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ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1 ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಥಂಯ�್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ�್  ಆಸೆಚಿ್  ಥೆಸಲೊ�ನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಸಭೆಕ್ ಪ್ವ್್,್ ಸಿಲ್್ನ್್ ಆನಿ್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಪತ್ರಿ.

2
್ ದೆವ್ಬ್ಪ್್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ 

ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಂದಿ.
3

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಸದ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿತ್ಂವ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಆನಿ್  ಹೆರ್ಂಚೆರ್್ 
ವಯ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ದಿ�ಸ್ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 4್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಭ್ಂನಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಹೆರ್್  ಸಭ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್ 
ತುಮಿ್ ದಗದಾಣ್ ಭೊಗ್್ಯಾರಿ�್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಯ�್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್ಯ�್ ಜಯೆತ್ತ್.

ದೆವಾಚೆಂ ತಿೇಪಾತಾಚಾಕ್ ವಿಷಯೆಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆ ವಿವರಣ್
5

್ ದೆ�ವ್್ ನಿತಿಚೆಂ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತೆಂಚ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ತ್ಚಿ್  ಅಪೆ�ಕ್್.್ 
ತುಮಿ್  ದಗೊದಾಣ್  ಸೊಸಿಚಿ್  ತ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
6

್ ದೆ�ವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ಚ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೊಶಿ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ ಕಷ್ಟ್ ದಿತ್.್ 7

್ ಕಷ್ಟಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ಶ್ಂತಿ್  ದಿತ್.್  ತೊ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿತ್ಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದುತ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ಹಿ್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿತ್ಂ.್ 
8

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಆಗ್ಟಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಂಕಯ�್  ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ ತ್ಾ.್ 9

್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತ್ಲ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸೊಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಅವ್ಕ್ಸ್್  ಮೆಳ್ನ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಡ್್ಯಾಸಕ ತೆಾನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ದವರೆೈತ್.್  10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್  ಹೆಂ್  ಘಡ ತ್ಾ.್  ತೊ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಮೆಳ್ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್.್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ತ್ಲೆ.್  ಆಮಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಪಗ್್ಂತ್್ 
ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರ್ಣ್ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಸದ್ಂಚ್್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ 

ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಂತ್್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್್ಯಾಂಗಿ�,್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್ಚ್್ 
ತುಮಿ್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯೆಶೆ್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್  ಬರೆಂಪಣ್್  ಬರೆಂ್  ಕರಿಶೆಂ್  ಪೆರಿ�ರಣ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಆಸಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್  12

್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್ 
ನ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ 
ತುಮಿಯ�್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಯೆತ್.

ವಾಯ್್ ರಾಮ್ ಘಡಾತಾಲ್ಂ

2್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಥೊಡಿಂ್ 

ಉತ್ರಿಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ಭೆಟ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಂವ್.್ 
2

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್ ಎದೊಳ್ಚ್್  ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್  ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ್ 
ಘಡೊಬಾಡ್ನಾಕ್ತ್್ ವ್್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ತಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ಕೊಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಫಟಕ್ರೆಂ್  ಪತ್ರಿಚ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ರ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಬರೊವ್ನಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಚುನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಯ�್  ಆಸ್.್  3

್ ಕೊಣ್ಯ�್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಂಯ್್ 
ಥರ್ನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಠಕೊಂಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್,್ ಧಮ್ಯಾ್ 
ದೊರಿ�ಹಿ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ತೊ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿ್  ನ್.್  4

್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಪವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್  ಜ್ಂವ್,್  ಲೊ�ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಖಂಯೆಚಿ�ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ ಧಮ್ಯಾ್ ದೊರಿ�ಹಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ವ್ಹತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮಂದಿರ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್್  ಬಸುನ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.

5
್ ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಘಡತಾಲೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಉಗ್್ಸ್್  ನ್್  ಕ್ತೆಂ?್ 
6

್ ಆತ್ಂ್  ಧಮ್ಯಾ್  ದೊರಿ�ಹಿಕ್  ಆಡಯ ತ್ಾ್  ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
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ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತೊ್  ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್  ತ್ಕ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಆಡ್್ನ್ಯಾ್ ಧಲ್ಯಾಯಾತ್.್ 7್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಖೊಟ್ ಸಕತ್್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಅಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ 
ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಕ್ ಆಡ್ನ್ಯಾ್ 
ಧಚೊಯಾ್ ಎಕೊ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ 
8

್ ಧಮ್ಯಾ್ ದೊರಿ�ಹಿ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡತಾಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಚ್ಯಾ್  ಶ್್ಸ್ನ್ಚ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೊ;್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಥ್ವ್ನಾ್ 
ನ್ಸ್್ ಕತಯಾಲೊ.

