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2 ಕೊರಂಥ್ ಗಾರಾಂರ್  ............13 ..........................257  ................... 254
ಗಾಲಾತ್ ಗಾರಾಂರ್   ..................6 ..........................149  ................... 267
ಎಫೆಜ್ ಗಾರಾಂರ್  .....................6 ..........................155  ................... 274
ಫಿಲಿಪ್ಪಿಗಾರಾಂರ್  .....................4 ..........................104  ................... 281
ಕೊಲೊಸೆಸೆಗಾರಾಂರ್  .................4 ............................95  ................... 286
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ಫಿಲೊಮೊನಾರ್  .......................1 ............................25  ................... 311
ಹೆಬೆ್ರವಾಂರ್  .........................13 ..........................303  ................... 312
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ಪ್ರಸ್್ತವನ್

ಪವಿತ್್ರ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಹೆಂ ಬಾಷಾಂತರ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಮನಾಶಂಚಾಯ, ವ್ಹಡಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡೆಲೆಲಾಯ ಆನಿ ಭುಗಾಯಕ್ಂಚಾಯ 
ವಿಶೆ�ಸ್ ಗಜೊಯಕ್ ಲಾಬೊಂವಾ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ ಲೆೆಂ ಜಾವಾನಾಸಾಂ. ಹಾಯ ಉದ ದೆ�ಶಾ ವವಿಕ್ಂಚ್ ಹೆಂ 
ಬಾಷಾಂತರಾಚಾಯ ಮಹತ್ವ್ ಉತಾ್ರಂ ಥಾವ್ನಾ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಸಬಾದಂನಿ ಸೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಜಾವಾನಾಸಾ. ತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ನವೊ 
ಸೊಲೊಲೆ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನಾ ವಾಸೆ್ ಸಯ್್ತ ಸಪಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾ ಆಥ್ಕ್ ಕರ್ಕ್ ಕಾಣೆಘಂವಾ್ಯಾ ತಿತೆಲೆಂ ಸುಲಭ್ ಥರಾಂನಿ ಆಸಾ.

“ಸಮಪುಕ್ರ್ ಜಾವ್ನಾ ಮೂಳ್ ವಿಷಯ್ ಸಮೊ್ಜಂವೆ್ಂಚ್ ಸಮಪಕ್ಣ್ ಬಾಷಾಂತರ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮೂಳ್ ಗಜೆಕ್ಚಿ 
ಜಾಣವ್ಯ್ಚ್್ ಹಾಯ ಬಾಷಾಂತರಾರ್ ಮಾಗಕ್ದರಕ್ರ್ ದಿಲಾಂ. ನವಾಯ ಸೊಲಾಲೆಯಾಚಾಯ ಬರೊವಾ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಬರೊವಾಪಿಂ 
ತಾಯ ಕಾಳಾಚಾಯ ಲೊಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಥ್ಕ್ ಪೂಣ್ಕ್ ಜಾಲೆಲೆಂಗ�, ಪರಣಾಮ್ಕಾರ್ ಜಾಲೆಲೆಂಗ� ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿರ್ ಜಾಲೆಲೆಂಗ� 
ತೆ�ಚ್ ರತಿರ್ ಹೆಂ ಬಾಷಾಂತರ್ ಹಾಯ ಕಾಳಾಚಾಯ ಲೊಕಾರ್ ಆಥ್ಕ್ ಜಾಯಶಂ ಆಸಾಜಯ್, ಪರಣಾಮ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾ 
ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳಳೆ ಳಿಚ್ ಆನಿ ಖರೆಂ ಜಾವ್ನಾ ಆಸೆಲೆಂಗ� ತೆಚ್್ ರತಿರ್ ಹೆಂ ಬಾಷಾಂತರ್ ಹಾಯ ಕಾಳಾಚಾಯ ಲೊಕಾರ್ 
ಆಥ್ಕ್ ಜಾಯಶಂ ಆಸಾಜಾಯ್, ಪರಣಾಮ್ ಕಾರ ಜಾವಾನಾಸಾಜಾಯ್ ಆನಿ ಖರೆಂ ಜಾವ್ನಾ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳಳೆ ಳಿಚ್ 
ಹಾಯ ಬಾಷಾಂತರ್ಗಾರಾಚೊ ಉದೆದ�ಶ್. “ಸಂಪೂಣ್ಕ್ ವಿಸಾವ್ಸ್ ಜಾಲೆಲೆಂ ಬಾಷಾಂತರ್” ಮ್ಹಳಾಳಿಯಾರ್ ದೃಡ್ ಪಳೆವ್ನಾ 
ಉತಾ್ರರ್ ಉತಾರ್ ಕುಡುಸೆಂಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಸಂಪೂಣ್ಕ್ ವಿಸಾವ್ಸ್ ಜಾಲೊಲೆ ಬಾಷಾಂತರ್ ಮಾತ್್ರ ಮೂಳ್ ಆಥ್ಕ್ 
ಮಾತ್್ರ ಹೊಂದೊರ್ ಆಸಾನಾಶೆಂ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾವ್ನಾ ಆಸಾ್ತ, ಆಕಷಕ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾ ಆಸಾ್ತ ಆನಿ ಹಜಾರ್ ವಸಾಕ್ಂಚಾಯ 
ಪಯಲೆಂ ಜಾಲೊಲೆ ಪ್ರಬಾವ್ಚ್ ದಾಖಯಾ್ತ.

ತಾಯ ದೆಕುರ್ ಪರಣಾಮ್ ಕಾರ ಜಾವ್ನಾ ಸಮ್ಜಯಾ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ ಳೆಿಂಚ್ ಹಾಯ ಬಾಷಾಂತರ್ಗಾರಾಂಚೊ ಬೊ�ವ್ ಪ್ರಮುಖ್ 
ಉದೆದ�ಶ್ ಜಾವಾನಾಸಾ. ಆಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲೆಯಾಂತ್ ತಾಣಂ “ಸಮಾನತಾಯ್” ಇನಾಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಥ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. 
ಉತಾ್ರರ್ ಉತಾರ್ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾವ್ನಾ ಸಂಯ�ಗ್ ಕಚೆಕ್ಂ “ಸಮಪಕ್ಣ್ ಬಾಷಾಂತರ್ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆ್ ತೆ ಮೂಳ್ 
ಆಥ್ಕ್ ವಿಸಾವ್ಸ್ ಪೂಣ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾ ಅಭಿಮತ್ ಕತಾಕ್ತ್.

ಪವಿತ್್ರ ಪುಸ್ತಕಾಚಾಯ ಲೆಕಾಂರ್ “ಉತ್ತಮ್ ವೆೈಯಕ್್ತ” ಕಾಂತ್ಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿಲೆ ಉಬಾಕ್ ಆಸ್ಲಿಲೆ. ನವಾಯ ಸೊಲಾಲೆಚಾಯ 
ಲೆಕಾಂಕಾ ಥಂಯ್ ಹಿ ಉಬಾಕ್ ಆನಿಂಕ್� ಚಡ್ ಜಾವ್ನಾ ದಾಖೊರ್ ದಿಸಾ್ತ. ಹಾಯ ಕೊಂಕ್್ ಬಾಷಾಂತರ್ ಕಚೆಕ್ ಹೆಂಚ್ 
ಏರ್ ಮುಖಯ ದೆ�ಖ್ ಜಾವ್ನಾ ದವರ್ಕ್ ಸುಲಬ್ ರತಿರ್ಯ� ಖರೆಂಜಾವ್ನಾಯ� ದಾಖೊಂವಾ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್್ರ ಕೆಲಾಯ. 
ಹಾಂಚಾಯ ಬಾಷೆಚಿ ರ�ತ್ ಆಥ್ಕ್ ಕರುಂರ್ ಅಡಕಾಳ್ ಜಾಯಾನಾಶೆಂ, ಪ್ರವಿತ್್ರ ಪುಸ್ತಕಾಂಚಿ ಸತಾಂ ಬಾಯ್್ರ ಕಾಡೆ್ಂ 
ಹಾತೆರ್ ಜಾವಾನಾಸಾ.

ಆಥ್ಕ್ ಕರ್ಕ್ ಕಾಣೆಘಂವ್ಕಾ ಕುಮೊರ್ ಜಾಂವಿ್ಂ ಥೊಡಂ ವಿಶೆ�ಷ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಹಾಯ ಭಾಶಾಂತರಾಂತ್ ಕುಡಸೆಲಾಯಂತ್. 
ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಲೆಯಾ ಆನಿ ದವ್ಂದ್ವ್ ಆಥ್ಕ್ ಆಸಾ್ಯಾ ಉತಾ್ರಂರ್  ಸಂಕ್ಷಿಪ್್ತ ಟಿಪಪಿಣೊಯ ದಿಲಾಯತ್.   ಚಡ್ ವಿವರಣ್ ಗಜ್ಕ್ ಆಸಾಲೆಲ್ಯಾ   
ಉತಾ್ರಂರ್ ಸಬಾದಂಚೊ ಆಥ್ಕ್ ಆಖೆ್ರ�ಚಾಯ ಭಾಗಾಂತ್ ದಿಲಾಯತ್.  ಹೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಯ ಕಾಳಾರ್ ಸರ ಕಚಿಕ್ ನಕಾಂ 
ಆಖೆ್ರ�ಚಾಯ ಭಾಗಾಂತ್ ದಿಲಾಯತ್.
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ಮಾತೆವಾನ್ ಬರಯ್ಲಿ ಸುವಾತಾತಾ

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ವಂಶಾವಳ್
(ಲೂಕ್ 3:23–38)

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ವಂಶ್ವಳ್್  ಹಿ.್  ತೊ್  ರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್  ದ್ವಿದ್ಚ್್ ವಂಶ್ಚೊ.್ ದ್ವಿದ್್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್್ ವಂಶ್ಚೊ.

