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ಸ��� ಮ��ನಪಗ



ಬ�ೆ��ಾರ್: Edward Hughes
��ಾ�ಲಂ�ಾರ ಮ���ಾರ್: Byron Unger; Lazarus

Alastair Paterson
ಅನ�ಯ ಮ���ಾರ್: Bob Davies; Tammy S.

�ಾ�ಾಂತರ ಮ���ಾರ್: christian-translation.com
ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಮ���ಾರ್: Bible for Children

www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2020 Bible for Children, Inc.
ಪರ�ಾ��ೆ: ಈ ಕ�ೆನ್ ನಕಲು ಮಲು�ನ ಮು���ಾವ�ನ ಹಕ್� 
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ಎಂ�ೆ�ನ್ �ೕರ್ ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್? �ೇ�ೆನ� �ಾಕ� ಆದಂ�ನ �ೈಬಲ್ 
ಜನಸಂತ� ಎಂಚ ಸುರು�ಾಂಡ್ ಪಂಡ್� ಎಂ� �ೆಗ್ ಪಂಡ್� �ೊಪ��ನ್�. 
ಅ�ಾ� �ಾ�ೊಡ್ �ೇ�ೆರ್ 'ಆ�ಾಮ' ಪ��ನ ಪ�ಪ�ಥಮ ನರಮ�ನ್ 

ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್. �ೇ�ೆರ್ ಆ�ಾಮನ್ ಮಣ್� ಡ್� ಸೃ�� ಮಲ್� ದ್ 
ಆ�ನ ಉ�ಾ� �ೕ�ನ್ ಊದ್ ನಗ ಆ�ಾಮಕ್ �ೕವ 

ಬತ್�ಂಡ್. �ೇ�ೆರ್ ಆ�ನ್ ಏ�ೆನ್
ಪನು�ನ ಒಂ� �ಲು�ದ 
�ೋ�ೊಡ್ �ೕ�ರ್.



ಆ�ಾ�ನ್ ಮಲು��ೆಡ್� ದುಂಬು �ೇ�ೆರ್ ಒಂ� �ಲು�ದ �ೋ�ೊನ್
ಸ��� ಮಲ್� ದ್ ಅ�ೆನ್ ಅದು�ತ�ಾದುಪ��ನ ವಸು��ೆಡ್� �ಂ�ಾ�ರ್. 
ಹಂತ ಹಂತ�ಾದ್ �ೇ�ೆರ್ ಗು�ೊ��ೆನ್ ಹುಲು��ಾವಲು�ೆನ್ ಸುಗಂ�ತ
ಪ� ಎತ��ೊಕ್ ಬು�ೆವ�ನ ಮರ, ರಂಗುರಂ�ನ ಪ�ಂ�ೆದ ಪ�, 
�ೕಂಕ�ಸುನ �ೇ�ೊ�ಣ, �ೕಂದುನ ��ಂ��ೆನ್ �ೊಕ�
�ಾರುನಂ�ನ ಹುಳ��ೆನ್ ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್. 

�ಜ�ಾದ್ �ೋ�ೊಡ್ �ಂ�ನ ಪ��ಾ
ಉಂಡು ಅ�ೆನ್ ಪ��ಾ
�ೇ�ೆರ್ ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್.



ಆರಂ�ೊಡು �ೇ�ೆರ್ �ಂ��ೆ�ಾ�
ಉಂಡು ಮಲು��ೆಡ್� ದುಂಬು �ೇ�ೆರ್
ಒ�� ಅತ�ಂ�ೆ �ೇ�ೆ �ಂ�ನ�ಾ
ಇತ್� �. ಜನ ಆವಡ್, �ಾಗ,
ವಸು�ಲು, �ಾ�ಾ ಇತ್� �. ಕತ��ೆ
�ೊಲು� ಇತ್� �. �ತ್� �ತ್�
ಪನು�ನ ಇತ್� �. ��ೆ�
�ೋ�ೆ ಇತ್� �. �ೇ�ೆರ್
ಒ�� ಇ�ೆ�ರ್. �ೊಕ�
ಆ�ೆಗ್ ಆರಂಭ ಪನು�ನ
ಇತ್� �. ಅಪಗ �ೇ�ೆರ್ ಸ���
�ಾ��ಗ್ �ೈ �ಾ��ರ್. 
ಸುರುಕ್� �ೇ�ೆರ್ ಆ�ಾ�ೆ�ನ್
�ೊಕ� ಭೂ�ನ್ ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್.



ಅಪಗ ಭೂ�ಕ್� ಒಂ� ರೂಪ
ಪನು�ನ ಇತ್� � �ೊಕ� ಅವ�
�ಾ� �ಾ� ಆ�ತ್�ಂಡ್. 
ಅಪಗ �ೇ�ೆರ್
ಪಂ�ೆರ್, 
“�ೊಲು�
ಆವಡ್.”



