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ಮಾರ್ಕಾನ್ ಬರಯ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತಾ

1

ಜೆಜುಚೆಂ ಅಗಮನ್
ಪೂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಸುವಾರ್ತೆಸ�ೊ ಅರಂಭ್ ಹ�ೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
2 ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ರೀತಿರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.
1 ದೆವಾಚ�ೊ

“ಪಳೆ! ಹಾಂವ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್
ಧಾಡ್ತಲ�ೊಂ.
ತ�ೊ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಲ�ೊ.” 
ಮಲಾಕಿ 3:1
3“

‘ಸ�ೊಮಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ,
ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಸುಲಭ್ ಕರಾ’
ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ರಾನಾಂತ್ ಬ�ೋ�ಬ್ ಮಾರ್ತಾ.”

ಇಸಾಯಿಯಾ 40:3

4 ತಶೆಂಚ್ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ರಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್,
“ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊವ್ನ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್
ಪೊರ್ತೊವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆಯಾ. ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ
ಬ�ೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾಲ�ೊ ಅನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್
ದೀವ್ನಂಚ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ. 5 ಜುದೆಯಾ ಅನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ�ೊ ಆಪಾರ್ ಲ�ೋ�ಕ್
ಜುವಾಂವ್ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಒಳ್ಕುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ
ಜುವಾಂವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ�ೊ.
6 ಜುವಾಂವ್ ಕರ್ಯಾ ಲ�ೊಂವಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆ ಸ ವ್ನ್ ಅನಿ ಪೆಕ್ಟಾಂಕ್
ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ�ೊ ಪಾಟ�ೊ ಬಾಂದ್ತಾಲ�ೊ. ತ�ೊ ದೆಂಪೆ ಅನಿ ರಾನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಖಾವ್ನ್
ಅಸ್ಲ್ಲೊ.
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7 ಜುವಾಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ತ�ೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ
ಚಡ್ ಸಕ್ತಿವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂವ್ ದಿಂಬ್ಯೆಂತ್ ಬಾಗ�ೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚ�ೊ
ಭಾಂದ್ ಸ�ೊಡ�ೊಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. 8 ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾ ಉದ್ಕಾನ್
ಸ್ನಾನ್ ದಿತಾಂ ಪುಣ್ ತ�ೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿತಲ�ೊ” ಮ್ಹಣ್
ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲ�ೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಸ್ನಾನ್
ದಿಸಾಂನಿ ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಥಾವ್ನ್ ಜುವಾಂವ್
ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಲೊ. ಜುವಾಂವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್
ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ�ೊ. 10 ಜೆಜು ಉದ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಆಕಾಸ್ ಪರ್ದ್ಯಾ
ಬರಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ,ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಏಕ್ ಪಾರ್ವ್ಯಾಚಾ ರುಪಾಂತ್
ದೆಂವುನ್ ಯೆತಲ�ೊ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. 11 ತೆದಾಳಾ ಸರ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳ�ೊ
ಯೇವ್ನ್, “ತುಂಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚ�ೊ ಪೂತ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಾನ್ವಲಾಂ”
ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
9 ತ್ಯಾ

ಜೆಜುಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತಾಳ್ಣಿ
ದೆವಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆರಣ್ಯಾಕಡೆ ಚಲಯ್ಲೊ. 13ಜೆಜು ಥಂಯ್
ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಅಸ�ೊನ್ ಸ�ೈತಾನ್
ತಾಕಾ ತಾಳ್ಣ ೆಂ ತ್ ಪಡಾಶೆಂ ನಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಚಾ
ದೂತಾನಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೆಜುಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ.
12 ತೆದಾಳಾ

ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಸೆವಾ ಅರಂಭ್
ಧರ್ನ್ ಜ�ೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್
ವಚುನ್ ಲ�ೊಕಾಕ್, 15“ವ�ೇಳ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ�ೊ. ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಲಾಗಿಂ
ಪಾವ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ದೆವಾಕಡೆ ಪರ್ತೊನ್
ಸುವಾರ್ತಾ ಪತ್ಯೆಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
14 ಜುವಾಂವ್ಕ್

16 ಗಾಲಿಲೆಯಾ

ಜೆಜುಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಶಿಸ್
ಸರ�ೋ�ವರಚಾ ತಡಿರ್ ಪಾಶರ್ ಜಾತಾನಾ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅನಿ
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ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಆಂದ್ರೆಕ್ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ. ತೆ ದ�ೋ�ಗೀ ಪಾಗಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ತೆ
ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ದರುಂಕ್ ಸರ�ೋ�ವರಾಚೆರ್ ಜಾಳ್ ಗಾಲ್ತೆಲೆ. 17 ಜೆಜು, “ಯೆಯಾ,
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರೆ ರೀತಿಚೆ ಪಾಗ�ೊರ್ ಕರ್ತಲ�ೊಂ.
ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತುಮಿಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾತ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊನ್ಹಂಯ್”
ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. 18ತೆದಾಳಾ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ ಥಂಯ್ಚ್
ಸ�ೊಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾನ್ ಗೆಲೆ. 19ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಸರ�ೋ�ವರಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್
ಅನಿಕೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಜೆಬೆದೆವಾಚೆ ಪೂತ್, ಜಾಕ�ೊಬ್ ಅನಿ
ಜುವಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದ�ೋ�ನ್ ಬಾವಾಂಕ್ ದೆಖ್ಲೆಂ. ತೆ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊದರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್
ಅಪ್ಲ್ಯಾದ�ೋ�ಣಿಂತ್ ಜಾಳಾಂ ಸಮ ಕರ್ತೆಲೆ. 20 ತಾಂಚ�ೊ ಬಾಪೊಯ್ ಜೆಬೆದೆವ್
ಅನಿ ತಾಚೆ ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಯೀ ತ್ಯಾ ಭಾಂವಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ
ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸ�ೊಡುನ್ ಜೆಜುಚ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್
ಕೆಲ�ೊ.
ದೆಂವ್ಚಾರಾಚಾ ಅಧೀನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ
ಅನಿ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಕಫಾರ್ನಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲೆ. ಸಾಬಾತಾಚಾ ದಿಸಾ ಜೆಜು
ಸಭಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಶಿಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 22 ಜೆಜುಚಾ ಶಿಕ�ೊವ್ಣೆಕ್
ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ�ೊ. ತ�ೊ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಬರಿ ಶಿಕಾಯ್ನಾಶೆಂ
ಅಧಿಕಾರ್ ಅಸಲ
್ಲ ್ಯಾ ಬರಿ ತ�ೊ ತಾಂಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಲ�ೊ. 23ಜೆಜು ಸಭಾ ಮಂದಿರಾಂತ್
ಅಸ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಏಕ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ,
24 “ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜು! ಅಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ಅಮ್ಕಾಂ ತುಂ ನಾಸ್
ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯೀಗೀ? ತುಂ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್
ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!” ಮ್ಹಣ್ ಬ�ೋ�ಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.
25 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, ತ�ೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್! ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್
ಸರ್!” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. 26ತವಳ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ದೀವ್ನ್
ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. 27ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್
ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ�ೊ, “ಹೆಂ ಕಿತೆಂ? ಏಕ್ ನವಿಚ್ಚ್ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್, ಹ�ೊ ಅಧಿಕಾರಾಂತ್
ಶಿಕಯ್ತಾ! ಹಾಚಾ ಫರ್ಮಾಣ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸಮೆತ್ ವಿಧ�ೇಯ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣ್
ಎಕಮೆಕಾ ಉಲ�ೊಂವ್ಚಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 28ಜೆಜುಚಿ ಹಿ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ್ಯಾ
ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲಿ.
21 1ಜೆಜು
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ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೆಂ
ಆನಿ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಸಭೆಚಾ ಮಂದಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಜಾಕ�ೊಬ್
ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಂದ್ರೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೆ ಗೆಲೆ.
30 ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ ತಾಪಾನ್ ನಿದ್ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯೆಂತ್ ಥಂಚ್ಯಾ
ಲ�ೋ�ಕಾನ್ ಜೆಜುಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 31ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ತಿಚ�ೇ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚುನ್
ತಿಚ�ೊ ಹಾತ್ ದರ್ನ್, ವಯ್ರ್ ಉಠ�ೊಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿಂ. ತ�ೇಚ್ ಘಡಿಯೇ ತಿಕಾ
ಗೂಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಉಟ�ೊವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
32 ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತ ಸ್ಸ್, ಸಮೆಸ್ತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್
ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲ�ೊಕಾನ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. 33ಗಾಂವಾಚ�ೊ ಸಗ್ಳೊ
ಲ�ೋ�ಕ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 34 ಥರಾವಳ್ ಪಿಡೆನಿಂ
ಕಷ್ಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲಿಂ; ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್
ಸ�ೊಡಯ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ಉಲ�ೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನಾ,
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ಕ�ೋ�ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಖಳಿತ್ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ.
29 ಜೆಜು

ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟುಂಕ್ ಜೆಜುಚಿ ತಯರಾಯ್
ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಚ್, ಅನಿಕೀ ಕಾಳ�ೊ ಕ್ ಆಸ್ತನಾಂಚ್ಚ್ ಜೆಜು ಉಠವ್ನ್
ಮಾಗ್ಣೆ ಕರುಂಕ್ ಏಕಾಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ. 36ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ
ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜೆಜುಕ್ ಸ�ೊದುನ್ ಗೆಲೆ. 37ತಾಣಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಸ�ೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್,
“ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸ�ೊದ್ತಾತ್!” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ.
38 ಜೆಜುನ್, “ಹಾಂಗಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಯಾ. ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ
ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟ್ ಕರಿಜಯ್. ಹ�ೇಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. 39ಅಶೆಂ ಜೆಜು ಗಾಲಿಲೆಯಾಂಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪಯಣ್ ಕರ್ನ್,
ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲಿ, ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚಾ ಬಂದಡೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್
ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಸ�ೊಡಯ್ಲೆಂ.
35 ದುಸ್ರ್ಯಾ

ಕ�ೊಡ್ಕಾರಾಕ್ ಗೂಣ್

40ಏಕ್ ಕ�ೊಡ್ಕಾರ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದಿಂಬಿಯೆಂತ್ ಬಾಗ�ೊವ್ನ್ ತಾಕಾ, “ತುಕಾ

ಖುಶಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಾಕಾ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
41 ಜೆಜು ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ದೂಖ್ ಬ�ೊಗುನ್ ತಾಕಾ ಆಪಡ್ನ್ ಮ್ಹಳ ೆಂ, “ತುಕಾ ಗೂಣ್

5

ಮಾರ್ಕ್ 2:7

ಕರುಂಕ್ ಮಾಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
42 ತಕ್ಷಣ್ಚ್ ತಾಕಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲೆಂ.
43 –44 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, “ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಗೂಣ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ಚ್
ಸಾಂಗಿನಾಶೆಂ,ಶೀದಾ ಯಾಜಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚುನ್ ತುಜೆಂ ಆಂಗ್ ತಾಕಾ
ದಾಕಾಯ್. ತುಕಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್
ದೆವಾಕ್ ಬೆಟಯ್. ತುಕಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿ”
ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ದಾಡ್ಲೆಂ. 45 ತ�ೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚುನ್ ಜೆಜುನ್ಚ್
ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಳೆಂ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ
ಪ್ರಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂ ಭಿತರ್ ವಚ�ೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ
ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ, ತರ್ಯೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾ
ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ಚ್ಚ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ.
ಆರಿಗಾರಾಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ
ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜು ಕಫರ್ನಮಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.
ಜೆಜು ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ. 2 ಲ�ೋ�ಕ್
ಹಿಂಡಾಂ ಹಿಂಡಾಂನಿ ಜೆಜುಚ�ೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಘರ್
ಲ�ೊಕಾಚಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಲ�ೋ�ಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲ�ೊ. ತಾಂಕಾ
ಬಾಯ್ರ್ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕೀ ಜಾಗ�ೊ ನಾತ್ಲೊ. ಜೆಜು ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.
3 ಚ�ೊವ್ಗ್ ಜಣ್ ಏಕ್ ಆರಿಗಾರಾಕ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. 4 ಘರ್
ಸಗ್ಳೆಂ ಲ�ೊಕಾಚ�ೇ ನಿಮ್ತಿಂ ಭರ�ೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿನ್ ವ್ಹರುಂಕ್
ತಾಂಚಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಅಸ್ ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಘರಾಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ
ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ವಚುನ್ ಪಾಕ್ಯಾಚೆ ನಳೆ ಕಾಡ್ಲೆ. ಆಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್
ಆರಿಗಾರಾಕ್ ತ�ೊ ನಿದ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾ ಸಮೇತ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್
ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವಯ್ಲೊ. 5ಹ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಚ�ೊ ವರ್ತೊ ಬಾವಾರ್ಥ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ
ಆರಿಗಾರಾಕ್ “ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭ�ೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
6 ಥಂಯ್ ಥ�ೊಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ; ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಅಯ್ಕುನ್,
7 “ಹ�ೊ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ? ಹೆಂ ದ�ೇವ್ ನಿಂದಾ! ದೆವಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್
ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭ�ೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್
ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ ಲ್ಲೆಂ.
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8 ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಆಲ�ೋ�ಚನ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್ಚ್ ಜೆಜು ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ, “ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? 9ಖಂಯ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್? ‘ತುಜಿಂ
ಪಾತ್ಕಾಂ ಬ�ೊಗ್ಸಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕೀ? ಯಾ ‘ಊಠ್ ತುಜೆಂ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಘೆ ಆನಿ
ಚಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? 10ತರ್ ಮನ್ಸ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಂಸಾರಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬ�ೊಗ್ಸುಂಚಿ ಪದ್ವಿ
ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾಜೆ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ�ೊ ಆರಿಗಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ,
11 “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ; ಊಠ್ ತುಜಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಚಲ್”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
12 ತಕ್ಷಣ್ಚ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ತ�ೊ ಉಠ�ೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಥಂಯ್
ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಗೆಲ�ೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಗ್ಳೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ “ಅಮಿಂ
ಯೆದ�ೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಸಂಗತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಚ್ಚ್ ನಾಂ” ಮ್ಹಣ�ೊಣ್ ತಾಣಿಂ
ದೆವಾಕ್ ಹ�ೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಜಜುಚ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲೆವಿ
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸರ�ೋ�ವರಾಚೆ ಕಡೆ ಗೆಲ�ೊ. ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. 14ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ತಡಿರ್ ಚಲುನ್
ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಸುಂಕ�ೊ ವಸೂಲ್ ಕರ್ಚೊ ಅಲ್ಪೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಲೆವಿಕ್ ದೆಖ್ಲೊ.
ಲೆವಿ ಸುಂಕಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸ�ೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, “ಮ್ಹಜ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್
ಕರ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತ�ೊ ಉಠ�ೊನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾನ್ ಗೆಲ�ೊ.
15 ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಲೆವಿಚಾ ಘರಾ ಜೆವಾಣ್
ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಸುಂಕಚ�ೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಿ ಮನಿಸ್
ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಣಾಂಚಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಬಸ�ೊವ್ನ್ ಜ�ೇವ್ಣ್
ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಜೆಜುಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆ. 16ಹ್ಯಾ
ಸುಂಕಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸಂಗಿಂ ಜೆಜು
ಜೆವ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವಾಂನಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಲಾಗಿಂ
ಮ್ಹಳ ೆಂ, “ಜೆಜು ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಆನಿ ಸುಂಕಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಸವೆಂ
ಜೆವ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ಜಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ,
ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಯ್ಜಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ನಿತಿವಂತಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಕ್
ಆಯ್ಲಾ ನ್ಹಂಯ್,ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
13 ಜೆಜು
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ಜೆಜು ದುಸ್ರ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಯಾಕಾಂ ಬರಿಂ ನ್ಹಂಯ್
ಶಿಸ್ ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಥ�ೊಡ್ಯಾನಿಂ ಜೆಜು ಕಡೆ
ಯೇವ್ನ್, “ಜುವಾಂವ್ಚೆ ಶಿಸ್ ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವಿ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್.
ಪುಣ್ ತುಜೆ ಶಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪಾಸ್ ಕರಿನಾಂತ್?” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
19 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, “ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹ�ೊರೆತ್ ಅಪ್ಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ
ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚ�ೇ ಈಷ್ಟ್ ಬೆಜರಾಯೆನ್ ಅಸಾನಾಂತ್. ಉಪಾಸ್ ಕರಿನಾಂತ್.
20 ಪೂಣ್ ಹ�ೊರೆತ್ ತಾಂಕಾ ಸ�ೊಡ್ನ್ ವೆಚ�ೊ ಕಾಳ್ ಯೆತ�ೊಲ�ೊ ತೆದಾಳಾ ತಾಚೆ
ಈಷ್ಟ್ ದುಖಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ, ಆನಿ ತವಳ್, ತೆ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಲೆ.
21 “ಕ�ೊಣ್ಯೀ ಮನಿಸ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಚ�ೊ ಕ�ೊಪೊ
ಮಾರಿನಾ.ಮಾರಿತ್ ಬಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ�ೊ ನವೊ ಕ�ೊಪೊ ಪರ್ನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್
ಪಿಂದ�ೊನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಫಾಳ�ೊ ಆನಿಕ್ ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾ. 22ತಶೆಂಚ್,ಲ�ೋ�ಕ್
ನವೊ ದಾಕಾಚ�ೊ ರ�ೋ�ಸ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಲಾಂನಿ ಭರಿನಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚಾಮ್ಡಿಂ ಪುಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ದಾಕಾಂಚ�ೊ ರ�ೋ�ಸ್ ಯೀ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.
ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ನವೊ ದಾಕಾಂ ರ�ೋ�ಸ್ ನವ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಾ
ಚಿಲಾಂನಿ ಭರ್ನ್ ದವರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
18 ಜುವಾಂವ್ಚೆ

ಥ�ೊಡ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂನಿ ಜೆಜು ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್
ದಿಸಾ, ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೆತಾನಾ ಶೆತಾಂ
ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲ�ೊ. ಶಿಸಾಂನಿ ಖಾಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕಣ್ಶೊ ಮೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
24 ಫಾರಿಜೆವ್ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ, “ತುಜೆ ಶಿಸ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ
ಕರ್ತಾತ್? ಸಾಬಾತಾಚಾ ದಿಸಾ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಿಯಮಾಕ್ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ನ್ಹಂಯ್
ಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
25 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ “ದಾವಿದ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ�ೊನ್
ಖಾಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ ್ಳೆಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ. 26 ತ�ೊ
ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಅಭಿಯಾಥರಾಚ�ೊ ಕಾಳ್. ದಾವಿದ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್
ಭಿತರ್ ಸರ್ನ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಂಡ�ೊ ತಾಣೆ ಕೆಲ�ೊ. ಯಾಜಾಕಾನಿ
ಮಾತ್ರ್ ತ�ೊ ಉಂಡ�ೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಯ್ಜೆಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾಕ್
ಮ್ಹಣ್ತಾ. ದಾವಿದಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಯೀ ಉಂಡೆ ದಿಲೆ”
ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
23 ಸಾಬ್ಬಾತಾಚ್ಯಾ
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27 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಫರಿಜೆವಾಂಕ್, “ಸಾಬ್ಬಾತ್ ದೀಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲ�ೋ�ಕಾಚ್ಯಾ
ಬರೆಂಪಣಾಂ ಖಾತಿರ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಸ್ಯಾಕ್ ರಚಲ್ಲೊ ಸಾಬ್ಬಾತಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ
ಅಧೀನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಂಯ್. 28ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಪೂತ್ ಸಾಬ್ಬಾತಾಚ�ೊಯೀ
ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಸಕ್ಕಡ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಯೀ ತ�ೊ ಧನಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹಾತಾಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಗೂಣ್
ದಿಸಾ ಜೆಜು ಸಭಾ ಮಂದಿರಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ. ಥಂಯ್ ಏಕ್
ಹಾತಾಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 2 ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಥ�ೊಡೆ
ಜುದೆವ್,ಜೆಜುಚಿ ಚೂಕ್ ಸ�ೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚಾಕ್ ವ�ೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜೆಜು ಹ್ಯಾ
ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಾಬ್ಬಾತಾಚಾ ದಿಸಾ ಗೂಣ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂನ್ ಚ್ಚ್
ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 3ಜೆಜುನ್ ಹಾತಾಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್, “ಊಠ್,ಲ�ೋ�ಕ್
ಸಗ್ಳೊ ತುಕಾ ಪಳ�ೊ ಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
4 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್, ಲ�ೋ�ಕಾಕ್, “ಸಾಬ್ಬಾತಾಚಾ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಕರಿಜೆ? ಬರೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂಗೀ? ವಾಯ್ಟ್ ಕಾರ್ಯೆಂಗೀ? ಏಕ್ ಜೀವ್ ರಾಕ�ೊಂವ್ಕೀ?
ಯಾ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. ತೆದಾಳಾ ತೆ ಖಂಚಿಚ್ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿನಾಶೆಂ
ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೆ.
5 ಜೆಜು ರಾಗಾನ್ ಲ�ೊಕಾಕಡೆ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ�ೇ ಧಾರುಣಾಯ್
ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ದೂಖ್ ಬ�ೊಗ್ಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಆರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್,
“ತುಜ�ೊ ಹಾತ್ ಲಾಂಬ್ ಸ�ೊಡ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ
ಸ�ೊಡಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ಚ್ ತಾಚ�ೊ ಹಾತ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲ�ೊ. 6 ತೆದಾಳಾ ಫಾರಿಜೆವ್
ಬಾಯ್ರ್ ವಚ�ೊನ್, ಹೆರ�ೊದ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಮೆಳ�ೊ ವ್ಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಸ�ೊ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೊ
ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

3

1 ಅನ್ಯೇಕ್

ಜೆಜುಚಿ ಪಾಟ್ಲವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲ�ೊಕಾಜಮೊ
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ�ೋ�ವರಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲ�ೊ. ಗಾಲಿಲೆಯಾಚ�ೊ
ಸಬಾರ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಚ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 8ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಲ�ೊಕಾಚ�ೊ
ಜಮೊ ಜುದ�ೇಯಾ, ಜೆರುಜಲೆಮ್, ಇದುಮೇಯಾ ಯೊರ್ದಾನ್, ನ್ಹಂಯ್ಚೆ
ಪಲ್ತೊಡಿಚಾ ತಡೀರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ ಆನಿ ಸಿದ�ೊನ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪಾಸ್
ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆ. ಜೆಜುನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ಕೊವ್ನ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ.
7 ಜೆಜು
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ಲ�ೊಕಾಚ�ೊ ಜಮೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗಾರ್ ಪಡ�ೊವ್ನ್ ಲ�ೊಡ್ತೆಲೆ
ಮ್ಹಣ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾನ್ ದ�ೋ�ಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 10ಜೆಜುನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪಿಡೆಂತ್
ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಕಾ ಆಪೊಡ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗರ್ ಪಡ್ತಾಲ�ೊ.
ದೆಂವ್ಚಾರಾಚಾ ಆಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಥ�ೊಡ�ೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 11ದೆಂವ್ಚಾರ್
ಯೀ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚೀ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಪೊಡ�ೊನ್, ನಮಾಸ್ಕಾರ್
ಕರ್ನ್ “ತುಂಚ್ಚ್ ದೆವಾಚ�ೊ ಪೂತ್” ಮ್ಹಣುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬ�ೊಬ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ.
12 ಪುಣ್ ಜೆಜು ಆಪುಣ್ ಕ�ೋ�ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಸಾಂಗ�ೊವ್ನೊಜ�ೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ
ಕಠಿಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.
ಬಾರಾ ಜಣ್ ಆಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚೆಂ ಅಯ್ಕೆ
ಜೆಜು ಏಕ್ ದ�ೊಂಗ್ರಾಚಾ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ�ೊ. ಜೆಜು ಥ�ೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ಆಪ�ೇಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲೆ ಲ�ೋ�ಕ್ ತೆ
ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ. ಹೆ ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆ. 14ತಾಣೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ
ಬಾರಾ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಹೆ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ
ಆಸಾಜೆ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್
15 ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಧೀನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ�ೊಡ�ೊಂವ್ಕ್
ತಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಪ�ೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. 16ಜೆಜುನ್ ಹ್ಯಾ
ಬಾರಾ ಜಣಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ:
13 ಉಪ್ರಾಂತ್

