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పునంగ్ గొ ట్న అరత్మ్...

యే

ఆ రా ద్: తన కోరత్ తీర్ తాక లిర్ పరజ్తున్
బగవంతల్ క ఇన లిక్ సమొద్ చొకొటన్ంగ్
చీజ్క్ ఆ రా ద్క్ ఆందుంగ్.
ఈసట్ర్: యే నేండత్ ది . అంటిత్క్ ఆనందెన్
జే న్ కీంతెర్. ఇ ది క్నగ యూదుల్క్
పసక్ సడ్ తుంగంతెర్. (38-54వ పాన్క్నగ)
కిరి త్: రాజల్ ఆయెల్ నేమి మాతొర్ ర్. న్
బాసతె మెస యల్ ఇంతెర్. (52,55వ
పాన్క్నగ)
దూతల్: ర్ బగవంతనొర్ క యల్.
కడుక్న్ ది ర్. (5వ పాన్)

దరన్

నేండ ల్: యే
-నేండొత్ర్. ఉంది ది
సమిద్ర్ గిర్
-నేండ లిర్ మంతెర్. అద్ ఆత
పెజె బగవంతల్ సమిద్ర తస కీంతొర్.
(53-57వ పాన్క్నగ)
ప
ఆతమ్: ఇద్ బగవంతన ఆతమ్ ఆందు.
యే నుర్ బకత్లిర్ రొపొ ఇద్ ఆతమ్త రూపెన్
మందన ఇంజెర్ బగవంతల్ కోరంతొర్.
పరుబ్న జే న్: యే నుర్ బకత్లిర్ న మరన్
అని నేండత్తున్ తు కియెల్, రి టుకెడ్ తింజి,
ఆంగుర్ రస ఉంటెర్. (41వ పాన్)
పాప్: బగవంతన్ ఉలట్ ఆ మరట్ కియ లిక్
కామ్క్ ఆందుంగ్. బగవంతల్ మాకున్ బతల్
ఆయన ఇంజెర్ కోరంతొరొ, అహన్ ఆయ క్నె
ఇ రోకి కీంతంగ్. (4వ పానత్గ)
పారత్న: నిమె బగవంతన్ సంగ వడ్క్వల్ అని
బగవంతల్ హ డున్ కేంజ ల్.
(18, 19, 42 పాన్క్నగ)
బగవంతన రాజ్: పరజ్ బగతె బగవంతల్ హత్
తీర్ పిసంతెరొ, అగనె బగవంతన రాజ్ మంత.
బరొస: బగవంతల్ బతల్ గద్న్ తొర్ అద్
పుటంత ఇన ల్ నమమ్కమెన్ మన ల్.
(58వ పానత్గ)

బ క్ట్ మన ల్ జీవ: బగవంతన ఇచచ్ తీర్
యే న్ సంగ బ క్ట్ పి మన ల్ జినగ్ని.
మరనుత్న్ మెయత్ పెజె ఇద్ సదా మన ల్ జినగ్ని
పుటంత. (23, 29-30 అని 59 పాన్క్నగ)
బిల్: బిల్ ంతన్గ బగవంతల్ పరజ్తున్
బహన్
డంతొర్ అని రుక్న్ బహన్
కరుమ్ కియెల్ ఆంతొర్ ఇన డున్ బారెతె చి
కీంతట్.
మలి య ల్: యే మలి నెకె దరుత్రిత్
పొరొడ హర్ ఉంది పూన ఆ మందంత.
స ర్గ్ అని దరుత్రితున్ బగవంతల్ పూన కీ
టంతొర్. (57వ పానత్గ)
మాపి కియ ల్: బగవంతల్ మాపి కియ ల్
ఆందుర్. మాపి కీమ్ ఇంజెర్ పూ కీనల్
బోరె కామి యొర్. నీవంగ్ పాపుక్న్ బారెతె
కరల్ చుక్-చుకె మా , పిస ల్ మారుయ్ క
ఇందిక్తెన్, బగవంతల్ నీకున్ మాపి కీంతొర్.
ఇద్ మాపి మాకున్ పుటట్ వచొచ్. బారితెకె
మాకున్ య ల్ క తున్ యే మునెనె
బోగె మాతొర్. (58వ పానత్గ)
మొద్ ( లువ): మాయన్న్ దుక బోగి కీ ,
జీవ యేతెల్ ఇదెన్
కీంతెర్. యే తన
తన కుద్ తానగ్ జీవ టి కీంతొర్. ఇద్ మొద్
యే నుర్ బకత్లిర్ సమిద్ర్కున్ నమున ఆ
మంత. (25, 50 పాన్క్నగ)
యే : బగవంతనొర్ మరిన పొరల్ ఆందు.
‘బగవంతల్ బచి కియ ల్’ ఇంజెర్ ఇదెన
అరత్మ్.
సయత్న్: బగవంతనొర్ అని మా సమిద్రొర్
బయమ్న్-దారల్ ఆందుర్. ర్ కడుక్న్ ది ర్.
న్ బూత్క్నొర్ రాజల్ గిర్ ఇంతెర్.
స ర్గ్నొర్ మాయన్ల్: యే తన తన
దు రుక్న్
న్కె ఇద్ పొరొల్ యేత్నుద్ర్.
సయ్ల్: యే న సరి తాక ల్. (18 పానత్గ)

అని నిమె

యే న
డి ఇచొచ్ట్కె మారమ్కి. అ క్
అని ఇందెక్ట్ గిర్ యే గింతి కియ పరుర్
అచి ర్ లోకురొర్ దోసత్ల్ ఆతొర్. దునియ
మారిత. లెటిర్ లోకుర్ గాదిన్ పొరొ, లెకె
కోడన్ పొరొ ఉచిచ్, యా ంగ్ కీ ర్ లుర్.
బతి బ క్, కార్క్ అని పొరొడంగ్ మోటర్క్నె
యా కీ ర్ మంతెర్. ఇ సమొద్ యే న్
మారుయ్ యొంగ్. తొలెల్ ఇ యేలత్గ బహన్
పరజ్త్ సంగ మతొత్రొ, అ న్ ఇంకె గిర్ మా
సంగ మందంతొర్. ర్ పరమాతమ్న రూప్
ఆత కాడిక్, మా కడుక్న్ ది కె గిర్ మా
సంగ మందంతొర్.
ర్ యే నేండ్ నీ సంగ దోసత్న్ కియన ఇంతొర్.
ర్ హ లిక్ నిమె కేంజ వచొచ్ అని న్ నిమె
పెరమ్ కియ వచొచ్.

యే న్ బారెతె ఉండె లె కరి కీక అని న్
సంగ దోసత్న్ కీ రెన్ మందక్ ఇందిక్తె, నిమె
ఇ బూడన్ంగ్ కామ్క్ కియ లాగర్:
1. నీవ నిమె బిల్ చి కియ ల్ రు కీమ్:
నమునతున్ లూకల్ లి కీత పుసత్కున్ చి
కియ ల్ రు కియ వచొచ్.
2. పారత్న కియ ల్ రు కీమ్: బగవంతన్ సంగ
వడ్క్వల్ అని ర్ హత్తున్ కేంజ ల్ - బ
పూనంగ్ గొ ట్ంగ్
కియ ల్ జురత్ లె.
3. దు ర్ లోకుర్ సంగ యే న్ బారెతె అని
బిలుత్న్ బారెతె హ ల్: తన బకిత్ కియ లిర్
మీరె మాయన అని రొన్ రొర్ మదత్
కియన. ఇద్ తరికతె నా బారెతె లె కరి కీంతిట్
ఇంజెర్ యే
త్ర్.

నిమ్ ఉండె అదిక్ చి కీక, కేంజక్,
డక్ ఇందిక్తె, ఇద్ బ్ ట్నగ లె
పుసత్క్, ఆడియొంగ్ అని డియొంగ్ గిర్ మంతంగ్. www.chokotnakabur.in
ఈ-మెయిల్: cic.sgb01@gmail.com
Text and illuﬆrations: Willem de Vink.
Copyright © 1993 Stichting Wereldtaal, Houten, The Netherlands.
Published in Dutch as “Jezus Messias”.
Edition in Adilabad Gondi (Southern) [Telangana, India] © 2016
Digital copyright under the terms of the Creative Commons BY-SA licence.
All rights of translation, reproduction and adaptation reserved for all countries.
Worldwide co-edition organised and produced by:
Wycliﬀe Netherlands, Poﬆbus 150, 3970 AD Driebergen, The Netherlands.
www.wycliﬀe.nl
e-mail : picturebook@wycliﬀe.nl

కిరి త్ ఇన ల్
యే

బోర్ ఆందుర్?

ఇ యేల్ దేసన్గ రండ్ హజర్క్ (2000)
లుక్న్ మునె ర్ యే పి మతొత్ర్. న్
మరట్ బచి కియ ల్ యే
లెకె యే కిరి త్
ఇంజెర్ కేయంతట్. ర్ రాజల్ ఆందుర్ ఇంజెర్
ఇదెన అరత్మ్. ర్ రిప్ రాజలె ఆయొర్. బతి
బగవంతనొర్ మరి అని నరిమనక్నొర్ మరి గిర్
ఆందుర్. ఇతెకె ర్ స ర్గ్ నొర్ అని దరుత్రితొర్ గిర్
ఆందుర్. ర్ యే న జినగ్నితున్ బారెతె బిల్
ంత్ పోడి కీ హంత. ఈతల్ కరల్ జర్గ్ త
డి దునియతగ బగన్ పుటొట్.

యే న గటక్తె
యే న జలమ్ ఆతగటల్ మరట్ ఇంకె లెక లిక్
ల్క్ గడె మా ర్ మంతంగ్. అద్ గటక్తె
తాకె ర్, గాదినగ,
టకన్గ అని కోడనగ ఉచిచ్
పరజ్ యా కీందిర్. యూరొప్ కండమన్ంగ్ లె
యేరియంగ్, డయింగ్ బాజన్ంగ్ నడుడ్మన్ంగ్
దే క్ అని ఆ క కండమన్ తలవడ బాజన్ంగ్
దే క్ నగ రోమ సరాక్ర్ రాజ్ తాకు ందు.
లె పరజ్తున్ చి కియ ల్ అని లి కియ ల్
యె కె ందు. బతి యూదులుక్న్ చి
కియ ల్, లి కియ ల్ ందు. రుక్న్
ంత్నుర్ పరజ్ ఇంజెర్ కేయ్న్ దిర్. బగవంతల్
బిల్ ఇన ల్ ంతన్ల్ వడక్ంతొర్. కలితగ
ఇంకె మన లిక్ సమొద్ చీజ్క్ రె గడి కీతొర్
అని పరజ్ సమిద్ర్కున్ పెరమ్ కియన ఇంతొర్.
అద్ పెరమ్తున్ యే తాతక్ర్ తొ త్ర్.
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యే న గటక్తె ఇ యేల్ దే
ముకె నగుర్: యెరుసలెమ్
యేరియంగ్: గలిలయ, సమరయ, యూదయ.
బచొచ్ర్ డగుర్: లగ్-బగ్ 28,000 కి.మీ.2

సరాక్ర్: కిరి త్న్ మునె 63 ( .పూ.) లద్ల్
రోమ సరాక్ర్దుర్ ఇ యేల్ దే న్ పొరొ రాజ్
తాకు ందిర్.

