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ఆది 2:1 ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనున్న సమసత సమూహమును సంపూర్తత చేయబడెను. 
aadi 2:1 aakaaSamunu bhoomiyu vaaTilOnunna samasta samoohamunu 
saMpoorti chaeyabaDenu. 

ఆది 2:2 దేవుడు తాను చేసిన్ తన్ పని యేడవదిన్ములోగా సంపూర్తతచేసి, తాను చేసిన్ తన్ పని 
యంతటినుండి యేడవ దిన్మున్ విశ్రమించెను. 
aadi 2:2 daevuDu taanu chaesina tana pani yaeDavadinamulOgaa 
saMpoortichaesi, taanu chaesina tana pani yaMtaTinuMDi yaeDava 
dinamuna viSramiMchenu. 

ఆది 2:3 కాబటి ిదేవుడు ఆ యేడవ దిన్మును ఆశీర్వదించి పర్తశుద్ధపర్చెను; ఏలయన్గా దానిలో 
దేవుడు తాను చేసిన్టియిు, సృజంచిన్టియిు తన్ పని అంతటినుండి విశ్రమించెను. 
aadi 2:3 kaabaTTi daevuDu aa yaeDava dinamunu aaSeervadiMchi 
pariSuddhaparachenu; aelayanagaa daanilO daevuDu taanu chaesinaTTiyu, 
sRjiMchinaTTiyu tana pani aMtaTinuMDi viSramiMchenu. 

ఆది 2:4 దేవుడైన్ యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన్ దిన్మందు భూమ్యాకాశములు 
సృజంచబడిన్ప్పుడు వాటి వాటి ఉతుత్తతక్రమము ఇదే. 
aadi 2:4 daevuDaina yehOvaa bhoomini aakaaSamunu chaesina 
dinamaMdu bhoomyaakaaSamulu sRjiMchabaDinappuDu vaaTi vaaTi 
utpattikramamu idae. 

ఆది 2:5 అదివర్కు పొలమంద్లి యే పొద్యు భూమిమీద్ నుండలేదు. పొలమంద్లి యే చెట్టనిు 
మొలవలేదు; ఏలయన్గా దేవుడైన్ యెహోవా భూమిమీద్ వాన్ కుర్తపంచలేదు, నేలను సేద్ాపర్చుటకు 
న్రుడు లేడు 

aadi 2:5 adivaraku polamaMdali yae podayu bhoomimeeda nuMDalaedu. 
polamaMdali yae cheTTunu molavalaedu; aelayanagaa daevuDaina 
yehOvaa bhoomimeeda vaana kuripiMchalaedu, naelanu 
saedyaparachuTaku naruDu laeDu 

ఆది 2:6 అయితే ఆవిర్త భూమినుండి లేచి నేల అంతటిని తడిపెను. 
aadi 2:6 ayitae aaviri bhoominuMDi laechi naela aMtaTini taDipenu. 

ఆది 2:7 దేవుడైన్ యెహోవా నేలమంటితో న్రుని నిర్తమంచి వాని నాసికా ర్ంధ్రములలో 
జీవవాయువును ఊద్గా న్రుడు జీవాతమ ఆయెను. 
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aadi 2:7 daevuDaina yehOvaa naelamaMTitO naruni nirmiMchi vaani 
naasikaa raMdhramulalO jeevavaayuvunu oodagaa naruDu jeevaatma 
aayenu. 

ఆది 2:8 దేవుడైన్ యెహోవా తూరుున్ ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిర్తమంచిన్ న్రుని దానిలో 
ఉంచెను. 
aadi 2:8 daevuDaina yehOvaa toorpuna aedenulO oka tOTavaesi taanu 
nirmiMchina naruni daanilO uMchenu. 

