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ಜುವಾಂವ್ನ್ ಬರಯ್ಲಿ ಸುವಾತಾತಾ

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಅಗಮನ್

1್ ್ 1 ್ ಸಂಸ್ರ್್  ರಸ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ್ ಉತ್ರ್್ a್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊ್ ದೆವ್್ 

ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ.್  ಉತ್ರ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ತೊ್  ಖುದ್ದಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 2

್ ಸುವೆಯಾರ್್ ತೊ್ ದೆವ್್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ.್ 3್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ರಚಲೊ್ಯಾ.್ 
ತ್ಚೆ�ವಿಣೆಂ್  ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ರಚ್ಲೆಂ್  ನ್.್  4

್ ತ್ಚೆ�್ 
ಥಂಯ್್  ಜ�ವ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತೊ್  ಜ�ವ್್  ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 5

್ ಉಜ್್ಡ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ಪಜಯಾಳ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್  ನಿಮಿತಾಂ್ 
ಧ್ಂಪುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.

6
್ ಜುವ್ಂವ್್ ್ b್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ದೆವ್ನ್್ 

ಧ್ಡ್ಲೊ್.್  7
್ ಜುವ್ಂವ್್  ಉಜ್್ಡ್್  (ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ)್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಯ್ೊ.್ 
ಆಪ ಣ್್್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವಿದಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ಆಯೊ್.್ 
8

್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ ಉಜ್್ಡ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಉಜ್್ಡ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಯೊ್.್ 9್ ಖರೊ್ ಜ್ಲೊ್್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆ�ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಹೊ್ ಖರೊ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಚ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ ದಿತ್.

10
್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತವಳ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ 

ಆಸೊ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ 
ನಿಮ್ಯಾಣ್್  ಜ್ಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಒಳಕ್ಲೊನ್.್ 11

್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಆಯೊ್.್ 
ಪುಣ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಸಿ್ಕ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್.್  12

್ ಜೊ್  ಕೊಣೆ್  ತ್ಕ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲೊಗಿ�್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಗಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವಿಚಿಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿಲೊ.್ 13

್ ಹೆ್ ರಗ್ತಾ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಕುಡಿಚೆ್ ಸಂಯಬಾಕ್ ವ್ಡೆನಾ್ 
ವವಿಯಾಂಯ�್ ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಯ�್ ಜಲಮಲೆ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಹೆ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಜಲಮಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

14
್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಮಧೆಂ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜಯಲೊ.್ ಆಮಿ್ ತ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್ಂ್ ದೆಖ್ಿಂ.್ ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಚ್್  ಪುತ್ಕ್  ಆಸ್ಲ್್  ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆಲ್್.್ ತೊ್ ಕುಪೆಯಾನ್ಯ�್ ಸತ್ನ್ಯ�್ ಭಲೊಯಾಲೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  15

್ ಜುವ್ಂವ್್  ತ್ಚೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

a 1.1 ಉತಾರ್ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತ್�ಸ್ತಾ.
b 1.6 ಜುವಾವ್ ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್.್  ಹ್ಣೆಂ್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.

ಲೊಕ್ಕ್ ಖಳೊೆಂವ್ನಾಚ್,್ “‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್ಯ�್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಜಯೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾನ್್ ಹ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸೊ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

16
್ ಉತ್ರ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಕುಪೆಯಾನ್ಯ�್  ಸತ್ನ್ಯ�್ 

ಭರೊನ್್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಮಿ್  ಸಗೆ್್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಜೊಡ್್ಯಾ.್  17

್ ಧಮ್ಯಾ್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮೊಯೆ್್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ 
ಸತ್ಯ�್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಆಯೊ್ಯಾ.್ 18

್ ದೆವ್ಕ್ 
ಕೊಣೆಂಯ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದೆಖೊ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪೂತ್್ 
(ಜೆಜು)್ ಖುದ್ದಾ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆನಿ್ ತೊ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
(ದೆವ್ಚ್ಯಾ)್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಣೆಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜುವಾಂವ್ಚೊ ಸಂದೆೇಶ್
(ಮ್ತೆವ್್ 3:1–12;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:1–8;್ ಲೂಕ್ 3:15–17)

19
್ “ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 

ಜೆರಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ಯ್ಜಕ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ಲೆವಿತ್ಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
20

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಲ್ಪಯ್ನಾಸ ತ್ಾನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್,್  “ತರ್್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?್ 

ತುಂ್ ಎಲ್ಯ್ಗಿ�?”್ c್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತ್ಣೆಂ,್  “ನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ಎಲ್ಯ್್  ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ತುಂ್ ಪರಿವ್ದಿಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಜುವ್ವ್ನಾ,್  “ನ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
22

್ ತವಳ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ,್  “ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ತುಜೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

23
್ ತ್ಕ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,

“‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ನಿ�ಟ್್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಕರ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ತಯಾಲ್ಯಾಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆಚ್್ ಹ್ಂವ್”್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:3

c 1.21 ಎಲ್ರಾ ಕ್ರಿ.್ ಪೂ.್ 850್ ಸ್ಂತ್್ ಜಯೆಲೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ
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ಮ್ಹಣ್್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಇಸ್ಯಯ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂನಿಂಚ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

24
್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಯ�್ aಆಸೆ್.್ 

25
್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್ “ತುಂ್ ತುಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ ‘ಹ್ಂವ್್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಯ�್  ನ್ಹಯ್,್  ಎಲ್ಯ್ಯ�್  ನ್ಹಯ್,್  ಪರಿವ್ದಿ�್ 
ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್.್ ತರ್್ ತುಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ.

26
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  “ಹ್ಂವ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಉದ್ಕ್ನ್್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒಳಕ್ನ್ತೊ್್ 
ಎಕೊ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್.್ 27

್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ತೊಚ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವ ್್ಹಣ್ಂ್  ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪೆಲೆ�್ ತಡಿರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ಬೆಥ್ನಿ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ವ್ಂತ್್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಘಡೊ್ಯಾ.್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಚ್್ 
ದಿತಲೊ.

ಜೆಜು- ದೆವಾಚಿ ಶೆಳ್
29

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜುವ್ಂವ್,್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲ್ಯಾ್ 
ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಪಳ ,ೆ್ ಯಜ್್್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ವಿಂಚ್ಲ್್ ಶೆಳಿ.್ ತೊ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ನಿವ್ಚೊಯಾ.್ 
30

್ ‘ಮ್ಹಜೆ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಎಕೊ್್  ಮನಿಸ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್ಯ�್ ವ್ಹಡೊ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಆದಿಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಸ್ಲೊ’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಹ್ಚೆ�ಚ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್.್ 31

್ ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ನೆಣ್ಸೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಳೊೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

32
್ 
–33

್ ಹೆಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ “ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಡಲ್್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್,್ ‘ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ರ್ವತಾಲೊ್ 
ತುಂ್ ಪಳೆತಲೊಯ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ತೊಚ್’್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಸಗ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ವ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್  ರುಪ್ರ್್  ದೆಂವುನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ವಯ್ರಿ್ ರ್ಂವ್ಚಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 
34

್ ಹೆಂ್ ಘಡಲ್ೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್್ ದೊಳ್ಯಾನಿ್ ದೆಖ್ಂ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊಚ್್ (ಜೆಜುಚ್)್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆ ಪಯೆಲಿ ಶಿಸ್
35

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  36

್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಚಲೊನ್್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಜೆಜುಕ್ 

a 1.24 ಫಾರಿಜೆವ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಪಂಗ್ಂ್ತೆ.್

ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಪಳ ,ೆ್ ಯಜ್್ಕ್  ದೆವ್ನ್್  ನೆಮೆ್ಲ್್  ಶೆಳಿ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ 

ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  38
್ ಜೆಜುನ್್ 

ಪ್ಟಂ್  ಘುಂವ್ನ್್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತೆ್  ದೊ�ಗ್,್  “ರ್ಬಿಬಾ,್ ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ರ್ವ ತ್ಾಯ್?”್ 

ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  (“ರ್ಬಿಬಾ”್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  “ಮೆಸಿತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

39
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ ಯೆಯ್,್ ತವಳ್್ ತುಮಿಚ್್ 

ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ 
ದೊ�ಗ್್ ವಚುನ್್ ಜೆಜು್ ರ್ವ್ಚಿ್ ಜ್ಗೊ್ ಪಳೆಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದಿ�ಸ್್ ತೆ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವೆ್.್ ತವಳ್್ 
ಸ್ಂಜೆಚಿಂ್ ಸುಮ್ರ್್ ಚ್ರ್್ ವ್ರ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ.

40
್ ಹೆ್  ದೊ�ಗ್್  ಜುವ್ಂವಿಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್ 

ಜೆಜುಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲೊ.್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿಚೊ್ 
ಭ್ವ್್  ಆಂದೆರಿ್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
41

್ ಪಯ್ೆಂ,್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವ್ಹಡ್್  ಭ್ವ್್  ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ವಚುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಆಮಿ್  ಮೆಸಿಸೆಯ್ಕ್ 
ಪಳೆಲೆಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (“ಮೆಸಿಸೆಯ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

42
್ ತೊ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ 

ಆಯ್ೊ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಕಡೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಪೂತ್್  ಜ್ಲೊ್್  ತುಂ್  ಸಿಮ್ಂವ್.್  ತುಕ್್  ಕೆ�ಫ್ಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (“ಕೆ�ಫ್ಸ್”್ 
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್್ “ಪೆದುರಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ).

43
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆಜುನ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ 

ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ಪ್ಲ್ಪ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್,್ “ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 44

್ ಆಂದೆರಿ್ ಆನಿ್ 
ಪೆದುರಿಬರಿ್ ಪ್ಲ್ಪ್ಯ�್ ಬೆಥಸೆಯ ದ್ಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೆ.್ 
45

್ ಪ್ಲ್ಪ್್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್,್ “ಜ್ಚೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಬರಯ್ೆಂಗಿ�್ 
ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಬರಯ್ೆಂಗಿ�,್ ತ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಸಮ್ೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ತ್ಚೆ�್ ನ್ಂವ್್ ಜೆಜು.್ ತೊ್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.್ 
ತೊ್ ನಜರೆತ್ಚೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

46
್ ಪುಣ್್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ನ್್ ಪ್ಲ್ಪ್ಕ,್ “ನಜರೆತ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ತೆಂ್  ಬರೆಂ್  ಪುಣ�್  ಯೆ�ತ್ಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಪ್ಲ್ಪ್ನ್,್ “ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪಳೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
47

್ ಜೆಜು್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲ್ಯಾ್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ “ಹೊ್ ಖರೊ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್ 
ಗ್ರ್.್  ಹ್ಚೆ�ಥಂಯ್್  ಕಪಟ್್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

48
್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ನ್,್ “ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಕಶೆಂ್ 

ಜ್ಣ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜು,್ “ಪ್ಲ್ಪ್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
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ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುಂ್ ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್ ರುಕ್ಮುಳ್ಂತ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಪಳೆಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

49
್ ತವಳ್್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ನ್್ ಜೆಜುಕ,್  “ಮೆಸಿತ್�,್ 

ತುಂಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ತುಂಚ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯೆಚೊ್ 
ರ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

50
್ ಜೆಜು್ ನ್ಥ್ನಿಯೆಲ್ಕ,್ “ತುಕ್್ ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್ 

ರುಕ್್ ಮುಳಿಂ್ ಪಳೆಲ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ವ್ಹಡಿ್ಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ತುಂ್ ದೆಖ ತ್ಾಲೊಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 51

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಸಗ್ಯಾ್ ಉಗೆತಾಂ್ ಆಸೆಚಿಂಯ�್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆರ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಚಡೊನ್್ ವೆಚೆಂಯ�್ 
ಸಕಲ್್  ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವೆಚಿಯ�್ ತುಮಿ್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರಾನಾ ರಹರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್

2್ ್ 1 ್ ದುಸ್ರಿಯಾದಿಸ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ನ್್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ�್ 

ಆಯಲ್್.್ 2
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಯ�್ ಲಗ್ನಾಕ್ 

ಆಪೊವೆಣ್ಂ್ ಆಸೆ್ಂ.್ 3್ ಲಗ್ನಾಂತ್್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೊ್್ ದ್ಕ್ಂ್ 
ರೊ�ಸ್್  ನ್ತ್ಲೊ್.್  ಆಸ್ಲೊ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಮುಗದಾತ್ನ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್್ ತ್ಕ್,್ “ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

4
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಆವಯ್,್  ಮ್ಹಜೊ್  ಹುಸೊಕ್್  ತುಕ್್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಮ್ಹಜೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಜುನಿ�್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

5
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್  “ಜೆಜು್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ತೆಂ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
6

್ ಫ್ತ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆ್್  ಸ್  ವ್ಹಡೆ್್ ಮ್ಂಡೆ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆ.್ ಜುದೆವ್್ ಸುದ್ಧ್ಚ್ರ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಹೆ್ ಫ್ತ್ರಿಚೆ�್ 
ಮ್ಂಡೆ್ ವ್ಪ್ರುನ್್ ಆಸೆ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮ್ಂಡ್ಯಾಂತ್್ 
ಸುಮ್ರ್್ ಶೆಂಭರ್್ ಲ್�ಟರ್್ ತಿತೆ್್ ಉದ್ಕ್ ಸೊಂಬತಾಲೆಂ.

7
್ ಜೆಜು್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್  “ತ್ಯಾ್ ಮ್ಂಡ್ಯಾಂನಿ್ ಉದಕ್ 

ಭರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್ 
ತ್ಯಾ್  ಮ್ಂಡ್ಯಾಂನಿ್  ಕ್ಂಟ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಉದಕ್ 
ಭಲೆಯಾಂ.

8
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್ “ಆತ್ಂ್ ಥೊಡೆಂ್ 

ಉದಕ್ ಘವ್ನಾ್  ವಚುನ್್  ಜೆವ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾಕ್ 
ದಿಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಣಂ್ ತೆಂ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ 9್ ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬದಲೆ್ಂ್ 
ಉದಕ್ ಚ್ಕುನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಕ್್  ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್ 
ತೆಂ್ ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್  ಹೊರೆತ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  10

್ “ಜಣ್್ 
ಬರೊ್ ಜ್ಲೊ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ವ್ಂಟ ತ್ಾತ್.್  ಸೆೈಯೆಯಾ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸುಮ್ರ್ಚೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ದಿತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಂವೆಂ್  ಉಂಚ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

11
್ ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಪಯ್ೆಂಚೆಂ್  ಆಚಯೆಯಾಂ್  ಹೆಂ.್ 

ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ನ್್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಕರುನ್್ ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ ದ್ಖಯ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್ನಿ�್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

12
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಕಫನಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಜೆಜುಚಿ್  ಆವಯ್್  ಆನಿ್  ಭ್ವ್್ 
ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸವೆಂ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ 
ಕಫನಯಾಂವ್ಂತ್್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವಿ್ಂ.

ದೆವಾಳಾಂತ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 21:12–13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:15–17;್ ಲೂಕ್ 19:45–46)
13

್ ತವಳ್್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪರಬ್್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವೆ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
14

್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಗೊವ್ಯಾಂ,್ ಬಕೆರಿ್ ಆನಿ್ ಪ್ವೆಯಾ್ 
ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಮೆಜ್ಂನಿ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಬಸುನ್್ ದುಡು್ ವ್ಟ್ಯತಾಲೆ್ ಆನಿ್ ವ್ಯಾಪರ್್ 
ಕತಯಾಲೆ.್ 15

್ ಜೆಜುನ್್ ದೊಯೆಯಾಚೆ್ ಥೊಡೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ತ್ಂತುನ್್ ಏಕ್ ಚ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಬಕೆರಿ್ 
ಗೊವ್ಯಾಂಕ್ ಬಳ್ಂತ್ಂತ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಧ್ಂವ್್ಯ್ೆ.್  ಜೆಜುನ್್  ಮೆಜ್ಂ್  ವ್ಮಿತಾಂ್  ಘಾಲ್ನಾ,್ 
ದುಡು್ ವ್ಟ್ಯತಾಲ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂಚೆಂ್ ನ್ಣಂ್ ಶಿಪ್್ಯ್ಂ.್ 
16

್ ಪ್ವೆಯಾ್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಕ,್ “ಹೆಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ವಚ್!”್ 
ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್ಚೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

್ 17್ “ತುಜ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಅಭಿಮ್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ಉಜ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಲ್ಸ್ತಾ”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 69:9

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ತವಳ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಯೊ್.

18
್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕ್್ 

ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ರುಜ್್ತ್್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ತುಮಿ್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್,್ 

ತಿ�ನ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ತೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಂಧ್ತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಹೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ 

ಸವೆಚ್ಳಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಕ್ಳ್್ ಘಾಳ್ಯಾತ್!್ ತುಂ್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿಸ್ಂನಿಚ್್ ಹೆಂ್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
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21
್ (ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾ್ 

ಆಥ್ಯಾರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್.್ 22
್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠೊನ್್ 

ಯೆತನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ 
ಆಯೆ್ಂ.್ ತೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.)

23
್ ಜೆಜು್  ಪ್ಸ್ಖಾಂಚ್ಯಾ್  ಪಬೆಯಾಕ್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸಲ್ೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲೆಂ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಪಳೆತನ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್ 24

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದರುಂಕ್ ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಬರೊ್  ಜ್ಣ್್  ಆಸ್ಲೊ.್ 
25

್ ಲೊಕ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಕ್್  ಕೊಣೆಂಯ�್  ಸ್ಂಗಿಚಿ್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್.್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಮತಿಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.

ಜೆಜು ಆನಿ ನಿರೊದೆಮ್

3್ ್ 1 ್ ನಿಕೊದೆಮ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸೊ್.್ 
ನಿಕೊದೆಮ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 

ತೊ್  ಏಕ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
2

್ ಏಕ್  ರ್ತಿಂ್  ನಿಕೊದೆಮ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೊ.್ 
ನಿಕೊದೆಮ್ನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡಲ್ೊ್ 
ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ 
ಹಿಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಮೊಕ್್ ವಿಣೆಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕೆಚಿನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

3
್ ಜೆಜು್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 

ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಜ್ಯ್ಚ್.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಲ್ಯಾ್ 
ಖರಿತ್್ ತೊ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್್.

4
್ ನಿಕೊದೆಮ್ನ್,್ “ಮನ್ಶೆನ್್ ಮ ್್ಹತರೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜಲೊಮಂಚೆಂ್  ಕಶೆಂ?್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಆವಯ್ಚಿಯಾ್ ಗಬ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ರಿಗೊಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

5
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ಸತ್ಚ್್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಉದ್ಕ್ನ್ಯ�್  ಆತ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಜಲ್ಮಜ್ಯ್ಚ್.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ರಿಗೊಂಕ್ ಸಕೊಚಿನ್.್  6

್ ಕೂಡ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲಮಲ್್.್  ಪುಣ್್ ಆತಿಮಕ್ 
ಜ�ವನ್್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲಮಲೆಂ್.್ 7್ ‘ತುಂವೆಂ್ ನವ್ಯಾನ್್ 
ಜಲ್ಮಜ್ಯ್ಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಕ್ ಅಜ್ಪ್್ 
ಪ್ವನ್ಕ್.್ 8

್ ವ್ರೆಂ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ ಥಂಯ್್ 
ವ್್ಹಳ್ತಾ.್ ವ್ರೆಂ್ ವ್ಳ ಚೆಿಂ್ ಆವ್ಜ್್ ತುಂ್ ಆಯಕ್ತಲೊಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ವ್ರೆಂ್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಗಿ�್ ಅನಿ್ ಖಂಯಸೆರ್್ 
ವೆತ್ಗಿ�್  ತುಕ್್  ಸಮೊ್ಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್  ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜಲಮಲೊ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ತ್ಚೆಬರಿಂಚ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ನಿಕೊದೆಮ್ನ್,್  “ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕಶೆಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಂ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ತುಕ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ನಾಂಗಿ�?್  11

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ 
ಉಲೆೈತ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಪಳ ೈೆಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂವು.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿನ್ಂತ್.್  12

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್ಯ�್  ತುಮಿ್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿನ್ಂತ್!್ 13

್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ಲೊ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಚಡೊನ್್ ಗೆಲೊ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

14
್ “ಮೊಯ್ೆನ್್  ಅರಣ್ಯಾಂತ್್  ಸಪ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್್ಯಾ್ 

ಕ್ಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ದವಲೊಯಾ.್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕಯ�್ ಊಂಚ್್ಯಾ್ ಕ್ಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ದವರಿಜ್ಯ್.್  15

್ ತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚೊಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

16
್ ವ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಕ್ತೊ್ಯ�್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಚ್್  ಪುತ್ಕ್  ದಿಲೊ.್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ 
17

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಧ್ಡ್ಲೊ,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಅಪರ್ಧಿ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ�್  ಬಚ್ವಿ್  ಜೊಡಿಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಧ್ಡೊ್.್  18

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಪುಣ್್ ಪ್ತೆಯಾ್ ನ್ತ್್ಯಾಕ್ ತವಳ್ಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಚ್್ 
ಪುತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರುಂಕ್ ನ್.್ 19

್ ತೆಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಉಜ್್ಡ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಆಯ್್,್ ಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿನ್ಶೆಂ್ 
ಕ್ಳೊೆಕಚ್್ ಆಶೆಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಖೊಟಂ್ 
ಕತುಯಾವ್ಂಚ್್  ಕತಯಾಲೆ.್  20

್ ಖೊಟೆಪಣ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ದೆ್�ಶಿಸಿತ್.್ ತೊ್ ಉಜ್್ಡ್ಕ್ 
ಯೆ�ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಖೊಟೊಯಾ್ 
ಕನೊಯಾಯಾ್  ಉಜ್್ಡ್್  ದ್ಕ್ಯ ತ್ಾ.್  21

್ ಪುಣ್್  ಸತ್ಚಿ್ 
ವ್ಟ್್  ದತ್ಯಾಲೊ್  ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಯೆತ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಕೆಲೊ್ಯಾ್ ಸಗೊ್ಯಾ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಕೆಲೊ್ಯಾ್ 
ಕನೊಯಾಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಜ್್ಡ್್ ದ್ಕಯ್ತಾ.

ಜೆಜು ಆನಿ ಸಾನ್ನ್ ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್
22

್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ 
ಜುದೆ�ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
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ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್  ರ್ವ್ನ್,್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಕೆಲೊ.್ 23

್ ಜುವ್ಂವ್ಯ�್ ಎನೊ�ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತಲೊ.್ ಎನೊ�ನ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಗ್ಂವ್್ 
ಸ್ಲ್ಮ್್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್.್  ಥಂಯ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಉದ್ಕ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೊ.್  ಜಣ್್ ಥಂಯ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಆಸೆ್.್  24

್ (ತವಳ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಬಂಧೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ತೆ್ಂ.)