దరమ్ంగ్: యూదుల్క్ న దరమ్. ర్
యూదులుక్న్ యెరుసలెమన్గ మందిర్
మంత. దరమ్తున్ టి సమొద్ తరికనంగ్
కారయ్ంగ్ కియెల్, కటొడలిర్ మతెత్ర్ అని
దరమ్ ంతన్ల్ బోద కరు ల్ పరిసయ
వరగ్తుర్ గిర్ మతెత్ర్.

సరాక్ర్దుర్ అదికారిర్: ఇ యేల్ దేసన్గ పొంతి
పిలాతు ఇన ల్ రోమతొర్ గవరన్ర్ మతొత్ర్. తిబెరియ
ఇన ల్ మహ రాజల్ న్ పొరొ రాజల్ ఆ మతొత్ర్.

బాసంగ్:
(యూదుల్క్ న బాస),
కు (దునియ వడ్క్ వల్ బాస),
లాటిన్ (రోమ లోకుర్ వడ్క్ వల్ బాస).

తవరన్: యెదిద్ జాసత్ అని పిర్ కమి మందంత.
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ర్ సమిద్ర్ బారి ల డ డడిడ్తగ మీరె మా ర్ మంతెర్?

బగవంతన రాజ్ కరుమ్
ర్ మంత.
అదెన్ టి మీవంగ్ పాప్క్ టి కీమ్ట్!
-1-

t
అని పూన జినగ్ని
రు కీమ్ట్!

బగవంతల్ గిర్ పాప్క్ టి కీ ,
నియతెన్ పి ర్ ర్ సమిద్ర్కున్ క
టెల్, తయర్ మంతొర్.

నమునత్, మాయన్ల్ దొ
అద్ మరతున్ నట్క్ ,
బహనెత్ డుండు ల్ తయర్
మందంతొరొ, అ న్ ...

మహగ్టల్ బోర్ గలిత్ ల క్ పి ర్
మంతొర్? బోరె లొల్ర్ ఇతెకె
మాకున్ గిర్ అ న్ క కీంతొర్!

కరలెన్! బగవంతల్ య ల్ అద్ క తల్
బోరె గిర్ తపుస పరొర్. బతి నా పెజెయ్
య ల్ మంతొర్. రిప్ రె మీకున్
క తల్ తపు య పరంతొర్.

మీకున్ పూన జినగ్ని ప జ్ ఇనిక్ట్తె,
మీవంగ్ పాపుక్న్ కబెల్ మామ్ట్. ఇదెన
ఆన డున్ టి యేతె ఆంగుడి యేతట్!

ఇంకె మిరట్ మీవంగ్ పాప్క్ నల్
దుడ్ ఆతిట్. ఇంగె మిరట్
పూన జినగ్ని రు కీమ్ట్!
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t
అద్ అత పెజె,

ల డగ బోద హ న్, ఆంగుడి య ల్ యోహన్ ఇంజెర్ కేయెత్ర్.

నన ముకె లెన
ఆయొన్. నాకుంతెర్
డగుర్ సకిత్వంతల్
ర్
మంతొర్. రె, బగవంతన్
బారెతె
చ్, తొహ ల్
ఆందుర్. ప
ఆతమ్
సకిత్తె రె, మీకున్ బరుప్ర్
పూన జినగ్ని ంతొర్.

అ క్
ఆ...ననయ్ నీ
కెయెద్ ఆంగుడి
యేతన!
బతి, ఇంకెట్క్ తె
నీ కెయెద్ జరగ్ మ్.
ఇద్ ఆత పెజె బగవంతన
ఇచచ్ తీర్ తాకకట్.

స ర్గ్ నొర్ బాబ! నీకునె
డగుర్-పాన్ యి
అని దునియతుర్ పొరొ
నీవ రాజ్ యి!
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బడల్ ఉంది లేంగ్ ఇ న్ ఇంత...

, నిమె
నా ర్ మరిని
ఆంది. నన నీకు
న్
లాడ్ కీంతొన్. నీ
ందల్ నాకున్
లె ఆనంద్ లాగ
త్.

t
ర్ బచి కియ న్ బారెతె, ర్ ఆంగుడి య ల్
యోహన్
త్ర్. అద్ ఇ యేల్ దే రోమ
రాజన్గ చుడు బాగమ్ ఆ మతత్. ఇద్ గటన్
లగ్-బగ్ రండ్ హజర్క్ ల్క్ మునె జర్గ్ త.

ఇ యేల్

కపెరన్

మ్

గలిలయ

యోరద్న్ ల డ్

నజరేత్
కానను

యెరుసలెమ్

యూదయ

ఆంగుడి య ల్ యోహన్ జోరడ్న్ ల డగ యే న్ తొ చ్ర్,

రోమ రాజున్ర
అదికారుద్న్ బూడ్,
ర్ లోకుర్ దాబె
మా మతెత్ర్. అద్
రాజన్ అదికారద్ల్ టి
కియుస న్ టి
డె ర్ మతెత్ర్. బారితెకె
ర్ టి కియుస న్
బారెతె తమ దరమ్తంగ్
ంత్క్ నగ య ల్
మంతొర్ ఇంజెర్ లి
కీ మతత్. బగవంతన సతెత్
సరెద్కె రె లోకురుక్న్
తాకుస ల్ ఆందుర్.

ర్ ఆంగుడి యేతత్ పెజె, అద్ ప
ఆతమ్ యే న్ మెటట్నెకె త.

ఇచులా! రె
దునియతురంగ్
పాపుక్న్ కండి
కియ ల్ ఆందుర్.

ర్ చాలి రోజ్క్ అగనె మతొత్ర్. అహన్ మనెకె ర్ ఉనమ్కి-తినమ్కి.
బతి బాబొ బగవంతల్ తనకున్ హ ల్ కీత కారయ్తున్
బారెతె బరుప్ర్ కరి కియెల్, పారత్న కీ ర్ మతొత్ర్.

అ క్ యే న్ ఆసనగ కోండి కియెల్, సయత్న్
డొత్ర్. మరట్ బగవంతన
సతెత్ సరి పియి తాక ల్, ర్ సయత్న్దున్ పసంద్ మనొన్.
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బతి ర్ సయత్న్దున్ యే
మెయొత్ర్. బారితెకె యే నగ
బరొస ఇర లిర్ సయత్న్ద కెయద్ల్
బచె మాయన ఇంజెరెన్ బగవంతల్
తన పిలన్ తీర్ జరుగ్ తొర్.
బాబ! నీవ
పిలన్ తీర్
కీంతొన్.

t
బతి సయత్న్, కరుమన ల్ యే న్
డి , యే న కెయెద్ బగవంతన్ ఉలట్ కామ్
కియు ల్,
డంతొర్.

లె, మారుయ్ న్!
రిప్ గాటొ- రితెన్
మాయన్లిర్ పి ర్ బతి,
బగవంతన వచనెత్ పిసంతెర్
ఇంజి దరమ్ ంతన్గ లి
కీ మంత.

నిమె బగవంతనొర్ మరిని మందిక్తె,
ఇ బండన్ రిన్ దాత్ మారుయ్స!

నిమె బగవంతనొర్ మరిని మందిక్తె,
మందిరత్ల్ బూడ్ డె క్ తొహ.
‘నీకున్ ఆంజెల్, బగవంతల్ తను ర్
దూతలిరుక్న్ ఆగె ంతొర్ గిర్’
ఇంజి, మంత కి?

‘నీ బగవంతన్
పరిక కియమ్’
ఇంజి,
లి కీ మంత.

ఉంది మోక నాకున్ కాల్ కరిక్తె,
నన నీకున్ ఇద్ దునియత్ పొరొ
అదికార్ ంతొన్!

‘ రిప్ బగవంతనె కాల్ కరన అని
నయ్ వ తుంగన’ ఇంజి
లి కీ మంత.
సయత్న్ది నహగ్టల్ డియ!
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తె సయత్న్ యే న్ టి కీ
దాంతొర్. అ క్ బగవంతనెర్
దూతలిర్
, యే న వ కీంతెర్.

యే ప
ఆతమ్ సకిత్తె
బరుప్ర్ నించి గలిలయ
యేరియతె మలి తొర్.
ఇగెనె యే బెర్ తొర్. అని
వ గిర్ ఇగెనె రు కీతొర్. తె
న్ పెజెయ్ పరజ్ గిర్ తాక ల్
రు కీతెర్. దరమ్ ంతన్గ,
‘బచి కియ ల్ ంతొర్’ ఇంజెర్
హ ల్ రె కి? ఇంజి గుల్
ఆందిర్.

t
గలిలయ యేరియత, కాన ఇన ల్ చహరెత్, ఉంది మరిమ్-పొరొల్ జర్గ్ త.
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అ మరిమ్నగ యే న్, న అవన్
అని నుర్ సయ్లిర్కున్ గిర్ అగ
కేయి మతెత్ర్. తె ర్ తెత్ర్.

t
అహన్ మరిమ్ జే న్ తాకె ర్ మనెకె ...
ఇంకె ఆంగుర్ రస
మారత్. ఇంగె బతల్
కీకొమ్?

కేంజట్! యే
హత్ తీర్ కీమ్ట్!

అ
రన్ యేతె నిహట్!
అని మీ మాలక్ల్ సవద్
డెల్,
ఇచు తోరి , మ్ట్.

ఇద్తె యేర్ ఆందు? బతి బెయ్
చొకొటన్ ఆంగుర్ రసత సవద్ మంత!

ఉంజి
డ! ఆ
రి బెయ్ చొకొటన్
రస డుయ్ తి!

?

యేర్ ఆంగుర్ రసత్ మోడి మారివల్! ఇదెన్
మునె బ మరిమ్నగ
డమ్కి.
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ఇద్ మయమ్త కారయ్
నజరేతొన్ర్ యే
కీత ఆందు.

ర్ అసల్
బోర్
ఆందుర్?

t
గలిలయ సముద్ర్త డడితగ కపెరన్ మ్ ఇన ల్ చహర్ మంత. అగ ర్ యే ,
బగవంతన రాజున్ బారెతె ఉజ గిరి హ ల్ రు కీతొర్.

అని అగనె తను ర్, మొదొడుర్
సయ్లిర్కున్ నేమి కీతొర్.

గురుజి! రాత్ పూరొ పరెప్డె మాతొమ్.
బతి మీన్క్ పెడ్ మాయమ్కి.

పేతురు, నీవ రూకతున్ కోల్
యేతగ
, జార్ ట.

తెర్ బతి, నీవ గొ ట్త్ పియి

టంతొన్.

అబబ్! నన నమ పరె ర్ లొన్!
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t

యాకొబ్!
యోహన్! బెయ్
లె మీన్క్
అరత్ంగ్. మదత్
కియెల్ వరట్!

