
328

ಜಾರೊಬಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ದೆವ್ಚೊ್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ 
ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ 

ಶಿಂಪಡ್ಲ್ಯಾ್  (ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ)್ ಬ್ರ್್ ಕುಳಿಯ್ಂಕ್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ಜ್ಂವ್.

ಪಾತೆಕ್ಣಂ ಆನಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
2

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂ್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಯೆತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಯೆತಸ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವಜಯ್.್ 3್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  ತೆ್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾತ್.್ 
4

್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂದಿ.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ 
ವ್ಡ್ಲೆಯ�್ ಆನಿ್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾಯ�್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಲ್ಬ್ತಾಲೆಂ.

5
್ ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತಸಲೆ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ 
ವಿಚ್ರುಂದಿ.್ ದೆ�ವ್್ ಉದ್ರ್್ ಪಣಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಆನಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ 
ದಿತ್ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ದಿತ್ಲೊ.್ 
6

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾನ್್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರಿಜಯ್.್ ದೆವ್ಚೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದುಬ್ವ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ದುಬ್ವ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಲ ್್ಹರ್ಬರಿ್  ಆಸ್.್  ವ್ರೆಂ್  ಮ್ತ್ಯಾನ್್  ಲ ್್ಹರ್ಂ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಪಡ ತ್ಾತ್.್ ದುಬ್ವ್್ ಕಚೊಯಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಲ ್್ಹರ್ಂ್ ಬರಿ್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 7

್ -್ 8
್ ತೊ್ ಏಕಚ್್ ವೆಳ್ರ್್ 

ದೊ�ನ್್ ಥರ್ಚಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಚಿಂತ್.್ ತೊ್ ಆಪುಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂತ್್  ಜ್ಂವ್್  ಏಕ್  ನಿಧ್ಯಾರ್ಕ್ 
ಯೆಂವ್ಚಿ್  ನ್.್ ತಸಲೊ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ತೆಂಪುಣ�್ ಮೆಳ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ನ್ಕ್.

ನಿೇಜ್ ರೆರಿೇಸ್ತಾರಾಯ್
9

್ ದುಬೊಯಾಳ್್  ಜ್ಲೊ್್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಂದಿ,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಆತಿಮೀಕ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 10

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ್್ ವಿಶ್್ಸಿಯ�್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವಜಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ವಿಷಯೆಂತ್್  ತ್ಕ್್ ಆಸಿಚಿ್  ದುಬೊಯಾಳ್ಕ್ಯ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್.್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಫುಲ್ಬರಿ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ಲೊ.್ 11

್ ಸುಯೊಯಾ್ ಉದೆವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಚಡ್ತಾನ್್ ಧಗ್್ ಚಡ್ತಾ.್ ಸುಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಧಗಿಥ್ವ್ನಾ್ 
ಝಡ್ಂ್  ಸುಕ ತ್ಾತ್;್  ಫುಲ್ಂ್  ಝಡೊನ್್  ವೆತ್ಲ್.್ 

ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತೆಂ್ ಸುಕೊನ್್ ಗೆಲೆಂ.್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಆಶೆಂಚ್್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವ್ಯಾಪ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಯೆವ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್ಂಚ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ತಾಲೊ.

ತಾಳ್ಣ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಯೆೇನಾಂತ್
12

್ ತ್ಳಿಣ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ ತ್ಾಲೊಚ್್  ಭ್ಗಿ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತೊ್  ಆಪ್್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ರುಜ್್ತ್್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ಜ�ವ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಮುುಕುಟ್್ 
ಜೊಡ್ತಾಲೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಹೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  13

್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಪಡ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್,್ “ದೆ�ವ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ ಘಾಲ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ವ್ಯ್ಟ್ ದೆವ್ಕ್ ತ್ಳ ಣೆ್ಕ್ 
ಘಾಲ್ನ್.್ ದೆ�ವ್್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಸೊಡಿನ್.್ 14

್ ತ್ಳ ಣೆ್ಕ್ ಪಡೊಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಆಪುಣ್್ ಖುಶಿ್ 
ವಚ್ಯಾಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ ತ್ಳ ಣೆ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ.್ 
ತ್ಚಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಆಶ್ಂಚ್್  ತ್ಕ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ವ್ಡ್ನಾ,್ 
ಸೊಡಿನ್ಶೆಂ್ ದನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್ 15

್ ಹೊಯಾ್ ಆಶ್ಚ್್ 
ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕರೆೈತ್ತ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ವ್ಡೊನ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಹ್ಡ್ತಾ.

