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ತಿಮಥಿಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ತಿಮೊಥಿಕ್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ಹ್ಂವ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

2
್ ತಿಮೊಥಿ,್  ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಬರಿ್ 

ಆಸ್ಯ್.
ಬ್ಪ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಕ್್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್  ದಯ್ಯ�್ 
ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂದಿ.

ಆರಾತಾಂಸುತಾತಿ ಆನಿ ಉತೆತಾೇಜನ್
3

್ ಹ್ಂವ್್  ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಚುಕ್ನ್ಶೆಂ್  ತುಕ್್  ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್  ದವನ್ಯಾ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ಭೆಟಯ್ತಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುವ್ಯಾಜ್ಂನಿ್ ಸೆವ್್ ಸಮಪ್ಯಾಲ್್್ 
ತ್ಕ್ಚ್.್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಜ್ಣ್ಆಸ್ಲೆಂ್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ತ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್ 
4

್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�ಪ್ಸತ್್ ದುಖ್ಂ್ ಗಳಯ್ಲ್್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಸ್.್ ತುಕ್್ ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಡ್್ 
ಆಶ್ಜ್ಲ್ಯಾ.್  ತುಕ್್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ 
ಆನಂದ್್ ಭತ್ಯಾಲೊ.್ 5್ ತುಜ್ ಖರಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ತಿ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ತುಜ್  ಆಜೆ�್  ಲೊಯಸ್ಥಂಯ�್  ತುಜ್ಯಾ್  ಆವಯ್್ 
ಯುನಿಸ್ಥಂಯ�್ ಆಸ್ಲ್್.್ ಆತ್ಂ್ ತಿಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್  ತುಕ್್  ದಿಲೆ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್  ತುವೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್ಚ್.್ ಹ್ವೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ತುಜೆರ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಕ್್ ಹೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ಉಜ್ಯಾಚೊ್ 
ಕೆಂಡ್್ ಜಳೊೆನ್್ ವ್ಡ್ಲೊ್ ಉಜೊ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ತುಜೆಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ತೆಂ್  ಚಡಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ 7

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ್್ 
ಆತೊಮ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್ನ್,್ 
ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಸ್ನಿಯಂತರಿಥ್ವ್ನಾ್  ಭಚೊಯಾ್ 
ಆತೊಮ್ ತ್ಣೆಂ್ ದಿಲೊ.

8
್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಕಳಿತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಪ್ಸತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪ್ಸತ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಲಜೆನ್ಕ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬದ್ಕ್್ ಸುವ್ತೆಯಾಪ್ಸತ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಸವೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸ್.್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸಕತ್್ 
ದೆ�ವ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತ್ಲೊ.

9
್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬಯ್ಯಾಂ್  ಕನ್ಯಾಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಶೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ಂಡ್ವಳ �ೆ್ ಪ್ಸತ್್ 
ಆನಿ್ ಕುಪೆಯಾಪ್ಸತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  ವೆಳ್ಕ್ಳ್್  ಪುವಿಯಾಂಚ್್  ಹಿ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಲ್ಬಿ.್್ 10

್ ತಿ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ.್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್್ 
ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದ್ಖಯ್ೆಂ.್  ಜೆಜುನ್್ ಮರಣ್್ ನ್ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜವಿತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದ್ಖಯ್.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಗಯಾಟ್ಣ್ರ್ಯ�್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  12

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಾಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲಜೆನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ತ್ಬೆನ್್ ದಿಲೊ್್ ತೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆ�ಸರ್್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂಕ್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್ ಆಸಲ್ೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಖಂಡಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್ಂ.

13
್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಕ್ಲ್್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್.್ 

ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯಾಂಚ್್ 
ತುಕ್್ ದ್ಖೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 14

್ ತುಜ್ಯಾ್ ತ್ಬೆನ್್ ದಿಲೆಂ್್ 
ಸತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ತೊ್ 
ಆಮೆಚಿ�ಭಿತರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾ.