25
್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್�್ 

ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಕಯ�್ ಸುದ್ಧ್ಚ್ರ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತಕಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ.್  26

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಸ್್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್,್  ಯೊದ್ಯಾನ್್  ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಲತಾಡಿ್ ತಡಿರ್್ ತುಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ 
ಉಗ್್ನ್್ ಕರ್.್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುವೆಂಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಂಗಿ�?್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ದಿತ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವೆತ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

27
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ದೆ�ವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ದಿತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ಎಕೊ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ.್ 28
್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 

ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಧ್ಡ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  29

್ ವ್್ಹಕ್ಲ್್  ಹೊರೆತ್ಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಸೆವ್ಯಾಲ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹೊರೆತ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಈಷ್ಟ್  ಹೊರೆತ್ಚ್ಯಾ್  ಯೆಣ್ಯಾಕ್  ರ್ಕವ್ನಾ್ 
ಆಸ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆಪವ ಣ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ಹೊರೆತ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ತ್ನ್್ ಹೊ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ ತೊಚ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಸ್.್ ಮ್ಹಜೊ್ ಭಪೂಯಾರ್್ ಸಂತೊಸ್ಸೊ್ ಕ್ಳ್್ ಹೊಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 30

್ ತೊ(ಜೆಜು)್ ವ್ಡತ್್ ವಚಜಯ್್ ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.

ಸರಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್
31

್ “ವಯ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಎಕೊ್್  (ಜೆಜು)್  ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ�್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಎಕೊ್್  ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಕ್�್ 
ವ್ಹಡೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 32

್ ತೊ್ ಆಪುಣ್್ ದೆಖೆಲ್ೆಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆನಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ದಿತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಚಿ್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಿ್ಕ್ರ್್  ಕರಿನ್.್  33

್ ತ್ಚಿ್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಸತೆವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ರುಜು್ ಕತ್ಯಾ.್ 34

್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ (ಜೆಜುಕ)್ ಧ್ಡ್್.್ 
ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತೊ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆ�ವ್್ ತ್ಕ್್ ಆತೊಮ್ ದಿತ್ನ್್ ಮ್ಪ್್ 
ಮೆಜ್ ನ್ಸ ತ್ಾಂ್ ದಿತ್.್ 35

್ ಬ್ಪ್್ ಪುತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಪುತ್ಕ್ ಹಯೆಯಾಕ್ಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 

ದಿಲ್.್  36
್ ಪುತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾನ್್ 

ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಪುತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೊ್ಲೊ್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜೊಡಿಸೊ್ ನ್.್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್  ತ್ಚೆರ್್  ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸತಾಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಆನಿ ಸಾಮಾರಿರಾಚಿ ಸ್ತ್ೇಯೆಚೆಂ ಉಲೊವೆಣ್ಂ

4್ ್ 1್ ಆಪುಣ್್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೊ್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಸಮ್ಲೆಂ.್  2

್ (ನಿಜ್ಕಯ�್  ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿನ್ತೊ್.್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್ಚ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೆ.)್ 3್ ತವಳ್,್ ತೊ್ ಜುದೆ�ಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  4

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿಚ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ 
ವಚಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.

5
್ ಜೆಜು್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಂತ್್ಯಾಸಿಖ್ರ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಶಹರ್ಕ್  ಆಯೊ್.್  ಜ್ಕೊಬ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುತ್್ 
ಜುಜೆಕ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಶೆಲೊ್  ತೊ್  ಗ್ಂವ್್ 
ಆಸ್.್ 6್ ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ ಬ್ಂಯ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ ಜೆಜು್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್  ಪಯ ಣ್್ಚೆ�್  ಪುರ್ಸಣೆನ್್  ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಬ್ಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಬಸೊ್.್ ತವಳ್್ 
ಸುಮ್ರ್್  ದೊನ್್ಪರ್ಂಚೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
7

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚಿ್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಉದಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಯಾ್  ಬ್ಂಯ್ಕ್್  ಆಯ್.್  ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್ 
“ದಯ್ಕನ್ಯಾ,್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಉದಕ್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  8

್ (ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಖ್ಣ್್ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ.)

9
್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  “ಪ್ಯೆಂವೆಚಿಂ್ 

ಉದ್ಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ತುವೆಂ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಕಡೆ್  ವಿಚ್ಚೆಯಾಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ತ್!್ ತುಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜುದೆವ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಏಕ್ ಸ್ಮ್ರಿಗ್ನ್ಯಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 
(ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸ್ಮ್ಯ್ಯಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಸಹವ್ಸ್್ ನ್.)

10
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ದೆ�ವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ 

ಕಳಿತ್್ ನ್್ ಆನಿ್ ಉದಕ್ ವಿಚ್ಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ತುಕ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ತಿಯಾ,್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಝರಿಚೆಂ್ ಉದಕ್ ದಿತೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೆಂ್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 

ಝರಿಚೆಂ್ ಉದಕ್ ತುಕ್್ ಖಂಯ್್ ಮೆಳ್ತ್?್ ಬ್ಂಯ್್ 
ಬೊ�ವ್್  ಗೂಂಡ್್  ಆಸ್್  ಆನಿ್ ಉದಕ್ ವ್�ಡುಂಕ್ 
ತುಜೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ನ್.್ 12

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ತುಂ್  ವ್ಹಡೊ್ಗಿ�?್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹಿ್ 
ಬ್ಂಯ್್  ದಿಲ್್್  ಜ್ಕೊಬ್ನ್.್  ಖುದ್ಧ್್  ತೊಚ್್  ಹೆಂ್ 
ಉದಕ್  ಪ್ಯೆಲ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ತ್ಚಿಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
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ಹ್ಯಾ್ ಬ್ಂಯೆಚಿಂ್ ಉದಕ್ ಪ್ಯೆಲ್್ಂ್ ಆನಿ್ ತ್ಚಿಂ್ ಸಗಿ್ಂ್ 
ಗೊವ್ಯಾಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಬ್ಂಯೆಚಿಂ್ ಉದಕ್ ಪ್ಯೆಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

13
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹೆ್ ಉದಕ್ ಪ್ಯೆಲೊ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ನ್್ ಜ್ತ್ಲ್.್ 14
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 

ಉದಕ್ ಪ್ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತ್ನ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ನ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಉದಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ಉಮ್ಳ್ನ್್ 
ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ ಉದ್ಕ್ಚಿ್ ಝರ್್ ಜ್ತಲ್.್ ತೆಂ್ ಉದಕ್ ತ್ಕ್್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಹ್ಡತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

15
್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೆಂ್ ಉದಕ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�.್ ತವಳ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತ್ನ್್ ಲ್ಗಿಚಿನ್.್ 
ಉದಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹ್ಂಗ್ಂ್ 
ಯೆಂವಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಿಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

16
್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್  “ವಚುನ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಘೂವ್ಕ್ 

ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
17

್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಘೂವ್್  ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್  “ಘೂವ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಮ್್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್.್  18
್ ನಿಜ್ಯಕ್�್  ತುಕ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಜಣ್್ 

ಘೂವ್್  ಆಸೆ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಂ್  ಕೊಣ್್  ಸಂಗಿಂ್ 
ಜಯೆತ್ಯ್ಗಿ�್ ತೊ್ ತುಜೊ್ ಘೂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತುಂ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದಿಸ್ತಾ.್ 20
್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಹ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ 

ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜಣ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಗೊ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಅವಯ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾ!್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ (ದೆವ್ಕ)್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ದೊಂಗ್ರಿರ್್  ಜ್ಂವ್್  ಆರ್ಧ್ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ 22

್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನೆಣ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಕ್�್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಬಚ್ವಿ್ ಜುದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್.್ 23

್ ಖರೆಂ್ 
ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕಚೆಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಬ್ಪ್ಕ್  ಆತ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಸತ್ನಿ�್  ಆರ್ಧ್ನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಕ್ಳ್್ ಆತ್ಂಚ್್ ಆಯ್್್ 
ಆನಿ್ ತಸಲೆ್ ಜಣ್ಚ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆರ್ಧಕ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ಪ್್ ಆಶೆತ್.್ 24

್ ದೆ�ವ್್ ಆತೊಮ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂನಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್ಯ�್  ಸತ್ನ್ಯ�್  ಆರ್ಧನ್್  ಕರಿಜಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆನ್,್  “ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ಯೆತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ತೊ್ ಯೆತ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ವಿವಸಿಯಾತ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ (“ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”)

26
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತೊಚ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಜೆ�್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೆೈತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯ್ೆ.್ ಜೆಜು್ 

ಎಕೆ್�್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಸಂಗಿಂ್ ಉಲೆೈತ್ಚೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ವಿಜಮತ್್ 
ಪ್ವೆ್.್ ಪುಣ್,್ “ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ 
“ತುಂ್  ತಿಚೆ�್  ಲ್ಗಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಉಲೆೈತ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನಿ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ನ್.

28
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  ಆಪೊ್್  ಕೊಳೊೆಸೆ್ 

ಥಂಯ್ಚಿ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ವಚುನ್್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
29

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಜೂನ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಸಂಗೊ್ಯ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಕ್್  ಪಳೆಯ್.್  ತೊಚ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 30

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯೊ್.

31
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕರ್”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್.
32

್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ಜೆವ ಣ್್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಯೆಚಿಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಕೊಣೆಂ್  ಪುಣ್ಯ�್ 

ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಜೆವ್ಣ್್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ದಿಲೆಂಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ(ದೆ�ವ್)್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂಚ್್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಸಂಪೊಂವೆಚಿಂ್  ತೆಂಚ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಖ್ಣ್್  ಆನಿ್ 
ಜೆವಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 35

್ ‘ಲುಂವ್ಂವ್ಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚ್ರ್್ 
ಮ್ಹಹಿನೆ್  ರ್ಕಜಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ದೊಳ ್ೆ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್.್ ಶೆತ್ಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಪಳೆಯ್,್ ತೆ್ 
ಲುಂವೆಣ್ಕ್ ಆಯೆತಾಂ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 36

್ ಆತ್ಂಚ್ಯ�,್ ಬೆಳೆಂ್ 
ಲುಂವತಾಲ್ಯಾಕ್ ಮಜುರಿ್ ಮೆಳ ತ್ಾ.್  ತೊ್  ಬೆಳೆಂ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಒಂಪೊಚಿಯ�್ ಆನಿ್ ಲುಂವ್ಚಿಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್ 37

್ ‘ಎಕೊ್್ ಒಂಪ ತ್ಾ,್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಬೆಳೆಂ್ 
ಲುಂವ ತ್ಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಸ್ಂಗಿಣ್್ ಖರಿ.್ 38

್ ತುಮಿ್ 
ಘೂಳೊೆಂಕ್  ನ್ತ್ಲೆಂ್  ಬೆಳೆಂ್  ಲುಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ ತ್ಾಲೊಂ.್ ದುಸ್ರಿಯಾನಿ್ ಘೂಳೆ್,್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾಚ್್ ವ್ಂವಿಟಚೊ್ ಫಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ 
ಲ್ಭ್್ ಜೊಡ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ತ್ಯಾ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂ್ ಥಂಯ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯೆನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹಯೆ�ಯಾಕಯ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಖಳಯ್ೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 40

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚೆ�್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
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ವಚುನ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ವಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ 
ದೊ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಆಸೊ್.್  41

್ ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ಆನಿಕಯ�್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.

42
್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ,್ “ಆಮಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಆಯುಕ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂವು.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ಆಮಿಚ್್  ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್  ನಿಜ್ಕ್�್ 
ಹೊಚ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾಂರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಅಧಿರಾರಿಚೊ ಪೂತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:5–13;್ ಲೂಕ್ 7:1–10)

43
್ ದೊ�ನ್್ ದಿಸ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 44
್ (ಪರಿವ್ದಿಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 

ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಮ್ನ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜೆಜುನ್ಚ್್ ಖುದ್ದಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ.)್  45

್ ತೊ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಸ್್ಗತ್್  ಕೆಲೊ.್  ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪಬೆಯಾಕ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಸಗಿ್ಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ದೆಖ್ಲೆ್ಂ.

46
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ನ್್  ಗ್ಂವ್ಕ್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಉದಕ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಬದಲ್ಲೆ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ತ್ಚ್.್ ರ್ಯ್ಚೊ್ 
ಏಕ್  ಅಧಿಕ್ರಿ್  ಕಫ್ನೆಯಾಂಮ್್  ಶಹರ್ಂತ್ಚ್್  ವಸಿತಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಪ್ಡ್್ ಆಸಿ್.್ 47

್ ಜೆಜು್ 
ಜುದೆ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆತ್ಂ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಯಕ್ಲ್್.್  ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ಗೂಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕಫ್ನೆಯಾಮ್ಂಕ್ ಯೆ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಸಿಥಿತೆರ್್ ಆಸೊ್.್ 48

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಖುಣ್್ ಆನಿ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

49
್ ರ್ಯ್ಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ,್  “ಸೊಮಿಯ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ 

ಪೂತ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುವೆಂ್ ಯೆ�ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

50
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ವಚ್್ ತುಜೊ್ ಪೂತ್್ ವ್ಂಚತಾಲೊ”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜುಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ತೊ್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ 

ಗೆಲೊ.್ 51
್ ತೊ್ ಘರ್್ ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚೆ�್ ಚ್ಕರ್್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆನ್,್  “ತುಜೊ್  ಪೂತ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

52
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಕೆದಳ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ,್  “ಕ್ಲ್್  ದೊನ್್ಪರ್ಂ್  ಚಡುಣೆಂ್  ಏಕ್ 

ವ್ರ್ರ್್ ತ್ಚೊ್ ತ್ಪ್್ ಸುಟೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
53

್ “ತುಜೊ್  ಪೂತ್್  ವ್ಂಚತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ವೆಳ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಅನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ಘರ್ಣೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

54
್ ಜೆಜು್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ದುಸೆರಿಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಹೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.

ತಳಾಕ್ ಸಶಿತಾಂ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾ

5್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಪೆಸ್ತಾಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಪ್ಂಚ್್  ಮಂಟಪ್ಂನಿ್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್  ಏಕ್  ತಳೆಂ್ 
ಆಸ್.್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ಶೆಂತ್್  ತ್ಕ್್  “ಬೆತಸೆಥ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್  ಹೆಂ್  ತಳೆಂ್  “ಬಕ್ರಿಚೆಂ್  ದ್ವ್ಯಾಟೆಂ”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸ್.್  3

್ ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್್ಯಾ್ ಮಂಟ್ಪ್ಂನಿ್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಪಡೊನ್್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಕುಡೆಯಾ,್ ಥೊಡೆ್ 
ಥೊಂಟೆ,್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್ ಆರಿಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ.್್ ಹೆ್ 
ಉದಕ್ ಹ್ಲೆಚಿಂ್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸತಾಲೆ.್ 4್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ 
ತವಳ್್ ತವಳ್್ ತಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಉದಕ್ 
ಹ್ಲಯ ತ್ಾಲೊ;್ ಉದ್ಕ್ ಹ್ಲಯ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಪಯ್ೆಂ್  ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ್್  ಕಸಲೆ�ಯ�್  ಪ್ಡೆಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ಬರೊ್ ಜ್ತ್ಲೊ.್ 5

್ ಆಟತಾಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಡೆನ್್ ವ್ಳ್ಳೊೆನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪಡೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 6್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಡೆನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ತ್ಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ತ್ಕ್,್  “ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಕ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್

7
್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ಉದಕ್ ಹ್ಲ್ ಯ್ಲ್್ಯಾ್ 

ವೆಳ್ರ್್ ತಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವುಕ್ ವೆತ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಉದ್ಕ್ಕ್  ದೆಂವುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂ್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ದೆಂವ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಊಠ್!್ ತುಜೆಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ 

ಚಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 9್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಆಪೆ್ಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಚಲೊ್.
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 10

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ಆಜ್್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್.್ ತುಂ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ್ ದಿಸ್್ a್ 
ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ವೆಚೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

11
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣೆಂ,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾನ್ಚ್,್ 

‘ತುಜೆಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಚಲ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

12
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣಂ,್  “ತುಜೆಂ್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಘವ್ನಾ್ 

a 5.10 ಸಾಬಾಬಾತಾಚೊ ದೇಸ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಹಪ ತ್ಾಂತ್್ 
ಸನ್್ರ್್ ಸ್ತೊ್್ ದಿ�ಸ್.
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ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊ್ಲೊ್ ತೊ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

13
್ ಪುಣ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಗೂಣ್್ 

ಕೆಲೊ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸೊ್.್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮದ್್ಯಾನ್್ 
ರಿಗೊನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.

14
್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 

ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್,್ “ಪಳ ,ೆ್ ಆತ್ಂ್ ತುಂ್ ಬರೊ್ 
ಜ್ಲ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ತುಕ್್ ಘಡತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ 

ವಚುನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಳಿಸೆಲೆಂ.
16

್ ಜೆಜು್  ಆಸಲೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜುಕ್ ದಗುದಾಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್  17

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ಆಪೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ರ್ವ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ ವ್ವುತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಸಮ್್ಯಶೆ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

18
್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ತಾಚೊ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಮೊಡ್್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ನ್ಹಯ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಚೊಚ್್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ದೆವ್ಕಚ್್  ಸಮಸಮ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್ಚ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಕ್ ದೆವಾಚೊ ಅಧಿರಾರ್ ಆಸಾ
19

್ ತ್ಕ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 
“ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಪೂತ್್ ಆಪ ಣ್್್ 
ಇತ್್ಯಾಕ್  ಆಪುಣ್್  ಕ್ಂಯಚ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್;್ 
ಬ್ಪ್ನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಪೂಣ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್  ಬ್ಪ್ನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯಚ್್  ಪೂತ್ಯ�್ 
ಕತ್ಯಾ.್  20

್ ಬ್ಪ್್  ಪುತ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಆಪುಣ್್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಪುತ್ಕ್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ಬ್ಪ್್ ಪುತ್ಕ್ ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಸಗೆ್್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ 21

್ ಬ್ಪ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಉಠೊನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್.್  ತೆ�ಚ್್ ಪರಿ್ ಪೂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಜ್ಯ್್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್ಂ.

22
್ “ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಬ್ಪ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಕರಿನ್.್ ಪುಣ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಪುತ್ಕ್ ದಿಲ್.್ 23

್ ಲೊ�ಕ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಲೆ್�್ 
ಬರಿ್ ಪುತ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ಪುತ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತಲ್ೊ್ ತ್ಕ್್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಕಯ�್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

24
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾಕ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೊ್ 

ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡ್ಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಕ್್ 
ಅಪರ್ಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತೊ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಮರಣ್್  ಉತೊರಿನ್್  ಜ�ವ್ಕ್  ರಿಗತಾಲೊ.್  25

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಮೆಲ್್ಯಾಂನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚೊ್  ತ್ಳೊೆ್  ಆಯುಕ್ಂಚೊ್  ಕ್ಳ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
ತೊ್  ಎದೊಳ್ಚ್್  ಆಯ್್.್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಜ�ವ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 26

್ ಬ್ಪ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಸಕತ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಪುತ್ಕಯ�್  ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಸಕತ್್ ದಿಲ್,್ 27

್ ಆನಿ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಪುತ್ಕ್ ದಿಲ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಪೂತ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

28
್ “ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್  ಕ್ಳ್್  ಯೆತಲೊ.್  29

್ ತವಳ್್ 
ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮ್ಧೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್  ಬರೆಂ್  ಕೆಲೆ್್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.

30
್ “ಹ್ಂವ್್ ಎಕುಸೆರೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ಕರುಂಕ್ 

ಸಕನ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾಚೆರ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಸಮ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪಳೆನ್ಶೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆತ್ಂ.

ಜೆಜುಚೊಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ
31

್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ಸತ್ಚ್್ ನ್ಹಯ್.್ 32

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

33
್ “ತುಮಿ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಜಣ್್  ಧ್ಡ್ಲೆ್.್ 

ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 34
್ ಪುಣ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಹಕ್್ ಮನ್ಶೆಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್.್ 35

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಜಳ್ಚಿಯಾ್ ದಿವ್ಯಾಬರಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ದಿಲೊ್ 
ಆನಿ್  ತುಮಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಥೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಖುಶಿ್ ವೆ್ಹಲ್.

36
್ “ಪುಣ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್ 

ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಸ್ಕ್ಷಿಯೊ್ ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬ್ಪ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್್  ಹಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್,್  ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕೊನ್್ ದಿತ್ತ್.್ 37

್ ತ್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್ಲೊ್  ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
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ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ತೊ್  ಕಸೊ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 38

್ ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್ 39

್ ತುಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಚಿ�ತ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ವ್ಚ್ತಾತ್.್ ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಆಲೊಚನ್.್ ತೊಚ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತಿಳಿಸೆತ್!್ 40

್ ಪುಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಯಲ್ೊ್್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖುಶಿ್ ನ್.

41
್ “ಮನ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ 42
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್.್ 

ದೆವ್ಚೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊಗ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  43

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಆಯ್್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಲೆೈತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 44

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಮ್ನ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾಚ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮ್ನ್್ ಘಂವ್ಕ್್ 
ತುಮಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ತ್.್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್?್ 45

್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್  ರ್ವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ಮೊಯೆ್ಚ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡ್ತಾಲೊ.್ 46

್ ತುಮಿ್ 
ಮೊಯ್ೆಕ್  ನಿಜ್ಯಕ್�್  ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾರ್,್  ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 47

್ ಪುಣ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಬರಯ್ೆಂ್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ತುಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾತಲ್ಯಾತ್?”

ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:13–21;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:30–44;್ ಲೂಕ್ 9:10–17)

6್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಸರೊ�ವರ್್ 
(ತಿಬೆ�ರಿಯ್್  ಸರೊ�ವರ್)್  ಉತೊರಿನ್್  ಪೆಲೆ�್ 

ತಡಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ 2
್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 

ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ 
ಗೂಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ಆಪೊ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದ್ಖಯ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂನಿ್ ತೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 3್ ತವಳ್್ 
ಜೆಜು್ ದೊಂಗೊರ್್ ಚಡೊನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬಸೊ್.್  4

್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾಂಚಿ್ ಪರಬ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್ಲೆ್ಂ.

5
್ ಜೆಜುನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್್ ಉಂಡೆ್ ಆಮಿ್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವೆಚಿಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
6

್ (ಫಿಲ್ಪ್ಕ್  ಪ್ಕುಯಾಂಚೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಹೆಂ್ 

ಸವ್ಲ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆಪುಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊ್.)

