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ರೊರಿಂರ್ರಾರಾಂಕ್ ಬರಯೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್  ಪತ್ರಿ.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್ 

ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್  ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಕ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಆಖ್ಯಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತಿಮೊಥಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಬರಯ್ತಾ.

2
್ ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್ ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂ.

ದೆವಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆರಾತಾಂ ಸುತಾತಿ
3

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ದೆ�ವ್ಯ�್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ದೆ�ವ್್ 
ಕ್ಕುಳ ತೆಾಂತ್್ ಬಲೊಯಾಲೊ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಥರ್ಂನಿ್ ಬುಜೊಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 4್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬುಜಯ್ತಾ;್ 
ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬುಜೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಕ್ತಾಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬುಜೆೈಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ಆಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಬುಜೊಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ ತ್ಾಂವ್.್  5

್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ತ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್,್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಮ್ಪ್ನ್್ ಬುಜೊವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮೆಳ್ತಾ.್ 6್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆ್ ಕಷ್ಟ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬುಜ್ಣೆ�್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಆನಿ್ ಬಚ್ವೆ�್ ಖ್ತಿರ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬುಜ್ಣ್್  ಆಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬುಜ್ಣೆ�್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸಿಚಿ್ ದಗೊದಾಣಂ್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಮಕ್  ಜ್ತ್.್  7

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬುಜ್ಣೆಂತ್ಯ�್ 
ತುಮಿ್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.

8
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಆಮಿ್ ಆಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ 

ಸೊಸ್್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಜ್ಯಯ್್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂವ್.್ ಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವತಿಯಾಂ್ 
ವ್ಜಂ್ ಆಸಿ್ಂ.್ ತಿಂ್ ವ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಸಕೆತಾಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಆಸಿಂ್.್ ಜವಂತ್್ ಉತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವ್ಯಾಸೊ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಆಮಿ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿಲೊ.್  9

್ ನಿಜ್ಕಯ�್  ಆಮಿ್ 
ಮೊತ್ಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ 

ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ.್ 10

್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಅಪ್ಯ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 11

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾತ್.್ ತವಳ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

ಪಾವಾಲಿಚಾಕ್ ಯ್ೇಜನಾಂತ್ ಬದಾಲಿವಣ್
12

್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ ತ್ಾಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ನಿಮೊಯಾಳ್್ 
ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂತ್ಯ�್ ಹೆಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಕೆಲೆಂ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್  ನ್ಹಯ್.್ 
13

್ -್  14
್ ತುಮಿ್  ವ್ಚುನ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಇಲೆಶ್ೆಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್  ಆಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರಿಶೆಂ್ ತುಮಿ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ತುಮಿ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

15
್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸ್ಂತ್್ 

ಆಸಲ್ೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಬೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಯೊಜ್ನ್್ ಕೆಲ್.್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೊ�ನ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಆಶಿವ್ಯಾದ್್  ಜ್ತೆಂ್  ಆಸೆ್ಂ.್  16

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಂಕ್  ವೆತ್ನ್ಯ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತನ್ಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೊ್ಂ.್  ಜುದೆ�ಯ್ಕ್  ಪಯ್ಣ್್ 
ಕರುಂಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಮಕ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಸೊ್.್ 17

್ ಹ್ಂವ್್ ತಿಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕತಯಾನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನ್ತಲ್ೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಬರಿ್ ಯೊ�ಜನ್್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ಗಿ�?್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಯೊ�ಜನ್್ ಕತಯಾನ್್ “ವ್ಹಯ್,್ ವ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತ್ಯಾಚ್್ 
ವೆಳ್ರ್್ “ನ್,್ ನ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.

18
್ ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮಿ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಎಕ್ವೆಳ್ರ್ಚ್್  “ವ್ಹಯ್”್  “ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
19

್ ಸಿ�ಲ್ನ್,್  ತಿಮೊಥಿ್  ಆನಿ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೊ�ನ್್ ರಿತಿನ್್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಆಸೆಚಿಂ್  “ವ್ಹಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್.್ 20

್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಬ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ 
“ವ್ಹಯ್”್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಜ್ಪ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ “ಆಮೆನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾವ್.್ 21

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಥಿರ್್ ಕಚೊಯಾ್ ದೆ�ವ್ಚ್.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪೆಂ್್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ 22

್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಮೊರ್್ ಘಾಲ್ಯಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ನಿ್ ಘಾಲ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಬ್ಸ್ವಿಣ್ಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಂಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

23
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಜ್ಂವ್್ ದುಖೊಂಕ್ 

ಜ್ಂವ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ನ್ತೆಂ್.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್.್ ಹ್ಕ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ 24

್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಮಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಂತೊಸ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ಂವ್ನಾಸ್ಂವ್.

2್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಮುಖ್ಿ್ 
ಭೆಟ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೂಖ್್ ದಿಂವಿಚಿ್  ಭೆಟ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 

ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 2
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ದುಖಯ್್ಯಾರ್,್ ಕೊಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ದಿತ್ಲೊ?್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಖಿತ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಸಂತೊಸ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಸಕ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್  3

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆತನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೂಖ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆಂ್ 
ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ೆಂ.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆನಂದ್ಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಆಸೊ್.್  4

್ ಪಯ್ೆಂ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರಯ ತ್ಾನ್,್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಚಡ್್ ಘಡಬಾಡ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ದುಖೆಂತ್್ ಜ್ಲೆಂ್.್ ಹ್ಂವ್್ ದುಖ್ಂ್ ಗೊಳೊೆನ್ಚ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದುಖಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೊಚಿ್ ಕ್ತೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಜ್ಯ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂಚ್.

ಚೂಕ್ ರೆಲಾಲಿಯ ತಾಕ್ ಮನಾಶಕ್ ಬೊಗಿಸ್ರಾ
5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ದೂಖ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ನ್ಹಯ್.್  ಏಕ್  ವ್್  ಎಕ್್  ರಿತಿನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಕ್್ಂಕಯ�್  ದೂಖ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  (ತೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಸಿಥಿತಿಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸ್ಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮನ್್  ನ್.)್  6

್ ತುಮ್ಯಾಚಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಚಡ್್ 
ಜಣ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್್್ ಶಿಕ್್ಚ್್ ಪುರೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 7್ ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಸೆಜಯ್್ ಆನಿ್ ಭುಜಯ್ಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಕ್್  ಚಡ್್  ಖಂತಿನ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 8್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  9

್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್ಗಿ�್  ನ್ಂತ್ಗಿ�್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪರಿಕ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರಯ್ೆಂ.್ 10

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಬೊಗಿಸೆತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಲೆ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ 11

್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಸೆೈತ್ನ್ಚಿಂ್ 
ಯೊ�ಜನ್್ ಕಸಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಥರ್ನ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

ತೊರಿೇವಸಾಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೊ ಹುಸೊಕಾ
12

್ ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತೊರಿ�ವ್ಸ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಥಂಯ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಬರೊ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಲೊ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ತಿ�ತ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ದಿಸ್ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ನ್ತ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.

