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MATTHEW
મા થી
1ઈ

ાહીમા પોહો, દાઉદા પોહો, ઈસુવા
2 ઈ ાહીમા વારા ઈસાહાક
યો,
ઈસાહાકા, વારા યાકુબઆ વારા, યહુ દા યો
એન યા બાહા પોહા
યા 3 યહુ દા એન
તામારાઆ પાછ પેરેસ એન ઝેરાહ પોહો
યો એન પેરેસથી ઇસરોના પોહો યો, એન
ઇસરોનથી આરામ પોહો યો 4 એન આરામથી
અમીનાહાબા પોહો યો, એન અમીનાહાબાથી
નાહશોન પોહો યો,એન નાહશોનથી સલમોન
પોહો યો 5 સલમોન એન રહાબાથી બોઆઝ
પોહો યો; બોઆઝથી યશાઈ પોહો યો 6 એન
યશાઈથી દાઉદ રા પોહો યો એન દાઉદથી
સુલેમાન યે થેયેથી પોહો યો ઈ ઊરીયાઆ
થેય આતી 7 સુલેમાનથી રહાબામ પોહો યો, એન
રહાબામથી અબીયા પોહો યો, એન અબીયાથી
ખાસા પોહો યો 8 ખાસાથી યહોશાફાટ પોહો
યો, એન યહોશાફાટથી યોરામ પોહો યો, એન
યોરામથી ઉિઝયા પોહો યો 9 ઉિઝયાથી યોથામ
પોહો જોયો, યોથામથી આહાઝ પોહો યો, એન
આહાજથી િહઝકીયા પોહો યો 10 િહઝકીયાથી
મન શા પોહો યો, મન શાથી આમોન પોહો
યો,એન આમોનથી યોશીયા પોહો યો 11 એન
કેદી એઈન બાબીલમાંય તી વેળે યશીયાથી
યખો યા એન યા બાહા પોહા યા 12 કેદી
એઈન બાબીલ માંય લી ગીય પાછ યખો યાથી
પોહો યો શલથીયેલ એન શલથીયેથી ઝ બાબેલ
પોહો યો 13 ઝ બાબેલથી અબીહુ પોહો યો,
એન અબીહુ થી એ યાકીમ પોહો
યો,એન
એ યાકીમથી અઝોર પોહો યો 14 અઝોરથી
સદોક પોહો યો, એન સદોકથી અખીમપોહો
યો, એન અખીમથી એલીહુ દ પોહો યો,
15 એલીહુ થી એ યાઝર પોહો
યો,એ યાઝરથી
મ થાન પોહો યો,એન મ થાનથી યાકુબ પોહો
યો, 16 યાકુબથી યુસુફ પોહો યો, જો મારીમા
માટડો આતો એન મ રયમથી ઈસુ િ ત આખ
આખતેહ પોહો યો 17 યા પુરમાણે ઇ ાિહમથી
દાઉદ હુ દી ચૌદા પેડીયો, એન દાઉદથી બાબીલમાંય
લીગીય પાંછ યા હુ દી ચૌદા પેડીયો એન બાબીલ
માંય લી યના વેળા થી િ ત હુ દી ચૌદા પેડીયો
18 ઈસુ િ
તઆ જ મો યા પૂરમાણે એએયો કા

1 પેડી

જોવે યાઆ આયહે મા રયા માગણી યસુફાઆ
આરી ઓઅયી, તોવે ય એકઠ ઓઅય યા પે લા
તી પિવ આ મા વારા ગભવતી યી 19 છે લે:
યે માટડો યુસુફ જો નીિતમાન આતો એન યેલ
અપમાન કોરાં નાંય માગતો આતો યેલ ઠાકાંજ
છોડી દેઅના િવચાર કોઅયાં 20 જોવે તો યી ગોઠીયે
િવચાર માંય આતો તોવે ભુ દુત હોપનામાંય યેઈન
આખાં લા યો કા, “ઓ યુસુફ! દાઉદાઆ પોહા,
તું તી થેય મારીયાલ તોહ િલયે એન મા બીયહે,
કાહાકા
યેએ બુકામાંય હેય તી પિવ આ મા
તરફ થી હેતાં 21 તી પોહો જ મો દી એન તુ યાઆ
ઈસુ થોવજે કાહાકા તોઓ આપે લોકહા પાપાહા
તો તારાણ કોઅરી 22 બોદાં યાહાટી ઓઅયાં કા
વચન ભુવ ભિવ યવ તાહા વરા આખલાં
આતાં ત પૂરાં ઓઅરી 23 એઆ, યોક કુવારી
મોયના ઓઅરી એન યાઆ નાંવ ઈ માનુએલ
પાડ , યા નાંવા અથ હેય- પોરમેહર આપહે
આરી હેય 24 તોવે યુસુફ ન દે માંઅને ગીન ભુ
દુતાહા આ ા અનુસાર યા થેયેલ યા પાંય લેયનો
25 વહુ દી યે પાહાં નાંય જ મી તાવહુ દી તો યે
પાહ નાંય ગીયો : એન યાંયજ યાઆ નાંવ ઈસુ
થો યાં
1 હેરોદ રા આ દીહાઆ માંય જોવે
યહુ દીયાહા બેથલેહેમમાંય ઈસુવા જ મો
યો, તોવે દહીઉ ાઆ (પૂવ) માંઅને અમુક
યોિતષી/માંગી લોક યેઈન હોદાં લા યાં,
2 “યહુ દીયા રા
યા જ મો
યો, યાંય
આખીયાં? કાહાકા આમાહાંય પૂવ માંય યા તારો
દે યો એન યાહાંય યા યેઈન પાગ પોડયા”
3
વોનાઈન હેરોદ રા એન યા હાથે બોદ
યે શાલેમાને ગાબરાય ગીય 4 તોવે યાંય આ યાં
લો હાં મુ યો યાજકાલ એન શા ીયાહાન યો ઠા
કોઈન પૂછયાં, “િ તઆ જ મો કેસ ઓરાં
જોજે ?” 5 યાહાંય યાલ આ યાં, “યહુ દીયાહા
એન બેથલેહેમ માંય,કાહાકા ભિવ યવકતા વરા
લોખવા માંય યેનલાં: 6 “ઓ બેથલેહેમ, તું
યા યહુ દીયા દેશ માંય હેય, તું કોહી બી રીતી
કોય યહુ દીયા આગેવાનાહામાંય બોદાહામાંય
વાહાનો નાંય હેતો; કાહાકા તુમેહેમાંય યોક
અિધપિતહામાંઅને નીગી,જો મા હાટી ઈ ાએલા
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મા થી 2.7 –3.13
રાખવાળી કોઅરી” 7 તોવે હેરોદ રાજ યોતીષા/
માંગી હાન દોબીન હોદીન યાહાલ હોદયાં કા
તારો ઠીક કોઅહા સોમાયમાંય દેખાયો, 8 એન
યાય આખીન યાલ બેથલેહેમ માંય દોવાડયો,
“ આ, યા પોહા બારામાંય ઠીક-ઠીક માલુમ
કોરા,એન જોવે તો િમળી ય તોવે માન ખોબાર
દા તોવે આંય બી યીન યાઆ પાગ પોડું” 9 તો
રા ગોઠ વોનાઈન તો રોયો, એન જો તારો
યાહાંય પૂવમાંય દે યો આતો, યા ગાવોય
યન ઊબો રોય ગીયો 10 યા તારાત એયન યા
ખૂબ ખૂશ ઓયા 11 યાહાંય યા ગોઆમાંય
ઈન યા પોહાલ યા આયહે મા રયા આરે
દે યાં,એન
બડા પોડીન યા પોહા પાગે
પોડયા, એન પોત-પોતેજ થે યો ખોલીન યાલ
હોના,એન ઉદ એન બોલ ઓહડી ભેટયો ચોડ યો
12 તોવે હોપનામાંય
ચેતાવની વોનાઈન હેરોદ
રા પાંય પાછ નાંય યન, યા બી માગા
માઅને પોત-પોતાહા દેશ માંય તા રોયા 13 યા
તા રોયા તોવે પાછ ભુ યોક દુતાય હોપના
માંય યુસુફાલ દેખાઈન આ યાં, “ઊઠ યા પોહાલ
એન યા આયહીલ લીન િમસર દેશ માંય નાહી
જો; એન ંવ હુ દી આંય તુલ નાંય બોલું,તાંવ
હુ દું તાંજ રોજે ; કાહાકા હેરોદરા યા પોહાલ
હોદી રોયહો કા તો યાલ માંય ટાકે” 14 તોવે તો
રાતીજ ઊઠીન પોહાલ એન યા આયહીલ લીન
િમસરમાંય ચાલ પોડયો, 15 એન હેરોદ રા
મોઅયો તાંવ હુ ંદું તાંજ રોયો યાહાટી કા વચન
બુવ ભિવ યવ તા વરા આ યાં ત પૂરાં ઓય:
માંય મા પાહાલ િમસર માને હાદયાં” 16 જોવે
હેરોદ રા ંય
દે યાં, કા
યોતીષાહાંય/
માંગી લોક યા આરી દોગો કોઅયો, તોવે
તો ગુ સેથી બાઆય ગીયો, એન લોકહાલ
દોવાડીન યોતીષાહા/માંગી લોક વરા ઠીક-ઠીક
આખલાં સોમયે પૂરમાણે બેથલેહેમ એન યા
પાહી-પાહીના થીકાણહાં બોદા પોહાહાલ એન
જય બેન વોરહા કોઅતા યા કોઅતા હાને આત
યાહાન માંઆઈ ટા ય 17 તોવે
વચન ય મયા
ભિવ યવ તા વરા આખવામાંય યેના, ત પૂરાં
ઓઅયા : 18 “રામાહાંમાંય યોક રોડના એન ક ણ
આવાજ વોનાયા યેનો; રાહેલ પોતાના પોહહા
હાટી ઓરાં નાંય માંગતી આતી,કાહાકા તે આમી
નાંય રોય” 19 હેરોદ રા મરણા પાછ, ભુ દુતાંય
િમસર માંય યુસુફાલ હોપનામાંય દેખાડયા એન
આ યાં, 20 “ઊઠ પાહા એન યાહા આયિહલ
લીન ઈ ાઈલ દેશ માંય તો રોઓ, કાહાકા યા
પાહા વ લાં માંગતે આત, ત મોઅઈ ગીયહ”

21 તો
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ઊ યો, એન પોહાલ એન યા આયહે
આથાલ દોઈન ઈ ાઇલ દેશ માંય યેનો 22 બાકી
વોનાઈન અરિખલાઊસ પોતાના બાહાલ
હેરોદરા
ગાવોય યહુ દીયા વોય રાજ કોઈ
રોયહો, તાં ઈના હાટી બી, પાછ હોપનામાંય
પોરમેહરથી ચેતાવની દન ગાલીલ દેશ માંય તો
રયો, 23 એન ના ેત નાંવા શેઅરે માંય ય
રોયો,કાહાકા ત વચન પૂરાં એય, ભિવ યવકતા
વરા આખવામ યેનલાં: “ત ના ેત આખાયો”
1 એન યા દીિહયામાંય યોહાન બાિ તસમા
દેનારો યેયન યહુ દીયાહા ડોગાહાંમાંય યન
આખાં લા યો કા: 2 “મોન બોદલા, કાહાકા
હોરગા રાજ પાહ યેઈ ગીયહો” 3 કાહાકા યેશયા
ભિવ યવ તાથી યાઆ બોદાલ આખલાં આતાં
તો ઓજ હેય : કા “ડોગાહાંમાંય બો બાલનારા
અવાજ એહ આખહે કા, પોરમેહરા વાટ તીયાર
કોઅયા, યાઆ વાટયો િહદયો કોઅયા” 4 ઓ
યોહાન ઉટડા બુરા ડો લ પોવી રોઅલો આતો,એન
યાઆ કો બરાલ ચામડા પોટો બાંદલો આતો,
એન યાઆ ખાઅના ટોડા એન રાનીમોદ આતાં
5 તોવે યે શાલેમ એન બોદા યહુ દીયા, એન યાદના
ચોમખી રોનારા લોક યાઆ પાહ ન ગી યેના
6 એન યાહ યાહા ગુના કોબુલ કોઅઈન યાદન
નોયેમાંય યાપાંઅરે બાિ તસમાં લેદાં 7 જોવે ય
ફરશીયાહન એન સાદુકીયાહા માંઅને ખુબૂજ
ંઅહાલ બાિ તસમા હાટી યાપાંય યેતા દેખીન
ય યાહાન આ યાં, “ઓ હાપા પીલકાહાંય,
તુમાહાન કુય આખી દેનાં કા યેનારા િસકસેપાંઅને
નાહાયા? 8 યાહાટી તુમા મોન બોદલા કા હારાં
ફળ દા; 9 એન પોતે મોનમાંય એહ નાંય િવચાર
કોઅનાકા આ ાહામ આપહે આબહો હેય; કાહાકા
તુમાહાન આંય એહ આખતાહુ ં કા,પોરમેહર
આ ામાહાટી યા દોગડાહા પાઅને યાહાટી પોહો
ઊબ ડી હોકહે 10 એન આમી ડા થુડાપાંય
કુરાડાં થોવલાં હેય, યાહાટી કા ડ હારાં
ફળ દેય નાંય, ત ખાંડીન આ યેમાંય ટાકલાં
ઈ 11 “આંય તે તુમાહાન મોન બોદલાં હાટી
બાિ તસમાં દાઅહુ ં, પેન જો માંઆ પહાલારે યેહે,
તો માંઆ કોઅતો હોગો તાકાતવાન હેય: યા
વાંઅણે ઉસાલના હોગી માંઆ લાયકાત નાંય હેય
એન તો તે તુમાહાન પિવ આ મા એન આ યેમાંય
બાિ તસમાં દી 12 યાઆ હૂ પડાં યા આથામાંય
હેય,એન તો યા ખોળાં હારક ય ચોખાં કોઅરી,
એન યા ગ વ તો કોઠરામાંય બેગા કોઅરી, પેન
બારીક કૂટારાં નાંઈ ઊલાય ઓહો યે આ યેમાંય
ટાકીન બાળી 13 તોવે ઈસુ ગાલીલ માંઅરે ન ગીયો
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મા થી 3.14–5.7
એન યાદન નોઈયે કાઠાવોય યોહાન થી બાિ તસમાં
લાંઆહાટી યેનો 14 પેન યોહાન એહ આખીન
યાલ રોકાં લા યો કા, “માન તે તોઓ આથે ક ય
બાિ તસમાં લેઅના ગરાજ હેય, એન તું તે માંઆ
પાંય યેનહો?” 15 ઈસુવ યાલ ઓ વાબ દેનો
કા, “ધા મકતા પૂરી કોઅના હેય” તોવે ય યાઆ
ગોઠ માની લેદી 16 એન ઈસુ બાિ તસમાં લેઈન
તારાતુજ પાંઅયામાંઅરે મેરે ન યો તોવે, યાહાટી
જુ ગ ખોળાઈ ગીયો,એન ય પોરમેહરા આ માલ
કબુતરા પામાંય યાઆ ઊપે યેતાં દે યાં 17 એન
એએયાં, જુ ગામાંય ઓહડો આવાજ યો કા: “ઓ
માંઆ માયાળો પોહો હેય,એન યાબોદાલ આંય
ખુબૂજ ખુશ હેતાં ”
1 તોવે શૈતાના ઈસુ પ ર ા ઓરા યાહાટી
દેવા આ મા જં ગલામાંય લેય ગીયો 2 એન
તાં ચાળીહી દીહી એન ચાળીહી રાત ઉપાહા
કોઅયો, યા પાસે યાલ ખૂબ બુખ લાગી 3 તોવે
પ ર ાકોઅનારા યાંપાંય યેયન યાલ આ યા કા
“તું પોરમેહરા પોહો ઓરી તે આખ કા યા ડોગળા
બા યો બોની ય !” 4 ઈસુય વાબ દેનો કા
“િલખલા હેયે કા માઅહુ ફ ત બા યે કોયજ
નાંય , પેન પોરમેહરા મુયામાઅને િનગનારા બોદા
વોચાનેહે કોય વતા રોઅરી 5 પાસે શૈતાના યાલ
ચો ખા શહેરા યે શાલેમમાંય લેઅય ગીયોએન
દેવળા સેડાવોય યાલ ઊબો કોઅયો 6 એન યાલ
આ યા “તું પોરમેહેરા પોહો ઓરી તે સોતાહાલ
નીચે તોડીપાડ, કાહાકા િલખલા હેય કા તો યા
વગ દુતહાલ તો હાટી ઊકુમ કોરી, એન તો પાગ
દોગડાવોય આફળાય નાઈ યાહાટી યા આથાવોય
જે લી લેઅરી 7 ઈસવેય યાલ આ યા કા “એહકોય
બી િલખલા હેય કાઅ પોરમેહર તો દેવ યા પ ર ા
કોઅહે માં !” 8 તોવે શૈતાના યાલ એક મોઠા ડોગા
ઊપે લેઅય ગીયો એન દુિનયામાઅને બાદે રા યે
એન યાહા મોઠાપોણ યાલ દેખાડી 9 એન યેય
યાલ આ યા કા “જો તું મા પાગે પોડીન ભિ ત
કોઅહે તે આપ ઈ બાદાજ તુલ દેય દીઅહી!”
10 તોવે ઈસવેય યાલ આ યા, “ઓ શૈતાન દુર
ઓય જો કાહાકા િલખલા હેય તુ પોરમેહેર તો
દેવ યા પાગે પોડ એન ફ ત યાજ ભિ ત કોઓ
11 તોવે શૈતાના યા પાઅને
તો રીઅયો, એન
એઅયા, વગદુત યેયન યા ચાકરી કોઅતા મુ યા!
12 જોવે તો વોનાયો કા યોહાન બાપિત મા દેનારો
દોવાઈ ગીયહો,તોવે તો ગાલીલમાંય તો રીઅયો
13 એન તો નાશરેતાલ છોડીન તો જે બુલુન એન
નાફાતાલી દવાડામાંય નોઅયે કનારે તા યન રા
લા યો 14 ઈ યાહાટી યા કા યાશયા ભિવ યવ તા
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ારા આખલા આતા તી પુરા ઓઅય 15 જે બુલુન
એન નાફાતાલી મુલખ, નોઅયે કનારાવોય યોરદન
નોઅયે યે મેરે પારકા લોકહા ગાલીલ 16 જે
લોક આદારામાંય બોઠલા આતા યાહાય મોઠો
ઊજવાળો દે યો એન મોરાણા મુલખામાંય એન
છાવડીયેમાંય બોઠલે આમે યાહાવોય ઊજવાડો
ચોમ યો 17 યેજ વેળાથી ઈસવેય ચાર કોઅના
એન ઈ આખતો લા યો કા પ યતાપ કોઅયા
કાહાકા હોરગા રા ય પાહી યેનહા !” 18 પાસે
તો ગાલીલ નોઅયે કનારે રોઅયન વ આતો
તોવે, યેય પે આખેત તો િશમોન એન યા
બાહા આં યો યા બેની બાહાહાલ દોરીયામાંય
ળ ટાંકતા દે યા: કાહાકા યા માસેલ દોઅનારા
આતા 19 ઈસવેય યાહાલ આ યા કા તુમા માઆ
પાહાલારે યા તુમહાન આંય માઅહે દોઅનારો
બનાડીહી 20 તોવે યા તાબાડાતોડ ળ છોડી
દેઈન યા પાહાલારે ચાલતા મુ યા 21 એન તાઅરે
આગાડી ઈન યેય બીહરા બેન બાહા યા તે
જોબઈ પોહો યાકુબ એન યા બાહા યોહાન યાહા
આબોહો જોબઈ યા આરે ઊડીયેમાંય યાહા ળ
હાંદતા દે યો એન યેય યાલ હાદયા 22 પાસે
યા તાબાડતોડ ઊડીયાલ એન આબહો પાહાલ
છોડી દેઈન યા પાસલારે ગીયા એન યા ચેલા
યા 23 પાસે ઈસુ આખા ગાલીલ દેશામાંય યહુ દી
લોકહા સોબાયે ઠકાણામાંય િહકાડતો એન દેવા
રા યા હારી ગોઠ આખતો એન લોકાહામાંય
બાદેળ યા રોગ હોગે યે યે દુ:ખે હારે કોઅતો
ફરયો 24 એન યા બદાલ બાતમી આખા સુરીયા
આખા દેશામાંય ફેલાય ગીયી, તોવે યા દુ:ખી
આતા યાહાલ જુ દા જુ દા
યા રોગ એન
દુ:ખે લાગલે એન યાહાલ બુત લાગલા, િમર યે
લોખવાવાળે આતે એન યા બોદાહાલ યાહાય
યાપાય લેય યેને એન યેય યા બાદા દુ યાહાલ
હારે કોઅયે 25 પાસે ગાલીલ દકોપોલી, યે શાલેમ,
યહુ દીયા એન યોદન નોયે યે કા યે મુલખામાને
લોકાહા ટોળાટોળાજ યા પાહાલારે ચાલતા મુ યાં
1 તો તી ગીદ લ એઅઈન ડોગાવોય ચોડી
ગીયો, એન જોવે બોહી ગીયો તોવે યાંઅ દાસ
યાઆ પાહી યેના 2 એન તો યાઆ મુંય ઉગડીન
યાહાન ઓ ચાર કોરાં લા યો કા: 3 “ધ ય હેય
જય મોનાઆ ગરીબ હેત, કાહાકા હોરગા રાજ
યાહા હેતાં 4 “ધ ય હેય જય, શોક કોઅતેહ
કાહાકા ય શાંતી પામી 5 “ધ ય હેય જય, ન
હેત કાહાકા ય દોરતી અિધકારી ઓઅરી 6 “ધ ય
હેય જય, ધમા બુખ એન પી હેત, કાહાકા
ય તૃ ત કોઅલ ઈ 7 “ધ ય હેય જય, દયાળુ
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મા થી 5.8–38
હેત, કાહાકા યાંહાવોય દયા કોઅલી ય 8 “ધ ય
હેય જય, યાહા મોન ચોખ હેત, કાહાકા ય
પોરમેહરાલ એઅરી 9 “ધ ય હેય જય, મેળાવનાંર
હેય,કાહાકા ય પોરમેહરા પોહ આખાયી 10 “ધ ય
હેય તુમા, જય ધમા લેદે સતાવણી પામતેહ કાહાકા
હોરગા રાજ યાહા હેતાં 11 “ધ ય હેય તુમા, જોવે
માંઅહુ ં માંઆ લેદે ત આપમાન કોઅરી, એન
સતાવણી કોઅરી એન જુ ઠાં બોલી બોલીન તુમેહે
િવ દમાંય બોદી રી યે ખો યો ગોઠયો આખરી
12 તોવે આનં દત એન આનંદ એન મગન કોઅરા,
કાહાકા તુમેહે કોરે હોરગા માંય મોઠો બોદલો હેય
યાહાટી કા યાહાપાંય યાઆ ભિવ યવ તાહાન
યા તુમેહે થી પે લાં આત યાહાંય તીજ રીતી
થી સતાવણી કોઅયી 13 “તુમા દોરતી મીઠાંઆ
હેત; પેન મીઠાઆ વાદ બોગડી ય, તોવે યાલ
કોઅહી ચીજે કોઈ ખારાં કોઅહા? પાછ ત કાંઈજ
કા યા નાંય, િસવાય યા કા યાલ બારે ટાકી દેયના
એન માંઅહાં પાગા તોળે છુ ં દયાં િસવાય કાઈજ
કામા નાંય 14 તુમા જોગા ઉજવાડો હેત શેઅરે
ડોગાવોય વસલાં હેય ત દોબી નાંય શકે 15 એન
લોક દીવો િહલગાડીન યાલ માચા તોળે નાંય થોવે
પેન યાલ ઊપે થોવતેહ, તોવે યાઆ ક ઈ બોદા
માંઅહાં હુ દી ઉજવાડો પ અચી 16 યાઆ પૂરમાણ
તુમેહે ઉજવાડો માંઅહાં હુ ંબુર ચમકે કા ય તુમેહે
હાર કામ એઅઈન તુમેહે આબોહો, જો હોરગામાંય
હેય, તુિત કોઅરી 17 “ માં હોમ હા, કા
આંઈ િનયમશા યાભિવ યવ તા શા ાલ નાશ
કોઅરાં યેનાહા, આંય નાશ કોઅરાં નાંય,પેન પૂરાં
કોઅરાંયેનહો 18 કાહાકા આંય તુમાહાન ખોરાં
આખતાંહું કા ં હુ દી જુ ગ એન દોરતી પૂરી નાંઈ
ઓઅરી તાં હુ ંદી િનયમશા ા માંઅને એક કાનો
યા એક મા ા બી પુરા એઅયા વગાર નાંય તાં
રોઈ 19 યાહાટી કા કાદાં યાઆ હાની સે હાની
આગના માંઅને યોક બી તોડી ટાકે,એન તેહકોન
લોકાહાન તેહજ િહકાડે, બાકીત હોરગા રાજમાંય
બોદાહા કોઅતી હારાં ગોણાયી 20 કાહાકા આંય
તુમાહાન આખતાહુ ં, કા પેન તુમેહે હાર કામે
શા ી એન ફ શી ાં કારે કામે વોદારી નાંય
એઅરી, તે તુમા હોરગા રાજમાંય કોવેજ નાંય ય
હોકાહા 21 “તુમા વોનાય ચુકલ હેય, કા આગલા
જમાના લોકહાન આખલાં આતાં કા ‘માંઆઈ
નાંય ટાકના એન જો કાદો માંઆઈ ટાકી યાલ
કોચરીમાંય િશ ા પા ગણવામાંય યી 22 બાકી
આંય તુમાહાન આખતાંહું કા
યાઆ બાહાવોય
ગુ સો કોઅરી, યાલ કોચરી માંય સ દેવામાંય
યી, એન કાદા યાઆ બાહાલ આળ ાં આખરી
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યાલ મોઠી સબાયેમાંય સ દેવામ યી; નરકા
આગી સ દેવામાંય યી 23 યાહાટી કા તું પોતાના
દાન વેદીવોય િલયે, એન યાઆ તું યાદ કોઅહે,
કા ત બાહા મોનામાંય તોઓ હાટી કાંય િવ દ
હેય 24 તોવે તું ત દાન વેદીયે હામે છોડી દે, એન
યન પે લાં પોતાના બાહા આરે હોમ લાં જો
એન તોવે યેઈન ત દાન અપણ કોઅ 25 જોવે
તું ત િવરોદી આરે વાટીમાંયજ હેય યાઆ આરે
માહાર હોમ લે, એહ નાંય બોને કા તુલ ત
િવરોદી ઓદીકારાલ દેય દે,એન તુલ જે લેમાંમાંય
ટાકવામાંય યી 26 આંઈ તુલ ખોરાં આખતાંહું કા
હુ દી યોક યોક પોયહા નાંય ચુકાડે, તાં
હુ દી તું તાંઅને છુ ટી નાંય હોકહે 27 “તું વોનાઈ
ગીઈલો કા તુમહાન આખના હેય કા, યભીચાર મા
કોઅહા 28 બાકી આંય તુમાહાન આ તાહુ ં કા
કાદાં થેઅયે વો ખારાબ નો ર ટાકહે ત યાઆ
મોનામાંય યિભચાર કોઈ ચુ ાં 29 અગર તોઓ
જવો ડોળો તુલ દોગો દી,તોવે યાલ કાડીન ટાકી
દેકાહાકા તોઓ હાટી જ હારાં હેયકા તો આંગા
માંઅને યોક આંગ નાશ ઓઅઈ યએન તોઅ
પૂરાં આંગાલ નરકામાંય નાંય ટા યાં ય 30 બાકી
તોઓ જે વો આથ તુલ દોગો દી,તોવે યાલ કાપીન
ટાકી દેજે,કાહાકા તોહાટી હારાપ હેતાં કા તોઓ
આંગામાંને યોક ભાગ નાશ ઓઈ ય એન ત પૂરાં
આંગાલ નરકામાંય નાંય ટાકવામાંય યી 31 “ બી
આખવામ યેનેલ કા, ‘ કાદાં પોતે થેયેલ ફારગુતી
દાંઆ માંગહે યેઅલ ફારગાતી દેય’ 32 પેન આંય
તુમાહાન ખોરાંજ આખતાંહું કા
કાદાં પોતા
થેયેલ યભીચારા િસવાય કોઈ બી કારણ થી
ફારગાતી દેય, એન
યા ક ય છોડી દેનલી આરે
વરાડ/લ ના કોએ, ત યિભચાર કોઅહે 33 “પાછ
તુમા વોનાઈ ગીઅલ હેય કા આગલા જમાના
લોકાહાન આખલાં આતાં કા, ‘જુ ઠી કસામ માં
કાહા, પેન ભુ હાટી ખાય કસામ પૂરી કોઅના
34 પેન આંઈ તુમાહાન ખોરાંજ આખતાંહું કા,
કોવેજ કસામ નાંય ખાઅના; નાંય તે હોરગા,
કાહાકા ત પોરમેહરા સહાસન હેય; 35 નાંય
દોરતી, કાહાકા ત પાગહા ચૌકી/પાયાસન હેય;
નાંય યે શાલેમાં કાહાકા ત મોઠા રા શેઅર હેય;
36 પોતાના ટોલપા બી કસામ મા ખાહે કાહાકા
તું એક ક ાલ બી ઉજળો નાંય, કા નાંય કાળો
કોઈઅ હોકતોહો 37 પેન તુમેહે ગોઠ ‘હાં ને હાં’,
નાંય એટલે નાંય’ રોય; કાહાકા
કાંઈ યાથી
વોદારે એહજ, ઓએ ત ખારાબ રીતી ક ય ઓઅહે
38 “તુમા વોનાઈ ગીઈલ હેત કા,આખલાં આતાં
કા, ‘ડોળા બદલે ડોળો, એન આથા બોદલે આથ

મા થી 5.39–6.24
39 પેન

આંય તુમાહાન જ આખતાંહું કા તોઓ
સામનો કોઆ; પેન
કાદાં જમણા ગાલાવોય
થાપડે ક ઈ ઠોકે, ત બીજો ગાલ બી ફીરવી દેય
40 પેન તોઓ વોય આંગા બદનામ કોઈન તો ડોગલ
માગે તોવે, યાલ ડોગલ બી લીલાં દેજે 41 કાદાં
યોક કમી લીઈ ય,તો યાઆ આરે બેન કમી દુર
ચાલી જે 42 કાદાં તોઓ વોય માંગે યાલ તું
દે,એન કાદાં તોઓવે ઉસના માંગે યાલ મું માં
ફરાવતો 43 તુમા વોનાય ગીઈલ હેય કા, તું પોતા
પોડોસી આરે ેમ રાખજે એન તોઓ દુશમાન વોય
ેમ કોઓજે 44 પેન આંય તુમાહન આખતાંહું કા
પોતા દુશમાન આરે ેમ રાખજે એન સતાવણી
કોએત યાહા હાટી ાથના કોઅ , 45 યાઆ
થી તું તોઓ હોરગા માંઅને આબા પોહો બોનહે
કાહાકા તો હારા એન માઠાં બે યાહાવોય દહી
ઉગાડહે, એન ધમ એન અધમ વોય તો ેમ ગટ
કોઅહે 46 કાહાકા જર તું તોઓ ેમ રાખનારાવોય
ેમ રાખહે, તોવે યા કાય બોદલો િમળી? કાંય કર
લેનારો બી એહક ય નાંય કોઅરી કાં? 47 ‘બાકી
તું તોઓ બાહાવોયજ તું સલામ કોઅતોહો તે
કેસેને મોઠાં કામ કોઅતોહો? કાંય બી
ત બી
એહક ય નાંય કોઓય કા? 48 યાહાટી જોજે કા
તુમા સંપૂણ બના,જે હક ય તુમેહે હોરગા માંઅને
આબોહો સંપૂણ હેય
1 “ચેતી
યા! તુમા લોકાહાલ દેખાડાહાટી
ભ તી મા કોઅહા નાય તે હોરગામાંઅને
પોરમેહરા પાંઅને કાયબી ફળ નાંય મીળી”
2 “યાહાટી જોવે તું દાનધમ કોએ, તોવે અમથો મા
આખતો, જે હકોય બી ડ યા, બા રામાંય એન
ગલીયેમાંય કોઅતાહા, કાહાકા લોક યાહા વાહાવા
કોએ, પેન તુમાહાલ આંય હાચુલ આખતાહુ ં કા
યા યાહા બદલો પામી યુ યાહા 3 પેન તું જોવે
દાનધમ કોએ તોવે તો ડાબો આથ
કોઅહે
ત િહદા આથાલ ખોબાર નાય પોડે 4 યાહાટી
કા તો
દેનલા દાન દોબલા રોય, તોવે તો
હોરગામાંયને પોરમેહર જો દોબીન દેખેહે તો તુલ
િતફળ દી, 5 “જોવે તું ાથના કોએ, તોવે તું
બી ડ યાહારખો મા કોઅહે, કાહાકા લોકાહાલ
દેખાડાહાટી યા લોક દેવાળામાંય એન સોડકેવોય
ઉબારોયન ાથના કોઅના યાહાલ હારાં ગોમેહે,
આંય તુમાહાલ આખહુ ંક યા લોક તે યાહા
બોદલો યા પામી ચુ યાહા 6 “પેન તું જોવે
ાથના કોઅહે, તોવે તો બંદ ખોલીમાંય યન
બાઅણા બંદ કોઅઈન તો, જો હોરગામાંય રોનારો
પોરમેહેર જો નાંય દેખાય ઓહડે ગે હેય યાલ
ાથના કોઓ, તોવે તો નાંય દેખનારો આબોહો
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તુલ ફળ દી 7 ાથાના કોઅતી વેળે અ ય તી
લોકહા હારકા બડ-બડ મા કોઅહા, કાહાકા યા
હુ માજતાહા કા આમા વદારે બોલહુ ં તોવે તો
વોનાઈ 8 યા હાટી તુમા યાહા રોકા મા બનહા,
કાહાકા તુમેહે આબોહો તુમહાલ કોહડા ગરાજ હેય
તુમે આબોહો, તુમા યાપાય માગા પોયલાંજ
ંઆઈ લેહે, 9 “યાહાટી તુમા ઓહડી ાથના
કોઆ; ઓ આમે આબા, તું હોરગામાંય હેય; તો
નાવ પિવ માનલા ય 10 “તો રા ય યેય તો
મોર જે હેકોય હોરગામાંય પૂરી ઓઅહે; તેહકોય
દોર યેવોય બી ઓય 11 ‘આ યા દીહાપુરતી બાખે
આજે આમાહાલ દે’ 12 ‘એન જે હકોય માયેમાં
દુ માનાહાલ માફ કોઅયા તેહકોય તુંબી આમે
ગુનાહા માફ કોઓ 13 ‘આમાહાલ પ ર ા માંય
મા ટાકહે, પેન ખોટા કામાથી બચાડ;(કાહાકા
રા ય એન પરા મ એન મિહમા ઈ કાયામ
ત જ હેય’ આમેન) 14 “યાહાટી કા તુમા માંઅહા
ખોટા કામહા માફી કોઅહા તોવે તુમે હોર યામાંને
આબહોબી તુમાહાલ માફી દી, 15 જોવે તુમા બી
માંઅહાલ હોરગામાયને આબહોબી તુમાહાલ ગુના
માફ નાય કોરી 16 “જોવે તુમા ઉપાહા કોએ ત
ડ યાહારખા તુમે ચેહરા મા રાખહા કાહાકા યા
લોક આમા ઉપાહા હેજે એહે આખાંહાટી યાહા
ચેહરા ઉતાડતાહા આંય તુમાહાલ નો કીજ આખહુ ં
કા યાહાલ યા ફળ મીળી ગીયહાં” 17 પેન જોવે
તુમા ઉપાહા રાખે તોવે આપેહે ટોલ યેલ તેલ
લાવ એન તો મુંય દોવજે 18 યાહાટી કા લોક તો
ઉપાહા ંએ યાહાટી નાય પેન તો આબહો જો
નાય દેખાનારો આબહો જો તુલ દુબીન એઅહે
તો તુલ ફળ દી 19 “આપહે હાટી દોર યેવોય ધન
મા બોઈ થોવહા, કાહાકા યાલ ઉદાડા ગ જ(કીટ)
લાગીન બઘદેહે એન યાલ બાંડ ગુંઉ ફોડીન
ચોરી કોઅતાહા! 20 પેન આપેહે હાટી હોરગામાંય
ધન(િમલકાત) યોકઠાં કોઅયાં,
યાલ ઉદાડા
નાય ખાય ગ જ નાય લાગે એન ચોર યેયન ચોરી બી
નાય કોએ 21 કાહાકા તી ધન (મીલાકાત) તા તો
મોન બી લાગલા રોય 22 “આખા શરીરા દીવો ડોળો
હેય; યાહાટી તો ડોળા નો ર ચો ખી રોય તોવે તો
આખા શરીર ઊજવાડા ઓરી 23 “પેન તો ડોળા
નો ર ખોટી ઓરી તે તો આખા શરીર આંદારા
ઓરી, યાહાટી જો ઉજવાડો હેય તો આંદારા
રોય તોવે તી આંદારા કોલા મોઠા! 24 “કાદોબી
માંઅહુ ં બેન દોણ ા ચાકરી નાય કોએ, કાહાકા
તો યોકા િવ દ કોરી ને બી લ માયા કોઅરી,
નાચતે યોકા આરે હારો ચાલી ને બી આરે
નાય હારો ચાલી, તુમા પોરમેહરા એન િમલકાત

મા થી 6.25–7.23
યા બે યાહા ચાકરી નાય કોઅય? 25 “યાહાટી
આંય તુમાહાલ આખહુ ં કા આપે વા કાળ
મા કોઅહા આમા કાય ખા એન કાય પીયહુ ં;
પાસી આપે શરીરામાંય કાય પોવહુ ં, કાય વ
ખાઅના કોઅતા, એન શરીર ફાડકાહા કોઅતા
વોદારે કમ યા નાંય હેય કા? 26 જુ ગામા યા
ચીડહા એસે નો ર કોઅયા! ય પોએત નાય,
એન વાડેત નાય, એન નાયતે બોદ યેમાંય થોવેત
નાય તે બી હોરગામાંઅને આબહો યાહાલ ખા
દેહે કાય તુમા યાહા કોઅતા ડગા કમ યા નાય
હેય કા? 27 તુમાહામાંય કું હેય જો પોતે ચતા
કોઅઈન યોક આથબી પોતાની માર બો વોદારી
કા? 28 “એન ડોગલાહાટી કાહા ચતા કોઅતાહા?
યેમાંઅને લ ડવા તુમા દયાન કોઆ યે
કેહક ય વોદતેહ, ય કાય મેહનાત નાય કોએત, એન
યે હૂ ત કાતેત બી નાય 29 તે બી આંય તુમાહાલ
આખહુ ં કા સુલેમાન રા બી યા ઓલીબાદી
િમલકાત આતી તે બી યાંય યાહારોકે ફાડકે પોવલ
નાય 30 યાહાટી પોરમેહર
રાનામાયને ચારો
હેય તી આજે હેય ને કાલે વાડીન આ યેમાંય ટાકી
દી, ઓહડાલ તો ફાડકે પોવાડેહે તે ઓ નાય બોરહો
થોવનારાહાંય તુમાહાલ તો યા કોઅતા વોદારે હારા
નાય પોવાડી કા? 31 “યાહાટી તુમા ચતા કોઅઈન
મા આખહા કા આમા કાય ખા કાય પીયહુ ં,
એન કાય પોવહુ ં 32 કાહાકા દુિનયા લોક યે બા ે
ગોઠયો હોદતાહા, પેન હોર યામાયને આબહો
ંઅહે કા તુમાહાલ કાય જોજે હે” 33 યાહાટી તુમા
પોયલા હોર યા રા માયને વાના એટલે યા રા ય
એન હારા કોઅના તુમા કોઆ તોવે તુમાહાલ
દોર યાવોયા બાદા વાના મીળી ય 34 યાહાટી
હાકા યા ચતા મા ઓઅહા, કાહાકા હાકાળી ચતા
હાકાળ કોઆ; આ યા દહા દુખ આ યા હાટીજ
હેય
1 તુમા બીહરાવ દોષ માં લાવહા યાહાટી કા
તુમાહાવ બી કાદો દોષ નાંય લાવે 2 કાહાકા
જયે પૂરમાંણ તુમા દોષ લાવતેહ યેજ પૂરમાંણ
તુમાહાવ હોગાં દોષ લાવામ યી; એન જયે માપે
ક ય તુમા માપી દાહા, યેજ માપેક ય તુમાહાન
હોગાં માપી દેવામ યી 3 “તું કાહા તોઓ બાહા
ડોળામાંય હુ કળાં એએતોહો, એન તોઓ પોતે
ડોળાહામાંય ત હુ કળાં કાહા નાંય દેખાય? 4 એન
તોઓજ ડોળહામાંય હુ કળાં હેય, તે તું પોતે બાહાલ
કેહકોન આખી હોકતોહો, કા ‘માંઆ પાંય યે તોઓ
ડોળામાંઅન આંય હુ કળાં કાડી દાહુ ં?’ 5 ઓ ડ યા,
પેલાં તોઓ ડોળામાંઅરે હુ કળાં કાડી ટાક, પાછ
તોઓ બાહા ડોળામાઅરે હુ કળાં કાડાં હાટી તુલ
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હારકોઈન એએઈન કાડતાં યેઅરી 6 ચોખાં ત
કુ ાહાલ દાહા મા,એન મો ય ડુકરાહાં આગાડી
ટાકહા માં; ટાકાહા તે ય પાગહાતોળે યાહાન સુંદી
ટાકી એન ઉલટીન તુમાહાન ફાડી ટાકી 7 ‘માંગાહા
તે તુમાહાન દેવામ યેઅરી;હોદાહા તે તુમાહાન
જોડી; ઠોકાહા તે તુમેહેહાટી ઉગાડી દેવામ યી:
8 કાહાકા
કાદાં માંગહે, યાલ મીળહે; એન
હોદહે, યાલ જોડહે; એન ઠોકહે, યાહાટી
ઉગાડી દેવામ યેહે 9 “તુંમાંહામાંય ઓહડાં કોઅહાં
માંઅહુ ં હેય કા, યાઆ પોહો યાપારે બાખેમાગે,તે
તો યાલ દોગાડ દેય? 10 એન માંસલ માંગ, તે તો
યાલ હાપડાં દેય? 11 એન તુમા ખારાબ હેય, તેરી
તુમેહે પાંહાહાંન તુમા હારયોવ તુ દાંઆ માંગતેહ,
તે તુમેહે હોરગામાંઅરે આબોહો યાપાંય જય
માંગતેહ યાહાન હારી કાહા નાંયદેય? 12 યાહાટી
લોક તુમેહે આરે જે હકોન રાંઆ જોજે ઓહોડી
તુંમેહે મોર ઓરી તે,તુમા હોગા યાહા આરે
તેહ કોનુંજ 13 “હાકડાં બાંઆમાંઅરે
,કાહાકા
નાશા એસે નારાં બાઆં પોઅળાં હેય એન
યા વાટ િહદીજ હેય; એન યામાઅરે મા
નાર ખુબૂજ ં હેત 14 કાહાકા વના એસે
યના બાઆં હાકડાં એન વાટ હાકડી /કઠીણ હેય;
એન યાહાન તી વાટ સાપડેહે યા થોડાજ હેતા
15 “ઠોગ ભિવ યવ તા પાંઅને હાચવીન રોયા,
યા મડાહા વેહાલેઈન તુમેહે પાંય યેતાહા,પેન
મ માંય ફાડીન ખાય ટાકનાર નાવોર હેય
16 યાહા કામાહાવોઅરે તુમા યાહાન વોળખી
લાહા કાય યા લોક ડીયેમાંઅરે દારાખ એન
કાટાહા ડાહા પાંઅરે આંિજર તોડતેહ કા?
17 એન યેજ પૂરમાંણ હારાં
ડ હારાં ફળ દેહે
એન ખારાબ ડ ખારાબુજ ફળ દેહે 18 હારા
ડાલ ખારાબ ફળ નાંય લાગે, એન ખારાબ
ડાલ હારાં ફળ લાગેજ નાંય 19
ડ
હારાં ફળ દેય નાંય, ત ખાંડીન આ યેમાંય ટાકી
દેવામ યી 20 યેપૂરમાંણે તુમા યાહાન યાહા ફળા
ક ય વોળખી લાહા 21 “જય માન, ‘ઓ ભુ!
ઓ ભુ!’ એહ આખતેહ, યાહામાઅરે બોદજ
ં હોરગા રાજમાંય નાંય ય હોકી,પેન તોજ
ય હોકી જો માંઆ હોર યા આબાહા આખ યે
પૂરમાંણે ચાલહે 22 એન યે દહી ખુબૂજ
માન એહ આખરી, ‘ઓ ભુ, ઓ ભુ, આમહાંય
તે તોઓ નાવ ભિવ યવા યો કોઅયેલ, એન તો
નાવ ક ય બુતડાહાંન આમાહાંય નાંય કાડયેલ કા,
એન તો નાવ આમાહાંય ખુબૂજ મોઠ નોવાઈયે
કામ નાંય કોઅયેલ કા? 23 તોવે આંય યાહાન
ચોખાંજ એહ આખહ , કા ‘માંયેપાંઅને ન ગી ’

મા થી 7.24–8.30
24 “યાહાટી

કા જો કાદો માંઆ ગોઠ વોનાઈન
માનહે, તો યા ઉશારી માંઅહાં રોકો િનગરી કા
માંઅહુ ં યાઆ ગું ખોલકડાવો બાંદહે 25 પાછ
પાંઈ પોડયો, નયાડો યેનો એન વેડાં ચાલે, એન
ત યા ગાંઆલ ઈ ઠોકાઈયે, તે ં હોગાં ત ગું
નાંય પોડે,કાહાકા યાઆ ગાંઆ પાયો ખોલકડાવોય
બાંદલો આતો 26 પેન જો કાદો માંઆ આખ યે
પૂરમાંણે નાંય ચાલે તો યા ગેલા માંઅહાં રોકો
રોઅઈ કા જયય યાઆ ગું રેટાવોય બાંદ ાં
27 પાછ પાંઈ પોડયો, નયાડો યેનો, એન વેડાં
યેના,એન યાઆ ગાંઆલ ઈ ઠોઆકાઈયે, એન
ત મૂટી પોડીન નાશ ઓઅઈ ગીયાં” 28 જોવે ઈસુવ
યો ગોઠયો આખી પારવાડયો,તોવે એહકોન યાં કા
યાઆ આખલી ગોઠ વોનાઈન લોકહાન નોવાઈ
લાગી 29 કાહાકા તો યા શા ીયાહાં રોકો નાંય
િહકાડે પેન ઓ દકાર ાં રોકો યાહાન િહકાડે
1 જોવે તો યા ડોગાવોરે ઊ યોતોવે એક મોઠી
ગીરદી યા પાહાલા ગીયી 2 એન એઅયા એક
કોળી યા પાહાય યેયન પાગે પો યો, એન આ યા
કા ઓ ભુ તો મોર આરી તે તુ માન શુ હારો
કોઈ હોકેમો હો !” 3 ઈસુય આથ લાબો કોઅઈન
યા આથ દોઅયો, એન આ યા, મા મોર હેય
કા તુ હારો ઓઅઈ જો “ એન તો તારાતુજ કોડળા
માને ચોખ ઓઅઈ ગીયો 4 ઈસુવેય યાલ આ યા
એઅ, કાદાલ નાય આખના પેન ઈન સોતાહાલ
યાજકાલ દેખાડ એન ભેટ મુસા ધારા ઠરાવલી
હેય તી યાલ ચઢાવ યાહાટી કા લોકાહા માટે
સા ી બને 5 જોવે તો કાપારનાઊમ મે યેનો
તોવે એક મુ ય િસપાય યા પાંય યેયન વનતી
કોઅહે કા, 6 ઓ ભુ મા ચાકર ગોઅમે લોકવાકોય
આ રી હેય તો ગોઅમે પાથારયેવોય પોડલો હેય
તો દુ:ખામાંય ખૂબ કાહાહાંય 7 યે યાલ આ યા
કા આય યેયન યાલ હારો કોહી 8 મુ ય િસપડાય
વાબ દેનો ઓ ભુ આય યા યો ય નાય હેય
કા તુ મા ગોઅમે યેય પેન ફ ત મુખાવાણી ધારા
આખી દે તે મા ચાકર હારો ઓઅય અરી
9 કાહાકા આય બી બીહરા અિધકારા તાબામાઅને
માઅહુ હેતાવ એન સીપાય મા આ દન હેય જોવે
આય એકાલ આકતાઊ ‘જો’ તોવે તો હાય એન
બી લ આખતાઉ ‘યે’ તોવે તો યેહે એન જોવે મા
ચકરલ આખતાઉ ‘ઈ કોઓ’ તોવે તો કોઅહે!” 10 ઈ
વોનાઈન ઈસવાલ આચાય ઓઅયા એન ય યા
પાહાલા યાઅવ આથે યાહાલ આ યા કા “આંય
તુમહાન હાચાજ આખતાહુ કા માયે ઈ ાએલમાંય
બી ઓઅડા િવ વાસ નાય એઅયહો 11 એન આંય
તુમહાન અખતાહુ કા પૂવ એન પિ ચમ માને
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ખૂબ લોક યેઈન આ ામાં એન ઈસહાકા એન
યાકુબા આરે હોરગા રા યા માંય બોહરી 12 પેન
રા યા પાહાહાન બાઆ આંદારામાંય ટાંકલા ય
તા રોડના એન દાંત કોકળાવના ચાલી 13 તોવે
ઈસુવેય મુ ય િસપાડાલ આ યા “જો, જોહડો તો
િવ વાસ હેય તોહડોજ તો હાટી ઓઅરી એન યેજ
ઘેડીયે યા ચાકર હારો યો 14 યેશુ જોવે પે ા
ગોઓ ગીયો તોવે યાય યા હાહવેલ જોરાવલી
પો લી દેખી 15 યેય તી આથ દોઅયો એન તી
જોરા ઊતી ગીયા એન તી ઊઠીન તી યા ચાકરી
કોઅતી મૂડી 16 જોવે હાંજ પોડી તોવે તે યા
પાય ખૂબ લોક લેય યેને યાહામાંય દુ આ મા
આથી એન યાય યે દુ આ માહાલ યા વચના
કોયન કાઢી દેને એન બાદે દુ યાહાલ હારે કોઅયે
17 યાહાટી કા
વચાન યશાયા ભિવ યવકતા
ધારા આખલા આતા તી પુરા ઓઅઈ યાય પોતે
આમે પીડા લે ો એન આમે રોગ પોતાવ લેદા
18 લોકાહા ખૂબ ગીરદી એઅઈન ઈસુય ચેલાહાલ
આ યા “આપા દો રયા યે કાની તા 19 પાસે
કાદો યોક દોરમા િહકાડનારો ગુ યેઈન યાલ
આ યા “ઓ ગુ
કેસ તુ હેતાં આય તો
પાસલારે િયહી 20 ઈસુએ યાલ આ યાં “કોલાહા
દોર હેતા, એન ઊડતા ચીડહા ગોરા હેતા, પેન
માઆહા પહાલ યા ટોલપી થોવાં હાટી ગો
નાંય મીળે” 21 િબજો યોક ચેલો આખેહે, ભુ,
માન પોયલા માંઆ આબાહાલ ડાટી દાંઆ દે”
22 પેન ઈસુએ આ યાં, “મોઓલાહાન યાહા
મોઓલાહાન ડાટાં દે તુ માંઆ પાહાલા ચાલ”
23 પાછં તો ઊ ડયેમાંય ચો ડયો એન યા ચેલા બી
યા આરે ચોડીયા 24 એન દો રયામાંય મોઠા તોફાન
યાં, ઓલાં બાદાં કા ઊડી લાફાહા કોઓઈન
બૂડી ં કોઅહે પેન તો હુ અવતલો આતો 25 તોવે
યા પાંય યેઈન, યાહાંય આ યાં, “ ભુબોચાવ,
આમા મોઓઈ ચાલીયા” 26 ય યાહાલ આ યા
“ઓ વોછો બોરહો કોઅનારાહાય કાહા બીતાહા
તોવે યાય ઊઠીન વેડાલ એન પાંઅયાલ િખજવાયા
એન બાદાં બંદ ઓઅઈ ગીયા 27 એન તેનોવાઈ
ઓઅઈન આખતા મુ યા કા ઓ ઓહડો કોહો
માટડો હેય કા વેડા એન પાંય બી યા ઊકુમ માનતેહ
28 જોવે તો યે મેરે ગદરેિનયાઅ દેહામાંય ગીયો
તોવે બેન માંઅહે યાહાંમ બુત લાગલા આતા
તે માહાણામાને િનકળીને યાલ િમ યો તે ઓલા
કો ઠણ આતા કા યે વાટીમાંને કાદો નાંય ય
હોકે 29 યાહાય બોબલીન આ યા ઓ પોરમેહરા
પોહા આમહે તો કાય કામ?કાય તુ સમયા પહેલા
આમહાલ દુ:ખ દા યેનહો? 30 યાહાથી વાહાયોક

મા થી 8.31–9.32
દુઊઅ યોક ડુકરાહા ટોળો ચોઅયા કોઅય 31 યા
બુતહાય ઈ આખીન યાલ વનતી કોઅઈ કા એન
તુ આમહાલ કાડતોહો તે એલા ડુકરાહા ટોળામ
દોવાડી દે 32 યે યાહાલ આ યા એન તે બુત
િનગીન યા ડુકરાહામાંય ઊરાઈ ગીયા એને એએયા
બાદો ટોળો કનારા વોઅરે પાંયામાંય પોડી ગીયો
એન બુડી મોઅયા 33 યા ટોળા ગોવાળીયા નાકા
એન શેહરામાંય અયન એ બાદયો ગો યો એન
જે બુત આતા યા બારામાંય આખહાલ વોના યો
34 તોવે આખા શેહરા લોક ઈસુવાલ િમળા હાટી
નીગી યેને, એન યાહાલ એઅઈન િવનંતી કોઅયી
કા આમહે હોદ માઅને તો રોઓ
1 પાસો ઉડીયેમાંય બોહીન દો રયો ઉતીન,
પોતા ગાવામાંય યેનો 2 એન એરા માંઅહ
ખાટલામાંય હુ વાડીન યોક પાંગ યા માંઅહાલ
ઈસુવા પાંય લેય યેના યાહા બોરહો એઈન ય
પાંગ યાલ આ યાં, “ઓ માંઆ પોહા ઈમાત રાખ;
તો પાપ માફ ઓઈ ગીયા: 3 તાં કોલાહાક શા ી
આતા યાહાંય આ યાં “એલો તે પોરમેહરા નદા
કોઅહે” 4 ઈસુવ યાહા મોના િવચાર ંઆઈન
આ યાં, “ તુમા તુમેહે- તુમેહે મોનામાંય કાહા
ખોટા િવચાર કોઅતાહા? 5 કાય આખના હેલા
હેય? તોઓ પાપ માફ ઓઈ ગીયા આખના
હે લા હેય, કા ઊઠીન ચાલતો મુંડ
આખના
હે લા હેય? 6 પેન યાહાટી ંઆઈ લા પોરમેહરા
પોહાલ દોર યેવો માંઅહા પાપહા માફી કોઅના
અિધકાર હેય; તોવે ય પાંગ યા માંઅહાલ આ યાં
કા, “ઊઠ, તો ખાટલા ઈસી લે એને તો ગોઓ જો”
7 તો ઊઠીને યા ગોઓ ગીયો 8 લોક ઈ દેખીન
બીઈ ગીયા એન પોરમેહરા મિહમા કોરાં લા યા
યા માંઅહાલ ઓહડો અિધકાર દેનહો 9 જોવે
ઈસુ તાંઆરે આગાડી ગીયો, મો ાય નાવા યોક
માંઅહુ ં નાકા ઊપે પોયહા લેતા દેખાયો, એન
યાલ આ યાં, “માંઆ પાહાલા ચાલ તો ઊઠીન
યાઆ પાહાલા ચાલા લા યો 10 જોવે તો ગોઅમ
ખાંઅના ખાંઆ બોઠો તોવે ખુબૂજ જોકાતદાર
એન પાપી લોક એન યા ચેલાહા આરે ખાંઆ બોઠા
11 દેખીન ફ શીયાહાંય યા ચેલાહાલ આ યાં,
તુમે ગુ પોયહા લેનારા એન પા યાહા આરે કાહા
ખાઅના ખાહે? 12 વોનાઈન ઈસુવે આ યાં કા
જય માંઅહ હાર હેતે યાહાન દાકતારા ગોરાજ
નાય હેય પેન જય દુખી હેત યાહાન દા તારા
ગોરાજ હેય 13 યાહાટી તુમા એન યા મતલબ
િહકી લા માન તુમે પૂ પાઠ નાંય જોજે પેન
માન દયા ગોમેહે કાહાકા આંય ધમ માંઅહાન
નાય પેન પાપીહાન હાદાં યેનહો” 14 તોવે યોહાના
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ચેલા યાપાંય યેના એન યાહાંય આ યાં કા કાય
કારણ હેય કા આમા એન પો ષી એલા ઉપાહા
કોઅતાહા,પેન તો ચેલા ઉપાહા કાહા નાય કોએ?
15 ઈસુવ યાહાન આ યાં, “ ંઆ લોગું વોવડો
યાહા આરે હેય, તાંઆ
ન રોડતાહા કા?પેન
યાહા પાંઅરે વોવડો લેવાય ય ઓહડો દહી
યી તોદીહી તોવે ઉપાહા કોઅરી 16 એન જુ ના
ફાડકા આરે નોવાં ફાડકા ઠીગળાં નાંય િહવેત,
કાહાકા ફાડકા આજુ વોદારે ફાટી ય,એન મોઠા
બોચકો પોડી ય 17 એન માંઅહે નવા દારવા
જુ ના વડલામાંય નાંય બોએત, કાહાકા વડલા
ટી ય,એન દારવા વેરાય ય એન વડલાંબી
નકામા ય પેન નવો દારવો નોવા વડલામાંય
રેડાય, એન બેની હારા હાચવાય 18 યાહાન તો
ઈ ગોઠ આખેહે, તોલાહામાંય યોક મં ીયરનો,
ય માંડીયે પોડીન આ યાં, “માંઆ પુહી આમી
મોઓઈ ગીયહી, પેન તું યેઈન યેલ આથ લાવેહે,
તોવે ત વતી ઓઈ ય” 19 ઈસુ ઉઠીયો એને
યા ચેલાહા આરે ચાલ પોડીયો 20 એને યોક થેએ
જયે બારા વોરહાથી લોય પોડે તી યા પાહાલા
યેની એને ફાડકા કોરાલ આથ લા યો 21 કાહાકા
તી પોતે મોનામાય આખતી આતી, કા જોવે એલા
ફાદકાલ આથ લાવું તોવે આંય હારી ઓઅઈ હી
22 ઈસુવે યે એસે ફીરીન યેલ આ યાં, પુહી
ઈ માત રાખ; તો બોરહે કોય તું હારી; ઓઅઈ
હાય,તોવે તી થેએ તારાત હારી ઓઅઈ ગીયી
23 ઈસુ મં ીયા ગોઓ યેનો, તાંઆ થાળી તુએ
વા ડનારાહાલ એને લોકાહાન કાકાહા કોઅતા
દે યા, 24 તોવે ય આ યાં, “ઓટી યા પુહી
મોઅયીહી નાંય પેન હુ તીહી, “તોવે યાહાંય ઓહી
કાડયાં 25 પેન જોવે ય લોકાહા ટોળાલ બાઆ
કાડી દેના, એન ય મા
ઈન પૂહયેઆથ દોઅયો
એન તી વી ઉઠી 26 એને યે ગોઠયે ખોબાર
આખે મુલુખમાંય ફેલાય ગીઈ 27 તાંઆને ઈસુ
આગાડી ગીયો તોવે બેન આંદળા યા પાહાલા
યેના, એન બ બાલતા લા યા કા, “દાઉદા પોહા
ઈસુ, આમાહાવોય દયા કોઓ” 28 જોવે તો ગોઅમ
ગીયો, તોવે યા બેની આંદળા યા પાંય યેના ઈસુવ
યાહાલ પૂ યાં “તુમા હાચુલ માનતાહા કા અહોડાં
કામ આંય કોઓઈ શકું?” યાહાય આ યાં “આમા
માનજે હે સાઈબ ” 29 ય યાહાન આ યાં કા
“તુમેહે બોરહા પૂરમાણે તુમાહાન ઓઅઈ ય”
30 તોવે યાહા ડોળા ઉગડી ગીયા, એને ઈસુવે
યાહાન આ યાં, “ દયાન રાખા, ઈ કાદાલ નાંય
ખોબાર પોડા જોજે ” 31 પેન યાહાંય યન યા
નાંવ આખા મુલુખામાંય ફેલાવી દેના 32 જોવે

મા થી 9.33–10.27
યા વાટે તા આતા તોવે યાપાંય માંઅહ યોક
મુકા માંઅહુ ં યાલ બુત લાગલો યાપાંય લેય
યેને 33 બુત કાડીયા પાછ મુકો બોલતો લા યો
તોવે બાદા લોકાહાન નોવાઈ લાગી યા આખતા
મુંડયા કા “ઇસરાયેલમાંય આમાહાલ ઓહડાં
નાયજદે યાં” 34 પેન પો ષીયાહાંય આ યાં કા,
“બુતા આગેવાના મોદાતે કોઓઈન એલો બુત
કાડેહે” 35 એને ઈસુ બાદા શેઅરાહામાંય એને
ગાવહાંમાંય ફીરીન, યાહા ાથના ગોઅમાંય
િહકાડે, એને બાદાં દુખ હારાં કોઅહે 36 લોકાહા
ટોળા દેખીન, યાહાવોય યાલ દયા યેની, કાહાક
યા લાચાર એન દાબાલ આતા, ગોવાળ વોગાયા
મડાહા રોકા આતા 37 તોવે ય ચેલાહાન આ યાં,
“પાક ખૂબ હારો હેય પેન મોજરીય વોસ હેત
38 યાહાટી તુમા પાકા દોનારાલ માગણી કોઆ કા
તો પાક વાડાંહાટી મોજરીય દોવાડે”
1 પાછ ય યા બાર ચેલાહાન હાદીન,
બુતડાહાંન કાડના ઓ દકાર દેનો કા તે
યાહાન કાડે એન બોદયે
યા રોગ એન દુખ
હારાં કોઓનાં યાહાન ઓ દકાર દેનો 2 એન બાર
ચેલહા નાવ ય હેત: પેલો િસમોન યાલ પે ેસ
આખવામ યેહે એન યાઆ બાહા આં ીયાસ;
જબદી પોહો યાકુબ, એન યાઆ બાહા યોહાન;
3 ફલીપી,એન બરતુ મૈ, થોમા, એન પોયહા
લેનારો મા ી,હલફઈયા પોહોયાકુબ,એન ત ૈ,
4 િસમોન કાનાની, એન યહુ દા ઈ કા રયોત જય
યાલ દોઅવાડી દેનેલ 5 યા બાર ચેલાહાન ઈસુવ
એહ આખીન દોવાડીયા કા: “બી યે તીહી/
પારદેશાહામ લોકાહામ તા મા,એન સામ રયા
કોહા બી શેઅરામાંય ઉરાયાહા મા 6 પેન તુમા
ઈ ાએલા કુંટુંબા/ગાઅહાંમ ટાકાલા મડાહા
7 એન
એસે
તાં- તાં તુમા એહકોન
આખ : કા ‘હોરગા રાજ પાહ યેય ગીઅલાં હેય’
8 દુ યાહાન હાર કોઅયા,મોઅલાહાન
વત
કોઅરા,કોડળાહાન હાર કોઅયા,એન બુતડાહાન
કાડી ટાક , તુમાહાંય કાટ મેળ યાહાં તે મોફાત
દા 9 તુમા તુમે ક બરેમાંય હોના, પાં નાંયતે
તાંબા લાહા મા; 10 વાટયેહાટી જોળી/ઠેલી મા
લાહા, નાંય બેન ડો લ લેતા,ખાઅડ એન હોટી
બી મા લેતા, કાહાકા કામ કોઅનારાલ યાઆ
ખાઅના િમળાં જોજે 11 “એન યા કોઅહા બી
શેઅરામાંય નાયતે ગામડામાંય યહા તે યેમાંય
એહ પૂછીયાં કા ઈહ કું હારો હેયએન ં
લ ગું તાંઅરે નાંય યહા, તાં લોગું યાપાંયજ
રોઅના/રો 12 ગાઆમાંય ઉરાતી વેળાય યાલ
સલામ કોઅ 13 એન ત ગું હારાં ઓઅરી તે
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તુમેહે સુખશાંતી યાહાવો ય, પેન ત હારાં
નાંય ઓઅરી તે તુમેહે પાંયજ વોળી યેઅરી 14 જો
કાદો તુમેહે આખ યાં નાંય માને એન માનપાન
નાંય થોવે, તે યા ગાંઆમાઅરે નાયતે પાછ
શેઅરામાઅરે ન ગ યે વેળાય તુમેહે પાગહા ઉદળાં/
બોપટો તાંજ ખેકરી ટાક 15 આંય તુમાહાન
હાચાંજ અખતાંહું કા યાય નીવાડે દહી યા
શેઅરા દશા સદોમ એન અમોરા દેશા કોઅતી
હોગી વદારે ભયાંકાર ઓઅરી 16 “એઅયા,
કોળહુ નાહા માજે /વોસમાંય આંય તુમાહાન
દોવાડતાહુ ં, યાહાટી હાપડાહા રોકા ખુબૂજ ચતુર
રો એન કબુતરાહા રોકા ગરીબ બન 17 પેન
લોકાહા પાંઅને હાચવીન રોયા, કાહાકા ય
તુમાહાન મોઠયેસોબાયેમાંય હ અપી દેઅરી, એન
કોચરીયેમાંય કોપકાક ય માર દેવાડી 18 તુમાહાન
માંઆ હાટી રા એન મહારા /ઓ દકાર ા
આગાડી લેઈન
ઈ,યાહાટી કા પારદેશીયા
લોકાહામાંય સા ી દાંઆ હાટી 19 જોવે તુમાહાન
ય દોઅવાડી દેય તોવે કાય આખના યા િવચાર
મા કોઅહા, કાહાકા
કાય તુમાહાન આખના
હેય ત ય ગેડીયે આખી દેવામ યી 20 કાહાકા
આખનાર તુમા નાંયહેય, પેન તુમેહે આબાહા
આ મા તુમાહાન આખાડી 21 “ બાહા,બાહાલ
માંઆઈ ટાકાડી એન આબોહો પાહાલ માંઆઈ
ટાકાડનારાહાંલ હ અપી દી, એન પોહ
આયહે-આબાહા હુ મે ઊઠીન યાહાન માંઆઈ
ટાકાડી 22 માંઆ નાંવા હાટી/લીદે બોદ માંઅહ
તુમેહે આરી આડાઈ કોઅરી, પેન છે વાટ લોગું
ટીકીન રોહોય યાજ વ વાચાય/બોચી ય
23 જોવે ય યોકા શેઅરામાંય તુમેહે પાહાલા
પોડે, તોવે બી શેઅરામાંય નાહી પોડ આંય
તુમાહાન હાચાંજ આખતાંહું કા, તુમા ઈ ાએલા
બોદા શેઅરામાંય ફરી વોળહા યા આગાડી
માંઅહાં પોહો પાછ યી ય 24 “ચેલા ગુ આ
કોઅતા મોઠા નાંય બોને; એન દોનારા કોઅતા
ચાકાર મોઠો નાંય બોને 25 ગુ આ રોકા ચેલા
બોની ંઆ જોજે , એન ચાકાર દોનારા રોકો
બોને, ત ખૂબ ગોણાયાં જોવે દોનારાલ(ગાંઆ
માલકાલ) સૈતાન આખેત તે પાછ ગોરીયા
માંઅહાન કોલહાં બોદાં કાંય-કાંય નાંય આખી
26 “ યાહાટી માંઅહાં દાક નાંય રાખના; કાહાકા
કાંય ડાકાલાં નાંય હેય કા ત ઉગાડાવામ નાંય
યી, એન નાંય દોબાડલાં કાંય હેય કા ત માલુમ
નાંય પોડી 27 આંય
તુમાહાન આંદારામાંય
આખતાંહું ત તુમા ઉ ળામાંય આખી દયા;
એન આંય કાનાહામાંય દુંદરીન આખતાંહું, ત

મા થી 10.28–11.21
તુમા ગાંઆ ઊપે ચોડીન બોમલા 28 જય યા
ડીલાલ માંઆઈ ટાકતેહ, પેન ય વાલ નાશ
નાંય કોઈ હોકે, યાહાન માં બીયહા; પેન જો ડીલ
એન વ બેનીયાહાન બોસમકોળીયેમાંય માંઆઈ
ટાકી શકેહે યાલુજ બીઅ 29 કાય હાકરીય
ચીડ યોક પોયહા બેન વેચાતેહ કા નાંય? તે ં બી
તુમેહે આબાહા મોર વોગાર યોક બી બૂં યેવો
નાંય ટુટી પોડે 30 તુમે ટોલપીયેવો કીહ હોગા
યોક યોક ગોણલા હેતા 31 યાહાટી તુમા બીયહા
મા, તુમા ડી ગા હાકરાહાં/ચીડાહા કોઓતા
હોગા કમતી હેતા 32 “ માંઅહુ ં માન બોદાહા
આગાડી નાંય માને, યાલ આંયહોગો માંઆ
હોરગા માંઅને આબાહા આગાડી નાંય માનહ
33 એન
માંઅહુ ં માન માંઅહાં આગાડી નાંય
માને, યાલ આંય હોગો માંઆ હોરગા માંઅને
આબાહા આગાડી નાંય માનહ 34 દોર યેવો આંય
શાંતી લાં યેનોહો એહ મા માનતા શાંતી નાંય
પેન તારવાય ચાલાડાં યેનોહો 35 આંય યાહાટી
યેનોહો કા: ‘માંઅહાલ યા આબાહા પાંઅને
એન પુહીયેલ આયહે પાંઅને,એન વોવલીહીન
હાઅવેહે પાંઅને, ફાક પાડા યેનોહો 36 એન
પોતે હુ ળી ખાંબ લેઈન માંઆ પાહાલા નાંય
ચાલે તો માંઆ લાઈકી નાંય હેય 37 “ માંઅહુ ં
માંઆ કોઓતો ડી ગો માંયા આયેહે આબાહા
ઊપે રાખેહે, ત માંઅહુ ં માંઆ લાયક નાંય હેય
એન માંઅહુ ં માંઆ કોઅતો ડી ગો માંયા પાહા
પુહીયે ઊપે રાખેહે તો માંઆ લાયક નાંય હેય
38
માંઅહુ ં પોતે ૂસ ઉસલીન માંઆ પાહાલ
નાંય ચાલે, ત માંઆ લાયક નાંય હેય 39 યા
માંઅહાલ યા વ જોડી ગીયો ત માંઅહુ ં યા
વ ટાકી દ; એન
માંઅહુ ં યા વ માઆ
લેદે ટાકી, યાલ યા વ જોડી ય 40 “
માંઅહુ ં તુમાહાન હાદે,તો માન હાદે; એન
માંઅહુ ં માન હાદેહે તો માન દોવાડનારાલ હાદેહે
41
માંઅહુ ં ભિવ યાવ તાલ ભિવ યાવ તા
ંઆઈન હાદે યાલ ભિવ યાવ તા બોદલો
મીળી;
િવ વા યાલ િવ વાસી ંઆઈન હાદે,
યાલ િવ વા યા બોદલો મીળી 42
માંઅહુ ં
વાહાનાહામાંઅના યોકા ચેલાલ યોક કોળીયોહો
હેળાં પાંઆ પા , આંય તુમાહાન હાચાંજ
આખતાહુ ં કા, તો યા બોદલો મીળીયા વોગાર
નાંય રોય
1 જોવે ઈસવાય યા બારા ચેલહાન આ ા
દેઈ દેનીતોવે તો યાહા ગામડાહામાંય
સંદેશ એને ચારકોરા હાટી તો રીયો 2 યોહાનાંય
જે લીમાંય રોયન િ તા કામા ખોબાર સમાચાર
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વોનાયો એને યેય યા ચેલાહાન ઈ પૂછા હાટી
દોવા યો કા, 3 “કાય જો યેનારો આતો તો કા તુ
જ હેય ?કા આમા એ તા બી વાટ એઅ
? 4 ઈસવાય વાબ દેનો “ તુમા વોનાયાહા
એને એઅયાહા તી બાદા યન યોહાનાલ આખી
દેખ યા? 5 કા આદળે એઅતેહે એન લેગડે ચાલતેહે
ફીરતેહે કોડળે ચોખ (ચો ખે) કોઅવામાંય યેનેહે
એને બોઅરે વોનતે હૈ, મોઅલે વતે ઊઠતે હૈ
એને ગરીબાહાલ વચાન વોનાડામાંય યેહે 6 એને
ધય
માંઅ લીદે ઠોકરનાંય ખાંય’ 7 જોવે તે
તાઅરે તા લા યા, તોવે ઈસુ યોહાના બારામાંય
લોકહાલ આખતો મુ યો કા તુમા જં ગલામાંય કાય
એરા હાટી ગીયેલ? 8 તોવે કાય એરા ની યા?
કોવાળપોવાલે ડો લ આમહાલ કા? એએ કોવાળ
ડો લ પોવાલે બાદા રા હા મહેલામાંય રોતાહા
9 તોવે તુમા કાય એરા ની યા? ભિવ યવ તા
એરા કા? હાચુલા આય તુમાહાલ આખતાહુ ં,
ભિવ યવ તા ખોરો,એન ભિવ યવ તા કોઅતા
મોઠો, 10 ઓજ હેય યા િવશે લોખાલા હેય
“એએ તોઓ આગાડી માંઆ દુતાલ દોવાડતાહુ ં
તોઓ આગાડી તો વાટ તોજ િતયારી કોઅરી
11 તુમહાન ખોરી ગોઠ આખતાહુ ં, થેએયેકોઅને
જનમલાહામાંય યોહાના કોઅતા મોઠો કાદો નાય
યહો, તે હોરગા રાજમાંય વાહનામાય વાયહનો
યા કોઅતા મોઠો હેય 12 યોહાના બાપિત મા
દેનારા દહીયા પાછે આજુ હુ દી હોરગા રા યમાંય
બળપૂવક વેશ આતો આતો, એને બળ થી છીનવી
લેતો આતો 13 યોહાના હુ દી બાદા ભિવ યવ તા
એન િનયમશા ા ભિવ યવાિણ કોઅતે રોઅયે
14 એને જોવે તુમા માનહા તોવે જો યેનારો
એલીયા હેય, તે તોજ હેય 15 યા વોનાયા હાટી
કાન હેતા તો વોનાય 16 પેન ઈ પેઢી કોઅડી હેય?
પેઢી એલા પાહાહા રોકી હેય યા આથામાંય
બોહીન હાંગાિતયાન હાત કોઅઈન આ તાહા
કા, 17 આમાહાંય ડોવાડા વા યો એન તુમા
ના યાનાંય આમા રો યા, પેન તુમહાય રોડાના
ગીતે નાંય આ યે 18 કાહકા જોવે યોહાન યેનો
તોવે તો ખાહેનાંય એન િપયેનાંય એન તુમહાય
આ યા “બુત લાગતો હેય’ 19 માઅહા પોહો
ખાતો પીતો યેતો ને તુમા આખતા મુડયા “એએયા
તે ચાટો એન સાકાટ કાતદાર એન પાપહા
હાંગાિતયો હેય” તે િવ યા તે કામાહા ઊપેને
સાચી ઠોરેહે 20 પાછ યા શેહરામાંય યે ડીગે
મોઠે કામે કોઅલે યાહાલ તો ઠોપકાડતો મુ યો
કાહાકા યા પાછા વોળીનાંય યેઅના 21 “ઓ
કોર ઈન તુ મોઓ ઓ બેત સાઈયદા તુ મોઓ,

મા થી 11.22–12.27
કાહાકા તુમેહેમાંય ય કામે કોઅલે તોહડે કામે
જોવે તુર એને સીદનામાંય ઓઅયે ઓરી તોવે
યા ટોલપી પે બુમંબુહુ ખેખરીન, એન હોણા
ફાડકા પોવીન પાછા વોળી યેતા 22 તુમાહાન આય
આખતાઊ, નીયાયે દીહે તુર એન િસદાના કોઅતા
તુમાહાન બાઅય પોડી 23 એન કાપારનાઊમ, તુ
ઊચે ચોડીન જુ ગાલ લાગે કા? તુલ નીચે નરકાકોળીમાંય પાડીદી કાહકા તુમેમાંય યેમોઠે કામે
કોઅલે તોહડે સોદામમાંય કોઅયે ઓરી તોવે તો
આજ લગુ રોઅતો” 24 પેન તુલ હાચુલ આખતાહુ
કા િનયાયે દીહે સોદામા કોઅતા તુલ બાઅય પોડી
25 તોદીહી ઈસુવે આ યા, “ઓ આબા, જુ ગ ધરતી
માિલક, તોઓ આભાર માનતાહુ કા કાહાકા તુયે યો
બા ો ગો યો અ કલવાળાન એન બોણલાન નાંય,
પેન વાય હાના પાહાહાન દેખા યાહા 26 હાચુલ
આબા ઓઅડીતો મોર આતી 27 માઆ આબે
માઆ આથામાંય બાદા દેય દેનહા એને આબા
િસવાય કાદો પાહલા નાંય વોળગે, તહેજ પાહાલા
િસવાય, યાલ પહાલા દેખાડે યા િસવાય, કાદો
આબાહાલ નાંય વોળખે 28 ઓ વેઠ કોઅનારાહાય,
એન બાઅય વો ન ઊસલીલેય નારાહાંય તુમા
માપાહાય યીયા તુમાહાઅન આય દલાસો દીહી
29 માઆ જુ અરી તુઆ ઊસલી િલયા, માય
પાયને હીખી લીયા કાહાકા આય મોયાળુ એન
ગ રબ હેતાઊ એન તુમહે વાલ દલાસો મીળી
30 કાહાકા માઆ જુ હરી મીઠી લાગહે એન મા
વો ન ઓળકા”
1 યાંઅ વેળે ઇસુ શાબાતા દહી રાં હાંઅ
મારે ંઅ લાઅ યો, એન યાંઅ ચેલાહાંન
બુખ લાગી તોવે યઅ ક અહ તોડી-તોડીન ખાંઅ
લા યા 2 ફરોશીય ઇઅ બોદાંઅ એઅઇ યાહાલ
આ યાં, “ એઅ, તે તોઅ ચેલા કાઇ કોઅતાહા,
અ િવ ામ વારા દહીએ કોઅના ઠીક નાય હેય”
3 યાંઅય યાંહાંન આ યાં, “ કાય તુ હાંયનાય
વા યાંહાં, કા દાઉદાય, જોવે જોવે યાંઅ આયા
બુખા યા તોવે કાય કોઅયાં? 4 તોઅ કેહેકે
પોરમેહેરા ગ મ ગીયો, એન અપણ કોઅ યો
બા યો ખા ો,
અ ખાંઅના નાયતે યાલ
એન યાઅ આયાહાંન ફ ત યાજકહાં ખાંઅનાં
ઠીક આતા 5 કાય તુ હાંય િનયમશા ા માય
નાય વા યાંહાં કા યાજક શાબાતા દહી દેવાડ
માંય શાબાતા દ ાં િનયમાંલ તોડી તેબી િનદ ષ
રોઅરી? 6 બાકી આય તુ હાંન આખુહું કા ઈહ
અ હેતાં તીઅ દેવાડા કોઅતાંઅ મોઠાંઅ હેય
7 બાકી તુંઅ યાંઅ અથ ંઅતોહો, ‘આંય દોયા થી
ખુશ એઅહુ ં, બિલદાન થી નાય’ પેન તુય િનદ ષાલ
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ગુનેગાર નાય આખાતો 8 માંઅહાં પોહો શાબાતા
દહી બી ભુ હેય” 9 તાંઅને ચાલીને યાંઅ
યાંઅહાં દેવાળમાંય ગીયા 10 તાંઅ યોઅક માંઅહુ ં
આતાં યાંઅ આથા ઉખાલો આતો યાંઅહાંય
ઇસુ દોષ લાગાળા હાટી યાંલ હો ાં, “ કાય
શાબાતા દહી હાંરાં કોઅનાં ઠક હેય? 11 યાંય
યાંહાંલ આ યાં, “ તુ હે માઅરે કુંહેય યાંય
યોકુંજ મડાઅ હય, એન તઅ શાબાતા વારા દહી
ખાડા માંય પોડી અરી, તોવે તોઅ યાલ બારે
નાય કાડીકા? 12 હાર, માઅહાં મુ ય મડા કોઅતા
કોઅલાં કમિત હેય ! યાંઅ હાટી શાબાતા વાર
દહી હારાં કામ કોઅનાં ઠીક હેય 13 તોવે યાંય
યાઅ માંઅહલ આ યાં, “ તોઅ આથ લાબ
કોઅ” એન યાંઅય લાબ કોઅયો, એન બી
આથા રોકોઅ હારો એઅઇ ગીયો 14 તોવે ફરોશી
બારે નીગીન યાઅ કોઇન યાલ માઅરાં હાટી
યોજના બોનાડી કા કોહી રીતે કોઇન યાલ માઅએ
15 ઇઅ ણીન યીશુ તાઅરે તો રીયો, એન ખુબ
લોક યાઅ પાહાલા ગીયા એન યાંય બાદહાંન હાર
કોઅય 16 એન યાંહાંલ ચેતાવણી દેની કા માંન
પોરગાટ માંઅકોહા, 17 કાહાકા અ વચન યશાયા
ભિવ યવ તા દુવારા આખવા માંય યનલાં, તીઅ
પુરાં ઓઅરી: 18 “ એરા ઓઅ માંઅ સેવાક હેય,
યાંલમાંય પોસાંદ કોઅયોહો; માંઅ િ ય, યાંઅ
થી માંઅ મોન ખુશ હેય: આંય માંઅ આ મા યાઅ
માંય ટાકહી, એન તોઅ બી
િતહી યાયા
ચાર કોઅરી 19 તોઅ નાંય ઝોગડા કોઅરી, એન
નાય તોઅ બ બ યાં કોઅરી, એન નાય બા રા
માંય યાંઅ કાદાંઅ શ દ હાંબડી 20 તોઅ છુ દલા
બુરવાલ નાંય ટોડી ટકી, એન દુમાંળા વાળો દવો
માય ઉલ યો, ંઉ હુ દી યાયીકરણાલ બળવાન
નાય કોરાય 21 એન બી
િત યાઅ નાંવા વોય
આશા રાખરી” 22 તોવે લોક યોક આંદળો- ગુગો
યાંઅ માંય દુ આ મા આતાં, યાઅ પાહી
લેઇ યેને; એન યાંય યાઅલ હારાં કોઅયાં, એન
તોઅ બોલાં એન એઅરાં લા યો 23 યાઅથી બોદે
નોવાય થી આખાંઅ લા ય, “ ઓ કા દાઉદા પોહો
હેય!” 24 પેન ફરોશીઇ ઇઅ વોનાય આ યાં, “ ઇઅ
તઅ દુ આ મા સરદાર શૈતાનાં મોદાત વોગાર
દુ આ માલ નાય કાડે” 25 યાંય યાઅ મોનાં
ગોઠ ણીન આ યાં કા, “ યાં બી રા યાં માંય
ઝોગડા ઓઅતહાં, તીઅ ઉ ડ ઓઅઇ હે; એન
કાદાઅ શેહેર કા ગોઅમે ઝોગડા ઓઅતાહાં, બોની
નાય રોઇઅ 26 એન જોર શૈતાનુંજ શૈતાનાલ કાડી
ટાકી, તોઅ પોતાજ િવરોધી ઓઅઇ ય; પાસે
યાઅ રા ય કેહેક બોની રોય? 27 જર, આંય

મા થી 12.28–13.11
શૈતાનાં મોદાદ કોઇ દુ આ મા કાડુહું, તોવે તુ હ
પેઢી કાઆં મોદાદ થી નીગહ? યાઅ હાટી તોઅ
તુમે યાય કોઅરી 28 જર આંય પોરમેહેરા આ મા
મોદાદથી દુ આ મા કાડહુ ં, તોવે પોરમેહેરા રા ય
આપે પાહી યીઅ ચુકલાં હેય 29 તોવે કેહેકે કાદાંઅ
માઅહુ ં કાદાંઅ બળવાંતાહાં ગોઅમે ઉરાય યાહાં
માલ લુટી શેકહે ઉ હુ દી તોઅ યાઅ ગો યેવાળા
માંઅહાંન બાદી નાય દેય? તોવે તોઅ યાઆ
ગ આલ લુટી લીઅ 30 યઅ માંઅ આરે નાંય હેય
યઅ માઅ િવરોધ માંયહેય, એન અ માંઆ આરે
નાય યો ઠાં કોઅએ તીઅ વેરહ 31 યાહાટી આંય
તુમાહાલ આખહુ ં કા માંઅહાં બાદા પોરકારનાં
પાપ એન ન દા મા ઓઅઇ ય, પેન પિવ
આ મા ન દા નાય મા કોઅવા માંય યીઅ 32 અ
કાદાંઅ માઅહાં પોહાં િવરોધ માંય ગોઠા આખી,
યાઅ ઓઅ ગુનો મા કોઅવા માંય યીઅ, પે
અ પિવ આ મા િવરોધ માંય બોલી, યાઅ
અપરાધ નાય તે યાઅ લોકહાં માંય એન નાય તે
પરલોક માંય મા કોઅવામાંય યીઅ 33 “ જોવે
ડાલ હાંરાં આખજ, તોવે યાઅ ફોળવાલ બી
હાંરાં આ યાં, એન ડાલ નો કા યાં આખાય,
તોવે ફોળવાલ બી નો કા યાં આખાય, કાહાકા
ડ યાઅ ફોળવાજ લીધે ઓડખાયહ 34 ઓ
હાપડાંહાં પીલકાહા, તુમા ખોટે ઓઇન કેહેકે હારી
ગોઠ આખી શેકા? કાહાકા અ મોના માંય
બોલલાં હેય, તીઅ મુયાંમાંયયેહ 35 હારાં માંઅહુ ં
મોના ભંડારા કોઇન હાય ગો યો કાડહ, એન
ખોટાં માંઅહુ ં ખોટા ભંડારા કોઇ ખો યો ગો યો
કાડહ 36 એન આંય તુમાહાન આખહુ ંકા યો
યો ગો યો માંઅહુ ં આખી, યાયા દ ાંમાંય
યોઅ યોક યોક ગોઠહી લેખાં દેવામાંય યીઅ
37 કાહાકા તુંઅ પોતાઅ ગોઠહી દુવારા િનદ ષ,
એન પોતા ગોઠીહી કોઇ દોષી ઠરવામાંય યીઅ
38 યાઅ વોય કાહ શા ી એન ફોરોશી લોકહાંય
યાઅલ આ યાં, “ ઓ ગુ , આમા તોઅ દુવારે
યોઅ નીશાણ એરાં માગજે હે” 39 યાંય યાહાલ
જોવાબ દેનોઅ, “ યાઅ જોમાનામાંય ખોટાં
એન યભીચારી લોક નીશાણ દેતહ, પેન યુના
ભિવ યવ તા નીશાણ છોડીન બી કાઇ નીશાણ
નાય દેવાય 40 યુનો તીન રા યો એન દહી માછલી
બુકામાંય રીયો, તેહેકેજ માંઅહાં પોહો તીન રાત
એન દહી દોરતી આંદાર રીઅઇ 41 નીનવે લોક
યાયા દહી યા જોમાના લોકહાં આરે યાઅ દોષી
ઠોરવી, કાહાકા યાંહાંય યુના ચાર વોનયને મોન
બોદ યાં; એન એરા, ઓઅ તો હેય જોઅ યોના
કોઅતો મોઠો હેય 42 દ ીણા રાણી યાયા દહી યા
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યુગા લોકહાં આરે ઉઠીન યાલ દોષી ઠોરવી, કાહાકા
યઅ સુલેમાના આ ા વોનાયા આહાટી દોર ય
છે ડા હીને યે હ; એન દેખા, ઓ જોઅ હેય ઇહી
જોઅ હેતો તો સુલૈમાનાથી મોઠો હેતો 43 “જોવે
દુ માઅહાં માઅરે નીગી હે, તોવે ઉખાલા
ગામાંય આરામ હોદતી ફીરહે , પેન મીળે નાંય
44 તોવે આ હ, ‘ આંય માઅ યાજ ગોઅમે
ંઅરે આય નીગલી, ફીરી હીઅ એન યાંલ
હુ ના, બાઅલાં એન સ વલાં દેખાયહે 45 તોવે
ત અ યને યથી વોદારે દુ સાત આ માહાંન
લેઅઇ યેહે, એન યઅ યાંમ ઉરાય તહે એન
તાંજ રોતહે યાઅ જોગા ખોરાબ લોકહાં બી
દ યા એહેકેજ ઓઅરી” 46 જોવે તોઅ ગો યો
કોઅતોજ આતો કા તોવે યાઅ આયહો એન
બાહા બારે ઉબે રીઅલી એન યાઅ આરે ગો યો
કોઅરાં મા ત આત 47 યોકદાય યાલ આ યાં,
એઅ તોઅ આયહો એન બાહા ઉબ રીયહ, એન
તોઅ આરે ગો યો કોઅરાં માંગતહે 48 ઇઅ બાંદાંઅ
વોનાયન આખનારાલ જોવાબ દેનો, “ કુંઉ હેય
માંઆ આયહો? એન કુંઉ માંઆ બાહા?” 49 એન
યાઅ ચેલહાં તોરફ યાઅ આથા લાબો કોઇન
આ યાં, “ દેખા, ઓ માઅ આયહો એન માઅ
બાહા હેય 50 કાહકા અ કાદોઅ હોરગા આબહં
ઇ છા વોય ચાલી, ત જ માઅ બાહા, એન માઅ
બોહ એન માઅ આયહો હેય”
1 તો દહી ઈસુ ગોઅરે િનગીને દોરીયા
કોરાડે યને બોઠો 2 એન યાપાંય ઓલ
બાદ માંઅહાંય ટોળો વોળીય કા તો ઉડીયેમાંય
ચોડીન બોઠો , એન માંઅહ બોદ કોરાડા ઊપે
ઊબ રોય 3 એન ય યાહાન હામટીયોજ ગોઠયો
દાખલો દેઈન આ યો, ય આ યાં, “એએયા
યોક િબયારો પોઅનારો પોરાં ગીયો 4 પોઅતા
પોઅતા કોલહોક િબયારો વાટેમાંય પોડીયો, એન
ચીડ પોડીન ઇસી ખાઈ ગીય 5 કોલોહક િબયારો
દગાડાવાળી ગા ઊપે પોડીયો, ં જમીન વોછી
ડી આતી જમીન વાય ન ડી તે તારાત ઉદીયાં
6 પેન િતડકો લા યો તોવે તારાત કોમાઈ ગીયાં
એને મુળ નાંય બોઠ ત મોઓઈ ગીય 7 આજુ ં
બીજો િબયારો જે ખરાહામાંય પોડીયો, એન જે ખર
એને કાટ વોદી ગીય, તોવે તો બીયારો દાબાઈ
ગીયો 8 બીજો હારી જમીનમાંય પોડીયો એને
હારાં પા યાં, કોલાહાંક તીહી ગોણા, કોલાહાક
હાંઈટ ગોણા, કોલાહાક હોવ ગોણા 9 યા વોનાયાં
હાટી કાન હેતા તો વોનાય 10 તોવે ચેલાહાંય
યા પાહાય યેઈન યાલ આ યાં, “એલાહાન તું
કાહા દાખલાહામાંય જ હોમ ડતોહો? 11 ઈસુવ
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મા થી 13.12–47
વાબ દેનો, “હાકાકાહોરગા રા યા ખાનગી ગોઠ
તુમાહાનુજ આખાય યાહાન નાય” 12 કાહાકા
યા પાંય હેય, યાલ આજુ દેવાઈ, એન યાપાંય
ડીગાં ઓઅઈ ય પેન યા પાંય નાય હેય, યા
પાંઅને
કાય થોડાં હેય ત હોગાં લેઈ લેવાયી
13 આંય યાહાન દાખલાહામાંયજ હોમ ડતાહુ ં,
કાહાકા ય એએયા કોઓતેહ પેન યાહાન નોજરે
નાય પોડે, વોનાયા કોઅતેહ પેન વોનાયેત નાંય એને
હોમજે ત નાંય 14 યાહા િવશે યેશાયા આખલી ઈ
ભિવ યવાણી પૂરી ઓઓહોય: ‘તુમા કાના કોય તે
વોનાયા, પેન હોમ હા નાય; ડોળાહાકોય દેખાહા,
પેન તુમાહાલ નાંય દેખાયાં 15 કાહાકા યા લોકાહા
મોન મોઠાં બોની ગીયહાં, એને ય એને યે કાનાહા
ક ય વોસા વોનાતા આતા એને યાહાંય યાહા
ડોળા મીચી લેદાહા; યાહાટી કા ડોળા કોઈન દેખે
નાંય, કાને કોઓઈન વોનાય નાંય, મોના કોઓઈન
હોમજે નાંય; એને યાહાન આંય હારાં નાંય કોઓહુ ં
યાહાટી વોળી નાય યેય’ 16 પેન તુમેહે ડોળા સુખી
કાહાકા યા એએતાહા; એને તુમેહે કાન સુખી
હાકાહા યા વોનાતાહા 17 હાચુલજ આખતાહુ ં,
ડીગાં ભિવ યવ તા
એને પોરમેહરા લોકહાંય
તુમા
એએતાહા ત એરા ઈ છા રાખી, પેન
નાંય એએઈ હો યા એને તુમા વોનાતાહા ત
વોનાયાં ખૂબ ઇ છા આતી, પેન નાંય વોનાય
હો યા 18 આમી તુમા પોઅનારા દાખલો વોનાયા
19 વાટેમાંય પોડલો િબયારો યા ઓહોડા હેતા,
માંઅહુ ં ગોઠ વોનાય પેન હોમજે નાય એને
સેતાન યેઈન યા મોનામાંય પોઓલી ગોઠ લેઈ
ય 20 દોગડાહામાંય પોડલો િબયારો તી ગોઠ
વોનાઈન રા ઓઅઈ ય 21 પેન યા મુળ
નાંય મીળે તો યોક ગેડીયે માટડો હેય, મતલબ
ગોઠયે લેદે જોવે દુખ વેઠાંપોડે કા મુિ કલ યેહે તોવે
તારાત ટાકી પોડહે 22 કાટાહામાંય પોડલો િબયારો
ત ગોઠ વોનાયે ખોરો પેન દુિનયાયે ચતા એન
પોયહા લોભ યાલ દોડપી દેહે, એને તો પાકે નાય
23 બાકી હારી જમીન માંય પોડલો બીયારો ત
ગોઠ વોનાયન હોમજે હે, એને પાક બી દેય હોવ
ગોણો દેય કા હાંઈટ ગોણો દેય, કા તીહી ગોણો દેય”
24 બીજો દાખલો યાહાન દેનો કા, “હોરગા રા ય
ઓહડાં હેય 25 પેન માંઅહ ગીયે તોવે યા દુ માન
રા ીયા યેઈન પોઅલા બાતામાંય ટોળીયાં િબયારો
પોઓઈ નાઠો 26 ત જોવે બીયરો ઉદીયો એને
નીહીવાય પોડયાં તોવે ટોળીયાં દેખાયાં 27 તોવે
દોનારા પાંય આવતીયાહાંય યન આ યાં કા,
“સાઈબ, તુયે હારો િબયારો પોઓયેલ, એન આમી
ટોળીયાં કેસને નીહીવાયાં?” 28 ય આ યાં, “ તે
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યોકતા દુશમાના કામ ઓરી” આવતીયાહાંય પૂ યાં,
“તોવે આમા કાય કોઅજે ? આમા યન ટોળીયાલ
ઉપડાવી ટાકજે કા?” 29 ય જવાબ દેનો,
“નાંય, ટો યાં ઉપડાવતા ગ વ બી ઉપડવાય ય
30 યાહાટી પાકે તાંઆ હુ દુ બેનીયાહાલ આરેજ
વોદાં દયા વાડતી વેળાયે વાડનારાહાન આખીહ ,
કા ટોળીયાં પોઓલાં ટોળો કોઆ એન લાગાડાં
હાટી પૂળા બાંદા પેન ગ વ માંઆ ગોઆમાંય
બોઓઈ દયા” 31 આજુ બીજો દાખલો આ યો,
“હોરગા રાજ ઓહોડાં હેય, રાયે દાણો લેઈન
યોક ય પોતાના રાનામાંય કોઓયો 32 બાદા
બીયારાહામાંય એલોજ વાહાનો િબયારો હેય, પેન
ઊદે તોવે બાદા છે ડવાહામાંય મોઠો બોનેહે, જડ
બોની ય, એન ઊડત ચીડ યેઈન યામાંય ગોરા
કોઓતેહ” 33 આજુ બીજો દાખલો યાહાન દેનો;
“હોરગા રાજ ઓહોડાં હેય યોક થેએય ખાંટા
લેઈન તીન માપ કુટામાંય બેખળી દેના, એન
બાદા ખાટાં ગીયાં” 34 બાદા ઈસુવ ટોળાહાન
દાખલાહામાંય આ યાં, એન દાખલા િસવાય
કાય નાંય આ યાં, 35 ભિવ યવ તા આખલાં
પૂરાં પોડે યા હાટી કા, “દાખલાહાકોઈન ગોઠ
આખીહી, જુ ગ દોરતી ઉસબાડી તોદરીહી દુબાડલી
ગોઠ આંય દેખાડીહ ” 36 જોવે તો લોકાહાન
છોડીન ગોઅમે ગીયો,તોવે યા ચેલા યાપાંય
યેનાં એન યાહાંય યાલ આ યાં, “ટોળીયાવાળો
દાખલો આમાહાન હોમ ડ” 37 ય આ યાં,
“હારો બીયરો પોઅનારો તો માંઅહા પોહો હેય
38 રાન ત દુિનયા, હારો બીયરો તો હોરગા
રા યા પાહાટોળીયો યા સેતાના પાહા 39 એન
ત પોઅનારો દુશમાન સેતાનુજ 40 કાપણી તી
જુ ગદોર યે સેડો એન વાડનારા યા દેવદૂત જે હ
કોઓઈન ટોળીયા ડીગલો કોઆઈન લાગાડી દેતેહ
તેહજ કોઓઈન જુ ગદોર યે છે લે દીહીહામાંય
ઓરી 41 માંઅહા પોહો યા દેવદુતાહાન દોવાડી
એન યા રાજમાંઅને બાદા પાપ કોઅનારાહાન
42 એન પાપ કોઆડનારાહાન ટોળો કોઓઈન
આ યે બા યેમાંય ટાકી તાંઆ રોડના એન દાત
િનકાડનાં હેય 43 પેન પોરમેહરા લોક યાહા
આખાહા રાજમાંય દીહા રોકા
ગાતા મુંડી
યા વોનાયાં હાટી કાન હેતા યા વોનાય
44 આજુ હોરગા રાજ ઓહોડાં હેયયોકતાલ
રાનામાંય બુજલા 45 આજુ હોરગા રાજ યોક વેપાર
કોઅનારા રોકા હેયે તો હારા ઈરા હોદતો ય
46 જોવે યાલ ખૂબ કમતી ઈરો જોડયો તોવે
તો ગીયો એન બાદી માલિમલકાત વેચી દેઈન,
તો ઈરો વેચાતો લેદો 47 હોરગા રા યા બીજો

