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ರೊಲೊಸೆಸ್ರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1 ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಬರಯ್ಲೆ್ಂ್ ಪತ್ರಿ.

2
್ ಕೊಲೊಸೆಸೆಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್,್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತಿಮೊಥಿಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂವಿದಾ.

3
್ ಆಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂವ್.್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚೊ್ ಬ್ಪ್ಚ್್ 
ದೆ�ವ್.್ 4

್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮೊಗ್ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್  5

್ -್  6
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭವಯಾಸೊ್ 

ಆಸಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ 
ದವಸೊಯಾ್  ಭವಯಾಸೊ್  ತುಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ತಯ್ರ್್  ಕೆಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯಲೆ್ಂ್ ಸತ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ತುಮಿ್  ಆಯಕ್ತ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಭವಯಾಸ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸತ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ವ್ಡಯ್ತಾ್  ಆಸ್್ 
ಆನಿ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೆ�ಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ವ್ಡೊನ್ಚ್್  ಆಸ್್  ಆನಿ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಯ್ಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  7

್ ತುಮಿ್  ಎಪ್ಫ್ರಿಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ತೊ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್್  ಸೆವ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ಆಮಿ್ 
ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ತೊ್  ಆಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
8

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಪೆರಿ�ರ್ಣ್ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಎಪ್ಫ್ರಿತ್ನ್್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.

9
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ 

ದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ,್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

ದೆ�ವ್ನ್್ ಖುಶಿ್ ವಚೊಯಾಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಸಮು್ಣ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 

10
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲವ್ನಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 

ವಿಷಯೆಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚಿ್ ಬರಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್ 
ವ್ಡಜಯ್್ ಮ್ಹಣುಯ�್ 

11
್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 

ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಆಮಿ್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.

12
್ ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್  ಬ್ಪ್ಕ್ 

ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾಂತ್.್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಣೆಂ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಂತ್್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂಚ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಫ್ವ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  13

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಣ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಳ್್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ 
ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಸೆವಯಾಯ್್ಂ.್ 14

್ ಪುತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್ಚ್್ ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಭೊಗಸೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಕ್ ದೆಖಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ಚ್ ಪಳೆತಾಂವ್
್ 15್ ದೆವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕಯ�್ 

ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.
ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪರಿತಿರೂಪ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ರಚ್ಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಕ್ ಜೆಜು್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.
್ 16್ ಭುಂಯ್್ ಆನಿ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್,

ದಿಸಿಚಿ್ ಆನಿ್ ದಿಸ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾ,್ ಆತಿಮೀಕ್ ಸಕೊ್ಯ,
ಪರಿಭುತ್್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ರಚ್ಲೆಂ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಅಧಿಪತಿಂ್ ಆನಿ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ರಚ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಸವಯಾಸ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತ್ಚೆಯಾ�ಖ್ತಿರ್್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್.



287 ರೊಲೊಸೆಸ್ರಾರಾಂಕ್ 2:7

್ 17್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾಂಚ್ಯಾ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆಸೊ್.
ಸಮೆ�ಸ್ತಾಕಯ�್ ತೊಚ್್ ಬುನ್ಯಾದ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.
್ 18್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕುಡಿಕ್ (ಸಭೆಕ)್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತ್.
ಮೊನ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 

ಆಯ್ಲೊ್ ತೊಚ್.
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸವ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಜೆಜುಚ್್ ಭೊ�ವ್್ 

ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

್ 19್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಆಪ್್್ ಸಗಿ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತ್್ ಬಿಡ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�,

20
್ ತ್ಣೆಂ್ ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ರಗ್ತ್್ ವರಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 

ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಸ್ಥಿಪ್ತ್್ ಕನ್ಯಾ
ಭುಮಿಅಂತ್ರಿಳ್ಚೆರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ

ಆಪ್ಣ್ಕ್ ರ್ಜ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

21
್ ಎಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್,್ ಖೊಟಂ್ ಕನಿಯಾ್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮನ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್  ದುಸ್ಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 
22

್ ಆತ್ಂಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಕುಡಿಯೆಂತ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್ಚ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ದೆವ್ಕಯ�್  ರ್ಜ್ 
ಕೆಲ್ಯಾತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿಯ�್  ಖತ್ವಿಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ನಿರಪ್ರಿಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆವ್್ ಸಮೊರ್್ 
ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 
23

್ ತುಮಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರೊಂಬೊವ್ನಾ್ ತ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ.್  ಹಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸಂಸರ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಪ್ವ್್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ.

