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2:1 ఆకాశమును భూమియు వాటిలోనునన్ సమసత్ సమూహమును సంపూరిత్ చేయబడెను.

2:2 దేవుడు తాను చేసిన తన పని యేడవదినములోగా సంపూరిత్చేసి, తాను చేసిన తన పని

యంతటినుండి యేడవ దినమున విశర్మించెను.

2:3 కాబటిట్ దేవుడు ఆ యేడవ దినమును ఆశీరవ్దించి పరిశుదధ్పరచెను; ఏలయనగా దానిలో

దేవుడు తాను చేసినటిట్యు, సృజించినటిట్యు తన పని అంతటినుండి విశర్మించెను.
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2:4 దేవుడైన యెహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమాయ్కాశములు

సృజించబడినపుప్డు వాటి వాటి ఉతప్తిత్కర్మము ఇదే.

2:5 అదివరకు పొలమందలి యే పొదయు భూమిమీద నుండలేదు. పొలమందలి యే

చెటుట్ను మొలవలేదు; ఏలయనగా దేవుడైన యెహోవా భూమిమీద వాన కురిపించలేదు,

నేలను సేదయ్పరచుటకు నరుడు లేడు

2:6 అయితే ఆవిరి భూమినుండి లేచి నేల అంతటిని తడిపెను.
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2:7 దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిరిమ్ంచి వాని నాసికా రంధర్ములలో

జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాతమ్ ఆయెను.

2:8 దేవుడైన యెహోవా తూరుప్న ఏదెనులో ఒక తోటవేసి తాను నిరిమ్ంచిన నరుని దానిలో

ఉంచెను.

2:9 మరియు దేవుడైన యెహోవా చూపునకు రమయ్మైనదియు ఆహారమునకు

మంచిదియునైన పర్తి వృక్షమును, ఆ తోటమధయ్ను జీవవృక్షమును, మంచిచెడడ్ల

తెలివినిచుచ్ వృక్షమును నేలనుండి మొలిపించెను.
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2:10 మరియు ఆ తోటను తడుపుటకు ఏదెనులోనుండి ఒక నది బయలుదేరి అకక్డనుండి

చీలిపోయి నాలుగు శాఖలాయెను.

2:11 మొదటిదాని పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది; అకక్డ

బంగారమునన్ది.

2:12 ఆ దేశపు బంగారము శేర్షఠ్మైనది; అకక్డ బోళమును గోమేధికములును దొరుకును.

2:13 రెండవ నది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమంతటి చుటుట్ పారుచునన్ది.
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2:14 మూడవ నది పేరు హిదెద్కెలు; అది అషూష్రు తూరుప్వైపున పారుచునన్ది. నాలుగవ నది

యూఫర్టీసు

2:15 మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుని తీసికొని ఏదెను తోటను సేదయ్పరచుటకును దాని

కాచుటకును దానిలో ఉంచెను.

2:16 మరియు దేవుడైన యెహోవా ఈ తోటలోనునన్ పర్తి వృక్ష ఫలములను నీవు

నిరభయ్ంతరముగా తినవచుచ్ను;



అధాయ్యము 2

2:17 అయితే మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృక్ష ఫలములను తినకూడదు; నీవు వాటిని

తినుదినమున నిశచ్యముగా చచెచ్దవని నరుని కాజాఞ్పించెను.

2:18 మరియు దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు; వానికి

సాటియైన సహాయమును వానికొరకు చేయుదుననుకొనెను.

2:19 దేవుడైన యెహోవా పర్తి భూజంతువును పర్తి ఆకాశపకిష్ని నేలనుండి నిరిమ్ంచి,

ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెటుట్నో చూచుటకు అతనియొదద్కు వాటిని రపిప్ంచెను.

జీవముగల పర్తిదానికి ఆదాము ఏ పేరు పెటెట్నో ఆ పేరు దానికి కలిగెను.
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2:20 అపుప్డు ఆదాము సమసత్ పశువులకును ఆకాశ పకుష్లకును సమసత్ భూజంతువులకును

పేరులు పెటెట్ను. అయినను ఆదామునకు సాటియైన సహాయము అతనికి లేకపోయెను.

2:21 అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢనిదర్ కలుగజేసి అతడు నిదిర్ంచినపుప్డు

అతని పర్కక్టెముకలలో ఒక దానిని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడిచ్వేసెను.

2:22 తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదామునుండి తీసిన పర్కక్టెముకను సతరీనిగా

నిరిమ్ంచి ఆమెను ఆదాము నొదద్కు తీసికొనివచెచ్ను.
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2:23 అపుప్డు ఆదాము ఇటల్నెను నా యెముకలలో ఒక యెముక నా మాంసములో

మాంసము ఇది నరునిలోనుండి తీయబడెను గనుక నారి అనబడును.

2:24 కాబటిట్ పురుషుడు తన తండిర్ని తన తలిల్ని విడిచి తన భారయ్ను హతుత్కొనును; వారు

ఏక శరీరమైయుందురు.

2:25 అపుప్డు ఆదామును అతని భారయ్యు వారిదద్రు దిగంబరులుగా నుండిరి; అయితే వారు

సిగుగ్ ఎరుగక యుండిరి.


