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MATTHEW

म ी

1 1आ ा ोन संताण, दािवदोन संताण,
येसू ि तान पोयदावारी 2आ ाहामोमा

गोथू इसाहाक होयू, इसाहाक मा गोथू याकोब
पोयदा होयू, याकोब मा गोथू य दा एने ते
भाष पोयदा होयू, 3य दा एने तामार काजे
पेरस एने जेरह होया, पेरेस गोथू िह ोम
पोयदा होयू, एने िह ोम काजे अराम पोयदा
होयू, 4एरामोन अिभनादाब पोयदा होयू,
अभीनादाब काजे नहशोन, एने नहशोन काजे
शलमोन पोयदाहोयू, 5शलमोन एने राहाब
काजे बोवाज पोयदा होयू, बोवाज एने थ
काजे ओबेद पोयदा होयू, एने ओबेद काजे
ईशाय पोयदा होयू, 6एने इशाय काजे दावीद
राजा पोयदा होयू एने दावीद काजे ितनी
बायरोन पोयदा होयू जी पेहलेे उरीयान लाळी
होती, 7शलमोन काजे राहाबाम पोयदा होयू,
राहाबाम काजे अिबया पोयदा होयू, एने
अिबया काजे आसा पोयदा होयू, 8आसा
काजे यहोशाफाट पोयदा होयू, यहोशाफाट
काजे योराम पोयदा होयू, एने योराम काजे
अ यीया पोयदा होयू, 9अ यीया काजे योथाम
पोयदा होयू, योथाम काजे आहाज पोयदा
होयू, एने आहाज काजे िह क या पोयदा होयू,
10 िह क या काजे म शे पोयदा होयू, म शे
काजे आमोण पोयदा होयू एने आमोण काजे
योिशया पोयदा होयू; 11एने ब द होईन
बाबेल मा जाणेन टेमे योिशया काजे यरव या,
एने ते भाष पोयदा होयू 12ब द होयीन
बाबेल मा पुगाळ दनेेन ओवतेन यरव या काजे
श क एल पोयदा होयू, एने श क एल काजे

ज बाबेल पोयदा होयू, 13ज बाबेल काजे
अबी द पोयदा होयू, अबी ड काजे ए या कम
पोयदा होयू, ए या कम काजे अजोर पोयदा
होयू, 14अजोर काजे सदोक पोयदा होयू,
सदोक काजे याखीम पोयदा होयू, याखीम
काजे एली द पोयदा होयू, 15एल द काजे
एलाजार पोयदा होयू एलीजार काजे मंतान
पोयदा होयू, एने मंताण काजे याकोब पोयदा
होयू, 16याकोब काजे योसेफ पोयदा होयू,
यू मरीयान ओदमी होतु, एने म रया गोथू
येसू जू ि त कोहायतलु, पोयदा होयू 17 इना
रीतीसी अ ाहाम मा गोथू दावीद तोक चौदा
िपढी होई, एने दावीदोन चां गोथो बाबेलोन
ब दी होयीन पुगाळ जाणे तोक चौदा िपढी,
एने ब दी होयीन बाबेलोन पुगाळाय जाणेन
टेमे गोथो येशू ि त तोक चौदा िपढी होयी
18येसू ि तान जोनोम इना रतीसी होयू, क
जे यार तेरी आया मरीयान जूळावनी योसेफ
साते होय गोयी, ती तीणूक एखठा होयनेण
पेहलेेत ची पिव आ मान लारे भारीस होय
गोयी 19आखरी ते ओदमी योसेफ यू धोरमी
होतु तीिनकाजे बोदनाम कोरनेन तेरो मोन
िन होतो ितनीकाजे चुराये छुळ दनेेन िवचार
को यु 20जे यार चू इनी वातोन िवचार मा
होतु ती भून वरगोन दतू तीनाक कोहोने
बाज गोयू, ''हे योसेफ! दािवदोन सोनताण,
तू तारी लाळी मरीयाकाजे आपणेन चां ली
लावने मा बी ह,े काहा क जो हरेे कुखोमा
छे, चो पिव आ मान लारे छे 21ची पु याक
ज मोआपसे एने तू तेरो नाव येसू मेकजी,
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काहा क चू आपणा मानसोन तदरा पापोसी
उ ार कोरसे'' 22 यो आखो इनान कोरता
होयो क यो वोचोन भू भिव य कोरतान
लारे कोहोलू होतु, चो पुर होये: 23 ''दखे,
एक कुवारी भारीस होयसे एने एक पु याक
जोनोम आपसे, एने तेरो नाव इ मानुएल
मेकायसे, ''जेरो मोतलोब छे- दवे आमरे पुठी
24तो यार योसेफ नदमा गोथू जागीन भून
दतुोनआ यान अनुसारे आपनी लाळी काजे चां
ली आव; 25एने जो यार तोक ची पोखळाये नी
तो यार तोक चू तेरन चा िन गोयू: एने चू तेरो
नाव येसू मे यू

2 1 हरेोद राजान दाहळामा जो यार
य दया बेथलेममा येसून जोनोम होयू,

ती पूरब भू िन गोथा यानी य शलेममा
आवीन पुछने बाज गोया, 2 ''य दीयान राजा
जेरो जोनोम होयलो छे, कां छे? काहा क
आमुक पूरब मा ते ता दखेला छे एने
तीनाक नम कार कोरने आवरोया'' 3 यो
सोमवीन हरेोद राजा एने तेरे साते आखो
य शलेम वावा घाबराय गोया 4तो यार चू
मानसो काजे आखा धान याजको काजे एने
शा ीनु काजे एखठा कोरीन तीनुकाजे पु ू,
''ि तान जोनोमो कां होयनो जुवे?'' 5चे
तीनाक कोया, ''य दयान बेथलेहमेमा, काहा
क भिव य कोरतान लारे यो लीखायलो छे:
6 ''हे बेथलेहमे, तू यू य दान दशे मा छे,
तू काहाना बी रीतीसी य दयान अधीकार
मा गोथू नानू िन होय; काहा क तारे मा
गोथू एक अधीपती िनकवसे, जू मारी जा
ई ायीलोन राखवावी कोरसे'' 7तो यार
हरेोद यानी मानसोनु काजे मोनेन बुलावीन
तीनुकाजे पु ू क ता काहाने टेम दखेायलु
होतु, 8एने चू यो कोिहन तीणूक बेथलेहमेमा
मुक यू, ''जावू, तीना बावान बारामा खोरो
खोरो मालुमात को एने जो यार चू जोळ

जाय ती मेसेक खोबोर आपु कहाक मे बी
आवीन तीनाक नम कार को रस 9चे राजान
वात सोमवीन जात रोया, एने यू ता
चे पूरब मा दखेाला होता चू तदरे ओगो
-ओगोव चा यू; एने जां बावो होतो ितना
जागांन उपोर पुगीण उबरोय गोयू 10तीना
ताराक दखेीन चे घोना खुश होयगोया 11चे
तीना ढूरोन वाळामा पुगीण ितना बावा काजे
तेरी आया म रयोमोन साते दे या, एने उबळू
पोडीन बावा काजे नोमो कार को या, एने
आपणा- थोय या छुळीन तीनाक सोन, एने
लोबान, एने गंधरस भेट चोळा ा 12ती यार
व ामा यो जोताळयो क हरेोदोन चां
पोछा झुन जाता, चे दसरे वा े आपणा
दशेोमा जात रोया 13चे जाणेन ओवतेन
भून एक दतू व ामा योसेफ काजे दखेाय
पो ू ने कोयू, ''उठ, इना बावाकाजे एने तेरी
आया काजे लीन िमसर दशेोमा ढास जा;
एने यो यार तोक मी तुसेकाजे िनकोयो,
तो यार तोक चांत रो जी; काहाक हरेोद
इना बावा काजे हरेणे वावु छे माराय दसेे''
14तो यार तीनेत राती उठीन बावा काजे एने
तेरी आया काजे लीन िमसरमा जात रोया
15एने हरेोदोन माणसे तोक चांत रोया इनान
कोरता क चो वोचोन जो भू भिव योन
लारे कोहायलो होतो पुरो होयो: ''मे आपणा
पु या काजे िमसर मा गोथू बुलावलू छे''
16जो यार हरेोद यो दे यू, क यानी
माणसे तेरे साते धुकू कोरला छे, तो यार चू
रीसवाय गोयू , एने मानसो काजे मुकलीन
यानीन लारे खोरो-खोरो दखेाड ददेला तीनी
टेमेण अनसारे बेथलेहमे एने तेरे आस-पासोन
जागान पु या नु काजे जे दयु सालोन एने तीनु
गोथा नानाहोता, माराव ददेू 17तो यार
जो वोचोन यीमया भिव य कोरतान लारे
को लो होतो, चो पुरो होय यो: 18 ''रामा
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मा एक दखुोन ओवाज सोमवायू, रोळ नो एने
घोनो मोन द:ुख; राहले तेरा पु यान कोरी
रोळ रोयी होती, एने ग रोयती िन होती,
काहाक चू िहमी िन रोह'े' 19 हरेोदोन मोरनेन
ओवतेन, भून दतू िमसरमा योसेफ काजे
व ामा दखेायीन कोयु, 20 ''उठ, बावाक एने
तेरी आया काजे लीन ए ायील दशेोमा जात
रो , काहा क बावान जीव लेणे कोरता होता,
चे मोर गोयला छे'' 21चू उठयु एने तेरी आया
म रया काजे पुठी लीन ए ायील दशेोमा
आ ू 22बाखीन यो सोमवीन क आवलाव
आपणा बावान हरेोदोसोन जागे य दया
पोर रा य कोरणे बाज रोयू, चां जाणे िब यू
ओवी व ामा दवेोन को नो सोमिवन
गालील दशे मा जात रोयू 23एने नासरेथ
नावोन शोहोरोमा जाय ला यू, काहा क चो
वोचोन पुरो होये, जो भिव य कोरतान लारे
कोवातकलो होतो: चू नासुरी कोवायसे''

3 1तीनु दाहळा मा योहान बा ीसमा
आपने वावू आवीन य दयान बोयळामा

आवीन यू ोचा कोरणे बाजगोयू: 2मोन
फरावू, काहा क सोरगोन राज साते आव
''लागलो छे'' 3 यो चो छे क जेरी वात
भिव य कोरतान लारा कोराय गोयली:
''बोयळामा एक आयळनेवावान आवाज
सोमायने बाजरोयू, क भून वाट तीयार
को , तेरी वाट सुधी को '' 4 यू योहान
उटळान झोटान छदरा पेहरतू होतु, एने
आपणा कोळयामा चामळान पो टू बांधलु
राखतू होतु तेरो खानो ट डया एने मा वे
होतो 5तो यार य शलेम एने आखा य दन
एने यारदनेोन आस- पासोन आखा जागान
माणसे ितनांचा िनकवीन आ ा 6चे आपणा
आपणा पापे कबूल कोरीन यादन नदीमा
ितनान हाते बा ी मा लेदा 7तो यार चू
लोकेत प शी एने सदु क काजे बाि मा

लेणे कोरीन आपनचा आवतला दे यू, ती
तीणूक कोयू, ''हे घोळसान िपला, तुमुक कून
जोताळलु क आवणेवावा दसोमा गोथा
ढासने? 8 इनान कोरता मोन फरावनेण
लायक फोव लावू: 9एने आपणा आपणा
मोनोमा यू मा िवचार को क आ ू बास
अ ाहाम छे: काहा क मे तुमुकाजे कोयो
क दवेो इना दोगळासी संतान पोयदा कोर
सोकतलू 10 िहमी कुराळो झाडोन मुवोपोर
मेकमे यो, इनान कोरता जो-जो झाड
वारलो फोव िन लावे, चो काटायीन एने
आगमन नाटवाय जातला 11 ''मे तुमुकाजे
पाणी कोरीन तुमुक मोन फरावने बाि मा
आपतलू, बाखीन यू मारे साम यशाली छे;
तेरा खासळा चूटनेन बी लायक िन होय चू
तुमुक पिव आ मा एने आगठासी बाि मा
आपसे 12तेरो सुपळो तेरा हातोमा छे, एने
चू आपणा खोवा काजे वारला रीतीसी साफ
कोरसे, एने आपणा गो काजे ते खेतोमा
एकठो कोरसे, बाखीन भूसाक ितना आगठामा
धोपाडसे जो उलाए िन'' 13 ितनी टेमे येसू
गालील मा गोथू याद नोन धोळये योहानोन
हाते बाि मा लेणे आ ू 14बाखीन योहान
यो कोिहन तीनाक कने बाज गोयू, ''मेसेक
ते तारे हातोसी बाि मा लेनेन गोरोज छे,
एने तू मांरेचां आव रोयू?'' 15येसू तीनू
काजे जोबाब आ यू, ''िहमी ते ओसोत होयने
द,े काहा क आपणु इना रीतीसी आखी
धा मकता काजे पुरो कोरनो वा छे'' तो यार
चू तेरी वात मान लेदु 16एने येसू बाि मा
लीन तो या त पाणी मा गोथू उपोर आ ू,
एने, तेरेन कोरीन आसमान गोयो, एने चू
दवेोन आ मा काजे पेरवा सारखो उतेरलो एने
आपने उपोर आवतेलो दे यू 17एने दे यू, जी
आकाश वाणी होयी: '' यू मा मोगावू पु यु
छे, जीना पोर मी खुश छे''
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4 1तो यार आ मा येसू काजे बोयळामा ली
गोयू काहा क सायतान तेरी परी ा होये

2चू चावीस दाहळा, एने चावीस रात काय िन
खाद,ू ती तीनाकाजे भूक लागी 3ती पारखने
वावू तेरे साते आवीन तीनाकाजे कोयू, ''ओगोर
तू दवेोन पु यु होय, ती कोहो द,े क यू दगळू
टा बोन जाय'' 4येसू जोबाब आ यू: ''िलखलो
छे, 'माणूस िन तु टासी िन, बाखीन हरएक
वचनोसी यो दवेोन मुखोसी िनकोवतलो
छे, जीवता रोहोसे' '' 5तो यार इबलीस
तीनाक पिव शहरोमा ली गोयू एने म दीरोन
कनारापोर उभू को यु, 6एने तीनाकाजे कोयू,
''कोदी तू दवेोन पु यु छे, ती आपणा खुदो काजे
नेचू पाड द;े काहाक िलखल छे: 'चू तारा
बारामा आपणा वग दतुोकाजे आ या आपसे,
एने चे तुसे काजे हातोमा झेल लेसे; कोदी
ओसो नी होये क तारा पायोमा दोगळान
झोट लागे' '' 7येसू तीनाकाजे कोयू, '' यो बी
िलखलो छे: 'तू भू आपणा दवेोन परी ा मा
कोरे' '' 8ओवतेन इबलीस तीनाक घोणासोवटा
उचला बोयळापोर ली गोयू एने आखा जोगोन
रा य एने तेरो वैभव दखेाळीन 9तीनाकाजे
कोयू, ''कोदी तू वाकुवोवीन मेसेकाजे णाम
कोरे, ती मे यो आखो काय तुसेक आप दस''
10तो यार येसू तीनाकाजे कोयू, ''हे सेयतान
दरू होय जा, काहाक िलखलो छे: 'तू भू
आपणा दवेो काजे णाम कोर, एने िन तु
तेरीत उपासना कोर'' 11तो यार भुतडू तेरे
साते गोथू जात रोयू, एने दखेू , वग दतू
आवीन हरेी सेवा कोरणे बाज गोया 12जो यार
चू यो सोम ो क योहान ब दी होय गोयलू
छे, ती चू गालील मा जात रोयू 13एने चू
नासरेथ काजे छुळीन कफन ममा, जो दरीयान
कनारे जबलुन एने नफताली दसेोमा छे,
जायीन रोहोने बाज गोयू; 14कहा क जू
यशया भिव य कोरतान लारे कोवाय गोयलो

होतो, चो पुरो होये: 15 ''जबलुन एने नफताली
दशे, दोरीयान वाटेसी यादनोन पार, दसरा
जा यान गालील- 16जे माणसे आंधारलामा
बोसला होता, चे घोनो मोटो िवजावो दे या;
एने जे मोरोनोन दसे एने सहावामा बो ला
होता, तदरे पोर िवजावो चोम यो'' 17 ितनी
टेमे गोथू येसू ोचार कोरणे एने यो कोहोने
सुरवात को यु, ''मोन फरावू काहा क
सोरगोन राज साते आव रोया'' 18गालीलोन
दोरीयान कनारे फरतला चू दयु भाशोक
मोतलोब शीमोन काजे जू पे स कोहायतू होतु,
एने ते भाष आं ीयस काजे दरीयामा जाव
नाखतलु दे यू; काहा क चे माछ या होता
19येसू तीनुकाजे कोयू, ''मारे पोछोव आत
रोवू, ती मी तुमुकाजे माणसोक धोरनेवावू
बोनावीस'' 20चे तो या त जावीकाजे छुळीन
तेरे पोछोव आत रोया 21चां गोथा ओगा
जायीन, येसू ओवी दयु भाशोक मोतलोब
जब दन पु यु याकोब एने ते भाष योहान
काजे दे यू चे आपणु बास जब द पुठी ध ा
पोर आपनी जावी सुधारता होता तीनुकाजे बी
बुला ू 22चे तो या त ध डयो एने आपणा
बासोकाजे छुळीन तेरे पोछोव आत रोया
23येसू आखा गालील मा फरतू जायीन तदरे,
ाथना घोरोमा ोचार कोरतू, एने रा यान
चार कोरतू जायीन, एने मानसोन होर
भा ीन िबमारी, एने, कोमजूर काजे वा
कोरतू गोयू: 24एने आखा िसरीया दशेोमा तेरो
काम पोसरी गोयो: एने माणसे आखा िबमारी
वावा काजे, जी भाती भातीन िबमारी,
एने दखुोमा घेरायला होती, एने जीनामा
भुंडली आ मा'' बी होता, एने फेपरावावा एने
लखवािबमारी वावा काजे येसून चां ला ा
एने तीनुकाजे येसू वा को यु 25गालील एने
दकापुलीस, य शलेम, य दया एने यारदने
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न दन पोरले धोळये भीळ ने भीळ पोछोव
आव लागी

5 1चू इनी भीळ काजे दखेीन बोयळापोर
चोळ गोयू, एने जो यार बोस गोयू ती

तेरा चेला तेरचा आ ा 2एने चू आपनो
मूय उघाळीन 'तीनुकाजे यू उपदशे कोरणे
बाज गोयू; 3 ''ध य छे जे मोनोन दन छे-
काहा क सोरगोन रा य तदरो छे 4 ''ध य
छे जे, द:ुख कोरतला काहा क तीणूक
शांती जोळसे 5 ''ध य छे, जे न छे, काहा
क चे धोरतीन अिधकारी होयसे 6 ''ध य
छे ये, धोरतीन भूकला एने तीसला छे,
काहाक चे आफराय जासे 7 ''ध य छे जे,
जू दोयावू छे, काहाक तदरे पोर दोया
कोरायसे 8 ''ध य छे जे, जदारा मोने चुखला
छे, काहाक दवेोकाजे दखेसे 9 ''ध य छे, जे
मेवाळने वावा छे काहा क चे दवेोन पु या
कोहायसे 10 ''ध य छे, जे जू धोरमीन कोरता,
वेला कोरसे, काहाक सोरगोन रा य तदरे
मात छे 11 ''ध य तुमु, जो यार माणसे मारेन
कोरता तुमरा छोळ कोरसे, एने तोकलीत
दसेे झूट बुलबुलीन तुमरे िवरोधमा आखा
भातीन भुंडली वात कोरसे 12ते यार खुशी
कोरीन मुजामा रो जू, काहाक तुमरेन कोरता
सोरगोमा मोटलो फोव छे, इनान कोरता, क
चे तीनु भिव य कोरता काजे जे तुमरे पेहलेे
होता, इना रीतीसी छुळ कोरला होता 13तुमु
धोरतीन मीठो छे; बाखीन अगर मीठान
सोवाद बीगळी जाय ती चो पोछो काहाना
चीजोसी खारो कोरायसे? ओवतेन चो काय
कामोन नी होय, िनसतो एरो क बारथे
नाखाय जाय एने मानसोन पायोतोवे रोदवाय
जाय 14तुमु जोगोन िवजावो छे जो दशेोम
बोयळापोर वोसलो छे चो डीकाय िन जाय,
15एने माणसे दवू धोपाळीन मापो तोवे
नी बाखीन दवठनीपोर मेकतला, ते यार

तीनासी घोरोमायला आखा मानसोकाजे
िवजावो पुगतलो छे! 16 इना रतीसी तुमरो
िवजावो, मानसोन सामने चोमके क चे तुमरा
वारला कामोकाजे दखेीन तुम िपता (बास
) जू सोरगोमा छे, बोढाई कोरे, 17 '' यो मा
सोमेजनु, क मी िनयम शा नीती भिव य
कोरतान कताब काजे ढाकणे आवलु छे, ढाकणे
िन , बाखीन पुरो कोरणे आवलू छे 18काहा क
मे तुमु काजे छाचलीन कोहो, क जो यार तोक
आसमान एने कोव ढोव िन जाय तो यार तोक
िनयम शा ामा गोथो एक मातृ या एक टबु
बी बीना पु होये िन टोवे 19 इनान कोरता
जू कुदू इना नानलीसी नानली आ या मा गोथू
काहाना एक काजे तूडे, एने तोसोच मानसो
काजे िसकाड,े चू सोरगोन राजोमा आखा
गोथू नानलु कोहायसे; बाखीन जो कुदु ितनी
आ यान पालन कोरे एने तीनुकाजे िसखाळसे,
चू सोरग न राजोमा महान कोहायसे 20काहा
क मी तुमुकाजे कोयो, क कोदी तुमरी
धारिमकता शा ी एने प षान धारमीकतासी
बोढ़ीन िन रोह,े ती सोरगोन राजो मा कोबी
जातानी आवडे 21 ''तुमु सोमवी लेदला छे,
जूनलावाराण मानसो काजे यो कोहोलो
होतो क 'खून मा को ', एने 'जू कुदू खून
कोरसे चू बोदीघोरोमा दोनडोन कोरता ठोरसे'
22बाखीन मे तुमुकाजे यो कोहो, क यू कुदु
आपणा भाशोपोर रीस कोरसे, चू कचोरीमा
दोनडोन लायक रोहसे, एने यू कुदू आपणा
भाशो काजे गांडवायलु को से चू महासोभान
दोनडोन कोरता रोहसे; एने जो कुदु कोहे
'अरे िबना दमाकोण' चू नोरकोण आखठान
दोनडोन कोरता रोहसे 23 इनान कोरता कोदी
तू आपनी भेट वेदी पोर लावे, एने चां तू फोम
कोरे, क मारा भाशोन मोनोमा मारेन कोरता
काहीन िवरोध छे, 24ती आपनी भेट वे दन
सामने छुळ द,े एने जायीन पेहलेे आपणा भाशो
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पुठी समजुता कोर एने ती आवीन आपनी भेट
चोळाव 25जो यार तोक तू आपणा झोगोडया
पुठी वाटी पोर छे, तेरे पुठी मामार सोमजुता
कोर ले को द ओसो िन होये क झगडयु
तुसेक याय कोरणे वावा काजे सोपे, एने
याय कोरने वावू तुसेक शीपायडा काजे सोप
दयेे एने तू बंदी घोरोमा नाखाय जासे 26मे
तुसेकाजे छाचलीन कोहो क जो यार तोक तू
कोवडी- कोवडी भोर िन दयेे तो यार तोक
चा गोथू छुटी िन सोके 27 ''तुमु सोमवी ले ला
क कोहाय गोयलो होतो, 'भुंडला िवचार नी
कोरनो' 28बाखीन मे तुमुकाजे यो कोहो,
क जू कुदु बायर पोर भुंडली नोजोर नाखे
चू आपणा मोनोमा ितनी पुठी भुंडलु िवचार
कोर ले लू 29को द ता जेवडू डूवू तुसेक
ठूकुर खावडावे, ती िहनाक िनकावीन नाख
द;े काहा क तारेन कोरता यो वारलो छे
क तारा डीलो मा गोथो एक सोर जाय एने
तारो डील नोरकोमा िन नाखाय जाय 30को द
तारो जेव ू हात तुसेक ठूकुर खावडावे, ती
िहनाक काटीन नाख द;े काहा क तारेन कोरता
यो वारलो छे क तारा डीलोमा गोथो एक
सोर जाय एने तारो आखो डील नोरकोमा
िन नाखाय जाय 31 '' यो बी कोहाय गोयलो
होतो, 'जो कुदु आपनी लाळी काजे छुडनेन कोरे
ती िहनीक छुडनेण पो ो आप दयेे' 32बाखीन
मे तुसेकाजे यो कोहो क यो कुदु आपनी
लाळी काजे भुंडला िवचार सीवाय काहानला
वोजेसी छुड दयेे, ती चू तेरे जुव गोथू भुंडलु
िवचार कोरतेलु छे; एने यो कुदु ितनी छुडली
पुठी िवयाव कोरे, चू भुंडला िवचार कोरतलु
छे 33 ''ओवी तुमु सोमवी ले ला छे क जूनला
वाराण मानसोकाजे कोहाय गोयलो होतो,
'झुटी कोसम मा घाले, बाखीन भून कोरता
आपनी शोपोत काजे पुरी कोर' 34बाखीन मे
तुसेकाजे यो कोहो क कोबी कोसम मा घाले;

िन ते सोरग न, काहा क चो दवेोन िसहासन
छे; 35 िन धोरतीन, काहा क तेरे पायोन पीडी
छे' िन य शलेमोन, काहा क चो महाराजोन
शोहोर छे 36आपणा मुनकान बी शोपोत मा
घाले काहा क तू एक झोटा काजे बी धवू,
िन कावू कोर सोकलु छे 37बाखीन तूमरी वात
'होव 'क 'होव', क 'िन' क 'िन' होये; काहाक
जो काहीन इना सी जादा रो तलो छे चू
बुरायी सी रोहतलु छे 38 ''तुमु सोमवी ले ला
छे क कोहाय गोयलो होतो, 'डूवा न बोदले
डूवू, एने दातोन बोदले दात' 39बाखीन मे तुमु
काजे यो कोहो क भूडलान सामना मा को ;
बाखीन जू कुदू तारा जेव ा गालो पोर थापुड
दयेे, तेरे भूनी दस बी फराव दे 40कोदी कुदू
तारे पोर राव या कोरीन तारो डोगलो लेणे
हड,े ती िहनाक ब डी बी लेणे दे 41जो कुदू
तुसे काजे कूस भोर ली जाणे कोरे , ती तेरे पुठी
दयु कूस जा 42जो कुदू तारे जुव मांगे, तीनाक
आप; जुतारे जुव उदारे लेणे कोरे, ितना जुव
गोथो मूय मा फरावे 43 ''तुमु सोमवी लेदला छे
क कोहाय गोयलो होतो, 'आपणा साते वावा
पोर म ग को जू, एने आपणा दु मोनो साते
दु मोनी' 44बाखीन मे तुमु काजे यो कोहोक
आपणा दु मोनो पोर म ग कोरजू एने आपनुक
तोकली आपने वावा न कोरता ाथना को ,
45जीनासी तुमु आपणा वग मायला बासोन
संतान ठेरसू काहाक चू वारलो एने भूंडलो दयुू
पो आपणु दा डू उगाड लेदु छे, एने धम एने
अधम दयुू पोर पाणी पाड ेलू छे 46काहाक
कोदी तुमु आपने पोर म ग कोरणे वावा पोर
म ग कोरे, ती तुमरेण कोरीन काय फोव होसे?
काय लेणे वावान बी ओसाच िन कोरतेला?
47 ''कोदी तुमु आपना भाशोकाजेत नोमो कार
कोरे, ती काहानो मोठो काम कोरतेकाला?
काय दस या जा या बी ओसा नी कोरतेला?
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48 इनान कोरता जुवे क तुमु पुरा बोणु, जोसू
तुब बास पुरी छे

6 1 '' सावधान रो ! तुमु मानसोकाजे
दखेाळने कोरीन आपणा धोरमान काम

मा को , नी ती आपणा सोरगो मायला बासो
जुव गोथो काय फोव िन जुडे 2 ''इनान कोरता
'' क जो यार तू दान कोर, ती आपने ओगोव
पावी मा वाजावाड,े जोसी दोगावू ] सभा एने
गो या मा कोरतला छे, काहा क माणसे इंदरी
बुरायी कोरे मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क
चे आपणा तीफोव ली लेदला छे 3बाखीन
जो यार तू दान कोरे, ती जू ता जेवळयु
हात कोरे, ती ितनाक ता डाख या हात काजे
िन मालूम पो नो जुवे 4काहा क तारो दान
गुपीत रोह,े तुसे तीफोव आपसे 5 ''जो ार
तू ाथना कोरे, ती कोपटया सारखी िन
जुवे, काहा क मानसो काजे दखेाळनेण
कोरीन ाथना घोरोमा एने सोडकोण मुडोपोर
उभा रोहीण ाथना कोरनो तीनुकाजे वा
लागतलो छे मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क चे
आपणा तीफोव ली लेदला 6बाखीन जो यार
तू ाथना को या, ती आपणा खुलीमा जा; एने
झोपलु ब द कोरीन आपणा बासो पुठी जो गु
मा छे ाथना कोर तो यार ता बास जो गु
मा दखेतलु छे, तुसेक तीफोवआपसे 7 ाथना
कोरनेन टेमे दसरा जाती सारखो बोक बोक
मा कोरे, काहा क चे सोमजतला छे क तदरा
जादा बुलनेसी तदरो सोमवाय जासे 8 इनान
कोरता तुमु तदरे सारखा मा बोणु, काहा क
तुम बास तुमरा मांगनेसी पेहलेे जानतलु छे
क तुमुक काय काय जुवतलु छे 9 ''आखरी:
तुमु इना रतीसी ाथना को या कोरजू: 'हे
आमरा बासो, तू ते सोरगोमा छे; यारो नाव
पिव मानाय जाय 10 'तारो रा य आवे तारी
इ छा जोसी सोरगोमा पुरी होयतली छे, तोसी
धोरती पोर भी होये 11 'आमरा आखा दाहळो

भोरीन टू आज आमुक आप 12 'एने िजना
रीतीसी आमु आपणा गुणावावा काजे माफ
कोरला छे, तोसुच तू बी आमरा पापो काजे
माफ कोर 13 'एने आमुकाजे परी ामा मा
लावे, बाखीन बुराई सी वाचाड; (काहा क
रा य एने परा म हमेशा तारीत छे' आमेन
) 14 ''इनान कोरता कोधी तुमु मानसोन गुणू
माफ कोरसू, ती तुम सोरगोमायलु बास
बी तुमुकाजे माफ कोरसे 15एने ओगोर तुमु
मानसोन गुणू माफ िन कोरे, ती तुम बास
बी तुमरो पाप माफ नी कोरे 16 ''जो यार
तुमु उपास कोरसु, ती दोगावा सारखो तुमरा
मुयो पोर उदासी नी आवनो जुवे, काहा क
चे आपणा मूय उतार रोयतला छे, काहा
क माणसे तीणूक उपवासी जाणे मे तुमुकाजे
छाचलीन कोहो क चे आपणा तीफोव ली
लेदला 17बाखीन जो यार तू उपवास कोरे
ती आपणा मुंडकापोर तेल लागाळ एने मूय
धुव, 18काहा क मानसे नी बाखीन ता
बास जू गु मा छे तुसेक उपवासी जाणे
इना दोषामा ता बास जू गु मा दखेतलु
छे, तुसेक तीफोव आपसे 19 ''आपनेन कोरीन
धोरतीपोर धोन एखठो मा को , जां कडा एने
कुडू िबगाडतला छे, एने जां चूटटा घोर फुडीन
चुरी कोरतला छे 20बाखीन आपनेन कोरता
सोरगोमा धोन एखठा को , जां िन ते कडू एने
नी कुदु िबगाडतलो छे, एने चां चूटटू नी घोर
फूडतलु एने नी चूरी कोरतलु छे 21काहाक
जां तारो धोन छे चां तारो मोन बी लागलो
रोहोसे 22 '' डीलोन दवू डूवू छे: इनान कोरता
ओगोर ता डूवू चूखलु छे, ती तारो आखो
डील बी िवजावो रोहोसे 23बाखीन ओगोर
ता डूवू भूंडू होसे, ती तारो आखो डील बी
आनधारलो होयसे; इनान वोजेसी चो िवजावो
जो तारेमा छे ओगोर आंनधारलो होय ती
आंधारलो कोसो मोटलो होयसे 24 ''काहानलु
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माणूस दयु माल यान सेवा िन कोर सोकतलु,
काहा क चू एका पोर दु मनी एने दसरा
पोर म ग कोरसे, िन ती एका पुठी िनयाव
रो से एने दसरा काजे िवटेवलु माणसे तुमु
दवेोन एने धोन दयुोन सेवा नी कोर सोकतला
25 इनान कोरता मी तुमुकाजे कोयो कआपणा
जीवोन कोरता जी चता घोन कोरता क आमु
काय खासू एने काय िपसू; एने िन आपणा
डीलोन कोरता क काय पेहरेसु काय जीव
खानासी, एने डील छदरा सी बोळीन होय?
26वा ाम वावा च ला काजे दखेू! चे नी
वेरतला, चे नी काटतला छे, एने िनई खेतोमा
चूटतला छे; ती बी तुम सोरगोमायलु बास
िहनुकाजे खावाळतलु छे काय तुमु हीनु गोथा
जादा कमतीवान िन राखतला? 27तुमरेमा
कून छे, जो चता कोरीन आपणा जीवाय मा
एक घोडी बी बोढाय सोकतलु छे? 28 ''एने
छदरान कोरीन कांहा चता कोरतला छे?
ज गली फुलोपोर यान को क चे कोसा
बोढतला छे; चे ते नी मे नोत कोरतला, िन
काटतला छे 29ती बी मे तुमुकाजे कोयो क
शलमोन बी, आपणा आखा वैभव मा हीनुमा
गोथो कुदा सारखा छदरा पेहरेलु नी होतु
30 इनान कोरता जो यार दवे धोरतीन खोडा
काजे, जो आज छे एने वाहने भ ी मा घालाय
जासे, होसला छदरा पेरावतलु छे, ती हे कोम
िव वा या, तुमुकाजे चू इं सेी बोढािवन काहा
िन पेरावे? 31 ''इनान कोरता तुमु चता कोरीन
यो झुन कोहोता क आमु काय खासू, कोधी
काय िपसू, कोधी काय पेहरेसु 32काहा क
दसरा जा यान इना आखण चीजोन हरे मा
रोहोतला छे, बाखीन तुम सोरगो मायलु
बास जानतलु छे क तुमुक इना आखा चीजोन
ज रत छे 33 इनान कोरता पेहलेे तुमु दवेोन
रा यन एने तेरा धोरमोन हरे को ती जे
आखा चीजे बी तुमुक जोड जासे 34आखरी:

वा नेन चता मा को , काहा क वा नेन
दाहळू आपनी चता खुद कोर लेसे; आजून
कोरता आजून दखु सोवटो छे

7 1 ''गुणू मा लागाळू ती तुमरे पोर बी गुणू
िन लागाये 2काहा क िजना रतीसी तुमु

गुणू लागाळतला, ितनात रतीसी तुमरे पोर
बी गुणू लागाळाय जासे; एने िजना मापोसी
तुमु मापसु, तीना मापोसी तुमरेन कोरता
मापाय जाये 3 ''तू काहा आपणा भाशोन
डूवान कोचरा काजे दखेतलु, एने आपणा
डूवान मुसवो नी सोमजतू? 4जो यार तारात
दवुामा मूसवो छे, ती तू आपणा भाशोन कोसो
कोय सोकतलु, 'लाव मी तारा डूवान कोच
िनकाव दोम? 5 हे दोगावा, पेहलेे आपणा
डूवामा गोथो मुसवो नीकाव ले, तो यार तू
तारा भाशोन डूवान कोच वारला रतीसी
दखेीन िनकाव सोक स 6 ''पिव चीज कु ा
काजे मा आपु, एने आपणा मोती सुव या
ओगोव मा नाखू; ओसो िन होये क चे
तीनाक पायो तोवे र दवे एने पोछा पोलटीन
तुमु काजे फाळ नाखसे 7 ''मांगु ती तुमुक
अपायसे; हे ती तुमुक जोळसे; ठूकु ती
तुमरेन कोरीन उघळी जासे 8काहा क जू
कुदू मांगतलु, तीनाक जोळतलो छे; एने जू
हरेतलु, तीनाक जोळतलो; एने जू ठूकतलु तेरेन
कोरीन उघळाय जासे 9 ''तुमरेण चां ओसू कून
माणूस छे, क ओगोर ते पु यु टू मांगे,
ती चू तीनाक दोगळू आपे? 10 िन ती माछो
मांगे ती तीनाक घोळसु आपे? 11आखरी:
जो यार तुमु बुरा होयीन बी, अपना पु या
काजे वारला चीजे आपनेन सोमेजतेला, ती
तुमुक सोरगोन बास आपणा मागणे वावा
काजे वारला चीजे काहा िन आपे? 12 इनान
वोजेसी जो काहीन तुमुक लागे क माणसे
तुमरी पुठी कोरे, तुमु बी तदरे पुठी तोसोच
को ; काहा क शा ान आ या एने भिव य
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कोरतान िशकवन जीत छे 13 ''साकळले वाटे
जाणेन को , काहा क चोवळी छे काहा क
झोपलू एने सु द वाट जी िवनाश काजे
पुगाडतली एने घोणा जोना जे तीनामा जाणेन
कोरतला 14काहा क साखळलु चू झोपलु
एने काठली छे वाट जीिवत काजे पुगाळतली;
एने थुलाक छे जे तीणूक जोळतली 15 ''झुटा
भिव य कोरतासी शारीमा रो , जे गाडरान
भेसमा तुमरेणचा आवता, बाखीन ओवतेन चे
फाळनेवावा कु या छे 16 तदरा फोवो पोरसी
तुमु उवखी लेवू काय माणसे झाड या मा
गोथा अंगुरोन नीती झळबेरीमा गोथो अंनजीर
तुडतला? 17 इना रतीसी होर एक वारलो
झाड वारलो फोव आपतलो एने िबन कामोन
भूडलो फोव लावतलो 18वारलो झाड भुंडलो
फोव नी लाव सोकतलो, एने नी िबन कामोन
झाड वारलो फोव ला सोकतलो 19 यो झाड
वारलो फोव िन लावतलो, चो काटायीन
आखठामा नाखायतलो 20 इना रीतीसी ितना
फोवोसी तुमु तीणूक उवखायसे 21 ''जे मेसेक,
'हे भू! हे भू! कोहतला तदरे माहीन होरएक
सोरगोन राजोमा नी जाय, बाखीन चेत जे
मारा सोरगोन बासोन इ छा पोर चालतेला,
22 ितने दाहाळे माणसे मेसेक को से हे भू,
हे भू, काय आमु तारा नावोसी भिव य
वाणी िन को या, एने तारा नावोसी भुंडली
आ मानु काजे िनका ा, एने मारा नावोसी
लोकेत नोवलािन कामे को या? 23तो यार
मे तीनुकाजे खुलु कोय दस, 'मे तुमु काजे
कोबी िन उवखतलु हे भुंडला कामे कोरणे
वावा, मांरेन चा गोथा जात रो ' 24 ''इनान
कोरता जू कुडू मारी वाते सोमवीन तीणूक
मानतला, छे इना ओकलवावा माणसेसारखु
ठेरायसे जू आपनो घोर एक चाकू यापोर
बां यू 25एने मोटलु पाणी पो यु, एने पाणी
उ वीनआयो, एने आंधीआवी, एने घोरो काजे

टकरावी, ते बी चो नी पोळयो, काहा क ते ,
पायु चाफु यापोर बांधलु होतु 26बाखीन यू
कुदु मारा ये वाते सोमवतला एने ितनान
अनसारे चालतला, चे ितना िबनएक यान
मानसो सारखो ठेरायसे जू आपनो घोर रेवटा
मा बां यू 27एने पाणी पोळयु एने खुदरा
आया, एने आंधी आवी, एने तीना घोरोकाजे
टोकरायी एने चे पोळीन स यानाश होय
गोयो'' 28जे यार येसू जे वाते कोय ददे,ु ती
ओसो होयो क भीळ तेरा उपदशे पोरसी
वाहराय गोया, 29कहा क चू तीणूक शा ी
सारखु नी बाखीन अधीकारी सारखू उपदशे
कोरतू होतु

8 1जो यार चू बोयळापोर गोथू उत यु,
ती एक मोटीत भीळ तेरे पोछोव चाल

पोळी 2एने दे यू, एक कुळावान िबमारी
वावू साते आवीन तीनाक नम कार को यु,
एने कोयू, 'हे भू, ओगोर तारी मोरजी होय
ती मेसेक चूखु कोर सोकतलु'' 3येसू हात
ओगु कोरीन तीनाक छी यू, एने कोयू, ''मारी
मोरजी छे, तू चूखु होय जा ''एने चू तो या त
कुळावान िबमारीमा गोथू चूखु होय गोयू
4येसू तीनाकाजे कोयू, दखे कुदान झुन कोहतू,
बाखीन जायीन खुदो काजे याजक काजे दखेाळ
एने जो चोढावोनो मोशे ठेरावलु छे तीनाक
चोळाव, काहा क मानसोन कोरता गोवायी
होये 5जो यार चू कफनहम मा आ ू ती
एक सुभेदार तेराणचा आवीन िवनंती को यु
क, 6 ''हे भू, मा पावोर घोरमा लखवा
िबमारीमा घोणु दखुायता पोळ रोयु'' 7चू
तीनुकाजे कोयू, ''मे आवीन तीनाकाजे वा
को रस'' 8सुभेदार जोबाब आ यू, ''हे भू,
मे इनान लायक िन होय क तू मारा छोतो
तोवे आवे, बाखीन िन तु मुखसी कोय दे ती
मा पावोर वा होय जासे 9काहा क मे
बी अधीकारी माणूस छे, एने िसपायी मारा
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ताबामा छे, जो यार मे एका काजे कोहतलु
जां; 'ती चू जातलू; एने दसरा काजे' आव! 'ती
चू आवतलु; एने जो यार आपणा पावोर काजे
कोहतलु, ' यो कोर! 'ती चू कोरतलु'' 10 यो
सोमिवन येसू काजे नोवलाय लागी, एने जे
तेरे पोछोव आवता होता तीनुकाजे, कोयू ''मे
तुमुक कोयो क मे इ ायील मा बी ओसू
िव वास िन दे यू 11एने मे तुमुकाजे कोयो क
पूरब एने पोछीम भूनी गोथा माणसे आवीन
अ ाहाम एने इसाहाक एने याकोबोन साते
सोरगोन राजमा बोठसु 12बाखीन राजोन
संतान बारथे अंधारलामा नाखाय जासे: चां
रोळनो एने दात उकावने रो से 13तो यार येसू
सुभेदार काजे कोयू, ''जा ता िव वास छे,
ओसोच तारेन कोरीन होये ''एने ते पावोर
वा होय गोयू 14येसू जो यार पे ोसोन
घोर आयु, ती तेरी सासू काजे सेरी मा
पोळरोयली दे यू, 15चू ते हात छी यू एने
तेरो सेरी उतरी गोयो, एने ची उठीन तेरी
सेवा कोरणे बाजगोयी 16जो यार सांतो होतो
तो यार चे तेरेनचा घोन सोवटा मानसो काजे
ला ा, जीनुमा भुंडली आ मा होती एने चू
तीनु भुंडली आ मानु काजे आपणा वोचनो
सी िनकाव ददे;ू एने आखा िबमारी वावाणु
काजे वा को यु 17काहा क वोचोन यशया
भिव य कोरतान लारे कोहलो होतो पुरो
होय गोयो: चू आम कोमजुरी काजे हाकली
लेद'ु' 18येसू जो यार आपने चा धोळये एक
मोटीत गोद दे यू ती दरीयान पोरले धोळे
जाणेन आ या आ यू 19तो यार एक शा ी
तेरचा आवीन तीनाक कोयू, ''हे गु , जां
कांबी तू जायीस, मे तार पोछोव आवीस''
20येसू तीनाक कोयू, ''कु यानु काजे दोरे
एने िच लानुकाजे कु ा रोहोतला: बाखीन
मनुशान पु यान कोरता मुनको टेकायनेन बी
जागा िन होय'' 21एक ओवी चेलू तीनाकाजे

कोयु, 'हे भू, मेसेक पेहलेे जाणे दे क मारा
बाबा काजे गाळ दोम'' 22येसू तीनाकाजे कोयू,
''तू मारे पोछोव आव, एने मोरला काजे खु
मारलो गाळने द'े' 23तो यार चू नाव मा
चोहोळयु, ती तेरा चेला तेरे पोछोव गोया
24एने दे यू, दरीयामा एक ओसी मोटी आंधी
छुटी क नाव लेहरेामा ढाकलाये बाजगोयी,
एने चू सुवतू होतु 25ते यार चेला तेरे साते
आवीन तीनाक जागाळया एने कोया, ''हे
भू आमुक वाचाळ, आमु खो म होय जाता
होता'' 26चू तीनुकाजे कोयू, हे अिव वासी,
काहा िबिहतेला? '' तो यार चू उठीन आंधी
एने पाणी काजे धमका ू, एने आखो गु
रोय गोयो 27एने चे वाहरायीन को ने बाज
गोया, '' यू कोसू माणूस छे क आंधी एने
पाणी तेरी आ या मानतेली 28जो यार चू पार
गदरेकोरोन दशेमा पुग गोयू, ती दयु माणसे
जीनामा भुंडली आ मा होती मोळवा ामा
गोथू िनकवीन तीनाकाजे, भेटयू चे ओतरा
सोवटा होता क कुदु ितनेवाटे जाय िन सोकता
होता 29चे आयळीन कोया, ''हे दवेोन पु या,
आ ो तारे साते काय काम? काय तू टेमोने
पेहले आमुक द:ुख दणेे आवरोयू?'' 30 तदरे
गोथू इतरेक नांबे सुव यान टूवू होतु चोरणे
बाज रोयू होतु 31भुंडली आ मा तीनाकाजे
यो कोिहन िवनंती को या क, ओगोर तू आमु
नीकाव रोयू ती सुव यान टूवामा मुकली दे
32चू तीणूक कोयू ''जावू! ''एने चे िनकवीन
सुव यामा भोराय गोया एने दे यू, आखू टूवू
कोराळापोर गोथू झपटायीन पािनमा जायीन
पोळयु, एने डूबीन मो या 33 तदरा गुवा ा,
दोवळी पोळया, एने शहरोमा जायीन ये
वाते एने जीनामा भुंडली आ मा होत तेरी
आखी हालोत कोिहन सोमवाया 34ते यार
आखा शहरोन माणसे येसुकाजे भेटनेण कोरता
िनकवीन आ ा एने तीनाक दखेीन िवनंती
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को या क आमरा होद मा गोथू बारथे जात
रोय

9 1ओवतेन चू ध ामा चोहोळीन
पोल धोळे गोयू, एने आपणा दशेोमा

आ ू 2एने दखे, काहानास माणसे लखवा
िबमारीवावा काजे खाटला पोर मेक न
तेरचा आ ा येसू तद िव वास दखेीन
ितना लखवा िबमारी वावाकाजे कोयू, ''हे
पु या हमत धोर तारो पापमाफ होय यो ''
3 इना पोरसी घोणा शा ी िवचार को या,
'' यू ते दवेोन नदा कोरतलु 4येसू तदरी
मोनोमायली वाते जाणीन कोयू ''तुमु माणसे
आपणा-आपणा मोनोमा भुंडा िवचार काहा
कोर रोया? 5सुधो काय छे? यो कोहोनो,
'तारा पाप माफ होय या', नीती यो को नो,
'उठ एने चाल फर' 6बाखीन इनान कोरता
क तुमु जान लेयुक मानसोन पु या काजे
धोरती पोर पापोन माफ आपनेण अिधकार
छे तो यार चू लखवा िबमारी वावा काजे
कोयू, ''उठ आपनो खा लो चूट, एने आपने
घोर जात रोय 7चू उठीन आपने घोर जात
रोयू 8माणसे यो दखेीन बीही गोया एने
दवेोन मोिहमा कोरणे बाज गोया जू मानसो
काजे यू अिधकार आपलू छे 9चां गोथू ओगु
जायीन येसू म य नावोन एक मानोसो काजे
फावू लेनेन चोवक पोर बोस रो ल दे यू,
एने तीना काजे कोयू, ''मारे पोछोव आत रोय
चू उठीन तेरे पोछोव आत रोयू 10जो यार
चू घोरमा खानेन कोरता बोशू ती ती घोना
सोवटा फावू लेणे वावा एने पापी आवीन
येसूएने तेरा चेला इं े साते खानो खाने बो या
11 यो दखेीन प शी तेरा चेला काजे कोयू,
''तुम गु फावू लेणे वावा एने पापी साते
काहा खातलू ?'' 12 यो सोमवीन येसू तीनू
काजे कोयू, ''वै भोला वालान कोरता िन
बाखीन िबमारी वावान कोरता गोरजू छे

13 इनान कोरता तुमु जायीन ए मालू मात
िसख लेवू: 'मे बोलीदान िन बाखीन दोया
जुवे' काहाक मे धोम न कोरता िन, बाखीन
पा यान काजे बुलावने आवलू छे'' 14तो यार
योहानोन चेला तेरे साते आवीन कोया, ''काय
मतलब छे क आमु एने प शी ओत उपास
कोरतेला, बाखीन तारा चेला उपास िन
कोरतेला?'' 15येसू तीनू काजे कोयू, ''काय
वोरा या, जो यार तोक लाडुस त े साते छे,
द:ुख कोर सोकतेलाबाखीन चे दाहळा आवसे
जो यार लाडुस ितनदरेमा गोथू िनकाव लेसे,
ितनी टेमे चे उपास कोरसे 16 कुरा कापडा
काजे थीगवो जूनला छदरा काजे िन लागाड
तला, लाहाक चो थीगवो ितना छदरा मा
गोथो काहीन ओवी हापक लेतलो, एने चां
जादा फाट जातलो छे 17एने माणसे नोवलू
गुरोन रोस जूनला बुदला मा िन मेकतेला,

काहा क ओसो कोरणे सी बुदलो फाट
जातलो छे, एने ओअगुरोन रोस वोय जातलू
छे एने बुदलो फाट जातलो छे; बाखीन नोवल
गुरोन रोस नोवला बदला मा भोरतेला छे

एने चे दयुू वाचीन रो तेला'' 18चू िहणूक जे
वाते को नेत बाजरोयू होतु, क दखेू, एक
सोरदार आवीन तीनाक नोमो कार को यु
एने कोयू, ''मारी पुराय िहमी मोरली छे,
बाखीन आवीन आपणु हात ितनी पोर मेक
द,े ती ची िजवती होय जासे'' 19येसू उठीन
आपणा चेला साते तेरे पोछोव चाल पो ू
20एने दे यू, एक बायोर िजनी काजे बारा
साल गोथा पोगरावान िबमारी होती, पोछोव
गोथी आवी ितनान डोगलान कुपरा काजे
छीम लेदी 21काहा क ची आपणा मोनोमा
को ती होती, ''ओगोर मे तेरा दोगला काजे
बी छीम लीस ती वार होय जायीस'' 22येसू
फरीन तीिनक दे यू एने तीिनक होयू, ''पुराय
हमोत बांध; ता िव ास तुसेक वा
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कोरलू छे, आखरी:ची बायोर ितने टेमे वा
होय गोयी 23जो यार येसू तीना सोरदारोन
घोरमा पु यू एने वाजा वाजाडणे वावा एने
गोद काजे कोचाट आवाज कोरतेला द यू,
24तो यार कोयू, ''छेटा होय जावू, पुराय
मोरी नी, बाखीन सुवली छे'' इना पोरसी चे
तेरी मोजाक कोरणे बाज गोया, 25बाखीन
जे यार गोरदी िनकवी गोयली ती चू माहाय
जायीन पुरायीन हात धो यु, एने ची िजवती
होय गोयी 26एने इनी वातोन चचा ितना
आखा दशेमा फैल गोयी 27जे यार येसू चां
गोथू गोयू, ती दयु आंदवा तेरे पोछोव यो
कोहोता जायीन आ ा, हे दावीदोन संताण,
आमरे पोर दोया कोर, 28जे यार चू घोरोमा
पु यू ती चे आंदवा तेरेनचां आ ा, एने येसू
तीनुकाजे कोयू, ''काय तुमुकाजे िव वास छे,
क मे यो कोर सोको?'' चे येसुकाजे कोया,
''होव भू!'' 29ते यार चू तदरा डूवाकाजे
हात लागाळीन कोयू, ''तुमरे िव वासोन
अनुसारे तुमरेन कोरता होये,'' 30एने तदरा
डूवा उगळी गोया, येसू तीनुकाजे जोताळीन
कोयू, शारी ''सावधान'' कुदु इनी वातोसी
नी जाणे,'' 31बाखीन चे िनकवीन आखा
दशेोमा तेरा काय चोमो कार फैलावी ददेा
32जे यार चे बारथे जाता होता ती दे यू
माणसे एक मुकाकाजे जीनामा भुंडली आ मा
होती तेरचा ला ा 33एने जे यार भुंडली
आ मा नीकाव ददेी, ती, मुकु बुलने बाजगोयू;
इनापोरसी भीळ वाहारीन कोहने बाज गोयी
क, 'इ ायलमा ओसो को द िन दे या
34 ''बाखीन प शी कोया '' यू ने भुंडलीन
आ मान मदतसी िनकावलू 35येसू आखा
दशेोमा एने गावोम फरतू रोयू, एने तदरा
ाथनान जागे उपदशे कोरतू एने रा यान
सुवाता चार, एने भाती-भातीन िबमारी
एने कोमजूरी काजे छेटू कोरतू रोयू 36जे यार

चू भीड काजे दे यू ती तीनु मानसोपोर
िगन आवी काहा क चे तीनु गाडरान तोसा
जद कुदु राखवावा नी होय कासावीस एने
भटकलान ओसा होता 37तो यार चू आपणा
चेला काजे कोयू, ''पाकला खेते ते जुदा सोवटा
छे बाखीन दहाळ या कोम छे 38 इनान
कोरता खेतोन मालीक चां िवनंती कोरो क
आपणा खेत काटनेकोरीन दहाळया मुकली दे

10 1ओवी चू आपणा बारा चेलाकाजे,
बुलावीन, तीणूक भुंडली आ मा

पोर अिधकार आ यू, क तीनुकाजे नीकावे,
एने आखी भातीन साते िबमारी काजे एने
आखी भातीन कोमजुरी काजे छेटू कोरे,
2 इना बारा ेशीतोन नाव ये छे, ;पेहलु
िशमोन, जीनाक पे स कोहता होता, एने
ते भाष आं ीयस जि दन पु यु याकोब, एने
तेरा भाष योहान 3 फलीप, एने बथमय,
थोमा, एने फावू लेणेवावू म य, अ फ न
पु यु याकोब, एने तद 4 िशमोन कणांनी,
एने य दा इ कारीयत यू तीनाक धोराव
ददेलू 5 इनू बारा जोना काजे येसू आ या
आपीन मुक यू, '' दसरा जाती मा झुन जाता
एने शलमोनोन का नात दशेोमा जाता झुिन
6बाखीन ए ाएलोन घोरानान खुवायली
गाडराण चां जावू 7एने चालते- चालते यू
ो यार को :'सोग न राज साते आव लागलो
छे' 8 िबमारी वावाक वा को , मोरला
काजे जीवाडू, कुळावा िबमारी वावा काजे
चुखा को , भूंडली आ मा वावा काजे िनकावू
9आपणा कोडया मा िन ते सोनो, एने िन
पो या, एने िन ते तांबो मेकजी; 10वाटेन
कोरता िन झुवनो राखू, िन दयु डोगला,
िन खासडा एने िन लाकळी लेवू, काहाक
दाहाळ या काजे तेरी दाहाडक जोडणो जुवे
11 ''िजना का ना दशेोमा एने गावोमा जाय,
ती पोतु लागाडू क चां कून लायक छे एने
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जोत तोक चां गोथा िन िनकवे, तेरेन चां
रो 12घोरोमा भोरायतू जायीन तीनाकाजे
आशीवाद आपू 13कोदी ितना घोरोन माणसे
लायक होसे ती तुम आशीवाद ह दरेपोर
पु से, बाखीन ओगोर चे लायक िन होय ती
तुम आशीवाद तुमरचा पोछू आवसे 14जो
कुदू तुम वीकार िन कोरे एने तुमरी वाते
िन सोमवे, ितना घोरोमा नीती ितना दसेोसी
िनकोवता जाियन आपना पायोन छोयळू
झोटक दवेू 15मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क
िनयावोन दाहाळे ितना दशेोन हालोत सदोम
एने गोमोरा दशेोन हालोत जादा सोसणेन
कोरता रोयसे 16 “ दखेू, म तुमुकाजे गाडरा
सारखू गाडरान ईचमा मुकलो ईनान कोरता
घोळसा सारका बु ीवान एने पेरवा सारका
भोला बोनू 17बाखीन मानसो गोथा सावधान
रो , काहा क चे तुमुकाजे महा सभामा
होवाले कोरसे, एने आपना प चायतमा तुमुक
चाबका दसेे 18तुमु मारेन कोरता सोरदारोन
एने राजान सामने तदरे पोर एने दसरा
जातीपोर गोवा होयनेन कोरता पुगाळाय जासे
19जो यार चे तुमुक धोरावससे ती जी चता
घोन कोरता क आमु काहान ला रीतीसी
िन ती काय कोहसे, काहा क जो काय
तुमुकाजे बाहाणु रो से, चो ितने टेमे तुमुकाजे
कोवाय कासे 20काहा क बुलने वावा तुमु िन
होय, बाखीन तुमरा बासोन आ मा तुमरेमा
बुलतलु छे 21 ''भाष, भाशो काजे एने बास
पू या काजे मारनेन कोरता सबसे, एने पु या
आसी-बासान िवरोध मा उठीन तीणूक माराव
नाखसे 22मारा नावोन वोजेसी आखा माणसे
तुमरे पुठी दु मनी कोरसे, एने जू आखरी
तोक धीर धोरीन रो से ते उ ार होयसे
23जो यार चे तुमुकाजे एक दसेोमा तोकलीफ
दसेे, ती दसरे जागे ढास जाजू मे तुमुकाजे
छाचलीन कोहो, तुमु इ ाइलोन दसेोमा िन

फर सोकसे ती मनुशान पु यु आव लागसे
24 ''चेलू आपणा गु गोथू मोटू िन रोहोतलु;
एने िन दास आपणा वामी गोथू 25चेलान
गु न,एने दासोन वामीन बोराबोर रोहोनोत
सोवटो छे जो यार चे घोरोन वामी काजे
सै ान कोहे ती तेरे घोर वावा काजे काय काय
िन को से! 26 इनान कोरता मानसो काजे िन
िब नो; काहाक काहीन ढाकायलो िन होय
जो उघडाय िन जाय एने िन काहीन डूकायलो
छे चो जाणाय िन जाय 27जो मे तुमु काजे
आधारलामा कोहो, तीनाक तुमु िवजावा मा
को ; जो कानटा को लो कानटा मा सोमव
तेला, तीनाक छोत पोर जियन ो यार को
28जो डीलोकाजे नाश कोरतेला छे, बाखीन
आ मा काजे नाश िन कोर सोकतेलां, ितना
काजे मा िब ; बाखीन ितना काजे िब , जी
आ मा एने डील दयुू काजे नोरकोमा खोतोम
कोर सकतेलू छे 29काय पो या मा दयुू चला
िन वेचाय तेला?तेबी तुमरा बासोन मोरजी
िवगुर तीनु मायला एक बी िन पोड सोकतेला
30तुमरा मुनकान झोटा बी आखा गीनला छे
31 इनान कोरता िब मा;तुमु जादा दसरा
गोथू बोडीन छे 32 ''जो कुदू मानसोन सामने
मेसेक मान लेसे, तीनाक मेबी आपणा सोग न
बासो सामने मान लीस 33बाखीन जो कुदू
मानसोन सामने मा नाकार कोरसे, तीना
काजे मेबी आपणा सोग मायला बासो न
सामने नाकार को रस 34 '' यो मा सोमजू क
मे धोरती पोर मेवने आवलू छे; मे मेवाडणे िन,
बाखीन तोलवार चालाडणे आव रोयू 35मे ते
आवलू छे क: 'मानसो काजे तेरा बासो सी,
एनेबेटीस काजे तेरी आया पुठी,एने उ डीस
काजे तेरी आया पुठी; 36मानसोन दु मोने
तेरा घोर मायला माणसे होसे' 37 ''जो आश
नीती बास काजे मारे गोथू जादा मोगावू
जानतेला छे, छे मारा लायक िन होय; एने
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यू पु यु नीती पुराय काजे मारे गोथू जादा
या जाणे, चू मारा लायक िन होय; 38एने
जू आपणु ू स लीन मारे पोछोव िन चाले
चू मारा लायक िन होय 39जू आपणु जीव
वाचाड तेलु छे,चू तीनाक खुवाडसे; एने जू
मारे वोजेसी आपणु जीव खुवाडसे, चू तीनाक
जोडसे 40 ''जू तुमु काजे ि वकार कोरतेलु
छे,चु मेसेक वीकार कोरतेलू छे, चू मेसेक
मुकलने वावा काजे वीकार कोरतेलू छे 41जू
भोिव य कोरणे वावा काजे भोिव य कोरणे
वावु जाणीन वीकार कोरे, चू भोिव य कोरणे
वावान बोदलु जोडसे; एने जू धम काजे धोम
जाणीन वीकार कोरे, तीनाक धोम न बोदलु
जोडसे 42जू कुदू इना नानला मायीन एका
काजे मा चेलू जाणीन िन तु एक िगलास
सवो पाणी िपयाड,े मी तुमु काजे छाचलीन
कोहो, चू काहानला रीतीसी आपनो ती फोव
िन खुवे''

11 1जो यार येसू बारथे चेला काजे
आ या आप ददेलू होतु, ती चू

तीनदरा सोहरोमा उपदशे एने ो यार
कोरनेन चां गोथू जात रोयू 2योहान ब दी
धोरोमा येसून कामोन सुवाता सोम ू एने
आपणा चेला काजे तीनाक यो को न मुक यु,
3 ''काय आवने वावु तुत छे, क आमु कुदान
दसराण वाट जुवजे?'' 4येसू जोबाब आ यू,
''जो काहीन तुमु सोमवतेला एने दखे तेला,
चो आखो जायीन योहान काजे कोय दवेू, 5 क
आंधवा दखेतेला एने लेगळा चालतेला एने
फरतेला, कुडावाक चुखा कोराय जातला एने
बेहरा सोमवतेला, मोरलाक जीवता कोराय
जातला, एने गोरीबोक सुवाता सोमवाळाय
जातली 6एने ध य छे चे, जे मारे वोजेसी ठुकुर
िन खाय'' 7जो यार चे चां गोथा जाणे बाज
गोया ती, येसू योहानोन बारामा मानसो काजे
को ने बाज गोयू, ''तुमु बोयळामा काय दखेणे

गोयला होता?काय वाह वासी हालणे वावा
सुटा काजे? 8ओवी तुमु काय दखेणे गोयला
होता?काय मोख मोलोन छदरा पेहरेला
मानसो काजे?दपेेहरला दखेू, जे घाटावा
छ रा पेहरेला, राज वाळामा रो तेला 9ती
ओवी कां गोयला?काय का ना भोिव य
कोरणे वावा काजे दखेणे कोरीन?होव मे तुमु
काजे कोयो क भोिव य कोरणे वाव गोथू बी
मो ला काजे 10 यो चो छे जीनान बारामा
िलखलो छे: 'दखे मे आपणा दतुोकाजे तारे
ओगोव मुकलो; जू मारे ओगोव तारी वाट
तीयार कोरसे' 11मे तुमुकाजे छाचलीन कोय
क जे बायरासी जोनम ले ला छे, तदरेसी
योहान बाि समा आपने वाववा मा कुदू मोटू
िन होय; बाखीन सोरगोन राजमा नानासी
नाना छे चे आखा गोथा मोटा छे 12योहान
बाि मा आपने वावा दाहळे गोथा िहमी
तोक सोरगोन राज मा ताकोतोन चढाई,
एने ताकोत वावा तीनाक हा क लेतला
13योहान तोक आखा भोिव य कोरता एने
िनयोम शा ान भोिव य वाणी कोरता रोया
14एने ई ा ते माणू क एलीया जू आवने
वावू होतु, चू युत छे 15तीनाक सोमवनेन
कानटा होसे, चू सोमवी लेवू 16 ''मे इनी टेमेन
मानसोन भाव कुणी काजे आपो?चे इनू पु या
सारका छे, जे हाटो मा बोसीन दसरा काजे
आयळी आयळीन कोयतेला: 17आमु तुमरेन
कोरीन पावी वाजाळ तेला, एने यमु िन
ना या; आमु द:ुख कोरतेला, एने तुमु िन
छाती ठु या 18काहाक योहान िन खातू
आ ू एने िन िपतु, एने चे कोयतेला तीनामा
भूंडली आ मा छे; 19मनुशान पु या खाता-
पीता आया, एने कोहतला, 'दखेू, खादळया
एने म दळयु माणूस, फावू लेनेवावा एने पापी
मानसोन दु तीदार! बाखीन यान आपणा
काममा खोरलो ठेराय गोयलो छे'' 20तो यार
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चू ितना शोहोरोक दोशी लागाळने बाज
गोयू, जीनामा चू घोणा सामथान कामे
कोरलू होतु, काहा क चे आपणा मोने िन
फरा ा 21 ''हाय खुराजीना! हाय, बेथसदा,
'जे सामथान कामे तुमरेमा कोरायला, ओगोर
चे सूर एने सौदामा कोरायता, ती गोनटो
पांघरीन, एने खळामा बोसीन चे तो या त
मोन फराव लेता 22बाखीन मे तुमुकाजे
कोयो क यायोन दाहळे तुमरी हालत सूर
एने सेदा गोथी बी जादा से नेन लायक
होयसे 23कफन म, काय तू सोरगो तोक उचू
कोरायसे? तू ते अधोलोक तोक नेचू कोरायसे
जे सामथान कामे तारेमा कोरायला छे, ओगर
सदोम मा कोरायता, ती चू आज तोक रो तु
24बाखीन मे तुमुकाजे कोयो क िनयावोन
दाहळे तेरी हालोत सदोमोन हालोत गोथी
जादा सेहनेन लायक होयसे'' 25तीनी टेमे
येसू कोयू, ''हे बासो, सोरगो एने धोरतीन
भू, मे तारो ध यवाद कोरो क तू इनी
वातो काजे यानी एने समजदारीसी डुकाळीन
मे यू, एने पु यानु काजे आप ददेू 26 होव,
हे बास, काहा क तुसेक यो वारलो ला यो
27 ''मा बास मेसेक आखो काहीन सोप ददेलु
छे; एने कुदू बासोकाजे नी उवखतलु, िन तु;
पु याकाजे; एने चू जीना पोर पु यु तीनाक
दखेाळने हडे 28 ''हे आखा को ट कोरणेवावा
एने भारोसी दाबायला माणसे, मांरेन चां
आवू; मे तुमुकाजे आराम आपीस 29मारो भार
आपनेपोर हाकली लेवू, एने मारेसी सीकू;
काहा क मे न एने मोनोन गोरीब छे:एने
तुमुकाजे आपणा मोनोमा आराम जोडसे
30काहाक मारो जुवनो सोपो एने मा बुझू
होलकु छे'

12 1 ितनी टेमे भू श बाथोन दाहळे
खेतोमा गोथू जातु होतु, एने तेरा

चेला काजे भूक लागी ितचे कोनसे भागी-

भागीन खाणे बाज गोया 2प शी यो दखेीन
ितना काजे कोयू, ''दखे, तारा चेला चो काम
कोर रोया, जो शाबाथोन दाहळे कोरनो वा
नी होय'' 3चू तीनाक कोयू'' काय तुमु नी
पो ा, क दावीद, जो यार चू एने तेरा साती
भूकला होता ती काय को या? 4चू कोसु
दवेोन म दर मां गोथू, एने भेटोन टा खादा,
जीणूक खानोनी तीनाक एने तेरा दु ती दार
काजे बाखीन िनसता याजको नु काजे खोरलो
होतो? 5एने काय तुमु शा ामा िन पोळया
क याजोक श बाथोन दाहळे म न दीर मा
श बाथोन दाहळान रती काजे बी तूळ ने पोर
बी िनद ष ठेरतेला? 6बाखीन मे तुमु काजे
कोयो क यां चू छे जू म दीर गोथू बी मोटू
छे 7ओगोर तुमु एने मोतलोब जानतेला, 'मे
दोयासी खुश होयतालू, बोलीदान सी िन,' ती
तुमु िनद काजे गुनावू िन ठेरावता 8मनु यान
पु यु ते श बाथोन दाहळान बी भू छे'' 9चां
गोथू चालीन चू तदरा ाथना मा आ ू 10चां
एक माणूस होतु, जे हात सुकायलु होतु,
चे येसू पोर गुणू लागाळनेन कोरता तीनाक
पु ा ''काय श बाथोन दाहळे वा कोरनो
खोरलो छे?'' 11चू तीणूक कोयू, ''तुमरेमा
ओसू कून छे जेरो एकुत गाडरो होसे, एने
चो बाथोन दाहळे खाडामा पोळ जाय, ती
चू तीनाक धोरीन नी नीकावे? 12वारला
मानसोन मुल गाडरा गोथो बोढीन छे! इनान
कोरता श बाथोन दाहळे भोलाई कोरनो
खोरलो छे'' 13तो यार चू ितना मानसोकाजे
कोयू, ''आपणु हात ओगो कोर, ''चू ओगु को यु''
एने चू पोछु दसरा हातो सारखू खोरलू होय
गोयू 14तो यार पो शी बारथे जायीन तेरा
िवरोधमा एक को यु क तीनाक काहाना
रीतीसी खोतोम कोरो 15 यो जाणीन येसू चां
गोथू जात रोयू एने गोणा सोवटा माणसे तेरे
पोछोव चाल पोळया, एने चू आखा काजे वा
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को यु, 16एने तीनुकाजे जोताळयु क मेसेक
सामने मा लावू, 17काहा क यो वोचोन
यशया भिव य कोरतान लारे कोवायलो होतो,
पुरो होयो: 18 ''दखेू, यू मा सेवक छे,
िजनाक मे नेवाड लु छे,मा मोगावू, जीनासी
मे खुश छे: मे आपणु आ मा तीनाकाजे आपीस,
एने चू दसरा जातीन िनयावोन सुवाता को से
19एने चू िन झोगडू कोरे, एने िन धूम कोरे,
िन हाटो मा कुदु ते आवाज सोमवे 20चू
छोदायला सुटा काजे िन भागे, एने धुवाडू
िनकवने वावी ब ती काजे िन उलवे, जो यार
तोक चू िनयाव काजे बळ िन कोरे 21एने
दसरा जातीन तेरेम वावा आ या कोरसे''
22तो यार माणसे एक आंधवा-गुंगा काजे
जीनामा भूंडली आ मा होती, तेरेचां ला ा,
एने चू तीनाक वा को यु, एने चू बुलने एने
दखेणे बाज गोयू 23 इना पोरसी आखा माणसे
वाहारायीन को ने बाज गोया, ''जू काय
दािवदोन पु या छे!'' 24बाखीन प शी यो
सोमिवन कोया, ''जुते भूंडली आ मान सरदार
बाजबुलोन मोदोत िवगुर भूंडलीआ मा काजे
िनकाव तेलु'' 25चू तीदरा मोनोन िव यार
जाणीन तीनुकाजे कोयू, ''िजना का ना रा यां
मा फुट पोडे ती, चो उजाड होय जातलो;एने
एका शोहरोमा नीती घोरोमा फुट पोळतली,
टे कन िन रोहे 26एने सतानुत सोयताण
काजे िनकावे,ती चू आपणात िव मा होय
जासे; ओवते तेरो राज कोसो टे कन रो से?
27एने, ओगोर मी सतानोन मोदोत सी भूंडली
आ मा जाजे िनकाव तेलु, ती तुमरी संतान
कुणीन साहायता सी िनकवली?इनान कोरता
चेत तुम याय कोरसे 28बाखीन ओगोर
मे दवेोन साहायतासी भूंडली आ मा काजे
िनकाव तेलु, ती दवेोन राज तुमरेचां आव
लागलो छे 29नीती कोसू का णु माणूस कुदा
ताकोत वावान घोरमा भोरायीन ते माल

लुट सोकतेलू जो यार तोक क पेहले चू ितना
ताकोत वावा काजे िन बाध लेये? तो यार
चू तेरो घोर लुट लेसे 30जू मारे साते िन
होय चू मारा िव मा छे, एने जू मारे साते
िन चू टूवू कोरतेलू चू वेरवीदतेलू 31 इनान
कोरता मी तुमुकाजे कोयो क मनु यान
आखा भातीन पाप एने नदान माफ कोराय
जासे? 32जू कुदू माणूस पु यान िव मा
काहीन वात कोरसे,ते यू गुणू माफ कोराय
जासे, बाखीन जू कुदू पिव आ मान िव
मा काहीन कोरसे, तेरा गुणांन िनते इना
मानसोमा एने िन पोरलोग मा माफ कोरायसे
33 ''ओगोर झाडोक वारलो कोह,े ती तेरा
फोव काजे वारलू को , िन ती रकामो को
34 हे घोळसान पीला, तुमु भुंडला होयीन बी
कोसा वारली वाते कोय सोकतला? काहा
क जो मोनोमा भोरलो छे, चोत मुयोमा
आवलागतलो 35वारलू माणूस मोनोन वारला
भांडारमा गोथू वारली वाते िनकावतलु 36एने
तुमुकाजे कोयो क जे जे रकामा वाते माणसे
कोहसे, िनयावोन दाहळे हर एक तीनी वातोन
िहसाब आपसे 37काहा क तू आपनी वातोन
वोजेसी िनद ष एने आपनी वातोन वोजेसीच
गुनावू ठेराय जास 38 इना पोरसी काहाना
शा ी एने प शी तीनाक कोया, ''हे गु ,
आमु तारे जुवू एक िनशानी दखेणेन कोररोया''
39चू तीणूक जोबाब आ यू, ''इनी कोिवन बुरा
एने भुंडला िवचारोन माणसे िनशानी हरेतला,
बाखीन योना भिव य कोरतान िनशानी काजे
छुळीन काहानी ओवी िनशाणी िन आपाये
40योना तीन रात तीन दाहळा पाणीन जंतून
पेटोमा रोयू, तोसुच मनु यान पु यु तीन रात
तीन दाहळा धरतीन मािहय रो से 41 िननवेन
माणसे िनयावोन दाहळे इनी कोिवन माणसो
पुठी उठीन तीणूक गुणावा ठेराव से, काहा
क चे योनान ोचार सोमवीन बी मोन िन



म ी 12.42–13.17 17

फरा ा; एने दखेू, यां चू छे जू योना गोथू
बी मोटू छे, 42 द ीनोन राणी यायोन दाहळे
इनी कोिवन मानसो पुठी उठीन तीणूक गुणावा
ठेरावसे काहा क ची शलमोनोन राजान यान
दखेनेन कोरता धोरतीन इने धोडे गोथी पोरले
धोडे आवी; एने दखेू, यां चू छे जू शलमोनोन
गोथू बी मोटू छे 43 ''जो यार भुंडली आ मा
मनु यामा गोथी िनकवी जातली, ती सुखोन
जागामा आराम हरेतली एने जोळे नी ती
44तो यार ची कोहोतली छे, िजना घोर मा
मे आवली होती मारा तीना घोर मा पोछी
जात रोिहस,एने जो यार ची पोछी आवतली
छे ती खाली, झाडलो बहारलो सजाड सवरलो
दखेतली छे 45तो यार चू जायीन आपने
गोथीन भुंडली सात आ मा काजे आपने साते
ली आवतली इनी कोवीन भुंडला मानसोन
हालत बी ओसीच होयसे'' 46जो यार चू भीळ
मा वाते कोरणे बाज रोयू होतु, तो यार तेरी
आया एने भाष बारथे उभरोय रोया होता,
एने तीना पुठी वाते कोरनेन कोर रोया होता
47 कुदु तरी तीनाकाजे कोयू, ''दखे, तारी आया
एने ता भाष बारथे उभ रोय रोया, एने तारे
पुठी वाते कोरनेन कोर रोया'' 48 यो सोमवीन
तीनाक को ने वावाक जोबाब आ यू, ''कून छे
मारी आया? एने भाष? '' 49एने आपणा चेला
आपणु हात ओगु कोरीन, कोयू ''दखेू, मारी
आश एने भाशो ये छे 50काहा क जे कुदु मारा
सोरगोन बासोन मोरजीपोर चाले,चेत मारा
भाषे एने बोहोनीशा, एने मारी आया छे

13 1 ितने दा डे येसू घोरोमा गोथू
िनकवीन दोरीया धोडे जायीन बो यू

2एने तेरेन चां ओसी मोटीत गोद एखठी होयी
क चू धोडया पोर चोड गोयू, एने आखी िभळ
दोरीयान धोडे उबरोय गोयी 3एने चू तीना
काजेदाख ला सी घोणा सोवटावाते कोयू: ''एक
वेरणे वावु बीज वेरणे िनक ू 4वेरनेन टेमे

का नोस बीज वाटी धोडे पोडयो , एने िच ला
आवीन तीनाक चूट लेदा 5का नोस बीज
खोरबा वावा जागा मा पोडयो, चां तीनाक
जादा धुवू िन जोडनेन वोजेसी चे मामार
उग नी सो यो 6बाखीन दाहळू िनकवनेपोर
चे बोव गोया, एने मुवानी धोरनेसी सुक
गोया 7काहानोस बीज झाड वा ामा पोडया
एने झाडे मोटा होयीन तीनुकाजे दाब ददेा
8बाखीन काहानलो बीज वारला जागामा
पोडयो, एने फोव लायो, काहानलो सोव गुणा,
काहानलो साठ गुणा, एने काहानोस तीस
गुणा 9जेरा कांटा छे चो सोमवी लेये 10चेला
साते आवीन तीनाकाजे कोयू, ''तू मानसोसाते
दाखलासी काहा वाते कोरतलु?'' 11चू जोबाब
आ यू, ''तुमुकाजे सोरगोन राजोमा भेदोन
सोमोज आपाय गोयलो छे, बाखीन तीनुकाजे
नी 12काहा क जेरे जूव छे, तीणूक आपाय
जासे, एने तेरे जुव घोनो सोवटो होय जासे;
बाखीन जेरे जुव काय िन होय तेरे जुव,
जो काय छे चो बी मांगाय जासे 13मे
तदरे साते दाखलामा इनान कोरता वाते
कोरतलु छे क चे दखेता जायीन नी दखेतला
एनेन सोमवता जायीन िन सोमवतला, एने
सोमजतला 14 तदरा बारामा यशयान जी
भिव यवाणी पुरी होये: 'तुमु कानटा सी ते
सोमवसु, बाखीन सोमजे नी; एने डूवा सी ते
दखेसु, बाखीन तुमुक नी दखेाये नी 15काहा
क इना मानसोन मोने काठला होय गोयला
छे, एने चे कानटासी उचेत सोमवतला एने
चे आपणा डूवा ढाक ले ला छे; कोदी ओसो
नी होयनो जुवे क चे डूवे कोरीन दखेे,
एने कानटासी सोमवे एने मोनोसी सोमजे,
एने फर जाय, एने मे तीणूक वा कोरो'
16बाखीन ध य छे तुमरा डूवा, क चे दखेतला
छे; एने तुमरा कानटा क चे सोमवतला
छे 17काहा क मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो
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क क घोणा सोवटा भिव य कोरणे वावा
एने धम नुक जु ो क जे वाते तुमु दखेतला
छे, दे ये, बाखीन नी दे या; एने जो तुमु
सोमवतला छे, सोमवू, बाखीन नी सोमवे
18 ''िहमी तुमु वेरनेवावान दाखलान मोतलोब
सोमवू: 19जो कुदू राजोन वोचोन सोमवीन
नी सोमजेतेला, तदरा मोनोमा जो काय
वेराय गोयलो होतो, तीनाक चू (दु ) दु मन
आवीन हाप क ली जातलु छे यो चोत छे,
जो वाटीन कनारे वेराय गोयलो होतो 20एने
जो खुरबामा जागापोर वेराय गोयो, यो चोत
छे, जो वोचोन सोमवीन तो या त ख़ुशी साते
मान लेतलु छे 21बाखीन आपनेमा मुवा नी
राखनेण वोजेसी चो इ ाक दाहळान छे, एने
जो यार वोचोनोन वोजेसी दखु एने स कोट
होय तेलो छे, ती ते या त ठुकुर खातला छे
22जो झाड यामा वेरायलो होतो, यो चो छे
जू, जू वोचोन काजे सोमोवतलु छे, बाखीन चे
इना जोगोन चता घोनो मोह वोचोन काजे
दाब दतेला छे,एने चो फोव नी लावतलो,
23जो वारली जागामा वेरायतलो छे; यो
चो छे चू वोचोन काजे सोमवीन सोमजी
लेतलु एने फोव लावतलु; काहानुस सोव गुणा,
काहानुस साठ गुणा, एने काहानुस तीस गुणा
24येसू तीनुकाजे ओवी एक दाखलू आ यू,
''सोरगोन राज तीना मानसो सारखो छे जू
आपणा खेतोमा वारलो बीज वे यु 25बाखीन
जो यार माणसे सुवरोया होता ती ती ते
दु मन आवीन गो न इच मा जंगली बीज
वेरीन जात रोयू 26जो यार डीरा फुटीन
उबा आ ा ती ज गली दानान झाडे बी
दखेाय पोडया 27 इना पोरसी मालकोन पावोर
आवीन तीनाकाजे कोयु, 'हे महाराज, काय तू
आपणा खेतोमा वारलो बीज नी वेरलू होतु?
ती ज गली दानान झाडे बी िहनामा कां गोथा
आया?' 28चू तीनाकाजे कोयू, ' यो काहानास

दु मोनोन काम छे' पावोर तीनाकाजे कोयू,
'काय तारी इ छा छे, क आपु जायीन
िहनुकाजे एखठा कोरलेये?' 29 'चू कोयू, 'नी,
ओसो नी होयनो जुवे क ज गली दानान झाडे
एखठा कोरता जायीन तुमु हदरे पुठी गो
बी उखाव लेसू 30काटनेण दाहळेतोक दयुो
काजे मोटा होयने द,े एने काटनेण टेमे काटने
वावाकाजे कोहीस पेहलेे जंगली दाणावावा
पे एखठा कोरीन बावनेन कोरता तदरा

पुवा बांद लेवू, एने गो काजे मारा कुठारामा
एखठा को 31चू तीनुकाजे ओवी एक दाखलु
आ यू, सोरगोन राज राईन एक दाना बराबर
जीनाक काहाणु माणूस लीन आपणा खेतोम
लागाळ ददेु 32चो आखा िबजोम गोथो नानो
रोयतलो, बाखीन जे यार मोटो होय जातलो
ती आखा झाळोसी मोटो होय जातलो एने
ओसो होय जातलो कआसमान मायला च ला
आवीन तेरे डावे पोर रो ने पु ा बोनाव
तेला छे 33चू एक ओवी दाखलू तीनु काजे
सोमवावाळयु:''सोरगोन राज खमीर सारको
छे जीनाक का ीस बायोर लीन तीन चौ क
िपठामा भेस क ददेी एने होयेते -होयते चो
आखो खमीर होय गोयो'' 34 ये आखा वाते
येसू दाखलामा मानसो काजे कोयू, एने िबना
दाखलान चू हीनु काजे काय िन कोयतू होतु,
35 क जो वोचोन भिव य कोरणेवावान लारे
कोहाय गोयलो होतो, चो पुरो होये: ''मी
दाखलू को ने कोरीन मारो मूय उगाडीस:मे
इना वातो काजे जी जोगोन पेहले गोथो
डूकायीन रो लो छे दखेाडीस'' 36तो यार ची
गोद काजे छुळीन घोरोमा आ ू, एने तेरा
चेला तेरचा आवीन कोया, ''खेतोन जोगली
दाणान दाखलु आमुकाजे सोमजाड दे 37चू
तीणूक जोबाब आ यू, ''वारला बीज वेरणे
वावु मनु यान पु यु छे 38खेत जोग छे,
वारलो बीज रा योन पु या, एने जोगली बीज
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सैतानोन न संतान छे 39जू दसुमोन तीनु काजे
वे यु चू भुतडू छे; काट िन जोगोन आखरी
छे, एने काट िन कोरणे वावु वगदतू छे
40आखरी:जोसा जोगली दाणा एखठा कोराय
जातला एने धोपाडाय जातला छे तोसोत
जोगोन आखरीमा होयसे 41मानसोन पु यु
आपणा सोरगो दतुो काजे मुकलसे, एने चे तेरा
रा य मा गोथा आखा ठूकोरोन वोजेसी चां
तेरे भूनी भुंडला कामे कोरणे वावाकाजे एखठा
कोरसे, 42एने तीनुकाजे आखठाण कंुडामा
नाखायसे, जां सारीक रोडने एने दातिपसनो
रोहसे 43 ितनी तेमे धोम आपणा बासोन
राजोमा दाहळान तोसा चोमकसे जेरा कांटा
होसे चू सोमवी लेये 44 ''सोरगोन राज खेतोमा
डूकाडलो धोनोन सारखो छे, जीनाक काहनुस
मनु य काजे जोडयो एने दकुाड ददे,ूएने मारे
खुशीन जायीन आपनो आखो काहीन वेचददेू
एने ितना खेत काजे मुले ली लेदू 45 ''एने
सोरगोन राज एक ापारीन सारखो छे
जू वारला मोतीन हरे मा होतु 46जो यार
तीनाक एक ब मू य मोती जोळयो ती चू
जायीन आपनो आखो काहीन वेच ददेू एने
तीनाक मुले ली लेदू 47 ''ओवी सोरगोन राज
ितना मोटली जावीन सारखो छे जो समु
मा नाखायी गोयी, एने भाती भातीन माछा
सेमटी लाया 48एने जो यार जावी भोराय
गोयी, ती मा या ितनाकाजे कनारा पोर
हापक न ला ा, एने बोसीन वारला-वारला
ते टाहरामा एखठा को या एने जेकामोन िन
होय नाख ददेा 49जोगोन आखरीमा ओसोत
होयसे वग दतू आवीन दु नु काजे धो या जू
गोथा ओलोग कोरसे, 50एने तीणूक आखठाण
कंुडामा घालसे जां रोडनु एने दात िपसनो
रोहसे 51 '' काय तुमु जे आखा वाते सोम या?''
चे तीनाकाजे कोया, ''होव'' 52चू तीनुकाजे
कोयू, ''इनान कोरता होरेक शा ी जू सोरगोन

राजोन चेलू बोनलू छे, ितना घोरोन सारखू
छे जू आपणा भोनडार मा गोथू नोवली एने
जुनली चीजे िनकावतलु छे'' 53जो यार येसू
जे आखा दाखला कोय दे लू, ती चां गोथू
जात रोयू 54एने आपणा शोहोरोमा आवीन
आपणा घोरोमा तीनुकाजे ओसू सोनदशे आपने
बाजगोयू क चे वाहारायीन को ने बाज गोया,
''इनाक जे यानोन एने सामो यान काम कां
गोथा जोळया? 55काय यू सुतारोन पु यु नी?
एने काय एरी आयान नाव मोरीयोम एने
एरा भाशोन नावे याकोब, योसेफ, िशमोन एने
य दा नी? 56एने काय येरा आखा बोहोिनशा
आमरे इचमा िन रोहोतला? ती इनाकाजे यो
आखो कां गोथो जोळयो? 57 इना रितसी चे
ितनान वोजेसी ठुकुर खादा, बाखीन येसू तीनु
काजे कोयू, ''भोिव य कोरणे वावान आपणा
दशे काजे एने आपणा घोर काजे छुळीन िन
ओवी काखुर िबना आदरोन िन होता 58आवी
चू चां तीदरा िबना िव वासोन वोजेसी घोणा
सोवटा सामथन काम िन को यु

14 1तीनी टेमे चोवथायीन दशेोन राजा
हरेोद येसून बुलनो सोम ू, 2एने

आपणा सेवक काजे कोयू, '' यू योहान
बाि मा आपने वावू छे! चू मोरलामा
गोथू जीव उठलु छे, इनान कोरता तेरेसी
साम यान काम दखेाय पो तला छे'' 3काहा
क हरेोद आपणु भाष फलीपोन लाळी
हरेोदोन वोजेसी, योहान काजे धोरीन बांधी
एने जेल मा घाल ददेली होती 4काहाक
योहान तीनाकाजे को लू होतु क इनाकाजे
राखणे तारेन कोरता वारलो नी होय 5 इनान
कोरता चू तीनाक मार नाखने कोरतू होतु,
बाखीन मानसोकाजे िब तु होतु काहाक चे
तीनाक भिव य कोरणे वावू मानता होता
6बाखीन जो यार हरेोदोन पोयदा होयलू चू
दाहळू आयु, ती हरेोदोन पुराय ितहीवार
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मा नाच दखेाळीन हरेोद काजे खुश कोरी
7 इनापोर चू शोपोत खायीन वोचोन आ यू,
''जो काय तू मागीस मे तुसेक आपीस''
8ची आपनी आयान िसकाडना पोरसी बुली,
''योहान बाि समा आपनेवावान मुंडको थावी
मा या मेसेक मागांड द'े' 9 राजा दखुी होयू,
बाखीन आपनी शोपोतोन, एने साते बोसने
वावान वोजेसी, आ या आ यू क आपाय जाय
10एने चू जेल मा मानसो काजे मुकलीन
योहानोन मुंडको काटाळ ददे;ु 11एने तेरो
मुंडको थावी मा लावाय गोयो एने पुराय काजे
आपाय गोयो, जीनाक ची आपनी आयांचा ली
गोयी 12तो यार योहानोन चेला आ ा एने
तेरा धोडो काजे ली जायीन गाड ददेा, एने
जायीन येसुकाजे िनरोपआ या 13जो यार येशू
यो सोम ू, ती चू ध ा पोर चोडीन चा
गोथू काहानास सुनसान जागामा, एखलामात
जातरोयू माणसे यो सोमवीन शहर-शहरोमा
पायेत तेरे पोछोवं चाल पोळया 14चू िनकवीन
एक मोटली गोद दे यू एने तदरे पोर िगन
खाद,ु एने तदरा िबमारी काजे वा को यु
15जे यार सांतो होयो ती तेरा चेला तेरे साते
आवीन कोया, ''जी सुनसान जागा छे एने वार
होयने बाज गोयली छे; मानसोकाजे मुकलाय
जाय क चे व तीमा जायीन आपनेन कोरता
खानो मुले लेये'' 16बाखीन येसू तीनुकाजे
कोयू, '' हदरो जाणो ज री नी! तुमुत
िहनुकाजे खानो आपु'' 17चे तीनाकाजे कोया,
'' या आमरे जुव पाच टा एने दयु माछा
काजे छुडीन ओवी काय नी होय'' 18चू कोयू,
''तीनाक या मारे जुव लीन आवू'' 19जो यार
चू मानसो काजे खोडा पोर बोसने कोरीन
कोयू,एने ितना पाच टा एने ुय माछां काजे
लेद;ू एने सग भूनी भावीन ध य वाद को यु एने
टा तुडी तुडीन चेला काजे आ यू, एने चेला
मानसो काजे 20जो यारआखा खायीनआफरी

