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ಪೆದುರಿನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಸೆವ್ಕಯ�್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಯ�್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆಮೆಚಿಸವೆಂ್ ಅಮೊಲ್ಕ್ 

ಜ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಜೊಡ್ಲೊ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ಂಕಯ�್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್  ಪತ್ರಿ.್  ಆಮೊಚಿ್  ದೆ�ವ್ಯ�್  ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ 
ತಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಜೊಡಿ್.್ ತೊ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಕತ್ಯಾ.

2
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 

ಲ್ಭೊಂದಿ.್ ದೆವ್ಕ್ ಆನಿ್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ತುಮಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಮ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂದಿ.

ಆಮಾಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ದೆೇವ್ ದತಾಲೊ
3

್ ಜೆಜುಕ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸಕತ್್  ಆಸ್.್  ಜಯೆಂವ್ಕ್್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕರುಂಕ್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ತ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ ತಿಂ್ ಆಮಿ್ ಜೊಡ್್ಯಾಂವ್.್ ಜೆಜುನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ವೆೈಭ್ವಂತ್ಯ�್ ಬರೆಂಪಣ್ಂತ್ಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್ 4

್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾ್ ಬರಿ,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ವೆೈಭ್ವ್್  ಆನಿ್  ಸ್ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಜ್ಲ್್್ ತಶೆಂಚ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ 
ದೆಣಂ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಭ್ವ್ಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 
ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಖೊಟ್ಯಾ್ 
ಆಶೆನ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಯ್ಟಕ್ ಚುಕೊನ್್ ಪಡ್್ಯಾತ್.

5
್ ತುಮಿ್  ಹಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ಜೊಡ್ಲ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್  ತಿಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜವಿತ್ಕ್  ಲ್ಗು್  ಕರುಂಕ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ ಶೆಗುನ್ಯ�್ ಶೆಗುನ್ಕ್ ಜ್ಣ್್ಯ್ಯ�್ 
6

್ ಜ್ಣ್್ಯೆಕ್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್ಯ�್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್ಯ�್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಕ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್ಯ�್ 
7

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಕ್  ಭ್ವ್್  ಮ್ಯ್ಮೊ�ಗ್ಯ�್ 
ಭ್ವ್್ ಮ್ಯ್ಮೊಗ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್ಯ�್ ಮೆಳಯ್್ 8್ ಹೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ವ್ಡ ತ್ಾಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಫೊಳ್ವಿಣ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡ ತ್ಾ.್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಖೊಟೆಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  9

್ ಪುಣ್್  ಹೆಂ್ 
ಕೊಣ್ಥಂಯ್್  ಆಸ್ನ್ಂಗಿ�್  ತೊ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೊಚಿನ್.್ ತೊ್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಆಪುಣ್್ 
ನಿತಳ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ವಿಸರಿಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

10
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆಪ ಣ್್ಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್ಚ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಆಪಯ್ೆಲೆ್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಲೆಯ�್  ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ತುಮಿ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ದ್ಂಟೊನ್್ ಪಡೆಚಿನ್ಂತ್.್ 
11

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆನಿ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವ್ಹಡ್್  ಸ್್ಗತ್್ ದಿತ್ಲೆ.್  ತೆ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

12
್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 

ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸತ್ಂತ್್ ತುಮಿ್ ಥಿರ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಹೆಂ್ 
ತುಮಿ್  ಉಗ್್ಸ್ಕ್  ಹ್ಡಿಶೆಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಕುಮಕ್  ಕತ್ಯಾಂ.್  13

್ ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜವಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಹೆಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಉಗ್್ಸ್ಕ್  ಹ್ಡೆಚಿಂ್  ಸ್ಕೆಯಾಂ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಲೊ�ಚನ್.್ 14

್ ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ವೆಗಿಂ್ ಹಿ್ 
ಕೂಡ್್ ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ತೆಂ್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 
15

್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಉಗ್ಸ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆಂ್್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್  ತುಮಿ್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಫ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಆಪೆ�ಕ್್.

ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ
16

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ಯ್್ಂ.್  ತಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ಲ್ಪನಿಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿ್ ಕ್ಣಯೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ಜೆಜುಚಿ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಆಮಿ್  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್  ಪಳೆಲ್ಂ.್  17

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಚಡ್್ ಪರಿಭ್ವ್ಚೊ್  (ದೆವ್ಚ್ಯಾ)್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 
ತವಳ್ಚ್್  ತೊ್  ಬ್ಪ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಮ್ನ್ಯ�್ 
ಪರಿಭ್ವ್ಯ�್ ಜೊಡೊ್.್ ತೊ್ ತ್ಳೊೆ.್  “ಹೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ನ್್ಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 18

್ ಆಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ದೊಂಗ್ರಿಚೆರ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಲೊ್್ ತೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಮಿಯ�್ ಆಯಕ್ಲೊ.

19
್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಹೆಂ್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಚಡ್್  ನಿಶಿಚಿತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್ 



3402 ಪೆದುರಿ 1:20

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಚುಕ್ನ್ಶೆಂ್  ಪ್ಳ ಚೆಿಂ್  ಬರೆಂಚ್್ 
ಸಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಅಂಧಕ್ರ್ಂತ್್ 
ಪಜಯಾಳ್ಚಿಯಾ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಬರಿ್  ಆಸ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಸುರು್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಸಕ್ಳಿಂಚೆಂ್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ 
ಉದೆಸರ್ಯ�್  ತೊ್ ಉಜ್್ಡ್್  ಪಜಯಾಳ ತ್ಾ.್  20

್ ತುಮಿ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ಮುಖಯಾಜ್ಲ್್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಕಸಲೆಂ್ 
ಪರಿವ್ದ್ನ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್ಯ�್  ಎಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ಸಿಗೆ್  ವಿವರಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆ�ವ್ನಾ.್  21

್ ಖಂಯೆಚಿಯ�್ 
ಪರಿವ್ದ್ನ್ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ.್  ಪುಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಚಲೊವ್ನಾ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೊಡ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಉಲೆೈಲೆ.

ಫಟಕಾರೆ ಪರಿವಾದ

2್ ್ 1್ ಪಯೆಂ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ 
ಫಟಕ್ರೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಆತ್ಂಯ�್ ಆಸ್ತ್.್ 

ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂಯ�್ ಸಯ್ತಾ್  ಥೊಡೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ಲೊಕ್ಕ್  ನ್ಸ್ಕ್ ಚಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಪಟಕ್ರೆ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ತೆ್  ಶಿಕ್ಯ ತ್ಾತ್.್  ಆಪುಣ್್  ಪಟಕ್ರೆ್  ಶಿಕ್ಷಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಲಭ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ತೆ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್  ತೆ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಸುಟ್ಕ್್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಧನ್ಯಾಂಕಚ್್  (ಜೆಜು)್  ಮ್ನುನ್್  ಘನ್ಂತ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಭೊ�ವ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ನ್ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್ 2

್ ತ್ಣಂ್ ಕಚಿಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ 
ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ಳ ತ್ಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹೆರ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ದುಡ್್ ಮ್ತ್ರಿ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಫಟಕ್ರಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಚಡ್್ ಆದಿಂಚ್್ ತೆ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ಶಿಕ್್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಝಡಿತಾ್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್  ತ್ಂಕ್್  ನ್ಸ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ (ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ)್ ತೆ್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್.

4
್ ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ದೆವ್ನ್್ 

ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕ್್್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಸೊಡುಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತ್ಂಕ್್  ಯೆಂಮೊಕ್ಡ್ಕ್  ಲೊಟೆ್ಂ.್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖೊಂಡ್ಯಾಂತ್್ ಘಾಲೆಂ.್ ತ್ಂಕ್್ ನ್ಯಾಯ್್ ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೆ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.