ಸಭೆಖಾತಿರ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ರಾಮ್
24

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಸೊಸ್್ಯಾ್  ಕಷ್ಟಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಜ್ಲ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಸಭ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂತ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಸೊಸಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾಕುಡಿಂತ್್  ಸೊಸ ತ್ಾಂ.್  25

್ ಹ್ಂವ್್  ಸಭೆಚೊ್ 
ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 
ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಉಪದೆಸ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚೆಯಾಂಚ್್ 
ತೆಂ್  ಕ್ಮ್.್  26

್ ಪಯ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ದವಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್ಚ್್ ತೊ್ ಉಪದೆ�ಶ್.್ ಹೆಂ್ 

ಸತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹೆಂ್  ಗುಪ್ತ್್  ಸತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಸಮ್ಯ್್ಂ.್  27

್ ಮಹಿಮೆವಂತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ ಹೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಸತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ತೆಂ್ 
ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತೊಚ್್ ಆಮ್ಕ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಏಕಚ್್ ಭವಯಾಸೊ.್ 
28

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್ಚ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ವ್ಪತ್ಯಾಂವ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
29

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಬಳ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ವ್ವುತ್ಯಾಂ.್ ತೆಂ್ ಬಳ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.

2್ ್ 1್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಲ್ವ್�ದಿಸೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆನ್ತಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 2್ ತ್ಣಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊಗ್ಂತ್್ 
ಏಕ್ ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಸಮಣ್ೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ 
ಥಿರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ಂ.್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮುಣ್್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಖುದ್ದಾ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ತೆಂ್ ಸತ್.್ 
3

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಸಗಿ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆನಿ್ ಸಮುಣ್ಂ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಭಂಡ್ರ್ಂ್ ಬರಿ್ ಆಸ್.

4
್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ 

ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಫಟಯ್ನಾಶೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  5

್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಮನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ತುಮೊಚಿ್ ಕರಿಮ್ನುಸ್ರ್ಚೊ್ ಸ್ಭ್ವ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ದವಲೆಯಾಲ್್ ಥಿರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸಮ್ೊಂಕ್ 
ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಂಯ್ ಧೃಡ್ ರಾವಾ
6

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ತುಮಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಧೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ 
7

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಹೊಂದೊ್ನ್್  ರ್ವಜಯ್.್ 
ಜ�ವ್ಯ�್  ಸಕತ್ಯ�್  ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಲ್ಭ ತ್ಾ.್ 
ಸತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ತುಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ಸತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಂತ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರೊಂಬೊನ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತೆಥ್ವ್ನಾ್ ಭರೊನ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್.
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8
್ ಕೊಣೆಂಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಫಟೊಂವಿಚಿ್  ಆನಿ್  ವಯಾರ್ಯಾ್ 

ಜ್ಲ್್್ ತತ್್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಂತ್್ ಚೂಕ್ ವ್ಟೆಕ್ 
ಚಲಯ್ನಾಶೆಂ್  ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್  ರ್ವ್.್  ತಿ್  ತತ್್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯೊಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತಿಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ತತ್್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 9್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾತ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಬಿಡ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್  (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸಿ್.)್ 10

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸೆರಿಂ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪಧೆ್ಂಚಿ್ ಆನಿ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್ಂಚಿ್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲಯ್ತಾ.

11
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ದುಸಿರಿ್ ಸುನತ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್ ತಿ್ 

ಸುನತ್್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತಿಕ್್  ಸಂಯ್ಬಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಲ್ಬಿ್.್ 
ಹಿಂಚ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಸುನತ್.್  12

್ ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಘತ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಯ್್ಯಾತ್.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್ಂತ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ವಯ್ರಿ್ 
ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾತ್.

13
್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಪ್ತ್ಕ್್ ಸಂಯ್ಬಾಂಚ್ಯಾ್ ಬ್ಂದ್್ಪಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಮಿಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 14

್ ದೆವ್ಚೆ್ ಕ್ಯೆದಾ್ ಮೊಡ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಆಮಿ್ ಅಪ್ರಿಧಿಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್್ಯಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಟೆಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕೆಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಉಪದೆಸ್್  ಬರಯ್್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಖಿಳ್ಯೆ್.್ 15

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪದ್್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕಯ�್  ಸಲೊ್ಣ್,್  ತಿಂ್  ಸಕ್ತಾವಿಣ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಜಯೆತಾವಂತ್ಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಕೆೈದಿಕನ್ಯಾ್ ಮೆರವಣಗ್್ ಕೆಲ್.