గురుజి! నన పాపిన ఆందున్.
నహగ్టల్ లంగ్ న్.

నా పెజెయ్
వరట్!

పేతురు, నిమె రిమ!
నా చరన్ పియి తాకట్! పరజ్తున్ నహగ్
తర లిర్ దాత్ మీకున్ తయర్ కీంతొన్.
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t
గరిబ్ లోకురిన్ట్! ఆ రా ద్ యేతంతిట్!
బగవంతన రాజ్ మీవయ్ ఆంద్.

యే , సయ్లిరుక్న్ పియి ,
గలిలయ యేరియ పూరొ లి ర్,
బగవంతన రాజున్ బారెతె
త్ర్. ర్ యెడిక్-దుక్
లిరుక్న్ అని కేతడ్-బూత్
మాతురుక్న్ చొకొట్
కీతొర్. అద్
డి , లెటిర్ గుల్
ఆతెర్ అని న చరన్ పియెత్ర్.
దు క్ యేరియనల్ అని
ఇ యేల్ దేసన్ యెరుసలెమన్ల్
గిర్ నగ్ తెర్. అని ర్
హ ల్ బగవంతన వచన్
దిహంతె కేంచెర్ మందిర్.

ఇంకె కరు య లిర్నిట్! ఆ రా ద్
యేతంతిట్! మీవ పెటి నిందంత.

ఇంకె ఆడ లిర్నిట్! ఆ రా ద్
యేతంతిట్! మిరట్ క ర్ మందిక్ట్.
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నా

ందల్ పరజ్ మీకున్ తకిల్బ్
నిరెత్, మిరట్ ఆ రా ద్
యేతంతిట్. కు -గమతెన్ మంట్!
బారితెకె స ర్గ్ నగ మీకున్ డగుర్
ఇనమ్ పుటంత.

t
నీవ నిమె చొకొట్
డత్పె, దు ర్
సమిద్ర్కున్ చొకొట్
డ.

మీ బయమ్న్-దారుక్న్ పేరమ్తె
డ
అని ర్ టి పారత్న కీమ్.

దు ర్
డన ఇంజెరెన్
చొకొటన్ంగ్ కామ్క్ కియమ్.

ఉంది యొల్న్ మేందొడ ఆసతె
డ ల్, తన దిలత్గ పీర్ కీతొన
లెకతె ంతొర్.

కడ్క్ మేందొడున్ డిచ్ ఆత కాడిక్,
నీవంగ్ కడ్క్ చొకొట్ మతెత్కెన్,
మేందొల్ పూరొ డిచ్ మందంత.
బతి అ కడ్క్ చొకొట్ లె కె,
నిమె కటితెన్ పిస లాగర్.

బగవంతల్ అని దనమ్ ఇన లిర్
ఇ ర్ మాలక్లిర వ రొ న్
బోరె కియ పరొర్.

నాడితున్ బారెతె పరెసన్ ఆయ క్నె
బగవంతన రాజున్ బారెతె మునె
ంచ్ కీమ్ట్. ఇదెన్ బరొబర్ మెయత్ంగ్
గిర్ పుటంతంగ్.

నావంగ్ గొ ట్ంగ్ కేంజ ల్, బండత్ పొరొ గట్ బునది
దొ చ్, రోన్ దొహ న్ దాత్ మందంతొర్. కేంజొర్ ర్
బునది ల క్ రోన్ దొహ న్ దాత్ మందంతొర్.
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t
ఉంది దియ యే , కపెరన్

మ్నగ మనెకె, లె మాంది అద్ రోతగ నింతెర్.

పొరొ బతల్ కీ ర్
మంతిట్?

మమొట్ అసలె రొపొ
నేంగ పర ట్.

రుక్న్ ఆపు యమ్ట్!
రగ్ గట్ బరొస మంత!

పాడెత్ అరిక్
చతున్ పొరొ కట్.

ర్ ఇ న్-బహన్ మాపి
కియ పరంతొర్? కేంజిత్ట్ కి?

నీవంగ్ పాప్క్ మాపి ఆతంగ్ ఇన ల్
హలొక్ కి తేచిచ్ తాక ఇన ల్ హలొక్?
ఇంజి, నీ పాప్క్ మాపి ఆతంగ్, న్!

బగవంతన్ ర్ రె చ్
వడ్క్ ర్ మంతొర్.
బగవంతల్ రొరె పాపుక్న్
మాపి కియ పరంతొర్ ఇంతెర్.
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నీవంగ్ పాప్క్
మాపి ఆతంగ్!
పాపుక్న్ మాపి కియ ల్ అదికార్
నాక్ మంత. బారితెకె బచి కియ న
ఆందున్. అని నిమె తేచిచ్, నీ పాడె
పియి , తాక ఇంజెర్ గిర్ హంతొన్!

t

కరలెన్, తాకె ర్ మంతొర్!

బత మయమ్ జర్గ్ త!

బతి సమిద్ర్ యే నంగ్
కాముక్న్
డి , ఆనంద్
యేతమ్కి. దరమ్తుర్ పెదొల్క్
సబబ్త్నంగ్ సమొద్ రివజ్క్
పియి తాకంతొర్ కి లె
ఇంజెర్
డె ర్ మతెత్ర్.
ఇ యేలత్గ ఇంకె గిర్ అ
రివజ్క్ పియి తాకంతెర్.

! నన తాక
పరంతొన్!

ఆరమన్ ది
న్ నేటి
కెయ్ అరి మన న్ చొకొట్
కియన కి కియ ?

మరట్ న
పీడ తెండి
ట లాగర్!

నీవ కెయ్ చహ!

కరలెన్! నన
చొకొట్ ఆతొన్!
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ర్ సమిద్ర్కున్
బ క్ కీ ర్
మంతొర్ ఇన ల్
యెరుసలెమన్గ
మన లిర్ పెదొలుక్న్
డిక్ ఆత.

t
యే

తను ర్ సయ్లిర్ సంగ గలిలయ సముద్ర్తల్
రూకతె ంజెర్ మతొత్ర్.

గురుజి! ముడుంగ్ ర్
మంతట్! మదత్ కీమ్!

బారి రియంతిట్?
మీ బరొస బేకె తత్?
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t

మ్-సమ్
ఆమ్ట్!

ర్ రూకతున్ డడితగ ఆపు ,
దొ త్ర్. అగ గుటట్ంగ్ మతత్ంగ్.

అ...హ...హ... ఇన ల్
ఆవజ్ కేంజ
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ంత ...

t
అద్ ఆవజ్ బూత్క్
మా ,
గుటట్నగ మన న ఆందు.

ర్ మంతొర్!
అ...హ...హ...

యే ! యే !

పె
సకిత్ లె
బగవంతనొర్
మరిని! ఇగె బారి
తి? నా సంగ
నీక్ బతల్ కామ్
మంత?

న్ రొపొడల్
డియ!

నీవ పొరొల్ హ!
మంద! మమొట్ లె బూత్క్
మా మంతొమ్.

అ పదిద్నగ
నెల్, మాకున్
ఆగె మ్.

ంట్!
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t
బారి
తంతంగ్?

నన బరుప్ర్
చొకొట్ ఆతొన్!

ఇగెటల్ !
మాకున్
టి కీమ్!

నన నీ సంగ

క కి?

యమ్! మీ నాటె ంజి,
బగవంతల్ నీకున్ చొకొట్
కీత గొ త్
ట్ సమిద్ర్కున్ హ.
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t

నావ నన బతయ్ కియ పరొన్. నా
బాబొ బతల్ కీంతొరొ అదెద్ కీంతొన్.
నావ ఇచచ్ తీర్ నన బతయ్ కియొన్.
బతి నాకున్ రొహ ల్ బగవంతన
ఇచచ్ తీరె కీంతొన్.

బోరె మనుర్ అద్ జాగతగ రోజి
ంజి, యే పారత్న కీందుర్.

రగ్టల్ ఇ ర్ తాదల్-తముర్
పేతురు అని ఆం యల్.

ఉంది రాత్ పూరొ పారత్న కీ , బార
జన్క్ సయ్లిరుక్న్ నేమి కీతొర్. అని
బూతుక్న్ టెండి పూడెల్, సమొద్
బేమరిన్ చొకొట్ కియెల్, సకిత్ ,
ఇ ర్-ఇ ర్కున్ రొ త్ర్.

అని ఉండె ఇ ర్ తాదల్-తముర్
యాకొబు అని యోహన్.
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పిలిప్ అని నతనియేల్.

t
తోమల్ అని మతత్యి (రోమతుర్
టి మొదొల్ ర్ మతత్యి
టెక వ లి కీందుర్).

తదాద్యి అని ఉండె రొర్ యాకొబ్.

మీకున్ బూరెత్ కరుమ్ కీంతెరొ, ర్ నాక్
గిర్ కరుమ్ కీతపె అని నాక్ బోరెత్ కరుమ్
కీంతెరొ, ర్ నాకున్ రి కియ ల్
బాబొన్ గిరె కరుమ్ కీతపె.

బార జన్క్ సయ్లిర్ కీతంగ్ కారయ్న్
బారెతె
ల్ తరతుర ఆ ర్
మతెత్ర్. తె యే
ర్ ఆరమ్
కియెల్, బోరె మనుర్ అద్ జాగతగ
తొర్. బతి అగ గిర్ పరజ్ తెత్ర్.

పరజ్ బెయ్ లెటిర్ మంతెర్ బతి బగవంతన్
బారెతె రుక్న్ హ లిర్ కమి మంతెర్.
సమిద్ర్కున్ హన్ల్ వక్లిర్కున్ రొహ
ఇంజెర్ బగవంతన్ పారత్న కీమ్ట్.
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మొన్ అని ఆ త్ యే న్ దోక
య ల్ ఇసక్రియోత్ యూదల్.

t
యే

రుక్న్ బోద కీ ర్, దుకెలలిరుక్న్ చొకొట్ కీ ర్ మతొత్ర్. తె అగ బెయ్ కోరుమ్ ఆత.
ఇచొచ్ర్ లె మాందితున్
కానె బగటల్ పుటర్? పిలిపు,
నిమెయ్ రుక్న్ కానె దొస!

ఇచి ర్కున్ కానె దొసన ఇతెత్కె, ఆట్
మహన్న బూతి గిర్ యెవన్ల్ లె!

బగవంతన్ దనె ద్

ఇగె రొర్ కాండినగ రిప్ యుంగ్
రింగ్ అని చుడుడ్క్ రండ్ మీన్క్ మంతంగ్.

చ్,

రింగ్ ఉరు , అ టుకెడ్న్ అని
మీనుక్న్ సయ్లిర్గ అందు త్ర్.
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పన -పన జన్క్ న జూండ్ కీ ,
ఉపుసట్.

t
సమిద్ర్కున్ బచి కియెల్
య ల్ రె మందర్!

అద్ తీరెద్ యేస తన
మయమ్తె, హజర్క్
కొదిద్ మాందితున్
జే న్ తొర్.

న్ మా ర్ రాజల్
ఇంజెర్ మరట్ నేమి కీకట్!