गोया, ती चेला वाचला तुकडा सी भोरला
बारा टूप या चूटया 21एने खाणे वावा बायरा
एने पु या काजे छुळीन, पाच हजार मानसोन
लघभग होता 22तो यार चू तो या त आपना
चेला काजे ध ा पोर चोडनेन कोरीन कोयू
क चे हदरे पेहले पार जात रोये, जो यार
चू मानसो काजे मुकली दयेे 23चू मानसो
काजे मुकलीन, ाथना कोरनेन कोरीन ओगल
बोयडा पोर जात रोयू; एने सांतू चू एखलू होतु
24तीनी टेमे धोडयो दोरीयान ईच मा लेहोरो
सी डूलायती होती, काहाक वा वो सामने
वावो होतो 25एने येसू रातीन चोवथे घोडी
दोरीया पोर चालतु जायीन तदरे साते आ ू
26चेला िहनाक दोरीयामा चालतेलू दखेीन
घाबराय गोया एने को ने बाज गोया, '' यू
भुतडू छे!''एने िबकोन मारे आयडणे बाज गोया
27तो यार येसू त दरे साते तो या त वाते
को यु एने कोयू, '' हमोत ध !मे छे, िब मा!''
28पे स तीनाक जोबाब आ यू,''हे भू,कोदी
तुत छे, ती मेसेक आपने पुठी पानी पोर
चालाडीन आवनेन आ या आप'' 29चू कोयू,
''आव!'' ती पे स धोडया पोर गोथू उतरीन
येसून चा जाणेन कोरीन पाणी पोर चालणे
बाज गोयू 30बाखीन वाहवा काजे दखेीन
िबह गोयू,एने जो यार डूबने बाज गोयू ती
आयडीन कोयू, 'हे भू, मेसेक वाचाड!'' 31येसू
तो या त हात ओगु कोरीन तीनाक धोर लेदू
एने तीनाक कोयू, ''हे कोमजूर िव ास वावा,
तू काहा शंका को यु?'' 32जो यार चे धोडया
पोर चोड गोया, ती ची गी होय गोयली
33 इना पोरसी जे धोडया पोर होता, तीनाक
नोमोन कोरीन कोया, ''छाचलीन, तू दवेोन
पु यु छे'' 34चे पार उतरीन गनसरेत मा पु या
35चा वावा माणसे तीनाक उवखी लेदा एने
आस- पास वावां आखा दशेोमा सोमा यार
कोय मुक या, एने आखा िबमारी वावा काजे
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ितना साते ला ा, 36एने तीना काजे िवनती
कोरणे बाज गोया क चू आपणा िछदरान
कुपरा काजे छीमने द;े एने जोतरा जोना
तीनाक छी या,चे वा होय गोया

15 1तो यार य ेम मा का नास
प शी एने शा ी येसून चा आवीन

को ने बाज गोया 2 ''तारा चेला जूनला
वाराण रती काहा टावतेला छे, क िबना
हात धुवनेन खातला छे?'' 3चू तीनु काजे
कोयू,''तुमु बी आपणा रती रीवाजोन
वजेसी काहा दवेोन आ या काजे टावतेला?
4काहाक दवे कोयलु छे, 'आपना बाबाण
एने आपणा आयान मान कोरजू', एने' जो
कुदू बास नी ती आया काजे भुंडो कोह,े चू
मारनाखाय जाय' 5बाखीन तुमुक कोये क
कोधी कुदू आपणा बास नीती आया सी
कोह,े 'जू काहीन तुसेक तारे जुव गोथो लाभ
पुग सोकतू होतु, चू दवेोकाजे भेट चोडाय
जाय गोयलो,' 6ती चू आपणा बासोन मान
नी कोरे, इना रीतीसी तुमु आपनी रतीन
वोजेसी दवेोन वोचोन टाव ददेू 7 हे कोपटया
यशया तुमरे बारामा जी भिव यवाणी ठीकुत
कोरलू छे: 8 'जे माणसे टोसीते मा मान
कोरतला छे, बाखीन तदरो मोन मारेसी
नांबे रो तलो छे 9एने चे वायबार मारी
उपासना कोरतला छे, काहा क मनु यान
िवधी काजे धमानवाते कोरीन िसखाडतला
छे' '' 10तो यार चू मानसोकाजे आपने
साते बुलावीन तीनुकाजे कोयू, ''सोमवू,
एने सोमजू: 11जो मुयोमा जातलो छे, चो
मानसोकाजे वीटाव नी कोरतलो, बाखीन
जो मुयोमा गोथो िनकोवतलो छे, चो
मानसोकाजे िवटाव कोरतलो छे'' 12तो यार
चेला आवीन तीनाकाजे कोया, ''काय तू
जानतलु छे क पो शी यो वोचोन सोमिवन
ठुकुर खादा?'' 13चू जोबाब आ यू, ''बाखीन

झाड जो मारा सोरगोमायलू बास नी
लागाळयु, उवखाडाय जासे 14तीणूक जाणे
दवेू; चे आं धवा वाटदखेाडने वावू छे एने
आं धवू आं धवा काजे वाट दखेाडसे ती दयुू
खाडामा पोड जासे' 15 यो सोमजीन पे स
तीनाकाजे कोयू, '' यू दाखळू आमुक सोमजाड
द'े' 16चू कोयू, ''काय तुमु बी िहमीतोक ना
सोमोज छे? 17काय तुमु नी जाणता क
यो काहीन मुयोमा जातलो चो पेटोमा
पो तलो छे, एने हागनेमा िनकवी जातलो
छे? 18बाखीन जो काहीन मुयोमा गोथो
िनकवतलो छे चो मोनोमा गोथो िनकोवतलो
छे, एने चोत मानसोकाजे िवटाव कोरतलो छे
19काहा क भुंडला िवचार, खून, छीनावो,
भुंडला िवचार, चुरी झुटी गोवायी एने
नदा मोनोसी िनकवतली छे 20जीत छे जी
मानसोकाजे िवटाव कोरतली छे, बाखीन हात
िबना धुनीन खाणे मानसोकाजे िवटोव नी
कोरतलो'' 21येसू चां गोथू िनकवी गोयू, सोर
एने सोदानोन दशे भूनी जात रोयू 22 ितना
दशे मा गोथी एक कोनानी बायर िनकवी,
एने आयडीन को ने लागी, ''हे भू! दािवदोन
संतान, मारपोर दोया कोर! मारी पुराय काजे
भुंडली आ मा जादा तोकलीफ द रोयो''
23बाखीन चू तीनीक काहीन जोबाब नी
आ यू तो यार तेरा चेला आवीन तीनाकाजे
वीनंती को या क, ''इनाक मुकल द,े काहा
क ची आमरेपोछोव आय ती जायीन आवने
बाज रोयी 24चू जोबाब आ यू, ''इ ायलन
घोरानान खुवायला गाडराक छुळीन मे
कुदापास नी मुकलाय गोयू'' 25बाखीन
ची आवीन, एने येसुकाजे नोमोन कोरीन
को ने बाज गोयी, ''हे भू मारी मोदोत
कोर'' 26चू जोबाब आ यू, ''पु यान टू लीन
कु ाण ओगोव नाखनो वा नी होय'' 27चू
कोयू, ''खोरलो छे भू, बाखीन कु ा बी चुरा
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चूर खातला छे, जू हदरा वामीन मेजसी
पोडतलो छे'' 28 इनापोर येसू तीनाक जोबाब
आ यू, ''हे बायर, ता िव वास मो लू छे
जोसू तुसेक जुवे, तारेन कोरता होसोच होये''
एने तेरी पुराय तीनेत घोडीसी वा होय
गोयी 29येसू चा गोथू गालीलोन दोरीयान
साते आ ू, एने बोयडापोर चोडीन बोस गोयू
30ती गोद पोर गोद हरेे साते आवी चे
आपने पुठी लगडा आंधवा, गुंगा, डूं डां एने
घोणा सोवटा जोना काजे तेरेनचा ला ा,
एने तीणूक तेरा पायोपोर मेकददेा, एने चू
तीणूक वा को यू 31तो यार माणसे दे या
क गुगां बुलतला एने डुंडा वा होयतला,
एने लेगडा चालेतेला, एने आंधवा दखेतला छे
ती वाहरायीन इ ायोलोन दवेोन बोधायी
को या 32येसू आपणा चेला काजे बुलावीन
एने कोयू, '' मेसेक इनी गोद पोर िगन
आवरोयू, काहा क चे तीन दा डा गोथा
मारे साते छे एने तदरे जुवू काहीन खाणे
नी होय मे इनुक भूकला मुकलने नी िह तु
कोधी ओसो िन होये क वाटी पोर थाक न
रोय जाय; '' 33चेला इनाकाजे कोया,
''आमुक इना बोयळामा का गोथा ओतरा टा
जो से क आमु ओतरी मोटी गोद काजे
आफरावजे?'' 34येसू तीनुकाजे पु ू, ''तुमरे
जुव कोतरा टा छे?'' चे कोया, '' सात,
एने थुडाक नानला माछा'' 35तो यार चू
मानसोकाजे धोत पोर बोसनेन आ या आ यू
36एने तीणूक सात टा एने माछा काजे
लेद,ु ध यवाद कोरीन तु ू, एने आपणा चेला
काजे आपतू गोयू, एने चेला मानसोकाजे
37 इनारीतीस आखा माणसे खायीनन आफरी
गोया एने चेला टान टुकळा भोरला सात
टूपला चू ा, 38खाणे वावा बायरा एने
पु या काजे छुळीन चार होजार माणसे होता
39ते यार चे िभळ (गोद ) काजे मुकलीन

ढोडयापोर चोळ गोयू, एने मगदान दशेोन
होदीमा आ ू,

16 1प शी एने सदकु साते तीनाक
पारखनेण कोरता तीनाक कोया,

'' आमुक सोरगोन िनशानी दखेाड'' 2चू
तीनुकाजे जोबाब आ यू, ''सांतले टेमे तुमु
कोहतला, मुसम वारलू रो से, काहा क
आसमान रातलो छे 3एने स दारे काजे
कोहोतला, 'आज आंधी आवसे, काहा क
आसमान सातलो एने भोकळ छे; तुमु
आसमानोन मुसम दखेीन ते भेद कोय
सोकतला बाखीन कावोन ची न भेद काहा
नी कोय सोकतला? 4 इनी कोिवन भुंडला
एने भुंडला िवचारोन माणसेिच ह हरेतला,
बाखीन योनान िच ह छुळीन तीणूक ओवी
कुदाक िच ह नी आपाये'' एने चू तीनुकाजे
छुळीन जात रोयू 5चेला दरीयान पोरले
धोळे पुग गोया, बाखीन चे टा लेणे िवसरी
गोया 6येसू तीनुकाजे कोयू, ''दे यू, प शी
एने सदू कन खोमीरसी शारीमा रो जू'' 7चे
तदरे तदरे िवचार कोरणे बाजगोया, ''आमु
टा नी ला ा इनान कोरता चू ओसू कोहतलु''

8 यो जाणीन, येसू तीनाकाजे कोयू, ''हे कोम
िव वासी, तुमु आपसमा काय िवचार कोरणे
बाज रोया क आमरे जुव टा िन होय?
9काय तुमु आजतोक नी सोम या? काय तुमुक
तीनाक पाचहोजारोन पाच टान फोम नी
होय, एने िन यो को तुमु कोरता टूप या
चूटला छे? 10एने तीना चार होजारोन सात
टा, एने यो िनक तुमु कोतरा टूपला चूटला
होता? 11तुमु काहा नी सोमेजता क मे
तुमुकाजे टान बारामा िन कोयु, बाखीन
यो क तुमु प शी एने सदु कन खमीर सी
शारीमा रो जू'' 12तो यार तदरी सोमोज
मा आ ो क चू टान खमीरसी नी, बाखीन
प शी एने सदु कन शीकवन सी शारीमा
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रो ने को लू होतु 13येसू केस रया फलीपी
दशेमा आ ू, एने आपणा चेला काजे पुछने
बाज गोयू ''मानसे मनुशान पु या काजे
काय कोहोतला?'' 14चे कोया, ''कुदु योहान
बाि मा आपने वावू कोहतला, एने कुदु
एिलया, एने कुदु यीमया नी ते भिव य कोरता
मायीन कुदु एक कोहोतला'' 15चू तीनुकाजे
कोयू, ''बाखीन तूमु मेसेक काय कोयतला?''
16 िशमोन पे स जोबाब आ यू, ''तू जीवतला
दवेोन पु यु ि त छे'' 17येसू तीनुकाजे
जोबाब आ यू, ''हे िशमोना, योहानोन पु यु,
तू ध य छे; काहाक मास एने लुहीसी नी
बाखीन मा बास जू सोरगोमा छे, जी वात
मारपोर दखेाळलु छे 18एने मे बी तुसेक
कोयो क तू पे स छे, एने इना दोगळापोर
आपनी मोनडोवी बांधीस, एने अधोलोकोन
झोपलापोर िजक नी रोहे 19मे तुसेक सोरगोन
राजोन क या आपीस: एने जो काहीन तू
धोत पोर बांिधस, चो सोरगोमा बांधायसे
एने जो काही तू धोरतीपोर उघाळीस, चो
सोरगोमा उघडी जासे'' 20तो यार चू चेला
काजे जोताळी क कुदाकाजे झुन को ता
क मे ि त छे 21 ितनी टेमे येसू आपणा
चेला काजे को ने बाज गोयू, ''ज री छे क
मे य शलेममा जाईस, एने डाय-डायान एने
धान याजकोन, एने शा ीन हाते लोकेत दखु
सोहोन कोरे; एने माराय जाश; एने ितसरे
दाहळे जीव उठीस'' 22 इना पोरसी पे स
तीनाकओलोक लावीन झीचकारणे बाज गोयू,
''हे भू,दवे िन कोरे! तारे साते ओसो कोबी नी
होये'' 23चू पोछू फरीन पे स काजे कोयू, ''हे
भूतडा, मार सामने गोथू दरू होय जा! तू मारेन
कोरता ठूकोरोन वोजा छे; काहा क तू दवेोन
वातोपोर नी, बाखीन मनु यान वातोपोर मोन
लागाळतलु'' 24तो यार येसू आपणा चेला
काजे कोयू, ''ओगोर कुदाक मार पोछोव आवने

लागे, ती खुदोकाजे नाकार कोरे एने मा
ू स हाकले, एने मारे पोछोव चाले 25काहा
क जू कुदू आपणु जीव वाचाडनेन कोरी, चू
तीनाक खुवसे; एने जू कुदु मारेन कोरीन खुवसे,
चू तीनाक वाचाळसे 26ओगोर मनु य आखा
जोगो काजे जीत लेये, एने आपनो जीव जीवनो
नुकसान कोरे, ती तीनाक काय फायदु होयसे?
नीती मनु य आपणा जीवोन बोदले काय
आपसे? 27मनु याण पु यु आपणा सोरगोदतुो
पुठी आपणा िपतान मिहमा आपसे, एने ितनी
टेमे चू होर एक काजे तदरा कामोन अनुसारे
तीफोव आपसे' 28मे तुमुकाजे छाचलीन
कोयो क जे यां उभरोय रोया, इंदरे माहीन
कुदु ओसा छे क चे जो यार तोक मनु यान
पु याक तेरा राज मा आवतलू नी दखेे, तो यार
तोक मोतोन सोवाद को बी िन चाखे''

17 1छोव दाहळान ओवतेन येसू पे स
एने याकोब एने ते भाष योहानोन

पुठी लेद,ू एने तीनुकाजे एकखलामात
का नास एका उचला बोयडा पोर ली गोयू
2चां ितनरे सामने तेरो प बदली गोयो, एने
तेरो मुख दाहळान तोसो चो यो एने तेरा
दोगला दवू सारखा वीजवा होय गोया 3एने
मोशे एने एिलया तेरे पुठी वाते कोरतला
दखेाय पोडया 4एनी वातो पोरसी पे स
येसू काजे कोयू, ''हे भू आमरो यां रोयनो
वारलो छेओगोर तारी इ ा होय ती मे यां
तीन मो डोप बोनावीस, एक तारेन कोरता
एक मोशेन कोरता, एने एयान कोरता,'' 5चू
बुलतु होतु क एक धोवो वादवो ती पेोर
छावाय गोयो, एने ितना वा ा गोथू जू बुल
िनक ू '' यू मा मोगावू पु यु छे, जीनासी
मे खुश छे:तेरी सोमवू'' 6चेला यो सोमवीन
उपळा पोळ गोया एने घोन जुदा बीही गोया
7येसू साते आवीन तीनु काजे छी यू, कोयू,
''उठू, िब मा'' 8तो यार चे आपणा डूवा
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उघ ा एने येसुक छुळीन ओवी कुदाकाजे
िन दे या 9जो यार चे बोयळापोर गोया
उतरताच होता तो यार येसू तीणूक जी आं या
आपी, तो यार तोक जो काय तुमु दखेला
छे कुडा काजे झुन को ता'' 10 इना पोरसी
चेला तीनाकाजे पु ा, ''ती शा ी काहा िन
कोयतेला क एलीयान पेहले आवनो ज री
छे? 11चू जोबाब आ यू, ''एिलया ज र
आवसे, एने आखो कोिहन सुदारसे 12बाखीन
मे तुमुकाजे कोयो क एिलया आवलू होतु,एने
माणसे तीनाक िन उव या; बाखीन जोसो
जुवे तोसोत तेरे साते को या इना रीतीसी
मनु यान पु यु बी ितनरे पुठी दखु उठाव से''
13तो यार चेला सोम या क चू मामुकाजे
योहान बाि मा आपने वावान बारामा
को लू छे 14जो यार चे िभळ चां पुग गोया,
ती एक माणूस तेरेन चां आवू, एने माडा
टे कन को ने बाज गोयू, 15 ''हे भू, मारा
पु या पोर दोया कोर!काहाक तीनाक फेपरो
आवतोलो, एने चू घोनो दखु वेठतेलू, एने
घोडी-घोडी आगठामा एने घोडी-घोडी पाणी
मा पोड जातलू 16मे तीनाक तारा चेलान
चां लावलू होतु, बाखीन चे तीनाक वा
िन कोर सो या'' 17येसू जोबाब आ यू, ''हे
अ पिव ासी एने ह ी मानसो, मे कां तोक
तुमरे पुठी रोहीस? कां तोक तुमरो वेठीस?
तीनाक यां मारेन चां लावू'' 18तो यार
येसू भूंडली आ मा काजे धोमका ू; एने चू
तीनामा गोथू िनकवी गोयू: एने पु यु तीनीत
टेमे वा होय गोयू 19तो यार चेला सुनला
मा येसून चां आवीन कोया, ''आमरे सी काहा
िन िनकवी सो यू?'' 20चे तीनाक कोया,
''आपना िव वासोन कोमीन वोजेसी, कहा क
मे तुमुकाजे छाचलीन कोयो, मे िहमी तुम
िव वास राखीन दाना बोराबोर बी होय, ती
इना बोयळा काजे कोय सोकसू, ''यां गोथू

सोर कन वां जातरो, ती चू जात रो से; एने
काहानीत वात तुमरेण कोरता होयो िन ओसी
िन होय 21 [बाखीन जी जात िबना ाथना
एने उपासोन िन िनकेवतली]'' 22जो यार चे
गालील मा होता, ती येसू तीनुकाजे कोयू,
''मनु यान पु यु मानसोन हाते धोरवाय जासे;
23चे ितनाक मार नाखसे, एने चू ितसरे
दाहळे जीव उठसे ''इना पोरसी चे घोणा
नाराज होय गोया 24तो यार चे कफण म
मा पु या, ती मोन दरोन फावू लेणे वावा
पे ोसोन चां आवीन पुछया, ''काय तुम गु
म दीरोन फावू िन आपतलु?'' 25चू कोयू,''
होव,आपतलु, ''जो यार चू घोरमा आवू, ती
येसू तीनाक पुछनेन पे लुत तीनाक कोयू, 'हे
िशमोन, ती काय िव यार कोर रोयू? धोत न
राजा वसुली एने फावू कुनी जुव लेतला?
आपना पु या जुव क पोराया जुव'' 26पे स
तीनाकाजे कोयू,''पोराया जुव ''येसू ितना
काजे कोयू, ''ती पु यु वाच गोयू 27तेबी इनान
कोरता क आमु इनुक ठुकोर िन खावाळजे,
तू दरीयान धोळे जायीन द रया गोवी, एने
माछो पेहले िनकवे, तीनाक ले; तेरो मूय
उघाळ ेच एक सकू जोळसे, तीनाक लीन
मारे तोरोफ सी आपणु बोदलू इनूकाजे आपद'े'

18 1 ितने टेमे चेलायेसून चा आवीन
पुछने ला या,''सोरगोन राज मा मोटू

कून छे?'' 2 इना पोरसी चू एक पु या काजे
साते बुलावीन त े एच मा उबुराख दडूे,
3एने कोयू,''मे तुमुकाजे छाचलीन कोयो क
यो यार तोक तुमु िन बोदले एने नानला
पु या न तोसा िन बोने, तुमु सोरगोन राज
मा िन जाय सोके! 4जू कुदू आपना खुदकाजे
इन पु यान तोसु नानलो िन बोने, चू सोरगोन
राजमा मोटू होयसे 5एने जू कुदू मारे नावसी
एक ओसा पु या काजे मारे नवोसी वीकार
कोरसे चू मेसे काजे वीकार कोरसे 6 ''बाखीन
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जू कुदु इना नानला मा गोथू मार पोर िव ास
कोरे ती एका काजे ठुकुर खावडावे,तेरेन
कोरता वारलू होये क मोटली घ टीन पुळ
तेरे गोवा मा बादाय जातलो छे, एने चू
उडला दोरीयान पाणी मा दबुाळाय जातलो
7 ठुकोरोन वोजेसी जोगो पोर हाय!ठुकुरोन
लागनो ज री छे; बाखीन हाय ितना मानसो
पोर जदरे लारे ठुकुर लागतेली छे 8 ''कोदी
ता हात नीती ता पाय तुसेक ठुकुर लागाळे,
ती तीनाक काटीन नाख द;े दुडूं नीती लेगळयु
होयीन जीवनो मा वेश कोरनो तारेन कोरता
इना गोथो भोलो छे क दयु हात नीती दयु
पाय रोहीण बी तू कोदी िन सोरणे वावा
आगठा मा नाखाय जाय 9कोदी ता डूवू
तुसेक ठुकुर खावळावे, ती तीनाक िनकावीन
नाख द;े बाडलु होयीन जीवन मा वेश कोरणे
तारेन कोरता एरे गोथो वा छे क दयु
डूवा रोहीण बी तू नोरकोन आगठामा नाखाय
जासे 10 ''दखेू, तुमु इना नानला मा गोथू
कुदा काजे बी िवटोव िन सोमजनो; काहाक
मे तुमुकाजे कोहो क सोरगो मा दतू मारे
सोरगोन बासोन मूय होमेसा दखे तेला छे
11 [काहा क मनु याण पु या खुवायला काजे
वाचाडने आवलु छे ] 12 ''तुमु काय सोचतला
छे? ओगोर कुदा मनु या काजे सोव गाडरा
होसे, एने ितना मायलू एक भोटो क जाय,
ती काय चो एक कोम सोव काजे छुळीन,
एने बोयळापोर जायीन, तीनी भोटकायली
काजे नी हरेे? 13एने कोदी ओसो होये क
तीनाक जोळे, ती मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो
क चे तीनाक एक कोम सोव गाडराण कोरता
जी खुवायली नी होती, ओतरी ख़ुशी नी
कोरे जोतरो क इना गाडरान कोरता कोरसे
14ओसोच तुम बास जू सोरगोमा छे जी
इ छा नी क इना नानला मायला एक बी
न होये 15 ''ओगोर ता भाष तारे िवरोध

मा गुणू कोरे, ती जा एने एखला मा वात
चीत कोरीन तीनाक सोमजाड; कोदी चू तारी
सोमवे ती तू आपणा भाष काजे जोडाव लेदू
16ओगोर चू नी सोमवे, ती एक नीती दयु
जोना काजे आपने साते ओवी ली जा, क '
होरेक वात दयु नी ती तीन गोवान मूय सी
पाको कोराय जाय' 17ओगोर चू तदरी बी नी
माने, ती म डवीकाजे कोय द,े बाखीन को द
चू म डवीण नी माने ती तू िहनाक दसरा
जा या एने फावू लेनेवावान तोसो जान 18 ''मे
तुमुकाजे छाचलीन कोहो, जो काहीन तुमु
धोरतीपोर बांधसु, चू सोरगोमा बांधसे एने जो
काय तुमु धोरतीपोर उघाडसु, चो सोरगोमा
उघडसे 19ओवी मे तुमुकाजे कोहो, कोदी
तुमरेमायीन दयु जोना धोरतीपोर काहानीस
वातोन कोरता एक मोन होयीन तीनाक मांगे,
ती चो मारे बासोजुव गोथो जू सोरगोमा छे,
तदरेन कोरता होय जासे 20काहा क जां दयु
नी ती तीन मारा नावोपोर एखठा होयतला
छे, चां मे तदरे इच मा रोहतलु छे'' 21ती
पे स साते आवीन तीनाकाजे कोयू, ''हे भू,
ओगोर ता भाष गुणू कोरतू रोह,े ती मे
िहनाक कोतरी कावार माफ कोरो? काय सात
कावार तोक? '' 22येसू तीनाकाजे कोयो, ''मे
तुसेकाजे यो नी को तु क सात कावार तोक
नी तो यार सात कावारोन स र गुणा तोक
23 ''इनान कोरता सोरगोन राज ितना राजोन
सारखो छे, जू आपणा दासो जुव लेखी लेनो
जुवतो होतो 24जो यार चू लेखी लेणे ला यू,
ती एक जोन तेरे सामने लावाय गोयू जू दोस
होजार तुळान कोरजोदार होतु 25जो यार क
आपने कोरीन काय नी होतो, ती ते मािलक
कोयू, यू एने हरेी लाळी एने बाल-ब ा एने
जो काय हरेो छे आखो काय वेचाय जाय,
एने कोरजू आपाळाय जाय' 26 इना पोरसी
चू दास पोळीन तीनाक नोमोन को यु, एने
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कोयू, 'हे मालीक धीर धोर, मे आखो काय
भोर दस' 27तो यार ितना दासोन मालीक
िगन खायीन तीनाक छुळ ददे,ू एने ते कोरजू
बी माफ कोर ददेु 28बाखीन जू दास बारथे
िनक ू, ती तेरा साती दासोमा गोथू एक
िहनाकाजे मे ू जू तेरा सोव दनारोन कोरजो
दार होतु; चू तीनाक धोरीन ते गोवू दा यू
एने कोयू, 'जो काय तारपोर कोरजो छे भोर द'े
29 इना पोरसी ते साती दास पोळीन तीनाक
िवनती कोरणे बाज गोयू, 'धीर धोर, मे आखो
भोर दस' 30चू िन मा यु, बाखीन जायीन
िहनाक बंदी घोरोमा घाल ददेु क जो यार
तोक कोरजो भोरी नी दयेे, चां तोक होयात
रोहे 31तेरे साती दास यो चो होयलो होतो
दखेीन जुदा उदास होया, एने जायीन आपणा
मािलक काजे पुरो हाल कोय ददेा 32तो यार
ते मािलक तीनाक बुलावीन तीनाकाजे कोयू,
' हे दु दास, तू यो मेसेकाजे िवनती को यु,
ती चो मे ता पु कोरजू माफ कोर ददेू
33 इनान कोरता जोसू मे तारेपोर ा को यु,
तोसोच काय तुसेक बी आपने साती दासो
पोर दोया कोरनो नी जुवतो होतो?' 34एने
ते मािलक रीस मा आवीन तीनाक द ड दणेे
वावान हातोमा सोप ददे,ु क जो यार तोक
चू आखो कोरजू भोरी नी दयेे, तो यार तोक
तदरा हातोमा रोहे 35 ''इना रीतीसी कोदी
तुमरे माहीन होर एक आपणा भाशो काजे
मोनोमा माफ नी कोरे, ती मा बास जू
सोरगोमा छे, तुमरे साते होसुत कोरसे''

19 1जो यार येसू जे वाते कोय ददे,ू
ती गालील मा गोथू जात रोयू; एने

यादनोन पोरले धोळये य दान दशेमा आ ू
2तो यार मोटीत गोद तेरे पोछोव चाल पोडी,
एने चू चां तीनुकाजे वा को यु 3तो यार
प शी तेरी परी ा कोरणे कोरीन कोतरा
साते आवीन को ने बाज गोया, काय हर एक

वोजेसी आपनी लाळी काजे पुछनो वा छे?''
4चू जोबाब आ यु, ''काय तुमु नी पो ा क
जू तीनुक बोना ू, चू सु सी नोर एने नारी
कोयू, 5 ' इना वोजेसी मनु य आपणा आसी-
बासा गोथू ओलोक होयीन आपनी लाळी पुठी
रो से एने चे दयु एक डील होयसे? 6आखरी
चे िहमी दयु नी, बाखीन एक डील छे इनान
कोरता जीणूक दवे जुडलु छे, तीनुकाजे माणसे
ओलोग नी कोरनो'' 7चे तीनाकाजे कोया, ''ती
मोशे यो काहा ठेरावलु क छुडनेन प आपीन
तीिनक आपीन छुडदणेे?'' 8चू तीनाकाजे
कोयू, ''मोशे तुमरा मोनोन कानलान वोजेसी
तुमुक आपनी आपनी लाडी काजे छुडनेण
आ या आ यू, बाखीन सु मा गोथो ओसो
नी होतो 9एने मे तुमुकाजे कोयो, क जू
कुदु भुंडला िवचार काजे छुडीन एने ओवी
काहाना वोजेसी आपनी लाळी काजे छुळीन
दसरी पुठी िवयाव कोरे, चू भुंडला िवचार
कोरतलु; एने जू ितनी छुडली लाळी पुठी
िवयाव कोरे, चूबी भुंडला िवचार कोरतलु''
10चेला तीनाकाजे कोया, ''ओगोर ओ ी
बायरीपुठी ओसला भुंडला वाते कोरे, ती
िवयाव कोरनो वा नी होय'' 11चू तीनुकाजे
कोयू, ''आखा यो वचन ि वकार िन कोरतला,
िनते चे तीनुकाजे दान आपलो छे 12काहा
क कुदु नपुसक ओसा छे, जे आशोन खुवामा
गोथाच ओसाच जोनायला छे;एने काहानास
ओसा छे, तीनुकाजे माणसे नपुसक बोनाया;
एने का नास नपुसक ओसा छे, जे सोरोन
राजोन कोरता खुदोकाजे नपुसक बोनावला
छे जू इनाकाजे वीकार कोर सोकतला, चू
हण कोरे'' 13तो यार माणसे पु यानु काजे
तेरचा लीन आ ा क चू तीनुपोर हात मेके
एने ाथना कोरे, बाखीन चेला तीनुकाजे
दोटा ा 14येसू कोयू, ''पु यानु काजे मारचा
आवनेदवेू, एने तीनुकाजे मोना मा को , काहा
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क सोरगोन राज ओसलाजून छे '' 15एने चू
तीनुपोर हात मेक न चां गोथू जात रोयू 16एक
माणूस येसुंचा आ ू एने एने तीनाकाजे, पुछयु
''हे गु , मे काहानो वारलो काम कोरो क
ओमोर जदगानी जोळसे?'' 17चू तीनाकाजे
कोयू, ''तू मेसेक भोलायीन बारामा काहा
पुछतलु? भोलो ते एकुत छे, बाखीन ओगोर
तू जीवनमा जाणेन कोरतू होय ती आ याणु
काजे मा य कोर'' 18चू तीनाकाजे कोयू, ''काहा
नी आ या?येसू कोयू, यी क खून नी कोरनो,
भुंडला िवचार नी कोरनो चुरी नी कोरनो,
झुटी गोवा नी आपनो, 19आपणु बास एने
आपनी आशोन मान कोरनो, एने आपणा साते
वावा साते आपनेन तोसो मोग कोरजी'' 20चू
जुवान तीनाकाजे कोयू, 'इनी आखाकाजे मे ते
मानतूलु, िहमी मारेमा काहाणी वातोन कोमी
घोटी छे?'' 21येसू तीनाकाजे कोयू, ओगर तू
तीयार होय ती जा आपणु माल वेचीन गोरीबो
काजे आप द,े एने तुसेक सोरगोमा धन जो से;
एने आवीन मारे पोछोव चाल 22बाखीन चू
जुवान यी वात सोमवीन नाराज होयीन
जात रोयू, काहा क चू घोणु मालदार
होतु 23तो यार येसू आपणा चेला कोयू, ''मे
तुमुकाजे कोयू क मालदारोन सोरगोन राज
मा जानोकानलो छे 24तुमुकाजे ओवी कोयो
क दवेोन राज मा मालदारजाणो उटळान
सुयीन नाकोमा गोथो िनकवीन जाणो सोपो
छे '' 25 यो सोमवीन चेला घोणा वाहरायीन
कोया, ''ती ओवतेन कुणीन उ ार होय
सोकतलू?'' 26येसू तदरे भूनीन भावीन कोयू,
''मानसोसी ते यो नी होय सोकतलु, बाखीन
दवेोसी आखो काही होय सोकतलु'' 27 इना
पोरसी पे स तीनाकाजे कोयू, ''दखे आमुते
आखो काहीन छुळीन तारे पोछोव आवला छे;
ती आमुक काय जोळसे?'' 28येसू तीनुकाजे
कोयू, ''मे तुमुकाजे नोवली जोगोमा जो यार

मानशान पु यु आपनी मिहमानु िसहासोनपोर
बोससे, ती तुमु मारे पोछोव आवला छे,
बारा िसहासोनो पोर बोसीन इ ायलोन बारा
वंशोन िनयाव कोरसू 29एने कुदू घोर, एने
भाशो एने, बोहोणीस एने, बास एने, पु या-
पा रक एने, खेतोक मारो नावोन कोरता छुळ
दे ला छे, तीणूक सोव गुणा जोळसे, एने चू
ओमोर जीवनोन अिधकारी होयसे 30बाखीन
घोणा जे पेहलेा छे, पोछला होयसे; एने जे
पो ला छे, पेहला होयसे

20 1 ''सोरगोन राज कहाना
घोरमालको सारखो छे,जो स दारे

िनक ू क वाळीमा दहाळ या लागाळे 2चू
दहाळ या काजे एक ( दनार ) आणी पोर
ठेरा ू एने तीणूक आपनी अंगुरोन वाळीमा
मुक यु 3ओवी एक पोहोर दाहळू चोळयु
तीिनकवीन दसरा मानसोकाजे रकामा
उबरोयतला दे यू 4एने तीनुकाजे कोयू , 'तुमु
बी अंगुरोन वाळी मा जावू, एने जे काहीन
ठीक छे तुमुक आपीस आखरी चे वाळीमा
गोया 5ओवी चू दसरे एने ितसरे पोहोरान
टेमे िनकवीन तोसुत को यु दसरा जीनाकाजे
उबरोयान दे यू तीनुकाजे कोयू 6एक घ टुन+
दा ळू रोयू चू ओवी िनकवीन दसराकाजे
उबा रोयतला दे यू, एने तीनुकाजे कोयू
''तुमु काहा या दाहाळू भोरीन रकामा
उबरोया? चे तीनाकाजे कोया, ' इनान
कोरता क कुदआुमुकाजे दहाळ या नी
लागाळया 7चू तीनुकाजे कोयू, ' तुमु बी
अनगुरोन मोवामा जावू, 8 ''सांतू अंगुरोन
मोवान मालीक आपणा कारभारी काजे कोयू,
' दहाळ या काजे बुलावीन पोसलागोथा
पेहलेा तोक तीणूक दहाळ क आप' 9जे यार
चे आ ा जे घ टुभोर दाहळू रोयले लागता
होता ती तीणूक एक- एक आ यू जोळयो
10जे पेहलेेआ ा चे यो सोम या क आमूक



म ी 20.11–21.1 28

जादा जो से, बाखीन तीणूक बी एक एक
आणू जो ू 11जे यार जोळयो ती चे घोर
मालकोपोर कुर कुर कोरता जायीन को ने
बाज गोया, 12जे पोछला एकुत घोटंु काम
कोरला होता एने तू िहनुकाजे आमरे बोराबोर
कोर ददे,ू'' जे दा डू भोरीन भार उच या
एने तोप सो या?' 13चू तदरे माहीन एक
जोना काजे जोबाब आ यू, ' हे दु तीदार मे
तारे पुठी काय अ याय नी कोरतू काय तुते
मारे जुव एक आणू नी ठेरावलू होतु? 14जो
तारो छे चूट ले एने जात रोय; मारी इ छा
जी छे क जोतरो तुसेक आपो तो ोत इना
पो वला काजे भी आपो 15काय यो वा
नी होय क मे मारा धोनोमा गोथू जोसो
गोवे तोसो कोरो? काय मारो भोलो छे तेरे
वोजेसी तू भुंडली नोजोरसी दखेतलु?' 16 इना
रीतीसी जे पोछोवला छे, चे पेहलेे रो से; एने
जे पेहलेा छे, चे पोछोवला होयसे'' 17येसू
य शलेममा जातुजायीन बारथे चेला काजे
एखला मा ली गोयू, एने वाटीपोर िहनुकाजे
को ने बाजगोयू, 18 ''दखेू, आमु ये ेम काजे
जातला छे; एने मनु याण पु या धानयाजको
काजे एने शा ीयान हाते धोरवाय जासे, एने
चे तीनुकाजे खून कोरणेन कोरता ठेरावसे 19 "
एने ितनाक दसरा जा यान हातोमा सोपसे
क चे ितनान मोजाक उडावसे, एने चाबका
दसेे,एने ू स पोर चोडावसे, एने चू ितसरे
दहाडे जीवाळायजासे""" 20तो यार जब दन
पु यान आया, आपणा पु या साते येसून चां
आवीन नमन कोरी, एने तेरेजुव गोथी काहीन
मांगणे बाजगोयी 21चू तीिनकाजे कोयू,
''तूसेक जुवे?”ची ितना पुठी बुली, ''जो वोचन
आप क मारा ये दयु पु या तारा रा योमा
एक तारा जेवळे एने एक तारा डाखरे धोडे
बोसे'' 22येसू जोबाब अ यू, ''तुमु िन जानतला
क काय मांगतला जू यालु मे िपणे पोर छे,

काय तुमु पी सोकतला?'' चे तीनाकाजे कोया,
''पी सोकतला छे'' 23चू तीनुकाजे कोयू, ''तुमु
मा यालू ते िपसू, बाखीन आपने जेवडे
धोडे एने डाखरे धोडे कुणीक बोसाळनो यो
मारो काम नी होय बाखीन जदरेन कोरता
मा बासो तोरफसी तीयार कोरलो गोयलो
छे, तदरेन कोरता छे 24 यो सोमवीन दोस
चेलाकाजे तदरे पोर रीस लागी 25येसू
तीनुकाजे साते बुलावीन कोयू ''तुमु जानतेला
क दसरा रा ान अिधकारी तदरे पोर
राज कोरतेला; एने जे मोटा छे तदरे पोर
अिधकार चालाडतेला 26बाखीन तुमरेमा
ओसो िन होये; जू कुदू तुमरेमा मोटू होयनेन
कोरे चू तुम सेवक बोने: 27एने जू तुम
मािलक बोनने कोरे, चू तुम पावर बोने
28जोसो क मानसोन पु यु:चू इनान कोरता
िन आ ू क तेरी सेवा कोरणे िन बाखीन सेवा
कोरणे एने घोना सोवटा काजे छुटकारान
कोरता आपणु जीव अपण कोरे 29जो यार चे
यरीहोमा गोथा िनकवी रोया होता, ती एक
मोटली गोरदी तेरे पोछोव चाल पोडी 30एने
दयु आंधवा, जे डोन कनारा पोर बोसला
होता, यो सोमवीन क येसू जाणे बाज रोयू,
आयळीन को ने ला या, ''हे भू, दािवदोन
संतान, आमरे पोर दोया कोर'' 31माणसे
िहणूक दोटा ा क गा रोह;े बाखीन चे
ओिवबी आयळीन कोया, ''हे भू, दािवदोन
संतान आमरे पोर दोया कोर'' 32तो यार
येसू उभू रोहीण, तीणूक बुला ू एने कोयू,
''तुमुकाजे काय जुवे क मे तुमरे कोरीन
कोरो?'' 33चे तीनाकाजे कोया, ''हे भू, यो
क आमरा डूवा उघडी जाय'' 34येसू तोरोस
खायीन हदरा डूवा छी यू, एने चे तो या त
दखेणे ला या; एने तेरे पोछोव चाल पोडया

21 1जो यार चे य शलेम साते पुग
रोया एने जैतुनोन बोयळापोर
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बेथफगे साते आ ा, ती येसू दयु चेला काजे
यो कोिहन मूक यु, 2 ''सामने वावा गावोमा
जावू चा पुगतेच एक गोधळी बांधली एने
तेरे साते िपलो दखेायसे तीनाक छुळीन
मारचा लीन आवू 3ओगोर तुमुक कुदु
काहीन को से, ती को जू क भू काजे
येरी गोरोज छे, ती चू ितनी टेमे तीनाक
मुकली दसेे'' 4 यो इनान कोरता होयो क
यो वोचोन भिव य कोरतान लारे कोहलो
होतो, चो पुरो होये: 5 ''िसयोनोन बेटीस
काजे को ,'दखे, ता राजा तारचा आवरोयू;
चू न छे, एने गोधळा पोर बोस रोयू;
मोतलोब गोधोळीन िपलापोर' '' 6चेला
जायीन, जोसो येसू तीनुकाजे कोहलु होतु,
तोसोत को या 7एने गोधोळी एने िपला काजे
लावीन, तीनाक तीनुपोर आपणा कापडा
मे या, एने चू हदरे पोर बोस गोयू 8तो यार
घोणा सोवटा माणसे आपणा कापडा वाटे
पोर आथ या, एने दसरा ओवी माणसे
झाडोन डा ा काटी काटीन चौ या पोर
आथ या 9जी भीड ओगोव-ओगोव जाती
होती, एने पोछोव-पोछोव आवती होती,
आयळी-आयळीन को ती होती, ''दािवदोन
सो तानोन होसांना, ध य छे जे चे भून
नाव सी आवतला छे, आसमान मा होसांना''
10जो यार चे य शलेममा भोराया, ती आखा
दसेोमा हालचल होय गोयी, एने माणसे
को ने बाज गोया, '' यू कून छे?'' 11माणसे
कोया, '' यू गालीलोन नासरेथोन भिव य
कोरता येसू छे'' 12येसू दवेोन म दरमा
जायीन तीनु आखाकाजे, जे मं दर मा लेन-दने
कोरता होता नीकाव ददेु एने, ापार
कोरनेवावान बागळा एने, पेरवा वेचनेवावान
चौ कन उलटाव ददेु 13एने तीनुकाजे कोयू,
''िलखलो छे, ''मारो घोर ाथनान घोर
कोहोवायसे; बाखीन तुमु इनाकाजे चु ान

गुहा बोनाव दे लू छे, 14ते यार आंदवा एने
लगळा, म दीर मा येसुंन चा आ ा, एने
चू तीनुकाजे वा को यु 15बाखीन जे यार
धान याजक एने शा ी इना चोमो कारोन
कामोक जो चू कोयू एने पु याकाजे म दीरमा
दावीदोन स तान, स तान काजे होसांना
कोहोतला दखेीन रीसवाय गोया 16एने
तीनाकाजे को ने बाज गोया, ''काय तू
सोमवी रोयू क ये काय कोहोने बाज रोया?
''येसू तीनुकाजे कोयू, ''हाव: काय तूमु योबी
कोबीनी पो ा: नानला पु यान एने दधु
िपतान मुयोमा गोथू जादा तुती कोरा ू?
17ते यार चू तीणूक छुळीन शोहोरोन बारथे
बेथानीमा गोयू एने चात रात िनका ू,
18स दारे वेगोत जे यार चू दशेोमा पोछू जातु
होतु ती तीनाकाजे भूक लागी 19सो कोन
धोळे अंजीरोन एक झाड दखेीन चू तेरन चा
गोयू, एने पाला िवगुर तीनामा ओवी काहीन
नी जो यो ती तीनाकाजे कोयू, ''िहमी गोथो
तारेमा कोबी फोव नी लागे ''एने अंजीरोन
झाड ते या त सुख गोयू 20 यो दखेीन
चेलाकाजे नोवलाय लागी एने चे कोया, '' यो
अंजीरोन झाड ते या त कोसो सुक गोयो?''
21येसू तीनुकाजे जोबाब आ यू, ''मे तुमुकाजे
छाचलीन कोयो क अगर तुमु िव ास
राखे एने श का नी कोरे, ती नी नीसतो
ये को सू, जू इना झाळा काजे कोहला
छे, बाखीन ओगोर इना बोयळा काजे बी
को से, 'उखवीन जा एने दोरीयामा जायीन
पोळ: ती यो होय जासे 22एने यो काहीन
तुमु ाथनामा िव वाससी मांगे चो आखो
तुमुकाजे जोळसे'' 23चू म दीर मा जायीन
उपदशे कोर रोयू होतु ती धान याजोक एने
मानसोन पुढारी ितना साते आवीन पु ा ''तू
यो काम कुणीन आधीकारसी कोरतलु? एने
तुसेक यू अधीकार कून आपलु छे? 24येसू
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तीनुकाजे जोबाब आ यू, ''मे बी तुमुकाजे एक
वात पु ो: ओगोर चो मेसेक दखेाळसे, ती
मे बी तुमुक दखेाळीस क यो काम कुणीन
अधीकार सी कोरतलु 25योहानोन बाि समा
कां गोथू होतु? सोरगो गोथू? से क मानसोमा
गोथू से? ''ती चे आपोस मा िवचार कोरणे
बाज गोया, ''अगर आपु को सू, सोरगो गोथू
ती चू को से, ती तुमु तीनापोर िव वास
काहा नी को या?' 26एने ओगोर को सू
मानसोगोथो; ती आपणूक गोर दन िबक छे''
27आखरी चे येसुक जोबाब आ यू,'' आमु
नी जानतला'' चू तीनुकाजे कोयू ''ती मी बी
तुमुकाजे नी दखेाळतू क यो काम कुणीन
ओधीकार सी कोरतलु 28तुमु काय िवचार
कोरणे बाज रोया? काहाना मानसोन दयु
पु या होता: चू पेहलेांन चा जायीन कोयू, 'हे
पु या आज अंगुरोन मोवामा काम कोर 29चू
जोबाब आ यू 'मे नी जाम ओवतेन पो तावू
कोरीन गोयू 30ओवी बास दसरांचा जायीन
ओसोच कोयू चू कोयू होव मे जाम, बाखीन नी
गोयू 31 इना दयुो मा गोथू कून बासोन इ छा
पुरी को यु? मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो
क फावू लेणे वावा एने वे या तुमरे गोथा
पेहलेे दवेोन राज मा जातला छे 32काहा
क योहान िनतीन वाट दखेाळतू जायीन
तुमरेणचा आवलु छे, एने तुमु ते िव ास
नी को या: एने तुमु यो दखेीन ओवतेन नी
पो तावे क ते िव ास कोर लेता 33एक
ओवी दाखलू सोमवू: एक घोर मािलक होतु
जू अंगुरोन वाळी लागाळयु, तेरे चा धोळे
वाळ बां यू, तीनामा रोसोन कंुड खो ू एने
मवू बोना ू, एने खेत कोरणेवावा ठेकू
आपीन पोरदशे जात रोयू 34जो यार फोवोन
आवनेण टेम आवी ती चू आपनो पावरो
काजे तेरो फोव लेनेन कोरीन खेत कोरणे
वावांन चा मुक यू 35बाखीन खेत कोरणे

वावा तेरा पावोर काजे धोरीन का नास
काजे ठु या एने का नास काजे मार ना या,
एने का नास काजे दोवळा ा 36ओवतेन चू
पेहलेे गोथा ओवी जादा पावरो काजे मुक यु,
एने चे तीनुकाजे तोसोत को या 37आखरीमा
चू तेरा पु याकाजे तदरेन चा यो िवचार
कोरीन मुक यू क मारा पु यान मान कोरसे
38बाखीन खेत कोरणेवावा पु याकाजे
दखेीन आपसो मा कोया यू ते वारीस छे,
आवू इनाकाजे मार दजेे एने तेरी मेर काजे
ली लेजे; 39आखरी: चे तीनाक धो या एने
अंगुरोन वाळीमा बारथे िनकवीन मार ददेा
40 इनान कोरता जे यार अंगुरोन वाळीन
मािलक आवसे ती तीनु खेत कोरणे वावा साते
काय कोरसे?'' 41चे तीनाकाजे कोया ''चू
तीनु दोगावा मानसो काजे वेला पाळावीन
मारसे; एने अंगुरोन वाळीन ठेकू दसरा
खेत कोरणेवावा काजे आप दसेे, जू टेमपोर
तीनाकाजे फोव आपे कोरे'' 42येसू तीणूक
कोयू, ''काय तुमु (पिव शा ) मा यो
नी पो ा जीना दोगला काजे बांदनेवावा
रीकामू ठेरावलु होता, चूत कुपराण कुपरेवावू
दोगळू बोन गोयू? यो भू तोरोफसी होयो
एने आमरी नोजोरमा नोवलाय छे 43 इनान
कोरता मे तुमुकाजे कोहो क दवेोन राज
तुमरेणचां गोथो लेवाय जासे एने ओसला
जातीकाजे जो तेरो फोव लावे आपाय जासे
44जू इना दोगळापोर पोळसे ते चु होय
जासे: एने जीनापोर चू पोळसे तीनाकाजे
चुराचुराकोर दसेे'' 45 धान याजोक एने
प शी तेरा दाखला काजे सोमवीन सोमजी
गोया क चू आमरे बारामा कोयू 46एने चे
तीनाक धोरणेन को या, बाखीन मानसोकाजे
बीही गोया काहा क चे तीनाकाजे भिव य
कोरता मानता होता
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22 1येसूओवी तीनुकाजे को ने बाज
गोयू, 2 '' वरगोन राज इन राजान

तोसो छे, जू आपणा पु यान िवयाव को यु
3एने चू आपणा पावरो काजे मूक यु क
नेवताण मानसोकाजे िवयाव मा खानो खाणे
बुलावे; बाखीन चे ओवते नी को ा 4ओवते चू
ओवी पावरोक यो कोिहन मुक यू, ' जीणूक
नेवतो आपलो होतो तीनु मानसोनुक को :
दखेू, मे खानो तीयार कोर रोयू, मारा बुले
एने पावला जोनावोरे माराय गोयला छे, एने
आखो काहीन तीयार छे; िवयावोन खानो
आवू' 5बाखीन चे मोनपोर िन लेदा जात
रोया: काहाना आपणा खेतोकाजे, काहाना
ापार काजे 6 दसरा जातीन माणसे जे

वाच रोया होता तदरा पावरोनु काजे धोरीन
बे इ त को या एने मार ना या 7तो यार
राजा रीसवाय गोयू, एने आपनी सेनाकाजे
मुकलीन तीनु खुनी मानसोन नास को यु, एने
तदरा शोहोरोब काजे धोपाड ददेू 8तो यार
चू आपणा पावरोनु काजे कोयू, िवयावोन
खानो तीयार रांदायलु छे बाखीन जीणूक
नेवतो अपायलो होतो चे मानसे खानान
लायक नी ठे या 9 इनान कोरता चौकोमा
जावू एने जोतरा माणसे तूमुकाजे जोळे,
आखानुकाजे िवयावोन खानो खाणे बुलाय
लावू' 10आखरी चे पावरे सोळोक पोर जायीन
काय भुंडला काय वारला, जोतरा जो या,
आखानुक एखठा को या; एने िवयावोन वावान
घोर पाहा या मा भोराय गोया 11 ''तो यार
राजा पाहा या मा दखेणे कोरीन माहाय
आ ू, ती चू चां एक मानसो काजे दे यू,
जू िवयावोन छी ा नी पेहरेलु होतु 12चू
तीनाकाजे पुछयु, ' हे दु ता; तू िवयावोन
छी ा पेहरेे िबना यां काहा आवरोयू? तेरो
मूय ब द होय गोयो 13तो यार राजा आपणा
सेवकोकाजे कोयू, तेरा हात पाय बांिधन

तीनाक बारथे आंधारलामा नाख दवेू, चां
रो णो एने दात कोकडावनो रो से' 14काहा
क बुलावलाते लोकेत छे बाखीन नेवाडला
थूलाक छे'' 15ते यार प शी जायीन तदरे
तदरे िवचार को या क तीनाकाजे काहाना
रीतीसी वातोमा फोसाळजे 16आखरी चे
आपणा चेला नु काजे हरेोदोन हाते येसून
चां यो को ने मुक या क, ''हे गु , आमु
जानतेला क तू खोरलु छे, एने दवेोन वात
खोरला रीतीसी िसखाडतलु, एने कुदान पोवा
नी कोरतलु, कहा क तू मनु यान मूय दखेीन
नी वाते नी कोरतलु'' 17 इनान कोरता आमुक
दखेाळ तू काय िवचार कोरतलु? केसर काजे
फावू आपनो वा होय कनी'' 18येसू तद
गुणू जाणीन कोयू, ''हे दोगावा, मेसेक काहा
पारखने बाज रोया? 19कोरोन िस कू मेसेक
दखेाळू ''तो यार चे तीनांचा एक दनार ला ा
20चू तीनुकाजे पु ू, यू छापु कुणीन छे?''
21चे तीनाकाजे कोया, ''केसोरोन छे'' तो यार
चू तीणूक कोयू, जो केसोरोन छे,चो केसोर
काजे आपु; एने जो दवेोन छे, चो दवेोकाजे
आपु'' 22 यो सोमवीन चे वाहाराय गोया एने
तीनाक छुळीन जात रोया 23 ितने दाहळे दकु
जे कोहतला क मोरला गोथा पोछा उठनेण
होय नी, तेरेन चां आ ा एने तीनाक पु ा,
24 ''हे गु , मोशे कोहलुहोतु क ओगोर माणूस
िबना सोनताण मोर जाय ती ते भाष तेरी
लाळी पुठी िवयाव कोरीन आपणा भाशोन
कोरता वंश पोयदा कोरे 25 िहमी ओगोर या
सात भाषे रोहता होता, एने संतान नी होयनेण
वोजेसी आपणा भाशोन कोरता छुळीन जात
रोयी, 26 इना रीतीसी दस ितस बी
को यु, एने सातवू चां तोक ओसोत होयो
27आखान ओवतेन ची बायर बी मोर गोयी
28आखरी जीव उठनेण ओवतेन ची इनू सातो
माहीन कुणीन लाळी होयसे? काहा क ची
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आखान लाळी बोनली होती'' 29येसू तीनुकाजे
जोबाबआ यू, ''तुमु पिव शा ोमा एने दवेोन
साम य नी जानतला; इनान वोजेसी भूल मा
पोळ रोया 30काहा क जीव उ नेन ओवतेन
चे नी िवयाव कोरे एने नी िवयाव मा आपाय
से बाखीन सोरगोमा दवेो दतुो सारखा होयसे
31बाखीन मोरलामा जीव उ नेन बारामा
काय तुमु यो वोचोन िन पोळया जो दवे
तुमुकाजे को लु: 32 'मी अ ाहामोन दवे, एने
इसाहाकोन दवे, एने याकोबोन दवे छे? चू
मोरलू िन होय, बाखीन जीवतला दवेोन दवे
छे'' 33 यो सोमवीन माणसे तेरा उपदशे पोर
वाहराय गोया 34जो यार प शी सोम ा
क येसू सदकु न मूय बोद कोर ददे,ू ती चे
एखटा होया, 35तीदरे माहीन एकशा धापक
तीनाक पारखनेन कोरता तीनाक पुछयु ,
36 ''हे गु , शा ान िनयम मा काहाणी आ या
मोटी छे?'' 37चू ितनाकाजे कोयू, '''तू दवे
आपणा भू पोर आपनो आखो मोन एने
आपणु जीव एने आपनो आखो यान सी
म ग कोरजी 38मोटीत एने आखान पेहलेी
ते जीत छे 39एने इनीत तोसी यी दसरी
बी छे क तू आपणा साते वावा पोर आपने
सारको म ग कोरजी 40 योत दयुआ याआखा
शा ोन िनयोम मा एने भिव य कोरतान
आधार छे'' 41जे यार प शी एकठा होता, ती
येसू तीनुकाजे पु ू, 42 '' ी तोन बारामा तुमु
काय िवचार कोरतला? चू कुणीन पु यु छे?
''चे तीनाक कोया, ''दािवदोन'' 43चू तीनुकाजे
पु ू, ''ती दावीदोन आ मा मा भोरायीन
तीणूक भू काहा कोहतलु? 44 ' भू मारा भू
काजे कोय, मारो जेवडे बोस, जो यार तोक
क मे तारा दु मोन काजे तारा पायो तोवे
नी कोर दोम' 45ती, जो यार दावीद तीनाक
भू कोहतलु, ती चू पु यु कोसू ठेराय से?''

46तीनान जोबाब मा कहानीत एक वात नी

कोय सो या ितने दाहळे गोथा कुदाकाजे ओवी
काहीन पूछनेण हमत नी होयी

23 1तो यार येसू भीळ काजे एने
आपणा चेला काजे कोयू, 2शा ी

एने प शी मोशेन गादीपोर बोस रोया;
3 इनान कोरता चे तुमुकाजे जो काहीन कोहे
चो कोरजू एने मानजू, बाखीन त दरे मा
काय झुन कोरता काहा क को तेला बािखन
कोरतेला िन 4चे एका गोथा भारी बुझू
काजे जीणु काजे उ नो का को छे, बाखीन
तीनाक मानसोन खांदापोर मेकतेला; बाखीन
कुदू तीनाक आपनी आगुव कोरीन बी िन
सोरकावतेला 5चे आपणा आखा काम मानसो
काजे दखेाळनेण कोरता कोरतेला:चे आपणा
मोज पोदो काजे मोटा कोरतेला एने आपणा
छदरान कुरे वोदाळता 6खानो खानेन
मोटला-मोटला बोसनेन जागा, 7 हाटो मा
नोमो कार एने मानसोमा गु जी कोवाळनो
तीणूक गोवतेलो 8बाखीन तुमु गु जी झुन
कोहता, काहाक तुम एकुत गु छे, एने तुमु
आखा भाश भाश छे 9धोरती पोर कुदा काजे
आपणु बास झुन कोहता, काहाक तुम
एकुत बास छे,जू सोरगो मा छे 10एने मािलक
बी झुन को ता, काहा क तुम एकुत मािलक
छे, मोतलोब ि त 11 यू तुमरे गोथू मोटू
छे, चू तुम सेवक बोने 12 यू कुदू खुदोकाजे
मोटू बोनावसे, चू नानू कोराय जासे:एने जू
कुदू खुदोकाजे नानू बोनावसे, चू मोटू कोराय
जासे 13 ''हे दोगावा शा ी एने प शी, तुमरे
पोर हाय! तुमु मानसोन कोरता सोरगोन
राजोन झोपलू ब द कोरतला नी ती खुद
मा जाणेन नी कोरतला एने तीनामा जे
जाणेन कोरतला तीनुकाजे जाणे नी दतेला
14 [हे दोगावा शा ी एने प शी, तुमरे पोर
हाय! तुमु र डाय लान घोरो काजे खाय
जातला एने दखेाडनेन कोरीन घोण वार
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तोक ाथना कोरता रोहतला; इनान कोरता
तुमु काजे जादा द ड जो से] 15 ''हे दोगावा
शा ी एने प शी, तूमरेपोर हाय! तुमु एक
जोनाक आपणा आपनेभूनी लावनेन कोरता
आखा पाणी एने धोरती पोर फरतला, एने
जो यार चू जावू मा आवतलु ती तीनाक
आपने गोथू बी डोबोल नोरकान लायक
बोनाय दतेला 16 ''हे आंधा गुंगा, तुमरे पोर
हाय! जे कोहतला क ओगोर कुदु मोन दरोन
कोसोम खाय ती काय िन बाखीन ओगोर
कुदू मोन दरोन सोतान कोसोम खाये ती
तीनासी बांधाय जाय 17 हे िबन अक या एने
आंधवा, कून मोटो छे; सोनो क चो मोनदीर
जीनासी म दीर चूखलो होयतलो 18ओवते
कोयतला क ओगोर कुदु वे दन कोसोम खाय
ती काय नी, बाखीन जी भेट तीिनपोर छे
ओगोर कुदू तेरी कोसोम खाय ती बांधाय
जाय 19 हे आंधवा कून मोटो छे; भेट क वेदी
जीनासी वेदी पिव होय जातली? 20 इनान
कोरता जू वे दन कोसोम खातलु, चू तेरी
एने जो काहीन तेरे पोर छे, तेरी बी कोसोम
खातलु 21जू म दरोन कोसोम खातलू चू तेरो
एने तेरे मा रो ने वावान कोसोम खातलु
22जो सोरगोन कोसोम खातलु चू दवेोन एने
िसहासोनोन एने तीनापोर बोसने वावान बी
कोसोम खातलु 23 ''हे दोगावा शा ी एने
प शी तुमरे पोर हाय! तुमु पु दना, एने सुंट,
एने जीराण दोसवू िह सू आपतला, बाखीन
तुमु िनयोम शा ान मोहोतवान वात काजे
मोतलोब याय, एने दोया, एने िव वास काजे
छुडवतला छे; लागतो होतो क इनुक बी
कोरता रोहता एने इनुक बी िन छुडता 24 हे
आंधवा गुंगा, तुमु म छर काजे गाव दतेला
एने उटडा काजे िगव जातला 25 ''हे दोगावा
शा ी एने प शी, तुमु पोर हाय! तुमु वा को
एने थावी काजे उपोर उपोर उजावतला

बाखीन चे माही खराबी एने नाकमासी
भोरलो छे 26 हे आंधवा प शी, पेहले वाट
को एने थािवक मािहय गोथू उजाव क जे
बारथे गोथा बी साफ होये 27 'हे दोगावा
शा ी एने प शी, तुमु पोर हाय! तुमु चुणु
लागाळला मोळवाटया सारखा छे ये उपोर
गोथा ते घाटावा दखेायतला, बाखीन माहाय
मोरलान हाडका एने आखा भातीन भुंडलासी
भोरलो छे 28 इना रीतीसी तुमरे बी उपोर
गोथा धोम दखेायतेला, बाखीन माहाय दोगु
एने पाप सी भोरला छे 29 ''हे दोगावा शा ी
एने पो शी, तुमरे पोर हाय! तुमु भिव य
कोरतान मोळवाटयान सोवारता एने धोम न
मोळवाटया, बांधतला 30एने कोहतला,
'ओगोर आमु आपणा बाप दादान दाहाडा मा
होयतो ती भिव य कोरतान खून मा तीदरी
भागीदार िन होती 31 इना सी तुमु खुद आपने
पोर गोवायी दतेला क तुमु भिव य कोरता न
मार यान संतान छे 32आखरी तुमु आपणा
बाप दादान पापोन घोळू भोर दवेू 33 हे
घोळसान िपला, तुमु नोरकोन दोडोसी कोसा
वाचसू? 34 इनान कोरता दखेू, मे तुमरेचा
भिव य कोरता एने यानी एने शा ी काजे
मुकलो; एने तुमु तीदरेमा गोथा काहानास
काजे मार नाखसू एने ू स पोर चोळावसू,
एनने काहानास काजे आपणा ाथना घोरोमा
चाबका मारसू एनेशहरोमा गोथा दसरा
शहोरोमा डोवळावता फरसू 35 िजनसी
धोम हाबेलोनचां गोथा बर यान पु यु
जोब यातोक, जीनाक तुमु म दीर एने
वे दन इच मा मार नाखला होता, जो यार
धोरमीन लुही धोरतीपोर उहायलो छे चो
आखो तुमरा मुं कामा पोडसे 36मे तुमुकाजे
छाचलीन कोहो क, जे आखा वाते इनी
टेमोन माणसे पोर आवीन पोडसे 37 ''हे
य शलेम, हे य शलेम; तू भिव य कोरतानु
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काजे मार नाखतलु, एने जे तारेनचा मुक या
तदरे पोर दोगोड मार कोरतला लोकेत
कावा मेसेक लागतो होतो क जोसी कुकडी
आपणा िपलात काजेआपणा पाखडा तोवे
एखठा कोरतली, तोसुच मे बी तारा पु यानु
काजे एखठा कोर लोम, बाखीनतुमुक नी
लागतो होतो 38 दखेू, तुमरा घोरे तुमरेन
कोरता उजाळया छुळाय जातला 39काहा
क तुमुकाजे कोहो क िहमी गोथा जां तोक
तुमु नी कोह,े 'ध य छे चे चू, जू भून नावोसी
आवतलु तो यार तोक तुमु मेसेक ओवी को बी
नी दखेू ''

24 1जो यार येसू म दीर मा गोथू
िनकिवन जातु होतु, ती तेरा चेला

तीनाक मोन दरोन बोनावलो दखेाडनेन
कोरता तेरेन चा आ ा 2चे तीनाक कोया,
''चे तीनाक कोया, ''तुमु यो आखो दखेणे
बाजरोया ने!मे तुमु काजे छाचलीन को ने
बाजरोयू, यां दोगळा पोर दोगळू िब िन रोहजेू
पाळाय िन जाय'' 3जो यार चू जेयतुनोन
बोयळा पोर बोस रोयू होतु, ती चेला सुनला
मा तेरेचां आवीन कोया, ''आमुक कोय क
ये वाते को यार होयसे?तारो आवने एने
जोगोन नाशोन िनशानी काय होयसे? 4येसू
तीनुकाजे जोबाब आ यू, '' यार रो !कुदू
तुमु काजे भोनकाडणे, 5काहाक लोकेत
जोना ओसा रो से जे मारे नावोसी आवीन
को से,'मे ि त छे, एने लोकेत जोना काजे
भनकाडसे 6तुमु लोडायी एने लोडायीन वाते
सोमवसु, ती िब ता झुनी काहा क इदरो
होयनो ज री छे, बाखीन ितनी टेमे आखरी
िन होये 7काहाक जाती पोर जाती, एने
रा यो पोर रा यो चोळायी कोरसे, एने जागे
जागे काव पोडसे, एने धोरती फाटसे 8 ये
आखा वाते िपळान सु वात होयसे 9तो यार
तोकलीत दनेेन कोरता तुमुक धोरवसे, एने

तुमु काजे मारनाखसे, एने मारा नवोन वजेसी
आखा जातीन माणसे तुमु पोर दु मोनी कोरसे
10तो यार घोना सोवटा जोना ठुकुर खासे,
एने एक दराकाजे धोरावसे,एने एक दसरा
पुठी दु मनी राखसे 11लोकेत झुटा भिव य
कोरता उठीन उभरोईसे,एने लोकेत जोनाक
भोनकाडसे 12अधम बोढनेसी लोकेत जोनान
म ग थंडो पोड जासे, 13बखीन जू आखरी
तोक वाट जुवीन िह मत धोर रोहोसे, ते
उ ार होयसे 14एने रा यान जी सुवाता
आखा जोगोमा चार कोराये जासे क आखा
जाती पोर गोवायी होये, तो यार आखरी
आवजासे 15 ''इंनान कोरता जो यार तुमु
तीना उजळनेवावी भूंडली चीजो काजे जेरी
वात दिनएल भिव य कोरतान लारे होयली
होती, पिव शा म उभ रोहली दखेसु (जे
पोढे चे समजे) 16तो यार जे या दयामा
होय चे बोयडापोर जावु 17जे छोत पोर होय,
चे अपना घोरमा सोमाण लेनेन कोरीन िन
उतरजू; 18एने जे खेतोमा होसे, चे आपना
कपडा लेणे कोरीन पोछा िन आवे 19 ''
इंना दहाडामा भरीस एने दधु पावणे वावी
होसे, तदरेन कोरीन हाय, हाय 20 ाथना
को या को क तुमुक तांडोमा शो बाथोन
दहाडे दोवडनो िन पोडे 21कहा क ितनी
को बी होयसे 22ओगर चे दाहळा कोम नी
कोरायजासे 23 ितनी टेमे ओगोर नी कोरनो
'' 24 ''काहा क झुटा ि त एने झुटा भिव य
कोरता उठीन उभरोय, एने मोटा िनशानी एने
नोवलायीन काम दखेाळसे, क ओगर होय
सोके ती नेवाळ ला मानसो काजे बी फसाळ
दसेे 25 दखेू, मे पेहलेी सी तुमुकाजे यो आखो
काहीन कोय ददेलु छे 26 इनान कोरता ओगोर
चे तुमुक कोय 'दखेू, बोयळामा छे, ती बारथे
झुन नीकवता, ''दखेू चू माहाय वावा कुठार
छे, 'ती िव वास झुन कोरता 27 ''काहा क
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जोसी वीजवी पूरब गोथी िनकिवन पि म
तोक चोमकतली, तोसुत, मनु याण पु यु बी
आवने होयसे 28जा सारी धोड होसे, चां
गीधडा एकठा होयसे 29 ''तीणू दाहळामा
तोकलीत तो या त अवते दाहळू आधार
होय जासे, एने चांद मा िवजावो जात रोहसे,
एने तारा आसमान मा गोथा पोळसे एने
आसमानोन ताकोत हालवायसे 30तो यार
मनु यान पु यान िच ह आसमान मा दखेाय
से, एने तो यार धोरतीन आखा जातीन
माणसे छाती ठुकसे; एने मनु याण पु याक
मोटो साम य सी मिहमा पुठी आसमानोन
वादवोपोर आवतलु दखेसे 31चू तुतारीन
मोटात आवाज मा आपणा दतुोकाजे मुकलसे,
एने चे आसमान मा इने धोळे गोथा पोलो
धोळे तोक चा दशामा गोथा नेवाळला
काजे एखठा कोरसे 32 ''अंजीरोन झाडमा
गोथो यू दाखलु िसकू; जो यार तेरी डावी
नोरोम होय जातली एने पानटा िनकवने
बाज जातला ती तुमु जान लेतला क उणावू
साते छे 33 इनी रीतीसी जो यार तुमु इनी
आखा वातोकाजे दखेसु, ती जान लेवू क
चू साते छे, बाखीन झोपला पो त छे 34मे
तुमुकाजे छाचलीन कोहो क जो यार तोक
ये वाते पुरा नी होय जाय, तो यार तोक
इनी कोिवन आखरी नी होये 35आसमान
एने धोरती टोव जासे, बाखीन मारी वाते
कोबी नी टोवे 36 ''ितने दाहळे एने तीनी
टेमेण बारामा कुदू नी जानतलु, ती सोरगोन
दतुोकाजे एने नी पु या काजे, बाखीन िन तु
बासोकाजे 37जोसा नोहान दाहळा होता,
तोसाच मोनु यान पु यान आवनो बी होयसे
38काहा क पाणीन भोरती आवनेन पेहलेा
दाहळामा, िजने दाहळे तोक माणसे खाता
िपता होता, एने तदरेमा वीयाव होयता
होता 39एने जो यार टोक पाणीन मालूम नी

पोळयो; तोसुत मनु यान पु यान अवनो भी
होयसे 40तीनी टेमे दयु जोना खेतोमा होयसे,
एका ली लेसे एने दसराक छुळ दसेे 41 दयु
बायर घोटटी पोर दोवता होसे, एक काजे
ली लेसे एने दसरी काजे छुळ दसेे 42 इनान
कोरता जागता रो काहा क नी जाणतला
क तुमुक भू काहले दाहळे आवसे 43बाखीन
यो सोमझी लेवू क ओगोर घोरोन मािलक
जानतू होय क चूर काहाने टेमे आवसे ती
जा तु रो तु, एने आपणा घोरोमा चुरी कोरणे
िन दतेु 44 इनान कोरता तुमु बी तीयार रोयू,
काहाक िजनी घोडीन बारामा तुमु सोचतां
बी िन होसे, ितनी घोडी मनु यन पु यु आव
लागसे 45 ''आखरी:चू िव ासन लायक एने
यानवावू दास कून छे, जीनाक मािलक
आपणा नोकोर-चाकरे पोर सरदार ठेरावलू
क क टेमेपोर तीणूक खानो आपे? 46ध य
छे चे दास, जीनाक ते मािलक आवीन
ओसुत कोरतेलू दखेे 47मे तुमुकाजे छाचलीन
कोयो, चू िहनाक आपनी आखी संप ी पोर
अिधकारी ठेरावसे 48बाखीन ओगोर चू
काठलु दास सोचने बाज जाय क मारा
मालीकोन आवनेमा टेम छे, 49एने आपणा
साती दास काजे दणेे बाज जाय, एने मो ा
साते खाय िपये 50ती ितना दासोन मािलक
ओसले दाहाडे आवसे, जो यार चू हरेी वाट
िन जुवतु होसे, एने ओसली टेम जी चू िन
जानतू होसे, 51तो यार चू िहनाकाजे भारी
िश ा आपसे एने हे भाग कपटयान साते
ठेरावसे:चां रोडनो एने दात िपसणो रो से

25 1सोग न राज ''तीनु दोस कुवारीन
सारखो होयसे जे आपणा दवा

लीन लाळा काजे भेटने कोरीन िनकवी
2तीनुमा पाच सोमोजदार नी होता, एने पाच
सोमोजदार होता 3जे सोमोजदार नी होता
चे आपणा दवा ली लेदा, बाखीन आपने
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साते तेल नी लेदा: 4बाखीन जे सोमोजदार
होता चे आपणा दवा साते आपणा ठाहरामा
(कुपी )तेल भोर लेदा 5जे यार लाळास काजे
आवनेमा मुळू होय गोयू, ती चे आखा डूल या
ितने सुक गोया, 6 ''आदी राते धूम आवी;
(पुकार होयू ) 'दखेू; लाळूस आवने बाज
रोयू तीनाक भेटने कोरीन चालू 7तो यार चे
आखा कुवा या उठीन आपणा दवा (सोच )
सुदारने बाज गोया 8एने िन सोमोजदार होता
चे सोमोजदार होता तीणूक कोया; आपणा
तोळोमा गोथो थूलोक आमुकाजे बी आपु काहा
क आमरा टेमा उलायने बाज रोया 9बाखीन
सोमोज दार जोबाबआ या, कांखुर मायन यो
तुमरेण कोरता एने आमरेण कोरता पुरे नी;
भोलो यो छे क तुमु वेचणे वावांन चा जायीन
आपनेन कोरता मुळे ली लेवू 10जे यार ची मुळे
लेणे जाती होती ती लाळूस आवीन पुग गोयू
एने जे तीयार होता चे ितना साते वीयावोन
घोरमा जात रोयी एने झोपलु ब द कोराय
गोयू 11ओवतेन चे दसरा कुवा या बी आवीन
को ने बाज गोया, हे महाराज, आमरेन कोरता
झुपलू उगाळ द'े 12चू जोबाबआ यू मे तुमुकाजे
छाचलीन कोहो क मे तुमुकाजे नी उवेखतलु
13 इनान कोरता जागता रो काहा क तुमु नी
ितना दाहळाक जानतला क तीनी टेमोकाजे
14 ''काहा क यो ितना मानसोन सारखो
(दशा ) छे यू परदशे जाणेन टेमे आपणा
पावोर काजे बुलावीन आपनी मालम ा तदरे
होवाले कोर ददेू 15चू एका काजे पाच पोया,
दसरा काजे दयु, ितसरा काजे एक; बाखीन
होर एक काजे तदरी लायक दखेीन आ यू
एने चू पोरदसे जात रोयू 16ते यार जीनाकाजे
पाच तुडा जोळला होता चू ते या त जायीन
ितनापोर दने को यु एने पाच पया ओवी
कोमायू 17 इना रीतीसी िजना दयु जोळला
होता चू बी दयु ओवी कोमायू 18बाखीन

जीनाकाजे एक आपलू होतु चू जायीन (धुव
) जागू ख ू एने आपणा मालकोन पोया
डीकाळ ददेु 19 ''घोणा सोवटा दाहळान बाद
तीनु पावरोन महाराज आवीन तदरे जुव
िहसाब लेणे बाज गोयू 20जीनाकाजे पाच
पोया जोळला होता चू, पाच पोया ओवी
लावीन कोयू, ''हे महाराज, तू मेसेकाजे पाच
पोया आपलू होतु, दखे, मे पाच पोया ओवी
कोमायलु छे' 21ते महाराज ितनाकाजे कोयू,'
ध य वारलू एने िव वास लायक पावोर, तू
थुलाक मा िव वासी रोयू; मे तुसेक घोणा
सोवटा चीजोन अिधकारी बोनावीस, आपणा
महाराजोन ख़ुशीमा सहभागी होय जा 22 ''एने
जीनाकाजे दयु पया आपला होता, चू बी
आवीन कोयू; ''हे महाराज, तू मेसेक दयु
पया आपलू होतु, दखे मे दयु पोया ओवी
कोमायू 23ते महाराज तीनाक कोयू 'ध य
हे वारला एने िव ास लायोक दास, तु
थूलाक िव ासी लायोक रोयू ;मै तुसेक घोणा
सोटा िचजोन अिधकारी बोनावीस आपणा
महाराजोन खुिशमा सहभागी होय जा '
24 ''तो यार तीनाक एक पयू आपलू होतु ,चू
आवीन कोयू ,'हे महाराज ,मेसेक मालोम होतो
क तू रीसायू माणूस छे ;तू जा का वेरतलु चा
काटतलु छे ,एने जा वेरायलो िन होय चा टुवू
कोरतला, 25 इनाक कोतारा मे कोही गोयू एने
जायीन तारा पया धुवामा लीकाळ ददेू ,दखे
जो तारो छे ,चो यो छे ' 26ते महाराज
तीनाक जोबाब आपु ;'हे दोगावा एने उज यू
पावोर ,जे यार तुसेक जो मालोम होतो क
जा मे िन वेरतलु चा गोथो कटतालु एने जां
मे िन पोसरावतालू चा गोथो टूवू कोरतलु;
27ती तू ओसो कोरणु होतो क मारा पया
सावकारो काजे आप दतेु, नी मे आवीन मारो
घोनो ाजू सोिहत लीलेतू 28 इनान कोरता
चू पयू ती तेरचा गोथू ली लेयू, एने हीनाजूव
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दोस पया छे तीनाकाजे आप दयेू 29काहा
क िजना कुदा जुव छे, तीनाक ओवी आपाय
जासे एने तेरे जुव घोनो सोवटो होय जासे:
बाखीन िजना जुव िन होय, तेरचा गोथो चो
बी जो हरेे जुव से, लेवाय जासे, 30एने इना
रकामा पावोर काजे बारथेला अंधारलाम
नाख दवेू, जा रोडनो एने दात कोकळावनो
होसे छे 31 ''जे यार मोना ान पु यु आपणा
साम या सी आवसे एने आखा सोरोग दतू तेरे
साते आवसे ती चू सम यशाली िसहासोन पोर
बोससे 32एने आखा (जाती ) रा े तेरे ओगोव
एखठा कोरायसे, एने जोसो राखनाव गाडरा
काजे बुकडामा गोथू ओलोग कोरतलु, तोसोत
चू तीणूक एक दसराक ओलोक कोरसे 33चू
गाडरा काजे आपने जेवळे धोळे एने बुकडा
इनुकाजे आपने डाखरे धोडे कोरसे 34ते यार
राजा आपने जेवळे धोळे वावाकाजे कोहसे, 'हे
मारा बासोन धो यो माणसे आवू इना राजोन
अधीकारी बोन जावू, जो जोगोन पेहलेे गोथो
तुमरेन कोरता ितयार कोरलू छे 35कहाक
मे भूकलु होतु, एने तुमु मेसेक खाणे आपला
छे; मे तीसलू होतु एने तुमु मेसेकाजे पाणी
पीळावला; मे परदसेी होतु एने तुमु मेसेक
आपणा घोर मा रा या; 36मे उघाडलु होतु,
एने तुमु मेसेक डोगला पेरा ा; मे िबमार
होतु ती तुमु मारी चाकरी को या मे जेल मा
होतु, एने तुमु मेसेक मेवने आ ा 37 ''ते यार
धोम तीनाकाजे जोबाब आपसे ''हे भू, आमु,
को यार तुसे भूकलु दखेीन खानोखावाळला?
एने तीसलु दखेीन पाणी िपवाळला? 38आमु
को यार तुसेक पोरदसेी दे या, एने आमरे
घोर मा रा या? एने उघाडलु दखेीन डोगला
पेहरेा ा? 39आमु को यार तुसेक (िबमार
) मांदलु एने जेल मा दे या, एने तुसेकाजे
मेवने आ ा ?' 40ते यार राजा तीणूक जोबाब
आपसे, 'मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क, तुमु

जे मारा नानामा नाना भाशोमा गोथा काहाना
एकासाते को या चो मारे साते को या 41 ''
ते यार चू डाख या धोळे वावाकाजे कोहसे 'हे
ािपत मानसो मारे ओगोव गोथा िवना अनंत

आखठा मा जात रोयू जो सैताण एने तेरा दतुोन
कोरता तीयार छे, कोराय गोयलो छे, 42काहा
क मे भूकलु होतु एने तुमु मेसेक खाणे नी
आ या,: मे तीसलु होतु एने तुमु मेसेक पाणी
नी िपवाळया' 43मे पोरदसेी होतु, एने तुमु
मेसेक तुमरे घोरमा नी रा या, मे उघाडलु
होतु, एने तुमु मेसेक डोगला नी पेराया; मे
मांदलु होतु एने जेल मा तुमु मारी खोबोर
नी लेदा 44 ''ते यार चे जोबाब आपसे ''हे भू,
आमु तुसेक ते यार भूकलु, एने तीसलु, एने
पोर दसेी, एने उघा लु, एने मांदलु, जेल मा
दे या, एने तारी सेवा नी को या, 45ते यार चू
तीणूक जोबाब आपसे, ' मे तुमुकाजे छाचलीन
कोहो क, तुमु जे इना नानामा- नानू का ना
चुकासाते िन को या, चू मारे साते बी को या,
46एने जे अनंतोन द ड भुगसे, बाखीन धोम
ओन तो जीवनोमा जासे

26 1जे यार येसू जे आखा वाते कोहददेु
ती आपणा चेला काजे कोहने बाज

गोयू 2 ''तुमुक मालोम छे क दयु दाहळामा
वोलांडोनोन ितहीवार छे एने मोन यान पु यु
ूस पोर चोडवाय जाणे कोरीन धोरवाय जासे

3ते यार धान याजकोन एने जान डाहलु
लायपा नावोन महायाजकोन आंगणामा
एखठा होता 4एने आपसोमा िवचार कोरणे
बाज गोया क येसू काजे दोगासी धोरीन मार
दणेे, 5बाखीन चे कोहता होता ''वोलांडोनोन
टेमे नी, कोदी ओसो नी होयो क मानसोमा
दोगु होय जाय 6जे यार येसू बेथानीमा िशमोन
कुळावावान िबमारी वावांन घोरमा होतु 7ती
एक बायोर संगमरमरोन कुपीमा मोहोगलो
इ र लीन तेरे साती आवी एने जो यार चू
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खानो खाणे बोस रोयू होतु ती तेरे मुंडका पोर
रेल ददेी 8 यो दखेीन तेरा चेला री वाया एने
कोहनेबाज गोया ''एरो काहा (नाश) खोराब
कोर ददेो? 9 इनाक ते वारला कमंत मा वेचीन
गोरीब काजे वाट सोकतला होता '' 10 यो
जाणीन येसू तीनुकाजे कोयू, ''बायाकाजे काहा
तोकलीत आपने बाजरोया? जी मारे पोर
भोलाई कोरली छे 11गोरीब ते तुमरे साते
होमेशा रोयतला छे, बाखीन मे तुमरे साते
होमेशा नी रोयो 12 होय ती मारे डीलोपोर
यो इ र नी यारी (रेचवी ) छे यो मारे
गाळाय जाणे कोरीन कोरलो छे 13मे तुमुकाजे
छाचलीन कोहो क आखा जोगोमा जां जां
यी सुवाता कोराय जासे चां तेरो यो कामोन
फोमकोरायसे'' 14ते यार य दा इ कारीयोत
जू बारा चेला मायलु एक होतु, धान
याजोकोनचा जायीन कोयू 15 ''अगर मे तीनाक
तुमरे हाते धोराव दोम ती मेसेक काय आपसू?
चे तीनाकाजे तीस चां दन सी ा तुलीन आप
ददेा, 16एने चू ितनी टेम तीनाक धोरावनेन
मोकू हरेणे बाज गोयू 17बेखमीर टान
ितहीवारोन पेहलेे दहाळे चेला येशूचा आवीन
पु णे बाजगोया ''तू का चाहे क आमु तारेन
कोरता व हा ोन ितहीवारोन तीयारी कोर?''
18चू कोयू ,''शोहोरोमा आमुक मानसोन घोर
जायेन तीनाक को 'गु कोहे क मा
टेमे साते छे ,म आपणा चेला साते तारचा
व हाडनोन ितहवेार को ,'' 19आखरी चेला
येशून आ या मानीन व हाडनोन ितहीवारोन
तीयारी को या 20जे यार सांतो होयो ती
चू बारा जोना साते खानो खाणे कोरीन
बोशु 21जे यार चे खाणे बाजरोया होता
ती चु कोयू ,''मे तुमुकाजे साचािलया कोहो
क तुमरेमा गोथू एक मेसेक धोरावासे ,''
22एनापोरसी चे जुदा िनराज होय गोया ,एने
होर एक जोणु तीनाक पुछने बाजगोया,''हे

गु काय चू मे छे ?'' 23चू जोबाब आ यू
,''जू मारेसाते थािवमा हात घालरोया चूत
मेसेक धोरवासे 24मोना यान पु यु े जोसो
तेरे बारामा िलखनो छे ,जातलु बी छे ;बाखीन
ितना मानसोन कोरीन दखु छे िजनान लारे
मोनु यान पु यु धोराय जातलू छे; अगर ितना
मनसोन जोनोन िन होयतो ,हे र बी काय चू
मे छे ?''चू तीनाक जोबाब आ यू ''तू कोह
ददेू '' 25तो यार चू धोरणे वावू य दा कोयू,
''हे र बी, काय चू मे छे? ''तीनाक चू कोयू,
''तू कोय ददे'ू' 26जे यार चे खाय रोया होता
ती येशू टू ला ू एने आशीवाद मांगीन एने
आिपन कोयू ,''खायू यो मारो डील छे ,''
27ओवतेन चू यालू लीन ध यवाद को यू एने
तीनुक आपतु जायीन कोयु ''तूमु आखा या
गोथो िपवू 28कहाक जो नोवीन कोरावनेन
जो लुही छे जो घोणा सोवटा जुगु पािपन
माफ न कोरता कोहाय जातलो छे , 29मे
तुमुकाजे छाचलीन कोहो क अंगुरोन जू रोस
ितने दहाडे िन न िन पीयो '' 30ओवतेन
चे भोजन खावीन जयतुन बोयळापोर गोया
31ते यार येशू तीनुकाजे कोयू ,''तुमु आखा
आज राती मारे बारामा ठुकर खासू ,कहाक
िलखालो छे: 'म गुवा ाकाजे भािवस ,एने
गोर दन िभळ वेरावेर होय जासे 32बखीन
मे मारे जीव उठनेन बादमा तुमरे पेहलेे
गालीलमा जायीस '' 33 इना पोरसी पे स
तीनाक कोय, ओगोर आखा तारा बारामा
ठूखोर खाय ती खाय, बाखीन मे कोबी िन
ठूखोर खाम'' 34येसू तीनाकाजे कोयू'' मे तुसेक
छाचलीन कोहो क आज राती कुकडू वासनेण
पेहलेे तू तीन कावा मेसेक पोछू फरीस को रस'
35पे स तीनाक कोयू, ''ओगोर मेसेक तारे
साते मोरनु बी पोळे, ते बी मे ता इ कार
नी कोरो एने ओसोत आखा चेला बी कोया
36जे यार येसू आपणा चेला साते गेथसेमोन
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नावोन एक जागे आ ू, एने आपणा चेला
काजे को ने बाज गोयू, '' यात बोस रोहोजू,
जे यार तोक मे वां जायीन ाथना कोरो'' 37चू
पे स एने ज ब दन दयुू पु या काजे साते ली
गोयू एने नोजोरमा कासावीस होयने बाज
गोयू 38ते यार चू तीनुकाजे कोयू, ''मा जीव
िनकवने बाज रोयू, या तोक क मा जीव
िनकोवने हडे तुमु यात उबु रोयू एने मारे
साते जागता रो 39ओवतेन चू थूलुक ओगु
जायीन उबळू पोळ गोयू; एने जी ाथना
को यु, क जोसो मे जुवे तोसो िन बाखीन
जोसो तूसेक जुवे तोसोत होयने द'े' 40ओवी
चू चेलांचा आवीन तीणूक सुवाळता दे यू एने
पे स काजे कोयू, ''काय तुमु मारे साते एक
घोळीक भोर बी नी जाग सो या? 41जागता
रो , एने ाथना कोरता रो , क तुमु परी ा
मा नी पोळे: आ मा ते तीयार छे बाखीन
डील कोमजूर छे'' 42ओवी चू दसरे कावा
जायीन ओवी ाथना को यु क, ''हे मारा
बासो, अगर यो मारे िपये िबना नी छेटो होय
सोकतो ती तारी इ छा पुरी होये'' 43ते यार
चू आवीन तीणूक ओवी सुवतला दे यू, काहा
क तदरा डूवा नदोमा भोरायला होता,
44तीणूक छुळीन चू ओवी जात रोयू एने तीनु
बुलोमा ओवी ितसरे कावार ाथना को यु
45तो यार चू चेलांचा आवीन तीनुकाजे कोयू,
िहमी सुवता रोयू, एने आराम को : दखेू टेम
आव लागली छे, एने मानसोन पु याक पािपन
हाते धोरवाय जातलु छे, 46उठू, चालू; दखेू,
मा धोरने वावू साते आव लागलू छे 47चू यो
कोिहत रोयू होतु क य दा जू बारामायलु एक
होतु आ ू, एने तेरे साते धान याजोक एने
मानसोमायला डाहला पुढारी, इंदरे तोरोफसी
मोटीत गोद तलवा या एने लाकळया लीन
आ ा 48तीनाक धोरनेवावू तीणूक िनशाणी
आपतू होतु; ''जीनाक मे गुवू आपो चूत