મા થી 13.48–14.27
દાખલો ઓહોડો હેય દોરીયામાંય ટાક યે ળીયે
રોકાં હેય ળીમાંય બોદી ય માછલ સાપડાઈ
તેહ 48 ળ બાઆય ય તોવે માંછલ ળ
કોરાડે તાણી લેતેહ એન બોહીન હાર હાર માછલ
ટોપલાહામાંય બોઓતેહ એન નાય હાર માછલ
ટાકી દેતેહે 49 જુ ગદોર યે છે ડે એહજ બોની દેવદૂત
યેઈન હારા માંઅહામાંઅને પાપી લોકાહાન જુ દા
પાડીન 50 આ યે બા યેમાંય આફળી દીઈ, તાંઆ
રોડના એન દાત િનકાડના હેય 51 “તુમા બાદા
હોમ ગીયા?” યાહાંય આ યાં, “હોમાજજે હે”
52 તોવે ય યાહાન આ યાં, “
ધમિશ ક
હોરગા રાજમાંય ચેલો બોનેહે તો એલા ગોરીયા
દોનારા રોકો હેય, જો પોતા ગાંઆમાંઅને નોવા
બી કાડેહે, એન જુ ના બી” 53 ઈસુવ બાદા દાખલા
પૂરા કોઅયા, તોવે તો તાંઆને ચાલ પોડીયો 54 એન
પોતા ગાવામાંય ગીયા, એન યાહા દેવળામાંય
િહકાડતો લા યો યા િહકાડના િવશે યાહાન ખૂબ
નોવાઈ લાગી એન યા આખતા મુંડયા કા “એલાલ
ઓલી િવ ા એન ઓલ મોઠ કામે કેછેને? 55 એલો
હુ તારીયા પોહો હેય કા નાંય? એલા આયેહે નાંવ
મા રયા હેય કા નાંય? એન એલા બાહા યાકુબ એન
યોસેફ એન િસમોન એન યુદાસ હેત, કા નાંય?
56 એન એલા બ અયોહો આમેહે આરે હે યો કા
નાંય? યાલ બાદાં કેછને?” 57 એન યા િવશે
યાહાન નાંય હારાં લા યાં પેન ઈસુવ યાહાન
આ યાં, “ભિવ યવ તાલ બાદ માન દેત, યા દેશ
એન યા ગોઆ િસવાય” 58 એન યાહા વોસા
બોરહા લેદે, ય તાંઆ વોસ હાર કામ કોઅય
1 યે દહી ચૌથાઈ દેિશયા હેરોદ રા
ઈસુવા િવશે ગોઠ વોનાયો, 2 એન
ય યાઆ માંઅહાંલ આ યાં, “ઓ યોહાન
બાિ તસમા દેનારો હેય! એલો મોઓલાહા માંઅને
ઉઠીયોહો યાહાટી ઓલ મોઠ-મોઠ કામ કોઓની
ગોતી હેય,” 3 કાહાકા હેરોદ બાહા ફલીપા થેએયે
હેરોદીયાસ લેદે,હેરોદ યોહાનાલ દોઓયેલ એન
બાં દન જે લમાંય ટા યેલ 4 કાહાકા યોહાને યાલ
આ યેલ,કા એલીલ રાખના તોઓ હાટી હારાં
નાંય હેય 5 એન યાલ માંઆઈ બી ટાકતો પેન
યાલ લોકહા દાક લા યો,કાહાકા લોક યાલ
ભિવ યવ તા એહકોન માનેત 6 પાછ જોવે હેરોદા
જો માઆ દહી યેનો તોવે હેરોદીયાસે પુહી
આખા ટોળા આગાડી નાચી દેખાડયાં એન ય
હેરોદાલ ખુશ કોઅયો 7 તે રાજ કસમ ખાઈન
યેલ વોચાન દેનાં કા, “તું
કાંય માંગહે, ત
આંય દહ ” 8 યે આયેહે યેલ િહકાડયાં યા
પુરમાણે યેઈન યય આ યાં, “યોહાન બાિ તસમાં
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દેનારા ટોલપી થાળીયેમાંય હ જ લેય હાદ”
9 રા લ ખોટાં લા યાં, તે ં કસમ ખાદલાં
યાહાટી એન પાહ બોઠલાહા લેદે ય માગણી
મંજુર કોઓયી 10 એન માંઅહાન દોવાડીન
યોહાના ટોલપી જે લેમાંય ંઆઈન વાડાવી દેની;
11 એન
યાઆ ટોલપી થાળીયેમાંય થોવીન
પુહીયેલ દેય દેની, એન તી યાલ તીઈ આયેહેપાંય
લેય ગીયી 12 પાછ યા ચેલા યેઈન યા આંગ લેઈ
ગીયા એન ડાટી દેની,પાછ ઈસુવા પાંય યન
યાલ ખોબાર દેની 13 ઈસુવાલ ખોબાર મીળી
તોવે તાંઆને છુ ટીન તો ઉડીયેમાંય બોઠો એન
યોક ઉ ડ ગામાંય માંઅહાં પાઅને આગલા
ન યો ગીયો પેન લોકાહાન યા ખોબાર પોડી,
એન યાહા શેઅરામાંઅને યા પાગે ચાલીન યા
પાહાલા યેના 14 જોવે તો ન યો તોવે હામટાજ
માંઆહા ટોળો એઅયો,એન યાલ યાહાવો દયા
યેની એન ય યાહા દુખાહાન હારાં કોઓયા
15 જોવે મોડાં
યાં તોવે યા ચેલાહાંય યા પાંય
યેઈન આ યાં કા, “ઓતે ઉ ડ ગો હેય, એન
મોડાં ઓઅઈ ગીયહાં; લોકાહાન દોવાડી દે, કા
ગાંવાહામાંય યન યા ખાઅના વેચાતાં લેઈ
યેય” 16 પેન ઈસુવ યાહાન આ યાં, “ યાહા
ંઅના જ ર નાંય હેય! તુમાંજ યાહાન ખાઅના
દીયા,” 17 પેન યાહાંય યાલ આ યાં, “ઈહ
આમાહાપાંય પાંચુજ બા યો એન બેન માછલ
હેત” 18 યય આ યાં, “ત માંયે પાંય લેઈયા”
19 પાછ માંઅહાન બાથડા ઊપે બોહત કોઅઈ
દેને એન પાંચ બાખે એન બેન માછલ લેદ;
જુ ગા એછે એએઈન બોરકાત માગી એન કુટકા
કોઅઈન ચેલાહાન દેના,એન ચેલાહાંય લોકહાલ
વાટી દેના 20 બોદા ખાઈન દારાઈ ગીયા, તોવે
બોદા ટુકડા ટોળો કોઅયા યાહા બાર ટોપ યો
બાઆયો 21 એન થેઅયો એન પાંહાહાન છોડતાં
માટડા પાંચ ઓ ર આતા 22 એન તાબાડતોડ
ય ચેલાહાન ઉડીયેમાંય બોહાડીન દોરીયા યે
તેડી દોવાડયા તાંઆ તો લોકાહાન રા ઈ દેય,
23 એન લોકહાન રા ઈ દેયન તો યોખલોજ
યોકા ડોગાવો ાથના કોરાં ચોડી ગીયો; એન
વાળીપોડી તોવે તો તાંઆ યોખલોજ આતો
24 ઉડી તે કોરાડેને દુઉ આતી એન વારો હુ મે
આતો તે ઉડી લાફહા કોઅઈન આફાળાતી ય
25 એન ઈસુ રાતી ચાર વાગા ઓલાહામાંય તો
દોરીયાવો ચાલીન યાહા પાંય યેનો 26 યાલ
દોરીયાવો ચાલતો દેખીન ચેલા ગાબરાઈ ગીયા
એન એહ આખાં લા યા, “ઓ બુત હેય! એન
એહ ંઆઈન બોમાલતા લા યા 27 તોવે ઈસુવ

મા થી 14.28–15.31
યાહાન યોક હાટયાંજ આ યાં, “ઈમાત રાખા!
આંય હેતા ગાબરાયહા માં” 28 પે ેસ વાબ
દેનો કા, “ઓ ભુ,જોવે તુંજ હેયતે, માન તો પાંય
યાં હાટી પાંઅયા ઊપેને ચાલાં ઊકુમ કોઓ”
29 યય આ યાં, “યે!” તોવે પે ેસ ઉડીયેમાંઅને
ઉતીયો એન પાંઆયા ઊપે ચાલતો ઈસુવા એછે
ંઆ લા યો 30 પેન જોરમાંય વારો યેતો દેખીન
તો બીઈ ગીયો,એન બુડતો લા યો તોવે તો “ઓ
ભુ માન બોચાવ!” એહ આખીન બોમાલતો
લા યો 31 ઈસુવ તારાત આથ લાંબો કોઓઈન
યાલ દોઓયો એન યાલ આ યાં, “ઓ ઓછા
બોરહા વાળા,તું કાહા બીઈ ગીયો?” 32 એન
જોવે યા ઉડીયેમાંય ચોડી ગીયા,તોવે વારો બ દ
ઓઅઈ ગીય 33 યા ઉડીયેમાંય આતા, યા
યેઈન યા પાગે પોડીયા, “ખોરોજ,તું પોરમેહરા
પોહો હેય” 34 યા દો રયો પાર કોઈન એન
ગેનેસારાત માંય યેય પ યા 35 તાંઆના માંઅહાંય
યાલ વોળખી કાડયો;એન આખા િવ તારામાંય
ખોબાર દોવાડી, એન બોદા દુ યાહાન યાપાંય
લેઈ યેના 36 એન યા િવનાંતી કોઅતા લા યા કા
તોઓ ફાડકા કોરાલ આથ લાવાં દે; એન યાહાંય
આથ લા યો યા બોદા હારા ઓઈ ગીયા
1 યે સાલેમરે મરે પો સી એન શાિ
ઈસુવા પાંય યેના, એન યાલ આ યા,
2 “તોઓચેલા વોડીલાહા ઊકમ કાહા તોડતાહા?
ખાના આગાડી યા આથનાંય દોવેત” 3 યે યાહાન
વાબદેનો “પેન તુમા વોડીલાહા રીત પાળાં
હાટી પોરમેહરા ઊકુમ કાહા તોડતાહા? 4 કાહાકા
પોરમેહરે આ યેલ “આપેહેઆબાહાલ માન દીયા
આપેહે આબાહાલ માંઅહુ ં ગાળી દેય તો મોત
મોઓરી” 5 બાકી તુમા આખતાહા કા “ માઅહુ
આપેહે આબાહાલ એહે આખેહેકા “તુમાહાન માયે
પાંઅને કાંય મીળી શકે તી પોરમેહરાલ બેટાડલાં
હેય” 6 તો આપેહે આબાહાલ નાંય આને તે
િનદ ષ હેય” એહે કોઅઈન તુમેહે વ ડલાહા રીતેહે
હાટી તુમા પોરમેહરા ઊકમ છોડી દેનારા 7 ઓ
ડ ગીયાહાય તુમેહે િવશે યશાયા ભિવ યવ તા હારા
આ યેલ કા 8 યે મા માઅહે મૂયે કોઓઈન મા
ભિ ત કોઅતે હે પેન યાં મોન માંયેથી દુઊ
હેય 9 એન યાહા ધમમાંય કાંય અથનાંય કાહાકા
યે માણહે ધરમ આખતે હે” 10 એન લોકાહાન
પાહાય હાદીન યાય યાહાલ આ યા હાબલા
એન હોમ 11 બાઅરે કાય માઅહા મુયામાંય
ય યા લેદે તી બાટાલાનાંય બોને, પેન યા
મુયામાંય એન બાલીગીન યા લેદે તો બાતાલાય
ય 12 તોવે યા ચેલાહાન યાય પાહાય યેયન
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આ યા “ તુલ ખોબાર હેય કા? ઈ ગોઠ વોનાઈન
પો સીયાલ ખોટા લા યા” 13 પેન યે યાહાન
વાબ દેનો
ડ માંઆ આબેનાંય રોપ હા
તી યોકા યોકા ઊપડી ટાકી 14 એલાહાન રાદીયા
એલા આદળાહા આદળા બુિમયા હેતા, જોવે
આદળા આદળાલ લેય ય તોવે બેનીખોટામાંય
પોડી 15 તોવે િપતાર આ તો મુ યો કા એન
તે ઈસુવાલ આ યા, “આમાહાન ઈ ખ યા
હોમ ડ’ 16 તોવે ઈસુવેય યાહાલ આ યા તુમા
હોગા આજુ નાંય હોમાજતાહા કા? 17 તુમાહાન
ઓલી હોમજનાંય પોડે કા
કાય મુયામાંય
ય તી પેટામાઅને સંઢાસ માંય નીગહે 18 પે
મુયામાઅરે
િનગહે તી મોનામાઅરે િનગહે
એન તીજ માઅહાલ મેલો કોઅહે 19 કાહાકા
યા મોનામાઅરે ખોટો િવચાર, ખૂન, યિભચાર,
લુ ચાઈ, ચોરી,ખો ટ સાિ , નદા ઓહડે બાદે
પાપી નીગતેહે 20 ઓહડે આમહાલ મેલા કોઅતેહે,
પેન આથ દો યા વોગાર ખાવા ખાઅના યાલ મેલા
નાંય કોઅહે 21 એન ઈસુ તાઅરે નીગીન તુર એન
િસદોન િવ તારમાંય ગીયો 22 એન એએ યા દેશી
યોક કાનાની થેએ યેની એન બોબાલતી લાગી, “ઓ
સાહેબ દાઊદા પાહા, માયે ઊપે દયા કોઓ માઆ
યહુ દી મેલા બુતા ખુબ દુ:ખ વેઠેહે” 23 પેન તો
ઓગોજ રોયો એન કાયજનાંય બો યો, તોવે યા
ચેલાહાય યા પાહાય યેયન આ યા “એ યે થેએયેલ
દોવાડી દે, આમે પાહાલા બોબાલતી યેહે” 24 પેન
યેય વાબ દેનો આય તે યોખલા ઈ ાએલા
ટાકાય ગીયલા મેડાહા પાહાય દોવાડલો હેતાઊ”
25 પેન તી બાઈ , પેઈન યા પાગે પોડી એન
બોલી મદદ કોઆ ભુ 26 યાય વાબ દેનો કા,
પાહાહા પાઅને બાગે બાખે લેયન કુતાિલયાલ
ખાવાડના ઈ નાય હારા હેય” 27 પેન યેય આ યા,
“ખોરી ગોઠ હેય ભુ પેન કુતાિલયે હોગે યાહા
માિલકા વોદાલા ખતેહે તી નાંય 28 તોવે ઈસુવે
યાલ આ યા, “બાઈ તોઓ ખોરો બોરહો હેય,
તો માગણી પુરમાણે તુલ ઓઅઈ ય” એન યે
પૂહી યેજ ધેડીયે હા ર ઓઅઈ ગીયી 29 એન
તાઅરે િનગીન ઈસુ ગાલીલ દો રયા પાંય યેનો
એન ડોગાવે ચોડીન તા બોહોઈ ગીયો 30 ડ ગ
માઅહે લેગડાહાન,પાગડીયાન,આદડાન,મુકાહાન
એન બીજે ડ ગે દુ યાન યાય પાંય લેય યેયન
એન યા પાગ પાય થો યા એન યે યા બાદાહાન
હારા કોઅયા 31 જોિવ માઅહાય મુકાહાન બોલતા
દે યા પાગ ડયાલા હારા ચાલા લેગડાહાન ચાલતા
એને આદડા દેખતા એએયા તોવે યાહાન નોવાઈ
લાગી એન યા ઈ ાએલા પોરમેહરા મોઠાઈ

મા થી 15.32–16.27
આ તે મુ યે 32 પેન ઈસુવે ચેલાહાન હાદીન
આ યા લોકા ઊપે માન દયા યેહે આમી તીન
દહી યા યા માઅહા હાગા યે હેતા એન યાહા
પાંય ખાઅના નાંય િમળે એલાહાન બુખાજ ગોઓ
નાંય દોવાડુ નાંય એલા વાટેમાંય કોથડી ય”
33 ચેલાય યાલ આ યા, “ઈહી ઊ ડીયામાંય
ઓ યા બાદયો બા યો કેસેને લેય યાહાઉ કા
બાદાલ દારાય તાઊ હુ દી ખાવાડી સકુહુ’ 34 ઈસવે
યાહાન આ યા, “તુમે પાય કો યો બા યો
હે યો, યાહાય આ યા, “હાત એન થોડાયોક
વાહાને મા લ” 35 તોવે યેય ટોળાહાલ બુઊઈ
બોહોય આના આ યા 36 હાત બા યો એન
માછલે લેયન યાય બોરાકાત માગી, બા યેહે
ટુકળા કોઅયા એને ચેલાહાન દેના એન ચેલહાય
લોકાહાન દેના 37 બાદા ખાયન દારાય ગીયા
જોવે વોદલા ટુકળા ટોળો કોઅયા તોવે હાત
ટોપલા બાઆયા 38 ખાનારા ત પોહ એન થેએયો
નાય ગોણાતાં, ચાર ઓ ર ઓઓત 39 લોકાહાન
છોડીન તો ઊ ડયેમાય બોહી ગીયો એન માગાદા
દેશા િવ તારામાંય યેનો
1 ફ સીયા એન સાદુ કયા યાપાહ યેયન
આ યાં, “આમાહાન હોરગા માંઅને
યોકતી િનશાણી દેખાડ 2 ય યાલ વાબ દેનો,
“વોખાતેહ તું આખતોહો,વાતાવરણ હારાં ઓરી,
કાહાકા વાદળાં લાલ હેતાં’, 3 એન હાકાળી વેળે
આખતોહો આજુ ં ઝોડી યીઈ, કાહાકા વાદળાં
લાલ એ ન િનશા યો એઈન તું કાહા નાંય આખી
શકે? 4 યા પીડી ખારાબ એન યિભચારી લોક
િનશા યો હોદતાહા પેન યુનાના િનશાણીલ છોડી
યાહાન એન કાદો ચી હ દેવામાંય નાંય યેનલો
આતોએન તી યાહાન તાંજ રાંઆ દન તા રોયા
5 ચેલા નોયાડા યેકાને ગીયા બાકી યે ભાખે લાંઆ
બુલી ગીઈલા 6 ઈસુવ યાહાન આ યાં, એએયા
ફ શીયા એન સાદુકીયા બેખમીરથી સાવધાન
રોઅ ં 7 યા યોક બી આરે િવચાર કોઅત,
આમા બાખે નાંય લેઈ યેનહા યાહાટી એહકોન
એલો આખહે 8 બોદાં ંઆઈન, ઈસુવ યાહાન
આ યાં, “ઓ વોછા બોરહાવાળાહાંય, તુમા યોકબી આરે કાહા િવચાર કોઅતાહા કા આપહેવો
બાખે નાંય હેય? 9 કાય તુમા આજુ ં હુ દું નાંય
હોમ યાહા કા? કાય તુમાહાન યાઆ પાંચ
ઓ રાહા પાંચ બા યો નાંય યાદ હેય કા,એન
નાય કા તુમાહાંય કો યોહો ટોપ યો ઉસ યેલ?
10 એન યાઅ ચાર ઓ રાહા સાત બા યો, એન
નાંય કા તુમાહાંય કો યોહો ટોપ યો ઉસુલ યો?
11 તુમા કાહા નાંય હોમ યા કા માંય તુમાહાન
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બા યે િવશે નાંય આખલાં કા,પેન એહ કા ફ શીયા
એન સાદુકીયાહા બેખમીર પાંઅને સાવધાન રો ”
12 તોવે યાહાન હોમાજ પોડીયાં કા ય બા યે
બે મીરા આરે નાંય,પેન ફ શીયા એન સાદુ કયા
િશ ા થી સાવધાન રાંઆ આખલાં 13 ઈસુ કેસ રયા
ફીલીિપયા હ માંયયેનો એન પોતે ચેલાહાન આખાં
લા યો, “લોક માંઅહાં પોહાલ કાય આખતાહા?”
14 કાહી લોક યોહાન બાિ તસમાં દેહે યાલ
આખતેહ, એન આદ એલીયો,એન આદ ય મયા
ભિવ યવ તા માંઅને યોક આખતેહ 15 ય યાહાન
આ યાં, “પેન તુમા માંન કાય આખતાહા?”
16 િસમોન પે ેસ
વાબ દેનો, “તું
વતા
પોરમેહરા પોહો મસીહ હેય” 17 ઈસુવ યાલ
વાબ દેનો, “ઓ િસમોન,યોના પાહા,તું ધ ય
હેય; કાહાકા માહાં એન રોગાત નાંય પેન માંઆ
આબોહો જો હોરગામાંય હેય,ઈ ગોઠ તુલ ણાવા
આખહી 18 એન આંય બી તુલ આખતાહુ ં કા તું
પે ેસ હેય, એન આંય યા ડોગાડાવોય માંઆ મંડળી
બાંદહી, એન અધોલકા ફાટક યાઆ વોય જોર
નાંય કોઅરી 19 આંય તુલ હોરગા રા યા કૂ યો
દહ : એન
કાંય તું દોરતી વોય બાંદહે, ત
હોરગામાંય બાંદહે; એન
કાંય તું દોરતીવોય
કોઅહે, ત હોરગામાંય ખોલાઈ 20 તોવે યાંય
ચેલાહાન ચેતાવણી દેની કા કાદાલ માં આખહા કા
આંય િ ત હેય 21 યે વેળાયે ઈસુ યા ચેલાહાન
આખાં લા યો “જ ર હેય કા આંય ય શાલેમ માંય
, એન આગેવાન એન મુ ય અિધકારી, એન
શા ીયાહા આથા ક ય ખૂબ દુખ ઉઠાવીહ ; એન
માંઆઈ ટાકલો હ ; એન તીસરે દહી પાછો
વી ઉઠહ 22 તોવે પાછ પે ેસ યાલ આલાગ
લી આઈન જોગડો કોઅરાં લા યો, “ઓ બુ
પોરમેહર એહ ક અઈ મા કોહે! તોઓ આરે એહેકે
કોદહી નાંય ઓઅરી” 23 યાંય પાહાલા એઈન
પે ેસાલ આ યાં, “ઓ શૈતાન! માઆ હુ ંબુરને દુર
ઓયજો! તું મા હાટી ઠોકરે કારણ હેય; કહાકા
તું પરમેહેરા ગોઠી વોય નાય,બાકી તું માંઅહાં
ગોઠી વોય મન લાગુવુતહો ” 24 તોવે ઇસુય યાઆ
ચે હાલ અ યા, “ ઈ કદો માઆ પહલા યાં
માગહે , યા પોતાનાલ નાકારી એન ૂસ ઉસલી
એન માં પાહાલા ચલી 25 કહાકા જો કાદો પોતા
વ બોચાડા માગહે, તો યાલ ગોમાવી; એન
જો કદો માં હાટી વ ગોમાવી, તો યાલ મેળવી
26 બાકી માઆહુ ં બોદા જોગાલ મેળવી લેય, એન
પોતે વા નાશ કોયલે, તોવે યાલ કાય ફાયદો
ઓરી 27 માંઆહા પોહો યાઆ હોરગા દુતહા
આરે યાઆ આબહા મિહમા માય યીઈ, એન તી

મા થી 16.28–18.6
વેળે તો દરેકાલ યાહા કામહા અનુસાર બદલો
દી 28 આંય તુમહાન ખોરાં આખૂહું કા જય ઇહ
ઉબ રોયહ, યાહામાને કાહી ઓહડ હેતે કા વ
હુ દી માહાઆ પોહો યાઆ રા યામય યેતા નાય
દેખરી,તાવ હુ દી મોઅના વાદ નાંય ચાખી”
1 છો દહા પાસે ઈસુવ પે ેસ યાકુબ એન
યા બાહા યોહાનાલ લેયને તો યાહાન
ઉચા ડોગાવોય ગીયા 2 તાંઆ યાહા આગાડી
ઈસુવા વાળી બોદલાય ગીયી એન યા મુંઅય
દીહા રોહણીયે રોકા ગાયા લા યા એન યા
ફાડકે બોરફે રોકે ઉજળે ઓઈ ગીયે 3 એન મૂસા
એન એલીયો યા આરે ગોઠયો કોઅતા દેખાયા’
4 તોવે પે ેસ ઈસુવાલ એહ આ યાં કા “ઓ ભુ
આપેહે ઈહ રોઅના હારાં હેયે, એન તું આખતો
ઓરી તે ઈહ આંય તીન માંડવા બનાડુ,” યોક
તો કોરે યોક મુસા હાટી એન યોક એિલયા હાટી”
5 તો આજુ બોલીજ રીયેલ ઓલાહામાંયજ યોક
ઉજળાં વાદળાંય યેયને યાલ, ઘેરી લેદા એન યા
વાદળામાંયને ઓહડો આવાજ ન યો “ઓજ મા
વાહાલો પોહો હેય, એલાવોય આંય રા હેતાવ;
એલા તુમા માના” 6 ચેલા વોનાયા તોવે બડા
પોડી ગીયા એન ખુબૂજ બીઈ ગીયા 7 ઈસુવ પાહી
યેયને યાહાલ આ યાં, “ઉઠા, બીયહા મા” 8 તોવે
યા ઉઠયા ને ડોળા ઉગાડીન એઅયા તોવે યોખલા
ઈસુલ દે યો, બીજો કાદો નાય દેખાયો 9 જોવે
યા ડોગાલાવોયને નીચે ઉતેત તોવે ઈસુવે યા
ચેલાહાન ઈ આ ા દેની “ ંઉવ હુ દું દેવા પોહો
મોઅલા માંયને પાસો નાય ઉઠે તાંવ હુ દું તુમાહાંય
દે યાહાં ઈ કાદાલુજ નાય આખના” 10 પાસે
યા ચેલા ઈસુવાલ એહ પૂછેત કા, “ત શાસરી
કાહા આખતાહા કા એિલયા પોયલો યી? 11 ઈસુવ
ઉ ાર દેના એિલયો નો કીજ યી એન બોદાંજ
કાંય હુ દરી 12 પેન આંય તુમાહાલ આખહુ ં કા
એલીયો તે યેય ગીયહો, પેન લોકાહાંય યાલ નાંય
વોળ યોહો; પેન જે હેક ય દારયાં તેહેક ય યાહા
આરે કોઅયા, યેજ પૂરમાંણે દેવા પોહોબી યાહા
આથે દુખ વેઠી” 13 તોવે ચેલા હોમ ગીયા કા
ય આમાહાલ યોહાન બાપતીસમા દેનારા િવશે
આ યાહા 14 જોવે યા માંઅહા ટોળા પાંય ય
પોઅ ચા તોવે યોક માંઅહુ ં યા ઇહી યેયન પાગે
પોડીને આખાં લા યો 15 “ઓ ભુ, મા પોહાવોય
દયા કોઓ કાહાકા યાલ મી યા ચોળી યેહે એન તો
ખૂબ દુખ વેઠહે, ખૂબ દા તો આ યેમાંય પોડહયો ને
ખુબૂજ દા તો પાંઅયામાંય પોડયોહો 16 આંય યાલ
તો ચેલાહા પાંય લેય ગીયેલ પેન યા યાલ હારા
નાંય કોય હ યા 17 ઈસુવ યાહાલ વાબ દેનો કા
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“ઓ બોરહાવોગારી એન લુ ચી પેડી, તુમેહે આરે
કોલાહા લોગું રો ? કોલાહા લોગું તુમાહાલ સહાન
કોઓહુ ં? યાલ તુમા માંયે પાંય લેયયા” 18 તોવે
ઈસુવ યાલ દોમકાડયો, એન બુત યામાંઅરે ન ગી
ગીયો, એન પોહો યેજ ગેડીયે હારો યો 19 જોવે
ઈસુ યોખલો આતો તોવે ચેલા યાપાંય યેના એન
યાહાંય પૂ યાં કા આમા યાલ કાહા નાંય કાડી
હો યા?” 20 ય યાહાન આ યાં કા તુમેહે, બોરહો
વોછો હેય તએ તુમાહાન હાચુલ આખતાહુ ં તુમેહે
બોરહો યોક રાઈયે દાણા ઓલોહો રોતો, તોવે તુમા
યા ડોગાલ આખાતા, “ઈહ રે પાછો ઓટીજો,”
તોવે તો પાછો તોજએન તુમેહે હાટી કાયબી
અશકય નાંય રોતા” 21 પેન ઈ ત ઉપાહા કા
ાથના કોઅયા વોગાર નાંય ઈસુવા મોરણા િવશે
પાછી ભિવ યવાણી ન ગે 22 જોવે યા ગાલીલ
માંય આતા, તોવે ઈસુવ યાહાલ આ યાં, “માંઅહાં
પોહો માંઅહા આથામાંય હોપાઈ ય 23 એન
યા યાલ માંઆઈ ટાકી પેન તો તીજે દહી
પાછો વતો ઉઠી” ચેલા તે ખુબૂજ નારાજ ગીયા
24 જોવે તો કાપારનાઉમ યેઈ
યો, તોવે ફાળો
લેનારાહાંય પે ેસાપાંય યેઈન પૂ યાં, “તુમેહે ગુ
મં દરા ફાળો નાંય દેય કા? 25 તોવે ય આ યાં, “હાં
તો દેહે’ જોવે યા ગોઓ યેના તોવે ઈસુવ યાહા
હુ મે યેઈન પૂ યાં “િસમોન તુલ કાય લાગે? દુિનયાયે
રા ંય કાઆ પાંઅને ફાળો લેતેહ, યાહા પાંહાહા
પાઅને કા બી હા પાઅને ? 26 પે ેસાંય આ યાં,
“બીજહા પાંઅને તાં ,” તોવે ઈસુવ આ યાં, તોવે
પોહો વાચાય ગીયો? 27 પેન આપેહે િવશે યાહાલ
ખોટા નાંય લાગે યાહાટી તું દોરીયા એછે જો એન
ળ ટાક એન પોયલા
માછલાં આથ યેહે યા
મુંઉ ઉગાડ, એન યામાંય યોક િસ કો મીળી તો
લેઈન તોઓ એન માંઆ ફાળો બોઓ
1 તોદીહી ચેલાહાંય ઈસુવા પાંય યેઈન
પૂછયાં કા, “પોરમેહરા રાજમાંય કું મોઠો
એરી!” 2 તોવે ય યોકા પાહાલ હાદીયો, એન યાલ
યાહા વોસમાંય ઊબો કોઅયો, 3 એન આ યાં,
“આંય તુમાહાંન ખોરી ગોઠ આખતાહુ ં કા, ં
લોગું તુમા ફરી નાંય યાહાં એન પાહાહા રોકા
નાંય બોલના, તાં લોગું તુમા પોરમેહરા રાજમાંય
ય નાંય હોકહા 4 જો કાદો હોગો પોતાલ
પાહાહા રોકો વાહાનો કોઅરી, તોજ પોરમેહરા
રાજમાંય મોઠો ઓઅરી 5 એન જો કાદો હોગો
માંઆ નાંવે ક ય યોક ઓહોડા પાહાલ હાદહે
તો માન માની લેહે 6 માંઅહુ ં માયેવો બોરહો
રાખનારા યા વાયહાના માંઅને યોકા ંઆલ બી
ઠોપકો/ઠોગહે દેય, યા ગોગીયેમાંય ગ અટીયે પુડ
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મા થી 18.7–19.4
બાં દન દોરીયામાંય બુડવી દેય ત યાલ હારાં
પોડતાં 7 બુ વનારાહા લેદે દુિનયા હારાપી હેય!
બુ વનારા તે રોનારાજ ; પેન
માંઅહુ ં બુરવેહે
ત હારાપી હેય 8 જોવે તોઓ આથ કા તોઓ પાગ
તુલ પાપ કોઆડે,તોવે યાલ વાડીન ટાકીદે બેની
આથ એન બેની પાગ લેઈન કાદે દહી ઉલાઈ
નાંય ઓહોડયે આ યેમાંય ંઅના બોદલે લગડાતો
કા પાંગળીયો ઓઈન વનામાંય/હોરગા રાજમાંય
ંઅના તુલ હારાં પોડી 9 એન જોવે તોઓ
ડોળો તુલ પાપ કોઆડે, તોવે યાલ કાડી ટાક, બેની
ડોળા લેઈન બોસમકોળી યેમાંય ંઅના બોદલે,
કાન યો/આંદળો રોયન વનામાંય ંઅના
તુલ હારાં પોડી 10 “એએયા, દયાન દયા કા યા
વાહાના માંઅને કાદાલ ખારાબ નાંય ગોણતા;
કાહાકા તુમાહાન આંય આખતાહુ ં કા યાહા
દુત માંઆ પોરમેહર આબા આગાડી કાયામ
ઊબા રોઅલા હેતા 11 [કાહાકા માંઅહાં પોહો
ટાકાઈ ગીઈલાહાન હોદાં હાટી/બોચવાં યેનહો]
12 તુમાહાન કાય લાગહે? યોકતા પાંય હોવ મડ
રોય,એન યાહામાંઅને યોક ટાકાઈ ય, તોવે ચાર
િવહીયો એન ઓગણીહી મડ ડોગાવો ગોઠાડીન
ટાકાલા મડાલ નાંય હોદાં ય કા? 13 એન એહ
બોને કા ત યાલ મીળી ગીયાં, તોવે નાંય ટાકાલ
ચાર િવહીયો એન ઓગણીહી કોઓતો યાજ લેદે
યાલ હાચુલ દ ગો આંનદ ઓઅહે 14 તેહજ
યા વાહાના માંઅને યોક બી ટાકાઈ ય ઓહડી
તુમેહે પોરમેહરા આબા મોર નાંય હેય 15 જોવે
તોઓ બાહા તોઓ હુ મે ગુનો કોઅહે, તોવે ઈન
યોકલામાંય હોમ ડ; જોવે તો તોઓ આખ યાં
માને, તોવે તુંય તોઓ બાહાલ બોચા યોહો,
16 જોવે નાંય માને, તોવે યોક બેન માંઆહાન
આરે લેતા જો, યાહાટી કા ‘બોદી ગોઠ બેન તીન
સા ીયાહા મુંઈયે કોઅઈન નો કી ઓઅય’ 17 જોવે
યાહાન બી નાંય માને, તોવે મંડળીયેલ બી નાંય
માને, તોવે યાલ પારદેશીયો એન વેરો લેનારો રોકો
ગોણજે 18 “આંય તુમાહાન ખોરી ગોઠ આખતાંહું
, કાય તુમા દોર યેવો બાંદહા, 19 19 ત બોદા
હોરગામાંય ઉગાડ કોઅવામાંય યી 20 કાહાકા ંઆ
બેન આથવા તીન ં માંઆ નાવ ક ય બેગ
ઓઅતેહ તાંઆ આંય યાહા વોસમાંય રોતાહાંવ
21 તોવે પે ેસાંય પાંહી યેયન યાલ આ યાં, “ઓ
ભુ, માંઆ હુ મ માંઆ બાહા ગુનો કોઓહે, તોવે
યાલ આંય કોલાદા માફ કો ? હાંત દાઆ કા?”
22 ઈસુવ યાલ આ યાં, “આંય તુલ એહ નાંય
આખું કા હાંત દાઆ માફ કોઓ પેન હાંતા િહ ેર
ગોણા યાલ માફ કોઓ 23 “યાહાટી હોરગા રાજ
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યા રા રોખાં હેય, કા જયય યાઆ ચાકારાહા
ઈસાબ લાંઆ માંગહે 24 એન જોવે ઈસાબ કોઅતો
લા યો તોવે યોકા ંઆલ લેઈ યેનલા, યા દોસ
ઓ રાહા કોર ં આતાં 25 જોવે યાપાંય કોર ં
ચુકાડાં કાંયજ નાંય આતાં, તોવે યાઆ માલક
યાલ, યા થેએયેલ એન યા પાહાહાન,એન
યા બોદી માલ-િમલકાત વેિચન કોર ં વોસુલ
કોરાં ઊકુમ કોઓયો; 26 ય ચાકાર યા દોનારા
પાગ પોડીન આ યાં, ‘ઓ માિલક વાહાયોક ધીર
દોઓ, આંય તુલ બોદાંજ ચૂકતાં કોઅઈ દહ ’
27 તોવે યાઆ ચાકારા દોનારાલ દયા યેની,તોવે
યય બોદાંજ કોર ં માફ કોઅય દેના 28 “પેન જોવે
તો ચાકાર બાઆ ગીયો,તોવે યાલ યોક બીજો
ચાકાર મીળીયો, તો યાઆ હોવ યો કોરજદાર
આતો; તોવે ય યાલ ગોગીયેમાંય દોઅઈન ગાળી
દેયન અ યાં, ‘ કાંય તો પાંય કોર ં હેય યાલ તું
ચુકાડી દે” 29 તોવે યા આ રયા ચાકારાંય યા પાગ
પોડીન આ યાં, “વાહાયોક ધીર દોઓ, આંય તુલ
બોદાં કોર ં ચુકતાં કોઅય દહ 30 પેન તો નાંય
માની, ય યન યાલ જે લેમાંય ટાકી દેનો, કા ં
લોગું તું કોર ં ચુકાડીનાંય દેય,તાં લોગું તું ઈહ જ
રોઓ 31 યાઆ આ રયા ચાકારાહાંય દે યાં તોવે
યા ખૂબ નારાસ ઓઅય ગીયા, એન દોનારા પાંય
યન
બો યાં ત બોદાંજ આખી દેખાડયાં
32 તોવે યાઆ દોનાર યાલ હાદીન આ યાં, ‘ઓ
લુ ચીયા ચાકાર, તુંય
માન માગણી કોઅયેલ,
તોવે માંયે તોઓ બોદાં કોર ં માફ કોઅય દેનેલ
33 તોવે માય જે હ ક અય તોઓ ઊપે દયા કોઅયેલ,
તેહ કોઈન તુલબી તોઓ હાંગાતીયા ઊપે દયા
કોઆં જોજે કા નાંય? 34 એન યાઆ દોનારે
ખૂબ ખીજવાઈન યાલ ડ ડ દેનારાહા આથામાંય
હ અપી દેનો, કા તો આખાં કોર ં આં લોગું
વાળી નાંય પાડે, તાંઆંઊ લોગું યાલ હ જ રાખા
35 “યેજ પૂરમાણ તુમેહે માંઅને બોદ
પોતે
બાહાલ ખોરે મોને માફ નાંય કોઅય, તે માંઆ
આબો જો હોરગામાંય હેય,તોબી તુમાહાન માફ
નાંય કોઅય”
1 એને એહે
યા કા યો બાદયો ગો યો
પુ રયો કોઅયો, તોવે ઈસુ ગાલીલ છોડીન
યરદન નોઈયે યે મેરે યુદેયા દેશામાંય ગીયો 2 એન
મોઠા ટોળા યા પાઠી લા યા તાંઆ યાહાન યે
હારા કોઓયા 3 યા પ ર ા કોરાં હાટી પ ષીયા
યા પાંય યેનાઅ એન યાહાંય પૂ યાં કા, “ગોમેતે
કારણે થેએયેલ દોવાડી દેવાય કા?” 4 પેન ય
વાબ દેનો કા, “તુમાહાય નાંય વા ચાં કા
પોયલારે ઊબ ડનાર યાહાન માટડો એન થેએયેલ
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મા થી 19.5–20.10
બોના યો એન આ યેલ કા 5 “યાઅ હાટી માઅહુ
આપેહે આબાહાલ છોડીન થેએયે આરે ય એન
બેની યોકુજ શરીર બોની 6 મતલાબ ય આમી
બેન નાંય, યોકુજ શરીર હેતેતોવે યાહાન પોમહરે
જોડાવી દેને યાહાન કાદા માઅહુ છૂ ટે નાંય
કોઓઈ હોકે 7 યાહાય યાલ આ યા, “તુમેહે
મૂસાએ કાય અહોડો ઊકુમ દેનો કા ફારગાતી દેઈન
થેએયેલ દોવાડી દેઅના?” 8 યે યાહાન આ યાં,
“તુમેહે કોઠાણ મોના લેદે મુસાએ તુમહાન થેએયેલ
દોવાડની છૂ ટ દેની, પેન પોયલા અહોડા નાંય
આતા 9 આય તુમહાન ખોરી ગોઠ આખતાહુ ,
માઅહુ યા થેએયેલ દોવાડી દેય એન બી યેલ
રાખે, તો યિભચાર કોઅહે એન દોવાડલી થેએયેલ
માઅહુ રાખે તો યિભચાર કોઅહે” 10 તોવે
યા ચેલાહાંય યાલ આ યાં, “એરેરે માટડા થેએયે
ગોઠ અહોડી ઓરી તોવે વોરાડ નાંયજ કોઅનાઈ
જ હારા” 11 યેન યે યાહાન આ યા, “ઈ ગોઠ
બાદે નાંય હોમાજતેહે, ફ ત યાહાન પોરમેહરે
ઓ કાલ દેની” 12 કાહાકા કોલહેક તે જોનાવારે
વાઅટે હેતે એન કોલેહેક તે માંઅહા આથે વાંઅટે
બોની ગીયે એન કોલેહેક તે હોરગા રા યા હાટી
વાંઆટે બોની ગીયે ઈ ગોઠ યાલ ગાઠે તો
જ ગાઠડી દેય” 13 પાછ માંઅહે પાહાહાન યા
પાંય લેઈ યેને, યાહાન આથ લાવે એન યાહાવો
ાથના કોએ યા હાટી ચેલા યાહાન ઓટકાડતા
લા યા 14 પેન ઈસુવે આ યા “પાહાહાન માંયે પાય
યાંઆ દીયા એન ચેલહાન ઓટકાડહા મા કાહાકા
અહોડાજ પોરમેહરા રાજ હેય 15 એન યાહાન
આથ લા યો પાછે તાઅને ચાલ પોડીયો 16 એન
એએ યોકા
યેનોએન યાલ યે પૂ યા,સાહેબ
જોલામ જુ યા વાન માય હાટી કોલા હારા
કામ કોરા જોજે ? 17 પેન યે યાલ આ યા, “હારા
કામ િવશે તુ માન કાયલા પૂછતોહો? હારો તે યોકુજ
હેય પેન તુ વનમાંય
માગે તોવે કાયદા પાડ
18 ય પૂ યા કોહડા? ઈસુવે આ યા, “તુ ખૂન
કોઅહે મા, યિભચારકોઅહેમા, ચોરી કોઅહેમા,
ખોટી સા ી પૂરેહેમા, 19 આપેહે આબાહાલ
માન દે જોહડા ેમ પોતાવો રાખતોહો તોહડો
બી હાવો રાખ” 20 જુ વાનીયે યાલ આ યા, “ઈ
બાદા આય વાહનેરે પાડતો યેનોહો આજુ માન
કાય બા ક રોઅયા? 21 ઈસુવે યાલ આ યા, “
જોવે તુ પુરો હારો ઓરા માગહે તોવે જો તો
માલિમલકત વેચીદે ને પોયહા ગરીબાહાન દેયદે,
એન હોરગામાંય મોઠી રોકામ થોવાલી તુલ મીળી,
એન યેયન મા પાહાલા ચાલ” 22 ઈ ગોઠ વોનાઈ
ન જુ વાનીયો િનરાશ ઓયન તો રઅયોકાહાકા
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યા ડીગી માલિમલકાત આતી 23 પેન ઈસુવે યા
ચેલાહાન આ યા, “તુમાહાનખોરી ગોઠ આખહુ
પોયહાદાર માંઅહાન હોરગા માંય યના કોલી
મુ કેલી હેય? 24 આજુ ં તુમાહાન આખુહું કા
હુ યે નાકાલામાંય ઊટડા ય, પેન પોરમેહરા
રાજ માંય પોયહાદાર નાંય ય” 25 ઈ વોનાયન
ચેલા ખૂબ ગાબરાય ગીયા યાહાય પૂ યા તોવે
કુ બોચી ય? 26 ઈસુવે યાહા એસે એઅયા
એન આ યા, “ઈ માઆહામાંય નાંય બોને પેન
પોરમેહરાલ બાદાજ બોને” 27 તોવે પે ેસ યાલ
વાબ દેનો લે બાદા છોડીન આમા તો પાહાલા
ચાલતા યેનહા આમહાલ કાય મીળી? 28 ઈસુવે
યાલ આ યા, “બી જુ ગામાંય જોવે માઆહા
પોહો યા મોઠાઈ માંય યા રાજગાદી બોહોરી,
તોવે માંઆ પાહાલા ચાલતા યેનલા તુમા હોગા
બાર રાજગાદી બોહીન ઈસરાયેલા બાર તીયેહે
ઊપે નીયા કોઓહા 29 એન યોકાયોક ંઆ ગોઓ
કા બાહાહાન કા બોઓહીયેહેન કા પાહાહાન કા
બુઊઈ, માંઆ નાંવ હાટી છોડી દેનાં ઓરી, યાલ
હોવ ગોણા મીળી એન જોલામ જુ ગીયા વાન
બી મીળી 30 પેન ડી ગ ંએ ય પોયલે હેતે
ય પાહાલ ઓઈ ય, એન ય પાહાલ હેત ય
પોયલ ઓઈ ય”
1 હોરગા રાજ કાય માંટડા ઓહડો હેય જો
હાકાળહ િન યા એન પોતાની દારખાહા
વાડી માંય કામાવાળા માંહાલ લાગવે 2 યાંય
કામાવાળાહાલ યોક યા પૂરમાણે ઠોરા યાં એન
યાહાલ દારાખા વાડીમાંય દોવા યા 3 પાછ યોક
બોપાર ચોડે ઓલહામાંય યાંય નીગીન બી
લોકહાલ રીકામા ઉબા રોતા દે યા, 4 એન
યાહાન દે યા, ‘ તુમા હોગા દારાખાહા વડીયેમાંય
ય,એન
કાંય હારાં હેય ત તુમાહાન દહ ’
5 પાછ ય બીજે એન તીજે પારગે ન ગીન
તેહજ કોઅયાં 6 યોક કોલાકા દહી પાસ યાંય
આજુ ં નીગીન બી હાલ ઉબાં રોતાં દે યા,
એન યાહાલ આ યાં, ‘તુમા કાહા રીકામાજ
દહી બોય ઉબા રોતાહા?’ યાહાંય યાલ
આ યાં, ‘કાહાકા આમાહાલ કાદજ કામાવોય
નાંય લાવ ા’ 7 યાંય યાહાલ આ યાં,તુમા
બી દારાખાહા વાડીમાંય
આ 8 “વોખાતેહ
દારાખાહા વાડી માલીકાલ પોતાના કારબારીલ
આ યાં,કામાવાળાહાંન હાદીન પાહાલા થી લેઈન
આમી હુ દી યાહાલ યાહા મજુ રી દેય’ 9 જોવે
તે યેને તોવે યોક પારગોજ દહી રોય ગીઈલો,
તોવે યાહાલ યોક યોક
યો મી યો 10 જય
પોયલ યેને યાહાલ
હોમ યાંકા આમાહાલ
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મા થી 20.11–21.10
વોદી િમળી, પેન યાહાલ બી યોક-યોક
યો
મી યો 11 જોવે મી યો તોવે તે માલીકાવોય ટુટરાં
લા યા, 12 ‘ યા પોયલાહાંય યોકુજ પારગો કામ
કોઅયાં, તુંય યાહાલ આખાહા બોરાબર કોઅઈ
દેના, યાહાંય દહી બોયને વોજો ઉઠાડયો તીડકો
સહન કોઅયો?’ 13 યાંય યાહામાને યોકાલ ઉ ર
દેનો, ‘ઓ હગાતીયા, તો આરી કાય ભેદભાવ
નાંય કોવ કાય તુમાહાંયજ યોક યો બોલી નાય
કોલો? 14 તો હેય, ઉઠાડી લે એન તો રો;મા
મર હેય કા જોલાહાં તુમાહાન દા તોલાહાંજ
પાહાલારયાહાન બી દાવ 15 કાય ઠીક નાંય હેય
કા આપાં મા વ તુ મા મોર કોઈ
કવ ત
નાય કોય શકું? કાય મા ભોલાં એરી યાલ તું તો
ખારાબ નોજરી કોઈ એતહો?’ 16 યીજ રીતી કોઈ
જય પાસલા હેય, ત પેલ રોય;એન
આગલા
હેય, ય પાહાલા રોય’’ 17 ઈસુ યે શાલેમમાંય તી
વોખાત યા બાર ચેલાહાલ યોક ઠેકાણે લેઈ
ગીયો, એન વાટેમાંય યાહાન આખાં લા યો,
18 “એએયા, આપાં યે શાલેમમાંય
તાહા; એન
માંઅહાં પોહો મુ યા યાજકા એન શા ીયાહા
આથામાંય દોઅવાય ય, એન યાલ નાશા યો ય
ઠોરાવલો ય 19 એન યાલ બી
તી લોકાહા
આથામાંય હ અપી દેવામ યી કા યા યાઆ
મો ક ઉડાવી, એન ચોપકાહાંક ય ઠોકરી,એન
યાલ હુ ળી ખાંબ ચોડવી દી, એન તો યાલ
તીજે દહી વતો ઊઠાડામ યી” 20 તોવે જબદી
પોહા આયહ ય,પોતાના પોહા આરી યન ઈસુવા
પાગ પોડય,એન યાહાપાંઅને કાંય માગા લા ય
21 ય યાહાન આ યાં, “તું કાય માંગતીહી ?”
ત ય યાલ આ યાં, “માન વોચાન દે કા માઆ
યા બેન પાહા તો રા માય યોક ડાબી બાજુ
એન યોક જે વ બાજુ બોહરી” 22 ઈસુવ વાબ
દેનો, “તું નાંય
કા તું કાય માંગતીહી જો
યાલો આંય પીયાં કોઅતાહુ ં, કાય તું તો પી
હોકહે?” યય યાલ આ યાં, “હાં પી હોકહ ”
23 ય યાહાન આ યાં, “ તુમા માંઆ યાલો તે
પીયહા, પેન માંઆ ડાબી કા જે વી બાજુ બોહતા
કોઅનાં માંઆ કામ નાંય હેય, પેન યાહાહાટી
માંઆ આબહા પાઅને તીયાર કોઅવામાંય યેનહાં,
યાહાજ હાટી હેતાં” 24 વોનાયઈન દોહો ચેલા
યા બેન બાહા ઊપે ખી વાયા 25 ઈસુવ યાહાન
પાંહ હાદીન આ યાં, “તુમા ંઅતેહ કા બી યે
તીહી ઓ દકારી યાહા ઊપે રાજ કોઅતેહ;
એન જય મોઠ હેત, ય યાહા ઊપે ઓ દકાર
જતાડતેહ 26 પેન તુમાહામાંય ઓહડાં નાંય ઓરી;
પેન તુમેહે માંય
કાદાં મોઠા ઓરાં માગેહે, ય
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તુમે ચાકાર બોને; 27 એન જય તુમાહામાંય મુ યો
ઓરા મા તેહ, ય તુમે દાસ બોને; 28 જે હેક ય
કા માંઅહા પોહો, તો યાહાટી નાંય યેનહો કા
તો યા સેવા કોઅવાડે,પેન યાહાટી યેનો કા તો
પોતે સેવા કોય, એન બોદાહાન છોડાિવન પોતાનો
વ દેય” 29 જોવે યા યેરીખો શેઅરામાંઅને નીગે
તોવે,યોક મોઠો ટોળો યા પાહાલા યાં લા યો
30 એન બેન આંદળા, જયે વાટીકોરાવોય બોઠલા
આતા, તો યા ઈ ગોઠ વોનાઈયા કા ઈસુ હીરે ય
રોયહો,તોવે યા એહ બોમલીન આખાં લા યા કા,
“ઓ ભુ દાઉદા પાહા, આમહાવોય દયા કોઓ,”
31 લોકહાંય યાહાલ ગાળી દેના એન આ યાં કા
ઠાકાજ રોઆ; પેન યા આજુ ં જોરમહે બોમાલતા
લા યા, “ઓ ભુ, દાઉદા પોહા, આમેહેવોદયા
કોઓ” 32 તોવે ઈસુવ ઊઠીન, યાહાલ હાદીન
આ યાં, “તુમા કાય માગતાહા કા આંય તુમે હાટી
કાય કો ?” 33 યાહાય યાલ આ યાં , “ઓ
ભુ, જ કા આમા દેખતા ઓઅજે ” 34 ઈસુવ
યાહાવોય દયા કોઅઈન યાહા ડોળાહાન આથ
લા યાં, એન યા તારાતુજ દેખતા યા; એન યા
પાહાલા ચાલા લા યા
1 યા યે સાલેમ શેઅરા પાંય યેના, એન
જૈ તુન નાં યા ડોગા ઊપે યેનલા બેત ગે
ના યાં ગાવાંમાંય યેઈ યા તોવે ઈસુવ બેન
ચેલાહાન એહ આખીન દોવાડીયા કા 2 “હુ મે
દેખાય યા ગાંવામાંય યા ગાંવામાંય ઉરાતાજ
યોક યોક ગોદડી બાંદલી તુમાહાન િમળી યે
આરે યે વાસડાબી ઓરી યાહાન છોડીન માંયે
પાંય લેઈયા 3 કાદો તુમાહાન કાંય આખે તોવે
યાલ આખ
કા “ ભૂવાલ એલાહા કામ
હેય” તારાત ત લેઈ ંઆ દી” 4 ભિવ યવ તા
આખલાં આતાં કા 5 “યે સાલેમાલ ખોબાર કોઆ,
એએ તોઓ રા તોઓ પાંય યેહે તો ગોરીબ
એન ગોદડા ઊપે બાઆ ઉછલનારા જોનાવારા
વાસડાં ઊપે બોહીન યેહે,” ત પૂરાં ઓઅઈ
ય, યાહાટી
બો યાં 6 ચેલાહાંય ઈસુવા
આખલા પૂરમાણે કોઅયાં 7 યા ગોદડીયેલ એન
વાસડાલ લેઈ યેના, એન યાહાવે યાહા ડો લ
પા ય એન યે ઊપે ઈસુ બોઠો 8 લોકહા ટોળા
માંઅને ડી ગા
ંઅહાય યાહા ફાડક વાટે
ઊપે પા યે, બી હાંય ડા દાહા યો ખાંડીન
વાટેમાંય પાથી દે યો 9 એન ઈસુવા આગાડી
એન પાછાડી ચાલનારા લોક જોરમાંય બોમાલતા
લા યા કા “દાઉદા પાહાલ હોસા ના, પોરમેહરા
નાંવે યેનારા ઊપે બોરકાત ઉતે, હોરગામાંય
હોસા ના” 10 ય યે સાલેમમાંય ઉરાઈ ગીય તોવે
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મા થી 21.11–42
આખા શેઅરામાંય દાંવ દોડ ઓઈ ગીઈ એન પૂછત
લા ય, “એલો કુંઉ હેય?” 11 લોકાહાંય વાબ
દેનો કા “એલો ગાલીલ દેશામાંઅના ના રેતીયો
ઈસુ હેય” 12 ઈસુ મં દરામાંય ગીયો, એન વેચનારા
એન વેચાતાં લેનારાહાન બાદાહાંન મં દરામાંઅને
તાંગાડી કાડીયા એન કબુતર વેચનારાહા પાટલીયો
કોથલાડી દે યો 13 ય આ યાં “લોખલાં હેય કા
માંઆ ગુંઉ ાથના ગુંઉ આખાયી પેન તુમાહાંય
ત લુટારાહા ગો બોના યો” 14 આંદળા એન
લગડા યા પાય મં દરામાંય યેના, એન ય યાહાન
હારાં કોઅયાં 15 પેન જોવે મુખી યાજક એન
ધમિશ કાંય યા મોઠ કામે એઅય એન પાહાહાન
“દાઉદા પાહાલ હોસા ના” એહ આખતા વોનાયા
તોવે યાહાન ખોટાં લા યાં 16 એન યાહાંય યાલ
આ યાં, “ય કાય આખતેહ ત તું વોનાયો કા?”
ઈસુવ આ યાં, “વોનાયા એન તુમાહાંય નાંય વાં યા
કા વાયહાના પાહાહા મુંઈય દુદ ખાનારાહા મુંઈયે,
તુંયે તોઓ મોઠાઈ આખાડી” 17 યાહાન છોડીન
તો શેઅરા બારે બેતાને યા, એન રાત તાંઆ રોયો
18 હાકાળેહ કોવા યો પાછો શેઅરામાંય યેહે તોવે
યાલ બુખ લાગી 19 વાટેમાંય ય યોક અં રા ડ
દે યાં એન યા તોળે ગીયો, પેન કાંય નાંય જોડીયાં,
પાતર ઓલાંજ તોવે ઈસુવ ડાલ આ યાં, “આમી
પાછે તુલ કોઈ દહી, ફળ નાંય લાગરી” અં રા
ડ તાબાડ ઉખાઈ ગીયાં 20 એએઈન ચેલાહાલ
ખૂબ નોવાઈ લાગી યાહાંય આ યાં, “અં રા ડ
કેહ કોઈન તાબાડતોડ ઉખાઈ ગીયાં?” 21 પેન
ઈસુવ યાહાન આ યાં, “આંય તુમાહાન ખોરી
ગોઠ આખતાહુ ં કા જોવે તુમા બોરહો રાખાહા
એન કાંય બી શંકા નાંય કોઅહા, તોવે યા અં રા
ડાલ ઓલાંજ નાંય, પેન એલા ડોગાલ તુમા
આખતા કા “ઊઠ એન દોરીયામાંય બૂડીજો,” તોવે
એહજ બોનતાં 22 એન ાથના માંય તુમા કાંય
માગહા ત તુમાહાન િમળી ય, તુમા બોરહો
રાખહા તોવે” 23 જોવે ઈસુ મં દરામાંય યન
િહકાડે તોવે મુ ય યાજક એન વોડીલાહાંય યા
પાંય યેઈન પૂ યાં, “એન તુલ ઓ ઓ ક કુંય
દેનો?” 24 ઈસુવ યાહાન જવાબ દેનો, “આંય
હોગો યોક સવાલ તુમાહાન પૂછું યા જવાબતુમા
દાહા તોવે કોઓહા ઓ કે કોઓઈન કામ આંય
કોઓતાહુ ં ત તુમાહાન આખીહ 25 “યોહાના
બાિ તસમા કાઆ પાંઅને આતાં?” “હોરગામાંઅને
કા પાછ, માંઅહાંપાંઅને?” તોવે પોત-પોતે બોલાબોલી કોઆં લા યા, કા એન આમા એહ, આખજે
કા, હોરગામાંઅને તે તો આમાહાંન આખરી,
કા તુમહાંય યાવો બોરહો કાહા નાંય થો યો?’

26 “જોવે
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આમા પોરમેહરાલ આખહુ ં તોવે એલો
આમાહાન પૂછી કા “તોવે તુમાહાંય યાલ કાહા
નાંય માિનયો?” એન જોવે આમા માંઅહા
આખહુ ં, તોવે આમાહાન લોકાહા દાક લાગેહે,
કાહાકા બાદા યોહાનાલ પોરમેહરા ભિવ યવ તા
માનતેહ” 27 ત યાહાંય ઈસુવાલ જવાબ દેનો,
“ યાહાન આ યાં, “તોવે આંય બી નાંય આખુ
કોઓહા ઓ ક કોઓઈન કામ આંય કોઓતાહુ ં”
28 તુમાહાન કાયલાગેહે? યોક યોક માંઅહાં બેન
પોહા આતા ય મોઠા પાહાલ યન આ યાં,
“માંઆ પાહા આજે દારાખા મોળામાંય કામ
કોઅજે ” 29 ય વાબ દેનો, “હારાં આંય હી,”
પેન તો ગીયોજ નાંય 30 તોવે ય બી પાંય યન
તેહજ આ યાં ય વાબ દેનો “આંય હાંવ પેન
તો નાંય ગીયો 31 યા બેની પાહામાંઅને યાહા
આબાહા મોર પૂરમાણે કુય કોઓયા? યાહાંય
આ યાં કા “આંય તુમાહાન ખોરી ગોઠ આખતાહુ ં
કા કાતદાર એન વૈશા થેઅયો પોરમેહરા રાજમાંય
તુમેહે કોઓતા આગાડી ય 32 કાહાકા યોહાન
ધમાવાટે તુમેહે પાંય યેના, તેઝતુમાહાંય મા યાં
નાંય પેન કાતદારે એન વૈશા થેએયો માની ગીય
ઓલા બાદા એઅયા પાછે બી તુમા પાછા વોળીયા
નાંય એન મા યાં નાંય 33 આજુ ં યોક દાખલો
વોનાયા યોક ગો રયો આતો ય દારાખા મોળો
કોઓયો, ચોમખી વાડ કોઅયી, બૂઉયેમાંય કુંડ
બાં દયો એન માળો પાડયો પાછો મોળો બાગે દેઈન
તો પારદેશ તો રોયો 34 જોવે પાક પાકીન તીયારી
ઓઅના દહી યેના, તોવે બાગીદારાહા પાંયને
બાગ લાંહાટી ય ચાકારાહાલ દોવા યા 35 પેન
બાગીદારાહાંય ચાકારાહાન દોઓઈન કાદાલ માર
દેનો, કાદાલ માંઆઈ ટા યો એન કાદાલ દોગડાહા
માર દેનો 36 પાછ ય પોયલા કોઅતા ડી ગા
ચાકારાહાન, પાછા દોવા યા, પેન યા લોકાહાંય
યાહાન બી તેહજ કોઓયા 37 ય યા પોતા
પાહાલ દોવા યો, યા બા મા પાહા માન રાખી,
એહ 38 પેન બાગીદરાહાંય પોહાલ એએઈન યા
યાહામાંય િવચાર કોઓયો, “એલો તે વારસદાર
હેય ચાલા આપાં યાલ માંઆઈ ટાકતા એન યા
વારસઆપાહાન િમળી” 39 પાછ યા લોકાહાંય
યાલ દોઓયો, વાડીએ માને બાઆ ઉડવી ટા યા,
એન માંઆઈ ટા યા 40 જોવે તો દારાખા મોળા
દોનારો યી તોવે તો યા બાગીદારાહાન કાંય કોરી?
41 યાહાંય યાલ આ યાં કા, તો યા લુ ચીયા
માંઅહાન ખારાબ દશા કોઓઈન માંઆઈ ટાકી
એન દારાખા વાડી બી ખેડુતાલ દેઈ દી, જો
યાલ તી વેળાઈયે ફળ દેયા કોઅરી 42 ઈસુવ

મા થી 21.43–22.35
યાહાન આ યાં કા “લોખલાં હેય ત તુમાહાંય કાદે
દીહે નાંય વા યા? કા” યા દોગાડાલ કોડયાહાંય
ઉડવી ટાકીયેલ તોજ મુરિતયો દોગાડ બોની ગીયો,
એલા પોરમેહરા આથે બો યાં એન આમાહાન
નોવાઈ લાગે” 43 યાહાટી આંય તુમાહાન આખહુ ં
કા પોરમેહરા રાજ તુમેહે પાંઅરે પેચકી લેવાયી,
એન હારાં કામ દેખાડે અહોડા માઅહાંલ દેવાયી
44
કાદાં માંઅહુ ં યા દોગડા ઊપે પોડી, યા
ટુકડાટુકડા ઓઅઈ ય પેન યા ઊપે ઓ દોગાડ
પોડી, યાલ તો છુ ં દી ટાકી” 45 એલા દાખલા
વોનાઈન મુખી યાજક એન પો સીયા હોમ
ગીયા કા ઈસુ આમહ િવશે આખેહે 46 યા ઈસુવાલ
દોઓરાં કોઓત પેન યા લોકાહાન બીયેત કાહાકા
લોક ઈસુવાલ ભિવ યવ તા માનેત
1 આજુ ં ઈસુ યાહાન દાખલા દેઈન
આખાં લા યો, 2 હોરગા રાજ ઓહોડાં
હે,યોક કા યોક રાજ યાઆ પાહા વોરાડ કોઅયાં,
3 એન યા ચાકારાહાન વોરાડામાંય નીમતાણાહાન
હાદાં દોવા યા, પેન યા નાંય યાંઆ કોઓત
4 આજુ ં યોક દાઆ ય બી ચાકારાહાન દોવા યા,
એન યાહાન આ યાં “નીમતાણાહાન આખાકા,
“એએયા માંયે જે વાણ તીયારી કોઓયાં, બોલ ય
એન પાળલ વાછડ વાડી ટાકલા હેતાં એન બોદા
તીયા જ હેય વોરાડામાંય યા” 5 પેન યાહાંય
કાંય દયાન નાંય દેના પેન યા પોત-પોતેહે કામે
ન ગી ગીયા,કોલાહાક ંઆ રાન ગીયા એન
કોલાહાક ંઆ દુકાને ગીયા 6 એન બી હાંય
યા ચાકારાહાન દોઓઈન નાકાર કોઅયાં એન
માંઆઈ ટા યા 7 તોવે રા ખીજવાઈ ગીયો એન
સીપાડા દોવાડીન યા ખૂનીયાહાન માંઆઈ ટા યા
એન યાહા શેઅર બાળી ટા ય 8 પાછ ચાકારાહાન
આ યાં “વોરાડ તે તીયારીજ હેય, પેન નીમતાણા
ખોડા યા આતા 9 તેઅ આમી તુમા બારે યા,
એન
મીળે યાલ હાદી લીયા 10 ચાકાર બારે
પોડીયા, એન બોદાહાન ટોળો કોઓયા, હારાં
માઠા
મીળીયા ત , એન વોરાડીયો માંડવો
હો વા યાહા ક ય બાઆઈ ગીયો 11 જોવે રા
વોરાડીયાહાન એરાં યેનો, તોવે ય તાંઆ યોક
માંઆહાલ દે યો તો વોરાડા ડોગલ પો યા વોગાર
યેનેલ 12 તોવે રાજ યાલ પૂ યાં, “બાયા તું
ઈહ વોરાડીય ડોગલ પો યા વોગાર કેહ કોઓઈન
યેનો?” પેન તો ઓગોજ રોયો 13 તોવે રા
ચાકારાહાન આખે, “એલાલ આથ પાગ બાં દન
બારીયા આંદારામાંય ટાકી દયા તાંઆ રોડના
એન દાત નીકાડના હેય 14 કાહાકા ડી ગ
હાદલ હેત પેન િનવાડલ થોડજ હેત” 15 તોવે
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પો ષીયાહાંય યન નો કી કોઅયાં કા તો ગોઠ
આખહે યમાંય યાલ બેરાવજે 16 એન યાહાંય
પોતા ચેલાહાન હેરોદા માંઆહા આરે યા પાંય
દોવાડીયો, એન યાહાંય યાલ આ યાં, “સાયેબ,
આમા ંઆજે હે કા તું હાચો હેતો, એન ભુવા
મારગ ખોરી રીતે દેખાડતોહો, એન કાદા દાક નાંય
રાખતોહો, એન કાદામુંઉઈ નાંય એએતોહો 17 તઅ
આમાહાન આખ,તુલ કાય લાગહે, કેસર રા
મહેસુલ બોઓય કા નાંય?” 18 પેન ઈસુ યાહા
લુ ચાઈ ંઆઈ ગીયો એન ય યાહાન આ યાં,
“ઓ ડ ગીયાહાંય, તુમા માન કાહા પારખતાહા?
19 મહેસુલા િસ કો માન દેખાડ, “ યાહાંય યાલ
યોક યો યોકા દહા મજુ રી દેનો 20 તોવે ય
યાહાન આ યાં, “ સાપલાં એન લોખલાં કાઆ
હેય ?” 21 યાહાંય આ યાં, “કેસરા” તોવે ય
યાહાન અ યાં, “ કેસરરા હેય, ત કેસરાલ
દીયા, એન
પોરમેહરા હેય, ત પોરમેહેરાલ
દીયા” 22 વોનાઈન, યાહાન નોવાઈ લાગી,
એન યાલ છોડીન યા ચાલ પોડીયા 23 તોદહીજ
સદુકીયા હોગા યા પાંય યેના, યા તે માનેત
કા બી ં વન નાંય મીળે 24 યાહાંય યાલ
પૂ યાં, “સાએબ, મુસાએ આ યાં કા જોવે પોહો
ઉસબાડયા વોગાર યોકતો મોઓઈ ય, તોવે
યા બોદા યા થેએયેલ રાખીન યાજ નાંવે પોહ
પેદાહા કોઓય 25 આમી આમેહ ઈહ હાંત બાહા
આતામોઠો પોઓણીયો એન પાછ મોઓઈ ગીયો
પોહ નાંય આત યા હાટી યા થેએયેલ બી
બાહ રાખી 26 એહજ કોઓઈન બીજો બી એન
તીજો એન હાતમા હુ દું 27 છે વાટ થેએ મોઓઈ
ગીઈ 28 બી
વનામાંય ય ઉઠી તોવે તી યાહા
માંઅને કાઆ થેએ રોઓય? કાહાકા બોદાહાંય
યેલ રા યેલ” 29 ઈસુવ યાહાન વાબ દેનો,
“તુમેહે બુલ હેય કાહાકા
લોખલાં હેય,ત
તુમા નાંય હોમાજતાહા, એન પોરમેહરા ગોતી
બી નાંય ંઆતાહા 30 કાહાકા બી
વનમાંય
પોઓણી બી નાંય એન પોઓણાવી બી નાંય
પેન હોરગા દુતાહા રોકા રોય 31 એન મોઓલાહાં
માંઅને વતા ઉઠી યા િવશે તુમાહાંય નાંય
વા યાંહા કા તુમાહાન પોરમેહર આખે, 32 “આંય
આ ાહામા પોરમેહર, ઇસાકા પોરમેહર,યાકુબા
પોરમેહર હેતાં ” તો મોઓલાહા પોરમેહર નાંય,
પેન વતાહા પોરમેહર હેય” 33 જોવે યા
વોનાયા, તોવે યાહાન યા િહકાડના િવશે ખૂબ
નોવાઈ લાગી 34 જોવે પોરીષીયા વોનાયા કા ઈસુવ
સાદુકીયાહાન ઓગાજ રા યા, તોવે યા ટોળો
વોળીયા, 35 એન યાહા માંઅને યોક ધમિશ ક

મા થી 22.36–23.30
ઈસુવા પારાખ કોરાં હાટી યાલ પૂ યાં કા,
36 “સાએબ, કાયદાહામાંય મોઠો ઊકુમ કોઓહો?”
37 ઈસુવ યાલ આ યાં , “ ભુ તોઓ પોરમેહરા
વો તોઓ મોના કોઅઈન, તોઅ આખા વા
કોઅઈન,એન તોઓ આખી બુ યે કોઅઈન મોયા
રાખ 38 ઓજ પોયલો એન મુ યો ઊકુમ હેય
39 એન બીજો યા રોકોજ હેય કા તોઓ પોતાવ
જોલો માયા રાખતોહો તોલોજ માયા બી વો
રાખ 40 યા બેન ઉકુમાહામાંય આખા બાયબલા
ગોઠ યેઈ ગીયઈ” 41 જોવે પોરીષીયા ટોળો
વોિળયા, તોવે ઈસુવ યાહાન પૂ યાં : 42 “િ ત
િવશે તુમાહાન કાય લાગે? તો કાઆ પોહો હેય?”
યાહાંય વાબ દેનો, “દાઉદા” 43 તોવે ય યાહાન
પૂ યાં, “તોવે દાઉદ યાલ કેહ કોઅઈન ભુ આખી
શકે? તો એહ આખેહે? 44 “ ભુવ માંઆ ભૂવાલ
આ યાં કા તું માંઆ જે વ આથે બોહો, આંય તો
શુમાંનાહાન તોઓ પાગા તોળે નાય કોઅઈ દાંવ”
45 જોવે દાઉદ યાલ ભુ આખેહે, તોવે તો યા
પોહો કેહ કોઅઈન ઓઅય?” 46 કાદો યાલ યોક
બી ગોઠ આખી નાંય હ યા, એન તો દીહીરે યાલ
યોકા બી સાવાલ કોઅના ઈમાત નાંય ચાલી
1 પાછ ઈસુવે લોકાહા ટોળાહાન એન
યા ચેલાહાન બોલતા આ યા કા
2 “મુસા
ગે ધમિશ ક એન પો ષીલોક તુમહાન
િહકાડતાહા 3 યા હાટી તુમાહાન યા
કાંય
આખેત તી બાદા કોઆ એન પાળા, પેન યાહા
કામાહાઅ પુરમાણે તુમામા કોઆહા , કાહાકા
યા આખતાહા જુ દા એન કોઅતાહા જૂ દા
4 યા ખુબ બાંઆય બાઆ બોહીન માંઆહા
ખોવાહાવો થોવેત પેન તી ઊસલા હાટી યોક
આગળી બી નાંય વાળેત 5 યાહા બાદા કામ
માઆહાંલ દેખાડાં હાટી કોઓત યાહા ટોલપાહા
એન આતહાવો કો યો મો યો પોટીયો હે યો
એન યાહા ડોગલાહા કાઠ કોલા પોઅળા હેતા
6 શોણા જે વાણામાંય યાહાન હારામાંય હારો
ગો જોજે , એન દેવાળામાંય પોયલો ગો
જોજે 7 આટામાંય સલામી લેઅના એન લોક
યાહાન સાહેબ આખતા ઈ યાહાન ખૂબ
ગોમેહે 8 તુમે સાઈબ નાંય આખડના કાહાકા
તુમા બાદા બાદા હેત 9 એન યોકુજ ગુ હેય
એન દોર યેવો કાદાલ “આબો”આખના નાંય
કાહાકા તુમેહે યોકુજ આબોહો હેય પોરમેહર
10 એન તુમા કાદાલ “ ભુ”મા આખાહા કાહાકા
તુમેહે ભુ યોકુજ હેય, િ ત 11 તુમેહેમાંય
મોઠા ઓરા માગેહે તો તુમેહે ચાકાર રાંઆ જોજે
12
માંઅહુ મોઠા બોના માગે , તો વાય હાનો
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બોની એન
માંઆહુ પોતાલ વાયહાના ગોણે,
તો મોઠો બોની 13 ઓ પો ષી એન શાિ યા
તુમા ડ ગી હેય, તુમા મા હોરગા બાઊમાણહે
હુ મે ટાંકી દેતાહા તુમા પોતે માજ નાંય તાહા
14 એન કાદાલ
બી નાંય દેતાહા 15 ઓ પો િષ
એન શા ી ડો યા હાય તુમા મા યોક આલ
ધમ લેવાળા હાટી તુમા આખી ધરિતએન દો રયા
ફીરી વોળતાહા ધમ લેવાિળ પાસે યાલ તુમેહે
કોઅતા બેન પટ નારાકા પોહાય બોનાવતા હા
16 ઓ આદળાહા બુિમયાહા તુમા મા , તુમા એહે
આખતા હા કા મં દરા કોઅઈન કસમ ખાઈ તોવે
કાય નાય હેય , પેન મં દરા હોના કોઅઈન કસમ
ખાઈ તો બાદાય 17 ઓ મુખાય, ઓ આદળાહાય,
હાના મોઠા કા હોનાલ પિવ કોઅનારા મં દર
મોઠા? 18 એન ધમ દર યે કોઅઈન કસમ ખાઈ તો
વે કાય નાય પેન વેદીવોય બેટાડલી બેટે કોઅઈન
કસમ ખાઈ તોવે બાદાય 19 ઓ આદળાહાય બેટ
મોઠીકા જે લેદે પિવ બોનહે તી ધમ દરતીમોઠી?
20 મતલાબ
માઆહુ ધમ ધ ય કોઅઈન કસમ
ખાઇ તો ધમધ ય એન યા ઊપેજ યે બાદે હેતે
યા કોઈન કસમ ખાઈ 21 એન માઅહુ મં દરા
કોઅઈન કસમ ખાઈ તો મં દર એન મં દરા માંય
વોહિત કોઅનારહા કોઅઈ કસમ ખાઈ 22
માઅહુ જુ ગા કોઅઈન કસમ ખાઈ તી પોરમેહરા
તકિત એન યા વો બોહનારા કોઈન કસમ ખાઈ
23 ઓ પો ષી એન શાિ
ડોગીયા તુમા મા,
તુમા રોઅઈન મેથી એન યા ડૉહામા બાગ
બોઅતાહા એન યા કોઅતા બાય કાયદા મતલાબ
િનયા એન દયા એન બોરહો તી સોડીદઈન ઈ બી
કોઅરા જો તા એન તી બી નાંય છોડા જો
તા, 24 ઓ આંદળા બુિમયા તુમા મોગાહા
ખાતાહા પેન ઊટડાલ ગીળી તાહા 25 ઓ
પો ષી એન શા ી ડોગીયા તુમા મા તુમા થાળી
વાટકે ઊપે ચડતાહા, માજે લોબ એન યિભચાર
બોઆલા હેય 26 ઓ આદળાહા પો ષી પોયલા
વાટકા માજે રે ચોડા એન ઊપે બી ચોડા ય
27 ઓ પો િષ એન શાિ હાંય ડોિગયાહા તુમા
ચુના લાવલા માઅણા રોકા હેતા બાઆરે હારે
ઊજળે દેખાતે હે પેન માજે માઅહા આડકે એન
હોડલા બાઆલા હેય 28 તેહે જ કોઅઈન તુમા
ઉપરે બાદાહાન હારા ધ મ દેખાતાહા પેન માજે
ડોગા એન પાપાહા કોઅઈન બોઆલા હેતા
29 ઓ પો િષ એન શાિ હાંય ડોિગયાહા તુમા
ભિવ યવ તા હા ખાબ રોપતાહા એન યાયી
લોકાહા માહાણે હારે થોવતાહા 30 એન એહે
આખતા કા જોવે આમેહે વો ડલાહા દયાહાય

મા થી 23.31–24.29
માય આમા રોતાહા તોવે ભિવ યવ તા માય નાંય
ટાકાતાહા 31 તુમા એહે કોઅઈન કબુલીલેતાહા
કા ભિવ યવ તા માંય ટકાનારા પાહા તુમાજ
હેતા 32 આમી તુમા વોડીલાહા માફ પુરા બોઓ
33 ઓ હાપાડાહાંય એન હાપડા પીલકાહાંય તુમા
નરકા િશ ા કેહે કોઅઈન ચુકી હા? 34 એએયા
તુમાહા પાહાય ભિવ યવ તા દોવાહાડુહુ એન
શા ીયાન એન બુિધવાળા આખનારા એન
યાહા માઅના કોલાહાકાન માઆયન ટાંકહા
એન ઊ ડયેવોય ચોડાવાહા એન કોલાહાકાન
તુમેહે દેવાળામાંય ચોપકાહા મારાહા ટોખહા
એન કોલાહાકાન ગામડે ગામડે થેગાડી કાડહા
35 એહે કોઅઈન િનદ ષ હાબેલા ખૂન રે લેઈન
યાલ તુમહાંય મં દર એન દોરમ દોર યે વોચમાય
માંઆઈ ટા યો યા બારકીયા પોહા ખ રયા ખૂન
લોગુ બાદે તુમેહે માથે પોડી 36 હાચુલ તુમાહાન
આંય આખતાહુ ,ઈ બાદાં યે પેડીયે માથે પોડી
37 ઓ યે સાલેમ ઓ યે સાલેમ તુ ભિવ યવ તા
હા ખૂન કોઅનારા એન તોઓ પાપ પોરમેહરા
ખોબાર લેય યેનારાહલ ડોગળા કોઅઈન માઆય
ટાકનારાલ? કુકડી િપચલાહાલ પાખડામાંય ગાલી
લેહે થેહે કોઅઈન તો પાહાન યોકઠા કોરા આઈ
કોલાદા હદુહુ પેન ઈ તુલ નાંય ગો યા 38 લે
આમી તુમે ગોઅ તુમે હાટી ઊ ડ કોઅવામાંય
યી 39 યેનારા ઉપે ભુ નાવે બોરકાત રોઅય એહે
તુમા આખાહા તાઆઊ તુમા માન નાંય એઅહા
1 જોવે ઈસુ મં દર માને નીગીન ં આતો
તોવે, યા ચેલા મં દરા રચના દેખાડા હાટી
યાપાંય યેના 2 ય યાહાન આ યાં, “તુમા બોદાં
દેખી રોયહા ને! આંય તુમાહન ખોરાં આખતાહુ ં, કા
પોડી નાંય ય ઓહડો યોક બી ડોગાડ બી વોય
હ રાખી દેબામાય નાંય યેય” 3 જોવે તો જૈ તુના
ડોગાવોય બોઠલો આતો તોવે ચેલા યોખલાજ
ઓરી યા સમયાવોય યેયન આ યાં, “આમાહાન
આખ કા યો ગોઠયો કોવે ઓરી? તો યેયના એન
જોગા છે વાટ કાય િનશાની રોય?” 4 ઈસુવ યાહાન
વાબ દેનો, “સાવધાન! કાદાં બી તુમાહાલ નાંય
બુરવી હોકે 5 કાહાકા ઘોણે બોદ ઓરી જય માનાવા
ક ય યેયન આખી, આંય િ ત હેય,’ એન ખુબૂજ
લોકાહાલ બુરવી દી 6 તુમા ઝગડા એન ઝગડા
ગોઠયો વોનાયાહા, પેન ગાબરાયાહા મા કાહાકા
ઓઅનારાંજ હેય, પેન યા સમાયાવોય છે વાટ
નાંય ઓઅરી 7 કાહાકા તી વોય તી, એન
રા યા વોય રા યાં ચડાઈ કોઅરી, એન ગાહા
ગાહાવોય દુ કાળ પોડી, એન દો રત આલી ય
8 યો બો ો ગોઠયો તે પીડા ઓઅનારી હેય યા
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સુરવાત ઓરી 9 તોવે ય આબદા દાંઆ હાટી
તુમાહાન દોઅવાડી દેવામ યી, એન તુમાહાન
માંઆઈ ટાકવામ યી, એન મા નાવા લેદે બાકી
તી લોક તુમે આરી આડાઈ કોઅરી 10 તોવે
ખુબૂજ
ઠોગાઈ ઈ, એન યોક બી લ
દોઅવાડી, એન યોક બી આરી આડાઈ કોઅરી
11 એન ખુબૂજ ઠોગ ભિવ યવકતા ન ગરી, એન
બોદાહાલ બુરવી દી 12 ખોટા કામાહાં લેદે ખુબૂજ
ંઅહાં માયા તી રોય, 13 પેન જય છે વાટ
લોગું દર દોઈ રોય યાજ તારણ ઓરી 14 એન
રા યા ઈ હારી ગોઠ આખા ગામાંય પોચાડામાય
યી, કા બોદી તીવોય સા ી રોય, તોવે છે વાટ
યેય લાગી 15 “યાહાટી જોવે તુમા
ઉ ડકોય
દેનારી ખારાબ વ તુલ યા ગોઠયો દાનીયેલ
ભિવ યવ તાથી આખવામ યેનેલ,પિવ
ગાવોય
ઉબી રોઅલી દેખહા ( વાચે ત હોમજે ), 16 તોવે
જય યહુ દામાંય ઓરી ય ડોગાવોય નાહી ય
17 જય ગોઆં ઊપેઓરી ય ગોઆંમાંય સામાન
લાંઆ હાટી નીચે નાંય ઉતે 18 એન જય રાનામાંય
ઓરી, ય પોતાને ડો લ લાંહાટી પાસ નાય વોળે
19 “ યા દીહીહામાંય
મોયનાવાળી એન દૂધ
પાજતી એરી, તીહી હાટી હાય હાય 20 યાહાટી
તુમા ાથના કોઅયા કોરા કા તુમાહન િહયાળાહા
માંય યા તે પાછ િવ ામ દહી એહ તેહ નાહરાં
નાંય પોડે 21 કાહાકા યા સમયાવોય ઓહડી મોઠી
આબદા ઓરી, જે હક ય જગતા સુરવાતે પાંઅને
આમી લોગું નાંય ઓઅયાહાં એન નાંય કોદહી
ઓઅરી 22 અગર તે દહી વોસા કોઅવામાંય
નાંય યેતા તે કાદો વ બી નાંય બાચતો, પેન
નીવાડલાહા લેદે યા દહી વોસા કોઅવામાંય યી
23 જોવે યે વેળાયે કાદાં તુમાહાન એહ આખે
કા,એઆ, િ ત ઈહ હેય!’ નાંય તાં હેય !’
તોવે યાહાવો બોરહો મા થોવહા 24 “કાહાકા
ઠોગ િવ વાસી એન ઠોગ ભિવ યવ તા ન ગી
ટાકાઈ,એન મોઠ િચ હ એન નોવાઈ કામે કોઅઈ
દેખાડી એન બોની શકેતે યા નીવાડલાહાંન હોગા
બુરવી દી 25 “એઆ, માય તુમાહાન પેલાંજ
બોદાં ઓઅરી યા િવશે આખી દેખાડયાહાં 26 ”
“યાહાટી ય તુમાહાન એહ આખરી, ‘એઆ,તી
ડી હેય’, તે બાઆ નાંય ન ગી અના; યા
‘એઆ, ય કોઠાર માંય હેય’, તે યાહા વો
બોરહો નાંય કોઅનાં 27 “કાહાકા જે હેક ય વીજળી
દહી ઉ ા પાંઅને નીગીન દહી બૂડતા હુ દું
ચમકેહે, તેહેક યજ માંઅહા પાહા બી યેયના ઓર
28 ંઆ મુરદાં હેય તાંજ ગીદ બેગા ઓઅતાહા
29 “ યા દહીયામાંય પીડાઈયે પાછ તારાતુજ દહી

મા થી 24.30–25.16
આંદારો ઓઅઈ ય,એન ચાંદા ઉજવાડો તો
રોઅય,એન ચાંદાલ જુ ગામાંઅને તુટી પોડી 30 તોવે
માંઅહા પાહા િચ હ જુ ગામાંય દેખાઈ દી, એન
તોવે આખી દોરતી પીઢી લોક છાતી ઠોકી; એન
માંઅહા પોહાલ મોઠી ગોતીયેમાંય એન તીયારી ને
સાથે જુ ગા વાદળાઊપે યેતા દેખી 31 તો રણસ ગડા
મોઠા આવા આરી પોતાના દુતાહાલ દોવાડી,
એન તો જુ ગા યા છે ડા પાંઅને તે યા છે ડા લોગું,
ચારી ચમખીરે યા નીવાડલા લોકહાન બેગા કોઅરી
32 “આં રા ડા પાઅને ઓ દાખલો િહકી લીયા:
જોવે યા ડાળ યો ક વળીયો બોની તહયો એન
ડાળ યો પીલવા યો મુંડે; તોવે તુમાહાન ખોબાર
પોડહે કા; ઊનાળો પાહાંય યેઈય ગીયહો 33 તેહજ
કોઅઈન જોવે બોદાં તુમાહાન બોનતાં દેખાય,
તોવે ંઆઈ લીયા કા તો (છે લો સમાય) યેઈય
ગીયહો એન તો બાઆવાં પાંયજ હેય 34 આંય
તુમાહાન ખોરાંજ આખતાંહું, કા
લોગું
બોદાં નાય બોને તા લોગું ઈ પેડી(લોક) નાંય
મોઅરી 35 જુ ગ દોરતી નાશ ઓઅઈ તી રોય,
પેન માંઆ ગોઠ કોવેજ નાંય ટાળાય 36 “તો દહી
એન તી વેળાયઈયેલ કાદાંજ નાંય ં , નાંય
હોરગા માઅરે દુત ં , નાંય પોહો ંએ; પેન
આબાહા સીવાય કાદો નાંય ં 37 જે હેકોઅઈ
નુહા દહી આતા, તેહેકોઅઈ માંઅહાં પોહા યેઅના
બી ઓઈ 38 કાહાકા જે હકોન રેલ યેઅના પેલા
દીહીયામાંય, જોદીહી લોગું નોહો જહા માંય
નાંય ચો યેલ, યા દીહીયા લોગું લોક ખાં -િપયું
આતા, એન યા વોરાડ બી કોઅતા આતા 39 એન
લોગું રેલ યેઈન યાહાન વોવાડી નાંય લી
ગીયી, તા લોગું યાહાન કાંઈજ ખોબાર નાંય
પોડયાં; તેહેક ઈજ માંઅહા પોહા બી યેઅના ઓરી
40 યા સોમાયામાંય બેન માંઅહ રાનામાંય રોય,
યોક લી લેવામાય યી એન બી ં છોડી દેવામાય
41 બેન થેએયો ગ ટીયે બોહીન દોળી, યેહેમાંઅરે
યોક લી લેવામ યી એન બી છોડી દેવામાય યી
42 યાહાટી ગત રોયા, કાહાકા તુમા નાંય
કા
તુમેહે ભુ કોદહી યેય ય 43 પેન
ંઆઈ લીયા
કા એન ગાંઆ માિલકાલ એહ માલુમ રોતાં કા બાંડ
કોઅહે વેળાઈયે યી,તે તો ગતો રોતો; એન પોતે
ગાંઆમાંય યાંઆ નાંય દેતો 44 યાહાટી તુમા બી
તીયાર રોયા, કાહાકા જયે વેળાઈયે િવશે તુમા
બી નાંય, તી વાળાઈયે માંઅહા પોહો યેઅઈ ય
45 “હાંતે િવ વાસ યો ય એન બુિ ધમાન ચાકર
કું હેય, યાલ માલીકાંય પોતાના ચાકારા વોને
કારબારી બોનાડીયોહો, કા તો વેળાયે વોય યાહાન
ખાઅના દેય? 46 ધ ય હેય, તો ચાકાર, યાલ
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માિલક યેઈન એહજ કોઅતો એએય 47 આંય
તુમાહાન હાચાંજ આખતાહુ ં કા; તો યાલ યાઆ
પોતાની આખી મીલકાતી ઓદીકારી બોનાડી દી
48 પેન જર મુખ ચાકાર એહ િવચાર કોઆંલાગે
કા માઆ માિલકા યેયના આજુ ં વાઆ હેય 49 એન
પોતાને ચાકારહાન માર ઠોકાં લાગે, એન પીનારાહા
આરે ખાય-પીયે 50 તોવે તો યા ચાકારા માિલકા
ઓહડે દહી યી, જોવે તો યા વાટ નાંય જોવે, એન
ઓહડા સોમયાિવશે તો ંઆય બી નાંય 51 તોવે
તો યાલ ખુબૂજ િહક થોવી એન યાઆ ઈસો મુખ
લોકહા આરી ગોણવામ યી: ંઆ રોડના એન દાત
કોકડાવના હેય
1 “તોવે હોરગા રાજ તી દોહો કુવારીયહે
રોખાં રોય યો પોતાના દીવા/મશાલ
લેઈન વોવડાલ િમળા ન યહો 2 યેહે માંય પાંચ
મુખ એન પાંચ હોમાજદાર આ યો 3 મૂખ હ ય
દીવા તે લેય લેદા, પેન યાહા આરે તેલ નાંય
લેદાં 4 પેન યો હોમાજદાર આ યો તીહ ય દીવા
આરે ડાબી/સીચહીમ તેલ બી બોય લેય લેદાં
5 જોવે વોવડાલ યાંઆ વાઆ લાગી ગીયી, તોવે યે
બોદહીન ન દ યાં લાગી, એન યો હુ વી ગીયો 6 “
તોવે આરદયે રાતી બોમલાં લા ય: ‘એઅયા વોવડો
યેય રીયહો! યાલ મીળાં ચાલા’ 7 તોવે બો ો
કુવારીયો ઊઠીને યેહે દીવા હારા કોરાં લા યો 8 એન
યે મૂખ હ ય હોમાજદારહીલ આ યાં, તુમેહે
તેલામાંને આમાહાન બી દયા,કાહાકા આમેહે
દીવા ઉલાય ંઆ કોઅતાહા/લા યાહા 9 બાકી
હોમાજદારહ ય વાબ દેનો કા
તેલ આમે
એન તુમેહે હાટી પૂરાં નાંય ઓઅરી; હારાં એઅતાં
કાઆ તુમા વે નારાહાપાંય યન પોતા હાટી
વેચાતાં લેઈયા 10 જોવ યો વેચાતાં લાઆં ત,
તોવે વોવડો યેય
યેલ, એન યો તીયારી
આ યો, યોઅ યાઆ આરે વોરાડા ગાંઆમાંય
યો રોયો એન એન બાંઆ લાવી લેદાં 11 યા
પાછ બી યો કુવારીયો બી યેયન એહ આખાં
લા યો,ઓ માિલક આમેહે હાટી બાંઆ ઉગાડી
દે 12 યાંય વાબ દેનો, કા આંય તુમાહાન
હાચાંજ આખતાહુ ં ,કા આંય તુમાહાન નાંય વોળખું
13 યાહાટી
ગત રોયા, કાહાકા તુમા નાંય
યા દી ા, એન તી ગેડાઈ િવશે 14 “કાહાકા ઈ યા
માંઅહા રોખી દોસા હેયે કા, યાંય પારદેશ તી
વેળાય પોતાના ચાકારાહાન હાદીન યાહાન બોદી
િમલકાત હ અપી દેની 15 ય યોકાલ પાંચ ઓ ર
દેના, બી લ બેન, એન તી લ યોક; એટલે
બોદાહાન યાહા લાઈકાતે પુરમાણે દેના, તોવે તો
પારદેશ ચા યો ગોયો 16 તોવે યાલ પાંચ ઓ ર
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મા થી 25.17–46
િમળલા, યાંય તારાતુજ યન વેપાર કોઅયો એન
પાંચ ઓ ર પાછા કામાંડયા 17 યેજ રીતે કોઅય
યાલ એન ઓ ર િમળીયા યાંય બી પાછા
બેન ઓ ર કામા યા 18 બાકી યાલ યોક ઓ ર
મી યો, યાંય યને દોરતી ખોદી એન યાઆ
માિલકા પોયહા દોબાડી દેના 19 “ખૂબ દીહીયા
પાછ યાઆ ચાકારા માલીક યેનો એન ઈસાબ
લેતો લા યો 20 યાલ પાંચ ઓ ર મી યેલ, યાંય
પાંચ ઓ ર પાછા લેય યેયન આખાં લા યો, ‘ઓ
માિલક, તુંય માન પાંચ ઓ ર હ પલા, એએ
માંય પાંચ ઓ ર કામાડયાહા 21 યાઆ દોનાર
યાહાન આ યાં સાબાસ હારો એન બોરસેદાર
રોહે; તું આજુ હારો એન બોરોસેદાર રહેતે; આંય
તુલ ખૂબ ચીજે હ ઓ દકારી બોનાડહી એન તીઅ
દોનારા ખુશે માય આનંદ કોઅ 22 એન યાલ
બેન ઓ ર િમળલા યાંય બી યેયન આ યાં,
“ઓ માિલક,તુંય માન બેન ઓ ર હ પલા, એરા
માય બેન ઓ ર પાસી કામાડયા 23 યા દોનારાંય
યાલ આ યાં, “શાબાસ ઓ હારા એન બોરહેદાર
ચેલા તું ઓલાહામાય બોરહેદાર રહે, તોવે આંય
તુલ ખૂબ િચજહે ઓ દકાર બોનાડહી એન તોઅ
દોનારા ખુશીમ ભાગીદાર ઓએ 24 “તોવે યાલ
યોક ઓ ર મીળલો યાય યીઈન આ યાં, “ઓ
દોનારા આય તુલ ંઅહુ ં કા તુલ ખૂબ કોડક
માંઅહુ ં હેય
તુંએ પોઅયેલ નાય તાંઆ તુંયે
વાડતોહો, એન યાલ તુંયે વે યેલ નાય તાંઆ
ટોળો કોઅ તોહો 25 યાહાટી આય બીઅ ગીયો
એન ઈન તોઅ પોયહા દોરતીમાય દાટી દેના
26 યાઅ દોનારાંય યાલ જોવાબ દેનો ઓ મુખ
એન આળ ા ચાકાર જોવે તુંઅ ંઅતો આતોકા
આંય નાય વોઅ તાંઅને વાડહુ ં એન યાલ
માય નાય છાટયાહા તાંઆને આંય ટોળો કોઅહુ ં
27 તી તુલ માઆ પોયહા સાવકારાહી થોવી દેતો,
તોવે આંય યેયન માઆ પોયહા આંય િવયા આ
આરે લી લેતો 28 યાહાટી યાઆ વોઅરે પોયહા
લીયાઆ એન યાઆ વોય દસ ઓ ર હેય
યાલ દદા 29 કાહાકા યા કાદાવ બી હેય,
યાલ આજુ વોદારી ખૂબ દેવામાય યી; એન
યાવોય ખૂબ એઈ ય: પેન યાવોય નાય હેય,
એન
યાવોય
ઓઅરી યાલ બી તી
લેવામાય યી 30 એન યા બીનકામા ચેલાહાલ
બારે આંદારામાંય ટાકી દાઆ ંઆ રોડના એન
દાત કોકડાવના ઓરી 31 જોવે માંઅહા પોહો યી
યાઅ મિહમા આરે યેઅરી એન બોદા હોરગા
માયને દુતાહા યાઅ આરે યી, તોવે તી યાય
મિહમાથી રાજઆસન વોય બોહરી 32 એન બોહી
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તી યાઅ હુ ંબુર યો ઠી કોઅવામાય યી; એન
જે હકોય યોક ગોવાળ મડાહાલ એન બોકડાહાલ
અલગ કઈ દેહે, તેહેકે યોક બી આરે અલગ
કોઈ દી 33 તો મડાહાલ યાઅ જે વી તરફ એન
બોકડાહાલ ડાબી તરફ ઉબે રાખરી 34 તોવે રા
યા જે વી તરફ વાળાહાલ આખરી કા, “ઓ માઆ
આબાહા આશીવા દત લો હા, યાઅએન માઅ
એન યાઅ રા યા ઓ દકારી એઈ ય,
જુ ગા શ આત થી તુમેહે હાઠી તીયારી કોઅલા
હેય 35 કાહાકા આંય બુખો આતો, એન તુમાહાંય
માન ખાઅના દેના; આંય તર યો આતો તોવે
તુમાહાય માન પાંઆઈ દેનાઆંય પારકો આતો,
પેન એન તુમાહાય માને તોઓ ગોઆંઆ માય
ગો દેનો 36 આંય ઉગાડો આતો, એન તુંયે માન
ડોગલ પોવાડય; આંય માંદગી માય આતો, તોવે
તુંઅ માન એરાં યેનો, આંય જે લમાંય આતો તોવે તું
માન િમળા યેનો 37 તોવે યાયીલ જવાબ હોદરી,
“ઓ ભુ આમાહાય તુમા કોવે બુખો દે યો,
એન ખાઅના ખાવા યા? કા પી ા આતા તોવે
પાંઆઈ પા યાં? 38 આમાહાંય તુલ કોવે પારકો
દે યો એન આમે ગોઅમ રા યોન કા ઉગાડો
દે યો એન ડોગલ પોવાડય? 39 આમાહાય કોવે
તુલ બીમાર માંદગીમાય કા જે લમાંય દે યો, એન
તુલ િમળા યેના? 40 તોવે રા
યાહાલ વાબ
દેઅરી આંય તુમાહાલ ખોરાં આખતાહાંવ કા
તુમાહાય માઆ યેઅ વાહને-વાહને માઅ બાહાહા
આરે કોઈ યોકા આરે બી કોઅએ ત માઆ આરે
કોઅયાં?” 41 “તોવે તોઅ ડાબી બાજુ વાળાહાલ
આખરી, “ઓ હારાપી લોકાહા, માઅ હુ ંબુરને તીઅ
સવકાિલક આગેમાય તે રાઆ,
સૈતાનએન
યાઅદુતહા હાટી તીયાર કોઅયીહી 42 કાહાકા
આંય બુખો આતો, એન તુંયે માન ખાઅનાનાય
દેના: આંય પી ો આતો, એન તુંયે માન પાંઆઈ
નાય પા યાં 43 આંય પારકો આતો, એન તુંયે માન
તોઅ ગોઅ નાય રા યો, આંય ઉગાડો આતો એન
તુંયે માન ડોગલ નાય પોવાડય; આંય બીમાર માંય
એન જે લેમાંય આતો, એન તું માન એરા નાય
જે વો યેનો 44 “તોવે યે જોવાબ દેઅરી, “ઓ ભુ
આમાહાય તુલ કોવે બુખો, એન તર યો, કા પારકો,
કા ઉગાડો, કા બીમાર કા જે લ માય દે યો, કા
ઉગાડો, એન ત સેવા નાય કોઅયી 45 તોવે તો
જવાબ દેઅરી, “આંય તુમાહાલ ખોરાં આખુહું
કાઆ તુમાહાય યે વાહાને- વાહાને માંઅને કાદાઆ
યોક બી આરે નાય કોઅયા, ત માંઆ આરે કોઅયા
46 એન યે સવકાિલક નાશમાય
ય, એન યાયી
સવકાિલક વનામાંય વેશ કોઅરી

મા થી 26.1–40
1 જોવે

યેશુ યો બાદયો ગો યો આ યો
પાછે યા ચેલાહાન આખતો મુ યો 2 તુમા
અતાહા કા બે દહી પાછે હેય એન માઅહા
પોહો કુ સખાબાવોય ચોડવા હાટી દોઅવાય
અરી 3 તોવે મુ ય યાજક એન મહા મોઠો
ઓિધકારી પુરિનએ કાઈફા નાવા એક ગાઆ
બાઆપુર બેગે યે 4 એન એકબી આરે યા ચચા
કઅતા આતા કા ઈસવાલ દોઅવાડીન માયટાંકના
5 પેન યે આખેત કા શોણા દીહીયા વેળા નાંય
કાય ઓહડા નાંય ઓઅય કા યા લોક ઊમટી પોડે
6 જોવે ઈસુ બેતિનયા ગાવામાંય સીમોન કોડળા
ગોઅમાને આતો તોવે, 7 યોક થેએ કીમતી તેલા
કોઅઈન બોઓલી યોક દોગડા તેલ ડાબી લેઈ યેની
એન તો ખાંઆ બોઠલે તોવે યા પાંય યેની એન
યા ટોલપીયેવો રેચવી દેના 8 ચેલાહાંય ઈ એએયા
એન યાહાન નાંય હારા લા યા યાહાય આ યા
ઓહોડો બોગાડ કાયલા કોઅયો 9 ઈ ખૂબ મોઅગા
વેચાતા એન યા પોયાહા ગોરીબાહાન દેવાતા
10 પેન ઈસુવાલ ખોબાર પોડી એન યે આ યા
તુમા થેઅયેલ કાય કોરા આબદા પાડનારા યે તે
માઆ હાટી હારા કામ કોઓયા 11 કાહાકા ગોરીબ
લોક તુમેહે પાંપ કાયામ રોઅનારજ હેતા પેન આંય
તુમેહે આરે કાયમ નાંય હેતાઊ 12 માંઆ કુડીયેલ
તેલ લાવતા યે તી દાટા હાટી તીયારી કોઅયી
13 આંય તુમાહાન ખોરી ગોઠ આખુહુ કા આખી
દુિનયામાન
ઈ ખુશ ખોબાર દેવાયી તાઆ
એિલયે મા હાટી
કોઅયાં તી યે ફોમે હાટી
આખીયી 14 યા પાછે યુદાસ ઈ કા રયોત ના યો
બારીયાહામાઅને યોક મુખી પુ રા પાંય ગીયો
15 એન યે આ યા તુમા માન કાય દેતાહા એન
યાલ આંય તુમેહે કોબજે કોઈ દીહી યાહાય યાલ
તીહી િપયા આ યા, 16 તોદ રયોહો યાલ હોપી
દાઆ હાટી સમય હોદતો મુ યો 17 ખાટાળીયા
વોગારી બા યે ણા પોયલા દિહયે ચેલાહાંય
ઈસુવાપાંય યન આ યા પા ખા પવ જે વાણ કેસે
િતયારી કોઅહુ તુ કાય આખતોહો? 18 યે આ યા
શેહેરામાંય ફલાણા પાંય યા એન યાલ આખી
દે કા ગુ આખેહે કા મા દહી પાહાય યેય યા
તો ગોઅમાંય આય એન મા ચેલા પા ખા ણ
વાળહુ 19 ઈસુવે આ યા તેહે ચેલાહાય કોઅયા
એન પા ખા ણા તીયા ર કોઅયી? 20 વોખાત
યી તોવે તો બાર ચેલા આરે ખાઆ બોઠો 21 એન
યા ખાત તોવે યાય આ યા કા આય તુમાહાન
ખોરી ગોઠ આખતાહુ તુમેહેમાનો યોક
માન
દોગોદી 22 યાહાન ખુબ નાંય હારા લાગતા મુ યા
એન યોકા પાછે યોક યાલ પુછા લા યા કા ભુ
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તો આય હેતાઊ કા? 23 યે યાહાન આ યા જો
માઅરે થાળીયેમાંય ખાઆ તોજ માન દોગોદી
24 માઅહા પોહોતે યા િવશે લોખલા હેય યા
પુરમાણેજ ય પેન યાલ દોગો દેનારો હારાપી તી
માઅહુ નાંય જનમાતો તી જ યાલ હારા પોડતા
25 તોવે યાલ દોગો દેનારો યુદાસે આ યા તો
આય હેતાઊ કા ભુ? યાલ યે આ યા તુયે
ખોરા આ યા 26 પેન યા ખાત તોવે ઈસવાય
બાખે લેદી એન બોરાકાત માગી એન બાખે મુ ડન
ચેલહાન દેની એન એહે આ યા કા આલા ખાયા
ઈ મા શ રર હેય 27 એન યે યોક વાટકી લે દ
એન આભાર માિનન િત યાહાનદેની એન એહે
આ યા તુમા બાદા યેમાઅને િપયા 28 કાહાકા ઈ
મા લોય હેય કરારા લોય હેય
ડ ગામાઅહા
હાટી પાપહા માફીયેમાંય રેડાયી 29 આય તુમાહાન
હાચુલ આ તાહુ કા માન આબાહા રાજ માંયતુમેહે
આરી આંય નોવો દારાખારોહો પીયીહી યા દીહીન
હુ દુ આંય આજરે દરાખારોહો પીયીહીજ નાંય
30 ગીત આ યા પાછે યા જે તુન ડોગા ઊપે
ચાલ પો યા 31 તોવે ઈસુવે યાહાલ આ યા કા
આ રાત તુમા મા લેદે ઠોકર ખાહા પોડહા કાહાકા
લોખલા હેય કા આંય ગોવાળલ માઅિહ એન
ગેટે વેરાય ય 32 પેન મોઅલા માઅને ઊઠીન
પાછે આય તુમેહે આગાડી ગાલીલ દેશામાંય હાય
33 પેન પે ુસે યાલ
વાબ દેનો કા બાદા તો
લેદે ટાકી પોડીતે આંય કાદે દીહી નાંય ટાકી
પોડીહી 34 ઈસુવે યાહાલ આ યા કા આંય તુલ
ખોરી ગોઠ આખહુ કા આ રાત કુકોડો વાહય
યા આગાલા તુ તીન દા એએ આખહે કા આંય
યાહાલ નાંય વોળખુ 35 પે ુસે આ યા તો આરે
માન મોરાબી પોડી તે તુલ આય નાંય છોડુ બી
ચેલાહાંય બી એહેજ આ યા 36 યા પાછે ઈસુ
યાહા આરે ગે સેમાઆને ના યા ગે ઊપે યેનો
એન યે ચેલાહાન આ યા આય પેલછે ય નાંય
ાથના કોઅહુ તાઆ લુગુ તુમા ઇહી બોહા 37 એન
યે પે ુસ જોબદયા બેન પાહાલ આરે લેદા એન તો
ખુબ દુખી એન િનરાશ ઓતો મુ યો 38 તોવે યે
યાહાન આ યા માઆ વ િનગી ય ઓહડો
દુઃખી ઓઅઈ ગીયો તુમા ઈ રોઅઈન માઆરી
ગતા રોઅ 39 તોડહે દુઊ યન ય ઘૂંટણે
પોડીન ઓહડી ાથના કોઅયી કા મા આબા
બોની હોકે તોવે ઓ વાટકો માયેપાય ને િનગી
ય તે આય માગુ તેહેનાંય પેન તુ આખી દેઅજે
40 તો પાછો ચેલાહાપાંયયેનો તોવે યે યાહાન
હુ વતાલ દે યા એન પે ુ સલ આ યા તુમાહાન
યોક કોલાક બી માઅરે ગતા નાંય રોઅવયા કા?

