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ಜುವಾಂವ್ನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಉರಾಡಾಪಣ್

ಪರಿಚಯ್

1್ ್ 1 ್ ಹೆಂ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಉಗ್್ಪಣ್.್  ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಘಡೊಂಕ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ 

ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಸತ್್  ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಹೆಂ್ 
ಉಗ್್ಪಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸೆವಕ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ 
ಹೆಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್ಕ್ ಧ್ಡೆಂ್.್ 2್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಆಪುಣ್್ ದೆಖ್ಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಸತ್.್ ಹೊ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೊ್್ 
ಸಂದೆ�ಶ್.್ 3್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್್ಂ್ ಹಿಂ್ ಸಂದೆ�ಶ್ಚಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ವ್ಸೆಚಿಯ�್  ಹೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಚಲೆಚಿಯ�್  ಭ್ಗಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಘಡೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್.

ಸಭೆಂಕ್ ಜೆಜುಚೊ ಸಂದೆೇಶ್
4

್ ್ ಆಸಿಯ್್ a್ ಪ್ರಿತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಸಭೆಚ್ಯಾಂಕ್ 
ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

ವತಯಾಮ್ನ್,್  ಭೂತ್,್  ಭವಿಷ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಫುಡೆಂ್ ಸ್ತ್್ 
ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  5

್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್  ಶ್ಂತಿಯ�್  ಲ್ಭೊಂದಿ.್  ಜೆಜು್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್  ಸ್ಕ್ಷಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಮೆಲ್್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾಪೆೈಕ್್ ತೊಚ್್ ಅತಯಾಧಿಕ್ ಪಯ್ೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಂಕ್ ಅಧಿಪತಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ಜೆಜು್  ಆಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ರಗ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮಿಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ನಿವ್ನ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.್ 6

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಯ್ಜಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್!್ ಆಮೆನ್.

7
್ ಪಳ ,ೆ್ ಜೆಜು್ ಮೊಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆತಲೊ.್ 

ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ತ್ಕ್್ ದೆಖ ತ್ಾಲೆ,್ ತ್ಕ್್ ತೊಪ್ಲೆ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಪಳೆತ್ಲೆ.್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಹದೆಯಾಂ್ ಬೊಡವ್ನಾ್ ವಿಳ್ಪ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಹೆಂ್ ಘಡ್ತಾ!್ ಆಮೆನ್.

8
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 

a 1.4 ಆಸ್ರಾ ಆಸಿಯ್್  ಮೆೈನ್ಚ್ಯಾ್  ಪಡ್ಚೊ್  ಪ್ರಿಂತ್್ 
(ಆತ್ಂಚೆಂ್ ಟಕ್ಯಾ.)

“ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಆರಂಭ್ಯ�್  ್ ಅಂತ್ಯ�್ b್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ವತಯಾಮ್ನ್,್ ಭೂತ್್ ಆನಿ್ ಭವಿಷ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂನಿ್ 
ಆಸ್ಲೊ್.್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಕ್ತಾವಂತ್.”

9
್ ಜುವ್ಂವ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 

ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಎಕ್ಟ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕಷ್ಟಂನಿ�್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಯ�್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂದೆ�ಶ್ಕಯ�್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸತ್ಕಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತೊಮಸ್್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ 
ಆಸೊ್.್ 10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ನಿಯಂತರಿಣ್್  ಕೆಲೊ.್  ತವಳ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ ತೊ್ ತ್ಳೊೆ್ 
ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್ ಆವ್ಜ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 11

್ ತೊ್ ತ್ಳೊೆ,್ 
“ತುವೆಂ್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರೊವ್ಣ್್ 
ಎಫೆಜ್ಕ,್ ಸುಮನಯಾ,್  ಪೆಗ್ಯಾಮ್ಕ,್ ಥಿಯ್ತಿರ್ಕ,್ 
ಸ್ದಿಯಾಸ್ಕ,್ ಫಿಲ್ದಲ್್ಪಯ್್ ಆನಿ್ ಲ್ವ್�ದಿಸೆ�ಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಸಭೆಂಕ್ ಧ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

12
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕೊಣ್್  ಉಲೆೈತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಟಂ್  ಘುಂವ ತ್ಾನ್,್  ಸ್ತ್್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೆ್ ದಿವ್ಟಣೊಯಾ್ ದಿಸೊ್ಯಾ.್ 13

್ ತ್ಯಾ್ ದಿವ್ಟಣ್ಯಾಂ್ 
ಮಧೆಂ್  “ಮನ್ಶೆ್  ಪುತ್”ಬರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪಳೆಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಲ್ಂಬ್್ ಪ್ಂಯ್ಂಗೊಳ್್ ದಗೊ್್ 
ನ ್ೆಹಸ್ಲೊ್;್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೊ್  ಪ್ಟೊ್  ಹದ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಬ್ಂಧುನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  14

್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ 
ಕೆ�ಸ್್  ಧವೆ�್  ಲೊಂವೆ�ಬರಿ್  ಧವೆ್  ಆಸ್ಲೆ್;್  ದೊಳ ್ೆ 
ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕೆಂಡ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆ್;್ 15

್ ಪ್ಂಯ್್ ಪುಟ್ಕ್ 
ತ್ಪ್ಯ್್ಯಾ್ ಪ್ತುಳ �ೆಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆ್;್ ತ್ಳೊೆ್ ವ ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಆವ್ಜ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 16

್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಹ್ತ್ಂತ್್ ಸ್ತ್್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಧರ್ಲ್್ಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಪ್ಜ್ಲ್್ ದೊ�ನ್್ ಧ್ರಿಂಚಿ್ ತಲ್್ರ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸತ್ಯಾಲ್.್ ತ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ದೊನ್ಪರ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಜಯಾಳ್ಚಿಯಾ್ ಸುಯ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.

17
್ ಹ್ಂವ್್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆತ್ನ್,್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್  ಮೆಲೆ್�ಬರಿ್  ನಿಸೊರಿನ್್  ಪಡೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ ಉಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ದವನ್ಯಾ,್ 
“ಭಿಯೆನ್ಕ್!್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಆರಂಭ್್  ಆನಿ್  ಅಂತ್.್ 
18

್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಜವಂತ್್ ತೊ.್ ಹ್ಂವ್್ ಮೆಲೊ್,್ ಪುಣ್್ 

b 1.8ಆರಂಭ್ಯ್ೇ ಅಂತ್ಯ್ೇಹೆಂ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಅಕ್ಷರ್್ ಮ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪರಿಥಮ್್ ಆನಿ್ ನಿಮ್ಣೆಂಚೆಂ್ ಅಕ್ಷರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಸುವ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಅಖೆ�ರ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
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ಆಳ ್ೆ ಪಳ ,ೆ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮೊನ್ಯಾಚೆ್ ಆನಿ್ ಪ್ತ್ಳ್ಚಿ್ ಚ್ವಿಯೊ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತ್.್ 19

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪಳೆಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರಯ್.್  ಆತ್ಂ್  ಘಡೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಆನಿ್  ಫುಡೆಂ್  ಘಡಜಯ್್  ಆಸ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರಯ್.್ 
20

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ತುವೆಂ್  ಪಳೆಲೊ್ಯಾ್ 
ಸ್ತ್್  ನೆಕೆತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ತುವೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಸ್ತ್್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೊಯಾ್  ದಿವ್ಟಯಾಂಚಿ್  ಗುಪ್ತ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್:್  ಸ್ತ್್  ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸ್ತ್್  ಸಭೆಚೆ್ 
ದೂತ್.್ ಸ್ತ್್ ದಿವ್ಟಣೊಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸ್ತ್್ ಸಭ್.”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಎಫೆಜಾಂತ್ ಆಸಾಚೊಯ ಸಭೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪತ್ರಿ

2್ ್ 1 ್ “ಎಫೆಜ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ದುತ್ಕ್ 
ಬರಯ್:

“ಆಪ್್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಸ್ತ್್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ್್ ಆನಿ್ ಸ್ತ್್ ದಿವ್ಟಯಾಣ್ಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ಭೊಂವತಾಲೊ್ 
ತುಕ್್ ಹೊಯಾ್ ವಿಷಯ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

2
್ “ತುವೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಂ್ ವ್ಂವ್ಟ್ 

ಕ್ಡ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಯ್.್ 
ತುಂ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸೊಸುನ್್  ಕ್ಣೆಘನ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ತುಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕನ್ಯಾ,್ ತೆ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂಯ್.್  3

್ ತುವೆಂ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್;್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಕಷ್ಟ್  ಬೆಜ್ರ್ಯ್್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಸೊಸುನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಂಯ್.

4
್ “ಪುಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ತುಜೊ್  ಪಯ್ೆಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಸ್ಂಡ್್ಯ್.್  5

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಂ್  ಖಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪಡ್್ಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಉಗ್್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘ;್  ಮನ್್ 
ಬದ್್ವಣ್್ ಕರ್.್ ತುವೆಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ 
ತುಂ್  ಬದ್್ವಣ್್  ಕರಿನ್ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತುಜೊ್  ದಿವ್ಟ್  ಕ್ಂಬೊ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡತಾಲೊಂ.್ 6

್ ಪುಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಏಕ್ ಕೆಲ್ಂಯ್.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ನಿಕೊಲ್ಯತ್ಂನಿ್ a್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ತುಂ್ 
ದೆ್�ಷಿತ್ಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾಯ�್ ತ್ಂಚಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾಂ.

7
್ “ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್  ಸಭೆಂಕ್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಹೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ,್  ಗುಮ್ನ್್  ಕನ್ಯಾ್ ಆಯ್ಕ್.್ 
ಕೊಣ್್ ಜಯ್ತಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಗಿ�್ ತ್ಕ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ 

a 2.6ನಿರೊಲಾಯ್ತ್ ಆಸಿಯ್್ ಮೆೈನ್ರ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ಏಕ್ 
ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಪಂಗಡ್.

ರುಕ್ಚೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿತ್ಲೊಂ.್ ಹೊ್ ರೂಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ತೊ�ಟ್ಂತ್್ ಆಸ್.

ಸು್ಮನಾತಾಂತ್ ಆಸಾಚೊಯ ಸಭೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪತ್ರಿ
8

್ “ಸುಮನ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ದುತ್ಕ್  ಹೆಂ್ 
ಬರಯ್:
“ಆರಂಭ್್ ಯ�್ ಅಂತ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತುಕ್್ 
ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಮರಣ್್  ಪ್ವ್ನ್್  ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್ಲೊ್್ ತೊಚ್.

9
್ “ತುಜೆ್  ಕಷ್ಟ್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ.್  ತುಂ್ 

ದುಬೊಯಾಳೊೆಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್ 
ತುಂ್ ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ.್  ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಜುದೆವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್  ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತೆ್  ಖರೆ್  ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್.್  ತೆ್  ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ಪಂಗ ದ್ಾಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
10

್ ತುಕ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಸೆೈತ್ನ್್ 
ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಯ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ದ್್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸತಾಲ್ಯಾತ್.್  ತುಂ್  ಮೊರುಂಕ್  ಜ್ಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾಯಾರಿ�್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ಜವಿತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಮುಕುಟ್್ ದಿತ್ಲೊಂ.

11
್ “ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್ ಸಭೆಂಕ್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಹೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸೊಚಿ,್  ಗುಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್  ಆಯ್ಕ್.್ 
ಜಯ್ತಾ್ ವ್ಹಚೊಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಮರಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಯ್ಟಚ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

ಪೆರಾತಾಮಾಂತ್ ಆಸಾಚೊಯ ಸಭೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪತ್ರಿ
12

್ “ಪೆಗ್ಯಾಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ದುತ್ಕ್ ಹೆಂ್ 
ಬರಯ್:
“ಪ್ಜ್ಲ್್್  ದೊ�ನ್್  ಧ್ರಿಂಚಿ್  ತ್ಲ್್ರ್್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ತುಕ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

13
್ “ತುಂ್  ಖಂಯ್್ ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ತುಂ್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಯ್.್ ಅಂತಿಪ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್  ತುವೆಂ್  ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್್  ದವಲಯಾಲ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರ್ಲ್್ಯಾ್ ಅಂತಿಪ್ಸ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತುಜೆಂ್ 
ಶಹರ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಶಹರ್್ ಜ್ಲ್ಂ.

14
್ “ಪುಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 

ಆಸ್ಲ್್್  ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಸ್ತ್.್  ತುಜ್ಯಾ್  ಸಭೆಂತ್್ 
ಬ್ಳ್ಕ್ಚಿ್ ಖೊಟ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ ಚೆಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ತ್.್ 
ಇಸ್ರಿಯಲ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಶೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ 
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ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ಲ್ಮ್ನ್್ ಬ್ಳ್ಕ್ಕ್ 
ಖೊಟ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾಂನಿ್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆದ್ಲೆಯಾಂ.್  15

್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂತ್ಯ�್ ಹ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಚಲ್ತಾ.್ ನಿಕೊಲ್ಯತ್ಂಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಪ್ಳ ಚೆಿ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಜೆ�್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ತ್.್ 
16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಜೆಂ್ ಮನ್್ ಬದು್ನ್್ ಕ್ಘಘ!್ ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ತುಜೆಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ತಲ್್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಝುಜತಾಲೊಂ.

17
್ “ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸಭೆಂಕ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸೊಚಿಯಾ್ 

ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ,್  ಗುಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಕ್.
“ಜಯೆತಾವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕಯ�್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಲ್ಪೊನ್್ ದವಲಯಾಲೆಂ್ ಮ್ನ್ನಾ್ ದಿತಲೊಂ.್ 
ತ್ಕ್್  ಹ್ಂವ್್  ಧವ್್  ಫ್ತರ್್  ದಿತಲೊಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ ನವೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಂ.್ ಹೆಂ್ 
ನವೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ಹೊ್ ಫ್ತರ್್ 
ಘತ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನವೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘತ್ಲೊ.

ಥುವತಿರಾಂತ್ ಆಸಾಚೊಯ ಸಭೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪತ್ರಿ
18

್ “ಥುವತಿರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ದುತ್ಕ್  ಹೆಂ್ 
ಬರಯ್:
“ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪೂತ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಕೆಂಡ್ಂತ್್ ಜಳ ಚೆಿ್ ದೊಳೆಯ�್ ಪಜಯಾಳ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತುಳ �ೆಬರಿ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಆಸೊಚಿ,್ ತುಕ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

19
್ “ತುವೆಂ್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಂತ್.್ 

ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ ಸೆವ್್ ಆನಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಆತ್್ ತುಂ್ ಪಯ್್ಯಾಚ್ಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಕಚೆಯಾಂಯ�್ ಜ್ಣ್.್ 20

್ ಪುಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾ.್ ಜೆಜ್ಬೆಲ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಅವಕ್ಸ್್ 
ದಿಲ್ಯ್.್ ತಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಪರಿವ್ದಿಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ 
ಮ್ಹಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ಕತ್ಯಾ.್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಕರಿಶೆಂಯ�್  ಮುತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ ತಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.್ 21

್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಮನ್್  ಬದು್ನ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ವಚುಂಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತಿಕ್್ ವೆ�ಳ್್ ದಿಲ್ಯಾರಿ�್ ಬದು್ಂಕ್ ತಿಕ್್ ಖುಶಿ್ 
ನ್.

22
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತಿ್  ವ್ಹಡ್್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸುನ್ಚ್್ 

ಹ್ಂತುಳ್ನಾರ್್  ಪಡಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್  ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕಚೆಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ವ್ಹಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ ತ್ಾತ್.್ ತೆಂ್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 

ಸೊಡಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಆತ್ಂಚ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 
23

್ ಹ್ಂವ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೊಂ.್ ಮನ್ಶೆಂಚೆಂ್ ಅಂಸಕ್ನ್ಯಾಯ�್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಸಮ್ಲೊ್್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತವಳ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಭೆಚೆ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಲೆ.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ ತ್ಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ದಿತಲೊಂ.

24
್ “ಪುಣ್್  ಥಿಯ್ತಿರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಹೆರ್ಂಕ್ 

ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ತಿಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ನ್.‘ಸೆೈತ್ನ್ಚಿಂ್ ಗುಂಡ್ಯೆಚಿ್ 
ರಹಸ್ಯಾಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆರ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ವ್ಜೆಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಘಾಲ್ನ್ಂ.್  25

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಯೆತ್ಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಆಸ್.

26
್ “ಜಯೆತಾವಂತ್್  ಜ್ತಲ್ಯಾಕ್  ಆನಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿಲೆ್ಂ್  ಆಖೆ�ರ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಕ್ 
ದೆ�ಶ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿತಲೊಂ:್  27

್ ‘ತೊ್ 
ಲೊಂಕ್್ಚೆ�್  ಬೆತ್ಕ್ಟೆನ್್  ತ್ಂಚೆರ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಮ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಆಯದಾನ್ಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಪ್ಟೊ್ ಪ್ಟೊ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.’್ 28

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೊಡ್ಲ್್್ ಸಕತ್್ ಹಿಚ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ 
ಫ್ಂತ್ಯಾಚೆಂ್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ ದಿತಲೊಂ.್ 29

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಸಭೆಂಕ್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯಕ್ತ್ಲ್ಯಾ,್ 
ಗುಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಕ್.

ಸಾದತಾಸಾಂತ್ ಆಸಾಚೊಯ ಸಭೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪತ್ರಿ

3್ ್ 1್ “ಸ್ದಿಯಾಸ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ದುತ್ಕ್ ಹೆಂ್ 
ಬರಯ್:

ಸ್ತ್್ ಆತೆಮಂ್ ಆನಿ್ ಸ್ತ್್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಆನಿ್ ಸ್ತ್್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ತುವೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಂ್ ಜವಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೆಲ್ಯ್!್  2

್ ಊಠ್!್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಿಥಿತೆರ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕರ್.್  ತುವೆಂ್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ನಿಧೊ�ಯಾಷ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಹ್ವೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುವೆಂ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ವಿಸ್ರಿನ್ಶೆಂ್ 
ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್.್ ತುಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್ಯ�್ ಜವಿತ್ಯ�್ 
ಬದು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘ!್  ಜ್ಗುರಿತ್್  ರ್ವ್!್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಚೊರ್ಬರಿ್ ತುಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಶಚಿಯ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ನ್.

4
್ “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಕ್  ಸೆವಯಾಲ್ಯಾ್  ಸ್ದಿಯಾಸ್ಚೆ್ 

ಥೊಡೆ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಂ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ಮೆಳಿಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 
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ತೆ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್  ಚಲತಾಲೆ.್  ತ್ಣಂ್  ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಧವಿಂ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆ್ಹಸ್ತಾತ್.್ 5್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿಂ್  ಧವೆಂ್ 
ವಸುತಾರ್್  ನ ್ೆಹಸ ತ್ಾ.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂತ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲೊಚಿನ್.್ ತೊ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೊ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ 
ಸಮೊರ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್ಯ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 6್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸಭ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯುಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ,್ ಗುಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಕ್.

ಫಿಲಾದೆಲ್ಫಿರಾಂತ್ ಆಸಾಚೊಯ ಸಭೆಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪತ್ರಿ
7

್ “ಫಿಲ್ದೆಲ್ಫಾಯ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ದೂತ್ಕ್ ಹೆಂ್ 
ಬರಯ್:
“ಪವಿತ್ರಿಯ�್  ಸತೆವಂತ್ಯ�್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ಸಂದೆ�ಶ್್ ಹೊ:್ ದ್ವಿದ್ಚಿ್ ಚ್ವಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ 
ಆಸ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಉಘಡೆ್ಂಲೆಂ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಧ್ಂಪೆಚಿ್ 
ನ್ಂತ್;್ ಧ್ಂಪ್ಲೆ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಉಘಡೆಚಿ್ ನ್ಂತ್.

