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ತುಳು

ಪರವಾನಿಗೆ: ಈ ಕಥೆನ್ ನಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಮುದ್ರಿಸಾವುನ ಹಕ್ಕ್
ಈರೆಗ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಾರುನ ಹಕ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ.

Tunga

�ೕಸು ಪಂ�ೆರ್, “��ೆ�ಗ್ ಒಂ� �ಾ�ೊನ್ ತ�ಾರ್
ಮ�ೆ��ೆ ��ಂದು�ೆ�. �ಾನ್ �ೕದು ��ೆ�ಗ್ �ಾಗ ತ�ಾರ್
ಮಲ್�ಂಡ್ �ಾನ್ �ರ ಬತ್� ದ್ ��ೆ�ನ್ �ೆ�ೊಂದು �ೊ�ೊ�ೆ.”
ಸ�್ತನ�ೆ್ಲಡ್◌್ದ ಲಕ್� ದ್ ಬ�� �ೊಕ� �ೕಸು �ಜ�ಾದ್
ಸ��ೊ�ಕ್ �ೕ�ರ್. ಆ�ೆನ ��ೊ್ಯಲು ತೂ�ಂ��� �ೆಕ��ೆ
�ೕಸು �ತ್� ಏ�ೊಂದು
�ೕ�ರ್ �ೊಕ�
ಒಂ� ಮುಗಲ್
ಬತ್� ದ್ ಆ�ೆನ್
ಅ�ೆ�
ಕಣ್�
ಡ್� ಮ�ೆ

�ೕಸು ಭೂ�ಡ್ �ಾಸ�ಾದುಪ��ನಗ, ತನ� ��ೊ��ೆಗ್ ಸ�ಗ�ದ
ಬ�ೆ� ಪ�ೊಂ��ೆ�ರ್. “ಎನ� ಅ���ೆನ ಇಲ್�” ಪಂಡ್ ಅ�ೆನ್ ಆರ್
ಪ�ೊಂ��ೆ�ರ್. ಅವ�ಲು �ಾಕ ಮಹಲು ಉಲ� ಪಂಡ್ ದ್ ಪಂ�ೆರ್.
ಮಹಲ್ ಪಂಡ ಒಂ� ಮಲ�, �ಲು�ದ ಇಲ್�.
ಭೂ�ೋ�ೊದ �ಾ ಇಲ್� ಡ್�
�ಾ ಸ�ಗ� ಮಲ� �ಾ
�ಲು��ಾ ಉಂಡು.

ಮಲ್◌್ತಂಡ್.
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ಆ�ಡ್� �ೊಕ� �ಾನ್ �ರ ಬತ್� ದ್ ��ೆ�ನ್ �ೆ�ೊ�ಂದ್ �ೊ�ೊ�ೆ
ಪಂ�ನ �ೕಸುನ �ಾ�ಾ��ೊನು �ೆ��ೆ�ರ್ �ೆನಪ�ಡ್ �ೕ�ೆರ್. ಜನಕು�
ತನನ್ ��ೕ�ೆ ಮ�ೊ�ಂ�ೇ ಇಜ�ಂ�ನಪಗ �ಾನ್ ಒರ�ೇ ಬ�ೆ�
ಪಂಡ್� �ೕಸು ಪ�ೆ�ರ್. ಆಂಡ ಆರ್ ಬಪ���ೆಡ್� ದುಂಬು
�ೈಪ�ನ �ೆ��ೆ��ೆಗ್ �ಾದ ಆಪ�ಂಡು? �ೈಬಲ್
ಪನು�ಂಡು, ಅಕು� �ೕಸುನ ಒ���ೆ
ಉ�ೆ��ೆಗ್ ಪಂಡ್� �ೕ�ಾ ಅ�ೆ�ೆ�ೆಗ್
�ೕ�ೆರ್. ಶ�ೕ�ೊನು ಬುಡು�
ಉಪ���
ಪಂಡ ಪ�ಭುನ ಒ���ೆ
�ೇ�ೆ�ೆ ಒ�್ಟ�ೆ
ಉಪ��� ಪಂಡ್� ಅಥ�.
ಉಪ���

ಸ�ಗ� ಏ�ೊಂ� ಅದು�ತ�ಾ�ನ �ಾಗ ಪಂಡ್� �ೈಬಲ್ ದ
ಕ�ೇತ� ಪ�ಸ�ಕ ಆ�ಪ��ನ ಪ�ಕಟ�ೆ ಗ�ಂಥ ಎಂ�ೆ�ಗ್ ಪನು�ಂಡು. ಅ�ೕ
ಅದು�ತ�ಾ�ನ �ಷಯ ಎಂ�ನ ಪನ�ಗ, ಒಂ� ��ೇಷ ಆ�ಪ��ನ
�ೕ�ಡ್ �ೇ�ೆ�ೆ ಬು�ಾರ ಆದ್ ಉಂಡು. �ೇ�ೆರ್ ಪ�ರ ಕ�ೆಟ್�
ಉ�ೆ�ರ್, ಆಂಡ ಆ�ೆನ �ಂ�ಾಸನ
ಉಪ��� ಸ��ೊ�ಡು.
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�ೇವದೂ�ೆರ್ �ೊಕ� ಸ��ೊ�ಡುಪ��ನಕುಲು �ಾತ ಸ��ೊ�ಡು �ೇ�ೆ�ೆ
ಆ�ಾಧ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು�ೆ�ರ್. ಸಯ್� ದ್ ಸ��ೊ�ಕ್ �ೕ�ನ �ೇ�ೆ�ೆ
ಜನ�ಾ ಅವ�� ಅ�ೆ�ೇ ಮ�ೊ�ಂದು�ೆ�ರ್.
�ೇ�ೆ�ೆ ಸು�� ಮ�ೆ��ೆಗ್ ಅಕು�
��ೇಷ�ಾ���ನ �ೕ�ೊ�ೆನ್
ಪ�ೊಂದು�ೆ�ರ್.

ಅಕು� ಪನು�ನ �ೕ�ೊದ �ೆಲವ� ಶ�ೊ�ಲು ಇಂಚ ಉಲ�. “ಈರ್
�ೕ�ೆ�ರ್, �ಾ�ಗ್ ಈರ್ ಎಂ�ೆ�ನ್ �ೇ�ೆ�ೆ�ೋಸ�ರ ಈ�ೆನ �ೆ�ೆ�ರ್
�ೊದು� ಸ�ಾಲ�ಾದಂ�ನ ಕುಲ, �ೋತ�,
�ಾ�ೊ��ೆಡ್� ಕ��ಗ್ �ೆ�ೊಂದು
ಎಂ�ೆ�ನ್ �ಾಜವಂ�ೆ�ಗ್
�ೇಪ��ಾರ್.”
(ಪ�ಕಟ�ೆ ೫:೯)
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�ೈಬಲ್ ದ ಕ�ೆತ� ಪ��ೋಲ್ ಸ��ೊ�ನು �ಸ �ೆರುಸ�ೇಮ್ ಪಂಡ್�
ವಣ��ೆ ಮಲು��ೆರ್. ಅವ� �ಾ�ೕ ಮಲ� ಇತ್� ದ್ ಆಯ� ��ಾ�
ಎತ�ರ�ಾದುಪ��ನ ಬ�ೆ ಉಂಡು. ಆ ಬ�ೆ ಸೂಯ��ಾಂತ ಮ�ತ� ಆ�ತ್�
ದ್ ಸ��ಕ �ೆಕ� ಶುಭ��ಾದುಂಡು. ಆ ಬ�ೆತ� ಅ��ಾಯ ಭವ� ರಂಗ್
�ೆಡ್� ಪಳಪಳ �ಂಚುನ ಅನಘ�� ಮುತು�ರ�ೊ�ಡು� ಮು��ದುಂಡು.