7
್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್,್ “ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಕ್ 

ಉಂಡ್ಯಾಚೊ್  ಏಕ್  ಕುಡೊಕ್್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೊನಿಶೆಂ್ ದೆನ್ರ್ಂಚೆ್ ್ ನ್ಣ್ಯಾಂ್ a್ ಜ್ಯ್್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಆಂದೆರಿ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಅನೆಯಾ�ಕೊ್್  ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸೊ್.್ 

ಆಂದೆರಿ್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿಚೊ್  ಭ್ವ್.್  9
್ ಆಂದೆರಿನ್,್ 

“ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಜವ್್ ಗೊವ್ಂಚೆಂ್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆ್ ಆಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ವೆಚಿನ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲೊಕ್ಕ್ ಬಸೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ತಣ್್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ ವ್ಡೊನ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ಥಂಯ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ ಸುಮ್ರ್್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್್ ದ್ದೆ್್ ಆಸೆ್.್ 11

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ತೆ್ ಉಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಲೆ.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ದಿತ್ನ್ಯ�್  ತೆಚ್್  ಪರಿ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಯಸೆರ್್ ಜೆವೆ್.

12
್ ತೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜೆ�ವ್ಣ್್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಉಲಯಾಲೆ್ ಉಂಡೆ್  ಆನಿ್ 
ಮ್ಸೆ್ಚೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕರ್.್ ಖಂಯೆಚಿಚ್್ ಪ್ಡ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಲಯಾಲೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕೆಲೆ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಜವ್್ ಗೊ�ವ್ಂಚೆಂ್ 
ಉಂಡೆ್ ಆಸೆ.್್ ಪುಣ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಜೆವ್ಣ್ಚೆ್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಬ್ರ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾಂ.

14
್ ಜೆಜುನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಲೊ�ಕ,್ 

“ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹೊಚ್್ ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

15
್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ರ್ಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ 

ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊ.್್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪುಣ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ದೊಂಗ್ರಿಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.

ಉದಾಕಾಚೆರ್ ಚಲೊವಿಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:22–27;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:45–52)

16
್ ತ್ಯಾ್  ಸ್ಂಜೆರ್್  ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಸರೊ�ವರ್ಕ್ 

(ಗ್ಲ್ಲೆಯ್)್ ಗೆಲೆ.್ 17
್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲೊ್.್ 

ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾ್ ಆನಿ�ಕ್�್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ತೊ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಶಿಸ್್ ದೊಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಸರೊ�ವ್ರ್ಚೆ�್ ಪೆಲೆ್ 
ತಡಿರ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
18

್ ವ್ರೆಂ್  ಬೊ�ವ್್  ರಭಸ್ನ್್  ವ ್್ಹಳೊೆನ್್  ಆಸ್ಲೆಂ.್ 

a 6.7 ದೊನಿಶಂ ದೆನಾರಾಂಚೆ ನಾಣ್ಾಕ್ಂ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊೆ ಚಿ್ ಎಕ್್ 
ವಸ್ಯಾಚಿ್ ಜೊಡ್.
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ಸರೊ�ವರ್ಚಿಂ್  ಲ ್್ಹರ್ಂ್  ಚಡ್್  ವ್ಡೊನ್್  ಆಯ್ಂ.್ 
19

್ ತೆ್ ತ್ಂಡುನ್್ ಸುಮ್ರ್್ ತಿ�ನ್್ ವ್್ ಚ್ರ್್ ಮೆೈಲ್ಂ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ದೊಣ್  ಚಲೊನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ತ್ಣಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಉದ್ಕ್ಚೆರ್್ ಚಲೊನ್್ 
ದೊಣಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಭೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್  20

್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  21

್ ತವಳ್್ 
ತೆ್  ಜೆಜುಕ್  ದೊಣಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಘಂವ್ಚಿಯಾರ್್  ಆಸೆ್.್ 
ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್,್ ತ್ಣಂ್ ವಚ್ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ತಡಿಕ್ ದೊ�ಣ್್ ಪ್ವಿ್.

ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಸೊಧಾನ್ಂ
22

್ ದುಸೊರಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ಉಲೆಯಾ.್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ದೊಣರ್್ ವಚೊಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್  ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ದೊಣರ್್  ಗೆಲೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್  ತಿ್  ಏಕಚ್್  ದೊ�ಣ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್,್ 
ಥೊಡೊಯಾ್ ದೊಣಯೊ್ ತಿಬೆ�ರಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೊಯಾ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆವಣ್್ ಖೆಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲ್ಗಿಶೆಲ್ಯಾ್ ತಡಿರ್ಚ್್ 
ತೊಯಾ್  ದೊಣಯೊ್  ರ್ವ್ನ್್ ಆಸೊ್ಯಾ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ಉಂಡೆ್  ತ್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆರ್ಚ್್ ಖೆಲೆ.್್ 24

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೊಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಸೊಧುನ್್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.

ಜೆಜುಚ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಂಡೊ
25

್ ಲೊ�ಕ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ಪೆಲೆ�್ ತಡಿರ್್ 
ದೆಖೆಂ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಕೆದ್ಳ್್ 
ಆಯೊ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

26
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಸೊಧ ತ್ಾತ್?್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದ್ಕೊಂವಿಚಿಂ್ ಖುಣ್್ ದೆಖ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ್ತಾತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತುಮಿ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಉಂಡೆ್  ಖೆಲೆ್  ದೆಕುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್.್  27

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್  ಖ್ಣ್್  ಪ್ಡ್್  ಜ್ತ್್ ಆನಿ್ ವಿಭ್ಡ್್ 
ಜ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಸಲೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ವ್ವುನ್ಯಾಕ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ವ್ವುರ್.್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ತೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ 
ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಚಿ್ 
ಮೊ್ಹರ್್ ಘಾಲ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಕ,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದೆ�ವ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
29

್ ಜೆಜುನ್,್  “ದೆವ್ನ್್  ಧ್ಡೆ್ಲ್ಯಾಕ್  ತುಮಿ್ 

ಪ್ತೆಯಾಜಯ್.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್ಚ್್ ದೆ�ವ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

30
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ 

ತುಂಚ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಕಸಲ್್ ಖುಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ದ್ಖಯತಾಲೊಯ್?್ 31

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ನಿಂ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಮ್ನ್ನಾ್ (ಖ್ಣ್)್ ಖೆಲೆಂ.್ 
‘ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಂಡೊ್ 
ದಿಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಂಡೊ್ ದಿಲೊ್್ 
ಮೊಯೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖರೊ್ 
ಉಂಡೊ್ ದಿತಲೊ.್ 33

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖಂಯೊಚಿ?್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆವ್ನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್ ಉಂಡೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

34
್ ಲೊ�ಕ,್  “ಸ್ಯ್ಬಾ,್  ತೊ್ ಉಂಡೊ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕೆದಿಂಚ್್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
35

್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ಉಂಡೊ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆತಲ್ಯಾಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಭುಕೆಂವ್ಚಿನ್.್  36

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ,್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಆನಿಕ್�್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್ 37

್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿತ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ,್  ತ್ಂಕ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ಕರಿಸೊನ್.್ 
38

್ ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯೊ್್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಖುಶಿ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯೊ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆ್ 
ನ್ಹಯ್.್  39

್ ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೊಗ್್ಯ್ನಾಯೆ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯ್ಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ 40

್ ಪುತ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ್್ಂ.್ 
ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯತಾಲೊಂ.್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸುಂಚೆಂ್ ಹೆಂಚ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

41
್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪುಪುಯಾರೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 

“ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಉಂಡೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್  ತೆ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  42

್ ಜುದೆವ್,್  “ಹೊ್  ಜೆಜು.್  ಹ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಹೊ್ ಕೆ�ವಲ್್ 
ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ 
ಆಯ್್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
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43
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಪುಪುಯಾಚೆಯಾಂ್ ರ್ವಯ್.್ 

44
್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಬ್ಪ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯತಾಲೊಂ.್ 
ಬ್ಪ್ನ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ 
ಕೊಣ್ಚ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆಂವ್ಚಿನ್.್  45

್ ‘ದೆ�ವು್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕವ್ಣ್್  ದಿತಲೊ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಘಾಲ್ಂ.್ ಲೊ�ಕ್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘತಲೊ.್ ತೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲೊ.್ 46

್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಲೊ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ದೆಖ್ಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ದುಸೊರಿ್  ಕೊಣೆಯ�್  ಮನ್ಶೆನ್್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

47
್ “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಮ್ಹಜೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್ 
ಜೊಡ್್ಂ.್  48

್ ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜವಿತ್ಚೊ್  ಉಂಡೊ.್ 
49

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ಆರಣ್ಯಾಂತ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ಮ್ನ್ನಾ್ ಖೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ತೆ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ 50

್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಉಂಡೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್.್ ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಮೊಚೊಯಾನ್.್ 51

್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯೊ್ಲೊ್ 
ಜವ್್ ಉಂಡೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್.್ ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ತ್್ 
ತೊ್ ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ ಜಯೆತಲೊ.್ ಹೊ್ ಉಂಡೊಚ್್ ಮ್ಹಜ್ 
ಕೂಡ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ಮೆಳ್ಚಿಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್  ಕೂಡ್ಚ್್ ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

52
್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್,್  “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಆಪ್್್ ಕೂಡ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ ದಿತಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ವ್ದ್್ ವಿವ್ದ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

53
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 

ತುಮಿ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಖ್ಯ್್ಯ್ಚಿ.್ ತ್ಚೆಂ್ 
ರಗತ್್ ಪ್ಯಜ್ಯ್ಚಿ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲೊ್್  ಜ�ವ್್ ಆಸೊಚಿ್  ನ್.್ 
54

್ ಮ್ಹಜ್  ಕೂಡ್್  ಖ್ವ್ಣ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ರಗತ್್  ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯತಾಲೊ.್ 
55

್ ಮ್ಹಜ್  ಕೂಡ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್ ರಗತ್್ ಖರೆಂ್ ಪ್�ವನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 56

್ ಮ್ಹಜ್ 
ಕೂಡ್್ ಖ್ವ್ಣ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ರಗತ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಜಯೆತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್.

57
್ “ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಬ್ಪ್್ ಜವಂತ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಜಯೆತ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ 
ಜಯೆತ್.್  58

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ಖೆಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಉಂಡ್ಯಾಬರಿ್  ಹ್ಂವ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತೆ್  ತೊ್  ಉಂಡೊ್ 
ಖೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಬರಿ್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವೆ್.್ 

ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೊ್ ಉಂಡೊ.್ ಹೊ್ 
ಉಂಡೊ್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತಲೊ,”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

59
್ ಜೆಜು್  ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 

ಶಿಕೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಸಾಸ್ಣ್ಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಉತಾರಿಂ
60

್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್  ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಸಬ್ರ್,್  “ಹಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕಠಿಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹೆಂ್  ಕೊಣ್್  ಸಮ್ೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಗೆತ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

61
್ ಆಪ ಣ್್ಚೆ್  ಶಿಸ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಣ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು,್  “ಹ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್್  ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲೆಂಗಿ�?್ 62

್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಪುಣ್್ ಸೊಡುನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ಟಂ್  ವೆತ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಪಳೆತನ್್  ದೂಕ್ 
ಬೊಗ ತ್ಾತ್ಗಿ�?್  63

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿಚ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆೈಹಿಕ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿಚ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್ತ್.್ 64

್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
(ಅಪ್ಣ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತಲ್ೆ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ವಿಶ್್ಸ್್ 
ಘಾತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ.)್  65

್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಬ್ಪ್ಚಿ್ 
ಪವಯಾಣಗೆ್  ನ್ಶೆಂ್  ಕೊಣ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಹೆಂಚ್್ ಕ್ರಣ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

66
್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.

67
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿಯ�್ 

ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

68
್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮಿ್ 

ಖಂಯ್್ ವಚುಂ?್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ತುಜೆ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತ್.್  69

್ ಆಮಿ್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ತುಂ್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

70
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ 

ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ತುಮಿಚ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಎಕೊ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.್  71

್ ಜೆಜು್  ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪೂತ್್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ 
ಜುದ್ಸ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಜುದ್ಸ್್ 
ಬ್ರ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಶ್್ಸ್್ ಘಾತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹೊಚ್.
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7್ ್ 1್ ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಂತ್್  ಭೊಂವುಂಕ್  ಲ್ಗೊ್.್ 

ಜುದೆಯ್ಂತ್್ ಭೊಂವುಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಶಿ್  ನ್ತ್ಲ್್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಥಂಯೆಚಿಂ್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್  ಆವ್ಕ್ಸ್್  ಖ್ತಿರ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್ಲೆ.್ 
2

್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್ಂಚಿ್ ತಂಬ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪೆಸ ತ್ಾಚೊ್ ವೆ�ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 3

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಭ್ವ್್ ತ್ಕ್,್ 
“ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಚ್.್ ತವಳ್್ ಥಂಯ್್ ತುಜೆ�್ 
ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ ತುಂವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಪಳೆತ್ಲೆ.್ 
4

್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೊ್ ಆಪುಣ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಗುಪ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಲ್ಪೊ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತುಕ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ 
ದಿ�.್  ತುವೆಂ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ತೆ್  ಪಳೆಂವಿದಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  5

್ (ಜೆಜುಚೆ್  ಭ್ವ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ತ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.)

6
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಫ್ವ್್ 

ಜ್ಲೊ್್  ವೆ�ಳ್್  ಅಜೂನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆ�ಳ್ಯ�್ ಸಮ್್ ಆಸ್ತಾ.್ 
7

್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಪುಣ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದೆ್�ಷಿತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್ 
ತ್ಣಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಖೊಟಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 
8

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಪೆಸ ತ್ಾಕ್ ವಚ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಪೆಸ ತ್ಾಕ್  ವಚನ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೊ್್  ವೆ�ಳ್್ 
ಆಜೂನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 9್ ಜೆಜು್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್ಚ್್ ರ್ವ್್.

10
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುಚೆ್  ಭ್ವ್್  ಪೆಸ ತ್ಾಕ್  ಗೆಲೆ.್ 

ತೆ್  ಗೆಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊಯ�್  ಗುಟ್ನ್್  ಗೆಲೊ.್ 
11

್ ಪೆಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ ಜುದೆವ್,್  “ತೊ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ವಿಚ್ರುಂನ್ಂಚ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ.

12
್ ಥಂಯ್್  ಲೊಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಜಮೊ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್ 

ಜ್ಲೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್  “ತೊ್ ಬರೊ್ ಮನಿಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ ಹೆರ್,್ “ನ್,್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮೊ�ಸ್್  ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಟ�ಕ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  13

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಗ್್ಯನ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಧೆೈರ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಭಿಯೆಲೆ್.

ಜುದೆವಾಂಚಾಕ್ ಪೆಸಾತಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
14

್ ಪೆಸ ತ್ಾಚೊ್  ಸುಮ್ರ್್  ಆಧೊಯಾ್  ಭ್ಗ್್  ಮುಗೊದಾನ್್ 
ಜ್ಲೊ.್್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.್  15

್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  “ಹ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಇಸ್ಕ್ಲ್ಂತ್್ ಶಿಕ್ಪ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ಹೊ್ ಹೆ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕಶೆಂ್ ಶಿಕೊ?್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್

16
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ಹಜಚ್್ 

ಸ್ಂತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
(ದೆವ್)್ ಯೆತ್.್ 17

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್್್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸ್ಂತ್್ ಜ್ಲ್್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮತ್್ಲೆಂ.್ 
18

್ ಆಪ್್ಂ್  ಸ್ಂತ್್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ,್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಮ್ನ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ನ್್  ಜೊಡಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ 
ಫಟ್್ ನ್.್ 19

್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ.್  ವ್ಹಯ್್  ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಎಕೊ್ಯ�್  ನಿಯನ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ಲೊ�ಕ,್  “ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತುಜೆ�್  ಭಿತರ್್  ರಿಗೊನ್್ 

ತುಕ್್ ಪ್ಸೊ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ!್ ಆಮಿ್ ತುಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

21
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಏಕ್ 

ಅಚಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್  ತುಮಿ್ ಸಗೆ್್  ವಿಜಮತ್್  ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್ 
22

್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುನತೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ಯೊದಾ್ ದಿಲೊ.್  (ಪುಣ್್ ಖರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುನತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಚೆ�್ 
ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್್ ಆಯ್.್)್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಸುನತ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
23

್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸುನತ್್ ಕಯೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹೆಂ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಪೆಟ ತ್ಾತ್?್ 24

್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ನಿತಿ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾಗಿೇ?
25

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್ 
ಥೊಡೆ,್  “ತೆ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕಚ್್ 26

್ ಪುಣ್್ ಹೊ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಆನಿ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾನಿಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾ.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ಆಡಕ್ಳ್್ 
ಕರಿನ್ತ್.್  ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್  ಹೊಚ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್ಕ್ ಮುಖೆಲ್್  ಆಯ್್ಯಾತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್ 
27

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ ಘರ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವ್.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆತನ್,್ 
ತೊ್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

28
್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 



140ಜುವಾಂವ್ 7:29

“ವ್ಹಯ್,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಯ್ಲೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್  ವವಿಯಾಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ಸತೆವಂತ್ಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತೊ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 29

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಆಯ್್್ 
ಆನಿ್  ತ್ಣೆಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.

30
್ ಹೆಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 

ಘಾಲುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಹ್ತ್್ 
ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಆನಿಕ್�್ ಸಮ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್ಲೊ.್್ 31

್ ಪುಣ್್ ಸಬ್ರ್ನಿ್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.್ ತ್ಣಂ,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಂವು.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆತನ್,್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ (ಜೆಜು)್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಗ್ಯ್?್ ನ್!್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
32

್ ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊ�ಕ್ನಿ್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್  ಆಯಕ್ಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಪಯ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 
33

್ ತವಳ್್  ಜೆಜು,್  “ಅನಿ್  ಥೊಡೊಚ್್  ಕ್ಳ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ವೆತ್.್ 
34

್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ ತ್ಾತ್,್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆಚಿನ್್ ಆನಿ್  ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲೆ್  ಥಂಯ್್ 
ತುಮಿ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

35
್ ಜುದೆವ್,್ “ಹ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳ್ನ್ಶೆಂ್ 

ಜ್ವ್ಚಿಯಾಕ್ ಹೊ್ ಖಂಯ್್ ವೆತಲೊ?್ ಆಮೆಚಿ�್ ಪೆೈಕ್ಚೆ್ 
ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಗಿರಿ�ಕ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂಕ್ ವಚುನ್್ 
ಗಿರಿ�ಕ್ಂಕ್ ಶಿಕಯತಾಲೊಗ್ಯ್?್ 36

್ ಹೊ್ (ಜೆಜು),್ ‘ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ್ತಾಲ್ಯಾತ್,್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್’್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾ.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್  ಹೊ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ 
ಆಸೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ಹ್ಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
37

್ ಪೆಸ್ತಾಚೊ್ ನಿಮ್ಣೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಯಲೊ.್್ ತೊ್ ಬೊ�ವ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಉಬೊ್ 
ರ್ವುನ್,್ “ಕೊಣ್ಕಯ�್ ತ್ನೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ಯೊಂವಿದಾ.್ 38

್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವತ್ಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಪೊಟ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಚೊಯಾ್ ನ್ಹಂಯೊ್ ವ್್ಹಳ್ತಾತ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಹೆಂಚ್್ 

ಮ್ಹಣ ತ್ಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 39
್ ಜೆಜುನ್್ 

ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತೊ್  ಆಜೂನಿ�್  ಆಪ್್್ 
ಮಹಿಮೆಂಕ್ ವಚೊಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ಆನಿಕ್�್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ನ್ತೊ್.

ಜೆಜು ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಲೊರಾಚೊ ವಾದ್ವಿವಾದ್
40

್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ,್ “ಹೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿವ್ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

41
್ “ತೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ನ್.್ 
42

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಚೊ್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ದ್ವಿದ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್್ ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಯೆತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣೊನಿ�್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 
43

್ ಆಶೆಂ್  ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂ್  ಭೆ�ದ್್ 
ಉಬ್ಲೊ.್ 44

್ ಥೊಡೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೆ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣೆಯ�್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ್ ನ್.

ಜುದೆವ್ ಮುಖೆಲಾಕ್ಂಚೊ ಬೆವಿಶಾವಾಸ್
45

್ ದೆವ್ಳ್ಚೆ್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತನ್,್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಹ್ಡೊ್ನ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

46
್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ,್  “ಹ್ಚೆ�್  ಬರಿ್ 

ಅಜ್ಪ್ಂಚಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ದುಸೆರಿ್  ಕೊಣೆಯ�್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

47
್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್  “ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಜೆಜು್ 

ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಪ್ಸ್್ಯತ್ಗಿ�!್  48
್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ್ 

ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾಗಿ�?್ 
ನ್!್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ 
ತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾಗಿ�?್  ನ್!್  49

್ ಪುಣ್್ 
ಬ್ಯ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ಂಯಚ್್ ಕಳ್ನ್.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿರ್ಪ್ಕ್ ಫ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

50
್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂತ್್  ನಿಕೊದೆಮ್್  ಆಸೊ್.್ 

ಪಯೆ್ಂ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಗೆಲೊ್್ ಹೊಚ್.್ 
51

್ ನಿಕೊದೆಮ್,್  “ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚಿ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಯ್ಕ್ನ್ಶೆಂ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಆಮೊಚಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಸೊಡಿನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲೆ್್ ಆಮಿ್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

52
್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್,್ “ತುಂಯ�್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್್ 

ಗ್ಯ್?್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ವ್ಚ್.್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಖಂಯೊಚಿ್ ಪರಿವ್ದಿ�್ ಯೆ�ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತವಳ್್ ತುಕ್್ ಕಳತಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 53

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂಕ್ ಗೆಲೆ.
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ವಕ್ಭಿಚಾಕ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಪಡಲಿಲ್ ಸ್ತ್ೇ

8್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಒಲ್ವೆತ್್ ರುಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
2

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಫ್ಂತ್ಯಾರ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಬಸುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

3
್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಎಕೆ್�್  ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 

ಥಂಯ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾನ್ಂಚ್್ ಸಿಕೊಯಾನ್್ ಪಡಿ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಲೊಕ್್ ಸಮೊರ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ರ್ವ್ನ್,್ 4್ ಜೆಜುಕ,್ 
“ಮೆಸಿತ್,್ ಹಿ್ ಸಿತ್�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕತ್ಯಾನ್ಂಚ್್ ಸಿಕೊಯಾನ್್ 
ಪಡಿ್.್ 5

್ ಆಸಲೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಫ್ತರ್್  ಉಡೊನ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರಿಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?್ ತುಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

6
್ ಜೆಜುಕ್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಸಿಕಯಾಯ್್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆರ್್ 

ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ 
ಸವ್ಲ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ತಕ್್್ ಬ್ಗೊನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬೊಟ್ನ್್ ಧಣಯಾರ್್ ಬರೊಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಪಡೊ್.್ 7

್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್್  ತೆಂಚ್್  ಸವ್ಲ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ನಿ�ಟ್್ ಬಸುನ್,್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತಕ್ 
ಕರಿನ್ತಲ್ೊ್ ತಿಚೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ಪಯ್ೊ್ ಫ್ತರ್್ ಉಡೊಂವಿದಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್,್ 8

್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಗೊನ್್ ಧಣಯಾರ್್ 
ಬರೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಎಕೆಕೊ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಮ್ಲಗೆಡೆ,್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರ್್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್ 
ಆಖೆರಿ�ಕ್ ಥಂಯ್್ ಉಲೆಯಾಲೆ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತಿ್ 
ಸಿತ್�.್ ತಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬಿ್ ಆಸಿ್.್ 10

್ ಜೆಜು್ ನಿ�ಟ್್ 
ಬಸುನ್,್ “ಬ್ಯೆ�,್ ತುಜೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಂಡ್ಲೆ್ 
ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ ತ್ಂಚೆ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನಿ�್ ತುಕ್್ ಶಿಕ್್್ 
ದಿ�ವ್ನಾಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

11
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  “ಸೊಮಿಯ್,್  ತ್ಂಚೆ�್  ಪೆೈಕ್್ 

ಕೊಣೆಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಕ್್ 

ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿ�ನ್.್ ಆತ್ಂ್ ತುವೆಂ್ ವಚೆಯಾತ್,್ ಪುಣ್್ ಆನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಪ್ತಕ್ ಕರಿನ್ಕ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಜೆಜುಚ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜಾವಾಡ್
12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಲೊಕ್್ ್  ಸವೆಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಉಲೊವ್ನಾಂಚ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ 
ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ಯಾವ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಉಜ್್ಡ್್  ಜೊಡೊ್ಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ತುಂ್  ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ್ ತುಂ್ 
ಎಕೊಚ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ತುಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಮಿ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

14
್ ಜೆಜುನ್,್ “ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್  ತಸಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 15

್ ತುಮಿ್ ಬ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಪಳೆಲೆ್್ 
ಬರಿ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರಿನ್.್ 16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚೊಯಾಯಾ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಸತ್ಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಸ ತ್ಾನ್್ 
ಎಕೊ್ಚ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ನ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್ಲೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಂವೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾ.್  17

್ ದೊಗ್ಂಚಿ್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ಏಕಚ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 18

್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಪಕ್ೆನ್್  ಸ್ಕ್ಸೆಯಾಂನಿ್  ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಎಕೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್ಲೊ್  ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಆನೆಯಾಕೊ್್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

19
್ ಲೊಕ್ನಿ,್ “ತುಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಂವು,್  ಮ್ಹಜೊ್ 

ಬ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್್ ಒಳಕ್ನ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಒಳಕ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕಯ�್  ಒಳಕ್ತಲ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  20

್ ಜೆಜುನ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸ್ಂಗಿ್ಂ.್ ಲೊ�ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಣಕೊ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
ಪುಣ್್  ಕೊಣೆಂಚ್್  ತ್ಕ್್  ಕೆೈದ್್  ಕೆಲೊನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಕ್್  ಕೆೈದ್್  ಕಚೊಯಾ್  ವೆ�ಳ್್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ತೊ್.