ಸಿಮಾಂವ್ (ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ)
ಪೂತ್, ಜಾಕ�ೊಬ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್
(ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ “ಬ�ೋ�ಅನೆರ್ಗೆಸ್” ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲೆಂ; ಹ್ಯಾ
ನಾಂವಾಕ್ “ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಚೆ ಪೂತ್” ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್.)
18 ಆಂದ್ರೆ,
ಪಿಲಿಪ್,
ಬಾರ್ಥೊಲ�ೊಮೆವ್,
ಮಾತೆವ್,
ತ�ೊಮಾಸ್,
17 ಜೆಬೆದೆವಾಚೆ
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ಆಲ್ಪೆವಾಚ�ೊ ಪೂತ್ ಜಾಕ�ೊಬ್,
ಥಾದ್ದೆವ್,
ದ�ೇಶ್ ಭಕ್ತ್ ಸಿಮಾಂವ್
19 ಅನಿ ಜುದಾಸ್ ಇಸ್ಕೊರಿಯೊತ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ಘಾತಾನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್
ಪರಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ದರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ�ೋ�ಪ್
ಘರಾ ಗೆಲ�ೊ. ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ.
ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್
ಜಾಲೆಂನಾ. 21ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ್ ಪೂರಾ ಗ�ೊತ್ತು ಜಾಲಿ. ಜೆಜು
ಪಿಸ�ೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಥ�ೊಡ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಾಂನಿ
ತಾಕಾ ಅಪೊವ್ಣ್ ವೊರ�ೊಂವ್ಕ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೆ. 22 ಜೆರುಸಲೆಮಾಂಚಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ,
“ಹಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚಾ ಮುಖ�ೇಸ್ತ್ ಬೆಲ್ಜಬೂಲ್ ಬಸ್ಲಾಂ. ದೆಂವ್ಚಾರಾ
ಥಾವ್ನ್ ಪೀಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಣೆಂ ಸ�ೊಡಂವ್ಚೆ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚಾ ಮುಖ�ೇಸ್ತಾಚಾ
ಮಾರಿಫತ್ ಸ�ೊಡಯ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
23 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಜನಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಆಪೊವ್ನ್, ತಾಂಕಾ ಒಪರಿಂನಿ
ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳ ೆಂ “ಸ�ೈತಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಲ�ೊಕಾ ಥಾವ್ನ್
ಬಳ್ವತಾಂತ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. 24 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರ�ೋ�ದ್ಚ್ಚ್ ಖುದ್ದ್ ಝುಜ್ಚೆಂ
ರಾಜ್ಯ್ ಬಾಳ್ವನಾ. 25 ಭ�ೇದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕುಟಾಂಮ್ ತೆಂ ಉರಾನಾ. 26 ಸ�ೈತಾನ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಂ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಖುದ್ದ್ ಚ್ಚ್ ಝುಜ್ಲ್ಯಾರ್ ತ�ೊ
ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಅಂತ್ ಜಾತಾ.
27 “ಕ�ೋ�ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗುನ್
ತಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತ್ ಚ�ೊರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾಕ್
ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಿಜೆ. ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚ�ೊರುಂಕ್
ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.
28 “ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಮನ್ಶಾಂನಿ ಅಧಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್
ಪಾತ್ಕಾಂಕ್, ದೆವಾ ನಿಂದಾಂಕ್ ಬ�ೊಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ�ೊ ಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. 29ಪೂಣ್ ಪವಿತ್ರ್
ಆತ್ಮ್ಯಾಚ�ೇ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಬ�ೊಗ್ಸಂಣೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ.”
ತಾಂಚೆಂ ಪಾತಾಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
20 ಉಪ್ರಾಂತ್
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30 “ಹಾಕಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಅರ�ೋ�ಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಜೆಜುಕ್ ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ ಚ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಚೆ ಕುಟಾಂಮ್
ಜೆಜುಚಿ ಅವಯ್ ಅನಿ ತಾಚೆ ಭಾವ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ.ತಾಣಿಂ
ಬಾಯ್ರ್ ರಾವುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಪೊಂವ್ಕ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸಾಂಗ�ೊವ್ನ್ ದಾಡ್ಲೆಂ.
32 ಲ�ೊಕಾಚ�ೊ ಜಮೊ ಜೆಜುಚಾ ಭ�ೊಂವ್ತಿಂ ಬಸುನ್ ಅಸ್ಲೊ.ತಾಣೆಂ ಜೆಜುಕ್
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ,“ತುಜಿ ಅವಯ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಭಾವ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ�ೊವ್ನ್
ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
33 ಜೆಜುನ್, “ಮ್ಹಜಿ ಅವಯ್ ಕ�ೊಣ್? ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್ ಕ�ೊಣ್?” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ�ೊವ್ನ್
34 ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭ�ೊಂವ್ತಣಿಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ, “ಹ�ೊ
ಲ�ೋ�ಕ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್! 35 ದೆವಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಫರ್ಮಾಣೆ
ಜಿಯೆತಾ ತ�ೊ ಲ�ೋ�ಕ್ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ�ೊ ಭಾವ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್”
ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
31 ಉಪ್ರಾಂತ್

ಬಿಂ ಒಂಪ್ಚ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಾಚಿ ಒಪರ್
ದೀಸ್ ಜೆಜು ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ತಡಿರ್ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಲ�ೋ�ಕಾಚ�ೊ ವ್ಹಡ್ ಜಮೊ ತಾಚ�ೇ ಭ�ೊಂವ್ತಣಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೆಜು
ಏಕ್ ದ�ೊಣಿರ್ ಬಸ�ೊನ್ ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ�ೊ.
ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಲೊ. 2 ಜೆಜು ಬಸ�ೊನ್ ತಾಂಕಾ
ಸಬಾರ್ ಒಪಾರಿಂನಿ ಶಿಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ ೆಂ:
3 “ಆಯ್ಕಾ! ಏಕ್ ಸಾಗ�ೊಳಿ ಗಾರ್ ಒಂಪುಂಕ್ ಗದ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ. 4 ತ�ೊ
ಒಂಪ್ತಾನಾ ಥ�ೊಡೆಂ ಭಿಂ ಮೆರೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ; ಆನಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್
ಕೆಲೆಂ. 5ಥ�ೊಡೆಂ ಭಿಂ ಖಡ್ಪಿ ಸುವಾತೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಮಾತಿ ಚಡ್
ನಾತ್ಲಿ. ಜಾಗ�ೊ ಚಡ್ ಗೂಂಡ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಭಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಿರ್ಲಲೆಂ. 6ಪುಣ್
ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಸ್ತಾನಾ,ಪಾಳಾಂ ಗೂಂಡ್ ರ�ೊಮಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ
ವರ್ವಿಂ ಸಸಿಯೊ ಸುಕ�ೊವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯೊ. 7ಹೆರ್ ಥ�ೊಡೆಂ ಭಿಂ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಝಡ್ಕುಟಾಂ
ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾಂಟ್ಯಾಝಡಾಂ ವಾಡ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಬರ�ೇ ಝಾಡಾಂಕ್
ವಾಡಾನಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ. 8ಹೆರ್
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ಥ�ೊಡೆಂ ಭಿಂ ಬರ�ೇ ಸುವಾತೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲೊನ್, ವಾಡ�ೊವ್ನ್, ಫಳ್
ದಿಲೆಂ. ಥ�ೊಡೆಂ ತೀಸ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್, ಥ�ೊಡೆಂ ಸಾಟ್, ಆನಿ ಥ�ೊಡ್ಯಾ ಝಾಡಾಂನಿ
ಶೆಂಬರ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಬರ�ೇ ಫಳ್ ದಿಲೆಂ.”
9 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು, “ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ಅಯ್ಕೊಂವ್ಚಾ ಲ�ೋ�ಕಾನ�ೊ, ತುಮಿ
ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಜೆಜು ಒಪರಿಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

10ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ಅಪೊಸಲ
್ತ ಾನಿ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾ

ದುಸ್ರ್ಯಾಶಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಒಪಾರಿಂಚ�ೊ ವಿವರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ�ೇ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
11 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ, “ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ�ೊ ಸತಾಚ�ೊ ಗುಟ್ ತುಮಿ ಮಾತ್ರ್
ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಒಪಾರಿಂ
ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. 12ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್:
‘ತಾಂಣಿ ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸಾನಾ;
ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂನಾ.
ತಾಂಣಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾರ್,
ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಬ�ೊಗ್ಸಣೆಂ ಜ�ೊಡ್ತಿಂ’ ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.

ಇಸಾಯಿಯಾ 6:9–10
ಒಂಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿಂಯೆಚಿ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿವರಣ್

13ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಕಡೆಂ ಮ್ಹಳ ೆಂ, “ತುಂಮ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಒಪಾರಿಂಚ�ೊ

ಆರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೂಲ�ೊಗೀ? ಕಶೆಂ ತರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಒಪರಿಂಚ�ೊ ಆರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಾನಾ
ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂಮ್ಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಒಪಾರಿಂಚ�ೊ ಆರ್ಥ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾತಲ್ಯಾತ್?
14 ಶೆತ್ಕಾರ್ ಒಂಪ್ತಾ ತೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಸಮ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. 15 ಥ�ೊಡೆ
ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಥಂಯ್ ಒಂಪ್ಲೆಂ ಉತಾರ್
ಸ�ೈತಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಮೆರ�ೇರ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಬಿಯಾಬರಿ
ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.
16 “ಆನಿ ಥ�ೊಡೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್ ಆನಿ ಸಂತ�ೊಸಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್
ಸ್ವೀಕಾರ್ಸಿತಾತ್. 17ಪುಣ್ ತೆ ಉತಾರ್ ತಾಂಚ�ೇ ಥಂಯ್ ಪಾಳಾಂ ರ�ೊಂಬ�ೊವ್ಕ್
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ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಂತ್. ತೆ ಥ�ೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಘೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ
ಪಾಸತ್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಧಗ್ದಣಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ತೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್.
ಹೆಚ್ ಖಡ್ಪಿ ಸುವಾತೆರ್ ಬಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.
18 “ಆನಿ ಥ�ೊಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಝಾಡಾಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಬಿಯಾಬರಿ ಆಸಾತ್. ತೆ
ಲ�ೋ�ಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. 19ಪುಣ್ ಜೀವಿತಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ
ಆನಿ ಧನಾಚ�ೇ ಆಶೆನ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಇತರ್ ವಿಷ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಂಚ�ೇ
ಥಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜಿಯೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್
ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಫೊಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ.
20 “ಆನಿ ಥ�ೊಡೆಂ ಬರ�ೇ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಬಿಯಾಬರಿ ಜಾವ್ನಾ ಸಾತ್. ಹೆ
ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಯ್ಕೊವ್ನ್, ತೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಫೊಳ್ ದಿತಾತ್;
ಥ�ೊಡೆ ತೀಸ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ, ಥ�ೊಡೆ ಸಾಟ್, ಆನಿ ಥ�ೊಡೆ ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ
ಫೊಳ್ ದಿತಾತ್” ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
ಜಳ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್
ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ತುಮಿ ಜಳ್ಚೊ ದಿವೊ ಕಳ್ಶೇ
ಪಂದಾ ವಾ ಖಾಟಿಯೇ ಪಂದಾ ದವರ್ತಾತ್ ಗೀ? ನಾ! ತ�ೊ ಹಾಡ್ನ್ ದಿವ್ಟೊಣೆರ್
ದವರ್ತಾತ್. 22ತೆದಾಳಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಗುಪಿತ್
ಸಾಂಬಾಳ್ ಲ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಲೆಂ. 23 ಮ್ಹ ಜೆಂ ಉತಾರ್
ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾನ�ೊ, ಸಮಾಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಯಾ! 24ತುಮಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚಾ
ಹರ್ಯ್ಯೆಕ್ ವಿಷ್ಯೆಂತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ವರಯಾ. ತುಮಿ ಮಾಪ್ಚ್ಯಾಮಾಪಾನ್
ತುಂಮ್ಕಾಯೀ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಾಪ್ತಾಲೆ. ತುಮಿ ದಿಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ ಚಡ್
ದಿತಾಲೆ. 25ಜಾಚ�ೇಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಆಸಾ,ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ದಿತಾಲೆ. ಜಾಚ�ೇಲಾಗಿಂ
ನಾ, ತಾಚ�ೇ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲಲೆಂಯೀ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಲೆ” ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ.
21 ಉಪ್ರಾಂತ್

ಒಂಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಂಯೆಂ ವಿಷಯ್ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಒಪಾರ್
ಉಪ್ರಾಂತ್, “ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಬಿಂ ಒಂಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ
ಬರಿ ಆಸಾ. 27ಬಿಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ತೆ ಕಿರ್ಲತಾ ಆನಿ ವಾಡ್ತಾ. ಶೆತ್ಕಾರ್ ನಿದ�ೊವ್ನ್
ಅಸ�ೊಂ,ಜಾಗ�ೊ ಆಸ�ೊಂ ಬಿಂ ವಾಡ�ೊವ್ನ್ ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಬಿಂ ಕಶೆಂ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್
ಶೆತ್ಕಾರಾಕ್ ಸಮ್ಜಾ ನಾ. 28ಭುಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಲ್ವಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಣಸ್, ಶೆಕಿಂ
26 ಜೆಜುನ್
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ಕಣ್ಸಾಂತ್ ಭರ್ಲಲಿ ಧಾನಿ,ಭುಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂಚ್ ಫೊಳ್ ದೀಶೆಂ ಕರ್ತಾ. 29ಪುಣ್
ಫೊಳ್ ಪಿಕ್ತಚ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಝಾಡಾಂ ಲುಂವ್ತಾಲ�ೊ. ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಲುಂವ್ಣೆಂಚ�ೊ ಕಾಳ್
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
ದ�ೇವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸಾಸ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಿಂಯಾ ಪರಿಂ
ಜೆಜು, “ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಂಮ್ಕಾ ಕಸಲಿ
ಒಪಾರ್ ಸಾಂಗಿಜೆ? 31ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸಾಸ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಿಯಾ ಬರಿ ಆಸ್ತಾ. ತುಮಿ
ಭುಂಯ್ತ್ ಒಂಪ್ಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ವಾಚೆಂ ಬಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಿಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್. 32ಪುಣ್ ಬಿಂ
ಒಂಪಚ್
್ತ , ತೆಂ ಕಿರ್ಲೊನ್ ವಾಡ್ತಾ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಝಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾ,
ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಂಟೆ ಸ�ೊಡ್ತಾ; ರಾನಾಂತ್ಲಿ ಸುಕ್ಣಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಚ�ೇ ಸಾವ್ಳೆಕ್
ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂಧುನ್, ಸುರ್ಯಾಚಾ ಧಗಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
33 ಜೆಜು ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಒಪಾರಿಂನಿ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಆರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರಿಂ
ಶಿಕಯ್ತಾ ಲ�ೊ. 34 ಜೆಜು ಕೆದಾಳಾಯೀ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಒಪಾರಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್
ಶಿಕಯ್ತಾಲ�ೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣಿಂ ವಿಂಗಡ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕಡ್
ತ�ೊ ಸ�ೊಡ�ೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲ�ೊ.
30 ಉಪ್ರಾಂತ್

ಜೆಜುಚಾ ಆಜ್ಞಾಂಕ್ ಝಡ್ ವಾರೆಂಚೆಂ ವಿಧ�ೇಯ್ಪಣ್
ದೀಸ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾಚ್, “ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಗಿ
ಯೆಯಾ,ಆಮಿ ಸರ�ೋ�ವರಾಚಾ ಪಲಡಿ
್ತ ವಚುಂಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 36ಜೆಜು ಆನಿ
ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಜೆಜು ಬಸ�ೊನ್ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್
ಆಸ್ಲ್ಯಾ ದ�ೊಣಿರ್ ತೆ ಗೆಲೆ. ತಾಂಚ�ೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ದ�ೋ�ಣಿಂಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. 37ತೆ
ವೆತಸ್ತಾನಾ ಸರ�ೋ�ವಾರಾಚೆರ್ ಝಡ್ ವಾರೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಯೇವ್ನ್
ಉದಾಕ್ ದ�ೊಣಿಚೆರ್ ಬಿತರ್ ಭರ್ಲೆಂ. 38ಜೆಜು ದ�ೋ�ಣಿಚಾ ಪಾಟ್ಲಾನ್ ಉಶ್ಯಾರ್
ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾಲ�ೊ. ಶಿಸ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್, ತಾಕಾ ಜಾಗ�ೊವ್ನ್,
“ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ತುಕಾ ಆಂಮ್ಚಿ ಖಂತ್ ನಾಂಗೀ? ಆಮಿ ಬುಡ್ತಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
39 ಜೆಜು ಉಠ�ೊನ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ ೆಂ: “ಚುಪ್ ರಾವ್!
ಥಂಡ್ ಜಾ!” ತೆದಾಳಾ ಝಡ್ ವಾರೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ.
40 ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್, “ತುಮಿ ಇತ್ಲೆ ಭಿಜುಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಮ್ಕಾಂ
ಭಾವಾರ್ಥ್ ನಾ?” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
35 ತ್ಯಾ
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41 ಶಿಸ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಭಿಯೆಲೆ “ಹ�ೊ ಕ�ೋ�ಣ್ ಜಾಯ್ತ್? ವಾರೆಂ ಆನಿ ಉದಾಕ್
ಲೆಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾತಾತ್?” ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ಲೆ.

ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ
ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ಪೆಲ�ೇ ತಡಿಕ್ ಉತ್ರೊನ್
ಗೆರಸೆನಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೆ. 2 ಜೆಜು ದ�ೋ�ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್
ಯೆತಸ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಸಮಾಧಿಂತ್ಲೊ ತಾಚ�ೇ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ
ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ. 3 ತ�ೊ ಸಮಾಧಿಂತ್ಚ್ ಜಿಯೊತ�ೊಲ�ೊ. ತಾಕಾ
ಕ�ೊಣಾಚಾಣ್ ಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ
ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾತ್ಲೆಂ. 4ಲ�ೋ�ಕಾನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ�ೇ
ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಸಾಂಕ್ಳಿನಿ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರೀ ತ�ೊ ತುಟ�ೊವ್ನ್
ಆಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸಾದು ಕರುಂಕ್ ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್ಲೆಂ. 5ತ�ೊ ದೀಸ್ ರಾತ್
ಸಮಾಧಿಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ದ�ೊಂಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಂವ್ತೊಣಿ ಚಲ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.
ಬ�ೊಬ�ೋ� ಮರುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಫಾಪ್ಸುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲ�ೊ.
6 ಜೆಜು ಮಸ್ತ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ತಾಕಾ ಪಳ�ೊ ವ್ನ್ ತ�ೊ ತಾಚ�ೇ ಲಾಗಿಂ
ಧಾಂವುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ�ೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ�ೊ. 7 –8 ಜೆಜುನ್
ತಾಕಾ, “ಏ ಆಶುಧ್ದ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ತೆದಾಳಾ ತ�ೊ ವ್ಹ ಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬ�ೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ�ೊ, “ಜೆಜೂ,
ಪರಮೋನತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮ್ಹಜ�ೇ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಮ್ಹಕಾ
ತುಂ ದಗ್ದಿನಾಕಾ, ದೆವಾಚ�ೇ ನಾಂವಿಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
9 ತೆದಾಳಾ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, “ತುಜೆ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?”
ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ “ಮ್ಹ ಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸ�ೈನ್, 1 ಮ್ಹ ಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತೆ
ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. 10ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಭಿತ್ ರ್
ಆಸ್ಲ್ಲೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ�ೊನ್
ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ ಮಸ್ತ್ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. 11 ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ
ದ�ೊಂಗ್ರಾಚಾ ವಯ್ರ್ ದುಕ್ರಾಚ�ೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್ ಚರುನ್ ಆಸ್ಲೊ. 12ದೆಂವ್ಚಾರ್
ಜೆಜುಕ್, “ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ದಾಡ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೆ.
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ಸ�ೈನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 6000 ಸ�ೈನಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜಮೊ.
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ತಾಂಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ. ತೆದ್ವಾಂ ತೆ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ
ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ದುಕ್ರಾಂಚ�ೊ ಹಿಂಡ್ ದ�ೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಕಲ್ ದೆವೊನ್
ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ಭಿತರ್ ಬುಡ�ೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ�ೊ. ತ್ಯಾ ಹಿಂಡಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ
ದ�ೋ�ಣ್ ಹಜಾರ್ ದುಕ�ೊರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ.
14 ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಚರಯ್ತಲೆ ಶಹರಾಂಚಾ ಭಿತರ್ ಆನಿ ತ�ೊಟಾಕ್ ದಾಂವೊನ್
ವಚ�ೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. 15ತೆದಾಳಾ ಲ�ೋ�ಕ್ ಘಡ್ ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್
ಪಳ�ೊ ಂವ್ಕ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೆ ಸ�ೈನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆತಾಂ
ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಬಸ�ೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ದೆಖ್ಲೆಂ. ತ�ೊ ಸಾರ್ಕೆ ಮತಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.
ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ಣ್ ಭಿಯೆಲೆ. 16ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಲ�ೋ�ಕಾನಿಂ ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ
ಕಾರ್ಯ್ ಪಳೆಂಲ್ಲೆಂ.ಹ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾನಿಂ ಚ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಅನಿ
ದುಕ್ರಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಆವಸ್ಥಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. 17 ತೆದಳಾ ತ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾನ್
ಜೆಜುಕ್ ತಾಂಚ�ೊ ಗಾಂವ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ವಚಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ�ೇಲಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ.
18 ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚುನ್ ದ�ೋ�ಣ್ ಚಡ್ತಾನಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ
ಮನಿಸ್, “ಹಾಂವ್ ಯೀ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾ” ಮ್ಹ ಣ್ ಜೆಜು ಕಡೆ
ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ. 19 ಪುಣ್ ಜೆಜು ತಾಕಾ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹರ�ೊಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಕ್ ನಾ,
“ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಘರಾ ವಚ್. ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಪ್ಲೇ ವ್ಹಡ್
ದಯೆನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್.” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
20 ತ�ೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ�ೊ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಸತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾ
ಶಹರಾಂಚ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ತೆ ಲ�ೋ�ಕ್ ಪೂರಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ.
ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜೀವ್ ದಾನ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿದಾನ್
ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ಪೆಲೆ ತಡಿಕ್ ಗೆಲ�ೊ. ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ತಡಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್
ಲ�ೊಕಾಜಮೊ ತಾಚ�ೇ ಭ�ೊವಾಂರಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ�ೊ. 22ಸಬಾಮಂದಿರಾಚ�ೊ
ಎಕ್ಲೊ ಆಧಿಕಾರಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ�ೇ ನಾಂವ್ ಜಾಯಿರ್. ಜೆಜುಕ್
ಪಳೆತಚ್ ತ�ೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ, 23 “ಮ್ಹ ಜೆಂ ಲಾನ್ ಧುವ್
ಮೊರ್ನಾಚಾ ತಣಿರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತುಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಜಾ ಹಾತಾಂನಿ ತಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಶ್
ಕರ್ ತಿ ಬರಿ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ವಾಂಚ್ತಲಿ” ಮ್ಹಣ್ ಪರತಿಲಾಗ್ಲೊ.
24 ಜೆಜು ಆಧಿಕಾರಿಂ ಸಂಗಿಂ ಗೆಲ�ೊ. ಸಬಾರ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಜೆಜುಚ�ೇ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಗೆಲ�ೊ. ತೆ ತಾಚ್ಯೆ ಭಂವ್ತಣಿಂ ತಾಕಾ ಆಡ್ಚಿತಾಲ�ೊ.
21 ಜೆಜು
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25 ತ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಸ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್
ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾಚ�ೇ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟತಲಿ.
26 ತಿ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ವಯ್ಜಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಕಡೆ ಅಸ್ಲ್ಲೆಂ
ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿಕಾ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನಾ. ತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಚ್
ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲಿ.
27 ತಿಕಾ ಜೆಜು ವಿಶಿಂ ಖಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಲ�ೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಂಕ್
ರಿಗುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚ�ೊನ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ವಸ್ತುರ್ ಆಪಡ್ಲೆಂ. 28ತ್ಯಾ
ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, “ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರ್ ಅಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರ�ೊ ಹಾಂವ್ ಗೂಣ್ ಜಾತೆಲಿಂ”
ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ 29ತಕ್ಷಣ್ಚ್ ತಿಚಿ ರಗ್ತಾಝರ್ ಸುಕ್ಲಿ. ಆಪ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್
ತಿಕಾ ಜಿವಾ ಬಿತರ್ ಭ�ೊಗ್ಲೆಂ. 30ಆಪ್ಣಾ ಬಿತರ್ಲಿ ಸಕತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜು
ಸಮ್ಜಾಲ�ೊ. ಆನಿ ಲ�ೊಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗ್ ವಸ್ತ್ರಾಕ್
ಕ�ೊಣೆ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ?” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
31 ಶಿಸಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ ೆಂ, “ಸಬಾರ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್
ಪಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕ�ೊಣೆಂ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ?’ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ
ವಿಚಾರ್ತಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
32 ಪುಣ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕ�ೊಣೆಂ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ�ೊಧುಂಕ್ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ
ಪಳೆತಾಲ�ೊ. 33ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಖಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿ ಯೇವ್ನ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಂಯ್ತಾಂಳಾ ಸರ್ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಸಾ
ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲಿ. 34 ಜೆಜು ತಿಕಾ, “ಧುವ�ೇ, ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್
ತುಕಾ ಬರಿ ಕೆಲಿ. ಸಮಾಧಾನಾನ್ ವಚ್, ಆನಿ ತುಜ�ೇ ಪಿಡೆಂತ್ಲಿ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ
ಜಾಂವ್.” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
35 ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಆನೀಂಕೀ ಉಲ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೆದಾಳಾ ಸಭಾ ಮಂದಿರಾಚ�ೊ
ಅದಿಕಾರಿ ಜಾಯಿರಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಯಿರಾಕ್, “ತುಜ�ೇ ದುವೆನ್
ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲ�ೊ; ಆತಾ ಮೆಸ್ತ್ರೀಕ್ ದ�ೊಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
36 ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ ನಾ,
ಸಬಾಮಂದಿರಾಚಾ ಅದಿಕಾರಿಕ್, “ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ ಬಾವಾರ್ಥ್
ಮಾತ್ರ್ ಅಸ�ೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
37 ಜೆಜುನ್ ಪೆದ್ರು, ಜಾಕ�ೊಬ್ ತಾಚ�ೊ ಭಾವ್ ಜುವಾಂವ್ಕ್,ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ
ಸಾಂಗಾತಾ ಅಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 38 ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ಸಬಾಮಂದಿರಾಚಾ
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ಅದಿಕಾರಿ ಜಾಯಿರಾಚಾ ಘರಾ ಗೆಲೆ. ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲಾನ್ ಬ�ೊಬಾಟ್, ವಿಳಾಪ್
ಮಾರ್ಚೆಂ ಜೆಜುನ್ ಪಳೆಂಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಮಸ್ತು ಗಲಾಟ�ೊ ಅಸ್ಲೊ. 39ಜೆಜು ತ್ಯಾ
ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಚ�ೊವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್, “ತುಮಿಂ ರಡ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಹಿ ಘಡ್ ಬಡ್? ಈ ಚಲಿ ಮರ�ೊಂಕ್ ನಾ, ತಿ ನಿದ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 40ಪುಣ್ ತ್ಯಾ
ಲ�ೋ�ಕಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ತಮಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಜೆಜನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಕೆಲಿಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಶಿಸಾಂಕ್
ಅಪವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ನಿದಾಯ್ ಲ್ಲೇ ಕಡೆನ್ ತ�ೊ ಭಿತರ್ ಗೆಲ�ೊ. 41ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ
ಚಲಿಯೆಚ�ೊ ಹಾತ್ ದರ್ನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ; “ತಾಲೀಥಾ, ಕುಮ್!” (ತಶೆಂ
ಮಳ್ಯಾರ್ “ಲ್ಹಾನ್ ಚಲಿಯೇ ಊಠ್, ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್.)
42 ತಕ್ಷಣ್ ತಿ ಚಲಿ ಉಠ್ಲಿ ಆನಿ ಚಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ತಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ.
ತಿಚೆ ಆವಯ್ ಬಪಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ ಚಡ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ. 43 ಹಿ ಖಬರ್
ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚ�ೇ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್
ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಜಯ್”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
ಥಂಯ್ಚೊ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ�ೊ.
ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ತಾಚ�ೇ ಸಂಗಿಂ ಗೆಲೆ. 2ಸಾಬ್ಬಾತಾಚ�ೊ ದೀಸ್ ಯೆತಚ್ ತ�ೊ
ಸಬಾಮಂದಿರಾಂತ್ ಶಿಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್
ಆಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್, “ಹಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ಆನಿ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕ�ೊಣೆ ಹಾಕಾ ದಿಲಿ?
ಹಾಕಾ ಆಚರ್ಯಾಂ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಖಂಯ್ತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ? 3ಹ�ೊ ಏಕ್ ಸುತಾರಿ
ನ್ಹಯ್ ವ�ೇ? ಹಾಚಿ ಅವಯ್ ಮರಿ. ಹ�ೊ ಜಾಕ�ೊಬಾಚ�ೊ, ಜುಜೆ, ಜುದಾಚ�ೊ ಆನಿ
ಸಿಮಾಂವ್ ಚ�ೊ ಭಾವ್. ಹಾಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ
ಆಸಾತ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ�ೊನ್ ತಾಚ�ೊ ತಾತ್ಸರ್ ಕೆಲ�ೊ.
4 ಜೆಜುನ್, “ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೆ ಲ�ೋ�ಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ದಿತಾತ್, ಪುಣ್ ಸ್ವಂತ್
ಗಾವಾಂತ್, ಸ್ವಂತ್ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಧಯ್ರ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ತ�ೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್
ಮೆಳನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 5ಜೆಜುಕ್ ತ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಚ್
ಆಚರ್ಯೆಂ ಥಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್
ದವರ್ನ್ ಥ�ೊಡ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬರಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ. 6 ತ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಚ�ೊ ಬೆವಿಶ್ವಾಸ್
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ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ತ್ಯಾ ಗಾವಾಂಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ
ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತ�ೊ ಶಿಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಸೆವೆಕ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜೆಜುಚ�ೇ ಅಪೊಸ್ತಲ್
ಬಾರಾ ಜಾಣಾಂ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಪೊವ್ನ್ ದ�ೊಗಾಂದ�ೊಗಾಂಕ್
ಬಾಯ್ರ್ ದಾಡ್ಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆರ್ ಅದಿಕಾರ್ ದಿಲ�ೊ. 8ಜೆಜುನ್
ತಾಂಕಾ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಕಿಂತೆಚ್ ತುಮಿ ವ್ಹರಿನಯೆ.
ದಾಂಡ�ೊ ಮಾತ್ರ್ ಘೆಯಾ. ಭುತಿ ಜಾಂವ್, ಪೊತೆಂ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಚಿರಿಯೆಂತ್
ದುಡು ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವ್ಹರಿನಾಯೆ.” 9ಪಾಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣ�ೋ� ಘಾಲ್ಯೆತ್. ತುಮಿ
ನೆಸ್ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ಚ್ಚ್ ಪುರ�ೊ. 10ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚಾಯೀ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾತ್, ತ�ೊ
ಗಾಂವ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ವಚಾಸರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ರಾವಾ. 11ಖಂಯ್ಚಾಯೀ ಗಾಂವಾಂಚ�ೇ
ತುಂಮ್ಕಾಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತುಂಮ್ಚಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ಆಯ್ಕಾನಾ
ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಧುಳ್ ಪಾಪುಡ್ನ್ ತ�ೊ ಗಾಂವ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ವಚಾ.
ಹೆಂ ತಾಂಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿವ್ಚ್ಯಾಕ್.”
12 ಶಿಸ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್,
“ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್
ಪೊರ್ತೊಯಾ.” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ. 13 ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್
ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಶಿಸಾಂನಿ ಸ�ೊಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತೆಲ್ ಲಾವ್ನ್
ಗೂಣ್ ಕೆಲೆಂ.
7 ಜೆಜುನ್

ಜೆಜು ವಿಶಿಂ ಹೆರ�ೊದಾಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್
ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ�ೊದ್ ರಾಯಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ವಿಷಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ.
ಥ�ೊಡೆ ಲ�ೋ�ಕ್, “ತ�ೊ (ಜೆಜು) ಸ್ನಾನ್ ದಾತಾರ್ ಜುಂವಾವ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ
ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ಚ್ ಆಚರ್ಯಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
15 ಆನಿ ಥ�ೊಡೆ “ಹ�ೊ ಎಲೀಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಥ�ೊಡೆ ಲ�ೋ�ಕ್, “ಜೆಜು ಏಕ್
ಪ್ರವಾದಿ. ಅದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಜಿಯೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಬರಿ ಹ�ೊ ಎಕ್ಲೊ”
ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ.
16 ಲ�ೋ�ಕ್ ಜೆಜು ವಿಶಿಂ ಉಲ�ೊಂವ್ಚೆಂ ಹೆರ�ೊದ್ ಆಯ್ಕುನ್, “ಹಾಂವೆಂ ಶಿರ್
ಕಾಪ್ ಲ್ಲೊ ಜುವಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಾ!” ಮ್ಹಣ್ತಾಲ�ೊ.
14 ಜೆಜು
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ದಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ ಯ್ಲೊ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್
ಹೆರ�ೊದಾನ್ ಚ್ ಕ�ೈದಿ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಂದಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ.
ತಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಞಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಬಂದ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹೆರ�ೊದಾನ್
ಹೆರ�ೊದಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಆಶೆಂ ತಾಣೆಂ
ಕೆಲೆಂ. ಹೆರ�ೊದಿಯಾಸ್ ಹೆರ�ೊದಾಚ�ೊ ಬಾವ್ ಪಿಲಿಪ್ಪಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್
ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 18 ಜುಂವಾವ್ನ್ ಹೆರ�ೊದಾಕ್, “ತುವೆಂ ತುಜಾ ಬಾವಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್
ದವರ್ಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. 19ತ್ಯಾ ದಕುನ್
ಹೆರ�ೊದಿಯಾಸ್ ಜುವಾಂವ್ಚೆರ್ ದ್ವೇಶ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿ
ಮಾರುಂಕ್ ಸ�ೊಧ್ತಾಲಿ. 20 ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹೆರ�ೊದ್
ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಬಿಯೆತಾಲ�ೊ. ಜುವಾಂವ್ ಏಕ್ ನಿತಿವಂತ್
ಆನಿ ದ�ೇವ್ ಭಕ್ತಿಚ�ೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಲ�ೋ�ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ�ೊದಕ್
ಖಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆರ�ೊದ್ ಜುವಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲ�ೊ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ
ಜುವಾಂವ್ಚಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ�ೊ ಘುಸ್ಪೊಡ�ೊವ್ನ್ಚ್ ಆಸ್ಲೊ.
ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ತ�ೊ ಖುಶೆನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲ�ೊ.
21 ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆರ�ೊದಿಯಾಸಾಕ್ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್
ಸಂಧರ್ಭಾಚ�ೊ ದೀಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆರ�ೊದಾಚ�ೊ ತ�ೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.
ಹೆರ�ೊದಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಂಕ್, ಸೆನಾದಿಪತಿಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ
ವ್ಹಡ್ ಕುಳ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 22 ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್
ಹೆರ�ೊದಿಯಾಸಾಚಿ ಧುವ್ ಜೆವ್ಣಾಸಾಲಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ನಾಚ್ಲಿ. ಹೆರ�ೊದಿಕ್ ಆನಿ
ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಬ�ೋ�ವ್ ಚಡ್ ಮಾನ್ವಲಿ.
ತವಳ್ ರಾಯಾ ಹೆರ�ೊದಿನ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್, “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ
ಮ್ಹಜ�ೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದಿತಲ�ೊಂ.” 23ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ�ೊ ಅರ್ದೊ
ವಾಂಟ�ೊ ಮಾಗ್ಚಿ ತರ್ಯೀ ತ�ೊ ತುಕಾ ದಿತಲ�ೊಂ” ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
24 ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ
ಅವಯ್ನ್, “ಸ್ನಾನ್ ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಿಚಾರ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ�ೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.
25 ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್ ರಾಯಾಕಡೆ ಯೇವ್ನ್, “ಸ್ನಾನ್ ದಾತರ್ ಜುವಾಂವ್ಚಿ
ಮಾತೆಂ ದೀಜಯ್,ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವಿನಂತಿ” ಮ್ಹಣುನ್ ರಾಯಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗಲಾಗ್ಲೆಂ.
26 ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ರಾಯ್ ಹೆರ�ೊದ್ ಖಂತಿಸ್ಟ್ ಜಾಲ�ೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತ್ಯಾ
ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಯ್ಜಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್
17 ಜುವಾಂವ್ಕ್
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ಹೆರ�ೊದಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾನ್ ತಾಚ�ೊ ಸಪುತ್
ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಮ್ಹೊಡುಂಕ್ ಹೆರ�ೊದಾನ್ ಖುಶಿ
ವ್ಹೆಲಿನಾ. 27ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ರಾಯಾನ್ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ಹಾಡಿಜೆ
ಮ್ಹಣ್ ಏಕಾ ಸ�ೈನಿಕಾಕ್ ದಾಡ್ಲೊ. 28ಸ�ೈನಿಕಾನ್ ಬಂದೆಂತ್ ವಚುನ್ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ
ಮಾತೆಂ ಕಾಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಏಕ್ ಬಶ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ತಿಣೆಂ
ತೆಂ ವರ್ನ್ ಆಪ್ಲೇ ಆವಯ್ಕ್ ದಿಲೆಂ.
29 ಹಿ ಖಬರ್ ಜುವಾಂವ್ಚಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಖಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಅನಿ ತಾಣಿಂ ಯೇವ್ನ್
ಜುವಾಂಚಿ ಕೂಡ್ ವ್ಹರ್ನ್ ನಿಕೆಪಿಲಿ.
ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ದಾನ್
ಶಿಕ�ೊಂವ್ಕ್ ದಾಡ್ಲ್ಲೆ ಅಪೊಸ್ತಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ
ಶಿಕಯ್ ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
31 ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಶಿಸ್ ಲ�ೊಕಾ ಜಮೊ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಥಂಯ್
ಮೊಸ್ತ್ ಲ�ೊಕಾ ಜಮೊ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್
ಸಯ್ತ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳಾನಾತ್ ಲ್ಲಿ.
ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಕಡೆ, “ತುಮಿ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಯಾ, ಆಮಿ ವ್ಹೊರೆ
ವಿಂಗಡ್ ಸುವಾತೆಕ್ ವ್ಹಸ�ೊವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
32 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ದ�ೋ�ಣಿಂತ್ ಲ�ೊಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ
ಜಾಗ್ಯಕ್ ತೆ ಗೆಲೆ. 33ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ವೆಚ�ೇ ಸಬಾರ್ ಜನಾನಿ ಪಳೆಲೆಂ.ತ�ೊ ಜೆಜು
ಮ್ಹಣ�ೊನ್ ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ�ೊ ವೆಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ದಾಂವುನ್
ಗೆಲೆ ಅನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚುನ್ ಪಾವ್ಲೆ.
34 ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಯೆತಸ್ತಾನಾ, ಸಬಾರ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕ�ೊವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆ
ಪಳೆಲೆಂ. ತೆ ಲ�ೋ�ಕ್ ಗ�ೊವ್ಳಿ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಬರಿ ತೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ದುಃಖೆಲ�ೊ
ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತ�ೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
35ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಸ್ತು ವ�ೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೆಜುಚ�ೇ ಶಿಸ್ ತಾಚ�ೇ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, “ಹ್ಯಾ
ಜಾಗ್ಯರ್ ಕ�ೊಣ್ಚ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಯೆದ�ೊಳ್ಚ್ ವ�ೇಳ್ ಯೀ ಉತರ್ಲೊ.
36 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಸ�ೊಡ್. ತಿಂ ಬ�ೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ತ�ೋ�ಟಾಕ್ ಆನಿ
ಶಹರಾಕ್ ವಸ�ೊವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ದಿ.” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ.
30 ಜೆಜುನ್
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ಜೆಜುನ್, “ತುಮಿಚ್ ತಾಂಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಶಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಳ ೆಂ: “ಹ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಂಡೆ ಆಮಿ ಖಂಯ್
ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ! ತಾಂಕಾ ಜಾಯಿತ್ಲೆ ಉಂಡೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ದ�ೊಣ್ಶಿ
ರುಪಯ್ ಜಾಯ್ 2 ಪಡ್ತಿತ್!
38 ಜೆಜುನ್ ಶಿಸಾಂ ಕಡೆ, “ತುಂಮ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆ ಕಿತ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಆಸಾತ್? ವಚುನ್
ಪಳೆಯಾ,” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಶಿಸಾಂನಿ ವಚುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಚ್, “ಆಮ್ಚೇ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂಚ್ ಉಂಡೆ ಅನಿ
ದ�ೋ�ನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಅಸಾತ್” ಮ್ಹಳ ೆಂ.
39 ತವಳ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ತಾಂಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತಣಾರ್ ಪಂಗ್ತಿ ಪಂಗ್ತಿಂನಿ
ಬಸ�ೊಂವ್ಕ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 40 ತಶೆಂಚ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಶೆಂಭರ್,
ಶೆಂಭರ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಪನ್ನಾಸಾಂ ಲೆಖಾನ್ ಪಂಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ.
41 ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಉಂಡೆಂ ಅನಿ ದ�ೋ�ನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ,
ಆನಿ ಆಕಾಸಾ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಂಡ�ೊ ಮೊಡ್ನ್,
ಶಿಸಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ
ಮೊಡುನ್ ಜನಾಂಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ಶಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ದಿಲೆ.
42 ಸಮೇಸ್ತ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಜ�ೇವ್ನ್ ದಾದ�ೊಶಿ ಜಾಲಿಂ. 43 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಾಡ್ನ್
ಉರ್ಲಲೆ ಉಂಡ್ಯಾಚೆ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ತಾಂಣಿಂ ಆರಾಯ್ತಾನಾ ಬಾರಾ
ದಾಲಿಂಭರ್ ಜಾಲಿಂ. 44 ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲ�ೊಕಾನಿ
ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ಉದ್ಕಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ಚೆಂ
ಜೆಜು ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ದ�ೋ�ಣಿರ್ ವಸ�ೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
ಸರ�ೋ�ವರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಬೆತ್ಸಾಯ್ದಾಕ್ ವಸಜೆ ಆನಿ ಆಪುಣ್
ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ�ೊನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಣೆಂ ದಾಡ್ಲೆಂ.
ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಲ�ೊಕಾನಿ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸುಂಚಾಕ್ ಜೆಜು ಥಂಯ್ಚ್
ರಾವ್ಲೊ. 46 ಜೆಜುನ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ದಾಡ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತ�ೊ ಮಾಗ್ಣ ೆಂ ಕರುಂಕ್
ದ�ೊಂಗ್ರಾಚಾ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ�ೊ.
45 ಉಪ್ರಾಂತ್
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47 ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ದ�ೋ�ಣ್ ಸರ�ೊವರಾಚಾ ಮಧೆಂ ಪಾವ್ಲಿ. ಜೆಜು ಎಕ್ಲೊಚ್ ತಡಿರ್
ಆಸ್ಲೊ. 48 ದ�ೋ�ಣ್ ಸರ�ೊವರಾಚಾ ಪಯ್ಸ್ ಅಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಶಿಸ್ ತ್ಯಾ ದ�ೋ�ಣಿಕ್
ತಡ್ಯೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲೆ ತೆ ಜೆಜುನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ವಾರೆಂ
ವಿರ�ೋ�ಧ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ�ೊ ವೊರಾಂ ಜಾತಿತ್,
ಜೆಜು ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಚಲ�ೊನ್ ದ�ೋ�ಣಿಂಚಾ ಲಾಗಿ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ರೊನ್
ಮುಖಾರ್ ವೆಚಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. 49ಪುಣ್ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಚಲ್ತಲ�ೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ತೆಂ
ಕಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣಿಂ ಬ�ೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. 50ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಸಾಂನಿ
ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ಬಿಯಲೆ. ಪುಣ್ ಜೆಜು ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ ಉಲ�ೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ
“ಭಿಯೆನಾಕಾತ್! ಹಾಂವ್ ತ�ೊ! ಭಿಯೆನಾಕಾತ್” ಮ್ಹ ಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
51 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾಶಿಸಾಂಚ್ಯಾ ದ�ೋ�ಣಿಂಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತೆದಳಾ ವ್ಹಾರೆಂ
ರಾವ್ಲೆಂ. ಶಿಸಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆ. 52 ಜೆಜುನ್ ಪಾಂಚ್ ಉಂಡ್ಯಾಂತ್
ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ�ೊ ಆರ್ಥ್
ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ; ತಾಣಿಂ ಆರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೆ ಸಮಾರ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ.

ಮೊಸ್ತು ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್
ಶಿಸ್ ಸರ�ೋ�ವರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆನೆಜರೆತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್
ತಡಿಯರ್ ದ�ೋ�ಣ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. 54 ತೆ ದ�ೋ�ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಸ್ತಾನಾ
ಲ�ೊಕಾನ್ ಜೆಜುಚಿ ಒಳಕ್ ಧರ್ಲಿ. 55ಜೆಜು ಆಯ್ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಲ�ೊಕಾಕ್
ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ತೆ ದಾವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಜೆಜು ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲ�ೊಕಾನ್
ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾ ಸಮೇತ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 56ಜೆಜು
ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚಾ ಶಹರಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತ�ೋ�ಟಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ. ತ�ೊ
ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆ ಲ�ೊಕಾನ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ವಾಟ�ೇಸಾಲಾನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಅಪವ್ನ್
ಹಾಡ್ತಲೆ. ತಾಣಿಂ ಜೆಜು ಕಡೆ, ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗ್ವಸ್ತುರಾಚ�ೇ ದೆಗೆಕ್ ಪುಣ್ಯೀ ಆಪ್ಡೊಂಕ್
ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪರತಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಅಪಡ್ಲೆಲ�ೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಗೂಣ್
ಜಾಲ�ೊ.
53 ಜೆಜುಚೆ

7

ದೆವಾಚ�ೊ ಧರ್ಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ಲ�ೊಕಾಚ�ೇ ಸ್ವನಿಯಮ್
ಫರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತೆ ಜೆಜುಚೆ
ಬ�ೊಂವ್ತ ಣ ಿಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೆ. 2 ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ ಥ�ೊಡ್ಯಾನಿ ಹಾತ್
1 ಥ�ೊಡೆ
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ದುಯ್ನಾಸ್ತನಾ ಜವ್ತಾತೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸತ್ರ್ಯಾಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ.
3 ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ರಿವಾಜ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಯಾ
ಶಿವಾಯ್ ಜೆವಿನಾತ್ಲೆ. ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ರಿವಾಜ್ಯಾಂ
ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಧುಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಜೆವಿನಾತ್. 4ತಾಣಿಂ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ
ಜಾಯ್ಜೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಶ�ೇಷ್ ರಿತಿನ್ ಧುಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಖಾಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ರಿವಾಜ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕ�ೊಪಾಂ, ಬಶಿಯೊ, ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ
ಆನಿ ಕಾಶ್ಯಾಚಿಂ ಆಯ್ದನಾಂ ಧುವ್ಚಿಂ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಪಾಳ್ತಾಲೆ.
5 ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ನಿ ಜೆಜು ಕಡೆ,“ತುಜೆ ಶಿಸ್ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ
ರಿವಾಜ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಧುಯ್ನಾ ಶೆಂ ಮೆಳ್ಯಾ ಹಾತಾನಿ ಜೆವ್ತಾ ತ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಸಾರ್ಲೆಂ.
6 ಜೆಜುನ್, “ಕಪಟ್ಯಾಂನ�ೋ�, ತುಮ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾನ್
ಸಹಜ್ ತೆಂ ಪ್ರವಾದ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಳ ್ಳೆಂ:
3

ಮ್ಹಕಾ ಗೌರವ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹ�ೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪುಣ್,
ತಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜ�ೇ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ.
7 ವ್ಯರ್ಥ್ ತಾಂಣಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಜನ್ ಕರ್ಚೆಂ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ತೆ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.’