ಮನಾಶಂನಿ ರೆಲೆಲಿ ರಾಯೆ್ದ ಅನುಸರಣ್ ಕರಿನಾರಾತ್
16

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಖ್ಣ್ಂಪ್�ವನ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ರಿವ್ಜಂಚ್ಯಾ(ಪೆಸ ತ್ಾಂ,್  ಅಮ್ಸೆಚೆಂ್ 
ಆಚರಣ್,್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೆ್  ದಿ�ಸ್)್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ನಿಮುಯಾಂಕ್  ಕೊಣ್ಕ್�್  ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್  17

್ ಆದ್್ಯಾಕ್ಳ್ರ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚಿ್  ಸ್ವ್್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಂಚೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ರೂಪ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ಆಯ್್ಂ.್  18

್ ಥೊಡೆ್  ದೆ�ವ್ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆರ್ಧ್ನ್ಂತ್ಯ�್  ಚಡ್್  ಖ್ಲ್್ಯಬರಿ್  ನಟನ್್ 

ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆಸಕತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್್ 
ಪಳೆಲ್್ಯಾ್  ದಶಯಾನ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಉಲೆೈತ್ತ್.್ “ತುಮಿ್ ಆಸಸ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್  ತ್ಂಚೆ್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಆಲೊ�ಚನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಕ್ರಣ್್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಗವ್ಯಾಂತ್್  ಹಂಕ್ರ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  19

್ ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಮಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಕ್  ಕರಿನ್ಂತ್.್  ಸಗಿ್್  ಕೂಡ್್ 
ತ್ಕ್ಚ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಕುಡಿಚೆ್ 
ಸ್ಂದೆ್  ಹೆರ್್  ಸ್ಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತ್ತ್್ 
ಆನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕೂಡ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಟ್್ ಜ್ತ್.್ ಆಶೆಂ,್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕೂಡ್್ ವ್ಡ್ತಾ.

20
್ ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮರಣ್್ 

ಪ್ವುನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಜಯೆತ್ತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
ಹೆ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಪ್ಳ ತ್ಾತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ:್ 21

್ “ಹೆಂ್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್”,್ “ತೆಂ್ 
ರೂಚ್್  ಪಳೆನ್ಕ್”,್  “ತೆಂ್  ಅಪ್ಡ್ನಾಕ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾತ್?್  22

್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಯೆದಾ್ ವ್ಪಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ತಿಂ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಚೆ್ 
ಉಪದೆಸ್ಸ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ದೆವ್ಚಿಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 23

್ ಹೆ್ ಕ್ಯೆದಾ್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಚಡ್್ 
ಖ್ಲ್್ಯಬರಿ್ ನಟನ್್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಕುಡಿಯೊ್ 
ದಂಡೊವಿಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪೆರಿ�ರಣ್್  ಕಚೆಯಾ್  ತೆ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ನಿಮಿಯಾಲೆ್್ ಸಮಡಿತಾಚೆ್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಸಂಯ್ಬಾ್ ಖುಶಿ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟಂ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ತಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡನ್ತ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಂಯ್ ತುಮೆಚೊಂ ನವೆಂಜಿೇವನ್

3್ ್ 1್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಸಗ್ಯಾಚೊಯಾ್  ವಸುತಾ್ 

ಜೊಡುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಖುಶಿನ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್.್ 2್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾಂಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಅಲೊ�ಚನ್್  ಕರ್,್  ಸಂಸ್ರಿ್ 
ವಸುತಾಂಚಿ್ ಅಲೊ�ಚನ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 3್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಪನೆಯಾಂ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಂ,್ ತುಮೆಚಿಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಸ್ಂಗ್ತ್್  ದೆವ್ಥಂಯ್್  ಆಸ್.್  4

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಜ�ವ್,್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತುಮಿ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

5
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಖೊಟಂ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 

ಪ್ತ್ಕ,್  ಅನಿಸಕ್ಳ್ಪಣ್,್  ಕ್ಮ್ಚ್ರ್,್  ಖೊಟೊಯಾ್ 
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ವ್ಡೊಣ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸ್್ರ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್.್ ಸ್್ರ್ಯಾ್ ಮೂತಿಯಾಪೂಜ್ಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
6

್ ಹೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ರ್ಗ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  7
್ ಏಕ್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾಜಣೆಯಾಂತ್್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.

