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అధాయ్యము 3

3:1 దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమసత్ భూజంతువులలో సరప్ము యుకిత్గలదై యుండెను.

అది ఆ సతరీతో ఇది నిజమా? ఈ తోట చెటల్లో దేని ఫలములనైనను మీరు తినకూడదని

దేవుడు చెపెప్నా? అని అడిగెను.

3:2 అందుకు సతరీ ఈ తోట చెటల్ ఫలములను మేము తినవచుచ్ను;

3:3 అయితే తోట మధయ్నునన్ చెటుట్ ఫలములనుగూరిచ్ దేవుడు మీరు చావకుండునటుల్

వాటిని తినకూడదనియు, వాటిని ముటట్కూడదనియు చెపెప్నని సరప్ముతో అనెను.
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3:4 అందుకు సరప్ము మీరు చావనే చావరు;

3:5 ఏలయనగా మీరు వాటిని తిను దినమున మీ కనున్లు తెరవబడుననియు, మీరు

మంచిచెడడ్లను ఎరిగినవారై దేవతలవలె ఉందురనియు దేవునికి తెలియునని సతరీతో చెపప్గా

3:6 సతరీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు, కనున్లకు అందమైనదియు, వివేకమిచుచ్

రమయ్మైనదియునై యుండుట చూచినపుప్డు ఆమె దాని ఫలములలో కొనిన్ తీసికొని తిని

తనతోపాటు తన భరత్కును ఇచెచ్ను, అతడుకూడ తినెను;
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3:7 అపుప్డు వారిదద్రి కనున్లు తెరవబడెను; వారు తాము దిగంబరులమని తెలిసికొని

అంజూరపు ఆకులు కుటిట్ తమకు కచచ్డములను చేసికొనిరి.

3:8 చలల్పూటను ఆదామును అతని భారయ్యు తోటలో సంచరించుచునన్ దేవుడైన యెహోవా

సవ్రమును విని, దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండ తోటచెటల్మధయ్ను దాగుకొనగా

3:9 దేవుడైన యెహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వనెను.

3:10 అందుకతడు నేను తోటలో నీ సవ్రము వినినపుప్డు దిగంబరినిగా నుంటినిగనుక

భయపడి దాగుకొంటిననెను.
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3:11 అందుకాయన నీవు దిగంబరివని నీకు తెలిపినవాడెవడు? నీవు తినకూడదని నేను

నీకాజాఞ్పించిన వృక్షఫలములు తింటివా? అని అడిగెను.

3:12 అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకిచిచ్న ఈ సతరీయే ఆ వృక్షఫలములు కొనిన్

నాకియయ్గా నేను తింటిననెను.

3:13 అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా సతరీతో నీవు చేసినది యేమిటని అడుగగా సతరీ సరప్ము ననున్

మోసపుచిచ్నందున తింటిననెను.



అధాయ్యము 3

3:14 అందుకు దేవుడైన యెహోవా సరప్ముతో నీవు దీని చేసినందున పశువులనిన్టిలోను

భూజంతువులనిన్టిలోను నీవు శపించబడినదానివై నీ కడుపుతో పార్కుచు నీవు బర్దుకు

దినములనిన్యు మనున్ తిందువు

3:15 మరియు నీకును సతరీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము

కలుగజేసెదను. అది నినున్ తలమీద కొటుట్ను; నీవు దానిని మడిమెమీద కొటుట్దువని

చెపెప్ను.
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3:16 ఆయన సతరీతో నీ పర్యాసమును నీ గరభ్వేదనను నేను మికిక్లి హెచిచ్ంచెదను; వేదనతో

పిలల్లను కందువు; నీ భరత్యెడల నీకు వాంఛ కలుగును; అతడు నినున్ ఏలునని చెపెప్ను.

3:17 ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భారయ్మాట విని తినవదద్ని నేను నీకాజాఞ్పించిన

వృక్షఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమితత్ము నేల శపింపబడియునన్ది; పర్యాసముతోనే

నీవు బర్దుకు దినములనిన్యు దాని పంట తిందువు;
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3:18 అది ముండల్తుపప్లను గచచ్పొదలను నీకు మొలిపించును; పొలములోని పంట

తిందువు;

3:19 నీవు నేలకు తిరిగి చేరువరకు నీ ముఖపు చెమట కారిచ్ ఆహారము తిందువు;

ఏలయనగా నేలనుండి నీవు తీయబడితివి; నీవు మనేన్ గనుక తిరిగి మనైన్పోదువని

చెపెప్ను.

3:20 ఆదాము తన భారయ్కు హవవ్ అని పేరు పెటెట్ను. ఏలయనగా ఆమె జీవముగల

పర్తివానికిని తలిల్.



అధాయ్యము 3

3:21 దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకును అతని భారయ్కును చరమ్పు చొకాక్యిలను చేయించి

వారికి తొడిగించెను.

3:22 అపుప్డు దేవుడైన యెహోవా ఇదిగో మంచిచెడడ్లను ఎరుగునటుల్, ఆదాము మనలో

ఒకనివంటివాడాయెను. కాబటిట్ అతడు ఒకవేళ తన చెయియ్ చాచి జీవవృక్షఫలమును కూడ

తీసికొని తిని నిరంతరము జీవించునేమో అని

3:23 దేవుడైన యెహోవా అతడు ఏ నేలనుండి తీయబడెనో దాని సేదయ్పరచుటకు ఏదెను

తోటలోనుండి అతని పంపివేసెను.
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3:24 అపుప్డాయన ఆదామును వెళల్గొటిట్ ఏదెను తోటకు తూరుప్దికుక్న కెరూబులను,

జీవవృక్షమునకు పోవు మారగ్మును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచునన్ ఖడగ్జావ్లను

నిలువబెటెట్ను.


