మొట్ట మొదట్ి దేవుడు ఆకాశాన్ని భూమిన్న చేశాడు. భూమి మొత్త ం శూన్యంగా ఉంది. భూమిమీద ఏమీ
లేదు. మహా సముదరాన్ని చీకట్ి ఆవరంచంది. దేవున్న ఆత్మ నీళ్ల మీద సంచరసత
త ఉండెన్ు. అప్ుుడు దేవుడు,
“వెలుగు కలుగున్ు గాక!” అన్రిడు. వెలుగు ప్ాకాశంచట్ం మొదలయంది. దేవుడు ఆ వెలుగున్ు చతశాడు.
ఆయన్కు అది చకకగా కన్బడంది. అప్ుుడు దేవుడు ఆ వెలుగున్ు చీకట్ి న్ుండ వేరు చేసాడు. వెలుగుకు
“ప్గలు” అన్న, చీకట్ికి “రాత్రా” అన్న దేవుడు పేరు పెట్ట టడు. అసత మయము అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం
అయంది. ఇది మొదట్ి రోజు. అప్ుుడు దేవుడు, “జలములన్ు రండు భటగములుగా చేయుట్కు అంత్రక్షం
ఉండున్ు గాక!” అన్రిడు. కన్ుక దేవుడు అంత్రక్షాన్ని చేస,ి నీళ్ల న్ు వేరుప్రాాడు. క ంత్ నీరు గాలికి పెైగాన్ు,
క ంత్ నీరు గాలికి కిందన్ు ఉంది.
దేవుడు ఆ అంత్రక్షాన్నకి “ఆకాశం” అన్న పేరు పెట్ట టడు. అసత మయం అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది.
ఇది రండవ రోజు. అప్ుుడు దేవుడు, “పొ డ న్ేల కన్బడున్ట్ల
ల , ఆకాశం కింద నీరు ఒకక చోట్ చేరున్ుగాక!”
అన్రిడు. అలాగే జరగంది. ఆ పొ డ న్ేలకు “భూమి” అన్న దేవుడు పేరు పెట్ట టడు. మరయు ఒకక చోట్ చేరన్
నీట్ికి “సముదరాలు” అన్న దేవుడు పేరు పెట్ట టడు. ఆయన్కు ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట కన్బడంది. అప్ుుడు
దేవుడు, “భూమి గడి న్న, ఆహార ధరన్యప్ు మొకకలన్ు, ఫలవృక్షాలన్ు మొలిపించు గాక, ఫలవృక్షాలు
విత్త న్రలుగల ప్ండల న్ు ప్ండసాతయ. మరయూ ప్ాత్ర మొకక త్న్ సాంత్ రకం విత్త న్రన్ని రూపొ ందిసత ుంది. ఈ
మొకకలు భూమిమీద పెరుగున్ు గాక” అన్రిడు. అలాగే జరగంది. గడి న్న, ఆహార ధరన్యప్ు మొకకలన్ు భూమి
మొలిపించంది. మరయు అది విత్త న్రలుగల ప్ండల చెట్లన్ు మొలిపించంది. ప్ాత్ర మొకక త్న్ సాంత్ రకం
విత్త న్రలన్ు రూపొ ందించంది. దేవున్నకి ఇది చకకగా ఉన్ిట్ల
ల కన్బడంది. అసత మయం అయంది, ఆ త్రాాత్
ఉదయం అయంది. ఇది మూడవ రోజు.
అప్ుుడు, “ఆకాశంలో జయయత్ులు ఉండున్ు గాక. ఈ జయయత్ులు రాత్రా న్ుండ ప్గలున్ు వేరు చేసత ాయ. జయయత్ులు
ప్ాత్ేయక సంకేత్రలన్ు, ప్ాత్ేయక సమావేశాల పాారంభటన్ని సతచంచేందుకు ఉప్యోగంచబడత్రయ. మరయు
రోజులన్ు సంవత్సరాలన్ు త్ెలుప్ుట్కు అవి ఉప్యోగంచబడత్రయ. భూమి మీద వెలుగున్ు ప్ాకాశంప్
చేయుట్కు ఈ జయయత్ులు ఆకాశంలో ఉంట్టయ” అన్రిడు దేవుడు. అలాగే జరగంది. కన్ుక ఆ రండు పెదద
జయయత్ులన్ు దేవుడు చేసాడు. ప్గట్ి వేళ్న్ు ఏలుట్కు దేవుడు పెదద జయయత్రన్న చేసాడు. రాత్రా వేళ్న్ు ఏలుట్కు
ఆయన్ చన్ి జయయత్రన్న చేసాడు. దేవుడు న్క్షత్రాలన్ు కూడర చేసాడు. భూమి మీద ప్ాకాశంచుట్కు ఈ
జయయత్ులన్ు దేవుడు ఆకాశంలో ఉంచరడు. ప్గట్ిన్న, రాత్రాన్న ఏలుట్కు ఈ జయయత్ులన్ు ఆకాశంలో ఉంచరడు. ఈ
జయయత్ులు చీకట్ి న్ుండ వెలుగున్ు వేరు చేసాయ. దేవున్నకి ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట కన్బడంది. అసత మయం
అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది. ఇది న్రలుగవ రోజు. అప్ుుడు, “నీళ్లల అన్ేక పాాణులత్ో న్నండ
పో వున్ు గాక. మరయు భూమికి పెైగా గాలిలో ఎగురుట్కు ప్క్షులు ఉండున్ు గాక!” అన్రిడు దేవుడు. కన్ుక
దేవుడు సముదాప్ు పెదద జంత్ువులన్ు చేసాడు. సముదాంలో సంచరంచే ప్ాత్ర పాాణిన్న దేవుడు చేసాడు. సముదా
జంత్ువులు ఎన్ని రకాలు ఉన్రియ. వాట్న్నిట్ినీ దేవుడు చేసాడు. ఆకాశంలో ఎగరే ప్ాత్ర రకం ప్క్షన్న కూడ
దేవుడు చేసాడు. మరయు ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట దేవున్నకి కన్బడంది. ఈ జంత్ువులన్ు దేవుడు
ఆశీరాదించరడు. అవి అన్ేక పిలలలిి పెట్ట ,ి సముదరాలు న్నండపో వాలన్న దేవుడు వాట్ిత్ో చెపాుడు.

అసత మయం అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది. ఇది ఐదవ రోజు. అప్ుుడు దేవుడు, “భూమి అన్ేక
పాాణులన్ు చేయున్ు గాక. అన్ేక రకాల జంత్ువులు ఉండున్ు గాక. పెదద జంత్ువులు, పాాకే అన్ని రకాల
ప్ురుగులు చన్ి జంత్ువులు ఉండున్ు గాక! మరయు ఈ జంత్ువులనీి యంకా వాట్ి రకప్ు జంత్ువులిి
ఎకుకవగా వృదిి చేయుగాక” అన్రిడు దేవుడు. ఈ సంగత్ులు అనీి జరగాయ. కన్ుక దేవుడు ప్ాత్ర రకప్ు
జంత్ువున్ు చేసాడు. కూ
ూ ర జంత్ువులన్ు, సాధు జంత్ువులన్ు, పాాకుచుండు చన్ి వాట్న్నింట్ినీ దేవుడు
చేశాడు. మరయు ఇది చకకగా ఉన్ిట్లట దేవున్నకి కన్బడంది. అప్ుుడు, “ఇప్ుుడు మన్ం మన్నషిన్న చేదద రం.
మన్ం మన్ పో లికత్ో మన్ుష్ుయలిి చేదద రం. మన్ుష్ుయలు మన్లా ఉంట్టరు. సముదాంలోన్న చేప్లన్నింట్ి మీద,
గాలిలో ప్క్షులన్నిట్ి మీద వారు ఏలుబడ చేసత ారు. భూమి మీద పెదద జంత్ువులన్నింట్ి మీదన్ు, పాాకు చన్ి
వాట్న్నింట్ిమీదన్ు వారు ఏలుబడ చేసత ారు” అన్న చెపాుడు. కన్ుక దేవుడు త్న్ సాంత్ రూప్ంలో మన్ుష్ుయలిి
చేశాడు. త్న్ ప్ాత్రరూప్ంలో దేవుడు మన్ుష్ుయలిి చేశాడు. దేవుడు వారన్న మగ, ఆడ వారగా చేశాడు. దేవుడు,
వారన్న “ఇంకా అన్ేక మంది ప్ాజలు ఉండున్ట్ల
ల పిలలలన్ు కన్ండ. భూమిమీద న్నండపో య, దరన్నన్న సాాధీన్ం
చేసుక ండ. సముదాంలో చేప్ల మీద, గాలిలో ప్క్షుల మీద ఏలుబడ చేయండ. భూమి మీద సంచరంచే ప్ాత్ర
పాాణిమీద ఏలుబడ చేయండ” అన్న ఆశీరాదించరడు. “ఆహార ధరన్యప్ు మొకకలన్నిట్ిన్న, ఫలవృక్షాలు అన్నింట్ిన్న
న్ేన్ు మీకు ఇసుతన్రిన్ు. ఆ చెట్ల ల విత్త న్రలు గల ప్ండల న్ు ప్ండసాతయ. ఈ ఆహార ధరన్యం, ప్ండుల మీ ఆహారం
అవుత్ుంది. మరయు ప్చా మొకకలు అన్నింట్ిన్న జంత్ువులకు న్ేన్ు ఇసుతన్రిన్ు. ఆ ప్చా మొకకలు వాట్ికి
ఆహారం అవుత్రయ. భూమిమీద ప్ాత్ర జంత్ువు, గాలిలో ఎగరే ప్ాత్ర ప్క్ష, భూమిమీద పాాకుచుండు చన్ి
పాాణులు అనీి ఆ ఆహారాన్ని త్రంట్టయ” అన్న దేవుడు చెపాుడు. ఈ సంగత్ులు అనీి జరగాయ.
దేవుడు త్రన్ు చేసిన్ది అంత్ర చతశాడు. అది అంత్ర చరలా చకకగా ఉన్ిట్లట దేవున్నకి కన్బడంది. అసత మయం
అయంది, ఆ త్రాాత్ ఉదయం అయంది. ఇది ఆరవ రోజు. కన్ుక భూమి, ఆకాశం, వాట్ిలోన్న ప్ాత్రదీ
ప్ూరత యంది. దేవుడు త్రన్ు చేసత ున్ి ప్న్న ముగంచరడు. కన్ుక ఏడవ రోజున్ దేవుడు త్న్ ప్న్న న్ుండ విశాూంత్ర
తీసుక న్రిడు. ఏడవ రోజున్ు దేవుడు ఆశీరాదించ, దరన్నన్న ప్విత్ా దిన్ంగా చేసాడు. దేవుడు ప్ాప్ంచరన్ని
చేసేట్ప్ుుడు జరగంచన్ ప్న్న అంత్ట్ి న్ుండ ఆ రోజున్ విశాూంత్ర తీసుక న్రిడు గన్ుక, ఆ రోజున్ు ఆయన్
ప్ాత్ేయకమైన్దిగా చేసాడు. ఇదే భూమి, ఆకాశం చరత్ా. భూమిన్న, ఆకాశాన్ని దేవుడు చేసిన్ప్ుుడు జరగన్
సంగత్ుల విష్యం ఇది. భూమి మీద మొకకలు ఏమీ లేవు. పొ లాలోల ఏమీ పెరగట్ం లేదు. అప్ుట్ికి యంకా
ఎకకడర మొకకలు మొలవలేదు. అప్ుట్ికి భూమిమీద యంకా వరషం యెహో వా కురపించలేదు. మొకకలన్ు
గూరా జాగూత్త తీసుక న్ే ఏ మన్నషి అప్ుట్ికి లేడు. భూమి న్ుండ ఆవిర ఉబికి న్ేల అంత్ట్ిన్న త్డపింది.
అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు న్ేలన్ుండ మట్ిట 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 చెట్లన్నింట్ినీ, మరయు ఆహారాన్నకి
మంచవెైన్ చెట్ల ల అన్నింట్ినీ భూమి ప్ుట్ిటంచున్ట్ల
ల దేవుడు చేసాడు. జీవ వృక్షమున్ు, మంచ చెడుల
త్ెలివిన్న ఇచేా వృక్షమున్ు ఆ త్ోట్ మధయలో ఉన్రియ. ఏదెన్ు త్ోట్లో న్ుండ ఒక న్ది ప్ావహిసత త ఆ త్ోట్కు
నీట్ిన్న ఇసుతంది. ఆ న్ది పాయల ై న్రలుగు చన్ి న్దులయంది. మొదట్ి 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). రండవ న్ది పేరు గీహో న్ు. ఆ న్ది కూష్ు దేశమంత్ట్ట ప్ావహిసత ుంది.
మూడో న్ది పేరు హిదద క
ె లు. ఆ న్ది అష్ూ
ష రు త్ూరుు దికుకన్ ప్ావహిసత ుంది. న్రలుగో న్ది యూఫాట్ీసు.
మన్నషిన్న ఏదేన్ు త్ోట్లో యెహో వా దేవుడు ఉంచరడు. మొకకలు న్రట్ి త్ోట్న్ుగూరా శూది తీసుక వడం
మన్నషి ప్న్న. యెహో వా దేవుడు మన్నషికి ఈ ఆజఞ యచరాడు:”ఈ త్ోట్లోన్న ఏ చెట్ట ల ఫలమున్ెైన్ర నీవు
త్రన్వచుా. అయత్ే మంచ, చెడిల త్ెలివిన్న ఇచేా చెట్ట ల ఫలమున్ు నీవు త్రన్కూడదు. ఆ చెట్ట ల ప్ండు నీవు
త్రన్ి రోజున్ త్ప్ుక చసాతవు.
అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు, “ప్ురుష్ుడు ఒంట్రగా ఉండట్ం మంచది కాదు. అత్న్నకి సాట్ియెైన్
సహకారణిన్న న్ేన్ు చేసత ాన్ు. మరయు ఆ సహకారణి అత్న్నకి సహాయం చేసత ుంది” అన్ుక న్రిడు. పొ లాలోలన్న
ప్ాత్ర జంత్ువున్ు, గాలిలోన్న ప్ాత్ర ప్క్షన్న న్ేలన్ుండ యెహో వా దేవుడు చేసాడు. ఈ జంత్ువులన్నింట్ిన్న
యెహో వా దేవుడు మన్నషి దగగ రకు రపిుంచరడు, మన్నషి ప్ాత్రదరన్నకి పేరు పెట్ట టడు. సాధు జంత్ువులన్నింట్ికీ,
ఆకాశ ఫక్షులన్నింట్ికి, అడవి కూ
ూ ర జంత్ువులన్నింట్ికి మన్నషి పేరల ు పెట్ట టడు. ఎన్ెిన్ని జంత్ువులిి
ప్క్షులిి మన్నషి చతశాడు.
అయత్ే త్న్కు సరపో 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 ప్ూడా వేసాడు.
సీత న్న
ీ చేసేందుకు, అత్న్న ప్ాకక ఎముకన్ు యెహో వా దేవుడు ఉప్యోగంచరడు. అప్ుుడు ఆ సీత న్న
ీ ఆ
ప్ురుష్ున్న దగగ రకు యెహో వా దేవుడు తీసుక న్న వచరాడు. అప్ుుడు ఆ ప్ురుష్ుడు ఇలా అన్రిడు:
“ఇప్ుుడు, ఇది న్రవంట్ి మన్నషే అమ ఎముక న్ర ఎముకలోలన్ుంచ వచాంది. ఆమ శరీరం న్ర
శరీరంలోన్ుంచ వచాంది. ఆమ న్రున్న లోన్ుండ తీయబడంది గన్ుక ఆమన్ు న్రర అంట్టన్ు.”
ఇందువలల ప్ురుష్ుడు త్న్ త్ండాన్న, త్లిల న్న విడచ, త్న్ భటరయన్ు హత్ు
త క ంట్టడు. వాళ్లల దదరు ఏకమవుత్రరు.
ఆ త్ోట్లో ఆ ప్ురుష్ుడు, అత్న్న భటరాయ న్గింగా ఉన్రిరు. కాన్న వారకి సిగగ ు త్ెలియదు.ఆ సమయంలో ఆ
సీత త్
ీ ో సరుం మాట్టలడంది. యెహో వా దేవుడు సృషిటంచన్ అడవి జంత్ువులన్నిట్ిలో సరుం చరలా త్ెలివెైన్ది,
కప్ట్మైన్ది. ఆ సరుం సీత న్న
ీ మోసగంచరలన్ుక న్న, “ఏమమామ ఈ త్ోట్లోన్న ఏ చెట్ట ల ఫలమైన్ర త్రన్నవదద న్న
దేవుడు న్నజంగా నీత్ో చెపాుడర?” అంది. సరాున్నకి ఆమ ఇలా జవాబిచాంది: “లేదు! దేవుడు అలాగు
చెప్ులేదు. త్ోట్లోన్న చెట్ల ఫలాలు మేము త్రన్వచుా. అయత్ే ఒక చెట్ట లంది, దరన్న ఫలము మేము
త్రన్కూడదు. ‘త్ోట్ మధయలో ఉన్ి చెట్ట ల ఫలం మీరు త్రన్కూడదు. అసలు ఆ చెట్ట లన్ు మీరు
ముట్లటక కూడదు. అలాచేసేత మీరు చసాతరు’ అన్న దేవుడు మాత్ో చెపాుడు.” అయత్ే సరుం ఆ సీత త్
ీ ో ఇలా
అంది: “మీరు చరవరు. ఆ చెట్ట ల ఫలం మీరు త్రంట్ే, మంచ చెడిలన్ు గూరా మీరు త్ెలుసుక ంట్టరన్న దేవున్నకి
త్ెలుసు. అప్ుుడు మీరు దేవున్నవల ఉంట్టరు!’

