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ಹೆಬೆರಿವಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

ಆಪಾಲಿಯಪುತಾ ಮಾರಿಫತ್ ಉಲಯ್ಲಿ ದೆೇವ್

1್ ್ 1್ ಆದಿಂಮ್ಗ್ಂ್ ದೆ�ವ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ವಿಭಿನ್ನಾ್  ರಿತಿನ್್ 

ಸಬ್ರ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಉಲಯ್ೊ.್  2
್ ಆತ್ಂ,್  ನಿಮ್ಣೆ್ 

ದಿಸ್ಂನಿ್ ದೆ�ವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಉಲಯೊ್.್  ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್್  ರಚುನ್,್ 
ಸಕ್ಟಂಚೊ್  ತ್ಕ್ಚ್್  ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನೆಮ್್.್ 
3

್ ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ದಿಸೊನ್್ ಆಯ್.್ 
ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ್ ಪರಿತಿರೂಪ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಚ್ಯಾ್ ತ್ಕ್ದೆಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ತಾ.್ ತೊ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನಿತಳ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 
ಸಗ್ಯಾಂತ್್ ಮಹಿಮೆವಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸ್್.್ 
4

್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ದಿಲೆಂ.್ ತೊ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ವತೊಯಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಜ್ಲೊ.

5
್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ದುತ್ಂಕಯ�್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್:
“ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪೂತ್

ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊಂ.”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 2:7

ದೆವ್ನ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದುತ್ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್:

“ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೊ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ತಲೊ,
ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ತಲೊ.”್ 

್  2್ ಸ್ಮುಯಾವೆಲ್್ 7:14
6

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿಥಮ್್ ಪುತ್ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಧ್ಡ್್ಯಾಲ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ಸಮೆಸ್ತಾ್ ದೆವ್ಚೆ್ ದೂತ್್ ತ್ಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕರುಂದಿ.”್ ್ a್ ್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ 32:43

7
್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಆಶೆಂ್ 

ಆಸ್:

“ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್ಂಕ್ ವ್ಯ್ಯಾಬರಿ್ ಕೆಲೆಂ.

a 1.6ದೆವಾಚೆ ದೂತ್… ಆರಾಧನ್ ಕರುಂದಿ.್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಪುವಿಯಾಲ್್ಯಾ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಆನಿ್ ಹೆಬೆರಿ್ ಕೊವ್್ಯಾಂನಿ್ ಆಸ್.

ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಆಗ್ಟಯಾಬರಿ್ ಕೆಲೆಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 104:4

8
್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ:

“ದೆವ್,್ ತುಜ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ 
ಬ್ಳ್ತಾ.

ತುಂ್ ತುಜೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ನಿ�ತ್್ 
ಪಣಂ್ ಚಲಯ್ತಾಯ್.

್  9್ ತುಂ್ ಬರೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಯ್,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಧೆ್�ಷ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್.

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ನ್,್ ವ್ಹಯ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್ ತುಕ್

ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಯಾಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಊಂಚ್್ 
ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ಗೌರವಚ್ಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ತೆಲ್ನ್್ ಮ್ಖ್್ಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 45:6–7

10
್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆರಂಭ್ಂತ್್ ತುವೆಂ್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ರಚೊ್ಯ್.

ಆಕ್ಸ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಚಿ್ ಕೃತಿ.
್ 11್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ 

ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಆಸತಾಲೊಯ್.
ಸಗೆ್ಂ್ ವಸುತಾ್ ವಸ್ತ್ರ್ಬರಿ್ ಪನೆಯಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.

್ 12್ ತುಂ್ ತೆಂ್ ವಸುತಾರ್ಬರಿ್ ಕೊವಳತಾಲೊಯ್.
ತೆಂ್ ವಸುತಾರ್ಬರಿ್ ಬದ್್ತ್ತ್.

ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಬದು್ಂಚೊ್ ನ್ಯ್.
ತುಜ್ಯಾ್ ಜವ್ಕ್ ಅಂತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್.”್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 102:25–27
13

್ ದೆವ್ನ್್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾದುತ್ಕಯ�್  ಹೆಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನ್:

“ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್ ಕರಿಸರ್,

ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಸ್.”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 110:1

14
್ ಸಗೆ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್  ದೆವ್ಚೆ್  ಸೆವ್ಕಚೆಯಾ್  ಆತೆಮ್ 
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ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ಬಚ್ವಿ್  ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಪ್ಸತ್್ ಧ್ಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ನಿಯಮ್ ಶಾಸಾತ್ಚಾಕ್ಕ್ೇ ವತೆತಾಂ ಬಚಾವಿ

2್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕಯೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಚಡ್್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ಪ್ಳಿಜಯ್.್  2

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದಿಲೆ್ಂ್  ಉತ್ರ್್ 
ನಿ�ಜ್್ ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖಯ್್ಂ.್  ಜುದೆವ್್  ತ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆಳ್ರ್್ ಆನಿ್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್  ವೆಳ್ರ್್  ಫ್ವ್ತಿ್ 
ಶಿಕ್್್  ತ್ಂಕ್್ ಮೆಳಿ್.್  3

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲ್್್  ಹಿ್  ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಬಚ್ವಿ್ ಆಮಿ್ ಅಲಕ್್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕ್್್  ಜ್ತ್ಲ್.್  ಹೆಂ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ.್ ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಬಚ್ವೆ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರಿ್  ಕೆಲ್.್  4

್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್ 
ದೆವ್ನ್್ ಅದುಭುತ್ಂಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ,್ ಖುಣ್ಂನಿ,್ ಸಬ್ರ್್ 
ಥರ್ಚ್ಯಾ್  ಮಹತ್ಕ್ಯ್ಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚಿ್ ದೆಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತೆಂ್ ಖ್ತಿರಿ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮನಾಶಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ ಮನಾಶಬರಿ ಜಾಲೊ
5

್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಂವ್ಕ್್  ದೆವ್ನ್್  ದೆವ್ದುತ್ಂಕ್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡುಂಕ್  ನ್.್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್.್  6

್ ತೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ದೆವ್,್ ತುವೆಂ್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕರಿಜಯ್?

ತುಂ್ ಮನ್ಶೆಪ್ಸತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿಜಯ್?
ತೊ್ ತಿತೊ್್ ಮುಖಯಾ್ ಜ್ಲೊ್ಗಿ�?

್  7್ ಕೆ�ವಲ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುವೆಂ್ 
ತ್ಕ್್ ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಕ್�್ ಇಲೆ್ಂಚ್್ 
ಲ್್ಹನ್್ ಕೆಲೊಯ್.

ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮಹಿಮ್ಯ�್ ಗೌರವ್ಯ�್ 
ಮುಕುಟ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದವಲೊಯಾಯ್.

್  8್ ತುವೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್.”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 8:4–6

ದೆವ್ನ್್  ಸವ್ಯಾ್  ವಸುತಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್್  ದಿಲ್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ತಲ್ೆಂ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಏಕಯ�್ ನ್.್ 
ಪುಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾಂಚೆರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅನಿಂಕ್�್ ದಿಸ್ನ್.್ 9್ ಕೆ�ವಲ್್ ಇಲೊ್್ ಕ್ಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಕ್�್ ಇಲೊ್ಸೊ್ 
ಲ್್ಹನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ಮಹಿಮೆಚೊ,್ 
ಗೌರವ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಮುಕುಟ್್  ನ ್ೆಹಸ್ಲೊ್  ತ್ಕ್್ 
ಪಳೆತ್ಂವ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.

10
್ ಸವ್ಯಾ್  ವಸುತಾ್  ರಚ್ಲೊ್ಯಾಲೊಯಾ್  ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ 

ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಪ್ಸತ್ಯ�್ ರಚ್ಲೊಯಾ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪೆ್ಚ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಚೆಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ ವ್ಂಟುಂಕ್ ಖುಶಿ್ 
ವೆಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಬಚ್ವೆಕ್ ಚಲುಂಕ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ನಿಮಿಯಾಲೊ.್ ತೊಚ್್ ಜೆಜು.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಚ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ.

11
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಜೆಜುಯ�್ 

ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಲೊ�ಕಯ�್ 
ಏಕಚ್್ ಕುಟ್ಮಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಜ್ಲೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭ್ವ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಭಯೊಣ್ಯಾ�್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಅಪೊಂವ್ಕ್್ ತೊ್ (ಜೆಜು)್ ಲಜೆನ್.್ 12

್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ದೆವ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ 
ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ;

ತುಜ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಮೊರ್್ ತುಜ್ ಸುತಾತಿ್ 
ಗಿತ್ಂ್ ಗ್ಯ್ತಾಲೊಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 22:22

13
್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ:

“ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವತ್ಯಾಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 8:17

ತೊ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್:್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ದಿಲ್್ಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ಂತ್.”

14
್ ತಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ವ್ಸತಾವಿಕ್  ಕೂಡ್್  ಆಸ್ಲ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚೆ�್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆರ್್ ಪಧಿವಿ್ 
ಚಲಯತಾಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸೆೈತ್ನ್ಕ್  ನ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 
15

್ ತ್ಂಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್,್ ತ್ಂಚೆ�ಬರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾ,್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ ತೆ್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿಯ್ನ್,್ 
ಜಣಭರ್್  ಗುಲ್ಮ್್  ಬರಿ್  ಜಯೆತಲೆ.್  16

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಕುಮಕ್  ಕಚಿಯಾ್  ಆಬ್ರಿಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಚ್ಯಾಂಕ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ದೆವ್ದುತ್ಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 17

್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ 
ತೊ್  ಸವ್ಯಾ್  ರಿತಿನಿಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್್ ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್ 
ಸಮ್ಸಮ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಂತ್್ 
ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ಕುಳ ತೆಾವಂತ್ಯ�್ ವಿಶ್್ಸಿಯ�್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್  ಜ್ಲೊ.್  ಆಶೆಂ್  ತೊ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಪ್ಸತ್್  ಭೊಗಸೆಣೆಂ್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ 18

್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ ಪಡುನ್್ ಕಷ್ಟಂಕ್ 
ಒಳಗ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ ಪಡ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರುಂಕ್ ಆತ್ಂ್ ತೊ್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
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ಜೆಜು ಮಯೆಜೆ ಪಾರಿಸ್ ವತೊತಾ

3್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಆಪಯ್ೆಲೆ್  ತುಮಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಲೊ�ಚನ್್ 
ಕರ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಧ್ಡೊ.್್ ತೊಚ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ಲೊ.್ 
2

್ ಜೆಜುಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಧ್ಡ್ನಾ,್ ತ್ಕ್್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ.್ ತೊ್ ಮೊಯ್ೆಬರಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 3

್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಘರ್್ ಬ್ಂಧ ತ್ಾನ್,್ 
ಲೊ�ಕ್  ಘರ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ತ್ಕ್್  ಚಡ್್  ಮ್ನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಬರಿಂಚ್್ ಜೆಜು್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಮ್ನ್್ 
ಜೊಡ್ಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  4

್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಘರ್್  ಕೊಣ್್ 
ಎಕ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಬ್ಂಧಿಜಯ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ನಿಮಿಯಾಲೆ್.್ 5್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಮೊಯೆ್್ ಸೆವ್ಕ್ಬರಿ್ 
ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ ಫುಡೆಂ್ ಉಗ್್ಪಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗ್್ಯಂಕ್ ತೊ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 6

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾರ್್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ಲೆ್್ ಆಮಿ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವಡ್್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ವಡಿ್ಕೆಂತ್ಯ�್  ಆಸ್್ಯಾಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಣೆಯಾಂಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.

ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಿಜಯ್ಚ್
7

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್,

“ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾರ್,

8
್ ಆದ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್ 

ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ಧ್ರುಣ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.

ತವಳ್್ ತ್ಣಂ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಪರಿ�ಕ್್್ 
ಕೆಲ್.

್  9್ ಹ್ಂವ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಚ್ಳಿಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಕ್ಳ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�

ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ�್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕೆಲ್.
್ 10್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 

ಜ್ಲೊ.
‘ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಚೂಕ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.
ಮ್ಹಜ್ ವ್ಟ್್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

್ 11್ ‘ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶೆವಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಭಿತರ್್ 
ಸಚಿಯಾಂನ್ತ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಪುತ್್ 
ಕೆಲೆಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 95:7–11

12
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂನೊ�,್  ತುಮೆಚಿ�್ 

ಥಂಯ್್  ಕೊಣ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಸ್ಭ್ವ್ಚೆ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ,್ 
ಬೆವಿಸ್್ಸಿ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ,್  ಜವಂತ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸ್ಂಡಿನ್ಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಆಸ್.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಭುಜಯ್.್ “ಆಯೊಚಿ್ ದಿ�ಸ್”್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕರ್.್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಫಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್  ಕೊಣ�್  ಧ್ರುಣ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಕುಮಕ್ ಕರ್.್ 14

್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಸುವೆಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸಿಚಿ್ ಥಿರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ದನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್  ಹೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ತಲೆಂ.್ 
15

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ತುಮಿ್ ಆಜ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,
ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮೆಚಿ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ ದೆವ್ಕ್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ಧ್ರುಣ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 95:7–8

16
್ ದೆವ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆಆಯುಕ್ನ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಜ್ಲೊ್್ ಕೊಣ್?್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಎಜಪ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲೆ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್ 17

್ ಚ್ಳಿಸ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ ದೆ�ವ್್ ಕೊಣ್ಚೆರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೊ?್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾಂಚೆರ್್  ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್  ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ 18

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್ಂತ್್ ತೆ್ ಸಚಿಯಾಂಚ್್ 
ನ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆ�ವ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ತೊ್ 
ಕೊಣ್ಲ್ಗಿಂ್ ಉಲಯ ತ್ಾಲೊ?್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 19

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶೆವ್ಂತ್್  ಸರುಂಕ್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಅವಕ್ಸ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಂಚೆಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ ತ್ಣಂ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನ್ಂತ್.

4್ ್ 1್ ದೆವ್ನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದಿಲೆ್ಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಅನಿಕಯ�್ ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶೆವ್ಂತ್್ ಸತಯಾಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ತೆಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತೆಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚೊ್ 
ಫೊಳ್್  ಜೊಡ್ಚಿಯಾಂತ್್  ವಿಫಲ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಚಡ್್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ರ್ವ್ಯಾಂ.್  2

್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಕಳಯಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಸಮ್ಯ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ತಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಯಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪರಿಯೊಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣಂ್ ತೆಂ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 3

್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್್ 
ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶೆವ್ಂತ್್  ಭಿತರ್್  ಸರುಂಕ್ 
ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ:



315 ಹೆಬೆರಿವಾಂಕ್ 5:6

“ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್ಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಸಚಿಯಾಂನ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್

ಹ್ಂವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಪುತ್್ ಕೆಲೆಂ.”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 95:11

ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ರಚ್ಲ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಪ್್ಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಮುಗುದಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ನ್್ ಆಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 4

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಉತ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಹಪ್್ಯಚ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ಯಾ್ 
ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಉಲಯ್್:್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ಮುಗುದಾನ್್  ಸ್ತ್್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ವಿಶೆವ್್ ಘತೊ್.”್ 5

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ಉತ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ,್  “ತೆ್  ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್ಂತ್್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಸಚೆಯಾಂನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಥೊಡೆ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶೆವ್ಂತ್್ 

ಪ್ವ್ತಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಅನಿಕಯ�್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಬಚ್ವೆಚಿ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪರಿವೆ�ಸುಂಕ್ 
ಸಕ್್ನ್ಂತ್.್ ತೆ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತೆ್ ರಿಗೊಂಕ್ ನ್ಂತ್.್ 7್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್  ದಿ�ಸ್್  ನಮಿಯಲ್ಯಾ.್  ತೆಂ್  “ಹೊ್  ವೆ�ಳ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯ್್.್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ 
ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಚೆ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಪಳೆಲೆ್ಂ:

‘್ ‘ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾರ್,

ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಧ್ರುಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಕ್ತ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 95:7–8

8
್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್ಕ್ ಜೊಶುವನ್್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಅಪವ್ನಾ್ ವೆಲೆಂ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ವಿಶೆವ್ಚಿ್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ 
ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗೊತಾ್  ನ್.್  9

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಪ್ಸತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ವಿಶೆವ್್ 
ಅನಿಂಕ್�್  ಯೆಂವ್ಕ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ 
10

್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೆಂ್್ ಕ್ಮ್್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ವಿಶೆವ್್ ಘತೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್ಂತ್್ 
ಭಿತರ್್  ಸಚೊಯಾ್  ತ್ಣೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕ್ಬ್ರ್್  ಕೆಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್  11

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶೆವ್ಂತ್್ ಭಿತರ್್ ಸರುಂಕ್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ತ್್ 
ತಿತೆ್ಂ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರುಂಯ್.್  ತ್ಕ್್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಹೊಗ್ಯ್್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್.

12
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಜವೆಂ್  ಆನಿ್  ಕ್ರಿಯ್ತ್ಮಕ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೆಂ್  ಪ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತಲ್್ರಿ್  ಪ್ರಿಸ್ಯ�್ 
ಕಡಕಕ್್  ಕ್ತುರಿಂಕ್  ಸಕ ತ್ಾಲೆಂ.್  ಆತೊಮ್  ಪ್ರಿಣ್ಯ�್ 
ಸಂದ್್ ಹ್ಡ್ಂಯ�್ ಮೆಕೆ್್ ಕತ್ಯಾ;್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ೊ್ 

ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಆನಿ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಪ್ಕ್ಯಾತ್.್  13
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ದಿಷಿಟಕ್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಲ್ಪೊನ್್ ನ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೆಖ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ಚ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಯೆಂವ್ಕಾ ಜೆಜುಚಿ ಕುಮಕ್
14

್ ಸಗ್ಯಾಕ್  ಉಬ್ರುನ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಎಕೊ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಚ್್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಯ್ಯಾಂ.್ 15

್ ಆಮೊಚಿ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ 
ಆಮಿಚಿ್ ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಜಯೆತ್ನ್,್ 
ಸವ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಬರಿಂಚ್್  ತ್ಳ ಣೆ್ಂಕ್ 
ಪಡ್್ಯಾರಿ�್  ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್  16

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದುಬ್ವ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಯೆವ್ಯಾಂ.್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಪ್ಸತ್್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್ 
ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಥಂಯ್್ ಮೆಳತಾಲ್.

5್ ್ 1 ್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಜುದೆವ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕಯ�್ 
ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ದೆವ್ಕ್ 

ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲ್್್  ಕ್ಮ್್ ಮ್ಹನ್ಶೆ್ ಪ್ಸತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನಮಿಯಲಯಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಯ್ಜಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಪ್ಸತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಕ್ಣಕೊ�್  ಬಲ್ದ್ನ್ಂಯ�್ 
ಭೆಟಯ್ಯ್.್ 2್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ನ್ತಲ್್ಯಾ್ ಆನಿ್ ವ್ಟ್್ ಚುಕ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಸೊಸುಂಕ್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 3್ ಆಪುಣ್ಯ�್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ 
ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಪ್ಸತ್ಯ�್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಪ್ಸತ್ಯ�್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಭೆಟಯ್ತಾ.

4
್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್ಲೆಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಏಕ್ 

ಮ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಿನ್ತ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆರೊನ್ಕ್ 
ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿ,್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಆಪಯ್ಯ್.್ 
5

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಯ�್ ಹ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ ನೆಮಲ್ೊ್ ತೊ್ ಮಹಿಮೆಚೊ್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆಪುಣ್್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡುಂಕ್ ನ್್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಂಚೆಂ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:
“ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್

ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ.”
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 2:7

6
್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಆನೆಯಾಕ್  ಕಡೆ್  ದೆ�ವ್್  ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ತುಂ್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಚ್ಯಾಬರಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್ಯ�
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.”್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 110:4
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7
್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಜಯೊನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 

ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಗೊನ್,್  ಕುಮಕ್  ವಿನಂತಿ್  ಕೆಲ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸಕತ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಆಸಿ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ವಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್ ದುಖ್ಂ್ ಘಳೊೆನ್ಚ್್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ�ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸವಯಾಸ್್ 
ಕೆಲೊ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಖ್ಲೊತಾ್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆ�ವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 8್ ತೊ್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಕ್ ಪಡುನ್,್ 
ಆಪುಣ್್  ಬೊಗ್ಲ್್ಯಾ್  ದಗೊದಾಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾಚ್್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್  9

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲೊ.್ ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತೊಚ್್ 
ಕ್ರಣ್.್  10

್ ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಚ್ಯಾಬರಿ್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ.

ತಾಳ ನೆ್ಕ್ ಸಲೊವಾನ್ ಪಡಾನಾರಾತ್
11

್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರಿನ್ತ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ವಿವಸುಯಾಂಕ್  ಕಷ್ಟಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವೆ�ಳ್್  ಜ್ಯ್್  ತಿತೊ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆತ್ಂಚ್್ 
ತುಮಿ್  ಶಿಕ್ಷಕ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  (್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಆಜೂನಿ�್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್.)್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪಯೊ್್ ಪ್ಠ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ದುದ್ಬರಿ್ 
ಆಸಿಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಪಡ ತ್ಾ.್  ತುಮಿ್ 
ಘಟ್್  ಖ್ಣ್್  ಖ್ಂವೆಚಿಂ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್.್  13

್ ತುಮಿ್ 
ದೂದ್್  ಪ್ಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ಆಸ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಫ್ವ್ತ್ಯಾಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 14

್ ಪುಣ್್ ಘಟ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಖ್ಣ್್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್ ವ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್  ಹೆ್  ಅನುಭವನ್್ ಆಪ್್ಂ್ ಮನ್್ 
ಮುಟಭಿತರ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬರೆಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಭೆ�ದ್್ ಸಮ್ಣ್ ಜೊಡ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

6್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಸುವಿಯಾಲೆ್ 
ಪ್ಠ್್ ಆಮಿ್ ಮುಗಿದಾಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್  ಆಮಿ್ 

ಆರಂಭ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಪ್ಠ್ಂಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಚಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಆಮಿಚಿ್ ಪಯ್ಂ್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವನ್ಯಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಮೆಚಿಂ್  ಜವಿತ್್ 
ಪ್ರಿರಂಭ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 2

್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್,್ ಹ್ತ್್ ದವರಿಪ್,್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಆನಿ್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಶಿಕಯ್್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಸಮ್ಣೆಯಾಕ್  ವೆಚೆಂ್ 
ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 3್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಸತಯಾಲ್ಯಾಂವ್.