మెయత్ంగ్ టుకెడ్ంగ్
మీరి కీతెర్. తె బార
డాలంగ్ నింతంగ్.

ఇంకె పరజ్ సమిద్ర్ రొ క్ న ల్ వకత్ ఆత. మిరట్
సమిద్రె రూకతగ ఉచిచ్, హంద బాజ్ ంట్. నన ఇగెన్
ఆగి , గుటట్తె పారత్న కియెల్, దాంతొన్.
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t
అద్ ఆత పెజె,

యెయాయ్!

అద్ తె బూత్ ఆందు!
రిమట్!
ననయ్ ఆందున్!

గురుజి! నిమెయ్ ఆంది
బె తె, నీ రి యేత్
పొరొ తాకెల్, సకిత్ మ్!

పేతురు,

వర!

గురుజి, నాకున్
బచి కీమ్!

పేతురు, బారి
అన-మిన ఆ ర్
మంతి?
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గురుజి! ఇగె
బ క్ తి?

రోమ సరాక్ర్దుర కెయద్ల్
మాకున్ టి కియుస ల్,
రాజల్ యే యె ఆందుర్
ఇంజెర్ పరజ్ పచర్ కీతెర్. అ న్
న్ బయమ్న్-దార్క్ గిర్
బడె మాతెర్. ర్ యే న్
చుడుడ్ర్-పానెద్
డ్న్ దిర్. న
పీడ బహనెత్ర్ బతి తెండి టన
ఇంజెర్ ర్ బయమ్న్-దార్క్
ఇచచ్ కీందిర్.

సవ ల్ కానెత్ టి ఆయొ బతి, ముకిత్
య ల్ బగవంతన వచనుత్న్ టి ...

... పరెప్డె మామ్ట్. నన ముకిత్ య ల్
వచనత్ ఆందున్. ఇద్ నా మేందొడున్,
సమిద్ర్కున్ బచి కియెల్, అరప్న ంతొన్.

నన మీకున్ కానె తతున్
ందలె, నాకున్ మ క్ ర్
మంతిట్ లెయ్?

ర్ మాయన్ల్ తన మేందొడున్
బహన్ అరప్న ంతొర్?
బత పిసల్ కి?

మిరట్

ర్ పెజెయ్
ని టియ్?

దాకట్, దెట్!
ర్ సమిద్ర్కున్ ప
కీ ర్ మంతొర్.

బోనగ్ ఇంజెర్ దాకొమ్ గురుజి?
సదా పిస ల్ జీవ య లిక్
గొ ట్ంగ్ హ ని నిమెయ్ ఆంది.
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యే న్ ఉలట్ తేద లిర్ బడె
మా ర్ మతెత్ర్. తె ర్ అద్
గలిలయ యేరితున్ టి కీ ,
ఇ యేల్ దేసన్ంగ్ దు క్
యేరియనగ వ కీ ర్,
తొత్ర్. అ క్ న్ పెజెయ్
నుర్ యొల్-మాడ
బకత్లిర్ గిర్ తెత్ర్.

అహన్

అద్ ఆత పెజె, ర్
యెరుసలెమ్ నెల్ పె తొర్.

గలిలయ

ఇ యేల్
యెరుసలెమ్

ంజెర్ మనెకె ...

తె మిరట్?

పరజ్ నాకున్ బోర్ ఆందుర్ ఇంతెర్?

నాకున్ బోర్ ఆందుర్
ఇంతిట్?

పర్వకత్ల్ ఇంజెర్ ర్
ంచ్ కీ ర్ మంతెర్.

నిమె సదా మన ల్ బగవంతనొర్ మరిని
అని మాకున్ బచి కియ ని ఆంది.

ఇద్ గొ ట్ బోనె హమ్ట్. దు ర్ నాకున్ తకిల్బ్
, నావ జీవ యేతంతెర్. బతి మూంద్ రోజ్క్ నె
బగవంతల్ నాకున్ నేండుసంతొర్.
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రోమ సరాక్ర్దుర్ అదికారిర్, తప్ కీతురుక్న్ యెరుసలెమ్ నగుడున్
బ
, మొదన్గ టాంగి కీ , మరనత్ క ందిర్.

నా సంగ బోరెత్ క ఇంతొరొ, ర్
తన తన పటి కియ క్నె, హర్ రోజ్
కాయ-కసట్మ్ కీ ర్ తాక లాగర్.

బగవంతల్ రొరె మంతొర్,
ఇదెన్ నిమె కరి కియ లాగర్.

బోరెత్ తన జీవ బచి కీక ఇంతొరొ,
ర్ అద్ జీవతున్ టి కియ
లాగర్. బతి బోరెత్ నా టి తన జీవ
టి కీంతొరొ, ర్ అద్ జీవతున్
దకుసంతొర్.

అని నీవ నిమె పెరమ్తె
డత్పె, నీ జరితురుక్న్ గిర్
పెరమ్తె డన. నీవ బరుప్ర్ దిలెత్, మనెద్, ఆతమ్తె అని సకిత్తె
బగవంతన్ పెరమ్ కియన ఇన లె ముకె ఆందు ఇంజెర్
త్ర్.

- 25 -

t
అహన్
చ్ర్ నెకె, అద్ గటక్తె ఇ యేల్తగ పెర నొపి
లిర్ లోకుర్ మతెత్ర్. ఇద్ నొపి మేందొడున్ మేయ ల్
ఆందు. నొపి లిర్ బోనె ఇట క్నె నాటున్ బ మందిర్.

పెర నొపితుర్! పెర నొపితుర్!
ఇంజెర్ బగన్ నెకె, జోరెత్
కిలండి ట్న్ దిర్.
అద్ కేంచి, దు ర్ బగల్
ఆందిర్.

గురుజి! మా పొరొ దయ తొహ.
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t
మరట్ చొకొట్ ఆయ బీగర్
కటొడలిరగ్ బహన్ దాకట్?

మరట్ బ క్ చొకొట్
ఆంతట్?

మిరట్ చొకొట్ ఆంతిట్.
ంజి, కటొడన్ తొహట్!

అరె!

అ!

డ! నన
చొకొట్ ఆతొన్!

సమిద్ర్ దహ జన్క్ చొకొట్ ఆతిట్ కి?
మెయుత్ర్ బేందిర్? బగవంతన్ దండొ
ల్ ర్ యుర్ కి?

బగవంతనె
మయమ్ యి!
నీక్ నా దండొ !
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మమొట్ చొకొట్
ఆతట్!

!

నిమె తేద! నీవ బరొసయ్ నీకున్
చొకొట్ కీ , బచి కీత.

t
యే లంజెకున్ సంగ, రోమ సరాక్ర్దున్ టి
టెక వ లి కియ లిర్ సంగ అని దు ర్ కరెబలిర్
సమిద్ర్ సంగ పెరమ్తె మందుర్. ఇదెన్ ందల్
దు ర్ గొల్గ్ ర్ మందిర్.

మకిడ్తె యే న్ తపన్గ పిడ్
కియన ఇంజెర్, యెరుసలెమున్ర్
యూదుల్క్ నెర్ పెదొల్క్
క తుర్ వక్లిర్కున్
యే నగ రి కీతెర్.

నేకిత ది
న్ నేటి గిర్
లోకురుక్న్ చొకొట్ కీందుర్.

యే

చుడుడ్ర్ మరి-మియడున్
బెయ్ లాడ్ కీందుర్.

చొకొట్ ఆమ్!

మరి-మియడున్ నహగ్
య మ్ట్. బారితెకె బగవంతన
రాజ్ ర్ దాత్ బే-క ర్
లిరయ్ ఆందు.
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బగవంతన సరద్ల్ బూలె మా
మన లిర్కున్ మ క్ , బచి
కియెల్నె నన తొన్.

t
బెతనియ నార్ యెరుసలెమన్ల్
రండ్ కో క్ లంగ్ మతత్. అగ
తముర్ లాజరత్ మరనుత్న్
ందల్ నంగ్ తకక్క్,
మారత్ల్ అని మరియల్,
దుక తె మతత్ంగ్. అద్ కబుర్
యే న్ గిర్ యె మతత్.
తె యే అద్ నాటున్ కరుమ్
యె న్కె, నారిత బండత
బుయరితగ న కూర్ ఇరి ,
నాలుంగ్ రోజ్క్ ఆత ఇన ల్
గొ ట్ కరె మాత.

గురుజి! నిమె ఇగె మనమ్డ్ ఇతెకె,
నా తమున జీవ ంజి మనొన్!

ననయ్ జీవత అని నేండుస న
ఆందున్. నహగ్ బరొస ఇర ల్ తెక్
గిర్ పిసంతొర్. ఇదెన్ బరొస కీంతి కి?

గురుజి!

మారత్! నీ తముర్ నేండంతొర్.

గురుజి! నిమెయ్ బగవంతనొర్
మరి కిరి త్ని ఆంది. ఇద్ కలితె
యెల్ మతొత్ని గిర్ నిమెయ్ ఆంది
ఇన డున్ నమంతొన్.
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గురుజి! తస కియ ల్
ది
న్ నేటి నేండంతొర్.

న కూరుద్న్ బగ ఇరిత్ట్?
గురుజి!

డ!

t
లాజరుత్న్ లె
లాడ్ కీతొర్.
డట్, ర్
ఆడంతొర్!

లాజరత్ పరన్
న క్నె, ర్
ఆపుస పరి
మనొన్ర్ కి
బతల్?

గురుజి, ర్
నాలుంగ్ రోజ్క్ ఆతొర్.
అద్ కూర్ కడి ,
ర్ మందర్.

నారిత అద్ బుయరితగన్ న కూరుద్న్ కపిడ్ గూండి కీ , ఇరి మంత.
అద్ అడడ్మ్ ఇరత్ బండతున్
తెండట్!

బాబ! నిమెయె నాకున్ రి కీతి
ఇంజెర్, ర్ లోకుర్ కరి కీ , బరొస
ఇరెల్, ఇద్ కారయ్ కీమ్.

దీరట్, బగవంతన
మయమ్తున్
డిక్ట్.

గూండి కీతంగ్ కపిడ్న్ ఊలి కీమ్ట్.
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లాజర్,
బ వర!

t
యెరుసలెమున్ర్ అదికారిర్ యే న్ అని నుర్
బకత్లిర్ బారెతె లె పటిట్ కియ ల్ మొదొల్ కీతెర్.

ర్ లె మయమ్తంగ్ కారయ్ంగ్
కీ ర్ మంతొర్.

మరట్ న్ ఇ నె
డె ర్ మతెత్కె, మా
పొరొ రోమతుర్ అదికారిర్
, ముచిల్ అరంతెర్.

ర్ మా మందిరుత్న్ నా డమ్
కీంతెర్ అని మా జాతితురుక్న్
ఇగెటల్ పూడి ంతెర్!

తె మీవ దిమకున్
కీమ్ట్. ఇద్
దేసన్గ మన లిర్ సమిద్ర్ నా డమ్
ఆయ డున్ బదిల్, రొన పరన్
న ల్ చొకొట్ ఆందు.