5
್ ಚಡ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜಯೆಲೆ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ 

ಶಿಕ್್್ ದಿಲ್.್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಬುಡುತಾಗಲ್್ 
ಧ್ಡೊ್.್ ಪುಣ್್ ನೊಯೆಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂಕಯ�್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆ.್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂಚ್್ ನೊಯೆನ್.

6
್ ದೆವ್ನ್್ ಸೊದೊಮ್,್ ಗೊಮೊರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 

ಶಹರ್ಂಚೆರ್್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂನಿ್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಉರ್ನ್ಶೆಂ,್ ಭಸೊಮನ್್ ಗೊಬರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್  ತ್ಣೆಂ್  ತಿಂ್  ಶಹರ್ಂ್  ದ್ಖೊ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್  7

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಯಾ್  ಶಹ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಲೊತ್ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಲೊತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸೊ್.್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಚ್ಲ್ವವಿಯಾಂ್ 
ತೊ್  ದುಖ್ಂತ್್  ಪಡೊ್.್  8

್ (ಲೊತ್್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಪುಣ್್  ತೊ್  ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್ಯ�್  ತ್ಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾಲೊಕ್ಚೆಂ್  ಮಧೆಂ್  ಜಯೆಲೊ್.್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ 
ಕಳ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಭೊಗೆ್ಂ.)

9
್ ವ್ಹಯ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾಭಕ ತ್ಾಂಕ್ 

ಕಷ್ಟಂಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಬಚ್ವ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ತೊ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಝಡ ತೆಾಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆ�ಸರ್್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ್ತಾ.್ 10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ಧೆ್�ಷ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಸ್ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ತಾ.
ಹೆ್  ಫಟಕ್ರೆಶಿಕ್ಷಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 

ಕತ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಗವ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ಪರಿಭ್ವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ತೆ್  ಭಿಯೆನ್ತ್.್ 
11

್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್ 
ಫಟಕ್ರೆಶಿಕ್ಷಕ್ಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಂಡಿನ್.

12
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್್ 

ನ್ತ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಚಿಂತಿನ್ಶೆಂ್  ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿ್ ಬರಿ್ 
ಆಸ್ತ್.್ ಧನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಪ್ಸತ್ಚ್್ 
ಜಲಮಲ್್ಯಾ್ ಕೂರಿರ್್ ಮೊನ್್ತಿಂ್ ಬರಿ್ ತೆ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.್ 
13

್ ತ್ಂಚೆಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ತೆಂಚ್್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ ಹೆ್ 
ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾತ್.
ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತೆ್ ಉಲ್್ಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್ ತೆ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಮೆಳ್ಯಾ್ 
ಖತ್್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 
ಜೆವಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತ್ಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಕ್ಮನ್್ ಕೆಲೆ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 14

್ ತೆ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭಲ್ಯಾಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಸೊಡಿನ್ತ್ಲೆ್್ ದೊಳ ್ೆ ಆಸ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತೆ್  ಆಸಕ್ತ್ಯಾಂಕ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಪ್ಸ್ಂತ್್ 
ಪಡೆೈತ್ತ್.್  ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂಕ್  ಸ್್ರ್ಯಾಚ್್ 
ಶಿಕಯ್್.್ ತೆ್ ಶಿರ್ಪ್್ ಪಡ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

15
್ ಹೆ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾ್ ವ್ಟ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ವ್ಯ್ಟ್ 
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ವ್ಟೆಕ್  ಪತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.್  ಬ್ಲ್ಮ್್  ಬೆಯೊರ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್.್ ತೊ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಬ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ.್ 16

್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್್ ಗ್ಡ್್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಕಳಯ್ೆಂ.್ ತೆಂ್ ಏಕ್ ಮೊನಿಂ್ 
ಮೊನ್್ತ್.್ ಪುಣ್್  ತೆಂ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಉಲೊವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕ್ ಪ್ಶ್ಯಾಪಣ್ಕ್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಕೆಲ್.

