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ತಿತಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ದೆವ್ನ್್ 

ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವ್ಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಸತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತೆಂ್ 
ಸತ್್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್  2

್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್ಚೆರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ತಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಉಬ್ಲ್ಯಾ.್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಚ್್ ಭ್ಸಯ್ೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಫಟ್್ 
ಮ್ರಿನ್.್  3

್ ನಿಮಿಯಾಲೊ್್  ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್ನ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಉಗ್್ಪಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಒಪುನ್್  ದಿಲೊ್್  ಹೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಕ್ದೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.

4
್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ತಿತ್ಕ್ ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ ಆಮ್್ಯಾ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಂಬಂಧ್ಂತ್್ ತುಂ್ ಖರೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಪುತ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಯ್.
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಮೊಚಿ್ 

ಸೊಡ್್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಕ್್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂದಿ.

ರೆರಿೇತಾರಿಂತ್ ತಿತಾಚೆಂ ರಾಮ್
5

್ ಅನಿಂಕ್�್  ಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್್  ನ್ತ್ಲೆಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಸತ್ಯ�್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಸಭೆಚೆವ್ಹಡಿಲ್ಂಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಸತ್ಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಕೆರಿ�ತ್ಂತ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 6್ ಸಭೆಚೊ್ 
ವ್ಹಡಿಲ್್ ಚುಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಅವಮನ್ಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  ತ್ಕ್್ ಏಕಚ್್ ಪತಿನ್್ ಆಸ್ಜಯ್.್  ತ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ತ್ಣಂ್ ಖೊಟೆ್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್ 7್ ಸಭೆಚೊ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್ಚಿ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ 
ವಹಿಸಿಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಅಕ್ಮನೆಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ;್  ಗವಿಯಾಷ್ಟ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಆನಿ್ ರ್ಗಿಷ್ಠ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ ದ್ಕ್ರೊ�ಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಯೆ;್  ಜಗಡೊಚಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ;್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಫಟೊನ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  8

್ ಸಭೆಚೊ್  ವ್ಹಡಿಲ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ 
ಸತ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ತಯ್ರ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್;್ ಶ್ಣೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ 

ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ 
9

್ ಆಮಿ್ ಶಿಕೊಂವಿಚಿ್ ಸತ್್ ಉತ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಪ್ಳಿಜಯ್.್  ಸತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತೊ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕುಮಕ್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತೊ್ ಸತ್್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಚೂಕ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್  ಸಮರ್ಯಾ್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.

10
್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಆಸ್ತ್.್ 

ತೆ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊವ್ನಾಂಚ್್ 
ಆಸ ತ್ಾತ್್ ಆನಿ್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ವ್ಟೆಕ್ 
ವ್ಡ ತ್ಾತ್.್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್ಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ನ್ತಲ್್್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ್ನಾಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಭೆಚೊ್  ವ್ಹಡಿಲ್್  ಸಕ್ತಾವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್.್ 
ತೆ್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾತಿ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಶಿಕೊವ್ನಾಚ್್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಕುಟ್ಮ್ಚ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ತೆ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಫಟವ್ನಾ,್ ದುಡು್  ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಸತ್್ ತಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್ 12

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ,್್ 
“ಕೆರಿ�ತ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ತೆ್ 
ಖೊಟೆ್ ಮೊನ್ತ್ಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ ಆಳ್ಶೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಪೊಟ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಂ್.್ 
13

್ ಪರಿವ್ದಿನ್್ ಸ್ಂಗಲ್್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಕಚಿಯಾ್ ಚೂಕ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಯ್.್ ತುಂ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಖಡ್ಖಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜ್ಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 
14

್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಣಯ್ಂಕ್ ಮ್ನಿನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಸತ್್ ಮ್ನಿನ್ತ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್ಂ್ ಪ್ಳಿನ್ಂತ್.

15
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್್ ಭನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆಸ್ನ್.್  ಖರೆ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�,್  ತ್ಂಚಿ್ ಮನ್ಂ್  ಆನಿ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂ್  ಮೆಳಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.್  16

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಕ್  ನೆಣ್ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಚಿ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತೆ್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆನಿ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಖಂಯಚಿಯ�್ 
ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕರುಂಕಯ�್ ತೆ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.
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ಸತಾಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್ ಪಾಳ್ಜಯ್

2್ ್ 1್ ಸತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ತ್ಂಕ್್  ತುಂ್  ಕಳಿತ್್  ಕರ್.್ 

2
್ ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾಂಕ,್  ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್ಯ�್  ಘನ್ಧಿಕ್ 

ಸ್ಭ್ವಚೆ�ಯ�್  ಶ್ಣೆಯ�್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಶಿಕಯ್.್  ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್ ಮೊಗ್ಂತ್್ 
ಆನಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

3
್ ತಶೆಂಚ್್ ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಥರ್ನ್್ 

ಜಯೆಜಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಖಬೊರಿಯಾ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್  ;್ 
ಪ್ಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಲಬದಾಲೊ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಯೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಬರೆಂಚ್್ 
ಶಿಕಯ್ಯ್.್  4

್ ತ್ಣಂ್  ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್್ಂಕ,್ 
“ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರ್.್ 5್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆ್ ಜ್ಯ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ ದ್ರ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್,್ 
ದಯ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕಯ್ಯ್.್ ತವಳ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

6
್ ತೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಯುವಕ್ಂಕ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್ 

ಆಸೊಂಕ್ ಸ್ಂಗ್.್ 7
್ ತುಂ್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ 

ಯುವ್ಕ್ಂಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾನಿ್ ಮೆ�ಲ್್ ಫ್ಂಕತಾ್ ಜ್.್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂತ್್  ಆಪುಟ್್  ಆನಿ್  ಗಂಭಿರ್ಯ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿ�.್ 8್ ತುಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಉಲೆೈ.್ ತವಳ್್ ತುಜೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾನ್ಶೆಂ್ ತುಜೆ�್ 
ವಿರೊ�ಧಿ್ ಲಜೆಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.

