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ತಿಮಥಿಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪಯೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ 

ಜ್ಲೊ್್  ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್ ಆಧ್ರ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ತ್ಕ್ದೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲೊ.

2
್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖರೊ್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಯ್.
ದೆವ್್  ಬ್ಪ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್  ಶ್ಂತಿಯ�್  ತುಕ್್ 
ಲ್ಭೊಂವಿದಾ.

ಫಟಕಾರಾತಾ ಶಿರೊವಾಣ್ಯಂಚಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಚತಾರಿಯ್
3

್ ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್  ವೆತ್ನ್,್  ತುಂ್ 
ಎಫೆಜ್ಂತ್ಚ್್  ರ್ವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಥೊಡೆ್  ಥಂಯ್್  ಫಟ್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್  ತುವೆಂ್  ತೆಂ್  ರ್ವಜಯ್.್  4

್ ಕಲ್ಪನ್್ 
ಕ್ನಿಯ್ಂಕ್ ತ್ಳ್್ ಮೂಳ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವಂಶ್ವಳಿಂಕ್ 
ಗುಮ್ನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ.್ 
ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತಕಯಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಹ್ಡ ತ್ಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 5್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ತ್ಕ್ದೆಚೊ್  ಶೆವಟ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ನಿತಳ್್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಜಣ್್ ಆಸ್ಜಯ್;್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಚ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಆನಿ್ 
ನಿಸಕ್ಳ್್ ಜ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಜ್ಲೆ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 6

್ ಥೊಡೆ್ 
ಹೊ್ ಶೆವಟ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ನ್ಕ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶೆಯಾ�ಂತ್್ ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 7್ ಆಪುಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚೆ್ 
ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ಪುಣ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಉಲೆೈತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಖಚಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್.

8
್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಬರೆಂಚ್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ 

ರಿತಿನ್್  ಪ್ಳಿಜಯ್.್  9
್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್ 

ಬಯ್ಯಾಪ್ಸತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ ಂ್  ನ್ಹಂಯ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತೆಂ್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್ಚಿಯಾ್ ಆನಿ್ ತೆಂ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಖುಶಿನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್ಚ್.್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಆನಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ,್  ಅಧಮ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಆನಿ್ 
ಅಪವಿತ್ರಿಯಾಂಕ,್  ಆವಯ್್  ಬ್ಪ್ಯೊಚಿ್  ಜ�ವ್್ 
ಕ್ಡತಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಖುನಿಗ್ರ್ಂಕ,್  10

್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 

ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ,್  ಸ್ಲ್ಂಗ್್  ಕ್ಮಿಂಕ,್ 
ಗುಲ್ಮ್ಂಕ್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಕ,್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾಂಕ,್ ಕರ್ರ್್ 
ಮೊಡ್ಚಿಯಾ್  ಜಣ್ಂಕ,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸತ್್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ತೆಂ್  ನಿಮಿಯಾಲ್ಂ.್  11

್ ಹಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚೊ್ ಏಕ್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಹಿ್ ಮಹಿಮೆಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಆಯ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ದರಾಳಾಯೆಪಾಸತ್ ಆರಾತಾಂ
12

್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನೆಮಲ್್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ತೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 13

್ ಪಯ್ೆಂ,್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲೆೈಲೊ್.್ ತ್ಕ್್ ದಗಿದಾಲೆ್ಂ.್ ತ್ಕ್್ 
ದುಖೊಂವಿಚಿತಸಲ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ನೆಣ್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್.್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  14

್ ಪುಣ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಲ್ಭಿ್ಲ.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ಆಸಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಆನಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಸವೆಂ್ ಆಯೊ್ಯಾ.