అదెన్ టి ర్
యే
య
లాగర్!
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అద్ గటక్తల్ యూదుల్క్ నుర్
పెదొల్క్ యే న్ పియి ,
రోమ సరాక్ర్దుర్ అదికారిర
కెయెద్ హ ల్ కియన ఇంజెర్,
డా పో ర్ మతెత్ర్. బారితెకె
యే న్ మరనత్ క ట ల్
అదికార్ రిప్ ర్ రోమతుర్
అదికారుక్నె మంత.

t
యే

బెతనియ నాటన్గ మనెకె, మరియ ఇన ల్ బాయి

త.

మరియ
బాయి!

అద్ ంట్! బెయ్
మహగన్ ఆందు!

అదెన్ మి ,
కొతత్ంగ్ గరిబున్
తెకె చొకొట్
మందు!

దబ్ మంట్! తాన్ బతయ్ ఇనమ్ట్. చన్
బుయరితగ నావ మేందొడున్ ఇరన్
టి, సజి కియెల్, మునెనె ంట్ డిత.
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t
పసక్ పండుగ్ కరుమ్ త. తాన్ జరుప్ లె, లె మాంది
జూండ్క్ నంగ్-జూండ్క్ యెరుసలెమ్
ర్ మతెత్ర్.

యేరుసలెమున్ర్ పెదొల్క్ యే న్ పియన
ఇంజెర్ పిలన్ డె ర్ మతెత్ర్. తెర్ బతి యే
అద్ నగుడె నెల్, పె తొర్.
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t
పరజ్

ర్ యే న్ బెయ్ ఆనందెన్
కరుమ్ కీతెర్.

బగవంతన పొరొడె
య ల్ సదా జీవతె
మనిన్ర్!
రె ఇ యేలొత్ర్
రాజల్ ఆందుర్!

జెయ్-జెయ్ కార్!

యెన్ తారక్ట్!

సమిద్ర్ పరజ్ న్ పెజెయ్
ంజెర్ మంతెర్.
డట్! మరట్ డత్ంగ్
పిలన్క్ బతయ్ కామి యమ్కి.
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t
పారత్న కియ ల్ మందిర్ నగుడున్
నడుడ్మ్ మంత.

బతి బద్ గొరెతున్ అరప్న తెకె, పరజ్
తమ ంగ్ పాప్క్నల్ టె మాంతెర్?

అద్

ఇద్ పసక్ పండుగ్ తుంగెన్కె,
గొరెంగ్ కొయి , జే న్ కీంతెర్.

బగవంతన్ ఉలట్ పాప్ కీతుర్ ర్
మలి , బగవంతన చరన్తె యెల్,
అ గొరెన్ మందిరత్గ కొయ్న్ దిర్.

మందిరత్ అ తగ పరజ్ మ ల్-యేత ల్ అని
కొతత్ంగ్ బదిల్ కియ ల్ బేపరి కీ ర్ మతెత్ర్.

డి , యే న్
ంగ్ త ...
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t

బగవంతన మందిర్ సమిద్ర్
పారత్న కియ ల్ జాగ ఆందు.
బతి మిరట్ తాన్ కలె-కం లిర
బుయరిత్ మోడి కీ , ఇరిత్ట్!

మరట్ న పీడ తప క్
తెండి ట లాగర్!

ర్ కరెబల్ యే న
గొ ట్, పరజ్ సమిద్ర్
కేంచెర్ మంతెర్.
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t

యే న్ తపన్గ కోండి
కీ , మకిడ్తె పియక్ట్ అని
న పరన్ యేతక్ట్.

బతి ఇద్ యేడుంగ్ రోజ్క్న
పసక్ పండుగున్ రొపొ
జక ట్. ఇంకె తకిల్బ్ యేత ల్
మాకున్ పసంద్ లె.

న్ పియి తెకె, నాకున్
బచొచ్ర్ ంతిట్?

మమొట్ నీకున్ తీస కూరతంగ్
బిలల్ంగ్ ంతొమ్. ఇద్ రొర్ దా
మాయన్న్ యేత ల్ కిమత్ ఆందు.

నన యే న్ పియి ,
మిహగ్ హ ల్ కీంతొన్.
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ర్ యూదల్
యే నెర్
సయ్లిర్గటల్
రొర్ ఆందుర్.

t

ర్ అదికారిర్
యే న్ లె తకిల్బ్
తెకె గిర్ బతి,
ర్ అద్ పండుగ్
జర్గ్ వలిక్ ది క్ నగ,
తుర్ ర్ పరజ్తున్
మందిరత్గ బోద కీ ర్
మందుర్.

నన నేండ్ నరక్ యే న్
పియి ంతొన్.

అద్ నేటి నులెప్డ యేలతె యే పరుబ్ అని తను ర్ బార
జన్క్ సయ్లిర్ జే న్ కియెల్, అద్ నగుడగ మీరె మాతెర్.
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t

నన దుక బోగె మాయన్ మునె, మీ
సమిద్ర్ తోడొ మీరె మా ఇద్ పసక్
పండుగన్ జే న్ కియన ఇంజెర్ లె
ఆసతె మతొత్న్.

రాజలిర్ జులమ్తె పరజ్త్ పొరొ అదికార్
తాకుసంతెర్. మిరట్ అహన్ తాకుస .

నన మీ నడుడ్మ్ మీ వ కియ ల్
దా న్ మోడి మంతొన్.
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మీ సమిద్ర వ బోరెత్ కీంతొరొ,
రె మీకున్ అదికారి ఆంతొర్.

t
గురుజి, దా న్ మోడి, నావంగ్
కాల్క్ నొరంతి కి? నొరమ్!

గురుజి! అహన్ బె తె, నా
కాలెక్ ఆయ , నా కెయ్క్
అని నా తల గిర్ నొర.

పేతురు నీవంగ్ కాల్క్
నొర యె కె, నిమె నా
సయ్ని ఆయి .

నిమె నాకున్ “గురుజి!” ఇంజెర్
కేయ ల్ బరొబర్ ఆంద్.
నన నీవంగ్ కాల్క్ బహన్
నొరొత్నొ, అహన్ రొర్ ఉండె
రొన వ తప క్ కియన.

మిహగ్టల్ రొర్ నాకున్ దు
కెయెద్ పియి ంతొర్.

ర

అహన్ జర్గ్ వ!

యూద నిమె బతల్ కీక
ఇంతి, అద్ సపెన్ కీమ్!
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యేర్ తుంగి , మన ల్
కాల్క్ నొరెత్కె ఆయర్.
దు బతయ్ నొర లాగొ.

నన ఆందున్ కి బతల్?

t

నావ తు కియెల్,
మిరట్ ఇ న్ కీమ్ట్.
రి యేతట్. ఇద్ నావ
మేందొడ నిసని ఆంద్
ఇంజి, సమెజ్ మామ్ట్.

నన మీకున్ లాడ్ కీతపె,
మిరట్ గిర్ రొన్ రొర్
పెరమ్తె
డన ఇంజెర్ పూన
ఆగె
ర్ మంతొన్.

ఇద్ రస యేతట్. మీ లా ,
నన కుద్ అరప్న య ల్ నెతుడ
నిసని ఆంద్. ఇద్ పూన తరికతె
బగవంతల్ మీ సంగ నియమ్
ఇరె ర్ మంతొర్.
ఈతల్ పెరమ్ మీ నడుడ్మ్ మన డున్
ందల్, మిరట్ నా సయ్లిర్
ఆందిట్ ఇంజెర్ సమిద్ర్ కరి కీంతెర్.

గురుజి, నీ పెజెయ్ హర్ జాగ
ంతొన్. నన నీ టి జీవ
యెల్ తయర్ మంతొన్.
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పేతురు, స గొగిడ్ కూస క్ మునెనె, ర్
బోరెయ్ నాక్ డిక్ లె ఇంజి, నా బారెతె
మూంద్ జోకంగ్ తప క్ లబడ్ వడక్ంతి.

t
అద్ అత పెజె నులెప్, యే అని సయ్లిర్ నగుడల్ బ
తెర్. అ క్ యూదల్ ర్ సంగ యమ్కి.

నన మీకున్ టి కీ దాంతొన్. బతి బాబొ బగవంతల్ ప
ఆతమ్ మిహగ్ రి కీంతొర్. అద్ ప
ఆతమ్ సదా మీ సంగ
మందంత అని మీకున్ చొకొట్- యుటన్ గొ ట్ కరుసంత.

నన న ల్ స ర్గ్ న సరి
మీకున్ టావయ్.

అగ

ననయె సరిత, సతెమన్ అని జీవత
ఆందున్. నా బీగర్ బాబొ బగవంతల్
మన ల్ స ర్గ్ నగ బోరె య పరొర్.

ంజి, సతెలమ్ బూడ్ అరి ...

మిరట్ ఇగె మంట్. నన జర
లంగ్ ంజి, పారత్న కీ
ంతొన్.

తెర్ బతి నావ ఇచచ్తె ఆయొ.
నీవ ఇచచ్
తీరె జరుగ్స!

బాబ! ఉంది మోక నీవ ఇచచ్ మతెత్కె, ఇద్
య ల్ తకిల్బున్ నహగ్టల్ తపు మ్.
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t
ఈతల్ గటక్తె మీకున్ బహన్ జోప్
ర్ మంత? తేదట్! అచుల! నాకున్
దోక య ల్
ర్ మంతొర్!

నన బోనెత్ కలియంతొనొ, న్
పియట్. రె యే ఆందుర్.

దండొ గురుజి!

గురుజి! ర్
సంగ లడెయ్
కీకట్ కి?

యూద! సమిద్ర్కున్ బచి కియెల్
స ర్గ్నల్ తొన్ కలి , దు ర కెయెద్
పియి యెల్, తి కి?

వటిన్!

తన తన యే
ర కెయెద్ హ ల్ కీంతొర్. తె నెర్
సయ్లిర్ న్ టి కీ , బేందుర్ హకె పరర్ ఆంతెర్.
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t

అ క్ ర్ యే న్ పియి , పెరొ ర్ కటొడన రోన్ తెర్. తె
పేతురు అని యోహన్ మకె ర్-మకె ర్ ర్ పెజెయ్ తెత్ర్.

తె పేతురు గిర్

నిమె యే న్ సంగ
మతొత్ని ఆయి కి?

ర్ బరొబర్ రోత ఆ తగ నేంగొత్ర్.

ఆయొన్! ర్
బోరొ నాక్
టావ లె.

నిమె గిర్ నుర్ సయ్లిరగ్టల్
రొని ఆంది లెయ్?

నిమ్ గలిలయ యేరియతొని
ఆత కాడిక్, యే న్ సంగ
తప క్ మతొత్నియ్ ఆంది!

లె దాద,
నన ఆయొన్!
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మిరట్ బోన గొ ట్
వడ్క్ ర్ మంతిటొ, నాక్
డిక్ లె.

t

కొకొరొ,
కో...

కడ్క్ దొ

త్ర్...

