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ರೊರಿಂರ್ರಾರಾಂಕ್ ಬರಯೆಲಿಂ ಪಯೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆ್  ಹ್ಂವ್್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಪಯ್ೊಲೊ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಸೊಸೆತಾನ್್ ಸವೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾ.

2
್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಕೊರಿಂಥ್ಚ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಂಕ್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಆಪಯ್ೆಲೆ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಸವೆಂ್  ತುಮಿ್  ಆಪಯ್ೆಲೆ.್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ತ್ಂಕ್ಯ�್ 
ಆಮೊಚಿಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

3
್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ 
ಶ್ಂತಿ್ ಲ್ಬೊಂವಿದಾ.

ದೆವಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಉಪಾಕಾರ್ ಸುತಾತಿ
4

್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸಂದ್ಕ್ಳ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 5್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ಜೊಡ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಉಲೊವ ಣ್್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್  ಭಲೆಯಾಲೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  6

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶೆಯಾಂತೆ್್ ಸತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 7

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಯೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
8

್ ಜೆಜು್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಧೃಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ ತ್ಾಲೊ.್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್್ ತುಮಿ್ ನಿಧೊಯಾಷ್್ ಜ್ತೆಲ್ಯಾತ್.್ 
9

್ ದೆ�ವ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಆನಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಜವ್ಂತ್್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯೊ್ಲೊ್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.

ರೊರಿಂರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಮಸೊಸ್
10

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತಕಯಾ್ ವಿವ್ಧ್್ ನ್ಶೆಂ್ 
ಭೆ�ದ್್  ಭ್ವ್ನ್ಶೆಂ್  ಏಕಚ್್  ಮನ್ಂತ್್  ಏಕಚ್್ 
ಉದೆದಾ�ಶ್ಂತ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಟ್ಂತ್್ ಜಯೆಯ್.

11
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಖೊ್�ಯೆಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆ್  ಥೊಡೆ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಮ್ಲೆಂ.್  12

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಎಕೊ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಪ್ವ್್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ;್ ಆನೆಯಾಕೊ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಆಪೊಲೊ್ಸೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಆನೆಯಾಕೊ್,್  “ಹ್ಂವ್್ 
ಕೆ�ಫ್ಚೊ್  (ಪೆದುರಿಚೊ)್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  13

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ವ್ಂಟೊ್  ಜ್ಲ್ಗಿ�?್  ಪ್ವ್್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮೆಲ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಲೊಗಿ�?್ 
ನ್!್  14

್ ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಕ್ರಿಸ್್ಪಕ್  ಆನಿ್  ಗ್ಯುಸ್್ 
ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ಹೆರ್್  ಕೊಣ್ಕಯ�್  ಹ್ಂವ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿತ್ಂ.್  15

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಆತ್ಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 16

್ (ಸ ತೆಾಫನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂಚ್ಂಕಯ�್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘನ್ಶೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದಿಸ್ನ್.)್  17

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡೆ್ಲೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ತ್ರಿ.್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಧ್ಡುಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಖುರಿಸ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.

ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
18

್ ನ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಖುಸ್ಯಾಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಶೆಪಣ್್ ದಿಸ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆ�ನ್್ 
ಆಸೆ್ಲ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸಕತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 19

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ 
ಆಸ್:

“ಜ್ಣ್ಯ್ಯಾಂಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.
ಬುದ್ಂತ್ಂಚೆಂ್ ಬುದ್ಂತ್ಕ್ಯ್್ ಮೊಲ್್ 

ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಬರಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 29:14

20
್ ಜ್ನ್ಿ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ ಶ್ಸಿತ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ 

ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ವಿದ್್ಂಸ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ ದೆವ್ನ್್ 
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ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
21

್ ಹೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿ್  ಖುಶಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಕ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ಶೆಂಪಣ್್  ಬರಿ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಂದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದಿಸೆ್ಂ.

22
್ ಜುದೆವ್್ ಖುಣ್್ ಮ್ಗ್ತಾತ್.್ ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 

ಜ್ಯ್ಯ್.್  23
್ ಆಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ಖುಸ್ಯಾರ್್ 

ಮ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶೆಯಾಂತ್್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್.್ 
ಹೆಂ್  ಜುದೆವ್ಂಕ್  ವ್ಹಡೆ್ಂ್  ಸಮಸೆಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಬರಿಂ್ 
ದಿಸ ತ್ಾ.್  24

್ ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪಯೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜುದೆವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 25

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾಕ್�್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಬಳ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

26
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆಪಯ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಖಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ 
ಹ್ಡ್.್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೆಖ್ನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಪೆೈಕ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಜ್ಣ್ರೆ್ ನ್ತ್ಲೆ;್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನ್ತ್ಲೆ;್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಕುಟ್ಮಂಕ್  ಸೆವ್ಯಾನ್ತ್ಲೆ.್  27

್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ 
ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಸ್ಂಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ;್ 
ಬಳ್್ಂತ್ಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಸಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ 28

್ ಸಂಸ್ರ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಗಿ�್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾಗಿ�್ 
ಆನಿ್ ನಿಷಪ್ರಯೊ�ಜನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಲೆಖ ತ್ಾಗಿ�್  ತೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಸಂಸ್ರ್್ ಖಂಯೆಚಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
29

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಕರುಂಕ್  ಕೊಣ್ಕಯ�್  ಆಸ್ಪದ್್  ನ್.್  30

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ್್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್,್ ಪ್ತ್ಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಕ್ರಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ,್ “ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವಜ್ಯ್.”

ಖುಸಾತಾರ್ ಜೊಡಾಲಿಯ ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಸಂದೆೇಶ್

2್ ್ 1 ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ನ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ದೆವ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸತ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ನ್್ ಕಲ್್ಪನ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 2್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್್ಯಾ್ ಮನ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸೆರಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವಿಷಯ್್ 
ವಿಸೊರಿಂವ್ಕ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲೊ.್  3

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ನ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್;್  ಭಿಯ್ನ್್ 
ಕ್ಂಪೊನ್್  ಆಸೊ್ಂ.್  4

್ ಮ್ಹಜ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಟ್ಪುಣ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್್  ದಿಂವಿಚಿ್  ಸಕತ್ಚ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ 
ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 5

್ ಮ್ಹಜ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆರ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾಚೆರ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
6

್ ವ್ಡೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್್ಯಚ್್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್.್ 
ಹಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಧಿಪತಿಂಚಿ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಪತಿ್ 
ಆಪೊ್್  ಆಧಿಕ್ರ್್  ಹೊಗ್್ಯ್ೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  7

್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಣ್್ಯಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂವ್.್ 
ಹಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಲ್ಪ್ಯ್್ಯಾ.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕೆಲ್್.್ 8್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಪತಿಂಕಯ�್  ಹಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮಹಿಮೆವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ತೆಯಾನ್ತೆ್.್  9

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ:

“ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಂ

ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ದೆಖುಂಕ್ ನ್.
ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ಕ್ನ್ಂನಿ್ ಆಯುಕ್ಂಕ್ ನ್.

ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ಮನ್ಶೆನಿ�್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 64:4

10
್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್ ಅಮ್ಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಗ್್ಪೊಯಾ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಸವ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಗೂಂಡ್್ 

ಜ್ಲೊ್್ ಗುಟ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 11
್ ಹೆಂ್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 

ಎಕ್್ಯಾಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್.್ ತಶೆಂಚ್,್ ದೆವ್ಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ನ್.್ 
12

್ ಆಮಿ್  ಜೊಡ್ಲೆಂ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್  ನ್ಹಯ್.್ 
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ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿಲ್್ಯಾಂತ್್ 
ಸಮೊ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಜೊಡ್್ಯಾಂವ್.

13
್ ಆಮಿ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 

ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್  ಶಿಕೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ವ್ಪ್ರಿನ್ಶೆಂ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕಲ್್್ ಉತ್ರಿಂಚ್್ 
ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್ ಆತಿಮಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿವಸುಯಾಂಕ್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಸಬದಾಚ್್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾಂವ್.್ 14

್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಮನಿಸ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿನ್.್ ತೊ್ ತಿ್ ವಿಷಯ್್ ಪ್ಶೆಪಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್.್ ತೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊಯಾ್ ವಿಷಯ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ್ನ್;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ವಿಷಯ್್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 15

್ ಪುಣ್್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಮನಿಸ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗ್್ಯಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ಹೆರ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ 16

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಮನ್್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಣ್?
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಕೊಣ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ 

ಸಕತ್?”್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:13

ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಮನ್್ ಜೊಡ್್ಂ.

ಮನಾಶಂಕ್ ಆನುಕರಣ್ ಕಚೆತಾಂ ಚೂಕ್

3್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಲೊಕ್್ 
ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮೆಚಿ�್  ಸವೆಂ್ 

ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಸಂಸ್ರಿ�ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಬ್ಳಿಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಂಗಿ್  ಉಲೆೈಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್  ಉಲೆೈಜ್ಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  2

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಘಟ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಬರಿ್ 
ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ದುದ್ಬರಿಂ್ ಆಸಿ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಘಟ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ತುಮಿ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ತಯ್ರ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಘಟ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಖ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ತಯ್ರ್್ ನ್ಂತ್.್ 3

್ ತುಮಿ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಮಧೆಂ್ ಮಸರ್್ ಆಸ್;್ 
ತಕಯಾ್ ಆಸ್ತ್;್ ಝಗಿಂ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ ತುಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಬರಿ್  ಜಯೆತ್ತ್.್  4

್ ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕೊ್,್ 
“ಹ್ಂವ್್  ಪ್ವ್್ಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತ್ಯಾ”್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾ.್ 
ಆನೆಯಾಕೊ್್ “ಹ್ಂವ್್ ಆಪೊಲೊಸ್್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕತ್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಬರಿಂಚ್್ ಜಯೆತ್ತ್.

5
್ ಆಪೊಲೊ್ಸ್್  ಪರಿಮುಖ್ಗಿ�?್  ನ್!್  ಪ್ವ್್್ 

ಪರಿಮುಖ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕಚೆಯಾ್ 
ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಸೆವಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ 6್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಭಿಂ್ ಒಂಪೆಂ್;್ ಆಪೊಲೊನ್್್ ಉದ್ಕ್ 
ವ್ತೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಭಿಂ್  ವ್ಡಶೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್ 

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಭಿಂ್ ವ್ಮ ತ್ಾಂತೊ್ ಜ್ಂವ್್ ಉದ್ಕ್ 
ವ್ತೊತಾಲೊ್  ಜ್ಂವ್್ ಮುಖಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ದೆ�ವ್್  ಎಕೊ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಮುಖಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಭಿಂ್ 
ವ್ಡೊಂವ್ಚಿ್  ತೊ್  ಎಕೊ್ಚ್.್  8

್ ಭಿಂ್ ವ್ಂಪೊಚಿ್  ಆನಿ್ 
ಉದ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾಚೊ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಏಕಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಆನಿ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್  ವ್ವ್ರಿ್  ತೆಕ್ದ್್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಮೆಳ ತ್ಾಲೊ.್  9

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚೆ�್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಶೆತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.
ಹೆಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚೆ್  ಬ್ಂಧಪ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10
್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ 

ವ್ಪ್ರುನ್್ ನಿಪುಣ್್ ಬ್ಂದ್್ಪಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಘಾಲ್.್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ಬುನ್ಯಾದೆ�್ 
ವಯ್ರಿ್ ಬ್ಂದ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಕಶೆಂ್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್.್  11

್ ಬುನ್ಯಾದ್್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್  ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ.್ ತಿ್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್.್ ತಿ್ ಬುನ್ಯಾದೆ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ದುಸಿರಿ್  ಏಕ್  ಬುನ್ಯಾದ್್  ದುಸೊರಿ್  ಕೊಣ್ಚ್್ 
ಘಾಲುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  12

್ ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಂನ್,್ ರುಪೆಂ,್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ 
ರತ್ನಾಂ,್ ರುಕ,್ ತಣ್ನ್್ ಆನಿ್ ಭ್ತೆಣ್ನ್್ ಬ್ಂಧೆಯಾತ್.್ 
13

್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸೊನ್್ 
ಯೆತೆಲೆ;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ತೆಂ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ತೆಲೆಂ.್  ತೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಉಜ್ಯಾಸವೆಂ್ 
ಉದೆತ್ಲೊ.್  ತೊ್ ಉಜೊ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  14

್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್ 
ಬ್ಂಧೆ್ಲೆಂ್ ಬ್ಂಧ್ಪ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ಬ್ಂಧೊ್ಲೊ್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 15

್ ಪುಣ್್ ಬ್ಂಧಪ್್ ಲ್ಸತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಬ್ಂಧೆ್ಲ್ಯಾಕ್  ನಷ್ಟ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ತೊ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ,್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಉಜ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಸೊತಾಲೊ.

