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ರಾಲಾತ್ರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 

ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್  ಧ್ಡ್ಲೊ್  ನ್ಹಯ್.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆ್್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ನ್.್ ಜೆಜುಕ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠಯ್ಲೊ್ ದೆವ್ನ್ಚ್.್ 2್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ ಹೆಂ್ 
ಪತ್ರಿ್ ಗ್ಲ್ತ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಭ್ಂಕ್ ಬರಯ್್ಂ.

3
್ ಆಮೊಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಬ್ಪ್ಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ದ್ಖೊಂವಿದಾ್ ಆನಿ್ ಶ್ಂತಿ್ 
ದಿ�ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ 4್ ಆಮಿ್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸೊಡಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಭೆಟೊವ್ನಾ್ ದಿಲೊ.್ ಹಿ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಖುಶಿಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ 
5

್ ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಂವ್.್ 
ಆಮೆನ್.

ಸತ್ ಸುವಾತಾತಾ ಏಕ್ಚ್ ಏಕ್
6

್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ಲೊ್  ದೆ�ವ್ಚ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಪಯ್್ಂ.್  ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಅಜ್ಪ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಬದು್ನ್್ ದುಸಿರಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 7

್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದುಸಿರಿ್ ಸತ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಘಡಬಾಡ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತೆ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಬದ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಸ್ತ್.್ 
8

್ ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಂವ್,್ ಸಗ್ಯಾಚೆ್  ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ದುಸಿರಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ಶಿರ್ಪ್್ ಪಡುಂ.್ 9್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ಆತ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ತುಮಿ್ 
ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸತ್ಚ್ಯಾಸುವ್ತೆಯಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಶಿರ್ಪ್ಕ್ ಪಡುಂ.

10
್ ಮನಿಸ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 

ಹ್ಂವ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕಚ್್ ಮೆಚೊ್ಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ಮನ್ಶೆಂಕ್  ಮೆಚೊ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 

ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ಮೆಚ್್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಸೆವಕ್ ಜ್ತೊ್ ನ್ತ್ಲೊ.

ಪಾವಾಲಿಚೊ ಅಧಿರಾರ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಲಿಲೊ
11

್ ಭ್ವ್ನೊ�,್  ಆಮಿ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್್  ನ್ಹಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ 12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಮೆಳ್ಲ್್್ 
ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

13
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ 

ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್ ಸಮೊಡಿತಾಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಗಿದಾಲೆಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಕ್  ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸೊ್ಂ.್ 
14

್ ಜುದೆವ್್ ಸಮೊಡಿತಾಚೊ್ ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಪರಿದ್ಯ್್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಬೆಯಾಂತ್್ 
ಪ್ಳತಾಲೊಂ.

15
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಪಯ್ೆಂ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ದೆವ್ಕ್  ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಯೊ�ಜನ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಅಪಯ್ೆಂ.್ 16

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷೆಯೆಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ದ್ಖಯ್ೆಂ.್  ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪಯ ತ್ಾನ್್ 
ಕೊಣ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಲೊ�ಚನ್್  ಜ್ಂವ್್  ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಘತಿ್ನ್.್  17

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಯ�್  ವಚುಂಕ್  ನ್.್  ತೆ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ವೆ�ಳ್್ ಕ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ ಅಬಿಯಾಸ ತ್ಾನ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೊಂ.

18
್ ತಿ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಭೆಟ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪಂದ್ರಿ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್ಂ.್ 19

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜು)್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಭೆಟ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಬರೊಂವಿಚಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಫಟ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
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ದೆ�ವ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಿ�ರಿಯ್್ ಆನಿ್ 

ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ ಗೆಲೊ.
22

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚೆ್  ಸಭೆಚೆ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಭೆಟ್್  ಕೆಲ್್್  ನ್.್ 
23

್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಗಿದಾತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್್ ಹೊ್ 
ಆಪುಣ್್ ಪಯ್ೆ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ.್ 24

್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಂ.

