్ర దేశంలోన్న న్ర సాంత్ ప్ాజల దగగ రకు వెళ్లల . అకకడ న్ర కుమారున్న క సం భటరయన్ు చతడు. అప్ుుడు ఆమ న్ు 
ఇకకడ కి (అత్న్న దగగ రకు) తీసుకురా.” ఆ సేవకుడు, “ఒకవేళ్ ఆ సీత  ీన్రత్ో కలిసి ఈ దేశం రావడరన్నకి ఇష్ట ప్డకపో తే్, 
రావట్టన్నకి న్నరాకర సేత , ఈ వాగాద న్ విష్యంలో నీ బటధయత్ తీరుపో త్ుంది అన్న అబటాహాము చేసాడు. 
 
ఆ సేవకుడు చెపాుడు: “ప్ాభూ, నీవు న్ర యజమాన్న అబటాహాముకు దయచేసి ఈ మేలు అన్ుగూహించు అన్న పాారిన్ 

చేసాడు.ఇదిగో, మంచ నీళ్లల  బటవి దగగ ర నే్న్ు ఉన్రిన్ు, ప్ట్ట ణం న్ుండ  అమామయలు నీళ్లల  త్ోడట్టన్నకి ఇకకడ కి 
వసుత న్రిరు. ఇసాసకు క సం ఏ అమామయ సర ైన్దో  తె్లుసుక నే్ందుకు ఒక ప్తేా్యక సతచన్ క సం నే్న్ు 
కన్నపెడుత్ున్రిన్ు. ఆ ప్ాతే్యక సతచన్ ఏమిట్ంటే్: ‘నే్న్ు నీళ్లల  త్రగాలి, నీ కడవ కింద పెట్లట ’ అన్న అమామయత్ో 
నే్న్ు అంట్టన్ు. ‘త్రగు నీ ఒంట్టలకు కూడర నే్న్ు నీళ్లల  పో సాత న్ు’ అన్న అమామయ గన్ుక చెబిత్ే, అప్ుుడు ఆమ  
సర ైన్ అమామయ అన్న నే్న్ు తె్లుసుక ంట్టన్ు. అలా జర గ తే్ ఆమ  ఇసాసకుకు సర ైన్ జయడు అన్న నీవు రుజువు 
చేసిన్టే్ట . న్ర యజమాన్నకి నీవు కరుణ చతపించరవన్న న్రకు తె్లుసుత ంది.”  
 

అంత్లో, ఆ సేవకుడు పాారిన్ ముగ ంచక ముందే ర బటక అనే్ ఒక అమామయ త్న్ గాూ మం న్ుండ  బటవి దగగ రకు 
వచాంది. ర బటక బెత్ూయేలు కుమార త. బెత్ూయేలు అబటాహాము సో దరుడు న్రహో రు, మిలాకల కుమారుడు. ర బటక 
త్న్ నీళ్ల  కడవ త్న్ భుజంమీద పెట్లట క న్న బటవి దగగ రకు వచాంది. ఆ అమామయ చరలా చకకగా ఉంది. ఆమ  కన్య. 
ఆమ  ఎన్ిడత ప్ురుష్ున్నత్ో శయన్నంచలేదు. ఆమ  త్న్ కడవ న్నంప్ుక ట్టన్నకి బటవిలోన్నకి దిగ ంది. అప్ుుడు ఆ 
సేవకుడు ఆమ  దగగ రకు ప్రుగ త్రత  వెళ్లల , “న్రకు త్రగట్టన్నకి దయచేసి నీ కడవలో క న్ని నీళ్లల  ఇసాత వా” అన్రిడు. 
ర బటక త్ారగా త్న్ భుజంమీద న్ుండ  కడవ దించ, అత్న్నకి నీళ్లల  ఇచాంది. “అయాయ, ఇదిగో త్రగండ ” అంది ర బటక. 
అత్న్ు త్రగట్టన్నకి పో యడం అయన్ వెంట్నే్, “నీ ఒంట్టలకు గూడర నే్న్ు నీళ్లల  పో సాత న్ు” అంది ర బటక. ర బటక 
వెంట్నే్ త్న్ కడవలోన్న నీళ్ల నీి ఒంట్టల క సం అన్న చెపిు నీళ్ల  త్ొటి్ట లో పో సింది. త్రాాత్ ఇంకా నీళ్లల  తె్చేాందుకు 
ఆమ  బటవి దగగ రకు ప్రుగ త్రత ంది. ఆ ఒంట్టలన్నింటి్కి ఆమ  నీళ్లల  పెటి్ట ంది.  