15
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ನುನ್್ 
ಘಜಯ್.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ 
ಜ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಮುಖಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ಪುಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಮೆಳಿ್.್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಶೆ�ಸ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಮುಖ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಆಪ್್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ದ್ಖಯ್.್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವಿತ್ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ಂವ್್  ದೆ�ಖ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್.್ 17

್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ರ್ಜ್ಟ್್  ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ರ್ಯ್ಕ್  ಮ್ನ್ಯ�್ 
ಮಹಿಮ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ತ್ಕ್್ ನ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ನ್.್ ತೊ್ 
ಅದೃಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಎಕೊ್ಚ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಮ್ನ್ಯ�್ ಮಹಿಮ್ಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ಆಮೆನ್.

18
್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪುತ್ಬರಿ.್ ಹ್ಂವೆ್ ತುಕ್್ 
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ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಂವಿಚಿ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಉಚಲ್ಯಾಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಸರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಝುಜ್್ ಕರ್.್ 19

್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಜೆ�್ 
ಥಂಯ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಆಸೊಂದಿ,್ ತುಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್ 
ಕರ್.್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಆಶೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲ್.್ 20

್ ಹಿಮೆನೆವ್್ ಆನಿ್ 
ಅಲೆಸೆಂದ್ರಿನ್್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಮುನ್್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ದಿಲೆಂ.

ಮಾರೆಣ್ಂ ಆನಿ ಸಭಾಜಮಾತಾಕ್ಂಕ್ ಮಜತ್

2್ ್ 1್ ಪರಿಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ 

ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್,್ ವಿನಂತಿಕರ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾಕ್ 
ಜ್ಯತಿತೆ್್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ದಿಯ್.್  2

್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಶ್ಂತಿ್  ಸಮ್ಧ್ನ್ಂ್ 
ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಭಕ ತೆಾನ್ಯ�್ 
ಮ್ನ್ನ್ಯ�್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ 
ರ್ಯ್ಂ್  ಪ್ಸತ್ಯ�್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರ್.್  3

್ ಹೆಂ್  ಬರೆಂಯ�್  ಆನಿ್  ಆಮೊಚಿ್  ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನೊ್ಂಚೆಂಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

4
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್,್ 

ಸತ್್ ಸಮ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ 5
್ ದೆ�ವ್್ 

ಎಕೊ್ಚ್.್ ದೆವ್ಕಯ�್ ಮನ್ಶೆಂಕಯ�್ ಮಧಯಾಸ್ತಾಯ�್ 
ಎಕೊ್ಚ್.್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತೊಚ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ 6್ ಜೆಜು್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭೆಟೊವ್ನಾ್ ದಿಲೊ.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆಪೆ�ಕ್್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜೆಜುನ್್ ನೆಮ್ಲ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ದಿಲ್.್ 
7

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕಯ�್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್ಯ�್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡೆ್ಂ.್ (ಹೆಂ್ ಸತ್,್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಫಟ್್ ನ್ಹಯ್.)್ 
ಸತ್್  ಜ್ಣ್ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ದಾದಾಲಿಯಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ೇರಾಂಕ್ ಮಾಗತಾದರತಾನ್
8

್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ದ್ದ್್ಯಾಂನಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕಚೆಯಾ್ ತ್ಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ ತೆ್ ತಕಯಾ್ 
ಕಚೆಯಾಯ�್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂಯ�್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

9
್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸಣ್್ 

ನೆಸಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್  ತ್ಂಚೆಂ್ 
ನ ್ೆಹಸಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಣುಸೆಗೆಚೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತ್ಂಣಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಶೃಂಗ್ರ್್ ಚಡ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆಸ್್ ಅಲಂಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಧುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ 

ಭ್ಂಗ್ರ್್ ಆನಿ್ ಮೊತಿಯ್ಂ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಆನಿ್ 
ಮೊಲ್ಧಿಕ್  ವಸುತಾರ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  10

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಪ್್್  ಸೊಭಯ್್  ಚಡಯ್ಯ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಹೆಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಅಲಂಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.