ఆ చెట్ట ల చరలా అందంగా ఉన్ిట్లట ఆ సీత ీ చతసింది; ఆ ఫలం త్రన్ట్టన్నకి మంచదిగా ఉన్ిట్లట, ఆ చెట్ట ల త్ెలివిన్నసుతందన్న
ఆమ త్ెలుసుక ంది. కన్ుక ఆ సీత ీ ఆ చెట్ట ల ఫలం తీసుక న్న దరన్నన్న త్రన్ిది. ఆ ప్ండులో క ంత్ ఆమ భరత కు ఇచాంది,
అత్డు కూడర దరన్ని త్రన్రిడు. అప్ుుడు ఆ ప్ురుష్ుడు, సీత ీ ఇదద రూ మారపో యారు. వార కళ్లల త్ెరవబడి ట్ట ల, వారకి
అనీి వేరుగా కన్బడరియ. వారకి బట్ట లు లేన్ట్ల
ల న్గింగా ఉన్ిట్ల
ల వాళ్లల చతశారు. కన్ుక వారు అంజూరప్ు
ఆకులన్ు కుట్ిట వాట్ిన్ే బట్ట లుగా ధరంచరరు.
సాయంకాలప్ు చలల న్న వేళ్లో యెహో వా దేవుడు ఆ త్ోట్లో న్డుసుతండగా ఆ ప్ురుష్ుడు, సీత ీ ఆ చప్ుుడు విన్న
త్ోట్లోన్న చెట్లమధయ దరగుక న్రిరు. యెహో వా దేవున్న న్ుండ దరగుక న్ేందుకు వారు ప్ాయత్రించరరు. అయత్ే
యెహో వా దేవుడు ఆ ప్ురుష్ున్న పిలిచరడు. “నీవు ఎకకడున్రివు?” అన్రిడు యెహో వా. “నీవు త్ోట్లో న్డుసుతన్ి
చప్ుుడు విన్రిన్ు, న్రకు భయం వేసింది. న్ేన్ు న్గింగా ఉన్రిన్ు, అందుకే దరగుక న్రిన్ు” అన్రిడు ఆ
ప్ురుష్ుడు. దేవుడు ఆ ప్ురుష్ున్నత్ో ఇలా అన్రిడు. “నీవు న్గింగా ఉన్రివన్న నీత్ో ఎవరు చెపాురు? న్నన్ుి
సిగగ ుప్డేట్ట్ల
ల చేసింది ఏమిట్ి? న్ేన్ు త్రన్వదద న్న చెపిున్ ప్ండు నీవు త్రన్రివా ఏమిట్ి? ఆ చెట్ట ల ఫలం త్రన్వదద న్న
న్ేన్ు నీకు ఆజాఞపించరన్ుగదర!” అందుకు ఆ ప్ురుష్ుడు, “న్ర క సం నీవు చేసిన్ ఈమ ఆ చెట్ట ల ఫలాన్ని
న్రకిచాంది, అందుచేత్ న్ేన్ు త్రన్రిన్ు” అన్రిడు. అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు, “ఏమిట్ి నీవు చేసింది?” అన్రిడు
ఆ సీత త్
ీ ో. ఆ సీత ,ీ “సరుం న్న్ుి మోసం చేసింది. న్న్ుి వెరూదరన్ని చేసేత ఆ ప్ండు త్రన్ేసాన్ు” అన్న చెపిుంది.
అందుచేత్ యెహో వా దేవుడు సరుంత్ో ఇలా అన్రిడు: “ఈ మహా చెడి ప్న్న నీవే చేసావు కన్ుక నీవు
శపించబడరివు.

జంత్ువులనీిట్ి

కంట్ే

నీ

ప్రసిిత్ర

హీన్ంగా

ఉంట్లందు.

నీవు

నీ

పొ ట్ట త్ో

పాకడం

త్ప్ున్నసరౌవుత్ుంది. నీవు జీవిత్ కాలమంత్ర మట్ిట త్రంట్టవు. ఈ సీత న్న
ీ , న్నన్ుి ఒకరక కరి విరోధులిిగా న్ేన్ు
చేసత ాన్ు. నీ సంత్రన్ము, ఆమ సంత్రన్ము ఒకరక కరు విరోధులవుత్రరు. నీవు ఆమ శశువు పాదం మీద
కాట్ేసత ావు ఈ శశువు నీ త్లన్ు చత్ుక క డత్రడు.” అప్ుుడు సీత త్
ీ ో యెహో వా దేవుడు ఇలా అన్రిడు: “నీవు
గరభవత్రగా ఉన్ిప్ుుడు న్ేన్ు నీకు బహు ప్ాయాస కలుగజేసత ాన్ు. నీవు పిలలలిి కన్ేట్ప్ుుడు మహా గొప్ు బటధ నీకు
కలుగుత్ుంది. నీవు నీ భరత న్ు వాంఛిసాతవు కాన్న అత్డే న్నన్ుి ఏలుత్రడు.” అప్ుుడు ప్ురుష్ున్నత్ో దేవుడు ఈలాగు
అన్రిడు: “ప్ాత్ేయకమైన్ చెట్ట లఫలాన్ని త్రన్వదద న్న న్ేన్ు నీకు ఆజాఞపించరన్ు. అయత్ే నీవు నీ భటరయ చెపిున్ మాట్లు
విన్రివు ఆ చెట్ట ల ఫలాన్ని త్రన్రివు కన్ుక నీ మూలంగా భూమిన్న న్ేన్ు శపిసత ాన్ు. భూమి ఇచేా ఆహారం క సం
నీవు నీ జీవిత్రంత్ం ఎంత్ో కష్ట ప్డరలిస ఉంట్లంది. పొ లంలో ప్ండే మొకకలిి నీవు త్రన్రలన్న అన్ుక ంట్టవు కాన్న
ముళ్ల న్ు, పొ దలన్ు న్ేల నీక సం ప్ండసుతంది. నీ భోజన్ం క సం నీవు చరలా కష్ట ప్డ ప్న్న చేసత ావు. నీ ముఖం అంత్ర
చెమట్త్ో న్నండ పో యేంత్గా నీవు ప్న్న చేసత ావు. నీవు చన్నపో యే రోజు వరకు కష్ట ప్డ ప్న్న చేసత ావు మరణించరక నీవు
మరలా మట్ిట అయపో త్రవు. న్ేన్ు న్నన్ుి చేసిన్ప్ుుడు మట్ిటలో న్ుంచే నీవు తీయబడరివు మళ్లల నీవు
చన్నపో యన్ప్ుుడు త్రరగ మట్ిటలోన్ే కలిసిపో త్రవు.”
ఆదరము త్న్ భటరయకు హవా అన్న పేరు పెట్ట టడు. ఎన్ిడెైన్ర సరే బత్రకిన్ ప్ాత్ర మన్నషికి ఈమ త్లిల కన్ుక ఆయన్
ఆమకు ఆ పేరు పెట్ట టడు. యెహో వా దేవుడు జంత్ు చరామలత్ో ఆ ప్ురుష్ున్నకి, అత్న్న భటరయకు చొకాకలు చేసాడు. ఆ
త్రువాత్ ఆ చొకాకలన్ు వారకి త్ొడగంచరడు.
అప్ుుడు యెహో వా దేవుడు అన్రిడు: “చతడండ, మన్నషి మన్లా త్యారయాయడు. మంచ, చెడిలు మన్నషికి
త్ెలుసు. ఇప్ుుడు ఆ మన్నషి జీవ వృక్షం న్ుండ ఫలములు తీసుక న్న త్రంట్ే అత్డు శాశాత్ంగా జీవిసాతడు.” కన్ుక
ఏదెన్ు త్ోట్న్ుండ ఆ మన్నషిన్న యెహో వా దేవుడు వెళ్లగొట్టటడు. ఆదరము బలవంత్ంగా వెళ్లగొట్ట బడ ఏ న్ేల న్ుండ
అత్డు తీయబడరిడో ఆ న్ేలన్ు సేదయం చేయట్ం మొదలు పెట్ట టడు. త్రువాత్ ఆ త్ోట్కు కాప్లాగా దరన్న దరారం దగగ ర
కరూబులన్ు దేవుడు ఉంచరడు. ఒక అగి ఖడరగన్ని కూడర అకకడ ఉంచరడు. జీవ వృక్షమున్కు పో యే మారాగన్ని
కాప్లా కాసత
త ఆ ఖడగ ం చుట్ట
ట రా త్రరుగుత్ూవుంది.