16
್ ತುಮಿಚ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 

ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಆತೊಮ್ ತುಮೆಚಿ್ ಭಿತರ್್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 17

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ದೆ�ವ್್ 
ತ್ಕ್್ ನ್ಸ್್ ಕತಯಾಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮಿಚ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್.

18
್ ತುಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಠಕೆೈನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮೆಚಿ್ 

ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಆಪುಣ್್ ಜ್್ನಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ 
ತೊ್  ಮೂಖ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್ಚಿ.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಖರೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಜ್ತಲೊ.್  19

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಪ್ಶೆಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ “ದೆ�ವ್್ ಬುದ್ಂತ್ಂಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಂತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಯಾನಿಂಚ್್  ಸ್ಂಪ್್ವ್ನಾ್  ದತ್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 20

್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
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ಬುದ್ಂತ್ಂಚಿಂ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜ್ಣ್.್ ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ಂ್.್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿಂಚ್.್ 22

್ ಪ್ವ್್,್ ಆಪೊಲೊ್�ಸ್್ ಆನಿ್ 
ಕೆ�ಫ್ಸ್್ ತುಮೆಚಿಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಸಂಸ್ರ್,್ ಜ�ವ್,್ 
ಮರಣ್್ ಆನಿ್ ಆತ್ಂಚೊ್ ವ್್ ಫುಡೊ್್ ಕ್ಳ್ಚೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ತುಮೆಚಿಂಚ್.್ 23

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆ ಆಪೊಸತಾಲ್

4್ ್ 1್ ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ವಹಿಸುನ್್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಲೆಖಿಜಯ್.್ 2
್ ಆಶೆಂ್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರಿ್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್್  ಆಪುಣ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂತ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್.್ 3್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ತನಿಕ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕಸಲ್ಚ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ನಿಮಿಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ನಿತಿಸಭೆಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತನಿಕ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತನಿಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್.್ 4್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ನ್.್ ತೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ನ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ನಿ�ತ್್ ನ್ಯಾಯ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಎಕೊ್ಚ್.್ 5

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ಚ್ಕ್�್ 
ಪಯೆ್ಂಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆ�ಸರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್.್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾಚೆರ್್ 
ತೊ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಫ್ಂಕಯತಾಲೊ.್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ಚ್ಯಾ್ 
ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ತೊ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತವಳ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಹೊಗಿ್ಕ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತಲ್.

6
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಹ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಅಪೊಲೊ್ಸ್ಕ್  ಆನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಉದ್ಹರಣ್್ ದಿಲ್ಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,“ಬರೊವ್ನಾ್ 
ಘಾಲ್್ಂ್  ನಿಯ್ಮ್ಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಅನುಸರಣ್್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಚೆಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಎಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ವಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ್ನ್್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ದೆ್�ಶ್್ ಕಚೆಯಾನ್ಂತ್.್ 
7

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಉತಿತಾಮ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್?್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಜೊಡ್್ಯಾಬರಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಡ್ಯ್್ 
ಉಲೆೈತ್ತ್?

8
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗಜೆಯಾಚೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಚಿಂತುಂನ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ರ್ಜ್್ ಮ್ಹಣುನಿ್ ಚಿಂತ್್ಯಾತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ರ್ಜ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತೊ್ಯ�್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತೊ್ ಆಸೊತಾ.್ ತವಳ್್ 

ಆಮಿಯ�್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ರ್ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
9

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್  ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕಯ�್ ಆಖೆರಿ�ಚೆಂ್ ಸ ಥ್ಿನ್್ ದಿಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್  ಸಮೊರ್್  ಆಮಿ್ 
ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಕ್�್ ಮನ್ಶೆಂಕ್�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕಚ್್  ಪರಿದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  10

್ ಆಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಶೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಚಡ್್  ಬುದ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ತ್.್  ಆಮಿ್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್,್  ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್.್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿತ್ತ್;್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತ್ಣಂ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿನ್ಂತ್.್ 11

್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಮಿ್  ಭುಕೆಲ್ಯಾಂವ್;್  ತ್ನೆಲ್ಯಾಂವ್;್  ನ ್ೆಹಸೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯತಿತೆ್್  ವಸುತಾರ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಆಸ್ಂವ್.್  ತವಳ್್ 
ತವಳ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ರ್್ ಪಡೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್;್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಘರ್ಂಯ�್  ನ್ಂತ್.್  12

್ ಆಮಿ್  ಜೆವ ಣ್್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಖುದ್ದಾ್  ಹ್ತ್ನಿಂ್  ವ್ವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿರ್ಪ ತ್ಾತ್,್  ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ದಿತ್ಂವ್.್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಗದಾಣ್ ದಿಲ್ಯಾರಿ�್ ಸೊಸುನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಂವ್.್ 
13

್ ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ವಿಷಯ್್ 
ಉಲೆೈತ್ತ್.್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಬರಿ್ ವಿಷಯ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್.್  ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಕೊ�ಯ್ರಿಗಿ�್  ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಬುಶೆಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಲೆಖ ತ್ಾತ್.

14
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಲಜೆಕ್  ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರಿನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊ�ಗ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರಯ ತ್ಾಂ.್  15

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ದ್್ ಹಜ್ರ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಆಸೊಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ,್ 
ಪುಣ್್ ಚಡ್್ ಜಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ನ್ಂತ್.್ ಸುವತೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬರಿಂ್  ಆಸಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ 17

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಧ್ಡ್ತಾಂ,್ ತೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ತೊ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಜಯೊಂವಿಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡತಾಲೊ.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಭ್ಂನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಜವಿತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್ಂ.

18
್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಗವ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ತಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮೆಚಿ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿನ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುನ್,್ ತುಮಿ್ ಗವ್ಯಾ್ ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
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ವೆಗಿಂಚ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಗವಿಯಾಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ನ್ಹಯ್,್ ತೆ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೆ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ 20

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕೆ�ವಲ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ನ್ಹಯ್,್  ತೆಂ್ 
ಸಕತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 21

್ ತುಮಿ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಖುಶಿ್ ಕತ್ಯಾತ್?್ 
ಹ್ಂವ್್ ಬೆತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆ�ಜಯ್ಗಿ�?್ ವ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಯ್್ಪಸ್ನ್್ ಬರೊನ್್ ಯೆ�ಜ್ಯ್ಗಿ�?

ಸಭೆಂತ್ ಅನಿತಿಚೆಂ ಸಮಸೊಸ್

5್ ್ 1 ್ ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಲೊ�ಕ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 

ದೆವ್ಕ್  ಜ್ಣ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂಯ�್ 
ಆಸ್ನ್ತ್ಲೆಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಥರ್ಚೆಂ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ತೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕೊ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪಯ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕಚ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 2

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್  ವಡ್ಪಣ್ರ್ಚ್್ ಆಸ್ತ್.್  ತುಮಿ್ 
ದುಖೆನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ತೆ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್ಜಯ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ 3

್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್.್  ತೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಯೆದೊಳ್ಚ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕಸಲೆಂ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿತಲೊಂಗಿ�್ 
ತೆಂಚ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  4

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಯ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಚಿ್  ಸಕತ್್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸತಾಲ್.್  5

್ ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಪ್ತಿಕ್ಸಂಯ್ಬಾ್  ನ್ಸ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಕ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ದಿಯ್.್ 
ತವಳ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ತ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.

6
್ ತುಮಿ್ ಆಹಂಕ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಬರೆಂ್ ನ್ಹಯ್.್ “ಇಲೆ್ಶೆಂ್ 

ಆಮೆಶೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಪ್�ಟ್್  ಫುಗಯ ತ್ಾ”್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಸ್ಂಗಿಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್ಚ್್ ಆಸ್.್ 7

್ ಪನೆಯಾಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಖಮಿರ್್ 
(ಆಮೆಶೆಂ)್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ನವೆಂ್ ಪ್�ಟ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬೆಖಮಿರ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆ್  ಉಡೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ವ್ಹಯ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚಿ್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲೊ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್.್  8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ 
ಜೆವಣ್್ ಕಯ್ಯಾಂ.್ ವ್ಯ್ಟ್ ಆನಿ್ ಖೊಟೆಂಪಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್  ಆಮ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬಲೆಯಾಲೊ್ ಉಂಡೊ್  ಆಮಿ್ 
ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಮೆಶೆಂ್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ವ್ಯಾಂ.್ 
ಬರೆಂಪಣ್್ ಆನಿ್ ಸತ್್ ಹೆಚ್್ ತೊ್ ಬೆಖಮಿರ್್ (ಆಮೆಶೆಂ್ 
ನ್ತ್ಲೊ)್ ಉಂಡೊ.

9
್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪತ್ರಿಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ.್  10

್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ತಿಕ್್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಸಳವಳ್್ 
ತುಮಿ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಆಥ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತೆಂ್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್ 
ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆದ್ತ್ಯಾತ್;್ ತೆ್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಲುಟ ತ್ಾತ್;್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚ್ಜ್ಯ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ.್  11

್ ಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ 
ಥಂಯ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಭ್ವ್್  ಮ್ಹಣೊಚಿ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕತ್ಯಾತೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಮೂತಿಯಾಂಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾತೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಆಮಲ್್  ಪ್ಯೊವ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮೊ�ಸ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್;್  ತ್ಚೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜೆವಣ್್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

12
್ 
–13

್ ಸಭೆಕ್  ಸೆವಯಾನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಂಕ್್  ದೆ�ವ್ಚ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತಯಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಸಭೆಕ್ ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುಮಿ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರಿಜಯ್.್  “ಖೊಟ್ಯಾಕ್ ಸಭೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಚೆಂ ನಾಕ್ಯ್ ನಿತಿಚೆಂ ಸಮಸೊಸ್

6್ ್ 1್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಎಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 

ನಿತಿ್  ಸಭೆಕ್  ವೆಚೆಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ತ್ಣಂ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ತುಮಿ್  ಆವಕ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಲಜ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನ್ಯಾಯ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ?್ 2

್ ದೆವ್ಚೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್ನ್ಂಗಿ�?್  ದೆವ್ಚೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ 
ಝಡಿತಾ್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಸಲ್್  ಲ ್್ಹನ್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಝಡಿತಾ್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ನಿಣಯಾಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್  3

್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಆಮಿ್  ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಂಕಯ�್ ಝಡಿತಾ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್  4

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಭೆ�ದ್ಬಾವ್್ ಆಸೊನ್್ ತ್ಕ್್ 
ನ್ಯಾಯ್್  ನಿ�ತ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಸಭೆಕ್  ಸೆವ್ಯಾ್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ವಚೆಯಾಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಭೆಂತ್್ ಕಸಲೊಚ್್ 
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ಸ್ಥಿನ್್ ಮ್ನ್ಯ�್ ನ್.್ 5್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ಲೆ್್ ದೊ�ಗ್್ ಭ್ಭ್ವ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಉಬ್ಲೆ್್ ಫಿಯ್ಯಾದಿಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಎಕೊ್್ 
ಬುದ್ಂತ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಂತ್್  ನ್ಂಗಿ�?್  6

್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಭ್ವ್್ ಆನೆಯಾಕ್ ಭ್ವ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕೊಡಿತಾಕ್ ವೆತ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದಿಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಆನ್ಭುಡ್್ಯಂಕ್ ತುಮಿ್ ಆವಕ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲ್!

7
್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಸಲೊ್ನ್್ ಗೆಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾಮಧೆಂ್  ಆಸೆಚಿ್  ಫಿಯ್ಯಾದ್ಚ್್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್,್ ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸೊಸಿಜ್ಯ್್ ಆಸೆ್ಂ;್ 
ಮೊ�ಸ್್ ಸೊಸುನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 8

್ ಪುಣ್್ ಖುದ್ದಾ್ 
ತುಮಿಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾತ್!್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.