ఆది 2:9 మర్తయు దేవుడైన్ యెహోవా చూప్పన్కు ర్మామైన్దియు ఆహార్మున్కు మంచిదియునైన్ 
ప్రత్త వృక్షమును, ఆ తోటమధ్ాను జీవవృక్షమును, మంచిచెడడల తెలివినిచుు వృక్షమును నేలనుండి 
మొలిపంచెను. 
aadi 2:9 mariyu daevuDaina yehOvaa choopunaku ramyamainadiyu 
aahaaramunaku maMchidiyunaina prati vRkshamunu, aa tOTamadhyanu 
jeevavRkshamunu, maMchicheDDala telivinichchu vRkshamunu 
naelanuMDi molipiMchenu. 

ఆది 2:10 మర్తయు ఆ తోటను తడుప్పటకు ఏదెనులోనుండి ఒక న్ది బయలుదేర్త అకకడనుండి 
చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను. 
aadi 2:10 mariyu aa tOTanu taDupuTaku aedenulOnuMDi oka nadi 
bayaludaeri akkaDanuMDi cheelipOyi naalugu Saakhalaayenu. 

ఆది 2:11 మొద్టిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుట్టి పారుచున్నది; అకకడ 
బంగార్మున్నది. 
aadi 2:11 modaTidaani paeru peeshOnu; adi haveelaa daeSamaMtaTi 
chuTTu paaruchunnadi; akkaDa baMgaaramunnadi. 

ఆది 2:12 ఆ దేశప్ప బంగార్ము శ్రేష్ఠమైన్ది; అకకడ బోళమును గోమేధికములును దొరుకును. 
aadi 2:12 aa daeSapu baMgaaramu SraeshThamainadi; akkaDa bOLamunu 
gOmaedhikamulunu dorukunu. 

ఆది 2:13 రండవ న్ది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమంతటి చుట్ట ిపారుచున్నది. 
aadi 2:13 reMDava nadi paeru geehOnu; adi kooshu daeSamaMtaTi 
chuTTu paaruchunnadi. 

ఆది 2:14 మూడవ న్ది పేరు హిదెకెెలు; అది అష్షూరు తూరుువైప్పన్ పారుచున్నది. నాలుగవ న్ది 
యూఫ్రటీసు 
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aadi 2:14 mooDava nadi paeru hiddekelu; adi ashshooru toorpuvaipuna 
paaruchunnadi. naalugava nadi yoophraTeesu 

ఆది 2:15 మర్తయు దేవుడైన్ యెహోవా న్రుని తీసికొని ఏదెను తోటను సేద్ాపర్చుటకును దాని 
కాచుటకును దానిలో ఉంచెను. 
aadi 2:15 mariyu daevuDaina yehOvaa naruni teesikoni aedenu tOTanu 
saedyaparachuTakunu daani kaachuTakunu daanilO uMchenu. 

ఆది 2:16 మర్తయు దేవుడైన్ యెహోవా ఈ తోటలోనున్న ప్రత్త వృక్ష ఫలములను నీవు 
నిర్భ్ాంతర్ముగా త్తన్వచుును; 
aadi 2:16 mariyu daevuDaina yehOvaa ee tOTalOnunna prati vRksha 
phalamulanu neevu nirabhyaMtaramugaa tinavachchunu; 

ఆది 2:17 అయితే మంచి చెడడల తెలివినిచుు వృక్ష ఫలములను త్తన్కూడదు; నీవు వాటిని 
త్తనుదిన్మున్ నిశుయముగా చచెుద్వని న్రుని కాజ్ఞపాంచెను.  
aadi 2:17 ayitae maMchi cheDDala telivinichchu vRksha phalamulanu 
tinakooDadu; neevu vaaTini tinudinamuna niSchayamugaa 
chachchedavani naruni kaaj~naapiMchenu.  

ఆది 2:18 మర్తయు దేవుడైన్ యెహోవా న్రుడు ఒంటర్తగా నుండుట మంచిది కాదు; వానికి 
సాటియైన్ సహాయమును వానికొర్కు చేయుదున్నుకొనెను. 
aadi 2:18 mariyu daevuDaina yehOvaa naruDu oMTarigaa nuMDuTa 
maMchidi kaadu; vaaniki saaTiyaina sahaayamunu vaanikoraku 
chaeyudunanukonenu. 