छे; तीनाकाजे धोर लेजू'' 49एने ते या त
येसुंचा आवीन कोय ''हे र बी, नोमो कर!
''एने तीनाक जादा गुउ ददेू 50येसू तीनाकाजे
कोयू ,''हे दो ता ,िजना कामोन कोरता तू
आवलू छे तीनक कोर ले ,''ते यार चे साते
आवीन येसुपोर हाथ नाखीन एने तीनक
धोर लेदा 51येशून सािथमा गोथू एक जोनु
हाथ बोलावीन आपनी तलवार िनकावीन
महाराजोन िशपाई पोर चालिवण तेरो कानटो
छाट ददेू 52ते यार येशू तीनाक कोयू ,''आपनी
तोलवार पोछी जगापोर मेक ले कहाक जू
तलवार चालाडे चे आखा तलवारे कोरीन
माराय जासे 53काय तुसेक िन जनायतो क
मे आपणा बासोन िवनंती कोर सोको ,एने चू
सोरगोन दतुोन बारा पालटोन गोथो उजाडा
मारेन चा िहमी मुकली दयेे? 54बाखीन पिव
शा ान जी वाते ओसोत ज री छे ,कोसो
पुरो होयसे?'' 55 ितनी टेमे येशू गोर दन भीड
काजे तुमु तलवारे एने डगेारा लीन मेसेक
डाखून तोसो धोरणेक कोरीन िनकवी रोया?
मे दाहळीन मोदीर बोसीन उपदशे कोरतू
होतु एने तुमु मेसेक िन धो या 56बाखीन
यो आखो एनान कोरता होयो क भिव य
कोरतान वचन पुरो होये''ते यार आखा चेला
तीनाकाजे छुडीन दोवाडी पो या 57ते यार
येसुक धोरणे वावा तीनाक कायका नावोन
महायाजकोन चा लीन गोया चा शा ी एने
पुढारी घोन दहाला माणूस तुवायका होता
, 58पे स नांबेत -नांबे तेरे पोछोव -पोछोव
महायाजकोन आगनेतोक गोयू, एने माही
जाइन आखरी तोक काय होयतालो दखेणेन
कोरता कामरोमा जाइन बोस गोयू 59 धान
याजक एने आखरी महासभा,येशू काजे मार
नखाने कोरीन तेरे िव मा झुटी गोवाही
हरेता होता 60बाखीन घोनसोवाटा गोवाही
हरेनेपोर भी जोिळ, आिखर मा दयु जोना
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आया 61एने कोया ''जू कोहालू छे क मे
दवेोन मं दर काजे पाव सोकतलु एने तीनक
तीन दहाळामा बोनाव सोकतालु ? 62ते यार
महायाजक उबरोहीन येशुकाजे कोयू ''काये
तू काहीन जोबाब िन आपतलु?जे माणसे
तारे बारमा काय गोवाही दणेे बाजरोया ?''
63बाखीन येसू गुत रोयू तो यार महायाजक
तीनक कोयू ''मे तुसेक जेवतेन दवेोन शपथ
आपो क अगर तू दवेोन पुरयू ि त ती
आमुकाजे कोह द;े 64येसू तीनाकाजे कोयू
,''तू आपसुत कोह ददे;ू बाखीन मे तुमुकाजे
यो भी काही क िहमी गोथा तुमु मनुशान
पु या काजे सवशि मान जेवले धोले बोसलू
एने आसमानोन वा ापोर आवताळू दखेसू''
65एनापोरसी महायाजोक आपना छीदरा
फाळीन कोयु ,''जू दवेोन िनदा कोरालू छे,िहमी
आमुक गोवाईन काय ज रत छे?दखेू तुमु िहमी
जी िनदा सोमावला छे; 66तुमु काय िवचार
कोरतला?''चे जोबाब आ या'' यो मरणोन
दोडन लायेक छे,'' 67ते यार चे तेरे मुयोपोर
थू या,एने तीनाक धूमा ददेा दसारा थापडया
ददेा एने कोया, 68 ''हे ि त,आमुक भिव य
वाणी कोरीन दखेळ क कून इसेक ददेो?''
69पे स बारथे आगनामा बोस रोयु होतु क
एक पावेरणी तेरेचा आवी एने कोये ''तू बी
येशू गालीली साते होतु'' 70चू आखान सामने
यो को ने जायीन इनकार को या, ''मे नी
जानतलु क तू काय कोह रोही'' 71जे यार
चू बारथे दवेळीमा गोयू ती, दसरी पावोरीन
तीनाक दखेीन तीनुकाजे जे चां होता तीणूक
कोयी, '' यू बी येसू नासरेण साते होतु 72चू
शोपोत खायीन ओवी इनकार को यु: मे ितना
मानसोकाजे नी उवखतलु'' 73थुिलक वारमा
माणसे जे चां उबरोया होता, पे स आवीन
तीनाकाजे कोयू छाचलीन तू बी तीनामायलु
छे, काहा क तारी बुली ता भेद खुल

दतेली छे 74ते यार चू झीळका रण शोपोत
खाणे बाज गोयू ''मे तीना मांसोकाजे नी
उवेखतलु, एने ितनी टेमे कुकडू वासने बाज
गोयू 75ते यार पे स काजे येशून कोहोली वाट
फोमआवी; ''कुकडू वासने पेहलेे तू तीन कावार
मा इनकार को रस ''एने चू बारथे जायीन
ढसा ढसा रो ू

27 1जे यार स दारे होय गोयो ती
धान याजक एने मानसोमायला

डाहला पुढारी माणसे जे येसुकाजे मारनेण
छोमचू को या 2जे तीनाकाजे बां ा एने ली
जायीन सुबेदारोन हातोमा सोप कोर ददेा
3जे यार स दारे धोरावने वावू य दा दे यू क
चू गुनावू कोराव गोयलू छे क चू पो तायु एने
एने चे तीस चां दन िस ा धान याजोक एने
पुढारी इंदरे सामने पोछू ला ू 4एने कोयू, ''मे
(िनद ष ) काजे िबगर गुनावावाक धोरावीन
पाप कोऱलु छे, ''चे कोया ''आमुक काय?तू
जाणे'' 5ते यार चू तीनु िश ाकाजे मो दीर
मा नाखी दन जात रोयू एने जायीन आपसुत
फासी लागाळीन मोर गोयू 6 धान याजोक
तीना िश ा काजे लीन कोयू, इनाक भ डार
मा मेकने वा नी होय काहाक यो लुहीन
कमत छे '' 7आखरी:चे समती कोरीन ितना
सकासी परदशेान गाडाय जाणेन कोरता
कुमायडान खेत मुले लीलेदा 8 इनान वोजेसी
चो खेत आज तोक लुहीन खेत कोहायतलो
छे 9तो यार यो वोचोन यीमया भिव य
व ान लारे कोवाय गोयलो होतो चो पुरो
होयो: ''चे तीस िस ा मोतलोब ितना ठेरावला
मु यो काजे (जीनाक इ ायलोन स ताण मा
गोथो कोतरा जोना ठेरावला होता) लीलेदा,
10एने जोसू भू मेसेक आ या आपलू होतु
तोसुच तीणूक कुमायडान खेतोक मु यो मा
आपददे'ु' 11जो यार येसू सुभेदारोन सामने
उभू होतु ती सुभेदार िहनाक पु ू, ''काय
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तू य दान राजा छे?'' येशू ितना काजे कोयू,
''तू खुदतु कोहनेबाज रोयू'' 12जो यार धान
याजक एने दाहलाितना पोर गुणू लागाड
रोया होता, ती चू काय जोबाब नी आ यू
13 ितना पोर सी िपलात तीनाकाजे कोयू,
''काय तू नी सोमवतू क ये तारा िवरोधमा
को ा गोवाया दणेे बाज रोया? '' 14बाखीन
चू तीनाकाजे एक वातोन बी जोबाब नी आ यू,
या तोक क सुभेदार काजे मोटी नोवलाय
लागी 15सुबे दारोन जी नोवली रती होती
क ितना वोलांडनोन सनोमा मानसोन कोरता
काहाना एक ब दी वान काजे जीनाक चू
जुवतू होतु छुड ददेा 16 ितने टेमे तेरचा बर बा
नावोन एक ब दी होतु 17आखरी: जो यार
चे एकठा होया, ती िपलात तीनुकाजे कोयू,
''तुमुकाजे कून जुवे क मे ुमरेन कोरीन छुड
दोम? बर बा काजे, नीती येशू काजे जू ि त
कोवायतलु छे?'' 18काहाक चू जानतू होतु क
चे िहनाक दोगासी धोरावला छे 19जो यार
चू नीयावोन गादीपोर बोसलु होतु ती हरेी
लाडी िहनाक कोय मूकली, ''तू हीना धोम न
मामलामा हात झुन घालतू, काहाक मे आज
व ामा हरेे लारे जादा दखु उठावली छे''
20 धान याजक एने डाहडाह मानसो काजे
िचताडया क चे बर बा काजे मांगलेये, एने
येसून नास कोरावे 21सुबेदार तीनुकाजे पुछयू,
''इनु दयुुमा गोथू कून जुवे क मे तुमरेन
कोरता छुड दोम?''चे कोया, ''बर बा काजे''
22 िपलात तीनुकाजे पु ू, ''ती येसू काजे
जू ि त कोहायतेलु छे, काय कोरो?''आखा
तीनाकाजे कोया, ''चू ू स पोर चडवाय जाय!''
23सुबेदार कोयू, ''काहा,होयू काय बुराई कोर
रोयू?''बाखीन चे ओवी बी आयडी आयडीन
को ने बाजगोया, ''िहनाक ू स पोर चढावू''
24जो यार िपलात दे यू क काहीन होयतो
नी बाखीन एरेन उलटोत द गु भोडकनेपोर

छे, ती छु पाणी लीन गो दन सामने खुद हात
धुिवन कोयू, ''मे इना धोम न लुहीसी िबना
गुणावावू छे; तुमुत जाणे'' 25आखा माणसे
जोबाब आ या, ''एरो लुही आमरेपोर एने
आमरी स तान पोर होये!'' 26 इना पोरसी चू
बोरो बा काजे छुड ददे,ु एने येशुकाजे चाबका
दन सोप ददे,ू क ू स पोर चोडाव दयेे 27ती
सुबेदारोन िसपायडा येशू काजे क ला मा
ली जायीन आखी पोलटोन हरेे चा धोडे
एकठा को या, 28एने तेरा छदरा िनकावीन
तीनाक लाल र गोन झोगु पेहरेा ा, 29एने
काटान मुगुट गुथीन हरेा मुंडका पोर मे या,
एने तेरा जेवडे हातोमा लाकडी आ या एने
हरेेओगोव मांडा टे कन हरेी मोजाक उडावने
बाज गोया एने कोया, ''हे य दयान राजा,
नोमो कार!'' 30एने हरे पोर थू या, एने चो
लाकडीलीन हरेा मुंडका पोर दनेे बाज गोया
31जो यार चे हरेी मोजाक उडाव लेदला
होता, ती हे झोगु हरेेपोर गोथो िनकावीन
पोछा िहनाक हरेा छदरा िहनाक पेहरेा ा,
एने ू स पोर चोढावने कोरीन ली गोया
32बारथे जाता जायीन िहणूक िशमोन नावोन
कुरेणी माणूस भेटायु चे िहनाक िबनाकामोन
धो या क हे ू स उचलीन ली चाले 33 ितना
ठीकानापोर जो गुलगोथा मोतलोब खोपडीन
ठीकान कोवायतो होतो, पुगीण 34चे िप
भेसकलो अंगूरोन रोस िहनाक िपणे कोरीन
आ या, बाखीन चू चाखीन िपणे नी ह ू
35तो यार चे तीनाक ू स पोर चोडा ा एने
िच ा नाखीन हरे छदरा वाट लेदा, 36एने चे
बोसीन हे पेह दणेे बाज गोया 37एने तेरो
गुणान पोतरो तेरा मुनकान उपोर लागाडया
क '' यू य दान राजा यीशु छे'' 38तो यार
हरेे साते दयु डाकू एक जेवडे एने एक डाखरे,
ू स पोर चोढाया गोया 39आवने- जाणे वावा
मुंडको हालिवन-हालवीन हरेी नदा कोरता
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होता, 40एने जे कोहता होता, ''हे म दीर
काजे ढावने वावू एने तीन दाहडामा बोनावने
वावू, आपणा खुदो काजे ते वाचाड! ओगोर
तू दवेोन पु यु छे, ती ू स पोर गोथू उतोर
जा'' 41 इना रतीसी धान याजक भी शा ी
एने डाह डाह साते मोजाक कोर कोरीन
कोहता होता, 42 '' यू दसरा काजे वाचाडयु,
एने आपणा खुदो काजे नी वाचाड सोकतू
यू ते 'इ ाइलोन राजा 'छे िहमी ू स पोर
गोथू उतरी जाय ती आमु िहनापोर िव ास
कोरजे 43चू दवेो पोर भोरसु मेकलु छे; ओगोर
चू इनाक जुवे, ती िहमी छुडावलेये काहाक
यू कोहलु होतु, 'मे दवेोन पु यु छे''' 44 इना
रतीसी डाकू बी जो हरेे साते ू स पोर
चोडावला होता, येरी नदा कोरता होता
45 दसू गोथा लीन ितसरे टेम तोक आखा
दशे मा आंधारो छावायला रोयो 46 ितसरे
ोहोरोन साते येशू मोटला बुलोसी आयडीन
कोयू, ''एली एली, लमाशब नी?'' मोतलोब
हे मारा दवे, हे मारा दवे, तू मेसेक काहा छुड
ददे?ु'' 47जे चां उब रोहला होता, िहनामा
गोथा कोतरा जोना यो सोमवीन कोया,
'' यू ते एिलया काजे आयडी रोयू'' 48तीनामा
गोथू एक तो या त दोवडीन आ ू एने पंच
लीन आंबोमा डूबाडयु, एने लाकडापोर मेक न
िहनाक चूसाडयु 49 दसरा कोया, ''रोयजावू,
दखेसु एिलया िहनाक वाचाडने आवे क नी''
50ती येसू पो मोटला बुलोसी आयडीन
जीव छुड ददेु 51एने दखेू, म दीरोन पोडदु
उपोर गोथो नेचू तोक फाटीन दयु तूकडा
होय गोया: एने धोरती हाल गोयी बोयळा
तोड क गोया, 52एने कोबोर उघडी गोयी
एने मोरला पिव मानसोन जादा धोडे जीव
उ ा, 53एने हरेा जीव उठनेन ओवतेन चे
कोबरोमा गोथा िनकिवन पोिव नोगोर मा
गोया एने जादा जोनाकाजे दखेाय पोडया

54तो यार सुभेदार एने जे हदरे साते येसून
पेह द रोया होता, भूक पो एने जो काय
होयलो होतोतीनाक दखेीन जादा बीही गोया
एने कोया, ''छाचलीन यू दवेोन पु यु होतु!''
55चां जादा बायर जे गालील सी येसून सेवा
कोरता जायीन हरेे साते आवला होता, नांबे
गोथा यो दखे रोया होता 56तीनामा म रयम,
मग ालीयन, एने याकोब एने योसेफोन आया
मोरीयोन, एने जोबो ीन पु यान आया होती
57जे यार सांतो होयो ती योसेफ नावोन
अ रमितयान एक धोनी मोनु य, जू खुदतु
येशून चेलु होतु, आयु 58चू िपलातोसोन चां
जायीन येशून धोड मां यू इना पोरसी िपलात
आपनेन आ या आ यो 59येसेफ धोड लेद,ू
एने धोवा चादरामा गुंडा ू, 60एने तीनाक
हरेी नोवला मोडवटयामा मे यू जीनाक चू
टेकडामा खुदाडलु होतु, एने मोडवटयान
झोपला पोर मोटलु दोगडू धोकलीन जात रोयू
61म रयम मग ािलनी इमे दसरी म रयम चां
कोबरो सामने बोठ रोया होता 62 दसरे दाहडे
तीयारीन दाहडेन दस दाहळू होतु, धान
याजक एने प षा िपलातोसोन चां एकठा
होयीन कोया, 63 ''हे महाराज, आमुक फोम
छे क चू बुलावने वावू जीवतू होतु कोयलु
होतु, ' मे तीन दाहळान ओवतेन जीव उठीस'
64आखरी: आ या आप क तीन दाहळातोक
कोबरोन राखवावी कोराय जाय, ओसो नी
होयनो जुवे क हरेा चेला आवीन िहनाक चूर
ली जाय एने मानसो काजे कोहने बाज जाय,
'चू मोरलोमा गोथू जीव उठलु छे' ती पोछलु
धोकु पेहलेे गोथो बी बु होयसे'' 65 िपलात
तीनुकाजे कोयू, ''तुमरे जुव ते राख वा ा ते
छे जावू, आपणा सोमोजोन अनुसारे राखवावी
को '' 66आखरी: चे राखवा ा काजे साते ली
जायीन, दोगडापोर सील लागाडीन कोबरोन
राख वावी को या
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28 1शांबाथोन दाहाळान ओवतेन
हा ान पेहलेे दाहाळे भोवभोकवे

म रयम मकदालीिन एने दसुरी म रयम
कोबोर काजे दखेणे आ ा 2एने दखेू, एक
मोटलो भुंकप होयो, काहाक भून एक दतू
वग सी उत यु एने साते आवीन चू दोगदा
काजे ढोबवाव ददे,ु एने तीनापोर बोस गोयू
3तेरो प िवजवी सारखो एने तेरा छीदरा
बफान तोसा धोवा होता 4तेरा िबक सी
राखवा ा कापी उ ा, आखा मोरलान
तोसा होय गोया 5 वगदतू बायरा काजे
कोयू, ''मा िब , मे जाणतेलु क तुमु येसू काजे
िजना काजे ू स पोर चोडावला होता हरेणे
बाजरोया 6चू या िन होय, बाखीन आपणा
वचनन अनसारे जीव उठ रोयूआवू, यो
ठकाण दखेू, जा भू पोडरोयू होतु, 7एने
माबार जायीन तेरा चेला काजे कोयू क चू
मोरला मा गोथू जीव उठयू, एने चू पेहलेे
तुमुक गालील काजे जाय रोयू चा तेरो दशन
जोडावसु!दखेू,मे तुमुकाजे कोयददे'ू' 8चे िबक
एने मोटली ख़ुशी साते कबर मा गोथा चालुत
जायीन तेरा चेला काजे समाचार कोहने
दोवडीन गोया 9तो यार येसू िहणूक भेटायु
एने कोयू, ''सलाम''चे साते आवीन एने तेरा
पाय धोरीन तीनाकाजे नमो कार को या
10तो यार चे येसू तीनुकाजे कोयु, ''मा िब ;
मारा भाशो काजे जायीन को क गालील

काजे जात रोये, चा मेसेक दखेसू'' 11चे जाणेत
बाजरोया होता क राखवा ा मा गोथू एक
नगर मा आवीन पुरो हाल धान याजक
काजे कोिहन सोमवा ू 12तो यार चे डाह
डाहा साते एखटा होयीन एक को या एने
िसपायडा काजे जादा चांदी आपीन कोया,
13 '' यो कोहजू क राती आमु सुव रोया
होता, ती तेरा चेला आवीन तीनाक चुरीन ली
गोया 14एने ओगोर जी वात सुबेदारोन कांटा
पोर पूगी,ती आमु िहनाक सोमजाड दसेू एने
तुमुक स कोट सी वाचाड लेसू'' 15आखरी:
चे पया लीन जोसो िसकाडाय गोयलो
होतो, तोसाच को या जी वात आज तोक
य दयामा िहमी बी चाल रोयी 16 यारा
चेला गालील मा ितना बोयडापोर गोया,
जोसू येशू तीणूक कोहलु होतु 17चे हरेो दशन
लीन िहनाक णाम को या, बाखीन काहाना
काहानास काजे शोक होयू 18येशू तदरेन
चां आवीन कोयू, '' वग एने कोिवन आखो
अिधकार मेसेक आपाय गोयलो छे 19 इनान
कोरता तुमु जावू, आखा जा यान मानसो
काजे चेला बोनावू; एने तीणूक बास, एने
पु यु, एने पिव आ मान नावोसी बाि मा
आपु 20एने चे आखा वाते यो मे तुमुकाजे
आ ा आपलु छे, पावणे िसखाडू: एने दखेू, मे
जोगोन आखरी तोक सदा तुमरे साते छे''
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1 1 दवेन पु यू येसू ि ांन बारामा
सुवाता चारोन सुरवात 2जोसो यशया

भिव य कोरतान कताबमा िलखलो छे ''
दखे, मे मारा दतुोकाजे तारे ओगोव मुकलो,
चू तारे जुगू वाट सुदार से 3बोयळामा एक
आयळनेवावान ओवाज सोमवायने बाजीरोय
क, भून वाट तीयार को , एने तेरी वाट
सुदी को ” 4योहान आयू, चू बोयळामा
बाि मा आपे, एने पापोन माफ न कोरता
मोन फरावनेन बाि मान चार कोरतू होतू
5आखा य दीया दशेोन, एने य शलेमोन
आखा रो नेवावा िनकवीन तेरचा गोया, एने
आपना पापोकाजे कबूल कोरीन यादन न दीमा
तेरे जुव बा ी मा लेदा 6योहान उटळान
झोटान छदरा पेहरेला एने आपना कोडयामा
चामडान पोटटू बा लू राखतू होतू, ओवी
टीडया एने बोयळा मायला माहावे खातू
होतू 7एने यू चार कोरतू होतू, “ मारे
पोछोव चू आवने वावु छे, जू मारे गोथू
सामथ छे; मारी लायक िनहोय क मे ढ गु
वोवीन तेरा खासळान ब द छुळो 8मे ते
तुमुकाजे पाणीसी बाि मा आपलू छे बाक न
चू तुमुकाजे पिव आ मान बाि मा आपसे
” 9 ितनू दा ळामा येसू गालीलोन नासरेथमा
गोथू आवीन, यादनमा योहानोसी बाि मा
लेदू 10एने येतार चू पाणीमगोथू िनकवीन
उपोरआ ू, ती ते या त चू सोरोग उगेळेतलो
एने आ मा काजे पेरवा सारको आपनेपोर
उतरतेलु दे यू 11एने ओसी आकाशवाणी
होयी, “ तू मा म गावू पु यु छे, तारेसी

मे खुश छे ” 12ते यार आ मा ते या त
तीनाकाजे बोयळा भूनी मुक यू 13बोयळामा
चावीस दाहाळा तोक सैतान तेरी परी ा
को यु ; एने चू बोयळा मायला जोनावरो
साते रोयू ,एने सोरग दतू तेरी सेवा कोरता
रोया 14योहान काजे धोरावनेन ओवतेन येसू
गालीलमा आिवन दवेोन राजोन सुवातान
चार को यू, 15एने कोयू, “ टेम पुरी होय
गोयोली छे, एने दवेोन राज साते आव गोयलो
छे ;मोन फरावू एने सुवाता पोर िव वास
को ,” 16गालीलोन द रयान धोळये-धोळये
चालतू जाईन चू िशमोन एने ते भाशआं या
ईनुकाजे दरीयामा जावे नाकतेला दे यू;
काहाक चे मा या होता 17येसू तीनुकाजे
कोयू, “ मारे पोछोव आवू; मे तुमूकाजे माणसे
धोरनेवावा बोनावीस” 18चे ते या त जा ा
छुळीन तेरे पोछोव चाल पोळया 19थुलूक
ओगू जायीन, चू जि दन पु यु याकोब, एने ते
भाश योहानकाजे, ढो ामा जा ा सुदारतेला
दे यू 20चू ते या त तीनुकाजे बुला ू ;
एने चे आपणु बास ज दीकाजे दाहाळ या
साते ढोडयामा छुळीन, तेरे पोछोव चाल
पो या 21ते यार चे कफण म मा आ ा,
एने चू ते या त शबाथोन दाहाळे ाथना
घोरमा जायीन िशकशोन आपने बाजगोयू
22एने माणसे तेरो िशकशोन सी वाहराय
गोया ;काहाक चू शा ी सारको नी, बाखीन
अिधकारी सारकू िशकशोनआपतू होतू 23तीने
टेमे, त दरा ाथना घोरोमा एक माणूस
होतू, जीनामा एक भूंडली आ मा होती 24चू
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आयळीन कोयू, हे येसू नासरेथकर, आमुक
तारेसी काय काम? काय तू आमूक नाश कोरने
आवलु छे? मे तुसेक जानतलू, तू कुन छे? दवेोन
पिव जन! ” 25येसू तीनाकाजे धोमकावीन
कोयू, “ गु रोय ; एने िहनामा गोथू िनकवी
जा” ते यार भूंडली आ मा तीनाक िप वीन,
एने मोटेत ओवाजसी आयळीन तीनामा गोथी
िनकवी गोयी 26ते यार भूंडली आ मा तीनाक
िप वीन, एने मोटेत ओवाजसी आयळीन
तीनामा गोथी िनकवी गोयी 27 इनापोरसी
आखा माणसे वाहरायता जायीन एक दसरा
काजे पुछणे बाजगोया, “ यी काय वात छे
? यो ते काहानो नोवलो िशकशोन छे! चू
ते अधीका रसी भूंडली आ मा काजे बी आ या
आ लू, एने चे तेरी आ या मानतेला ” 28एने
तेरो नाव ते या त जे गालीलोन आस पासोन
आखा रा ामा फेल गोयो 29चू ते या त
ाथना घोरमा गोथू िनकवीन, याकोब एने
योहानोन साते िशमोन एने आं ीयान घोर
आ ू 30 िशमोनोन सासूकाजे सेरी चोहोळ
रोहलो होतो, एने चे मामार तेरे बारामा
तीनाकाजे कोया 31ते यार चू साते जायीन
ते हात धोरीन तीिनकाजे उठाळयू ; एने तेरो
सेरी उतरी गोयो, एने ची तेरी सेवा कोरणे
बाजगोयी 32सांतली टेमे ये यार दाहाळू डूब
गोयू ती माणसे आखा िबमारी वावाकाजे एने
तीनुकाजे, ज मेा भूंडली आ मा होती, तेरचा
ला ा 33एने आखो शोहोर झोपले एखठो
होयो 34चू घोन सोवटा काजे जे भाती भातीन
िबमारीसी दखुी होता, वा को यु,घोण
सोवटा भूंडली आ मा काजे िनका ू, एने
भूंडली आ मा काजे बुलने नी ददे,ू काहाक ची
तीनाक उवखती होती 35वेगुत सोदारे दाहाळू
उगनेन घोनो पेहले, चू उठीन िनक ू, एने एक
बोयळान जागे गोयू एने चा ाथना कोरणे
बाजगोयू 36ते यार शीमोन ऐने तेरा साती

तीनाकाजे हरेणे गोया 37 ये यार चू जोळयु
ित तीनाकाजे कोया, “ आखा मानसे तुसेकाजे
हरेने बाजरोया” 38चू तीनुकाजे कोयू, “ आवू;
आमू ओवी काहानी आस पासोन व तीमा
जाजे, क मे चां बी चार कोरो, काहाक मे
ईनान कोरता िनकवलू छे” 39आखरी चू आखा
गालीलमा ित ा ाथना घोरोमा जायीन
चार कोरतू एने भूंडली आ मा काजे िनकावतू
रोयू 40एक कुळावू तेरचा आ ू, तीनाकाजे
िवनंती को यु , एने तेरे ओगोव माडा टेकवीन
तीनाकाजे कोयू, अगोर तारी मोरजी होय
ती मेसेक चुखू कोर सकतोलू” 41चू तीनापोर
िगन कोरीन हात ओगु को यु , एने तीनाकाजे
छीमीन कोयू, “ मारी मोरजी छे तू चुखु होयजा
” 42एने ते या त तेरो कुळावान िबमारी जाने
बाजगोयी, एने चू चुखू होय गोयू 43ते यार
चू तीनाकाजे जोताळीन ते या त मुकली ददे,ू
44एने तीनाकाजे कोयू, “ दखे, कुदाकाजे
काहीन झुन कोहतू, बाखीन जायीन खुदोकाजे
याजक काजे दखेाळ,एने आपनो चुखो होयनेन
बारामा जो काय मोशे ठेरावलू छे तीनाक भेट
चोळाव क तीनापोर गोवाही होयनो जुवे ”
45बाखीन चू बारथे जायीन इनी वातोकाजे
जादा चार कोरणे एने यातोक फेयलावने
बाज गोयू क येसु ओवी उजोनतू शहरमा नी
जाय सो यू, बाखीन बारथे बोयळान जागामा
रोयू; एने या धोळये गोथा माणसे तेरचा
आवता रोया

2 1घोन दाहाळामा चू पोछू कफण म मा
आ ू, एने सोमवायो क चू घोरमा छे

2ओवतेन ओतरा माणसे एखठा होया क
झोपलान साते बी जागा िनहोती; एने चू
तीनुकाजे वोचन सोमवाळतू होतू 3एने माणसे
एक लखवा वावा काजे चार माणसो जुव
हाकलाळीन तेरचा ला ा 4बाखीन जे यार
चे गोरदीन वजेसी तरे साते पुगी िन सो या,
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ती चे ितना छोतकाजे िजनान तोवे चू होतू
, उघाळ ददेा; एने जे यार चे तीनाक वे ळी
ददेा, ती तीना खाटलाकाजे जीनापोर लखवा
िबमारी वावु पोळ रोयू होतू , टांग ददेा 5येसू
तद िव वास दखेीन तीना लखवा िबमारी
वावा काजे कोयू, “ हे पु या, तारा पाप माफ
होय या,” 6ते यार लोकेत शा ी ये चा
बोसरोयला होता, आपणा -आपणा मोनोमा
िवचार कोरणे बाजगोया , 7 “ यू माणूस
काहा ओसू कोहतूलू ? यू ते दवेोन न दा
कोरतुलू !दवेोकाजे छुळीन ओवी कून पापोन
माफ कोर सकतलू? ” 8येसू ते या त आपनी
आ मामा जान लेदू क चे आपना-आपना
मोनोमा ओसा िवचार कोरणे बाजरोया, एने
तीनुकाजे कोयू, “ तुमु आपना -आपना मोनोमा
यू िवचार काहा कोर रोया? 9सुदो काय छे?
काय लखवा िबमारी वावा काजे यो कोहनो
क तारा पाप माफ होय या , क ओसो
को नो क उठ आपनो खाटलो हाकलीन चाल
फर? 10बाखीन जीनासी तुमु जान लेउ क
मोनुशान पु याकाजे धोरतीपोर पाप माफ
कोरणेन बी अिधकार छे” चू ितना लखवा
िबमारी वावा काजे कोयू, 11 “ मे तुसेकाजे
कोयो, उठ, आपनो खाटलो हाकलीन आपने
घोर जातरो ” 12चु उ ू एने ते या त खाटलो
हाकलीन आखा सामने गोथू िनकवीन जात
रोयू ; इनापोरसी आखा वाहराय गोया, एने
दवेोन बोढाइ कोरीन को ने बाजगोया, “
आमु ओसो कोदी नी दे या ” 13चु ओवी
िनकवीन द रयायान धोळये गोयू, एने आखी
गोद तेरंचा आवी, एने चू तीनुकाजेिशकशोन
आपने बाजगोयू 14जातु जायीन चू अ फ न
पु यु लेवीकाजे फावू लेनेन चौ कपोर बोसलु
दखेू, एने चू तीनाक कोयू, “ मारे पोछोव
आव ” एने चू उठीन तेरे पोछोव चाल पोळयू
15जे यार चू तेरा घोरोमा खानो खाने बो यू

,ते यार घोन सोवटा फावू लेणेवावा एने पापी,
येसू एने तेरा चेला पुठी खानो खाणे बोठया;
काहा क चे लोकेत होता, एने तेरे पोछोव
आवला होता 16शा ी एने प शी यो दखेीन
क यू ते पापी एने फावू लेनेवावा साते
खाणे बाजरोयू, तेरा चेलाकाजे कोया, “ यू ते
फावू लेनेवावा एने पापी मानसो साते खातलू-
िपतलू! ” येसू यो सोमिवन तीनुकाजे कोयू,
“ वारलाकाजे वा होयनेन इलाजोन गोरज
िनहोय , बाखीन िबमारी वावा काजे छे: मे
धम काजे िन, बाखीन पापी काजे बुलावणे
आव रोयू ” 17येसू यो सोमिवन तीनुकाजे
कोयू, “ वारलाकाजे वा होयनेन इलाजोन
गोरज िनहोय , बाखीन िबमारी वावा काजे
छे: मे धम काजे िन, बाखीन पापी काजे
बुलावणे आव रोयू ” 18योहानोन चेला,एने
प शी उपास कोरता होता; आखरी चे आवीन
तीनाकाजे ओसा कोया, योहानोन चेला एने
प शीन चेला काहा उपास राखतेला, बाखीन
तारा चेला उपास नी राखतेला? ” 19येसू
तीनुकाजे कोयू, “ जे यार तोक लाळू वोरा या
पुठी रहोतेलू ,काय चे उपास कोर सोकतेला?
आखरी जे यार तोक लाळू तीदरे पुठी छे,
ते यार तोक चे उपास नी कोर सोकतेला
20बािखन चे दाहाळा आवसे यो यार लाळू
ितनामा गोथू ओलोग कोराय जासे; तीनी टेमे
चे उपास कोरसे 21 “ कुरा कापळान थीगवो
जूनला छ ापोर कुदनुी लागाळतेला; नीती
चो थीगवो तीनामगोथो काहीन हाप क लेसे,
मतलब नोवलो, जुनला सी, एने चो पेहला
गोथो सोवटो फाट जासे 22नोवला अंगूरोन
रोसकाजे जुनला बु लामा कुदनुी घालतला,
नीती चू अंगुरोन रस बुदलाकाजे फाळ दसेे,
एने अंगुरोन रस एने बुदलो दयु बी नाश होय
जासे; बाखीन नोवला अंगुरोन रोस नोवला
बु लामा भोरनो पोळतलू ” 23ओसो होयो क
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चू श बाथोन दाहाळे खेतोमा गोथू जातू होतू ,
एने तेरा चेला चालता जायीन कोनसे भांगणे
बाजगोया 24ते यार प शी तीनाकाजे कोया,
“ दखे; जे श बाथोन दाहाळे चे काम काहा
कोरतेला ओस वा िन होय? ” 25चू तीनुकाजे
कोयू, “ काय तुमु यो को दनी पोढया क
यो यार दािवदकाजे जो रोत पोळी , एने
जे यार चू एने तेरा साथी भूकला होता, ते यार
चे काय कोरला होता? 26चे कोसा आ याथार
महायाजकोन टेमे, दवेोन मंदीरमा जायीन
भेटोन टा खादा, जीदरो खानो याजक काजे
छुळीन एने कुदाकाजे बी वा िनहोय, एने
आपना साथी काजे बी आ यू? ” 27ते यार
चे ितनाकाजे कोया, “ श बाथोन दाहाळू
मानसोन कोरता बोनावलू गोयलू छे, क मनुष
श बाथोन दाहाळान कोरता 28 इनान कोरता
मनुशान पु यु श बाथोन दाहाळान बी भू छे”

3 1चू ओवी ाथना घोरमा गोयु ; चा
एक माणूस होतु ते हात सुक गोयलू

होतु, 2एने चे तीनापोर गुणू लागाडनेन कोरता
तेरेपोर डाव धोर रोया होता क दखेता, यू
श बाथोन दाहाळे तीनाकाजे वा कोरतलू
क नी 3चू सुकायला हातोवावा मनसोकाजे
कोयू, “ इचमा उबरोय जा” 4एने तीनुकाजे
कोयू, “ काय श बाथोन दाहाळे वा कोरनो
वा छे क बुरो कोरनो, जीवोकाजे वाचाळनो
क मारनो? ” बाखीन चे गा रोया 5चू
त ा काठला मोनोसी दखुी होयीन, तीनुकाजे
रीसवायीन या धोडये दे यू , एने तीना
मानसो काजे कोयू, “ आपणु हात ओगु कोर”
चू ओगु कोरयू, एने ते हात वा होय
गोयू 6ते यार प शी बारथे जायीन ते या त
हरेोदीया साते तेरे िवरोधमा वात कोरणे
बाजगोया क इनाकाजे कोसा सारजे 7येसू
आपना चेलापुठी द रया भूनी जात रोयू: एने
गालीलमा गोथी एक मोटीत गोद तेरे पोछोव

आवी; 8ओवी य दया, एने य शलेम, एने
इदोम, एने यादनोन पोल धोळये, एने सोर एने
िसदोनोन आसपास गोथी एक मोटीत गोद
यो सोमवीन क चू कोसू चम कारी काम
कोरतेलू, तेरचा आ ा 9चू आपना चेलाकाजे
कोयू, “ गोद न वोजेसी एक नानलो ढ डयो
मार जुगू तीयार जुवे काहा क जे मेसेक डाबी
नी सोके” 10कहा क चू घोनासोवटा काजे
वा कोरलू होतू, तेरेन कोरता जोतरा माणसे
मांदवायला होता, ितनाक छीमने कोरीन
तीनापोर िहट पोळता होता 11भूंडली आ मा
बी, जे यार तीनाक दखेतेली,ती तेरे ओगोव
िहट पोळती होती, एने आयळीन कोहती होती
क तू दवेोन पु यु छे; 12एने चू तीनुकाजे
घोनु जोताळयु क मेसेकाजे सामने लावता
झुनी 13ओवतेन चू बोयळापोर चोहोळ गोयू,
एने जीनाक चे जुवता होता तीनुकाजे आपने
साते बुला ू;एने चे तेरे साते आ ा 14ते यार
चू बारा मानसो काजे नेम ददेू क चे तेरे
साते-साते रोह,े एने चू तीनु काजे मुक यु क
चे चार कोरे, 15एने भूंडली आ मा काजे
िनकावनेन अिधकार राखे 16चे ये छे: िशमोन
जेरो नाव चू पे स मे यू, 17ओवी जि दन
पु यु याकोब एने याकोबोन भाश योहान, जेरो
नाव चू बोआनेगस मतलोब 'आयळनेन पु यु
' मे यू, 18ओवी आं या, एने फलीप,एने
बथलमय, एने म य, एने थोमा, एने अ फ न
पु यु याकोब,एने तदय,एने िशमोन कनानी,
19एने य दा ई करीयोत यू तीनाक धोराय
बी ददेलू 20ते यार चू घोरमा आ ू: एने ओसी
गोद एखठी होय गोयी क चे टा बी नी खाय
सो या 21जे यार तेरा प रवार यो सोम ा,
ती चे ितनाकाजे धोरणे कोरीन िनक ा;
कहा क चे को ता होता क तेरो मोन
ठीकाणे िन होय 22शा ी बी जे य शलेम
मा आवला होता, चे कोहता होता, ''िहनामा
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सैताण छे, “ एने चू भूंडली आ मान सरोदारोन
साहायतासी भूंडली आ मा काजे नीकावतेलु
” 23 इनान कोरता चू तीनुकाजे साते बुलावीन
तीनुकाजे दाखला सी कोहने बाजगोयू, ''सैतान
कोसू सैतानो काजे िनकाव सोकतेलु? जे यार
काहना रा यामा फुट पोळेती, ते यार चो
रा य कोसो सुदो रोय सोकतेल? 24जे यार
काहना रा यामा फुट पोळेती, ते यार चो
रा य कोसो सुदो रोय सोकतेल? 25एने
जे यार कुदान घोरमा फुट पोळे, ती चो घोर
कोसो सुदो रोय सोकसे? 26 इनान कोरता
जे यार सैयतान खुदपो त िवरोध कोरीन
खुदपो त फुट पाळे, ती चु कोसू बोनीन रोय
सोकतेलू? ते ते नाश होय जातेलू 27 ''बाखीन
काहाणु माणूस कुदा ताकोद वावान घोरमा
भोरायीन ते माल नी लुट सोकतेलू, जे यार
तोक कचू पेहलेे ितना ताकोद वावा काजे बांध
नी लेये; एने ते यार तेरा घोरोकाजे लुट लेसे
28 ''म तुमूकाजे छाचलीन कोहो क मनुशान
संतानोनआखा पाप एने िन दा जे चे कोरतेला,
माफ कोराय जासे, 29बाखीन जू कुदू पिव
आ मान नदा कोरे, चे कोदी बी माफ िन
कोराये: िनती चे सदा सावकालोन पापोन
गुनावा ठेरायतला'' 30काहा क चे यो को ता
होता क इनामा भूंडली आ मा छे 31ते यार
तेरी आया एने तेरा भाश आ ा,एने बारथे
उबरोयन ितनाकाजे बुलावने कोरीन मुक या
32गोद तेरे आडी-धोडे बोसरोयली होती, एने
चे ितनाकाजे कोया, '' दखे, तारी आया एने
तारा भाश बारथे तुसेक हरेे' 33चू तीनुकाजे
जोबाब आ यू, '' मारी आया एने मारा भाश
कून छे?'' 34एने तीनुपोरसी जे तेरे आडी-धोडे
बोसरोयला होता, नोजर नाखीन कोयू, ''दखेू,
मारी आश एने मारा भाश जे छे 35काहा क जू
कुदू दवेोन मोरजीसी चालतेलू, चू मा भाश
एने बोहोनीस एने आश छे''

4 1चू ओवी दोरीया धोडये िशकशोन दणेे
बाजगोयू: एने ओसी मोटी गोद तीनांचा

एखठी होय गोयी क चू दरीयामा एक
ढ डयापोर चो ळीन बोस गोयू,एने आखी
गोद भूयमा द रया धोळये उबरोय रोयी
2एने चू तीनुकाजे दाखलामा लोकेत वाते
िशकाडने बाजगोयू, एने आपना िशकशोन मा
तीनुकाजे कोयू, ''सोमवू! एक वेरनेवावु बीज
वेरणे िनक ू 3 ''सोमवू! एक वेरनेवावु बीज
वेरणे िनक ू 4वेरनेण टेमे काहानो वाटी पोर
पोळयो एने िच ला आवीन तीनाकाजे चूट
लेदा 5काहानो खोरबावावे जागे पोळयो चा
तीनाकाजे जादा धुवू नी जोळयू, एने जादा
धूवू िन जोळनेण वोजेसी छाटो उगगोयो, 6एने
जे यार दाहाळू िनक ू ती बोव गोयो, एने
मुवे नी धोरणे वोजेसी सुक गोयो 7काहानो
झाळ यामा पोळयो, एने झाळ या वो दन
तीनाकाजे डाब ददेा,एने चो फोव नी लायो
8बाखीन काहानो वारला जागापोर पोळयो,
एने चो उग गोयो एने वो दन फोव गोयो''
एने का नो तीस गुणा, काहानो साठ गुणा
एने काहानो सोव गुणा फोव ला '' 9ते यार
चू कोयू, ''जीनाजुव सोमोवनेन कोरीन कांनटा
होय, चू सोमवे ' 10जे यार चू एखलू रोयगोयू,
ती तेरा सातीदार बारा जोना तीनाकाजे
इना दाखलांन बारमा पु ा 11चूं तीनूकाजे
कोयू, '' तुमूकाजे ते दवेोन राजोन भेदोन
सोमोज आपलो छे, बाखीन बारथे वावा
जुगू आखा वाते दाखलासी होयतेली 12 ईनांन
कोरता क '' चे दखेता जायीन दखेे एने
तीनुकाजे समजाये नी एने सोमवता जायीन
सोमवे बी एने नी सोमजे; ओसो िन होये
क चे फरे, एने माफ कोराय जासे''
13ओवतेन चू तीनुकाजे कोयू, ''काय तुमु यू
दाखलू िन सोमसतेला? ती ओवते एने आखा
दाखलाकाजे कोसा सोमोज सु? 14वेरणेवावु
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वोचोन वेरतेलू 15जो वाटीन धोळये वावो
छे जा वोचोन वेराय जातलो, जे चे छे क
यो यार चे सोम ा, ती सैतान ते या त
आवीन वोचोन काजे चो त मेा वेरलो
होतो, चूटीन लीजात रोहतेलू 16ओसाच चो
खोरबा वावा जोमीनपोर वेराय जातलो,
जे चे छे चे वोचोनकाजे सोमवीन ते या त
खुशीमा वीकार कोरलेतला 17बाखीन आपने
माहाय मुवे िन राखनेण वोजेसी चे थुलाक
दाहाळान कोरता रो तेला; तेरे ओवतेन
जे यार वोचोनोन वोजेसी तीनुपोर दखु नीती
तोकलीत होयतेली, ती चे ते या त ठूकोर
खातला छे 18चो झाळ यामा वेराय गोयो जे
चे छे चे वोचोन सोम ा, 19एने संसारोन
च ा, एने धोनोन धोकू, एने दसरा चीजोन
लालच तीनामा भोरायीन वोचोनकाजे डाब
दतेला एने चे िनसफोव रोय जातेला 20एने
जो वारले जागे वेराय गोयो, जे चे छे चे
वोचोन सोमवीन वीकार कोरतेला एने फोव
लावतेला:काहानो तीस गुणा,काहानो साठ
गुणा एने काहानो सोव गुणा'' 21चू तीनुकाजे
कोयू, ''काय दवाकाजे इनान कोरता लावतेला
क मापोतोवे नीती खाटलान तोवे मेकनो
जुवे? काय इनान कोरता िन क दवठनी
पोर मेकनो जुवे? 22काहा क काहांनली
चीज ढाकायली िन, बाखीन इनान कोरता
छे क दखेायनो जुवे; एने िनकाय ढाकायलो
छे,बाखीन इनान कोरता छे क दखेाय जाय
23जे यार कुदान सोमोवनेन कांनटा होय, ती
चू सोमोवी लेय'' 24ओवी चूं तीनूकाजे कोयू,
'' शारीमा रो क काय सोमोवतेला, जीने
मापोसी तुमू मापतेला ितनासी तुमरे जुगु
बी मापायसे, एने तुमुकाजे सोवटो आपायसे
25काहा क जीनाजूव छे, तीना काजे आपासे;
एने जीना जुव िन होय,ितना जुव चो बी जो
तेरे जुव छे, ली लेसे'' 26ओवी चूं कोयू, ''दवेोन

राज ओसो छे, जोसू काहनु माणूस धोरती पोर
बीज नाखे, 27एने राती सुवे एने दसू जागे,
एने चो बीजओसो उगे एने वोदे क चू िन जाणे
28धोरती आपे आप फोव लावतेली, पेहलेे
िड , ओवतेन कोणीस, एने ओवतेन कोनसोमा
तीयार दाणा 29बाखीन जे यार दाणा पाक
जातेला छे, ते यार चू ते या त दातवू घालतलु
छे, काहा क काटनी आव लागली छे'' 30ओवी
चू कोयू, ''आमु दवेोन राजकाजे नाव काहानो
आपसू ,एने काहाना दाखलासी चो जुळावसु ?
31चो रायीन दानान तोसो छे: जे यार धोरती
पोर वेराय जातेलो ती जोमीनोन आखा िबजो
गोथो नानलो रोयतेलो, 32बाखीन जे यार
वेरेतेला, ती उगीनआखा झाडे पा यामा गोथो
मोटो होय जातेलो, एने तेरा ओसामोटा डा ा
िनकेवतेला छे क आसमान मायला िच ला
तेरा साहावामा व ती कोर सोकतेला'' 33चू
तीनुकाजे इना रीतीसी घोन सोवटा दाखला
आपी आपीन तीदरे सोमोजणेन अनसारे
वोचोन सोमवाळतू होतू, 34एने िबगर दाखलू
कोये चू तीनुकाजे काहीन बी नी कोयतू
होतू; बाखीन सुनलामा चू आपना नेवाळला
चेलाकाजे आखा वातोन मतलोब दखेाळतू
होतू 35 ितने दहाळे जे यार सा तो होयो,
ती चू चेलाकाजे कोयू, '' आवू, आमु पोले
धोळये जाता'' 36एने चे गोद काजे छुळीन
जोसू चू होतु, तोसुच तीनाकाजे ढ ामा
पुठी ली गोया; एने तीना साते ओवी बी
ढ डया होता 37ते यार मोटली आंधी आवी,
एने लेहरे ढ डयामा यातोक ला या क चो
पाणी सी भोराय जातलो 38बाखीन चु पोछले
धोळये गा दपोर सुव रोयू होतू ते यार चे
तीनाकाजे जागाळीन तीनाकाजे कोया, '' हे
गु , काय तुसेक चता िन होय कआमु खोतोम
होय जाता?'' 39ते यार चू उठीन आधीकाजे
धोमका ू ,एने पाणी काजे कोयू, '' गरोय,
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ब द होयजा!'' एने आधीब द होय गोयी एने
शांित होय गोय; 40एने तीनुकाजे कोयू, ''
तुमू काहा िबहीतेला? काय तुमुकाजे िहिमतोक
िव वास िन होय? '' 41चे घोणा बीही गोया
एने आपोसमा बू या, '' यू कोण छे क आधी
एने पाणी बी तेरी आ या मानतेला?''

5 1चे दरीयान पोरले धोळये गरसेकर
दशेोमा पु या, 2ते यार चू ढ डयामा

गोथू उतरयु ती ते या त एक माणूस जीनामा
भुंडली आ मा होती,मोळवटयामागोथू
िनकिवन तीनाकाजे मे ू 3चू मोळवाटयामा
रोहतू होतू एने कुदू तीनाकाजे साकवे कोरीन
बी िन बांद सो ा होता, 4काहा क चू घोळी
घोळी बेडया एने साक ा कोरीन बांदालु
होतू , बाखीन चू साक ा काजे तुळददेु एने
बेडयान तुकळा-तुकळा कोर ददेलू होतू,एने
कुदू ितनाकाजे ताबामा नी कोर सो ा होता
5चू एक सारकु रात-दाहाळू मोळवटयामां
एने बोयळामा आयेळतेलु, एने खुदोकाजे
दोगळे कोरीन छद लेतलू 6चू येसुकाजे नांबे
दखेीन दोवळयु, तीनाकाजे नम कार को यू,
7एने उचेत ओवाज सी आयळीन कोयू, ''हे
येसू, परम धान दवेोन पु यू, मेसेक तारेसी
काय काम? मे तुसेकाजे दवेोन कोसोम
आपोक मेसेक तोकलीत मा आपे'' 8काहा
क चू तीनुकाजे कोहलू होतू, '' हे भुंडली
आ मा, ईना मानुशामा गोथी िनकवी आव!''
9चू ितनाकाजे पुछयू, ''तारो काय नाव
छे?'' चू तीनाकाजे कोयू, ''मारो नाव सेना
छे; काहा क आमु लोकेत छे'' 10एने चे
तीनाक घोणा वनती को या, ''आमुकाजे
ईना दशेोमा गोथा बारथे मा मुकले'' 11चा
बोयळापोर सुवरयान एक मोटूत टूवू चोरतू
होतू 12चे तीनाकाजे वनती कोरीन कोया, ''
आमुकाजे हीनु सुवरयामा मुकली दे क आमु
तीदरे माहाय जाजे'' 13आखरी चू तीनुकाजे

आ या ददेू एने भुंडली आ मा िनकवीन
सुवरयामा भोराय गोयी एने टूवू, चे काय
दयु होजारोन होता, कोराळपोर गोथा
झोळवायीन दरीयामा जायीन पोळया एने
डूबीन मो या 14 ित ा गुवा ा दोवळीन
शोहरोमा एने गावोमा खोबोर कोया, एने
जो होयलो होतो, माणसे चो दखेणे आ ा
15येसुंचा आिवन चे तीनाकाजे जीनामा
भुंडली आ मा होती, मतलोब जीनामा
सेना भोरायली होती, छदरा पेहरेीन एने
सुदपोर बोस रोयलू दिेखन बीही गोया
16 दखेणे वावा तेरी, जीनामा भुंडली आ मा
होती, एने सुवरयान आखी हालोत तीनुकाजे
कोिहन सोमोवाळयू 17ते यार चे तीनाकाजे
िवनंती कोरीन कोहोने बाजगोया क आमरा
होदमा गोथू जात रो 18जे यार चू ढ डयापोर
चो ळणे बाजगोयू ती चू जीनामा पेहलेे
भुंडली आ मा होती, तीनाकाजे वनती कोरणे
बाजगोयू, '' मेसेकाजे आपने साते रोहने द'े'
19बाखीन चू ितनांकाजे आ या िन आ यू,एने
तीनाकाजे कोयू, ''आपने घोर जायीन आपना
मानसोकाजे कोय क तारे पोर दोया कोरीन
भू तारेन कोरता कोसू मोटलो कामे
कोरलू छे' 20चू जायीन दकापलीसमा इनी
वातोकाजे चार कोरणे बाजगोयू क येसू
मारेन कोरीन कोसू मोटा काम को यू; एने
आखा माणसे वाहराय जाता होता 21जे यार
येसू पोछू ढ डयामा पोरले धोळये गोयू, ती
एक मोटीत गोरोदी तेरचा एखटी होय गोयी
चूदरीयान धो येत होतू क 22याईर नावोन
ाथना घोरोन सरदारो मायलू एक आ ू,
एने तीनाकाजे दखेीन तेरा पायोपोर पोळयू,
23एने ओसो कोिहन तीनाकाजे घोणु वनती
को यू, ''मारी नानली पुराय मोरने पोर छे:
तू आवीन ितनीपोर हात मेक क ची वा
होयीन िजवती रोह'े' 24ते यार चू तेरे तेरे
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पुठी गोयू; एने मोटीत गोरदी तेरे पोछोव
गोयी, यातोक क माणसे तीनापोर पोळ
जाता होता 25एक बायर होती, तीिनकाजे
बारा साल गोथो लुही उ वनेन िबमारी होती
26ची घोणा वौदयाशी घोनो दखु उठावी,
एने आपणु आखू माल खोरचू कोरणे पोरबी
तीिनकाजे कायगुण िन आवलू होतु, बाखीन
ओिव बी मादवाय गोयली होती 27ची येसून
वात सोमोवीन गोर दमा तेरे पोछोव गोथी
आवी एने तेरा छदराकाजे छीम लेदी,
28काहा क ची कोहती होती, '' जे यार मे
तेरा छदराकाजे बी छीम लीस, ती वा होय
जायीश'' 29एने ते या त तेरो लुही उहोनो
बोद होय गोयो, एने ची आपना डीलोमा
जान लेदी क मे इनी िबमारीमा गोथी वा
होय गोयली छे 30येसू ते या त आपनेमा
जान लेदु क मारेमा गोथो सामथ िनकवलो
छे, एने गोरदीमा पोछू फरीन पु ू, 'मारा
छदरा कुन छी यो?'' 31तेरा चेला तीनाकाजे
कोया, ''तू दखेतेलू क गोरदी तारे पोर पोळ
जातेली,एने तू कोय रोयू क कून मेसेक
छी यो?'' ते यार चू तीनाकाजे दखेणे कोरीन
जू यो काम कोरलु होतू, या धोडये नोजर
ना यू 32ते यार चू तीनाकाजे दखेणे कोरीन
जू यो काम कोरलु होतू, या धोडये नोजर
ना यू 33ते यार ची बायर यो जाण गोयी
क मारी कोसी भोलाई होयली छे, िब ती
एने कापती आवी,एनेतेरा पायोपोर पोळीन
तीनाकाजे आखी हालत खोरी-खोरी कोय ददेी
34चू तीिनकाजे कोयू, '' पुराय, ता िव वास
तुसेक वा कोरोलू छे: खुशाली सी जा, एने
आपनी इनी िबमारी सी सोमावीन रो'' 35चू
ओसो कोहोतूच होतू क ाथना घोरोन
सोरदारोन घोरगोथा माणसे आवीन कोया, ''
तारी पुराय ते मोर गोयी, िहमी गु काजे
काहा दखु दतेलू?'' 36जी वात चे को ता

होता, तीनाकाजे येसू सोम ू िन कोवाळने,
ाथना घोरोन सोरदार काजे कोयू,'' मा
िबह;ेिन तु भूरसू मेक'' 37एने चू पे स एने
याकोब एने याकोबोन भाश योहानकाजे
छुळीन, दसरा कुदाकाजे आपने सातेआवने
नी ददेू 38 ाथना घोरोन सोरदारोन घोरोमा
पुगीण,चू मानसो काजे घोना रोळतेला एने
आयळतेला दे यू ते यार चू माहाय जायीन
तीनुकाजे कोयू, ''तुमू काहा कोचाट कोरतेला
एने रोळ रोया? पुराय मोरी िन, बाखीन
सुवने बाजरोयी'' 39ते यार चू माहाय जायीन
तीनुकाजे कोयू, ''तुमू काहा कोचाट कोरतेला
एने रोळ रोया? पुराय मोरी िन, बाखीन
सुवने बाजरोयी'' 40चे तेरी मोजाक कोरणे
बाजगोया, बाखीन चू आखा काजे िनकावीन
पुरायन आसी-बासा एनेआपणा साती
दारोपुठी माहाय, जा पुराय पोड रोयी होती,
गोयू 41एने पुरायन हात धोरीन चू तीिनकाजे
कोयू, '' तलीथा कूम!'' एरो मोतलोब छे, ''हे
पुराय, मेतुसेक कोहो, उठ!'' 42एने पुराय
ते या त उठीन चालणे फरणे बाजगोयी;
काहा क ची बारा सालोन होती इनापोर सी
माणसे वाहराय गोया 43ओवतेन चू तीनुकाजे
जोताळीन आ या आ यू क यी वात कुदाक
मालम िन पोळनो जुवे ओवी कोयू, ''इिनकाजे
काहीन खाने आपू''

6 1चा गोथू िनकवीन चू आपना दशेोमा
आ ू, एने तेरा चेला बी तेरे पोछोव

गोया 2श बाथोन दाहाळे चू ाथना घोरोमा
िशकशोन आपने बाजगोयू, एने घोनसोवटा
माणसे सोमवीनवाहराय गोया एने को ने
बाजगोया, '' ईनाकाजे यी वाते कां गोथो
आवी? यो काहोनो यान छे जो ईनाकाजे
आपायलो छे? कोसो सामथान काम एरा
हातोसी दखेायतेलो? 3काय जी ची बोढायी
नी होय, यू मरीयान पु यु , एने याकोब,
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योसे, य दा, एने िशमोनोन भाश छे?
काय तेरा बोिहनी या चा आमरे साते िन
रोहतेेला? '' इनान कोरता चे तेरा बारामा
ठूकोर खादा 4येसू तीनुकाजे कोयू, ''िभिव य
कोरताकाजे आपनु दशे,एने आपनु प रवार ,
एने आपना घोरकाजे छुळीन एने काबी स मान
िन जोळतेलु'' 5चू चा का नात साम यान
काम िन कोर सो यू,िनसतू थुलाक िबमारी
वावापोर हात मेक न तीणूकाजे वा कोरयू
6एने चू ितद अिव वाव पोर नोवलाय को यु
, एने चू या धोळेन गावमा िशकशोन
आपतू फ यू 7चू बारा जोनाकाजे आपनेसाते
बुला ू एने तीनुकाजे दयु-दयु कोरीन मुकलने
बाजगोयू; एने तीणूकाजे भूंडली आ मा पोर
अिधकार आ यू 8चू तीनुकाजे आ या आ यू
, '' वाटये जुगु लाकळी छुळीन एने काय
झुन लेता;िन ते टा, िनझुवंनो िन बोटवामा
पौ या, 9बाखीन खासळा पेहे एने दयु-
दयु डोगोला मा पेह '' 10ओवी चू तीणूकाजे
कोयू, ''जा कां बी तुमू कुदान घोर उतर
सु, ती जे यार तोक चा गोथा मुकले िन
चा तोक ितना घोरोमा रोवू 11 िजने जागे
माणसे तुमरो वीकार नी कोरे एने तुमोरो
िन सोमोवे, चा जाताच आपणा तोलवान
छोयळू झोटक दयेू क तीनुपोर गोवा होये''
12ते यार चे जायीन ाचार को या क मोने
फरावू, 13एने घोनसोवटा भूंडली आ मा
काजे िनका ा, एने लोकेत मादला पोर तेल
लागाडीन तीणूकाजे वा को या 14 हरेोद
राजा बी तेरी वात सोम ू, काहा क तेरो
नाव नावा लो होतो, एने चू कोयू, ''योहान
बाि मा आपने वावु मोरलामा गोथू जीवतू
होयु, इनान कोरता तेरे सी जे साम यान कामे
दखेाय तेला'' 15 दसरा माणसे कोया, '' यू
एिलया छे'' बाखीन काहना दसरा कोया, ''
भिव य कोरता नीती भिव या कोरता मा गोथू

एक जोना सारकू छे'' 16 हरेोद यो सोमवीन
कोयू, '' िजना योहानोन मु को मे काटाळलू
होतू, चू जीवतू होय गोयू '' 17 " हरेोद
आपनू भाश फली पन लाळी हरेो दयान
वोजेसी, ितनी पुठी चू िवयाव कोर लेदलु होतू,
माणसोकाजे मुकलीन योहानोकाजे धोरावीन
बंदी वाळामा नाख ददेला होता; काहा क
योहान हरेोदकाजे कोहलु होतू, ''आपणा
भाशोन लाळीकाजे राखनो तुसेक वा नी होय
""" 18 "काहा क योहान हरेोदकाजे कोहलु
होतू, ''आपणा भाशोन लाळीकाजे राखनो
तुसेक वा नी होय """ 19कोरीन हरेोदीया
तेरे पोर डाव धोरती होती एने तीिनक
ला ो होतो क तीनाकाजे माराय दयेो;
बाखीन ओसो नी होय सो यो, 20काहा क
हरेोद योहानकाजे धोरमी एने चुखलू माणूस
मानीन तीनाकाजे िब तु होतू, एनेतीनाकाजे
वाचाळीन राखातु होतू,एने तेरी वाते सोमवीन
घोणु िब तु होतू, बाखीन खूिशसी सोमोवतू
होतू 21वारली टेम आवी ते यार हरेोद आपणा
जनोमान दाहाळा पोर आपणा धाने , एने
सेनापती,एने गालीलवावा मोटला मानसोजुगू
खानो बोना ू 22ती हरेो दयान पुराय माहाय
आवी एने नाचीन हरेोदकाजे एने तेरा साते
बोसने वावाकाजे खुशकोरी ते यार राजा
पुरायकाजे कोयू, ''तुसे जो जुवे चो मारजुव
माग मे तुसेक आपीस'' 23एने तीिनकाजे
कोसोम खाद,ू ''मे आपनो आदो राजतोक जो
काय तू मारे जुव मागीस मे तुसे आपीस'' 24ची
बाथ जायीन आपनी आयाकाजे पुछी, '' मे
काय मागो? '' ची बुली, '' योहान बाि मा
आपने वावान मुनक'' 25ची ते या च राजांचा
माहाय आवी एने तीनाकाजे िवनती कोरी
क, ''मेसेक जुवे क तू िहमीयोहान बाि मा
आपने वावान मु को एक थािवमा मेसेक
मागाळ द'े' 26ते यार राजा घोन दखुी होयू,
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बाखीन आपनी कोसोमोन वोजेसी एने साते
बोसनेवावा वोजेसी तीनाकाजे टावायो िन
27आखरी राजा ते या च एक िशपायीकाजे
आ या दन मुक यू क तेरो मु को काट
लाव 28चू जेल खानामा जायीन तेरो
मु को काटयु,एने एक थािवमा मेक न ला ू
एने पुराय काजे आ यू, एने पुराय आपनी
आयाकाजे आपी 29 यो सोमवीन योहानोन
चेला आ ा एने तेरा धोडोकाजे लीगोया एने
मोळवाटयामा मेक ददेा 30 ेिषत येसु साते
एखठा होयीन, जे-जे चे कोरला एने िसकाळला
होता, आखो तीनाकाजे कोया 31चू तीनुकाजे
कोयू, ''तुमू िहमी ओलोग कांखुर सुनले जागे
जायीन थूलाक आराम को ''काहाक लोकेत
माणसे आवता-जाता होता, एने ितनुकाजे
खानेन तोक टेम नी जोळती होती 32 इनान
कोरता चे ढ डयापोर चोहळीन सून सान जागे
ओलोग जात रोया 33लोकेत जोना तीनुकाजे
जातलू दिेखन उवखीलेदा,एने आखा गावोमा
गोथा एखठा होयीन चा पाये दोवळया एने
तेरे पेहलेे जायीन पुगगोया 34चू उतरीन
मोटीत गोद दे यू, एने त दरे पोर िगन को यू,
काहा क चे तीनु गाडरा सारकाहोता,जीदरा
कुदू राखवा ा िन होय; एने चू तीनुकाजे
लोकेत वाते िशकाळने बाजगोयू 35ते यार
दाहाळू ढोवगोयू, ती तेरा चेला तेरेनचाआवीन
कोहने बाजगोया, '' या सुनसान जागा छे,
एने दाहाळू लोकेत ढोवगोयलू छे 36 इनुकाजे
मुकली दे क या धोळयेन गावमा एने
वोस यामा जायीन, आपने जुगू काहीन खानेण
कोरता मुले लेजे'' 37चू जबाब आ यू, ''
तुमुत तीनुकाजे खाणे आपु'' चे तीनाकाजे
कोया, ''काय आमु दयुसोव दीनारोन टा
मुले लेजे,एने इनुकाजे खावळावजे?'' 38चू
तीनुकाजे कोयू, ''जायीन दखेू तुमरे जुव कोतरा
टा छे? '' चे मालूम कोरीन कोया, ''पाच

एने दयु माछा बी'' 39ते यार चू तीनुकाजे
आ या ददेू क आखाकाजे िन वा खोळापोर
प गात-प गात सी बोसाळ दवेू 40चे सोव-
सोव एने पोचास-पोचास कोरीन प गात ने
प गात बोसगोया 41चू तीनु पाच टाकाजे
एने दयु माछाकाजे लेद,ू एने सोरगो भूनी
दखेीन ध यवाद को यू, एने टाभाग- भागीन
चेलाकाजे आपतू गोयू क चे मानसोकाजे
वाटे,एने चे दयु माछा बी तीनु आखामा
वाट ददेा 42आखा खायलीन आफरी गोया,
43एने चे भुकरा बारा टूप या भोरीन चूटया,
एने काहीन माछा बी 44जे टा खादला,
चे पाच होजार ओदमीच होता 45ते यार चू
मामार आपणा चेलाकाजे ढ डयापोर चोहळने
कोरीन कोय ददेू क चे तीनागोथा पेहलेे पोरले
धोळये बेथसैदामा जात रोह,ेजे यार तोक क
तीनु मानसोकाजे मुकली दयेे 46तीनुकाजे
मुकली दन चू बोयळापोर ाथना कोरणे
कोरीन गोयू 47जे यार सांतो होयो, ती ढ डयो
दरीयामा इचमा होतो,एने चू एखलू भूयमा
होतू 48ते यार चू दे यू क चे चालाळता-
चालाळता घाबराय गोयला छे, काहा क
वाहावू तीदरे िव द मा होतू, ती रातीन
चोवथा पोहरोन साते चू द रयापोर चालतू
जायीन तदरे साते आ ू; एने तदरेगोथू
ओगोव जाने वावु होतू 49बाखीन चे तीनाकाजे
द रयापोर चालतलू दखेीन सोमो या क
भुतडो छे, एने आयळी पोळया; 50काहा
क आखा तीनाकाजे दखेीन िबिह गोयला
होताबाखीन चू ते या त तदरे साते वात
को यू एने कोयू, '' ह मत बाद:ूमे छे;िब मा!''
51जे यार चू तीदरचा ढ डयामा आ ू, एने
वाहवो गरोय गोयो:एने चे घोणा नोवलाय
कोरणे बाजगोया 52चे टान बारामा िन
सोमेजला होता, काहाक तदरा मोने काठा
होय रोया होतो 53चे पार उतरीन गनेसरेथमा
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पुग गोया, एने ढ डयाकाजे धोळये लागाळ
ददेा 54जे यार चे ढ डयामा गोथा उत या,ती
माणसे ते या त तीनाकाजे उवखीन, 55आस
पासोन आखा दशेोमा दोवळया,एने िबमारी
वावाकाजे खाटलापोर मेक न,जा-जा खोबर
लीन क चू छे,चां-चां लीन फ या 56एने
जा कां बी चु गावो, शोहोरो, एने व तीमा
जातु होतू,माणसे मांदलाकाजे हाटोमा नेक न
तीनाकाजे वनती कोरता होता क चू
तीनुकाजे आपणा िछदरान कुरोकाजे छीम ने
द:ेएने जोतरा तीनाकाजे छीमता होता,आखा
वा होय जाता होता

7 1ते यार प शी एने का ना शा ी जे
ये शेलेम गोथा आवला होता, तेरेनचा

एखठा होया, 2एने चे तेरा काहना चेलाकाजे
िवटाव मोतलोब िन धुवला हातोसी टा
खातेला दे या- 3काहा क प शी एने आखा
य दी, डाय-डायान रती रीवाज सी चालतेला
एने जे यार एक वा रीतीसी हात नी
धुवे चा तोक नी खातेला; 4एने हाटोमा
गोथा आिवन,जे यार तोक उ वे िन,ते यार
तोक िन खातेला;एने लोकेत दसरा वाते
छे जे त दरे जुव माननेन कोरीन पुगाळला
छे, जोसा वाटका,एने कोव या,एने ताबान
ठाहराकाजे धुवोनो-उजावोनो 5 इनान कोरीन
चे प शी एने शा ी तीनाक पुछया, ''
तारा चेला काहा डाय-डायान रीवाज पोर
नी चालतेला,एने िबना धुवला हातोसी टा
खातेला?'' 6चु तीनुकाजे कोयू, ''यशया तुमोरा
दोगावावान बारामा घोनो वा भिव य वानी
कोरलू; ओसो लीखोलो छे: 'जे माणसे टे
कोरीन ते मा स मान कोरतेला,बाखीन
त दरा मोने मारेसी नाबे रोहोतेला 7चे
वायबार मारी उपासना कोरतला छे, काहा
क मानसोन आ या काजे धोरमो िशकशोन
कोरीन िशकाळतेला' 8काहा क तुमू दवेोन

आ याकाजे टािवन मानसोन रीती काजे
मानतेला,'' 9चू तीनुकाजे कोयू, ''तुमू आपनी
रती रीवाजोकाजे माननेन कोरीन दवेोन
आ या कोसा वारली रीतीसी टाव दतेेला!
10काहा क मोशे कोहलू छे, 'आपणु बास
एने आपनी आयान मान कोर,' एने 'जु कुदू
आपनु बास एने आश काजे भुंडला कोह,े चू
जो र माराय जासे' 11बाखीन तुमू को तेला
क कुदू आपणा बास एने आश काजे कोह,े '
जो काय तुसेक मारेसी लाभपुग सोकतेलो, चो
कुरबान मतलोब अपण होय यो' 12ती तुमू
तीनाकाजे तेरा बास एने तेरी आयान काय
सेवा कोरणे िन दतेला 13 इनी रीतीसी तुमू
आपनी रीत रीवाजसी,जीनुकाजे तुमु ठेरावला
छे, दवेोन वोचन टाव दतेला; एने ओसा-
ओसा लोकेत काम कोरतेला'' 14ते यार चू
मानसोकाजे आपने साते बुलावीन तीनुकाजे
कोयू, ''तुमू आखा मारो सोमवू,एने सोमोजू
15ओसी काहणी चीज िनहोय जी मनुशान
बारथे गोथी भोराईन तीनाकाजे िवटावे;
बाखीन जे चीजे मनुशान माहाय गोथी
िनकवतेली छे,चीत तीनाकाजे िवटावतेली छे
16 [िहमी कुदान सोमोवणेन कांटा होय ती
सोमोवे]'' 17ते यार चू गोरोदीमा गोथू घोरमा
गोयू, ती तेरा चेला ितना दाखलांन बारामा
तीनाकाजे पु ा 18चू तीनुकाजे कोयू, ''काय
तुमू बी ओसा ना सोमोज छे? काय तुमु
िन सोमोजतेला क जी चीज बारथे गोथी
मोनुशान माहाय जातेली,ची तीनुकाजे िवटाव
िन सोकतेली? 19काहाक ची तेरा मोनोमा
िन, बाखीन पेटोमा जातेली एने हागनेमा
िनकवी जातली ?'' यो कोिहन चू आखा
खानान चीजो काजे चुखलो ठरा ू 20ओवी चू
कोयू, ''जो मोनूशामा गोथो िनकोवतेलो, चोत
मोनशाकाजे िवटावतेल 21काहाक माहाय
गोथो,मतलोब मोनशान मोनोमा गोथो , भुंडा
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भुंडा िवचार, भुंडला िवचार,चुरी, खून, दसरी
बायरी पुठी संसार, 22लोभ, दोगु ,कपट ,
लालज , भुंडली नोजर, चाहाळी, मोटायक
एने िबन अकली िनकवतेली छे 23जे आखा
भूंडला वाते माहाय गोथाच िनकवतेला एने
मोनूशाकाजे िवटावतेला'' 24ओवी चू चांगोथू
उठीन सोर एने िसदोन दशेोमा आ ू; एने एक
घोरमा गोयू, एने ला ो होतो क कुदु िन उवखे
;बाखीन चू डूकाय िन सो यू 25एने ते या त
एक बायर तेरी नानली पुराय मा भुंडलीआ मा
होती, तेरी वात सोमिवन आवी, एने तेरा
पायो पोर पोळी 26ची युनानी एने सूरफुिनक
जातीन होती ची तीनाकाजे िवनंती कोरी क
मारी पुराय मा गोथी भुंडली आ मा िनकाव
दे 27चू तीिनकाजे कोयू, '' पेहलेे पु याकाजे
आफेरणे द,े काहाक पु यान टा लीन कु ा
ओगोव नाखने वा िन होय'' 28ची तीनाकाजे
जोबाब ददेी, ''छाचलीन छे भू; तेबी कु ा
बी ते टेबलो तोवे पु यान टान चु चा
खातला'' 29चू तीिनकाजे कोयू, ''इनी वातोन
वोजेसी जातरो; भुंडली आ मा तारी पुराय मा
गोथी िनकवी गोयली छे'' 30ची आपने घोर
आवीन दखेी क पुराय खाटला पोर पोळ रोयी,
एने भुंडली आ मा िनकवी गोयली 31ओवी
चू सोर एने िसदोन दशेोमा गोथू िनकवीन
दकापलीस मा गोथू गालीलोन द रया धोडये
पुग गोयू 32ती माणसे एक बेहरेाकाजे जू
गुंगू बी होतू, तेरेनचा लावीन तीनाकाजे
वनती को या क आपणुहात इनापोर मेके
33ते यार चू ितनाकाजे गोरदीमा गोथू एक
धोळये ली गोयू, एने आपणा आंग ा तेरा
कांटामा घा यू, एने थुपीन तेरी जीबोकाजे
छी यू; 34एने सोरगो भूनी दखेीन उसाका
लेद,ू एने तीनाकाजे कोयू, ''इ फाता!'' मतलोब
''उगळी जा''! 35तेरा कांटा उगळी गोया,एने
तेरी जीबोन गाठ बी उगळी गोय,एने चू चुखो-

चुखो बुलने बाजगोयू 36ते यार चू तीनुकाजे
जो याळयु क कुदाकाजे झुन कोहतू ; बाखीन
जोतरो चू तीनुकाजे जोताळयू तोतरोच चू
ओवी फेलावने बाजगोयू 37चे घोणा नोवलाय
कोरीन कोहोने बाजगोया, '' चू यो काहीन
को यू आखो वारलो कोरलू छे; चू बेहरेाकाजे
सोमोवणेन एने गुंगाकाजे बुलनेन ताकोद
आपतेलु''

8 1तीनु दाहाळामा जे यार ओवी मोटीत
गोर द एखठी होयी एने तदरे जुव

खाणे िन होतो, ती चू आपणा चेलाकाजे
साते बुलावीन तीनुकाजे कोयू, 2 ''मेसेक
ईनी गोर दपोर िगन आवतेली,काहा क जे
तीन दाहाळान मारे पुठी छे,एने त दरे जुव
काय बी खाणे िन होय 3 िहमी मे िहनुकाजे
भूकला घोर मुकली दस,ती वाटये थाक न
रोय जासे; काहाक इनामा गोथा कां-कां नाबे
गोथा आवला छे'' 4तेरा चेला तीनाकाजे
जबाब आ या, '' या उजाळीमा ओतरा टा
कुदु कां गोथा लावसे क जे आफरी जासे?''
5चु तीनुकाजे पुछयु, ''तुमरे जुव कोतरा टा
छे? चे कोया, ''सात'' 6ते यार चू मानसोकाजे
भूयमा बोसनेन आ या आ यू , एने चे सात
टा लीन एने ध यवाद कोरीन भां यू, एने
आपना चेलाकाजे आपतू गोयू क तीदरे
सामने मेके,एने चे मानसोकाजे वाट ददेा
7 तदरे जुव थुलाक नानला माछा बी होता;
चू ध यवाद कोरीन तीणूक बी मानसो सामने
मेकनेन आ या आ यू 8चे खायीन आफरीगोया
एने चेला तीनु रोहला भूकरान सात खला
भोरीन चूटया 9एने माणसे चार होजारोन
आस पास होता; ते यार चू तीणूकाजे मुकली
ददे,ू 10एने चू ते या त आपना चेला पुठी
ढ डयामा चो ळीन द मनुथा रा ामा जात
रोयू 11ओवी प शी आवीन तीनासाते
जोखळायने बाजगोया, एने तीनाकाजे
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पारेखणेन कोरीन तीनाजुव काहीन सोरोगोन
िनशानी मा या 12चू आपना आ मामा
उसाका भोरीन कोयू, ''इनी टेमोन माणसे
काहा िनशाणी हरेता होसे? मे तुमूकाजे
छाचलीन कोयो क ईिन टेमेन मानसोकाजे
काहिन िनशानी नी आपाये'' 13ओवतेन चू
तीनुकाजे छुळीन ओवी ढ डयामा चोहोळ
गोयू एने पोरले धोडे जात रोयू 14चेला टा
लेणे िवसरी गोया, एने ढ डयामा तीदरे जुव
एकुत टू होतु 15चू तीणूकाजे जोताळयु,
''दखेू, प शीन खमीर एने हरेोदोन खमीर सी
शारीमा रोवू'' 16चे आपोस मा िवचार
कोरीन कोहने बाजगोया, ''आमरे जुव टा
िन होय'' 17 यो जाणीन येसू तीनुकाजे कोयू,
''तुमु काहा आपोस मा ओसू िवचार कोर रोया
क आमरे जुव टा िन होय? काय हाजु
तोक िन जाणतेला एने िन सोमोजतेल? काय
तुमरा मोने काठलाहोय गोया? 18काय डूवे
दखेीन बी िन दखेतेला, एने कांनटा होयीन
बी िन सोमोवतेला? एने काय तुमू काजेफोम
िन होय 19 क जे यार मे पाच होजारोन
कोरता पाच टा भांगलू होतु ती तुमू भुकरान
कोतरा टूपला भोरीन चूटला?'' चे तीनाकाजे
कोया ''बारा टूपला' 20 ''एने जे यार चार
होजारोन कोरता सात टा होता ती तुमु
भूकरान कोतरा खला भोरीन चूटला होता?''
चू तीनुकाजे कोयू, ''सात खला'' चू तीनुकाजे
कोयू, ''काय तुमु हाजु तोक िन सोमो या?''
21चू तीनुकाजे कोयू, ''काय तुमु हाजु तोक
िन सोमो या?'' 22चे बेथसेदामा आ ा; एने
माणसे एक आं ाकाजे तेरचा ला ा एने
तीनाकाजे वनती को या क इनाकाजे छीमे
23चू ितना आं ान हात धोरीन तीनाकाजे
गावोन बाथ लीगोयू, एने तेरा डूवामा थूपीन
तेरपोरहात मे यू,एने तीनाकाजे पुछयु, ''काय
तुसेक काहीन दखेाये? '' 24चू डूवा उचा

कोरीन कोयू, '' मे मानसोकाजे दखेतेलु; चे
मेसेकाजे चालतेला झाड सारखा दखेायतेला''
25ते यार चू दयु कावार तेरा डूवापोर हात
मे यू,एने आदवू यान सी दे यू चू वा होय
गोयू, एने आखो काय चुखो चुखो दखेने
बाजगोयू 26चू तीनाकाजे ओसो कोिहन
घोर मुक यु, ''इना गावोमा पाय बी झुन
मेके'' 27येसू एने तेरा चेला केयसरीया
फलीपोन गावोमा जात रोया वाटये चू
आपना चेलाकाजे पुछयू, '' माणसे मेसेकाजे
काय कोहोतेला?'' 28चे जोबाब आ यू,
'' योहान बा ी मा आपने वावु; बाखीन
काहाना काहाना एिलया एने कुदू कुदू भिव य
कोरता मावावु एक बी कोहोतेला'' 29चू
तीनुकाजे पुछयु, ''बाखीन तुमु मेसेकाजे काय
कोहतेला?'' पे तीनाकाजे जोबाब ददे,ू ''तू
ि त छे'' 30ते यार चू तीनुकाजे जोताळीन
कोयू क मारा बारामा यो कुदाकाजे झुन
को ता 31ते यार चू तीणूकाजे िशकाळने
बाजगोयू क मानसोन पु यान कोरता जो री
छे क चू घोनो दखु उठावसे, एने डाय डाया
एने धान याजक, एने शा ी चे तीनाक
िवटाव सोमोजीन मारदसेे,एने चू तीन
दाहाळान ओवतेन जीवतु होयसे 32चू जी
वात तीनुकाजे खोरी- खोरी कोय ददेू इनापोर
पे स तीनाकाजे ओलोग ली जायीन दटावने
बाजगोयू, 33बाखीन चू वोवीन आपणा
चेलाभूनी दे यू, एने पे सकाजे दटािवन
कोयू, ''हे सयतान,मारे सामने गोथू दरू
होय;काहाक तू दवेोन वातोपोर िन, बाखीन
मोनुशान वातोपोर मोन लागाळतेलु'' 34चू
गोद काजे आपणा चेला पुठी साते बुलावीन
तीनुकाजे कोयू, ''िजना कुदाकाजे मार
पोछोवआवने लागे, चू खुद आपने आपपोर
नोकार कोरे एने आपनू ूस हाकलीन, मार
पोछोव आवे 35काहा क जू कुदू आपनु
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जीव वाचाळनेन दखेसे चू तीनाकाजे खुवाळ
दसेे,बाखीन जू कुदू मारा एने सुवातान
कोरता आपणु जीव खुवाळ से,चू तीनाका
वाचाळसे 36एने मोनूश आखो जोगोकाजे
जीक लेसे एने आपणा जीवोन नाश कोर लेसे,
ती ितनाकाजे काय लाभ होयसे? 37मोनुश
आपना जीवनोन बोदले काय आपसे? 38जू
कुदू जे भुंडला िवचारे एने पापी जातीन
इचमा मेसेक एने मारी वातोकाजे लाजवाय
से,मनुशान पू यू बी ते यार चू चुखला दतूो
पुठी आपना बासोन मिहमा साते आवसे,
ते यार तीनाक बी लाजवाळसे''

9 1ते यार चू तीनुकाजे कोयू, ''म तुमुकाजे
छाचलीन कोहो क ये या उबरोय

रोया,इनामा काहना काहना ओसा छे, क
जे यार तोक दवेोन राजकाजे साम या पुठी
आवलु िन दखेलेये, ते यार तोक मोरनेन
सोवाद कोदी िन चाखे 2छोव: दहाळान
ओवतेन येसू पे स एने याकोब एने योहान
काजे साते लेद,ू एने सुनले जागे एक मोटला
बोयळापोर लीगोयू चा तदरे सामने तेरो प
बोदोली गोयो, 3एने तेरा छीदरा ओसा धोवा
सोप होय या एने या तोक धोवा होया, क
धोरतीपोर काहनुत धुबीबी ओसो धोव िन
कोर सोकतेलू, 4एने तीनाकाजे मोशे साते
एिलया दखेाय पोळयू; चे येसू साते वात
कोरता होता 5 इनापोर सी पे स येसूकाजे
कोयू, ''हे र बी, आमरो या रोहनो वारोलो
छे: इनान कोरता आमुतीन मंडप बोनावजे;
एक तारे जुगु, एक मोशे जुगु, एने एक एलीया
जुगु'' 6काहा क चू िन जाणतू होतू क काय
जोबाब आपो ,एरेन कोरता क चे घोणा बीही
गोयला होता 7ते यार एक वादवो तदरे पोर
छावाय गोयो, एने ितनावादवामा गोथो ओसो
ओवाज िनक ू, '' यू मा म गावू पु यू छे,तेरो
सोमोवू'' 8ते यार चे एक सारका या धोळये

नोजोर ना या, एने येसू काजे छुळीन आपने
साते ओवी कुदा काजे िन दे यू 9बोयळापोर
गोथा उतरनेन टेमे चू तीनुकाजे आ या आ यू
क जे यार तोक मनशान पु यु मोरलामा गोथू
पोछू जीव िन उठे, चा तोक यो काय तुमु
दखेला छे चो कुदाकाजे झुन को ता 10चे
इनी वातोकाजे फोम रा या; एने एक दसरा
साते जोखळायने बाजगोया, '' मोरलामा गोथू
पोछू जीव उठणेन काय मतलोब छे?'' 11एने
चे तीनाकाजे पुछा, '' शा ी काहा को तेला
क एिलयान पेहलेे आवोनो ज री छे?'' 12चू
तीनुकाजे जोबाब आ यू , ''एिलया छाचलीन
पेहलेे आवीन आखो काय सुदार से, बाखीन
मनुशान पु यान बारामा यो काहा िलखलो
छे क चू घोनो दखु उठाव से, एने िवटाव
गीनाय से? 13बाखीन मे तुमुकाजे छाचलीन
कोहो, क एिलया ते आवगोयलु, एने जोसो
तेरा बारामा लीखलो छे ,तीनुकाजे जो काय
जुवे तेरे साते को या '' 14ते यार चू चेलानचा
आ ू, ती दे यू क तदरे या धोळये
मोटीत गोद होय रोयी एने शा ी तदरे साते
जोखळायने बाजरोया 15 ितनाकाजे दखेताच
आखा घोणात वाहराय गोया,एने तेरे भूनी
दोवळीन तीनाकाजे नम कार को या 16चू
तीनुकाजे पु ू, ''तुमु ईदरे पुठी काय जोखळी
पोळ रोया?'' 17गोर दमा गोथू एक जोणू
तीनाकाजे जोबाब आ यू,''हे गु ,मे आपणा
पु याकाजे,जीनामा गुंगीआ मा भोरायली छे,
तारेनचा लावलू होतू 18जा कां बी ची
तीनाकाजे धोरतेली, चात आसटी दतेली: एने
चू मुयोमा फेस भोर लेतेलू,एने दात िप तेलू
,एने सुकतू जातलुमे तारा चेलाकाजे कोयू क
चे इनाकाजे िनकाव दयेू ,बाखीन चे िनकाव िन
सो या 19 यो सोमवीन चू तीनुकाजे जोबाब
आपीन कोयू, ''हे अिव वासी मानसो, मे कां
तोक तुमरेसाते रोहीस?एने कांतोक तुमरो
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सेहीस?िहनाकाजे मारचा लावू'' 20ते यार
चे तीनाकाजे तेरचा ला ा: एने जे यार चू
तीनाकाजे दे यू, ती ची आ मा ते या त
तीनाकाजे िप वी ददेी; एने चू भूयमा पोळयु
एने मुयमा गोथू फेस उहाळतू जायीन जाणे
बाजगोयू 21चू तेरा बासकाजे पुछयु, '' एरी जी
हालोत को यार गोथी छे?'' चू कोयू, '' नानलू
होतू ते या न 22चू ईनाकाजे सारने कोरीन
को यार आगठामा एने को यार पाणीमा
पाळलू; बाखीन िहमी तू काय कोर सोके,ती
आमरेपोर गीन कोरीन आमरेपोर उपकार
कोर'' 23येसू तीनाकाजे कोयू, ''िहमी तू कोर
सोकतेलु?जी काय वात छे! िव वास कोरने
वावान कोरता सोब काहीन होय सोकतेलो छे''
24पु यान बास मामार नं होयीन कोयू, ''
हे भू, मे िव वास कोरो,मारा अिव वासोन
इलाज कोर'' 25ते यार येसू दे यू क माणसे
दोवळीन गोरदी कोरणे बाजरोया, ती चू
भुंडली आ माकाजे यो कोिहन धोमका ू,
'' हे गुंगी एने बेहरेी आ मा, मे तुसेकाजे
आ या आपो , ईनामा गोथी िनकवी आव,
एने इनामा ओवी कोबी भोरायती झुनी''
26ते यार चू आयळीन एने तीनाकाजे घोनो
पी वीन, िनकवी आवी; एने पु यो मोरे ओसो
होयगोयो, या त क क घोणा माणसे कोहने
बाजगोया क होयू मोर गोयू 27बाखीन येसू
ते हात धोरीन तीनाकाजे उठाळयू, एने चू
उबरोय गोयू 28जे यार चू घोरोमा आ ू,
ती तेरा चेला सुनलामा तीनाकाजे पुछया,
''आमु तीनाकाजे काहा िन िनकाव सो या?''
29चू तीनुकाजे कोयू, '' यी जात िबना ाथना
काहाना इलाज सी िन िनकोव सोकतेली''
30ओवतेन चे चां गोथा गोया एने गालीलमा
गोथा जाता होतातीनाकाजे िन ला ो होतो
क कुदू िन उवखे, 31काहाक चू आपणा
चेलाकाजे िशकशोन आपतू एने तीनुकाजे

कोहोतू होतू, ''मोनूशान पु यु मनुशान हाते
धोराय जासे,एने चे तीनाकाजे मार नाखसे;
एने चू मोरोनेन तीन दाहाळान ओवतेन जीवतु
होयीन उठ जासे' 32बाखीन यी वात तदरे
सोमोज मा िन आवी,एने चे तीनाकाजे पुछने
िब ता होता 33ओवी चे कफण ममा आ ा;
एने घोरोमा आवीन चू तीनुकाजे पुछयु, ''
वाटये तुमु काहणी वातोपोर जोखळायता
होता?'' 34चे गा रोया,काहा क वाटये
चे एक दसरा साते ओसा जोखळी पोळला
क आमरे गोथू मोटू कून छे 35ते यार चु
बोसीन बारा जोनाकाजे बुला ू एने तेनुकाजे
कोयू, ''िहमी कुदाकाजे मोटू होयने लागे,ती
चू आखा गोथू नानू एने आखान सेवक बोने''
36एने चू एक पु या काजे लीन ितदरे इचमा
उबराख ददेू एने तीनाकाजे खुवामा लीन
तीनुकाजे कोयू, 37जू कुदू मारे नावोसी ओसा
पु यामा गोथू कुदा एकाकाजे बी वीकार
कोरतेलू, चू मेसेक वीकार कोरतेलू छे; एने
कुदू मेसेक वीकार कोरतेलू, चू मेसेक नी,
बािखन मेसेक मुकलने वावाकाजे वीकार
कोरतेलु'' 38 , ते यार योहान तीनाकाजे कोयू,
''हे गु ,आमु एक मानसोकाजे तारा नावशी
भुंडली आ माकाजे िनकावतेलु दे या एने आमू
तीनाकाजे मोना कोरला, काहा क चू आपने
पोछोव िन आवतेलू'' 39येसू कोयू, ''तीनाकाजे
मा मोना को ; काहा क ओसो कुदू िन होय जू
मारा नावोशी साम यान कामे कोरे, एने छाटा
मेसेक भुंडलु कोहो सोके, 40काहाक चे आमरा
िवरोधमा िन, चू आमरे भूनी छे 41जू कुदू एक
कोव यु पाणी तुमुकाजे एरोन कोरता िपवाळे
क तुमु ि तान छे ती मे तुमुकाजे छाचलीन
कोयो क चू आपनु तीफोव काहाना बी
रीतीसी नी खुवाळे 42 '' जू कुदू इना नानला
मा गोथू जे मारपोर िव वास कोरतेला छे,
कुदाकाजे ठूकोर खावाळे ती तेरेन कोरता
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वा यो छे क एक मोटीत घो ीन पूळ
तेरा गोवामा टाग दनेो जुवे एने तीनाकाजे
दोरीयामा नाख दनेो जुवे 43जे यार ता हात
तुसेक ठूकोर खावाळे ती तीनाकाजे काट दे दुं डू
होयीन जीवन जीवनेन कोरता एर गोथो वा
छे क दयु हात होयीन बी नोरकोन आगठामा
नाखाय जाने जी कोबी उलाये िन 44 [जा तेरा
कळा िन मोरतेला एने आगठो िन उलायतेलो]
45जे यार ता पाय तुसेक ठुकोर खावाळे
ती तीनाकाजे काट दलेेगळू होयीन जीवन
जीवनेन कोरता वारलो छे क दयु पाय होयीन
बी नोरकोमा नाखायने 46 [जा तेरा कळा
िन मोरतेला एने आगठो िन उलवायतेलो]
47जे यार ता डूवू तुसेक ठुकोर खावाळे ती
तीनाकाजे िनकाव दे आ वू होयीन बी दवेोन
राज मा जाणेन कोरता तारे जुगु वा छे
क दयु डूवा होयीन बी तू नोरकोमा नाखाय
जाणे 48चा तेरा कळा िन मोरतेला एने
आगठो िन उलवायतेलो 49काहाक होर एक
जोणु आगठासी नोमोक न कोराय से 50मीठो
वारोलो छे,बाखीन मीठान सोवाद जात रोये,
ती तीनाकाजे कालगा सी खारोलो कोरसू?
आपने मा मीठो राखू,एने एक दसरा साते
िहवी मेवीन रो ''