ఆదరము భటరయ హవా ఒక శశువుకు జన్మన్నచాంది. ఆ శశువుకు కయీన్ు అన్న న్రమకరణం జరగంది. హవా
“యెహో వా సహాయంత్ో న్ేన్ు ఒక మన్నషిన్న పొ ందరన్ు” అంది. ఆ త్రాాత్ హవా మరో శశువుకు జన్మన్నచాంది. ఈ
శశువు కయీన్ుకు త్ముమడు అత్న్నకి హేబెలు అన్న న్రమకరణం చేశారు. హేబెలు గొరూల కాప్ర అయాయడు.
కయీన్ు-వయవసాయదరరుడయాయడు.
క ంత్కాలమైన్ త్రువాత్ కయీన్ు పొ లముప్ంట్లో క ంత్ యెహో వాకు అరుణగా త్ెచెాన్ు. హేబెలు కూడ త్న్
మందలో త్ొలుచతలున్ ప్ుట్ిటన్ వాట్ిలో కూ విాన్ వాట్ిన్న క న్ని త్ెచెాన్ు. యెహో వా హేబెలున్ు అత్న్న యరుణన్ు లక్షయ
పెట్ట న్ు అయత్ే కయీన్ున్ు, అత్న్న అరుణన్ు దేవుడు అంగీకరంచలేదు. అందువలల కయీన్ు దుుఃఖంచరడు.
అత్న్నకి చరలా క ప్ం వచేాసింది.
యెహో వా కయీన్ున్ు అడగాడు: “నీవెందుకు క ప్ంగా ఉన్రివు? నీ ముఖం అలా విచరరంగా ఉందేమిట్ి? నీవు
మంచ ప్న్ులు చేసేత న్రత్ో నీవు సరగాగ ఉంట్టవు. అప్ుుడు న్నన్ుి న్ేన్ు అంగీకరసాతన్ు. కాన్న నీవు చెడి ప్న్ులు
చేసేత అప్ుుడు నీ జీవిత్ంలో ఆ పాప్ం ఉంట్లంది. నీ పాప్ం న్నన్ుి అదుప్ులో ఉంచుక వాలన్ుక ంట్లంది. కానీ నీవే
ఆ పాప్మున్ు అదుప్ులో పెట్ట టలి.”
“మన్ం పొ లంలోకి వెళద ీం రా” అన్రిడు కయీన్ు త్న్ త్ముమడెైన్ హేబెలుత్ో. కన్ుక కయీన్ు, హేబెలు పొ లంలోకి
వెళల ీరు. అప్ుుడు కయీన్ు త్న్ త్ముమడెైన్ హేబెలు మీద ప్డ అత్న్ని చంపేసాడు.

త్రాాత్, “నీ త్ముమడు ఎకకడ ఉన్రిడు?” అంట్ట కయీన్ున్ు యెహో వా అడగాడు. “న్రకు త్ెలియదు. న్ర
త్ముమణిి కాప్లా కాయడం, వాణిి గూరా జాగూత్త తీసుక వడమేన్ర న్ర ప్న్న” అన్న కయీన్ు జవాబిచరాడు. అప్ుుడు
యెహో వా యలా అన్రిడు, “నీవు చేసింది ఏమిట్ి? నీవే నీ త్ముమణిి చంపేసావు. నీ త్ముమన్న రకత ం న్ేల న్ుండ
న్రకు మొరూ పెట్ట లత్ూ వుంది. (నీవు నీ త్మమణిి చంపావు) నీ చేత్ులన్ుండ అత్న్న రకాతన్ని తీసుక వట్టన్నకి భూమి
న్నరు త్ెరచుకుంది. భూమిమీద న్ుండ నీవు శపించబడరివు. ఇది వరకు నీవు మొకకలు న్రట్లక న్రివు. అవి
చకకగా పెరగాయ. కాన్న ఇప్ుుడు నీవు మొకకలు న్రట్ిన్ర, నీ మొకకలు ఏప్ుగా ఎదగట్టన్నకి న్ేల త్ోడుడదు.
భూమి మీద నీకు ఇలుల కూడర ఉండదు. ఒక చోట్ల న్ుండ మరొక చోట్లకు నీవు త్రరుగుత్ూ ఉంట్టవు.” అప్ుుడు
కయీన్ు అన్రిడు: “ఇది న్ేన్ు భరంచలేన్న శక్ష! చతడు! న్న్ుి ఈ భూమిన్న విడచపెట్ట ట్
ే ట్ల
ల నీవు బలవంత్ం
చేశావు. న్ేన్ు నీన్ుండ వెళ్లపో య దరగుక ంట్టన్ు. (నీ రక్షణన్ుండ దతరంగా వెళత ీన్ు). న్ేన్నకకడ, అకకడ
త్రరుగుత్ుంట్టన్ు. న్న్ుి ఎవరు చతసాతరో వాళ్ల
ల న్న్ుి చంపేసత ారు.” అప్ుుడు కయీన్ుత్ో యెహో వా ఇలా
అన్రిడు: “న్ేన్ు అలా జరుగన్నవాన్ు! కయీన్త, న్నన్ుి ఎవరైన్ర చంపిత్ే, న్ేన్ు వారన్న మరంత్గా శక్షసాత”
త్రువాత్ కయీన్ుకు యెహో వా ఒక గురుత వేసాడు. ఎవారూ అత్ణిి చంప్కూడదు అన్న ఈ గురుత సతచసుతంది.
కయీన్ు కుట్లంబం అప్ుుడు కయీన్ు యెహో వా సన్నిధి న్ుండ వెళ్లపో యాడు. ఏదెన్ుకు త్ూరుున్వున్ి న్నదు
దేశములో కయీన్ు న్నవసించరడు.

భూమిమీద మన్ుష్ుయలు చరలా చెడివాళ్లలగా ఉన్ిట్లట యెహో వా చతశాడు. ప్ాజలు ఎలల ప్ుుడున్త చెడి వాట్ిన్న గూరా
మాత్ామే త్లుసుతన్ిట్లట యెహో వా చతశాడు. ఈ భూమిమీద మన్ుష్ుయలన్ు చేసిన్ందుకు యెహో వా విచరర ప్డరిడు.
దేవున్న హృదయంలో అది ఎంత్ో దుుఃఖం కలిగంచంది. కన్ుక యెహో వా ఇలా అన్రిడు: “భూమిమీద న్ేన్ు చేసిన్
మన్ుష్ుయలందరనీ న్ేన్ు న్రశన్ం చేసేసత ాన్ు. ప్ాత్ర మన్ుష్ుయన్న, ప్ాత్ర జంత్ువున్ు, భూమిమీద పాాకు ప్ాత్ర జీవిన్న న్రశన్ం
చేసత ాన్ు. ఆకాశ ప్క్షులిి కూడర న్ేన్ు న్రశన్ం చేసత ాన్ు. ఎందుచేత్న్ంట్ే, వీట్న్నింట్ినీ న్ేన్ు చేసిన్ందుకు
విచరరసుతన్రిన్ు గన్ుక.” అయత్ే భూమిమీద యెహో వాన్ు సంత్ోష్ పెట్ట ిన్ మన్నషి ఒకకడు ఉన్రిడు. అత్డు న్నవహు.
ఇది న్నవహు కుట్లంబ కథ. న్నవహు త్న్ త్రం వారలోన్ే నీత్రమంత్ుడు. అత్డు ఎలల ప్ుుడు దేవున్నన్న అన్ుసరంచరడు.
న్నవహుకు షేము, హాము, యాఫెత్ు అన్న ముగుగరు కుమారులు. భూలోకము దేవున్న సన్నిధిన్న చెడపో యయుండెన్ు;
భూలోకము బలాత్రకరముత్ో న్నండయుండెన్ు. దేవుడు భూలోకమున్ు చతచన్ప్ుుడు అది చెడపో య యుండెన్ు;
భూమిమీద సమసత శరీరులు త్మ మారగ మున్ు చెరపివేసుక న్న యుండర. కన్ుక న్నవహుత్ో దేవుడు ఇలా చెపాుడు:
“మన్ుష్ుయలంత్ర ఈ భూమిన్న క ప్ంత్ో హింసత్ో న్నంపేసారు. కన్ుక జీవిసుతన్ి వాట్న్నింట్ిన్న న్ేన్ు న్రశన్ం చేసత ాన్ు. ఈ
భూమిమీద న్ుండ వారన్న న్ేన్ు తీసివేసత ాన్ు. చత్రసారకప్ు చెకకత్ో నీ క సం ఒక ఓడన్ు న్నరమంచు, ఓడలో గదులన్ు చేసి
ఓడకు త్రరు పెైప్ూత్ ప్ూయ. “నీవు చేయాలిసన్ ఓడ క లత్ ఇలా ఉండరలి. 300 అ. పొ డవు, 50 అ. వెడలుు, 30 అ.
ఎత్ు
త . కప్ుుకు సుమారు 18 అంగుళీల కిూంద ఓడకు ఒక కిట్ికీ చేయ. ఓడకు ఒక ప్ాకక త్లుప్ు పెట్ట ల. ఓడలో మూడు
అంత్సుతలు చేయ. పెై అంత్సుత, మధయ అంత్సుత, కిూంది అంత్సుత. “‘న్ేన్ు నీత్ో చెబుత్ోంది గూహించు. ఈ భూమి మీదకి ఒక
మహాగొప్ు జలప్ాళ్యాన్ని న్ేన్ు తీసుక సుతన్రిన్ు. ఆకాశం కిూంద జీవిసుతన్ి సకల పాాణులన్ు న్ేన్ు న్రశన్ం చేసత ాన్ు.
భూమిమీద ఉండే ప్ాతీ పాాణి చసుతంది. భూమిమీద ఉన్ి అనీి చసాతయ. అయత్ే న్నన్ుి న్ేన్ు రక్షసాతన్ు. అప్ుుడు నీత్ో
న్ేన్ు ఒక ప్ాత్ేయక ఒడంబడక చేసత ాన్ు. నీవు, నీ కుమారులు, నీ భటరయ, నీ క డళ్లల అందరు ఓడలో ఎకాకలి.
భూమిమీద జీవిసోత న్ి పాాణులన్నింట్ిలో రండేసి చొప్ుున్ నీవు సంపాదించరలి. ఆడ, మగ చొప్ుున్ వాట్ిన్న ఓడలోన్నకి
తీసుక న్న రావాలి. వాట్ిన్న నీత్ో కూడర సజీవంగా ఉంజన్నవుా. భూమిమీద ఉన్ి ప్ాతీ జాత్ర ప్క్షులోలన్ుంచ రండేసి
తీసుకురా. భూమిమీద ఉన్ి అన్ని రకాల జంత్ువులోలన్ుంచ రండేసి తీసుకురా. న్ేలమీద పాాకు ప్ాత్ర పాాణులలో రండేసి
చొప్ుున్ తీసుకురా, భూమిమీద ఉండే అన్ని రకాల జంత్ువులు మగది, ఆడది నీత్ో ఉండరలి. ఓడలో వాట్ిన్న సజీవంగా
ఉంచు. అలాగే భూమి మీద ఉండే ప్ాత్ర విధమైన్ ఆహారాన్ని ఓడలోన్నకి తీసుక న్నరా. అది నీకు, జంత్ువులకు భోజన్ం
అవుత్ుంది.” వీట్న్నింట్ినీ న్నవహు చేసాడు. దేవుడు ఆజాఞపించన్ట్ేల న్నవహు వాట్న్నిట్ినీ చేసాడు.
న్లుబది ప్గళ్లలన్ు న్లుబది రాత్ుాలున్ు ప్ాచండ వరష ము భూమిమీద కురసెన్ు. ఆ దిన్మందే న్నవహున్ు న్నవహు
కుమారులగు షేమున్ు హామున్ు యాపెత్ున్ు న్నవహు భటరయయు వారత్ోకూడ అత్న్న ముగుగరు క డండుాన్ు ఆ
ఓడలో ప్ావేశంచర. ఆ మన్ుష్ుయలు, భూమిమీదన్ున్ి అన్ని రకాల జంత్ువులు ఆ ఓడలో ఉన్రిరు. అన్ని రకాల
ప్శువులు, న్ేలమీద పాాకు అన్ని రకాల జంత్ువులు, అన్ని రకాల ప్క్షులు ఆ ఓడలో ఉన్రియ. ఈ జంత్ువులనీి
న్నవహుత్ో కలిసి ఓడలోకి వెళల ీయ. పాాణం ఉన్ి ప్ాత్ర రకం జంత్ువు రండేసి చొప్ుున్ వచరాయ. సరగాగ దేవుడు
ఆజాఞపించన్ట్ేల ఈ జంత్ువులనీి ఓడలో జత్లు జత్లుగా ప్ావేశంచరయ. త్రువాత్ యెహో వా ఓడ త్లుప్ులు
మూసివేసాడు.

నీట్ిమట్ట ం పెరుగుత్ూ ఓడన్ు న్ేలమీదన్ుండ పెైకి లేప్డం మొదలయంది. నీట్ి మట్ట ం చరలా పెైకి లేచన్ందువలల
గొప్ు ఎత్త యన్ ప్రాత్రలు అనీి నీళ్ల లో మున్నగపో యాయ. .అప్ుుడు ప్క్షులేమి ప్శువులేమి మృగములేమి
భూమిమీద పాాకు ప్ురుగులేమి భూమిమీద సంచరంచు సమసత శరీరులేమి సమసత న్రులేమి చచాపో యర. 150
రోజుల పాట్ల నీళ్లల భూమిన్న కపేుసాయ.