యే , నీకున్ బోర్
పాతొమొ? పుంద!
అంటిత్క్ స న్ యే న్, యూదుల్క్ నుర్
అదికారిర్ ఉచిచ్ మన ల్ పంచదన్గ తెర్.
నిమె, బగవంతనొర్
మరిని ఆంది కి?

మిరట్ ఇతత్ప్
ననయ్ ఆందున్.
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ర్ యే , బగవంతన లజ
ర్
మంతొర్. న జీవ రోమతుర్
అదికారిర కెయెద్ ందయ్ లాగర్.

t
అద్ రాసట్మ్నొర్ గవరన్ర్ పిలాతున్ మునె యే న్
నిపు త్ర్.
అని అ -ఇ గలిత్ంగ్ కీతొర్ ఇంజెర్ పిరది కియెల్, అగ
డె ర్
మన లిర్కున్ హకిల్ కీతెర్.

నీ పొరొ ట లిక్ ఇ గలిత్న్
బారెతె నిమె బతయ్ ఇని కి?

అసల్ నిమె
బతల్ కీతి?

ననతె సతున్
బారెతె గవ
ల్, జలమ్

నగ్ నాకున్ బదె గలిత్ ది ర్ లె.
నన హర్ పసక్ సడుద్న్ రొన్
జేలద్ల్ టి కియ ల్ రివజ్ తాకె ర్
మంత. తె యూదుల్క్ నొర్ రాజన్
కి లెకె బరబబ్న్ టి కీక?

యేతొత్న్.

సతెమ్ ఇతెకె బతల్ ఆందు?
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t
బరబబ్న్!
బరబబ్న్

టి కీమ్!

ర్ యే న్ బతల్
కీమ్ ఇంతిట్?

మరనత్ క

టట్!

ర్ తన తన రాజన
ఆందున్ ఇంజెర్
ంచ్ కీంతొర్!

ఉంది మోక న్ టి
కీకితె, నిమె మహ
రాజనొర్ దొసత్ని ఆయి .

న్ బదిల్, బరబబ్ నిమె
జేలద్ల్ టె మాయ
పరిత్! న్!

...37, 38, 39!

ర్ బరబబ్ల్ రోమ సరాక్ర్దున్ ఉలట్
తేచిచ్, లెటిరుక్న్ జకొత్ర్. తె న్ జేలెద్
కోండి కీ , ఇరి మతెత్ర్.

క ర్ లొర్ న నెతుర్ తు ల్,
కారన్ నన ఆయొన్ ఇంజి, తన ంగ్
కెయ్క్ నొరొత్ర్.

యూదుల్క్ నొర్ రాజన్,
జెయ్-జెయ్ కార్!
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t
ఇచుల! ర్ మాయన్ల్!

న్ మరనత్ క

ట!

న్ మరనత్ క

న్ మరనత్ క
అ క్ పిలాతు, దసత్తగ సయ్
దొసంతొర్. ఇద్ మరనత్ క
బెయ్ రినల్ మందంత.
అద్ క టెల్, యే న్
ఉంది మొద్ కాంజు , పా ర్
యెరుసలెమన్ంగ్ గలినల్ ంతెర్.

మరనత్ క ట ల్ జాగ
యెరుసలెమున్ బ మంత.
ఇదెన్ గొలొగ్త ఇంతెర్.
తల టో ఇంజెర్ ఇదెన అరత్మ్.

ఇగె ర్ పాయిర్ మొదన్గ
యే నంగ్ కెయుక్న్-కాలుక్న్
మోలనె పా , టాంగి కీతెర్.
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ట!

ట!

t
అద్ గటక్తెన్ నన బెయ్ డగుర్
తప్ కీతొన్ ఇంజెర్ యూదన
మనెద్ లాగత్.

నన బోలల్ మాయన్న
జీవ యేతొత్న్.

అద్ నీవ గలిత్ ఆందు. బే-క ర్
లెన్ నిమె బతల్ కీతెకె మాక్
బతల్ ఆయి?

నన తప్ కీతొన్.

ఇ ర్ కలిర్ నడుడ్మ్ యే న్ మొదన్గ
మోలనె పా , టాంగి కీతెర్.

బాబగొ! ర్ బతల్ కీ ర్
మంతెరొ, రుక్న్ టావ లె.
అదెన్ టి రుక్న్ మాపి కీమ్.
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t

“ ర్ యూదుల్క్ నొర్ రాజల్ ”
ఇంజెర్ మూంద్ బాసనె లి కీత
చెకక్తున్, యే న తలత్ పొరొ
అద్ మొదన్గ పాతెర్.

నొపితున్ కమి కియ ల్ రస
ఆందు త్ర్ బతి, యే ఉనమ్కి.

యే నంగ్ కపిడ్న్ టి
పాయిర్ చిటిట్ంగ్ డెత్ర్.

! కరలెనె ర్
దు ర్కున్ బచి
కీతొర్ కి?

నిమె కరలెన్ బగవంతనొర్
మరిని మందిక్తె, అద్
మొదన్ల్ రెయి వర!

నీవ నిమె బచి
కీ , మాకున్ గిర్
బచి కీమ్.

బగవంతన్ రి కి? మరట్
కీత తపున్ టి, క బోగె
మాయ ల్ బరొబర్ ఆంద్.
బతి ర్ బతయ్ తప్ కియమ్కి.

యే ! నిమె రాజన్ మోడి
నెకె, నాకున్ తు ఇర!

ఇద్ సతెమ్ ఆంద్. నిమె
నేండ్ నా సంగ స ర్గ్-దీపన్గ
మందంతి.
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అ క్ పోడ్ద్ దిస క్ ఆత కాడిక్,
దుపరి లగ్-బగ్ బారతల్తె మూంద్
రి, అద్ దే పూరొ కటి మతత్.

యే న అవల్ మరియల్ అని తనొ ర్ లాడొన్ర్
సయ్ల్ యోహన్ కరుమ్ నిలి మన ల్
డి ...
బెయె ఇచుల! నీ మరి!
యోహన్ ఇచుల! నీ అవల్.

నాకున్ యేర్
వటక్ వసత్!

నా బగవంత! నా బగవంత!
నాకున్ బారి టి కీతి?

నన దరుత్రితగ త
కామ్ మ త్న్.
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బాబగొ! నావ ఆతమ్తున్ నీవ
కెయెద్ ఇరె ర్ మంతొన్.

t

యే దుపరి మూంద్ నేకెన్కె మారొత్ర్. రొర్ పాయి యే న
డొకక్తున్ గొరక్తె కొటొత్ర్. తె నెతుర్ అరిక్ యేర్ పోంగత్.

దరమ్ ంతన్గ, “గొరెతున్
కొయెల్ తపినయ్ న్
తెర్” ఇంజెర్ మంత.

యే న్ మాతి కీంతొమ్ ఇంజెర్
పూ కీకట్ దా!

“మావంగ్ పాపుక్న్ టి
న్ కొటెత్ర్ అని బెయ్ పాతెర్”
ఇంజెర్ గిర్ మంత.
బతి ఇంకె ర్ మారొత్ర్.

ర్ అరిమతయ నాటొన్ర్ యో ప్ అని
నికొదేమల్. ర్ యే న కూరుద్న్
, గమ-గమ
గాడి య లిక్ చీజ్క్ కెత్ర్. అని అద్ కూరుద్న్
చన్ బుయరితగ ఇరి , పెర బండతె ము త్ర్.
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బచి కియ ల్ యెల్ మతొత్ర్
ర్ రె కి బతల్?

t
పి మన న్ తురగ్ బారి
మహక్ంతిట్? ర్ నేండొత్ర్ ఇంజెర్
ంజి, సయ్లిర్కున్ హట్.

ఇమున్ నేటి ఇతెకె ఆయ్త్ రుత్న్
నేటి స యే న్ టి ఆడ లిక్
యొల్క్ చన్గ నెల్, పె తంగ్.

అద్ బుయరితగ
అడడ్మ్ ఇరత్ బండ,
బగల్ కూడు దిసత్.

ఇగె బతయ్ గిర్ లె!

అ హత్ కేంచి, పేతురు అని
యోహన్ చెచ్ర్ బుయరితగ తెత్ర్.

బతల్ ఆత?
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అద్ చన్ బుయరిత్ రుమ్ట్ ఉంది

డి మతత్.

బాయి బారి ఆడంతి?
టి మ క్ ర్ మంతి?

బోన్

తె

న్ గడియల్ ఇంజెర్ సమెజ్ మా ...

మరియ!

దాద! మా గురుజిన
కూరుద్న్ తి కి బతల్?

బాయి! ఇగె నా కరుమె
మనమ్ బతి, నా తముకన్గ
ంజి, ‘నా బాబొ అని మీ
బాబొ గిర్ ఆయ ల్ మా
బగవంతనగ నన ంజెర్
మంతొన్’ ఇంజి హ.

గురుజి!
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అదె నేటి యే నుర్ బకత్లిరగ్టల్ ఇ ర్ ంజెర్ మతెత్ర్.
రుక్న్ నడుడ్మ్ సరెద్ రొర్ మాయన్ల్ బేటె మాతొర్.
తె న్ సంగ యే న మరనుత్న్ బారెతె చరచ్ కీ ర్ తాకెత్ర్.

ర్ జే న్ కియెల్, ఉతత్ పెజె ర్
మాయన్ల్ అచనక్ మయడ్ ఆంతొర్.

అని సపెన్ అగటల్ యే నుర్ మెయుత్ర్ సయ్లిర్గ దాంతెర్.

మరియల్ అని
పేతురు గిర్
డెత్ర్.

మమొట్ గురుజిన్
డొత్మ్.

ర్ దు ర్
ఆయొర్ బతి,
యే యె
ఆందుర్ ఇంతెర్.

అచనక్ ...

మిరట్ పర్వకత్లిర్ హత్ంగ్ గొ ట్న్ నమి ట్ కి? ర్
బచి కియ ల్ మయమ్తగ ందన్ మునె, తకిల్బ్ బోగె
మాయ లాగర్ ఇంజెర్ లి కీ
లె కి? ఇ జర్గ్తంగ్
సమొద్ తొతత్ంగ్ ంతన్గ లి కీ మంతంగ్!

మీకున్
ంతి
యి!

మా
గురుజి
అని
బగవంత!

నమి టియ్? నా కెయుక్న్
అని కాలుక్న్
డట్.
ననయ్ మీ గురుజిన ఆందున్.
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మిహగ్ తినెల్ బతయ్
మంత కి?

దుక ంగ్ బోగె మా ,
-నేండత్ పెజె తను ర్
సయ్లిర్కున్ జీవతెన్ మంతొన్
ఇన ల్ నిరుపన్ కీ తొ ల్,
40 రోజ్క్ నగ తను ర్
బకత్లిర్కున్ లె జోకంగ్ ది ర్
మతొత్ర్. ఉంది జోకతె 500
మాందితున్ ది త్ర్. ఉండె
ఉంది దియ తను ర్ సయ్లిర్
గలిలయ సముద్ర్తగ తెత్ర్.
తె అగ గిర్ రుక్న్ ది త్ర్.

అబబ! బత
లె మీన్క్
అరత్ంగ్!

మీవ తిన బగల్ జార్

టట్!

