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ఆది 3:1 దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత భూజంతువులలో సర్పము యుక్తతగలదై యుండెను. అది ఆ 
స్త్రీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటలలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పపనా? అని 
అడిగెను. 
aadi 3:1 daevuDaina yehOvaa chaesina samasta bhoojaMtuvulalO sarpamu 
yuktigaladai yuMDenu. adi aa streetO idi nijamaa? ee tOTa cheTlalO daeni 
phalamulanainanu meeru tinakooDadani daevuDu cheppenaa? ani 
aDigenu. 

ఆది 3:2 అందుకు స్త్రీ ఈ తోట చెటల ఫలములను మేము తినవచ్చును; 
aadi 3:2 aMduku stree ee tOTa cheTla phalamulanu maemu 
tinavachchunu; 

ఆది 3:3 అయితే తోట మధ్యనునన చెట్టు ఫలములనుగూర్చు దేవుడు మీరు చావకుండునట్టల వాటిని 
తినకూడదనియు, వాటిని ముటుకూడదనియు చెప్పపనని సర్పముతో అనెను. 
aadi 3:3 ayitae tOTa madhyanunna cheTTu phalamulanugoorchi daevuDu 
meeru chaavakuMDunaTlu vaaTini tinakooDadaniyu, vaaTini 
muTTakooDadaniyu cheppenani sarpamutO anenu. 

ఆది 3:4 అందుకు సర్పము మీరు చావనే చావరు; 
aadi 3:4 aMduku sarpamu meeru chaavanae chaavaru; 

ఆది 3:5 ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనునలు తెర్వబడుననియు, మీరు 
మంచిచెడడలను ఎర్చగినవారై దేవతలవలె ఉందుర్నియు దేవునిక్త తెలియునని స్త్రీతో చెప్పగా 

aadi 3:5 aelayanagaa meeru vaaTini tinu dinamuna mee kannulu 
teravabaDunaniyu, meeru maMchicheDDalanu eriginavaarai daevatalavale 
uMduraniyu daevuniki teliyunani streetO cheppagaa 

ఆది 3:6 స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహార్మునకు మంచిదియు, కనునలకు అందమైనదియు, వివేకమిచ్చు 
ర్మయమైనదియునై యుండుట చూచినప్పపడు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన తీసికొని తిని తనతోపాట్ట 
తన భర్తకును ఇచెును, అతడుకూడ తినెను; 
aadi 3:6 stree aa vRkshamu aahaaramunaku maMchidiyu, kannulaku 
aMdamainadiyu, vivaekamichchu ramyamainadiyunai yuMDuTa 
choochinappuDu aame daani phalamulalO konni teesikoni tini 
tanatOpaaTu tana bhartakunu ichchenu, ataDukooDa tinenu; 
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ఆది 3:7 అప్పపడు వార్చదదర్చ కనునలు తెర్వబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని తెలిసికొని 
అంజూర్ప్ప ఆకులు కుటిు తమకు కచ్ుడములను చేసికొనిర్చ. 
aadi 3:7 appuDu vaariddari kannulu teravabaDenu; vaaru taamu 
digaMbarulamani telisikoni aMjoorapu aakulu kuTTi tamaku 
kachchaDamulanu chaesikoniri. 

ఆది 3:8 చ్లలపూటను ఆదామును అతని భార్యయు తోటలో సంచ్ర్చంచ్చచ్చనన దేవుడైన యెహోవా 
సవర్మును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటిక్త రాకుండ తోటచెటలమధ్యను దాగుకొనగా 

aadi 3:8 challapooTanu aadaamunu atani bhaaryayu tOTalO 
saMchariMchuchunna daevuDaina yehOvaa svaramunu vini, daevuDaina 
yehOvaa eduTiki raakuMDa tOTacheTlamadhyanu daagukonagaa 

ఆది 3:9 దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకకడ ఉనానవనెను. 
aadi 3:9 daevuDaina yehOvaa aadaamunu pilichi neevu ekkaDa 
unnaavanenu. 

ఆది 3:10 అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవర్ము వినినప్పపడు దిగంబర్చనిగా నుంటినిగనుక భయప్డి 
దాగుకొంటిననెను. 
aadi 3:10 aMdukataDu naenu tOTalO nee svaramu vininappuDu 
digaMbarinigaa nuMTiniganuka bhayapaDi daagukoMTinanenu. 

ఆది 3:11 అందుకాయన నీవు దిగంబర్చవని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను 
నీకాజ్ఞపాించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను. 
aadi 3:11 aMdukaayana neevu digaMbarivani neeku telipinavaaDevaDu? 
neevu tinakooDadani naenu neekaaj~naapiMchina vRkshaphalamulu 
tiMTivaa? ani aDigenu. 

ఆది 3:12 అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాక్తచిున ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్షఫలములు కొనిన 
నాక్తయయగా నేను తింటిననెను. 
aadi 3:12 aMduku aadaamu naatO nuMDuTaku neevu naakichchina ee 
streeyae aa vRkshaphalamulu konni naakiyyagaa naenu tiMTinanenu. 