6
ಆ ಮುತು�ದ �ಾ��ೊಲು ಏ�ಗ� ಮು��ದು�ಪ���. ನಮ ಉ�ಾ�
�ೕದು �ಗ್� ದ್ ತೂಕ. ಅಬ�! ಸ�ಗ� ಉ�ಾ�ಡ್� �ೊಕ��ಾ
�ಲು� ಉಂಡು. ಇ�ೕ ಊರುನ್ ಶುಭ� ಕು��ದ �ೆಕ� ಉಪ��ನ ಶುದ�
ಬಂ�ಾ�ೊಡ್� ಕಟ್� �ೆರ್ ಊರುದ �ಾ�ೊ�ಲ್ �ಾ ಬಂ�ಾ�ೊ�ೆ�ೕ
ಮಲ್� ದ್ ಉಲ�.

ಊರುದ
ಪ���ಂ�
�ಾ�ರ ಕೂಡ
ಒಂ� ಮಲ�
ಮುತು�ಡ್� ಮಲ್�
ದ್ಂಡ್.
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ಒಂ� �ಲು�ದ, �ೕವಜ�ೊತ� ಸು�ೆ, �ೇ�ೆ�ೆ �ಂ�ಾಸ�ೊಡ್ುದ
ಜ�ೊ್ತಂದು ಬ�ೊಂದುಂಡು. ಸುರುಟ್◌್ಟ ಏ�ೆನ್ �ೋ�ೊ��್ತ
�ೊಪ��ನ ಮರ ಆ ಸು�ೆತ� ರಡ್� ಬ�ಟ್� �ಾ ಉಂಡು. ಅ�ಂ�
��ೇಷ �ಾ���ನ ಮರ. ಆ ಮರ �ಂ�ೊ�ೊಗು ಒಂ�ೆತ� �ೆಕ� �ೇ�ೆ
�ೇ�ೆ ನಮೂ�ೆದ ಪ�ಾ�ಡ್ ಫಲ �ೊಪ��ಂಡು. �ೊಕ� ಆ �ೕವ �ೊ��
ಮರತ� ಇ�ೆಲು �ಾ�ೊ�ೕ�ೇನ್ ಗುಣ ಮಲು��ೆ�ಾ�ದ್
ಉಪ್�ಪನಂ��ಾದುಲ�.

ಸ��ೋ�ಡು �ೊಲು��ಾದ್ ಸೂಯ�, ಚಂದ�ನ ಅವಶ�ಕ�ೆ���. �ೇ�ೆ�ೆ
ಸ�ಂತ ಮ��� ಅದು��ಾ���ನ �ೊಲು� ಆದ್ ಉಂಡು. ಅವ�ಲು
ಕತ��ೆ ಪನು�ನ�ೆ ಇ��.
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9
ಸ�ಗ�ಡುಪ�ನ �ಾ��ಲು �ಾ �ೇ�ೆ�ೆ. ಅವ� ಪ�ರ �ಾಧು �ಾ��ಲು.
ಕು�, �ೋಳ ಪ�ರ ಒ���ೆ ಪಂ�ನ್ ��ೊಂದುಲ�. ಮಲ� ಮಲ�
�ಂ�ೊಲು ಸ�ೕತ �ೋ�ತ� �ೆಕ� �ೈ ��ೊಂದುಲ�. ಪರಮ ಪ�ಭು
ಪ�ೆ�ರ್, “ಎನ� ಇ�ೕ ಪವ��ೊಡು ಅಕು� �ೇ�ೆ ಮು�ಾ�ವ�ಜ, �ಾಶ
ಮಲು�ಜ.”