10 1ओवतेन चू चागोथू उठीन
य दयान होदमा एने यादनोन

पोरले धोळये आ ु गोद तेरेनचा ओवी
एखठी होय गोयी, एने चू आपनी रती नुसार
तीनुकाजे ओवी िशकशोन आपने बाजगोयू
2ते यार पो शी तीना साते आवीन तेरी
पोरीकशा लेणे कोरीन तीना काजे पु ा,
''काय यो वा छे क ओदमी आपनी
लाळीकाजे छुळे?'' 3चू तीना काजे जोबाब
आ यू, ''मोशे तुमुकाजे काय आ या आपलू
छे?'' 4चे कोया, ''मोशे छुट- पो ो िलखने एने
छुळनेण आ या आपलू छे'' 5येसू तीनुकाजे

कोयू, ''तुमोरा मोनोन काठलान वोजोशी चू
तुमरेण कोरता जी आ या िल यू 6बाखीन
घोडन होयनेण टेमे दवे नोर एने नारी
कोरीन तीनुकाजे बोनावलु छे 7एरे वोजेशी
मनु य आपणा आसी-बासासी ओलोग
होयीन आपनी लाळी पुठी रोहोसे, 8एने
चे दयु एक डील होय से;इनान कोरता चे
िहमी दयु िन बाखीन एक डील छे 9 इनान
कोरता जीनाकाजे दवे जुळलू छे तीनाकाजे
मोनुश ओलोग िन कोरनो'' 10घोरमा चेला
एरा बारामा तीनाकाजे ओवी पु ा 11चू
तीनुकाजे कोयू, ''जू कुदू आपनी लाळीकाजे
छुळीन दसरी पुठी िवयाव कोरसे ती चू
ितनी पेहलेेन िवरोधमा भुंडला िवचार
कोरतेलू; 12एने जे यार लाळी आपणा
पाहणाकाजे छुळीन दसरा साते िवयाव कोरे
ती ची भूडला िवचार कोरतेली 13ओवतेन
माणसे पु यानु काजे तेरचा लावणे बाजगोया
क चू तीदरेपोर हात मेके, बाखीन चेला
तीनुकाजे दोटावने बाजगोया 14येसू यो
दे यू रीसवायीन तीनुकाजे कोयू, '' पु याकाजे
मारेनचा आवने दयेू एने तीनुकाजे मोना मा
को , काहा क दवेोन राज ओसला जून छे
15मे तुमुकाजे छाचलीन कोयो क जो कुदू
दवेोन राजकाजे पु या सारको वीकार िन
कोरे,चू तीनामा कोबी िन जाय सोके '' 16एने
चू तीनुकाजे खुवामा लेद,ू एने तनुपोर हात
मेक न तीनुकाजे आशीवाद आ यू 17जे यार
चू चा गोथू िनकवीन वाटये जातु होतु,ती एक
मोनुश तेरचा दोवळीन आ ू,एने तेरे ओगोव
मांडा टेकिवन तीनाकाजे पुछयु, '' हे उ म
गु , ओमोर जीवनोन ओधीकारी होयनेन
कोरता मे काय कोरो?'' 18येसू तीनाकाजे
कोयू, '' तू मेसेक उ म काहा कोयतेलु?
कुदू उ म नी, तुत एक मोतलब दवे 19तु
आ या काजे ते जानतेलू छे: 'खून िन कोरोनो,
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भूंडला िवचार िन कोरोनो,चुरी िन कोरोनो
, झुटी गोवा िन आपनो ,िन दा िन कोरोनो
,आपना बासोन एने आपनी आशोन मान
कोरनो''' 20चू तीनाकाजे कोयू, ''हे गु ,
इना आखा काजे मे नानलु होतु ितिहनी
मानतू आव रोयू '' 21येसू ितनापोर नोजर
नाखीन तीनापोर म ग को यू, एने तीनाकाजे
कोयू, ''तारेमा एक वातोन कोमी छे जा जो
काहीन तारो छे तीनाकाजे वेचीन गोरीबो
काजे आप द,े एने तुसेकाजे सोरोगोमा धोन
जोळसे, एने आवीन मारपोछोव चाल''
22 इनी वातोपोरसी तेरो मुय नोराज होय
गोयो , एने चू दखु कोरतू जात रोयू,काहाक
चू घोणू मालदार होतू 23येसू या धोळये
भावीन आपणा चेलाकाजे कोयू, ''मालदारोन
दवेोन राज मा जाणेन कोरता कोसो काठो
छे!' 24चेला तेरी वातोसी वाहराय गोया इना
पोरशी येसू ओवी तीनुकाजे कोयू, ''हे पु या,
जू धोनोपोरभूरसू राखतेलू, त दरेन कोरता
दवेोन राजमा जानो कोसो काठो छे! 25 दवेोन
राज मा मालदारोन जाने सी उटळान सुयोन
नाचकामा गोथो िनकोवी जाणो सोपो छे!'
26चे घोनजुदा वाहरायीन एक दसरा काजे
कोहने बाजगोया, '' ती ओवतेन कुनीन उ ार
होय सोकसे?'' 27येसू त दरे भुनी भावीन
कोयू, '' मनुशा सी ते यो िन होय सोकतेलो,
बाखीन दवेोसी होय सोकतेलो; काहा क दवेो
सी आखो काहीन होय सोकतेलो'' 28पे स
तीनाकाजे कोहने बाजगोयू, ''दखे, आमूते
आखो काय छुळीन तारे पोछोव आवला छे''
29येसू कोयू, ''मे तुमुकाजे छाचलीन कोयो
क ओसो कुदू िन होय,जू मारे एने सुवातान
कोरता घोर एने भाशोक एने बोहोनीशाक
एने आशोक एने बासोक एने पु या-पारीक
एने खेतोक छुळ ददेला छे, 30एने िहमी इनी
टेमे सोव गुणा िन जोळे ,घोरे एने भाशे एने

बोहोनीशा एने आया एने पु या-पारी एने
खेतोकाजे, एने तोकलीतो साते एने आवने
वावा कावोमा ओमोर जीवन 31बाखीन
लोकेत जे पेहलेा छे, पोछोव होय जासे;
एने जे पोछोव छे, चे पेहले होय जासे''
32चे य शलेम मा जानेण वाटये होता, एने
येसू तदरे ओगोव ओगोव जातु होतू: चेला
वाहराय गोयला होता एने चे तेरे पोछोव-
पोछोव चालता होता चे बीही गोयला
होता ते यार चू ओवी तीनुबारे जोनाक
लीन तीनुकाजे चे वाते कोहने बाजगोयू,
जी तीनापोर आवने वावी होती, 33 ''दखेू,
आमु ये शलेम मा जाने बाजरोया, एने
मोनूशान पु यू धान याजकोण एने शा ीन
हाते धोरवाय जासे, एने चे तीनाकाजे घात
कोरनेन सही ठेराव से,एने ितसरा जातीन
हातोमा आप दसेे 34चे तीना काजे मोजाकमा
उळावसे, ितनापोर थूपसे, तीना काजे चापका
मारसे एने ते जीव लेसे, एने तीन दाहाळामा
चू पोछू जीवतु होय जासे'' 35ते यार जि दन
पु यु याकोब एने योहान तेरचा आवीन कोया,
''हे गु ,आमरी इ छा छे क जो काहीन आमु
तारजुव मागजे, चो तू आमरेन कोरता कोर''
36चू तीनाकाजे कोयू, ''तुमु काजे काय जुवे
क मे तुमरेन कोरता कोरो?'' 37चे तीनाकाजे
कोया, ''आमुकाजे यो आप क तारी मिहमा
मा आमरे मायीन एक तारे जेवळे एने
दस तारे डाखरे बोसे'' 38येसू तीनुकाजे
कोयू, ''तुमू िन सोमोजतेला क काय मांगणे
बाजरोया? जो यालू मे िपणे वावु छे, काय
तुमु पी सो सू? एने जु बा ी मा मे लेणे वावु
छे, काय तुमु ली सो सू?'' 39चे तीनाकाजे
कोया, ''आमरे सी होय सो से'' येसू तीनुकाजे
कोयू, '' यो यालू मे पीने वावु छे; तुमु िपसू
एने जू बा ी मा मे लेणे वावु छे,चू लेसू
40बाखीन िजनान कोरीन तीयार कोरलु छे,



मरकुस 10.41–11.12 61

तीनाकाजे छुळीन एने कुदाकाजे आपने जेवळे
एने डाखरे बोसाळनेण मारो काम िनहोय''
41 यो सोमवीन दोस याकोब एने योहानपोर
रीसवाया 42ती येसू तीनुकाजे साते बुलावीन
तीनुकाजे कोयू, ''तुमु सोमेजतेला क जे
ितसरा जातीन सुबेदार सोमोजतेला,चे
तीनुपोर कुम कोरतेला;एने तदरे मा जे
मोटला छे, तदरेपोर ओधीकार चालाळतेला
43बाखीन तुमरे मा ओसा िन होय, नी ती जू
कुदू तुमरेमा मोटू होयनेन दखेे चु तुम सेवक
बोने ; 44एने जु कुदू तुमरेमा धान बोनणे
दखेे, चू तुम पावोर बोनने जुवे 45काहाक
मनशान पु यू इनान कोरता िन आ ू क तेरी
सेवाचाकरी कोरावने, बाखीन इनान कोरता
आ ू क खुद सेवा कोरे , एने घोणा सोवटा
काजे छुळावनेन कोरता आपणु जीव आपने
'' 46चे यरीहोमा आ ा, एने यो यार चू
एने तेरा चेला, एने एक घोिन मोटी गोद
यरीहोमा मागोथी िनकवती होती, ते यार
तीमयान पु यु बत मय एक आंदवू िभकारी,
वाटी धोळे बोस रोयू होतु 47चू जो सोमवीन
क येसू नासोरी छे, आयळीन आयळीन कोहने
बाजगोयू, '' हे दावीदोन पु या, येसु मार
पोर दोया कोर!'' 48लोकेत जोना तीनाकाजे
दोटा ा क ग रोय, बाखीन चू ओवी
आयळणे बाजगोयू, ''हे दावीदोन पु या, मार
पोर दोया कोर!'' 49ते यार येसू उबरोयन
कोयू, ''िहनाकाजे बुलावू'' एने माणसे तीना
आंदवा काजे बुलावीन तीनाकाजे कोया, ''
ह मत बाद! उठ! चू तुसेक बुलावे'' 50चू
आपणा कापळा नाखीन मामार उ ू, एने
येसुंचा आ ू 51 इनापोर सी येसू तीनाकाजे
कोयू, '' तारी काय इ छा छे क मे तारेन
कोरता कोरो?'' आंदवू तीनाकाजे कोयू, ''हे
र बी, यो क मे दखेणे बाजजाम'' 52येसू
तीनाकाजे कोयू, ''जात रो ता िव वास

तुसेक वा कोरलू छे'' चू ते या त दखेणे
बाजगोयू, एने वाटये तेर पोछोव चाल ददेू

11 1जे यार चे य शलेम साते
जैतुनोन बोयळापोर बेथफगे एने

बेथािनसाते आ ा ती चू आपणा चेला मा
गोथू दयु जोनाकाजे यो कोिहन मुक यू,
2 ''सामनेवावा गावोमा जावू, एने चा पुगतेच
एक गोधीन िपलो, जीनापोर कोबी कुदू िन
चोहळय,बादोलो तुमुकाजे जोळसेतीनाकाजे
छुळीन लावू 3ते यार तुमूकाजे कुदू पुछे, '
यो काहा कोररोया?' ती कोहोजू, ' भूकाजे
एरी जो रोत छे,' एने चू मामार तीनाकाजे
या मुकली दसेे'' 4चे जायीन ितना िपलाकाजे
बारथे झोपला साते चौवूकमा बांदलो
दखेायो, एने छुळने बाजगोया 5तीनुमा चे
चा उबरोय रोया होता, काहाना काहाना
कोहने बाजगोया, '' यो काहा कोर रोया,
गोधीन िपलाकाजे काहा छुळतेला?'' 6ओसो
येसू कोहलू होतू, तोसाच चे तीनुकाजे
कोया; ते यार माणसे तीनुकाजे जाणे ददेा
7चे िपलाकाजे येसून चा लािवन तीनापोर
आपणा कापळा ना या एने चू तीनापोर
बोसगोयू 8ते यार लोकेत जोना आपणा
कापळा वा टपोर आथरी ददेा एने का ना
खेतोमा गोथा डा ा काट काटीन फेलाव ददेा
9जे तेरे ओगोव ओगोव जातला एने पोछोव
पोछोव चालीन पोछा आवता होता, आयळी-
आयळीन को ता जाता होता, ''होसा ा!
ध य छे चू जू भून नावोशी आवतेलु!
10आम बास दावीदोन राज यो आवने
बाजरोयो; ध य छे! आसमानमा होसा ा!''
11चू य शलेम मा पुगीण म नदीरमा आ ू,
एने या धोळये आखा चीजोकाजे दिेखन
बारा जोना साते बेथानी गोयू,काहा क सांतो
होय गोयलो होतो 12 दसरे दाहाळे जे यार
चे बेथािन गोथा िनक ा ती तीनाकाजे
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भुक लागी 13चू नाबे गोथू अंजीरोन एक
िन वो झाड दखेीन साते गोयू क काय
जाणू तीनामा काहीनजोळे:बाखीन पांनटा
काजे छुळीन काहीन िन जोळयो; काहाक
फोवनेन टेम िन होती 14 इना पोरोसी चू
तीनाकाजे कोयू, '' या गोथो कुदू तारो फोव
कोबी िन खाय!'' एने तेरा चेलासोमेवता
होता 15ओवी चे य शलेम मा आ ा, एने
चू म दीरमा गोयू; एने चा जी लेन-दणे
कोर रोया होता तीनुकाजे बारथे िनकावने
बाजगोयू, एने सोराफोन िपळा एने पेरवा
वेचणे वावन बागळा उथलाव ददे,ू 16एने
म दीरमा गोथा कुदाकाजे टाहारा लीन
आवने जाणे िन ददेू 17एने िशकशोन आपीन
तीनुकाजे कोयू, ''काय यो िन लीखोलो
होय क मारा घोरोमा आखाजातीन कोरता
ाथनान घोर कोवाय से? बाखीन तुमू
इनाकाजे लुटा न गुहा बोनाय ददेला छे''
18 यो सोमवीन धान याजक एने शा ी
तीनाकाजे सारणे कोरीन टेम हरेणे बाजगोया;
काहा क चेतीनाकाजे िब ता होता,इनान
कोरता क आखा माणसे तेरा िश नो सी
वाहराय जातेला 19सांनतो होयतेच चे
सोहोरोन बारथे जातरोया 20ओवी सोदारे
वेगात जे यार चे चा गोथा जाता होता ती
चे अंजीरोन झाडकाजे मुवोन चा तोकसुक
गोयलो दे या 21पे सकाजे ितनी वातोन
फोम आवी, एने चू तीनुकाजे कोयू, ''हे
र बी, दखे! यो अंजीरोन झाडजीनाकाजे तू
सराफ आपलू होतू, सुक गोयलो छे'' 22येसू
तीनाकाजे जोबाब आ यू, ''दवेो पोर भूरसू
मेकू 23म तुमुकाजे छाचलीन कोयो क जु कुदू
ईना बोयळाकाजे कोह,े 'तू उखवी जा, एने
दोरीयामा जायीन पोळ,' एने आपना मोनोमा
शोक नी कोरे, एने िव वास कोर क जो
को तेला चो होयसे,ती तेरेन कोरता ओसो

होयसे 24 इनान कोरता मे तुमुकाजे कोयो
क जो काहीन तुमू ाथना कोरीन मांगसू,
ती िव वास कोर लेयू क तूमुकाजे जोळ
गोयो, एने तुमरेण कोरता होय जासे 25एने
जे यार तुमु उबरोयन ाथना कोरतेला ती
ते यार तुमरा मोनोमा कुदान बारमा कायबी
वोरोधहोय, ती माफ को : ईनांन कोरता क
तुम सोरोगोन बास बी तुमरा पापोन माफ
कोरे 26 [एने जे यार तुमू माफ िनकोरे ती
तुम बास बी चू सोरोगोमा छे, तुमरा पापे
माफ िन कोरे''] 27चे ओवी य शलेम मा
आ ा, एने जे यार चू म दीरमा फरतू होतु
ती धान याजक एने शा ी एने डाय डाय
तेरचा आवीन पुछने बाजगोया, 28 ''तु यो
काम काहाना अिधकारोसी कोरतेलू? एने यू
अिधकार तुसेक कून आपलू छे क तू योकाम
कोर रोयू?'' 29येसू तीनुकाजे कोयू, '' मेबी
तुमुकाजे एक वात पुछो; मेसेक जोबाब आपू
ती मे तुमुकाजे कोहीस क यो काम काहाना
अिधकारोसी कोरतेलू 30योहानोन बाि मा
काय सोरोगे गोथू होतु क मानसो जुव गोथू
होतु मेसेक जोबाब आपू '' 31ते यार चे एक
दसरा साते जीखोळी पोळने बाजगोया क
िहमी आपणु कोहोसू ' सोरोगो भूिनगोथू
छे,' ती चू कोयसे, 'ती तुमु तेरपोर िव वास
काहानी मे या? 32एने िहमी आपणु कोहोसू,
'मानसो भूनी गोथू होतू,' ती मानसोन बीक
छे, काहाक आखाक मालूम छे क योहान
छाचलीन भिव य कोरता होतू 33आखरी चे
येसुकाजे जोबाब आ यू, ''आमु िन जानतेला''
येसू तीनुकाजे कोयू, ''मे बी तुमुकाजेिन कोहतू
क यो काम काहाना अिधकारोसी कोरतेलू''

12 1ओवतेन चू दाखलासी तनदरे पुठी
वाते कोरणे बाजगोयू: “ का णुस

माणूस अंगुरोन वाळ लागाळयू, एने तेरे या
धोळये वाळ बांदयू, एने रस जुगू कंुडो ख दयू,
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एने वाळ बोना ू; एने खेत कोरणे वावा काजे
ते ठेकु आपीन परदशे जात रोयू 2ओवतेन
फोवोन मुसोम मा चु खेत कोरणे वावान
घोर एक पावोर काजे मुक यू क खेत कोरणे
वावा जुव अंगुरोन फोवोन वाटू लेय 3बाखीन
चे तीनाकाजे धोरीन ठू या एने ठारले हाते
मुकली ददेा 4ओवतेन चू एक ओवी पावोर
काजे तदरेन चा मूक यू; चे तेरो मुंडको फुळ
ददेा एने तीनाकाजे बेइजत को या 5ओवतेन चू
एक ओवी दसरा काजे मूक यू; चे तीनाकाजे
मार ददेा ते यार चू ओवी लोकेत जोनाकाजे
मूक यु; तीनामा गोथा चे का नास काजे
ठूकया, एने का नास काजे मार ददेा 6 िहमी
एकुत रोय गोयू होतू, जू ते मोगावू पु यू
होतू; आिखर चू तीनाकाजे बी तदरेचा ओसो
िवचार कोरीन मूक यू क चे मारा पु यान मान
कोरसे 7बाखीन चे खेत कोरणे वावा आपसमा
कोया, ' यू ते वारीश छे; आवू, आपू इनाकाजे
मार दतेा, ते यार मेर आपनी होय जासे' 8एने
चे तीनाकाजे धोरीन मार ददेा, एने अंगुरोन
वाळीन बारथे नाख ददेा 9 “ईनान कोरता
अंगुरोन वावाळीन मािलक काय कोरसे? चू
आवीन तीनू खेत कोरणे वावान नाश कोरसे,
एने अंगुरोन वाळी दसरा काजे आप दसेे
10काय तुमू पिव शा ामा यो वोचन नी
पोढया: 'िजना दोगळा काजे राजिम ीया
नाकाम ठेरावला होता, चू कुपरान खुणू
होय गोयू; 11 यो भून तोरपोसी होयो,एने
आमरी नोजोर मा अ त छे '!” 12ते यार चे
तीनाकाजे धोरनेन को या; काहाक सोमजी
गोयला होता क चू आमरे िव धमा यू
दाखलू कोहलू छे बाखीन चे मानसो काजे
िब ा, एने तीनाकाजे छुळीन जात रोया
13ते यार चे येसूकाजे वातोमा फोसाळनेन
कोरता का नास प शी एने िहरो दया काजे
तेरचा मूक या 14चे आवीन येसू काजे कोया,

“ हे गु , आमू जानतेला छे, क तू खोरलू
छे,एने कुदान पोरवाय िन कोरतेलू; काहा क तू
मोनशान मूय दखेीन वाते िन कोरतेलू, बाखीन
दवेोन वाट दखेाळतेलू ती 15आमु आपजे, क
नी आपजे? ” येसू त नद दोगू जाणीन
तीनुकाजे कोयू, “ मेसे काजे काहा पारेखतेला?
एक दनार मारेन चा लावू, क मे तीनाक
दखेो” 16चे ला ा, एने येसू तीनुकाजे कोयू,
'' यू छापू एने नाव कुणीन छे?'' चे कोया,
“ कैसरोन” 17 " येसू तीनुकाजे कोयू ""जो
कैसरोन छे चो कैसर काजे, ते यार चे तीनापोर
घोणा नोवलाय कोरणे बाजगोया एने जो
दवेोन छे चो दवेोकाजे आपू" 18ओवतेन सदकु
बी, जे को तेला क मोरला मा गोथा जीव
उठनेन होय नी, येसून चा आवीन चे तीनाकाजे
पु ा, 19 “ हे गु ,मोशे आमरेन कोरीन
िलखलू छे कओगोर कुदान भाश िबना सं तान
मोर जाय एने तेरी लाळी रोय जाय, ती
ते भाश तेरी लाळी पुठी िवयाव कोर लेये
एने आपणा भाशोन कोरता िपढी पोयदा कोरे
20सात भाश होता पेहलू भाश िवयाय कोरीन
बीना संतान मोर गोयू 21ते यार दस भाश
ितनी बायर पुठी िवयाव कोर लेदू एने िबना
स तान मोर गोयू; एने ओसुच ितस बी को यू
22एने सातू जोनाक स तान िन होयी आखान
पोछोव ची बायर बी मोर गोयी 23आखरी:
जीव उठने पोर ची इंदरे मायीन कुणीन लाळी
होयसे? काहा क ची सातू जोनान लाळी बोन
गोयली होती” 24येसू तीनुकाजे कोयू, “ काय
तुमू इनान वोजेसी भूल माते िन पोळ रोया क
तुमू िन ते पिव शा ा काजे जानतेला, एने नी
दवेोन साम या काजे? 25काहाक ते यार चे
मोरला मा गोथा जीव उठसे, ती चे िन िवयाव
कोरसे एने नी िवयावमा आपा- यसे,बाखीन
सोरगोमा दतुो सारखा होयसे 26मोरलामा
गोथा पोछा जीव उठणेन बारामा काय तुमु
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मोशेन कताब मा झाळ यान कथामा िन
पोढया क दवे तीनाकाजे कोयू, 'मे अ ाहमोन
दवे, एने इसाहाकोन दवे, एने याकोबोन दवे
छे '? 27 दवे मोरला नी बाखीन जीवतेलान
दवे छे; आख: तुमू मोटी भूल मा पोळ
रोया” 28शा ीमा गोथू एक आवीन तीनुकाजे
जोखळाय तेला सोमवयू, एने यो जाणीनन
क चू तीनुकाजे वारला रीतीशी जोबाबआ यू,
तीनाकाजे पुछयु, “ आखान मोटली आ या
काहानली छे? ” 29येसू तीनुकाजे जोबाब
आ यू, “ आखा आ या मा गोथी जी मोटी
छे: ' हे इ ाएल सोमोव ! भू आम दवे
एकुत भू छे, 30एने तू भू आपना दवेोसी
आपना आखा मोनोसी, एने आपना आखा
जीवोसी, एने आपना आखा यानसी एने
आपणा आखा ताकोदसी ेम राखू' 31एने
दसरी यी छे, ' तू आपना सातेवावा साते खुदो
सारखो ेम राखजी' ईना गोथी मोटी ओवी
काहानी आ या िन होय ” 32शा ी येसूकाजे
कोया “ हे गु , घोनो वा ! तु छाचलीन
कोयू क यी एकुत छे, एने तीनीक छुळीन
ओवी कहानी िनहोय 33एने तीनीकाजे आखो
मोन, एने आखो यान, एने आखू जीव, एने
आखी ताकोदसी ेम कोरजी; एने सातेवावासी
आपने सारखो ेम करजी, आखा होमबली एने
बलीदानोसी बोढीन छे” 34जे यार येसू दे यू
क चु सोमजीन जोबाब आ यू, ती तीनाकाजे
कोयू, “ तू दवेोन राजसी नांबे िन होय”
एने कुदाकाजेओवी तीनाकाजे काहीन पुछणेन
हमत नी आवी 35ओवतेन येसू म दीरमा
िशकशोन कोरतू जाईन यो कोयू, “ शा ी
कोसा को तला क ि त दािवदोन पु यू छे?
36 दावीद खुद पिव आ मामा रोहीन को लू
छे: ' भू मारा भूकाजे कोयू, ''मारे जेवळे
बोस,जे यार तोक क मे तारा दशुमोनोकाजे
तारा पायोन पीढी नी कोर दोम” ' 37 दावीद

ते खुद तीनाक भू को तेलू,ओवी चू ते पु यू
कां गोथू ठे यू? ” एने गोरदी मायला माणसे
तेरी खुिशसी सोमोवता होता 38येसू आपना
िशकशनोमा तीनुकाजे कोयू, “ शा ीसी
शारीमा रो , जे नांबा-नांबा डोगला पेहरीन
ि◌रनो एने हाटोमा नम कार, 39एने ाथना
घोरोमा मोटी-मोटी बोसणेन जागा एने
खाणान नेवतामा मोटी-मोटी जागा जुवतेली
40चे र डायलान घोरो काजे खाय जातला
छे, एने दखेाळणेन कोरता घोनी वारतोक
ाथना कोरता रो तेला छे ये जादा द डोन
वोजा होय से 41येसू म दीररोन दान पेटी
सामने बोसीन दखेतू होतू क माणसे म दीरोन
भ डारमा काहाना रती सी पौशा नाखतेला
छे; एने लोकेत मालदार घोनो काहीन ना या
42तोतरामा एक गोरीब र डायली आवीन
दयु दोमडया, चे एक ओ लान बोराबोर
होयतेला छे,नाखी 43ते यार येसू आपना
चेलानुकाजे साते बुलावीन तीनुकाजे कोयू,
“ मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क म दीरोन
भ डारमा नाखनेवावा मा गोथा यी गोरीब
र डायली आखा गोथी बोढीन नाखली छे;
44काहाक आखा आपना धोनोन बोढतीमा
गोथा नाखला छे,बाखीन यी आपणा कोम मा
गोथो जोकाहीन तेरो होतो, मतलब आपनी
आखी िजवनेन कोमाई नाख ददेली छे

13 1जे यार चु म दरमा गोथू नीकतू
होतू, ती तेरा चेला मायलू एक जोणू

तीनाक कोयू, “ हे गु दखे, कोसा मोटला
दोगळा एने कोसा मोट-मोटा घोरे छे! ”
2येसू तीनाकाजे कोयू, “काय तुमू ये मोट-
मोटा घोरे दखे रोया: या दोगळा पोर दोगळू
िब वाचीन नी रोये यू पाळाय नी सोके
3जे यार चू जयतुनोन बोयळापोर म दीरोन
सामने बोसरोयू होतु, ती पे स एने याकोब
एने योहान एने आं यस ओलोग जायीन
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तीनाकाजे पुछया, 4 “ आमुक कोय क ये
वाते के यार होयसे? एने जे यार ये आखा
वाते पुरा होयणे पोर होयसे ितना टेमोन
काय च ह होसे? ” 5येसू तीनुकाजे को ने
बाजगोयू, “ शारीमा रो क कुदू तुमुकाजे
िन फसाळे 6घोना सोवटा मारे नावशी आवीन
कोहोसे, 'म चुत छे!' एने घोणा सोवटा
काजे फसाळसे 7जे यार तुमू लोढाई, एने
लोढाईन खोबरे सोमोवसू, ती िन बीहीजू;
काहाक इंदरो होयने ज री छे, बाखीन ितनी
टेमे आखरी िन होये 8काहाक जाती पोर
जाती, एने रा य पोर रा य चोढाई कोरसे
जागो जाग धोरती फाटसे, एने काव पोळसे
यो ते पीळान सुरवातुत होयसे 9 “ बाखीन
तुमू आपना बारमा शारीमा रो ; काहा
क माणसे तुमुकाजे मोटला सोभान होवाले
कोरसे एने तुमू पंचायतमा मार खासू, एने
मारे वजेसी सुबेदारोन एने राजान ओगोव
उबा कोराय जासे, काहा क तदरेन कोरीन
गोवा होये 10बाखीन ज री छे क पेहलेे
सुवातान आखा जातीमा चार कोराय जासे
11 ये यार चे तुमुकाजे लीजायीन होवाले
कोरसे,ती पेहलेीसी चता िन कोरजू क
आमु काय को सू;बाखीन जो काय तुमुकाजे
ितनी टेमे दखेाळसे चो काहानो; काहाक
बुलणे वावा तुमू िन होय, बाखीन पिव
आ मा छे 12भाश काजे भाश, एने बास काजे
पु यू मारनेन कोरीन होवाले कोरसे,एने पु या
आसी-बासान िवरोध मा उठीन तीनुकाजे
माराय दसेे 13एने मारा नावोन वोजेसी आखा
माणसे तुमरेपोर िवरोध कोरसे; बाखीन जु
आखरी तोक धीर धोर रोयसे, तद उ ार
होयसे 14 “ आखरी:जे यार तुमु ितना उजाळणे
वावी िवटाव चीज काजे जां वा िन होय
चां उबरोयली दखेु , (पोढने वावा सोमजी
लेजू) ते यार जे य दमा होय,चे बोयळा पोर

दोवळी पोळे; 15जे छोतपोर होय,चे आपने
घोर गोथा काहीन लेणे कोरीन नेचा िन
उतरे एने िन माहाय जाय; 16एने जे खेतोमा
होय,चे आपना कपडा लेणे कोरीन पोछा नी
आवे 17तीनु दाहाळामा जे भारीस एने दधु
पावती होसे, तीनून कोरीन हाय हाय! 18एने
ाथना कोरता रो क यो िसवोमा िन
होये 19काहा क चे दाहाळा ओसा दखुोवावा
रोहसे क जोगोन सु वातशी, यो दवेोन
बोनावलो छे,िहमी - तोक िन ते होयो एने
िन वोवी को बी होयसे 20ओगोर भू तीनु
दाहाळा काजे िन घोटाळतू, ती कुदू ाणी बी
िन वाचता; बाखीन ईनू नेवाळलान वजेसी
जीनुकाजे येसू नेवाळलू छे, ईनु दाहाळा काजे
घोटाळयू 21 इनी टेमे हीमी कुदू तुमु काजे कोह,े
' दखेू, ि त या छे,' या 'दखेू, वां छे,' ती
िव ास झुन कोरता; 22काहा क झुटा ि त
एने झुटा भिव य कोरता उठीन उबरोय से,
एने िच हा एने चम कारी काम दखेाळसे क
ओगोर होय सोके ती नेवाळला काजे बी फसाळ
दसेे 23बाखीन तुमु शारीमा रो ; दखेू,मे
तुमु काजे आखा वाते पेहलेेसी कोय ददेलू
छे 24 “ तीनु दाहाळामा, तीनु तोकलीतोन
ओवतेन दाहाळू आंदा होय जासे,एने चांद
िवजावो िन आपे; 25एने आसमानमा गोथा
तारा पोळने बाज जासे; एने सोरगोन ताकोद
हालवाय जासे 26ते यार माणसे मोनशान
पु या काजे मोटी साम य एने महीमा साते
वा ामा आवतेलू दखेसे 27 ितनी टेमे चु आपना
दतुोकाजे मुकलीन, धोरतीन इनी धोळये गोथो
आसमानोन पोल धोळये ◌ोक,चा दशामा
गोथा आपना नेवाळला मानसो काजे एखठा
कोरसे 28 “अंजीरोन झाडोसी यू दाखलू िसखू:
जे यार तेरी डाव कोवो वी होय जातली, एने
पाला िनकोवणे ◌ाज जातला; ती तुमू जान
जातला क उनावू साते छे 29 ईनी रीतीसी
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जे यार तुमू ईनी वातोकाजे होयतेली दखेसू,
ती जान लेवू क चु साते छे पुन झोपलेत छे
30मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क जे यार तोक
ये आखा वाते िनहोये, ते यार तोक ये माणसे
जाती िन रोये 31आसमान एने धोरती टोव
जासे, बाखीन मारी वाते कोबी िन टोवे 32 ''
ितने दाहाळे नीती ितनी टेमोन बारामा कुदु
नी जानतेलु, िन सोरगोन दतू, एने नी पु यू;
बाखीन िन तू 33 दखेू, जागता एने ाथना
कोरता रो ; काहा क तुमू िन जानतेला क
ची टेम को यार आवसे 34 यो ितना मानसो
तोसी हालत छे, जु पोरदशे जाणेन टेमे आपनो
घोर छुळीन जाय, एने आपना पावोरो काजे
अिधकार आप दये; एने होर एक जोनाकाजे
तेरो काम दखेाळ दयेे, एने राखवाव काजे
◌ागतू रोहनेन आ या आपे 35 ईनान कोरता
जागता रो , काहा क तुमू िन जनतला क
घोरोन मालीक को यार आवसे, सांतू नी ती
आदी राती, नी ती कुकळा वासनेन टेमे नी
ती स दारे वेगूत 36ओसो िन होयनो जुवे
क चू उचकाहालुन आवीन तुमुकाजे सुवतेला
दखेे 37ओवी यो मे तुमुकाजे कोहो क ,चोत
आखाकाजे कोहो: जागता रो ! ”

14 1 दयु दाहाळान ओवतेन व हांडण
तीहीवार एने बेखमीर टान

तीहीवार होयणे वावू होतू धान याजक
एने शा ी इनी वातोन हरेमा होता क
िहनाकाजे कोसा दोगू दीन धोरीन मार दजेे;
2बाखीन कोहता होता, “तीहीवारोन दहाळे
नी, कोदी ओसो िन होये क मानसोमा
द गू होय जाय ” 3जे यार चु बेथािनयामा
िशमोन कुळावा िबमारी वावान घोर खानो
खाणे बोस रोयू होतू, ते यार एक बाय
संगमरमरोन कुपी मा जटामासीन घोनो
मोह गलो चुखलो ई र लीन आवी; एने कुपी
फुळीन ई र काजे तेरे मुनकापोर रेल ददेी

4बाखीन काहाना काहाना आपना मोनमा
रीसवान कोहने बाजगोया, “ इना ई रोन
काहा आखो नाश कोराय गोयो? 5काहा क
यो ई र ते तीन सोव दीनार गोथो जादा
मोह गो वेचीन कंगाल काजे वाट सोकता
होता ” एने चे तीिनक जुर कोरणे बाज गोया
6येसू कोयू, “हीनीक छुळ दवेू; हीनीक काहा
दोमतेला? होयी ते मारे साते भोलाई कोरली
छे 7 कंगाल तुमरे साते होमेशा रोहतेला छे,
एने तुमूक जे यार जुवे ते यार तदरी भोलाई
कोर सोकतेलाबाखीन मे तुमरे साते होमेशा
िन रोयो 8जो काहीन ची कोर सोक , होयी
कोरी; होयी मारे गाळाय जाणेन तीयारी
पेहलेेसी मारा डीलोपोर ई र लागाळली
छे 9मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क आखा
जोगोमा जां कां बी सुवातान चार कोरायसे,
चां एरा ईना कामोन वात बी तेरी फोममा
कोरायसे ” 10ते यार य दा ई कोरीयत
यु बारा जोना मायलू एक होतू, धान
याजकोन चां गोयू क येसू -काजे इंदरे हाते
धोराय दयेो 11चे यो सोमवीन खुश होया,
एने तीनाक काजे या आपणे होव होय
गोया; एने चू टेम हरेणे बाजगोयू क तीनाक
काहाना रीतीसी धोराव दोम 12बेखमीर
टान व हांडणोन तीहीवारोन पेहलेे दाहाळे,
जीनामा चे य बोलीदान कोरता होता, तेरा
चेला तीना काजे पुछया, “तारी कां मोरजी छे
क आमु जायीन तारेन कोरता व हांडोणोन
तीहीवारोन खाणो खाणे तीयारी कोरजे? ”
13येसू आपना चेलामा गोथू दयु जोनाकाजे
यो कोहीन मुक यू, “ शोहोरो मा जावू,
एने एक माणूस पाणीन डूचरो हाकली
रोहलू तुमुकाजे भेटायसे, तेरे पोछोव जाजू;
14एने चू जीना घोरमा जाय,ितना घोरोन
मालको काजे कोहजू, 'गु कोहे क मारी
पाहांतरायीन जागा जीनामा मे मारा चेला
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साते व हांडनोन तीहीवारोन खाणो खाम कां
छे? ' 15ची तुमुकाजे घाटावी कोरली,एने
तीयार कोरली मोटीत खुली दखेाळ दसेे,
चां आपनन कोरता तीयारी को ” 16चेला
िनकवीन शोहोरोमा आ ा, एने जोसू चू
तीनुकाजे कोहलू होतु, तोसोच दे या; एने
व हांडणोन तीयारी को या 17जे यार
सांतो होयो, ती चु बारा जोना साते आ ू
18जे यार चे बोसीन खानो खाता होता,ती
येसू कोयू, “ मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो
क तुमरे मायीनएक,जू मारे पुठी खानो
खाणे बाजरोयू, मेसेक धोरावसे ” 19 तदरेमा
नाराजगी आव गोयी एने चे एक-एक जोणू
ितनाकाजे कोहोणे बाजगोया, “ काय चु मे
छे? ” 20येसू तीनुकाजे कोयू, “चू बारा जोना
मायन एक छे, जु मारे साते थावीमा हात
घालने बाजरोयू 21काहा क मोनशान पु यू
ते, जोसो तेरे बारामा िलखलो छे, जातलूत
छे; बाखीन ितना मानसोपोर हाय िजनान
लारे मोनशान पु यू धोराय जातलू छे बाखीन
ितना मानसोन जोनोम िन होयतो, ती तेरेन
कोरता वा होतो, 22जे यार चे खानेत
बाजरोया होता, चू टू लेद,ु एने आशीवाद
मांगीन भां यू, एने तीणूक आ यू, एने कोयू, “
लेवू यो मारो डील छे ” 23ओवतेन चु यालू
लीन ध यवाद को यू, एने तीणूक आ यू; एने
चे आखा तीनामा गोथा पीदा 24एने येसू
तीनुकाजे कोयू, “ यो नोवला वायदान मारो
चो लुही छे, यो घोना सोवटा जुगू उहाय
जातलो छे 25म तुमुकाजे छाचलीन कोहो क
अंगुरोन रोस ितने दाहाळे तोक ओवी कोबी
नी पीयो, जे यार तोक दवेोन राज मा नोवलो
नी पीयो ” 26ओवतेन चे भजन गावीन बारथे
जयतुनोन बोयळा पोर गोया 27ते यार येसू
तीनुकाजे कोयू, “ तुमु आखा ठूकर खासू, काहा
क िलखलो छे: ' म राखवाव काजे◌ारीस,

एने गाडरा वेरा-वेर होय जासे, ' 28बाखीन
मे खुद जीव उठणेन ओवतेन तुमरे पेहलेे
गालीलमा जायीश ” 29पे स तीनाकाजे
कोयू, “ अगोर आखा ठूकोर खाय ती खाय,
पुन मे ठूकोर नी खाम” 30येसू तीनाक कोयू, “
म तुसेकाजे छाचलीन कोहो क आजुत ईनी
राती कुकळू दयु कावा वासणेन ◌ेहलेे, तु
तीन कावा मेसेकाजे नाकारीस” 31बाखीन चू
ओवी जुर दीन कोयू, “ बाखीन मेसेक तारे
साते मोरनो बी पोळे, तेबी मे ता नाकार
कोदी नी कोरो” ईना रीतीसी ओवी आखा बी
कोया 32ओवतेन चे गेथशमेन नावोन एक
जागे आ ा, एने येसू आपना चेलाकाजे कोयू,
“ या बोस रो , जे यार तोक मे ाथना कोरो
एने चू पे स एने याकोब एने योहान काजे
आपने साते िलगोयू; एने घोन जुदू था यू एने
कासावीस होयने बाज गोयू, 33एने चू पे स
एने याकोब एने योहान काजे आपने साते
िलगोयू; एने घोन जुदू था यू एने कासावीस
होयने बाज गोयू, 34एने तीनुकाजे कोयू, “
मारो मोन घोनो नोराज छे, या तोक क म
मोरनेपोर छे: तुमू या रो , एने जागता
रो ” 35ओवतेन येसू थुलूक ओगू गोयू एने
धोरतीपोर पोळीन ाथना कोरणे बाजगोयू
क ओगोर होय सोके ती यी टेम मारेपोर
गोथी टोव जाय 36एने कोयू, “ हे बासो, हे
पीता, तारेसी सोब काय होय सोकतोलो छे;
इना याला काजे मारचा गोथछेटू कोर ले:
तेबी जोसो मारे मोन तोसो नी, बाखीन
तारा मोन न तोसो होये” 37ओवतेन चु आ ू
एने तीनुकाजे सुवतेला दखेीन पे स काजे
कोयू, “ हे िशमोन, तू सुव रोयू? काय तू एक
घोळीभोर बी नी जाग सो यू ? 38जागता
एने ाथना कोरता रो क तुमू पोरी ा मा
नी पोळू आ मा ते तीयार छे, बाखीन डील
कोमजुर छे ” 39एने चु ओवी जात रोयू एने
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तीनु बुलोमा ाथना को यु 40ओवी आवीन
तीणूक सुवतेला दे यू, काहाक तदरा डूवा
नदसी भोरला होता; एने नी जानता होता
क तीनाक काय जोबाब आपजे 41ओवी
ितसरे कावा आवीन तीनुकाजे कोयू,“हीमी
सुवता रो एने आराम को , बस, टेम
आव लागी;दखेू मोनशान पु यु पापीन हाते
धोरवाय जातलू छे 42उठू,चालू! दखेू, मेसेक
धोरावने वावु साते आव लागलू छे! 43येसू
यो कोहणेत बाजरोयू होतू क य दा जू
बारा जोना मायलू एक होतू, आपने साते
धानयाजके एने शा ी एने पुढार चा गोथी
एक मोटीत गोरदी लीन ते या त आव
ला यू, जे तलवा या कळया ली रोया होता
44तीनाकाजे धोरावणे वावू तीनुकाजे यू
पोतू आपलू होतु क जीनाकाजे मे गुवू लोम
चुत छे, ितनाक धोरीन सोमावीन लीजाजू
45चू आ ू, एने ते या त तेरचा साते जायीन
कोयू, “ हे र बी! ”एने तीनाकाजे घोन सोवटा
गुवालेदू 46ते यार चे तीनापोर हात नाखीन
तीनाक धोर लेदा 47त दरे मायला जे साते
उबरोय रोया होता, एक जोनू तलवार
हापक न माहा याजोकोन पावोर पोर
चालाळयू,एने तेरो कां टो उळाव ददेू 48येसू
तीनुकाजे कोयू,“ काय तुमू डाखू सोमजीन
मेसेक धोरणे कोरीन तलवा या एने लाकळया
लीन िनकवी रोया? 49मे ते दाहाळीन
म दीर मा तुमरे साते रोिहन िश ण आपतू
होतु,एने ते यार तुमू मेसेक नी धो या:
बाखीन यो ईनान कोरता होयलो छे क
पिव शा ान वाते पुरी होये 50 इनापोरसी
आखा चेला येसुक छुळीन ढास गोया 51एक
जुवान आपना उगाळला डीलोपोर चादरो
पांगेरतू जायीन तेरे पोछोव चाल पोळयू; एने
माणसे तीनाक धो या, 52बाखीन चु चादरो
छुळीन उगाळलुत ढास गोयू 53ओवतेन चे

येसू काजे मोटला याजकोन चां लीगोया; एने
आखा धान याजोक एने पुढारी एने शा ी
तेरचा एखठा होय गोया 54पे स नांबेत
नांबे तेरे पोछोव -पोछोव मोटला याजकोन
आंगनांन माहाय तोक गोयू, एने तदरा साते
वावा साते बोसीन आगठे तापणे बाज गोयू
55 धान याजोक एने आखी मोटली सोभा
येसुकाजे मारनेन कोरता तेरे िव ध मा गोवा
हरेता होता बाखीन िन जोळी 56काहा क
लोकेत जोना तेरे िव ध मा झुटी गोवा आपता
होता, बाखीन तदरी गोवा एकसारखी
िनहोती 57ते यार कहानला माणसे उठीन तरे
िव ध मा यी झुटी गोवाही आ या, 58 “आमु
ईनाकाजे यो कोहतेलु सोमोवला छे,' म
इना हातोन बोनावला म दीर काजे पाळ
दीस,एने तीन दहाळामा दसरो बोनावीस,
जो हातसी िन बोनलो होय ' ” 59 ईनापोर
बी तदरी गोवायी एकसारखी िन िनकवी
60ते यार मोटलु याजोक ईचमा उ ोयन
येसुकाजे पुछयू, “तु काय जोबाब िन आपतु?
ये माणसे तारा िवरोधमा काय गोवायी
आपने बाजरोया? ” 61बाखीन येसू गुत
रोयू, एने काहीन जोबाब िन आ यू मोटलु
याजक तीनाकाजे ओवी पु ू , “ काय तू
ितना परम धं यान पु यू ि त छे? ” 62येसू
कोयू, “ म छे: एने तुमू मोनशान पु या काजे
सव श मानोन जेवळे धोळे बोसीन, एने
आसमानोन वादवा पुठी आवतेलू दखेसू
63ते यार मोटला याजोक आपना छदरा
फाळीन कोया, “ िहमी आमुकाजे गोवायीन
एने ओवी काय गोरोज छे? 64तुमु जी नदा
सोम ा तुम काय इरादू छे? ” चे आखा
कोया क यू मोरोन न द डोन लायक छे
65ते यार कहानास ते ितनापोर थूपणे, एने
काहानास तेरो मूय ढाकणे एने तीनाक धुमा
दणेे, एने ितना काजे को ने बाजगोया, “
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भिवष वाणी कोर! ” एने कामदार तीनाकाजे
धोरीन थापडया ददेा 66जे यार पे स नेचू
आंगनामा होतु, ती मोटला याजकोन पावरनी
मायली एक चां आवी, 67एने पे स काजे
आगठे तापतलु दखेीन तीनाक टोक लागाडीन
दखेी एने कोहोने बाजगोयी,“ तू बी ते ईना
नासरी येसून साते होतू ” 68चु घाबराय
गोयू,एने कोयू, “मे िन जानतलू एने िन
सोमोजतो क तू काय कोयने बाजरोयीबारथे
दवेडी पोर गोयू; एने कुकळू वासने बाजगोयू,
69ची पावेरनी तीनाक दखेीन त दरे साते जे
उबरोयला होता,ओवी कोहोने बाजगोयी,
“ यु इंदरे मायलू एक छे” 70बाखीन चू ओवी
नाकार को यु थुिलक वारमा चे जे साते
उबरोय रोया होता ओवी पे स काजे कोया, “
छाचलीन तू त दरे मायलू एक छे; काहा क
तू गालीली बी छे” 71ते यार चू िध ारीन
एने कोसोम खाणे बाज गोयू, “ मे ितना
मोनशाकाजे, जेरी तुमू वात कोर रोया, िन
जानतलू, ” 72ते यार ते या त दसरे कावा
कुकळू वासने बाजगोयू पे स काजे जी वात
जु येसू तीनाकाजे कोहलु होतू फोम आवी:
“ कुकळान दयु कावा वासनेन पेहलेे तू तीन
कावार मा नाकार कोरीस”एने चू ईनी
वातोन िवचार कोरीन रोडणे बाजगोयू

15 1स दारे होयतेच मामार धान
याजके, डायडाया, एने शा ी ओवी

आखी मोटली सभा मालूमात कोरीन येसू
काजे बांदाळया, एने तीनाकाजे लीजायीन
िपलातोन हातोमा आप ददेा 2 िपलात
तीनाकाजे पु ू , “ काय तू यु दान राजा छे?
” चू तीनाकाजे जोबाब आ यू, “ तू खुद को ने
बाजरोयू ” 3 धान याजक तीनापोर लोकेत
वातोन ईलजाम लागाळता होता 4 िपलात
तीनाकाजे ओवी पु ू, “ काय तू काहीन
जोबाब िन आपतू, दखे ये तारेपोर कोतरी

वातोनईलजाम लागाळ रोया? ” 5येसू ओवी
काहीन जोबाब िन आ यू; यातोक क िपलात
काजे मोटी नोवलाय लागी 6 िपलात तेरे पेहलेे
काहाना एक ब दीवान काजे जू तीणूक जुवतू
होतू, त ने कोरीन छुळ दतेू होतू 7बर बा
नावोन एक माणूस तीनु ब दवानो साते ब दी
होतू, जे बंडामायलू खुनी होती 8एने गोरदी
उपोर जायीन तीनाकाजे िवनती कोरणे
बाजगोया, क जोसू तू आमरेण कोरता कोरतू
आवलू छे तोसुच कोर 9 िपलात तीनुकाजे
जोबाब आ यू, “ काय तुमरी मोरजी छे क मे
तुमरेण कोरता य दन राजा येशूकाजे छुळ
दोम?” 10काहा क चू जानतू होतू क धान
याजक तीनाकाजे डाव धोरीन धोरावला
होता 11बाखीन धान याजक मानसोकाजे
उबरा या क चू बर बा काजेत ित ने कोरता
छुळ दयेे 12 यो सोमवीन िपलात तीनुकाजे
ओवी पु ू , “ ती जीनाकाजे तुमू य दीन
राजा को तेला, तीनाकाजे मे काय कोरो? ”
13चे ओवी आयळया, “ तीनाकाजे ृस पोर
चोळाव दे 14 िपलात तीनुकाजे कोयू, 'काय,
यू काय बुराई कोरलू छे?'' बाखीन चे ओवी
आयळया, ''िहनाकाजे ृस पोर चोळाव द!े''
15ते यार िपलात गोद काजे खुश कोरनेन
कोरता, बर बा काजे ती ने कोरता, छुळ ददे,ू
एने येसुकाजे चापका दवेाळीन हवाले कोर
ददेू क ृस पोर चोळाय जाणे 16सैनीक
येसू काजे क लांन माहाय वावा आंगना मा
लीगोया जो ीटोरीयुम कोवायतेल छे, एने
आखी पलटन काजे बुलाव ला ा 17ते यार
चे तीनाकाजे जाम या छदरा पेहरा ा
एने काटान मुगुट गुथीन तेरा मुंनकापोर
मेक ददेा, 18एने यो कोिहन तीनाकाजे
नम कार कोरणे बाजगोया, “ हे य दीयान
राजा, नम कार! ” 19चे तेरा मुंनकापोर वेत
दतेा,एने तीनापोर थूपता,एने मांडा टेकाळीन
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तीनाकाजे नम कार कोरता 20जे यार चे
तेरी मोजाक कोर लेदा, ती तीनापोर गोथा
जाम यो छदरो िनकावीन तेराच छदरा
पेहरेाव ददेा; एने ते यार तीनाकाजे ृस पोर
चोळावनेन कोरता बारथे लीगोया 21 िसकंदर
एने फ इद बाबू िशमोन, एक कुरेनेकर
मानुस, यू गाव गोथू आवने बाजरोयलू
चां गोथू िनक ू; चे तीनाकाजे जो ानसी
धो या क ते ृस हाकलीन चाले 22चे
येसू काजे गुलगुथा नावोन जगापोर, िजनान
मोतलोब कोवटीन जागा छे, ला ा 23चा
तीनाकाजे नोशा भेसेकलो अगुंरोन रोस आपने
बाजगोया, बाखीन चू िन लेदू 24ते यार
चे तीनाकाजे ृस पोर चोळा ा एने तेरा
डोगलापोर िच ा नाखीन, क कुनी काजे
काय जोळे,तीनाक वाट लेदा 25एने एक
पोहो दाहाळू चोहोळ रोयू होतू, ते यार चे
तीनाकाजे ृस पोर चोळा ा 26 "एने तेरपोर
गुण न प लीखीन तीनापोर उपोर लागाळ
ददेा क "" य दयान राजा ''" 27चे तेरे
साते दयु डाखू,एक तेरे जेवळे एने एक तेरे
डाख ये धोळे ृस पोर चोळा ा 28 [ते यार
पिव शा ान यो वोचन क चू गुनावान
साते गीनाय गोयू, पुरो होय गोयो] 29एने
वाटये जा या मुनको हालवी-हालवीन एने
यो कोिहन तेरी नदा कोरता होता, ''वाह !
म दीर काजे तूळने वावू, एने तीन दाहळामा
बोनावने वावू ! 30 ृस पोर गोथू उतरीन
खुदोकाजे वाचाळले' 31 इनी रीतीशी धान
याजक बी, शा ी पुठी, आपोस मा मोसकरी
कोरता होता, '' यू दसरा काजे वाचाळयू,
बाखीन खुदोकाजे िन वाचाळ सो ू
32 इ ाइलोन राजा, ि त, िहमी ृस पोर
गोथू उतरीन आव क आमु दखेीन िव वास
कोरजे'' एने जे तेरे साते ृस पोर चोळाव ला
होता,चे बी तेरी नदा कोरता होता 33 दसू

होयनेन टेमे आखा दशेोमा आंदारो होय गोयो,
एने ितसरे पोहर तोक रोयो 34 ितसरे पोहर
येसू मोटात बुलोमा आयळीन कोयू, “ एलोई,
एलोई, लमा सबखथनी? ” एरो मोतलोब यो
छे, “ हे मारा दवे, हे मारा दवे, तू मेसे काजे
काहा छुळ ददे?ू ” 35 ये साते उबरोयला
होता, त दरे मायला कहानास यो सोमवीन
कोया, “ दखेू, यू एिलया काजे आयळने
बाजरोयू ” 36एने एक जोनू दोवळीन पंज
काजे आंबमा डूबाळयू, एने बो न लाकळीन
ती लापोर मेक नतीनाकाजे चूसाळयू एने
कोयू, “ उबरोय जावू, दखेू, एिलया इनाकाजे
उतारनेन कोरता आवतेलू क नी ” 37ते यार
येसू मोटात बुलोशी आयळीन जीव छुळ ददेू
38एने मो दरोन पोळदू उपोर गोथू नेचू तोक
फाटीन दयु तुकळा होय गोयू 39 "जु सुबेदार
तेरे सामने उबरोय रोयू होतू, जे यार तीनाक
ओसू आयळीन जीव छुळतेलू दे यू, ती चू
कोयू, ""छाचलीन यू मानुस, दवेोन पु यू
होतू!''" 40लोकेत बायरा बी नांबे रोहीन
दखे रोया होता: तदरेमा म रया म दिलया,
नांनलू याकोब एने योसेनआया म रया,एने
सोलोमी होता 41जे यार चू गालीलमा
होतू ती ये तेरे पोछोव जाता होता एने
तेरी सेवा होमेशा को या कोरता होता; एने
दसरा लोकेत बायरा बी होता, जे तेरे साते
य शलेम मा आवला होता 42जे यार सां तो
होयगोयो ती इनान कोरता क तीयारीन
दाहाळू होतू, यू श बाथोन एक दाहाळू पेहलेे
रोयतेलू, 43अ रमथाई मा रो नेवावू योसेफ
आ ू, जू महासोभान ममर होतू एने खुद
बी दवेोन राजोन वाट जुवतू होतू चू हमत
कोरीन िपलातोन चा गोयू एने येसून धोड
मां यू 44 िपलात काजे नोवलाय लागी क चू
ओत छाटू मोर गोयू; एने चू सुबेदार काजे
बुलावीन पु ू, ''काय इनाक मोरीन टेम
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होय गोयी ?'' 45जे यार चू सुबेदार जुव
गोथू हालोत जान लेद,ू ती धोड योसेफ काजे
आपाळ ददेू 46ते यार चू मखमोलोन एक
चादरो मुले लेद,ू एने धोड उतारीन ितना
चादरामा गुंडा ू, एने एक मोळवटयामा जो
चाफ यामा ख दाय गोयलो होतो मे या, एने
मोळवटयान झोपला पोर एक दोगळूढोबवाय
ददेा 47म रया म दलीया एने योसेन आया
म रया दखेता होता क चू का मेकायलू छे

16 1जे यार शो बाथोन दाहाळू जात
रोयू, ती म रया मगदिलया, एने

याकोबोन आया म रया, एने लोमी ये
सुगंध वावा चीजे मुले लेदा क आवीन
तीनापोर लागाळने 2 हा ान पेहलेे दाहाळे
भोव भाकवे स दारे वेगात जे यार दाहाळू
िनकवनेत बाजरोयू होतू, चे मोळवटयान चा
आ ा, 3एनेआपोसमा को ता होता, ''आमरेन
कोरीन मोळवटयान झोपला पोर गोथू दोगळू
कून धोकलसे?'' 4जे यार चे डूवा उचा को या,
ती दे या क दोगळू ढोबोवलू छे- चू घोनु
मोटूत होतू 5मोळवटया मा माहाय जायीन चे
एक जुवान काजे ध वा छदरा पेहरीन जेवळे
धोळये बोसलू दे या,एने घोनजुदा वाहराय
गोया 6चू तीनुकाजे कोयू, ''वाहरायू मा, तुमु
येसू नासोरी काजे, यू ृस पोर चोळाव गोयलू
होतू, हरेणेबाजरोया चू जीव उठलू छे, या
िन होय; दखेू, जी ची जागा छे, जा चे
तीनाकाजे मेकला होता 7बाखीन तुमु जावू,
एने तेरा चेला एने पे स काजे को क चू तुमरे
गोथू पेहले गालील मा जोसेजोसू चू तुमुकाजे
को लू होतू, तुमु चा तीनाकाजे दखेसू'' 8एने
चे िनकवीन मोळवटयामा गोथा ढास गोया;
काहाक कापारी एने िबक त दरेमा भोराय
गोयलीहोती; एने चे कुदा काजे काहीन नी
कोया, काहा क बीहीता होता 9 हा ान
पेहलेे दाहाळे सोदारो होयतेच चू पोछू जीव

उठीन आखान-पेहलेे म रया म दिलया काजे
जी िनमा गोथी चू सात भुंडली आ मा
िनकावलु होतू, दखेाय पोळयू 10ची जायीन
येसून सातीदारो काजे जे दखुोमा डूब रोया
होता एने रोळ रोया होता, खोबर कोरी
11चे यो सोमवीन क चू जीवतेलू छे एने
ची तीनाक दखेली छे, िव वास नी को या
12 इनान ओवतेन येसू दसरा प मा तीनदरे
मायीन दयु जोनाकाजे जे यार गावो भूनी
जाता होता दखेाय पोळयू 13चे बी जायीन
दसरानू काजे खोबोर को या, बाखीन चे
त दरे पोर बी िव वास िन को या 14पोछू
चू यारा जोनाकाजे बी, जे यार चे खानो
खाणे बोस रोया होता दखेाय पोळयू, एने
त द अिव वास एने मोनोन काठला पोर
गुणू लागाळयू, काहाक जे तीनाक जीवतू
होयीन उठणेन ओवतेन नाक दखेाला होता, चे
तेरेपोर िव वास िन कोरला होता 15एने येसू
तीनुकाजे कोयू, ''तुमु आखा जोगोमा जायीन
आखा कोिवन मानसोकाजे सुवातान चार
को 16जू िव वास कोरे एने बा ी मा लेये
ते च उ ार होयसे, बाखीन जू िव वास िन
कोरे चू गुनावू ठेराय जासे; 17 िव वास कोरणे
वावा मा ये च हा होयसे क चे मारा
नावोशी भुंडलीआ मा काजे िनकावसे, नोवली
नोवली भाषा बुलसे, 18घोळसा काजे चूट
लेसे, एने कोदी चे जीव लेनेन चीज बी पी जाये
ते बी त दरो काहोनोत नुकसान िन होये; चे
िबमारीवावा पोर हात मेकसे, एने चे वा होय
जासे'' 19 भू येसू त दरे साते वात कोरनेन
ओवतेन सोरोग पोर हाकलाय गोयू, एने दवेोन
जेवळे धोळये बोस गोयू 20एने चे िनकवीन
होर जागे चार को या, एने भू तीदरे साते
काम कोरतू रोयू एने तीना च हान लारे यो
साते साते होयतो होतो, वोचन काजे मोजबूत
कोरतू रोयू आमेन
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1 1लोकेत जोना िजनी वातो काजे आमरे
इचमा वीतली छे, इितहास िलखनेमा

हात लागाळला छे, 2जोसा क चे यो पेहलेेन
इनी वातोकाजे दखेने वावा एने वोचनोन
सेवक होता, आमरेन चा तोक पुगाळया
3 इनान कोरता, हे माहाराज िथयफ ल, मेसेक
बी यो वा त मालोम होयो क इनी आखी
वातोनआखी हालआखान पेहलेेन खोरो-खोरो
तोपास कोरीन, तीनाकाजे तारे जुगू आकळा
वारी िलखो 4काहा क तू यो जान लेये क चे
वाते जेरो तू िशकशोन लेदलू छे, कोसो पांको
छे 5य दयान राजा हरेोदोन टेमे अिबयाहोन
वगवारी मायला जख या नावोन एक याजोक
होतू, एने तेरी लाळी अहोरोनोन पोयदावारी
मायली होती जेरो नाव अलीशीबा होतो 6चे
दयु दवेोन सामने धोरमी होता, एने भून
आखी आ या एने रीतीपोर िनरदोष चालणे
वावा होता 7 तदरो का नो बी सं तान िन
होतो, काहाक अलीशीबा वांजाय होती, एने
चे दयु बी डुकरा होता 8 ये यार चू आपणा
वगवारी पोर, दवेोन सामने याजोकोन काम
कोरतू होतू, 9ती याजोकोन रती अनसारे तेरा
नावोन िचठी िनकवी क भून म दीर मा
जायीन धूप बावे 10धुप बावनेन टेमे मानसोन
आखी म डवी बारथे ाथना कोरती होती
11 ितनी टेमे भून एक सोरोगो दतू धुपोन
वे दन जेवळे धोळये उबरोयलू ितनाक दखेाय
पोळयू 12जख या दखेीन बी यू एने चू घोनू
बीही गोयू 13बाखीन सोरगोदतु तीनाकाजे
कोयू, '' हे जख या िबहे मा, काहा क तारी

ाथना सोमवाय गोयली छे; एने तारी लाळी
अलीशीबासी तारेन कोरता एक पु यू पोयदा
होयसे, एने तू तेरो नाव योहान मेकजी
14तुसेक खुशी एने ख़ुशी होयसे: एने घोना
माणसे तेरा जोनमान वोजेशी खुश होयसे,
15काहा क चू भून सामने माहान होयसे;
एने अंगुरोन रोस एने मोद कोबी िन िपये; एने
आपनी आशोन गोभामा गोथूच पिव आ मा
सी भोराय जासे; 16एने इ ाइल लो मा गोथू
घोना जोना काजे त दरा भू दवेो भूनी फराव
से 17चू एलीयान आ मा एने सामथासी तेरी
ओगोव ओगोव चालसे क बासोन मोन पु या
पारी भूनी एने फराव दसेे; एने आ या िन
मानणे वावा काजे धोरमीन समजदारी पोर
लावसे; एने भून कोरता एक लायक जा
तीयार कोरे'' 18जख या सोरोगोदतू काजे
पु ू, '' यो मे कोसो सोमजो? काहा क
मे ते डूक छे; एने मारी लाळी बी डुकरी
होय गोयली छे'' 19सोरोगोदतू तीनाकाजे
जोबाब आ यू ''मे गा ीएल छे,जु दवेोन सामने
उबरोयतेलू; एने मे तारे पुठी वाते कोरणे एने
तुसेक जी सुवाता सोमवाळने कोरीन मुकलाय
गोयलू छे 20 दखे, िजने दाहाळे तोक ये वाते
पुरा िन होय जाय, ितने दाहाळे तोक तू मुकू
रो से एने बुल नी सोके, इनान कोरता क
तू मारी वातो काजे जी आपना टेमो पोर
पुरी होयसे, िव वास नी को यू'' 21माणसे
जख यान वाट दखेता रोया एने नोवलाय
कोरणे बाजगोया क तीनाकाजे म दरमा
ओतरी वार काहा लागी 22जे यार चू बारथे
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आ ू, ती त दरे पुठी बुली नी सो यू: आखरी:
चे सोमजी गोया क चू म दरमा काहीन दशन
दखेलू छे; एने चू त दरेसी ईशा कोरतू रोयू,
एने मु कू रोय गोयू 23 ये यार तेरा सेवा
कोरनेन दाहाळा पुरा होय गोया, ती चू आपने
घोर जात रोयू 24 ईनु दाहाळान ओवतेन तेरी
लाळी अलीशीबा भारीस होय गोयी; एने पाच
मोहना तोक खुदो का यो कोहीन डुकाळीन
राखी, 25मानसोमा मारी बेइ त दरू कोरनेन
कोरता, भू इनू दाहाळामा म गोन नोजोर
कोरीन मारेन कोरता ओसू कोरलू छे'' 26छोव
मोहना मा दवेोन चा गोथू गा ीएल सोरोगो
दतू, गालीलोन नासरेथ शोहरोमा, 27एक
कुवारीन चा मुकलायू जेरी जुळावनी योसेफ
नावोन दािवदोन घोरानान एक ओदमी साते
होयली होती: ितनी कुवारीन नाव म रया
होतो 28सोरोगो दतू तीनीनचा माहायआवीन
कोयू, “ ख़ुशी एने जीत तारी होये, जीनापोर
दवेोन दया होयली छे! भू तारे पुठी छे!”
29ची इना वोचनोपोर सी घोनी बीही गोयी,
एने िवचार कोरणे बाजगोयी क यो का ना
भातीन 30सोरोगो दतू तीिनकाजे कोयू,''
हे म रया, िबहे मा, काहाक दवेोन दोया
तारपोर होयली छे 31 दखे, तू भारीस होयीस,
एने ता एक पु यू पोयदा होयसे; तू तेरो
नाव येसू मेकजी 32चू माहान होयसे एने परम
धानोन पु यू कोवायसे; एने भू दवे ते बास
दािवदोन िसहासोन तीनाकाजे आपसे, 33 "एने
चू याकोबोन घोरोपोर हमेशा राज कोरसे;
""एने तेरा राजोनआखरी नी होये''" 34म रया
सोरोगो दतू काजे कोयी, '' यो कोसो होयसे मे
ते ओदमी काजे जानतेली तोक नी'' 35सोरोगो
दतू तीिनकाजे जोबाब आ यू, '' पिव आ मा
तारेपोर उतरसे, एने परम धानोन साम य
तारेपोर सा वू कोरसे; इनान कोरता चू
पिव जू पोयदा होयने वावू छे, दवेोन पु यू

कोवाय से 36ओवी दखे तारा प रवार मायली
अलीशीबान बी डाहावारामा पु यू होयने वावु
छे, यो तेरो, जी वांजाय कोवायती होती
छो वू मो णु छे 37काहा क यो वोचन दवेो
भूनी गोथो रो तेलो छे चो होये नी ओसो
नी रो तेलो'' 38म रया कोयी, “ दखे, मे
भून सेिवका छे,मेसेक तारा वोचनोन अनसारे
होये” ते यार सोरोगो दतू तीनीनचा गोथू जात
रोयू 39तीनु दाहाळामा म रया उठीन मामार
बोयळान दशेोमा य दा शहरोमा गोयी,
40एने जख यान घोरोमा जायीन अलीिशबा
काजे नम कार कोरी 41जोसी अलीशीबा
मरीयान नम कार सोमवी, तोसोच पुरयो
तेरा पेटमा उछ ो, एने अलीशीबा पिव
आ मासी भोराय गोयी 42एने ची मोटेत
बुलोसी आयळीन कोयी, “ तु बायरामा धं य
छे, एने तारो पेटोन फोव धं य छे! 43 यो
म ग मारपोर कां गोथो होयो क मारा भून
माता मारचा आवी? 44 दखे, जोसो ता
नम कारोन बुल मारे काणे पोळयू, तोसोच
पु यो मारा पेटोमा खुिशसी उछोव पोळयो
45धं य छे जे तीनापोर िव वास को या क
जी वात भून तोरोपसी तीनुक कोवयली,
ची पुरीहोयसे! ” 46ते यार म रया कोही, “
मा जीव भून बोढायी कोरे 47एने मारी
आ मा मा उ ार कोरणे वावा दवेोपोर
खुश होयी, 48काहा क चू आपनी सेिवकान
दनतापोर नोजोर कोरलू छे; ईनान कोरता
दखेू हीमी गोथा आखा कोवी- कोिवन माणसे
मेसेक धं य कोहोसे, 49काहा क चू ताकोत
वान मारेन कोरीन मोट-मोटा कामे कोरलू
छेतेरो नाव पिव छे, 50एने तेरी दोया
इनुपोर,जे तीनाकाजे िबहतेला छे,िपढयान
पीढया तोक बोनली रोहोतेली छे 51चू आपनू
पोरा ोम दखेाळयू, एने जे खुदोकाजे मोटा
सोमेजता होता, तीनुकाजे वेरा-वेर को यू 52चू
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अिधपती काजे त दरेा आसनपोर गोथू पाळ
ददे;ू एने गोरीबो काजे उचा को यू 53चू
भूकला काजे वारला चीजोसी आफराव ददे,ू
एने मालदारो काजे ठारले हाते िनकाव ददेू
54चु आपना सेवोक इ ाइल काजे सोमाव लेदू
क आपनी ितनी दोयाकाजे फोम कोरे, 55 यू
अ ाहाम एने तेरा वंशोपोर होमेशा रोहोसे,
जोसू चू आमरा आडा-बुढा काजे कोहोलु होतु”
56मरीया लोग भोग तीन मोहना तेरे पुठी
रोिहन आपने घोर आव ोरोयी 57ते यार
अलीिशबान पोखळायणेन टेम पुरी होय गोयी
,एने ची पु याकाजे जोनोम आपी 58तेरा साते
वावा एने प रवार वावा यो सोमवीन क
भू तीिनपोर मोटीत दोया कोरलू छे,तेरे साते
ख़ुशी को या, 59एने ओसो होयो क आठवे
दाहाळे चे पु यान खतना कोरणे आ ा एने
तेरो नाव बासोन नावोपोरसी जख या मेकने
बाजगोया 60 ईना पोरसी तेरी आया जोबाब
आपी, “ िन; नीती हरेो नाव योहान मेकनो
जुवे ” 61चे तीिनकाजे कोया, “ तारा प रवार
मा कुदान यो नाव िन होय! ” 62ते यार चे
तेरा बाबाकाजे ईशा कोरीन पुछया क तू तेरो
नाव काय मेकणे होय रोयू ? 63चू िलखणेन
पाटी मांगाळीन लीख ददे,ू “ ितनान नाव
योहान छे,” एने आखाकाजे नोवलाय लागी
64ते यार तेरो मुय एने जीभ ते या त उघळी
गोयी; एने चू बुलणे एने दवेोन धं यवाद कोरणे
बाजगोयू 65तेरे आळी छेळी आखा रोहनेवावा
मा िबक भोराय गोयी; एने ईनी आखी
वातोन खोबोर य दयाआखा बोयळा मायला
दशेोमा फ र गोयी, 66एने आखा सोमोवने
वावा आपना-आपना मोनोमा िवचार कोरीन
कोया, “ यु पु यू कोसू होसे? ” काहा क दवेोन
हात तेरे पुठी होतू 67ते बास जख या पिव
आ मासी भोराय गोयू, एने भिवष वाणी
कोरणे बाज गोयू: 68 “ भू इ ाइलोन दवे धं य

होये, काहा क चु आपना मानसो पोर नोजोर
को यू एने तद छुटका कोरलू छे, 69एने
आपनू सेवोक दावीदोन घोरानामा आमरेन
कोरीन उ ारोन सगळो िनक ो , 70 (जोसू
चू आपना पिव भिवष कोरतान लारे जो
जोगोमा पेहलेे गोथो होयतोआवलो छे कोहोलू
होतू,) 71मोतोलोब आमरा दु मोनोसी, एने
आमरा आखा िवरोदीन हातोसी आम उ ार
कोरलू छे, 72 क आमरा आळखा-बुळकापोर
दोया कोरीन आपनी पिव वाचान फोम कोरे,
73एने ची कोसोम जी चू आम बास अ ाहाम
साते खादलु होतू, 74 क चू आमुक यो आपे
क आमू आमरा दु मोनोन हातोसी छुटीन,
75तेरे सामने पिव एने धोरिमसी उमोर भोर
मजबूत रोहीन तेरी सेवा कोरता रोहजे 76एने
तू हे बावा, परम धानोन भिव य कोरता
कोवायीस, काहा क तु भून वाट तीयार
कोरणे कोरता तेरे ओगोव-ओगोव चालीस,
77 क तेरा मानसो काजे उ ारोन यान आपे
, यो त दरा पापोन माफ सी जोळतेलो छे
78 यो आमरा दवेोन ईनी मोटीत दोयासी
होयसे; िजनान वजेसी आमरे पोर स दारेन
िवजावो उगसे, 79 क आंदारान एने मोतोन
सहावामा बोसने वावाकाजे िवजावो आपे, एने
आमरा पायोकाजे शांतीन वाटये सुदा चाळले
” 80एने चो बावो मोटो होयतो एने आ मामा
मजबूत होयतो गोयो, एने इ ाइलोन सामेने
आवणेन दाहाळे तोक बोयळामा रोयू

2 1तीनू दाहाळामा आगु त कैसर
तोरोफसी आ या िनकवी क आखा

जोगोन मासोन नावे िलखायजाय 2जी
पेहलेी नाव लीखायी ितनी टेमे होयी, ते यार
रीनीय सूयान सुबेदार होतु 3आखा माणसे

नाव िलखाळणेन कोरता आपना-आपना
शोहोरोमा गोया 4आखरी योवसेफ बी
इनांन कोरता क चू दािवदोन घोरानांन
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एने पोयदावारी होतु, गालीलोन नासरेथ
शहोरोमा गोथू य दयामा दिवदोन शहोर
बेथलेहमे मा गोयू, 5 क आपनी जूळली
मरीया साते जी भारीस होती नाव िलखाळणे
6तेरचा रोहती जायीन तेरा पोखळायणेन
दाहाळा पुरा होय या, 7एने ची आपणा
पेहलेा पु याकाजे जनोम आपी एने तीनाकाजे
कापळामा गुंडािवन गोवािनमा मेक ; काहा
क तदरेन कोरता धोरोम साहावामा जागा
िन होती 8एने ितना दशेोमा कोतरा गाडरा
गुवा ा होता,जे राती खोयळामा रोिहन
आपना टूवान राखवावी कोरता होता 9एने
भून एक दतु त दरेनचा आवीन उबरोयू, एने
भून वीजावो त दरे चा धोळये चोम यो,
एने चे घोना जुदा बीही गोया 10ते यार
सोरोगो दतु तीनुकाजे कोयू, “मा िब ; काहा
क दखेू, म तुमूकाजे मोटीत खुशीन सुवाता
सोमोवाळो यो आखा मानसोन कोरता
होयसे, 11क आज दािवदोन शहोरोमा
तुमरेन कोरता एक उ ार कोरणे वावू पोयदा
होय रोयू, एने युत ि त भू छे 12एने ते
तुमरेन कोरता यू पो ू छे क तुमू एक बावा
काजे कापळामा गुंडावलो एने गोवािनमा
लुटाळलो दखेसू” 13ते यार उचकाहालुन
ितना सोरोगो दतुो साते सोरोगो दतुोन टूवू
दवेोन तुती कोरता जायीन एने यो कोहोता
दखेाय पोळया, 14 “ आसमानोमा दवेोन
महीमा एने धोरतीपोर जीना मानसोमा चु
खुश छे,शांती होये ” 15जे यार सोरोगो
दतु त दरेचा गोथा सोरगे जात रोया, ती
गाडरा गुवा ा आपोसमा कोया, “आवु,आपु
बेथलेहमे मा जायीन यी वात होयली छे,एने
यी भू आपुकाजे दखेाळलू छे,दखेता ”
16एने चे छाटा जायीन मरीया एने योवसेफ
काजे, एने गोवािणमा ितना बावा काजे लुट
रोहोलो दे या 17 इनुकाजे दखेीन चे ची

वात इना बावन बारामा तीनुकाजे कोहोली
होती, चे कोया, 18एने आखा सोमोवणे
वावा ईनी वातोपोरसी जे गाडरा गुवा ा
तीनुकाजे कोया नोवलाय को या 19बाखीन
मरीया ये आखा वाते अपना मोनोमा
मेक न िवचार कोरती रोयी 20एने गाडरा
गुवा ा काजे जोसो कोहोलो होतो, तोसोच
आखो सोमोवीन एने दखेीन दवेोन महीमा
एने तुती कोरता जायीन पोछा जात रोया
21जे यार आठ दाहाळा पुरा होय गोया एने
तेरी खतनांन टेम आवी, ती तेरो नाव येसू
मेकाय गोयो यो सोरगो दतू मरीयान पेटोमा
आवनन पेहलेेन कोहोलू होतु 22 ये यार
मोशेन आ यान रतीन अनसारे त दरा
चुखा होयणेन दाहाळा पुरा होय गोया,
ती चे ितनकाजे य शलेम मा ली गोया क
भून सामने लावणे, 23 (जोसो क भून
आ या मा लीखलो छे: “ होर एक पेहलेो
भून कोरता चुखलो ठेरायसे ”) 24एने भून
वोचोनोन अनसारे: “ लान एक जुळो,
नीती पेरवान दयु िपला ” लावीन बिलदान
को 25य शलेम मा िशमोन नावोन एक
मानुस होतू, एने चू मानुस धोरमी एने
भो कोरणे वावु होतु; 26एने पिव
आ मान लारे तीनापोर दखेायतो होतो क
जे यार तोक चू भून ि ता काजे दखेी नी
लेये, ते यार तोक मोतकाजे नी दखेे 27चु
आ मान िशकाळने पोरसी म दीरमा आ ू;
एने जे यार आसी बासा चो बावो येसू काजे
माहाय ला ा, क तीनाकाजे आ यान रतीन
अनसारे कोरे, 28ती चू तीनाकाजे आपना
खुवामा लेदू एने दवेोन धं यवाद कोरीन
कोयू: 29 “ हे वामी, हीमी तू आपना सेवोक
काजे आपना वोचोनोन अनसारे शांतीसी
जाने दतेलू छे 30काहा क मारा डूवा तारा
उ ार काजे दखे लेदला छे, 31जीनाकाजे तू
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आखा दशेोन मानसो सामने तीयार कोरलू
छे, 32 क चू दसरा जातीकाजे िवजावो
आपनन कोरता योती, एने तारा नेवाळला
मानसे इ ाइलोन महीमा होये ” 33ते
बास एने तेरी आया इनी वातोपोरसी जी
तेरे बारामा कोवायती होती, नोवलाय
कोरता होता 34ते यार िशमोन तीनाकाजे
आशीवाद आपीन, तेरी आया मरीयाकाजे
कोयू, “ दखे, चुते इ ाइलमा घोन सोवटान
पोळनो, एने उठणेन कोरता, एने एक ओसो
च ह होयणेन कोरता ठेराव गोयलू छे,
जीनांन िव मा वाते कोरायसे - 35ओवी
तारा बी जीवोमा तलवारोन वार पार
भोराय जासे-इनासी घोना आ मान िवचार
सामनेहोयसे ” 36आशेरोन पोयदावारी
मायली ह ा नावोन फनुएलोन बेटीस एक
भिव य कोरणे वावी होती ची घोनी डुकरी
होती, एने वीयाव होयणेन ओवतेन सात
साल आपना पाहाना पुठी रोय सोकली होती
37ची चौरांशी सालोसी र डायली होती:
एने म दीरो काजे िन छूळती होती, एने
उपास एने ाथना कोर कोरीन रात-दाहाळू
भो कोरती होती 38एने ची ितनी टेमे चां
आवीन भून धं यवाद कोरणे बाजगोयी, एने
तीनू सोबोकाजे, जे य शले मोन छुटकारान
वाट जुवता होता, ितना बावान बारामा
वाते कोरणे बाजगोयी 39जे यार चे भून
आ यान अनसारे आखो काय पुरो कोर लेदा
ती गालील मा आपनो शोहो नासरेथ मा
पोछा जात रोया 40एने बावो बोढतो, एने
मजबूत होयतू , एने यानसी पु भोरायतू
गोयू; एने दवेोन म ग तीनापोर होतो
41तेरा आसी-बासा होर साल व हांडोनोन
तीहीवारोन पेहलेे य शलेम मा जाया कोरता
होता 42जे यार येसू बारा सालोन होयू,
ते यार चे जुनला रीतीन अनसारे य शलेम

मा गोया 43जे यार चे तीनु दाहाळा काजे
पुरा कोरीन पोछा आवणे बाजगोया , ती
बावो येसू य शलेम मा रोय गोयू; एने चे
तेरा आसी-बासा िन सोम या 44चे यो
सोम या क चू दसरा या ी साते होसे,
एक दाहाळान पोळावू िनकवी गोयू: एने
तीनाक आपना सोगासाई मा एने उवखायता
मा हरेणे बाजगोया 45बाखीन जे यार नी
योळयू, ती हरेता-हरेता य शलेम मा पोछा
गोया, 46एने तीन दाहाळान ओवतेन चे
तीनाक म दीर मा िश ण कोरणे वावान
ईचमा बोस रोहलू, त दरो सोमोवने एने
तीणूक सोवाल कोरतेलू दखेायू 47जोतरा
तेरो सोमेवता होता, चे आखा तेरी सोमोज
एने तेरा जोबाब पोरसी वाहरायता होता
48ते यार चे तीनाक दखेीन वाहाराया एने
तेरी आया तीनाक कोयी, “ हे पु या, तू आमरे
साते काहा ओसू वेवहार को यू? दखे, ता
बास एने मे तोकोलीत कोरीन तुसेक हरेता
होता? ” 49चू तीणूकाजे कोयू, “ तुमु मेसेक
काहा हरेता होता? काय िन जाणता होता क
मेसेक आपना बासोन घोरमा होयनो ज री
छे? ” 50बाखीन जी वात चू तीनुकाजे कोयू,
चे तीिनक नी सोम या 51ते यार चू त दरे
पुठी गोयू, एने नासरेथ मा आ ू, एने तदरा
आ यामा रोयू; एने तेरी आया जे आखा वाते
आपना मोनोमा राखी 52एने येसू यान एने
डीलोमा, एने दवेोन एने मनुशान म गोमा
बोढतू गोयू

3 1तीिबया कैसोरोन राजोन प धरावा
सालोमा ये यार पंतय पीलात

य दयान सुबेदार होतू, एने गालील मा
हरेोद, ईतुरीया एने ाखोनीती मा ते
भाश फ लीप, एने अबीलेनेमा लुसनीया,
चौथाईन राजा होतू, 2एने ये यार ा
एने कैयफा मोटला याजोक होता, ितनी



लुका 3.3–24 77

टेमे दवेोन वोचोन बोयळामा जख यान
पु यू योहान नचा पु यो 3चू यारदनेोन
आळी-छेळीन आखा रा ामा जायीन, पापोन
माफ न कोरता मोन फरावनेन बाि मान
चार कोरणे बाजगोयू 4जोसो यशया भिवष
कोरतान कोहोला वोचोनोन कताबमा
िलखलो छे: “ बोयळामा एक आयळणे वावान
ओवाज आवणे बाजरोयी क , ' भून वाट
तीयार को , तेरी वाट सुदी बोनावू 5 होर एक
खुबारा भोराय जासे, एने होर एक बोयळा
एने टेकळा नेचा कोराय जासे; एने जे वाकला
छे सुदा, एने जे उचा नेचा छे चे चारखुट वाटे
बोनसे 6एने होर ाणी दवेोन उ ारकाजे
दखेसे ' ” 7 यी गोरदीन गोरदी तीनाजुव
बाि मा लेणे कोरीन िनकवीन आवती होती,
तीनुकाजे चू कोहोतू होतू, “ हे घोळसान
पीला, तुमुक कुन जोताळ ददेू क आवणे वावा
रीसोसी ढासू 8आखरी: मोन फरावणेन
लायक न फोव लावू, एने आपना आपना
मोनोमा यो मा िवचार को क आम बास
अ ाहाम छे; काहाक मी तुमुकाजे कोहो
क दवे ईनु दोगोळासी आ ाहामोन कोरीन
संतान पोयदा कोर सोकतेलू 9 हीमी कुराळो
झाडोन मुवापोर मेकाय रोयो, ईनान कोरता
जे जे झाड वारलो फोवे िन लावतलो, चो
काटायीन आकठामा नाखाय जातलो छे ”
10ते यार माणसे तीनाकाजे काजे पुछया,
“ ती आमू काय कोरजे? ” 11चू तीनुकाजे
जोबाब आ यू, “ जीना जुव दयु डोगला होय,
चू तेरे पुठी िजना जुव िन होय वाट ले एने
जीना जुव खानो छे, चू बी ओसूत कोरे ”
12फावू लेनेवावा बी बाि मा लेणे आवू, एने
तीनाक पूछया, “ हे गु , आमू काय कोरजे?
” 13चू तीनुकाजे कोयू, “ जो तुमरेन कोरता
ठेराव गोयलो छे, तीना गोथो जादा मा लेवू ”
14 िसपायळाबी तीनाकाजे यो पु ा, “आमु

काय कोरजे? ”चू तीनुकाजे कोयू, “ कुदापोर
जुलूम नी कोरजू एने नी झुटू ईलजाम
लागाळजू, एने आपना वेतोन पोर सोमाधान
कोरजू” 15जे यार माणसे आस लागाळला
होता, एने आखा आपना आपना मोनोमा
योहानोन बारामा िवचार कोर रोया होता
क काय युत ि त ते िन होय, 16ते यार
योहान तीनु अखाकाजे कोयू, “ मेते तुमुक
पानीसी बाि मा आपतेलु, बाखीन चु आवणे
वावू छे जू मारे गोथू सामथ वान छे; मे ते तेरे
लायक बी नी होय क तेरा खासळान ब द
छुळ सोको: चू तुमुक पिव आ मान एने
आकठान बाि मा आपसे 17तेरो सूपळो,
तेरा हातोमा छे; एने चू आपना खोवाक
वारला रीतीसी चापळो कोरसे; एने गो
काज आपना खेतोमा एखठा कोरसे; बाखीन
भुसाकाजे ितना आकठामा जो उलाये नी बाव
दसेे” 18आखरी: चू लोकेत िशकशा आपी
आपीन मानसोकाजे सुवाता सोमोवाळतू
रोयू 19बाखीन जे यार चू चौथाईन दशेोन
राजा हरेोद काजे ते भाश फलीपोन लाळी
हरेोदीयान बारामा एने आखा भूंडला कामोन
बारामा जो चू कोरलू होतू, गुणू लागाळयू,
20ती हरेोद ईना आखा वातोसी बोढीन
यो भूंडलो काम बी को यू क योहान काजे
ब दीवाडामा नाख ददेा 21जे यार आखा
माणसे बाि मा लेदा एने येसु बी बाि मा
लीन ाथना कोरणे बाजरोयू होतू, ती
आसमान उगळी गोयो, 22एने पिव आ मा
डीलोन पोमा पेरवान सारको तीनापोर
उत यो, एने जी सोरोगोन वाणी होय “तु
मा म गावू पु यू छे, मे तारपोर खुश छे”
23जे यार येसू खुद उपदशे कोरणे बाज गोयू
,ती लग-भग तीस सालोन उमोरोन होतू एने
(जोसो सोमजाय जातो होतो) योसेफोन पु यू
होतू; एने चु एलीन, 24एने चू म ातोन, एने
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चू लेवीन, एने चू मलक न, एने चू य ान
,एने चू योसेफोन, 25एने चू म ी याहोन,
एने चू आमोसोन, एने चू न मोन, एने चू
अस याहोन, एने चू नोगहोन, 26एने चू
मातोन, एने चू म ी याहोनोन, एने चू
िशमीन, एने चू योसेखोन, एने चू योदाहोन
27एने चू योहानोन, एने चू रेसान, एने
चू ज बाबेलोन, एने श तीएलोन,एने चू
नेरीन, 28एने चू म खीन, एने चु अ ीन,
एने चू कोसामोन, एने चू ए मोदामोन,
एने चू एरोन, 29एने चू येसून, एने चू
एलीएजोरोन, एने चू योरीमोन, एने चू
म ाथानोन, एने चू लीवीन, 30एने चु
िशमोनोन, एने चू य दान, एने चू योसेफोन,
एने चू योनानोन, एने चू ए याक मोनोन,
31एने चू मलानोन, एने चू िम ानोन एने
चू म ाथानोन, एने चू नाथानोन, एने
चू दावीदोन, 32एने चू ईशायोनोन, एने
चू अबोदोन, एने चू बवाजोन, एने चू
शलमोनोन, एने चू नहशोनोन, 33एने चू
अ मीनादाबोन, एने चू अरनीनोन, एने चू
ही ोनोन, एने चू पेरोसोन, एने चू य दान,
34एने चू याकोबोन, एने चू ईसाहाकोन,
एने चू आ ाहामोन, एने चू तेरहोन, एने
चू नाहोरोन, 35एने चू स गानोन, एने चू
ऊनोन, एने चू फ लीगोन, एने चू एबरानोन,
एने चू शेलहनोन, 36एने चु केनानोन , एने चू
अरप दोन, एने चू शेमोनोन, एने चू नोहान,
एने चू लामेखोन, 37एने चू मथुशेलोहोन,
एने चू हानोखोन , एने चू यारेदोन, एने
चू महलेलोन, एने चू केनानोन, 38एने चू
अनोशोन, एने चू शेथोन, एने चू आदामोन,
एने चु दवेोन पु यू होतू