�ೊಲು� ಆಂಡ್. �ೊಲು�ನ್ �ೇ�ೆರ್ ಪ�ೆಲ್ �ೊಕ�
ಕತ��ೆನ್ �ಾ�ೆ� ಪಂಡ್� �ೆ�ೆ�ರ್.



ರಡ��ೆ �ನ �ೇ�ೆರ್ ಕಡಲ್, ಮ�ಾ�ಾಗರ, ಸ�ೋವ�ೊಡ್� ಇ��ನ
�ೕರ್ ನ್ ಒಂ� ಕ��ಟ್� ಆ�ಾಶದ ಅ�ಟ್� ಜ� ಮ�ೆ�ರ್. ಮೂಜ�ೆ
�ನ �ೇ�ೆರ್ ಪಂ�ೆರ್, “ನುಂ� �ೆಲ ಪ�ತ�ಕಷ್ ಆವಡ್.” ಅಂಚ�ೆ ಅಂಡ್.



ಪಂ�, ಪ�, ��ೆ �ೊಕ� ಮರ ಪ�ತ�ಕಷ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ್� �ೇ�ೆರ್
ಆ�ೆ �ೊ��ರ್. �ಾ�ಾ ಪ�ತ�ಕಷ್ ಆಂಡ್. ಬಯ� ಆದ್

�ಾಂ�ೆ ಬತ್�ಂಡ್ ಅವ್ ಮೂಜ�ೆ �ನ.



ಆ�ಡ್� �ೊಕ� �ೇ�ೆರ್ ಸೂ��ನ್, 
ಚಂ�ೊ�ನ್ ಮ�ೆ�ರ್, ಅತ�ಂ�ೆ ಏತ್
ನಕಷ್�ೊ�ನು ಮ�ೆ�ರ್ ಪನ�ಗ ಅ�ೆನ್ �ೆಕ�
ಮ�ೆ��ೆ ಏ�ೆ�ಾ� �ೕರಂದ್. ಬಯ� ಆದ್
�ಾಂ�ೆ ಬತ್�ಂಡ್ ಅವ್ �ಾಲ�ೆ �ನ.



�ೇ�ೆ�ೆನ ಪ��ಡ್ ಆ�ಡ್� �ೊಕ�
ಬತ್�ಂಡ್ �ೕನ್, ಕಡಲ� ಜಯಲು
�ೊಕ� ಪ�ಲು. ಐನ�ೇ �ನ ಆರ್
ಮಲ� ಮಲ� ಕ�� �ೕನ್, ಎಲ��
ಎಲ�� ಬೂ�ಾ�, ಉದ� �ಾರ್ ದ
ಆ��ಚ್ ಪ� �ೊಕ� �ೕಂ�ಾರ
ಮಲು�ನ ಎಲ�� ಎಲ�� ಪ��ೆನ್
ಪ��ಾ ಮ�ೆ�ರ್. ಭೂ�ದ �ಾತ
�ೕರ್ ಡ್ �ೇ�ೆರ್ �ಾತ
ನಮೂ�ೆದ �ೕನ್ �ೆನ್ �ೊಕ�
ಭೂ�, ಕಡಲ್ �ೊಕ� �ಾ�ೊನ್
ಅನುಭ�ಸುನ �ಾತ ನಮೂ�ೆದ
ಪ��ೆನ್ ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್. ಬಯ�
ಆದ್ �ಾಂ�ೆ ಬತ್�ಂಡ್ ಅವ್
ಐನ�ೇ �ನ.



ಆ�ಡ್� �ೊಕ� �ೇ�ೆರ್ ಕುಡ �ಾ�ೆ��ರ್. ಆರ್ ಪಂ�ೆರ್, “ಭೂ�
�ೕವ ಜಂತು�ೆನ್ ಉತ�ನ� ಮಲ�ಡ್.” ಅಪಗ ಪ�ರ ನಮೂ�ೆದ �ಾ��, 
����ೕಟ �ೊಕ� ಉಚು� ಬತ�. ಆಯ್� ಭೂ�ನ್ ನಡು�ಾವ�ನ ಆ�ೆಲು
�ೊಕ� ಅ�ರತ�ಾ�ಪ��ನ �ೕರ್ �ಾ�ಲು ಇತ�. ತುಂಟ ಮಂ�ೆಲು
�ೊಕ� ��ೆ�ೊಂದು ನಡಪ�ನ �ಸ�ೆ ಇತ�. ಓ�ಾಡುನ ಪ��ಲು
�ೊಕ� ಅ�ಲು ಇತ�. ಉದ�ದ ��ಾ�ೆ �ೊಕ� ಪರು��ಟು�ನ ಪ��ೆ�ಲು ಇತ�. 
�ೇ�ೆರ್ ಆ� ಪ�ರ ನಮೂ�ೆದ �ಾ���ೆನ್ ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್.

