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 ಜುವಾಂವ್ನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪಯೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1 ್ ಹೊ ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಆರಂಭ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಜವಿತ್್ ಉತ್ರಿಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರಯ ತ್ಾಂವ್:್  ತೆಂ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾಚ್್  ಕ್ನ್ಂನಿ್  ಆಯಕ್ಲ್ಂ;್  ಆಮ್ಚಿಯಾಚ್್ 
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್  ಪಳೆಲ್ಂ;್  ಮನ್್  ದವನ್ಯಾ್  ಗುಮ್ನ್್ 
ಕೆಲ್ಂ,್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಆಪಡ್ನಾ್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ 2

್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಲೊ.್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಸಕ ತ್ಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ ಜವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂವ್.್ ತೊ್ ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚೊ್  ಜ�ವ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಹೊ್ ಜ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖಯೊ್.್ 3್ ಆಮಿ್ ಪಳೆಲೆ್ಂಯ�್ 
ಆಯಕ್ಲೆ್ಂಯ�್  ಆತ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ಆಮೊಚಿ್ ಹೊ್ 
ಎಕ್ಟ್್ ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  4

್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸಂತೊಸ್್  ್ aಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಮಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್.

ಆಮಾಚೊಯ ಪಾತಾಕಾಂ ಪಾಸತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಭೊಗಸ್ಣ್ೆಂ
5

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕಚಿಯಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆ�ವ್್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್  ನ್.್  6

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ಆಸ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ,್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ಜಯೆವ್ನಾ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಫಟ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮಿ್  ಸತ್್  ಪ್ಳಿನ್ಂವ್.್ 
7

್ ದೆ�ವ್್  ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಆಮಿಯ�್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಜಯೆಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾ.್  ಆಮಿ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ಆಸ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ಆಮಿಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ನಿತಳ್್ 
ಕತ್ಯಾ.

8
್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮಿಚ್್ ಫಟಯ ತ್ಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಸತ್ಚ್್  ನ್.್  9

್ ಪುಣ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಒಳ್ಕ್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್,್  ದೆ�ವ್್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಆನಿ್  ನಿತಿವಂತ್ಯ�್ 

a 1.4ಆಮಚೊ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಪತ್ರಿಂನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವ್್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಆಮಿಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಭೊಗುಸೆನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿತಳ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 10

್ ಆಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಕಚ್್ ಫಟಕ್ರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೆಲೆ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಒಳ್ಕ್ನ್ತ್ಲೆ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.

ಜೆಜು ಆಮಚೊ ಸಹಾಯಕ್

2್ ್ 1್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಬರಯ ತ್ಾಂ.್  ಪುಣ್್  ಕೊಣೆಯ�್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಆಸ್.್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತೊ್ ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಸ್.್ 2್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸುಟ್ಕ್ಕಯ�್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸುಟ್ಕ್ಕಯ�್ 
ಜೆಜುಚ್್ ವ್ಟ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

3
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ಆಮಿ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ತ್.್ 4್ “ದೆವ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಫಟಕ್ರೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಸತ್್ ನ್.್ 5

್ ಪುಣ್್ ಕೊಣ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ತ್ಕ್್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್.್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಪರಿ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಂವ್.್ 
6

್ ದೆವ್ಥಂಯ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್,್ 
ಜೆಜು್ ಜಯೆಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ಜಯೆಜಯ್.

ಹೆರಾಂಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಾ
7

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನವ್್ ಉಪದೆಸ್್  ಬರಯ್ನಾ.್  ಪಯ್ೆಂಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಹೊ್ 
ಉಪದೆಸ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ಹೊ್ ಉಪದೆಸ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನವ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್  ಬರಯ ತ್ಾ.್ 
ಹೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಚೆ್ ಸತ್್ ತುಮಿ್ 
ಜೆಜುಥಂಯ�್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ�್ ಪಳೆವೆಯಾತ್.್  ಕ್ಳೊೆಕ್ 
ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್್ ಆನಿ್ ಖರೊ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಪಜಯಾಳ್ತಾ.