મા થી 26.41–27.2
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ગતા રોઅ એન ાથના કોઅ કા તુમા
ફસવાણીમાંય ફસાયેત નાંય વ ઊસારી હેય પેન
આ મા નબળોહેય 42 આજુ યોકદા પાછા યન
યે ઓહડી ાથના કોઅિય કા માઆ આબા જોવે
વાટકો િપદા વોગારમાયેપય યનાંય ઓહોડા હેય
તોવે તુ આખે તેહેજ હેય 43 પાછા યેયન એઅયા
તોવે ચેલાપાછા હુ વી ગીઅલા કાહાકા યાહા ડોળા
િન ે કોઅયીન બાઆય ઓઈ ગીઅલા 44 યાહાન
દેયન તો પાછો ગીયો એન િત દા તીજ ાથના
કોઅયી 45 પાછે ચેલાપાંય યેયને યે યાહાલ
આ યા આજુ બી તુમા હુ અવતહા એન આરામ
કોઅતાહા માઅહા પોહો પાપ હા આથામાંય
હોપાય આના ગેડી યેય િગયીહી 46 ઊઠા આપા
તા માન દોગો દેવાડનારો યેય લા યોહો 47 એન
તો આજુ બોલેહે તોલામાંય એએ બા રયામાને
યોક યુદાસ યેનો એન યા આરે મુખી પુ રા
એને આગેવાન લોકાહા દોઆવાડલો માઅહા મોઠો
ટોળો તારવાયો એન લાકડીઓ લેયન યેનો 48 યાલ
દોગો દેનારે યાહાલ ઓહડી િનશાણી દેનેલ કા
યાલ આય ગુળા દાઊ તોજ માઅહુ હેય યાલ
દોઅઈન લેય યા 49 એન તારાત ઈસુવાપાંય યેયન
યે આ યા સલામ ગુ એન યાલ ગૂળા દેના
50 ઈસુવે યાલ આ યા બાયા
કોઅરા હા ટ
તુ ઈહી યેનો તી કોઅયેલે પાછે યા લોકાહાય
ઈસુવાપાય યેયન યાલ દોઅય લેદો 51 એન એએ
ઈસુવા આયા માઅને યોક આ આથ લાબો
કોઅઈન તારવાય કાડી એન મુખી પુ રચાકારા
ઊપે ઝા કો દેનો એન યા કાન તોડી ટા યો
52 તોવે ઈસુવે યાલ આ યા તો તારવાય યા
ગે પાછે થોવ કાહાકા તારાવાય કાડનારા બાદા
તારાવાયે કોઅઈન મોઅયી નારા 53 એન તુ કાય
માંતોહો જોવે આય માઆ આબા પાય માગુ તોવે
તાબાડતો દેવદુતા બાર કોઅતાહા વોદારે લ કર
નાંય દોવાળે કા? 54 બાકી જોવે
લોખલા હેય
કા ઈ બાદા બોના જોજે તી કેહે કોઅઈન પુરા
ઓઅય ? 55 યે ગે ડયે ઈસુવેય ટોળાહાન આ યા
તુમા તારાવાયો એન માતાય લેય ન માન બાડ એ
દોરા યેનહા, દીને આંય મં દર મે બોહીન િહકાડુ તે
તુમાહાયમાન નાંય દોઆયો 56 પેન ભિવ યવ તા
લોખલા હેય તી પુરા ઓય ય યા હાટી ઈ
બાદા બો યાહા એન યા ચેલા યાલ છોડીન
બાદા નાહી પો યા 57 પેન ઈસુવાલ દોઈન યા
યાલ મુખી પુ રા કાય પાછા પાંય લેય યીયા
તા શિ
એન આગેવાન ટોળોવોડલા 58 પેન
પે ુસ દુઊ રોઅયનો પાહાલા ધમ ગુ વા ગાઆ
લુગુ યેનોએન યામાંય ઊરા ન ચાકારા આરે બોહી
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ગીયો કાય ઊસબે તી એરા 59 મુખી પુ રા હાય
એન આખી સોબા ઈસુવાલ મોતા દોઢ કોઅરા
હાંટી યા હુ મે ખોટી સાબીતી હોદેત 60 પેન યોક
બી નાંય જોડી ડ ગા ખોટા સ યા યેના તે
હોરવાળે બેન સા ાયા યેના 61 યાહાલ આ યા
કા એલે એહે આ યેલકા પોરમેહેરા મં દર તોડી
પાડીન તીન દીહીયામાંય તી બાદી હોકુ 62 તોવે
મોઠા ધમ ગુ વે ઊબા રોઅ ને યાલ પૂ યા યે
માઅહે તો હુ મે આખતે હે યા તુ કાંય નાંય
વાબ દેતોહો કા? 63 પેન ઈસુ ઓગોજ રોઅયો
તોવે મોઠા ગુ વે યાલ આ યા વતા દેવાનાવે
તુલ આખતાહુ આમાહાન વાબ દે તુ પોરમેહેરા
પોહો મિસહા હેતો કા? 64 ઈસુવે યાહાલ આ યા
તુયે ખોરાજ આ યા કા પેન આંય આખતાહુ
કા આમી પાછે તુમા માહા પાહાલા ગોતીવાળા
પોરમેહરા જે વે આથે બોઠલો એન જુ ગા વાદળા
હોવે યેતો એહા 65 તોવે મુખી શાિ ય પોતા
ડોગલ િચઈન આ યા કા તુયે પોરમેહરા નદા
કોઅયીહી આજુ સા યા કાંય જ ર હેય? લે આમી
તુમા નદા વોનાયા 66 તુમાહાન કાય લાગહે?
યાહાન આ યા મોતા ગુનેગારી હેય 67 તોવે યા
યા મુયા ઊપે થુકતા લા યા થાપડટતા લા યા
એન બી
યાલ ઠોગીન, 68 આખતા લા યા કા
ઓ મિસહા આમાહાન આખતે તુલ કુયે ઠો યો?
69 પેન પે ુસ બાઅપુરે બોઠો તોલામાંય યોક ચાકાય
યા પાહાય યેયન આ યા તુ હોગા ગાલી યા
ઈસુવા આરે આતો 70 પેન તો બાદાહા દેખતા નાંય
માના લા યોએન યે આ યા તુ કાય આખતી તી
આય નાંય અઊ 71 એન જોવેતો દોરવા એસે
લ યો તોવે યોક બી ચાકય યાલ દે યો એન
તાઆ ઊબા રોઅલાન આ યા એલો નાઝા રયા
ઈસુવા આરે આતો 72 એન તો પાછો નાંય માનતો
લા યો એન સુગુન ખાયન આ યા યા માટડાલ
િબલકુલ વોળકુજ નાંય 73 થોડીવાઆમાંયતા ઊબા
રોઅયાલા માઅહાય યેયન પે ુસાલ આ યા નોિ ક
તુ હોગો યા માઅનોજ હેતો તો બોલી હોગી તુલ
દેખાડી દેહે તી નાંય? 74 પેન તો હારાપ એન હોમ
દેયન આખતો લા યો કા યાલ આય વોળખુજ નાંય
એન યેજ ગેડીયે કુકાડ વાઅહાયો 75 તોવે પે ુસાલ
ઈસુવા આખલી ગોઠ ફોમ યેની કા કુકડા વાઅરી યા
આગલા તુ તીન દા એહે ઓખેહે કા યાલ આંય
નાંય વોળખુ એન બાઆ યન તો ખૂબ રો યો
1 જોવે ઊ ળાં ઓઅય ગીયેલ તોવે
મુખી યાજક એન આગેવાન લોકાહાંય
ઈસુવાલ માંઆઈ ટાકના નો કી કોઅયાં 2 યાહ
યાલ બાં દયો એન લેય
યન પીલાતુસ
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મા થી 27.3–36
ઓ દકારયા આથામાંય હ અપી દેનો 3 જોવે
યાલ દોઓઈ દેવાડનાર યહુ દ એહ દે યાં કા
તો ગુનેગા રયો હેય તો યાલ પ ચતાવો યો
એન તીહી ચાંદી સી કાહાન મુખી યાજકાપાંય
એન આગેવાનાહાપાંઅને ફેરવી લેય યેનો 4 એન
એહ આ યાં, કા “માંયેત ડાગ વોગાર વાલ
દોઓવાડીન માંઆઈ ટાકાડયો ઓ માંય ગુનો
કોઅયોહો” 5 તોવે તો યા સી કાહાન/પોયહાન
મં દરા માંય ટાકી દેઈન તો રોયો, એન પાછ
યન ય પોતે ફાસી લાવી લેદી 6 મુખી યાજકાંય
યા પોયહાન લેઈન આ યાં, “યા પોયહાન મં દરા
પેટાડામાંય થોવના ખોરાં નાંય હેય, કાહાકા યા
વ વેચાયો યા પોયહા હેતા 7 તોવે યાહાંય
િવચાર કોઅઈન, યોક કુંબાડાં રાન વેચાતાં લેદાં,
ત પારદેશીયાહા માહણા હાટી 8 ત આજુ ં લોગું
યા રાનાલ “લોયા રાન” આખતહ 9 તોવે યેરમાયા
ભિવ યવ તા આખલાં ત વચાન પૂરાં ઓઅઈ
ગીયાં: “ યેહ યા તીહી સી કાહાન યે નો કી
કોઅયેલ તી કીમાત લેય લેદી યાહ ઈસરાયેલા
પાહાહાંય એન આજુ ં ખુબૂજ અહાંય ક માત
નો કી કોઅયી 10 એન જે હકોન ભુવ માન ઊકુમ
કોઅયેલ યે પુરમાણે યાહ યા કુંબાડા રાનાહાટી
દેય દેના 11 જો ઈસુ ઓદીકાર ા હામે ઊબો
આથો તોવે યા ઓડીકાયાહાંય યાલ એહ પૂ યાં,
કા “કાય તું યહુ દીયાહા રા હેતોકા?” ઈસુવ
યાલ આ યાં, “તું પોતેજ
આખી રીયહો”
12 જોવે મુખી યાજક એન આગેવાન યાવો
આરોપ લાવી રીઅલા આતા, તોવે ય કાંઈજ
વાબ નાંય દેનો 13 તોવે િપલાત યાલ આ યાં,
“એલા તોઓ હુ મે બોદાં આખતાહા, ત તું નાંય
વોનાયે કા?” 14 પેન ય યાલ યોક બી ગોઠયે
વાબ નાંય દેનો,એન પાછે યા ઓદીકારયાલ
યાહા હાટીયે છોડી દા આતા 15 ઓદીકારયાહા
ઓહડી રીત આતી કા યા શોણામાંય લોક યા
કેદયાલ આખેતે યાલ યાહા હાટીયે છોડી દા
આતા 16 તોવે યે દીહીયે બારાબાસ નાં યો યોક
મોઠો બાંડ જે લેમાંય ટાકલો આતો 17 જોવે લોક
ટોળો યા, તોવે પીલાત યાહાન આ યાં, “તુમા
કાય આખતાહા/માંગતાહા ત આંય તુમેહે હાટી
કો ? બારાબાસાલ, કા પાછે ઈસુવાલ જો
િ ત આખાયેહે?” યાલ છોડી દા 18 કાહાકા
તો
આંય ગીઈલો આતો કા યાહ યાલ
ઓદરાઈયેજ કોઅઈન યાલ હ અપી દેવાડયેલ
19 જોવે તો યાય કોઆંહાટી ખુરશીયેવો બોઠો
તોવે ઓલહામાંય યાઆ થેઅય યાલ આખાં
દોવા યાં કા, “તું એલા િવ વાસા વોસમાંય કાંય
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માં કોઓતો, કાહાકા માંયે આજે હોપનામાંય
એલા િવશે ખુબૂજ દુખ વેઠહયો” 20 મુખી યાજક
એન આગેવાનહ લોકહાન એહ હોમ ડયાં
કા બારાબાસાલ માગી લેએના, એન ઈસુવાલ
માંઆઈ ટાકાડના 21 ઓદીકાયાય યાહાન પૂ યાં
કા, “યા બે યાહા માંઅને તુમા કાલ માંગતાહા
કા યાલ આંય તુમેહે હાટી છોડી દા ?”તોવે
યાહ આ યાં, “બારાબાસાલ” 22 પીલાત
યાહાન અ યાં, “તોવે યાલ તુમા મસીહા/
િ ત આખતેહ યા ઈસુવાલ કાય કોઅ ?” યા
બોદાહાંય આ યાં, “ યાલ હુ ળીખાંબે ચોડવી
દયા” 23 ઓદીકાયાય આ યાં, કા “કોહડા
હાટી, એલ કાય ગુનો કોઅયોહો?” પેન યા
પાછા જોરમાંય બોમાલતા લા યા કા, “એલાલ
હુ ળીખાંબે ચોડવી દયા” 24 પીલાત એઅયાં કા
યાલ નાંય ફાવતાં મુંડયાં, ઉલટાં તોફાન વોદતાંજ
ય, તોવે ય પાંય લેઈન લોકાહા દેખત આથ
દો યા, એન આ યાં, “આંય એલા િવ વા યા
માટડા લોયેમ િનદ ષ હેતાં ; તુમે તુમાજ ંઆં”
25 બોદા લોકાહાંય
વાબ દેનો, “એલા લોય
આમેહેવો એન આયેહે પાહાહાવો ઓય!” 26 તોવે
ય યાહાહાટી બારાબાસાલ સોડી દેનો,એન
ઈસુવાલ ચોપકાહા માર દેવાડીન, હુ ળીખાંબાવો
ચોડવાંહાટી હ અપી દેવાડયો 27 પાછ ઓદીકાયા
સીપાડાહાંય ઈસુવાલ યાહા આરે ગાઆંમાય લેઈ
ગીયા, આખી ટુકડી યાઆ ચોમખી યોકઠી કોઅયી
28 યાહાંય યાઆ ડોગલ કાડી લેદ એન યોક લાલ
દોગલાં પોવાડીયાં 29 એન કાટાહા ટોપી વ ઈન
યા ટોલપીયેવો થોવી, એન યા જે વાં આથામાંય
યોક લાકડી દેની પાછ માંડીયે પોડીન, યા મ કરી
કોઅઈન આખતા મુંડયા કા, “ઓ યહુ દીયાહા
રા , સલામ” 30 એન યાઆ ઊપે થુપીયાં; એન
લાકડી લેઈન યાલ ઠોકતા લા યા 31 જોવે યાહ
યાઆ મ કરી પૂરી કોઅઈ પાછ, યાહાંય યા
ઊપેને લાલ ડોગલાલ કાડી લેદાં, એન યાજ
ડોગલ પોવાડીન, યાલ હુ ળીખાંબે ચોડાવાં હાટી
લેઈ ગીયા 32 વાટે તાં યાહાન િસમોન નાં યો
કુરેની દેશીયો માંઅહુ ં મીળીયો યાહ યાલ યાહાટી
દોઅયો કા તો યાઆ હુ ળીખાંબ ઉસલીન ચાલે
33 જોવે યા ગુલગથા નાં યા (મતલબ-ખોપરીયે
ગો) એહ આખાયહે તાંઆ યેનો, 34 યાહ
યાલ માગા બેખાળલો દારાખારોહો યાલ પીયાં
દેનો, પેન યય યાલ વાહાયોક ચા યાં પાછ
નાંય પીદાં 35 તોવે યાહાંય યાલ હુ ળીખાંબાવો
ચોડવી દેનો, એન યા ડોગલ ચીઠીયો ટાકીન વાટી
લેદ 36 એન તાંઆ બોહીન યાઆ રાખવાળી

મા થી 27.37–28.7
કોઆં લાગીયો 37 એન યાહાંય યા ગુનાહાં
લેખ લોખીન યા ટોલપીયે ઊચે લા યાં, કા “ઓ
યહુ દીયાહા રા ઈસુ હેય” 38 તોવ યાઆરે બેન
બાંડ હુ ળીખાંબે ચોડવી દેના, યોક જે વ આથ
એન યોક બાંગે આથે 39 તાંઆરે વાટે ચાલત
માંઅહ ટોલપ આલવીન મ કરી કોઅત કા 40 “ઓ
મં દરાલ તોડી પાડીન તીન દીહીયામાંય પાછાં
બાંદનારા, જોવે તું પોરમેહરા પોહો ઓઅય! તોવે
તું પોતાલ બોચાવ, એન હુ ળીખાંબા ઉપરે ઉતી
પોડ” 41 એન મુખી યાજક એન શા ીયા એન
આગેવાન લોક બી તેહકોઈન મ કરી કોઅત કા
42 “એલ બી હાન બોચા યા, પેન પોતાલ નાંય
બોચાવી હોકે! એલો ઈસરાયેલા રા હેય કા?
તોવે હુ ળીખાંબા ઉપને આમી ઉતી પોડે, એન
તોવે તુલ આમા માંનહુ ં 43 એલે પોરમેહરા બોરહો
રા યોહો બા, જોવે પોરમેહર યાવો મોયા રાખે,
તોવે યાલ આમી બોચાવી લેય એલોજ આખેહે,
તી નાંય કા આંય પોરમેહરા પોહો હેતાં ” 44 એન
યા આરે હુ ળીખાંબાહા વો યા બાંડ ચોડવી
દેનલા આતા, યા હોગા મ કરી કોઅત 45 જોવે
ઓખાત પોડી ગીયેલ તોવે, યુસુફ નાં યો યોક
માટડો જો અરીમતીયા રોનારો આતો, તો યોક
ઈસુવા ચેલો આતો તો યેનો 46 તીનખાન વાગે
ઈસુવે મોઠેરે બોમલીન આ યાં, “એલી, લેમા
સબકતાની?” મતલબ કા “માંઆ દેવા, માંઆ
દેવા, તુંયે માન કાહા છોડી દેનહો?” 47 જય
માંઅહ તાંઆ ઊબ રોઅલ આત, ય આખેત
કા, “એલો એલીયાલ હાત કોઅહે” 48 તારાત
યાહામાંઅને યોક
આં દાંઆહાંદી ગીયો,
એન વાદળી આંઆઈન, ખાટામાંય બુડવીન
બોઓઈ દેની, એન યાલ પાજતો લા યો 49 પેન
બી હાંય આ યાં, કા “ઓગો, આપાં એઅતા,
એલીયો યાલ મોદાદ કોરાં યેહે કા નાંય” 50 પેન
ઈસુવ પાછ મોઠેરે બોમલીન વ ટા યો 51 એન
એએ, મં દરા પોડદો ઉપર નીચે લોગું ચીઆઈન
બેન બાગ ઓઅઈ ગીયા,દોરતી દોથડી ઉઠી,
ખોલકડ ટી ગીય, 52 માહાણ ઉગડી ગીય એન
મોઓઈ ગીઈલા સોતી લોકહા કુડીયો પાછીયો
વ યો ઉઠયો 53 પાછા વતા ઊઠયા પાછ યા
માહાણા માંઅને ન ગીન પિવ શેઅરામાંય ગીયા
એન ડી ગા લોકહાન દેખાયા 54 પેન જોમાદર
એન યા આરે જય ઈસુવા ચોકી/રાખવાળી
કોઓત, ય દોરતીવો એન બો યાં ત એએઈન
આખત લા ય, “ખોરાંજ ઓ પોરમેહરા પોહો
આતો” 55 ડી ગીયો થેએયો, યો ઈસુવા ચાકરી
કોરાં હાટી ગાલીલમાંઅને યા પાહાલા ચાલ યો
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યેન યો, યો દુઉ રોયન
એઅયા કોઓત
56 યેહેમાંઅની મા રયા માગદાલેના, યાકુબ એન
યોસેફા આયહો મા રયા, એન જબદાયા પાહાહા
આયહો 57 દહી બૂડી ગીયો પાછ યોસેફ નાં યો
આરીમાતીયો, યોક માલદાર માંઅહુ ં યેનો, તો
હોગો ઈસુવા ચેલો આતો 58 તો િપલાતા પાંય
ગીયો, એન ઈસુવા કુડી માગી એન તી પીલાત
દેઈ દેઅના ઉકુમ કોઓયો, 59 એન યોસેફ કુડી
લેઈન તી હારાં ફાડકામાંય ચ ડાળી લેદાં 60 એન
ખોલકડામાંય ખોદલા યા પોતા નાવાં માહાણા
આતાં યામાંય ડાટી દેના, એન માહાણા મુયાવો
ય યોક દોગાડ કોથલાડીન આલુડ કોઅઈ દેનો,
એન તો રોયો 61 પેન મા રયા માગદાલેના એન
તી બી મા રયા તાંઆ માહાણા હુ મે બોહી ગીયો
62 બીજે દહી, તો જો તીયારી દીહીયે, મુખી
યાજક એન પો શીયા આરે િપલાતા પાંય ગીયા
63 યાહાંય આ યાં “સાઈબ”, આમાહન ઓહોડી
ખોબાર પોડી ગીઈ કા એલો ઠોગ આજુ ં વે તોવે
ય એહ આ યેલ કા “તીન દહી પાછ આંય પાછો
વતો ઉઠીહ ” 64 યાહાટી તી દહી લોગું તું
માહાણા રાખવાળી કોઓના ઊકુમ કોઓ, કાહાકા
એહ કા એલા ચેલા યેઈન ડીલ લેઈન નાંહી પોડે
એન લોકહાન આખરી કા, ‘તો તે મોઅલામાંઅને
વી ઉઠીહયો” 65 િપલાત યાલ એહ આ યાં,
“તુમેહે પાંય તે ચોકીદાર હેયેને તે પાછ યા
તુમાહાન ફાવે તેહ રાખવાળી કોઅયા 66 તો યા
રાખવાળયાન/ચોકીદારાહાન લેઈન ગીયા એન
દોગાડાવો િસ કો લાવીન/થોવીન રાખવાળી કોઆં
લા યા
1 સા બાથા
દહી પાસે આઠવુડયા
પોઈલા
દહી ઉગતાજ મરીયમ
મગદિલયા એન બી મ રયમ કબર એરા યે યો
2 એન એરા મોઠો દોરતીકંપ એયો,કહાકા ભુ યોક
દૂત હોરગા માને નીચે ઉ યો એન પાહી યીન
ડોગડાલ ઠોલાડી દેના,એન યાં વોય બોઠો 3 યાં
પ વીજળી પા જે ઓહડા એન યાં ડોગલ
બરફા રોકે ઉજડા આતા 4 એન યાં ધાકા કોઈ
રાખવા યા કાપી ઉ યા,એન મોલા માઆહા રોકા
એઈ ગોયા 5 હોરગા દુતહાય બાઈહીલ આ યા,
“માઆ બીહા,આય ણહુ ં કા તુંમા ઇસુવાલ જો
ૂસ વોય જોડાવામાય યે હો યાંલ હોદ યોહો
6 તો ઈહી નાય હૈય,પેન પોતાના વચના અનુસાર
વી ઉ યો હોયા, એન તો ગો એરા, હી ભુ
પોડલો આતો, 7 એન માહરી ઈન યાં ચેલહાલ
આખાકા તો મરણા માને વી ઉ યહો,એન તો
તુંમા પોયલા ગાલીલ માય હ,તા તુંમા યાં
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મા થી 28.8–20
દશન કોહા!એરા,માયે તુંમહાલ આખી દેનહા”
8 યો બીઈન એન મોઠા આંનદા આરી કબર હીને
સીદયો યાં ચેલહાલ સમાચાર દા હાટી દાહદા
લા યો 9 તોવે ઈસુવાય તીયહીલ મી યો એન
આ યા, “સોલામ”તીયહીય યાં પાહી યને એન
યાં પાગ દોઇન યાં પાગે પોડયા 10 તોવે ઈસુવ
તીયહીલ આ યા, “માઆ બીયહા;માઆ બાહાલ
ઈન આખા કા ગાલીલ માય ય તા માન દેખી”
11 યો
ઈજ રોયો આ યો કા રાખવાલહા માને
થોડહાક નગરમાય યીન આ યો ગોઠયો મુ ય
યાજકાલ આ યો 12 તોવે યાંહાય વડીલહાલ
આરી યોકઠે ટોળા વોળીન બોલા બોલી કોઈન
એન રાખવાલહાલ ખુબ પોયશા દેના 13 “ યાંહાય
આ યા,રાતી જોવે આમા હુ ંવી ગોયે,તોવે યાં
ચેલા યીન યાંલ ચોરી લી ગોયા 14 એન યો
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ગોઠયો સુબેદારા કાના હુ ંદી પો યો,તોવે આમા
તું હેલ બોચાડી લાહુ ં 15 પાસે યાંહાય પોઓયશા
લીન જે હેકોય હીકાડવામાય આજુ હુ ંદુ ચાલુ
હૈય 16 આકરા ચેલા ગલીલ માય યાં ડોગાવોય
ગોયા, ઈ ઈસુ યાંહાલ આખલા 17 યાંહાય
યાં દશન કોઈન યાંલ નમ કાર કોયા,પેન
કાહી કાહીલ સંકા ઓયી 18 ઈસુય યાંહા પાહી
યીન આ યા, “હોરગા એન જોગા આખો
અિધકાર માન દેવામાય યેનહો 19 યાંહાટી તુંમા
આ,બાદી િતના લોકહાલ ચેલે બોનાવા;એન
પિવ આ મા નાવાકોય બા તી મા દા, 20 એન
યાંહાલ બાદયો ગોઠયો યો માય તું હેલ આ ા
દેની,માન હીકાડા:એન ઓરા,આય જગતા શેવટ
લોગુ તુમહે આરે હેય;

MARK
માક
1 પોરમેહરા

પાહા ઈસુ િ તા ખુશ ખોબાર
2 જ હ યેશાયા ભિવ યવ તા
ચોપડીયેમાંય લોખાલાં હેય, “દેખ તઓ આગાડી
આંય દૂતાલ દોવાડતાહુ ં, તો માઆ મારાગ તીયારી
કોરી 3 ડીયેમાંય બોમાલનારો બોમલેહે, યા
આવાજ હેય કા “ ભૂવા મારગ તીયારી કોઆ, યાં
વાટ હારકી કોઆ” 4 યે પૂરમાણે યોહાન બાપિત મા
દેનારો ડીયેમાંય યેનો, એન પાપાહા માફીયે હાટી
પાછા વોળી યેઅના એન બાપિત મા લેઅના
આખતો લા યો 5 આખા યુદેયા દેશામાંરે, એન
યે સાલેમાંય રોનાર બાદ માંઅહ યા પાંય યેન,
એન યાં પાપ કોબુલી લેઈન યરદન નોઈયેમાંય
યા આથે બાપિત મા લેદાં 6 યોહાન ઉટડા બૂરા
ફાડક પોવે એન કો બરા આરે ચામડા પોટો બાંદે
એન ટોડ એન રાની મોદ ખાતો આતો 7 ય
આ યાં, “ માંઆ પાહાલા માંઆ કોઓતો મોઠો
યોક ંઆ યેહે, માંડીયે પોડીન યા ખાહાડાહા
હુ તળી હોગી છોડા આંય લાયક નાંઈ હેતા
8 માંયે ત તુમાહાન પાંઆયા કોઓઇન બાપિત માં
દેનહા, પેન તો તુમાહાન પિવ આ મા કોઓઇન
બાપિત માં દેઅરી” 9 ઇસુ ગાલીલ દેશા નાઝારેતને
યેઈન, યરદન નોઈયેમાંય યોહાના આથે બાપિત માં
લેદા 10 જોવે તો પાંઆયામાંઅરે બાઆ ન યો,
યજ ગેડીયે ય જૂ ગ ઉગડી તો દે યો એન
આ માલ કબુતરા હારખા યાવે ઉતતા દે યા
11 જૂ ગા એછરે ઓહોડો અવાજ
યો કા, “તું
માંઆ મોયાળું પોહો હેતો તોથી આય ખુશ હેય”
12 એન તારાત પિવ આ મા યાલ
ડીયેમાંય
લેઈ ગીયો 13 ચાળીહી દીહી લોગુ તો
યેમાંય
રોયો, એન કાળીયો બૂત યા ખાતરી કોઅહે; તો
નાવારાહા આરે રોયો એન દેવદૂત યા ચાકરી
કોઓત 14 યોહાન જે લમાંય પુરાઈ ગીયો પાછ
ઈસુ ગાલીલા એછે ગીયો, એન ય પોરમેહરા
ખુશ ખોબાર હેર કોઅયી 15 ય આ યાં કા “
સમય પૂરો ઓઅઈ ગીયો હો એને પોરમેહરા રાજ
પાહી યેઈ ગીયહાં પાછા વોળી યીયા એન ખુશ
ખોબારવે બોરહો કોઆ” 16 ગાલીલા દોરીયા મેરે
ચાલતાં, ય િસમોન એન યા બાહા આં યાલ
દો રયામાંય
ળ ટાકતા દે યાં; કાહાકા યા
માછડા આતા 17 તોવે ઈસુવે યાહાન આ યાં, “

1 ઇહીને ચાલુ

યેયા તુમા, માંઆ પાહાલા ચાલા તુમાહાન આંય
માઅહાંલ દોઅતા માછડા બોનાવીહી” 18 તારાત
યા ળ છોડીન ઇસુવા પાહાલા ચાલતા લા યા
19 તાંઆને આજૂ વાહાયુક આગાડી
તાં ય
ઝબદયા પાહા યાકુબ એન યાં બાહા યોહાનાલ
દે યા યાં હોગા ઊડીયેમાંય બોહીન ળ હાંદયા
ક ત 20 ઈસુવે તારાત યાહાન હોગા હાદીયા;
યાં તે આબાહાલ મજૂ રીયાહાં આરે ઉડીયેમાંય
છોડીન ઈસુવા પાહાલા ચાલતા લા યા 21 પાછ
યા કાપારનાઉમ ગીયા એન શાબાતા દીહી,
તો ાથના ગાઅમાંય યને િહકાડતો મુંડયો
22 યા િહકાડના િવશે યાહાન ખૂબ નોવાઈ
લાગી, કાહાકા તો ધમિશ કાહા રોકો નાંય, પેન
પૂરા અ દકારવાળા રોકો િહકાડે 23 યેજ વેળાયે,
યાહા ાથનાગાઅમાંય યોક માઅહુ આતા યાલ
મેલોબૂત લાગલ આતો 24 ય ખુબ જોરથી
બોમલીન આ યા, “ઓ નાઝારેતીયા ઈસુ, આમેહે
તુલ કાય કામ? તું આમહે નાશ કોરાં હાટી યેનોહો?
આંય તુલ વોળખુહુ, તું તે પોરમેહરા પિવ માઅહુ
હેતો” 25 તોવે ઈસુવે યાલ દોમકા ડયો એન યાલ
આ યાં, “ ઓગોજ રો; એન એલામાંઅને બાઆ
ન ગ” 26 તોવે મેલો બૂત યાલ પાડી ટાકીન મોઠેરે
બોમાલતો ન ગી નાઠો 27 બાદાહાન ખૂબ નોવાઈ
લાગી, એન યા યોક બી હાન આખતા લા યાં,
“ઈ કાંય ગોઠ હેય? પૂરા અ દકારે કોઓઇન િહકાડે
હે, એન મેલા બૂતાહાન બી ઊકુમ કોઅહે એન યા
યાલ માનતાહા !” 28 એહ કોઈન યા નાવ આખા
ગાલીલા આજુ બાજુ શેહરામાંય ગીયા 29 પાછ
ાથનાગોઅ છોડીન, તો યાકૂબ એન યોહાનાલ
લેઈન, પાદરાજ સીમોન એન આં યા ગોઅ યેનો
30 સીમોનાં હાહુ જોરાવલી હુ તલી આતી, યે
ખોબાર યાહાંય તારાતુજ યાલ આખી 31 તોવે
યે ગે યન, ય યે આથ દોઓઇન યેલ ઊઠાડી
જોરાં તરતુજ ઊબી ગીયાં, એન તી યા ગાવારાહા
ચાકરી કોઅતી લાગી 32 દીહી બુડીયા પાછ, ંવાળી
પોડી ગીયી તોવે માંઅહ યાં પાંય બાદા દુ યાહાન
એન બૂત લાગલાહાન લેઈન યેન 33 એન આખા
શેએરા માંઅહે બાઆપુર ટોળો ઓઅલ 34 તોવે ય
ડી ગા ત
ય દુ યાહાન હારા કોઅયા, એન
ડી ગા બૂતાહાન તાંગાડી કા યા બૂતાહાન ય બોલાં

માક 1.35–2.22
નાંય દેના, કાહાકા યા યાલ વોળખેત 35 હાકાળેહ
આજુ આંદારા આતાં તોવે ઈસુ ઊઠીયો એન બાઆ
ગીયો, એન યોક ઉ ડ ગામાંય યન ાથના
કોરાં લા યો 36 તોવે સીમોન એન યા હાંગાતીયા
યા યાલ હોદા ગીયા 37 જોવે તો િમ યો, તોવે
યાલ આ યાં, “બાદા લોક તુલ હોદી રયહા”
38 તોવે ય યાહાન આ યાં, “આપાં ઓમથે તાં
આહેપાહેના ગાંવાહામાંય, કાહાકા આય તાઅબી
આખુ, કાહાકા યા હાટી આંય યેનોહો” 39 એન
તો, આખા ગાલીલ માંય આરાધના કોઅના ગે
યને ખુશ ખોબારે ગોઠ( ચાર) આખેહે, એન
બૂતાહાન તાગાડી કાડે 40 યોક કોડવાળા યા પાંય
યેનો, એન માંડીયે પોડીન ય યા માગણી કોઓયી,
“જો એન આ યાં કા તોઓ મોર ઓરી, તો તું
માન ચો ખો કોઓઈ હ કતોહો” 41 તોવે ઈસુવાલ
દયા લાગી એન આથ લાંબો કોઅઇન યાલ લા યો
એન આ યાં, “માઆ મોર હેય તુ શુ ધ ઓઅઈ
જો” 42 તાબાડ યા કોડળીયાં હારાં ઓઅઈ ગીયાં
એન તો શુ ધ ઓઅઈ ગીયો 43 ય યાલ ચેતવણી
દેઈને તાબાડ દોવાડી દેનો 44 એન યાલ આ યાં,
“એએ તોઓ કાદાલ કાંય આખના નાંય, પેન જો
એન યાજકાલ દેખાડ એન તું ચો ખો ઓઅઈ
ગીયો વીદીયે હાટી મૂસાએ આ યાં તી આંઈન
દે, યાહા સાિબતીયે હાટી” 45 બાકી તો યન ઈ
ગોઠ આખાં એન ફેલાવાં લા યો, ઓલા હુ દુ કા
ઈસુ કોઆહા બી ગાંવામાંય ખુલી રીતે નાંય ય
હ યો પેન બાઆજ ઊ ડ ગામાંય રોયો, તે બી
ચોમખી રે યા પાંય માંઅહ યેત
1 થોડા દીહી પાછ તો પાછો કાપારનાઉમ
યેનો અહોડી ખોબાર યી કા તો ગોઅ હેય,
2 તોવે ખુબુજ લોક ટોળો
યા ઓલ બાદ કા
બાઆપૂર બી ગો નાંય મીળે યાહાન તો વચન
આખે, 3 ઓલામાંય લોક યોક લખવા વાળાલ ચાર
માંઅહાં પાંય ઊસલાડીન લેઈ યેના 4 પેન ગીરદીયે
લેદે યાં પાંય નાંય લેઈ યેય હ યા યા હાટી
ગાઆ ઊચે ચોડીન, ઈસુ આતો તાંઆ યાહાંય
સેવલાં ખોળી ટા યાં, એન લખવા વાળા તી
ખાટલા હાતે બોગારામાંઅને ઊતાડી દેનો 5 ઈસુવે
યાહા બોરહો દેખીન, લકવા વાળાલ આ યાં, “
માંઆ પાહા, તોઓ પાપ માફ ઓઅઈ ગીયાં,”
6 આમી તાંઆ કોલાહાક ધમિશ ક બોઠલા આતા,
યા મોનામાંય િવચાર કોઅતા લા યા, 7 “એલ
માઅહુ હ કહ આખહે ? એલો પોરમેહરા
ન દા કોઅહે પોરમેહરા િસવાય, બીજો કુઉ પાપ
માફ કોઈ શકે?” 8 ઈસુ ંઆઈ ગીયો કા યાહા
મોનામાંય યા અહોડા િવચાર કોઅતાહા, એન
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ય યાહાન આ યાં, “તુમેહે મોનામાંય તુમા કાહા
હ િવચાર કોઅતાહા ? 9 કાય આખનાં હેલાં
હેય ? તોઓ પાપ માફ ઓઈ ગીયાં ઈ લકવા
વાળાલ આખનાં હેલાં હેય ? કા ઊઠ તોઓ પાથારી
ઊસલીન ચાલતો લાગ, ઈ આખનાં હેલાં ? 10 પેન
તુમાહાન ખોબાર પોડાં જોજે કા માંઆહા પાહાલ
દોર યેવો પાપ માફ કોઅના અદીકાર દેનલો હેય યાં
હાટી” તો લકવા વાળાલ આખેહે, 11 “ તુલ આંય
આખતાહાવ ઊઠ, તોઓ ખાટલા લેઈન ગોઓ
જો” 12 તો ઉઠીયો એન ખાટલા ઊસલીન, બાદાહા
દેખતાં તો રીયો બાદાહાન ખુબ નોવાઈ લાગી,
એને યા પોરમેહેરા મોઠાઈ આખતા લા યા, એન
યા આખેત, “અહોડાં ત આપાહાંય કાદે દીહ
દે યાંજ નાંય 13 આજુ યોક દાઆ ઈસુ દો રયા મેરે
ગીયો, એન બાદ માંઅહ યા પાંય યેને,એન તો
યાહાન િહકાડા લા યો 14 વાટે તાં ય આલફેયા
પાહા લેવીયાલ પૈસા લેયના નાકાવો બોઠલો દે યો
એન યાલ ય આ યાં, “ માંઆ પાહાલા ચાલ”
તો ઊઠીન યા પાહાલા
લા યો 15 જોવે તો
યા ગોઓ ખાં બોઠો તોવે પૈસા લેનારા એન
પાપી, ઈસુ એન યા ચેલાહા આરે ખાંઆ બોઠલ,
કાહાકા ઓહોડ ડી ગ માંઅહ યા પાહાલા ચાલેત
16 પો ષીયાહામાંઅના ધમિશ કાહાન ખોબાર
યી કા તો પાપી એન નાકેદાર લોકાહા આરે
ખાહે તોવે યાહાંય યા ચેલાહાન આ યાં, “તો
તે નાકેદાર એન પાપી લોકાહા આરે ખાહે !”
17 ઈસુ વોનાયો, એન યાહાન ય આ યાં, “
જય હાર હેત યાહાંલ દાકતારા ગોરાજ નાંય
રોય, પેન જય દુ ય હેત યાહાન ગોરાજ હેય
આંય ધમ લોકાહાન નાંય પેન પા યાહાન હોદાં
યેનોહો” 18 યોહાન ચેલા એન પો ષીયા ઊપાહા
કોઓત, તોવે માઅહ યેઈન યાલ આખેત, “
યોહાનાં ચેલા એન પો ષીયાહા ચેલા ઊપાહા
કોઓતાહા એન તોઓ ચેલા નાંય કા ?” 19 તોવે
ય વાબ દેનો, “ એરે, ંઆ લોગુ વોવડો યાહા
આરે હેય તાંઆઊ લોગું નૈયા ઊપાહા કોઅઈ
હોકતાહા કા ? યાહા આરે વોવડો હેય તાઆ
લોગું ઊપાહા નાંય કોઓવાય 20 પેન યાહા પાંઅને
વોવડો લેવાઈ ય ઓહોડા દીહી યી, તોદીહી યા
ઊપાહા કોરી 21 જૂ ના ફાડકા આરે નોવા ફાડકા
ઠીગળાં નાંય િહવેત, હ કોઈન નોવા ફાડકા
કુહુંટાય ય તોવે જૂ નાલ આજૂ ચીઈ ટાકે હે, એન
આજૂ વધારે ફાટી ય 22 નોવો દારાખારોહ જૂ ના
હીયાહામાંય નાંય બોઓત, હ કોઅઇન ા ારસ
ચોડે, એન હીયો ટી ય, એન દારાખારોહ
વેરાય પેન નોવો દારાખારોહ નોવા િહયાહામાંય

માક 2.23–3.35
બોઅત હ” 23 આમી અહોડાં બો યા કા યોક
શાબાતા દીહી તો રાનામાંય રોઈન ય, એન યા
ચેલા કોઅહ પદી લેત 24 તોવે પો ષીયા યાલ
આખેત, “એએ તે, શાબાતા દીહે નાંય કોરાં જોજે ,
અહોડાં કામ કોઅતાહા”? 25 પેન ય યાહાન
આ યાં, “ કાય, તુમાંહાંય નાંય વા યાં કા દાઊદાલ
એન યા હાંગાિતયાહાન બૂખ લાગી, એન જ ર
પોડી, તોવે કાય કોઅયેલ ? 26 આબીયાતાર મૂ ય
યાજક આતો તોવે મં દરામાંય યન બેટાડ યો
બા યો, યો યોખલા યાજકથી ખાવાય, યો ય
ખાદીયો, એન હાંગાિતયાહાન બી દે યો” 27 એન
ય યાહાન આ યાં, “ માંઅહા હાટી શાબાત હેય,
શાબાતા હાટી માંઅહુ ં નાંય 28 યા હાટી માઅહા
પોહો શાબાતા દહા બી માિલક હેય”
1 આજૂ પાછો તો દેવાળમાંય ગીયો તાંઆ યોક
ઊખાઈ ગીઈલા આથાવાળાં માઅહુ ં આતાં
2 યાલ તો શાબાતા દીહે હારો કોઅહે કા નાંય, ત
એરાં એન પાછે યા હુ મ ફીરાદી કોરાં હાટી યા ટુંગી
રોઅલા 3 તોવે ઊખાઈ ગીઈલા આથાવાળાલ ય
આ યાં “ ઊઠ એન વોચમાંય ઊબોરો” 4 પાછ ય
યાહાન પૂ યાં, “ શાબાતા દીહે હારાં કામ કોઅના
કા ખોટા ? વ બોચાવના કા માંઆઈ ટાકના
?” પેન યા ઓગાજ રોયા 5 તોવે તો ખીજવાલો
ચોમખી એએઈ રોયો, એન યાહા મોના કોઠણાઇયે
લેદે દુખી યો ય ઊખાઈ ગીઈલા આથાવાળાલ
આ યાં “ તોઓ આથ લાબો કોઓ” ય આથ
લાંબા યો, યા આથ હારો ઓઈ ગીયો 6 તોવે
પો ષીયા બાઆ યન હેરોદરા માંઅહાં આરે
યાલ કેહ કોઅઈન માંઆઈ ટાકાડના યા ગોઠ
કોઓતા લા યા 7 ઈસુ યા ચેલાહા આરે દો રયા
એછે પાછો વો યો એન ગાલીલ દેશામાંઅને ડી ગ
માંઅહે યા પાંય ટોળો વોળીન લા ય, 8 એન
યહુ દયા, યે સાલેમ, ઈદુમેયા, યરદન નોઈયે યે
મેરેન/તેડીને એન તૂર સીદોના િવ તારામાંઅને
માઅહે મોઠા ટોળા યે કાય કાય કોઆયાં, તી
બાદાં વોનાયા, યા પાંય યેના 9 માઆહાં ડીગી
ગીર દયે લેદે, યાલ ડેકલી દેત યા હાટી ય યા
ચેલાહાન યોક ઉડી તીયારી કોરાં આ યાં 10 કાહાકા
ડી ગ ંઆહાન ય હાર કોઓલ, યા હાટી યા
યા દુખી આતા, યા બાદા યા પાંય યાલ આથ
લાંવાં બીચાડ બીચાડ કોઓત 11 એલા બુત લાગલા
બી, જોવે યાલદેખે તોવે, યા આગલા પાગે
પોડીન બોબલીને આખેત કા “ તુ પોરમેહેરા પોહો
હેતો” 12 ય યાહાન ખૂબ દોમકા યા એન યા
ખોબાર કોરાં નાંય આ યાં 13 પાછ તો ડોગામાંય
ગીયો, એન યાહાન યા મોર યે પુરમાણે ય
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હાદીયા, યા યેના 14 ય બાર ંઆહાન નીવડી
કા યા, યા હાટી કા યા કાયામ યા હાંગાતે રોહોય
એન તો યાહાન દેવા-ગોઠ( ચાર) આખાં દોવાડે,
15 એન બૂત કાડના ઓ દકાર દેય 16 તે યા હેય:
સીમોન, યાલ ય પે ુસ નાંવ થો યાં, 17 જબદયા
પોહો યાકુબ, યાકુબા બાહા યોહાન યા નાવ ય
બોઆનેરગીસ, એટલે, બોબાલનારા પોહ થ યો
18 આં યાસ, ફિલપૂસ, બારતોલોમી, મા થી,
થોમા, એન અલ ફયા પોહો યાકુબ, ત ૈ, એન
સીમોન કાનાની, 19 એન યાલ દોગો દેનારો
યહૂ દાસ ઈ કા રયોત 20 ઈસુ ગોઓ ગીયો, એન
પાછી લોકાહા ખુબુજ ગીડદી યી, કા યાહાન
ખાંઆના ખાંઆ બી નાંય પારવા મીળે 21 ઈ
વોનાઈન યા હોગવાડીય યાલ લાંઆ હાટી ગોઅરે
યેન, કાહાકા યા આખે કા યા મોન ઠકાણાવે
નાંય હેય 22 યે સાલેમરે ઊતી યેનલા ધમિશ ક
બી આખૂં આતા કા “ યાં માંય બૂત હેય”
“બૂતાહા રા આ મોદાદ લેઈન બૂતાહાન તાંગાડે
હે” 23 તોવે ય યાહાન હાદીન દાખલો આ યો,
કા “ બૂત બૂતાલ કહ કોઈન કાઢી શકે? 24 જોવે
રા યમાંય ટ પોડે, તોવે ત રાજ કહ કોઈન
ટોકે ? 25 યા ગોઆમાંય ટ પોડી ગીઈલો હેય,
તી ગોઓ કેહાકોય ટીકી શકેશકે? 26 જોવે બૂત
બૂતા હુ મે ઓઅઈ ય,એન ટ પોડે, તોવે તો
ટોકી નાંય હ અકે? પેન યા અંતુજ ઓઈ ય
27 “પેન તાકાતવાળા માંઅહા ગોઅમાંય ઊરાઈન,
યાલ કાદો નાંય લૂટી શકે પોયલાં તાકાતવાળા
માંઆહાંલ બાંદે એન પાછ યાં ગો લૂટી લેય
શકે 28 તુમાહાન હાચૂલ આંય આખહૂ ં કા “આંય
તુમહાલ હાચાજ આખહુ કા માઅહા પોહા
પાપ એને નદા કોઅતેહે યાહાલ માફી મીળી
ય, 29 પેન જો પિવ વા(આ મા) ન દાકોરી,
યાલ કાદો દીહી બી માફી નાંય મીળી પેન કાયમ
તો પાપહા ગુનેગાર ઠરી ? 30 કાહાકા યા એહે
આખેત કા “એલામાય બુતા આ મા હેય” 31 યા
આયોહો એન બાહા યન, એન બાહા ઊબ રોય
એન યાલ યાહાંય હાદા ડયો 32 ચોમખી ડી ગ
ંએ બો લ આત, તોવે યાહાંય યાલ આ યાં,
“એએ, તો આયોહો એન બાહા બાઆ ઊબ રોઅલ
હેત તુલ હાદત હ” 33 પેન ય યાહાલ વાબ
દેનો , “ માંઅ આયોહો એન માંઆ બાહા કુઉ
હેત ?” 34 એન ચોમખી બોઠલાહા એછે એઅઈન
આ યાં,“એઅયા,ઈ માંઆ આયોહો એન યા માંઆ
બાહા હેતા 35 કાહાકા માઅહુ ં પોરમેહરા મોર
પૂરી કોઅહે, તોજ માંઆ બાહા બોઅહ એન
આયોહો હેય”

માક 4.1 –40
1 પાછો

દો રયા કનારે િહકાડે, તોવે યા

4 પાંય ખૂબજ મોઠી ગીડદી ઓઅય ગીયી, યા

હાટી તો દોરીયામાંય ઊડીયેમાંય ચોડી ગીયો, એન
માંઅહાંઆખો ટોળો દો રયા મેરે ઊબો આતો 2 ય
યાહાન દાખલા દેઈન ખુબ િહકા યાં યાહાન
િહકાડતાં ય હ આ યાં, 3 “ વોનાયા, યોક
િબયારો પોઅનારો િબયારો પોરાં ની ય 4 પોએ
તોવે કોલોહોખાન િબયારો વાટેવોય પોડીયો, એન
ચીડ પોડીન ત ખાઈ ગીય 5 બીજો િબયારો
દગડાવાળી જમીનમાંય પો યા, તાંઆ વદારે
કાદુનાય આતો તેબ તાબાડ ઊદી િન યાં 6 પેન
તીડકો લા યો તોવે તારત તી કોમાઈ ગીયાં, એન
મૂળ નાંય બોઠ યા હાટી તી ઊખાઈ ગીયાં 7 બીજો
િબયારો કાટાહા જે ખરાહામાંય પો યો, એન કાંટે
વોદીન યાથી દાબાઈ ગીયાં, એન કાંય નાંય પા યાં
8 એન બીજો િબયારો હારી જમીનમાંય પોડીયો,
ઊદીન પાહાય ગીયો એન હારાં પા યાં, કોલાહાક
તીહીગોણો, કોલાહાક હાંઈટ ગોણો કોલાહાક
હોવ ગોણો ફળ યેના” 9 પાછ ય આ યાં “
યાલવોનાયાં હાટી કાન હેતા તો વોનાય” 10 એન
જોવે તો યોખલો આતો, તોવે બાર ચેલાહા આરે
બી હાંગાતે આતા, યા દાખલા િવશે પૂછતા
લા યા 11 ય યાહાન આ યાં:“તુમા તે પોરમેહરા
રા યા દોબલી ગોઠ અતાહાં, પેન બી હાન તે
બાદા દાખલાહામાંય દેવાય 12 યા હાટી કા એએયા
કોઅહોય પેન ંઆએ નાંય, વોનાયાં કોઅહોય પેન
હોમજ નાંય, નાંય તે યા માંયે પાંય વોળી યેતા,
એન યાહાન આંય માફી દેતો” 13 પાછ ય યાહાન
આ યાં, “કાય તુમા ઓ દાખલો નાય હુ મજે કા?
તોવે બી બાદા દાખલા કહ કોઈન હોમ હા
? 14 પોઅનારો વચાન આખહે 15 વાટેમાંય
પો યા તી ઈ હેય કા, જોવે વચાન પોઅહે, તોવે
વોનાતહ, પેન તાબાડ સેતાન યેઈન પોઅલા વચાન
લેઈ લેહે 16 યા પૂરમાણે ખડકાવાળી ગામાંય
પોઅલા ઈ હેય, કા વચાન વનાયને તારતુજ
આનંદથી વોનાય લેતહ, 17 પેન યાહા મૂળ ડે
નાંય મીળે, યાં હાટી યે થોડા દહાપુરતે રોતહે યા
પાસે વચાન લેદે જોવે ઓડચણ કા દુખ યેહે તોવે
ય ટાકી પોડતેહ 18 બી ં કાટાહા જે ખરાહામાંય
પોઅલાં ઈ હેય, યાહાંય તે વચાન વોનાય લેદા,
19 પેન દુિનયા ચતા, પોયાહા લોબ, એન બી
લાલચ યેઈન વચાનાલ દાબી દેહ, એન તી નકા યા
બની હે 20 એન હારી જમીનમાંય પોઅલ ય
યે હેતે વચાન વોનાઈન માની લેતેહ, એન યા
હાટી હારાં ફળ દેતહ કાદા તીહીગોણા, કાદા
હાંઈટગોણા એન કાદા હોવગોણાં 21 ય યાહાન

35

આ યાં, “દીવો ટોપલીયે કા ચાપાળા તોળે થોવત હ
કા? એન દીવ યાવો થોવનાં નાંય કા ? 22 કાહાકા
કાદી વ તુ ઓહડી નાય હેય કા તી ડાકલી રોય
એન કાદી વ તુ ઓહડી નાય હેય કા તી દબાડી
શકાય પેન બાદાજ ખુ લાં પોડી ય 23 યા
વોનાયા હાટી કાન હેતા તો વોનાય” 24 ય યાહાન
આ યાં, “દીયાન દા કા તુમા કાય વોનાતાહા
યા માપે તુમા માપતાહા, યાજ માપે પોરમેહર
તુમાહાન માપી દી, એને તુમહાલ દેવામાંય યી
25 કાહાકા યા પાંય હેય, યાલ દેવામાંય ય એને
યા પાંય કાંય નાંય મીળે યા પાંય કાંય ઓરી ત
બી લેઈ લેવાયી” 26 એન ય આ યાં, “ પોરમેહરા
રાજ ઓહોડાં હેય યાંય કા જે હકોય યોકતો
રાનામાંય બીયારો ટાકહે 27 પાછે રાતી હુ તા ને દહા
યા, તાઆ બીયારો ઊદીન કેહે કોઈનવોદી
ગીયા યાલ ખોબાર નાંય 28 જમીન પોતાની
મેળે પાક દેહે, પોયલો ડીયો ન ગીન ઊદહે, પાછ
ડોડે યેય, પાછ નીહીવાય પોડે, પાછ કો ટીયેમાંય
બોઆઈ ય, 29 એન પાકી ગીયા પાછ તાબાડ
તો ઓ યો લાવહે, કાહાકા વાડના તીયારી હેય”
30 એન ય આ યાં “આમા પોરમેહરા રાજ હારખા
માનજે યાલ હુ ન ડા કોહડા દાખલો દેજે? 31 ત
રાયે દાના રોકાં હેય રાયે બ ઈ ટાકાય તોવે દોર યે
ઊપે બાદા બીયાહામાંય વાયહાના હેય 32 ટા યા
પાછ તાબાડ ઊદેહે એન બાદા છે ડવાહા કોઅતાં
મોઠો ઊસબેહે એન મો યો મો યો ડાહા યો કાડેહે
ઓલાં કા ઊચે ઊડનાર ચીડ યા છાવાડામાંય
યેયન બોહી હ તહ” 33 તો યાહાલ યે પુરમાણે
દાખલા દેય દેયન વચાન હોમ ડતો આતો 34 એન
દાખલા સીવાય કાંય નાંય આખે, પેન જોવે તો
યા ચેલાહા આરે યોખલો રોય તોવે યાહાન બાદાં
હોમ ડ 35 યે દીહી વાળી પોડી ગીઈ, તોવે ય
ચેલહાન આ યાં “ આપાં યે મેરે તાં” 36 યાહાય
ટોળાલ તાંજ રા દેના, એન યાલ ઊડીયેમાંય
બોહાડી લેદો એન બીજે ઊડીયે બી યા આરે
આત 37 તોવે મોઠો તોફાન યેનો એન પાંઆયા
લાફા ઊડીયેવો આફળાતા લા યા, ઓલા કા ઊડી
પાંઆયા કોઅઈન બાઆઈ તી આતી 38 ઈસુ
ઊડીયે પાછલા બાગમાંય યોક હુ યાવો હુ વી
ગીયો તોવે યાહાંય યાલ ગાડીને આ યાં,“આપાં
મોઓઈ જે યા તુલ કાંય ફીકાર નાંય કા ?”
39 તોવે તો ઊઠીયો એન ઊબો રોઈન વારાલ
દોમકાડીયો, એન દો રયાલ આ યાં “ઠાવકો રોઓ
એને શાંત ઓઈ જો” તોવે વારો બ દ પો યો એન
ખૂબ મોઠી શાંિત ઓઈ ગીઈ 40 એન યાહાન
ય આ યાં, “ તુમા કાહા ગાબરાતાહા? તુમાહાન

માક 4.41–5.36
આજૂ ં બી બોરહો નાંય કા ?” 41 યા ખૂબુજ
ગાબરાઈ ગીયા એને યોક-બી લ આખા લા યા,
“ ઓ કુઉ હેય ? તે વારો એને દો રયો બી યા હુ કુમ
માનતેહ?”
1 પાછ યા દો રયો યે મેરે ગરાિસયાહ દેશમાય
ય યા 2 જોવે તો ઉડીયેમાંઅને ઉતીયો
, તોવે યોક માટડાલ બુત લાગલો આતો તો
માહાણાહામાઅને િનગીન યાલ િમ યો 3 , તો
માહાણામાંય રોય, એન યાલ હાંકળે કોયબી કાંદા
માહુ ં બાંદી નાય શકે 4 કાહાકા યાલ ઘેડી-ઘેડી
બેડીયેહે એને હાંકળેહે કોય બાંદેત પેન યાંય
હાંકળા તોડી ટાકી એને બેડીયે ટુકડે-ટુકડે કોઅય
દેય એને કાદા માઅહુ ં યાલતાબે નાય કોઈ હોકે
5 એન કાયામ રાતદીહી તો માહાણામાંય ફીએ
એન બોમ યા કોએ, એન દોગડાહા કોઓઇન
યા શરીરાલ વાડી લેતો આતો 6 જોવે ય દુઉરે
ઈસુલ દે યો,તોવે તો દાહાંદી યેનો એન યા પાગે
પ યો, 7 એને ખૂબ જોરખે બ બલીને આ યાં,
“ઓ ઇસુ,પોરમેહરા પાહા, માંઆ તુલ કાય કામ ?
પોરમેહરા નાંવે, તુલ આંય કોસામ લાહૂ કા તુ માન
આબદા મા દેહે” 8 કાહાકા ઈસુવ યાલ આ યેલ કા
“ઓ અશુ ધ આ મા યામાંઅને નીગી જો” 9 તોવે
ય યાલ પૂ યાં, “તો નાંવ કાય ?” ય આ યાં
“માંઆ નાંવ સેના હેય, કાહાકા આમા ખુબુજ
એ હેજે” 10 એન યાંહાય યાલ ખુબુજ રા યા
કોઅયી કા “આમાહાન મુલખામાંઅને મા દોવાડેહે”
11 આમી તાઆ ડોગાવો ડૂકરાહા મોઠો ટોળો
ચોઅયા કોઅહે 12 તોવે યાહાંય યાંલ ઓહોડી
રા યા કોઈન આ યાં, ”આમાંહાન બ ડાહામાંય
દોવાડ, યાહામાંય ન ગી હુ ં” 13 ય યાહાન
પરવાનગી દેની, તોવે બૂત ન ગીને ડૂકરાહામાંય
ઊરાઈ ગીયો, એન આખો બેન ઓ રા ટોળો
કોડા ઊપને દો રયામાંય ઈને ટૂટી પોડીયો, એન
બૂડી મોઓયો 14 તઅ ગોવાળ નાહી પોડયા એન
શેએરામાંય એન ગાવામાંય યા ખોબાર દેની લોક
તી એઅરા યેના 15 તોવે કાય યાં તી એરાં હાટી
માંઅહે યેન, ઈસુવા પાંય યેન તોવે બુત લાગલાં
માઅહુ ં યા પાંય બોઠલો આતો, એન ફાડક પોવલ
એન હારો આલો આતો ત એએઇન યાહાન
બીયાં યેનાં, 16 એન નો ર એએનારાહાંય બૂત
લાગલા ગોઠ એન ડુકરાહા ગોઠ યાહાન આખી
17 તોવે યાહાંય યાલ િવનંતી કોઅયી એને આ યા
કા તુ આમહે એરીયામાને તો રો 18 તોવે તો
ઉડીયેમાંય બોહી ગીયો એન બૂત લાગલા માઅહ
િવનંતી કોઈની આખા લા યા “માન તો આરે રા દે”
19 પેન ય યાલ નાંય યાંઆ દેનો, એન આ યાં
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“ગોઓ જો, એન તોઓ તલાહાં પાંય યન,
ઈસવ તોઓ કોરે કોલાં હારાં કામ કોઅયાં એન
કોલી દયા કોઅયી, તી યાહાન આખ’’ 20 તોવે
તો ગીયો, એન ઈસુવ યા હાટી કોલાં હારા કામ
કોઅયાં, તી દોકાપલીસમાય હેર કોઅયાં, એન
બાદાહાન યાં નોવાઈ લાગી 21 એન જોવે ઈસુ
ઉડીયેમાંય પાછો દો રયા યે મેરે વોળી યેનો, તોવે
માંઆહાં મોઠો ટોળો યા પાંય બેગો જોયો તો
આજુ દોરીયા કનારેજ આતો તોવે 22 તોવે યાઈર
નાં યો આરાધનાલયા આગેવાનહા માઅને યોક
યેનો એને ઈસવા પાગે પો યો 23 તો ખૂબ માગણી
કોઓતો લા યો કા, “માંઆ વાયહાની પુહી મોરાં
તીયારી હેય, તુ યેઈન યે ઉપે આથ થોવ, તોવે
તી હારી ઓઈ ય, એન તી વતી રોઓય’’
24 તોવે ઈસુ યા આરે ચાલ પો યો, એન યા
પાહાલા ખુબ મોઠો ટોળો ચાલતો આતો,એન યા
ચોમખી ખુબ િગડદી કોએત 25 એન યોક બાઈ
આતી યે બારા વોરહાથી લોય પોડના બીમારી
આતી 26 યે ખુબુજ વૈ યાહા પાંઆને ખૂબ વે ઠયાં,
એન ય બાદી માલમીલકાત ખોરચી ટાકી તે
યેલ કાંય ફાયદો નાંય યો, પેન આજુ વદારે
માંદી ઓઅતી ગીઈ 27 તી ઈસુવા િવશે વોનાઇન
ટોળા આરે યેની, એન પાહાલા રોઈને ઈસુવા
ફાડકાલ આથ લા યો; 28 કાહાકા તી આખતી
આતી, “જોવે એલા ફાડકાલ આંય આથ લાવું તોવે
હારી ઓઅઈ હી’’ 29 તાબાડ યે લોય પોડતાં
બ દ ઓઅઈ ગીયાં, એન યેલ ડીલામાંય લા યાં
કા “આમી આંય હારી ઓઈ ગીયી’’ 30 ઈસવે
પોતે તારાત અયાં કા માયેમાને સામથ િન યાહા
એને લોકાહા એછે ફીરીન, ય પૂ યાં “કૂંયે માંઆ
ફાડકાલ આથ લા યો?” 31 યા ચેલહાય યાલ
આ યા કા,“તુ એઅતોહોકા ચોમખીરે માંઅહે
િગડદી કોઅતેહે, તે પૂ તોહો કા “માન કૂંયે
આથ લા યો?” 32 પેન
કૂંયે કોઅયાં ત એરાં
ચોમખી એએહે 33 તોવે તી બાઈ માહાંટી કાય
યા, તી કાપતી એન બીઈતી યેની, એન યા
પાગે પોડી,એન બાદી ખોરી ગોઠ આખી દેની
34 ય યેલ આ યાં, “માંઆ પૂહી, તોઓ બોરોહે
તુલ હારા કોઅયાં, શાંિતયે કોઓઈન જો,એન
તાઆ દુખામાંઅને હારી ઓઅઈ જો’’ 35 તો
તે આજુ આખીજ રીયહો તોવે આરાધનાલયા
આગેવાના ગોઆ એસને બી લોકહાય યેયને
આ યાં, “તોઓ પૂહી મોઓઈ ગીઈ ગુ વાલ
કાયલાં આબદાં પાડતો હો ?” 36 વાત યા
આખતા આતા તી ણે આંય વોનાયોહજ નાય
એહેકોઈન આરાધનાલયા આગેવાનાલ આ યાં, “

માક 5.37–6.28
મા બીયેહે, બોરહો રાખ, ઓલાંજ” 37 એને યાય
પે ુસ, યાકૂબ એન યાકૂબા બાહા યોહાન, યાહાં
િશવાય યા આરે કાદાલ નાંય યાંઆ દેના 38 યા
આરાધનાલયા આગેવાના ગોઓ ય યા, તોવે
તો યાહાન રોડતા એન કાકાહા કોઓતા દે યા
39 તોવે ગાઅમાંય
ઈન, ય યાહાન આ યાં
“તુમા કાહા કાકાહા કોઅતાહાએન રોડતાહા?
પૂહી મોઓઈ નાંઈ ગીયહી પેન, હૂ વી રોઓલી
હેય” 40 પેન યાહાંય યાલ ઓહી કા યો તે
ય બાદાહાન બાઆ દોવાડી દેના, એન આયેહે
આબાહાલ એન યા હાંગાતીયાહાન આરે લેઈન,
પૂહી હૂ વતલી આતી તાંઆ ગીયો 41 પૂહયે આથ
દોઓઈન ય યેલ આ યાં, “ તાલીતા કુમ ” યા
મતલાબ એહે કા ઓ પૂહી, આંય તુલ આખહુ
ઊઠ !’’ 42 તી પુહી તારાતુજ ઊઠીને ચાલા લાગી
કાહાકા તી બારા વોરહા આતી યાથી લોક ખુબુજ
નવાય પા યા 43 ય યાહાન ચેતવીન ઊકુમ દેનો
કા ઈ ગોઠ કાદાલ ખોબાર નાય પોડે, એન આ યા
કા, પૂહીયેલ કાંય ખાઆના દાંઆ આ યાં
1 તાંઅરે નીગીને તો યા વોતનામાય ગાવામાંય
યેનો , એન યા ચેલાબી યા આરે ગીયા
2 શાબાતા દીહે તો દેવાળમાંય હીકાડે, તોવે ડી ગ
ંએ યા ગોઠ વોનાત, એન નોવાઈ પામીન
આખેત કા ''યાલ
બાદાં કેસને આવડેહે? ઈ
કોહડા ાન એલાલ દેવામાંય યેનહા? એલા આથે
કોહોડ મોઠ કામ ઓઅતહ 3 કાય ઓ તોજ હુ તાય
નાંય કા? મા રયાયે પોહો એન યાકૂબ, યોસે, યહુ દા
એન સીમોના બાહા હેય? એન યા બોઅહીયો
આપે ઈહ નાંય રોય કા? એન યાહાન યા
િવસે ઠોકાર ખાદી 4 ઈસુવે યાહાન આ યાં, બાદી
દુિનયા ભિવ યવ તાહાલ માનેહે, નાંય માને યાજ
વોતાનમાંય યાજ તલ એન યાજ ગોરીય 5 તા
કોઅહેજ મોઠે કામે નાય કોઅઈ શ યો,ખુબ થોડો
દુ યાહાવોય આથ થોવીને હાર કોઅયે 6 એને
ઈસુલ યાહા અિવ વાસા લીદે નોવાઈ લાગી 7 ઈસુ
ચારી-ચોમખી ગાવહ-ગાવહ િહકાડતો ફય એન
યા બાર ચેલહાંન હાદીન ય યાહાન બેબુન
બેબુન દોવાડયા એન બુતડાહાવોય યાહાન પૂરો
અ દકાર દેનો 8 ય યાહાન અહોડો ઊકુમ દેનો
કા,વાટે હાટી લાકડી િશવાય કાયજ નાંય લીતા;
નાંય બાખે, નાંય ઠેલી,નાંય પાકીટામાંય પોયહા
9 વાઅણે પોવ
પેન બેન ફાડક નાંય પોવના
10 ય યાહાન આ યાં, જોવે તુમા કાદાઆ ગોઓ
રાહાટી હા, તાંઆજ રો , તાંઆરે તુમા નગી
હા તાંઆઉ લોગું તાઅ રાં 11 એન ંઆ
તુમહાન લોક નાંય હાદેત એન તુમહાન નાંય
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હાંબળેત, તાંઆરે ન ગી યા, એન યાહાન
િનશાણી દાંઆ હાટી, તુમેહે પાગહા આરેને ઊદળા
તાંજ ખેખરી ટાક '' 12 તોવે યા ગીયા એન યને
લોકાહાન પાછા પાપહાથી વોળી યેએના વચાન
આ યાં, 13 ખુબ બુતાહાન કા યા,એન ખુબ
દુ યાહાન તેલ ચોપડીન હારા કોઅયાં 14 હેરોદ
રા બી ઈસુ મોઠા કામહા બોદાલ વોનાયો, એન
હેરોદ રા લોકાહાન એહ આખતા વોનાયા કા
યોહાન બાિ તસમાં દેનારો મોઅલામાંઅને પાછો
ઊડયોહો, તઅ યા આથે મોઠ કામે ઓઅતેહ
15 એન બી
લોક આખેત કા “ઓતે એલીયા
હેય એન આજૂ બી આખેત કા ઓ ભિવ ય
આખનારો નાયતે ભિવ ય આખનારાહા માને કાદો
તેરી એક હેય 16 વોનાઈન, હેરોદે આ યાં, માંય
યા ટોલપી વાડાવી ટાકીયેલ, તો જ યોહાન પાછો
વતો યોહો 17 હેરોદેસે યા બાહા ફલીપુસા
થેએ હેરો દયાસલ પોતાની થેએ બનાવી લેદેલ
યા હાટી માઅહે દોવાડીને યોહાનાલ જે લેમાંય
ક ડાડી દેનેલ 18 કાહાકા યોહાને યાલ આ યેલ,તો
બાહા થેએ તોઓ રાખના ઠીકનાંય 19 યા હાટી
હેરો દયાસ યા આડાઈ કોએ, એન માંઆઈ ટાકાડાં
માગે, પેન નાંય માંઆઈ ટાકી શકી, 20 કાહાકા
હેરોદ યાલ ચો ખો એન પોરમેહરા પિવ માઅહુ
ંઆંઈન યાથી બીઅતો આતો, એને યાલ માને
એન બોચાવી રાખે,એન જોવે યા આરે બોલે તોવે
યાં હાબળીન ગાબરાય ય પેન ખુશીથી વોનાતો
આતો 21 પેન યોક િહદી, યા જનમા દહી યનો,
તો દહી હેરોદ યા અમલદારાહા, મ તરીયાહા
એન આગેવાન લોકાહા હારાં યોક જે વાણ રા યાં
22 તાંઆ હેરોદીયાસે પૂહી આંદાર યેની, એન યે
નાચ નાચી દેખાડી ત હેરોદાલ એન યા આરે
ખાં બોઠલાહાન ખુશ કોઅયા તોવે રાજ પૂહીયેલ
આ યાં, માગ,
જોજે તી માંયે પાંઅને માગ,
એન તી તુલ આંય દહી 23 ય કસામ ખાઈન
આ યાં, માંયે પાંઅને તું માગે ત આંય દહી,
માંઆ રા યા આરદો બાગ તું માગે તે તો તુલ
દહી 24 પૂહીયે બારે યન આયહેલ પૂ યાં,કાય
માગું? ય આ યાં, યોહાન બાિ તસમાં દેનારા
ટોલપી 25 ય તારાત આંદાર રા પાંય યન
આ યાં માંઆ માગણી હેય કા તું આમી થાળીમાંય
માન યોહાન બાિ તસમાં દેનારા ટોલપી લેયેય દે
26 રા લ દુ:ખ લા યાં પેન યાહાલ યે હાદલા
યા હુ ંબુર ય કોસામ ખાદેલ, યાહાટી નાંય
આખની ઈમાત નાંય ચાલી 27 એન તારાત યોહાના
ટોલપી લાંઆ હાટી રાજ યોક સીપાડાલ દોવાડીયો
28 તો ગીયો એન જે લેમાંય યા ટોલપી વાડીન

માક 6.29–7.9
થાળીયેમાંય થોવીન પૂહીયેલ દેની, એન પૂહીયે
આયેહેલ દેની 29 જોવે યા ચેલાહાન ખોબાર
પોડી, તોવે યા યેના, એન યા કુડી લેઈન યાહાંય
તી માહાણામાંય દાટી દેની 30 બાર ચેલા ઈસુવા
પાંય યેયના મોકળા યા, એન યાહાંય
કાંય
કોઅયાં ત બાદાં યાલ આખી દેખા યા 31 ય
યાહાન આ યાં, ચાલા, તુમા બાદા, યોક વેગળા
ગામાંય વાહાયુક આરામ કોઆ કાહાકા ખુબ
ંએ યાઉ ંવ આત, યાહાન ખાઆનાં બી
સમાય નાય િમળતો આતો 32 તોવે યા ઊડીયેમાંય
બોહીન યોક ઊ ડ ગામાંય કાદાં માંઅહુ ં નાંય
મીળે, તાંઆ ન ગી ગીયા 33 લોકહાય યાલ નગતા
દેખીને વોળખી લેદા એને, બાદા ગાંવાહામાં-ને
માંઅહ દાહાંદી યેન, એન યાહા આગાડી તાંઆ
યી ય 34 જોવે તો ઊડીયેમાંઅને ઊતીયો,એન
માઅહા ખુબ મોઠો ટોળો દેખીને, યાહાવો યાલ
દયા યેની કાહાકા ય બારવાડા વોગાયા મડાહા
રોક આત, એન ય યાહાન ખુબ ગો યો િહકા યો
35 એન જોવે દહી બુડા આગલા યા ચેલહાંય
યા પાંય યેઈન આ યાં “ ઊ ડ ગો હેય,
એન દહી બુડા વાય રોયહો 36 યાહાન પાંહાય
ગાંવાહામાંય ખાંઆના વેચાતાં લાંઆ હાટી ંઆ
દે” 37 પેન ય યાહાન આ યાં, “ તુમા એલાહાન
ખાઆના દીયા” તોવે યાહાંય યાલ આ યાં,
“કાંય, આમા ઈન બેન હોવ િપયામાંય બાખે
લેઈન ખાવાડજે કા ?” 38 ય યાહાન પૂ યાં,
તુમેહે પાંય કો યો બા યો હે યો ?એરા યા”
યાહાંય ખોબાર કાડીન આ યાં, “ પાંચ બાખે એન
બેન માછલીયો” 39 તોવે ય યાહાન ઊકુમ દેનો, “
જૂ દી જૂ દી લાઈન કોઅઈન યાહાન નીળા ગાહીયા
વો બોહતા કોઅઈ દીયા” 40 યા પોચાહા પોચાહા
એન હોવ હોવા લાઈન પાડીન બોહી ગીયા 41 તોવે
ય પાંચ બાખે એન બેન માછલીયો લે યો, એન
જૂ ગા એછે એએઈન બોરકાત માગી, એન બાખે
મૂડી મૂડીને લોકહાલ દાંઆ હાટી ચેલાહાન દેનીયો
એન બેન માછલીયો બી બાદાહાન વાટી દેનીયો
42 બાદાહાંય ખાદાં, એન દારાઈ ગીય 43 એન
યાહાય યા ઉગારલા ટુકડાહા બારા ટોપ યો
બોઅયો એન બાકી માછલાહાબી ઉગય 44 બાખે
ખાનારાહા સં યા પાંચ ઓ ર માટડા આતા
45 તારાત ય યા ચેલાહાન ઊકુમ કોઓયોકા
“ઊડીયેમાંય બોહીન બેતસાઈદા એછે ઊપડી યા”
તાંઆઉ પોતે લોકાહાન રા ઈ દેય 46 યાહાંલ
રા ઈ દેઈન પાછ તો પાથના કોરાં હાટી ડોગાવોય
ગીયો 47 વોખાતહ જુ ં જડાં ઓઅતાં લા યા તોવે
ઊડી દો રયા મા માંય આતી, એન તો યોખલો
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બુઈયે ઊપે આતો 48 પેન ઊડી ચાલાડતાં યાહાન
ખૂબ મેઅનાત કોઅતા દેખીયા, કાહાકા વારો હમે
જ યેહે તો રાતી આશરે ચાર વાગે અહોડેહે દો રયા
ઊપે ચાલીને યાહા પાંય યેનો, ંઆંએ કા યાહા
આગાડી ન ગી ંઆ િવચારતો આતો 49 દો રયા
ઊપે ચાલતો દેખીન યાલ બૂત ંઆયો એન
યા બ બલીન ઉ યા 50 કાહાકા બાદાહાંય યાલ
દે યો, એન ગાબરાઈ ગીયા પેન ય યાહાન
હાત કોઓઈન આ યાં “ ઈમાત રાખા, આંય
હેતા ગાબરાયાહા મા” 51 પાછ તો યાહા આરે
ઊડીયેમાંય ચોડી ગીયો એન વારો બ દ પોડીયો,
તોવે યાહાન ખૂબ નોવાઈ લાગી 52 કાહાકા
બા યેહે િવશે યાહાન હોમાજ નાંય પોડીયેલ,
યાહા મોન કોઠાણ ઓઅઈ ગીયેલ 53 યા ઊડી
કોરાડા એછે આકલી લેઈ ગીયા એન ગેનેસારેત યેઈ
યા, એને ઊડી મેરે લાવી 54 તો ઊડીયેમાંઅને
ઊતીયો, તોવે લોકાહાંય યાલ તારાતુજ વોળખીને
55 એન આખા મુલુખામાંઅને માંઅહે દાંહાદી
યેનએન ચાપાળાહાવો દુ યાહાન હુ વાડીન, ંઆ
વોનાયા કા તો હેય, તાંઆ લેઈ યેન: 56 જોવે
તો કાદા ગાંવામાંય કા શેએરામાંય ગીયો, તોવે
દુ યાહાન વેગળામાંય થોવીન યા માગણી કોઓત
કા વોછમાંય વોછાં ફાડકા મેરાલ આથ લાવાં દે એન
જોલે યાલ આથ લાવેત તોલે બાદેજ હારે ઓઈ
ત
1 કોલાહાક પો ષીયા એન યે સાલેમરે યેનલા,
ધમિશ ક યા પાંય ટોળો યા, 2 યાહાંય
યા ચેલાહાન મેલા આથે, મતલબ આથ દો યા
વોગાર, ખાતા દે યા 3 કાહાકા પો ષીયા એન
બાદા યહૂ દીયા વાડવડીલાહા રત આતી કા આથ
દો યા વોગાર નાંય ખાત 4 આટામાંઅને ગોઓ
યેઈન પાછ આંગળી લેય, તોવેજ ખાઆનાં, એન
બાંગારાઆ વાહાણે કો યાહા એન તોપલ ચોળના,
એન અહોડાં ડી ગાં પાળાં પોડે 5 તોવે પો ષીયા
એન ધમિશ કાહાંય યાલ પૂ યાંકા, “તો ચેલા
વોડીલાહા રીવાજ પૂરમાણે કાહા નાંય ચાલેત ?
એને આથ દો યા વગાર બાખે ખાતહા ?” 6 પેન
ય યાહાન વાબ દેનો, કા “ તુમા ડ ગી લોકાહા
િવશે યેશાયા ભિવ યવ તાંય હારાં આ યેલ, જે હે
કોય લીખલા હેય, “ યા લોક ઓઠા કોયમાં માનપાન
કોઅતાહા પેન યાહા મોન માંયે પાંઅને દુઉ હેય
7 યા નકામી માં ભિ ત કોઅતાહા, યા માંઆહાં
રીવાજ ધમ આખતાહા” 8 તુમા પોરમેહરા ઊકુમ
છોડીન, વોડીલાહા રવાજ પાળતાહા” 9 ય
યાહાન આ યાં, “ તુમા નાં ડાજ પોરમેહરા ઊકુમ
છોડી દેતાહા, એન તુમેહે રીવાજ પાળાતાહા
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માક 7.10–8.12
10 મૂસાએ

આ યેલ કા “ તો આયેહે આબાહાલ
માન દે વોળી,
માંઅહુ ં આયેહે આબાહાલ
ગાળી દેય યાલ ન કી જ માંઅઈ ટાકા” 11 પેન
તુમા આખતાહા કા માઅહુ ં આયેહે આબાહાલ
એહ આખેહે કા “ તુમાહાન
કાંય માઆ
દાંઆ પોડે, ત કુરબાન હેય, મતલબ પોરમેહરાલ
દેનલી ભેટ હેય,” 12 તોવે યાલ આયેહે આબાહા
હાટી કાંય નાંય કોરાં દેતાહા 13 હ કોઅઈન
વોડીલાહા પાંઅને લેદલા રીવાજ લેદે તુમાહાંય
પોરમેહરા ઊકુમ છોડી દેનાહા તુમા અહોડાં ડી ગાં
કોઅતાહા” 14 એન લોકાહાન પાછા હાદીન ય
યાહાન આ યાં, “તુમા બાદા માં વોનાયા એન
હોમ 15 ગોમે તી વ તુ,
બાઆરે માંઆહા
મા માંય ય, યા લેદે માંઅહુ ં બગડી નાંય ય,
પેન માંઆહા માજરે
વ તુ બાઆ ન ગે યા
લેદે તો બગડી ય ખોરાં” 16 [ યા વોનાના
કાન હય તો વોનાય લેય*] 17 પાછ તો યાહાન
છોડીન ગોઅમ યેનો, તોવે યા ચેલાહાંય યાલ યા
ખના મતલબ પૂ યો 18 યાહાન ય આ યાં
“ તુમાહાન બી નાંય હોમ ય કા ? તુમા નાંય
હોમજે ત કા બાદી વ તુ
બાઆરે યેહે, તી
માંઆહાન મેલા નાંય બોનાવી શકે કા ? 19 કાહાકા
તી યાહા મોનામાંય નાંય ય, પેન યા બૂકામાંય
હે, એન પાછ તો ઝાડાવાટે બાઅરે ન ગે હે”
(એહ કોઅઈન યબાદી ખાઆની વ તુ ચો ખી
આખી) 20 એન ય આ યાં “ માંઆહામાંઅને
ન ગેહે, તી વ તુ યાલ મેલો કોઅહે
21 માજરે, યા મોનામાંઅને, ખરાબ િવચાર,
યભીચાર, સીનાળી, ચોરી, ખૂન, પારકી થેએ
22 લોબ, લુ ચાઈ, છે તારના, ખોટાં કામ,ઓદરાઈ,
ચાડી,ઓબીમાન, ઓ કાલ વગાર યો ગો યો,
23 ઓહોડ બાદ પાપ માજરે બાઆ ન ગતહએન
યાલ મેલો કોઅતહ” 24 તાંઆરે ન ગીન તો તૂર
િવ તારામાંય ગીયો એન યોક ગોઅમે ઊરાઈ ગીયો
એન કાદાલ ખોબાર નાંય પોડે પેન તો દુબી
નાંય શ યો 25 ઊલટા યા િવશેવોનાઈન યોક થેએ
યેનીએન યા પાગે પોડી યે પુહીયેલ બૂત લાગલો
આતો 26 તી થેએ યુનાની એન સુ ફની આતી,
પૂહીયેમાંઅને બૂત કાડા હાટી ય િવનંતી કોઅઈ
27 તોવે યે આ યાં, “ પોયલા પાહાહાન દારાઈન
ખાંઆ દેને ! પાહાહા બાખે લેઈન કુતરાહાલ
ખાવાડના બરાબર નાંયહેય” 28 તી આખે, “ ભુ,
ખોરી ગોઠ હેય, પેન પાહાહા આથામાને પોડલા
ટુકડાહા ચાર કુઅતરે ખાતહે 29 તોવે ય યેલ
આ યાં, “ તો યે ગોઠીયે લેદે, જો, બૂત તો
પૂહીયેમાંઅને ન ગી ગીયોહો” 30 તી ગોઓ ગીઈ,
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એન પોહી ચાપાળે હુ વતલી દેખી, બૂત તેએ
ન ગી ગીયેલ 31 તૂર દેશ છોડીન, સીદોન દેશા
માઅને ન ગીન દોહોપાડામાંય રોઈન તો પાછો
ગાલીલ દો રયા એછે યેનો 32 માંઅહ યોક બોઓરા
એન તોતયા માંઆહાંલ યાપાંય લેઈ યેન એન
યાહાંય યાલ આથ લાવના માગણી કોઅયી 33 તો
યાલ ટોળામાઅને કા યે લેઈ ગીયો, યા કાનામાંય
આંગળી ગાલી, એન થૂપીન યા બેલ લા યાં
34 જૂ ગા એછે એઅઈન એન હુ ઉકા ટાકીન, ય
યાલ આ યાં “એફેતા” મતલબ કા “ઊગડી જો”!
35 એન યા કાન ખૂલી ગીયા એન યા
બ છુ ટી
યી એને, તો હારો બોલતો લા યો 36 એન ય
યાલ ઊકુમ દેનો કા “ કાદાલ આખના નાંય”
પેન જોલો વોદારે ઊકુમ કોઅયો, તોલાં વોદારે
આખતા િગયા 37 એન યા ખૂબ નોવાઈ પામીને
આખા લા યા, એન આખેત કા “ ય બાદાં હારાં
કોઅયાંહાં, બોઓરાહાન વોનાતા કોઅયા, એન
મૂકાહાન બોલના તાકાત દેહે”
1 યા દહાહામાંય પાછો યોક મોઠો ટોળો
બેગો યો, એન ખાંઆના નાંય આતાં ઈસુવે
ચેલાહાન હાદીન આ યાં 2 “લોકાહા વો માન દયા
યેહે, આમી તીન દીહી યા, યા માંયેપાંય હેતા,
એન યાહા પાંય ખાંઆના નાંય મીળે 3 જોવે
આંય યાહાન બૂખા ગોઓ દોવાડી દાં , તોવે
વાટેમાંય યા થાકઈન તાંજ રોય પોડી, કાંહાકા
ઈહીમાઅરે કોલાહાક આ ખૂબ દુઉરે યેનાહા”
4 યા ચેલાહાંય યાલ આ યા કા “યા ઊ ડ
ગામાંય ઓલા બાદા લોકાહાન ખાવાડાં હાટી
કેછને ખાઆના મીળે ?” 5 ય યાહાન પૂ યાં,
“ તુમેહે પાંય કો યો બા યો હે યો ?” યાહાંય
આ યાં, “ હાત” 6 ય યાહાન બૂઈયીવો બોહના
ઊકુમ દેનો પાછ હાત બાખી લે યો એન બોરકાત
માગીન ચેલાહાન વાટી દાંઆ આ યાં, એન
યાહાંય લોકાહાંન વાટી દેનાં 7 યાહા પાંય થોડ
વાહાન માછલ બી આત યાહાવો બોરકાત માગીન
ય બી યાહાન ખાંઆ દેન 8 યાહાંય દારાઈન
ખાદાં,એન વોદલા કૂટકા ટોળો કોઅયા તોવે હાત
ટોપિલયો બાઆઈ ગીયો 9 માંઅહ આશરે ચાર
ઓ ર આત ય યાહાન રા ઈ દેની, 10 એન
તારાત ચેલાહા આરે ઊડીયેમાંય બોહી ગીયો એન
દાલમનૂતા િવ તારમાંય યેનો 11 પો ષીયા ન ગીન
યા આરે ચચા કોઅતા લા યા યા માયનો કોરાં
હાટી યાહાંય યા પાંઅને જૂ ગામાંઅને નીશાણી
માગી 12 પેન તો મોનામાંય હુ ઉકા ટાકીન આ યાં
“ ઈ પેડી કોહોડી નીશાણી માગે હે ? હાચુલ
આખહુ ં યે પેડીયેલ નીશાણી કાદે દીહી નાંય દેવાયી”
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માક 8.13–9.10
13 એન

યાહાન છોડી, તો ઊડીયેમાંય બોહી ગીયો
એન પાછો યે મેરે ગીયો 14 તોવે ચેલા બાખે
લેએના િવહીરાઈ ગીયા, એન ઊડીયેમાંય યોકુજ
બાખે આતી 15 ય યાહાલ ખીજવાઈને આ યાં,
“દીયાન રાખા, પો ષીયાહા ખમીર એન હેરોદા
ખમીરથી ચેતીન રો ” 16 યા આપસામાંય િવચાર
કોઅતા એન આખતા લા યા, “ આમેહે પાંય
બાખે નાંય હેય” 17 ત
ંઆઈન ય યાહાન
આ યાં કા “ આમેહે પાંય બાખે નાંય હેય અહોડા
તુમા કાહા િવચાર કોઅતાહા ? આજૂ તુમા
નાંયહોમજતાહા ? 18 તુમેહેમોન કોઠાણ ઓઈ
ગીયહાં કાય? સોતા ડોળા તુમા નાંય એઅતાહા
? સોતા કાન તુમા નાંય વોનાતાહા ? એન કામ
તુમહાલ દયાન નાંય કા ? 19 માંયે પાંય ઓ રાહા
હાટી પાંચ બા યો મુ યો, તોવે તુમાહાંય કો યો
ટોપલીયો બોઅ યો ?” યાહાંય વાબ દેનો “
બાર ટોપ યો” 20 “ એન ચાર ઓ રાહા હાટી
માંયે હાત બા યો મુ યો, તોવે કો યો ટોપલીયો
બોઅ યો ?” યાહાંય યાલ આ યાં “ હાત ટોપલે”
21 એન ય આ યાં “ આજૂ તુમા નાંય હોમજે ત
કા ?” 22 યા બેતસાઈદા યેઈ યા તાંઆ માંઅહ
યોક આંદળાલ યા પાંય લેઈ યેન, એન યાવો
આથ થોવની માગણી કોઅયી 23 તો આંદળાલ
આથે દોઅઈન ગાંવા બાઆ લેઈ ગીયો, એન યા
ડોળાહામાંય થૂપીન યાલ આથ લાવીન ય પૂ યાં,
કા “ તુલ કાંય દેખાહાય ?” 24 ય આ યાં “
માંઅહ દેખાતહ, કાહાકા ડાહા રોકાં કાંય ફીઈતાં
દેખતાહાવ” 25 પાછ આજૂ યા ડોળાહા ઊપે
આથ થો યો તોવે તો ચો ખો દેખતો મું યો એન
હારો ઓઈ ગીયો, એન બાદાં હારો દેખતો યો
26 યે યાલ એહે આખીન ગોઓ દોવા યા, “
યા ગાંવામાંય પાગબી નાંય થોવના” 27 ઈસુ એન
યા ચેલા કાયસા રયા ફલીપીયા ગાંવાહામાંય ગીયો
તોવે વાટેમાંય યા ચેલાહાન પૂ યાં કા “માઅહ
માન કાય આખતેહ ?” 28 યાહાંય
વાબ
દેનો, “યોહાન બાપિત માદેનારો, બી એલીયા
માનતાહા, એન બી ભિવ યવ તાહામાંઅના
યોકતો ભિવ યવકતા, એહ આખતાહા” 29 તોવે
ય યાહાન પુ યા કા,” એન, તુમા માન કાય
આખતાહા ?” તોવે પે ુસે વાબ દેનો “તુ મસીહી
હેતો” 30 તોવે ય યાહાન ચેતવણી દેયન આ યા
કા “ માંઆ િવશે કાદાલ આખના નાંય” 31 તો
યાહાન િહકાડતો લા યો કા “ માંઅહા પાહા
ખુબ દુખ વેઠાં પોડી, એન આગેવાન માંઅહ,
મુ ય યાજક એન ધમિશ ક યાલ દોઅવાડી
દી એન માંઆઈ ટાકી, એન તીન દીહી પાછ

40

તો પાછો વતો ઊઠી” 32 ય ઈ ગોઠ ખુ લી
રીતે આખી,તોવે પતરસ યાલ કાિનયે લેઈ યન
ધાકાડા લા યો 33 પેન પાછો વોળીનચેલાહા એછે
એએઈન ય પ સાલ ઠોપકાડીન આ યાં,” ઓ
બુત મા ઈહીને દુરજો કાહાકા તુ પોરમેહેરા ગો યો
નાંય પેન માઅહા ગો યેવોય મન લાવતોહો”
34 એન ચેલાહા આરે લોકાહાન હાદીન ય આ યાં
“
માંઆહુ ં માંઆ પાહાલા યાંઆ માગે, તો
યા નાકાર કોઈને હૂ ળીખાંબ ઊસલે એન માંઆ
પાહાલા ચાલે 35 માંઆહુ ં પોતે વ બોચાવાં
માગે, તો યાલ ગુમાવી
માંઅહુ ં માંઆ લેદે
એન હારી ખોબારે લેદે યા વ ગુમાવી યા
વ બોચાવી 36 એન જોવે માંઅહુ ં આખી દુિનયા
મેળવી લેય, પેન પોતા વ ગુમાવે, તોવે યાલ કાય
ફાયદો ? 37 માઅહુ ં પોતાના વા બદાલ કાય દી
? 38 માંઅહુ ં યા યભીચારી એન પાપી દુિનયા
આગલા માંઆ ગોઠીયે લીદે શરમાયી, જોવે તો
દેવદૂતાહા આરે હોરગામાંઅને યા આબહા આરી
યીઈ તોવે યાલબી લાજવાડી”
1 ય યાહાન આ યાં, “આંય તુમાંહાન
હાચાંજ આખતાહુ ં કા હ ઉબ હેય,
યાહામારે નાય ય/બાકી ઓહડ હેય, કા
લોગું
પોરમેહરા રાજ શિ તયેકોય યેતાં નાય એએય લેય
તાંવહુ દી યાહાન મોરાણ યેયજ નાય” 2 છોવ દહી
પાછ ઈસવ પે ેસ, યાકુબ એન યોહાનાલ આરે
લેયન યોકા ઉચા ડોગાવ ગીયો તાંઆ યાહા હામે
યા પ બોદલાઈ િગયાં 3 યા ડોગલ ખુબૂજ
ઊજળ ઓઈન ગાત કા, તોહડ દોર યેમાંય
કાદોજ દો યો બી ઉજળાવી નાય હોકે 4 એન
યાહાલ મુસા આરે એિલયા દેખાયો; યા ઈસુ
આરે ગો યો ક ઉ આથા 5 તોવે પેતરાંય ઈસુવાલ
એહ આ યાં, “ ઓ દેવા આમ રોઅના હ
હારાં હેય: આમા તીન માંડવા પાડજે હે, યોક
તોઓ કોર, યોક મુસા કોર, એન યોક એિલયા
કોર” 6 કાહાકા તો કાય આખહે, ત યાલ ખોબાર
નાય આથાં યાહાટી યા ખુબૂજ બીઈ ગીઅલા
7 તોવે યોક વાદળા યેઈન યાહાન ડાકી લેદાં, એન
યાહાન વાદળામાર આવાજ વનાવાં યેનો, “ઓ
માં વાહલો પોહો હેય, યા આખલાં માંન ” 8 તોવે
યાહાંય ચોમખી એઅયાં, એન ઈસુ યોખલોજ
દેખાયો બીજો કાદોજ નાય 9 ડોગાઊપને યેતી
વેળાય યાંય યાહાંન યોક આગના દેની કા,
તુમહાંય
કાય એઅયાં ત માંઅહાં પોહો
મ અલામારે ઉઠે તાંઆ લોગું કાદાલુજ આખના
નાય 10 યાંહાંય યે ગોઠીલ માની લેદાં, પેન
મોઅલાંમારે પાસાં ઉઠના ત કાય? યા બોદાલ
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માક 9.11–42
યા આપેહેમાંય બોલાં લા યા 11 એન યાંહાંય
ઈસુવાલ પૂછયા, “ શા ી કાહા હ આખતાહા
કા પેલાં એિલયા યાં જોજે ?” 12 ય આ યાં કા,
એલીયો ખ રાજ પેલો યેયન બોદાંજ હુ દારી,બાકી
માંઅહાં પોહા િવશે કહ કોઅઈન લો યાંહાં, કા તો
ખુબૂજ દુખ વેઠી, એન યાલ ગાળી ખાંઆ પોડી
13 આંય તુમાંહાન હ આખતાંહૂં કા, એલીયો તે
યેય ગીયહો, એન લોખલાં હેય યાજ પૂરમાણે
યાલ યાહાંય યાહા મોન આખે તહજ કોઅયાં''
14 પાસ તો ચેલાહાપાંય યેનો, તોવે યાંય ડગા
ંઆહાન યાહા ચોમખી ઊબા રોઅલા એઅયા,
એન યાહાઆરે શા ી લોક બોલા-બોલી કોઅતા
દે યા 15 ઈસુવાલ એઅતાંજ બોદાહાલ ખુબૂજ
નોવાય લાગી, એન યાએસે દાહાંદી યન યાલ
સલામ કોઅયાં 16 એન યાંય ચેલેહાપાંય યન
પૂ યાં, ''તુમા યાહાઆરી કોઅ ે ગો યે િવસે
બોલા-બોલી કોઅત?'' 17 ટોળામાહરે યોકા ંએ
હ આ યાં કા, “ હાં ગુ
માંઆ પાહાલ
આંય તોઓ પાહ લેય યેનહો, એન યાલ મૂકો
બુત લાગલો હેય 18 બુત યાલ ંજ દોઅહે
તાંજ આફાટી દેહે, એન યા મુંઈયામાહરે ગ ડો
ન યો,એન યા દાંતબી વાય િગયા પાસ તો
નોબળો પોડી િગયો માય તો ચેલહાન હ
આ યાં કા યામાંહરે બુતાલ કાડી ટાકા, બાકી
યા યાલ કાડી નાય હો યા” 19 વોનાયન યાંય
વાબ દેનો, “ઓ બોરહોનાય થોવનારા લોકહાંય,
આંય કોલહા લોગું તુમહેઆરી રોહ ? એન
કોલહાલોગું તુમહાંન સહાન કોઅઈ લાંઉ? યાલ
માયપાંહ લેયયા” 20 યાલ યાંપાહ લેય યેના,
એન બુત યાલ દે યાં, તોવે યાંય પાહાલ આફાટી
ટા યાંએન તો બુંઊઈ પોડીન કોથાલતો લા યો
તોવે યા મુયાંમાહરે ગ ડો નગા લા યો 21 ઈસુંવ
યા આભાહાલ હ પૂછયાં, ઈ િબમારી યાલ
કોવેપાને હેય?'' યાંય આ યાં, વાહનેરેજ હેય
22 ય યાલ માંઆઈ ટાકાં હાટી,કોવે આ યેમાંય,તે
કોવે પાંઅયાંમાંય ઊડવી ટા યાંબાકી તું કાંય
કોઅઈ હો તોહો તે,આમહે ઊપે દયા કોઅઈન,
આમાહાંન મોદાત કોઓ 23 ઈસુંવ યાલ આ યાં
એન તું કાંય કોઓઈ હોકતોહો? ઈ કાય ગોઠ
હેય! બોરહો રાખનારાં માંઅહુ ં બોદાંજ કોઅઈ
હોકેહે'' 24 તારાતુજ પાહા આબહ મોઠેરે આ યાં,
“બોરહો હેય! માંઆ બોરહો નાય હેય યાહાટી તું
મોદાત કોઓ” 25 જોવે ઈસુંય એઅયાં કા માંઅહ
દાંહાં દેતહ, એન ગીદ કોઅતહ,તોવે યા બુતાલ
દોમકાડીન આ યાં કા, “ ઓ મૂકા એન બેરા
બૂત, તુલ આંય એહકોન આગના કોઅતાહુ ં, કા
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એલામાંહરે ન ગી જો, એન પાસો વોળી યેઅના
નાય” 26 તોવે પાસ યાલ ખુબુજ આફાટીન,
ચીચાયન યામાંહરે તો બુત ન ગી ગીયો એન તો
પોહો મોઓલા રોકો પોડી રયો પાસ માંઅહ
હકોન આખત લા ય કા મોઓઈ ગીયો'' 27 પેન
ઈસુંય યા આથ દોઓઈન યાલ ઉઠા યો, એન તો
ઉઠીન ઊબો રયો 28 જોવે ઈસુ ગોઓ યેનો, તોવે
ચેલાહાંય યાલ યોખલાંહાં માય પૂ યાં કા,'' આમાં
યાલ કાહા નાય કાડી હ યા?'' 29 યાંય યાહાલ
આ યાં, એલી
ત ાથના કોઅયા વોગાર
કાડી નાય હોકાય 30 પાસ તાંઆર ન ગીન યા
ગાલીલમાંઅન ં લા યા એન યાલ હ લા યાં
કા કાદાલુજ ખોબાર નાય પોડાં જોજે 31 કાહાકા
તો ચેલાહન િહકાડહે એન યાહાલ આખહે “
માઅહાં પોહો માઅહાં આથામાંય દોઅવાય ય
યા યાલ માંઆઈ ટાકી એન તો મ અલામારે
તીન દી ા પાસ વતો ઊઠી” 32 પેન ઈ ગોઠ
યાહાન હોમાજ નાંય પોડી,પાસ તે યાલ પૂછા
હાટી િબઈતા આથા 33 પાસ યા કાપરનાઊમ માંય
યેય પ અ યા; ગાઅમ યેયન ય યાહાન પૂ યાં કા
“ વાટે ચાલતાં તુમા કોઅ ે ગો યે િવસે યોક-બી
આરે બોલેત?” 34 યા ઠાકાજ રોયાકાહાકા વાટે
યેતાં યા યોકા-બી આરે યા િવસે બોલા-બોલી
કોઅતા આથા,કા,આપહેમાંરે મોઠો કું હેય 35 તોવે
તો બોહી ગીયો,એન યા બારા ચેલહાન હા ાં એન
હ આ યાં, કા ''જો કાદો મોઠો ઓરાં માગહે,
ય બોદહાંમાંય હાનો એન સેવા કોઅનારો બોના
જોજે '' 36 તોવે ય યોકા પાહાંલ લેયન યાહા
વોચમાય ઊબો કોઅયો, એન યાલ ઊગીહ માંય
લેયન આ યાં, 37 “જો કાદો માં નાવામાંય યા
પાંઅહાંમાઅરે કાદા યોકાલબી હાદહે,તો માન
હાદહે; એન જો કાદો માન હાદહે, તો માન
નાંય, પેન માન દોવા યોહો યાલ હાદહે” 38 તોવે
યોહાને યાલ આ યાં, “ઓ ભુ, આમહાંય યોકા
ંઆલ તો નાવાક ય બુતાહાન કાડતાં દે યાં,
એન આમાં યાલ ઓટકાડાં લા યા, કાહાકા તો
આપહેઆરે ચાલે નાય” 39 ઇસુંય આ યાં, “ યાલ
ઓટકાડહા મા;કાહાક ઓહડો કાદોજ નાય હેય કા
જો માં નાવક ય હાર કામે કોએ, એન તોરાતુજ
માં િવસે ખોટાં આખે 40 કાહાકા જો આપહે િવ દ
મ નાય, તો આપહે આરે હેય 41 જો કાદો યોક
ગલાસ પાંઆઈ તુમહાન યાહાટી પા કા તુમા
િ તી હેય તે, આંય તુમાહાંન હાચુલ આખતાંહું
કા, યાલ યા બોદલો િમળયા વોગાર રોય નાય
42 “ જો કાદો વાહાનાહાંમાંને માય વો બોરહો
રાખહે, યાહામારે યોકા-બી ખોટાં કોએ તે યા

