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ತುಳು

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

ಅ�ಾ� �ಾ�ೊಡು, �ೇ�ೆರ್ �ಾ���ಲ್ ಪನು�ನ
�ೇವದೂ�ೊನು �ಹೂ��ಾದ ಒಂ� �ೋಮಲ
ಕ�ೆ��ಾ���ನ ಮ�ಯ ಪನು��ಾ�ೆನ �ೈತಲ್
ಕಡಬು��ರ್. ಆ� ಆ�ೆಗ್ ಪಂ�ೆ “�ಕ್�
ಒ� ಮ�ೆ ಪ�ಟು��ೆ .ಆ�ನ್ ಈ �ೕಸು
ಪಂಡ್ ದ್ �ೆ��ಡು .ಮ�ೋನ�ತನ
ಮ�ೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಆ�ನ್ ಪನು�ೆರ್.
ಆ� �ರ�ಾಲ
�ಾಜ�ಾರ
ನಡ�ಾವ��ೆ.”

Tunga

���ತ�ಾ�ನ ಅ ಕ�ೆ� �ೇಂಡಲ್, “ಉಂದು
�ಂಚ �ಾಧ�? �ಂಕ್ �ಾ ಆಂ�ೊವ��ಾ
ಗುತ� ಇ��.” ಆ �ಾ�ೆ �ೇ�ೆ�ೆಡ್�
ಬಪ���ಾ�. ಆ�ಗ್ ನರಮ�ಯಂ�ನ
ಅ�� ಉ�ಾ�� ಪಂಡ್� ಆ
�ೇವದೂ�ೆ ಪಂ�ೆ.
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ಮ��ಾನ ಮ�ೆ�
�ೕ�ೆಫ್ ಪನು��ಾ�ಡ
���ತ ಆ�ತ್�ಂಡ್. ಮ�ಯ
ಬಂ��ಾಲ್ ಆದುಲ�ಲ್
ಪಂಡ್ ದ್ �ೊ�ಾ��ನಪಗ
�ೕ�ೇಫಗ್ �ಾ�ೕ
�ೇ�ಾ�ಾಂಡ್. �ಾ�ೆನ
ಅ�� �ೇ�ೆ ಒ�
ಪಂಡ್ ಸಹಜ�ಾದ್
ಆ� ಎ���.

ಮ��ಾನ
ಸಂಬಂ��ಾ���ನ
ಎ�ಜ�ೆತ ಪನು��ಾಲ್
ಪರಬು ಆ�ತ್� �ಾ
�ೆದು��ೆಟ್� ಉಲ�ಲ್ ಪಂಡ್
ದ್ �ೇವದೂ�ೆ ಪಂ�ೆ.
ಅವ��ಾ ಒಂ� ಅದು�ತ�ೇ
ಆ�ತ್�ಂಡ್. ತಡ ಮಲ�ಂ�ೆ
ಮ�ಯ ಎ��ಾ�ೆ�ೊನ್
ತೂ��ೆ �ಯಲ್.
ಇ�ೆ�ರ್ �ಾ ಒ���ೆ
�ೇ�ೆ�ೆನ ಸು�� ಮ�ೆ�ರ್.

3

4
�ೕ�ೆ�ೆ �ೇ�ೆ�ೆನ �ತ್� ��ಾ�ಸ �ೕದ್ ಆ�ೆಗ್ ��ೇಯ�ಾ�.
ಆ� ತನ� �ೇ�ೆ�ದ �ಾನೂನ್ ಗ್ �ಾ ��ೇಯ�ಾ�. ಅಪಗ
�ಸ�ೊ��ಂ� �ಾನೂನ್ ಪ��ಾರ
�ೕ�ೆ� ಕ�ೆ��ೆ ಪಂಡ್ ದ್
�ೕ�ೆಫ್ �ೊಕ�
ಮ�ಯ ತನ�

ಅಪಗ �ೇವದೂ�ೆ �ೕ�ೇಫನ
ಕ�ೋಟ್� ಬತ್� ದ್, ಆ �ಾ�ೆ �ೇ�ೆ�ೆನ
ಮ�ೆ ಪಂಡ್ ದ್ ಪಂ�ೆ. ಆ �ಾ�ೆನ್
ತೂ��ೆ�ಾದ್ �ೕ�ೆ�ೆ ಮ��ಾಕ್
ಸ�ಾಯ ಮ�ೊ��ತ್�ಂಡ್.
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ಸ�ಂತ ಊ�ಾದ �ೆ�ೆ�ೕ�ೆಮ್ ಗ್ �ೕ�ರ್.
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ಅವ�ಲು ಮ��ಾಗ್
�ಂ�ೊಲ್ ಪ����ಾದ್
�ೆ�ೆ��ೆ ��ಾ�ಂಡ್. ಆಂಡ
�ೕ�ೆಫ್ ಗ್ ಒಂ�ೇ ಒಂ�
�ಾ� ಇ��ನ �ೋ�ೆ
����. ಛ�ೊ�ಲು
ಪ��ಾ ಭ���ಾ�ತ�.