ಬಯ� ಆದ್ �ಾಂ�ೆ ಬತ್�ಂಡ್ ಅವ್ ಆಜ�ೆ �ನ.



ಆಜ�ೆ �ನ �ೇ�ೆರ್ �ೇ�ೆ�ೇ �ಂ��ೆನ್ ಮ�ೆ�ರ್. ಎಂ��ೆ
ಒಂ� ��ೇಷ�ಾ����ೆನ್ ಮ�ೆ�ರ್. ಇ�ೆ�ೕ ನರಮ��ೋಸ�ರ ಪ��ಾ
ತ�ಾರ್ ಆ�ತ್�ಂಡ್. ಖಂ�ೊ�ೆಡ್ ಉ�ೆ��ೆ �ೋ�ಾ�ನ ಇತ್�ಂಡ್, 
ಅತ�ಂ�ೆ ತನ� ಉಪ�ೕ�ೊಕ್ �ೋ�ಾ�ನ �ಾ��ಲು ಇತ�. ಅಪಗ

�ೇ�ೆರ್ ಪಂ�ೆರ್, “ಎಂ�ೆ�ನ�ೇ
ರೂ�ಡ್ ನಮ ನರಮ�ನ್ ಸ���

ಮಲು�ಗ. �ೋ�ೋಡು ಉಪ��ನ
ಸಮ�ೊ�ಗ್ ಆ� ಧ� ಆದ್

ಉಪ�ಡ್.” ಅಂಚ �ೇ�ೆರ್
ತನ��ೇ ರೂ�ಡ್
ನರಮ�ನ್ ಸ���

ಮ�ೆ�ರ್. �ೇ�ೆ�ೆನ
ರೂ�ಡ್ ಆ�ನ್

ಸ��� ಮ�ೆ�ರ್.



�ೇ�ೆರ್ ಆದಮಗ್
ಪಂ�ೆರ್, “�ೋ�ೊಡ್
ಇ���ೆಡ್� �ಕ್� ಖು�
ಇ��ನ ಪ��ಾ �ನ್. 
ಆಂಡ ಎ� �ೆ �ಾಲ್ ದ
�ಾನ �ೊಪ��ನ ಮರತ�
�ಾತ� ಎಂ��ೆ�ಾ�
����ೆ ಬ��. ಆ
ಮರತ� �ಾ�ಾಂಡ�ಾ
�ಂದ�ಾ ಈ ಸಯ್�
�ೕಪ.”



ಕುಡ �ಾ�� �ೇ�ೆರ್ ಪಂ�ೆರ್, “ನರಮ� ಒ�� ಇಪ��ನ ಸ�ಯತ್�
�ಾನ್ ಆ�ಗ್ ಒಂ� ಸಂ�ಾ� ಮಲ್� �ೊ�ೆ�.” �ೇ�ೆರ್ �ಾತ
�ಾ�� ಪ��ೆನ್ ಆ�ಾಮನ ಎದುರು ಕನ�ರ್. ಆ�ಾಮ ಅ�ೆಗ್ ಪ��ಾ

ಪ�ದರ್ �ೊ��. ಅಂಚ ಮ�ೆ��ೆ ಆ� �ಾ�
ಬು��ವಂ�ೆ ಆ�� �ೆ ಪಂಡ್� �ೋಜುಂಡು. 
ಆಂಡ �ಾತ �ಾ�� ಪ��ೆನ ನಡುಟ್�
ಆ�ಾ�ಗ್ ಆಪ�ನ ಸಂ�ಾ� ಇತ್� �.



ಆ�ಾ�ನು �ೇ�ೆರ್ �ಾಢ ��ೆ�ಕ್ �ಾ��ರ್. ��ೆ�ಡ್ 
ಇ��ನ ಆ�ಾಮನ ಒಂ� ಪ�ೆ�ಲುಬು �ೆತ್� ದ್ �ೇ�ೆರ್ ಆ�ಗ್ ಒಂ� 
ಸಂ�ಾ��ಾದ್ ಒ�� �ಂ�ೊವ್� ರೂ�ತ ಮ�ೆ�ರ್. �ೇ�ೆರ್ ಮ��ನ 

ಆ �ಂ�ೊವ್ ಆ�ಾಮಗ್ 
ಒ�� ಸ�ಕ�ಾ�ದ 
ಸಂ�ಾ��ಾದ್ 

ಇತ�ಲ್.