8
್ “ತುವೆಂ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್ 

ಆಸ್ಂತ್.್  ತುಜ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಉಘಡೆ್ಂ್  ದ್ರ್್ 
ದವಲ್ಯಾಂ.್  ತೆಂ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಧ್ಂಪೆಚಿನ್ಂತ್.್  ತುಂ್ 
ಆಸಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್್ಯಾ.್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗೊಕ್ 
ತುಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಸರುಂಕ್ ನ್ಂಯ್.್ 9

್ ಆಯ್ಕ್!್ ಥಂಯ್್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಆಸ್ತ್.್ 
ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜುದೆವ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಫಟ.್ ತೆ್ ಖರೆ್ ಜ್ಲೆ್್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಮುಕ್ರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ಸಪೊಯಾಡೊನ್್  ನಮಸ್ಕ್ರ್್  ಕರಿಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮಿಚ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತವಳ್್ ತೆ್ ಸಮುನ್್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಲೆ.್ 10

್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಉಪದೆಸ್್  ದಗದಾವ ಣೆ್ಂತ್್  ಆನಿ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಪ್ಳೆ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 
ತ್ಳ ಣೆ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಚುಕಯ ತ್ಾ.್  ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಹಿ್ ತ್ಳಿಣ್ಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕತ್ಯಾ.

11
್ “ಹ್ಂವ್್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಯೆತ್.್  ಆತ್ಂ್  ತುಂ್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ಆಸ್.್ ತವಳ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಜೊ್ 
ಮುಕುಟ್್ ಅಪಹರುಸೆಯಾನ್್ ವ್ಹಚೆಯಾಂ್ ನ್ಂತ್.್ 12

್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಂದಿರ್ಂತ್್ 
ಆಧ್ರ್ಚೊ್ ಖ್ಂಬೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಮಂದಿರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆಚಿ್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಬರಯ ತ್ಾ.್ ನವೆಂ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್್ ತೆಂ್ ಶಹರ್.್ ತೆಂ್ 
ಶಹರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆಂವುನ್್  ಯೆತ್ಲೆಂ.್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ನವೆಂ್  ನ್ಂವ್ಯ�್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಬರಯ ತ್ಾ.್  13

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್ 

ಸಭೆಂಕ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಹಿಂ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯಕ್ತಲ್ಯಾ,್ ಗುಮ್ನ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಯ್ಕ್.

ಲಾವ್ೇದಸ್ರಾಚಾಕ್ ಸಭೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪತ್ರಿ
14

್ “ಲ್ವ್ದಿಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್:
“ಆಮೆನ್್ ್ a್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊಯ�್ 
ಸತ್್  ಸ್ಕಸೆಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸೃಷೆಟಕ್  ಅಧಿಪತಿಯ�್ 
ಜ್ಲ್್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

15
್ “ತುವೆಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 

ತುಂ್  ಹುನ್ಯ�್  ನ್,್  ಥಂಡ್ಯ�್  ನ್!್  ತುಂ್  ಹುನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಆಸೆ್ಂ್  ವ್್  ಥಂಡ್ಯ�್ 
ಆಸ್ಜಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್!್ 16

್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಹುನ್ಯ�್ ನ್ಶೆಂ್ 
ಥಂಡ್ಯ�್ ನ್ಶೆಂ್ ಊಬ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಥುಕೊನ್್ ಸೊಡತಾಲೊ.್ 17

್ ತುಂ್ 
ತುಕ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಯ್.್ ತುಂ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ಂಯ್ಚಿಉಣೆಪಣ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಂ್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಂ್ 
ಕ್ಕೊಯಾಳೆಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯ್,್ ಕನಿಷೆಟಕ್ ಜ್ಲ್ಯ್,್ 
ಭಿಕೆ�ಪ್ಸ್ಟ್  ಆಸ್ಯ್,್  ಕುಡೊಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್್ ಆನಿ್ 
ವಿಣೊಗೆ್ ಜ್ಲ್ಯ್.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹೆಂ್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್ಚ್್ ನ್.್ 
18

್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಪುಟ್ಕ್ ಘಾಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಂಗ್ರ್್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮಜತ್್ ದಿತ್ಂ.್ ತವಳ್್ ತುಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಧವೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ಘ.್ ತವಳ್್ ತುಂ್ ಲಜೆಕ್ 
ಜ್ಲ್ಂ್್ ತುಜೆಂ್ ವಿಣೆಗೆಪಣ್್ ಧ್ಂಪುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
ತುಂ್  ತುಜ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂಕ್  ಲ್ಂವ್ಕ್್  ಮುಲ್ಮ್್ 
ಮೊಲ್ಕ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ತವಳ್್ ತುಕ್್ ನಿ�ಜ್ಯ�್ ದಿಷ್ಟ್ ಯೆತ್ಲ್.

19
್ “ಹ್ಂವೆಂ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಚ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ತಿದಿ್ತ್ಂ್  ಆನಿ್  ಶಿಕ್್್  ಲ್ಯ ತ್ಾ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಉಬೆಯಾವಂತ್್ ಜ್ಯ್!್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ 
ಪ್ಟಂ್  ಪತ್ಯಾಯ್.್  20

್ ಆಳ �ೆ,್  ಹ್ಂವ್್  ದ್ರ್ರ್್ 
ಉಬೊರ್ವ್ನ್್ ಬಡಯ್ತಾ.್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ತ್ಳೊೆ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ದ್ರ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್ ಭಿತರ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವಣ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತೊ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವಣ್್ ಕತ್ಯಾ.

21
್ “ಹ್ಂವ್್  ಜಯೆತಾವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಬ್ಪ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ ವಯ್ರಿ್ 
ಬಸೊ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್ ಬಸ್ಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ 22

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಸಭೆಂಕ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಹಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯಕ್ತ್ಲ್ಯಾ,್ ಗುಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಕ್.”

a 3.14 ಆಮೆನ್ ಹಾಂರಾ ಹಾರಾ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ನ್ಂವ್ಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಹೆಬೆರಿವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ದಾಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ವ್್ ಖರೆಂ್ ಜ್ಂವಿದಾ.
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4್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್ ಸಗ್ಯಾಚೆಂ್ ದ್ರ್್ ಉಗಡ್ಲೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ತ್ಳೊೆಚ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲೊ.್ ತೊ್ ತ್ಳೊೆ್ 
ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾಬರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ತ್ಳೊೆ,್ 
“ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಯೆ�.್ ಫುಡೆಂ್  ಘಡೆಚಿಂ್  ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
ದ್ಕಯ ತ್ಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 2

್ ತಕ್ಷಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
ಸಗ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಏಕ್ ಶಿಯ್ಸಣ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್.್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ಎಕೊ್್  ತ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್.್  3

್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸ್ಲೊ್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ 
ಮ್ಣಕಯಾ,್  ಅಮೊಲ್ಕ್  ಮೊತಿಯ್ಂಬರಿ್  ದಿಸ ತ್ಾಲೊ.್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಪ್ಚ್್ರಂಗ್ಚೆಂ್ 
ಪ್ವ್ಸೆಧೊಣು್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.

4
್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಚೊ�ವಿ�ಸ್್ ಜಣ್್ 

ಮ್ಲಗೆಡೆ್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಧವೆಂ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆ್ಹಸ್ಲೆ್.್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ತೆಯಾಚೆರ್್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೆಂ್  ಮುಕುಟ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್  5

್ ತ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಝಗ್್ಣ್ಯಾಚೊ್ 
ಪಜಯಾಳ್ಯ�್ ಘಡಘಡ್ಯಾಚೊ್ ಆವ್ಜ್ಯ�್ ಯೆತ್ಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸ್ತ್್ ದಿವೆ್ ಜಳತಾಲೆ.್ ಹೆ್ 
ದಿವೆ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಸ್ತ್್ ಆತೆಮಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೆ್.್ 6್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಕ್ರ್್ ಆಸ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ ದಯ್ಯಾಬರಿ್ 
ದಿಸಿಚಿ್ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ್ ಆಸ್ಲ್್.್ ತಿ್ ಸಫಾಟಕ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ನಿತಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.
ತ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಕ್ರ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಹಯೆಯಾಕ್  ಚ್ರ್್  ಕುಶಿನ್ಯ�್  ಚ್ರ್್  ಜವಿಯೊ�್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ಜವಿಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಸಗ್್ಯಾನ್ಯ�್ ಆನಿ್ 
ಮುಕ್ರ್್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ ದೊಳ ್ೆ ಭರೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 7್ ಪಯ್್ 
ಜವಿ್ ಸಿಂಹ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲ್್.್ ದುಸಿರಿ್ ಪ್ಡ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಲ್್.್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆಂ್.್ 
ಚೊವಿತಾ್ ಉಬತಾಲ್ಯಾ್ ಗರುಡ್ಬರಿ್ ದಿಸ ತ್ಾಲ್.್ 8

್ ಹ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ 
ಜವಿಪೆೈಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ಕಯ�್ ಸ್ ಪ್ಕ್ಟೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜವಿಂಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಸಗ್್ಯಾನ್ಯ�್ ಆನಿ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಸಗ್್ಯಾನಿ�್ ದೊಳ ್ೆ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಹೊಯಾ್ ಜವಿಯೊ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ 
ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯಾ:

“ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಪವಿತ್ರಿ,್ ಪವಿತ್ರಿ,್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ತೊ್ ಪದೆ್ದ್ರ್.

ತೊ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ಯ�,್ ಆತ್ಂಯ�,್ 
ಆಸೊಚಿಯ�್ ಮುಕ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

9
್ ಹೊಯಾ್ ಜವಿಯೊ,್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಬಸುನ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಮಹಿಮ್,್ ಮ್ನ್್  ಆನಿ್  ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ದಿತಲೊಯಾ.್ ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ತೊಚ್.್ 

10
್ ಚೊವಿ�ಸ್್ ಜಣ್್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಆಪೆ್್ ಮುಕುಟ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 

ದವನ್ಯಾ,್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸುನ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾಕ್ 
ದಿಂಬಿಯನ್್  ಸಪಯಾಡುನ್್  ನಮ್ಸ್ಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 
ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ತ್ಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್ಂ:

್ 11್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್!
ತುಂ್ ಮಹಿಮ್,್ ಮ್ನ್,್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂ್ ಜೊಡುಂಕ್ 

ಫ್ವ್ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.
ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ರಚ್ಲೊ್್ ತುವೆಂಚ್.

ತುಜ್ಯಾ್ ಖುಶೆಪರಿಕ್ರ್್ ಸವ್ಯಾಯ�್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ;್ 
ಸವ್ಯಾಯ�್ ರಚನ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.”

ರೊಣ್ ರೊವ್ಳಾ ಸೊಡೊಂವ್ಕಾ ಸರಾತಾಲೊ?

5್ ್ 1್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ಏಕ್  ಕೊವ್್್  ಪಳೆಲೊ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ದೊ�ನ್್ ಬಗೆ್ನ್ಯ�್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತೆಂ್ ಸ್ತ್್ 
ಮೊ್ಹಯ್ಯಾಂನಿ್ ಮ್ನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  2

್ ಬಳಿಷ್ಟ್  ಜ್ಲೊ್್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ಹ್ಯಾ್  ಕೊವ್್ಯಾಚಿ್ 
ಮೊ್ಹರಿ್  ಕ್ಡುಂಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೊ್್  ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 3

್ ಪುಣ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಜ್ಂವ್್ ಭುಂಯ್ತಾ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಪ್ತ್ಳ್ಂತ್್  ಜ್ಂವ್್  ಹೊ್  ಕೊವ್್್ 
ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್ ಪಳೆಲೆ್್  ಕೊಣ್ಯ�್ ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
4

್ ಹ್ಂವ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಘಳಗೆಳ್ಯಾಂ್ 
ರಡೊ್ಂ.್ 5

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್,್ 
“ರಡನ್ಕ್!್ ಜುದ್್ ಕುಳಿಯೊಚ್್ ಶಿಂವ್್ ಜ್ಲೊ್್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್ 
ಜಯೆತಾವಂತ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತೊ್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಸಂತೆತೆಚೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಕೊವ್್್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಮೊ್ಹರಿ್ ಉಗ ತೆಾಂ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

6
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಚ್ರ್್ ಜವಿಂಚ್ಯಾ್ 

ಮಧೆಂ್ ಏಕ್ ಶೆಳಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲ್.್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ತ್ಯಾ್ ಶೆಳ ಯೆಾಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ತಿ್ ಶೆಳಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಲ್್.್ ತ್ಕ್್ ಸ್ತ್್ ಶಿಂಗ್ಂಯ�್ 
ಸ್ತ್್ ದೊಳೆಯ�್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಹೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಧ್ಡ್ಲೆ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಸ್ತ್್ ಆತೆಮ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 7್ ತ್ಯಾ್ 
ಶೆಳಿಯೆನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೊವ್್್  ಘತೊ್.್  8

್ ತವಳ್್ 
ಚ್ರ್್ ಜವಿಯೊ�್ ಆನಿ್ ಚೊವಿ�ಸ್್ ಜಣ್್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್ ತ್ಯಾ್ 
ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಮುಕ್ರ್್ ಸಪುಯಾಡುನ್್ ನಮಸ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಏಕೆಕ್ ವಿ�ಣ್ಂ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಧುಂಪ್ನ್್  ಭಲಯಾಲೆಂ್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚಿಂ್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂ್ 
ತೆ್  ದನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ಮ್ಗಿಣ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲ್್ಂ.್  9

್ ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಶೆಳಿಯೆಪ್ಸತ್್ ಏಕ್ ನವೆಂ್ ಗಿ�ತ್್ ಗ್ಯ್ೆಂ:

“ತುಂ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ



357 ಉರಾಡಾಪಣ್ 6:11

ಕೊವಿ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ
ತ್ಚಿಂ್ ಮೊ್ಹರಿ್ ಫೊಡುಂಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಆಸ್ಯ್.
ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸವ್ಯಾ್ 

ಕುಳಿ,್ ಭ್ಸ್,
ಪಜ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ರ್ಷ್ಟ್ರಂಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ದೆವ್ಪ್ಸತ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್.
್ 10್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂಯ್;್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ದೆವ್ಪ್ಸತ್್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂಯ್;
ತ್ಣಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಚಲಯತಾಲೆ.”

11
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪಳೆತ್ನ್,್  ಸಬ್ರ್್ 

ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಚೊ್  ತ್ಳೊೆ್  ಆಯಕ್ಲೊ.್  ಹೆ್  ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ,್ ಚ್ರ್್ ಜವಿಯ್ಂಚೆ�್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಲೆ�ಖ್್ 
ಲ್ಕ್ಲ್ಕ್ಂನಿಯ�್  ಕರೊ�ಡ್್  ಕರೊ�ಡ್ಂನಿ್ 
ಆಸೆ್.್ 12

್ ಹೆ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ವಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್:

“ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲಯಾಲ್್ ಶೆಳಿಯೆಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್,್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಕ್ಯ್,್ ಜ್ಣ್್ಯ್,್ ಬಳ್,

ಮ್ನ್,್ ಮಹಿಮ್,್ ಸುತಾತಿ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್!

13
್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಆಕ್ಸ್ಂತ್ಯ�್  ಭುಂಯ್ತಾಯ�್ 

ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಲ್ಯ�್  ದಯ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಜವಿಯೊ�್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ:

“ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಕಯ�್ ಶೆಳಿಯೆಕ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಕಯ�

ಹೊಗ್ಪ್,್ ಮ್ನ್,್ ಮಹಿಮ್,್ ಆಧಿಕ್ರ್,್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಆಸೊಂದಿ!”

14
್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ ಜವಿಯೊ�್ “ಆಮೆನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್ 

ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂನಿ್  ದಿಂಬಿಯೆನ್್  ಸಪಯಾಡುನ್್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.

ರೊವ್ಳಾ ಸೊಡಯ್ಲ್ಲಿ ಶೆಳ್

6್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶೆಳಿಯೆನ್್ ಸ್ತ್್ ಮೊ್ಹರಿಂ್ ಭಿತಲ್ಯಾ್ 
ಏಕ್ ಮೊ್ಹರ್್ ಫೊಡ್ತಾನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 

ಚ್ರ್್ ಜವಿಯ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ ಏಕ್ ಜವಿಯೆನ್್ ಘಡಘಡ್ಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಉಲೆೈಲೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ.್ ತೆಂ್ “ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆಂ್.್ 2್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆತನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಏಕ್ 
ಧವ್್ ಘೂಡೊ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಸೊ್.್ ಘೂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಧೊಣು್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಸವ್ರ್ಕ್ ಏಕ್ ಮುಕುಟ್್ ದಿಲೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 

ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಸಲೊ್ನ್ಚ್್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.

3
್ ತ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯೆನ್್ ದುಸಿರಿ್ ಮೊ್ಹರ್್ ಕ್ಡಿ.್್ ತವಳ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಜವಿಯೆನ್,್  “ಯೆ!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಆಯಕ್ಲೆಂ.್ 
4

್ ತವಳ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಘೂಡೊ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಯೊ್.್  ಹೊ್ 
ತ್ಂಬೊಸೆ್ ಘೂಡೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ ಹೊ್ ಘೂಡ್ಯಾಚೆರ್್ 
ಬಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವ್ರ್ಕ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಕ್ಡುಂಕಯ�್ ಲೊ�ಕ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಶೆಂ್ 
ಕರುಂಕಯ�್ ತ್ಕ್್ ಪದಿ್್ ದಿಲ್್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸವ್ರ್ಕ್ ಏಕ್ 
ವ್ಹಡಿ್್ ತಲ್್ರ್್ ದಿಲ್್.

5
್ ತ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯೆನ್್ ತಿಸಿರಿ್ ಮೊ್ಹರ್್ ಕ್ಡಿ್.್ ತವಳ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ 

ಜವಿಯೆನ್್ “ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆತ್ನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮುಕ್ರ್್ ಏಕ್ ಕ್ಳೊೆ್ 
ಘೂಡೊ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಸೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್ ಘೂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸವ್ರ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ದೊ�ನ್್ 
ತ್ರಿಸ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 6್ ತವಳ್್ ಎಕ್್ಯಾಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್  ಏಕ್  ಆವ್ಜ್್  ಆಯಕ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ರ್್ 
ಜವಿಯ್ಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಹೊ್  ಆವ್ಜ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಯ್ೊ.್  ತೊ್  ಆವ್ಜ್,್  “ಏಕ್  ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್  ಏಕ್  ಶೆರ್್  ಗೊ�ಂವ್.್  ಏಕ್  ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್  ತಿ�ನ್್  ಶೆರ್್  ಬ್ಲ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್  ತೆಲ್್  ಆನಿ್ 
ದ್ಕ್ರೊ�ಸ್ಯ�್  ವಿಬ್ಡ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

7
್ ತ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯೆನ್್ ಚೊವಿತಾ್ ಮೊ್ಹರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ಲ್.್ ತವಳ್್ 

ಚೊವೆತಾ�್ ಜವಿಯೆನ್,್ “ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೊ್್ ಆವ್ಜ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 8

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆತ್ನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಏಕ್ ಗೊಬೊರ್್ ರಂಗ್ಚೊ್ ಘೂಡೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ದಿಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಘೂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಬಸ್ಲೊ್್ ಸವ್ರ್ಚ್್ 
ಮರಣ್.್ ್ a್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಪ್ತಳ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಯೊ.್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಲ್ದಾಯಾ್ ವ್ಂಟ್ಯಾಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿಲೊ.್ ತಲ್್ರಿನ್ಯ�್ ದುಕೊಳ್ನ್ಯ�್ ಪ್ಡೆನ್ಯ�್ 
ಆನಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ರ್ನ್ಟ್್  ಮೊನ್್ತಿಂ್ 
ವವಿಯಾಂಯ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚೊಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಿಲೊ.