್  2್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಇಸ್ಕ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಜ್ಕೊಬ್್ ಜುದ್ಚೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್್ ಬ್ವ್ಂಚೊ್ 

ಬ್ಪುಯ್.
್  3್ ಜುದ್್ ಪೆರೆಸ್್ ಆನಿ್ ಜೆರ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ (ತ್ಂಚಿ್ 

ಆವಯ್್ ತ್ಮ್ರ್.)
ಪೆರೆಸ್್ ಹೆಸೊರಿನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಹೆಸೊರಿನ್್ ಅರ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  4್ ಆರ್ಮ್್ ಆಮಿನದ್ಬ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ 
ಆಮಿನ್ದ್ಬ್್ ನ್ಹ್ಶೆೋ�ನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

ನ್ಹ್ಶೆೋ�ನ್್ ಸ್ಲ್ಮಂಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
್  5್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ ಬೊವ್ಜ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

(ಬೊವ್ಜ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ರ್ಹ್ಬ್.)
ಬೊವ್ಜ್್ ಒಬೆದ್ವ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ (ಓಬೆದ್ಚಿ್ 

ಆವಯ್್ ರೂತ್.)
ಒಬೆದ್್ ಯೆಸೆಸೆಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  6್ ಯೆಸೆಸೆ್ ದ್ವಿದ್್ ರ್ಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ದ್ವಿದ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ 

(ಸ್ಲ್ಮಂವಿಚಿ್ ಆವಯ್್ ಉರಿಯ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್.)

್  7್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ ರೆಹೊಬ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ರೆಹೊಬ್ಮ್್ ಆಬಿಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಆಬಿಯ್್ ಆಸ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  8್ ಆಸ್್ ಯೊಹೊ�ಷಪ್ಟ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಯೊಹೊ�ಷಪ್ಟ್್ ಯೆಹೊ�ರ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಯೆಹೊ�ರ್ಮ್್ ಉಜ್�ಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್  9್ ಉಜ್�ಯ್್ ಯೊತ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಯೊ�ತ್ಮ್್ ಆಹ್ಜ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಆಹ್ಜ್್ ಹಿಜ್ಕ್ಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 10್ ಹಿಜ್ಕ್ಯ್್ ಮ್ನ್ಸೆಸೆಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಮ್ನ್ಸೆಸೆ್ ಆಮೊನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಆಮೊನ್್ ಯೊಸಿಯ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 11್ ಯೊಸಿಯ್್ ಯೆಕೊನಿಯ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಬ್ವ್ಂಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.್ (ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಗುಲ್ಮ್ಗಿರಿ್ ಕರುಂಕ್ 
ಬ್ಬಿಲೊನ್ಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆ್ಂ.)

್ 12್ ಜುದೆ�ವ್ಂಕ್ ಬ್ಬಿಲೊನ್ಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಟ್ಮಂಚಿ್ ಚರಿತ್ರಿ:

ಯೆಕೊನ್್ ಶೆಯಲ್ತಾಯೆಲ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಶೆಯಲ್ತಾಯೆಲ್್ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 13್ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್್ ಅಬಿಹೂದ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಅಬಿಹೂದ್್ ಎಲ್ಯಾಕ್�ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಎಲ್ಯಾಕ್�ಮ್್ ಅಜೊ�ರ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 14್ ಅಜೊ�ರ್್ ಸದೊ�ಕ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

ಸದೊ�ಕ್ ಅಖಿಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಅಖಿಮ್್ ಎಲ್ಹೂದ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 15್ ಎಲ್ಹೂದ್್ ಎಲ್ಯ್ಜರ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಎಲ್ಯ್ಜರ್್ ಮತ್ತಾನ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಮತ್ತಾನ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

್ 16್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಜುಜೆಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.
ಜುಜೆ್ ಮರಿಯೆಚೊ್ ಪತಿ.
ಮರಿ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಅವಯ್.
ಜೆಜುಕ್ ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ a್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯ್ತಾಲೆ.

17
್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ತಕೆ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದ್ವಿದ್್ 

ಪಯ್ಯಾನ್್  ಚೊವ ದ್ಾ್  ತಕೊ್ಯಾ.್  ದ್ವಿ�ದ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಬಿಲೊನ್ಂಕ್  ಬಂದಡೆ�ಚ್್  ವೆಳ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಚೊವ ದ್ಾ್  ತಕೊ್ಯಾ.್  ಬ್ಬಿಲೊನ್ಕ್  ಬಂಧಡ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಅಪೊವ್ಣ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಚೊವ್ದಾ್ ತಕೊ್ಯಾ.

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆಂ ಜನನ್
(ಲೂಕ್ 2:1–7)

18
್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ಅವಯ್್ ಮರಿ.್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಜಲ್ಮ್ ಹ್ಯಾ್ 

ರಿತಿರ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಜುಜೆಕ್ 
ಆನಿ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಕರ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ.್ ಪೂಣ್್ ಲಗ್ನಾಂಚ್್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತಿ್ ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್್್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಮರಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ಲ್್.್ 
19

್ ಮರಿಯೆಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಅಸ್ಲೊ್್ ಜುಜೆ್ 

a 1.16 ಕ್ರಿಸಾತಾನ್ ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ“ಅಭಿಷಿಕತಾ”್  (ಮೆಸಿಸೆಯ್)್ 
ವ್‘ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೊ್ಲೊ.’
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ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಅಸ್ಲೊ್.್  ಮರಿಯೆಕ್  ಲೊಕ್ಂ್ 
ಮದೆಂ್  ಲಜೆಕ್  ಘಾಲುಂಕ್  ತ್ಕ್್  ಖುಶಿ್  ನ್ತ್ಲ್್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಘುಟ್ನ್್ ಕರ್ರ್್ ರದ್ದಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಸ್ಲೊ್.

20
್ ಜುಜೆನ್್ ಅಶೆಂ್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ದೂತ್್ ಜುಜೆಕ್ ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್ ದಿಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೂತನ್,್  “ದ್ವಿದ್ಚ್್  ಪೂತ್್  ಜುಜೆ�,್ 
ಮರಿಯೆಕ್ ತುಜ್ ಬ್ಯ್್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ತಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಪರಿಭ್ವ್್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್  21

್ ತಿ್  ಏಕ್್  ಪುತ್ಕ್  ಪರಿಸುತ್್ 
ಜ್ತಲ್.್ ತುಂ್ ತ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದವರುಂಕ್  ಜ್ಯ್.್  ತುವೆಂ್  ತ್ಕ್್  ತೆ್  ನ್ಂವುಚ್್ 
ದವರಿಜೆ;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತ್ಂಚ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡಯ ತ್ಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಕ್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 23
್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ಏಕ್ ಆಂಕ್್ರ್್ ಗಬೆ�ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ 
ಪೂತ್ಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿತಲ್.್  ತ್ಕ್್  ಇಮ್ಮನವೆ�ಲ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ನ್ಂವ್್ ದವತಯಾಲೆ.್ (ಇಮ್ಮನುವೆಲ್್ ಸಬ್ದಾಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ “ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್.”)

24
್ ಜುಜೆಕ್  ಜ್ಗ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ದುತ್ನ್್  ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ಬರಿ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆಪ್್್ ಪತಿಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
25

್ ಪೂಣ್್ ಮರಿ್ ಪುತ್ಕ್ ಜಲ್ಮ್  ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ಜುಜೆಕ್ 
ತಿಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಶ್ರಿ�ರಿಕ್ ಸಂಭಂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ್.್ 
ಜುಜೆನ್್  ತ್ಯಾ್  ಬುಗ್ಯಾಯಾಕ್  “ಜೆಜು”್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಂವ್್ 
ದವಲೆಯಾಂ.

ಜೆಜುಚಿ ಬೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಣ್ಾಯಾಚೆಂ ಆಗಮನ್

2್ ್ 1್ ಹೆರೊದ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಜೆಜು್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಚ್್ ಬೆತೆ್ಹೆಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ 

ಜಲಮಲೊ್.್  ಜೆಜು್  ಜಲ್ಮಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಉದೆಂತಿ್ 
ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ ಥೊಡೆ್ ಜ್ಣೆತಾ್ ಜೆರುಜ್ಲೆಮ್ಕ್ ಆಯ್ೆ.್ 2್ ತೆ್ 
ಜ್ಣ ತೆಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್  “ಜುದೆವ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್್ ಜಲಮಲ್್ 
ನ್ಹಂಯ್ವೆ�?್  ತೊ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್?್  ತೊ್ ಜಲ್ಮಲ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕೊಂವೆಚಿಂ್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ ಉದೆಂತಿಂತ್್ ಉದೆಂವೆಚಿಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ದ್ನ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಯ್್ಯಾಂವು”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

3
್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ನವ್ಯಾ್  ರ್ಯ್ಚಿ್  ಖಬರ್್ 

ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ್  ಹೆರೊದ್್ ಆನಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚೊ್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಗುಸೊ್ಪಡೊ್.್  4

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್  ಹೆರೊದ್್  ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಪರಿದ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂಕ್  ಶ್ಸಿತ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪವ್ನಾ,್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜಲಮಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಜ್ಗೊ್ ಖಂಯ್್ 
ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

5
್ ತ್ಣಂ,್  “ಜುದೆ�ಯ್ಚ್್  ಬೆತೆ್ಹೆ�ಮ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂತ್್  ಜಲಮತ್ಲೊ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

್  6್ ‘ಜುದ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬೆತೆ್ಮ್,
ಜುದೆಯ್ಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಂತ್್ ತುಂ್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.
ವ್ಹಯ್,್ ಏಕ್ ಆಧಿಪತಿ್ ತುಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಯೆತಲೊ.
ಮ್ಹಜೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಇಸೆರಿಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಚ್ಚಿ್ 

ಮುಂದಸಿಯಾತ್ಲೊ’”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 
್  ಮಿ�ಕ್ 5:2

7
್ ತವಳ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಉದೆಂತಿ್ ದೆ�ಶ್ಚ್್ ಜ್ಣ್್ಯಂಕ್ 

ಘುಟ್ನ್್ ಆಪೊವ್ಣ್,್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಕ್ ಪಳೆಲ್್್ ವೆ�ಳ್್ 
ಘಡಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್.್ 8್ ಹೆರೊದಿನ್್ 
ತ್ಯಾ,್ “ತುಮಿಂ್ ವಚುನ್್ ಸಮ್್ ವಿಚ್ರ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತೊ್ 
ಭುಗೊಯಾ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮು್ನ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತಿಳಿಸೆಯ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ವಚುನ್್ 
ತ್ಕ್್  ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕತಯಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್ಕ್ ದ್ಡುನ್್ ದಿಲೆಂ.