9
್ “ಹ್ಂವ್್  ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್  ಆಸ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗೊಚಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್  ದೆ್ಷಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಅಂಧ್ಕ್ರ್ಂತ್್  ಆಸ್.್  10

್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕಚೊಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್  ಆಸ್.್ 
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ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಚಲೊಂವೆಚಿಂ್  ತಸಲೆಂ್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ನ್.್ 11

್ ಪುಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಕ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಅಂಧ್ಕ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ 
ಅಂಧ್ಕ್ರ್ಂತ್ಚ್್ ಜಯೆತ್.್ ತ್ಕ್್ ಆಪುಣ್್ ಖಂಯ್್ 
ವೆತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್  ಕಳಿತ್್  ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಅಂಧ್ಕ್ರ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್.

್ 12್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಭೊಗಸೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ

ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.
್ 13್ ಬ್ಪ್ಯ್ಂನೊ�,್ ಆರಂಭ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್್ 

ತುಮಿ್ ಸಮ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.

ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಖೊಟ್ಯಾಕ್ ಸಲ್್ಯ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ

ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.
್ 14್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಒಳ್ಕ್ತ್ತ್್ 

ದೆಕುನ್
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.

ಬ್ಪ್ಯ್ಂನೊ�,್ ಆರಂಭ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಕ್ 
ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಆಸ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ

ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.
ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಬಳ್ಂತ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ,
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ
ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಖೊಟ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂ

ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.

15
್ ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಜ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 

ಆಸಿಚಿ್  ವಸುತಾ್  ಜ್ಂವ್್  ತುಮಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಬ್ಪ್ಚೆರ್್ 
(ದೆವ್ಚೆರ್)್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಸ್ನ್.್ 16

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಆಸೊಚಿಯಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ್ತ್:್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾಕ್  ಖುಶಿ್  ಕರುಂಕ್  ಆಶೆಂವೆಚಿಂ್ 
ಕ್ಮ್,್  ಆಮಿ್  ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್  ಬುಡೆ್ಲೆಂ್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸುಂಚೆ,್  ಆನಿ್  ಆಮೆಚಿರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ವಸುತಾಂಚೆರ್ಚ್್ ಘಮಂಡ್್ ಪ್ವೆಚಿಂ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂತುನ್್ 
ಖಂಯೆಚಿಯ�್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ನ್.್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ತ್.್ 17

್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಆನಿ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಆಶೆಂವೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವೆತ್ಲೆಂ.್ 
ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕಚೊಯಾ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಜಯೆತ್ಲೊ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ದುಸಾ್ಮನಾಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಿನಾರಾತ್
18

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ಅಂತ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ವ ತ್ಾ!್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ದುಸ್ಮನ್್  ಯೆತ್ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಸಬ್ರ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಅಂತ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 19

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್ 
ದುಸ್ಮನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪಂಗ್್ಂತ್ಚ್್ ಆಸೆ್.್ ತೆ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ಖರೆಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಮೆಚಿ�್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತೆ್ ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಆಮ್್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತೆಾ್ ಆಸೆ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೆ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಮನಿಸ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹೆಚ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

20
್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  (ದೆ�ವ್್  ವ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್)್ 

ದಿಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂ್ ತುಮಿ್ ಜೊಡ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸತ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 21

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಬರಯ್ಯ್?್ ತುಮಿ್ ಸತ್್ ಸಮು್ನ್ಂತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಬರಯ್ಯ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತುಮಿ್ ಸತ್್ ಸಮ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಬರಯ ತ್ಾ.್  ಸತ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಸಲೆಂ್ ಫಟ್ಯ�್ ಯೆ�ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.

22
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್  ಕೊಣ್?್ ಜೆಜುಕ್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿಚ್್ ಫಟಕ್ರೊ.್ ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ದುಸ್ಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್ 
(ದೆವ್ಕ),್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ)್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್.್  23

್ ಪುತ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲೊ್  ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಪುತ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಜೊಡುನ್್ ಆಸ್.