 

ఆ సేవకుడు మౌన్ంగా ఆమ న్ు గమన్నంచరడు. యెహో వా త్న్కు జవాబిచరాడన్న, త్న్ ప్యాాణరన్ని విజయవంత్ం 
చేశాడన్న అత్న్ు రూఢ గా తె్లుసుక వాలన్ుక న్రిడు. “నీ త్ండ  ా ఎవరు? మా గుంప్ు ప్ండుక నే్ందుకు నీ త్ండ ా 
ఇంట్ిలో చోట్ల ఉందర?” అన్న ఆ సేవకుడు ఆమ న్ు అడ గాడు. “న్ర త్ండ  ా బెత్ూయేలు, న్రహో రు మిలాకయొకక 
కుమారుడు” అన్న ర బటక జవాబిచాంది. త్రాాత్, “అవున్ండ , మీ ఒంట్టలకు గడ ి , మీరు ప్ండుక నే్ందుకు సిలం 
మా దగగ ర ఉంది” అన్న ఆమ  చెపిుంది. ఆ సేవకుడు వంగ  యెహో వాన్ు ఆరాధించ, “న్ర యజమాన్న అబటాహాము 
దేవుడైెన్ యెహో వా సుత త్రంచబడు గాక. యెహో వా న్ర యజమాన్ున్న ప్ట్ల  దయ చతపాడు.  

 



 
అప్ుుడు ర బటక ప్రుగ త్రత  వెళ్లల త్న్ ఇంటి్వార కి ఈ సంగత్ులనీి చెపిుంది. ర బటకకు లాబటన్న్ు న్ొక సహో దరు 
డుండెన్ు. అప్ుుడు లాబటన్ు ఆ బటవిదగగ ర వెలు ప్ట్న్ున్ి ఆ మన్ుష్ుయన్న యొదద కు ప్రుగ త్రత క న్నపో య,అయాయ, 
త్మర కి లోన్నకి సుసాాగత్ం. మీరలా ఇకకడే బయట్ న్నలబడ  ఉండన్కకరేలదు. మీ ఒంట్టలకు సిలం, మీరు 
ప్ండుక నే్ందుకు గది నే్న్ు సిదిం చేసాన్ు” అన్న లాబటన్ు చెపాుడు. 
 
అయతే్ లాబటన్ు ఆ సేవకుడు ఎందుకు వచరాడో  చెప్ుమన్న అడ గాడు. ఆ సేవకుడు చెపిుంది ఇది: “నే్న్ు 
అబటాహాము సేవకుడన్ు. అన్ని విష్యాలోల న్ు యెహో వా న్ర యజమాన్నన్న ఎంత్ో గొప్ుగా ఆశీరాదించరడు. న్ర 
యజమాన్న మహా ఘ్న్ుడయాయడు. గొర ూల మందలు, ప్శువుల మందలు విసాత రంగా యెహో వా అబటాహాముకు 
ఇచరాడు. అబటాహాముకు వెండ  బంగారాలు విసాత రంగా ఉన్రియ. చరలా మంది ఆడ మగ సేవకులు ఉన్రిరు. 
ఒంట్టలు, గాడ దలు చరలా ఉన్రియ. న్ర యజమాన్న భటరయ శారా. ఆమ  చరలా వృదరి ప్యంలో ఒక కుమారున్న 
కన్ిది. న్ర యజమాన్న త్న్ ఆసిత  సరాం ఆ కుమారున్నకి ఇచరాడు.  
 
నే్న్ు ఒక వాగాద న్ం చేయాలన్న న్ర యజమాన్న న్న్ుి బలవంత్ం చేసాడు. న్ర యజమాన్న ‘న్ర కుమారుణిి కన్రన్ు 
అమామయలోల  ఎవరీి చేసుక న్నవాగూడదు. కన్ుక నీవు న్ర త్ండ  ా దేశాలో న్ర వంశం వార  దగగ రకు వెళ్లల, న్ర 
కుమారున్న క సం భటరయన్ు కుదుర ా అన్న న్రత్ో చెపాుడు. ‘ఒక వేళ్ ఆ సీత  ీ న్రత్ో కలిసి ఈ దేశాన్నకి రాదేమో’ అన్న 
నే్న్ు న్ర యజమాన్నత్ో అన్రిన్ు. అయతే్ న్ర యజమాన్న న్రత్ో ఇలా చెపాుడు నీవు న్ర త్ండ  ాదేశం వెళీల క, న్ర 
కుమారున్న క సం భటరయన్ు ఇచేాందుకు వారు న్నరాకర సేత , అప్ుుడు ఈ ప్ామాణ బటధయత్ నీకు ఉండదు. 
 
“ఈ వేళ్ నే్న్ు ఈ బటవి దగగ రకు వచా అన్రిన్ు: ‘న్ర యజమాన్న అబటాహాము దేవుడైెన్ యెహో వా, దయత్ో న్ర 
ప్యాాణం విజయవంత్ం చేయ. మర  అడ గ న్ రీత్రగా ఇప్ుటి్ వరకు దేవుడు ఆలాగున్ చేసాడు. ఇప్ుుడు మీరేం 
చేసాత రో న్రకు చెప్ుండ . న్ర యజమాన్న యెడల మీరు దయ, న్మమకత్ాం చతపి, మీ కుమార తన్ు ఆయన్కు 
ఇసాత రా? లేక మీ కుమార తన్ు ఇవాట్టన్నకి న్నరాకర సాత రా? నే్న్ు ఏమి చెయాయలో న్రకు తె్లిసేట్ట్లట , మీరు 
చెప్ుండ .”  
 