9
್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯನಿಂ್ ರ್ಯ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಅಯೊಕ್ನ್್ 

ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತಯಾನ್,್ ಉದೆಂತಿ್ ವ್ಟೆನ್್ 
ನೆಕೆತ್ರಿ್ ಉದೆಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಚ್್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್ಚ್್ ಗೆಲೆ.್ ತೆಂ್ ನೆಕೆತ್ರಿ್ ತ್ಂಚ್್ 
ಮುಖ್್ಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ಭುಗೊಯಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್್ 
ವಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ರ್ವೆ್ಂ.್ 10

್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಮೊಸುತಾ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.

11
್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಯೆತಸ್ತಾನ್,್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆವಯ್್ 

ಮರಿಯೆಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೆಖೊವ್ನಾ,್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಷ್ಟಂಗ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಡೊ್ಯಾ್  ಕ್ಣಕೊ್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್,್  ದುಂಪ್್  ಆನಿ್  ಸುಗಂಧ್್  ತೆಲ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
12

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಜ್ಣ್್ಯಂಕ್ ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್,್ “ತುಮಿಂ್ 
ಹೆರೊದಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೆ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ವ್ಟೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾದೆ�ಶ್ಕ್ ತೆ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಜು ಸವೆಂ ಎಜಿಪಾತಾಕ್ ಪಲಾಯಣ್
13

್ ಜ್ಣೆತಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ದೂತ್್  ಜುಜೆಕ್  ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್  ದಿಸೊನ್,್  “ಊಠ್!್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಅನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅವಯ್ಕ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ಪೊಳ್ನಾ್  ವಚ್.್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಸೊಧುಂಕ್ ಸುರು್ ಕತಯಾಲೊ.್ ತೊ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ರಿಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಅಸ್ಲೊ್.್  ‘ಆಪ್ಯ್್  ನ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಸೆರ್್ ತುವೆಂ್ ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್ಚ್್ 
ಆಸ್ಜೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.
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14
್ ತಕ್ಷಣ್,್ ಜುಜೆ್ ಉಠೊನ್್ ಭುಗೊಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಅವಯ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ರ್ಂತಿಂಚ್್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 15

್ ಹೆರೊದ್್ ಮೊರ್ಸೆರ್್ ಜುಜೆ್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್ಚ್್ ಅಸ್ಲೊ್.್  “ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್್ ಪುತ್ಕ್ 
ಎಜಪ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪಯ್ೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಬೆತೆಲಿಮಾಂತ್ ಚೆರಾಕ್ತಾಂ ಭುರಾಕ್ತಾಂಚೆಂ ಸಂಹಾರ್
16

್ ಜ್ಣ್್ಯನಿಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮೊ�ಸ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸಮ್್ಲ್ಯಾನ್್  ಹೆರೊದ್್ ಮೊಸುತಾ್  ರ್ಗ್ನ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಜಲಮಲೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮೊ್ನ್್ ಆಸ್್ಲೊ್.್ ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಜಲೊಮನ್್ 
ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ 
ಬೆತೆ್ಹೆಮ್ಂತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭಂವತಾಣಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಲ ್್ಹನ್್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್  17

್ ಅಶೆಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಯೆರೆಮಿಯ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ:

್ 18್ “ರ್ಮ್ಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್.
ತಿ್ ವ್ಹಡ್್ ವಿಳ್ಪ್್ ಆನಿ್ ದುಖ್ಂಚೆಂ್ ಬೊ�ಬ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್.
ರ್ಹೆಲ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ರಡ್ತಾಲ್;

ತಿಂ್ ಮ್ಹರಣ್್ ಪ್ವ್್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ನ್.”್ ್  ಯೆರೆಮಿಯ್್ 31:15

ಜುಜೆ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್
19

್ ಹೆರೊದ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ದೂತ್್ 
ಜುಜೆಕ್ ಸೊಪ್ಣ್ಂತ್್ ದಿಷಿಟಕ್ ಪಡೊ್.್ ಜುಜೆ್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ಹೆಂ್  ಘಡೆ್ಂ.್  20

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದೂತ್ನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಊಠ್!್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್್ 
ಅಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊವ್ನಾ್ ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಕ್ ವಚ್.್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ”್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜುಜೆ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಅವಯ್ಕ್್  ಅಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹರೊವ್ನಾ್  ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
22

್ ಪುಣ್್ ಹೆರೊದ್್ ಮೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ 
ಆಖೆಯಾಲ್ಯ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಯೊಕ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ಭಿಯೆಲೊ.್ ಸೊಪ್ಣ್ಂತ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲೆ್್ ಬರಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ವಚುನ್,್ 23

್ ನಜರೆತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ರ್ವ್್.್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ‘ನಜರೆತ್ಚೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್ತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಅಶೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಸಾನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್ಚೊ ಉಪದೆೇಶ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:1–8;್ ಲೂಕ್ 3:1–9,್ 15–17;್ ಜುವ್ಂವ್್ 1:19–28)

3್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಸ್ನಾನಿಕ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಚ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 2್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಕಡೆ್ ಪತೊಯಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕೆಲೊ.

್  3್ “‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್;
ತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ನಿ�ಟ್್ ಕರ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ಎಕೊ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:3

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶಿಂ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.

4
್ ಸ್ನಾನಿಕ್ಚೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಕಯ್ಯಾ್  ಲೊಂವೆಚ್ನ್್ 

ಕರಯೆ್ಂ.್  ತ್ಕ್್  ಪೆಂಕ್ಟಕ್  ಚ್ಮ್್ಯಾಚೊ್  ಪ್ಟೊ್ 
ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ದೆಂಪೆ್  ಅನಿ್  ರ್ನ್್ ಮೊ್ಹಂವ್್  ಖ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 5್ ಲೊ�ಕ್ ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�,್ ಜುದೆ�ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 6

್ ಲೊ�ಕ್ ಅಪುಣ್್ 
ಕೆಲ್್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಒಳ್ಕ್ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.

7
್ ಸಬ್ರ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಸ್ದುಸೆವ್್ ಜುವ್ಂವ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ಆಯೊ.್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಹೆ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ತುಮಿ್ ಸಗೆ್್ ಸೊರೊಪ್!್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದೆವ್ಚ್್ 
ರ್ಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚುಕೊಂವ್ಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಕೊಣೆ್ ದಿಲ್್?್ 8್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಮೊ�ನ್್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ದೆವ್ಕಡೆ್ 
ಪತ್ಯಾಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ದ್ಕಯ್್ಯ್.್  9

್ ‘ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂಗ್ಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  10

್ ರೂಕ್  ಕ್ತುರಿಂಕ್ ಮೊಡು್ 
ಅತ್ಂಚ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿನ್ತೆ್್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ರೂಕ್ ಕ್ತುರಿನ್್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಘಾಲತಾಲೆ.

11
್ “ತುಮೆಚಿಂ್  ಮೊನ್್  ದೆವ್್  ಕಡೆ್  ಪತ್ಯಾಲ್ಂ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದಿತೊಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ 
ಯೆತ್ಲೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಚೊಯಾ್  ವ ್್ಹಣೊಂ್  ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಂಯ್.್  ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್ಯ�್ ಉಜ್ಯಾನ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದಿತೊಲೊ.್ 
12

್ ತೊ್ ಭಿಂ್ ನಿತಳ್್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ತೊ್ 
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ಭಿಯ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಂಡ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಗಂಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಬೊಯ್ಯಾ್ ಭಿಯ್ಂಕ್ ಅಂತ್ರಿಂನಿ್ ಬರುನ್್ ಕುಂಡ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ನ್ತ್್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆ್ಪೈತ್ಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುವಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿಸಾನ್ನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:9–11;್ ಲೂಕ್ 3:21–22)

13
್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜು್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಸ್ನಾನ್್  ಘಂವ್ಕ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೊದ್ಯಾನ್್ 
ನ್ಹಂಯ್್ ಕಡೆ್ ಆಯ್ೊ.್ 14

್ ಪುಣ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ಹ್ಂವೆಂಚ್್ 
ತುಜೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣ ಗೆೆಜ್ಯ್್ 
ಪಡ್್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ 
ತುವೆಂ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.

15
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸದ್ದಾಯಾಕ್ ತುಂ್ ಆಯ್ಕ್.್ ಆಮಿಂ್ ಯೊಗ್ಯಾ್ 

ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಕರಿಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್ 
ತವಳ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಒಪ್್ಪಲೊ.