9
್ ಶೆಳಿಯೆನ್್  ಪ್ಂಚಿ್್ ಮೊ್ಹರ್್ ಉಗ ತೆಾ್  ಕೆಲ್.್  ತವಳ್್ 

ಬಲ್ವೆದಿಚ್ಯಾ್ ಸಕಲ್್ ಥೊಡೆ್ ಆತೆಮ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆ.್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಆಪುಣ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಸತ್ಕಯ�್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ರ್ವ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾಂಚೆ್ ಆತೆಮ್ ತೆಚ್.್ 10

್ ಹೆ್ ಆತೆಮ,್  “ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆನಿ್ ಸತೆವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ರ್್ ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಝಡಿತಾ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಶಿಕ್್್  ಲ್ಂವ್ಕ್್  ತುಂ್  ಕ್ತೊ್್  ಕ್ಳ್್  ಕ್ಣೆಘತ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಆವ್ಜ್ನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ.್್ 11

್ ತ್ಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಪೆೈಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ಕಯ�್ ಏಕೆ�ಕ್ ಧವ್್ ದಗೊ್್ 

a 6.8 ಮರಣ್ಹೊ್  ಗೆರಿ�ಕ್  ಸಬ ದ್ಾಕ್  ರೊ�ಗ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆರ್ಯಾಯ�್ ಆಸ್.
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ದಿಲೊ.್  ಆನಿಂಕ್�್  ಥೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್  ರ್ಕಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಂತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್  ಹೊಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಖುನಿಂಯೊ್ 
ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ರ್ಕಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.

12
್ ತ್ಯಾ್  ಶೆಳಿಯೆನ್್  ಸವಿ್  ಮೊ್ಹರ್್  ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್ 

ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್ ಆಸ್ಲೊಂ್.್ ತವಳ್್ ವ್ಹಡ್್ ಭುಂಯ್ಕ್ಪ್ಣ್್ 
ಜ್ಲ್.್ ಸುಯೊಯಾ್ ಕ್ಳ್ಯಾ್ ಕ್ಂಬಿ್ಬರಿ್ ಜ್ಲೊ.್ ಚಂದ್ರಿ್ 
ರಗ ತ್ಾಬರಿ್ ತ್ಂಬೊ್್  ಜ್ಲೊ.್ 13

್ ಆಕ್ಸ್ರ್್ ಆಸ್ಲ್್್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಂ,್ ಝಡ್್ ವ ್್ಹರೆಂ್ ವ ್್ಹಳ ತ್ಾನ್್ ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್ 
ರುಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಫೊಳ್್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಝಡೊನ್್ ಪಡ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಝಡಿ್ಂ.್ 14

್ ಆಕ್ಸ್್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೊವ್್್ ಗುಟ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಗುಟ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಪವಯಾತ್್ ಆನಿ್ ದಿ್�ಪ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಸಲೊಯಾಯಾ.

15
್ ತವಳ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್  ರ್ಯ್,ಆಧಿಪತಿಯ�,್ 

ಸದ್ಯಾರ್ಯ�್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಯ�್ ಶ್ತಿವಂತ್ಯ�್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಗುಲ್ಮ್ಯ�್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಪಜ್ಯಾಯ�್ ಮ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಆನಿ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಖಡ್್ಪಂಚ್ಯಾ್ ಇಡ್ಯಾಂನಿ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ರ್ವೆ್.್ 16

್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಪವಯಾತ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಖಡ್್ಪಂಕ,್ 
“ಆಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ ಪಡ್.್ ಶಿಯ್ಸ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ದಿಷಿಟ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಲ್ಪಯ್;್ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಕೊರಿ�ಧ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಲ್ಪಯ್;್  17

್ ತ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಮಹ್ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ಕೊರಿ�ಧ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ರ್ವುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಇಸಾರಿಯೆಲಾಚೆ 1,44,000 ಲೊೇಕ್

7್ ್ 1್ ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಚ್ರ್್ ಜಣ್್  ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಚ್ರ್್ ಕೊನ್ಸೆಂನಿ್ ರ್ವ್ಲೆ್ಂ್ 

ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ವ್ರೆಂ್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಜ್ಂವ್್ 
ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್್  ರುಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಜ್ಂವ್್  ವ ್್ಹಳ್ನ್ಯೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಚ್ರ್್ ಕೊನ್ಸೆಂಚೆಂ್ ವ ್್ಹರೆ್ ಆಡ್ವ್ನಾ್ ಧನ್ಯಾ್ ರ್ವ್ಲೆ.್ 
2

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದುಸೊರಿ್  ಏಕ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್  ಪೂವ್ಯಾ್ 
ಕುಶಿಚ್ಯಾ್ ಕಡೆನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ಜವಂತ್್ ಸ್ರೂಪ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಮೊ್ಹರ್್ ಹ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆಸಿ್.್ ಹೊ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಚ್ರ್್ 
ಜಣ್ಂ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಕ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ 
ಭುಂಯ್ಕ್್  ಆನಿ್  ದಯ್ಯಾಕ್  ಬ್ಧಕ್  ಕರುಂಕ್  ಪದಿ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಕ್ ದಿಲ್.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಕ,್ 3್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಕಪ್ಲ್ಚೆರ್್ ಮೊ್ಹರ್್ 
ಘಾಲ್ಸರ್್  ಭುಮಿಕ್  ಜ್ಂವ್್  ದಯ್ಯಾಕ್  ಜ್ಂವ್್ 
ರುಕ್ಂಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಬ್ಧಕ್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಮೊ್ಹರ್್ ಘಾಲ್್ಯಾಂಚೊ್ ಸಂಖೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ 

ಆಯಕ್ಲೊ.್ ತ್ಂಚೊ್ ಒಟುಟ್ ಸಂಖೊ್ 1,44,000್ ಜಣ್.್ 
ತ್ಣಂ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಕುಳಿಯ್ಂಕ್ 
ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

್  5್ ಜುದ್ಚೆ�್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000
ರೂಬೆನ್ಚೆ�್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000
ಗ್ದ್ಚೆ�್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000

್  6್ ಆಶೆರ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ 12,000
ನ್ಫ್ತಾಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000
ಮ್ನ್ಸೆಸೆಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000

್  7್ ಸಿಮಿಯ್ಂವೆಚಿ್ ಕುಳಿ�ಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000
ಲೆವಿಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000
ಇಸ್ಸೆಖ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000

್  8್ ಜ್ಬುಲೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000
ಜುಜೆಚೆ�್ ಕುಳಿ�ಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000
ಬೆಜಮಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಥ್ವ್ನಾ್ 12,000

ಲೊರಾಚೊ ವಹಾಡ್ ಜಮ
9

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆತ್ನ್,್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಹಡ್್  ಜಮ್ಯಾಕ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತೆ್  ಮೆಜುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ತಿತೊ್್ ಲೆಖಿನ್ತ್ಲೊ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಜನ್ಂಗ್,್ ಕುಳಿ,್ ಪಜೆಯಾಚೆಯ�್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಭ್ಸ್ಂ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಯ�್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ತೆ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಆನಿ್ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜು)್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಉಬೆ್  ಆಸೆ್.್  ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಧವೆಂ್  ವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸುನ್್ ಖ್ಜ್ರಿತ್ಳ ್ೆ ಘವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಆಸೆ್.್  10

್ ತೆ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ 
ಬಸುನ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಆನಿ್ 
ಶೆಳಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್  ಜಯ್ತಾ್  ಲ್ಬೆ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಬೊ�ಬ್್ 
ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 11

್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಆನಿ್ ಚ್ರ್್ 
ಜವಿಯೊ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ ಆನಿ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸ್ಷ್ಟಂಗ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್ 
12

್ ತ್ಣಂ,್  “ಆಮೆನ್!್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಕ್  ಸುತಾತಿಯ�್ 
ಮಹಿಮ್ಯ�್  ಜ್ಣ್್ಯ�್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ಸುತಾತಿಯ�್ 
ಮ್ನ್ಯ�್ ಅಧಿಕ್ರ್ಯ�್ ಆನಿ್ ಬಳ್ಯ�್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಂತ್ಯ�್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಆಮೆನ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

13
್ ತವಳ್್ ಮ್ಲ್ಗೆಡ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್,್ “ಧವೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ 

ನ ್ೆಹಸುನ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಕೊಣ್!್ ತ್ಣಂ್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೆ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

14
್ “ಧನಿಯ್,್ ತೆ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 

ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ತವಳ್್ ಮ್ಲ ಗ್ೆಡ್ಯಾನ್,್  “ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ ಭಯಂಕರ್್ 

ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಆಯ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ 
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ಆಪ್್ಂ್ ಧವೆಂ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ಧುವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.್ ್ a್ ಆತ್ಂ್ 
ತೆ್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಧವೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆತ್ಂದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ದೆವ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಂದಿರ್ಂತ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ 
ಬಸ್ಲೊ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಬ್ಳ ತ್ಾ.್  16

್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭುಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಸುಯ್ಯಾಚಿ್ ಕ್ಣ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆಸ್ನ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕಸಲ್ಂಯ�್ ಕ್ಣ್ಯಾ್ ಜಳಿಚಿನ್ಂತ್.್ 
17

್ ಶಿಯಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ತ್ಂಚೊ್ 
ಗೊವಿ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್್  ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಝರಿಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಖ್ಂ್ ದೆ�ವ್್ 
ಪುಸುನ್್ ಕ್ಡತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸಾತಿವಾ ಮಹಾರ್

8್ ್ 1್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಸ್ತಿ್್ ಮೊ್ಹರ್್ ಫೊಡಿ್.್ ತವಳ್್ 
ಸಗ್ಯಾಂತ್್  ಆಧೊಯಾ್  ಘಂಟೊ್  ಬರ್್  ನಿಶಶೆಬ್ದಾ್ 

ಜ್ಲೊ.್ 2
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸ್ತ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ 

ಉಬೆರ್ವೆ್ಂಲೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ತ್್ 
ತೂತೂರಿಯೊ�್ ದಿಲೊಯಾ.

3
್ ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ವೆ�ದಿಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ರ್ವ್್.್  ಹ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಧುಂಪ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೆಂ್ ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ದೆವ್ಚೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಮಪುಯಾಚ್ಯಾಕ್ ತ್ಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಧುಂಪ್್ ದಿಲೊ.್ 
ಹ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವೆ�ದಿಚೆರ್್  ತೊ್ ಧುಂಪ್್ ದವಲೊಯಾ.್ 
4

್ ಧುಂಪ್ಚೊ್ ಧುಂವರ್್ ದೆ�ವದೂತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್್  ವಯ್ರಿ್  ಚಡೊನ್್  ಗೆಲೊ.್ 
5

್ ತವಳ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಧುಂಪ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಆಯದಾನ್್ 
ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಭನ್ಯಾ್  ತೆಂ್  ಭುಮಿಚೆರ್್ 
ಉಡಯ್ೆಂ.್ ತವಳ್್ ಝಗಣ್ೆಂ್ ಘಡಘಡೆ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಆವ್ಜೊ್ 
ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪೊ್ಯಾ್ ಉಬ್ಲೊಯಾ.

ಸಾತ್ ತೂತೂರಿ ಆನಿ ಸಾತ್ ದೆೇವ್ ದೂತ್
6

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಸ್ತ್್  ಜಣ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ಂನಿ್ 
ಸ್ತ್್ ತೂತೂರಿಯೊ್ ವ್ಜೊಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೆ.

7
್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ ಆಪ್್್ ತೂತೂರಿ್ ವ್ಜಯ್.್ 

ತವಳ್್ ರಗ್ತಾಂತ್್ ಭಶಿಯಾಲೊ್್ ಕರೆ್ ಆನಿ್ ಉಜ್ಯಾಚೊ್ ಪ್ವ್ಸೆ್ 
ಭುಮಿಚೆರ್್ ಪಡೊ.್್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ತಿಸ್ರಿಯಾಚೊ್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಆನಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ಚೆ್್  ತಣ್್  ಭಸೊಮನ್್  ಗೆಲೊಯಾ;್  ಆನಿ್ 
ರುಕ್ಂನಿ್ ತಿಸ್ರಿಯಾಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಭಸೊಮನ್್ ಗೆಲೆ.

8
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಆಪ್್್  ತೂತೂರಿ್ 

a 7.14 ಧವೆಂವಸುತಾರಾಂಧುವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್್ ಆಪ್್ಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಭೊಗುಸೆಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ಸತ್್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.

ವ್ಜಯ್.್ ತವಳ್್ ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಜಳ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಪವಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಉಡಯ್.್ 
ತವಳ್್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತಿಸ್ರಿಯಾಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ರಗ್ತ್್ 
ಜ್ಲೊ.್ 9

್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿಪೆೈಕ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾಂತ್್ 
ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಮೆಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ತಿನ್ಂತ್್ 
ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.

10
್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ ಆಪ್್್ ತೂತೂರಿ್ ವ್ಜಯ್.್ 

ತವಳ್್ ಚುಡಿಬರಿ್ ಪೆಟಚಿ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾಆನಿ್ 
ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಝರಿಂಚೆರ್್  ತಿನ್ಂತ್್  ಏಕ್  ವ್ಂಟೊ್ 
ವಯ್ರಿ್  ಪಡ್ಲ್್.್  11

್ ತ್ಯಾ್  ನೆಕೆತ್ರಿಕ್  “ಕೊಡ್ಸೆಣ್್ 
ರೂಕ”್ ್ b್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್.್ ಉದ್ಕ್ಂತ್್ ತಿನ್ಂತ್್ ಏಕ್ 
ಕೊಡು್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ ಕೊಡು್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮೆಲೊ.

12
್ ಚೊವ್್ಯ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ ಆಪ್್್ ತೂತೂರಿ್ ವ್ಜಯ್.್ 

ತವಳ್್  ಸುಯ್ಯಾಂತ್್  ತಿನ್ಂತ್್  ಏಕ್  ವ್ಂಟೊ,್ 
ಚಂದ್ರಿಮ್ಂತ್್  ತಿನ್ಂತ್್  ಏಕ್  ವ್ಂಟೊ್  ಆನಿ್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ತಿನ್ಂತ್್  ಏಕ್  ವ್ಂಟೊ್  ಬಡೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಂತುನ್್  ತಿನ್ಂತ್್  ಏಕ್  ವ್ಂಟೊ್  ಕ್ಳೊೆಕ್ 
ಜ್ಲೊ.್ ದಿಸ್ಂತ್ಯ�್ ರ್ತಿಂಯ�್ ತಿನ್ಂತ್್ ಏಕ್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ ನ್್ ಜ್ಲೊ.

13
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೊೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್,್ ಆಕ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ 

ಚಡ್್ ಉಂಚ್ಯೆಂತ್್ ಗರುಡ್್ ಏಕ್ ಸುಕ ಣೆ್ಂ್ ಉಬೊನ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಸುಕ ಣ್್ಯಾನ್್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳ್ಯಾಂತ್,್ 
“ಭಿರ್ಂಕುಳ್!್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್!್ ಭುಮಿಚೆರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಭಿರ್ಂಕುಳ್!್  ಹೆರ್್  ತಿ�ನ್್  ಜಣ್್  ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್ಂನಿ್ ಆಪ್್್ ತೂತೂರಿಯೊ್ ವ್ಜಯ ತ್ಾನ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಆರಂಭ್್ ಜ್ತ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.

ಪಾಂಚಿವಾ ತೂತೂರಿ- ಪಯ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್

9್ ್ 1್ ಪ್ಂಚ್್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದುತ್ನ್್  ಆಪ್್್  ತೂತೂರಿ್ 
ವ್ಜಯ್.್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ ಆಕ್ಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಪಡ್ಲೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್  ತೆಂ್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಕ್ ತಳ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಗೂಂಡ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬಿ�ಳ್ಕ್ 
ವೆಚಿ್ ಚ್ವಿ್ ದಿಲ್.್ 2

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿನ್್ ತಳ್್ 
ನ್ತ್್ ಲ್್ಯಾ್ ಗೂಂಡ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಫೊಂಡ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್ ಕೆಲೊ.್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಆಗ್ಟಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಧುಂವ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ತ್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಧುಂವ್ರ್್  ವಯ್ರಿ್  ಆಯ್ೊ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್್ಯಾ್  ಧುಂವ್ರಿನ್್  ಸುಯೊಯಾಯ�್ 
ಆಕ್ಸ್ಯ�್ ಕ್ಳೊೆ್ ಜ್ಲೊಯಾ.

3
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆಂಪೆ್ ಧುಂವ್ರಿಂತ್್ಯಾನ್್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ 

ವಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ಯಾ.್ ತ್ಂಕ್್ ಇಚುಬರಿ್ ತೊಪ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ 
ದಿಲ್.್ 4್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್್ಯಾ್ ತಣ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಝಡ್ಂಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ರುಕ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಬ್ಧಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಂಪ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕಪ್ಲ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 

b 8.11 ರೊಡಸ್ಣ್ ರೂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ವಿಶೆ�ಷ್್  ಝಡ್ಚೆಂ್ 
ನ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಹೆಂ್ ಖಂತಿಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್ತಾ.
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ದೆವ್ಚಿ್  ಮೊ್ಹರ್್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದಗುದಾಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 5

್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ಂಚ್್ ಮಹಿನೆಭರ್್ 
ದೂಕ್ ಹ್ಡಿಚಿ್ ತಸಲ್್ ಸಕತ್್ ಹ್ಯಾ್ ದೆಂಪ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್.್ ಪುಣ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕತ್್ ದೆಂಪ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  ತೆ್  ದೆಂಪೆ್  ತೊಪ ತ್ಾನ್್  ಇಚು್  ತೊಪ್್ಯಾತಿತೆ್ಂಚ್್ 
ದುಕ್ತಾಲೆಂ.್ 6್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾಕ್ ವ್ಟ್್ 
ಸೊಧುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಂಕ್್ ಮೆಳಿಚಿನ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಮರಣ್್ ಆಶೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಮರಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಲ್ಪ್ತಾಲೆಂ.

7
್ ದೆಂಪೆ್ ಝುಜ್ಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಘೂಡ್ಯಾಂಬರಿ್ 

ದಿಸ ತ್ಾಲೆ.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೊ್ 
ಮುಕುಟ್ಬರಿ್  ಕ್ತೆಂಯ�್  ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ;್  ತ್ಂಚಿಂ್ 
ತೊಂಡ್ಂ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಬರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ 
8

್ ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್  ಕೆಸ್್ ಸಿತ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕೆಸ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆ್;್ 
ದ್ಂತ್್  ಸಿಂಹ್ಚ್ಯಾ್  ದ್ಂತ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  9

್ ಹದಿಯಾಂ್ 
ಲೊಂಕ್್ಚ್ಯಾ್ ಕವಚ್ಂಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆ್;್ ಪ್ಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಆವ್ಜ್್ ಝುಜ್ಂತ್್ ಆಮೊಸೆರ್ಂತ್್ ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಘೂಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ರಥ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆವ್ಜ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ.್್ 
10

್ ಇಚುಬರಿ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಮಿಟಯೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ;್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಮಹಿನೆ್ ಕ್ಳ್್ ದೂಕ್ ಹ್ಡಿಚಿ್ ಸಕತ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಮ್ಟಯಾಂನಿ್  ಆಸ್ಲ್್.್  11

್ ದೆಂಪ್ಯಾಕ್  ಏಕ್  ರ್ಯ್್ 
ಆಸೊ.್್ ತಳ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್ಕ್ ದೂತ್ಚ್್ ತ್ಂಚೊ್ 
ರ್ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಹೆಬೆರಿವ್್  ಭ್ಶೆಂತ್್ 
“ಆಬ್ದೊದಾನ್”್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ನ್ಂವ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ಗೆರಿ�ಕ್ 
ಭ್ಶೆಂತ್್ “ಆಪೊಲೊ್ಯಾನ್”್ (್ ಸತ್್ಯನ್ಸ್)್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ನ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.

12
್ ಪಯೆ್ಂಚೆಂ್ ವ್ಹಡೆ್ಂಆನ್್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೆಂ.್ ಆನಿಂಕ್್ 

ದೊ�ನ್್ ವ್ಹಡ್್ ಆನ್್ರ್ಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.