11
್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ ಉಪದೆಸ್್ ಆಯಕ್ಜಯ್್ ಆನಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುತೆಯಾಂ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಜಯ್.್ 12
್ ತ್ಣಂ್ 

ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಂಚೆರ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್  ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ಜ್ಂವ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಪವಯಾಣಗೆ್  ದಿ�ನ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಮೌನ್್  ರ್ವಜಯ್.್ 
13

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ರಚ್ಲೊ್  ಆದ್ಂವ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರಚ್ಲ್್  ಎವೆಕ.್  14

್ ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಫಟೊ್ನ್್ ಪಡ್ಲೊ್್ ಆದ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಸಿತ್�್ ಫಟೊ್ನೆಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ಲ್.್ 15

್ ಪುಣ್್ 
ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್ ಮೊಗ್ಂತ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪಣ್ನ್್ 
ಆನಿ್  ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮ್ಣುಸೆಗೆನ್್  ಥಿರ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತ್ನ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಂ.

ಸಭೆಚೆಮುಖೆಲ್

3್ ್ 1್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಸಭ್ಧಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್ಚ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2

್ ತೊ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಖಂಡನೆಕ್  ಆಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಉತತಾಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್  ತ್ಕ್್ 
ಏಕಚ್್  ಪತಿಣ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  ತೊ್  ಸ್ಧಮಣ್ಯ�್ 
ನಿಪುಣ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಕ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ 
ಸ್್ಗತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್;್ ಬರೊ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ 3್ ಆಮಲ್್ 
ಪ್ಯೊಣೆಯಾಂತ್್ ಆಸಕತಾ್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಆನಿ್ ಝಗಡೊಚಿ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ತೊ್  ಸ್ಧೊಯ�್  ಭೊಳೊೆಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್;್  ದುಡ್್ಚಿ್  ಆಶ್್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್  4

್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಘರ್ಣ್ಯಾಕ್ 
ಬರೊ್  ಮುಖೆಲ್ಜ್ಯ್ಯ್.್  ತ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ತ್ಕ್್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಮ್ನ್್ ದಿಂವೆಚಿ್ ಜ್ಯಯ್್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ.್  5

್ (ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಘರ್ಣೆಂ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂಕ್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತಲ್ೊ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಭ್್ ಜತಣ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಯೆಕ್ ನ್ಹಯ್.)

6
್ ತೊ್  ನವ್್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ನವ್್ 

ವಿಶ್್ಸಿ್  ಸಭೆಚೊಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ 
ಗವಿಯಾಷ್ಠ್್ ಜ್ತಲೊ.್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗವ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಶಿಕ್ೆಕ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೊಯ�್ ಶಿಕ್ೆಕಯ�್ ಪ್ತ್ರಿ್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ 7

್ ಸಭೆಚೊ್ ಮುಖೆಲ್್ ಸಭೆಂತ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತೊ್  ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಅಪಕ್�ತಿಯಾಕ್  ಪ್ತ್ರಿಯ�್ 
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ಜ್ಯ್ನಾ,್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಸ್ಂತ್್ ಸ್ಂಪಡ್ನಾಯ�್ 
ಪಡನ್.

ವಿಶೆೇಷ್ ಸೆವಕ್
8

್ ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಸಭೆಂತ್್  ವಿಶೆ�ಷ್್  ಸೆವಕ್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಆಪ್್್  ಚ್ಲ್್ ವವಿಯಾಂ್  ಹೆರ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ನ್್ ಘಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ ಉಗ್್ಯ್ ಮನ್ಂತ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್  ತ್ಣಂ್  ಆಮಲ್್  ಪ್ಯೊಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಶೆವ್ನಾ್ ಆಪೊ್್  ಕ್ಳ್್ ಖಚುಯಾಂಚೆ್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಫಟೊವ್ನಾ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ 9್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಸತ್್ ನಿತಳ್್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ಕಚೆಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ 10

್ ತ್ಂಕ್್ ತುಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ 
ಕರ್.್ ತೆ್ ಅಕ್ೆ�ಪ್ವಿಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸೆವ್್ ಕಯೆಯಾತ್.