14
್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಜಯೆತಾವಂತ್್ 
ಕಡೆ್  ಚಲಯ ತ್ಾ.್  ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಪಮಯಾಳ್್ ಸುಗಂದ್್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  15

್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆ�ರ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಪಮೊಯಾಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಹಿಚ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಣಕ.್ 
16

್ ನ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆ�ರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡಿಚಿ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ದುಗಯಾಂದ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ 
ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆ�ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ�ವ್್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವ್ಕ್ ಸ್್ದಿಕ್ ಪಮೊಯಾಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಕೊಣ್್  ಲ್ಯೆಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್?್  17

್ ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್ಂನಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರಿಕ್  ಬಸಿಯಾನ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್ 
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ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸೊನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಸತ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಆಮಿ್ 
ಉಲೆೈತ್ಂವ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಸೆವಾರಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಕರಾರ್

3್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸುರುಕೆಲ್ಯಾಗಿ�?್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಶಿಫ್ರ್ಸ್ಚಿ್ ಪತ್ರಿಂ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಘಜಯ್ಗಿ�?್  ವ್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ವೆತನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಫ್ರ್ಸ್ಚಿ್ 
ಪತ್ರಿಂ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್ಗಿ�?್  2

್ ಖುದ್ದಾ್  ತುಮಿಚ್್ ಆಮ್ಕ್್ 
ಶಿಫ್ರ್ಚೆಂಪತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತಿಂ್  ಪತ್ರಿಂ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಬರೊವ್ಣ್್  ಆಸ್ಂತ್.್  ತೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಣ್ಂತ್,್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವ್ಚ ತ್ಾತ್.್  3

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಧ್ಡ್ಲೆಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಬರೊಂವೆಚಿಂ್  ಶ್ಯೆಂತ್್ 
ನ್ಹಯ್,್  ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ.್ 
ಹೆಂ್  ಫ್ತ್ರಿ್  ಫಳಿಯ್ಂಚೆರ್್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹೆಂ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂಚೆರ್್ ಬರಯ್್ಂ.

4
್ ಆಮಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲ್ಯಾಂವ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ 5

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ಸಕ ತೆಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಆಮಿ್ ಕಸಲೆಂ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕೆತಾಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ಆಮಿ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಸ್ಮ್ಥೆಯಾನ್ಚ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ನವ್ಯಾ್  ಸೊಲ್್ಯಾಕ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಸ್ಮ್ರ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.್ ಹೊ್ ನವ್್ ಸೊಲೊ್್ ಬಪ್ಯಾಂ್ 
ನಿಶಿಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಹೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಂಚೆಂ.್  ಬಪ್ಯಾನಿಶಿಂ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಮರಣ್್ ಹ್ಡ್ತಾ,್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್.

ನವಾಕ್ ಸೊಲಾಲಿಯಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಮಹಿಮಾ
7

್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಹ್ಡಿಚಿ್ ಸೆವ್್ (ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್)್ ಫ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ್ 
ಫಳಿಯೆಚೆರ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಬರಯ್ೆಂ.್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯ್ೆಂ.್ ಮೊಯೆ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮೊಳ್್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಪಜಯಾಳ ತೆಾಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಮುಖಮಳ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆ್ನ್ಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಉಣೆಂ್ ಜ್ಲ್.್ 8್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲ್್್  ಸೆವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ.್ 9್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ತಿ್ ಸೆವ್್ (ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್)್ ಲೊಕ್ಕ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿಲೆಂ,್  ಪುಣ್್  ತೆಂ್  ಮಹಿಮ್್  ಜೊಡೆ್ಲೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ನಿತಿಕ್ ಹ್ತೆರ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸೆವ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಚಡ್್  ಮಹಿಮ್್  ಹ್ಡಿಚಿ್  ಭೊ�ವ್್ 
ನಿಶಚಿಯ್್  ಜ್ಲ್.್  10

್ ತ್ಯಾ್  ಪನಿಯಾ್  ಸೆವ್್  ಮಹಿಮ್್ 

ಜೊಡ್ಲ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ನವ್ಯಾ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್.್ 11

್ ಲ್ಸಿಚಿ್ ತಿ್ ಸೆವ್್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ 
ಆಯಲ್್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಕೆದಿಂಕಚ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವಚಿಯಾ್ ಹಿ್ 
ಸೆವ್್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡ್ಲೆ್ಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

12
್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊ್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 

ಆಮಿ್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ 13
್ ಆಮಿ್ ಮೊಯೆ್ಬರಿ್ 

ನ್ಹಯ್.್ ಪ್ಲೊ್ನ್್ ವೆಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂನಿ್  ಪಳೆನ್ಶೆಂ್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ಆಪೆ್ಂ್ 
ಮುಖಮಳ್್ ಧ್ಂಪೆ್ಂ.್ 14

್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೊ್ನೆಯಾಕ್ 
ಧ್ಂಪಣ್್  ಪಡ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣಂ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್  ತ್ಣಂ್  ಪನೊಯಾ್  ಸೊಲೊ್್ 
ವ್ಚ ತ್ಾನ್್  ಆಜೂನ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ತೆಂಚ್್  ಧ್ಂಪಣ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಲ್ಪಯ ತ್ಾ.್  ತೆಂ್  ಧ್ಂಪಣ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ತೆಂ್  ಕ್ಡುಂಕ್  ಜ್ತ್.್  15

್ ಪುಣ್್ ಆಜೂನ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸಯ್ತಾ,್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ವ್ಚ ತ್ಾನ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಂಚೆರ್್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 
16

್ ಪುಣ್್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಬದ್ವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 
17

್ ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮಚ್.್  ಖಂಯ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಆಸ್ಗಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸ್್ತಂತ್ರಿಯಾ್ 
ಆಸ್.್ 18

್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ಧ್ಂಪ್ಣ್ಯಾನ್್ ಧ್ಂಪುನ್್ 
ದವರುಂಕ್ ನ್.್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಉಗೆತಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಮುಖಮಳ್್  ಆಸೆ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಮಹಿಮ್್ 
ಪರಿತಿಬಿಂಬಿತ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಸ್ಯಾಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಸ್ಂವ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಂಮೊತಾಂಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಬದ್್ವಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾಚ್್ 
ಸ್ಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್  ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆತೊಮಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂಚ್್ ಕ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಆತಿಮೀಕ್ ಭಂಡಾರ್

4್ ್ 1್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಆಧಿ�ನ್್  ಕೆಲ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಮಿ್  ಧೆೈರ್್ 

ಸ್ಂಡೆಚಿನ್ಂವ್.್ 2್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಲಜೆಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಪ್ಟ್್ ಘಾಲ್ಯಾ.್ ಆಮಿ್ ಕಪಟ�್ ಚಲನ್್ 
ವ್ಪರಿನ್ಂವ್,್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಬದಿ್ನ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಸತ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದ್ಖ್ಯ ತ್ಾಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಕಸಲೆ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಸಮು್ಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ.್ 3್ ಆಮಿ್ ಶಿಕೊಂವಿಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಧ್ಂಪುನ್್  ಆಸೊಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್  ಪುಣ್್ 
ನ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಆಸಲ್್ಯಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತೆಂ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ಆಸ್.್  4

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಅಧಿಪತಿ್  (ಸೆೈತ್ನ್)್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂಚಿ್ ಮನ್್ ಕುಡಿಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಚಿ್  ವಿಷಯೆಚಿ್  ಸುವ್ತೆಯಾಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್್ 
(ಸತ್)್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿನ್ಂತ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
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ದೆವ್ಚೊ್ ಪರಿತಿರೂಪ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5
್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಕಯ್ನಾಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸೆವ್ಕ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್.್  6

್ “ಉಜ್್ಡ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಜಯಾಳೊೆಂವಿದಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಹೊ್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಆಪೊ್್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಫ್ಂಕಯ್.್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖಮಳ್ರ್್ ಆಸಿಚಿ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಉಜ್ಚಿಡ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹೆಂ್  ದಿವೆಯಾಂ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಮೆಳ್್ಯಾ.್ 

ಆಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದಿವೆಯಾಂ್  ಭರೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್  ಕೆ�ವಲ್್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಂವ್.್ ಹಿ್ ವ್ಹಡಿ್್ ಸಕತ್್ ಆಯ್ಲ್್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ 8್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣ್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಆಸ್,್  ಪುಣ್್  ಸಲೊ್ನ್್  ಪಡೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ,್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್ಗಿ�್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ನ್,್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಆಮಿ್  ಧೆೈರ್್  ಸ್ಂಡಿನ್ಂವ್.್  9

್ ಆಮಿ್ 
ದಗದಾಣೆಯಾಕ್ ಬಲ್ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್,್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಡುನ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್.್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೂಖ್್  ಬೊಗೆ್ಂ,್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ನ್ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾಂವ್.್ 
10

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಂನಿ್  ಜೆಜುಚೆಂ್  ಜವಿತ್್  ದ್ಖೊನ್್ 
ಯೆ�ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಚಿ್ ಮೊನ್ಯಾಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಭೊಗ್ತಾಂವ್.್ 
11

್ ಆಮಿ್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಜೆಜುಖ್ತಿರ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಅಪ್ಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ಂವ್.್  ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂನಿ್  ತ್ಚೊ್  ಜ�ವ್್ ದಿಸಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಘಡ್ತಾ.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ,್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಜ�ವ್್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್.

13
್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ ಉಲೆೈಲೊಂ.”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ಂ್.್ ಆಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಆಸ್.್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂಚ್್  ಉಲೆೈತ್ಂವ್.್  14

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠಯ್ೊ್ ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಸವೆಂ್ ಉಠಯ ತ್ಾಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ರ್ವಯತಾಲೊ.್ 15

್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ ಆಶೆಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದಿತಲ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಖ್ತಿರ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ ದಿತಲೆ.

ಪಾತೆಕ್ಣ್ೆಕ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್
16

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್,್ ಆಮಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್ಂವ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭವಿತಾಕ್ ಕುಡಿಕ್ ಪ್ರಿಯ್್ 
ಜ್ತ್್  ಆನಿ್  ತಿ್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಭಿತಲೆಯಾಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜ್ತ್.್ 
17

್ ಇಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹಳ್್ಯೆಚೆ್ 

ಕಷ್ಟ್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜ್ಲ್್್  ಮಹಿಮ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ತಿಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತಿ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಆತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಮಹ್ನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಶೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಸ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಚಿಂತ್ಂವ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಸೆಚಿಂ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ತ್ತ್ಕ್ಲ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಸ್ನ್ತ್ಲೆಂ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್.

5್ ್ 1್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್  ಆಮಿ್  ವಸಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಹೊ್  ತಂಬು್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹಿ್ ಕೂಡ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್  ತೆಂ್  ಘಡತಾನ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ನಿವ್ಸ್್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಘರ್್ 
ದಿತಲೊ.್  ತೆಂ್  ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್  ಘರ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಘರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂತ್್ 
ಪುರಸ್ಣೆನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಘರ್್  ದೆ�ವ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆದ್ಳ್್  ದಿತಲೊಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅತೆರಿಗ್ತಾಂವ್.್ 3್ ಆಮಿ್ ತೆಂ್ ನೆ್ಹಸ್ತಾನ್್ ವಿಣಗೆ್ ಆಸೆಚಿನ್ಂವ್.್ 
4

್ ಹ್ಯಾ್ ತಂಬ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜಡ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಬೊರೆ್ ಆಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ಆಮಿ್ ಸುಸಕ್ತ್ಯಾಂವ್.್ ವಿಣಗೆ್ 
ಆಸೊಂಕ್ ಆಮಿ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹರನ್ಶೆಂ್ ಸಗ್ಯಾಚೆಂ್ ಘರ್್ 
ನ ್ೆಹಸೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಂವ್.್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ಂವಿಚಿ್ ಹಿ್ 
ಕುಡಿಕ್ ಜ�ವ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವೆಡೊಘಾಲತಾಲೊ.್ 
5

್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಹೆಂ್ ಜ್ಮಿನಿ್ ಕರುಂಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಅತ್ಯಾಂಕಚ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.

6
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ 

ಹ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ ತ್ಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 
7

್ ಆಮಿ್  ಕಸಲೆಂ್  ಪಳೆತ್ಂವ್ಗಿ�್  ತ್ಂತುನ್್ 
ಜಯೆನ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಕಸಲೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂವ್ಗಿ�್ 
ತ್ಂತುನ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್.್ 8್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಕೂಡ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜಯೊಂವೆಚಿಂಚ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂವ್.್ 9್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮ್ನ್ಜ್ಯಚ್್ ಮ್ಹಣೊಚಿ್  ಏಕಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸೊಚಿ್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕರುನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್ನ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಏಕಚ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  10

್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಝಡೆತಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ರ್ವಜ್ಯಚ್ಚಿ.್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂತ್್  ಜಯೊನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬಯ್ಯಾಖ್ತಿರ್ಯ�್  ವ್ಯ್ಟ್  ಖ್ತಿರ್ಯ�್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.

ದೆವಾಕ್ ಈಷ್್ ಜಾರಾ
11

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಭೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 
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ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸತ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿಶೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಕಸಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಬರೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್.್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್ 12

್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ರುಜು್  ಕರಿನ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್್ ತಿತೆ್ಂಚ್.್ ತುಮಿ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರ್ಣ್್ ದಿತ್ಂವ್.್ ತವಳ್,್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಡಿ್ಕ್  ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಜ್ಪ್್ ತುಮೆಚಿಸವೆಂ್ ಆಸ್ತಾಲ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಎಕ್್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಚ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್.್ 
13

್ ಆಮಿ್  ಪ್ಶೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ದೆವ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ ಮತ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
14

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ 15

್ ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಪ್ಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೆಲೊ.್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಖ್ತಿರ್್ 
ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೆಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.

16
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಸಂಸ್ರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಚಿಂತ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಜ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಕೊಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಚಿಂತಿನ್.್ ಸಂಸ್ರ್್ ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಚಿಂತಿನ್ಂವ್.್ 17

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ನವಿ್ 
ರಚ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪನೊಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪುಸುನ್್ 
ವೆತಲೊಯಾ;್ ಹಯೆಯಾಕ್ ನವೆಂ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 18

್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ ಣ್್ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್.್ 
ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಹೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ವ್ಹರೊಂಕ್  ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ 19

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಸಗೊ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ ಆಪ್ಣ್ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತೊ್ 
ಆಸೊ್.್  ದೆ�ವ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಲೊಕ್ಚೆ್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಲೆಖಿನ್.್ ಹೊ್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ್ಂ್.್ 
ಹೆಂ,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪಯ್್ಯಾ್ 
ಬರಿಂ್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್ತಾನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಉಲೆೈತ್ಂವ್.್ 21

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ.

6್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಕಡೆ್  ಮ್ಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೊಡಿ್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆಯ್.್ 2್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿಲೊ,
ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕುಮಕ್ 

ಕೆಲ್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 49:8

ಹೊಚ್್ ತೊ್ “ಆಯನ್ನಾ್ ಕ್ಳ್.”್ ಹೊಚ್್ ತೊ್ “ಬಚ್ವೆಚೊ್ 
ದಿ�ಸ್.”