ಹೆರ್ ಅಪೊಸತಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಪಾವಾಲಿಕ್ ಸ್ವಾೇರಾರ್

2್ ್ 1 ್ ಚೊವ ದ್ಾ ್  ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತಿ�ತ್ಕ್ ಅಪವ್ನಾ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ.್ 2್ ಹ್ಂವ್್ 
ವಚಜಯಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಯಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಗೆಲೊಂ.್  ಆಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗಿ.್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕೆಲ್್್ ಸೆವ್್ ಆನಿ್ ಆತ್ಂ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಸೆವ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉದೆದಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂಕ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸೆವೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

3
್ -್ 4್ ತಿ�ತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ಗೆರಿ�ಕ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಕೊಣೆಯ�್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಥೊಡೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಭ್ವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಸೆವಯಾಲೆ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತಂತ್ರಿಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಗುಟ್ಂತ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತೆ್ ಆಯಲೆ್.್ 5

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಭ್ವ್್ ಆಶೆಲ್್ಯಾ್ ಕಸಲ್ಯಾಕಯ�್ ಆಮಿ್ ಏಕ್ 
ಘಡಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಸುವ್ತೆಯಾಚೆಂ್ 
ಸತ್್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಸಿಥಿರ್್  ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಆಮಿಚಿ್ 
ಅಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

6
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸುವ್ತೆಯಾಕ್  ತ್ಣಂ್ 

ಕ್ಂಯ್್ ಸೆವ್ಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್.್ (ತ್ಣಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆಗ್ಿ�್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ನ್ತ್ಲೆ್ಗಿ�್  ತೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮುಖಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್ 
ದೆವ್ಕ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಏಕಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.)್ 
7

್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿಬರಿ್  ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್  ದೆವ್ನ್್  ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ದಿಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹೆ್ ಮುಖೆಲ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲೆ್.್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂ.್ 8್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ 
ಒಪ್ಸೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕು್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಒಪುಸೆನ್್ ದಿಲೆಂ.್ 
9

್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹೆಂ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್್ ಮುಖೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸೆ್್  ಜ್ಕೊಬ್,್ 
ಪೆದುರಿ,್  ಜುವ್ಂವ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್ಕ್  ಆನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ,್  “ಪ್ವ್್್  ಆನಿ್  ಬ್ನಯಾಬ್,್ 
ತುಮಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚ್.್ ಆಮಿ್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ದವನ್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಮಕ್  ಕರಜಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಏಕಚ್್  ಏಕ್  ಸಂಗತ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೊ್ಂ.

ಪೆದುರಿಚಿ ಚೂಕ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ
11

್ ಪೆದುರಿ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಯೆತ್ನ್,್ ತೊ್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತ್ಕ್್  ಮುಖ್ಮುಖಿಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಖಂಡನ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
12

್ ಘಡ್ಲ್್್ ಸಂಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಪೆದುರಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಅಂತಿಯೊ�ಕ್ಕ್  ಯೆತ್ನ್್  ತೊ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವಣ್್ ಕೆಲೆಂ್ ಆನಿ್ ಸಳ್ವಳೆಂತ್್ 
ಆಸೊ್.್  ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್ಲೆ್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಆಯ್ೆ.್ ತವಳ್,್ ಪೆದುರಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ರ್ವಯ್ೆಂ.್ ಪೆದುರಿನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಗಡ್್ 
ಜ್ಲೊ.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಆಸಲ್ೆಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ತೊ್ 
ಭಿಯೆಲೊ.್ 13

್ ಆಶೆಂ್ ಪೆದುರಿನ್್ ಕಪಟ�ಪಣ್್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂನಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ 
ಕಪಟ�ಪಣ್್  ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ನಡ್್ಯವವಿಯಾಂ್ 
ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಪರಿಭ್ವಿತ್್ ಜ್ಲೊ.್  14

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ನಡ ತೆಾಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚೆಂ್ ಸತ್್ ಆಧ್ರಿನ್ತ್ಲೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಕ್್ಂಕಯ�್  ಆಯ್ಕ್ಶೆಂ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಪೆದುರಿಕ,್  “ತುಂ್  ಜುದೆವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಜುದೆವ್ಬರಿ್ ಜಯೆನ್ಂಯ್.್ ತುಂ್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜಯೆತ್ಯ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ತುಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಜುದೆವ್್  ಬರಿಂ್ 
ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಬಳ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