15
್ ಆಸಿಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ 

ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಂಡುನ್್  ಗೆಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂಯ್.್ ಫಿಜೆಲ್ಯ�,್ ಹೆಮೊಯಾಜೆನ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲ್ಯಾತ್.್  16

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಒನೆಸಿಫೊರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಣ್ಯಾಚೆರ್್ ದ್ಯ್್ ದ್ಖೊಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ 
ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತೊ್ ಲಜೆವ್ನಾ.್ 
17

್ ತೊ್ ರೊಮ್ಕ್ ಯೆತ್ನ್,್ ಚಡ್್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಭೆಟೊ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಒನೆಸಿಫೊರ್ಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಜೊಡುಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ಎಫೆಜ್ಂತ್್ ತೊ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತೆ್್ ರಿತಿನಿ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.
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ಕ್ರಿಸಾತಾ ಜೆಜುಚೊ ನಿಷಾ್ವಂತ್ ಶಿಪಾಯ್

2್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ನಿಷ್ಟವಂತ್್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ತಿಮೊಥಿ,್  ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪುತ್ಬರಿ್  ಆಸ್ಯ್.್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಬಳ್ಧಿಕ್ 
ಜ್.್ 2

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕಯ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುವೆಂ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾತ್.್ 
ತಿ್  ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ.್  ತುವೆಂ್ 
ತಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಶಿಕಯ್ಯ್.್  ತುಕ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್ಕ್ ತೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ದಿ�.್ ತವಳ್್ 
ತ್ಣಂ್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.್ 
3

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಕಷ್ಟಂನಿ್  ತುಂಯ�್  ವ್ಂಟೆಲ್್ 
ಜ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಚೊ್ ಖರೊ್ ಶಿಪಯ್ಬರಿ್ ತೆ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರ್.್  4

್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಸೆನ್ಧಿಕ್ರಿಕ್ 
ಮ್ನೊ್ಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ಶಿಪ್ಯ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಟ್ವಳಿಂನಿ್ 
ಸ್ಂಪ್ಡ್ನಾಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 5್ ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಜಕ್ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಖೆಳ ಗ್ೆಡಿನ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ನಿಯ್ಮ್ಂ್  ಪ್ಳಿಜಯ್.್  6

್ ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಶೆತ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪ್ಕ್ಚೊ್ ಪಯೊ್್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಮೆಳಜಯ್.್ 7್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಚಿ�ಂತ್.್ ಹಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವಿಚಿ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಕ್್ ದಿತ್ಲೊ.

8
್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ತೊ್ ದ್ವಿದ್ಚೆ�್ 

ಸಂತತಿಚೊ.್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ಹಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 9್ ಹೆ�್ ಸುವ್ತೆ�ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಸೊಸ ತ್ಾ.್  ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಬರಿ್  ಸ್ಂಕ್್ನಿ್  ಬಂದಿಸ್ಳೆಂತ್್ 
ಬ್ಂಧುಂನ್್ ಘಾಲ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ 
ಬ್ಂಧುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  10

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಚ್್ ಹೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ನ್್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡುಂದಿ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಬಚ್ವೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಮೆಳ್ತಾ.

11
್ ಹೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ಸತ್್ ಜ್ಲೊ್:

ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ (ಜೆಜು)್ ಮೆಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜಯೆತಲ್ಯಾಂವ್.

್ 12್ ಆಮಿ್ ಕಷ್ಟ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾನ್.

್ 13್ ಆಮಿ್ ಬೆವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ತೊ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ;

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.

ಯ್ೇಗ್ಕ್ ಜಾಲೊಲಿ ವಾವಾರಿಡ್
14

್ ಲೊಕ್ಕ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್ಚ್್  ಆಸ್.
ಉತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�.್ ತಕ್ಯಾಂನಿ್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.್ ತಕಯಾ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 15

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ನದರೆಂತ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತುಕ್ಚ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂತ್್ ಲಜೆನ್ತ್ಲೊ್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್,್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಜ್.

16
್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ನ್ತೊ್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ 
ತಸಲೊಯಾ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಪಯ್ಸೆ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  17

್ ತ್ಂಚೆ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉಪದೆಸ್್ 
ಕುಡಿಂತ್್  ವಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾಯಾ್  ಪ್ಡೆಬರಿ್  ಪರಿಸ್ರ್್  ಜ್ತ್ತ್.್ 
ಹಿಮೆನೆವ್್ ಆನಿ್ ಫಿಲೆತ್್ ತಸಲೆ್  ಜಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
18

್ ತ್ಣಂ್ ಸತ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ತಿರ್ಸ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪುನರ್್  ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 
ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಥೊಡೆ್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ವಿಬ್ಡ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.