9
್ -್  10

್ ಆನ್ಯಾಯ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಜೊಡೆಚಿನ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖಂಡಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತುಮಿಚ್್  ಮೊ�ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಕ್ತ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ವ್ನ್ತ್ಲೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಕೊಣ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಲಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕಚೆಯಾ,್ ಇಮ್ಜೆಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ,ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ,್ ಸ್ಲ್ಂಗ್್ ಕ್ಮಿ,್ ಚೊ�ರ್,್ ಸ್್ಥಿಯಾ,್ ಅಮಲ್್ 
ಕೊ�ರ್,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕಚೆಯಾಂ.್ 
11

್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ತಸಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್ಯ�್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್ ತುಮಿ್ 
ಧುವ್ನಾ್  ನಿತಳ್್  ಕೆಲ್ಯಾತ್;್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆನಿ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ತುಮಿಚೊ ಕುಡ್ಯ್ ಆಸೊಚೊಯ ದೆವಾಚಾಕ್ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್
12

್ “ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್್ತಂತ್ರಿಯಾ್ 
ಆಸ್.”್  ಪುಣ್್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬಯ್ಯಾಕ್ 
ಪಡನ್.್  “ಹಯೆಯಾಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್್ತಂತ್ರಿಯಾ್ 
ಆಸ್.”್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲೆಂಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ಯಜೊಮನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್.್ 13

್ “ಖ್ಣ್್ ಪೊಟ್್ ಪ್ಸತ್್ 
ಆಸ್,್  ಪೊಟ್್  ಖ್ಣ್್  ಪ್ಸ್ತ್್  ಆಸ್.”್  ವ್ಹಯ್,್ 
ದೆ�ವ್್  ತೆಂ್  ದೊ�ನ್ಯ�್  ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಕೂಡ್್ 
ಆಸಿಚಿ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್  ಕೂಡ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಸ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕುಡಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆಸ್.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠಯ್ೊ.್ 
ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯತಾಲೊ.್ 
15

್ ತುಮೊಚಿಯಾ್  ಕುಡಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಿಚಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಳಿತ್್ ನ್ಂಗಿ�?್ 
ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್  ಘವ್ನಾ್ 
ತೆ್  ವೆ�ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂದೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್ 
16

್ “ದೊ�ಗಿ�್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ ಜ್ತ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ವೆ�ಶ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆ್ 
ಸವೆಂ್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಆಸೊ್ಲೊ್ ತಿಚೆ�ಸಗಿಂ್ 
ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸಜಯ್.್ 17

್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವೆಂ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಆಸಲ್ೊ್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವೆಂ್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.

18
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂವ್.್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಹೆರ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕಚೊಯಾ್  ಮನಿಸ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಕುಡಿಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ 19

್ ತುಮಿಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ದೆವ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಆಸ್.್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 20

್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೊಲ್ಕ್  ಘತ್್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಮಹಿಮ್್ ದಿಯ್.

ರಾಜಾರಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್

7್ ್ 1್ ತುಮಿ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತಕಯಾ್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ದ್ದೊ್್ 

ಲಗ್ನಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಬರೆಂಚ್್ ಸಮ.್  2
್ ಪುಣ್್ 

ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಪ್ಯ್ಚೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ದ್ದ್್ಯಾಕಯ�್  ಸ್ಂತ್್ 
ಪತಿಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ಹಯೆಯಾಕ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಸ್ಂತ್್ 
ದ್ದೊ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಬರೆಂ.್ 3

್ ದ್ದೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದಿ�ಂವಿದಾ.್ 
ಆನಿ್ ಬ್ಯ್ೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದಿ�ಂವಿದಾ.್ 4್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ 
ತಿಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚೆರ್್  ಆಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್.್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್,್ 
ಘೂವ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ 
5

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಘೂವ್್ ಆನಿ್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಲಗ್ನಾಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಂ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ಕಸುಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಇಲೊ್ಸೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಸಂಬಂಧ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವೆಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚಿ್ 
ಒಪ್್ಪಗ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಏಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್,್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ನ್ಡಿತ್.್ 6

್ ಇಲೊ್ಸೊ್ 
ವೆ�ಳ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ಸನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಚಿಯಾಕ್  ಆನುಮತಿ್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ನ್ಹಯ್.್ 7್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ.್ 
ಪುಣ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಮನಿಸ್್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪೆ್ಂಚ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್್ಂ.್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ದುಸೆರಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್.
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8
್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆನಿ್ 

ವಿಧಿವಿಂಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ತೆ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಎಕುಸೆರೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ರ್ಂವೆಚಿಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬರೆಂ.್ 9

್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಸ್ದಮ್ನ್ಂತ್್ 
ದವರುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣಂ್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಆಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ಜಳ ಚೆಿ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.

10
್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 

(ಹಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಮ್ಹಜ್ ನ್ಹಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ.)್ ಬ್ಯ್ೆನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 11

್ ಬ್ಯ್್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್ಯಾರ್್ ತಿಣೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ,್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಏಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಪರಿ,್ ಘೂವ್ನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ 
ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

12
್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆ್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  (ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸೊಚಿ್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ನ್ಹಯ್.)್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿಶ್್ಸ್್ 
ನ್ತೆ್ಲ್್  ಬ್ಯ್್್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ತಿಣೆಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜಯೊಂವ್ಕ್್  ಮನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ತಿಕ್್ ಲಗ್ನಾ್ ವಿಚೆಛ�ದನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 13

್ ತೆ�ಚ್್ ಬರಿ,್ 
ಎಕ್್  ಸಿತ್�ಯೆಕ್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸ್್  ನ್ತ್ಲೊ್  ಘೂವ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ತಿಚೆಸವೆಂ್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತಿಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಲಗ್ನಾ್ ವಿಚೆಛ�ದನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
14

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಥಂಯ್್ ವಿಶ್್ಸ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಘೂವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಬ್ಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ತ್.್ ತೆ�ಚ್್ 
ಬರಿ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿಶ್್ಸ್್ ನ್ತೆ್ಲ್್ ಬ್ಯ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ತ್.್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ತಿನ್ತಿ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.

15
್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ವಿಶ್್ಸ್್ ನ್ತೆ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ 

ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚುಂಕ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚೊಂವಿದಾ.್  ಹಿ್  ರಿ�ತ್್  ಘಡ್್ಯಾರ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಭ್ವ್್  ಜ್ಂವ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಭಯ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್್  ಲಗ್ನಾಂ್ 
ಬಂದಡೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಣಯೆಕ್ ಆಪಯ್್ಂ.್ 
16

್ ಬ್ಯ್್ಂನೊ�,್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಘೂವ್ಂಕ್ 
ಬಚ್ವ್್  ಕಯೆಯಾತ್.್  ಘೂವ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬ್ಯ್ಂ್ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಯೆಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಆಪೊವಾಣ್ಯ ಪಮಾತಾಣ್ೆಂ ಜಿಯೆರಾ
17

್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದೆವ್ನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಜಣಯೆಂತ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್ ನೆಮ್್ಂಗಿ�್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ನ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ತುಮಿ್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ಸಿಥಿತೆರ್್ 
ಆಸ್್ಯಾತ್ಗಿ�್ ತೆ�ಚ್್ ಸಿಥಿತೆಂತ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವರಿಜ್ಯ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಸಭೆಂಕ್ ಹೆಂಚ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
18

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಸುನತ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪಯ್ಲೊ್  ಮನಿಸ್್  ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘನ್ತ್ಲೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 19

್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್  ಜ್ಂವ್್ ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂಚ್್ 
ಮುಖಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 20

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪಯ್ತಾನ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊಯ�್ ತ್ಯಾಚ್್ ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್ 
ಆಸಜ್ಯ್.್  21

್ ದೆವ್ನ್್  ತುಕ್್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ತುಂ್ 
ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಚಿಂತಿನ್ಕ್.್ 
ಪುಣ್್  ತುಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್.್  22

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್.್  ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸೆವೆಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಆತ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್.್ 23

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊಲ್ಕ್ 
ವಿಕ ತೆಾ್  ಘತ್್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  24

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್ 
ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ಸಿಥಿತೆರ್್  ಆಸ್್ಯಾತ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್ 
ಸಿಥಿತೆಂತ್್ ದೆವ್ಸವೆಂ್ ನವ್ಯಾ್ ಜಣಯೆಂತ್್ ಮುಂದರುನ್್ 
ವಸಜ್ಯ್.

ಲರಾನ್ಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಸವಾಲಾಂ
25

್ ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್್ಯಾ್  ಕಸಲ್ಯ�್  ತ್ಕ್ದ್್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದಯ್್ 
ಜೊಡ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
26

್ ಹೊ್  ಕಷ್ಟಚೊ್  ಕ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್ 
ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್  ಆಸ್್ಯಾತ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್ 
ಸಿಥಿತೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಬರೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಲೊ�ಚನ್.್ 
27

್ ತುಕ್್  ಬ್ಯ್್್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ತಿಚೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್ಕ್.್ ತುಕ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ಕ್.್ 
28

್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಂ್ ಚೆಡುಂ್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಕಷ್ಟ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

29
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಮ್ಹಜ್  ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್  ಹಿ:್ 
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ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ ಉರೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ 
ಬ್ಯೊ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಬ್ಯೊ್ಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಬರಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್  ಆಪೊ್್  ವೆ�ಳ್್ 
ವ್ಪರಿಜ್ಯ್.್ 30

್ ರಡತಾಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ರಡ್ನ್ತ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಜಯೆಜ್ಯ್.್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ನ್ತ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಜಯೆಜ್ಯ್.್ ವಸುತಾ್ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ನ್ಸ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ 
ಜಯೆಜಯ್.್ 31

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ತೊಯಾ್  ವಸುತಾ್  ಮುಖಯಾನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಜಯೆಜ್ಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಆತ್ಂಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಚಡ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ನಪಂಯ್ಚಿ್ 
ಜ್ತಲ್.

32
್ ತುಮಿ್ ಖಂತ್್ ನ್ಶೆಂ್ ಆಸಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ 

ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಯ್ನಾತೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್  ಮಗ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್  ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಮ್ನೊ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
33

್ ಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ನಿ್ ಮಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ 
ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾ.್  34

್ ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಯ್ೆಕ್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಚಿಂತಿಜ್ಯ್್  ಪಡ ತ್ಾ.್  ಲಗ್ನಾ್  ಕರಿನ್ತ್ಲೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಚೆಡುಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಮಗ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆಂ.್ ತಿ್ ಆಪ್್್  ಕೂಡ್್ ಆನಿ್ ಆತೆಮಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್್  ಆಶೆತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಸಿತ್�್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ನಿ್ 
ಮಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲ್.್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 35

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರಿನ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಜಯೆಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮಿ್  ತುಮೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಹೆರ್್ 
ಕ್ಮ್ಕ್  ದಿ�ನ್ಶೆಂ್  ತುಮ್ಕ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿ�ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

36
್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಧುವೆಚ್ಯಾ್  (ಆಂಕ್್ರ್)್ ಲಗ್ನಾಚಿ್ ವರಸ್್ 

ಉತನ್ಯಾ್ ವಚನ್ಶೆಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�,್  ತಿಕ್್  ಲಗ್ನಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಕರುಂದಿ.್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್್  ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿಂವಿದಾ.್  ತೆಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 37

್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಲಗ್ನಾಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ 
ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ದೃಢ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಶಚಿಯ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಕರುಂಕ್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧುವೆಕ್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಕರಿನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ತ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 38

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧುವೆಕ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಚಡ್್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧುವೆಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿನ್ಶೆಂ್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ್ a

39
್ ಘೂವ್್  ಜವ್ಂತ್್  ಆಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಬ್ಯ್್್ 

ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜ�ವನ್್ ಚಲೆೈಜ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಘೂವ್್ 
ಮೆಲ್ಯಾರ್,್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ಆಪುಣ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್  ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 40

್ ತಿ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ ಹಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಭಿತರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.

ಮೂತಾಕ್ತಾಂಕ್ ಭೆಟಯೆಲಿಂ ಖಾಣ್

8್ ್ 1್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಬಲ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಗ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಸ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಬರಯ್ತಾಂ.್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸಕ್ಟಂಕಯ�್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಸ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ “ಜ್ಣ್್ಯ್”್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಹಂಕ್ರ್ಂತ್್ 
ಭತ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್  ಮೊ�ಗ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಭಕತಾ್ 
ವ್ಡ್ವಳ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 2್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಜ್ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಸೊ್  ಆಪುಣ್್ ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 3

್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಗಿ�್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್.