24
್ ತುಮಿ್ ಆರಂಭ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಯಕ್ಲ್್್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್ಚ್್ 

ಪ್ಳಿಜಯ್.್ ತಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ ತ್ಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ 
ಪುತ್ಥಂಯ್ಯ�್  ಬ್ಪ್ಥಂಯ್ಯ�್  ಹೊಂದೊನ್್ 
ಆಸ್ತ್.್  25

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿತ್ಮ್ಹಣ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್.

26
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚೂಕ್ ವ್ಟೆಕ್ ವ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಬರಯ ತ್ಾ.್ 
27

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ 
ತೆಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಆನಿಂಕ್�್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾಯ�್ ನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೆಂ್್ ದೆಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಶಿಕಯ್ತಾ.್ 
ತೆಂ್ ಖರೆಂ,್ ಫಟ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯಾ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಜಯೆಯ್.

28
್ ವ್ಹಯ್,್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ 

ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್ಚ್್  ಜಯೆವ್ನಾ್  ರ್ವ್ಯಾಂ.್  ಆಮಿ್  ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಆಮಿ್ 
ಭಿಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ನ್;್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸಿಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್;್ 
ಲಜೆಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಗಜ್ಯಾಚ್್  ಆಸ್ನ್.್  29

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.
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3್ ್ 1್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ!್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ನ್ಂವ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ತಿತೊ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲೊ.್ 
ಆಮಿ್ ನಿ�ಜ್ಯಕ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 
ಪುಣ್್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸೊಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೆ್  ದೆವ್ಕ್ 
ನೆಣ್ಂತ್.್  2

್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಆತ್ಂ್ 
ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಫುಡೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ 
ತೆಂ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘತ್ಂವ್.್  ಆಮಿ್  ತ್ಚೆ�ಬರಿ್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್  ಆಮಿ್  ತ್ಚಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಸ್ರೂಪ್ಚ್್ 
ಪಳೆತಲ್ಯಾಂವ್.್  3

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಹೊ್  ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್ಲೊ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್.

4
್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೊಯಾ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ವ್ಹಯ್,್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಯ�್ 
ದೆವ್ಚೆ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ ನ್.್ 5್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ಡುಂಕ್  ಆಯ್ೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್ 
ತ್ಚೆಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್.್ 6್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ 
ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹರಿನ್.್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸೊಚಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೊ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆನಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ನ್ಹಯ್.

7
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚೂಕ್ 

ವ್ಟೆಕ್  ವ್ಡಿನ್ಶೆಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಚೆಬರಿಂಚ್್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸುಂಚ್ನ್್  ಬರೆಂ್  ಕರಿಜಯ್.್ 
8

್ ಸೆೈತ್ನ್್  ಆರಂಭ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕನ್ಯಾಚ್್ 
ಆಸ್.್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕನ್ಯಾಚ್್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ್  ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿತ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸೆೈತ್ನ್ಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ನ್ಸ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕಚ್್ 
ಆಯೊ್.

9
್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನವ್ಯಾನ್್  ಜಲಮಲೊ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂನಿ್ 

ಜಯೆನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್  ದಿಲೆ್ಂ್ 
ನವೆಂ್  ಜವಿತ್್  ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್  ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್.್ 
ತೊ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನವ್ಯಾನ್್  ಜಲಮಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವಚುಂಕ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್.್ 10

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಆಮಿ್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಯೆತ್.್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕರಿನ್ತ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿನ್ತ್ಲೊ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ನ್ಹಯ್.

ಆಮಿ ಎರಾಮೆರಾಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಿಜಯ್
11

್ ಆಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ತುಮಿ್ ಸುರು್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್.್ 12

್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ಯನ್ಬರಿ್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ತೊ್  ಖೊಟ್ಯಾಕ್ 
ಸಂಬಂಧ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಕ್  (ಆಬೆಲ್)್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೊಯಾ.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಆಪ್್ಂ್ 
ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಖೊಟಂಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಚಿ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಬರಿ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್.