16
್ ಜೆಜು್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಉದ್ಕ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಯೊ್.್ ತಕ್ಷಣ್್ ಆಕ್ಸ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ದೆ�ವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಪ್ವ್ಯಾಯಾಚ್್ ರೂಪ್ಂತ್್ ಸಕಲ್್ 
ದೆಂವ್ವ್ನಾ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಜೆಜುನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
17

್ ತೆದ್ಳ್್ ಸಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಏಕ್ ಆವ್ಜ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಹೊಚ್್  (ಜೆಜು)್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಮೆಚ್್ಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:12–13;್ ಲೂಕ್ 4:1–13)

4್ ್ 1್ ತೆದ್ಳ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಅತ್ಯಾನ್್  ಸೆೈತ್ನ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ತ್ಳ ಚೆಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಜೆಜುಕ್  ಆರಣ್ಯಾಕ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆಲೊ.್ 2್ ಜೆಜುನ್್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಚಡ್್ 
ಭುಕ್ ಜ್ಲ್.್ 3

್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ ಪಡ್ಶೆಂ್ 
ಸೆೈತ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ತುಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ವ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂಕ್ ಉಂಡೆಂ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

4
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,

“‘ಮನ್ಶೆನ್್ ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್ ಬಗ್ರ್್ ಉಂಡ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ನ್ಹಂಯ್,

ಮನ್ಶೆಂಚೆಂ್ ಜವಿತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ಉತ್ರಿಂತ್್ ಹೊದೊ್ನ್್ ಆಸ್’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 8:3

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

5
್ ತೆದ್ಳ್್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಶಹರ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ವಚೊವ್ನಾ,್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಸುತಾ್ ಉಬ್ರ್್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಉಬೊ್ 
ಕನ್ಯಾ,್ 6

್ “ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಸಕಲ್್ ಉಡಿ್ ಮ್ರ್.

‘ದೆ�ವ್್ ತುಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೂತ್ಂಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತೊಲೊ.

ತುಜೆ�್ ಪ್ಂಯ್್ ಫ್ತ್ರಿಕ್ ಆದಳ್ನಾಶೆಂ
ತೆ್ ತುಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ವಯ್ರಿ್ 

ಉಕಲ್ತಾಲೆ’್ ್  ಕ್ತಯಾನ್ಂ.್ 9:1–12

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ�”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,

“‘ತುಜ್ಯಾ್ ಸೊಮಿಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ತುವೆಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:16

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

8
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಉಬ್ರ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಚೆ�್ ತುದಿಯೆಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊನ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚಿಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚ್್ ವೆೈಭವ್್ 
ಸಮೆ�ತ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ,್ 9್ “ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಡ್್ ಪಡೊನ್್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕಶಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ತುಕ್್ 
ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

10
್ ಜೆಜುನ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ,್ “ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್!

‘ತುಜೊ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜೆ,

ತ್ಚಿ್ ಎಕ್್ಯಾಚಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜೆ’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:13

ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

11
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ 

ತೆದ್ಳ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್.

ಜೆಜುಚಿ ಸುವಾತಾತಾ ಸೆೇವಾ ಅರಂಭ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:14–15;್ ಲೂಕ್ 4:14–15)

12
್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್  ಗ್ಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್ 

ಖಬರ್್  ಮೆಳಿ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ 
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ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ 13
್ ತೊ್ ನಜರೆತ್ಂತ್್ ರ್ವ್ನ್ಶೆಂ್ 

ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಸರೊ�ವರ್ಕ್ ಲ್ಗಿಸೆಲ್ಯಾ್ 
ಕಫ್ನಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂತ್್  ರ್ವ್್.್  ಹೊ್ 
ಗ್ಂವ್್  ಜ್ಬೂಲೊನ್್  ಅನಿ್  ನ್ಫ ತ್ಾಲ್್  ಗ್ಂವ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಸ್.

14
್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಉಚ್ಲೆಯಾಂ್ ಉತ್ರ್್ 

ಆಶೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

್ 15್ “ಜ್ಬುಲೂನ್್ ಗ್ಂವ್,್ ನ್ಫತಾಲ್ಚ್್ ಗ್ಂವ್ಂಚ್,
ಯೊದ್ಯಾನ್್ ಪಲತಾಡಿಚೆ್ ಗ್ಂವ್,್ ದಯ್ಯಾಕಡೆ್ 

ಆಸ್ಚಿ್ ಗ್ಂವ್ಂಚ್,
ಜುದೆ�ವ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 

ಗ್ಂವ್ಂಚೊ
್ 16್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಜಯೊನ್್ ಅಸ್ಲೊ್.

ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ದಿಸೊ್.

ಸಮ್ಧಿ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಚ್್ ದೆ�ಶ್ಂತ್್ 
ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಮೆಳೊೆ್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 9:1–2

17
್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುನ್್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಲ್ಗೊ್.್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಂ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಜ�ವಿತ್ಂ್ 
ಬದೊ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಶಿಕೊಣ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುಚೆ ಪರಿಥಮ್ ಶಿಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:16–20;್ ಲೂಕ್ 5:1–11)

18
್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ತಡಿರ್್  ಜೆಜು್ 

ಬೊವ್ಂನ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತೊ್ ಸಿಮ್ಂವ್್ (ಹ್ಕ್ಚ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.)್  ಅನಿ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಅಂದೆರಿ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ದೊ�ನ್್ ಭ್ವ್ಂಕ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 
ಪ್ಗಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ 
ತಡಿರ್್ ಜ್ಳ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ದತ್ಯಾಲೆ.್ 19

್ ಜೆಜುನ್,್ 
“ಯೆಯ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ರಿ�ತಿಚೆ್ ಪ್ಗಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾನ್ಹಂಯ್,್ ಮನ್ಶೆಂಕ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 20

್ ತಕ್ಷಣ್್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಅನಿ್ ಆಂದೆರಿಯ್್ ಆಪ್್ಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.

21
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ತಡಿರ್್ 

ಚಲುನ್್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಜೆಬೆದ್ಯ್ಚಿಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ದೊ�ನ್್ ಭ್ವ್ಂಕ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್  ತೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್್  ಜೆಬೆದ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಣರ್್ ಅಸ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ದರುಂಕ್ 
ಆಪೊ್ಯಾ್  ಜ್ಳ್ಂ್ ಸಮ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್ 22

್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಣಂ್ ದೊ�ಣ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ಯಾವ್್ ಕೆಲೊ.

ಶೆಮಾತಾಂವ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸಾತಾಂಕ್ ಗೂಣ್
(ಲೂಕ್ 6:17–19)

23
್ ಜೆಜುನ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾನ್್ 

ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ 
ಆನಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ ವಿಷಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಬರಿ್ ಖಬೆರಿಚೊ್ 
ಶೆಮ್ಯಾಂವ್್ ದಿಲೊ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಚಿ್ ಪ್ಡ್್ 
ಆನಿ್ ಶಿಡೆಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

24
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ ಸಿರಿಯ್್ ದೆ�ಶ್ಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾನ್್ 

ಪರಿಸ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಲೊ�ಕ್ನಿಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಥರ್ವಳ್್ ಪ್ಡ್ಂನಿ್ ಕಷೊಟನ್್ 
ಆನಿ್ ದುಕ್ನ್್ ವಳೊೆ್ಳೊೆನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಥೊಡೆ್ ಭಯಂಕರ್್ 
ದುಕ್ನ್್ ಕಷೊಟನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಥೊಡೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್�ಡಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ಥೊಡೆ್  ಮೊಲುಯಾಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 
ಥೊಡೆ್  ಆರ್್  ಮ್ರ್ಲೆ್್  ಪ್ಡೆಚೆ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಜೆಜುನ್್ 
ಹ್ಂಕ್್ ಸಗ್್ಯಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 25

್ ಹ್ರಿಂ್ ಹ್ರಿಂನಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಕ್ಪೊಲ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ದ್್ ಗ್ಂವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಅನಿ್ 
ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ್ ಪಲತಾಡಿಚ್ಯಾ್ ಪರಿದೆ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಆಯಲೆ್.

ದೊಂರಾರಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 6:20–23)

5್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಹೊ್  ಲೊಕ್್ ಜಮೊ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ವಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಬಸೊ್.್ ತ್ಚೆಯಾ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಲ್ಗಿಂ್ ಅಯೆ್.್ 2್ ತೆದ್ಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕೆಲ್:
್  3್ “ಅತಿಮಕ್ಯೆನ್್ ದುಬಯಾಳಿಂ್ ತಿಂ್ ಬ್ಗಿ.

ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತ್ಂಚೆಂ.
್  4್ ಅತ್್ ದುಖ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ತೆ್ ಧನ್ಯಾ.

ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಬುಜಯ್ತಾಲೊ.
್  5್ ದಿ�ನ್್ ತೆ್ ಧನ್ಯಾ.

ದೆವ್ನ್್ ಬ್ಸಯೆ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಬುಂಯ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಮೆಳ ತೆಾಳಿ.

್  6್ ನಿ�ತಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ನೆತ್ತ್್ ತೆ್ ಧನ್ಯಾ.
ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ದ್ದೊಶಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

್  7್ ದಯ್್ ದ್ಕ್ಯ್ತಾಲ್ಂ್ ಧನ್ಯಾ.
ತ್ಂಕ್್ ದಯ್್ ಮೆಳ ತೆಾಲ್.

್  8್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕ್ಳ್್ಂಚಿ್ ಧನ್ಯಾ.
ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಪಳೆತ್ಲ್ಂ.

್  9್ ಸಮ್ದ್ನ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಪಳೆತ್ತ್್ ತಿಂ್ ಧನ್ಯಾ.
ತ್ಂಕ್್ ‘ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ’್ ಮ್ಹಣತಾಲೆ.