9
್ ಗುಲ್ಮ್ಂಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್:್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಧನ್ಯಾಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮ್ನೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಧನಿಲ್ಗಿಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ 10

್ ತ್ಣಂ್ ವಸುತಾ್ 
ಚೊರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿ�ಜಯ್.್ ಗುಲ್ಮ್ಂನಿ್ ಆಶೆಂ್ ಚಲ್್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಣಂ್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಕ್ಮ್ಂತ್ಯ�್  ಆಮೊಚಿ್ 
ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.

11
್ ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ್  ಬಚ್ವಿ್  ದಿಂವಿಚಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್ 

ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 12
್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜಯೆನ್ಶೆಂ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಪೆಕ್ಷುಂಚಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ತೆಂ್ ಆಡಯ್ತಾ.್ 
ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ್ ಬುದ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆತ್ಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.್ 
13

್ ಆಮೊಚಿ್ ವತೊಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಸೊಡ್್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ಪರಿತಯಾಕ್್ತ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿ್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್ಚ್್ ಜಯೆಜಯ್.್ ತೊಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ವತೊಯಾ್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮಹಿಮೆಂತ್್ 

ಯೆತ್ಲೊ.್  14
್ ತ್ಣೆಂ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಪ್ಸತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 

ಭೆಟೊವ್ನಾ್  ದಿಲೊ.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷುಂಚುಚೊ್  ಆಪೊ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.

15
್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗುಂಕ್ ತುಕ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ,್ ಹೊ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್  ವ್ಪರುನ್,್  ತ್ಣಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್.್ ತುಂ್ ಮುಖ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ�್ ತುಕ್್ 
ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆ.

ಜಿಯ್ಂವ್ಕಾ ಯ್ೇಗ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಟ್

3್ ್ 1 ್ ತುವೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಅಧಿಪತಿಂಕಯ�್ 

ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕಯ�್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್;್ ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ 
ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್.್ 2್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ತಕ್ರಿರ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ,್  ಕೊಣ್ಸವೆಂಯ�್  ಝಗ ದೆಾಂ್ 
ಕರಿನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಸ್ಧೆಪಣ್ನ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್್ ಚಲ್.

3
್ ಪಯ್ೆಂ್  ಆಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ಪ್ಶೆಪಣ್ಂ್  ಬರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾತ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪಟೊವ್ನಾ್ ಪಡ್್ಯಾಂವ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆಶ್ಂಕ್ 
ಆನಿ್  ಖುಶ್ಲ್ಯೆಂಚೆ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್;್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕಚೆಯಾಯ�್ ಮಸರ್್  ಕಚೆಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 4

್ ತವಳ್್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸೊಡ್್ಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್ಯ�್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.್ 5್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಕುಳ ತೆಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್ ನವೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 6

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್ 
ಆಮೆಚಿ�ರ್್  ಧ್ದೊಶಿ್ ಮ್ಪ್ನ್್ ವ್ತೊ್.್  7

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಆಮಿ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡಿಶೆಂ್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲೊ.್ ತೊಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಭವಯಾಸೊ.್ 
8

್ ಹಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ತುವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ದ್ಂಬುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್  ತವಳ್,್  ದೆವ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲಯಾಲೆ್  ಜ್ಗುರಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಜಣಯೆಂತ್್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹೊಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ 
ಬರೆಂ್ ಲ್ಗ್ಂ್್ ಆನಿ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡೊಚಿಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

9
್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಚಿ್ ತಕಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 

ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ,್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡನ್ತ್ಲ್ಂ್ 
ವಂಶ್ವಳಿಂಚ್ಯಾ್ ಚರಿತೆರಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
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ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ,್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ಬರಯ್್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಆನಿ್  ತಕಯಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ 
ತ್ಂಕ್್  ಕಸಲೆಂಯ�್  ಮೊಲ್್  ನ್,್  ತ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಪರಿಯೊ�ಜನ್್  ನ್.್  10

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಭೆ�ದ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�.್ 
ತ್ನಿ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಮುಂದರುನ್್  ಗೆಲ್ಯಾರ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಯ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಚಿ್ 
ಸಳ್ವಳ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 11

್ ತಸಲೊ್ ಖೊಟೊಯ�್ 
ಪ್ತಿಕ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಕ್ಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಝಡಿತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.

ಉರಾ್ದಸಾಕ್ ದವರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಥೊಡೊಕ್ ಸಂಗಿತಾ
12

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆತೆಯಾಮ್ಕ್ ಆನಿ್ ತಿಖಿತ್ಕ್ 

ಧ್ಡ ತ್ಾನ್,್  ನಿಕೊಪೊಲ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೊ್ 
ಹಿಂವ್ಳೊೆ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.್ 
13

್ ವಕ್�ಲ್್ ಝೆನ್ನ್ಯ�್ ಅಪೊಲೊಯ್�್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಯ ಣ್್ಕ್ ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕರ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಕಸಲೆಂಚ್್ 
ಉಣೆಪಣ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳ .ೆ್ 14

್ ಆಮೊಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಜವಿತ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್ತ್ಲೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಗಜೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.

15
್ ಹ್ಂಗ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತುಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾತ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲಯಾಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಸಕ್್ಂಕ್ ಆಮೊಚಿ್ ನಮ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್.
ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