ಜುದೆವಾಂಚೊ ಬೆವಿಶಾವಾಸ್
21

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ್ತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ ಮೊತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ವೆತ್ಂ್ ಥಂಯ್್ 
ತುಮಿ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಜೆಜು್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಆಪುಣ್್ 

ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾಗಿ�?್  ತೆ�ಚ್್  ಖ್ತಿರ್,್  ಹ್ಂವ್್ 
ವೆಚ್ಯಾ್  ಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊ್ಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.

23
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್ ಸಕ್್್ ಆಸ ತ್ಾಲೆ.್  ಹ್ಂವ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ವಯೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ 
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ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ 
ನ್ಹಯ್.್  24

್ ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ 
ಮೊತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ.್ 
ವ್ಹಯ್,್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ತೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ ಮೊತಯಾಲ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ಜುದೆವ್,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಯೊ್ಗಿ�,್  ತೊಚ್್  ಹ್ಂವ್.್ 
26

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್  ತೊ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

27
್ ಜೆಜು್  ಕೊಣ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೆೈತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಲೊ�ಕ್ನ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಕ್್ ಬ್ಪ್್ (ದೆವ್ಚ್ಯಾ)್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  28

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್  ವಯ್ರಿ್  ಉಬತೆಯಾಲ್ಯಾತ್್  (ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್).್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ತೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ತಲೆಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕರಿನ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಶಿಕಯ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 29

್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್ೊ್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸ್.್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸದ್ಂಚ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಎಕುಸೆರೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡುಂಕ್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
30

್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

ಪಾತಾಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾಕಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
31

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ ಣ್್್  ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜೆ್ 
ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  32

್ ತುಮಿ್ ಸತ್್ ಜ್ಣ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿತಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಮಿ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ.್ ಆಮಿ್ 

ಕೆದಿಂಚ್್ ಕೊಣ್ಚೆಚ್್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಆಶೆಂ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 

ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ತ್ಯಾ್  ತೊ್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಚೊ್ 

ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪ್ತ್ಕ್ ತ್ಚೆಂ್ ಯಜೊಮನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 35

್ ಗುಲ್ಮ್್ ಎಕ್್ ಘರ್ಂತ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ಪೂತ್್ ಕುಟ್ಮಚೊ್ ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಸ್ಂದೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೊ.್ 36

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೂತ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜೊಡತಾಲ್ಯಾತ್.್  37

್ ತುಮಿ್  ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ಪಳೆತ್ತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖುಶಿ್  ನ್.್ 
38

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ದ್ಖಯ್ೆಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂಚ್್  ಕತ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿಂ್ 

ಭುಗಿಯಾಂ್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ತುಮಿಯ�್ ಕರುನ್್ ಆಸ್್ಯಾತ್.್ 40

್ ಹ್ಂವ್್ 
ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ 
ತಶೆಂ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  41

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಕೆಲೆ್ಂಚ್್ ತುಮಿ್ ಕತ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಮಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಕ್ ಜಲಮಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 

ದೆ�ವ್ಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ತೊ್ 
ಎಕೊ್ಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

42
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ದೆ�ವ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆಸ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್ಲೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ.್ 43

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂನ್ಂತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತುಮಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ತ್.್ 44

್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್್ 
ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಜಲ್ಮಲ್ಯಾತ್.್ 
ತ್ಚೊಯಾ್ ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ ತೊ್ 
ಸುವೆಯಾರ್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಖುನಿಗ್ರ್್ ಸತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸತ್ಚ್್ ನ್ಂಚ್್ ನ್.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಪರಿಕ್ರ್ಚ್್ ಫಟಚ್್ ಉಲೆೈತ್.್ ತೊ್ 
ಫಟಕ್ರೊಯ�್ ಫಟಂಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

45
್ “ಹ್ಂವ್್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಂತ್.್ 46
್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ 

ದ್ಖಯತಾಲೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಆಸ್ಗಿ�?್ 
ಹ್ಂವ್್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್?್  47

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಜಲಮಲೊ್್  ದೆವ್ನ್್ 
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ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸಿ್�ಕ್ಸಿಯಾತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲೊಮನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಸಿ್�ಕ್ಸಿಯಾನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಆನಿ ಆಬಾರಿಹಾಮಾಚಾಕ್  
ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜು ಸಾಂರಾತಾ

48
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಆಮಿ್ ತುಕ್್ ಸಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್!್ ತುಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ರಿಗೊನ್್ 
ತುಕ್್ ಪ್ಶ್ಯಾಬರಿ್ ಕೆಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

49
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ನ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಬ್ಪ್ಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಮ್ನ್್  ದಿತ್ಂ,್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತ್.್ 50

್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ನ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮ್ನ್್ 
ಮೆಳ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೊ್ ಎಕೊ್್ ಆಸ್.್ ತೊಚ್್ 
ನಿತಿಕತ್ಯಾ.್ 51

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಮೊಚೊಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

52
್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಕ್,್ “ತುಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಆಸ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ!್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ ಪುಣ್್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊಚೊಯಾ್ 
ನ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್.್  53

್ ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ತುಂ್  ವ್ಹಡೊ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

54
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ ್್ಹಕ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮಹಿಮ್ಕರಿನ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಕ್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಮೊಲ್್ ನ್.್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮಹಿಮ್ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್ಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ತ್.್ 
55

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಒಳೊೆಕ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಕ್್  ಒಳ್ಕ್ತ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಕ್್ 
ನೆಣ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಬರಿಂಚ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಜ್ತಲೊ.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್ಂ.್ 56

್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ದಿ�ಸ್್ ಅಪುಣ್್ ಪಳೆತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್.್ 
ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

57
್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಕ್ತೆಂ?್ ತುವೆಂ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 

ಪಳೆಲ್ಂಗಿ�?್ ತುಕ್್ ಪನ್ನಾಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

58
್ ಜೆಜು,್  “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆಸ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 59

್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್ ಮ್ರುಂಕ್  ಫ್ತರ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಲ್ಪೊನ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ಜಲಾ್ಮ ಥಾವ್ನ್ ಕುಡಾಕ್ತಾಕ್ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್

9್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಚಲೊನ್್ ವೆತಸ್ತಾನ್್ ಎಕೊ್್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 2

್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಡೊಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕೊಣ್ಚೆಂ್  ಪ್ತಕ್  ಕ್ರಣ್?್  ತ್ಚೆಂ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಪ್ತಕಗಿ�್ ವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್ 
ಪ್ತ್ಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

3
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತ್ಚೆ�್  ಪ್ತಕ್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಹ್ಕ್್ 
ಕ್ರಣ್್  ನ್ಹಯ್.್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ 
ದಿಸೊನ್್ ಯೆ�ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಂ್ ತೊ್ ಜ್ಲ್.್ 4್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಚಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಆಮಿ್ 
ಕರಿಜಯ್.್ ರ್ತ್್ ಯೆತ್.್ ತವಳ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  5

್ ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಧಣಯಾರ್್ ಥಿಂಪ್್ ಉಡೊನ್್ ತ್ಂತುನ್್ ಮ್ತಿ್ ಕ್ಲವ್ನಾ್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾ.್ 7್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ,್  “ವಚುನ್್ ಸಿಲೊಆಮ್್ ತಳ್ಯಾಂತ್್ ಧುವ್ನಾ್ 
ಕ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ (ಸಿಲೊಆಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಧ್ಡ್ಲೊ.”)್ ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವಚುನ್್ ಧುಲೆಂ.್ ತ್ಯಾಚ್್ 
ಘಡಿಯೆ್ ತ್ಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಆಯ್.

8
್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಪಳೆಲೆ್್  ಥೊಡೆ್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸೆಜ್ಚೆಯಾ,್  “ಪಳೆಯ್!್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗೊನ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಹೊಚ್್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

9
್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ,್  “ವ್ಹಯ್್  ತೊಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್ “ನ್,್ ಹೊ್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಹೊ್ ತ್ಚೆ�್ ಬರಿಂಚ್್ ದಿಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್
ತ್ಕ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
10

್ ಲೊ�ಕ,್  “ತುಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್  ಕಶೆಂ್ ಮೆಳಿ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ಜೆಜು್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾನ್್ ಇಲ್್ಶಿ್ ಮ್ತಿ್ 

ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸಿ,್್ ಸಿಲೊಆಮ್್ ತಳ್ಯಾಕ್ 
ವಚುನ್್ ಧು್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಧುವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ ತ್ಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

12
್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಖಂಯ್್ 

ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಗೂಣ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಮನಾಶಕ್ ಫಾರಿಜೆವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತನಿಕಾ
13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆಂ್.್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ್ 
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ಹೊಚ್.್ 14
್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್ತಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಚೆ್ ದೊಳ ್ೆ ಗೂಣ್್ 

ಕೆಲೆ್ಂ.್  ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ತುಕ್್ 
ದಿ�ಷ್ಟ್ ಕಶೆಂ್ ಆಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್,್  “ತ್ಣೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ 

ಮ್ತಿ್  ಲ್ಯ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಧುಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

16
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

(ಜೆಜು)್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಹೆರ್,್ “ಹೊ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಸಲ್ಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 

ಕಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ ಆಶೆಂ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಮಧೆಂಚ್್ ವಿವ್ದ್್ ಉಬ್ಲೊ.

17
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ,್  “ತ್ಯಾ್ 

ಮನ್ಶೆನ್್ (ಜೆಜು)್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೊ್್ ಆನಿ್ ತುಕ್್ 
ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಭೊಗ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್ “ತೊ್ ಎಕೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.
18

್ ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ಕುಡೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ 19

್ ತೆ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್,್ “ಹೊ್ ತುಮೊಚಿ್ ಪೂತ್ಗಿ�?್ ಹೊ್ 
ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಡೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಕ್್ ಆತ್ಂ್  ಕಶೆಂ್  ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ ತ್ಾತ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

20
್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್,್ “ಹೊ್ ಆಮೊಚಿ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಗೊತುತಾ್ ಆಸ್.್ ಹೊ್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಡೊಯಾ್ 
ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್ಗಿ�್ ಕೊಣೆ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲ್ಂಗಿ�್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖಳನ್.್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂಚ್್ ವಿಚ್ರ್.್ ಹೊ್ ಆಪ್ಣ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ತಿತೊ್್ ಪ್ರಿಯೆಚೊ್ ಜ್ಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 22

್ ತ್ಚೆ�್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಭಿಯೆಲೆ್್  ವವಿಯಾಂ್ ತಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಘಾಲ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿ್  ಠರ್ಯ್ಲೆ್ಂ.್  23

್ ದೆಕುನ್ಚ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ,್ “ತೊ್ ಪ್ರಿಯೆಚೊ್ ಜ್ಲ್.್ 
ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂಚ್್ ವಿಚ್ರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

24
್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 

ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ “ತುವೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್ಕರಿಜಯ್.್ 
ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

25
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ತೊ್ ಪ್ತಿಕ್ಗಿ�್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�್ ಹ್ಂವ್್ 

ನೆಣ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಂ;್ ಆತ್ಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

26
್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್,್ “ತ್ಣೆಂ್ (ಜೆಜು)್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಕೆಲೆಂ?್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಜೆ್ ದೊಳ ್ೆ ಕಶೆಂ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

27
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  “ಎದೊಳ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುನ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ 
ದಿಲೆನ್ಂತ್.್  ಆತ್ಂ್  ತೆಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಆಯಕ್ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಂ?್  ತುಮಿ�್  ತ್ಚೆ�್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

28
್ ಜುದೆವ್ಮುಖೆಲ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 

ಕೆಂಡುನ್,್  “ತುಂ್  ತ್ಚೊ್  (ಜೆಜು)್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್  ಆಮಿ್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  29

್ ದೆ�ವ್್  ಮೊಯ್ೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
(ಜೆಜು)್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

30
್ ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್,್  “ಹೆಂ್  ಭೊ�ವ್್  ಆಜ್ಪ್ಚಿ್ 

ಸಂಗತ್.್ ಜೆಜು್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ದೊಳ ್ೆ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ.್ 
31

್ ದೆ�ವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಗ್್ಯಾಂಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ದೆ�ವ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕಯ�್ ಆನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾಕ್�್  ಕ್ನ್್ ದಿತ್.್ 32

್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಕೆದ್ಳ್್ ಪುಣ�್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಹೆಂಚ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವಿಟಂ.್ 33

್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಆಯ್್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ತೊ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಲೊ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಸಲೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್್ ಆಸೆ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್,್  “ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್  ಜಲುಮನ್್ 

ಲ್್ಹನ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತುಂ!್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್ನ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲೊ.

ಆತಿಮೀಕ್ ಕುಡೆತಾಪಣ್
35

್ ಜುದೆವ್ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಘಾಲೆ್ಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ತುಂ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

36
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೊ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 

ಕೊಣ್?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಆತ್ಂಚ್್ ಪಳೆಲ್ಯ್.್ 

ಆತ್ಂ್ ತುಜೆಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ತೊಚ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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38
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಹ್ಂವ್್ 

ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಸಪಯಾಡುನ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕೆಲೆಂ.

39
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್ೊಂ.್  ಕುಡೆಯಾ್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಬರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್ಯ�್  ದೊಳೆ್  ಆಸ್ಲೆ್ 
ಕುಡೆಯಾಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

40
್ ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್,್ 

“ಕ್ತೆಂ?್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಕುಡೆಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

41
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕುಡೆಯಾಜ್ಲೆ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಜ್ತೆನ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ,್  ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತಿಕ್ಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೊವಿಳಾ ಆನಿ ತಾಚೆೇ ಬರೆರಿ

10್ ್ 1 ್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಎಕೊ್್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಗೊಟ್ಯಾಕ್ 

ಭಿತರ್್  ರಿಗ ತ್ಾನ್್  ದ್ರ್ಂತ್್ಯಾನ್್  ರಿಗ್ಜಯ್.್ 
ದುಸೆರಿ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾನಿ�್ ಚಡುನ್್ ಯೆತ್್ ತೊ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಚೊ�ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
2

್ ಪುಣ್್  ಗೊವಿ್್  ದ್ರ್ಂತ್್ಯಾನ್್  ಭಿತರ್್  ಸತ್ಯಾ.್ 
3

್ ರ್ಕ್ಲ್್  ಗೊವ್್ಯಾಕ್  ದ್ರ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕತ್ಯಾ.್  ಬಕೆರಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್.್ ಗೊವಿ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಉಲೊ್ ಕನ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸೊಡ್ತಾ.್ 
4

್ ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವಚುನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವ್ಟ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ ಬಕೆರಿ್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆ್ ತ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ 
5

್ ಪುಣ್್ ಬಕೆರಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಒಳಕ್ ನ್ತ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಚೊ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ ತೊಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂವ್ತಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊಯಾ್ ತ್ಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಒಳಕ್ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಒಪ್ರಿಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಜೆಜು ಬರೊ ರೊವಿಳಾ
7

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಬಕ್ರಿಂಕ್  ದ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  8

್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಆಯ್ಲೆ್್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಚೊ�ರ್್ ಆನಿ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಬಕ್ರಿಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ.್ 9್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಭಿತರ್್ ಸತ್ಯಾತೆ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೆ.್ 
ತೆ್ ಭಿತರ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ತಾಲೆ.್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೆ್ 
ಆನಿ್  ಚರವ್್ ಮೆಳತಾಲೊ.್  10

್ ಚೊ�ರ್್  ಚೊರುಂಕಯ�್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕಯ�್ ವಿಬ್ಡ್್ ಕರುಂಕಯ�್ ಯೆತ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಭರೊನ್್ ವ್ಮೊತಾಂಚೆಂ್  ಜವಿತ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್.

11
್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಬರೊ್ ಗೊವಿ್.್ ಬರೊ್ ಗೊವಿ್್ ಬಕ್ರಿಯಾ್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಆಪೊ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ದಿತ್.್ 12
್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 

ಕ್ಣ ಗೆೆಂವ್ಕ್್ ನಮಿಯಲೊಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚೊ್ ಗೊವ್್ಯಾಚ್ಕ್�್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಕ್ಮ್ಚೊ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಚೊ್  ಧನಿ್ 
ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಕ್ಮ್ಚೊ್  ಸುಣೆಂವ್ಗಟ್್ 
ಪಳೆತನ್್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಪೊಳ್ನಾ್  ಧ್ಂವ ತ್ಾ.್ 
ತವಳ್್ ಸುಣೆಂವ್ಗಟ್್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಚೆರ್್ ಪಡೊನ್್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಧುಸ್ಪಟ್ಯ ತ್ಾ.್  13

್ ತೊ್  ಮನಿಸ್್  ಪೊಳ್ನಾ್  ಧ್ಂವ ತ್ಾ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತೊ್  ಕೆ�ವಲ್್  ಕ್ಮ್ಗ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಕ್್  ಬಕ್ರಿಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ 
ಚಿಂತ್್ ಕರಿನ್.

14
್ -್ 15

್ “ಹ್ಂವ್್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ (ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್)್ 
ಚಿಂತ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಗೊವಿ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮಲ್ೆ್್ ಬರಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಒಳಕ್ತ್ಂ.್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಒಳಕ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಬಕೆರಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ದಿತ್ಂ.್ 16

್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಹೆರ್್ ಬಕೆರಿಯ�್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಹಿಂಡ್ಂತ್್ ನ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂಯ�್ ಭಿತರ್್ 
ಚರಯಜಯ್.್ ತೆ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ತ್.್ 
ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಂತ್್ ಎಕಚ್್ ಹಿಂಡ್್ ಜ್ತಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಎಕೊ್ಚ್್ ಗೊವಿ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 17

್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೊಡೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ದಿತ್.್ 18

್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಲತ್ಕ್ರ್ನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಸಕೊಚಿ್ ನ್;್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತೊ್ ಸ್ಂತ್್ ಖುಶೆ�ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಕ್ಯ�್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಘಂವ್ಕ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ ಆಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ಪ್್ ನ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 

ಮಧೆಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಭೆ�ದ್್  ಉಬ್ಲೊ.್  20
್ ತ್ಂಚೆ�್ 

ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್,್ “ತ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ರಿಗೊನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಪ್ಶ್ಂಬರಿ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ತ್ಕ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಕ್ನ್್ 
ದಿತ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

21
್ ಪುಣ್್  ಹೆರ್,್  “ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಸೊ್ 

ಲ್ಗ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿಚೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ್ ದೊಳ ್ೆ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಚೆ ವಿರೊೇಧ್ ಜುದೆವ್
22

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಸಮಪಯಾಣ್ಚೆಂ್ ಪೆಸ್ತಾ್ ಚಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ತೆಂ್ ಹಿಂವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪೆಸ್ತಾ.್ 
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23
್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾಚೊವೆಕ್ಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೊ.್  24
್ ಜುದೆವ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಜಮೆ್.್ 

ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್  “ಆನಿ್ ಕ್ತೊ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಜ್ಪ್್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ ತುಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

25
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ತವಳ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿಂ್  ಖುಣ್ಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾತ್.್ 
26

್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಬಕೆರಿ್ ನ್ಹಯ್್ (ಲೊ�ಕ್ ನ್ಹಯ್).್ 27

್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಬಕೆರಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ತ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಆನಿ್  ತೆ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
28

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ತೆ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊರ್ನ್ಂತ್,್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 29

್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ.್ ತೊ್ 
ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೊಣ್ಚ್ಯಾನ್ಚ್್ 
ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್.್ 30

್ ಬ್ಪ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಏಕಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

31
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಫ್ತರ್್ ವಿಂಚೆ.್್ 32
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ 

“ಹ್ಂವೆಂ್  ಬ್ಪ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಬ್ರ್್ ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ತುಮಿ್ ತಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಪೆೈಕ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಜುದೆವ್,್  “ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಚೆಯಾಂ್ 

ತುಮಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖಂಯ್ಚಿಚ್್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತುವೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ನಿಂದೆ�್ ಪ್ಸತ್.್ ತುಂ್ 
ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ತ್ರಿ.್ ತುಂ್ ತುಕ್ಚ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಯ್!್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಫ್ತರ್ಂನಿ್ ತುಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್,್ 

‘ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಪಯ್್ಯಾತ್’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 35

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಹೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ದೆ�ವು್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾ.್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಸತ್ಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 36

್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಧ್ಡ್್ಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದೆ�ವ್ನಿಂದ್್ ಕತ್ಯಾತೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  37

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 38

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ 

ಕ್ಮ್ಂಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಕ್ 
ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರಿಜಯ್ಚ್.್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�ರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರ್.್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಸಮ್ತಲ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘತೆಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜುದೆವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಚುಕೊವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.