11
್ ಹೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಸಭ್ಸೆವ್ಕ್್  ಜ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ್ 

ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಕ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ಯಯ್್.್ ತ್ಣಂ್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ನಿಯಂತರಿನ್ಂತ್್ ದವರಿಜಯ್;್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.

12
್ ಸಭೆಚೆ್ ಸೆವಕ್ ಏಕ್ ಪತಿಣ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 

ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಕುಟ್ಮಚೊ್ ಬರೊ್ 
ಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್.್  13

್ ಖಯ್ಯಾ್  ವ್ಟೆರ್್ 
ಸೆವ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮ್ನ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಸ್ಥಿನ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ತೆ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ತ್.

ಆಮಾಚೊಯ ಜಿವಿತಾಚೊ ಗುಟ್
14

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಯೆತಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಬರಯ ತ್ಾ.್ 15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�,್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕರಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತೆಂ್ 
ಘರ್್ ಜವಿತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಭ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್ಚೆಂ್ ತಳ್ಯ�್ 
ಆಧ್ರ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ದುಬ್ವಿಣೆಂಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಆರ್ಧ್ನ್ಚೆ್ ಜವಿತ್ಚೊ್ ಗುಟ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್:

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಷಿಟ್ 
ಪಡೊ್.

ತೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

ದೆವದುತ್ಂಕ್ ತೊ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.
ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ (ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ)್ ನ್ವ್ಡಿಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

ತೊ್ ಮಹಿಮೆಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್್ 
ಉಬ್ಲೊಯಾ.

ಫಟಕಾರಾತಾಶಿರೊವಾಣ್ಯಣ್ಾ್ದರಾಂಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ 
ಚತಾರಿಯ್

4್ ್ 1 ್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಜಣ್್  ಸತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 

ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾಆತ್ಯಾಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ತ್ಲೆ;್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಪ್ಳ ತ್ಾಲೆ.್  2

್ ತಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಫಟ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಕಪಟ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಯೆತ್ತ್.್  ತೆ್ 
ಸ್ಕೆಯಾಂಚೂಕ್ಂಚೊ್  ಭೆ�ದ್್  ವಳಕ್  ದವರಿನ್ಂತ್.್ 
ಹುನ್್  ಲೊಂಕ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಹುಲೊ್ಪನ್್  ಗೊಬೊರ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ತ್ಂಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 
3

್ ಲೊ�ಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಥೊಡೆ್ ವಸುತಾ್  ಖ್ಯ್ನಾಯೆ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತೆ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂಆಸ್ಲೆ್  ಆನಿ್  ಸತ್್  ಜ್ಣ್ಆಸ್ಲೆ್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ತಿ್ ಖ್ಣ್ವಸುತಾ್ ಖ್ಂವಿದಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ರಚ್ಲೆಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್  4

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ರಚ್ಲೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಉತತಾಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ತ್ಕ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವಿಚಿ್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ವಸುತಾ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ 
ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  5

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ತ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾ ಜೆಜುಚೆ ಬರೆ ಸೆವಾಕ್ ಜಾ
6

್ ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್  ತುಂ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಬರೊ್  ಸೆವಕ್ 
ಜ್ತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಆನಿ್ ಉತತಾಮ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಪ್ಳ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್ ದ್ಖಯ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ 7್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸತ್ಕ್ ಜೊಡನ್ತ್್ಯಾ್ ಕ್ಲ್ಪನಿ�ಕ್ ಕ್ಣಯೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ಣಯ್ಂಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳಿನ್ಕ್.್ 
ದೆವ್ಕ್ ಖರಿ್ ಜ್ಲ್್್  ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಕ್್ ತುಂಚ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘ.್ 8

್ ತುಂ್ ಕೂಡ್್ ವ್ಡಯ್್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ರಿತಿನಿ್  ಕುಮಕ್  ಜ್ತ್ಲ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್  ತುಕ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿತಿಂನಿ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಜ್ತ್ಲ್.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಭುಂಯ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ದೊ�ನ್ಂತ್ಯ�್ 
ತುಕ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಉಬ್ಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೆಂ.್  9