15
್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜಲ್ಮಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್.್ ಆಮಿ್ 

ಪ್ತಿಕ್ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 16

್ ಬಗರ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಎಕೊ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾಬರಿಂಚ್್ ಎಕೊ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಜೆಜು್ 
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ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾ.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮಿ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾವವಿಯಾಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹೆಂ್ ಸತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

17
್ ಜುದೆವ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಆಮಿ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾಗಿ�?್ ನ್.್ 18

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಆರಂಭ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಚೂಕ್ ಕೆಲೊ್್ ಗುನ್ಂವ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಲೊಂ.್  19

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ಲ್ಯಾಂ.್  20

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾಭಿತರ್್  ಜಯೊಂವ್ಚಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ಜಯೆತ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆನಿಂಕ್�್  ಕೂಡಿಂತ್್  ಜಯೆತ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜೆಜುಚ್್ 
ಆನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸೊಡೆ್ಂ.್ 21

್ ಹೆಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮೊಚಿಯಾ್ ಗಜ್ಯಾಚ್್ ನ್ತ್ಲ್್.

ಪಾತೆಕ್ಣ್ೆಕ್ಚಾಕ್ ಮಾರಿಫತ್ ದೆವಾಚೆಂಆಶಿೇವಾತಾದ್

3್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಗ್ಲ್ತ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭೊ�ವ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಯಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್  ಚಡ್್  ಪ್ಶೆಪಣ್ಂತ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಠಕೊಂವ್ಕ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಂ.್ 
2

್ ಹಿ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಯ್:್ ತುಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್  ಕಶೆಂ್  ಘತ್ಲ್್ಯಾತ್?್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಮೆಳ್್ಂಗಿ�?್ ನ್!್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್  ತ್ಂತುನ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ಮೆಳ್್.್ 3್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿಆತ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆರಂಭ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ತೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಸಕೆತಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮುಂದ್ವರುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�?್  ತೆಂ್ ಪ್ಶೆಪಣ್!್  4

್ ಸಬ್ರ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಅನೊಬಾ�ಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.್ ತೆಂ್ 

ಸಕಕ್ಡ್್  ಅನೊಬಾ�ಗ್್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಗಿ�?್  5
್ ದೆವ್ನ್್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಕ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಪ್ಳ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಗಿ�?್ ದೆವ್ನ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ 
ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಗಿ�?್ 
ನ್!್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆ�ವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ದಿತ್್  ಆನಿ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.

6
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ 

ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ದೆವ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್  ತ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಮ್ಂದುನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ನಿತವಂತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ನಿಣಯಾಯ್್  ತ್ಕ್್ 
ಮೆಳೊೆ್.”್ 7್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕಚ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿಂ್ “ನಿ�ಜ್್ ಭುಗಿಯಾಂ”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸಜಯ್.್ 8್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾ.್  “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಭುಂಯೆಚಿರ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಸಮ್ಯಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 9್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಹೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜೊಡೆ್ಂ.್ ಹೆಂಚ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಆಜೂನಿ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲೆಯಾಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ ಜ್ತಲೆ.

10
್ ಪುಣ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 

ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಶಿರ್ಪ್ಖ್ಲ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ,್ “ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ನಿಯಮ್್  ಪ್ಳ್ನಾ್ 
ಚಲಜಯ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಶಿರ್ಪ್ಖ್ಲ್್  ಆಸ್.”್  11

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿ,್  “ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತ್ಲೊ.”