40
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪೆಲೆ�್ 

ತಡಿಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಪಯ್ೆ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ವಚುನ್್ ಥಂಯ್್ ರ್ವ್್.್ 
41

್ ತವಳ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್ 
“ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಕಸಲೆಂಚ್್ ಆಚಯೆಯಾಂ್  ಕೆಲೆಂನ್.್  ಪುಣ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಸತ್ಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತೆ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  42

್ ಆನಿ್  ಥಂಯ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

ಲಾಜರಾಚೆಂ ಮರಣ್

11್ ್ 1್ ಲ್ಜರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಪಡ್ಲೊ.್್ ತೊ್ 
ಬೆಥನಿಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ತ್್ ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 

ಆಸ್ಲೊ.್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ತಿಚಿ್ ಭಯ್ಣ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾಚ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಜಯೆತ್ಲ್ಂ.್ 2್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ 
ಪಮೊಯಾಳ್ಚೆಂ್ ತೆ�ಲ್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕೆಸ್ಂನಿ್ ಪುಸ್ಲ್್ಚ್್ ಹಿ್ ಮರಿ.್ ವ್ಯ್ಟಂತ್್ ಪಡ್ಲೊ್್ 
ಲ್ಜರ್್ ಮರಿಯೆಚೊ್  ಭ್ವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  3

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಚೊ್  ಈಷ್ಟ್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಆಸ್”್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಖಬರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

4
್ ಜೆಜು್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್,್ “ಹಿ್ ಪ್ಡ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 5

್ ಜೆಜು್ 
ಮ್ಥ್ಯಾಕ,್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ಕ್ ಆನಿ್ ಲ್ಜರ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 6

್ ‘ಲ್ಜರ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್’್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಕಡೆಚ್್  ಆನಿಕ್�್ 
ದೊನ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್.್ 7

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್  “ಆಮಿ್ ಜುದೆ�ಯ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ವಚಜಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಮೆಸಿತ್,್ ಜುದೆಯ್ಚೆ್ ಜುದೆವ್್ ತುಕ್್ 

ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ 
ಘಡ್ಲೆಂ್ ಥೊಡೊಚ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತುಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಥಂಯ್್ ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

9
್ ಜೆಜುನ್,್ “ದಿಸ್ಕ್ ಬ್ರ್್ ಘಂಟೆ್ ಆಸ್ತ್.್ ವ್ಹಯ್್ 
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ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್ ದಿಸ್್ ಚಲೊಚಿ್ ಆದೊ್ನ್್ ಪಡನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ.್ 10

್ ಪುಣ್್ ರ್ತಿಂ್ ಚಲೊಚಿ್ ಆದೊ್ನ್್ 
ಪಡ್ತಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ತ್ಕ್್ 
ಖಂಯೊಚಿಚ್್ ಉಜ್್ಡ್ಚ್್ ಆಸ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

11
್ ಜೆಜುನ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ “ಆಮೊಚಿ್ 

ಈಷ್ಟ್  ಲ್ಜರ್್ ಆತ್ಂ್ ನಿದ್್.್  ತ್ಕ್್ ಉಠೊಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಶಿಸ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತೊ್ ನಿ�ದ್್ ಪಡ್್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 

ಬರೊ್  ಜ್ತಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  13
್ ಲ್ಜರ್್ 

ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಆಥಯಾರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಲ್ಜರ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ನಿದ್್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಆಥ್ಯಾಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಚಿಂತೆ್ಂ.

14
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲ್ಜರ್್ ಮೊರಣ್್ ಪ್ವ್್.್ 

15
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 

ಹ್ಂವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಯೆಯ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುಂಯ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

16
್ ತವಳ್್ ಜವ್್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊಮ್ಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಆಮಿಯ�್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ವಚುನ್್ 
ಜುದೆಯ್ಂತ್್ ಮರುಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಬೆಥಾನಿರಾಂತ್ ಜೆಜು
17

್ ಜೆಜು್  ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್  ಆಯೊ್.್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಲ್ಜರ್್  ಮೊರೊನ್್  ಫೊಂಡ್ಂತ್್  ದವನ್ಯಾ್  ಚ್ರ್್ 
ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
18

್ ಬೆಥ್ನಿಯ್್  ಜೆರುಸಲೆ�ಮ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಮ್ರ್್ 
ದೊ�ನ್್ ಮೆೈಲ್ಂ್ ಭಿತರ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 19

್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್  ಆನಿ್ ಮರಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯಲೆ್.್ 
ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮರಿಯೆಕ್ ತ್ಂಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಲ್ಜರ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬುಜಂವ್ಕ್್ ಜುದೆವ್್ ಆಯಲೆ್.

20
್ ಜೆಜು್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ 

ತ್ಕ್್ ಮೆಳ್ಂಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್.್ ಪುಣ್್ ಮರಿ್ ಘರ್ಚ್್ 
ಉಲ್ಯಾ.್ 21

್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ 
ಹ್ಂಗ್್  ಆಸ್ಲೊಯ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮ್ಹಜೊ್  ಭ್ವ್್ 
ಮೊತೊಯಾ್ ನ್ತೊ್.್ 22

್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂಯ�್ ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಮ್ಗ್್ಯಾರಿ�್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ದಿತಲೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

23
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಜೊ್  ಭ್ವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
24

್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್ “ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

25
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್.್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಜ�ವ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್ ಅಪುಣ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್  ಜಯೆತಲೊ.್  26

್ ಆನಿ್  ಜಯೊನ್ಚ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊರಸೊನ್.್ ಮ್ಥ್ಯಾ,್ 
ತುಂ್ ಹೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

27
್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್ “ವ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಆಸ್ಲೊ್  ತುಂಚ್ಗಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ರಡಾತಾ
28

್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆಪ್್್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಮರಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್.್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಮರಿಯೆಕಡೆ್ 
ಕುಶಿನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್್  (ಜೆಜು)್ ತುಕ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 29

್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ 
ಮರಿಯೆ್ ಉಠೊನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆವೆಗಿಂ್  ಗೆಲ್.್ 
30

್ ಜೆಜು್  ಆನಿಕಯ�್  ಗ್ಂವ್ಂ್  ಭಿತರ್್  ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್ತಲ್ೊ.್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್ಚ್್ 
ತೊ್ ಆಸ್ಲೊ.್ 31

್ ಜುದೆವ್್ ಮರಿಯೆ್ ಸವೆಂ್ ಘರ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ತಿಕ್್ ಬುಜಯ್ೆಂ.್ ಮರಿ್ ಉಠೊನ್್  ವೆಗಿಂಚ್್ 
ವೆತ್ಚೆಂ್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತಿ್ ರಡ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಮ್ಧೆ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ವೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಚಿಂತುನ್್ ತಿಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್್ 32

್ ಜೆಜು್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮರಿ್ ಗೆಲ್.್ 
ತಿ್ ಜೆಜುಕ್ ದೆಖ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಯ್ಂಕ್ ಪಡುನ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಮೊಚೊಯಾನ್ತೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

33
್ ಮರಿ್  ಆನಿ್  ತಿಚೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಯ್ಲೆ್್ 

ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ರಡ ಣೆ್ಂ್  ಜೆಜು್  ಪಳೆತನ್,್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಂ್ತ್್ ಭೊ�ವ್್ ದುಖೆ�ನ್್ ಸುಸ್ಕ್ಲೊಯಾ.್ 34

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತ್ಕ್್ ಖಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾಂಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತ್ಕ್್  ತ್ಣಂ,್  “ಸೊಮಿಯ್,್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪಳೆ”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
35

್ ಜೆಜು್ ರಡೊ್.
36

್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಪಳೆಯ್!್ ಜೆಜು್ ತ್ಕ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

37
್ ಪುಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್,್ “ಜೆಜು್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಚೊ್ ದೊಳ ್ೆ 

ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�;್ ಲ್ಜರ್ಕಯ�್ ಕುಮೊಕ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚುಕಯೆತೆಂ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊಲಿ ಲಾಜರ್
38

್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೊ�ವ್್ ಕಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ್ ಭರೊನ್,್ 
ಲ್ಜರ್ಕ್ ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಫೊಂಡ್್ ಏಕ್ ಮ್ಟ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಗ್್ಕ್ 
ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂತ್್ ಧ್ಪ್ಲೆ್ಂ.್ 39

್ “ತೊ್ ಫ್ತರ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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ಲ್ಜರ್ಚಿ್  ಭಯ್ಣ್್  ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಲ್ಜರ್್ ಮರೊನ್್ ಚ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಥಂಯ್್ ಘಾಣ್್ ಪಡ್್ಯಾ್ ಆಸತಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

40
್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್ಥ್ಯಾಕ,್ “ಹ್ಂವೆ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್ 

ಉಗ್್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚಿಂ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಪಳೆತ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

41
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಫೊಂಡ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಗ್್ಚೊ್ 

ಫ್ತರ್್ ಕ್ಡೊ್.್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ದೊಳ ್ೆ ವಯ್ರಿ್ ಲ್ವ್ನಾ,್ 
“ಬ್ಪ್,್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯಕ್ತ್ಯ್್ ದೆಕುನ್್ ತುಕ್್ 
ಹೊಗೊಳಿಸೆತ್ಂ.್  42

್ ತುಂ್  ಸದ್ಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ 
ದಿತ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಜಮ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  ತುವೆಂಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್್ಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  43

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್,್ “ಲ್ಜರ್,್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್  44

್ ಮೆಲೊ್್  ಮನಿಸ್್  (ಲ್ಜರ್)್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಆಯೊ್.್ ತ್ಚೆ್ ಹ್ತ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಲುಗ್ಟಂನಿ್ ರೆವ್್ಯ್ಲೆ್.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ಲೆಸ್ನ್್ ಧ್ಂಪೆ್ಲೆಂ.
ತವಳ್್ ಜೆಜು,್ “ತ್ಕ್್ ರೆವ್್ಯ್ೆಂ್ ಲುಗ್ಟಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 

ಸೊಡ್,್ ತೊ್ ವಚುಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆವ್ ವಹಾಡ್ಲಾಚಿಂ 
ಫಿತೂರಿ

(ಮ್ತೆವ್್ 26:1–5;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:1–2;್ ಲೂಕ್ 22:1–2)
45

್ ಮರಿಯೆಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸೆ್.್  ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಪಳೆಲೆ್್ 
ಹ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್ 46

್ ಪುಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 
ಜೆಜುನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 47

್ ತವಳ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಸ್ನ ್ೆಹದಿರಿನ್್  ಸಭ್್ 
ಆಪವ್ನಾ,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ 
ಸಬ್ರ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್.್ 48

್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್್ 
ಸಗೊ್್ ್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವತೆಯಾಲೆ.್ ತವಳ್್ 
ರೊಮ್್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಮಿಚಿಂ್ ದೆವ್ಳ್ಯ�್ ಆಮೊಚಿ್ 
ರ್ಷ್ಟ್ರಯ�್ ಬಿತರ್್ ಘಾಲತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

49
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ ಆಸೊ.್್ 

ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾಚೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ,್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಮ್ಹೆತ್್ ನ್!್ 50

್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ರ್ಷ್ಟ್ರಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮೊಚೆಯಾಂ್ ಬರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

51
್ ಹೆಂ್ ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಅಲೊಚನ್್ ನ್ಹಯ್.್ 

ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾಚೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆಜು್ ಮೊತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕೆಲೊ.್ 52

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಜುದೆವ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಶಿಂಪೊ್ನ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಕಚೆ�ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತೊ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

53
್ ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್  ಜೆಜುಕ್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ನ್ರ್್ ಆಸೆ.್್ 54
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 

ಜೆಜು್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಉಗ್್ಯನ್್  ಭೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಅರಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಶೆಲ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ವಚುನ್್ 
ಎಫ್ರಿಯಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ 
ರ್ವ್್.

55
್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪರಬ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ವ್ಲೆ್ಂ.್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ್.್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಸುದ್ಧ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಗೆಲೆ.್್ 56

್ ತೆ್ 
ಥಂಯ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ತೆ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಉಬೆರ್ವ್ನ್,್ “ತೊ್ ಪೆಸ ತ್ಾಕ್ ಯೆತಲೊಗಿ�?್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಅಲೊಚನ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಲೆ.್ 
57

್ ಪುಣ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ ಜೆಜು್ 
ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖಬರ್್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್್.್  ತೆ್  ತ್ಕ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.

ಬೆಥಾನಿರಾಂತ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 26:6–13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:3–9)

12್ ್ 1 ್ ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪಬೆಯಾಕ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಸ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಜೆಜು್  ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 

ಲ್ಜರ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ಗ್ಂವ್್ ಚ್್ ಬೆಥ್ನಿ.್  (ಜೆಜುನ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯೊ್್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ಲ್ಜರ್.)್ 
2

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ರ್ತಿಚೆಂ್ ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಜೆವಣ್್ ವ್ಡುನ್್ ಆಸಿ್.್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಲ್ಜರ್ಯ�್ ಎಕೊ್.್ 3್ ತವಳ್್ ಬೊ�ವ್್ 
ಮೊಲ್ಚೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್  ್ ತೆಲ್್ a್ ಅಧೆಯಾಂ್ ಲ್�ಟರ್್ ಬರ್್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಲ್ಯ್ೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕೆಸ್ಂನಿ್  ತ್ಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಪುಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ಪಮಯಾಳ್್ ತೆಲ್ಚೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಭರೊನ್್ ಗೆಲೆಂ.

4
್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್  ಜುದ್ಸ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ.್ 

ತೊ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಲೊ.್ 
(ಮುಖ್ರ್,್ ಜೆಜುಕ್ ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಹೊಚ್.)್ ಮರಿಯೆನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಜುದ್ಸ್ಕ್  ಖುಶಿ್  ನ್ತ್ಲ್.್ 
5

್ ತೊ,್  “ತ್ಯಾ್  ಪಮೊಯಾಳ್್  ತೆಲ್ಚೆಂ್ ಮೊಲ್್  ತಿನಿಶೆಂ್ 

a 12.3 ಸುಗಂಧ್ ತೆಲ್ ನ್ಡ್ಯಾ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಅಧಿಕ್ ಮೊಲ್ಚೆಂ್ ತೆಲ್.
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ರುಪಯ್ಂಚೆಂ್  ್ ನ್ಣ್ಯಾ.a್  ತೆಂ್  ವಿಕುನ್್  ತೆ್  ದುಡು್ 
ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿವೆಯಾತೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಟ�ಕ್್  ಕೆಲ್.್  6

್ ಪುಣ್್ 
ಜುದ್ಸ್ಕ್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಖಂತ್್ ನ್ತ್ಲ್.್ ತೊ್ ಚೊ�ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಶಿಸ್ಂ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ದುಡ್್ಚಿ್ 
ಪೆಟ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ತೊ್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಪೆಟಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ಚೊನ್ಯಾ್ ಕ್ಡತಾಲೊ.

7
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್  “ತಿಕ್್ ಆಡ್ಯ್ನಾಕ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಸಮ್ಧೆಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತಿ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆಲ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲೆಯಾಂ್ ಬರೆಂಚ್್ ಸಯ್.್ 
8

್ ದುಬೊಯಾಳ ್ೆ ಸದ್ಂಚ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾತ್್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಆಸೊಚಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಲಾಜರಾಚಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಗುಟ್ಮಳ್
9

್ ಜೆಜು್ ಬೆಥನಿಯ್ಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜುದೆವ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ತ್ಕ್ಯ�್  ಲ್ಜರ್ಕಯ�್ 
ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜುಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ಲೊಚ್್ ಲ್ಜರ್.್  10

್ ಪುಣ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಲ್ಜರ್ಕಯ�್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 11

್ ಲ್ಜರ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವತಯಾಲೆ.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ 
ಲ್ಜರ್ಕಯ�್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

ಜೆರುಸಲೆಮಾಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪರಿವೆೇಶ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:1–11;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:1–11;್ ಲೂಕ್ 19:28–40)

12
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 

ಖಬರ್್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಯಲೆ್್  ಸಬ್ರ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್ 
13

್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ಜ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ಡ್ಯಾಚೊಯಾ್ ಚುಡೆತೊಯಾ್ ಘವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳ್ಂಕ್ ಗೆಲೆ.

“ತ್ಕ್್ ಸುತಾತಿ್ ಜ್ಂವ್!
‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ 

ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜ್ಂವ್!’್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 118:25–26

ಇಸೆರಿಲ್್ ರ್ಯ್ಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಜ್ಂವ್!”

ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.
14

್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಗ್ಡ್್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 

a 12.5 ರುಪರಾಚೆಂ ನಾಣ್ಕ್ ಮೂಳ್್  ದೆನ್ರಿ.್  ಎಕ್್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಚಿ್ ಏಕ್್ ದಿಸ್ಚಿ್ ಕೂಲ್.

ತ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಲೆ್ ಬರಿಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ:

್ 15್ “ಸಿಯೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಶಹರ್,್ ಭಿಯೆನ್ಕ್!
ಪಳ !ೆ್ ತುಜೊ್ ರ್ಯ್್ ಯೆತ್.

ತೊ್ ಗ್ಡ್್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಂಗ್ರಿಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಯೆತ್”್ 
್  ಜ್ಕರಿ್ 9:9

16
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹೆಂ್  ಆರ್ಯಾ್ 

ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ನ್.್  ಪುಣ್್  ಜೆಜು್  ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್ 
ಪದೆ್ಕ್ ಚಡುನ್್ ಗೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಚೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಸ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್;್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

17
್ ಜೆಜು್  ಲ್ಜರ್ಕ್  ಫೊಂಡ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ತ್ಕ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ ತ್ಾನ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಹೆರ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  18

್ ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಹಿಂ್  ಆಚಯ್ಯಾಂಚಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ಆಯುಕ್ನ್,್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಳ್ಂಕ್  ಗೆಲೆ್.್  19

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ,್  “ಪಳೆಯ್!್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಲೊ�ಚನ್್ 
ಚಲನ್ಶೆಂ್  ಜ್ಲ್.್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚೊಚ್್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ಜಿೇವ್ ಆನಿ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
20

್ ಥಂಯ್್  ಗಿರಿ�ಕ್  ಲೊ�ಕಯ�್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರಸಲೆಮ್ಕ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಹೆಯ�್ ಸೆವಯಾಲೆ್.್ 21

್ ಹೆ್ ಗಿರಿ�ಕ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಫಿಲ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೆ.್  (ಫಿಲ್ಪ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬೆಥ್ಸೆಯದ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.)್ ತ್ಣಂ,್ 
“ಸೊಮಿಯ್,್ ಆಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  22

್ ಫಿಲ್ಪ್್  ಆಂದೆರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಂದೆರಿ್ 
ಆನಿ್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್ನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಚುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

23
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮನ್ಶೆಪುತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಮಹಿಮೆಂತ್್  ಜೊಡೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಹೊಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಗೊಂವ್ಚೊ್ 
ಕಣ್್  ಭುಂಯ್ಕ್್  ಪಡೊನ್್ ಮೊರಜಯ್ಚಿ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆಂ್  ವ್ಡೊನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಕಣ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಫೊಳ್್ 
ದಿತ್.್ ಮೊರನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆಂ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಕೆ�ವಲ್್ 
ಏಕಚ್್ ಕಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆಂ.್ 25

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜವ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ತೊ್ ಹೊಗ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಪೊ್್ ಜವ್ಚೊ್  ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ತೊ್ ಉರಯ ತ್ಾಲೊ.್ ತೊ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 
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26
್ ಮ್ಹಜ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರಿಜಯ್.್ 

ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸೆವ್ಕ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್  ಮ್ಹಜ್  ಸೆವ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ಮ್ನ್್ ಕತಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ವಿವರಣ್
27

್ ಜೆಜುನ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಮುಂದ್ಸುಯಾನ್,್  “ಮ್ಹಜೊ್ 
ಜ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತೆನ್್ ಭಲ್ಯಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ?್ 
‘ಬ್ಪ್,್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಕಷ್ಟಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕರ್್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ�ಗಿ�?’್ ನ್!್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್.್  28

್ ಬ್ಪ್,್  ತುಜೆಂ್ 
ನ್ಂವ್್ ಮಹಿಮೆ�ಭರಿತ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತವಳ್್  ಸಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್  ನ್ಂವ್್ 

ಮಹಿಮೆ�ಭರಿತ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಮಹಿಮೆಭರಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.

29
್ ಥಂಯ್್  ಉಬೆ್  ರ್ವೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಹೊ್  ತ್ಳೊೆ್ 

ಆಯುಕ್ನ್್ “ತೊ್ ಘಡಘಡೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
ಪುಣ್್  ಹೆರ್ಂನಿ,್  “ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಕಡೆ್ 

ಉಲೆೈಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
30

್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ತೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಜ್ಲೊ್್ ಮಜ್ೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್.್ 31

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಹೊಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಅಧಿಪತಿಕ್ (ಸೆೈತ್ನ್)್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಲೊಟುನ್್  ಘಾಲತಾಲೆ.್  32

್ ಹ್ಂವ್್  ಭುಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್  ಉಬತ್ಯಾಲೊಂ.್  ತವಳ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಂಕ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಬ್ತ್ಯಾಲೊಂ.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವ್ಡತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 33

್ ಆಪುಣ್್ ಮೊಚಿಯಾ್ ರಿ�ತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್.

34
್ ಲೊ�ಕ,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮೆಚಿಂ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
‘ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಊಂಚ್್ ಉಬ್ತ್ಯಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಹೊ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

35
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಆನಿ್  ಥೊಡೊಚ್್  ವೆ�ಳ್್ 

ಉಜ್್ಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್ ಚಲ್.್ ತವಳ್್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್  (ಪ್ತಕ)್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಪ್್ಂವ್ಚಿನ್.್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಚಲತಾಲ್ಯಾಕ್ ಅಪುಣ್್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ನ್.್  36

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಉಜ್್ಡ್್  ಆನಿಕಯ�್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತ್ಂತುನ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರ್.್  ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಉಜ್್ಡ್ಚೆ�್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ,್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಲೊ�ಕ್  ದಿಸ್ನ್ತ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಗೆಲೊ.