માક 9.43 –10.29
હાટી હારાં હેય કા, યા ગો યેમાંય ગ અટી પુડ
બાંદીન દોરીયામાંય બુડવી દેય 43 એન તો આથ
તુલ ખોટાંકાઆડે,તે યાલ ખાંડી ટાક યાહાટી કા
બેની આથ લેઈન નરકાકો યે માંય ં કોઅતાં યોક
આથ લેઈન હોરગામાંય અના હારાં પોડી 44 [જે
ઠેકાણે યા કીડો નાય મોએ એન આગ નાય ઊલાય]
45 એન તો પાગ તુલ ખોટાં કાઆડે, તે યાલ ખાંડી
ટાકયાહાટી કા બેની પાગ લેઈન નરકાકો યે માંય
ં કોઅતાં લગડયો ઓઈન હોરગામાંય અના
હારાં પોડી 46 [જે ઠેકાણે યા કીડો નાય મોએ
એન આગ નાય ઊલાય] 47 એન તો ડોળો તુલ
ખોટાં એઆડે,તે યાલ કાડી ટાક યાહાટી કા બેની
ડોળા લેઈન નરકાકો યે માંય ં કોઅતાં યોકે ડોળે
એઈન હોરગામાંય અના હારાં પોડી 48 [જે
ઠેકાણે યા કીડો નાય મોએ એન આગ નાય ઊલાય]
49 કાહાકા બોદહાલ આ યેક ય ચોખ કોઅવામાંય
યીઈ 50 મીઠાં હારાં હેય, યા ખારાં લાગના તાં
રોય તે, યા ચોવ કેહક ન લેયયાહા? આપહેમાંય
મીઠાં રોકી ચોવ રાંઆં દા, એન યોક-િબ હા આરે
ઈળી-િમળીન રા
1 પાસ તો તાંએર ન ગીન યહુ દયાહા હદયે
વોઅને યારદેન નોયે યકાને યનો એન
યાપાંય લોક પાસા ટોળો વોળી િગયા,એન તો
યાપુરમાણે તો યાહાન પાસો િહકાડતો લા યો
2 તોવે પો સીહાંય યાંપાંય યેઈન યા પરીકસા
લાંહાટી યાલ હોદયાં, “માટડો યા થેયેલ દોવાડી
દેઅના હાચાં હેય કા?” 3 ય યાહાન હકોન
વાબ દેનો, “ મુંસાંય તુમહાન કોહડી આગના
દેનલી?” 4 યાહાંય આ યા '' મુસાંય તે લેખ-પા ી
લોખીન થેયેલ ફારગાતી દેય દેઅના ઈ આગના
દેનલી'' 5 ઈસુંય યાહાન આ યાં, “ તુમે કોઠાણ
મોના લીદે મુસાંય તુમહાન હકોન આગના
દેની 6 સૃ ી પોયલાંજ પોરમેહરાંય, માટડો એન
થેએય આખીન બોના યેલ 7 યાહાટી કા આયહે
આબાહાલ સોડીન, માટડો થેએય આરે િમળીન
રોય 8 એન ય બેની ં યોકા આંગા બોની;
યાહાટી કા ય બેન નાય હેય, બાકી યોકાજ
આંગા હેય 9 યાહાટી કા પોરમેહરાંય
જોડી
કોઓઈ દેનહી, યેલ માંઅહુ ં તોડી નાય હોકે”
10 યા ગોઅમે ગીયો તોવે ચેલા યાલ પાસા તીજ
ગોઠે િવસે પૂછેત 11 ય યાહાન હ આ યાં,
“ જો કાદો માટડો યા થેયેલ સોડીન બી આરે
વોરાડ કોએ તો યા પેલી થેઅયે િવ દ વેભીચાર
[સીનાળ] કોઅહે 12 એન
થેઅય યા માટડાલ
સોડીન બી આરે વોરાડ કોએતે તી વેભીચાર
[સીનાળ] કોઅહે” 13 પાસ માંઅહ પાહાહાંન
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યાપાંય લેઅયાં લા ય,યાહાટી કા તો યાહાવોય
આથ થોવે,પેન ચેલહાંય યાહાન દોમકાડી દેના
14 ઈસુવાલ
એએયન ખોટાં લા યાં,એન યાંય
આ યાં, “પાહાહાન માય પાંય યાં ા, યાહાલ
ઓટકાડહા મા, કાહાકા પોરમેહરા રાજ યાહાજ
હેય 15 આંય તુમહાન હાચૂલ આખતાંહું કા, જો
કાદો વાહના પાહા રોકો બોની ય નાય તાંઊહુ દી
પોરમેહરા રાજમાય ય નાય હોકે” 16 એન ય
યાહાન ગહીમાય લેઈન, આથ થોવીન યાહાન
બોરકાત દેની 17 તાંઅર ન ગીન તો વાટે ય
તોવે,યોક માંઅહુ ં દાંહદી યેનો એન યા આગાડી
પાગે પોડીન યાલ પૂ યાં કા, “ ઓ ભુ,
જોલામજુ યાં વાન મેળવાં હાટી માય કાય કોરાં
જોજે ?” 18 ઈસુવાંય યાલ આ યાં કા, “માન
કાહા હારો આખતોહો? કાદોજ હારો નાય હેય
પોરમેહરા િસવાય 19 તુલ આગના ખોબાર હેય
કા: ' ખૂન નાય કોઅના, વેભીચાર [િસનાળી]
નાય કોઅના,ચોરી નાય કોઅના, ખોટી સા ી
નાય દેઅના, છે તારના નાય,એન આપહે આયહે
આબાહા માન રાખના' ” 20 પેન ય યાલ હ
આ યાં કા, “ ઓ ભુ બોદાં તે આંય હાનેરેજ
કોઅતો યેનહો” 21 ઈસુવાંય યા એસે એએયન,
યાવો મોયા કોઅઈ,એન ય યાલ આ યાં, “માય
માય યોક ગોઠ ઓસી હેયજો
કાય તોઓ
હેય ત બોદાં વેચીન ગોર-ગોરીબહાન દેઈ દે,
એન હોરગામાય યા ફળ તુલ િમળીએન યેયન
માં પાહાલા ચાલ” 22 યે ગો યે લીદે યા મું
ઊતી ગીયાં, એન તો દુખી ઓઅઈન તો રયો,
કાહાકા યા ખુબૂજ મીલકાત આથી 23 ઈસુવાંય
ચોમખી એઅઈન ચેલહાન આ યાં, “ માલદાર
માંઅહાલ હોરગામાય અના કોલાં કોઠાણ હેય”
24 ચેલાહાન યા ગોઠ વોનાઈન નોવાઈ લાગી એન
ઈસુવાંય પાસાં યાંહાન આ યાં, “ ઓ પાહાંહાય,
જ મીલકાત વો બરહો થોવતહ યાહાં વાખરી
પોરમેહરા રાજમાય અના કહેકોન કોઠાણ હેય!
25 માલદાર માંઅહાલ પોરમેહરા રાજમાય
ંઆ
કોઅતાં,ઊટડાલ હુ યે નાકલામાંઅરે અના હોપાં
હેય!” 26 તે આજુ ં ખુબૂજ ગાબરાય ગીયા,એન
યોકા બી લ આખતા લા યા કા, “ તે બાકી
કાલ તારાણ મીળી?” 27 ઈસુંય યાહા એસે
એએઈન આ યાં, “ માંઅહાલ તે નાય ઓઈ
હોકે,પેન પોરમેહેર કોઅઈ હોકી; કાહાકા પોરમેહેર
બોદાંજ કોઅઈ હોકહે 28 પેતરો યાલ આખતો
મું યો, એન આમાતે બોદાંજ સોડીન તોઓ
પાહાલા યેનહા” 29 ઈસુંય આ યાં, “ તુમાહાંન
આંય હાચુલ આખતાહુ ં, કા
કાદાં માંઆ

માક 10.30–11.9
હારી ગો યે લીદે યા ગો કા બાહા, બોઅહ ,
આયહો, આબહો, કા પાહાહાન કા યા ખેતાર
છો યા ઓરી, 30 આમી યા કાળામાંય, યાલ હોવ
ગોણા નાય મીળી,ગો , બાહા બોઅય હો,આયહો
આબહો,પોહ એન ખેતાર વઓ બી, દુખ હોગાં
મીળી એન બી જુ ગામાય જોલામ જુ યાં
વાન મીળી 31 પેન ખુબૂજ
પોયલ હેત ય
પાહાલા ઓરી; એન ય પાહાલા હત ય પેલ
ઓરી 32 યા યે સાલેમ એસે ં લા યા, એન ઈસુ
યાહા આગાડી આગાડી ંઊ આથો: ચેલહાન
નોવાઈ લાગી એન જે યા પાહાલારે યેત યા બીઈ
ગીઅલા આથા તોવે તો આજુ ં બારા ચેલહાન લેઈન
તી ગોઠ આખાં લા યો, યાવો આબદા યેનારી
આથી યા િવસે 33 “ એએઆ,આપાં યે સાલેમ
માંય તહા તાં, માંઅહાં પોહો મુ યો યાજક એન
િવદવાનહા આથામાંય દોઅવાય યી, યા યાલ
મોતા ડ ડ દેઅરી, એન પારકા લોકહા આથામાંય
હ પી દેઅરી 34 યા લોક યાલ ગાળી દી, યા
ઊપે થૂપી, યાલ ચાપકાહાકોઓ માર ઠોકી એન
યાલ માંઆઈ ટાકી એન તીન દીહયાકોઓ પાસો
વતો ઊઠી” 35 તોવે જબદયા પાહા યાકૂબ એન
યોહન યાપાંય યેયન હ આખાં લા યા, “ ઓ
ભુ, આમહે માગણી હેય કા, આમા
કાય
માગજે ત તુ આમહે હાટી કોઓ” 36 ય યાહાલ
આ યાં, “તુમા કાય માગતાહા ત આંય તુમહે હાટી
કોઓઉ?” 37 તોવે યાહાંય આ યાં, “ આમાહાન
જ દે કા તોઓ રાજમાંય આમહે મારે યોક ં
જોમણી આથે એન યોક બાંગે આથે બોહોહુ ં”
38 ઈસુંવ યાહાન આ યાં, “ તુમા
નાય
કા તુમા કાય માગતાહા?
વાટકી આંય પીયાં
ક અહુ ં, ત તુમા પીઇ હોકાહા કા? એન માંઆ
બાિ તસમાં હેય, ત તુમા લીઇ હોકાહા કા?”
39 યાહાંય આ યાં, “આમહે કોય ઓય હોકી”
ઈસુંય યાહાન આ યાં, “ વાટકી આંય પીયાં
કોહુ ં તી, તુમા પીયહા; એન બાિ તસમાં આંય
લાંઆ કોઅહુ ં, ત લાહા 40 પેન યાંહા વાખરી
તીયાર કોઅલા ગોયહાં, યાહાન સોડીન બીજહાન
માંઆ જોમણી એન બાંગે આથે બોહવાડનાં કામ
નાય હેય” 41 વોનાયન દોહો ંઆ યાકુબ
એન યોહાના ઊપે ખીજવાયાં મું યા 42 પેન ઈસુંય
યાહાન પાહી હાદીન આ યાં, “તુમહાન ખોબાર
હેયકા યા બીજયે તી આગેવાન ગોણાતાહા,
યે યાહાવો રાજ કોઅતાહા એન યા મોઠા
હેતા, યા યાહાવો અધીકાર ચાલાવતાહા 43 પેન
તુમાહાંમાંય અહોડાં નાય હેય, એન તુમાહાંમાંય
જો કાદો મોઠો ઓરાં માગે, તે તો તુમેહેચાકર
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બોને 44 એન જો કાદો તુમાહાંમાંય પેલો ઓરાં
માગે, તો બાદહા નોકાર બોને 45 કાહાકા માંઆહાં
પોહો સેવા કાઆડાં હાટી નાંય યેનો, પેન સેવા
કોરાં એન ખૂબ લોકહાલ વાચાડાંહાટી પોતાના
વ દાંઆ યેનો 46 યા યેરીખો યેના એન જોવે
તો એન યા ચેલા, એન ડી ગ ં યેરીખો
માંઅરે ન ગેત તોવે,તીમાયા પોહો બારતીમાય યોક
આંદળો માગનારો, વાટેમાંય બોહી રોઅલો 47 એન
વોનાયન તો નાજરેતીયો ઈસુ હેય, હકોન
બ બાલતો લા યો કા, “ ઓ દાઊદા પાહા ઈસુ,
માંયેવો દયા કોઓ!” 48 ડી ગા ંઅહાંય યાલ
દોમકા યો એન ઓગાં રાંઆ આ યાં, પેન તો
આજૂ મોઠેરે બ બાતો લા યો કા, “ ઓ દાઊદા
પાહા, માંઆવો દયા કોઓ” 49 તોવે ઈસુંય ઉબાં
રોઈન આ યાં, “ એલાલ હાદી લીયા” એન
લોકહાંય યા આંદળાલ હાદીન આ યાં “ િહમાંત
રાખ! ઊઠ! ઈસુ તુલ હાદહે” 50 તોવે તો યા ફાડકાં
તાંજ ઊડવી ટાકીન, બો જોલદયો ઊઠયો, એન
ઈસું પાંહી યેનો 51 એન ઈસુંય યાલ આ યાં, “
તું કાય માગતોહો એન તોઓ હાટી કાય ક ?”
આંદળાય યાલ આ યાં, “ ઓ ભુ, જ કા
આંય દેખતો ઓ ” 52 એન ઈસુંય યાલ આ યાં,
“ જો, તોઓ બોરહાંય તુલ હારો કોઅયહો” એન
તો તારાતુજ દેખતો યો, પાસ તો યા પાહાલા
વાટ દોઈન ચાલાં મુંડયો
1 જોવે યા યે સાલેમાહ યેના, એન
જે તુન ડોગાપાંહી બેતફાગે એન બેતાનીયા
ગાંવાંહામાંય યેના, તોવે ઈસુંય યા ચેલાહામાંઅરે
બેન ંઅહાંલ એહ આખીન દોવાડયા, 2 હોમેના
ગાંવામાંય , એન તાં તાંજ તુમહાન યોક
ર યા વાસડાં હેય યાવો આજુ ં લૂગી કાદોજ નાય
બોઠહો,ત બાદલાં નોજરે પોડી, યાલ છોડીન
માય પાંય લેઈ યા 3 એન કાદાં તુમાંહાન પૂછે તે, '
કાય કોઅતાહા?' તોવે એહ આખ , ' ભુલ યા
ગરાજ હેય',એન તો યાલ તોરાતુજ લેઈ દોવાડી''
4 યા ગીયા એન વાસડાલ બાઆપૂ જ મારગા
માંય બાંદલાં દે યાં,એન યા યાલ છોડાં લા યા
5 યાહાં માંઅરે તાં ઊબ રોઅલ માંઅહાંય, યાહાન
એહ અ યાં કા, “ તુમા કાય કોરાં એલા વાસડાંલ
છોડતાહા?” 6 યાહાંય ઈસુ આખ યે પૂરમાણેજ
વાબ દેનો; એન યા માંઅહાંય યાહાન ંઆ
દેના 7 યા વાસડાલ ઈસુપાંય લેય યેના, યાવો
પોતાન ફાડક પા ય એન ઈસુ યાવો બોહી ગીયો
8 ડી ગા માંઅહાંય પોતાના ફાડક વાટે ઊપે પા ય,
એન બી હાંય રાનહામાંરે ડહા ડાહાગ લેઈન
પા ય 9 એન જે આગાડી એન પાસાડીને ચાલનારા
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માક 11.10–12.8
લોક આથા યા મોઠેરે બ બલી-બ બલી એહ
આખાં લા યા કા, “ હોસાના! ભુ નાવ જો યેહે,
યા જે ય-જે યકાર 10 આપે આબહો દાઊદા રાજ
જો યેહે; યા જે ય-જે યકાર એન હોરગામાંય યા
હોસાના!” 11 તો યે સાલેમમાંય યેઈન મં દરમાંય
ગીયો, એન બોદાં એએઈન તો યા બાર ચેલાહા
આરે પાછો બેતાનીયા ગાવાંમાંય તો રયો કાહાકા
વેળ પોડી ગીયેલ 12 બીજયે દહે બેતાિનયારે
ન યા તોવે યાલ બૂખ લાગી 13 ય દુઉરે યોક
આં રા ન ળા ડ દે યાં, એન યાવોરે કાંય મીળી
યાહાટી તો યા પાંહી ગીયો પાંહાય ઈન એઅયાં
તે યાલ પાલાંજ દેખાયાં; કાહાકા આં ર લાગના
સોમાય નાંય આતો 14 તોવે ઈસુંય યા ડાલ
આ યાં, “ હ રે આમી તો ફોળ કાદાંજ નાય
ખાય!” એન યા ચેલા વોનાયા કોઅય 15 પાછ તો
યે સાલેમ યેનો, એન મં દરામાંય ઈન વેચનારા
એન વેચાતાં લેનારાહાન બારે કાડાં લા યો, એન
દલાલાહા પાટલાહાન એન કબૂતર વેચનારાહા
પાટલીહીન કોથલાડી દેન 16 એન મં દરામાંય
યાંય કાદાલુજ બાસને લેયાં કા લેય ંઆ દેનાં
નાંય 17 યાહાન ય િહકાડીન એહ આ યાં,કા
લોખલાં હેય કા ''માંઆ ગુંઉ બોદા લોકાહા હાટી
ાથના ગુંઉ રોય?'' પેન તુમાહાંય ત બાંડાહા
ગુંઉ બોનાવી રાખ ાં” 18 વોનાઈન મુ યો
યા ક એન િવદવાન યાલ માંઆઈ ટાકના િવચાર
કોઅતા મું યા; પેન યાહાન દાક લા યો, કાહાકા
બોદા લોકહાલ યા િહકાકડના ઊપે ખુબૂજ નોવાય
લાગે 19 એન વેળ પોડી ગીઈ પાસ તો ત સેએર
છોડીન ન ગી ગીયો 20 હાંકાંળહ તે તાંઅરે ત
તોવે યાહાન ત આં રા ડ મુંળાહુ દયે ઊખાઈ
ગીઈલાં દેખાયાં 21 પે ાલ તી ગોઠ ફોમ યેની એન
ય ઈસુલ આ યાં, “ ઓ ભુ એએ! ત આં રા
ડ તુંય હારાપ દેનલાં ત ડ ઊખાઈ ગીઈલાં
હેય” 22 ઈસુંય યાલ વાબ દેનો, “ પોરમેહરા ઊપે
બોરહો રાખા 23 આંય તુમહાન હાચાંજ આખતાંહું
કા; જો કાદો એલા ડોગાલ એહ આખે કા, “ તું ઊઠ
એન દો રયામાય ઈન પોડ,” એન મોનામાંય શંકા
નાંય રાખે તો, યા બોરહાક ય આખ યા પુરમાંણે
ત યાહાટી ઓઈજ નારાં 24 યાહાટી તુમહાન
આંય આખતાહુ ં કા,
કાય તુમા ાથનામાંય
માગતાહા, તી તુમાહાન િમળી ય અહડો બોરહો
રાખા, એન તી તુમહાન મીળી ય 25 એન જોવે
તુમા ઊબા રોઈન ાથના કોઅતાહા,તોવે તુમહે
હામે યા કાદાઆ િવસે બૂલ ઓરી તે,તી તુમા
માફ કોઆ; યાહાટી કા તુમહ પોરમેહર આબો
તુમહાંન તુમહે બૂક માફ કોઓય” 26 [એન જર તુમા
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માફ નાય કોઓત તે તુમહે પોરમેહર આબહો, જો
હોરગામ હેય તો તુમહે બૂલ માફ નાય કોઅરી]
27 યા પાછા યે શાલેમ યેય ગીયા, એન જોવે
તો મંદીરામાય ફરે તોવે મુ યો યાજક, િવદવાન
એન આગેવાન યા યાપાંય યેયન પૂસાં લા યા,
28 “ તું
કામ કોઆહા હો કા કે કોઓતહો?
કોરાં હાટી તુલ કુંયે હો ક દેનહો?” 29 તોવે
ઈસુંય યાહાન આ યાં, “ આંઈ બી તુમહાન યોક
સવાલ પૂસતાહુ ં; યા તુમા વાબ દયા,પાસ આંય
કોહોડા હો ક લેઈન કામ કોઅતાહુ ં, ત તુમહાન
આખતાહુ ં 30 યોહાના બાિ તસમાં હોરગા માઅરે
આથાં કા પાસ માંઅહાંપાને આતાં યા માન વાબ
દયા” 31 તોવે તે તેજ િવચાર કોઆં લા યા,
કા ' હોરગા માઅરે' આખહુ ં તોવે 'તો આમાહાન
આખરીકા, તોવે તુમાહાંય યાવો કાહાનાય બોરહો
થો યો? ' 32 એન જોવે આમા માંઆહાં આખજે હે
તોવે આમહાન બીયાં યેહે, કાહાકા બોદા લોકહાલ
માલુમ આથાં કા, યોહાન ખોરોજ પોરમેહરા
ભિવ યવો તો ( ોબોધક) આથો 33 એન યાહાંય
ઈસુવાલ વાબ દેનો કા, “ આમા નાય ંઆજે ”
તોવે ઈસુંય યાહાન આ યાં, તે “ આંયબી તુંમહાન
નાંય આખું કા, કામ કોહડા હોકથી કોઅતાહુ ં”
1 એન તો યાહાઆરે દાખલો દેયન
ગોઠ કોઆં લા યો, “યો ત માંઅહાંય
દારાખા વાડી લાવી (રોપી), એન યા ચોમખી
વાડ કોઅયી, પાંઅયાં ખાડો ખોદીસયો, એન
તાંઆ માળો પા યો; એન તો ખેડુતાહાંલ બાગે
દેયન પારદેશ ન ગી ગીયો 2 પાસ ફળ લાગના
સમાયાવો ય ખેડુતાપાહ ચાકારાલ દોવાડીયો,
કા ખેડુતાહાપાંઅર દારાખાહા બાગ લેય યેય
3 પેન યાહાંય યાલ દોઅઈન માર ઠોકયો, એન
યાલ રીતે આથે પાછો દોવાડી દેનો 4 પાછો ય
યોક બી ચાકરાલ યાહાંપાંય દોવાડીયો; એન
યાહાંય યા ટોલપાં ફોડી ટા યાં એન યા ખોટાં
કોઅયાં (જોર કોઅયાં) 5 ય આજુ બી ચાકરાલ
દોવાડીયો; યાલ યાહાંય માંઆઈ ટા યો પાછો
ય ખુબૂજ ંઅહાંલ દોવાડીયા; યાહામાંઅરે
બાક ાન ઠો યાં, એન બાક ાન માંઆઈ ટા યાં
6 યાપાંય આમી યોકુજ રોયેલ, તો યા વાહલો
પોહો આથો; સેવાટ ય યા પાહાલ દોવાડીયો
કાહાકા, ય હ ંઆયાં કા, “માંઆ પાહાં યા
દાક રાખી” 7 પેન યા ખેડૂત યોક બી હાંલ
આખતા લા યા, ‘એલો તે વારસદાર હેય; ચાલા,
એલાલ આપાં માંઆઈ ટાકતા,તોવે વારસો આપહે
ઓઅઈ આઈ’ 8 એન યાહાંય યાલ દોઅઈન
માંઆઈ ટા યો, એન દારાખાહાં વાડીયે બાઆ

12

માક 12.9–36
ટાકી દેનો 9 “યાવો દારાખાહાં વાડીયે દોનારો કાય
કોરી? તો યેયન યા બગીદારહાન(ખેડુતાહાન)
માંઆઈ ટાકી, એન દારાખાહાં વાડી બીજહાન
દેય દી 10 તુમહાંય ધમશા ામાંઅરે લોખલાં
નાંય વા યાંહાં કા? ‘ યા દોગડાલ કોડીહાંય
ટાકી દેનેલ, તોજ દોગાડ ખૂણા મેન દોગાડ
બોની (ઓઅઈ) ગીયો’ 11 પોરમેહરા થીજ
બો યાં, એન
આમહ નોજરેમાંય નોવાય
લાગહે’!” 12 તોવે યા યાહાન દોઆં આતા;
કાહાકા યા હોમ ગીયા કા દાખલો આમહ
િવસે હેય બાકી(પેન) યાહાલ લોકહા દાક
લા યાં, એન તે યાલ ં દેયન તા રોયા 13 પાછ
યાહાંય યાલ ગોઠહેમાંય બેરવાં હાટી કોલહાક
પો ષીયાહાલ એન હેરોદીયાહાલ યાહાંપાય
દોવાડીયા 14 યાહાંય યેયન યાલ આ યાં, “ ઓ
ભુ, આમા ંઆજે હે કા, તું હાચો(સ ય) હેતો
એન તું કાદાઆજ પારવા નાય કોઓય; કાહાકા
તું માંઆહાં મુંઉ એએઈન ગોઠ નાંય કોઆં, પેન
પોરમેહરા વાટ સ યા પૂરમાણે િહકાડતોહો તે પાછ
કેસરાલ કર(ઈસો) બોરાં જોજે ક નાય? 15 આમહ
દેઅના,કા નાય દેઅના?” ય યાહા ખોટાં મન
ંઆંઈ ગીયો એન યાહાન આ યાં, “ માન કાહા
પારાખતાહા? માન યોક દીનાર આંઆ દયા,
માંન એરાં દયા” 16 તે લેય યેના,એન ય યાહાન
આ યાં, “યાવે કા છાપ એન કા નાવ હેય?”
યાહાંય આ યાં,“કેસરા હેય” 17 ઈસવ યાહાન
આ યાં, “ કેસરા હેય, ત કેસરાલ દેય દીયા,
એન પોરમેહરા હેય ત પોરમેહરાલ દેય દીયા”
એન તોવે યાહાન ખુબૂજ નોવાઈ લાગી 18 પાછ
સાદુકીયા, યા હ માનતાહા કા મોઓલા
માર વી ઊઠના હેયજ નાંય, યાપાંય યેયન
યાલ પૂ યાં, 19 “ઓ ભુ, મુસાંય આમહ કોર
હકોન લોખ યાહાં કા,જોવે યોકતા બાહા
પોહ ઊસબા ડયા વોગાર મોઓઈ ય, એન યા
થેએ રોય ય,તોવે યા જો બાહા હેય તો યા
થેએયેલ રાખી લેય, એન યા બાહા નાવ તો
પોહ પેદાહા કોઓય 20 હાંત બાહા આતા મોઠા
બાહાંય થેએયેલ રાખી,પેન પોહ પેદહા કોઅયા
વોગાર મોઓઈ ગીયો 21 તોવે બી બાહ યે
થેએયેલ રાખી લેદી,પેન તો હોગો પોહ ય કોઅયા
વોગાર મોઓઈ ગીયો; એન તી ંય બી હજ
કોઓયાં 22 એન હાંતી ંઆહાંથી પ હ નાંય ય
પાછ બોદહાજ છે લે તી થેએબી મોઓઈ ગીઈ
23 એન તી જોવે
વતી ઊઠી, તોવે તી કા થેએ
રોય? કાહાકા તી હાંત ા(હાતી ંઅહાં) થેએ
આતી” 24 ઈસુવ યાહાન આ યાં, “ કાય તુમા
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હ કોઓઈન બૂલમાંય પોકડાયહા કા નાય?
ધમાશા ા મતલબ તુમાં નાંય હોમાંજતાહા
એન પોરમેહરા નાંય ગોતી(શિ ત) ંઅતાહા
25 કાહાકા યા જોવે મોઅલામાંઅરે
વી ઊઠી,
તોવે તે પોઅણી(વોરાડ) બી નાંય એન પોઓણાવી
બી નાય પેન હોરગામાંય દેવદૂતાહા રોક રોઓય
26 એન મો લા
વતા ઊઠી યા િવશે તુમાહાંય
મુસાઆ ચોપડીમાંય જડવાહા(ખુ પૂડીયા)
ગોઠીયે િવશે નાંય વા યાહાં કાં,પોરમેહર યાલ
આ યાં, ‘આંય આ ાહામા પોરમેહેર, ઈસાહાકા
પોરમેહેર, એન યાકુબા પોરમેહેર હેતાં ’?
27 આપહે પોરમેહેર મોઓલાહા નાંય હેય પેન
વતાહા પોરમેહેર હેય; એન તુમા ખુબૂજ મોઠી
બુલમાય પોડી ગીઈલા” 28 શા ીયાહા માંઅરે
યોકે
યેયન યાલ ચચા કોઅતા વોનાયો,
એન
દેખીન યાંય યાહાન હારો વાબ
દેનો, ય યાલ પૂ યાં, “બાદાહામાંય મોઠો
ઊકુમ કોઓહો?” 29 ઈસુવ યાલ વાબ દેનો,
“બોદી આગના માંઅરે મોઠી ઈજ હેય કા: ‘ઓ
ઈસરાએલ વોનાય! ભુ આપહે પોરમેહેર યોકુજ
ભુ હેય, 30 તું આપહે ભુ પોરમેહરાવો તોઓ
આખા મોના કોઅઈન, એન આખા
વા
કોઅઈન, એન એન આખી બુદીયે કોઓઈન, એન
આખી ગોતીયે કોઅઈન મોયા રાખજે ’ 31 એન
બી આગના ઈ હેય, ‘તું પોતા વો જોહોડો
ેમ રાખતોહો, તોહોડોજ ેમ બી હા વો બી
રાખ’ યા કોઓતો મોઠો ઊકુમ(આગના) બી
નાંય હેય” 32 તોવે શા ીય યાલ આ યાં, “ઓ
ભુ, ખુબૂજ હારાં! તુય ખોરી ગોઠ આખી કા તો
યોકુજ હેય, એન યા િસવાય બીજો કાદો નાંય
હેય 33 એન આખા મોના કોઅઈન, આખી બુદીયે
કોઓઈન, આખા વા કોઅઈન, એન આખી
ગોતીયે કોઅઈન મોયા રાખના; એન પોતાવો જહ
ેમ કોઓતાહા તહકોન િબજહાવો ેમ રાખના,
એન બોદી હોમબલી(પૂંજ) એન બલીદાન(બેટહે)
કોઓતાં ખુબ હારાં હેય” 34 જોવે ઈસુવ એઅયાં
કા ય હારાં હોમ ન વાબ દેનો, ય યાલ
આ યાં, “તું પોરમેહેરા રાજથી દૂઉ નાંય હેતો”
એન પાસ યાલ સવાલ પૂછના કાદા હીમાંત નાંય
ચાલી 35 પાસ ઈસુવ મં દરમાંય િહકાડતાં હ
આ યાં કા, “શા ી કહ કોઅઈન આખતાહા
કા મિસહી(ઈસુ) દાઊદા પોહો હેય? 36 દાઊદ
પોતે પિવ આ મા વા કોઈન આખહે: ‘ બુ
માંઆ ભુવાલ આખહે, “તું માંઆ જે વ આથે
બોહો, ંવ લોગું આંય તોઓ દુશમાનાહાન
તોઓ પાગહા તોળે પાથી દાંઉ તાંઆ લોગું”
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37 દાઊદ

પોતે યાલ ભુ આખહે, પાસ તો યા
પોહો કેછને(કેહકોન) ઓઅહે?” એન લોકહા
ટોળો યા ખુશીક ય વોનાત 38 ય હીકાડતાં
િહકાડતાં યાહાન આ યાં, “શા ીયાંહા પાંઅરે
દયાન રાખા, યા લાંબા લાબાં ડોગલા પોવીન
ફીઅતાહા એન આટામાંય સલામી કોઅતાહા
39 એન
ાથનાગાઅમાંય મેન મેન ગા એન
જે વાણામાંય પોયલો
ગો યાહાન ગોમહે
40 યા િવદવા બાઈહે ગ
લુટી લેતાહા, એન
દેખાડાં હાટી લાંબી ાથના કોઓતાહા યાહાલ
ખુબૂજ મોઠો ઈસાબ દાંઆ પોડી 41 તો મં દરા
તીજોરીયા હુ મે બોહીન એએયા કોએ કા ય
માંઅહ મં દરા તીજોરીયામાંય કહકોન પોયહા
ટાકેત; એન બો પોયાહાદારાહાંય(માંતલા) ડગા
ડગા(બોઓજ) પોયહા ટા યા 42 એન યેજ
વેળાય યોક ગરીબ િવદવા બાઈ યેયન બેન
દોમ યો, યો બેન પોયહા હાંઅકયો હેય, યો
ટા યો 43 તોવે ય યા ચેલાહાન પાહાંય હાદીન
આ યાં, કા “આંય તુમહાંન ખોરી ગોઠ આખતાહુ ં
કા મં દરા તીજોરીયા માંય ટાકનારાહા માંઅરે
ય ગરીબ િવદવા બા બી બાદાહા કોઅતા
વોદરે ટાં યા 44 કાહાકા બી હાંય યાહાન ઊગરી
ગીઈલામાંઅને ટા યાં, પેન ય યેજ જ ર સોતાં
યેપાંય
આતાં, ત બોદાં, યે વના સાદાન,
ટાકી દેના’’
1 તો મં દરામાંઅરે ન ગતાંજ,
યા
ચેલહામાંઅરે યોકે ં
યાલ આ યાં,
“ઓ ભુ, એએ કોલા મોઠા દોગાડ, એન કોલાં
હારાં બાંદકામ!” 2 ઈસુવ યાલ આ યાં, “કાય
તુંમા ય મોઠ-મોઠ બ લ એઅતાહા: યેવો યોક
દોગાડા ઊપે બીજો દોગાડ બી નાંય રોય, યા
બાદા ફીટી પોડી” 3 જોવે તો મં દરા હામે જૈ તુના
ડોગાવો બોઠો, તોવે પે ેસ,યાકુબ, યોહાન,એન
આં ેયાસ યાહ યાલ આલાગ (યોકકા યે) લેય
યન પૂછયાં, 4 “આમાહાન આખ કા યો ગોઠયો
કોવે ઓઅરી /બોની? એન જોવે બોદાં પૂરાં
ઓઅઈ
ઈ તી વેળાયે કાય િનશાની/ચીને
ઓઅઈ/બોની?” 5 ઈસુવ યાહાન આ યાં,
“ચોતરાયે/સાવધાન રો કા તુમાહાન કાદો નાય
છે તરે 6 ડી ગ/ખુબૂજ ંઆ માંઆ નાંવ લેઈન
આખરી કા, ‘આંય તોજ હેતા !’ એન ડી ગાહાન/
ખુબૂજ
ંઆંહાલ છે તરી 7 પેન જોવે તુમાં
લોડાઈ એન લોડાઈયે બોમ ઊડતી વોનાયાહા,
તોવે મા ગાબરાયાહા; કાહાકા
ઓઅનારાંજ
હેય, પેન યે વેળાય છે વાટ(આંત) નાય ઓરી
8 કાહાકા
તી ઊપે તી, એન દેશા ઊપે દેશ
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ઊઠી(લોડાઈ કોઅરી)બોદેજ દોરતી દોથડી ઊઠી,
એન કાળ પોડી એન
તે પીડાઈયે(દુખા)
સુરવાતુજ હેય 9 “પેન તુમા પોતેજ ચોતરાય
ચાલા/રાઆ; કાહાકા લોક તુમાહાન કોચરીયેમાંય
માર ઠોકી, એન માંઆ લેદે ધાન (મુ યાહાં)
રા હા આગાડી તુમાહાન સા ી દાંઆ હાટી
ઊબા કોઅરી 10 પેન એહકોન હેયે કા પોયલાં તે
બોદા લોકાહામાંય હારી ખોબારે ગોઠ આખાય
ંઆ જોજે 11 જોવે તુમાહાન દોઓઈન
હ અપી દી, તોવે પેલાંજ કાય આખના યા ચતા
મા કોઓહા; પેન
કાંય તી વેળાયે તુમાહાન
આખાડી ત જ આખના; કાહાકા આખનાર
તુમા નાંય હેય, પેન પિવ આ મા( વ) હેય
12 બાહા બાહાલ, એન પોહો આબાહાલ માંઆઈ
ટાકાડી,એન પોહ આયેહે આબાહા હામે ઊઠીન
માંઆઈ ટાકાડી 13 એન માંઆ નાંવા લેદે બોદ
માંઅહ તુમહ આરી આડાઈ/દુ માની કોરી; પેન
(માંઅહુ ં) છે વાટ લોગું ટકી રોઅય, યાજ
ઊધાર ઓરી(તોજ બોચી) 14 જોવે તુમાહાન
નાશ કોઅનારી વ તુ ંઆ નાંય ઓરાં જોજે
તાંઆ ઊબી રોઅલી દેખાય,(વાચનારા હોમ
લેઅના) તોવે
યા યહુ દીયાહામ/યહુ દેયામાંય
રોનારા, બોદા ડોગાહામાંય નાહી પોડે; 15 જો
ગાંઆ ઊપે ચોડયો ઓરી, તો કાંય બી લાંઆ
હાટી પાછાં િનચે ગાઆમાંય નાંય ઊરાય એન
પાંહી બી નાંય ય; 16 એન જો રાનામાંય ગીયો
ઓરી તો, ડોગલાં લાંઆ હાટી પાછો નાંય વોળે
17 યા દહીહામાંય
યો મોયનાવા યો/(બારે
પાગા વા યો) એન દૂધ પીવાડ યો(પાહાવા યો)
ઓરી, યેહેવ ખૂબ દુખ યી 18 એન ાથના
યાહાટી કોઓયા કોરા કા
બોદાં હીયાળામાંય
નાંય બોને 19 કાહાકા યે દહી ઓહોડા દુખા
ઓરી કા, જયે પોરમેહર જુ ગ દોરતી ઊસબા ડયાં
તોદરીહીયાં, આજે લોગું (ઓલાં મોઠાં દુખ) નાંય
યહાં એન આમી પાછ કાદે દહી નાંય ઊસબી
20 એન જોવે પોરમેહેર યા (દુખા) દહી વોછા
નાંય કોઅઈ દેતો, તોવે કાદો વ( ાણી) બી
નાંય બોચતો; પેન યા નીવડી લેદલાહા લીદે
યાહાન યય નીવડી લેદહા, યા દહી વોછા
કોઓયાહા 21 યે વેળાઈયે તુમાહાન યોકતાં એહ
આખે કા, ‘એઆ, િ ત(પોરમેહેર) હી હેય; કા
એઆ તાંઆ હેય,’ તોવે તુમા બોરહો મા કોઅતા/
થોવતા; 22 કાહાકા ખોટા િવ વા યા(િ
યા)
એન ખોટા ભિવ યવ તા ઊઠી(ન ગી ટાકાઈ),
એન ઓહડ મોઠ કામે કોઅરી (ચીન ચમ કાર
કોઅરી) કા, યા નીવડી લેદલાહાન હોગા બુરવી/

માક 13.23–14.14
છે તરી દી 23 પેન તુમા સાવધાન/ચોતરાઈ ચાલ /
રો ; કાહાકા તુમાહાન માય આગાડીરેજ બોદાં
આખી દેનાહાં 24 “ યા દહીહામાંય દુખા/
આબદા પાછ, દહી ખા પોડી આઈ, એન
ચાંદ ઊ ળાં(ઊજવાડો) નાંય દી; 25 એન
જુ ગામાંઅને ચાંદાલ ગોરી પોડી/તુટી પોડી;
એન જુ ગામાંઅને શ તી/પરા મ આલી આઈ
26 તોવે/પાછ માંઅહાં પાહાલ ખુબૂજ ગોતીયેમાંય
એન મિહમામાંય(મોઠાઈયેમાંય) જૂ ગામ યેતો
એઅરી 27 યે વેળાઈયે/ગેડીયે તો યા દુતાહાન
દોવાડીન,દોર યે યા છે ડાપાંઅને તે જુ ગા યા
છે ડા લોગું, ચારી ચોમખીને યા નીવાડલા
લોકહાન બેગા કોઅરી 28 “આં રા ડા પાઅને
ઓ દાખલો િહકી લીયા: જોવે યા ડાહા યો
ક વળીયો ઓઅઈ/બોની તહયો એન ડાહા યો
પીલવા યો મુંડે; તોવે તુમાહાન ખોબાર પોડહે કા;
ઊનાળો પાહાંય યેઈય ગીયહો 29 તેહજ કોઅઈન
જોવે
બોદાં તુમાહાન બોનતાં દેખાય, તોવે
ંઆઈ લીયા કા તો (છે લો સમાય/ દહી) યેઈય
ગીયહો એન તો બાઆવાં પાંયજ હેય 30 આંય
તુમાહાન ખોરાંજ(ખોરી ગોઠ) આખતાંહું, કા
લોગું બોદાં નાય ઓએય/બોને તા લોગું
ઈ પેડી(લોક) નાંય મોઅરી 31 જુ ગ દોરતી નાશ
ઓઅઈ ય/ તી રોય, પેન માંઆ ગોઠ કોવેજ
નાંય ટાળાય (કોવેજ નાંય ટૂટે) 32 “તો દહી એન
તી વેળાયઈયેલ(ગેડીલ) કાદાંજ નાંય ં , નાંય
હોરગા માઅરે દુત ં , નાંય પોહો ંએ; પેન
આબાહા સીવાય કાદો નાંય ં 33 એઆ,
ગતા રો એન ાથના કોઅતા રો ; કાહાકા
તુમા નાંય ં કા તો દહી કોવે યી(કાહાકા
તુમાહાન યા દહી ખોબાર નાંયહેય) 34 ઈ યા
માંઅહા રોકી દશા હેય, કા (માંઅહુ ં) પારદેશ
યે વેળાઈયે/વોખાત યાઆ ગું ચાકારાહા
ઊપે/આથ છોડીન ય, એન યાઆ ચાકારાહાલ
વાબદારી હ પી દેય: એન બોદાંહાન યા- યા
કામ હ પી દેય,એન ચોકીદારાલ ગતો રોઆના
હુ ંકૂમ દેય 35 યાહાટયે
ગતા રાઆ કા,
કાહાકા તુમા નાંય ં કા ગાંઆ માલીક કોવે
યી,ઓખાતહ કા( વાળી પોડતહ) આરદી રાતે,
કા કુકડા વાહાતે, કા ઊ ળાહાવો યી 36 એહકોન
નાંય ઓએય/બોને કા તો યોકાહાટોજ યેઈન
તુમાહાન હુ વતલા દેખે 37 એન આંય તુમાહાન
આખતાંહું,ત જ બોદાહાન આખતાહુ ં: કા ગતા
રો !”
1 બેન દીહીયા પાછ પા કા એન બેખમીર
બા યે પવ/શોણ ઓઅનારો આતો મુખી
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યાજક એન શા ીયા યે ગોઠયે પાહાલા પોડયેલ
કા યાલ(ઈસુવાલ) કેહકોન દોગો દેયન માંઆઈ
ટાકજે 2 પેન યા આખેત, કા “પવા/શોણા
દહે નાંય,કાહાકા લોકાહામાંય દામાલ ઊસબી
ય|(માતી ય) 3 જોવે તો બેતાનીયાંમ સીમોન
કો યા(કોડળા) ગાઅમ ખાંઆ બોઠેલ ,ઓલહામાંય
યોક થેએ સંગેમરમરની દાબીયે માંય જટાંમાંસા
ખુબૂજ કમ યેવાળાં(મોઅગાં) અ ર(તેલ) લેઈન
યેની; એન ડાબી તોડીન ય ત અ ર (તેલ)
યા તોલપીયેવો રેડી દેનાં 4 પેન કોલાહાક
ંઆ પોતે મોનામાંય નારાસ ઓઈન આખતા
મુંડયા(લા યા),કા “યા અ ર(તેલ) અહોડાંજ કાહા
બગાડ કોઅયાં? 5 કાહાકા યા અ રાલ(તેલાલ)
વેચી દેત તોવે તીનશે દીનારા કોઅતા હોગાં વદારે
પોયહા યેતા એન યા ગોરીબાહાન દેવાતા”એન
ય યેલ ગાળી દેત મુંડય 6 ઈસુવ આ યાં,
“ યેલ રાંઆ(છોડી) દીયા; એ યેલ કાહા આબદા
પાડતાહા? યય તે (એ યય તે) માંઆ હાટી
હારાં કામ કોઅયાહાં 7 ગોરીબ લોક તે તુમહ આરે
કાયામ રોનારાજ હેતા, એન તુમાહાન ફાવે તોવે
તુમા યાહાન હારાં કોઓઈ હ કતાહા; પેન આંય
તુમેહે આરે કાયામ નાંય હેતાં /રોનારો 8 કાંય
બોની શ યાં, ત યય કોઅયાં; યય તે માંઆ
દાટાય અના તીયારી પેલાંજ માંઆ આંગાલ તેલ
લાવ ાં(ચોપડયાંહા) 9 આંય તુમાહાન ખોરાંજ
આખતાહુ ં કા આખી દુિનયેમાંય ંઆ ંઆ ખુશ
ખોબાર આખવામાંય યી, તાંઆ એલ ય માંઆ
હાટી
કોઅયાહાં ત યે ફોમે હાટી આખાયી/
આખવામ યી” 10 તોવે યહુ દા ઈ કા રયોત જો
બાર ચેલાહામાંઅનો યોક
ંઆ આતો, તો
યાલ(ઈસુવાલ) મુખી યાજકા આથામાંય દોઆડી
દાંઆ હાટી યાહા પાંય ગીયો 11 યા યાઆ ગોઠ
વોનાઈન ખુશ ઓઅઈ ગીયા, એન યાલ પોયાહા
દેઅના આખી દેના; પાછ તો યાલ(ઈસુવાલ)
દોઆડી દેઅના લાગ હોદતો લા યો 12 બેખમીર
બા યે શોણા(પવા) પોયલે દીહે, યામાંય ય
પા કા અપાણ કોઓત,( યે દીહે) યાઆ ચેલાહાંય
યાલ પૂછયાં “તું કેછે આખતોહો કા તાંઆ
ઈન આમા તોઓહાટી તીયારી કોઓજે ?” 13 ય
યાઆ ચેલાહામાંઅરે બેન હાન એહ આખીન
દોવાડીયા, કા “શેઅરામાંય યા, તાંઆ તુમાહાન
પાંઅયા વડલા લેઈન તાં યોક માંઅહુ ં િમળી, યા
પાહાલા
; ( યા પાઠી પાઠી
|) 14 એન
તો યા ગોઆમાંય ઊરાય, તાંઅના ગોરીયા
દોનારાલ(ગાઆ માલકાલ) આખ , કા ‘ગુ ંય
આ યાહાં કા માંઆ ચેલાહા આરે આંય પા કા

માક 14.15–43
જે વાણ (ખાઅના) ખાં યાહાટી માંઆ ખોલી
કેછેહેય?’ 15 તોવે તો તુમાહાન માળાંડયેવો યોક
મોઠી તીયાર કોઅલી ખોલી દેખાડી દી, તાંઆ
આપહે હાટી તીયારી કોઅ ” 16 ચેલા ચાલ
પોડીયા એન શેઅરામાંય યેના, એન જે હ ય
યાહાન આ યેલ, તેહજ યાહાન એરાં મીળીયાં;
એન તાંઆ યાહાંય પા કા જે વાણ (ખાઅના)
તીયારી કોઅયી 17 ઓખાતાહાવ તો(ઈસુ) બાર
ચેલાહાન લેઈન યેનો 18 જોવે યા બોહીન
ખાઅના ખાત તોવે, ઈસુવ આ યાં, કા “આંય
તુમાહાન ખોરાંજ આખતાંહું કા તુમાહાંમાઅને
યોક ંઆ માંઆ આરેજ ખાહાય, તો માન
દોઆડી ડી” 19 યાહાન (ખૂબ) નાંય હારાં લા યાં
એન યોક પાછો યોક ંઆ યાલ, પૂછાં લા યાં,કા
“કાંય તો આંય હેતાં કા?” 20 ય યાહન
આ યાં, કા “બારીયાહામાંઅનો યોક ંઆ હેય,
જો માંઆ આરે (યોકુજ) થાળીયેમાંય ખાહાય
(તોજ હેય) 21 કાહાકા માંઅહાં પોહો તે,જે હકોન
યા િવશે લોખલાં હેય, યા પૂરમાંણે હાય;
પેન યા માંઅહાં નાંય હારાં ઓએ (પેન યાલ
દોગો દેનારાવ હારાપ યેય) કા યાઆ િલદે
માંઆહાં પોહો દોઅવાય ગીયહો! કા ત માંઅહુ ં
નાંય જનામતાં ત જ યાલ હારાંપોડતાં” 22 જોવે
યા ખાત તોવે, ય બાખે લેદી, એન બોરકાત
માગીન તી મુડીન યાહાન(ચેલાહાન) દેની, એન
ય આ યાં, “લા
માંઆ શરીર/આંગ હેય”
23 પાછ ય વાસના(વાટકી) લેદાં; એન આભાર
માનીન ત યાહન દેનાં; એન યા બોદાહાંય
યેમાંઅને પીદાં; 24 એન ય(ઈસુવ) યાહાન
આ યાં, “ યે કબૂલાતે (કરારા) લોય હેય,કા
ડી ગા/ખુબૂજ લોકાહા( ંઅહાં) હાટી તી રેડાયી
25 આંય તુમાહાન ખોરાંજ/હાચાંજ આખતાંહું કા,
દારાખારોહો યાદીિહયા લોગું કોવેજ નાંય પી
કા,
લોગું આંય પોરમેહરા રાજમાંય નોવો
દારાખારોહો નાંય પી /પીયહ ” 26 પાછ યા ગીત
આખીન જૈ તુન ડોગા ઊપે ચાલ પોડયો( ંઆં
લા યા) 27 તોવે ઈસુવ યાહાન આ યાં, “તુમા
બોદા ટાકી પોડાહા,(સોડીન નાહી હા), કાહાકા
લોખલાં હેય કા: ‘આંય ગોવાળાલ માંઅહ , એન
ગેટ વેરગાઈ ઈ’ 28 પેન માંઆ મોઓલામાંઅને
વી ઊઠના પાછ આંય તુમેહે આગાડી/પેલાં
ગાલીલ દેશામાંય હ ” 29 પે ેસ યાલ(ઈસુવાલ)
આ યાં, કા બોદા સોડીન નાંહી ય, (પેન)
તે આંય સોડીન નાંય
” 30 ઈસુવ યાલ
આ યાં, “આંય તુલ ખોરાં આખતાંહું, કા આ
રીતી કુકાડ બેન દાઆ વાહારી યા આગાડી
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(પેલાંજ) તું માન તીન દાઆ નાંય માનહે”(નાકાર
કોઅઈ દેહે)” 31 પેન ય (આજુ ં ) ખૂબ ઈમાતે
કોઓઈન આ યાં કા, “એન તોઓ આરે માન
મોરાં બી પોડી, તે બી આંય તુલ ના બુલ (નાકાર)
કો જ નાંય” એન યેજ પુરમાણે બોદાહાંય એહજ
આ યાં 32 પાછ યા બોદા ગેતસેમાને નાં યા
ગે યેના, એન ય યા ચેલાહાન આ યાં, કા
“આંય ાથના કોઓ તાંઆ લોગું તુમા ઈહ
બોહી રીયા” 33 એન ય પે ેસ, યાકુબ એન
યોહાનાલ યાઆ આરે લેઈન ગીયો; એન પાછ
તો ખુબૂજ આકળાયો(ક ઈવાળો) એન િનરાશ
ઓઅઈ ગીયો, 34 એન ય યાહાન(ચેલાહાન)
આ યાં, “માંઆ વ ખુબૂજ દુખી/(દુખમાંય)
હેય ઈહ લોગું કા માંઆ
વ ન ગી ય
ઓહડાં(લાગહે): તુમા હ રોયા એન ગતા
રો ” 35 પાછ તો થોડહે(વાહાઈયોક) દુઉ ગીયો
એન બુંયે(ઊપે) પોડીન ાથના કોઓયી, કા
બોની શોકે તોવે ઈ વેળાઈ (ગેડી) માંયે પાંઅને
ન ગી ય, 36 એન ય આ યાં, “ઓ આ બા,
ઓ િપતા, તોઓથી બોદાંજ બોની શોકેહે; યા
વાસનાલ(ઓ વાટકો) માંયે પાંઅને લેય લે :
તે આંય આખું(માંગું) તહ નાંય, પેન તું
આખે તેહજ ઓએય(બોને)” 37 પાછ યેઈન ય
યાહાન હુ વતલા દેખીન પે ેસાલ આ યાં, “ઓ
સીમોન,કાય તું હુ વતોહો? કાય તુલ યોક કલાક
બી નાંય ગતાં રોવાયાં? 38 ગતા એન ાથના
કોઓતા રોઆ કા, તુમા બોદા ફસાવણીયેમાંય|
(પરી ામાંય) પોડેત( સાંયેત) નાંય,
વ તે
ઉશારી(તીયારી) હેય,પેન શરીર(આંગ) નોબળાં
હેય” 39 એન તો પાછો ગીયો એન
ઈન
ય તેહજ ાથના કોઓયી 40 પાછાં યેઈન ય
યાહાન હુ વતલા દે યા કાહાકા યાહા ડોળા
ન દે કોઅઈન બાઆઈ ગીઈલા આતા; યાલ
(ઈસુવાલ) કાય વાબ દેએના ત યાહાન હુ જ
નાંય પોડયાં 41 પાછાં તી દાઆ યેઈન ય
યાહાન આ યાં, “આજુ ં બી તુમા હુ વતલાજ
રાઆ એન આરામ કોઅતાજ રાંઆ, ઓલાંજ
આમી,તી ગેડી(વેળાઈ) યેઈ ગીહી; એઆ
માંઅહાં પાહાલ પા યાહા આથામાંય દોઓવાડી
દેવામ યેહે 42 ઊઠા,ચાલા(યા)! એઆ, માન
દોઓવાડી દેનારો પાંહાય યેઈ યોહો !”(યેઈ
ગીયહો) 43 એન તો આજુ ં બોલેહે ઓલામાંયજ,
યહુ દા ઈ કા રયોત જો બાર ચેલાહામાનો યોક
ંઆ આથો,એન યાઆ આરે મુખી યાજક,
શા ીયા એન આગેવાનહા યોકમોઠો ટોળો લેઈન
યેઈય ગીયો,એન યા તારવાયો એન ડગારા લેઈન

માક 14.44–15.2
યેનો 44 યાલ દોઓવાડી દેનાર(દેનારાંય) યાહાન
ઓહોડી નીશાણી દેનેલ કા યાલ આંય ગુળા
દા તોજ હેય, યાલ દોઓઈ લે એન હાચવીન
45 તો યેનો, એન તારાતુજ યાપાંય
લેઈ
યન આ યાં, “ઓ ભુ!””(ગુ ) એન ય
યાલ ખુબૂજ ગુળા દેના 46 તોવે યા લોકાહામાંય
યાઆવો આથ ટાકીન દોઓઈ લેદો 47 યા
પાંહાય ઊબા રોઓલા આથા, યાહામાંઅને યોકે
ં તારવાય કાડીન મુખી યાજકા ચાકારા ઊપે
ચાલાડી, એન યા કાન તોડી ટાકયો 48 ઈસુવ
યાહાન આ યાં, “કાય તુમા માંન બાંડ/ડાખૂ
હોમ ન દોઓરાં હાટી તારાવાય એન ડગારા
લેઈન યેનાહાં કા? 49 એન આંય તે દીનાંયા
મંદીરામાંય તુમેહે આરે રોઈન હીકાડૂં, તે ં તુમાહાંય
માન નાંય દોઓયો:પેન
યાહાટી ઓઅયાં
કા ( યે લેદે યાં કા), પિવ શા ામાંય
લોખલાં હેય ત પૂરાં ઓએય” 50 એન તોવે
બોદા ચેલા યાલ છોડીન નાંહી પોડયા(ગીયા)
51 યોક જુ વાિનયો યા ઊગાડા આંગા ઊપે
બોનતાં પાંગીન યાઆ પાઠી-પાઠી(પાહાલા) ચાલ
પોડીયો; એન યાલ યાઆ લોકાહાંય દોઓયો
52 પેન તો બોનતાં (ચારસાં) ટાકી દેઈન, ઉગાડોજ
યાહાં પાંઅને નાહી પોડયો 53 પાછ યા ઈસુવાલ
ધમગુ વાપાંય(મુખી યાજકા પાંહી) લેઈ ગીયા;
એન બોદા મુખી યાજક, આગેવાન (વડીલ)
એન શા ીયા તાંઆ ટોળો વળીયા 54 પે ેસ
દુઉ લોગું યા પાહાલા-પાહાલા મોઠા ધમગુ વા
બાઆપૂર લોગું(હુ દૂં) યેનો,એન યાહા ચાકારાહા
આરે આગઠા પાંય તાપાં બોઠો 55 મુખી યાજક
એન આખી સોબાઈયય ઈસુવાલ માંઆઈ ટાકાડાં
હાટી યા િવ ધમાંય સાબીતી હોદેત,પેન યાહાન
કાંયજ સાબીતી મીળી નાંય 56 કાહાકા ડી ગ
ં ઈસુવા િવ ધમાંય ખોટી સા ી દેત, પેન
યાહા સા ી યોક બી આરે ઈળે-મીળે(મેળ)
નાંય 57 તોવે કોલાહાક ંઅહાંય(લોકાહાંય) ઊબા
રોઈન યા િવ ધમાંય ઓહોડી ખોટી સા ી
દેની કા, 58 “આમાંહાંય એલાલ એહ આખતો
વોનાયા કા, માંઅહાં આથે બાંદલાં મં દર આંય
તોડી પાડહ , એન તીન દીિહયામાંય બીહીરો
તીયાર કોઅહ જો આથે ક ઓય નાંય બાંદલો
રોઓઈ” 59 એન યામાંય બી યાહાલ સા ી
િમળાવતી (આખતી) નાંય યેની 60 તોવે મોઠા
ધમાગુ વ(મહાયાજક) બોદાહા વોચમાંય ઊબા
રોઈન ઈસુવાલ પૂછયાં, “કાંય તું વાબ નાંય
દેય? યા લોક તોઓ િવ ધમાંય કાય સા ી
દેતાહા?”(ગુનાહા આરોપ થોવતાહા?”) 61 પેન
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તો ઓગોજ રોયો, એન વાબ નાંય દેનો, એન
આજુ ં મોઠા ધમાગુ વ(મહાયાજક) યાલ પૂછયાં
કા “કાય તું યા પોરમેહરા પોહો, િ ત(મસીહ)
હેતો કા?” 62 ઈસુવ આ યાં, “આંય હેતાંઉ:
એન તુમા માંઅહા પાહાલ ખૂબ ગોતીવાળાલ
પોરમેહરા જે વ(જમણી) આથ બોઠલો (એએહા)
એન જુ ગામાંઅર યેતો એએહા” 63 તોવે મોઠા
ધમાગુ વ(મહાયાજક) યા ફાડક ફાડીન આ યાં
, “આમી આપહાન બી યે સા ીહયે કાય ગરાજ
(જ ર) હેય? 64 તુમા ઈ ન દા વોનાયા(ઈ ન દા
તુમાહાન વોનાવાં યેની) આમી તુમેહે કાય આખના
હેય?” યા બોદાહાંય યાલ મોતા ગુનેગાર
ઠોરા યો 65 તોવે કાદ યાઆ મુંઈયા ઊપે થુ યાં,
એન યા મુંઈ ડાકીન ઠો યાં(ઠોકાં લા યા),એન
એહ આખતા લા યા કા “ભિવ યવાણી કોઓ!”
એન સીપાડાહાંય (ચાકારાહાંય) યાલ દોઓઈન
થાપડાહા ક ઓય ઠો યાં 66 જોવે પે ેસ નીચે
બાંઅવામાંય (બાઆપૂર) આતો,ઓલહામાંય મુખી
યાજકા ચાકરાણી માંઅરે યોક તાંઆ યેની, 67 એન
પે ેસાલ તાપતો દેખીન યા એછે એએઈન એહ
આખાં લાગી, “તું હોગો ના રેતીયા ઈસુવા
આરે આતો” 68 પેન તો નાંય મા યો! એન ય
આ યાં, “તું કાય આખતીહી ત આંય આ
નાંય એન હોમજુ ં બી નાંય” પાછ તો દારવા
બાઆ ગીયો ઓલાહામાંય કુકાડ વાહાયો 69 તી
ચાકરાણી પાછી યાલ એએઈન, તાંઆ ઉબા
રોઓલાહાન આખતી લાગી કા, “ઓ હોગો
એલાહા માંઆનો હેય” 70 પેન તો પાછો નાંય
માનતો લા યો થોડી(થોડહયે) વાઆયેમાંય પાંહાય
ઊબા રોઅલા માંઅહાંય પે ેસાલ આ યાં, “નો કી
તું એલા લોકાહા માંઅનોજ હેતો; કાહાકા તું
ગાલીલ માંઅરેજ હેતો” 71 તોવે તો હારાપ દાઆં
લા યો એન સુગુન(શપથ) ખાઈન આખતો લા યો
કા,આંય એલા માંઅહાલ નાંય વોળખું, યા
માંઅહા(િવશે) તુમા ગોઠ કોઅતાહા(લાવતાહા),”
72 તોવે યેજ ગેડીયે કુકાડ બી
દાઆ વાહાયો,
એન પે ેસાલ ઈસુવા આખલી ગોઠ ફોમ યેની: કા
“કુકાડ બેન દાઆ વાહારી યા આગાડી તું માન
તીન દાઆ નાકાર કોએહે એન તો યે ગોઠયે િવચાર
કોઅઈન રોડી પોડીયો
1 ઊ ળાં ઓઅતાંજ તારાત મુખી
યાજક,આગેવાન એન શા ીયા એન
આ યે મહાસોબાઈય િવચાર કોઅઈન ઈસુવાલ
બાંદયો, એન યાલ લેએઈ ઈન પીલાતુસા
આથામાંય હ અપી દેનો 2 પીલાત યાલ
પૂછયાં, “કાય તું યહુ દીયાહાં રા હેતો કા?” ય
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યાલ

વાબ દેનો, “તું પોતેજ આખી રીયહો”
યાઆ ઊપે ખુબૂજ ગોઠયેહે
દોષ(આરોપ) લાવી રીઅલો આતો 4 તોવે િપલાત
પાછાં યાલ પૂછયાં, “કાહા તું કા જ વાબ નાંય
દેય, એએ ય તોઓ ઊપે કો યે બાદી ગોઠહયે
આરોપ થોવતહે?” 5 ઈસુવ પાછી કાંયજ વાબ
નાંય દેનો; યાવો પીલાતાલ ખુબૂજ નોવાઈ
લાગી 6 પીલાતુસ યા શોણામાંય(પવામાંય) કાદા
હોગા યોકા કેદીલ ય આખે યાલ યાહા હાટી
છોડી દા આતો 7 બારાબાસ નાં યો યોક ંઆ
યા દંગો(લડાઈ) કોઅનારા આરે જે લેમાંય બંદ
આતો,જયય લોડાઈયેમાંય ખૂને કોઅયેલ 8 એન
ગીદ (લોકાહા ટોળો) ઊપે ઈન યાલ માગણી
કોઅતી લાગી, કા જયે પૂરમાણે તું આમહ
હાટી કોઅતો યેનહો તહકોનુંજ કોઓ 9 પીલાત
યાહાન વાબ દેનો,કા “કાય તુમા માંગતહ કા
આ તુમેહે હાટી યહુ દીયાહા રા લ છોડી દા
?” 10 કાહાકા યાલ ખોબાર આતી કા મુખી
યાજકાહ યાલ ઓદરાઈ લેદેજ દોઓવાડી
દેનેલ(હ અપી દેનેલ) 11 પેન મુખી યાજકાહ
લોકાહાન હોમ ડયા કા યા બોદલે બારાબાસાલ
યાહા(તુમહે) હાટયે છોડી દેય 12 વોનાઈન
પીલાત યાહાન પાછાં પૂછયાં કા, “તોવે તુમા
યાલ યહુ દીયાહા રા આખતાહા, યાલ આંય
કાય કો ?” 13 યા પાછા બોમલી ઉઠયા, “ યાલ
હુ ળી ખાબ (મોતા ખાંબાવ) ચોડવી દયા !”
14 પીલાત યાહાન પૂછયાં, “કાહા, એલ કાય
ગુનો કોઅયોહો?” પેન યાન પાછા(આજુ ં )
જોરમાંય બોમલાં લા યા કા, “એલાલ હુ ળી
ખાંબે ચોડવી દયા!” 15 તોવે િપલાત લોકાહાન
(ગીદ લ) રા કોરાં હાટી, બારાબાસાલ યાહા
હાટી છોડી દેનો, એન ઈસુવાલ ચોપકાહા માંર
દેવાડીન હુ ળી ખાંબે ચોડવાં હાટી હ અપી
દેનો( યાહાલ હ અપી દેનો કા તે યાલ હુ ળી
ખાંબે ચોડવી દેય) 16 િસપાઈ(સીપાડા) યાલ
મેહેલા પાંહાય બાંઆવામાંય લેઈ ગીયા ત
ઠેકાણ
ીટો રયુમ( ૈતોયુમ) નાવ કોઅઈન
વોળખાહે,એન આ યે (બોદયે) ટુકડયેલ હાદી લેય
યેના 17 તોવે યાહાંય યાલ મલીયા ર યા
ડોગલાં પોવાડીયાં, એન કાટાહા મુંગુટ બોનાડીન
યા ટોલપીયેવો થો યાં/પોવાડયાં, 18 એન એહ
આખીન યા યાલ સલામ કોઆં લા યા કા
( યા પાગે પોડતા લા યા કા), “ઓ યહુ દીયાહા
રા , સલામ!” 19 યાહાંય યા ટોલપીયેમાંય
હોટીયે કોઓઈન ઠો યાં, એન યા ઊપે થુપીયાં,
એન માંડીયે પોડીન યા પાગે પોડયા(પોડેત)
3 મુખીયાજક

20 જોવે

50

યાહ યા મ કરી પૂરી કોઅયાં પાછ,
યા ઊપેને યાહાંય મલીયાં ડોગલાં કાડી લેદાં
એન યાજ ફાડક યાલ પોવાડય; એન પાછ
યાલ હુ ળીખાંબા ઊપે ચોડવાં હાટી બાઆ લેઈ
ગીયા 21 િસકંદર એન ફસા આબોહો, યોક કુરેની
માટડો, જો ગાંવા માંઅરે યેઈ રોઅલો; યાહ
યાલ જબાર તી (ઉદાબાદી) કોઅઈન દોઅયો
યાહટી કા તો યા(ઈસુવા) હુ ળી ખાંબ ઉખલીને
ચાલે 22 યાહ ઈસુવાલ ગુલગથા (એટલે ખોપરીયે
ગો) નાંવી ગે લેઈ યેના 23 તાંઆ યાલ બોળ
બેખળીન દારાખારોહો પા ં લા યા/મુંડયા,(દાઆં
લા યા) પેન ય નાંય પીદાં 24 પાછ યાહાંય
યાલ હુ ળીખાંબે ચોડવી દેનો એન યાઆ ડોગલ
યાહાંય કુંય કોઅહાં ડોગલાં લેઅના, યાહાટી
ચીઠીયો ટાકીન વાટી લેદ 25 એન જોવે યાલ
(ઈસુવાલ) હુ ળી ખાંબે ચોડવી દેનેલ તોવે દહી
ચોડી ગીઈલો આતો (જોવે યોકે પારગે દહી
ચોડી ગીયેલ તોવે યાહ યાલ હુ ળી ખાબ ચોડવી
દેનેલ) 26 એન યાઆ તોહમતનામામાંય અહોડાં
લોખીન યાઆ ઊપે લાવી દેનેલ કા “યહૂ દીયાહા
રા ” 27 યાહ યાઆ આરે બેન બાંડાહાન હોગા
હુ ળી ખાંબે ચોડવી દેના,યોકાલ જમણી/જે વ આથે
એન યોકાલ બાંગે આથે 28 [તોવે ત પિવ શા ા
માંય લોખલાં વચન કા, તો ગુનેગારીયાહામાંય
ગોણાયો,ત પૂરાં યાં] 29 એન વાટે નાર ( ત
માંઅહ) ટોલપ આલવી-આલવીન એહ આખીન
યાઆ મ કરી/ન દા કોએત કા, “એરે! મં દરાલ
પાડી ટાકનારા, એન તીન દીહીયામાંય યાલ
પાછાં બોનાવનારા! 30 હુ ળી ખાંબા ઊપને ઊતી
પોડ એન પોતાનેજ બોચાવ કોઅઈ લે” 31 યેજ
પૂરમાંણે મુખી યાજક બી, શા ીયાહા આરે
મ કરી કોઓઈન આખેત કા, “એલ બી હાન
બોચા યા, પેન પોતેજ પોતાલ બોચાવી નાંય શકે
32 ઈસરાયલા રા ,િ
ત, આમી હુ ળી ખાંબા
ઊપને ઊતી પોડ એન
એએઈન આમા(તુલ
માનુહૂ) તોઊપે બોરહો કોઓહુ ં” એન યા આરે
યા બાંડ હુ ળી ખાંબાવો ચોડાવલા આતા યાહ
હોગી યાઆ મ કરી કોઅયી 33 બોપાર પાછ
આખા દેશીયામાંય આંદારાં ઓઅઈ ગીયાં/
રોયાં, એન ત તીન વા યા લોગું રોયાં 34 તીન
વાગતાં/વાગે ઈસુવ મોઠેરે બોમલીન આ યાં કા,
“એલોઈ,એલોઈ લમા શબકથની?” મતલબ/
એટલે, “ઓ માંઆ દેવા,ઓ માંઆ દેવા તુંય
માન કાહા છોડી દેનોહો? 35 તાંઆ ઊબ
આત યાહામાંઅરે,
વોનાઈન આખત મુંડય,
“એઆ,તો એલીયાલ હાત કોએહે” 36 એન યોકે
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ં દાહાંદી આઈન ખાટામાંય વાદળી બુડવી,
એન લાકડીયે ઊપે બાં દન યાલ ચુહૂરાં દેની, એન
આ યાં, “એએતા ખોરા(ઊબા રોયા),એિલયા
યાલ છોડાં/ઊતાડાં યેહે કા નાંય” 37 તોવે ઈસુવ
મોઠેરે બોમલીન વ ટા યો 38 એન તોવે મં દરા
પોડદો ઊપરે તે નીચે લોગું ચીઆઈન બેન બાગ
ઓઅઈ ગીયા 39 જો સીપાડાહા જોમાદાર
યાઆ હામે ઊબો રોઅલો આતો, તોવે યાલ
એહ કોઅઈન બોમલીન વ ટાકતો એએયો કા,
“ખોરાંજ માંઅહુ ં (ઓ માટડો) પોરમેહેરા પોહો
આતો!” 40 કો યોહોક થેએયો દુઉ રોઈન એઅયા
કોઓત: યેહેમાંય માગદલાની મા રયા, વાહાનો
યાકુબ,યોસેસા આયહો મા રયા એન સાલોમી બી
આતી 41 જોવે તો ગાલીલ દેશામાંય આતો તોવે
યો યાઆ પાછાડી ચાલેત એન યાઆ સેવા
ચાકરી કોઓત; એન બી યો ખુબૂજ થેએયો
હોગીયો આ યો, યો યાઆ આરે યે સાલેમ
માંય યેન યો આ યો 42 જોવે વોખાત ઓઅઈ
ગીઈલી આતી તોવે યેહાટી તીયારી કોઅના દહી
આતો કા તો આઠવાડયા યોક દહી પેલો આતો
43 અ રમથાઈયો રોનારો યુસુફ યેનો,તો યોક
યાયસોબયે (માંહાસોબાયે) સભાસદ(સો ય)
આતો, એન તો પોતે પોરમેહરા રાજ કોદહી
યેય યા વાટ એએઈ(જોવી) રોઅલો આતોતો
ઈમાત રાખીન પીલાતાપાંય ગીયો એન ઈસુવા
આંગ(શરીર) મા યાં 44 પીલાતુસાલ નોવાઈ લાગી
કા તો(ઈસુ) ઓલે માહારી મોઓઈ ગીયો,એન
યય જોમાદારાલ(સુબેદારાલ) હાદીયો, એન
યાલ પૂછયાં “કાય યાલ મોઓઈન કોલહી
વેળ ઈ?” 45 જોવે ય જોમાદારા(સુબેદારા)
પાંઅને ખોબાર ંઅયાં પાછ, યોસેફાલ યાઆ
આંગ(શરીર)દેય દેના 46 તોવે યોસેફ હુ ણા(તાગા)
યોક ફાડકાં(બોનતાં) વેચાતાં લેઈ લેદાં, એન
યાઆ આંગ હુ ળી ખાંબા ઊપને ઊતાડીન યા
ફાડકામાંય(બોનતામાંય) ચ ડાળી લેદાં, એન
ખોલકાડામાંય કોતરાવલી(ખોદલી) કોબારેમાંય
થોવી દેનાં, એન કોબારે (માંહાણા) બાંઅણા/
મુંઈયા ઊપે યોક દોગાડ કોથલાડી દેનો 47 મા રયા
માગદલાની એન યોસેસા આયહો મા રયા
એએય રોઅલી કા યાલ કેસે થોવતહ
1 જોવે શાબાથા દહી પૂરો ઓઅય ગીયો
તોવે,મા રયા માગદલાની,યાકુબા આયહો
મા રયા એન સાલોમી યીહ યાઆ(ઈસુવા)
આંગાલ લાવાં હાટી સુગંદી વ તુ/ચીજ વેચાત
લેઈ યે યો 2 આઠવાડયા પોયલે દહી હાકાળેહ
દહી ન ગતાંજ,(ન યો તોવે), યો માહાણા પાંય
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યેઈ યો, 3 એન યો યેહેમાંય એહ આખ યો
આ યો કા, “આપહે હાટી માહાણા (મુંયા)ઊપને
દોગાડ કુ ફેડી?” 4 જોવે યેહય નો ર કોઅઈન
એએયાં, તોવે દોગાડ ફેડી ટાકલો આતો- એન
તો ખુબૂજ મોઠો આતો 5 યેહય માહાણા પાહ
આઈન યોકા જુ વાિનયાલ ઊજળ(સોફેત) ડોગલ
પોવીન જે વ (જોમણી) બાજુ બોઠલો દે યો,તોવે
યો ખુબૂજ બીઈ ગીયો 6 ય(જુ વાનીય) યેહેન
આ યાં કા, “બીયહા મા, તુમા નાજરેતીયા
ઈસુવાલ, યાલ હુ ળી ખાંબા ઊપે ચોડા યેલ
યાલ હોદતીયોહો તો વતો ઊ યોહો, હી
નાંય હેય; એએયા,ઈ તીજ ગા હેય, જયે
ગે યાલ થો યેલ 7 બાકી તુમા યા, એન
યા ચેલાહન એન પે ેસાલ એહ યન આખા
કા, તો તુમેહે પેલો ગાલીલમાંય અરી જે હકોન
યય તુમાહાન આ યેલ, ત જ તુમા એઅહા”
8 એન યો ન ગીન માંહણામાંઅરે નાહી ગીયી;
કાહાકા યો ખુબૂજ બીઈ ગીઈ યો આ યો; એન
યેહય કાદાલ કાંય આ યાં નાંય, કાહાકા યો
બીઈ ગીઈ યો 9 આઠવાડયા પેલે દહે ઉજળાં
ઓઅતાહાવ તો વી ઊઠીન પેલાંજ મા રયા
માગદલેનાલ જયેમાંઅને હાંત બુત કાડયેલ, યેલ
દેખાયો 10 ય યન ઈસુવા હાંગાતીયાહાન યા
રોડતા એન કોકાળતા આતા, યાહાના ગોઠ આખી
11 જોવે ય આ યાં કા, તો
વતો હેય એન
માંયે યાલ દે યોહો, વોનાયા તે યા વોનાયા
નાંય 12 યા પાછ યાહામાંઅને બેન ંઆ ગામડે
ત તોવે ઈસુ યાહાન બી
પામાંય/જુ દી રીતે
દેખાયો 13 યાહાંય બી યન બીહાન ગોઠ આખી/
ખોબાર દેની, પેન યાહાંય બોરહો નાંય થો યો
14 પાસ તો અગીયાર ચેલાહાન બી, જોવે યા
ખાંઆ બોઠલા તોવે યાહાંન દેખાયો, એન યાહા
બોરહો નાંય થોવના લેદે એન કોઠાર મોના લેદે
યાહાન ઠોપકાડીયા, કાહાકા યાહાંય યાઆ
વી ઉઠના પાસ દે યેલ, યાહાવો બોરહો નાંય
કોઅયેલ 15 એન ય યાહાન આ યાં, “તુમા
આખી દુિનયામાંય યન, આખી તી લોકાહાન
ખુશ ખોબારે હેર કોઆ 16 જો બોરહો થોવે
એન બાિ તસમા લેય યાઆજ તારાણ ઓઈ, પેન
જો બોરહો નાંય થોવે તો ગુનેગારીયો ગોણાયી
17 બોરહો થોવનારાહા માંય ઓહડયો નીશાણીયો
ઓઅરી કા, માંઆ નાંવ લેઈન બુતહાન તાંગાડી,
નોવી નોવી બોલીયે માંય બોલી, 18 હાપડાહાંન
દોઅરી, એન જે ર/ખાર બી પીઈ ય તે યાહા
કાંય નુકસાન નાંય ઓઅરી; દુ યાહાવો આથ
થોવી, તોવે યા હારા ઓઅઈ ય” 19 ભુ ઈસુ

માક 16.20
યાહાઆરે ગોઠ કોઅયા પાછ, હોરગા માંય લેય
લેવાય ગીયો, એન પોરમેહરા જે વ આથે બોહી
ગીયો 20 એન યાહાંય ન ગીન આખી દુિનયામાંય
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ગોઠ આખી, એન ભુ યાહાઆરે કામ કોઅતો
આતો, એન યે નીશાણીયે કોઅઈન, ય સાબીતી
દેની કા યાહા આખલાં ખોરાંજ હેય

LUKE
લુક
1 માનજોગ

થેયોફીલુસ, આપે ઈહ
ગોઠ
રે એએનારાહાંય
એન ધમસેવાકાહાંય આ યેલ, 2 એન આખલા
પુરમાણે પુરમાણે તી ગોઠ લોખાં હાટી ડી ગા
ંઆહાંય મેએનાત કોઅયીહી 3 ઈ બાદાં પોયલારે
હારી રીતે હોદીન તોઓ હાટી ગોઠવીન લોખનાં
માંયે િવચાર કોઅયો, 4 યા હાટી કા હારી ગોઠ
તું હીકી નો, તી બાદી ખોરીજ હેય યા તુલ
ખાતરી રોહોય 5 યુદેયા દેશા હેરોદ રા દેહામાંય
આિબયાહા કુળમાંઅનો યોક પૂં રો આતો,
યા નાંવ ખા રયા, એન હા ના કુળમાંઅની
એલીસાબેત નાંવી યા થેએ આતી 6 ય બેની
ંએ પોરમેહરા નો રેમાંય હાર આત, એન
ભુવા બાદા ઊકુમ એન કાયદા બૂલ વોગાર
પાળુ આત 7 પેન યાહા પોહ નાંય આત, કાહાકા
એલીસાબેત બાઈ વાંઆંટી આતી, એન યા
બેનીયાહા ઊમર ડીગી ડાઆયી ઓઈ ગીયેલ
8 આમી એહબો યાં કા યા કૂળા વારો આતો
તોવે ખા રયા પોરમેહરા પૂંજ પાડાં આજૂ ર
રોયો 9 તોવે અહોડાં યાં કા યા કાહાં દારા
પુરમાણે ચીઠી ટાકતાં, દેવાળમાંય ઈન દૂપ દેઅના
કામ બાગામાંય યેનં 10 દૂપ દેઅના વખતે લોકાહા
આખો ટોળો બાઆ ાથના કોઅહે 11 ઓલામાંય
યોક દેવદૂત ધરમદોરતીયી જે વા યે વોળો ઊબો
રોઅલો યાલ દેખાયો 12 યાલ દેખીન ખ રયા
ગાબરાઈ ગીયો એન યાલ બીયાં યેનાં 13 પેન
દેવદૂત યાલ આ યાં: “ગાબરાહેમ, ખા રયા
પોરમેહર તોઓ માગણી કવોનાયોહો, એન તોઓ
થેએ એલીસાબેતેલ પોહો ઓરી યા નાંવ તું
યોહાન પાડજે 14 તુલ આનંદ મીળી એન તુ
રા ઓઈ હે, એન ડી ગ માંઅહ યા જોનામા
લેદે રા ઓઈ ય 15 પોરમેહરા નો રેમાંય
તો મોઠો ગોણાયી,તો દારાખારોહો કા હોરો નાંય
પીયી, એન આયેહી પેટામાંઅનેજ તો પિવ વે
કોઓઈન બોઓલો રોય 16 ઈસરાયેલા ડી ગા
માંઅહાંન યાહા ભુ પોરમેહરા એછે પાછા વાળી
લેય યી 17 એલીયાહા વ એન ગોતી લેઈન
તો પોરમેહરા વે ઠયો એહ યા આગલા આગલા
ચાલી હાના મોઠાહા યોકુજ મોન હોમજૂ ક કોઅઈ
દી, યા નાંય માનતાહા યાહાન હોમ ડીન

1 બોની ગીઈ, યે ખોબાર નો

હારી વાટેમાંય પાછા વાળી લી, એહ કોઓઈન
પોરમેહરાલ પોસાન પોડે ઓહડા લોક તીયારી
કોરી” 18 ખ રયાએ દેવદૂતાલ આ યાં “માન
કેહ કોઅઈન યે ગોઠીયે ખાતરી રોય? કાહાકા
આંય ડાઆયો ઓઈ ગીયો, એન માંઆ થેએયે
ઊમર બી ડી ગી ઓઈ ગીયીહી” 19 દેવદૂતે યાલ
આ યાં “આંય પોરમેહરા આગલા ઊબો રોઅનારો
ગાબરીયેલ દેવદૂત હેતા તુલ ઈ ગોઠ આખાં એન
ઈ ખુશ ખોબાર દાંઆ હાટી ય માન દોવા યોહો
20 પેન તુંયે માંઆ ગોઠીયે ઊપે બોરહો રા યો નાંય,
યા હાટી લે,
બાદાં બોની ય તાંઅ હુ દું
તું મૂકો રોહે, એન બોલી નાંય હોકેહે તે સોમાય
યેતાં માંઆ ગોઠ ખોરી પોડનારી” 21 તાઆ
માંઅહ ખા રયા વાટ એએઈ રોઓલ તો ઓલી
બાદી વાઆ મં દરમાંય કાહા રોયો યાઆ યાહાન
નોવાઈ લાગી 22 જોવે તો બાઆ યેનો તોવે તો
બોલી હો યો નાંય તઅ ય માંઅહ હોમ ગ ય
કા મં દરમાંય યાલ દેખાડો દેનોહો તો ઈશારો
કોઅહે પેન મૂકો જ રોયો 23 યા પૂંજ પાડના
દીહી પૂરા ઓઈ ગીયા, તોવે ખા રયા ગોઓ
પાછો વોિળયો 24 યા પાછ યા થેએ બારી પાગે
યી, એન પાંચ મોયના હુ દુ તી દૂબી રોયી
25 તે
હ આખે ક, “પોરમેહરે દયા કોઅયીહી,
યા મોર
યી તોવે ય લોકાહામાંય માંઆ
લાજ આતી તી દૂઉ કોઓયી” 26 છોઠે મોયને
પોરમેહરે ગાબરીયેલ દેવદૂતાલ ગાલીલમાંય યેનલા
ના રેત નાં યા ગાંવામાંય દોવા યો 27 તાંઆ યોક
બોટકાળ પૂહી આતી યે નાંવ મા રયાદાઊદરા
કૂળામાંઅના યોસેફ નાં યા માટડા આરે યે
પીય પા યેલ 28 ય પાંય યનદેવદુતે આ યાં,
“સલામ, ઓ પોરમેહરા વાહાલી, ભુ તોઓ આરે
હેય” 29 યા ગોઠ વોનાઈન તી ખૂબ ગાબરાઈ
ગીઈ, એન િવચાર કોઅતી લાગી કા “ઈ કહોડી
તી સલામી ઓરી ?’’ 30 તોવે દેવદુત યેલ
આ યાં, “ગાબરાહે મા, મા રયા, કાહાકા પોરમેહર
તોઓ વો રા
યહો 31 એએ, તુ બારીપાગે
રોહે એન તોઓ યોક પોહો ઓરી, યા નાંવ તુ
ઈસુ થોવજે 32 તો મોઠાં માંઅહુ ં બોની, એન
ઊચલીયા દેવા પોહો આખાયીપોરમેહર ભુ યાલ
યા વોડીલ દાઉદરા રાજગાદી દીઈ, 33 એન

લુક 1.34–77
તો જોલમજુ ગા હુ દુ ઈસરાયેલ લોકાહા ઊપે રાજ
કોરી યા છે ડા યીજ નાંય” 34 મા રયાએ દેવદુતાલ
આ યાં, “એલાં કેહ કોઅઈન બોની ? માંયે તઅ
માટડા આરે વેવાર નાંય ર યોહો” 35 દેવદુતે વાબ
દેનો કા “પોરમેહરા પિવ
વ તોઓ ઊપે ઊતી,
ઊચલીયા દેવા ગોતી તોઓ ઊપે છાંવાડો કોરી યા
હાટી તોઓ પેટામાંઅને જો પોહો નેમી, તો
પિવ આખાયી, પોરમેહરા પોહો 36 એન એએ,
તોઓ હોગવા ડયામાંઅની એલીસાબેતેલ બી યે
ડાઆયાપોણામાંય મોયના રોઅલા હેતા, એન
યેલ વાંઅટી આખેત, યે આમી ઓ આમી
છોઠો મોયનો ચાલેહે 37 કાહાકા પોરમેહરાથી નાંય
બોની હોકે, અહોડાં કાંય નાંય હેય” 38 મા રયાએ
આ યાં, ‘‘આંય પોરમેહરા ચાકરાડી હે યા , તુંયે
આ યાં તહજ માન ઓઓય’’ પાછ દેવદૂત યે
પાંઅને તો રોયો 39 તોદીહી મ રયા ઊઠીન
ઊતવાળે કોઓઈન ડોગાલામાંય યેનલા યુદેયા દેશા
યોક ગાંવામાંય ગીયી, 40 એન ખા રયા ગોઅમ
ઈન યે એલીસાબેતેલ સલામી આખી 41 જોવે
એલીસાબેત મા રયાયે સલામી વોનાયી,તોવે યે
પેટામાંય યે પોહો વીવળા યો એન એલીસાબેત
પિવ
વા કોઅઈન બાઆઈન 42 મોઠેરે આખતી
લાગી કા, ‘‘બા યે થેએયેહેમાંય તું બોરકાવાળી,
એન બોરકાતવાળો તોઓ પેટા ફળ 43 એન માંઆ
ભુવા આયોહો માંયે પાંય યેની, ઈ કહ કોઈન
બો યાં ? 44 કાહાકા એએ, તોઓ સલામીયે
આવાજ માંઆ કાને પો યો, તોવે તારાત માંઆ
પોહો માંઆ પેટામાંય વીવળા યો 45 એન તુ
ખોરી બોરકાતવાળી, કાહાકા તુ માની ગીયી
કા ભુએ તુલ
ગોઠ આ યેલ, તી પૂરી
જ ઓઅનારી’’ 46 મા રયાએ આ યાં, ‘‘માંઆ
વ પોરમેહરા મોઠાઈ આખે હે 47 માંઆ મોન
ભુ માંઆ તારનારમાંય ખૂબ રા
ઓઅઈ
ગીયાહા 48 કાહાકા ય યા ગોરીબ ચાકરાડીયેલ
ફોમ કોઆયી એએ , આજરે બાદા લોક માન
બોરકાતવાળી આખરી 49 કાહાકા ગોતવાળ માંઆ
હાટી મોઠ કામ કોઅયેહ; યા નાંવ પિવ હેય
50 પેડીયે પાઠી પેડી તો યા દાક રાખનારાહાન દયા
કોઅહે, 51 આથ લાંબો કોઅઈન ય મોઠી ગોતી
કોઓયી, મોનમાંય ઓબીમાન કોઅનારાહાન ય
વેરી દેનાહા 52 મોઠા લોકાહાન યાહા ખુડચીયેહે
ઊપને ઊતાડી પા યા, એન ગોરીબાહાન ઊચે
ચોડા યા 53 બુ યાહાન દારાતાં લોગુ હારાં હારાં
ખાવા યાં એન બોરાલાહાન રીતે આથે પાછા
દોવા યા 54 આપે વોડીલાહાન ય વોચાન દેનાં
યા જ પુરમાણે ય યા ચાકાર ઈસરાયેલાલ
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મોદાદ યેનો 55 એન ફોમ કોઅઈન આ ાહામ એન
યા પેડીયેલ જોલામજુ ગા લોગુ દયા કોઅયીહી’’
56 યે આરે તીનખાન મોયના રોઈન મા રયા ગોઓ
પાછી વોળી યેની 57 આમી એલીસાબેત છુ ટાં
ઓઅના દીહી યેય યા એન ય પોહાલ જોનમો
દેનો 58 પોરમેહરે યે ઊપે કોલી ડી ગી મોયા
કોઅયી,ત જોવે યે આહી પાહી વાળાહાંય એન
હોગવાડીયાહાંય આયાં, તોવે યાહાન બી આનંદ
યો 59 આઠ દીહા પાછ યા પાહા સુ નત પૂ
કોઅયી, એન માંઅહે યા નાંવ યા આબાહા
નાંવા ઊપને ખા રયા પાડાં કોઓત; 60 તોવે
આયોહો બોલી, ‘‘નાંય, યા નાંવયોહાન પાડના
હેય’’ 61 યા માંઆહાંય આ યાં, ‘‘પેન તુમેહે
કુટુંબમાંય અહોડો નાં યો કાદોનાંય હેય’’ 62 પાછ
યાહાંય યા આબાહાલ ઈશારો કોઅઈન પૂછયાં
કા “તોઓ મોર કાય હેય? કાય નાંવ પાડના
હેય? 63 તોવે ય યૉક પાટી લેઈ હાદાડી એન
લો યાં, “ એલા નાંવ યોહન હેય” બાદા લોક
નોવઈ પા યા 64 યાંજ ગેડીયે યા મુઈયામાંઅને
વાચા ન ગી એન યા બ પાછી છુ ટી ઓઅઈ
ગીયી એન તો પોરમેહરા આભાર આખતો લા યો
65 બાદે આહી પાહી વાળ બીઈ ગીય, એન યુદેયા
ડોગાહામાંય આ યે ગોઠીયે ચચા ઓઅય ફેલાઈ
ગીયી 66 ય માઅહ વોનાય ય િવચાર કોર
મું ય “આ પોહો કહોડો ન ગી?” કાહાકા હાચુલૂજ
યા આરે પોરમેહરા આથ આતો 67 યા આબોહા
જખા રયામાંય પોરમેહરા આભાર આ યો કા
68 ”ઈસરયેલા પોરમેહરા ભુઆ આભાર માના,
કાહાકા ય યા લોકાહા મોદાદે યેનો એન યાહાન
બોચાવી લેદાહ 69 આપે હાટી ય યા ચાકાર
દાઊદા પેડીયેમાંઅને યોક ગોતીવાળો બોચાવનારો
ઊબો કોઅયો 70 કોયાં, યા પિવ બોગાતાહા મુઈયે
કોઅઈન ય જ આ યેલ 71 ય આપાહાન આપે
દુશમાનાહા એન આડાઈવાળાહા આથમાંઅને
બોચાવાં વોચાન દેનેલ, 72 આપે વોડીલાહા વો
દયા કોરાં આ યેલ, 73 યા પિવ કોબુલાત
ફોમ કોરાં આ યેલ ય આપે વોડીલ આ ાહામાલ
વોચાન દેનેલ કા આપાહાન આપે દુ માનાહા
આથામાંઅને છોડાવી 74 એન આખી દગીયે
લોગુ યા નો રેમાંય પિવ એન ચો ખા રોઈન,
આપાહાન, 75 કાદાઆ દાક રા યા વોગાર યા
સેવા કોરાં દે 76 એન તું માંઆ પાહા,તુ ઊચલીયા
દેવા બોગાત આખાયેહે ભુવા વાટ તીયાર કોરાં
હાટી, એન યા લોકાહાન છૂ ટકા ખોબાર કોરાં
હાટી, મતલબ, 77 યાહા પાપાહા માફીયે ખોબાર
દાંઆ હાટી,તુ ભુવા આગલા આગલા ચાલેહે

લુક 1.78–2.36
78 કાહાકા

આપે પોરમેહર ખુબ મોયાળુ હેય,
દયાળુ હેય, એન યા હાટી તો ઊચરે ન ગીન
આપાહાન મોદાદે યેનો 79 આંદારામાંય એન મોતા
છાવાડામાંય પોડી રોઅલાહાન આપાહાંન ઊ ળાં
દાંઆ હાટી, આપાહાંન શાંિતયે વાટેમાંય ઊબા
કોરાં હાટી” 80 પોહો મોઠો ઓઅતો ગીયો યા ડીલ
એન વા ગોતી વોદતી ગીયી,
1 એન ઈસરયેલ લોકાહા આગલા ઊબા
રોઅના દીહી યેય ય, તાઆ લોગું તો
ઊ યેમાંય રોયો 2 કિવરીનીયુસ િસ રયાદેશા સૂબો
આતો તોવે ઈ પોયલી વિ ત ગોણા ી યી
3 બાદે માઅહે પોતાપોતા વોતની ગાવાહામાંય
નાંવ નોદાડા હાટી ગીયે 4 આમી યોસેફ દાઊદા
કુળામાઅને એન કુટુબામાઅનો આતો યા હાટી
ના રેતરે તો યુદેયા દેશામાય યેનલા દાઊદાશેઅરે
બેતલેહેમમાંય નાંવ નોદાડા ગીયો 5 યા આરે
યા હોગાઈ કોઅલી થેએ મા રયા હોગી આતી,
તી મોયનાવાળી આતી, 6 એન યે તાંઆ આતે
તોલામાંય યે ચૂટા ઓઆના દીહી યેઈ ગીયા
7 એન યે પોતે પોયલા ખોવા પાહાલા જોનમો
દેનો એન યાલ ફાડકામાંય ચોડાળીન ગવાયેમાય
હુ વા યો કાહાકા દરમશાળામાંય યાહા હાટી ગો
નાંય આતો 8 એલા મુલુખામાંય કોલાહાક બારવાડ
લોક રાતીઆ દાદરામાંય યાહા ગેટ ટોવેત 9 તોવે
યોકાટોહોજ યોક દેવદુત યાહાન દેખાયો, એન
યાહા ચોમખી પોરમેહરા ઊ ળાં ગાતા લા યા
ઈ એઅઈન યાહાન ખૂબ બીયા યેના, 10 પેન
દેવદુતે યાહાન આ યા “બીયાહામા વોનાયા આંય
તુમહાન ખૂબ આનંદ ખુશ ખોબાર દેતાહુ યા લેદે
બાદા લોક બી રા ઓઈ ય 11 આજે દાઊદા
શેએરામાંય તુમહાન છોડાવનારો જોનામલો હેય,
તોજ િ ત ભુ હેય 12 તુમાહાન ઇ િનશાણી
દેતાહુ કા તુમા યોક પાહાલ ફાડકામાંય ચ દાળીન
ગવાયેમાંય હુ વાડલા એઆહા” 13 યોકાટાહાંજ યા
દેવદુતા આરે હોરગામાઅના દેવદુતાહા ટોળૉ યો
યા એહે કોઅઈન ગીત આખેત કા 14 “ ઊચલીયા
દેવા તુિત આખા, એન દોર યેવો યા પોસાન
કોઅલા લોકાહાન શાંિત આખા” 15 યા દેવદુત
યાહા દેખાતા હોરગામાંય પાછા તા રોયા,
તોવે બારવાડ લોક યોકબી આખતા લા યા કા
“ચાલા, આપા બેતલેહેમ તા, એન ઈ
ગોઠ
બોની ગીયી,એન પોરમેહરે આપાહાલ આખીહી,
તી એરા તા” 16 યા ઊતાવળે કોઈન યેના
એન યાહાય મા રયા, એન યોસેફ હોદી કા યે
એન ગવાયેમાંય પાહાલ હુ વાડલો દે યો 17 યાલ
એઅયાં પાછે , યાહા પાહા િવશે દેવદુતે
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આ યેલ તી યાહાન આખી દેનાં 18 ય ય
બારવાડાહા ગોઠ વોનાયે યે બાદે નોવાઈ પા યે
19 પેન મા રયા યો બા ો ગો યો પોતે મોનામાંય
રાખીન યાહા ઊપે િવચાર કોઅતી રોયી 20 પાછે
બારાવાડ લોક પોતે
કાય વોનાયા એન દે યા
યા હાટી પોરમેહરા તુિત એન ગ તે આખતા
આખતા પાછા ગીયા યાહાન આખલાં આતા યા
પુરમાણેજ બાદા બોની િગયેલ 21 આઠ દહી પાસે,
પાહા સુ નત પૂ કોઅના દીહી યેના તોવે યાલ
ઈસુ નાંવ થો યો તો ગોરબે રોયો યા આગાડીયા
દેવદુતે આ યેલ તીજ નાવ 22 મૂસા કાયદા પુરમાને
ચો ખા ઓઅના વીદી કોઅના દીહી યેનો તોવે
યાલ ભુવાલ બેટાડાં હાટી યાલ યે સાલેમ
લેઈ ગીયા 23 કાહાકા કાયદાહામાંય લોખલા હય
કા ‘પેટાં પોયલો જનમલો પોહો ભુવા પિવ
ગોણાયી’ 24 એન ભુવા કાયદાહામાંય લોકલાં
પુરમાણે યા બેન ઓલગ કા બેન વાહાંને
પારળ ભુવાલ બેટ દાંઆ લેઈ ગીયા 25 આમી
યે સાલેમમાંય સીમયોન નાં યો યોક માટડો આતો
તો હારો માટડો આતો એન પોરમેહરા દાક રાખે,
એન ઈસરાયેલા આશા કોદીહી યેય યા વાટ
એઅયા કોઅહે યા આરે પિવ
વ રોહોય,
26 એન આ માય યાલ ખાતરી દેની કા “ ભુવા
દ ા કોઅલા મશીયાલ એઅયા વોગાર તુ નાંય
મોઅહે” 27 પિવ
વે કોઅઈન તો મં દરમાંય
યેનો જોવે ઈસુવા આયોહો આબોહો પોરમેહરા
કાયદા પુરમાણે યા િવદી કોરાં હાટી ઈસુવાલ
મં દરમાંય લેઈ યેન, 28 તોવે સીમયોન પાહાલ
આથામાંય લેઈન પોરમેહરા આભાર મા યો ય
આ યાં 29 આમી ભુ તો વચાન પુરા કોઅઈન,
તુયે તોઓ ચાકારાલ રા ઈ દેિનહી 30 કાહાકા
બાદા લોકહા દેખતા તુયે તારાણ તીયાર કોઅયાં,
31 તી માંયે નો રે એઅયાં 32 ઓજ દીવો હેય
જો આખી દુિનયાલ ઊ ળા દેહે એન તોઓ લોક
ઈસરાયેલાલ મોઠાઈ દેહે” 33 પાહા િવશે સીમયોને
આ યા તી વોનાઈન પાહા આયેહે આબાહાલ
ખૂબ નોવાઈ લાગી 34 િસમયોન યાહાલ બોરકાત
દેની એન યા આયેહેલ મ રયાએલ આ યા
ઈસરાયેલા લોકાહામાંય ડ ગે માંઅહે નાશ ઓઅઈ
ય, એન ડ ગ વી ય, યા હાટી ઓ
પોહો રોયોહો િનશાની રોયી ક, યા િવ દમાંય
માંઅહેબોલી 35 એન તોઓ વા હોગા તારવાઈયે
કોઓઈન ડોચાઈ
ય એહે કોઅઈન ડ ગા
માઅહા મોના ખાનગી િવચાર ઊગાડા પોડી ય”
36 એન યોક થેએ બોગાત આતી,ફનુયેલા પૂહી,
આ ના તી ડ ગી ડાઆયી ઓઅઈ ગીઈલી આતી