13
್ ಭ್ವ್ಂ್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ 

ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ್�ಷಿತ್ನ್್  ಆಜ್ಪ್್ 
ಪ್ವ್ನ್ಕ್ತ್.್ 14

್ ಆಮಿ್ ಮರಣ್್ (ಪ್ತ್ಕ್ಂ)್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಜವ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಆಮಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿನ್ತೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಮೊನ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್.್  15

್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್  ದೆ್�ಷ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ಖುನಿಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ್್ 
ಖುನಿಗ್ರ್ಂತ್ಯ�್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಆಸ್ನ್ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

16
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್ಚ್್  ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ನಿ�ಜ್್ 

ಜ್ಲೊ್್  ಮೊ�ಗ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಭ್ವ್ಂಭಯ್ಣ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್  ಆಮಿ�್  ಆಮೊಚಿ್  ಜ�ವ್್  ದಿ�ಜಯ್.್  17

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ಯ್್  ಜೊಡ್ಲೊ್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಜ್ಂವ್್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಕುಮಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ವಸಿತಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್?್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ದೆವ್ಚೆರ್್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ನ್.್ 18

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಂನೊ�,್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಖ್ಲ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಆನಿ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಆಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಆಸ್ಜಯ್.್ ಆಮಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂನಿಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ದ್ಕಯ್ಯ್.

19
್ -್ 20

್ ಆಮಿ್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಚ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಂವ್.್ ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್ 
ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್ಂತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಯಾಚ್ಕ್�್  ದೆ�ವ್ಚ್್  ವ್ಹಡೊ್.್  ತ್ಕ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

21
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಆಮಿ್ 

ಚೂಕ್  ಕರಿನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 
22

್ ಆನಿ್ ಆಮಿ್ ವಿಚ್ಲಯಾಲೆಂ್  ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತ್.್ 
ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಆನಿ್  ತ್ಕ್್ 
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ಮ್ನೊ್ಂವಿಚಿ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಳ ತ್ಾಲೆಂ.್ 23

್ ದೆವ್ಚೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವನ್ಯಾ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್.್ 
24

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಜಯತ್್  ಆನಿ್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ 
ಜಯೆತ್.್  ದೆ�ವ್್  ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಜಯೆತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಶೆಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಂ?್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.

ಫಟಕಾರಾತಾಶಿಕ್ಾರಾಂಚಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್  
ಜುವಾಂವಿಚೊ ಚತಾರಿಯ್

4್ ್ 1 ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಆತ್ಂ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಫಟಕ್ರೆಪರಿವ್ದಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 

ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೆ್ ಆತೆಮ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆಗಿ�್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪರಿಕ್್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 2

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ 
ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 
“ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಮನಿಸ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್್  ಜೆಜುಚ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ 
ಆತೊಮ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 3್ “ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ನ್ತ್ಲೊ್್  ಆತೊಮ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೊ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿರೊ�ಧಿಚೊ್ 
ಆತೊಮ.್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ವಿರೊ�ಧಿ್  ಯೆತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ನ್್ ಆಸೆತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿರೊ�ಧಿ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್.

4
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್  ತುಮಿ್ 

ದೆವ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೆ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ 
(ಫಟಕ್ರೆಶಿಕ್ಷಕ)್  ಸಲ್್ಯ್್ಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಆಸೊಚಿ್  (ದೆ�ವ್)್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾಕ್�್ (ಸೆೈತ್ನ್)್ ವ್ಹಡೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
5

್ ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  (ಫಟಕ್ರೆಶಿಕ್ಷಕ)್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಣಂ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ಆಯಕ್ತ್.್ 6

್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೆ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ನ್್  ದಿತ್ತ್,್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆ�ನ್ತ್ಲೆ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಮಿಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ನ್ತ್.್ ಖಂಯೊಚಿ್ ಸತ್್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ ಆತೊಮ,್ ಖಂಯೊಚಿ್ ಫಟ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ ಆತೊಮ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಶೆಂ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಂವ್.

ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮೇಗ್
7

್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಮೊ�ಗ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆಮಿ್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 

ಕರಿಜಯ್.್ ಮೊ�ಗ್್  ಕಚೊಯಾ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನವ್ಯಾನ್್ 
ಜಲಮಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ದೆವ್ಕ್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 8್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿನ್ತ್ಲೊ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮ್ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆ�ವ್್  ಮೊ�ಗ್ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  9

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಏಕ್ಚ್ಚಿ್  ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತ್ಕ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಧ್ಡೊ್.್  ಆಶೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ ಆಪೊ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಕಯ್್.್ 10

್ ದೆವ್ಕ್ ಆಮೆಚಿವಯ್ರಿ್ 
ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮೊ�ಗ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೆವ್ಚೆರ್್  ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಧ್ಡೊ್.

11
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಆಶೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ!್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 12

್ ದೆವ್ಕ್ 
ಕೊಣೆಂಯ�್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ದೆ�ವ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಜಯೆತ್.್  ಆಮಿ್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸಿಥಿತೆಕ್ ಪ್ವ್ತಾ.

13
್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್್  ಆನಿ್  ದೆ�ವ್್ 

ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಜಯೆತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪೊ್್ ಆತೊಮ್ ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಹೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  14

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡೆ್ಂ್ 
ಆಮಿ್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಆತ್ಂ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ತೆಂಚ್.್ 15

್ “ಜೆಜುಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಥಂಯ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಸ್್ 
ಆನಿ್ ತೊ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್.್ 16

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಆಮೆಚಿವಯ್ರಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಮಿ್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್.್ ಆಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವಲ್ಯಾ.
ದೆ�ವ್್ ಮೊಗ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿ್ 

ದೆವ್ಥಂಯ್್  ಜಯತ್.್  ದೆ�ವ್ಯ�್  ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ 
ಜಯೆತ್.್ 17

್ ಆಶೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಆಮಿ್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್ತಾಂವ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಚೆ�ಬರಿಂಚ್್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ವ್್ ದೆ�ವ್)್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆಮಿ್  ಧೆೈರ್ನ್್  ಆಸ ತ್ಾಂವ್.್  18

್ ದೆವ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಖಂಯ್ಚಿರ್್ ಆಸ್ಗಿ�್ ಥಂಯ್್ ಭೆಯಾಂ್ ಆಸ್ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಭೆಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಘಾಲ ತ್ಾ.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕ್್ಚ್್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಥಂಯ್್ ಭೆಂ್ 
ಹ್ಡೆಚಿಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾಚೆರ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.

19
್ ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂಚ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
20

್ “ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಂ್  ಮ್ಹಣ್್ 



347 1 ಜುವಾಂವ್ 5:21

ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಭಯಣ್ಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಧೆ್�ಷ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಫಟಕ್ರೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ತ್ಚೊ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್!್ 21

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಚೊಯ�್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್್ ತ್ಕ್ದ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಭುರಾಕ್ತಾಂಕ್  
ಸಂಸಾರಾಚಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಜಯ್ತಾ

5್ ್ 1 ್ ಜೆಜುಚ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಂವಿಚಿ್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಬ್ಪ್ಕ್  (ದೆವ್ಕ)್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೊಯ�್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  2

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಶೆಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ತ್?್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ಚೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ತ್.್ 3್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ 
ಖ್ಲ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ.್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉಪದೆಸ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಠಿಣ್್ ಜ್ಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 4್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನವ್ಯಾನ್್  ಜಲಮಲೊ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜಯ್ತಾ್ ವ್ಹಚಿಯಾ್ ಸಕತ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
5

್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜಯ್ತಾ್  ವೆಲೆ್ಂ್  ಆಮಿಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜಯ್ತಾ್ ವ್ಹಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್?್ ಜೆಜುಕ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ ಜ್ತ್.