4
್ -್  6

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ವ್ಟ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಚೆಂ್  ಜವಿತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಬದುಂ್ಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ಸತ್್ ಸಮುನ್್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೆೈತ್.್  ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್್ಯಾರಿ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್ಯ�್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ತ್ಣಂ್ 
ಆಯಕ್ಲೆ್ಯ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಡ್್ 
ಸಕೊ್ಯ್ ಪಳೆಲೆ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಬರೆಂ್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತೆ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಂಚೆ್ ಜವಿತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಬದುನ್್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾ್ ಯೆ�ಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ್್ ತೆ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಖುಸ್ಯಾಕ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಖಿಳೆ್  ಮ್ಚೆಯಾಯ�್ 
ಲೊಕ್್  ಸಮೊರ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಅಕ್ಮನ್್  ಕಚೆಯಾಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

7
್ ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಚೆರ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

ವ್ತ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ವ್ಸೆಕ್ ಜರೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಭುಂಯ್್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 
ತೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬೆಳೆಂ್ ದಿ�ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಶೆತಕ್ರ್್ ತ್ಂತು್ 
ಝಡ್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡಯ್ತಾ.್ ತೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಬೆಳೆಂ್ ಉತ್ಪನ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಲ್ಭ ತ್ಾ.್ 8

್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಕ್ಂಟೆ್ ಸರ್ಂಟೆ್ 
ಬೆಂದರ್್ ವ್ಡಯ್್ಯಾರ್್ ನ್್ ಫ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿರ್ಪ್ಕ್  ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ.್  ತಿ್  ಭುಂಯ್್  ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭಸೊಮನ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ಲ್.

9
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂನೊ�,್ ಆಮಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಉತತಾಮ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿ�ತ್ಂವ್.್ ಬಚ್ವೆಕ್ 
ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್  10

್ ದೆ�ವ್್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ ಕೆಲೊ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆನಿ್ ಕುಮಕ್ 
ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ದ್ಖಯ್ಲೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ತೊ್  ವಿಸಚೊಯಾನ್.್  11

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಹಿಚ್್ ಉಬ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಥಿರ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂವ್.್  12

್ ತುಮಿ್  ಆಳಿಶೆ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮಿಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ ನ್ಹಯ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚೊ್ ಫೊಳ್್ 
ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ತುಮಿಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿಚಿ್ 
ಅಪೆ�ಕ್್.್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್್ ಬರಿ್ ಫೊಳ್್ 
ಜೊಡೆ್.

13
್ ದೆವ್ನ್್  ಆಬ್ರಿಮ್ಕ್  ಏಕ್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಕೆಲ್.್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ವ್ಹಡ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಚ್್  ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್  ಅಪ್್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಬರಿಂಚ್್  ಕೆಲೆಂ.್  14

್ ತೊ್  ತ್ಕ್,್  “ಹ್ಂವ್್ 
ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ತುಕ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ದಿತ್ಂ.್ 
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ಸಬ್ರ್ಸಬ್ರ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ತುಕ್್  ದಿತ್ಲೊಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  15

್ ಅಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ಹೆಂ್ 
ಘಡ್ಚಿಯಾಪ್ಸತ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ರ್ಕೊನ್್  ರ್ವ್್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಕ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಯಾಚೊ್ ಫೊಳ್್ 
ಲ್ಬೊ್.

16
್ ಲೊ�ಕ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 

ಆಪ್್ಯಾಚ್ಕ್�್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಮನ್ಶೆಕ್ 
ವ್ಪತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಖರೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಖ್ತಿರಿ್  ಕತ್ಯಾ.್  ಹ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಭ್ಸವ ಣೆ್ಯಾಂಕ್ ಆಖೆ�ರ್್  ಜ್ತ್.್  17

್ ತಶೆಂಚ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ವ್ರೆಸ್ಥಿದ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಪೊ್್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಥಿರ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
18

್ ದೆವ್ಚೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಸಪುತ್್  ಬದು್ಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾತಲ್ೆ್ ದೊ�ನ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಫಟೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.
ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಬಚ್ವೆ್ ಪ್ಸತ್್ ಧ್ಂವುನ್್ 

ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ಜ್ಂವ್ನಾ್ 
ರ್ವ್ಂಕ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
19

್ ಹೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಯ್ಂತ್್ 
ವಳೊೆನ್್  ವಸ್ನ್ಶೆಂ್  ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್  ಬಳ್ಂತ್ಚಿ್  ಥಿರ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಲಂಗರ್್ ಬರಿ್ ಆಸ್.್ ತೆಂ್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಪಡ ದ್ಾಯಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವಡ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ಪರಿವೆಸ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 20

್ ಜೆಜು್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ್.್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಚ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕಯ�್ 
ಆಸೊಚಿ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ರಾಜಕ್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್

7್ ್ 1್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ ಸ್ಲೆಮ್ಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ್ 
ಆನಿ್ ಪರಮೊ�ನನಾತ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಆಸೊ್.್ ಅಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ರ್ಯ್ಂಕ್ ಸಲೊ್ನ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಪತುಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಅಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಭೆಟೊವ್ನಾ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಘಾಲೊ.್  2

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಸುತಾಂನಿ್ ಧ್ಂ-ತ್್ ಏಕ್ 
ವ್ಂಟೊ್ ದಿಲೊ.
ಸ್ಲೆಮ್ಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ನ್ಂವ್ಕ್  ದೊ�ನ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಸ್ತ್.್  ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  “ನಿತಿಚೊ್  ರ್ಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಆರ್ಯಾ.್ 
“ಸ್ಲೆಮ್ಚೊ್ ರ್ಯ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಸಮ್ಧನೆಚೊ್ 
ರ್ಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಆರ್ಯಾ.್  3

್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಚೆ್  ಆವಯ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್  ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಂವ್್  ತೊ್  ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಜ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಜಲೊಮಲೊ್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತೊ್  ಕೆದ್ಳ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಮ್ಹೆತ್್ ನ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಬರಿ್ 
ಸಂದ್ಕ್ಳ್ಯ�್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

4
್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ ಕ್ತೊ್್ ವ್ಹಡೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಇಲೆಶ್ೆಂ್ ಚಿಂತುನ್್ 

ಪಳೆಯ್.್ ಆಮೊಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್ ಝುಜ್ಂತ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಜಕ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಧ್ಂ-ತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ತ್ಕ್್ 
ದಿಲೊ.್  5

್ ಲೆವಿ�ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಪೆೈಕ್್  ಯ್ಜಕ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಜುದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂ-ತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ (ಜುದೆವ್)್ ತೆಂ್ ಜಮೊ್ 
ಕತ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಬ್ರಿಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂತತೆಕ್  ಸೆವಯಾಲೆ್ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  6

್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ 
ಲೆವಿಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಕ್ ಸೆವ್ಯಾಂಕ್ ನ್ತಲ್ೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಧ್ಂ-ತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೊಡೆ್ಂ.್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಜೊಡ್ಲ್್ಯಾಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ದಿಲೆಂ.್ 7್ ಮುಖಯಾ್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಉಣೆಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಸಮ್ಲ್್್ ವಿಷಯ್.

8
್ ಯ್ಜಕ್  ಧ್ಂ-ತ್್  ಏಕ್  ವ್ಂಟೊ್  ಘತ್ತ್.್ 

ಪುಣ್್  ತೆ್  ಇಲೊ್್  ಕ್ಳ್್  ಜಯೆವ್ನಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಮೊತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂ-ತ್್ ಏಕ್ 
ವ್ಂಟೊ್ ಘತ್ಲೊ್್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ ತ್ಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  9

್ ಲೆವಿ್ 
ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂ-ತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಘತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಕ್ ಧ್ಂ-ತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ದಿಲ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಲೆವಿನ್ಯ�್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆಯಾತ್.್ 10

್ ಲೆವಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜಲೊಮ್ ನ್ತ್ಲೊ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್  ಭೆಟ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್,್ 
ಲೆವಿನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಡಿಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.

11
್ ಲೆವಿ ್  ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ್  ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಚ್ಯಾ್ 

ಮ್ಂಡ್ವಳಿಚೆರ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ದಿಲೆಂ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ಂತೆಂತ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಏಕ್ ರಿತಿಚೊ್ ಯ್ಜಕ್ 
ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಚಡ್್  ಗಜೆಯಾಚೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಬರಿ್ ಯ್ಜಕಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಆರೊನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್್  ನ್ಹಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ.್ 
12

್ ದುಸೊರಿ್ ಏಕ್ ಯ್ಜಕ್ ಆಯ್್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಬದ್ಜ್ಯ್ಚ್.್ 13

್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್.್  ತೊ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕುಳಿಯೆಚೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ಕುಳಿಯ್ಪೆೈಕ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಜ್ಂವ್್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕೆಲ್್್ ನ್.್ 14

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
(ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್  ಜುದೆವ್್  ಕುಳಿಯೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಕ್ ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾ್ ಯ್ಜಕ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಜೆಜು ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆರಾಚಾಕ್ ತಸಲೊ ರಾಜಕ್
15

್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್್ ತಸಲೊ್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಯ್ಜಕ್ (ಜೆಜು)್ 
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ಆಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಹೆಂ್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
16

್ ತೊ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಂತಂತೆ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ನಿಯ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತೊ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಜ್ಲೊ.್ 17

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:್ “ತುಂ್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಬರಿ್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್ಯ�್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸತಾಲೊಯ್.”

18
್ ಪನೆಯಾಂ್  ನಿಯಮ್್  ಅಸಕ್ತ್ಯ�್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ 

ಪಡನ್ಸಲೊ್ಯ�್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಅಖೆ�ರ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್  19

್ ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ 
ಪರಿಪೂಣಯಾತೆಕ್  ಹ್ಡುಂಕ್  ನ್.್  ಆತ್ಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಉತತಾಮ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಏಕ್ ಭವಯಾಸೊ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್.್ 
ಹೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

20
್ ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಕತ್ಯಾನ್,್ ಏಕ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂಯ�್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ದುಸೆರಿ್ 
ಯ್ಜಕ್ ಜ್ತ್ನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
21

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಬರಿ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“‘ತುಂ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್ಯ�್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್’
ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದಿಂಚ್ಯ�್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ 

ಪ್ವ್ನ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 110:4
22

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕರ್ರ್ಕ್ ಜೆಜುಚ್್ ಆಧ್ರ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ.