લુક 2.37–3.19
હાત વોઅરહે લોગુ યે મટડા આરે નગી કાડી,
37 એન પાછે ચાર વી ો ને ચાર વોરેહે લોગુ
રાડાલી રોયી તી દેવાળમાંય ચોવીહી કલાક રોઈન
રાતદીહી પોરમેહરા ાથના નાંય છોડે 38 તી હોગી
યેજ ગે ડયે યેઈ ગીઈ એન પોરમેહરા આભાર
મ યો એન યે શાલેમા તારણ કોદીહી યેય યા વાટ
એએઈ રોઅલા બાદા માંઆહાલ યે યા પાહા ગોઠ
આખી દેની 39 પોરમેહરા કાયદા પુરમાણે કાંય
કોઅના આતા તી બાદાં પૂરા કોઅઈન પાછે યા
ગાલીલ દેશામાંય યાહા વોતની ગાવ ના રેત
પાચા વોળી ગીયા 40 પોહો મોઠો ઓઅતો ગીયો
એન યા ગોતી એન ઓ કાલ વોદતી ગીઈ, એન
યા વો પોરમેહરા મોયા આતી 41 ઈસુવા આયોહો
આબોહો વોરહા દઠ પા ખાશોણ યે સાલેમા
ે
ત 42 જોવે ઈસુ બાર વોય હો યો તોબે બી
યે દારા પુરમાણે
ે ગીયે 43 શોણ વાળીન
યે પાછે ગોઓ આ ચાલ પોડીયે પેન ઈસુ
પોહો યે સાઅલેમમાંય રોઈ ગીયો,એન યા આયેહે
આબાહાલ ખોબાર નાંય 44 ઈસુ હાંગા યાહામાંય
ઓરી એહે આઈન, યે યોક દહા વાટ ચાલી યેને
પાછે યાહા હોગવા ડયા એન વોળખાિતયાહામાંય
યાલ હોદતે મુ યે 45 તો નાંય જો યો તોવે યાલ
હોદતા હોદતા યે સાલેમ પાછે ગીયે 46 તીન
દીહા પાછે તો યાહાન મં દરમાંય જો યો તો
શાિ યાહા પાંય બોઠેલ, યાહાન તો વોનાય
એન સવાલ પૂછે હે 47 એન તો કોલા હારા
ઓ કાલવાળા વાબ દેય તી વોનાયન બદાહાન
નોવાઈ લાગી 48 યાલ એઅઈન યા આયેહે
આબાહાલ ખૂબ નોવાઈ લાગી યા આયેહે યાલ
આ યા “ડીકા, તુયે આમાહાન એહે કાહા કોઅયા?
તોઓ આબોહો એન આંય તુલ હોદતે હોદતે દુઃખી
ઓઈ ગીયે હે” 49 યે યાહાન આ યા તુમા માન
કાય કોરા હોદેત લા યે? તુમાહાન ખોબાર નાંય
આતી કા આય માઆ આબા ગોઅમેજ ઓરા
જોજે ? 50 પેન તો યાહાન
ગોઠ આખે તી
હોમાજ નાંય પોડી 51 યાહા આરે ઊતીન તો
ના રેત યેનો એન યાહા તાબે રોયો યા આપેહે
યો બા દયો ગો યો મોનામાંય રા યો 52 એન ઈસુ
ઓ કાલમાંય એન ઊમરમાંય એન પોરમેહરા એન
માઅહા મોયામાંય મોઠો ઓઅતો ગીયો
1 માહારા
તીબે રયુસ પંદરમાં વોરહામાંય,
પંતય િપલાત યુદેયા સૂબો આતો, હેરોદ
ગાલીલા રા
આતો, યા બાહા ફીલીપ
ાકોિન ટસે રા આતો, લીસાનીયાસ આબીલેને
રા આતો, 2 એન અ નાસ એન કાયફાસ મુખી
ધમગુ આતા, તોવે ઊ ડીયેમાંય ખ રયા પોહો
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યોહાનાલ પોરમેહરા ગોઠ યેની, 3 એન તો યરદન
નાઇયે િવ તારામાય ફીરીન આખે “પાપાહા
માફી હાટી પાછા વોળી યેના એન આગાડી
લીયા 4 જે હે યોશાયા ભિવ યવ તા ચોપ ડયેમાંય
લોખલા હેય ઊ ડીયેમાંય બોબલનારા બોબલેહે
કા ભુઅવા માગ િતયારી કોઆ યા વાટ હારકી
કોઆ 5 ખાચાડા યોકાયોકા પુરી દીયા ડૉગ એન
ડોગાલીયા યોકાયોક કાડી ટાકા વાકી વાટ પાદરી
કોઆ ખાડાટેકરાવાળી વાટ હારકી કોઆ 6 એન
બાદે માંઅહે પોરમેહરા છૂ ટકો એઅરી” 7 યા
આથે આગાડી લા હાટી ડ ગે માઅહે યા
પાંય યેને યે યાહાન આ યા ઓ હાપડાહા
પીલકાહાંય યેનારી િનયાયે માય તુમા બોચી હા
ઈકુયે તુમહાન આ યા? 8 પાછાઅ વોળી યેનહા
યા ફળ લેય યાઆ એન આમહે આબો અ ાહામ
હેય એહે માની મા છે તરાયાહા કાહાકા પોરમેહરા
યા ડોગળા માઅને આ ા યા પોહે પેદા કોઇ શકે
9 ડાહા મુડહા વો કુરાડા થોવલા હેય યા ડા
ફળ હારે નાય હેતે યાલ ખાડી પાડીન લાગાડાના
હેય 10 ટોળામાંઅને માંઆહાંય યાલ પૂછયાં
કા “આમા કાય કોઅજે ?” 11 તોવે યે યાહાન
વાબ દેનો કા “ યા પાંય બેન ડોગલે હેતે તો
યા પાંય કાંય નાંય મીળે યાલ યોક ડોગલા દેય,
એન ખાઆના બી એહેજ” 12 કાત દારે હોગે
યા આથે આગળી લાઆ હાટી યા પાંય યેને,
એન યાહાય યાલ પુ યા કા “સાઈબ, આમા
કાય કોઅજે ?” 13 યે યાહાન આ યા “નો કી
કોઅલા કોઅતા વોદારે ઊગરાવના નાયનાય”
14 સીપાડાહાંય બી યાલ પૂ યા, “આમા કાય
કોઅજે ?” યાહાન યે આ યા “કાદાલ લૂટના
નાંય, જોર કોઅઈન પોયાહા પાડાવના નાંય,
તુમેહે પાગાર લેઈન પૂરા માના” 15 લોકાહામાંય
મોઠી આશા પેએદાહા ઓઅઈ ગીઈ,એન યોહાના
િવશે યા માનતા લા યા કા “ઓજ મશીયા ઓરી
કા?” 16 તોવે યોહાને યાહાન બાદાહાન વાબ
દેનો કા “આંય તે પાંઅયે કોઅઈન તુમાહાન
બાપિત મા દેતાહુ , પેન માઆ કોઓતો મોઠો યોક
આ યેહે, યા ખાહાડાહા હુ તળી છોડાં બી
આય લાયક નાંય હેતાઊ તો તુમાહાન પિવ
વા કોઅઈન એન આગીયે કોઅઈન આગળાવી
17 એલા આથામાંય હુ પડા હેય, યા ખોળા
વાવલી કાડાં હાટી દાણા યા ગોઅમે બોઓઈ
દી, એન પોઅ કાદે દીહી ઊલાય નાંય ઓહોડા
આગડામાંય બાળી ટાંકી” 18 એન બી
ડ ગાં
આખીન હોમ ડીન યે યાહાન ગોઠ આખી
19 હેરોદ રા લ યા બાહા થેએ હેરોદીયાસે િવશે

લુક 3.20–4.24
એન યા બાદા ખોટા કામાહા િવશે યોહાને યા
બૂલ યાલ દેખાડી, 20 યા હાટી હેરોદે પોતાના
બાદા પાપાહામાંય ઈ પાપ ઊમરી દેના, યે
યોહાનાલ દોઅઈન જે લમાંય ટા યો 21 એન
ઓહોડાં યાં કા જોવે બાદા લોક આંગળી લાંઆ
યેત તોવે ઈસુ હોગા આંગાળી લાંઆ યેનોએન
ાથના કોઅહે તોવે જૂ ગ ઊગડી ગીયાં 22 એન
પિવ
વ શરીર લેઈન પારળા બેદ યાવો
ઊતીયો, એન જુ ગામાંઅને આવાજ યો કા,
“તુ માંઆ મોયાળો પોહો હેતો, તોઓવે માંઆ
મોયા હેય તુ માન ખુબ પોસાન પો યોહો 23 ઈસુ
યેનો તોવે તો આશરે તીહી વોય હો યો માંઅહે
યાલ યોસેફા પોહો આખેત યોસેફ તો હેલીયા
પોહો 24 તો માતાતા, તો લેવીયા, તો મેલખીય,
તો જ નાયા, તો યોસેફા, 25 તો માતાનીયા, તો
આમોસા, તો નાહુ મા, તો એલીયા, તો ના ગાયા,
26 તો માઆતા, તો માતાનીયા તો સેમેયના,
તો યોસેખા તો યોદા, 27 તો યોઆનાના, તો
રેસા, તો જે બાબલા, તો શેઆલતીયેલા, તો
નેરીયા, 28 તો મેલખીયા તો આદીયા તો કોસામા,
તો એલમાદમા,તો એરા, 29 તો જોશુઆ, તો
એલીએજે રા, તો જોરીમા, તો માતાતા, તો
લેવીયા, 30 તો સીમયોના, તો યુદાઆ, તો
જોસેફા, તો યોનામા, તો એલીયાકીમા, 31 તો
મેલેયા, તો મે ના, તો માતાતા, તો નાતાના,
તો દાઊદા, 32 તો યેશેયા, તો ઓબેદા,તો
બોઆ , તો સાલમોના, તો નાહશોન, 33 તો
અમીનાદાબા,તો આદિમના, તો આરનીયા, તો
હેજરોના, તો પેરે , તો યુદાઆ, 34 તો યાકુબા,
તો ઈસાકા, તો અ ાહામા, તો તેરા, તો નાહોરા,
35 તે સે ગા, તો રેવુઆ, તો પેલેગા, તો એબેરા,
તો શેલા, 36 તો કાયનાના, તો અરફા ાદા, તો
શેમા, તો નુહા, તો લામેકા, 37 તો મેતુસેલા,
તો એનોખા, તો યારેદા, તો માહાલાલેલા, તો
કાયનાના, 38 તો અનોસા, તો સેતા, તો આદામા,
તો પોરમેહરા પોહો
1 યરદન નોઈયે પાંઅરે ઈસુ પાછો વોળી યેનો,
તોવે તો પિવ
વે બાઆલો આતો પિવ
વ યાલ ચાળીહી દીહી લોગુ ઊ ડયેમાંય
ફેરાવતો રોયો 2 એન કાિળયે બૂતે યા માયનો
કોઅયો ઓલા દીહી કાંય નાંય ખાદાં યા હાટી દીહી
પૂરા ઓઅતા તો બુખો યો 3 બુતે યાલ આ યા
“જોવે તુ પોરમેહરા પોહો ઓઅય,તોવે યા દોગડાલ
આખ એન તો બાખે બોની ય” 4 ઈસુવે આ યા
કા લોકલા હેય તેહે “યોકલીબાખે ખાઈન માંહુ નાંય
વે” 5 પાછે બૂત યાલ ઊચે લેઈગીયો એન યોક
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ગેડીયેમાંય યાલ દુિનયા બાદ રાજ દેખા યે 6 “ઈ
બાદી ગોતી એન ઈ બાદી િમલકાત તુલ દહી,”
આખેહે ઈ બાદાં માનુજ હોપલા હેય એન માઆ
મોર યે પુરમાણે ગોમે યાલ દેઈ શકું 7 તુ માઆ
પગે પોડેહે તોવે ઈ બાદા તોઓજ ઓઅઈ ઈ”
8 ઈસુવે વાબ દેનો કા લોખલા હેય તેહે પોરમેહરા
તોઓ ભુવા પાગે પોડ, એન યોખલા યાજ સેવા
કોઅઓ” 9 પાછે બુત યાલ યે સાલેમ લેઈ ગીયો,
એન મં દરા ચોટલીયે ઊપે ઊબો રાખીન આ યા
“જોવે તુ પોરમેહરા પોહો ઓઅય, તોવે ઈહીરે
કૂદી પોડ 10 કાહાકા લોખલા હેય તેહે પોરમેહેરે
યા દેવદૂતાહાલ તુલ હાચવીન રાખના ઊકુમ
કોઓયોહો 11 આથામાંય યાતુલ જે િલ િલ એન
દોગડાહા આરે તોઓ પોરમેહરા માયનો કોઅહેમા’
12 2 ઈસુવે
વાબ દેનો કા ‘’ લોખલા હેય તેહે
તુ તોઓ પોરમેહરા માયનો કોઅહેમા 13 13જોવે
બુતે ઇસુવા બાદા માયના પુરા કોઅયા તોવે યા
વાયદા હુ દુતો ઇસુવા છોડીન તો રોયો 14 એન
પિવ િજવા ગોિતયેમાય ઇસુ પાછો ગાિલલા એસે
વોળી યેનો એન યા િવશેની ગોઠ બાદે ફેલાય ગીયી
15 તોઓ િતયાહા ાથાના ગાઆમાંય િહકાડે એન
બાદે માઅહે યા િવશે હારે આખતે 16 તો ના રેત
પાછો યેનો ઉ તો મોઠો યેલ, એન યાય દારા
પુરમાણે તો સાબાત દીહી ાથના ગોઅમાંય િગયો
તો વાચા હાટી ઊબો યો 17 તોવે યાહાન યશાયા
બોગાતા ચોપડી દેની , ચોપડી ઊગાડી તોવે ઓ
ગોયેનો યામાંય એહે લોખલા હય કા, 18 ભુવા
વાન માંય વોવ ઊતીયોહો માન યેય દ ા
દેયનદોવા યોહો ગો રબાહાન હારીખોબાર આખા
જે લમાંય ટાકલાહાન છુ ટકા આખા આદળાહાન
દેખતા ઓઅના આખા દોબાઇ રોઅલાહાન
છોડાવા 19 એન ભુવા પંસદ કોઅલા વોરવા
ખોબાર ખોરા 20 ચોપડી વાળી દેયન સેવાકાહાલ
દેની એન બોહોય ગીયો બાદા યા એસે એક
દઠ એઅય રઅયા 21 એન તો યાહાન આખતો
મુ યો આજે તુમહે વોનાતા ઈ લોખાણપુરા ઓઅઈ
ગીયા 22 બાદાલ ખૂબ હારા ગો યા એન યા
મુયહે માને
મોયાળી ગોઠ િનગી યા ઉપે
યાહાન નોવાઈ લાગી યા આખેત કા “કાય,
એલો યેસેફા ફો નાંય કા?’ 23 પેન યે યાહાન
આ યા ચો કાસ તુમા માન એહે આખલા કા
દાકતાર તુ પોતાલહારો કોઓકાપારાનાઊમમાંય
ઓલા બાદાકોઅયા આમા વોનાજે , િત તુ ઈહી
તોઓ વોતની ગાવામાંય કોઓ” 24 એન યે
યાહાન આ યા, “તુમાહાન આંય ખોરી ગોઠ
આખુ ભિવ યવ તા પોતા વોતાનામાંય કાદો

લુક 4.25–5.14
નાંય માને 25 હાચુલ આખતાહુ એલીયા બોગાતા
દહામાંય જોવે હાડાતીન વોરહે લોગુ પાઆય નાંય
યેનો, એન આખા દેશામાંય કાળ પો યો, તોવે
ઈસરાયેલ દેશામાંય રાડાિલયો થેએયો કાંય વોછીયો
આતીયો કા ? 26 તે પોરમેહરા એલીયાલ યે
હી પાંયનાંય પેન સીદોન દેશમાંયયેનલા સારફતા
ગાવી યોક િવધવા પાંય દોવા યો 27 એન એિલશા
દહામાંય ઈસરાયેલામાંય કાય ઓછા ઠોટાડીયા
આતા કા? તે યાહામાઅને કાદો નાંય, પેન
સીરીયા દેશીયો નામાન હારો યો” 28 ઈ વોનાઈન
ાથનાગાઆમાંય બાદા ખૂબ ખી વાય ગીયા
29 એન ઊઠીન યાલ શેએરા બાઆ ડેકાલતા લઈ
ગીયા, એન યા ડોગાવો યાહા શેએર બાદલા
હેય, યા ડોગા ઊપે લેઈ ગીયા, તાઆરે યાલ
એઠા પાડાં હાટી 30 પેન તો યાહા વોસમાઅરે
ચાલીન નીગી ગીયો એન તો રોયો 31 પાછે
તો ગાલીલમાંય યેનલા કાપરનાઊમ ગાંવ ગીયો
એન શાબાતા દીહે યાહાન તો િહકાડેહે 32 યા
હીકાડના િવશે તે યાહાન નોવાઈ લાગી કાહાકા
તો પુરા ઓદીકાર લેઈન બોલે 33 દેવળામાંય યોક
માઅહુ આતા યાલ મેલો બૂત લાગલો યે ટીટાઈન
આ યા કા, 34 એરેરે ઓ ના રેતીયા ઈસુ આમેહે
તુ કાય લાગે હે? તુ આમાહાન માઆઈ ટાકા યેનો
તુલ આય વોળખુહુ તુ પોરમેહરા પિવ માટડો
હેતો 35 પેન ઈસુવે યાલ દોમકાડયૉ એન આ યા
ઓગોજ રો એલામાઅને બાઆ નીગ તોવે બૂત
યાલ વોસમાય આ ળી પાડીન નીગી નાઠો એન
યાલ કાય બી નાય કોઓયા 36 બાદાહાન નોવાઈ
લાગી એન યોક બી લ આખેત ઈ કોહોડી ગોઠ ?
પુરા ઓ દકાર એન ગોતીયે કોઅઈન મેલા બૂતાહાન
ઊકૂમ કોઅહે; 37 એન યા નીગી ના તાહા એન
યા વીશે ગોઠ ચોમખી બાદે ફેલાઈ ગીઈ 38 ાથના
ગોઆમાઅને નીગીન તો સીમોના ગોઓ ગીયો
સીમોના હાહુ ડી ગી જોરાવલી આતી એન યે
હાટી યાહાય યા માગણી કોઅયી 39 યે યન
યે પાય ડોગો પોડીન જોરાલ દોમકાડીયા એન
જોરા ઊતી ગીયા બાઈ ઊઠી એન યાહા ગાવાર
ચાકરી કોઅતી લાગી 40 દીહી બૂ તા માઅહે બાદી
યે માનગીવાળા દુ યાહાન યા પાય લેઈ યેને
એન યોકયોકાલ આથ લાવીન યે યાહાન હારા
કોઅયા 41 એન ડી ગા માઅહમાઅને બૂત નીગી
ગીયા એન ચીચાતા લ યા કા તુ પોરમેહરા પોહો
હેતો પેન યે યાહાન દોમકા ડયા એન આખા
નાય દેના કાહાકા યાહાન ખોબાર આતી કા
તો મેશીયા હેય 42 ઊ ળા ઓઅઈ ગીયા તોવે
તો ગોઅરે નીગીન યોક વેગળા ગામાય ગીયો
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લોકાહા ટોળા યાલ હોદતા લા યા એન યાલ
હોદી કાડીયો તોવે યા યાલ દોઅઈ રોઅલા તો
યાહાન છોડીન નાય ય યા હાટી 43 પેન યે
યાહાન આ યા માન તેએ બી શેએરાહામાય
પોરમેહરા રા યા ખુશ ખોબાર દાઆ પોડી યાજ
હાટી માન પોરમેહરા દોવા યોહો 44 એન તો યુદેયા
દેશા ાથના ગાઅહામાય ગોઠ આખુ આતો
1 યોક દીહીતો કનરોત દો રયા કોરાડા ઊપે
ઊબો રોઅલો આતો એન માંઅહ પોરમેહરા
ગાઠે વોનાયાં હાટી દાહાદી યેત એન યાલ બીચડી
રોઅલા આતા 2 તોવે યે ઊડયેહેન કોરાડા પાંય
પોડ યો દે યો માછડા કોરાડે ઊતીન ળ દોવેત
3 યેહેમાઅની યોક ઊડી સીમોના આતી તામાય
તો ચોડી ગીયો એન ઊડીયેલ કોરાડારે થોડેહે
લોગુ લેઈ આ આ યા પાછે ઊડીયેમાય બોહીન
લોકાહાન િહકાડતો મુ યો 4 ગોઠ પૂરી યી, તોવે
યે િસમોનાલ આ યા, ઊડીયેલ ડા પાઆયામાય
આ દે, એન મા લ દોરા હાટી તોઓ ળ
ટાંક” 5 િસમોને આ યા, ગુ
આમાહાંય આખી
રાત મેએનાત કોઅયીહી, પેન કાંય બી આથ
નાંય લા યાહા તે બી, તુ આખતોહો તે આય
ળ ટાકતાહુ ં” 6 યાહાય તેહે કોઅયાં, એન
ઓલે ડીગલાબંદ માછલે દોઅયે કા યાહા ળ
ટૂટી આ કોઅહે 7 યાહાંય બી ઊડીવાળા
યા હાગાતીયાહાન ઈશારો કોઅઈન મોદાદમા6ય
હા દયા યા યેના એન બેની ઊ યો અહો યો
બોઆયો કા યો બૂડી આ કોઓત 8 ઈ એએઈન
સીમોન પે ુસ ઈસવાલ પાગે પોડીન બો યો “ ભુ
માયે પાઆને તો રો, આંય તે પાપી માઅહુ
હેતાઉ” 9 કાહાકા તો એન યા બાદા હાગા યા
દોઅલા મા લાહા ડીગલા એએઈન નોવાઈ પામી
ગીઈલા, 10 એન યા બાગીદાર જબદયા પાહા
યાકુબા એન યોહાના બી તેહેજ ઈસુવે સીમોનાલ
આ યાં, “ગાબારાતો મા આમી પાછે તુ માઅહાંલ
દોઅહે” 11 ઊડીયેહેને કોરોડે લેઈયેનો પાછે બાદાં
છોડીન યા યાઆ પાછાડી પાછાડી ચાલા લા યા
12 યોક દહી ઈસુ તાઆઅનાયોક શેએરમાંય આતો
એન યોક માઅહુ આતા યાલ કોડ યા દુઃખ ડી ગા
લાગાલાઆતા ઈસુવાલ એએઈન તો યાલ પાગે
પો યો એન માગણી કોઅયી કા “ ભુ તોઓ મોર
ઓરી તોવે તુ માન હારો કોઅય શકે હે” 13 ઈસુવે
આથ લાબો કોઅયો,એન યાલ આથ લાવીન યે
આ યા “માઆ મોર હેય, તુ ચો ખો ઓઅઈ
જો”એન તારાત યા દુખ હારા ઓઅઈ ગીયા
14 ઈસુવે યાલ ઊકુમ દેનો કા “કાદાલ આખના
નાંય પેન જો પૂ રાલ તોઓ ડીલ દેખાડજે ,
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લુક 5.15–6.10
એન યા ખાતરીયે હાટી મૂસાઆ કાયદા પુરમાણે
તોઓ ચો ખા ઓઅના બેટ દે” 15 પેન યા િવશે
ગોઠ આજૂ ફેલાઈ ગીયી એન યાલ વોનાયા
હાટી એન યાહા દુખાહામાઅને હારા ઓઅઈ
આ હાટી યા પાય મોઠા મોઠા ટોળા યેત
16 પેન તો મેદાન
ગામાય ઈન રોહોય એન
ાથના કોઅહે 17 એન યોક દીહી તો િહકાડે તોવે
પો ષીયા એન શાિ
બી બોઠા ગાલીલ એન
યુદેયા બાદા ગાવાહામાંય એન યે સાલે ે માઆહે
તાઆ યેને એન યાહાંન હારા કોરા ભુવા ગોતી
ઇસુવા આરે આતી 18 એન એએ, યોક પાગલીયાલ
ચાપાળામાય થોવીન માહે તાં લેઈ યેને 19 પેન
િગરદીયે લેદે યાલ માજે લેઈ ં હાટી યાહાન
વાટ નાંય જોડી, યાં હાટી છાપરા ચે ચોડીન
સેવાલા ફેડી ટાં યા એન બોગારામાઅને યાલ
ચાપાળા હાતેજ ઈસુવા આગલા ઊતાડી દેના
20 જોવે ઈસુવે યાહા બોરહો એઅયો, તોવે યે
આ યા “માટડા, તોઓ પાપે માફ ઓઅઈ ગીયે”
21 તોવે પો ષીયા એન શાિ
િવચાર કોઅતા
મુ યા કા અહોડી ન દાકોઅહે, ઓ કહોડો હેય?
યોખલા પોરમેહરા િસવાય કુઊ પાપ માફ કોઅઈ
શકે?” 22 પેન ઈસુ યાહા િવચાર આઈ ગીયો
એન યે યાહાન આ યા, “તુમાહાનકાય લાગેહે?
23 કાય હે લા હેય?તોઓપાપ માફ ઓઅઈ ગીયા
ઈ આખના હે લા હેય, કા ઊઠ, ચાલ પોડ, ઈ
આખના હે લાં હેય? 24 પેન માંઅહા પાહાલ
દોર યેવો પાપ માફ કોઅના અ દકાર દેનલો હેય,
ઈ તુમાહાન ખોબાર પોડા જોજે યા હાટી ( યે
પાગળીયાલ આ યા) ઊઠ, તોઓ પાથારી લેઈને
ગોઓજો,” 25 તાબાડ તો બાદાહા દેખતા ઊબો
ઓઈ ગીયો, એન પાથારીયે વો હુ વી રોઅયલો
આતો, તી લેઈને, પોરમેહરા મોઠાઈ આખતો
ગોઓ ગીયો 26 એન બાદાહાન ખુબ નોવાઈ
લાગી, એન પોરમેહરા મોઠાઈ આખતા મુ યા યા
બાદા બી ગીયા એન યાહાલ આ યા “કાદોમાને
નાંય અહોડી ગોઠ આજે આમાહાય દેખી”
27 પાછે તાઆને આગાડી ઈન, યે લેવી ના યા
કાતદારાલા નાકા ઊપે બોઠલો દે યો યાલ યે
આ યા, “માઆ પાહાલા ચાલ” 28 તો ઊઠીયો,
એન બાદા છોડીને યા પાહાલા ચાલતો લા યો
29 એન એલા માનમાંય લેવીયે યોક મોઠાં જે વાણ
યા ગોઅમાંય કોઅયા તાઆમાંય હામટે કાતદારે
એન અહોડે યા આરે ખાઅ બોઠલે 30 તોવે
પો ષીયા એન શાિ એલા ચેલાહા હુ મે ટુટારાતા
લા યા,એન આખતા મુ યા કા, “તુમા પાપ ા
જોગાતદારાહા આરે કાયલા ખાતાહા?” 31 તોવે
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ઈસુવે વાબ દેનો કા “હારા માઅહાલ દાકતારા
જ ર નાંય, પેન દુ યાહાન જ ર હેય 32 આય ધમ
લોકાહાન નાંય,પેન પાપ ાન હાદા યેનોહો, કા યે
પાછે વોળી યેત” 33 પેન યાહાંય યાલ આ યા,
‘યોહાના ચેલા ખૂબ દાઆ ઊપાહા એન ાથના
કોઅતાહા, એન પો ઊષીયા બી એહેજ પેન તોઓ
ચેલા ખાતાહા એન િપતાહા” 34 પેન યાહાન
યે આ યા,”વોવડોહાગાતમાંય રોહોય, તાઆઊ
વોરાડીયાહાલતુમા ઊપાહા કોઆડાહા ક? 35 પેન
વોવડો યા પાઅને લેવાઈ ય ઓહાડા દીહી યી
તોદીહી યા ઊપાહા કોરી” 36 યે યાહાનદાખલો
હોગો આ યો કા “નોવા ફાડકા માઆને ડીગળા
કાતરીન જુ ના ફાડકાલ નાંય હાદેત એહે તે નોવો
ફાડકો બી કાતરાય ય, એન જુ ના ફાડકામાંય નોવા
ડીગળા હારા નાંય સોબે 37 એન નોવો દારાખારોહો
જજરા યે વેડૅ યેમાંય નાંય બોઓત તેહે તે વેડલી
ટી ય, એન દા વેરાય વડલી બી નોકામી
ઓઅઈ ય 38 પેન નોવો દા નોવી વેડિલહી માંય
બોઅતેહે 39 એન જૂ નો દા પીને પાછે નોવો દા
કાદો નાંય માગે, કાહાકા જૂ નોજ હારો હેય, એહે
આખેહે”
1 યોક શાબાતા દહી રાનામાંય રોઈન
ય,
તોવે યા ક ટીયો તોડીન આથામાંય ચોળીન
ખાત 2 તોવે પો ષીયામાંઅને બી
આખા
લા યા;તુમા તી કામ કાહા કોઅતાહા શાબાતા
દીહે કોઅતા ઠીક નાંય લાગે? 3 ઈસુવ યાહાલ
ઉ ર દેના,કાય તુમાહાંય નાંય વા ચાહાં કા દાઉદ
એન યા આયા જોવે બુ યા આતા તોવે કાય
કોઅયેલ? 4 તોવે તો કેહકોન પોરમેહરા ગોઅમે
ગીયો, એન ભટ ચઢાવલી બાખે લેઈન ખાદી,
યાજકાહાલ ખાવાય તી યાહાંય ખાદી, તી યાય
હાંગા યાહાલ બી દેના? 5 એન ઈસુવ યાહાન
આ યાં, “દેવાપોહો શાબાત દીહાબી ભુ હેય”
6 એહકોયન
યા કા બી શાબાતા દીહે તો,
ાથના ગોઆમાંય યન િહકાડે તાંઆ યોક માંઅહુ ં
આતા યા જે વો આથ ઉખાઈ ગીઈલા આતો
7 શા ી એન પો ષીયા યા હુ મે ફેરાદી કોરાં
હાટી યા ટુંગી રોયલા એલા કા એલો શાબાતા
દહી હારા કોઅહે કા કેહ 8 પેન તો યાહા િવચાર
ંઆતો આતો યાહાટી યાંય ઉખાય ગીઅલા
આથાવાળાલ આ યાં “ઊઠ ને વચમાંય ઊબો રો”
તો ઊઠીન ઊબો રયો 9 ઈસુવ યાહાન આ યાં કા
“કાય શાબાતા દહી હારા કામ કોરા જોજ કા ખોટા
કામ કોરા જોજે કા માંઆઈ ટાકના?” 10 તોવે યય
ચારી ચોમખી ફરી એએઈન ય યા માંઅહાલ
આ યાં “તોઓ આથ લાંબો કોઓ” યાય તેહકોય
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લુક 6.11–45
કોઅયા તોવે યા આથ હારો યા 11 પેન યા
થોડાજ દુર યનેયોકબી લ પૂછતા લા યા કા
આમી આપા કાય કોઅતા? 12 યા દીહામાંય તો
ાથના કોરાં હાટી યોકા ડોગાવ ગીયો એન આખી
રાત ાથનામાંય કાડી 13 જોવે તો દહી નીગીને
યેનો એન ચેલાહાપાહી હાદયા ને યાહામાંઅને
બારા િનવ યા ને યાહલ ય “ િતનીધી” આ યા
14 એન યા યા હેતા િશમોન
યા નાંવ પતરસ
થો યા યા બાહા આં ીયાસ,એન યાકુબ, યોહાન
એન ફીલીપુસ એન બરતુલમી, 15 એન મો ાય
એન થોમો એન હલફઈ યા પોહો યાકુબ એન
િસમોન યાલ જે લોતોસ આખેત 16 એન યાકુબા
પોહો યહુ દા એન યહુ દા ઇ કારીયોત જો ઈસુવાલ
દોઈ દેનારો બ યો 17 તોવે તો યા આરે નીચે
ઉતીયો એન યોક હારકા દાદરામાંય ઊબો રયો
એન યા આરે ચેલાહા મોઠો ટોળો આતો, એન
આખા યહુ દીયા, યે સાલેમ, સુટ એન સૌદ એન
દરીયા કનારે રોનારા લોકહા મોઠો ટોળો, 18 યા
યાપાંય વોનાયા એન દુખામાયને હારા ઓરાહાટી
યેનલા, એન બુત લાગલે માઅહેબી હારે ઓઅઈ
તે આત 19 બાદાજ લોક યાલ દોરા હાદેત
કાહાકા યામાને ઓહોદડાં સામ ય ન ગતાં આતાં
એન બાદાજ હારા ઓઅતા આતા 20 તોવે ય
ચેલહા એસે એઈન આ યાં, “તુમા ગોરીબ તુમા
સુખી કાહાકા રાજ તુમેહે હેય 21 તુમા આમી
બુખા હેતા, તુમા સુખી, કાહાકા તુમા દારાઈ હા
હા તુમા રોડતાહા તુમા સુખી, કાહાકા તુમા
ઓહાહા 22 તોવે માંઅહા પાહા લેદે તુમાહાન
આડાઈ કોરી, એન બાઆ કાડી, એન ગાળી દ,
એન તુમેહે નાંવ ખોટાં ગોણી, તોવે તુમા સુખી
23 “તો દહી તુમા આંનદ કોઆ એન નાચા કાહાકા
હોરગામાંય તુમેહે મોઠો બોદલો હેય, કાહાકા
યાહા વોડીલાહાંય બી ભિવ યવ તાહાન એહજ
કોઅયા 24 “પેન તુમા માલદાર, તુમા દુખી, કાહાકા
તુમાહલ તુમેહે બોદલો પૂરો િમળી ગીયો 25 “તુમા
આમી દારાલા તુમા દુખી, તુમાહાન તુમાહાન
બુખ લાગરી તુમા આમી ઓહતાહા, તુમા દુખી
કાહાકા તુમા રોડહા એન કોકળાહા 26 જોવે માંઅહ
તુમાહાન હાર હાર બોલી,તોવે તુમા દુખી, કાહાકા
યાહા વોડીલાહાંય ખોરાં ભિવ યવ તાહાલ બી
એહજ કોએત 27 “પેન વોનાનારહાલ આખહુ ં કા
તુમા આડાઈ કોઅનારાહાલ માયા કોઆ; જો
તુમેહી આડાઈ કોરી યા તુમા હારાં કોઆ 28 જો
તુમાહાલ હારાપ દ યાલ બોરકાત દા, જો તુમેહે
અપમાન કોરી યાહાટી તુમા ાથના કોઆ 29 જો
તો યોકા ગાલાવોય થાપાડ ઠોકી યાલ તે યાલ
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બીજો ગાલ બી દેજે;
માંઅહુ ં તો ડો લ લેય
તોવે તો ફાડકાં બાકી માં રાખતો 30 કાંય તોપાંય
માગે યાલ દે, એન તો પાંઅને કાંય લેય ય,
તી પાછા મા માગતો 31 જે હ તુમા માગતાહા
કા બીજ તુમાહાન કોઅહે, તેહજ તુમા યાહાન
કોઆ 32 એન જોવે મોયા રાખનારા વો તુમા મોયા
રાખાહા તોવે તુમાહાંય કાય હારાં કોઅયાં? પાપી
માંઅહુ ં બી મોયા રાખનારાવો મોયા રાખેહે 33 એન
જોવે તુમાહાન હારા કોઅનારાહાન તુમા હારા
કોઅહા, તોવે કાય હારાં કોઅયા? પાપી માંઅહ
બી એહ કોઅતેહ 34 એન જયાહા પાંઅને પાછા
િમળના આશા રાખતાહા યાહાનુજ તુમા ઉછીના
દેતાહા, તોવે કાય હારાં કોઅયાં? પાપી માંઅહ બી
પા યાહાન ઉછીના દેતેહ તોલાંજ પાછા લાં હાટી
35 યા બોદલો તુમા દુ માના ઊપે મોયા રાખા
એન યાહાન હારાં કોઆ એન કાય આશા રા યા
વોગાર ઉછીના દયા, એન તુમેહે બોદલો મોઠો
ઓરી તુમા પોરમેહરા પાહા બોનહા, કાહાકા તો
યા લોક ખોટા કોઅતાહા યાહા બી હારાં કોઅહે
36 જે હકોય તુમેહે આબો દયા કોઅહે, તેહ કોય તુમા
બી દયા રાખા 37 “કાદાબી બુલ કાડહા મા કાહાકા,
તોવે પોરમેહર તુમેહે બી નાંય કાડી કાદાલ ગુનેગારી
મા ગોણાહા એન પોરમેહર તુમેહાલ બી ગુનેગારી
નાંય ગોણી માફી દયા એન પોરમેહર તુમાહાલ
માફી દી 38 દયા એન પોરમેહર તુમાહાન બી દી
બોઓઈન એન ઠેસીન એન દાબીન એન ઉબરાઈન
દી; કાહાકા યા માપેકોય તુમા માપી દેતાહા યાજ
માપે પોરમેહર તુમાહાલ માપી દી” 39 પાછી યાલ
યોક દાખલો હોમ યો; કાય આંદળો આંદળાલ
વાટ દેખાડી હ કે? કાય યા બેની ખાડામાંય નાંય
પોડી? 40 ગુ હેય યા કોઅતો ચેલો મોઠો નાંય હેય
ચેલો પૂરો બોણલો ઓઅચ, તે ગુ વા ઓલોહોજ
રોય 41 તું તો બાહા ડોળાહામાંય હુ કળા કાયલા
એઅતોહો? એન તોજ ડોળામાંય મોબીયા આ ડયા
હેય તી તુલ નાંય ખોબાર કા? 42 એન જોવે તો
ડોળાહામાંય આ ડયાં તું નાંય એઅતોહો, તોવે તું
કેહે કોઈન બાહાલ આખે કા, બાયા તો ડોળામાંય
હુ કળા હેય તી કાડી દાંવ ? ઓ ઓદરયા પોયલા તો
ડોળાહામાંઅને આ ડયા કાડ એન પાછે તુલ બાહા
ડોળામાંયને હુ કળા કાડા હાટી તુલ હારાં દેખાઈ
43 હારા
ડાલ માણ/કડવાં ફળે નાંય લાગેત,
નાંય હારા ડાલ હારે ળ નાય લાગેત 44 બાદે
ડે યા ફળા ઉપરે વોળખાહાય, કાટાહામાંઅને
આંિજર નાંય બેડાય એન જે ખરાહામાંઅને દારાખ
નાય મીળેત 45 હારા માંઅહુ ં યા મોનામાંય થોવી
રાખલા હારી વ તુમાંઅને હારાં કાડેહે, એન ખોટા

લુક 6.46–7.29
માંઅહુ ં ખોટી વ તુમાંઅને ખોટા કાડેહે મોનામાંય
બોઅલા ઓરી ત જ મુંઈ બોલેહે 46 “તુમા માન
ભુ ભુ કાયલાં આ યા કોઅતાહા, એન મા
આખલા નાંય માનેત! 47 જો કાદો મા પાંય યેહે
એન મા ગોઠ વોનાયને માની લેહે, આંય તુમાહાલ
આખતાહુ ં કા તો કા રોકો હેયે; 48 તો યા માંઅહા
રોકો હેય, યાંય ગ ઉ બોનાવતી વખાતે ડે પાયો
ટાકયોહો, એન જોવે વારાન પાંઅઈ યી તોવે ત
પોડી નાંય કાહાકા યા પાયો ખડકાવોય આતો
49 પેન જો માંઅહુ ં મા વોનાઈ એન નાંય માની તો
જે હકોય પાયો ખોદયા વોગાર બૂઈપે ઉપેજ ગ ઉ
બાંદનારા રોકા હેય જોવે વારો યી તોવે ત પોડી
ય
1 લોકાહા વોનાતાં યો બાદીયો ગોઠીયો પુરીયો
કોઅઈન ઈસુ કાપરનાઉમ ગીયો 2 તોવે યોક
જોમાદાર આતો, યા યોક વાહાલો ચાકાર ખૂબ
માંદો પોડી ગીયેલ તો મોઅના ઓ યેવોય આતો
3 ય ઈસુવા ગોઠ વોનાયને યહુ દીયા આગેવાનાહાલ
આ યાં કા ઈસુવા પાંય
એન આખા મા
ચાકરાલ હારો કોએ 4 યા ઈસુવા પાંય યેના, એન
યાલ રા યાં કોઅઈન આખાં લા યા, યાહાટી
તું ઓલાહા કામ કોઓ, તો ઓહડો હારો હેય
5 કાહાકા તો આપે
યેવોય માયા રાખેહે એન
આપેહે હાટી ાથના ગ ઉ બી બોનાવહે 6 ઈસુ
યાહા આરે ગીયો, યા ગાંઆ વાહાય પાહાય
યેનો તોવે જમાદાર યાલ આખાં દોવાડયાં કા
“ ભુ તું આબદા વેઠહે મા કાહાકા માંઆ ગોઓ
તું ગાવારો યેય ઓહોડો આંય હારો નાય હેતા
7 યાહાટીજ માંયે તુંય પાય યા માયે ઈ માત નાય
કોઅયી બાકી તું યોકુજ ગોઠ આખ, એન માઆ
ચાકાર હારો ઓઅઈ ય 8 કાહાકા આંય હોગો
ઉપરીયાહા તાબો હેતા એન માઆ આથા નીચે
માંઅહે હેતે યોકાલ ‘જો’ આખહુ ં તોવે તો હે
એન બી લ આખહુ ં “યે” તોવે તો યેહે, એન કાદાલ
કામ કોઓ આખું તોવે ત કોઅહે” 9 ઈસુ જોવે
ઈ વોનાયો તોવે યાલ નોવાય લાગી યાય ફીરીને
યા ટોળાલ આ યાં કા, આંય તુમાહાલ આખુહું,
“આંય તુમાહાલ આખુહું કા ઈસરાયલમાંય બી
ઓહડો બોરહો નાય દે યો? 10 હાલ દોવાડલા
યા લોકાહાંય ગોઓ યેયન દે યો કા તો ચાકાર
હારો યલો આતો 11 થોડા દહાહા પાસે તો
નાઈન નાવા યોક શેઅરામાંય ગીયો યા ચેલા
એન ખૂબ મોઠો ટોળો યા પાસલા તા આતા
12 જોવે તો યા ગાંવા દરવા
પાંય યેય યો,
તોલામાય માંઅહ યોક મોઅલાં મુરદાલ બારે લેય
ત આત, તો તે યે િવધવા બાયે યોકન યોક
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પોહો આતો, એન ગાવા ખૂબ લોક યાહા આરે
આતા 13 યેલ દેખીન ઈસુલ દયા યેની, એન યેલ
આ યાં, “રોડહે માં” 14 તોવે યે પાહાલ યને
કો યા/કુડીયે ઊપે આથ થો યો, ખાં દયા ઊબો રોય
ગીયો, તોવે ય આ યાં “ઓ જુ વાન આંય તુલ
આખહુ ં, ઊઠ!” 15 તાબાડ તો મોઅલો જુ વા યો
ઉઠીન બોઠો, ને બોલતો લા યો ય યાલ યા
આયહેલ હ અપી દેનો 16 તોવે બાદા લોક બીઈ
ગીયા, એન પોરમેહરા તુતી કોઅઈન આખતા
લા યા, “આપાહામાંય યોક મોઠો ભિવ યવ તા
ઊબો યહો, એન પોરમેહર યા લોકાહાવોય
દયા કોઅઈહી 17 ઈસુવા િવશે ઈ ગોઠ યુદેયા
દેશામાંય આહે પાહે બાદા મુલુખમાંય ફેલાઈ
ગીયી 18 યોહાના ચેલાહાંય યોહાનાલ યે બાદીયે
ગોઠીયેહે ખોબાર દેની 19 તોવે યોહાન યા બેન
ચેલાહાન હાદીન ભુવા પાંય પૂછા દોવા યા કા
“જો યેનારો હેય તો તુંજ હેતો કા આમાહાલ
બી વાટ એરાં પોડી? 20 યા ચેલા ઈસુવા પાંયે
યેના તોવે યાહાંય આ યાં આમાહાલ યોહાન
બાપિતસમા દેનારો તુલ પૂછા દોવાડયોહા કા
કાંય યેનારો તો તુંજ હેય કા બી વાટ એરા
પોડી? 21 યેજ ગેડીયે ઈસુવે ડી ગાહાન માનગી
યેહે માઅને એન દુખાહામાંઅને એન બુતા તાબા
માંઅને છોડા યા એન ડી ગા આંદળાહાન દેખતા
કોઅયા 22 ય યાહાલ આ યાં, “ કાંય તુમાહાય
દે યાં એન વોનાયાહા, યન યોહાનાલ આખ ;
કા આંદળે દેખતેહ, લગડ ચાલતેહ-ફીરતેહ, કોડળ
હાર ઓઅઈ તેહે, બોઅર વોનાતેહ, મોઅલ
વત ઓઅતેહ,એન ગોરીબાહાન ખૂષ ખોબાર
દેવાહાય 23 “એન માંઆ િવશે યાલ ખોટાં નાંય
લાગે તોજ બોરકાત વાળો” 24 જોવે યોહાના
દોવાડલ માઅહ ત રોયે તોવે ભુ યોહાના
િવશે આખતા લા યા કા, “તુમા દીયેમાંય કાય
એરાં ગીઅલ? કાય વારેકોય આલનારા બુ યાં
કા? 25 તે તુમા કાય એરાં ગીયેલ? કાય કોમલ
ફાડક પોવહે એન સુખમાય વનારા, યા રા હા
ગોઅમે રોઅતાહા 26 તે તુમા કાય એરા ગીયેલ?
કાય ભિવ યવ તાલ કા? હાં, આંય તુમાહાલ
આખહુ ં, જો ભિવ યવ તા કોઅતો મોઠો હેય
27 એન તો ઓ હેય, યા િવષે લીખલા હેય “એએ
તો આગાડી આંય વેઠીયાલ/ઈતાલ દોવાડતાહુ ં
તોઓ આગાડી તોઓ મારગ તીયારી કોરાં
હાટી,” 28 તુમાહાલ આંય આખતાહુ ં, કા થેએયેહે
પેટામાંઅને જોલામલાહામાંઅને યોહાના કોઅતા
કાદો મોઠો નાંય તે બી પોરમેહરા રાજમાંય વાહાનો
એલા કોઅતો મોઠો હેય 29 એન બી લોકાહાંય

લુક 7.30–8.13
એન કર લેનારાહાંબી યોહાના બાપતીસમા લેયને
પોરમેહારાલ ખોરા માની લેદો 30 પેન પો ષીયા
એન િનયામ ંઅનારાહાલ બાપતીસમા નાંય લેદા
એન યાહા િવશે પોરમેહરા
મોર આતી,
યે ગોણાતરી નાંય કોઅઈ 31 એન આમી યા
સમાયા લોકાહાલ કા હારકા ગો એન યા કા
રોકા હેતા? 32 યા ઓહડા પાહાહા રોકા હેતા કા
યા બા રામાંય બોહીન યોકબી લ બોમલીને
આખતાહા, “આમાહાંહય તુમેહે હાટી પાવી
વા ડી, પેન તુમા નાંય રો યા” 33 કાહાકા યોહાન
બાપતીસમા દેનારો તે નાંય બાખે ખાતો યેનો; નાંય
દારાખા રોહો પીતો યેનો, પેન તુમા આખતાહા
કા યામાંય બુત હેય 34 માંઅહા પોહો યેનો તે
ખાય એન પીયે એન તુમાહાંય આ યાં,”એએયા
તે ચાટો એન સાકટીયો, જકાતદારાહા એન
પા યાહા હાંગા યો હેય” 35 “તે
ાન બાદા
પોહાહા થી હાચા ઠોર ા” 36 પાસે યોક પોરીષીયે
યાલ િવનાંતી કોઅઈ કા માં આરે ખાજે ; ઈસુ
યા પો ષીયા ગોઓ યને ખાં બોઠો 37 યા
ગાવામાંયને યોક પાપી બાઈ ઈ
ઈને કા
ઈસુ યોક પો ષીયાહ ખા બોઠો તોવે તી યોક
દોગાડા કુંડામાંય અ ાર લેઈન યેની; 38 એન યા
પાગાહા પાંય, પાછાડી ઉબી રોયને રોડતી યા
પાગાહાવોય આંહાવાહાય કોય બીજવી કાડીયાં,
એન ટોલપીયે હ યે કોઅઈન નુહાં લાગી એન યા
પાગાહાલ ચૂમીને યા પાગાહાવોય અ ાર લા યાં
39 ઈ દેખીન જયે પો ષીયે યાલ ખાં હાદયેલ,
તો મોનામાંય િવચાર કોરાં લા યો “જર ઓ
ભિવ યવકતોરોતો તે ંઆઈ તો કા ઈ
યાલ
ચૂમી, રોયહી તી કુંઉ એન કોહડી બાય હેય, કાહાકા
તી તે પાપી બાય આતી” 40 ઈસુવ યા વાબ માંય
આ યાં, ઓ િસમોન માન તુલ કાય આખના હેતા”
તો બો યો “ઓ ગુ આખ” 41 “ ય આ યાં યોકા
દોનારા બેન દેવાદાર આતા યોકા પાંય પાચ હોવ
એન બી બી પાંય પોચાસ યા આતા 42 યા
ચૂકવી નાંય હો યા યાહાટી યાહાલ બેની ાલ
માફ દેના તોવે યા બેન ંઅહામાંઅને કુંઉ યાવે
વોદારે મોયા રાખરી?” 43 િસમોને વાબ દેનો,
“આંય માનહુ ં, યાલ વોદારે માફ કોઅયા તોજ,”
ઈસુવ આ યાં, “તુંયે ખોરો વાબ દેનો” 44 પાછે
ય બાયે/એસે ફીરીને ય સીમોનાલ આ યાં, યેલ
દેખી કા? આંય તો ગોઓ યેનો, તે તુયમાન પાગ
દોવાં પાંઆઈ નાંય દેના પેન યે બાય આહાંવાહાંય
કોઅઈન માંઆ પાગ બીજવી દેના, એન કેહ કોયન
નુહુયા 45 તુંયે માન નાંય ચૂ યા પેન આંય જોવા યો
યેનો તોવા યો ય મા પાગહાલ ચુમના નાંય છોડયા

46 તુંયે
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મા ટોલપાલ તેલ બી નાંય લા યાં, પેન યે
બાયે મા પાગાહાલ અ ાર લા યાહાં 47 યાહાટી
આંય તુલ આખતાહાંવ કા યે યા ખૂબ પાપ
આતા, માફ યા કાહાકા યે ખૂબ માયા કોઅયી,
પેન યા ઓછા માફ ઓઅયાહા તી ઓછીજ
દયા રાખી” 48 “એન યય બાયેલ આ યાં કા તો
પાપ માફ યા” 49 તોવે યા લોક યા આરે ખા
બો લા, યા યાહા યાહાજ મોનામાંય િવચાર
કોરા લા યા, “ઓ કુંડ હેય કા જો પાપહા બી માફી
દેહે?” 50 પેન યય યે બાયેલ આ યાં કા, “તોઆ
બોરહાય તુલ બોચાવી લેદહી, તું આમી શાંતીયે કોય
તી રો”
1 યા પાછે તો શેઅરામાંય એન ગાવેહે-ગાવેહે
િહકાડતો આતો એન પોરમેહરા રાજ િવષે
હારી ગોઠ આખતો ફરે, એન બારા ચેલાબી યા
આરી આતા, 2 એન બી યો કો યોહોક બાયોબી/
થેઅયોબી આ યો જે હ ત
યા દુખ આતા
એન યામાંઅને હારયો ય યો, યેહેમાઅરે યોક
જયેમાઅરે સાત બુત કાડલા તી 3 એન જોહા ના
એન સુસ ના યો હેરોદ રા કારબારી ખુ થેએયો
એન બી યોબી બાયો યા સેવા કોઅ યો આ યો,
4 જોવે ખૂબ લોક યો ઠા યા એન શેઅરા-શેઅરા
લોક યાપાંય યેતા આતા, તોવે યાહાલ યય
દાખલા દેયન િહકાડયા 5 “ યોક ંઆ બીયરો
પોરા િન યો પોઅતા-પોઅતા થોડાહા બીઈ વાટે
કોરાવોય પોડયા એન યાહાલ િચડે ઈસી લેય
ગીયે 6 બી ખલકાડાવાળા ગામાંય પોડયા, યા
ઉદયા પેન કાદુ નાંય યાહાટી યા તારાત ઉખાઈ
ગીયા 7 થોડહા બી “તે કાટા જે ખરાહામાંય પોડયા
ઉદયા પેન જે ખરહાથી યા દાબાય ગીયા 8 બી
તે હારા ભુયેમાંય પોડયા એન યા હોવ ગોણા
ફળ યેના” ઈ આ યાં પાસે યે જોરખે બ બલીને
આ યાં કા, “ યા કાન હેય તો વોનાયે” 9 યા
ચેલાહાંય યાલ પૂ યાં કા યા દાખલા મતલબ
કાય હેય? 10 ય યાહાલ આ યાં કા “તુમાહાલ
તે પોરમેહરા રા યા િવષે ડયો ગોઠયો િહકાડયો
દે યોહો, પેન બી હાલ તે દાખલા દેયને િહકાડા
પોડહે કાહાકા યા એઅતા પેન દેખાયે નાય, એન
વોનાતાહા પેન હુ મજે ત નાય 11 દાખલા મતલબ
હેય કા બી દેવા વચાન હેય 12 વાટે મેરામાંય
પોડલા હેય, યાહાય વોનાયત લેદા પેન યાહા
મોનામાંયને બુત વચાન ચોરી લેય હાય યાહાટી
કા યા પોરમેહરાવોય બોરહો નાંય થોવે એન યા
નાંય બોચે 13 ખડકાવાળા ગાવાળામ પોડલાં
હેય કા, જય વોચાન વોનાયને આનાંદબી કોઅતેહ
પેન થોડા સમાયાપૂરતા ય બોરહો રાખતેહ એન
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લુક 8.14–43
જોવે દુખસંકટ યેહે તોવે ય ટાકી પોડતેહ 14 જો
કાટાજે ખરાહામાંય પોડયા ત હેય કા વોચાન તે
વોનાયહ પેન દુિનયા ચતા એન મોહ માયામાંય
પોડીને, માલિમલકાત મેળવી લેતહે પાસે ય
દુ યાદારીમાંય ફંસાય તેહે ને ય ફળ નાય દેય
15 પેન
હારી જિમનીમાંય/બૂંયેમાંયને તે યે
હેતે, કા વચાન હારેકોઅઈન વોનાતેહે એન ખોરાં
એન ચો ખા મોનાકોઈન માની લેતહે પાસે યા
ધીરેથી ફળ યેહે 16 “કાદો બી દીવો િહલગાડીને
ટોપ યે તોળે નાંય ડાકે નાય યાલ ખાટલા તોળે
થોવે પેન યાલ ચે ટેબલાવય થોવતેહે કાહાકા
તોવે યા ઉજવાડો માજે યેનારાહાલ િમળહે”
17 કાહાકા કોઅહીબી ગોઠ નાય ગાટ ઓઅઈ
ઓહડા નયા હેય પેન, કાંયજ ડોબી નાય હ કે,
બાદા કાય ખૂ લા હેય 18 યાહાટી તુમા ગૃત
રા કા તુમા કાય વોનાતેહ? કાહાકા યાપાંય હેય
યાલ બી ં પાછાં દેવામાંય યી, પેન યાપાંય
નાંય હેય યાપાઅરે લેય લેવામ યી કાહાકા તો યા
પોતાના હોમજે હે” 19 ઈસુવા આયહો એન બાહા
યાપાંય યેના પેન ખૂબ િગરદી આતી યાહાટી યા
નાય િમળી હ યા 20 તોવે ઈસુવાલ આ યાં, “તો
આયહો એન બાહા બારે ઉબલે હેય યે તુલ િમળા
કોઅતેહે” 21 તોવે ય યાહાલ એહ વાબ દેનો
કા, “જય મા વચાન વોનાતેહ ને પાળતેહ યજ માં
આયહો ને બાહા હેય” 22 પાછ યોક દહી ઈસુ,એન
યા ચેલા ઉ ડયામાંય ચોડયા, તોવે ય યાહાલ
આ યાં, “ચાલા, આપાં યે મેરે/ કનારે તા” પાછ
યાહાંય ઉડીયાં છોડીયાં 23 પેન જોવે ઉ ડયા ંઆ
લા યાં તોવે તો હુ વી ગીયો; તોવે દોયામાંય તુફાની
વારો યાં લા યો ને પાંઆઈ ઉડીયેમાંય બોરાયા
લા યાં યા મુશીબાતમાંય પોડયા 24 તોવે ચેલાહાય
યાલા ગાડયો ને આ યાં કા “સાયેબ! સાયેબ!
આમા આમી નાય બચહુ ં” તોવે ઊઠીન યા તોફાની
વારાલ એન પાંઅયાલ દોમકાડયા તોવે તી બાદા
શાંત ઓઅયા 25 તોવે ય યાહાલ આ યાં, “તુમેહે
બોરહો કેસે ગીયો?” તોવે યા ગાબરાય ગીયા એન
નોવાઈ પા યા એન યોકબી લ આખાં લા યા
“ઓ ક ઉ હેય કા તુફાની વારો એન એન દોરીયા
પાંઅયાલબી તો આ ા કોઅહે એન તી યા
માનતેહે?” 26 પાસે યા ગીરાસેનીયા શેઅરામાંય
પોઅ યા,
ય કનારે ગાલીલા હામે હેય,
27 જોવે યા ય મેરે
યને ઉ યા તોવે યાલ
યોક માંઅહુ ં િમ યાં યાલ યાલ બુત લાગલો
આતો યાલ ખૂબ દહી યલા તો ફાડકે નાંય
પોવે એન ગોઓ નાંય રોય પેન માહણાહામાંય
રોય 28 ય ઈસુવાલ દે યો તોવે ખૂબ જોરખે
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બ બલીને યા આગલા પોડીન મોઠેથી આ યાં
કા, “ઓ હોરગામાંયને પોરમેહરાપોહો ઈસુ! મા
તુલ કાય કામ આંય તુલ િવનાંતી કોઅઈ તાહાંવ,
માન પીડા માં દેતો” 29 કાહાકા તો યામાને યા
બુતાલ ન ગી અના હુ કામ દેતો આતો, કાહાકા
તી યાલ વારે ઘેડી તકલીપ દેતો, જોવે લોક
યાલ હાકળે કોઈન બાંદેત તે તી તોડી ટાકતો
આતો એન બુત યાલ જં ગલામાંય
યેમાંય
લેય ય 30 ઈસુવ યાલ પૂ યાં, “તો કાય નાવ
હેય?” યાંય આ યાં “સેના” કાહાકા ખૂબ બુત
યામાંય ઉરાલાઆતા 31 યાહાંય યાલ િવનાંતી
કોઅયી કા આમાહાલ ખૂબ ડા ખાડામાંય મા
આ ા કોઅહે 32 યાહા ચા ડોગાવોય ડુકરાહા
ટોળો ચોઅતો આતો, યાહાટી યાંય યાહાલ
અરજ આ યાં, આમાહાલ એલહામાંય ં દે,
તોવે ય ં દેના 33 તોવે બુત યા માંઅહાંમાંઅને
ન ગીન ડુકરાહામાંય ગીયો યા ડુકરાહા આખો
ટોળો કોરાડાવોયને નીચે પાંઅયામાંય પોડીન બૂડી
મોઅયો 34 યાહાલ ચાઅનારાહાય દેખીન નાઠા
એન શેઅરામાંય ગાવામાંય યને યાહાય ઈ ગોઠ
આખી 35 લોક
યેલ ત વોનાય તોવે એરાહાટી
ગીયા, એન ઈસુવા પાંય યાહાય જયામાંય બુત
આતો યા માંઅહાલ ફાડકે પોવલો એન ઠાવકો
બો લો દે યો તોવે યા બીઈ ગીયા, 36 યા
એરાં યેનલા લોકાહાંય હોદયા કા યાલ બુત
લાગલો આતો એલા માંઅહુ ં કેહકોય હારો યો
37 તોવે ગેરસાનીયા આલીપાહી યા લોક ઈસુવાલ
િવનાંતી કોઅઈન આખાં લા યા કા આમેહે પાંઅરે
તો રોઅ; યા ખૂબ બીઈ ગીઅલા આતા
તોવે તો ઉડીયામાંય બોહીન તો રયો 38 યા
માંઅહામાંયને બુતાલ કાડયો તો, ઈસુવાલ આખે
કા માન તુમેહે આરે રા દે, પેને ઈસુવે યાલ
દોવાડી દેના ને આ યાં કા, 39 “તો ગોઓ એન
લોકાહાલ આખજે કા પોરમેહરે તોહાટી કોલાં મોઠા
કામ કોઅયા” તોવે તો યને આખાં લા યો કા દેવે
માહારે કોહડે મોઠે કામે કોઅયે 40 જોવે ઈસુ પાછ
યેનો તોવે લોક યાલ આનંદાકોયિમ યા, કાહાકા
યા લોક ઈસુવા વાટ જોવેત 41 ઓલાહામાંયજ
યાઈર નાવા યોક માંઅહુ ં ાથનાગોઆ મ તરી
આતો, તો યેનો એન ઈસુવા પાગે પોડીન માગણી
કોઅયી કા, માઆ ગોઓ ચાલ, 42 કાહાકા યા
બાર વોરહા યોકને યોક પુહી આતી, એન તી
મોઅનારી આતી જોવે તો ય, તોવે લોક
યાલ િવચાર િવચાર કોએત 43 યોક બાઈ /થેએ
આતી જય બાર વોરહાથી લોય પોડના બીમારી
આતી,એન યેય ય બાદી િમલકાત દાકતારહા

લુક 8.44–9.21
પાંય વાપરી કા યેલ, તે યે િબમારી હારી નાય
યેલ, 44 તી પાછાડીને યેનો એન ઈસુવા ફાડકા
કોરાલ દોઅયા, એન તારાતુજ ય લોય પોડના
બંદ યા 45 યાહાટી ઈસુવ આ યાં, “માન કુંયે
આથ લા યો?”તોવે કાદાનાંય આખતાં લા યાં તોવે
િપ ાર એન યા હાંગા યાહાંય આ યાં, “ઓ
સાએબ, તુલ તે લોકાહા ટોળો િબચડેહે એન ઓલી
િગરદી હેય” 46 પેન ઈસુવે આ યાં કા, “માન
કાદેતેરી આથ યાહાં, કાહાકા માયે ંઆઈ લેદાહા
કા માયેમાંઅને ગોતી ન ગી સામા યા ન યાહાં”
47 જોવે ય બાય/થેઅયે
ંઅયા કા આંય દોબી
નાય શકું/હોકું, તોવે તી કાપતી-કાપતી યેની એન
યાલ પાગે પોડીન લોકાહા આગલા આ યાં કા
યે કાહા ફાડકાલ આથ લા યેલ, એન કેહકોય
તારાતુજ હારી ઓઈ ગીયી 48 ઈસુવ યેલ આ યાં
“પોહી, તો બોરહાકોય તું હારી યહી, તું શાંતીથી
જો” 49 તો આજુ ં બોલહે ઓલહામાંય કૂયેતેબી
ાથના ગોઆ મ તરીયા ઈહીને યેયને આ યાં કા,
તો પોહી મોઅઈ ગીઈ; ગુ વાલ આમી દુખ માં
દેહે” 50 ઈસુવાંય ઈ વોનાયન ઉ ાર દેના, “બીયહે
માં; યોખલો બોરહો રાખ, તોવે તી બોચી અરી”
51 ગોઓને
યને યાંય િપ ારાલ, યોહાનાલ
યાકુબાલ એન પોહયે આયહે આબાહા િશવાય
બી કાદાલુજ ગોઅમે નાય યાં દેના 52 બોદજ
યેહાટી રોડારોડ કોએત પેન ય આ યાં કા,
“રોડાહા મા; તી મોઅયીહી નાય પેન હુ વી ગીઅલી
હેય” 53 પેન યાહાંય યાલ ઓહી કા યા કાહાકા
યાહાલ ખોબાર હેય કા તી આજુ ં મોઅલીજ હેય
54 પેન યાહાંય ય આથ દોઅયો,એન બ બલીન
આ યાં “ઓ પોહી, ઊઠ” 55 તોવે યે વ પાછો
યેનો એન તારાતુજ ઊઠીન બોઠી એન આ યાં કા
તુમા એ યેલ કાંય ખાઅના દયા 56 ય આયહો
આબહો નવાઈ પા યે, તારાત ય યાહાલ હુ કામ
દેનો કા કાંય યહાં તી કાદાલ નાય આખના
1 ય બારીયાહાન હાદીયા એન યાહાન બોદા
બુતાહાવો પૂરો ઓ દકાર દેનો, એન માંદાહાન
હાર કોરાં હાટી ગોતી દેની, 2 એન પોરમેહરા
રાજઆ ખોબાર આખાં એન દુ યાહાન હાર કોરાં
યાહાન દોવા યા, ય યાહાન આ યાં, 3 “વાટે
હાટી કાંય નાંય લેએના, લાકડી નાંય, કા િહદાં
નાંય, કા બાખે નાંય, પોયહા નાંય, એન બેન
ડોગલ નાંય રાખના 4 એન યા ગાંઆમાંય હા
તાંઆનેજ રા ઈ લેઈન યા 5 એન ય તુમાહાન
નાંય હાદેત, યાહા શેએરામાંઅને ન ગી યા,
એન યાહા દેખતાં, સા ીયે હાટી, તુમેહે પાગાહા
આરેને બોપટો ખેકરી ટાક ” 6 યા ગાવ ગાવ
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ગીયા, યાહાંય હારી ગોઠ આખી, એન બોદા
દુ યાહાન હાર કોઅય 7 એન બોદાં
બો યાં
ત હેરોદ રા વોનાયો, એન િવચારમાંય પોડયા
કાહાકા કોલહક
આખેત કા, “યોહાનાલ
પોરમેહર મોઅલાંમાઅને ઉઠાડીયોહો” 8 ડી ગ
એહ આખેત કા, “એલીયો યેનો” એન
બીજ આખેત કા “પોયલા ભિવ યવ તાહા માંઅને
યોક પાછો ઉઠાડીયોહો” 9 પેન હેરોદ આ યાં,
“યોહાના તે માંયે ટોલપી વાડી ટાકાડયેલ યા
િવશે આંય ઓહોડી ગોઠ વોનાંતાહુ ં , તો કુ
ઓરી?” એન ય યાલ એરા હાદીયો 10 ચેલા
પાછા વોળીયા એન -કાંય કોઅયેલ, ત બોદાં
યાહાંય ઈસુવાલ આખી દેખાડયાપાછ યાહાન
આલાગ કોઅઈન બેતસાદા નાં યા શેઅરામાંઅને
લેઈ ગીયો 11 પેન લોકાહાન ખોબાર પોડી ગીઈ,
એન યા યાઆ પાહાલા ચા યા તોવે ય યાહાન
હાદીયા, એન પોરમેહરા રા ગોઠ આખી એન
યાહાન હારા કોઅના જ ર આતાં યાહાન
હારા કોઅયા 12 પેન દહી બૂડી ગીયો, એન બાર
ચેલા યાપાંય યેઈન આખતા લા યા કા “લોકાહાન
રા ઈ દેઈ દે, એન પાિહયા ગાંવાહાં માંઅને કાંય
ખાઆના ખાંઆ હોદી કાડેત ઈહ તે આપાં ઉ ડ
ગામાંય હેજે” 13 પેન ય યાહાન આ યાં,
“તુમા એલાહાન ખાઅના દયા” યાહાંય આ યાં,
“આમાહાં પાંય કાંય નાંય હેય, પાંચ બાખે એન
બેન માછિલયો હે યો ઓલાંજ કાય આમા ઈન
બોદા લોકાહા હાટી ખાઅના વેચાતાં લેઈ યેજે
કા?” 14 આશરે પાંચ ઓ ર માંઅહ આત તોવે
ય યાહાન આ યાં, “પોચાહા પોચાહા લાઈન
કોઅઈન એલાહાન બોહત કોઅઈ દયા” 15 તેહ
કોઅયાં, એન યાહાંન બોહત કોઅય 16 પાછ
પાંચ બાખે એન બેન માછિલયો લેદીયો, એન
જુ ગા એછે એઅઈન બોરકાત માંગી, એન બાખે
મૂડીન લોકાહાન વાટી દાંઆ હાટી ચેલાહાન
દે યો 17 બોદાહાંય દારાયે તા લોગું ખાદાં એન
યાહાપાંને વો ાં ત માંગી લેદા, તોવે યા બાર
ટોપલ બાઆય 18 એન અહોડાં યાં કા જોવે
તો મેદાનામાંય ઈન ાથના કોઅહે, તોવે યા
આરે ચેલા બી આતા તોવે ય યાહાન પૂ યાં કા
માંઅહ માન કોહડો માંનતેહ, 19 યાહાંય આ યાં,
“કોલાહાક યોહાન બાિ તસમા દેનારા, બી
એિલયા, એન આજુ ં બી એહ માનતાહા કા
પોયલા ભિવ યવ તાહા માંઅને ઓ ભિવ યવ તા
પાછો ઉઠીયોહો” 20 તોવે ય યાહાન આ યાં,
“એન તુમા, માન કોહડો માનતાહા ?” તોવે
પે ેસ વાબ દેનો કા “પોરમેહેર ‘િ ત’ 21 તોવે

લુક 9.22–53
યાહાંય ય કોડાક ઊકુમ કોઅયોકા “ઈ ગોઠ
કાદાલ આખના નાંય” 22 એન પાછ ય આ યાં,
“માંઅહા પાહાલ ડી ગાં વેઠાં પોડી, આગેવાન
લોક એન મુખી યાજક એન શા ીયા યાલ
દોઅવાડી દી એન માંઆઈ ટાકાડી એન તીજે
દહી યાલ ઉઠાડવામાંય યી” 23 એન બોદાહાલ
ય આ યાં “ માંઅહુ ં માંઆ પાહાલા ચાલાં
માગે તો પોતા વાલ છોડે એન પોતા હુ ળીખાંબ
ઉસલીન માંઆ પાહાલા ચાલે 24 માંઅહુ ં પોતા
વાલ બોચાવાં માગે, તો યા પાંઅને ટાકાય
ય, પેન
માંઅહુ ં માંઆ લેદે વ ટાકે તો
યાઆ વાલ બોચાવી 25 એન જોવે માંઅહુ ં
આખી દુિનયા તે પેન પોતા વ નાશ કોઅઈ
ટાકે, તોવે યાલ કાય ફાયદો? 26 માંઅહુ ં માંઆ
શરામ રાખે, કા માંઆ ગોઠીયે શરામ રાખે, યા
બી શરામ માંઅહા પોહો રાખરી, જો દહી તો
પોતા મોઠાઈમાંય એન આબા એન દેવદુતાહા
મોઠાઈમાંય યી તો દહી 27 આંય તુમાહન ખોરી
ગોઠ આખતાહુ ં, ઈહ ઉબા રોઅલાહામાંય કોલહક
હેત ય પોરમેહરા રાજ એઅરી, તાઆ
ય નાંય મોરી” 28 યો બો ો ગોઠયો પુરયો યો,
યા પાછ આઠખાન દહી યા, તોવે ઈસુ પે ેસ,
યાકુબ એન યોહાનાલ લેઈન ાથના કોરાં હાટી
ડોગાવો ચોડીયો 29 એન ાથના કોઅહે તોવે યા
વાળી બોદલાઈ ગીઈ એન યા ડોગલ ઉજળ
લ ઓઅઈન ગાત મુંડય, 30 એન એએ, બેન
ંઆ, મુસા એન એલીયા, યા મોઠાઈયેમાંય યા
આરે બોલતા દેખાયા 31 એન યે શાલેમમાંય યા
ન ગી અના િવશે બોલેત 32 પેન પે ેસ એન
યા હાંગાતીયાહાન ખુબૂજ ન દ લાગી ગીઈ જોવે
યા ગી ઉઠીયા, તોવે યાહ મોઠાઈ એન આરે
ઉબા રોઅલા બેન ંઆહાલ દે યા 33 એન જોવે
યા તા લા યા તોવે પે ેસ ઈસુવાલ આ યાં,
“ગુ , આપાં ઈહ રોજે ત હારાં, આમા તીન
માંડવા પાંડહુ ં, યોક તોઓ કોરે, યોક મુસા કોરે
એન યોક એિલયા કોરે” તો કાય આખે યા યાઆ
ખોબાર નાંય આતી 34 તો આજુ બોલે તાંઆ
યોક વાદળાં યેઈન યાહાવો છાંવાડો કોઅયો યા
વાદળામાંય ડાકાય ગીયા, તોવે પે ેસ એન યાહાન
િબયાં યેનાં 35 એન વાદળા માંઅને આવાજ યો
કા “ઓ માંઆ પોસાન કોઅલો પોહો હેય, યા
આખલાં હાંબાળાં જોજે 36 આવાજ યો તોવે
એહ યાં કા ઈસુ યોખલોજ આતો એન યા
ઓગાજ રોયા, એન યાહાંય
એઅયાં ત યા
દીહીહામાંય યાહાંય કાદાલ આ યાં નાંય 37 બીજે
દીહે એહ બો યાં કા જોવે તો ડોગા ઊપને ઉતીયો,
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તોવે યોક મોઠી ટોળી યાલ મીળાં યેની 38 એન
એએ,ટોળીયેમાંઅને યોક ંએ મોઠેરે બોમ યાં
“ગુ
તુલ આથ જોડું, માંઆ પાહાલ એએ ઓ
યોકુજ પોહો હેય 39 એન એએ યોક બુત યાલ
દોઅહે, એન તો યોકાહાટોહોજ ચીચાઈ ઉઠેહે પાછ
યાલ આફળી પાડહે, એન યા મુંયામાંઅને ગોડાં
ન ગેહે એન યાલ ખૂબ આબદા પાડીન છોડેહે
એન યાલ કાચરાવી ટાકેહે 40 તોઓ ચેલાહાન
માંયે બુત કાડનાં માગણી કોઅયી, પેન યા કાડી
નાંય હ અ યા” 41 યાહાલ ઈસુવ વાબ દેનો,
“ઓ બોરહા વોગારી લુ ચી પેડી, કોલહા લોગું
તુમેહે આરે રો એન તુમાહાન સાંબાળ કોઅ ?
તોઓ પાહાલ માંયે પાંય લેતો યે” 42 તો આજુ યેય
તોલામાંય બુત યાલ આફળીન આસાટી પાડયો
પેન ઈસુવ મેલા બુતાલ દોમકાડયો, એન પાહાલ
હારો કોઈન યા આબાહાલ પાછો હ અપી દેનો
43 એન બોદાહાન પોરમેહરા મોઠાઈયે ઊપે ખૂબ
નોવાઈ લાગીએન જોવે લોક બોદા કામાહા િવશે
હારાં આખતા મુંડયા, તોવે યા ચેલાહાન ય
આ યાં, 44 “ઈ ગોઠ તુમા કાન માંડીન વોનાયા
માંઅહા પોહો આથામાંય હ પાઈ ંઆ પોડી”
45 પેન ઈ ગોઠ યાહાન હોમાજ નાંય પોડી, એન
યાહા હાટી ઈ એહજ રોઈ,તે મોતલાબ નાંય
હોમ યા તે યાલ ઈ ગોઠ પૂછના ઈમાંત નાંય
ચાલી 46 ચેલાહમાંય ઓહડી બોલા-બોલી ચાલી
કા આપેહેમાંય કુ મોઠો 47 ઈસુ યાહા મોના
િવચાર ંઆઈ ગીયો ય યોક વાહાના પાહાલ આથે
દોઓઈન ગીહીયેમાંય ઊબો રા યો 48 એન ય
આ યાં, “ માંઅહુ ં યા પાહાલ માંઆ નાવ
હાદેહે ત માન હાદેહે, એન કાદો માન હાદેહે;
ત જય માન દોવાડીયોહો યાલ હાદેહે, કાહાકા
તુમાહા માંઅનો જો બોદાહા કોઅતો વાહાનો
હેય, તોજ મોઠો હેય” 49 તોવે યોહાન આખતો
મુંડયો,એન ય આ યાં, “ગુ , યોકા આંન
આમાહાંય દે યો તોઓ નાંવે તો બુત કાડેહે,
પેન યાલ આમા ઓટકાડાં કોઅજે હે, કાહાકા તો
આમે આરે તોઓ પાહાલા નાંય ચાલે” 50 પેન
ઈસુવ યાહાન આ યાં, “ યાલ ઓટકાડાહા મા
માંઅહુ ં તુમે હામે નાંય હેય, ત તુમે આરે હેય
51 આમી એહ યાં કા યા ઊપે લેવાય આના
દહી પુરા ઓઅતા ગીયાં, તોવે તો યે શાલેમા
એછે આં હાટી વોળીયો 52 આગાડીરે ખોબાર
દાંઆ હાટી ય માંઆહાલ દોવાડીયા યા ચાલીયા
એન ગો તીયારી કોરાં હાટી સમ નીયાહા યોક
ગાવાંમાંય ગીયા 53 પેન તો યે શાલેમ ંઆ હાટી
વોળલો આતો, યા હાટી યાહાંય નાંય આ યાં

લુક 9.54 –10.25
54

એએઈન યા ચેલા યાકુબ એન યોહાને
યાલ આ યાં, “ગુ
તું આખે તોવે જુ ગામાંઅને
આગ પોડીન યાહાંલ સાફ કોરાં હાટી ાથના
કોઅજે ” 55 પેન ઈસુવ ફીરીન યાહાન માનાઈ
કોઅયી ય આ યાં, “તુમા કોહડા મોનવાળા હેતા
ત તુમાહાન ખોબાર નાંય હેય માંઅહાં પોહો
માંઅહાં વ માંઆઈ ટાકાં નાંય, પેન બોચાવાં
હાટી યેનો 56 એન યા બી દૂઉ ગાવાંમાંય ન ગી
ગીયા 57 વાટે ચાલતાં યાલ યોક ંએ આ યાં, “તું
ંઆ હે, તાંઆ તોઓ પાહાલા આંય ચાલીહ ”
58 એન ઈસુવ યાલ આ યાં, “કોલાહાલ દોર હેતા,
ઉડતાચીડાહાલ ગોરા હેતા પેન માંઅહાં પાહાલ
યા ટોલપી થોવના ગો નાંય મીળે” 59 બી લ
ય આ યાં, “માંઆ પાહાલા ચાલ” ય આ યાં,
“માન પોયલા યન માંઆ આબાહાલ દાટાં દે”
60 યાલ ય આ યાં, “મોઅલ મોઅલાહાન દાટાં
દે, તું યન પોરમેહરા રા આ ખોબાર આખ”
61 એન આજુ ં યોક બીજ આ યાં, “ ભુ તોઓ
પાહાલા આંય ચાલહ , પેન પોયલાં માન ગોઅને
બોદાહા રા ઈ લાં દે 62 પેન ઈસુવ આ યાં, “
માંઆહુ ં ઓળ દોઅહે એન પાહાલા એઅહે, તો
પોરમેહર રા હાટી લાયક નાંય હેય”
1 પાછ
ભુવ બી િહ ેર ંઅહાંલ
નીવડીયા, એન
યા શેઅરાહામાંય
એન ગાંવાહામાંય ભુ પોતે
ંઆ કોઅહે,
તાંઆ યાહાન બેબુન બેબુન આગાડીરે દોવા યા
2 યાહાન ય આ યાં, “પાક ડી ગો હેય, પેન
મજરીય વોછ હેત, યા મજરીયાહાલ દોવાડે
3 યા, કોળહુ ંનહા માજે મડાહાન જે હ આંય
તુમાહાન દોવાડતાહુ ં 4 પોયહા થેલી આરે નાંય
લેએના, ઠેલીયો નાય, ખાઅડ નાંય એન વાટેમાંય
કાદાલ સલામ નાંય આખના 5 જોવે તુમા
યોકતાઆ ગોઅમાંય ગીયા તોવે પોયલાં “યા
ગોરીયાહાન સલામ,” એહ આખા, 6 એન જોવે
એલા ગોઅમાંય શાંતીયે પોહો ઓરી, તોવે તુમેહે
શાંતી યા ઊપે રોય એન નાંય તોવે તુમેહે શાંતી
તુમેહે પાંય પાછી વોળી યી 7 યોકુજ ગાઆંમાંય
રો તુમાહાન
દેત ત ખાઅના ને પીઅના,
કાહાકા મ રીયાહાન યાહા કાંબારાં જોજે એન
ગેડી ગેડી ગ
બોદલીન અમથાજ માં તા
8 જોવે તુમા યોક શેઅરામાંય
હા/ગીયા, એન
લોકાહાંય તુમાહાન લેદા, તોવે
કાંય દેત ત
ખાયા 9 તાંઆને દુ યાહાન હાર કોઅયા, એન
યાહાન આખા કા પોરમેહરા રાજ તુમેહે પાંય યેઈ
યાંહાં 10 એન જોવે તુમા યોક શેઅરામાંય ગીયા
એન તુમાહાન નાંય હાદેત, તોવે શેઅરા બાઆ
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ન ગી યન આખા કા, 11 “આમેહે પાગાહા આરે
લાગલો તુમેહે શેઅરા ઉદળો/બુપટો હોગો તાંઆ
ખેકરી ટાકજે હે, બાકી તુમા ંઆઈ લીયા કા
પોરમેહરા રાજ પાંહાય યી યોહો” 12 તુમાહાન
આંય આખતાહુ ં કા તોદીહી સોદોમા કોઅતાં
યા શેઅરાલ બાંઆંય પોડી 13 “ઓ ખોરા ન
તું હારાપી! ઓ બેતસાયદા તું હારાપી! કાહાકા
તુમાહામાંય કોઅલ તોલ કામ એન સીદોનામાંય
કોઅલ ઓરી તોવે યા કોયા હુ ણા ફાડક પાંગીન,
આંગાલ બોપટો લાવીન, પાછા વોળી યેના,
14 બાકી તુર એન સીદોના કોઅતાં તુમાહાન યાયે
દહી બાંઆંય પોડી 15 એન તું કાપારનાઉમ, તું
જુ ગા લોગું ઊચે ચોડહે કા? તું બોસમ કોળીયેમાંય
યન પોડહે 16
માંઅહુ ં તુમાહાંન હાંબળે,
ત માન હાંબળેહે, એન
માંઅહુ ં તુમાહાન
નાંય માને, ત માન નાંય માને, એન
માન
નાંય માને, ત જય માન દોવાડીયોહો યાલ
નાંય માનેહે” 17 પાછ િહ ેર ચેલા ખૂબ રા
ઓઅઈન પાછા વોળીયા, એન યાહાંય આ યાં,
“ ભુ તોઓ નાવ બુતાહાન હોગા આમાહાંય
કાડયા” 18 પેન ય યાહાન આ યાં, “વીજ
પોડહે તેહજ કાળીયા બુતાલ જુ ગામાંઅને માંયે
પોડતો દે યો 19 ય, હાપડા મીછડા ઊપે એન
દુશમાનાબોદયે ગો યે ઊપે તુમાહાન માંયે ગોતી
દેનહી તુમાહાન કાય નાંય નોડી 20 પેન યાહાટી
રા ઓઅતા મા, બાકી તુમેહે નાવ હોરગામાંય
લોખલ હેત, યાહાટી આનાંદ કોઆ એન રા
ઓઆ” 21 યેઅજ ગેડીયે ઈસુ પિવ
વા
કોઅઈન બોઆઈ ગીયો એન ખૂબ આનાંદમાંય
યેઈન ય આ યાં, “ ઓ આબા, જુ ગ દોર યે
માિલક, તોઓ આભાર માનતાહુ ં, કાહાકા તુંયે યો
બો ો ગોઠીયો ઓ કાલવાળા એન બોણલાહાન/
લોખનારાહાન નાંય, પેન વાહાનાહાન દેખાડયો
હાચુલ આબા, ઓહોડી તોઓ મોર આતી,
એન તેહ કોઅના તુલ હારાં ગો યાં 22 માંઆ
આબેહ માંઆ આથામાંય બોદા દેઈ દેનાહાં, એન
પોહો કુ હેય આબા સીવાય કાદો નાંય
એન આબો કૂ હેયત પાહા સીવાય, એન યાલ
પોહો દેખાડાં માગે, યા સીવાય, કાદો નાંય
ંઆએ” 23 એન યોખલા ચેલાહાન ય આ યાં,
“તુમા
એઅતાહા ત એઅનારા તુમેહે ડોળા
સુખી 24 કાહાકા, તુમાહાન આંય આખતાહુ ં, તુમા
એઅતાહા ત એઅનાં ડી ગા રા હા એન
ભિવ યવ તાહા મોર આતી, પેન યાહાંય નાંય
દે યાં, એન તુમા
વોનાતાહા ત વોનાના
મોર આતી પેન યા વોનાયા નાંય” 25 એન

લુક 10.26–11.15
એએ, યોક શા ીયો યા માયનો કોરાં હાટી
યેઈન આ યાં, “ગુ
જોલામજુ યાં
વન
મેળવાં હાટી માંન કાય કોરાં જોજે ?” 26 ય યાલ
આ યાં, “શા ામ લોખલાં હેય? ત તું કેહકોન
વાચતોહો?” 27 ય વાબ દેનો, “તું તોઓ ભુ
પોરમેહરા ઊપે આખા મોના કોઅઈન, આખા
વે કોઅઈન, આખી ગોતીયે કોઅઈન એન
તોઓ આખી બુિ ધયે કોઅઈન મોયા રાખ, એન
તું જોહોડી મોયા તોઓ પોતા ઊપે રાખતોહો
તોહોડી માંયા તો બાહા ઊપે રાખ” 28 ઈસુવ
યાલ આ યાં, “તોઓ વાબ ખોરો હેય, યા
પુરમાણે કોઓ તોવે તુલ વાન િમળી” 29 પેન
તો પોતાલ બોચાવાં માગે, એન ય ઈસુવાલ
આ યાં, “એન માંઆ બાહા કૂ હેય?” તોવે ઈસુ
ગોઠ આખતો મુંડયો 30 ય આ યાં, “યોક માટડો
યે શાલેમરે યેરીખો
ંઆહાટી ચાલ પોડયો
ઓલાહામાંય તો બાંડાહા આથામાંય સાપાડાઈ
ગીયો યા લોકાહાંય યાલ લુટી લેદો, યાલ ઠોકયો
એન મોઅઈ ય ઓહડો કોઅઈન છોડી દેનો,
તોવે યાલ ં દેઅઈન તા રોયા 31 ઓલાહામાંય
એહ યાંકા યોક યાજક યે વાટેરે યેનો, પેન તો
હોગો યાલ દેખીન બી કાનીયે તો રોયો
32 એહજ કોઅઈન યોક લેવી બી તાંઆ યેનો,
પેન તો હોગો યાલ દેખીન બી કાનીયે તો
રોયો 33 પેન યોક સમ ની માંઅહુ ં વાટે તાં
એલો આતો યા ગા ઊપે યેઈ યો એન યાલ
એઅઈન યાલ દયા યેની 34 ય પાંય ઈન યા
ચાંદાહા ઊપે તેલ એન દારાખારોહો રેડીન પાટા
બાંદયા, એન પોતા ગોદડાવે બોહાડીન યાલ યોક
ધમશાળા માંય લેઈ ગીયો એન તાં યા સેવા ચાકરી
કોઅયી 35 બીજે દીહ ય ધમશાળા ચાલડાનારાન
બેન િપયા કાળીન દેના, એન આ યાં, “તું યા
સેવા ચાકરી કોઅજે , એન તુલ
કાંય વોદારે
ખોરચો લાગી, ત આંય પાછો વોળી યીહ , તોવે
તુલ દેઈ દહ ” 36 આમી યા તીનીયાહા માંઅરે
યા બાંડાહા આથામાંય સાપાડલા માંઅહાં કૂ
બાહા ગોણાયો? તુલ કાય લાગે?” 37 ય વાબ
દેનો “ યાવો જય દયા કોઅયી તો બાહા” ઈસુવ
યાલ આ યા, “તોવે જો, તું હોગો યેજ પૂરમાણે
કોઅજે ” 38 એહ બો યાં કા ફીઈતો ફીઈતો ઈસુ
યોકા ગાવાંમાંય યેઈ યો એન તાંઆ માથા
નાંવી યોક થેઅય યાલ ગાંવારો યાંઆ આ યાં
39 યેલ મા રયા નાંવી બ અહ આતી તી ભુવા
પાગાહા પાંય બોહીન યા ગોઠીયો વોનાયા કોઅહે
40 તાંઆઉ માથા કાંઈકાંઈ
તી સેવા ચાકરીયે
ચતાએમાંય આતી તી ઈસુવા પાંય યેની એન
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બોલી, “ ભુ માંઆ બોઅયેહ બોદા કામ માંઆ
યોખિલયે ઊપેજ છોડીયાંહાં, 41 પેન ઈસુવ
વાબ દેનો કા “માથા તું ત
યે ફીકાર
કોઅતીહી, એન ગાબરાતીહી 42 પેન યોકુજ
વ તુએ જ ર હેય મા રયાએ હારો બાગ/વાટો
નીવડી લેદોહો, એન તો ય પાંઅને નાંય લેવાય”
1 એહે બો યા કા તો યોકતે એહે ાથના
કોઅહે યા ાથના પૂ ર ઓઅઈ ગીઈ,
તોવે યા ચેલાહા માને યોકે યાલ આ યા,
“ ભુઆમાહાલ ાથના કોરા િહકાડ, જે હે
કોઅઈન યોહાને યા ચેલાહાન િહકા યા” 2 તોવે
યે યાહાન આ યા, “જોવેતુમા ાથના કોઅહા,
તોવે એહે આખા, “આબા,તોઓ નાવ પિવ
મોનાય, તોઓ રાજ હેય, 3 આમહે દીનેરો
બાખે દીનાંય આમાહાન દે 4 એન આમાહાન
આમેહે ગુનાહા મા ફ દે, કાહાકા આમા આમેહે
ગુનેગાયાહાન માફી દેજેહે, એન આમાહાન
ફોસાવાણીયેમાંય માંઆ લીયેહે” 5 એન યે
યાહાન આ યા, “તુમાહાન ગોમે તો માઅહુ
ઓરી એન યા દો તારા ઓરી, તો યા પાંય
આરદી રાતે યેઈન આખે, “બાયામાન તીન બાખે
દે 6 કાહાકા માઆ વોઅળખા યો માહી યેનોહો
એન યાલ ખાવાડુ ઓહોડા માંયે પાંય કાય
નાય હેય” 7 એન ગોઅમેરે એલો વાબ દેહે,
“માન આબદા મા પાડહે બાઊ કોઅવા યા ડાકી
દેનાહા, એન પોહેય માઅરે હુ અવતલે હેતે, તુલ
કેહેકોઈન ઊઠીન દાઊ?” 8 પેન હાચુલ આય
આખતાહુ , દો તારીયે હાટીભલે નાંય ઊઠીન
દેઅય, તે તો યાલ કોઅદરા વેહે યા હા ટ
યાલ
જોજે તી બાદા દેઅય દી” 9 એન
તુમાહાન આય આખતાહુ , માગા એન તુમહાન
મીળીજ ય હોદા એન તુમાહાન જોળીજ ય
ખોખડાવા એન તુમેહે હા ટ બાઊ ખોલવામાંય
યી 10 કાહાકા માગે યાલ મીળી ય હોદે
યાલ જોડી હે
ખોખડાવેહે યાલ બાઊ
ઊગડી હે 11 એન તુઅમેહે માંય કુઊ ઓહોડો
આબાહો હેય કા જોવે યા પોહો માછલા માગે
તોવે યાલ હાપડા દેય, ઓહોડૉ? 12 કા હાકૂ
માગે તોવે મીછડા દેય ઓહોડો? 13 તુમા નાંય
હારા હેતા, છોતા તુમેહે પાહાહાલ હારી વ તુ
દેતા તુમાહાન આવડેહે તોવે કોલા બાદા વોદારે
તુમેહે પોરમેહેર આબો યા પાહાને માગનારાહલ
પિવ આ મા દીઈ 14 એન ઈસુવે યોક બુતાલ
કા યો, તો મૂકો આતો પેન જોવે બૂત નીગી ગીયો
તોવે મૂકો બોલી હો યો તેએ લોકાહા ટોળાલ
ખૂબ નોવાઈ લાગી 15 પેન કોલાહાંયક આ યા
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લુક 11.16–49
કા, “બૂતાહાઆગેવાન બેએલ જે બુલા મોદાદે તો
બૂત કાડેહે” 16 િબ હાંય યા પ ર ા કોરા હાટી
યા પાઅરે યોક જુ ગામાંઅની િનશાની માગી
17 પેન યાહા િવચાર તો
આઈ ગીયો એન યે
યાહાન આ યા, “ યા આજમાંય ફાક પોડે, તી
રાજ નાંય ટોકે, એન યા ગોઅમાંય ફાક પોડેહે
તી ગોઓનાય ટોકે 18 એન જોવે બૂત બૂતામાંય
ફાક પોડે, તોવે યા રાજ કેહે કોઈન ટોકી? કાહાકા
તુમા આખતાહા કા બેએલજે બુલા મોદાદે આંય
બૂત કાડતાહુ ં 19 જોવે આંય બેએ જે બૂલા મોદાદે
બૂત કાડૂ, તોવે તુમેહે પાહા કેહે કોઅઈન કાડતા
ઓરી? તેહે યાજ તુમેહે નીયા કોરી 20 પેન જોવે
આંય પોરમેહરા ગો યે કોઅઈન બૂતાહાલ તાંગાડી
કાડતાહુ , તોવે પોરમેહરા રાજ તુમેહેમાય યેઈ
ગીયાહા 21 તાકતવાળો માટડો આથીયાર લેઈન
ગુઊ ટોવા બોઠો ઓરી તાઆઊ યા િમલકાત નાંય
ય 22 પેન એલા કોઅતો મોઠી તાકાત વાળો
માઅહુ લોડીન તે, તોવે યા આથીયાર યા વો
તો બોરહો રાખૂ આતો,તી બાદા તો લેઈ લેહે,
એન યા મીલકાત વાટી દેહે 23 માઅહુ માઆ
આરે નાંય હેય, તો માઆ હુ મે હેય, એન
માઅહુ માઆ આરે ટોળો નાંય કોઅહે તો વેરેહે
24 જોવે દુ આ મા માઆહામાંઅને નીગી
હે
તો ખરાબામાંય ફીઈતો ફીઈતો આરામ હોદેહે,
એન નાંય જોડે તોવે તો મોનામાંય આખેહે
કા “માયે માઆ ગુઊ છો યા, તાઆજ પાછો
ઊ” 25 એન પાછો ઈન એએહે તોવે તીઈ
બાઆલા એન હારા ગોઠવલા મીળે હે, 26 તોવે
તો ઈન યા કોઅતા આજૂ ડ ગા લુ યા બી
હાત બૂતાહાન હાદી લેય યેહે એન યા બાદા
યાહામાંય વોહોતાહા એન યા માઆહા પાહાલી
દશા પોઅલીયે કોઅતી ડી ગી ખોટી ઊસબી ય
27 એન એહે બો યા કા જોવે તો ગોઠ આખેહે,
તોવે ટોળીયેમાંઅને યોક થેએ મોઠેરે બોમલી યે
પેટામાઅને તુ જનમીયો તી સુખી એન યે
થાનાહામાઅને તુયે દુદ ખાદા 28 યે આ યા,
“રાંઆ દે, પેન યે પોરમેહરા ગોઠા હાબળીન
માનતેહે યે સુખી” 29 જોવે લોક ટોળો વો યા
તોવે તો યાહાન આખતો મુ યો કા ઈ પેડી લુ ચી
હેય બતી ખાતરીયે િનશાણી માગેહે પેન યુના
િનશાિન િસવાય યેલ બી નીશાની નાંય મીળી
30 જે હે યુના િનનવે લોકાહા હાટી નીશાની રોયી
તેહે યે પેડીયે હાટી માઅહા પોહો નીશાની રોઓય
31 નીયાય દીહે દિ ણ દેશા રાણી યે પેડીયે હુ મી
ઊઠીને યાલ ગુનેગારી તેરાવી કાહાકા તીઈ દોર યે
છે ડે રે યેની સુલેમાના િવ દયા વોનાયા હાટી
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એન એએ તે, સુલેમાના કોઅતો મોઠો ઈહી હેય
32 નીયાયે દીહે,નીનીવે શેએરા માઅહે ઊઠીન યે
પેડી યેલ ગુનેગારી ઠોરવી કાહાકા યા યુના ગોઠ
હાબળીન વોળી યેના એન એએ તે યુના કોઅતો
મોઠો ઈહી હેય 33 દીવો લાવીન યાલ ટોપલીયે
તોળે કા ચોપા કોઅઈન નાય ડાકેત પેન ઊચે
દીવ યાવો થોવતેહે ગાઆમાય યેનારાહાન ઊ ળા
દેખાય યા હાટી 34 ડોળો તોઓ શરીરા દીવો હેય
ડોળો ચો ખો રોહોય તોવે તોઓ આખા શરીરા
આદારાવાળા રોય 35 દીયાન રાખ કા તુયેમાય
ઊ ળા હેય તી આદારા નાય બોને 36 જોવે
તોઓ આખા શરીર ઊ ળાવાળા રોય એન કાય
બી આદારા નાય મીળે તોવે તી આખા જ ઊ ળા
રોય આય કા દીવો તોઓ વે યા પોરગળા
દેહે 37 જોવે તો બોલેહે તોવે યોક પો ષીયાએ
યાલ ખાઆ હાદીયો એન તો યા ગોઓ ઈન
ખાઆ બોઠો 38 પેન પો ષીયાએ એઅયા કા
ખાતા આગાડી આથ યે નાય દો યા એન તો
િવચાર કોરા લા યો કા ખાતા આગાડી એલો કેહે
નાય દોવે ? 39 પેન ભુવે યાલ આ યા તુમા
પો ષીયા તુમા થાળીવાટકે ઊપે ચોળતાહા પેન
માજે લોબ એન લુ ચાઈ બોઅલાજ હેય 40 ઓ
મુરખા હાય યે ઊપે બોના યા યે માજે બી
બોના યા તી નાય ? 41 પેન
માજે હેય તી
ગોરીબાહાન દે એન બાદા તુમે હાટી ચો ખા રોય
42 પેન ઓ પો ષીયાહાય તુમા મોઆ તુમા રાય
મેથી એન બાદા બા પાલાહા દહમા બાગ
દેતાહા બાકી નીયા એન મોયા છોડી દેતાહા ઈ
બી કોરા જો તા એન તી બી નાય છોડના
43 ઓ પો ષીયાહાય તુમા મોઆ તુમાહાન
ાથનાગાઅમાય પોયલો
ગો ગોમેહે એન
આટામાય સલામી જે લના 44 ઓ હારાપીયાહાય
તુમા વો યા માહાણા રોકા હેતા માઅહે ઊપે
ચાલીન તેહે એન યાહાન ખોબા જ નાય
પોડે 45 તોવે યોક ધમિશ ક યા પાય યેનો યે
આ યા ગુ
એહે કોઈન તુ આમાહાન બી
ગુનેગારી આખતોહો 46 પેન યે યાલ આ યા
તુમા ધમિશ ક તુમા બી મોઆ તુમા ઊછલાય
નાય અહોડો બાંઆય બાઆ માણેહે ઊપે થોવ
તાહા પેન યોક ટી યે આગળીયે કોઅઈન નાય
ઊછાલતાહા 47 તુમા મોઆ તુમેહે વોડીલાહાય
બોગાતાહાલ માઆઈ ટા યા એન યાહા ખાબ
ખોતરે તુમા રોપતાહા 48 તેહે કોઅઈન તુમા તુમેહે
વોડીલાહાન ગુનહા સા યા રોયાહા એન યા ગુના
તુમાહાય માની લેદા યહાય માઅય ટા યા એન
તુમા ખાબખાતરે રોપતાહા 49 તે યાય યાહા

લુક 11.50–12.28
પાપહા દોવાડતાહુ , યાહાન કોલાહાન યા માઅઈ
ટાકરી, કોલાહાન દુઃખ દી 50 યાહાટી કા જુ ગ
દોરતી ઊસબાયાહા યાય યા યા બોગતા
લોઈ પા યાહા 51 હાબેલ લોયય લે ઈન યાલ
મં દરા એન દોરમ દોર યે વોચમાંય માઅય ટા યો,
યા ઝા ીયા લોયે લોગુ યા બાદાહા લોય યે
પેડીયાહા માથે પોડે, હાચુલ આય આખતાહુ યે
પેડીયે માથે પોડી 52 ઓ ધમ િશ કાહાય તુમા
મા? તુમાહાય િવદીયેકુ દોબાડી દેની પોતે તુમા
યા માંય નાંય ગીયાહા એન યા ગા માગતાહા
યાહાન માજે નાંય દેના 53 જોવે ઈલુ તાઆરે
ચાલ પો યો તોવે પો ષી એન શાિ
યા પાટી
લાગતા એન ડીગા સવાલાહા માંય યાલ ફાસવા
54 ટૂગી રોયલા તો આખે તાઆ માંય યાલ
સાપડાવા હાટી
1 જોવે ડી ગે
આય ટોળો વોળીન
ઈસુવા પાંય યેને, ઓલે બાદે કા યોક
બી લ બીચાડ કોઓત, તોવે ઈસુ પોયલા યા
ચેલાહાન આખતોsમુ યો, “પો ષીયાહાબ ખાટાને
ચેતીન રો , તી ડીગા હેય 2 યોકાયોક દોબાડી
રાખલી ગોઠ ઊગાડી પોડી, એન યોકાયોક ખાંગી
ગોઠ ખોબાર પોડી
ય 3 તેઅ આદારામાંય
તુમહાય
આ યા તી દીહા ઊજવાડામાંય
વોનાવાયી એન તુમાહાય બાઊ ડાકીન કાનામાંય
દૂદરીન આ યા,તી ગાઆ ઊચે ચોડીને ,
બોબલીન આખરી 4 તુમાહાન માઆ દોસતારાહા
આય આખતાહુ કા યે યા ડીલાલ માઅઇ
ટાકતે હે, એન યા પાછે કાય નાંય કોઅઈ
હોઅકતેહે, યા દાક નાંય રાખના 5 પેન કાદા દાક
રાખના, તી તુમાહાન આય આખુ જો માઅય
ટાકી શકે એન યા પાછે બોસામ કો યે માંય
દોવાડી હોઅકેહ, યા દાક રાખા, હાચુલ આખતાહુ
યા દાક રાખના 6 બેન પોયહામાંય પાંચ ચીડે
વેચાતાહે કા નાંય? તે બી યા માઆઅને યોકાલ
બી પોરમેહેર વીહરાઈ ના6ય ય, 7 પેન તુમેહે
ટોલ યે કીહી યોકાયોક ગોણલા હેતા યા હાટી
તુમા બીયહા મા ડી ગાહાકરાહા કોઅતા તુમા
કમતી હેતા 8 માઅહુ બાદાહા દેખતા માન
કોબલી લેહે, યાલઆયહોગો બાદા દેવદુતાહા
દેખતા કોબલી લીહી 9 એન
માઅહુ માણેહે
દેખતા માન નાંયકોબુલે યાલ આય હોગો બાદા
દેવદૂતાહા દેખતા નાંય કોબુલીહી 10 માઅહુ
માઅહા પાહા નીદા કોહે, યાલ માફી મીળી,
પેન માઅહુ પિવ આ મા નદા કોઅહે યાલ
માફી નાંય મીળી 11 જોવે માહે તુમાહાન યા
ાથના ગાઆમાંય એન આગેવાન એન અમ દારા
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પાંયદોઅયનલેય ય, તોવે કાય વાબ દેઅના, કા
કાય આખના, યા ચતા નાય કોઅના 12 કાહાકા
કાય આખાના, તી યેજ ઘેડીયે પિવ આ મા
તુમાહાન હુ જ દીઈ” 13 ટોળા માઅને યોક એ
યાલ આ યા, “ગુ ,મા બાહાલ તુ આખને કા
વારસા માંય માન બાગ દેય” 14 પેન યે યાલ
આ યા, “ઓ માટડા, માન કુયે તુમેહે િનકાલ
કોરા કા િમલાકાત વાટા આ યા?” 15 પાછે યે
યાહાન આ યા, “તુમા એઅ , લોબથી ચેતી
રો કાહાકા તુમેહે ડી ગી િમલકાત ઓરી, તે
તીયેમાંય તુમેહે વાન નાંય રોય” 16 પાછે યે
યાહાન યોક દાખલો આ યો કા “યોકતા માલદાર
માઅહા જમીન માંય હારા પા યા 17 તોવે યે
િવચાર કોઅયો કા આય કાય કુઊ? માઅ બાદો
પાપ બોરા હાટી ગો નાંય મીળી 18 તોવે યે
આ યા “ એહે કોઅઈન કોઅઊ, મા ગુઊ તોડી
પાડીન મોઠા ગુઊ બાદીહી, તાઆમાંય બાદો
પાક એન મા બાદી માલિમલકાત તોવી દીહી,
19 એન પાચી મા આ માલ આખીહી કા “ઓ
મા આ મા,તુયે પાંય ડ ગા વોરાહા લુગુ ડી ગો
માલ થોવલો હેયે, તુ આરામ કોઓ,ખાય િપઅન
મો યા કોઓ” 20 પેન પોરમેહર યાલ આ યા?
“ઓ ખોડાળીયા, ઓ મુરખા, આ તોઅ પાહરે
તો આ મા માગીહી, એન તુયે ડીગલો કોઅયાહા
તી બાદા કા ઓઅરી?” 21 માઅહુ પોતાના
હાટી ડ ગલો કોહે , એન પોરમેહેરા આગલા
માલદાર નાંય ઓય યા ઓહડાજ ઊસબી” 22 યે
યા ચેલાહાન આ યા, “ યાહાટી આય તુમાહાન
આખતાહુ કા વના હાટી ખાઅના જોજે હે,
કા ડલા હાટી પોઅવના જોજે હે, યા ફકારમા
કોઅહા 23 ખાઅના કોઅતા વન વોદારે હેય,
એન ફાડકાહા કોઅતા ડીલ વોદારે હેય 24 નેડાડીયેલ
એઅયા તે, તી ખેતી નાંય કોઅહે આવુર સાવુર
નાંય કોઅહે યે બોદ યો કા વખાર નાંય હે યો,
પોરમેહેર તીલ હોબાદેડેહે એન ચીડાહા કોઅતી
તુમેહે ડી ગી કમાત હેય 25 એન ફીકર કોઈન
તુમે માઅને કુઊ પોતે દગી લાબી બોનાવી
શકે? 26 એન જોવે ઓલા કામ તુમાહાન નાંય
ગાઠે તોવે બી યે ગો યે કાયલા ફકાર કોઅતાહા?
27 લે એઅયા તે, યે કાતેત બી નાંય એન વીએત
બી નાંય, તે અય તુમાહન આય આ તાહુ કા
શુલેમાન રા બી યા ઓલીબાદી િમલકાત છતા,
યાહા ઓહડ ફાડકે નાંય પોવલે 28 એને જોવે
યોક દીહી રાનામાંય ઊદે એન બીજે લાગાડી દેત,
ઓહોડા ગાહાયાલ બી પોરમેહર હારા પોવાડે, તોવે
ઓ વોછા બોરહાવાળાહાંય, તુમાહાન કોલા હારા