అప్ుుడు లాబటన్ు, బెత్ూయేలు జవాబిచరారు. “ఇది యెహో వా న్ుండ  వచాన్ట్లల  మేము చతసుత న్రిము. కాబటి్ట  
దీన్ని మారామన్న మేము చెప్ుుట్కు ఏమీలేదు. ర బటక నీ ముందే వున్ిది. ఆమ న్ు తీసుక న్న వెళ్లల . నీ 
యజమాన్న కుమారుణిి ఆమ  పెళ్లల చేసుక ంట్లంది. ఇదే యెహో వా క రేది.” 
 
 అబటాహాము సేవకుడు ఈ మాట్లు విన్న, యెహో వా యెదుట్ నే్లపైె సాగ లప్డరి డు. అప్ుుడు ఆ సేవకుడు త్రన్ు 
తె్చాన్ కాన్ుకలన్ు ర బటకకు ఇచరాడు బంగారు వెండ  న్గలు, ఎన్ని అందమ ైన్ బట్ట లు అత్డు ర బటకకు 
యచరాడు. ఆమ  సో దరున్నకి, త్లిల కి గూడ చరలా ఖరీదైెన్ కాన్ుకలు అత్డు ఇచరాడు. 
 ఆ సేవకుడు, న్ర ప్ాయాణరన్ని యెహో వా విజయవంత్ం చేసాడు. కన్ుక ఇప్ుుడు న్ర యజమాన్న దగగ రకు న్న్ుి 
వెళ్ల న్నవాండ ” అన్న వార త్ో చెపాుడు. “ర బటకన్ు పిలిచ, ఆమ  ఇష్ట ం ఏమీట్  ో మేము అడుగుత్రం” అన్రిరు ర బటక 
అన్ి, త్లిల. వారు ర బటకన్ు పిలిచ, “నీవు ఈ మన్ుష్ుయన్నత్ో కలిసి ఇప్ుుడే వెళీత వా?” అన్న అడ గారు. “అవున్ు, 
నే్న్ు వెళీత న్ు అంది ర బటక. 
 



 

కన్ుక అబటాహాము సేవకున్నత్ో, అత్న్న మన్ుష్ుయలత్ో కలిసి ర బటక వెళ్ల ట్టన్నకి వారు అన్ుమత్రంచరరు. ర బటక దరది 

కూడ వార త్ో వెళ్లలంది. వారు వెళ్లత న్ిప్ుుడు ర బటకత్ో వారు ఇలా చెపాురు: “మా సో దర , వేలమందికి, ప్ది 

వేలమందికి నీవు త్లిలన్న అవుదువు గాక. నీ సంత్రన్ము వార  శత్ుావులన్ు ఓడ ంచ వార  ప్ట్ట ణరలన్ు సాాధీన్ం 

చేసుక ందురు గాక!” 

 

 ఒక సాయంకాలం ఇసాసకు ధరయన్నంచుట్ క సం పో లాలోల కి వెళీల డు. ఇసాసకు త్ల త్రత  చతచేట్ప్ుటి్కి అంత్ దతరంలో 

వసుత న్ి ఒంట్టలు కన్నపించరయ. ర బటక త్ల త్రత  ఇసాసకున్ు చతసింది. అప్ుుడరమ  ఒంట్ట మీద న్ుండ  కిూందికి దిగ న్ు. 

“మన్లన్ు కలుసుక నే్ందుకు ఆ పొ లాలోల  న్డ చ వసుత న్ి యువకుడు ఎవరు?” అంట్ల ఆమ  సేవకున్న అడ గ ంది. 

“ఆయనే్ న్ర యజమాన్న కుమారుడు” అన్న చెపాుడు ఆ సేవకుడు. కన్ుక ర బటక త్న్ ముఖం మీద ముసుగు 

కప్ుుక ంది. జర గ న్ సంగత్ులనీి ఇసాసకుత్ో ఆ సేవకుడు చెపాుడు. అప్ుుడు ఇసాసకు ర బటకన్ు వివాహమాడెన్ు 

.ఇసాసకు ఆమ న్ు చరలా పాేమించరడు. వారు ఇదద ర  కవలలకు  జన్రమన్నంచెన్ు. 

.  

 



 
అబటాహాము కుమారుడు ఇసాసకు కుట్లంబం చర త్ ాఇది. ఇసాసకు ర బటకన్ు అత్డు వివాహం 
చేసుక న్రిడు. ర బటక కు పిలల లు ప్ుట్టలేదు. కన్ుక ఇసాసకు త్న్ భటరయ క సం పాార ించరడు. 
ఇసాసకు పాారిన్ యెహో వా విన్రిడు. ర బటకన్ు గరభవత్ర కాన్నచరాడు. త్గ న్ సమయం రాగానే్ 
ర బటక కవల పిలల లిి కన్ిది. మొదట్ శశువుకు ఏశావు, ర ండవ శశువుకు యాక బు అన్న 
పేరు పెట్టబడ ంది.  
 