3
್ ಆಮಿಚಿ್ ಸೆವ್್ ಅವ್ಮನ್ಕ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮಿ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಆಡಕ್ಳ್್  ಕರಿನ್ಂವ್.್  4
್ ಪುಣ್್ 

ಹಯೆಯಾಕ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ�್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚೆ್  ಸೆವಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಕಷ್ಟಂನಿ�್ ಗಜ್ಯಾಂನಿ�್ 
ಉಪ್ದ್ರಿಂನಿ�್ 5್ ಮ್ರ್್ ಖ್ತ್ನ್ಯ�್ ಬಂದೆಂತ್ಯ�್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್ಯ್ಂನಿ�್  ಕಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂನಿ್ 
ನಿ�ದ್್  ಖಳ ತ್ಾನ್ಂನಿ�್  ಉಪ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಚಡ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಂವ್.್  6

್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಚೆ್  ಸೆವ್ಕ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಸಮೊ್ನೆಂತ್ಯ�್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಯ�್ ದಯ್ಳ್ಯೆನ್ಯ�್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜವಿತ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಂವ್.್  ಆಮಿ್ 
ಹೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾಯ�್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 7್ ಸತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಂವ್.್  ಹಯೆಯಾಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಬ್ಳ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ಜವಿತ್ಚ್್ ವ್ಪತ್ಯಾಂವ್.

8
್ ಥೊಡೆ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸನ್ಮನ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅವಮಯ್ಯಾದ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್  ಥೊಡೆ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಿಂ್ ವಿಷಯ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್;್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ವಿಷಯ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 
ಥೊಡೆ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್,್  ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್ 9

್ ಆಮಿ್ ಪರಿಖ್ಯಾತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪರಿಖ್ಯಾತ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಪಳೆತ್ತ್.್ ಆಮಿ್ ಮೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ವ್ಂಚ ತ್ಾಂವ್;್  ಶಿಕ್್ಲ್ಯ್್ಯಾರಿ�್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ನ್;್ 10

್ ದುಖೆ�ನ್್ ಆಸ್್ಯಾಬರಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಉಲ್್ಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಂವ್;್  ದುಬೊ�ಯಾಳ್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಗೆರಿಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಂವ್;್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸ್್ಯಾರಿ�್ ವ್ಸತಾವಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಜೊಡ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.

11
್ ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಉಗ್್ಯ್ 

ಮನಂತ್್ ಉಲಯ ತ್ಾಂವ್.್  ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಉಗ್್ಯನ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್ 12

್ ತುಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ರ್ವ್್.್ 
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13
್ ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮೆಚಿ�ಸವೆಂ್  ಉಲೆೈತ್.್  ಆಮಿ್  ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್.

ಆನಾಭಾಡಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯ್ಂವಾಚೊಯ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಚತಾರಿಯ್
14

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಂಚೆಸವೆಂ್  ಸೆವಯಾನ್ಕ್ತ್.್  ಬರೆಂ್  ಆನಿ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್  ಉಜ್್ಡ್್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ 
15

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಯ�್ ಸೆೈತ್ನ್ಕಯ�್ ಎಕ್್ಟ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕಯ�್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 16

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸೊಲೊ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್  ಆಮಿ್ 
ಜವ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚಿ್  ದೆವ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ:

“ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಿಡ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಂ;್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧೆಂ್ ಚಲ್ತಾಲೊಂ;

ತ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ತಲೊಂ;್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಪಜ್ಯಾ್ ಜ್ತಲ್ಂ.”್ ್  ನಿಗಯಾಮನ್್ 26:11–12

್ 17್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಯೆಯ್;

ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪರಿತೆಯಾ�ಕ್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.

ಅಶುದ್ಧ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಅಪಡ್ನಾಕ್ತ್,
ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿಚಿ�ಕ್ರ್ಕತ್ಯಾಲೊಂ.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 52:11

್ 18್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ತಲೊಂ
ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪೂತ್್ ಧುವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.”್ 
್  2ಸ್ಮುಯಾವೆಲ್್ 7:8,14

7್ ್ 1್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹಿಂ್  ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾ�್  ಜೊಡ್್ಯಾಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಆಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಆತೊಮ್ ಜ್ಂವ್್ ಅಶುದ್ಧ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಥರ್ಚಿ್ ಮೆಳ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್ಯಾಂ.್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಜಣಂ್ 
ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಜಯ್.

ಪಾವಾಲಿಚೊ ಉಲಾಲಿಸ್
2

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಗೊ್  ದಿಯ್.್ 
ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ 

ನ್.್  ಕೊಣ್ಚಿ�್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಪ್ಡ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್;್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಮೊ�ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 3್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸೊಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ವ್ಂಚೊನ್್  ಆಸ್ಸೆರ್್  ಆನಿ್ 
ಮೊರ್ಸೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
4

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಭುಜಯ್್ಂ.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಉಪ್ದ್ರಿಂನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಉಲ್್ಸ್್ ಆಸ್.

5
್ ಆಮಿ್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ ಯೆತನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸಮ್ಧ್ನ್ಚ್್  ನ್ತೆ್ಂ.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭೊಂವತಾನಿಂ್ 
ಸಗ್್ಯಾನಿ್  ಉಪದ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್  ಝಗಿ್ಂ,್ 
ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 6

್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬುಜಯ್ತಾ.್ ತಿ�ತ್್ ಯೆತನ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬುಜಯ್ೆಂ.್ 7

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂಯ�್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್ವವಿಯಾಂಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಅತೆರಿಗ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದುಖೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಖಂತ್್ 
ಹುಸೆಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾನ್್ 
ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.

8
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ದುಖಯ್್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ತೆಂ್  ಬರಯ್್ಯಾಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದೂಖ್್  ನ್,್  ತೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖಂತ್್  ಹ್ಡಿ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಥೊಡೊ್ 
ತೆ�ಂಪ್ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
9

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ 
ನ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ದೂಖ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ 
ಬದ್್ವಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತುಮಿ್  ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಮೆಚಿ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಸಲ್ಯಾರಿತಿನ್ಯ�್ ದುಖೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  10

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ದೂಖ್್  ಕ್ಳಿಜ್ಯ�್  ಜವಿತ್ಯ�್ 
ಬದಲ ತ್ಾ.್  ಹಿ್  ಬದ್ವಣ್್  ಬಚ್ವೆಕ್  ಚಲಯ ತ್ಾ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಬದ್ವಣೆಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆಮಿ್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ ಪುಣ್,್ ಸಂಸ್ರ್್ ಜೊಡೆ್ಂ್ ದೂಖ್್ ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  11

್ ತುಮಿ್  ಕಸಲ್್  ದೂಖ್್  ಜೊಡ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಖುಶಿ್  ವ್ಹತ್ಯಾಗಿ�್  ತೆಂಚ್್  ದೂಖ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಯ್್ಂ.್  ತೆಂ್ ದೂಖ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಅತುರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಂ;್  ತುಮಿ್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್  ನ್ಹಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖಯೆತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಉಮೆದ್್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಉಠ್್ಯಾ;್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಗ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ್ ಆನಿ್ ಭೆಂ್ ಹ್ಡೆ್ಂ;್ ಮ್್ಹಕ್್ 
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ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಮೆದ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಉಠ್್ಯಾ;್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಂ;್ ಚೂಕ್ಧ್ರ್ಂಕ್ 
ಶಿಕ್್ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಉಮೆದ್್ ಉಠ್ಿ.್  ತಿ್  ಸಮಸ್ಯಾ್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 12