ಜುದೆವಾಂಚೊ ಬೆವಿಶಾವಾಸ್
37

್ ಜೆಜುನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ತಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರುಂಕ್ ನ್.್ 38

್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗಿಂ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ತೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕೊಣ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೆ್?

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಮಥಿಯಾ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ?”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 53:1

39
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕಡೆ್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

್ 40್ “ಆಪ್್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ಸಮ್್ನ್ಶೆಂ

ಪತೊಯಾನ್್ ಗೂಣ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್,

ತ್ಂಚೆಂ್ ಮನ್ಂ್ ಧ್ರುಣ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:10

41
್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ತ್ಚಿ್ (ಜೆಜುಚಿ)್ ಮಹಿಮ್್ ದೆಖ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.
42

್ ಪುಣ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್  ಸಬ್ರ್್  ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಸಮೆ�ತ್್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ 
ಭಿಯವ್ನಾ್  ಆಪ್್್  ಪ್ತಯಾಣಂ್  ಉಗ್್ಯಂನಿ್  ದ್ಖೊವ್ನಾ.್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಘಾಲತಾಲೆ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಆಸೆಂ್.್ 43

್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಮನ್ಶೆಂಚಿ್  ಹೊಗ್್ಪ್ಕ್  ಚಡ್್ 
ಲಬದಾಲೆ್.

ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್ಚ್ ತಿೇಪುತಾ ಕಚೆತಾಂ ಜಾವಾನ್ಸಾ
44

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 
“ಮ್ಹಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಚೆರ್್ 
(ದೆ�ವ್ಚೆರ್)್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲೊಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  45

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪಳೆತಲೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆಖ ತ್ಾಲೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  46

್ ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವತಯಾಲೆ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್್.

47
್ “ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಆಯ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
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ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ಹ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ 48

್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರ್್ ನ್ತ್್ಯಾಕ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಂ್  ಉತ್ರಿಂಚ್.್  ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ತಿಂಚ್್ 
ತ್ಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 49

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ಂ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್ೊ್ 
ಬ್ಪ್ಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್,್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಉಲೆೈಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಶಿಕಯ್್ಂ.್ 50

್ ಬ್ಪ್ಚೆಂ್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್ಕ್ ಚಲಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದಿಲ್್ಂ್ 
ಸಂಗಿತಾಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕಳಯ್ತಾಂ.”

ಜೆಜುನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಶಿಸಾಂಚೆಂ ಪಾಂಯ್ ಧುಲೆ

13್ ್ 1 ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪರಬ್್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್ಲೆ್ಂ.್  ಆಪುಣ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 

ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಘಡಿ್ ಲ್ಗಿ್ ಪ್ವಿ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಚೆಂ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ತೊ್  ಸದ್ಂಚ್್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ 
ಕ್ಳ್್ ತ್ಕ್್ ಆಯ್ಲೊ್.

2
್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ರ್ತಿಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್ 

ಬಸುನ್್  ಆಸೆ್.್  ಜೆಜುಕ್  ವಿಶ್್ಸ್್  ಘಾತ್್  ಕರಿಶೆಂ್ 
ಸೆೈತ್ನ್್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಘಟ್ಟ್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ (ಜುದ್ಸ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿ್ ಪೂತ್.)್ 3್ ಬ್ಪ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಪುಣ್್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೊ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಆನಿ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ವೆತ್್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್.್ 4

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಜೆಜು್ ಉಠೊನ್್ ಆಪೆಂ್್ ವಯ್ೆಂ್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲೆಯಾಂ;್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಪೆಂಕ್ಟಕ್ ಬ್ಂಧೊ್.್ 
5

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಏಕ್ ಆಯದಾನ್ಂತ್್ ಉದಕ್ ವ್ತುನ್್ 
ಶಿಸ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಂಯ್್  ಧುವ್ನಾ್  ಆಪುಣ್್  ಬ್ಂಧ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತುವ್ಲ್ಯಾನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ಪುಸೆ್.

6
್ ಜೆಜು್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತನ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ತುವೆಂ್ ಧುಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ಜೆಜು,್  “ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ಮುಖ್ರ್್  ತುಂ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ನ್!್ ಮ್ಹಜೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ತುವೆಂ್ ಕೆದಿಂಕಚ್್ 

ಧುಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಜೆ್  ಪ್ಂಯ್್  ಹ್ಂವ್್  ಧುಯ್ನಾ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ ತುಕ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಆಸೊಚಿನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ತವಳ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜೆ್ 

ಪ್ಂಯ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಮ್ತೆಂಯ�್ 
ಧು!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜುನ್,್ “ನ್್ಹವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ನಿತಳ್್ 

ಆಸ್ತಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೆ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಧುಲ್ಯಾರ್್ ಪುರೊ.್ ತುಮಿ್ 
ನಿತಳ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ 
ನಿತಳ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 11

್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಘಾತ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ನಿತಳ್್ 
ನ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್ ಧುಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಆಪೆ್ಂ್ ವಯ್ೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನ ್ೆಹಸುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬಸುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಂಗಿ�?್  13

್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್,್ 
‘ಮೆಸಿತ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್  ತುಮಿ್ 
ಆಪೊಂವೆಚಿಂ್ ತೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮೆಸಿತ್ಯ�್ ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಯ�್ ವ್ಹಯ್.್ 14

್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಯ�್ ಮೆಸಿತ್ಯ�್  ಜ್ಲೊ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಬರಿ್ ಧುಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ�್ 
ಎಕ್್ಯಾಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್  ದುಸ್ರಿಯಾನ್್  ಧುಯ್ಯ್.್  15

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ�ಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆಲೆ್�ಬರಿಚ್್ ತುಮಿಯ�್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 16

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಚ್ಕರ್್ ಧನಿಯ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ ಧ್ಡತಾಲ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 17

್ ತುಮಿ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಮ್ವ್ನಾ್ ಹಿಂ್ ತೆ�್ ಪರಿಂ್ 
ಚಲ್್ಯಾರ್್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾತ್.

18
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕ್ಟಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈನ್.್ 

ಹ್ಂವೆಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೊ್  ಲೊಕ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ‘ಮ್ಹಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜೆವ ತ್ಾಲೊಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ.’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಘಡಜ್ಯ್.್ 19

್ ತೆಂ್ ಘಡತಾನ್್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್,್ ತೆಂ್ 
ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 20

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಧ್ಡ್ಚಿಯಾ್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತಯಾಲೊ್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಯಾಕಚ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಶಿಸಾಚೆಂ ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:20–25;್ ಮ್ಕಯಾ್ ್ 14:17–21;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:21–23)
21

್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಕಳ್ಳೊೆನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕೊ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಘಾತ್್ 
ಕತಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಗ್್ಯನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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22
್ ಜೆಜುಚೆ್ ಸಗೆ್್ ಶಿಸ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್್ ತೊ್ 

ಕೊಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 23

್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ತೆಂಕುನ್್ 
ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಶಿಸ್್  ತೊ.್  24

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್ 
ಕೊಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರುನ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಹಿಶ್ರೊ್ ಕೆಲೊ.

25
್ ತೊ್  ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಕುಶಿಕ್  ಬ್ಗ್ವ್ನಾ,್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತೊ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
26

್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ 
ಬುಡೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಕೊಣ್ಕ್ ದಿತ್ಂಗಿ�್ ತೊಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಘಾತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಉಂಡ್ಯಾಚೊ್ 
ಕುಡೊಕ್್  ಬೊಶಿಯೆಂತ್್  ಬುಡೊವ್ನಾ್  ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್್  ಜುದ್ಸ್ಕ್  ದಿಲೊ.್ 
27

್ ಜುದ್ಸ್ನ್್ ತೊ್ ಉಂಡೊ್ ಕ್ಣೆಘತ್ನ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ರಿಗೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ,್ “ತುವೆಂ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
28

್ ಜೆಜುನ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್ 29

್ ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಚೊ್ ದುಡ್್ಚಿ್ ಪೆಟ್್ 
ಜುದ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆಸಿ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೆಸ್ತಾಕ್ 
ಗಜ್ಯಾ್  ಜ್ಲೊ್್  ಥೊಡೊಯಾ್  ವಸುತಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವಿದಾ್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.

30
್ ಜೆಜುನ್್  ದಿಲೊ್್  ಉಂಡೊ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜುದ್ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ ತವಳ್್ 
ರ್ತ್್ ಜ್ಲ್್.

ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಉರಾಡಾಪಣ್
31

್ ಜುದ್ಸ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್,್ “ಆತ್ಂ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಮಹಿಮ್ಜ್ತ್.್ 
ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ದ್್ರಿಂ್ ದೆವ್ಕಯ�್ 
ಮಹಿಮ್ಜ್ತಲ್.್  32

್ ತ್ಚೆ�್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಮಹಿಮ್್  ಜ್ತ್್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ತ್ಕ್ಯ�್ ಮಹಿಮ್ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್  ಆನಿ್ 

ಥೊಡೊಚ್್  ವೆ�ಳ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ವೆಚೆ�ಕಡೆನ್್ ತುಮಿ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿಂನ್ಂತ್.

34
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನವ್್ ಉಪದೆಸ್್ ದಿತ್ಂ.್ 

ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 35
್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿಂ್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಶಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಸಮ್ವ್ನಾ್ ಘತ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪೆದುರಿಚೊ ವಿಸಾವಾಸ್ ಘಾತಾಚಿ ಮುಖೆಲಿಂ ಸೂಚನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:31–35;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:27–31;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:31–34)
36

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿ್  ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್ 
ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ವೆಚೆ�ಕಡೆನ್್  ಆತ್ಂ್  ತುವೆಂ್ 

ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಪುಣ್್ ಮುಖ್ರ್್ ತುಂ್ 
ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಯೆತಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

37
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 

ತುಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ?್ ತುಜೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮೊರೊಂಕ್�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್್ ಆಸ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

38
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ತುಜೊ್ ಜ�ವ್್ 

ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದಿತ್ಲೊಯಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಸಕ್ಳಿಂ್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ 
ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ನೆಣ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ನ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ ಭುಜೊವೆಣ್ಚಿಂ ಉತಾರಿಂ

14್ ್ 1 ್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿಚಿಂ್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ಕಳ್ಳ ಚೆಿಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ವಿಶ್್ಸ್್  ದವರ್.್ 

ಮ್ಹಜೆ�ರ್ಯ�್ ವಿಶ್್ಸ್್ ದವರ್.್ 2್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಕುಡ್ಂ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೊತಾಂ್  ನ್ಹಯ್್ 
ಆಸೊ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಜ್ಗೊ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಂ.್ 3್ ಹ್ಂವ್್ ವಚುನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜ್ಗೊ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ತುಮಿಯ�್ ಆಸಜಯ್.್ 
4

್ ಹ್ಂವ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

5
್ ತೊಮ್ಸ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಖಂಯ್್ 

ವೆತ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ನೆಣ್ಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತಿ್ 
ವ್ಟ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕಶಿಂ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

6
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ವ್ಟ್ಯ�್  ಸತ್ಯ�್ 

ಜ�ವ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಏಕಚ್್ ವ್ಟ್.್  7

್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕಯ�್ 
ಜ್ಣ್್ ಆಸ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಜ್ಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್,್  ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್  ದೆಖ್್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ಪ್ಲ್ಪ್ನ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಬ್ಪ್ಕ್ ದ್ಖಯ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಿತೆ್ಂಚ್್ ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಫಿಲ್ಪ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಇತೊ್್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಒಳೊೆಕ್ವ್ನಾ್ 
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ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ನ್ಂಗಿ�?್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಲೊ್್ ಬ್ಪ್ಕಯ�್ 
ಪಳೆಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್  ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬ್ಪ್್ 
ದ್ಖಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾತ್?್ 10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಂ್ ಆನಿ್  ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಗಿ�?್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಯಲೊ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್್ 
ಆನಿ್ ತೊ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 11

್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆನಿ್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಪ್ತೆಯಾಯ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪ್ತೆಯಾಯ್.

12
್ “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವತಯಾಲೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್ಕ್�್  ವ್ಹಡಿ್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ತೊ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ.್ 13

್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಮ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತೆಂ್ 
ದಿತಲೊಂ.್ ತವಳ್್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಮಹಿಮ್್  ಜ್ತಲ್.್  14

್ ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಮ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ದಿತ್ಲೊಂ.

ಪವಿತ್ರಿ ಅತೊ್ಮ ದತಾ ಮಹಾಣ್ ಭಾಸಾವೆಣ್ಂ
15

್ “ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಕ್ದ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.್  16

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬ್ಪ್ಕಡೆ್  ವಿಚ್ತ್ಯಾಲೊ.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಎಕೊ್್ ಮಜತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತ್ಲೊಂ.್ ತೊ್ 
ಮಜತ್್ ದ್ರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸತಾಲೊ.್ 
17

್ ಸತ್ಚೊ್  ಅತೊಮಚ್್  ಹೊ್  ಕುಮೊಕ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ತೊ್ ದಿಸ್ನ್,್ ಸಮೊ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಕ್ಣೆಘನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಭಿತರ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

18
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್್ ನ್ತಲ್್ಯಾ್ 

ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಎಕುಸೆರೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡುನ್್ ವಚನ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ 19

್ ಅನಿ್ ಇಲೊ್ಸೊ್ 
ಕ್ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದೆಖೊಚಿ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಜಯೆತಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿಯ�್ ಜಯೆತಲ್ಯಾತ್.್ 20

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸಮ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂಯ�್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘತಲ್ಯಾತ್.್  21

್ ಎಕೊ್್ 
ಮ್ಹಜೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಸೊಯ�್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಆನಿ್ 

ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

22
್ ತವಳ್್  ಜುದ್ಸ್ನ್್  (ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್  ಜೂದ್್ 

ನ್ಹಯ್),್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ತುಕ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿತ್ಂ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್  ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್  “ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆಸವೆಂ್ ಜಯೆತಲ್ಯಾಂವ್.್ 24

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿನ್ತೊ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ನ್.್  ತುಮಿ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್  ಹೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ಖರೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್ೊಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಬ್ಪ್್ ತೊ.

25
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ 26
್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಮಜತ್್ 

ದ್ರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಉಪದೆಸ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಲೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತೊ್ 
ಸಹಯ್ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್ ಬ್ಪ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಧ್ಡೊಚಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ತೊ್ 
ಮಜತ್ದ್ರ್.

27
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ ತೊ್ 

ಸಂಸ್ರ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಥರ್ನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮಧ್ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಖಂತ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಸೊಡ್.್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ 
28

್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗಲ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ಬ್ಪ್್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ವ್ಹಡೊ್.್ 29

್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೊನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆಂ್  ಆತ್ಂಚ್್  ಕಳಯ್್ಂ.್  ಆಶೆಂ್  ಘಡತಾನ್್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾತಲ್ಯಾತ್.

30
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸವೆಂ್ ಆನಿಕಯ�್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ 

ಉಲೆೈನ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ್ (ಸೆೈತ್ನ್)್ 
ಯೆತ್.್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಖಂಯೊಚಿಚ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ 
31

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್ನ್್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕತ್ಯಾ.
“ಯೆಯ್,್ ಆಮಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಚುಂಯ್.”

ಜೆಜು ದಾರಾವಾಲಾ ಬರಿ ಆಸಾ

15್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್  ಖರಿ್  ದ್ಕ್್ಲ್.್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ತೊ�ಟ್ಮ್ಲ್.್  2

್ ಫೊಳ್್  ದಿ�ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
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ಹಯೆಯಾಕ್ ಫ್ಂಟೊ್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲತಾಲೊ.್ ಫೊಳ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಫ್ಂಟೊ್ ಆನಿಕ್�್ ಚಡ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸುದ್ದಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 3್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಸುದ್ದಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 4್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ರ್ವ್,್ 
ತವಳ್್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕ್್ಟ್ನ್್ 
ರ್ವತಾಲೊ.್ ಖಂಯೊಚಿ್ ಫ್ಂಟೊಯ�್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕಚ್್ 
ಅಪುಣ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕನ್ತ್.್ ತೊ್ ದ್ಕ್್ಲ್ಂತ್್ 
ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ರ್ವಜಯ್.್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಸರಿ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಇತ್್ಯಾಕಚ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್ಟ್ನ್್ ರ್ವಜಯ್.

5
್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ದ್ಕ್ಲ್;್ ತುಮಿಂಚ್್ ಫ್ಂಟೆ.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 

ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ತೊ್ 
ಚಡ್್ ಫೊಳ್್ ದಿತಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನ್.್ 6್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ 
ನ್ತಲ್ೊ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಉಡಯ್್ಯಾ್ ಫ್ಂಟ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ 
ತೊ್ ಫ್ಂಟೊ್ ಮೊತ್ಯಾಲೊ.್ ಮೆಲೊ್್ ಫ್ಂಟೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಎಕ್್ಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಂತ್್  ಉಡೊವ್ನಾ್  ಲ್ಸ ತ್ಾಲೆ.್ 
7

್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ಲ್್ಯಾರಿ�್ ಮ್ಗೆಯಾತ್,್ 
ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ 8

್ ತುಮಿ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಫೊಳ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ತುಮಿಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕಜಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ತಲ್.

9
್ “ಬ್ಪ್ನ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 

ಹ್ಂವೆಂಯ�್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್.್ ಆತ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮೊ�ಗ್ಂತ್್ ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್.್ 10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ರ್ವ್್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ರ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ 11

್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ತುಮಿ�್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೊ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ.್  12

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮೊಚಿ್ ಮೊಗ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ತುಮಿಯ�್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  13

್ ಇಷ್ಟಂ್  ಪ್ಸತ್್  ಸ್ಂತ್್  ಜ�ವ್ಚ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೊಣ್ಂ್ 
ಥಂಯ್ಚಿ್  ನ್.್  14

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್  ಈಷ್ಟ.್  15

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮ್ಹಜೆ್  ಚ್ಕರ್್  ಮ್ಹಣ್ನ್ಂ.್  ಧನ್ಯಾಂಚಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೆಚಿ್  ನ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯ ತ್ಾಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

16
್ “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡುನ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ 
ಫೊಳ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ಹೆಂಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್.್ ಹೊ್ ಫೊಳ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಆಖೆ�ರ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸೊಂದಿ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಗ್್ಯಾರಿ�್ 
ಬ್ಪ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ 17

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ತ್ಕ್ದ್.

ಜೆಜುನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಚತಾರಿಯ್
18

್ “ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್  ಪಯ್ೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್  ದೆ್�ಷ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
ಹ್ಡ್.್ 19

್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರ್,್ ಹೊ್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್  ತುಮೊಚಿಯ�್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತೊಯಾ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾ.

20
್ “ಚ್ಕರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧನಿಯ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವ್ಹಡೊ್್ ನ್ಹಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
ಕರ್.್ ಲೊ�ಕ್ನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಗಿದಾಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ದಗಿದಾತಲೆ್  ಆನಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಕಯ�್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ತಲೆ.್  21

್ ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕತಯಾಲೆ.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ್ ನೆಣ್ಂತ್.್ 
22

್ ಹ್ಂವ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಕಡೆ್ ಉಲೆೈನ್ತ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಂಕ್್  ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಮ್ಹಣೊನ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ತೆಂ್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೆೈಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ನಿ�ಬ್್ ನ್.

23
್ “ಮ ್್ಹಕ್್  ದೆ್�ಷ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಬ್ಪ್ಚೊಯ�್  ದೆ್�ಷ್್  ಕತಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್�್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಕರಿನ್ತ್ಲೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ತೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆ್ ಪ್ತಿಕ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ತೆಂನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಪಳೆಲ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತೆ್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚೆರ್ಯ�್ ಹಗೆಂ್  ಧವಲ್ಯಾಂ.್  25

್ ‘ತೆ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕ್ರಣ್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ದೆ್�ಷ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಖರೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.

26
್ “ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮಜತ್್ ದ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಧ್ಡುನ್್ ದಿತ್ಲೊಂ.್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ 
ಮಜತ್್ ದ್ರ್್ ಸತ್ಚೊ್ ಆತೊಮಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಯೆತನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್ 
27

್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಂಗಿಂ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ 
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ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲ್ಯಾತ್.

16್ ್ 1 ್ “ಲೊ�ಕ್  ತುಮಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ನ್ಸ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ 2
್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತೆ್ಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜವೆಶಿ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಜ್ತಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತೊಚಿ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್.್ 
3

್ ಲೊ�ಕ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಅನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಒಳಕ್ನ್ಂತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಹೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 4್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಘಡೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್ ಯೆತನ್್ ಮ್ಹಜ್  ಚತ್ರಿಯೆಚಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ತುಮಿ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಚೆಂ ರಾಮ್
“ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುವೆಯಾರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೊ್ಯಾನ್ಂತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತವಳ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 5್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ವೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ಮಧೆಂ್  ಎಕೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ‘ತುಂ್  ಖಂಯ್್ 
ವೆತ್ಯ್?’್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಕಡೆ್  ವಿಚ್ರುಂಕ್  ನ್.್ 
6

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್ಂ್್ ಖಂತಿನ್್ ಭಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್ 7್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ವೆಚೆಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬಯಯಾಕಚ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ವಚುನ್್ ಮಜತ್್ ದ್ರ್ಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ವಚ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮಜತ್ದ್ರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್.

8
್ “ಮಜತ್ದ್ರ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪ್ತ್ಕ,್  ನಿ�ತ್,್ 

ನಿತಿಫೆೈಸಲ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್  9

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ತೆಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಲೊಕ್್  ಥಂಯ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತೊ್ 
ಮಜತ್ದ್ರ್್  ದ್ಖಯತಾಲೊ.್  10

್ ಹ್ಂವ್್  ಬ್ಪ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ನಿತಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತೊ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದ್ಖಯತಾಲೊ.್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವೆಚಿಂನ್ಂತ್.್  11

್ ನಿತಿ್  ಫೆೈಸ್ಲ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸತ್ಚ್್ ತೊ್ ಮಜತ್ದ್ರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ದ್ಖವ್ನಾ್ 
ದಿತಲೊ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ನಿತಿಫೆೈಸಲ್್ ಜ್ಲ್ಂ.

12
್ “ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 

ಆನಿಕಯ�್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್  ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭೊ�ವ್್ 
ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಯ್ತಾ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಸತ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಯೆತನ್,್ 
ತೊ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಸತ್ಕ್ 
ಚಲಯತಾಲೊ.್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತ್ಚಿಂ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಪುಣ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತೊ್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.್ ಘಡೊಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ಹೆತ್್  ದಿತ್ಲೊ.್  14

್ ಸತ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್  ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳೊೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮಹಿಮ್್  ದಿತಲೊ.್  15

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘವ್ನಾ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಯ್ತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

ಖಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲ್
16

್ “ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ಂತ್.್  ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೊ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಉತತಯಾಚ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.”