23
್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಹೆರ್್ ಯ್ಜಕ್ಪೆೈಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ರ್ಣಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಫುಡೆಂ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆಸೆ್.್ 24

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್ಯ�್ 
ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಆಪೆಂ್್ ಯ್ಜಕ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ರ್ವ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಜು್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಳಿಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕತಾಲೊ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್  ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಯೆತ್ನ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್.

26
್ ಜೆಜುಚ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 

ಯ್ಜಕ.್  ತೊ್  ಪ್ತ್ಕ್  ನ್ಸ್ಲೊ್  ಪವಿತ್ರಿಯ�್ 
ನಿದೊ�ಯಾಷಿಯ�್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿಭ್ವಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಯ�್ 
ಆಕ್ಸ್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಊಂಚ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 27

್ ತೊ್ 
ದುಸೊರಿ್  ಯ್ಜಕ್ಬರಿ್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಣಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ದಿ�ಸ್ಯ�್  ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ಭೆಟಯ್ಯ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ 
ಭೆಟಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ 

ಭೆಟಯ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ತಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ 
ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭೆಟೊವ್ನಾ್ ಏಕಚ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ತೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಂ.್  28

್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ ತ್ಾ.್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೆ್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯೊ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ತೊ್ 
ಪೂತ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್್.

ಜೆಜುಚ್ ಆಮಚೊ ಶೆರಿೇಷ್್ ರಾಜಕ್

8್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗ್್ಯಂನಿ್ ಮುಖಯಾ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ ಬರಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಏಕ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್  ಬಸ್್.್  2

್ ತೊ್  ಭೊ�ವ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನಿಮಿಯಾನ್ಶೆಂ,್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಖಯ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತಂಬ್ಂತ್್ ಸೆವ್ಕತ್ಯಾ.

3
್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ದೆವ್ಕ್ 

ಬಲ್ದ್ನ್ಂಯ�್  ಕ್ಣಕೊ�್  ಭೆಟಯ್ಯ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆಮೊಚಿ್  ಶೆರಿಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಭೆಟಯ್ಯ್ಚ್.್ 4್ ತೊ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್ 
ವಸಿತಾಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸೊತಾಚ್್ ನ್.್  ಕ್ರಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕ್ಣಕೊಯಾ್ ಭೆಟೊಂವೆಚಿ್ 
ಯ್ಜಕ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ತ್.್ 5್ ಹ್ಯಾ್ 
ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಕ್ಮ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ಖರೆಂ್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಪರಿತಿರೂಪ್ಂಯ�್ 
ಸ್ವ್್ಯಾಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ತಂಬು್  ಭ್ಂಧುಂಕ್  ಸುರು್  ಕತ್ಯಾನ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ಪವಯಾತ್ರ್್  ತುಕ್್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ 
ನಮುನ್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್  ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಬ್ಂಧಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಹ್ಯಾಚ್್  ಕ್ರಣ್್ 
ಪ್ಸತ್ಚ್.್  6

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುಕ್  ದಿಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಊಂಚೆ್ಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಪ್ಸತ್್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಡೆ್ಂ್  ನವೆಂ್  ಕರ್ರ್್ ಪನ್ಯಾಯಾಚ್ಕ್�್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬಯ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್ ನವೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಸ್ಥಿಪನ್್ ಜ್ಲ್ಂ.

7
್ ಪಯ್ೆಂ್  ಕರ್ರ್್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕರ್ರ್ಚಿ್  ಗಜಯಾಚ್್  ನ್ತ್ಲ್್.್ 
8

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಯ�್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಇಸ್ರಿಯ್ಲ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಯ�್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್ಯ�
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ಹ್ಂವೆಂ್ ನವೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

್  9್ ತೆಂ,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕರ್ರ್ಬರಿ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ನ್.

ತ್ಂಕ್್ ಎಜಪ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ತ್ಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತೆಂ್ ಕರ್ರ್ಯ�್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.

ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತೆಂ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ
ತ್ಂಕ್್ ಪೊ�ಳ್ನಾ್ ಗೆಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾ.
್ 10್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 

ದಿಸ್ಂನಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ
ನವ್್ ಕರ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:

ಮ್ಹಜಂ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ 
ದವತಯಾಲೊಂ;

ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂಚೆರ್್ ಬರಯತಾಲೊ;
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೊಂ;

ತೆ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ.
್ 11್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಭ್ವ್ಕ್ ಜ್ಂವ್,್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ 

ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್;
ದೆವ್ಕ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್ಂಕ್ ಪಯ್ೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಣೆಂ್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಜ್ಣ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.

್ 12್ ತ್ಣಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಭೊಗಿಸೆತ್ಲೊ;

ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡೊಸೆನ್.”್ 
್  ಯೆರೆಮಿಯ್್ 31:31–34

13
್ ದೆವ್ನ್್ ಹೆಂ್ ನವೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್ ಪಯ್ೆಂಚೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪನೆಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ಖಂಯೆಚಿಂ್  ಪನೆಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಪಯೊ�ಗ್ಕ್ 
ಯೆ�ನ್ಂಗಿ�್ ತೆಂ್ ನಪಂಯ್ಚಿ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

ಪನಾಕ್ತಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್

9್ ್ 1 ್ ಪಯ್್ಯಾ್  ಕರ್ರ್ಂತ್್  ಆರ್ಧ್ನ್ಂಚಿ್ 
ನಿಯಮ್ಂ್  ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಂತುನ್್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

ನಿಮಿಯಾಲೊ್್  ಆರ್ಧ್ನ್ಚೊ್  ಜ್ಗೊ್ ಆಸೊ್.್  2
್ ಹೊ್ 

ಜ್ಗೊ್  ತಂಬ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಆಸೊ್.್  ತಂಬ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯತಾಲೆ.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್  ದಿವ್ಯಾಚೊಕ್ಂಬೊ,್  ಮ್ಯಾಜ್್ 
ಆನಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಭೆಟಯ್ೊಯಾ್ ಉಂಡೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 3

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಪಡ ದ್ಾಯಾ್  ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್  “ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊಂವ್ಚಿ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್್ ಆಸೊ್.್ 4್ ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಧುಂಪ್ವೆ�ದಿ್ ಪೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ 
ಬಂಗ್ರ್ಚಿ್ ಬಲ್ವೆದಿ್ ಆಸ್ಲ್್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಪಯ್ೊ್ 
ಸೊಲೊ್್ ದವಲಯಾಲ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪೆ�ಟ್್ ಆಸ್ಲ್್.್  ತ್ಕ್್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಂತ್್ ಸುಂಗ್ಯಾರ್ಯ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೆಂ್  ಆಯದಾನ್ಂತ್್  ದವಲ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ನ್ನಾ್ 
ಆನಿ್ ಎಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಪ್ಲೆಲ್್್ ಆರೊನ್ಚಿ್ ಬೆತ್ಕ್ಟ್ 
ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾಚಿ್ ಧ್್ 
ಉಪದೆಸ್್  ಬರಯ್್ಯಾ್  ಫ್ತ್ರಿಫಳಿಯೊ�್  ತ್ಂತುನ್್ 
ದವಲಯಾಲೊಯಾ.್ 5್ ತ್ಯಾ್ ಪೆಟೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮಹಿಮ್್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖೆರುಬಿ್  ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್  ಹೆ್  ಖೆರುಬೊಯಾ್ 
ಕೃಪ್ಸಣ್ಕ್  ಸ್ವಿ್್  ಕತಯಾಲೊಯಾ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್.

6
್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್ 

ತಂಬ್ಂತ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತಯ್ರ್್  ಕೆಲೆ್ಂ.್  ಯ್ಜಕ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್ಯ�್ ಆಪೆಂ್್ ಆರ್ಧ್ನ್ಚಿಂ್ ನಿಯಮ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಕುಡ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವೆತ್ಲೆ.್ 7್ ಪುಣ್್ 
ಶೆರಿಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕುಡ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ 
ವಚೆಯಾತ್.್  ತೊ್  ವಸ್ಯಾಕ್  ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ವೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಸವೆಂ್ ರಗ್ತ್್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಶೆಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ತ್ಚೆಭಿತರ್್  ಸರನ್ತ್ಲೊ್.್ 
ಆಪ ಣ್್ಪ್ಸತ್ಯ�್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ನೆಣ್ಪಯಾಣ್ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಪ್ಸತ್ಯ�್  ತೊ್  ತೆಂ್  ರಗ್ತ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮಪ್ಯಾತ್ಲೊ.

8
್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್  ತ್ಯಾ್  ದೊ�ನ್್  ಕುಡ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ೊಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಪಯ್ೊ್ ಕೂಡ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಭೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ವೆಚಿ್  ವ್ಟ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್ಂವ್ಕ್ಚ್್ 
ನ್.್ 9

್ ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಏಕ್ ಉದ್ಹರಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪ್ಯಾಲೊ್ಯಾ್  ಕ್ಣಕೊಜ್ಂವ್್ 
ಬಲ್ದ್ನ್ಜ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಹೆಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಕ್ಳಿಜ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ 10

್ ತಿಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಆನಿ್ ಕ್ಣಕೊ್ ಖ್ಣ್್ 
ಪ್ಯೊಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನ್್ಹಣ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಯಾ.್ ತಿ್ ಕುಡಿಕ್ ಲಗಿತಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮ್ಂಡ್ವಳೊೆಯಾ�್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಕ್ ಲಗಿತಾ್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ದೆವ್ಚಿ್  ನವಿ್  ವ್ಟ್್  ಲ್ಭ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್,್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ಳಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಂ್ ನಿಯಮ್ಂ್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್ ದಿಲ್ಂ.

ನವಾಕ್ ಕರಾರಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್
11

್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್್.್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಜೊಡ್್ಯಾ್ ವತ್ಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಕ್ ತೊ್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹೆರ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ 
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ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತಂಬ್ಂತ್್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್.್  ಪುಣ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ತಂಬ್ಂತ್್  ಸೆವ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೆಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂ.್  ತೆಂ್ ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  12

್ ತೊ್  ಏಕಚ್್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಭೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್್ 
ಸಲೊಯಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಬಕ್್ಯಾಂಚೆಂ್ ಆನಿ್ ಪ್ಡ್ಕ್ಯಾಂಚೆಂ್ ರಗತ್್ 
ಘನ್ಶೆಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ ರಗ್ತಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಭೊವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಿತರ್್ ಸರುನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚೆಂ್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

13
್ ಬಕ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಪ್ಡ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರಗ್ತ್ಯ�್ 

ಪ್ಡಿಯೆಚೊ್  ಗೊಬರ್ಯ�್  ತ್ಯಾ್  ಆರ್ಧ್ನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಭಿತರ್್ ಸಚ್ಯಾಯಾ್ ತಿತೆ್ಂ್ ಶುದ್ಧ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಶಿಂಪ್್ಯ್ತಾಲೆ.್ ತೆಂ್ ರಗತ್್ ಆನಿ್ ಗೊಬರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಶುದ್ಧ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 14

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಚೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ಖರೆಂಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂಯ�್ ಚಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಖಯ್ತಾ.್ ತೊ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಆಪುಣ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಖತ್ವಿಣ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಭೆಟೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲೊ.್ ತ್ಚೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ 
ಜವಂತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ನಿತಳ್್ ಕತ್ಯಾ.