ಇಸಾಯಿಯಾ 29:13
8 ದೆವಾನ್

ದಿಲ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್ ತುಮಿ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಸ�ೊಡ್ಲಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ
ರಿವಾಜ್ಯೊ ತುಮಿ ಧರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
9 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ತುಮಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ರಿವಾಜ್ಯೊ
ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್ ಮೊಡುಂಕ್ ತುಮಿ ಹಿಕ್ಮತೆನ್
ಆಸಾತ್! 10‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದೀಜ’ ಮ್ಹಣ್ ‘ಖಂಚ�ೊಯಿ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಾಂವ್ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಮರಣ್
ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಜಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ. 11ಪುಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಕ�ೊ
3 7.2

ಹಾತ್ ದುಯ್ನಾಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಫಾರಿಜೆವಾನಿ ಲ�ೊಕಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ
ತಾಣಿ ದುಂವ್ಕ್ ನಾ.
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ಣ್ ಯೀ ಮನಿಸ್ ಜರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ವಾ ಅವಯ್ಕ್, ‘ತುಂಮ್ಕಾ ಕುಮೊಕ್
ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ದೆವಾಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಟ�ೊವ್ನ್ ದಿಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್
ದಿಲ್ಯಾರ್, 12 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್
ತುಮಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. 13 ಆಶೆಂ ತುಮಿ ದೆವಾಚಿ ಆಜ್ಞಾಂ ಪಾಳ್ಚಾ
ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಮಿ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊರಿವಾಜ�್ಯೋಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಾಯ್ಲೆಂ ಬರಿ
ಜಾಲೆಂ. ಅಸಲೆಂ ಹೆರ್ ಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತುಮಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
14 ಜೆಜು ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪೊವ್ಣ್, “ಅಯ್ಕಾ ತುಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್ ಆನಿ
ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಯಾ: 15ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಚ�ೇ ಭಿತರ್ ವೆತಾ ತೆಂ
ಕಸಲೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮ್ಹೆಳಯ್ನಾ; ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ
ಮನ್ಶಾಕ್ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. 16ಜ�ೊ ಕ�ೊಣಾಕ್ ಕಾನ್ ಅಸಾ ತೆ
ಆಯ್ಕೊಂವ್ದಿ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಲ�ೊಕಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ�ೊ. ಶಿಸ್
ಯೇವ್ನ್ ತ�ೇ ಒಪರಿಚ�ೊ ಆರ್ಥ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ.
18 ಜೆಜುನ್, “ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾಗಾಯ್? ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಚ�ೇ ಭಿತರ್
ವೆತಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೆಳೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಜಾಣಾಂತ್.
19 ಖಾಣ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಸಾನಾಶೆಂ ಬಗರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ವೆತಾ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. (ಆಶೆಂ
ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಖಾಣಾಂ ಶುದ್ದ್ ಮ್ಹಣ�ೊನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ).
20 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್, ತಾಂಕಾ, “ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ�ೇ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್
ಕಿತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮ್ಹೆ ಳಾಯ್ತಾ . 21 ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ತೆಂ ಹೆಂ: ಖ�ೊಟ್ಯೊ ಆಲ�ೋ�ಚನ�ೋ�,
ಪ್ರದ್ವಾರ್, ಅನ�ೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್, ಚ�ೊರಿ, ಖೂನ್, 22 ವ್ಯಬಿಚಾರ್, ದುಡ್ವಾಸ್,
ಖ�ೊಟೆಪಣ್,ಕಪಟೀಪಣ್, ಭಾಸ್ಕಳ್ ಪಣ್, ಮಸರ್, ನಿಂದಾ, ಗರ್ವ್, ಆನಿ
ಪಿಶೆಪಣ್. 23 ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾಂ ಮನ್ಶಾಚ�ೇ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್
ಸರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
24 ಜೆಜು

ಜುದೆವಾಂಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕುಮೊಕ್
ಥಂಯ್ಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ತೀರ್ ಆನಿ ಸಿದ�ೊನ್ ಪ್ರಾಂತಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ.
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ಥಂಯ್ ತ�ೊ ಏಕಾ ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲ�ೊ. ಆಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ
ಲ�ೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಉರ�ೊಂಕ್
ಜಾಲೆಂ ನಾ. 25ಜೆಜು ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.
ತಿಚ�ೇ ಧಾಕ್ಟೇ ಧುವೆಕ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿ ಯೇವ್ನ್,
ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡ�ೊವ್ನ್ ನಮಸ್ಕರ್ ಕೆಲ�ೊ. 26 ತಿ ಏಕ್ ಅನ್ಬಾವಾರ್ಥಿ
ಪೊಯಿನಿಕ್ಯಾಚಿ ಜಲ್ಮಾನ್ ಆನಿ ತಿ ಗ್ರೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ತಿ ಆಪ್ಲೇ ಧುವೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ
ದೆಂವ್ಚಾರ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜೆಜು ಕಡೆ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
27 ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ�ೊ ಉಂಡ�ೊ ಕಾಡ್ನ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್
ದಿಂವ್ಚೊ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ದಿತ್”
ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
28 ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, “ತೆಂ ನೀಜ್ ಧನಿಯಾ, ತರ್ಯೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಡಯ್ ಲ್ಲೆ
ಉಂಡ್ಯಾಕುಡ್ಕೆ ಮೆಜಾ ಪಂದಾಕ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ ಸುಣಿಂಯೀ ಖಾತಾತ್ ನ್ಹಯ್?” ಮ್ಹಣ್
ತಿಣೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.
29ತವಳ್ ಜೆಜುನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ತುಂವೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ, ವಚ್ ತುಜ�ೇ
ಧುವೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
30 ಆಶೆಂ ತಿ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಿಚಿ ಧುವ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ನಿದ�ೊನ್
ಆಸ್ಲಲಿ ತೆಂ ತಿಣೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ; ತಿಚ�ೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸುಟ್ಲ್ಲೊ!
ಏಕಾ ಬೆರ್ಯಾಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ
ಜೆಜು ತೀರ್ ಶಹರ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಸಿದ�ೊನ್ ಶಹರಾಚಾ ವೆಚ�ೇ ವಾಟ�ೇನ್
ಮುಖಾರ್ ಸರ್ನ್ ದೆಕಾಪೊಲಿಸ್ 4 ಮ್ಹಣ್ಜೇ ದಾ ಶಹರಾಂ ಉತ್ರೊನ್, ಗಾಲಿಲೆಯಾ
ಸರ�ೋ�ವರಾಚ�ೇ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. 32ತ�ೊ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಥ�ೊಡ್ಯಾನಿ
ಏಕ್ಬೆ ರ್ಯಾ ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ವಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್
ದವರಿಜಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಗೂಣ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಮಾಗ್ಲೆಂ.
33 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಲ�ೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಶಿನ್ ಆಪೊವ್ನ್, ಜೆಜುನ್ ತಾಚ್ಯಾ
ಕಾನಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಬ�ೊಟಾಂ ಘಾಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ತ್ ಥಿಂಪಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚ�ೇ ಜಿಬೆಕ್
ಲಾಯ್ಲಿ. 34ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್, ತ�ೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊ ಆನಿ
31 ಉಪ್ರಾಂತ್
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ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ, “ಎಫ್ಪತಾ” (ಮ್ಹಣ್ಜೇ “ಉಗ್ತೆಂ ಜಾ”) 35ತಕ್ಷಣ್ಚ್ ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಉಘಡ್ಲೆ
ಆನಿ ತಾಚೆ ಜಿಬೆಚ�ೊ ಬಾಂದ್ ಸುಟ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೊ ಉಲ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
36 ಹಿ ಸಂಗತ್ ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಯೆ ಜೆಜುನ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.
ಪುಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಲ�ೊಕಾನಿ ಆನಿಕೀ ತಿಂ ಗಾಜಯ್ತ್ ಗೆಲಿಂ. 37ಲ�ೋ�ಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ
ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್, “ಜೆಜುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಕೆಲೆಂ! ತಾಣೆ ಬೆರ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್
ಅಯ್ಕಾಶೆಂ ಆನಿ ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ.
ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಜೆವಣ್
ದಿಸಾಂನಿ ಜೆಜು ಸಂಗಿಂ ಲ�ೊಕಾಜಮೊ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಾ
ಸಂಗಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ
ಶಿಸಾಂಯ್ಕ್ ಅಪೊವ್ಣ್, 2 “ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಚೆರ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಹೆ
ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ
ಕಾಂಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ. 3ತಿಂ ಕಾಂ ಯ್ಚ್ ಕಾಯ್ನಾಶೆಂ ಭುಕೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್
ತಂಗ್ ಜಾತಿತ್. ಹ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾ ಮದೆಂ ಥ�ೊಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
4 ತಾಕಾ ಶಿಸಾಂನಿ, “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಾಗಿಂ ಖಂಯ್ಚೊಯೀ ಗಾಂವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ದಾದ�ೊಶಿಂ ಉಂಡೆ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆ?” ಮ್ಹಣ್
ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
5 “ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಂಡೆ ಆಸಾತ್?” ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ತಾಕಾ ಶಿಸಾಂನಿ, “ಆಮ್ಚೆಂಕಡೆ ಸಾತ್ ಉಂಡೆ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣಿಂ
ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
6 ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಧರ್ನಿರ್ ಬಸುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್
ತೆ ಸಾತ್ ಉಂಡೆ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾ
ವಾಟುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. ಶಿಸಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. 7ಶಿಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ಥ�ೊಡ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್
ಮಾಸ್ಳ್ಯೊಯೀ ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯೊ; ಜೆಜುನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲ್ಯಾ
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯೊಯೀ ಲ�ೊಕಾಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
8 ಸಗ್ಳೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಜ�ೇವ್ಣ್ ಧಾದ�ೊಶಿ ಜಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾಯ್ನಾಶೆಂ ಉರ್ಲ್ಲೆ
ಕುಡ್ಕೆ ಶಿಸಾಂನಿ ಆರಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಾತ್ ದಾಲಿಂ ಭರ್ಲಿ. 9ಜೆವ್ಲ್ಲೊ ಲ�ೋ�ಕ್
ಚಡುಣೆಂ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ದಾದ್ಲೆಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ�ೇ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ
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ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ ದಾಡ್ಲೆಂ. 10ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ�ೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ
ದ�ೋ�ಣ್ ಚಡುನ್ ದಾಲ್ಮಾನೂಥ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ.
ಜೆಜುಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಾಕ್ ಫರಿಜೆವಾಂಚ�ೇ ಪ್ರಯತ್ನ್
ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್
ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ಜೆಜುಕ್, “ತುಂ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್
ದಾಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆದ್ಬುತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ. 12ತೆದಾಳಾ ಜೆಜು ಘಟ್ಟ್
ಉಸ್ವಾಸ್ ಸ�ೊಡ್ನ್, ತಾಂಕಾ ತ�ೊ,“ತುಮಿ ಸೂಚಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
ವಿಚರ್ತಾತ್? ಸತ್ಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆಚ್ಚ್
ಸೂಚಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ದಾಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 13 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು
ಫರಿಜೆವಾಂಕ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ದ�ೋ�ಣಿರ್ ಚಡ�ೊನ್ ಸರ�ೊವರಾಚ್ಯ ಪೆಲ�ೇ ತಡಿಕ್ ಗೆಲ�ೊ.
11 ಫರಿಜೆವಾಂನಿ

ಜುದೆವ್ ನಾಯಾಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚತ್ರಯ್
ದ�ೋ�ಣಿರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ ಏಕ್ಚ್ ಉಂಡ�ೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೆ
ಚಡ್ ಉಂಡೆಂ ವ್ಹರ�ೊಂವ್ಕ್ ವಿಸರ್ಲೆಲೆ. 15ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ!
ಫಾರಿಜೆವಾಂಚ್ಯಾ ಅನಿ ಹೆರ�ೊದಿಚ್ಯಾ ಖಮಿರಾಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ” ಮ್ಹಣ್
ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
16 ಶಿಸ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ, “ಆಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಉಂಡೆ
ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತ�ೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜಾಯ್ಜಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್
ಚಿಂತುಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
17 ಶಿಸ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಖಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್
ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾ, “ಉಂಡ�ೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಾ ಕರ್ತಾತ್?
ಆಜುನ್ ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾ? ತುಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಳನಾ?
ತುಮ್ಚಿ ಮತ್ ತಿತ್ಲಿಯೀ ದಾಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ? 18 ತುಮ್ಚೆಂ ದ�ೊಳೆ ಕುರ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ವ�ೇ? ಕಾನ್ ಆಸುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ? ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್, ಆಮ್ಚೇ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್
ತಿತ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಆಸಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ.
19 ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಉಂಡೆ ಮೊಡ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲೆ
ತೆ ಜ�ೇಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ತುಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ದಾಲಿಂ ಭರ್ನ್
ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾಂಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿ,
14 ಶಿಸ್
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“ಆಮಿಂ ಬಾರಾ ದಾಲ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
20 “ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಸಾತ್ ಉಂಡೆ ಮೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೆ ತುಮಿ
ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಾ.ತೆ ಜ�ೇಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್ಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಕೆ ತುಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ
ದಾಲಿಂ ಭರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ?”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ, “ಆಮಿಂ ಸಾತ್ ದಾಲ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣುನ್
ತಾಂಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
21 ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ, “ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಅಜಾಪಾಂ ತುಮಿ
ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ಆರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾ?”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.

ಬೆತ್ಸಾಯ್ದಾಂತ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೀ ಷ್ಟಿ ದಾನ್
ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ಬೆತ್ಸಾಯಿದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಥ�ೊಡ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾನಿ ಜೆಜು
ಸರ್ಶಿಂ ಏಕ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಪಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೆ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲೆ.
23 ತೆದ್ನಾಂ ಜೆಜುನ್
ತ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಚ�ೊ ಹಾತ್ ದರ್ನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪೊವ್ನ್
ವ್ಹೆಲ�ೊ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ದ�ೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಂಪಿ ಲಾವ್ನ್
ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೆ, “ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್ಯೀ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾಗೀ?” ಮ್ಹಣ್
ತಾಚ�ೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆ.
24 ತ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹನಿಸ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತೆ
ಮ್ಹಕಾ ರೂಕ್ ಚಲ್ಲಲ�ೇಬರಿ ದಿಸ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
25 ಜೆಜುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ದ�ೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೆ.
ತೆದಾಳಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ದ�ೊಳೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕರ್ನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ತಾಚ�ೇ ದ�ೊಳೆ ಗೂಣ್ ಜಾಲೆ.
ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ�ೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. 26ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, “ತುಂ
ಶೀದಾ ಘರಾ ವಸ್, ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಸನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ�ೊನ್ ದಾಡ್ಲೆ.
22 ಜೆಜು

ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೆದ್ರುಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ತ್
ಆನಿ ತಾಚಾ ಶಿಸ್ ಪಿಲಿಪ್ಪಿ ಸೆಜಾರ�ೇಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾ
ಬ�ೊಂವ್ತಣಿಂಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲೆ. ತೆ ಪಯ್ಣರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ
ಕಡೆ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಲ�ೋ�ಕ್ ಕ�ೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
27 ಜೆಜು
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28 ತಾಕಾ ಶಿಸಾಂನಿ, “ಥ�ೊಡೆ ತುಕಾ, ‘ಸ್ನಾನ್ ದಾತಾರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.
ಆನಿ ಹೆರ್ ‘ಎಲಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ಥ�ೊಡೆ ತುಂ ’ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ”
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
29 ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಕಾ, “ತುಮಿ ಹಾಂವ್ ಕ�ೋ�ಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ತಕ್ಶಣ್ ಪೆದ್ರುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್, “ತುಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
30 ಜೆಜುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಕಡೆ, “ಹಾಂವ್ ಕ�ೋ�ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ�ೊಣಾಂಕ್ಚ್
ಸಾಂಗಿನಾಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮರಣಾ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಕಟನ್
ಜೆಜುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್, “ಮನ್ಶಾಪುತಾನ್ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟ್
ಸ�ೊಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಜುದೆವ್ ನಾಯಾಕ್, ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂನಿ
ತಾಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ತ�ೊ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜಿವಂತ್
ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲ�ೊ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 32ಮುಖಾರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಖಂಚೆಂಚ್ ಗುಪಿತ್ ದವರುನಾ.
ಪೆದ್ರುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಅಪವ್ನ್, “ತುಂವೆಂ ತಶೆಂ ಪೂರಾ
ಸಾಂಗ�ೊಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜ�ೊ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 33ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಕಡೆ ಪಳೆವ್ನ್,
ಪೆದ್ರುಕ್, “ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ ಸ�ೈತಾನಾ! ತುಜಿ ಅಲ�ೊಚಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಶಿವಯ್ ತಿ
ದೆವಾಚಿ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೆಷ್ಟಾಯ್ಲೊ.
34 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಶಿಸ್
ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಕ�ೋ�ಣ್ ಯೀ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್
ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹ ರ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ�ೊ ಆಪ್ಣ ಾಂ ಕ್ಚ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂ;
ಆಪ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘೆಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ�ೊ ಪಾಟ್ಲವ್ ಕರಿಜೆ. 35 ಜ�ೊ ಕ�ೊಣ್
ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ�ೊಂವ್ಕ್ ಸ�ೊದ್ತಾ, ತ�ೊ ಹ�ೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸತ್
ಆನಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹ�ೊಗ್ಡಾಯ್ತಾ ತ�ೊ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್
ನೀಜಾಯ್ಕೀ ವಾಟಾಯ್ತಾ. 36 ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕ�ೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ
ಆತ್ಮೊ ಹ�ೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾರ್ ಹಾಂತು ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ? 37 ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆತ್ಮೊ
ಜ�ೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾವ�ೇ? 38 ವ್ಯಬಿಚಾರಿನ್ ಈ ಸಂತತೆಂತ್ ಜ�ೊ ಕ�ೋ�ಣ್ ಮ್ಹಕಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಶಿಕ�ೊವ್ಣೆಕ್ ಲಜ್ತಾ, ತಾಕಾ ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಬಾಗೆವಂತ್ ದ�ೇವ್
31 ಉಪ್ರಾಂತ್
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ದುತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೇ ಬಾಪಾಚ�ೇ ಮಹಿಮೆನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್
ಲಜ್ತಾಲ�ೊ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
1 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಲ�ೊಕಾಕ್, “ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಂಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.
ಹಾಂಗಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ಥ�ೊಡಿಂ ಮರಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ
ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಅಧಿಕಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಲೆ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

9

ಜೆಜು ಮೊಯ್ಜೆ ಆನಿ ಎಲಿಯಾ ಸವೆಂ
ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜುನ್ ಪೆದ್ರುಕ್, ಜಾಕ�ೊಬ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ
ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಬಾರ್ ದ�ೊಂಗ್ರಾರ್ ಘೆಲ�ೊ. ಥಂಯ್ ತೆ ಮಾತ್ರ್
ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಶಿಸಾಂನಿ ಜೆಜುಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ತಾಂಚ�ೇ ಮುಖಾರ್ ತ�ೊ
ರುಪಾಂತರ್ ಜಾಲ�ೊ. 3 ಜೆಜುಚೆಂ ಆಂಗ್ ವಸ್ತುರ್ ಝಳ್ಝಳಿತ್ ಧವೆಂ ಜಾಲೆಂ.
ತಿತ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕ�ೊಣಾಂಚಾನ್ ಚ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.
4 ತೆದಾಳಾ ಮೊಯ್ಜೆ ಆನಿ ಎಲಿಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಉಲ�ೊವ್ನ್
ಆಸ್ಲೆ.
5 ಪೆದ್ರುನ್ ಜೆಜುಕ್, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆಮಿ ತೀನ್
ತಂಬು ಬಾಂಧ್ತಾಂವ್. ಏಕ್ ತುಕಾ, ಏಕ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಎಲಿಯಾಕ್”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 6 ಪೆದ್ರುಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗಾಂಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ�ೊ ಂಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ದ�ೋ�ನ್ ಶಿಸ್ ಬಿಯಾನ್ ಘಾಬರ್ಲೆಲೆ.
7 ತೆದ್ನಾಂ ಮೋಡ್ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಚೆರ್ ದಾಂಪುಣ್ ಘಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮೋಡಾ
ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ತಾಳ�ೊ ಅಯ್ಕಲ�ೊ, “ಹ�ೊ ಮ್ಹಜ�ೊ ಮೊಗಾಚ�ೊ ಪೂತ್, ತಾಕಾ
ವಿಧ�ೇಯ್ ಜಾಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
8 ತೆದಳಾ ಪೆದ್ರು, ಜಾಕ�ೊಬ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ನ್, ದ�ೊಳೆ ಉಬರ�ೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ
ಜೆಜು ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.
9 ಜೆಜು ಆನಿ ತೆ ಶಿಸ್ ಪಾಟಿಂ ದ�ೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲೆ ತೆ ದೆಂವುನ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಣೆಂ
ತಾಂಕಾ, “ತುಮಿ ದ�ೊಂಗ್ರಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಕ�ೊಣಾಂಕ್ಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್.
ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ರಾಕ�ೊನ್ ರಾವಾ” ಮ್ಹಣ್
ತಾಂಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.
10 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿ ಹಿ ವಿಷಯ್ ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ ತಿಳ್ಸುನಾ. ಪುಣ್
“ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತರ್ಕ್
2ಸ
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ಕರ್ತಾಲೆ. 11 ಶಿಸಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್, “ಎಲಿಯಾ ಪಯ್ಲೊ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಂಗ�ೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
12 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಎಲಿಯಾ ಪಯ್ಲೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
ಸಮಾ. ಎಲಿಯಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾ. ತರ್ ಮನ್ಶಾಪುತಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ
ಸ�ೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಚಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್
ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರ�ೊವ್ನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಿತೆಂ? 13ಎಲಿಯಾ ಎದ�ೊಳ್ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲಾ
ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಲ�ೊಕಾನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ತಾಂಣಿ
ತಾಕಾ ಚಲಯ್ಲೊ. ತಾಚ�ೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ
ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬರಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಜೆಜುನ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಗೂಣ್ ಕೆಲೆಂ
ಜೆಜು, ಪೆದ್ರು, ಜಾಕ�ೊಬ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ಹೆರ್ ಶಿಸಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೆ.
ತ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚಾ ಬ�ೊಂವ್ತಣಿಂ ಲ�ೊಕಾ ಜಮೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಶಾಸ್ತ್ರೀ ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ
ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 15ತ�ೊ ಲ�ೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್, ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಸಕ್ಕಡ್
ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.
16ಜೆಜುನ್, “ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚೆ ವಿಶ್ಯೆಂತ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾತ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
17 ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ
ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ತುಜಾ ಶಿಸಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಉಲ�ೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.
18 ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಿತಾ.
ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಚಾ ತ�ೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತ�ೊ ಪೆಂಡ್ ವೊಂಕ್ತಾ, ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲಿತಾ
ಆನಿ ರೂಕ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಸ�ೊಡಾಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಲಾಗಿಂ
ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಜಾಲೆಂನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
19 ಜೆಜುನ್, “ಆವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಂತತ�ೇ, ಕೆದ�ೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತುಜ�ೇ ಸಾಂಗಾತಾ
ಹಾಂವೆಂ ರಾವ್ಚೆಂ? ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸ�ೊಸುನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ? ತ್ಯಾ
ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ�ೇ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡಾ!” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
20 ತೆದಾಳಾ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲೊ, ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೊಚ್
ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಂಚಾಬಳ್ ಕೆಲ�ೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ಣಿಕ್
ಆಪ್ಟಿಲ�ೊ. ಭುರ್ಗೊ ಆಡ್ವೊ ಉದಾರ�ೊ ಲ�ೊಳುನ್ ಪೆಂಡ್ ವೊಂಕ್ತಾಲ�ೊ.
21 ಜೆಜು, “ಕಿತ್ಲೊ ತ�ೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಆಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸಾ?”
14 ಉಪ್ರಾಂತ್
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ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ತಾಕಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್, “ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್. 22ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್
ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಲ�ೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತುಜೆ
ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚೆರ್ ದಯಾ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ಪಾವ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
23 ತಾಕಾ ಜೆಜು, “ ‘ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾದ್ಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
24 ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಂತ�ೊಸಾನ್ ಮ್ಹ ಣಾಲ�ೊ, “ಹಾಂವ್
ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
25 ಥಂಯ್ ಘಡ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ದಾವೊವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್
ಜೆಜುನ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್, “ಹೆ ಬೆರ್ಯ್ಯ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ
ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚ�ೇ ಥಂಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪ್ರವ�ೇಸ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ
ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
26ತವಳ್ ತ�ೊ ಬ�ೊಬ�ೋ� ಮಾರಿತ್ ತ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸಕಲ್ ಲ�ೊಟುನ್ ಘಾಲ್ನ್,
ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವೊಡಿ ಕಾಡಿತ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಚ�ೇ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಗೆಲ�ೊ. ಭುರ್ಗೊ ಏಕ್
ಮೊಡ್ಯಾಬರಿ ಪಡ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಾನಿ ಮ್ಹಳ ೆಂ “ತ�ೊ ಮೆಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆ. 27ಪುಣ್
ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಚೆ ಹಾತ್ ದರ್ನ್ ತಾಕಾ ಉಬೆ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ.
28ಜೆಜು ಘರಾ ಬಿತರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಸಾಂನಿ ವಿಗಂಡ್ ಜಾಗ್ಯರ್ ತಾಚ�ೇ
ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ, “ತ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸ�ೊಡ�ೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ
ನಾ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ.
29ಜೆಜುನ್, “ಹ�ೇ ಜಾತಿಚ�ೊ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮಾರಿಫತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾದ್ಯ್”
ಮ್ಹ ಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ
ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್
ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲೆ. ತೆ ಖಂಯ್ಚ್ರ್ ಅಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್
ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಸ�ೊ ಉದ್ದೇಶ್
ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ
 ್ಲೊ. 31ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ದೀಜೆ
ಮ್ಹಣ್ ತ�ೊ ಆಶೆಲ�ೊ.
30 ಉಪ್ರಾಂತ್
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ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಮನ್ಶಾ ಪುತಾಕ್ ದರ್ನ್ ಲ�ೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಲೆ.
ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ಪುಣ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಚ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ
ತ�ೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಲ
್ತ �ೊ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 32ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಶಿಸಾಂಕ್
ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಯೀ ದ�ೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂನಾ.
ಸಕ್ಟಾಂವರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕ�ೋ�ಣ್?
ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ಕಫಾರ್ನಂವ್ ಗೆಲೆ. ತೆ ಏಕ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ,
“ತುಮಿ ವಾಟೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರ್ಕ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾತ್?” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 34 ಪುಣ್
ಶಿಸಾಂನಿ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ; ಕಾರಣ್ ತಾಂಚ�ೇ ಮದೆಂ ಕ�ೊಣ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಟೆರ್
ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ತರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.
35 ಜೆಜು ಬಸ�ೊನ್ ಬಾರಾ ಅಪೊಸ್ತಾ ಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪೊವ್ನ್
ತಾಂಚ�ೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ “ಜರ್ ಕ�ೊಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪ�ೇಕ್ಷಿತಾ,
ದುಸ್ರೆ ಆಪ್ಣಾಂಚಾಕ್ ಯೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಟಾಂಚ�ೊ ಚಾಕರ್
ಜಾಯ್ಜಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
36 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ಶಿಸಾಂ
ಮಧೆಗತ್ ತಾಣೆಂ ಉಬ�ೊ ಕೆಲ�ೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಂಕಾ,
37 “ಮ್ಹಜ�ೇ ನಾಂವಿಂ ಅಸ್ ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ಸಿತಾ ಮ್ಹಕಾಚ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ
ಬರಿ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಕಾಚ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ತಾ ತ�ೊ ಮ್ಹಕಾ ದಾಡ್ಲ್ಯಾಕ್ಚ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ
ಬರಿ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
33 ಜೆಜು