మిరట్
,
నా బరొబర్ తింట్!

గురుజి!
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లె! ఇంకె రి బతయ్
పెడ్ మాయమ్కి.

ర్ మా గురుజియ్ ఆందుర్!

t
పేతురు సమిద్ర్గటల్
అదిక్ నాకున్ పెరమ్
కీంతి కి?

ఇద్ సవలుత్న్ యే , పేతురుత్న్
మూంద్ జోకంగ్ పూ కీంతొర్.

గురుజి, నన పెరమ్ కీంతొన్
ఇన ల్ నీకున్ టావయె.
నావ వచన్
తీర్ పిస!

నా ర్ బకత్లిర
చొకొట్- యుట్

నాకున్ స ర్గ్ నగ అని దరుత్రిత్ పొరొ సమొద్
అదికార్ మంత. మిరట్ జగ్దునియతె
ంజి, నా టి సయ్లిర్కున్ తయర్ కీమ్ట్.
రుక్న్ బాబొన పొరొడె, మరిన పొరొడె
అని ప
ఆతమ్త పొరొడె ఆంగుడి మ్ట్.
నన మీకున్ ఆగె తంగ్ అ సమొద్ గొ ట్ంగ్
రుక్న్ కరుసట్.

డ!

ఇద్ జగ్దునియ మూరె మానల్ రి, మీ సంగ
బ క్ట్ మందంతొన్ ఇన ల్ గొ ట్తున్ తు ఇరట్.

ఇ గొ ట్ంగ్ హత్ పెజె యే
దరుత్రితున్ టి కీ , పొరొ
స ర్గ్ నెకె తాచిచ్ తొత్ర్. బతి ర్
మలి ంతొన్ అని హర్ రొర్
కియ లిక్ కాముక్న్ పియి ,
దునియతుర్ సమిద్ర తస కీంతొన్
ఇంజెర్ గిర్ మొదొలె
త్ర్.
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‘ప

ఆతమ్తున్ బగవంతల్ మిహగ్
రొహన్ల్ రి, యెరుసలెమున్
టి కీ , నమ్ట్’ ఇంజెర్ యే
హత్ కాడిక్, నుర్ సయ్లిర్
పారత్న కీ ర్ అగన్ మతెత్ర్. అ క్
బగవంతల్ రగ్ ప
ఆతమ్తున్
రొ త్ర్. అద్ ఆతమ్ యే నగ మతత్
అదెద్ ఆతమ్ ఆందు. అద్ ఆతమ్త
సకిత్తె ర్ పడన పాపన్ జినగ్నితున్
టి కీ , పూన తరికతె పి ర్
బగవంతనుర్ గవ దార్క్ ఆతెర్.

మరన్ యే న్
ఆగుటి కీ , ఇర
పరమ్కి. బగవంతల్
న్ నేండు త్ర్. రె
జగ్దునియతురుక్న్
బచి కియ ల్
ఆందుర్. ఇద్
గొ ట్తున్ మొమొటె
గవ మంతొమ్.

బగవంతనొర్ మరి
యే యె ఆందుర్!

ఇ న్ దునియతుర్ ఉలట్ తేతెత్కె గిర్ బతి
యే నుర్ బకత్లిర్ అద్ గవ
చ్రెన్ మంతెర్.

ఇద్ చొకొటన్ కబుర్
చిటిట్నగ లి కీ గిర్
పచర్ ఆత.

పాప్క్ న సకిత్తల్
మాకున్ బచి కియన్
టి అని మరట్
నియతెన్ పిసన ఇంజెర్
తన మేందొడగ
మావంగ్ పాప్క్ న
క తున్ బోగె మా ,
మరత మొదున్ పొరొ
తన జీవ తొర్.
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ఇంకె పరిపంచమన్గ మన లిర్
యే నుర్ బకత్లిర్ సమిద్ర్ పారత్న
కియన్ టి అని ర్ హత్ంగ్
గొ ట్ంగ్ మన ల్ బిల్ ంత్
చి కియన్ టి మీరె మా ర్
మందంతెర్. మా టి యే జీవ
తొర్. ఇదెన నిసనిత్ మోడి మన ల్
రి అని ఆంగుర్ రసత కారయ్ గిర్
కీంతెర్. ర్ బకత్లిర్ తమ దిలత్గ
మన ల్ బగవంతన పెరమ్తున్
దు ర్ సమిద్ర్కున్ తొహన ఇన లె
బగవంతన ఇచచ్ ఆందు.

t

మాయన్న్ సంగ ఆయ పరొ
అద్ బగవంతన కారయ్తున్
యే కీ , తొ త్ర్.

యే మాకున్ లాడ్ కీ ర్
మంతొర్! అదెన్ టి న్
దనె ద్
చ్ర్, పారత్న కియన!

బగవంతల్ జగ్దునియతురుక్న్
బెయ్ లాడ్ కీత కాడిక్, తనొ ర్
రొరె మన ల్ మరిన్ ఇద్
దరుత్రితగ రి కీతొర్. న్
పొరొ బరొస ఇర ల్ హర్ రొర్
నా డమ్ ఆయ క్నె, రుక్న్
బ క్ట్ పిస ల్ జీవ పుటన
ఇంజెరెన్తె ఇ న్ కీతొర్.
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బిల్
యే న జినగ్నిత
డి బిలత్గ లి కీ మంత. దునియతుర్ లెటిర్ ఇద్ బిలుత్న్ చి కీతపినయ్
దు బదెద్ పుసత్కున్ చి కియమ్కి. ఇదెనగ ట్ రుంగ్ (66) పుసత్క్ మీరి కీ మంతంగ్. ఇదెన్
లి కియెల్ పం
(1500) ల్క్ లాగత్ంగ్. ఉని
(1900) ల్క్ మునె బిల్ లి
కియ ల్ మారత్. పరజ్త జినగ్నితంగ్ కతనగ బగవంతల్ బద్ తరికతె మదత్ కీ ర్ తతొత్రొయ్, బిలత్గ
డంతట్. యే న జినగ్నిత
డి బగవంతల్ బోర్ ఇన ల్ తాతక్ర్ తొహంత.

యే న చరి
బిల్తంగ్ నాలుంగ్ పుసత్క్ యే న జినగ్నితున్
బారెతె హంతంగ్. లి కీతురంగ్ పొరొల్క్ నె అ
పుసత్క్ మంతంగ్. ర్ లి కీతుర్ సమిద్ర్ యే న
గటక్తె పి మతుత్ర్ ఆందిర్.
1. మతత్యి - ర్ యే నొర్ సయ్ల్ ఆందుర్. ర్
టెక వ లి కియ ల్ నవక్రి కీందుర్. ర్ ఇ యేలత్గ
మన లిర్ యూదులుక్న్ సంగ యే బహన్ తాకొత్ర్
ఇన డున్ బారెతె లి కీతొర్.
2. మారుక్ - యే న గటక్తె ర్ చుడుడ్ర్
మతొత్ర్. యే కీతంగ్ క తంగ్ మయమ్తంగ్
కారయ్న్ బారెతె ర్ లి కీతొర్.
3. లూకల్ - ర్ బేమరినె మన లిరుక్న్ చొకొట్
కియ ల్ డాకట్రల్ ఆందుర్. ర్ కుద్ యే న్ సంగ
బేటె మాయమ్కి. పరజ్తున్ సంగ యే బహన్ తాకొత్ర్
ఇన డున్ బారెతె ర్ లి కీతొర్.
4. యోహన్ - ర్ గిర్ యే నొర్ సయ్ల్ ఆందుర్.
యే బోర్ ఆందుర్ ఇన డున్ బారెతె తొహంతొర్.
యే యె బగవంతల్ ఆందుర్. పరజ్తున్ పాప్క్ నల్
టి కియు ల్, రె మాయన్న రూపెన్ తొర్ ఇంజెర్
లి కీతొర్.
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ర్ నాలి ర్ లి కీతంగ్ పుసత్క్ కోయనె
మంతంగ్. అ నంగ్ పొరొల్క్:
•

ంతి య ల్ (మతత్యి)

• సమిద్రుక్న్ డగుర్ బోర్? (మారుక్)
• స ర్గ్ నొర్ మాయన్ల్ (లూక)
• స ర్గ్ నెకె

య ల్ సరి (యోహన్)

t

యే న జలమ్
యే న అవన పొరొల్ మరియల్. మరిమ్ంగ్ ఆయ క్
మనెకెన్ యే తాన పీటె జలమ్ ఆతొర్. అద్ కోరొ పేడి
మనెకె, బగవంతల్ తన ప
ఆతమ్త సకిత్ తానగ్ రొ చ్,
యే న జలమ్ ఆయు త్ర్. యే పుట క్ మనెకె లి
కీతంగ్ పుసత్క్నగ ఇ మయమ్తంగ్ కారయ్న్ బారెతె లి కీ
మంతంగ్. యే న జలమ్ ఆనెకె, కిరెయెత్ బదె క పుట
ంజి, మరియల్ కొటక్తగ న్ జలమ్ త.

యే

కీతంగ్ మయమ్తంగ్ కారయ్ంగ్

యే బెయ్ లె మయమ్తంగ్ కారయ్ంగ్ కీతొర్. బిల్తగ
చాలి న్ (40) తెర్ అదిక్ చొకొట్ కియ లిక్ కారయ్ంగ్
మంతంగ్. ఇ కారయ్న్ ందల్ బగవంతన సకిత్తున్ యే
తొ త్ర్. బగవంతన పెరమ్తున్, ర్ పరజ్తున్ మదత్ కియ ల్
అని పరజ్తున్ ఆనంద్ యెల్, ర్ బగవంతల్
డంతొర్
ఇంజెర్ ఇ కారయ్ంగ్ తొహంతంగ్.
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యే
యే

-నేండ ల్
బారి జీవ తొర్? ఇదెన జవబ్ బిల్తగ పోడి కీ మంత.

హర్ రొర్ క జోకంగ్ తప్ కీంతెర్. ఇ తపుక్న్ బగవంతల్ పొర్ అని ఇ
న్ ంగ్
యుసంతంగ్ అని దుక గిర్ లాగుసంతంగ్. ఇ నె పాప్క్ ఇంతెర్. ఇ సమొద్ పాప్క్ బగవంతన్ సంగ
యెకిక్ ఆయ య క్నె రోకి కీంతంగ్. ఇద్ కారనుత్న్ ందలె యే
తొర్. యే తన తన కుద్
మా సమిద్రంగ్ పాపుక్న్ కండి కియెల్, క బోగె మాతొర్. అద్ క న్ త మరన్ ఆందు. ఇ న్
యే మా బదిల్ తన పరన్ త కాడిక్, మరట్ బగవంతన్ సంగ యెకిక్ ఆ , మీరె మాయ పరంతట్.
బతి మొదొల్ మరట్ కీతంగ్ మావంగ్ పాపుక్న్ బారెతె చుక్-చుకె మాయ లాగర్.
యే
-నేండొత్ర్. బగవంతలె న్ నేండు త్ర్. ఇద్ కారయ్తున్
లె బగవంతల్ ఆందుర్ ఇంజెర్ తొ త్ర్.