ఆది 3:13 అప్పపడు దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా స్త్రీ సర్పము ననున 
మోసప్పచిునందున తింటిననెను. 
aadi 3:13 appuDu daevuDaina yehOvaa streetO neevu chaesinadi 
yaemiTani aDugagaa stree sarpamu nannu mOsapuchchinaMduna 
tiMTinanenu. 
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ఆది 3:14 అందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినందున ప్శువులనినటిలోను 
భూజంతువులనినటిలోను నీవు శపించ్బడినదానివై నీ కడుప్పతో ప్రాకుచ్చ నీవు బ్రదుకు 
దినములనినయు మనున తిందువు 

aadi 3:14 aMduku daevuDaina yehOvaa sarpamutO neevu deeni 
chaesinaMduna paSuvulanniTilOnu bhoojaMtuvulanniTilOnu neevu 
SapiMchabaDinadaanivai nee kaDuputO praakuchu neevu braduku 
dinamulanniyu mannu tiMduvu 

ఆది 3:15 మర్చయు నీకును స్త్రీక్తని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైర్ము 
కలుగజేసెదను. అది నినున తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమెమీద కొట్టుదువని చెప్పపను. 
aadi 3:15 mariyu neekunu streekini nee saMtaanamunakunu aame 
saMtaanamunakunu vairamu kalugajaesedanu. adi ninnu talameeda 
koTTunu; neevu daanini maDimemeeda koTTuduvani cheppenu. 

ఆది 3:16 ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్తకలి హెచిుంచెదను; వేదనతో 
పిలలలను కందువు; నీ భర్తయెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున ఏలునని చెప్పపను.  
aadi 3:16 aayana streetO nee prayaasamunu nee garbhavaedananu naenu 
mikkili hechchiMchedanu; vaedanatO pillalanu kaMduvu; nee 
bhartayeDala neeku vaaMCha kalugunu; ataDu ninnu aelunani cheppenu.  

ఆది 3:17 ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్యమాట విని తినవదదని నేను నీకాజ్ఞపాించిన వృక్షఫలములు 
తింటివి గనుక నీ నిమితతము నేల శపింప్బడియుననది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుకు దినములనినయు 
దాని ప్ంట తిందువు; 
aadi 3:17 aayana aadaamutO neevu nee bhaaryamaaTa vini tinavaddani 
naenu neekaaj~naapiMchina vRkshaphalamulu tiMTivi ganuka nee 
nimittamu naela SapiMpabaDiyunnadi; prayaasamutOnae neevu braduku 
dinamulanniyu daani paMTa tiMduvu; 

ఆది 3:18 అది ముండలతుప్పలను గచ్ుపొదలను నీకు మొలిపించ్చను; పొలములోని ప్ంట తిందువు; 
aadi 3:18 adi muMDlatuppalanu gachchapodalanu neeku molipiMchunu; 
polamulOni paMTa tiMduvu; 

ఆది 3:19 నీవు నేలకు తిర్చగి చేరువర్కు నీ ముఖప్ప చెమట కార్చు ఆహార్ము తిందువు; ఏలయనగా 
నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన గనుక తిర్చగి మనెననపోదువని చెప్పపను. 
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aadi 3:19 neevu naelaku tirigi chaeruvaraku nee mukhapu chemaTa kaarchi 
aahaaramu tiMduvu; aelayanagaa naelanuMDi neevu teeyabaDitivi; neevu 
mannae ganuka tirigi mannaipOduvani cheppenu. 

ఆది 3:20 ఆదాము తన భార్యకు హవవ అని పేరు ప్పట్టును. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల ప్రతివానిక్తని 
తలిల. 
aadi 3:20 aadaamu tana bhaaryaku havva ani paeru peTTenu. aelayanagaa 
aame jeevamugala prativaanikini talli. 

ఆది 3:21 దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భార్యకును చ్ర్మప్ప చొకాకయిలను చేయించి 
వార్చక్త తొడిగించెను. 
aadi 3:21 daevuDaina yehOvaa aadaamunakunu atani bhaaryakunu 
charmapu chokkaayilanu chaeyiMchi vaariki toDigiMchenu. 

ఆది 3:22 అప్పపడు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడడలను ఎరుగునట్టల, ఆదాము మనలో 
ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిు అతడు ఒకవేళ తన చెయియ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ తీసికొని 
తిని నిర్ంతర్ము జీవించ్చనేమో అని 

aadi 3:22 appuDu daevuDaina yehOvaa idigO maMchicheDDalanu 
erugunaTlu, aadaamu manalO okanivaMTivaaDaayenu. kaabaTTi ataDu 
okavaeLa tana cheyyi chaachi jeevavRkshaphalamunu kooDa teesikoni tini 
niraMtaramu jeeviMchunaemO ani 

ఆది 3:23 దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయప్ర్చ్చటకు ఏదెను 
తోటలోనుండి అతని ప్ంపివేసెను. 
aadi 3:23 daevuDaina yehOvaa ataDu ae naelanuMDi teeyabaDenO daani 
saedyaparachuTaku aedenu tOTalOnuMDi atani paMpivaesenu. 

ఆది 3:24 అప్పపడాయన ఆదామును వెళలగొటిు ఏదెను తోటకు తూరుపదికుకన కెరూబులను, 
జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచ్చటకు ఇట్ట అట్ట తిరుగుచ్చనన ఖడగజ్ఞవలను నిలువబెట్టును. 
aadi 3:24 appuDaayana aadaamunu veLlagoTTi aedenu tOTaku 
toorpudikkuna keroobulanu, jeevavRkshamunaku pOvu maargamunu 
kaachuTaku iTu aTu tiruguchunna khaDgajvaalanu niluvabeTTenu. 