అబటాయలు పెదద వాళ్ల యాయరు. ఏశావు న్నప్ుణత్గల వేట్గాడయాయడు. బయట్ పొ లాలోల  
ఉండట్ం అంట్ే అత్న్నకి చరలా ఇష్టం. అయత్ే యాక బు న్ెమమదిప్రుడు. అత్న్ు త్న్ 
గుడరరంలోన్ే ఉన్రిడు. ఇసాసకు ఏశావున్ు చరలా పేామించరడు. ఏశావు వేట్టడ న్ 
జంత్ువులన్ు త్రన్ట్ం అత్న్నకి ఇష్టం. కాన్న ర బటకకు యాక బు మీద పేామ. ఒకసార  ఏశావు 
వేట్న్ుండ  త్రర గ  వచరాడు. అత్న్ు అలసిపో య, ఆకలిత్ో బలహీన్ంగా ఉన్రిడు. యాక బు 
వంట్ పాత్లాో చకుకడుకాయలు వండుత్ున్రిడు. కన్ుక ఏశావు, “న్ేన్ు ఆకలిత్ో నీరసం 
అయపో యాన్ు ఆ ఎరూట్ి చకుకడు కాయలు న్రకు క ంచెం పెట్లట ” అన్న యాక బున్ు అడ గాడు.  
 
అయత్ే యాక బు, “నీ జేయష్ఠ త్ాప్ు జన్మ హకుకలిి ఈ వేళ్ న్రకు అమిమవేయాలి” 
అన్రిడు.ఏశావు “న్ేన్ు ఆకలిత్ో దరదరప్ు చచరాన్ు. న్ేన్ు చన్నపో త్ే, న్ర త్ండ  ాఐశారాయరనీి 
న్రకు సహాయప్డవు. కన్ుక న్ర వాట్ట నీకు ఇచేాసాత న్ు” అన్రిడు. 
 
 కానీ యాక బు దరన్ని, “న్రకు ఇసాత వన్న ముందు ప్మాాణం చేయాలి” అన్రిడు. కన్ుక 
ఏశావు యాక బుకు ప్ామాణం చేసాడు. త్న్ త్ండ  ా ఐశారయంలో త్న్ వాట్టన్ు ఏశావు 
యాక బుకు అమిమవేసాడు. అప్ుుడు యాక బు రొట్టట , భోజన్ం ఏశావుకు ఇచరాడు. ఏశావు 
త్రన్న, త్రగ  వెళ్లలపో యాడు. కన్ుక ఏశావు త్న్ జేయష్ఠ త్ాప్ు హకుకలన్ు లక్షయపెట్ట లేదన్న వయకతం 
చేసాడు. 
 



ఇసాసకు ముసలివాడైెన్ప్ుుడు అత్న్న చతప్ు సన్ిగ లిల ంది. ఒకన్రడు త్న్ పెదద కుమారున్న అత్డు త్న్ దగగ రకు 
పిలాాడు,  “ఇదిగో “చతడు, నే్న్ు ముసలివాడన్యాయన్ు. ఒకవేళ్ త్ారలో నే్న్ు చన్నపో త్రనే్మో! కన్ుక నీ 

విలుల , అంబులు తీసుక న్న వేట్కు వెళ్లల . నే్న్ు త్రన్ట్టన్నకి ఒక జంత్ువున్ు చంప్ు. న్రకు ఇష్ట మ ైన్ భోజన్ం 

త్యారు చేయ. అది న్ర దగగ రకు తీసుకురా, నే్న్ు త్రంట్టన్ు. అప్ుుడు నే్న్ు మరణించక ముందు న్నన్ుి 

ఆశీరాదిసాత న్ు.” కన్ుక ఏశావు వేట్కు వెళీల డు. ఇసాసకు త్న్ కుమారుడైెన్ ఏశావుత్ో ఆ సంగత్ులు 
చెబత్ున్ిప్ుుడు ర బటక విన్ిది. త్న్ కుమారుడైెన్ యాక బుత్ో ర బటక చెపిుంది: “విన్ు, నీ సో దరుడు ఏశావుత్ో 
నీ త్ండ  ామాట్టల డట్ం నే్న్ు విన్రిన్ు. ‘నే్న్ు త్రన్ట్టన్నకి ఒక జంత్ువున్ు చంపి న్ర క సం భోజన్ం సిదిం చేయ, 

నే్న్ు భోంచేసాత న్ు. అప్ుుడు నే్న్ు మరణించక ముందు న్నన్ుి ఆశీరాదిసాత న్ు’ అన్న నీ త్ండ  ాచెపాుడు.  
 