16
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ 

ಹ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ತುಮಿ್  ಫಟೊನ್್  ಪಡನ್ಕ್ತ್.್ 
17

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಬರಿ್ ದೆಣಂ್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ದೆಣಂಯ�,್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಂಕ್ (ಸುಯೊಯಾ,್ ಚಂದ್ರಿ,್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ)್ ಮುಖಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರಚ್ನಾರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ತ್.್  ದೆ�ವ್್ 
ಬದ್್ನ್.್ ತೊ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್ ಎಕ್ಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್  18

್ ದೆವ್ನ್್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ�ವ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕೆಲ್.್ ಆಪ್ಣ್ಥ್ವ್ನಾ್ ರಚ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ವಸುತಾಂನಿಯ�್  ಆಮಿ್  ಅತಯಾಧಿಕ್  ಪರಿಮುಖ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ ತ್ಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.

ಆಯ್ಕಾಂವೆಚೊಂ ಆನಿ ವಿಧೆೇಯ್ಪಣ್
19

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಖುಶಿ್ ಕರ್.್ 
ಸುಲಭ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ರ್ಗ್ರ್್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  20

್ ಎಕ್್ 
ಮನ್ಶೆಚೊ್ ರ್ಗ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಬರಿ್ ಬರೆಂ್ ಜವಿತ್್ 
ಚಲೊಂಕ್  ತ್ಕ್್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡನ್.್  21

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಖೊಟೆಂಯ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ಪ್ಳ್್ ರೊಂಬೆ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಖ್ಲ್್ಯ್ ಮನ್ಂತ್್ 
ಮ್ನಿಜಯ್.್ ತೆಂ್ ತುಮೆಚಿ್ ಆತೆಮ್ ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾತ್.
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22
್ ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಕೆ�ವಲ್್  ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ 

ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತೆಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಕ್ ಹ್ಡ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತುಮಿಂಚ್್  ಫಟೊವ್ನಾ್  ಪಡನ್ಕ್ತ್.್ 
23

್ ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಯುಕ್ನ್ಯ�್  ತ್ಚೆಬರಿ್ 
ಚಲನ್ತ್ಲೊ್ಲೊ್ ಆಸ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಂಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ 
ಪಳೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ 24

್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್  ವಚುನ್,್  ಆಪುಣ್್  ಕಸೊ್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ವೆಗಿಂಚ್್ ವಿಸೊರಿನ್್ ಪಡ್ತಾ.್ 25

್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕಚೊಯಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಆಭ್ಯಾಸ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 
ತೊ್ ತೆಂ್ ಆಭ್ಯಾಸ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಆಯ್ಕ್ತ್್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್್ ವಿಸೊರಿನ್್ 
ಪಡನ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ತೊ್ ಸಂತೊಸಭುರಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾ.

ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕಚಿತಾ ಖರಿ ವಾಟ್
26

್ ಭಕ್ತಾವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜಬೆಕ್  ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಕರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಫಟೊವ್ನಾ್ ಪಡ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ “ಭಕೆತಾಕ”್ ಮೊಲ್್ ನ್.್ 27

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಮ್ನೊ್ಂವೆಚಿಂ್  ಭಕತಾ್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ್:್  ಗಜೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಅನ್ಥ್ಂಕ್ ವಿಧಿವಿಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ 
ಆನಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪರಿಭ್ವಿತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತ್ಂತುಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ಂವೆಚಿಂ.್ ದೆ�ವ್್ 
ಆಸಲ್್ ಭಕತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್ಯ್�್ ಬರಿ್ ಜ್ಲ್ಯ್�್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಲೆಖುನ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಸಕಕಾಡ್ ಲೊರಾಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಾ

2್ ್ 1 ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಳ್್  ಭ್ವ್ಂ್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ 
ಮಹಿವಂತ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್ 

ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಥೊಡೆ್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 
2

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚೊ್ ಎಕೊ್್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್.್ ತೊ್ 
ಬರೆಂ್ ವಸುತಾರ್ಂಯ�್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಚಿ್ ಮುದಿಬಿ್ ಘಾಲ ತ್ಾ.್ 
ತ್ಯಾಚ್್ ವೆಳ್ರ್್ ಮೆಳೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಆನಿ್ ಪನೆಯಾಂ್ ಪ್ಂಜ್ಲೆಂ್್ 
ನ ್ೆಹಸ್ಲೊ್್  ಎಕೊ್್  ದಬೊಯಾಳೊೆಯ�್  ಯೆತ್.್  3

್ ಬರೆಂ್ 
ವಸುತಾರ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸ್ಲ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ವಿಶೆ�ಷ್್  ಗುಮನ್್ 
ದಿತ್ತ್.್  “ಊಂಚ್್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ಬಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  “ಥಂಯ್ಚಿ್  ರ್ವ್!”್  ಮ್ಹಣುನಿ�,್  “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಧಣಯಾರ್್  ಬಸ್!”್  ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್ 4

್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಕ್ತೆಂ?್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖ ತ್ಾತ್.್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಹೆಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಉದೆದಾ�ಶ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾ.

5
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಭ್ಯಣ್ಂನೊ�,್ 

ಆಯಕ್ಯ್!್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ದುಬಯಾಳಿಂ್ 

ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಗೆರಿಸ್ತಾ್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ.್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ.್ 
6

್ ಪುಣ್್  ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಕ್  ತುಮಿ್  ಮ್ನ್್  ದಿ�ನ್ಂತ್.್ 
ಗೆರಿಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮುಟಭಿತರ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿತಿ್ ಸಭೆಕ್ ವ್�ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ್ 
ತೆಚ್.್ 7

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ ಣ್್ಚೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್ಚ್ಚಿ.

8
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರೊಂವ್ಚಿಯಾ,್ “ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಹೆರ್ಂಕಯ�್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ರ್ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಕ್  ತುಮಿ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಸಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್ಚ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 9್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಮುಖಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖುನ್್ 
ಪಕ್ಷಪ್ತ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕಚೆಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಉಲಂ್ಘಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದೊ�ಷಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ರ್ಯ್ಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

10
್ ಎಕೊ್್  ದೆವ್ಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ನಿಯಮ್ಂ್ ಪ್ಳ್ನ್್ 

ಆಸೊಂಕ್  ಪುರೊ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಏಕ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಕ್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚಿಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ ಮೊಡ್ಲೊ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಅಪ್ರಿಧ್ಕ್ 
ಬಲ್್  ಜ್ತ್ಲೊ.್  11

್ “ವಯಾಭಿಚ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಂ್.್ “ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತ್ಯಾಚ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ತುಮಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್  ಕರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಜ್ಂವ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮೊಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

12
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 

ಶ್ಸ್ತ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಝಡಿತಾ್  ಜ್ತ್ಲ್.್ ತುಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆನಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್ಯ�್  ಹೆಂ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್  ಹ್ಡ್.್  13

್ ವ್ಹಯ್,್  ಹೆರ್ಂಕ್  ತುಮಿ್ 
ದಯ್ಳ್ಯ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದೆ�ವ್್ 
ಝಡಿತಾ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ದಯ್ಳ್ಯ್್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್  ನ್.್  ದಯಳ್ಯ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಝಡೆತಾಂತ್್ ಭೆಂ್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಪಾತೆಕ್ಣಂ ಆನಿ ಬರಿಂ ರಾಮಾ
14

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ತೆಂ್  ಕರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ಪರಿಯೊ�ಜನ್್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ರಿತಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ತ್ಕ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕರಿತ್ಗಿ�?್  ನ್!್ 
15

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಭಯ್ಣ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ವಸುತಾರ್್  ಜ್ಯ್್ 
ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ್  ವ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಖ್ಣ್್  ಜ್ಯ್್  ಪಡುಂಕ್ 



330ಜಾರೊಬಾಚೆಂ ಪತ್ರಿ 2:16

ಪುರೊ.್ 16
್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ದೆ�ವ್್ ತುಜೆ�್ 

ಸವೆಂ್  ಆಸುಂ!್  ಹಿಂವ್್  ಖ್ವ್ಣ್್  ಪೊಟ್್  ಭರ್್  ಜೆವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ತ್ಕ್್  ದಿ�ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಮೊಲ್ಯ�್ 
ನ್.್ 17

್ ಹೆಂಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕಯ�್ ಲಗು್ ಜ್ತ್.್ 
ಕನೊಯಾಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್ಚಿ್ ಮೆಲ್ಯಾ.