అయత్ే న్నవహున్ు దేవుడు మరచపో లేదు. న్నవహున్ు, అత్న్నత్ో కూడ ఓడలో ఉన్ి జంత్ువులన్నింట్ిన్న,
ప్శువులన్నింట్ిన్న దేవుడు జాఞప్కం చేసుక న్రిడు. భూమిమీద గాలి వీచేట్ట్లట దేవుడు చేసాడు. నీళ్ల నీి
కన్ప్డకుండర పో యాయ. ఓడ అరారాత్ు క ండలమీద న్నలిచెన్ు.
న్లభెై రోజుల త్రాాత్ న్నవహు త్రన్ు చేసిన్ ఓడ కిట్ికీ త్ెరచరడు. ఒక కాకిన్న న్నవహు బయట్కు ప్ంపాడు. అది
త్రరగరాలేదు ,నీళ్ల నీి ఇంకి పో య, న్ేల ఆరపో యేంత్ వరకు ఒక చోట్లన్ుండ మరో చోట్లకు ఆ కాకి ఎగురుత్ూన్ే
ఉంది. అప్ుుడు ఒక పావురాన్ని కూడర న్నవహు ప్ంపించరడు.న్ేలమీద ఇంకా నీళ్లల న్నండ ఉండట్ం చేత్ పావురం
త్రరగ 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
ఆరన్ న్ేల ఉన్ిట్లటగా న్నవహుకు అది ఒక గురుత. ఏడు రోజుల త్రాాత్ న్నవహు పావురాన్ని మరల బయట్కి
ప్ంపించరడు. అయత్ే ఈసార పావురం మరల ఎన్ిడత త్రరగరాలేదు.
న్ేల ఆరపో యన్ త్రాాత్ ,అప్ుుడు యెహో వా న్నవహుత్ో అన్రిడు: “ఓడ న్ేలకు దిగంది. నీవు, నీ భటరయ, నీ
కుమారులు, నీ క డళ్లల ఇప్ుుడు బయట్కు వెళల ీలి. జీవమున్ి ప్ాత్ర జంత్ువున్ు, ప్క్షులన్నింట్ిన్న, భూమిమీద
పాాకు పాాణులన్నిట్ిన్న నీత్ోబటట్ల బయట్కు తీసుక న్నరా. ఆ జంత్ువులు సంత్రన్రభివృదిి చెంది, అవి మరల భూమిన్న
న్నంప్ుత్రయ.
అప్ుుడు యెహో వాకు ఒక బలిపీఠాన్ని న్నవహు కట్టటడు. ప్విత్ామైన్ ప్క్షులన్నింట్ిలో న్ుండ, ప్విత్ామైన్
జంత్ువులన్నింట్ిలో న్ుండ క న్నింట్ిన్న న్నవహు తీసుక న్న, దేవున్నకి కాన్ుకగా బలిపీఠం మీద వాట్ిన్న దహించరడు.
యెహో వా ఈ బలుల సువాసన్న్ు ఆఘ్ాాణించ ఆన్ందించరడు. యెహో వా త్న్లో త్రన్ు అన్ుక న్రిడు, “మన్ుష్ుయలిి
శక్షంచేందుక సం మరల ఎన్ిడు న్ేన్ు భూమిన్న జల ప్ావాహముత్ో శపించన్ు అన్న.

న్నవహున్ు, అత్న్న కుమారులన్ు దేవుడు ఆశీరాదించరడు. భూమికి పెైగా మేఘ్ాలన్ు న్ేన్ు రపిుంచన్ప్ుడు,
మేఘ్ాలలో రంగుల ధన్సుసన్ు మీరు చతసాతరు. న్రకు, భూమికి జరగన్ ఒడం బడకకు రుజువు ఆ రంగుల
ధన్సుస. మేఘ్ాలోల ఆ రంగుల ధన్సుసన్ు న్ేన్ు చతచన్ప్ుుడు శాశాత్ంగా క న్సాగే ఆ ఒడంబడకన్ు న్ేన్ు జాఞప్కం
చేసుక ంట్టన్ు అన్న న్నవహుత్ో యెహో వా చెపాుడు.

జలప్ాళ్యం త్రాాత్ మాన్వులంత్ర ఒకే భటష్ మాట్టలడరరు. ప్ాజలంత్ర ఒకే ప్దజాలం
ఉప్యోగంచరరు. త్ూరుు న్ుండ ప్ాజలు కదిలిపో యారు. షీన్రరు దేశంలో మైదరన్ భూమిన్న
వారు కన్ుగొన్రిరు. బత్ుకుదెరువు క సం ప్ాజలంత్ర అకకడే ఉండపో యారు.
“మన్ం ఇట్లకలు చేసి, అవి గట్ిటప్డేందుకు వాట్ిన్న కాలాాలి” అన్నక న్రిరు ప్ాజలు. ఇళ్లల
కట్లటట్కు ప్ాజలు రాళ్లల గాక ఇట్లకలన్ే ఉప్యోగంచరరు. అలాన్ే అడుసు గాక త్రరు
ఉప్యోగంచరరు. అప్ుుడు ప్ాజలు ఇలా అన్రిరు: “మన్ క సం మన్ం ఒక ప్ట్ట ణం
కట్లటక వాలి. ఆకాశం అంత్ ఎత్ు
త గా మన్ం ఒక గోప్ుర శఖరం కట్లటక వాలి. ఇలా గన్ుక చేసేత
మన్ం ప్ాఖాయత్ర చెందుత్రం ప్ాప్ంచమంత్ట్ట మన్ం చెలల ా చెదురవకుండర ఒకే చోట్
మన్మంత్ర కలసి ఉంట్టం.”
ఆ ప్ట్ట ణరన్ని, ఆ గోప్ుర శఖరాన్ని చతచుట్కు యెహో వా దిగ వచరాడు. వాట్ిన్న ప్ాజలు
న్నరమసత
త ఉండట్ం యెహో వా చతశాడు. యెహో వా ఇలా అన్రిడు: “ఈ ప్ాజలంత్ర ఒకే భటష్
మాట్టలడుత్ున్రిరు. వీళ్ల ంత్ర కలసి ఉమమడగా ఈ ప్న్న చేసత ున్ిట్లట న్రకు కన్బడుత్ోంది.
వారు చేయగలగన్ దరన్నకి ఇది పాారంభం మాత్ామే. త్ారలో వాళ్లల యోచంచన్దేదెైన్ర చేయ
గలుగుత్రరు. అందుచేత్ మన్ం కిందికి వెళ్లల వార భటష్న్ు గలిబిలి చేదద రం. అప్ుుడు వాళ్లల
ఒకరన్ొకరు అరిం చేసుక లేరు.”
ఆ ప్ాజలు భూలోకం అంత్ట్ట చెదిరపో యేట్ట్లట యెహో వా చేసాడు. కన్ుక ఆ ప్ట్ట ణరన్ని
కట్లటక వట్ం ఆ ప్ాజలు ముగంచలేకపో యారు. మొత్త ం ప్ాప్ంచంలోన్న భటష్న్ు దేవుడు
గలిబిలి చేసిన్ చోట్ల అదే. కన్ుక ఆ సి లం బటబెలు అన్న పిలువబడంది. కన్ుక ఆ సి లం
న్ుండ భూమిమీద ఇత్ర చోట్లన్నింట్ికీ ఆ ప్ాజలన్ు యెహో వా చెదరగొట్టటడు.

అబటాముత్ో యెహో వా ఇలా అన్రిడు, “నీ దేశాన్ని, నీ ప్ాజలన్ు విడచపెట్ట ల. నీ త్ండా
కుట్లంబటన్ని విడచపెట్ట ి, న్ేన్ు నీకు చతపించు దేశాన్నకి వెళ్ల ల. న్నన్ుి ఆశీరాదిసత ాన్ు. న్నన్ుి
ఒక గొప్ు జాత్రగా న్ేన్ు చేసత ాన్ు నీ పేరున్ు న్ేన్ు ప్ాఖాయత్ర చేసత ాన్ు. ఇత్రులన్ు
ఆశీరాదించట్టన్నకి ప్ాజలు నీ పేరు ఉప్యోగసాతరు. న్నన్ుి ఆశీరాదించే వారన్న న్ేన్ు
ఆశీరాదిసత ాన్ు.

న్నన్ుి

శపించే

వాళ్ల న్ు

న్ేన్ు

శపిసత ాన్ు.

భూమి

మీదన్ున్ి

మన్ుష్ుయలందరన్న ఆశీరాదించడరన్నకి న్ేన్ు న్నన్ుి ఉప్యోగసాతన్ు.

అత్డు హారాన్ున్ు విడచపెట్ట టడు, లోత్ు అత్న్నత్ో కూడ వెళల ీడు. ఈ సమయంలో అబటాము
వయసుస 75 సంవత్సరాలు. అబటాము హారాన్ున్ు విడచపెట్ట న్
ి ప్ుుడు అత్డు ఒంట్ర వాడు
కాడు. త్న్ భటరయ శారయన్న, త్ముమన్న కుమారుడు లోత్ున్ు, హారాన్ులో వారకి కలిగన్
సమసాతన్ని అబటాము త్న్త్ో తీసుకు వెళల ీడు. హారాన్ులో అబటాము సంపాదించన్ బటన్నసలు
అంత్ర వారత్ో వెళల ీరు. అబటాము అత్న్న వరగ ంవారు హారాన్ు విడచ, కన్రన్ు దేశాన్నకి
ప్ాయాణం చేసారు.

అబటాము కన్రన్ు దేశం గుండర సంచరరం చేసాడు. అబటాముకు యెహో వా ప్ాత్యక్షమయయ, “ఈ
దేశాన్ని నీ సంత్రన్రన్నకి ఇసాతన్ు” అన్రిడు. ఆ సి లంలో అబటాముకు యెహో వా
ప్ాత్యక్షమయాయడు. కన్ుక ఆ సి లంలో యెహో వాన్ు ఆరాధించట్టన్నకి అబటాము ఒక బలిపీఠం
కట్టటడు. త్రాాత్ అబటాము ఆ సి లం విడచపెట్ట ి బేత్ేలుకు వెళల ీడు. ఆ సి లంలో యెహో వా
క సం మరో బలిపీఠాన్ని అబటాము న్నరమంచరడు. అకకడ అబటాము యెహో వాన్ు ఆరాధించరడు.
ఆ త్రాాత్ అబటాము మరల ప్ాయాణం మొదలు పెట్ట టడు. న్ెగబు దిశగా అత్డు ప్ాయాణం
చేసాడు.

అప్ుుడు ఆ మన్ుష్ుయలు వెళ్లట్టన్నకి లేచరరు. వారు సొ దొ మ వెైప్ు చతసి, ఆ దిశగా న్డక పాారంభించరరు.
వారకి వీడో కలు చెప్ుట్టన్నకి అబటాహాము వాళ్ల త్ో క ంత్ దతరం న్డచరడు. యెహో వా త్న్లో త్రన్ు ఇలా
అన్ుక న్రిడు: “ఇప్ుుడు న్ేన్ు చేయబో త్ున్ిది అబటాహాముకు న్ేన్ు చెపాులా? ” మరల యెహో వా ఇలా
అన్రిడు: “సొ దొ మ గొమొరాూల అరుప్ులు చరలా పెదదవి. వార పాప్ం చరలా భయంకరమన్
ై ది.
అంచేత్ ఆ మన్ుష్ుయలు మళ్లల , సొ దొ మవెైప్ు న్డక పాారంభించరరు. అప్ుుడు అబటాహాము యెహో వాన్ు
సమీపించ ఇలా అడగాడు. “యెహో వా, నీవు దుష్ు
ట లన్ు న్రశన్ం చేసట్
ే ప్ుుడు మంచ వారన్న కూడర న్రశన్ం
చేసత ావా? ఆ ప్ట్ట ణంలో ఒకవేళ్ 50 మంది మంచ వాళ్ల
ల ఉంట్ే ఎలా? ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్రశన్ం చేసేసత ావా? అలా
గన్ుక జరగత్ే మంచవాళ్ల
ల చెడివాళ్ల
ల సమాన్మై, ఇదద రూ శక్షంచబడుత్రరు.” అప్ుుడు, “సొ దొ మ ప్ట్ట ణంలో
50 మంది మంచ వాళ్ల
ల న్రకు కన్బడత్ే, న్ేన్ు ఆ ప్ట్ట ణం అంత్ట్ిన్న కాపాడుత్రన్ు” అన్రిడు యెహో వా.
అయన్ర న్ేన్ు మరోసార త్ెగంచ ఈ ప్ాశి అడుగుత్ున్రిన్ు. ఒకవేళ్ అయదుగురు మంచవాళ్ల
ల త్పిుపో య,
45 మంది మాత్ామే మంచవాళ్ల
ల ఆ ప్ట్ట ణంలో ఉంట్ే ఎలా? కేవలం అయదుగురు త్కుకవ అయన్ందువలల
మొత్త ం ప్ట్ట ణమంత్ట్ిన్న న్రశన్ం చేసత ావా?” “అకకడ 45 మంది మంచవాళ్ల
ల గన్ుక న్రకు కన్బడత్ే, ఆ
ప్ట్ట ణరన్ని న్ేన్ు వదిలివేసత ాన్ు” అన్రిడు యెహో వా. మరల అబటాహాము, “అకకడు 40 మంది మాత్ామే
మంచవాళ్ల
ల నీకు కన్బడన్ర, నీవు ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్రశన్ం చేసత ావా?” అన్న యెహో వాన్ు అడగాడు. “40
మంది మంచ వాళ్ల
ల న్రకు కన్బడత్ే, న్ేన్ు ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్రశన్ం చేయన్ు” అన్రిడు యెహో వా. అందుకు
అబటాహాము, “ప్ాభూ, న్ర మీద క ప్గంచకు. మరొకక మాట్ అడుగుత్రన్ు. ఆ ప్ట్ట ణంలో 30 మంది మాత్ామే
మంచవాళ్ల
ల కన్బడత్ే, నీవు ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్రశన్ం చేసత ావా?” అన్న అడగాడు. అందుకు యెహో వా, “అకకడ
30 మంది మంచ వాళ్ల
ల న్రకు కన్బడత్ే, ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్ేన్ు న్రశన్ం చేయన్ు” అన్న చెపాుడు. అప్ుుడు
అబటాహాము, “న్ర ప్ాభువుత్ో మరోసార మాట్లాడ త్ెగంచత్రన్న ఒకవేళ్ అకకడ 20 మంది మంచవాళలల ఉంట్ే”
అన్రిడు. “20 మంది మంచవాళ్ల
ల న్రకు కన్బడత్ే ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్ేన్ు న్రశన్ం చేయన్ు” అన్న
జవాబిచరాడు యెహో వా.