కన్ుక, కుమారుడర నే్న్ు చెపేుది విన్న అలా చేయ. మన్ మేకల మందలోన్నకి వెళ్లల, ర ండు మేక పిలల లిి న్ర 
దగగ రకు తీసుకురా. నీ త్ండ కాి ఇష్ట మ ైన్ ప్దిత్రలో నే్న్ు వాటి్న్న సిదిం చేసాత న్ు. అప్ుుడు ఆ భోజన్రన్ని నీవే నీ 

త్ండ  ాదగగ రకు తీసుక న్న వెళ్లల . ఆయన్ మరణించక ముందు న్నన్ుి ఆశీరాదిసాత డు.” అయతే్ యాక బు త్న్ త్లిల 
ర బటకత్ో ఇలా చెపాుడు: “అయతే్ న్ర సో దరుడ  శరీరమంత్ర వెంట్లాకలు ఉంట్టయ, అత్న్నలా న్రకు వెంట్లాకలు 
ఉండవు. న్ర త్ండ ా న్న్ుి త్రకితే్ నే్న్ు ఏశావున్ు కాన్న్న ఆయన్ తె్లుసుక ంట్టడు. అప్ుుడు ఆయన్ న్న్ుి 

ఆశీరాదించడు. నే్న్ు ఆయన్ుి మోసం చేయట్టన్నకి ప్ాయత్రించన్ందువలల  ఆయన్ న్న్ుి శపిసాత డు.” కన్ుక 

ర బటక, “ఏదైెన్ర కష్ట ం వసేత  ఆ న్నంద నే్న్ు భర సాత న్ు. నే్న్ు చెపిున్ది చేయ. వెళ్లల మేకలిి తె్చా న్రకు ఇవుా” అన్న 

అత్న్నత్ో చెపిుంది. 

 

 కన్ుక యాక బు వెళ్లల మేకలిి తీసుక న్న, తె్చా వాటి్న్న త్లిలకి ఇచరాడు. ఇసాసకుకు ఇష్ట మ ైన్ విధరన్ంలో అత్న్న 

త్లిల ఆ వంట్ చేసింది. త్రాాత్ ఆమ , త్న్ కుమారుడు ఏశావు ఎకుకవగా ఇష్ట ప్డ  ధర ంచ ేబట్ట లు తె్చాంది. ఆ 

బట్ట లన్ు చన్ి కుమారుడు యాక బుకు ధర ంప్జేసింది. ఆ మేకల చరామలన్ు ర బటక తీసుక న్న, వాటి్న్న యాక బు 
చేత్ుల మీద వేసింది. త్రాాత్ ర బటక త్రన్ు వండ న్ భోజన్ం తె్చా, దరన్నన్న యాక బుకు యచాంద.ి యాక బు 
త్న్ త్ండ  ా దగగ రకు వెళ్లల, “త్ండరా” అన్న పిలాాడు. “ఏమీ కుమారుడర, ఎవరు నీవు” అన్రిడు త్ండ ా. “నే్న్ు 
ఏశావున్ు, నీ పెదద  కుమారుడన్ు. నీవు న్రకు చెపిున్ ప్న్ులు చేసాన్ు. నీ క సం నే్న్ు వేట్టడ  తె్చాన్ 

జంత్ువులన్ు సమకూర ా వాటి్చే నీక రక ైన్ భోజన్మున్ు సిదిప్రచత్రన్న. దరన్నన్న త్రన్న, త్ృపిత పొ ంది న్న్ుి 

ఆశీరాదించవచుా” అన్న యాక బు త్న్ త్ండ తా్ో చెపాుడు. 
 

 అయతే్ ఇసాసకు, “న్ర కుమారుడర నే్న్ు న్నన్ుి త్డ మి చతడరలి. కన్ుక నీవిలా న్ర దగగ రగా రా. న్నన్ుి నే్న్ు 
త్డ మి చతసేత, న్నజంగా నీవు న్ర కుమారుడు ఏశావువో కాదో తె్లుసుత ంద”ి అన్రిడు యాక బత్ో. కన్ుక త్న్ 

త్ండ ాయైెన్ ఇసాసకు దగగ రకు యాక బు వెళీల డు. ఇసాసకు అత్ణిి త్డ మి చతసి, “నీ సారం యాక బు సారంలా 
ఉంది. కానీ, నీ చేత్ులు మాత్ంా ఏశావు చేత్ులాల  వెంట్లాకలత్ో ఉన్రియ” అన్రిడు. యాక బు చేత్ులు ఏశావు 
చేత్ులవల  వెంట్లాకలత్ో ఉన్ిందువలల  అత్డు యాక బు అన్న ఇసాసకుకు తె్లియలేదు. “న్నజంగా నీవు న్ర 
కుమారుడు ఏశావువేన్ర?” అన్రిడు ఇసాసకు. “అవున్ు, నే్నే్”అన్న యాక బు జవాబిచరాడు. అప్ుుడు 
ఇసాసకు, “ఆ భోజన్ం న్ర దగగ రకు తీసుకురా. నే్న్ు అది భోంచేసి, న్నన్ుి ఆశీరాదిసాత న్ు” అన్రిడు. కన్ుక 

యాక బు అత్న్నకి భోజన్ం ఇచరాడు, అత్డు భోంచేసాడు. యాక బు అత్న్నకి దరాక్షారసం ఇచరాడు, అత్డు 
త్రాగాడు. అప్ుుడు ఇసాసకు, “కుమారుడర, దగగ రకు వచా న్న్ుి ముదుద  పెట్లట క ” అన్న అత్న్నత్ో చెపాుడు. 
కన్ుక యాక బు త్న్ త్ండ  ాదగగ రకు వెళ్లల, అత్ణిి ముదుద  పెట్లట క న్రిడు. అత్న్న వసాత ా లన్ు ఇసాసకు వాసన్ చతచ, 

అత్ణిి ఆశీరాదించరడు.  
 