18
್ ಪುಣ್್ ಕೊಣೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ “ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 

ಆಸ್;್ ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತಕಯಾ್ 
ಕಯೆಯಾತ್.್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜ್ ಜ್ಪ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಂ್ 
ಕನೊಯಾಯಾ್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ತುಜ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ 
ನ್ಂಯ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮ್ಹಜ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಕ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಪುರೊ.್ 19

್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಬರೆಂ!್ ಪುಣ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಯ�್ 
ತೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್್ ಆನಿ್ ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾತ್ಯಾತ್.

20
್ ಆಕಕ್ಲ್್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾನೊ�,್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್್್ 

ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್ಯ್ಗಿ�?್ 21

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್.್ 
ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಬಲ್ವೆದಿಚೆರ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುತ್್  ಇಸ್ಕ್ಕ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಭೆಟಯೊ್.್ 22

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಕನ್ಯಾಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂಚ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್.್  23

್ ಆಶೆಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಂ:್ 
“ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ದೆವ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಮ್ನುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖೊ.್”್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ “ದೆವ್ಚೊ್ 
ಈಷ್ಟ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ 24

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಎಕೊ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾಂವವಿಯಾಂ್ ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ತ್.್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಕೆ�ವಲ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಚ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

25
್ ರ್ಹ್ಬ್್  ಸಿತ್�್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಉದ್ಹರಣ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತಿ್ ಏಕ್ ವೆಶ್ಯಾ್ ಸಿತ್�.್ ಪುಣ್್ ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾಯಾಂವವಿಯಾಂಚ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್.್ ತಿಣೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಪ್ಸತ್್ ಗೂಢಚ್ರಿಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ,್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ವ್ಟೆ�ನ್್  ಚುಕೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ನಾ್  ವಚುಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್.

26
್ ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆತೊಮ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ನಿಜ�ಯಾವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ಕನೊಯಾಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮೆಲ್ಯಾ.

ನಿಯಂತರಿಣ್ ಉತೊರಿನ್ ಉಲೆೈನಾರಾತ್

3್ ್ 1್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಕಠಿಣ್್ ಜ್ಲ್್್ ಝಡಿತಾ್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.

2
್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಬ್ರ್್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಚುಕೊನ್್ 

ಪಡೆಚಿಂ್  ಆಸ್ಂ.್  ಪುಣ್್ ಉತ್ರಿಂತ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಚೂಕ್ 
ಕರಿನ್ತ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಕ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ ದವರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
3

್ ಆಮಿ್ ಘೂಡ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಕ್ ಲಗ್ಮ್್ ಘಾಲ ತ್ಾಂವ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�;್ ತವಳ್್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕಯೆಯಾತ್.್ 4

್ ಹೆಂಚ್್ 
ನಿಯಮ್್  ತ್ವ್ಯಾಂಕಯ�್  ಲಗು್  ಜ್ತ್.್  ತ್ರುಂ್ 
ಭೊ�ವ್್  ಚಡ್್  ವ್ಹಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ್  ಆನಿ್  ಬಳ್ಂತ್್ 
ವ ್್ಹರೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಲೊಟುನ್್ ವ್ಹತ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಏಕ್ ಲ ್್ಹನ್್ 
ಸುಂಕ್ಣ್ನ್್  ತ್ಯಾ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ವ್ಯಾಕ್  ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಸುಕ್ಣ್್ ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕಚೊಯಾ್ ತ್ರುಂ್ ಜ್ಯ್್ 
ಜ್ಲ್್್  ವ್ಟ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಪೆ�ಕ್ಷ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್  ತ್ರುಂ್  ವೆತ್.್  5