4
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ್ 

ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಮೂತಿಯಾ್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 5

್ ಆಕ್ಸ್ರ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಜ್ಂವ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ (ಸಬ್ರ್್ ವಸುತಾಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ “ದೆ�ವ್”್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಲೆಯ�್  “ಸೊಮಿ”್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಆಪಯ ತ್ಾತ್.)್ 
6

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್.್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಣೆಂಚ್್ ರಚ್ಲೊಯಾ.್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್.್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

a 7:36–38ಹಿ ಉತಾರಿಂ ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್ಯ�್  ಸೊಡೊನ್್ 
ಸ್ಂಗೆಯಾತ್:್ 36್ “ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆಂಕ್್ರಿ್ 
ಸಂಗಿ್ ಆಪುಣ್್ ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಚಲನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಕ್್ 
ಲಗ್ನಾಚಿ್ ಪ್ರಿಯ್್ ಉತತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�,್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ತಿಕ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂದಿ.್ ತ್ಣಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತೆ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 37್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಲಗ್ನಾಚೆಂ್ ಗಜ್ಯಾ್ 
ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ನಿಶಚಿಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಆಂಕ್್ರಿ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಕರಿನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಬರೆಂಚ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ 38್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಂಕ್್ರಿಕ್ 
ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ;್ ಲಗ್ನಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಬರೆಂ.”
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ಆಸ್.್ ತೊಚ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ ತ್ಚೆ�್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮಿ್  ಜ�ವ್್ 
ಜೊಡ್್.

7
್ ಪುಣ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಕಳಿತ್್  ನ್.್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಜೂನಿ�್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಸವಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ತ್.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ತ್ನ್್  ತೆಂ್  ಮೂತೆಯಾಯಾಕ್  ಸಮಪಯಾಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಚಿಂತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಹೆಂ್  ಮ್ಸ್್  ಖ್ಂವೆಚಿಂ್  ಚೂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ದೃಡ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್  ತ್ಣಂ್ ಮ್ಸ್್  ಖ್ತ್ನ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಚೂಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ಖ್ಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಹ್ಡೆಚಿಂ್ ನ್.್ ಆಮಿ್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮೆಚಿ�್  ವಯ್ರಿ್  ದೆ�ವ್ಕ್  ಆಸಿಚಿ್  ಖುಶಿ್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಉಣೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್  ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ಮ್ಸ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮೆಚಿ�್ ವಯ್ರಿ್ ದೆ�ವ್ಕ್ ಆಸಿಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಚಡ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.

9
್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ 

ಆಸ್.್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡೆೈಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 
10

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮು್ಣಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್ 
ಮೂತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ದುಬ್ವ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ಕಯೆಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಥಂಯ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಆಸೊ್್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ಮೂತೆಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಮ್ಸ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ಧೆೈರ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಚಿತ್ಂಪ್್ ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ ಗೂಂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಳ್್ ರೊಂಬ್್ಂ.್ 11

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಹೊ್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಭ್ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಲ್.್ 
12

್ ಆಶೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಆನಿ್ ತ್ಣಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿಚಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೆಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  13

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಖ್ಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಪಡೆೈಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ರ್ವಯ್ತಾ.

ಪಾವಾಲಿನ್ ವಾಪಾರಿನಾತಲಿಲ್ ಹರಾಕಾಂ

9್ ್ 1 ್ ಹ್ಂವ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಆಪೊಸತಾಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ 

ಪಳೆಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸೆವೆಚೊ್ 
ಫೊಳ್್  ತುಮಿಂಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  2

್ ಹೆರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 

ಆಸೊಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ 
ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿಂಚ್್ ದ್ಖೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

3
್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಚ್ರ್್  ಕರುಂಕ್ 

ಆಶೆತ್ತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್:್ 4

್ ಜೆವಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ್ ಪ್ನಕ್ ಪ್ಯೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಕಕ್್  ನ್್  ಕ್ತೆಂ?್  5

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲ್್್ 
ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಆಮೆಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಪಯ ಣ್್ಕ್  ಆಪವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್  ವಚುಂಕ್  ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಆಪೊಸ ತ್ಾಲ್ಬರಿ,್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಕೆ�ಫ್ಸ್ಬರಿ್ ಆಮ್ಕ್್ 
ಹಕಕ್್ ನ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 6್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಜ�ವ್ನ್ಕ್  ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಜೊಡಿಜ್ಯ್ಗಿ�?್ 7್ ಸೆೈನ್ಂತ್್ ಸೆವ್ಕಚೊಯಾ್ ಖಂಯೊಚಿ್ 
ಸೆೈನಿಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ 
ದಿ�ನ್.್ ಕೊಣ್ಯ�್ ದ್ಕ್ಂ್ ಮಳ್ಯಾಚೊ್ ಮ್ಲ್್ ಆಪುಣ್್ 
ವ್ಗ್ಯ್್ಯಾ್ ಫೊಳ್ಂತ್್ ಇಲೆ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಆಸ್ನ್.್  ಗೊವ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಲೊ್್  ಕೊಣ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೂದ್ಂತ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಪ್ಯೆನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ನ್.

8
್ ಹೆಂ್  ಕೆ�ವಲ್್  ಮನ್ಶೆಚೆಂ್  ಉದ್ಹರಣ್್ 

ನ್ಹಯ್.್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಉಚ್ತ್ಯಾ.್ 9್ “ಧ್ನಿ್ ವ್ಳತಾಲ್ಯಾ್ ಬೊಯ್್ಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತೆಂ್ ಬ್ಂಧಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್ ಧ್ನಿ್ ವ್ಳತಾಲ್ಯಾ್ ಬೊಯ್್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ತೊ್  ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಲೊಗಿ�?್  ನ್!್  10

್ ತೊ್ 
ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಮೆಚಿ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ವ್ಹಯ್,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಬರಯ್್.್  ಕೊಸೊಚಿ್ ಆನಿ್ ಲುಂವ್ಚಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಧ್ನಿ್ ಮೆಳ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 11

್ ಆಮಿ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಭಿಂ್ ವ್ಂಪೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಕ್  ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್  ದಿಸ್ಪಡ್್ಯ್  ಗ್ರಿಸ್ಕ್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹೆಂ್  ಕ್ಂಯ್್  ಚಡ್್  ನ್ಹಯ್.್  12

್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಹಕಕ್್ 
ಆಸ್.್ ತ್ಯಾದೆಕುನ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಹೆಂ್ 
ಹಕಕ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಹಕಕ್್  ವ್ಪ್ರುಂಕ್ 
ನ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸುವ್ತೆಯಾಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್  ಕಷ್ಟ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಸೊಸ ತ್ಾಂವ್.್  13

್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಸೆವ್್ 
ಕಚೆಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್ 
ಘತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್ಂಗಿ�?್  ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಸೆವ್್  ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸಮಪ್ಯಾಲ್್ಯಾಂತ್್ ಇಲೊ್ಸೊ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್  14

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹೆಂಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಲಗು್ ಜ್ತ್.್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ 
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ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಕ್ಣೆಘವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ.

15
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಯಾ್  ಹಕ್ಕ್ಂನಿ್ 

ಏಕಯ�್ ವ್ಪ್ರುಂಕ್ ನ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯಲ್ೆಂ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ಯ�್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆಂ್  ಬರೊಂವ್ಚಿ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್್ ಹೊಗೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ಮೊಚೆಯಾಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಬರೆಂ.್ 16

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕರಿಜಯಚ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗು!್ 
17

್ ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಖುಶೆನ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಇನ್ಮ್ಕ್  ಆಹ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ದುಸೆರಿ್ ಏಕ್ ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆವಕ್ಸ್ಸ್್ ನ್.್ ಹ್ಂವೆ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರಿಜ್ಯಚ್.್ ಹೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೊ್್  ಕ್ಯೊದಾ್ ಮ್ತ್ರಿ.್ 
18

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಸಲೆಂ್  ಇನ್ಮ್್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ?್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ದಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಏಕಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೆಳ ಚೆಿಂ್ ಇನ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತ್ಂತುನ್್ 
ಜಣೆಯಾಯೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಹಕಕ್್ ಉಪಯೊಗ್್ 
ಕರಿನ್.

19
್ ಹ್ಂವ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಕೊಣ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆಧಿ�ನ್ಯ�್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ತಿತ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಂಕಯ�್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಘತ್ಂ.್ 
20

್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್  ಹ್ಡುಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಜುದೆವ್ಬರಿ್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಹ್ಂವ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾತೊ್ಲೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲೊಂ.್  21

್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆನ್್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಜ್ಲೊಂ.್ (ಪುಣ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�,್ ಹ್ಂವ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲ್.)್  22

್ ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ ಚಲಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ರಿತಿನಿ�್ 
ಜ್ಂವ್್  ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್  ಚಲಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಕೊಣ್ಕೊಣ್ಕ್ ಕಸೊ್ ಕಸೊಲೊ್ ಜ್ಯಯ್್ಗಿ�್ ತಸೊ್ 
ತಸೊ್ ಜ್ಲೊಂ.್ 23

್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್ ಸುವ್ತೆಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್.್  ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.

24
್ ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಧ್ಂವೆಚಿಂ್ 

ಧ್ಂವ ತ್ಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚೆ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಇನ್ಮ್್ ಘತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಧ್ಂವ್;್  ಜಕ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಧ್ಂವ್.್ 
25

್ ಖೆಳ್ಂತ್್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಘಂವ್ಚಿ್ ಖೆಳ್ಗೆಡಿ್ ಮುಕಟ್್ ಜೊಡೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಖಡ್ಖಡ್್ ತಬೆ�ಯಾತ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ತೊ್ ಮುಕುಟ್್ ಇಲೊಸ್ೊ್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಮುಕುಟ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ 
26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಧ್ಂವ್ತಾಂ.್ 
ಕೆ�ವಲ್್  ವ್ಯ್ಯಾಕ್  ಮುಟ್  ಮ್ರಿನ್ಶೆಂ,್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮುಟ್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಕುಸಿತಾ್ ಖೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ವ್ವುತ್ಯಾಂ.್ 27

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮುಟ್ ಮ್ಚೆಯಾಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಕಚ್.್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಸ್ತಃ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಘಘತ್ಂ.

ಜುದೆವಾಂ ಬರಿ ಜಾರಾನ್ರಾತ್

10್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಮೊಯ್ೆಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ್ 

ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿತ್.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ್ ಪಂದ್್ ಆಸ್ಲೆ್;್ 
ದಯ್ಯಾಂತ್್ಯಾನ್್  ಚಲೊವ್ನಾ್  ಗೆಲೆ;್  2

್ ಮೊಯ್ೆಚೆ್  ಶಿಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೊಡ್ಂತ್ಯ�್ ದಯ್ಯಾಚೆರ್ಯ�್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಘತೆ್ಂ;್  3

್ ಏಕಚ್್  ಆತಿಮೀಕ್  ಖ್ಣ್್ 
ಜೆವಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್;್ 4

್ ಆಪ ಣ್್್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಖಡ್್ಪಥ್ವ್ನಾ್  ಉದ್ಕ್  ಪ್ಯೆಲೆ.್  ತೊ್  ಖಡಪ್ಚ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ 5್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮ್ನೊ್ಚ್ಂತ್್ ಭ್ಗಿ್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್.್ ತೆ್ ಆರಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.

6
್ ತ್ಣಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಮಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಆಶೆಂವ್ಕ್್ 

ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹಿ್ ಘಡಿತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಉದ್ಹರಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್.್ 7

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮಿ್ ಮೂತಿಯಾಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  “ಲೊ�ಕ್  ಖ್ಂವ್ಕ್,್  ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ಬಸೆ್;್ 
ಗಮಮತ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಚೊಂವ್ಕ್್ ಉಬೆರ್ವೆ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 8

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆಮಿ್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ತೆವಿ�ಸ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಫೊಳ್ವವಿಯಾಂ್ ಏಕ್ಚ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ.್್ 9್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಮಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಫೊಳ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ಸಪ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಮರಣ್್ 
ಪ್ವೆ್.್ 10

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಪುಪುಯಾನ್ಯಾಕ್ತ್.್  ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಂಹ್ರ್್  ಕನ್ಯಾರ್್ 
ದೆ�ವ್್ ದುತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಲೆಯಾಲೆ.

11
್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಘಡ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ಖ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
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ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರೊವ್ಣ್್  ದವಲ್ಯಾಯಾತ್.್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಜಯೆತ್ಂವ್.್ 
12

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಪುಣ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತೊಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಪಡನ್ಶೆಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಂವ್.್ 
13

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ತ್ಳಿಣ್್ 
ಯೆತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಸುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತಿ್್ ತ್ಳಿಣ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಡಿಸೊನ್.್ ತ್ಳಿಣ್್ ಯೆತ್ನ್,್ ತ್ಂಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಯ್ತಾ್ 
ವಚಿಯಾ್ ವ್ಟ್್ ಸಯ್ತಾ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ ತವಳ್್ 
ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.

14
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ 

ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆರ್ಧನ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತೂಕ್�್ 
ನ್ಕ್ತ್.್  15

್ ತುಮಿ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿ್ ಉಲೆೈತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ತುಮಿಚ್್  ಮತಿಂತ್್  ವರೊವ್ನಾ್  ಪಳೆಯ್.್  16

್ ಆಮಿ್ 
ದ್ಕ್ಂರೊಸ್ಚ್ಯಾ್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಪ್ಯೆತನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್ಗಿ�?್ ಆಮಿ್ ಉಂಡೊ್ ಮೊಡ್ನಾ್ 
ಖ್ತ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್ 17

್ ಉಂಡೊ್ ಏಕಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಆಮಿ್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಏಕಚ್್ ಉಂಡ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ಂವ್.

18
್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತ್.್ 

ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮಪ್ಯಾಲೆಂ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಭೆಟೊವ ಣೆ್್  ವೆ�ದಿಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ತ್ತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 
19

್ ಮೂತಿಯಾಂಕ್  ಸಮಪಯಾನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ಮುಖಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಮೂತಿಯಾ್ ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ನ್.್ 20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಲೊ�ಕ್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 
ಅಪ್ಯಾತ್ತ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ದೆವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಮಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಸವೆಂ್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್.್ 21

್ ತುಮಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಆನಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಹ್ಚೆ�ಪೆೈಕ್್ 
ಏಕ್ಂತ್ಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್  ದೊ�ನ್ಂತ್ಯ�್  ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಪಂಗಿತಾರ್್ ಆನಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಂಗಿತಾನಿ್  ಹ್ಚೆ�್  ಪೆೈಕ್್  ಏಕ್ಂತ್ಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ದೊ�ನ್ಂತ್್  ಜೆ�ಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್  22

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಮೊಸರ್್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್ಗಿ�?್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಆಮಿ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!

ತುಮಾಚೊಯ ಸವಾತಂತ್ರಿ ದೆವಾಚಾಕ್ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್
23

್ “ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಆಸ್.”್ 
ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ಬರಿ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸಮ್ನ್ಹಯ್.್  “ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್ 

ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಆಸ್.”್ ಪುಣ್್ ಥೊಡಿ್ ಕ್ಮ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಅಭಿವೃದೆಧ್ಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡನ್.್ 24

್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಫ್ಯೊದಾ್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್  ಫ್ಯೊದಾ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಜಯ್.

25
್ ಮ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ಆಂಗಿ್ಂನಿ್  ವಿಕ ತೆಾಂ್  ಮೆಳ ತ್ಾ್  ತೆಂ್ 

ಮ್ಸ್್  ಜ್ಯ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಖ್ಯ್.್  ತುಮಿ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ಸ್ಬರಿ್  ತೆಂ್  ದಿಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ತ್ಯಾ್  ಮ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಸವಲ್ಂ್ 
ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್  26

್ ತುಮಿ್  ತೆಂ್  ಖ್ಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ “ಪೃಥಿವಿಯ�್ ತ್ಂತುನ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಯ�್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

27
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಎಕೊ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪಯ್್ಯಾರ್,್  ವಚುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ವ್ಡ್್ಯಾರಿ�್ 
ಖ್ಯ್.್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯಯ್್ಗಿ�್ ವ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊಂಗಿ�್  ಮ್ಹಣ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕರುಂಕ್  ಸವ್ಲ್ಂ್ 
ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್  28

್ ಪುಣ್್  ಎಕೊ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ,್  “ತೆಂ್ 
ಖ್ಣ್್ ಮೂತೆಯಾಂಕ್ ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿ್  ತೆಂ್  ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪ್ಡ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮನ್್ 
ನ್ತ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಆನಿ್  ತೆಂ್  ಮ್ಸ್್  ಖ್ಂವಿಚಿ್  ಚೂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  29

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿಚ್್ ತ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್ ಚಿಂತ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ 
ತೆಂ್ ಖ್ಂವಿಚಿ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 30

್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಸೊಯಾಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮನ್್ ನ್.

31
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಖ್ವ್ನಾಯ�್  ಪ್ಯೆಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೆಂ್ ಕರ್.್ 
32

್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಂವ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ವ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಭೆಚೆ್ ಜ್ಂವ್್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಕ್ರಣ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ತುಮಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
33

್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಫ್ಯೊದಾ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್್ ನ್ಶೆಂ್ ಚಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಫ್ಯೊದಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್.

11್ ್ 1್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ದೆ�ಖ್್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿಯ�್ ಮ್ಹಜ್ ದೆ�ಖ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್.

ಆಧಿರಾರಿಂಕ್ ಆಧಿೇನ್ ಜಾರಾ
2

್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
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ಹ್ಡ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ್ ಸೂಕ್ಷ್್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 3್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಹಜ್  ಆಪೆ�ಕ್್.್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಕಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ 
ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ದ್ದೊ್್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

4
್ ದ್ದೊ್್  ಪರಿವ್ದನ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ವ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 

ಕತ್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್  ಧ್ಂಪ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮಸತಾಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಆವಮಯ್ಯಾದ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  5

್ ಪುಣ್್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ವ್್ 
ಪರಿವ್ದನ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮಸತಾಕ್  ಧ್ಂಪುನ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್.್ ತಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಧ್ಂಪ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಕ್ ಅವಮಯ್ಯಾದ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ತಿಕ್ಯ�್ ಮ್ತೆಂ್ ತ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕಯ�್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ ನ್.್ 6

್ ಸಿತ್�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಧ್ಂಪ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ತ್ಸುಂವಿದಾ.್ 
ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆ�ಸ್್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಕ್ಡೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಮ್ತೆಂ್ 
ತ್ಸೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಅವಮಯ್ಯಾದ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪ್ಜ್ಯ್.

7
್ ಪುಣ್್ ದ್ದ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪುಂಕ್ 

ನ್ಹಜೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದ್ದೊ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸ್ರೂಪ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮಹಿಮೆಚೊ್ ಆಸೊಯಾ.್ ಪುಣ್್ 
ಸಿತ್�್ ದ್ದ್್ಯಾಚಿ್ ಮಹಿಮೆವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 8

್ ದ್ದೊ್್ 
ಸಿತ್�ಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ:್ ಸಿತ್�್ ದ್ದ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್.್ 
9

್ ದ್ದೊ್್ ರಚ್ಲೊ್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಸಿತ್�್ 
ದ್ದ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ರಚ್ಲ್.್ 10

್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್,್ 
ಸಿತ್�್  ಆಪುಣ್್  ಆಧಿಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್ಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂ್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪ್ಜಯ್.್ ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಯ�್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ 
ದ್ಂಪ್ಜ್ಯ್.

11
್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಷಿಟನ್್  ಸಿತ್�್  ದ್ದ್್ಯಾಕ್ 

ಕ್ತಿ್್  ಮುಖ್ಯಾಗಿ�್  ದ್ದೊ್ಯ�್  ಸಿತ್�ಯೆಕ್  ತಿತೊ್ಚ್್ 
ಮುಖ್ಯಾ.್ 12

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಿತ್�್ ದ್ದ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯೆ್ಲ್್ ಸತ್.್ ಪುಣ್್ ದ್ದೊ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಜಲಮತ್.್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಗೆ್ಂ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತ್.

13
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಧ್ಂಪ್ನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸಮ್ಗಿ�?್ 
ತುಮಿಚ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕರ್.್ 14

್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಬರಿ್  ಲ್ಂಬ್್  ಕೆ�ಸ್್  ಆಸೆಚಿ್  ದ್ದ್್ಯಾಕ್ 
ಅವಮಯ್ಯಾದ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  15

್ ಪುಣ್್  ಲ್ಂಬ್್  ಕೆ�ಸ್್ 
ಆಸೆಚಿ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಗೌರವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಲ್ಂಬ್್ ಕೆ�ಸ್್ 
ಸಿತ್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದಿಲ್ಯಾತ್.್ 
16

್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿಂಕ್್  ತಕಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ಹಿ್ ರಿವ್ಜ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಜ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ನ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
17

್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆನ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಸಭ್್ 
ಜಮತಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೆಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಪ್ರಿಸ್್  ಚಡ್್ 
ವ್ಯ್ಟಚ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 18

್ ಪಯೆ್�್ ಸುವ್ತೆರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಸಭ್ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಮೊಜ್ತನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಪಂಗಡ್್ 
ಆಸ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್  ಹೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಇಲ್್ಯಾವ್ಂಟ್ಯಾನ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.್ 19

್ (ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಬೆ�ದ್ಭುವ್ಆಸೆಚಿಂ್  ಸಹಜ್.್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ಕೊಣ್್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬರೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಜ್ತ್.)

20
್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳ ತ್ಾನ್್ 

ತುಮಿ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ 
ಜೆವಣ್್  ನ್ಹಯ್.್  21

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 
ಜೆವ್ತಾನ್,್ ಹೆರ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ ರ್ಕ್ನ್ಶೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಆಪ್ಣ್ತಿತ್್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಜೆವಣ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್  ಜೆವಣ್್  ಆಸ್ನ್.್  ಆನಿ್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಖ್ವ್ನಾ,್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಆಮಲ್್ ಜ್ಯ್್ 
ತಿತೆ್ಂ್  ಜೆವಣ್್  ಆಸ ತ್ಾ.್  22

್ ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಘರ್ಂನಿ್  ಖ್ವೆಯಾತ್,್  ಪ್ಯೆವೆಯಾತ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭ್್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ 
ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ?್ ತುಮಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಜೆಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೊಗೊಳಿಸೆನ್.

23
್ ಹ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಮೆಳ್ಲೆ್ಂಚ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಜೆಜುಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ,್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಉಂಡೊ್ ಘವ್ನಾ,್ 24

್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ತೊ್ ಮೊಡುನ್,್ “ಹಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್;್ ಹಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಶೆಂ್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 25

್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚೆಂ್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ,್  “ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಸವೆಂ್ 
ಕೆಲೊ್್ ನವ್್ ಸೊಲೊ್್ ಹೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.್ 
ಹೊ್  ನವ್್  ಸೊಲೊ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆರಂಭ್್ 
ಜ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಹೆಂ್  ಪ್ಯೆತ್ತ್್  ತಿತೆ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಕರ್”್ ಮಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 26

್ ತುಮಿ್ 
ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ದಾನ್ಂತ್್ ಪ್ಯೆತ್ತ್್ 
ತಿತೆ್ಂ್ ಪ್ವಿಟ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಮರಣ್್ ತೊ್ ಯೆ�ಸರ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.

27
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಎಕೊ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಉಂಡೊ್ 

ಖ್ತ್ನ್,್ ಆಯ್ದಾನ್ಂತ್್ ಪ್ಯೆತ್ನ್್ ಹ್ಚೊ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದ್ಖಯಯ್್,್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಕಯ�್  ರಗ ತ್ಾಕಯ�್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್  ಜ್ತ್.್  28

್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
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ಉಂಡೊ್  ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಯ�್  ಆಯ ದ್ಾಂನ್ಂತ್್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರಿಜಯ್.್ 
29

್ ಕೊಣೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಉಂಡೊ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾಕಯ�್ ಪ್ಯೆಲ್್ಯಾಕಯ�್ 
ಗುನ್ಯಾಂವಕ್ರ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ತಿ�ಪೆಯಾಕ್  ಕ್ರಣ್್  ಜ್ತ್.್ 
30

್ ತ್ಯಾಚ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾಯ�್  ಆಸಕ್ತ್ಯ�್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ಸಬ್ರ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾತ್.್  31

್ ಪುಣ್್  ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಆಮಿ್ 
ಝಡಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ಝಡೆತಾಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ನ್.್ 32

್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾನ್,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ತಾ.