17
್ ಹೆ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಉದ್ಕ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಝರಿಬರಿ್ 

ಆಸ್ತ್.್  ತೆ್  ಝಡ್್  ವ್ಯ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ವೆಚ್ಯಾ್  ಮೊಡ್ಬರಿ್  ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಂಚೆ�ಪ್ಸತ್್ 
ಏಕ್  ಅಂಧ್ಕ್ರ್ಚೊ್  ಜ್ಗೊ್  ತಯ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್  18

್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಉಲೆೈತ್ತ್;್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸ್ಕ್  ಚಲೆೈತ್ತ್.್  ಚೂಕ್  ವ್ಟೆನ್್  ಚಲ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಳ್ವಳೆಥ್ವ್ನಾ್  ನವೆಚ್್  ಚುಕೊವ್ನಾ್ 
ಆಯ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ವ್ಟ್್  ಚುಕಯ ತ್ಾತ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾಪರಿಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್್  ವ್ಪ್ರುನ್್  ಹೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಶಿಕ್ಷಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ವ್ಟ್್ ಚುಕಯ್ತಾತ್.್ 19

್ ಹೆ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ದಿತ್ಮ್ಹಣ್್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಹೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಶಿಕ್ಷಕಚ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ನ್ಸ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಕ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 
ಎಕೊ್್ ಕಸಲ್ಯಾಕ್ ಸಲೊ್ನ್್ ಗೆಲ್ಗಿ�್ ತ್ಕ್್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.

20
್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಚುಕಯ್ೆಂ.್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಆನಿ್ 
ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಆದ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ತಿ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ 
ತೆ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತ್ತ್.್ 21

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ ಸಮ್ನ್ಶೆಂ್  ಗೆಲೆ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಬರೆಂ್  ಜ್ತೆಂ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ಸ್ಕ್ಯಾ್  ವ್ಟ್್ 
ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ತೆಂ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘನ್ತ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಬರೆಂ್ 
ಆಸ ತೆಾಂ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  22

್ ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ ಣ್್ಯಾ್ 
ಬರಿಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಕೆಲೆಂ:್ “ಸುಣೆಂ್ ಆಪುಣ್್ ವ್ಂಕಲೆ್ಂಚ್್ 
ಲೆವ್ಂಕ್  ಪತ್ಯಾಲೆಂ”್  ಆನಿ್  “ಧುಲೊ್್  ದುಕರ್್ 
ಉಬ್ರಿಂತ್್ ಲೊಳೊೆಂಕ್ ಗೆಲೊ.”

ಜೆಜು ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪರಿತಕ್ಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದೇಸ್

3್ ್ 1 ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ದುಸೆರಿಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಹೆಂ.್ ತುಮೆಚಿಂ್ ನಿ�ಜ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಮನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಹಿಂ್ ದೊ�ನ್್ ಪತ್ರಿಂ್ ಬರಯ್್ಂತ್.್ 2್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಸ್ಂಗಲ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ಆಮೊಚಿ್ 

ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದಿಲೆ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಉಗ್ದಾಸ್್ ಕರ್.್ 

3
್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಘಡತಾಲೆಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ ಭೊ�ವ್್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ನಿಂದ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ತ್ಣ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಜಯೆತ್ತ್.್ 4್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ,್ “ತೊ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ ತೊ್ 
ಖಂಯ್್ ಆಸ್?್ ಆಮೆಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ ಪುಣ್್ 
ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸುರುಥ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ಪುಣ್್  ಬೊ�ವ್್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ್ 

ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ತ್ಂಕ್್ ಮನ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್  ಆರಂಬ್ಂತ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಕ್ಸ್್  ರಚೆ್ಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಉದ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಂತ್್ 
ರಚೊ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಥ್ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಘಡೆ್ಂ.್ 
6

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಬುಡ್ತಾಗೊಲ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನ್ಸ್್  ಜ್ಲೊಂ.್  7

್ ಆತ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಆಕ್ಸ್ಕಯ�್ 
ಭುಮಿಕಯ�್  ತೆಂಚ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಧ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಕ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಭುಮಿ್ ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾತ್.್ ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಪ್ಸತ್ಯ�್ 
ನ್ಸ್ಪ್ಸತ್ಯ�್ ಭುಮಿಆಕ್ಸ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾತ್.