ಸವಿ ತೂತೂರೊಚೊ ಆರಂಭ್
13

್ ಸವ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ ಆಪ್್್ ತೂತೂರಿ್ ವ್ಜಯ್.್ 
ತವಳ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮರ್್  ಆಸ್ಲ್್್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚಿ್ 
ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್್ಯಾ್ ಶಿಂಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಆವ್ಜ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೊ.್  14

್ ತೊ್  ಆವ್ಜ್್  ತೂತೂರಿ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದುತ್ಕ,್  “ಯುಫ್ರಿತೆಸ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮಹ್ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಚ್ರ್್  ಜಣ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ಂಕ್  ಸೊಡಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 15

್ ಹೆ್ ಚ್ರ್್ ಜಣ್್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಕ್ 
ಹ್ಯಾಚ್್  ವಸ್ಯಾ,್  ಹೊಚ್್ ಮಹಿನೊ,್  ಹೊಚ್್  ದಿ�ಸ್,್ 
ಹ್ಯಾಚ್್ ಘಡಿಯೆ್ ಪ್ಸತ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್.್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್  ತಿನ್ಂತ್್  ಏಕ್ 
ವ್ಂಟೊ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಹ್ಂಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.್ 
16

್ ತ್ಂಚೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಘೂಡ್ಯಾದಳ್ಂಚೊ್ ಸಂಖೊ್ 
ವಿ�ಸ್್ ಕೊರೊಡ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ.

17
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ದಶಯಾನ್ಂತ್್  ಘೂಡ್ಯಾಂಕಯ�್ 

ಘೂಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸವ್ರ್ಂಕಯ�್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತೆ್ 
ಆಶೆಂ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ:್ ತ್ಣಂ್ ಉಜ್ಯಾಬರಿ್ ತ್ಂಬ್್ಯಾಬರಿ,್ ಚಡ್್ 

ನಿಳ್ಶೆ್ ಆನಿ್ ಗಂಧಕ್ಬರಿ್ ಹಳ ದ್ಾವ್ಯಾ್ ಹದ್ಯಾಯಾಕವಚ್ಂ್ 
ಆಸ್ಲ್್.್  ಘೂಡ್ಯಾಂಚೊಯಾ್  ತಕೊ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ದಿಸ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಘೂಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಉಜೊ,್  ಧುಂವರ್್ 
ಆನಿ್  ಗಂಧಕ್  ಯೆತ್ಲೊಯಾ.್  18

್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಪೆೈಕ್್ ತಿನ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಘೂಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯೊ್್ ಉಜೊ,್  ಧುಂವರ್್ 
ಆನಿ್ ಗಂಧಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭಂಗ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾ.್ 
19

್ ಘೂಡ್ಯಾಂಚಿ್  ಸಕತ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಂತ್ಯ�್ 
ಶಿಮ್ಟಯಾಂನಿಯ�್  ಆಸ್ಲ್್.್  ತ್ಂಚಿ್  ಶಿಮೊಟಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಚ್ಬ್ಚಿಯಾ್ ಖೊಂಚ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಪ್ಯಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.

20
್ ಹ್ಯಾ್  ಭಂಗ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಮೊರ್ನ್ಶೆಂ್  ಉರ್ಲೆ್್ 

ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಪ್ವುನ್್ 
ದೆವ್ಥ್ಂಯ್್ ಪತೊಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಹ್ತ್ಂನಿ್  ನಿಮಿಯಾಲ್್ಯಾ್  ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸೊಡುಂಕ್ 
ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೆಂ್ ಆರ್ಧನ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ 
ನ್.್  ಭ್ಂಗ್ರ್,್  ರುಪೆಂ,್  ಪ್ತುಳ್,್  ಫ್ತರ್್  ಆನಿ್ 
ರುಕ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ,್ ಚಲುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲ್್ಯಾ,್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಪೂಜ್ಕಚೆಯಾಂ್ ತ್ಣಂ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್.್ 21

್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಜವಿತ್ಂಕ್ ಬದು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್್ ಆನಿ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚೆಯಾಂ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಪುಣ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಮ್ಟ್್ ಮಂತ್ರಿಂ,್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆನಿ್ ಚೊಪಯಾಣ್ಂ್ ಸ್ಂಡುಕ್ ನ್.

ದೆೇವ್ ದೂತ್ ಆನಿ ಲಾಹಾನ್ ರೊವ್ಳಾ

10್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಬಳಬಾಂತ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್್  ಸಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್  ಆಯ್ೆಂ್ 

ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತೊ್  ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ಮೊ�ಡ್್ 
ನ ್ೆಹಸುನ್್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವ್ರಿ್ 
ಧೊಣು್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮಳ್್ 
ಸುಯ್ಯಾಬರಿಯ�್  ತ್ಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ಂಬ್ಯಾಂಬರಿಯ�್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 2

್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ 
ಏಕ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಕೊವ್್್  ಧನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಕೊವ್್್  ಸುಟ್ಲೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪೊ್್  ಉಜೊ್  ಪ್ಂಯ್್  ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�,್ 
ಆಪೊ್್  ದ್ವ್್  ಪ್ಂಯ್್  ಭುಮಿಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�್ 
ದವನ್ಯಾ,್  3

್ ಸಿಂಹ್್  ಘರೊಜ್್  ಜ್ಲೆ್�ಬರಿ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ 
ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸ್ತ್್ ಘಡಘಡ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಆವ್ಜ್್ ಉಲೆೈಲೊ.

4
್ ತೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಬರಯ್್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೊ್ ಏಕ್ ಆವ್ಜ್್ ಮ ್್ಹಕ್,್ “ಸ್ತ್್ 
ಘಡಘಡ್ಯಾಂನಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಲೆಂ್ ತುಂ್ ಬರಯ್್ ನ್ಕ್.್ ತೆಂ್ 
ಗುಪ್ತ್್ ದವರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

5
್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಭುಮಿಚೆರ್್ ಆನಿ್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ವಯ್ರಿ್  ರ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಏಕ್  ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ ಉಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಸಗ್ಯಾಕಡೆ್ ಉಬ್ಲೊಯಾ.್ 
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6
್ ತೊ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಸ ಣ್್ಂತ್ಯ�್ 

ಜಯೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಆನಿ್  ಆಕ್ಸ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂತುಂ್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಸವ್ಯಾಯ�,್  ಭುಮಿಯ�್  ಆನಿ್  ತ್ಂತುನ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್  ಸವ್ಯಾ,್  ದಯೊಯಾ್  ಆನಿ್  ತ್ಂತುನ್್  ಆಸೆಚಿಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್  ರಚ್ಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆಶೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ಕೆಲೆಂ:್  “ಆನಿ್  ರ್ಕೆಚಿಂ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್;್  7

್ ಸ್ತ್್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್ನ್್  ಆಪ್್್  ತೂತೂರಿ್  ವ್ಜೊಂವ್ಕ್್  ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಗುಪ್ತ್್ ಮ್ಂಡ್ವಳ್್ 
ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ತ್ಲ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್್್  ಸುವ್ತ್ಯಾತ್ಚ್್  ಹಿ್ 
ಮ್ಂಡ್ವಳ್.”

8
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ತೊಚ್್ 

ಆವ್ಜ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಆವ್ಜ್್ ಮ ್್ಹಕ್,್ 
“ವಚ್,್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಸೊಡಯೊ್್ 
ಕೊವ್್್ ಕ್ಣೆಘ.್ ತೊ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಆನಿ್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ರ್ವ್್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

9
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ತೊ್ ಲ್್ಹನ್್ ಕೊವ್್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್,್ “ಕೊವ್್್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತೊ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ ತೊ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪೊಟ್ಂತ್್ 
ಕೊಡ್್ ಜ್ತ್ಲೊ,್ ಪುಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ ತೊ್ 
ಮೊ್ಹಂವ್ಬರಿ್ ಗೊ�ಡ್್ ಆಸ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 
10

್ ತೊ್ ಲ್್ಹನ್್ ಕೊವ್್್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಖೆಲೊ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ ತೊ್ 
ಮೊ್ಹಂವ್ಬರಿ್ ಗೊ�ಡ್್ ಆಸ್ಲೊ್,್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತೊ್ 
ಖೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪೊಟ್ಂತ್್ ಕೊಡು್ 
ಜ್ಲೊ.್ 11

್ ತವಳ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್,್ “ತುಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಜನ್ಂಗ್ಂಚ್ಯಾ,್ ಪಜ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ,್ ಭ್ಸ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ರ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕರಿಜಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ದೊೇಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ

11್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಬೊಡಿಯೆಬರಿ್  ಅಸೊಚಿ್  ಏಕ್ 
ಮೆಚ್್ಪಚೆಂ್  ಬೆ�ತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ವಚ್,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಮಂದಿರ್ಯ�್ ವೆ�ದಿಯ�್ 
ಮೆಜಪ್್  ಕರ್;್  ಆನಿ್  ಥಂಯ್್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೆಂ್ ಲೆ�ಖ್್ ಕರ್.್ 2್ ಪುಣ್್ ಮಂದಿರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಆಂಗಣ್್ ಮೆಜಪ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ತೆಂ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್್ಂ.್ ತೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್  ಬ್ವೆಚ್ಳಿ�ಸ್್ 
ಮಹಿನೆ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಪ್ಂಯ್ಥಂಳ್್  ಮಸಿತಾತಲೆ.್ 
3

್ ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್್  ಸ್ಕ್್ಯಾಂಕ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿತಲೊ.್  ತೆ್  ಏಕ್ ಹಜ್ರ್್ ದೊನಿಶೆಂ್  ಸ್ಟ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ತೆ್ ಗೊ�ಣಯೆ್ ವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸುನ್್ ಆಸತಾಲೆ.”

4
್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ರ್ವ್ನ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ದೊ�ನ್್  ಒಲ್ವ್್  ರೂಕ್  ಆನಿ್  ದೊ�ನ್್ 
ದಿವ್ಟಯಾಖ್ಂಬೆಚ್್ ಯೆ್ ದೊ�ನ್್ ಸ್ಕ್ಷಿ.್ 5್ ಹ್ಯಾ್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಉಜೊ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಬ್ಧಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತ್ಯಾತ್.್ 6

್ ಹೆ್ ಸ್ಕ್ೊಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಆಕ್ಸ್ಥ್ವ್ನಾ್  ವ್ತ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ವ್ಸೆಕ್ 
ರ್ವ್ಂಕಯ�್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ರಗ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕಯ�್ 
ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚೆ್ ಭಂಗ್್ ಧ್ಡುಂಕಯ�್ ಪದಿ್್ 
ಆಸ್.್ ತೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕಾಕ್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ ತಿತೆ್ಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕರ್ಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾಲೆ.

7
್ ಹೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಸ್ಕ್ಷಿಯೊ�್ ಆಪೊ್್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಪಗಯಾಟ್್ 

ಕನ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ತಳ್್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಮೊನ್್ತ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಝುಜ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಹಿ್ ಮೊನ್್ತ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸಲ್್ನ್,್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾ.್  8

್ ಹೊಯಾ್  ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ 
ದೊ�ನ್್  ಮೊಡಿಂ್  ವ್ಹಡ್್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಬಿದಿಂನಿ್ 
ಪಡೊನ್್  ಆಸತಾಲ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್  ್ ಸೊದೊಮ್್ a್ 
ಆನಿ್ ಏಜಪ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ ಜ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ಂಕ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್ಚ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರ್ಲೊ್.್ 9

್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಪಜ್ಯಾ,್  ಕುಳಿ,್  ಭ್ಸ್,್  ಜನ್ಂಗ್ಚೆ್  ಸ್ಡೆ್  ತಿ�ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ ಮೊಡಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಸ ತ್ಾತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಪುರುಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಯುಕ್ಂಚೊನ್.್ 
10

್ ಹೆ್  ದೊ�ಗ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಖ್ತಿರ್್  ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಆಸ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ಗಮಮತ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಇನ್ಂಮ್್ ದಿತ್ಲೆ.್ ಹೆ್ ದೊ�ಗ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಚಡ್್  ಕಷ್ಟ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.

11
್ ಪುಣ್್  ಸ್ಡೆತಿ�ನ್್ ದಿಸ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ 

ತ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜ�ವ್್  ಪರಿವೆ�ಶ್್  ಜ್ಯೆಶೆ್  ಕೆಲೆಂ.್  ತವಳ್್  ತೆ್  ಆಪೆ್್ 
ಪ್ಂಯ್್  ತೆಂಕುನ್್  ಉಬೆರ್ವೆ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಪಳೆಲೆ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಭಿಯ್ನ್್ ಭಲೆಯಾ.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
“ವಯ್ರಿ್ ಯೆಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳೊೆ್ 
ತ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ ತವಳ್್ ತೆ್ ದೊ�ನ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಮೊಡ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಚಡುನ್್ ಗೆಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ವೆಚೆಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.

13
್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪ್ಣ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ 

ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಧ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 

a 11.8 ಸೊದೊಮ್ ಖೊಟೆ ಲೊ�ಕ್  ವಸಿತಾ್  ಕೆಲೊ್್  ಜ್ಗೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಶಹರ್್ ನ್ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.
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ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪ ಣೆ್ಂತ್್ ಸ್ತ್್ ಹಜ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಲೆ.್ ಮೊರ್ನ್ಶೆಂ್ ಉರ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ ಭಿಯ್ನ್್ 
ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್ದಿಲ್.

14
್ ದುಸಿರಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಭಿರ್ಂತ್್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತಿಸಿರಿ್ 

ವ್ಹಡ್್ ಭಿರ್ಂತ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ತ್.

ಸಾತಿವಾ ತೂತೂರಿ
15

್ ಸ್ತ್್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ ಆಪ್್್ ತೂತೂರಿ್ ವ್ಜಯ್.್ 
ತವಳ್್ ಸಗ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳ ್ೆ ಆಯಕ್ಲೆ.್ ತೆ್ ತ್ಳ ್ೆ ಆಶೆ್ 
ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ:

“ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬದ್ಲೆಂ.

ತೊ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಚಲಯ್ತಾಲೊ.”

16
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 24್ ಮ್ಲ ಗ್ೆಡೆ್ ದಿಂಬೆಂತ್್ ಸಪಯಾಡುನ್್ 

ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್ ಹೆಚ್.್ 
17

್ ತೆ್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್ ಆಶೆ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ ದೆವ್,್ ಭೂತ್್ 
ಕ್ಳ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ,

ವತಯಾಮ್ನ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ,್ ತುಕ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ ದಿತ್ಂ.

ತುಂ್ ತುಕ್್ ವ್ಹಡ್್ ಪದಿ್್ ವ್ಪ್ರುನ್್ ತುಜ್ ಪದಿ್
ಸುರು್ ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ 

ದಿತ್ಂವ್.
್ 18್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ಲೊ�ಕ್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್.

ಪುಣ್್ ಹೆಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ರ್ಗ್ಚೊ್ ವೆ�ಳ್.
ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ವೆ�ಳ್್ ಹೊ.

ತುಜೆ್ ಸೆವ್ಕ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕಯ�
ತುಜ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ತುಕ್್ ಮ್ನ್್ 

ದಿಂವ್ಚಿಯಾ
ವ್ಹಡ್ಂಕ್ ಲ್್ಹನ್ಂಕಯ�್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ 

ವೆ�ಳ್್ ಹೊ.
ಸಂಸ್ರ್್ ವಿಬ್ಡ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಸ್್ ಕಚೊಯಾ್ 

ವೆ�ಳ್್ ಹೊ.”

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಗ್ಯಾಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ಮಂದಿರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಕೆಲೊ್್ ಸೊಲೊ್್ ದವಲ್ಯಾ್ ಪೆಟ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಂದಿರ್ಂತ್್ 
ದಿಸಿ್.್ ತವಳ್್ ಝಗ್್ಣಂ್ ಪಜಯಾಲ್ಂ,್  ಗ್ಜ್್ ಆವ್ಜ್್ 
ಜ್ಲೊ.್ ಘಡಘಡೆ್ ಜ್ಲೆ,್ ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪ್ಣ್್ ಜ್ಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಕಯ್ಯಾಚೊ್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ವ್ತೊ್.

ಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಹಾಸರರ್

12್ ್ 1 ್ ತವಳ್್  ಸಗ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡ್್  ಖುಣ್್  ದಿಸಿ್.್ 
ಸುಯ್ಯಾನ್್ ನೆ್ಹಸ್ಲ್್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ 

ತಿಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್  ಚಂದ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್  ಬ್ರ್್  ನೆಕೆತ್ರಿಂಚೊ್ ಎಕ್ ಮುಕುಟ್್ 
ಆಸೊ್.್  2

್ ತಿ್  ಗಭೆಯಾಸಿತಾಣ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲ್್್  ತಿ್  ಪರಿಸುತ್್ 
ಪಣ್ಚ್ಯಾ್ ದುಖಿನ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲ್.

3
್ ತವಳ್್ ಸಗ್ಯಾಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಖುಣ್ಂ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡಿ್:್ 

ತ್ಂಬೊ್್ ಏಕ್ ಮಹ್ಸರಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ತ್್ ಮ್ತಿಂ್ ಆಸುನ್,್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿಯ�್ ಸ್ತ್್ ಮುಕುಟ್್ ಆಸ್ಲೆ.್್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಪ್ಯಾಕ್ ಧ್್ ಶಿಂಗ್ಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಂ.್ 4

್ ತ್ಯಾ್ ಸಪ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಮಿಟಯೆನ್್ ಆಕ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಂನಿ್ ತಿಸ್ರಿಯಾಂತ್್ ಏಕ್ 
ವ್ಂಟೊ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಭುಮಿಚೆರ್್ ಘಾಲೊ.್ ತೊ್ ಮಹ್ಸರಪ್್ 
ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಸಮೊರ್್ ರ್ವ್್.್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ 
ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಗ್ರಿಸುಂಕ್ ತೊ್ ಸರಪ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ್.

5
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್್  ತೊ್  ಸವ್ಯಾ್  ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ 

ಲೊಂಕ್್ಚ್ಯಾ್ ಬೆತ್ಕ್ಟೆಥ್ವ್ನಾ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಏಕ್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿಲೊ.್  ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್ 
6

್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಆಪ ಣ್್ಪ್ಸತ್್  ದೆವ್ನ್್  ತಯ್ರ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಅರಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಏಕ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಧ್ಂವಿ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ತಿಕ್್ 1260್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪ್ಲನ್್ 
ಪೊ�ಷಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

7
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಏಕ್  ಝುಜ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಮಿಂಗೆಲ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ದೂತ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಪ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಝುಜೆ್.್  8

್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಮಹ್ಸರಪ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೂತ್ನ್ಯ�್  ಸಲೊ್ನ್್  ಸಗ್ಯಾಂತ್್  ಆಪೆ್್  ಜ್ಗೆ್ 
ಹೊಗ ದ್ಾಯೊ್.್  9

್ ತ್ಯಾ್  ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಕ್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
(ತ್ಯಾ್ ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಕ್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ್ ನ್ಂವ್್ ಆಸ್ಂ.್ ತೊ್ ಸಗೊ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಚೂಕ್ 
ವ್ಟೆಕ್  ವ್ಡ ತ್ಾಲೊ.)್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ದುತ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಡ್ಯೊ್.

10
್ ತವಳ್್ ಸಗ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳೊೆ್ 

ಆಯಕ್ಲೊ:್  “ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಜಯ್ತಾ,್  ಸಕತ್ಯ�್ 
ಆನಿ್ ರ್ಜ್ಯಾಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಆತ್್ ಆಯ್್ಯಾತ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಚೆರ್್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಉಡಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಯ್್ಯಾತ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ 
ಸ್ಂಗಿ್.್  11

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನಿ್  ಶೆಳಿಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಬಳ್ನ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ 
ಸಲ್ಯ್ೆಂ.್ ತಿಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜವ್ಂಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
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ಸಗ್ಯಾ,್ ತ್ಂತುನ್್ ವಸಿತಾಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕ್್ನೊ�,್ ಉಲ್್ಸ್್ 
ಪ್ವ್!್ ಪುಣ್್ ಭುಮಿಯೆ�,್ ದಯ್ಯಾ,್ ಸೆೈತ್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭಯ್ನ್ಕ್ 
ಜ್ತ್ಲ್!್ ಸೆೈತ್ನ್್ ರಗ್ನ್್ ಭಲ್ಯಾ.್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಥೊಡೊ್ ಕ್ಳ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.”