್ ಹಿ್ 
ಸಂಗತ್್ ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯ�್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಥರ್ನ್್ 
ಮ್ನುನ್್ ಘಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 10

್ ತೆಚ್್ 
ಖ್ತಿರ್,್ ಆಮಿ್ ಜವ್ಯಾಸ್ರೂಪ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವನ್ಯಾ್  ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡ ತ್ಾಂವ್್  ಆನಿ್  ಝುಜ ತ್ಾಂವ್.್ 
ತೊ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
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ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತೊ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ರಿತಿನ್್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

11
್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಯ್್ ಆನಿ್ ಶಿಕಯ್.್ 12

್ ತುಂ್ 
ತನಯಾಟೊ್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತುಕ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖುನ್್ ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್.್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಕಶೆಂ್  ಜಯೆಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ 
ತುಂಚ್್  ತ್ಂಕ್್  ದೆ�ಖ್್  ಜ್.್  ಬಯ್ಯಾಗುಣ್ಂನಿ್ 
ಉತ್ರಿಂನಿ,್ ಮ್ಯ್ಮೊಗ್ನ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜಣೆಯಾಂತ್್ ತುಂಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ದೆ�ಖ್್ ಜ್.

13
್ ದೆವ್ಚೆ್ ಉತ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಚುನ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ 

ತ್ಂಕ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಯೆತ್ಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ 14

್ ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಉಗ್ಸ್್್ ಕರ್.್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂನಿ್ 
ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ತುಜೆರ್್ ದವತ್ಯಾನ್್ 
ತೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ತುಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ 15

್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ತುಜೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದವರ್.್ ತವಳ್್ ತುಜೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಪರಿಗತಿ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ.್ 
16

್ ತುಜ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್ಯ�್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ರ್ವ್.್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಜಯೆವ್ನಾಂಚ್್ 
ಶಿಕಯ್.್  ತವಳ್್  ತುಂ,್  ತುಕ್ಯ�್  ತುಜ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯಕ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.

5್ ್ 1 ್ ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ಗ್ರ್್ 
ಉಲೆೈನ್ಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ತುಜೊ್ ಬ್ಪುಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಲೆಖುನ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೆೈ.್ ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಭ್ವ್್  ಮ್ಹಳೆ್�ಬರಿಯ�್  2

್ ಪ್ರಿಯ್ಂತ್್  ಸಿತ್ಯ್ಂಕ್ 
ಆವಯೊ�್ ಮ್ಹಳೆ್�ಬರಿಯ�್ ತನ್ಯಾಯಾ್ ಧ್ಕ್ಟಯಾ್ ಸಿತ್ಯ್ಂಕ್ 
ಭಯ ಣ್್ಯಾಬರಿ್  ಮಯ್ಯಾದ್್  ದಿಯ್.್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ತ್ಂಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಯ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಚಲ್.

ವಿಧಿ್ವಂಕ್ ಪೊಷಣ್
3

್ ನಿರ್ಧ್ರಿ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್  ಜತನ್್  ಕರ್.್  4
್ ಪುಣ್್  ಏಕ್ 

ವಿಧಿವಿಕ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಂವ್,್  ನ್ತ್ರಿಂ್  ಜ್ಂವ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಆವಯ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್  ಕುಮಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಂತ್್ ಕುಟ್ಮಕ್ ಮ್ನ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಶೆಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಆನಿ್ 
ಆಜ್ವ್ಹಡ್್ಯಾಮ್ಂಯ್ಕ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ಮ್ನೊ್ಂಚೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5