11
ಸ��ೋ�ಡು �ೇ�ೆ�ೆ ಒ���ೆ
ಉಪ��ನಗ ಕ��ೕರ್ ಪನು�ನ
ಇ�ೆ� ಇ��. ಒ�ೊರ ಈ ಬದ್
ಕ್ ಡ್ �ಾ�ೕ ದುಃ�ೊಡು
ಜನಕು� ಬಲು�ನ ಉಂಡು.
ಸ��ೋ�ಡ್ �ೇ�ೆರ್ �ಾತ
ಕ��ೕರ್ ನ್ �ಾ ಒ�ೆಸದ್
ಬು�ೆ�ರ್.
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ಎಂಕು� ಸುತ� ತೂ�ಂ���
�ೆಕ��ೆ, ಸ��ೋ�ಡು �ೆಲ
ವಸು�ಲು ತೂ��ೆಗ್ ಇ��
ಪಂಡ್ ದ್ ತ�ೆಕ್◌್ಕ
�ಪ�ಂಡು.
�ೋಪದ �ಾ�ೆರ
�ೇ���ೆ
�ಕ್ುಕ�.
ಏರ್ �ಾ
ಲ�ಾ�
ಮಲ್ುಪ�ೆರ್.
�ಾ��� ಲು
ಪನು�ನ ಇ��.
�ಾ��ೆಗ್
�ೕಗ ಇ��.

�ಾ�ಗ್ ಪನ�ಗ,
ಸ��ೋ�ಡು ಕ�ೆ�ರ್ ಇ�ೆ�ರ್.
ಸುಲು� ಪನು�ನಕು�, �ೆಪ��ನಕು�,
ಮಂತ��ಾ�ಲು
ಇ�್ಜಂಡ, �ೇ�ೆ
ದುಷ� ಜ�ೊಕು�
ಇ��.
ಸ��ೋ�ಡು
�ಾ
ನಮೂ�ೆದ
�ಾಪ�ಾ
ಇ��.
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ಸ��ೋ�ಡ್ �ಾವ� ಪನು�ನ�ಾ ಇ��. �ೇ�ೆ�ೆ ಜನ �ರ�ಾಲ ಪರಮ
ಪ�ಭು ಒ���ೆ�ೇ ಉಪ���ೆರ್. �ಾ�ಾ ಅವ�ಲು ದುಃಖ ಪನು�ನ ಇ��
ಬ��ೆ�ೆ ಇ��. �ೇ�ೆ ಪನು�ನ ಇ��. �ೋಗ ರು�ನ ಇ��, ಬುಡ್ುದ
ಪನು�ನ ಇ��. ಶವಸಂ�ಾ�ರ ಇ��. ಸ��ೋ�ಡು ಪ�� ಒ���ಾ
�ೇ�ೆ�ೆ ಒ���ೆ �ರ�ಾಲ
ಸಂ�ೋ�ೋಡು
ಉಪ���ೆರ್.
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ಸ�ಗ� ಉಂಡು �ೕಸು �್ರ�ೊ್ತನ್ ತನ� ರಕಷ್�ೆರ್ ಪಂಡ್ ದ್ ನಂಬ್
ದ್ ಆ�ೇ ತನ� ಧ� ಪಂಡ್ ದ್ ಆ�ೆಗ್ ��ೇಯ�ಾದ್ ನಡುಪ�ನ
ಆನು�ೆಗ್ �ೊಕ� �ನು� �ೆ�ಾದ್ (�ೊಕ� ಮಲ��ೆ್ಲಗ್ �ಾ).
ಸ��ೋ�ಡು, “ಕು�ಮ�ತ� �ೕವ ಪ�ಸ�ಕ” ಪನು�ನ ಒಂ� ಪ�ಸ�ಕ
ಉಂಡು. ಜನ�ೆ�ನ ಪ�ದರ್ ಪ��ಾ ಆಯ್� ಉಂಡು.
ಆಯ್� ಎ�ೆನ್ ಪ�ರ ಪ�ದರ್ ಬ�ೆದ್ ಉಂಡು
ಪಂಡ್ ದ್ ��ೆ�ಗ್ �ೊತು�ಂ�ಾ?
�ೕಸುನ �ತ್� ��ಾ�ಸ
�ೕ�ನ�ೆ�ನ ಪ�ದರ್
ಪ�ರ ಆಯ್� ಉಂಡು.