8
್ ಆತ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ರ್ಗ್,್  ಖೊರಿ�ಧ್,್ ಮೊಸರ್,್ 

ಮನ್್ ದುಖಿಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆನಿ್  ಗ್ಳಿಸೊವೆ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಸೊಡ್.್  9

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಫಟ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಭಲಯಾಲೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಆನಿ್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಪಯ್ೆಂಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡ್್ಯಾಂತ್.್  10

್ ತುಮಿ್ 
ನವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್್ ಆರಂಭ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹೆಂ್ ನವ್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ರಚ್ನಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬರ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ನವೆಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸಮುಣ್್ ಹೆಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ ದಿತ್.್ 11

್ ಹ್ಯಾ್ 
ನವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್,್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಪದೆ�ಯಾಶಿಂಚ್ಯಾ್  ವ್್ 
ಅನ್ಗ್ರಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂಜ್ಂವ್,್ ಗುಲ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂಜ್ಂವ್್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ಭೆ�ದ್ಚ್್ ನ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಥಂಯ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಗಜ್ಯಾ.

ಹೆರಾಂಸಾಂರಾತಾ ತುಮೆಚೊಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್
12

್ ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ್  ಆನಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತೊ್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕಣ್್ಳ್ಯ್,್ 
ದಯ್ಳ್ಯ್,್  ದಿ�ನ್ಪಣ್,್  ಮೊವ್ಳ್ಯ್,್  ಶ್ಂತಿ,್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗುಣ್ಂನಿ್  ನ ್ೆಹಸೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಯ್.್  13

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಸೊಸುನ್್  ವ್ಹರ್.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ದೂರ್ಂ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಲ್ಯಾರಿ�್ ಬೊಗಿಸೆಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ�್ ಹೆರ್ಂಕಯ�ಬೊಗಿಸೆಯ್.್ 
14

್ ಸಕ್್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಆಸೊಂದಿ.್ ಮೊ�ಗ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ದವತ್ಯಾ.್  15

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಶ್ಂತಿ್  ತುಮಿಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಆಲೊ�ಚನ್ಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್  ದವರುಂದಿ.್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ 
ಏಕಚ್್ ಕುಡಿಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಶ್ಂತಿಂತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್  ಆಪಯ್ಲೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.

16
್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ 

ಭಪೂಯಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕರುಂದಿ.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕಯ�್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಗಿತ್ಂನಿ,್ 

ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂನಿ,್  ಗ್ಯ್ಂನಿ್  ಗ್ಯ್.್  17
್ ತುಮಿ್ 

ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಜ್ಂವ್,್ ಕನೆಯಾನ್್ ಜ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಕರ್.್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.

ಘಚಾಕ್ತಾಂ ಸಾಂರಾತಾ ತುಮೆಚೊಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್
18

್ ಸಿತ್�ಯ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪತಿಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್.್ 
ಹೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

19
್ ಪತಿಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪತಿಣಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 

ತ್ಂಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೊವ್ಳ್ಯೆನ್್ ಆಸ್.
20

್ ಭು ಗ್ಯಾಯಾಂನೊ� , ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ ್  ಆವಯ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಂಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್.್ 
ಹೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

21
್ ಬ್ಪಯ್ಂನೊ�,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 

ಉಚ್ಂಬಳಿತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತಿಂ್ 
ಭಿಜುಡ್್ ಜ್ತಿತ್.

22
್ ಸೆವ್ಕ್ನೊ�,್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂನಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಧನಿಯ್ಂಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್.್  ತ್ಂಚಿ್  ಶ್ಭ್ಸಿಗೆ್ 
ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂ್  ಮುಖ್ರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ಸೆವ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಭೆಂಬಿರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಧನ್ಯಾಂಕ್ 
ಖಯ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್್ ಸೆವ್್  ಕರ್.್  23

್ ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್  ಬಯ್ಯಾ್ 
ಥರ್ನ್್  ಕರ್.್  ಖಂಯೆಚಿಯ�್  ಕ್ಮ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಖ್ತಿರ್್ ಕರ್.್ 
24

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್  ದವಲ್ಯಾಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಅಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ 
ಆಸೊಂದಿ.್ 25

್ ಆನ್ಯಾಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ತ್ಕ್್ ಫ್ವ್ತಿ್ 
ಶಿಕ್್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ ನ್.