17
್ ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ,್  “‘ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್ಚ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೊ್  ವೆ�ಳ್್ ಉತತ್ಯಾಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 
18

್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “‘ಥೊಡ್ಯಾ್ ವೆಳ್ನ್’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

19
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ 

ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾರ್್  ಆಸ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ,್ “‘ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ಂತ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಚೆಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ 
20

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ ರಡತಾಲ್ಯಾತ್,್ 
ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವತಾಲೊ.್  ತುಮಿ್  ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ದೂಖ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಬದಲತಾಲೆ.

21
್ “ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್ ಸಿತ್�್ ಪರಿಸೂತ್ಪಣ್ಚಿ್ ಘಡಿ್ ಯೆತನ್್ 

ದೂಖ್್ ಬೊಗ್ತಾ.್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ಜಲಮತ್ನ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಏಕ್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ಜಲಮಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತಿ್ ತ್ಯಾ್ 
ದೂಖಿಕ್ ವಿಸತ್ಯಾಲ್.್ 22

್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜ್ತಲೆಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದುಖೆ�ನ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆತನ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತೊ್ ಸಂತೊಸ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ 
ಸಕೊಚಿನ್.್ 23

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್ಂನಿ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ಸವ್ಲ್ಯ�್  ವಿಚ್ಚೆಯಾನ್ಂತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರಿ�್ ಬ್ಪ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ 
24

್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಮ್ಗ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಭಪೂಯಾರ್್ ಜ್ತಲೊ.
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ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತಾ
25

್ “ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಒಪ್ರಿಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್  ವೆ�ಳ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಉಲೆೈನ್ಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್ 26

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಬ್ಪ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಬ್ಪ್ಕ್  ಮ್ಗೆಚಿಂ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ನ್.್  27

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಬ್ಪ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ದೆಕುನ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತೊ್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  28

್ ಹ್ಂವ್್  ಬ್ಪ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್್ಂ.್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ವೆತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ತುಂ್ 

ಆಮೆಚಿಂಲ್ಗಿಂ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲಯ ತ್ಾಯ್.್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೆಲ್ೆಂ್ ಕಠಿಣ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ತುಂ್ ವ್ಪ್ರಿನ್ಂಯ್.್ 
30

್ ತುಕ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಜ್ಣ್ಂ್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆತ್ಂ್ ಸಮಲ್ೆಂ.್ ಎಕೊ್್ ಸವ್ಲ್್ ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಲ್ಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಸಕತಾಲೊಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ತುಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

31
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆತ್ಂ್ 

ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್ಗಿ�?್  32
್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್  ದಿಯ್.್  ತುಮಿ್ 

ಶಿಂಪೊ್ನ್್ ವೆತ್ಚೊ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಘರ್ಕ್ ಶಿಂಪೊನ್್್ ವೆತ್ಲೊ.್ 
ತೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಆತ್ಂಚ್್ ಆಯ್್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ವೆತ್ತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಎಕುಸೆರೊ್ ಆಸತಾಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಎಕುಸೆರೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್.

33
್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಮೆಳ ಚೆಿ್ ಖ್ತಿರ್್ 

ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಂಕಷ್ಟ್  ಆಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಧೆೈರ್್  ಘಯ್!್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಸಲ್ಯ್್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಶಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ

17್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ:್್ 

“ಬ್ಪ್,್ ವೆ�ಳ್್ ಆಯ್್.್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್.್  ತವಳ್್ ಪೂತ್್ ತುಕ್್ ಮಹಿಮ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸಕತಾಲೊ.್ 2್ ತುವೆಂ್ ಪುತ್ಕ್ ಕೊಣ್ಕೊಣ್ಕ್ ದಿಲ್ಂಗಿ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ ಪೂತ್ನ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಪುತ್ಕ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲ್ಯ್.್ 3್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
ಸತೆವಂತ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತುಕ್್ ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ 

ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಮ್ೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂಚ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್.್ 
4

್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ತುಜ್  ಮಹಿಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ 5್ ಆತ್ಂ,್ ಬ್ಪ್,್ ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಕರ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಆರಂಭ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಜೆ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿ�.

6
್ “ತುವೆಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್ಂಯ್.್ ತುಜೆಂ್ ರೂಪ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್ೆಂ.್  ಹೆ್  ತುಜೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ತುವೆಂಚ್್ 
ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂಯ್.್ ಹೆ್ ತುಜೆ್ ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ 7

್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್�್ 
ತುಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಆಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಆತ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 8್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್ಂ್ ಉತ್ರಿಂಚ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್ ಹ್ಣಂ್ ತಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಜೆ�್ ಸಶಿಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುವೆಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಂ್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಹೆ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 9್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದಿಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಹೆ್ ತುಜೆಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10

್ ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಜೆಂಚ್್ ಆನಿ್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮ್ಹಜೆಂಚ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.

11
್ “ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಜೆ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್.್  ಆನಿ್ 

ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸೊಚಿನ್.್  ಪುಣ್್  ಹೆ್ 
ಆನಿಕ್�್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್,್ (ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ)್ ತುಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾನ್್ ಹ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ತುಂಯ�್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ 
ಏಕ್ ಆಸಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೆಯ�್ ಏಕ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆತ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.್  12

್ ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ಹ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಬ್ಳೆ್ಂ.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗಿಣ್ಂ್ ಸಿದಿಧ್್ ಜ್ವ್ಚಿಯಾಕ್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾಕಚ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್  (ಜುದ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್)್ 
ಎಕೊ್ಚ್್ ಹ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ.

13
್ “ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆನಿಕ್�್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಹ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  14

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಂಕ್ಂ್  ತುಜಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಹ್ಂಕ್್ ದೆ್�ಷ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿಚ್್ 
ರಿತಿನ್್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  ನ್ಹಯ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಹೆಯ�್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊ್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ಹ್ಂಚೊ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾ.
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15
್ “ತು್ ತ್ಂಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ವಿಚ್ರಿನ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ (ಸೆೈತ್ನ್್ ಥ್ವ್ನಾ)್ ರ್ಕೊನ್್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದವರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 16

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಸೆವಯಾಲೊ್್ 
ನ್ಹಯ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ತೆಯ�್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 17

್ “ತುಜ್ಯಾ್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ 
ತುಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.್ ತುಜೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 18

್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಧ್ಡ್ಲೆ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವೆಂಯ�್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಧ್ಡ್್ಂ.್  19

್ ತ್ಂಕ್ಂ್  ಖರೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ಭೆಟಯ್ೆಲೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಭೆಟ್ಯ್ತಾಂ.

20
್ “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕ್್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 21

್ ಬ್ಪ್,್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೆಯಾ್ 
ಸಗೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಏಕ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಂ್  ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಯ್್  ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಜೆ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಂ.್  ತುವೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹೊ್  ಲೊ�ಕಯ�್  ಆಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ಏಕ್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ 22

್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ದಿಲ್ಯಾ.್ 
ತುಂ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಏಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತ್ಣಂ್ ಏಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಮಹಿಮ್್ 
ದಿಲ್ಯಾ.್ 23

್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ್ ಆನಿ್ 
ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸತಾಲೊಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆ.್  ತುವೆಂಚ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಂ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿಂಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಚೊಯ�್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತವಳ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ತಲೊ.

24
್ “ಬ್ಪ್,್  ತುವೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್ಯಾ್  ಹ್ಂಕ್ಂ,್ 

ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಮಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿ್  ಮ್ಹಜ್  ಮಹಿಮ್್  ಪಳೆಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುವೆಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹಿ್ 
ಮಹಿಮ್್ ದಿಲ್.್ 25

್ ನಿತಿವಂತ್್ ಬ್ಪ್,್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ತುಕ್್ ನೆಣ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಆನಿ್ 
ತುವೆಂಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್್ಂಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  26

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಸ್ಭ್ವ್್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ದ್ಖಯತಾಲೊಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆಂ್ 
ಪರಿತಿರೂಪ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ದ್ಖಯತಾಲೊಂ.್ 
ತವಳ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್  ತುಕ್್  ಕಸಲೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಆಸ್ಗಿ�,್ 
ತೊಚ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಹ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ಆಸ್ತಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸತಾಲೊ.”

ಜೆಜುಚೆಂ ಬಂದನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:47–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:43–50;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:47–53)

18್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ತೆ್ ಕೆದೊರಿನ್್ 

ವ ್್ಹಳ್್ ಉತೊರಿನ್್ ಪಲತಾಡಿ್  ಗೆಲೆ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ದುಸೆರಿಕಡೆ್ 
ಒಲ್ವೆತ್್ ರುಕ್ಚೆಂ್ ತೊ�ಟ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.

2
್ ಜೆಜುಕ್ ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಯ�್ ಹೊ್ ಜ್ಗೊ್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸೊ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆತಲೊ.್ 3

್ ಜುದ್ಸ್್ 
ಶಿಪಯ್ಂಚಿ್  ಏಕ್ ತುಕಡಿ್  ಆನಿ್  ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಕ್್ಲ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ತೊಟ್ಕ್ ಆಯೊ್.್ ತೆ್ ದಿವೆ,್ ಚುಡಿ್ ಆನಿ್ 
ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್.

4
್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಘಡೊಂಕ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕ್ 
ಸೊಧ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

5
್ ತೆ,್ “ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜುಕ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ತ್ಣೆಂ,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಜೆಜು”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  (ಜೆಜುಕ್ 
ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜುದ್ಸ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಉಬೆ್ 
ಆಸೊ್.)್  6

್ ತೊ,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜೆಜು”್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾನ್್  ತೆ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಸರುನ್್ ಧಣಯಾಕ್ ಆಪಟಲೆ.

7
್ ಜೆಜುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ “ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಣಂ,್ “ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜುಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
8

್ ತ್ಣೆಂ,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜೆಜು್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ್  ನ್ಹಯ್ಗಿ�.್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  9

್ “ತುವೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಥಂಯ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೊಗ್್ವ್ನಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜನ್್ ಪಯ್ೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಖರೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.

10
್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಏಕ್  ತ್ಲ್್ರ್್ 

ಆಸಿ್.್  ತ್ಣೆಂ್ ತಿ್ ತ್ಲ್್ರ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ ತ್ಚೊ್ ಉಜೊ್ 
ಕ್ನ್್ ಕ್ತಲೊಯಾ.್ (ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಮ್ಲ್ಖಾ.)್ 
11

್ ಜೆಜುನ್್  ಪೆದುರಿಕ,್  “ತುಜ್  ತಲ್್ರ್್  ಪೊತ್ಯಾಂತ್್ 
ಘಾಲ್!್  ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್್  ಸಂಕಟ್ಚಿ್  ಕ್ಲ್ಸೆ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಅನಾನ್ಸಾ ಮುಖಾರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 26:57–58;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:53–54;್ ಲೂಕ್ 22:54)

12
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಶಿಪ್ಯ್,್ ತ್ಂಚೆ್ ಸೆೈನ್ಧಿಪತಿನ್್ 

ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧುನ್,್ 
ಅನ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಡೊ್.್  13

್ ಅನ್ನಾಸ್್ 
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ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚೊ್  ಮ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ವಸ್ಯಾ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  14

್ ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಮೊಚೆಯಾಂ್  ಬರೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸೂಚನ್್  ದಿಲ್್್ 
ಹ್ಣೆಂಚ್.

ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:69–70;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:66–68;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:55–57)
15

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಕ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚಿ್ ವ್ಳಕ್ ಆಸ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್  ಘಚ್ಯಾಯಾ್  ಅಂಗ ಣ್್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  16

್ ಪುಣ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ರ್ಕೊನ್್ 
ಆಸೊ್.್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಒಳಿಕ್ಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ದ್ರ್್  ರ್ಕ್ಲ್ನಾಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್  ಪೆದುರಿಕ್ 
ಭಿತರ್್  ಅಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೊ.್  17

್ ದ್ರ್್  ರ್ಕ್ಲ್ನಾ್ 
ಪೆದುರಿಕ,್  “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ತುಂಯ�್ 
ಎಕೊ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
ಪೆದುರಿನ್,್ “ನ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.
18

್ ತವಳ್್ ಹಿಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ರ್ಕ್ಲ್್ ಉಜೊಯಾ್ 
ಘಾಲ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವುನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಧಗ್್  ಕ್ಣೆಘತ್ಲೆ.್  ಪೆದುರಿಯ�್  ತ್ಂಚೆ್  ಸವೆಂ್ ಉಬೆ್ 
ಆಸೊ್.

ಶೆರಿೇಷ್್ ರಾಜರಾನ್ ರೆಲ್ಲಿ ತನಿಕಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:59–66;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:55–64;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:66–71)
19

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಉಪದೆಸ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಸವ್ಲ್ಂ್  ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್  20

್ ತ್ಕ್್ 
ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್ ಉಗ್್ಯನ್್  ಲೊಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲೆೈಲ್ಂ;್  ಸದ್ಂಚ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ಸಗೆ್್  ಜುದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್ಂ್  ಮೆಳತಾಲೆ.್  ಹ್ಂವ್್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಗುಪ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 21

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ತಯಾಯ್?್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ತೆ್ ಜ್ಣ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್,್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ 

ಆಸೆ್್  ರ್ಕ್ಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಮ್ನ್ಯಾ,್ 
“ತುವೆಂ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್್  ಕಡೆ್  ಆಶೆಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

23
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ಚುಕೊನ್್  ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್,್ 

ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಕ್ಂ್ಕ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿ�.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಉಲೆೈಲೆಂ್  ಸಮ್ಜ್ಲೆ್ಂ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ತಯಾಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

24
್ ತವಳ್್ ಅನ್ನಾಸ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಂಧುನ್,್ 

ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೊ.್

ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:71–75;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:69–72;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:58–62)
25

್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಧಗ್್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ಉಜ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್  ಉಬೆರ್ವುನ್್  ಆಸೊ್.್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್ 
ಪೆದುರಿಕ,್  “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ತುಂಯ�್ 
ಎಕೊ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ನ್ಹಯ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
26

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಪೆದುರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ನ್್ ಕ್ತಲಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚೊ್ ಸೆೈರೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್,್ “ತುಂ್ ತೊಟ್ಂತ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸವೆಂ್  (ಜೆಜುಸವೆಂ)್ ಆಸ್ಲೆ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ “ನ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�್ 

ಸವೆಂ್  ನ್ತ್ಲೊ್!”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್ 
ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೊ.

ಪಿಲಾತಾ ಹುಜಿರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 27:1–2,್ 11–31;

ಮ್ಕಯಾ್ 15:1–20;್ ಲೂಕ್ 23:1–25)
28

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜುದೆವ್್  ಜೆಜುಕ್  ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ರೊ�ಮ್್ ರ್ಜ್ಯಾಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ನಿವ್ಸ್ಕ್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆ.್  ತವಳ್್  ಫ್ಂತೆಂ್  ಜ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಜುದೆವ್್ ನಿವ್ಸ್್ ಭಿತರ್್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾಚೆಂ್ ಜೆವಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಅಸುದ್ದಾ್  ಕರುಂಕ್ ಮನ್್  ಕೆಲೆನ್.್  29

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೆರ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಂಡೆಚಿ್ ಕಸಲೆ್ ಆಪ್ರಿಧ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

30
್ ಜುದೆವ್,್  “ಹೊ್  ಏಕ್  ಖೊಟೊ್ ಮನಿಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್,್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ತುಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

31
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿಂಚ್್ 

ತ್ಕ್್  ಆಪವ್ನಾ್  ವನ್ಯಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಜುದೆವ್,್ “ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ 

ದಿಂವ್ಕ್್  ತುಜ್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆವಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  32

್ (ಆಪುಣ್್  ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್  ರಿತಿ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ಲೆಂ.)
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33
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಲ್ತ್,್ ನಿವ್ಸ್್ ಭಿತರ್್ ವಚುನ್,್ 

ಜೆಜುಕ್ ಆಪವ್ನಾ,್  “ತುಂ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹೆಂ್ ತುಜೆಂ್ ಸವ್ಲ್ಗಿ�?್ ನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

35
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್!್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ತುಕ್್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ್  ಹುಜರ್್  ರ್ವಯ್್ಂ.್  ತುವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಂಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

36
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್ 

ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೆಳ್ನ್ಶೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಸೆವಕ್ ಝುಜ ತೆಾ್ ಆಸೆ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಚೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

37
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ರ್ಯ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಂಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ರ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್.್  ತೆಂ್  ಸತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಸತ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಸತ್್  ಜಲಮಲೊ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್್ಂ.್ ಸತ್ಕ್ 
ಸೆವ್ಯಾಲೊ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

38
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  “ಸತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರುನ್,್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜುದೆವ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್್  ಲ್ಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಂಯಚ್್  ಮೆಳನ್.್ 
39

್ ಪುಣ್್ ಪ್ಸ್ಖಾಪಬೆಯಾಚೆ�್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಕೆೈದಿ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕಚಿಯಾ್ ತುಮಿಚಿಂ್ 
ರಿವ್ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಕ್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

40
್ ಜುದೆವ್,್  “ನ್,್  ತೊ್  ನ್ಹಯ್!್  ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್ 

ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಂವಿದಾಂ!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಬೊಬ್್  ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 
(ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್್ ಏಕ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್.)

19್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹರುಂಕ,್ 
ಜೆಬ್ಯಾಂದ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 2್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಏಕ್  ಮುಕುಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್ 
ದವಲೊಯಾ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಭೊ�ವ್್ 
ತ್ಂಬ್್ಯಾ್ ರಂಗ್ಚೊ್ ದಗೊ್್ ನೆ್ಹಸಯೊ್.್ 3್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ 
ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಯ್,್  ತುಕ್್  ನಮ್ನ್!”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ನುಸೆಲ್ಕ್ ಥ್ಪ್್ಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಂ.

4
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ 

“ಪಳೆಯ್!್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆಜುಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಖಂಯೊಚಿಯ�್ ಅಪರ್ಧ್ಚ್್ ಮೆಳನ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸೊಂದಿ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  5

್ ತವಳ್್  ಜೆಜು್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಯೊ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್  ಕ್ಂಟ್ಯಾಚೊ್  ಮುಕುಟ್್ 
ಘಾಲೊ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಬೊ್್  ದಗೊ್್  ತ್ಕ್್  ನ ್ೆಹಸಯ್ೊ.್ 
ಪ್ಲ್ತ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಪಳ ,ೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್  ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ್ 

ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾಯ್!್  ತ್ಕ್್ 
ಖುಸ್ಯಾಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.
ಪುಣ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  “ತುಮಿಚ್್  ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್ 

ಮ್ರ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ತ್ಚೆರ್್  ಕಸಲೊಚ್್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಮೆಳನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಜುದೆವ್,್  “ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಕ್ಯೊದಾ್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 

ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮರಣ್ಚೆಂ್ ಪಮ್ಯಾಣ್್ 
ಜ್ಯ್ಯಚ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹೊ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಭೊ�ವ್್  ಭಿಯೆವ್ನಾ,್ 

9
್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ನಿವ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್,್ 

ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಮೌನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
10

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಉಲಯ್ನಾಯ್ಗಿ?್ 
ತುಕ್್  ಸೊಡುಂಕಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪದಿ್್  ಆಸ್್  ತುಕ್್ 
ಖುಸ್ಯಾಂವ್ಕ್ಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪದಿ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಂ್ 
ನೆಣ್ಂಯ್ಗಿ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

11
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆರ್್ ತುಕ್್ ಆಸಿಚಿ್ ಪದಿ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ದೆವ್ನ್್ ತುಕ್್ ದಿಲೊ್್ ಏಕಚ್್ ಅಧಿಕ್ರ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ 
ಆಸ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

12
್ ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜುಕ್  ಸೊಡುಂಕ್ 

ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ರ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಖಂಯೊಚಿಯ�್ 
ಮನಿಸ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸಿಜ್ರ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ ಸಿಜ್ರ್ಚೊ್ ಈಷ್ಟ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.

13
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಹ್ಡೊವ್ನಾ,್ “ಶಿಳ್್ ಧ್ಂಪ್ಣ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಕಟ್ಚ್ಯಾ್  (ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ್ ಭ್ಶೆ್ a್  ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಗ್ಬ್ಬಾತ್.)್ ವ್ಹಯ್್ಯಾ್ ಸಿಯ್ಸನ್ಚೆರ್್ ಬಸೊ.್್ 14

್ ತೊ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಪಬೆಯಾಕ್ ತಯ್ರೆಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಆನಿ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ದೊನ್್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಜುದೆವ್ಂಕ,್ 
“ಪಳೆಯ್,್ ತುಮೊಚಿ್ ರ್ಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

a 19.13ಜುದೆವಾಂಚಿ ಭಾಶ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಅರೆಮೆಯಕ್ ಭ್ಶೆನ್.
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15
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರ್,್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರ್;್ 

ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾಕ್ ಮ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ಂಕ್ರಿಟ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.
ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಜುದೆವ್ಂಕ,್  “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ರ್ಯ್ಕ್ 

ಖುಸ್ಯಾಂವ್ಚಿಗಿ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ,್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಏಕಚ್್ 

ರ್ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಿಜರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
16

್ ತವಳ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  ಜೆಜುಕ್  ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ ತ್ಬೆಂತ್್ ದಿಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಖುಸಾತಾರಾತಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:32–44;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:21–32;್ ್ 

ಲೂಕ್ 23:26–39)

ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ ್ೆಹಲೊ.್  17
್ ಜೆಜುನ್್ 

ಆಪೊ್್ ಸ್ಂತ್್ ಖುರಿಸ್್ ವ್್ಹವ್ವ್ನಾ,್ “ಕಟ್ಟಯಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್  (ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಶೆನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  “ಗೊಲ ಗ್ೆಥ್.”)್ 18

್ ತ್ಣಂ್ 
ಗೊಲೊಗೆ�ಥ್ಂತ್್  ಜೆಜುಕ್�್  ತ್ಚೆ�್  ಸವೆಂ್  ಹೆರ್್ 
ದೊಗ್ಂಕ್  ಖುಸ್ಯಾಯ್ೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್ಂಕ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ದೊ�ನಿ�್ ಕುಶಿಂನಿ್ ಘಾಲ್ನಾ,್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮಧೆಂಗ್ತ್್ ಘಾಲೊ.

19
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಏಕ್  ತಕೆ್�ನ್ಂವ್್  ಬರೊವ್ನಾ್ 

ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಲ್ಯ್ೆಂ.್ ತ್ಂತು,್ “ನಜರೆತ್ಚೊ್ 
ಜೆಜು,್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಬರೊವ್ನಾ್ 
ಆಸೆಂ್.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ ಬರೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ಶೆನ್,್ ಲ್ತಿನ್್ 
ಆನಿ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸೆ್ಂ.್ ನಿಶ್ನೆಂತ್್ 
ಬರಯ್ೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ವ್ಚೆ್ಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಆಸೊ್.