13
್ ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಭುಮಿಕ್  ಲೊಟುನ್್ 

ಘಾಲೆಂ್್ ಸಮಲ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ಧ್ಂವ್್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ 14

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆಕ್  ವ್ಹಡ್್  ಗರುಡ್ಚೆ್  ದೊ�ನ್್  ಪ್ಕ್ಟೆ್ 
ದಿಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಆಪ್ಣ್್ ಪ್ಸತ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಬೊನ್್ ವಚುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಥಂಯ್್ ತಿ್ ಸ್ಡೆತಿ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪ್ಲನ್್ 
ಜೊಡುನ್ಚ್್ ಸಪ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ನ್ಶೆಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ಆಸತಾಲ್.

15
್ ತವಳ್್  ಸಪ್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ನ್ಹಂಯ್್  ಬರಿ್  ಉದ್ಕ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ವ್ತೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ವ ್್ಹಳ್ಯಾಚೆಂ್  ಉದ್ಕ್  ತಿಕ್್  ಲೊಟುನ್್  ವ್ಹರುಂದಿ್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್ಚ್್ ತ್ಯಾ್ ಮಹ್ಸಪಯಾಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
16

್ ಪುಣ್್  ಭುಮಿನ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಪೆ್ಂ್  ತೊಂಡ್್  ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕನ್ಯಾ,್  ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್್ ಪ್ಯೆಲೆಂ.್ 
17

್ ತವಳ್್ ಮಹ್ಸರಪ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಚೆರ್್ ಚಡ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚೆ್  ಉಪದೆಸ್್  ಪ್ಳತಾಲ್ಯಾಂಚೆರ್್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಚೆ್ 
ಉಪದೆಸ್್ ಪ್ಳ್ಚಿಯಾಂಚೆರ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಕ್ಷ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಝುಜ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ 
ಗೆಲೊ.

18
್ ತೊ್ ಮಹ್ಸರಪ್್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತಡಿರ್್ ಉಬೊ್ 

ರ್ವ್್.

ದೊೇನ್ ಮನಾಜೆತಿ

13್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದಯ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಮೊನ್್ತ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಕ್್ 

ದ್್ ಶಿಂಗ್ಂಯ�್ ಸ್ತ್್ ತಕೊ್ಯಾಯ�್ ಆಸೊ್ಯಾ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಿಂಗ್ಂಚೆರ್್ ಏಕೆ�ಕ್ ಮುಕುಟ್್ ಆಸೆ.್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ತಕೆ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�್  ದೆ�ವ್್  ನಿಂದೆಚಿಂ್ 
ನ್ಂವ್ಂ್  ಬರಯ್ಲೆ್ಂ.್  2

್ ಹಿ್  ಮೊನ್್ತ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಚಿತ್ಬರಿ್  ಆಸ್ಲ್್.್  ತ್ಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್  ಬೊಲ್್ಪಯಾಬರಿ್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್  ತ್ಚೆ್  ತೊಂಡ್್  ಸಿಂಹ್ಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಬರಿ್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ಮಹ್ಸರಪ್್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಕ್ ಆಪ್್್ ಸಕತ್,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ.

3
್ ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾ್ ತಕ್್ಯಾನಿ್ ಏಕ್ ತಕ್್್ ಘಾಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಮೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸ ತ್ಾಲ್.್ ಪುಣ್್ ಮರೆಕ್ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಘಾಯ್ಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಅಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  4

್ ಮಹ್ಸರಪ್್ ಆಪ್್್  ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಸಕತ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಪ್ಯಾಕಯ�್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್  “ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕೊಣ್್ 
ಆಸ್ತ್?್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಕೊಣ್್  ಝುಜೊಂಕ್ 
ಸಕತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

5
್ ತ್ಯಾ್  ಮೊನ್್ತಿಕ್  ಗವ್ಯಾಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂಯ�್ 

ಅಕ್ಮನೆಯಾಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂಯ�್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಅವಕ್ಸ್್ 
ದಿಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಕ್ ತ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಚ್ವೆಚ್ಳಿ�ಸ್್ 
ಮಹಿನೆ್  ಬರ್್  ವ್ಪ್ರುಂಕ್  ಅವಕ್ಸ್್  ದಿಲೊ.್  6

್ ತಿ್ 
ಮೊನ್್ತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಅಕಮನ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ ತೊಂಡ್್ 
ಉಗೆತಾಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್ಯ�್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್ಯ�್ ಬಡ್ಯ�್ ಕೆಲ್.್ 7್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಝುಜ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸಲೊ್ಂವಿಚಿ್  ಸಕತ್್ ಮೊನ್್ತಿಕ್  ದಿಲ್.್  ಸವ್ಯಾ್  ಕುಳಿ,್ 
ಪಜ್ಯಾ,್ ಭ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಜನ್ಂಗ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಕ್ ದಿಲ್.್ 8

್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸುವೆಯಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಕೊಣ್ಂಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಬರೊವ್ಣ್ಗಿ�್ ತೆಚ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ.

9
್ ಹೆ್ ಆಯುಕ್ಂವೆಚಿಂ್ ಗುಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಯೊಕ್ಂವಿದಾ:

್ 10್ ಬಂದೆಕ್ ವ್ಹಚೊಯಾ
ಬಂದೆಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ತ್ಲೊ.

ತಲ್್ರಿನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೊ
ತಲ್್ರಿಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಯ�್ ಆಸ್ಜ್ಯ್.

11
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಭುಮಿಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 

ಮೊನ್್ತಿಕ್  ಹ್ವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಕ್್  ಬಕ್ರಿಯಾಬರಿ್ 
ದೊ�ನ್್ ಶಿಂಗ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಬರಿ್ 
ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲ್್.್  12

್ ಹಿ್  ಮೊನ್್ತ್್  ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಚ್್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾ.್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮನ್ಶೆಂನಿ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕರಿಶೆಂ್  ಕರಂಕ್  ತೆಂ್  ಆಪ್್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಕತ್್  ವ್ಪ್ತ್ಯಾ.್  ಮ್ರೆಕ್ರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಘಾಯ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್್ ಪಯ್ೆಂಚಿ್ ಮೊನ್ತ್್.್ 13

್ ಹಿ್ 
ದುಸಿರಿ್ ಮೊನ್್ತ್್ ಮಹ್್ ಖುಣ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತಿ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾ್ ಮುಕ್ರ್ಚ್್ ಉಜೊ್ ಆಕ್ಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭುಮಿಕ್ 
ವ್ತ್ತಾ.

14
್ ಹಿ್ ದುಸಿರಿ್ ಮೊನ್್ತ್್ ಖುಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 

ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಭುಮಿಚೆರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ್ಂಕಡ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಪಯ್ೆಂಚಿ್ ಮೊನ್್ತ್್ ಸೆವ್ಕರುಂಕ್ 
ತಿ್ ಖುಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತಲ್್ರಿಥ್ವ್ನಾ್ ಘಾಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೊರ್ನ್ಶೆಂ್  ಜವಂತ್್  ಉರ್ಲ್್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
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ಮೊನ್್ತಿಕ್ ಮ್ನ್್  ದಿಂವ್ಕ್್ ಮೂತಿಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ತಿ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ದಿಲ್.್ 15

್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಮೂತೆಯಾಕ್  ಜ�ವ್್ ಯೆ�ಶೆಂ್  ಕಚಿಯಾ್  ಸಕತ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿಕ್ ಉಲೊಂವಿಚಿ್  ಸಕತ್್ ಆಯ್.್  ತಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿನ್ತ್್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 16

್ ದುಸಿರಿ್ ಮೊನ್್ತ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಕ್್ಂಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಲ ್್ಹನ್ಂಕ,್  ವ್ಹಡ್್ಯಾಂಕ,್  ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಂಕ,್ 
ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ,್ ಗುಲ್ಮ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಸ್ತಂತ್ರಿಯಾಂಕ,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಉಜ್್್  ಹ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್್  ವ್್ 
ಆಪ್್ಯಾಕಪ್ಲ್ಚೆರ್್ ಜ್ಂವ್್ ಮೊ್ಹರ್್ ಘಾಲ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗಿ್.್  17

್ ಹೊ್  ಗುತ್ಯಾ್  ನ್ಶೆಂ್ 
ಕೊಣೆಂಯ�್ ಖರಿದ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ನ್್ ಆನಿ್ ವಿಕ್ಚಿಯಾಬರಿ್ 
ನ್.್ ಹೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಚೆಂ್ 
ನ್ಂವ್್ ವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚೊ್ ಆಂಕೊ.

18
್ ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಮನಿಸ್್  ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾ್ 

ಅಂಕ್ಯಾಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ.್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ಹೊ್ ಅಂಕೊ್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ 
ಅಂಕೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಚೊ್ ಅಂಕೊ್ 666.

ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾಲಿಯಂಚೆಂ ಉಲಾಲಿಸಾಚೆಂ ಗಿೇತ್

14್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆತ್ನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್ಚ್್  ಶೆಳಿಜ್ಲೊ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್ 

ಸಿಯೊನ್್ ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್.್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  1,44,000್  ಲೊ�ಕ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕಪ್ಲ್ಚೆರ್್ ತ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚೆಂ್ 
ನ್ಂವ್್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.

2
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 

ತೊ್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ಹ್ಬರಿ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಆವ್ಜ್ಬರಿ್ 
ಆನಿ್ ಘಡಘಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಆವ್ಜ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್.್  ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಂದ್ರಿ್ ವಿಣಂ್ ವ್ಜಯ್ತಾತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ತೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 3್ ಲೊ�ಕ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ,್ 
ಚ್ರ್್ ಜವಿಂಕ್ ಆನಿ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ನವೆಂ್ 
ಗಿ�ತ್್ ಗ್ಯ್ೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
1,44,000್  ಲೊ�ಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಹೆಂ್  ಗಿ�ತ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ಸಕತಾಲೆ.್ ಹೆಂ್ ಗ್ಯ್ನ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.

4
್ ಹೆ್ ಸಿತ್�ಯೆಚ್ಯಾ್ ಸಂಗ್ತೆಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆ್ಹಳೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 

ಆಂಕ್್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಉರ್ಲೆ್.್ ಶೆಳಿಜ್ಲೊ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾನ್್ ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲೆ್ಚ್್ 1,44,000್ 
ಜಣ್.್  ದೆವ್ಕಯ�್  ಶೆಳಿಯೆಕಯ�್  ಸಮಪ್ಯಾಲ್ಯಾಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಹೆಚ್್ ಪಯ್ೆಂಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 5್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಫಟಕ್ರೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾನ್ತ್ಲೆ್.್ ಹೆ್ ನಿಧೊ�ಯಾಷಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.

ತೆೇಗ್ ಜಣ್ ದೆೇವ್ ದೂತ್
6

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಅಂತ್ರಿಳ್ರ್್ 

ಚಡ್್  ಉಬ್ರ್ಯೆನ್್  ಉಬೆಚಿಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ಭುಮಿಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ವಸಿತಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಜನ್ಂಗ್,್ 
ಕುಳಿ,್  ಪಜ್ಯಾ,್  ಭ್ಸ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಪ್ಸತ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆ�ವ್ದುತ್ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್.್  7

್ ತೊ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ದೆವ್ಕ್  ಭಿಯೆಯ್.್  ತ್ಕ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್್.್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕರ್.್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಭುಮಿಕಯ�್ ದಯ್ಯಾಕಯ�್ 
ಉದ್ಕ್ಚೊಯಾ್ ಝರಿಂಕಯ�್ ರಚ್ಲೊ್್ ತೊಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದೆ�ವದುತ್ನ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 

ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್,್ “ತೆಂ್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಲೆಂ!್ ಬ್ಬಿಲೊನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಶಹರ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೆಂ!್ 
ತಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಕ್ತುರ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ರ್ಗ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆಯ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದುತ್ನ್್  ಪಯ್್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್್ 

ದೆವ್ದುತ್ಂಕ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲೊ.್  ಹ್ಯಾ್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 
“ಮೊನ್್ತಿಕಯ�್  ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾ್  ಮೂತಿಯಾಕಯ�್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ್ ಮೊನ್್ತಿಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ 
ಕಪ್ಲ್ಚೆರ್್  ಜ್ಂವ್್  ನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂಚೆರ್್ ಜ್ಂವ್್ ಘಾಲ್್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
10

್ ತೊ್  ದೆವ್ಚೊ್  ರ್ಗ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ದ್ಕ್ರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆತ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಗ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ 
ಹೊ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಜಳ್ಚಿಯಾ್ 
ಗಂಧ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಳ್ಳ ತ್ಾಲೊ.್ 11

್ ತ್ಂಚೆ�್ ವಳ್ಳೊೆ್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಧುಂವರ್್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಚಡೊನ್ಚ್್ 
ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್  ಮೊನ್್ತಿಕ್  ಅನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮೂತಿಯಾಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್ಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ 
ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಸ್ಂತ್ಯ�್ ರ್ತಿಂಯ�್ ವಿಶೆವ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಚ್್ ಆಸ್ನ್.”್ 12

್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉದೆಸ್ಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಆನಿ್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ 

ಆಯಕ್ಲೊ.್  ತೊ್  ತ್ಳೊೆ್  ಆಶೆ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಹೆಂ್ 
ಬರಯ್:್  ಆಜ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ್  ಭಕತಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮರಣ್್ ಪ್ವೆಚಿ್ ಭ್ಗಿ.”
“ವ್ಹಯ್,್ ಹೆಂ್ ಖರೆಂ.್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವ್ಂವಿಟಚೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕ್ಬ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್  ವಿಶೆವ್್  ಘತ್ತ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.
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ಸಂಸಾರಾಚಿ ಲುಂವೆಣ್ಚೊ ರಾಳ್
14

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 
ಮನಶೆಪುತ್ಬರಿ್ ್ a್ ದಿಸ್ತಾಲೊ್ ತ್ಯಾ್ ಧವ್ಯಾ್ ಮೊಡ್ಚೆರ್್ 
ಬಸೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೊ್  ಮುಕುಟ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಪ್ಜ್ಲ್್್ ಕೊಯತಾ್ ಆಸ್ಲ್.್್ 15

್ ತವಳ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ದೆ�ವ್್ ಮಂದಿರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯೊ್.್ 
ತೊ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಮೊಡ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾಕ,್ 
“ತುಜ್ ಕೊಯತಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಭುಮಿಚೆಂ್ ಬೆಳೆಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಕರ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಲುಂವ ಣೆ್ಚೊ್ ಕ್ಳ್್ ಆಯ್್.್ 
ಭುಮಿಚೆಂ್  ಬೆಳೆಂ್  ಪ್ಕ್್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮೊಡ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್್ 
ಕೊಯತಾ್ ಭುಮಿಚೆರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ ತವಳ್್ ಭುಮಿಚೆಂ್ ಬೆಳೆಂ್ 
ಲುವ್ಲೆ್ಂ.

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಮಂದಿರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಯೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಥಂಯ�್  ಪ್ಜ್ಲ್್್  ಏಕ್  ಕೊಯತಾ್  ಆಸ್ಲ್್.್ 
18

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಬಲ್ವೆ�ದಿಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ೊ.್ ತ್ಕ್್ ಉಜ್ಯಾಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸಲ್ೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಪ್ಜ್ಲ್್್ ಕೊಯತಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ,್ 
“ತುಜ್ ಪ್ಜ್ಲ್್್ ಕೊಯತಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ,್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂ್ 
ಮಳ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದ್ಕ್ಂಘೂಸ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕರ್.್ ಭುಮಿಚೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ದ್ಕೊ�್  ಪ್ಕ್್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
19

್ ತ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಆಪ್್್  ಕೊಯತಾ್  ಭುಮಿಚೆರ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದ್ಕೊ�್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ರ್ಗ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಘಾಣ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ೊ.್ 20

್ ತೊ್ 
ದ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಘಾಣ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ರಗ್ತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆಂ.್ 
ತೆಂ್ ಘೂಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್ಸರ್್ ಉಬ್ರ್ಯೆಕ್ 
ಚಡುನ್್ ದೊನಿಶೆಂ್ ಮಯ್್ಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ವ್್ಹಳೆ್ಂ.

ದೆೇವಾದೂತಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣಂ ಖರಾತಾಂ

15್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಖುಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ದೆಖೆಂ್.್ ತೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆಂ್.್ 

ಸ್ತ್್  ಖಗ್ಯಾಂ್  ಹ್ಡೆಚಿ್  ಸ್ತ್್  ಜಣ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್  ದೆವ್ಚೊ್ ಖೊರಿ�ಧ್್ ಹ್ಯಾ್ ಖಗ್ಯಾಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಹಿಂ್ ನಿಮ್ಣಂ್ 
ಖಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್ಂ.

2
್ ಉಜೊ್ ಭಶಿಯಾಲ್್ಯಾ್ ಆಸ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ ದಯ್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸೆಚಿಂ್ 

ಕ್ತೆಂಗಿ�್ ಏಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಸೆ್ಂ.್ ಮೊನ್್ತಿಕ,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮೂತಿಯಾಕ್ ಅನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಅಂಕೊ್ ಸಲ್್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೆತಾವಂತ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತಡಿರ್್ 
ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಕ್ಂದ್ರಿವಿಣೆಂ್ 
ತ್ಂಚೆಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ 3್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ 

a 14.14ಮನಾಶಪೂತ್ ಹೊಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ದಿಲೆ್ಂ್  ನ್ಂವ್.್ 
ಸ್ಮ್ನ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಖುದ್ದಾ್ ಆಪ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಹೊ್ 
ಸಬ್ದಾ್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾ.್ ಪಳೆಯ್:್ ದ್ನಿಯೆಲ್್ 7:13–14.

ಜ್ಲೊ್್ ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ಗ್ಯ್ನ್್ ಆನಿ್ ಶೆಳಿಜ್ಲ್್ಯಾಚೆಂ್ 
ಗ್ಯ್ನ್್ ಗ್ಯ್ೆಂ:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ ದೆವ್,
ತುಂ್ ವತಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್ಂಯ�್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ 

ಕ್ಮ್ಂಯ�್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.
ಸವ್ಯಾ್ ಜನ್ಂಗ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್,

ತುಜೊಯಾ್ ವ್ಟೊಯಾ್ ನಿ�ತ್ಯ�್ ಸತ್ಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

್  4್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಕ್್ ಭಿಯೆತ್ತ್;
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಕ್ ಸುತಾತಿ್ 

ಕತ್ಯಾತ್.
ತುಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.

ತುಂ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತುಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.”

5
್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆತ್ನ್್ 

ಸಗ್ಯಾಚೆಂ್  ಮಂದಿರ್್  (ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸನಿನಾದ್ನ್ಚೊ್ 
ತಂಬು)್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 6್ ಸ್ತ್್ ಭಂಗ್್ ಹ್ಡೆಚಿ್ ಸ್ತ್್ 
ಜಣ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಮಂದಿರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಆನಿ್ ಪಜಯಾಳ ಚೆಿಂ್ ಸಣ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ 
ನ ್ೆಹಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತೆ್ ಹದ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೆ್ 
ಪ್ಟೆ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಆಸೆ.್್ 7್ ಚ್ರ್್ ಜವಿಯ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಜ�ವಿ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಕ್ ಸ್ತ್್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಚಿಂ್ 
ಆಯದಾನ್ಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಹಿಂ್ ಆಯದಾನ್ಂ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ 
ಜಯೆತ್ಲ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕೊರಿ�ಧ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭರ್ಲೆ್.್ 
8

್ ದೆವ್ಚಿ್  ಮಹಿಮ್್  ಆನಿ್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ಧುಂವ್ರಿಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮಂದಿರ್್ ಭಲೆಯಾಂ.್ ಸ್ತ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ 
ಭಂಗ್್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ಮಂದಿರ್ಂತ್್ ರಿಗೊಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲೆಂ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ರೊರಿೇಧಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ದನಾಂ

16್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಮಂದಿರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳೊೆ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ ತೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಸ್ತ್್ ದೆ�ವ್್ 

ದೂತ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ವಚುನ್್ ಸ್ತ್್ ಆಯ್ದಾನ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್  ಭುಮಿಚೆರ್್  ವ್ತುನ್್  ಸೊಡ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

2
್ ಪಯ್ೆಂಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಆಯದಾನ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಭುಮಿಚೆರ್್  ವ್ತೆ್ಂ.್ 
ತವಳ್್ ಮೊನ್್ತಿಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ ಆಸ್್ ಲೆ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮೂತಿಯಾಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಗಲ್�ಜ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತಶೆಂಚ್್ ದುಕ್ನ್್ ಭರ್ಲೆ್್ ಘಾಯ್್ ಜ್ಲೆ.