15
್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪಯೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್ ಹೆಂ್ ನವೆಂ್ 
ಕರ್ರ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಡೆ್ಂ.್  ದೆವ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್ 
ತೆಂ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೊಡುಂಕ್  ಸ್ದ್ಯಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಪಯ್್ಯಾ್  ಕರ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.

16
್ ಎಕೊ್್  ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ್ ವಿ�ಲ್್ a್  ಬರೊವ್ಣ್್ 

ದವತ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಮೆಲ್್ಯಾನ್ಚ್್ ತೊ್ ವಿ�ಲ್್ ಬರಯೊ್ಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ರುಜ್್ತ್್  ದ್ಖಯ್ಯ್.್  17

್ ತೆಂ್ 
ಬರಯ್ಲೊ್  ಆನಿಂಕ್�್  ವ್ಂಚೊನ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್  ಮೊಲ್್  ಕ್ಂಯ್್  ನ್.್  ತೆಂ್  ಬರಯ್ಲೊ್ 
ಮೆಲ್ಯಾಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆಂ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ.್ 18

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಬರೊ�ಬರ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್  ಪಯ್ೆಂ್  ಕರ್ರ್್ ಉಪಕ್ರ್ಕ್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ರಗ್ತ್್ ವರಯ್ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 19

್ ಪರಿಥಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ,್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚೊ್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಉಪದೆಸ್ಯ�್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ಡ್ಕ್ಯಾಂಚೆಂ್ ರಗತ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಉದ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಶಿಯಾಲೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಉದ್ಕ್  ಆನಿ್ 

a 9.16 ವಿೇಲ್ ಎರಾಲಿಯ ಮನಾಶನ್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆಪೊ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಮೆಳ್ಜಯ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರೊವ್ಣ್್ ದವಚೆಯಾ್ ಏಕ್ 
ಪತ್ರಿ.್ ತೆಂ್ “ಮರಣ್್ ರುಜ್್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ತಾತ್.

ರಗ್ತ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೆರ್್  ಶಿಂಪ್್ಯ ತ್ಾನ್್  ತ್ಂಬಿಶೆ್  ಲೊಂವ್ಯ�್ 
ಹಿಸೊಸೆಪ್್ ಝಡ್ಚೊ್ ್ b್ ಫ್ಂಟೊ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ.್ 
20

್ ಶಿಂಪ್್ಯ್ತಾನ್,್ “ತುಮಿ್ ಪ್ಳಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್ಲ್ಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾಚೆಂ್ ಹೆಂ್ ರಗತ್್ ಥಿರ್್ ಕತ್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 21

್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ಮೊಯ್ೆನ್್ 
ರಗ್ತ್್  ತಂಬ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�್  ಆರ್ಧ್ನ್ಂತ್್ 
ವ್ಪಚ್ಯಾಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವಸುತಾಂಚೆರ್ಯ�್  ಶಿಂಪ್್ಯ್ೆಂ.್ 
22

್ ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ರಗ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ನಿತಳ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ರಗ್ತ್್ 
ನ್ಶೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗುಸೆಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

ಪಾತಾಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆಲಿಂ ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆಂ ಬಲ್ದಾನ್
23

್ ಹೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವಸುತಾಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿತಿರೂಪ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಹೆಂ್ ಮೊನ್ತಿಚ್ಯಾ್  ಬಲ್ದ್ನ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನಿತಳ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಖಯ್ಯಾ್ ರುಪ್ಪ್ಸತ್್ ಉತತಾಮ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ 
ಸಮಪ್ಯಾಜಯ್.್  24

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಭೊ�ವ್್  ವ್ಹಡ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತೊ್  ಮನ್ಶೆನ್್ 
ನಿಮಿಯಾಲ್್ಯಾ್  ಭೊ�ವ್್  ವ್ಹಡ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ವಚುಂಕ್ ನ್.್  ಹೊ್  ಭೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗೊ್ 
ಖರೆಂಜ್ಲ್್ಯಾಚೆಂ್ ಪರಿತಿರೂಪ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೊ್ 
ಸಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ;್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ 
ಆತ್ಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಆಸ್.

25
್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ವಸ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಭೊ�ವ್್ 

ವ್ಹಡ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ರಿಗ ತ್ಾನ್್  ಸಮಪುಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಮೊನ್ತಿಚೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ಆಪ ಣ್್ಸವೆಂ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ವೆತ್ಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತೊ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಸ್ಂತ್್  ರಗ್ತ್್ 
ಸಮಪ್ಯಾನ್ತ್ಲೊ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ್,್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ರಗ್ತ್್ ಅಪ್ಯಾಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಅಪಯಾಣ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್  26

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಅಪ್ಯಾಲ್ಯಾರ್,್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ರಚಲ್್ಯಾದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜಯ್್ ಪಡೆತಾಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಆಖೆರಿಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಸಮಪುಯಾಣ್್ ದಿಲೆಂ.

27
್ ಹಯೆಯಾಕೊ್�ಯ�್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮೊತ್ಯಾಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಝಡಿತಾ್ ಜ್ತ್ಲ್.್ 28
್ ತೆಚ್್ ಬರಿ್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಡುಂಕ್ ಏಕಚ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭೆಟೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲೊ.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ದುಸೆರಿ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ 
ಪ್ಸತ್್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಸತ್ಚ್.

b 9.19ಹಿಸೊಸ್ಪಾಚೆಂ ಝಡ್ಏಕ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಝಡ್.



321 ಹೆಬೆರಿವಾಂಕ್ 10:21

ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಚೆತಾಂ ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆಂ ಬಲ್ದಾನ್

10್ ್ 1 ್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಮುಖ್ರ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ವಿ್ಯೆಚೆಂ್ ಪ್ಂತುರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೆಂ್ ಖಯ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪ್ಂತುರ್್ 
ನ್ಹಯ್.್  ಹಯೆಯಾಕ್  ವಸ್ಯಾಯ�್  ಏಕಚ್್  ರಿತಿಚೆಂ್ 
ಬಲ್ದ್ನ್್ ಭೆಟಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ಭೆಟಯತಾಲೆ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಉತಿತಾಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 2್ ತೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉತಿತಾಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತಿಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ರ್ವ್ನ್್ 
ವೆತಿಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಂ.್  ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ತವಳ್ಚ್್  ಆಪ್್ಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ತೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಆಪುಣ್್ ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸಮು್ಣಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್ತ್ಲ್್.್ 3್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವಸ್ಯಾ್ ಭೆಟೊಂವಿಚಿಂ್ 
ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ತ್ಂಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್  ಹ್ಡಿತಾ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಂ.್  4

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಂಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ಡುಂಕ್  ಬಯ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಬಕ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.

5
್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ದೆವ್,್ ತುಕ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ ಕ್ಣಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.
ಪುಣ್್ ತುಕ್್ ಮ್ಹಜೆಪ್ಸತ್್ ಏಕ್ ಕೂಡ್್ 

ತಯ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲೆ್ಂ.
್  6್ ತುಂ್ ಮೊನ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಬಲ್ದ್ನ್ನ್ಯ�

ಪ್ತ್ಕ್ ನಿವ್ಚೆಯಾಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂತ್ಯ�್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಂಯ್.

್  7್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್,್ ‘ದೆವ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ 
ಆಸ್ಂ.

ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್

ತುಜ್ಯಾ್ ಖುಶೆ�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆಯ್್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.”್ ್ ಕ್�ತಯಾನ್.್ 40:6–8

8
್ ಹ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ಪರಿಥಮ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  “ತುಕ್್ 
ಬಲ್ದ್ನ್ಂಕ್ಣಕೊಯಾ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್ಂತ್.್  ತುಂ್ 
ಮೊನ್್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಬಲ್ದನ್ಂತ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ನಿವ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಬಲ್ದ್ನ್ನ್ಯ�್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ 
ನ್ಂಯ್.”್  (ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿಂವಿಚಿಂ್  ಬಲ್ದ್ನ್ಂ.)್  9

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  “ದೆವ್,್  ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆಸ್.್  ತುಜ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಕರುಂಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್.”್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಬಲ್ದ್ನ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿಥಮ್್ ಮ್ಂಡವಳ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ಆಪ್್್ ನವಿ್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ 10

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ 

ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಯಾಚ್್ 
ಕ್ರ್ಣ್ವವಿಯಾಂಚ್,್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಭೆಟಯ್್ಯಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್ಂ್್ ಬಲ್್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಭೆಟಯ್ೆಂ.

11
್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್ಯ�್ ಯ್ಜಕ್ ಉಬೆರ್ವ್ನ್್ 

ಆಪೆ್ಂ್  ಧ್ಮಿಯಾಕ್  ಸೆವ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತೆ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತಿಂಚ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ಭೆಟಯ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಡುಂಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್  12

್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಪ್ಸತ್್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಏಕಚ್್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಭೆಟಯ್ೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಕ್  ಬಸೊ್.್ 
13

್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ ಮಣಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರಿಸರ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ರ್ಕ ತ್ಾ.್  14

್ ಏಕಚ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಲೊ�ಕಚ್್ ಹೊ.

15
್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

್ 16್ “ಮುಖ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸೊಲೊ್್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜಂ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ದವತಯಾಲೊಂ;

ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ.”
್  ಯೆರೆಮಿಯ್್ 31:33

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್್ ಬೊಗಿಸೆತ್ಲೊಂ.

ತಿಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡೊಚಿ್ 
ನ್.”್ ್  ಯೆರೆಮಿಯ್್ 31:34

18
್ ಹಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ತ್ಯಾ್ 

ಪ್ಸತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೆಟೊಂವಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.

ಲಾರಾಶರ್ ಯೆರಾ
19

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಭ್ವ್,್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಜೆಜುಚೆಂ್ 
ರಗತ್್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಭೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಂ್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಭಿತರ್್ ಸರುಂಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  20

್ ಜೆಜುನ್್ ಆಮೆಚಿ�್  ಪ್ಸತ್್ 
ಉಘಡ್್ಯಾ್  ನವ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಭೆಂ್ 
ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಭಿತರ್್ ಸಯೆಯಾತ್.್ ತಿ್ ಜವಂತ್್ ಆಸಿ್್ ವ್ಟ್.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪಡ್ದಾಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹಿ್ ನವಿ್ 
ವ್ಟ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಚಲಯತಾಲ್.್ 21

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
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ಘಚೆಯಾಂ್ ಕ್ಭ್ಯಾಪಯಾಣ್್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ 22

್ ಆಮಿ್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ.್ ಆಮಿಚಿ್ 
ಕೂಡ್್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಉದ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧುವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಯ�್ ನಿತಳ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಥ್್ವ್ನಾಯ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆವ್ಯಾಂ.್ 
23

್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಆಸೊಚಿ್  ಭವಯಾಸೊ್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪ್ಚ್ಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರ್ವ್ಯಾಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಜಯ್.