12
್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚಿ್  ವ್ಟ್್ 

ವ್ಪ್ರಿನ್ಶೆಂ,್  “ಹೆ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಪ್ಳೊೆಚಿ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಜ�ವ್್  ಜೊಡತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
13

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ ಶಿರ್ಪ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿರ್ಪ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮೊಚಿ್ ಜ್ಗೊ್ ಅಪುಣ್ಚ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಅಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಶಿರ್ಪ್ಕ್  ಒಳಗ್್  ಕೆಲೊ.್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಯಾಬರಿ,್  “ರುಕ್ಕ್  ಉಮ್ಕ್ಳತಾಲೊ್  ಶಿರ್ಪ್್ 
ಪಡಲ್ೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”್ 14

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಮೆಳಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ಹೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ಭ್ಸ್ಯ್ೆಂ.್  ಹೆಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಯೆತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಭ್ಸಯ್ೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
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ಆತೊಮ್ ಆಮಿ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್.್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ 
ಜೊಡ್ತಾಂವ್.

ನಿಯಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ಭಾಸಾವೆಣ್ಂ
15

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್ 
ಉದ್ಹರಣ್್  ದಿತ್ಂ.್  ಎಕೊ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕರ್ರ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಚಿಂತ್.್ ಹೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಕ್ಯ್ಯಾಗತ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತೆಂ್ 
ಮೊಡುಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಸೆವ್ಯಾಂಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಕೊಣ್ಚ್ನಿ�್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್  16

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಚ್ಂಕ್�್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ “ತುಜ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಆರ್ಯಾ್ ತೆಂ್ ದಿತ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ತುಜ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
ತ್ಚೊಆರ್ಯಾ್  ಕ್ತೆಂಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಎಕೊ್ಚ್್  ಏಕ್ 
ಮನಿಸ್.್ ತೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ 17

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಏಕ್ 
ಸೊಲೊ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತೊ್ ಥಿರ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಚ್ಶಿಯಾಂ್ ತಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಯೊ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ಮೊಡುಂಕಯ�್ ನ್್ ಬದು್ಂಕಯ�್ ನ್.

18
್ ದೆವ್ನ್್  ಭ್ಸ್ಯ್್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಮೆಳ ತ್ಾತ್ಗಿ�?್  ನ್!್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮಿ್  ತೆಂ್ 
ಜೊಡೆಚಿಂಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಪ್್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

19
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಲೊಕ್ಚೆ್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಸಂತತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ ನಿಯಮ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್)್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಲೊಕ್ಕ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಮಧಯಾಸ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಪಯೊ�ಗಿಸೆಲೆಂ.್ 20

್ ಏಕಚ್್ ಪ್ಡ್ತಾ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಮಧಯಾಸ್ತಾ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್.

ಮಯೆಜೆಚಾಕ್ ನಿಯಮ್ ಶಾಸಾತ್ಯಚೊ ಉದೆ್ದೇಶ್
21

್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾಗಿ�?್ ನ್!್ 
ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ತೆಂ್ 

ಆಸೆತಾಂ.್ 22
್ ಪುಣ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾಯ�್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಸ್ಂಪಡ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಧ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾ.

23
್ ಹಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆಮಿ್ ನಿಯಮ್್ 

ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಬಂದೆಸ್ಳೆಂತ್್  ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ 24

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಯೆಜೊಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಆಯಲ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
25

್ ಆತ್ಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಆಯ್್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಜಯೆನ್ಂವ್.

26
್ -್ 27

್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಘತ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಚ್್  ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಜೆಜುಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹೆಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್  28

್ ಆತ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಜುದೆವ್,್ 
ಗೆರಿ�ಕ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭೆ�ದ್್ ನ್;್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭೆ�ದ್್  ನ್;್  ಸಿತ್�ಯೊ�್  ಆನಿ್  ದ್ದೆ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಭೆ�ದ್್ ನ್.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಜೆಜುಥಂಯ್್ ಏಕಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 29

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಆಬ್ರಿಮ್ಚೆ್  ಸಂತತೆಚೆ.್  ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಚ್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆಶಿವ್ಯಾದ್ಂ್ ಜೊಡತಾಲ್ಯಾತ್.