అప్ుుడు అబటాహాము ఇలా అన్రిడు, “ప్ాభూ న్రపెై క ప్గంచకు, ఈ ఒకకసారే చవరగా నీత్ో మాట్లాడ
త్ెగసుతన్రిన్ు. ప్దిమంది మంచవాళలల గన్ుక అకకడ నీకు కన్బడత్ే, నీవేం చేసత ావు?” “ప్దిమంది
మంచవాళ్ల
ల గన్ుక అకకడ న్రకు కన్బడత్ే, ఆ ప్ట్ట ణరన్ని న్ేన్ు న్రశన్ం చేయన్ు అన్రిడు” యెహో వా.
యెహో వా అబటాహాముత్ో మాట్టలడట్ం అయపో యంది, గన్ుక యెహో వా వెళ్లలపో యాడు. అబటాహాము త్న్
ఇంట్ికి వెళ్లలపో యాడు.

ఆ సాయంకాలం, ఆ ఇదద రు దేవదతత్లు సొ దొ మ ప్ట్ట ణం వచరారు. ప్ట్ట ణ దరారం దగగ ర కూరొాన్న ఉన్ి లోత్ు
ఆ దేవదతత్లిి చతశాడు. లోత్ు లేచ, దేవదతత్ల దగగ రకు వెళ్లల, సాషాటంగ ప్డరిడు. లోత్ు ఇలా అన్రిడు:
“అయయలారా, దయత్ో న్ర ఇంట్ికి రండ, న్ేన్ు మీకు సేవ చేసత ాన్ు. అకకడ మీరు మీ కాళ్ల
ల కడుక కన్న, రాత్రా
బస చేయవచుాన్ు. ఆ త్రువాత్ మీరు మీ ప్ాయాణం క న్సాగంచవచుా.”

కాన్న, వారన్న త్న్ ఇంట్ికి రమమన్న లోత్ు బలవంత్ము చేసెన్ు. అంచేత్ లోత్ు ఇంట్ికి వెళ్లడరన్నకి దేవదతత్లు
ఒప్ుుక న్రిరు. వారు ఇంట్ికి వెళ్లగాన్ే, వారు త్రన్ేందుకు లోత్ు భోజన్ం త్యారు చేసాడు, వాళ్ల క సం రొట్టటలు
చేసాడు. లోత్ు వండన్ భోజన్ం దేవదతత్లు త్రన్రిరు. ఆ రాత్రా ప్ండుక న్క ముందు, ప్ట్ట ణం న్లుమూలల న్ుండ
ప్ురుష్ులు చన్ిలూ, పెదదలూ లోత్ు ఇంట్ికి వచరారు. సొ దొ మ ప్ాజలు లోత్ు ఇంట్ిన్న చుట్లటముట్ిట, లోత్ున్ు
పిలాారు. “ఈ రాత్రా నీ ఇంట్ికి వచాన్ ఆ ఇదద రు మన్ుష్ుయలు (దేవదతత్లు) ఎకకడ? వాళ్ల న్ు బయట్కు మా
దగగ రకు తీసుకురా అన్రిరు. దయచేసి ఈ మన్ుష్ుయలన్ు మాత్ాం ఏమీ చేయకండ. వీళ్లల న్ర ఇంట్ికి వచరారు,
న్ేన్ు వాళ్ల న్ు కాపాడరలి” లోత్ు ఆ మన్ుష్ుయలత్ో అన్రిడు.
“దరరలోన్ుంచ త్ప్ుుక ” అంట్ట ఇంట్ి చుట్ట
ట ఉన్ివాళ్ల ంత్ర అరచరరు. “ఈ లోత్ు ఒక యాత్రాకుడుగా మన్ ప్ట్ట ణం
వచరాడు - అన్న వాళ్ల లో వాళ్ల
ల చెప్ుుక న్రిరు. అప్ుుడు వాళ్లల లోత్ు దగగ రకు మరంత్ సమీప్ంగా వెళ్లల, త్లుప్ు
బదద లు క ట్ట డరన్నకి సిదిమయాయరు. దరారమున్కు వెలుప్ల ఉన్ి మన్ుష్ుయలు గుూడి వాళ్లల అయేయట్ట్లట ఆ
దేవదతత్లు చేసారు. కన్ుక ఇంట్ిలోన్నకి ప్ావేశంచరలన్న ప్ాయత్రించన్ ఆ మన్ుష్ుయలు, అందరు గుడి వాళ్ల యపో య
దరారం ఎకకడుందో కన్ుక కలేక పో యారు.

“మీ కుట్లంబటలకు చెందిన్ వాళ్లల ఇంకవరైన్ర ఈ ప్ట్ట ణంలో ఉన్రిరా? అలులళ్లల, కుమారులు, కుమారత లు, లేక
ఇంకవరైన్ర మీ కుట్లంబంలో ఉన్రిరా? మీ కుట్లంబటన్నకి చెందిన్ వాళ్ల
ల ఇంకవరైన్ర ఈ ప్ట్ట ణంలో ఉంట్ే, వాళ్ల న్ు
ఇప్ుుడే ఈ చోట్ల విడచపెట్టమన్న చెపాులి. మేము ఈ ప్ట్ట ణరన్ని న్రశన్ం చేసత ున్రిం. ఈ ప్ట్ట ణంలో ఉన్ి
దుష్ట త్రాన్ని గూరా 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 కుమారత లన్ు పెళల ీడన్ెైయున్ి త్న్ అలులళ్ల త్ో మాట్టలడరడు. “త్ారగా ఈ ప్ట్ట ణం
వదిలిపెట్ట ంి డ. యెహో వా దీన్ని త్ారగా న్రశన్ం చేసత ాడు” అన్రిడు లోత్ు. అయత్ే లోత్ు ప్రహాసం
చేసత ున్రిడన్ుక న్రిరు వాళ్లల.

దేవదతత్లు లోత్ున్ు

త్ొందరపెట్ట ి ఈలాగన్రిరు.

“చతడు,

ఈ ప్ట్ట ణం

శక్షంచబడుత్ుంది. కన్ుక ఇంక నీత్ో ఉన్ి నీ భటరయన్ు, నీ యదద రు కుమారత లన్ు త్ోడుక న్న ఈ సి లం విడచపెట్ట ల.
అప్ుుడు ఈ ప్ట్ట ణంత్ోబటట్ల నీవు న్రశన్ంగాకుండర ఉంట్టవు.” ఇప్ుుడు మీ పాాణం కాపాడుక వట్టన్నకి పారపొ ండ.
మళ్లల వెన్కుక త్రరగ ప్ట్ట ణం వెైప్ు చతడకండ. లోయలో ఎకకడర ఆగకండ. ప్రాత్రలు చేరేంత్ వరకు ప్రుగత్త ండ.
సొ దొ మ గొమొరాూలన్ు యెహో వా న్రశన్ం చేయట్ం మొదలు బెట్ట టడు. ఆకాశం న్ుండ అగి గంధక వరాషన్ని
యెహో వా ప్ంపించ ఆ ప్ట్ట ణరలన్ు యెహో వా న్రశన్ం చేసాడు. వారు పారపో త్ూ ఉండగా లోత్ు భటరయ వెన్ుకకు
త్రరగ ప్ట్ట ణం వెైప్ు చతసింది. ఆమ వెన్ుకకు త్రరగచతడగాన్ే ఉప్ుుసత ంభం అయపో యంది.

ఆ ఉదయమే పెందలకడ అబటాహాము లేచ న్నన్ి యెహో వా ఎదుట్ న్నలిచన్ సి లాన్నకి వెళల ీడు. అబటాహాము సొ దొ మ
గొమొరాూలవెైప్ు కిందుగా చతశాడు. ఆ లోయ ప్ాదేశమంత్ర అబటాహాము చతశాడు. ఆ చోట్న్ుండ విసాతరమైన్ పొ గలు
రావట్ం చతశాడు. అది ఒక మహాగొప్ు మంట్న్ుండ లేచన్ పొ గలా కన్బడంది. అయత్ే దేవుడు ఇది చేసిన్ప్ుుడు,
అబటాహాము అడగన్ దరన్నన్న ఆయన్ జాఞప్కం చేసుక న్రిడు. లోత్ు పాాణరన్ని దేవుడు రక్షంచరడు, కాన్న లోత్ు
న్నవసించన్ ప్ట్ట ణరన్ని యెహో వా న్రశన్ం చేసాడు.

ఆ సంగత్ులు జరగన్ త్రాాత్ అబటాహాము యొకక విశాాసాన్ని ప్రీక్షంచరలన్న దేవుడు అన్ుక న్రిడు.
“అబటాహామూ” అన్న దేవుడు అత్ణిి పిలిచరడు. దరన్నకి అబటాహాము “చత్త ం” అన్రిడు. అప్ుుడు దేవుడు చెపాుడు,
“నీ కుమారున్న మోరీయా దేశం తీసుక న్న వెళ్ల ల. మోరీయాలో నీ కుమారుణిి న్రకు బలిగా చంప్ు. నీ ఒకే
కుమారుడు, నీవు పేామిసుతన్ి నీ కుమారుడెైన్ ఇసాసకున్ు ఇలా చేయాలి. అకకడ క ండలోల ఒక దరన్నమీద అత్ణిి
దహన్బలిగా ఉప్యోగంచు. ఏ క ండ అన్ేదీ న్ేన్ు నీత్ో చెబుత్రన్ు.”

ఉదయాన్ అబటాహాము లేచ త్న్ గాడదన్ు సిదిం చేసాడు. ఇసాసకున్ు త్న్ ఇదద రు సేవకులన్ు అబటాహాము త్న్
వెంట్ తీసుకు వెళల ీడు. బలి అరుణ క సం కట్టటలన్ు అబటాహాము న్రకాడు. త్రాాత్ వారు వెళల ీలన్న దేవుడు అత్న్నత్ో
చెపిున్ చోట్లకి వారు వెళల ీరు. వారు మూడు రోజులు ప్ాయాణం చేసిన్ త్రాాత్, అబటాహాము కన్ుల త్రత దతరంలో
వారు వెళ్లవలసిన్ చోట్లన్ు చతశాడు. అప్ుుడు అబటాహాము, “మీరు ఈ గాడదత్ో ఇకకడ ఉండండ. న్ేన్ు న్ర
కుమారుణిి తీసుక న్న, అకకడకి వెళ్లల ఆరాధన్ చేసత ాం. ఆ త్రాాత్ మేము మీ దగగ రకు త్రరగ వసాతం” అన్న త్న్
సేవకులత్ో చెపాుడు.

ఇసాసకు “త్ండర!ా ” అన్న త్న్ త్ండా అబటాహామున్ు పిలిచరడు, “ఏమిట్ి క డుకా?” అన్న అడగాడు అబటాహాము.
“కట్టటలు, న్నప్ుు న్రకు కన్బడుత్ున్రియ. కాన్న మన్ం బలిగా దహించే గొరూపిలల ఏది?” అన్న ఇసాసకు అడగాడు. “న్ర
కుమారుడర, బలిక సం గొరూపిలలన్ు సరైన్ సమయంలో దేవుడు మన్కు ఇసాతడు” అన్న అబటాహాము జవాబిచరాడు.
దేవుడు వారకి వెళ్లమన్న చెపిున్ చోట్లకి వారు వెళల ీరు. అకకడ అబాహాము ఒక బలిపీఠం కట్టటడు. కట్టటలన్ు ఆ
బలిపీఠం మీద పెట్ట టడు. త్రాాత్ త్న్ కుమారుడు ఇసాసకున్ు అబటాహాము కట్ిటవేసాడు. బలిపీఠం మీద కట్టటలపెై
ఇసాసకున్ు ప్రుండబెట్ట టడు. 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 త్ెలుసు. న్ర
క సం, నీ కుమారుణిి అదీ నీ ఒకే ఒకక కుమారుణిి చంప్డరన్నకి గూడర నీవు సిదిమేన్న్న న్ేన్ు చతశాన్ు” అన్రిడు
దేవదతత్.

అబటాహాము అట్ల ప్ాకక చతడగా ఒక పొ ట్ేటలు కన్బడంది. ఆ పొ ట్ేటలు క ముమలు ఒక పొ దలో చకుకక న్రియు.
కన్ుక అబటాహాము వెళ్లల, పొ ట్ేటలున్ు ప్ట్లటక న్న దరన్నన్న చంపాడు. ఆ పొ ట్ేటలున్ు దేవున్నకి బలిగా అబటాహాము
ఉప్యోగంచరడు. అబటాహాము కుమారుడు రక్షంచబడరిడు. అందుచేత్ ఆ సి లాన్నకి “యెహో వా ఈర “ అన్న
అబటాహాము పేరు పెట్ట టడు. “ఈ ప్రాత్ం మీద యెహో వా చతసుకుంట్టడు” అన్న ఇప్ుట్ికి ప్ాజలు చెబుత్రరు.