್ ಆಮಿಚಿ್  ಜ�ಬ್ಯ�್ 
ತ್ಚೆಬರಿಂಚ್.್  ತಿ್  ಕುಡಿಚೆಂ್  ಏಕ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಸ್ಂದೊ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಕ್ಭ್ಯಾರ್ಂಚಿ್ ಬಡ್ಯ್್ ಉಲಯ್ತಾ.
ಏಕ್ ಲ್್ಹನ್್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ್ ಲ್್ಹನೆಶೆಂ್ ಏಕ್ ಕ್�ಟ್್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ 

ರ್ನ್್ ಲ್ಸುಂಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತ್.್ 6್ ಜ�ಬ್್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಕ್�ಟ್ಬರಿಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂದ್ಯಾಂ್  ಮಧೆಂ್ 
ತೆಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಂಸ್ರ್ಬರಿ್ ಆಸ್.್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಜ�ಬ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಯೆಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ವಿಸ್ತಾತ್ಯಾ.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಜಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪರಿಭ್ವ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಉಜೊ್ ತೆಂ್ ಯಮೊಕ್ಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜಳ್ತಾ.

7
್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ನ್್ ಮೊನ್ತಿ,್ ಸುಕ್ಣ್,್ 

ಜವ ದ್ಾಳ್,್  ಮ್ಸ್್ಯಾಂಕ್  ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್  ಹ್ಡ ತ್ಾತ್.್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಹೆಂ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಹ್ಡ್್ಯಾತ್.್ 
8

್ ಪುಣ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಜಬೆಕ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂಕ್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ನ್.್ ತಿ್ ಉಚ್ಂಬಳ್ಯ�್ ವ್ಯ್ಟಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತಿ್ 
ಮರಣ್್ ಜ್ಲ್್್ ವಿಕ್ನ್್ ಭಲಯಾಲ್.್ 9

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಆನಿ್  ಬ್ಪ್ಕ್  (ದೆವ್ಕ)್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ಸುತಾತಿ್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಮಿಚಿ್  ಜ�ಬ್್  ವ್ಪ್ತ್ಯಾಂವ್;್  ಪುಣ್್  ತ್ಂತುನ್ಚ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿರ್ಪ್ತಾಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಕ್ಯಾಯಾಕ್  ಪರಿಕ್ರ್್  ರಚ್್ಂ.್  10

್ ಹೊಗ್್ಪ್್ 
ಆನಿ್ ಶಿರ್ಪ್್ ದೊ�ನ್ಯ�್ ಎಕ್ಚ್್ ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಯೆತ್ತ್!್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಹೆಂ್ 
ಘಡೊಂಕಚ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 11

್ ಗೊ�ಡ್್ ಉದ್ಕ್ ಆನಿ್ ಕೊಡು್ 
ಉದ್ಕ್ ಏಕ್ ಮೂಳ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್್ಹಳ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ ನ್!್ 
12

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂ್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಅಂಜೂರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ 
ಆಲ್ವ್್ ಫೊಳ್ಂ್ ದಿತ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಅಂಜೂರ್ಚೆಂ್  ಫೊಳ್್  ಸೊಡ ತ್ಾಗಿ�?್  ಮಿಟ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭಲ್ಯಾಯಾ್  ಬ್ಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಗೊ�ಡ್್ 
ಉದ್ಕ್ ದಿ�ನ್.

ಖರಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
13

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಜ್ಣೆತಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಬುದ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆಸ್ತ್ಗಿ�?್  ತಸಲೊ್  ಆಪ್್್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ 
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ರಿತಿನ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದ್ಖೊಂವಿದಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್  ಖ್ಲ್್ಯ್  ರಿತಿನ್್  ಕರುಂದಿ.್  ಜ್ಣೊತಾ್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕರಿನ್.್ 14

್ ತುಮಿ್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ ಖಡಕಕ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಮಸರ್್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆರ್ಯಾಚ್್ ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ಫಟ್ಚ್.್ 15