19
್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಬದು್ಂಚಿಚ್್ ನ್.್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಆಪ ಣ್್ಚೆ್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲಯಾಲೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಖೊಟ್ ವ್ಟ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್.

20
್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ರುಪ್ಯಾಭ್ಂಗ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಕೆಲ್್್  ವಸುತಾ್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ರುಕ್ಥ್ವ್ನಾ,್ 
ಮ್ತೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್್ ವಸುತಾಯ�್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್  ಕ್ಮ್ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.್  ಹೆರ್್ 
ವಸುತಾ್  ಸ್ಧ್ರಣ್್  ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.್ 
21

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ನಿತಳ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ 
ವ್ಪತಯಾಲೆ.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲಯಾಲೊ;್ 
ಧನಿಯ್ಂಕ್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡ ತ್ಾ;್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತಾ.

22
್ ತನ್ಯಾಯಾಟೆ್  ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತುಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.್ ಮೊ�ಗ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಜೊಡ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವತೆಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವಲಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಪರಿವಿತ್ರಿ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ 
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23
್ ಮೂಖ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಬೆಕುಪ್್ ಜ್ಲ್್್ ತಕ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 

ರ್ವ್.್ ತೆ್ ತಕಯಾ್ ವ್ಡೊನ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  24

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸೆವಕ್ನ್್ 
ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕಚ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್ಯ್;್ ಬರೊ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  25

್ ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ ಣ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಒಪ್್ಪ್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಭೊಳ್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸತ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿಶೆಂ್  ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್ ಬದು್ಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ.್ 
26

್ ಸೆೈತ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜ್ಳಿಕ್ ಪಡ್ಶೆಂ,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ೆಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತ್ಂಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಯ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಜ್ಗೊನ್,್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆೈದಿ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಳಿಥ್ವ್ನಾ್ ಚುಕೊನ್್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜ್ವೆಯಾತ್.

ನಿಮಾಣ್ೆಂ ದೇಸ್

3್ ್ 1್ ಉಗ್್ಸ್್ ದವರ್!್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಕಷ್ಟ್ ಯೆತ್ತ್.್ 2್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ,್  ದುಡ್್ಕ್  ಲಬದಾಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್ 
ಹಂಕ್ರ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ;್ ಗವಿಯಾಷ್ಠ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ;್ 
ಚ್ಡಿಯೊ್ ಸ್ಂಗೆಚಿ;್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ;್  ಅನುಪ್ಕ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್  ಅಧಮಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್  3

್ ಹೆರ್ಂಕ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿನ್ಸ್ಲೆ;್ 
ಭಗಿಶೆನ್ತ್ಲೆ;್ ಆಕ್ಮನ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ.್ ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಸ್-ನಿಯಂತರಿಣ್್ ನ್ತ್ಲೆ;್ ಬರೆಪಣ್್ ದೆ್�ಷ್್ 
ಕಚೆಯಾ;್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಂವೆಚಿ;್ ಅಸಮ್ಧ್ನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ.್ 
4

್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಮಿತ್ರಿಘಾತ್್  ಕಚೆಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್  ಅಕಕ್ಲ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಮೂಖ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕಚೆಯಾ್ ತಸಲೆ;್ ಗವ್ಯಾನ್್ ಫುಗ್ಲೆ್;್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಖುಶ್ಲ್ಯ್ಂಕ್ ಲಬದಾಲೆ್;್ 5

್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪುಣ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ನಟನ್್ 
ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್  ಕರಿನ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಂಚೆ್  ಜವಿತ್ಚ್್ 
ದ್ಖಯ್ತಾ.್ ತಿಮೊಥಿ�,್ ತಸಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.