ఆది 2:19 దేవుడైన్ యెహోవా ప్రత్త భూజంతువును ప్రత్త ఆకాశపక్షిని నేలనుండి నిర్తమంచి, ఆదాము 
వాటికి ఏ పేరు పెట్టనిో చూచుటకు అతనియొద్కెు వాటిని ర్పుంచెను. జీవముగల ప్రత్తదానికి 
ఆదాము ఏ పేరు పెట్టనిో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. 
aadi 2:19 daevuDaina yehOvaa prati bhoojaMtuvunu prati aakaaSapakshini 
naelanuMDi nirmiMchi, aadaamu vaaTiki ae paeru peTTunO choochuTaku 
ataniyoddaku vaaTini rappiMchenu. jeevamugala pratidaaniki aadaamu ae 
paeru peTTenO aa paeru daaniki kaligenu. 

ఆది 2:20 అప్పుడు ఆదాము సమసత పశువులకును ఆకాశ పక్షులకును సమసత భూజంతువులకును 
పేరులు పెట్టనిు. అయిన్ను ఆదామున్కు సాటియైన్ సహాయము అతనికి లేకపోయెను. 
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aadi 2:20 appuDu aadaamu samasta paSuvulakunu aakaaSa pakshulakunu 
samasta bhoojaMtuvulakunu paerulu peTTenu. ayinanu aadaamunaku 
saaTiyaina sahaayamu ataniki laekapOyenu. 

ఆది 2:21 అప్పుడు దేవుడైన్ యెహోవా ఆదామున్కు గాఢనిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రంచిన్ప్పుడు 
అతని ప్రకకట్టముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోట్టను మ్యంసముతో పూడిువేసెను. 
aadi 2:21 appuDu daevuDaina yehOvaa aadaamunaku gaaDhanidra 
kalugajaesi ataDu nidriMchinappuDu atani prakkaTemukalalO oka daanini 
teesi aa chOTunu maaMsamutO pooDchivaesenu. 

ఆది 2:22 తరువాత దేవుడైన్ యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన్ ప్రకకట్టముకను స్త్రీనిగా నిర్తమంచి 
ఆమెను ఆదాము నొద్కెు తీసికొనివచెును. 
aadi 2:22 taruvaata daevuDaina yehOvaa taanu aadaamunuMDi teesina 
prakkaTemukanu streenigaa nirmiMchi aamenu aadaamu noddaku 
teesikonivachchenu. 

ఆది 2:23 అప్పుడు ఆదాము ఇటలనెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా మ్యంసములో మ్యంసము 
ఇది న్రునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నార్త అన్బడును. 
aadi 2:23 appuDu aadaamu iTlanenu naa yemukalalO oka yemuka naa 
maaMsamulO maaMsamu idi narunilOnuMDi teeyabaDenu ganuka naari 
anabaDunu. 

ఆది 2:24 కాబటి ిప్పరుషుడు తన్ తండ్రిని తన్ తలిలని విడిచి తన్ భార్ాను హతుతకొనును; వారు ఏక 
శరీర్మైయుందురు. 
aadi 2:24 kaabaTTi purushuDu tana taMDrini tana tallini viDichi tana 
bhaaryanu hattukonunu; vaaru aeka SareeramaiyuMduru. 

ఆది 2:25 అప్పుడు ఆదామును అతని భార్ాయు వార్తద్రెు దిగంబరులుగా నుండిర్త; అయితే వారు 
సిగుు ఎరుగక యుండిర్త. 
aadi 2:25 appuDu aadaamunu atani bhaaryayu vaariddaru digaMbarulugaa 
nuMDiri; ayitae vaaru siggu erugaka yuMDiri. 