ಎರಾಮೆರಾ ಕುಮಕ್ ಕರಾ
24

್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದಯ್ಳ್್  ಕನೊಯಾಯಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಚಿಂತ್ಯಾ.್  ಆತ್ಂ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಮೊ�ಗ್್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್  ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕಯ�್ 
ಉತ ತೆಾಜತ್್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.್ 25

್ ಆಮಿ್ ಸಭ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ ಚೆಿಂ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಥೊಡೆ್ 
ಸಭೆಕ್ ಯೆ�ನ್ಂತ್.್  ಆಮಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ಜೆಜು್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ದಿ�ಸ್್ ್ a್ ಲ್ಗಿಂ್ ಜ್ತ್್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ ಆನಿಂಕ್್ 
ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರಿಜಯ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಾನಾರಾತ್
26

್ ಆಮಿ್  ಸತ್್  ಸಮ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಕರುನ್ಚ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲೆಂಯ�್ 
ಬಲ್ದ್ನ್ಯ�್ ನಿವ್ರಿನ್.್ 27

್ ಆಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂನಿಂಚ್್ 
ಮುಂದರುನ್್  ಗೆಲ್ಯಾರ್,್  ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ಭಿಯ್ನ್್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಯೆತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಗ್ರಿಸಿತಲ್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಭಿಯ್ನ್್  ಜಯೆಜಯ್್ 
ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ.್ 28

್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಂಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ದೊ�ಗ್್ ವ್್ ತೆ�ಗ್್ ಸ್ಕ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಚುಕ್ದ್ರ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ನಿಣಯಾಯ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್ 
ಬೊಗ್ಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳ ಚೆಿ್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತೆಯಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್  29

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ದೆ್ಷ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಎಕ್್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಹ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಅಧಿಕ್ ಜ್ಲ್್್  ಶಿಕ್್್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ ವ್ಹಯ್,್ ನವ್್ ಸೊಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಕಠಿಣ್್  ಜ್ಲ್್್  ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ತ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಕ್ ಮ್ನ್್  ದ್ಖಯ್್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಕಠಿಣ್್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 
30

್ “ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಚೂಕ್  ಕ್ಮ್ಪ್ಸತ್್ 

a 10.25 ಜೆಜು…ದೇಸ್ ಹೆಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ 
ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕ್್ಲ್ಯ್ತಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ಫ್ರಿಕ್ಪಣ್ಕ್ 
ಫ್ರಿಕ್ಪಣ್್  ಫ್ರಿಕ್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ.”್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 31

್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಜವಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಕ್ ಸ್ಂಪ್ಡ್ನಾ್ 
ಪಡೆಚಿಂ,್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾ ಆನಿ ಧೆೈರಾನ್ ರಾವಾ
32

್ ತುಮಿ್ ಸತ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್್ ತೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ತುಮಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಝುಜ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರಿ�,್  ಭಿಯ್ನ್ಶೆಂ್  ಮುಂದರುನ್್  ಗೆಲ್ಯಾತ್.್ 
33

್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಷ್ಯಾಚಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್  ತಶೆಂಚ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಗಿದಾಲೆಂ.್ ತೆಚ್್ ರಿತಿಚ್ಯಾ್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಕ್ 
ಬೊಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಥೊಡೆ್ ವೆಳ್ರ್್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್.್ 
34

್ ವ್ಹಯ್,್  ಬಂದೆಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕುಮಕ್ 
ಕೆಲ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಸ್ತಾ್ ಬಧಿಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲುಟುನ್್ 
ವೆತ್ನ್ಯ�್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್ಚ್್ ಆಸ್್ಯಾತ್.್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ಲೆ್ಂಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಲ್ಬ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮಿ್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸ್ತ್.

35
್ ಆದಿಂ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ್್ ಧೆೈಯ್ಯಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿನ್ಕ್ತ್.್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಧೆೈರ್ಕ್ ವತೊಯಾ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಲ್ಬ ತ್ಾಲೊ.್ 
36

್ ತುಮಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಜಯ್,್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಚೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಮೆಳೊೆ ತಾಲೊಚ್.್ 
37

್ ತೊ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಥೊಡ್ಯಾಚ್್ ಕ್ಳ್ನ್,್ ಯೆತ್ಲೊ್ ಯೆತ್.
ತೊ್ ಘಳ್ಯ್್ ಕಚೊಯಾನ್.

್ 38್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮನಿಸ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಚ್
ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.

ಪುಣ್್ ತೊ್ ಭಿಯ್ನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಸರ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಸಂತೊಸ್್ 

ಪ್ವ್ನ್.”್ ್  ಹಬಕೂಕ್ಕ್ 2:3–4
39

್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ಟಂ್ ಸಚೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ನ್ಹಯ್,್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಲೊ�ಕಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡ್್ಯಾ.

ಪಾತೆಕ್ಣಂ

11್ ್ 1್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾನಿ್ ಭವಯಾಸುನ್್ ಆಸೊನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಖರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 2್ ಚಡ್್ ಫುಡ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಜಯೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಪೆೈಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
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ವವಿಯಾಂ್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್್.

3
್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 

ರಚ್ಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ 
ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ ವಸುತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಚುಂಕ್ ನ್.

4
್ ಕ್ಯನ್್ ಆನಿ್ ಆಬೆಲ್್ ದೊಗ್ಂನಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಬಲ್್ 

ಭೆಟಯ್.್ ಪುಣ್್ ಆಬೆಲ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಬರೆಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಭೆಟಯ್ೆಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಭೆಟಯ್್ಯಾ್  ವಸುತಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸಂತೊಸ್್ 
ಜ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್ಚ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಬರೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಪಯ್ೊ.್  ಆಬೆಲ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಉಲೆೈತ್.

5
್ ಎನೊಕ್  ಮರಣ್್  ಪ್ವ್ನ್ಶೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಯ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ 
ವ ್ೆಹಲೊ.್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ,್ 
ತೊ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್  ವ ್ೆಹಚ್ಯಾಕ್�್  ಪಯ್ೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮ್ನೊ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ತೊ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ ್ೆಹಲೊ.್  6

್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ನ್ಶೆಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಕೊಣ್ಚ್ಯಾನ್ಯ�್ ಮ್ನೊ್ಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಜ್ಂವ್,್ 
ದೆ�ವ್್  ಆಸ್ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತ್ಕ್್  ಖಯ್ಯಾಮನ್ಂತ್್ 
ಸೊದ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ತೊ್  ಪರಿತಿಫಳ್್  ದಿತ್ಮ್ಹಣನಿ�್ 
ಪ್ತೆಯಾಜಯ್.

7
್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂಕ್�್ ದಿಸ್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದೆವ್ನ್್  ನೊಯೆಕ್  ಚತ್ರಿಯ್್  ದಿಲ್.್ 
ನೊಯೆನ್್  ದೆವ್ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾ್  ಆನಿ್ 
ಭಕ್ತಾವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್ಣೆಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ವ್ಹಡ್್  ತ್ರುಂ್ 
ಬ್ಂಧುನ್,್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಚೂಕ್  ದ್ಖಯ್.್ 
ಆಶೆಂ,್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ ತೊಯ�್ ಎಕೊ್್ ಜ್ಲೊ.

8
್ ದೆ�ವ್್  ಆಪುಣ್್  ದಿತ್ಮ್ಹಣ್್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ಆಪಯೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಆಸ್್ ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 9್ ದೆ�ವ್್ ದಿತಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ತೊ್ ಪಯ್ಣ್ಯ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜಯೆಲೊ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್  ವವಿಯಾಂಚ್.್  ತ್ಯಾಚ್್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಕ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ವ್ರೆಸ ದ್ಾರ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಇಸ್ಕಯ�್  ಜ್ಕೊಬ್ಯ�್ 
ತ್ಚೆ�ಬರಿಂಚ್್ ತಂಬ್ಂನಿ್ ಜಯೆಲೆ.್ 10

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 

ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ್ ಫ್ತರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಪ್ಸತ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ್.್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್್ ಯೆವು್ನ್,್ ನಿಮಿಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಪ್ಸತ್್ ತೊ್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ್.

11
್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್  ತಿತೊ್್ 

ಪ್ರಿಯೆಚೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಸ್ರ್ಕ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ ನ್ತ್ಲ್್.್ ಪುಣ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ತ್ಂಕ್್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸಕ್ತಾವಂತ್್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  12

್ ತೊ್  ಮರುಂಕ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್ಲೊ್್ 
ಮ್್ಹತ್ರೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮೊಳ್ಬಾ್ ವಯ್್ಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಂಬರಿ್ 
ದಯ್ಯಾವೆಳೆಚ್ಯಾ್ ರೆಂವೆಬರಿಯ�್ ಮೆಜುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ್ 
ತಿತಿ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜಲಮಲ್ಂ.

13
್ ಹೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವ್ಹಡ್್  ದ್ದೆ್್  ಮನಿಸ್್  ಆಪುಣ್್ 

ಮೊರ್ಸೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಭ್ಸ್ಯ್ಲೆ್ಂ್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಮುಖ್್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಪಯ ಣ್್ಯಾಯ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆನಿ್ 
ಪಕ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ನ್್ಲೆ.್ 14

್ ತ್ಣಂ್ 
ತಶೆಂ್ ಮ್ನ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಪುಣ್್ ಆಪೊ್ಚ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್್  ಪ್ಸತ್್  ರ್ಕ ತ್ಾಂವ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 15

್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಚೆರ್್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಮನ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತೆ್ ಪ್ಟಂ್ 
ವೆತೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 16

್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಬರೊ್ ಗ್ಂವ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಗ್ಯಾ್  ಪ್ಸತ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ತ್ಂಚೊ್  ದೆ�ವ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಲಜೆನ್ಶೆಂ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪ್ಸತ್್ 
ಏಕ್ ಶಹರ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

17
್ 
–18

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ 
ಕೆಲ್.್  ಇಸ್ಕ್ಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಭೆಟಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್,್  “ತುಜ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಚೆ್ ಇಸ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಯೆತ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ಕೆಲೆಂ್.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಚ್್ ಪುತ್ಕ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್್ 
ತೊ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸೊ್.್ 19

್ ದೆ�ವ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್.್ 
ಇಸ್ಕ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡ್ಯ ತ್ಾನ್,್ ತ್ಕ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಇಸ್ಕ್ಕ್ 
ಮೊನ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಪ್ಟಂ್  ಮೆಳ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಜ್ಲೆಂ.