ಅಮ್ಚೊ ವಿರ�ೋ�ದ್ ನಾ ತ�ೊ ಆಮ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್
ಜುವಾಂವ್ನ್, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಕ�ೋ�ಣೀ ಎಕ್ಲೊ ತುಜ�ೇ ನಾಂವಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್
ಸ�ೊಡಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲೊ. ತ�ೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ�ೊ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ತುಜೆ
ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್ ನ್ಹಜ�ೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
39ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ತಾಕಾ ಆಡ್ವಾರ್ನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಚರ್ಯಾಂ
ಕರ್ತಾ ತ�ೊ, ದುಸ್ರೆಚ್ ಘಡಿಯೇ ಮ್ಹಜ�ೇ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.
40ಆಮ್ಚೊ ವಿರ�ೋ�ದ್ ನಾ ತ�ೊ ಆಮ್ಚೊ ಮಿತ್ರ್ಚ್ ಸ�ೈ. 41ಹಾಂವ್ ಸತ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ
ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತುಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಕ�ೊಣ್ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀತ್
ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆಂ ಇನಾಮ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.
38 ತೆದ್ನಾಂ
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ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂವಿಶಿಂ ಜೆ ಜುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಕಿದ್

42”ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂ ಪ�ೈಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್

ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಗ�ೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದಾಂತ್ಯಾಪಾತರ್ ಬಾಂದುನ್
ತಾಕಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಡ�ೊಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. 43ತುಜ�ೊ ಹಾತ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್
ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ�ೊ ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್; ದ�ೋ�ನ್ ಹಾತ್ ಆಸುನ್
ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಉಡ�ೊಂವ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್,
ಏಕ್ ಹಾತ್ ಆಸುನ್ ತುವೆಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜ�ೊಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. 44ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್
ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಾವ್ಪಿ ಕಿಡ�ೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊರನಾ ಆನಿ ಜಳ್ತೊ ಉಜ�ೊ ಕೆದಿಂಚ್
ಪಾಲ್ವನಾ. 45ತುಜ�ೊ ಪಾಂಯ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ�ೊ
ಕಾತರ್ನ್ ಉಡಯ್; ದ�ೋ�ನ್ ಪಾಂಯ್ ಆಸುನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್
ತುಕಾ ಉಡ�ೊಂವ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್, ಥ�ೊಂಟ�ೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜ�ೊಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.
46 ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಾವ್ಪಿ ಕಿಡ�ೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊರನಾ ಆನಿ ಜಳ್ತೊ
ಉಜ�ೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಲ್ವನಾ. 47ತುಜ�ೊ ದ�ೊಳ�ೊ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ
ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ�ೊ ಕ�ೊಂಕುನ್ ಕಾಡ್; ದ�ೋ�ನ್ ದ�ೊಳೆ ಆಸುನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ
ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಉಡ�ೊಂವ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್, ಏಕ್ಚ್ ದ�ೊಳ�ೊ ಆಸುನ್ ತುವೆಂ
ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜ�ೊಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. 48ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಾವ್ಪಿ ಕಿಡ�ೊ
ಕೆದಿಂಚ್ ಮೊರನಾ ಆನಿ ಜಳ್ತೊ ಉಜ�ೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಲ್ವನಾ.
49 “ಹರ್ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಜಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.
50 “ಮೀಟ್ ಬರೆಂ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಮೀಟ್ಚ್ ಅಪ್ಲಿ ರೂಚ್ ಹ�ೊಗ್ಡಯ್ಲಾರ್, ತೆಂ
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಬರೆಪಣಾಂತ್ 5
ಬರ�ೊವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಲಗ್ನಾಬಾಂದ್ ಮೊಡ್ಚೇ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್
ಜೆಜು ತ�ೊ ಜಾಗ�ೊ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಜುದ�ೇಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂಕ್
ಆನಿ ಯೋರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪಲ್ತಡಿಕ್ ಗೆಲ�ೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಲ�ೊಕಾಜಮೆ
ತಾಚ�ೇ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ಸದಾಂಚ�ೇ ಬರಿ ತ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಶಿಕ�ೊಂವ್ಕ್
ಲಾಗ್ಲೊ.

10
5 9.50

1 ಉಪ್ರಾಂತ್

ಬರಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್, “ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಮೀಟ್ ಆಸ�ೊಂವ್ದಿಂ.”
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2 ಥ�ೊಡೆ ಫಾರಿಜೆವ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಕ್, “ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್
ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೇಕ್ ಸ�ೊಡುನ್ ಸ�ೊಡ್ಚೆಂ ಸಮಾಂಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ.
3 ಜೆಜು, “ಮೊಯ್ಜೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ?” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
4 ಫಾರಿಜೆವಾಂನಿ, “ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ಚೀಟ್ ಬರ�ೊವ್ನ್
ದೀವ್ನ್ ಸ�ೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
5 ಜೆಜು, “ತುಂಮ್ಚೇಚ್ ಖುಶೆಚ�ೇ ಮ್ಹ ಳ ್ಳೇ ತುಮಿ ಕರ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್
ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಹ�ೊ ಕಾಯ್ದೊ ದಿಲ�ೊ. 6 ತರಿಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ತಾನಾ,
‘ಮನ್ಶಾಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕರ್ನ್ ರಚ್ಲೊ’. 7 ‘ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸತ್ ಏಕ್
ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಎಕ್ವಟ್ತಲ�ೊ.’
8 ಆನಿ ತಿಂ ದ�ೊಗಾಂಯೀ ಏಕ್ ಶಾರೀರ್ ಜಾತಲಿಂ.’ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ದ�ೊಗಾಂ
ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಏಕ್ಚ್. 9 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ಜ�ೊಡಿಲಾಂ ತೆಂ ಮನಿಸ್
ಮೊಡಿನಾ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
10 ಶಿಸ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಏಕಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾ ನಾ, ಲಗ್ನಾ ವಿ ಚ್ಛೇದನ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್
ಶಿಸಾಂನಿ ಜೆಜು ಕಡೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 11 ತಾಕಾ ಜೆಜುನ್, “ಆಪ್ಲ್ಯೇ
ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸ�ೊಡ್ನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಕಡೆ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ, ತ�ೊ ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೇ
ವಿರ�ೋ�ದ್ ವ್ಯಬಿಚಾರ್ ಆದಾರ್ತಾ. 12ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳಾಚರ್ ಚೀಟ್ ದೀವ್ನ್
ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿಯೀ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜೆಜು ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್
ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ�ೇ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡುಂಕ್
ನ್ಹಜ�ೊ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಸಾಂನಿ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲೆ.
14 ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಜು ರಾಗಾನ್ ತಾಂಕಾಂ, “ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ�ೇ
ಸರ್ಶಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸ�ೊಡಾ. ತಾಂಕಾ ಅಡಾಯ್ನಾಕಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್
ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂಚ್.
15 ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮಿ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ
ಬರಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತು ಬಿಲ್ಕ್ ಲು ತುಮಿ ರಿಗ್ಚೆ ನಾಂತ್”
ಮ್ಹ ಣಾಲ�ೊ. 16 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್
ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕೆಲ�ೊ.
13 ಲ�ೋ�ಕಾನ್,

37

ಮಾರ್ಕ್ 10:27

ಜೆಜುಚ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ ಲ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್
ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ತಾಚ�ೇ ಸರ್ಶಿಂ ದಾಂವುನ್
ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್, “ಬರ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್
ಜ�ೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ.
18 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ�ೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಕ�ೋ�ಣ್ ಮನಿಸ್ ಯೀ
ಬರ�ೊ ನಾ. ದ�ೇವ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಬರ�ೊ. 19ತುವೆಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜ�ೊಡಿಜೆ
ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್: “ಜಿವೆಶಿ ಮಾರಿನಾಕಾ,
ವ್ಯಭಿಚಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಚ�ೊರಿನಾಕಾ, ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ, ಲುಕ್ಸಾಣ್
ಕರಿನಾಕಾ, ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ ದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
20 ತಾಣೆಂ, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಪದೆಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್
ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
21 ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಳ ೆಂ: “ತುವೆಂ ಕರಿಜಯ್
ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ, ವಚ್, ತುಜಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸ್ತ್ ವಿಕ�ೊನ್, ಆಯ್ಲೊ ದುಡು
ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದೀ. ಸರ್ಗಾರ್ ತುಕಾ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಆಸ್ತಲ�ೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್
ಯೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್” ಮ್ಹಾಣಾಲ�ೊ.
22 ಜೆಜುಚಿ ಹಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುನು ತ�ೊ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ
ಗೆಲ�ೊ. ತ�ೊ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ ವಂತ್, ಆಸ್ತ್ ಭದಿಕ್ ವಿಕ�ೊಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಮೊನ್
ನಾತ್ಲ್ಲೆ.
23 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್, “ಧನ್ ವಂತಾಕ್
ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವ�ೇಶ್ ಕರ್ಚೆ ಮೊಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
24 ಜೆಜುಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಶಿಸ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಿಯೆಲೆ. ಪುಣ್ ಜೆಜುನ್
ತಾಂಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಮ್ಹಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ�ೋ�, ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್
ರಿಗುಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್! 25ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವ�ೇಸ್ ಕರ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಏಕ್
ಕರೆಂ ಪುಣ್ಯೀ ಸುವೆಚ್ಯಾ ದ�ೊಳ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್!”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
26 ಶಿಸ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆ, ಎಕಾಮೆಕಾ, ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ, “ತಶೆಂ
ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕ�ೊಣ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಯ್ತ್?” ಮ್ಹಣ್ ಉಲ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
27 ತವಳ್ ಜೆಜು ಶಿಸಾಂ ಕಡೆ ಪಳೆವ್ನ್, “ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ವ್ಹಯ್,
ದೆವಾಕ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಾಣಾಲ�ೊ.
17 ಜೆಜು
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28 ಪೆದ್ರುನ್ ಜೆಜುಕಡೆ, “ತುಜ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುನ್
ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
29 ಜೆಜುನ್, “ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸತ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಕ�ೊಣ್ಯೀ ಮ್ಹಜೆ
ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ದಾರ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್
ಭವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಬಾಳಾಂಕ್, ಭುಂಯ್ ಬಾಟ್ ಸಾಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್,
ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ 30ಶೆಂಭರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಜ�ೊಡ್ನ್ ಘೆತಲ�ೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್
ತ�ೊ ಮೊಸ್ತು ಘರಾಂ, ಭವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಆವಯಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ
ಭುಂಯ್ ಬಾಟ್ ದಗ್ದಣಿಂ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ
ಕಾಳಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. 31 ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಜೆ
ಪಯ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತೆ ನಿಮಾಣೆ ಜಾತೆಲೆ, ಆನಿ ಜೆ ನಿಮಾಣೆ ಆಸಾತ್ ತೆ ಪಯ್ಲೆ
ಜಾತಲೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.

ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರಣಾ ವಿಶಿಂ ತಿಸ್ರೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾ

32 ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ

ಜೆಜು ತಾಂಚ�ೇ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಲ�ೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಸ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ�ೇ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲ�ೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಬಿಯೆಲ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ಬಾರಾ ಅಪೊಸ್ತಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ
ಲಾಗಿಂ ಅಪೊವ್ನ್, ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯೆಂತ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗುನ್,
33 “ಆಮಿ ಆತಾಂ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಮನ್ಶಾಪುತಾಕ್ ದರ್ನ್ ಪ್ರದಾನ್
ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಲೆ; ತೆ ತಾಕಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ
ಶಿಕ್ಶಾಠರಾಯ್ತಲೆ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಚೆ ಅಧೀನ್ ಕರ್ತಲೆ.
34 ತೆ ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಚಿ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಲೆ, ತಾಚೆರ್ ಥಿಂಪಿ ಉಡಯ್ತಲೆ, ತಾಕಾ
ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರ್ತಲೆ ಆನಿ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್ತಲೆ. ಪುಣ್ ತ�ೊ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತ�ೊ
ಜಿವಂತ್ ಉಠ್ತಲ�ೊ” ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.
ಜಾಕ�ೊಬಾಚಿ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಚಿ ವಿನಂತಿ
ಜೆಬೆದೆವಾಚೆ ಪೂತ್, ಜಾಕ�ೊಬ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ
ಯೇವ್ನ್, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿನಂತಿ ತುವೆಂ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
36 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ತುಮ್ಚಿ ಕಸಲಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ನ್ ದೀಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
37 ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ, “ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವ�ೈಭವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೇ
35 ಉಪ್ರಾಂತ್
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ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್
ಬಸಯ್ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
38 ಜೆಜುನ್, ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್, “ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತುಮಿಚ್ ನೆಣಾಂತ್.
ಹಾಂವ್ ಪಿಯೆತಾಂ ತಿ ಸಂಕಷ್ಟಚಿ ಕಾಲ್ಸ್ ತುಮಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಗೀ? ಹಾಂವೆ
ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸ್ನಾನ್ ತುಮಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಗೀ?” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
39 ತೆ, “ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಸಕ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಾಣಾಲೆ. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲ್ಸ್
ತುಮಿ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾತ್ ಖರೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಸ್ನಾನ್ ತುಮಿ
ಘೆತಲ್ಯಾತ್ ಖರೆಂ. 40ಪುಣ್, ಕ�ೊಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್, ಕ�ೊಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್
ಬಸಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ತೆ ಜಾಗೆ ಕ�ೊಣಾಕ್ ತಯಾರ್
ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಗೀ ಜಾಂಕಾ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
41 ಬಾಕಿಚೆ ದಾ ಜಣ್ ಶಿಸ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಜಾಕ�ೊಬಾಚೆರ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಚೆರ್
ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೆ. 42ಜೆಜುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪೊವ್ನ್. “ಜುದೆವ್
ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತೆ ಆಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ಆಧಿಕಾರ್
ಲ�ೊಕಾಚೆರ್ ಚಲ�ೊಂವ್ಕ್ ತೆ ಆಪ�ೇಕ್ಶಿತಾತ್.
43 ಪುಣ್ ತುಮಿ ತಾಂಚೆ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜ�ೊ. 44 ತುಮ್ಚೇ ಮದೆಂ ಕ�ೊಣ್ ಪಯ್ಲೊ
ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪ�ೇಕ್ಶಿತಾ, ಚಾಕರ್ ಆನಿ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿ
ಸೆವಾ ಕರುಂವ್ದಿ. 45ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಯೀ ಹೆರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್
ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗರ್, ಲ�ೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮನ್ಶಾಪೂತ್
ಸಮೇಸ್ತ್ ಲ�ೊಕಾಚಾ ಸ�ೊಡ್ವಣ�ೇ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಣಾಚ�ೊ ಜೀವ್ ಚ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್
ಆಯ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಕುರ್ಡ್ಯಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾ
ಯೆರಿಕ�ೊ ಗಾಂವಾಂಕ್ ತೆ ಗೆಲೆ. ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಆನಿ ಮಸ್ತು
ಲ�ೊಕಾಜಮ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಗೆಲ�ೊ. ತಿಮೆವಾಚ�ೊ
ಪೂತ್ ಬಾರ್ತಿಮೆವ್ ನಾಂವಾಚ�ೊ ಏಕ್ ಕುರ್ಡೊ ಮಾರ್ಗಾದೆಗ�ೇನ್ ಬಸುನ್
ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲ�ೊ. 47ನಜರೆತ್ಚೊ ಜೆಜು ತ�ೇ ವಾಟ�ೇನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕತಚ್,
“ಜೆಜು, ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್!” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತ�ೊ ಬ�ೊಬ್
ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
48 ಸಬಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ, “ತ�ೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್” ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಬೆಷ್ಟಾಯ್ಲೊ.
46 ಉಪ್ರಾಂತ್
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ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾನ್, “ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣುನ್ ತ�ೊ
ಆನಿಕ್ ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬ�ೊಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
49 ಜೆಜು ರಾವೊನ್, “ತಾಕಾ ಅಪಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಕ್ ಅಪೊವ್ನ್, “ಸಂತ�ೊಸ್ ಪಾವ್! ಊಠ್!
ಧಯ್ರ್ ಘೆ, ಜೆಜು ತುಕಾ ಅಪಯ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
50 ತ�ೊ ಕುರ್ಡ್ಯಾನ್ ಸಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಟ�ೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಂಗ್ರಲ್ಲೆ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್
ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ�ೊ.
51 ಜೆಜುನ್, “ಮ್ಹಜೆ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ
ಕುರ್ಡ್ಯಾನ್, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಮ್ಹಕಾ ದ�ೊಳೆ ದಿಸಾಶೆಂ ಕರ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
52 ಜೆಜುನ್, “ವಚ್, ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ,
ತೆದಾಳಾ ತಾಕಾ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ�ೊ ತ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಜೆಜುಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ�ೊ.
ರಾಯಬರಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಪ್ರವ�ೇಸ್
ಆನಿ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ ಲ್ಲೆ. ತೆ ಒಲಿವೆತ್
ದ�ೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬೆತ್ಪಾಗೆಕ್ ಆನಿ ಬೆಥಾನಿಯಾಕ್
ಪಾವ್ತಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ದ�ೊಗಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ: 2“ಥಂಯ್
ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚಾ. ತುಮಿ ಥಂಯ್ ಬಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಾಂ
ದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗಾಡ್ವಾಚೆಂ ಶಿಂಗ್ರು ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಕ�ೊಣ್ಚ್
ತಾಚೆರ್ ಬಸುಂಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಸ�ೊಡಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡಾ.
3 ಕ�ೊಣ್ಯೀ ’ತೆಂ ಶಿಂಗ್ರು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರಿತ್
ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸ�ೊಮಿಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಜಾತಚ್ ತ�ೊ ತೆಂ
ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಲ�ೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
4 ಶಿಸ್ ಗಾಂವಾ ಬಿತರ್ ಯೆತಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದಾರಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಶಿಂಗ್ರು ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಶಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಸ�ೊಡಯ್ಲೆಂ.
5 ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೆ ಆಸಲ್ಯಾ ಥ�ೊಡ್ಯಾಂನಿ, “ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಶಿಂಗ್ರಾಕ್
ಸ�ೊಡಯ್ತಾತ್?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚ�ೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ�ೊ. 6ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿಚ್
ಶಿಸಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸ�ೊಡ್ಲೆಂ.
7 ಶಿಂಗ್ರಾಕ್ ಶಿಸಾಂನಿ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ದಗ್ಲೆ ತಾಣಿಂ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲೆ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ತಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. 8 ಸಬಾರ್ ಲ�ೊಕಾನಿ ಆಪ್ಲೆ ದಗ್ಲೆ ವಾಟೆರ್
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ಹಾಂತುಳ್ಳೆ; ಹೆರಾಂನಿ ಶೆತಾಂನಿ ಬೆಂಡ್ ಲ್ಲೆ ರುಕಾ ಝಾಡಾಂಚೆ ತಾಳೆ ವಾಟೆರ್
ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆ.
9 ಲ�ೋ�ಕ್ ಜೆಜುಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲ�ೊ. ಹೆರ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ವೆತಾಲ�ೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಲ�ೊಕಾನಿ,
“ತಾಕಾ ಹ�ೊಗ�ೊಳ್ಸಿಯಾ!’ 6
‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ�ೇ ನಾಂವಿಂ ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಜಾಂವ್.’