4್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂಕ್ತೆಂಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ದ್ಯ್್ಚೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ತ್ಕ್ಯ�್ 

ಗುಲ್ಮ್ಕಯ�್  ಕಸಲೆಂಯ�್  ವಯಾತ್ಯಾಸ್ಯ�್  ನ್.್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಆಸಿತಾಕ್ ಧನಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತೊ್ ಗುಲ್ಮ್ಬರಿ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್  2

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಭುಗೊಯಾಆಸ ತ್ಾನ್್  ಪ್ಳ್ಕ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ರಕ್್ಕ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ವ ತ್ಾನ್್ ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ 3್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಆಮಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿಂ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್ 
4

್ ಪುಣ್್ ನೆಮ್ಲೊ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್ನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ ಸಿತ್�ಯೆಥಂಯ್್ 
ಜಲೊಮನ್,್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಲೊ.್  5

್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್
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6
್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ 

ಆಪೊ್್ ಆತೊಮ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಧ್ಡೊ್.್ “ಬ್ಪ್,್ 
ಆಬ್ಬಾ್ ಬ್ಪ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತೊಮ್ ಉಲೊ್ ಕತ್ಯಾ.್ 7್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಗುಲ್ಮ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ತುಕ್್ ವ್ರಿಸ ಥ್ಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಕೆಲ್.

ರಾಲಾತಾಕ್ ಕ್ರಿಸಾತಾವಾಂಚಾಕ್ ವಯ್ರಿ ಪಾವಾಲಿಚೊ ಮೇಗ್
8

್ ಅದ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮ್್ನ್ಶೆಂ್ 
ಫಟಕ್ರೆ್  ದೆವ್ಂಕ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  9

್ ಆತ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಜ್ಣ್ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಜ್ಲೊ್್  ದೆ�ವ್ಚ್.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಮಿ್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಆಸಕ್ತ್ಯ�್ ಉಪಯೊ�ಗ್್  ನ್ತ್ಲ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಂಕ್  ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಪತ್ಯಾಜಯ್?್  ತ್ಂಕ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್ಗಿ�?್ 10

್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್್ ದಿ�ಸ್,್ ಮಹಿನೆಂ,್ 
ಕ್ಳ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ ಆನಿಂಕ್�್  ಪ್ಳ ತ್ಾತ್ಗಿ�.್ 
11

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಭೆಂ್  ಜ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ಡ್ಲ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಂಯ್್ 
ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

12
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾಬರಿ್ 

ಆಸೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಯ್.್ 
13

್ ಪಯೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ಬರೆಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಆಯಲೊ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ�ನಿಮಿತಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್್ ತವಳ್ಚ್.್ 14

್ ಮ್ಹಜ್ 
ಪ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜಡ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಬೆಜ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡುಂಕ್ ನ್.್ ದೆವ್ಚೊದೂತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್ಂ;್ ಖುದ್ದಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ 15

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್ಯಾತ್.್ ತೊ್ ಸಂತೊಸ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಖಂಯ್್  ಆಸ್?್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ತುಮಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ರ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ದೊಳೆಚ್್  ಕೊಂಕುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ದಿತ್ಲ್ಯಾತ್.್ 
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಆತ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ಲೊ್ಗಿ�?

17
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒತ ತ್ಾಯ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಖ್ತಿರ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ 

ವ್ವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಬಯ್ಯಾಯಾ್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಪತುಯಾನ್್  ಪಡಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಒತ ತ್ಾಯ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ 

ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕೊಣ್ಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 
ಹುಸೊಕ್್  ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂಯ�್  ಬರೆಂ.್  18

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಬರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೆಂ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ಹೆಂ್  ಸತ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ತಾನ್ಯ�್ ಹೆಂ್ ಸತ್.್ 19

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ಪರಿಸುತ್ಪಣ್ಚೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಆವಯ್್ 
ಬರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾವಿಷಯೆಂತ್್ ದುಖೆನ್್ ಆಸ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಯೆಶೆರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಹೆಂ್  ದೂಖ್್  ಆಸ ತ್ಾ.್  20

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್ಆಸೊಂ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಸಮ್ಯೆತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್ಗಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ನ್.

ಹಾಗರಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಾರಾಚೆಂ ಉದಾಹಾರಣ್
21

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಆಶೆತ್ತ್.್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಗಿ�?್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಯ್.್  22

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ದೊ�ನ್್ ಚೆಕೆಯಾಂಭುಗೆಯಾಆಸ್ಲೆ್.್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚಿ್ ಅವಯ್್ 
ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್,್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಪುತ್ಚಿ್  ಆವಯ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್್.್ 23

್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಥಂಯ್್ 
ಜಲಮಲೊ.್  ಸ್ಂತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆಥಂಯ್್ 
ಜಲಮಲೊ್್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಸೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.

24
್ ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಛ್ಯ್ಚಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೊ�ನ್್ 
ಸೊಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದೊಗ್ಂ್  ಸಿತ್�ಯೊ್  ಗುತ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಸಿನ್ಯ್್ ಪವಯಾತ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ದೆವ್ನ್್ 
ದಿಲೆ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್್ ಪಯ್ೆಂಚೊ್ ಸೊಲೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸೊಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಗುಲ್ಮ್ಬರಿ್ 
ಆಸೆ್.್  ಅವಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಹ್ಗ್ರ್್  ತ್ಯಾ್  ಸೊಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಆಸಿ.್್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಗರ್್ ಅಬಿಯಾಸ್ತಾನ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಸಿನ್ಯ್್ ಪವಯಾತ್ಬರಿ್ ಆಸ್.್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ಶಹರ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ತಿ್ ಪ್ಂತುರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹೆಂ್ 
ಶಹರ್್ ಗುಲ್ಮ್್ ಪಣ್ಂತ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಪಣ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ಸಗ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆಬರಿ್  ಆಸ್.್  ಹಿಚ್್  ಆಮಿಚಿ್ 
ಅವಯ್.್ 27

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

“ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್ಲ್್ ವ್ಂಜ್್ 
ಸಿತ್ಯೆ�.
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ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.
ಯೆಣೊ�್ ನೆಣ್ಸ್ಲೆ�,

ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರ್.
ದ್ದೊ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ದ್ದೊ್

ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ ಭುಗಿಯಾಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 54:1

28
್ -್  29

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ಎಕೊ್್  ಪೂತ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜಲಮಲೊ.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ 
ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಪೂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಜಲಮಲೊ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ 
ಭ್ಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಇಸ್ಕ್ಬರಿ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಸಹಜ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್ ಜಲಮಲೊ್್ ಪೂತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ದಗಿದಾಲೆಂ.್ 
ಹೆಂಚ್್ ಆತ್ಂಯ�್ ಘಡ ತ್ಾ.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ?್  “ಗುಲ್ಮ್್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ಆನಿ್  ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್;್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಚೊ್ 
ಪೂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಆಸೆ್ಲ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಜೊಡತಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಗುಲ್ಮ್ಕ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಮೆಳ್ನ್.”್ 
31

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಅಮಿ್ 
ಗುಲ್ಮ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸಿತ್ಯಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.

ಸವಾತಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ

5್ ್ 1್ ಆತ್ಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಆಸ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 

ಥಿರ್್  ರ್ವ್.್  ಮನ್್  ಬದು್ನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಪಣ್ಕ್ ವಚನ್ಕ್ತ್.್ 2್ ಆಯ್ಕ್,್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಪ್ವ್್.್  ತುಮಿ್ ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಪ್ಟಪತ್ಯಾತ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.್ 
3

್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ದಿತ್.್  ತುಮಿ್  ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್,್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಳಿಜಯ್್ ಪಡ್ತಾಲೆ.್ 4್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚೆಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಪಡುನ್್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಸವೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಜವಿತ್್ ಅಂತ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 5್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಫಳ್ಭರಿತ್್ ಜ್ತ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತುರ್ಯೆನ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆತ್ಂವ್.್  6

್ ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸುನತ್್  ಜೊಡತಾಲೊಗಿ�್  ನ್ಂಗಿ�್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಮೊಗ್ನ್್ ಕ್ಮ್್ ಚಲೊಂವಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ.