್ 10್ ನಿತಿ್ ಪ್ಸತ್್ ದಗದಾಣ್ ಬೊಗ್ತಾತ್್ ತಿಂ್ ಧನ್ಯಾ.
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತ್ಂಚೆಂ.

11
್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ 
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ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ದಗಿದಾಲ್ಯಾರ್್  ಆನಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಂಚಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ವಿಷಯ್್  ಫಟಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಧನ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 12

್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್,್ ಉಲ್ಸ್್್ ಪ್ವ್.್ 
ಸಗ್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಚಡ್್ 
ಪರಿತಿಪಳ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಲ್ಬ ತ್ಾಲೊ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಜಯೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಲೊ�ಕ್ನಿಂ್ 
ಆಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.

ತುಮಿ ಮಿೇಟಾಬರಿ ಆಸಾತ್, ಉಜಾವಾಡಾ ಬರಿ ಆಸಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:50;್ ಲೂಕ್ 14:34–35)

13
್ “ತುಮಿ್  ಭುಂಯ್ಕ್್ ಮಿ�ಟ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪೂಣ್್ 

ಮಿ�ಟ್ಚ್್  ಅಪೆ್ಂ್  ರೂಚ್್  ಹೊಗ್್ಯ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಮಿ�ಟ್ಬರಿಂ್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್;್ 
ತಸಲೆಂ್ ಮಿ�ಟ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಂಯ್ಚ್್  ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ 
ನ್.್ ಲೊ�ಕ್ ತೆಂ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಉಡವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ವಯ್ರಿ್ 
ಚಲೊನ್್ ವೆತ್ಲೆ.

14
್ “ತುಮಿ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 

ಗುಡ್ಯಾರ್್  ಬ್ಂಧೆ್ಲೆಂ್  ಶಹರ್್  ಲ್ಪೊನ್್  ಉರ್ನ್.್ 
15

್ ಲೊ�ಕ್ ದಿವ್್ ಆಯ ದ್ಾನ್ಂಚ್್ ಪಂದ್್ ದ್ಂಪುನ್್ 
ದವರಿನ್ಂತ್.್ ಲೊ�ಕ್ ದಿವ್ಯಾಕ್ ದಿವ್ಟಣೆರ್್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ 
ದವತ್ಯಾತ್.್ ತೆದ್ಳ್್ ಘರ್ಂತ್್ ಅಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಕ್್ಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್  ಪಜಯಾಳ ತ್ಾ.್  16

್ ತ್ಯಾಚ್್  ರಿ�ತಿರ್್  ತುಮಿ್ 
ಲೊಕ್ಂಕ್ ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್.್ ಆಶೆಂ್  ತೆ್ 
ತುಮೊಚಿಯಾ್ ಬಯೊಯಾ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸೆಂದಿ.

ಪವಿತ್ರಿ ಪುಸಾತಾರಾಕ್ ಅಂತ್ಚ್ ನಾ
17

್ “ಹ್ಂವ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂಕ್ ರದ್ದಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತೆ್ ನ್ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಕ್ 
ನ್ಹಂಯ್್  ಬಗ್ರ್್  ತೆ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್ಂ.್  18

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಆಕ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಬುಂಯ್್ ಸರ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತೆ್್  ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಪುಸುನ್್ ವೆಚೆನ್.್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತೆಂ್್ ಎಕಚ್್ 
ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್್ ವ್್ ತ್ಚೆ್ ಏಕ್ ತಿಬೊ್ ಪುಸುನ್್ ವೆಚೊನ್.

19
್ “ಮನ್ಶೆನ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ನಿಯ್ಮ್ಕ,್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಲ ್್ಹನ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ನಿಯ್ಮ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ಯ್.್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಖಂಚೆ�ಯ�್ ನಿಯ್ಮ್ಕ್ ಅವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೆವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ನಿಯ್ಮ್ಕ್  ದುಸೊರಿ್  ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 
ಅವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕಯ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ 
ನಿಯ್ಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೊವ್ನಾಚ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿದೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ್ ಸಗ್ಯಾರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ವತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖತಾಲೆ.್ 

20
್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಕ್�್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಕ್�್ 

ತುಮಿ್ ಉತತಾಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್  ಕರಿಜೆ.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗೆಚಿಂನ್ತ್.

ರಾರಾಚಾಕ್ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
21

್ “ಕೊಣ್ಂಕಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್ 
ಜವೆಶಿ್  ಮ್ಚೊಯಾ್  ತ್ಕ್್  ನ್ಯಾಯ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾಕ್ 
ಒಳಗ್್  ಜ್ತೊಲೊ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಆದಿಂ್  ಕ್ಳ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್ 
22

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್,್  ತುಮಿ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ 
ವಯ್ರಿ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ನ್ಯಾಯ್್ ತಿ�ಪೆಯಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್,್ 
ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್್  ನ್ಯಾಯ್್  ಸಭೆಕ್  ವಿಚ್ರ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಒಳಗ್್ ಜ್ತೆಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಂಕ್�್ ‘ಪೆದ್ದಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪಯ್್ಯಾರ್,್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಸೆವ್ಯಾಂಚ್್ 
ಆಪ್ಯೆನ್್ ಆಸೆತಾಲ್ಯಾತ್.

23
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತುಮಿಚಿ್  ಕ್ಣಕ್  ದೆವ್್ 

ಮುಖ್ರ್್ ಬೆಟೊಂವ್ಕ್್ ವೆತ್ನ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಕ್ಂಯಚ್ಚಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ ತುಮ್ಚಿ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಯೆತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 24

್ ತವಳ್್ ತುಜ್ ಕ್ಣಕ್ 
ಥಂಯ್ಚಿ್  ವೆ�ದಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚುನ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಸಮ್ದ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಜ್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಯ್.

25
್ “ತುಮೊಚಿ್ ವಿರೊ�ದಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ವಡ್ನಾ್ 

ಗೆಲ್ಯಾರ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಸಿತಾ್ ಜ್.್ 
ತುಮಿ್  ಕೊಟ್ಯಾಕ್  ವೆಚ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಹೆ್  ಕರಿಜ್ಯ್.್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಚಿ್ ದೊ�ಸಿತಾ್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನ್ಯಾಯ್್  ಅದಿಪತಿಕ್  ಒಪ್ಸೆತ್.್  ನ್ಯಾಯ್್  ಅಧಿಪತಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲುಂಕ್  ಪ್ಯ್ಯಾಂಚ್್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಒಪ್ಸೆತ್.್ 26

್ ತೆದ್ಳ್್ ತುಮಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ರಿ�ಣ್್ 
ಪ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ ಜೆೈಲ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಂವಿಚಿಚ್್ ನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಪಾತಾಕಾ ವಿಶಿಂ ಉಪದೆಸ್
27

್ “‘ವಯಾಬಿಚ್ರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್್ ತುಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 28

್ ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಪೆಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ತಿಚ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಲೆೈಂಗಿಕ್  ಸಂಪಕಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾಚ್್ ಘಡಿಯೆ್ ತ್ಚ್್ 
ಮನ್ಂತ್್ ತಿಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವಯಾಬಿಚ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

29
್ ತುಜೊ್  ಉಜೊ್  ದೊಳೊೆ್  ತುಕ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ 

ವ್ಡ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕೊಂಕುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಉಡಯ್.್ 
ತುಜೆಂ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ ಪಡ್ಚಿ್ ಬದ್್ಕ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಕೂಡಿಚೊ್ ಏಕ್ ಬ್ಗ್್ ಹೊಗ್್ಂವೆಚಿಂ್ ಅದಿಕ್ 
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ಬರೆಂ.್ 30
್ ತುಜೊ್ ಉಜೊ್್ ಹ್ತ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 

ವ್ಡ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಡಯ್.್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಕೂಡಿಚೊ್ ಏಕ್ ಬ್ಗ್್ ಹೊಗ್್ಂವೆಚಿಂ್ ಅದಿಕ್ ಬರೆಂ.

ಲರಾನ್ ವೆರಾಳಾಚಾರ್ ವಿಶಿಂ ಉಪದೆಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 19:9;್ 10:11–12;್ ಲೂಕ್ 16:8)

31
್ “‘ಅಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಸೊಡಿಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ 

ತಿಕ್್ ವೆಗ್್ಚ್ರ್್ ಪತ್ರಿ್ ದಿ�ಜಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ಸೊ�ಡ್್ಂ.್  32

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಸೊಡುನ್್ ಸೊಡ್ತಾಲೊಚ್್ 
ತಿಕ್್ ವಯಾಬಿಚ್ರಿಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತ್.್ ಬ್ಯ್್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿಂ್  ಲೆೈಂಗಿಕ್  ಸಂಭಂದ್್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತಿಕ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಗೊವ್ನ್್ ಸೊಡುನ್್ 
ಸೊಡೆಯಾತ್.್ ಲಗ್ನಾ್ ವೆಗ್್ಚ್ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆ್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯ�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಸೊಪೊತ್ ಘಾಲೆಚೊಂ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಉಪದೆಸ್
33

್ “‘ತುಮಿ್  ಘಾಲೊ್್  ಸೊಪೊತ್್  ಮೊಡಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ತುಮಿ್  ಕೆಲೊ್್  ಸೊಪೊತ್್  ಪ್ರಿಕ್ 
ಕರಿಜ್ಯ್ಚಿ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವ್ಯಾಜ್ನಿಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್ 34

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಸೊಪೊತ್್  ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್.್  ಸಗ್ಯಾಚ್್ 
ವಯರಿ�್ ಸೊಪೊತ್್ ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಸಿಂಹ್ಸನ್.