ಸ��ೋ�ದ ಬ�ೆ� �ೈಬಲ್ ಡ್ ಉಪ��ನ ಕ�ೇತ� ಶ�ೊ್ದಲು �ಾ�ೕ
ಒಂ� ಅದು�ತ�ಾದ ಆಮಂತ�ನ ಆದ್ ಉಲ�, “�ೊಕ� ಆ ಆತ� �ೊಕ�
ಆ �ದು ಪ�ೆ�ರ್, ‘ಬಲ!’ �ೊಕ� ಏ�ೆಗ್ �ಾ�ಾ��ೆ ಆತ್ಂಡ್
ಆ� ಬರಡ್. �ೊಕ� ಏ�ೆಗ್ �ೋಡು ಆ� �ೋ����ಾತ್
�ೕವಜ �ೊನ್ �ೊ�ೊವಡ್.”

�ನ� ಪ�ದರ್ ಆಯ್�
ಉಂ�ಾ?
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ಸ�ಗ�,�ೇ�ೆ�ೆ �ಲು�ದ ಬು�ಾರ
�ೈಬಲ್ ಡ್, �ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ೊ�ದ ಒಂ� ಕ�ೆ,
�ೆಟ್� �ಕು�ಂಡು
�ೕ�ಾನ ೧೪; ೨ �ೊ�ಂಥ ೫;
ಪ�ಕಟ�ೆ ೪, ೨೧, ೨೨

“ಈ�ೆನ �ಾಕ�ದ ಪ��ೇಶ �ೊಲು� �ೊಪ��ನ್�.”
�ೕತ��ೆ ೧೧೯:೧೩೦
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�ಂಕುಲು ತಪ�� �ೆಲಸ ಮಲ್� ದ ಪಂನ್�, �ೇ�ೆ�ೆಗ್ �ೊತು�ಂಡು.
ಅ�ೆ�ನ್ ಆರ್ �ಾಪ ಪಂನ್� ಪ�ೆ�ರ್. �ಾಪದ ��ೆ ಮರಣ.
�ೇ�ೆರ್ ಎಂ�ೆ�ನ್ ಮಸ್� �ೕ�ೆ ಮಲು��ೆರ್. ಆನ� ಮ�ೆ ಆ�ನ
�ೕಸುನ, �ಲು�ೆಡ್ �ೈ��ೆ, ಎಂಕುಲ� ದಂಡನು �ೕ��ಾ��ೆ,
ಕಡಪ��ೆ�ರ್. �ೕಸು �ೕವ�ಾದ್ �ರ ಸಗ�ಗು �ೕ�ರ್!
�ೇ�ೆರ್ ಇ�ೆ�ೕ ನಮಕ್ ಕ���ೊ�.
�ಕುಲ� �ಾ�ನು ಬು��ರ್ �ೆ�ೆತುಂಡ, �ೇ�ೆ�ೆಗ್ ಉಂದು ಪ�ೆ�:
��ೕ�ಯ �ೇ�ೆ�ೆ, �ೕಸು ಎಂ�ಾದ್ ಮರಣ ಆ�ೆರ್, ಇ�ೆ� �ೕ�ಸು�ೆರ್
ಪನ್� �ಾನ್ ನಂಬು�ೆ. ದ�ಾ ಮಲ್� ದ್ ಎನ� �ೕವ�ೊಡು ಬತ್� ದ್,
ಎನ� �ಾ�ನು ಕಷ್� ಮಲು��ೇ, ಅಂ�ಾದ್ �ಾನ್ �ಾಶ�ತ�ಾದ್ �ಸ
�ೕವ�ೊನು ಪ�ೆ�ೕ�. ಈನ� �ೋಕುಲ್ �ೆಕ� ಈ�ೆಗ್ �ೋಸ�ರ
ಬದು�ೆ�ೆ ಎಂಕ್ ಸ�ಾಯ ಮನು��ೆ. ಅ�ನ್. �ೕ�ಾನ 3:16
��ೊಲ �ೇ�ೆನ� ವಚನ (�ೈಬಲ್) ಓದ್ ದ್, �ೇ�ೆ�ೆಡ �ಾ�ೆ�ೆ�.