લુક 12.29–13.4
પોવાડી? 29 તેઅ તુમા હોગા મા પૂછાહા કા કાય
ખાહુ એન કાય પીયુહુ, એન ફ કર મા કોઅહા
30 કાહકા ઈ બાદી ચીજે દુિનયામાંય દુિનયા
લોક હોદતાહા, એન તુમેહે આબાહાલ ખોબાર
હેય કા ઈ બાદી ચીજે તુમાહાન જોજે 31 યા
બોદલે યા રાજ હોદા એન ઈ બાદા તુમાહાન
મીળી ય 32 યા હાટી, વાયહાની ટોળકી, મા
બીયેહે, કાહાકા તુમાહાન રાજ દેએના, અહોડી
તુમેહે આબાહા મોયાળી મોર
યી 33 તુમેહે
મીલકાત વેચી દીયા, એન ગોરીબાહાન દાન દીયા
મોજરાય નાંય ય અહોડી ઠેલી રાખા, ગોટી
નાંય ય, અહોડા પોયાહા પોયાહા હોરગામાંય
થોવા, તાઆ બાડ નાંય ઊરાય, એન વોળે નાંય
ખાત 34 આ તુમેહે પોયાહા થોવલાહેતા, તાઆ
તુમેહે મોન બી ચોઅટાડલાં રોહોય 35 તુમેહે કોમાર
બાદલા એન તુમેહે દીવા લાવલા રાખા 36 એન
તુમા એલા માણહે રોકા રો
યા પોતાના દોનારા
વાટ એઅતાહાતો બા અમથે વોરાડીયે ગીયો, એન
તો પાછો યેઈન ખોખડાવે તોવે તાબાડ બાઆઊ
ઊગાડના 37 યા ચાકારાહાન ગતા એઅરી,
યા ચાકાર સુખી હાચુલ તુમાહાન આંય આખતાહુ
તો કોમાર બાદીન યાહાન બોહોતા કોરી એન વાટી
ખાવાડી 38 તો રા યો યેહે તે , કા કુકડાવાહાતે યેહે
તે યાહાન ગતા એરી, તોવે યા સુખી 39 એન
ઈ આઈ લીયા, કા જોવે ગોરીયા દોનારાલ
ખોબાર રોતી કા બાંડ કોવે યેહે, તોવે તો યાલ
ગોઅમાંય ઊરાયાં નાંય દેતો 40 તુમા હોગા તીયારી
રો , કાહાકા તુમા નાંય માનેત યે જ ગેડીયે
માઆહા પોહો યીઈ” 41 તોવે પે ુસ યાલ પૂ યા
કા “ ભુઓ દાખલો તુ આમાહાન આખતોહો, કા
બાદાહાન?” 42 એન ભુવે આ યા, “તો હારો
એન ઓ કાલવાળો નોકર કુઉ? દોનારે યાલ ગુઊ
હોઅપીયા, ગોયાહાન ખાયના વાટૉ દાંઆ હાટી
43 દોનારોપાછો યેઈન યા એહે જ કોઅતો એએહે,
તોવે તો ચાકાર સુખી 44 હાચુલ આખતાહુ , તો
યાલ યા બાદા માલ ઊપે થોવરી 45 પેન જોવે
તો ચાકાર એહે આખે કા “માઆ દોનારાલ યેતા
વાઆ લાગરી,: એન એહે આખીન બી ચાકાર
છાકરાડીયાહાન બાહાટતો લાગે, ખાતો પીતો
લાગે, દા પીતો લાગે, 46 તોવે જો દી હી તો
નાય માને એન
ગેડી તો નાંય આય, તો
દીહી એન યે ગેડીયે યા દોનારા યીઈ, એન યાલ
મારા દીઈ એન લુ ચાહાઆરે થોવી 47 પેન જો
ચાકાર યા ોનારા મોર
આઈન પાછે યા
તીયારી નાંય કોઅયી, એન યા મોર પુરમાણે
નાંય કોઅયા, યાલ ડી ગો માર જોડી 48 પેન જો
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ચાકાર નાંય આય, એન માર જોડે ઓહોડો કામ
કોઅહે, યાલ વોછો માર જોડી કાહાકા યાલ
ડી ગા દેનલા હેય યા પાઆરે ડી ગા માગી, એન
યાલ ડી ગા હોપાય ગીઈલા હેય, યા પાઅરે
ડી ગા લીઈ 49 આય દોર યેવો આગ હોલગાડા
યેનોહો, એન કોયા હીલગી તા તી માન કોલા
હારા ! 50 માઆ આગળીન આગળના હેય, તી
પતી ય તાંઆઊ માઆ વા કોલો દાબાય
! 51 તુમાહાન એહે લાગેહે કા આય દોર યેવો
શાંિત દાઆ યેનોહો કા? નાં, ઊલટા, આય ફાક
પાડા યેનોહો 52 કાહાકા આમી પાછે ગોઅમાંય
પાચ આય રોઅતે ઓરી, તાઆમાંય ફાક પોડી,
બેનીયાહા હુ મે તીન, એન તીનીયાહા હુ મે બેન
53 એહે કોઅઈન ફાકાય ય, પાહા હુ મે આબોહો,
આબાહા હુ મે પોહો, પુઊ ે હુ મે આયોહો, એન
આયેહે હુ મે પુઊહી, હાહાવહે હુ મે વોવલીહી એન
વોવલીયેહે હુ મે હાહુ ં” 54 લોકાહાન યે આ યા
“જોવેદીહી બૂડતા એછને વાદળા ચોડતા દેખાય,
તોવે તુમા તાબાડ આખતાહા, “પાંઆઈ યી,” એન
હાચુલ પાંઆઈ યેહે 55 એન બોખરો યેતોદેખીન,
તુમા આખતાહા, કા તીડકા લાગી ઊઠી, એન
એહેજ બોનેહે 56 ઓ ડ ગીયાહાંય, જૂ ગ એન
દોર યે આગરાહીયો પારખતાં તુમાહાન આવડેહે,
તોવે આમીયો દીહી પારખતાં કાહા નાંય આવડે
? 57 એન
કોઅના હારા હેય, તીઈ તુમા પોતે
કાહા નાંય ન કી કોઅતાહા ? 58 કાહાકા જોવે
તુ ફીરાદીવાળા આરે કોચરીયે વાટે હે, તાઆઉ
યા પાઆરે છૂ ટા હાટી કોશીસકોઓ નાંય તે તો
તુલ નીયા કોઅનારા પાંય દોઅઈન લેઈ ય, નીયા
કોઅનારો તુલ પોલીસાલ હોપી દીઈ, એન પોલીસ
તુલ જે લમાંય પૂરી 59 હાચુલ આખતાહુ , તુ છે લો
પોયોહો ચુકતે કોઅહે, તાઆઊ તુ તાઆરે નાય છૂ ટે
હે”
1 યેજ વેડે કોલાક લોક યી પો યા,એન
યાહા આરી ગલીલ લોકહા ગોઠયો
કોરા લા યે, યા રોગાત પીલાતુસાય યાહાજ
અપણાકોય મેળ યાં આતા 2 ઈ વોનાઇને યાય
યાહાલ ઉ ર માય ઈ આ યા, “કાય તુમા
હોમજૂ તહે કા ઈ ગલીલ એન બાદે ગલીલયો
કોઓતા વોદી પાપી આતે કા યાહાવોય ઓહડી
િવપિ પોડી ? 3 આય તુ હેલ આખહુ ં કા
નાય;તેરી પેન તુમા મન નાય ફીરવાહા તો તુમા
બી યીજ રીતી કોય નાશ ઓહા 4 નાયતે, યા
આઠરા
ંઆ
યાહાવોય િશલોહ મા યો
કોરાગો પો યલ,એન યા દાબાઈન મોય
ગોયા:ય શલેમાઆ એન બાદે રોનારે ગુનેગાર
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લુક 13.5–14.3
આતે ? 5 આય તુ હેલ આખહુ ં કા નાય;પેન
જર તુમા મન નાય ફીરવાહા તો તુમે નાશ યીજ
રીતી કોય ઓરી’’ 6 તોવે યાય ઓ દાખલો બી
આ યો: “કાદા તેરી દારાખાહા વાડીમાય અં રા
ડા આતાતો યાંમ ફળ હોદા યેનો,પેન નાય
જો યા 7 તોવે યાય વાડી રાખવાલાલ આ યા,
‘એરા,તીન વોરહા કોય આય યા અં રા ડા
વોય ફળવા હોદા યાહુ ં,પેન નાય મીળેયાલ કાપી
કાળ કા ત દોરતીલ બી રોકી રાખે?’ 8 યાય
યાલ ઉ ર દેનો, ‘ઓ માિલક,યાલ યા વોરહાં
બી રા દે કા યા ડા ચારી ખૂણહામાય ખોત ટાકું
9 જર આગલા પાસે ફળવા દેય તોવે હારા,નાય
તે યાલ ખાંડી કાડી” 10 િવ ામા દહે તો યોક
સભામાય ચાર કોઓતો આતો 11 તા યોક બાઈ
આતી લ દુ આ માય ઘેરી લેદી આતી,એન તી
કુબડી ઓઈ ગોયી આતી એન સીદી ઓઈ નાય
શેકતી આતી 12 ઈસુય તીલ એન આ યા, “ઓ
થેઈ, તું તો નબળી કોય છુ ટી ઓઈ જો” 13 તોવે
યાય ત વોય આથ થો યો,એન તી તું ત સીદી
ઓઈ ગોયી એન પરમેહેર મિહમા કોરા લાગી
14 યા હાટી કા ઈસુય ત યેલ િવ ામા દીહ યેલ
હારી કોયી આતી,સભા જો સુબેદાર ખી ઈન
લોકહાલ આખા લા યો, સોવ દહ હેય યાંમાય
કામ કોના હૈય,તોવે પરત યાંજ દહામાય ચંગા
ઓના, પેન િવ ામા દહેમાય નાય” 15 ઈ
વોનાયન ભુય ઉ ર દેનો, “ઓ લું યહા,કાય
શાબાતા દહે તુમહે ડોઓબહાલ એન ંર યાંહાલ
સોડીન પાઈ પા નાય લી આ આતા? 16 તો
કાય ઉિચત નાય હેતાકા ઈ થેએઈ અબરાહામા
પોહી હેય લ શેતાનાય આઠરા વોરહા લુંદુ બાદી
રાખલી,િવ ામા દહી યા બંધનામાને છોડવામાય
યેહ?” 17 જોવે યાય યો ગોઠયો આ યો, યા
બાદે િવ ધી લાજવાઈ ગોયે,એન બોદો ટોળો
ત મિહમા કામા કોય આંનદીત ઓયે 18 પાસે
યાય આ યા, “પરમેહેરા રા ય કાઆ રોકાં
હેય?એન આય યાં નાવ કહેકોય દાવ? 19 ત
રાયે દાણા સારકા હેય, યાલ કાદા માઆહાય
લીન પોતાની વાડીમાંય રો યા:એન ત વાદીન
ડ એય ગોયા;એન આકાશા ચીડહાય યાંવોય
ગોરા કોય” 20 યાય પાસે આ યા,આય પરમેહે
રા યા કેહેકોય નાવ થોવું? 21 ત ખમીર સારકા
હૈય,જયાલ કાદ થેએયીય લીન તીન માંપ કુટામાય
બેડી દેને,એન એતા એતા બોદો કુટ ખમીર ઓય
ગોયો” 22 તો શેહેર –શેહેર એન ગાવ –ગાવ ઈને
હીકાડતો ય શલેમા એસેને
લા યો, 23 તોવે
કાદાય યાંલ પુ યાં, “ઓ ભુ,કાય ઉ વાર
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પામનારે વાહીયોકુંજ હૈય?’’ યાલ યાહાલ
આ યા, 24 “િચ હા દારવા માજે ને નીગના
ય ન કોરાકહાકા આઈ તુ હેલ આખહુ ં બોદેજ
વેશ કોરા માગી,પેન નાય કોય શેકે 25 જોવે
ગોઓ નો દરવાજો બોદ કોઈ દી,એન તુમા બારે
ઉબે રોઈન દારવાજો ખોકડાિવન આખહા, ‘ઓ
ભુ,આમે હાટી ખોલી દે,’એન તો ઉ ર દેય,
‘આય તુ હેલ નાય ણતો આતો,તુમા કેસેને
હૈતે?’ 26 તોવે તુમા આખાં લાગહા, ‘આમહેય
તુંમ હુ ંબુર ખાદા-પીદા એન તુયે આમ વાટેમાંય
ઉપદેશ કોયો’ 27 પેન તો આખી,આય તુ હેલ
આખહુ ં કા,આય તુ હેલ નાય વ તુમા કેસેને
હૈયઓ અ યાય કોઓનારહા,તુંમા બાદે માઆહીને
દુર ઓરા’ 28 તા રોડના એન દાત કોકડાવના ઓરી
;જોવે તુમા અ ાહામા એન ઈસાક એન યાકુબા
એન બાદા ભિવ યવ તાલ પરમેહે રા યામાય
બોઠલો,એન પોતાનાલ બારે િનગલે દેખહા;
29 એન દહી િનગતા એન દહી બૂડતા ;ઉ ર
એન દ ીણ માને લોક યીને પરમેહે બારે નીગલે
દેખલે; 30 એન દેખા, કાહી પાસલે હૈય તે પોઈલા
ઓરી,એન કાહી પાઈલે હૈય, તે પાસલા ઓરી”
31 યજ વેડે કાહ પો શાહાલ યીને યાલ
આ યા,ઈહીને નીગીન તો રો,કહાકા હેરોદ
રા તુલ માય ટાકા માગહૈ” 32 યાય યાંહાલ
આ યા, “ યને યાં કોલાલ આખ કા દેખા,આય
આજે એને કાલે દુ આ માલ કાડીન બીમાર
માઆહાલ હારા કોઅના,એન તીસરે દહી મા
કાય પુરા કોહી 33 તે બી તુલ આજે એન કાલે એન
પો ન દહી યના જ રી હેતા,કહાકા ઈ ઓય
નાય શોકેકા કાદો ભિવ યવ તા ય શલેમાં બારે
રોઈન મોય ય 34 “ઓ ય શલેમ ! ઓ ય શલેમ
! તું યાં ભિવ યવ તા માય ટાકતો હો, એન જો
તોઓહી દોવાડલે યાંહાવોય ડોગળા ફેકવામાય
યૈહકોલહી દા માઆ ઈ છા હૈય કા જે હેકોય કુંકડી
યાં પોહાંલ યાં પાંખડા નીચે દોબાડી એકઠે કોહે,
તેહેકોયજ આઈ બી પોહાલ યોકઠે કોહી, પેન
તુમે મોર નાય આતી 35 દેખા,તુંમ ગાઆ તુંમ
હાટી ઉ ંડ છોડવામાય યૈહે, એન આય તુ હેલ
આખહુ ં: વ લુગું તુમા નાય આખહા, ‘ધ ય હૈય,
જે ભુ નાવા કોય યેત હૈ,’તાવ હુ ંદુ તુંમા માન
પાસે કોદહ જ નાય દેખહા”
1 પાસ
શાબાથા
દિહ ફરોશીઅ
આિધકાયા હી કોઇ એકા ગોમે બાખે
ખાંઅ ગીયો; એન ય યાઅ ઘાત મે બોઠલા 2 તાં
એક માહુ ં યા હુ બુંર આતો , જો પીસ યા રોગી
આતો 3 યા થી ઇસુય પં ડતહાંલ એન ફરોશી
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લુક 14.4–35
લોકહાંલ આ યાં કા, “ કાય િવ ામ વારા દહી
સા ં કોના હેય કા નાય ?” 4 બાકી યા ગુપચુપ
રયા એન યાંલ ઓડકીન હારો કોયો એન ંઅ
દેનો, 5 એન યાંય આ યાં , “ તુ હ મારે કુંઅ
ઓહડાં હેય કા યાં ંર યો { ગોદડો } કા ડોબાં
કુવાં માય પો ડ ંરી તોવે તુ હાં િવ ામ વારા
દહી યાલ તુમા તુ ત નાય કાડહાંકા ?” 6 યે ય
ગોઠહ કાઇ જ જોવાબ નાય દી હો યા 7 જોવે
યાંય એયાં કા હાદલા ગીલાં લોક કેહકે મુ યમુ ય ગા િનવડી લેતહા, તોવ એક ઉદાહણ
દન યાંય આ યાં, 8 “ જોવે તુલ કાદોઅ વોરાડા
માય હાદહે તોવ મુ ય ગા માય માંઅ બોહ,
એહકે નાય એય કા યાંય તોઅ થી બી મોઠા
માહાંલ આમં ણ દેના ઓરી, 9 એન યાંય
તુલ એન યાંલ બેન ાલ આમં ણ ઓરી, યીન
તુલ આખરી, ‘ યાલ ગો દે,’એન તુલ તોવે
લાજવાયન બોદાહાં થી નીચી ગા માય બોહરાં
પોડી 10 બાકી જોવે તુલ હાદવા માય યી તોવ
બોદહાં થી નીચા ગામાય બોહજે કા, જોવે તો ,
યાંય તુલ આમં ણ દેનહાં ય ય,તો તુલ આખી, ‘
ઓ દો તા , આગાળી યને બોહો,’ તોવે તો આરે
બોહનારાહાં હુ ંબુર તુલ માન મીળી 11 કાહાકા
ઇ કાદાઅ યાં પોતાંલ તો મોઠો બોનાડી, યાંલ
વાહનો કોઆમાય યીઅ; એન જો કાદ અ યાં
પોતાલ વાહનો બોનાડી, યાંલ મોઠો કોવામાય
યીઅ” 12 તોવે યાંય યાંલ હાદલા ય કતલ બી
આ યાં, “ જોવે તુઅ દ ા કા રા ી ખાંનાં ખાહે,
તોવે તો દો ત કા બાહહાંલ કા હોગવા યાહાંલ
કા ધોના યા પોડો યાહાંલ નાય હાદતો, એહેકે
નાય એય કા ય બી તુલ હાદી, એન તોઅ બોદલો
એય રી 13 બાકી તું િમજબાની દેહ તોવે દ ર ી,
પાંગ યો, અપંગ , લે યો એન આંદળલ હાદ
14 તોવે તું ધ ય ઓહ , કાહાકા યાહાં પે તુલ
બોદલો દાંહાટી કાંઇ જ નાય હેય, બાકી તુલ
ધ મ ા વી ઉઠવાથી તુલ યાંઅ બોદલો મીળી
15 યાંઅ આરે ખાનાં ખાનારહાં મારે એકાય
ય ગો યો વોનાયન આ યા, “ ધ ય હેય અ
પોરમેહેરા રા યા માય બાખે ખાઅરી” 16 યાંય
યાંલ આ યા, યોકદા માંહાંય મોઠી મેજવાની
દેનિહ એન ઘોણા બોદહાંલ હા ા 17 જોવે ખાનાં
િતયારી યાં તોવે યાંય યાંઅ ચેલહા આરે
આમિ ત લોકહાંલ આખી દોવા યાં, ‘ યાઅ,
આમી ખાંના િતયારી હેય’ 18 બા ક બોદે ન બોદે
માફી માગાં લ ય પે લાજ યાંલ આ યાં,’ માય
રાંન વેચાંતાં લેદહાં, એન જો રી હેય કા આય
યાલ એરાં
; આય તુલ િવનંતી કોહુ ં, માન
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માફ કોઅ 19 એન એક િબ ય આ યાં, ‘ માય
પાંચ જોડી ડોબ વેચાંતે લેદહ,એન પારખાં હુ ં ;
આય તુલ િવનંતી કોહુ ં, માન માફ કોઅ 20 એકાંય
પાસી યીન આ યાં, ‘ માંય વ રળ કોયહાં યાહાટી
આય યીઅ નાય શેકું 21 યાઅ ચેલાંય યીન ય અ
બો ા ગો યો યાહાં માિલકાલ આખી હોબડા યો
તોવે બ ગા માિલકાલ ગુ સો યેનો એન યાંઅ
ચેલાંલ આ યાં, ‘ શેહેરા બા ર એન ગો યેહેમ
માહાંર યને દ ર ી , પાંગ યાં લેગ યાં,અપંગ
એન આંદળા લોકહાંલ લીઅ ય 22 ચેલાંય પાસી
ફરી આ યાં, ‘ માિલક, જે હકે તુય આખલાં ,
હેકેજ કોયાંહાં; એન પાસી બી ગો હેય’
23 માિલકાય ચેલાલ આ યાં , સોડકાહાં એન
વાટહી પે જો એન યાઅ લોકહાંલ િવનંતી કોઇન
લી યેઅ કા માઅ ગુઉ બોરાય ય 24 કાહાકા આય
તુ હાલ આખહુ ં કા યે આમિ ત કોલ આતે યે
માઅ ખાંના મારે ચાખે બી નાય’’’ 25 જોવે મોઠો
ટોળો યાં આરે ય રલો આતો, યાંય પાહલા
ફ રન યાહાંલ આ યાં , 26 “બાકી કાદાંઅ માંઅ
પાહી યીઅ , એન યાં આબહ એન આયહો એન
થેઅઈ એન પોહઅ એન બાહા એન બો , એન
પોતા વાલ બી અિ ય નાય ણે, તોવે તોઅ
માંઅ ચેલો નાય ઓય શેકે 27 એન અ કાદાંઅ
પોતાઅ ુસ નાય ઉસલી, એન માઅ પાહંલા નાય
ચાલી, તો બી માંઅ િશ ય નાય બોની શેકી 28 “
તુ હ મારે કુઅ હેય એ બુ જ બોનાડાં માંગહે
, એન પે લા બોહીન ખોચ નાય જોડે કા પુરાં
કોનાં સમ ય મા માય હેય કા? 29 એહકે નાય એય
કા પાયો ટા કન પાસે યાલ િતયારી નાય કોય શેકે,
એન એહેકે આખીન મો ક નાય ઉડાવા લાગે
30 ‘ઇઅ માહુ ં બોનાડા તે લા યા બાકી િતયારી
નાય કોઇ શેકોયો?’ 31 ક અહો ઓહડો રા
ઓરી કા જો િબહરા રા આરે યુ કોરાં ય,
એન પે લા બોહીન નાય િવચાર કોઇ લેકા જોઅ
વીસ ઓ ર લીન માઅ આરે લોડાય કોરાં યેહે,
કા આંય દોસ ઓ ર લીન યાં સામનો કોય
શેકહ કા, નાય? 32 નાય તે દુર રોહે તાવજ
યાંઅ દુતહાંલ મોકલીન યાહાં આરે િમલાપ
કોરાડાં માગી, 33 તીજ રત થી તુ હ માને કાદાંઅ
પોતાના બોદાંઅ છોડી નાય દેય, તો માંઅ િશ ય
નાય ઉસબી શેકી 34 “ િમઠાં તે હારાં હેય, બાકી
મીઠાં વાદ બોગ ડ ય તે કોહી ચીજે કોય ખારાં
કોવા માય યીઅ 35 ત અ નાય તે દો ય હાટી નાય
તે ખોતા વાખરી કામાં માય યેહ: યાલ તે લોક
બારે ફેકી દેહેત યાંઅ વોનાનાં કાન હેય ત અ
હાંબડી લય

લુક 15.1–16.3
1 બોદા

કોર લેનારાં એન પાપી યાઅ
યાઅ હાંબડે
2 બાકી ફરોશી એન શા ી ટુટરયા કોઇન આ યાં,
“ ઓ તે પાપ ાંલ એ યાં ાં આરે ખાહ” 3 તોવે
યાંય યાહાંલ ઓ દાખલો આ યો: 4 “ તુ હ મારે
કુંઅ હેય યાપ હોવ ઘટે હેત, એન એક ટાકાઇ
િગયહાં, તોવે નવા ં ઘટહાંલ જ ગલામ છોડીન,
અ ઘટાં ટાકાઇ ગીયહાં યાંલ
હુ દું નાય
સાપડી નાય તાવ હુ દું યાલ હોદતો રોહે 5 એન
જોવે સાપડી હ તોવે તોઅ ખુબ ખુશીથી યાંલ
યાંઅ ખાદહ વોય ઉસલી લીઅ યેહ 6 એન ગ અ
ય ન યાંઅ દો તાહાં એન બાજુ વાહંલ એકઠ કોઇન
આખહ, ‘ મા આરે ખુશી મોનાડા , કાહકા માઅ
ટાકાઇ ગ લાં ઘટાં મીળી ગેયહાં’ 7 આય તુ હાંલ
આખહુ ં કા યજ રત થી એક મોન બોદલુનારા
પાપી હાટી બી હોરગામાંય ઓલોજ આનંદ ઓરી,
જ લાં કા ન વા ં ઓહડા ધ યાહાં િવષય બી
નાય એય, યાહાંલ મોન બોદુલુના જ રત નાય
હેય, 8 “ ક હી ઓહડી થઅ હેય ય પાંઇ દસ
િસ કા હેય, એન યાહાં મારે એક ટાકાઇ ય,
તોવે ત અ દીવો બાડીન એન ગાંલ બાર-ઝુડ
કોઇઅ, વ હુ દું સાપડી નાય ય તાંવ હુ દું ત અ
હોદતીજ રોહે? 9 એન જોવે સાપળી હે તોવે,
તીઅ ય બેનપોણી હલ એન પોડોશી બાઇહીલ
એક યો કોઇન આખહ, ‘ મા આરે આનંદ કોરા,
કાહાકા ટાકાઇ ગીલો િસ કો જોડી ગીયો 10 આય
તો હાંલ આખહુ કા ઇજ રતે એક મોન ફરવુનારાં
પાપી િવશે પોરમેહેરા હોગા દુતહાં હુ બુર આનંદ
ઓહ” 11 પાસી યાય આ યાં, “ યો દા માહાં
બેન પોહા આતા 12 યાહાં મારે વાહનાય યા
આબહાલ આ યાં, ‘ ઓ આબા, આપે િમલકતી
માને જોઅ મા બાગ હેય તો માન દેય દ યાંય
પોતા િમલકત વાટી દેની 13 થોડા દ ાં પાસે
વાહનો પોહો બોદાં એ ઠાં કોઇન દુર દેશા માય રયો
ખોરાબ કામે કોઇન યાંઅ બોદી િમલકત ઉડાવી
દેની 14 જોવે બોદાં ખોચ ટા યાં, તોવે યાઅ
દેશામ મોઠો દુકાળ પો યો એન યારે બાંરી તંગી
પોડા લાગી 15 યાહાટી તો યાંઅ દેશા રેહેવા યા
મારે એકા ગોઅ ઇ લા યો યાંય યાંલ પોતા
રાનહાંમાંય ડુકર ચારાં દોવા યો 16 એન યોઅ
હ યો ડુકર ખાત આત ય હગહ કોઇન બુકો
બોરા મોન ચા યાં; એન યાંલ કાદાં કાઇ નાય દેતા
આતાં 17 તોવે તો સુ ી માય યેનો તોવે આખાં
લા યો “મા આબહા ગોમ કોલા બોદા મોજયાહાલ
ખાનાં થી વોદારે બા યો િમળ ય ઓરી એન
આંય ઇ હ બુખો મોહુ ં 18 એન આંય ઉઠીન મા

15 પાહી યાં આતાં કાહાકા
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આબહાં હ હ એન આખહી કા આબા માય
હોગા િવ ધ એન તો આગાળી પાપ કોયોહો
19 આય તોઅ પોહો આખાં લાયક નાય રયહો ,
માન એક મોજયા સારખો રાખી લે” 20 તોવે તો
ઉઠીન આબહાં હ ગીયો એન તો આજુ દુ જ
આતો તાવ યાં આબહાલ દોયા યેની એન દાહુ ંદી
ગોય એન ગળે િમ યો એન ચૂ યો 21 પોહાંય
આબહાંલ આ યાંઆ યાં, ‘ આબા, માય હોગા
િવ ધ એન તોઅ આગાડી પાપ કોયહો; એન આય
તો પોહો આખયાં લાયક નાય હેય 22 બાકી યાઅ
આબહાંય પોતાના ચાકારાલ આ યા કા, માહારમાહાર હારાંમાંય હારાં ડો લાં પોવાડા, એન આથા
માય વ ટી પોવાડા, 23 એન પાડલાં વાછડાં લી
યા એન મારા એન પાસે આપાં આનંદ મોનાવહુ ં
24 કાહાકા મા પોહો મોય ગીલો, એન પાસો વી
ઉઠ ો : ખોવાય ગીલો, એન આમી િમળી િગયહો
એન ય આનંદ ખુશી મોનાવા લા યા 25 “ બાકી
યાઅ મોઠો પોહો રાનામાય આતો જોવે તોઅ
ગોઆ પાહી યેનો, તોવે યાલ ગીત આખનાં એન
વાજે વા ડનાં એન નાચનાં ઓવાજ હોબળાયા
યેનો 26 છે લે: યાંય એક દાસાલ હાદીન પુ યાં “
ઇઅ કાય એય રયહાં?’ 27 યાંય યાંલ આ યાં,
‘ તો બાહાં યેનહો , એન તો આબહાય પાડલાં
વાછડાં મારાં યાહાં, યાંહાટી કા યાંલ હારો દેખીન
28 ઇઅ હાંબડીન ગુ સે માય બોરાય ગીયો,એન
માજે ંઅ મોન નાય ચા યાં બાકી યા આબહો
બારે િનકીન માનાડાં લા યો 29 યાય આબહાંલ
જોવાબ દેનો, ‘ દેખ, આંય ઓલાં વોરહાંથી તોઅ
આય સેવા કોહુ ં એન કોદહ બી તો આ ા નાય
ટાડહ , તેબી બી તુંય માન એક બી બોકડાં બો ચાં
બી નાય દેના એન આય માંઅ દો તાહાં આરે
મો યાં કોતો 30 બા ક જોવે તોઅ પોહો યાંય
તોઅ િમલકત વૈ યામાંય ઉડાવી ટાકહ , તોઅ
યેનો તે યાંઅ હાટી તુયે પાડલાં વાછડાં મારા યા
31 યાંય યાંલ આ યાં, ‘ પોહા તુંઅ હોમશા માઅ
આરે હેય; એન અ કાય માઅ હેય ઇઅ બોદાં
તોઅ હેતાં 32 બાકી આમી આનંદ કોના એન મગન
ઓરા જોજે કાહાકા ઓ તો બાહા મોય ગીલો તો,
વી ઉઠ ો; ટકાય ગીલો, આમી મીળી િગયહ
1 પાસે યાય ચેલહાલ આ યા, “યોક
માતલા માહુ ં આતા,એન લોકહાલ યાં
હુ ંબુંર યાવોય દોષ લા યો કા તો આખા પોયહા
વાપરી ટાકહે 2 તોવે યાય યાલ હાદીન આ યા,
‘ઈ આય કાય વોનાયહુ ં તો બારામાય ? પોતાના
કારબારી નાય રોય શોકે 3 તોવે કારબારી િવચારા
લા યો, ‘આિમ આય કાય કોઉ ?કહાકા માઆ
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લુક 16.4–17.4
માલીક આમી કારબાર કામાવોને લી રોયહોકાંદુ
તે માઆકોય ખોદી નાય રોવાય;એન માંગીખા
હાટી માન શોરામ યેહે 4 આય હોમ ગોયો
કા કાય કોઉ,જોવે આય કારબાર કામાવોને છુ ટો
ઓય વ તોવે લોક માન યાંહા ગોઓ માય
લીલે’ 5 તોવે યાય પોતાના માલીક દેણદારહાલ
યોક – યોક કોઈન હાદયા એન પોયલેનેજ પું યા,
‘તોઓવોય માઆ માલીક કો લા કો હૈય ?’
6 યાય આ યા, ‘હોઓવ મણ તેલ,’તોવે યાય
યાલ આ યા, ‘પોતાના હીસાબા ચોપડા લે
એન બોઓહીન તાબાળ પચાસ િલખીદે’ 7 પાસે
યાય બી લ હોદયા, ‘તોઓવોય કોલા કો
હૈય ?’ યાય આ યા, ‘હોવ મણ ગોઓવ,’તોવે
યાય યાલ આ યા, ‘પોતાના હીસાબા ચોપડો
લીન શી લેખી દે’ 8 “માિલકાય યાં અ યાયી
કારબારાલ આ યા કા યાય ખુબ આ યાય કોઈ
કામ કોયહાકહાકા યા જગા લોક યાંહા સમયા
લોકહા કોઓતા ખુબ ચતુર હેય 9 એન આય
તુમહાલ આખહુ ં કા અ યાયા ધના કોય તુંમ
દોસદાર બોનાવી લા,જોવે તો તો રોય તોવે
તુમહાલ કાયામી ગામાય લીઈલે 10 વોસા
માય વોસા હેય ત ખોરા હૈય,ત વોદી માય બી
હારા હૈય :એન
વાઆયોક માય વાઆયોક
અધમ હૈય 11 યાહાટી જોવે તુમા અધમા ધના
કોય ખોરે નાય ઠોરા,તોવે ખોરા ધન તુ હાલ કુંઉ
હોપી? 12 એન જોવે તુમા બ જહા ધોન માય
ખોરે નાય ઠોરહા તો જો તુ હે હૈય, યાંલ તુમહાલ
કુંઉ દી ? 13 કાઆદો સેવક બેન માિલકા સેવા
નાય કોય શેકે:કહાકા તો યોકા વોય ેમ એન
બી વોય િવ ધ;નાયતે યોકા આરી મીળીન રોય
એન બી આરી િવ ધ કોયતુમા પરમેહે એન
ધોના બેએિનહા ચાકરી નાય કોઈ શેકા” 14 ફરોશી
યા લોભી આતા,યો ગોઠયો વોનાયને મ ક
ઉડાવા લા યે 15 યાય યાહાલ આ યા, “તુંમાતે
માઆહા હુ ંબુર પોતાનાલ ધમ ઠોરાવતેહે,પેન
પરમેહે તુ હે મોનાલ આહે,કહાકા
વ તુ
માઆહા નજરી કોય મહાન હેય,ત પરમેહેરા
પાહી ખારાબ હેય 16 “િનયમશા એન ભોધક
યોહાન હુ ંદુ રોયે; યાં સમયાવોય પરમેહે રા યા
શુભ સંદેશ વોનાળ વામાય રોયહો 17 આકાશ
એન જગા ટોલી યના િનયમશા
યોક બી
માઆ ા નીગી યના બરાબર હૈય 18 “જોર
કાઆદા પોતાની થેહેયીલ છોડીન બી આરી
વોરાડ કોહ,તો યિભચાર કોઓહ,એન જો કાઆદો
ઓહડી યાગી આરી વોરાડ કોઓહ,તે તોઓ
બી યિભચાર કોહ 19 યોક દોનવાન માઆહુ ં
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આતો,તો ંઆબળે ર ગા ડોગલે એન મલમલ
ડોગલે પોવતો આતો એન રોજ એશામાય એન
મોઓ કોઈન રાઆ આતો 20 લાજરસ નાવા
યોક માગનારો યિ ત તીયા શરીરાવોય ળકે
યાલ દારવા વોય સોડી દેવામાય યેતો આતો
21 એન તો દોનવાના મેજ વોને એઠલા ખાયના
ખીઈન પોતાની દેડ બોઈ ;ઈ લુંગું કા કુતરે બી
યીન યા શરીરાલ ચાટતે આતે 22 એહેકોય ઓયા
કા તો ગરીબ મોય ગોયો,એન હોરગાં દૂતહાય
યાલ ઊઠાવીન ઈ ાહીમા માડીવોય પોચાડી
દેનોતો ધનવાન બી મોયો એન યાલ ગાળી બી
દેનો 23 એન અધહલોક માય પીડા માય પોડલો
યાં ડોળા ખોલીન દે યા,એન દૂરને ઈ ાહીમા
માડીવોય લાજરસાલ દે યો 24 તોવે યાહાય
બ લીન આ યા, ‘ઓ આખહા ઈ ાહીમ,માઆ
વોય દોયા કોઈન લાજરસાલ દોવાડી દે,યા હાટી
કા તો પોતાની આગઠી પાઆયાં માય બુળવીન
માઆ બીલ હેળી કોય,કહાકા આય યા તોપામાય
તોડપી રોયહો 25 પેન આબરાહામાય આ યા, ‘ઓ
પોહાં,યાદ કોઓકા તું જગામાય રોઈન પોતાના
વના હાટી વ તું લી ચુકહો,તેહેકોયજ લાજરસ
ખારાબ વ તું:પેન તો આમી ઈહી શાંિત પામી
રોયહો,એન તું તોતળી રોયહો 26 ઈ બાદી ગોઠહીલ
આમ એન તુ હે િવસમાય યોક મોઠો ખાડો
ઠોરાવહો કા તો યી કાનીને યે કાની
માગે,
તી નાય ય શેકે’ 27 યાય આ યા, ‘તો હૈય
આબહો,આય તુલ વનતી કોહુ ં કા તું યાલ માઆ
આબહા ગોઓ દોવાડ, 28 કહાકા માઆ પાંચ
બાઆહા હૈય ;તો યાહા હુ ંબુર યી ગોઠહી સા ી
દેય,એહેકોઈ નાય ઓઈકા તો બી ઈ પીડા ગા
માય યેય’ 29 ઈ ાહીમાય યાલ આ યા, ‘ યાં વોય
મૂસા એન ભિવ યવ તાહા ચોપડી હેય,તો યાહા
વોનાય’ 30 યાય આ યા, “નાય ,ઓ આબહા
ઈ ાહીમ:અગર જર કાદો મોલા માને યાહા
પાહી ય,તોવે યાં મન ફરવી’ 31 યાય યાલ
આ યા, ‘જોવે તો મૂસા એન ભિવ યવ તા નાય
વોનાય,તોવે જર મોલહામાને કાદો વી બી ઉઠી
તે ં યામાય માની’”
1 ઈસુવ યા ચેલાહાન આ યાં “બી હાન
બુરવે અહોડ માંઅહ રોનારજ તે
માંઅહુ ં બુરવે તો હારાપી 2 જો યા વાહાના માંઅને
તો યોકતાલ બુરવે યા કોઅતાં એલા ગો યેમાંય
ગ અટયે પુડ બાં દન યાલ દોરીયામાંય બુડવી દેય
ત ઈ હારાં 3 દીયાન રાખ; જોવે તોઓ બાહા બુલ
કોઅહે, તોવે યાલ હોમ ડ, એન તો હોમ
ય
તોવે યાલ માફ કોઅઈ દે 4 એન જોવે દીનાંય
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લુક 17.5–18.4
હાંત દાઆ તોઓ હુ ંઉમે બુલ કોઅહે, એન હાત
દાઆ યેઈન આખે, “માંઆ બુલ યહી, બાયા/
બાહા,” તોવે યાલ માફ કોઓ 5 તીનીધીયાહાંય
ભૂવાલ આ યાં, “આમેહે બોરહો ડી ગો કોઅઈ
દેજે” 6 તોવે ભુવ આ યાં, “જોવે રાયે દાણા
ઓલહો બોરહો તુમાહાન રોતો, તોવે યા ઊબા
સેતુરા ડાલ તુમા આખતા કા, ઊઠ, ઉપડાઈન
દોરીયામાંય રોપાઈ જો, એન ત તુમાહાન માનીજ
તાં 7 તુમે યોકતો ચાકાર ઓરી એન તો ખેડાં
કા મેડ ચારાં ગીયો ઓરી તોવે તો પાછો યેહે,
તોવે તુમા યાલ આખતાહા કા, “યે, ન ગાલુજ
ખાઈ લે?” 8 તુમા એહ આખતાહા કા નાંય, “ચાલ,
રાંદતો મુંડ એન આંય ખાઈ ઉઠું તાંઉ તું ઊબો
રોઈન માન ખાવાડ, એન તું પાછજ ખાજે ” એહજ
આખતાહા નાંય કા? 9 એન ચાકાર ઊકુમ માને
તોવે યા આભાર માનતેહ કા? 10 તેહજ કોઅઈન
તુમા હોગા જોવે તુમાહાન
આખલાં આતાં
ત બોદાં તુમાહાંય પૂરાં કોઅયાં, તોવે એહજ
આખ “આમા નોકા યા ચાકાર હેજેઆમાહાંય
તે કામ કોઅનાં આતાં ત જ કોઅયાં, ઓલાંજ”
11 યે શાલેમા એછે
તાં ઈસુ શમ ન એન
ગાલીલ દેશાહા વોચમાયને રોઈન ન યો 12 તો
યા ગાવામાંય યેનો, તોવે અહોડાં બો યાં કા, દોહો
કોડળ માંઅહ યાલ હામે મી ય યાહાંય દુઉ
ઊબ રોઈન 13 બોમલીન આ યાં, “ઓ ઈસુ, ઓ
ગુ , આમાહા ઊપે દયા કોઓ” 14 યાહાન
એએઈન ઈસુવ યાહાન આ યાં, “ યા, તુમેહે
આંગ યાજકાહાલ દેખાડા” યા તાહા તોવે
વાટે ચાલતાંજ યા હારા ઓઅઈ ગીયા 15 આંય
હારો ઓઅઈ ગીયહો,એહ એઅઈન યાહામાંઅનો
યોક ંઆ મોઠેરે પોરમેહરા ગીત આખતો પાછો
ફરી યેનો 16 એન ઈસુવાલ પાગે પોડીન, યા
આભાર મા યો તો યોક શમ ની આતો 17 તોવે
ઈસુવ આ યાં કા “દોહે દોહો ંઆ હારા રા
કા નાંય? એન નોવ ંઆ કેછ હેતા? 18 પાછો
યેઈન પોરમેહરા આભાર માને અહોડો ઓ યોક
પારદેશીયા િસવાય કાદા નાંય મીળે કા?” 19 પાછ
ય યા માંઅહાંન આ યાં “ઊઠ એન તોઓ
વાટે પોડ તોઓ બોરહ તુલ હારો કોઅયોહો”
20 પોરમેહરા રાજ કોદીહી યીઈ, યા સવાલ
પો ષીયા પુછેતઈસુવ વાબ દેનો કા “આગાડીને
આખાય,તેહ કોઈન પોરમેહરા રાજ નાંય યેય
21 “ઈહ એએ,ઈહ યેનો” “તો તો યેનો” એહ
આખાય નાંય કાહાકા પોરમેહરા રાજ યોકાહાટોજ
તુમેહે વો ચમાંય યેનાંહાં” 22 ચેલાહાન ય આ યાં,
“અહોડા દહી યીઈ જોવે તુમા માંઅહા પાહા
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યોકુજ દહી એરાં માગહા, પેન તુમાહાન એરાં
નાંય િમળી 23 એન માંઅહ તુમાહાન આખરી કા
“એએ, તો તો હેય,ત ઈ તાંઆ હેય” તોવે તુમા મા
તા,એન યાહા પાહાલા મા દાંહું દેતા 24 કાહાકા
જે હ કોઈન જોવે વીજળેહે તોવે જુ ગા યોક છે ડાને
બી છે ડા લોગું વીજ ગાહાય, તેહ કોઅઈન
માંઅહા પાહા દહી બી યી 25 પેન પોયલા યાલ
ડી ગાં વેઠાં પોડી, એન ઈ પેડી યાલ દોઆડી દાંઆ
જોજે 26 નુહા દીહામાંય જે હ બો યાં, તેહ માંઅહા
પાહા દીહામાંય બોની 27 નુહો ઉડયેમાંય ચોડીન
બોહી ગીયો તાંઆઉ લોગું યા ખા ખાતા આતા,
પી આતા,વોરાડ કો આતા, એન કોળડૂબ/રેલ
યેની એન બોદાહાન લેઈ ગીયો 28 એન જે હ લોતા
દીહામાંય યા ખા પી આતા, વેચું આતા,
વેચાતા લા આતા, ડ લા આતા, ગો બાંદું
આતા 29 પેન જો દહી લોત સોદોમા માંઅરે
ન ગી ગીયો તો દહી જુ ગા એછરે આગ એન
ગ દરાક પોડયો, એન બોદાં સાફ કોઅઈ દેનાં,
30 તેહજ માંઅહાં પોહો યીઈ, તો દહી એહજ
બોની 31 તોદીહી યોકતો ગોઆ ઊપે ચોડી ગીયો
ઓરી, એન બીડારાં બોદાં ગોઅમાંય રોઈ ગીયાં,
તોવે ત લાંઆ હાટી ગોઅમ ઉતે નાંય તેહજ રાન
ગીયો ઓરી, તોવે તો ગોઓ પાછો નાંય વોળી
યેય 32 લોતા થેએ ફોમ કોઆ! 33 કાદાં માંઅહુ ં
પોતા વ બોચાવાં માગે, યા પાંઅને યા વ
ટાકાય ય ટાકી દીઈ તો યાલ બોચાવી લીઈ
34 આંય તુમાહાન આખતાહુ ં કા તી રાતી બેન
ંઆ આપાહામાંય હુ વતલા ઓરી યોક લેવાયી
એન યોક રોય ય 35 બેન થેઅયો યોકુજ ગ ટીયે
દોળ યો ઓરી, યોક લેવાઈ ઈ, એન યોક રોઈ
ય 36 બેન
રાન ઓરી યાહામાંઅરે યોક
લેવાઈ ઈ એન યોક તાંઆ રોઈ ઈ 37 યાહાંય
યાલ પૂ યાં, “ઓ ભુ
કેછે ઓરી?” ય
યાહાન વાબ દેનો, “ ંઆ કુડી/ડીલ હેય તાંઆ
ગુવાડાં ટોળો વોળી!”
1 પોરમેહરા માગણી કાયમ કોરાં જોજે ,
એન કોદરાઈ નાંય ંઆ જોજે , ઈ ગોઠ
યાહાન િહકાડાં હાટી ઈસુવ અહોડો દાખલો
આ યો 2 “યોક શેઅરામાંય યો યાય કોઅનારો
અમલદાર રોય તો પોરમેહરા દાક નાંય રાખે,
એન કાદા માંઅહાં શરામ બી નાંય રાખે 3 યા
શેઅરામાંય યોક િવ વા થેએ રોયતી યા પાંય
યેઈન આખે, માંઆ હુ મેવાળાહા હુ મે માંઆ યાય
કોઅહે 4 કોલાહાક દહી યા, તો હાંબળે નાંય
પાછ િવચાર કોઅહે આંય પોરમેહરા દાક બી નાંય
રાખું એન કાદા માંઅહાં શરામ બી નાંય રાખું
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લુક 18.5–42
5 તે

યે િવ વા થેઅયે યાય કોરાં પોડી, કાહાકા
તી માન રાંઆ નાંય દેહે પેન કાયામ ને કાયામ
માંયે પાંય યેઈન માન કોદરાવહે 6 પાછ ભુવ
આ યાં, લુ ચીયો અમાલદાર/ યાયધીશ કા આખે
ત વોનાયાકા? 7 એન પોરમેહરા નીવડી કાડલ
માંઅહ યાલ રાતદીહી હાત કોઅતેહ, યાહાન તો
િનકાલ કોઅઈ દીઈ કા? કા િનકાલ કોઅતાં વાઆ
લાગરી કા? 8 યાહાન તાબાડ િનકાલ કોઅઈ દીઈ,
તીકા! તે માંઅહાં પોહો યીઈ તોવે દોર યેવો
યાલ બોરહો મીળી કા?” 9 “આમા હારા હેજે”
અહોડાં ઓભીમાન કોલાહાક ંઆ કો આતા
એન બી હાન નીચા ગો ં આતા યાહાંન ઈસુવ
ઓ દાખલો આ યો 10 “બેન માટડા મં દરામાંય
ાથના કોરાં હાટી ગીયાયોક પો ષીયો એન યોક
કાતદાર 11 પો ષીયાંય ઊબો રોઈન ઓહોડી
ાથના કોઅયી કા, “ઓ પોરમેહર, આંય બી
માંઅહાં રોકો લોબી, જુ લમી, યેભીચાર, એન
યા કર લેનારાહા રોકો નાંય હેતા યાહાટી આંય
તોઓ ઉપકાર માનતાહુ ં 12 આઠવાડીયામાંય બેન
દાઆ ઉપાહા કોઅતાહુ ં, એન માંઆ બોદી આવુક
માંઅને દોહોમો બાગ દાન ધમ માંય દેતાહુ ં” 13 પેન
કાતદાર દુઉ ઊબો રોયો નો ર ઉચી કોઅની
બી યા ઈમાત નાંય ચાલી તો છાતીયેલ લાવતો
આખાં લા યો, “ઓ પોરમેહર, માંઆ પાપીયા
ઊપે દયા કોઓ” 14 આંય તુમાહાન આખતાહુ ં
કા ઓજ પોરમેહરા બોરકાત લેઈન ગીયો, પોલો
બીજો નાંય કાહાકા
માંઅહુ ં પોતાલ ઊચે
ચોડવે યાલ નીચે પાડી એન માંઅહુ ં પોતાલ
નીચે કોઅહે, યાલ ઊચે ચોડવી” 15 યાપાંય
વાહાના પાહાહાન હોગ લેઈ યેન, યાહાવો તો
આથ થોવે યા હાટી ઈ દેખીન ચેલાહાંય યાહાન
દોમકાડીયા 16 પેન ઈસુવ યાહાંન પાંહાય હાદીન
આ યાં, “વાહાના પાહાહાન માંયે પાંય યાંઆ
દયા, યાહાન ઓટકાડહા માં કાહાકા પોરમેહરા
રાજ અહોડાહાનુજ મીળી 17 ખોરાંજ આંય
તુમાહાન આખતાહુ ં
માંઅહુ ં પોરમેહરા રાજ
પાહાહા એહ નાંય લેઈ તો તાંઆમાંય નાંય ય!”
18 યોક આગેવાન યાલ અહોડો સાવાલ પૂ યો
કા, “માયાળુ ગુ , જોલામજુ ગીયા
વાન
મેળવાં હાટી માન કાય કોરાં જોજે ?” 19 ઈસુવ
યાલ આ યાં, “માન કાહા મોયાળુ આખતોહો?
યોખલા ઈ વરા િસવાય કાદો મોયાળુ નાંય હેય
20 તુલ ઉકુમાહાં ખોબાર હેય કા યિભચાર
કોઅહે મા ખૂન કોઅહે માચોરી કોઅહે મા
ખોટી સા ી પુરહે માતોઓ આયહે આબહામાન
રાખના” 21 ય આ યાં, “ બોદાં આંય વાહાનેરે
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પાળતો યેનોહો” 22 તોવે ઈસુવ આ યાં, “તુલ
યોક ગોઠ આજુ બાકી હેય તોઓ બોદી િમલકાત
વેચી દેયન, ગોરીબાહાન વાટી દેએ, એન યે,
માંઆ પાહાલા ચાલ” 23 પેન તો
વોનાયો
તોવે તો દુખી યો કાહાકા તો ખૂબ માલદાર
આતો 24 યાલ દુખી યલો દેખીન, ઈસુવ
આ યાં, “માલદાર લોકાહાન પોરમેહરા રાજમાંય
આના કોલાં મુિ કલ હેય 25 કાહાકા ઉટડાં હુ યે
નાકલામાંય ઉરાઈન ન ગી ય, પેન માલદાર
માંઅહુ ં પોરમેહરા રાજમાંય નાંય ય” 26 યા
ઈ ગોઠ વોનાયા, યાહાંય પૂ યાં, “એરે, તોવે
કુંઉ બોચી?” 27 પેન ય આ યાં, “ માંઅહાથી
નાંય બોને, ત પોરમેહરાથી બોની શકે” 28 પેન
પે ેસ આ યાં, “લે, આમા, બોદાં ઘરબાર છોડીન
તોઓ પાહાલા ચાલ ા” 29 એન ય યાહાન
આ યાં, કા “ખોરાંજ આંય તુમાહાન આખતાહુ ં,
કાદાં માંઅહુ ં પોરમેહરા રા યા લેદે ગુંઉ, થેએ,
હોગવા યાહાન,વોડીલાહાન કા પાહાહાન છોડી
30 યાલ યા
વનામાંય ડી ગો બોદલો િમળી,
એન બી
વનામાંય જોલામજુ ગીયાં વાન
મીળી” 31 બારીયાહાન કા યે લેઈન યાહાન ય
આ યાં, “એઅયા, આપાં યે સાલેમ જહે,
માંઅહા પાહા િવશે ભિવ યવ તાહાંય
કાંય
આ યેલ, ત પૂરાં ઓઅઈ ય 32 કાહાકા તો
પારદેશીયાહા આથામાંય હ પાઈ ય, એલા યા
મ કરી કોરી, એન ખૂબ ખોટાં કોરી, યા ઊપે થુપી,
33 યાલ ચોપકાહા માર ઠોકી, માંઆઈ ટાકી એન
તીજે દહી તો મોઅલાહા માંઅને ઉઠી” 34 પેન
યાહાંન કાંય બી હોમાજ નાંય પોડી એન ઈ
ગોઠ યાહાન ખોબા જ નાંય પોડી એન યા
યાઆ આખલાં નાંય હોમજે ત 35 તો યેરીખાઆ
પાંય યેનો તોવે અહોડાંબો યાં કા, યોક આંદળો
વાટે મેઅરે બોહીન મા યા કોઅહે 36 ટોળો તાંઆ
લાગીન તો તો વોનાયો, તોવે ય પૂ યાં કા
“ કાય હેય?” 37 યાહાંય આ યાં, “ઈસુ નાઝારી
ઈહ રોઈન હાય” 38 એન ય મોઠેરે બોમલીન
આ યાં, “ દાઉદા પાહા ઈસુ,માંયે ઊપે દયા કોઓ”
39 યા આગલા આતા યાહાંય યાલ દોમકાડયો
એન ઓગોજ રાંઆ આ યાં, પેન તો આજુ ં
જોરમાંય બોમાલતો લા યો, “દાઉદા પાહા, માંયે
ઊપે દયા કોઓ” 40 એન ઈસુ ઊબો રોયો એન
યાલ ગીહીમાંય હાદી લાંઆ આ યાં, જોવે તો
યેહેમાંય યેનો, તોવે યાલ ય પૂછયાં, 41 “તુલ
કાય જોજે ? તોઓ કોરે આંય કાય કોઅ ?” ય
આ યાં, “ ભુ, માન દેખતો કોઓ” 42 તોવે ઈસુવ
યાલ આ યાં, “દેખતો ઓઅઈ જો તોઓ બોરહ

લુક 18.43–19.35
તુલ હારો કોઅઈ દેનો” 43 તાબાડ તો દેખતો ઓઈ
ગીયો, એન પોરમેહરા મોઠાઈ આખતો લા યો
1 તો યેરીખોમાયને
આતો 2 તા ખી
નાવા આતા તી કર ઉગરાવનારાહા મુખી
આતો એન તો માતલો/ધનવાન આતો 3 તો
ઈસુવાલ એરાં આતો આતો કા તો ક ઉ હેય પેન
લોકાહા ખૂબ મોઠો ટોળો આતો યા લીદે તો
યાલ નાય એઈ હો યો કાહાકા તો વાય નીચો
આતો 4 તોવે તો ઈસુવાલ એરાં હાટી આગલા
દાંઉદી ગીયો ને તો બા ડાવોય ઊબો રયો
કાહાકા ઈસુ યજ વાટે નારો આતો 5 જોવે
ઈસુ યે ગે પોઅ યો, તોવે યય ચે નો ર
કોઅઈન યાલ આ યાં, “ઓ ખી, તું માહારી
નીચે ઉતી યે કાહાકા માન આજે તો ગોઓ યેઅના
જ રયા હેય 6 ખી તારાતુજ ઉ યો એન ખૂબ
આનંદાકોય તો યાલ ગોઓ લેય ગીયો 7 દેખીન
બોદાજ લોક ટુટરાં લા યા, યા આખેત કા “તો તે
યોક પાપી માંઅહાં ગોઓગીયહો” 8
ય ઊબા
રોઈન ઈસુવાલ આ યાં “ઓ ભુ, એએ, મા
આરદી િમલકાત આખી ગોરગોરીબાહાલ દેય દાહુ ં,
એન માયે કાદા પાયને બી ખોટયેરીતે પાડાવી
લેદાં ઓરી તે યાલ ચાર ગોણા પાસો દહી”
9 તોવે ઈસુવે યાલ આ યાં, “આજે યા ગોઅમ
તારાણ યહાં યાહાટી કા ઓ બી ઈ ાહીમા યોક
પોહો હેય 10 “કાહાકા પોરમેહરા પોહો ટાકાલાહાલ
હોદાં એન યાહા તારાણ ઓએ યાહાટી યેનહો”
11 જોવે યા ઈ વોનાય રોયલા, તોવે યાલ યોક
દાખલો આ યો, યાહાટી કા તો યે શાલેમ પાહીજ
આતો આતો, એન યા હુ માજતા આતા કા આમી
પોરમેહરા રાજ િહર ઓઅનારાં હેય 12 આિખર
માંય ય આ યાં, “યોક માલદાર માંઅહુ ં દુર
દેશામાંય તાં રોહે ત તાંયને નાંવ કામાિવન યેય
13 યાય યા ચાકારાહા માંઅને દસ જુ વાનીયાહલ
હાદીને દસ િસકકા દેના એન આ યાં, કા “માં
પાસી ફરી યેયના તાંવ તુમા લેન દેન કોઅ ”
14 પેન યા ગાવામાંય રોનારા યાહાલ ખોટાં
કોઅતા આતા, એન યા પાંય યાહાય િનર યા
દોવાડીને આખી દેના કા, આમાહાલ
નાય
જોજે કા તો યી એન આમાહાવોય રાજ કોએ
15 “જોવે તો નાવ કામાવીન પાછો યેનો, તો
એહકોય યાં કા ય યા ચાકારાહાલ હાદયા
એન યાહાલ તો
દેય ગીયેલ યા યાહાંય
કાય લેન-દેન કોઅયાં એન યાહાંય કાય કામા યાં
16 તોવે પોયલે યેયને આ યાં, ઓ સાએબ, ‘તુંયે
માન દસ િસ કા યાહાકોય માય બી દસ િસ કા
કામા યાહા’ 17 તોવે ય યાલ આ યાં ધ ય ઓ
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ખૂબ હારો ચાકાર તું ખૂબ થોડામાંય િવ વાસયો ય/
ઈમાનદારયો ન યો યાહાટી તું દસ શેઅરાહા
અિધકાર ચાલાડ 18 બી ય યેયન આ યાં, “ઓ
સાએબ, તુંયે માન પાંચ િસ કા દેનલા યાહાક ય
માયબી બી પાંચ કામા યાહા” 19 તોવે ય
યાલ બી આ યાં કા, “તું બી પાંચ શેઅરાહાવોય
અિધકારી ઓઈ જો” 20 તી ંય યેયને આ યાં, “ઓ
સાયેબ, દેખ તો હેય, યાલ માયે ફાડકામાંય
બાંદી થો યેલ, 21 કાહાકા આંય તોઅથી બીઅતો
આતો, યાહાટી કા તું ખૂબ કોડાક માંઅહુ ં હેય;
જો ‘તુંયે નાય થો યાહાં તા રે યો ઠા કોઅતાહા
એન નાય વોઅયાહાં તા વાડતોહો’ 22 ય યાલ
આ યા, ઓ નકા યા ચાકાર, આંય તોજ ગોઠયેથી
તુલ દોષી ઠરાવતાહાંવ તું માન ંઅતો આતો કા
આંય કોડાક માંઅહુ ં હેય “ ં માયે નાંય થો યેલ
તાંઅરે આંય લાહુ ં એન માયે નાય પોઅયા તાંઅરે
આંય વાડતાહાંવ” 23 તે તું માઆ દેનલા િપયા
દેતાહા યાહાપાય કાહાનાય દેના જોવે આંય યેયને
યાહાપાઅને િવયાજ હાતે લેતો?” 24 એન યા
લોક પાહાય ઉબલા આતા, યાહાલ તે આ યાં,
યા પોયહા/ િપયા એલાહા પાયને લેય લીયા,
એન યાપાંય દસ િપયા હેય યાલ દેય દયા
25 યાહાંય આ યાં, “ઓ સાયેબ યાપાય દસ
િપયા તે હેતાજ” 26 “આંય તુમાહાલ આખતાહાંવ
કા યાપાય દેય, યાલ દેવામ યી; એન યાપાય
નાય હેય, યાપાંય
હેય ત બી યાપાઅને
લેય લેવાયી 27 પેન મા યા ખોટાં કોઅનારા
યા આમહાવોય તો રાજ નાંય કોરી યાહાલ
મા આગલા લેય યા ને યાહાલ 28 યો ગોઠયો
પુરયો કોઈને તો યે ષાલેમમાંય યાહા આગલા
આગલા ચા યો 29 જોવે તો જૈ તુના નાવા ડોગા
પાંય બેતફેગે એન બેથાનીયા પાંય ય ફો યો,
તોવે યય યા ચેલાહામાંયને બેન ંઅહાંલ એહ
આખીન દોવા યો, 30 “હુ ંબુરયા ગાવામાંય યા,
એન યામાય તાજ ર યાં યોક વાહના વાસડા
યાવોય કાદો કોવેજ નાય બોઠો ઓરી, તી
તુમાહાલ બાંદલા દેખાઈ, ત સોડીન તુમા લેય યા
31 જર કા તુમાહાલ કાદો પૂછે કા “કાહા યાલ
છોડતાહા, તોવે યાલ આખ કા ભુલ એલા
ગોરજ હેય” 32 યાહાલ ય દોવાડલા, યાહાય
યન જે હકોય યયે આ યેલ, તેહકોયનુજ િમ યાં
33 જોવે યા ગોદડા વાસડાલ છોડેત તોવે યા
માલકાહાય યાહાન પૂ યાં, “એલા વાસડાલ કાહા
છોડતાહા?” 34 યાહાંય આ યાં, “ ભુલ એલા
ગોરાજ હેય” 35 યા યાલ ઈસુવા પાંય લેય યેના
એન પોતાને ફાડકે યા વાસડાવોય ટા ય એન

લુક 19.36–20.21
ઈસુવાલ યાવોય બોહતાડી દેનો 36 જોવે તો ય
રીયેલ, તોવે યા પોતાને ફાડકે સડકેવોય પાથતા
આતા 37 પાહાય યેના જોવે યા જૈ તુન ડોગા પાંય
પ અ યા તોવે ચેલહા આરે
મંડળી આતી ય
યા સામાં યા કામાહા યાહાય દેખેલ, યાહાટી
તી મંડળી આનાંદાકોય મોઠેથી પોરમેહરા તુતી
કોરાં લા યા 38 એન આખાં લા યા કા “ધ ય હેય
જો રા , જો પોરમેહરા નાવાકોય યેહે હોરગામાંય
શાંતી એન જુ ગામાંય યા મિહમા ઓએ” 39 તોવે
ટોળામાયને થોડહા પો ષી યાલ આખા લા યા
“ઓ ગુ ,તો ચેલાહાન ખીજવાય” 40 યે યાહાલ
વાબ દેના “આંય તુમાહાલ આખહુ ં, જર યા
ઠાવકા રોય ય તે દોગાડ બોમલી ઉઠી” 41 જોવે
તો ગે યેનો તોવે યા શેઅરાલ દેખીન યાહાટી
રો યો 42 એન આ યાં, “કોલા હારાં ઓઅતાં કા
તું હા તુંજ યા દીહામાંય નોવાઈ ગોઠયો ંઅતા
પેન આમી તી બાદા તો નોજરેથી દોબી ગીયહા”
43 કાહાકા યા દહી તુમેવોય યી કા તોહાટી યા
ખોટા કોઅનારા એકી કોઈન ઘેરી લી, એન ચારી
ચમખીને તુલ દાબાણ કોઅરી 44 એન તુલ તો
પાહાહાલ યા તોમાય હેય, યાહાલ દોર યેમાંય
મેળાવી દી, એન યા દોગાડાવોય દોગાડાલ નાંય
રાંઆ દી; કાહાકા તુંય યા સમાયાલ નાય ંઅયા
કા તોવોય
દયા કોઅવામાંય યેનેલ 45 તોવે તો
ાથના ગોઅમે યને વેચનારાહાલ બારે કાડા
લા યો, 46 એન યાહાલ આ યાં, “િલખલા હેય
કા, મા ગો તે બાંડહા ગો બનાડી દેનહો” 47 તો
દેનેરોજ દેવાળામાંય િહકાડતો આતો, એન મુખી
યાજક એન શા ી એન લોકાહા યા મુખી આતા
યા યાલ માઆઈ ટાકના સમાય હાદેત 48 પેન
યા કાંયજ કોઈ હો યા નાંય કા ઈ આમા કેહેકોયન
કોઅજે કાહાકા બાદા લોક ખૂબ દયાનથી યા
વોનાતા આતા!
1 યોક દહી એહકોય
યા કા તો
આરાધના ગોએમે લોકાહાલ િહકાડે એન
હારયો ગોઠયો આખે, તોવે મુખી યા ક એન
શા ી, આગેવાના આરે યા હુ ંબુર ઉબા યા
2 એન યા આખાં લા યા, “આમાહાલ આખ તું
યે કામે કોઅતોહો યે કા અિધકારાકોય કોઅતોહો,
એન તો કુંઉ હેય કા યય તુલ ઓ ઓ દકાર
દેનોહો?” 3 યે યાહાલ ઉ ાર દેના, “આંય બી
તુમાહાલ એક વાત પૂછતાહાવ; માન આખા
4 “યોહાના બાપતીસમા હોરગામાન આતાં કા
પાસ માંઅહાંપાંઅને આતાં?” 5 તોવે યા માજે
માજ આખાં લા યા, “જર આમા આખહુ ં
હોરગામાયને,” તે તો આખરી, તોવે તુમા યા
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કાહા નાંય વોનાયા?” 6 એન આમા આખહુ ં,
“માંઅહા પાયને! તોવે બાદા લોક આપહાવોય
દોગાડામાર કોરી, કાહાકા યા ખોરાજ ંઅતા કા
યોહાન ભિવ યવ તા આતો” 7 આખરી યાહાંય
જવાબ દેના, “આમા નાય ંઅજે કા તો કા
તોર યો આતો” 8 ઈસુવાય યાહાલ આ યાં, “તો
આંય બી તુમાહાલ નાય આખું કા,ય કામે કોઅહા
અિધકારાક ય કોઅતાહાંવ 9 તોવે તો લોકાહાલ
ઓ દાખલો આખાં લા યો, “કુયેતેબી માંઅહાંય
દારખાહા વાડી બોનાવી, એન ખેડુતાલ યા
હ પી દેય દેની એન તો ખૂબ દીહા હાટી
બાહારદેશામાંય નગી ગીયો 10 જોવે સમાય યેનો
તોવે યાંય ખેડુતાહાપાંય યોકા ચાકારાલ દોવા યો
કા દારાખાહા વાડીમાંયને ફળાહા વાટો યાલ દે,
પેન હેડુતાંહાય યાલ ઠોકીન રીકામાં આથે દોવાડી
દેનો 11 પાસી યાંય યોકા ચાકારાલ દોવા યો એન
યાહાંય યાલબી ઠોકીન યા અપમાન કોઅઈન
ખાલી આથે દોવાડીદેનો 12 પાસી યાંય તી લ
દોવા યો એન યાહાંય યાલબી મારકુટ કોઅઈન
દોવાડી દેનો 13 તોવે દારાખાહા વાડી માિલકે
આ યાં, “આંય કાંય કો ? આંય માં વાહાલા
પાહાલ દોવાડીહ બોની સકે યા યાઆ માન રાખે
14 જોવ ખેડુતાંહાંય યાલ દે યો તોવે માજે -મા
માંય યા િવચાર કોરાં લા યા ચાલા યાલ આપાં
માંઆઈ ટાકી દેતા એટલે ઈ બોદી િમલકત આપહે
ઓઅઈ ઈ 15 એન યાહાલ યાલ વાડીયે બારે
કાડીન માંઆઈ ટાકયો, યાહાટી દારાખાહા વાડી
માિલક કાય કોઅરી? 16 તો યેઅરી એન ખેડુતાહાલ
નાશ કોઅરી એન દારાખાહા વાડી બી હાલ
હ અપી દી,
વોનાઈન યાહાંય આ યાં,
“પોરમેહર એહેક ય નાય કોરાં જોજે ” 17 ય યાહા
એસે એઈન આ યાં, પાસી ઈ કાંય િલખલાં હેય
: ‘ યા દોગડાલ બાં નારા કો યાહાંય નોકા યો
થોરા યેલ તોજ ખૂણામાંયનો મુ યો યો’ 18 “જો
કાદો યા દોગડાવોય પોડી યા નુકસાન ઓઅઈ
ય, એન યાવોય તો પોડી યાલ તો સુંદી
ટાકી, એન ચૂરો કોઅઈ દી” 19 યજ ગેડીયે શા ી
એન મુખી યાજકાહાંય યાલ દોઅરાં કોઅયા,
કાહાકા યા હુ મ ગીઅલા કા યાંય આમાહાલ
ઓ દાખલો દેનો, પેન યા લોકાહાથી બીઅયા
20 એન યા ઈસુવા બુલ હોદાં યા પાસલા પોડયા
એન આમા હારા હેજે એહકોય દેખાડીને યાહાંય
સુસ દોવા યા કા યા કાયતેબી બુલ દોઅરા,
પાસે યાલ ઓ દકારયાહા આથામાંય હ અપી દેય
21 યાહાય યાલ
પૂ યાં, “ઓ ગુ , આમા
ઉજે કા તું ઠીક આખતો હો એન િહકાડતોહો બી,

લુક 20.22–21.15
એન કાદા ભેદભાવ નાય કોએ પોરમેહરા મારગા
િવશે ખોરા દેખાડતોહો 22 કાય આમાહાંય કૈસારાલ
કર દેયના હારાં હેય કા નાય?” 23 યાંય યા લુ ચાઈ
અઈન યાહાલ આ યાં, 24 “યોક િપયો માન
દેયા, યાઊપે કા છાપ એન નાવ હેય?” યાહાંય
આ યાં, “કૈસારા” 25 ય યાહાલ આ યાં, “ત
કૈસારા હેય, તી કૈસારાલ; એન
પોરમેહરા હેય
ત પોરમેહરાલ દા” 26 યા લોકાહા આગલા, યે
ગોઠયેમાય યાલ દોઈનાંય હો યા પેન યા ગોઠયે
વાબ વોનાયને યા નોવાય પામીન ચુપ રોય
ગીયા 27 પાસી સદુકી યા આખતાહા કા મોઅઈ
ગીઅલાહા પાછા ઊઠના
હેયેજ નાય યાહા
માંઅરે થોડા ંઅહાય યાપાંય યેઈન હોદીયા
28 “ઓ ગુ , મુસાયે આમેહાટી ઈ લીખ ાં, “જર
કાદાબી બાહા પોતાની થેએ હેય પોહાહા વોગાર
મ અઈ ય, તે યા બાહા યા થેઅયે આરે
વોરાડ કોઈ લેય એન પોતાના બાહા હાટી વંશ/
પીઢી ઉબ રે 29 સાત બાહ આતા, પોયલો બાહા
વોરાડ કોઅઈન પાહાહા વોગારયો મોઅઈ ગીયો
30 પાસે બીજે , 31 પાસે તીસરે બી ય થેઅયે આરી
વોરાડ કોઅયા યે પુરમાણે સાતી ંઆ પાહાહા
વોગારયા મ અઈ ગીયા 32 આખરી માંય તી થેએ
બી મોઅઈ ગીયી 33 યાહાટી વી ઉઠયા પાસે
યાહામાંઅરે કા થેએ રોઅરી, કાહાકા તી સાતી
ંઅહાં થેએ બોઠયેલ” 34 ઈસુવે યાહાલ આ યાં,
“યા કાળામાંય પાહાહામાંય વોરાડ ઓઅહે, 35 પેન
કાદા યા યો ય ઠરી કા યા યુગા એન મોઅલાહા
માયને વતા ઓઅના યાલ મેળવા, ય નાય
વોરાડ કોઅરી એન નાય વોરાડામાંય દેનલા ય
36 યે પાસે મોઅનારે બી નાય, કાહાકા ય હોર યા
દુતાહા રોક રોઅરી, એન પાછા પાહા ઓઅતા થી
પોરમેહરા પોહ બી બોની 37 પેન યે ગો યેલ કા
મોઅલ વતે ઓઅતેહ, મુસાય બી ડા કાહાની
માંય ગાટ કોઅયી કા ભુલ ઈ ાહીમા પોરમેહર
એન ઈસાકા પોરમેહર એન યાકુબા પોરમેહર
આખહુ ં 38 પોરમેહર મોઅલા નાય પેન વતાહા
તો પોરમેહર હેય કાહાકા યા પાહી બાદેજ વતે
હેતે 39 તોવે ઈ વોનાયને શા ીયા માઅને કુંયે તે
ઈ આ યાં, “ઓ ગુ ,તુંયે હારા આ યાં” 40 એન
યાહાલ પાસી પાસી યાલ કાંય હોદના હમાત
નાય રોયી 41 પાસ યય યાહાલ પૂ યાં, “ઈસુવાલ
દાઉદા પોહો કેહકોયન આખતેહ?” 42 દાઉદ તું
ગીતાહા ચોપડીયેમાંય આખતોહો; ‘ ભુ યે મા
ભુલ આ યાં’ 43 મા જે વા આથાએસે બોહો,
ઉ હુ ંદુ કા આંય તો ખોટા કોઅનારાલ તો
પાગહા તોળે નાય કોઅઈ દાંઉ 44 દાઉદ ટ યાલ
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ભુ આખેહે; તે પાસે તો યા પોહો કેહેકોયન
ઠર ો?” 45 જોવે બોદા લોક વોનાતા આતા, તે
યાંય યા ચેલાહાલ આ યાં, 46 “શા ી લોકહા
પાંયને ચેતીન રો , યાહાલ લાબ-લાબ ફાડકે
પોવીન ફીરાં લાગેહે, યાલ આટા માંય નમ કાર,
એન દેવાળા મુખી ગો, એન ખાઅના ખાવાડે
તાં મુખી ગા જોજતાહા 47 યા િવધવા બાયહે
ગોએ ખાય તાહા, એન દેખાડા હાટી લાંબા
સમાયા હુ દી ાથના કોઅતા રોતાહા, યા તે
ખુબૂજ ડ ડ બોગવી”
1 મં દરા પેટીયેમાંય માલદાર લોક યાહા
બેટ ટાકતે, તીઈ ઈસુ એઅયા કોઅહે
2 એન યોક ગરીબ રાડા યે થેએયે બેન ફોદીયે
ટા યે, યેલ ત યે દેખી, 3 એન આ યા “એલી
ગોરીબ રાડા યે તેએયે બાદાહા કોઅતા ડી ગા
ટા યાંહાં 4 કાહાકા એલા બાદાહાય યાહા ઊગરી
ગીઈલામાઅને દેના, પેન યે યેલ જ ર છોતા
યે પાંય આતા તી વાના બાદા સાદાન ટાકી
દેનાહા” 5 કોલાહાંયક મં દરા ગોઠ કાડી, યા
બા કોલા હારા દોગાડ એન હારી હારી બેટે
કોઅઈન સોબા કોઅલી તોવે યે આ યાં, 6 તુમા
ઈ એએતાહા ? અહોડા દીહી યી, તો દીહી યોક
દોગડાવો બીજો દોગાડ નાંય રોય, બાદા ટૂટી
પોડી” 7 તોવે યાહાય યાલ પૂ યા કા “ગુ ,ઈ
કોદીહી બોની ? એન ઈ બાદા ઊસાબતા મુડે
યા કાય િનશાની હેય ?” 8 યે યાહાન આ યા,
“તુમાહાન કાદો છે તરે નાંય, યા હાટી ચોતરાયે
ચાલા કાહાકા માઆ નાંવ લેઈન ડી ગે આય
યીઈ, એન એહે આખરી કા “આય હેતાઉ” એન
“ગેડીયેમાંયયી ય” યાહા પાહાલા તુમા મા દાહા
દેતા 9 જોવે તુમા લોડાઈયે એન તોફાના ગોઠ
વોનાયાહા, તોવે ગાબરાયાહા મા અહોડા પોયલા
ઊસબા જોજે પેન પૂરા ઓઅના આજુ વાઆ હેય”
10 એન પાછે આ યા “દેશા હુ ઊમે દેશ લોડી, એન
રાજહા હુ ઊમે રાજ 11 દોરતી બાઆય દોથડી,
મોઠો કાળ પોડી, એન ઝાઝ બીયાડે ઓહોડી
ડી ગો નીશાની જુ ગામાઅને દેખાયી 12 ઈ બાદા
ઓઅતા મુડે યા આગાડી તુમાહાન દોઅઈન
આબદા પાડતા મુડી યાહા ાથનાગાઅમાંય તુમેહે
િ વ દ કેહ ચાલાડી, તુમાહાન જે લામાંય ટાકી, એન
માઆ નાવા લેદે તુમાહાન રા એન આગેવાલ
લોકાહા પાંય લેઈ યી 13 તો દીહી તુમાહાન
ખુશ ખોબાર ગોઠ આખના તોક મીળી 14 એન
ઈ ગોઠ તુમા નો કી આઈ લીયા કા યાહાન
કાય વાબ દેઅના યા ચતા નાય કોઅના
15 કાહાકા આય તુમાહાન અહોડી ગોઠ એન
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લુક 21.16–22.19
અહોડી ઓ કાલ દીહી કા તુમેહે દુશમાનાહાન
ગાઠે નાંય, એન યા કાય બી આખી નાંય
ક અકી 16 તુમેહે આયોહો આબોહો, તુમેહે બાહા,
હોગવા યે, એન દો તાર, યેજ તુમાહાન દોઆડી
દીઈ એન માંઆઈ ટાકાડી 17 માઆ નાવા લેદે
આખી દુિનયા તુમાહાન આડાઈ કોરી 18 પેન તુમેહે
ટોલપીયે યોક બી કીહી નાંય ટાકાય 19 જોવેતુમા
ધીરજ રાખી રો , તોવેજ તુમા બોચી હા
20 જોવે તુમા લોશકારાહાન યે સાલેમા ચોમખી
ગોઠવાલા એઆહા, તોવે આઈ લીયા કા યા
ઓઅઈ આના દીહી યીઈ યા 21 તો દીહી
શેએરામાંય રોઅનારાહાંય શેએર છોડીન નાહી
પોડા યુદેયામાંય રોનારાહાંય ડોગાહામાંય નાહી
પોડા ગાવાહામાય રોનારાહાંય શેએરામાંય નાંય
ય 22 કાહાકા બોદલો લેએના દીહી હેતા તો દીહી
લોખલા હેય, તી બાદા પૂરા ઓઅઈ યી 23 તો
દીહી યો પાહાળીયો એન મોયનાવાળી હે યો
યેહેલ ખુબ આબદા પોડી કાહાકા દેશાવો બાઆય
દુખ હેય એન લોકાહા િશ ા 24 યાહાન તારવાયે
કોઅઈન માઆઈ ટાકી દોઈન યાહાન પારદેશમાય
લીઈ ય એન પારદેશી લોકાહા સમય પુરો ઓઅઈ
ય તાઆઉ યા યે સાલેમ શેએરાલ પાગા તોળે
સુદી ટાકી 25 દીહી એન ચાદ એન ચાદાલાહામાય
નીશાણીયો દેખાયી દો રયો ગુગરેહે એન બરતી
યેહે યા દાકે બાદા લોક મલાઈ પોડી 26 એન
આખી દોર યેવો
દુખ પોડનારા હેય યા દાકે
કાપતે કાપતે માઅહે બબાન ઓઅઈ ય કાહાકા
જુ ગા થાભલા લોચી પોડી 27 એન પાછે માઅહે
પોહો દેખાયી તો વાદળાહાવો બોહીન ખૂબ મોઠી
ગોતી એન મોઠાયેમાય યીઈ 28 ઈ બાદા ઓઅતા
મુડે તોવે તુમા તુમેહે ટોલપે ઊચે કોઆ કાહાકા
તુમેહે છુ ટકો યેઈજ ગીયો 29 પાછે યે યાહાન
ઓ દાખલો આ યો અ રી એન બીજે બાદે ડે
એઅયા 30 જોવે યે પીલવાતે મોડે તોવે તુમાહાન
ખોબાર પોડેહે કા ઊનાળો યેઈ ગીયો 31 એહેજે
કોઈન ઈ બાદા ઓઅતા મુડે તોવે તુમાહાન ખોબાર
પોડી કા પોરમેહરા રાજ યીઇજ ગીયા 32 હાજુ લ
તુમાહાન આય આખતાહુ આમની ઇ પેડી ય યા
આગડી ઈ બાદી ગોઠ બોની 33 જૂ ગ દોરતી ટૂટી
ય, પેન માઆ ગોઠ નાંય ટૂટે 34 ચોતારાયે ચાલા
ખાઆના, પીઈના, દા ને દુિનયા ચતા તુમેહે
મોન બાઆલા એન બાઆલા નાંય રોય, એન તો
દીહી યોકાટોહોજ તુમાહાન યીઈ ય 35 કાહાકા
આખી દોર યેમાંય બાદા માનેહે ઊપે તો દીહી યીઈ
લાગી 36 ગતા રો , બાદાં બોનનારા હય,
તી વેઠા હાટી એન માઅહા પાહા આગાડી ઊબા
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રાઆ હાટી પોરમેહરા પાંઅરે ગોતી માગા” 37 ઈસુ
દીનાંય મં દરામા38 બાદા લોક યાલ વોનાયા હાટી
મં દરામાંય કોવા યા ઉ આતા
1 પા ખા શોણ, મતલબ ખાડા વોગારી
બા યે શોણ દહી પાહાય યેના 2 આમી
મુખી પુ રા એન ધમિશ ક યાલ માઆઇ ટાકાડા
હાટી ર તો હોદેત, કાહાકા યાહાન લોકાહા બીયા
યેહે 3 પેન બાયાહામાઅનો યોક યુદાસ ના યો
આતો, યાલ ઇ કા રયોતીયો આખેત, યામાય
સેતાન ઊરાઇ ગીયો, 4 એન યે ઇન મૂખી
યાજક એન આગેવાનાહા આરે,ઈસુવાલ યાહા
કોઅ હામાંય કેહે કોઈન યેઈ ય યા ગોઠ કોઅયી
5 એલા તે રા
ઓઈ ગીયા, એન યાલ પોયાહા
આખી દેના 6 એહે કોઈન હોમ લેદા પાછે તો
લાગ હોદતો મુ યો કા જોવે માઆહાંય આરે નાંય
રોત, તોવે ઈસુવાલ દોઆડી દેએના 7 ખાટા યા
વોગારી બા યે દીહી યેનો, તો દીહી પા ખા લવારો
વાડના હેય 8 તોવે ઈસુવે પે ુસ એન યોહાનાલ
એહે આખીન દોવા યા કા આપા પા ખા ખાઈ
હોઅકજે યા હાટી તીયારી કોઆ” 9 યાહાય
આ યા “આમા કેછે ઈન તીયારી કોઅજે ?
તુ કાય આખતોહો?” 10 યે યાહાન આ યા,
“એયા,જોવે તુમા શેએરા પાંય ઈ લાગાહા, તોવે
તુમાહાન પાંઆયા વેડલા લેઈન તા યોક માઅહુ
મીળી યા ગોઅમાંય તો ઊરાઈ ય, તામાંય યા
11 એન ગોયા દોનારાલ આખા, “આમાહાલ ભુવે
તુલ આખા દોવા યા કા માઆ ચેલાહા આરે આંય
પા ખા ખા તો વોવરો કેછ હેય?” 12 તોવે તો
તુમાહાન માળા યેવો યોક મોઠો એન તોકતીયેહે
ગોઠવીન તીયાર કોઅલા વોવરો દેખાડી તાઆ
તીયારી કોઆ” 13 યા ગીયા એન યે આ યેલ
તેહેજ યાહાન મીળીયા તાઆ યાહાય પા ખાઆ
જે વાણ તીયારી કોઅયા 14 જોવે વોખાત યી
તોવે તો ખાઆ બોહી ગીયો, એન યા ચેલા યા
આરે બોહી ગીયા 15 યે યાહાન આ યા “ઈ
પા ખા ખાઆની માઆ ખૂબ ઓશ હેય, આય
દુખ વેઠુ યા આગાડી 16 કાહાકા આંય તુમાહાન
ખોરા આખતાહુ , આમી પાછે આંય ઈ નાંય ખાઉ,
પોરમેહરા રા યમાંય ઈ પૂરા ઓઅઈ ય તાઆઉ”
17 એન યોક વાટકી લેઈન, યેવો પોરમેહરા
બોરકાત આખીન, યે આ યા , “લા, તુમેમાય
વાટી લીયા, 18 કાહાકા તુમાહાન આખતાહુ કા
દોરાખાવેલા પાકામાંઅને નાંય પીઉ, પોરમેજરા
રાજ યેહે તાઆઉ” 19 એન યે બાખે લેદી, એન
આભાર માિનન મૂડી, એન ચેલાહાન એહે આખીન
દેની, કા ઈ માઆ શરીર હેય, તુમેહે હાટી દેવાયી
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લુક 22.20–59
માઆ ફોમે હાટી ઈ કોઆ 20 તેહેજ કોઅઈન
ખાઈ પાડયા પાછે ય વાટકી લેદી એન આ યા,
ઈ વાટકી તુમેહે હાટી રેડલી માઆ લોયા નોવી
કોબુલાત હેય 21 એન એયા, માન દોગો દેનારો
આથ માઆ આરે થાળીયેમાંય હેય 22 એન માઅહા
પોહો નો કી કોઅલા પૂરમાણે હાય, તે
યા
માઆહા આથે તો દોગો ખાય, તો હારાપી” 23 તોવે
યા યોક િબ હા આરે ચચા કોરા મુ યા કા ઈ
કામ કુઊ કોઅહે 24 એન યા જુ લાતા મુ યા,
યાહામાંય બા કુઉ મોઠો 25 તોવે યે યાહાલ
આ યા, “લોકાહા રા હે જોર કોઅઈન રાજ
ચાલાડતેહે એન યાહા અમલદારે સાહેબ આખાય
26 પેન તુમા એહે નાંય, તુમેહે માંય
મોઠા
હેય, તી પોતાલ બાદાહા વાહનો માને, એન
બાદાહા ઊપરી હેય તીઈ બાદાહા ચાકાર 27 કાહકા
કુઉમોઠો ગોણાય, ખાઆ બોઠો તો, કા યા ચાકરી
કોઅનારો તો? ખાઆ બોઠો તો મોઠો, નાંય કા?
તે તુમેહેમાંય આંય તુમેહે ચાકાર એહે રોયોહો
28 એન તુમા મા દુખાહા માંય માઅ આરે રોઅયા,
29 યા હાટી તુમહાન આય રાજ આખતાહુ , માઆ
આબે માન આખલા હેય તેહેજ 30 એન તુમા
માઅ આરે માઅ રાજમાંય ખાહા એન પીયાહા
એન ઈસરાયેલા બાર
યેહે નીયા કોરા બોહી
હાં 31 િસમોન, િસમોન, એએ, સેતાને માગિણ
કોઅયી, ગઉ રા કાડતેહે તેહે કોઅઈન તુમાહાન
રી કાડા 32 પેન તોઅ બોરહો ગોટી નાંય ય
યા હાટી તોઓ હા ટ માયે ાથના કોઅયી એન તુ
યોક દા પાછો હોમ ગીયો તોવે તોઓ બાહાહાન
તુ મજુ બત કોઓ” 33 પેન યે યાહાન આ યો,
“ ભુ, તોઓ આરે આય જે લમાંય
બી એન
મોરાિબ તીયારી હેતાઉ” 34 પેન ઈસુવે આ યા,
“પે ુસ, તુલ આંય આખતાહુ આ રાત કુકડા
વાહાહાય યા આગલા, તીન તુ એહે આખેહે,
“ યાલઆય નાય વોળખુ” 35 યે યાહાન આ યા,
“કોઅયામાંય તુમાહાનેપોયાહા વોગાર, ઠેલી એન
ખાહાડાહા વોગાર દોવાડીયા, તો દીહી તુમાહાન
કાંય વોછા પો યા કા?” યાહાય વાબ દેનો,
“નાંય,” 36 તોવે યે યાહાન આ યા, “પેન આમી
યા પાંય પોયાહા પાકીટ ઓરી તી તો લેઈ
લેય એન ઠેલી બી એન યા પાંય તારવા નાંય
મીળે તો યા ડોગલે વેચીન યોક તારવા વેચાતી
લેય 37 કાહાકા આંય તુમાહાન આખતાહુ કા એહે
લોખલા હેય, “તો ગુનેગારીયાહામાંય ગોણાયી, “ઈ
ગોઠ માઅ િવશે પૂરી ઓરા જોજે હાઆ, ઈ ગોઠ
માઅ િવશે પૂરી ઓઅઈ ય” 38 યાહાય યાલ
અ યા “ ભુ, એએ, ઇહી બેન તારાવાયો હે યો” યે
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યાહાન આ યા, “ઓલાજ” 39 પાછે તો ઊઠીન
યા દારા પુરામાણે જૈ તુન ડોહાવે ગીયો, એન યા
ચેલા યા આરે ગીયા 40 તાઅ ય યા પાછે
યાહાન આ યા, “તુમા ાથના કોઆ કા તુમા
ફસાવણીયે માંય ફસાયેત નાંય 41 એન યા પાહને
વાહાય દુઉ યને, તોઅ માડીયે પોડીને ાથના
કોરા લા યો કા, 42 “આબા,તો મોર ઓરી તોવે
ઓ વાટકો માયે પાઅને લેઈ લે તે આંય આખુહુ
તેહે નાંય પેન તુ આખે તેહેજ” 43 તોવે જુ ગા
માઅને યોક દેવદુત યાલ દેખાયો એન યાલ ઈમાત
દેની 44 એન તો હતરંગ કાચરાય િગયો યા હાટી તો
વોદારે ાથના કોઅહે, એન યાલ લોયા મોઠા મોઠા
ટીપહા એહે ગોદારો ની યો, બુયેવો પો યો 45 પાછે
ાથના માઅને ઊઠીને તોઅ ચેલાહા પાય ગીયો
તોવે યાહા દૂખા લેદે હુ અવતાલા દે યા 46 યે
યાહાન પૂ યા, “કાય લા હુ વતાહા? ઊઠા, તુમા
ફસાવાણીયેમાંય ફસાયેત નાંય યા હાટી ાથના
કોઆ” 47 તોઅ આજુ બોલે તાઆઉ, એએ, યોક
ટોળી યાહા એસે યેતી લાગી એન બારીયાહા
માઅનો યોક યુદાસ, યાહા આરેજ તો ઈસુવાલ
ગુળાદા યા પાંય યેનો, 48 તોવે ઈસુવે યાલ
આ યા, “યુદાસ, ગુળા દેયન તુ માહા પાહાલ દોગો
દેહેકા?” 49 જોવે યા હાગાિતયાહાય ઈ બોનાતા
દે યા યાહાય પૂ યા, “ ભુ તારવાયે કોઅઈન
ઠોકજે કા?” 50 એન યાહા માઅના યોક અય
મુખી ધમગુ વા ચાકારાલ ઠો યો એન યા જે વો
કાન તોડી ટા યો 51 તોવે ઈસુવે આ યો, “ ઊબરા
ઓલાજ યે કાનાલ આથ લાવીન યાલ હારો
કોઅયો 52 એન યા હુ મે યેનલા મુખી યજકાહાલ
એન મં દરા મંિ યાહાલ એન આગેવાનાહાલ
ઈસુવે આ યા, “તુમા તારાવાયો એન ડગારા લેઈને
બાંડાલ જે હે માન દોરા યેનહ 53 જોવે આય દીનાય
તુમેહે દેખતા મં દરામાંય િહકાડુ તોવે તુમાહાય મા
હુ મેહે આથ ઊસલીયો નાંય આમી તે તુમેહે ગેડી
હેય, એન આદારાજ રાજ ચાલહે” 54 યાહાય
યાલદોઅયો એન મુખી શાિ ગોઅ લેય ગીયા
પેન પે ુસ દુઉ રોયને યા પાહાલા પાહાલા ચા યો
55 બાઆપૂરે માઅહે આગ બાડીને તાપા બોઠે
યાહા આરે પે ુસ બોહી ગીયો 56 આગઠા પાઅય
યાલ બોઠલો દેખીન યોક ચાકારડીયે યાલ દા ર
દા ર એઅઈન આ યા, “એલો યા આરે આતો”
57 પેન તો નાંય મા યો એન બો યો, “પુહી ,
યાલ આંય નાય ઓડખુ” 58 થોડીવાઆ રોયને
પાછે યોક બીજે યાલ એઅઈન આ યા, “તુ યાહા
માનો હેતો” પેન પે ુસે આ યા, “માટડાઆય નાંય
હેતાઉ” 59 આશરે યોક કોલાક પાછે યોક બીજે