6
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಘರ್ಂಘರ್ಂನಿ್ ರಿಗೊನ್,್ 

ಘುಸ್ಪಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ ಭುಲಯತಾಲೆ.್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ 
ಸಬ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕೃತ್ಯಾಂನಿ್ ಭಲಯಾಲ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲ್ಂ.್ 
7

್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ನವಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾಚ್್  ನ್.್ 
8

್ ಜ್ನೆನಾಸ್್  ಆನಿ್  ಜ್ಂಬೆರಿಸ್ಂಕ್  ಉಗ್್ಸ್್  ಕರ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕಯ�್ 
ತ್ಂಚೆ�ಬರಿಂಚ್.್  ತ್ಣಂ್  ಸತ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ರ್ವ ತ್ಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಘುಸ್ಪಡ್್ಂತ್.್ 

ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪ್ಳ ಚೆಿ್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿಯತ್ನಾಂನಿ್ ಸಲ್್ಲ್ಯಾತ್.್ 
9

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂನಿ್  ತ್ಂಕ್್ ಯಶ್ಸಿ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ತೆ್  ಪ್ಶೆಮ್ಹಣ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  ಜ್ನೆನಾಸ್,್ 
ಜ್ಂಬೆರಿಸ್ಕ್ ಆಶೆಂಚ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ನಿಮಾಣಂ ಮಾಗ್ತಾ ದರತಾನ್
10

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್,್ ಚ್ಲ್,್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್  ಮೊ�ಗ್,್  ಥಿರ್ಸಣ್್  ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 11

್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ದಗದಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಅಂತಿಯೊಕ,್ 
ಇಕೊ�ನಿಯ್,್ ಲ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಘಡಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ 
ಭೊಗ್ಲ್್್ ದಗದಾಣಂ್ ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾಂತ್್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ರ್ಕೆ್ಂ.್  12

್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ�್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಜಯೊಂವೆಚಿ್  ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ದಗದಾಣೆಯಾಕ್ 
ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ತ್ಲೆ.್  13

್ ಖೊಟೆ್  ಆನಿ್  ಕಪಟ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹೆರ್ಂಕ್ ಫಟೊವ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕಯ�್ ಫಟೊವ್ನಾಚ್್ ದಿಸ್ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ವ್ಯ್ಟಕ್ ರೊಂಬತಾಲೆ.

14
್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಶಿಕಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್.್ ತಿ್ ಸತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತಿ್ ತುಕ್್ ಶಿಕಯ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
15

್ ಭುಗೆಯಾಯಾಪಣ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚಿ್ 
ಒಳಕ್ ಆಸ್.್ ತುಕ್್ ಜ್ಣ್ರೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸಕ ತ್ಾ.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಬಚ್ವೆಕ್ 
ಚಲಯ ತ್ಾ.್  16

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ದೆವ್ನ್್  ದಿಲೊ.್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ ಚುಕ್್ 
ತಿದು್ಂಕಯ�್ ತಿ್ ಉಪ್ಕ್ತ್ಯಾ.್ 17

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚೆ್ 
ಸೆವಕ್ ತಯ್ರಿ�್ ಸವ್ಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ಪರಿವಿ�ಣ್್ 
ಜ್ತ್ಲೆ.

4್ ್ 1 ್ ಜವಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಮೆಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಝಡಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್.್ 

ತ್ಣೆಂ್  ಆಪೆ್ಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಜೊಡ್್ಂ.್  ತೊ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಯೆತ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  2

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರ್.್  ಕ್ಳ್್ ಬರೊ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ಬರೊ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್ಯ�್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹರ್.್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್ಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಚೂಕ್ 
ಕತ್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ದ್ಖಯ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಷ್ಟಯ್,್ 
ಹೆಂ್ ಚಡ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಯ�್ ಚತ್ರಿಯೆನ್ಯ�್ ಕರ್.

3
್ ಲೊ�ಕ್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲೊ್ ಕ್ಳ್್ 

ಯೆತಲೊ.್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮ್ನ್್ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್ದ್ರ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಕ್ನ್ಕ್ ಖುಶಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
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ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದ್ರ್ಂಕ್ ಜಮೊ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 4್ ಲೊ�ಕ್ 
ಸತ್್ ಆಯಕ್ನ್ಶೆಂ್ ಫಟ್್ ಕ್ಣಯ್ಂಕ್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗ ತ್ಾಲೆ.್  5

್ ಪುಣ್್  ತುಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಳ್ಂತ್ಯ�್ 
ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್.್ ಕಷ್ಟ್ ಯೆತ್ನ್್ ಸೊಸ್.್ ಸುವತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್.