 

ఇసాసకు ఇలా అన్రిడు: “న్ర కుమారున్న వాసన్ యెహో వా ఆశీరాదించన్ చేన్న సువాసన్ర ఉంది. విసాత రమ ైన్ 

ప్ంట్లు, దరాక్షారసం నీకు ఉండేట్ట్లట  వరాష లు యెహో వా నీకు సమృదిిగా ఇచుాగాక. మన్ుష్ుయలంత్ర న్ననే్ి 

సేవిసాత రు గాక, జన్ములు నీకు సాగ లప్డుదురు గాక, నీ సో దరుల మీద నీవు ప్ర పాలన్ చేసాత వు నీ త్లిలయొకక 
కుమారులు నీకు సాగ లప్డ  నీకు లోబడుత్రరు, న్నన్ుి శపించే ప్తాీ వయకిత శపించబడుత్రడు, న్నన్ుి ఆశీరాదించే 

ప్తా్ర వయకీత ఆశీరాదించబడుత్రడు.” యాక బున్ు ఆశీరాదించట్ం ముగ ంచరడు ఇసాసకు. అప్ుుడు, త్న్ త్ండ ా 
ఇసాసకున్ు విడ చ యాక బు వెళ్లత ండగా, వేట్న్ుండ  ఏశావు త్రర గ  వచరాడు.  
 

త్న్ త్ండ కాి ఇష్ట మ ైన్ ప్ాతే్యక విధరన్ంలో భోజన్ం త్యారు చేసాడు ఏశావు. దరన్నన్న ఏశావు త్న్ త్ండ ా దగగ రకు 
తె్చరాడు. అత్డు త్న్ త్ండ ాత్ో, “న్రయన్ర, లేచ నీ కుమారుడు నీ క సం వేట్టడ  తె్చా వండ న్ మాంసాన్ని త్రన్ు, 
అప్ుుడు నీవు న్న్ుి దీవించగలవు”. అయతే్ ఇసాసకు, “ఎవరు నీవు?” అన్రిడు అత్న్నత్ో. “నే్న్ు నీ మొదటి్ 

కుమారుణిి ఏశావున్ు” అన్రిడత్న్ు. అప్ుుడు ఇసాసకు చరలా బటధప్డ , “అలాగ ైతే్ నీవు రాకముందు భోజన్ం 

వండ  న్ర దగగ రకు తీసుకు వచాన్దెవరు? నే్న్ు అదంత్ర శుభాంగా భోంచేసి, అత్ణిి నే్న్ు 
ఆశీరాదించరన్ుగదర.ఇప్ుుడు మళ్లల న్ర ఆశీరాాదరన్ని నే్న్ు వెన్ుకకు తీసుక వట్టన్నకి సమయం మించపో యందే” 
అన్రిడు.  
 

ఏశావు త్న్ త్ండ  ా మాట్లు విన్రిడు. అత్న్నలో క ప్ం, కక్ష ర చాపో యాయ. అత్న్ు గటి్ట గా ఏడేాసి “అలాగ ైతే్ 

న్న్ుి కూడర ఆశీరాదించు న్రయన్ర’ అన్న త్న్ త్ండ తా్ో చెపాుడు. “నీ సో దరుడు న్న్ుి మోసం చేసాడు. అత్న్ు 
వచా, నీ ఆశీరాాదరలు తీసుక న్రిడు” అన్రిడు ఇసాసకు. “అత్న్న పేరే యాక బు (మోసగాడు). అది అత్న్నకి 
సర ైన్ పేరు. ర ండుసారుల  అత్డు న్న్ుి మోసం చేసాడు. జేయష్ఠ త్ాప్ు హకుక తీసువేసుక న్రిడు, ఇప్ుుడు న్ర 
ఆశీరాాదరలు తీసువేసుక న్రిడు. అన్న చెపిు ఏశావు, “మర  న్ర క సం ఆశీరాాదరలు ఏమ ైన్ర మిగ లాావా?” అన్న 

ప్శాించరడు. “లేదు, ఇప్ుుడు చరలా ఆలసయమ ైపో యంది. నీ మీద ప్ర పాలన్ చేసే అధికారం యాక బుకు 
నే్న్నచరాన్ు. అత్న్న సో దరులంత్ర అత్న్న సేవకులవుత్రరన్న కూడర నే్న్ు చెపాున్ు. ధరన్యం, దరాక్షారసం, సమృదిిగా 
కలిగే అశీరాాదం కూడర నే్న్ు అత్న్నకి యచరాన్ు. నీకు ఇచేాందుకు యంకేమీ మిగలేల దు కుమారుడర” అన్న 

జవాబిచరాడు ఇసాసకు. 
 