21
್ ಜುದೆವ್್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಪ್ಲ್ತ್ಕ,್ 

“‘ಜುದೆವ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್ನಾಕ್.್  ಪುಣ್,್ 
‘ಹೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಬರಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

22
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಬರಯ್ಂ್್ ತೆಂ್ ಬದುಂ್ವ್ಕ್್ 

ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
23

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಚಿಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸ್ತ್ಂ್  ಚ್ರ್್  ವ್ಂಟೆ್  ಕರುನ್್ 
ಎಕೆಕ್್ಯಾನ್್ ಎಕೆ�ಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಘತೊ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ತ್ಚೊ್ ಭಿತಲೊಯಾ್ ದಗೊ್ಯ�್ ಘತೊ್.್ ತೊ್ ಶಿಂವ್ಣ್್ 
ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ವಯ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕಯ್್್ ಮ್ಹಣಸ್ರ್್ ಏಕ್ 
ಸ್ಕೊಯಾ್  ವಿಣ್ಲೊ್.್  24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ,್ 
“ಆಮಿ್ ಹೊ್ ಪ್ಂಜುನ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಕಚೊಯಾನ್ಕ್.್ ಆಮಿ್ 
ಚಿ�ಟ್್ ಘಾಲ್ನಾ್  ಹೊ್  ಕೊಣ್ಕ್ ಯೆತ್ಗಿ್  ಪಳೆವ್ಯಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊವ್ಣ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.

“ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜಂ್ ವಸ್ತ್ಂ್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ವ್ಂಟುನ್್ ಘತಿ್ಂ;

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದಗ್್ಯಾಖ್ತಿರ್್ ಚಿ�ಟ್್ ಘಾಲ್”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 22:18

ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್ ಉತ್ರ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

25
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್,್ ಆವಯಚಿ್ ಭಯ್ಣ್,್ ಕೆಯ್ೊ�ಫ್ಸ್ಚಿ್ 

ಪತಿಣ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಮಗದಾಲ್ಚಿ್ ಮರಿ್ ಖುಸ್ಯಾಬಗೆ್ನ್್ 
ಉಬಿಂ್ ಆಸಿ್ಂ.್ 26

್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆಪೊ್್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್,್ “ಆವಯ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ತುಜೊ್ ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 27

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಕ,್ 
“ಪಳ ,ೆ್ ತುಜ್ ಆವಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತೆ�್ ಘಡಿಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಶಿಸ್್ ತಿಕ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ರೊನ್್ ವಚುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಚ್್ 
ರ್ವಯ್ೆಂ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮನ್ತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 27:45–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:33–41;್ ್ 

ಲೂಕ್ 23:44–49)
28

್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸೆ್ಂ್ 
ಸಮು್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚೆ�್ ಉತ್ರ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಂವೆಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಣೆಂ,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ತ್ನ್್  ಲ್ಗ್್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 29

್ ಥಂಯ್್ ಶಿಕ್ಯಾಯಾನ್್ ಬುಡಯ್ೆಂ್ ಏಕ್ 
ಆಯದಾನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಸೊ್ಪಂಜ್ಕ್ ಶಿಕ್ಯಾಯಾಂತ್್ 
ಬುಡೊವ್ನಾ್  ಹಿಸೊಸೆಪ್ಚೆ�್  ಝಡ್ಚ್ಯಾ್  ಬೊಡಿಯೆಕ್ 
ಲ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಕ್ ಲ್ಯೆ್ಂ.್ 
30

್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಕೊಯಾ್  ಚ್ಕ ತ್ಾಚ್,್  “ಸಂಪದೆ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ತಕ್್್ ಬ್ಗ್ವ್ನಾ್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡೊ್.

31
್ ತೊ್ ದಿ�ಸ್್ ತಯ್ರ್ಯೆಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ.್ 

ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಕುಡಿ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಖುಶಿನ್ತ್ಲ್.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಂಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಮೊಡುಂಕ್  ವೆಗಿಂಚ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್  ದಿ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ಲ್ತ್ಕಡೆ್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 32

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್ಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್ ದೊ�ಗ್ಂಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್  ಮೊಡೆ್.್  33

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆತನ್್  ತೊ್  ಎದೊಳ್ಚ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಪ್ಂಯ್್ ಮೊಡೆ್ನ್ಂತ್.

34
್ ಪುಣ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಭ್ಲ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಕಡ್ಳ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಕಡ್್ಳ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ರಗತ್್ ಆನಿ್ ಉದಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್್ಹಳೊೆನ್್ ಆಯ್ೆಂ.್ 
35

್ (ಹೆಂ್  ದೆಖ್್ಯಾನ್ಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
ತುಮಿ�್ ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್  ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಆಪುನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.)್ 36

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ೆಂ,್ “ತ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಹ್ಡ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಏಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮೊಡೆಚಿನ್ಂತ್”್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 37

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ಕಡೆನ್ಯ�,್ “ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್್ 
ಬ್ಚೆಯಾಂತ್್ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಕಚ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆತಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಬರಯ್್ಂ.

ಜೆಜುಚೆಂ ನಿರೆಪೊನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:57–61;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:42–47;್ ್ 

ಲೂಕ್ 23:50–56)
38

್ ಹ್ಚೆ�್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಅರಿಮ್ಥೆ�ಯ್್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪ್ಲ್ತ್ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ (ಜುಜೆ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಏಕ್ 
ಶಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಭಿಯೆಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.)್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹರುಂಕ್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲ್.

39
್ ನಿಕೊದೆಮ್ಯ�್ ಜುಜೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೊ.್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ,್ ರ್ತಿಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ 
ಸಂಗಿಂ್ ಉಲೆೈಲೊಚ್್  ನಿಕೊದೆಮ್.್  ತೊ್  ಸುಮ್ರ್್ 
ಪನ್ನಾಸ್್  ಕ್ಲೊ್  ತಿತೊ್್  ಸುಗಂಧ್್  ದರಿವ್ಯಾಂ್  ಘವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ೊ.್  ತೊ್ ಸುಗಂಧ್್ ದರಿವ್ಯಾಂ್ ರಗ ತ್ಾಬೊ�ಳ್್ ಆನಿ್ 
ಲೊಳಿಸರ್ಚಿ್ ಭಸುಯಾನ್್ ಆಸೊ್.್ 40

್ ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್ಂನಿ್ 
ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಸುಗಂಧ್್ ದರಿವ್ಯಾಂನಿ್ 
ಮ್ಖುನ್್ ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಸ್ತ್ಂನಿ್ ಗುಟ್್ಯ್.್  (ಜುದೆವ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಹೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯ ತ್ಾತ್.)್ 
41

್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್ಚ್್ 
ಏಕ್ ತೊ�ಟ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ತೊ�ಟ್ಂತ್್ ಏಕ್ ನವ್್ 
ಫೊಂಡ್್ ಆಸೊ್.್  ತ್ಂತುನ್ಎದೊಳ್್  ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಪೂರುಂಕ್ ನ್.್ 42

್ ತೊ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆನಿ್  ಜುದೆವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿ�ಸ್್  ಆರಂಬ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ದವಲೊಯಾ.

ಖಾಲ್ ಜಾಲೊಲಿ ಫಂಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:1–10;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:1–8;್ ಲೂಕ್ 24:1–12)

20್ ್ 1 ್ ಆಯ ತ್ಾ ರ್ಚ್ಯಾ ್  ಫ್ಂತ್ಯಾಪ್ರ್ರ್್ 
ಮಗದಾಲ್ಚಿ್ ಮರಿ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 

ಫೊಂಡ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್.್  ತವಳ್್  ಆನಿಕ್�್  ಕ್ಳೊೆಕ್ 
ಆಸೊ್.್  ಸಮ್ಧೆಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಕ್  ದವಲಯಾಲ್್  ಶಿಳ್್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊಳಯ್ಲ್್್ ಪಳೆಲ್್್ ಮರಿ್ 2್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಪೆದುರಿಕ್ ಆನಿ್  (ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್)್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಶಿಸ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಂವ್ನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ತ್ಣಂ್ ಸಮ್ಧೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲ್,್ 
ತ್ಕ್್ ಖಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ನೆಣ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

3
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಅನೆಯಾಕೊ್್ ಶಿಸ್್ ಸಮ್ಧೆ�್ 

ಸಶಿಯಾಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  4
್ ತೆ್  ದೊ�ಗ್ಯ�್ 

ಧ್ಂವುನ್್ ಗೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಶಿಸ್್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾಕ್�್ 
ವೆಗಿಂ್  ಧ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್್  ಸಮ್ಧೆಕ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಪ್ವ್್.್ 5

್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ನ್್ ಬ್ಗೊ್ನ್್ ಭಿತರ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಸಣ್ಚಿಂ್ ವಸ್ತ್ಂಚೆಂ್ ಕುಡೆಕ್್ ಥಂಯ್್ ಪಡಲ್ೆ್ ತ್ಣೆಂ್ 

ದೆಖೆಂ್.್ 7್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಯ್ಲ್ೊ್ 
ತುವ್ಲೊ್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆಖೊ.್್ ತೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ರೆವ್ವ್್ನಾ,್ ಹೆರ್್ 
ಸಣ್ಚ್ಯಾ್  ವಸ್ತ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ರೆವಿಂಗಡ್್  ಪಡೊನ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್  8

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ್  ಅನೆಯಾಕೊ್್  ಶಿಸ್್  ಭಿತರ್್ 
ಗೆಲೊ.್ ಸಮ್ಧೆಕ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವ್್ಲೊಚ್್ ತೊ್ ಶಿಸ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಘಡ್ಲೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ 9

್ (ಜೆಜು್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆನಿಕ್�್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.)

ಮಗ್ದಲಾಚಾಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:9–11)

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶಿಸ್್ ಪ್ಟಂ್ ಘರ್್ ಗೆಲೆ.್ 11

್ ಪುಣ್್ ಮರಿ್ 
ರಡತ್್ ಸಮ್ಧೆಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ಆಸಿ್.್ 
ತಿ್  ರಡತ್್  ಸಮ್ಧೆ್  ಭಿತರ್್  ಬ್ಗೊ್ನ್್  ಪಳೆತನ್,್ 
12

್ ಧವೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನ ್ೆಹಸ್ಲೆ್  ದೊ�ಗ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ಂಕ್ 
ದೆಖೆ್.್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದವಲಯಾಲೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ತ್ಂಚೆ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್  ಅನೆಯಾಕೊ್್ 
ಪ್ಂಯ್ಕಡೆ್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲೆ.

13
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ಮರಿಯೆಕ,್  “ಆವಯ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ರಡ್ತಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಮರಿಯೆನ್,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ ್ೆಹಲ್ಯಾ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್  ಖಂಯ್್ 
ದವಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 
14

್ ಮರಿಯೆನ್್ ಆಶೆಂ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಘುಂವ ತ್ಾನ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಜೆಜು್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೊ್ ದಿಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತಿಕ್್ ಕಳೆ್ಂನ್.

15
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್್ “ಆವಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್?್ ತುಂ್ 

ಕೊಣ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಹೊ್  ತೊ�ಟ್್  ಪಳೆಂವ್ಚಿ್  ಲೆಖುನ್್  ಮರಿಯೆನ್್ 

ಚಿಂತುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತುವೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ವೆ್ಹಲ್ಯ್ಗಿ?್ ತ್ಕ್್ ಖಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾಂಯ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

16
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ಮರಿಯೆ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಮರಿಯೆನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಘುಂವ್ನ್,್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಶೆನ್್ “ರಬೊಬಾನಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.್  (ರಬೂಬಾನಿ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಮೆಸಿತ್”)

17
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಪಡ್ನಾಕ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
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ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಅನಿಕ್�್ ಪ್ಟಂ್ ವಚುಂಕ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ (ಶಿಸ್ಂ)್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ‘ಮ್ಹಜೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್ಯ�್  ಮ್ಹಜೊ್  ದೆ�ವ್ಯ�್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ವೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

18
್ ಮಗದಾಲ್ಚಿ್ ಮರಿಯೆನ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್,್ 

“ಹ್ಂವೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ದೆಖ್್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 
ಆನಿ್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತಿಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಯ್ೆಂ.

ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:16–20;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:14–18;್ ್ 

ಲೂಕ್ 24:36–49)
19

್ ತೊ್ ಆಯ ತ್ಾರ್,್ ತೆಚ್್ ಸ್ಂಜೆರ್್ ಶಿಸ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ದ್ರ್ಂ್ 
ಧ್ಂಪುನ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೆ.್್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮಧೆಗ್ತ್್ ಉಬೊರ್ವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಶ್ಂತಿ್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  20

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಕಡ್ಳ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.

21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್  “ಶ್ಂತಿ್ ತುಮೆಚಿ್ 

ಥಂಯ್್ ಆಸೊಂ!್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಂ.್ ತೆಚ್್ 
ರಿತಿನ್,್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧ್ಡ ತ್ಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 22

್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಶಿಸ್ಂಚೆರ್್  ಸ್್ಸ್್  ಸೊಡ್ನಾ,್  “ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ 23

್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಭೊಗಿಸೆತ್ತ್ಗಿ,್  ತ್ಂಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಸೆತಲ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಿಸೆನ್ಂತ್ಗಿ�,್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳ ಚೆಿಂನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ತೊಮಾಸಾಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್
24

್ ಜೆಜು್  ಯೆತನ್್  ಜವ್್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ತೊಮ್ಸ್್ 
ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ನ್ತ್ಲೊ.್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಮ್ಸ್ಯ�್  ಎಕೊ್.್  25

್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ತೊಮ್ಸ್ಕ,್  “ಆಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಪಳೆಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೊಮ್ಸ್ನ್,್ “ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂಚೆರ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆ್ ಘಾಯ್ಂಚೆಂ್ ಗುತ್ಯಾ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ದೆಖ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್,್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್  ಬೊಟ್್  ದವಚ್ಯಾಯಾ್  ವರೆಗ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕಡ್ಳ್ಂತ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಘಾಲ್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

26
್ ಏಕ್  ಹಪೊತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಶಿಸ್್  ಎಕ್್ 

ಘರ್ಂತ್್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಜ್ಲೆ್.್  ತೊಮ್ಸ್್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸವೆಂ್  ಆಸೊ್.್  ದ್ರ್ಂ್  ಧ್ಂಪುನ್್  ಆಸಿ್ಂ.್  ತವಳ್್ 
ಜೆಜು್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧೆಗತ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್ನ್್ 

ತ್ಂಕ್,್  “ಶ್ಂತಿ್ ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ಆಸುಂದಿ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 27

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತೊಮ್ಸ್ಕ,್ 
“ತುಜೆಂ್ ಬೊಟ್್ ಹ್ಂಗ್್ ದವರ್.್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ಪಳ .ೆ್ 
ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕಡ್ಳ್ಂತ್್ ಘಾಲ್.್ ದುಭ್ವ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಜ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ತೊಮ್ಸ್ನ್್ ಜೆಜುಕ,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
29

್ ಜೆಜುನ್್ ತೊಮ್ಸ್ಕ,್ “ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್ಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್್ 
ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಭ್ಗಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುವಾಂವ್ನ್ ಹೊ ಪುಸತಾಕ್ ಬರಯ್ಲಿ ಉದೆ್ದೇಶ್
30

್ ಜೆಜುನ್್  ಆನಿಕ್�್  ಸಬ್ರ್್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತಿ್ ಖುಣ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರೊವ್ನಾ.್  31

್ ಪುಣ್್  ತೊಚ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾಯ�್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಜ�ವಿತ್್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಬರಯ್್ಂ.

ಸಾತ್ ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್

21್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ತಿಬೆ�ರಿಯ್್ (ಗ್ಲ್ಲೆಯ್)್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ 

ಲ್ಗಿಂ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ ತೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ:್ 2್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಸ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಸೆವಯಾಲೆ್.್  ತೆ್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ,್ ಜವ್್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್್ ತೊ್ ತೊಮ್ಸ್,್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  ಕ್ನ್್  ಶಹರ್ಚೊ್ 
ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್,್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಚೆಕೆಯಾಭುಗೆಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ದೊ�ಗ್್ ಶಿಸ್.್ 3್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಸಿ್್ ದರುಂಕ್ ವೆತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಉಲಯಾಲೆ್  ಶಿಸ್,್  “ಆಮಿಯ�್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಯೆತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ ತಶೆಂಚ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಶಿಸ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ದೊಣಚೆರ್್ ಚಡೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸಗಿ್್ ರ್ತ್್ 
ಜ್ಳ್ಂ್ ಗ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಏಕಯ�್ ಮ್ಸಿ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

4
್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಉಜ್್ಡೊನ್್ ಯೆತನ್,್ ಜೆಜು್ ತಡಿರ್್ 

ಉಬೊ್ ರ್ವ್ನ್್ ಆಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೊಚ್್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ಕಳೆ್ಂನ್.್ 5

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ 
“ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಸಿ್್ ಮೆಳ್್ಯಾಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
6

್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ದೊಣಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್್ ಖುಶಿನ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಜ್ಳ್್ ಉಡಯ್.್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಮೆಳತಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ಚಡ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಸಿಕೊಯಾನ್್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಜ್ಳ್್ ದೊಣಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವ್ಡುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂ್ 
ನ್.
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7
್ ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತಕ್ಷಣ್್ ಪೆದುರಿನ್್ 
ಆಪೆ್ಂ್  ವಯ್ೆಂ್  ವಸುತಾರ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್  ಉದ್ಕ್ಕ್ ಉಡೊ್.್ 
(ಪೆದುರಿನ್್ ಮ್ಸಿ್್  ದಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಪೆ್ಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ದವಲಯಾಲೆಂ.)್ 8

್ ಉಲೆಯಾ್ ಶಿಸ್್ ದೊಣಂತ್್ ತಡಿಕ್ ಗೆಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಭನ್ಯಾ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
ತಡಿಚ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಕ್ಂಯ್್ ನ್ತಲ್ೆ.್ ಚಡುಣೆಂ್ ತಿನಿಶೆ್ 
ಹ್ತಿಭರ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸಲ್ೆ.್ 9್ ಶಿಸ್್ ದೊಣ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ 
ತಡಿಕ್ ವೆತನ್,್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ್ ಇಂಗೆ್ಂ್ ದೆಖೆ.್್ ಉಜ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಆಸೊ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್ ಉಂಡೆಯ�್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  10

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್ ಧಲಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಮ್ಸ್್ಯಾಂನಿ್ ಥೊಡಿ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

11
್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ದೊಣಚೆರ್್ ವಚುನ್್ ಜ್ಳ್ಂ್ 

ತಡಿಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್  ಆಯ್ೊ.್  ಜ್ಳ್್  ವ್ಹಡ್್್  ಮ್ಸ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಭರ್ಲ್್,್  ತ್ಂತುನ್್  153್  ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಆಸೊ್ಯಾ.್  ತೊಯಾ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಜಡ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಜ್ಳ್್ ಪ್ಂಜುಂನ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 
12

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್  “ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜೆವಣ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ 
“ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ನ್.್ ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  13

್ ಜೆಜು್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಉಂಡೊ್  ಆನಿ್  ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಘವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಿಲೊ.

14
್ ಜೆಜು್ ಪುನರ್ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡ್ಲೊ್ ಹೆಂ್ ತಿಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟಂ.

ಪೆದುರಿಸವೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಉಲವೆಣ್ಂ
15

್ ತ್ಣಂ್  ಜೆವಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ಪುತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್,್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಹ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪೆದುರಿನ್,್  “ವ್ಹಯ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಜೆ�್ 

ವಯ್ರಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ದವಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್  ಜ್ಣ್ಂಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ a್ ಚರಯ್”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
16

್ ದುಸೆರಿ� ್  ಪ್ವಿಟಂ ್  ಜೆಜು ್  ಪೆದುರಿಕ ,್ 
“ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾಪುತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್,್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪೆದುರಿನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ ಚರಯ್”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

a 21.15 ಶೆಳ್ರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರ್.

17
್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಸೆರಿ�್  ಪ್ವಿಟ,್  “ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪುತ್್ 

ಸಿಮ್ಂವ್,್  ತುಂ್  ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತಿಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟ್ ವಿಚಲಯಾಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪೆದುರಿಕ್ 
ದುಖೆ್ಂ.್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಜ್ಣ್ಂಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಂ್ ಜ್ಣ್ಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ ಚರಯ್.್ 

18
್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತುಂ್ ತನ್ಯಾಟೊ್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ತುಜ್ಯಾ್  ಪೆಂಕ್ಟಕ್  ಬ್ಂಧುನ್್  ತುಕ್್ 
ಜ್ಯ್್ ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಲೊಯ್.್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಮ್್ಹತ್ರೊ್ 
ಜ್ತ್ನ್,್ ತುಜೆ್ ಹ್ತ್್ ವಿಸ್ತಾನ್ಯಾ್ ಧತ್ಯಾಲೊಯ್್ ಆನಿ್ 
ದುಸೊರಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪೆಂಕ್ಟಕ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ತುಕ್್ ನ್ಕ್್ 
ಥಂಯ್್ ಚಲೊವ್ನಾ್ ವ್ಹತಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
19

್ (ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ಪೆದುರಿ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಥರ್ನ್್ ಮೊತೊಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್.)್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

20
್ ಪೆದುರಿನ್್  ಘುಂವುನ್್  ಪಳೆತ್ನ್,್  ಜೆಜುಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಚಲುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಪಳೆಲೊ.್  (ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್್  ವೆಳ್ರ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಹದ್ಯಾಯಾಕ್  ತೆಂಕುನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಕ್್  ಘಾತ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಕೊಣ್?”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ವಿಚ್ಲಯಾಲೊ್  ಶಿಸ್್ 
ಹೊಚ್.)್ 21

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆತಲ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಕ್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಚಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ವಿಷಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ಸರ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ವ್ಂಚಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಂತು್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

23
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್ಂ್  (ಶಿಸ್ಂ)್  ಮಧೆಂ್ 

ಏಕ್ ಸ್ಂಗಿಣ್್ ವಿಸ ತ್ಾಲ್ಯಾ.್ ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಹೊ್ 
ಶಿಸ್್ ಮೊಚೊಯಾನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೆ.್  ಪುಣ್್  ತೊ್ 
ಮೊಚೊಯಾನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಮ್ಹಣುನ್.್  “ಹ್ಂವ್್ 
ಯೆ�ಸರ್್ ತೊ್ ಜವಂತ್್ ಆಸಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ.

24
್ ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆತ್ಂ್  ಬರಯ್್ಯಾನ್್  ಆನಿ್  ಹ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆತ್ಂ್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಶಿಸ್್  ಹೊಚ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.

25
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 

ತ್ಂತುನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಬರೊಂವೆಚಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಬರೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ ಪಡಿತಾತ್್ ತಿಂ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಅಟ್ಪುಂಕ್ 
ಸಗೊ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ ಪ್ವಸೊನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಸ್ತಾ.