4 1ओवतेन येसू पिव अ मासी भोरायलू,
यारदनेमा गोथू पोछु आ ू; एने चावीस

दाहाळातोक आ मान िशकाळणे पोरसी

बोयळामा फरतु रोयू; 2एने सैयतान तेरी
परी ा कोरतू रोयू तीनू दाहाळामा चू काहीन
नी खाद,ु एने जे यार चे दाहाळा पुरा होय
गोया, ती तीनाक भुक लागी 3 "ते यार
सैयतान तीनाकाजे कोयू, "" ओगोर तु दवेोन
पु यू छे, ती ईना दोगळा काजे कोय, क टू
बोन जा ” " 4येसू तीनाक जोबाब आ यू, “
लीखलो छे: ' मोनुश िन तु टासी जीवतू िन
रोये' ” 5ते यार सैयतान तीनाक लीगोयू एने
तीनाकाजे थुिलक वार मा जोगोन आखा
राज दखेाळयु, 6एने तीनाकाजे कोयू, “ मे
यो आखु अधीकार,एने इंदरो वैभव तुसेक
आपीस, काहा क चो मेसेक आपायलो
छे: एने मेसेक गोवे तीनाकाजे आप दतेलू
छे 7 ईनान कोरता िहमी तू मेसेक नोमोन
कोरे, ती यो आखो तारो होय जासे” 8येसू
तीनाक जोबाब आ यू, “ लीखलो छे: ' तु
भू आपना दवेोकाजे नोमोन कोर; एने
िन तू तेरी उपासना कोर ' ” 9ते यार चू
तीनाक य शलेम मा लीजायीन म दीरोन
कंगारा पोर उबू को यू, एने तीनाकाजे कोयू, “
अगोर तू दवेोन पु यू छे, ती खुदो काजे या
गोथू नेचू पाळ दे 10काहा क िलखलो छे: ' चू
तारे बारामा आपना सोरोगो दतुोकाजे आ या
आपसे, क चे तारी र ा कोरे, ' 11एने ' चे
तुसेक हातो हात झेल लेसे, ओसो िनहोये क
तारा पायोकाजे दोगळान ठेस लागे ' ” 12येसू
तीनाकाजे जोबाब आ यू, “ यो बी कोहोलो
छे: ' तू भू आपना दवेोन परी ा नी कोरजी '
” 13जे यार सैतान आखी पोरी ा कोर लेद,ू
ते यार थुलीक टेम न कोरता तेरचा गोथू
जात रोयू 14ओवते येसू आ मान साम यासी
भोरायलु गालील मा पोछु आ ू, एने तेरी
वाते आस-पासोन आखा दशेमा फेल गोयी
15चु तदरा ाथना घोरोमा उपदशे कोरतू
रोयू, एने आखा तेरी बोढाई कोरता होता
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16ओवतेन चू नासरेथ मा आ ू, जां पावायलू
पुसायलू होतू; एने आपनी रीतीन अनसारे
श बाथोन दाहाळे ाथना घोरमा जायीन
पोढणेन कोरता उबरोयू 17यशया भिवष
कोरतान कताब तीनाक आप ददेा, एने चु
क ताब उगाळीन, चू ची जागा िनका ू
जां यो िलखलो होतो: 18 “ भूंन आ मा
मारपोर छे ईनांन कोरता क चू कंगालो काजे
सुवाता सोमोवाळणेन कोरता मा अिभषेक
कोरलू छे, एने मेसेक ईनांन कोरता मुके लू
छे क ब दीवानोकाजे छुटकारान एने आं ा
ईनुक न जोर मेवाळणेन सुवातान चार
कोरो एने छदायलानू काजे छुळावू, 19एने
भून खुश रोहोणेन सालोन चार कोरो ”

20ते यार येसू कताब ब द कोरीन सेवोकोन
हातमा आप ददेू एने बोस गोयू; एने ाथना
घोरोन आखा मानसोन डूवा तीना पोर
लागला होता 21ते यार चू तीनूक कोहोने
बाजगोयू, “ आजुत यो िलखालो तुमरे
सामने' पुरो होयलो छे 22आखा तीनाक वा
कोया, एने जी म गोन वाते तेरे मुयोम गोथी
िनकोवती होती, तेरेसी वाहाराय गोया; एने
कोहोने बाजगोया, “ काय यू योवसेफोन
पु यू िन होय? ” 23चू तीनुकाजे कोयू, “ तुमू
मारेपोर जी कहावत ज र कोहोसू क ' हे
वै ा, आपना खुदो काजे वा कोर! यो
काय आमु सोमोवला छे क कफण म मा
कोरायलो छे, तीनाक या आपना दशेोमा
बी कोर!” 24ओवी चू कोयू, “ मे तुमुकाजे
छाचलीन कोहोने बाजरोयू लोकेत भिव य
कोरता काजे आपना दशेमा मान-संमान नी
जोळतेलो 25मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो
क एिलयान दाहाळामा जे यार साळे तीन
साल तोक आसमान ब द रोयो, या तोक
क आखा दशेोमा मोटलू काव पोळयू, ती
ई ायेलमा लोकेत र डायला बायरा होता

26बाखीन एिलया त दरे मायीन कुदांचा िन
मूकलायू, िन तू िसदोनोन सारफतमा एक
र डायल चा 27एने एिलया भिव य कोरतान
टेमे ई ायेलमा घोना सोवटा कुडावा होता,
बाखीन सु रया वावू नामान काजे छुळीन
त दरे मा गोथू कुदाक चुखो नी कोरायू ”
28 ये वाते सोमोव ताच जोतरा ाथना
घोरोमा होता, आखा रीसवाय गोया, 29एने
उठीन तीनाक शोहोरोन बारथे िनका ा,
एने जीना बोयळापोर त दरो शोहोर वसलो
होतो, धोळये ली गोया क तीनाक चां गोथू
नेचू पाड दजेे 30बाखीन चू त दरेमा गोथू
िनकवीन जात रोयू 31ओवतेन चू गालीलोन
कफणहम शहोरमा गोयू; एने श बाथोन
दाहाळे मानसोकाजे िश ण आपतू होतू 32चे
तेरा िश शोन पोरसी वाहाराय गोया काहा
क तेरो वोचोन अिधकारसी होतो 33 ाथना
घोरोमा एक माणूस होतू, जीनामा भूंडली
आ मा होती चु उचा ओवाजमा आयळयू, 34 “
हे येसू नासरी, मेसेक तारसी काय काम?
काय तू आमुक नाश कोरणे आवलू छे? मे
तुसेक जानतेलु तू कुन छे? तु दवेोन पिव
जोन छे! ” 35येसू तीनाक धोमकावीन कोयू, “
गरो, एने हीनामा गोथू िनकवी जा! ”ते यार
भूंडली आ मा तीनाक ईचमा आसटीन िबना
जोखम होयते तीनामा गोथी िनकवी गोयी
36 ईनापोरसी आखा वाहाराय गोया, एने
चे आपसमा वाते कोरणे बाजगोया,“ यो
कोसो वोचोन छे ? काहा क चु अिधकार एने
सामो यान पुठी भूंडली आ माकाजे आ या
आपतेलु छे, एने ची िनकवी जातली ” 37 ईना
रीतीसी चा धोळये आखे जागे तेरी वात
होयने बाजगोयी 38चु ाथना घोरोमा गोथू
उठीन िशमोनोन घोरमा गोयू िशमोनोन
सासूकाजे सेरी चोळ रोयो होतो, एने चे
तीन न कोरता तीनाकाजे िवनती को या 39चू
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तेरे साते उबरोयीन सेरी काजे धोमकाळयू
एने सेरी उतरी गोयो, एने ची ते या त
उठीन त दरी सेवा-चाकरी कोरणे बाज गोयी
40 दहाळू डूबणेन टेमे, ज दरे-ज दरेन चा
माणसे होर एक भातीन िबमारीमा पोड रोया
होता, चे आखा तीणूक तेरचा लीन ला ा,
एने चू एक एका पोर हात मेक न तीणूक वा
को यू 41एने भूंडली आ मा बी आयळती
एने यो कोहोती जायीन क , “ तु दवेोन
पु यू छे, ” लोकेत जोना मा गोथी नीकवी
गोयी बाखीन चू तीणूक धोमकावतू एने बुलणे
िन दतेु होतू, काहा क ची उवेखती होती
क चू ि त होतू 42जे यार दाहाळू उ यू
ती चू िनकवीन एक सुनले जागे गोयू, एने
गोरदीन गोरदी तीनाक हरेता जायीन तेरचा
आ ा, एने तीनाक कने बाज गोया क चू
त दरचा गोथू िनजाय 43बाखीन चू तीणूक
कोयू, “ मेसेक दसरा शोहोरोमा बी दवेोन
राजोन सुवाता सोमोवाळने ज री छेकाहा
क मे इनांन कोरता मुकलायलू छे ” 44एने चू
गालीलोन ाथना घोरमा चार कोरतू रोयू

5 1जे यार गोरदी दवेोन वोचोन
सोमोवनन कोरता तीनापोर पोळ जाती

होती, एने चू गनेसरेत न दरी-यान धोळये
उबरोय रोयू होतू, ती ओसो होयो 2 क
चू दरीयान धोळये दयु ढ डया उबरोयला
दे यू , एने माछ या तीनापोर गोथा उतरीन
जा ा धुवता होता 3 ितना ढ डया मा गोथू
एका पोर, जो िशमोनोन होतो, चोहोळीन
चू तीनाक िवनती को यू क क काठे गोथो
थुलोक छेटो लीन चाले ते यार चू बोसीन
मानसो काजे ढ डया पोर गोथू उपदशे कोरणे
बाजगोयू 4जे यार चू वाते कोर लेदू ती
िशमोन काजे कोयू, “ उडलामा लीन चाल
एने माछा धोरनन कोरता आपनी जाव नाखू
5 िशमोन तीनाकाजे जोबाब आ यू, “ हे गु ,

आमुते आखी रात मेहनेत को या एने काह न
िन धो या; तेबी तारे कोहोनेसी जाव नाखीस
” 6जे यार चे ओसो को या, ती लोकेत
माछा घेरवी ला ा, एने त दरी जाव फाटणे
बाजगोयी 7 इनापोरसी चे आपना सातीदारो
काजे जे दसरा ढ डयामा होता, िवचार
को या क आवीन आमरी मोदोत कोरे, एने चे
आवीन दयुू ढ डया या तोक भोर लेदा क चे
डूबने बाजगोया 8 , यो दखेीन िशमोन पे स
येसून पायोपोर पोळयू एने कोयू, “ हे भू,
मारचा गोथू जा, काहा क म पापी मनुश
छे! ” 9काहा क ओतरा माछा धोरायनेसी
तीनाक एने तेरा सातीदारो काजे घोनी
नोवलाय लागी, 10एने तोसाच जोि दन पु यू
याकोब एने तोसोच योहान काजे बी, ये
िशमोनोन भागीदार होता वाहाराय गोया
ते यार येसू िशमोन काजे कोयू, “ मा बीह;े
हीमी गोथू तु मानसो काजे जीवतला धो या
कोरीस ” 11एने चे ढ डया काजे काठान
धो ये ली आ ा एने आखो काहीन छुळीन
तेरे पोछोव चाल पो या 12जे यार चू एक
शहोरोमा होतू, ती चां कुळावा िबमारी सी
भोरायलू एक माणूस आ ू; एने चू येसू काजे
दखेीन उबळू पोळ यू एने िवनती को यू, “
हे भू, ओगर तारी मोरजी होय ती मेसेक
चुखू कोर सोकतेलू ” 13चू हात ओगु करीन
तीनाक छी यू एने कोयू, “ मारी मोरजी छे,
तू चुखू होय जा” एने तेरी कुळावान िबमारी
ते या त जात रोयी 14ते यार चू तीनाकाजे
जोताळयु, “ कुदाक झुन को तू, बाखीन
जायीन खुद काजे याजक काजे दखेाळ, एने
आपनो चुखो होयनेन बारामा जो काहीन
मोशे चोळावणे ठेरावलू छे तीनाकाजे चोळाव
क तीनापोर गोवायी होये” 15बाखीन तेरी
वात ओवी बी फैलती गोयी, एने गो दन
गोद तेरो सोमोवनेन कोरता एने आपनी
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िबमारीमा गोथा वा होयनेन कोरता एखठा
होया 16बाखीन चू बोयळामा ओलोग जायीन
ाथना कोरतू रोहोतू होतू 17एक दाहाळू
ओसो होयो क चू िश ण आपतू होतु, एने
प शी एने शा यापक चां बोसरोयला
होता चे गालील एने य दयान होर एक गाव
गोथा एने य शलेम मा गोथा आवला होता,
एने वा कोरनेन कोरता भून सामथ तेरे
पुठी होतो 18 ितनी टेमे लोकेत माणसे एक
माणूसो काजे जू लोखवान िबमारी वावू होतु,
खाटला पोर ला ा, एने चे तीनाक माहाय
लीजाने एने येसून ओगोव मेकनेन इलाज
हरेता होता 19बाखीन ये यार गो दन
वोजेसी तीनाक माहाय िन लीजाय सो या
ती चे छोत पोर चोहळीन एने कोवला छेटा
कोरीन, तीनाक खाटला भेव इचमा येसून
सामने उतार ददेा 20चू तद िव वास
दखेीन तीनाकाजे कोयू, “ हे मनुशा, तारा
पाप माफ होय या ” 21ते यार शा ी एने
प शी िवचार कोरणे बाजगोया, “ यू कून छे
जू दवेोन नदा कोरतेलू? दवेोकाजे छुळीन
ओवी कून पापोन माफ कोर सोकतलू? ”
22येसू तदरा मोनोम वावी वात जाणीन,
तीणूकाजे कोयू, “ तुमु आपना मोनोमा काय
िवचार कोर रोया? 23सुदो काय छे? काय
यो को नो क 'तारा पाप माफ होय या,'
क यो को नो क ' उठ एने चाल फर '
? 24बाखीन इनान कोरता क तुमू जानु
क मनुशान पु या काजे धोरती पाप माफ
कोरनेन बी अिधकार छे”- चू लखवा वावा
मादला काजे कोयू, “ मे तुसेकाजे कोहो ,
उठ एने आपनो खाटलो हाकलीन आपने
घोर जातरो” 25चू ते या त तदरे सामने
उठयु, एने जीनापोर चू पोळ यू होतू तीनाक
हाकलीन, दवेोन बोढाई कोरतू जायीन आपने
घोर जात रोयू 26ते यार आखा वाहराय

गोया एने दवेोन बोढाई कोरणे बाजगोया
एने घोणा िबहीन को ने बाजगोया, “ आज
आमु ओनजानली वात दखेला छे!” 27 ईनान
ओवतेन चू बारथे गोयू एने लेवी नावोन एक
फावू लेणे वावा काजे फावू लेनेन चौ कपोर
बोसलू दे यू, एने तीनाकाजे कोयू,“ मारे
पोछोव आव ” 28ते यार चू आखो काहीन
छुळीन उठयु एने तेरे पोछोव चाल पोळयू
29ते यार लेवी आपना घोरमा त दरेन
कोरता एक मोटीत मेजवानी आ यू; एने
फावू लेणे वावान एने दसरा मानसोन ये
तेरे साते खानो खाणे बोसला होता, एक
मोटीत गोद होती 30 "इनापोरसी प शी एने
तदरा सा ी तेरा चेला काजे यो कोहीन
कुर कुर कोरणे बाजगोया, "" तुमु फावू लेणे
वावा एने पापी पुठी काहा खातला िपतला?
”" 31येसू तीनाकाजे जोबाब आ यू, “ वैदय
वारला आरगाई वावान कोरता नी, बाखीन
िबमारी वावान कोरता ज र छे 32मे धोरमी
काजे िन,बाखीन पापीन मोन फरावनेन
कोरता बुलावने आव रोयू” 33चे ितनाकाजे
कोया, “ योहानोन चेला ते बोराबोर उपास
राखतेला एने ाथना कोरता रो तेला, एने
तोसात प िशन चेला बी, बाखीन तारा
चेला ते खातला- िपतला” 34येसू तीनुकाजे
कोयू, “ काय तुमू वोरा या काजे, ये यार
तोक लाळू तदरे पठी रोह,े उपास कोराव
सो सू काय? 35बाखीन चे दाहाळा आवसे,
जीनामा लाळू तीनुमा गोथू ओलोग कोराय
जासे, ते यार चे ितनू दाहाळा मा उपास
कोरसे ” 36चू एक ओवी दाखलू बी तीनुकाजे
कोयू: “कुदू माणूस नोवला छीदरा मा गोथू
फाळीनजूनला छीदराकाजे थीगवो िन
लागाळतेलु, नीती नोवलो फाट जासे एने चो
थीगवो जूनला मा मेव बी नी खाय 37एने
कुदू नोवलू गुरोन रोस जूनला बुदलामा िन
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भोरतेला, नी ती नोवलु गुरोन रोस बुदल
काजे फाळीन उ जासे, एने बुदलो बी नाश
होय जासे 38बाखीन नोवलो गुरोन रोस
नोवला बुदला मा भोरनो जुवे 39काहाणुस
माणूस जुनलू गुरोन रोस िपयीन नोवलू
नी मागतेलू काहाक चू कोहतलू, क जुनलूत
वारलू छे ”

6 1ओवी शा बाथोन दाहाडे चू खेतोमा
गोथू जातू होतू,एने तेरा चेला कोनसे

भांग-भांिगन एने हाते कोरीन चुव-चुवीन
खाता जाता होता 2 ये यार प शी मायला
कहानास कोहने बाज गोया, “तुमू चो काम
काहा कोरतेला जो शा बाथोन दाहाळे कोरनो
वा नी होय?” 3येसू तीनुकाजे जोबाब आ यू,
“ काय तुमु यो िन पो ा क दावीद, ये यार
चे एने तेरा साती भुकला होता ती काय
को या? 4चू कोसू दवेोन घोरमा गोयू ,एने
भेटोन टा लीन खाद,ु जीणूक खानो याजको
िशवाय कुदाकाजे बी वा नी, एने आपना
सातीदार काजे बी आ यू? ” 5एने चू तीनुकाजे
कोयू, मोनशान पु यू शा बाथोन दाहाळे बी
भू छे” 6ओसो होयो क ओवी एक शा बातोन
दाहाळे चू ाथना मा जायीन उपदशे कोरणे
बाज गोयू; एने चां एक माणूस होतू जे
जेवळू हात सुकायलू होतू 7शा ी एने प शी
तीनापोर गुणू लागाळनेन टेमोन वाट जुव
रोया होता क दखे होयू शा बाथोन दाहाळे
वा कोरतेलू क नी 8बाखीन चु त द
िवचार जानतू होतु; ईनांन कोरता चू सुकायला
हातोवावा मानसो काजे कोयू, “उठ वीचमा
उबरोय जा”चू उठीन उबरोय गोयू 9येसू
तीनुकाजे कोयू, म तुमुकाजे यो पुछो क
शा बाथोन दाहाळे काय वा छे, भोलो कोरणे
क बुरो कोरणे; जीव वाचाळने क नाश
कोरणे? ” 10 ये यार चू चा धोळये एने
ितनी सोभाकाजे दखेीन ितना मानसो काजे

कोयू, “ आपणु हात नांबू कोर ” चू तोसुत
को यू, एने ते हात पोछु वा होय गोयू
11बाखीन चे घोणा रीसवायीन आपोसमा
िवचार कोरणे बाज गोया क आपु येसू
साते काय कोरजे?बारा चेलाक नेमणे 12तीनु
दाहाळा मा चु बोयळा पोर ाथना कोरणे
गोयू, एने दवेोकाजे ाथना कोरणे मा आखी
रात जावाळयू 13 ये यार दाहाळू उ यु ती चू
आपणा चेला काजे बुलावीन तीनामा गोथा
बारा जोनाकाजे नेवाळयु, एने तीनुकाजे ेिषत
कोयू; 14एने चे ये छे:िशमोन जेरो नाव
पे स बी होतो, एने ते भाश आ ीयस
एने याकोब, एने योहान, एने फलीप एने
बरतयमय, 15ओवी म य, एने थोमा, एने
अ फ न पु यू याकोब, एने िशमोन जु जीलोत
कोवायतू होतु, 16एने याकुबोन बेटू य दा, एने
य दा ई करीयोत जू ते धोरवणे वावू बो यू
17 ये यार चू तदरे साते उतरीन चारखुट
जागापोर उबरोहीन, एने तेरा चेलान बी मोटी
भीड, एने आखा य दी, य शलेम, एने सोर
एने िसदोनोन द रया धोळयेन लोकेत मानसे,
18 यो तेरी सोमोवणे एने आपनी िबमारीमा
गोथा वा होयणेन कोरता तेरचा आवला
होता,चां होता ओवी भुंडलीआ मान तोकलीत
वावा बी वा होयता होता 19आखा तीनाक
हात छीमनन कोरता होता, काहा क तीनामा
गोथो सामो य िनकवीन आखा काजे वा
कोरतो होतो 20ते यार चू आपना चेला इं े
भूनी दखेीन कोयू, “ धं य छे तुमू जे दीन छे,
काहा क दवेोन राज तुमरो छे 21 “ धं य चे
तुमू जे हीमी भुकला छे, काहा क आफेरला
कोराय जासे “ धं य छे तुमू जे हीमी रोळ रोया,
काहा क हाससू 22 “ धं य छे तुमू ये यार
मोनशान पु यान कोरता माणसे तुमरे साते
दशुमोनी कोरसे एने तुमुकाजे िनकाव दसेे, एने
तुमूक छयेडसे,ओवी तुमरो नाव बुरो सोमजीन
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काट दसेे 23 “ ितने दाहाळे खुसी कोरीन
कु जू, काहा क दखेू, तुमरेन कोरीन सोरोगो
मा मोटलो तीफोव छे; त दरा बाप दादान
भिवष कोरणे वावा साते बी तोसोत कोरता
रोयता होता 24 “ बाखीन हाय तुमरेपोर जे
मालदार छे, काहा क तुमू तुमरी शांती िललेदा
25 “ हाय तुमरेपोर जे हीमी आफेरला छे,
काहा क भुकला होयसू “ हाय तुमरेपोर जे
हीमी हासणे बाज रोया, काहा क दखु कोरसू
एने रोळसू 26 “ हाय तुमरेपोर ये यार आखा
माणसे तुमूक वा कोहोसे, काहा क त दरा
बाप दादान झुटा भिवष कोरणे वावा साते बी
ओसोत कोरे कोरता होता 27बाखीन मे तुमू
सोमोने वावा काजे कोहो क आपना दशुमोनो
पोर म ग को ; जे तुमरे पोर दशु-मोनी कोरे,
तदरो भोलायी को 28जे तुमुकाजे सराप
आपे, तीनुकाजे आशीवाद आपु; जे तुमरो
अपमान कोरे, तदरेन कोरीन ाथना को
29 ये तारा एक गालपोर थापुड दये तेरे भुनी
दस बी फरवी द;े एने जे तारो डोगलो
हापक लेय, तीनाक डोगोलो लेणे मा के 30जु
कुदू तारेजुव मांगे, तीनाक आप द;े एने जू तारी
चीज हापक लेय, तेरेजुव िन मांगजी 31जोसो
तुमुक जुवे क माणसे तुमरे साते कोरे, तुमू बी
त दरे साते तोसोत को 32 “ओगोर तुमू आपना
म ग कोरने वावा साते म ग कोरसू, ती तुमरी
काय बोढायी? काहा क पापी बी आपना म ग
कोरणे वावा पोर म ग कोरतेला छे 33ओगोर
तुमू आपना भोलायी कोरणे वावा इंदरे पोर
भोलायी कोरे, ती तुमरी काय बोढायी? काहा
क पापी बी ओसोत कोरतेला छे 34ओगोर तुमू
तीणूक उदार आपे त दरेजुव पोसो जोळणेन
आशा राखतला छे, ती तुमरी काय बोढाई?
काहा क पापी पापी काजे उदार आपतला
छे क तोतरोत पोसो जोडे 35बाखीन आपणा
दशुमोनो पोर म गको , एने भोलायी को ,

एने ओवी पोछो जोळनेन आशा िन राखीन
उदार आपू; एने तुमरेन कोरता मोटलो फोव
रोयसे, एने तुमू परम धानोन पु या रोहोसू,
काहा क चू त दरे पोर जु धं यवाद नी
कोरतला एने बुरो कोरणे वावा पोर बी दोयावू
छे 36जोसू तुम बास दोयावू छे, तोसोत
तुमूबी दोयावा बोणू 37 “ गुणू मा लागाळू, ती
तुमरे पोर बी गुणू िन लागे दोशी मा ठेरावू,
ती तुमू बी दोशी नी ठेराये माफ को , ती
तुमरी बी माफ होय जासे 38आपया को ,
ती तुमुकाजे बी आपासे माणसे पुरो माप दाब-
दाबीन एने हालवी हालवीन एने उगोवतो
जायीन तुमरा खुवामा आपसे, काहा क जीना
मापोसी तुमू मापतला छे,तेरेसी तुमरेन कोरता
मापाय छे ” 39ओवतेन चू तीनुकाजे एक
दाखलु कोयू: “ काय आंदवू, आंदवा काजे वाट
दखेाळ सोकसे? काय दयुू बी खाडामा नी
पोळे? 40चेलू आपना गु सी मोटू िनहोय,
बाखीन जू कुदू िस होयसे, चू आपना गु
सारखू होयसे 41तु तारा भायशोन कोचरा
काजे काहा दखेणे बाजरोयू, एने आपना डूवा
मायलो लाकळो नी दखेतलू? 42 ये यार तू
आपनात डूवा मायलो लाकळो नी दखेायतो,
ती आपना भाश काजे काहा कोहतेलू, ' हे
भायश; उबरोय जा तारा डूवा मायलू कोच
िनकाव दोम'? हे कपटी पेहलेे आपना डूवा
मायलो लाकळो िनकाव, ते यार जु कोच
तारा भाशोन डूवामा छे, तीनाक वा रीतीसी
दखेीन िनकाव सोक स 43 “ काहानोत वारलो
झाड िनहोय जो िबन कामोन फोव लावे,
एने िनते काहानोत िबन कामोन झाड छे
जो वारलो फोव लावे 44 होर एक झाड
आपना फोवोसी उवखाय जातलो छे;काहा क
माणसे झाडोमा गोथो अंजीर िन तुळतला एने
िनते झडबेरीम गोथो अंगुर 45वारलु माणूस
आपना मोनोन वारला भ डार मा गोथू वारली
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वाते िनकावतलू, एने भुंडलु माणूस आपना
मोनोन भुंडला भ डार मा गोथू भूंडली वाते
िनकावतलू; काहा क जो मोनोमा भोरलो छे
चोत तेरे मुयोपोर आवतलो छे 46 “ ये यार
तुमू मारो कोहोनो िन माने ती काहा मासेक 'हे
भू, हे भू, ' कोहोतला? 47जु कुदू मारचा
आवतलु एने मारी वाते सोमोवीन तीणूक
मानतलु, मे तुमुक कोहो क चू काहाना मानसो
सारकू छे: 48चू तीना मानसो सारकू छे जू
घोर बांदनन टेमे जागू उंडेत खोदीन चाफू या
पोर पायु बां ू, एने ये यार पाणी आ ो ती
धारा घोरोपोर ला या बाखीन तीनाक हालवी
नी सो या; काहा क चो पाको बांदलो होतो
49बाखीन जू सोमोवीन िन मानतलु चू ितना
मानसो सारकू छे, जू धुवामा िबना पायान घोर
बां ू, जे यार तीनापोर धारा ला या ती चो
ते या त पोळ गोयो एने पोळीन तेरो पुरो नाश
होय गोयो”

7 1 ये यार चू मानसो काजे जी आखी
वाते कोय ददेू ती कफण म मा आ ू

2चां काहालास सुबेदारोन एक पावोर जू ते
म गावू होतू, िबमारीमा मोरणे पोर होतू 3चू
येसून वाते सोमोवीन य दी मायला घोन
सोवटा डाय-डायाक तीनाकाजे जी िवनती
कोरणे तेरचा मुक यू क आवीन मारा पावोर
काजे वा कोरे 4चे येसुंचा आ ा, एने
तीनाकाजे घोन मोटी िवनती कोरीन को ने
बाज गोया क , “ यो एरो लायक छे क
तु तेरन कोरता यो कोरे, 5काहा चू आमरी
जातीपोर म ग कोरतेलु छे, एने चूत आमरा
ाथना घोर काजे बोनावलू छे” 6येसू त दरे
पुठी गोयू, बाखीन ये यार चू घोर गोथू नांबे
िन होतु, ती सुबेदार तेरचा लोकेत दु त दारोन
हाते कोय मुक यु, “ हे भू दखु मा लेये,काहा
क मे एरे लायक िन होय क तू मारा छोतो
तोवे आवे 7 इना वोजेसी मी आपना खुदो काजे

ईनान लायक बी िन सोम यू क तारचा आवो,
बाखीन वोचोनूत कोय दे ती मा पावोर
वा होय जासे 8मे बी अिधकारी माणूस छे,
एने िशपाई मारा हातोमा छे; एने ये यार
एकाकाजे कोहोतलु, ' जा,' ती चू जातलु; एने
दसरा काजे कोहतलु, ' आव,' ती आवतलु; एने
आपना काहाना पावर काजे क' यो कोर,' ती
चू तीनाक कोरतलु; 9 यो सोमवीन येसू काजे
नोवलाय लागी एने चू मुय फरवीन ितनी
गोरदी मा गोथा जे तेरे पोछोव आवता होता,
कोयू, “ मे तुमुकाजे कोयो क मे इ ाएल मा बी
ओसू िव वास िन दे यू” 10एने जीणू मानसोक
मुके ला चे माणसे पोछा घोर आवीन तीना
पावोर काजे वारलू दे या 11थुलाक दाहाळा
मा ओवतेन चू नाईन नावोन एक शोहोरोमा
गोयू तेरा चेला एने मोटीत गोरदी तेरे साते
जाती होती 12ते यार चू शोहोरोन झुपलांनचा
पुग गोयू, ती दे यू, माणसे एक मोरला काजे
बारथे लीन जाता होता; जू आपनी आशोन
एकुत पु यू होतु, एने ची र डायली होती; एने
शोहोरोन घोन सोवटा मानसे तेरे पुठी होता
13तीिनक दखेीन भू काजे िगन आवी, एने
तीिनकाजे कोयू, “ मा रोडे” 14ते यार चू साते
आवीन क ळी काजे छी यू, एने हाकेलणे वावा
उबरोय गोया ते यार चू कोयू, “ हे जुवान
मे तुसेक कोयो, उठ!” 15ते यार चू मोरलू
उठीन बोस गोयू, एने बुलणे बाज गोयू चू
तीनाक तेरी आयान होवाले को यू इनापोरसी
आखा िबही गोया, एने चे दवेोन बोढाई
कोरता जायीन कोहोने बाज गोया, “ आमरा
ईचमा एक मोटुत भिवष कोरता नीकवी रोयू,
एने दवे आपणा मानसोपोर म गोन नोजोर
कोरलु छे” 16एने तेरे बारमा यी वात आखा
य दया मा एने आळी-छेळीन आखा दशेोमा
फर गोयी 17योहान काजे तेरा चेला ईनी
आखी वातोन खोबोर कोया 18ते यार योहान
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आपना चेलामा गोथू दयु जोनाकाजे बुलावीन
भूंचा यो पुछणन कोरीन मुक यू, 19 “ काय
आवणे वावु तुत छे, क आमु दसरान ओवी
वाट दखेजे?” 20चे ितनांचा आवीन कोया,
“ योहान बाि मा आपने वावु आमुकाजे
तारचा यो पुछने कोरीन मूक यु क काय
आवणे वावु तुत छे, क आमु कुदा दसरान
वाट दखेजे? ” 21तीनीत टेमे चू घोन सोवटा
िबमारीमा एने पीळामा, एने भूंडली आ मामा
गोथू छुळा ू; एने लोकेत आंदवा काजे डूवा
आ यू; 22एने चू तीनुकाजे कोयू, “ जो काय
तुमू दे या एने सोमवला छे, जायीन योहान
काजे कोय दवेू; क आंदवा दखेतला, लगळा
चालतेला फरतेला, कुळावा चुखा कोराय
जातला, बेहरेा सोमोवतला, मोराला जीवता
कोराय जातला, एने गोरीबो काजे सुवाता
सोमोवाळ जातली 23धं य छे चे जे मारा
बारामा ठुकोर िनखाय” 24 ये यार योहानोन
मुकेलला माणसे जात रोया ती येसू योहानोन
बारामा मानसो काजे कोहोने बाजगोयू,“तुमु
बोयळामा काय दखेणे गोयला होता? काय
वाहावासी हालणे वावा बो न सुटी काजे?
25ती तुमू काय दखेणे गोयला होता? काय
घाटावा छदरा पेहरेला मानसो काजे? दखेू, जे
मोह गल छदरा पेहरेतेला एने सुख शांतीसी
रो तेला, चे राजवाळामा रो तेला 26ती
ओवी काय दखेणे गोयला होता? काय काहाना
भिवष कोरता काजे? होव, मे तुमु काजे कोयो,
नीती भिवष कोरणे वावा गोथू बी मोटा काजे
27 यु चू छे, जीनांन बारामा लीखलो छे:
' दखे, मे आपना दतुो काजे तारे ओगोव-
ओगोव मुकलो जू तारे ओगोव तारी वाट
सुदी कोरसे' 28मे तुमु काजे कोयो क जे
बायरासी जोनोम लेदला छे, तीनामा गोथा
योहान गोथू मोटू कुदू िन होय: बाखीन जू
दवेोन राजमा नानामा गोथू नानू छे, चू तीना

गोथू बी मोटू छे ” 29एने आखा सादा माणसे
सोमवीन ओवी फावू लेणे वावा बी योहानोन
बाि मा लीन दवेोकाजे खोरलू मान लेदा
30बाखीन प शी एने शा यापक तेरेसी
बाि मा िन लीन दवेोन िवचार काजे आपना
खुदोन बारामा टाव ददेा 31 “ आखरी: मे इनी
िपळीन मानसोन नाव कुनीकाजे आपो क
चे कुणी सारका छे? 32चे ईनू पु या इंदरे
सारका छे जे हाटोमा बोसीन एक दसरा
काजे आयळीआयळीन को तेला, 'आमु तुमरेन
कोरता पा वी वाजाळला, एने तुमू नी ना या;
आमु दखु कोरला, एने तुमू नी रोळया! '
33काहा क योहान बाि मा आपने वावू
िन टा खातू आ ू, नी ओगुरोन रोस िपतू
आ ू, एने तुमू को तेला, ' तीनामा भूंडली
आ मा छे ' 34मोनशान पु यु खातू पीतू आवलु
छे, एने तुमु कोहतेला, ' दखेू, नांगळू एने
म दळयू मोनु य, फावू लेणे वावान एने पापीन
दु तीदार ' 35बाखीन यान आपनी आखी
पोयदा वारीन लारे खोरलो ठेराय गोयलो छे ”
36ओवतेन काहानुस प शी तीनाकाजे िवनती
को यू क चू तेरे पुठी खाणो खाय, आखीर
चू तीना प शीन घोरमा जायीन खाणो खाणे
बो यू 37तीना शोहोरो मायली एक पापी
बायोर यो सोमवीन क चू प शीन घोरमा
खाणो खाणे बोस रोयू, संगमरमोन कुपीमा
ई र लावी, 38एने तेरा पायोन साते, पोछोव
उबरोहीन, रोळती जायीन तेरा पायोकाजे
आसासी भीगाळी एने आपना मुनकान झोटे
कोरीन नुछणे बाज गोयी, एने तेरा पायो
काजे घोळी- घोळी गुवा दीन तीनु पोर ई र
लागाळी 39 यो दखेीन चू प शी जू तीनाक
बुलावलु होतु, आपना मोनोमा िवचार कोरने
बाज गोयू, “ ओगोर यू भिवष कोरता होतू ती
जान जातू क यी तीनाक छीमने बाज रोयी,
जी कुन एने कोसी बायोर छे, काहा क ची ते
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पापीन छे ” 40येसू तेरा जोबाब मा कोयू, “हे
िशमोन, मे तुसेक काहीन कोहोने छे” चू बु यू, “
हे गु , कोय ” 41 “एक सावकारोन दयु कोरजा
वावा होता,एक पाच सोव एने दस पोचास
दीनारोन कोरजूदार होतु 42 ये यार त दरे
जुव फेळ कोरणे काय नी रोयो ती दयुोकाजे
माफ कोर ददेू इनान कोरता तीनामा गोथू
कून तीनापोर जादा म ग कोरसे? ” 43 िशमोन
जोबाब आ यू, “ मारे सोमोज मा यो जेरो
जादा छुळ ददे”ू चू तीनाकाजे कोयू, “ तू वारलु
िवचार कोरलू छे ” 44एने ितनी बायोर भूनी
फरीन चू िशमोन काजे कोयू, “ काय तू इनी
बायोर काजे दखे रोयू ने? मे ते तारा घोरमा
आ ू बाखीन तू मारा पाय धुवणे कोरीन
पाणी नीआ यू, बाखीन ची मारा पाय आसा
कोरीन भीगाळी एने आपना झोटे कोरीन नुछी
45तू मेसेक गुवा नी ददे,ू बखीन ये या न
मे आव रोयू ये या न ची मारा पायोकाजे
गुवा दनेो िन छुळी 46तू मारा मुनका पोर तेल
िन लागाळी, बाखीन जी मारा पायोपोर ईत
लागाळली छे 47 इनान कोरीन मे तुसेकाजे
कोहो क एरा पाप जे घोन सोवटा होता,
माफ होय या, काहा क ची घोनी म ग
कोरी; बाखीन जेरो थुलोक माफ होयलो छे,
चू थुलोक म ग कोरतेलू छे” 48एने चू ितनी
बायोर काजे कोयू, “ तारा पाप माफ होय या ”
49ते यार जे माणसे तेरे पुठी खाणो खाणे बोस
रोया होता, चे आपना-आपना मोनोमा िवचार
कोरणे बाज गोया, “ यू कून छे जू पापोकाजे
बी माफ कोरतेलू? ” 50बाखीन चू बायोर काजे
कोयू,“ता िव वास तुसेकाजे वाचाळ लेदलु
छे, खुशा लीमा जात रोह ”

8 1ओवतेन चू शोहोर-शोहोर एने गाव-
गाव चार कोरतू जायीन, एने दवेोन

राजोन सुवाता सोमवावतू जायीन फरणे
बाज गोयू, एने चे बारा जोना तेरे साते

होता, 2ओवी काहानास बायरा होता जे
भूंडली आ मामा गोथा एने िबमारीमा गोथा
छुळावला होता, एने चे ये छे: मरीया जी
मगदालीनी कोवायती होती, जीनीमा गोथी
सात भूंडली आ मा िनकोवली होती, 3एने
हरेोदोन कारभारी खुजा एरी लाळी योहा ा
एने सुस ा, ओवी एने घोन सोवटा बायरा ये
आपना पोय या सी तेरी सेवा कोरता होता
4 ये यार घोनी मोटी गोरदी एखठी होयी
एने दशे-दशेोन माणसे तेरचा आ ा कोरता
होता, ती चू दाखला मा कोयू: 5 “ एक वेरणे
वावु बीज वेरणे िनक ू वेरणन टेमे काहानोस
वाटी धोळये पोळयो, एने र दवाय गोयो एने
आसमान मायला िच ला तीनुक चूट लेदा
6काहानोस खोरबा वावे जागे पोळयो, एने
उ यो बाखीन सोरदावु नी जोळनन वजेसी सुक
गोयो 7काहानोस झाळ यान ईचमा पोळयो,
एने झाळ या साते-साते वोदीन तीनाक डाब
ददेा 8काहानोस वारले जागे पोळयो, एने
उगीन सोव गुना फोव ला ो” यो कोहीन
चु उचा बुलोमा कोयू, “ जदरा सोमोवणेन
कांनटा छे चे सोमोवी लेये 9तेरा चेला
तीनाकाजे पुछया क ईना दाखलान काय
मोतलोब छे? 10येसू कोयू, “ तुमुकाजे दवेोन
राजोन भेद सोमजणेन सोमोज आपली छे,
बाखीन दसरा काजे दाख-लासी सोमवाय
जातलो छे, ईनान कोरता क ' चे दखेीन
बी नी दखेे, एने सोमवीन बी नी सोमजे'
11 “ दाखलान मोतलोब यो छे: बीज दवेोन
वोचोन छे 12वाटी धोळये वावो चे जे छे,
जे सोम ा; ते यार सोयतान आवीन त दरे
मोनोमा गोथो वोचोन चुटीन ली जाती
रोयतलु क कोदी ओसो िन होये क चे
िव वास कोरीन उ ार मेवाळे 13चाफ या
पोरला चे छे क ये यार सोमोवतेला, ती
खुशीमा वोचोन काजे वीकार ते कोरतला
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बाखीन मुवे िन धोरणे सी चे थुिलक वार
तोक िव वास कोरतेला एने पोरीकशान टेमे
घाबराय जातला 14जो झाड यामा पोळयो,
यो चे छे जे सोमोवतला, बाखीन ओगा
चालीन च ता, एने धोन, एने जीवनोन
सुखोमा फोसी जातला छे एने त दरो फोव नी
पाकतलो 15बाखीन वारली जागा मायला चे
ये छे, जे वोचोन सोमोवीन वा एने घोनो
वा आपना मोनोमा सोमावीन राखतला एने
धीर धोरीन फोवे लावतेला छे 16 “ कुदू दवू
धोपाळीन ठाहारे कोरीन िन ढाकतेला, एने नी
खाटला तोवे मेकतेला, बाखीन दीवठनी पोर
मेकतेला क माहाय आवणे वावाक िवजावो
दखेाये 17काहीन डूकायलो नी जो जोळे नी,
एने िन काहीन डूकायलो छे जो सोमजी नी
सोके एने सामने नी होये 18 ईनान कोरता
शारी मा रो क तुमू काहाना रीतीसी
सोमोवतेला ? काहा क जीना जुव छे तीनाक
आपाय से, एने जीना जुव िनहोय ितनाजुव
चो बी मांगाय जासे, जीनाकाजे चू आपणु
सोमोजतेलु” 19तेरी आया एने तेरा भाश
तेरचा आ ा बाखीन गोरदीन वोजेसी तीनाक
भेटी नी सो या 20तीनाक कोया, “ तारी
आया एने तारा भायश बारथे उबरोय रोया
तुसेक भेटणे कोर रोया” 21चू ईना जोबाब
मा तीनुकाजे कोयू, “ मारी आया एने मारा
भाश येत छे, जे दवेोन वोचोन सोमवतेला
एने मानतला” 22ओवतेन एक दाहाळे चू
एने तेरा चेला ढ डयामा चोहोळया, एने चू
तीनुकाजे कोयू,“ आवू, दोरीयान पोरले धोळये
जाता ”आखरी चो ढ डयो छुळ ददेा 23बाखीन
ये यार ढ डयो चालतोत होतो, ती चू सुव
गोयू; एने दोरीयामा आंधी आवी, एने ढ डयो
पानीसी भोरायने बाज गोयो एने चे धुकामा
होता 24ते यार चे साते आवीन तीनाक
जागाळया एने कोया, “ माहाराज ! माहाराज

! आपनु नाश होयणे बाज रोयू ” ते यार चू
उठीन आंधी काजे एने पाणीन लेहरेोकाजे
धोमका ू एने चे गरोया एने सुमसाम होय
गोयो 25ते यार चू तीनुकाजे कोयू, “ तुम
िव वास कां होतू? ” बाखीन चे बीही गोया
एने वाहारायन आपोस मा कोहोने बाजगोया,
“ यू कून छे जू आंधी एने पाणीकाजे आ या
आपतेलु, एने चे तेरी मानतेला? ” 26ओवतेन
चे गणेसेकर दशेोमा पु या, जो पोरले धोळये
गालीलोन सामने छे 27 ये यार चू काठे उत यू
ती तीना शोहोरोन एक माणूस तीनाक भेटयू
जीनामा भूंडली आ मा होती चू घोना दाहाळा
गोथू नी छदरा पेहरेतू होतू एने नी घोरमा
रोयतू होतू एने मोळोवटया मा रोया कोरतू
होतू 28चू येसुकाजे दखेीन आयळयु एने तेरे
सामने पोळीन मोटात बुलोमा कोयू, “ हे परम
धान दवेोन पु या येसू ! मेसेक तारे पुठी
काय काम? मे तुसेक िवनती कोरो, मेसेक
तोकलीत मा दयेे ” 29काहा क चू तीनी भूंडली
आ मा काजे तीना मानसो मा गोथू िनकोवणेन
आ या आपने बाजरोयूहोतू, ईनान कोरता क
ची तीनापोर घोळी-घोळी ताबू कोरती होती
यातोक माणसे साक ा एने बेळया कोरीन
बांदता होता ते बी चू बांदला काजे तुळ नाखतू
होतू, एने भूंडली आ मा तीनाक बोयळामा
दोवळावती फरवती होती 30येसू तीनाकाजे
पुछयु, “ तारो काय नाव छे? ” चू कोयू,“ सेना,”
काहा क घोन सोवटी भूंडली आ मा तेरेमा
भोराय रोय होती 31चे तीनाक िवनती को या
क आमुकाजे आगाध खाडामा जाणेन आ या
मा आपे 32चां बोयळा पोर सुव यान एक
मोटूत टूवू चोरणे बाज रोयू होतू, ईनान कोरता
चे तीनाक िवनती को या क आमुक तीनुमा
भोरायने दे चू तीणूक जाने ददेू 33ते यार
भूंडली आ मा तीना मानसोमा गोथी िनकवीन
सुव यामा गोयी एने चू टूवू कोराळ पोर
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गोथा झोडवायन सरोवर मा जायीन पोळया
एने डूब मो या 34गुवा ा यो जो होयलो
होतो दखेीन दोवळया एने शोहोरो मा एने
गावोमा जायीन तेरी खोबोर को या 35मानसे
यो जो होयलो होतो तीनाक दखेणे कोरीन
िनक ा, एने येसूचां आवीन जीना मान सोमा
गोथी भूंडली आ मा िनकोवली होती, तीनाक
येसून पायोनचा छदरा पेहरेीन एने सुदपोर
बोस रोहोलू दखेीन बीही गोया; 36एने दखेणे
वावा तीनुकाजे कोया क चू भूंडली आ मान
तोकोलीत वावू माणूस काहाना रीतीसी वा
होयू 37ते यार गणसेकोरोन आळी -छेळीन
आखा माणसे येसुकाजे िवनती को या क
आमरेन चां गोथू जात रोय; काहा क
त दरेमा घोनी बीक भोराय गोयली होती
आखरी चू ढ डयामा चोहोळीन पोछु जातू
होतू ती 38जीना मानसोमा गोथी भूंडली
आ मा िनकोवली होती चू तीनाकाजे िवनती
कोरणे बाजगोयू क मेसेक तारे साते रोहोने
द,े बाखीन येसू तीनाक मुकेलतू जायीन कोयू,
39 “ तारे घोर पोछु जात रोय एने मानसो
काजे दखेाळ क दवे तारेन कोरता कोसा मोटा
कामे कोरलू छे” चू जायीन आखा शोहोरोमा
चार कोरणे बाजगोयू क येसू मारेन कोरीन
कोसा मोटा-मोटा कामे को यू 40जे यार येसू
पोछु आ ू ती माणसे तीनाकाजे खुशीमा
मे ा, काहा क चे आखा तेरी वाट जुव
रोया होता 41ते या त याईर नावोन एक
माणूस जु ाथना घोरोन सरदार होतू, आ ू
एने येसून पायोपोर पोळीन तीनाकाजे िवनती
कोरणे बाजगोयू क मारे घोर चाल, 42काहा
क तेरी बारा सालोन एकुत पुराय होती,
एने ची मोरणे टेक रोयी होती जे यार चू
जातू होतू ती माणसे तीनापोर िहट पोळता
होता 43एक बायोर जीनीक बारा सालोन
पोगरावान िबमारी होती, एने ची आपनी

आखी कोमाय वै ान पोछोव आखी कोमाय
खोरचू कोर ददेली होती, ते बी कुदान हाते
वा िन होय सोकली होती, 44पोछोव गोथी
आवीन तेरा छदरान छेवळा काजे छमी, एने
ते या त तेरो लुही उहोनो ब द होय गोयो
45 ईना पोरसी येसू कोयू, “ मेसेक कुन छी यो?
” ये यार आखा वोवीन दखेणे बाजगोया, ती
पे स एने तेरा सातीदार कोया, “ हे महाराज,
तुसेक ते गोरदी डाबणे बाजरोयी एने तारेपोर
िहट पोळतेली” 46बाखीन येसू कोयू, “ कुन
तोरी मेसेक छीमलो छे, काहा क मे जान
लेदलु छे क मारेमा गोथो साम य िनकोवलो
छे ” 47जे यार बायोर दखेी क मे डूकाय
नी सोकती, ते यार कापती जायीन आवी एने
तेरा पायोपोर पोळीन आखा मानसो सामने
कोयी क ची काहाना वोजेसी तीनाक छीमली,
एने कोसी ते या त वा होय गोयी 48येसू
तीिनकाजे कोयू, “ बेटी, तारा िव वास पोरसी
तुसेक वा कोरलू छे, खुशालीसी जातरो ”
49चू यो कोहोनेत बाजरोयू होतू क कुनतोरी
ाथना घोरोन सरदारोन चां गोथू आवीन
कोयू, “ तारी पुराय मोर गोयी: गु काजे
तोकलीत मा दयेे ” 50येसू यो सोमवीन
तीनाक जोबाब आ यू, “ मा बीह;े िन तु
भुरसू मेक, ती ची वाच जासे ” 51घोरोमा
आवीन चू पे स, योहान, याकोब, एने पुरायन
आसी- बासाक छुळीन दसरा कुदाक आपने
साते माहाय आवणे नी ददेू 52आखा तीनीन
कोरीन रोळा पीट वोव रोया होता, बाखीन
येसू कोयू, “ रोळू मा; यी मोरी नी बाखीन
सुवणे बाजरोयी ” 53चे यो सोम या क ची
मोर गोयली छे तेरी मोजाक कोरणे बाजगोया
54बाखीन चू ते हात धो यु, एने जुरेत कोयू,
“ हे पुराय, उठ! ” 55ते यार ते जीव पोछु
आ ू एने ची ते या त उठीन बोसी ओवतेन चू
आ याआ यू क ईनीक काजे काह न खाणे आपे
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56तेरा आसी-बासा वाहराय गोया, बाखीन
चू तीनुकाजे जोताळयू क यो जो होयलो छे
कुदाकाजे झुन कोहोता

9 1ओवतेन चू बारा जोनाकाजे बुलावीन
तीणूक आखी भूंडली आ मापोर एने

िबमारी काजे छेटा कोरणेन समो य एने
अधीकार आ यू, 2एने तीणूक दवेोन राजोन
चार कोरणेन एने िबमारी वावा काजे वा
कोरणेन कोरता मुक यु 3चू तीणूक कोयू, “
वाटे जुगू काहीन झुन लेता, िन ते लाकळी,
िन झुंवनो, िन टा िन या एने िन दयु-
दयु डोगला 4जीना कुदान घोरमा तुमू जासू
चां रोयू एने चांत गोथा जावू 5जू कुदू
तुम वीकार नी कोरे, तीना शोहोरोमा
चालता जायीन आपना पायोन छोयळू झोटक
दवेू क तीनुपोर गोवायी होये” 6आखरी
चे िनकवीन गाव-गाव सुवाता सोमोवावता,
एने होर एक मानसो काजे वा कोरता
जायीन फरता रोया 7 दशेोन चौथायीन राजा
हरेोद यो आखो सोमवीन बीही गोयू, काहा
क काहानास कोया क योहान मोरलामा
गोथू जीव उठलु छे, 8एने कहानास यो
क एलीया दखेाय पोळयू, ओवी कुदू यो
क जूनला भिव य कोरता मायलू कुद जीव
उठलु छे 9बाखीन हरेोद कोयू, “ योहानोन
ते मे मुनको काटाळलु, हीमी यू कुन छे
जेरा बारामा मे ओसी वात सोमेवतेलु ?
” एने चू तीनाकाजे दखेणेन ईछया को यू
10ओवतेन ेिषत पोछा आवीन जो काहीन
चे कोरला होता, तीनाकाजे कोया; एने चू
तीनुकाजे ओलोग कोरीन बेथसदा नावोन
शोहोरोमा ली गोयू 11 यो सोमवीन गोरदी
तेरे पोछोव चाल पोळी, एने चू ख़ुशीसी
तीनुक भेटयू, एने त दरे पुठी दवेोन राजोन
वाते कोरणे बाज गोयू, एने जीणूक आरगायी
जुवती होती तीणूक आरगायी आ यू 12जे यार

दाहाळू ढोवणे बाजगोयू ती बारा जोना आवीन
येसुकाजे कोया, “ गोरदी काजे मुकली दे क
चा धोळयेन गावे एने वोस यामा जायीन
रोहे एने खानेन सोय कोरे, काहाक आपणु
या सुम साम जागे छे” 13चू तीणूक कोयू,
“ तुमूत तीनुकाजे खाणो आपू ” चे कोया, “
आमरे जुव पाच टा एने दयु माछा छुळीन
ओवी काहीन नी होय; बाखीन होव हीमी आमु
जायीन ईनु आखा मानसो जुगू खाणो मुले लेये
ती होय सोकसे” चे माणसे ते पाच होजारोन
आसपास ओदमीत होता 14ते यार चू आपना
चेला काजे कोयू, “ तीनुकाजे पोचास-पोचास
कोरीन प गात ने प गात बोसाळ दवेू” 15चे
तोसात को या, एने आखा काजे बोसाळ ददेा
16ते यार चू पाच टा एने दयु माछा लीन
एने सोरोगो भूनी भावीन धं यवाद को यू,
एने भांगी भांगीन चेलाकाजे आपतू गोयू क
मानसो काजे वाटे 17ते यार आखा खायीन
आफरी गोया, एने चेला रोहोला भूकरान बारा
टूपला भोरीन चुटया 18जे यार चू सुनले जागे
ाथना कोरने बाजरोयू होतू एने चेला तेरे पुठी
होता, ती चू तीनुकाजे पुछयू, “ माणसे मेसेकाजे
काय कोहोतेला?” 19चे जोबाब आ या, “
योहान बाि मा आपने वावु, एने काहाना-
काहाना एिलया, एने काहाना यो क जूनला
भिवष कोरता मायलू कुदू एक जीव उठलू छे”
20चू तीनुकाजे पुछयू, “ बाखीन तुमू मेसेक
काय कोहोतेला ? पे स जोबाबआ यू, “ दवेोन
ि त” 21ते यार चू तीनुकाजे जोताळीन कोयू
क यो कुदाकाजे झुन कोयता 22ओवतेन चू
कोयू, “मोनशान पु यान कोरता ज री छे क
चू घोनो दखु उठावसे, एने डाय-डायान एने
धान या योक एने शा ी तीनाक िवटाव
सोमजीन मार नाखसे, एने चू ितसरे दाहाळे
जीव उठसे ” 23चू आखाकाजे कोयू, “ अगोर
कुदाक मारे पोछोव आवणे लागे, ती आपना
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खुदोकाजे नाकार कोरे एने होर दाहाळे आपणु
ुस हाकलीन मारे पोछोव चाले 24काहा क

जू कुदू आपणु जीव वाचाळणे दखेसे चू तीनाक
खुवसे, बाखुन जू कुदू मारन कोरता आपनु
जीव खुवसे चूत तीनाक वाचळसे 25अगोर
मोणु य आखा जोगोकाजे मेवाळ लेये एने
आपना जीवोकाजे खुवाळ दयेे िनते त दरो
नुकसान कोर लेये ती तीनाक काय लाभ होये?
26जू कुदू मेसेक एने मारी वातोक लाजवायसे,
मोनुशान पु यू बी, ये यार आपनी एने आपणा
िपता तोरोपसी एने पिव सोरोगो दतुोपुठी
महीमासीआवसे, ती तीनाक लाजवाळसे 27मे
तुमुकाजे छाचलीन कोयो, क जे या उबरोय
रोया, ईनुमा गोथा काहानास ओसा छे क
येतार तोक दवेोन राज िन दखे लेये, ते यार
तोक मोतोन सोवाद नी चाखे ” 28 ईनी वातोन
ओवतेन आठ दाहाळा ओवते चू पे स, योहान
एने याकोब काजे साते लीन ाथना कोरणेन
कोरता बोयळापोर गोयू 29जे यार चू ाथना
कोरणेत बाजरोयू होतू, ती तेरा चेहरान प
बोदोल गोयो, एने तेरा छदरा धोवा सोप
होयीन चोमोकने बाजगोया 30एने दखेू, मोशे
एने एिलया ये दयु ओ ी तेरे साते वाते
कोरणे बाजरोया होता 31 ये महीमा पुठी
दखेाय पोळया एने तेरी मोरणेन बारामा वात
कोरता होता, जो य शलेम मा होयणे वावो
होतो 32पे स एने तेरा सातीदार नदरा वा
होता, एने जे यार वा सुदपोर आ ा, ती
तेरी महीमा एने ईनु दयु ओ ी काजे, जे तेरे
साते उबरोय रोया होता, दे या 33जे यार चे
तेरे साते गोथा जाने बाज गोया, ती पे स येसू
काजे कोयू, “ हे महाराज, आमरो या रोहोनो
वा छे: आखरी आमु तीन म डोप बोनावसु
एक तारन कोरता, एक मोशेन कोरता, एने
एक एलीयान कोरता ” चू जान रोयू होतू क
काय कोयने बाजरोयू 34चू कोहोनेत बाजरोयू

होतू ती एक वा ो आवीन त दरेपोर छावाय
गोयो , एने जे यार चे ितना वा ा मा घेरायणे
बाजगोयो ती बीही गोया 35ते यार तीना
वादवामा गोथू यु बुल िनक ू, “ यू मा
पु यू एने मा नेवाळलु छे, एरी सोमवू” 36 यू
बुल होयतेच येसू एखलुत दखेायू; एने चे
गातरोया, एने यो काय दखेला होता तेरी
काहा- नीत वात तीनु दाहाळामा कुदाकाजे
िन कोया 37 दसरे दाहाळे ये यार चे बोयळा
पोर गोथा उत या ती एक मोटीत गोरदी
तीनुकाजे भेटायी 38एने दखेू, गोरदीमा गोथू
एक माणूस आयळीन कोयू, “ हे गु , मी
तुसेकाजे िवनती कोरो क मारा पु या पोर
म गोन न जोर कोर; काहा क चू मा एखलुत
छे 39एने दखे, एक भूंडली आ मा तीनाक
धोरतेली, एने चू उचकाहालुन आयळने बाज
जातलू; एने ची तीनाक ओसी िपवोवतेली
क चू मोयोमा फेस भोर लावतेलु; एने
तीनाकाजे छदीन पोरीशान कोरीन छुळतली
40मे तारा चेलाकाजे िवनती को यू क तीनाक
िनकावू, बाखीन चे िन िनकाव सो या; 41येसू
जोबाब आ यू, “ हे बीना िव वासी एने
हो ी मानसो, मे कां तोक तुमरे पुठी रोहीस
एने तुमरो वेठीस? तारा पु या काजे या
लाव” 42चू आवणेत बाज रोयू होतू ती
भूंडली आ मा तीनाक आ टीन पी वी ददेी,
बाखीन येसू िवटाव आ मा काजे धोमका ू
एने पु याकाजे वा कोरीन तेरा बासोन
होवाले कोर ददेू 43ते यार आखा माणसे दवेोन
महान सामो या पोरसी वाहराय गोया आपना
मोतोन बारामा येसून पोछी भिवषवाणी
(म य :-; माक :-) बाखीन जे यार आखा
मानसे ईना आखा कामोपोरसी जो चू कोरतू
होतू वाहारायता होता, ती आपणा चेलाकाजे
कोयू, 44 “ तुमु ईना वातोपोर कान लागाळू
काहा क मोनुशान पु यु मोन यान हाते
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धोरवायने वावू छे” 45बाखीन चे ईनी
वातोकाजे नी सोम या, एने यो त दरेमा
डूकायलो रोयो क चे तीनाक सोमजी िन
सो या; एने चे ईनी वातोन बारामा तीनाकाजे
पु ने िबिहता होता 46ओवते त दरेमा ओसा
िवचार आवणे बाजगोया क आपने गोथू मोटू
कून छे 47बाखीन येसू त दरा मोनो मायला
िवचार जान लेद,ू एने एक पु या काजे लीन
आपने साते उबरा रा यू, 48एने तीनुकाजे
कोयू, “ जू कुदू मारे नावोसी ओसला पु या
काजे वीकार कोरतेलू चू मेसेक वीकार
कोरतेलु; एने जू कुदू मेसेक वीकार कोरतेलु,
चू मेसेक मुकोलने वावान वीकार कोरतेलु,
काहा क जू तुमरे मा आखान नाना मा गोथू
नानू छे, चूत मोटलु छे” 49ते यार योहान
कोयू, “ हे महाराज, आमु ते एक मानसोकाजे
तारा नावोशी भूंडली आ मा काजे िनकावतेलु
दे या, एने आमू तीनाक मोना को या, काहा
क चू आमर पुठी आवीन तारे पोछोव नी
चालतेलु ” 50येसू तीनुकाजे कोयू, “ तीनाक
मोना मा को ; काहा क जू तुमरा िव धमा िन
होय, चू तुमरे भूनी छे ” 51 ये यार तेरा उपोर
चूटाय जाणेन दाहाळा पुरा होयणे वावा होता,
ती चू य शलेम मा जानेन िवचार पा कू
को यू 52चू आपणा ओगोव दतु मुको यू चे
शमोरोनोन एक गावमा गोया क तेरेन कोरता
जागू तीयार कोरे 53बाखीन चे माणसे तीनाक
आवणे नी ददेा, काहा क चू ये शलेम मा
जातू होतू 54 यो दखेीन तेरा चेला याकोब एने
योहान ये कोया, “हे भू, काय तारी मोरजी
होय ती आमुआ या दजेे क आसमान मा
गोथी आग पोळीन तीनुक भ म कोर दयेे,? ”
55बाखीन येसू पोछू वोवीन तीनुकाजे दोटा ू
[एने कोयू, “ तुमू िन जानतेला क तुमू कोसला
आ मान छे काहा क मोन यान पु यू मानसोन
जीवोन नाश कोरणे िन बाखीन वाचाळनेन

कोरता आवलु छे” ] 56एने चे काहना एक
दसरा गावोमा जात रोया 57जे यार चे
वाटये जाता होता ती काहानुस तीनाक कोयू,“
जां- जां तू जायीस, मे तारे पोछो आवीस”
58येसू तीनाक कोयू, “ कु यानुकाजे दोर
एने आसमान मायला ची ला ईनुकाजे पुतरा
रोहतेला, बाखीन मोनुशान पु या काजे मुनको
मेकणेन बी जागू िन होय ” 59चू दसराकाजे
कोयू, “ मारे पोछोव आव ” चू कोयू, “ हे भू ,
मेसेक पेहले जान दे क मारा बासो काजे गाळ
दोम ” 60येसू तीनुकाजे कोयू, “ मोरलाकाजे
आपनो मोरलो गाळणे द,े बाखीन तू जायीन
दवेोन राजोन वात सोमवाळ ” 61 दस एक
जोनू ओवी कोयू, “ हे भू, मे तारे पोछोव
आवीस; बाखीन पेहले मेसेक जाने दे आपणा
घोरोन मानसो काजे कोहीन आवो ” 62येसू
तीना काजे कोयू, “जू कुदू आपणु हात होवोपोर
मेक न पोछोव दखे, चू दवेोन राजोन लायोक
िन होय ”

10 1 ईनी वातोन ओवतेन भू स र
ओवी मानसे नेवाळयू, एने जीना-

जीना शोहोरमा एने जागे चू जानेवावू होतु,
चां तीणूक दयु-दयु कोरीन आपने ओगोव
मुक यू 2चू तीनुकाजे कोयू,“पाकलो खेतोमा
घोन सोवटो छे, बाखीन दाहाळ या थुलाक
छे;ईनान कोरता खेतोन मालीक काजे िवनती
को क चू आपनोधान काटणे दाहाळ या
मुकली दयेे 3जावू; दखेू, मे तुमुकाजे गाडरान
तोसा कु यान ईचमा मुकोलणे बाजरोयू
4 ईनांन कोरता नी थोयलू, नी झुवणो, नी
खासळा लेजू ; एने िन वाटये कुदाकाजे
नोमो कार कोरजू 5 िजना कुदान घोरमा जाय,
पेहलेे को , 'ईना घोरोन भोलो होये ' 6अगोर
चां कुदू भोलायीन लायक होसे, ती तुमरी
भोलाई त दरेपोर रोहोसे, नीती तुमरचा पोछी
आवसे 7तीना घोरोमा रो , एने जो काहीन
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त दरे जुव गोथो जोळे चोत खावू- िपवू,
काहाक दाहाळ या काजे आपनी दाहाळक
जोळनु जुवे; घोरे-घोर झुन फरता 8जीना
शोहोरोमा जासू, एने चांवावा माणसे तुम
वीकार कोरसे एने जो तुमरे सामने आपायसे
चोत खावू 9चां वावा मांदलानु काजे वा
को एने तीनुकाजे को , ' दवेोन राज तुमरे
साते आव लागलो छे ' 10बाखीन जीना
शोहोरोमा जासू, एने चां वावा माणसे तुम
वीकार िन कोरे, ती त दरा हाटोमा जायीन
को , 11 ' तुमरा शोहोरोन छोयळू बी, जू
आमरे पाये लाग रोयू, आमु तुमरे सामने
झोटक दजेे; तेबी यो जान लेयू क दवेोन
राज तुमरे साते आव लागलो छे 12मे तुमुकाजे
कोहो क ितने दाहाळे तीना शोहोरोन हालोत
गोथी सदोमोन हालोत जादा वेठनेन लायोक
होयसे 13 “ हाय खुराजीन! हाय बेथसदा! जे
सामो यान कामे तुमरे मा कोरला, अगोर
चे सूर एने सेदामा कोरायता ती ग नटो
पांगरीन एने खळामा बोसीन चे को या न
मोन फराय लेता 14बाखीन यायोन दाहाळे
तुमरी हालोत गोथी सूर एने सेदान हालोत
जादा वेठनेन लायोक होसे 15एने हे कफण म,
काय तू सोरगे तोक उचू कोराय जासे?
तुते अधोलोक तोक नेचू जायीस 16 “ जू
तुमरी सोमेवतलु, चू मारी सोमेवतलु; एने
जू तुमुकाजे नेचू सोमेजतेलु, चू मेसेकाजे नेचू
सोमेजतलु; एने जू मासेक नेचू सोमेजतलु, चू
मेसेक मुकोलने वावा काजे नेचू सोमेजतेलु ”
17चे स र चेला ख़ुशी कोरता जायीन पोछा
आ ा एने कोहोने बाजगोया, “हे भू, तारा
नावोसी भूंडली आ मा बी आमरा ताबामा छे
” 18येसू तीनुकाजे कोयू, मे सोयतान काजे
िवजवीन तोसु सोरोगोमा गोथू पोळतेलु दखे
रोयू होतु 19 दखेू मे तुमुकाजे घोळसा एने
िव छा इनुकाजे छ ने एने दु मोनोन आखा

सामो या पोर अिध- कार आपलू छे; एने
काहानी चीजोसी तुमरो काहीन नुकसान िन
होये 20तेबी ईना पोरसी खुश मा होयू क
आ मा तुमरा ताबामा छे, बाखीन ईनापोरसी
खुश होयू क तुमरो नाव सोरोगोमा लीखलो
छे” 21 ितने टेमे चू पिव आ मामा भोरायीन
खुिशसी भोराय गोयू, एने कोयू, “ हे िपता,
सोरगोन एने कोवीन भू, मे तारो धं यवाद
कोरो क तू ईनी वातोकाजे यान वावा एने
सोमोजदारी वावासी डूकाळीन मे यू, एने
पु यापोर गट को यू होव, हे िपता, काहाक
तुसेक योत वारलो ला यो 22मा बास मेसेक
आखो काहीन आप ददेलु छे; एने कुदु िन
जानतलो क पु यू कुन छे िन तू बास, एने
बास कुन छे योबी कुदू नी जानतला िनसतो
पु यान तोरोपसी चू जीनापोर पु यु तीनाक
गोट कोरतलु” 23ते यार चेला भूनी वोवीन
एखला होता ती कोयू, “ धं य छे चे डूवा,
जे ये वाते जे तुमू दखेरोया दखेतेला छे
24काहा क मे तुमुकाजे कोयो क घोन सोवटा
भिवषकोरता एने राजा इंदरी ईछया होती
क ये वाते तुमू दखे रोया दखेनन कोरला
बाखीन िन दे या, एने जे वाते तुमू सोमवने
बाजरोया चे वाते सोमवनन कोरला बाखीन
नी सोम ा” 25एने दखेू, एक शा ी उठयू
एने यो कोहीन तेरी परी ा कोरणे बाजगोयू,
“ हे गु , ओमोर जीवनोन वारीस होयणेन
कोरता मे काय कोरो? ” 26चू तीनाकाजे कोयू,
“शा ामा काय लीखलो छे? तू कोसू पोढतेलु?
” 27चू जोबाब आ यू, “ तू भू आपणा दवेोपोर
आपना आखा मोनोसी एने आपना आखा
जीवोसी एने आपनी आखी ताकोदसी एने
आपणा आखा यानोसी म ग कोर; एने आपणा
साते वावा काजे आपने सारको म ग कोर”
28चू तीनाकाजे कोयू, “ तू सही जोबाब आ यू,
ओसू कोर ती तू जीवतु रोहीस ” 29बाखीन चू
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आपणा खुदोकाजे धोरमी ठेरावणेन ईछयासी
येसू काजे पुछयु, “ ती मारे साते वावू कुन
छे? ” 30येसू जोबाब आ यू,“ एक माणूस
य शलेम मा गोथू यरीहो जातू होतू ती
चुंटटा तेरा छदरा िनकाव लेदा, एने ठूक न
आदू मोरतू छुळीन जात रोया 31एने ओसो
होयो क तीनेत वाटये एक या योक जाणे
बाजरोयू होतु, बाखीन तीनाक दखेीन टोवीन
जात रोयू 32 ईना रीतीसी एक लेवी तीना
जागापोर आ ू, चू बी तीनाक दखेीन टोवीन
जात रोयू 33बाखून एक शमरोनी या ी चां
आव ला यू, एने तीनाक दखेीन िगन आवी
34चू ितनांचा आवीन तेरा घावोपोर तेल
एने अंगुरोन रोस लागाळीन पाटा बां ू, एने
आपन सवार पोर चोळावीन उतार शाळामा
लीगोयू एने तेरी सेवा को यू 35 दसरे दाहाळे
चू दयु दनार िनकावीन उतार शाळान मालीक
काजे आ यू, एने कोयू, ' एरी चाकरी कोरतू
रोयजी, एने जो काहीन तारो ओवी लागसे,
चो मे पोछु आवीन तुसेक आपदीस ' 36 हीमी
तारी सोमोज मा जू चूटटामा घेराय गोयलू
होतू, ईनु तीनु जोनामा गोथू ते साते वावू
कून ठे यु? ” 37चू कोयू, “ चूत जीनापोर चू
दोया को यू ” येसू तीनाक कोयू, “ जा, तु बी
ओसुत कोर” 38जे यार चे जाता होता ती चू
एक गाव मा गोयू, एने माथा नावोन एक
बाय तीनाक आपने घोर बुलावी 39मरीया
नावोन तेरी एक बोहोनीस होती ची भून
पाय चा बोसीन तेरो वोचोन सोमोवती होती
40बाखीन माथा सेवा कोरती-कोरती घाबराय
गोयी एने तेरचा आवीन कोहोने बाजगोयी, “हे
भू काय तुसेक काहीन च ता िन होय क मारी
बोहोनीस मेसेक सेवा कोरनेन कोरता एखली
काजे मेक ददेली छे? ईनान कोरता तीिनकाजे
कोय क मारी मोदोत कोरे” 41 भू तीिनकाजे
जोबाब आ यू, “ माथा, हे माथा; तू घोणा

वातोन कोरता चता कोरतेली एने घाबराय
तेली 42बाखीन एक वात ज री छे,एने ितना
वारला वाटाकाजे मरीया नेवाळ लेदली छे जो
ितनीजुव गोथो हापकाये नी”

11 1चू काहानास एक जागे ाथना
कोरतू होतु ये यार चु ाथना

कोर लेद,ू ती तेरा चेला मायलु एक जोणू
तीनाकाजे कोयू,“ हे भू, जोसू योहान आपणा
चेला काजे ाथना कोरणे िसकाळयु तोसुच
आमुकाजे बी तू िशकाळ दे 2चू तीनुकाजे
कोयू, “ ये यार तुमु ाथना कोरसू ती को :
' हे बासो, तारो नाव चुखलो मानाय जाय,
तारो राज आवनो जुवे 3 ' आम आखा
दाहाळान टू दाहाळीन आमुक आ या कोर,
4 ' एने आमरा पापे माफ कोर, काहाक
आमु बी आपना होर एक गुणा वावाक माफ
कोरतला, एने आमुक पोरी ामा झुन लावतू
' ” 5जे यार चू तीनुकाजे कोयू, “ तुमरेमा
गोथू कुन छे क ते एक दसुतीदार रोह,े
एने चू आदी राती तेरचा जायीन तीनाक
कोह,े ' हे दो ता; मेसेक तीन टा लाव
6काहाक एक या ी दसुतीदार मारचा आव
रोयू, एने तीनाक आपनेन कोरता मारेजुव
काहीन िनहोय' 7एने चू माहाय गोथू जोबाब
आपे, ' मेसेक तोकलीत मा दयेे; हीमीते
झोपलू ब द छे एने मारा पु यु मारेसाते
आथ न पोर छे, ईनान कोरता मे उ ठन
तुसेक आपी नी सोकतू? ' 8मे तुमुकाजे कोयो
क अगोर ते दु तीदार होयीन बी तीनाक
उठीन िन आपे, तेबी तेरी लाज छुळीन
मांगणेन वजेसी तीनाक जोतरो जो रोत
छे तोतरो उठीन आपसे 9एने मे तुमुकाजे
कोयो क मांगू, ती तुमुक अपायसे; हे
ती तुमुक जोळसे; ठुकू ती तुमरेन कोरीन
उगोळसे 10काहाक जू कुदू मांगतलु, तीनाक
जोळतलो; एने जू हरेतलु, तीनाक जोळसे;



लुका 11.11–31 94

एने जू ठूकतलु, ितनान कोरता उगळी जासे
11तुमरेमा गोथू कून ओसू बास होसे, क
जे यार ते पु यु टू मांगे, ती तीनाक दोगोळू
आपे; एने माछो मांगे, ती माछान बोदले
घोळसू आपे? 12एने आडो मांगे ती तीनाक
वीछु आपे? 13आखरी जे यार तुमू भूंडला
होयीन बी आपणा पु याकाजे वारली चीज
आपनेन जनतला, ती सोरोगो मायलू बास
आपना मांगणे वावा काजे पिव आ मा काहा
नी आपे” 14ओवतेन चू एक मुक भूंडली
आ माकाजे िनका ू जे यार भूंडली आ मा
नीकवी गोयी ती चू मुकु बुलणे बाज गोयू;
एने मानसो काजे नोवलाय लागी 15बाखीन
त दरे मायला काहानास कोया, “ यू ते
बालजबलुन नावोन भूंडली आ मान धानो
सहारासी भूंडली आ मा काजे िनकावतलु,
” 16 दसरा तेरी पोरी ा लेनेन कोरता
तीना जुव आसमानोन एक िनशाणी मां या
17बाखीन चू त दरा मोनो मायला वाते
जाणीन, तीणूक कोयू, “ जीना-जीना रा य
मा फुट होयतेली चो रा य उजळी जाततलो
छे; एने जीना घोरोमा फुट पोळतेली, चो
नाश होय जातलो छे 18अगोर सयतान
आपने िव होय जाय, ती तेरो रा य कोसो
बोनलो रो से? काहा क तुमू मार बारामा
को तेला क यू सयतानोन सहारासी
भूंडली आ मा िनकावतलु 19भोलेत अगोर
मे सयतानोन सहारासी भूंडली आ माकाजे
िनकावतेलु, ती तुमरी सोनतान कुनीन
सहारासी िनकावतली? ईनान कोरता चे
तुम याय कोरसे 20बाखीन अगोर मे दवेोन
सामो यासी भूंडली आ माकाजे िनकावतलु,
ती दवेोन राज तुमरे साते आव लागलो छे
21जे यार ताकोदवान माणूस हो यार लीन
आपना घोरोन राखवावी कोरे, ती तेरो धोन
वाच जातलो 22बाखीन ये यार तेरे गोथू

जादा कुदू ओवी ताकोद वावु लोळाय कोरीन
तीनाक जीक लेतलु, ती तेरो चो हो यार
जीनापोर ते भुरसू होतू, हापक लेतलु एने
तेरो धोन लुटीन वाट दतेलु 23जू मारे साते
िनहोय चू मारे िव मा छे, एने जू मारे साते
िन टूवू कोरतेलु चू वेरवी दतेलू 24 “ जे यार
भूंडली आ मा मोन यामा गोथी िनकवी
जातली ती सुकली जागामा आराम हरेती
फरतली, एने जे यार िन जोळे ती कोहोतली,
' मे आपणा तीनात घोरमा जीनामा गोथी
िनकोवली होती पोछी जात रोहीस ' 25एने
जायीन तीनाक बाहारलो सापसुतरो एने
घाटावो दखेतेली 26ते यार ची जायीन आपने
गोथी भूंडली सात ओवी आ माकाजे आपने
साते लीयावतेली, एने चे तीनामा भोरायन
वास कोरतेली, एने तीना मोनू यान पोछली
हालोत पेहलेे गोथी बी भूंडी होय जातली”
27जे यार चू ये वाते कोहोनेत बाजरोयू होतू
ती गोरदीमा गोथी काहानीस एक बाय जुरेत
ओवाजमा कोयी, “ धं य छे ची कुख जीनामा
तू रोहोलू एने चे छा या जे तू चुसलु” 28चू
कोयू, “ होव; बाखीन धं य चे छे जे दवेोन
वोचोन सोमोवतेला एने मानतला 29जे यार
मोटीत गोरदी एखठी होयणे बाजरोयी होती
ती चू कोहोने बाज गोयू,“ ईनी िपळीन मानसे
भूंडला छे; ये च हो हरेतला; बाखीन योनान
च हा काजे छुळीन दसरो ओवी च हो
नी आपाये जोसू योना नीनवेन मानसोन
कोरता च हो ठे यू, तोसुच मोनू यान पु यू
बी ईनी िपळीन मानसोन कोरता ठेरायसे
30काहाक जोगोन जाती ईनी आखी वातोन
हरेमा रोयतेला छे: एने तुमरा बासो काजे
मालोम छे क तुमुकाजे ईनी चीजोन गोरोज
छे 31 ि नोन राणी यायोन दाहाळे ईनी
टेमेन मोनु यान साते उठीन तीणूक गुणावा
ठेरावसे, काहाक ची शलमोनोन यान
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सोमोवने कोरीन धोरतीन पोरले धोळये गोथी
आवी, एने दखेू, या चू छे जू शलमोनो गोथू
बी मोटू छे 32 िननवेन माणसे यायोन दाहाळे
ईनी टेमोन मानसो पुठी साते उबरोहीन,
तीणूक गुणावा ठेरावसे; काहाक चे योनान
चार सोमोवीन मोन फरा ा, एने दखेू या
चू छे जू योना गोथू बी मोटू छे 33 “काहानु
माणूस दवू धोपाळीन तोव घोरमा नीती
मापो तोवे िन मेकतेलु बाखीन दव नी पोर
मेकतलु क माहाय आवणे वावाक िवजावो
दखेाये 34तारा डीलोन दवू ता डूवू छे,
ईनान कोरता ता डूवू साफ छे ती तारो
आखो डील बी िवजावो छे;बाखीन जे यार चू
भूंडलू होय ती तारो डील बी आंदारलो छे
35 इनान कोरता शारीमा रोहोजी क जो
िवजावो तारेमा छे चो आंदारलो िन होय
जाय 36 ईनान कोरता अगोर तारो आखो
डील िवजावो होसे एने ते काहाणु ही सू
आंदारामा िन रोये ती सोब काय आखो ओसो
िवजावो रोयसे, जोसो ितनी टेमे होयतेलो
जे यार दवू आपना धोपला योतीसी
िवजावो आपतलो; 37जे यार चू वाते कोरणे
बाजरोयू होतु ती एक काहानुस प शी िवनती
को यू क मारचा खानो खा चू माही जायीन
खानो खाणे बो यू 38प शी काजे यो दखेीन
नोलाय लागी क चू खानो खानेन पेहलेे
उंग ू नी 39 भू तीनाकाजे कोयू,” हे प शी
तुमू कोवशु एने थािवक उपोर-उपोर गोथा
उजावतला, बाखीन तुमरे महाय जुलूम एने
रीस भोरली छे 40 हे िबना यानोन जू बारथे
वावु िह सू बोना ू, काय चू महाय वावु
िह सू िन बोना ू? 41बाखीन होव, महाय
वावी चीजोकाजे दान कोर दवेू, ती दखेू, सोब
काय तुमरेन कोरता चुखो होय जासे 42 “
बाखीन हे प शी, तुमरे पोर हाय! तुमु पुदीना
एने सुदाबोन एने आखा भातीन भाजी पालान

दसवू िह सू आपतेला, बाखून याय काजे एने
दवेोन म ग काजे टाव दतेेला; जुवतो ते होतो
क तीनाक कोरता रोहोतेला एने तीणूक बी
िन छुळतला 43 हे प शी, तुमरेपोर हाय ! तुमु
ाथना घोरोमा मोटी-मोटी बोसनेण जागा
एने हाटोमा नोमो कार हरेतेला 44 हाय
तुमरे पोर! काहाक तुमु ईना डूकायला
मोळोवटया सारका छे, जीनापोर माणसे
चालतला बाखीन िन जनतला” 45ते यार
एक शा यापक तीनाकाजे जोबाब आ यू,
“ हे गु , ईनी वातोकाजे कोहीन तू आमरी
न दा कोरतेलु ” 46चू कोयू, “ हे शा यापक
तुमरेपोर बी हाय! तुमु ओसा बुजा जीनुकाजे
हाकेलनो काठो छे, मानसो पोर मेकतला
बाखीन तुमू खुद ईना बुजा काजे आपनी एक
आंगवे कोरीन िब नी छीमतेला 47 हाय तुमरे
पोर! तुमु तीनु भिवष कोरतान मोळोवटया
बोनावतेला, जीनुकाजे तुमरात बाप दादा
मार नाखला होता 48आखरी तुमू गोवा छे,
एने आपना बाप दादान कामोमा मेवायला
छे! काहाक चे तीणूक मार नाखला एने तुमू
त दरा मोळोवटया बोनाव तला 49 ईनान
कोरता दवेोन अ ल बी कोहोली छे, ' मे
तदरेचा भिवष कोरता काजे एने ेिषत काजे
मुकलीस, एने चे त दरे मायला काहानास
काजे मार नाखसे, एने काहानास काजे
तोकलीत दसेे ' 50काहाक जोतरा भिवष
कोरतान लुही जोग बोननेन टेमे उहायलो
छे, आखान िहसाब ईना कोिवन मानसोसी
लेवायसे: 51 हाबेलोन हो यान चां गोथो
लीन जोखा यान हो यान चां तोक,जो वेदीन
एने म दीरोन ईचमा खुनको या मे तुमुकाजे
छाचलीन कोहो,इना आखान लेख ईनी
टेमोन मानसोसी लेवायसे 52 हाय तुमरे
शा यापोक पोर! तुमु यानोन क ली ली
ते लेदला, बाखीन तुमू खुद भोराया नी, एने
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भोरायने वावा काजे बी क ददेा ” 53जे यार
चू चां गोथू िनक ू ती शा ी एने प शी
हात धुवीन तेरे पोछोव पोळया एने छेळने
बाजगोया क चू लोकेत वातोन बारामा कोह,े
54एने मारनेन कोरता टीपता रोया क तेरा
मुयोन काहानी वात धोरजे

12 1ओतरामा ये यार होजारोन
गोरदी होय गोयी, या तोक क

चे एक दसरापोर िहट पोळता होता, ती
चू आखान पेहलेे आपना चेलाकाजे कोहोने
बाजगोयू,“ प शीन दोगावो पोन खमीरसी
शारीन मा रोहोजू 2काहीन ढाकायलो
नीहोय, जो उगळाये नी; एने िन काहीन
डूकायलो छे जो जानाये नी, 3 ईनान कोरता
जो काहीन तुमू आंदारामा कोहला छे,
चो िवजावामा सोमोवायसे; एने जो तुमू
कुठळीमा कांनटामा मोनेन कोहोला छे, चो
छोतपोर गोथो चार कोरायसे 4 “मे तुमुकाजे
जे मारा दु तीदार बोणू कोहोतेलू क जे
डीलोक मारतला बाखून त ना पोछोव ओवी
काह न िन कोर सोकतला, तीनुकाजे मा िब
5मे तुमुकाजे जोताळो क तुमू कुिनकाजे
िब णू जुवे, मारनेन ओवते जीनाकाजे
नोरकोमा नाखनेन अिधकार छे, तीनाकाजे
िब ; होव, मे तुमुकाजे कोयो, तीनात काजे
िब 6काय दयु पोयशान पाच िच ला
िन वेचायतला? ते बी दवे तीनामा गोथू
एकाक बी िन वीसेरतलु 7तुमारा मुनकान
आखा झोटा बी गीनायला छे, ईनान कोरता
बीहीता झुनी, तुमू लोकेत िचम या गोथा
बोळीन छे 8 “ मे तुमुकाजे कोयो जू कुदू
मानसोन सामने मेसेक वीकारसे तीनाक
मोनू यान पु यू बी दवेोन सोरगो दतुो
सामने वीकारसे, 9बाखीन जू मानसोन
सामने मा नाकार कोरेते दवेोन सोरगो
दतुो सामने नाकार कोरायसे 10 “ जू कुदू

मोनु यान पु यान िव मा काहीन वात
कोह,े ते चू गुणू माफ कोरायसे, बाखीन
ज पिव आ मान न दा कोरसे ते गुणू
माफ िन कोराये 11 “ जे यार माणसे तुमुक
सोभामा एने सुबेदारोन एने अिधकारीन
सामने लीजासे, ती चता िनकोरनो क आमु
काहाना रीतीसी एने काय जोबाब आपजे,
नीती काय कोहोजे 12काहाक पिव आ मा
ितनी टेमे तुमुक िशकाळ दसेे क काय कोहोणु
जुवे ” 13ओवते गोर दमा गोथू एक जोणु येसू
काजे कोयू, हे गु , मारा भाशकाजे कोय क
बासोन धोन मार साते वाट ले” 14चू तीनाक
कोयू, “हे मोनु या, कून मेसेक तुम याय
एने वाटने वावू नेमलू छे?” 15ओवी चू तीणूक
कोयू,“ शारीमा रोयू एने आखा भातीन
लालचसी आपना खुदोकाजे वाचाळीन राखू;
काहाक कुदान जीवन तेरो धोनोन बोढनेसी
िन होयतलो 16चू तीणूक एक दाखलू कोयू:
काहाना एक मालदारोन खेतोमा घोन सोवटो
पा यो 17ते यार चू खुद मोनोमा िवचार
कोरणे बाज गोयू, ' मे काय कोरो? काहाक
मारचा जागा िनहोय जां आपनो ओनाज
ओवी कोतरो मेको ' 18ओवी चू कोयू, ' मे यो
कोरीस: मे आपना कुठारा तुळीन त दरे गोथा
मोटा बोणवीस; एने चांआपनो आखो ओनाज
एने धोन मेक स; 19एने आपणा जीवोकाजे
कोहीस क जीव तारेजुव लोकेत सालोन
कोरता लोकेत धोन मेकलो छे; मुजा कोर,
खा, पी, सुखोमा रो' 20बाखीन दवे तीनाक
कोयू, ' हे िबनखली! इने राती ता जीव
तारेजुव गोथू मांगाय जासे; ते यार जो काहीन
तू एखठो कोरलू छे चो कुनीन होयसे ? '
21ओसुत चू माणूस बी छे जू आपणेन कोरता
धोन एखठो कोरतलु, बाखीन दवेोन न जरो
मा मालदार िनहोय 22ओवतेन चू आपना
चेलाकाजे कोयू, “ ईनान कोरता मे तुमुकाजे
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कोहो, आपना जीवोन च ता िन कोरनो;
क आमू काय खाजे; नी आपणा डीलोन क
काय पेहरेसू 23काहाक खानासी जीव, एने
छदरासी डील बोढीन छे 24 हाळगावा भुनी
भावू; चे नी वेरतेला,एने नी काटतला; त दरा
िन कुठारा होय िन क न या होय; तेबी दवे
तीणूक पावतेलु तुमरी क मत िच ला गोथी
घोनी सोवटी छे! 25तुमरे मा गोथू ओसू
कुन छे जू चता कोरनेसी आपनी उमोरोन
एक घोळी, बी बोढाव सोके? 26 ईनान
कोरता तुमू आखान नानो काम बी नी कोर
सोकतेला, ती दसरी वातोन कोरता काहा
चता कोरतेला? 27 फुलोन झाळो भुनी
दखेू क चे कोसा बोढतला: चे नी मेहनत
कोरतला, नी पेहरेतला; तेबी मे तुमू काजे
कोहो क शलमोन बी आपना आखा वैभव
मा, ितनामायला कुदा एक सारखू बी छदरा
पेहरेलू नी होतू 28 ईनान कोरता दवे बोयळा
मायला खोळो काजे, जो आज छे वाहाणे
भोटटीमा नाखाय जासे, ओसो पेहरेावतलु
छे; ती हे कोमजुर िव वा या, चु तुमुक काहा
िन पेहरेावे? 29एने तुमू ईनी वातोन हरेमा
मा रोयू क काय खासु एने काय पीसू, एने
नी शंका को 30काहाक जोगोन जाती ईनी
आखी वातोन हरेमा रोयतेला छे: एने तुमरा
बासो काजे मालोम छे क तुमुकाजे ईनी
चीजोन गोरोज छे 31बाखीन तेरो राजोन
हरेमा रोयू, ती ये चीजे बी तुमुकाजे जोळ
जासे 32 “ हे नानला टूवा, मा िबह,े काहाक
तुमरा बासोकाजे यो गोवलो छे, क तुमुक
राज आपे 33आपनो धोन वेचीन दान कोर
दवेू; एने आपणेन कोरता ओसा थोयला
बोनावू जे जुना नी होये, बाखीन सोरगोमा
ओसो धोन एखठा को जो घोटे नी एने
जीना साते चूटटू िन जाय, एने क ळा नी
िबगाळतला 34काहाक जां तुमरो धोन छे;