6
್ ಮ್ಹಜೆಂ್  ಜವಿತ್್  ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್  ಸಮಪ್ಯಾತ್.್ 

ಹ್ಂವ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆಚೊ್ ಕ್ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್.್  7

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಝುಜ್್  ಝುಜ್್ಂ.್  ಧ್ಂವ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್  ಧ್ಂವ್್ ಅಖೆ�ರ್್  ಕೆಲ್ಯಾ;್ ಮ್ಹಜ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್್ಯಾ.್  8

್ ನಿತಿವಂತ್ಕ್  ಮೆಳೊೆಚಿ್  ಮುಕುಟ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್.್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ ್  ನ್ಯಾಯ್ದಿ�ಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ದಿತ್ಲೊ.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷುನ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತೊ್ ಮಕುಟ್್ ದವಲ್ಯಾ.

ಖಾಸ್ಗಾ ಉತಾರಿಂ
9

್ ತುಕ್್  ಜ್ತ್್  ತಿತೆ್�್  ವೆಗಿಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�.್ 
10

್ ದೆಮ್ಸ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಚಡ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲೊ.್  ತೆ�ಚ್್  ಲ್ಗುನ್್  ತೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಕೆರಿಸೆನ್ಸೆ್ ಗ್ಲ್ತಿಸೆಯ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ತಿ�ತ್್ ದ್ಲ್ಮತಿಸೆಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 11

್ ಲೂಕ್ ಎಕೊ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವ್್.್ ತುಂ್ ಯೆತ್ನ್್ 
ಮ್ಕ್ಯಾಕಯ�್ ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್.್ 
ತೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸೆವೆಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕ ತ್ಾಲೊ.್ 
12

್ ತಿಖಿಕ್ಕ್ ಎಫೆಜ್ಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.
13

್ ಹ್ಂವ್್  ತೊರಿ�ಆಸ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾ ನ್್ 
ಕ್ಪುಯಾಸ್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ದಗೊ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯ್್.್ ತುಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ನ್್ ತೊ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಯೆ�.್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಚ್ಮ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆ�.

14
್ ತ್ಮಿಟ್ ಕ್ಮ್ಂಚೊ್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದ್ರಿನ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕತುಯಾವ್ಂಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ತ್ಕ್್  ಶಿಕ್್್  ದಿತ್ಲೊ.್  15

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತುಕ್ಯ�್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್.್ ತೊ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಡ್್ ಝುಜ್್.

16
್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ 

ಕತ್ಯಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕೊಣೆಂಚ್್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಬೊಗುಸೆಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  17

್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂನ್ಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಕತ್್ ದಿಲ್.್  ತಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಸಿಂಹ್ಚ್ಯಾ್ (ದುಸ್ಮನ್)್ ಘಾಸ್ಂತೊ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  18

್ ಕೊಣೆ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಶ್ಬಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯತಾಲೊ.್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಂವ್.

ಆಖೆರಿೇಚೆ ನಮಾನ್
19

್ ಪ್ರಿಸಿಕ್ಲ್್ಕ,್  ಆಕ್್ಲ್ಕ್  ಆನಿ್  ಒನೆಸಿಪೊರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘಚ್ಯಾಯಾಂಕ್  ನಮ್ನ್್  ದಿ�.್  20

್ ಎರ್ಸ್ತಾ್ 
ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್ಚ್್  ರ್ವ್್.್  ತೊರಿ�ಫಿಮ್್  ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮಿಲೆ�ತ್ಂತ್ಚ್್ 
ದವರಿಜಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  21

್ ಹಿಂವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.
ಎಬುಲ್,್ ಪುದೆನ್ಸೆ,್ ಲ್�ನ್ಸ್,್ ಕೌ್ವಿದಾಯ್,್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ವ್್ ತುಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಧ್ಡ್ತಾತ್.
22

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸುಂ.್ ತ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