ಕ�ೇಗ್ �ೕ�ೇಫಗ್ ಒಂ� ��ೆಟ್� �ೋದ��ಂ� �ಕ�ಂಡ್.
�ಾ���ೆಗ್ �ಂ� �ೕಪ�ನ �ಾಗ ಅವ�. �ೕಸು ಅ�ೆ�ೕ ಪ�ಟ್� ದ್, ಆ�ೆನ
ಅ�ೆ� ಆ�ೆನ್ ಆ �ೋದ�ಡ್ �ೕ�ರ್.
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ಅವ��ೆ �ೈತಲ್ ಕುರು�ೆರ್ �ೆ�ೊ�ಂ���ನ ಕು��ೆನ �ಾವಲು
ಮಲ��ೊಂ��ೆ�ರ್. ಅಪಗ �ೇ�ೆ�ೆ ದೂ�ೆ ಅವ�ಲು ಪ�ತ�ಕಷ್�ಾದ್,
ಆ ಅದು�ತ ಸು��ನ್ ಅ�ೆ�ಕ್ �ೆ��ಾ�. “ಇ�
�ಾ�ದನ ಊರುಡು ��ೆ�ಗ್
ಒ� ರಕಷ್�ೆ
ಪ�ಟು��ೆರ್.
ಆರ್ �ೕ
ಪ�ಭು ���ೆ�ರ್.

�ೋದ�ದ್
�ೆ�ೊ�ಂ���ನ ಆ
�ಾ�ೆನ್
�ಕು� ತೂವರ್.”

ಅ�ೇ �ತು�ಗ್, ಶುಬ��ಾ���ನ �ೆಲ�ೇ �ೆಲವ� ದೂತನಕು�
ಪ�ತ�ಕಷ್ ಆ�ರ್. ಅಕು� �ೇ�ೆ�ೆನ ಸು���ಾನ ಮಲ್� ದ್
ಪಂ�ೆರ್, “ಮ�ೋನ��ೊಡು �ೇ�ೆ�ೆಗ್ ಮ��,
�ೊಕ� ಭೂ�ೋ�ೊಡು
�ೇ�ೆರ್

ಒ��ನ
ಜನ�ೆ�ಗ್ �ಾಂ�
ಸ�ಾ�ಾನ.”

9

ನಲ� �ನ ಆ� �ೊಕ�,
�ೕ�ೆ�ೆ �ೊಕ� ಮ�ಯ
�ೕಸುನ್ �ರೂಸ�ೇಮ್ ಡ್
ಇ��ನ �ೇವಮಂ��ೊಗ್
ಕನ�ರ್. ಅವ�ಲು ���ನ್
ಪನು�ನ ಒ� ಆ �ಾ�ೆ�ಾದ್
�ೇ�ೆ�ೆ ಸು�� ಮ�ೆ�ರ್,
�ೊಕ� ಅ�ೇ
�ತು�ಗ್
�ೇ�ೆ�ೆ
ಭ�ೆ��ಾ���ನ
ಆ�ಾ�
ಪನು��ಾಲ್
ಒ�� �ೋತ�
ಪಂಡಲ್.
12

ಆ ಕುರು�ೆರ್ ಆ ��ೆತ್� �ೆ
ಬ�ೆ�ರ್. ಆ �ಾ�ೆನ್ ತೂ� �ೊಕ� ಅಕು�
�ೇವದೂ�ೆರ್ �ೕಸು�ನ ಬ�ೆ� ಪಂ��ೆನ್
�ಾತ ���ನ�ೆ�ಗ್ ಪ��ಾ ಪ�ೊಂ��ೆ�ರ್.

11
�ೕಸು �ೇ�ೆ�ೆ ಮ�ೆ,
�ಾ�ಾ�ನೂದ ರಕಷ್�ೆ ಪಂಡ್ ದ್
ಇ�ೆ��ೆಗ್ �ಾ �ೊ��ತ�ಂಡ್.
�ೕ�ೆ�ೆ ಅವ�ಲು ರಡ್�
ಪ���ೆನ್ ಬ� �ೊ��ರ್.
ಅವ� ಬಡ�ೆರ್ �ಸ�ಾ�ದ್
ಪ�ಟು��ನ �ಾ�ೆ�ೊನು
�ೇ�ೆ�ೆಗ್
ಸಮಪ��ೆ
ಮಲು�ನಗ
ಅಕು�
ಕನ����ನ
�ಾ��ೆ ಪ��ನ
�ೇ�ೆ�ೆ �ಾ��
ಆ���ನ್.
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ಒಂ�ೆ �ನ ಕ�� �ೊಕ�,
ಒಂ� ನಕಷ್ತ� �ೇ�ೆ�ದ
ಮೂಡ�ೊದ ಪಂ��ೆ�ೆನ್
�ರೂಸ�ೇಮ್ ಕ್
�ೆ�ೊಂದು
�ೊ�ೊಂಡು

