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ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪಯೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಥಂಯ್ಯ�್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್ಯ�್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಥೆಸೆಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಸಭೆಕ್ ಪ್ವ್್,್ ಸಿಲ್್ನ್್ ಆನಿ್ ಥಿಮೊಥಿನ್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಪತ್ರಿ.
ದೆವ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್  ಶ್ಂತಿಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆಸೊಂದಿ.

ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಪಾತೆಕ್ಣಂ
2

್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತುಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಉಗ್್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾಸಕ್್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್ 
ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ಸುತಾತಿ್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್  3

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದೆವ್ಬ್ಪ್ಕ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್ ಆನಿ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂಕಯ�್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಭವಯಾಸ್ಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್ ಥಿರ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಸದ್ಂಚ್್  ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

4
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ದೆ�ವ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್ 

ಕತ್ಯಾ.್  ತೊ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪ ಣ್್ಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 5

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಕೆ�ವಲ್್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ವ್ಪರಿನ್ಶೆಂ್  ತಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್ಯ�್ 
ಆನಿ್ ತಿ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಹ್ಡ್್ಯಾ.್  ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್  ಕಶೆಂ್  ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತಶೆಂ್ ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 6

್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕಯ�್ ದೆ�ಖ್್ ದಿಲ್;್ ಚಡ್್ ದಗದಾಣ್ ಸೊಸಿ್;್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಉಪದೆಸ್್  ತುಮಿ್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಮ್ನುನ್್ 
ಘತೊ.್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ಮ್ನ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತೊ್ ಸಂತೊಸ್್ 
ದಿಲೊ.

7
್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್  ಆನಿ್  ಆಖ್ಯಯ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕ್  ದೆ�ಖ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 
8

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಆನಿ್  ಆಖ್ಯಯ್ಂತ್್  ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಜ್ಲೊ.್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸಗ್್ಂನಿ�್  ಕಳವ್ನಾ್  ಆಯ್.್  ತ್ಯಾದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ಂಯ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನ್.್  9

್ ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ತುಮಿ್  ಆಮಿಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್  ಮೂತಿಯಾಪೂಜ್್  ರ್ವ್ನ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ ಥಂಯೊಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕಳಯ ತ್ಾಲೆ.್ 
10

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ ತುಮಿ್ ತಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ನ್ಚ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಉಠಯ್ೊ.್  ತೊಚ್್  ಜೆಜು.್  ಮುಖ್ರ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖೊರಿಧ್ಚ್ಯಾ್ ಝಡೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕತಯಾಲೊಲೊ್ ತೊಚ್.

ಥೆಸಸ್ಲೊೇನಿರಾಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ರಾಮ್

2್ ್ 1್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ಲೆ್ಂ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  2
್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 

ಫಿಲ್ಪ್್ಪಂತ್್ ದಗದಾಣ್ ಸೊಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್,್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊ.್್ 
ಪುಣ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕರುಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್.್ 
3

್ ಆಮಿಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಚೂಕಯ�್  ನ್ಹಯ್್  ಆನಿ್  ಆಸುದ್ದಾ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಉದೆದಾ�ಶ್ಯ�್ ನ್ಹಯ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಫಟೊಂವಿಚಿ್ 
ಪರಿಯತನ್ಯ�್ ನ್ಹಯ್.್  4

್ ಆಮಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ನಿತಳ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಆನಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನೆಮ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ನೊ್ಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್ ಪ್ಕ್ಯಾತಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಕಚ್್ ಮ್ನೊ್ಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

5
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರೆಂ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಫಟಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಮಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ 
ತುಮೊಚಿ್ ದುಡು್ ಲುಟುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್;್ 
ಆಮೊಚಿ್  ಸ್್ರ್ಯಾ್  ಲ್ಪೊನ್್  ವೆ�ಸ್್  ಘಾಲೆಚಿಂ್  ಮನಿಸ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಹೆಂ್ ಖರೆಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
6

್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆಂವಿಚಿ್  ಮ್ನ್್  ಮಯ್ಯಾದ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆಮಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಆಶೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

7
್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಘಳೊೆಂಕ್ ಆಮೊಚಿ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ವ್ಪರಿಯೆತೊ್  ಆಸೊ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಸವೆಂ್  ಚಡ್್ 
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ಭೊಳೆಜ್ವ್ನಾಸ್್ಂವ್.್  ಆವಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಆಮಿ್ ಚಲ್್ಯಾಂವ್.್ 8್ ತುಮೊಚಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ವ್ಂಟುಂಕ,್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಸ್ಂತ್್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ತಯ್ರ್್  ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್  9

್ ಭ್ವ್್ 
ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಆಮಿ್ ಭೊಗ್್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂ್ ಅನ್್ರ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಉಗ್ಸ್್ಕಚ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 
ವ್ಜೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಡುನ್್ ಜಣ್ ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್.