35
್ ಭುಂಯೆಚಿರಿ�್ ಸೊಪೊತ್್ ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಭುಂಯ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ 
ಮಣಯ್.್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನಿ�್ ಸೊಪೊತ್್ 
ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ರ್ಯ್ಚೆಂ್ 
ಶಹರ್.್  36

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆ�ರ್ಯ�್  ಸೊಪೊತ್್ 
ಘಾಲ್ನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆ�್  ಏಕ್  ಕೆ�ಸ್್ 
ಸಮೆ�ತ್್  ಧವ್್  ವ್್  ಕ್ಳೊೆ್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಚಿನ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ 37

್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ‘ವ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್.್ 
ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ‘ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್.್ ತುಮಿ್ ಹ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪೆರಿ�ರಣ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಪಾರಿಕ್ಪಣ್ಾ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 6:29–30)

38
್ “‘ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊೆ,್ ದ್ಂತ್ಕ್ ದ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಅಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್ 39
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೊ�ದ್್ ರ್ವನ್ಕ್ತ್.್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 
ತಮ್ಚಿ್  ಉಜ್್್  ಪೊಲ್ಯಾರ್್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಪೊಲೊಯ�್  ದ್ಕ್ಯ್.್  40

್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ವ್ಹಯ್ೆಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸ್ತ್್  ಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೊ�ಟ್ಯಾಕ್  ವ್ಹಡ್ನಾ್  ವೆಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಬಿತಲೆಯಾಂ್ 

ವಸುತಾರ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸೊ�ಡ್.್ 41
್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ 

ಸೆೈನಿಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿಂ್ ಏಕ್ ಮೆೈಲ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಯೆ�ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಒತ ತ್ಾಯ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚ್್ ಸಂಗಿಂ್  ದೊ�ನ್್ 
ಮೆೈಲ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ವಚ್.್ 42

್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಅಸ್ಲೆ್ಂ್  ಖಂಯೆಚಿಂ್  ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್  ದಿಯ್.್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ರಿ�ಣ್್  ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್್  ಆಯ್್ಯಾಕ್ 
ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ರ್ವನ್ಕ್ತ್.

ಸರಾಳಾಯಂಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಾ
(ಲೂಕ್ 6:27–28,್ 32–36)

43
್ “‘ತುಜ್ಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ದುಸ್ಮನ್ಂಚೊ್  ದೆ್�ಶ್್  ಕರ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ಅಯ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 44

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದುಸ್ಮಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಮ್ಗ್.್  45

್ ತೆದ್ಳ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚಿಂ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಬುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಬಯ್ಯಾಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆನಿ್ ವ್ಯ್ಟಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸುಯೊಯಾ್ ಉದೆಸೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ವ್ತ ತ್ಾ.್  46

್ ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೊಚ್್  ತುಮಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಂತುಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಪರಿತಿಫಳ್್  ಮೆಳ್ತ್?್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  47

್ ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಬರೆಂ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಕ್ಂಯ್್ ಉತತಾಮ್್ ನ್ಹಂಯ್.್ ದೆವ್ಕ್ 
ಒಳ್ಕ್್ ನ್ತೆ್್ ಲೊ�ಕಯ�್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಕ್ ಬರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾತ್.್ 48

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ಬರಿಂ್ ತುಮಿ�್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್.

ದಂವಾಚೊಯ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್

6್ ್ 1್ “ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್!್  ತುಮಿ್  ಬರಿಂ್  ಕನೊಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವಿದಾ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ತಿಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ಲ್ಭ್ಸೊನ್.

2
್ “ತುಮಿ್  ದುಬೊಯಾಳ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದ್ನ್್ 

ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಕಪ್ಟ್ಯಾಂ್  ಬರಿಂ್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ದ್ನ್್  ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕಪಟ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ 
ರಸ್್ಯಂನಿ್ ತುತೂತಾರಿ್  ವ್ಜ್ಯ ತ್ಾತ್.್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶ್ಬ್ಸಿಕ್್ ಜೊಡಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್.್ 3್ “ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿತ್ನ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಗುಟ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ 
ಕಳ್ನ್್  ಜ್ಂವ್.್  4

್ ತುಮಿ್  ದ್ನ್್ ಗುಟ್ನ್್ ದಿ�ಜೆ.್ 
ಗುಟ್ನ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಲೊ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.
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ಮಾರಾಣ್ಯಂ ವಿಶೆಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 11:2–4)

5
್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಗ್ತಾನ್್ ಕಪಟ್ಯಾಂ್ ಬರಿಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 

ಕಪಟಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ರಸ್್ಯಂಚ್್ ಮೂಲ್ಯಾಂನಿ್ 
ಉಬೆ್  ರ್ವ್ವ್ನಾ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್ ಚಡ್್ 
ಖುಶಿ.್  ಆಪುಣ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಲೊ�ಕ್  ಪಳೆಂವಿದಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಚಿ್  ಆಶ್.್  ತ್ಣಂ್  ಇತ್್ಯಾರ್ಚ್್  ತ್ಚೆಂ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್  ಪರಿತಿಫಳ್್  ಜೊಡ್್ಯಾಬರಿಂ್  ಜ್ಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  6

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ಜ್ಯ್್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕೂಡ್ಂತ್್  ವಚುನ್್  ದ್ರ್್  ಧ್ಂಪುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಸ್ನ್ತ್್ಯಾಸಗಿಯಾಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್.್ ಗುಟ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಪಳೆಲೊ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.

7
್ “ತುಮಿ್  ಮ್ಗ ತ್ಾನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಜ್ಣ್ನ್ತ್್ಯಾ್ 

ಲೊ�ಕ್್ ಬರಿಂ್ ಮ್ಗ್ನ್ಕ್ತ್.್ ತೆ್ ಆರ್ಯಾ್ ನ್ತೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗೊವ್ಣ್ಚ್್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ರಿತಿಂತ್್ 
ಮ್ಗ್ನ್ಕ್ತ್.್ ಆಪುಣ್್ ಸಬ್ರ್್ ವಿಷಯ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ದೆ�ವ್್ ಆಪೆಂ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಆಲೊ�ಚನ್.್  8

್ ತುಮಿ್  ತ್ಂಚೆ�ಬರಿ್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ವಿಚಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಜ್ಯೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಚಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 9್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಮ್ಗ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ್:

‘ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿ್ ಬ್ಪ್,
ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಂವ್.

್ 10್ ತುಜೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆ�ಂವ್.
ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿ್ ಭುಂಯ್ತಾಯ�್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್.
್ 11್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಸದ್ಂಚೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ದಯ್್ ಕರ್.
್ 12್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಬೊಗಿಸೆಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿಂ
ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆ.

್ 13್ ಅಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ
ಖೊಟ್ಯಾ್ (ಸೆೈತ್ನ್)್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಕ.’

14
್ ವ್ಹಯ್,್  ದುಸ್ರಿಯಾಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಚೂಕ್ಂಕ್ 

ತುಮಿ್  ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾರ್,್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಅಸ್ಲೊ್್  ತುಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್ 15

್ ಪುಣ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್  ತುಮಿ್ 
ಬೊಗಿಸೆನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ತುಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಚೂಕ್ಯೊ್ ಬೊಗುಸೆಂಚೊ್ ನ್.

ಉಪಾಸಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
16

್ “ತುಮಿ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿಚಿಂ್ ತೊಂಡ್ಂ್ 

ಬ್ವಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಕಪಟಂ್ ತಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್  ಕಪ್ಟ್ಯಾಬರಿಂ್  ಆಸ್ನ್ಕ್ತ್.್  ಆಪುಣ್್ 
ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್ 
ತೆ್  ಆಪ್್ಂ್  ತೊಂಡ್ಂ್  ವಿಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಅಸ ತ್ಾತ್.್  ತೆ್ 
ಕಪಟಂ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪರಿತಿಫಳ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 17

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಂ್ ಉಪ್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾನ್,್ ತೊಂಡ್್ ದುಯ್;್ ಅನಿ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆಲ್್ 
ಮ್ಖ್.್  18

್ ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಉಪ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳನ್್  ಜ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಸ್ನ್ತೊ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಳೆತ್.್ 
ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವಿಚಿಂ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.

ದುಡಾವಾ ಪಾರಿಸ್ ದೆೇವುಚ್ ಪಯ್ಲಿ
(ಲೂಕ್ 12:33–34;್ 11:34–36;್ 16:13)

19
್ “ತುಮೆಚಿ�್  ಪ್ಸತ್್  ಹ್ಯಾ್  ಭುಂಯ್ತಾ್  ದಿವಿಯಾಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 

ದವನಯಾಕ್ತ್.್  ತಿಂ್  ಕಲಂಬ್್  ಮ್ಂಡುನ್್  ಪ್ಡ್್ 
ಜ್ತ್ತ್.್ ಚೊ�ರ್್ ತುಮ್ಚಿ್ ಘರ್್ ಬಿತರ್್ ಕನ್ನಾ್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಚೊತಿಯಾತ್.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿಚಿಂ್ ದಿವಿಯಾಂ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದವ್ರ್.್ ಥಂಯ್್ 
ತ್ಕ್್ ಕ್�ಡ್್ ಖ್ಯ್ನಾ,್ ಕಲಂಬ್್ ಮ್ಂಡನ್,್ ಚೊ�ರ್್ 
ಕನ್ನಾ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಚೊರಿ್ ನ್ಂತ್.್ 21

್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಭಂಡ್ರ್್ 
ಜಂಯ್್ ಆಸ್್ ಥಂಯ್ಚ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಮನ್್ ಅಸೆತಾಲೆಂ.