ಕೀರ್ತನ್ 118:25, 26
10 “ಆಮ್ಚೊ

ಬಾಪ್ ದಾವಿದಾಚೆಂ
ರಾಜ್ಯ್ ಯೇಂವ್!
ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಗಾರ್ ದೆವಾಕ್ ಜ�ೈತ್ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಬ�ೋ�ಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.
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ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ದೆವಾಳಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ ಆನಿ ಥಂಯ್
ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತು ತಾಣೆ ಪಳೆಲಿ. ಪುಣ್ ಯೆದ�ೊಳ್ಚ್ ವ�ೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ
ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಬಾರಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಥಾನಿಯಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ.
ಸುಕ್ ಲ್ಲೊ ಅಂಜುರಾಚ�ೊ ರೂಕ್
ಬೆಥಾನಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತನಾ ಜೆಜುಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
13 ತಾಣೆಂ ಕ�ೊಲ್ಯನಿಂ ಪಾಳೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅಂಜುರಾಚ�ೊ ರೂಕ್ ಪಳೆಲ�ೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್
ತಾಚೆರ್ ಫಳ್ ಮೆಳಾತ್ ಗೀ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ�ೊ. ಪುಣ್ ಮುಳಾಂತ್ ಯೆತಚ್, ತಾಚೆರ್
ಪಾನಾಂ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಅಂಜೂರಾಚೆ ಫಳ್ ದಿಸ�ೊಂವ್ಕ್ ನಾ.
ತಾಂತುಂ ಪಾನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ�ೊ ಅಂಜುರಾಂ
ಜಾಂವ್ಚೊ ವ�ೇಳ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 14 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್,
“ಹ್ಯಾ ಪುಡಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಂಜೆಂ ಫಳ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಜೆಜುಚಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ.
12 ದುಸ್ರ್ಯಾದಿಸಾ

6 11.9 ಹ�ೊಗ�ೊಳ್ಸಿಯಾ

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದ್ ಮೂಳ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಹ�ೊಸಾನ್ನಾ ಮ್ಹಳ ್ಳೊ ಹಿಬ್ರ್
ಸಬ್ದ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಸ�ೊ ಅರ್ಥ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್, ಪುಣ್ ಹಾಕಾ
“ಹ�ೊಗ�ೊಳ್ಸಿಯಾ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ.
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ದೆವಾಳ್ ಚ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್
ಆನಿ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪ್ರವ�ೇಸ್ ಜಾಲೆ. ಥಂಯ್ ದೆವಾಳಾಂತ್
ಬಿತರ್ ಯೆತನಾ ಥಂಯ್ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ದಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್
ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಯ್ಶೆ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾರ್ವೆ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ
ವಸ್ತು, ಮೆಜಾಂ ತಾಣೆ ವೊಮ್ತ್ಯೊ ಘಾಲ್ಯೊ. 16 ವೊಜೆಂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ದೆವಾಳಾ ಥಾವ್ನ್
ವ್ಹರ�ೊಂವ್ಕ್ ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸ�ೊಡ್ಲೆಂನಾ. 17 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಲ�ೊಕಾಕ್
ಶಿಕ�ೊವ್ನ್ ತ�ೊ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ, “ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ
ದೆವಾಳ್ ಜಾತೆಲೆಂ.’ ಅಶೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರ�ೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಮಿ
ದೆವಾಚೆಂ ದೆವಾಳ್ ‘ಕೆಲಾಂ ಚ�ೊರ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಜಾಗ�ೊ ಕೆಲಾ’ ” ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
18 ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಶೆಂ ಜಿವೆಶಿ
ಮಾರ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಸ�ೊದುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಲೆ. ಪುಣ್ ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್
ಜೆಜುಚ�ೇ ಶಿಕ�ೊವ್ನ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಜೆಜುಕ್ ಭಿಯೆಲೆ. 19ರಾತಿಂ ಜೆಜು
ಆನಿ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಶಹರ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ.
15 ಜೆಜು

ಭ ವಾಡ್ತ್ಯಾಚಿ ಸಕತ್
ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಲ್ಲೊ ಅಂಜುರಾಚ�ೊ ರೂಕ್ ಸುಕ�ೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಶಿಸಾಂನಿ ದೆಖ್ಲೊ.
21 ಪೆದ್ರುನ್ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚ�ೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್, ಜೆಜು ಕಡೆ, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಪಳೆ ತುವೆಂ
ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಅಂಜುರಾಚ�ೊ ರೂಕ್ ಸುಕ�ೊನ್ ಗೆಲಾ!” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
22 ಜೆಜುನ್, “ದೆವಾಚೆರ್ ಬಾವಾರ್ಥ್ ದವರಾ. 23 ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ
ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಂಮಿ ಹ್ಯಾ ದ�ೊಂಗ್ರಾಕ್, ‘ಊಠ್ ಆನಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಪಡ್’
ಮ್ಹಣುನ್ ದುಬಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಯ್
ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್, ದ�ೇವು ತುಮ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ತಲ�ೊ.
24 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಂಮಿ ಮಾಗ್ತಾತ್, ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ
ಮೆಳ್ಳಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ. 25ತುಂಮಿ ಮಾಗ�ೊಂಕ್
ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚಸ್ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ರಾಗ್
ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಬ�ೊಗ್ಸಿಯಾ. ತೆದಳಾ ಸರ್ಗಿಂಚ�ೊ
ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಯೀ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬ�ೊಗ್ಶಿತಲ�ೊ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
20 ದುಸ್ರ್ಯಾ
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ದುಸ್ರ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಬ�ೊಗ್ಸಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಗಿಂಚ�ೊ ಬಾಪ್ ಯೀ
ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬ�ೊಗ್ಸುಂಚ�ೊ ನಾ.”
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜುದೆವಾಂಚಾ ನಾಯಾಕಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್
ಆನಿ ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಜೆಜು ದೆವಾಳಾಂತ್
ಬ�ೊಂವುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಜುದೆವಾಂಚೆ ನಾಯಕ್ ಜೆಜು
ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, 28“ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ? ಹ�ೊ
ಅಧಿಕಾರ್ ತುಕಾ ಕ�ೊಣೆಂ ದಿಲಾ?” ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
29 ಜೆಜುನ್, “ಹಾಂವ್ ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ: ತುಮಿ ಮ್ಹ ಜಾ
ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ
ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ; 30ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿವ್ಚೊ
ಅಧಿಕಾರ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೀ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್? ಮ್ಹಕಾ ಸಾಂಗಾ!” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
31 ಜುದೆವಾಂಚೆ ನಾಯಕ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತರ್ಕ್ ಕರುನ್,
“ ‘ಜುವಾಂವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್’
ಮ್ಹಣುಂ ಅಮಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತರ್ ‘ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್
ನಾಂತ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜು ವಿಚರ್ರ್ತಾಲ�ೊ. 32 ಪುಣ್ ‘ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ
ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ ಲ�ೋ�ಕ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ರಾಗ್ ಜಾತೆಲೆ” ಮ್ಹಣ್
ಉಲ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಜುವಾಂವ್ ಏಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಲೆ
ದೆಕುನ್ ತೆ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಭಿಯೆಲೆ.
33 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜು ಕಡೆ, “ಆಮಿ ತೆಂ ನೆಣಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರ್ತಾಂ
ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾನಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
27 ಜೆಜು

ದೆವಾಚಾ ಪುತಾಚ�ೇ ಆಗಮನ್
ಲ�ೊಕಾಂಕ್ ಒಪಾರಿಂನಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾ ತ�ೊ
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ: “ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕಾಂ ಮಳ�ೊ ಲಾಯ್ಲೊ, ತಾಚ�ೇ ಬ�ೊಂವ್ತಿಂ
ತಾಣೆಂ ವೋಯ್ ಘಾಲಿ, ಆನಿ ಪೊಳಾಚ�ೊ ರ�ೋ�ಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಘಾಣ್ಯಾಪೊಂಡ್
ಖ�ೊಂಡ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರ�ೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಭುರುಜ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ತ�ೊಟ್
ಥ�ೊಡ್ಯ ಒಕ್ಲಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತ�ೊ ಪಯ್ಣಾರ್ ಗೆಲ�ೊ.
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2 “ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಳ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ವ�ೇಳ್ ಯೆತಚ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚ�ೊ
ಪೊಳ್ ವಸುಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ಒಕ್ಲಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ದಾಡ್ಲೊ. 3 ಪುಣ್
ಒಕ್ಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಮಾರ್ಲೊ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದೀನಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಖಾಲಿ
ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ದಾಡ್ಲೊ. 4 ತೆದಾಳಾ ಧನಿಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ�ೇ
ಸರ್ಶಿಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ದಾಡ್ಲೊ. ಒಕ್ಲಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್
ಆಕ್ಮನ್ ಕೆಲ�ೊ. 5 ಪುಣ್ ಧನಿಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಾಕಾಕ್ ದಾಡ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ
ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಚ್ ಮಾರ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್
ಸೆವಾಕಾಂಕ್ ದಾಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಾನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್
ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆ.
6 “ತ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ಒಕ್ಲಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ದಾಡುಂಕ್ ತಾಚ�ೊಚ್ ಮೊಗಾಚ�ೊ ಪೂತ್
ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ದಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ನಿಮಾಣ�ೊ ವ್ಯಕ್ತಿ
ತಾಚ�ೊ ಸ್ವಂತ್ ಪೂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪುಣ್ಯೀ ‘ಒಕ್ಲಾಂಚಿಂ ಮರ್ಯಾದ್
ದಿತೆಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಧನ್ಯಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ದಾಡ್ಲೊ.
7 “ಪುಣ್ ತೆ ಒಕ್ಲಾಂಚೆ ಎಕಾಮೆಕಾಲಾಗಿಂ, ‘ಹ�ೊ ಧನಿಯಾಚ�ೊ ಪೂತ್. ಹ್ಯಾ
ದಾಕಾಂ ತ�ೊಟಾಚ�ೊ ವಾರಿಸ್ದಾರ್. ಆಮಿ ಹಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ದಾಕಾಂ
ತ�ೊಟ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಜಾತೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣುನ್, 8 ಪುತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್
ದಾಕಾಂ ತ�ೊಟಾಚಾ ಬಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆ.
9 “ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ದಾಕಾಂ ತ�ೊಟಾಚ�ೊ ಧನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲ�ೊ? ತ�ೊ
ತ�ೊಟಾಕ್ ವಚವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಒಕ್ಲಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಹೆರ್ ಒಕ್ಲಾಂಚಾಂಕ್
ದಿತಲ�ೊ. 10ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಬರಿಂ,

‘ಘರ್ ಬಾಂದ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕರ್ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಡ್ಲ್ಲೊಚ್
ಫಾತರ್ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತರ್ ಜಾಲ�ೊ.
11 ಹೆಂ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ,
ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.’ ” 
ಕಿರ್ತನ್ 118:22–23
12 ಜೆಜುನ್

ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲಿ ಹಿ ಒಪಾರ್ ಜುದೆವಾಂಚೆ ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್
ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಕ�ೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಲ�ೊಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ತೆ
ಸ�ೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ.
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ಜೆಜುಕ್ ವಂಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಜುದೆವ್ ನಾಯಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್
ಜುದೆವ್ ನಾಯಕಾನಿಂ ಥ�ೊಡ್ಯಾ ಫಾರಿಜೆವಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ�ೊದಿಚೆ
ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಥ�ೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಖಂಚಾಯ್ ಏಕ್ ಚುಕಿನ್ ಸಂಪ್ಡಾಜಾಯ್
ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ದಾಡ್ಲೆಂ. 14ಫರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಹೆರ�ೊದಿ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಕಾ,
“ಶಿಕ�ೊವ್ದಾರಾ, ತುಂ ಏಕ್ ಸತೆವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ತುಜ್ಯಾ ವಿಶಿಂ
ಲ�ೋ�ಕ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಬಿಯೆನಾಂಯ್. ಸಗ್ಳೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ತುಕಾ
ಏಕ್ಚ್. ಆನಿ ತುಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆ ವಿಶಿಂ ಸತ್ಚ್ ಶಿಕಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ
ಜಾಣಾಂವ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗ್: ಸೀಸಾರಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತಿರ್ವೊ ಸಮಾಂಗೀ?
ಯಾವಿರ�ೋ�ದ್? ಆಮಿ ತಿರ್ವೊ ದಿವ್ಚೊ ಸಮ ಕೀ? ಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜ�ೊ?”
ಮ್ಹಣಾಲೆ.
15 ಹೆ ಲ�ೋ�ಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಖಳಿತ್
ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತ�ೊ ತಾಂಕಾ, “ಮ್ಹಜಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಚೂಕ್ ಸ�ೊದುನ್
ಕಾಡುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್? ಮ್ಹಕಾ ಏಕ್ ನಾಣೆಂ 7 ದಿಯಾ, ಮ್ಹಕಾ
ತೆಂ ಪಳೆಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 16ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ನಾಣೆಂ ದಿಲೆ. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ,
“ಹ್ಯಾ ನಾಣೆಂಚೆರ್ ಕ�ೊಣಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಸಾ? ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಕ�ೊಣಾಚೆಂ
ನಾಂವ್ ಆಸಾ? ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. ತಾಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹೆಂ ಸೀಸರಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆ ಆನಿ
ಸೀಸರಾಚೆಂ ನಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
17 ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಾಣಾಲ�ೊ, “ಸೀಸರಾಚೆಂ ಸಿಸರಾಕ್ ದಿಯಾ. ದೆವಾಚೆಂ
ದೆವಾಕ್ ದಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತೆ ಆಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲೆ.
13 ಉಪ್ರಾಂತ್,

ಜೆಜುಕ್ ಮೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದುಸೆವಾಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್

18ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥ�ೊಡೆ ಸಾದುಸೆವ್ (ಸಾದುಸೆವ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ಯೆತಾತ್.)

ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, 19“ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್,
ಸರ್ಲ್ಯಾಚಾ ಬಾವಾನ್ ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ
ಬಾವಾಕ್ ಸಂತತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಬರಯ್ಲಂ. 20ಸಾತ್
ಜಣ್ ಬಾವ್ ಆಸ್ಲೆ, ಮಾಲ್ಗಡ�ೊ ಭಾವ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೇಲಾಗಿ ಕಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ
7 12.15

ಸಿಲ್ವಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆಂ ಮೂಳ್ ಭಾಷೆಂತ್ ದಿನಾರಿ. “ರ�ೊಮ್ ದರ್ಬಾರಚೆಂ
ಸಿಲ್ವರ್ ನಾಣೆಂ.
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ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. 21ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರೊ ತಿಚ�ೇಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ�ೊ.
ಪುಣ್ ತ�ೊಯೀ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಯೀ ತಶೆಂಚ್
ಕೆಲೆಂ. 22ಸಾತ್ ಭಾವ್ ಯೀ ತಿಚ�ೇ ಕಡೆ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಅಖ್ರೇಕ್ ತಿ ಸ್ತ್ರಿಯೀ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. 23ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ದಿಸಾ, ತಿ ಕ�ೊಣಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾತಾಲಿ?” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
24ಜೆಜುನ್, “ತುಮಿ ಆಸಲಿ ಚೂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾತ್? ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾಂವ್,
ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಗ�ೊತ್ತು ನಾ. 25ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಜಿವಂತ್ ಜಾತಚ್ ಸ್ತ್ರಿಯೋ
ಆನಿ ದಾದ್ಲೆ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನ್ ಕರ್ನ್ ದೀನಾಂತ್.
ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಆಂಜಾಂಬರಿ ಜಾತಲಿ. 26ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಜಿವಂತ್
ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ ್ಳೇ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪುರ�ೊ.
ದೆವಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್, ‘ಹಾಂವ್ ಅಬ್ರಾಹಾಮಾಚ�ೊ ದ�ೇವ್, ಇಸಾಕಾಚ�ೊ ದ�ೇವ್
ಆನಿ ಜಾಕ�ೊಬಾಚ�ೊ ದ�ೇವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಯ್ಜೆಚಾ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜಾಚಾ
ಬ�ೊಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ವಾಸ್ತಾಂವ್. 27ದೆವಾನ್ ಆಪುಣ್
ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಚ�ೊ, ಇಸಾಕಾಚ�ೊ, ಜಾಕ�ೊಬಾಚ�ೊ ದ�ೇವ್ ಮ್ಹಾಣ್ ಸಾಂಗ�ೊವ್ನ್
ಆಸ್ಲ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ತೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೊರ�ೊಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ದ�ೇವು ಬಗಾರ್
ಜಿವ್ಯಾಂಚ�ೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತ�ೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ�ೊ ನ್ಹಯ್.” 8
ಅತೀ ವರ್ತೊ ಉಪದೆಸ್ ಖಂಚ�ೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ?
ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ಜೆಜು
ಸಾದುಸೆವಾಂಲಾಗಿಂ, ಆನಿ ಪರಿಜೆವಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಚೆ
ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, “ಸರ್ವ್ ಉಪದೆಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಪದೆಸ್
ಖಂಯ್ಚೊ?” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
29 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, “ಇಸ್ರೆಲಾಚಾ ಲ�ೊಕಾನ�ೊ ಆಯ್ಕಾ, ‘ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್
ದ�ೇವ್ ತ�ೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಧನಿ. 30 ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ
ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾನ್ ದೆವಾಚ�ೊ
28 ಹ್ಯಾ

8 12.27

ದ�ೇವ್ … ನ್ಹಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಅರ್ಥ್: ಆಬ್ರಾಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಜಾಕ�ೊಬ್,
ಅನೀಕೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾತ್.ಸಾದುಸೆವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತುಮಿ ಚುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜಲಾಂ. ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
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31 “ತುಮಿ
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ಮೋಗ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೊ ಉಪದೆಸ್.
ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ
ತುಮ್ಚ್ಯಾಸೆಜಾರ್ಯಾಂಚ�ೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪದೆಸ್. ಹೆಚ್ ಅತಿ
ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.
32 ತವಳ್ ತ�ೊ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ತಿ ಬರಿ ಜಾಪ್. ತುವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ
ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್; ದ�ೇವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್. 33ತಾಚ�ೇ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ದ�ೇವ್ ನಾ. ದ�ೇವಾಕ್,
ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾನ್
ದೆವಾಚ�ೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜೆ. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಂಚ�ೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ
ಪೆಲ್ಯಾಚ�ೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ. ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಬೆಟ�ೊಂವ್ಚ್ಯಾಬಲಿದಾನಾ ಪ್ರಾಸ್
ಹೆ ಉಪದೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
34 ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಂ
ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಲಾಂಗಿಚ್ ಆಸಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್, ಜೆಜುಕ್
ಚಡ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ ಜಯ್ತೆಂ ದ�ೈರ್ ಮೆಳ�ೊ ಂಕ್ ನಾ.
ದಾವಿದಾಚ�ೊ ಪೂತ್ ಗೀ ದಾವಿದಾಚ�ೊ ಧನಿಂಗೀ?

35ಜೆಜು ದೆವಾಳಾಂತ್ ಶಿಕ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾ, “ಕ್ರೀಸ್ತ್ ದಾವಿದಾಚ�ೊ

ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ�ೊನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕಶೆಂ?
36 ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ�ೊಮಿಯಾಕ್:
ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ವ�ೈರಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಘಾಲಿಸರ್.’
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್’ 
ಕೀರ್ತನಾಂ 110:1

ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾವಿದಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಲಾಂ!
37 ದಾವಿದ್ಚ್ ತಾಕಾ “ಸ�ೊಮಿ” ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಾನಾ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ದಾವಿದಾಚ�ೊ ಪೂತ್
ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್?”
ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಜೆಜುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಬಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್
ಸಂತ�ೊಸ್ ಜಾಲ�ೊ.
38 ಜೆಜುನ್

ಜೆಜುನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ
ಆಪ್ಲಿ ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ಮುಂದ್ ವರ್ಸುನ್, “ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್
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ಘೆಯಾ! ತೆ ಲಾಂಬ್ ದಗ್ಲೆ ನೆಸುನ್ ಬ್ಹೊವ್ತಾಂತ್. ತೆ ಪೆಂಟ�ೇಸಾಲಾಂತ್ ಸಕ್ಟಾಂಚ�ೊ
ಸಲಾಮ್ ಜ�ೊಡುಂಕ್, ಅಪ�ೇಕ್ಸಿತಾತ್.
39 ಸಿನಾಗ�ೊಗ್ ಸಭೆಂತ್ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಪಯ್ಲೆ ಜಾಗೆ ಸ�ೊದುಂಕ್
ಪಳೆತಾತ್. 40 ತೆ ವಿದ್ವಿಂಚಿ ಘರಾಂ ಗಿಳ್ತಾತ್. ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ
ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಪುಣ್ಚ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ದ�ೇವ್ ಹ್ಯಾ
ಲ�ೊಕಾಕ್ ಖಠಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಿತಲ�ೊ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ದುರ್ಬೊಳ್ಯ ವಿದ�ೊವಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್
ದೆವಾಳಾಂತ್ ಕಾಣಿಕೆಚ್ಯಾ ಖಜಾನಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ,
ಲ�ೋ�ಕ್ ಕಾಣಿಕೆಚ್ಯಾ ಖಜಾನ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಪಳೆತಲ�ೊ. ಸಬಾರ್
ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಲ�ೋ�ಕಾನಿಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲೆ. 42ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದುರ್ಬಳಿ ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀ
ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲಿ, ತಿಣೆಂ ದ�ೋ�ನ್ ತಾಂಬ್ಯಾಚೆ 9 ಪ�ೈಶೆ ಕಾಣಿಕ್ ಘಾಲೆ.
43 ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪೊವ್ನ್, “ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ
ಸಾಂಗ್ತಾ. ಕಾಣಿಕ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ�ೈಕಿ ಹ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ�ೇ ವಿದ್ವೀನ್ ಚಡ್ ಘಾಲೆ.
44 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಘಾಲೆಂ.
ಪುಣ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪೂರಾ ಘಾಲೆಂ. ತಿಕಾ
ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
41 ಜೆಜು

ಮುಖಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ದೆವಾಳಾಚಿ ವಿನಾಶ್
ದೆವಾಳಾಂತ್ಲೊ ಬಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಪಳೆ! ಹೆ ದೆವಾಳ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಫತ್ರಾಂತ್
ಬಾಂದ್ಲ್ಲಿ ಸ�ೊಬಿತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಆಸಾಂತ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
2 ಜೆಜು, “ತುಮಿ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಪಳೆತಾತ್ ಮೂ? ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಸ್
ಜಾತೆಂಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಫತ್ರಾಚೆರ್ ಫತರ್ ಉರ್ಚೆಂ ನಾಂತ್” ಮಣಾಲ�ೊ.
3 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಒಲಿವೆತ್ ದ�ೊಂಗ್ರಾರ್, ಪೆದ್ರು, ಜಾಕ�ೊಬ್, ಜುವಾಂವ್ ಆನಿ
ಆಂದ್ರೆ ತಾಚ�ೇ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸ�ೊವ್ನ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಳ್
ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. 4 ತ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್, “ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕೆದಾಳಾ ಘಡ್ತಲ್ಯೊ? ಹ್ಯೊ
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ತಾಂಬ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಣೆಂ ಜುದೆವ್ ಅತಿ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಣೆಂ.
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ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಚೊ ವ�ೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗುರ್ತ್ ಕಸಲ�ೊ?” ಮ್ಹಣ್
ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
5 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ! ತುಮ್ಕಾಂ ಕ�ೊಣೆಂಯೀ ಮೋಸ್
ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಸ್ ದೀನಾಕಾಂತ್. 6 ಸಬಾರ್ ಜಣ್, ಮ್ಹಜ�ೇ ನಾಂವಿ ಯೇವ್ನ್,
‘ಹಾಂವ್ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್; ಹಾಂವ್ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಲ�ೊಕಾಕ್
ಫಟಯ್ತಲೆ. 7 ಲಾಗಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂಚ�ೊ ಅವಾಜ್ ಆನಿ ಮೊಸ್ತು ಪಯ್ಸ್
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂಚಿ ಖಬರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಘಾಬರ್ನಾಕಾತ್.
ಅಂತ್ ಕಾಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡಜಾಯ್ಚ್. 8ಏಕ್ ಜನಾಂಗ್
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜನಾಂಗ್ ವಿರ�ೋ�ದ್ ಝುಜ್ತಾಲೆ. ರಾಜ್ಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆರ್
ವಿರ�ೋ�ದ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಲ�ೊಕಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾಶೆಂ ದುಕಳ್
ಪಡ್ತಲ�ೊ. ಸಬಾರ್ ಕಡೆ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣ್ಯೊ ಜಾತಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯೊ
ಯೆಣ�ೋ� ಪರಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
9 “ಚತ್ರಾಯೆಂತ್ ರಾವಾ! ತುಮಿ ಮ್ಹ ಜ�ೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್
ತುಮ್ಕಾಂ ಬಂಧಡ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ.
ಸಭಾಮಂದಿರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ರಾಯಾಂ ಆನಿ ಅಧಿಪತಿ ಹುಜಿರ್
ತುಮ್ಕಾಂ ಉಬೆ ಕರ್ತಲೆ, ಮ್ಹಜ�ೇ ವಿಶಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್
ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. 10 ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ
ಪ್ರಗಟ್ ಕರಿಜೆ. 11ತುಮ್ಕಾಂ ಬಂಧಡ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಲೆ.
ಪುಣ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾಂತ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದ�ೇವು
ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಖಳಿತ್ ಕರ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾ. ತೆದಳಾ, ಉಲಯ್ತಲೆ ತೆ ತುಮಿ
ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊಚ್.
12 “ಭಾವ್ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮರ್ಚ್ಯಾಕ್
ಧರ್ನ್ ದಿತಲ�ೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾಮಾಯ್ ಬಾಪಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತೆಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ�ೊ
ಜೀವ್ ಕಾಡಯ್ತಲಿಂ.
13 ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದ್ವೇಶಿತಾಲೆ. ಪುಣ್
ಆಖ್ರೇಕ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತಿರ್ ರಾವ್ತಾ ತ�ೊ ಬಚಾವ್ ಜಾತಲ�ೊ.
14 “ವಿನಾಶ್ ಕಾರಿ ಕರ್ಚಿ ಭಯಂಕರ್ ವಸ್ತ್ ತುಮಿ ಪಳೆತಾತ್. ತಿ ಉಬೆ
ರಾವನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್. (ಹೆಂ ವಾಚ್ತಲ�ೊ
ಹಾಚ�ೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ) ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜುದ�ೇಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ
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ಲ�ೋ�ಕ್ ದ�ೊಂಗ್ರಾಂಕ್ ಪೊಳ್ನ್ ದಾಂವೊಂವ್ದಿ. 15ಪಾಕ್ಯಾ ವ್ಹಯ್ರ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ಸಕಲ್
ದೆವೊನ್ ಘರಾಂತ್ಲೆ ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ದಾವನಾಯೆ. 16ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ
ಆಪ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚನಾ ಜಾಂವ್.
17 “ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗರ್ಭಿಣ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಬಾಳ್ಶಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾಂಕ್
ಮೊಸ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ್ ಅಸ್ತಲೆ. 18 ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಿಂವಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘಡನಾಶೆಂ
ಮಾಗಾ. 19 ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೆ.
ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದ�ೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್
ತಸಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್. ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಯೆವ್ಚೆನಾಂತ್. 20ದೆವಾನ್ ತ್ಯಾ
ಭಯಂಕರ್ ಕಾಲಾಕ್ ಉಣೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧರ್ ಕೆಲಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ನರ್ ಮನಿಸ್ ವಾಂಚ್ತೊನಾ. ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತೆ ದೀಸ್
ತಾಣೆ ಉಣೆ ಕರಿತ್.
21 “ತ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ಕ�ೊಣ್ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ’ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಪಳೆ’ ವಾ
’ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ’ ಮ್ಹ ಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಿಂತ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾತ್.
22 ದೆವಾನ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ
ಫಟ್ಕಿರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಯೇವ್ನ್ ಖುಣಾ ಆನಿ ಆಚರ್ಯಾಂ ಕರ್ತಲೆ. 23ಪುಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್
ರಾವಾ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾ
ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.
ಕೆದಾಳಾ ಜೆಜು, ಮನ್ಶಾ ಪೂತ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆತಾನಾ
ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಚ್,
‘ಸುರ್ಯೊ ಕಾಳ�ೊ ಕ್ ಜಾತಲ�ೊ,
ಚಂದ್ರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ದಿವ್ಚೊನಾ:
25	ಮೊಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಲಿಂ
ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯೊ ಸಕ್ತ್ಯೊಚ್ ಲಕ್ತಲ್ಯೊ.’  ಇಸಾಯಿಯಾ 13:10; 34:4
26 “ತವಳ್ ಮನ್ಶಾಪುತಾಕ್ ಪದ್ವೆನ್ ಆನಿ ಮಹಿಮೆನ್ ಮೊಡಾಂಚ�ೇರ್ ದೆಂವುನ್
ಯೆತಾನಾ ಲ�ೋ�ಕ್ ದೆಖ್ತಲೆ. 27ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುತಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ
ಸಗ್ಳೆ ಕಡೆ ದಾಡ್ನ್ ಆಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತ�ೊ ಜಮೊ ಕರ್ತಲ�ೊ.
28 “ಅಂಜುರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ�ೊ ಏಕ್ ಪಾಠ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.
ಅಂಜುರಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ ಫಾಂಟೆ ಪಚ್ವೆ ಜಾವ್ನ್ ಮೋವ್ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ
24 “ಹೆ

51

ಮಾರ್ಕ್ 14:2

ನವೆಂ ಕ�ೊಲೆ ವಾಡ್ತಾನಾ ಗೀಮ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜತಾತ್.
29 ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಲ ಲ್ಯೊ ತುಮಿ
ಪಳೆತಾನಾ, ಅಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ, ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಯಾ.
30 ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಲಾಚ�ೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಆಜುನ್
ಪರ್ಯಾನ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸ್ತಾ ನಾಂಚ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಯೊ ಘಡ್ತಾ ಲ್ಯೊ.
31 ಭುಂಯ್ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳ್ ಸರ್ತಲಿಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ
ಕೆದಿಂಚ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂತ್.
32 “ತ�ೊ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್, ವ�ೇಳ್ ಜಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್, ಸರ್ಗಿಂ
ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವಾ ದುತಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.
33 ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ! ಸದಾಂಕಾಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯಾ! ತ�ೊ ಕೆದಾಳಾ ಯೇತ್
ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆನಾಂತ್.
34 “ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಮಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೆವಾಕಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ�ೊ.
ತಾಣೆಂ ಹರ್ಯ್ಯೆಕ್ ಸೆವಾಕಾಕ್ ವಿಶ�ೇಸ್ ಕಾಮ್ ದಿಲೆಂ, ಘರ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಕ್ ’
ಕೆದಾಳಾಯೀ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 35ಸದಾಂಕಾಲ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಾ. ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮನ್ ಕೆದಳಾ
ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತ�ೊ ದನ್ಪಾರಾಂ, ಮದ್ಯಾನ�ೇರ್, ಸಕಾಳಿಂ,
ಸುರ್ಯೊ ಉದೆತಾನಾ ಯೆತಲ�ೊ. 36 ಯೆಜ್ಮನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಟಿ ಯೇತ್ ಹೆಂ
ತುಮಿ ನೆನಾಂತ್. ತುಮಿ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ನಿದ�ೊನ್
ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್.
37 ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯ್ಯೆಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಜಾಗೆ ರಾವಾ!’ ”
ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆವ್ ನಾಯಾಕಾಂಚಿ ಗುಟ್ಮಳ್
1 ಪಾಸ್ಖಾಚ�ೇ ಆನಿ ಆಂಮ್ಶ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾಚ�ೇ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಫಕತ್ ದ�ೋ�ನ್
ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪ್ರಧನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಫಟ್
ಅಪವಾದ್ ಸ�ೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಭಂದಿ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿಜಾಯ್
ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 2“ಪುಣ್ ಪೆಸ್ತಾಚ�ೊ ದಿಸಾ ಆಮಿ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್
ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್, ಗಲಾಟ�ೊ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್
ತೆ ಉಲ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.
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ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ�ೇಶ್ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಬೆಥಾನಿಯಾಂತ್ ಕ�ೊಡ್ಕಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಬಸುನ್
ಆಸ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಚ�ೇ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚಾ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಲಿ ಬ�ೋ�ವ್
ಮೊಲಾದಿಕ್ ಪರ್ಮೊಳಾಚಿ ತೆಲಾಚಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಪರ್ಮೊಳಾಚೆಂ ನಾರ್ಡ್ 10
ತೆಲ್ ನಿತಳ್ ಝಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್
ಸಿಸ್ಲಿ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್, ತೆಂ ತೆಲ್ ಜೆಜುಚಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ.
4 ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂ ಶಿಸ್ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ವಿರ�ೋ�ದ್ ಕೆಲೆಂ. “ತೆಂ
ಪರ್ಮೊಳಾಚೆಂ ತೆಲ್ ವಿಭಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? 5 ತೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಜ�ೊಡಿ
ಚಾಕೀ ಚಡ್ ಮೊಲಾದಿಕ್. ತೆಂ ವಿಕುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್
ವಾಂಟ್ಯೆತ�ೊ” ಮ್ಹಣ�ೊನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಮೊಸ್ತು ಟೀಕಾ ಕೆಲಿ. 6ಜೆಜುನ್, “ತಿಕಾ
ತುಮಿ ತ�ೊಂದ್ರೆ ದೀನಾಕಾತ್. ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ದ�ೊಸ್ತಾತ್? ತಿಣೆ ಮ್ಹಜೆ
ಖಾತಿರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಬರೆಂ ಕೆಲಾಂ. 7ತುಮ್ಚೇ ಮದೆಂ ದುರ್ಬಳಿಂ ಕೆದಳಾಯೀ ಆಸ್ತಾತ್.
ತುಮ್ಕಾಂ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತೆದ್ನಾ ತುಮಿ ತಾಂಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್
ತುಮ್ಚೇ ಸವೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊನಾಂ. 8ಹಿಣೆಂ ಮ್ಹಜ�ೇ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್
ಕಿತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ
ಪುರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಿಕ್ ಪರ್ಮೊಳಾಚೆಂ ತ�ೇಲ್
ವೊತ್ಲೆಂ. 9ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸಂಸಾರಾರ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಖಂಯ್ ಸಕ್ಕಡ್
ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಹಿಚ�ೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಕರ್ತಾಲೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
3 ಜೆಜು

ಜೆಜುಚೆ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಜುದಾಸಾಚಿ ಕುಮೊಕ್
ಬಾರಾ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾ ಪ�ೈಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಜುದಾಸ್ ಇಸ್ಕಾರಿಯೊತ್,
ಜೆಜುಕ್ ದರ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ದುರುದ್ದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸರ್ಶಿಂ
ಉಲ�ೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ�ೊ. 11ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೊಸ್ತ್ ಸಂತ�ೊಸ್
ಜಾವ್ನ್, ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೆಜುಕ್
ದರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಬರ�ೊ ಸಂದರ್ಬ್ ಜುದಾಸ್ ರಾಕ�ೊಣ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ.
10 ಉಪ್ರಾಂತ್
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ಪಾಸ್ಖಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂಚಿ ತಯಾರಾಯ್
ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಪೆಸ್ತಾಚ�ೊ ತ�ೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.
ಜುದೆವ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಪಾಸ್ಖಾಂಚೆಂ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಶೆಳಿಯೋ ಮಾರ್ಚೊ ತ�ೊ ವ�ೇಳ್
ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.
ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್, “ಆಮಿ ಪಾಸ್ಖಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್
ತುಜೆ ಖಾತಿ ಖಂಯ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
13 ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಪ�ೈಕಿ ದ�ೋ�ಗಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್, “ತುಮಿ ಶಹರಾ ಬಿತರ್
ವಚಾ, ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಚ�ೊ ಕ�ೊಳ್ಸೊ ಘೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ
ಮುಖಾರ್ ಯೆತಲ�ೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂನ್ಚ್ ವಚಾ. 14 ತ�ೊ ಏಕ್ ಘರಾಚಾ
ಬಿತರ್ ಚಲ�ೊವ್ನ್ ವೆತಾಲ�ೊ. ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮೊನ್ಯಾ ಕಡೆ, ‘ಅಮ್ಚ್ಯಾ
ಗುರುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರುಂಕ್
ಏಕ್ ರೂಮ್ ದಾಕಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ’ ಸಾಂಗಾ. 15ತ�ೊ ಯೆಜ್ಮೊನ್ ತ�ೊ
ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ರೂಮ್ ದಾಕಯ್ತೊಲ�ೊ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಣ್
ತಯಾರ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
16 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಶಿಸ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್, ಶಹರಾಚಾ ಬಿತರ್ ಗೆಲೆ.
ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಶಿಸಾಂನಿ ಪಾಸ್ಖಾ ಪೆಸ್ತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್
ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
17 ಸಾಂಜ್ ಜಾತಚ್ ಜೆಜು ಬಾರಾ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಗೆಲ�ೊ.
18 ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ, ಜೆಜುನ್, “ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ
ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ�ೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಕಾ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ಆತಾಂ ತ�ೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
19 ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊವ್ನ್ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತು ದೂಖ್ ಬ�ೊಗ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾನ್ ಜೆಜು
ಕಡೆ, “ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಘಾತ್ ಕರಿಸ�ೊ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
20 ಜೆಜು, “ಹ್ಯಾ ಬಾರಾಂ ಜನಾಂ ಪ�ೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹ ಕಾ ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್
ಪಳೆತಾ. ತ�ೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗತಾ ಏಕ್ಚ್ ಬ�ೊಶಿಯೆಂತ್ ಉಂಡ�ೊ ಬುಡಯ್ತಾ.
21 ಮನ್ಶಾ ಪೂತ್ ಧಗ್ದಂನ್ಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಲ�ೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಾ ಕಿಂ ತೆ
ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಪುತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ದಿತಾಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಭಂಯಕರ್
ಜಾತೆಲಿ. ತ�ೊ ಜಲ್ಮುಂಕ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಬರೆಂ
ಜಾತೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
12 ಆಂಬ�ೊಟ್
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ಸ�ೊಮ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್
ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್, ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ತ�ೊ
ಮೊಡುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಶಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ�ೊ. ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಹ�ೊ ಉಂಡ�ೊ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್
ಖಾಯಾ. ಹ�ೊ ಉಂಡ�ೊ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
23 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ದಾಕಾಚ�ೊ ರ�ೋ�ಸಾಚಿ ಆಯ್ದಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ದೆವಾಕ್
ಆರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ತ�ೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ�ೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಸ್ ತಾಂತುನ್ ಪಿಯೆಲೆ.
24 ಜೆಜುನ್, “ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್. ಸ�ೊಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ರಗತ್. ಹೆಂ ಸಮೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂ
ಪಾಸತ್ ವೊತ್ ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್. 25ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್
ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ದಾಕಾಂಚ�ೊ ರ�ೋ�ಸ್ ನವ್ಯಾನ್ ಪಿಯೆಸರ್ ಹ್ಯಾ ಪುಡಾಂ
ಹ�ೊ ಪಿಯೊಂವ್ಚೊ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
26 ತೆದಳಾ ಶಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಒಲಿವೆತ್ ರೂಕಾಚಾ
ದ�ೊಂಗ್ರಾಕ್ ಗೆಲೆ.
22ತೆ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜೆಜುನ್ ಉಂಡ�ೊ

27 ಉಪ್ರಾಂತ್

ಸರ್ತಾಲ್ಯಾತ್,

ಶಿಸಾಂಚೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತಾಚೆಂ ಸೂಚನ್
ಜೆಜುನ್ ಶಿಸಾಂಕ್, “ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ

‘ಹಾಂವ್ ಗ�ೊವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಲ�ೊಂ
ಆನಿ ಬಕ್ರೆ ವಿಗಂಡ್ ಜಾತಲೆ.’ 
28 ಮ್ಹಣ್

ಜಕರ್ಯ್ 13:7

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂ ಬರ�ೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರವ್ನ್ ಜಿವಂತ್
ಜಾಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಕ್ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಾಲಿಲೆಯಾಕ್ ವೆತಲ�ೊಂ”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
29 ಪೆದ್ರುನ್, “ಹೆರ್ ಶಿಸ್ ಪೂರಾ ಬಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ
ಸರ್ಚೊ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
30 ಜೆಜುನ್, “ಸತ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ರಾತೀ ಕ�ೊಂಬ್ಯಾನ್ ದ�ೋ�ನ್
ಪಾವ್ಟೀ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆದಿಂ ತುಂ ಮಾಕಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ
ಗ�ೊತ್ತುಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ�ೊಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
31 ಪುಣ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಚಡ್ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ , “ಹಾಂವ್ ತುಜ�ೇ ಸಾಂಗಾತಾ
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ಮೊರ�ೊಂವ್ಕ್ ಯೀ ಸ�ೈ, ತುಂ ಗ�ೊತ್ತುಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್
ದಿಲಿ. ಉರ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿ ತ�ೇಚ್ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ.
ಜೆಜುಚೆಂ ಏಕಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಆನಿ ತಾಚ�ೇ ಶಿಸ್ ಗೆತ್ಸೆಮನಿ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಜೆಜುನ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್, “ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಸರ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸಾ”
ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ�ೊವ್ನ್ 33 ಪೆದ್ರು, ಜಾಕ�ೋ�ಬಾಕ್ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ
ಅಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ�ೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಮೊಸ್ತ್ ಗಡ್ಬೊಡ�ೊನ್, ದುಖ�ೇಸ್ತ್
ಜಾಲ�ೊ. 34 ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ, “ಮ್ಹಜ�ೊ ಪ್ರಾಣ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ದುಖ�ೇಸ್ತ್
ಜಾಲಾಂ. ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾಕ�ೊವ್ನ್ ರಾವಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
35 ಜೆಜು ತಾಂಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ವಚುನ್ ತ�ೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಸರ್ಪಡ್ಲೊ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಕರ್ನ್ ಚ್ “ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಸಂಕ್ ಟಾಚಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ದಿ”
ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಲಾಗ್ಲೊ. 36ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್, “ಅಬ್ಬಾ,11 ಬಾಪಾ! ತುಕಾ ಹರ್ಯೆಕ್
ಸಾದ್ಯ್. ಹಿ ಸಂಕಟಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ಮ್ಹಜ�ೇ ಥಾವ್ನ್ ನಿವ್ರಾಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆ
ಬರಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತುಜೆ ಖುಶೆ ಬರಿ ಕರ್” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.
37 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಟಿ ಯೆತನಾ ತೆ ನಿದ�ೊನ್ ಆಸ್ಲೆ
ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಪೆದ್ರುಕ್, “ಸಿಮಾಂವ್, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿದ್ಲಾಯ್? ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ಘಂಟ�ೊಭರ್ ಜಾಗ�ೊ ರಾವುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಂಗೀ? 38ತುಂ
ತಾಳ್ನೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ನಾಶೆಂ ಜಾಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್. ಮೊನ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ,
ಪುಣ್ ಕುಡಿಕ್ ಸಕತ್ ಪಾವನಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
39 ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೆಜು ಪಯ್ಸ್ ವಚುನ್, ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಬರಿ ಮಾಗ್ಣ ೆಂ ಕೆಲೆಂ.
40 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತನಾ ತೆ ನಿದ�ೊನ್
ಆಸ್ಲೆ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ದ�ೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಪುರಸನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜೆಜುಕಡೆ ಕಿತೆಂ
ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನಾ.
41 ಜೆಜು ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಗ್ಣ ೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ
ಶಿಸಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತನಾ, “ತುಮಿ ಆನಿಕೀ ನಿದುನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾತ್?
32 ಜೆಜು

14.36 ಅಬ್ಬಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೂಳ್ ಅರೆಮಿಕ್ ಬಾಷೆಂಕ್ “ಅಬ್ಬಾ” ಹಾಚ�ೊ ಅರ್ಥ್
ಬಾಪಾ.
11
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ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಪುತಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವ�ೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ.
42 ವಯ್ರ್ ಉಠ! ಆಮಿ ವಸಾಜೆ.ಮ್ಹಕಾ ತ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಧರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತ�ೊ
ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ಜೆಜುಚೆಂ ಬಂಧನ್
ಆನಿಕೀ ಉಲ�ೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಜುದಾಸ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾರಾ ಜನಾ
ಆಪೊಸ್ತಲಾಂ ಪ�ೈಕಿ ಜುದಾಸ್ ಯೀ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಜುದಾಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ
ತಲ್ವಾರಿ ಆನಿ ದಾಂಡೆ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಲ�ೋ�ಕಾಚ�ೊ ಜಮೊ ಆಸ್ಲೊ.
ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಜುದೆವ್ ನಾಯಾಕಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ
ದಾಡ್ಲೊಲ�ೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
44 ಜೆಜು ಕ�ೋ�ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ದಾಕ�ೊಂವ್ಕ್ ಜುದಾಸಾನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್
ಕೆಲ�ೊ. ಜುದಾಸಾನ್ ತಾಂಕಾ, “ಹಾಂವ್ ಕ�ೊಣಾಂಕ್ ಉಮೊ ದಿತಾಂ ತ�ೊಚ್
ಜೆಜು. ತಾಕಾ ತುಮಿ ದರ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಫರ�ೊ ಕರ್ನ್ ಆಪೊವ್ ವ್ಹರಾ!” ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗ�ೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. 45 ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜುದಾಸ್ ಜೆಜು ಸರ್ಶಿಂ ವಚುನ್, “ಮೆಸ್ತ್ರಿ”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ�ೊ. 46 ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಲ�ೋ�ಕಾನಿ ಜೆಜುಕ್
ಧರ್ಲೊ. 47 ಜೆಜುಚಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂ ಶಿಸಾಂ ಪ�ೈಕಿ ಎಕ್ಲಾನ್ ಆಪ್ಲಿ
ತಲ್ವಾರ್ ಬಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚೆರ್ ಮಾರ್ಲಿ, ತಾಚ�ೊ
ಕಾನ್ ಕಾಪುನ್ ಸ�ೊಡ್ಲೊ.
48 ತೆದಾಳಾ ಜೆಜುನ್, “ಏಕ್ ಆಪರಾಧಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ ಬರಿ ತುಮಿ ತಲ್ವಾರಿಂ
ಆನಿ ದಾಂಡೆ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಜೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂಗೀ? 49ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಳಾಂತ್
ತುಮ್ಚೇ ಮದೆಗತ್ ಶಿಕಯ್ತ್ ಆಸ್ತಲ�ೊಂ. ಥಂಯ್ ತುಮಿ ಭಂದಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್
ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಯೊ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರಯ್ ಲ್ಲೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಘಡ್ಲಾಂ”
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ. 50ತೆದಾಳಾ ಜೆಜುಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಶಿಸ್ ತಾಕಾ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ.
51 ಜೆಜುಚಾ ಶಿಸಾಂ ಪ�ೈಕಿ ತರ್ನಾಟ�ೊ ಎಕ್ಲೊ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.
ತ�ೊ ಏಕ್ ಸಣಾಚಿ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಲ�ೋ�ಕಾನಿಂ ತಾಕಾ ಧರ್ಲೊ.
52 ತಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ನೆಸ್ಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಧಂಯ್ಚ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ದಾವ್ಲೊ.
43 ಜೆಜು