4್ ್ 1್ ಧನಿಯ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಸಮ್ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಕರ್.್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಎಕೊ್್  ಧನಿ್ ಆಸ್ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ ಆಸೊಂದಿ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂನಿ ಕರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ರಾಮಾ
2

್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕರ್,್  ತುಮಿ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾನ್,್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ಯ್.್ 
3ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಮ್ಗ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಸಂದೆ�ಶ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಬರೊ್ ಸಂದಬ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಮ್ಗ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಮ್ಯಲೆ್ಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ಆಮಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಶಿಕಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ 4್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
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ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸುಢ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸಮೊ್ಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.

5
್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವಯಾವಹ್ರ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 

ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ವ್ಪ್ರ್.್  6

್ ತುಮಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ವೆಳ್ರ್್  ದಯೆನ್ಯ�್  ಜ್ಣ್್ಯೆನ್ಯ�್ 
ಉಲೆೈಯ್.್  ತವಳ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.

ಪಾವಾಲಿಸಾಂರಾತಾ ಆಸಾಚೊಯ ಲೊರಾಚಾಕ್  
ವಿಶಾಕ್ಂತಿಲಿ ಖಬರ್

7
್ ತುಖಿಕ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ತೊಯ�್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್  ಸೆವ್ಕಯ�್ 
ಗುಲ್ಮ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಘಡೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತೊ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ 8

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ತ್ಕ್್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್  ಆಮಿ್  ಕಶೆಂ್  ಆಸ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಅಪೆ�ಕ್್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ಕರುಂಕ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್  ಒನೆಸಿಮ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್ 
9

್ ಒನೆಸಿಮ್ಸ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚಿಚ್.್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಘಡ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

10
್ ಆರಿಸ ತ್ಾಖ್ಯಾನ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್  ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಂದೆಂತ್್  ಆಸ್.್  ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್ಕ್ 
ಭ್ವ್ಚೊ್  ಸಂಬಂದಿ್  ಜ್ಲೊ್್  ಮ್ಕ್ಯಾಕಯ�್ 
ನಮ್ನ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  (ಮ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ತೊ್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕರ್.)್ 

11
್ ಜೆಜು್  (ಜುಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಣುಯ�್  ತ್ಕ್್  ಅಪಯ ತ್ಾತ್.)

ಸಯ್ತಾ್  ನಮ್ನ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಜುದೆವ್ಂಪೆೈಕ್್  ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ್ ಹೆ್ ಮ್ತ್ರಿಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಹೆಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಭುಜಯ್ತಾತ್.

12
್ ಎಪ್ಫ್ರಿಸ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ವಂದನ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೊ್ ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಸೆವ್ಕ.್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊಜ್್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೊ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ಯೆಂತ್್ ವ್ಡೊನ್ಚ್್ ಸಂಪುಣ್ಯಾತೆಕ್ 
ಪ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಥಿರ್್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾ.್ 13

್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್,್ ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್್ 
ಆನಿ್  ಹಿರೆಯ್ಪೊಲ್ಂತ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ಚಡ್್ 
ವ್ವುನ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
14

್ ದೆ�ಮ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಈಷ್ಟ್ ಜ್ಲೊ್್ ವಯ್್್ 
ಲೂಕ್ನ್್ ನಮ್ನ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

15
್ ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್ಂತ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್ 

ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ನಿಂಫ್ಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ 
ಜಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಂಕ್�್  ನಮ್ನ್್  ದಿಯ್.್  16

್ ಹೆಂ್ 
ಪತ್ರಿ್  ವ್ಚ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂತ್್ಯಾಕ್  ವ್ಚುಂಕ್  ದಿಯ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್ಚ್ಯಾಂಕ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ತುಮಿ�್ 
ವ್ಚ್.್  17

್ ಅಖಿಯಾಪ್್ಪಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತುಕ್್ 
ವಯಸೆಲ್್್ ಸೆವ್್ ಖರೆಂಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

18
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ನಮ್ನ್.್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಹೆಂ್  ಬರಯ್್ಂ.್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