22
್ “ದೊಳೊೆ ್  ಕುಡಿಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ಸ್ಕೆಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಕೂಡ್್ ಸಗಿ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಭರೊನ್್ ಆಸೆತಾಲ್.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ 
ಪ್ಡ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
(ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್)್ ಭರೊನ್್ ಅಸೆತಾಲ್.್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಏಕಚ್ಚಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತವಳ್್ ತುಂ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೊಯ.

24
್ “ಕೊಣ್ಕಚ್್  ದೊ�ಗ್್  ಯಜೊಮನ್ಚಿ್  ಸೆವ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಯೆಜೊಮನ್ಯಾಕ್ ದೆ್�ಶ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ವ್್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ಯೆಜೊಮನ್ಯಾಕ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾಚೊ್ ಬೆಪವ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆನಿ್ ದುಡ್್ಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಚಿ್ ನ್ಯ್.

ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಕ್ಕ್ ಪರಿಥಮ್ ಸಾಥಾನ್
(ಲೂಕ್ 12:22–34)

25
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜವ್ಕ್  ಜ್ಯ್್ಲೆ್ಂ್ 

ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಜೆ�ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಂವಿದಾಂ್  ಕುಡಿಕ್  ಜ್ಯ್್ಲೆ್ಂ್ 
ವಸುತಾರ್ಕ್ ಜ್ಂವಿದಾಂ್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಜ�ವ್್ ಖ್ಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಕೂಡ್್ ವಸುತಾರ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಬೊ�ವ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 26

್ ಸುಕ್ಣ್ಂಕ್ ಪಳೆಯ್,್ ತಿಂ್ ವ್ಂಪ್ನ್ತ್,್ 



9 ಮಾತೆವ್ 7:15

ಲುಂವಿನ್ತ್,್  ವ್್  ತುಪ್ಯಾಂನಿ್  ಭರೊನ್್  ದರಿನ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಅಸ್ಲೊ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಖ್ಣ್್ ದಿತ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಸುಕ್ಣ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗೊತುತಾ್ ಅಸ್.್ 27

್ ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಆವ್ಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.

28
್ “ವಸ್ತ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಚಿಂತ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 

ಶೆತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಪುಲ್ಂಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ತಿ್ ವ್ಡಿಚಿ್ 
ರಿ�ತ್್ ಪಳೆಯ್.್ ತಿ್ ಘೂಳನ್ತ್್ ವ್್ ಅಪ್ಣ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ 
ವಸುತಾರ್್ ವ್ಳಿನ್ತ್.್  29

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಸ್ಲೊಮನ್ನ್್ ಅಪ್್ಯಾ್ 
ವೆೈಭವ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಯ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಏಕ್ 
ಫುಲ್ಕ್  ಆಸ್ಲ್್್  ಸೊಭಯೆಚಿಂ್  ವಸ್ತ್್ರಂ್  ನ ್ೆಹಸೊಂಕ್ 
ನ್ತ್ಲೊ್.್ 30

್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ತಣ್ಕಯ�್ ದೆ�ವ್್ 
ತಶೆಂಚ್್  ನ ್ೆಹಸಯ ತ್ಾ.್  ತಣ್್  ಆಜ್್  ಆಸೊನ್್  ಫ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಘಲ ತ್ಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ತ್್ಯಾ್ ವತ್ಯಾಯಾ್ ಥರ್ನ್್ ನೆ್ಹಸಯ್ತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಉಣ್ಯಾ್ ಬ್ವ್ಥ್ಯಾಚೆ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್!

31
್ “‘ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಖ್ಯ್್ಯ್?್ ಕ್ತೆಂ್ ಪ್ಯೆಜ್ಯ್?್ 

ಕ್ತೆಂ್  ನ ್ೆಹಸ್ಜ್ಯ್?್  ಮ್ಹಣ್್  ಖಂತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
32

್ ದೆವ್ಕ್  ನೆಣ್ಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಗೊ್್  ಹೆಂ್ 
ಮೆಳ್ಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  33

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್ 
ಫಮ್ಯಾಣೆ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಕರುಂಕ್  ಸೊದಿಜೆ.್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊಯಾ್  ದುಸೊರಿಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯಯ�್ 
ದಿತಲೊ.್ 34

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ಹಯೆಯಾಕ್  ದಿ�ಸ್ಯ�್  ಆಪ್್ಚ್್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಕ್ತೆ್ಯ�್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಯ�್ ಆಪ್್ಂಚ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಖಂತಿಯೊ್ ಆಸ ತ್ಾತ್.

ಝಡ್ತಾ ಕಚಾಕ್ತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಲೂಕ್ 6:37–38;್ 41–42)

7್ ್ 1 ್ “ಹೆರ್ಂಚಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತವಳ್್ 
ದೆ�ವುಯ�್ ತುಮಿಚಿ್ ಝಡಿತಾ್  ಕರಿಸೊ್  ನ್.್  2

್ ತುಮಿ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾಚ್್ ಪರಿಂ್ ತುಮಿಚಿಯ�್ 
ಝಡಿತಾ್  ಜ್ತ್ಲ್.್  ತುಮಿ್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಬೊಗ್ಸೆಣೆಂ್ ಲ್ಬ್ತಾಲೆಂ.

3
್ “ತುಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್್  ಕ್ಸರ್್ 

ಪಳೆನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಬ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಆಡೆಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತ್ಯ್?್ 4

್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಆಡೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ತಾ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಬ್ವ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಜೊ್  ದೊಳೊೆ್ ಪಳ !ೆ್ ತುಜ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ಸರ್್ 

ಆನಿ�ಕ್�್ ಆಸ್.್ 5
್ ತುಂ್ ಕಪಟ!್ ತುಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಆಡೆಂ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಡ್.್  ತವಳ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ಸರ್್  ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಕ್ಡ್್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಪಷಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸೆತಾಲೆಂ.

6
್ “ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್್  ವಸ್ತಾ್  ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ 

ಗ್ಲ್ನ್ಕ್ತ್.್  ತೆ್  ಪ್ಟಂ್  ಪತೊಯಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚಪ ತೆಾಲೆ.್  ದುಕ್ರಿಂ್  ಮುಖ್ರ್್  ತುಮಿಚಿಂ್  ಮೊತಿಯ್ಂ್ 
ಉಡ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ತೆ್ ಮೊತಿಯ್ಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್್ 
ಪಂದ್್ ಮಸಿತಾತ್ತ್.

ಮಾರಾಣ್ಯಂಚೆ ಪರಿತಿಫಳ್
(ಲೂಕ್ 11:9–13)

7
್ “ಮ್ಗ್,್  ತವಳ್್  ದೆ�ವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಿತಲೊ.್ 

ಸೊದ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ದ್ರ್್ ಬಡಯ್,್ 
ತವಳ್್  ತೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್ತೆಲೆಂ.್  8

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಮ್ಗೊವ್ನಾಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ತೊ್ ಘತ್ಲೊ,್ ಸೊದುನ್ಚ್್ 
ಅಸ್ಲೊ್್  ತ್ಕ್್ ಮೆಳ ತ್ಾಲೆಂ,್ ಬಡವ್ನಾಚ್್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಕ್ 
ದ್ರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತೆಲೆಂ.

9
್ “ತುಮೊಚಿ್ ಪೂತ್್ ಉಂಡೊ್ ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಪತ್ರ್್ 

ದಿತಲೊಗಿ�?್  10
್ ಮ್ಸಿ್್  ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ಜವ ದ್ಾಳ್್ 

ದಿತ್ತ್ಗಿ�?್ 11
್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಬರೆಂ್ ನ್ಹಂಯ್,್ 

ಖೊಟೆ.್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಬಯೊಯಾಯಾ್ 
ವಸ್ತಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ�್ ಆಪ ಣ್್ಂಕಡೆ್ 
ಬಯೊಯಾಯಾ್ ವಸ್ತಾ್ ವಿಚಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿತಲೊ.

ಬೊೇವ್ ಪರಿಮುಖ್ ನಿಯಮ್
12

್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಶೆತ್ತ್ಗಿ�್  ತಸೊ್ಯಾಚ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಕರ್.್  ಹೆಂ್ ಮೊಯ್ೆಚ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಂಚೊ್ ಸ್ರ್.

ಸಾಸ್ಣ್ಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಷ್ಂಚಿಂ
(ಲೂಕ್ 13:24)

13
್ “ಲ್್ಹನ್್ ಬ್ಗ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್.್ 

ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಕ್ ವೆಚಿ್  ವ್ಟ್್ ವ್ಹಡಿ್,್  ಬ್ಗಿಲ್್ ಮೊಸುತಾ್ 
ರೂಂದ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ಬ್ಗ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆತ್ತ್.

14
್ ಪುಣ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ�ವಿತ್ಕ್ ಅಸೆಚಿಂ್ ಬ್ಗಿಲ್್ ಲ್್ಹನ್,್ 

ವ್ಟ್್ ಕಷ್ಟಂಚಿಂ.್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತಿ್  ವ್ಟ್್ 
ಲ್ಬ್ತಾಲ್.