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ೆಂ್ 
ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತ್ಯಾ್ ಚೂಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದುಖೆ�ನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸಿಚಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಖಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯ್ೆಂ.್  13

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.
ತಿ�ತ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಆಸಲೆ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆನಿಂಕ್�್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತ್ಕ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ದಿಲೊ.್ 14

್ ತಿ�ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಸತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್  ಆಮಿ್  ತಿತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗಲ್ೆಂ್ ಹೊಗಿ್ಕೆಚಿಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಉತ್ರಿಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 
15

್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿರ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್ ಮಯ್ಯಾದಿನಿ�್  ಭಿಯ್ಂನಿ�್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲೆಂ.್  16

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಚೆಂ ಉದಾಪತಾಣ್

8್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂನಿ್  ದೆವ್ನ್್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿವ್ಹತ್ಯಾಂವ್.್ 
2

್ ತೆ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಪರಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತೆ್ ಚಡ್್ ದುಬೊಯಾಳ ್ೆ ಲೊ�ಕ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಉಲ್ಸ್್ನ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ 3್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತಿತ್್ಯಾಕ್ ದಿಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್ವತೆಯಾಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಖುಶೆ�ನ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  4

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕಯ�್ ಭ್ಗಿ�ದ್ರ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭ್ಗ್್ 
ಮೆಳಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 5

್ ಆಮಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಚಿಂತಿನ್ತಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತ್ಣಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪೊ್್ ದುಡು್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಪಯೆ್ಂ್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್�್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಸಮಪುಯಾನ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಖುಶಿ್ ವಚೆಯಾಂ್ ಹೆಂಚ್.

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್  ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಹ್ಯಾಕುಪೆಯಾಚೆಂ್ 

ಕ್ಮ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತಿತ್ಕ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆಂ್್ ತಿ�ತ್ನ್ಚ್.್ 7್ ತುಮಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್ಯ�್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್  ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾಂತ್,್ 
ಜ್ಣೆ್ಯೆಂತ್,್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಆಶೆನ್್ ಆನಿ್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಂತ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂತ್ಯ�್ 
ತುಮಿ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಆಶೆತ್ಂವ್.

8
್ ತುಮಿ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�ನ್.್ 

ಪುಣ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಖರೊ್  ಜ್ಲೊ್್  ಮೊ�ಗ್ಚ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಂ.್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಸಿಚಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್್್ ಉಮೆದ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ 9್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ಯೆಂತ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ 
ದುಬೊಯಾಳೊೆ್ ಜ್ಲೊ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ 
ಗೆರಿಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ದುಬಯಾಳೊೆ್ ಜ್ಲೊ.

10
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 

ಗೆಲ್್ಯಾ್  ವಸ್ಯಾ್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾತ್್  ತುಮಿಚ್್  ಪಯ್ೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಪರಿಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆ್್ ತುಮಿಚ್.್ 
11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಸುರು್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತವಳ್,್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ತಯ್ರ್್ ಮನ್ಕ್ ಸಮ್ಸಮ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ತುಮೆಚಿಕಡೆ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ದಿಯ್.್ 12

್ ತುಮಿ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ದ್ನ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದ್ನ್ಚೆಂ್ ಮೊ�ಲ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜೊಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ವ್ಹಯ್ರಿಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚೆರ್್  ಹೊಂದೊ್ನ್್  ನ್.್  13

್ ಹೆರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸುಖ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮನ್ನ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್ಯ�್ ಸಮ್ನ್ಪಣ್್ ಆಸಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಶ್.್  14

್ ಆತ್ಂ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಜ್ಯಜ್್ಲೆಂ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಹೆಂ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟಪಣ್್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಪ್ವತಾಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ತ್ಣಂ್ 
ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗಜೆಯಾಕ್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ 
ಆಶೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಮ್ನ್ಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸತಾಲೆ.್ 15

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ,

“ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪುಂಜ್ಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಯ�್ ಚಡಿತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್,

ಉಣೆಂ್ ಪುಂಜಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಉಣೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.”್ ್  ನಿಗಯಾಮನ್್ 16:18

ತಿೇತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂರಾತಿ
16

್ ತುಮೆಚಿ್  ವಯ್ರಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತಿ�ತ್ಕಯ�್  ದಿಲ್್ಯಾಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್ 
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ದಿತ್ಂ.್ 17
್ ಆಮಿ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ತಿ�ತ್್ 

ಮ್ನ್ಲೊ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ತೊ್  ಚಡ್್ 
ಆತುರ್ಯೆನ್್ ಆಸೊ್.್ ಹಿ್ ತ್ಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಆಲೊ�ಚನ್.್ 
18

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಭ್ಂನಿ್ ಹೊಗಿ್ಕೆಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ 
ಭ್ವ್ಕ್ ತಿ�ತ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂವ್.್ ಹೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ನ್ವ್ಡಿದಾಕ್ 
ಜ್ಲ್.್ 19

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಮಕೆಚೊ್ ದುಡು್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವೆತನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸೊಂಕ್ 
ಸಭೆಚ್ನಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಂ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಆನಿ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಶೆತ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ಹೆಂ್ 
ಸೆವೆಚೆಂಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

20
್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ಚೊ್ ದುಡು್ ಆಮಿ್ 

ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾ.್  21

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಖಂಯೆಚಿಂ್  ಸಮ್ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಗಿ�್  ಆನಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಕಸಲೆಂ್ 
ಸಮ್ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�್ ತೆಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

22
್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 

ತಯ್ರ್್  ಆಸೊಚಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್  ತ್ಂಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಧ್ಡ ತ್ಾಂವ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂನಿ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಕ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್.

23
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಿ�ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್  ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಹೆರ್್ ಭ್ವ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಣಂ್  ಸಭೆಥ್ವ್ನಾ್ 
ಧ್ಡ್ಲೆಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಮಹಿಮೆ್ 
ಕಚೆಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಖರೊ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಸ್ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಯ್.್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂಕ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಯ್.್ 
ತವಳ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಭೆಚ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ

9್ ್ 1 ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಮಕೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 

ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಗಜ್ಯಾನ್.್  2
್ ಕುಮಕ್  ಕರಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಳಿ್್  ಆಶ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕೆಂತ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.್  ಆಖ್ಯಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ತುಮಿ್  ಗೆಲ್್ಯ್ 

ವಸ್ಯಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಆಸಿಚಿ್  ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಆಶ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್್ 
ಥಂಯ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಆಶ್್ ಉಬ್ಲ್ಯಾ.್ 3

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಲೆ್ಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ ನ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿ್  ತಯ್ರ್್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಶೆತ್ಂ.್ 
4

್ ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಪೆೈಕ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಯೆತನ್್ ತುಮಿ್ ತಯ್ರ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಲಜೆಕ್ 
ಜ್ತ್ಂವ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಆಮಿ್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ಆಮಿ್ ಲಜೆಕ್ ಜ್ತ್ಂವ್್ (್ ಆನಿ್ ತುಮಿ�್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಲಜೆಕ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.)್ 5

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚ್ಶೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್ ವಿಚ್ನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಕುಮಕೆಚೊ್ ದುಡು್ 
ಹೆ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ತವಳ್,್ ಆಮಿ್ ಯೆ�ಸರ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಕುಮೆಕ್ಚೊ್ ದುಡು್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಮಕೆಚೊ್ 
ದುಡು್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಲ್್  ಮನ್ಂಚೆಂ್  ದ್ನ್ಚ್್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಬಳ್ಂತ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ದ್ನ್್ ನ್ಹಯ್.