ಆ� ��ೊಟ್� �ೇ�ೆರ್ ಪ��ೆ�ಾ� ಮಲ್�
ಬು��ರ್ ಏಲ�ೇ ��ೊಕ್� ಆ�ೕ�ಾ�ದ
�ೊದ್� ಅ�ೆನ್ ��ಾ�ಂ� �ನ�ಾದ್ ಮ�ೆ�ರ್
ಏ�ೆನ್ �ೋ�ೊದು ಆ�ಾಮ �ೊಕ� ಆ�ನ
ಬು�ೆ��ಾ���ನ ಹವ� �ೇ�ೆ�ೆಗ್
��ೇಯ�ಾ�ತ್� ದ್ ಪ�ಣ� �ಾ�ೊ���ೆ�ರ್.



�ೇ�ೆರ್ ಸಮ�ೊ�ನು ಸ��� ಮ��ನಪಗ

�ೈಬಲ್ ಡ್, �ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ೊ�ದ ಒಂ� ಕ�ೆ,

�ೆಟ್� �ಕು�ಂಡು

ಉತ�� ಗ�ಂಥ ೧-೨

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



1 60

ಸ�ಾ��



ಈ �ೈಬಲ್ ನ ಕ�ೆ ಎಂ� �ೆಗ್, ಎಂಕುಲ� ಅದು�ತ �ೇ�ೆನ� �ಷಯ ಪನು�ಂಡು, 
�ೇ�ೆರ್ ಎಂ� �ೆನ್ ಶೃ�� ಮ� �ೆರ್, ಆನ� �ಷಯ ಎಂ� �ೆಗ್ �ೊ�ಾ��ಡು ಪಣ್�.

�ೇ�ೆ�ೆಗ್ �ೊತು�ಂಡು ಎಂಕುಲು ತಪ�� ಮಂಥ�� ಪಣ್�, ಅ�ೆ�ನ್ ಆರ್ �ಾಪ ಪಂನ್� 
ಪ�ೆ�ರ್. �ಾಪದ ��ೆ ಮರಣ, �ೇ�ೆರ್ ಈ�ೆಗ್ ಮಸ್� �ೕ�ೆ ಮಲು��ೆರ್. ಅಯ್�, 
�ೇ�ೆರ್ ಆನ� ಒ��ೕ ಮ�ೇನ್, �ೕಸುನು, �ಲು�ೆಡ್ ಮರಣ �ೊಂ��ರ್ 

ಕಡಪ���ರ್, ಈರ್ ಮಂ�ನ ತಪ��ಗು ��ೆ ಅನುಭ���ರ್. ಮರಣದ �ೊಕ�, 
�ೕಸು �ೕವಂತ�ಾದ್ ಆನ� ಇಲು�ಗ್ ಸಗ�ಗು �ೕ�ರ್. ಈ�ೆಗ್ �ೕಸು�ನ 
�ತ್� ನಂ��ೆ ಇತ್� ದ್ �ಾಪದ ಕಷ್� �ೇಂ�ಾ, ಆರ್ ಕಷ್�ಸು�ೆರ್. ಆರ್ ಬತ್� ದ್ 

ಈನ� ಒ���ೆ ಉಪ���ೆರ್, ಈರ್ �ಾಶ�ತ�ಾದ್ ಆನ� ಒ���ೆ ಉಪ���ಾರ್.

ಉಂದು ಸತ� ಪಣ್� ಈರ್ ನಂಬುಂ�ಾ, ಉಂದು �ೇ�ೆ�ೆಡ ಪ� �ೆ: 
��ೕ�ದ �ೕಸು�ೇ, ಈರ್ �ೇ�ೆರ್ ಪಣ್� �ಾನ್ ನಂಬು�ೆ. ಎನ� �ಾ�ೕಗು 

�ೋ�ಾದ್, �ೈಪ�ನ ನರಮ� ಆಯರ್. ಇ� �ೇ ಈರ್ �ೕವ�ಾದ್ ಉ�ಾ�ರ್. ದ� 
ಮಲ್� ದ್, ಎನ� �ೕವ�ೊಗು ಬ�ೇ, ಎನ� �ಾ�ನು ಮ��ಪ���ೆ, ಇಂ�ೇಡ್ �ಾತ� 

�ಾನ್ �ಸ �ೕವ�ೋನ್ ಪ�ೆ�ೕ�, �ೊಕ� ಒಂ� �ನ ಈನ� ಒ���ೆ 
�ಾಶ�ತ�ಾದ್ ಉ���. ಈ�ೆನ �ಾಲ�ೆ ಮಲ್� ದ್, ಈನ� �ೋಕುಲ್ �ೆಕ� 

ಈ�ೆಗ್ �ೋಸ�ರ ಬದು�ೆ�ೆ ಎಂಕ್ ಸ�ಾಯ ಮನು��ೆ. ಅ�ನ್.

��ೊ�ಾ �ೇ�ೆನ� ವಚನ (�ೈಬಲ್) ಓದುದ್, �ೇ�ೆ�ೆಡ �ಾ�ೆ�ೆ�. �ೕ�ಾನ 3:16
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