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దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత భూజాంతువులలో సర్పము యుక్తతగలదై యుాండెను. అది ఆ స్త్రీతో ఇది 
నిజమా? ఈ తోట చెటలలో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పపనా? అని 
అడిగెను.అాందుక స్త్రీ ఈ తోట చెటల ఫలములను మేము తినవచ్చును;అయితే తోట మధ్ానునన చెట్టు 
ఫలములనుగూర్చు దేవుడు మీరు చావకాండునట్టల వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని 
ముటుకూడదనియు చెప్పపనని సర్పముతో అనెను.అాందుక సర్పము మీరు చావనే చావరు;ఏలయనగా 
మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనునలు తెర్వబడుననియు, మీరు మాంచిచెడడలను ఎర్చగినవారై 
దేవతలవలె ఉాందుర్నియు దేవునిక్త తెలియునని స్త్రీతో చెప్పగాస్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహార్మునక 
మాంచిదియు, కనునలక అాందమైనదియు, వివేకమిచ్చు ర్మామైనదియునై యుాండుట చూచినప్పపడు 
ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన తీసికొని తిని తనతోపాట్ట తన భర్తకను ఇచెును, అతడుకూడ 
తినెను;అప్పపడు వార్చదదర్చ కనునలు తెర్వబడెను; వారు తాము దిగాంబరులమని తెలిసికొని అాంజూర్ప్ప 
ఆకలు కటిు తమక కచుడములను చేసికొనిర్చ.చలలపూటను ఆదామును అతని భార్ాయు తోటలో 
సాంచర్చాంచ్చచ్చనన దేవుడైన యెహోవా సవర్మును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటిక్త రాకాండ 
తోటచెటలమధ్ాను దాగుకొనగాదేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకకడ 
ఉనానవనెను.అాందుకతడు నేను తోటలో నీ సవర్ము వినినప్పపడు దిగాంబర్చనిగా నుాంటినిగనుక 
భయప్డి దాగుకొాంటిననెను.అాందుకయన నీవు దిగాంబర్చవని నీక తెలిపినవాడెవడు? నీవు 
తినకూడదని నేను నీకజ్ఞాపిాంచిన వృక్షఫలములు తిాంటివా? అని అడిగెను.అాందుక ఆదాము నాతో 
నుాండుటక నీవు నాక్తచిున ఈ స్త్రీయే ఆ వృక్షఫలములు కొనిన నాక్తయాగా నేను తిాంటిననెను.అప్పపడు 
దేవుడైన యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా స్త్రీ సర్పము ననున మోసప్పచిునాందున 
తిాంటిననెను.అాందుక దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో నీవు దీని చేసినాందున ప్శువులనినటిలోను 
భూజాంతువులనినటిలోను నీవు శపిాంచబడినదానివై నీ కడుప్పతో ప్రాకచ్చ నీవు బ్రదుక 
దినములనినయు మనున తిాందువుమర్చయు నీకను స్త్రీక్తని నీ సాంతానమునకను ఆమె 
సాంతానమునకను వైర్ము కలుగజేసెదను. అది నినున తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమెమీద 
కొట్టుదువని చెప్పపను.ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్తకలి హెచిుాంచెదను; 
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వేదనతో పిలలలను కాందువు; నీ భర్తయెడల నీక వాాంఛ కలుగును; అతడు నినున ఏలునని చెప్పపను. 
ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్ామాట విని తినవదదని నేను నీకజ్ఞాపిాంచిన వృక్షఫలములు తిాంటివి 
గనుక నీ నిమితతము నేల శపిాంప్బడియుననది; ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రదుక దినములనినయు దాని 
ప్ాంట తిాందువు;అది ముాండలతుప్పలను గచుపొదలను నీక మొలిపిాంచ్చను; పొలములోని ప్ాంట 
తిాందువు;నీవు నేలక తిర్చగి చేరువర్క నీ ముఖప్ప చెమట కర్చు ఆహార్ము తిాందువు; ఏలయనగా 
నేలనుాండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన గనుక తిర్చగి మనెననపోదువని చెప్పపను.ఆదాము తన భార్ాక 
హవవ అని పేరు ప్పట్టును. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల ప్రతివానిక్తని తలిల.దేవుడైన యెహోవా 
ఆదామునకను అతని భార్ాకను చర్మప్ప చొకకయిలను చేయిాంచి వార్చక్త తొడిగిాంచెను.అప్పపడు 
దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మాంచిచెడడలను ఎరుగునట్టల, ఆదాము మనలో ఒకనివాంటివాడాయెను. 
కబటిు అతడు ఒకవేళ తన చెయిా చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ తీసికొని తిని నిర్ాంతర్ము 
జీవిాంచ్చనేమో అనిదేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుాండి తీయబడెనో దాని సేదాప్ర్చ్చటక ఏదెను 
తోటలోనుాండి అతని ప్ాంపివేసెను.అప్పపడాయన ఆదామును వెళలగొటిు ఏదెను తోటక తూరుపదికకన 
కెరూబులను, జీవవృక్షమునక పోవు మార్గమును కచ్చటక ఇట్ట అట్ట తిరుగుచ్చనన ఖడగజ్ఞవలను 
నిలువబెట్టును. 