9
್ ತೊ್ ಧಮ್ಯಾ್ ದೊರಿ�ಹಿ್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾಸಕೆತಾನ್್ 

ಭಲಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೊ.್  ತೊ್  ಸಬ್ರ್್  ಠಕ್ಕ್್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ,್  ಖುಣ್,್  ಆದುಭುತ್್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
10

್ ಸತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಠಕೊಂವ್ಕ್,್ ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಚಿಂ್ ತಂತ್ರಿಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ (ತ್ಣಂ್ ಸತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ತೆ್  ಆಸತಾಲೆ.)್  11

್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಸತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್ ಸತ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಶೆಂ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಎಕ್್  ಸಕ ತೆಾಕ್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಧ್ಡತಾಲೊ.್ 12

್ ಸತ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಶೆಂ,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ 
ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ತಲೊ.

ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ವಿಂಚಲಿಲೆ ಜಾವಾನ್ಸಾತ್
13

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವೆಯಾರ್ಚ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಸತ್ಚೆರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 14

್ ತುಮಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್  ಭ್ಗಿದ್ರ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್,್  ಆಮಿ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ೊ.್  15

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಥಿರ್್ 
ರ್ವ್.್ ಆಮಿ್ ಉತ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆನಿ್ ಪತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯೆ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.

16
್ -್ 17

್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಸಂಗ್್ಯ್ ಪೆೈಕ್್ ಆನಿ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಪೆೈಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಯ�್ 
ಬುಜವ್ನಾಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಆನಿ್  ದೆ�ವ್್ 
ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�ಂವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮಿ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲೊ.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೊ್ ಭವಯಾಸೊಯ�್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜ್ಲ್್್ ಭುಜವ್ನಾಯ�್ ದಿಲ್.

ಆಮೆಚೊೇಖಾತಿರ್ ಮಾರಾ

3್ ್ 1್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�್  ಆಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ವೆಗಿಂವೆಗಿಂಚ್್ 

ವಿಸತಾರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್.್ ತುಮೆಚಿಬರಿ್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಶೆ್ ಮ್ಗ್.್ 2್ ಕಪಟಜ್ಲೆ್್ 
ಆನಿ್  ಧೊಸುಕ್ಯ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರಿಶೆಂ್  ದೆವ್ಲ್ಗಿ್  ಮ್ಗ್.್ 
(ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರುಂಕ್ ನ್.)

3
್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವಿಶ್್ಶಿ.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಖೊಟ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  (ಸೆೈತ್ನ್ಥ್ವ್ನಾ)್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  4

್ ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತುಮಿ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.್ ತುಮಿ್ 
ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ ಹೊಯಾಸಂಗಿತಾ್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 5

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಥಂಯ್್ 
ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಥಂಯ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್್  ಮುಂದರುನ್್  ವ್ಹರುಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.

ಹಯೆತಾರೊಲಿಯ್ೇ ವಾವುರಿಂದ
6

್ ಭ್ವ್ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಕ್ಮ್್  ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್್ಶ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮಿ್  ಪಯ್ಸೆ್  ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿತ್ಂ.್ 
ಆಮಿ್  ದಿಲ್್್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ಳಿನ್ತ್.್ 
7

್ ಆಮಿ್  ಜಯೆಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್  ತುಮಿ್  ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಳಿಶೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನ್ತ್್ಯಾಂವ್;್ 
8

್ ದುಡು್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಕೊಣ್ಕಡೆಯ�್ ಜೆವಣ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ವ್ಜೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡಿ್.್  9

್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಕಕ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕಸ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆಮಿಂಚ್್  ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಜೊಡ ತ್ಾಂವ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮಿ್ ದೆ�ಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ 
10

್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ “ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾನ್್  ಜೆಂವ್ಕ್ಯ�್  ನ್ಹಜೊ”್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ದಿಲೆ್ಂ.

11
್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಕಸಲೆಂಯ�್  ಕ್ಮ್್ 

ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಣೆಯಾಂತ್್ ಮಗ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್  12

್ ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಜೊಡುನ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಖ್ಣ್್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ 
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13
್ ಭ್ವ್್ ಭಂಯಣ್ನೊ�,್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ 

ಬೆಜ್ರ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಕ್ತ್.
14

್ ಹ್ಯಾ್  ಪತ್ರಿಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಯ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಗ್ಸ್್ಂತ್್ ದವರ್.್ 
ತ್ಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತವಳ್್  ತ್ಕ್್ 
ಲಜ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 15

್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ದುಸ್ಮನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಭ್ವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಲೆಖುನ್್ ಬೂದ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

ಆಖೆರಿೇಚಿ ಉತಾರಿಂ
16

್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್ 
ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ನ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ಧ್ನ್್ 
ದಿ�ಂವ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.

17
್ ಹ್ಂವ್್  ಪ್ವ್್್  ಆತ್ಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್್  ಹ್ತ್ನ್್ 

ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಮ್ಹಜ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪತ್ರಿಂಕ್ 
ಹೊಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಗುತ್ಯಾ,್ ಹೆಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಹ್ತ್್ ಬರಪ್.

18
್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