್ ಎಕ್್ 
ವಿಧಿವಿಕ್ ಖರೆಂಯ�್ ಕುಮಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ನ್ಶೆಂ್ ಎಕುಸೆರೆಂ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬಚ್ವೆಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವತಯಾಲ್.್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ದಿ�ಸ್್ ಸಗಿ್ರ್ತ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲ್.್ ತಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಮಕ್ ಮ್ಗ್ತಾಲ್.್ 6್ ಪುಣ್್ ವಿಧಿವಿ್ 
ಜ್ಲ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧ್ದೊಸ್ಕ್ಯೆಖ್ತಿರ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಜವಿತ್್ 
ಉಪೊಯಾ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಮೆಲೆ್�ಬರಿ.್ 7

್ ಲೊ�ಕ್ ತಿರಸಕ್ರೆಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಪ್ಳಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ರಿ�ತ್್  ಸಮ್ಯ್.್  ತವಳ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ತ್ಂಕ್್  ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 

ನ್.್ 8
್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಸ್ಂತ್್ ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್ ಜತಣ್್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್್ಯಾಚ್ಕ್್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಿಥಿತೆಚೊ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

9
್ ವಿಧಿವಿಂಚ್ಯಾ್ ಪಟೆಟರ್್ ದ್ಖಲ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವಿಧಿವಿ್ ಪ್ರಿಯೆನ್್ 

ಸ್ಟ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್  ವಯ್ೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ ತಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ವಿಶ್್ಶಿ್  ಜ್ಲ್್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  10

್ ಬರಿ್ 
ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚಿಯಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ನ್ಂವ್್ ಜೊಡ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ವ್ಗಯ್ಲ್್ಂ,್ 
ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕ್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಕಚಿಯಾಯ�,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾಲೊಕ್ಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್  ದುಂವಿಚಿಯ�,್  ಕಷ್ಟಂ್  ಅನ್್ರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಚಿಯಾಯ�್ ಆನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚಿಯಾಯ�್ ಜ್ಯ್ಯ್.

11
್ ಪುಣ್್  ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್  ತ್ಯಾ್  ಪಟೆಟರ್್ 

ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್  ವ್ಡ ಣ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ಒಪ್ಸೆತ್ತ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ತ್.್ 12

್ ಆಪುಣ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಮೊಡ್ಲೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  13

್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್  ತೆ್  ಘರ್ನ್್  ಘರ್್ 
ಭೊವುನ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ 
ಖಬೊರಿಯಾ್ ಉಲೊವ್ನಾಚ್್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಣಯೆಂತ್್ ಘುಸುನ್್ 
ವೆ�ಳ್್ ಪ್ಶರ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 14

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿ�ಂವಿದಾ್ ಆನಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ 
ದ್ರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವಿದಾ.್ ತವಳ್್ ತ್ಂಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್ಯ�್ ಆಸ್ನ್.್ 
15

್ ಪುಣ್್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಆಪ್್್ ವ್ಟ್್ ಬದುನ್್್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್.

16
್ ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂತ್್  ವಿಧಿವಿ್ 

ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತಿಚ್್ ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂದಿ.್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ಸಭೆಕ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ತವಳ್್ ಗತ್್ ಆಧ್ರ್್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸಭೆಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

ಮಾಲಗಾಡಾಕ್ಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
17

್ ಸಭೆಕ್  ಉತತಾಮ್್  ವ್ಟೆನ್್  ಚಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಮ್ನ್ಕಯ�್  ಸ್ಂಬ್ಳ್ಕಯ�್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪರಿಸಂಗ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಂತ್ಯ�್  ವ್ಂವ್ಟ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್ 
ಊಂಚೊ್್ ಮ್ನ್್ ಜೊಡ ತ್ಾತ್.್ 18

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಮಳಿಣ್್ ವಿಗಂಡ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಡ್ಯಾಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  “ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ ಗ್ೆರ್ಕ್ 
ಫ್ವ್ತಿ್ ಮಜೂರಿ್ ಮೆಳ್ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.
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19
್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಕೊಣೆಂಯ�್ ಆರೊ�ಪ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ದೊ�ಗ್್ ವ್್ ತಿ�ನ್್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್ಕ್.್ 20

್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸಭೆಂತ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ಭೆಷ್ಟಯ್.್ ತವಳ್್ 
ಹೆರ್ಂಕಯ�್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್ಲ್.