33
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ 

ಜೆವಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳತಾನ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ರ್ಕೊನ್್  ರ್ವ್.್  34

್ ಏಕ್  ಮನಿಸ್್ 
ಭುಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ಘರ್ಂತ್್ ಜೆ�ಂವಿದಾ.್  ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್ ಸಭ್್ ಜಮತ್್ ತುಮೆಚಿ�ರ್್ ನ್ಯಾಯ್್ 
ನಿಣಯಾಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ವಿಷ್ಯ್ಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದಿತ್ಂ.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಂಚೆಂ ದೆಣಂ

12್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಆತಿಮೀಕ್  ದೆಣ್ಯಾಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ್ಹಜ್  ಆಪೆ�ಕ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2
್ ತುಮಿ್ 

ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಜವಿತ್್  ಕಶೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖುಶಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ�ವ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್್ಯಾತ್.್ 3

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಕಸಲೊಯ�್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಂವಿದಾ,್  “ಜೆಜು್ 
ಶಿರ್ಪ್್  ಪಡ್ಲೊ್  ಜ್ಂವ್”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚಿ್ ಕುಮಕ್ ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಕೊಣ್್ 
ಮನಿಸ್ಯ�್  ಜ್ಂವ್್  “ಜೆಜುಚ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಸೊನ್.

4
್ ಸಬ್ರ್್  ರಿತಿಚೆ್  ಆತಿಮೀಕ್  ದೆಣಂ್  ಆಸ್ತ್.್ 

ಪುಣ್್ ತಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕಚ್್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  5

್ ಸೆವ್ಕರುಂಕ್  ವಿಭಿನ್ನಾ್  ವ್ಟೊಯಾ್ 
ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ ಏಕ್ಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್  ಲೊಕ್ಥಂಯ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಕಯ�್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್ ವ್ಟೊಯಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕ್ಚ್ಚಿ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.

7
್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಥಂಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಚಿ್ 

ದೆಣಂ್  ದಿಸ ತ್ಾತ್.್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿತ್.್ 8

್ ತೊ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂಯ�್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್ 
ಗಿನ್ಯಾನ್್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ದಿತ್.್  9

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಯ�್  ಅನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಗೂಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ದಿತ್;್  10

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕಚಿಯಾ್  ಸಕತ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಪರಿವ್ದನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸ್ಮ್ರ್ಯಾಯ�್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ್ ಆನಿ್ ಖೊಟೊ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ 
ಆಸೊಚಿ್  ವಯಾತ್ಯಾಸ್್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಸಮಥಿಯಾಯ�್ 
ದಿತ್;್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಸಬ್ರ್್  ಭ್ಸೊ�್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಸಮಥಿಯಾ್  ದಿತ್;್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಹ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸಮಥಿಯಾ್  ದಿತ್ಂ.್  11

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್  ಎಕೊ್ಚ್ಚಿ.್  ತೊಚ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದೆಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ವ್ಂಟುನ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಚಲಯ ತ್ಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ಕೂಡ್
12

್ ಕೂಡ್್ ಏಕಚ್,್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಸ್ಂದೆ್ ಆಸ್ತ್.್ 
ವ್ಹಯ್,್ ಕುಡಿಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಸ್ಂದೆ್ ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ ತೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಕೂಡ್್ ರಚಿತ್್ 
ಜ್ತ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 13

್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಥೊಡೆ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಆಸ್ತ್,್ ಥೊಡೆ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಥೊಡೆ್ ಸ್ತರಿಂತ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಏಕಚ್್  ಕೂಡ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ್ ಜ್ಲೊ.a

14
್ ಕೂಡ್್  ಏಕ್  ಸ್ಂದ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಸ್ಂದೆ್ 

ಆಟ್ಪುನ್್  ಆಸ್.್  ತಿ್  ಸಬ್ರ್್  ಸ್ಂದೆ್  ಆಟ್ಪುನ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 15

್ ಪ್ಂಯ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಹ್ತ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಡಿಕ್ ಸೆವ್ಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಪ್ಂಯ್್ ಕುಡಿಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ನ್.್ 16

್ ಕ್ನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ದೊಳೊೆ್ ನ್ಹಯ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಡಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಪುರೊ.್  ಪುಣ್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ನ್್  ಕುಡಿಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ನ್.್  17

್ ಸಗಿ್್  ಕೂಡ್ಚ್್ 
ದೊಳೊೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ಕುಡಿಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತೆಂ್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಕುಡಿಕ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಪಮಯಾಳ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ತೆಂ್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 18

್ -್ 
19

್ ಕುಡಿಚೊ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಂದೊ್ ಏಕಚ್್ ರಿತಿಚೊ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ಆಸಿತಾನ್.್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಸ್ಂದೆ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾತ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂತುನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ಕಯ�್ 

a 12.13 ದೇವ್ನ್ ಜಾಲೊಬರೊವ ಣ್್ಯಾಪರಿಕ್ರ್ಃ,್  “ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ್.”
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ಜ್ಗೊ್  ಕನ್ಯಾ್  ದವಲ್ಯಾ.್  20
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸ್ಂದೆ್ 

ಸಬ್ರ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಕೂಡ್್ ಏಕಚ್.
21

್ ದೊಳೊೆ,್  “ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ತ್ನ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಆನಿ್  ತಕೆ್ನ್,್ 
“ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 22

್ ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿಸೆಚಿ್  ಸ್ಂದೆ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಚಡ್್ ಗಜೆಯಾಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 23

್ ಆಮಿ್ ಕುಡಿಚೆ್ ಕಸಲೆ್ 
ಸ್ಂದೆ್ ಉಣೆ�್ ಮಯ್ಯಾದಿಚೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖ್ತಾಂವ್ಗಿ�್ ತ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂದ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘತ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಆಮೆಚಿ್ ಕಸಲೆ್ ಸ್ಂದೆ್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಸೊಡಿನ್ಂವ್ಗಿ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ರಿತಿನ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ ತ್ಾಂವ್.್ 
24

್ ಚಡ್್  ಸೊಭಯ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್  ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಸ್ಂಬ್ಳಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಂತ್್  ಮೆ�ಳ ೈೆಲ್ಂ್  ಆನಿ್  ಗಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್್ ಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್  25

್ ಆಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ವಿಗಂಡ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹಿತ್ಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
26

್ ಏಕ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಕ್ ದುಖ ತ್ಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂದೆ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೂಖ್್ ಬೊಗ್ತಾತ್.್ ಎಕ್್ 
ಸ್ಂದ್ಯಾಕ್  ಮ್ನ್್  ಲ್ಬ್್ಯಾರ್,್  ಉಲ್ಯಾಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸ್ಂದೆ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಂತ್್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.

27
್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಕೂಡ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ತ್ಚೊ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 28

್ ದೆವ್ನ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ 
ಪಯೊ್್  ಸ ಥ್ಿನ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ದುಸೊರಿ್  ಸ ಥ್ಿನ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಿಸೊರಿ್ ಸ ಥ್ಿನ್್ ದವಲ್ಯಾ.್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ದೆವ್ನ್,್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಗೂಣ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಮುಖ್ಸುಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ವಿವಿಧ್್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಭೆಂತ್್ ಸ ಥ್ಿನ್್ 
ದಿಲ್.್ 29

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ನ್ಹಯ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಶ್ಸಿತ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ 30

್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ನಿ್  ಗೂಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಜೊಡುಂಕ್  ನ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೆೈನ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ತ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಂತ್.್ 
31

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚಿ್ ಆನಿಂಕ್�್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್್್  ದೆಣಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಜ್ಯ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ವತಿಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ್ತಾ.

ಮೇಗ್

13್ ್ 1 ್ ಹ್ಂವ್್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಚೊಯಾ್ ಭ್ಸೊ್ 

ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮೊ�ಗ್್ ನ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆ�ವಲ್್ ಆವ್ಜ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಘಂಟ್,್ 
ಖಿಣಕ್ಣತಾಲ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಬರಿ.್ 2

್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ;್ ದೆವ್ಚೊ್ ಘುಟ್್ ಸಗೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಆನಿ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಜ್್ನ್್ ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸೊಂಕ್ 
ಪುರೊ್ ಆನಿ್ ಪವಯಾತ್ಂಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕಡೆನ್್ ವಚಸೆಂ್ 
ಕಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸೊಂಕ್  ಪುರೊ.್  ಹೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಮೊ�ಗ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ನಿಷಪ್ರಯೊ�ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 3್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಖ್ಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್ಚ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಸುಂಕ್ 
ಒಪುನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ಹಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಮೊ�ಗ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ 
ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.

4
್ ಮೊ�ಗ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ ದಯ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಮಸರ್್  ಕರಿನ್;್  ಬಡ್ಯ್್  ಉಲಯ್ನಾ;್ 
ಹಂಕ್ರ್ನ್್  ಭರನ್.್  5

್ ಮೊ�ಗ್್  ಮಯ್ಯಾದಿವಿಣೆಂ್ 
ಚಲನ್;್ ಸ್್ಥಿಯಾನ್ಹಯ್್ ಆನಿ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ರ್ಗರ್್ ಜ್ಯ್ನಾ;್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಅಪ್ಕ್ರ್್ ಮನಂತ್್ ದವರಿನ್.್ 6್ ಮೊ�ಗ್್ 
ವ್ಯ್ಟಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವನ್ಶೆಂ್ 
ಸತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  7

್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ;್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್;್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಭವಯಾಸ ತ್ಾ;್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ದೃಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.

8
್ ಮೊ�ಗ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಸರನ್.್  ಪರಿವ್ದನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 

ದೆಣಂ್ ಆಸ್ಂತ್,್ ಪುಣ್್ ತಿಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣಂ್  ಆಸ್ಂತ್,್  ಪುಣ್್ 
ತಿಂ್ ದೆಣಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ದೆಣೆಂಯ�್ ಆಸ್ಂ,್ ಪುಣ್್ ತೆಂಯ�್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
9

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲ್್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಹಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 
10

್ ಪುಣ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಯೆತನ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.

11
್ ಹ್ಂವ್್  ಭುಗೊಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾ್  ಬರಿ್ 

ಉಲೆೈಲೊ,್  ಚಿಂತ್ಲೊ,್  ಯೊ�ಜನ್್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪ್ರಿಯೆಚೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಪಣ್ಚೊಯಾ್ ಬುದಿ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡೊ್ಯಾ.್ 12

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಹೆಂ್  ಲಗು್  ಜ್ತ್.್  ಆಸ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಕೆ�ವಲ್್ 
ಪರಿತಿಬಿಂಬ್್  ದಿಸ್್ಯಾಬರಿ್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಪಳೆತ್ಂವ್.್ 
ಪುಣ್್  ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಆಮಿ್  ಮುಖ್ಮುಖಿಂ್ 
ಪಳೆತಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆತ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಕೆ�ವಲ್್ 
ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಮ್ತ್ರಿ,್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಪುತೆಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಮ್ತಲೊಂ.್ 13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆನಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಶ್ಶ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧೆಂ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್.
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ಸಭೆಚಾಕ್ ಕುಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣಂ

14್ ್ 1್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಧೆಯಾ�ಯ್್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೆಂ್ ದೆಣಂ್ ಜೊಡುಂಕ್ 

ವಿಶೆ�ಷ್್ ರಿತಿನ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಜಯ್.್  2

್ ತ್ಕ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕ್ರಣ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್ಲೊ್ 
ಲೊಕ್್  ಸವೆಂ್  ಉಲೆೈನ್.್  ತೊ್  ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  ಕೊಣ್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಗುಪ್ತ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 3

್ ಪುಣ್್ 
ಪರಿವ್ದನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಕತ್,್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಆನಿ್ ಬುಜ್ಣ್್ 
ದಿತ್.್  4

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕುಮಕ್ ಕತೊಯಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.

5
್ ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ತುಮಿ್ 

ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್  ಜೊಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಹಜ್  ಅಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ.್ ಕೆ�ವಲ್್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸೊ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಪ್ರಿಸ್ಯ�್ ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಚಡ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್  ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸೊ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಚೊಯಾಚ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತವಳ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸಭೆಕ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ತಲ್.