ಬತ್�ಂಡ್. ಅವ�ಲು ಅಕು�,
“�ಹೂ�ೆ�ೆನ �ಾ�ೆ ಆದ್
ಪ�ಟು���ಾರ್ ಒವ�ಲು? �ಂಕು�
ಆ�ೆನ್ ಆ�ಾ��ೆ ಮ�ೊ�ಡು”,
ಪಂಡ್� �ೇ��ರ್.
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ನಕಷ್ತ� ಆ ಪಂ��ೆ�ೆನ್, ಮ�ಯ �ೊಕ� �ೕ�ೆ�ೆ
ಮಗ�ಾದ್ ��ನ �ೕಸು ಒ���ೆ ಇ��ನ ಆ
ಇಲ�ಗ್ �ೆ�ೊ�ಂದು �ೊ�ೊಂಡು. ಅಕು�
�ಣ�ಾರುದು� ಆ�ಾಧ�ೆ ಮಲ್�,
ಬಂ�ಾರ, ಸುಗಂಧ ಅಂ�ನ �ಾ�ೕ
ಕ��ಸ� �ಾ��ೆ ಅಪ��ೆ ಮ�ೆ�ರ್.

�ಾ�ೆ���� ��� �ೆ�ೊದಕ್ ಆ
ಪಂ��ೆ�ೆನ �ಷಯ �ೊ�ಾ�ನ್�.
ಆ�ಗ್ �ಬ��ಾಂಡ್. “�ಕು�
�ೕಸುನ್ �ಾಡ್ ದ್ �ೆ�� �ೊಕ�,
ಬತ�ದ್ �ಂಕ್ ಪ�ೆ�. �ಾನ್ �ಾ
�ೕದ್ ಆ�ೆಗ್ ನಮ�ಾ�ರ
ಮ�ೊ�ಡ್”, ಪಂಡ್ ದ್ ಆ�
ಪಂ�ೆ. ಆಂಡ ಆ� ಸುಲು� ಪಂ�ೆ.
�ಜ�ಾದ್ ಆ�ಗ್ �ೕಸುನು
�ೆ���ೆ �ೋ�ತ�ಂಡ್.
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ಪಂ��ೆರ್ ಸು���ಜ�ಂ�ೆ ಊರುಗ್ �ರ
�ೕ�ಡು ಪಂಡ್ ದ್, �ೇ�ೆರ್ ಅ�ೆ�ಗ್
ಎಚ���ೆ �ೊ��ರ್. ಅವ� �ೊ�ಾ�ನಗ
�ೆ�ೋದಕ್ �ೋಪ �ೆ���ೇರಂಡ್.
�ೕಸುನ್ �ಾಶ ಮ�ೊ��ೇ ಪಂಡ್ ದ್,
ಆ� �ೇ�ೆ��ೇಮ್ ಡ್ ಇ��ನ �ಾತ
ಆನ್ �ಾ�ೆ�ೆನ್
�ೆ�ಾ��.

ಆಂಡ �ೆ�ೊದಗ್ �ೇ�ೆ�ೆ
ಮಗನ್ ಮುಟ��ೆ ಆ��!
ಕನೂಟ್� ಎಚ���ೆ �ಕ�ದ್,
�ೕ�ೆಫ್ ಮ�ಯ �ೊಕ�
�ೕಸು�ೆನ್ ಈ�ಪ್�
�ೇ�ೆ�ಡು ಇ��ನ
ಭದ��ೆದಂ� �ೆ�ೊ�ಂದ್
�ೊ�ೊ�ರ್.
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17
�ೆ�ೋದ �ೈ� �ೊಕ�,
�ೕ�ೆ�ೆ ಮ�ಯ �ೊಕ�
�ೕಸು�ೆನ್ ಈ�ಪ್� ಡ್�
�ರ �ೆ�ೊ�ಂದು ಕನ�ರ್.

�ೕಸುನ ಜನನ
�ೈಬಲ್ ಡ್, �ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ೊ�ದ ಒಂ� ಕ�ೆ,
�ೆಟ್� �ಕು�ಂಡು
ಮ�ಾ�ಯ ೧-೨, ಲೂಕ ೧-೨

ಅಲ� ಗ��ಾಯ ಕಡಲ� �ೈತಲ್ ಇ��ನ,
ನಜ�ೇತ ಪನು�ನ ಒಂ� �ನ� ಊರುಡು �ಾಸ ಮ�ೆ�ರ್.

19

“ಈ�ೆನ �ಾಕ�ದ ಪ��ೇಶ �ೊಲು� �ೊಪ��ನ್�.”
�ೕತ��ೆ ೧೧೯:೧೩೦

�ಂ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 �ಾ�ೆ�ೆ�.