3
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಆಯದಾನ್ಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ದಯ್ಯಾಚೆರ್್  ವ್ತೆ್ಂ.್  ತವಳ್್  ದಯೊಯಾ್ 
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ಮೆಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ರಗ ತ್ಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜವಿಯೊ್ ಮರುನ್್ ಗೆಲೊಯಾ.

4
್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಆಯದಾನ್ಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೆ್್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಝರಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ವ್ತೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ನ್ಹಂಯೊಂ್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಝರಿಯೊ್ ರಗ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬದಲೊ್ಯಾ.್ 5್ ತವಳ್್ ಉದಕ್ಚೊ್ 
ಅಧಿಪತಿ್  ಜ್ಲೊ್್  ದೂತ್ನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ:

“ತುಂಚ್್ ವತಯಾಮ್ನ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.

ತುಂ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ.
ತುವೆಂ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಝಡ್್ಯಂತ್್ ತುಂ್ 

ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.
್  6್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 

ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆ್ ರಗ್ತ್್ ವ್ರಯೆ್ಂ.
ಆತ್ಂ್ ತುಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ರಗ್ತ್ಚ್್ 

ದಿಲ್ಂಯ್.
ತ್ಣಂ್ ಹ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.”

7
್ ವೆ�ದಿಥ್ವ್ನಾ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ:

“ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆವ್,್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್,
ತುಜ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಝಡಿತಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಆನಿ್ 

ನಿ�ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.”

8
್ ಚೊವ್್ಯ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಆಯ್ದಾನ್ಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಸುಯ್ಯಾಚೆರ್್  ವ್ತೆ್ಂ.್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಭಯಂಕರ್್ ವ್ತ್ವವಿಯಾಂ್ ಕಪೊಯಾಂವ್ಕ್್ ಸುಯ್ಯಾಕ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ.್ 9್ ಲೊ�ಕ್ ಭಯಂಕರ್್ ವ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಪೊಯಾವ್ನಾ್ ವಚುನ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಕ್ ಶಿರ್ಪುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್  ಹಿಂ್ ಖಗ್ಯಾಂ್  ದೆವ್ಕ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಆಪ್್ಂ್  ಕ್ಳ್್ಂಯ�್  ಜವಿತ್ಂಯ�್ 
ಬದು್ಂಕ್  ನ್ಂತ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಮಹಿಮ್್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ನುಂಕ್ ನ್ಂತ್.

10
್ ಪ್ಂಚ್್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಆಪೆಂ್್ ಆಯ್ದಾನ್ಂತ್್ 

ಆಸಲ್ೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್ತ್ಿಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚರ್್ ವ್ತೆಂ್.್ 
ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ಅಂದ್ಕ್ರ್್  ಬುಡೊ್.್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ದುಖಿಂನಿ್  ಆಪೊ್ಯಾ್  ಜಬೊ�್  ಚ್ಬೊ್ಯಾ.್ 
11

್ ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಘಾಯ್ವವಿಯಾಂ್ 
ಆನಿ್ ದುಖಿಂನಿ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ನಿಂದ್್ 
ಕೆಲ್.್ ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಬದು್ಂಕ್ ಮನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.

12
್ ಸವ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆಯದಾನ್ಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೆಂ್  ಯುಫ್ರಿಟಸ್್  ವ್ಹಡ್್  ನ್ಹಂಯೆಚಿರ್್  ವ್ತೆ್ಂ.್ 

ನ್ಹಂಯ್ತಾ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ ಸುಕೆ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಉದೆಂತಿಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ವ್ಟ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ 13

್ ತವಳ್್ ಮ್ಣ್ಕ್ಯಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆ್್ 
ತಿ�ನ್್ ಆಶುದ್ದಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಂಲೆಂ.್ ತಿ್ 
ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ,್ ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಆಯೊ್ಯಾ.್  14

್ ಹೆ್  ಅಶುದ್ದಾ್  ಆತೆಮ್  ಸೆೈತ್ನ್ಚೆ್  ಆತೆಮ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ವ್ಹಡ್್ ಚಮತ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕತ್್ ಆಸ್.್ ಹೆ್ ಅಶುದ್ದಾ್ ಆತೆಮ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ದಿಸ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಝುಜ್ಕ,್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಆಸೆಚಿ್ ರ್ಯ್ಂಕ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ವೆತ್ತ್.

15
್ “ಆಯ್ಕ್!್ ಹ್ಂವ್್ ಚೊರ್ಂರಿ್ ಯೆತ್.್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 

ಆಸೊನ್್ ಆಪ್ಂ್್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ರ್ಕೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ್ ಭ್ಗಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ವಸುತಾರ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ವಚುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲಜೆಕ್ ಪಡಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.

16
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಶುದ್ದಾ್ ಆತೆಮ್ ರ್ಯ್ಂಕ್ ಹೆಬೆರಿವ್್ 

ಭ್ಶೆನ್್  ಆಮ್ಯಾಗೆದೊದಾನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ನ್ಂವ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ಲೆ.

17
್ ಸ್ತ್್ಯಾ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆಯ್ದಾನ್ಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೆಂ್್ ವ್ಯ್ಯಾರ್್ ವ್ತೆಂ್.್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳೊೆ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮಂದಿರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯೊ.್್ ತೊ್ 
ತ್ಳೊೆ,್ “ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ಲೆಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
18

್ ತವಳ್್ ಝಗ್್ಣಂ್ ಗ್ಜ್್ ಆವ್ಜ್ಯ�್ ಘಡಘಡೆಯ�್ 
ಜ್ಲೆ್  ಆನಿ್  ಭುಂಯ್್  ಕ್ಂಪ್ಣ್ಯ�್  ಜ್ಲ್.್  ಲೊ�ಕ್ 
ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸುಂಕ್ ಆರಂಬ್್ ಕೆಲ್್ಯಾದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತಸಲೆಂ್  ಭಯಂಕ್ರ್್  ಭುಂಯ್್  ಕ್ಂಪ್ಣ್್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಘಡುಂಕ್ ನ್.್ 19

್ ತೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಶಹರ್್ ಫುಟೊನ್್ ತಿ�ನ್್ 
ವ್ಂಟೆ್  ಜ್ಲೆ.್  ಜನ್ಂಗ್ಂಚಿ್  ಶಹರ್ಂ್  ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್ ವ್ಹಡ್್ ಶಹರ್್ ಜ್ಲ್್್ ಬ್ಬಿಲೊ�ನ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಕೊರಿ�ಧ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭಲ್ಯಾಯಾ್ ಆಯ ದ್ಾನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ.್ 
20

್ ಸವ್ಯಾ್ ದಿ್�ಪ್್ ಮ್ಯ್ಕ್ ಜ್ಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ಪವಯಾತ್ಚ್್ 
ನ್್  ಜ್ಲೆ.್  21

್ ಆಕ್ಸ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಮನ್ಶೆಂಚೆರ್್  ವ್ಹಡೆ್್ 
ಕರೆ್ ಪಡೆ್.್ ತೆ್ ಕರೆ್ ಶೆಂಭರ್್ ಪೌಂಡ್್ ತಿತೆ್್ ಜಡ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್  ಹ್ಯಾ್  ಖಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಉಪದ್ರಿ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ದೆವ್ಕ್ ನಿಂದ್್ ಕೆಲ್.್ ಹೆಂ್ ಭಂಗ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.

ಮನಾಜೆತಿಚಾಕ್ ವಯ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ

17್ ್ 1್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೆೈಲೊ.್ 

ಸ್ತ್್ ಆಯ್ದಾನ್ಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಹೊಯ�್ ಎಕೊ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್,್ “ಯೆ,್ ನ್ವ್ಡಿದಾಕ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಶ್ಯಾಸಿತ್�ಯೆಕ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
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ದ್ಖಯ್ತಾಂ.್ ಚಡ್್ ಉದ್ಕ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಅಸ್ಲ್್್ ತಿಚ್.್ 
2

್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ರ್ಯ್್ ತಿಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಆಮಲ್್ 
ಜ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

3
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ 

ಭಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಕಲ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ತ್ಂಭ್್ಯಾ್ ರಂಗ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಚೆರ್್ 
ಬಸ್ಲೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಅಂಗ್ರ್್  ದೆ�ವ್್  ನಿಂದ್ಚಿ್  ನ್ಂವ್ಂ್  ಬರಯ್ಲ್್ಂ.್ 
ತ್ಕ್್  ಸ್ತ್್ ತಕೊ್ಯಾಯ�್  ದ್್  ಶಿಂಗ್ಯ�್  ಆಸೊ್ಯಾ.್ 
4

್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಜ್ಂಬಿ್್ ರಂಗ್ಚೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಬೆಶೆ್ 
ರಂಗ್ಚೆ್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸ್ಲ್.್ ತಿ್ ಆಪುಣ್್ ಸುಂಗ್ಯಾರ್ಯ್ಲ್್್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್,್ ಮ್ಣ್ಕ್ಂ,ಮೊತಿಯ್ಂ,್ ಇತ್ಯಾದಿಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪಜಯಾಳತಾಲ್.್  ತಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೆಂ್ 
ಕೊಪ್್ ದಲಯಾಲ್.್  ತೆಂ್  ಕೊಪ್್ ಹಳಿಶೆಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆನಿ್  ತಿಚ್ಯಾ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಅಶುದ್ದಾ್ 
ಪಣ್ಂತ್್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 5

್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಕಪ್ಲ್ಚೆರ್್ 
ಏಕ್ ಬರೊವೆಣ್ಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾಕ್ 
ಗುಟ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ಥಂಯ್್  ಬರಯ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆಶೆಂ್ ಆಸೆ್ಂ:

ಬ್ಬಿಲೊನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಶಹರ್್ ಭುಮಿಚೆರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಕ
ಆನಿ್ ಆಶಿ್�ಲ್್ ಪಣ್ಚಿ್ ಆವಯ್.

6
್ ತಿ್  ಸಿತ್�್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಅಮಲ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತಿ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಚೆಂ್  ರಗ್ತ್್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ 
ಆಮಲ್್ ಜ್ಲ್್.್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸಿಚಿ್ ಪ್ತೆಣಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ತಿ್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ 
ಆಮಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸಿ್.
ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಪಳೆತ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಅಜ್ಪ್್ 

ಜ್ಲೆಂ.್  7
್ ತವಳ್್  ದೆ�ವ್್  ದುತ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್,್  “ತುಂ್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಅಜ್ಪ್್ ಪ್ವತಾಯ್?್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಚೊ್ ಗುಟ್್ 
ಆನಿ್ ಹಿಣೆಂ್ ಸವ್ರಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸ್ತ್್ ತಕ್್ಯಾಂಚೆ್ ಆನಿ್ ದ್್ 
ಶಿಂಗ್ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಚೊ್ ಗುಟ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 8್ ತುವೆಂ್ ಪಳೆಲ್್್ ತಿ್ ಮೊನ್ತ್್್ ಏಕ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಜಯೆಲ್.್್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತಿ್ ಮೊನ್ತ್್್ ಜವಂತ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ತಿ್ ಮೊನ್್ತ್್ ಥಳ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ಲ್.್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ ತಿ್ ಏಕ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ತಿ್  ಜವಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್.್  ಆತ್ಂ್  ನ್,್  ಪುಣ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ಲ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಸಮು್ನ್್  ತೆ್  ಆಜ್ಪ್್ 
ಪ್ವ ತ್ಾಲೆ.್  ಸಂಸ್ರ್್  ರಚ್ಲ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಬರೊಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್.

9
್ “ಹೆಂ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ತುಕ್್ 

ಬುದ್ಂತ್ಕ್ಯ್್  ಜ್ಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ಮೊನ್್ತಿಚೆ್  ಸ್ತ್್ 

ತಕೊ್ಯಾಚ್್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಸ್ತ್್ ದೊಂಗ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
10

್ ಪ್ಂಚ್್ ಜಣ್್ ರ್ಯ್್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಮೆಲ್ಯಾತ್.್ ಏಕ್ 
ರ್ಯ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆತ್್ ಜಯೆತ್.್ ನಿಮ್ಣೊ್ ರ್ಯ್್ 
ಯೆತ್.್ ತೊ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಥೊಡೊ್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 
11

್ ಏಕ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಜಯೆವ್ನಾ,್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಜಯೆನ್ತಲ್್್ 
ತಿ್ ಮೊನ್್ತ್್ ಆಟೊ್್ ರ್ಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಆಟ್್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಯ�್ 
ಪಯ್ೆಂ್ ಸ್ತ್್ ರ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ 
ಜ್ಲೊ್.್ ತೊಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ಲೊ.

12
್ “ತುವೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್್  ದ್್  ಶಿಂಗ್ಂಚ್್  ದ್್  ರ್ಯ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಹೆ್ ದ್್ ರ್ಯ್್ ಆನಿಂಕ್್ ಆಪೆಂ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲೊಂವಿಚಿ್ ಪದಿ್್ ಮೊನ್ತ್ಿಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಏಕ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಜೊಡ್ತಾತ್.್ 13

್ ಹೆ್ ದ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ರ್ಯ್್ ಏಕಚ್್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಆಪ್್್ 
ಸಕತ್್  ಆನಿ್  ಪದಿ್್  ಮೊನ್್ತಿಕ್  ದಿತ್ತ್.್  14

್ ತೆ್  ಶೆಳಿ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಝುಜ್ಂ್ ಮ್ಂಡ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಶೆಳಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಂಚೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಆನಿ್ 
ರ್ಯ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಸಲ್ಯ್ತಾ.್ 
ತ್ಚೆಸ್ಂಗ್ತ್,್ ಆಪುಣ್್ ಅಪಯ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ,್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆ್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರಿ್ 
ಆಸ್ಲೆ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

15
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ತ್ಯಾ್  ವೆಶ್ಯಾ್  ಬಸುನ್್  ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಂ್  ತುವೆಂ್  ಪಳೆಲ್ಂಯ್.್  ಹಿಂ್  ಉದ್ಕ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್  ವಿವಿಧ್್ 
ಜನ್ಂಗ್ಂಕಯ�್ ಪಜ್ಯಾಂಕಯ�್ ಭ್ಶೆಂಕಯ�್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್  16

್ ತುವೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್ಂ್  ತಿ್  ಮೊನ್್ತ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚಿ್ ದ್್ ಶಿಂಗ್ಂ್ (ರ್ಯ್)್ ತ್ಯಾ್ ವೆಶ್ಯಾಕ್ 
ದೆ್�ಷಿತ್ತ್.್  ತಿಚೆ�ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಲೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ತ್ಣಂ್ ವ್ಡ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ,್ ತಿಕ್್ ವಿಣ ಗೆೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್  ತಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಖ್ವ್ನಾ್  ತಿಕ್್  ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಲ್ಸ ತ್ಾಲೆ.್  17

್ ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಯಾ್  ದ್್  ರ್ಯ್ಂಪೆೈಕ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತ್ಣಂ್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್  ಮೊನ್್ತಿಕ್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ನ್್ಲೆ.್  ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಲೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಘಡ್ಚಿಯಾಪಯ್ಯಾನ್್ ತೆ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಯ ತ್ಾತ್.್ 18

್ ತುವೆಂ್ ಪಳೆಲ್್್ ಸಿತ್�್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ 
ರ್ಯ್ಂಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್ ಚಲೊಂವಿಚಿ್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ ಶಹರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂ್ ತೆಂ.”

ಬಾಬಲೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲೆಂ

18್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್ 
ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 

ಹ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಕ್ ವ್ಹಡ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸೊ.್್ ಹ್ಯಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಭುಮಿಂತ್್ ಪಜಯಾಳ್ನ್್ 
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ಪರಿಕ್ಶಿತ್್  ಜ್ಲ್.್  2
್ ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಸಕೆತಾವಂತ್್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ:

“ತೆಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೆಂ!
ಬ್ಬಲೊನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಶಹರ್್ ನ್ಸ್್ 

ಜ್ಲೆಂ!
ತೆಂ್ (ಬ್ಬಿಲೊನ್)್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ವಸಿತಾ್ 

ಕಚೆಯಾಂ್ ಘರ್್ ಜ್ಲೆಂ,
ಸವ್ಯಾ್ ಅಶುದ್ದಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಠ್ಣೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ,
ಅಶುದ್ದಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಹಳಿಶೆಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ
ಸವ್ಯಾ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಸೊರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.”

್ 3್ ದೆವ್ಚೊ್ ಕೊರಿ�ಧ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆನಿ್ ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ದ್ಕ್ರೊ�ಸ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಅಮಲ್್ ಜ್ಲೊ.

ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ರ್ಯ್ಂನಿ್ ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕೆಲೆಂ.

ಭುಮಿಚೆ್ ವ್ಯಾಪ್ರಿ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ವಿಲ್ಸ್್ 
ಜವಿತ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಲೆ.

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಅನೆಯಾ�ಕ್  ತ್ಳೊೆ್ 

ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ:

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್.

ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂನಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್;

ತಿಕ್್ ಜ್ಂವಿಚಿಂ್ ಖಗ್ಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಘಡಿಚಿನ್ಂತ್.

್ 5್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಲ್ಗ್ಶೆಂ್ 
ವ್ಡೊನ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂತ್.

ತಿಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ವಿಸೊರಿಂಕ್ ನ್ಂತ್.

್ 6್ ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮಿ�್ 
ತಿಕ್್ ದಿಯ್.

ತಿಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ಪ್ಟಂ್ ದೊಡ್ಯಾ್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾನ್್ ತಿಕ್್ ದಿಯ್.

ತಿಣೆಂ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ರೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ದೊಡ್ಯಾ್ ವ್ಂಟ್ಯಾನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್

ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ತಿಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.
್  7್ ತೆಂ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ವೆೈಭ್ವ್ಂತ್್ 

ಜಯೆಲೆಂ.
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ ತಿತ್್ಯಾಕಚ್್ ಕಷ್ಟಯ�್ 

ದೂಖ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸೊಡ್.
‘ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ ಬಸ್ಲ್್ ರ್ಣ.

ಹ್ಂವ್್ ವಿಧವ್್ ನ್ಹಯ್,
ಹ್ಂವ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದುಖೆನ್್ ಆಸ್ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 

ತೆಂ್ ಅಪ್ಣ್ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘತ್.

್  8್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ ಮರಣ್,್ ವಿಳ್ಪ್,
ಭಯಂಕರ್್ ದುಕೊಳ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭಂಗ್್ ಏಕಚ್್ 

ದಿಸ್ನ್್ ಯೆತ್ಲೆ.
ತ್ಕ್್ ಝಡಿತಾ್ ಕೆಲೊ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್

ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

9
್ “ತ್ಚೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ 

ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಂಪತೆಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್  ರ್ಯ್್  ತ್ಕ್್  ಹುಲ್ಪಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಟೊಚಿ್ ಧುಂವರ್್ ಪಳೆತ್ತ್.್ ತೆಂ್ ಮೊಚೆಯಾಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ರ್ಯ್್  ವಿಳ್ಪ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ಆನಿ್  ರುದನ್್  ಕತಯಾಲೆ.್ 
10

್ ತ್ಚೆ�್ ವಳ್ಳ ್ೆ ಪಳೆವ್ನಾ್ ರ್ಯ್್ ಭಿಯ್ನ್್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್ನ್್ ಆಶೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ:

‘ಭಿರ್ಂಕುಳ್,್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್,್ ಮಹ್ಶಹರ್,
ಬಳ್ಂತ್್ ಬ್ಬಿಲೊನ್್ ಶಹರ್,

ಏಕಚ್್ ಘಂಟ್ಯಾಭಿತರ್್ ತುಕ್್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಲ್್ 
ನ್ಹಯ್ಗಿ�!’