್ ಆಸಲ್್ “ಜ್ಣ್್ಯ್”್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್.್ ತಿ್ ಆತ್ಯಾಕ್ 
ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲ್್್ ನ್ಹಯ್.್ ತಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲ್್.್ 
16

್ ಮಸರ್್ ಆನಿ್ ಸ್್ರ್ಯಾ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್ಗಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಘಡಬಾಡ್ಯ�್ ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ವ್ಯ್ಟಯ�್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ 
17

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆಂವಿಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾ:್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ತೆಂ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್ಚೆಂ,್  ಭೊಳೆಂ್  ಆನಿ್  ಸುಲಭ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ನ್್ತಸಲೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಕಷ್ಟಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ಆನಿ್  ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಬರೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ತಯ್ರ್್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ನಿತಿವಂತ್ಪಣ್ಚಿ್ 
ಆನಿ್ ಖರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 18

್ ಶ್ಂತಿ್ ಸ ಥ್ಿಪನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಕ್ಮ್್ ಕಚೊಯಾ್  ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ 
ಜಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಬರಿ್ ಫೊಳ್ಂ್ ಜೊಡ್ತಾತ್.

ತುಮಾಕಾಂ ದೆವಾಕ್ ಆಧಿೇನ್ ಕರಾ

4್ ್ 1್ ತುಮಿಚಿ್ ಝಗಿ್ಂ್  ಆನಿ್ ತಕಯಾ್ ವಿವ್ದ್್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆತ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 

ಆಸ್ಗಿ�?್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಆಶ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಝುಜ್್ ಆನಿ್ ತಕಯಾ್ ವಿವ್ದ್್ ಯೆತ್ತ್.್ ತಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ಝುಜ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 2್ ತುಮಿ್ 
ಸಬ್ರ್್  ವಸುತಾಂ್  ಪ್ಸತ್್  ಆಶೆತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತಿ್ 
ಘಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ ವಿಫಲ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ಖುನ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮಸರ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಲೆಂ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜೊಡಿನ್ಂತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತಕಯಾ್ ವಿವ್ದ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ 
ಲಡ್ಯ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಲ್ಗಿ್ ಮ್ಗ್ನ್ಂತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್,್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಲೆಂ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  3

್ ಆನಿ್  ತುಮಿ್  ವಿಚ್ತ್ಯಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತಿ್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಇರ್ದೊ್ 
ಸಮನ್ತ್ಲೊ್.್ ತುಮಿ್ ತಿ್ ಕೆ�ವಲ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಸುಖ್ಪ್ಸತ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾತ್.

4
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ನ್ಂತ್!್ 

ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಇಷ್ಟಗತ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯೆಕ್ ಸಮ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 5್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಆರ್ಯಾ್  ನ್ತ್ಲೊ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್  “ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�ಪ್ಸತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆಜಯ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 6್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ವತಿಯಾ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ,“ದೆ�ವ್್ ಅಹಂಕ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ,್ 
ಖ್ಲ್್ಯಂಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಕುಪ್ಯಾ್ ದಿತ್.”

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಆಡ್್ ರ್ವ್.್ ತವಳ್್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಪೊಳ್ನಾ್ ಧ್ಂವ ತ್ಾಲೊ.್ 8

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ 
ಯೆಯ್,್ ತವಳ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಲೊ.್ 
ತುಮಿ್  ಪ್ತಿಕ್ಂ,್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಧುವ್ನಾ್ ನಿತಳ್್ ಕರ್.್ ತುಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್  ಆನಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಏಕ್ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತುಮಿಚಿಂ್ 
ಚಿಂತ್ಂಪ್್ ನಿತಳ್್ ಕರ್.್ 9್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್,್ ರಡ್,್ 
ದುಖ್ಂ್ ಘಳ್ಯ್!್ ಹ್ಸೆಚಿಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ರುದ್ನ್್ ಕರ್.್ 
ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ಂವೆಚಿಂ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್  ಜ್ಯ್.್ 
10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಖ್ಲ ತೆಾ್  ಜ್ಯ್,್  ತೊ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಊಂಚ್್ಯಾ್ ಸಿಥಿತೆಕ್ ಹ್ಡ್ತಾ.