20
್ ಇಸ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಏಸ್ವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಫುಡ್ರ್ಕ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಇಸ್ಕ್ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್  ಹ್ಕ್್  ಕ್ರಣ್.್  21

್ ಜ್ಕೊಬ್ನ್್ 
ಜುಜೆಚ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್ ಆಪುಣ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ 
ತಣರ್್  ಪ್ವ್ಲ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಆಶಿವ್ಯಾದ್್  ದಿಲೊ.್ 
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ತೊ್ ಬೆತ್ಚೆ್ ವಯ್ರಿ್ ಬ್ಗೊ್ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಕ್ರಣ್.

22
್ ಜುಜೆ್  ಮೊಚಿಯಾ್  ಘಡಿ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್ 

ವೆಳ್ರ್,್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್  ಎಜಪ್ತಾ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ವೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈಲೊ;್ ಆಪ್್್ ಕೂಡ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಕ್್ ತ್ಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ಕ್ರಣ್.

23
್ ಮೊಯೆ್್ ಜಲಮತ್ನ್್ ತ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ 

ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಚ್್  ತ್ಕ್್  ತಿ�ನ್್ ಮಹಿನೆ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಲ್ಪೊವ್ನಾ್ ದವಲೊಯಾ.್ ಭುಗೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊಯೆ್ಚಿ್ 
ಸೊಭಯ್್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಫ್ರ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣ್ಯಾಕಯ�್  ಆವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ಟಂ್ ಸರುಂಕ್ ನ್.

24
್ ಮೊಯ್ೆ್  ವ್ಡೊನ್್  ವ್ಹಡೊ್್  ಜ್ಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಫ್ರ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ಧುವೆಚೊ್  ಪೂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 25

್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಳ ಚೆಿಂ್  ಸುಖ್್ ವಿಂಚುಂಕ್  ನ್.್  ತೆ್  ಸುಖ್್  ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೆಚಿಂಚ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆಂ್.್ 
ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ಹ್ಕ್್  ಕ್ರಣ್.್ 
26

್ ಎಜಪ ತ್ಾಚೆ�್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ಂಡ್ರ್್ ಜೊಡ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಪ್ಸತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೆಚಿ್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಲೆಖೆ್ಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ಪ್ಸತ್್ ತೊ್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ್.

27
್ ತೊ್ ಎಜಪ್ತಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾಚ್.್ 

ಫ್ರ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಗ್ಕ್  ತೊ್  ಭಿಯೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ದಿಸ್ನ್ತಲ್ೊ್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ�್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್  ತೊ್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್;್  28

್ ಪ್ಸಖಾಪೆಸ್ತಾ್ 
ಚಲವ್ನಾ,್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ರಗ್ತ್್ ಶಿಂಪ್್ಯ್ೆಂ.್ 
ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ವಿನ್ಶ್್ 
ಕ್ರಿ್  ದೂತ್ನ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರಿನ್ಶೆಂ್  ರಗ್ತ್್ 
ದ್ವಯಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಶಿಂಪ್್ಯ್ೆಂ.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ ಣ್್ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾವವಿಯಾಂಚ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ.

29
್ ಮೊಯೆ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಚಲಯೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ತ್ಂಬೊ್್ ದಯೊಯಾ್ ಸುಕೆ�್ ಧರಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಉತ್ರಿಲೆ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಂತ್ಚ್.್  ಪುಣ್್  ಎಜಪ್ತಾ್  ಗ್ಂವೆಚಿಂ್  ತ್ಂಬೊ್್ 
ದಯೊಯಾ್ ಉತೊರಿಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಬುಡೊನ್್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೆ.

30
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ 

ಜೆರಿಕೊ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಗೊರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣ್ 
ಸ್ತ್್ ದಿಸ್ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ಭೊಂವತಾನ್್ ತೊಯಾ್ ಕೊಸೊ್ನ್್ 
ಪಡೊ್ಯಾ.

31
್ ರ್ಹ್ಬ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ವೆ�ಶ್ಯಾ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ಗೂಡ್ಚ್ಯ್ಯಾಂಕ್  ಸ್್ಗತ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ತ್ಂಕ್್ 

ಇಷ್ಟಂಬರಿ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ತ್ಯಾನ್್  ತಿಕ್್  ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ರಿನ್ಶೆಂ್  ಗೆಲೆ್್  ತಿಚೆ�ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್.

32
್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಚಡ್್  ಸ್ಂಗಿಚಿ್ 

ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ಗಿ�?್  ಹ್ಂವ್್ ಗಿದೆಯೊನ್,್ ಬ್ರ್ಕ,್ 
ಸ್ಮ್ಸೆಂವ್,್ ಜೆಪ್ತಾ,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ,್ ಸ್ಮುಎಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದಿಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ತಿತೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ನ್.್ 33

್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾವವಿಯಾಂಚ್್  ರ್ಜ್ಯಾಂ್  ಸಲ್ಯ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್ 
ಸ್ಕ್ಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ಯ್ೆಂ್ 
ಜೊಡುನ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ತ್ಂಚೆ�ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಶಿಂವ್ಂಚಿ್  ತೊಂಡ್ಂ್  ಬ್ಂಧಿ್ಲಂ;್ 
34

್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಪೆಟ್ಚಿಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯೊ್;್ ಆನಿ್ 
ಥೊಡೆ್ ತಲ್್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚುಕಯ್;್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಆಸ್ಲೆ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಸಕ್ತಾವಂತ್್ 
ಜ್ಲೆ;್ ಝಜ್ಂತ್್ ಪರ್ಕರಿಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ 
ಸಲ್ಯ್ೆಂ.್  35

್ ಮರಣ್್  ಪ್ವ್ಲೆ್್  ಮೊನ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್  ಉಠೆ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಕ್್  ತ್ಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಂಚ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆರ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಕಷ್ಟ್ ದಗ್ದಾ್ ಸೊಸುನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ಪುನರ್್ 
ಜವಂತ್ಪಣ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಜವಿತ್್ 
ಪ್ಸತ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 36

್ ಥೊಡೆ್ 
ಹೆರ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಚೆಷ್ಟಯೆಕ್ ಬಲ್ಜ್ಲೆ,್ ಮ್ರ್್ ಕೆಲೆ,್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ.್್ 37

್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆದೆಯಾಂ್ ಕ್ತುರಿನ್್ 
ದೊ�ನ್್  ವ್ಂಟೆ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ತಲ್್ರಿನ್್ 
ಕ್ತನ್ಯಾ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಹ್ಂಚೆ�್  ಪೆೈಕ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಚಿ್  ಆನಿ್  ಬಕ್್ಯಾಂಚಿ್  ಚ್ಮಿ್ಂ್ 
ಪ್ಂಗುರಿನ್್ ಆಸ್ಲೆ್;್ ಥೊಡೆ್ ದುಬೊಯಾಳ ್ೆ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್;್ 
ದಗದಾಣೆಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಆನಿ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾ್ 
ನಡ್್ಯಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಲೆ.್  38

್ ಹ್ಂಕ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ನ್ಫ್ವ್್ ಜ್ಲೊ.್ ಹೆ್ ಅರಣ್ಯಾಂನಿ,್ ದೊಂಗ್ರಿಂನಿ್ 
ಜಯೆವ್ನಾ್ ಮ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಧಣಯಾ್ ಪಂದ್್ಯಾ್ ಮ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ 
ಜಯೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.

39
್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 

ನ್ವ್ಡ್ಲೆ.್್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ವ್ಹಡೆಂ್್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಹ್ಂಚೆ�್ 
ಪೆೈಕ್್  ಕೊಣೆಂಯ�್  ಜೊಡುಂಕ್  ನ್.್  40

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಯೆವ್ಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಆಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ತ್ಣಂ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ತೆಂ್ ಯೆವ್ಣ್.

ಜೆಜುಚೊಚ್ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಾ

12್ ್ 1್ ಆಮೆಚಿ�್ ಭೊಂವತಾಣ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ತ್.್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಜವಿತ್ಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
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ದೆಕುನ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಂಚೆ�್  ಬರಿ್  ಆಸ್ಜಯ್.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಶೆವಟ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ಧ್ಂವಜಯ್್ 
ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಅಮ್ಕ್ಂ್ 
ಅಡಕ್ಳ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿಜಯ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಲಭ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಧನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡಯ್ಯ್.್ 
2

್ ಆಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಜೆಜುಕ್ ಉದ್ಹರಣ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದವರಿಜಯ್.್ ಆಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆರಂಭ್್ ಕಚೊಯಾಯ�್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಕಚೊಯಾಯ�್  ತೊಚ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಪ್ಸತ್್ ಲಜ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಖುಸ್ಯಾಚೆಂ್ ಮರಣ್್ ಸೊಸೆಂ್.್ ಆತ್ಂ್ ತೊ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್.್ 
3

್ ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಪಳೆಯ್.್  ಪ್ತ್ಕ್ 
ಭರಿತ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸೊ್.್ ತೆಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ತುಮಿ�್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಆನಿ್ ಧೆೈರ್್ 
ಸ್ಂಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

ದೆೇವ್ ಬಾಪಾಬರಿ ಆಸಾ
4

್ ತುಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಝುಜ್್ಯಾರಿ�್ ತುಮೆಚಿಂ್ 
ಝುಜ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ತಡಿರ್್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಹ್ಡುಂಕ್ ನ್.್ 5್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೆೈತ್.್ 
ತುಮಿ್ ತಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ವಿಚಲ್ಯಾಯಾತ್:

“ಪುತ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಅಲಕ್್್ ಕರಿನ್ಕ್.
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಕ್್ ಭೆಷಟಯ್ತಾನ್್ ಬೆಜ್ರ್್ 

ಪ್ವ್ನ್ಕ್.
್  6್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಪುಣ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕಚ್್ 

ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ತಾ;
ಕೊಣ್ಕ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖ್ತಾಗಿ�್ ತ್ಕ್್ ಶಿಕ್್್ 

ಲ್ಯ್ತಾ;

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ್ 

ಸೊಸುನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಂಕ್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್್ಯಾಬರಿ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ್ತಾ.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕ್್್  ಜೊಡ ತ್ಾತ್.್  8

್ ತುಮಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಶಿಕ್ೆಕ್  ಆಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 9್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಕ್ಂ್ಕ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ಲೆ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲೆ.್್ 
ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಸ್ತಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕಚಿಯಾ್ ಭೊ�ವ್್ ಮುಖಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲ್ಯಾಂವ್.್  10

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಥೊಡೊ್ ಕ್ಳ್್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.್ 

ತ್ಣಂ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಬರೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಯ್ಯಾಕ್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ ತ್ಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ�್ ತ್ಚೆಬರಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್  ತ್ಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್.್ 
11

್ ಖಂಯಚಿಯ�್ ಶಿಸ್ತಾ್ ಜ್ಂವ್್ ತತ್ಕ್ಲ್ಕ್ ಸಂತೊಸಭುರಿತ್್ 
ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ದುಖಿನ್್ ಭಲಯಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶಿಸೆತಾ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಶಿಕೊನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ಫ್ವ್ತೆಂ್  ಜವಿತ್್  ಪ್ರಿರಂಭ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಲ್ಬ್ತಾ.