चां तुमरो मोन बी लागलो रोहोसे; 35 “
तुमरा कोळया बांदला रोये एने तुमारा दवा
धोपला रोये, 36एने तुमू तीनू मानसो सारका
बोनू, जू आपणा मालकोन वाट दखे रोये
क चु िवयाव मा गोथू के यार आवसे, क
जे यार चू आवीन झुपलू ठूकसे ती ते या त
ितनान कोरता उगाळ दयेे 37 , धं य छे जे
दास जीणूक मालीक आवीन जागतला दखेे;
मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क चूकोळयो
बांदीन तीणूक खानो खाणे बोसाळसे, एने
साते आवीन त दरी सेवा कोरसे 38अगर चू
रातीन दसरे पोहोरे नीती ितसरेपोहोर मा
आवीन चू जागतला दखेे, ती चे दास धं य छे
39बाखीन तुमू यो जान लेवू क अगर घोरोन
मालीक जाने क चूटटू काहानली टेमे आवसे,
ती जागलु रोये एने आपणा घोरोक लुटायणे
िन दये 40तुमू बी तीयार रो ; काहाक
िजनी टेमे तुमू िवचार बी नी कोरे, ितनी टेमे
मोनशान पु यू आव लागसे” 41ते यार पे स
कोयू, “ हे भू, काय यु दाखलु तु आमुतकाजे
क आखाकाजे कोयने बाजरोयू” 42 भू कोयू,
“ चू िव वासयो य एने बु ीमान भंडारी कून
छे, जे मािलक तीनाक नोवकोर चाकोर पोर
सरदार ठेरावे, क तीणूक टेमपोर खानेन
सोमान आप दये 43धं य छे चे दास, जीणूक
त द मािलक आवीन ओसोत कोरतला दखेे
44मी तुमुकाजे छाचलीन कोहो, चू तीनाक
आपणा आखा धोनोपोर अिधकारी ठेरावसे
45बाखीन अगर चू दास िवचार कोरने
बाज जाय क मा मािलक आवनेमा टेम
लागाळ रोयू, एने दास एने दािसकाजे मार
पीट कोरणे बाज जाय एने खाय पीन मुजा
कोरणे बाज जाय 46ती तीना दासोन मािलक
ओसले दाहाळे, ' यो यार चू तेरी वाट जुवतू
िन रोये, एने ओसी टेम चू जानतू नी होसे,
आवसे एने तीनाक भारी द ड आपीन ते
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वाटू अवी वासी साते ठेरावसे 47चू दास जू
आपना मािलकोण ईछया जानतू होतु,एने
तीयार नी रोयू एने नी तेरी ईछापोर चा यु,
घोनु मार खासे 48बाखीन जु िन जाणीन
मार खानेन लायक काम कोरे चू थुळू मार
खासे ईनान कोरता जीनाक लोकेत आपाय
गोयलो छे, तीनाजुव गोथो लोकेत मांगाय
जासे; एने जीनाक लोकेत सोपाय गोयलो छे,
तीनाजुव गोथो लोकेत हापकाय जासे 49 “ मे
धोरती पोर आग लागाळने आव रोयू; एने
काय जुवतलु िनसतू यो क िहमी सीलगी
जाय 50मेसेक ते एक बाि मा लेनो छे, एने
जे यार तोक चू िनहोये ते यार तोक मे कहानी
हालोतमा रोहीस 51काय तुमू सोमेजतला
क मे धोरतीपोर मेवाळने आव रोयू? मे
तुमुकाजे कोहोने बाजरोयू; नी बाखीन
ओलोग कोरावणे आव रोयू 52काहाक
हीमी गोथा एक घोरमा पाच जोना िवरोध
कोरसे, तीन दयुोपोर एने दयु तीनोपोर
53बास पु यापोर एने पु यु बासोपोर िवरोध
कोरसे; आश बेटीस पोर, एने बेटीस आशपोर,
सासू उ ळीस पोर, एने उ ळीस सासू पोर
िवरोध कोरसे” 54चू भीळ काजे बी कोयू, “
जे यार तुमु वादवा काजे पछीम भूनी गोथो
उगतलो दखेतेला ती ते या- त कोहोतेला क
पाणी पोळसे, एने ओसोत होयतलो; 55एने
जे यार द ीनोन वाहावो उहतलो दखेतला
तीकोहतेला क गोरमी होयसे, एने ओसोत
होयतलो 56 हे दोगा वा तुमु धोरती एने
आसमानोन प-र ग मा भेद कोर सोकतला,
बाखीन इनी कोवीन बारामा काहा भेद कोरने
िन जानतेला? 57 “ तुमु खुद ठेराव काहाणी
कोर लेतला क वारलो काय छे? 58जे यार तु
आपना झोगळया साते सुबेदारोनचा जाणे
बाजरोयू ती वाटयेत ितनाजुव गोथू छुटनेन
कोसीस कोर ले, ओसो िनहोये क चू तुसेक

याय कोरणे वावांचा घीसीन लीजाय, एने
याय कोरणे वावू तुसेक िसपायळान होवाले
कोरे एने िसपायळा तुसेक ब दी वाळामा
नाख दयेे 59मे तुमुकाजे कोयो क जे यार
तोक तू दोमळी- दोमळी भोर िन दयेे ते यार
टोक चां गोथू छुटी नी सोके”

13 1तीनी टेमे काहानास माणसे आव
ला या, एने तीनु साते चू गालील

मायला वाते कोरणे बाजगोया ज दरो लुही
पीलात त दरात बलीदानोसाते भेसकलु होतू
2 यो सोमवीन तीणूक चू जोबाब मा यो
कोयू, “ काय तुमू सोमजतला क ये गालील
एने आखा गालीली गोथा जादा पापी होता क
त दरेपोर ओसो संकट पोळयो? 3मे तुमुकाजे
कोयो क नी: बाखीन अगर तुमू मोन िन
फरावे ती तुमू आखा बी ईना रीतीसी नाश
होय जासू 4नीती, काय तुमू सोमोजतला क चे
आठरा जोना जीनुपोर िसलोहोन बु ज पोळयू,
एने चे डाबायीन मोर गोया: य शलेम मायला
एने आखा रोयने वावा गोथा जादा गु हावा
होता? 5मे तुमुकाजे कोयो क नी; बाखीन
अगर तुमू मोन िन फरावे ती तुमू आखा
बी ईना रीतीसी नाश होय जासू” 6ओवतेन
चु यू दाखलु बी कोयू: “ काहानास अंगुरोन
वाडीमा एक अंजीरोन झाळ लागाळलो होतो
चु तीनामा फोव हरेणे आ ू, बाखीन िन
जोळयो 7ती चू वाळीन राखवाव काजे कोयू,
' दखे, तीन साल मे ईना अंजीरोन झाळोमा
पोव हरेणे आवतलु, बाखीन िन जोळतलो
ईनाकाजे काट दे क यो जागा काजे काहा
क रोये? 8चू तीनाक जोबाब आ यू, ' हे
मािलक , ईनाक ईने साल ओवी रोयने दे क
मे एरे चा धोळये ख दीन खोत घाल 9अगर
ओगो फोवे ती भोलो, नीती तीनाक काट
दजेी' ” 10शा बाथोन दाहळे चू एक पाथना
घोरोमा उपदशे कोरतू होतू 11चां एक बायोर
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होती तीनीक आठरा सालोसी एक कोमजुर
कोरणे वावी भूंडलीआ मा लागली होती, एने
ची कुबळी होय गोयली होती एने काहानात
रीतीसी सुदी िन होय सोकती होती 12येसू
तीनीक दखेीन बुला ू एने कोयू, “हे बाय, तू
तारी कोमजूरीसी छुट गोयी ” 13ते यार चू
तीनी पोर हात मे यू, एने ची ते या त सुदी
होय गोयी एने दवेोन बोढायी कोरणे बाज
गोयी 14 ईनान कोरता क येसू शा बाथोन
दाहळे तीिनक वा कोरलू होतू, ाथना
घोरोन सरदार रीसवायीन मानसो काजे
कोहने बाजगोयू, “ छोव: दाहाळा छे जीनुमा
काम कोरनो जुवे, आखरी: तीनुत दाहाळामा
आवीन वा होये, बाखीन शा बाथोन दाहळे
नी” 15 यो सोमवीन भू जोबाब आ यू, “ हे
दोगावा, काय शा बाथोन दाहळे तुमरे मायीन
आखा जोना आपना बु योक एने गोदळा काजे
जागा पोर गोथा छुळीन पाणी पावणे िन
लीजातला? 16ती काय वा िन होतो क
जी बाय जी आबराहामोन बेटीस छे जीनीक
सयतान आठरा सालोसी बांदीन मेक रोयू
होतू, शा बाथोन दाहळे ईना ब धोनमा गोथी
छुळवाय जाय? ” 17जे यार चू ये वाते कोयू,
ती तेरा आखा िवरोधी लाजवाय गोया, एने
आखी भीळ ितनी मिहमान कामोपोरसी जो
चू कोरतू होतु, खुश होय गोया 18ओवी चू
कोयू, “ दवेोन राज कुनी सारको छे? एने
मे तेरो नाव कुनीसारको आपो? 19चो राईन
दानासारको छे, जीनाक एक माणूस लीन
आपनी वाळीमा वे यू; एने चो वोदीन झाळ
बोन गोयो; एने आसमान मायला ची ला तेरा
डा ापोर पुतरा बां ा ” 20चू ओवी कोयू, “ मे
दवेोन राजोन नाव कुिनसारको आपो? 21चो
खमीर सारको छे, जीनाकाजे एक बाय लीन
तीन माप िपठामा भेसक , एने बोनतू बोनतू
आखू िपठू खमीर बोन गोयू ” 22चू शहोर-

शयरोमा, एने गाव-गावमा जायीन उपदशे
कोरतू जायीन य शलेम भूनी जातू होतू, 23ती
काहानुस एक जोनू तीनाकाजे पुछयु, “ हे भू,
काय उ ार लेणे वावा थुळाक छे? ” चू तीणूक
कोयू, 24 “ साकेळला झोपला मा गोथा जानेन
कोशीस को , काहाक मे तुमुकाजे कोयो क
घोन सोवटा जानन कोरसे, एने िन जाय सोके
25जे यार घोरोन मालीक उठीन झोपलू ब द
कोर लेदू होसे, एने तुमु बारथे उबरोयन झोपलू
ठूक न कोहोसू, ' हे भू, आमरेन कोरता उगाळ
द,े ' एने चू जोबाब आपसे, ' मे तुमुकाजे िन
उवेखतलु, तुमू कां वावा छे? ' 26ते यार तुमू
को सू, ' आमु तारे सामने खादला- िप ला एने
तू आमरा हाटोमा उपदशे कोरलु ' 27बाखीन
चू कोहोसे, ' मे तुमुकाजे कोयो, मे िन उवेखतलु
तुमु कां गोथा छे हे भूंडला कामे कोरणे वावा
तुमू आखा मारचा गोथा छेटा होयू ' 28चां
रोळणो एने दात कोकळावनो होसे; जे यार
तुमु आबराहाम एने ईसहाक एने याकोब
एने आखा भिव य कोरणे वावानुकाजे दवेोन
राजमा बोस रोहला, एने आपणा खुदोकाजे
बारथे िनकावला दखेसू; 29एने पुरब एने
पोछीम; उ र एने दोकशीन गोथा माणसे
आवीन दवेोन राजमा खानन भागीदार होयसे
30एने दखेू, काहानास पोछला छे चे पेहलेा
होयसे, एने काहानास जे पेहलेा छे, चे पोछला
होयसे” 31 ितनी टेमे काहानास प शी आवीन
तीनाकाजे कोया,“ या गोथू िनकवीन जात
रोय काहाक हरेोद तुसेक मारनेन कोर रोयू
” 32चू तीणूक कोयू, “ जायीन तीना कु या
काजे कोय दवेू क दखे, मे आज एने वाहाणे
भूंडलीआ मा- काजे िनकावो एने िबमारी
वावाकाजे वा कोरो, एने ितसरे दाहाळे
आपनो काम पुरो कोरीस 33ते बी मेसेक आज
एने वाहाने एने पोनदाहळे चालनो जो री
छे, काहाक होय नी सोकतलो क काहानुस
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भिव य कोरता य शलेमोन बारथे माराय
जाय 34 “ हे य शलेम ! हे य शलेम !तु जू
भिव य कोरता काजे मार नाखतलू, एने जे
तारचा मुकेलला छे त दरे पोर दोगळमार
कोरतलु कोतरा कावा मेसेक लागतो होतो क
जोसी कुकळी आपना पी यानु काजे आपणा
पाखळा तोवे एखठा कोरतेली, तोसुच मे बी
तारा पु यानु काजे एखठा कोरो, बाखीन तुमूक
यो िन गोवतो 35 दखेू, तुमरा घोरे तुमरेन
कोरता उजाळया छुळाय जातला, ओवी मे
तुमुकाजे कोयो: जे यार तोकतुमू नी कोये, '
धं य छे चे, जे भून नावोसी आवतला छे, '
ते यार तोक तुमू मेसेक ओवी कोबी नी दखेे”

14 1ओवतेन चू शा बाथोन दाहळे
प शीन सरदार मायलू काहानास

एकान घोर ट खाणे गोयू; एने चे तीनापोर
डाव धोर रोया होता 2चां एक माणूस
तेरे सामने होतू, जीनाक पानझेलान िबमारी
होती 3 ईनापोरसी येसू शा यापक एने
प शीनुकाजे कोयू, “ काय शा बाथोन दाहळे
वा कोरणे वा छे क िन होय? ” 4बाखीन
चे गात रोया ते यार चू तीनाक छीमीन वा
को यू एने जाने ददे,ू 5एने तीनुकाजे कोयू, “
तुमरेमा ओसू कुन छे, जेरो गोदळो नीती युल
कुवामा पोळ जाय एने चु शा बाथोन दाहळे
तीनाक ते या त बारथे नी नीकावे? ” 6चे
ईनी वातोन काहीन जोबाब नी आप सो या
नं ता एने पाहांन यान स मान 7 ये यार चू
दे यू क नेवता मा आवला माणसे कोसा
मोटा-मोटा जागा नेवाळ लेतला ती एक
दाखलु आपीन तीनुकाजे कोयू, 8 “ जे यार कुदू
तुसेक वीयावमा बुलावे, ती मोटली जागापोर
झुन बोसतू, कोबी ओसो नी होये क चू
तार गोथाबी मोटला काजे नेवतो आप रोयू
होसे, 9एने चू तुसेक एने तीनाक दयुोकाजे
बी नेवतो आपलू छे, आवीन तुसेक कोहसे,

' ईनाकाजे जागू आप, ' एने ते यार तुसेक
लाजवायीन आखान नेचला जागामा बोसणो
पोळे 10बाखीन जे यार तुसेक बुलावे ती
आखान नेचला जागामा जायीन बोस क
जे यार चू, जु तुसेकनेवतो आपलु छे आवे,
एने तुसेक कोह,े ' हे दु ता, ओगोव जायीन
बोस, ' ते यार तारे साते बोसने वावान
सामने तारी बोढाय होयसे 11काहाक जू
कुदू खुदोकाजे मोटू बोनावसे, चु नाणू कोराय
जासे; एने जु कुदू खुदोकाजे नाणू बोना-वसे,
चु मोटू कोराय जासे ” 12ते यार चू आपणूक
नेवतो आपने वावाकाजे बी कोयू,“ जे यार
तू दसून िनती रातीन खानो आपीस, ती
आपना दु तीदार नीती भाशोन परीवार काजे
नीती मालदार सातेवावानुकाजे झुन बुलावे,
कोबी ओसो िन होये क चे बी तुसेक नेवतो
आपे, एने ता बोदलु होय जाय 13बाखीन
जे यार तू खानो आपीस ती गोरीब, डुंडा,
लगळा एने आंदवा काजे बुलाव 14ते यार तू
धं य होयीस, काहाक त दरे जुव तुसेक बोदलु
आपणेन कोरता काहीन िनहोय, बाखीन तुसेक
धोरमीन जीव उठणे पोर एरो तीफोव जोळसे
” 15तेरे साते खानो खाणे वावा मायलू एक
जोनू ये वाते कोिहन सोमवीन येसू काजे
कोयू, “ धं य छे चे जे दवेोन राजोन ट
खासे ” 16चू तीनाकाजे कोयू, “ काहानुस
एक माणूस एक मोटात खानान नेवतो आ यू
एने घोना सोवटाक बुला ू 17जे यार खानो
तीयार होय गोयो ती चू आपना पावोरोन हाते
नेवतो आपला मानसो काजे बुलावने मुक यु,
' आवू, हीमी खानो तीयार छे ' 18बाखीन
चे आखान आखा माफ मांगणे बाज गोया
पेहलेू तीनाक कोयू, ' मे खेत मुले लेदलु छे,
एने ज री छे क तीनाक दखेो; मे तुसेक
िवनती कोरो क , मेसेक माफ कोर द'े 19 दस
कोयू, ' मे पाच जुळी युल मुले लेदलु छे,एने
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तीनुकाजे पारखणे जाने बाजरोयू; मे तुसेकाजे
िवनती कोरो, मेसेक माफ कोर ' 20एक ओवी
दस कोयू , ' मे वीयाव कोरलू छे, ईनान
कोरता मी िनआवसोकतू' 21चू पावोरआवीन
आपना मालको काजे कोहीन सोमवाळयू
ते यार घोरोन मालीक रीसवायीन आपणा
पावोर काजे कोयू, ' शोहोरोन हाटोमा एने
गो ामा मामार जायीन गोरीब, डुंडा, लगळा
एने आंदवानुकाजे या लीयाव' 22पावोर
ओवी कोयू, ' मािलक, जोसू तू कोहोलू होतू,
तोसोत कोरायलो छे; एने ओवी जागा छे '
23मालीक पावोर काजे कोयू, ' सोयळोकोपोर
एने वाळाभूनी जा एने मानसोकाजे ईशा
कोरीन लीयाव काहाक मारो घोर भोराय
जाय 24काहाक मे तुमुकाजे कोयो क तीनु
नेवतो आपायला मानसो मायला काहाना
मारा खानाकाजे िन चाखे '” 25जे यार मोटीत
गोरदी तेरे साते जाती होती, ती चू पोछु
फरीन तीनुकाजे कोयू, 26 “ अगर कुदू मारचा
आवे, एने आपनु बास एने आश एने लाळी एने
पु या एने भाश ने बोहोनीस बाखीन आपना
जीवोन बी पोरवायनी कोरे, ती चू मा चेलू
नी बोन सोके; 27एने जु कुदू आपणु ूस िन
हाकले, एने मार पोछोव िन आवे, चू बी मा
चेलू िन बोन सोकतू 28तुमरे मा कुन छे जू गोढ
बांदनेन कोरे,एने पेहलेे बोसीन खोरचू नी जुळे
क पुरो कोरनेन एयपत मारे पास होय क
िनहोय? 29कोदी ओसो िन होये क जे यार
चू पायू घाल लेय बाखीन तीयार िन कोर
सोके, ती आखा दखेने वावा यो कोहीन तेरी
मोजाक उळावणे बाज जाय, 30 ' यु माणूस
बादने ते बाज रोयू बाखीन तीयार नी कोर
सो यू? ' 31एने कुन ओसू राजा छे जु दसरा
राजा पुठी लोळाय कोरणे जातलु, एने पेहलेे
बोसीन िवचार िन कोरे क जे वीस होजार
लीन मारपोर चोहोळीन आवतलु काय मे दोस

होजार लीन ते सामनु कोर सोकतलु, क
नी? 32नीती तेरेसी नांबे रोहतेत चु दतुोकाजे
मुकलीन मीलाप कोरणे दखेसे 33 ईना रीतीसी
तुमरे मायलु जू कुदू आपनो आखो काहीन
छुळ नी दयेे, चू मा चेलु िन होय सोक तलु
34 “ मीठो ते वारलो छे, बाखीन अगर मीठान
सोवाद बीगळी जाय ती चो काहाना चीजोसी
खारलो कोरायसे 35चो िनते धोरतीन एने नी
खाणेन काम मा आवतलो: तीनाक ते माणसे
बारथे नाख दतेला ज दरा सोमोवणेन कांनटा
छे चे सोमवी लेये ”

15 1आखा फावू लेणे वावा एने पापी
तेरचा आ ा कोरता होता काहाक

तेरी सोमवे 2प शी एने शा ी कुरकुर कोरता
जायीन कोहोने बाज गोया, “ यू ते पापी
काजे मेवतलु एने त दरे साते खातलू बी ”
3ते यार येसू तीनुकाजे यु दाखलु कोयू: 4 “
तुमरे मा कुन छे जेरा सोव गाडरा रोह,े
एने तीनामा गोथो एक खुवाय जाय, ती
िन यानोव काजे बोयळामा छुळीन, ितना
खुवायला काजे जे यार तोक जोळी नी जाय
हरेतू िन रोये? 5एने जे यार जोळ जातलो,
ते यार चू घोनी खुशीसी तीनाक खांदापोर
हाकली लेतलू; 6एने घोर आवीन दु तीदार
एने साते वावाकाजे एखठा कोरीन कोहोतलु, '
मार पुठी ख़ुशी को , काहा क मारो खुवायलो
गाडरो जोळ गोयलो छे ' 7मे तुमुकाजे कोयो
क ईना रीतीसी एक पो तावू कोरणे वावा
पापीन बारामा बी सोरोगोमा ओतरीत ख़ुशी
होयसे, जोतरी क िन यानोव ओसा धोरमीन
बारामा नी होता, जीणूक पो तावू कोरनेन
गोरोज िन होय 8 “ िनते कुन ओसी बायोर
होसे जेरे जुव दोस ओ ला होसे, एने तीनामा
गोथो एक खुवाय जाय तीची दवू धोपाळीन
एने घोर बाहारीन,जे यार तोक जोळी नी
जाय जीव लागाळीन हरेतीरोये? 9एने जे यार
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जोळ जातलो ती ची आपना दु तीदार एने
साते वावाकाजे एखठा कोरीन कोहतेली, '
मार पुठी ख़ुशी को , काहाक मा खुवायलु
ओदलु जोळ गोयलू छे ' 10मे तुमुकाजे कोयो
क ईना रीतीसी एक प तावू कोरणे वावा
पापीन बारामा दवेोन सोरगो दतुोन सामने
ख़ुशी होयतेली ” 11ओवी चू कोयू, “ काहानास
मानसोन दयु पु या होता 12तीना मायलू
नानलु बासोकाजे कोयू, ' हे बाबा, धोनोमा
गोथू जु िह सू मा होसे चू मेसेक आपी दे
'चू तीनुकाजे आपनो धोन वाट ददेू 13जादा
दाहळा नी होयला होता क नानलु पु यू आखो
काहीन एखठो कोरीन दरू दशे जात रोयू, एने
चां भूंडला कामोमा आपनो धोन उळाव ददेू
14जे यार चु आखो काहीन खोरचू कोर ददे,ू ित
तीना दशेोमा मोटूत काव पोळयू, एने चु ठारलू
होय गोयू 15 ईनान कोरता चू तीना दशेोन
रोहीवासी मायला एकान चां जाय ला यू
चु तीनाक आपना खेतोम सुव याक चारणेन
कोरता मुक यू 16एने तीनाक लागतो होतो
क तीना सगवामा गोथा जीणूक सुव या खाता
होता, आपनो पेट भोरे एने तीनाक कुदू काहीन
नी आपता होता 17जे यार चू सुदपोर आ ू
ते यार कोहोने बाज गोयू, ' मारा बासोनचां
कोतरा दाहाळ यानुकाजे खानासी बी जादा
टू जोळतलू, एने मे या भूकलू मोर रोयू

18मे हीमी उठीन आपना बासोनचा जायीस
एने तीनाक कोहीस क बाबा, मे सोरगोन
िव मा एने तारी न जोरमा पाप कोरलू
छे 19 िहमी ईनान लायक िन रोयू क ता
पु यू कोवाये, मेसेक आपना एक दाहळ या
सारकू राखले' 20 “ ते यार चू उठीन आपना
बासोनचा चाल पोळयू: चू िहमी नांबेत होतू
ती तेरा बासोकाजे तीनाक िगन आवी, एने
दोवळीन तीनाक गोवे लागाळयू, एने घोणु
गुवा ददेू 21पु यू तीनाक कोयू , ' बाबा, मे

सोरगोन वी धमा एने तारी न जोरमा पाप
कोरलु छे; एने िहमी ईनी लायक नी रोयू क
ता पु यू कोवायो ' 22बाखीन बास आपणा
पावरोनुकाजे कोयू , ' मामार वारलामा गोथा
वारला छदरा िनकावीन ईना काजे पेहरेावू,
एने एरे हातोमा मुंदी एने पायोमा खासळा
पेरावू, 23एने पावलु केवळू लावीन मा काहा
क आपणु खासू एने ख़ुशी कोरसू 24काहाक
मा यु पु यू मोर गोयलू होतु, पोछु जीव
गोयलु छे: खुवाय गोयलु होतू, िहमी जोळ
गोयलु छे ' एने चे ख़ुशी कोरणे बाज गोया 25 “
बाखीन ते मोटलु पु यू खेतोमा होतू जे यार
चू आिवन घोरो साते पुग यू, ती चू गावणेन
-वाजाळणेन एने नाचणेन ओवाज सोमो ू
26आखरी चू एक पावोर काजे बुलावीन पुछयू,
' यो काय होय रोयो? ' 27चू तीनाक कोयू,
'ता भाश आव रोयू एने ता बाबू पावलु
केवळू काटाळ रोयू, ईनान कोरता क चु
वारलु आरेगलू जोळलू छे ' 28 यो सोमवीन
तीनाक रीस लागी एने चू माहीजाने िन हनतु
होतु, बाखीन ते बाबू बारथे आवीन तीनाक
सोमजाळने बाजगोयू 29चू बासोकाजे जोबाब
आ यू, ' दखे मे ओतरा सालोसी तारी सेवा कोर
रोयू एने कोबी बी तारी आ या िन टा ू, तेबी
तु मेसेक कोबी एक बुकळान िगद यो बी नी
आ यू क मे मारा दु तीदारो पुठी ख़ुशी कोरतू
30बाखीन जे यार ता यु पु यू, जु तारो धोन
रांड बायरापोर उळाय ददेलू छे, आ ू, ती
ितनान कोरता तू पावलु केवळू काटाळयु ' 31चू
तीनाक कोयू, ' पु या, तू होमेशा मार पुठी छे;
एने जो काहीन मारो छे चो आखो तारोत छे
32बाखीन हीमी ख़ुशी कोरणे एने मुजा कोरनु
जुवे काहाक यु ता भाश मोर गोयलु होतू,
पोछू जीवतु होय गोयू; खुवाय गोयलू होतू,
िहमी जोळ गोयलू छे '
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16 1अवतेन चू चेला नुकाजे बी कोयू
एक मालदारोन एक कारभारी होतू,

माणसे तीनापोर ओसू गुणू लागा या क चू
तारो आखो धोन उडाव ददेलू छे 2आखरी चू
तीनाक बुलावीन कोयू, यो काय छे जो मे
तारा बारामा सोमवी रोयू? तारा कारभार
िहसाब आप, काहाक तू ओगु कारभारी िन
रोय सोकतू' 3ते यार कारभारी िवचार कोरणे
बाजगोयू, िहमी मे काय कोरो? काहाक
मा मािलक कारभारोनकाम मारजुव गोथो
हापकणे बाजरोयू धुवू ते मारे सी खोदाये िन
तुलू िन; एने िभक मागणे मेसेक लाज आवतेली
4मे सोमोज गोयू क काय को रस, काहाक
येतार मे कारभारीण कामोसी छुळवाय जाम
ती माणसे मेसेक आपणा घोरमा ली लेसे'
5ते यार चू आपणा मालकोण कजु वावाणूक
एक-एक जोनाक बुला ू एने पेहला काजे
पु ू , ''मारपोर मालकोन कोत कजु छे''
6चे कोया, 'सोव मोन तेल, ते यार चू तीनुकाजे
कोयू, 'मारो िहसाबोन- लीखलो ले एने बोसीन
मामार पोचास िलखले; 7ओवी चू दसराकाजे
पु ू, तारेपोर कोत कजु छे? चू कोयू,
'सौव मोन गो ,' ते यार चू तीनाक कोयू,
'तारो िहसाबोन-खातो लीन आ सी िलख द'े
8 ''मािलक ितना झुटू कारभारी वाहवा को यू
चू शारीसी काम कोरतेलू छे काहाक इिन
कोिवन माणसे आपणा टेमोन मानसो साते
रीती-रीवाजोन िवजावान मानसो गोथा बी
घोणा शार छे 9ओवी मे तुमु काजे क झुटा
न धोनोसी आपनेन कोरता दो ता बनाय लेवू,
काहाक योतार तोक चो जात रोहे तीचे
तुमुक ओमोर नीवासीमा लीले 10जे थूळाक
मा गोथा थुलाक खोरला छे, चे लोकेत मा
गोथा बी खोरला छे: एने जे थुलाक मा गोथा
थुलाक झुटा छे, चे लोकेत मा भी झुटा छे
11 इनान कोरता जे यार तुमु झुटा धोनोन

धोनमा खोरला िन ठेहरे, ती खोरलो धोन
तुमुक कून सौपसे? 12एने ओगर तुमु परायान
धोन मा खोरला िन ठेरे ती जो तुमरो छे,
तीनाक तुमुक कोण आपसे? 13का णु पावोर
दयु मालकोण चाकरी िन कोर सोकतू: काहाक
चू एका पोर दशुमोनी एने दसुरापोर मोग
कोरसे; नीती एका साते मेवावीन रो से एने
दसरा काजे िवटोव सोमजसे तुमु दवेोन एने
धोन दयुोन सेवा िन कोर सोकतेला'' 14पु षी
जे लालची होता, यो आखा वाते सोमवीन
तेरी म ाक कोरणे बाजगोया 15चू तीनुकाजे
कोयू, तुमु ते मानसोन सामने खु:दोकजे
धम ठेराववतला, बिखन दवे तुमरो मोन
जानतेला छे, काहा क यी चीज मानसोन
नोजरोिस महान छे, चू दवेन साते िसगी छे
16 ''िनयम शा एने भिव य कोरता योहान
तोक रोया;ईनी तेमोपोर दवेोन राजोन शुवाता
सोमवावता होता,,एने कुदू बी तीनामा टाकोत
सी महीय जाताहोता 17आसमान एने धोरती
टोव जानो िनयमशा ान एक बदू खतम
होय जानेसी सोपोछे 18 ''जू कुदू आपनी लाळी
काजे दसरी साते िवयाव करतेलुचू भुडला
िवचार कोरतेलू, एने यू कुदू ओसी डली
बायरीसाते िवयाव कोरतेलु चू भी भुडला
िवचार कोरतेलू 19 ''एक मालदार माणूस होतु
जू जाम या कपडा एने मखमोलोन पेहरेीन
एने होरएक दाहाळे याली-खुशालीमा एने
आयीश आरामोमा रोयतू होतू 20लाजर
नावोन एक गरीब घावोसी भोरालू होतू तेरा
झोपलांचा नाखाय जातलू, 21एने तीनाक
लागतो होतो क मालदारोन टेबोलपोरला
उसटलासी आपनो पेट भोराये; या तोक
क कु ा बी आवीन तेरा घावोकाजे चाटता
होता 22ओसो होयो क चू गरीब मोरगोयू,
एने सोरगोदतू तीनाक लीजाईन आ ाहोमोन
खुवामा पुगाळय चू मालदार बी मोर गोयू
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एने गाडाय गोयू, 23एने अधोलोक मा चू
िपळामा पोळपोळयु आपणा डूवा उचा को यु
एने नांबे गोथू आ ाहोमोन खुवामा लाजर
काजे दे यू 24ते यार चू आयळीन कोयू, हे
बासो आ ाहाम मारपोर दोया कोरीन लाजार
काजे मुकली द,ेकाहाक चू आपनी आंगवीन
पेर पािनमा िभगवीन मारी जीभ काजे थ डी
कोरे, काहाक इना आगठामा मे फोपळी रोयू'
25बखीन आ ाहाम कोयू, हे पु या, फोम कोर
क तू आपणा जीवनोमा वारला चीजे ली लेदलू
छे,एनेतोसोच लाजार भुंडली चीजे:बाखीन
िहमी चू यां शांतीमा रोयू,एने तू फोपळने
बाजरोयू 26 इनी आखी वातोक छुळीन आमरे
एने तुमरा इचमाएक भारी खाडू ठेराय गोयलू
छे क जेयांगोथा पोले धो ये तुमरचा जाणेन
कोरसे, चे िन जाय सोके, एने िन कुदू वां
गोथा इनी धो ये आमरचा आव सोके 27चू
कोयू, ती हे बासो, मे तुसेक िवनती कोरे क तू
तीनाक मारा बासोन घोर मुकोल, 28काहाक
मारा पाच भाश छे; चू तीदरे सामने इनी
वातोन गोवाई आपे, ओसो िन होये क चे इनी
िपडान जागामा आवे' 29आ ाहाम तीनाक
कोयू, तीदरे चां ते मोशे एने भिव य कोरताण
कताबे छे, चे तीदरी सोमवे' 30चू कोयू, 'िन,
हे बासो आ ाहाम; बाखीन ओगर कुदू मारला
मा गोथा तीदरेन चां जाय, ती चे मो फराय
ले' 31चू तीनाक कोयू, योतार चे मोशे एने
भिव य कोरतान िन सोमोवनेन, ती िहमी
मोरला गोथू कुदू जीवतु होयीन बी उठे ते बी
तेरी िन माने

17 1ओवते चू आपना चेलानु काजे
कोयू, ''होय िन सोकतो क ठुकोर िन

लागे, बाखीन हाय,तीनामानसो पोर जीतान
वोजेसी आवतेली! 2जे इना नाना मायला
काहना एका काजे ठुकोर खावाळे, तीदरेन
कोरीन यो भोलो होतो क घ ीन पुळ

तेरा गोवामा तीनाक बाधाय जातो, एने चू
दरीयामा नाखाय जातू 3 शारीमा रो ; ओगर
ता भाश गुणू कोरे ती तीनाक सोमजाळ,
एने ओगर पो ताये ती माफ कोर 4ओगर
एक दाहळामा चू सात कावार ता गुणू
एने सातू कावार तारे चां आवीन कोहे 'मे
पोसतावने बाजरोयू ती तीनाक माफ कोर''
5जो यार ेषीत भू काजे कोया, ''आम
िव वास बोढाव '' 6 भू कोयू, ''ओगर तुमु
काजे राईन दाणा बोराबोर बी िव वास होतू,
ती भू इना झाडोकाजे को तु क जोळोमा
गोथू उखोव दरीयामा उग जा, ती चू तुमरी
मान लेतू 7 '' तुमरेमा ओसू कून छे, जे
पावर होव जुपतेलू नीती गाडरा चारतू होसे,
एने योतार चू खेतोम गोथू आवे,ती तीनाक
कोह,े मामार आवीन खानो खाणे बोस, 8एने
यो िन कोह,े मारे जुगु खाणे बोनाव,एने
जो यार तोक मे खायीश -िपयीश ते यार
तोक कोडयो बाधीन मारी चाकरी; इनान
ओवतेन तूबी खाय पी लेजी, 9काय चू ितना
पावरोन अहसान माणसे क चू चेत कामे
को यु जेरी आ या दवेाय होती' 10 इना रीतीसी
तुमु बी यो यार जे आखा कामे पुरा कोरले
िजनान आ या तुमूक आपली होती ती को
'आमु रकामा पावर छे; जो आमुक कोरनो
जुवतो होतो आमु िन ता चे ओतरज कोरला
छे '' 11ओसो िन िहये क चू य शलेममा
जाणे बाजरोयू ती शोमोरोन एने गालीलोन
इचमा माहीन जाने जाणे बाजरोयू होतू
12कहाना एक गावोमा जाणेन टेमे तीनाक
दोस कुळावा भेटाया 13चे नांबेत उभरोहीण
मोटेत आवाजोमा कोया, ''हे येशू, हे मािलक,
आमुपोर दोया कोर!'' 14चू तीनुकाजे दखेीन
कोयु, ''जाऊ एने आपणा खुदो काजे याजको
काजे दखेाळू'' एने जाता जाताच चे वा होय
गोया 15तो यार तीदरेमा गोथू एक यो दखेीन
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क मे चूखु होय गोयलू छे, मोटेत आवाज मा
दवेो बोढाई कोरतू जाईन पोछू आ ू; 16एने
येसून पायोपोर उबळूपोळीन तेरो ध यवाद
कोरने बाज गोयू,एने चू शमरोनी होतु 17 इना
पोरसी येसू कोयू ,'' काय दोस जना चूखा िन
होया, ती अवते चे नव का छे? 18काय इना
परदशेी काजे छुळीन कुदु ओवी िन िनक ू यू
दवेोन बढाई कोरतू'' 19तो यार चू तीनुकाजे
कोयू, उठीन जात रो ' ता िव वास तुसेक
वा कोरलू छे'' 20जे यार पो शी तीनाक
पु छा क दवेोन राज को यार आवसे, तीचू
तीनाक जोबाब आ यू ''दोवोन राज दखेनेन
पोमा िन आवतल 21एने माणसे यो िन
को से, 'दखेू, दवेोन राज यां छे, नीती वां
छे'' काहाक दखेू, दवेोन राज तुमरा इचमा
छे'' 22ओवी चू चेलाणु काजे कोयू चे दाहळा
आवसे, जीनमा तुमू मनुशान पु यु दाहळा गोथू
एक दाहळा काजे दखेनेन इ छा कोरसू, एने
दखे िन सोके 23माणसे तुमुकाजे को से, 'दखेू,
वां छे! 'िन ती यां छे!' बाखीन तुमु जाता झुनी
एने िन िततरे पोछोव जाता 24काहाक जोसी
आसमान मा गोथी िवजवी इन एक धोळये
गोथी रीसवायीन आसमान दसुरेधो ये तोक
चमकतेली तोसोच मानसोन पु यू बी आवता
दाहळामा दखेाय से 25बाखीन पेहले ज री
छे क चू घोन द:ुख उठावे, एने इनी कोिवन
माणसे ितनाक भुंडलू ठेरावे 26जोसा नोहान
दाहळामा होयलो होतो, तोसुच मनुशान
पु यान दाहळामा बी होयसे 27 िजने दाहळे
गोथू नोहा ढोडयापोर चोहळयु, ितने दाहळे
तोक माणसे खाता-िपता होता,एने तीदरेमा
िवयाव होयता होता तो यार पाणी आवीन
तीनु आखाक खो मो को 28एने जोसो लुटोन
दाहळामा होयलो होतो क माणसे खाय
िपयीन लेनो-दणेो कोरता, झाडे चूटता एने
घोरे बांधता होता; 29बाखीन िजने दाहळे

लोट सोदोम मा गोथू िनक ू, ितने दाहळे
आगठो एने गधंक आसमान मा गोथो पो यो
एने आखाक खो मो कोर ददेो 30मनुशान
पु यान दखेायनेन दाहळे बी ओसोच होयसे,
31 ''ितने दाहळे जे छोत होसे एने तेरा समान
घोरमा होसे, चू तीनाक लेणे कोरीन भूयमान
उतरोनो; एने तोसोच जे खेतमा छे पोछा िन
आवनो 32लुटोन लाळीन फोम राखू! 33जु
कूदू आपणु जीव वाचाळनेन कोरसे चू तीनाक
खुव दसेे, एने जु कुदु खुवसे चू जीवतु राखसे
34मे तुमुकाजे कोयो, ितने राती दयु माणसे
खाटला पोर होसे; एक चुटाय जासे एने एक
तीसराक छुळ दसेे 35 दयु बायरा एखठा दोवता
होसे, एक चुटाय जासे एने दसरी छुळ दसेे
36 [दयु जोना खेतोमा होसे,एक चुटाय जासे
एने एक दसराक छुळ दसेे]'' 37 यो सोमवीन
चे ितनाक पु छा, ''हे भू यो कां होयसे?''
चू तीनुकाजे कोयू, ''जा धोडे छे, चां गीधळा
एखठा होयसे'

18 1ओवतेन चू तेराबारामा क होमेशा
ाथना कोरणे एने हमोत िन छुळनो

जुवे तीणूक यू दाखलू कोयू 2 ''का नास
दशेोमा एक िनयाव कोरनेवावू रो तु होतु जू
िन दवेोकाजे िब तु होतु एने िन का नास
मानसोन पोरवा कोरतू होतू 3 ितना दशेोमा
एक रोडायली रोयती होती, जी तेरेनचा आवी
आवीन कोयती होती, ' मा या कोरीन मेसेक
मारे िवरोधी मा गोथू मेसेक वाचाळ' 4काहीन
टेमे तो चू िन सोम ू बाखीन आखरीमा
मोनमा िवचार कोरीन कोयू, 'ओवी मे िन
दवेोकाजे िब तेलू, एने िन मानसोन पोरवाय
कोरतेलू; 5तेबी जी रोडायली मेसेक तोकलीब
आ या कोरे, इनान कोरता मे ते िनयाव
को रस, कोदी ओसो िन होये क घोळी-
घोळी आवीन आिखर मा मेसेक तोकलीब
आ या कोरे''' 6 भू कोयू, ''सोमवू, अिव वासी
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िनयाव कोरणे वावु काय कोयतेलू छे? 7 इनान
कोरता दवेआपणा नेवाळलान काय िन िनयाव
कोरे, यू रात ने दाहळू तेरी ाथना कोरतू
रो से? काय चू ितना बारामा वार लागाळ
छे? 8मे तुमकाजे कोहो क, चू तेता त तीद
िनयाव कोरसेतेबी मासोन पु यू जेतार आवसे,
ती काय चू धोरतीपोर िव वास कोरसे?'' 9चू
तीनाकाजे भूरसू मेकता होता, क आमू धोरमी
छे,एने दसराकाजे नेचा सोमजता होता,
य दाखलू कोयू: 10 ''दयु माणसे मोन दरमा
ाथना कोरनेन कोरता गोया; एक प शी
होतू एने एक फावू लेणे वावु होतु 11प शी
उबु रोहीण आपणा मोनोमा ाथना कोरणे
बाजगोयू, 'हे दवे मे ता ध यवाद कोरो
क मे दसरा मानसो सारखू भूंडू बुलने वावु
अ याय कोरणे वावु छीनावो कोरणे वावु िन
होय एने िन इना फावू लेणे वावा सारखु
छे 12मे हा ामा दयु कावा उपास कोरतेलू;
मे मारी आखी कोमायीन दोसवू िह सू बी
आपतेलू' 13बाखीन फावू लेणे वावु नाबेत
उभू रोहीण, सोरगो भूनी एने डूवा उपोर
कोरीन बी दखेणे िन को यू, पुन खुदोन छाती
पोर ठुक न कोयू,मे पापी छे मार पोर दोया
कोर!' 14मे तुमुकाजे कोहो क चू दस िन,
बाखीन यू माणूस धोरमी ठेरावलू जायीन
आपने घोर गोयू; काहाक जू कुदू आपणु
काजे मोटु बोनावसे, चू नानू कोवाय जासे;
एने जू आपणा खुदोकाजे नानू बोनावसे, चू
मोटू कोराय जासे'' 15ओवतेन माणसे आपणा
पु यानु काजे बी तेरेनचा लावणे बाजगोया
क येशू तीदरेपोर हात मेके; बाखीन चेला
दखेीन तीणूक जुरको यु 16येशू पु यानु काजे
साते बुलावीन कोयू, ''पु यानुकाजे मारचा
आवने दवेू, एने तीनुकाजे मोनाईमा को :
काहाक दवेोन राज असला जून छे 17मे
तुमुकाजे कोहोक क जू कुदू दवेोन राज काजे

नानला पु या सारको वीकार िन कोरे चू
तीनामा कोिब िन जाय सोके'' 18का नुस
सरदार तीनुकाजे पु ू, ''हे वारला गु ,ओमोर
जीवनोन अिधकार लेनेन कोरीन मेकाय
कोरो?'' 19येसू तीनाकाजे कोयू,तू मेसेक
वारलू काहा को ने बाजरोयु?कुदवूारलो िन
होय िनसतू एक बाखीन दवे 20तू आ या
काजे जानतेलू छे:'छीनाव िन कोरणेखुन कोरतू
झुनी एने चुरी बी कोरतू झुनी,झुटी गवाई िन
आपनो,आपणा बास एने आशन मान राखनो'''
21चू कोयू, ''मेते यो नानलुन मानतू आव
रोयू'' 22 यो सोमिवन येसू तीनाकाजे कोयू,
''तारेमा िहिमबी एक वातोन कोमी छे,आपनो
आखो काय वेचीन गोरीब काजे वाट द'े' 23चू
यो समवीन जुदू नोराज होयूगोयू, काहाक
चू मोटलु मालदार होतू 24येसू तीनाक दखेीन
कोयू, ''मालदार काजे दवेोन राज मा जाणे
कोतरो काठो छे 25 दवेोन राजमा मालदारोन
जानेसी उटळान ना सामा जाणे सोप छे,''
26 इनापोरसी सोमवने वावा कोया ''ते यार
ते उधार होय सो से? '' 27चू कोयू, ''जो
मानसोसी िन होय सोके, चो दवेोसी होय
सोकतेल छे, 28पे स कोयू, दखे आमुते घोर
बार छुळीन अवला छे'' 29येशू तीनुकाजे
कोयू, ''मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क ओसो
कुदू िन होय जू दवेोन राजोन कोरता घोर
एने लाळी एने भाश नीती आश-बास नीती
पु या-पारी बी छुळ ददेलू छे: 30एने इनी
टेमे इना गोथू जादा िन जोळे एने आवने
वावा िपढी ओमोर जीवोन ,'' 31ओवतेन चू
बाराजोना काजे साते लीजाईन तीणूक कोयू,
''दखेू आपणु य शलेम मा जाण बाजरोया, एने
ओतरी वाते , मोनुशान पु यान कोरता भिव य
कोरतान लारे लीखायलो छे चो आखो पुरो
होयसे, 32काहाक चू दसरा जातीन हातोमा
सोपाय जासे एने चे तेरी ओपमान कोरसेएने
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तेरेपोर थूपसे 33एने तीनक चापका दसेे, एने
मार दसेे एने चू दसरे दाहळे जीव उठसे''
34बाखीन चे इनी वातो गोथा काहांलीच वाते
िन सोम ा;एने जी वाते तीदरेसी डूकायली
रोयी एने जो को लो होतो चो तीदरे सोमोज
मा िन आ ो 35ते यार चू यरीहो साते पु यू,
ती एक आदवू वाटी धो ये बासरोहोलू होतू
िभक मागतु होतु 36चू गोद न चालनेन सासल
सोमवीन पुछने बाजगोयू, '' यो काय होय
रोयो?'' 37चे तीनाक कोया, ''येशू नासरीत
जाणे बाजरोयू'' 38ते यार चू आयळीन कोयू,
''हे येशू, दािवदोन पु या, मार पोर दोया कोर!''
39जे ओगोव ओगव जाता होता, चे तीनाक
दोटावने बाजगोया क गुरोये; बाखीन चू
ओवी बी आयळने बाजगोयू, ''हे दािवदोन
पु या मारपोर दोया कोर!'' 40ते यार येशू
उभूरोयीन आ या आ यू क िहनाक मारेनचा
लावू, एने जे यार चू साते आ ू तीयेशू
तीनाकाजे पु ू, 41 ''तारी काय इ ा छे क
मे तारेन कोरता कोरो?'' चू कोयू, ''हे भू
यो क मे दखेणे बाजजाम'' 42येशू तीनाकाजे
कोयू दखेणे बा ा; ता िव वास तुसेक वा
कोर ददेलू छे'' 43ते यार चू ते या त दखेणे
बाजगोयू एने दवेोन बोढाई कोरतू जायीन तेरे
पोछोव चाल पोळयु; एने आखा माणसे दखेीन
दवेोन तूती को या

19 1चू ीहोमा गोथू जातु होतु 2चां
ज य नावोन एक माणूस होतु चू

फावू लेणे वावान सोरदार होतु एने मालदार
होतु 3चू येसू काजे दखेनेण कोरतु होतू क चू
काहाड लु छेबाखीन गोर दनवोजेसी दखेणी
सोकतूहोतु, काहाक चू बुटकु होतु 4ते यार
तीनाकाजे दखेानेन कोरता चू आगव दवडीन
एका गुलोरोन झाडो पोर चोळ गोयू, काहाक
येसू तीनेत वाटे जानेवावू होतु 5जे यार येसू
तीनजागे पु यू, ती उपोर भावीन तीनुकाजे

कोयू ,'' हे ज य छाटू उतरीन आव; काहाक
आज मेसेक तारे घोर रोयनन गोरोज छे” 6चु
ते या त उतरीन खुशीसी एसुकाजे आपने घोर
लीन गोयू 7 यो दखेीन आखा माणसे कुर-
कुर कोरता जायीन कोहोने बाज गोया, “
युते एक पापी मास चा जायीन रोय रोयू”
8ज य उ ोहीन येसुकाजे कोयू, हे भू, दखे,
मे मारी आदो धोन गोरीब काजे आपदोम,
एने कुदान लु ाय कोरीन ले लू होय ती
तीनाकाजे चार गुणा आप दोम” 9ते यार येसू
तीनाकाजे कोयू, “आज ईना घोरोमा उ ार
आवलो छे, ईनांन कोरता क युबी अबरा-
हामोन पु यू छे 10काहाक मोन यान पु यू
खुवायला काजे हरेणे एने त दरो उ ार कोरणे
आवलू छे ” 11ते यार चे जे वाते सोमवी
रोया होता, ती चू एक दाहळू कोयू,इनान
कोरता क चू य शलेमोन साते होतू एने
चे सोमोजी रोया होता क,दवेोन राज िहमी
ोगट होयने वावो छे 12आखरी: चू कोयू,
''एक मालदार माणूस दरू दशे चाल पो यू
काहाक राजपत लीन पोछू आवे 13चू आपणा
पावरो मायला दोस जोना काजे बुलावीन दोस
मोहरा आ यू एने कोयू, 'मारे पोछोआवने तोक
लेन-दने कोरजू' 14बाखीन तेरा दशेोन रोयने
वावा तीनापोर दु मनी कोरता होता,एने तेरे
पोछोव वोक लोन लारे कोयमुक या, 'आमुक
यो िन पोटे क यू आमरेपोर राज कोरे'
15जे यार चू राजपोद लीन पोछू आ ू, क
ओसो होयो क चू आपणा पावरो काजे
रोकडा आपल होतु, आपनचा बुला ू काहाक
मालूम पो यो क,चे लेन-दने सी काय-
काय कोमाया 16ती पेहलू आवीन कोयू, 'हे
माहाराज, तारा मोहरेसी ओवी दोस मोहर
कोमायलू छे' 17चू तीनाकाजे कोयू, 'ध य,
हे वारला दास! तू थूलाकमा िव वास यो य
िनक ू िहमी दोस दशेोपोर अिधकार राख'
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18 दसु आवीन कोयू, 'हे माहाराज, तारी
मोहरोमा पाच ओवी मोहर कोमायलू छे' 19चू
ितनाकाजे बी कोयू, 'तू बी पाच होजारो
पोर अिधकार कोर' 20 ितस आवीन कोयू,हे
माहाराज,दखे तारी मोहर जी छे जीना माल
मा बा दन मेकलू छे 21काहाक मे तुसेकाजे
िब तु हातू, ईनान कोरता क तू रीसावु माणूस
छे: िन मेकेचा गोथू चूट लेदलु छे,एने जा
तू िन वे यु, चा तीनाक काट तेलु छ' 22चू
तीनाकाजे, 'हे रीसावा पावर, मेतारे मुखोसी
तुसेक गुनावू ठेरावो चू मेसेक जानतू होतु
कमे रीसाऊ माणुस होतु, जा िन मेकोचा
मी चूट लेतलु एने जा िन वेरोचा काटतेलु;
23तीतुमारा या ाज वावान चा काहानी
मे यु क मे आवीन ाज पुठी लीलेद?ू
24एने जे माणसे साते उबरय रोया होता,चू
तीनुकाजे कोयू, होयो मोहोर तीनाजूव गोथो
ली लेवू, एने िजना जुव दोस मोहरे छे
तीनाकाजे आप द'े 25चे तीनाकाजे कोया, 'हे
माहाराज, हरेे जुव दोस मोहोरे ते छे' 26 ' मे
तुमुकाजे कोहो क िजना जुव छे, तीनाकाजे
आपाय जासे; एने जीनाजुव िन होय तीनाजुव
चो बी तेरजुव छे मागाय जासे 27बाखीन
मारा जे दु मोन काजे तीणूक िन जुवतेलो
क मे बी तीनुपोर राज कोरो, तीणूक या
लावीन मारे सामने मार दवेू ''' 28जी वाते
कोिहन चू य शलेम भूनी तीदरे ओगव-ओगव
चा यू 29जे यार चू जैतुन नावोन बोयळापोर
बेथफगे एने बेथानी साते पु यू,ती चू आपणा
चेला मायला दयु जोनाक कोिहन मुक यु,
30 ''सामने वावा गावोमा जावू; एने चा पुगतेच
एके गदळीन िपलो जीनापोर कोभी कुदू
िन बो यो,बाधलो तुमुक दखेायसे, तीनाकाजे
छुळीन ली आवू 31ओगर कुदू तुमुकाजे पुछे
क काहा छुळतेला, क यो कोहो दजेू क
भू काजे एरी गोरोज छे'' 32जीणूक मुकेला

होता,तीणूक जायीन जोसो चू तीणूक को लू
होतू, तोसाच दे या 33जे यार चे गोदळीन
िपलाकाजे छुळता होता, ती ते मािलक
तीमुक पुछू, ''इना पोलाकाजे काहाछुळतेला?''
34चे कोया, '' भू काजे एरी गोरोज छे''
35चे तीनाकाजे येशून चा लीन ला ा, एने
आपणा कापळा ितना िपलापोर मेक न येशू
काजे तीनापोर बोसाळ ददेा 36जे यार चू जातु
होतू, ितचे तीदरा कापळा वाटीपोर आथेरता
जाता होता 37साते जातु जायीन चू जैतून
बोयळान उततीपोर पु यू, ती आखा चेला
ितना आखा सामथानकामोसी जे चे दखेला
होता, ख़ुशी होयीन मोटेत बुलोन चे दवेोन
तुती कोरणे बाजगोया: 38 ''ध य छे चू राजा,
जू भू नावोसी आवतेलो छे! सोरगोमा शांती
एने आसमान मा मिहमा होये!'' 39ते यार
गोर दमा का नास पो शी तीनाक को ने
बाजगोया, ''हे गु , आपणा चेला काजे दोटाव''
40चू जोबाब आ यू, ''मे तुमु काजे कोहो,
ओगोर जे गा रोय गोया ती दोगळा आयळने
बाजजासे'' 41जे यार चू सामने आयु ती दशे
काजे दखेीन ितनान कोरता रोळयू 42एने
कोयू, ''काय यो भोलो होयतो क तू, होय
तूच, इना दाहळामा वारली वाते जा तु, िहमी
जी तारा डूवामा गोथी डूकाय गोयली छे
43काहाक चे दाहळा तारे पोर आवसे ती
तारा दु मोन मोचा काहाळीन तुसेक घेर लेसे,
एने या धो ये गोथो तुसेक दाबसे; 44एने
तुसेक एने तारा पु या काजे जे तारेमा छे,
धुवामा मेवाळ दसेे, एने तारे पोर दोगळा पो
दोगळू बी िन छुळे; काहाक तू ितना टेमोकाजे
जे यार तारेपोर मोगोन नोजोर होयली ती
िन उ यू'' 45ते यार चू म दरमा जायीन
वेचणे वावा काजे बारथे िनकावने बाजगोयू,
46एने तीनुकाजे कोयू, ''िलखनो छे, 'मारो
घोर ाथनान घोर होयसे, '' बाखीन तुमुते
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ईनाक चूंटान घोर बोनाव ददेा'' 47चू दाहडीन
म दरोमा उपदशे कोरतू होतु'' एने धान
याजक एने शा ी एने पुढारी माणसे तीनाक
खोतोम कोरनेन मोकू हरेता होता 48बाखीन
काय उपाय िन कोर सो या क यो कोसो
कोरजे, काहाक यो यार माणसे तेरे पो व
आपोनो मोन लागाडीन तेरो सोमवता होता

20 1एक दाहाडे ओसो होयोक जे यार
चू म दरोमा मानसो काजे उपदशे

कोरतू एने यार सोमवाळ रोयू होतु, ती
धान याजोक एने शा ी, पुढारी इदरे पुठी
साते आवीन उबरोय गोया; 2एने कोहोने बाज
गोया, ''आमुक दखेाळ, तू इना कामोकाजे
काहाना अिधकारोशी कोहोरोयु एने चू कून
छे जू तुसेकाजे यो अिधकार आ यू? '' 3चू
तीनुकाजे जोबाब आ यू, ''मी बी तुमुकाजे एक
वात पुछो; मेसेक दखेाळ 4योहानोन बाि मा
सोरगे गोथू होतु क मानासोमा गोथू होतु?''
5ते यार चे आपोसमा कोहने ला या,'' अगर
आमु कोह,े सोरगे गोथू िन ची कोहसे,' ती
तुमु तेरो कहानी िव ास?' 6एने ओगर आमु
कोहजे,' मनोसोमा गोथो', ती आखा माणसे
आपने पोर दोगळा दसेे कहा क चे छा चलीन
मालोम छे क योहान भिव य कोरने वावू
होतु'' 7आखरी चे जबाब आ या'', आमुक ती
मालोम क चू कुणीन चां गोथूं छे,'' 8येसू
तीनुकाजे कोयू,'' ती मे बी तुमुकाजे िन कोहोक
मे काम कुनीन अिधकारसी कोरतलू'' 9ते यार
चू मानसोकाजे यु दाखलू कोहने बाज गोयू:
“कहानुस मानुस अंगूरोन वाळी लागाळयु, एने
खेत कोरने वाव काजे ते ठेकू आप ददेू एने
घोना सोवटा दाहळान कोरीन परदसे जात
रोयू 10जे यार टेम आवी ती चु खेत कोरने
वावांचा एक पावर काजे मुक यु क चू अंगूरोन
वाळी मायलो फोव काहीन तीनाक आपे,
बाखीन खेत कोरनेवावा तीनाक ठुक न ठारले

हात मुकली ददेा 11ओवी चु एक ओवी पावर
काजे मुक यु, एने चे तीनाक बी ठुक न एने
तीनान अपमान कोरीन ठारले हात मुकली
ददेा 12ओवी ओवतेन चू तीसरा काजे मुक यु,
चे ितना काजे बी जोखमी कोरीन मुकली
ददेा 13ती अंगुरोन वाळीन महाराज कोयू,'
मे काय कोरो? मे मारा म गावा पु यू काजे
मुकलीस, कोदीमाइन चे तेरी आदर कोरसे'
14जे यार खेत कोरणे वावा तीनाक दे या ती
आपोस मा िवचार कोरणे बाज गोया, ' यु ते
वारीस छे; आवू, इनाक मार नाखजे कहा क
वाळी आमरी होय जासे; 15एने चे तीनाकाजे
अंगुरोन वाळीन बारथे िनकावीन मारीन नाख
ददेा ती अंगुरन वाडीन मिलक तीदरें साते
काय कोरसे? 16 " चू आवीन तीनु खेत कोरने
वावा काजे खोतोम कोर दसेे, एने अंगूरण
वाळी दसरा काजे आपसे,' यो सोमवीन चे
कोया ""दवे कोरे ओसो िन होये'' " 17चू तीदरें
भूनी भावीन कोयू,'' ती यो काय लीखलो
छे 18जू कुदू ितना दोगळा पर पोळसे चू
चूरा- चूरा होय जासे एने जीनापर चू पो से,
तीनाकाजे दो दसेे'' 19ती िन टेमे शा ी एने
धान याजोक ितना धोरनेन को या, कोहाक
चे सोमजी गोयला होता क चू आमरे पोरसी
जू दाखलू कोहलु छे, बक न चे मनसो काजे
िब ा 20एने चे तेरी धुंद जुवणे बाज गोया
एने पारखणे वावा काजे मुक या क धोरमोन
भेद धरीन तेरी काहीन काहीन वातोकाजे
धोर, कहाक तीनाक सुबेदारोन हाते एने
अिधकारोन हातोमा हवाले कोर दये 21चे
तीना काजे यो पुछया, ''हे गु , आमुक मालोम
छे क तू ठीक कोहे एने िसकाळ तलू बी छे, एने
कुदान भेदभाव िन कोरतलू, बखीन दवेन वात
खोरलू दखेाडतलु 22काय आमुक कैसर काजे
फावू आपनो वा छे क िन?'' 23चू तदरा
शारी पारखीन तीनु काजे कोयु, 24 ''एकआणू
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मेसेक दखेाळ ईनापोर कुणीन छापु एने नाव
छे?''चे कोया,'' कैसोरोन'' 25चू तीनु काजे
कोयू,'' ती जो कैसोरोन छे, चो कैसोरो काजे
आपु; एने जो दवेन छे चो दवेो काजे आपु''
26चे मनसो सामने इनी वातोमा ितनक धोरी
ने सो या, बाखीन तेरा जबाबसी वाहाराइन
गात रोह गोया 27ओवतेन सादकु जो
कोहोता होता क मोरला मा गोथा जीव
उठणे होय िन, तीनुमा गोथा कहानास ितनांचा
आवीन पुछया, 28 ''हे गु , मोशे आमरेण
कोरता जो िलखलु छे: 'ओगोर कुदान भाश
आपनी रोहते िवगुर संतानोमोर गोयू, ती ते
भाश ितनान लाळी साते िवयाव कोर लेये
ती एने आपणा भाशोन कोरीन संतान पोयदा
कोरे; 29सात भाश होता, पेहलेू भाश िवयावा
कोरीन िबना पु यान मोर गोयू 30ओवातेन
दसरो, 31एने तीस ितनी बायर साते
िवयावा कोर लेदु इना रीतीसी सातू िबना
संतान मोर गोया 32आखरी मा ची बायर
बी मोर गोयी 33 इनाण कोरता जीव उठने
पर ची तीदरें माइन कुणीन लाळी बोनसे,
कहा क ची सातू जोनान लाळी होय गोयली
होती'' 34येशू तीनु काजे कोयु,''इन कोिवमा
पु यान कोरता ते िवयावा होयतलु, 35बाखीन
जे माणसे एरे लायक ठेरायसे क, इना कोिवमा
एने मोरला माईन जीव उठणे लीलेय, चे
िन िनयाव कोरे एने िन िवयाव कोरसे 36चे
ओवतेन मोरे िबनी; कहाक चे सोरगो दतुो
सारखा रो से, एने पोछा उ नेन सोनतान
होयनेसी दवेोन बी संतान होयसे 37बाखीन
इनी वातोकाजे मोरला जीव उठतला छे,
मोशे बी झाड यान कहाणी कोहोलू क चू
भू काजे 'आ ाहामोन दवे, एने ईसाहाकोन
दवे, एने याकोबन दवे' कोहतलू छे 38 दवे
मोरलान नी बखीन जीवातेलान दवे छे: कहा
क तेरे साते आखा जीवातेला छे'' 39ती

चु सोमवीन शा ी मायला कहानास यो
कोया,'' हे गु , तू वारलो को यु'' 40एने
तीनु काजे ओवी तीनाकाजे काहीन ओवी
पुछनेन ह मत िन को या 41ओवी चु तीनु
काजे पुछयु,'' येसू काजे दावीदोन संतान कोसो
कोयतला? 42 दावीद आपसुत तो सिहता
न कताब मा कोहातलु छे: ' भू ते मारा
भू काजे कोयु, 43मारे जेवळे धोडे बोस,
जा तोक क मे तारा दु मनो काजे तारा
पायोतोवे िन कोरदोम' 44 दावीद ते ितनाक
भू कोहतलू छे' ित चु तीनाक संतान कोसू
को से?'' 45जे यार तोक माणसे सोमवी रोया
होता, ती चू तेरा चेलाकाजे कोयू, 46 ''शा ी
गोथा शारीमा रो , जीणूक नांबा-नांबा
डोगला पेहरेीन वा लागतलो छे, एने तीनु
काजे हाटोमा नोमो कार, एने ाथना घरोमा
बोसनेन मोटली जागा खानेन जागे मोटली
जागा वा लागतली छे 47चे र डायलान घोरे
खाय जातला छे, एने दखेा नेन कोरता घोनी
वार तोक ाथना कोरतला छे: तीनुक घोनी
मोटी िश ा जोडसे''

21 1ओवातेन चू डूवा उगाळीन
मालदार काजे आपने आपणा

दानोन भ डारमा आपतला दे यू 2चू एक
गोरीब र नडायली काजे बी तीनामा दयु
दमळया आपतली दे यू 3ते यार चू कोयू, ''मे
तुमु काजे छांचलीन कोहो क जी गोरीब
र नडायली आखा गोथो बोढीन आपली छे
4कहाक चे आखा आपणा आपणा बोढती मा
गोथो दानमा काहीन नाखला छे, बाखीन
जीतेआपणा कोमाइमा गोथो तेरी आखी
जीवनेण कोमाइ नाख ददेी'' 5आखा माणसे
मं दरोन बारामा कोहरोया होता क जे कोसा
घाटावा दोगळा एने भेटोन चीजोशी सोजाळ
लो गोयलो छे, ती चु कोयू, 6 ''चे दाहळा
आवसे, जीनामा जे आखा तुमु दखेतला,
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इनामा गोथू या दोगळा पोर दोगळू बी
िन छुटे यो ढोवी िन जाय'' 7चे तीनुकाजे
पुछा, ''हे गु , योआखो को यार होयसे?
एने जे वाते जे यार पुरी होयने पोर होसे
ती िन टेमोन काय िनशानी रोयसे? 8चू
कोयू, ' शारीमा रो क भुलवाय िन जाय,
काहा क घनोसोवटा मारे नावोसी आवीन
को से,'मे चुत छे,' एने यो बी क,' टेम साते
आवलागली छे' तुमु ितना पोछोव झुनी जाता
9जे यार तुमु लोळाय एने द गु वावान वाते
सोमवे ती घाबरयता झुनी, कहा क इंदरो
पेहले होयनो ज री छे' बाखीन ितनी टेमे
ते या त आखरी िन होये'' 10ते यार चू
तीनुकाजे कोयू, ''जाती पोर जाती रा यो
पर रा य चोढाइ कोरसे, 11एने मोटा मोटा
भूकंप होयसे, एने जागे जागे कावा एने
महामरी पोडसे, एने आसमान मा भयंकर
वाते मोटा मोटा िनशाणी दखेायसे 12बाखीन
इनी आखी वातोसी पेहलेे चे मारे नावन
वाजेशी तुमु काजे धरसे, एने तोकलीत दसेे,
एने पंचायतोन हवाले कोरसे, एने जेल मा
घालाड दसेे, एने राजा एने पुढारीन सामने
ली जा से 13बखीन जो तुमरेन कोरता गोवाई
आपनेन मोकू होय जासे 14 इनान कोरता
आपणा आपणा मोनोमा पाको राखू क, आपु
पेहलेेसी जोबाब आपनेण चता िन कोरजे
15कहाक मे तुमु काजे ओसू बुल एने यान
आपीस क तुमरा आखा िवरोधी सामने अगर
कावट िन कोर सोके 16तुमरा आसी-बासा,

एने भाइश एने घोर या, एने दु त भी तुमु
काजे धोरवासे; या तोक क तुमरे मायला
कहानास काजे मार नाखसे 17मारा नावोसी
आखा माणसे तुमरे पोर दु मनी कोरसे
बाखीन तुमरे मुंडकान एक झोटू भी हालणे
िन दोम 18कहा क मे तुमु काजे कोहोक
जे ार तोक दवेन राज िन आवे मे अंगुरोन

रोस कोबी िन िपयो,'' 19आपना धीरसी
तुमु आपना जीवोकाजे वाचाळीन राखसू
20जे यार तुमु य शलेमकाजे सेनासी घेरला
दखेे, ती सोमजी जाजू क तेरो उजळी जाणो
साते छे 21ते यार जे य दयामा छे चे बोयळा
मा दोवळी पोळू; एने जे य शलेम मािहय छे
चे बारथे िनकवी जावू; एने जे गावोमा छे चे
तीनामा मा जावू 22कहा क जे बो लू लेनेन
तोसा दाहळा रोहासे, जीनामा िलखली आखी
वाते पुरी होय जासे 23 ितनु दाहळामा जी
भारीस एने दधू पवानेवावी होसे, तदरेन
कोरता हाय, हाय! कहाक दसेोमा मोटू संकट
एने मनसो पोर जु द तोकलीफ होयसे 24चे
तलवारोन धारेसी पोडसे, एने आखा दसेोन
मानसो मा ब दी बोनीन पुगडाइ जासे; एने
जे यार तोकून दसरा जा यान टेम पुरी नी
होये, ते यार तोक या ेम दसरा जा यासी
छेदाय जासे 25 ''दा ळू, एने चांद, एने
तारोमा िनशाणी दखेाय दसेे; एने धोरती पर
दशे दशेोन मानसो पर संकोट आवसे, कहाक
चे दोरीयान आवाज एने उसवनो घाबराय
जासे 26 िबकोसी एने जोगोपर आवने वावो
तोकलीतोन बारामा वाट दखेते-दखेते मांसोन
जीवोमा जीव िन रोह,ेसोरगोन ताकोत
हालवाय जासे 27ते यार चे मानसोन पु याक
साम य एने मोटली मिहमा साते वा ापोर
आवतलु दखेायसे 28ते यार जे वाते होयने
बाज जाय, ती सुदा होइन आपनो मुनको
उपोर चल; कहाक तुम छुटका साते
होसे 29चु तीनाकाजे एक दाखलु बी कोयू:
''अंजीरोन झाळ एने आखा झाळो काजे दे यू
30जो यार तीनुमा डीरा िनकोवातला, ती
तुमु दखेीन खुद सोमजी जातला क उणावू
साते छे 31 इना रीतीसी आखा तुमु जे वाते
होयतला दखेसू, ती सोमजी जाजू क दवेोन
राज साते छे 32मे तुमु काजे छाचलीन कोहो
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क जो यार तोक जे आखा वाते िन होय जाय,
ते ार तोक इिन िपडीन कोदापी आकारी िन
होये 33सोरोग एने धोरती टोव जासे, बाखीन
मारीवाते कधी िन टोवे 34 ''इनान कोरता
शारीमा रो , ओसो िन होये क खुमारीमा,
एने मोतोलोब, मा एने इना जीवानोन
चतामा पोड जाय, एने चू दाहाळू तुमरे
पोर फासी सारखु आवीन पोडे 35कहाक चू
आखी धोरितमा रो ने वावा पर इना रीतीसी
आव लागसे 36 ईनान कोरता जागता रो
एने होरेक टेमे ाथना मा रोयू क तुमु इना
आखी आवने वावी घोटनामा गोथू वाचने एने
मानसोन पु या सामने उभु रो नेन लायक
बोनो'' 37चू दसू मानसोमा ोचार कोरतू
होतु एने, राती बारथे जाइन ज़ैतून नावन
बोयळा पर रोयाकोरतू होतु; 38एने सोनदारे
वेगोत आखा माणसे हरेी सोमनेन कोरता
मोन दर मा हरेचा आ ा कोरता होता

22 1बेखमीर टान ितहवार िजनाक
वलांडनोन ित वार कोहोतला, साते

होतु; 2एने धान याजक एने शा ी इिन
वातोन हरे मा होता क तीनाक कोसा
मारजे, बाखीन चे काजे िबहता होता 3ते यार
सयताण य दामा भोराय गोयू, ए कारीया
कोवायतलु एने बारा चेलामा गीनाय तू होतु
4चू जायीन धान याजकोण सोरदार साते
वात को यु क तीनाक का ना रीतीसी तेरेहाते
धोरावजे 5चे खुश होया, एने तीनाकाजे
पया आपनेण कबूल को या 6चू मान
लेद,ु एने टेम हरेणे बाज गोयू क जो यार
गरदी िन रोहे ती तेरे हाते धोराव दे
7जे यार बेखमीर टान ितहीवारन दहाळू
आ ू जीनामा वलांडनोन बलीदानोन बुकडू
मारनेन गरज होती 8येसू पे स एने योहान
काजे यो कोिहन मुक यू: ''जाइन आमरे
खानेन कोरीन तीवारोन तोयारी को '' 9चे

तीनाकाजे पुछया, ''तुसेक का जुवे क आमु
इनान तीयारी कोरजे?'' 10चू तीनुकाजे कोयू,
''दखेू, शोहोरोमा जातेज एक माणूस पाणीन
डूचरो चुटीन तुमुक भेटायसे; िजना घोरो मा चू
जासे तुमु हरेे पोछव जात रो जू, 11एने तीना
घोरोन मािलक काजे को जू: 'गु तुसे काजे
कोहोक पाहण यान जागू का छे जीनामामे
आपणा चेला साते वलांडनोन खानो खांम?'
12चू तुमु काजे एक सोजाडली मोटीत माडी
दखेा से; चां तीयारी को 13चे जायीन, जोसो
चू तीनु काजे को लू होतु तोसोच, दे या
एने वलांडनोन तीयारी को या 14जे यार टेम
आवलागी ती, चु ेिषतां साते खानो खाणे बोशु
15एने चू तीनाकाजे कोयु, ''मेसेक घोनी इ छा
होती क द:ुख भोगणेन पेहलेे जो तीहीवारोन
खानो तुमरे साते खाम 16कहाक मे तुमु
काजे कोहो क, जे ार चे दवेन राज मा
जुनलो होयते तक मे इनाक कोबी िन खाम''
17ते यार चू यालू लीन ध यवाद को यु एने
कोयू, ''इना काजे लेऊ एने आपोसमा वाट
लेऊ 18कहा क मे तुमु काजे कोहोक जे ार
तोक दवेन राज िन आवे मे अंगुरोन रोस
कोबी िन िपयो,'' 19ओवातेन चु टू लेद,ू
एने ध यवाद कोरीन भां यु, एने तीनु काजे
यो कोयतु जाईन आ यु, '' यो मारो डील छे
यो तुमरेण कोरता आपाय जाय रोयो: मारा
मरणन कोरता यो कोरता रो जू'' 20 ईना
रीतीसी चू खानान ओवतेन यालु बी आपतू
जाईन कोयू, यो यालु मारा तीना लुही मा
जो तु ेण कोरीन उहाळाय जाय नवीन करार
छे 21बाखीन दखेु, मेसेक धोरने वावान हात
मारे साते टेबलोपोर छे 22कहाक मानसोन
पु यु ते जोसो तेरेन कोरता ठेरावलो गोयलो
छे, बाखीन हाय ितना मानसोपर जीनान लारे
चू धोराय जातलू छे!'' 23जे ार चे आपोस मा
पुछपाछ कोरणे बाजगोया क आमरे मायलु
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कुन छे, जू यो काम कोरसे 24तीनुमा यू
वाद-िववाद बी होयलु तीनु मा गोथू कून
मोटू सोमजाय जातु होतु 25चु तीनुकाजे
कोयु, '' दसरा जातीन राजा तीदरेपोर कुम
चालाळे; एने जे तुमरे पोर आिधकार मेके चे
ते उपकारी कोवाये 26बाखीन तुमु ओसा िन
होयजू; बाखीन जो तुमरेमा मोटू छे, चू नानला
सारखु एने जे अिधकारी छे, चे पावोरोन
तोसा बोने 27कहा क मोटू कुन छे जू खाणे
बोसरोयू, क यू चाकरी कोरणे बाजरोयू?
काय िन यू खाणे बोसरोयू? बाखीन मे तुमरे
इचमा एक चाकरोन तोसु छे 28 ''तुमु जे
छे, जे मारी परी ा मा हमेशा मारे साते
रो ; 29एने जोसो मारो बास मारेन कोरता
एक रा य ठेरावालु छे, तोसोच मेबी तारेण
कोरता ठेरावीस, 30कहा क तुमु मारा रा यो
मा मारे साते बोसीन मारा मेज पर खाऊ-
िपऊ, बखीन िसहासन पोर बोसीन इ ाइल
लोन बारा वंशन िनयावा कोरो 31 ''िशमोन हे
िशमोन! दखे, सोयतान तुमु मनसो काजे मांग
लेदलू छे क गो न तोसो झाळे, 32बखीन मे
तारेन कोरता िवनती को यु क ता िव ास
कोमजूर िन होये; एने जे यार तू फरे, आपणा
भाशो काजे पाको कोरजी'' 33चू तीनाकाजे
कोयू, ''हे भू, मे तारे साते जेल मा जाणे िन
ते ार मोरने भी तीयार छे,'' 34चू कोयू,''हे
पे स, मे तुसे काजे कोहो क आज कुकडू
वासनेन पेहलेे जे ार तक तू तीन कावा
मेसेक नाकारनेन िन कोर लेये क मेसेक
िन उवखतलु'' 35ओवी चु तीनु काजे कोयू,
''जे ार मे तुमुक थोयला, एने झुवनो, एने
खासळा िबनी मुक यु होतु, ती काय तुमु काजे
काहानी चीजोन कोमी पोडली होती काय?''चे
कोया,'' कहाणी चीजोन िन'' 36चू तीनु काजे
कोयू,'' बखीन िहमी िजना जुव थैलु छे चू
तीनाक लेयू एने तोसोच झुवनो बी, 37एने

िजना जूव तलवार िन होय चू आपणा छ दरा
वेचीन एक मुले ली लेये 38कहा क मे तुमु
काजे कोहोक , क यो यो िलखलो छे: ' यो
गुनावान कोरता गीनाय गोयो,' तेरोमारेमा
पुरो होयनो गोरोजोन छे; कहाक मरे बारमा
िलखली बाते पुरी होयनेपोर छे'' 39चे कोया,
''हे भू, दखे, या दईु तलवार छे,'' चू तीनु
काजे कोयू,'' रेट छे'' 40ती चे बारा जोना
िनकवीन आपनी रतीन अनुसारे ज़ैतुनोन
बोयळापोर गयू, एने चेला तेरे पोछव चाल
पो ा 41 ितने जागे पुगीण चू तीनुकाजे कोयू
,'' ाथना को क तुमु परी ाम िन पोळे''
एने चू आपसुत एक ढेकवू नाखे होतरे नांबे
गोयू, एने मांडा टे कन ाथना कोरणे बाज
गोयू, 42 ''हे बासो, ओगोर तारी मोरजी होय
ती इना याला काजे मारचा गोथू छेटू कोर
ले, बखीन मारी िन बक न तारीत मोज सी
पुरो होये'' 43ते यार सोरगोमा गोथू एक दतू
तीना काजे दखेाय पो ू चू तीनाक साम य
आपतू होतु 44चू घोणु जुदू तोकलीत मा
कासावीस होईन ओवीभी दखु मा भोरीन
ाथना कोरणे बाजगोयू;एने ते पेसोव जोसो
लुहीन मोटा-मोटा तेळा सारखो धोरती पोर
पोडतो होतो 45ते ार चू ाथना कोरीन उ ू
एने आपणा चेलांचा साते आवीन तीनु काजे
नाराजगी मारे सुवतला दखेाया 46एने तीनु
काजे कोयू,''कहा सुवरोया? उठू, ाथना को
क परी ामा िन पोडे'' 47चू यो कोही रोयू
होतु एक एक गोरदी टूवू आ ू, एने तीनु
बारा जनोमा गोथू एक जेरो नाव या दा होतो
त दरे ओगोव-ओगोव आव रयु होतु चू येसून
चा आयु क ते गुवू लेये 48येसू तीनु काजे
कोयु,''हे य दा, काय तू गुवू लीन मानसोन
पु या काजे धोरवातलु?'' 49तेरा सातेदार
जे यार दे या क काय होयणे वावो छे, ती
कोयू,''हे भू, काय आमु तोलवार चालाडजे?''
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50एने तीनु मायलू एक जोनु महायाजोकोण
दास पोर तलवार चालाडीन तेरो जेवडो
कानटो उडावददेु 51 इना पोरसी येसू कोयू,
''िहमी बोस को '' एने तेरा काटा काजे
हात लागाळीन ितनाक वा को यु 52ते यार
येसू धान याजक एने मं दरोन पुढारी एने
सोरदार जे येसू काजे धोरणे आवला होता तीनु
काजे कोयू,'' काय तुमु मेसेक डाखू सोमजीन
तलवारे एने लाकळया लीन नीकवी रोया?
53जे ार मे मं दरोमा दहाडीन तुमरे साते
होतु, ती तुमु मारे पोर हात िन ना या; बखीन
जी तुमरी टेम छे, एने अंधकारोन अिधकार
छे'' 54ओवातेन चे धोरीन लीगोया, एने
महायाजकोन घोरो मा ली आ ा पे स नांबे
नांबेत तेरे पोछोव- पोछोव चालतु होतु; 55एने
जे यार चे आंगनामा आखटो िशलगाडीन
एखठा बो या, ती पे स बी त े इच मा
बोस गोयू 56ती एक पावरेनी तीनाकाजे
आखटान िवजावामा बोसलु दखेीन एने तेरे
भूनी जुराखी भावीन कोयने बाजगोयी, '' यू
बी ते तेरे साते होतु'' 57बखीन चू यो
कोिहन नाकार को यु,''हे बाय, मे तीनाक नी
उवखतलु'' 58थूिलक वारमा कहानुस, ओवी
तीनाक दखेीन कोयू, ''तू बी ते तीनुमायलू
छे'' पे स कोयू,' माणूस, मी िन होय'' 59एक
घोनटान ओवातेन एक माणूस भुरसासी को ने
बाज गोयू, ''छाचलीन यू बी ते तेरे साते होतु,
काहाक यू गालीली छे'' 60पे स कोयू, ''हे
माणूस, मे िन जानतलु क तू काय कोयतलु!''
चू कोहोने बाजरोयु होतु, क तो या त कुकळू
वास गोयू 61ती भू पोछु फरीन पे स भूनी
भा ू, एने पे स काजे भून ची वात फोम
आवाळीन जी चू को लू होतु: ''आज कुकळू
वासदनेेन पेहलेे, तू तीन कावार मा नाकर
कोरसे'' 62एने चू बारथे िनकवीन मोटा दखु
सी रो ू 63जे माणसे येसू काजे धोर रोया

होता, चे तेरी मोजाक उडािवन दणेे बाजगोया;
64एने तेरा डूवा ढा कन तीनाकाजे पुछया,
''पारखीन दखेाळ क तुसेक कून ददेो!'' 65एने
चे घोन सोटी ओवी बी नदान वाते तेरा
िवरोध मा को ा 66जो ार दहाळू उ यू ती
मानसोन डाहला एने धान याजक एने शा ी
एकठा होया, एने तीनाक आपणा महासभा
मा लावीन पुछया, 67 ''काय तू ि त छे, ती
आमुकाजे कोय द!े'' चू तीनुकाजे कोयू, ''अगर
मे तुमु काजे कोयो, तीिव ास िन कोरे; 68एने
ओगोर पुछो, ती जवाब िन आपे 69बखीन
िहमी गोथू मानसोन पु यु आखा मा ताकत वावू
दवे जेवडेधोडे बोसलू रो से'' 70 इना पोरसी
बी आखा कोया, ''ती काय तू दवेन पु यु छे?
''चू तीणूक कोयू, ''तुमु आपसात कोहोतला,
कहाक मेतछे '' 71ते यार चू कोयू, ''िहमी आमु
काजे गोवाईन काय गरज छे; कहाक आमु खुद
तेरे मुयोसी सोमवी लेदला छे''

23 1तो यार आखी सभा उठीन तीनाक
िपलातोन चां ली गोया 2चे यो

कोिहन तीना पोर गुनु लागाळने बाजगोया:
''आमु इना मांसोकाजे भनकावातु, एने कैसरोन
फावू आपने मोना कोरतलु, एने खुदोकाजे,
राजा कोहोतलू सोमवाला छे'' 3 िपलात तीनु
काजे पुछयु, ''काय तू य दन राजा छे? ''चू
तीनाक जवाबआ यू, ''तू खुद को ने बाजरोयू''
4तो यार िपलात धान याजक काजे एने
मानसो काजे कोयू, ''मेसेक इना मानसोम
काहीन गुणू िन दखेायतू'' 5बखीन चे बी
वातळा होईन कोहोने बाज गोया, '' यू गालील
मा गोथू यां तोक आखा या दयामा उपदशे
आपीन-आपीन मानसो काजे भडकावातलु''
6 यो सोमिवन िपलात पुछयु, '' काय यू
माणूस गालीली छे? '' 7एने जो सोमजीन
क चू हरेोदोन हद मा छे, ितनाक हरेोदोन
चां मुकली ददे,ु कहा क तीनु दहाळामा
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चू बी या ेम मा होतु 8 हरेोद येसू काजे
दखेीन घोणु खुश होय यू, कहा क चू घोणा
दाहळान तीनाक दखेणे कोरतू होतु;इनान
कोरता क तेरा बारामा सोमवलू होतु, एने
ितना जुव काहीन िनशाणी दखेनेन आशा
कोरतु होतु 9चू तीनाक लोकेत वाते पुछतु
रोयू, बाखीन चू तीनाक काहीन जोबाब िन
आ यू 10 धान याजक एने शा ी उभोरोहीण
आखा ताको सी तीनपर गुणू लागाळता होता
11तो यार हरेोद आपणा िसपायळा साते तेरी
बे इ त कोरीन मोजाक मोजाक कोरता
होता, एने चोमोकणे वावा छ दरा पेहरेवीन
तीनाक िपलातोन चां पोछयु मुक या 12 ितने
दा डे िपलातस एने हरेोद दु तीदार बोन
गोया; इनान पेहलेे चे एक दसरा पोर दु मनी
कोरता होता 13 िपलात एने धान याजक एने
सरदारे एने मानसोनू काजे बुलावीन तीनु काजे
कोयू, 14 ''तुमु ईना मानसो काजे भनकावने
वावु ठेरावीन मारेचां लावरोया, एने दखेू,
मे तुमरे सामने तेरी चौकशी को यु, बाखीन
िजना वातोन तुमु तीनापोर गुणू लागाळ रोया
इनी वातोन बारामा मेसेक काहीन गुणू िन
जोळतू; 15 िन हरेोद कहाक चू तीनाकाजे
मारेचां पोछु मुकली ददेलु: एने दखेू, तीनाकाजे
ओसो काय िन होयो क चू मोरनोन द डोन
लायक ठेराये 16 इनान कोरता मे तीनाक
ठुकाळीन छुळ दयेो'' 17 िपलातोन पेहलेे टेमे
एक बंदीवान छुळनेण रीत होती 18तो ार
आखा िमवीन आयळने बाज गोया, ''एरो काम
पुरो को , एने आमरेन कोरता बरबा काजे छुळ
दवेू!'' 19चू एक दगंान वाजेसी जे शोहोरोमा
रोयलु होतू, एने खून कोरनेन बजेसी बंदी
वाळामा नाखायलु होतु 20बाखीन िपलात
येसू काजे छुळनेण इ छा सी मानसोकाजे
ओवी समजाळू, 21बाखीन चे आयळीन कोया,
''इनाक ू स पोर चोडावू, ू स पोर!'' 22चे तीन

कावार तीनाक कोया, काहा, चू कहाणी बुराई
कोरलु छे? मे इनामा मोतन दडंान लायक
कहाणीत िन दे यू इनान कोरता मे इनाक
ठूकाळीन छुळ दोम'' 23बखीन चे आयळी-
आयळीन पोछोव पोळ गोया क इनाक ू स
पोर चोडावू, एने तीनदरो आयडनो बळ
होयो 24आखरी: िपलातोन आ या आवी क
तीनदरी िवनतीन अनसारे को यु 25चू ितना
मांनसोकाजे जू दगंान एने खुनोन वोजेसी बंदी
वाळामा नाखाय गोयलु होतु, एने िजनाक
चे मागता होता, छुळ ददे;ू एने येसू काजे
त दरी इ छान अनसारे सोप ददेू 26जो यार
चे तीनाक लीन जाता होता, ती चे िशमोन
नावोन एक कुरथीकोरक जू गाव गोथु आवतु
होतु धोरीन तीनापोर ू स मेक ददेा क
तीनाक येसून पो व पोछोव हाकलीन चालो
27मानसोन मोटीत भीळ तेरे पोछोव चाल
पोडया एने ितदरेमा लोकेत बायरा बी होता
जे तेरेन कोरीन छाती-ठूकता एने द:ुख कोरता
होता 28येसू तदरे भूनी वोवीन कोयू, '' हे
या शलेम पुरायटा, मारेन कोरीन मा रोळू;
बाखीन खुदोन कोरीन एने आपणा पु यान
कोरीन रोळू 29कहाक दखे, चे द डा आवसे,
जीनामा माणसे कोहोसे,'ध य छे जे वां या
छे एने चे कुखा जे िन पोयदा को या एने
चे छा या जे ददू िन पा ा; 30 ितनी टेमे'
जे बोयडा काजे को ने बाजजसे क आमरे
पोर पोड, एने टेकळा काजे क आमुक टूप
ले; 31कहा क जो ार चे नवा झाडोन
ओसो कोरतला, ती सुकलान साते काय काहीन
कोराय जाय? 32चे दसरा दयु मनसो काजे
बी जे भुंडला काम कोर या होता ितना पुठी
मारने कोरीन लीनगोया 33जो ार चे ितना
जागापोर जीनाक खोपडी कोहोतला पु या,
ती चे चां येसू काजे एने तीन दयु भुंडला
कामे कोर यानु काजे बी, एक जेवळे एने एक
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दसरा काजे डाखरे धोळये ूस पोर चोढा ा
34तो ार येसू कोयू, ''हे बासो, इनुक माफ
कोर, कहाक जे जानता िन क काय कोर
रोया,'' एने चे िच ा नाखीन तेरा छदरा वाट
लेदा 35माणसे उभा-उभा दखेता होता, एने
सरदार बी मजाक कोर कोरीन कोहता होता:
यू दसुरा काजेवाचाळयु, ओगर यू दवेोन
ि त छे, एने ते नेवाळलु छे, ती खुदोकाजे
बी वाचाळ'' 36 िसपायळा बी साते आवीन
एने मुनको हालिवण ितनान मोजाक कोरीन
कोहता होता, 37 ''कोधी तू य दयान राजा
छे, ती खुदो काजे वाचाळ!'' 38एनेतेरे उपर
एक गुणान-प बी लागाळ लो होतो: '' यू
य दन राजा छे'' 39जे गु हावा चां टागला
होता, तदरे मायला एक येसून नदा कोरीन
कोयू, ''काय तू ि त िनहोय? ती खुदो काजे
एने आमुक वाचाळ!'' 40 इना पोरसी दस
तीनाक दोटािवन कोयू, ''काय तू दवेोकाजे
िबनी िबहतु? तू बी ते चूत दोडभु रोयू,
41एने आमुते िनयावोन नुसार द ड भु
रोया, काहाक आमु आपणा कामोन ठीक फोव
भु रोया; बाखीन का नोत भुंडलो काम िन
को यु '' 42तो यार चू कोयु, ''हे येसू जो यार
तू आपणा राज मा आिवस, ती मारी फोम
कोरजी '' 43ती चु तीनाक कोयू, ''मी तुसेक
छाचलीन कोयो क तू आजुत तू मारे पुठी
वग लोक मा रोहीस,'' 44कम सी कम दयु
पोहोर गोथो ितसरे पोहोर तक आखा दशेोमा
आंधारो डूप होय गोयो, 45एने दाहडान
िवजावो जात रोयो, एने मोन दरोन पोडदु
इचमा गोथू फाट गोयू, 46एने येसू मोटात
बुलोमा आयळीन कोयू, ''हे बासो, मी मा
आ मा तारा हात मा सोपो'' एने जो कोिहन
जीव छुळददेू 47सुबेदार, जो काहीन होयलो
होतो दखेीन दवेोन बोढायी को यु, एने कोयू,
''छाचलीन यू माणूसधम होतु'' 48एने िभळ