6
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್  ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಭ್ಸೊ್ 

ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಂತುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಜ್ಯತಾಗಿ�?್  ನ್!್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನವೆಂ್ ಸತ್,್ ಜ್ಣ್ಯ್,್ ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಆನಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಹ್ಡ್್ಯಾರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ತ್ಲ್.್ 7್ ತ್ಳೊೆ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಪ್ಲುಯಾಕ್ ವ್್ ವಿಣೊ್ ಆಸಲ್ಂ್ 
ನಿಜ�ಯಾವ್್ ವಸುತಾಂಕ್ ಹೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ತ್.್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ತ್ಳ ್ೆ 
ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕಸಲೆಂ್ ಕಂತರ್್ ಗ್ಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಜಯ ತ್ಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ರ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತೆಲ್ಯಾತ್.್  8

್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ನ್ಹಯ್್ ಝುಜ್ಂತ್್ ತುತೂರಿ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಜಯ್್ 
ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹೊ್ ಝುಜ್ಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ವೆ�ಳ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ಸಮೊ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

9
್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಜಬೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಸಬ್ದಾ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್ 
ತುಮಿ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲೆೈನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಉಲೆೈತ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಲೊ�ಕ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್.್ ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಯಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲ್ಬರಿ್ 
ದಿಸ ತ್ಾ.್  10

್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಭ್ಸೊ್ ಆಸೊಚಿಯಾ್ 
ಸತ್್ ಆನಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್,್  ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಉಲೊಂವಿಚಿ್  ಭ್ಸ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಕ್ಯಾಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಜ್ತಲೊ.್ 12

್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್  ಸಭ್್  ದೃಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವ್ಡೊಂಕ್  ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಂವಿಚಿ್  ದೆಣಂ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರ್.

13
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಸ್ಯಾಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ 

ಆಪುಣ್್ ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್ ವಿಷಯ್್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಸಕ ತೆಾ್  ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರುಂದಿ.್ 
14

್ ಹ್ಂವ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸೆಂತ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಮನ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮನ್ಂತ್ಯ�್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ;್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾ್ 
ಸವೆಂಯ�್ ಮನ್ಸವೆಂಯ�್ ಗ್ಯ್ತಾಲೊಂ.್ 16

್ ತುವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿವೆಯಾತ್.್  ಪುಣ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ತುಜ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ “ಆಮೆನ್“ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತ್ಕ್್ ಸಮ್ನ್.್ 
17

್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ಸುತಾತಿಥ್ವ್ನಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.

18
್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾಂಕ್�್ ಚಡ್್ 

ದೆಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 19
್ ಪುಣ್್ ಸಭ್ಜಮ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 

ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಸೆಂತ್್ ಹಜ್ರ್ಂನಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್್ 
ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಖುಶಿಪ್ವ ತ್ಾ.್  ಹೆರ್ಂಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಮ್ೊನೆಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್ಂ.

20
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 

ವ್ಯ್ಟ್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ನೆಣ್್ಯ್ ಭುಗ್ಯಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂತ್್ ಪ್ರಿಯೆಸ್ತಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 
21

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�
ಪದೆಯಾಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಜಬೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�

ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ;
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹೆ್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 28:11–12

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತೆಂಚ್.
22

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬರೆಂ್  ಜ್ಲ್ಂ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾಂಕ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಸ್ಂ್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ಪ್ತ್ಯಾನ್ತ್್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 23

್ ಎಕ್ದ್ವೆ�ಳ್್ ಸಗಿ್್ 
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ಸಭ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ಥಂಯ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಸಮ್ನಿ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತೆ್್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪ್ಶೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 24

್ ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ಸಮನ್ಿ್ ನ್ತಲ್ೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಭಿತರ್್ ಆಯ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ತ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚೆರ್್ ತ್ಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಆಸೊಚಿಯಾ್ 
ಗುಪ್ತ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಗ ತೆಾಂ್ ಜ್ತಲೊಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಸಪಯಾಡುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
“ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೊ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.

ಸಭಾ ಜಮತೊಕ್ ಸಮಾಧನೆನ್ ಆಸಾಜಾಯ್
26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲೆಂ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ತುಮಿ್ ಸಭ್ಜಮತೆಕ್ ಯೆತನ್,್ ಎಕೊ್್ 
ಗ್ಯ ತ್ಾ;್ ಎಕೊ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್;್ ಎಕೊ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನವೆಂ್  ಸತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ;್  ಎಕೊ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸೆಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್;್  ಎಕೊ್್  ತ್ಯಾ್  ಭ್ಶೆಸೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
ಸಭ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಹ್ಚೊ್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  27

್ ತುಮಿ್  ಸಭೆಕ್  ಎಕ್ಟಯ್್ 
ಜ್ತ್ನ್,್  ಕೊಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್,್ ದೊ�ಗ್್ ವ್್ ತೆ�ಗ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಸೆಂತ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ಸೆಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 28

್ ಪುಣ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಸಭೆಂತ್್ 
ವ್ಗೊ್  ರ್ವಜ್ಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್ 
ಸವೆಂಯ�್ ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಉಲೆೈಜಯ್.

29
್ ದೊ�ಗ್್  ವ್್  ತೆ�ಗ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 

ಉಲೆೈಜ್ಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಹೆರ್ಂನಿ್ ವರೊವ್ನಾ್ 
ಪಳೆಜಯ್.್  30

್ ಸಭೆಂತ್್  ಬಸ್್ಯಾ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಮೆಳ್್ಯಾರ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸೊ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ರ್ವ್ಂವಿದಾ.್ 31

್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಎಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಯೆಯಾತ್.್ 
ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ 
ಜ್ತಲೆ.್  32

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆ್  ಆತೆಮ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮುಟಭಿತರ್್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  33

್ ದೆ�ವ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್ಕ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಘುಸ್ಪಡುಂಕ್ ಕ್ರಣ್್ ನ್ಹಯ್.

34
್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಸಭ್್ ಜಮ್ತಿಂನಿ್ ವ್ಗಿ್ ರ್ವಜಯ್.್ 

ದೆ�ವ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಭೆಂನಿ್  ಹಿಚ್ಚಿ್ 
ರಿವ್ಜ್್ ಆಚರಣೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ರಜ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಮೊಯ್ಚೆಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಹೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 35

್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರಿಜಯ್.್ 
ಉಗ್್ಯ್ ಸಭೆಂತ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಲಜೆಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

36
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಗಿ�?್ 

ನ್!್  ತಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಜೊಡ್ಲ್್  ತುಮಿ್  ಮ್ತ್ರಿಗಿ�?್ 
ನ್!್  37

್ ಕೊಣ್್  ಎಕೊ್್  ಆಪುಣ್್  ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್  ವ್್ 
ಆಪ ಣ್್್ ಥಂಯ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹೆಂ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್  ಉಪದೆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 38

್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ 
ಹೆಂ್ ಒಳ್ಕ್ನ್್ ಘನ್ತ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ�್ ತ್ಕ್್ ಒಳ್ಕ್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.

39
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್ 

ಪರಿವ್ದನ್್ ದೆಣೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆತೆರಿಗ್.್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಶೆಂನಿ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಜೊಡ್ಲೊ್  ಆಪೆ್ಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ವ್ಪರುಂದಿ.್  ತ್ಂಕ್್  ಆಡ್್ನ್ಯಾಕ್ತ್.್ 
40

್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಸಮ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಂಡ್ವಳಿನ್್ ಕರ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತಿಲಿ ಸುವಾತಾತಾ

15್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಉಗ್ದಾಸ್ಕ್ 

ಹ್ಡ್.್ ತುಮಿ್ ತಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಂತು್ ದೃಡ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 2

್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಸಂದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಸಂದೆ�ಶ್ಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೃಡ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಆಸ್ಜ್ಯಚ್ಚಿ.್  ತುಮಿ್  ಆಶೆಂ್  ಕರಿನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನಿಫಯಾಳ್್ ಜ್ತಲ್.

3
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲೊ್್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ.್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಚಡ್್ ಮುಖಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಬರಿ,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೊರೊನ್್ 4್ ಪೂಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್ೊ.್ 
5

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪೆದುರಿಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ನಂತರ್್ 
ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ.್್ 6್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಎಕ್ಚ್್  ವೆಳ್ರ್್  ಪ್ಂಯ್ಶೆಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಜಣ್್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಪೆೈಕ್್ ಚಡ್್ ಜಣ್್ 
ಆಜೂನ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಥೊಡೆ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಯಾತ್.್ 7್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ 
ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ನಂತರ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ 8್ ಆಖೆರಿ�ಕ,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ,್ ದಿ�ಸ್್ 
ಬಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಜಲಮಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.

9
್ ಉಲೆಯಾಲೆ್  ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಹ್ಕ್್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಕ್  ದಗಿದಾಲೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್  ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 10

್ ಪುಣ್,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ 
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ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದ್ಖಯ್್್ 
ಕುಪೆಯಾನ್್  ನಿಫಯಾಳ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್  ಉಲೆಯಾಲೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ (ಪುಣ್್ ಸೆವ್್ ಕತಯಾಲೊಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್  ನ್ಹಯ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸಿ್.)್ 11

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾಗಿ�್ 
ವ್್ ಹೆರ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕೆಲ್ಯಾಗಿ�್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂನಿ್ ಏಕಚ್್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿಯ�್ ತೆಂಚ್.

ಆಮಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಜಾತಾಂವ್
12

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮೆಲ್್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮಿ್  ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  13

್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪುನರ್ಜಂವತ್ಪಣ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಉಠೊನ್್  ಯೆಂವ್ಕ್ಚ್್  ನ್.್  14

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಉಠೊನ್್  ಯೆಂವ್ಕ್ಚ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಕಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕಯ�್ ಕಸಲೆಂಯ�್ 
ಮೊಲ್ಯ�್  ನ್.್  15

್ ತೆ�ಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಫಟ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ್ೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಯೆ�ನ್ತೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್.್ 
16

್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆಲ್ೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಉಠಯ್್ ನ್ತ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್.್ 17

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್್ ನ್ತಲ್ೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
18

್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್ಲೆ್್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 19

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತೊ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.

20
್ ಪುಣ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 

ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊವ್ನಾ್  ಆಯ್್.್  ನಿದ್್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್  ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಚ್್ ಪಯ್ೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಲೊ.್ 21

್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 
(ಆದ್ಂವ್ನ್)್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ)್ 
ಮ್ರಿಫತ್ಚ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್ 
ಯೆತಲೊ.್ 22

್ ಆದ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಂಬಂಧಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮೊತ್ಯಾತ್.್  ಹೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸಂಬಂಧ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ 
23

್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಸತೆಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಉಠೊನ್್  ಯೆತಲೊ.್  ಪರಿಪರಿಥಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೆ.್ 
24

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಂತ್್ ಯೆತಲೆಂ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಅಧಿಪತಿಂಚ್ಯಾ,್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಸಕ್್ಯಂಕ್ ನ್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಬ್ಪ್್ ದೆ�ವ್ಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ದಿತಲೊ.

25
್ ದೆವ್ನ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 

ಅಧಿ�ನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಜ್ಯಚ್ಚಿ.್  26

್ ನ್ಸ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಆಖೆರಿ�ಸೊ್ 
ದುಸ್ಮನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮರಣ್ಚ್.್ 27

್ “ದೆವ್ನ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ “ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ”್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾನ್,್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ದೆವ್ನ್ಚ್.್ 28

್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್ಕ್ 
ಆಯ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್  ಆಶೆಂ್  ದೆ�ವ್್  ಸವ್ಯಾ್  ವಸುತಾಂಕ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಪದೆ್ಧ್ರ್್ ಜ್ತಲೊ.

29
್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 

ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೆ?್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?

30
್ ಆಮಿಚಿ್ ವಿಷಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 

ವ್ರ್ಂತ್ಯ�್  ಅಪಯ್ಕ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
31

್ ಹ್ಂವ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಮೊತ್ಯಾಂ.್ ಭ್ವ್ನೊ�್ 
ಅಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವಿಚಿ್  ಕ್ತೆ್ಂ್  ಸತ್ಗಿ�್ 
ತಿತೆ್ಂಚ್್ ಸತ್್ ತೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 32

್ ಕೆ�ವಲ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಸಂಯ್ಬಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ಎಫೆಜ್ಂತ್್ ರ್ನ್ಟ್್ 
ಮೊನ್್ತಿಂಕಡೆ್ ಲಡ್ಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂತು್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್?್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  “ಖ್ವ್ಯಾಂ,್  ಪ್ಯೊವ್ಯಾಂ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಅಮಿ್ ಮೊತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.”