10
್ ವಿಶ್್ಸಿಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಮಿ್ 

ಆಸ್ತಾನ್್ ಚೂಕ್ದ್ರ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಯ�್ ಆನಿ್ ನಿಧೊ�ಯಾಶ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್.್  ಹೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್್ ಅನಿ್ ದೆವ್ಕಯ�್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 11

್ ಬ್ಪ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಲ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಲ್್ಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್ 
12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕೆಲೆಂ್ ಆನಿ್ ಬುಜಯ್ೆಂ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕಯ�್  ಮಹಿಮೆಕಯ�್  ಆಪಯ್್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

13
್ ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾಖ್ತಿರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
ತುಮಿ್ ತೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ ತೊ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಬರಿ್ ಮ್ನೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮನ್ಶೆಂಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತೊ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ದೆವ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್.್  ತೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 14

್ ಭ್ವ್್ 
ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂಬರಿ್  ಆಸ್ತ್.್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ದವಲೆಯಾ್ ತೆ್ ಹೆರ್್ ಜುದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದಗಿದಾಲೆ.್್ ತ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ತುಮಿಯ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದಗುದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾತ್.್ 15

್ ತೆ್ ಜುದೆವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕಯ�್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕಯ�್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಥ್ವ್ನಾ್  (ಜುದೆ�ಯ್)್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬಳ್ಂತ್ನ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲೆಂ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೆ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆನಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
16

್ ವ್ಹಯ್,್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವಿ್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಮಿ್ ಶಿಕಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ 
ತ್ಣ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ 
ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಖೆರಿಕ,್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಖೊರಿ�ಧ್್ ತ್ಂಚೆ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆತ್.

ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾಂಚಾಕ್ಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕಾ ಆಶಾ
17

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಥೊಡೊಕ್ಳ್್ 

ಪಯ್ಸೆ್  ಗೆಲ್್ಯಾಂವ್.್  (ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಲೊ�ಚನ್ಂ್ 
ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಆಸ್ಂತ್.)್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಆತುರ್ಯೆನ್್ ಚಡ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
18

್ ವ್ಹಯ್,್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಂ್.್ 
ಪ್ವ್್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಂವ್,್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆಂ,್ ಪುಣ್್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ 
ರ್ವಯ್ೆಂ.್ 19

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್  ಆಮಿ್  ಹೊಗೊಳ್ಸೆಂಚಿ್  ಆಮೊಚಿ್  ಭವಯಾಸೊ,್ 
ಆಮೊಚಿ್  ಸಂತೊಸ್,್  ಆಮೊಚಿ್  ಮುಕುಟ್್  ತುಮಿಂಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 20

್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮಿಂಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಆನಿ್ ಮ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

3್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಪುಣ್್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಕ್ಳ್್ ರ್ಕೊಂಕ್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಥೆನ್ಸೆಂತ್್  ರ್ವ್ವ್ನಾ್ 

ತಿಮೊಥಿಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡುಂಕ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ತಿಮೊಥಿ್ ಆಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬುಜೊಂಕ್  ತಿಮೊಥಿಕ್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂವ್.್ 
3

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆತ್ಂ್  ಆಯ್ೆಲ್ಯಾ್  ಕಷ್ಟಂವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಕೊಣೆಯ�್  ಧಂಡಳ್ಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತಿಮೊಥಿಕ್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂವ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸಲೆ್ 
ಕಷ್ಟ್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 4್ ಆಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆಮಿಸಕಕ್ಡ್್ ದಗೊದಾಣ್ 
ಬೊಗಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಸ್ಂಗಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಘಡೆಂ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮ್ಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್ವವಿಯಾಂಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತಿಮೊಥಿಕ್ 
ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಕ್ಳ್್ ರ್ಕೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಕ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಪಡೊಂವ್ಚಿ್  ಸೆೈತ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್ 
ತ್ಳ್ಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸಲೊ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸಲ್ೆಂ.್ ಏಕ್ದ್ವೆಳ್,್ ತಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ ಜ್ಲೆಂ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮೊಚಿ್ ವ್ವ್ರಿ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ತೊ್ ಆಸೊ.್