जी यो दखेने एखटी होय गोयली होती, इनी
हो कगत काजे छाती ठूकता जायीनपोछा जात
रोया 49बाखीन येसून आखा जान पोहोचान
वावा, एने जे बायरा गालील मा गोथा तेरे
पुठी आवला होता, नांबेत उभरोहीण यो
आखो दखेता होता 50चां योसेफ नावोन
एक मोटली सभान एक ममर होतु यू
िनतीन एने धोम माणूस होतु 51एने इंदरी
िवचारोन एने इंदरा कामो पोर खुश िन होतु
चू या दया शोहोरोन अरीमाथीयान रोहोने
वावू एने दवेन राजोन वाट जुवने वावू होतु
52चू िपलातोन चां जायीन येसून धोड मां यू;
53एने तीनाक उतारीन मखमलोन चादरामा
गुडा ू, एने एक मोळवा ामा मे यू, यो
चाफु यामखुंदलो होतो; एने तीनामा कुदु िन
मेकायलु होतु 54चू तीयारीन दहाळू होतु, एने
श बाथोन दहाळू आवाने मा होतु 55चे बायरा
जे तेरे पुठी गालील मा गोथा आवला होता,
पोछव पोछव जयीन ितना मोळवा ा काजे
दे या, एने यो बी क तेरो धोड काहाना
रीतीसी मेकायलो छे 56तो ार चे पोछा
जायीन वारला गोधंवावा चीजे इ र तीयार
को या; एने श बाथोन दहाळे आ या अनसारे
आराम को या

24 1बाखीन हापताण पेहलेे दहाळे
स दारे वेगोत चे यो वा

ग दाय यो तेल चे तीयार कोरलो होतो,
लीन मोळवा ामा आया 2चे दोगळा काजे
मोळवा ा पोर गोथू ढेकळायलु दे या,
3बाखीन माही जायीन भू येसून धोड िन
जो ो 4जे यार चे इनी वातोसी श कामा
होता ती दे या, दयु माणसे चोमोकदार
डोगला पेहरेीन त दरे साते आवीन उभा रोया
5जे यार चे बीही गोया एने धोरती भूनी
मुई वाकाड रोया ती चे तीनाक कोया, ''तुमु
जीवातेला काजे मोरला मा काहा हरे रोया?
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6चू या िनहोय, बाखीन जीव उठलू छे फोम
को यु क चू गालील मा रोहोतू होतु ती तुमु
काजे कोहोलू होतु 7 'गोरोज छे क मानसोन
पु यु पा यान हाते धोराय जाय, एने ू स पोर
चोडाय जासे एने दसरे दाहाळे जीव उठे'''
8ती तेरी वाते तीनु काजे फोम आवी, 9एने
मोळवा ामा चा गोथा िनकिवन चे तीनुक
यारा जोनाकाजे, एने दसरा आखा काजे, जी
वाते कोिहन सोमवा या 10जे े रतो काजे
जी वाते को ा चे मा रया मा दािलयाना एने
योहान एने याकोबोन आयामा रया एने तेरे
साते वावा दसरा बायरा बी होता 11बाखीन
तदरी वाटे काहाणी सारखी लागे, एने चे
तदरे पर भूरसू िन को या 12ते यार पे स
उठीन मोळवा ा भूनी दोवडीन गोयू, एने
छािपन िनसता छ दरा पोडला दे यू,एने
यो होयलो होतो तीनाक नवलाई कोरतू
जायीन आपने घोर जात रोयू 13 ितने दहाळे
तदरे मायला दयु जोना अ माउस नावोन
एक गाव काजे जाणे बाजरोया होता, चो
य शलेम मा गोथो कािहन सात मील नांबे
पोर होतो 14जे इनी आखी वातोपर जी
होयली होती, तदरेमा वाते कोरता जाता
होता, 15एने जो यार चे आपस मा वातचीत
एने पुछपाछ कोरता होता, ती येसू आपसुत
आवीन तदरे पुठी चाल पोडयु 16बाखीन
तदरा डूवा ओसा बंद कोर ददेला होता
क तीनाक उवखी िन सो या 17चू तीणूक
पुछयु, ''जी काय वाते छे, ती तुमु चालता
चालता आपोस मा कोहोतला? ''चे उदास
मा उबा रोय गोया 18 यू सोमिवन तदररे
मायलु लायपा नावान एक जोणु कोयू,
'काय तू या ेममा एखलू परदशेी छे, जू िन
जानतलु क इनू दहाडामा तीनामा काय
काय होयलो छे?'' 19चू तीनू काजे पुछयु,
''कहानली वाते?'' चे तीनुकाजे कोया, ''येसू

नासुरीन बारामा जू दवे एने आखा मानसोन
साते काम एने वचनोमा साम य भिव य
कोरतू होतु, 20एने धान याजोके एने आमरा
सोरदारे तीनाक धोराव ददेा क ितनापोर
मोरनेन आ या आपायजाय; एने तीनाकाजे
ू स पोर चोडाया 21बाखीन तुमु काजे आशा
होती क यूत इ ाइल काजे छुटका आपसे
इनी आखा वातो िशवाय इिन घोटणा काजे
होयली ितसरो दहाळू छे, 22एने आमरेमा
गोथा घोना सोटा बायरा बी आमुक नोवलाई
मा घाल ददेला छे, जे वेगात मोळवा ा
पोर गोयल होता; 23एने जे ार तेरो डील
िन जो ो ती यो कोहोता जयीन आ ा क
आमुक वग दतुोन दशन जो ो, चे कोया
क चू जीवतलु छे 24ते यार आमरा दु ती
दरोमा गोथू एक मोळवा ामा गोयू, एने
जोसा बायरा कोहोला होता तोसोच दे यू;
बाखीन तीनाकाजे िन दे यू'' 25तो यार चू
तीनुकाजे कोयू, ''हे नीरबु ीन, एने भिव य
कोरणे वावा आखा वातो पोर िव वास
कोरणे मा मतीमं ा! 26काय गोरोज िन
होती क ि त जो द:ुख उचलीन आपनी
मिहमामा जाय?'' 27तो ार चू मोशेकाजे
एने आखा भिव य कोरणे वावा गोथू सूरवात
कोरीन आखा पोिव शा ा मा गोथू आपणा
बारामा िलखली वातोन मोतलोब, तीनु
काजे सोमजाड ददेू 28तोतरामात चे तीना
गावोन साते पुग गोया चे जाता होता, एने
ितनान ढ गोसी ओसो मालूम पो ो क
तीनाक ओगो जाणे जुवतो होतो 29बखीन
चे यो कोिहन तीनाक या, ''आमरे साते
रोय, काहाक सांतो होयने बाज रोयो एने
दाहळू जादा ढोव गोयलू छे,'' ते ार चू तदरे
साते रोहोने कोरीन मािह गोयू 30जे ार चू
तदरे साते खानो खाणे बोशू, ती चू टू लीन
ध यवाद को यु एने तीनाक तुडीन तीणूक



लुका 24.31–53 118

आपने बाज गोयू 31ते यार तदरा डूवा
उगडीगोया; एने चे तीनाक उवखी लेदा,
एने चू तदरा डूवा गोथू डूकाय गोयू 32चे
आपसोमा को ा, ''जे ार चू वाटी पोर आमरे
पुठी वाते कोरतू होतु एने पिव शा न
मतलब आमुक सोमजाळ तू होतु, ती काय
आमरा मोनोमा उतेजन िन पोयदा होयो?''
33चे ितने टेमे उठीन य ेम मा जात रोया,
एने तीनु यारा नुक एने तदरा साथीदारोनुक
एखटा दे या 34चे कोहोता होता, '' भू
छाचलीन जीव उ लू छे, एने िशमोन काजे
दखेाय पो ू'' 35जे यार चे वाटीपोरला वाते
तीणूक कोय ददेा एने यो बी क चे तीनाक
टू खाणे टेमे कोसा उव या 36चे ये वाते
कोहोनेत बाज रोया होता क चू खुद तदरे
इच मा आवीन उभू रोयू, एने चू कोयू, ''तुमुक
शांती जोड'े' 37बखीन चे घाबराय गोया एने
बीही गोया, एने सोम या क आमु कहानला
भूतडा काजे दखे रोया 38चू तीनुकाजे कोयू,
''कहा घाबराय गोया? एने तुमरा मोनोमा
काय िवचार आव रोया? 39मारा हात एने
मारा पायोकाजे दखेू क मी चूत छे मेसेक
छीमीन दखेू, कहा क आ मा काजे हाडका
मास िन रोहोतलो जोसो मारेमा दखे रोया''
40 यो कोिहन चू तीणूक तेरा हात पाय
दखेा ू 41ते यार खुशीन मारे चे िव ास
िन कोरता होता, एने चे नोवलायी कोरता
होता, ती चू तीणूक पुछयु, ''काय या तुमरे

जुवू काहीन खानो छे?'' 42चे तीनाक भुंजला
माछांन टूकडू आ या 43चू लीन तदरे सामने
खादु 44ओवी चू तीणूक कोयू, ''जी मारी वाते
छे, जी मे तुमरे साते रोहीण तुमुकाजे को लु
होतु कगोरोज छे क जोतरा वाते मोशेन
शा ाम एने भिव य कोरणे वावान एने
तोत ान कताबमा मारा बारा मा िलखलो
चे आखो पुरो होये'' 45ते ार चू पिव शा
सोमोजनेण कोरता तदरी समज उघाड ददेू
46एने तीनुकाजे कोयू, '' यो िलखलो छे क
ि त दखु उचलसे, एने ितसरे दहाळे मोरला
मा गोथु जीव उ से, 47एने य ेम गोथो
आखा जा या मा मोन फरावोन एने पापोन
माफ चार, ितनान नावसी कोराय जासे
48तुमु इिन आखी वातोन गोवा छे 49एने
दखेू, जेबी करार मा बास कोरलू छे, मे
तीनाकाजे तुमरे पोर उतारीस एने जे ार
तोक सोरगोमा गोथो साम य िन जोडे,
ते ार तोक तुमु इना शोहोरोमा रोय रो ''
50ते यार चू तीणूक बेथािनया तोक बारथे ली
आ ू, एने आपणु हात उचा कोरीन तीनुकाजे
आशीवाद आ यू; 51एने तीणूक आशीवाद
आपतू जाईन आं ये होय गोयू एने सोरगोमा
उचलाय गोयू 52ते यार चे तीनाकाजे नोमोन
कोरीन मोटी खुशीसी य शलेम मा जात
रोया; 53एने चे लोगातार मोनदीर मा रोहीन
दवेन तुती को या कोरता होता
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1 1आखण पेहलेे बुल होतु, एने बुल दवेो
साते होतु, एने बुल दवे होतु 2एने जोत

आखण पेहलेे दवेो साते होतो 3आखो काह न
तेरेत लारे पोयदा होयलू छे, एने जो काय
पोयदा होयलू छे तीनामा गोथो कानलो बी
चीज तेरे िबगुर पोयदा िन होयो 4तेरेमा
जीवन होतो एने चो जीवन मानसोन िवजावो
होतो 5 िवजावो आंधारलामा चोमोकोतलो छे,
एने आंधारलो तीनाक वीकार िन को यो
6एक माणूस दवे जू गोथू आवीन उपजी
गोयू जेरो नाव योहान होतो 7चू गोवायी
दणेे आ ू क िवजावान गोवायी आपे, कहा
क आखा 8चू खुद ते िवजावो िन होतु,
बाखीन ितना िवजावान गोवायी आपनेण
कोरीन आवलु होतु 9खोरलो िवजावो जो
हर एक मानसोक िवजावो कोरतलो छे,
जोगोमा आवाने वावो होतो 10चू जोगोमा
होतु, एने जोग तेरे लारे पोयदा होयू, एने
जोग तीनाक नी उव यो 11चू आपने घोर
आ ू एने तेरा आपणा तीनाक वीकार िन
को या 12बाखीन जे तीनाक वीकार को या,
चू तीनाक दवेोन पु यु बोननेन अिधकारआ यू,
िन ते यार तीणूक यो तेरा नावोपर वी वास
कोरतला छे 13चे ते िन लुहीसी, िन दलोन
इ छा सी, िन मोनसोन इ छा सी, बाखीन
दवेोजू गोथो पोयदा होयलो छे 14एने बुल
दहेधारी होयो; एने म ग एने खोरलायसी पुरो
होईन आमरे इच मा व ती को यु, एनेआमु
तेरी ओसी मोिहमा काजे दे या,जोसो बसोन
एखला जून मिहमा 15योहान तेरा बारा मा

गोवायी आ यू, एने आयडीन कोयू, '' यू चूत
छे, जेरो मे वात कोहोलु क जू मारे पोछोव
आवाने बाज रोयू, चू मार गोथू बोढीन छे
काहाक चू मारे गोथू पेहलेे होतु'' 16कहाक
तेरी पूणता मा गोथू आमु आखा लीलेदला
छे मोतलोब मोग पोर मोग 17 इनान कोरता
क िनयम शा ते मोशेन लारे अपायलो छे,
बाखीन म ग एने खोरलायी येसू ि त न लारे
पूगी 18 दवे काजे कुडू बी कभी िन दे यो,
एखलुत पू यु यू बासोन खुवामा छे चू तीनाक
सामने ला ू 19योहानोन गोवायी जी छे, क
जो यार य ा य ेम म गोथा याजकोक
एने ले ाणूक यो पुछनेन कोरता, ''तू कून
छे?'' 20ती चू यो मान लेदु एने इनकार िन
को यु, बखीन मान लेद,ु ''मे ि त िन होय,''
21तो ार चे तीनाकाजे पु ा ''ती ओवी कून
छे? काय तू एिलया चे?'' चू कोयू, ''मे िन
होय' ''ती काय तू चू भिव य कोरणे वावू
छे?'' ती चू जवाब आ यू, ''िन'' 22तो ार चे
तीनाक पुछया , ''ती ओवी तू छे कून? काहाक
आमु आपणा मुकलने वावा काजे जवाब आ यो
तू आपणा बारामा काय कोयतलु छे?'' 23चू
कोयू, ''जोसो यशया भिव य कोरणे वावू
कोहोलु छे: 'मे बोयडाम एक आयडने वावान
बुल छे क तुमु भून वाट सुधा को ' '' 24चे
पो शान जूव गोथा मुकलाय गोयला होता
25चे तीनाकाजे यो सोवाल पुछा, ''कोदी तू
िन ि त छे, एने िन एिलया, एने िन चू
भिव य कोरणे वावू छे, ती ओवी तू बाि मा
काहा आपतेलु? '' 26योहान तीणूक जोबाब
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आ यू, ''मे ते पाणी सी बाि मा आपतेलु,
बखीन तुमरे इचमा एक जोणु उभू छे तीनाक
तुमु िन उवाखतला 27 िन तो ार मोतोलोब
मारे बाद आवने वावू छे, िजनान खासडान
ब द मी छु ने लायक िन होय'' 28जे वाते
यादनोन पार बेथानीयामा होयी, जां योहान
बाि मा आपतू होतु 29 दसरे दाहाडे चू येसू
काजे आपने भूनी आवतलु दखेीन कोयू, ''दखेु,
यू दवेोन गाड छे जू जोगोन पाप उचलीन
लीजात रोयतलु छे 30 यू चूत छे जेरे बारामा
मे कोहोलू होतु, 'एक माणूस मारे पोछोव
आवने बाजरोयू चू मारे गोथु महान छे, कहाक
चू मारेगोथू पेहलेे होतु' 31मे ते तीनाक उवखतू
िन होतु, बाखीन इनान कोरता मे पाणी
सी बाि मा आपतू आयु क चू इ ाइलपोर
उपजी जाय'' 32एने योहान जी गोवायी आ यू:
''मे आ मा काजे कोबुतोरोन तोसो आसमान
मा गोथो उतरतलो दे यू, एने चो तेरे उपर
उभ रोय गोयो 33मे ते तीनाक उवोखतू िन
होतु, बखीन जू मेसेक पानीसी बाि मा आपने
मूक यु, चू मेसेक कोयू, 'जीनापोर तू आ मा
काजे उतरतलु एने उभ रोयतलु दे यू, चूत
पिव आ मा सी बाि मा आपने वावू छे'
34एने मे दे यू, एने गोवायी आ यू क युत
दवेोन पु यु छे' 35 दसरे दहाडे ओवी योहान
एने तेरा चेलामा गोथा दयु जोना उभा होय
रोया होता, 36एने चे येसू पोर यू जातु होतु,
भावीन कोया, ''दखेू यू दवेोन गाड छे''
37ते ार चे दयुू चेला तेरो यो सोमिवन येसू
पोछो जात रोया 38येसू फरीन तीणूक पोछोव
आवतला दे यू एने तीणूक कोयू, ''तुमु कुणीन
हरेोमा छे?'' चे तीनाकाजे कोया, ''हे र बी
(मोतलोब हे गु ), तू का रोयतलु?'' 39चू
तीणूक कोयू, ''चालू, ती दखे लेसू ''तो यार चे
जायीन तेरा रोहोनेन जागा दे या, एने ितने
दाहाळे तेरे साते रोया जो दोसवा घोनटान

लघ भग होतो 40तीनुक दयु जोनामा गोथा
जे योहानोन वात सोमवीन येसू पोछो गोयला
होता, एक िशमोन पे सन भाश आं ीयस
होतु 41चू पेहलेे आपनु सोगु भाश िशमोन
काजे मेिवन तीनाक कोयू, ''आमु काजे ि त,
मोतोलोब मसीहा जोड गोयू'' 42चू तीणूक
येसून चां ला ू येसू तेरे भूनी भावीन कोयू, ''तू
योहानोन पु यु िशमोन छे: तू केफा मोतलोब
पे स कोवाईस 43 दसरे दा डे येसू गालील मा
जाणेन को यु चू फलीप काजे मे ू एने कोयू,
मारे पोछोव आवलाग'' 44 फलीप, आं यस
एने पे सोन शोहोर बेथसदा रोहोने वावू होतु
45 फलीप नथनेल काजे मे ू एने तीनुकाजे
कोयू,''तेरो बारामा मोशे शा ा मा एने
भिव य कोरणे वावा कोर रोया, चू आमु काजे
जोड गोयू; चू योसेफोन पु यु येसू नासरी छे''
46नथनेल तीनाकाजे कोयू, ''काय कुडू वारली
चीज नासरेथ मा गोथी िनकवी सोकतली?''
फलीप तीनाक कोयू, ''आवीन दखेले'' 47येसू
नथनेल काजे आपने भूनी आवतलु दखेीन तेरा
बारमा कोयू, ''दखेू, यू छाचलीन इ ायली छे:
इनाम कोपोत िन होय'' 48नथनेल ितनकाजे
कोयू, ''तू मेसेक कोसू उवखतलु?'' येसू तीनाक
जोबाब आ यू, ''इना गोथो पेहलेी क फलीप
मेसेक बुला ू, जो ार तू गुलोरोन झाडो
तोवे होतो तो ार मे तुसेक दखेलू होतु''
49नथनेल तीनाक जोबाब आ यू,''हे र बी,
तू दवेोन पु यु छे; तू इ ायलोन महाराजा
छे'' 50येसू तीनाक जोबाब आ यू, ''मे जो
तुसेकाजे कोहोक मे तुसेक गुलोरोन झाडो
तोवे दे यू काय तू इनान कोरता िव वास
कोरतलु? तू मार गोथो बी मोटला-मोटला
काम दखेीस'' 51ओवी तीनाकाजे कोयू, ''मे
तुसे काजे छांचलीन छांचलीन कोयो क तुमु
वग काजे उघडलो, एने दवेोन वग दतुोकाजे
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मानसोन पु या पोर उतरतेलो एने उपोर
जातलो दखेसु''

2 1ओवी ितसरे दहाळे गालीलोन काना मा
काहानासून िवयाव होतु, एने येसून आया

बी चां होती 2येसू एने तेरा चेला बी ितना
िवयावोमा नेवता होता 3जो ार अंगुरोन
रोस कोम पो ू,ती येसून आया तीनाकाजे
कोयी, '' तदरे जूव अंगुरोन रोस िन रोयू''
4येसू तीिनक कोयू ''हे बायर, मेसेक तारे
जुव काय काम? िहमी मारी टेम िन आवी''
5तेरी आया पावरो काजे कोई, ''जोकाय चू
तुमु काजे कोये, चोत कोरजू'' 6चां य ान
चुखो कोरनेण रतीन अनसारे दोगळान छोव:
डूचरा धोर रोया होता, जीनुमा दयु-दयु तीन-
तीन मोन सोमायतो होतो 7येसू तीणूक कोयू,
''डूचरामा पाणी भोर दवेू'' चे तीणूक काठेलोग
भोर ददेा 8ते ार चू तीणूक कोयू, ''िहमी
िनकावीन खानान कारभार चा ली जाऊ''
एने चे ली गोया 9जे यार खानन कारभारी
चो पाणी चा यू चो अंगुरोन पाणी बोन
रोयो होतो एने िन जानतू होतु क चो कां
गोथो आवलो छे (बाखीन जे पावरे पाणी
िनकावला होता चे जाणता होता ),ती खानान
कारभारी लाडाक बुलावीन तीनाक कोयू,
10 ''हर एक माणूस पेहलेेत वारलूत अंगुरोन
रोस आपतेलु छे, एने तो ार माणसे िपन
छाक जातला ती, ते ार कोमजूर आपतला;
बाखीन तू वारलू अंगुरोन रोस िहमीतोक राख
रोयू'' 11येसू गालीलोन कानामा आपनो यो
पेहलेो चोमो कार दखेाळीन आपनी मोिहमा
कोरावलेदू एने तेरा चेला तीनापोर िव ास
को या 12एरेन ओवतेन चू एने तेरी आय एने
तेरा भाशे एने तेरा चेला कफरन म काजे
गोया एने चा काहीन दहाळा रोया 13य दन
हलांडोनोन ितहवारोन पेहले साते होतो,एने
येसू य शलेम मा गोयू 14चू मं दर मा यूल,

गाडरा एने खबुतर काजे वेचणे वावा एने लेन
दने कोर ने वावाणूक बोसला दे यू 15ते यार
चू दळुांन चाबकु, बोनावीन आखा गाडरा एने
यु यो काजे िनकाव ददे,ु एने लेन दने वावान
पोशा वेरवी ददे,ु एने चौरंग काजे वेछडी ददे,ु
16एने खबुतर वेचणे वाव काजे कोयू, ''इनू
काजे या गोथो ली जावू मारा बासोन घोरो
काजे ापारोन घोर मा बोनावू; 17ते यार
तेरा चेलाकाजे फोम आवी क िलखलो छे,
''तारा घोरोन आवाज मेसेक खाय जासे''
18 इना पोरसी य दी तीनाकाजे कोया, ''तू जो
यो कोहोतलू छे ती आमुक काहानलो चम कार
दखेाडतलुछे?'' 19येसू तीणूक जबाब आ यू,
''इना मोन दर काजे पाड दवेू, एने मे इनाक
तीन दाहडामा उभो कोर दस'' 20य दी कोया,
''इना मोि दरो काजे बोनावनेमा छीयालीस
साल लागला छे, एने काय तू इनाक तीन
दाहळामा उभो कोर दस?'' 21बाखीन चू
आपणा डीलोन मोि दरोन बारामा को लु होतु
22आखरी: जो यार चू मोरलामा गोथू जीव
उ ू ती तेरा चेलाकाजे िव ास आवी क
चू यो को होतु; एने चे पिव शा ान एने
तीना बुलोन क यो येसू कोहलु होतु,फोम
को या 23जो यार चू य ेममा वलानडोनोन
तीवारोन टेमे पेहलेे होतो, ती जुदा सोटा जोना
इन चोमोत कार काजे यो चू दखेाडतूहोतु
दखेीन तेरे नावोपर िव ास को या 24बाखीन
येसू आपणा खुदो काजे तदरा भूरसा पोर िन
छु ू काहा क चू आखाकाजे उवखतू होतु;
25एने तीनाकाजे गोरोज िनहोती क मानसोन
बारामा कुदु गोवायी आपे, कहाक चू खुद
जानतू होतु क मानसोन मोनोमा काय छे?

3 1प शी एने िनकेदमे नवोन एक माणूस
होतु यू य दयान सरदार होतु 2चू राती

येसून चां आवीन तीनाकाजे कोयू, ''हे र बी,
सोमजी रोया क तू दवेन चां गोथू गु बोनीन
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आव रोयू, कहाक कुदू इना चम कार काजे जो
तू दखेाळलु ओगोर दवे ितना पुठी िन होय ती
िन दखेाळ सोकतलु'' 3येसू तीनू काजे जोबाब
आ यू, ''मे तुसेक छाचलीन छाचलीन कोहो,
ओगोर कुदू नोवला रीतीसी िन पोयदा होये
ती दवेोन राज दखे िन सोकतलू,'' 4 िनकदमे
तीनाक कोयू, ''माणूस जो ार डूक होय
गोयू, ती कोसू पोयदा होय सोकतलू? काय
चू आपणा आशोन कुखो मा दसरे कावार
पोयदा होय सोकतलु?'' 5येसू जोबाब आ यू,
जो ार तोक कुदू माणूस पाणी एने आ मा
सी िन पोय ू ती चू दवेोन राज मा जाय
िन सोकतलु 6कहा क जे डीलो सी पोयदा
होयला छेचो डील सी एने आ मा सी पोयदा
होयलू छे, चे आ मा छे 7नोवलाय मा को
मे तुसेक कोयू, 'तुसेक नोवला रीतीसी पोयदा
पोडनो ज री छे; 8वाहवाक जखुर उहनोछे
तीखुर उ तला एने चू ता आवाज सोमवतेलु,
बखीन िन मालूम क चू कां गोथू आवलू
एने काखुर जतला? जू कुदु आतमासी पोयदा
होयलू छे चू ओसुच छे'' 9 िनकदमे तीनाकाजे
जोवाब आ यू, ''जे वाते कोसा होय सोकतला?
'' 10 यो सोमिवन येसू तीनाकाजे कोयू, ''तू
इ ायलोन गु होयीन बी काय इनी वातो
काजे िन सोम यू? 11मी तुसेक छांचिलन
कोयो क आमुक मालूम छे चो कोहोतला
एने िजनाक आमु दखेला छे तेरी गोवायी
आपला, एने तुमु आमरी गोवायी मानतला
नी 12जो यार मे तुमु काजे कोिवन वाते
कोयू तुमु िव वास िन कोरतला, ती ओगर
मे तुमु काजे सोरोगोन वाते कोहो ती ओवते
कोसू िव वास कोरसू? 13 कुदू सोरगोपोर िन
चोहोळयु, िन तु चू सोरगोमा गोथू उतेरलू
मोतलोब मानसोन पु यु यू सोरगोमा छे
14एने िजना रीतीसी मोशे बोयळामा घोळसा
काजे उपोर चोळा ू, इनी रीतीसी ज री

छे क मानसोन पुर यु उचला पोर चोळाय
जाय; 15कहा क जू कुदू इना पोर िव वास
कोरे तीनाक ओमोर जदगाणी जोळसे 16कहा
क दवे जोगो पोर ओसू' म ग को यु क
आपणु एकलुत पु यु आप ददे,ु कहा क जू
कुदू तीनापोर िव वास कोरे चू नाश नी होये,
बाखीन तीनाक ओमर जीवन जोळे 17 दवे
आपणा पु या काजे जोगोमा इनान कोरता िन
मुक यू क जोगोपोर दो डोन आ या िन होती,
बाखीन यू तीनापोर िव वास िन कोरतलु
चू गुनावू, ठेराय गोयलू छे: इनान कोरता
क जू दवेोन पु ान नावोपोर िव वास िन
को या 18 इना पोरसी य दी तीनाकाजे कोया,
''तू जो यो कोहोतलू छे ती आमुक काहानलो
चम कार दखेाडतलुछे?'' 19 ईना पोरसी येसू
तीनाकाजे कोयु, 'मेतुमुकाजे छाचलीन कोहो,
पु यु तुमुकाजे काय नी कोर सोकतोलू, नी तु चू
यो बासोकाजे कोरतोलू दखेतलू छे; काहाक
जीनाजीना कामोकाजे चू कोरतेलु ितना काजे
पु यु बी तीना रीतीसी कोरतलू छे 20कहा क
जू कुदु भुंडलो कोरतलु चू िवजावो पोर दु मनी
कोरतलू एने िवजावो साते नी आवतलू, ओसो
िन होये क तेरा कामोपोर गुण लागाळ नो
जुवे 21बखीन यो खोरला पोर चालतला,
चू िवजावान साते आवतलू, काहा क तेरा
कामे दखेायने जुवे क चू दवेोन तोरफसी
कोरायला छे'' 22 इनान ओवते येसू एने तेरा
चेला ' य दीयान दशेोमा आ ा: एने चू
चा तदरे पुठी रोहीन बाि स मा आपने
बाजगोयू 23योहान बी शालमोन साते एनोन
मा बाि मा आपतलू होतु कहा क चू चां
घोन सोवटो पाणी होतो, एने माणसे आवीन
बाि स मा लेता होता 24योहान ितनी टेमे
तोक जेल मा िन नाखायलू होतु- 25चां
योहानोन चेलाण कहाना या दन साते चुखो
कोरनेण बारामा जोखळाय पोळया 26एने
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चे योहानोन चां आवीन तीनाकाजे कोया,
''हे र बी यू माणूस यादनोन पोले धोळये
तारे साते होतु, एने जेरी तू गोवायी आपलू
दखे, चू बाि स मा आपतलु, एने आखा
तेरेन चां आवतला'' 27योहान जबाब आ यू,
''जो ार तोक मानुशाकाजे सोरगोमा गोथो
िन आपये,तो ार तोक तीनाक काय नी जोळ
सोकतल 28तुमुते खुद मारा गोवा छे' क मे
कोहोलु, 'मे ि त नी बाखीन तेरे ओगोव
मुकलायु छे' 29जेरी लाळी छे; बाखीन लाळान
दु ती दार जू उभरोय तेरी सोमवतलु, लाळान
ओवाजोसी घोणु खुश होयतलू: िहमी मारी
जी ख़ुशी पुरी होयली छे 30ज री छे क
चू बोडे एने म घोटो 31 '' यू उपोर गोथू
आवलू चू आखण वारलु छे; जू धोरतीमा गोथू
आवलू चू धोरतीन छे, एने धोरती पोरली वाते
कोहोतला: यू सोरगोमा गोथू आवलू छे, चू
आखान उपोर छे 32जू काय चू दखेलू एने
सोमवलू, तेरीत गोवायी आपतलू; एने जू कुदु
तेरी गोवायी मानतेलू िन 33जू तेरी गोवायी
मानलेदु चू इनी वातोपर छापु लागाळ ददेू क
दवे खुरलू छे 34काहाक जीनाक दवे मुक यु
छे, चू दवेोन वाते कोहतेलु:काहाक चू आ मा
माप-मापीन िन आपतलू 35बास पु या काजे
म ग कोरतलू, एने चू आखा चीजे ेरा हातोमा
आप ददेलू छे 36जू पु या पोर िव ास कोरतेलु
ओमोर जीवोन तेरो छे; बाखीन जू पु यान िन
सोमवतेलु, चू जीवोन काजे िन दखेे, बाखीन
दवेोन रीस तीनापोर रो तेली''

4 1ओवते जो यार भू काजे मालूम होयो
क प शी सोमोवला छे क येसू योहान

गोथू जादा चेला बोनावलु एने तीणूक
बाि मा आपतलू- 2 िहमी तोक येसू खुद िन
बाखीन तेरा चेला बाि मा आपता होता-
3तो ार चू य दाक छुळीन ओवी गालील
म गोयू, 4एने तीनाक िशमोन गोथो जानो

जो री होतो 5 इनान कोरता चू सुखार नावोन
शोमरे या पूठी एक शोहोरोमा आ ू जो इनी
जागा साते छे जीनाक याकोब आपणा पु यु
योसेफ काजे आपलु होतु; 6एने याकोबोन कुवू
बी चात होतु आखरी: येसू वाटये थाकलु तीना
कुवा पोर चांत बोस गोयू यी वात छोव
घ नटान आसपास होयी 7ओतरामात एक
शोमरोनी पानी भोरणे आवी येसू तीनुकाजे
कोयू, ''मेसेक पाणी पीवाळ'' 8कहा क तेरा
चेला ते खानो मुले लेणे जाय रोया होता 9ची
शोमरोनी बायर तीनाकाजे कोयी, ''तू य दी
होयीन मारसारखी शोमरोनी जुव पाणी काहा
मांगतलू?'' (कहा क य दी शमरोनी पुठी
कहना रतीन ोहार नी मेकतला ) 10येसू
जोबाब आ यू, ''ओगोर तू दवेोन वरदान काजे
उवखती, एने यो बी जानती क चू कून छे जू
तुसेक कोहोने बाजरोय, 'मेसेक पाणी पाव, ती
तू िजना जूव मागती एने चू तुसेक जीवनोन
पाणी आपतू'' 11बायर येसू काजे कोयी, ''हे
भू, ''तार जुव ते पाणी भोरणे जुगु काय बी
िन होय,एने कुवू उंडूत छे;ती चो जीवनोन
पाणी तार जुवू का गोथो आ ो? 12काय तू
आम बास याकोब गोथू मोटू छे, जू आमुक
यू कुवू आपलु; एने चू खुद आपनी, संतान,
एने आपणा जीव जोनावर आखा पुठी इनामा
गोथू पाणी पीद?ु'' 13येसू तीनीकाजे जोबाब
आ यू, ''जू कुदु यो पाणी िपसे चू पोछु तीसलू
होय जासे, 14बाखीन जू कुदु ितना पानीमा
गोथू पीसे जो मी तीनाक आपीस, चू ओवी
आखरीकाव तोक तीसलु िन रोह;े बाखीन यो
पाणी मे तीनाक आपीस, चू तीनामा एक झोर
बोन जासे जो ओमोर जीवनोन कोरता उगावतू
रो से'' 15बायोर तीनाक कोयी, ''हे भू चो
पाणी मेसेक आप कहाक मे तीसली नी होये
एने िन पाणी भोरनेन कोरता ओतरे नांबे
आवो'' 16येसू तीनुकाजे कोयू, ''जा, आपणा
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पहाना काजे बुलाव लाव '' 17बायर तीनाकाजे
जोबाब आपी, ''मी िबना पा नान छे, ''येसू
तीिनकाजे कोयू, तू छाचलीण कोयी, 'मे िबना
पाहणान छे' 18कहा क तू पाच पाहणा
कोरली, एने िजना जुवू तू िहमी छे चू बी
ता पाहनु िन होय जो तू छाचलीन कोय
रोयू'' 19बायर तीनाकाजे कोयी, ''हे भू मेसेक
लागे क भिव य कोरणे वावू छे 20आमरा
डाह डाहा इना बोयळा पोर ाथना कोरला,
एने तुमु कोहोतला क ची जागा जां ाथना
कोरनो जुवे या ेममा छे'' 21येसू तीिनकाजे
कोयू, ''हे पूराय , मारा वातोन िव वास कोर
क टेम आवरोयी क तुमु िनते इना बोयळा
पोर बासोन ाथना कोरसू, ती य शलेममा
22तुमु जीनाक िन उवखतला तेरी आराधना
कोरतला; एने आमु जीनाक उवखतला तेरी
ाथना कोरतला; कहा क उधार या दया मा
गोथू छे 23बखीन ची टेम आवलागी, एने िहमी
बी छे, जीनामा खोरला भो कोरणे वावान
बासोन ाथना आ मा एने खोरलायी सी
कोरसे, कहाक बास आपणा कोरता ओसोच
भ कोरणे वावा काजे हरेटलु छे 24 दवे
आ मा छे, एने जो री छे तेरी भ कोरने
वावा आ मा एने खोरलायी सी ाथना कोरे''
25बायर तीनाकाजे कोयी, '' मेसेक मालूम
छे क मिसह यू ि त कोयायतलू, आवने
वावू छे;जो ार चू आवसे,ती आमुक आखा
वाते कोय दसेे'' 26येसू तीनुकाजे कोयू, '' मे जू
तुसेक कोहोने बाजरोयू, चू मे छे'' 27तोतरामा
तेरा चेला आव ला या, एने नोवलाय कोरणे
बाज गोया क चू बायर पुठी वात कोरणे बाज
रोयू; ते बी कुदू िन पु ा, ''तुसेक काय जुवे?''
िम ती ''कालगान कोरता ितनी पुठी वात
कोरतलु?'' 28तो ार बायर आपनो डूचरो
छुळीन शोहोरोमा जात रोयी, एने मानसोनू
काजे को ने बाज गोयी, 29 ''आवू, एक मानसो

काजे दखेू, जू आखो काहीन जो मे कोरली
मेसेक कोय ददेू काखुर मायीन यू ते ि त
िन होय?'' 30आखरी चे शोहोरोमा गोथा
िनकवीन तीनांचा आवने बाजगोया 31 तदरे
इचमा चेला येसू काजे जी िवनती को या, ''हे
र बी, काहीन खाय ले'' 32एक ओवी छे जू
मारी गोवायी आपतलू छे,एने मे उवखटलु छे
मारी जी गोवायी चू आपलु छे, चीत खोरली
छे 33तो ार चेला आपोस मा कोया, ''काय
कुदू इना जुगु काहीन खानेन कोरीन लाव
रोया?'' 34येसू तीनुकाजे कोयू, ''मारो खानो
यो चे क आपणा मुकलने वावान इ छान
अनसारे चालो एने तेरा काम पुरो कोरो
35काय तुमु िन कोहोतला, 'कटनी आवणेमा
िहमी चार मोहोना पोड रोया?' दखेू, मे
तुमुकाजे कोहो आपणा डूवा उचा कोरीन खेतो
पोर नोजोर नाखू क चे काटनीन कोरता
पाक गोयला छे 36काटने वावान दहाळ क
जोडतली एने ओमोर िजवनोन कोरता फोव
काटतलु, कहाक क वेरणे एने काटने वावू
दयुू मेवीन खुसी कोरे 37कहा क यां जी
कोहावत ठीक बोसतली छे: वेरणे वावू दस
चे एने काटने वावू दस : 38मे तुमु काजे खेत
कोरणेन कोरता मुक यु जीनामा तुमु मेहनत
िन को या: दस मेहनेोत को यु एने तुमु
तदरा मे नोतोन थोव मा भागीदार होय
रोया '' 39 ितना शोहोरोमा लोकेत शोमरोनी
ितनी बायर काजे को नेन पोरसी येसू पोर
िव वास को या; कहा क ची गोवायी आपली
होती: 'ची आखो काहीन जो मी कोरती होती,
मेसेक फोम ददे;ु 40 इनान कोरता जो ार ये
शोमरोनी तेरेनचा आ ा, ती तीनाक िवनती
कोरणे बाज गोया क आमरे यां रोह आखरी
चू चां दयु दहाळा तोक रोयू 41तेरा वोचोनोन
वजेसी एने घोणा सोवटा माणसे िव वास
को या 42एने ितनी बायर काजे कोया, ''िहमी
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आमु तारा कोहोना पोरसी िव वास िन
कोरता; कहा आमु खुद सोमवी लेदा, एने
जानतला क यूत छाचलीन जोगोन उधार
कोरता छे '' 43ओवतेन तीनु दयु दाहाळान
ओवते चू चां गोथू िनकिवन गालील मा गोयू,
44कहा क येसू खुद गोवायी आ यू क भिव य
कोरताक आपणा दसेोमा मान िन जोळतलु
45जो यार चू गालील मा आ ु, ती गालीली
खुश मा तीनाक भे ा; कहाक जो यार कामे
चू य शलेममा पेहलेे टेमे कोरलु होतु, चे
तीनाक दखेला होता, कहाक चे बी पेहलेे
गोयला होता 46तो ार चू ओवी गालीलोन
कानामा आ ू, चू पाणी काजे अंगुरोन रोस
बोनावालु होतु चां राजान एक काम कोरणे
वावू होतु जे पु यु कफरन म मा मांदलु होतु
47चू यो सोमवीन येसू य दयान गालीलमा
आव रोयू, तेरेन चां गोयू एने तीनाक िवनती
कोरणे बाज गोयू क आवीन मारा पु या काजे
वा कोर द:े कहा चू मोरनेपोर होतु 48येसू
तीनाकाजे कोयू, ''जो ार तोक तुमु चम कार
एने अ भुत काम िन दखेे तो ार तोक कोिबबी
िव वास िन कोरे'' 49 राजान कोरमो चारी
तीनाकाजे कोयू, ''हे भू, मारा पु याक मोरनेन
पेहलेे चाल'' 50येसू तीनुकाजे कोयू, '' जा ता
पू यु जीवतलु छे'' चू माणूस येसून कोहोला
वातोन िव वास को यु एने जात रोयू 51चू
वा े चालतु होतु क तेरा दास तीनाकआवीन
भेटया एने को ने बाज गोया, ''ता पु यु
जीवतलुछे '' 52चू तीनुकाजे पुछयु, ''काहाने
टेमे चू वा होयने बाज गोयलू?'' चे तीनाकाजे
कोया, ''काल सातवा घंटामा तेरो सेरी उतरी
गोयो'' ते यार बास जान गोयू क यो ितनी
टेमे होयो िजने टेमे येसू तीनाकाजे कोयू, ''ता
पु यु जीवतलु छे, ''एने चू एने तेरा आखा घोर
वावा िव वास को या 53ते यार बास जान
गोयू क यो ितनी टेमे होयो िजने टेमे येसू

तीनाकाजे कोयू, ''ता पु यु जीवतलु छे, ''एने
चू एने तेरा आखा घोर वावा िव वास को या
54 यो दसुरो नोवलायी काम होतो जो येसू
या दामा गोथू गालील मा आवीन दखेाळयु

5 1 ईनी वातोन ओवतेण य दान एक
ित वारोन ओवतेन, एने येसू य शलेम

मा गोयू 2य शलेम मा एक गाडरा फाटकोन
साते एक कंुडो छे जो इ ी भाषा मा बेथसदा
कोहायतलो होतो; तेरा पाच भागे छे 3आमु
इनामा घोनासोवटा मांदला, आंधवा, लगळा
एने सुकला डीलवावा [पाणी हालनेन आशा
मा ] पोड रोहोता होता 4 [कहा क टेम टेम
पोर दवेोन दतू कंुडामा उतरीन पाणी काजे
हाल ा कोरता होता पाणी हालताच जो
कुदु पेहलेे उतरतलू चू वा होय जातु होतु
एने तेरी कहानली बी िबमारी कहा िन होय]
5चा सारीक एक माणूस होतु, जू अडवतीस
सालोन िबमारीमा पोडलु होतु 6येसू तीना
काजे पोडलु दखेीन एने यो जानीन क चू
घोणा दाहळान ईना हाल मा पो लू होतु,
तीनाक पुछयु, ''काय तू वा होयने होयरोयु?''
7चू िबमार तीनाकाजे जोबाब आ यू, ''हे भू,
मार साते कुदू माणूस िनहोय क जो यार
पाणी हालवायतोलो, तीमेसेक कंुडामा उतारे;
बाखीन मारा पुगता पुगता दीस मारे गोथू
पेहलेे उतरी जातलू छे'' 8येसू तीनाकाजे कोयू,
''उठ, आपनो खा लो चूट, एने चाल फर''
9चू माणूस ते या त वा होय गोयू, एने
आपनो खा लो चलीन चालणे फरणे बाज
गोयू 10चू हा ान पेहलू दा डू होतु ईनान
कोरता य दी तीनाक जू वा हायलु हातू,
को ने बाज गोया, ''आज ते शा बाथोन दाहाडू
चछे, तुसेक खा लो चलने वा िन होय''
11 तीनु काजे जोबाबआ यू, '' यू मेसेक वा
कोरलु छे, चूत मेसेक कोयू, 'आपनो खा लो
चोल, एने चाल फर''' 12चे ितना काजे
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पुछया, ''चू कून माणूस छे चू तुसेक कोयू,
'खा लो चल, एनेचाल फर'?'' 13बाखीन
चू वा होय गायू चू िन जानतू होतु क
चू कून छे, काहाक ितना जागापोर गोद
रोहने सी येसू चा गोथु छेटू होय गोयलू
होतु 14 ईनी वातोन ओवतेन चू येसू काजे
म नदीर मा मे ू येसू ितना काजे कोयू,
''दखे, तू वा होय गोयलू छे:ओवी पाप झुन
कोरतू, ओसोनी होयेक ईनासी काहनली भारी
तोकलीप तार पोर आव पोडे'' 15चू माणूस
जायीन य ा काजे जायीन कोय ददेु क यू
मेसेक वा कोरलू छे यू येसू छे 16 ईनान
वोजेसी य दी येसू काजे तोकलीप दणेे बाज
गोया, काहाआक चू ओसला काम श बाथोन
दाहाळे कोरततू हो ू 17 ईना पोरसी येसू तीनु
काजे कोयू, ''मा बास िहमी तोक काम कोरण
बाज रोयू, एने बी भी काम कोरणे बाज
रोयू'' 18 ईना पोरसी य दी ओिवबी जादा
तीनाक मार नाखनेण कोशीस कोरणे ला या,
काहाक चू िन ओवतेन श बाथोन दहाळान
िनयोम काजे तुडतेलु, बाखीन दवेो काजे
आपणु बास कोिहन आपणा खुदो काजे दवेो
बोराबर सोमोजतू होतु 19 ईना पोरसी येसू
तीनाकाजे कोयु, 'मेतुमुकाजे छाचलीन कोहो,
पु यु तुमुकाजे काय नी कोर सोकतोलू, नी तु चू
यो बासोकाजे कोरतोलू दखेतलू छे; काहाक
जीनाजीना कामोकाजे चू कोरतेलु ितना काजे
पु यु बी तीना रीतीसी कोरतलू छे 20काहा क
बास पु या पोर म ग कोरतलू छे एने जो जो
काम चू आपसूत कोरतलू छे, चू आखोत तीनाक
दखेाळतलू छे; एने चू इना गोथो बी मोटो काम
तीनाक दखेाळसे, काहा क तुमु नोवलायी
कोरे 21जोसू बास मोरला काजे उठाडतेलु एने
जीवाडतलू छे, तोसुच पु यु बी जे गोवतला
तीणूक जीवातळू छे 22बास कुदान िनयाव िन
कोरोतलु,बाखीन िनयाव कोरनेन आखो काम

पु या काजे आप दे लू चे, 23 क आखा माणसे
जोसो बासोन मान राखतला छे तोसोच पु या
न बी मान राखू यू पु यानमान िन कोरे,
चू बासोन जू तीनाक मुकललु छे, मान िन
राखतलु 24मी तुमुकाजे छाचलीन छाचलीन
कोहो, यू मा बुल सोमवीन मारा मुकलने
वावा पोर िव वास कोरतलु छे,ओमोर जीवन
तेरोत छे; एने ितना पोर द डोन आ या िन
होयतली बािखन चू मोरनेमा गोथू पार होयीन
जीवनो मा भोराय गोयलू छे 25 ''मी तुकाजे
छाचलीन छाचलीन कोहो ची टेम आवरोयी,
एने िहमी छे, जीनामा मोरला दवेोन पु या
-न बुल सोमवसे, एने जे सोमवसे चे जीवसे
26कहा क िजना रीतीसी बास आपणा खुदो
मा जीवन राखतलू छे, तीना रीतीसी चू पु या
काजे बी यू ओधीकार आपलु छे क आपणा
खुदो मा जीवोन राखीन; 27बाखीन तीनाकाजे
िनयाव कोरनेन बी ओधीकार आपलु छे, इनान
कोरता बी चू मानसोन पु यु छे 28 इनामा
नोवलायी मा को ; काहा क ची टेम आवे
क जोतरा मोडवा ामा छे चे तेरो बुल
सोमिवन िनकवीआवसे 29जे भोलायी कोरला
छे चे जीवनोन पोछा जीव उठनेण कोरता
जीव उ से एने जे बुराई कोरला छे चे द डो
भोगणे कोरता पोछा उठसे 30मे खुद काहीन
िन कोर सोकतलु: जोसो सोमोवतलू छे, तोसु
िनयाव कोरतलू छे; एने मा िनयाव खोरलू
छे, कहाक मे मारी इछया िन बाखीन मेसेक
मुकलने वावान इछया जुवतली छे 31ओगर
मे आपसुत मारी गोवायी आपो, ती मारी
गोवायी खोरली िन 32एक ओवी छे जू
मारी गोवायी आपतलू छे,एने मे उवखटलु
छे मारी जी गोवायी चू आपलु छे, चीत
खोरली छे 33तुमु योहान काजे पुछाडया एने
चू खोरलायीन गोवायी आपलु छे 34बािखन मे
आपणा बारामा मानसोन गोवायी िन जुवती;
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ती बी मे जे वाते इनान कोरता कोहो क
तुमु उ ार जोडे 35चुते धोपतलू एने चोमोकने
वावू दवू होतु, एने तुमुक काहीन टेमेयोक
तेरा िवजावामा मोगोनरोमनो होय जानो
वा ला यो 36बाखीन मार जुवू जी गोवायी
छे ची योहानोन गोवायी गोथी मोटी छे;
कहा क जो काम बास मेसेक पुरोकोरने
आपलो छे, मोतलोब योत काम जो मी
कोरतलू छे, चे मारा गोवा छे क बास मेसेक
मुकललु छे, चूत मारी गोवायी आ ळू छे
37एने बास जू मेसेक मुकललु छे, चूत मारी
गोवायी आपलू छे तुमु िन कोधी तेरा बुल
सोम ा,एने िन तेरो प दे या छे; 38एने तेरा
वोचोन काजे मोनोमा मोजबूत िन राखतला,
काहाक जीनाक चू मूक यु तेरो तुमु िव वास
िन कोरतला 39तुमु पिव शा ामा हरेतला
छे, कहाक सोमोजतेला क तीनामा ओमोर
जीवन तुमुक जातला छे; एने यो चोत छे
जो मारी गोवायी आपतलु छे; 40ते बी तुमु
जीवन लेनेन कोरता मारेन चां आवणे िन
िहडतला 41मेसेक मानसोजू गोथू मान िन
जुवतू 42बाखीन मी तुमुक जाणतेलू छे क
तुमरेमा दवेोन म ग िन होय 43मी आपणा
बासोन नावोसी आवलु छे, एने तुमु मेसेकाजे
वीकार िन कोरतेला; ओगर दस कुदू मारा
नाव सी आवे ती तीनाक वीकार कोर लेसू
44तुमु जो एक दसरासी मान जुवे ती एने
चो आदर जो एकमा दवेो जू गोथो छे,
िन जुवतलो, कहानला रीतीसी िव वास कोर
सोकतला छे? 45जो झुनी सोमोजता क मे
बासो सामने तुमरे पोर गुणू लागाडीस; तुमरे
पोर गुणू लागडने वावू मोशे छे, जीनापोर तुमु
भोरसू मेकला छे 46कहाक कोबी तुमु मोशेन
वी वास कोरता, ती मा बी िव वास कोरता,
इनान कोरता क चू मारा बारमा िलखलू छे
47बाखीन कोदी तुमु तेरा िलखला वातो पोर

िव वास िन कोरता, ती मारी वातो पोर कोसा
िव वास कोरता?''

6 1 इनी वातोन ओवतेन येसू गालीलोन
दारीयामा मोतलोब तीिबरीया

सोन दोरीया साते गोयू 2एने एक मोटी
भीळ तेरे पोछोव होय गोयी कहाक यो
नोवलायीनकाम चू मांदला पोर दखेाडतू होतु
तीनाकाजे दखेता होता 3तो ार येसू बोयळा
पोर चोडीन आपणा चेला साते चा बोठ गोयू
4य दयन वोलांडोनोन ितवार साते आव रोयू
होतु 5जो यार येसू आपणा डूवा उचा कोरीन
एक मोटी भीड काजे आपने साते आवतलू
दखेीन, ती फलीप, काजे कोयू, ''आपु इनुक
खानेन कोरता कां गोथू टा मुले लावणे?''
6चू जी वात तीनाक पारखणे कोरता कोयू,
कहाक चू आपसुत जानतू होतु क चू काय
कोरसे 7 फलीप तीनाक जोबाब आ यू, ''दयु
सोव दनारोन टा बी तदरेन कोरता पुरा
िन होये क तदरेमा हर एक जोना वाटू
थुडो थुडो जोड जाये'' 8तेरा चेलामा गोथू
िशमोन पे ोसोन भाश आं ीयस तीणूक
कोयू, 9 '' या एक पु यु छे जेरे पास जोवोन
पाच टा एने दयु माछा छे; बाखीन ओतरा
मानसेन कोरता चो काय छे?'' 10येसू कोयू,
''माणसो काजे बोसाड दवेू, ''ितना जागा पोर
घोनो खोळो होतो: ते यार माणसे जीना
मानसोन आकडू आसपास पाच होजारोन
होतु, बोस गोया 11तो यार येसू ठा लेद,ू
एने धं यवाद कोरीन बोसने वावा काजे वाट
ददे;ु एने तोसोच माछामां गोथो जोतरो तीनु
काजे जुवतो होतो वाट ददेा 12जो यार चे
खायीन आफरी गोया ती चू आपणा चेला
काजे कोयू, ''वाचला तुकडा एखठा कोर दये
क कोिहन नाखाय िन जाय '' 13आखरी
चे एखठा को या, एने जुवारीन पाच टान
तुकडा सी जे खानेवावा गोथो वाचलो
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होतो, बारा टूप या भोराया 14तो यार
यो नोवलायीन काम चू कोरीन दखेा ू
तीनाक चेमानसे दखेीन को ने बाज गोया,
'' यू भिव य कोरणे वावु चू जोगोमा आवने
वावु होतु चू युत छे'' 15येसू यो जाणीन
क चे मेसेक राजा बोनावनेन कोरता धोरणे
िहड रोया, पोछु बोयडा पोर एखलुत जात
रोयू 16जो यार सांतो होयो, ती तेरा चेला
दरीयान कनारे गोया, 17एने ध ा पोर
चोडीन दोरीयान पार कोफुन म काजे जाणे
बाज गोया ितने टेमे आनंधारो होय गोयलो
होतो, एने येसू िहमी तोक नी आवलु होतु
18आंधीन वोजेसी दोरीयामा लोहोरे उठने
बाज गोया 19जो ार चे चलाडता चालाडता
तीन- यार मेवीन लोगभोग िनकवी गोया,
ते यार येसू काजे दोरीयापोर चालतलू एने
ध डयान साते आवतलू दे या, एने बीही
गोया 20बाखीन चू तीनुकाजे कोयू, ''मे छे;
िब मा'' 21आखरी: चे ितनाक ध डया
पोर चोळावनेन कोरता तीयार होया एने
तो या त चो ध डयो ितना जागपोर जायीन
पु यो जा चे जाता होता 22 दसुरे दहाळे ची
भीड, जी दोरीयान पार उभी होती, यो दे यू
क या एका काजेन छुळीन ओवी कहानलो
ध ो िन होतो; एने येसू आपणा चेला पुठी
ध ा पोर नी चोळलु होतु, बाखीन िनसता
तेरा चेलात गोयला होता 23ते ार दसरा
ध ा ती बया गोथा ितना जागान साते
आ ा, जा चे भून ध यवाद कोरनेन ओवते
टू खादला होता 24 इनान कोरता जो ार
गोद मायला दे या क या िन येसू छे एने
िन तेरा चेला, ती चे बी ध ा पोर चोडीन
येसू काजे हरेता कफूण म पु या 25 दारीयान
पार जे यार चे तीनुकाजे मे ा ती कोयू,
''हे र बी, तू या को यार आ ू?'' 26येसू
जोबाब आ यू, ''मे तुकाजे छाचिलन छाचिलन

कोहो, तुमु मेसेकाजे इनान कोरता िन हरेता
क तुमु नोवलायीन कामे दे या, बाखीन
इनान कोरता क तुमु टा खायीन आफरी
गोया 27नाश होयणे वावान खानान कोरीन
मेहनेत मा को ,बाखीन तीना खानान कोरीन
जो ओमर जीवन तोक उबो रोये, जीनाक
मानसोन पु यु तुमुक आपसे; काहा क बास
मोतलोब दवे तीनापोर छापू लागालु छे''
28चे तीनाकाजे कोया, ''दवेोन काय कोरनेन
कोरीन आमु काय कोरजे?'' 29येसू तीणूक
जोबाब आ यू, ''दवेोन काय योत छे क
तुमु तीनापोर, जीनाक चू मुकलू छे,िव वास
को ,'' 30तो ार चे तीनाक कोया, ''ते यार
तू काहानलो िनशाणी दखेाळतलु छे क आमु
तीनाक दखेीन ता िव वास कोरजे ? तू
काहनलो काम दखेाळतलु छे? 31आमरा बाप
दादा बोयळा मा मा ा खादा;जोसो िलखलो
छे, 'चू तीणूक खानेन कोरीन सोरगोमा गोथू
टा आ यू''' 32येसू तीनुकाजे कोयू, '' मे
तुमुकाजे छाचलीन छाचलीन कोहो क मोशे
तुमु काजे छे टा सोरगोमा गोथू िन आ यू,
बाखीन मा बास तुमुक खोरलू टू सोरगोमा
गोथू आपतलू छे 33काहाक दवेोन टू यूत
छे यो सोरगोमा गोथो उतरीन जोगो काजे
जीवन आपतलो छे'' 34तो ार चे तीनाकाजे
कोया, ''हे भू, यू टू आमुक होमेषा आ या
कोर'' 35येसू तीणूक कोयू, ''जीवनोन टू मेत
छे: यू मारे साते आवतलू छे चू कोभी भूकलू
िन रोये, एने जो मारपोर िव वास कोरतलू छे
चू कोभी तीसलु िन रोये 36बाखीन मे तुमु
काजे कोहोलू होतु क तुमु मेसेकाजे दखेी
बी लेदला छे तीबी िव वास िन कोरतला
37 यो काहीन बास मेसेक आपतलू छे चो
आखो मारे चां आवसे, एने जो काय मारे पास
आवसे तीनाकाजे मे कोबी बी नी िनकावो
38काहा क मे आपणा इ छा िन बाखीन
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आपने मुकलने वावान इ छा पुरी कोरनेण
कोरता सोरगे गोथू उतरलू छे; 39एने मारी
मुकलनेन वावान इ छा जी छे क यो काय
चू चू मेसेक आपलु छे, तीनामा गोथू मे काय
िन खाम, बाखीन तीनाक आखरी दाहळे पोछु
जीव उठाळीस 40कहा क मारा बासोन
इ छा जीत छे क यो कुदू पु या काजे दखेीन
एने तीनापोर िव वास कोरे; तीनाक ओमोर
जीवन जोडे; एने मी तीनाक आखरी दाहळे
पोछु जीव उठाळीस'' 41 इनान कोरता य दी
तीनापोर कुर कुर कोरणे बाजगोया, काहा क
चू को लु होतु, '' यू टू सोर ये गोथू उत यु चू
मेत छे'' 42एने चे कोया, ''काय यू योसेफोन
पु यु येसू िन होय, िजनान आसी-बासा काजे
आमु उवेखतेला छे? ती यू कोसू कोहे क
मे सोरगे गोथू उतरलु छे?'' 43येसू तीणूक
जोबाब आ यू, '' आपोस मा कुरकुर को
44 कुदु मारे साते िन आव सोकतलू जो ार
तोक बास, यू मेसेक मुकलू छे,तीनाक हाप क
िन लेये; एने मी तीनाक आखरी दाहळे ओवी
जीव उठाडीस 45भिव य कोरणे वावान लेखो
मा यो िलखलो छे: 'चो आखो दवेो जुव गोथो
लीखाय गोयो होसे' जो कुदु बासो जूव गोथो
सोमवया एने सीखला छे, चे मारे साते आवसे
46 यो िन क कुदु बासोकाजे दखेलो छे'
बाखीन यो दवेो जुव गोथो छे, िनसतू चूत
बासोकाजे दखेलू छे 47मी तुमु काजे छाचलीन
छाचलीन कोहो क जू कुदू िव वास कोरतलु
छे, ओमर जीवन तेरोत छे 48जीवनोन टू
मेत छे 49तुमरा बाब दादा बोयळा मा मा ा
खादा एने मोर गोया 50 यू चूत टू छे यो
सोरगे गोथो उतेरतलो छे कहा क माणसे
तीनाक खाय एने मोरे 51जीवनोन टू जो
सोरगेगोथो उत यु, मी छे कोदी कुदू इना
टाम गोथू खाय, ती कायम जीवतलू रो से;
एने यू टू मे जोगोन जीवनोन कोरता

आपीस, चो मारो मास छे '' 52 इना पोरसी
य दी यो कोिहन आपोस मा लोळायने बाज
गोया, '' यू माणूस कोसू आमुक आपनो मास
खाणे आप सोकतलु छे?'' 53येसू तीनू काजे
कोयू, ''मे तुमुकाजे छाचलीन छाचलीन कोहो
क जे यार टोक तुमु मानसोन पु यान मास िन
खाय, एने तेरो लुिह िन िपये, तुमरे मा जीवन
िन 54 यू मारो मास खातलु एने मारो लुहीय
िपतलु छे, ओमोर जीवोन तीरोत छे; एने मे
तीनाक आखरी दा डे ओवी जीव उठाळीस
55काहाक मारोमास दखेणे जाय ती खानेन
चीज छे, एने मारो लुही दखेणे जाय ती
िपनेन चीज छे 56जो मारो मास खातलो एने
मारो लुही िपतलो चो मारेमा पाको बोनीन
रोहोतलो छे, एने मे तेरेमा 57जोसो जीवतलु
बास मेसेक मुक यु, एने मे बासोन वोजेसी
जीवतलु छे, तोसुच चू बी यू मेसेक खासे
जीवतलु रो से 58जू टू सोरगे गोथू उतरलु
छे, ितना टा सारखो िन जीनाक बाप दादा
खादला एने मोर गोया; यो कुदु यू टू
खासे, चू कायम जीवतलु रो से'' 59जी वात
चू कफर मोन एक ाथना घोरोमा संदशे
दनेेन टेमे कोयू 60तेरा चेला मायला घोणा
सोवटा यो सो वीन कोया, ''जी काठली वात
छे; इनाकाजे कून सोमवी सोकतलो छे?''
61येसू आपणा मोनोमा यो जाणेन क मारा
चेला आपोस मा इनी वातो पोर कुरकुर कोर
रोया, चू पु ू, ''काय इना वातो सी तुमुक
ठुकोर लागतली छे? 62को द तुमु मानसोन
पु या काजे जा चो पेहलेे होतु, चा उपोर
जातलू दखेसे, ती काय होय से? 63आ मा
ते जीवोन छे, डीलोसी काय फायदु िनहोय;
जी वात मे तुमु काजे को लु छे ची आ मा छे,
एने जीवोन बी छे 64बाखीन तुमरेमा गोथा
कहानास ओसला छे जे िव वास िन कोरतला
काहा क येसू पेहलेू गोथू जानतू होतु क जे
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िव वास िन कोरतला, चे कून छे; एने कून
मेसे काजे धराव से 65एने चू कोयू, ''इनान
कोरता मे तुमु काजे कोयलू होतु क जोतार
तोक कुदा काजे बासो जूव गोथो यो वरदान
िन आपाय जाय तो ार तोक चू मारे साते
िन आव सोकतलू'' 66 इना पोर सी तीना
चेला मा गोथा घोणा सोवटा उलटा फर
गोया एने ितनान ओवतेन तेरे साते िन चा या
67तो ार येसू तीनु बारा जोना काजे कोयू,
''काय तुमु बी जाणे हड रोया?'' 68 िशमोन
पे स तीनाकाजे जोबाब आ यू, ''हे भू, आमु
कुणीन चां जाजे? ओमोर जीवनोन वाते ते
तारे पास छे; 69एने आमु िव वास को या एने
जानी लेदया क दवेोन पोिव जोणु तुत छे''
70येसू तीणूक जोबाब आ यू, ''काय मे तुमु
बारा जोनाकाजे िन नेवाळयु? ते बी तुमरे मा
गोथू एक जोन भुतडू छे'' 71 यो चू िशमोन
इ करीयान पु यु य दान बारमा को लु होतु,
कहा क चू बारा जोनामा गोथू एक होतु,
तीनाक धोरावने वावू होतु

7 1 इनी वातोन ओवतेन येसू गालील मा
फरतू रोयू; कहा क य दी तीनाक

मार नाखनेण काट कोरता होता,इनान
कोरता चू य दीयामा फरनेन िन कोरतू होतु
2य दीयान म नडोपोन ितवार साते होतु
3 इनान कोरता तेरा भाशे तीनाकाजे कोया,
'' या गोथू य दीयामा जा, क यो काम
तू कोरतलू तीनाक तारा चेला चा बी दखेे
4कहा क ओसो काय िन होये जू नोवलाये
जाणो जुवे, एने डूकायीन काम कोरे कोदी तू
यो काम कोरतलू छे, ती आपणा खुदो काजे
जोगोमा गट कोर'' 5काहाक तेरा भाशे बी
तेर पोर िव वास िन कोरता होता 6तो ार
येसू टनू काजे कोयू, ''मारी टेम िहमीतोक िन
आवी, बाखीन तुमरेन कोरता आखी टेम छे
7जो तुमरे पोर दु मनी िन कोर सोकतलो,

बाखीन चो मारे साते दु मनी कोरतलो कहा
क मी तेरे िवरोध मा जी गोवायी दे लू छे
क तेरा कामे भुंडला छे 8तुमु ितहीवारोमा
जावू; मी िहमी इना ितहीवारोमा िन जातु,
कहा क िहमी टोक मा टेम पु िन होये''
9चू तीनुकाजे जी वाते कोिहन गालील मा
रोय गोयू 10बािखन जो यार तेरा भाशे
तीहीवारोमा जात रोया ती चू खुद बी,
ोगोट मा िन बाखीन माणू क गु पोसी
गोयू 11य दी तीहीवारोमा तीनाक यो
कोिहन हरेणे बाज गोया, ''चू कां छे?'' 12एने
मानसोमा तेरे बारामा चुराये चुराये जुदा
वाते होया: काहानला कोहोता होता, ''चू
वारलू माणूस छे'' एने कहानला कोहोता
होता, ''िन, चू मानसो काजे भनकावतलु
छे'' 13ते बी य दयान धाकोन मारे कुदु
माणूस तेरे बारामा उघाळीन िन बुलतु होतु
14जो यार तीहीवारोन आदु दाहळू होय
गोयू; ती येसू मोनदीर मा जायीन संदशे दणेे
बाज गोयू 15तो ार य दीया नोवलायी
कोरता जायीन को ा, ''इनाक िबना भोननेन
यान कां गोथो आव ला यो? '' 16येसू तीणूक
जोबाब आ यू, ''मा संदशे मा िन होय,
बाखीन मेसेक मुकलने वावान छे 17कोदी कुदू
तेरी इ छा पोर चालनेन कोरे, ती चू इना
सोनदसेोन बारामा जान लेसे क यो दवे
जुव गोथो छे क मे मारे जुव गोथू कोरतलु
छे 18जू आपने जुव गोथो काहीन कोरतलू
छे, चू आपनीच बोढायी जुवतली छे; बाखीन
जो आपुक मुकलने वावान बोढाई जुवतली छे
चूत खोरलू छे, एने तीनामा अधम िन होय
19काय मोशेय तुमुक िनयम शा िन आ यू?
ते बी तुमरेमा गोथू कुदु िनयम शा ा पोर
िन चालता तुमु काहा मेसेक मारनाखने हड
रोया?'' 20माणसे जोबाब आ या, ''तारेमा
भुंडलीआ मा छे! कून तूसेक मार नाखने हड
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रोया?'' 21येसू तीणूक जोबाब आ यू, ''मे
एक काम को यु, एने तुमु आखा नोवलायी
कोरतला 22 इनान कोरता मोशे तुमु काजे
सुंता कोरनेन आ या आपलू छे ( यो िन क
यो मोशे जुव गोथो छे बाखीन बापदादा जुवू
गोथो चालतो आव रोयो), एने तुमु बाथोन
दहाळे सुंता कोरतला छे 23जो यार बाथोन
दहाळे मानसोन सुंता कोरतला कहा क
मोशेन िनयम शा ान आ या टोव िन जाय,
ती तुमु मार पोर काहा इनान कोरता रीस
कोरतला क मे बाथोन दहाळे एक माणूस
काजे पुरा रीतीसी वा को यु 24मूय दखेीन
िनयाव मा को , बाखीन खोरो खोरो िनयाव
को '' 25ते यार कहानास य शलेममा
रोहनेवावा कोहोने ला या, ''काय यू चू नी
होय जीनाक मार नाखनेण कोिशस कोरणे
बाज रोया? 26बाखीन दखेू, चू ते उजेनतु
वाते कोरतलु एने कुदू तीनकाजे काय िन
कोहोतलू काय सोरदारे छाचलीण जान गोया
क यू ि त छे? 27 इनाक ते आमु उवेखतला
क यू कां वावू छे; बाखीन ि त जो यार
आवसे तो ार कुदू िन उवखे क चू कां
वावू छे'' 28तो ार येसू मं दर मा सोनदसे
दतेु जायीन आयळीन कोहयु, ''तुमुक मेसेक
जानतला छे, एने जोबी जानतला छे क मे
कां वावू छे मेते आपसूत िन आ ू, बाखीन
मेसेक मुकलने वावू खोरलू छे, तीनाक तुमु नी
जानतला 29मी तीनाक जानतलु छे कहा क
मे तेरे जुवू गोथू छे एने चूत मेसे मुकेललु छे''
30 इना पोरसी चे तीनाक धोरावने हडया,
ती बी कुदू तीनापोर हाथ िन ना या कहा क
ते टेम िहमी तोक िन आवलू होतु 31ती बी
भीड मायला जुदा माणसे तीनापोर िव वास
को या, एने को ने ला या, ''ि त जो यार
आवसे ते यार काय एरेमा गोथो जादा
नोवलायीन कामे दखेायसे जो यू दखेाळलु?''

32प शी मानसो काजे तेरा बारामा जे
वाते चुराये कोरतेला सोम ा; एने धान
याजके एने प शी तीनाक धोरणे कोरीन
िशपायळाक मूक या 33 इना पोरसी येसू
कोयू, ''मे थूिडक वारतोक ओवी तुमरे साते
छे, ती यार आपणा मुकलने वावान चा जात
रोहीस 34तुमु मेसेक हरेसू, बाखीन िन जोळे;
एने जा मे छे, चा तुमु नी आव सोकतला''
35 इना पोरसी य ा आपोस मा कोया,
'' यो कोहाय जासे क आमु इना काजे िन
लेजे? काय चे हरेेन चा जासे जे य दयामा
वेरावेर होय रोया होता,एने हे नी काजे
बी संदशे आपसे? 36जी काय वात छे चीचू
कोयू, क 'तुमु मेसेक हरेसू, बाखीन िन जोळे;
एने मे जा छे, चां तुमु िन आव सोकतला?''
37 ितहवा न आखरी दाहळे, जू मु य दहाळू
छे, येसू उभू रोयू एने आयळीन कोयू, ''कोडी
कुदू तीसलो होसे ती मारचा आवे एने िपये
38जू मारपोर िव वास कोरसे, जोसो पिव
शा ा मा आवलो छे, 'तेरा दलोमा गोथो
जीवनोन पाणीन नोदी उहीन िनकवसे'''
39चू यो वोचोन पोिव आ मान बारामा
कोयू, जीनाक तेरे पोर िव वास कोरणे वावा
लेनेपोर होता; कहा क आ मा िहमीतोक िन
उतरलू होतु, कहा क येसू िहमी तोक आपणा
मिहमा काजे िन पुगलू होतु 40तो ार
गोर दमा गोथा कहानास कहानास जे
वाते सोमवीण कोया, ''छाचलीण यू चूत
भिव य कोरणे वावू छे'' 41 दसरा कोया,
'' यू ि त छे'' बखीन काहनलास कोया,
''काहा? काय ि त गालील मा गोथू आवसे?
42काय पिव शा मा यो िन आ ो
ि त दावीदोन वंशोमा गोथू एने बेथलेहमे
गावोमा गोथू आवसे, जां दावीद रो तु
होतु?'' 43आखरी तेरे वोजेसी मानसोमा
फुट पोडी 44तीनामा गोथा का नलास
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तीनाकाजे धोरनेन कोरता होता, बाखीन
कुडू तीनापोर हात िन ना या 45तो यार
िशपायळा धान याजक एने प शीन चा
पोछा फरीन आवला या; चे तीनुकाजे
कोया, ''तुमु तीनाकाजे काहा िन ला ा?''
46 िशपायळा जोबाब आ या, ''कानला माणसे
कोबी िन ओसा वाते को या क; 47प या
तीणूक जोबाब आ या, काय तुमु बी भोगंलाय
गोया? 48काय सोरोदारोमा गोथा कोबी
पो शामा गोथा कुदू बी तेरे पोर िव वास
कोरला छे? 49बाखीन जे माणसे शा ाक
िन जानतला,शािपत छे '' 50 िनकुदमेस यू
पेहलेे तेरो जुव आवलु होतु तेरेमायलू एक
होतु, चू कोयू, 51 ''काय आफसी आ या
कहाना माणसाकाजे जे यार तोक पेहलेे तेरी
सोमवीन जान लेये क चू काय कोरतलु छे,
गुनावू ठेरावती छे?'' 52चे तीनाकाजे जोबाब
आ या, ''काय तू बी गालीलोन छे? हरे एने
दखे क गालीलमा गोथो कुदू भिव य कोरता
उपजणे िन होयनेन'' 53 [ते यार चे आखा आपु
आपणा घोर िनकवीन जात रोया

8 1बाखीन येसू जैतुनोन बोयळा पोर गोयू
2स दारे वेगुत चू ओवी म दीरमा आ ू;

आखा माणसे तेरचा आ ा एने चू बोसीन
तीणूक उपदशे दणेे बाजगोयू 3तो ार शा ी
एने प शी एक बायर काजे जी भुंडला िवचार
कोरतती धोरायली होती, एने तीिनक इचमा
उभो रोहीण येसू काजे कोया, 4 ''हे गु , यी
बायर भुंडला िवचार कोरतली धोरला छे
5 िनयम शा ाम मोशे आमुकाजे आ या आपलू
छे क ओसला बायरापोर दोगळ मार को
आखरी: तू एनी बायरीन बारमा काय कोहने
छे?'' 6चू तीनुकाजे पारखणे कोरता यी वात
को ी कहा क तीनु पोर गुणू लागाळने कोरता
काहीन वात जोळे बाखीन येसू वाक न आंगवे
कोरीन धोरती पोर िलखने बाजगोयू 7जो यार

चे तीनाक पुछता रोया, ती चू सुधू होईन
तीनुकाजे कोयू ''तुमरे मा जू पाप िन कोरलू
होय चू पेहलेे दोगळू दयेे'' 8एने ओवी वाक न
धोरतीपोर आंगवे कोरीन िलखने बाजगोयू''
9बाखीन चे यो सोमवीन मोटला मा गोथा
नानला तोक, एक एक जोणु जात रोया एने
येसू एखलू रोय गोयू, एने ची बाय इचमात
उभी रोयी 10येसू सुदू होईन तीिनकाजे कोयू,
''हे नारी, चे कां गोया? काय कुदू बी तुसेक
दो डोन आ या नी आ यू?'' 11ची कोयी,
''हे भू, कुदू नी'' येसू कोयू, ''मे बी तुसेक
दो डोन आ या िन आपतू; जा, एने ओवी
पाप झुनी कोरती,''] 12येसू ओवी मानसोकाजे
कोयू जोगोन िवजावो मेछे; जू मार पोछोव
आवसे चू आंधाराम िन चाले, बाखीन जीवनोन
िवजावो जोडसे'' 13प शी तीनुकाजे कोया, ''तू
खुदोन गोवायी खुद आपतलू, तारी गोवायी
ठीक िन होय'' 14येसू तीनाकाजे जोबाबआ यू,
''भलेत मे आपनी गोवायी आपतलू, तेबी मारी
गोवायी वारली छे, कहा क मेसेक मालूम छे
क मे कां गोथू आवरोयू एने कां जाणे बाज
रोयू? तुमुक िन मालूल होय क मे कां गोथू
आव रोयू नीती कां जाणे बाज रोयू 15तुमु
डीलोन अनसारे अ याय कोरतला; मी कुदान
याय िन कोरतलू 16ओगोर मे याय कोरे बी,
ती मा िनयाव खोरलू छे; कहा क मे एखलू
िन, बाखीन मेत छे, एने बास चे यू मेसेक
मूक यु 17तुमारा िनयम शा ा मा बी िलखलो
छे; 18एक ते मे खुद आपनी गोवायी आपो,
एने दस बास मारी गोवायी दतेलु यू मेसेक
मूक यु'' 19चे तीनाकाजे कोया, ''तार बास
कां छे? ''येसू जोबाब आ यू,''िन तुमु मेसेक
उवखतला, िन मारा बासोकाजे, ओगोर मेसेक
उवखता ती मारा बासो काजे बी उवखता''
20जे वाते चू म दीरोमा संदशे आपतू होतु ती
भांडार घोरोमा का णु, ओवी कुदू तीनाकाजे
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िन धो या कहा क तेरी टेम हाजू तोक िन
आवली होती 21चू ओवी तीनुकाजे कोयू, ''मे
जाणे बाजरोयू एने तुमु मेसेक हरेसू एने खुदोन
पाप मा मोरसू; जां मे जाणे बाजरोयू, चां
तुमु िन आव सोकतला '' 22 इना पोरसी य दी
माणसे कोया, ''काय चू खुदो काजे मार नाखसे,
जू कोहोतलू, ' जां मे जाणे बाजरोयू चां तुमु नी
आव सोकतला?'' 23चू तीनू काजे कोयू, ''तुमु
नेचलान छे, मे उपोर गोथू छे; तुमु जोगोन
छे, मी जोगोन िन होय 24 इनान कोरता मी
तुमुकाजे कोयो क खुदोन आपणा पापोमा
मोरसू, कहाक ओगोर तुमु िव वास िन कोरे
क मे चूत छे ती खुद आपणा पापोमा मोरसू''
25चे तीनाकाजे कोया, ''तू कून छे?'' येसू
तीनुकाजे कोयू, चूत छे जू सूरवात मा गोथू
तुमुकाजे को तु आव रोयू 26तुमरा बारमा
मेसेक घोनो काहीन को नो एने ठेरावणो छे;
बाखीन मेसेक मुकलने वावू खोरलू छे, एने
जो मे ितना जुव गोथू सोमवलु चोत जोगो
काजे कोहोतलु'' 27चे यो नी सोम या क
आमुक बासोन बारमा कोहो रोयू 28तो ार
येसू कोयू, ''जो ार तुमु मानसोन पु याक
उचला पोर चोडावसे, ती जानसु क मे चूत छे;
मे आपणा खुदो काजे काहीन िन कोरतु बाखीन
जोसू मा बास मेसेक सोमवाळयु तोसोत जे
वाते कोय रोयू 29मेसेक मुकलने वावू मारे पुठी
छे; चे मेसेक एखलू िन छुळयु कहाक मी हमेसा
चोत काम कोरतलू जीनासी चू खुश रोहोतलू''
30चू ये वाते कोहोनेत बाजरोयू होतु ती
घोना सोवटा जोना तीनापोर िव वास को या
31तो यार येसू तीनु य दनुक जे येसू पोर
िव ास कोरता होता, कोयू, ओगोर तुमु मारा
वोचोन पोर टे कन रो से, ती छाचलीन मारा
चेला ठेरायसु 32तुमु खोरला काजे जानसू,
एने तुमुक छुळावसे'' 33चेतीनाक जोबाब
आ या, ''आमु ते आ ाहामोन वंशामायलू छे,

एने कोबी कुदान गुलाम िन होये ती तू
कोसू कोरतेलू क तू मु छुळवाय जासू?''
34येसू तीनु काजे जोबाब आ यू, ''मे तुमुकाजे
छाचलीन छाचलीन कोहोक यू कुदू पाप
कोरतलु चू पापोन गुलाम छे 35गुलाम ेसा
घोर मा िन रोहोतलू; पु यु होमेसा रोहोतलू
36एनान कोरता ओगोर पु यु तुमुक छुळावसे,
ती छाचलीन तुमु छुळवाय जावू 37मेसेक
मालूम छे तू अ ाहोमन वंशमायलू छे; ते
बी मारो वोचोन तुमरा दलोमा जागू िन
जोळतलु, इनान कोरता तुमु मेसेक मार
नाखनेन कोरतला 38मे चोत कोरतलू, जो
मारेन चां दखेलू छे; एने तुमु चोत कोरता
रो तला यो तुमु आपणा बासोन सोमवला
छे'' 39चू ितनाकाजे जोबाब आ यू, आम
बास ते आ ाहामोन छे'' येसू तीनुकाजे कोयू,
''ओगोर तुमु अ ाहामोन संतान होता, ती
अ ाहामोन तोसा काम कोरता'' 40बाखीन
िहमी तुमु मार सारखा मानसेक मारणे
कोरतला यू तुमुक खोरलो वोचोन दखेाळतलू
जो दवेो जू सोमवतलु; ओसो ते अ ाहाम
नी कोयु 41तुमु आपणा बासोन तोसो काम
कोरतला'' चे तीनाक कोया, ''आमु भुंडला
िवचार सी नी जोनाया, आम एक बास चे
मोतलोब दवे'' 42येसू टनू काजे कोयू, ''को द
दवे तुम बास रो तु, ती तुमु मारपोर म ग
कोरता; कहा क दवेो भूनी गोथू आव रोयू मे
मार मारे िन आ ू, बाखीन चू मेसेक मुक यू
43तुमु मारी वात कहा िनई सोमोजतला?
इनान कोरता क तुमु मारो वोचोन सोमवी
िन सोकतला 44तुमु आपणु बास भुतळान छे
एने आपणा बासोन इ छा काजे पुरी कोरनेन
कोरला चू ते सुरवाती गोथूच ह या एने
खोरला पोर सुदू िन रोयू, काहा क खोरलो
तीनामा होतोच िन जो यार चू झूट बुलतलु,
ती आपोना सभाव मा गोथूच बुलतलू; कहा
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क चू झुटू छे एने झुटोन बास छे 45बाखीन
मे यो छाचलीण बुलने बाज रोयू, इनान
कोरता मार पोर िव वास िन कोरता 46तुमरे
माईन कून मेसेक पापी ठेरावतलू? ओगोर मे
छाचलीन बुलतलू, ती मार पोर िव वास काहा
िन कोरतला? 47जो दवेो भूनी रोहोतलो,
चो दवेोन वाते सोमवतलू; एने तुमु इनान
कोरीन िन सोमवतला क दवेो भुिनगोथो
िन होय'' 48 यो सोमिवन य दी तीनाकाजे
कोया, ''काय आमु वारलो िन कोरतला क
तू शमरोनी छे, एने तारेमा भुंडली आ मा
छे?'' 49येसू जोबाब आ यू, ''मारेमा भूडली
आ मा िन होय; बाखीन मे आपणा बासोन
मान कोरतलु, एने तुमु मा मान िन कोरतला
50बाखीन मेसेक मारी बोढायी िन जुवती;
होव, एक छे जो मेसेक गोवतलो एने िनयाव
कोरतलो 51मी तुमु काजे छाचलीन छाचलीन
कोहो क ओगोर कुदू माणूस मारा वोचनोपोर
चालतलू, ती चू ओमोर काव तोक मोत िन
दखेे'' 52य दी तीनाकाजे कोया, ' िहमी जान
लेदा क तारेमा भुनडली आ मा छे अ ाहम
मोरगोयू, एने भिव य कोरणे वावा बी मोर
गोयला छे; एने तू कोहोतलू, 'ओगोर कुदु मारा
वोचनो पोर चालतलु चू मोतन सोवाद िन
चाखे ' 53आम बास अ ाहाम ते मोरगोयु
काय तू टीना गोथू बी मोटू छे? एने भिव य
कोरने वावा बी मोर गोया तू आपणा खुदो
काजे काय ठेरावतलू?'' 54येसू जोबाब आ यू,
''ओगोर मे मारा खुदोन मिहमा कोरो, तीमारी
मोिहमा काहीच िन; बाखी मारी मोिहमा
कोरणे वावा मारा बासोन छे, जीणु काजे तुमु
कोहोतला क चू तुम दवे छे 55तुमु ते तीनाक
िन जानतला: बाखीन मेते तीनाक जानतलु
ओगोर मी कोहो क मी तीनाक िन जानतलु
ती मे तुमरेन तोसु झुटू ठेरायीस; बाखीन मे
तीनाक जानतलु एने तेरा वोचनोपोर चालतलु

56तुम बास अ ाहाम मारा दाहळा दखेनेण
आशापोर मोगोन होतु; एने चू दे यू एने ख़ुशी
को यु '' 57य दी तीनाकाजे कोया, ''िहमी
तोक तू पोचास सालोन िन होयू, तीबी तू
अ ाहम काजे दखे रोयू?'' 58येसू तीनुकाजे
कोयू, मी तुमुकाजे छाचलीन छाचिलन कोयो,
क अ ाहामोन पेहलेे इनान क अ ाहोम
पोयदा होयू, मी छे'' 59तो ार चे तीनाक मार
नाखणेन कोरता दोगळा चूटया, बाखीन येसू
डूकायीन मोन दरोमा गोथू िनकवी गोयू

9 1जाते जाते चू एक मानसोकाजे दे यू
जू जोनमा गोथू आंधवू होतु 2तेरा चेला

तीनाक पु ा, ''हे र बी, कून पाप कोरलो
होतो क यू आंधवू पोयदा होयू, यू माणूसिन
ती एरा आसी-बासा?'' 3येसू जोबाब आ यू,
''िन ते यू पाप कोरलु होतु, िन एरा आसी-
बासा; बाखीन यू इनान कोरता होयू क
दवेोन काम इनामा होये 4जू मेसेक मुकललू
छे, आमु तेरा काम दसू दसुत कोरनो जो री
छे; ची रात आवने वावी जीनामा कुदू काम िन
कोर सोकतलू 5जे यार टोक मी जोगोमा छे,
तो ार तोक जोगोन िवजावू छे'' 6 यो कोिहन
यु धोरती पोर थु यू, एने तीनाक थुपो सी धुवू
काल ू, एने चू धुवू तीना आंधवान डूवा पोर
लागाळीन 7तीनाकाजे कोयू, ''जा, िशलोहोन
कंुडामा धुव ले''(िशलोहोन मोतलोब' मुकेललु'
छे ) चू जायीन धुयू, एने दखेतु जायीन पोछु
आ ू 8तो ार साते वावा एने जे पेहले
तीनाक भीक मागताला दखे ला होता, को ने
बाज गोया, ''काय यू चू िनहोय, जू बोठीन
भीक मागतु होतु?'' 9काहडलास माणसे
कोया, '' यू चूत छे, '' दसरा कोया, ''िन
बाखीन तेरे सारखु छे'' चुकोयु, ''मी चूत छे''
10तो ार चे तीनाकाजे पु ने बाज गोया,
''तारा डूवा कोसा उगळी गोया? 11चू जोबाब
आ यू,''येसू नावोन एक माणूस धुवू कालवीन,
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एने मारे डूवापोर लागाळीन मेसे काजे कोयू,
'िशलोहोमा जायीन धुव ले मी गोयू एने धु ू
एने दखेणे बाज गोयू 12चे तीनाकाजे पु ा,
''चू कां छे? चू कोयू मी िन उवखतलू 13माणसे
तीनाक यू पेहलेे आंधवू होतु प शीन चा
ली गोया 14 िजने दाहळे येसू धुवू कालवीन
तेरा डूवा उगाडलु होतु चू बथोन दाहळू
होतु 15ओवी प शीबी तीनाकाजे पु ा क
तेरा डूवा कोसा उगळाय गोया, ''चू तीनाकाजे
कोयू ''चू मारा डूवा पोर धुवू कालवलु धुवू
लागाळयु, ओवतेन ते धुव ले ू एने िहमी
दखेायू 16 इना पोर सी कहाना प शी कोयने
बाज गोया, '' यू माणूस दवेो तोरोफसी िन
होय, कहाक चू श बाथोन दहाळू िन िन
मानतलु'' दसरा कोया, '' पापी माणूसओसला
िनशाणी कोसु दखेाळसोके?'' आखरी तीनुमा
फुट पोड गोयी 17चे टीना आंधवा काजे ओवी
कोया, चू तारा डूवा उगाळलु छे तू तेरे बारामा
काय कोह?े ''चू कोयू, ''चू ते भिव य कोरता
छे '' 18बाखीन य दी काजे िव वास िन होयू,
क चू आंधवू होतु एने िहमी दखे रोयू, जे ार
चे तीनाक जेरा डूवा उगळी गोया होता,
तेरा आसी बासाक बुलावीन 19तीनू काजे िन
पु ा, ''काय यू तुम पु यु छे, जीनाक तुमु
कोहोतला क आं वू जोनोमता आवलू होतु?
ती िहमी यू कोसू दखेे?'' 20तेरा आसी-बासा
जोबाब आ या, आमु ते जाणता होता क यू
आम पू यु छे, एने आंधवू पोयदा होयलु;
21बाखीन आमु यो नी जानता क िहमी
कोसु दखेे, एने िन यो जानता क िहमी कोसू
काय दखेे, एने यो िन जानता क कुन एरा
डूवा उघा ू यू सोमज दार छे, हीना काजे
पुछ लेयू; यु आपणा बारामाखुद कोय दसेे''
22जे वाते हरेा आसी बासा इरेन कोरता कोया
क चे य ा काजे िब ता होता, काहाक
य दी एक मोत होय रोया होता क कोदी

कुदू कोहे क यू ि त छे, ती ाथना घोरोमा
गोथा िनकाव दसेे 23 ईनान कोरता तेरा आसी-
बासा कोया, यू सोमोजदार छे, िहनाकाजे
पुछ लेयू'' 24तो यार चे िजना मानसो काजे यू
आधवू होतु, दसुरी कावार बुलािवन िहनाकाजे
कोया, ''दवेोन तुती कोर आमुते जानतेला
छे क होयू माणूस पापी छे'' 25चू जोबाब
आ यू, ''मे िन जानतू क यू पापी छे क
िन; मे एक वात जानतेलु छे क मे आंधवू
होतु एने िहमी दखेणे बाजरोयु'' 26चे ितना
काजे ओवी कोया, ''चुतारे साते काय को यु?
एने काहनला रीतीसी तारा डूवा उघा ु?''
27चू तीनु काजे कोयू, ''मेते तुमु काजे कोहलु
होतु, एने तुमु िन सोम ा; िहमी दसरे कावर
कहा सोमवने हड रोया? काय तुमु बी तेरा
चेला बोनने हड रोया?'' 28ते यार ते चीनाक
वारलो भुंडलो कोहीन बु या, ''तू बी ते चेलु
छे, आमुते मोशेन चेला छे 29आमु जानतला छे
क दवे मोशे साते वाते कोरलू; बाखीन इना
मानसाकाजे नी जानतला क चू कां वावू छे''
30चू तीणूक जोबाब आ यू, '' जी ते नोवलयीन
वाटछे क तुमु िन जानतला क चू का वावू
छे, ती बी चू मारा डूवा उघाड ददेु 31आमु
जानतला चे क दवे पा यान िन सोमवतलु
बाखीन कोदी कुदू दवेोन भ छे एने तेरी
इ छा पोर चालतलु छे, ती चु हरेी सोमवतलु
छे 32जोगोन पेहलेोगोथो यो कोधी सोमवने
मा िन आ ो क कुदु बी जोणमाण आंधवान
डूवा उघाड ददेू 33क द यू माणूस दवेो जूव
गोथू िन रो तु, ती काय बी िन कोर सोकतू''
34चे तीनाक जोबाब आ या, '' तुते िनसतू
पापो मा पोयदा होयलु छे, तू आमुकाजे काय
िसकाडत-लु छे?'' एने चे तीनाकाजे बारथे
िनकाव ददेा 35येसू सोम ू क चे तीनाक
बारथे िनकाव ददेलु छे, एने जे यार चू भेट होई
ती कोयू, ''काय तू दवेोन पु या पोर िव वास
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कोरतलु छे?'' 36चू जोबाब अ या, ''हे भू, चू
कून छे, क मे तेरपोर िव वास कोरो?'' 37येसू
तीनाकाजे कोयू, ''तू तीनाकाजे दखेलू बी छे,
एने जू तारे साते वाते कोर रोयू चू चूत छे
'' 38चू कोयू, ''हे भू मे िव वास कोरो'' एने
तीनाकाजे द डवत को यु 39तो ार येसू कोयू,
''मे इना जोगोमा िनयाव कोरणे कोरीन आव
रोयू, कहा क जे िन दखेतला चे दखेे, एने जे
दखेतला चे आंधवा होय जाय'' 40जे प शी तेरे
साते होता चे जे वाते सोमिवन तीना काजे
कोया, ''काय आमु बी आंधवा छे?'' 41येसू
तीनुकाजे कोयू, ''कोडी तुमु आंधवा छे ती पापी
िन ठेराये; बाखीन जो ार कोहोतला क आमु
दखेतला छे, इनान कोरता तुमरो पाप बोन
रोहोतलो