લુક 22.60–23.30
ખાતરીયે કોઅઈન આ યા, “ચો ખોસ એલો યા
આરે આતોજ, એલો હોગો ગાલીલીયો હેય,તી
કા?” 60 પે ુસે આ યા માટડા તુ કાય આખતોહો
તી માન હોમાજુ જ નાંય પોડેહે “તારાતતો આજુ
બોલહે તોવે કુકડા વાહયો” 61 તોવે ભુવે પાછા
ફીરીન પે ુસા એછે એઅયા તોવે ભુવે યાલ
ગોઠ આ યેલ તી પે ુસાલ ફોમ યેિન કા
કુકાડ વાહાય યા આગલા તુ તીન દા માન નાંય
માનતો લાગેહે” 62 એન બાઆ યન તોઅ ખૂબ
રો યો 63 પેન ઈસુવાલ દોઅઈ રાખનારે માઅહે
યા મ કરી કોઅતે લા યે, યાલ ટોકતે લા યે,
64 એન યા મુય ડાકીન યાલ પૂછતે લા યે કા
આખ, તુલ કુયે ઠો યો?” 65 એન આજુ બી
ડીગી નદા કોઅયી 66 જોવે ઊ ડા ઓઅઈ
ગીયા તોવે મો ઠ ધમસોબા, મુખી પૂ રા, એન
શાિ ટોળા વો યા, એન યા નીયા કોરા હાટી
યાલ હાદાડીન આ યો, 67 “જોવે તુ મિસઆ
ઓય, તોવે આમહાન આખ” પેન યે વાબ
દેનો, “જોવેઆય આખુ, તોવે તુમા નાંય માના,
68 એન જોવે આય પૂછુ તોવે તુમા
વાબ
નાંય દેત 69 પેન આમી પાછે માઅહા પોહો
પોરમેહરા ગોતીયે જે વા આથે બોહરી” 70 બાદાહા
પૂ યા, “તોવે તુ પોરમેહરા પોહો હેતો કા?” યે
યાહાન વાબ દેનો, “તુમાઆખતાહા તેહેજ
આંય હેતાહુ ” 71 તોવે યાહાંય આ યા “આમાહાન
આજુ સાિ યા કાય જ ર હેય ? યાજ મુયે
આખલા આમા વોનાયાહા
1 એન યાહા આખી ટોળી ઊઠીન,
યાલ િપલાતાપાંય લેઈ ગીયા 2 એન
યા હુ મે એહે કોઈન ફીરાદી કોઅતા મુડયા કા,
“આમાહાયખાતરી કોઅયી કા ઈ માઅહુ લોકાહાલ
ચોડાવેહે, કાયસારલ મહેસુલ નાંય બોરા આખે,
એન પોતે રા મિસહા હેય, ઓહોડો દાવો કોઅહે”
3 િપલાતે યાલ પૂ યા, “તુ યહુ દીયાહા રા હે`તો
કા? “ યે યાલ વાબ દેનો,”તુજ આખતો હો”
4 િપલાતે મુખી પૂ રાહા એન લોકાહાન આ યા,
“યા માટડામાંય કાય ગુનો નાંય દેખાય” 5 પેન યા
યાહા ફરાદી આજુ જોરમાંય આખતા મુ યા
કા આખા યહુ દયા દેશામાંય, ગાિલરે લેયન ઈહી
લોગુ તો લોકાહાન ચોડાવેહે” 6 ઈ વોનાઈન િપલાતે
પૂ યા, “એલો ગાિલ યો હેય કા?” 7 એન હેય તી
યને, યે યાલ હેરોદા પાંય દોવાડીયો તો દીહી
હેરોદ યે સાલેમમાંય આતો 8 ઈસુવાલ એઅયન
હેરોદ રા
યો કાહાકા તો યાલ કોયો એરા માગે
કાહાકા યા ગોઠ તો વોનાયેલ એન તો કાય બી
મોઠા કામ કોરી તી એઅની ખૂબ ઓશ આતી 9 યા
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હાટી યે ઈસુવાલ ડ ગા ડ ગા પૂ યા પેન ઈસુવે
કાય વાબ નાંય દેનો 10 એન મુખી યાજક એન
શાિ તા ઊબા રોઅયન યા હુ મે બો યાજ કોઅત
11 પેન હેરોદે એન યા અમલાદારાહાય યા મ ક ર
કોઅયી, એન નદા કોઅયી યાલ યોક રા પાડકા
પો યા એન પાછો િપલાતા પાંય દોવા યો 12 તો
દીહી હેરોદ એન િપલાત હોમ ગીયા, પોયલા તે
દુ માન આતા 13 િપલાતે મુખી પૂ રાહાન એન
આગેવાનહાલ એન લોકાહાન હાદીન 14 આ યા,
“તુમાયા માઅહાન માંયે પાંયલેઈ યેના, એલો
બા લોકાહાન ચોડાવેહે તે તુમાહાનદેખતા માયે
યા પુસિત કોઅયી, તે તુમેહે ફરા ે બાબત
માય માન યા કાય જ ગુનો નાંય મીળે 15 એન
હેરોદાલબીનાંય, કાહાકા યે યાલ માયે પાંય પાછો
દોવા યો યાલમોતા ડોડ બોગવા પોડે ઓહોડો
યે કાય નાંય કોઅયાહા 16 યા હાટી યાલ માર
દેયન આય છોડી દેતાહુ ” 17 તોવે બાદા િચચાય
ઊ યા, “યાલ માય ટાકા, 18 આમહાલબારાબાસ
દેયદે” 19 બારાબાસે શેઅરમાંય તોફાન કોઅયેલ
એન ખૂન કોઅયેલ, યા હાટી જે લમાય ટાકલા યોક
માઅહુ આતા 20 પેન િપલાત ઈસુવાલ છોડામાગે
યા હાટી આજુ તીયાહાલ હોમ ડેહે, 21 પેન
યાહાય બોમ યાઃ ુસે જોડખી દે, યાલ ુસે
જોડખી દે” 22 આજુ તી તા યી યાહાન
આ યો, “બાકીએલે કાય ખોટા કોઅયાહા? મોતા
ડોડ બોરા પોડે ઓહોડા યા માંય કાય નાંય
મીળે યા હાટી યાલ માર દેવાડીન યાલ છોડી
દેતાહુ ,” 23 પેન યા મોઠેરે બોબા તા લા યા એન
માગતા લા યા, “ યાલ ુસે જોડખી દા જોજે ”
એન યાહા બોબાલના આંય ગા યા 24 િપલાતે
નોકાલ કોઅયો કા યા માગણી મંજુરી કોરા જોજે
25 તોફાન એન ખૂને હાટી જે લમાંય ટાકલાલ
યાહાય મા યા યાલ યે છોડી દેનો, એન ઈસુવાલ
યાહા મોર ઊપે હોપી દેનો 26 યા ઈસુવાલ લેઈ
ત તોલામાંય કુરેન માઅને િસમોન ના યો યોક
માહુ રાના માઅને વોળીન યેહે, યાલ યાહાય
દોઅયો એન ઈસુવા પાહાલા ઊસલીન આ
હાટી યાલ ુસ દેનો 27 યા પાહલા માણેહે
મોઠી ટોળી હે એન થેઅયો યાવો રો તેહે એન
કોકાડતેહે 28 યેહે એસે વોળીન ઈસુવે આ યા,
“ઓ યે સાલેમ વા યે પુહીયો, માંયે વોય રોડહા
માઅ તુમેહે પોતા વો એન તુમેહે પાહાહા ઉપે રોડા
29 કાહાકા યે એઅયા ઓહોડા દીહી યેતહા તો દીહી
માઅહે આખરી, “વાઆટે સુખી એન યે જ મો
નાંય દેનો એન યેહે દુદ નાંય ખાવાડીયાહા યે
સુખી” 30 તો દીહી માહે ડોગાલ આખરી, “માઅહા
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ઉપે પોડ એન ડોગાિલયેહેન આખરી, “આમાહાન
દુબાડ” 31 કાહાકા જોવે િનલા લાકડામાંય ઓહોડા
બોને, તોવે ઊખાલા લાકડામાંય કાંય બોની?”
32 યા આરે બેન ગુનેગારીયાલ માઅય ટાકા
હાટી લેઈ ગીયા 33 જોવે “ખોપરી”ના યા ગા
ઊપે યેના તોવે યાહાય તા યાલ ુસે જોડખી
દેનો, એન બેન ગુનેગા રયાલ બી, યોકાલ જે વે
આથે એન યોકાલ બાગે આથે 34 પેન ઈસુવે
આ યા, “આબા, યાહાન માફ કોઓ, કાહાકા
યાકાય કોઅતા યા યાહાલ ખોબાર નાંય”
યા ફાડકે વાટી લા હાટી યાહાલ યાહાય
િચિ ઠ ટા ક” 35 એન બાદા લોક ઊબા રોયન
એઅયા કોઅત પેન લોકાહા આગેવાન મ કરી
કોઅઈન આખેત,”બી હાન યે હારા કોઅયા,
એલો પોરમેહેરા પોસાન કોઅલો મિસહા ઓરી
તોવે પોતે પોતાલ બોચાવે” 36 િસપાડે હોગે યા
મ કે ર કોઅત યા પાંય યેયન યાલ ખાટા પાજે ત
37 એન આખેત, “તુ યહુ દયાહા રા
ઓઅઈ
તોવે તુ પોતાલ બોચાવને?” 38 યા ટોલિપયે ઊચે
ઓહોડા લોકાહાન થોવલા આતા ( ીક, લાટીન
એન િહિ બો યેહેમાંય), “ઓ યહુ દીયાહા રા
હેય” 39 િશ ા બોગાવનારાહા ગુનેગારીયામાને યોક
એ યા નદા કોઅઈન આ યા, “તુ મિસહા
હેતો, તી નાંય? તોવે પોતાલ એન આમાહાલ
બી બોચાવ” 40 પેન બીજે પોયલા ઠોપકાડીન
આ યો, “તુ પોરમેહરા દાક નાંય રાખેહે કા તુલ બી
હારકી િશ ા મીળી ગીયી 41 તી તે બોરાબર હેય,
કાહાકા આપહાય ખોટા કોઅયા તી બોગવા પોડેહે,
પેન યે કાય નાય ખોટા કોઅયાહા” 42 પાછે યે
આ યો, “ઈસુ, તો રાજ લેયન યેહે, તો દીહી માન
ફોમ કોઓ” 43 યાલ યે આ યા, “તુલ હાચુલ
આખતાહુ આ રાત તુ માઆ આરે હોરગામાંય
રોહે’ 44 બોપરેહે બાર વા યા તોવે આખા દેશા
ઉપે બોપાર પાછે તીન વા યા પાછે આદારા ફેલાય
ગીયા, 45 કાહાકા દીહી આદારાય ગીયો મં દરા
પોડદો િચઆય ને બેન ભાગ ઓઅય ગીયા 46 ઈસુ
મોઠેરે બોબ યો આબા, તો આથામાંય માઅ વ
આંય હોપી દેતાહુ ” એહે આખી યે વ ટા યો
47
બો યા તી જોવે સુબેદારાય એઅયા, તોવે
યે પોરમેહેરાલ માન દેયન આ યા,”ઓ હાચુલ
યોક હારો માટડો આતો” 48 એન યે બાદે માઅહે
ખીયાલ એરા ટોળો વોળલે, યે ઈ બાદા બોનતા
એઅયને છાિતયેલ આથ લાવતે પાછે ગોઓ વોળી
ગીયે 49 યા બાદે વોળખાિતયે દુઉ ઉબે રોયે
એન ગાલીલરે યા પાહાલા યેન યો થેઅયો ઈ
બાદા એઅય રોઅયો 50 એન એએ, આ રમ યા
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ગા યો યોક જોસેપ ના યો મા દો આતો તો હારો
પોરમેહરા માટડો આતો એન પોરમેહેરા રાજ
કોદીહી યેહે યા વાટ એઅઊ આતો તો મો ઠ
સોબાયે સ ય આતો 51 પેન એલાહામાંય ન કી
કોઅયો તી નાંય મા યો, એન એલાહામાંય પાછે
કોઅયા યામાંય તો આરે નાંય પો યો 52 યે
િપલાતા પાંય અયન ઈસુવા કુડી માગી લેદી,
53 એન ુસા ઊપેને કુડી ઉગાળીન હુ અણા ફાડકા
માંય ચોડાળી દેની, એન ખોલકાડામાંય કોચીન
તીયારી કોઅલા યોક માઅણામાંય ડા ટ દેિન, એલા
માણાહા માંય બીજો કાદો ડાતલો નાંય આતો
54 પા ખા શોણ તીયા ર કોઅના દીહી આતો, એન
સાબાત શ યો 55 ગાિલલેરે યેન યો થેઅયો આરે
યન માણાહા એન કુડી કેહે કોઅઈન થોવલી
આિત તી દે યા, 56 એન પા યો ગોઓ યને
કુડીયેલ લાવના મલમા મસાલા તીયારી કોઅયા
એન કાયદા પુરમાણેસાબત દીહી ગોઅજ રીયો
1 બાકી આઠવા યા પોયલાં દ હ બોડે
હાકા યાં યઅ સુગંધીત યાં યાઅહાંય
િતયારી કોલાં આતા, લીન કો ીહ યેન 2 યાંહાંય
ડોગડો કો ીવોઅને હોરકાડલો દે ય , 3 બાકી
માજ યઇન ભુ ઇસુ મુદા નાંય દેખાયાં 4 જોવે
ય યી ગોઠહ િવચારહાં માંય આ ય તોવે દે યાં,
બેન માટડા ઉજડ ચોમકુંત દોગલ પોવીન યહ
પા હ યીઇન ઉબા રયા 5 જોવે ય અ બીઅ ગીયો
એન દોર ય હ ડો ય પોડી રયો તોવે યહય
યાંહાંલ આ યાં, “ તુમા વતાલ મોઅલાં માંય
કાહાં હોદ ય હો ? 6 તોઅ ઇહ નાય હેય,બાકી
વી ઉ યોહો યાદ કોઆ કા યાંય ગલીલમાંય
રોય તોવે જ તુ હાંલ આખલાં આતાં, 7 જ રી હેય
કા માઅહાં પોહો પાપી ાં આથામાંય દોરાવાય
ય, એન કુરસાવોય ચોડવાઅય ય , એન
તીસરે દહી વી ઉઠ” 8 તોવે યાઅ ગો યો
યહેલ ઇત ય યો 9 એન કોબારી પાંઅન યીઇન
યહય યા આકરાંહાંલ, એન બી બોદહાંલ,યોઅ
બો ો ગો યો વોના યો 10 યાંહાંય ેિતતાહાંલ
યોઅ ગો યો આ યો તોવે મ રયા મગદલીની એન
યોહાન એન યકુબા કા આયહો મ રયા એન યાંહાં
આરે થો યોકખાંન બી યો થૅઇયો બી આ ય
11 બાકી યાહાં ગો યો વાતા જહેન લાગી, એન
યાંહાંય યાંહા નાય મા યા 12 તોવે િપતર દોડીન
કોબારી હ ગીયો, એન ડ ગોપોડીન એહે તોવે
ફ ત ડોગલ પોડલ દે ય ,એન અ એલાં યાંલ
એ નનોવાય પામતો ગોઅ નીગી ગીયો 13 યાં
દહી યા ાં માર બેન ંઅ એ મોસ નાંવા યોક
ગાંવા માંય ં લા યાં, અ યે સાલેમાંથી સાત
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લુક 24.14–49
મીલ દુર આતાં 14 યઅ યોઅ બો ો ગોઠહ વોય
ય અ લો આ ય , યોક બી આરે ગોઠીયો
કોતાં તા લા યા 15 એન જોવે યોક બી આરે
ગો યો કોતાં એન પુછપોરોછ કોઅતા આતા, તોવે
ઇસુ પોતે પાહી યેઇન યાહાં આરે ંઅ લા યો
16 બાકી યાહાં ડોળા એહક બ દ કોઇ દેનાં કા
યાઅલ વોળખી નાંય શેકે 17 યાઅય યાંહાંલ
પુ યાં, “ યોઅ કાય ગો યો હેય, યોઅ તોમા
ચાલતા ચાલતા યોક િબ આરે કોતહાં?” ય
ઉદાસી માંય જે ઉબા રોય ગીય 18 કિલયોપાસ
નાંવા યોકા ણાંય આ યાં, “ કાય તું યે શાલેમ
માય યોકલોજ પોરદેશી હેય, જો નાય ણકા
યાઅ દ ાંમાંય કાય કાય ઓઅયાહાં?” 19 યાંય
યાંહાન પુ યાં, “ કો અ ગો ય ?” યાંહાય
યાંલ આ યાં, “ ઇસુ નાશરી િવષય માંય જો
પોરમેહેરા એન બોદાં લોકહાં પાહ કામ એન
વોચનાહાં મે સામથ ભિવ યવ તા આતો, 20 એન
મુ ય યાજક એન આમે આ દકયાહાંય યાંલ
દોરાવી દેનો એન યાપ મોરણા આ ા દેઅયી; એ
યાંઅલ કુરસાવ ચોડા યો 21 પેન આ હન આશા
આતી કા ઓજ ઇ ાઇલાન છુ ટકારો દઅ ય
ગોઠહ િસવાય ય ઘોટનાયેલ એઇન તીન દહી
યા એઅયા, 22 એન આ હ માઅને કોલહીક
થૈયેહય બી નોવાઇ પામાડી દનહાં, યોઅ આ હ
થી પોઆલાં ગી યો 23 એન જોવે યાઅ મુદાઅ
નાય દે યાં તોવે ઇ આખતી નીગી કા આ હાંય
હોરગાદુતહાં દશન કોયાં, યાંહાંય આ યાં કા
તોઅ વીત હેય 24 તોવે આમે આયાહાં મારે
યોક ણાં કોબારી પે ગીયાં, એન જે હેકે ય
થૈઅયેહેય આ યાં તેહેક જ દે યાં; બાકી યાંલ નાય
દે યો” 25 તોવે યાંય યાહાંલ આ યાં, “ ઓ બુ ય
વોગાયા માઅહાં, એન ભિવ યવતાહાં બોદી હ
ગોઠહી વોય િવ વાસ કોનારા મ દબુ યહાં! 26 કાય
જો રી નાઇ આતાં કા િ ત ઇઅ દુ:ખ વેઠીન
પોતા મિહમા માંય વેશ કોય?” 27 તોવે યાંય
મુસાહ ને એન બોદા ભિવ યવ તા હન શુરવાત
કોઇન બોદાં પિવ શા ામાને પોતા િવષય માંય
લેખ યો ગોઠહી અથ, એન યાહાંન હોમ ડી દેના
28 ઓલાહાંમાંય ય યાં ગાવા માંય પોચી ગીયા
ંઅ યાં ઇ રીલા આતાં, એન યાંઅ ઢોગા
કોય માલુમ પો યાં કા તો આગલાં વાદાં મગહ
29 બાકી યાંલ ઇઅ આખીન રો યો કા, “ આમ
આર રોઅ, કાહાકા વોખાતી વેળ એય રીયહીએન
દહી આમી દુબી ઇ ગીયહો” તોવે તો યાહાં
આરે રાંઅ હાટી માજે ગીયો 30 જોવે તો યાહાં
આરે ખાંઅના ખાંઅ બોઠો, તોવે ય બાખ લીન
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ધ યવાદ કોઅયાં એન બાખેલ તોડીન યાહાંલ
દાંઅ લા યો 31 તોવે યાંહાં ડોળાઅ ખોલાય
ગીયા; એન યાંહાંય યાઅન વોળખી લેદો, એન
તોઅ યાંહાં ડોળહાંથી દોબી ગીલો 32 યાંહાંય
યોકબી લ આ યાં, “ જોવે તોઆ આ હ આરે
વાટીમાંય ગો યો કો તોવે િનયમશા ા અથ
આ હાંન હોમ ડ, તોવે કાયઆ હ મોનામાંય
ઉ લાસ નાય પેદાહાં એઅયો?” 33 યઅ તીજ
વેળે ઉઠીન ય શાલેમ માંય ત રીય એન યાંઅ
આકરાહાંન એન યાંહાં સાથીદારહાંન યો ઠાં દે યાં
34 યાંઅ આખાં આતાં, “
ભુ જો હાંચુલ
વી ઉઠ ો, એન િસમોનાલ દેખાંયહો” 35 તોવે
યાહાંય વા ય ગો યો યાઅન આખી દે યો એન
ઇઅ બી કા યાંહાંય બાખ ખાતી વેળે કેહેક
વોળ યો 36 યઅ યોઅ ગો યો આ તહે જ તા
તોઅ પોતે યાંહાં વો ચે યીઅન ઉબો રોય ગીયો,
એન યાઅય આ યાં, “ તુ હાંન શાંતી મીળે”
37 બાકી ય ગાબરાય ગીય એન બીઅ ગીયા, એન
હોમ યાં કા આમા યો તા બુતાલ એય રીયહાં
38 યાઅય યાંહાન આ યાં, “ કાહા ગાબરાતહાં
? એન તુ હ મોનામાંય કાહાં શ કા ઉઠહ ?
39 માંઅ આથ એન માંઅ પાગાહાંલ એરા કા
આય તોજ હેતા માંન આથલીન એરા, કાહાકા
આ મા આડક એન માંહાં નાય રોય જે હેકે માંઅ
માય એઅતાહાં” 40 ઇઅ આખીન યાંય યાંહાંન
પોતાઅ આથ એન પાગ દેખા યાં 41 તોવે આનંદ
માય ય ન િવ વાસ નાય એઅયો, એન નોવાય
પામાં આતાં, તોવે યાઅય યાહાંલ પુ યાં, “
કાય તુ હ વોય થોડાંક ખાંઅનાં હેય? 42 યાંહાય
યાંલ હેકલાં માંછલા ટુકડો દેનો 43 યાંઅય લીન
યાંહાં હુ ંબુર ખાદાં 44 પાસે યાઅય યાંહાલ
આ યાં, યોઅ માંઅ યોઅ ગો યો હે યો, યો
માંય તુ હ આરે રા તોવે તુ હલ આખ યો જ રી
હેય કા જો
ગો ય મુસા િનયમશા ા એન
ભિવ યવ તાંહાં એન ભોજનાંહાં ચોપડી હ માય
માંઅ િવષય માંય લેખલાં હેય, બોદાં પુરાં એય”
45 તોવે યાંય િનયમશા
હોમ ં હાટી યાઅ
મોન ખોલી દેની, 46 એન યાંહાંન આ યાં, “
એહેક લેખલાં કા િ ત દુ:ખુ ઉઠાડી, એન તીસરે
દહ મોલાં મારે વી ઉઠી 47 એન ય શાલેમા
હીનેલ નેતે બોદી િતહ લોકહાંન મોન ફરવુના
એન પાપહાં માં શંદેશ, યાજ નાવાં માંય કોરાય
48 તુમા બોદ ય ગો યહે સા ીદાર હેત 49 એન
એરા, યાં વચન માંઅ આબહાંઇ કોયી, આંય
યાંલ તુ હ માય ઉતાડહ એન ંવ હુ દ હોરગા
માંઅને ગોતી નાય નાય મેળવાહાં, યાંવ હુ ંદુંન

લુક 24.50–53
તુમાં યાજ શેહેરામ રો ં” 50 તોવે તો યાંહાંન
બેતેિનયા હુ દી બારે લીઅ ગીયો, એન પોતા
આથ ઉસલીન યાંહાંનબોરકાત દેનો, 51 એન
યાહાંન આશીવાદ દેતા દેતાજ તોઅ યાં ાં થી
ઓલાગ એઇ ગીયોએન હોરગામાંય ઉઠાવાય ગીયો

52 તોવે
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યાંહાં પાગે પોડીન મોઠા આનંદ થી
ય શાલેમ માંય પાછ ફીરી ગીયે; એન યાંઅ કાયમ
દેવાળમાય ય ન પોરમેહેરા તુિત કોયા કોય 53 એન
ત મં દરામાંય(દેવાળામાંય) પોરમેહરા કાયામુજ
ધ યવાદ કોઅત રોય

JOHN
યોહાન
1 પોયલા

વોયલાં વચન આતો એન વચન
પોરમેહરા પાંય આતો એન વચન પોરમેહર
આતો 2 પોયલા વોયલાં એલો પોરમેહરા પાંય
આતો 3 એલા કોઅઈન બાદાં ઊસબીયાં એલા
િસવાય કાંય નાંય ઊસબીયાં
કાંય ઊસબીયાં
ત 4 એલામાંય વન આતાં એન વન માંઅહ
ઊ ળાં આતાં 5 ઊ ળાં આંદારામાંય ચમ યા
કોઅહે એન આંદારાં યાલ નાંય દોઅઈ હોકાયાં
6 પોરમેહરાપાંઅને દોવાડલો યોક માંઅહુ ં
યાં,
યાં, નાંવ યોહાન 7 તો સા ીયા તરીકે યેનો,
ઉ ળાલ બાદ માને યાહાટી તો ઉ ળા સા ી
દાંઆ યેનો 8 તો ઊ ળાં નાંય આતો, પેન ઉ ળા
સા ી દાંઆ યેનો 9 ખોરાં ઊ ળાં એલો આતો,
જો દુિનયામાંય યેતા યોકા યોક યાલ ઉ ળાં દેહે
10 એલો દુિનયામાંય આતો એન દુિનયા યાક યન
ઉસબાડલી આતી એન દુિનયાએ યાલ નાંય
વોળ યો 11 તો પોતાનાહામાંય યેનો,એન પોતાના
લો હાંય યાલ નાંય હા ો 12 પેન જોલાહાંય યાલ
હા ો યાહાન ય પોરમેહરા પાહા બોના દેના
ય યા નાંવાઊપે બોરહો રાખતેહ, 13 યાહાંય
લોયેમાંઅને નાંય, કા શરીરા શે લેદે નાંય, કા
માટડા ઈ છા લેદે નાંય, પેન પોરમેહરા પાંઅને
જ મો લેદો 14 એન શ દ માંહાં બોની ગીયો, એન
આપેહેમાંય વોહતી કોઅયી યા મોઠાઈ આમાહાંય
દેખી, આબા યોકા યોકુજ પાહાં, મોયાપે, એન
સ યે બોઅલા પાહા મોઠાઈ 15 યોહાન યા સા ી
દેયન બોમલેહે, “માંયે કોયાં આ યેલ કા માંઆ
પાહાલા યોક ંઆ યેહે, તો માંઆ આગાડી
ઓઈ ગીયો, કાહાકા માંઆ આગલા આતો,
તો ઓજ હેય,” 16 યા ડ ગા બાઆલામાંને
આપાહાંન બાદાહાંન િમળીયાં, મોયાયે ઊપે મોયા
17 કાહાકા કાયદા મુસાઆ કોઅઈન દેનલાં આતા
પેન મોયા એન સ ય ઈસુ િ તા કોઅઈન
યોહાના 18 પોરમેહરાલ કાદ દે યોહ નાંય, જો
પોઅલો પોહો પોરમેહરા વ ગીયેમાંય હેય, ય
ખોબાર કોઅયીહી 19 એન યોહાના સા ી ઓહડી
હેય યે સાલેમરે યહુ દીયાંહાંય પું રાહાન એન
લેવીયાહાન યાલ પૂછાં દોવાડયા કા, “ તું કુંઉ
હેતો?” 20 તોવે યય કબુલી દેના, ય છે તરીયાં
નાંય, ય કબુલી દેના કા “આંય િ ત નાંય
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હેતાં ” 21 યાહાંય યાલ પૂ યાં, “નાંય “તું
બોગાત હેતો કા?” ય જવાબ દેનો કા “નાંય”
22 યાહાંય યાલ આ યાં “તોવે તું કુંઉ હેતો?
આમાહાંન દોવાડનારાહાન આમાંકાંય જવાબ દેજે
તું પોતાલ કોહડો આખતોહો?” 23 ય આ યાં,
“ યેહ ઈશાયા બોગાતે આ યેલ કા ડીયેમાંય
યોકતો બોમલેહે, “ ભુવા મારગ તીયારી કોઓ”
યાજ આવાજ આંય હેતા ” 24 દોવાડલ માંઅહ
પો ષીયાહામાંઅને આત 25 યાલ યાહાંય પૂ યાં
“જોવે તું િ ત નાંય હેતો, તું એિલયા નાંય
હેતો એન ભિવ યવ તા બી નાંય, તોવે તું કાંયલાં
બાિ તસમા?” 26 યોહાને યાહાંન વાબ દેનો,
“આંય તે પાંઅયાં ક ય આંગળાવતાંહું, બાકી
તુમેહે વોસમાંય એલો હેય, એલાલ તુમા નાંય
વોળાખતાહા 27 એલો માંઆ પાહાલા યેહે યા
ખાહાડાહા હૂ તળી છોડાં આંય લાયક નાંય હેતા ”
28
યરદન નોઈયે યે વેળા યેનલા બેતાનીયા
ગાવામાંય બોનીયાં તાંઆ યોહાન આંગળાવે એન
રોય 29 બીજે દીહે ય ઈસુવાલ યા પાંય યેતા
દે યો, એન ય આ યાં “ઓ પોરમેહરા લવારો,
ઓ દુિનયાએ પાપ દુઉ કોઅહે 30 માંય કોયાં
આ યેલ કા, “માંઆ પાહાલ યોક ંઆ યેહે તો
માંઆ આગાડી ઓઈ ગીયો, કાહાકા તો માંઆ
આગલા આતો” એલો ઓજ હેય 31 આંય હોગો
યાલ નાંય વોળખું પેન ઈસરાયેલાલ યા ખોબાર
મીળે યા હાટી આંય યેનહોએન પાંઆયાકોઓઈન
આંગળાવું આતો” 32 યોહાને યા સા ી દેની
ય આ યાં, “માંયે વાલ હોરગામાંઅને કબુતરા
બેદ યાવો ઉતતો એન રોઓતો દે યો 33 આંય
હોગો યાલ નાંય વોળખું, પેન જય માનપાઆંયા
કોઈન આંગળાવાં ડોવા યો ય માન આ યેલ કા,
તું વાલ યાવો ઉતતો એન રોઅતો એઅહે,
તોજ હેય, તોજ પિવ
વે કોઅઈન આંગળાવેહે
34 માંયે
દે યાં એન આંય સા ી હેતાહુ ં કા
ઓ પોરમેહરા પોહો હેય” 35 બીજે દીહે યોહાન
પાછો તાંઆ ઊબો રોઅલો એન યા આરે યા
ચેલાહામાંઅને બેન ંએ આત 36 ઈસુ તાંઆ
રોઈન હાય, તોવ યા એછે એએઈન યોહાને
આ યાં, “એલો પોરમેહરા લવારો હેય” 37 યાલ
એહ આખતો વોનાયન યા બેન ચેલા ઈસુવા
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પાહાલા ચાલાં લા યા 38 ઈસુવ ફીરીન એએયાં
એન ય યાહાન પાહાલા યેતા દે યા તોવે ય
યાહાન આ યાં, “તુમાહાન કાય જોજે ? “ યાહાંય
યાલ આ યાં “રા બી (મતલબ ગુ ) તું કેછ
રોતોહો?” 39 ય યાહાન આ યાં “એરાં યા ત” યા
યાઆ આરે ગીયા એન તો કેછ રોહોય ત યાહાંય
એઅયાં એન તો દહી એલા ઈહ રોયા લોગબોગ
ચાર વાગી ગીયા 40 યોહાનાલ વોનાઈન ઈસુવા
પાહાલા બેન ંઆ એહ ચાલીયા, યાહામાંય
એન યોક આ ેયાસ આતો, િસમોન પે ુસા બાહા
41 હાકાળેહ તો યા બાહા સીમોનાલ િમળીયો
એન ય યાલ આ યાં “આમાહાંય મશીયાલ હોદી
કાડયો” (આપે બોલીયેમાંય િ ત આખજે હે)
42 એન યાલ ઈસુવા પાંય લેઈ ગીયો ઈસુવ યાવો
નો ર ટાકીન આ યાં, “તું યોહાના પોહો સીમોન
આમી પાસ તોઓ નાંવ કેફાસ” (આપે બોલીયેમાંય
દોગાડ) 43 બીજે દહી તો ગાલીલા એછે ંઆ
કોઅહે તોવે ફલીપ િમળીયો ઈસુવે યાલ આ યાં
“માંઆ પાહાલા ચાલ” 44 ફલીપ બેતસાઈદા
ગાં યો આતો, ત જ પે ુસ એન આં ીયાસા
ગાંવ 45 ફલીપ નાતાનાએલાલ િમળીયો, એન
ય યાલ; આ યાં, “બાયબલામાંય મુસાએ એન
બોગાતાહાંય યા િવશે આ યેલ, તો આમાહાન
જોડયોહો ,યોસેફા પોહો, ના રેતીયો ઈસુ”
46 નાતાનાએલ યાલ આ યાં, “નાજરેતમાંઅને
કાય હારાં હેય રા?” ફીલીપ યાલ આ યાં “તું
યેઈન એએ તે ખોરો” 47 ઈસુવ નાતાનાયેલાલ યા
પાંય યેતો દે યો એન યા િવશે ય આ યાં “
ઓ ખોરો ઈસરાયેલી યામાંય કાંયજ ખોટાં નાંય
મીળે” 48 નાતાનાયેલે યાલ આ યાં “ તું માન
કેછને વોળાખતોહો?” ઈસુવ યાલ વાબ દેનો,
“ ફલીપે તુલ હાદીયો યા આગા ડયો માંયે તુલ
દે યો તું અં રયે બૂંદે આતો તોવે 49 નાતાનાયેલ
યાલ આ યાં, “રા બી, તું પોરમેહરાપોહો, તું
ઈસરાયેલારા ” 50 ઈસુવ યાલ વાબ દેનો કા,
“અં રયે તોળે માંયે તુલ દે યો, ઓલાંજ આ યાં
યા હાટી તું માની ગીયો કા? યા કોઅતાં મોઠાં
તું એએહે” 51 એન ય યાલ આ યાં, “હાચુલ
તુમાહાન આંય આખતાહુ ં જુ ગ ઉગડી તાં એન
પોરમેહરા દેવદુતાહાન માંઅહાં પાહા પાંય ઉતતા
એન ચોડતા તુમા એએહા”
1 તીજે
દહી ગાલીલમાંય યેનલા કાના
ગાવામાંય વોરાડ આતાં તાંમાંય ઈસુવા
આયોહો બી વોરાડી ગીઈ 2 ઈસુવાલ એન યા
ચેલાહાન હોગા વોરાડામાંય યાંઆ આ યેલ
3 આમી દારાખારોહો પારવાઈ ગીયો તોવે ઈસુવા
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આયહે યાલ આ યા, “ યાહા દારાખારોહો ગોટી
ગીયહો ” 4 ઈસુવ આ યાં, “ તું માન કાહા
આખતીહી વા? માંઆ ગેડી આજુ ં નાંય યેનીહી”
5 પાછ ઈસુવા આયેહ ચાકારાહાન આ યાં, “તો
જે હ આખે તેહ કોઆ” 6 આમી યહુ દીયાહા ધમરીત
પૂરમાણે આંગ દોવાં હાટી યોકા યોકામાંય બેબુન,
તીતુન મોણા પાંઆઈ બોઆય, અહોડા, છોવ
દોગડા વડલા થોવલા આતા 7 ઈસુવ ચાકારાહન
આ યાં, “વડલાહામાંય પાંઆય બોઆ” ઊપે લોગું
બોઓઈ કાડયાં, 8 પાછ ઈસુવ યાહાન આ યાં,
“ આમી કાડ એન વોરાડા કારબારીયા પાંય
લેઈ યા” યા લેઈ ગીયા 9 એન કારબારીય
દારાખારોહો બોની ગીઈલાં પાંઆય ચા યાં, ઓ
દારાખારોહો કેછને હેય ત તી નાંય ંઆય પેન
ચાકારાહાંય કાડયાં, યા ંઆત તોવે વોવડાલ
હાદાડીન 10 કારબાય યાલ આ યાં, “ બાદી
દુિનયા હારો દારાખારોહો પોયલાંજ વાટી દેત,
એન બાદાહાંય પીદાં પાછ ઓળકો દારખારોહો
પાજે ત પેન તુંયે હારો દારાખારોહો આમી લોગું
રાખી થો યોહો” 11 પોયલી િનશાણી ઈસુવ
કોઅયી, એન યા મોઠાઈ દેખાડી એન યા ચેલા
યાવો બોરહો રાખતા લા યા 12 યા પાછ તો
કાપરનાઉમ ગીયો તો, યા આયોહો એન યા બાહા
થોડા દહી યા તાંઆ રોયા 13 યહુ દીયાહા પા ખા
શોણા થોડા દહી રોયા એન ઈસુ યે શાલેમ ઈ
ચોડીયો 14 મં દરામાંય ય ડોબ, મડ, એન કબુતર
વેચનારાહાંન એન પોયહા બોદલી દેનારાહાન
દે યા, 15 એન ય દોઓઈયેહે કોઅઈન યોક ચોપકો
બોના યો એન ડોબાહાન એન મડાહાન એન
યાહાન બાદાહાન મં દરામાંઅને બાઆ તાંગાડી
દેના એન પોયહા બોદલી દેનારાહા પોયહા ય વેરી
દેના, યાહા પાટલા કોથલાડી દેના 16 એન કબુતર
વેચનારાહાન ય આ યાં, “ બાઆ લેઈ યા,
એન માંઆ આબા ગાઆંલ આટ મા બોનાવહા”
17 યા ચેલાહાન ફોમ યેની કા એહ લોખલાં હેય
કા? “તોઓ ગાંઆ ચતા માન ખાલાસ કોઅઈ
દીઈ” 18 તોવે યહુ દીયા બોલતા લા યા યાહાંય
યાલ આ યાં “તુલ એહ કોઅના ઓક હેય, યા
કાય િનશાણી આમાહાંન દેખાડતોહો?” 19 ઈસુવ
યાહાન વાબ દેનો “ મં દર તોડી પાડા, એન
તીન દીહામાંય યાલ આંય ઉબાં કોઅઈ દહ ”
20 યહુ દીયાહાંય યાલ આ યાં, “ઈ મં દર બાંદતાં
આજે છતાળી વોરહ ય એન તું યાલ તીન
દહામાંય ઉબાં ક હે કા?” 21 પેન એલો યા ડીલા
મં દર આખેહે 22 એન જોવે તો મોઓલામાંઅને
ઊઠીયાં, તોવે યા ચેલાહાન ફોમ યેની કા એલ
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આ યેલ, એન
લોખલાં આતાં, એન ઈસુવ
ગોઠ આ યેલ તી યા માની ગીયા 23 જોવે
તો યે સાલેમ આતો પા ખા શોણા ઊપે, તોવે ય
યો િનશાણીયો કોઅલીયો, યો ડી ગ માંઅહ યા
નાવાલ માનત ય 24 પેન યાહાવો ઈસુ બોરહો
નાંય રાખે કાહાકા તો બાહા ંઆએ 25 એન
માંઅહાં િવશે યાલ સા ી દેએની જ ર નાંય આતી
કાહાકા માંઅહાંમાંય કાય હેય ત તો પોતે ંઆએ
1 પો ષીયાહામાંઅનાં યોક માંઅહુ ં આતાં યા
નાંવ નીકોદેમુસ તો યહુ દીયાહા મોઠી સોબાયે
સો ય આતો 2 તો રાતીયો ઈસુવા પાંય યેનો,
એન યાલ આ યાં કાં, “ગુ
આમાહાંન ખોબાર
હેય કા તું પોરમેહરા પાંઅને ધમિશ ક યેનહો
કાહાકા જોહોડી િનશાણી તું કોઅતોહો તહોડી
િનશાણી કાદાં માંઅહુ ં નાંય કોઅઈ હ અકેહે જોવે
પોરમેહર યા આરે નાંય રોહોય તોવે” 3 ઈસુવ યાલ
વાબ દેનો, “આંય તુલ હાચુલ આખતાહુ ં જોવે
માંઅહુ ં નવો પાછો જોનમો નાંય લેય તો હોરગા
રાજ નાંય એએરી” 4 નીકોદેમુસે યાલ આ યાં,
“માંઅહુ ં ડાઆયાં ઓઈ ગીયા પાછ કેહ કોઓઈન
જોનમો લેય? તો પાછો આયેહે ડેડીએમાંય ઉરાઈ
ય એન પાછો જનમો લેઈ શકે કા?” 5 ઈસુવ
જવાબ દેનો, “તુલ હાચુલ આંય આખતાહુ ં, જોવે
માંઅહુ ં પાંઆયા કોઅઈન એન વા કોઓઈન
જોનમો નાંય લેય તોવે તો પોરમેહરા રાજમાંય
બરતી નાંય ઓઈ શકે 6 શરીરામાંઅને જોનામલો
શરી જ હેય વામાંઅને જોનામલો વ હેય
7 માંયે તુલ આ યાં કા, ઉચરે જોનમો લાંઆ
જોજે યા નોવાઈ તુલ નાંય લાગાં જોજે 8 વાઅરો
ગોમે તાંઆ ય, યા આવાજ તું વોનાતોહો,
બાકી તો કેછેને યેહે એન કેછ ય, તી તુલ
ખોબાર નાંય પોડેહે
માંઅહુ ં વામાંઅનો
જોનામલો હેય તહોડીજ ગોઠ હેય” 9 નીકોદેમુસે
આ યાં, “ કેહ કોઓઈન બોને?” 10 ઈસુવ
જવાબ દેનો, “તું ઈસરાયેલમાંય ધમિશ ક હેતો
એન ઈ ગોઠ તું નાંય ંઆએ? 11 હાચુલ તુલ આંય
આખતાહુ ં, આમા
ંઅજે ત જ આખજે હે,
એન આમાંહાય
દે યાં યાજ સા ી દેજેહેતે
આમેહ સા ી તુમા નાંય માનેત 12 જોવે તુમાહાન
માંયે દુિનયા ગોઠ આખી એન તી તુમા નાંય
માંનેત, તોવે હોરગા ગોઠ આખું, તોવ ત તુમા
કેહ કોઅઈન માનાહા? 13 કાદાં માંઅહુ ં હોરગામાંય
ચોડીયો નાંય, સીવાય કા માંઅહાં પોહો, જો
હોરગામાંઅને ઉતી યેનહો એન હોરગામાંય હેય,
તો 14 એન જે હ કોઅઈન મુસાએ ઉ ડીયેમાંય
હાપડાલ ઊચે કોઅયો, તેહ કોઓઈન માંઅહાં
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પાહાલ બી ઊચે કોરાં પોડી 15 યાહાટી કા,
માંઅહુ ં યાલ માને યાલ યામાંય જોલામજુ ગી
વાન મીળે 16 પોરમેહરે દુિનયાલ ઓલી મોયા
કોઅયીહી કા ય યા યોકુજ પાહાલ હ પી દેનો,
યા હાટી કા
માંઅહુ ં યાલ માને તો નાશ
નાંય ય પેન યાલ જોલામજુ ગીયાં વન મીળે
17 કાહાકા પોરમેહરે દુિનયાયે િનયા કોરાં હાટી
યા પાહાલ દુિનયામાંય નાંય દોવાડીયો, એન
દુિનયા યા કોઅઈન બોચી ય યા હાટી 18
માંઅહુ ં યાલ માને, યા હોમ ચુકાદો ઓઈ ગીયો
કાહાકા ય પોરમેહરા યોકુજ પાહાલ નાંય માિનયો
19 ચુકાદો અહોડો હેયઊ ળાં દુિનયાયેમાંય યેના,
એન માંઅહ ઊ ળાં નાંય પેન આંદારાં પોસાન
કોઅયાં, કાહાકા યાહા કામ ખોટ આત 20
માંઅહુ ં ખોટાં કોએહ, યાલ ઊ ળાં નાંય ગોમ
તો ઊ ળા પાંય નાંય યેહે, યા કામ ઊગાડાં પોડી
ય યા દાકે 21 પેન
માંઅહુ ં સો ય કોઅહે
તો ઉ ળા પાંહાય યેહે યા કામ પોરમેહરા માંય
કોઅલ હેત ત ખુ લાં ઓઅઈ ય યાહાટી”
22 યા પાછ ઈસુ યા ચેલાહા આરે યુદેયા દેશામાંય
ગીયો એન તાંઆ યાહા આરે રોઈન આંગળાવેહે
23 આમી યોહાન હોગો સાલીમા પાંય એનોનમાંય
આંગળાવેહે કાહાકા તાંઆ ડગાં પાંઆઈ આતાં
એન માંઅહ યા પાંય યેઈન યા આથે આંગળાવેત
24 યોહાન આજુ જે લમાંય પુરાયો 25 તોવે એહ
બો યાં કા યોહાન ચેલા એન યોક યહુ દીયા વો ચે
ચો ખાં ઓઅનાં િવશે યી 26 તોવે યોહાના પાંય
યન યાહાંય આ યાં, “ગુ , યોરદાન નોઈયે
યે તેડી જો તોઓ પાંય યેનેલ એન તુંયે યા
િવશે યા સા ી દેનેલ, તોજ આમી આંગળાવેહે
ત નાંય,એન આખી દુિનયા યાપાંય દાંહા દેહે”
27 યોહાને
વાબ દેનો “હોરગામાંઅને યાલ
દેનલા નાંય ઓરી, ત કાદા માંઅહુ ં પોતે નાંય લેઈ
શકે 28 તુમાજ સા ીયા હેતા કા માંયે આ યેલ,
“આંય િ ત નાંય હેતા , પેન યા આગલા
દોવાડલો માટડોજ હેતા ” 29 યા વોવડી હેય
તોજ વોવડો એન વોવડા ઓઅલો જો યા પાંય
રોઈન યાલ બોલતી વોનાય, તી યા આવાજ
વોનાઈન આનંદ કોઅહે, એન ઓ માંઆ આનંદ
આમી પૂરો ઓઅઈ ગીયો 30 એલો આમી ઊચે
31 જો ઉચરે
ચોડાં જોજે , એન આંય નોમી
યેહે તો બાદાહા ઊપે હેય જો દોર યેમાંઅરે
યેહે તો દોર યેમાંઅને હેય એન દોર યેગોઠઆખે
જો હોરગામાંઅને યેહે 32 તો યા દેખલા એન
વોનાલા સા ી દેહે એન તે યા સા ી કાદો
નાંય માને 33 માંઅહુ ં યા સા ી માનેહે તો

યોહાન 3.34–4.37
કોબુલ કોઅહે કા, પોરમેહર સોટી હેય 34 કાહાકા,
યાલ પોરમેહરે દોવા યો તો પોરમેહરા ગોઠ
આખેહ, કાહાકા પોરમેહર સુમાર વોગાર વ
દેહે 35 આબોહો પાહાલ મોયા કોઅહે એન યા
આથામાંય ય બાદા દેઈ દેનાંહાં 36 માંઅહુ ં
પાહાલ નાંય માનેહે, તો વન નાંય એઅરી, પેન
પોરમેહરા િશ ા યા ઊપે રોહોય
1 આમી કોવે ફરોિસલ માલુમ પોડયા કા
યોહાના કોઅતા ઈસુ વધારી ચેલે બોનાડેહે
એન બાિ તસમા દેહે 2 ઈસુપોતેનાય પેન યા ચેલા
બાિ તસમા દેતા આતા ભુવ લખાયા 3 તોવે
તો યુહુદીયા છોડીન, ગાલીલા એછે ચાલ પોડીયો
4 યાલ સમ ન દેશામાંય રોઈન
યના આતાં
5 સમ ન દેશા યોક સાઈકાર નાં યા ગાંવ યેનાં
ગાંવ યાકુબે યા પાહા યોસેફાલ દેનલી બૂઈયે
પાંય આતો 6 તાંઆ યાકુબા વેઈયો આ યો ચાલતાં
ચાલતાં ઈસુ થાકી ગીઈયેલ યા હાટી તો વેઈયા
પાંય ઈન બોઠો, યોખલોજ લગબોગ બોપાર
યો 7 તોવે યોક સમ ની થેએ પાંઆઈ બોરાં
યેની ઈસુ યેલ આખેહે “માન પાંઆઈ પાજ વા”
8 કાહાકા યા ચેલા ગાંવામાંય ખાઅના વેચાતાં
લાંઆ ગીઈલા 9 તોવે સમ ની થેએ યાલ આખેહે,
“તું યહુ દીઓ સોતાં માંયે સમ ની થેએયે પાંઅને
કેહ કોઈન પાંઆઈ પીયાં માગતોહો?” કાહાકા
યહુ દીયા સમ નીયાહા આરે યવહાર નાંય રાખેત
10 ઈસુવે યેલ
વાબ દેનો, “તુલ પોરમેહરા બેટે
ખોબાર રોઅતી, એન માન પાંઆઈ પાજ એહ
તુલ કૂ આખેહે, યા ખોબાર રોઅતી, તોવે યા
પાઅને તું માગતી એન તો તુલ વતાં પાંઆઈ
દેતો” 11 તી યાલ આખેહે “સાઈબ, તોઓ પાંય
પાંઆઈ કાડના સાદાન નાંય મીળે, એન વેઅયો
ડી હેય, તુયે પાંય વતાં પાંઆઈ કેછેને? 12 તું
આમેહે વોડીલ યાકુબા કોઅતો મોઠો નાંય ને!
યેજ આમાહાન ઓ વેએયી દેનો, યાજમાંઅને
ય એન યા પાહાંહાંય એન ડોબાહાંય પીદાં”
13 ઈસુવ
વાબ દેઈન આ યાં, “ માંઅહુ ં યા
પાંઅયામાંઅને પીએ, તો યોકા યોક પાછો પીહો
ઓરી 14 પેન આંય
પાંઆય દહ તાંમાઅને
માંઅહુ ં પીયી, તો કાદે દીહે પીહો નાંય ઓરી
પેન
પાંઆઈ આંય દહી ત યોક જોઓ,
જોલામજુ ગીયા વનામાંય ટતો ઉકાળો બોની”
15 થેએ યાલ આખેહે “ ભુ ત જ પાંઆઈ માન
દે એન આંય પીહી નાંય ઓઈ
એન ઈહ
પાંઆઈ બોરાં હાટી માન નાંય યાંઆ પોડી” 16 તો
યેલ આખે “જો, તોઓ માટડાલ હાદી લેઈ યે”
17 થેએયે જવાબ દેઈન આ યાં, “માંઆ માટડો
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નાંય મીળે” ઈસુ યેલ આખેહે, “માટડો નાંય
મીળે તુંયે ખોરાં આ યાં 18 કાહાકા તુંયે પાંચ
માટડાહાન રા યા, એન આમી હેય,તો તોઓ
માટડો નાંય, તુય ખોરાંજ નાંય , તુયે ખોરાંજ
આ યાહાં” 19 થેએ યાલ આખે “સાઈબ, આંય
ંઆઈ ગીઈ તું બોગાત હેતો 20 આમેહે વોડીલે
યાડોગાવો પુંજ પાડુ આત એન તુમા આખતાહા
કા, યે સાલેમમાંય પુંજ પાડાં જોજે ” 21 ઈસુ યેલ
આખે “બાઈ તું માન માની લે આમી ગેડી યેહે,
યે ગેડીયે આબાલ યા ડોગાવો પુંજ નાંય પાડી
એન યે સાલેમમાંય નાંય 22 તુમા યાલ નાંય
વોળાખતાહા યાલ પુંજ પાડતાહા યાલ પા જે હે
કાહાકા છુ ટકો યહુ દીયાહામાંઅને યેહે 23 બાકી ગેડી
યેહે, કાય યેઈ ગીઈ યે ગેડીયે ખોરાં પુંજનારા
આબાલ વા કોઅઈન એન સો યા કોઅઈન પુંજ
પાડી એન આબો અહોડા જ પુંજનારા માગેહે
24 પોરમેહર
વ હેય, એન યા પુંજનારા યાલ
વા કોઅઈન એન સો યા, કોઅઈન પું જોજે
25 થેએ યાલ આખેહે, “આંય
ંઆતીયાહુ ં કા
મશીયા (મતલબ િ ત) યેનારો હેય એલો યેહે
નોવે આપાહાન બાદી ગોઠીયે ખાબાર દી” 26 ઈસુ
યેલ આખેહે, “એલો આંયજ હેતા તોઓ આરે
બોલનારે” 27 ઓલામાંય યા ચેલા યેઈ ગીયા,
એન તો થેએયે આરે બોલે યા યાહાન નોવાઈ
લાગી પેન કાદ નાંય આ યાં, કા કાય જોજે
કા કાયલાં તું યે આરે બોલતોહો? 28 તોવે યે
થેએય ત વડલાં તાંજ રાંઆ દેનાં ગાવામાંય ગીઈ
યે લોકાહાન આ યાં, 29 “ઈહ યેજ રે, યોક
માટડો હેય, માંયે કાંય કોઅયાહાં, ત બાદાં ય
માન આખી દેનાહાં કોદાચ એલો િ ત ઓરી?”
30 તોવે ય ગાવાંમાઅને ન ગીન યા પાંય યેત
લા ય 31 તાઆ તે ચેલા યાલ આખેત “ગુ ,
લે આમી ખો” 32 પેન ય યાહાન આ યાં,
“તુમાહાન ખોબાર નાંય, માંયે પાંય ખાઆના
હેયેજ” 33 ચેલા યા યાહામાંય આખતા લા યા કા,
“ય કતે યાલ ખાઅના ખાઈન દેના ઓરી કા?”
34 ઈસુવ યાહાન આ યાં, “જય માન દોવાડયો,
યા મોર પૂરી કોઅના એન યા કામ કોઅના,
જ માંઆ ખાઆના હેય 35 ચોમહા પાછ કાપણી
એહ તુમા આખતાહા નાંય કા? એઅયાં તોવે,
તુમાહાન આંય આખતાહુ ં કાપણીયેહાટી પાકહા
ડ ઉખાઈ ગીયાં 36 વાડનાર કાંબારા લેઈન
જોલામ જુ ગીયા વના પાક ડીગલા કોઅહે(એહ
કોઅઈન) વોઅનારો એન વાડનારો િમળીન આરેજ
આનંદ/ખુશી કોઆં જોજે 37 કાહાકા ઈ ગોઠ
ઈહ ખોરી પોડહે કા વોઅહે યોક એન વાડે
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બીજો 38 ંઆ તુમાહાંય મેએનાત નાંય કોઅયેલ
તાંઆ તુમાહાન માંયે વાડાં દોવાડીયા બી હાંય
મેએનાત કોઅયો યાહા કામામાંય તુમા ઉરાઈ
ગીયા” 39 થેએયે સા ી દે કા માંયે કાંય કોઅયાં
ત બાદાં યે માન આખાં દોવા યાં ય ‘ગોઠીયે
લેદે એલા ગાવાંમાંઅને ડી ગ શમ ની ંએ યાલ
માની ગીય 40 જોવે સમ નીયા યા પાંય યેય યા
તોવે યાહાંય યા માગણી કોઅયેલ કા, “આમેરે
ઈહ રોજે ”એન તો બેન દહી તાંઆ રોયો 41 એન
આજુ ં બો બોદ ંએ યા ગોઠીયે લેદે યાલ માનતે
યે 42 યાહાંય થેએયેલ આ યાં, “આમા માની
ગીયા તું આખેહે યાહાટી આમી નાંય, કાહાકા
આમા પોતે વોનાયા એન ંઆઈ ગીયા કા ઓ
હાચુલ દુિનયાયે તારણહાર” 43 બેન દહી રોયન
તી તાંઆને આગાડી ગાલીલા એછે ચાલ પોડયો
44 કાહાકા ઈસુવે પોતેજ સા ી દેનેલ કા બોગાતાલ
યા વોતની ગાંવામાંય કાદો માને નાંય 45 જોવે
તો ગાલીલમાંય યેયઈ
યો તોવે ગાલીલીયા
યાલ હાદતા લા યા,કાહાકા યે સાલેમમાંય શોણા
દહામાંય ય કાંય કોઓયેલ ત બાદા ચેલાહાંય
દે યાં કાહાકા એલા હોગા શોણામાંય ગીઈલા
46 તો પાછે ગાલીલા કાના ગાંવામાંય યેનો
ંઆ
ય પાઆંઈ દારાખારોયેમાંય ફેર યેલકાફારનાઉમ
ગાંવામાંય યોક સવકાર અમાલદાર આતો યા
પોહો માંદો આતો 47 યાલ ખોબાર પોડી ગીઈ
કા ઈસુ યુદેમાંરે ગાલીલમાંય યેઈ ગીયોહો તોવે
તો યા પાંય ગીયો એન યા માગણી કોઅયી કા,
“ઉતીન માઆ પાહાલ હારો કોઅ તો મોરાં ઓલા
તોલા કોઅહે 48 ઈસુવે યાલ આ યાં “મોઠા કામ
એન િનશાણી એએયા વોગાર, તુમા નાંય ંઆય”
49 સરકારા અમલદાર યાલ આખે, “ ભુ, માંઆ
પોહો મોઓઈ ય, યા આગલા ઉતીન યે”
50 ઈસુ યાલ આખેહે “જો તોવે તોઓ પોહો વી
ગીયો”તો માટડો ઈસુવા ગોઠ માની ગીયો એન ચાલ
પોડીયો 51 તો આજુ ં વાટેમાંય આતો તાઆ યા
ચાકાર યાલ મીળીયો યાહાલ યા ખોબાર દેની કા
પોહો વી ગીયો 52 યે યાહાન પૂ યાં કા “કોલા
વાગે ફેર પોડતો મોડયો?” યાંહાલ યાલ આ યાં,
“કોલે બોપરેહ યોક વાગે જોરાં ઉતી ગયાં” 53 તોવે
આબોહો ંઆઈ ગીયો કા યેજ વેળાયે ઈસુવે
યાલ આખલાં “તોઓ પોહો વી ગીયો” એન તો
એન યા ગોરીય બાદ માની ગીય 54 ઈસુવ ઈ બી
િનશાણી કોઅયી જોવે તો યહુ દેમાંરે ગાલીલમાંય
પાછો ફીય
1 યા પાછ યહુ દીયાહા શોણ આતા, એન ઈસુ
યે સાલેમ ચોડયો 2 આમી યે સાલેમમાંય
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યોક મડા કુંડા હેયિહ ી ભાષામાંય બેથસેદા
આખતેહ ત પાંચ વોટ યો વાળાં કુંડા હેય
3 યેહે વોટલીહેમાંય દુ યાં ડી ગા રોઓત આંદળાં,
લગડા,પાંગળીયા(એલા બાદા પાંઆઈ ઉમાળીયા
દેય, યા વાટ એએત 4 કાહાકા ભુવા દેવદુત
કુંડાવો યેઈન પાંઆયા ઉમાળીયા દેય એન પાંઆયાં
ઉમા યા દેના પાછ
માંઅહુ ં પોયલાં પાંઅયાં
માંય ઉતે યાલ ગોમે ત દુખ લાગલા ઓઅય
તો હારો ઓય ય) 5 તાંઆ યોક માંઅહુ ં આતાં
તો આડતીહી વોરહાં લોગું પાથારીમાંય હુ વી
રોયો 6 જોવે ઈસુવ યાલ હુ વતલો દે યો એન
ડી ગા વોરહારે દુઃખ વેઠેહે એહ ંઅયાં તોવે
ય યાલ આ યાં” તું હારો નાંય ઓઈ ંઆ
કા?” 7 દુખી માટડાંય યાલ વાબ દેનો “ ભુ
માંયે પાંય માંઅહુ ં નાંય કા જોવે પાંઆય બુખ યા
દેહે તોવે માન કુંડામાંય થોવે આંય ંહું તાઆ
બીજો માંઆ આગાડી કુદી ય 8 ઈસુવ યાલ
આ યાં, ઊબો ઓઅઈ જો, તો પાથારી લેઈન
ચાલ” 9 તાબાડ ત માંઅહુ ં હારાં ઓઈ ગીયાં
એન પાથારી લેઈન ચા યાં 10 એને યહુ દીયામાંય
હારો યલા માંઅહાંલ આ યાં, “આજે શાબાત
હેય પાથારી લેઈન નાંય વાય” 11 પેન ય
યાહાન વાબ દેનો “જય માન હારો કોઅયો
ય માન આ યાં “તોઓ પાથારી લેઈન ચાલ,”
12 યાહાંય યાલ પૂ યાં “કૂ હેય એલો તોઓ
પાથારી લેઈન ચાલ આખેહે?” 13 પેન હારો
યલો માટડો નાંય ંઆય તો કૂ હેય કાહાકા
ઈસુ તો રોયેલ, એલા ગામાંય માંઅહ ડી ગ
આત યાહાટી 14 યા પાછ ઈસુ યાલ મં દરામાંય
મીળીયો એન યાલ ય આ યાં, “એએજે આમી
તું હારો ઓઈ ગીયો, તું પાછ પાપ માં કોઅહે
નાંય તે તુલ આજુ ં ડી ગાં ખોટાં ઊસબી 15 ય
માટડ યન યહુ દીયાહાન આખી દેનાં કા, “ઈસુવ
માન હારો કોઅયેલ” 16 ‘ યાહાટી યહુ દીયા ઈસુવા
પાહાલા લા યા કાહાકા તો શાબાતા દીહે અહોડાં
કોઅત’ 17 પેન ઈસુવ યાહાન આ યાં, “માંઆ
આબો આમી લોગું, કામ કોઅહે, એન આંય કામ
કોઅતાહુ ં” 18 યાહાટી યાલ આજુ ં માંઆઈ ટાંકા
કોઓત કાહાકા તો શાબાતા દહી નાંય પાળે
ઓલાંજ નાય, પેન પોરમેહરાલ આબો આખે, એન
એહ પોતાલ પોરમેહરા હારખાં કોઅતે 19 તોવે
ઈસુવ યાહાન વાબ દેનો એન આ યાં, “હાચુલ
તુમાહાન આંય આખતાહુ ં પોહો પોતે કાંય નાંય
કોઅઈ હ કહે આબાહાલ કોઅતો એએહે ત જ
આબોહો
કોઓહે ત જ પોહો હોગો કોઅહે
20 કાહાકા આબોહો પાહાલ મોયા કોઅહે એન
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પોતે
કોઅત ત બાદાં યાલ દેખાડેહે એન
યા કોઅતાં આજુ ં મોઠાં કામ યાલ દેખાડી, એન
યા હાટી તુમાહાન નોવાઈ લાગી 21 કાહાકા
જે હ આબોહો મોઓલાહાન ઉઠાડેહે એન વતાં
કોઅહે તેહ પોહો હોગો યા મોર પૂરમાણે
વતા કોઅહે 22 એન આબોહો કાદા હુ મે ચુકાદો
નાંય કોઅહે ચુકાદો કોઅના બાદાં ય પાહાલ
હ પી દેનાહાં 23 યાહાટી કા જે હ આબાહાલ
માનતેહ તેહજ પાહાલ બી માને માંઅહુ ં પાહાલ
નાંય માને તો પાહાલ દોવાડનારા આબાહાલ બી
નાંય માનેહે 24 હાચુલ તુમાહાન આંય આખતાહુ ં
માંઅહુ ં માંઆ ગોઠ હાંબળે એન જય માન
દોવાડીયોહો યાલ માને, યાલ જોલામજુ ગીયાં
વન મીળી ગીયાં યા હુ મે ચુકાદો નાંય યેહે
પેન મોતામાંઅને
વાનામાંય ચાલી ગીયોહો
25 હાચુલ આંય તુમાહાન આખતાહુ ં કા, અહોડી
ગેડી યેહે, એહ યેઈ ગીઈ, જોવે મ અલ માંઅહ
પોરમેહરા પાંય અવાજ વોનાઈ, એન જય વોનાઈ
ય વત ઉઠી 26 કાહાક જે હ આબોહો વાના
જોઓ હેય તેહે પાહાલ બી વના જોઓ ખોરાં
દેનારાં 27 એન યાલ િનયા કોઅનાં અિધકાર ઓક
દેનોહોકાહાકા તો માંઅહા પોહો હેય 28 તુમાહાન
નોવાઈ નાંય લાગાં જોજે કાહાકા ઓહડી ગેડી
યેહે જોવે માહણામાંય જય હુ વાડલ હેય ય
યા આવાજ વોનાઈન ઉઠી 29 યાહાંય હારાં
કોઅયાં ઓરી ય વનામાંય પાછ ઉઠી યાહાંય
ખોટાં કોઅયાં ઓરી ય િશ ા બોગવાં પાછ ઉઠી
30 આંય પોતે કાંય નાંય કોઅઈ હોકતાંહું આંય
વોનાતાહુ ં તેહજ ચુકાદો હેતા એન આંય માંઆ
મોર નાંય કોઅહુ ં, પેન જય માન દોવાડયોહો
યા મોર પૂરી કોરાં 31 જોવે આંય પોતે માંઆ
સા ીયેમાંય આખું, તોવે માંઆ સા ી બોરાબર
નાંય હેય 32 બાકી બીજો હેય તો માન સા ી
દેહે, એન આંય ંઅતાહુ ં કા માંઆ િવશે તો
સા ી દેહે તી ખોરી હેય 33 તુમાહાંય યોહાના
પાંય માંઅહાલ દોવાડીયા, એન ય સો યા સા ી
દેની 34 આંય માંઅહાં સા ી હોદું, અહોડાં કાંય
નાંય તુમાહાન બોચાવા હાટીજ આંય આખતાહુ ં
35 એલો દીવો આતો હારો બળે એન ઊ ળાં
કોઅહે અહોડો દીવો એન બેન ગેડીયે લોગું
યા ઉ ળામાંય તુમાહાન હારાં ગો યાં 36 પેન
યોહાના સા ીયે કોઅતી મોઠી સા ી માંયે પાંય
હેય કાહાકા કામ આખેહે માન પૂરાં કોરાં હાટી
યય દેના ત કામ આંય કોઅતાંહું એન ત જ
માન સા ી દેહે કા આબેહ માન દોવાડીયોહો
37 એન જય માન દોવાડીયોહો, તો આબોહો ય
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માન સા ી દેનીહી તુમા કાદે દહી યા આવાજ
વોનાયા નાંય એન યા મુંઉ તુમાહાય દે યાં નાંય
38 એન યા ગોઠ તુમેહેમાંય વોહોતી કોરાં તુમા
નાય માગતાહા કાહાકા યાલ ય દોવાડીયોહો
યાલ તુમા નાંય માનેત 39 બાયબલામાંય તુમાહાંન
જોલામજુ ગીયાં વાન મીળી એહે ંઆઈન
યામાંય તુમા હોદતાહા, ત જ બાયબલ માંઆ
સા ી દેહે 40 તે
વન લાંઆ હાટી તુમા માંયે
પાંય યાંઆ નાંય માગતાહા 41 માંઆ મોઠાઈ
માંઅહાં પાંઅને નાંય હેય 42 પેન તુમાહાન આંય
ંઆઈ ગીયો કા તુમેહેમાંય પોરમેહરા મોયા નાંય
હેય 43 આંય માંઆ આબાહા નાંવે યેનોહોએન
તુમા માન નાંય હાદતાહા જોવે બીજે યોકતો યા
પોતા નાંવે યે તોવે યાલ તુમા હાદતા 44 તુમા કેહ
કોઅઈન માનાયા? તુમા તે યોક બી પાંઅને માન
હોદતાહા, એન યોકુજ પોરમેહરા પાંઅને માન નાંય
હોદતાહા 45 તુમા એહ મા માનતા કા આંય આબા
પાંય તુમેહે હુ મે ફીરાદી કોઅહ તુમેહે હુ મે ફીરાદી
કોઅનારો હેયેજ, યાવો તુમા બોરહો રાખતાહા
તોજ મુસા 46 કાહાકા જોવે તુમા મુસાલ માનતા
તોવે માન હોગા માનતા, કાહાકા ય માંઆ િવશે
લો યાં 47 પેન જોવે ય લોખલાં તુમા નાંય માંનેત,
તોવે માંઆ ગોઠ કેહ કોઈન માનાય?”
1 યા પાછ ઈસુ ગાલીલા દોરીયા (ઓજ
તીબેરીયાસ દો રયો), યે તેડી ગીયો 2 યોક
મોઠી કોપચાળ યા પાહાલા ચાલીયો કાહાકા
દુ યા ા િવષે ય યો િનશાણીયો કોઅયો, યો
યાહાંય દે યો 3 ઈસુ યોક ડોગાવો ચોડીયો એન
યા ચેલાહા આરે તાંઆ બોહી ગીયો 4 યહુ દીયાહા
પા કા શોણા થોડા દહી આતા 5 ઈસુવ નો ર
ટાકી યા પાંય મોઠી કોપચાળ યેતો દે યો એન તી
ફલીપાલ આખેહે “યે બાદ ખાઈ હ અકે યા હાટી
આપાં કેછે બાખે વેચાતીયો લેઈ યાહુ ં?” 6 ય તે
યા પ ર ા કોરાં હાટીજ એહ આ યાં, તો કાય
કોઅહે, ત યાલ પૂરી ખોબાર આતી 7 ફલીપે
વાબ દેનો “બોહ િપયા બાખી યાહાન નાય
ગી, યોક યોક વાહાય વાહાય ખાય તે ” 8 યા
ચેલાહા માયને આં ેયાસ, સીમોન પે ુસા બાહા,
તો યાલ આખેહે, 9 “ઈહ યોક પોહો હેય, યા
પાંય પાંચ જુ વાઈયે બાખે એન બેન માછલીયો
હેતીયો બાકી ઓલા બાહાહામાંય કાય હેય?”
10 પેન ઈસુવ આ યાં, “માંઅહાંન બોહોતા કોઆ”
એલા ગામાંય ગાહીયાં ડી ગા આતાં તે માંઅહ
તાંઆ બોહી ગીય માટડાહા આસરે પાંય ઓ ર
આત 11 તોવે ઈસુવ બા યો લેદીયો, એન આભાર
માનીન તાંઆ બોઠલા લોકાહાન દેય દેનીયો તેહ
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યોહાન 6.12–50
કોઅઈન માછિલયો બી, જોલા માગેત તોલા
12 યા દારાઈ ગીયા પાછ, ય યા ચેલાહાન
આ યાં, “વોદી ગીઈલા કુટકા ડીગલા કોઆ, કાંય
બોગડે નાય યાહાટી” 13 યાહાંય ડીગલા કોઅયાં
તોવે યાહાય ખાદલી પાંચ બાખીયેમાંઅને વોદલા
કુટકાહા બાર ટોપલા બોઆઈ ગીયા 14 ય અહોડી
િનશાણી કોઅયી તી જોવે લોકાહાંય એઅયાં, તોવે
યાહાંય આ યાં, “દુિનયામાય યેનારો ભિવ યવ તા
હાચુલ ઓજ હેય” 15 ઈસુ ંઆઈ ગીયો કા
યાલ રા બોનાવા હાટી ( ય માંઅહ) યાલ
દોઅઈન લેય ંઆ કોઅત, તોવે તો પાછો
યોખલોજ ગીયો 16 મોડાં યા તોવે યા ચેલા
દોરીયા કોરાડે ઉતીયા, 17 ઉડીયેમાંય ચોડીન દોરીયા
યે તેડી કાપારનાઉમ એછે તા લા યા આંદારાં
યા તે ઈસુ યાહા પાંય નાય યેનેલ 18 દો રયો
હોગો તોફાને ચો યેલ, કાહાકા વાઆરો જોરમાય
યેય 19 યા બેન તીન માઈલ ગીયા ઓરી, તોવે
યાહાંય ઈસુવાલ દોરીયાવો ચાલતો એન ઉડીયે
એછે યેતો દે યો યા બીઈ ગીયા 20 પેન ય
યાહાન આ યાં “આંય હેતાઉ, બીયહા માં”
21 યા યાલ ઉડીયેમાંય લાંઆ કોઓત ઓલામાંય
ઉડી યોકાટીહીજ કોરાડે યેઈ ગીઈ, તી બી યા
ંઆ કોઓત તાંઆજ 22 બીજે દીહે જય માંઅહ
દોરીયા ય વોળા રોય ગીય યાહાંય ખાતરી
કોઅયી કા બી ઉડી નાય યેનલી યોકુજ આતી
યેમાંય ઈસુવા ચેલા યોખલાજ ગીઈલા, ઈસુ
યાહા આરે નાય આતો 23 પાછ ંઆ યાહાંય
બાખે ખાદી યા ગા પાંહાય તીબેરીયાસરે
બી યો ઉડીયો યેનયો 24 તોવે ઈસુ બી નાય
હેય, એન યા ચેલા બી નાય, ત
ંઆઈન;
ય માંઅહ પોતે ઉડીયેહેમાંય બોહીન, ઈસુવાલ
હોદાં કાપરનાઉમ યેન 25 દોરીયા યે વોળા તો
મીળીયો તોવે યાહાંય યાલ આ યાં, “ ભુ, તું કોવે
યેનો?” 26 ઈસુવ યાહાન જવાબ દેનો કા, “આંય
તુમાહાન હાચુલ આખતાહુ ં તુમાહાય િનશાિનયો
એએયો યાહાટી તુમા માન નાય હોદતાહા પેન
બાખે ખાઈન તુમા દારાઈ ગીય યાહાટી 27
બાખે હોડી ય યે હાટી મેએનાત મા કોઅતા
બોદલે જોલામજુ ગીયાં
વનામાંય
બાખે
રોહોય, યે હાટી મેઅનાત કોઆ, તી તુમાહાન
માંઆહા પોહો દેહે, કાહાકા પોરમેહરે યા ઊપે
યા િસ કો થોવયોહો” 28 યાહાંય યાલ આ યાં,
“પોરમેહરા કામ કોરાં હાટી કાય કોરાં જોજે ?”
29 ઈસુવ યાહાન વાબ દેનો, “પોરમેહરા યાલ
દોવા યોહો, યાલ માનના, જ પોરમેહરા
કામ હેય” 30 તોવે યાહાંય યાલ આ યાં,
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“તું કાય િનશાણી કોઅતોહો, કા તી એઅઈન
તુલ માનજે ? તું કાય કોઅતોહો? 31 આપેહે
વોડીલાહાંય ઉ યેમાંય મા ના ખાહાંલોખલાં હેય
કા “હોરગામાંઅને બાખે તુંયે યાહાન ખાંઆ
દેની” 32 તોવે ઈસુવે આ યાં, “હાચુલ આંય
તુમાહાન આખતાહાંવ કા તુમાહાન હોરગામાને
બાખે મુસાએ નાય દેની, પેન માંઆ આબાહી
તુમાહાન ખોરી હોરગામાંઅને બાખે દેહે 33 કાહાકા
બાખે હોરગામાંઅને યેહે એન દુિનયાલ વાન
દેહે, તીજ પોરમેહરા બાખે હેય” 34 યાહાંય
આ યાં, “ ભુ આમાહાંન ઈ બાખે કાયામ દે”
35 ઈસુવ યાહન આ યાં, “ વાના બાખે આંય
હેતાઉ માંઅહુ ં માંયે પાંય યેહે તો કાદે દહી બુખો
નાય ઓઅય, એન એન
માંઅહુ ં માન માનેહે
ત કાદે દહી પી ો નાંય ઓઅય 36 પેન તુમાહાન
માય કોયાં આ યાં, “તુમાહાંય એઅયાં પાંછે બી
નાય માિનયા 37 આબો માન કાંય દેહે, ત બાહા
માયે પાંય યી, એન માંઅહુ ં માયે યી યાલ આંય
નાય દોબાડું 38 કાહાકા માઆ મોર કોરાં હાટી
નાય, પેન જયે માન દોવાડીયોહો યા મોર કોરાં
હાટી, આંય હોરગામાંઅને ઉતી યેનો 39 એન જય
માન દોવા યોહો, યા મોર ઓહડી હેય કા ય
માન
કાંય દેના, યામાને કાયબી ટાકાય નાય,
પેન છે લે દીહે યાલ વતાં ઉઠાડું, 40 કાહાકા
ઈજ મા આબા મોર હેય, કા
માંઅહુ ં
પાહલ એએ એન યાલ માનેહે તો જોલામજુ ગ
વે, એન યાલ આંય છે લે દીહે વતો ઉઠાડું”
41 ઈસુવ એહ આ યેલ કા, “આંય હોરગામાંઅને
ઉતી યેનલી બાખે હેતાંઉ, “ યાહાટી યહુ દીયા
ટુટારતા મુંડયા” 42 “એલો યોસેફા પોહો ઈસુ હેય
ત નાંય? યા આયેહે કા “આંય હોરગામાંઅને
જયેનો?” 43 ઈસુવ જવાબમાંય આ યાં “તુમા
ટુટ રઆ કોઅહા માં 44 માયે પાંય કાદો નાય યેય
હ કે,માન જય દોવાડયો, તો માંઆ આબો યાલ
હાદી લી યેય તોવેજ એન યાલ આંય છે લે
દીહે વતો ઉઠાડીહ 45 બોગતાહામાંય લોખલાં
હેય કા, યા યા બાદા પોરમેહરા પાંય િહકી
ય
માંઅહુ ં આબાલ હાંબળીન િહકી ય
તો માય યેહે 46 તે આબાહાલ યો ત દે યોહો,
અહોડાં નાંયફ ત
માંઅહુ ં પોરમેહરા પાંઅને
યેનોહો, ય આબાહાલ દે યોહો 47 આંય તુમાહાન
હાચુલ આખતાહાંવ કા
માંઅહુ ં માનેહે તો
જોલમજુ ગ વહે 48 વના બાખે આંય હેતાઉ
49 તુમેહે વોડીલાંહાંય રાનામાંય મા ના ખાદાં
એન યા મોઓઈ ગીયા 50 હોરગામાંઅને ઉતી
યેનલી બાખે ઈજ હેયકા માંઅહુ ં ત ખાય, એન
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મોઓએજ નાંય 51 આંય વતી બાખે હેતાંવ
હોરગામાંઅને ઉતી યેનલી હેય જોવે માંઅહુ ં યે
બા યેમાંઅને ખાય, તો જોલામજુ ગ વી, એન
બાખે આંય દહી તી દુિનયા વાના હાટી
માંઆ હેય 52 તોવે યહુ દીયા યાહા યાહામાય
ખૂબ ચચા કોઅતા મુંડયા એન યાહાંય આ યાં
“એલો કેહકોઈન યા માહા આમાહાન ખાંઆ
દી?” 53 તોવે ઈસુવ યાહાન આ યાં, “તુમાહાન
આંય હાચુલ આખતાહાંવ કા જોવે તુમા માંઅહાં
પાહા માહા નાંય ખાહા એન યા લોય નાંય
પીયહા તોવે તુમેહેમાય વન નાંય રોયી 54 પેન
માંઅહુ ં માંઆ માંહા ખાય એન માઆ લોય
પીયહે યાલ જોલામજુ ગીયાં વન િમળી ગીયહાં
એન યાલ આંય છે લે દીહે જોવતો ઉઠા દહી
55 કાહાકા માંઆ માંહા ખોરાં ખાઅનાં હેય એન
માંઆ લોય ખોરાં પીઈના હેય 56
માંઅહુ ં
માંઆ માંહા ખાહાય એન માંઆ લોય પીયહે
તો માયેમાંય રોહેય એન આંય યામાંય 57 જે હ
કોઅઈન વતે આબ માન દોવા યોહો એન આબા
વન લેઈન આંય વતાહુ ં તેહજ કોઓઈન
માંઅહુ ં માન ખાહાય તો માંઆ વન લેઈન વી
58 હોરગામાંઅને ઉતી યેનલી બાખે ઈજ હેય એન
તુમેહે વોડીલાહાંય
ખાદી એન પાછ મોઅઈ
ગીય ય જોલામજુ ગ વી 59 ઈસુ કાપરનાઉમ
ગાંવા ાથના ગોઆમાંય િહકાડે તોવે ય એહ
આ યાં 60 તોવે યા ચેલાહામાંઅને ડી ગા હાંય
ઈ વોનાયને આ યાં, “ઈ ગોઠ કોઠાણ હેય ઈ
કુંઉ માને?” 61 ઈસુ ંઆઈ ગીયો કા યા ચેલા
એહ ટુટરીયા કોઅતાહા એન ય યાહાન આ યાં,
“એલા હાટી તુમાહાન ખોટાં લા યાં કા? 62 જોવે
માંઅહાં પોહો ંઆ પોયલો આતો તાંઆ યાલ
પાછો ચોડી તો તુમા એઅહા તોવે કાય?
63 વુજ વતો કોઅહે શરીરા કાંય કામનાંય માય
તુમાહાન
ગોઠ આખીહી તી વ એન વન
હેય 64 પેન તુમેહેમાંઅને કોલાહાક હેતા યા નાંય
માનાતાહા” કાહાકા, કૂઉ નાંય માને એન યાલ કુંઉ
દગો દેનારો હેય તી ઈસુ પોયલેરે ંઆંય 65 એન
ય આ યાં, “ યાહાટીજ માંયે તુમાહાન આ યાં
કા કાદાં માંઅહુ ં માયે પાંયે નાંય યી શકે, આબો
યાલ નાંય દે તોવે” 66 તો દહી યા ચેલાહામાંઅને
ડી ગ ંએ યા પાંયને તા રોયા એન યા આરે
નાય ચાલતા મુંડયા 67 તોવે ઈસુવ બાર ચેલાહાન
આ યાં, “તુમા હોગા તા રાં કા?” 68 િસમોન
પે ુસ યાલ વાબ દેનો “ ભુ આમા કા પાંય
જે ? તોઓ પાંય જોલામજુ ગા વાના ગોઠ
હેય 69 એન આમા માનજે હે એન ંઆ જે હે
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કા, તું પોરમેહરા પિવ માંઅહુ ં હેતો” 70 ઈસુવ
યાહાન વાબ દેનો, “માંયે પોતે તુમાહન બાર
ંઅહાન નીવડી લેદા નાંય કા? એન તુમેહેમાંઅને
યોક બુત હેય” 71 તો ઈસકારીયોતીયા િસમોના
પોહો યુદાસાલ આખેહે એલો યાલ દોગો દેનારો
આતો, બાયાહામાઅને યોક
1 યા પાછ ઈસુ ગાલીલમાંય, ફએ કાહાકા
યહુ દી યાલ માંઆઈ ટાંકા હોદેત યા હાટી
યાલ યુદેયામાંય નાંય ફરાય 2 આમી યહુ દીયાહા
યોક શોણા માંડવાલ શોણા, પાંહાય આતો, 3 તોવે
યા બાહાહાય યાલ આ યાં, “ઈહ ને ઊઠ, એન
યુદેયામાંય જો તું કહોડ કામે કોઅતોહો, ત તોઓ
ચેલા એઅઈ હ અકે, યા હાટી 4 કાહાકા
માંઅહુ ં દુબીન કામ કોઅહે તો કેહ કોઈન આખી શકે
માન વોળખા, “તું અહોડ કામે કોઅતોહો યા હાટી
દુિનયાલ દેખાડી દે” 5 યા બાહા હોગા યાલ નાંય
માનેત તા 6 ઈસુવ યાહાન આ યાં, “માંઆ ગેડી
આજુ ં નાંય યેની તુમેહે તે કોયી યેઈ ગીઈલી 7 દુિનયા
તુમાહાન આડાઈ નાંય કોઅહે, કાયલાં કોઅહે?
માંઆ તે આડાઈ નાય કોઅહે, કાહાકા આંય સા ી
હેતાંવ કા યાહા કામે ખોટ હેત 8 તુમા શોણામાંય
યા, આંય નાંય ંઉ કાહાકા માંઆ વેળાય
નાંય યેનહી” 9 યાહાન ય એહ આ યાં એન
ગાલીલામાંય રોયો 10 પેન યા બાહા શોણામાંય
ગીયા પાછ તો હોગો ગીયો, ખુ લી રીતે નાંય, પેન
દુબીન ગીયો 11 શોણા દીહામાંય યહુ દીયા યાલ
હોદેત એન યા આખેત, “એલો કેછે હેય?” 12 એન
લોકાહા ટોળામાંય યા િવષે ખૂબ બોલાતા મ ડયા
કોલાહાક આખેત “એલો લોકાહાન છે તરેહે” 13 પેન
યહુ દીયાહા દાકે કાદાં માંઅહુ ં ખુ લી રીતે બોલે
નાંય 14 શોણા આરદા દહી બીતી ગીયા પાછ
ઈસુ મં દરા માંય ચોડીન િહકાડતો લા યો 15 તોવે
યહુ દીયાહાન નોવાઈ લાગી એન યા આખતા
મુંડયા, “એલો લોખલાં કેહ’કોઅઈન ંઆએ,
કાહાકા એલો બોણલો નાય હેય 16 તોવે ઈસુવ
વાબ દેનો કા, “માંઆ િશ ણ માંયે પાંઆને નાંય
પેન માન જય દોવા યો યા પાંઆને યેહે 17 જોવે
માંઅહુ ં યા મોર પૂરી કોરાં માગેહે તોવે યાલ
ખોબાર પોડી કા માંઆ િશ ણ પોરમેહરા પાંઆને
હેય કા પોતા કોઅઈન આખતાહુ ં 18 માંઅહુ ં
પોતા કોઓઈન આખેહે, તો પોતા માન હોદેહે
પેન
માંઅહુ ં યાલ દોવાડનારા માન હોદેહે
તોજ ખોરો હેય એન યામાંય કાંય લુ ચાઈ નાંય
હેય 19 મુસાએતુમાહાન કાયદા દેના, નાંય કા? તે
કાદો કાયદા પાળે તુમા માન કાહા માંઆઈ ટાંકા
હોદતાહા?” 20 લોકાહાંય યાલ વાબ દેનો, “તુલ
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બુત લાગલો હેય, તુલ કુંઉ માંઆઈ ટાંકા હોદેહે?”
21 ઈસુવ યાહાન વાબ દેનો, “યોકુજ કામ માંયે
કોઅયાં, તુમાહાન બાદાહાન યા નોવાઈ લાગી
22 મુસાએ તુમાહાન સુ નત િવદી દેની (તે ખોરી
રીતે તી મુસા પાંઆને નાંય પેન વોડીલાહા પાંઅને
હેય) એન તુમા તુમેહે પાહાહા સુ નત શાબાત દીહે
બી કોઅતાહા 23 જોવે મુસા કાયદા નાય તોડાં
હાટી તુમા શાબાતા દીહે સુ નત કોઅતાહા તોવે
શાબાતા દીહે માંયે આખા માંઅહાલ હારો કોઅયો,
યા હાટી તુમા માંઆ આરે કાયલાં ખીજવાઈ
ગીયા? 24 ઊચે દેખાહાય યા પૂરમાણે નીયા
મા કોઆ પેન ખોરી નીયા કોઆ” 25 કોલાહાક
યે સાલેમવાળા આખેત, “એલાલુજ માંઆઈ ટાકાં
હોદેત ત નાય? 26 લે તો જોરમાંયે આખેહે, એન
તે યા હુ મે કાંય નાંય કોઅતેહ કાય, આગેવાન
લોકાહાન ખાતરી યી ઓરી કા એલોજ િ ત
હેય? 27 પેન એલા િવષે આપાહાન ખોબાર હેય,
એલો કેછને હેય પેન િ ત યેહે તોવે તો કેછલીયો
હેય ત કાદાલ ખોબાય નાંય રોહોય” 28 તોવે
ઈસુવ મં દરામાંય હીકાડેતાં મોઠેરે આ યાં, હાંઆ
તુમા માન વોળાખતાહા એન ંઆતાહા કા આંય
કેછિલયો હેતા પેન આંય પોતા કોઓઈ નાંય
યેનહો, એન જય માન દોવા યોહો, તો ખોરો
દોવાડનારો હેય યાલ તુમા નાંય વોળાખતાહા
29 યાલ આંય વોળખતાહુ ં કાહાકા યાપાંઅને
આંય યેનહો એન ય માન દોવાડીયો” 30 યાહાટી
યાલ દોઅરાં કોઓત, પેન કાદ યાલ આથ
નાંય લા યો કાહાકા યા સમાય નાંય યેની
31 લોકાહામાંઅને ડી ગા ંઆહાંય યાલ માિનયો
ય આખેત કા “કોઅતી એલો ડી ગી િનશાિનયો
કોરી કા? 32 યાહાન એહ આખતા પો ષીયાહાંય
યાલ દોઅરાં હાટી ચાકારાહાન દોવાડીયા 33 તોવે
ઈસુવે આ યાં, “આંય તુમેહે આરે આમી પોડા
દહી હેતા એન પાછો જય માન દોવાડીયો
યા પાંય પાછો ંઅતાહુ ં 34 તુમા માન હોદાહા
પેન આંય તુમાહાન નાય િમળીહ એન આંય
ંઆ રોહુ ં તાંઆ તુમાહાન નાંય યેવાયી” 35 તોવે
યહુ દીયા યોક બી હાલ આખતા મુંડયા, “એલો
કાય પોરમેહરામાંય ીક લોકાહા પાંય હાય કા?
ીક લોકાહાન િહકાડાં કા? 36 એલો આખેહે
કા તુમા માન હોદહા એન આંય તુમાહાન નાય
િમળીહ આંય ંઆ રોહુ ં તાંઆ તુમા નાય યીઈ
હોકહા યે ગોઠયે કાય મતલબ હેય?” 37 છે લે
દીહે શોણા મોકા હાટી ઈસુ ઊબો રોયન મોઠેરે
બોમ યો “ કાદાં માંઅહુ ં પીહાં યાહાં
માંયે પાંય યેય, એન
માંઅહુ ં માન માનહે
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ત પીય 38 જે હ લોખલાં હેય તેહ કોઅઈન યા
બુકામાંઅને વતા પાંઅયા જોઓ વોવી ન ગી”
39 યાલ માનનારાહાન પિવ
વ િમળનારો
આતો, ગોઠ ય એહ કોઅઈન આખી, કાહાકા
આજુ નાંય આતો ઈસુ આજુ યા મોઠાઈમાંય
નાંય ગીયેલ તે 40 પેન લોકાહામાંઅને કોલાહાક
ઈ ગોઠ વોનાઈન આખતા મુંડયા, “ઓ હાચુલ
મોઠો બોગાત હેય” 41 બીજ આખેત “એલો િ ત
હેય” આજુ ં બી હાંય આ યાં “તોવે! િ ત
ગાલીલમાંને યેતો ઓરી? 42 તુમાહાંય નાંય વાં ચા
કા િ ત દાઉદા કુળામાંઅને એન બેતલેહમ ગાં યો
હેય?” 43 એહ કોઅઈન યા િવષે લોકાહામાંય ફાટ
પોડી ગીઈ?” 44 યાહામાંઅના કોલાયક ંઅહાંય
યાલ દોઅરાં કોઅત તે કાદે યાલ આથ લા યો
નાંય 45 તોવે મુખી પું રાહાય એન પો ષીયાહા
ચાકાર પાછ વોળી યેને એલાહાંય પાહાન પૂ યાં
“ યાલ તુમા કાહા નાંય લેઈ યેના?” 46 ચાકારાહાંય
વાબ દેનો “એલો બોલેહે તહોડો કાદો આજુ ં
બો યો નાંય” 47 તોવે પો ષીયાહાંય વાબ દેનો,
તુમા હોગા છે તારતાહા કા? 48 વાહાય િવચાર
કોઆ આગેવાનાહામાંય કા પોરોષીયાહા માંય યોક
બી યાલ માનેહે કા? 49 બાકી યે ખેડૂત માંઅહ
યાહાન િનયમશા
નાંય આવડે યા મોઆ!”
50 યાહામાંઅને યોક
નીકોદેમુસ નાં યો માટડો
જો પોયલો યા પાંય યેનો, ય યાહાન આ યાં
51 આપે કાયદો કાદાલ ગુનેગારી નાય આખે પોયલાં
યાલ વોનાયા જોજે એન એલે, “કાય કોઅયાં
ત નો કી ંણા જોજે 52 યાહાંય યાલ વાબ
દેનો કા “કાય તું હોગો ગાલીલીયો હેતો કા?
ગાલીલમાંઅને બાહા યા યાહા ગોઓ ગીયા
53 ગાલીલમાંઅને બાહા યા યાહા ગોઓ ગીયા
1 એન ઈસુ જૈ તુનડોગાવ ગીયો 2 બીજે દહે
કોવા યો પાછો મં દરામાંય ગીયો એન બોદ
માંઅહ યા પાંય યેને તોવે તો બોહી ગીયો એન
યાહાન િહકાડતો લા યો 3 તોવે ધમિશ ક એન
પોરીષીયાહાંય યોક થેએ સીનાળી કોઅતી સાપડાઈ
ગીઈલી યય યા પાંય લેઈ યેના, એન યેલ
વોસમાંય ઉબી રાખીન, 4 યાહાંય યાલ આ યાં,
“ગુ
ઈ થેએ યિભચાર કોઅતીજ પોકડાઈ ગીઈ
5 કાયદાહામાંય મુસાએ અહોડી યેહેન દોગડાટીન
માંઆઈ ટાકના આ યાં, બાકી તું કાય આખતોહો?
6 યાહાંય યા માયનો કોરાં હાટી યાલ એહ પૂ યાં
યા હુ મે ફરાદી કોરાં કાંય ગોઠ મીળે યાહાટી પેન
ઈસુ ડ ગો વોળીને આંગળીયે કોઓઈન બૂંયેવોય
લોખતો મુંડયો 7 પેન યા ઈજરાઈન ઈજરાઈન
પુછતા લા યા તોવે ઈસુવ પાદરાં બોહીન યાહાન
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યાહાન આ યાં, “તુમેહેમાંય જો પાપ વોગાય
હેય તોજ પોયલો દોગાડ ઠોકે” 8 એન પાછો ડ ગો
વોળીન બૂંઈયેવો લોખતો મુંડયો 9 પેન યા
વોનાઈન યોકા પાઠી યોક તા રોતા મુંડયા, એન
ડાઅયા પોયલા તોવે તો યોખલો રોયો એન થેએ
વોસમાંય ઉબી આતી 10 તોવે ઈસુ ઊબો રોયો
એન ય પૂ યાં, “બાઈ યા કેછ હેતા? તુલ િશ ા
કાદ નાય કોઅયી, કા?” 11 ય આ યાં, “કાદ નાંય
ભુ, “ઈસુવ યેલ આ યાં, “આંય હોગો નાંય
કોઅ જો એન આજરે પાપ મા કોઅહે” 12 તોવે
ઈસુપાછો યાહાન આખતો મુંડયો, ય આ યાં,
“આંય દુિનયાયે ઉજવાડો હેતાંઉ માંઅહુ ં માંઆ
પાહાલા યેહે તો કાદે દહી આંદારામાંય ચાલી
નાય, પેન વના ઊ ળાં યાલ િમળી 13 તોવે
પો ષીયાહાંય આ યાં, “તું પોતા િવષે સા ી
દેતોહો તોઓ સા ી ખોરી નાંય ગોણાય” 14 ઈસુવ
વાબ દેઈન આ યાં, “આંય પોતા િવષે સા ી
દાંવ તે ં બી માંઆ સા ી ખોરી હેય કાહાકા આંય
કેછને યેનહો એન કેછ તાહુ ં ત તુમાહાન ખોબાર
નાય હેય 15 તુમા માંઅહાં નીયાયે પૂરમાણે નીયા
કોઅતાહા આંય કાદા નીયા નાંય કો 16 એન
જોવે નીયા કોઅ , તોવે માંઆ નીયા બોરાબર
હેય કાહાકા આંય યોખલો નાંય હેતા પેન આંય
માન જય દોવાડયો તો આરેજ હેજે 17 તુમેહે
િનયમશા માંય બી લોખલાં હેય કા, બેન ંઅહાં
સા ી ખોરી ઠરાય 18 આંય માંઆ િવષે સા ી
દેતાહુ ં એન માન જય દોવાડયો, તો આબો માંઆ
િવષે સા ી દેહે” 19 યાહાંય યાલ આ યાં, “તો
આબોહો કેછ હેય?” ઈસુવ વાબ દેનો “તુમા
માન બી વોળાખતાહા એન માંઆ આબાહાલ
બી બીનાંય જોવે તુમા માન વોળાખતાહા તોવે
માંઆ આબાહાલ બી વોળાખતાહા” 20 ઈ ગોઠ
ય મં દરા પેટીયે પાંય જોવે તો મં દરામાંય િહકાડે
તોવે આખી એન યાલ કાદેએ દોઅયો નાંય,
કાહાકા યા સમાય નાંય યેની 21 ઈસુવ યાહાન
પાછાં આ યાં, “આંય ંઅતાહુ ં, એન તુમા માન
હોદાહા પેન તુમા તુમેહે પાપાહામાંય તુમાહાન
નાંય યેવાઈ” 22 તોવે યહુ દીયાહાંય આ યાં, “એલો
કાય પોતાલ માંઆઈ ટાકી યાહાટી એહ આખતો
ઓરી કા ંઆ આંય તાહુ ં તાંઆ તુમાહાન નાંય
યેવાઈ” 23 ય યાહાન આ યાં, “તુમા િનચલીયા
હેતા આંય, ઉચિલયો તુમા દુિનયામાંઅને હેતા
આંય દુિનયામાંને નાંય હેતા 24 યાહાટી તુમાહાન
માય કોયાં આ યાં કા તુમા તુમેહે પાપહામાંય
મોઓઈ હા કાહાકા જોવે તુમા નાંય માના
કા આંયજ હેતા , તોવે તુમેહે પાપાહા માંય
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મોઓઈ હા” 25 યાહાંય યાલ આ યાં, “તું કુંઉ
હેતો?” ઈસુવ યાહાન આ યાં, “પોયલાં આંય
તુમાહાન
આખતાહુ ં 26 તુમેહે િવષે માંઆ
ડી ગા આખના હેય એન નીયા કોઅના હેય પેન
માન જય દોવા ડયો, તો હાંચા બોલા હેય યા
પાંઅને આંય
વોનાયો ત જ આંય દુિનયાલ
આખતાહુ ં” 27 યા નાય હોમ યા કા તો આબા
િવષે આખેહે 28 તોવે ઈસુવ યાહાન આ યાં,
“જોવે તુમાહાંય માંઅહા પાહાલ ઊચે ચોડા યો
ઓરી તોવે તુમાહાન ખોબાર નાય પોડી કા આંય
હેતા એન પોતા કોઅઈન આંય કોવેનાંય કોઅહુ ં
પેન જે હ આબો માન હીકાડીયાં તેહજ કોઅઈન
આખતાહુ ં 29 એન જય માન દોવાડયોહો તો માંઆ
આરે હેય ય માન યોખલો નાંય છોડયો કાહાકા
કાયામ યાલ હારાં ગોમે ત જ આંય કોઅતાહુ ં”
30 યે ગોઠીયે ઊચે ડી ગ ંએ યાલ માનત લા ય
31 તોવે યા યહુ દીયા યાલ માનતા યા યાહાન
ઈસુવ આ યાં, “જોવે તુમા માંઆ ગોઠીયેમાંય રોહા
તોવે હાચુલ તુમા માંઆ ચેલા હેતા 32 એન તુમા
સ યા ંઅતા ઓઅઈ હા, એન સો ય તુમાહાન
છુ ટો કોઅરી” 33 યાહાંય વાબ દેનો, “આમા
આ ાહામાં પાહા હેજે એન કાદે દહી કાદાઆ
ચાકાર નાંય રોયા તું કેહ અઆખતોહો કા “તુમા
છુ ટા ઓઅઈ હા?” 34 ઈસુવ યાહાન વાબ
દેનો, “તુમાહાન આંય ખોરી ગોઠ આખતાહાંવ
માંઅહુ ં પાપ કોઅહે તો ચાકાર રોયો, 35 ચાકાર
કાયામ ગોઅમાંય નાય રોનારો, પોહો કાયામ રોહે
36 જોવે પોહો તુમાહાન છુ ટો કોઅહે, તોવે તુમા
ખોરી રીતે છુ ટા ઓઅઈ હા 37 માન ખોબાર
હેય કા તુમા આ ાહામા પાહા હેતાપેન તુમા માન
માંઆઈ ટાંકા હોદતાહા, કાહાકા માંઆ ગોઠ તુમા
નાંય લેતાહા 38 આબા પાંય માંયે
એઅયાં,
ત જ આંય આખતાહુ ં તુમા તુમેહે આબાહા પાંય
વોનાયા, ત તુમા કોઅતાહા” 39 યાહાંય
યાલ વાબ દેઈન આ યાં, “આમેહે આબોહો
આ ાહામ હેય” ઈસુવ યાહાન આ યાં, “તુમા
આ ાહામા પાહા રોઅતા, તોવે તુમા આ ાહામા
કામ કોઅતા 40 પેન આંય પોરમેહરા પાંઅને
વોનાયો ત જ સો ય તુમાહાન માયે આ યાં,
ઓલાંજ, એન તુમા એન તુમા માન માંઆઈ
ટાંકા હોદતાહા ઓહડાં બા ાહામે નાંય કોઅયાં
41 તુમા તુમેહે આબાહા કામ કોઅતાહા” યાહાંય
યાલ આ યાં, “આમા સીના યા પાહા નાય
હેજે 42 આમેહે યોકુજ આબહો હેય, પોરમેહર”
ઈસુવ યાહાન આ યાં, “પોરમેહર તુમેહે આબોહો
રોતો તોવે તુમા માયે વો માયા રાખતા કાહાકા
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આંય પોરમેહરા પાંઅને િનગીન યેનહો મતલબ
આંય પોતાકોઈન નાય યેનહોપેન એલ માન નાંય
દોવાડીયોહો 43 માંઆ આખના તુમાહાન કાહા
નાંય હોમાંજ પોડે? કાહાકા તુમા માંઆ ગોઠ
વોનાય હ અકતાહા તે 44 તુમા તુમેહે આબાહા
સેતાના પાહા હેતા એન તુમા તુમે આબાહા
ઓશ પૂરી કોરાં માંગતાહા એલો પોયલારેજ
ખૂની રોયહો, એન સો યમાંય નાંય રોહોય કાહાકા
યામાંય સો ય નાય હેય જોવે તો લોબાડી ગોઠ
આખે, તોવે તો પોતા કોઅઈન આખે, કાહાકા તો
લોબાડીયો હેય, એન લોબાડા આબોહો 45 પેન
જોવે આંય તુમાહાન સો ય ગોઠ આખતાહુ ં તોવે
તુમા નાંય માનેત 46 તુમેહેમાંઅને કુંઉ માન પાપા
સાબીતી દેય ઓહડો હેય? જોવે આંય તુમાહાન
ખોરી ગોઠ આખતાહાંવ તોવે તુમા કાહા નાય
માનેત 47 માંઅહુ ં પોરમેહરા એછલીયાં હેય,
તો પોરમેહરા ગોઠ હાંબળેહે યા હાટી તુમા
નાંય માનેત કાહાકા તુમા પોરમેહરા એછલીયા
નાંય હેતા” 48 યહુ દીયાહાંય યાલ વાબ દેનો કા
“આમા ખોરાં આખજે ત નાંય કા તું સમ ની
હેતો એન તુલ દુ આ મા લાગલો હેય?” 49 ઈસુવ
વાબ દેનો, “માન બુત લાગલો નાંય હેય
પેન આંય માંઆ આબાઆ માન રાખતાહુ ં એન
તુમા માંઆ માન નાય રાખતાહા 50 તે માંઆ
માન આંય નાંય હોદું હેય હોદનારો એન િનયા
કોઅનારો 51 હાચુલ તુમાહાન આંય આખતાહુ ં
જોવે માંઅહુ ં માંઆ ગોઠ રાખે તોવે યા મરણ કાદે
દીહે નાંયયેય” 52 યહુ દીયાહાંય આ યાં, “આમી
આમાહાન ખાતરી ઓઈ ગીઈ કા તુલ બુત લાગલો
હેય આ ાહામ મોઓઈ ગીયો એન બોગાત હોગો
મોઓઈ ગીયો તે તું આખતોહો કા “ માંઅહુ ં
માંઆ ગોઠ રાખે યા મોત કાદે દીહે નાંય યી
53 તોવે તું આપે વોડીલ આ ાહામા કોઅતો મોઠો
હેતો કા? એલો મોઅઈ ગીયો, એન બોગાત
હોગા મોઅઈ ગીયા તું પોતાલ કુંઉ હોમાજતોહો?”
54 ઈસુવ
વાબ દેનો “જોવે આંય પોતાકોઈન
માન હોદું તોવે માંઆ માન કાંય નાય હોય માન
માન દેનારો માંઆ આબો હેય, યાલ તુમા
આખતાહા કા, “તો આમેહે દેવ હેય,” 55 તે
યાલ તુમા નાંય વોળાખતાહા પેન યાલ આંય
વોળાખતાહાંવ જોવે આંય આખુંકા યાલ આંય
નાંય વોળખૂ, તોવે આંય તુમેહે રોકો લોબા ડયો
બોનું નાંય, આંય યાલ વોળાખતાહુ ં એન યા
ગોઠ આંય રાખુંહું 56 તુમેહે વોડીલ આ ાહામ
માંઆ દહી એરાં િમળી એહ ંઆઈન રા
ઓઈ ગીયો એન માંઆ દહી એઅઈન તો ખુશી
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ઓઈ ગીયો” 57 તોવે યહુ દીયાહાંય યાલ આ યાં,
“તું આજુ ં પોચાહા વોરહા યહો, એન તુય
આ ાહામાલ દે યો?” 58 ઈસુવ યાહાન આ યાં,
“હાચુલ તુમાહાન આખતાહાંવ આ ાહામ યો
યા આગા ડયો આંય હેતાંઉ” 59 તોવે યા દોગડ
ઈસતા લા યા યાલ ઠોકાં હાટી પેન ઈસુ દુબી
ગીયોએન મં દરામાંઅને બાઆ ન ગી ગીયો
1 યોક દહી તો વાટે
ય તોવે ય જોનામરે
આંદળો ઓહોડા માંઅહાંલ દે યો 2 એન યા
ચેલાહાંય યાલ પૂ યાં કા, “ ભુ એલો ઓહોડો
આંદળો જોનમીયો ત કાઆ પાપ હેય, એલો
કા એલા વોડીલાહા?” 3 ઈસુવ વાબ દેનો,
“ યા પાપ બી નાય હેય એન યા વોડીલાહા
બી નાંય, પેન પોરમેહરા કામ યામાંય દેખાહાય
યાહાટી 4 જય માન દોવાડીયો યા કામ માંઆ
કોરાં પોડે દહી હેય તાંઆઉ પેન રાત યેહે, યેમાંય
કાદો કામ નાંય કોઅઈ શકે 5 ંઆ લોગું આંય
દુિનયામાંય હેતાંઉ, તાંઆઉ લોગું આંય દુિનયાયે
ઉ ળા હેતાં ” 6 ઓલાં આખીને તો બૂઈયેવો
થુ યો એન થુપ લેઈન કાદુ કોઅઈન યા ડોળાહાવો
ચોપ ડયો 7 એન આ યાં, “જો, સીલોઆ (મતલબ
દોવાડલા) કુંડામાંય દોવી લે” તો ગીયો એન
દોિવયા એન પાછો દેખતો યેનો 8 તોવે આજુ બાજુ /
આળી વાળાહાંય એન એન યા પોયલાં તો માગે
તોવે યાલ દેખું આતા, યાહાંય આ યાં, “એલો
પોયલો એપે બોહીન માગે, એલોજ હેય,નાંય કા?”
9 કોલાહાક આખેત, “એલોજ,” બી
આખેત
“નાંય, એલા રોકો દેખાય” પેન ય આ યાં “એલોજ
આંય હેતાંઉ” 10 તોવે યાહાંય યાલ આ યાં “તોવે
તું કેહ, કોઈન દેખતો ઓઅઈ ગીયો?” 11 એલ
આ યાં, “ યાલ ઈસુ આખેત ય કાદુ કોઈન માંઆ
ડોળાહા વો ચોપ ડયો, એન એન ય માન આ યાં,
“સીલોઆ જો એન દોવી લે” તોવે આંય ગીયો
એન દોિવયો એન દેખતો યો” 12 યાહાંય યાલ
આ યાં, “એલો કેછ હેય?” ય આ યાં, “માન
ખોબાર નાય?” 13 જો પોયલો આંદળો આતો
યાલ યા પો ષીયા પાંય લેઈ ગીયા 14 આમી
ઈસુવ કાદુવ કોઅઈન યાલ દેખતો કોઅયો તો
દહી શાબાતા દહી આતો 15 તોવે તો કેહ
કોઈન દેખતો યો તી ગોઠ પો ષીયાહાંય હોગો
યાલ પૂ યાં, ય યાહાન આ યાં “કાદુ માંઆ
ડોળાહાવ લા યો, એન આંય દોવીયેનો એન એઅઈ
હ કતાહુ ં” 16 તોવે પો ષીયાહામાંઅને કોલાહક
આ યાં, “એલો માટડો પોરમેહરા એછિલયો નાંય
હેય કાહાકા શાબાત નાંય પાળે” પેન બી હાંય
આ યાં, “પાપી માંઅહુ ં અહોડાં કામ કેહ કોઓઈન
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યોહાન 9.17–10.13
કોઅહે?” એન યાહામાંય ફાક પોડી ગીયી 17 તોવે
તો આંદળાલ પાછો પૂછતો લા યો, “ ય તુલ
દેખતો કોઅયો, યા િવષે તું કાય આખતોહો”
પેન ય વાબ દેનો કા “એલો બોગાત હેય”
18 પાછ યહુ દીયા યાલ નાંય માનતા લા યા, કા
તો આંદળો આતો એન દેખતો ઓઅઈ ગીયો
જો દેખતો યો યા આયેહે આબાહાલ યાહાંય
હાદીન 19 પૂ યાં કા, “ઓ તુમેહે પોહો હેય?
એલા િવષે તુમા આખતેહ કા આંદળો જનમીયો?
તોવે આમી કેહ કોઅઈન એઅઈહ કહે?” 20 યા
આયહે આબહ વાબ દેનો કા, “આમા ઓલાં
ંઅજે કા ઓ આમેહે પોહો હેય, એન આંદળો
જનોમીયો 21 બાકી આમી કેહ કોઅઈન દેખતો
યો, ત આમા નાંય ંઅજે યા ઉમર હેય તો
પોતે આખી હ કેહે” 22 યા આયહે આબાહાંય એહ
આ યાં કાહાકા યાહાન યહુ દીયાહા દાક લા યેલ
કાહાકા યહુ દીયાહાંય કોયા નો કી કોઅયેલ કા
માંઅહુ ં યાલ િ ત કબુલ કોઅહે, યાલ ાથના
ગોઆમાંઅને દોવાડી દેઅના હેય 23 યાહાટી
આયહે આબાહાંય આ યાં કા “એલા ઉમર હેય,
યાલ પૂછા” 24 તોવે જો આંદળો આતો યાલ
યાહાંય આજુ ં હા દયો, એન યાહાંય યાલ
આ યાં, “પોરમહેરાલ માન દે, આમાહાન ખોબાર
યી ઓ માટડો પાપી હેય” 25 ય વાબ દેનો,
“ઓ પાપી હેય કા નાંય, ત આંય નાંય ંઆઉ
ઓલાંજ ંઆહુ ં કા, આંય આંદળો આતો, આમી
આંય દેખતો યહો?” 26 તોવે યાહાંય યાલ
આ યાં, “તુલ ય કાય કોઅયાં? તુલ કેહ કોઅઈન
દેખતો કોઅયો? 27 ય વાબ દેનો એન તુમા
નાંય મા યા આજુ ં કાય કોરાં વોનાયાં માગતાહા?
તુમા બી યા ચેલા બોનાં કા?” 28 યા યાલ
ગાળી દેતા મ ડયા યાહાંય આ યાં, “તું યા
ચેલો બોનજે 29 આમા મુસા ચેલા હેજે આમા
ંઆજે હે કા પોરમેહરે મુસાલ ગોઠ આખીહી
બાકી ઓ કેછિલયો હેય ત આમાહાન ખોબારા
નાંય” 30 ય માંઅહ યાહાન આ યાં, “એરે
તે, નોવીજ ગોઠ એલ માન દેખતો કોઅયો તે
બી તુમા નાંય ંઅતાહા કા એલો કેછિલયો હેય
31 આપાં ંઅજે હે કા, પોરમેહર આપાહાન નાંય
હાંબળે ,પેન
માંઅહુ ં યા દાક રાખહે એન
યા મોર કોઅહે, યાલ હાંબળે 32 પોયલારે
આજ લોગું આપાં નાય વોનાયા કા જોનામરે
આંદળાલ યો ત દેખતો કોઅયો ઓરી 33 એલો
પોરમેહરા એછિલયો નાય રોઅતો, તોવે તો કાંય
બી નાંય કોઅઈ હોકતો” 34 યાહાંય યાલ વાબ
દેનો, “તું પોયલારે હતરંગ પાપામાંય જોનમીયો
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એન આમાહાન િહકાડાં?” એન યાહાંય યાલ
બાઆ કાડી ટા યો 35 ઈસુ વોનાયો કા યાલ બાઆ
કાડી દેનોહો,એન જોવે તો િમળીયો, તોવે ય
આ યાં “તું માંઅહાં પાહાલ માને હે કા?” 36 એલ
વાબ દેનો, “ ભુ તો કુંઉ હેય, એન આંય યાલ
આંય માનું?” 37 ઈસુવ યાલ આ યાં, “ યાલ તુંય
એઅયો, તોઓ આરે બોલેહે તોજ હેય” 38 ય
આ યાં “આંય માનતાહુ ં ભુ,” એન યાલ પાગે
પો યો 39 એન ઈસુવ આ યાં, “આંય નીયા કોરાં
હાટી યેનો,યાહાટી કા જય એઅઈ નાંય હો ત ય
એઅહે, એન યા એઅતાહા યા આંદળા બોની
ય” 40 પો ષીયાહા માંઅને કોલહાક તાં આતા
યા વોનાયા, એન યાહાંય યાલ આ યાં “તોવે
આમા હોગા આંદળા હેજે કા?” 41 ઈસુવ યાહાન
આ યાં, “જોવે તુમા આંદળા રોતા તોવે તુમેહે
પાપ નાંય ઓઅતા, પેન આમી તુમા આખતાહા
કા “આમા એઅજે ,” યાહાટી તુમેહે પાપ રોહોય”
1 “હાચુલ તુમાહાન આંય આખતાહુ ં,
માંઅહુ ં બાઆવામાંય રોઈન નાંય,પેન
અમથેરે ગોઠામાંય ઉરાઈ ય તો બાંડ લુટારો હેય
2 પેન જો બાંઆવામાંય રોઈન
ય તો ગેટાહા
ગોવાળ હેય 3 પોયલો યાલ બાં ઉગાડેહે, એન
ગેટ યા આવાજ હાંબાળતેહ તો યા ગેટાહાન
નાંવે કોઅઈન હાત કોઅહે એન યાહાન બાઆ
લેય ય 4 જોવે બાદ બાઆ યેઈ ગીય તોવે તો
યાહા આગાડી ચાલેહે એન ગેટ યા પાહાલા
ચાલતેહ કાહાકા ત ય યા આવાજ વોળાખતેહ
5 ય વો ણીયા પાહાલા નાંય ચાલેત ઉલટાં યા
પાંઅન નાંહાતેહ, કાહાકા વો ણીયા આવાજ ય
નાંય વોળખેત” 6 ઈસુવ યાહાન ઈ અણીયાં
આ યાં પેન તો કાય આખેહે, યા મતલબ યા નાંય
હોમ યા 7 તોવે ઈસુવ યાહાન પાછાં આ યાં,
“હાચૂલ તુમાહાન આંય આખતાંહું આંય ગેટાહા
બાંઆ હેતા 8 માંઆ આગાડી જોલ યેને ય
બાદ લુટારે આત પેન ગેટાહાંય યાહાન નાંય
હાંબ યા 9 આંય બાઆ હેતા
માયેમાંય
રોઈન માજે યેહે તો બાંયી ય તો માજે યે એન
બાઆ યએન યાલ ચારો િમળી 10 બાંડ ચોરી
કોરાં, માંઆઈ ટાકાં એન નાશ કોરાં હાટીજ હેય
આંય તે યાહાન વન મીળે એન સુમાર વોગાયા
િમળે યા હાટી યેનોહો 11 આંય હારો ગવાળ હેતા
હારો ગોવાળ યા મડાહા હાટી વ ટાકેહે 12 પેન
બાડે રાખલાં માંઅહુ ં ગોવાળ નાંય હેય મડ યા નાય
હેત તો જોવે વાગલાલ યેતો એએ,તોવે મડાહાન
છોડીન નાહી પોડે, એન વાગલાં લેઈન નાહે એન
વેરે 13 કાહાકા તો રાખલોજ ગોણાય મડ યાલ
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યોહાન 10.14–11.11
કાંય લાગે? 14 આંય હારો ગોવાળ હેતા એન આંય
માંઆ ગેટાહાન વોળાખતાહુ ં, એન માંઆ મડે
માન વોળાખતેહ 15 જે હ આબો માન વોળખેહે
એન આંય આબાલ વોળાખતાહુ ં 16 એન માંઆ
મડાહા હાટી આંય માંઆ વ ટાકતાહુ ં એન
માંઆ બીજે મડે બી હેત ય યા ગોઠમાંય નાંય
હેત યાહાન બી માંઆ લેઈ યેઅનો હેય ય માંઆ
આવાજ હાંબળી એન યોકુજ ટોળો રોહોય, એન
યોકુજ ગોવાળ 17 યાહાટી આબો માન મોયા
કોઅહે, કાહાકા આંય માંઆ વ ટાકતાહુ ં એન
ત આંય પાછાં લેતાહુ ં 18 તી માંયે પાંઅને કાદો
પેચકી નાંય લેયઆંય માંઆ મોર યે કોઅઈન તી
ટાકતાહુ ં તી ટાકના બી માંઆ મોર યેમાંય હેય
ઓલાં કામ માંઆ આબ માન હ પી દેનાંહાં” 19 યે
ગોઠીયે લેદે યહુ દીયાહામાંય પાછી ફાક પોડી ગીઈ
20 યાહામાંઅને ડી ગ ંએ આખેત કા, “એલાલ
અશુ ધઆ મા લાગલો હેય એન તો ગાંડવાઈ ગીયો
કાયાલાં યાલ તુમા વોનાતાહા?” 21 બીજ આખેત
કા “બુત લાગલો અહોડાં નાંય આખે મેલોઆ મા
કાય આંદળાલ દેખતો કોઓહે ખોરો?” “આંય
એન આબો યોકુજ હેજે” 22 યા પાછ મં દરા
શોણા આતોિહયાળો આતો 23 ઈસુ મં દરામાંય
સલમોના વોટલીયેમાંય આટો મારેહે 24 તોવે
યહુ દીયા યા ચોમખી ફરી વોળીયા એન યાહાંય
યાલ આ યાં, “કોલા લોગું તોઓ વાટ એએજે હે?
જોવે તું િ ત હેતો, તોવે ખુ લી રીતે આંખને”
25 ઈસુવ યાહાન
વાબ દેનો, “તુમાહાન માય
આ યાં, તે તુમા નાંય માનેત માંઆ આબા
નાંવે
કામ આંય કોઅતાહુ ં ત માંઆ િવષે
સા ી દેતેહ 26 પેન તુમા નાય માનેતકાહાકા
તુમા માંઆ મડાહામાંઅને નાંય હેતા 27 માંઆ
મડ માંઆ આવાજ હાંબાળતેહ, યાહાન આંય
વોળાખતાહુ ં એન ય માંઆ પાહાલા ચાલતહ
28 યાહાન આંય જોલામજુ ગીયા
વન દેતાહુ ં
એન ય નાંય મોઅરી એન માંઆ આથામાંઅને
યાહાન કાદો નાંય પેચકી લેય 29 માંઆ આબો
ય માન દેનેહ એન બાહાહા કોઅતો તો મોઠો
હેય યા આથામાંઅને કાદો કાંય નાંય પેચકી લેહે
30 આંય એન આબો યોકુજ હેજે” 31 તોવે યહુ દીયા
યાલ ઠોકાં હાટી આજુ ં દોગાડ ઈસાતા લા યા
32 ઈસુવ યાહાન
વાબ દેનો, “માંઆ આબ
માન હ પી દેનલા કામાહામાંઅને માંયે તુમાહાન
ડી ગ હાર કામ દેખાડય, યાહામાંઅના કોઅહા
કામા હાટી તુમા માન દોગડાટા કોઅતાહા?”
33 યહુ દીયાહાંય યાલ
વાબ દેનો, “કાય હારાં
કામા હાટી તુલ નાંય દોગડાટી દેજે પેન પોરમેહરા
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નદાયે હાટી કાહાકા તું માંઅહુ ં છોતાં, પોરમેહરા
હેતા એહ આખતોહો” 34 ઈસુવ યાહાન વાબ
દેનો, “તુમેહે બાયબલામાંય એહ લોખલાં હેય,
ત નાંય, “માંયે આ યાં તુમા દેવ હેતા” 35 જોવે
યાહાન પોરમેહરા ગોઠ આખેહે યાહાન દેવ
આ યાં, એન
લોખલાં હેય ત અથ વોગાર
નાંય બોને 36 તોવે માન પોરમેહરે દ ા દેઈન
દુિનયાયેમાંય દોવાડીયો, માંયે તુમાહાન આ યાં કા
“આંય પોરમેહરા પોહો હેતા ” યાહાટી તુમા માન
કેહ કોઓઈન આખતાહા કા, તું પોરમેહરા નદા
કોઅતોહો” 37 જોવે માંઆ આબા કામે આંય નાંય
કોઅહુ ં તોવે માન તુમા નાંય માના 38 પેન જોવે
આંય ત કોઅતાહુ ં તોવે માન તુમા નાંય માના, તે
કામ માના એન ચોકસ ંઆઈ લીયા કા આબો
માયમાંય રોહોય એન આંય આબાહામાંય” 39 તોવે
યા પાછા યાલ દોઅરાં કોઓત, પેન તો યાહા
આથાહામાંઅને છટકી ગીયો 40 એન તો યોરદન
નોઈયે ય તેડી ંઆ ચાલ પોડયો, ંઆ પોયલાં
યોહાન આંગળાવે, એન તાંઆ રોયો 41 યા પાંય
ડી લ માંઅહ યેત, એન ય આખેત, યોહાને કાય
મોઠા કામ તે નાંય આ યાં, પેન યા માંઅહાં િવષે
યોહાને
કાય આ યાં ત બાદાં ખોરાં પોડયા
42 એન તાંઆને ડી ગ માંઅહ યાલ માનત ય
1 લાજરસ નાં યો યોક દુ યો આતો તો
મા રયા એન યે બ અહ મારયાયે ગાંવ
બેતાિનયામાંઅનો આતો 2 જય ઈસુવાલ કમતી
સુગંધી ચોપડીન યા પાગ પોતે ક હાંહા કોઅઈન
નુ યા, ત જ મા રયા, યે બાહા લાજરસ દુ યો
આતો 3 યા બ અયેહ ઈસુવાલ આ યાં, “એએ
ભુ, યાલ તું મોયા કોઅતોહો તો દુ યો હેય”
4
વોનાયન ઈસુવ આ યાં, “ઈ માનગી મોતા
માનગી નાંય હેય, પેન પેન પોરમેહરા મોઠાઈ
માનવાં હાટી પોરમેહરા પોહો યે કોઅઈન મોઠો
મોનાય, યાહાટી હેય” 5 આમી ઈસુ મારથા એન
યે બોઅહી એન લાજરસાલ મોયા કોઅહે 6 એલો
દુ યો હેય, વોનાયો એન ંઆ આતો તાંઆજ
બેન દહી રોયો 7 યા પાછજ તો ચેલાહાન આખે,
“આપાં પાછા યુદેયા એછે તા” 8 ચેલાહાંય યાલ
આ યાં, “ ભુ આમીજ યહુ ડીયા તુલ દોગડાટીન
માંઆઈ ટાકાં કોઓત એન તું તાંઆ પાછો ં
કા?” 9 ઈસુવ વાબ દેનો, “ દહા બાર કોલાક
હેતા ત નાંય?
માંઅહુ ં દહાયા કામ કોઅહે,
તો ઠોકાતો નાંય ય કાહાકા દુિનયાયે ઉ ળાં
યાલ દેખાય 10 પેન
માંઅહુ ં રાતીયા ફેએ
તો ઠોકાતો ય, કાહાકા યામાંય ઉ ળાં નાંય
હેય” 11 ઓલાં આ યાં પાછ તો યાહાન આખે
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યોહાન 11.12–52
“આપેહે દો તાર લાજરસ હુ વી ગીયહો પેન આંય
યાલ નદેમાંઅને ઉઠાડાં હાટી તહુ ં” 12 તોવે
ચેલાહાંય આ યાં, “ ભુ તો હુ વી ગીયો ઓરી,
તોવે પાછો હારો ઓઅઈ ય” 13 પેન ઈસુવ એલા
મોત આ યેલ, યા તે નદયે આરામ હોમ યા
14 તોવે ઈસુવ ચો ખાં આ યાં, “લાજરસ મોઓઈ
ગીયો 15 એન આંય તાંઆ નાંય આતો, યાહાટી
તુમેહે લેદે આંય રા હેતાંઉ તુમા માનતા હીકી
હા યાહાટી ચાલા, આપાં યા પાંય તા”
16 તોવે થોમાસ યાલ જડેકા આખેત ય
તા,
યા આરે મોઓરાં” 17 જોવે ઈસુ યેય લા યો
તોવે ય યાલ ચાર દીહે માહાણા માંય દાટાલો
ંઅયો 18 બેતાનીયા ગાંવ યે સાલેમા પાંહાય યેનાં
આશરે બેન માઈલ દુઉ 19 યહુ દીયાહા માંઅને ડી ગ
માંઅહ મારથા એન મા રયાયે પાંય યહે બાહા
લાજરાસા હાટી મોન હેળાવાં યેને 20 જોવે મારથા
વોનાઈ કા ઈસુ યેહે તોવે તી યાલ િમળાં ગીઈ
મા રયા ગોઅજ રોયી 21 તોવે મારથા ઈસુવાલ
આખેહે “ ભુ જોવે તું ઈહ રોઅતો તોવે માંઆ
બાહા નાંય મોઓતો 22 એન આમી બી આંય
ંઅતીયાહુ ં કા તું પોરમેહરાલ
કાય માગે ત
પોરમેહર તુલ દેનારોજ 23 ઈસુ યેલ આખેહે તોઓ
બાહા પાછો વી ઉઠી” 24 મારથા યાલ આખેહે
“હાંઆ માન ખોબાર હેય છે લે દીહે બાદા વતા
ઉઠી તોવે તો વતો ઉઠી 25 ઈસુવ યેલ આ યાં,
“પાછા વી ઊઠના ત આંય હેતા
માંઅહુ ં
માન માનેહે તો મોઓઈ ય તે બી વી 26 ઈ
કાદા માંઅહુ ં વેહે એન માન માનેહે તો ચો ખસ
મોઓએજ નાંય તું
માનતીહી કા?” 27 ય
આ યાં, “હાં ભુ આંય માનતીયાહુ ં કા તું િ ત
હેતો, પોરમેહરા પોહો જો દુિનયામાંય યેનારો હેય”
28 ઓલી ગોઠ આખીને તી ચાલ પોડી એન યે
બોઓએયહેલ હાદીન ખાનગીયેમાંય આ યાં “ ભુ
યેનહો તુલ હાદેહે” 29 ઈ વોનાયન તી ઉઠી એન
યાલ મીળાં ગીઈ 30 ઈસુઆજુ ં ગાંવામાંય નાંય
યેનો આજુ ં યા મારથા યાલ િમળી તાંઆજ
આતો 31 જોવેયહુ દીયાહાંય મા રયાલ હોડદ હોડદ
ઊઠીન બાઆ તી દેખી તોવે યા યે પાકી
ચાલીયા કાહાકા યા એહ હોમ યા કા તી
માહાણામાંય રોડાં હાટી હાય 32 જોવે મા રયા
ંઆ ઈસુ આતો તાંઆ ય ગી તોવે તી યાલ
પાગે પોડી એન ય આ યાં “ ભુ તું ઈહ રોઅતો
તોવે માંઆ બાહા નાંય મોઓતો” 33 જોવે ઈસુવ
યેલ એહ કોઅઈન રોડતી દેખી એન યે આરે
યેનલા યહુ દીયાહાલ બી રોડતા દે યા તોવે યે
મોનામાંય હુ ંઅકા ટા યા દલ બાઆઈ યેના 34 ય
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આ યાં, “યાલ કેછ કાડીયોહો? યાહાંય આ યાં
“ ભુ એરાં યે” 35 ઈસુ રોડયો 36 તોવે યહુ દીયાહાંય
આ યાં, “એલ આંદળાલ દેખતો કોઅયો, તોવે
ઓ નાંય મોઓય યા હાટી એલો કાય નાંય
કોઅઈ હ કતો કા?” 37 પેન યાહા માંઅને કોલહક
આખાં લા ય, કા જય આંદળાલ દેખતો
કોઅયેલ તો મોત કેહકોન નાંય રોકી હો યો 38 ઈસુ
આજુ ં મોનામાંય હુ ંઅકા ટાકીન માહાણા પાંય યેઈ
યો તાં યોક દોર આતો એન મોઠો દોગાડ યા
મુંઈયાં આલુડ કોઅલો 39 ઈસુ આખે “દોગાડ ફેડી
લીયા” મોઓલા માટડા બ અહી મારથા યાલ
આકેહે, “ ભુ, આમી ગાંદાતા ઓરી! યાર દીહી
ડાટાલો હેય” 40 ઈસુ યેલ આખે, “માંયે તુલ નાંય
આ યેલ કા, જોવે તું માને, તોવે તું પોરમેહરા
મોઠાઈ એએહે?” તોવે યાહાંય દોગાડાલ ફેડી લેદો
41 ઈસુવ નો ર ઉચી કોઅઈન આ યાં “આબા
આંય તોઓ આભાર માનતાહુ ં કાહાકા તુંયે માન
હાંબ યો 42 માન ખોબાર હેય કા તું કાયામ માન
હાંબાળતોહો પેન યા બાદા ચોમખી ઉબા રોયલા
હેતા યા તુંયે માન દોવાડયો, ઈ ગોઠ માની ય,
યા હાટી માંય આ યેલ” 43 એહ આખીન તો
મોઠેરે બોમલીયો, “લાજરાસ બાઆ ન ગી યે”
44 મોઓલાં માંઅહુ ં બાઆ ન ગી યેનો, યા પાગ
એન આથ ફાડકા કોઅઈન બાંદલા આતા,એન
યા મુઈયાવો યોક ંબાલ વેટાળી દેનેલ ઈસુવ
આ યાં, “ યાલ છોડીન ંઆ દયા” 45 યા
યહુ દીયા મા રયાયે પાંય યેનલા એન ઈસુવ કાય
કોઅયાં, તી દે યાં, યાહામાંઅને ડી ગ માંઅહ
આમી બોરહો રાખત ગીય 46 પેન યાહામાંઅને
કોલાહાક ંઆ પો ષીયાહા પાંય ગીયા એન
એન ઈસુવ
કોઅયાં ત આખી દેના 47 તોવે
મુખી પું રા એન પો ષીયાહાંય મોઠી સોબા
હાદીન પૂ યાં, “આપાં કાય કોઅજે હે? માંઅહુ ં
ડી ગીયો નીશાનીયો કોઅહે 48 જોવે યાલ અહોડો
ં દેજેહે, તોવે બાદ માંઅહ યાલ માની એન
રોમાનીયા યેઈન આપે પિવ
ગાલ એન આપે
લોકાહા નાશ કોઅરી” 49 પેન યાહામાંઅને કાયદા
નાં યો યોક ય વોરહ મોઠો પું રો આતો ય
યાહાન આ યાં, “તુમા કાંય નાંય હોમાજતાહા,
50 એન િવચાર નાંય કોઅતાહા કા બાદા લોકાહા
બોદલે યોક માંઅહુ ં મોએહે, એન આખા લોક નાશ
નાંય ઓઅહે ત હારાં” 51 ય પોતા કોઅઈન એહ
નાંય આ યાં પેન યે વોરહે મોઠો પું રો રોઈન
યા મુંઈયે કોઅઈન પોરમેહરા ગોઠ આખી કા
ઈસુ લોકાહા હાટી મોઓઈ નારો આતો 52 એન
એલા લોકાહા હાટી ઓલાંજ નાંય પેન પોરમેહરા