ತುಮಿ ಝಡ್ತಾ ಕಚೆತಾ ನಹಾಯ್
11

್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಎಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ದುಸೊರಿ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಉಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ ತಕಯಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ವ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಝಡಿತಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕಚ್್  ತಕಯಾ್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಭ್ವ್ಕ್ ತುಮಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಪ್ಳಿಚಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಝಡಿತಾ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ದಿತ್ನ್್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಳ ಚೆಿ್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಮಿ್ 
ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್!್  12

್ ದೆ�ವ್್  ಎಕೊ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ನಿಯಮ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ.್ 
ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ್ ಆನಿ್ 
ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಮ್ಹನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಹಯ್.

ತುಮಾಚೊಯ ಜಿವಿತಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ದೆೇವ್ಚ್ ಚಿಂತುಂದ
13

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ,್ “ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್್ ವ್್ ಪ್ಲ್ಯಾಂ್ 
ಶಹರ್ಕ್  ವೆತ್ಂವ್.್  ಥಂಯ್್  ಏಕ್  ವರ್ಸ್್  ಬರ್್ 
ರ್ವ್ನ್್  ವ್ಯಾಪ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್  ದುಡು್  ಜೊಡ ತ್ಾಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ಆಯ್ಕ್!್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತ್.್ 
14

್ ಫ್ಲ್ಯಾ್  ಕ್ತೆಂ್  ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ನ್!್  ತುಮೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ಧುವ್ರಿಳ ್ೆ  ಬರಿ್ ಆಸ್.್  ತುಮಿ್ 
ಥೊಡೊ್  ತೆ�ಂಪ್್  ಪಳೆತ್ಲ್ಯಾತ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆಂ್ 
ಮ್ಯ್ಕ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಜಯ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಖುಶಿವೆಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮಿ್ 
ಜಯೆತ್ಂವ್.್ ಹೆಂತೆಂ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.”್ 16

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
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ಆತ್ಂ್ ಹಂಕ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬಡ್ಯ್್ ಉಲಯ್ತಾತ್.್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಬಡ್ಯ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 17

್ ಬರೆಂ್ ಕಶೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾರಿ�್ ಬರೆಂ್ ಕರಿನ್ತಲ್ೊ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಸಾವಾಥಾತಾಚಾಕ್ ರೆರಿಸಾತಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಾ

5್ ್ 1್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮನ್ಶೆಂನೊ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್  ಕಷ್ಟ್ 
ಯೆತ್ತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ವಿಳ್ಪ್್ ಕರ್,್ ರಡ್.್ 

2
್ ತುಮಿಚಿ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ಯ್್ ಕುಸೊನ್್ ವೆತ್ಲ್್ ಆನಿ್ ಮೊಲ್್ 

ನ್ತ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ ತುಮಿಚಿ್ ಮುಸ ತ್ಾಯಕ್್ ಸ್ಣಸೆನ್್ 
ಕ್ಂತ್ಯ್ತಾ.್ 3್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ರುಪ್ಯಾಭ್ಂಗ್ರ್ಕ್ ಮ್ತಿ್ 
ಖ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತೆಂಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತಿ್  ಮ್ತಿ್  ತುಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಉಜ್ಯಾಬರಿ್ 
ಖ್ತ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಆಖೆರಿಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಭ್ಂಡ್ರ್್ ಭನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  4

್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶೆತ್ಂನಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಮಜುರಿ್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ತೆ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಬೊ�ಬ್ಟ್್ 
ಮ್ತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಣಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬೆಳ್ಯಾಂಚಿ್ ಲುಂವಿಣ್್ ಕೆಲ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸೆೈನ್ಯಾಚೊ್ ಆಧಿಪತಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ರುದ್ನ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.

5
್ ತುಮೆಚಿಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್  ಜವಿತ್್ 

ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ಯೆನ್್ ಭಲ್ಯಾಂ.್ ತುಮಿ್ ಖುಶಿವೆಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಜೊಡುನ್್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಸಂಹ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪ್ಡ್ಯಾಬರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚಬೆಯಾನ್್ 
ವ್ಡೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.್ 6

್ ತುಮಿ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕ್್್  ಲ್ಯ್್ಯಾ.್  ತ್ಣಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಂತ್.