10 1 ''मे तुमुकाजे छाचलीन कोहो क
यू कुदु झुपलामा गोथू गाडरान

वाडामा िन भोराये बाखीन दसुरे जागो गोथा
चोहोळ जातला, चे चूटा एने डाकू छे 2बाखीन
जू झुपलामा गोथू माही भोराये चू गाडरान
राखवा ू गुवा ू छे 3 ितनान कोरता झुपलान
राखवान झुपलू उगाड ददेलू छे, एने गाडरा
तेरी वात सोमेवतला छे, एने चू आपणा आखा
गाडरा काजे नाव लीन बुलावतलु छे, एने
बारथे लीन जातलू छे 4जो ार चू आपणा
आखा गाडरा काजे बारथे िनकाव लेतलु ती,
तदरे ओगोव ओगोव चालतलु एने गाडरा
तेरे पोछोव पोछोव चाल पोळतला, काहक
चे तेरा आवाज उवखतला छे 5बाखीन चे
पोरायान पोचोव िन जाय, बाखीन तीनाक
दखेीन दोवळसे, काहाक चे पारका बुले िन
उवेखला'' 6ते ार येसू तीनू काजे ओवी कोयू,
बाखीन जे िन सोमजे क जे काय वाते छे
जू चू आमुकाजे कोयतलु छे! 7ते ार येसू
तीनूकाजे ओवी कोयू, ''मे तुमुकाजे छाचलीन
छाचलीन कोहो क गाडरान झोपलु मी छे,

8जो ा मारेगोथो पेहलेे आ ा चे आखा चूटा
एने डाखू छे, बाखीन गाडरा तेरो िन सोम ा
9झुपाळू मी छे अगर कुदू मारे झोपले माही
भोराये ती उ ार जोळसे एने माही-बारथे आव
जाव कोरसे एने चा जोळसे 10चूटू काहीन
ओवी कामोन कोरता िन बाखीन िन तु चुरी
कोरणे, एने घात कोरणे खोतम कोरनेन कोरता
आवतलु छे; मे इनान कोरता आव रोयू क
तीणूक जीवन जोळे,एने घोन सोवटा काजे
जोळे 11वारलू गुवा ू मे छे; वारलू गुवा ू
गाडरान कोरता आपणु जीव आप दतेलू छे
12 दहाड यू यू िन गुववा ू होय एने िन
गाडरान मालक छे, ल ाक आवतेलू दखेीन
गाडरा काजे छुडीन दोवडी पोडतेलु छे; एने
खो यो तीनु काजे धोरतेलो एने वेरा वेर कोर
दतेलो छे 13चू इनान कोरता दोवळी पोळतलु
क चू दाहाळ यू छे, एने तीनाक गाडरान
चता िन होय 14वारलू गुवा ू मे छे; मे
मारा गाडरा काजे जाणतलु चछे, एने मारा
गाडरा मेसेक जानतलु छे 15जोसू बास मेसेक
जाणतलु छे एने मे बी बास काजे जाणलु-छे
एने मे गाडरान कोरता मा जीव आपतलू छे
16मारा ओवी बी गाडरा छे, जे इना गाडरान
वाडा मा िन होय मेसेक तीणूक बी लावणो
जो री छे चे मारा बुल सोमवसे, तो ार
एकुत टुवू एने एकुत गुवा ू रो से 17बास
इनान कोरता मारे पोर म ग कोरतलू क मी
आपणु जीव आ ळू छे क तीनाक पोछु ली
लेय 18 कुदू तीनाक मारचा गोथू हापके नी,
बाखीन मी तीनाककाजे आपसूत आप दतेलू
छे मेसेक ितनान आपनेण बी अिधकार छे,
एने तीनाक पोछु लेनेन बी अिधकार छे: जी
आ या मारा बासो जू गोथी मेसेक जोळली
छे'' 19 इना वातोन वोजेसी य दया मा पोछी
फुट पोडी 20 इनामा गोथा घोणा सोवटा
कोहोने बाज गोया, ''तीनामा भुंडली आ मा
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छे, एने चू पागल छे; तेरी कहा सोमवतला?
'' 21 दसरा माणसे कोया, ''जे वाते ओसला
मानसोक िन जीनामा भुंडली आ मा छे काय
भुंडलीआ मा आंधवान डूवा उघाड दतेली छे?
' 22य शलेममा वोलांडोन कोरनेन ितवार
वावने बाज रोया होता; एने सेवान दाहळा
होता 23येसू मो दीर मा सुलेमनान उटा पोर
फरतू होतु 24तो यार य दी आवीन घे या
एने पु ा, ''तू आमरा मोनोकाजे को ार
तोक शंकामा राखीस? ओगोर तू ि त छे ती
साफ साफ कोय द'े' 25येसू तीनुकाजे जोबाब
आ यू, ''मे तुमु काजे कोहो ददेू बाखीन तुमु
िव वास कोरतलाच िन जो काम मी आपनो
बासोन सामने कोरतलु चत मारो गोवा छे,
26बाखीन तुमु इनान कोरता िव वास िन
कोरतला काहाक मारा गाडरा मायला िन
होय 27मारा गादरा मा बुल सोमवतला छे;
मी तीनुकाजे उवखतलु एने चे मारा पोछोव
पोछोवआवतला छे; 28एने मे तीनुकाजे ओमर
जीवन आपो छे चे कोबी नास िन होये, एने
कुदु तीणूक मारा हातोमा गोथो हाप क िन लेये
29मा बास, जू तीणूक मेसेकआपलू छे, आखा
गोथू मोटलु छे एने कुदु तीणूक बासोन हातोमा
गोथू हाप कनी सोकतलु 30मे एने बास एकुत
छे, '' 31य दीया तीनपोर दोगडा दनेेन कोरता
पोछा दोगडा चूटया 32 इना पोर सी येसू तीनू
काजे कोयू, ''मी तुमु काजे मारा बासो जू
गोथू जूदा सोवटा वारला कामे दखेाळलु छे;
तीनामा गोथा काहनला कामोसी तूमु मार
पोर दोगळा द रोया?'' 33य दीया जोबाब
आ या, ''भोला कामोन कोरता आमु तार पोर
दोगळा िन दतेा बाखीन दवेोन नदा कोरनेण
वोजेसी; एने इनान कोरता क तू मानुस
होयीन आपणा खुदो काजे दवे बोनावतलु''
34येसू तीनुकाजे जोबाब आ यू, ''काय तुमरा
िनयम शा ामा िन िलखलो छे, 'मे कोयू, तू दवे

छे'? 35ओगोर चे तीनाक दवेा कोया जदरेन
चा दवेोन वोचोन पु यो (एने पिव शा ान
वात झुटी िन होय सोकतली ), 36ती जीनाक
बास पोिव ठेरािवन जोगमा मुकलु छे, तुमु
तीनाक कोहोतला छे, 'तू नदा कोरतलु छे,'
इनान कोरता क मे कोयू, 'मे दवेोन पु यु
छे'? 37ओगोर मे आपणा बासोन काम िन
कोरो, ती मा िव वास िन को 38बाखीन
ओगोर मे कोयो, ती मा जुवे मा िव वास
िन बी को , बाखीन तीना कामोन ते िव वास
को , काहा क तुमु जाणे एने सोमजे क बास
मारेमा छे एने मे बासोमा छे'' 39तो ार चे
ओवी तीनाक धोरनेण कोशीस को या बाखीन
चू तदरे हातोसी िनकवी गोयू 40ओवतेन चू
यारदनेोन पोरले धोडे ितना जागा पोर जात
रोयू, जां योहान पेहलेे बाि समा आ या कोरतू
होतु, एने चां रोयू 41घोणा सोवटा मानसे
तेरेन चां आवीन कोहोता होता, ''योहान ते
चोमोतकार िन दखेाळयु, बाखीन जो काहीन
योहान तेरा बारामा कोहलु होतु, चो आखो
खोरलो होतो'' 42एने चा घोना सोवटा येसू
पोर िव वास को या

11 1मा रया एने तेरी बोहोणीस
माथान गाव बेथानीन लाजर

नावोन एक माणूस होतु 2जी ची म रया
होती ती भू पोर इ र रेचिवन तेरा पायो
काजे आपणा झोटा कोरीन नुचली होती,
ते भाश लाजोर िबमार होतु 3आखरी:
तेरा बोहोनीशा कोहोने मुक या, ''हे भू,
दखे, जीनापोर तू ेम कोरतलु, चू मांदलो
छे'' 4 यो सोमिवन येसू कोयू, ''जी िबमारी
मोतन िन होय; बाखीन दवेोन पु यान
मोिहमान कोरता छे, ती तेरे लारे दवेोन
पु यान मोिहमा होये'' 5येशू माथा एने तेरी
बोहोणीस एने लाजर इंदरे पोर ेम कोरतलु
6ते बी जो ार चू सोम ू क चू मांदलु छे,
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ती जीना जागा पोर चू होतु, चा दयु दाहळा
रोय गोयू 7ओवते चू चेला काजे कोयू, ''
आवू, आपणु ओवी य दाम जाता'' 8चेला
ितनाकाजे कोया, ''हे र बी, िहमी ते य द
तारपोर दोगोड मार कोरणे होय रोया, एने
काय तू ओवी बी चांत जाय रोयू? '' 9येसू
जोबाब आ यू, ''काय दाहळान बारा घ टा
िन होयतला? ओगोर कुदू दसू चाले ती
झोटवाये नी, काहाक इना जोगोन िवजावो
दखेलू छे 10बाखीन ओगोर कुदू राती चाले
ती झोटवायतलु काहा क तीनामा िवजावो
िन होय'' 11चू जे वाते कोयू, एने चू तीनुकाजे
कोहोने को ने बाज गोयू, ''आम दु तीदार
लाजर सुवगोयलू छे बाखीन तीनाक जागाळने
जाम '' 12तो यार चेला तीनाकाजे कोया, ''हे
भू,ओगोर चू सुव गोयलू छे, वारलू होय
जासे'' 13येसू ते तेरे मोरलान बारामा कोहलु
होतु बाखीन सोम या क चू नदो मा सुव
जाणेन बारामा कोयू 14तो ार येसू तीनुकाजे
साफ साफ कोय ददे,ू ''लाजर मोर गोयलू छे;
15एने मे तुमरे बारामा खुश छे क मे चां िन
होतु जीनासी तुमु िव वास कोरे बाखीन िहमी
आवू आपु तेरचा जाता'' 16तो ार थोमा यू
ददमु कोहोवायतू होतु आपणा साती चेला
काजे कोयू, ''आवू, आमु बी तेरे साते मोरणे
जाता'' 17चां पुगगोया ती येसू काजे मालोम
होतो क, लाजर काजे मोळवा ामा मेक न
चार दाहळा होय गोयला छे 18बेथानी
य शलेम साते दयु कूस नांबे होतो 19घोणा
सोवटा य दी माथा एने म रयोमन साते
तेरा भाशोन मोरनो पोर शांती आपनेन
कोरता आवला होता 20जो ार माथा येसू
आवनेन सोमाचार सोमवे ती तीनाक भेट
कोरणे गोयी, बाखीन मो रया घोर मा बोस
रोयी होती 21माथा येसू काजे कोई, ''हे भू,
कोदी तू या रोहोतू, ती मा भाश कोदी नी

मोरतू 22एने ओवी बी मेसेक मालूम छे क
जो काहीन तू दवेो जूव मांगसे, दवे तुसेकाजे
आपसे'' 23येसू तीनुकाजे कोयू, ''ता भाश
पोछु जीव उठसे,'' 24माथा तीनाकाजे कोयी,
''मेसेक मालूम छे क आखरी दाहाळे पोछो
जीव उठनेण टेमे चू जीव उठसे'' 25येसू ितनी
काजे कोयू, ''पोचू जीव उठनेण एने जीवन
मेत छे; जू कुदु मार पोर िव वास कोरतलु
छे चू या मोरी बी जाय ती जीवसे, 26एने
यू कुडू जीवतलु छे एने मार पोर िव वास
कोरतलु छे, चू ओमोर जीवोन तोक िन मोरे
काय तू इनी वातोपर िव वास कोरतली
छे?'' 27ची तीनाक कोई, ''होव हे भू, मी
िव वास कोरतली क दवेोन पु यु ि त जू
जोगोमा आवणे वावू होतु, चू तुत छे '' 28 यो
कोिहन ची जात रोयी, एने तेरी बोहोणीस
म रयम काजे बुलावीन चुराये कोयी, ''गु
यात छे एने तुसेक बुलावे'' 29 यो सोमिवन
ची मामार उठीन तेरेनचा आवी 30येसू िहमी
गावोमा िन पुगलू होतु बाखीन ितनी जागे
होतु जां माथा तीनाक मेवली होती 31ते यार
जे य दी ितनी साते घोरोमा होता एने
तीिनकाजे शांती आपता होता, यो दखेीन
क म रयम मामार उठीन बारथे गोयली
छे यो सोम या क ची मोळवाटया पोर
रोडने कोरीन जाय रोयी, तेरे पोछोव चाल
पो या 32जो यार मो रया चां पुग गोयी जां
येसू होतु, ती तीनाक दखेीन तेरे पायो पोर
पोडीन कोही, ''हे भू, ओगोर तू या रो तू
ती मा भाष िन मोरतू,'' 33जो यार येसू
तीिनक एने तीनु य ा काजे जे ितनी साते
आवला होता, रो तला दे यू, ती आ मा
मा घोणु नाराज एने कासावीस होय गोयू,
34एने कोयू, ''तुमु तीनाकाजे कां मेकला छे?
''चे तीनाकाजे कोया, ''हे भू,आवीन दखेले''
35येसू रोळयु 36तो ार य दी कोहोने बाज
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गोया, ''दखेू, यू तीनापोर कोत म ग कोरतू
होतु'' 37बाखीन तीनुमायला कहानास कोया,
''काय यू आंधवान डूवा उघाडलु, यो बी
िन कोर सो यू क यू माणूस िन मोरतू?''
38येसू मोनोमा ओवी घोणु जुदु दखुी होयीन
मोळवाटया पोर आ ू चां एक गुफा होती
एने एक दोगळू तीनापोर मेकलू होतु 39येसू
कोयू, ''दोगळू छेटू को '' ितना मोरलान
बोहोणीस माथा तीनाक कोहोने लागी, ''हे
भू, िहनामा गोथो िहमी ते ग दायने बाज
रोयो, कहा क िहनाक मोरलू यार दाहळा
होय गोयला होता'' 40येसू तीिनकाजे कोयू,
''काय मे तुसेक िन कोयलू होतु क कोदी
तू िव वास को रस,ती दवेोन मिहमा काजे
दखेीस'' 41ते यार चे तीना दोगळा काजे छेटू
को या येसू डूवा उचा कोरीन कोयू, ''हे बासो,
मे तारो ध यवाद को क तू मारो सोमवी
ले लू छे 42मी जानतू होतु क तू हमेसा मारी
सोमवतलु छे, बाखीन जी भीड आसपास
उभी छे, इनान वोजेसी मे यो कोयू जीनासी
क चे िव वास कोरे क तू मेसेक मुकललु
छे'' 43 यो कोिहन चे मोटला आवजसी
आय ू, ''हे लाजर, िनकिवन आव!'' 44 यू
मोर गोयलू होतु चू मोळवाटयान हात
पाय बांधायलू िन न आ ू, एने तेरो मूय
कापडासी वेटावलो होतो येसू तीनुकाजे कोयू,
''िहनाक छुड दवेू एने जाणे दवेू'' 45तो ार जे
य दी म रयममोचां आवला होता एने तेरो
यो काम दखेला होता, त े मायला घोणा
सोवटा जोना िव वास को या 46बाखीन
तीनु मायला काहानास प शीण चां जायीन
येसून कामोन खोबोर आ या 47 इना पोरसी
धान याजक एने प शा मोटली सोभा
मे या,एने कोया, ''आपणु काय कोर रोया?
यू माणूस ते घोणु सोवटू िनशाणी दखेाळतळू
छे 48ओगोर आपु िहनाकाजे ओसुत छुळ दसेू,

ती आखा िहनापोर िव वास कोर लेसे, एने
रोमी आवीन आमरी जागा पोर एने जाती
दयुू पोर अिधकार कोर लेसे'' 49तो ार तीनू
मायलू लायपा नावोन एक माणूस ितने
साल माहायाजक होतु, चु कोयू, ''तुमु काय
बी िन जानतला; 50एने यो िन सोमोजतला
क तुमरेन कोरता यो भोलो चे क आपणा
मानसोन कोरीन एक माणूस मोरे, एने
आखी जाती नाश िन होये'' 51जी वाते चे
आपणा खुदसी िन कोया,बाखीन ितने सालोन
महायाजक होयीन भिव य वाणी को यु, क
येसू तीना जातीन कोरता मोरसे; 52एने िन
िनसतू तीना जातीन कोरता बाखीन इनान
कोरता क दवेोन वेरायला पु यानु काजे
एखटा कोरे 53आखरी:ितने दाहळे गोथा
तीनाक मारनेन छोमचू कोरणे बाज गोया
54 इनान कोरता येसू इने टेमे गोथू य दामा
सामने आवीन िन फ यु, बाखीन चा गोथू
बोयळान सातेवावान दशेोन इ ाईस
नावोन एक दसेोमा जात रोयू; एने तेरा
साते चांत रोयने बाज गोयू 55य दीयान
वलांनडोनोन ित वार साते होतु, एने जुदा
सोवटा माणसे वलांडनोन पेहले बाहार गाव
गोथा य शालेममा गाया क आपणा खुदो
काजे चुखा कोरे 56आखरी:चे येसू काजे हरेणे
बाज गोया एने म दरमा उभ रोहीण आपोस
मा को ने बाज गोया, ''तू काय सोच रोया
काय चू तीहीवारोमा िन आवे? '' 57 धान
याजक एने पो शा यू कुम आप रोया होता
क को द कुदु यो जाणे क येसू कां छे ती
कोहये, कहा क चे तीनाक धोर सोके

12 1येसू छोव दाहळान पेहले बेथानी
मा आ ू जां लाजोर होतु, जीनाक

येसू मोरला मा गोथू जीवाडलु होतु 2चां चे
तेरेन कोरता खानो तीयार को या; एने माथा
सेवा कोरती होती, एने लाजार तीनामायलु
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एक होतु यू तेरो पुठी खानो खानेन कोरता
बोसलु होतु 3जो यार म रया जटामासीन
आधु शेर मोह गलो इ र लीन येसून पायो
पोर रेचवी,एने आपणा झोटे कोरीन तेरा पाय
नुछी; एने इ रोन ग धसी घोर सुगंधीत
होय गोयो 4बाखीन तेरा चेला मायलू य द
इ कारीयोत नावोन एक चेलु जू तीनाक धोरणे
वावू होतु, को ने बाजगोयु, 5 '' यो इ र तीन
सौ दनारोन वेचीन गोरीब काजे काहा िन
आ या?'' 6 यु यो वात इनान कोरता नी कोयू
क तीनाक गोरीबोन चता होती, बाखीन
इनान कोरता क चू होत, चूती कोरणे वावू
तेरचा ित ी थैली रो ती होती एने तीिनमा
जो काही नाखायतो होतो चो चू िनकाव लेतलु
होतु 7येसू कोयू, ''तीनाक रो ने दवेू तीिनक
यो मेसेक गाळाजाणेन दाहळाकोरता मेकने
दवेू 8काहा क गोरीब ते तुमरे पुठी हमेशा
रोहोतला, बाखीन मी तुमरे पुठी हमेशा िन
रोयो'' 9जो यार य दन मोटीबीळ सोमजी
गोया क चू वा छे, ती चे िन नी येसून वोजेसी
आया बाखीन इनान कोरता बी क लाजार
काजे दखेणे जीनाक चू मोरलामा गोथू जीवतलू
कोरलू होतु 10तो यार धान याजक लाजर
काजे मारनेन डाव धो या 11कहा क तेरो
वोजेसी लेकेत य दी जात रोया एने येसू पोर
िव वास को या दसरे दाहळे लोकेत माणसे
जे ितहीवारमा आवला होता यो सोमिवन
क येसू ू ेममा आवने बाज रोयू 12 दसरे
दाहळे घोणा सोटा माणसे जे वोलांडोनोन
तीही वार मा आवला होता यो सोमवीन
क येसू ु ेममा आवने बाज रोयू 13 इनान
कोरता खोजुरोन डा ा लीन एने तीनाक
भेट कोरने कोरीन िनक ा, एने आयळने
बाज गोया होसांना!ध य इ ायलोन राजा,
जू भून नाव सी आवलु, 14जो यार येसू
काजे गोधीन एक िप लो जोळयो; ती चू

तीनापोर बोस गोयू, जोसो िलखलो छे, 15 ''हे
िसयोनोन बेटीस मा िबहे दखे, ता राजा
गोधीन िपलापोर चोहळीन आवलु'' 16तेरा
चेला ये वाते पेहलेे नी सोम या, बाखीन
जो ार येसून मिहमा दखेायी ती तीणूक
फोमआवी क जे वाते तेरा बारामा लीखायली
होती एने माणसे तेरे पोर इना रीतीसी
वे हार कोरला होता 17तो यार भीळमा चे
माणसे गोवायी आ या जे ितमी तेमे तेरे पुठी
होता जो ार चू लाजर काजे मोळवा ामा
गोथू बुलावीन मोरलामा गोथू जीवतलु कोरलू
होतु 18 इनान वोजेसी माणसे तीनाक भेटणे
कोरता आवला होता काहा क चे सोमवला
होता क यो चोमो का न काम दखेाळतलु
19ते यार प शी आपस मा कोया,''िवचार
को ते खोरा क तुमरे माहीन कुदान िन
चालतलो दखेू जोग तेरे पोचोव जाणे बाज
रोया 20जे माणसे ितहीवारमा ाथना कोरणे
आवला होता तदरे मायला काहनास युनानी
होतु 21चे गालीलोन बेथसदान रो नेवावान
फलीमोनोन चा आवीन तीनाक िवनती
को या, क ''महाराज आमु येसू काजे भेटणे
छे'' 22 फलीप आवीन आं या काजे कोयू,
तो यार आं या एने फलीप जायीन येसू
काजे कोया 23 इना पोरसी येसू तीनुकाजे
कोयू, ची टेम आव लागली छे क मानसून
पु यान मिहमा होये 24मी तुमुकाजे खोरो
खोरो कोयो, क जो ार तोक गो न दानो
धोरतीयामा पोळीन मोरे िन, चू एकखलु
रोहोतलू; बाखीन जो यार मोर जातलू ती
लोके फोव लावतलू 25 यू आपणा जीवो पोर
म ग कोरे, चू तीनाक खुवाळलु;एने जू इना
जोगोमा आपणा जीवोपोर म ग िन कोरतलु
चू ओमोर जीवनोन कोरता तीनाक सोमावतलु
26ओगोर कुदु मारी सेवा कोरसे ती, मारे
पोचोव चालू; एने चा मे छे, चा वा सेवक
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बी रो से ओगर कुदु मारी सेवा बी कोरसे
ती, बास ते मान कोरसे 27 ''िहमी मा जीव
कासावीस होय रोयू इनान कोरता मी काय
होयो? 'हे बासो, मेसेक इनी टेमे सी वाचाळ?
'ती, कहा क इनान वोजेसी आणी टेमे पुग
गोयलू छे 28 हे बासो आपणा नावोन मोिहमा
कोर ''तो यार यी आकाश वाणी होई, ''मे
तारी मोिहमा कोरलू छे, एने ओवी बी को रस''
29तो यार जे माणसे उभोरोहीण सोमवता
होता चे कोया वा ो गाजे दसरा कोया, ''कुदू
एक वग दतू तीना पुठी बु यू'' 30 इना पोरसी
येसू कोयू, '' यू आवाज मारेन कोरता िन होय,
बाक न तुमरे कोरता आवलु छे 31 िहमी इना
जोगोन िनयाव होयसे, िहमी इना जोगोन
सोरदार; िनकवाय जासे 32एने मी ओगोर
धोरती पोर गोथू उचला पोर चोळाय जास
ती, आखा काजे आपने जुव हापक स'' 33ओसो
कोयीन चू दखेाळ ददेू क कोसा मोत सी
मोरसे 34 इना पोरसी माणसे तीनाक कोया,
''आमु िनयम शा ान जी वात सोमवला चे
क ि त हमेशा रो से, ती तू काहा कोहोतलु
क मासोनपु यु काजे उचला पोर चोहोळनो
ज री छे? यू मानसून पु यु कूनछे?'' 35येसू
तीनुकाजे कोयू, ''िवजावो िहमी थूलीक वार
तोक तुमरे मा छे जो यार तोक िवजावो तुमरे
पुठी छे तो यार तोक चालता रो , ओसो िन
होये क आंधारो तुमुक आवीन घेर लेये; यू
आंधाराम चालतलु चू िन जानतलू क कांखुर
जाणे बाजरोयू 36जो यार तोक िवजावो तुमरे
पुठी छे, िवजावा पोर िव वास को कहाक
तुमु िवजावान पु या बोने'' जे वाते कोिहन येसू
जात रोयू एने तदरेन चां गोथू डुकाय रोयू
37चू तदरे सामने चोमो कार दखेाळयु, ते बु
चे ितना पोर िव वास िन कोरया; 38काहा
क यशया भिव य कोरतान वोचोन पुरो होय
गोयो जे चे को ला: ''हे भू, आमरा सुवाता

पोर कून िव वास कोरलू छे? एने भून भूज
बल कुिनपोर एखलू छे?'' 39 इनान वोजेसी
चे िव वास िन कोर सो या, काहा क यशया
जोबी कोहलू छे; 40 ''चू तीदरा डूवा आंधवा
एने तीदरा मोने काठला कोर ददेलु छे; कोबी
ओसो िन होये क डूवे कोरीन दखेसे, एने
मो सी सोमसे एने फरे एने मे तीणूक वाटू
को रस'' 41यशया ये वाते इनान कोरता
कोहलु क चू तेरी मिहमा दखेलू, एने चू
तेरा बारामा वाते को यु 42ते बी अधीकारी
मायला लोके तेरेपोर िव वास को या, बाखीन
प शी वोजेशी दखेाड ता िन होता, कोबी
ओसो िन होये क चे ाथना घोरोमा
गोथा िनकवाय जाय: 43काहाक मानसो
भूनी गोथी गोवायी तीनुकाजे दवेोभूनी गोथी
बोढायीन आशा जादा यारी लागती होती
44येसू आयळी कोयू, जू मारे पोर िव वास
कोरतलु, चू मार पोर िन बाखीन मेसेक
मुकलने वावापोर िव वास कोरतलू, चू मेसेक
मुकलने वावाक दखेतलु 45तो ार जे य दी
म रयममोचां आवला होता एने तेरो यो
काम दखेला होता, त े मायला घोणा सोवटा
जोना िव वास को या 46मी जोगोमा िवजावो
बोनीन आवरोयू, कहा क जू कुदु मारपोर
िव वास कोरे चू आंधारामा िन रोहे 47ओगोर
कुदु मारी वात सोमवीन िन माने, ती मे
तीनाक गुनावू िन ठेरावतू; कहा क मे
जोगोमाजे गुणावा ठेरावने िन, बाखीन जोगोन
उ ार कोरनेन कोरता आव रोयू 48जू मेसेक
वीटवलु माणसे एने मारा वातोन िव वास िन
कोरतलु तीनाक गुनावू ठेरावने वावू ते एक
छे: मोतलोब जो वोचोन मे कोहोलु छे, चोत
ओगला दाहळा मा तीनाक गुणावू ठेरावसे
49काहा को मे आपने तेरे पोरसी वाटे िन
को यु; बाखीन बास जू मेसेक मुकेललु छे चू
मेसेक आ या आपलू छे क काय काय कोहो
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एने काय काय बुलो? 50एने मेसेक मालूम छे
क तेरी आ या ओमोर जीवन छे इनान कोरता
मे जो काहीन बुलतलु, चो जोसू बास मेसेक
को लू छे तोसोच बुलतलु''

13 1वोलांडनोन ितहीवारोन पेहलेे,
जो यार येसू जान लेदु क ची टेम

आय लागली छे क जोग छुळीन बासोन
चां जायीश, ती आपणा मानसे जे जोगोमा
होता जोसू म ग चू कोरतू होतु आखरी
तोकतोसुच म ग कोरतू रोयू 2जो यार भूतडू
िशमोनोन पु यु य दा इ कारीयातोन मोनोमा
यो नाखदे लू होतु क चू धोरावे, ती खानो
खानेन टेमे 3येसू, यो जाणीन क बास
आखो काहीन मारा हातोमा कोर ददेलु छे
एने मे दवेोन चां गोथू आव रोयू एने दवेोन
चां जाम, 4खाना पोर गोथू उठीन आपणा
उपोरला कापळा िनकाव ददे,ू एने फेटू लीन
आपनो कोळयो बां यू 5तो यार टाहारामा
पाणी भोरीन चेलान पाय धुवने एने िजने फेटे
कोरीन कोळयो बांधलो होतो ितने फेटे कोरीन
नुछने बाज गोयू 6तो यार चू िशमोन पे स
तीनाकाजे कोयू, ''हे भू काहा तू मारा पाय
धुवतलु?'' 7येसू तीनाकाजे ''जो मे कोरणे बाज
रोयू, तू तीनाक को बी िन सोमजे, बाखीन एरेन
ओवतेन सोमजसे '' 8तो यार पे स कोयू, ''तू
मारा पाय कोबी िन धुव सोके!'' यो सोमिवन
येसू तीनाकाजे कोयू, ''ओगोर मे तुसेक िन
धुवो, ती मारे पुठी ता काहीन बी वाटू िन
होय'' 9 िशमोन पे स तीनाकाजे कोयू, ''हे भू
ती मारा पाय िन, बाखीन हात एने मुंडको बी
धुव द'े' 10येसू तीनाकाजे कोयू, जू उंगवी लेदलु
छे तीनाक पाय िशवाय ओवी काहीन धुवनेन
जो रोत िन होय, बाखीन चू िन तु चूखलु छे;
एने तुमु चूखला छे, बाखीन आखान आयान
चूखा िन होय'' 11चू ते आपणा धोरावोने वावा
काजे जानतू होतु इनान कोरता चू कोयू, ''तुमु

आखान आखा चुखा िन होय '' 12तो ार
चू तदरा पाय धुव ददेलु होतु, एने आपणा
छदरा पेहरेीन पोचू बोस गोयू, ती चू कोहोने
बाज गोयू, ''काय तुमु सोम या क मे तुमरे
साते काय को यु? 13तुमु मेसेक गु एने भू
कोहोतला, एने ठीक कोहोतला कहा क मे चूत
छे 14ओगोर मी भू होयीन तुमरा पाय धु ू
ती तुमु बी एक दसरान पाय धुवनो जुवे
15काहा क मे तुमुक न ता दखेाळ ददेलु क
जोसू मे तुमरे साते कोरलू छे, तुमु बी तोसोच
को या को 16मे तुमु काजे खोरो खोरो को ने
बाज रोयू सेवक आपणा मालको गोथू मोटू िन
होय, एने मुकलायलु मुकलेवावा गोथू 17तुमु
जे वाते तुमुक सोमेज तेला, एने ओगोर तीनु
पोर चाले ती ध य छे 18मे तुमुक आखान
बारामा िन को तु; जीणूक मी नेवाळ दे लू छे,
तीणूक मे उवखतलु; बाखीन चू इनान कोरता
छे क पिव शा ान यो वोचोन पुरो होये;
यू मा टू खादला, चे मारपोर लात दखेाळे'
19 िहमी मे चो होयनेन पेहलेेत तुमुक जोताळो
क तो यार यो होय जाय ती तुमु िव वास
को क मे चांत छे 20मे तुमुकाजे छाचलीन
छाचलीन कोयो क यू मारा मुकेल ला काजे
वीकार कोरतलु, चू मेसेक वीकार कोरसे;
एने जू मेसेक वीकार कोरतलू, चू मेसेक
मुकलने वावाक वीकार कोरतलु'' 21 ये वाते
कोिहन येसू आपणा आ मामा कासावीस होय
गोयू एने जी गोवायी आ यू,'' मे तुमु काजे
छाचलीन छाचलीण कोहोक तुमरेमा गोथू
एक जोणु मेसेक धोराय दसेे '' 22चेला श का
कोरता जायीन क यू कुणीन बारामा को ने
बाज रोयू, एक दसुरा भूनी भावने बाज
रोया 23तेरा चेला माहीन एक िजनापोर
येसू ेम कोरतु होतु, येसून छाती भूनी
वाकू वोवीन बो ोयू होतु 24 िसमोन पे स
ितनाभूनी इशा कोरीन तीनाक पु ू, ''काय
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ते चू कुणीन बारामा कोय रोयू?'' 25तो यार
चू तोसुच येसून छाती भूनी वाकू वोवीन येसू
काजे पु ू, ''हे भू चू कून छे?'' 26येसू जोबाब
आ यू, ''जीनाक मी यू टान भुक डूबाळीन
आपीस चूत छे'' एने चू भूक दबुाळीन िशमोन
इ का रयान पु यु य दा काजे आ यू 27भूक
लेतेच भूतळू तीनामा भोराय गोयू तो यार
तीनाकाजे कोयू, '' जो तू कोहोने बाज रोयू,
मामार कोर'' 28बाखीन बोसने वावा मायला
कुदु नी सोम या क चू जी वात तीनाकाजे
कालगान कोरता कोयू 29य दा जुव थैली
रोहोती होती, इनान कोरता काहाना काहाना
सोम या क येसू तीनाक कोय रोयू क जो
काहीनआमुक तीहीवारोन कोरता जुवे चो मुले
लेणे, िन ती यो क गोरीबो काजे काहीन आपे
30आखरी:चू भूक लीन मामार बारथे जात
रोयू; एने यी रातीन टेम होती 31तो यार
चू बारथे जात रोयू ती येसू कोयू, ''िहमी
मानसोन पु यान मोिहमा होय गोयली छे, एने
दवेोन मोिहमा तीनामा होयली छे; 32 [ओगोर
तीनामा दवेोन मोिहमा होयली छे, ] ती दवे
आपनेमा मोिहमा कोरसे एने मामार कोरसे
33 हे पु या, मी ओवी थुिलक वार तुमरे साते
छे: ओवते तुमु मेसेक हरेसू, एने जोसू मे
य दन काजे कोहोलू, 'जा मे जाणे बाज रोयू
चां तुमु िन आव सोकतला, 'तोसुच मे िहमी
तुमुकाजे कोयो 34मे तुमु काजे एक नोवली
आ या आपो क एक दसरापोर म ग को ;
जोसू मे तुमरे पोर कोरतलु, तोसोच तुमुबी एक
दसरा पोर म ग को 35ओगोर आपोस मा
म ग कोरसू, ती इनासीआखा सोमजी जासू क
तुमु मारा चेला छे'' 36 िशमोन पे स तीनाकाजे
कोयू, '' हे भू, तू कां जाणे बाज रोयू? येसू
जोबाब आ यू, ''जां मे जाणे बाज रोयू चां तुमु
बी मारे पोछोव आव िन सोकतला; बाखीन
इनान ओवतेन मार पोछोव आवसे'' 37पे स

तीनाकाजे कोयू, ''हे भू, मे िहमी तारे पोछोव
काहािन आवसोकतलु? मे ते तारेन कोरता
आपनु जीव बी आप दस '' 38येसू जोबाब
आ यू, काय यु मारेन कोरता आपणु जीव
आपीस? मे तुसेक छाचलीन कोयो क कुकळू
बासे िन जो यार तोक तू तीन कावार मा
इनकार कोर दस

14 1 ''तुमरो मोन कासावीस िन होये;
दवेो पोर िव वास को एने मार

पोर बी िव वास को 2मारा बासोन घोर
घोणु सोवटू रो नेन जागू छे, ओगोर िन रो तु
ती मे तुमुकाजे कोय दतेु; कहा क मे तु ेण
कोरता जागू तीयार कोरनेण कोरता जाम
3एने ओगोर मी जायीन तुमरेन कोरता जागू
तीयार कोरो, ती पोचू आवीन तुमुकाजे मारचा
लीन जायीस क जां मी रोहीस चां तुमु बी
रोयू 4जा मे जाम चां वावी वाट तुमुक मालूम
छे'' 5थोमा तीनाकाजे कोयू, ''हे भू, आमुक
िन मालोम क तू कां जाणे बाजरोयू; ती वाट
कोसाजानजे?'' 6येसू तीनुकाजे कोयू, ''वाट
एने खोरलु एने जीवन मेत छे; िबना मारे िवगुर
कुदू बासोन चां िन पुग सोकतलु 7ओगोर तुमु
मेसेक उवखी लेता, ती मारा बासोकाजे बी
उवेखतला; एने िहमी तीनाक उवखीरोया, एने
तीनाक दखेला बी छे'' 8 फलीप तीनाकाजे
कोयू, ''हे भू, बासोकाजे आमुक दखेाळ द,े
योत आमरेन कोरता रेट छे'' 9येसू ितना
काजे कोयू, ''हे फलीप, मे ओतरा दाहळा
गोथू तुमरे साते छे, एने काय तू मेसेक िन
उवेखतू? जू मेसेक दखेलू छे चू बासो काजे
दखेलू छे तू कहा कोहे क बासोकाजे मेसेक
दखेाळ? 10काय तू िव वास िन कोरतलू क
मी बासोमा छे एने बास मारेमा छे? जे वाते
यो मे तुमुकाजे कोय रोयू, मारनचा गोथू
िन कोहोतू, बाखीन बासोमा रोहीण आपनो
काम कोरतलु छे 11मा िव वास को क
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मे बासोमा छे एने बास मारेमा छे; नीती
कामोपोर सी मा िव वास को 12 ''मी
तुमुकाजे छाचलीन छाचलीन कोहो क जू मारे
पोर िव वास कोरे, यो काम मी कोरतलु छे
चू बी कोरसे, बाखीन इनु गोथू बी मोटा काम
कोरसे, काहा क मे बासोन चां जाम 13जो
काय तू मारे नावोसी मांगे, चोत मे को रस क
पु यान लारे दवेोन मोिहमान होये 14ओगोर
तुमु मारे जुवू मारा नावोसी काहीन मागसु,
ती मे तीनाक आपीस 15 ''ओगोर तुमु मारेपोर
म ग कोरे ती, मारा आ या काजे मानजू 16मे
बासो काजे िवनंती कोरीस एने चू तुमुक एक
ओवी मोदोतदार आपसे क चू होमेसा तुमरे
साते रोहे 17बाखीन खोरलु आ मा, िजना
काजे जोग संसार वीकार िन कोर सकतला
काहा क चे तीनाक िन जानतेला; तुमु तीनाक
जाणतला, कहा क तुमरे साते रोहोलू, एने चू
तुमरे मा होसे 18 ''मे तुमुक िवखावावा कोधी
िन छुडो; मे तुमरेचा आवो 19एने थूिडक टेम
रोय गोयली छे क ओवी जोग मेसेक िन दखेे,
बाखीन तुमु मेसेक दखेसू, इनान कोरता क मे
जीवतलु छे, तुमु बी जीवतेला रोहोसू 20 ितनी
दाहळे तुमु सोमजी जासू क मी आपणा
बासोमा छे, एने तुमु मारेमा, एने मे तुमरेमा
21जेरे जुव मारी आ या छे एने चू तीणूक
मानतलु छे, चूत मारेपोर म ग कोरतलू छे; एने
जू मारे पोर म ग कोरतलु छे तीनाकमा बास
म ग कोरसे, एने मे ित ापोर म ग को रस
एने आपणा खुदो काजे तेरे सामने लािवस
'' 22चू य दा जो इ कारीयातोन िन होतु,
तीना काजे कोयू, '' हे भू, काय होयो क
तू आपणा खुदो काजे आमरे पोर गट कोरणे
कोय रोयू एने जोगोपोर िन?'' 23येसू तीनाक
जोबाब आ यू, ''ओगोर कुदु मार पोर म ग
कोरसे ती चू मारा वोचोन काजे माणसे,एने
मा बास तीना पोर म ग कोरसे, एने आमु

तेरेनचा रोहोसू 24 यू मारपोर म ग िन कोरे,
चू मारो वोचोन िन मानतलु; एने जो वोचोन
तुमु सोमोवतला चो मारो िन होय बाखीन
बासोन छे, जू मेसेक मुक यू 25 ''जे वाते मे तुमरे
साते रोहोनेन टेमे गोथू को लू छे 26बाखीन
मदतगार मो लोब पिव आ मा जीनाक बास
मारे नावसी मुकलसे, चू तुमु काजे आखा वाते
िसका से, एने जो काही मी तुमुकाजे कोहोलू
छे, चो आखो तुमु काजे फोमआवसे 27मे तुमुक
शांती आपदोम, मारी शांती तुमुक आपदोम;
जोसो जोग आ लो छे, मी तुमुक िन आपो:
तुमरो मोन कासावीस िन होये एने मा िब
28तुमु सोम ा क मे तुमुकाजे कोयू, 'मे जाम,
एने तुमरेन चां पोछु आवीस' ओगोर तुमु मार
पोर म ग कोरता, ती इना वातोसी खुसी
होयता क मे बासोन चा जाम, कहा क बास
मारे गोथू मोटू छे 29एने मे यो कोहनेण
पेहलेे तुमु काजे कोहो दे लू छे, क जो ार
चो होय जाय, ती तुमु िव वास को 30मे
िहमी तुमरे साते ओवी वाते िन कोरो, काहा
क इना जीगोन सोरदार आव रोयू मारेपोर
ते काय अिधकार नी होय; 31बाखीन यो
इनन कोरता होय रोयो क जोग जाणे क मे
बासोपोर म ग कोरतलु छे, एने जोसो बास
मेसेक आ या आपलू मे तोसोच कोरतलु छे उठू,
या गोथा चालू

15 1 ''खोरलू गुरोन वेल मे छे, एने
मा बास खेत कोरणे वावू छे 2जी

डाव मारेमा छे ची नी फोवतली, तीिनक चू
कात नाखसे; एने जी फोवतली छे, तीिनक चू
छाटतलु छे कहा क ओवी फोवे 3तुमु ते इना
वोचोनोन वोजेसी जो मे तुमुकाजे कोहोलु छे,
चुखो होय 4तुमु मारे मा जुळाय रो , एने मे
तुमरे मा जोसी डावी अंगुरोन वेलामा जूळाय
िन रोहे ती आपणा खुदोसी िन फोव सोकतली,
तोसोच तुमु बी कोधी मारेमा जुळायीन िन रोहे
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ती िन फोव सोकतला 5मे गुरोन वेल छे: तुमु
डा ा छे जो मारे मा जुळायीन रोहोतला छे
एने मी तदरेमा, चू जादा फोव फोवाळतलु
छे, काहा क मारे गोथा ओलोग होयीन तुमु
काय बी िन कोर सोकतला 6कोदी कुदु मारे
मा जूळाय िन रोह,े ती चू डािवन तोसु नाखाय
जातु, एने सुक जातला छे; एने माणसे तीणूक
एखठा कोरीन आखठा मा नाख दतेला छे, एने
चे बी जातला छे 7कोदी तुमु मारेमा जूळायीन
रोहे एने मारो वोचोन तुमरेमा बोनीन रोह,े
ती यो जुवे मागू एने चो तुमरेन कोरता होय
जासे 8मारा बासोन मोिहमा इनासी होयतली
छे क तुमु घोनो सोवटो फोव लावे, ते या त
तुमु मारा चेला ठरसु 9जोसू बास मारपोर म ग
कोरलू, तोसुच मे तुमरे पोर म ग कोरलु; मारा
मोगो मा जुळाय रोयू 10कोदी तुमु मारीआ या
काजे पोवसु, ती मारा म गोमा जुळायीन
रो सू; जोसुक मे मारा बासोन आ या काजे
पावतलू छे, एने तेरा म गो मा जुळायीन रोहलु
छे 11मी ये वाते तुमु काजे इनान कोरता
कोयू, क मारी खुशी तुमरे मा जुळायीन
रोह,े तुमरी ख़ुशी पुरी होय जाय 12 ''मारी
आ या जी छे, क जोसू मे तुमरेपोर म ग
को यु, तोसोच तुमु बी एक दसरा पोर म ग
को 13एरे गोथो मोटो म ग कुदान िन होय
क कुदू आपणा दु ती दारोन कोरता आपणु
जीव आपे 14जी आ या मे तुमुक आपलू छे,
कोडी तीनाक पावे ती तुमु मारा दु तीदार छे
15 िहमी गोठू मे तुमुक मा गुलाम िन कोहो,
कहा क गुलाम िन जानतलु क ते मािलक
काय कोरतलु छे; बाखीन मे तुमुकाजे दु ती
दार कोहोलू छे, काहा क मे ये वाते आपणा
बासो जूव गोथू सोम ू चे आखा तुमुकाजे
कोय ददेू 16तुमु मेसेक िन नेवाळया बाखीन
मे तुमु काजे नेवाळलु छे एने तुमुक नेमलु छे
क तुमु जायीन फोव आपे एने तुमरो फोव

जुळाय रोह,े क तुमु मारा नावोसी जो काहीन
बासोजू गोथा मांगु, चो तुमुक आपे 17 इनी
वातोन आ या मे तुमुक इनान कोरता आपो
क तुमु एक दसरा पोर म ग कोरे 18ओगारे
जोग तुमरेपोर दु मनी कोरे, ती तुमु मालूम
छे क तुमरे गोथो पेहलेे मारे पोर दु मनी
रा यू 19कोधी तुमु जोगोन रोहोता, ती जोग
आपनेसी म ग कोरतू; बाखीन इनान कोरता
क तुमु जोगोन िन होय, बाखीन मे ते तुमुक
जोगोमा गोथू नेवाळ ले लू छे, इनान कोरता
जोग तुमरे पोर दु मनी कोरतलू छे 20जी वाते
मे तुमुकाजे कोहोली होती, 'गुलाम आपणा
मालको गोथू मोटलु िन रोहोतलू, 'इनाक फोम
राखू कोडी चे मेसेक तोकलीफ आ या, ती
तुमुकाजे बी तोकलीफ आपसे; को द चे मारी
वात मानता, ती तुमरी बी माणसे 21बाखीन
चे आखो काय चे मारा नावोन कोरता तुमरे
साते कोरसे, कहा क चे मारा मूकलने वावा
काजे िन जानतला 22कोदी मी िन आवतू एने
तदरे पुठी वाते िन कोरतु, ती चे पापी िन
ठेरायता; बाखीन िहनुक हदरा पापोन कोरता
कहाणलु बहानु िन होय 23जो मारपुठी दु मनी
कोरतलू छे, चू मारा बासो पुठी बी दु मनी
कोरतलू छे 24को द मे तदरे मा जो काम िन
कोरतु जो ओवी कुदु िन को यो, ती चे पापी
िन ठेरायता; बाखीन िहमी ते चे मेसेक एने
मा बास दयुू काजे दे या एने दयुू पुठी दु मनी
को या 25 यो इनान कोरता होयो क चो
वोचोन पुरो होये, जो तदरा िनयम शा ा मा
िलखलो छे, 'चे मार पुठी िबनाकामोन दु मोनी
को या' 26बाखीन जो ार चू मोदोतगार
आवसे, जोसो मी तुमरे साते बासो जुव गोथो
मुकलीस, बाखीन खोरलायीनआ मा जो बासो
जूव गोथो िनकवतलो छे, ती चू मारी गोवायी
आपसे; 27एने तुमु बी मारा गोवा छे काहा क
तुमु पेहलेे गोथा मारे साते रोहोला छे
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16 1 ''जे वाते मे तुमु काजे इनान कोरता
कोयू क तुमु ठुकुर िन खाये 2चे

तुमुकाजे ाथना घोरोमा गोथो िनकाव दसेे,
बाखीन ची टेम आवली छे, क जो कुदु तुमुक
मार नाखसे चू समजसे क मे दवेोन सेवा
कोरतलू छे 3ओसो चे इनान कोरता कोरसे
क चे नी बासो काजे जाणतला छे एने िन
मेसेक जानतला छे 4बाखीन जे वाते मे इनान
कोरता तुमुकाजे कोयू, क जो यार इंदरी
टेम आवे ती तुमुक फोम आव लागे क मे
तुमुकाजे पेहलेेत कोय दे लू होतु ''मी पेहलेे
गोथो तुमु काजे जे वाते इनान कोरता िन
कोयू कहा क मे तुमरे साते होतु 5बाखीन
िहमी मे मुकोलने वावानचा जाणे बाजरोयु;
एने तुमरेमागोथू कुदबुी मेसेकाजे िन पुछता,
'तू कां जाणे बाजरोयू 6बाखीन मे यो वाते
तुमुकाजे कोयलु छे, इनान कोरता तुमरा मोने
दखु सी भोराय गोयला छे 7तेबी मे तुमु
काजे छाचलीन कोहोक मारो जाणो तुमरेन
कोरता वारलो छे, काहाक कोदी मेनी जामती
चू मोदतगार तुमरे साते िन आवे; बाखीन
मे जाश, ती तीनाक तुमरे जुव मुकलीस
8चू आवीन जोगोकाजे पाप एने धा मकता
एने िनयावोन बारामा िन जोबाब कोरदसेे
9पापोन बारामा इनान कोरता क चे मारपोर
िव वास िन कोरतला; 10एने धा मकतान
बारामा इनान कोरता क मे बासोन चा जाम,
एने तुमु मेसेक ओवी िन दखेे; 11 िनयावोन
बारामा इनान कोरता क जोगोन सोरदार
गुनावू ठेराय गोयलु छे 12 ''मेसेक तुमरे साते
ओवी बी घोनी सोवटी वाते कोरणे छे,
बाखीन िहमी तुमु तीनाक सेहनेी नी सोकता
13बाखीन जो ार चू मोतलोब खोरलायीन
आ मा आवसे, ती तुमु काजे आखी खोरलायीन
वाट दखेाळसे, काहाक चू तेरे जुव गोथू िन
कोये बाखीन जो काय सोमवसे चोत को से,

एने आवनेवावी वाते तुमुक को से 14चू मारी
मोिहमा कोरसे, काहा क चू मारी वातोमा
गोथू लीन तुमुक को से 15जो काय बासोन छे,
चो आखो मारो छे; इनान कोरता मी कोयू क
चू मारी वातोमा गोथू लीन तुमु काजे को से
16 ''थूळीक वार मा तुमु मेसेक िन दखेे, एने
ओवी थूळीक वार मा मेसेक दखेसु'' 17ते यार
तेरा का लास चेला आपोस मा कोया, '' यो
काय छे जो चू आमु काजे कोहोतलु छे, 'थूळीक
वार मा तुमु मेसेक िन दखेे, एने ओवी थुळीक
वार मा मेसेक दखेसु?' एने यो 'इनान कोरता
क मे बासोन चां जाम'?'' 18तो यार चे कोया,
'' यू 'थुळीक वार ' जो चू कोह,े काय वात
छे? आमु िन जाणता क यू काय को े''
19येसू यो जाणीन क चे मारे सी डूकाळने
हड रोया, चू कोयू, ''काय तुमु आपोसम मारी
इनी वातोन बारामा पुछपाछ कोर रोया, '
थुळीक वार मा तुमु मेसेक नी दखेे, एने ओवी
थुळीक वार मा मेसेक दखेसू'? 20मे तुमुकाजे
छाचलीन छाचलीन कोहो क तुमु रोळसु
एने दखु कोरसू, बाखीन जोग खुशी कोरसे;
तुमुक दखु होयसे, बाखीन तुमरो दखु खुशीमा
बोदोल जासे 21जोनोमोन टेमे बायर काजे दखु
होयतलो छे, काहा क तेरी दखुोन टेम आव
लागली छे, बाखीन जो यार ची पु या काजे
पोयदा कोर दतेली छे, ती तीनाक खुसी सी
क जोगोमा एक माणूस पोयदा होयू, ितना
स कोट काजे पोछी फोम नी कोरतली 22 ितना
रीतीसी तुमुक बी िहमीते दखु छे, बाखीन मे
तुमुक ओवी भेटीस एने तुमरा मोने खुशी सी
भोर जासे; एने तुमरी खुशी कुदु तुमरे जुव
गोथू हापक िन लेये 23 ितने दाहळे तुमु मेसेक
काय िन पूछे मी तुमु काजे छाचलीन छाचलीन
कोहो, को द बासो जुव काहीन मांगसे, ती
चू मारा नावोसी तुमुक आपसे 24 िहमी तोक
तुमु मारा नावोसी काय िन मां या; मांगु, ती
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जोळसे काहा क तुमरी ख़ुशी पुरी होय जाय
25 ''मे ये वाते तुमुकाजे दाखला मा को लू छे,
बाखीन जी टेमआव रोयी क मे तुमुकाजे ओवी
दाखलामा िन कोयो, बाखीन उगाडीन तुमुक
बासोन बारामा मे कोहीस 26 ितने दाहळे तुमु
मारा नावोसी मांगसु, एने मी तुमुकाजे यो िन
कोहोतू क मे तुमरेन कोरता बासोकाजे िवनती
को रस; 27कहा क बास ते खुद तुमरे पोर म ग
कोरतलू, इनान कोरता क तुमु मार पोर म ग
कोरतला छे एने यो बी िव वास कोरला छे क
मे बासो जुव गोथू आवलू 28मे बासो जुव गोथू
जोगोमा आवलू छे; मे पोछु जोगो काजे छुळीन
बासोन चां जाम'' 29तेरा चेला कोया, ''दखे,
िहमी ते तू उघाळीन कोह,ेएने कहाणलु दाखलू
िन कोहोतू 30 िहमी आमु जान गोयला छे क तू
आखो काय जानतेलू छे, ओवी तेरी गोरोज िन
होय क कुदु तुसेक काहीन पुछे; इनासी आमु
िव वास कोरतला छे क तू दवेोन चां गोथू
आवलु छे'' 31 यो सोमिवन येसू तीिनकाजे
कोयू, ''काय तुमु िहमी िव वास कोरतला छे?
32 दखेू, ची टेम आवे नीती आवीन पुगली छे
क तुमु आखा वेरवायीन आपनी आपनी वाट
धोर लेसे, एने मेसेक एखलु छुळ दसेे; तीबी
मे एखलू िन काहाक बास मारे पुठी छे 33मे
जे वाते तुमुकाजे इनान कोरता कोहोलू छे क
तुमुक मारेमा शांती जोळे जोगोमा तुमुक दखु
होयतलो छे, बाखीन िह मत ध , मे जोगो
काजे जीक ले लू छे''

17 1येसू जी वाते कोयू एने आपणा डूवा
सोरगेभूनी उचा कोरीन कोयू, ''हे

बासो, ची टेम आव पुगली छे; आपणा पु यान
मोिहमा कोर क पु यु बी तारी मिहमा कोरे,
2काहा क तू ितनाकाजे आखा जोनावोरो
पोर अिधकार आ यू, क जीणूक चू तीणूक
आपलु छे तीनु आखा काजे ओमोर जीवो आपे
3एने ओमोर जीवोन यो छे क चे तुसेक एक

धो या खोरला दवेो काजे येसू ि त काजे,
जीनाक तू मुकेललु छे, जाणे 4जो काम तू मेसेक
कोरणे कोरीनआपलु होतु, तीनाक पुरो कोरीन
मे कोवी मा तारी मोहीमा कोरलु छे 5 िहमी
हे बासो, तू आपने साते मारी मोिहमा ितनी
मोहोमासी कोर यी जोगोन कोवोन पेहलेे,
मारी तारे साते होती 6 ''मे तारो नाव तीना
मानसोपोर गट कोरलू छे जीनाक तू जोगोमा
गोथू मेसेक आपलू चे तारा होता एने तू मेसेक
आ यू, एने चे तारा वोचोन काजे मान ले ला
छे 7 िहमी चे जान गोयला छे क जो काहीन
तू मेसेक आपलु छे चो आखो तारे जुव गोथो
छे; 8कहा क यो वोचोन तू मेसेक आ यू, मी
तीणूक तीनुकाजे पुगाळ ददे;ू एने चे तीनुकाजे
हण को या, एने खोरलो खोरलो जान ले ला
छे क मे तारे जुव गोथू आवलु छे, एने िव वास
कोर ले लू छे क तूच मेसेक मुक यू 9मे तदरेन
कोरता िवनती कोरो; जोगोन कोरता िवनती
िन कोरतू बाखीन तदरेन कोरता जीणूक तू
मेसेक आपलू छे, काहाक चे तारा छे; 10एने
जो काहीन मारो छे चो आखो तारो छे, एने जो
तारो छे चो मारो छे, एने इनासी मारी मोिहमा
गट होयली छे 11मे िहमी जोगोमा िन रोहो,
बाखीन जे जोगोमा रो से, एने मे तारचा
आवो हे पिव बास, आपणातीना नावो सी
जो तू मेसेक आपलु छे तीणूक सोमाव क चे
आमरेन तोसा एक होये 12जो यार मे ह े
पुठी होतु, ती मे तारा टीना नावोसी, जो तू
मेसेक आ ळू छे तीनान राखवावी ]को युमी
तेरी पुछ पाछ को यु, एने िवनाशोन पु या
काजे छुळीन तदरे मा गोथू मोटलु नाश नी
होय, इनान कोरता क पोिव शा ा मा
जो कोहाय गोयलो चो पुरो होये 13 िहमी मे
तारेन चां आवो, एने जे वाते जोगोमा कोहो,
क चे मारी ख़ुशी ह मेा पुरी जोळे 14मे
तारो वोचोन तीणूक पुगाळ ददेलु छे; एने जोग
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तदरे पोर दु मनी को यु, कहाक जोसो मे
जोगोन िन होय, तोसाच चे बी जोगोन िन
होय 15मे यो िवनती िन कोरतू क तू िहणूक
जोगोमा गोथू चूट ले; बाखीन यो क तू िहणूक
ितना भुंडलासी सी वाचाळीन राख 16जोसू मी
जोगोन िन होय, तोसात चे बी जोगोन िन होय
17खोरलान लारे िहणूक पिव कोर: तारो
वोचोन खोरलो छे 18जोसू तू मेसेक जोग मा
मुक यु, तोसुच मेबी िहनुकाजे जोग मा मुक यू;
19एने तदरेन कोरता मी आपणा खुदो काजे
पिव कोरो, काहा क चे बी खोरलान लारे
पिव कोराये जाय 20 ''मे िन तु इदरेन कोरता
िवनती िन कोरतु, बाखीन इदरेन कोरता बी जे
इंदरा वोचोनोन लारे मारपोर िव वास कोरसे,
21 क चे आखा एक होये; जोसू तू छे बास
मारेमा छे, एने मे तारेमा छे, तोसाच चे बी
आमरे मा होये, जीनामा जोग िव वास कोरे
क तूच मेसेक मुकेललु छे 22ची मिहमा जी तू
मेसेक आपलु ची मे िहणूक आपलू छे, क चे
तोसाच एक होये जोसा क आमु एक छे, 23मे
तदरे मा एने तुमारेमा क चे खोरलो होयीन
एक होय जाय, एने जोग जाणे क तू मेसेक
मुकेललु, एने जोसू तू मारे पोर म ग को यु
तोसोच तदरे पोर म ग को यु 24 हे बासो,
मे जाम क जीणूक तू मेसेक आपलू छे, जा
मे छे चां चेबी मारे साते रोह,े ती चे मारी
ितनी मिहमा काजे दखेे जोतू मेसेक आपलु
छे, कहा क तू जोगोन पेहलेे गोथू मार पोर
म ग को यु 25 हे धा मक बासो,जोग मेसेक िन
जा यु, बाखीन मे तुसेक जा यू; एने जे बी
जा या क तूच मेसेक मुकेललु चे 26मी तारो
नाव तीनुकाजे कोयू एने कोयतू रोहीस जो म ग
तुसेक मारपोर होतो चो तदरेमं रोह,े एने मे
तदरेमा रोहो''

18 1येसू जे वाते कोिहन आपणा चेला
काजे क ने खु ाण पोहोरलो धोडे

गोयाचां एक बाग होतु तीनामा चू एने
तेरा चेला गोया होता 2तीनाक धोरणेवावू
य दा भी तीना जागामा होतु, कहा क येसू
आपणा चेला साते चां जाया कोरतू होतु
3तो ार य दा, िसपायळान एक टूवा काजे
एने धान याजक एने पो शान चा गोथो
तदरा कामगार काजे लीन, दवाणु काजे एने
मशाली एने यारो काजे लीन चां आ ू
4तो यार येसू, ितनी आखा वातो काजे जी
तेरे पोर आवने वावी होती जाणीन, नीका ू
एनेतीनुकाने कोयू, ''कुणीक हरेणे बाजरोयू?''
5चे तीनुकाजे जोबाब आ या, ''येसू नासरी
काजे'' येसू तीनू काजे कोयू, ''मे छे'' तीनाक
धोरणे वावू य दा बी तेरे साते उभू होतु
6तेरो यो कोहोताच, ''मे छे, ''चे पोछा
होटीन धोत पोर पोड गोया 7तो यार चे पोछा
तीनाक पुछया, ''तुमु कुणीक हरेी रोया'' चे
बु या, ''येसू नासोरी काजे'' 8येसू जोबाब
आ यू, ''मे ते तुमुकाजे कोय दे लू छे क मे
छे, को द मेसेक हरेे ती इनुक जाणे दवेू''
9 यो एरेन कोरता होयो क चो वोचोन पुरो
होय जाय यो चू कोहोलू होतु: ''जीणूक तू
मेसेक आपलु तीनुमा गोथू मे एकाक िबनी
खु ू'' 10तो ार िशमोन पे स तोलवार, यो
तेरे जुव होती, हाप यू एने महायाजोकोन
दास पोर चालळीन तेरो दाख यो कानटो
उडायददेु तदरा दोसोन मा मलखुस होतो
11तो यार येशू पे स काजे कोयू, ''आपनी
तलवार जागामा मेक दे जो यालु बास
तुसेक आपलू छे, काय मी िहनाक नी िपयो?''
12तो यार िशपायडा एने तेरा सुभेदार एने
य दन कामदार येशू काजे धोरावीन बांध
ददेा, 13एने पेहलेे िहनाकाजे ह ा जुव ली
आया, कहा क चू तीना सालोन महायाजक
लायपानसेस स होतु 14 यू चूत लायपा
होतु, जू य ा काजे सोलू आपलू होतु क
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आमरा ओदमीन कोरता एक मानसोन मोरनो
वारलो छे 15 िशमोन पे स एने एक दस
चेलु भी येसून पोछोव चाल पो ा यू
चेलु महायाजोको काजे उखायतू होतु, इनान
कोरता चू येशून साते माहायाजोकोनआंगनाम
गोयू, 16बाखीन पे स बारथे झोपला पोर उभू
रोयू तो ार चू दस चेलू यू महायाजोकोन
उखायतू होतु, बारथे िनक ू एने झोपले
राखवावी कोरणे वावाक कोिहन पे स काजे
माही लीन आ ू 17ची दासी जी झोपले
राखवावी होती, पे स काजे कोयी, ''को द तू
इना मानसोन चेला मायलु ते िन होय?'' चू
कोयू, ''मे िन होय'' 18 दास एने कामगार सेवान
वोजेसी कुयला आखठो धोपाळीन उभला ताप
रोया होता, एने पे स बी तदरे पुठी उभलू
आखटो तापतू होतु 19तो ार महायाजक येशू
काजे तेरा चेलान बारामा एने तेरा उपदशेोन
बारामा पुछ पाछ को यु 20येसू तीणूक जोबाब
आ यू, ''मी जोगोमा खुलीन वाते कोयू; मी
ाथना घोरोमा एने मं दर मा, जाआखा य दी
एखठा होयता होयता होता, कायम उपदशेुत
को यु एने डूकायली ओसी काय बी िन कोयू
21तू मेसेकाजे काहा पुछ? सोमोवने वावा
काजे पूछ क मे तीनुकाजे काय कोयू दखे, चे
जानतला छे क मे काय काय कोयू'' 22जो ार
चू जो कोयू, ती कामदार मा गोथू एक यू साते
उभू होतु, येशू काजे थापूळ दन कोयू, ''काय तू
महायाजक काजे इना रीतीसी जोबाब आपे?''
23येसू तीनाक जोबाब आ यू, ''को द मे बुरो
कोयू, ती बुरायीन गोवायी आप; बाखीन कोदी
भोलो कोयू, ती मेसेकाजे काहा ददे?ू'' 24 ह ा
िहनाकाजे बांधलूत लायपान चां मुकली ददेी
25 िशमोन पे स उभरोयु आखटो तापतो होतो
तो यार चे टीना काजे कोया, ''कोदी तूबी
तेरा चेला मायलू ते िन होय?'' चू इ कार
कोरीन कोयू, ''मी िन होय'' 26महायाजोकोन

दासोमा गोथू एक, जो तेरा घोर या मा गोथू
होतु जेरो कानटो पे स काट नाखलु होतु,
बु यू, '' काय मे तुसेक हरेे पुठी बोगीचा मा
िन दखेलु होतु?'' 27पे स ओवी इ कार कोर
ददे,ु एने ते या त कुकळू वास ददेू 28तो यार
चे येसू काजे लायपान चा गोथा क लामा
ली गोया, एने सोनदारेण टेम होती, बाखीन
चे आपसात वाळा मा िन गोया काहा क
िवटोव िन होये बाखीन वोलांडोनोन खानो
खाता आवडनो जुवे 29तो यार िपलात तदरे
साते बारथे िनवीन आयु एने कोयू, ''तुमु इनां
मानसो पोर काहानला वातोन गुणू लागाळ
रोया?'' 30चे तीनाक जोबाब आ या, '' को द
यू गुनावू िन रोहोतू ती आमु िहनाक तेरे हाते
िन सोपता'' 31 िपलात तीनुकाजे कोयू, ''तुमु
इना काजे लीन जायीनआपणा िनयम शा ान
नुसार ये िनयाव को '' य ा तीनाकाजे
कोया, ''आमुकाजे अिधकार िन होय क कुदान
जीव लेजे'' 32 यो इनान कोरता होयो क
येशून ची वाट पुरी होय जाय जी चू यो ईशा
आपतू जायीन कोहोलु होतु क हरेो मोरोन
कोसो होयसे 33तो यार िपलात पोछु क ला
माही गोयू, एने येसु काजे बुलावीन तीनाकाजे
पु ू, ''काय तू महा याजोकोन राजा छे?''
34येसू जोबाब आ यू, ''काय तू जी वात खुद
कोहोने बाज रोयू क दसरा मारा बारामा
तुसेकाजे यो कोहोला छे?'' 35 िपलात जोबाब
आ यू, '' काय मी य दी छे? तारीत जाती
एने धान याजक तुसेक मारा हातोमा सोपला
छे, तू काय करलु छे?'' 36येसू जोबाब आ यू,
''मारो रा य इना जोगोन िन; बाखीन मारो
रा यो इना जोगोन रोहोतो, ती मारा सेवक
लोडायता क मी य दान हातोमा सोपाय िन
जातु: बाखीन मारो रा य या वावो िन होय''
37 िपलात तीना काजे कोयू, ''तू काय राजा
छे?'' येसू जोबाब आ यु, ''तू कोहे क मी राजा
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छे मे इनान कोरता पोयदा होयू एने इनान
कोरता जोगोमा आव रोयू क खोरलायीन
गोवायी आपो जो कुदू खोरलायीन छे, चू मा
बुल सोमवतलु छे'' 38 िपलात हीना काजे कोयू,
'' खोरलो काय छे?'' यो कोिहन चू पोछु य ा
साते जात रोयू एने तीनुकाजे कोयू, ''मेटे हरेेमा
काय गुणू िन दे यू 39बाखीन तुमरी जी रती
छे क मे वोलानडोनोन ितहीवार मा तुमरेण
कोरीन एक मानसोक छुड दोम आखरी: काय
तुमुक लागे क मी तुमरेन कोरता य दान
राजा काजे छुड दोम?'' 40तो यार चे पोछा
आयळीन कोया, ''इनाक िन, बाखीन आमरेन
कोरीन बर बा काजे छुळदे '' एने बर बा डाखू
होतु

19 1 इना पोरसी िपलात येशू काजे
चाबका दवेाळी 2 िसपायळा काटाण

मुगुट गुथीन तेरा मुंडका पोर मे या एने ितना
काजे जाम या छ दरा पेरा ा, 3एने तेरे साते
आवीन को ने बाज गोया, ''हे य दान राजा,
णाम!'' एने तीनाक थापडे बी ददेा 4तो यार
िपलात पोछु बारथे िनकवीन मानसोकाजे
कोयू, ''दखेू, मी तीनाक तुमरे जुव पोछु बारथे
लावो; काहा क तुमु जान लेये क मे हरेेमा
काय काहीन गुणू िन दे यू'' 5तो ार येशू
काटान मुगुट एने जाम या छीदरा पेहरलु
बारथे िनक ू; एने िपलात तीनुकाजे कोयू,
''दखेू, यू माणूस!'' 6जो यार धान याजक
एने कामदार तीनाक दे या, ती आयळीन
कोया, ''िहनाक ू स पोर चोळाव, ू स पोर!''
िपलात तीनुकाजे कोयू, ''तुमुत िहनाकाजे लीन
ू स पोर चोढावू, कहा क मे हरेेमा काय
गुणू िन दे यू'' 7य ा तीनाकाजे जोबाब
आ या, ''आमरो बी िनयम शा ो छे एने
तीना शा ा नुसार चू मा नाखनेण लायक
छे, कहां क चू आपणा खुदोकाजे दवेोन पु यु
बोना ू'' 8जो यार िपलात जी वात सोम ू

ती ओवी बी बीही गोयू, 9एने ओवी पोछु
क ला न मािहय गोयू एने येशु काजे कोयू,
''तू कां वावू छे? ''बाखीन येशु तीना काजे
काही जोबाब िन आ यू 10 इना पोरसी िपलात
तीना काजे कोयू, '' मारे पुठी काह िन बुलतू?
काय तू िन जानतू तुसेक छुळनेन नेण अिधकार
मेसेक छे, एने तुसेक ु स पोर चोडावनेण बी
अिधकार छे'' 11येसू जोबाब आ यू, ''कोदी
तुसेक उपोरगोथू िन आपाय जातु, ती तारो
मारपोर काय अिधकार िन रोहोतू; इनान
कोरता जू मेसेक तारे हातोमा धोरआवलु छे
तेरो पाप जादा छे'' 12 इना पोरसी िपलात
तीनाकाजे छुळ दनेेन को यु, बाखीन य दी
आयळी आयळीन कोया, ''को द तू इना काजे
छुद दस, ती तारीभ केसर जुव गोथी िन
जो कुदु आपणा खुदो काजे राजा बोनावतलु
छे चू केसरोन सामना कोरतलु छे'' 13जे
वाते सोमिवन िपलात येसु काजे बारथे ला ू
एने तीना जागापोर एक बाधलू उटलु होतु
जइ ािनमा 'ग बता' कोवायतो होतो, एने चा
िनयावोन जागापोर बो यू 14 यो वोलांडनोन
ितहीवारोन तीयारीन दाहाळू होतु,एने छोवे
घंटान लोगभोग होतो तो ार चू य ा
काजे कोयू, ''दखेू तुम राजा!'' 15बाखीन
चे आयळया, ''ली जां! ली जां! िहनाक ु स
चोडाव!'' िपलात िहनुकाजे कोयू, ''काय मे
तुमरा राजा काजे ु स चोडावो?'' धान
याजक जोबाब आ यू, ''केसर काजे छुळीन
आम ओवी कुदु राजा िन होय '' 16तो यार
चू तीनाकाजे तदरे हातोमा सोप ददेू काहा क
चू ु स पोर चोडाय जाय 17तो यार चे येसू
काजे ली गोया, एने चे आपणा ू स उचलीन
तीना जागातोक बारथे गोयु, जो 'खोपळीन
जागू' कोवायतू होतु एने इ ायनी मा 'गुलगुथा'
18चां चे तीनाक एने तेरे साते ओवी दयु
मानसो काजे ू स पोर चोडाया, एका काजे
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उखुर एने एका काजे तीखुर, एने इच मा येसू
काजे 19 िपलात एक गुनान प लीखीन ू स
पोर लागाळ ददे,ु एने तीनामा यो िलखलो
होतो, ''येसू नासरी, य दान राजा'' 20 यो
गुणांन- प घोणा सोवता य दया वाचा,
काहा क चू जागू जा येसू ू स पोर चोळाय
गोयलू होतु दशेोन साते होतो; एने इ ायिन
एने लतीिन एने हे लिनमा िलखलो होतो
21तो यार य ान धान याजक िपलात
काजे कोया, '' 'य दयान राजा' मा िलखे
बाखीन यो क 'चू कोयू, मे य दयान राजा
छे ' '' 22 िपलात जोबाब आ यू, ''मे यो िलख
ददे,ु चो िलख ददे'ु' 23जो यार सीपायळा येसू
काजे ू स पोर चोळाव ददेला, ती तेरा छदरा
लीन यार भाग को या, हर एक सीपायळान
कोरता एक भाग, एने झोगु बी लेदा, बाखीन
झोगु िबगोर िसवलू उपोर गोथू नेचू तोक
गुथलू होतु 24 इनान कोरता चे आपोस मा
कोया, ''आमु इनाकाजे िन फाडता, बािखन
इना पोर िच ा नाखजे क यू कुणीन होयसे''
यो इनान कोरता होयो क पिव शा ामा
जो कोहाय गोयलो होतो चो पुरो होये,
''चे मारा डोगला आपोस मा वाट लेदा एने
मारा डोगलापोर िच ा ना या'' 25आखरी
सीपायडा तोसात को या येसू ु सो साते तेरी
आया एने तेरी आयान बोहोणीस, लोपासोन
लाळी म रयम, एने मरीयमन मा दालीिन
उभी होती 26जो यार येसू आपनी आया, एने
तीना चेलानु काजे जदरेपोर चू म ग कोरतू
होतु साते उबरोयला दे यू ती तेरी आश काजे
कोयू, ''हे बायर, दखे, यू ता पु यु छे''
27तो यार चू चेला काजे कोयू, '' यी तारी
आया छे'' एने तीनीत टेमो सी चू चेलू तीिनक
आपने घोर लीन गोयू 28 इनान ओवतेन येसू
यो जानीन क िहमी आखो पुरो होय गोयलो
छे, इनान कोराता क पिव शा ामा जो

कोहाय गोयलो चो पुरो होये, कोयू, ''मे तीसलु
छे'' 29चां आंबोन भोरलो एक टाहारो होतो,
आखरी:चे आंबोमा िभगाडीन पंज काजे
नाबली लाकडी पोर मेक न मुये लागाडया
30जो यार येसू चो आंब पीद,ू ती कोयू, ''पुरो
होयो'' ; एने मुनको नेचो कोरीन जीव छुळ
ददेु 31 ईनान कोरता क चू तीयारीन दाहाडू
होतु, य ा िपलातोस काजे िवनती को या
क तेरा पाय तुडाये एने चू उताराय जाय,
काहाक शा बाथोन दाहळे चू ु स पोर िन
रोह,े काहाक चू शा बाथोन दाहळू मोटलु होतु
32आखरी: िशपयळा आवीन ितना मानसो
मायलान पेहलान पाय तु ू तो यार दसराण
बी, जे हरेे साते ु स पोर चोडावला होता;
33बाखीन जो यार येसू साते आवीन दे या
क चू मोर गोयलू छे, ती हरेा पोय िन तु ा
34बाखीन िशपायळा मायला एक जोणु भाले
कोरीन तेरा कुिखमा भालू गु यू, एने तीनामा
गोथो तेता त लुहीय एने पाणी िनक ो
35 यो चे दे या, चे गोवायी आपलाछे, एने
तदरी गोवायी खोरली छे; एने चू जाणे क
चू खोरलू छे क तुमु बी िव ास को 36 ये
वाटे एरेन कोरता होयाक पिव शा ाम जो
को लो छे चो पुरो होये, ''तेरी काहानली
हाडक तुडाय िन जाय'' 37एने ओवी एका
जागा पोर यो लीखलो छे, ''जीनाक चे भालू
ददेाला छे, तीनापोर चे नोजोर लागाळसे''
38 इना वातोन ओवतेन अरिमतायीन योसेफ
जू येसून चेलू होतु, बाखीन य दयान िबकोसी
इनी वातोकाजे डूकाळीन राखतू होतु, िपलात
िवनती को यु क काय मी येसून धोळ लीन
जाय सोके िपलात हरेी िवनती सोम ू, एने
चू आवीन हरेो धोळ ली गोयू 39 िनकेदोम
बी, जू येसून चां राती गोयलू होतु, पोचास
शेर लगभग जोडलो गंधरस एने एलवा लीन
आ ू 40तो यार चे येसून धोड लेदा, एने
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य दयान गाडनेन रीतीसी तीनाक घोनो वा
गोधायने वावो तेल साते कापडा मा गुडा ा
41 ितना जागा पोर जां येसू ु स पोर चोडाय
गोयलू होतु, एक बाग होतो, एने तीना बाग
माएक नोवलो मोळवा ो होतो जीनामा
कोबी कुदनुी मेकलो होतो 42 ईनान कोरता
य दयान तीयारीन दाहळान वोजेसी चे येसू
काजे तीनामां रा या, काहाक चो मोळवा ो
साते होतो

20 1 हापतान पेहले दाहळे म रया
मोकदालीया सोदारे वेगीत आधारो

होतोती मोळवाटया मा आवी, एने दोगळा
काजे मोळवा ा चां गोथू छेटू होयलु दखेी
2तो यार ची दोवळी एने शीमोन पे स एने
तीना दसरा चेलान चां जीनापोर येसू म ग
कोरतु होतु, आवीन कोयी, ''चे भू काजे
मोळवा ा मा गोथा िनकाव ली या, एने
मेसेक िन मालोम क तीनाक कां मेकददेा''
3 ो यार पे स एने चू दस चेलू िनकवीन
मोळवाटया भूनी जाणे बाज गोया 4चे
दयू साते- साते दोवळता होता, बाखीन
दस चेलू पे स गोथू ओगोव दोवळीन
मोळवाटया मा पेहले पुग गोयू, 5एने वाकू
वोवीन कापळा पोड रोयला दे यू, तेबी चू
माहाय िन गोयू 6तो यार िशमोन पे स तेरे
पोछोव पु यु, मोळवाटया मािहय गोयू एने
कापळा पोळ रोहला दे यू; 7एने चू फेटू
यू तेरे मुडका काजे बादलू होतु, कापळा
पुठी पोडललु िन बाखीन ओलोग एक जागे
गुडावीन मेकलू दे या 8तो यार दस चेलू
बी जू मोळवाटया मा पेहले पुगलू होतु,
माहाय गोयू एने दखेीन िव ास को यु 9चे
ते िहमी तोक पिव शा ान ची वात िन
सोमोजता होता क तीना मोरलामा गोथू
जीव उ नो पोळसे 10तो ार जे चेला आपने
घोर पोछा जात रोया 11बाखीन मो रया

रो ती जायीन मोळवाटयान चांत बारथे
उभरोय रोयी, एने रोडती रोडती मोळवाटया
भूनी वाक वोवीन, 12 दयु वग दतुो काजे
धोवा छदरा पेहरेला एका काजे मुंडीशा एने
दसरा काजे पायता बोस रोहला दे या, जा
येसून धोड मेकायलो होतो चे तीनाकाजे
कोया, ''हे बाय, तू काहा रोडे?'' चू तीनुकाजे
कोयू, ''चे मारा भू काजे चूट ली गोया
एने मी िन जाणती क िहनाकाजे कां मेक
रोया'' 13एने पेहलेे िहनाकाजे ह ा जुव ली
आया, कहा क चू तीना सालोन महायाजक
लायपानसेस स होतु 14 यो कोिहन ची
पोछी फरी एने येसू काजे उभू रो लू दखेी,
बाखीन िन उव या क चू येसू छे 15येसू
ितनी काजे कोयू, ''हे बाय, तू काहा रोड?े
कुणी काजे हरेे?'' ितना काजे मावी सोमजीन
तीनाकाजे कोयी, ''हे महाराज, कोबी तू
िहनाकाजे ली गोयू होसे ती मेसेकाजे कोय ती
हीना काजे कां मेकरोयू, एने मी तीनाकाजे
ली जाश'' 16येसू तीिनकाजे कोयू, ''म रयम!''
ची पोछी फरीन तीना काजे ई ायीिन मा
कोयी, ''र बूिन!'' मोतलोब 'हे गु ' 17येसू
ितनी काजे कोयू, ''मेसेक मा छीमे, काहा क
मी िहमी तोक बासोनचां उपोर िन गोयू,
बाखीन मारा भाशोन चां जायीन िहनी काजे
कोय द,े क मे आपणु बास एने तुम बास,
एने आपणु दवे एने तुम दवे तेरचा जाम''
18म रयम म दालीिन जायीन चेलाकाजे
कोई, ''मी भू काजे दखेी, एने चू मेसेकाजे जे
वाटे कोयू'' 19 ितनी दा ळे यू ान पेहलेे
दाहळू होतु, सांतेन टेमे यो यार चां वावा
झोपला पोर जां चेला होता, य ान िबकोन
मारे ब द होता, ती येसू आयु तदरे इच
मा उभू रोहीण तीनुकाजे कोयू, ''तुमु काजे
शांती जोडे'' 20एने यो कोिहन तू ते हात
एने आपणु कुखमा तीनुकाजे दखेा ू ते यार
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चेला भू काजे दखेीन ख़ुशी होया 21येसू
पोछू िहनुकाजे कोयू, ''तुमुक शांती जोळे;
जोसू बास मेसेक मुकेललु छे, तोसुच मेबी
तुमुकाजे मुकलो'' 22 यो कोिहन चू तदरे
पोर फु यू एने तीनुकाजे कोयू, ''पिव आ मा
लेवू 23 ज ा पाप तुमु माफ कोरे,चे त ने
कोरता माफ कोराय गोयला छे; िजनान तुमु
राखसू चे राखाय गोयला छे'' 24बाखीन
बारामा गोथू एक मोतलोब थोमा जू ददमुस
कोहायतलु छे, जे यार येशू आयु ती तदरे
पुठी िन होतु 25 िहमी दसरा चेला तीनाकाजे
को ने बाज गोया 'आमु भू काजे दखेला छे,
''िहमी चू तीनुकाजे कोयू, ''जो यार तोक मी
तेरा हातोमा िखवान डूचा िन दखेलोम, एने
तीना डूचामा मारी आंगवी िन घाल दोम,
तो यार तोक मे िव वास िन कोरो'' 26आठ
दाहळान ओवतेन तेरा चेला पोछा घोरोन
मािहय होता, एने थोमा तदरे पुठी होतु; एने
झोपला ब द होता, तो यार येसू आयु एने
तदरे इच मा उभू रोहीण कोयू, '' तुमुक
शांती जोड'े' 27तो यार चू थोमा काजे कोयू,
''तारी आगवी या लावीन मारा हातो काजे
दखे एने ता हात लावीन मारा कुखीमा
घाल, एने अिव वासी िन बाखीन िव वासी
बोन'' 28 यो सोमोव थोमा जोबाब आ यू, ''हे
मारा भू, हे मारा दवे!'' 29येसू तीनाकाजे
कोयू, ''तू मेसेक दखेलू छे, काय इनान कोरता
िव वास मेकलू छे? ध य छे चे जे िबना दखेे
िव वास को या'' 30येसू ओवी बी घोणा
सोवटा चोमो कार चेलांन सामने दखेाळयु, जे
इना पु तक मा लीखाये िन गोया; 31बाखीन
जे इनान कोरता लीखाय गोयला छे क तुमु
िव वास कोरे क येसू दवेोन पु यु ि त छे,
एने िव वास कोरीन हरेे नावोसी िव वास
जोळावो

21 1 इनी वातोन ओवतेन येसू खुदो
काजे तीिबरीयासोन दरीयान

कनारे चेला काजे दखेाय पो ू, एने इना
रीतीसी दखेाय पो ू: 2 िशमोन पे स,
एने थोमा यू ददमुस कोहायतलु छे, एने
गालीलोन काना शहरोन नथनेल, एने
ज ब दन पु यु,एने तेरा चेला मायला दयु
एने दयु ओवी जोना एखटा होता 3 िशमोन
पे स तीनू काजे कोयू, ''मे माछा धोरनेन
जाम'' चे तीनाकाजे कोया, ''आमुबी तारे
सात आवजे''आखरी: चे िनकवीन ध ा पोर
चो ा, बाखीन ितने राती काय िन धो या
4स दारे होयताच येसू काठा पोर आवीन
उभू रोयू; तीबी चेला िन उव या क यू
येसू छे 5तो यार येसू तीनुकाजे कोयू, ''हे
पु या, काय तुमरे जुव काहीन माछा छे?'' चे
जोबाब आ या, ''िन होय'' 6चू तीनुकाजे
कोयू, ''ध ान जेवळये धोळे जावी नाखू
ती जोळसे'' आखरी: चे जावी ना या, एने
िहमी माछा जादा होयनेसी तीणूक हापक िन
सो या 7 िहमी तीनुक चेला जीनापोर येसू
म ग कोरतू होतु, पे स काजे कोयू, '' यू ते
भू छे!'' िशमोन पे स यो सोमिवन चू भू
छे, को ामा डोगलो हापक न बांध लेद,ू
काहा क चू उघाडलु होतु, एने दरीयामा
कुद पो ू 8बाखीन दसरा चेला ध ा
पोर माछान भोरली जावी हापेकता जायीन
आ ा, काहाक चे कनारे गोथा जाफा
नांबे िन, बाखीन काहीन दयुसोव हात पोर
होता 9जो यार चे कनारा पोर उत या,
ती चे कुयलान आखठो एने तीनापोर माछो
मेकलो, एने टू दे या 10येसू तीनुकाजे कोयू,
''जे माछा िहमी धोरला छे, तीनामा गोथा
काहीन लावू'' 11ती िशमोन पे स ध डया
पोर चोळीन एक सोव ेपन मो ला माछा
सी भोरली जावी कनारा पोर हाप या, एने
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ओतरा माछा रो ने पोर बी जावी िन फाटी
12येसू तीनुकाजे कोयू, ''आवू, खाय लेवू''
चेलामा गोथा कुदा काजे हमत िन होयी क
तीनाकाजे पुछे, ''तू कून छे?'' काहाक चे
जाणता होता क चू भुत छे 13येसू आ ू
एने टू लीन तीणूक आ यू, तोसाच माछा बी
14जी ितसरी कावार छे क येसू मोरलामा
गोथू जीव उठनेन बाद चेला काजे दखेाय
पोळयु 15खानो खानेन बाद येसू िशमोन
पे स काजे कोयू, ''हे िशमोन योहानोन पु यु,
काय तू इंदरे गोथो बोढीन मार पोर म ग
कोरे?'' चू तीनाकाजे कोयू, ''होव, भू; तू ते
जाणतलु छे क मे तारपोर ेम कोरतलू छे'' चू
तीनाकाजे कोयू, ''मारा तू मारा गाडरा काजे
चार'' 16चू ओवी दसरी कावार तीनाकाजे
कोयू, ''हे िशमोन, योहानोन पु यु, काय तू
मारपोर म ग कोरे?'' चू तीनाकाजे कोयू,
''होव, भू; तू जानतलु छे क मे तारेपो त
ेम कोरतलु छे'' चू तीनाकाजे कोयू, ''मारा
गाडराण राखवावी कोर'' 17चू ितसरे कावार
तीनाकाजे कोयू, ''हे िशमोन, योहानोन पु यु,
काय तू मारपोर ेम कोरतलु छे?'' पे स
नाराज होयू क येसू िहनाकाजे ितसरी कावार
ओसू कोयू, ''काय तू मारपोर म ग कोरे?'' एने
तीनाकाजे कोयू, '' हे भू, तुते आखो काय
जानतलु छे; तू यो जानतलु छे क मे तारपोर
ेम कोरतलु छे'' येसू तीनाकाजे कोयू, ''मारा
गाडरा काजे चार 18मे तुसेकाजे छाचलीन
कोहो, जो यार तू जुवा यू होतु आपनो

को ो बांधीन जां जुवे चां फरतू होतु;
बाखीन जो यार तू दाहालू होयसे आपणु हात
पोसारसे, एने दसरा तारो को ो बांधीन
जा तुसेक िन जुवे चां तुसेक ली जासे'' 19चू
इनी वातोपोर इशा को यु क पे स ओसला
मोरनोसी दवेोन मोिहमा कोरसे एने तो यार
चू तीनाकाजे कोयू, ''मारपोछोव आतरोय''
20पे स पोछू फरीन ितना चेलाकाजे पोछोव
आवतलु दे यू, जेरपोर येसू म ग कोरतू होतु,
एने जू खानेन टेमे तेरी छाती भूनी वाक न
पु लू होतु, ''हे भू, तुसेक धोरावने वावू कून
छे?'' 21तीनाक दखेीन पे स येसू काजे कोयू,
''हे भू, ये काय हाल होयसे?'' 22येसू
तीनाकाजे कोयू, ''कोदी जुवे ती चू मारे
आवनेतोक काय रोह,े ती मेसेक इनासी काय
तू मार पोछोव आवलाग'' 23 इनान कोरता
भाशो मे जी वात फेलावरोयू क यू चेलू िन
मोरे; तीबी येसू िहनाकाजे यो िन कोयू क
होयू िन मोरे, बाखीन यो क'' कोदीमेसेक
जुवे क चू मारे आवनेतोक काय रोह,े ती
मेसेक हरेसी काय?'' 24 होयू चूत चेलू छे यू
इनी वातोन गोवायी आपतलु छे एने यू इनी
वातोकाजे िलखलु छे, एने आमु जानतला छे
क हरेी गोवायी खोरली छे 25ओिवबी जुदा
सोवटा कामे छे, यो येसू को यु; कोदी चे एक
एक कोरीन लीखाय जाता, ती मे सोमोजतलु
छे क पु तक जे लीखाय जाता चे जोगोमा बी
नी सोमायता
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