6
್ ಪುಣ್್  ತಿಮೊಥಿ್  ತುಮೆಚಿಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಪ್ಟಂ್  ಪತುಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬರಿಖಬರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತುಮಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ 
ಆಶೆಂತ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
ತ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಆಮಿ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಆಶೆನ್್ 
ಆಸ್ಂವ್.್ 7್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಬುಜ್ಣ್್ ಮೆಳಿ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್ 
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ಕಷ್ಟ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ದಗದಾಣ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ಹುರುಪ್್  ಬಲೊಯಾ.್ 
8

್ ತುಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಜ�ವ್್ ಬರೊನ್್ ಆಸೊತಾಲೊ.್  9

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಚಡ್್  ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ 
ಆಸ್ಂವ್!್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಕ್ 
ಸರಿಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ತಾ?್ 10

್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖುದ್ದಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಆಸೆಚಿ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಗಜೊಯಾಯಾ್ ನಿವ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.

11
್ ಆಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ವ್ಟ್್  ಸಲ್�ಸ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕಯ�್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 12

್ ಆಮಿ್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ವ್ಡೊನ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�್  ಹೆರ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�್  ಚಡ್್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್  13

್ ತುಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಅಪ್್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 
ಪವಿತ್ರಿಯ�್ ಚೂಕ್ದ್ರ್ಯ�್ ಜ್ತ್ಲ್ಯಾತ್.

ದೆವಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡೆಚೊಂ ಜಿವಿತ್

4್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಆತ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆರ್್  ಥೊಡೊಯಾ್  ವಿಷಯ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ದೆವ್ಕ್ 

ಮ್ನೊ್ಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ತುಮಿ್  ತೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಜಯೆತ್ತ್.್  ತೆಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಸಮಪ್ಯಾತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್್ 
ಆನಿ್ ಪೊರಿತ್ಸೆಹಿತ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 2್ ತುಮಿ್ ಕಸಲ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂಗಿ�್ 
ತೆಂಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್ಚ್್ ಆಸ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  3

್ ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಖುಶಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ 
4

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ತುಮೊಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಕುಡಿಯೊ್  ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್  ದವರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಆಪೆ�ಕ್್.್  ತುಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವ್ಟೆನ್್ ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.a್  5

್ ತುಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 

a 4.4ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ ದಲಾಲಿಯಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ ವ್್ 
“ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಮ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಅಪ ಣ್್ಚಿ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ”

ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಪರಿನ್ಕ್ತ್.್ ದೆವ್ಕ್ ನೆಣ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಕುಡಿಯೊ್ ತ್ಕ್್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.್ 6್ ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಫಟವ್ನಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಆಮಿ್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್  ಆನಿ್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆ�ವ್್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ ತ್ಾ.್ 7

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಆಪಯ್್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ 
ತೊ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹರಿನ್.್  8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹೊ್ ಉಪದೆಸ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ತ್ಲೊ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ್್ ದೆವ್ನ್ಚ್.

9
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರೊಂವಿಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್.್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕಶೆಂ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕಯ್್ಂ.್ 10

್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ತುಮಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್್ ಪೊರಿ�ತ್ಸೆಹಿತ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

11
್ ಶ್ಂತಿಯೆಂತ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್್ 

ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್ಚಿ್ ಜತಣ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 12

್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಯಾಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ನ್್ ದಿತ್ತ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ 
ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚೆರ್್ ಅವಲಂಬನ್್ 
ಕಚೆಯಾಂಯ�್ ಗಜ್ಯಾಯ�್ ಆಸ್ನ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆ ಯೆಣ್ೆಂ
13

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್  ತುಮಿ್  ಖಂತಿಂತ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖುಶಿ್ ನ್.್ 14

್ ಜೆಜು್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜವಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್್  ಮ್ಹಣನಿ�್  ಆಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್  ತಶೆಂಚ್್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾಂಕ್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ತಾಲೊ.