53 ಜೆಜುಕ್

ಜುದೆವ್ ನಾಯಾಕಾಂಚೆ ಸಮೊರ್ ಜೆಜು
ಧರ್ನ್ ಭಂದಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಚಾ ಘರಾ ತಾಕಾ
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ಅಪೊವ್ನ್ ವೆಲ�ೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಜುದೆವ್ ನಾಯಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. 54ಪೆದ್ರು ಜೆಜುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್
ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂಚಾ ಭಿತರ್ ವಚುನ್, ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ
ಉಜ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸುನ್ ಯುಂವಾಕ್ ಧಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
55 ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಸಭೆಚೆ ಒಡಿಲ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರುಂಕ್ ಏಕ್
ಚೂಕ್ ಸ�ೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರುಂಕ್
ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಮಾ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. 56ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಯೇವ್ನ್,
ಜೆಜುಚಾ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್
ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.
57 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥ�ೊಡೆ ಜಣ್ ಉಠ�ೊನ್, ಜೆಜುಚೆ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಅಪರಾಧ್
ಮಾಂಡುನ್ ಚ್ಚ್, ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 58 “ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ‘ಹಾತಾನಿ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ
ದೆವಾಳ್ ಮೊಡ್ತಾಲ�ೊಂ ಹಾತಾಂನಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೆವಾಳ್
ತೀನ್ಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಂಧ್ತಾಲ�ೊಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ”
ಮ್ಹಣಾಲೆ. 59ಪುಣ್ ಲ�ೋ�ಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ತಾಳ್ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯೊ.
60 ತೆದಾಳಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಲ�ೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್,
ಜೆಜುಕಡೆ, “ಹ�ೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ತುಜ�ೇ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ಅಪ್ರಾಧಾಂ ವಿಶಿಂ ತುಂ
ಕಿತೆಂ ತರ್ಯೀ ಸಾಂಗ�ೊಂವ್ಕ್ ಆಪ�ೇಶ್ಕಿತಾಯ್ ಗೀ? ಲ�ೋ�ಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ
ನೀಜ್ಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. 61 ಪುಣ್ ಜೆಜು ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.
ಖಂಯ್ಚೀಸ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ..
ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಜೆಜುಕ್, “ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೆವಾಚ�ೊ ಪೂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್
ತುಂಚ್ಗೀ?” ಮ್ಹಳ ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.
62 ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ, “ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ಚ್ ದೆವಾಚ�ೊ ಪೂತ್. ಮನ್ಶಾಪೂತ್
ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಲ�ೊ ಆನಿ ಅಂತ್ರಾಳಾಚ್ಯಾ ಕುಪಾಂಚೆರ್
ಯೆಂವ್ಚೊ ತುಂ ಪಳೆತಲ�ೊಯಿ” ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
63 ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ರಗಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಪಿಂಜುನ್, “ಆಮ್ಕಾಂ
ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಸಾಕ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಕಾ. 64ಹಾಣೆಂ ದೆವಚ್ಯಾ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಸಾಂಗ್
ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ತುಮಿಚ್ ಆಯ್ಕಲಿ.ತುಮ್ಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ.
ಜೆಜು ಅಪರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್, ತಾಕಾ ಮೊರ್ನಾಂಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್
ಸಗ್ಳೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. 65ಥಂಯ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಥಿಂಪಿ
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ಉಡ�ೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ತಾಚ್ಯಾ ತ�ೊಂಡ್ ದಾಂಪುನ್, ತಾಕಾ ಮುಟಿ ಮಾರ್ನ್,
“ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರವಾದಾನ್ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಕ್ವೊಲ್ಯಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್
ಪಯ್ಸ್ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ.
ಪೆದ್ರುಚೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್
ವೆಳಾರ್ ಪೆದ್ರು ಆನಿಕ್ ಯೀ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ
ಚಾಕರ್ನ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಪೆದ್ರು ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. 67ಪೆದ್ರು ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ
ಲಾಗಿಂ ಧಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ�ೊ ತಿಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಪೆದ್ರುಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮಾ ಪಳೆವ್ನ್,
“ತುಂ ನಜರೆತ್ ಗಾರ್ ಜೆಜು ಸವೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ವ�ೇ?” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
68 ಪುಣ್ ಪೆದ್ರುನ್ ತಿಚೆಂ ಉತ್ರಾಕ್ ನಾಕಾರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ, “ತುಂ ಕಿತೆಂ
ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಠ�ೊನ್, ಆಂಗ್ಣಾಂಚಾ
ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಟಾಚಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ�ೊ.
69 ಪೆದ್ರುಕ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಚಾಕರ್ನೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಥಂಯ್ ಉಬೆಂ ಅಸ್
ಲ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾಕ್, “ಹ�ೊ ಮನಿಸ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ�ೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ” ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ. 70ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೆದ್ರುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ�ೊ.
ತ�ೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪೆದ್ರು ಸರ್ಶಿಂ ಉಬೆ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾನಿ, “ಜೆಜುಚ�ೊ
ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ�ೈಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಜೆಜು ಬರಿಂಚ್
ಗಾಲಿಲೆಗಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
71 ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ನ್ “ದೆವಾಚೆರ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ, ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಒಳ್ಕಚ್ ನಾ!” ಮ್ಹಣ್ ಬಳ್ವಂತಾಂತ್
ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
72 ಪೆದ್ರು ಹೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ತ�ೇ ಘಡಿಯೇ ಕ�ೊಂಬ್ಯಾನ್ ದ�ೋ�ನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾದ್
ಘಾಲ�ೊ. ತವಳ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಉತ್ರಾಂಚ�ೊ
“ಕ�ೊಂಬ್ಯಾನ್ ದ�ೋ�ನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆದಿಂ, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ
ಮ್ಹಕಾ ನೆಣಾ ಮ್ಹಾಣ್ತಾಲ�ೊಯ್” ಆನಿ ತ�ೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ದು:ಖೆನ್ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
66ತ್ಯಾ

15

ಜೆಜುಕ್ ಪಿಲಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್
ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಜುದೆವಾಂ
ನಾಯಾಕಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್, ಆನಿ ಜುದೆವ್ ಸಮಿತಿಚೆ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್,
1 ಸಕಾಂಳಿಂ
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ಜೆಜುಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ�ೊ.
ಜೆಜುಕ್ ತಾಣಿಂ ಖ�ೊಡ�ೊ ಘಾಲ್ನ್ ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತಾ ಸರ್ಶಿಂ ಅಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್
ತಾಕಾ ಆಧೀನ್ ಕೆಲ�ೊ.
2 ಪಿಲಾತಾನ್ ಜೆಜುಕ್, “ತುಂ ಜುದೆವಾಂಚ�ೊ ರಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ಜೆಜುನ್, “ವ್ಹಯ್, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. 3ಪ್ರಧಾನ್
ಯಾಜಕಾಂನಿ ಜೆಜುಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಚುಕಿ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯೊ.
4 ಪುಣ್ ಪಿಲಾತಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್, “ಹ�ೊ ಲ�ೋ�ಕ್ ತುಜೆರ್ ಮೊಸ್ತು ಅಪರಾಧ್
ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚರ್ಲೆಂ.
5 ಪುಣ್ ಜೆಜು ಮೌನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ. ಪಿಲಾತಾಕ್ ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ಅಜಾಪ್
ಜಾಲೆಂ.
ಜೆಜುಕ್ ಸ�ೊಡ�ೊಂವ್ಕ್ ಪಿಲಾತಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್
ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಕ�ೈಧಿಕ್
ಅಧಿಪತಿ ಬಂದೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾಲ�ೊ. 7 ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾರಾಬ್ಬಾಸ್
ಮ್ಹಳ ್ಳೊ ಖುನಿಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕ�ೈದಿ ಕರ್ನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಹೆ ಖುನಿಗಾರ್
ಏಕ್ ಗಲಾಟ�ೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ.
8 ಲ�ೋ�ಕ್ ಪಿಲಾತಾ ಕಡೆ, ರಿವಾಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಕ�ೈದಿಕ್
ಸುಟ್ಕಾ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ. 9ಪಿಲಾತಾನ್ ಲ�ೊಕಾ ಕಡೆ, “ಹಾವೆಂ ಜುದೆವಾಂಚಾ
ರಾಯಾಕ್ ಸ�ೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 10ಪ್ರಧಾನ್
ಯಾಜಕಾಂನಿ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಜೆಜುಕ್ ಕ�ೈಧಿ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಲಾತಾಕ್ ಗ�ೊತ್ತು
ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 11ಪುಣ್ ಜೆಜುಕ್ ಸ�ೊಡಿನಾಶೆಂ ಬಾರಾಬ್ಬಾಸಾಕ್ ಸ�ೊಡ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್
ಪಿಲಾತಾಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್
ಕೆಲೆಂ.
12 ಪಿಲಾತಾನ್ ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಮಾಗಿರ್, “ಜುದೆವಾಂಚ�ೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ
ಅಪೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಿಸರ್ಲೆಂ.
13 ಲ�ೋ�ಕ್, “ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್!” ಮ್ಹಣುನ್ ಬ�ೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.
14 ಪಿಲಾತಾನ್, “ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಾಣೆಂ ಕಸಲ�ೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಕೆಲಾ?” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
ತಾಕಾ ಲ�ೊಕಾನ್, “ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್!” ಮ್ಹಣುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ�ೊಬಾಟ್
ಮಾರ್ಲಿ.
6ಹರ್ಯೆಕ್
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15 ಪಿಲಾತಾನ್ ಲ�ೊಕಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಬಾರಾಬ್ಬಾಸಾಕ್
ಸ�ೊಡ್ನ್ ದಿಲ�ೊ ಆನಿ ಜೆಜುಕ್ ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರ�ೊವ್ನ್, ಖುರ್ಸಾರ್ ಜ�ೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್
ತಾಂಚ�ೇ ಆಧೀನ್ ದಿಲ�ೊ.
16 ಪಿಲಾತಾಚಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ರಾಜಾಂಗ್ಣಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಇತರ್
ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ�ೊ. 17ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ರಗ್ತಾಂಬರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ
ವ್ಹಸ್ತುರ್ ತಾಕಾ ನ್ಹೆಸಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚ�ೊ ಏಕ್ ಮುಕುಟ್ ವಿಣುನ್ ಜೆಜುಚಾ
ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ�ೊ. 18ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಜೆಜುಕ್, “ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ರಾಯಾ,
ನಮಾನ್ ತುಕಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೆ. 19 ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮೊಸ್ತ್
ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆತಾಂನಿ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚ�ೇ ವ್ಹಯ್ರ್ ತುಕ್ಕರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚಾ
ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬಿಯೋ ಮೊಡುನ್, ತಾಕಾ ಅರಾದಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್
ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ. 20 ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ರಗ್ತಾಂಬರ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ
ವ್ಹಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್ ತಾಕಾ ನ್ಹೆಸಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಜೆಜುಕ್
ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ.

ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊಲ�ೊ ಜೆಜು
ಸಿರ�ೇನ್ ಶಹಾರಾಚಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ ್ಳೊ ಶೆತಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್
ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ�ೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆನಿ ರೂಫಸ್ ಹಾಂಚ�ೊ ಬಾಪುಯ್. ಶಿಪಾಯಾಂನಿ
ಜೆಜುಚ�ೊ ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಬಳ್ ಕೆಲೆಂ. 22 ತಾಣಿಂ ಜೆಜುಕ್
“ಗ�ೊಲ್ಗೊಥಾ” ನಾಂವಾಚ�ೇ ಸುವಾತೆಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ�ೊವ್ನ್ ಗೆಲೆ. (ಗ�ೊಲ್ಗೊಥಾ
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ “ಕಟ್ಟ್ಯಾಚಿ ಸುವಾತ್”) 23 ಗ�ೊಲ್ಗೊಥಾಂತ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್
ರಗ್ತಾಬ�ೋ�ಳ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೊ ದಾಕಾಂ ರ�ೋ�ಸ್ ತಾಣಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲ�ೊ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ
ತ�ೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. 24 ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಂಳ�ೊ ವ್ನ್,
ಕಿಳೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಚೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಂಗ್
ವಸ್ತುರಾಂ ತಾಣಿಂ ವಾಂಟ್ಲಿ.
25 ಜೆಜುಕ್ ತಾಣಿಂ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ನ�ೋ�ವ್ ವೊರಾಂ
ಜಾಲ್ಲಿ. 26 ಜೆಜುಚ್ಯಾ ವಿರ�ೋ�ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚಿ ಕಳ�ೊ ವ್ಣಿ “ಜುದೆವಾಂಚ�ೊ
ರಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ವಯ್ರ್ ಬರಯ್ಲಿ. 27ತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣಿಂ ಜೆಜುಚಾ
ಲಾಗಿಂ ದ�ೋ�ನ್ ಚ�ೊರಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಏಕ್ ಚ�ೊರಾಕ್
ಜೆಜುಚಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಚ�ೊರಾಕ್ ಜೆಜುಚಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಗಲ್ಲೆಂ. 28“ತ�ೊ
21 ತೆದಾಳಾ
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ಅಧರ್ಮ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೆಖ್ಲೊ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಹ�ೇ ಪರಿಂ
ಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲಿ.
29 ಥಂಯ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲ�ೊವ್ನ್, “ತುಂ ದ�ೇವಾಳ್
ನಾಸ್ ಕರ್ನ್, ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ತಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ ಯ್ಲೆಂಯ್.
30 ಆತಾಂ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ಚ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್!”
ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಕುಲಾಂ ಕೆಲಿಂ.
31 ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿ, “ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ
ಲ�ೋ�ಕಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ಚ್ ಅಪುಣ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್
ಸಕ್ಚೊ ನಾ. 32 ತ�ೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಇಸ್ರೇಲಾಚ�ೊ ರಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್,
ಆತಾಂ ಆತಾಂ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ಚ್ ಅಪುಣ್ಚ್
ಬಚಾವ್ ಕರುಂದಿ. ತೆದಳಾ ಆಮಿ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿಂ
ಖೆಳ್ಕುಲಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಜೆಜುಚಾ ಲಾಗಿಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚ�ೊರಾಂನಿ ತಾಚಿ
ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ.
ಜೆಜುಚೆಂ ಮರಣ್
ಜಾತಾನಾ, ಸಗ್ಳೇ ದ�ೇಶಾಕ್ ಕಾಳ�ೊ ಕ್ ಜಾಲ�ೊ. ಹ�ೊ ಕಾಳ�ೊ ಕ್
ಸಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 34 ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಜೆಜುನ್,
ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್, “ಎಲ�ೋ�ಹಿ, ಎಲ�ೋ�ಹಿ, ಲಮಾ ಸಬಕ್ತಾನಿ?” ಮ್ಹಣ್ ಬ�ೊಬ್
ಮಾರ್ಲಿ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾಯ್”
ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚ�ೊ ಆರ್ಥ್.
35 ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಥ�ೊಡೆ ಲ�ೊಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್, “ಪಳೆಯಾ! ತ�ೊ
ಎಲಿಯಾಕ್ ಉಲ�ೊ ಮಾರ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆ.
36 ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಂವುನ್ ವಚುನ್, ಸ್ಪಂಜಾಕ್ ಶಿರ್ಕ್ಯಾಂತ್
ಬುಡ�ೊವ್ನ್, ಏಕ್ ಬ�ೊಡಿಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್, ಜೆಜುಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾನಾ,
“ಎಲಿಯಾ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊಂವ್ಕ್ ಯೇವ್ಕ್ ಪುರ�ೊ ಆಮಿ
ರಾಕ�ೊನ್ ಪಳೆಜೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
37 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬ�ೊಬ್ ಮಾರ್ನ್, ಪ್ರಾಣ್ ಸ�ೊಡ್ಲೊ.
38 ತೆದಳಾ ದೆವಾಳಾಚ�ೊ ಪಡ್ದೊ ವ್ಹ ಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪರ್ಯಾನ್
ಪಿಂಜ�ೊನ್ ದ�ೋ�ನ್ ಭಾಗ್ ಜಾಲ�ೊ. 39ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬ�ೊ ಆಸ್ಲಲ�ೊ
33 ದ�ೊನ್ಪಾರ್
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ಸಿಪಾಂಯಾಂಚ�ೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಜು ಪ್ರಾಣ್ ಸ�ೊಡ್ತಾನಾ ಘಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, “ಹ�ೊ
ಮನಿಸ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚ�ೊ ಪೂತ್” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
40 ಥ�ೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯೊ.ತ್ಯಾ
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪ�ೈಕಿ ಥ�ೊಡ್ಯಾನಿಂ, ಮಾಗ್ದಲೆನ್ ಮರಿ ಸಾಲ�ೊಮೆ ಆನಿ ಜಾಕ�ೊಬ್,
ಜುಜೆಚಿ ಆವಯ್ ಮರಿ (ಜಾಕ�ೊಬ್ ತಿಚ�ೊ ನಿಮಾಣ�ೊ ಪೂತ್).
41 ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾನೀ ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ಸೆವಾ
ಕೆಲ್ಲಿ. ಜೆಜು ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ
ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯೊ.
ಜೆಜುಚಿ ಸಮಾದ್
ಕಾಳ�ೊ ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ�ೊ ದೀಸ್ ತಯಾರಾಯೆಚ�ೊ (ಮ್ಹ ಣ್ಜೇ
ಸಾಬ್ಬಾತಾಚಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ), 43ಆರಿಮಾಥಯಾಚ�ೊ ಜುಜೆ ಮ್ಹಳ ್ಳೊ ಪಿಲಾತಾ
ಸರ್ಶಿಂ ವಚುನ್, ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಕಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಧ�ೈರ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
ಜುಜೆ ಏಕ್ ಜುದೆವಾಂಚಾ ಸಭೆಚ�ೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಾಂದ�ೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ದೆವಾಚ�ೇ
ರಾಜ್ಯ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ�ೊಕಾ ಪ�ೈಕಿ ಹ�ೊ ಹಿ ಏಕ್
ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.
44 ಜೆಜು ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಿಲಾತಾಕ್ ಅಜಾಪ್
ಜಾಲೆಂ. ಜೆಜುಕ್ ಫರ�ೊ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸೆನಾ ಧಿಕಾರಿಕ್ ಪಿಲಾತಾನ್ ಆಪೊವ್ನ್ “ಜೆಜು
ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾವೆ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 45ತ್ಯಾ ಆಧಿಕಾರಿನ್, “ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್
ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ವರ�ೊಂವ್ಕ್ ಪಿಲಾತಾನ್ ಜುಜೆಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.
46 ಜುಜೆನ್ ಸಣಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಖುರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊವ್ನ್,
ತ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಡ್ಪಾಚಾ ಪೊಂಡಾಂತ್ ತಿ ದವರ್ನ್ ತ್ಯಾ
ಸಮಾಧೆಚಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊಫತ�ೊರ್ ಲ�ೊಳಾವ್ನ್ ದಾಂಪ್ಲೆಂ. 47ಮಾಗ್ದೆಲೆನ್
ಮರಿ ಆ ನಿ ಜುಜೆಚಿ ಅವಯ್ ಸಮಾಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗ�ೊ ತಾಣಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದರ್ಲೊ.
42 ತೆದಳಾ

ಜೆಜುಚೆಂ ಜಿವಂತ್ಪಣ್
ದಿಸಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಮಾಗ್ದೆಲೆನ್ ಮರಿ, ಸಾಲ�ೊಮೆನ್
ಆನಿ ಜಾಕ�ೊಬಾಚಿ ಅವಯ್ ಮರಿಯೆನ್ ಥ�ೊಡಿಂ ಸುಗಂಧ ತೆಲಾಂ
ಜೆಜುಚಾ ಕೂಡಿಕ್ ಲ�ೇಪಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 2ಹಪ್ತ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾದಿಸಾ, ಸಕಾಳಿಂ
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ತಿಂ ಸಮಾಧೆಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿಂ. ತೆದಳಾ ಅನೀಕಿ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನಾ ನಾತ್ಲ್ಲೊ.
3 ತಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ, “ಬ�ೋ�ವ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಧೆಚೆಂ
ಬಾಗಿಲ್ ದಾಂಪ್ಲಾಂ. ಹ�ೊ ಫತರ್ ಅಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕ�ೋ�ಣ್ ಲ�ೊಳಯ್ತಾಲ�ೊ?”
ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ.
4ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಮಾಧ�ೇ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತ�ೊ ಫತ�ೊರ್ ಪಯ್ಸ್ ಲ�ೊಳಯ್ಲಲ�ೊ
ತಾಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತ�ೊ ಫತ�ೊರ್ ಮೊಸ್ತು ವ್ಹಡ್ ಅಸ್ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತ�ೊ ಬಗ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್
ಪಯ್ಸ್ ಲ�ೊಳ�ೈಲ�ೊ. 5ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಸಮಾಧ�ೇ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಚ್ ಧವೊ ದಗ್ಲೊ ನ್ಹೆಸಲ್ಲ �ೊ
ಏಕ್ ತರ್ನಾಟ�ೊ ಸಮಾಧೆಚಾ ಉಜ್ವೇ ಕುಶಿನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲಲ�ೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿಯೆಲಿಂ.
6 ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ, “ಭಿಯೆನಾಕಾತ್! ಖುರ್ಸಾಯ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತ್ ಗಾರ್ ಜೆಜುಕ್
ತುಮಿ ಸ�ೊಧ್ತಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ವ�ೇ? ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಾ. ತ�ೊ ಹಾಂಗಾ
ನಾ. ಪಳೆಯಾ, ಕೂಡ್ ದವರ್ಲಲಿ ಸುವಾತ್ ಹಿಚ್. 7 ಆತಾಂ ವಚುನ್ ತಾಚ್ಯಾ
ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾ. ಪೆದ್ರುಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾ. ತುಮಿ ತಾಂಕಾ, ‘ಜೆಜು
ಗಾಲಿಲೆಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಅಸಾ. ತ�ೊ ತುಮ್ಚೇ ಅದಿಂಚ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಲ�ೊ. ತಾಣೆಂ
ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೇ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮಿ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾ”
ಮ್ಹ ಣಾಲ�ೊ.
8 ತಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮೊಸ್ತ್ ಬಿಯನ್ ಘಡ್ಬಡ�ೊನ್, ಸಮಾಧ�ೇ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂವ್ಲಿಂ. ತಿಂ
ಮೊಸ್ತ್ ಬಿಯನ್ ಹಿ ವಿಷಯ್ ಕ�ೊಣಾಕ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ.
(ಥ�ೊಡ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರತಿಯೆಂತ್ ಹಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಖ�ೇರ್ ಜಾತಾ.)
ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರ್ಶನ್
ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಉಟ್ಲೊ. ಜೆಜು ಪಯ್ಲೆಂ
ಮಾಗ್ದೆಲೆನ್ ಮರಿಯೆಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರಿಯೇ
ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸ�ೊಡಯ್ ಲ್ಲೆ. 10ಮರಿಯೆನ್ ವಚುನ್ ತಾಚಾ ಶಿಸಾಂಕ್
ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಅನೀಕೀ ದುಖ�ೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಡ�ೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 11 ಜೆಜು
ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಂಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯೆನ್ ಶಿಸಾಂಕ್ ತಿಳ್ಸಿತಾನಾ
ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.
12 ಉಪ್ರಾಂತ್, ದ�ೋ�ನ್ ಶಿಸ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಚಲುನ್ ವೆತಾನಾ, ಜೆಜು ತಾಂಕಾ
ಅನ್ಯೇಕ್ ರುಪಾರ್ ತ�ೊ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ. 13ಹ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಸರ್ಶಿಂ
ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್, ಹಿ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ.
9 ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ
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ಜೆಜು ಆನಿ ಅಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್
ಇಕ್ರಾಯ್ ಜಣ್ ಶಿಸ್ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ಜೆಜು ತಾಂಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್
ಪಡ್ಲೊ. ಶಿಸಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾ ಖಂಡನ್
ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಜೆಜು ಮೊರ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ�ೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದ್ರಡ್ ಜಾವ್ನ್
ಸಾಂಗ್ಲೆ ತೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.
15 ಜೆಜು ಶಿಸಾಂಕ್, “ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಚಾ. ಹರ್ಯ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ
ಸಾಂಗಾ. 16ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೊ ತ�ೊ ಬಚಾವ್ ಜಾತಲ�ೊ.
ಪುಣ್ ಜ�ೊ ಕ�ೊಣ್ ವಿಶ್ವಾಸಿನಾ ತ�ೊ ಅಪರಾಧಿ ಮ್ಹಳ ್ಳೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾತಲ�ೊ.
17 ವಿಶ್ವಾಸ ದವರ್ಲೆ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಕರ್ತಲೆ ತೆ ಮ್ಹಜಾ ನಾಂವಿಂ
ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸ�ೊಡಯ್ತಲೆ. ಆಫುಣ್ ಶಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯೊ ಬಾಷೆಂನಿ ಉಲಯ್ತಲೆ. 18ತೆ ಸರಪ್
ಹಾತಾನ್ ದರ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಬ್ಚೆ ನಾಂತ್. ವೀಕ್ ಪಿಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ
ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತ�ೊಂದ್ರೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಾಂಣಿಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್
ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಗೂಣ್ ಜಾತಲೆ” ಮ್ಹಣಾಲ�ೊ.
14 ಉಪ್ರಾಂತ್

ಜೆಜುಚೆಂ ಸ್ವರ್ಗಾರ�ೋ�ಹಣ್
ಜೆಜು ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸರ್ಗಾಚಾ
ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಚ�ೇ ಉಜ್ವೇ ಕುಶಿಂ ಬಸ್ಲೊ. 20 ಶಿಸಾಂನಿ
ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಚುನ್, ಲ�ೋ�ಕಾಕ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸ�ೊಮಿ
ತಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರ್ನ್, ಅಜಾಪಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುವಾರ್ತೆಚಿ
ಶಿಕ�ೊವ್ಣ್ ಬಳ್ ಕೆಲಿ.
19 ಸ�ೊಮಿಯಾ