ಫಾವ್ತಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಜಿಯೆರಾ
12

್ ತುಮಿ್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 
13

್ ತುಮಿ್ ಫ್ವ್ತ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಜಯೆಲ್ಯಾರ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತ್ಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯೆಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

14
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್ಯ�್ 

ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಜಯೆಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್ 
ಕೊಣ್ಚೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆಸ್ನ್ಂಗಿ�್ ತೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿ್  ನ್.್  15

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ದೆವ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಹೊಗ್್ಯ್್  ನ್ಶೆಂ್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ರ್ವ್.್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಪ್ಲೊನ್್ ವ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ವಿಕ್ಳ್್ ಪ್ಳ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್.್ ತಸಲ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗೊ್್ 
ಜಮೊಚ್್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತ್ಲೊ.್  16

್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಜ್ಗುರಿತ್್  ಜ್ಯ್;್ 
ಸಂಸ್ರಿಕ್ ಎಸ್ವ್ಬರಿ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ರ್ವ್.್ ಮ್ಲಗೆಡೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಎಸ್ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಸಕ್್ಕಯ�್ ವ್ರ್ಸ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊತಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಏಕ್ ವೆಳ್ಚ್ಯಾ್ ಜೆವ್ಣ್ಪ್ಸತ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ವಿಕೆ್ಂ.್ 17

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾಬರಿ,್ 
ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚುಚುಯಾಲೊಯಾ.್ 
ಎಸ್ವ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಬದು್ಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ತ್ಕ್್ ಲ್ಭೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.

18
್ ತುಮಿ್ ಏಕ್ ನವ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್.್ 

ತೊ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಯೊ್್ ದೊಂಗ್ರಿಚೊ್ 
ಜ್ಗೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಪು್ಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ತಸಲ್ಯಾ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಆನಿ್ ಉಜೊ್  ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾ್  ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ತುಮಿ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ತುಮಿ್ ಕ್ಳೊೆಕ,್ 
ದುಖ್ಂ್  ಆನಿ್  ವ ್್ಹದ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್.್  19

್ ತುಮಿ್  ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್  ಆವ್ಜ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಜ್ಂವ್್  ವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸವೆಂ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ತ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂಜ್ಂವ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ಲೊ�ಕ್ 
ತೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ತ್ನ್,್ ದುಸೆರಿಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
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ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 20
್ “ತ್ಯಾ್ 

ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಆಪಡೆಚಿಂ್ ಕಸಲೆಂಯ�್ ಸಯ್,್ ತೆಂ್ ಏಕ್ 
ಮೊನ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಕ್್ ಫ್ತ್ರ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಕ್ದ್್  ಆಯುಕ್ಂಕ್  ತ್ಣಂ್ 
ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್.್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತವಳ್್ ಪಳೆಲೆ್ಂ್ 
ಭಿರ್ಂಕುಳ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಮೊಯ್ೆನ್,್  “ಹ್ಂವ್್ 
ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತಸಲ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 

ತುಮಿ್ ಆಯ್ಲೊ್್ ನವ್್ ಜ್ಗೊ್ ಸಿಯೊನ್್ ಪವಯಾತ್,್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ಲೊ್್  ದೆ�ವ್್  ವಸಿತಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಯ�್  ಹಜ್ರ್ಂನಿ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕಯ�್ 
ಆಯ್್ಯಾತ್.್  23

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಕ್ ತುಮಿ್ ಆಯ್್ಯಾತ್.್ ತ್ಂಚಿ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ಬರಯ್್ಯಾಂತ್.್  ತುಮಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಝಡಿತಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್ 
ಆಯ್್ಯಾತ್.್  24

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನವ್ಯಾ್  ಸೊಲ್್ಯಾಂತ್್ 
ಹ್ಡ್ಲ್್ಯಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್  ಆಬೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾಕ್�್  ಬಯೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಶೆಣ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್ ಆಯ್್ಯಾತ್.

25
್ ದೆ�ವ್್  ಉಲೆೈತ್ನ್್  ಆಯ್ಕ್ನ್ಶೆಂ್ 

ಆಸ್ನ್ಕ್ತ್.್  ತೊ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಚತ್ರಿಯ್್  ದಿತ್ನ್,್  ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಂತ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಚುಕೊಂಕ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್  ಆತ್ಂ್ 
ದೆ�ವ್್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಉಲೆೈತ್.್  ತ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕಶೆಂ್ ಚುಕೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ತಾ?್ 26

್ ತೊ್ 
ಪಯ್ೆಂ್ ಉಲೆೈತ್ನ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಭುಂಯ್್ 
ಹ್ಲ್ಯ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ತೊ,್  “ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಭುಂಯ್್ ಹ್ಲಯ್ತಾ,್ ಸಗ್ಯಾಯ�್ ಹ್ಲ್ಯ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  27

್ “ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಪ್ವಿಟಂ”್ 
ಮ್ಹಳಿ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ರಚ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂಲೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಕತ್ಯಾ.್  ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ.್  ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲೆಂ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಸಿಥಿರ್್ ಉತ್ಯಾತ್.

28
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾನ್ತ್ಲೆ್ಲೆಂ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆಮಿ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ಸುತಾತಿ್  ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್  ತ್ಕ್್ ಮ್ನ ತ್ಾ್  ತಸಲೆಂ್ 
ಆರ್ಧನ್್  ಭೆಂಬಿರ್ಂತಿನ್್  ಕರಿಜಯ್.್  29

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮೊಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ನ್ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಬರಿ್ 
ಆಸ್.

ದೆವಾಕ್ ಮಾನವಾಲೆಲಿಂ ಆರಾಧನ್

13್ ್ 1 ್ ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ 

2
್ ಸಯ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ನೆಣ್ಸ್ತಾಂ್ 

ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಕಯ�್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ 3
್ ಬಂದೆಂತ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವಿಸ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ�್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಂದೆಂತ್್  ಆಸ್ತ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ಕಷ್ಟಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವಿಸ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮಿ�್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕಷಟತ್ತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.

4
್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ 

ಘೂವ್್  ಬ್ಯ್್ಯಾಂಚೊ್  ಸಂಬಂಧ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕಚೆಯಾ್ ಆನಿ್ 
ವಯಾಭಿಚ್ಯಾರ್್  ಕಚೆಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಝಡ ತೆಾಕ್  ಆಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  5

್ ದುಡ್್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸೊಚಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ಕರ್.್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವಸುತಾಂನಿ್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಜ್ಯ್.್  ದೆ�ವ್ನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ:

“ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್ನ್.
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್ಸೊ್ 

ನ್.”್ ್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 3:16

6
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಯಾತ್:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸಹ್ಯಕ;
ಹ್ಂವ್್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್.

ಲೊ�ಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೆಚಿನ್ಂತ್.”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 118:6

7
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲ ಗ್ೆಡ್ಯಾಂಚೊ್  ಉಗ್್ಸ್್ 

ಕರ್.್ ತ್ಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ಶಿಕಯೊ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಕಶೆ್ ಜಯೆಲೆ್್ ಆನಿ್ ಕಶೆ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನುಕರಣ್್ ಕರ್.್ 
8

್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಕ್ಲ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಜೂನಿ�್ ಆಸ್.್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಆಸತಾಲೊ.್ 9

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚೂಕ್ 
ವ್ಟೆಕ್  ವ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಹೆರ್್  ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಗುಮ್ನ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಖ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ 
ಪ್ಳ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ನಿಯ್ಮ್ಂಚೆಂ್ 
ಪ್ಳನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡನ್ಂತ್.

10
್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಆಸ್ಂ.್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ತಂಬ್ಂತ್್  ಸೆವ್್  ಕಚೆಯಾ್  ಯ್ಜಕ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  11

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್  ಮೊನ್್ತಿಂಚೆಂ್  ರಗತ್್  ಭೊ�ವ್್  ವ್ಹಡ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ ಥ್ಿನ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾ.್  ತೊ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಪ್ಸತ್್ ತೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ಭೆಟಯ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿಂಚಿ್ ಕುಡಿಯೊ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ಲ್ಸ ತ್ಾತ್.್  12

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಭ್ಯ್ರಿ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸೆ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ,್ ಆಪೆ್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ ರಗ್ತ್ಚ್್ 
ಸಮಪುಯಾನ್್ ಮೆಲೊ.್  13

್ ಆಮಿ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚಜಯ್.್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಆಕ್ಮನ್್  ಆಮಿಯ�್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್.್  14

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಶಹರ್ಚ್್  ನ್.್ 
ಪುಣ್್  ಆಮಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಶಹರ್್  ಪ್ಸತ್್ 
ರ್ಕ ತ್ಾಂವ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ ಭೆಟೊಂವಿಚಿಂ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ತೊಚ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಚ್ಚೆಯಾಂಚ್್  ಆಮಿ್  ಸಮಪುಯಾಂಚೆಂ್  ಬಲ್ದ್ನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಯ�್ 
ದ್ನ್್ ಧಮ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ವಿಸನ್ಯಾಕ್ತ್.್ ಹೆಂಚ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಖುಶಿ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

17
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಯ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಯ್.್ ತೆಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜವ್ಬ ದ್ಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತೆ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಕೆಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಖಂತಿನ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸಂತೊಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್.್ ತ್ಂಚೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಷ್ಟಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.

18
್ ಆಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಮುಂದರುನ್್ 

ವ್ಹರ್.್  ಆಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಬರೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ,್  ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ನಿತಳ್್ 
ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್.್ 19

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಧ್ಡಿಶೆಂ್  ತುಮಿ್ 

ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ ಹೆಂಚ್.

20
್ -್ 21

್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಯ್್ 
ಜ್ಲ್್್  ಆಪ ಣ್್ಂಚಿಂ್  ದೆಣಂ್  ದಿ�ಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ ಆಪೆ್ಂ್ ರಗ್ತ್್ ವ್ಹರೊವ್ನಾ್ 
ಸಭ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಹಿಂಡ್ಕ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಗೊವಿ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಉಠಯ್್ಲೊ್ ದೆವ್ನ್ಚ್.್ ತ್ಚೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ನವ್್ ಸೊಲೊ್್ ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೊ್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಚಲೊಂವಿದಾ.್  ಜೆಜುಕ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮೆನ್.

22
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್್ 

ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಯಕ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾ.್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಚಡ್್ ಲ್ಂಬ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ 23

್ ಆಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ತೊ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಆಯ್್ಯಾರ್,್ ಆಮಿ್ ದೊ�ಗ್ಯ�್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಯೆತ್ಂವ್.

24
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಆನಿ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಮೊಚಿ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 
ಇಟೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನಮ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.

25
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