ఏశావు త్న్ త్ండ నా్న బతా్రమలాడుత్ూన్ే ఉన్రిడు. “న్రయన్ర, నీ దగగ ర ఒకక ఆశీరాదమే ఉందర? న్న్ుి కూడర 
ఆశీరాదించు న్రయన్ర” అంట్ట ఏశావు ఏడాట్ం మొదలుబెట్టట డు. అప్ుుడు అత్న్నత్ో ఇసాసకు ఇలా చెపాుడు: 
“నీవు సారం లేన్న దేశంలో న్నవసిసాత వు నీకు వరషపాత్ం ఎకుకవగా ఉండదు. నీ మన్ుగడ క సం నీవు పో రాడరలి, 

నీవు నీ సో దరున్నకి బటన్నసవు అవుత్రవు అయతే్ సాత్ంత్ంా క సం నీవు పో రాడత్రవు అత్న్న సాాధీన్ం న్ుండ  
నీవు విడ పో త్రవు.” ఆ త్రువాత్ త్న్ త్ండ  ాఅత్ణిి ఆశీరాదించడంవలల  యాక బున్ు ఏశావు అసహియంచుక న్రిడు. 
ఇందువలన్ యాక బు హారాన్ులో త్న్ మామ  లాబటన్ు దగగ రకు వెళ్లల  క న్రిళ్ల పాట్ల అత్న్న దగగ రే ఉండెన్ు. 
ఇప్ుుడు వీరు ఇదద రు కవలలు శత్ుావుల ైర . 
 



 

ఇంకా యాక బు త్న్ ప్యాాణం క న్సాగ ంచరడు. యాక బు అలా చతడగాన్ే, పొ లాలోల  ఒక బటవి కన్బడ ంది. గొర ూల మందలు 
మూడు ఆ బటవి దగగర ప్ండుక న్న ఉన్రియ. ఆ గొర ూలు నీళ్లల  త్రగే సిలం ఆ బటవి. ఆ బటవిమీద ఒక పెదద  బండ పెట్ిట ఉంది. 
గొర ూలనీి అకకడ కి రాగాన్ే, ఆ గొర ూల కాప్రులు ఆ బటవిమీద బండన్ు దొ ర లసాత రు. అప్ుుడు గొర ూలనీి ఆ నీళ్లల  త్రగుత్రయ. ఆ 

గొర ూలు ప్ూర తగా త్రగ న్ త్రాాత్ గొర ూల కాప్రులు ఆ బండన్ు మళ్లల దరన్న సాి న్ంలో పెట్ేట సాత రు. “సో దరులారా, ఎకకడ  వాళ్లల  మీరు?” 

అన్న ఆ గొర ూల కాప్రులన్ు యాక బు అడ గాడు. “మేము హారాన్ు వాళ్ల ం” అన్న వారు జవాబిచరారు. అందుకు యాక బు, “న్రహో రు 
కుమారుడు లాబటన్ు త్ెలుసా మీకు?” అన్న అడ గాడు. 

 

 “మాకు త్ెలుసు” అన్న గొర ూల కాప్రులు జవాబు ఇచరారు. అదిగో చతడు, ఆ వసుత న్ిది ఆయన్ కుమార త. ఆమ  పేరు రాహేలు, 
ఆయన్ గొర ూలు త్ోలుక సుత న్ిది” అన్రిరు వాళ్లల . “చతడండ , ఇప్ుుడు ఇంకా ప్గలు ఉంది. సతరాయసత మయాన్నకి చరలా సమయం 

ఉంది. రాత్రా క సం గొర ూలిి మందగా చేరాట్టన్నకి ఇంకా వేళ్ కాలేదు. కన్ుక వాట్ికి నీళ్లల  పెట్ిట, మళ్లల పొ లాలోల న్నకి వెళ్ల నీయయండ ” 
అన్రిడు యాక బు. కానీ గొర ూల కాప్రులు, “మందలనీి ఇకకడ గుమిగూడేవరకు మేము అలా చేయట్టన్నకి వీలేల దు. అప్ుుడు 
మేము బటవిమీద బండ దొ ర లసాత ము, గొర ూలు నీళ్లల  త్రగుత్రయ” అన్రిరు. కాప్రులత్ో యాక బు మాట్టల డుత్ుండగాన్ే, రాహేలు త్న్ 

త్ండ  ా గొర ూలత్ో అకకడ కి వచాంది.రాహేలున్ు చతడగాన్ే యాక బు వెళ్లల, బండన్ు దొ ర లంచ గొర ూలకు నీళ్లల  యచరాడు. అప్ుుడు 
యాక బు రాహేలున్ు ప్ట్లట క న్న సంత్ోష్ముత్ో  ఏడరాడు. త్న్ు ఆమ  త్ండ  ాబంధువు అన్న యాక బు రాహేలుత్ో చెపాుడు. త్న్ు 
ర బటక కుమారుడన్న్న రాహేలుత్ో చెపాుడు. 