ಆಪಾಲಿಯ ಪುತಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಕಳವಿಣ್
6

್ ಆಯ್್ ಲೊ್ಚ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್  ಜೆಜು್  ಉದ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ರಗ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ ಹೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆತೊಮ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆತೊಮ್ 
ಸಂತೆವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  7

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಂವ್ಕ್್ ತಿ�ನ್್ ಸ್ಕ್ಷಿ್ ಆಸ್ತ್:್ 
8

್ ಆತೊಮ,್  ಉದ್ಕ್  ಆನಿ್  ರಗ್ತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ತಿ�ನ್್ 
ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಏಕಚ್.

9
್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್ 

ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸ್ಕಸೆ್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
10

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ದಿಲೆ್ಂ್  ಸತ್್  ಆಪ ಣ್್ಯ್ಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ದೆವ್ಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಶೆಂ್  ಆಸೊಚಿ,್  ದೆವ್ಕ್  ಫಟಕ್ರೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಲೆಂ್  ತೊ್  ಪ್ತೆಯಾನ್.್ 
11

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಥಂಯ್್ 

(ಜೆಜು)್ ಆಸ್.್ 12
್ ಕೊಣ್ಥಂಯ್್ ತೊ್ ಪೂತ್್ ಆಸ್ತಾಗಿ�್ 

ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್  ಜ�ವ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ಕೊಣ್ಥಂಯ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಆಸ್ನ್ಂಗಿ�್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಜ�ವ್್ 
ಆಸ್ನ್.

ಆತಾಂ ಆಮಾಕಾಂ ಸಾಸ್ಣ್ಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾಂ
13

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಆಸ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾಂ.್ 14

್ ಆಮಿ್ ಕಸಲೊ್ 
ದುಬ್ವ್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಆಸ್.್ ಹ್ಯಾಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ (ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ)್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ 
ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಮೆಚಿಂ್ ವಿನಂತಿ್ ಆಯಕ್ತ್.್ 15

್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವೆಳ್ರ್್ ತೊ್ 
ಆಮಿಚಿಂ್ ಮ್ಗಿಣ್ಂ್ ಆಯಕ್ತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ 
ಮ್ಗ್ಲೆ್ಲೆಂ್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

16
್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಂವ್್ ವ್್ ಭಯ್ಣ್್ ಜ್ಂವ್್ 

ಪ್ತ್ಕ್  ಕಚೆಯಾಂ್  (ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್  ಚಲೊಂವಿಚಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ನ್ಹಯ್)್ ಪಳೆಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಪ್ಸತ್್ ವ್್ ಭಯಣ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗ್ಜಯ್.್ 
ತವಳ್್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ವ್್ ಭಯಣ್ಂಕ್ ಜ�ವ್್ 
ದಿತಲೊ.್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಕಡೆ್ ಚಲಯ್್ ನ್ತೆ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಮೊನ್ಯಾಕಡೆ್ ಚಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆಸ್.್ 
ಹೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್.್  17

್ ನಿತಿಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾಕಡೆ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವರನ್ತ್ಲೆ್ಂ್  ಪ್ತ್ಕಯ�್ 
ಆಸ್.

18
್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಲೊ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ 

ಮುಂದರುನ್್ ವಚನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಕ್್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರ್ಕ್ತಾ.್ 
ಖೊಟ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 19

್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಪುಣ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಖೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ನಿಯಂತ್ರಿಣ್ಂತ್್ 
ಆಸ್.್  20

್ ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ಆಯ್್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮು್ನಿ್ ದಿತಲೊ.್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘತಲ್ಯಾಂವ್.್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ ದೆ�ವ್ಚ್.್ ಸತ್್ 
ದೆವ್ಥಂಯ�್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ�್ 
ಆಮಿ್  ಜಯೆತ್ಂವ್.್  ತೊ್  ಸತೆವಂತ್್  ದೆ�ವ್ಯ�್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್ಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  21

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ದೆವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.