8
್ ಪುಣ್್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ಹೆಂ್ ಏಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ವಿಸ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ವಸ್ಯಾಂಬರಿ್ ಆನಿ್ ಹಜ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಬರಿ್ 
ಆಸ್.್ 9್ ಥೊಡೆ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಸಮ್ಲ್್ಯಾಬರಿ,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಘಡೊಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಡೊಚಿ್ ನ್.್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಮನಿಸ್್ ಚುಕೊನ್್ 
ವಚೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.

10
್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 

ದಿ�ಸ್್ ಚೊ�ರ್್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಚಿಂತಿನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಯೆತ್.್  ಆಕ್ಸ್್  ಭೊ�ವ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಆವ್ಜ್ಸವೆಂ್ 
ಮ್ಯ್ಕ್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  ಅಂತರಿಳ್ಚೆರ್್  ಆಸ್ಲ್್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ರಚ್ನಾಂ್ ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ಹೊ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಯ�್ ತ್ಂತುನ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸವ್ಯಾಯ�್ ಭಸ್ಮ್ 
ಜ್ತ್ಲೊಯಾ.್  11

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ರಿತಿನ್ಚ್್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಜಯ್?್ 
ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್್ ಆನಿ್  ಭಕ್ತಾವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ 12

್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಪ್ಸತ್್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸುನ್ಚ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ ತೊ್ 
ದಿ�ಸ್್  ಯೆತ್ನ್,್  ಆಕ್ಸ್್  ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ನ್ಸ್್ 
ಜ್ತ್್ ಆನಿ್ ಅಂತರಿಳ್ಚೆರ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಕಗುಯಾನ್್ ವೆತ್ಲೆಂ.್ 13

್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
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ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸಯ್ಲ್್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ ಆಕ್ಸ್ಕಯ�್ ನವ್ಯಾ್ 
ಭುಮಿಕಯ�್ ಮುಖ್ರ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಂವ್.್  ನಿ�ತ್್ 
ತ್ಂತುನ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸತಾಲ್.

14
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂನೊ�,್ ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ಸತ್್ 

ಆಮಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ತ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಚೂಕ್ ನ್ತ್ಲೆ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊಂಕ್  ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಂತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ 15

್ ಆಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಚ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮೆಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಣ್ಯೆನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ ತ್ಾನ್್ ಹೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 16

್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪತ್ರಿಂನಿ್ ಆಸಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾಚ್್ 
ರಿತಿನ್್  ಬರಯ ತ್ಾ.್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ 
ಪತ್ರಿಂನಿ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಕಷ್ಟ್ 

ಜ್ತ್.್ ಥೊಡೆ್ ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚೂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್  ತೆ್  ಪ್ಶೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ 
ಆನಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಚಿಂ್ ಹೆರ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಚೂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿವರಣ್್ 
ದಿತ್ತ್.್ ಆಶೆಂ್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ನ್ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.

17
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮು್ನ್್ ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ತೆ್ ಖೊಟೆಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟಂಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಟ್್ ಚುಕ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್  ತುಮಿಚಿ್  ಬಳ್ಂತ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿನ್ಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್.್ 18

್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಆನಿ್  ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾನ್ಯ�್ ಸಮೊ್ನೆಯಾಂತ್ಯ�್ ವ್ಡೊಂವ್ನಾಚ್್ ಆಸ್.್ 
ತ್ಕ್್  ಆತ್ಂಯ�್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್ಯ�್  ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್!್ ಆಮೆನ್.