11
್ “ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಯಾಪ್ರಿಂನಿ್ ಬ್ಬಿಲೊನ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಷಯೆಂತ್್ ವಿಳ್ಪ್್ ಕತಯಾಲೆ್ ಆನಿ್ ರುದ್ನ್್ ಕತಯಾಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್  ವಿಕೆಚಿಂ್  ವಸುತಾ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್ಕ್್  ಕೊಣ�್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ರುದ್ನ್್ ಕತಯಾಲೆ.್ 12

್ ತ್ಣಂ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್,್ ರುಪೆಂ,್ ಮೊತಿಯ್ಂ್ ನ್ಜೂಕ್ ಸಣ್,್ 
ಜ್ಂಬಿ್್ ರಂಗ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್,್ ರಶಿಮ್,್ ರಗ ತ್ಾಂಬರ್್ 
ಲುಗ್ಟ್,್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಚೆಂ್  ಮ್ವಿ್ಂಗ್್  ರುಕ,್ 
ಹಸಿತಾ್ ದ್ಂತ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವಿವಿಧ್್ ಥರ್ಚೆ್ ವಸುತಾ,್ 
ಭೊ�ವ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ರುಕ,್ ಪ್ತುಳೆಚಿಂ,್ ಲೊಂಕ್ಚ್ೆ್ 
ಆನಿ್  ಆಮೃತ್ಶಿಳ್್  ಹೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವಿಕ ತ್ಾತ್.್  13

್ ತೆ್ 
ವ್ಯಾಪ್ರಿ್ ಸ್ಂಬ್ರ್್ ಜನಿಶೆ,್ ಧುಂಪ್,್ ಪಮಯಾಳಿಕ್ 
ತೆಲ್,್ ಸ್ಂಬ್ರಿಣ,್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಆನಿ್ ಆಲ್ವ್್ 
ತೆಲ್,್ ಗೊ�ಂವ್,್ ಗೊವ್ಯಾಂವಸ್ರಿಂ,್ ಬಕೆರಿ,್ ಘೂಡೆ,್ 
ರಥ್ಂ,್  ಗುಲ್ಮ್್  ಆನಿ್  ಮನ್ಶೆಕಯ�್  ವಿಕ ತ್ಾತ್.್ 
ವ್ಯಾಪ್ರಿ್ ರಡುನ್ಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ:

್ 14್ ‘ಬ್ಬಿಲೊನ್,್ ತುಂ್ ಆಶೆಲೆ್ಂ್ ಉತತಾಮ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವಸುತಾ್ ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊಯಾ.

ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಕ್ಯ್್ ಆನಿ್ 
ಆಡಂಬರ್ಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಸುತಾ್ ಮ್ಯ್ಕ್ 
ಜ್ಲೊಯಾ.

ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೆಳ ಚೆಿಂನ್.’
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15
್ “ತೆ್ ವ್ಯಾಪ್ರಿ್ ತ್ಚೆ�್ ರುದ್ನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭಿಯ್ನ್್ 

ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಭೊ�ವ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವತಾಲೆ.್ ತೆ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಕ್್ 
ವಿಕುನ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ವ್ಯಾಪ್ರಿ್ ಹೆಚ್.್ 16

್ ತೆ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ರಡುನ್ಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆಂ:

‘ಭಿರ್ಂಕುಳ್,್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್,್ ಮಹ್ಶಹರ್!
ತೆಂ್ ನ್ಜೂಕ್ ಸಣ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್,್ ಜ್ಂಬಿ್್ 

ನೆ್ಹಸಣ್್ ಆನಿ್ ರಗ್ತಾಂಬರ್್ ನೆ್ಹಸ್ಲೆ್ಂ.
ತೆಂ್ ಭ್ಂಗ್ರ್,್ ಮೊತಿಯ್ಂ,್ ಮ್ಣ್ಕ್ಂನಿ್ 

ನೆಟವ್ನಾ್ ಆಸೆ್ಂ!
್ 17್ ಹಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ಯ್್ ಏಕಚ್್ ವ್ರ್ನ್್ 

ನ್ಸ್್ ಜ್ಲ್!

“ತ್ವ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಧನಿಂಯ�್ ತ್ವ್ಯಾಂನಿ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕಚೆಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕಯ�್ ತ್ವ್ಯಾಟಯ�್ ದಯ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ದುಡ್್  ಜೊಡೆಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್ನ್,್ 
18

್ ಬ್ಬಲೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಪೆಟ್ಚಿಯಾವವಿಯಾಂ್ ಉಟೊಚಿ್ ಧುಂವರ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್,್ ಹೆಂ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಶಹರ್ಬರಿ್ 
ಶಹರ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂಚ್್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 19

್ ತೆ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್  ಧುಳ್್  ಶಿಂಪ್್ವ್ನಾ,್  ರಡುನ್್ 
ರುದ್ನ್್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ:

‘ಭಿರ್ಂಕುಳ್!್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್!್ ಹ್ಯಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಕಸಲ್್ ಸಿಥಿತಿ್ ಜ್ಲ್!

ದಯ್ಯಾಚೆರ್್ ತ್ವ್ಯಾಂ್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಂಪತೆತಾ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲೆ!

ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಏಕಚ್್ ವ್ರ್್ ಭಿತರ್್ ನ್ಸ್್ 
ವಿಬ್ಡ್್ ಜ್ಲೆಂ!

್ 20್ ಸಗ್ಯಾ,್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಂಯ�್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್!
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಂನೊ�,್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನೊ�,್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನೊ�,್ 
ತುಮಿ�್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್!

ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಶಿಕ್್್ ದಿಲ್.’”

21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಬಳ್ಂತ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಏಕ್ 

ವ್ಹಡೊ್್  ಫ್ತರ್್ ಉಕಲ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್  ತೊ್  ಫ್ತರ್್ 
ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ದ್ಂತ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಕ್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಉಡವ್ನಾ್ ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:

“ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಶಹರ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಬ್ಬಿಲೊನ್್ ಆಶೆಂಚ್್ 
ಸಕಲ್್ ಉಡಯತಾಲೆ.

ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದಿಸೆಚಿಂನ್.
್ 22್ ಕ್ಂದರ್್ ಇತ್ಯಾದಿ್ ಖೆಲ್ತಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆಂ್ 

ಗ್ಯ್ನ್,್ ತುತೂರಿ್ ವ್ಜಯತಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೆಂ್ ಗ್ಯ್ನ್

ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆನಿ್ ಮುಕ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಆಯುಕ್ಂವ್ಕ್್ ಮೆಳ ಚೆಿಂ್ ನ್.

ಕಸಬ್ಚೆ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ 
ಮೆಳ ಚೆಿನ್ಂತ್.

ದ್ಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಚೊ್ ಆವ್ಜ್್ ಆನಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಯುಕ್ಂವ್ಕ್್ 
ಮೆಳೊೆಚಿನ್.

್ 23್ ದಿವ್ಟಯಾಚೊ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಆನಿ್ ಕೆದಿಂಚ್
ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ ಪರಿಕ್ಸೊಚಿನ್.

ವ್ಕೆ್ನವ್ರಿಯಾಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆನಿ್ ಕೆದಿಂಚ್
ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಯುಕ್ಂಚೊನ್

ತುಜೆ�್ ವ್ಯಾಪ್ರಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ವ್ಹಡ್್ ಸ್ವಕ್ರ್್ 
ಜ್ಲೆ್.

ತುಜ್ಯಾ್ ಮ್ಟ್್ ಮಂತ್ರಿಂನಿ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಜನ್ಂಗ್ಯ�್ ಫಟವ್ನಾ್ ಪಡೆ್.

್ 24್ ತೆಂ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ

ಆನಿ್ ಭುಮಿಚೆರ್್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸಕ್್ಂಚೆಂ್ ರಗ್ತ್್ ವ್ತುನ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ಲೆಂ.”

ಸರಾತಾಂತ್ ದೆವಾಕ್ ಆರಾತಾಂ

19್ ್ 1 ್ ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಸಗ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಬ್ರ್ಂನಿಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡ್್ 

ತ್ಳೊೆಗಿ�್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 
ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ:

“ಹಲೆ್ಲೂಯ್,್ (ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್)
ಜಯ್ತಾಯ�್ ಮಹಿಮ್ಯ�,್ ಪದಿ್ಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ದೆವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
್  2್ ತ್ಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಸತ್ಯ�್ ನಿ�ತ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ನ್್ ವೆಶ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂವವಿಯಾಂಚ್್ 

ಸಂಸ್ರ್್ ಭಷ್ಟ್ ಜ್ಲೊ.
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಬದ್್ಕ್ 

ತ್ಯಾ್ ವೆ�ಶ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.”

3
್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಹಲೆ್ಲೂಯ್!
ತೆಂ್ ಭಸ್ಮ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವೆತ್ಲೆಂ.್ ತ್ಚೊ್ ಧುಂವರ್್ 

ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ವಯ್ರಿ್ ಚಡುನ್್ 
ಆಸ್ತಾಲೊ.”
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4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಚೊವಿ�ಸ್್  ಜಣ್್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಆನಿ್ 

ಚ್ರ್್  ಜವಿಯೊ�್  ದಿಂಬಿಘಾಲ್ನಾ್  ನಮ್ನ್್  ಕೆಲೊ.್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ,

“ಆಮೆನ್!್ ಹಲೆ್ಲೂಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ತವಳ್್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯ್ೊ.್ 

ತೊ್ ತ್ಳೊೆ,

“ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಂನೊ�,್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್!

ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲ್್ಹನ್ಂನೊ�,್ 
ವ್ಹಡ್ಂನೊ�,್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

6
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಬ್ರ್ಂನಿಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಚೊ್ ವ್ಹಡ್್ 

ತ್ಳ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಏಕ್ ಆವ್ಜ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 
ತೊ್ ದಯ್ಯಾಲಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಗ್ಜೆಬರಿಯ�್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್  ಘಡಘಡಯಾಚ್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾಬರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್:

“ಹಲೆ್ಲೂಯ್!
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 

ಆರಂಬ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.
ತೊ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

್  7್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಉಲ್್ಸ್್ ಪ್ವ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್ಯಾಂ!

ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ದಿವ್ಯಾಂ!್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಚೊ್ 
(ಜೆಜು)್ ಲಗ್ನಾಚೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್ದಿವ್ಯಾಂ.

ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಚಿ್ ವ್್ಹಕ್ಲ್್ (ಸಭ್)್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.

್  8್ ನ್ಜೂಕ್ ಸಣ್ಚಿ್ ನೆ್ಹಸ್ಣ್್ ವ್್ಹಕೆ್ಕ್ ನೆ್ಹಸೊಂವ್ಕ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ.

ಸಣ್ಚೆಂ್ ನೆ್ಹಸಣ್್ ಝಳ್ಝಳಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್್ 
ತಶೆಂಚ್್ ನಿತಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.”

(ನ್ಜೂಕ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಣ್ಚೆಂ್  ನ ್ೆಹಸಣ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

9
್ ತವಳ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೆಂ್:್ “ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಬರಯ್:್ ಶೆಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ್ 
ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಆಪಯೆ್ಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಭ್ಗಿ!”್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್ನ್,್  “ಹಿಂ್ ದೆವ್ಚಿಂ್ ಸತ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ತವಳ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್ 

ಕರುಂಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮುಕ್ರ್್  ಆಡ್್ 
ಪಡೊ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್,್ “ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಆರ್ಧನ್್  ಕರಿನ್ಕ್!್  ಜೆಜುಚೆಂ್  ಸತ್್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಬರಿಯ�್ ಹ್ಂವ್್ ಏಕ್ 
ಸೆವ್ಕ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಚೆಂ್ 
ಸತ್ಚ್್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಚೆಂ್  ಸ್ಕ್ಷಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಧವಾಕ್ ಘೊಡಾಕ್ಚೆರ್ ಸವಾರ್
11

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಗ್ಯಾ್  ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪಳೆಲೆಂ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ ಏಕ್  ಧವ್್ ಘೂಡೊ್ 
ಆಸ್ಲೊ.್್ ಘೂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಬಸಲ್್ಯಾಚೆರ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಆನಿ್  ಸತೆವಂತ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ತಿಮ್ಯಾನ್ಯಾಂನಿ್ 
ಝುಜ್ಂನಿಯ�್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 12

್ ತ್ಚೆ್ 
ದೊಳೆ್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಕೆಂಡ್ಬರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಮುಕುಟ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್  ಏಕ್  ನ್ಂವ್್  ಬರಯ್ಲೆ್ಂ,್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಕಳಲೆ್ಂ್  ಶಿವ್ಯ್್  ಹೆರ್್  ಕೊಣ್ಕಯ�್  ಸಮು್ಂಕ್ 
ನ್.್ 13

್ ತ್ಣೆಂ್ ರಗ್ತಾಂತ್್ ಬುಡ್ಲೊ್್ ಧಗೊ್್ ನೆ್ಹಸ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಚೆ�್ ನ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್.್ 14

್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಯ್ನಾಯಾಂ್ ಧವ್ಯಾ್ ಘೂಡ್ಯಾಂಚೆರ್್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪುಟ್್ ಧವೆಂಯ�್ ನಿತಳ್ಯ�್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಸಣ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸ್ಲೆ.್ 15

್ ಘೂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್  ಬಸುನ್್  ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಜ್ಲ್್್  ಏಕ್  ಕೊಯತಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಯೆತ್ಲ್.್  ತೊ್ 
ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ ಸಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಹಿ್ ತಲ್್ರ್್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾ.್ 
ತೊ್  ಲೊಂಕ್್ಚ್ಯಾ್  ಬೆತ್ಕ್ಟೆನ್್  ಜನ್ಂಗ್ಂಚೆರ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಚಲಯತಾಲೊ.್ ತೊ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಕಠಿಣ್್ ಕೊರಿ�ಧ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದ್ಕ್ಂಘಾಣ್ಯಾಂತ್್ ದ್ಕೊ್ 
ಮೊಡ್ನಾ್  ಘಾಲ ತ್ಾ.್  16

್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಧವ್ಯಾ್  ದಗ್್ಯಾಚೆರ್್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಚೆರ್ಯ�,

“ರ್ಯ್ಂಚೊ�್  ರ್ಯ್್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಂಚೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”

ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ಬರವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.
17

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಎಕ್್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಸುಯ್ಯಾಚೆರ್್ 
ರ್ವ್ಲೆ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನ್್ 
ಆಕ್ಸ್ಂತ್್ ಉಬೊನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ ಸುಕ ಣ್್ಯಾಂಕ್ 
ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ:್  “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಹಡ್ಜೆವ ಣ್್ಕ್ 
ಜಮೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆಯ್.್ 18

್ ತುಮಿ್ ರ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಸದ್ಯಾರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಪರಿಖ್ಯಾತ್್ ಲೊಕ್ಚೊಯಾ್ ಕುಡಿಯೊ್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆಯ್.್ ಘೂಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ,್ 
ಘೂಡ್ಯಾ್  ಸವ್ರ್ಂಚ್ಯಾ,್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ,್ 
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ಗುಲ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ,್  ಲ ್್ಹನ್ಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ವ್ಹಡ್ಂಚಿ್ 
ಕುಡಿಯೊ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಯೆಯ್.”

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಂಕ್ 

ಆನಿ್  ಮೊನ್್ತಿಕ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಘೂಡ್ಯಾಚೆರ್್ 
ಬಸ್ಲ್ಯಾಚೆರ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆೈನ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಝುಜ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸೆೈನ್ಯಾಂಕ್ 
ಎಕ್ಟಯ್್  ಕೆಲೆ್ಂ.್  20

್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಮೊನ್್ತಿಕಯ�್ 
ಫಟಕ್ಯ್ಯಾಪರಿವ್ದ್ಯಾಕಯ�್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೆಂ.್ ಹೊ್ 
ಫಟಕ್ರೊ್  ಪರಿವ್ದಿಚ್್ ಮೊನ್್ತಿಪ್ಸತ್್  ಆಜ್ಪ್ಂ್ 
ಕೆಲೊ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್  ಮೊನ್್ತಿಚೊ್  ಗುತ್ಯಾ್ 
ಘಾಲ್್ಯಾಂನಿ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮೂತಿಯಾಕ್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿಕಮತೊಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ್ ಅಜ್ಪ್ಂ್ 
ವ್ಪ್ತ್ಯಾಲೊ.್  ಹ್ಯಾ್  ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದಿಕಯ�್ 
ಮೊನ್್ತಿಕಯ�,್  ಉಜೊ್  ಆನಿ್  ಗಂಧಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜಳ್ಚಿಯಾ್ ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಡಯ್ೆಂ.್ 
21

್ ಸಯ್ನಾಯಾಂಕ್  ಘೂಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಬಸುನ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತಲ್್ರಿಥ್ವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಡಿಯ್ಂಕ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ್ ಪೊಟ್್ ಬರ್ಸೆರ್್ ಖೆಲೊಯಾ.

ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ವಸಾತಾಂ

20್ ್ 1್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್ 

ದೆ�ವ್್  ದುತ್ನ್್  ತಳ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಫೊಂಡ್ಚಿ್ 
ಚ್ವಿ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ಧನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ಆನಿ್  ವ್ಹಡ್್ 
ಸ್ಂಕ್ಳ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 
2

್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಪುರ್ತನ್್ ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಕ್ 
ಧಲೆಯಾಂ.್ ತೊ್ ಮಹ್ಸರೊಪ್ಚ್್ ಸೆೈತ್ನ್.್ ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಸ್ಂಕ್್ನಿಂ್  ಬ್ಂಧುನ್್  1000್ 
ವಸ್ಯಾಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲೊ.್  3

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಕ್ ತಳ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಕ್  ಲೊಟುನ್್  ದ್ರ್್  ಧ್ಂಪುನ್್  ಬಿ�ಗ್್ 
ಘಾಲೆಂ,್  ತೊ್  ಮಹ್ಸರಪ್್  1000್  ವಸ್ಯಾಂಭರ್್ 
ಕ್ಬ್ರ್್  ಜ್ಯೆಶೆರ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹಿಕಮತ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸೊಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ 
ಆಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  1000್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಮಹ್ಸಪ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಂ್ ಆನಿ್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಜೊಡ್ಲೆ.್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಸತ್ಕ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂದೆ�ಶ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾಂಚೆ್ ಜವಂತ್್ 
ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಮೊನ್್ತಿಕ್ ಜ್ಂವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೂತಿಯಾಕ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕಪ್ಲ್ಚೆರ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಹ್ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಜ್ಂವ್್ ಮೊನ್್ತಿಚೊ್ 

ಗುತ್ಯಾ್  ಘಾಲುಂಕ್  ನ್.್  ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 1000್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯ್.್ 5್ (ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ 1000್ 
ವಸ್ಯಾಂ್  ಕ್ಬ್ರ್್  ಜ್ತ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಜವಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್.)
ಹೆಂಚ್್  ಪಯ್ೆಂಚೆಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್.್ 

6
್ ಪಯ್್ಯಾ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್ಂತ್್  ಭ್ಗಿದ್ರ್್ 

ಜ್ಲೆ್್ ಪವಿತ್ರಿಯ�್ ಭ್ಗಿಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಮರಣ್ಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ನ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಯ್ಜಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸತಾಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೆ�್ ಸವೆಂ್ 1000್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯತಾಲೆ.

ಸೆೈತಾನಾಕ್ ಸಲಾವಾನ್
7

್ 1000್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಕ್ಬ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬಂದೆಂಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
8

್ ಸೆೈತ್ನ್್  ಗೊಗ್್  ಆನಿ್ ಮ್ಗೊಗ್್  ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ 
ಠಕೊಂವ್ಕ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಝುಜ್ಕ್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ತೆ್  ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ತಡಿರ್್ ರೆಂವೆ�ಬರಿ್ ಅಗಣತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ.