21
್ ತುವೆಂ್  ಹಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ,್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಸತ್್ 
ಸಮ್ೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಮ್ಂಡಿನ್ಕ್.್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ ದ್ಖಯ್ನಾಕ್.

22
್ ತುಂ್  ತುಜೆ್  ಹ್ತ್್  ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ದವನ್ಯಾ್ 

ತ್ಂಕ್್ ಸಭೆಚೆ್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಯುಕತಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಚಿ�ಂತ್.್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ನಿತಳ್್ ರ್ವ್.

23
್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತುಂ್ ಉದ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪ್ಯೆನ್ಶೆಂ್ 

ಥೊಡೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಯ�್ ಪ್ಯೆಜಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಜ್  ಜವ್ಯಾಣೆಚಿ್  ಸಕತ್್  ಚಡತಾಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತವಳ್್ 
ತವಳ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಪಡೊಚಿನ್ಯ್.

24
್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಯನ್್ ದಿಸ್ತಾತ್.್ 

ತ್ಂಕ್್ ಝಡಿತಾ್ ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಕಳೊೆನ್್  ಯೆತ್ತ್.್ 
25

್ ತಶೆಂಚ್,್  ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್  ಪರಿಖ್ಯಾತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.್  ಆನಿಂಕ್�್  ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಪರಿಖ್ಯಾತ್್ ಜ್ಯ್ನಾಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತಿಂ್ ವಿಸೊರಿಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್ಂತ್.

ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ವಿಶೆೇಷ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿರೊವ್ಣ್

6್ ್ 1್ ಗುಲ್ಮ್ಂನಿ್  ಆಪ್್ಯಾಧನ್ಯಾಂಕ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಮ್ನ್್  ದಿ�ಜಯ್.್  ತವಳ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್ 

ಜ್ಂವ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಅವಮಯಯಾದೆಕ್ ಬಲ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ 2್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಧನಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಆನಿ್ ಧನಿ್ ಭ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧನ್ಯಾಂಕ್ ಉಣೊ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾಂಚಿ್  ಸೆವ್್  ಆನಿಂಕ್್  ಬಯ್ಯಾಥರ್ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಣಂ್  ಬಯ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಖ್ತಿರ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸಮಪುಯಾಂಚೆಂ್  ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ಈಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ್ a

ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತುವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಸಮ್ಯ್್ ಜ್ಯ್.

ಫಟಕಾರಿಶಿರೊವ್ಣ್ ಆನಿ ಖರಿ ರೆರಿಸ್ತಾ ರಾಯ್
3

್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಫಟಕ್ರಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ 

a 6.2 ವಾ “ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಪುಣ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕಚ್್ ಕುಮಕ್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.”

ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಸತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮ್ನಿನ್ಂತ್.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಸತ್ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಉಪದೆಸ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ 4

್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಶಿಕೊವ ಣ್್ದರ್್ ಗವ್ಯಾನ್್ ಭರುನ್್ ಆಸ ತ್ಾ್  ಆನಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  ತೊ್  ತಕ್ಯಾಕ್  ತಕಯಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆಸಕತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮಸರ್,್ 
ಝಗೆ್ಂ,್ ನಿಂದನ್್ ಆನಿ್ ದುಬ್ವ್್ ಉಬ್ತ್ತ್.್ 5್ ಹೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಖೊಟ್ಯಾಂಥಂಯ್್ ತಕಯಾ್ ವಿವ್ದ್್ ಉಬ್ತ್ತ್.್ 
ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಸತ್್ ಸೊಡಲ್ೆಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ಯ್್ ಜೊಡಿಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಆಲೊ�ಚನ್.