ಸೊಸ್ಣ್ರಾಯೆನ್ ಆಸಾ
7

್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಆಸ್,್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತವಳ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ರ್ವ್.್  ಆಪೆ್ಂ್ 
ಮೊಲ್ದಿಕ್ ಬೆಳೆಂ್ ಭುಮಿಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ಸರ್್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ರ್ಕ ತ್ಾ.್ ಪಯ್ೊ್ ತಶೆಂಚ್್ ಆಖೆರಿ�ಚೊ್ 
ಪ್ವ್ಸೆ್ ಯೆ�ಸರ್್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ರ್ಕುನ್್ 
ರ್ವ ತ್ಾ.್  8

್ ತುಮಿಯ�್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಸೊಡಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ವೆಗಿಂಚ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ಲೊ.್ 9

್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೆರ್್ ಆಪ್ರಿಧ್್ ಮ್ಂಡಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ 
ಆಪ್ರಿಧ್್ ಮ್ಂಡೆಚಿಂ್ ರ್ವಯ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಪ್ರಿಧಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಜ್ತ್ಲ್.್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್!

10
್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 

ಉಲೆೈಲೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ�ಖ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊಂದಿ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಥರ್ಂನಿ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್  11

್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ 

ಭ್ಗಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�.್ ಯೊ�ಬ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಥರ್ಚೆ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದಯೆನ್ಯ�್ 
ಕ್ಕುಳ ತೆಾನ್ಯ�್ ಭಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

ಚತಾರಿಯೆನ್ ಉಲರಾ
12

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾನ್್  ಸಪುತ್್  ದವರಿನ್ಕ್ತ್.್  ಹೆಂ್  ಚಡ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಉತ್ರ್್  ರುಜು್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ,್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಆನಿ್ ದುಸೆರಿಂ್ ನ್ಂವ್್ 
ವ್ಪ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ “ವ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್.್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  “ನ್ಹಯ್”್  ಮ್ಹಣ್.್  ತುಮಿ್  ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗುನ್ಯಾಂವಕ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಝಡಿತಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.

ಚತಾರಿಯೆನ್ ಉಲೆೈರಾ
13

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಆಡೆಚಿಣೆಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸಲ್ೊ್ 
ಕ್�ತಯಾನ್್ ಗ್ಯಯ್್.್ 14

್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್  ಆಪಯ್ಯ್.್  ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ತೆಲ್್ ಮ್ಖುನ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ 
ತ್ಚೆ�ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್.್ 15

್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಕ್ ಗೂಣ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ತ್ಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಎಕ್ದ್ವೆಳ್,್  ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ತ್ಕ್್ 
ಬೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.

16
್ ತುಮಿ್ ಕೆಲೊ್ಯಾ್ ಚೂಕ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 

ಸ್ಂಗೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಗೂಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ನಿತಿವಂತ್ಚೆಂ್ ಚಡ್್ ಸಕ ತೆಾವಂತ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  17

್ ಎಲ್ಯ್್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾಬರಿಂಚ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್್ ಪ್ವ್ಸೆ್ 
ಯೆನ್ಶೆಂ್  ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಸ್ಡೆತಿ�ನ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂತ್್  ಪ್ವ್ಸೆಚ್್ 
ಪಡೊ್ನ್!್ 18

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಎಲ್ಯ್ನ್್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಮಳ್ಬಾಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ವ್ತೊನ್್ 
ಭುಮಿನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬೆಳೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿಲೆಂ.

ಆತೊ್ಮ ಬಚಾವ್ ಕರಾ
19

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಎಕೊ್್ 
ಸತ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಸರುನ್್ ಬೊವ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದುಸ್ರಿಯಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಸತ್ಕ್ ಚಲಯ್ಯ್.್ 
20

್ ಹೆಂ್  ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್  ದವರಿಜಯ್:್  ಎಕೊ್್  ಪ್ತಿಕ್್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ಚೂಕ್  ವ್ಟೆ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್ 
ಚಲಯತಾಲೊ್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಮೊನ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಚುಕೊ್ಲೊಯ�್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲೊ್್ ಜ್ತ್.