ందల్ మరనుత్న్ తెర్ అదిక్ సకిత్

యే ఇంకె బగవంతన్ సంగ జీవతె మంతొర్. ర్ అహన్ జీవతె మతత్ కాడిక్, బగవంతన్ సంగ
మాకున్ మీరి కియ పరంతొర్. బగవంతన్ ఆనంద్ య ల్ తరికతె పి ల్, ర్ మాకున్ మదత్ కియ
పరంతొర్.

పారత్న
నిమె కీతంగ్ తపుక్న్ బారెతె చుక్-చుకె మా ,
బగవంతన్ సంగ మందన ఇంజెర్ కోరిక్తె, ఇ న్ పారత్న కీమ్:

మా బగవంత, నిమె నాకున్ పెరమ్ కీ ర్ మంతి.
నీ ర్ రొరె మన ల్ మరి యే న్ నా బదిల్ మరన్ ఆయెల్ రొ త్.
నన కీతంగ్ సమొద్ పాపుక్న్ టి ర్ యే మొదన్గ జీవ తొర్.
నావంగ్ పాపుక్న్ బారెతె చుక్-చుకె మా ర్ మంతొన్. దయ కీ , మాపి కీమ్.
నా బదిల్ పాప్క్ కండి కియెల్ యే న్ రొహత్ కాడిక్, దనె ద్.
నన బ క్ట్ నీ న ఆ మందన ఇంజెర్ కోరంతొన్.
నీకున్ పసంద్ త తీర్ నన పి ల్ నాకున్ మదత్ కీమ్.
బ క్ట్ నాకున్ నీవ పెరమ్తె
డ.
నాకున్ క ఇంజెర్ గద్న్ కీతి అదెన్ నిమె పూరి కీమ్.
మా బగవంత! నావ పారత్న కేంజత్ కాడిక్, నీకున్ దనె ద్!
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పునంగ్ గొ ట్న అరత్మ్...

యే

ఆ రా ద్: తన కోరత్ తీర్ తాక లిర్ పరజ్తున్
బగవంతల్ క ఇన లిక్ సమొద్ చొకొటన్ంగ్
చీజ్క్ ఆ రా ద్క్ ఆందుంగ్.
ఈసట్ర్: యే నేండత్ ది . అంటిత్క్ ఆనందెన్
జే న్ కీంతెర్. ఇ ది క్నగ యూదుల్క్
పసక్ సడ్ తుంగంతెర్. (38-54వ పాన్క్నగ)
కిరి త్: రాజల్ ఆయెల్ నేమి మాతొర్ ర్. న్
బాసతె మెస యల్ ఇంతెర్. (52,55వ
పాన్క్నగ)
దూతల్: ర్ బగవంతనొర్ క యల్.
కడుక్న్ ది ర్. (5వ పాన్)

దరన్

నేండ ల్: యే
-నేండొత్ర్. ఉంది ది
సమిద్ర్ గిర్
-నేండ లిర్ మంతెర్. అద్ ఆత
పెజె బగవంతల్ సమిద్ర తస కీంతొర్.
(53-57వ పాన్క్నగ)
ప
ఆతమ్: ఇద్ బగవంతన ఆతమ్ ఆందు.
యే నుర్ బకత్లిర్ రొపొ ఇద్ ఆతమ్త రూపెన్
మందన ఇంజెర్ బగవంతల్ కోరంతొర్.
పరుబ్న జే న్: యే నుర్ బకత్లిర్ న మరన్
అని నేండత్తున్ తు కియెల్, రి టుకెడ్ తింజి,
ఆంగుర్ రస ఉంటెర్. (41వ పాన్)
పాప్: బగవంతన్ ఉలట్ ఆ మరట్ కియ లిక్
కామ్క్ ఆందుంగ్. బగవంతల్ మాకున్ బతల్
ఆయన ఇంజెర్ కోరంతొరొ, అహన్ ఆయ క్నె
ఇ రోకి కీంతంగ్. (4వ పానత్గ)
పారత్న: నిమె బగవంతన్ సంగ వడ్క్వల్ అని
బగవంతల్ హ డున్ కేంజ ల్.
(18, 19, 42 పాన్క్నగ)
బగవంతన రాజ్: పరజ్ బగతె బగవంతల్ హత్
తీర్ పిసంతెరొ, అగనె బగవంతన రాజ్ మంత.
బరొస: బగవంతల్ బతల్ గద్న్ తొర్ అద్
పుటంత ఇన ల్ నమమ్కమెన్ మన ల్.
(58వ పానత్గ)

బ క్ట్ మన ల్ జీవ: బగవంతన ఇచచ్ తీర్
యే న్ సంగ బ క్ట్ పి మన ల్ జినగ్ని.
మరనుత్న్ మెయత్ పెజె ఇద్ సదా మన ల్ జినగ్ని
పుటంత. (23, 29-30 అని 59 పాన్క్నగ)
బిల్: బిల్ ంతన్గ బగవంతల్ పరజ్తున్
బహన్
డంతొర్ అని రుక్న్ బహన్
కరుమ్ కియెల్ ఆంతొర్ ఇన డున్ బారెతె చి
కీంతట్.
మలి య ల్: యే మలి నెకె దరుత్రిత్
పొరొడ హర్ ఉంది పూన ఆ మందంత.
స ర్గ్ అని దరుత్రితున్ బగవంతల్ పూన కీ
టంతొర్. (57వ పానత్గ)
మాపి కియ ల్: బగవంతల్ మాపి కియ ల్
ఆందుర్. మాపి కీమ్ ఇంజెర్ పూ కీనల్
బోరె కామి యొర్. నీవంగ్ పాపుక్న్ బారెతె
కరల్ చుక్-చుకె మా , పిస ల్ మారుయ్ క
ఇందిక్తెన్, బగవంతల్ నీకున్ మాపి కీంతొర్.
ఇద్ మాపి మాకున్ పుటట్ వచొచ్. బారితెకె
మాకున్ య ల్ క తున్ యే మునెనె
బోగె మాతొర్. (58వ పానత్గ)
మొద్ ( లువ): మాయన్న్ దుక బోగి కీ ,
జీవ యేతెల్ ఇదెన్
కీంతెర్. యే తన
తన కుద్ తానగ్ జీవ టి కీంతొర్. ఇద్ మొద్
యే నుర్ బకత్లిర్ సమిద్ర్కున్ నమున ఆ
మంత. (25, 50 పాన్క్నగ)
యే : బగవంతనొర్ మరిన పొరల్ ఆందు.
‘బగవంతల్ బచి కియ ల్’ ఇంజెర్ ఇదెన
అరత్మ్.
సయత్న్: బగవంతనొర్ అని మా సమిద్రొర్
బయమ్న్-దారల్ ఆందుర్. ర్ కడుక్న్ ది ర్.
న్ బూత్క్నొర్ రాజల్ గిర్ ఇంతెర్.
స ర్గ్నొర్ మాయన్ల్: యే తన తన
దు రుక్న్
న్కె ఇద్ పొరొల్ యేత్నుద్ర్.
సయ్ల్: యే న సరి తాక ల్. (18 పానత్గ)

అని నిమె

యే న
డి ఇచొచ్ట్కె మారమ్కి. అ క్
అని ఇందెక్ట్ గిర్ యే గింతి కియ పరుర్
అచి ర్ లోకురొర్ దోసత్ల్ ఆతొర్. దునియ
మారిత. లెటిర్ లోకుర్ గాదిన్ పొరొ, లెకె
కోడన్ పొరొ ఉచిచ్, యా ంగ్ కీ ర్ లుర్.
బతి బ క్, కార్క్ అని పొరొడంగ్ మోటర్క్నె
యా కీ ర్ మంతెర్. ఇ సమొద్ యే న్
మారుయ్ యొంగ్. తొలెల్ ఇ యేలత్గ బహన్
పరజ్త్ సంగ మతొత్రొ, అ న్ ఇంకె గిర్ మా
సంగ మందంతొర్. ర్ పరమాతమ్న రూప్
ఆత కాడిక్, మా కడుక్న్ ది కె గిర్ మా
సంగ మందంతొర్.
ర్ యే నేండ్ నీ సంగ దోసత్న్ కియన ఇంతొర్.
ర్ హ లిక్ నిమె కేంజ వచొచ్ అని న్ నిమె
పెరమ్ కియ వచొచ్.

యే న్ బారెతె ఉండె లె కరి కీక అని న్
సంగ దోసత్న్ కీ రెన్ మందక్ ఇందిక్తె, నిమె
ఇ బూడన్ంగ్ కామ్క్ కియ లాగర్:
1. నీవ నిమె బిల్ చి కియ ల్ రు కీమ్:
నమునతున్ లూకల్ లి కీత పుసత్కున్ చి
కియ ల్ రు కియ వచొచ్.
2. పారత్న కియ ల్ రు కీమ్: బగవంతన్ సంగ
వడ్క్వల్ అని ర్ హత్తున్ కేంజ ల్ - బ
పూనంగ్ గొ ట్ంగ్
కియ ల్ జురత్ లె.
3. దు ర్ లోకుర్ సంగ యే న్ బారెతె అని
బిలుత్న్ బారెతె హ ల్: తన బకిత్ కియ లిర్
మీరె మాయన అని రొన్ రొర్ మదత్
కియన. ఇద్ తరికతె నా బారెతె లె కరి కీంతిట్
ఇంజెర్ యే
త్ర్.

నిమ్ ఉండె అదిక్ చి కీక, కేంజక్,
డక్ ఇందిక్తె, ఇద్ బ్ ట్నగ లె
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యే న

బత సరి

యే న బత సరి ఇన ల్ ఇద్ పుసత్క్నగ మన ల్ సమొద్ యే న
జినగ్నితగ కరల్-కరల్ జర్గ్త ఆందు. ర్ యే ఇ యేల్ దేసన్గ
లగ్-బగ్ రండ్ హజర్క్ (2000) ల్క్ మునె పి మతొత్ర్. న్ బేటె
మాయ ల్ హర్ రొర్ బెయ్ గుల్ ఆతెర్. యే కీతపినయ్ ఇంకె రి
బోరె కియమ్కి. యే వడ్క్తపినయ్ ఇంకె రి బోరె వడ్క్మకి. నుర్
బకత్లిర్కున్ ర్ త్ మతత్ కాడిక్, ర్ బకత్లిర్ మన ల్ హర్ జాగతగ
మయమ్తంగ్ కార య్క్ ఇంకెట్ గిర్ జర్గ్ రెన్ మంతంగ్. న గొ ట్
పియి తాక లిర్ బకత్లిర్కున్ ఆనంద్ అని ంతి
రెన్ మంతొర్.
ఆ త్ నుర్ దుసమ్న్ దార్క్ న జీవ యేతెత్ర్. బతి ఇచొటెక్ మారమ్కి.
ఉండె బతల్-బతల్ జర్గ్తంగొ, బిల్తగ మన లిక్ దు క్ పుసత్క్ చి
కీ కరి కీమ్.
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