6
್ ಹೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ದವರ್:್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಒಂಪೊತಾಲೊ್ 

ಕೆ�ವಲ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂಚ್್ ಲುಂವತಾಲೊ,್ ಪುಣ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಒಂಪತಾಲೊ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲುಂವತಾಲೊ.್ 7್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಕ್ತೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲ್ಗಿ�್ 
ತೆಂಚ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಚುಚುಯಾರ್ಯೆನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಬಳ್ಂತ್್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ದಿತಲ್ಯಾಚೊ್  ದೆ�ವ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 8

್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜೆಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಸಕತಾಲೊ.್  ತವಳ್್ 
ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜೆಯಾಕ್ ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಆಸತಾಲೆಂ.್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಬಯ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಧ್ರಳ್್ 
ಆಸತಾಲೆಂ.್ 9್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

“ತೊ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿತಲೊ:
ತ್ಚಿ್ ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಬ್ಳತಾಲ್.”್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 112:9

10
್ ಒಂಪ್ತಾಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಂ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್ಚ್.್ ತೊ್ ಖ್ಣ್್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಉಂಡೊ್ ದಿತಲೊ.್ ತಶೆಂಚ್,್ ದೆ�ವ್್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಬಿಂ್ ದಿತಲೊ್ ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಬಿಂ್ ವ್ಡಯತಾಲೊ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ ಲುವಿಣ್್ ಕತಯಾಲೊ.್ 
11

್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಉದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತಯಾಲೊ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮಿ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 



2622 ರೊರಿಂರ್ರಾರಾಂಕ್ 9:12

ಕುಮಕೆಚ್ಯಾ್ ದುಡ್್್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ಸುತಾತಿ್ ಕತಯಾಲೆ.

12
್ ತುಮಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಜ್ತಲ್.್ 
ತೆಂಚ್್ ಮ್ತ್ರಿಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಚಡ್್ 
ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್  ಜ್ತಲ್.್  13

್ ತುಮಿ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್  ಹೆಂ್  ಸೆವ್ಕ್ಮ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ದಿತಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್.್ 
ಆಪ ಣ್್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆನಿ್  ಸಕಕ್ಡ್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ತುಮಿ್ 
ಉದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಂಟುನ್್ ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 14

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಆಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಶೆತ್ಲೆ.್  ದೆವ್ಚಿ್  ಆಪ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂಚ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್.್ 
15

್ ವನುಯಾಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವಿದಾ.

ಆಪಾಲಿಯ ಸೆವೆಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೊ ಪರಿತಿವಾದ್

10್ ್ 1 ್ ಪ್ವ್್ ್  ಜ್ ಲೊ್ ್  ಹ್ ಂ ವ್್ 
ಕ್ರಿ ಸ ತ್ಾ ಚೊ ್  ಭೊ ಳೆಪ ಣ್ನ್ಂತ್ಯ�್ 

ದಯ್ಳ್ಯೆಂತ್ಯ�್  ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ನಮ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಆಸತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣುನಿ�,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಧೆೈರ್ನ್್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಥೊಡೆ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 2

್ ಆಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾಬರಿ್ ಜಯೆತ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಚಿಂತ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆತನ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುನ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ತೆಂಚ್್ 
ಧೆೈರ್್  ವ್ಪ್ಚಿಯಾ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸೊಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  3

್ ಆಮಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಜಯೆತ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಝುಜ್ಚಿಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಆಮಿ್ ಝುಜನ್ಂವ್.್ 4್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆಯಾ್ 
ಜಣ್ಂನಿ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ತೆರ್ಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಮಿ್ ಝುಜ ತ್ಾಂವ್.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ತೆರ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸಕತ್್  ಆಸ್.್  ತಿಂ್ 
ದುಸ್ಮಚಿ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಲ್್್  ಕೊ�ಟಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕ ತ್ಾತ್.್ ಆಮಿ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ತಕ್ಯಾಂ್ ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
5

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಟ್ಚಿಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಗವಿಯಾಷ್ಟ್ ಸಂಗಿತಾ್ ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್;್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತಿಂ್ ಬದು್ನ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 6್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾತೊ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಕ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಪರಿಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ತುಮಿ್ 

ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಪಸಂದ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

7
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೊರ್್ ಆಸಿಚಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಗಜ್ಲ್್ ತುಮಿ್ 

ಪಳೆಜಯ್.್ ಏಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಪುಣ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಣ್ಆಸ್್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆಬರಿ್  ಆಮಿ�್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 
8

್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ್ತಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂತೆಂ್ 
ಸತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೂಖ್್  ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ ಲಜೆನ್.್ 
9

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ್ ನ್ಹಯ್.್ 10

್ “ಪ್ವ್್ಚಿಂ್ ಪತ್ರಿಂ್ ಜಡ್ಯೆಚಿ್ 
ಆನಿ್  ಮಹತ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್,್  ಪುಣ್್  ತೊ್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಮಧೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ದಿಸ ತ್ಾ,್  ತ್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ನಿಷಪ್ರಯೊ�ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 
11

್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹಿ್  ವಿಷಯ್್  ಜ್ಣ್ಆಸ್ಜಯ್.್ 
ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ನ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಪತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪತ್ರಿಂನಿ್ 
ದ್ಖಯೊ್್ ಅಧಿಕ್ರ್ಚ್್ ದ್ಖಯ್ತಾಂವ್.

12
್ ಆಪುಣ್್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್ 

ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಪಂಗ್್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಧೆೈರ್್  ಪ್ವನ್.್  ಆಮಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ತ್ಂಚೆಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬರ್ಬರ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತೆ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಹೆರ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತುಲನ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಆಪುಣ್ಚ್್ ಜೊಕ್ತಾತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ನೆಣ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂಚ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

13
್ ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚಿ್  ಗಡ್್ 

ಉತೊರಿನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಬಡ್ಯ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ಗಡಿಭಿತರ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮೆಚಿಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್ ಆಮಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸೆವೆಚೆರ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್.್ 
14

್ ಆಮಿ್ ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬಡ್ಯ್್ ಕರಿನ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್ಲೆ್ಲೆ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬಡ್ಯ್್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಮಿ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ 15

್ ಆಮಿ್ 
ಬಡ್ಯ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ಗಡಿಕ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಹೆರ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೆೈನ್ಂವ್.್ 
ತುಮಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ವ್ಡೊನ್್  ಆಯ್್ಯಾಬರಿ್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಆನಿಂಕ್್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವ್ಡೊಂಕ್  ತುಮಿ್ 
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ಕುಮಕ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್.್  16

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್  ಪಯ್ಸೆ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ�್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಆಶ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್.್  ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಗಡಿ್ 
ಭಿತರ್್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೆೈಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಆಶ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ನ್.್ 
17

್ ಪುಣ್್ “ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್ಚ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕರಿಜಯ್”್ 18

್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬರೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತೊ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಹಯ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಬರೊಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಗಿ�್ ತೊ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಜ್ತ್ಲೊ.

ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಫಟಕಾರೆ ಆಪೊಸತಾಲ್

11್ ್ 1 ್ ಹ್ಂವ್್  ಇಲೊ್ಸೊ್  ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಬರಿ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 2

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂತಿನ್್ 
ಆಸ್.್  ಹಿ್  ಖಂತ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲ್್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ದಿಲ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಎಕೊ್ಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಪತಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತ್ಚೊ್ ಶುದ್ದಾ್ ಪತಿಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷಿ�ತ್.್ 3

್ ಎವೆನ್್ ಸಪ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕಪಟಪಣ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೊ�ಸ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಮನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್್ ಆಸಿ್್ ಪ್ರಿಮ್ಣಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಪಣ್ಯ�್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಪ್ಡ್್ ಜ್ತಿತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 
4

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಶಿಕಯ್್  ಸಂಗ್್ಯಂಕ್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಜ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ಶ್ಸಿತ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ತಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕಯ�್  ಸುವ್ತಯಾಕಯ�್  ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಆತೊಮಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಜಯ್.

5
್ ತ್ಯಾ್  “ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಅಪೊಸತಾಲ್”್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್  ಲ ್್ಹನ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಲೆಖಿನ್.್ 6್ ಹ್ಂವ್್ ತಬೆಯಾತ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್ 
ಪರಿಸಂಗ್್ ದ್ರ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್,್ ಪುಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಸ್.್  ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ರಿತಿನ್ಯ�್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದ್ಖಯ್್ಂ.

7
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ 

ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘತೊ್.್  ತೆಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ 8್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆರ್್ ಸಭೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್  ಸೆವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ದುಡು್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ 
9

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾಥಂಯ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್  ಗಜೆಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತ್ರಿಸ್್  ದಿಂವ್ಕ್್ 

ನ್.್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಯ್ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ರಿತಿನಿ�್ ತ್ರಿಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ 10

್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಪ್ಂವೆಚಿಂ್ ಆಖ್ಯ್ಂತ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ರ್ವ್ಂಕ್ 
ಸಕೆಚಿಂನ್ಂತ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಭಿತರ್್ 
ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  11

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವ್ಜೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ನ್ತಲ್ಯಾ್ ಕ್ರ್ಣ್್ ವವಿಯಾಂಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಣ್.

12
್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹತ್ಯಾಂ.್ 

ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆಂಯ�್ ಕ್ರಣ್್ 
ಮೆಳೊೆಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹತ್ಯಾಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್  ಆಪುಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ತೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಬರಿಂಚ್್  ಆಸ್ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಆಶೆತ್ತ್.್ 13

್ ತೆ್ ನಿ�ಜ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ 
ಫಟಕ್ರೆ್  ಕ್ಮ ಗ್ೆರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಆಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮ್ೊಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ವೆ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
14

್ ಹೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಂಯ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಆಸೊಚಿ್  ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಚೊ್  ವೆ�ಸ್್ ಘಾಲ ತ್ಾ.್  15

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚೆ್ ಸೆವ್ಕ್ ಆಪುಣ್್ ಸಮ್ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ವೆ�ಸ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಅಜ್ಪ್್ 
ಕ್ಂಯ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತಲ್.

ಪಾವಾಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಗ್ದಣ
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಸೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣೆಂಯ�್ 
ಚಿಂತುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಪ್ಸೊಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಚಿಂತ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಪ್ಸ್ಯಾಕ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಇಲೆ್ಶಿ್ 
ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 17

್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂತ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಉಲೆೈನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಸೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಬಡ್ಯ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  18

್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರಿಕ್ 
ಜಣಂಯೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬಡ್ಯ್್  ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 
19

್ ತುಮಿ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಪ್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ತ್.್ 
20

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿಥ್ವ್ನಾ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್ಯ�್  ಸಯ್ತಾ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
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ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹಿಕಮತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಉತತಾಮ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್  ಜಣ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಕ್ ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಜಣ್ಂ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  21

್ ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಂಕ್ 
ಲಜ್್ ಜ್ತ್.್ ಪುಣ್,್ ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ತಿತೆ್ಂ್ “ತ್ರಿಣ್”್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ತೆ್ಂ!
ಪುಣ್್  ಬಡ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಜ್ಯತಿತೆ್ಂ್ ಧೆೈರ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್  (ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಶ್ಯಾಬರಿ್ ಉಲೆೈತ್.)್ 
22

್ ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಹೆಬೆರಿವ್ಗ್ರ್ಗಿ�?್  ಹ್ಂವ್್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಹೆಬೆರಿವ್ಗ್ರ್.್  ತೆ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಗ್ರ್ಗಿ�?್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಗ್ರ್.್  ತೆ್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ್?್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಅಬ್ರಿಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  23

್ ತೆ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ 
ಸೆವ್ಕತ್ಯಾತ್್ ಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸೆವ್ಕತ್ಯಾಂ.್  (ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಸ್ಯಾಬರಿ್  ಆಶೆಂ್ 
ಉಲೆೈತ್ಂ.)್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ವ್ವ್ರಿ್ ಕೆಲ್;್ ಚಡ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸೊ್.್ ಚಡ್್ 
ಮ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಆಸ್ಲೊ್.

24
್ ಬೆತ್ಂತ್್ 39್ ಮ್ರ್್ ಖೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿಕ್್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ದಿಲ್ಯಾ.್ 25
್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 

ರೊತ್ಂನಿ್ ಮ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಫ್ತರ್್ 
ಉಡೊವ್ನಾ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆದೊಯಾ್  ಜ�ವ್್  ಕೆಲ್.್  ತಿ�ನ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಆಸ್ಲ್್ಂ್  ತ್ವ್ಯಾಂ್  ಫುಟ್್ಯಾಂತ್.್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ,ಏಕ್ ರ್ತ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ದಯ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ 26

್ ಸಬ್ರ್್ ಪಯ ಣ್್ಂ್ 
ಕೆಲ್.್  ನ್ಹಂಯೊಂ್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಚೊರ್ಂಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಅಪ್ಯ್ಂತ್್  ಆಸೊ್.್  ಶಹರ್ಂನಿ�್  ಲೊ�ಕ್ 
ವಸಿತಾ್  ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಘಾತಿಕ್್  ಭ್ವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹದೆಂಗ್ತ್ಯ�್ ಅಪ್ಯ್ಂತ್್ ಆಸೊ್.

27
್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ ಆನಿ್ ಅಪ್ಯೆಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 

ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ನಿದೊಂಕಯ�್ ನ್.್ ಭುಕೆನ್್ ತ್ನೆನ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡ್್ಯಾತ್.್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಜೆವಣ್್ ಆಸ್ನ್ತೆ್ಂ.್ ಹಿಂವ್ನ್್ ಕ್ಂಪೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ವಸುತಾರ್್ ನ್ತಲ್ೆಂ.್ 28

್ ಆಶೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸಬ್ರ್್ 
ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಆಸೊ್ಂ.್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಭೆಂಚೆರ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಲ್್ 
ಖಂತ್್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಆಸ್.್ 
29

್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಸಕ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜೆ�ಭಿತರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ತ್.

30
್ ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಆಸಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್  31
್ ಹ್ಂವ್್  ಫಟ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್್ 

ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ದೆ�ವ್ಯ�್  ಬ್ಪ್ಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ಜಯ್.್ 32

್ ಹ್ಂವ್್ 
ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆರೆತ್ಸ್್  ರ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಅಧಿ�ನ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭೊಂವತಾನಿ್ ಪ್ರೊ್ ದವಲೊಯಾ.್ 33

್ ಪುಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ಈಷ್ಟ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದ್ಲ್ಯಾಂತ್್ ಬಸೊವ್ನಾ್ ಪ್ಗೊರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಏಕ್ ಜನೆಲ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಸಕ್್್ ದೆಂವಯೊ್.್ ಆಶೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತೊ್್ ಸುಟೊ್.

ಪಾವಾಲಿಚಾಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಿಶೆೇಷ್ ಆಶಿೇವಾತಾದ್

12್ ್ 1 ್ ಬಡ್ಯ್್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಬರೆಂ್  ನ್ಹಯ್.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್್ ದಶಯಾನ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಉಗ್್ಪಣ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  2

್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ 
ಆಕ್ಸ್ಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪ್ವಯ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್.್  ಹೆಂ್ ಘಡೊನ್್ ಚೊವ ದ್ಾಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಕುಡಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಗೆಲೊ್ಗಿ�್ ವ್್ ಕುಡಿರಹಿತ್್ 
ಗೆಲೊ್ಗಿ�್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
3

್ -್ 4
್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆಲೊ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾತಿ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ 
5

್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯೆಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕತ್ಯಾ.

6
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಪ್ಸೊಜ್ಂವ್ಚಿ್  ನ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಪುಣ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಫ್ರಸ್್ 
ಕರಿನ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಮ್ಹಜೆಯಾ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ ನ್.

7
್ ಪುಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಚಯ್ಯಾಂಚಿ್ 

ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆ್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ದುಖಿನ್್ ಭಲಯಾಲ್್ ಏಕ್ ಆಡಚಿಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್.್ ಸೆೈತ್ನ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ್್ ದೂತ್ಚ್್ 
ಹಿ್ ಆಡಕ್ಳ್.್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ.್ 8

್ ಮ್ಹಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತೆಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕಡೆ್  ಮ್ಗೆ್ಂ.್  9

್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಮ್್ಹಕ್,್ “ಮ್ಹಜ್ ಕುಪ್ಯಾಚ್್ ತುಕ್್ ಪುರೊ,್ ತುಂ್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸಕತ್್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 10

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಹಜೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್  ಲೊ�ಕ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
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ದಗಿದಾತ್ನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಷ್ಟಂಆನ್್ರ್ಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಖ್ತಿರ್ಚ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.

ರೊರಿಂಥಾಚಾಕ್ ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಚೆರ್  
ಪಾವಾಲಿಕ್ ಆಸೊಚೊ ಮೇಗ್

11
್ ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಸ್ಯಾಬರಿ್ ಉಲೆೈತ್.್  ತ್ಕ್್  ತುಮಿಚ್್ 

ಕ್ರಣ್.್  ತುಮಿಂಚ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬಯೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಮೊಲ್ಚ್್ 
ನ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಕ್ಂಯ್್  ಉಣೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್,್  ಪುಣ್್ 
ತೆ್ “ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಅಪೊಸತಾಲ್”್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ಖಂಯ್ಚಿಂತ್ಯ�್ 
ಉಣೆಂ್  ನ್ಂತ್.್  12

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂವಿಚಿಂ್ 
ಖುಣ್,್ ಅಜ್ಪ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್,್ ಮಹತ್ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ 13

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಚಡ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರ್್ ಸಭ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಮೆಳ್್ಯಾಂತ್.್  ಏಕಚ್್  ಏಕ್ 
ಬದ್ವಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾನ್ತ್ಲೊ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಬೊಗಿಸೆಯ್.

14
್ ಆತ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತಿಸೆರಿ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ 

ತಯ್ರ್್ ಆಸ್,್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ನ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾವಸುತಾಂನಿ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನ್ಕ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತುಮಿಚ್.್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್್ ಖ್ತಿರ್್ ದುಡು್ ಉರೊವ್ನಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಂನಿ್ ದುುಡು್ ಉರೊವ್ನಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ದಿ�ಜಯ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮೊಚಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಣೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�?

16
್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನ್ತ್ಲೊ್್ 

ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಫಟ್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಹಿಕಮತೆನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್ಯಾವ್ನಾ್ ಘಾಲೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�.್ 
17

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಪೆೈಕ್್ 
ಕೊಣ್್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮೊ�ಸ್್ 
ಕೆಲ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 18

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ತ್ಕ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಧ್ಡೆಂ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊ�ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ತ್ಣೆಂ್ ಮೊ�ಸ್್ 
ಕೆಲ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತೊ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಏಕಚ್್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪೆರಿ�ರಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಏಕಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಚಲ್್ಯಾಂವ್.

19
್ ಯೆದೊಳ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ 

ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂವ್.್ ತುಮಿ್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಮೊಗ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ.್ ಆಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಅನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
20

್ ಕ್ರಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತುಮಿ್  ಆಸೆಚಿ್  ನ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಬೆಂತ್್ ತಕಯಾ,್ 
ಮಸರ್,್ ರ್ಗ್,್ ಸ್್ಥ್ಯಾಚೆಂ್ ಝುಜ್,್ ಖೊಟಂಉತ್ರಿಂ,್ 
ಫಟಕ್ಯೊಯಾ್ ಖಬೊರಿ,್ ಗವ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಭಿರ್ಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 21

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ದೆ�ವ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಸಮೊರ್್  ಖ್ಲೊತಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಭಿರ್ಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ದುಖಿತ್್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾಜಣಯೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ ಆನಿ್ ಲಜೆಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೂಖ್್ ಪ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಆಪ್್ಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಬದು್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.

ನಿಮಾಣಂ ಚತಾರಿಯ್ ಆನಿ ನಮಾನ್

13್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ತಿಸೆರಿ್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಯೆತ್ಂ.್  ಉಗ್್ಸ್ಕ್  ಹ್ಡ್,್ 

“ಹಯೆಯಾಕ್  ವ್ಯಾಜ್ಕ್�್  ದೊ�ಗ್್  ಜ್ಂವ್್  ತೆ�ಗ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಆಸೊನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಆನಿ್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣುನ್”್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 2

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸಶಿಯಾಂ್  ದುಸೆರಿ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಆಯಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಂ.್ ಆತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಸಕ್್ಂಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಶಿಕ್್್  ದಿತಲೊಂ.್  3

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಉಲೆೈತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 4್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ತ್ಯಾನ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಖರೆಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಜಯೆತ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಖರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್.

5
್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಜಯೆತ್ತ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ 

ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತುಮಿಂಚ್್ ಪರಿಕ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆಯ್.್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಭಿತರ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ 
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ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  6
್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 

ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಥಿರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದುಬ್ವ್್ ನ್.್  7

್ ತುಮಿ್ ಕಸಲ್ಯ�್ ಚೂಕ್  ಕ್ಂಯ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತ್್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಬರೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂಚ್್ ಪರಿಮುಖ್್ 8್ ಸತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಕರುಂಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್  ಸತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 
9

್ ತುಮಿ್ ಬಳ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮಿ್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಂವ್.್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತೆಕ್ ಪ್ವಜಯಚ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್.್  10

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರಯ ತ್ಾಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವ್್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕ್್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಆಧಿಕ್ರ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ 

ಕಚೊಯಾ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸೊಚಿನ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲೊ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

11
್ ಭ್ವ್ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್.್ 

ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ವಿಚ್ಲಯಾಲ್್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ ಏಕಚ್್ ಮನ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಜಯೆಯ್.್ ಆತ್ಂ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊಯ�್ 
ಶ್ಂತಿಸೊಯ�್  ಜ್ಲೊ್್  ದೆ�ವ್್  ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸತಾಲೊ.

12
್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಜ್ಲೊ್್ ಉಮೊ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ನಮ್ನ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ಕೆಲ್.

13
್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 

ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ 
ಎಕ್ಟೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