33
್ ಫಟೊಚಿನ್್ ಪಡನ್ಕ್ತ್.್ “ವ್ಯ್ಟ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಪ್ಡ್್  ಜ್ತ್.”್  34
್ ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ 

ವ್ಟೆಕ್  ತಕ್್್  ಕಚ್ಯಾ್  ಕರ್್  ಆನಿ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಸೊಡ್.್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲಜ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

ಸಾಸಾಣ್ಕ್ ಬಾಳ್ಚೊ ಕೂಡ್
35

್ “ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಕಶೆಂ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೆ?್ ತ್ಂಕ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್  ಥರ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಆಸತಾಲ್?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಥೊಡೆ್ 



2521 ರೊರಿಂರ್ರಾರಾಂಕ್ 15:36

ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಪುರೊ.್ 36
್ ತಿಂ್ ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಚಿ್ ಸವ್ಲ್ಂ.್ 

ತುಮಿ್ ಬಿಂ್ ಒಂಪ್ತಾನ್,್ ತೆಂ್ ಬಿಂ್ ಜ�ವ್್ ಜೊಡ್ನಾ್ ವ್ಡ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಮೊರ್ಜ್ಯಚ್.್ 37

್ ತುಮಿ್ ಬಿಂ್ ಒಂಪ ತ್ಾನ್,್ 
ತೆಂ್ ಬಿಂ್ ಕೆ�ವಲ್್ ಕಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಝಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ನ್.್  ತುಮಿ್  ಒಂಪೆಚಿಂ್ 
ಬಿಂ್ ಕೆ�ವಲ್್ ಕಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾ.್ ತೆಂ್ ಗೊ�ಂವ್ಂಚೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ್  ವ್್ ದುಸೆರಿಂ್  ಕಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 
38

್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತ್ಕ್್ 
ಕೂಡ್್ ದಿತ್್ ಆನಿ್ ದೆ�ವ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ತಿಚ್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಕ್ 
ತ್ಚಿಚ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕೂಡ್್ ದಿತ್.್ 39

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕುಡಿಯೆಂಕ್ 
ಏಕಚ್್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಸ್್ ಆಸ್ನ್.್ ಮನ್ಶೆಂಕ್ ಏಕ್ 
ಥರ್ಚೆಂ್  ಮ್ಸ್್  ಆಸ ತ್ಾ;್  ಮೊನ್್ತಿಂಕ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ಥರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಸ್್ ಆಸ್ತಾ;್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಥರ್ಚೆಂ್ 
ಮ್ಸ್್ ಆಸ್ತಾ.್ ಮ್ಸ್್ಯಾಂಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಸ್್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ 40

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸಗ್ಯಾಚೊಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಆಸ್ತ್್ ಆನಿ್ 
ಭುಮಿಚೊಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಏಕ್ 
ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 41

್ ಸುಯ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಥರ್ಚಿ್ 
ಸೊಭಯ್್ ಆಸ್;್ ಚಂದ್ರಿಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ 
ಆಸ್.್ ನೆಕೆತ್ರಿಂಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ್.್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ನೆಕೆತ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ್.

42
್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ ತೆ�ಚ್್ 

ರಿತಿನ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಒಂಪೆಲ್್್ ಕೂಡ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್್ ಆನಿ್ 
ಕುಸೊನ್್  ವೆತಲ್.್  ಪುಣ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡಿಕ್  ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾಚ್್ 
ನ್.್ 43

್ ಕೂಡ್್ ಅಪಮ್ನ್ಂತ್್ ಒಂಪುನ್್ ಆಸ ತ್ಾ,್ ಪುಣ್್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲ್.್ ಕೂಡ್್ ಒಂಪ ತ್ಾನ್,್ ತಿ್ 
ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಸಕತ್್ ಆಸ್ತಾ.್ 44

್ ಒಂಪಲ್್್ ಕೂಡ್್ ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್ ಜ್ಲ್.್್ ಪುಣ್್ 
ತಿ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತನ್,್ ಆತಿಮೀಕ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.
ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್  ಕೂಡ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆತಿಮೀಕ್ 

ಕೂಡ್ಯ�್  ಆಸ್.್  45
್ “ಪಯ್ೊ್  ಮನಿಸ್್  ಆದ್ಂವ್್ 

ಜಯೊಂವ್ಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಜ್ಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಆದ್ಂವ್್ 
(ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಆತೊಮ್ ಜ್ಲೊ.್ 46

್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಆಯ್ಲೊ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಮನಿಸ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತೊ್ ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್ 
ಮನಿಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಮನಿಸ್್ ಆಯ್ೊ.್ 
47

್ ಪಯೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ತೆಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ದುಸೊರಿ್ ಮನಿಸ್್ (ಕ್ರಿಸ್ತಾ)್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 
48

್ ಲೊ�ಕ್ ಭುಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಧ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 49

್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿಂಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಮಿಯಾಲೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಬರಿಂಚ್್  ಆಮಿ್  ನಿಮ್ಯಾಣ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.

50
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಸ್್ ಆನಿ್ ರಗ್ತ್್ (ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್ ಕೂಡ್)್ 
ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಂಟೊ್  ಘಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್ 
ಏಕ್ಂತ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಘಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 51

್ ಪುಣ್್ 
ಆಯಕ್ಯ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊ್  ಏಕ್  ಗುಟ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮೊಚಿಯಾನ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್ 52

್ ಹ್ಕ್್ ಏಕ್ 
ಖಿಣ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪುರೊ.್ ದೊಳ ್ೆ ಧ್ಂಪುನ್್ ಉಗ ತೆಾ್ ಕಚೆ�ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ವೆ�ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ನಿಮ್ಣೆ�್  ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್  ಆವ್ಜ್ಕ್  ಹೆಂ್  ಘಡತಾಲೆಂ.್ 
ತುತೂರಿ್ ವ್ಜತಾಲ್;್ ತವಳ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಂ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಉಠತಾಲ್ಂ್  ಆನಿ್ 
ಆಮಿ್  ರುಪ್ಂತರ್್  ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್  53

್ ವಿನ್ಶಿ್  ಹಿ್ 
ಕೂಡ್್ ಅವಿನ್ಶಿ್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲೆಂ್ ನೆ್ಹಸತಾಲ್.್ ಮರಣ್ವಂತ್್ 
ಹಿ್ ಕೂಡ್್ ಅಮಪಯಾಣ್್ ನ ್ೆಹಸ ತೆಾಲ್.್ 54

್ ವಿನ್ಶಿ್ ಹಿ್ ಕೂಡ್್ 
ಅಮಪಯಾಣ್್ ನೆ್ಹಸ್ತಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಘಡೊನ್್ ಯೆತಲ್ಂ:

“ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಜಯ್್ಯಂತ್್ ಗಿ�ಳ್ನಾಂಚ್್ ಸೊಡೆ್ಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 25:8

್ 55್ “ಮಣ್ಯಾ,್ ತುಜೆಂ್ ಜಯ್ತಾ್ ಖಂಯ್?
ಮಣ್ಯಾ,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕಚಿಯಾ್ ತುಜ್ ಸಕತ್್ ಖಂಯ್್ 

ಆಸ್?”್ ್  ಹೊಸೆ�ಯ್್ 13:14

56
್ ವ್ಯ್ಟ್  ಕರುಂಕ್  ಮಣ್ಯಾಕ್  ಆಸಿಚಿ್  ತಿ್  ಸಕತ್್ 

ಪ್ತ್ಕಚ್.್  ಪ್ತ್ಕ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್.್ 
57

್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೊ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜಯ್ತಾ್ ದಿತ್.

58
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�್ ಥಿರ್್ 

ರ್ವ್,್  ಬದ್್ಪ್್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮಪ್ಯಾಯ್.್ ತುಮಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಡಿಚಿ್ 
ವ್ಂವ್ಟ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ನ್.

ಹೆರ್ ವಿಶಾವಾಸಾಕ್ಂ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಜಮ

16್ ್ 1್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ದುಡು್  ಜಮೊ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಬರಯ್ತಾಂ.್ 

ಹ್ಂವ್್  ಗ್ಲ್ತಿ�ಯ್್  ಸಭೆಂಕ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್  ತುಮಿಯ�್  ಕರ್.್  2

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುಧ್ರಣ್್ ತೆಕ್ದ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ತ್್  ತಿತೊ್್  ದುಡು್  ಹಯೆಯಾಕ್್ 
ಹಪ್್ಯಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆ್ ದಿಸ್ಸ್್ ವಿಂಗಡ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ದವರಿಜಯ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಡು್ ಎಕ್ಟಯ್್ 
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ಕಚಿಯಾ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ 3
್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆತನ್,್ ತುಮೆಚಿ್ ದೆಣೆಂ್ 

ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಖುಷಿ್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�್ ತ್ಂಕ್್ 
ಒಳಿಕ್ಚೆಂ್ ಪತ್ರಿಂ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿತಲೊಂ.್ 4

್ ಏಕ್ದ್ವೆಳ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ವೆಚೆಂ್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದಿಸ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆ�ಂವಿದಾ.

ಪಾವಾಲಿಚಿ ಯ್ೇಜನಾ
5

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಚಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚೆಂ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಮುಗುದಾನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಯೆತಲೊಂ.್  6

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಥೊಡೆ್  ದಿ�ಸ್್  ರ್ವತಾಲೊಂ.್ 
ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್  ಹಿಂವ್ಳ್್  ಸಗೊ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಪ್ಶ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಪಡತಾಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ವಚಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ 7್ ಆತ್ಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮನ್್  ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಡ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಡ್್  ಕ್ಳ್್  ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಭವಯಾಸ್ಯಾನ್್ ಆಸ್.್ 
8

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪೆಂತೆಕೊಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಪೆಸ ತ್ಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಎಫೆಜ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾಂ.್ 9್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ವ್ಹತೆಯಾಂ್ ಆನಿ್ 
ಫೊಳ್ಭರಿತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಬರೆ್  ಆವ್ಕ್ಸ್್  ಆಸ್ತ್.್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ವಿರೊ�ಧಿ್ ಆಸ್ತ್.

10
್ ತಿಮೊಥಿ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್ 

ತೊ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತ್ಕ್್  ಖಂತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತೊ್ ಸಯ್ತಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ತ್ಕ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್.್  ತೊ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಸವೆಂ್  ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್.

12
್ ಆಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಆಪೊಲೊ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹೆರ್್ 
ಭ್ವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 

ಯೆಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ತ್ಕ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮನ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ಆವಕ್ಸ್್ ಮೆಳ್ತಾನ್್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲೊ.

ನಿಮಾಣಂ ಉತಾರಿಂ
13

್ ಜ್ಗುರಿತ್್  ಜ್ಯ್,್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಥಿರ್್  ರ್ವ್.್ 
ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಬಳಿಷ್ಠ್್ ಜ್ಯ್.್ 14

್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಮೊ�ಗ್ನ್್ ಕರ್.

15
್ ಅಖ್ಯಯ್ಂತ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲೆ್್ 

ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿಚ್ಚೆಯಾಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  16

್ ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್್ ಸೆವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರ್.

17
್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್,್  ಫೊತುಯಾನ್ತ್್  ಆನಿ್  ಆಖ್ಯಕ್ 

ಆಯೆ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತುಮಿ್ 
ನ್ತಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಉಣೆಪಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಭತಿಯಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್  18

್ ತ್ಣಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಕಯ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆತ್ಯಾಕಯ�್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ದಿಲ್ಯಾತ್.್ 
ಆಸಲೆಂ್ ಲೊಕ್ಚೆಂ್ ಮೊಲ್್ ತುಮಿ್ ಒಳಕ್ಜಯ್.

19
್ ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್್ 

ದಿಲ್.್  ಅಕ್್ಲ್್  ಆನಿ್  ಪ್ರಿಸಿಕ್ಳ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂನಿ್  ಮೆಳೊೆನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಂನಿ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ 20

್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ 
ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಉಮೊ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ನಮ್ನ್್ ಕರ್.

21
್ ಪ್ವ್್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಖುದ್ದಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ 

ನಮ್ನ್್ ಬರಯ್ತಾಂ.
22

್ ಕೊಣ್ಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಜವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆಗ್್ಸರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿದಾ!
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆ!
23

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ತುಮೆಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊಂದಿ.

24
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಸೊಂದಿ!