ఆకాశంన్ుండ యెహో వా దతత్ అబటాహామున్ు రండవసార పిలాాడు. యెహో వా దతత్ చెపాుడు: “న్ర క సం నీ
కుమారుణిి చంప్డరన్నకి నీవు సిదిప్డరివు. అత్డు నీకు ఒకకడే కుమారుడు. న్ర క సం నీవు ఇలా చేశావు గన్ుక
నీకు ఈ వాగాదన్ం చేసత ున్రిన్ు. యెహో వాన్ెైన్ న్ేన్ు వాగాదన్ం చేసేది ఏమిట్ంట్ే న్నజంగా న్నన్ుి న్ేన్ు
ఆశీరాదిసత ాన్ు. ఆకాశంలో అసంఖాయక న్క్షత్రాలులాగా సముదా తీరంలో ఇసుకలాగా నీ సంత్రన్మున్ు చేసత ాన్ు. నీ
ప్ాజలు వార శత్ుావులన్ందరనీ ఓడసాతరు. నీ సంత్రన్ం దరారా భూమిమీద ప్ాత్రజన్ం ఆశీరాదించబడత్రరు. నీవు
న్రకు విధేయుడవయాయవు కన్ుక న్ేన్ు దీన్ని చేసత ాన్ు.” అప్ుుడు అబటాహాము మళ్లల త్న్ సేవకుల దగగ రకు
వెళ్లలపో యాడు. వాళ్ల ంత్ర బెయేరష బటకు ప్ాయాణమై వెళ్లలపో యారు, అబటాహాము అకకడ న్నవసించరడు.
(

అబటాహాము కురువృదుిడయేయంత్ వరకు జీవించరడు. అబటాహామున్ు, అత్డు చేసిన్ దరన్ింత్ట్ిన్న దేవుడు
ఆశీరాదించరడు. అబటాహాము యొకక పాత్ సేవకుడు ఆసిత వయవహారాలన్నింట్ి మీద న్నరాాహకున్నగా ఉన్రిడు. ఆ
సేవకుణిి అబటాహాము త్న్ దగగ రకు పిలిచ ఇలా చెపాుడు:ఇప్ుుడు నీవు న్రకు ఒక వాగాదన్ం చేయాలి. కన్రన్ు
సీత ల
ీ లో ఎవరనీ న్ర కుమారున్న పెళ్లల చేసుక న్నవావన్న న్రకు వాగాదన్ం చేయ.
న్ర దేశంలోన్న న్ర సాంత్ ప్ాజల దగగ రకు వెళ్ల ల. అకకడ న్ర కుమారున్న క సం భటరయన్ు చతడు. అప్ుుడు ఆమన్ు
ఇకకడకి (అత్న్న దగగ రకు) తీసుకురా.” ఆ సేవకుడు, “ఒకవేళ్ ఆ సీత ీ న్రత్ో కలిసి ఈ దేశం రావడరన్నకి ఇష్ట ప్డకపో త్ే,
రావట్టన్నకి న్నరాకరసేత , ఈ వాగాదన్ విష్యంలో నీ బటధయత్ తీరుపో త్ుంది అన్న అబటాహాము చేసాడు.
ఆ సేవకుడు చెపాుడు: “ప్ాభూ, నీవు న్ర యజమాన్న అబటాహాముకు దయచేసి ఈ మేలు అన్ుగూహించు అన్న పాారి న్
చేసాడు.ఇదిగో, మంచ నీళ్లల బటవి దగగ ర న్ేన్ు ఉన్రిన్ు, ప్ట్ట ణం న్ుండ అమామయలు నీళ్లల త్ోడట్టన్నకి ఇకకడకి
వసుతన్రిరు. ఇసాసకు క సం ఏ అమామయ సరైన్దో త్ెలుసుక న్ేందుకు ఒక ప్ాత్ేయక సతచన్ క సం న్ేన్ు
కన్నపెడుత్ున్రిన్ు. ఆ ప్ాత్ేయక సతచన్ ఏమిట్ంట్ే: ‘న్ేన్ు నీళ్లల త్రగాలి, నీ కడవ కింద పెట్ట ల’ అన్న అమామయత్ో
న్ేన్ు అంట్టన్ు. ‘త్రగు నీ ఒంట్టలకు కూడర న్ేన్ు నీళ్లల పో సాతన్ు’ అన్న అమామయ గన్ుక చెబిత్ే, అప్ుుడు ఆమ
సరైన్ అమామయ అన్న న్ేన్ు త్ెలుసుక ంట్టన్ు. అలా జరగత్ే ఆమ ఇసాసకుకు సరైన్ జయడు అన్న నీవు రుజువు
చేసిన్ట్ేట. న్ర యజమాన్నకి నీవు కరుణ చతపించరవన్న న్రకు త్ెలుసుతంది.”

అంత్లో, ఆ సేవకుడు పాారి న్ ముగంచక ముందే రబటక అన్ే ఒక అమామయ త్న్ గాూమం న్ుండ బటవి దగగ రకు
వచాంది. రబటక బెత్ూయేలు కుమారత . బెత్ూయేలు అబటాహాము సో దరుడు న్రహో రు, మిలాకల కుమారుడు. రబటక
త్న్ నీళ్ల కడవ త్న్ భుజంమీద పెట్ట లక న్న బటవి దగగ రకు వచాంది . ఆ అమామయ చరలా చకకగా ఉంది. ఆమ కన్య.
ఆమ ఎన్ిడత ప్ురుష్ున్నత్ో శయన్నంచలేదు. ఆమ త్న్ కడవ న్నంప్ుక ట్టన్నకి బటవిలోన్నకి దిగంది. అప్ుుడు ఆ
సేవకుడు ఆమ దగగ రకు ప్రుగత్రత వెళ్లల, “న్రకు త్రగట్టన్నకి దయచేసి నీ కడవలో క న్ని నీళ్లల ఇసాతవా” అన్రిడు.
రబటక త్ారగా త్న్ భుజంమీద న్ుండ కడవ దించ, అత్న్నకి నీళ్లల ఇచాంది. “అయాయ, ఇదిగో త్రగండ” అంది రబటక.
అత్న్ు త్రగట్టన్నకి పో యడం అయన్ వెంట్న్ే, “నీ ఒంట్టలకు గూడర న్ేన్ు నీళ్లల పో సాతన్ు” అంది రబటక. రబటక
వెంట్న్ే త్న్ కడవలోన్న నీళ్ల నీి ఒంట్టల క సం అన్న చెపిు నీళ్ల త్ొట్ిటలో పో సింది. త్రాాత్ ఇంకా నీళ్లల త్ెచేాందుకు
ఆమ బటవి దగగ రకు ప్రుగత్రత ంది. ఆ ఒంట్టలన్నింట్ికి ఆమ నీళ్లల పెట్ట ంి ది.

ఆ సేవకుడు మౌన్ంగా ఆమన్ు గమన్నంచరడు. యెహో వా త్న్కు జవాబిచరాడన్న, త్న్ ప్ాయాణరన్ని విజయవంత్ం
చేశాడన్న అత్న్ు రూఢగా త్ెలుసుక వాలన్ుక న్రిడు. “నీ త్ండా ఎవరు? మా గుంప్ు ప్ండుక న్ేందుకు నీ త్ండా
ఇంట్ిలో చోట్ల ఉందర?” అన్న ఆ సేవకుడు ఆమన్ు అడగాడు. “న్ర త్ండా బెత్ూయేలు, న్రహో రు మిలాకయొకక
కుమారుడు” అన్న రబటక జవాబిచాంది. త్రాాత్, “అవున్ండ, మీ ఒంట్టలకు గడి , మీరు ప్ండుక న్ేందుకు సి లం
మా దగగ ర ఉంది” అన్న ఆమ చెపిుంది. ఆ సేవకుడు వంగ యెహో వాన్ు ఆరాధించ, “న్ర యజమాన్న అబటాహాము
దేవుడెైన్ యెహో వా సుతత్రంచబడు గాక. యెహో వా న్ర యజమాన్ున్న ప్ట్ల దయ చతపాడు.

అప్ుుడు రబటక ప్రుగత్రత వెళ్లల త్న్ ఇంట్ివారకి ఈ సంగత్ులనీి చెపిుంది. రబటకకు లాబటన్న్ు న్ొక సహో దరు
డుండెన్ు. అప్ుుడు లాబటన్ు ఆ బటవిదగగ ర వెలు ప్ట్న్ున్ి ఆ మన్ుష్ుయన్న యొదద కు ప్రుగత్రత క న్నపో య,అయాయ,
త్మరకి లోన్నకి సుసాాగత్ం. మీరలా ఇకకడే బయట్ న్నలబడ ఉండన్కకరేలదు. మీ ఒంట్టలకు సి లం, మీరు
ప్ండుక న్ేందుకు గది న్ేన్ు సిదిం చేసాన్ు” అన్న లాబటన్ు చెపాుడు.
అయత్ే లాబటన్ు ఆ సేవకుడు ఎందుకు వచరాడో చెప్ుమన్న అడగాడు. ఆ సేవకుడు చెపిుంది ఇది: “న్ేన్ు
అబటాహాము సేవకుడన్ు. అన్ని విష్యాలోలన్ు యెహో వా న్ర యజమాన్నన్న ఎంత్ో గొప్ుగా ఆశీరాదించరడు. న్ర
యజమాన్న మహా ఘ్న్ుడయాయడు. గొరూల మందలు, ప్శువుల మందలు విసాతరంగా యెహో వా అబటాహాముకు
ఇచరాడు. అబటాహాముకు వెండ బంగారాలు విసాతరంగా ఉన్రియ. చరలా మంది ఆడ మగ సేవకులు ఉన్రిరు.
ఒంట్టలు, గాడదలు చరలా ఉన్రియ. న్ర యజమాన్న భటరయ శారా. ఆమ చరలా వృదరిప్యంలో ఒక కుమారున్న
కన్ిది. న్ర యజమాన్న త్న్ ఆసిత సరాం ఆ కుమారున్నకి ఇచరాడు.
న్ేన్ు ఒక వాగాదన్ం చేయాలన్న న్ర యజమాన్న న్న్ుి బలవంత్ం చేసాడు. న్ర యజమాన్న ‘న్ర కుమారుణిి కన్రన్ు
అమామయలోల ఎవరీి చేసుక న్నవాగూడదు. కన్ుక నీవు న్ర త్ండా దేశాలో న్ర వంశం వార దగగ రకు వెళ్లల, న్ర
కుమారున్న క సం భటరయన్ు కుదురా అన్న న్రత్ో చెపాుడు. ‘ఒక వేళ్ ఆ సీత ీ న్రత్ో కలిసి ఈ దేశాన్నకి రాదేమో’ అన్న
న్ేన్ు న్ర యజమాన్నత్ో అన్రిన్ు. అయత్ే న్ర యజమాన్న న్రత్ో ఇలా చెపాుడు నీవు న్ర త్ండా దేశం వెళల ీక, న్ర
కుమారున్న క సం భటరయన్ు ఇచేాందుకు వారు న్నరాకరసేత , అప్ుుడు ఈ ప్ామాణ బటధయత్ నీకు ఉండదు.
“ఈ వేళ్ న్ేన్ు ఈ బటవి దగగ రకు వచా అన్రిన్ు: ‘న్ర యజమాన్న అబటాహాము దేవుడెైన్ యెహో వా, దయత్ో న్ర
ప్ాయాణం విజయవంత్ం చేయ. మర అడగన్ రీత్రగా ఇప్ుట్ి వరకు దేవుడు ఆలాగున్ చేసాడు. ఇప్ుుడు మీరేం
చేసత ారో న్రకు చెప్ుండ. న్ర యజమాన్న యెడల మీరు దయ, న్మమకత్ాం చతపి, మీ కుమారత న్ు ఆయన్కు
ఇసాతరా? లేక మీ కుమారత న్ు ఇవాట్టన్నకి న్నరాకరసాతరా? న్ేన్ు ఏమి చెయాయలో న్రకు త్ెలిసేట్ట్లట, మీరు
చెప్ుండ.”
అప్ుుడు లాబటన్ు, బెత్ూయేలు జవాబిచరారు. “ఇది యెహో వా న్ుండ వచాన్ట్ల
ల మేము చతసుతన్రిము. కాబట్ిట
దీన్ని మారామన్న మేము చెప్ుుట్కు ఏమీలేదు. రబటక నీ ముందే వున్ిది. ఆమన్ు తీసుక న్న వెళ్ల ల. నీ
యజమాన్న కుమారుణిి ఆమ పెళ్లల చేసుక ంట్లంది. ఇదే యెహో వా క రేది.”
అబటాహాము సేవకుడు ఈ మాట్లు విన్న, యెహో వా యెదుట్ న్ేలపెై సాగలప్డరిడు. అప్ుుడు ఆ సేవకుడు త్రన్ు
త్ెచాన్ కాన్ుకలన్ు రబటకకు ఇచరాడు బంగారు వెండ న్గలు, ఎన్ని అందమైన్ బట్ట లు అత్డు రబటకకు
యచరాడు. ఆమ సో దరున్నకి, త్లిల కి గూడ చరలా ఖరీదెైన్ కాన్ుకలు అత్డు ఇచరాడు.
ఆ సేవకుడు, న్ర ప్ాయాణరన్ని యెహో వా విజయవంత్ం చేసాడు. కన్ుక ఇప్ుుడు న్ర యజమాన్న దగగ రకు న్న్ుి
వెళ్లన్నవాండ” అన్న వారత్ో చెపాుడు. “రబటకన్ు పిలిచ, ఆమ ఇష్ట ం ఏమీట్ో మేము అడుగుత్రం” అన్రిరు రబటక
అన్ి, త్లిల . వారు రబటకన్ు పిలిచ, “నీవు ఈ మన్ుష్ుయన్నత్ో కలిసి ఇప్ుుడే వెళత ీవా?” అన్న అడగారు. “అవున్ు,
న్ేన్ు వెళత ీన్ు అంది రబటక.