9
್ ಸೆೈತ್ನ್ಚೆಂ್ ಸಯ್ನಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ ತೆಾನ್್ 

ಚಲೊವ್ನಾ್  ದೆವ್ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಬಿರ್ಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾನಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೆ್.್  ಪುಣ್್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್ 
ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾನ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚೆಂ್ ಸಯ್ನಾಯಾಕ್ ನ್ಸ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 10

್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ (ಹೊಚ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಫಟಯೊ್.)್ 
ಉಜೊ್ ಗಂಧಕ್ ಜಳ್ಚಿಯಾ್ ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್ ಉಡಯ್ೆಂ.್ 
ಥಂಯ್್ ಮೊನ್್ತಿ್ ಯ�್ ಆಸ್ಲ್್.್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಪರಿವ್ದಿಯ�್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್ ಥಂಯ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ದಗದಾನಿ್ 
ಸೊಸ್ತಾಲೆ.

ಸಂಸಾರಾಚಾಕ್ ಲೊರಾಕ್ ಜಾಂವಿಚೊ ಝಡ್ತಾ
11

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಏಕ್  ವ್ಹಡೆ್ಂ್  ಧವೆಂ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ಯ�್  ತ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸುನ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಭುಮಿ್ ಆನಿ್ ಆಕ್ಸ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಧ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್್  ಮ್ಯ್ಕ್  ಜ್ಲೊಯಾ.್ 
12

್ ಮೆಲೆ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಆನಿ್ ವ್ಹಡೆ್್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ರ್ವ್ಲೆ್.್  ತವಳ್್  ಜವಿತ್ಂಚೆಂ್  ಪುಸತಾಕ್  ಉಘಡಿ್ಂ.್ 
ಉಘಡ್ಲೆ್ ಹೆರ್್ ಪುಸತಾಕಯ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

13
್ ದಯ್ಯಾನ್್  ಆಪ ಣ್್ಥಂಯ್್  ಮೆಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಮರಣ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಳ್ನ್ಯ�್ 
ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಮೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿಲ್.್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನ್ಶೆಕಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್  ಪರಿಕ್ರ್್ 
ಝಡಿತಾ್  ದಿಲ್.್  14

್ ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಮರಣ್ಕಯ�್ 
ಪ್ತ್ಳ್ಕಯ�್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸರೊ�ವರ್್  ದುಸೆರಿಂ್ 
ಮರಣ್.್  15

್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಕೊಣ್ಚೆಂ್ 
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ನ್ಂವ್್ ಬರೊವ ಣ್್ಂಗಿ�್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್ ಉಡಯ್ೆಂ.

ನವೆಂ ಜೆರುಜಲೆಮ್

21್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ನವ್್  ಸಗ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ನವ್ಯಾ್ 
ಭುಮಿಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಪಯ್ೆಂ್ ಸಗ್ಯಾ್ 

ಆನಿ್  ಪಯ್್  ಭುಮಿ್  ಮ್ಯ್ಕ್  ಜ್ಲೊಯಾ.್  ಥಂಯ್್ 
ದಯೊಯಾ್ ನ್ತ್ಲೊ್.್  2

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಶಹರ್್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪಳೆಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಶಹರ್ಚ್್ ನವೆಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್.್ 
ವ್್ಹಕಲ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪತಿಪ್ಸತ್್  ನೆಟೊನ್್  ಆಯೆತಾಂ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.

3
್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್್ ತ್ಳೊೆ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಆಯಕ್ಲೊ.್  ತೊ್  ತ್ಳೊೆ,್  “ಆತ್ಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್.್  ತೊ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜಯೆತ್.್ ತೆ್ ತ್ಚೆ�ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ,್ ದೆ�ವ್್ 
ಆಪುಣ್ಚ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚೊ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ.್ 4್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಖ್:್ 
ಪುಸುನ್್ ಕ್ಡತಾಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ಆನಿ್ ಮುಕ್ರ್್ ಮರಣ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ನ್,್ ದುಖ್ಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ನ್,್ ವಿಳ್ಪ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ನ್್ 
ಆನಿ್ ದೂಖ್್ ಆಸಿಚಿಂನ್ತ್.್ ಪನೆಯಾಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವ್ಟೊಯಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

5
್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸುನ್್  ಆಸ್ಲೊ,್  “ಪಳೆ!್ 

ಹ್ಂವ್್  ಸವ್ಯಾ್  ನವೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ರಚ ತ್ಾಲೊಂ!್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ,್  “ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಸತ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಹೆಂ್ 
ಬರಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸುನ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ಸವ್ಯಾ್ ಘಡೆ್ಂ!್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಆಲ್ಫಾ್ 
ಆನಿ್ ಒಮೆಗ್ಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಆರಂಭ್್ 
ಆನಿ್ ಅಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ನೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಜವಿತ್್ 
ಝರಿಚೆಂ್ ಉದ್ಕ್ ಫುಕ್ಯಾಂಕ್ ದಿತ್ಂ.್ 7

್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾಕ್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್ ಮೆಳ ತ್ಾ.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ,್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 8

್ ಪುಣ್್ ಬಿವುಕ್ಯ್ಯಾಂಕ,್ ಬೆವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕ,್ 
ನಷ್ಟಯಾಂಕ,್  ಖುನಿಗ್ರ್ಂಕ,್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ,್  ಮ್ಟ್್  ಮಂತ್ರಿಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ,್ 
ಮೂತಿಯಾಪುಜ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊೆ ಚಿ್ 
ಜ್ಗೊ್ ಗಂಧಕ್ ಉಜೊ್ ಜಳೊೆ ಚಿ್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್.್ ಹೆಂ್ 
ದುಸೆರಿಂ್ ಮರಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.”

9
್ ನಿಮ್ಣ್  ಸ್ತ್್  ಖಗ್ಯಾಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಅಯದಾನ್ಂನಿ್ 

ಭರೊನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆ.್ 
ಶೆಳಿಜ್ಲ್್ಯಾಚಿ್ ಪತಿಣ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ವ್ಕ್ಲ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 10

್ ತ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಬಳ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 

ಆನಿ್ ಊಂಚ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವೆಲೆಂ.್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಶಹರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ಸಗ್ಯಾವಯ್ೆಂ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆತ್ಲೆಂ.

11
್ ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆನ್್ ಪಜ್ಯಾಳತಾಲೆಂ.್ 

ತೆಂ್ ಭೊ�ವ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಮ್ಣ್ಕ್ಬರಿ್ ಪಜಯಾಳತಾಲೆಂ.್ 
12

್ ತ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್  ಬ್ರ್್  ದ್ವಯಾಟೆ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಚಡ್್ 
ಉಬ್ರ್್ ಪ್ಗೊರ್್ ಆಸ್ಲೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ದ್ವಯಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯರಿ�್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್ 
ಕುಳಿಯೆಪೆೈಕ್್  ಏಕ್  ಕುಳಿಯೆಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಬರಯ್ೆಂ.್ 
13

್ ಉದೆಂತಿಚೆ�್  ಕುಶಿನ್್ ತಿ�ನ್್ ದ್ವಯಾಟೆ,್ ಉತತಾರೆಕ್ 
ತಿ�ನ್್ ದ್ವಯಾಟೆ,್ ದಕ್ಷಿಣೆಕ್ ತಿ�ನ್್ ಆನಿ್ ಆಸತಾಮೆತಾಕ್ ತಿ�ನ್್ 
ದ್ವ್ಯಾಟೆ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  14

್ ತ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಚೊ್  ಪ್ಗೊರ್್ 
ಬ್ರ್್ ಬುನ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂಚೆರ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಆಸ್ಲೆ.್್ 
ತ್ಯಾ್  ಫ್ತ್ರಿಂಚೆರ್್  ಶೆಳಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಚೆಂ್  ಬ್ರ್್  ಜಣ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚಿಂ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಬರಯ್ಲ್್ಂ.

15
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೆೈಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ದೂತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸಶಿಯಾಂ್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚೊ್  ಮೆಜ್್ಪದ್ಂಡೊ್  ಆಸ್ಲೊ್.್ 
ತೆಂ್ ಶಹರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೊ್ 
ಪ್ಗೊರ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ತ್ಯಾ್  ದ್ಂಡ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಜುನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  16

್ ಶಹರ್್  ಚೊವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ನಿಮಿಯಾಲೆಂ್.್ ತ್ಚಿ್ ಲ್ಂಬ್ಯ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ರುಂದ್ಯೆ್ ತಿತಿ್್ 
ಆಸಿ್.್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೆಜ್್ಪದ್ಂಡ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶಹರ್್ ಮೆಜೆಂ್.್ ಶಹರ್್ 1,500್ ಮಯ್ಂ್್ ಲ್ಂಬ್,್ 1,500್ 
ಮಯ್್ಂ್ ್ aರೂಂದ್್ ಆನಿ್ 1,500್ ಮಯ್್ಂ್ ಉಬ್ರ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 17

್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಪ್ಗೊರ್ಯ�್ ಮೆಜೊ್.್ 
ತೆಂ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ 144್ ಹ್ತಿ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ್ b್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ವ್ಪ್ಲಯಾಲೊ್ ಮೆಜ್್ಪದ್ಂಡೊಚ್್ 
ತೊ.್  18

್ ಪ್ಗೊರ್್  ಸುಯ್ಯಾಕ್ಂತ್್  ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್ 
ಬ್ಂಧ್ಲಲೊ .್  ಶಹರ್್  ಆಸ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ನಿತಳ್್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಂಧ್ಲಲೊ.

19
್ ಶಹರ್ಚೊ್ ಪ್ಗೊರ್್ ಬುನ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್ 

ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಮ್ಣ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಂ.್ 
ಪಯೊ್್ ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ ಆಮೊಲ್ಕ್ ಫ್ತರ್,್ ದುಸೊರಿ್ 
ನಿ�ಳ್,್  ತಿಸೊರಿ್  ಪ್ಚೊ್,್  20

್ ಚೊವ್ತಾ್  ಪದಮರ್ಗ್,್ 
ಪ್ಂಚೊ್್  ಗೊಮೆದಿಕ,್  ಸವ್್  ಮ್ಣಕ,್  ಸ್ತೊ್್ 
ಗೊಮೆದಿಕ,್ ಆಟೊ್್  ಬೆರಿಲ್,್  ನೊವ್್ ನಿ�ಲ್್ ಮಣ,್ 
ಧ್ವ್್ ಗರುಡ್್ ಪ್ಚಿ್,್ ಇಕ್ರಿವ್್ ಇಂದ್ರಿನಿ�ಲ್್ ಆನಿ್ 
ಬ್ರ್ವ್್ ಜ್ಂಬಿ್್  ಫ್ತರ್.್ 21

್ ಬ್ರ್್ ದ್ವ್ಯಾಟೆ್ 
ಬ್ರ್್ ಮೊತಿಯ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್ಂ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದ್ವಯಾಟೊ್ 
ಎಕೆ�ಕ್ ಮೊತಿಯ್ಂನಿ್ ಕರಯ್ಲೊ್.್ ಶಹರ್ಚೆ್ ರಸ ತೆಾ್ 

a 21.161,500 ಮರಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸುಮ್ರ್್ 2,200್ ಕ್ಲೊ್ 
ಮಿ�ಟ್ರ್ಂ.
b 21:17 144 ಹಾತಿ ಮಹಾಳಾಳಾಯರ್ ಸುಮಾರ್ 72 ಮಿೇಟರ್ ವಾ 
210 ಪಿೇಟ್.
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ಅಸ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಪುಟ್್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕರಯ್ಲೆ್.

22
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಮಂದಿರ್ಯ�್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 

ನ್.್  ಸವ್ಯಾ್  ಪದೆ್ದ್ರ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದೆ�ವ್್  ಆನಿ್ 
ಶೆಳಿಚ್್ (ಜೆಜು)್ ಶಹರ್ಚೆಂ್ ಮಂದಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
23

್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಸುಯೊಯಾ್  ಜ್ಂವ್್  ಚಂದ್ರಿ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಪಜಯಾಳಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್ಚ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ ದಿತಲ್.್  ಶೆಳಿಜ್ಲೊ್್  ಶಹರ್ಕ್ 
ದಿವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.

24
್ ಶೆಳಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಉಜ್್ಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಚಲತಾಲೆ.್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ರ್ಯ್್ 
ಆಪ್್ಂ್  ದಿವಿಯಾಂ್  ಶಹರ್ಕ್  ಹ್ಡತಾಲೆ.್  25

್ ಶಹರ್ಚೆಂ್ 
ದ್ವಯಾಟೆ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಧ್ಂಪೆಚಿನ್ಂತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಥಂಯ್್ ರ್ತ್್ ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ ಆಸಿಚಿ್ ನ್.್ 26

್ ಜನ್ಂಗ್ಂಚಿ್ 
ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಆನಿ್ ಮ್ನ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಯೆತಲ್.್ 27

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಪರಿವೆ�ಸ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್.್  ಲಜೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕತಯಾಲೊ್  ಜ್ಂವ್್ 
ಫಟ್್  ಸ್ಂಗೊಚಿ್  ಜ್ಂವ್್  ಶಹರ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಪರಿವೆ�ಸ್್ 
ಕಚೊಯಾನ್.್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಕೊಣ್ಚಿಂ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ಗಿ�್ ತಿಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತೆಂ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

22್ ್ 1 ್ ತವಳ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ಉದ್ಕ್ಚಿ್ ನ್ಹಂಯ್್ ದ್ಖಯ್.್ ತಿ್ 

ನ್ಹಂಯ್್ ಸ್ಪಟಕ್ಬರಿ್ ಝಳ್ಝಳ್ತಾಲ್.್ ತಿ್ ನ್ಹಂಯ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಶೆಳಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ 2್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ರಸ್್ಯಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ವ್್ಹಳತಾಲ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್  ದೊ�ನ್್  ತಡಿರ್ಯ�್  ಜವಿತ್ಚೆ್  ರೂಕ್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಜವಿತ್ಚೊ್ ರುಕ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್್ 
ಫೊಳ್್ ದಿ�ವ್ನಾಚ್್ ವಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ರ್್ ಫೊಳ್್ ದಿತ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ಚಿಂ್ ಪ್ನ್ಂ್ ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕತ್ಯಾತ್.

3
್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಶಿರಪ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಖಂಯೆಚಿಂಯ�್ 

ತ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್ ಆಸೆಚಿಂ್  ನ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಶೆಳಿ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜು)್  ಶಿಯ್ಸಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ ದೆವ್ಚೆ್ ಸೆವಕ್ ತ್ಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
4

್ ತೆ್ ತ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ಪಳೆತ್ತ್.್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕಪಲ್ಚೆರ್್ ಬರವ್ನಾ್ ಆಸತಾಲೆ.್ 5್ ಥಂಯ್್ ರ್ತ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್  ಆಸಿಚಿನ್.್  ಲೊಕ್ಕ್  ದಿವ್ಯಾಚೊ್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಸುಯ್ಯಾಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ಂವ್್  ಗಜ್ಯಾ್ 
ಆಸಿಚಿನ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದೆ�ವ್ಚ್್  ತ್ಂಕ್್  ಉಜ್್ಡ್್ 
ದಿತ್.್ ್ ತೆ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ರ್ಯ್ಬರಿ್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಚಲಯತಾಲೆ.

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತನ್್ ಮ ್್ಹಕ್,್  “ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಸತ್್  ಜ್ಲ್್ಂಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚಿಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್್  ದೆ�ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಘಡುಂಕ್ ಆಸೊಚಿಯಾಸಂಗಿತಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸೆವಕ್ಂಕ್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೂತ್ಕ್ 

ಧ್ಡ್್ಂ:್  7
್ ‘ಆಯಕ್ಯ್,್  ಹ್ಂವ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆತ್!್ 

ಹ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಭ್ಗಿ್ ಜ್ತ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಜುವ್ಂವ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೊಯಾ್ ಸಗೊ್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯುಕ್ಲೊಯಾ್  ಆನಿ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಯುಕ್ನ್,್ ಪಳೆತ್ನ್,್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್  ದುತ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಆಡ್್ ಪಡೊ್ಂ.್  9

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ “ಮ್್ಹಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್!್  ಹ್ಂವ್್  ತುಜ್ಯಾಬರಿ,್  ಹ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಬರಿ್  ಆನಿ್  ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಬರಿ್ 
ಏಕ್ ಸೆವಕ.್ ತುವೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್,್  “ಹ್ಯಾ್ 

ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಪರಿವ್ದ್ನೆಂಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ಗುಟ್ನ್್ ದವರಿನ್ಕ್.್  ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ ಘಡೊಚಿ್  ಕ್ಳ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್.್ 11

್ ಚೂಕ್ ಕಚೊಯಾ್ ಚೂಕ್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ 
ಮುಂದರುನ್್  ವ್ಹರುಂಕ್  ಸೊಡ್.್  ಆಶುದ್ದಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ್್  ಆಶುದ ದ್ಾಂತ್ಚ್್ ಮುಂದುವರುಂಕ್  ಸೊಡ್.್ 
ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕಱೆೋಚಿ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಕರುಂದಿ.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಚ್್ ಆಸೊಂದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ “ಆಯ್ಕ್!್  ಹ್ಂವ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆತ್ಂ!್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಪರಿತಿಫೊಳ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕಯ�್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ ಪುತೊಯಾ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ 
ದಿತ್ಂ.್  13

್ ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಆಲ್ಫಾ್  ಆನಿ್  ್ ಒಮೆಗ್,a್ 
ಪಯೊ್ಯ�್ ನಿಮ್ಣೊಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

14
್ “ಆಪೆ್ಂ್ ದಗೆ್್ ಧುವ್ನಾ್ ನಿತಳ್್ ಕೆಲೆ್್ ಲೊ�ಕಚ್್ ಭ್ಗಿ.್ 

ತೆ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೆಂ್ ಫೊಳ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಹಕಕ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತೆ್  ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವಚುಂಕ್ ಸಕತಾಲೆ.್ 15

್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸುಣಂ್ ಆಸ್ಂತ್್  (ಖೊಟೆ್  ಜಣ್),್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಮ್ಟ್್ ಮಂತ್ರಿಂ್ ಕಚೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ತ್,್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ತ್,್ ಖುನಿಗ್ರ್್ ಆಸ್ತ್,್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ತ್್ ಆನಿ್ 
ಫಟ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಸ್ಂಗೆಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ತ್.

16
್ “ಜೆಜು್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಭ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಪರಿಯೊ�ಜನ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಕ್ಷಿ್  ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದೂತ್ನ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 
ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂತತಿಂತ್್  ಜಲಮಲೊ್ಯ�್  ಪರಿಕ್ಸ್್ 
ಭರಿತ್್ ಫ್ಂತ್ಯಾ್ ಪ್ರ್ಚೊ್ ನೆಕೆತ್ರಿಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

17
್ ಆತೊಮಯ�್  ವ್್ಹಕಲ್ಯ�,್  “ಯೆ”್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್ 

a 22.13ಆಲಾಫಿ…ಒಮೆರಾ ಪಯ್ೆಂ್ ಆನಿ್ ಆಖೆರಿಚೆಂ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಆಕ್ಷರ್್ 
ಮ್ಳ್,್ ತ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಪಯ್ೊ್ ಆನಿ್ ನಿಮ್ಣೊ.



374ಉರಾಡಾಪಣ್ 22:18

ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಮನ್ಶೆನ್ಯ�,್  “ಯೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಜಯ್.್ ತ್ನೆಲೊ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ಂವಿದಾ;್ ತ್ಕ್್ 
ಮನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಜವಿತ್ಚೆಂ್ ಉದಕ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಘಂವಿದಾ.

18
್ ಹ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ ಹ್ಂವ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿತ್:್ 
ಹ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಕ್ತೆಂಯ�್  ಮೆಳಯ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದೆ�ವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್ಲ್್ಂ್ 
ಖಗ್ಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ ದಿತಲೊಂ.್ 19

್ ಹ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್,್ 

ದೆ�ವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್ಲೆ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಶಹರ್ಂತ್ಯ�್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ರುಕ್ಂತ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ 
ಆಸೊಚಿ್ ವ್ಂಟೊ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡತಾಲೊ.

20
್ ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಖರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಚಿ್  ಜೆಜುಚ್.್ 

ಆತ್್ ತೊ,್ “ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ.
ಅಮೆನ್!್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜೂ,್ ಯೆ!
21

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.