યોહાન 11.53–12.31
પોહે બાદ વીખરાઈ ગીયેલ યાહાન યોકઠ કોરાં
હાટી 53 તો દહીજ યાહાન નો કી કોઅયાં કા
યાલ માંઆઈ ટાકના હેય 54 યા પાછે ઈસુ ખુ લી
રીતે યહુ દીયાહા માંય નાંય ફીએ પેન તાંઆને
ન ગીન ઊ ડીયેલ લાગલા દેશામાંય એફરાઈન
ગાંવ ગીયો એન તાંઆ યા ચેલાહા આરે રોયો
55 આમી યહુ દીયાહા પા ખા શોણ પાહાંય આતો
એન દેશામાંઅને ડી ગ માંઅહ ચો ખા ઓરાં હાટી
યે શાલેમ યેનેલ 56 ય ઈસુવાલ હોદત લા ય એન
મં દરામાંય ઉબા રોઈન યોક બી લ આખત લા ય,
“તુમાહાન કાય લાગે? ચો ખસ તો શોણાવો નાંય
યી” 57 મુખી પું રા એન પો ષીયાહાંય આખી
દેના કા ઈસુ કેછ રોહોય યા ખોબાર યાલ ઓરી
તો યાહાન આખના યાલ દોઅઈ યાજ હાટી
1 પા ખા શોણા આજુ ં છોવ દહી રોયા
તોવે ઈસુ બેતાનીયા ગાંવ ગીયો યાલ
મોઓલાલ ઈસુવ વતો કોઅયેલ તો લાજરસ
તાંઆ રોહોય 2 યામાંય યા મનમાંય જે વાણ
રા યાં તાંમાય મારથા વાટેહે એન લાજરસા આરે
ખાનારાહામાંય બોઠેલ 3 તોવે મા રયા યોક હીરા
ડી ગા કમતી સુગંધી તેલ લેઈ યેની એન ઈસુવા
પાગાહાલ ચોપડી દેના એન ટોલપીયે કીહ યે
કોઅઈન નુહી ટા યા એન આખાં ગો યા તેલા
કોઅઈન હારાં ગાંદાતાં મુંડયા 4 પેન ઈ કારીયોતીયો
યુદાસ બારામાંઅને યોક યાલ દગો દેનારો ય
આ યાં 5 “ તેલ તીનહ દનારાહામાંય કાફા નાંય
વેચી દેના એન યા પોયહા ગોરીબાહાન કાહા
નાંય દેના? 6 યાલ ગોરીબાહા ચતા આતી યા
હાટી એહ નાય આ યાં પેન તો બાંડ આતો
પોયહા પેટી યાપાંય રોહોય એન યેમાંઅને તો
દુબીન કાડેહે યાહાટી 7 તોવે ઈસુવ આ યાં, “ યેલ
રાંઆ દે માંઆ મોયાતે કામ યે આગલારે કોઅયાં
8 એન ગોરીબ તે તુમેહે પાંય કાયામુજ રોઅતેહ
બાકી આંય તુમેહે પાંય કાયામ નાંય હેતા ” 9 તો
એલાહા હી હેય, ઈ ગોઠ વોનાયન મોઠો ડોપચાળ
યેના, ઈસુવા લેદેજ નાંય, પેન લાજરસાલ એરાં
હાટી બી, યાલ ય મોઅલાંહામાંઅને વતો
કોઅયેલ 10 મુખી પું રાહાંય નો કી કોઅયાં કા
લાજરસાલ હોગા માંઆઈ ટાકના 11 કાહાકા યા
લેદે યહુ દીયાહામાંને ડી ગ ંએ યાહાન છોડીન
ઈસુવાલ માનતા લા યા 12 બીજે દીહે શોણા ઊપે
યેનલો મોઠો ડોપચાળ વોનાયો કા, ઈસુ યે સાલેમ
યેહે 13 તોવે યાહાંય ખુજ રયે ફીફય આથામાંય
લેઈન યાલ લાંઆ હાટી ન ગીયા એન યા મોઠેરે
બોમલીયા, “હોસા ના, ભુઆ નાંવે જો યા યેહે,
ઈસરાયેલા રાજ, યા જય જય આખા” 14 એન
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ઈસુ યોક વાછડાં હોદી કાડીન યાવો બોઠો, જે હ
લોખલાં હેય 15 “ઓ સીયોના પુહી, તું બીયહે
માં, કાહાકા એએ, તોઓ રાજ યેહે, ગોદડીયે
વેછરા ઊચે બોહીન યેહે” 16 ચેલા પોયલા ઈ
ગોઠ નાંય હોમ યા, પેન પાછ જોવે ઈસુવાલ
મોઠાઈ િમળી ગીઈ તોવે યાહાન ફોમ યેની કા
એલા િવશે ઈ ગોઠ લોખલી આતી, એન માંઅહુ ં
યાલ એહ કોઅયેલ 17 જોવે ય લાજરસાલ હાત
કોઅઈન મોઅલાહામાંઅને ઉઠાડીયેલ તો દહી
ડી ગ માંઅહે યા આરે આત એન યા બાહાહાંય
યા સા ી દેની 18 એન માંઅહ વોનાય કા એલ
અહોડી િનશાણી કોઅયી, યા હાટી લોકાહા ટોળા
યાલ મીળા યેના 19 તોવે પો ષીયા યોક બી હાન
આખતા મુંડયા “એયા તુમાહાન નાંય ફાવી એએ
તે આખી દુિનયા યા પાહાલા ચાલેહે” 20 શોણા
ઊપે યેનલાહામાંય કોલાહાક ીક આતા 21 યા
ગાલીલ માંય યેનલા બેતસાઈદા ગાં યા ફલીપા
પાંય ગીયા એન યાલ િવનંતી (કોઅઈ યાહાંય
આ યાં “સાએબ આમાહાલ ઈસુવાલ મીળના
હેય” 22 ફલીપ ગીયો એન આં ેયાલ આ યાં એન
આં ેયા એન ફલીપ હાતેજ ઈસુવા પાંય યન
આ યાં 23 તોવે ઈસુવ યાહાન વાબ દેનો કા
“માંઅહાં પાહાલ યા મોઠાઈ દેખીન ગેડી યેઈ
ગીઈ 24 હાચુલ તુમાહાન આંય આખતાહુ ં ંઆ
લોગું ગ આ દાણા બૂઈયેમાંય પોડીન મોઓઈ નાંય
યતાંઆ લોગું ત યોકુજ રોયાં પેન મોઓઈ
ય તોવે ડી ગા પાકેહે 25
માંઅહુ ં પોતા
વાલ મોયા કોઅહે તો ત ટાકી દી પેન
માંઅહુ ં યા દુિનયામાંય યા વાલ આડાઈ કોઅતે
તો યાલ જોલામજુ ગીયાં વના હાટી હાચવીન
રાખેહે 26
માંઅહુ ં માઆ ચાકરી કોઅહે તો
માંઆ પાહાલા ચાલાં જોજે એન ંઆ આંય
હેતાં , તાંઆ માંઆ ચાકર હોગો રોહી માંઅહુ ં
માંઆ ચાકરી કોઅહે, યાલ માંઆ આબો મોઠાઈ
દી 27 આમી માંઆ મોન દુખી ઓઅઈ ગીયાં એન
આંય કાય આખું? કા, “આબા, માન યે ગેડીયેમાંયને
બોચાવ?” નાંય તા! યા હાટીજ ગેડીયેમાંય આંય
યેનોહો 28 આબા તોઓ નાંવ મોઠાં કોઓ” તોવે
અહોડો આવાજ યો, “માંયે કોયાં માંઆ નાંવ
મોઠાં કોઅયાં એન આજુ ં મોઠાં કોઅહ ” 29 તોવે
તાંઆ ઊબ રોઓલ માંઅહ વોનાઈન આખત
મુંડય કા “ગા યાંહાં” બી હાંય આ યાં “નાંય,
દેવદૂત યા આરે બો યો” 30 ઈસુવ વાબ દેઈન
આ યાં, “ઓ આવાજ માંઆ હાટી નાંય, બાકી
તુમેહે હાટી યેનોહો 31 આમી યે દુિનયાયે હુ મે
ચુકાદો યોહો આમી યે દુિનયાયે દોનારો કાડી

યોહાન 12.32–13.18
ટાકાયી 32 એન જોવે માન ઊચે ચોડવી, તોવે બાહા
માંઆહાંન માંયે પાંય તાણી લીહી” 33 તો કહોડા
મોતા કોઅઈન મોઅરી, તી ય એહ આખીન
દેખાડયાં 34 તોવે માંઅહ યાલ વાબ દેનો,
“બાયબલા માંય આમા અહોડાં વોનાયા કા િ ત
કાયામુજ રોયોહો તોવે તું કેહ કોઅઈન આખતોહો
કા માંઅહાં પાહાલ ઊચે ચોડવાં પોડી! ઓ માંઅહાં
પોહો કુંઉ ઓરી?” 35 તોવે ઈસુવ યાહાન આ યાં,
“આજ થોડી વાઆ તુમેહેમાંય ઉ ળાં હેય ંઆ
લોગું ઉ ળાં હેય તાંઆ લોગું તુમા ચા યાજ
કોઆ, નાંય તે તુમાહાન આંદારાં ઓઈ ય
માંઅહુ ં આંદારામાંય ચાલેહે, તો કેછ ય
યા યાલ ખોબાર નાંય 36 ંઆ લોગું તુમાહાન
ઉ ળાં મીળે, તાઆ તુમા ઉ ળાલ માની િલયા,
એન તુમા ઉ ળા પોહ બોની હા” ઓલાં
આખીન ઈસુ તાંઆને ચાલ પોડીયો એન યાહા
પાંઅને દુબી ગીયો 37 ઈસુવ યાહા દેખતાં ઓલી
બાદી નીશાનીયો કોઅયો, તે યાહાંય યાલ નાંય
માિનયો 38 યેશાયહ ભિવ યવ તા આ યેલ ત
પૂરાં ઓઈ ય યા હાટી “ ભુ માંઆ ગોઠ કુંયે
માની લેદી, એન પોરમેહરા ગોતી કુંયે વોળખી
લેદી?” 39 યા હાટી યા માની નાંય હ અ યા
કાહાકા યેશાયાએ પાછાં આ યેલ, 40 “ યાહા ડોળા
ય ડીપલાડી દેના, યા હાટી કા ડોળા કોઅઈન
યા એએત નાંય એન મોનામાંય હોમજે ત નાંય
એન યાહાન આંય હારાં કોઅહુ ં નાંય” 41 યેશાયે
ઓલાં આ યેલ જોવે ય યા મોઠાઈ એઅયેલ એન
યા િવશે આ યેલ 42 તે અમલદારાહામાંય ડી ગ
ંએ યાવો બોરહો રાખેત, પેન પો ષીયાહા દાકે
એન ાથના ગાંઆમાંઅને બાઆ કાડાઈ આના
દાક ય કોબુલેત નાંય 43 યાહાંન તે પોરમેહરા માન
કોઅતાં માંઅહ માન ડી ગા ગો યાં 44 પેન ઈસુવ
મોઠેરે બોમલીન આ યાં, “ માંઅહુ ં માન માનેહે,
ત માન નાંય પેન જય માન દોવાડીયોહો યાલ
માનેહે 45 એન
માંઅહુ ં માન એઅહે, તો જય
માન દોવાડયોહો યાલ માનેહે 46 આંય ઉ ળાં
હેતા એન દુિનયામાંય આંય યા હાટી યેનોહો
કા
માંઅહુ ં માન માનેહે તોઆંદારામાંય નાંય
રોહોય, 47 એન માંઅહુ ં માંઆ ગોઠ વોનાય તે
ત નાંય પાળે, યા િશ ા આંય નાંય, કોઅહુ ં કાહાકા
આંય દુિનયાયે િશ ા કોરાં નાંય, પેન દુિનયાલ તારાં
હાટી યેનોહો 48 માંઅહુ ં માન દોવાડી દેહે એન
માંઆ ગોઠ નાંય લેહે, યા ગોઠ િશ ા છે લે દીહે
કોરી 49 કાહાકા માય માંઆ પોતા કોઅઈન નાંય
આ યાંહાં, પેન માન જય દોવાડીયોહો, યજ
આબ માન કાય આખના એન બોલના યા ઊકુમ
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દેનોહો 50 એન આંય
આબ માન આખલા
યાજ પુરમાણે આખતાહુ ં”
1 ખાંઆ પા ખા શોણા આગલા દહ ઈસુ
ંઆતો આતો કા દુિનયામાંઅરે ન ગીન
આબાહા હ પાસો ંઅનાં ગેડી યેઈ ગીયીહીતો
પોતા ચેલાહાન મોયા કોઅઉ આતો તોવે યાહાન
સુમાર વોગરી મોયા કોઅયી 2 ખાંઆ બોઠા તાઆ
સેતાને કોયાં સોમોન ઇ કારીયોતા પાહા યહુ દાઆ
મનમાંય ઈસુવાલ દોગો દેઅના િવચાર થોવીયેલ
3 ઈસુ ંઆતો આતો કા યા આથામાંય આબાહે
બાદાં હ પી દેના એન પોતે પોરમેહરા પાયરે ન ગીન
પોરમેહરા પાંય પાસો હાય 4 તે ખાઅના ં દેઈન,
તો ઉઠીયો એન ડોગલાં કાડીન ંબાળ લેદો એન
કોમરે બાં દયો 5 પાસ તાગારામાંય પાંઆય રે યાં,
એન ચેલાહા પાંગ દોવાં માંડયો, એન કોમરે બાંદલા
ંબાળે નુંસા લા યો 6 જોવે તો સીમોના પે ુસા
પાંય યેનો, તોવે પે ુસ આ યાં, “કાય ભુ તું
માંઆ પાગ દોવાં કા?” 7 ઈસુવ વાબ દેનો કા,
“આંય કા કોઅતાહુ ં ત તુલ આમી હોમાજ નાંય
પોડેહે, પેન પાસ હોમાજ પોડી” 8 ય આ યાં
“માંઆ પાગ તુલ આંય ઝાટ નાંઈ દોવાં દા ”
ઈસુવ વાબ દેનો, “આંય નાંય દોવું તોવે તોઓ
કાંય બી માયેમાંય નાંય રોહોય” 9 સીમોન પે ુસ
તાબાડ બો યો, “તોવે ભુ, માંઆ પાગ ઓલાજ
નાંય,પેન માંઆ આથ એન ટોલપી હોગી” 10 ઈસુવ
યાલ આ યાં, “ માંઅહુ ં આંગળી યેનો ઓરી,
યાઆ કાંય દોવાં નાંય પોડે આંગ આખાં ચો ખાં
હેય તેહજ તુમા ચો ખા હેતા તે બોદા નાંય”
11 કાહાકા યાલ દોગો દેનારો કુંઉ હેય, યા ખોબાર
આતી તે ય આ યાં કા તુમા બાદા ચોખા નાંય
હેતા 12 પાગ દો યા પાસ ઈસુવ ડોગલાં પોવી
લેદાં એન પાછાં ખાંઆ બોહી ગીયો પાછ ય
ચેલાહાન આ યાં, “તુમાહાન માંયે કાય કોઅયાં, તું
તુમા હોમાજતાહા? 13 તુમા માન ભુ એન ગુ
આખતાહા, તી બોરાબર આખતાહા આંય હેતાં
14 જોવે તુમે ભુ એન ગુ આંય હેતા સોતા તુમે
પાગ માંયે દો યા, તોવે તુમે હોગા યોક બી હા
પાગ દોવાં જોજે 15 માંયે તુમાહાન દાખલો દેનો,
માંયે તુમાહાન
કોઅયાં યા પૂરમાણે તુમે યોક
બી હાન કોરાં જોજે 16 હાચુલ આંય તુમાહાન
આખતાહુ ં ચાકાર યા દોનારા કોઅતો મોઠો નાંય
હેય, એન માિલક યાલ દોવાડનારા કોઅતો મોઠો
નાંય હેય 17 ઈ ગોઠ હોમ ન યા પૂરમાણે કોઅહા
તોવે તુમા સુખી 18 આંય તુમા બાદાહા િવશે
નાંય આખું કાહાકા માંય યાહાન નીવડી લેદા
યાહાન આંય વોળાખતાહુ ં, પેન લોખલાં પૂરાં
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યોહાન 13.19–14.16
ઓરા જોજે , કા
માંઅહુ ં માંઆ આરે બાખે
ખાંઉ આતો, તો ફરી ગીયો એન તો માંઆ હામે
આતો 19 આમી બોને યા આગાડીયા, તુમાહાન
આંય આખતાહુ ં કા બોની ય તો દહી તુમા
ંઆઈ હોકાહા કા આંય હેતા 20 હાચુલ આંય
તુમાહાન અઆખતાહુ ં યાલ આંય દોવાડતાહુ ં
યાલ
માંઅહુ ં હાદેહે તો માન હાદેહે એન
માંઅહુ ં માન હાદેહે તો જય માન દોવાડીયો યાલ
હાદેહે” 21 ઓલાં આખીન ઈસુવા ડીલ બાઆઈ
યેનાં ય ખુલી રીતે આ યાં, “હાચુલ તુમાહાલ
આંય આખતાહુ ં તુમેહેમાંઅને યોક ંઆ માન
દોગો દી 22 તોવે યા ચેલા યોક બી હા એછે
એઅતા મ ડયા તો કાઆ િવશે આખે ત યા
નાંય હોમજે ત 23 પેન યા ચેલાહામાંઅને યોક
યા વ ગીયેહેમાંય બોઠેલ યાલ ઈસુ ડી ગી મોયા
કોઅહે તો 24 યાલ સીમોન પે ુસ ઈશારો કોઅઈન
આ યાં, “બોલ એલો કાલ આખેહે?” 25 તોવે
તો ઈસુવા છાતીયે એછે વોળીન યાલ આ યાં
“ ભુ, કુંઉ હેય?” 26 ઈસુવ આ યાં “ યાલ આંય
કુટકો બુડવીન દેતાહુ ં તોજ હેય” તોવે ય કુટકો
બુડવીન ઈ કારીયોત સીમાના પાહા યુદાસાલા
દેનો 27 યેજ ગેડીયે કુટકો લેદો પાછ સેતાન
યામાંય ઉરાઈ ગીયો પાછ ઈસુવ યાલ આ યાં,
“તું
કોઅહે ત હોડદેહ હોડદેહ કોઓ” 28 પેન
ઈસુવ કાય આ યાં ત આખા બોઠલાહામાંઅને
કાદ નાંય ંઅયાં 29 યુદાસ પોયહા પેટી રાખે
યાહાટી યાંહાય એહ ંઅયા કા ઈસુ યાલ શોણા
હાટી કાંય વેચાતાં લાં આખે, કા ગોરીબાહાન કાંય
દાંઆ આખે 30 આમી ય કુટકો લેદો એન તારાત
બાઆ ન ગી ગીયો, એન રાત આતી 31 જોવે
તો બાઆ ન ગી ગીયો, તોવે ઈસુવ આ યાં,
“આમી માંઆહાં પાહાલ ,મોઠાઈ િમળી ગીઈ
એન યામાંય પોરમેહરાલ મોઠાઈ િમળી ગીઈ
32 જોવે પોરમેહરાલ યામાંય મોઠાઈ મીળીહી
તોવે પોરમેહર યાલ બી પોતામાંય મીઠાઈ દહી
એન તારાત મોઠાઈ દી 33 પાહા આજુ વાહાયુક જ
વાઆ આંય તુમેહે આરે હેતા તુમા માન હોદતા
મુંડાહા પેન જે હ યહુ દીયહાન માંયે આ યાં ત જ
આંય તુમાહાન આમી આખતાહુ ં કા આંય તાહુ ં
તાંઆ તુમાહાન નાંય યેવાય 34 ઓ નોવો ઊકુમ
તુમાહાન દેતાહુ ં કા તુમા યોક બી હાલ મોયા
કોઆ માંયે તુમાહાન મોયા કોઅયી, તેહ તુમા યોક
બી હાલ મોયા કોઆ 35 જોવે તુમા યોક બી વો
મોયા કોઆ, તોવે બાદ તુમાહાન વોળખી પાડી કા
માંઆ ચેલા હેતા” 36 સીમોન પે ુસ યાલ આ યાં,
“ ભુ તું કેછ હે?” ઈસુવ યાલ વાબ દેનો
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“આંય ંઆ તાહુ ં તાંઆ તુલ માઆ પાહાલ
આમી નાંય યેવાય, પેન પાછ તું યેહે” 37 પે ુસ
આ યાં “તોઓ પાહાલા આમી કાહા નાંય યેવાય?
તોઓ હાટી માઆ વ બી ટાકીહી” 38 ઈસુવ
વાબ દેનો “માંઆ હાટી તું તોઓ વ ટાકેહે
કા? હાચુલ તુલ આંય આખતાહુ ં કુકાડ વાહાય યા
આગલા તું માન તીન દાઆ નાંય માનેહે
1 તુમે મોનામાંય ગાબરાઈ
અનાં નાંય
પોરમેહરાલ મોના માંય બી માના 2 માંઆ
આબા ઈહ રોઅના ડી ગા ગા હેતા નાંય રોઅતા
તોવે તુમાહાન આંય આખતો આંય તુમેહે હાટી
ગા તીયારી કોરાં તાહુ ં 3 એન જોવે તાંઆ
હ એન તુમેહે હાટી ગો તીયારી કોઅહ , તોવે
તુમાહાન માંઆ આરે લાંઆ આંય પાછો યીહી યા
હાટી કા ંઆ આંય હેતા તાંઆ તુમા હોગા રોહા
4 એન ંઆ આંય તાહુ ં તાંઆની વાટ તુમાહાન
ખોબાર હેય” 5 થોમાસ યાલ આખેહે “ ભુ તું
કેછે તોહો તી આમાહાન ખોબાર નાંય યોવે
વાટે ખોબાર કેહ રોહોય?” 6 ઈસુ યાલ આખેહે
“આંય વાટ હેતા એન સ ય એન વાન માયેમાય
રોઈનુજ આબા પાંય વાય નાંય તે નાંય વાય
7 જોવે તુમા માન વોળાખાહા તોવે આબાલ
હોગા વોળખાહા તુમા કોયા યાલ વોળાખતાહા
એન યાલ તુમાહાંય દે યો બી” 8 ફલીપ યાલ
આખે, “ ભુ આમાહાન આબો દેખાડજે ઓલાજ
આમાહાન જોજે ” 9 ઈસુ યાલ આખેહે “ઓલા
દહી તુમેહે પાંય આંય રોયોહો તે તું માન નાંય
વોળાખતોહો કા ફલીપ ? માન દે યો, એટલે
આબાલ દે યો, તું કેહ કોઈન આખેહે આમાહાન
આબો દેખાડ? 10 આંય આબામાંય હેતા એન
માંયેમાંય આબો હેય, તું નાંય માનતોહો કા?
ગોઠ આંય તુમાહાન આખતાહુ ં તી પોતા
કોઅઈન આંય નાંય આખતાહુ ં માયેમાંય આબો
રોહોય તોજ કામ કોઅહે 11 માન માની લીયા કા
આંય આબામાંય હેતા એન આબો માંયેમાંય હેય
નાંયતે કામાહા લેદે માના 12 હાચુલ તુમાહાન આંય
આખતાહુ ં
માંઅહુ ં માન માનેહે, તો જોહોડાં
કામ આંય કોઅતાહુ ં તોહોડાં તો હોગો કોયી એન
યા કોઅતા મોઠા કામ કોરી, કાહાકા આંય આબા
પાંય તાંહું 13 એન માંઆ નાંવે તુમા માગાહા
ત આંય કોઓઈ દહી પોહામાંય આબો માનાય
યાહાટી 14 જોવે તુમા માંઆ નાંવે માંયે પાંઅને
કાંય બી માગાહા ત આંય કોઓઈ દહ 15 જોવે
તુમા માયેવો મોયા રાખાહા તોવે માંઆ ઊકુમ તુમા
પાળાહા, 16 એન આંય આબાલ આખીહ એન તો
તુમાહાન યોક બીજો મોદાદ કોઅનારો દી, તુમેહે
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યોહાન 14.17–15.19
પાંય કાયામ રાંઆ હાટી 17 તોજ પિવ આ મા હેય
યાલ દુિનયાનાંય હાદી શકે, કાહાકા દુિનયા યાલ
એએ બી નાંય એન વોળખે બી નાંય પેન તુમા
યાલ વોળાખતાહા, કાહાકા તુમેહે પાંય રોહોય,
તુમેહેમાંય હેય 18 તુમાહાન યખલો નાંય છોડીહ
આંય તુમેહે પાંય પાછો યેતાહુ ં 19 આજુ ં વાહાયુક
વાઆ એન દુિનયા માન પાછો નાંય એઅરી, પેન
તુમા માન એઆહા, કાહાકા જે હ આંય વહુ ં
તેહ તુમા બી વાહા 20 તો દહી તુમા ંઆહા
કા, આંય માઆ આબામાંય હેતા , એન તુમા
માંયેમાંય હેતા, એન આંય તુમેહેમાંય હેતા 21
માંઅહુ ં માંઆ ઉકુમ લેહે એન પાળહે તોજ માન
મોયા કોઅહે યાલ માંઆ આબો હોગો મોયા કોરી
એન આંય યાલ મોયા કોઅહ , એન યાલ માંઆ
દેખાડો દહી 22 યુદાસ, એલો ઈ કારીયોતીયો,
બીજે , યાલ આખે ભુ તું આમાહાન દેખાડો
દેહે એન દુિનયાલ નાંય, કેહે?” 23 ઈસુવ યાલ
વાબ દેનો “જોવે માંઅહુ ં માન મોયા કોઅહે તો
માંઆ ગોઠ હાચવીન રાખરી એન માંઆ આબો
યાલ મોયા કોરી એન આમા યા પાંય યાહુ ં એન
યામાંય વોહોતી ક અહુ ં 24 માંઅહુ ં માન મોયા
નાંય કોએ તો માંઆ ગોઠ નાંય લેહે એન માંઆ
ગોઠ માંઆ નાંય હેય, પેન જય માન દોવા ડયો,
આબા ગોઠ હેય 25 તુમેહે પાંય રોઈન માંયે તુમાહાન
ઓલાં આખી દેનાહાં 26 પેન મોદાદ કોઅનારો
પિવ
વ યાલ આબો માંઆ નાંવે તુમેહે પાંય
દોવાડી, એલો તુમાહાન માંયે
કાંય આ યાં
ત બાદાં તુમાહાન હીકાડી એન ફોમ કોઆડી
27 આંય તુમાહાન શાંતી દેઈન તાહુ ં માંઆ શાંતી
તુમાહાન દેતાહુ ં દુિનયા દેહે તોહોડી આંય નાંય દાંઉ
તુમા મોનામાંય મા ગાબરાઈ હા એન ઈમાત
મા છોડાહા 28 માંયે તુમાહાન આ યાં ત તુમા
વોનાયા કા આંય તાહુ ં એન પાછો તુમેહે પાંય
યેતાહુ ંજોવે તુમા માન મોયા કોઅતા તોવે આંય
આબા પાંય તાહુ ં યાહાટી તુમા ખુશી ઓઅતા,
કાહાકા આબો માંઆ કોઅતા મોઠો હેય 29 એન
આમીજ ઈ બોને યા આગાડીયાં તુમાહાન માંયે
આખી દેના યાહાટી કા જોવે ઈ બોને તોવે તુમા
માનાહા 30 આમી તુમાહાન ડી ગા નાંય આખું
કાહાકા યા દુિનયાયે દોનારો યેહે માંઆ હુ મે તો કામ
નાંય કોઅઈ હોકેહે 31 પેન દુિનયાલ ખોબર પોડે
કા આંય આબાલ મોયા કોઅતાહુ ં એન આબ માન
ઊકુમ, દનોહો, યા પુરમાણેજ આંય કોઅતાહુ ં,
યાહાટી ઉઠા, આપાં ઈહીને તા રોઅતા
1 આંય ખોરો દારાખાવેલ હેતા માંઆ
આબો દારાખા આડીવાળો હેય 2
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ડાહાગીયેલ ફળ નાંય લાગે તી તો ખાંડી ટાકેહે એન
યેલ ફળ લાગતેહ, યેલ ડી ગાં લાગે યા તો
તી ંઆઈન ચો ખી કોઅહે 3 તુમા તે ચો ખા
ઓઈ ગીયાહા, માંયે તુમાહાન ગોઠ આખી તી
કોઅઈન 4 માંયે માંય રો , એન આંય તુમેહેમાંય
રોહ જે હે ડાહાગીયેલ, મતલબ દારખાવેલા આરે
નાંય રોહોય તોવે કાંય નાય ફળ લાગેહે, તેહ
તુમા બી જોવે તુમા માંયેમાંય નાંય રાહા 5 આંય
દારાખા વેલ હેતા તુમા ડાહાગીયો માંઅહુ ં
માંયે માંય રોહોય એન આંય યામાંય, યાલ ડી ગાં
ફળ લાગેહે કાહાકા માંયે વોગાર તુમા કાય નાંય
કોઅઈ હોકતાહા 6 જોવે કાદા માંઅહુ ં માયેમાંય
નાય રોહોય, યાલ ડાહગી એહે કાડી ટાકી એન તો
બોળી 7 જોવે તુમા માંયેમાંય રાહા એન માંઆ ગોઠ
તુમેહેમાંય રોહોય, તોવે તુમા
કાંય માગાહા ત
તુમાહાન િમળી 8 તુમાહાન ડી ગ ળ લાગે, એન
તુમા માંઆ ચેલા રોહા, ઈજ માંઆ આબા મોઠાઈ
ગોણાય 9 જે હ આબ માન મોયાકોઅયીહી તેહ
માંયે તુમાહાન માંયા કોઅયીહી માંઆ મોયાયેમાંય
રો 10 જોવે તુમા માંઆ ઉકુમ પાળાહા તોવે
તુમા માંઆ મોયાયેમાંય રોહાજે હ માય માંઆં
આબા ઊકુમ પા યોહો એન આંય યા મોયાયેમાંય
રોયોહો, 11 ઈ તુમાહાન આંય આખતાહુ ં યા હાટી
કા માંઆ આનંદ તુમેહેમાંય રોહોય એન તુમેહે
આનંદ પૂરો ઓઈ ય 12 ઓ માંઆ ઊકુમ હેય
કા, જે હ તુમાહાન માંયે માંયા કોઅયીહી, તેહ
તુમા યોક બી હાલ મોયા કોઆ 13 યોકતો યા
દો તારાહાટી વ ટાહે, યા કોઓતી મોઠી માયા
નાંય મીળે 14 આંય જો ઊકુમ તુમાહાન દેતાહુ ં તો
તુમા પાળાહા, તોવે તુમા માંઆ દો તાર રોય રોહા
15 તુમાહાન નોકાર નાંય આખું કાહાકા દોનારો
કાય કોઅહે યા ખોબાર નોકારાલ નાંય રોહોય પેન
તુમાહાન માંયે દો તાર આ યાં, કાહાકા માંઆ
આબા પાંઅને આંય
વોનાયોહો ત બાદાં
તુમાહાન માંયે ખોબાર કોઅયીહી 16 તુમાહાંય
માન નાંય પોસાન કોઅયો, બાકી તુમાહાન માંય
પોસાન કોઅયા, યાહાતી તુમા હા એન તુમાહાલ
ડી ગ ફળ લાગે એન તુમેહે ફળ રોહોય તોવે તુમા
માંઆ નાંવે આબા પાંઅને
માગાહા ત તો
તુમાહાન દી 17 આંય તુમાહાન ઓ ઊકુમ દેતાહુ ં
કા યોક બી હાલ મોયા કોઆ 18 જોવે દુિનયા
તુમાહાન આડાઈ કોઅહે, તોવે ફોમ કોઆ કા
તુમેહે આગાડીયા માન યાહાંય આડાઈ કોઅયી
19 જોવે તુમા દુિનયાયે માંઅહે રોઓતા, તોવે
દુિનયા તુમાહાન પોતે માંઆહાલ એહ મોયા કોઅતે
પેન તુમા દુિનયાયે નાંય હેતા માંયે તુમાહાન

યોહાન 15.20–16.25
દુિનયામાંઅને નીવડી લેદાહા, યા હાટી દુિનયા
તુમેહે આડાઈ કોઅહે, 20 માય તુમાહાન આ યેલ
કા, “દોનારા કોઅતો ચાકાર મોઠો નાંય,” તી ગોઠ
ફોમ કોઆ જોવે યાહાંય માન આડાઈ કોઅયી
તોવે તુમાહાન આડાઈ કોરી જોવે યાહાંય માંઆ
ગોઠ હાંબળી તોવે તુમેહે ગોઠ બી હાંબળી 21
બાદા યા તુમાહાન માંઆ નાંવા લેદે કોઅરી,
કાહાકા જય માન દોવા યોહો, યાલ યા નાંય
વોળાખતાહા 22 આંય નાંય પોતે એન યાહાન ગોઠ
નાંય આખતો તોવે યાહાન પાપ નાંય લાગાતાં,
પેન આમી યાહા પાપા કાંયજ છુ ટકો નાંય મીળે
23
માંઅહુ ં માન આડાઈ કોઅહે તો માંઆ
આબાલ બી આડાઈ કોઅહે 24 યાહામાંય બી
કાદેએ નાંય કોઅયાં, અહોડ કામે કોઅય તી જોવે
આંય નાંય કોઅતો તોવે યાહાન કાંય બી પાપ નાંય
લાગતાં પેન આમી યાહાંય એએયા પાછ યાહાંય
માન એન માંઆ આબાલ આડાઈ કોઅયી 25 બાકી
યાહા બાયબલા માંય ઈ ગોઠ લોખલી હેય તી
પૂરી ઓઅય યાહાટી, “ યાહાંય ઓમથાંજ માન
આડાઈ કોઅયી” 26 સો યા વ યાલ આબાઆ
પાંઅને આંય દોવાડતાહુ ં, જો આબાઆ પાંઅને
યેહે, તો મોદાદ કોઅનારો જોવે યેહે, તોવે તો માંઆ
સા ી દઈ 27 એન તુમા હોગા સા ી દાહા કાહાકા
પોયલારે તુમા માંયે પાંય રોયહા
1 ઈ ગોઠ તુમાહાન માંયે આખી, તુમા
ટાકી નાંય પોડા, યાહાટી 2 યા તુમાહાન
યાહા દેવળામાંય કાડી ટાકી એરે અહોડો દહી યેહે
તો દહી
માંઅહુ ં તુમાહાન માંઆઈ ટાકી, તો
એહ ંઆયી કા આંય પોરમેહરા ધમ પાળતાહુ ં”
3 એન યા એહ કોરી કાહાકા યાહાંય આબાલ
બી નાંય વોળખીયો એન માન બી નાંય વોળખીયો
4 પેન
માંય તુમાહાન આખી દેના, કા જોવે યા
દહી યેહે, તોવે તુમાહાન ફોમ યેહે કા “આમાહાન
ય આ યેલ” પોયલાં ઈ માંયે તુમાહાન નાંય
આ યાં કાહાકા આંય તુમેહે આરે આતો 5 પેન
આમી જય માન દોવા યો યાપાં આંય તાહુ ં એન
તુમેહે માંઅને કાદો માન નાંય પૂછેહે કા “તું કેછ
તોહો?” 6 પેન ઓલાં તુમાહાન માંયે આ યાં
યા હાટી તુમેહે મોન દુખા કોઅઈન બોઆઈ ગીય;
7 પેન આંય તુમાહાન ખોરી ગોઠ આખતાહુ ં કા
આંય
તી તુમાહાન ફાવેહે કાહાકા આખતાહુ ં
કા આંય
તોવે મોદાદ કોઅનારો તુમેહે પાંય
નાય યી પેન જોવે આંય હી તોવે યાલ તુમેહે
પાંય આંય દોવાડીહ 8 એન જોવે તો યી, તોવે
તી દુિનયાયે હુ મે પાપ એન ધમ એન નીયા ઓલા
બાબતમાંય સાબીતી દી 9 પાપા બાબતમાંય કા
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ય માન નાંય માંનત હ 10 ધમા બાબતમાંય કા
આંય આબા પાંય પાછો તાહુ ં એન તુમા આમી
પાછ માન નાંય એઅહા 11 નીયા આબતમાંય
કાહાકા, દુિનયાયે રાજ કોઅનારા હુ મે ચુકાદો
ઓઅઈ ગીયોહો 12 આજુ ં માંઆ તુમાહાન ડીગાં
આખના હેય પેન આમી તુમા નાંય સહન કોઅઈ
હોકતાહ 13 પેન એલો, સો યા પિવ આ મા યી,
તોવે તો તુમાહાન બાદા સો યેમાંય લેઈન ય
કાહાકા તો પોતા કોઅઈન નાંય બોલી, પેન
વોનાય ત જ બોલી, એન
ગોઠ બોનનારી હેય
તી તુમાહાન ખોબાર કોરી 14 એલી માંઆ નાંવ
મોઠાં કોઅરી કાહાકા માંઆમાંઅને લેઈન તુમાહાન
બાગ દી 15 આબાઆ
કાય હેય બાદાં માંઆ
હેય યા હાટી માંયે તુમાહાન આ યાં કા એલો
માંઆમાંઅને લેઈન તુમાહાન બાગ દી 16 આમી
વાગાયુક બાઆ, એન તુમા માન એઅહા નાંય,
એન આજુ ં વાહાયુક બાઆ પાછ તુમા માન પાછા
એઅહા” 17 તોવે યા ચેલાહામાંઅને કોલાહાક યોક
બી હાલ આ યાં, “એલા કાય મોતલાબ હેય?
આમાહાન આખે કા, “વાહાયુક વાઆ પાછ તુમા
માન નાંય એઅહા એન આજુ ં વાહાયુક વાઆ
એન તુમા માન એઅહા કાહાકા આંય આબા પાંય
તાહુ ં?” 18 એન યાહાંય આ યાં કા “તો વાહાયુક
વાઆ આખે, યા કાય મોતલાબ હેય આમાહાન
હોમાજ નાંય પોડે તો કાય આખાં માગેહે” 19 ઈસુ
ંઆઈ ગીયોકા યાલ યા પૂછાં કોઓત, એન
ય યાહાન આ યાં, “માંયે તુમાહાન આ યાં કા
‘વાહાયુક વાઆ પાછે તુમા માન નાંય એઅહા,
એન આજુ ં વાહાયુક વાઆ એન તુમા માન પાછા
એઅહા યા મતલબ તુમા યોક બી હાન પૂછતાહા
કા? 20 આંય તુમાહાન હાચુલ આખતાહુ ં, તુમા
રોડાહા એન કોકળાહા, પેન દુિનયા ખુશી ઓઈન
ઓહરી તુમા દુખી ઓઅહા, પેન તુમેહે દુખ
બોદલાઈન આનંદ ઓઈ ઈ ય 21 જોવે થેએ
છુ ટી ઓરાં દુખી હેય, તોવે તી હાયતાબાહા કોઅહે,
કાહાકા યે મોયના પૂરા યા પેન છુ ટી યી
પાછ તી દુખ ફોમ નાંય કોઅહે, કાહાકા દુિનયામાંય
પોહો યોહો યા આનંદ લાગેહે 22 આમી તુમા
હોગા દુખી હેતા પેન આંય તુમાહાન હોગો પાછો
િમળીહ એન તુમેહે મોન રા ઓઈ ઈ ય
એન તુમેહે આનંદ કાદો નાંય લેઈ નાહી 23 તો દહી
તુમા માન કાય બી માગાહા, ત તો તુમાહાન માંઆ
નાંવે દીઈ 24 આમી લોગું તુમાહાંય માંઆ નાંવે કાય
નાંય મા યાં માગા એન તુમાહાન િમળી ય, એહ
કોઅઈન તુમેહે આનંદ પૂરો ઓઈ ય 25 માંયે
તુમાહાન દાખલા કોઅઈન આ યાં, આમી અહોડો

યોહાન 16.26–17.25
દહી યેહે,તો દહી તુમાહાન દાખલા કોઅઈન નાંય
આખું પેન ખુ લી રીતે આબા ખોબાર તુમાહાન
આંય દહી 26 તો દહી તુમા માંઆ નાંવે માગાહા
એન આંય તુમેહે હાટી આબા પાઅને માગીહી,
એહ, આંય નાંય આખતાહુ ં 27 કાહાકા આબો
પોતે તુમાહાન મોયા કોઅહે, કાહાકા તુમાહાંય
માન મોયા કોઅયીહી એન તુમા માનતાહા કા
આંય આબા પાંઅને યેનો 28 આંય આબા પાંઅને
ન ગીયો એન દુિનયામાંય યેનોહો પાછો દુિનયાલ
છોડીન આબાપાંય
તાહુ ં” 29 યા ચેલાહાંય
આ યાં, “લે, આમી તું ચો ખાં આખતોહો એન
દાખલો નાંય 30 આમી આમાહાન ખોબાર પોડી
ગીઈ કા તુલ બાદા આવડેહે એન તુલ પૂછાં નાંય
પોડે આમી આમા માનજે હે કા, તું પોરમેહરા
પાંઅને યેનહો” 31 ઈસુવ વાબ દેનો “તુમા આમી
માનાતાહા કા? 32 એઅયા, આમી ગેડી યેહે,આમી
યેઈ ગીઈ કાય, યે ગેડીયે તુમા વેરાઈ હા, યોકા
યોક યા ઈહ માન યોખલા છોડીન હા તે
આંય યોખલો નાંય હેતાંઉ,કાહાકા આબો માંઆ
આરે હેય 33 તુમાહાન માંયે આ યાં યા હાટી
કા તુમાહાન માંયે માંય શાંતી મીળે દુિનયામાંય
તુમાહાન આબાદા પોડી, પેન ઈમાત રાખા, માંયે
દુિનયાલ આખી દેનીહી”
1 ઈસુવ
આ યાં પાછ જુ ગા એછ
એઅઈન તો બો યો, “આબા, ગેડી યેઈ
ગીઈ તોઓ પાહાલ મોઠાઈ દેયાહાટી કા એલો
તુલ મોઠાઈ દેય 2 યાલ તુંયે બાદા માંઅહાવો પૂરો
ઓ દકાર દેનોહો, યાહાટી કા તો લેઈન, તુંયે યાલ
જોલા દેનાહા યા યોકાયોકાલ તો જોલામજુ ગીયાં
વાન દેય 3 જોલામજુ ગીયાં વાન
હેય
કા યા તુલ પોઅલા ખોરા પોરમેહરાલ વોળખે,
એન યાલ તુંયે દોવાડીયો, યાલ ઈસુિ તાલ
વોળખે 4 દોર યે ઊપે માંયે તુલ મોઠાઈ દેની તુંયે
માન
કામ હ પી દેનાં, ત માંયે પૂરાં કોઅયાં,
એહ કોઅઈન તુલ મોઠાઈ દેની 5 એન આમી
આબા, જુ ગદોરતી ઊસબી ગીયાં યા આગલા,
તુંયે પાંય માંઆ
મોઠાઈ આતી, તી માન દે
6 દુિનયામાંઅને
યા માંઅહાલ તુંયે માન દેન
યાહાન માંયે તોઓ નાંવા ખોબાર કોઅયીહી ય
તોઓ આત એન ય માન દેન યાહાંય તોઓ ગોઠ
હાચવીન રાખીહી 7 આમી યા ંઅતાહા કા તુંયે
માન
કાંય દેનાં, ત બાદા તોઓ પાંઅને યેહે
8 કાહાકા
યો ગોઠીયો તુંયે માન એન યાહાંય
તીયો લેદીયો, એન હાચુલ ંઅતાહા કા આંય
તોઓ પાંઅને યેનોહો, એન યા માની ગીયા કા
તુંયે માન દોવા યોહો 9 યાહા કોર આંય માગતાહુ ં,
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દુિનયાયે કોરે નાંય માગું પેને તુંયે માન જોલ
દેન યાહાં કોરે માગતાહુ ં કાહાકા ય તોઓ હેત
10 માંઆ
હેય, ત બાદાં તોઓ હેયએન તો બાદાં
માંઆ હેયએન યાહામાંય માન મોઠાઈ િમળી ગીઈ
11 આમી આંય દુિનયામાંય નાંય રો , પેન ય
દુિનયામાંય હેત એન આંય તોઓ પાંય યેતાહુ ં ઓ
પિવ આબા, જયે તુય માન દેને તોઓ નાવામાંય
રાખજે , યા હાટી કા આપે રોક ય બાદ યોકઠજ
રોઓય 12 તુંયે માન જોલ દેને યાહાન માંયે તોઓ
નાંવે હાચવી રા યા, તાંઆ લોગું યાહામાંઅને યોક
મોઓઈ નારો હેય કાહાકા
લોખલાં હેય ત
પૂરાં ઓરાં જોજે યા સીવાય યોક બી નાંય ટાકાયો
13 આમી આંય તોઓ પાંય યેતાહુ ં પેન આજુ ં
દુિનયામાંય હેતાંઉ તાંઆઉ આંય ઓલા આખતાહુ ં
યા હાટી કા માંઆ આનંદ યાહામાંય પૂરો ઓઈ
ય ને રોઓય 14 યાહાન માંયે તોઓ ગોઠ
દેની,એન દુિનયા યાહાન આડાઈ કોઅઈ રોયી,
કાહાકા ય, દુિનયામાંઅને નાંય હેત, જે હ કોઅઈન
આંય હોગો દુિનયા માંઅનો નાંય હેતાંઉ 15 યાહાન
દુિનયામાંઅને તું લેઈ લે અહોડાં આંય નાંય માગું
ઓલાંજ માગતાહુ ં કા તું યાહાન ખોટામાંઅને
બોચાવી રાખ 16 ય દુિનયામાંઅને નાંય હેત જે હ
આંય દુિનયામાંઅને નાંય હેતા 17 તું યાહાન
સો યામાંય પિવ કોઓ, તોઓ ગોઠ સો ય હેય
18 જે હ તુંયે માન દુિનયામાંય દોવા યોહો, તેહ માંયે
યાહાન દુિનયામાંય દોવાડીયોહો 19 એન યાહા
હાટી આંય માનપિવ કોઅતાહુ ં કા યા હોગા
ખોરી રીતે પિવ ઓઈ ય 20 યા ઓલાહાજ
હાટી આંય નાય માગુંઉ, પેન યાહા ગોઠ વોનાઈન
યા માંઆ નાંવા ઊપે બોરહો રાખરી યાહા
હાટી બી આંય માગતાહુ ં કા, 21 આબા યા બાદા
યોકઠા ઓઅય જે હ તું માય માંયે હેતો, એન
તુયેમાંય હેતા તેહ યા હોગા આપેહે માંય યોકઠા
રોઓય, એન દુિનયાલ ખોબાર પોડી ય કા તુંયે
માન દોવા ડયોહો 22 એન તુંયે માન
મોઠાઈ
દેની, તી માંયે યાહાન દેની,યાહાટી કા યા યો ઠા
ઓઈ ય, આપા હેજે તેહ 23 આંય યાહા માંય
એન તું માંયેમાંય, યાહાટી કા યા પૂરા યોકઠા
ઓઅઈ ય એન દુિનયાલ ખોબાર પોડે કા યા
પૂરા યોકઠા ઓઅઈ ય એન દુિનયાલ ખોબાર પોડે
કા તુંયે માન દોવાડીયોહો એન તુંયે યાહાન મોયા
કોઅયીહી, જે હે માન મોયા કોઅયીહી 24 આબા,
યા તુંયે માન દેનાહા, યાહા િવશે માંઆ મોર
હેય કા આંય ંઆ રો , તાંઆ યા હોગા રોઓય,
એન માન દેનીહી કાહાકા જુ ગદોરતી ઊસબી ગીયાં
યા આગા ડયાં તુંયે માન મોયા કોઅયી 25 ઓ
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પિવ આબા, દુિનયાએ તુલ નાંય વોળ યો પેનમાંયે તુલ વોળ યો, એન યાહાંય માની લેદાહાં કા
તુંયે માન દોવા યોહો 26 એન માંયે યાહાન તોઓ
નાંવ ખોબાર કોઅયી એન આજુ ં ખોબાર કોઅહી,
યાં હાટી કા
મોયા તુંયે માન કોઅયી તી મોયા
યાહામાંય રોઓય, એન આંય યાહામાંય”
1 ઓલા આખીન પાછ ઈસુ યા ચેલાહા
આરે કેદરોન નાં યા કોતડા યે વોળા ગીયો
તાંઆ યોક વાડી આતી, યે વાડીયે માંય ઈસુ એન
યાઆ ચેલા ગીયા 2 આમી દોગો દેનારો યહુ દા
હોગો ગો ંઆતો આતો કાહાકા,ઈસુ એન
યા ચેલા તાં ંઉ આતા 3 તઅ યહુ દયા યાજક
એન પો ષીયાહા પાંઅને િસપાડાહા ટુંગી એન
કોલાહાક ચાકારાહાન મા યા એન દીવા, ચુડા એન
આથીયાર લેઈન, તાંઆ ગીયો 4 તોવે ઈસુ યાલ
કાય ઓઅનારો હેય, તી બાદાં ંઆઈન, આગાડી
યેનો એન યાહાન પૂ યાં, “તુમા કાલ હોદતાહા?”
5 યાહાંય યાલ આ યાં, “ઈસુ નાઝારીઆલ ”
ઈસુવ આ યાં “આંય હેતા ” યાલ દોગો દેનારો
યહુ દા યાહા આરે ઊબો આતો 6 જોવે ઈસુવ
આ યાં “આંય હેતા ” તોવે યા બાદા પાહાલા
હર યા એન બુયેવો કોથલી પો ડયો 7 પાછાં ઈસુવ
પૂ યાં “તુમા કાલ હોદતાહા?” યાહાંય આ યાં
“ઈસુ નાઝારીયાલ” 8 ઈસુવ આ યાં, “તુમાહાન
માય આખી દેનાં તો આંય હેતા જોવે તુમા
માન હોદતાહા તોવે યાહાન ંઆ દયા” 9 [ઈસુવ
કોયાં આ યેલ કા “તુંયે માન જોલા દેનલા
યાહામાંઅને યોક બી નાંય ટાકાઈ ગીયો” ઈ
ગોઠ પૂરી ઓઈ ય યા હાટી] 10 તોવે સીમોન
પે ુસે તારાવાઈ કોઅઈન મુખી પું રા ઠોકીયો
એન યા જે વો કાન તોડી ટા યો યા ચાકાર નાંવ
માલખસ 11 તોવે ઈસુવ પે ુસાલ આ યાં, “તોઓ
તારવાય ખોનીયામાંય થોવી દે માંઆ આબહ
માન
વાટકી દેનહી તી આંય નાંય પીયું
કા?” 12 તોવે સીપાડા ટુંગી એન સુબેદાર એન
યહુ દીયાહા ચાકારાહાંય ઈસુવાલ દોઈન બાં દયાં,
13 એન પોઅલા હ ના પાંય લેઈ ગીયા, તો મુખી
પું રા કાયફા હાહારો આતો યે વરહ કાયફા મુખી
પું રો આતો 14 યજ યહુ દી લોકાહાન િહકાડયાં
કા બાદા લોકાહા બોદલે યોક માંઅહુ ં મોઓઈ
ય ત હારાં 15 સીમોન પે ુસ એન યોક બીજો
ચેલો, ઈસુવા પાછાડી પાછાડી ચાલીયા ઓ બીજો
ચેલો મુખી પું રો વોળખાતીયો આતો તઅ તો
ઈસુવા આરે મુખી પું રો કચરીયે માંજે ગીયો,
16 પેન પે ુસ બાઆ ઊબો રોયો તઅ મુખી પું રો
વોળખાતીયો તો બીજે ચેલો બાઆ યન, બાંઆ
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ઊપે ચાકરડીયેલ આ યાં એન પે ુસાલ માંજે લેઈ
યેનો 17 તોવે તી ચાકારાડી પે ુસાલ આખે: “તું
એલા માંટડા ચેલાહામાંઅના હેતો, ત નાંવ?”
પે ુસ આ યાં, “નાંય” 18 હ ઈ લાગે યા હાટી
ચાકાર એન નોકારાહાંય આગ બાળી એન ઊબા
રોયન તા યા કોઓત; સીમોન પે ુસ હોગો યાહા
આરે ઊબો રોયન તા યા કોએ 19 મુખી પું રા
ઈસુવાલ યા િશ ણ એન યા ચેલાહા િવશે પૂ યાં
20 ઈસુવ
વાબ દેનો: “આખી દુિનયાલ માંયે
હેરમાંય આ યાં, ંઆ બાદા યહુ દીયા ટોળો
વોળતાહા, તાંઆ સોબાયેમાંય એન મં દરામાંય
માંયે કાયામ િહકાડયાં એન ખાનગીયે માંય કાંય
નાંય આ યાં 21 માન કાયલાં પૂછતોહો, માન
યા વોનાયા યાહાન માંયે કાય િહકાડયાં યાહાન
પૂછ,માંયે કાય આ યાં તી યાહાન ખબર હેય”
22 એહ આ યાં તોવે પાંહાય ઊબા રોઅલામાંઅને
યોક ચાકારે ઈસુવાલ યોક થાપાડ ઠોકી એન આ યાં:
“તું મુખી પું રાલ અહોડો જવાબ દેતોહો કા?”
23 ઈસુવ યાલ આ યાં “માંયે કાંય ખોટાં આ યાં
ઓરી તોવે ત ખોટાં માન દેખાડ પેન ખોરાં
આ યાં ઓરી તોવે તું માન કાયલાં ઠોકતોહો?”
24 પાછ હ નાય ઈસુવાલ બાંદલોજ કાયફા પાંય
દોવા યો 25 આમી સીમોન પે ુસ તાંઆ રોયન
તા યા કોઅહે યાલ યાહાંય આ યાં, “તું એલા
ચેલાહામાંઅનો હેતો નાય કા?” પેન તો નાંય
મા યો, ય આ યાં “આંય નાંય હેતાં ” 26 મુખી
પું રા યોક ચાકાર, પે ુસ યા કાન તોડી ટા યો,
યા હો વાડીયો, ય આ યાં, “કાય, માંયે તુલ
એલા આરે વાડીયેમાંય દેખીયો,તી નાંય?” 27 આજુ ં
પીતર નાંય માનતો લા યો તોવે તારાત કુકાડ
વાહાયો 28 પાછ યાહાંય ઈસુવાલ કાયફા ગોઅમેરે
સરકારી જે લીમાંય લેઈ ગીયા હાકાળી વેળા આતી
ય કોચરીયે માજે નાંય ગીય બાટઆય નાંય જે
એન પા કા ખાએ, યાહાટી 29 તઅ પીલાત યાહા
પાંય બાઆ ગીયો એન પૂ યાં: “યા માટડા હુ મ
તુમા કાય ફીરાદી કોઅતાહા?” 30 યાહાંય આ યાં:
“ઓ ગુનેગાર નાંય રોતો તોવે આમા તુલ નાંય
હ પી દેતા” 31 પીલાત આ યાં, “ યાલ લેઈન
તુમાજ િનકાલ કોઆ” યહુ દી લોકાહાંય આ યાં,
“માંઅહાંલ માંઆઈ ટાકના આમેહ ઓક નાંય
હેય” 32 ઈસુ કહ કોઈન મોઓઈ ય, તી ગોઠ
પોતે આખલી આતી એન તી પૂરી ઓઅઈ ય,
યાહાટી બો યાં 33 િપલાત કોચરીયેમાંય પાછો
ગીયો એન ઈસુવાલ યાંહાય હાદીન પૂ યાં: “કાય
તું યહુ દી લોકાહા રા હેતો કા? 34 ઈસુવ પૂ યાં:
“તું પોતે એહ આખતોહો કા બી હાંય માંઆ િવશે
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આખલાં પૂછતોહો?” 35 પીલાત વાબ દેનો,
“આંય થોડો યહુ દી હેતા તોઓજ તલાહાંય
એન મુખી પું રાહાંય તુલ માન હ પી દેનોતુંયે
કાય ગુનો કોઅયોહો?” 36 ઈસુવે વાબ દેનો,
“માંઆ રાજ યાં દુિનયામાંઅને નાંય હેય માંઆ
રાજ યા દુિનયામાંઅને રોઅતાં તોવે માંઆ ચાકાર
ચો સ યહુ દીયાહા આથામાંય આંય હ પાઈ નાંય
ંઉ યાહાટી લોડાઈ કોઅતા આમી તે માંઆ
રાજ એછલીયાં નાંય હેય” 37 “તોવે તું રા હેતો
કા?” પીલાત પૂ યાં ઈસુવ આ યાં, “આંય રા
હેતા એહ તું આખતોહો આંય તઅ સ યા સા ી
દાંઆ હાટી જનમીયો, એન દુિનયામાંય યેનો સ ય
માંઅહુ ં માંઆ ગોઠ વોનાહે 38 પીલાત પૂ યાં,
“સ ય કાય?”એહ આખીન તો પાછો બાઆ
યહુ દીયાહા પાંય ગીયો ય આ યાં “યામાંય કાય
બી ગુનો નાંય દેખાય 39 આમી તુમે રીવાજ
હેય કા શોણા દીહે યોક ંઆંલ છોડું કા?”
40 યાહાંય ચીચાઈન આ યાં; “યાલ નાંય, પેન
બારા બાસાલછોડ” બારા બાસ યોક બાંડ આતો
1 તોવે ઈસુવાલ લેઈન પીલાતે યાલ
ચોપકા માર દેવાડયો 2 એન સીપાડાહાંય
કાટાહા ટોપી વ ઈન યા ટોલપીયે થોવી, એન
યાલ ંબલીયા ડોગલાં પોવા યાં 3 એન પાગે
પોડીન આખતા લા યા; “યહુ દીયાહા રા સાહેબ,
સલામ” એન યાલ થાપડાટતા લા યા 4 તોવે
પીલાત પાસો બાઆ ગીયો, એન ય આ યાં;
“લે તુમહે પાંય યાલ યાલ આજુ ં લેઈન યેતાહુ ં
કા યામાંય કાંય બી ગુનો નાંય મીળે, યા
ખોબાર તુમાહાન રોહોય” 5 તોવે ઈસુ બાઆ
યેનો, કાટાહા મુંગટ એન ંબલીયા ફાડકાં પોવીન
પીલાતે યાંહાન આ યાં; “એએયા, ઓજ હેય”
6 મુખી યાજક એન આગેવાનાહાંય યાલ દે યો
તોવે ચીચાઈન આખતા લા યા: “ યાલ હુ ળીવે
જોડાખ, હુ ળીવે જોડાખ, 7 યહુ દીયાહાંય જવાબ
દેનો, “આમેહે કાયદો હેય, યા પૂરમાણે ઓરાં
જોજે કાહાકા તો પોતાલ પોરમેહરા પોહો આખેહે”
8 ઈ ગોઠ વોનાઈન પીલાત ડી ગો ગાબરાઈ ગીયો
9 કોચરીયેમાંય પાસો
યન ય ઈસુવાલ પૂ યાં
“તું કેસલીયો હેતો?” પેન ઈસુ ઓગોજ રોયો
10 તોવે િપલાતે આ યાં; “માન તું નાય આખે
કા? તુલ છોડી બી શોકું એન હુ ળીવે જોડખી
બી શોકું
તુલ ખોબાર નાંય કા?” 11 ઈસુવ
વાબ દેનો, “ઉચરે તુલ ઓક દેનોહો, નાંય તે
માંયે ઊપે તુલ કાંય બી ગોતી નાંય ચાલતીતઅ
જય માન તોઓ આથામાંય હોપી દેનો યાઆ
પાપ મોઠાં લાગેહે” 12 તોવે પીલાત યાલ છોડી
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દાંઆ કોઅએ પેન યહુ દીયા બોમાલતા લાગીયા
“યાલ તું છોડેહે, તોવે તું રા કાયાસરા દુ માન/
વેરી ગોણાયે કાહાકા
માંઅહુ ં પોતાલ રા
આખેહે તો કાયસર રા આ િવ દમાંય ગોણાય”
13
વોનાયન પીલાત ઈસુવાલ બાઆ લેઈન
યેનો એન િહ ુ ભાષામાંય ગા બાથા આખતેહ
યા પોતરીવાળા
ગામાંય નીયા ખૂડચીયેવો
બોહી ગીયો 14 તો દહી પા કા શોણા આગલો
દહી આતો લગબબગ બોપાર આલો આતો
પીલાત યહુ દીયાહાન આ યાં, “લા, તુમેહે રા ”
15 યાહાંય ચીચાઆઈન આ યાં, “ યાલ માંઆઈ
ટાકા, માંઆઈ ટાકા, હુ ળીવે જોડખી દે” પીલાત
યાહાન પૂછહે “કાય, તુમે રા લ હુ ળીવે જોડખી
દાંઉ કા?” યાહાંય આ યાં, “કાયસર રા િસવાય
આમે બીજો રા કાદો નાય હેય” 16 તોવે ય
યાહાન યાલ હુ ળીયેવો જોડખી દાંઆ હાટી હ પી
દેનો 17 ત યાહાંય ઈસુવાલ લેદો એન તો પોતા
ખાંબ લેઈન ખોપરીયે ગો અહોડો નાં યો ગે
ં ચાલીયા [િહ ુ ભાષામાંય ગોલગોતા] 18 તાંઆ
યાહાંય યાલ હુ ળીપે જોડખી દેનો, એન યાઆ
આરે બી બેન, યે કાનીયે એન યે કાનીયે, એન
માંજે ઈસુ 19 પીલાતે યોક પાટીયાં બી લોખાડયાં
એન હુ ળીયેવે થોવા આ યાં, “ઈસુ નાઝારી
યહુ દીયાહા રા ” 20 ડી ગા યહુ દીયાહાંય પાટીયાં
વાચીયાં કાહાકા ઈસુવા હુ ળીખાંબા ગો શેઅરા
પાંય આતો એન પા ટયાં તે તીન ભાષામાંય લેિખન
એન ીક એન િહ ુ માંય લોખલાં આતાં 21 તોવે
મુખી પું રાહાંય આ યાં, “યહુ દીયાહા રા , એહ
નાંય લોખલાં પેન તો પોતાલ યહુ દીયાહા રા
આખેહે, એહ લોખજે ” 22 પીલાત આ યાં, “માંયે
લો યાં ત ખોરાં” 23 ઈસુવાલ હુ ળીવે જોડખી
દેઈન પાસ સીપાડ યા ફાડક લેઈન ચાર ભાગ વાટી
દેના, યોક યોક સીપાડાલ યોક બાગ ડોગલાં હોગાં
લેદાં પેન ડોગલાં િહલાઈ વગાર આખાંજ ઉચરે
યોકુજ વોળલાં આતાં 24 તઅ યાહાંય આ યાં,
“યાલ મા ચીઈ ટાકતા પેન કા ઓરી તી િચઠી
ટાકીન નો કી કોઅતા” લોખલાં હેય “માંઆ ફાડક
વાટી દેન એન માંઆ ડોગલા હાટી િચઠી ટાકી
એહ કોઓયાં 25 પેન ઈસુવા હુ ળીયે પાંય યા
આયોહો ઉબી રોઅલી આતી એન યા આયેહે
બોહી, કલોયા મા રયા, એન મા રયા માગદાલેના
26 યા આયેહેલ, એન યે પાંય યા વાહાલા ચેલાલ
દેખીન, ઈસુવ યા આયેહેલ આ યાં; “આયા,
ઓજ તોઓ પોહો હેય” 27 એન ચેલાલ આ યાં
“ઈ તો આયોહો હેય” તોદરીયોહો ચેલો મા રયાએલ
યોકતી આયોહો માનતો લા યો 28 યા પાસે બાદા
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પૂરાં યાં એહ ંઆઈન, શા ામાંય લોખલાં તી
પૂરાં કોરાં ઈસુવ આ યાં; “પીહી લાગી” 29 તાંઆ
યોક ખાટાં બોઓલી વાટકી આતી યાહાંય દાંહાંદી
યન, ક બીએ ખાટા બોઓલી વાદળી થોવીન,
ઈસુવા મુંયાલ લાવી દેની 30 ખાંટા લેદા પાછ
ઈસુવ આ યાં કા “પૂરાં ઓઈ ગીયાં” એન ટોલપી
નીચે કોઓઈન વ ટા યો 31 તો દહી પા કા
શોણા આગલો દહી આતો એન તો શાબાતા
મોઠો શોણ આતો યા હાટી શાબાતા દહે કુડી
હુ ળીયેવે નાંય રોહોય યા હાટી યહુ દીયાહાંય
પીલાતા પાંય માંગણી કોઅયી કા યાહા પાગ
મૂડીન યાહા કુડી લેઈ એ 32 યાહાટી સીપડ
યેન એન ઈસુવા આરે યા હુ ળીવે જોડખાલા
આતા યાહા પાગ મૂડી ટા યા, પોયલા યોકા
એન પાછ બી હોગા 33 જોવે યા ઈસુવા પાંય
યેના, તોવે યાલ મોઓલો દેખીયો, એન યા પાગ
નાંય મૂડી ટા યા 34 પેન યોક સીપાડ યા કીખીયે
માંય ભાલો દેની, એન તાબાડ યેમાંઅને લોય
એન પાંઆંય ન ગી યેનાં 35 જય માંઅહ ઈ ગોઠ
એઅયી,તોજ તુમા હોગા માની લીયા યા હાટી
સા ી દેહે એન યા સા ી ખોરી હેય, યાલ ખાતરી
હેય કા તો ખોરી ગોઠ આખેહ 36 લોખલાં હેય
કા “ યા યોક બી આડકાં મૂડી ટાકનાં નાંય,” તી
પૂરાં ઓઈ ય યા હાટી અહોડો બો યાં 37 એન
આજુ ં યોક ગામાંય લોખલાં હેય કા “ યાલ
યાહાંય ડોચી દેનો, યાલ ય યોકદીઠ એઅરી”
38 યા પાસ અ રમતેયા જોસેફ, જો ઈસુવા ચેલો
આતો પેન ખાનગીયેમાંયજ યહુ દીયાહા દાકે , તો
પીલાતા પાંયે ઈસુવા કુડી લેઈ આના માગણી
કોઅયી પીલાતે પરવાનગી દેની ઈ ય ઈસુવા કુડી
લેઈ ંઆ હાટી યેન 39 નીકોદેમુસ હોગો, જો
પોઓલો ઈસુવા પાંય રા ીયો યેનો તો પાંચ મણ
મલમ લેઈ યેનો 40 એન મલમ લાવીન ઈસુવા
કુડી ફાડકામાંય ચ ડાળીન દેનીએહે કોઈન યહુ દી
લોકહામાંય ડાટતહે 41 આમી ઈસુવાલ ંઆ
ઈસુવાલ હુ ળીયે જોડખી દેનેલ તાંઆજ યોક વાડી
આતી એન વાડીયેમાંય યોક નોવાં માહાણા આતાં
42 એટલે
ગો પાંહાય આતો એન પા કા શોણા
તીયારી આતી, યા હાટી ઈસુવા કુડી તાંઆજ થોવી
1 રિવવારે ખૂબ કોવા યાં આજુ ં આંદારાં
આતાં તોવે મા રયા માગદાલેના માંહાણ
એછે ગીઈ, દે યાં કા માંહાણા મુંઈયા ઉચને દોગાડ
ફેડલો હેય 2 તોવે તી સીમોન પે ુસ, એન એલો
બીજો ચેલો યાલ યાલ ઈસુ મોયા કોઅહે
યાહા પાંય દાંહાંદી ગીઈ, એન યાહાન ય
આ યાં, “માંહાણા માંઅને ભુવાલ લેઈ ગીય
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એન કાય યા કેછ થો યો” 3 તોવે પે ુસ એન
એલો બીજો ચેલો છુ ટયા એન માંહાણા એછે ગીયા
4 બે દાંહાં દેત, પેન પે ુસા કોઓતો એલો બીજો
આગાડી ન ગી ગીયો, એન માંહાણા પાંય પોયલો
ય લા યો 5 ડ ગો વોળીન, હુ ણા ડોગલ બૂઈયેવ
દે ય પેન માંજે નાંય ગીયો 6 સીમોન પે ુસ યા
પાહાલા યેનો એન પાદરોજ માહાણામાંય ગીયો
ય તાંઆ ફાડક બૂંઈયે વો થોવલે દે ય 7 એન
ઈસુવા ટોલપીયે વેટાળલો ંબાળ બી દે યો, બી
ફાડકાહા આરે નાંય, પેન ગોડી વાળલો જુ દોજ
આતો 8 પાછ બીજો ચેલો જો માંહાણા પાંય
પોયલો ઈ લાગીયેલ તો હોગો માજે ગીયો ય
એઅયાં એન માની ગીયો 9 [ યા તે
લોખલાં
હેય કા તો મોઓલામાંઅને ઉઠાં જોજે તી નાંય
હોમજે ત] 10 યા પાછા ગોઓ વોળીયા 11 મા રયા
માંહાણા બાઆ ઉબી રોયન રોડેહે રોડતી રોડતી તી
ડ ગી વોળીન માહાંણા ડોકાિવન એઅહે 12 તોવે યે
બેન દેવદુતાહાન દે યા યા ઉજળાં ડોગલ પોવલાં,
એન યાં ંઆ ઈસુવા કુડી થોવલી આતી, તાંઆ
બોઠલો યોક ટોલપીયે એછે એન યોક પાગાહા એછે
13 યાહાંય યેલ પૂ યાં, બાઈ તું કાહા રોડતીહી?”
યે વાબ દેનોકા “માંઆ ભુવાલ લેઈ ગીય
એન કાય
કેછ થોવીયો” 14 એહ આખીન તી
ફરી વોળી એન ઈસુ તાંઆ આતો, યાલ દે યો,
પેન ઈસુ હેય,એહ યાલ નાંય વોળખી કાડયો
15 ઈસુવ પૂ યાં “બાઈ તું કાહા રોડતીહી? તું કાલ
હોદતીહી યાલ વાડીવાળો ઓવાયીન યે યાલ
આ યાં, “સાઈબ જોવે તું યાલ લેઈ ગીયો તોવે
યાલ કેછ થો યાં ત માન આખ, એન યાલ આંય
લેઈ હી” 16 ઈસુવ યેલ આ યાં “મા રયા!” ય
યાલ વોળખીયો એન આ યાં “રાબોની” [મતલબ
ગુ
માંઆ] 17 ઈસુવે આ યાં, “તું માન કાયલાં
દોઓઈ રોયી? આજુ ં આંય આબા ઈહી પાછો નાંય
ચોડીયોહો યા બોદલે તું માંઆ બાયાહા પાંય યન
ખોબાર આખ, કા આંય માંઆ આબા એન યાહા
આબા, માંઆ પોરમેહર એન યાહા પોરમેહરા
પાંય પાછો ચોડતાહુ ં” 18 ત મા રયા માગદાલેના
યન ચેલાહાન આ યાં કા, “માંયે પેભુવાલ દે યો
એન યે માન એહ આ યાં” 19 તો દહીજ રિવવારે
મોઠા યાં તોવે ચેલા બાદા ગોઅમ આતા, એન
યહુ દીયાહા દાકે બાઆવ ડાકલ આત તોવે ઈસુ
માજે યેનોએન વોસમાંય ઊબો રોયો ય આ યાં,
“તુમેહે આરે શાંતી રોહોય” [સલામ આલેકુમ]
20 ઓલા આખીન પાછ તો યાહાન યાં આથ
એન કુખી દેખાડયાં ભુવાલ એઅયો, યાહાટી
ચેલા/એલા ડી ગા રા ઓઈ ગીયા 21 પાછ ઈસુવ

યોહાન 20.22–21.19
આજુ ં યાહાન આ યાં “તુમેહે આરે શાંતી રોહોય
જે હ આબે માન દોવાડીયોહો તેહ તુમાહાન આંય
દોવાડતાહુ ં” 22 ઓલા આખીન પાછ ય યાહા
ઊપે હાહા ટાકીન આ યાં: “પિવ
વ આલા
23 યા માણેહ પાપ તુમા માફ કોઆહા, યાહા
પાપ માફ ઓઈ ય, યા યા માણેહ પાપ
તુમા નાંય માફ કોઆહા, યાહા પાપ રોય” 24 ઈસુ
યેનો, તો દહી થોમાસ યાલ જોડકા આખતેહ,
બારમાંઅનો યોક, યાહા આરે નાંય આતો 25 યાલ
ચેલાહાંય આ યાં “આમાહાંય ભુવાલ દે યો
“થોમાસે યાહાન આ યાં, “ યા આથામાંય ખીલા
ઠો યા યા વોણ એઅ એન ખીલાહા વોણામાંય
માંઆ આંગળી થોવું એન યા કુખીયેમાંય માંઆ
આથ ગાલું, તાંઆ લોગું આંય નાંય માનું!” 26 આઠ
દહી વીતીન પાછ ચેલા ગોઅમ આતા, એન
થોમાસ યાહા આરે બાઆવ ડાકલ આત તે ં બી
ઈસુ માજે યેનો એન વોસમાંય ઉબા રોયન આ યાં,
“તુમેહે આરે શાંતી રોહોય” 27 પાછ થોમાસાલ
આ યાં “તેઓ આંગળી ઈહી લેઈ યે એન માંઆ
આથ એએ, એન તોઓ આથ દોઓ એન માંઆ
કુખીયેમાંય ગાલ, એન તું ઓટ છોડીન માની લે”
28 થોમાસ
વાબ દેનો, “તું માંઆ ભુ માંઆ
પોરમેહર” 29 ઈસુવ આ યાં, “માન તુય એઅયો
તે તું માનતોહો કા? એઅયા વોગાર જય માંઅહ
માનત હ યાહાન બોરકાત હેય” 30 ઈસુવ યા
ચેલાહા દેખતાં બીજે ડી ગ મોઠે કામ કોઓલ
ય યે ચોપડીયેમાંય નાય લોખલ હેય; 31 પેન
તુમા ઈસુવાલ િ ત પોરમેહરા પોહો માના, એન
માનીન યા નાંવે તુમાહાન વાન મીળે યા હાટી
ઓલ લોખલ હેત
1 યા પાછ તીબે રયા દો રયા કોરાડા ઊપે
ઈસુવે આજુ ં યોક દાઆ યા ચેલાહાન
દેખાડો દેનો એહ કોઓઈન દેખાડો દેનો 2 સીમોન
પે ુસ, થોમાસ યાલ જોડકા આખતેહ તો,
ગાલીયા કાના ગાંવીયો નાથાનાએલ, જબદયા બેન
પાહા, એન બી બેન ચેલા, ઓલા ંઆ આતા
3 તોવે સીમોન પે ુસ બી હાન આખે “આંય
માંછલ માંઆ ંઉ” યાહાંય આ યાં, “આમા
તોઓ આરે યાહુ ં” તે યા ઉડીયેમાંય ચોડીન ગીયા,
પેન આખીરાત યાહાન કાંય નાંય આથ લા યાં
4 ઉ ળાં ઓઅતાં મુંડયાં તોવે ઈસુ દો રયો મેરે
ઊબો રોઅલો પેન ચેલાહાંય યાલ નાંય વોળખીયો
5 ય યાહાન પૂ યા, “કાય પાહાહાંય, કાંય દે યાં
કા?” યાહાંય વાબ દેનો “કાંયજ નાંય” 6 ય
આ યાં “જવે પોળા ળ ટાકા, તુમાહાન િમળી”
યા હાટી યાહાંય ળ ટાકી, એન ઓલ બાદ
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માછલ દોઆઈ ગીય કા ળ તાણી નાંય હ અ યા
7 યાલ ઈસુ મોયા કોઅહે, તો સીમોન પે ુસાલ
આખે, “ ભુ હેય, વોનાયન પે ુસ ડોગલાં પોવી
લેદાં કાહાકા તો ઊગાડોજ આતો, એન દો રયામાંય
કુદી પોડયો 8 બી ચેલા માંછલ બોઆલી ળ
તાણતા ઉડીયેમાંય બોહીન યેના યા ને કોરાડને
ખૂબ દુઉ નાંય આતા, લોગબોગ બસો મીટર 9 યા
કોરાડે ઉતીયા તોવે યાહાંય એઅયાં કા, કોલસીયે
આગ બોળેહે એન આઆરા ઊપે એન માંછલ
થોવલ 10 તોવે ઈસુવ યાહાન આ યાં, “તુમાહાંય
આમી દોઅય યાહામાંઅને થોડ માંછલ લેતા
યીયા” 11 સીમોન પે ુસ ઉડીયેમાંય યન ળ
કોરાડા ઊપે તાણીન લેઈ યેનો મોઠ મોઠ માછલ
બોઆલ આત, હાત િવહીયો ને તેર એન ઓલે
બાદ તે ળ નાંય ટુટી 12 ઈસુવ યાહાન આ યાં,
“ચાલા ખાઈ લીયા” ચેલાહામાંઅને કાદાઆ યાલ
“તું કુંઉ હેતો?” એહ પૂછના ઈમાત નાંય ચાલી
યાહાન તે ખાતરી આમી કા ઈસુજ હેય 13 તોવે
ઈસુ યેનો, બાખે લેઈન યાહાન દેની, એન તેહ
માંછલ હોગ 14 મોઅલામાંઅને ઉ યા પાછ ઈસુવ
યા ચેલાહાન ઓ તીજો દેખાડો દેનો 15 યા ખાઈ
ઉ યા પાછ, ઈસુવ સીમોન પે ુસાલ આ યાં,
“ઓ યોહાના પાહા સીમોન, યા બી હા કોઓતો
તુંમાન ડીગગોમોયા કોઅતોહો કા?” ય આ યાં,
“હાંઆ ભુ તુલ ખોબાર હેય કા, તુલ આંય
મોયા કોઅતાહુ ં” ઈસુવ યાલ આ યાં માંઆ
લવારાહાનચાઆ” 16 ઈસુવ આજુ ં બી દાઆ
યાલ આ યાં “યોહાના પોહા સીમોન, તું માન
મોયા કોઅતોહો કા? પે ુસ જવાબ દેનો “હાંઆ
ભુ તુલ ખોબાર હેય કા આંય તુલ મોયા કોઅતાહુ ં”
ઈસુવ યાલ આ યા, “માંઆ મડાહાન ચાઆ”
17 તી
દાઆ ઈસુવ આ યાં, “યોહાના પાહા
સીમોન, તુંમાવ મોયા કોઓતોહો કા?” ઈસુ યાલ
તી દાઆ પૂછે હે કા તું માન મોયા કોઓતોહો
કા? યા હાટી પે ુસ મોનામાંય દુખી યો એન
ય ઈસુવાલ આ યાં, “ ભુ તુલ બાદી ખોબાર
હેય, આંય તુલ મોયા કોઅતાહુ ં તી તુલ ખોબાર
હેયજ” ઈસુવે યાલ આ યાં “માંઆ મડાહાન
ચાઆ 18 હાચુલ તુલ આંય આખતાહુ ં જોવે તું
જુ વાન આતો તોવે તું કમાર બાંદીન, ંઆ મોન
ગોમે તાંઆ
આતો પેન તું ડાઆયો ઓઈ
હે તોવે તોઓ આથ તું દોઅહે એન બીજો
ત બાંદીન તુલ નાંય ગોમે તાંઆ તુલ લેઈ ય”
19 પે ુસ કેહ કોઅઈન મોઓરી એન પોરમેહરાલ
મોઠાઈ દીઈ તી ઈસુવ એહ આખીન આગલારે
આ યાં ઓલાં આખીન પાછ યાલ આખે, “માંઆ

યોહાન 21.20–25
પાહાલા ચાલ” 20 પે ુસ ફરી વોળીયો એન ય
પાસાં બી ચેલાહાલ પાહાલા યેતો દે યો, યાલ
ઈસુ મોયા કોઅહે જે વાણમાંય એલોજ ઈસુવા
વ ગીયેમાંય બોઠેલ એન “ ભુ તુલ કૂઉ દોગો
દેહે” એહ કોઅઈન પુછાયેલ 21 યાલ એઅઈન
પે ુસે ઈસુવાલ આ યાં, “ ભુ, એન એલા કાય
ઓરી?” 22 ઈસુવ આ યાં, “એન જોવે યાલ આંય
પાછો યીહી તાંઆઉ લોગું વાં દા , તોવે તુલ
કાય લાગે? તું માંઆ પાડી યાલ” 23 યા હાટી
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ચેલાહામાંય બોમ ઉઠી કા એલો નાંય મોઓએ પેન
“એલો નાંય મોઅરી” એહ ઈસુવ નાંય આ યેલ,
પેન “જોવે યાલ આંય પાછો યીહી તાંઆ
વાં
દાઉ, તોવે તુલ કાય લાગે?” ઓલાંજ આ યેલ
24 એલોજ યેહે બાદીયેહે ગોઠીયેહે સા ી દેહે એન
બાદીયો લોખી બી ડદેનીયો આપાહાન ખોબાર
હેય કા યા સા ી ખોરી હેય 25 ઈસુવ બી ં ડીગાં
કોઅયેલ, ત બાદાં યોકાયોક લોખાં ય, તોવે માન
લાગે આખી દોર યેમાંય લોખલાં નાંય હામાંય
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