 

 కన్ుక రాహేలు యంట్ిక ిప్రుగ త్రత , త్న్ త్ండ తా్ో చపెిుంది. త్న్ సో దర  కుమారుడు యాక బున్ు గూర ాన్ వారత లాబటన్ు విన్రిడు. 
అందుచేత్ అత్ణిి  కలుసుక న్ేందుకు లాబటన్ు ప్రుగ త్రత డు. లాబటన్ు అత్డ ి త్న్ యంట్ికి తీసుక న్న వచరాడు. జర గ న్దంత్ర 
యాక బు లాబటన్ుత్ో చెపాుడు. అప్ుుడు లాబటన్ు, “ఇదంత్ర భలే బటగుందే, అయత్ే నీవు న్ర సాంత్ కుట్లంబప్ు వాడ వే 
సుమా” అన్రిడు. అందువలల  యాక బు లాబటన్ుత్ో ఒక న్ెల అకకడే న్నవసించరడు. ఒకన్రడు లాబటన్ు, “జీత్ం లేకుండర న్ర దగగర 

నీవు ఇలా ప్న్నచేసతత  ఉండట్ం సర గా లేదు. నీవు బంధువుడ వి. అంత్ేగాన్న బటన్నసవు కావు. న్ేన్ు నీకు ఏమి చెలిలంచరలి?” అన్న 

యాక బున్ు అడ గాడు. 

 

లాబటన్ుకు యదద రు కుమార తలుండ ర . పెదరద మ  లేయా, చన్రిమ  రాహేలు. రాహేలు అందగత్ెత . లేయా కళ్ల  సమసయగలది. యాక బు 
రాహేలున్ు పేామించరడు. యాక బు “న్న్ుి, నీ చన్ి కుమార త రాహేలున్ు పెళీల డన్నసేత , న్ేన్ు నీకు ఏడు సంవత్సరాల పాట్ల 
ప్న్నచేసాత న్ు” అన్న లాబటన్ుత్ో చెపాుడు. ఆమ  న్నన్ుి పెళ్లల చేసుక వడం మంచది. కన్ుక న్ర దగగరే ఉండు” అన్రిడు లాబటన్ు. 
కన్ుక యాక బు అకకడే ఉండ , లాబటన్ు క సం ఏడు సంవత్సరాలు ప్న్న చేసాడు. ఏడు సంవత్సరాలు అయాయక, “రాహేలున్ు న్రకు 
యవాండ , పెళ్లల చేసుక ంట్టన్ు. నీ దగగర న్ేన్ు చేయాలిసన్ కాలం తీర పో యంది” అన్న యాక బు లాబటన్ుత్ో చెపాుడు. కన్ుక ఆ 

ప్దాేశంలోన్న ప్జాలందర కి లాబటన్ు విందు ఇచరాడు.  
 

ఆ రాత్రా లాబటన్ు త్న్ కుమార త అయన్ లేయాన్ు రాహేలు బదులుగా యాక బు దగగరకు తీసుకు వచా మోసం చేసాడు. 
త్ెలల వార న్ప్ుుడు యాక బు ఆ  మోసం త్ెలుసుక న్రిడు. లాబటన్ుత్ో యాక బు, “నీవు న్న్ుి మోసం చేసావు. న్ేన్ు రాహేలున్ు 
పెళ్లల చేసుక వాలన్న నీ దగగర కష్ట ప్డ  ప్న్న చేసాన్ు. ఎందుకు న్న్ుి నీవు మోసం చేసావు?” అన్రిడు. లాబటన్ు చెపాుడు: “పెదద  
కూత్ుర కి పెళ్లలకాక ముందు చన్ి కూత్ుర కి పెళ్లల చేయట్టన్నకి మా దేశంలో ఒప్ుుక రు. అయత్ే రాహేలున్ుకూడ పెళ్లల 
చేసుక న్ేందుకు ఇసాత న్ు. కానీ నీవు మాత్ంా మరో ఏడు సంవత్సరాలు న్ర దగగర ప్న్న చేయాలి. లాబటన్ు దగగర మరో ఏడు 
సంవత్సరాలు యాక బు ప్న్న చేసాడు. అప్ుుడు లాబటన్ు త్న్ కుమార త రాహేలున్ు అత్న్నకి భటరయగా ఇచరాడు. 

 

 యాక బున్కు  12 మంది కుమారులు, వారున్న  12 గోత్రాలుగా దేవుడు న్నయమింన్రాడు.  అప్ుుడు యెహో వా, “నీ ప్ూరీాకుల 

న్నవాస దేశాన్నకి నీవు త్రర గ  వెళ్లలపో . న్ేన్ు నీకు త్ోడుగా ఉంట్టన్ు” అన్న యాక బుత్ో చెపాుడు.అందుచేత్ యాక బు త్న్ 

ప్యాాణరన్నకి సిదిప్డరి డు. త్న్ కుమారులన్ు, భటరయలన్ు ఒంట్టల మీద ఎకికంచరడు.  అప్ుుడు వాళ్లల , అత్న్న త్ండ  ాన్నవసించన్ 

కన్రన్ు దేశాన్నకి త్రర గ  ప్యాాణం మొదలుబెట్టట రు. యాక బు సంపాదించన్ ప్శువుల మందలనీి వార కి ముందుగా న్డ చరయ. 

 