6
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಆಪ ಣ್್ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ಯಾಂತ್್ 

ಧ್ದೊಶಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ವ್ಹಡೊ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಸ್್ ಸಯ್.್ 
7

್ ಆಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಘವ್ನಾ್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಮೊತ್ಯಾನ್್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವಚನ್ಂವ್.್  8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನೆ್ಹಸುಂಕ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಪುರೊ,್ ಆಮಿ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ತ್ಂವ್.್ 
9

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಆಪುಣ್್ ತ್ಳ ಣೆ್ಕ್ 
ಪಡ್ಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ತ್ಣಂ್ ಪ್ಸ್ಂತ್್ ಸ್ಂಪಡ್ನಾ್ 
ಪಡ್್ಯಾತ್.್  ತೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕನ್ಯಾ,್  ನ್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್  10

್ ದುಡ್್ಚಿ್  ಆಶ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿತಿಚ್ಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾಪಣ್ಕ್ ಮೂಳ್್ ಜ್ತ್.್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ 
ಆನಿ್ ಚಡ್್ ದುಡು್ ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಚಡ್್ 
ದುಖಿಕ್ ಬಲ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.

ಉರಾಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗಿತಾ
11

್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮನಿಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕನ್ಯಾಚ್್ ಉತತಾಮ್್ ವ್ಟೆರ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರ್;್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ ಮೊ�ಗ್,್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್ ಭೊಳೆಪಣ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್.್ 12

್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ 
ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಜಕುಂಕ್  ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಯತಿತೆ್್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡುಂಕ್ 
ಝುಜ್.್  ತೆಂ್  ಜೊಡ್ಚಿಯಾಪ್ಸತ್್  ತುಂ್  ಆಪಯ್ಲೊ.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಸತ್್ ತುಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಮ್ನ್ಲೊ್ಯ�.್  13

್ ಅಧಿಪತಿ್ 
ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್ಯ�್ ಸಗ್್ಯಾಪರಿಥೆ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್ಯ�್  ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿತ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 14

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಂ್ 
ತಿ್ ಕ್ಮ್್ ಚೂಕ್ ನ್ಶೆಂ,್ ಆಕ್ೆ�ಪ್ವಿಣೆಂ್ ಕನ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್.್ 15

್ ದೆ�ವ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತೆಂ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತೊ್  ಬ್ಗೆವಂತ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಅಧಿಪತಿಯ�್ 
ರ್ಯ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್್  ಧನ್ಯಾಂಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಯ�್ 
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ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16
್ ಮರಣ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್.್ ತೊ್ 

ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಲೊ�ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ತ್ಕ್್ ಎದೊಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕೊಣೆಂಚ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ನ್;್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಯ�್  ನ್.್  ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಯ�್  ರ್ಜ್ಟಕ್ಯ�್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಆಮೆನ್.

17
್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿಂ್ ಪಮ್ಯಾಣ್ಂ್ ಕಳಯ್.್ ಗವ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂಯ�್ ದುಡ್್ಕ್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ 
ದೆವ್ಚೆರ್ಚ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ದವರಿಶೆಂಯ�್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸಮಯ್್.್ ದುಡು್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಪ್ಸತ್್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿತ್ಲೊ.್ 18

್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಗೆರಿಸ ತ್ಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್.್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಚ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್ 

ಸ್ಂಗ್.್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟುನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಂತ್ಯ�್  ಸಂತೊನ್್  ಪ್ವ್ಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್.್ 19

್ ತವಳ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಏಕ್ ದಿವೆಯಾಂ್ ತ್ಣಂ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ ತೆಂ್ ದಿವೆಯಾಂಚ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಕ್  ಬಳಿಷ್ಟ್  ಬುನ್ಯಾದ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಶೆಂ್ ತೆ್ ಖರೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.

20
್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತುಜ್ಯಾ್ ತ್ಬೆನ್್ ದಿಲ್್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 

ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ಸಂಸ್ರಿಕ್ ಫೊಕಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಸತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ತಕಯಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.್ ತ್ಣಂ್ ತೆಂ್  ಜ್ಣ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್್ಯಾರಿ�್ 
ತಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ನ್ಹಯ್.್ 21

್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಸತ್ಚಿಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.
ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