7
್ ತುಮಿ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಥರ್ನ್್  ಧ್ಂವುನ್್  ಆಸ್ತ್.್ 

ತುಮಿ್ ಸತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಸತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ಶೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕೆಲೆ್ಂಕೊಣೆಂ?್ 8್ ತಿ್ 
ಒತ್ತಾಯ್್ ಆಯಲ್್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಲ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್  9

್ ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್  ರ್ವ್!್  “ಇಲೆ್ಶ್ಯಾ್ 
ಖಮಿರೆಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯದಾನ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಪ್�ಟ್್ 
ಆಮೆಶೆಂ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.”್ 10

್ ತೆ್ ದುಸೆರಿ್ ಆಭಿಪರಿಯೊ್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್.್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಆಭಿಪ್ರಿಯ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೊ್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ತ್ಲೊ.

11
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಲೊ�ಕ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಶಿಕಯ್ನಾ.್ ಸುನತೆಚಿ್ ಗಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ದಗೊದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಲ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಲೊ�ಕ್ ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಶಿಕಯ್ತಾಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ ಆಡಕ್ಳ್್ 
ಜ್ಂವಿಚಿಚ್್ ನ್.್ 12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರ್ರ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಜ್ಲ್್್  ಸುನತ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಆಪೊ್್  ಅಂಗ್ಚ್್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಡೊಚಿ್ ಬರೆಂ.

13
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 

ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್ಂ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಚೊ್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ನಿ�ಬ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಮೊ�ಗ್ನ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರ್.್ 14

್ “ತುಮಿ್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹೆರ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕಚ್್ 
ಏಕ್ ಉಪದೆಸ್ಂತ್್ ಸಗೆ್ಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ಆಸ್.್ 15

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಚ್ಬೊನ್್ ಪ್ಂಜುನ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಗಿಳ್್ಯಾರ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್!

ದೆವಾಚೊ ಆತೊ್ಮ ಅನಿ ಮನಾಶಚೆಂ ಸಂಯ್ಬಾ
16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಚಲೊವ್ನಾ್ 
ವಚ್.್ ತವಳ್,್ ತುಮೊಚಿ್ ಶ್ರಿ�ರಿಕ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಆಶೆಂವಿಚಿ್ 
ಖೊಟ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ 17

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಯೆಚೊ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಆಶೆತ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಶೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕರುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ತೆ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಝುಜ ತ್ಾತ್.್ 
18

್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಚಲೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ ನ್.

19
್ ಆಮೊಚಿ್  ಕುಡಿಚೊ್  ಸಂಯ್ಬಾ್  ಕಚಿಯಾ್  ಖೊಟ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ತ್ತ್.್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್,್  ಅನಿಸಕ್ಳ್ಪಣ್,್ 
20

್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆರ್ಧನ್,್ ಮ್ಟ್್ ಮಂತ್ರಿ,್ 
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ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್,್ ಝಗಿ್ಂ,್ ಮಸರ್,್  ರ್ಗ್,್  ಸ್್ರ್ಯಾ,್ 
ಮನ್ಭೆ�ದ್,್ 21

್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ್ ಪೊಟ್ಕ್ಳ್,್ ಪ್ನೊ�ತಸೆವ್್ 
ಆನಿ್  ಬೆಬ ದೆಾಪಣ್,್  ಇತ್ಯಾದಿಚ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಯ್ೆಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್  ಆತ್ಂಯ�್ 
ಚತ್ರಿಯ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಆಸಲೆಂ್  ಕಚೊಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಕ್ ವ್ರೆಸ್ದಾರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.್ 22

್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಫೊಳ್್ ಮೊ�ಗ್,್ ಸಂತೊಸ್,್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್,್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್  ದಯ್ಳ್ಯ್,್ 
ಬರೆಪಣ್,್  ವಿಶ್್ಸಿಪಣ್,್  23

್ ಭೊಳೆಪಣ್,್  ಸ್ಧಮನ್್ 
ಇತ್ಯಾದಿ.್ ಆಸಲ್ಯಾಕ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 24

್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಸ್್ಥ್ಯಾಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್ಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಆಪುಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 25

್ ಆಮೆಚಿಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಜೊಡೆ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್ಚ್್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 26

್ ಆಮಿ್ ಆಹಂಕ್ರ್ಚೆ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ,್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ ಚಿಡೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ,್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ 
ಮಸರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

ಎರಾಮೆರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ

6್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಕೊಣೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಚೂಕ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ಲೆ್್ 

ತುಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ಹಳ್್ಯೆನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಬೂದ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಸಮಕರಿಜಯ್.್ ಪುಣ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ರ್ವ್!್  ತುಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ತ್ಳ ಣೆ್ಕ್  ಪಡುನ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಪಡಿಚಿ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 2

್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜಡ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ವ್್ಹವ್ಂವ್ಕ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕರ್.್ ಆಶೆಂ್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪ್ಳ್.್ 3

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಪುಣ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಮೊ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬರ್ಬರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 4್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಚ್ಲ್್ 
ಆಪುಣ್ಚ್್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವಿದಾಂ.್ ತವಳ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸಮ್ತಲೆಂ.್ 5

್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್್ ಜವ್ಬ ದ್ಾರಿ್ 
ಅಪುಣ್ಚ್್ ವ್್ಹವಯ್ಯ್.

ಭುಂಯ್ತಾ ವ್ಂಪಾಲಿಯಬರಿ ಆಸೆಚೊಂ ಜಿವಿತ್
6

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ,್ (ಆಪ್ಣ್ಕ)್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ ಣ್್ಂಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೊ್ ದಿ�ಜಯ್.

7
್ ಫಟೊ್ನ್್ ಪಡ್ನ್ಕ್ತ್!್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಮೊ�ಸ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ಎಕೊ್್ ಆಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಒಂಪ್ತಾಗಿ�್ 
ತೆಂಚ್್ ಲುಂವ್ತಾ.್ 8್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ 

ಖುಶಿಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ 
ಕುಡಿಚೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಂಚೆಂ್ ನ್ಸ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.್ 
ಪುಣ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ಮೆಚೊ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ ತ್ಾಲೊ.್ 
9

್ ಆಮಿ್ ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಬೆಜ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ಫ್ವ್್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪ್�ಕ್ ಲುಂವ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಬರಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಆಮಿ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 10

್ ಕೊಣ್ಕ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಬರೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಮಿ್ 
ಕರಿಜಯಚ್.್ ತ್ಂತುನಿ�್ ಏಕಚ್್ ಕುಟ್ಮಬರಿಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಥರ್ಚೆಂ್ 
ಗುಮನ್್ ದಿ�ಜಯ್.

ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆಖೆರಿೇಚಿ ಉತಾರಿಂ
11

್ ಹೆಂ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಜ್ಯಾಚ್್ ಹ್ತ್ನ್್ ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತ್್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಅಕ್ಷರ್ಂನಿ್ ಬರಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಪಳೆಯ್.್ 12

್ ತುಮಿ್ ಸುನತ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಲತ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ (ಜುದೆವ್)್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂದಿ್  ಮ್ಹಳೊೆ್ಚ್್  ತ್ಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್.್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಖುಸ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪುಣ್್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ತ್ತ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಭಿಯ್ನ್್  ತೆ್  ಆಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
13

್ ಸುನತ್್ ಕೆಲೆ್್ ತೆ�ಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಆಶ್.

14
್ ತಸಲ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ವ್ಹಡಿ್ಕಚ್್ ಕರಿನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್  ಏಕಚ್್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಏಕಚ್್  ಖುರಿಸ್.್ 
ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್  ಜೆಜುಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮೊನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಸಂಸ್ರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಮೆಲ್.್  15

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಗಿ�್  ಸುನತ್್  ಜ್ವ್ನಾಗಿ�್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನವಿಂ್  ರಚ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂಚ್್  ಮುಖಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್.್  16

್ ಹೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 
ಪ್ಳತಾಲ್ಯಾ್ ಸಕ್ಂ್ಕ,್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ನಿ�ಜ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸಮ್ಧ್ನಿ�್ 
ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ.

17
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 

ದೊಶಿನ್ಕ್ತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಘಾಯ್ಂಚೆಂ್ ದ್ಗ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹೆ್ ದ್ಗ್ಚ್್ 
ಸ್ಕಸೆ.

18
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸೊಂದಿ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ್ತಾ.್ ಆಮೆನ್.