15
್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 

ಸ್ಂತ್್ ಸಂದೆ�ಶ್ಚ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಆಮಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಆಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾ್  ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಆಮಿ್ 
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ಮುಖ್ರ್್ ಆಸಿಚಿಂನ್ಂವ್.್  16
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 

ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್ ಯೆತ್ಲೊ.್ ತವಳ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ 
ದೆವ್ದೂತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್  ಆವ್ಜ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಪಮ್ಯಾಣ್ಚೆ�್  ಘಜೊಯಾವಿಣ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲೆ್ ಪಯ್ೆ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆತ್ಲೆ.್  17

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ಉಲಯಾಲೆ್  ಆಮಿ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಏಕ್  ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಅಂತ್ರಿಳ್ರ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳ್ಂಕ್ ಆಮಿ್ ಕುಪ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಉಕಲ್ನಾ್ 
ವ್ಹತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಮಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬುಜ್ಣ್್ ದಿಯ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚಾಕ್ ಯೆಣ್ಾಕ್ಕ್ ತರಾರ್ ರಾವಾ

5್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಘಡಿ್ ಆನಿ್ 
ದಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೊಂವಿಚಿ್ 

ಗಜ್ಯಾ್  ನ್.್  2
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್ಚಿಯಾ್ 

ಘಡಿಯೆರ್್ ಚೊ�ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 3್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವಿಬ್ಡ್್ ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ಪರಿಸೂತ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಯೆಣೊ�್ ಆಯಲ್ೆ�ರಿ್ ಯೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.

4
್ ಪುಣ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 

(ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್)್  ಜಯೆನ್ಂತ್.್  ತೊ್  ದಿ�ಸ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚೊರ್ಬರಿ್  ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಯೆ�ನ್.್  5

್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಸಂಬಂಧಿತ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಆಮಿ್  ರ್ತಿಚೆ್  ಜ್ಂವ್್ ವ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 6

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮಿ್ ನಿದೊಂಕಚ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಗೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊವ್ನಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್  7

್ ನಿದೆಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ರ್ತಿಚೆರ್್ 
ನಿದ ತ್ಾತ್.್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಅಮಲ್ಪಣ್ಚೆ್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ 
ಅಮಲ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ದಿಸ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ ದವನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಮೊ�ಗ್ಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಣಂಯ�್  ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 
ಬಚ್ವೆಚೊ್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿರ್ಸ್ತ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.

9
್ ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ರ್ಗ್ಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವಿ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್ 

ಕ್ಡೆಂ್.್ 10
್ ಆಮಿ್ ಆಪ್ಣ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಜೆಜು್  ಆಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಮೆಲೊ.್  ಜೆಜು್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮಿ್ ಜಯೆತ್ಂವ್ಗಿ�್ ವ್್ ಮೊತ್ಯಾಂವ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬುಜವ್ನಾ್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕರ್.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ತೆಂಚ್.

ಆಖೆರಿೇಚಿಂ ಉತಾರಿಂ ಆನಿ ನಮಾನ್
12

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಆತ್ಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ವ್ವುನ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಟೆರ್್ ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
13

್ ತ್ಣಂ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ನ್್ ಮ್ನ್್ ದಿಯ್.
ತುಮಿ್  ಸಕ್್ಂನಿ್  ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್  ಜಯೆಜಯ್.್ 

14
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ 
ಕರ್;್  ಆಸಕ್ತ್ಯಾಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರ್;್  ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಂತ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್;್  15

್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ವ್ಯ್ಟಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್;್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್  ಆನಿ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.

16
್ ಸದ್ಂಚ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸ್.್ 17

್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ಮ್ಗ್.್ 18

್ ದೆವ್ಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ಸುತಾತಿ್  ದಿಯ್.್  ಹೆಂಚ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ಆಯ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ.

1 9
್ ಪವಿತ್ರಿ ್  ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ್  ಕ್ಮ್ಕ್ 

ಪ್ಲ್ಯ್ನ್ಕ್ತ್.್  20
್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂಕ್  ಅಕ್ಮನ್್ 

ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 21
್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕನ್ಯಾ,್ ಬರೆಂ್ 

ಸ್ಂಬ್ಳ್ನಾ್ ಧರ್.್ 22
್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟಥ್ವ್ನಾ್ 

ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.
23

್ ಸಮ್ಧ್ನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಆತೊಮ,್ ಕೂಡ್,್ ಪ್ರಿಣ್್ ನಿಧೊ�ಯಾಷಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊಂದಿ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ 24

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್ಲೊ್ ತೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೊ್ ವಿಶ್್ಸಿ.

25
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಆಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ 

ಮ್ಗ್.್ 26
್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಉಮ್ಯಾನ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 27
್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 

ಭ್ವ್್ ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್ ವ್ಚುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  28

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸುಂ.