కన్ుక అబటాహాము సేవకున్నత్ో, అత్న్న మన్ుష్ుయలత్ో కలిసి రబటక వెళ్లట్టన్నకి వారు అన్ుమత్రంచరరు. రబటక దరది
కూడ వారత్ో వెళ్లలంది. వారు వెళ్త లన్ిప్ుుడు రబటకత్ో వారు ఇలా చెపాురు: “మా సో దర, వేలమందికి, ప్ది
వేలమందికి నీవు త్లిల న్న అవుదువు గాక. నీ సంత్రన్ము వార శత్ుావులన్ు ఓడంచ వార ప్ట్ట ణరలన్ు సాాధీన్ం
చేసుక ందురు గాక!”

ఒక సాయంకాలం ఇసాసకు ధరయన్నంచుట్ క సం పో లాలోలకి వెళల ీడు. ఇసాసకు త్ల త్రత చతచేట్ప్ుట్ికి అంత్ దతరంలో
వసుతన్ి ఒంట్టలు కన్నపించరయ. రబటక త్ల త్రత ఇసాసకున్ు చతసింది. అప్ుుడరమ ఒంట్ట మీద న్ుండ కిూందికి దిగన్ు.
“మన్లన్ు కలుసుక న్ేందుకు ఆ పొ లాలోల న్డచ వసుతన్ి యువకుడు ఎవరు?” అంట్ల ఆమ సేవకున్న అడగంది.
“ఆయన్ే న్ర యజమాన్న కుమారుడు” అన్న చెపాుడు ఆ సేవకుడు. కన్ుక రబటక త్న్ ముఖం మీద ముసుగు
కప్ుుక ంది. జరగన్ సంగత్ులనీి ఇసాసకుత్ో ఆ సేవకుడు చెపాుడు. అప్ుుడు ఇసాసకు రబటకన్ు వివాహమాడెన్ు
.ఇసాసకు ఆమన్ు చరలా పేామించరడు. వారు ఇదద ర కవలలకు జన్రమన్నంచెన్ు.
.

అబటాహాము కుమారుడు ఇసాసకు కుట్లంబం చరత్ా ఇది. ఇసాసకు రబటకన్ు అత్డు వివాహం
చేసుక న్రిడు. రబటక కు పిలలలు ప్ుట్ట లేదు. కన్ుక ఇసాసకు త్న్ భటరయ క సం పాారించరడు.
ఇసాసకు పాారిన్ యెహో వా విన్రిడు. రబటకన్ు గరభవత్ర కాన్నచరాడు. త్గన్ సమయం రాగాన్ే
రబటక కవల పిలలలిి కన్ిది. మొదట్ శశువుకు ఏశావు, రండవ శశువుకు యాక బు అన్న
పేరు పెట్టబడంది.

అబటాయలు పెదదవాళ్ల యాయరు. ఏశావు న్నప్ుణత్గల వేట్గాడయాయడు. బయట్ పొ లాలోల
ఉండట్ం అంట్ే అత్న్నకి చరలా ఇష్ట ం. అయత్ే యాక బు న్ెమమదిప్రుడు. అత్న్ు త్న్
గుడరరంలోన్ే ఉన్రిడు. ఇసాసకు ఏశావున్ు చరలా పేామించరడు. ఏశావు వేట్టడన్
జంత్ువులన్ు త్రన్ట్ం అత్న్నకి ఇష్ట ం. కాన్న రబటకకు యాక బు మీద పేామ. ఒకసార ఏశావు
వేట్న్ుండ త్రరగ వచరాడు. అత్న్ు అలసిపో య, ఆకలిత్ో బలహీన్ంగా ఉన్రిడు. యాక బు
వంట్ పాత్ాలో చకుకడుకాయలు వండుత్ున్రిడు. కన్ుక ఏశావు, “న్ేన్ు ఆకలిత్ో నీరసం
అయపో యాన్ు ఆ ఎరూట్ి చకుకడు కాయలు న్రకు క ంచెం పెట్ట ల” అన్న యాక బున్ు అడగాడు.

అయత్ే యాక బు, “నీ జేయష్ఠ త్ాప్ు జన్మ హకుకలిి ఈ వేళ్ న్రకు అమిమవేయాలి”
అన్రిడు.ఏశావు “న్ేన్ు ఆకలిత్ో దరదరప్ు చచరాన్ు. న్ేన్ు చన్నపో త్ే, న్ర త్ండా ఐశారాయరనీి
న్రకు సహాయప్డవు. కన్ుక న్ర వాట్ట నీకు ఇచేాసాతన్ు” అన్రిడు.

కానీ యాక బు దరన్ని, “న్రకు ఇసాతవన్న ముందు ప్ామాణం చేయాలి” అన్రిడు. కన్ుక
ఏశావు యాక బుకు ప్ామాణం చేసాడు. త్న్ త్ండా 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 వయకత ం
చేసాడు.

ఇసాసకు ముసలివాడెైన్ప్ుుడు అత్న్న చతప్ు సన్ిగలిల ంది. ఒకన్రడు త్న్ పెదద కుమారున్న అత్డు త్న్ దగగ రకు
పిలాాడు,

“ఇదిగో “చతడు, న్ేన్ు ముసలివాడన్యాయన్ు. ఒకవేళ్ త్ారలో న్ేన్ు చన్నపో త్రన్ేమో! కన్ుక నీ

విలుల, అంబులు తీసుక న్న వేట్కు వెళ్ల ల. న్ేన్ు త్రన్ట్టన్నకి ఒక జంత్ువున్ు చంప్ు. న్రకు ఇష్ట మైన్ భోజన్ం
త్యారు చేయ. అది న్ర దగగ రకు తీసుకురా, న్ేన్ు త్రంట్టన్ు. అప్ుుడు న్ేన్ు మరణించక ముందు న్నన్ుి
ఆశీరాదిసత ాన్ు.” కన్ుక ఏశావు వేట్కు వెళల ీడు. ఇసాసకు త్న్ కుమారుడెైన్ ఏశావుత్ో ఆ సంగత్ులు
చెబత్ున్ిప్ుుడు రబటక విన్ిది. త్న్ కుమారుడెైన్ యాక బుత్ో రబటక చెపిుంది: “విన్ు, నీ సో దరుడు ఏశావుత్ో
నీ త్ండా మాట్టలడట్ం న్ేన్ు విన్రిన్ు. ‘న్ేన్ు త్రన్ట్టన్నకి ఒక జంత్ువున్ు చంపి న్ర క సం భోజన్ం సిదిం చేయ,
న్ేన్ు భోంచేసత ాన్ు. అప్ుుడు న్ేన్ు మరణించక ముందు న్నన్ుి ఆశీరాదిసత ాన్ు’ అన్న నీ త్ండా చెపాుడు.
కన్ుక, కుమారుడర న్ేన్ు చెపేుది విన్న అలా చేయ. మన్ మేకల మందలోన్నకి వెళ్లల, రండు మేక పిలలలిి న్ర
దగగ రకు తీసుకురా. నీ త్ండక
ా ి ఇష్ట మైన్ ప్ది త్రలో న్ేన్ు వాట్ిన్న సిదిం చేసత ాన్ు. అప్ుుడు ఆ భోజన్రన్ని నీవే నీ
త్ండా దగగ రకు తీసుక న్న వెళ్ల ల. ఆయన్ మరణించక ముందు న్నన్ుి ఆశీరాదిసత ాడు.” అయత్ే యాక బు త్న్ త్లిల
రబటకత్ో ఇలా చెపాుడు: “అయత్ే న్ర సో దరుడ శరీరమంత్ర వెంట్లాకలు ఉంట్టయ, అత్న్నలా న్రకు వెంట్లాకలు
ఉండవు. న్ర త్ండా న్న్ుి త్రకిత్ే న్ేన్ు ఏశావున్ు కాన్న్న ఆయన్ త్ెలుసుక ంట్టడు. అప్ుుడు ఆయన్ న్న్ుి
ఆశీరాదించడు. న్ేన్ు ఆయన్ుి మోసం చేయట్టన్నకి ప్ాయత్రించన్ందువలల ఆయన్ న్న్ుి శపిసత ాడు.” కన్ుక
రబటక, “ఏదెైన్ర కష్ట ం వసేత ఆ న్నంద న్ేన్ు భరసాతన్ు. న్ేన్ు చెపిున్ది చేయ. వెళ్లల మేకలిి త్ెచా న్రకు ఇవుా” అన్న
అత్న్నత్ో చెపిుంది.
కన్ుక యాక బు వెళ్లల మేకలిి తీసుక న్న, త్ెచా వాట్ిన్న త్లిల కి ఇచరాడు. ఇసాసకుకు ఇష్ట మైన్ విధరన్ంలో అత్న్న
త్లిల ఆ వంట్ చేసింది. త్రాాత్ ఆమ, త్న్ కుమారుడు ఏశావు ఎకుకవగా ఇష్ట ప్డ ధరంచే బట్ట లు త్ెచాంది. ఆ
బట్ట లన్ు చన్ి కుమారుడు యాక బుకు ధరంప్జేసింది. ఆ మేకల చరామలన్ు రబటక తీసుక న్న, వాట్ిన్న యాక బు
చేత్ుల మీద వేసింది. త్రాాత్ రబటక త్రన్ు వండన్ భోజన్ం త్ెచా, దరన్నన్న యాక బుకు యచాంది. యాక బు
త్న్ త్ండా దగగ రకు వెళ్లల, “త్ండరా” అన్న పిలాాడు. “ఏమీ కుమారుడర, ఎవరు నీవు” అన్రిడు త్ండా. “న్ేన్ు
ఏశావున్ు, నీ పెదద కుమారుడన్ు. నీవు న్రకు చెపిున్ ప్న్ులు చేసాన్ు. నీ క సం న్ేన్ు వేట్టడ త్ెచాన్
జంత్ువులన్ు సమకూరా వాట్ిచే నీక రకైన్ భోజన్మున్ు సిదిప్రచత్రన్న. దరన్నన్న త్రన్న, త్ృపిత పొ ంది న్న్ుి
ఆశీరాదించవచుా” అన్న యాక బు త్న్ త్ండత్
ా ో చెపాుడు.
అయత్ే ఇసాసకు, “న్ర కుమారుడర న్ేన్ు న్నన్ుి త్డమి చతడరలి. కన్ుక నీవిలా న్ర దగగ రగా రా. న్నన్ుి న్ేన్ు
త్డమి చతసేత , న్నజంగా నీవు న్ర కుమారుడు ఏశావువో కాదో త్ెలుసుతంది” అన్రిడు యాక బత్ో. కన్ుక త్న్
త్ండాయెైన్ ఇసాసకు దగగ రకు యాక బు వెళల ీడు. ఇసాసకు అత్ణిి త్డమి చతసి, “నీ సారం యాక బు సారంలా
ఉంది. కానీ, నీ చేత్ులు మాత్ాం ఏశావు చేత్ులాల వెంట్లాకలత్ో ఉన్రియ” అన్రిడు. యాక బు చేత్ులు ఏశావు
చేత్ులవల వెంట్లాకలత్ో ఉన్ిందువలల అత్డు యాక బు అన్న ఇసాసకుకు త్ెలియలేదు. “న్నజంగా నీవు న్ర
కుమారుడు ఏశావువేన్ర?” అన్రిడు ఇసాసకు. “అవున్ు, న్ేన్”ే అన్న యాక బు జవాబిచరాడు. అప్ుుడు
ఇసాసకు, “ఆ భోజన్ం న్ర దగగ రకు తీసుకురా. న్ేన్ు అది భోంచేసి, న్నన్ుి ఆశీరాదిసత ా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 పెట్ట లక ” అన్న అత్న్నత్ో చెపాుడు.
కన్ుక యాక బు త్న్ త్ండా దగగ రకు వెళ్లల, అత్ణిి ముదుద పెట్ట లక న్రిడు. అత్న్న వసాతాలన్ు ఇసాసకు వాసన్ చతచ,
అత్ణిి ఆశీరాదించరడు.

ఇసాసకు ఇలా అన్రిడు: “న్ర కుమారున్న వాసన్ యెహో వా ఆశీరాదించన్ చేన్న సువాసన్ర ఉంది. విసాతరమైన్
ప్ంట్లు, దరాక్షారసం నీకు ఉండేట్ట్లట వరాషలు యెహో వా నీకు సమృదిిగా ఇచుాగాక. మన్ుష్ుయలంత్ర న్నన్ేి
సేవిసాతరు గాక, జన్ములు నీకు సాగలప్డుదురు గాక, నీ సో దరుల మీద నీవు ప్రపాలన్ చేసత ావు నీ త్లిల యొకక
కుమారులు నీకు సాగలప్డ నీకు లోబడుత్రరు, న్నన్ుి శపించే ప్ాతీ వయకిత శపించబడుత్రడు, న్నన్ుి ఆశీరాదించే
ప్ాత్ర వయకీత ఆశీరాదించబడుత్రడు.” యాక బున్ు ఆశీరాదించట్ం ముగంచరడు ఇసాసకు. అప్ుుడు, త్న్ త్ండా
ఇసాసకున్ు విడచ యాక బు వెళ్త లండగా, వేట్న్ుండ ఏశావు త్రరగ వచరాడు.
త్న్ త్ండక
ా ి ఇష్ట మైన్ ప్ాత్ేయక విధరన్ంలో భోజన్ం త్యారు చేసాడు ఏశావు. దరన్నన్న ఏశావు త్న్ త్ండా దగగ రకు
త్ెచరాడు. అత్డు త్న్ త్ండాత్ో, “న్రయన్ర, లేచ నీ కుమారుడు నీ క సం వేట్టడ త్ెచా వండన్ మాంసాన్ని త్రన్ు,
అప్ుుడు నీవు న్న్ుి దీవించగలవు”. అయత్ే ఇసాసకు, “ఎవరు నీవు?” అన్రిడు అత్న్నత్ో. “న్ేన్ు నీ మొదట్ి
కుమారుణిి ఏశావున్ు” అన్రిడత్న్ు. అప్ుుడు ఇసాసకు చరలా బటధప్డ, “అలాగైత్ే నీవు రాకముందు భోజన్ం
వండ

న్ర

దగగ రకు

తీసుకు

వచాన్దెవరు?

న్ేన్ు

అదంత్ర

శుభాంగా

భోంచేసి,

అత్ణిి

న్ేన్ు

ఆశీరాదించరన్ుగదర.ఇప్ుుడు మళ్లల న్ర ఆశీరాాదరన్ని న్ేన్ు వెన్ుకకు తీసుక వట్టన్నకి సమయం మించపో యందే”
అన్రిడు.
ఏశావు త్న్ త్ండా మాట్లు విన్రిడు. అత్న్నలో క ప్ం, కక్ష రచాపో యాయ. అత్న్ు గట్ిటగా ఏడేాసి “అలాగైత్ే
న్న్ుి కూడర ఆశీరాదించు న్రయన్ర’ అన్న త్న్ త్ండత్
ా ో చెపాుడు. “నీ సో దరుడు న్న్ుి మోసం చేసాడు. అత్న్ు
వచా, నీ ఆశీరాాదరలు తీసుక న్రిడు” అన్రిడు ఇసాసకు. “అత్న్న పేరే యాక బు (మోసగాడు). అది అత్న్నకి
సరైన్ పేరు. రండుసారుల అత్డు న్న్ుి మోసం చేసాడు. జేయష్ఠ త్ాప్ు హకుక తీసువేసుక న్రిడు, ఇప్ుుడు న్ర
ఆశీరాాదరలు తీసువేసుక న్రిడు. అన్న చెపిు ఏశావు, “మర న్ర క సం ఆశీరాాదరలు ఏమైన్ర మిగలాావా?” అన్న
ప్ాశించరడు. “లేదు, ఇప్ుుడు చరలా ఆలసయమైపో యంది. నీ మీద ప్రపాలన్ చేసే అధికారం యాక బుకు
న్ేన్నచరాన్ు. అత్న్న సో దరులంత్ర అత్న్న సేవకులవుత్రరన్న కూడర న్ేన్ు చెపాున్ు. ధరన్యం, దరాక్షారసం, సమృదిిగా
కలిగే అశీరాాదం కూడర న్ేన్ు అత్న్నకి యచరాన్ు. నీకు ఇచేాందుకు యంకేమీ మిగలేల దు కుమారుడర” అన్న
జవాబిచరాడు ఇసాసకు.
ఏశావు త్న్ త్ండన్న
ా బాత్రమలాడుత్ూన్ే ఉన్రిడు. “న్రయన్ర, నీ దగగ ర ఒకక ఆశీరాదమే ఉందర? న్న్ుి కూడర
ఆశీరాదించు న్రయన్ర” అంట్ట ఏశావు ఏడాట్ం మొదలుబెట్ట టడు. అప్ుుడు అత్న్నత్ో ఇసాసకు ఇలా చెపాుడు:
“నీవు సారం లేన్న దేశంలో న్నవసిసత ావు నీకు వరష పాత్ం ఎకుకవగా ఉండదు. నీ మన్ుగడ క సం నీవు పో రాడరలి,
నీవు నీ సో దరున్నకి బటన్నసవు అవుత్రవు అయత్ే సాత్ంత్ాం క సం నీవు పో రాడత్రవు అత్న్న సాాధీన్ం న్ుండ
నీవు విడపో త్రవు.” ఆ త్రువాత్ త్న్ త్ండా అత్ణిి ఆశీరాదించడంవలల యాక బున్ు ఏశావు అసహియంచుక న్రిడు.
ఇందువలన్ యాక బు హారాన్ులో త్న్ మామ
ఇప్ుుడు వీరు ఇదద రు కవలలు శత్ుావుల ైర.

లాబటన్ు దగగ రకు వెళ్లల

క న్రిళ్ల పాట్ల అత్న్న దగగ రే ఉండెన్ు.

ఇంకా యాక బు త్న్ ప్ాయాణం క న్సాగంచరడు. యాక బు అలా చతడగాన్ే, పొ లాలోల ఒక బటవి కన్బడంది. గొరల
ూ మందలు
మూడు ఆ బటవి దగగ ర ప్ండుక న్న ఉన్రియ. ఆ గొరల
ూ ు నీళ్ల
ల త్రగే సి లం ఆ బటవి. ఆ బటవిమీద ఒక పెదద బండ పెట్ట ి ఉంది.
గొరల
ూ నీి అకకడకి రాగాన్ే, ఆ గొరూల కాప్రులు ఆ బటవిమీద బండన్ు దొ రల సత ారు. అప్ుుడు గొరల
ూ నీి ఆ నీళ్ల
ల త్రగుత్రయ. ఆ
గొరల
ూ ు ప్ూరత గా త్రగన్ త్రాాత్ గొరల
ూ కాప్రులు ఆ బండన్ు మళ్లల దరన్న సాిన్ంలో పెట్ట స
ే త ారు. “సో దరులారా, ఎకకడ వాళ్ల
ల మీరు?”
అన్న ఆ గొరల
ూ కాప్రులన్ు యాక బు అడగాడు. “మేము హారాన్ు వాళ్ల ం” అన్న వారు జవాబిచరారు. అందుకు యాక బు, “న్రహో రు
కుమారుడు లాబటన్ు త్ెలుసా మీకు?” అన్న అడగాడు.
“మాకు త్ెలుసు” అన్న గొరల
ూ కాప్రులు జవాబు ఇచరారు. అదిగో చతడు, ఆ వసుతన్ిది ఆయన్ కుమారత . ఆమ పేరు రాహేలు,
ఆయన్ గొరల
ూ ు త్ోలుక సుతన్ిది” అన్రిరు వాళ్ల
ల . “చతడండ, ఇప్ుుడు ఇంకా ప్గలు ఉంది. సతరాయసత మయాన్నకి చరలా సమయం
ఉంది. రాత్రా క సం గొరలి
ూ ి మందగా చేరాట్టన్నకి ఇంకా వేళ్ కాలేదు. కన్ుక వాట్ికి నీళ్ల
ల పెట్ట ి, మళ్లల పొ లాలోలన్నకి వెళ్లనీయయండ”
అన్రిడు యాక బు. కానీ గొరల
ూ కాప్రులు, “మందలనీి ఇకకడ గుమిగూడేవరకు మేము అలా చేయట్టన్నకి వీలేలదు. అప్ుుడు
మేము బటవిమీద బండ దొ రల సత ాము, గొరల
ూ ు నీళ్ల
ల త్రగుత్రయ” అన్రిరు. కాప్రులత్ో యాక బు మాట్టలడుత్ుండగాన్ే, రాహేలు త్న్
త్ండా గొరల
ూ త్ో అకకడకి వచాంది.రాహేలున్ు చతడగాన్ే యాక బు వెళ్లల, బండన్ు దొ రల ంచ గొరల
ూ కు నీళ్ల
ల యచరాడు. అప్ుుడు
యాక బు రాహేలున్ు ప్ట్లటక న్న సంత్ోష్ముత్ో ఏడరాడు. త్న్ు ఆమ త్ండా బంధువు అన్న యాక బు రాహేలుత్ో చెపాుడు. త్న్ు
రబటక కుమారుడన్న్న రాహేలుత్ో చెపాుడు.
కన్ుక రాహేలు యంట్ికి ప్రుగత్రత , త్న్ త్ండత్
ా ో చెపిుంది. త్న్ సో దర కుమారుడు యాక బున్ు గూరాన్ వారత లాబటన్ు విన్రిడు.
అందుచేత్ అత్ణిి కలుసుక న్ేందుకు లాబటన్ు ప్రుగత్రతడు. లాబటన్ు అత్డి త్న్ యంట్ికి తీసుక న్న వచరాడు. జరగన్దంత్ర
యాక బు లాబటన్ుత్ో చెపాుడు. అప్ుుడు లాబటన్ు, “ఇదంత్ర భలే బటగుందే, అయత్ే నీవు న్ర సాంత్ కుట్లంబప్ు వాడవే
సుమా” అన్రిడు. అందువలల యాక బు లాబటన్ుత్ో ఒక న్ెల అకకడే న్నవసించరడు. ఒకన్రడు లాబటన్ు, “జీత్ం లేకుండర న్ర దగగ ర
నీవు ఇలా ప్న్నచేసత త ఉండట్ం సరగా లేదు. నీవు బంధువుడవి. అంత్ేగాన్న బటన్నసవు కావు. న్ేన్ు నీకు ఏమి చెలిలంచరలి?” అన్న
యాక బున్ు అడగాడు.
లాబటన్ుకు యదద రు కుమారత లుండర. పెదద రమ లేయా, చన్రిమ రాహేలు. రాహేలు అందగత్ెత . లేయా కళ్ల సమసయగలది. యాక బు
రాహేలున్ు పేామించరడు. యాక బు “న్న్ుి, నీ చన్ి కుమారత రాహేలున్ు పెళల ీడన్నసేత , న్ేన్ు నీకు ఏడు సంవత్సరాల పాట్ల
ప్న్నచేసత ాన్ు” అన్న లాబటన్ుత్ో చెపాుడు. ఆమ న్నన్ుి పెళ్లల చేసుక వడం మంచది. కన్ుక న్ర దగగ రే 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 దగగ ర న్ేన్ు చేయాలిసన్ కాలం తీరపో యంది” అన్న యాక బు లాబటన్ుత్ో చెపాుడు. కన్ుక ఆ
ప్ాదేశంలోన్న ప్ాజలందరకి లాబటన్ు విందు ఇచరాడు.
ఆ రాత్రా లాబటన్ు త్న్ కుమారత అయన్ లేయాన్ు రాహేలు బదులుగా యాక బు దగగ రకు తీసుకు వచా మోసం చేసాడు.
త్ెలలవారన్ప్ుుడు యాక బు ఆ మోసం త్ెలుసుక న్రిడు. లాబటన్ుత్ో యాక బు, “నీవు న్న్ుి మోసం చేసావు. న్ేన్ు రాహేలున్ు
పెళ్లల చేసుక వాలన్న నీ దగగ ర కష్ట ప్డ ప్న్న చేసాన్ు. ఎందుకు న్న్ుి నీవు మోసం చేసావు?” అన్రిడు. లాబటన్ు చెపాుడు: “పెదద
కూత్ురకి పెళ్లలకాక ముందు చన్ి కూత్ురకి పెళ్లల చేయట్టన్నకి మా దేశంలో ఒప్ుుక రు. అయత్ే రాహేలున్ుకూడ పెళ్లల
చేసుక న్ేందుకు ఇసాతన్ు. కానీ నీవు మాత్ాం మరో ఏడు సంవత్సరాలు న్ర దగగ ర ప్న్న చేయాలి. లాబటన్ు దగగ ర మరో ఏడు
సంవత్సరాలు యాక బు ప్న్న చేసాడు. అప్ుుడు లాబటన్ు త్న్ కుమారత రాహేలున్ు అత్న్నకి భటరయగా ఇచరాడు.
యాక బున్కు 12 మంది కుమారులు, వారున్న 12 గోత్రాలుగా దేవుడు న్నయమింన్రాడు. అప్ుుడు యెహో వా, “నీ ప్ూరీాకుల
న్నవాస దేశాన్నకి నీవు త్రరగ వెళ్లలపో . న్ేన్ు నీకు త్ోడుగా ఉంట్టన్ు” అన్న యాక బుత్ో చెపాుడు.అందుచేత్ యాక బు త్న్
ప్ాయాణరన్నకి సిదిప్డరిడు. త్న్ కుమారులన్ు, భటరయలన్ు ఒంట్టల మీద ఎకికంచరడు. అప్ుుడు వాళ్ల
ల , అత్న్న త్ండా న్నవసించన్
కన్రన్ు దేశాన్నకి త్రరగ ప్ాయాణం మొదలుబెట్ట టరు. యాక బు సంపాదించన్ ప్శువుల మందలనీి వారకి ముందుగా న్డచరయ.