ಲೊರಾಚಾಕ್ ನಡಾಯಾವಿಶಿಂ ಗಮಣ್ ದವಾರಾ
(ಲೂಕ್ 6:43–44;್ 13:25–27)

15
್ “ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯ್್ 

ಘಯ್.್  ತೆ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ದಿಸೊನ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತ್ತ್.್ ಪೂಣ್್ ತೆ್ ವ್ಗ್ಟಂ್ ಬರಿ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ 
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ಆಪ್ಯ್ಚೆ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 16
್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಯ್ಂನಿ್ 

ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ತೆಲ್ಯಾತ್.್  ಕ್ಂಟೆರಿಂತ್್ 
ದ್ಕೊ್  ಕಶೆಂ್  ಮೆಳ್ನ್ಂತ್್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿಂತ್್ 
ಬರೆಂ್  ಪ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆನ್.್  ಅಂಜುರ್ಂ್ 
ಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಝ್ಡ್ಂನಿ್ ಮೆಳ್ನ್.್ 17

್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ಪರಿಂ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಬರೊ್ ರೂಕ್ ಬರೆಂ್ ಪೊಳ್್ ದಿತ್.್ ಪ್ಡ್್ 
ರೂಕ್  ಪ್ಡ್್ ಪೊಳ್್  ದಿತ್.್  18

್ ಬಯ್ಯಾ್  ರುಕ್ನ್್ 
ಪ್ಡ್್ ಪೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಪ್ಡ್್ ರುಕ್ನ್್ 
ಬರೆಂ್  ಪೊಳ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  19

್ ಬರೆಂ್  ಪೊಳ್್ 
ದಿ�ನ್ತ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ರುಕ್ಕ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಡಯ ತ್ಾತ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ದಂರ್ಂಕ್ 
ತ್ಣಂ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪೊಳ್ಂನಿ್  (ಕ್ಯ್ಯಾಂನಿ)್ ತುಮಿ್ 
ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಘತೆಲ್ಯಾತ್.

21
್ “‘ಹ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಪರಿವೆ�ಶ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಸ್ದ್ಯಾ್  ನ್.್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್್ 
ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಬರಿ್  ಕತೆಯಾಲೆ್ಚ್ಚಿ್  ಸಗಿಯಾಂಚ್್ 
ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪರಿವೆ�ಶ್್ ಜ್ತೆಲೆ.್ 22

್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ 
ಸಬ್ರ್್  ಮ ್್ಹಕ್,್  ‘ತುಂಚ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್!್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶೆಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿಲ್ಯಾ.್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಅಚಯ್ಯಾಂಚಿಂ್  ಕ್ಯ್ಯಾಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್,್  ‘ಖೊಟೆಂಫಣ್್ 
ಆಧತೆಯಾಯಾಲ್ಯಾನೊ�,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಸರ್.್ ತುಮಿ್ 
ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.

ಬುದವಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆಡಾಡಾ
(ಲೂಕ್ 6:47–49)

24
್ “ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿದೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪೆಂ್್ ಘರ್್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ ಬ್ಂದ್್ಯಾ್ 
ಬುದ್ಂತ್ಕ್ ಸಮಜ್ವ್ನಾಸ್.

25
್ ಬರೊ�್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ವ್ತೊನ್್  ಉದ್ಕ್  ವಯ್ರಿ್ 

ಚಡ ತ್ಾ.್  ವ್ರೆಂ್  ವ ್್ಹಳೊೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಮ್ತ್ಯಾ.್ 
ಪೂಣ್್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ ಬ್ಂದ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾ್ ತೆಂ್ 
ಪಡೊಂಕ್ ನ್.

26
್ “ಪೂಣ್್ ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯೊಕ್ವಿನಾ�್  ತ್ಂಕ್್ 

ವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ ನ್ತೊ್್  ಹೆಡ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ಹೆಡ್್ನ್್  ರೆಂವೆಚ್್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್್  ಬ್ಂದೆ್ಂ.್ 
27

್ ಝಡ್್ ವ್್ಹರೆಚೊ್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ವ್ತೊನ್್ ಉದ್ಕ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಆಯೆ್ಂ,್ ವ್ರೆಂ್ ವ ್್ಹಳೊೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ತವಳ್್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಕೊಸೊ್ನ್್ ಪಡೆ್ಂ.”

28
್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಕಯ್್ಯಾ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಆಯೊಕ್ನ್್ 

ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲೊ.್  29
್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 

ತೊ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಬರಿ್ ಶಿಕಯ್ನಾಶೆಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ರೊಡಾಕಾರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:40–45;್ 5:12–16)

8್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ದೊಂಗ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್  ಆಯೊ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ನಿ್ ಜಮ್ಯಾಂ್ ಜಮ್ಯಾಂನಿ್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 

ಕೆಲೊ.್ 2್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ 
ತೊ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಸಪಯಾಡೊನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ತುಕ್್  ಖುಶಿ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

3
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪಡ್ನಾ,್ “ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ಆಸ್,್ ಗೂಣ್್ ಜ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ 
ಘಡಿಯೆಚ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಕೊಡ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 4

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್,್  “ಹೆಂ್  ಕಶೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಸ್ಂಗಿನ್ಕ್.್  ಆತ್ಂ್  ತುಂ್  ವಚುನ್್  ಯ್ಜಕ್ಕ್ 
ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್್ ದ್ಕಯ್.್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನಿ್ ಮೊಯೆ್ಚ್್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಣೆಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಯ್.್ 
ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ತಿ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಭಲಾಯ್ಕಾ ಮೆಳಳೆಳಾ ಅಧಿಕರಿಚೊ ಸೆವಕ್
(ಲೂಕ್ 7:1–10;್ ಜುವ್ಂವ್್ 4:43–54)

5
್ ಜೆಜು್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್್ ಶಹ್ರ್ಕ್ ಪರಿವೆ�ಶ್್ ಜ್ತ್ನ್್ 

ಸೆೈನಿಕ್ಚೊ್ ಎಕೊ್್ ಅಧಿಕರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 6
್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ಚ್ಕೊರ್್ ಪ್ಡೆಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಂದೆರಿಯಾಂತ್್ ಆಸ್.್ 
ತೊ್ ಕಠಿಣ್್ ದುಖೆನ್್ ವ್ಳ್್ಳ್ತಾ”್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕರಿಕ,್ “ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 

ಗೂಣ್್ ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
8

್ ತ್ಕ್್  ತ್ಯಾ್  ಅಧಿಕರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಮ್ಹಜ್್ 
ಘರ್ಕ್ ತುವೆಂ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ತಸಲ್್ ಯೊ�ಗಯಾತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ನ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಯ್್ಯಾರ್್ 
ಪುರೊ,್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 9್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಅಧಿಕರಿಂಚ್್  ಅಧಿ�ನ್್  ಆಸ್.್  ಮ್ಹಜ್್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಸಿಪ್ಯ�್ ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಏಕ್್ ಸಿಪ್ಯಕ್ ‘ವಚ್’್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವೆತ್;್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾ್ ಸಿಪ್ಯಕ್  ‘ಯೆ’್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಯೆತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ,್ 
‘ಹೆಂ್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವಿದೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಕ್ಂಯ�್  ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿಚೊ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ಹೆಂ್  ಅಯುಕ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಅಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್್ಯಾಂಕ,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್ಯ�್ ಸಮೆ�ತ್್ ಇತಿ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ವಯಾಕ್ತಾಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 11

್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಉದೆಂತಿ್ ಆನಿ್ 
ಅಸತಾಮೆತಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೆ.್ ತೆ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಬ್ರಿಹಮ್,್  ಇಸ್ಕ್್  ಆನಿ್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕತಯಾಲೆ.್ 12

್ ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ 
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ಫ್ವ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್  ಲೊಟುನ್್ 
ಘಾಲತಾಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ತೆ್ ರಡ ತ್ಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಜ್ತಲ್್ ದುಃಖಿನ್್ 
ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೊಯಾಣ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಯಾ್  ಅಧಿಕರಿಕ,್  “ಘರ್್ 

ವಚ್,್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಜ್ತಲೆಂ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್  ತ್ಚ್್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೆಲಿ ಸಬಾರ್ ಲೊೇಕ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:29–34;್ ಲೂಕ್ 4:38–41)

14
್ ಜೆಜು್  ಪೆದುರಿಚ್್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ಪೆದುರಿಚಿ್ 

ಸ್ಸುಮ್ಯ್್ ಚಡ್್ ತ್ಪ್ನ್್ ಮ್ಂದೆರಿಯಾಂತ್್ ನಿದುನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್  ಜೆಜುನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್  15

್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಚೊ್  ಹ್ತ್್ 
ಅಪಡ್ತಾನ್್ ತ್ಪು್ ತಿಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ ತವಳ್್ 
ತಿ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಟೊನ್,್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕೆಲ್.

16
್ ತ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಸ್ಂಜೆಚ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 

ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಬ್ರ್ಂಕ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ ಉತ್ರಿನಿಂಚ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ದ್ಂವೆ್ಯಾಲೆಂ;್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  17

್ ಜೆಜುನ್್ ಇಸ್ಯಯ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಚೊ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:

“ತ್ಣೆಂ್ ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ಡ್್ ಶಿಡ್್ ಕ್ಣೆಗೆಲ್,್ ಆಮೆಚಿ್ 
ರೊ�ಗ್್ ವ್್ಹವಯೆ್”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 53:4

ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಾ
(ಲೂಕ್ 9:57–62)

18
್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್್ ತಡಿಕ್ ವಚುಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 19

್ ತವಳ್್ ಶ್ಸಿತ್�ನ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಶಿಕೊಂವ್ಣ್ದರ್,್ ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾವ್್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

20
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಟಂ್ ಆಸ್ತ್,್ 

ಸುಕ್ಣ್ಂಕ್ ಘೂಟೆಂರ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪೂಣ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ 
ಮ್ತೆಂ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸುವ್ತ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ವಚುನ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪಯ್ಕ್್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಕ್,್  “ಮೆಲೆ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್್ 

ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಂವಿದಾತ್.್ ಮ್ಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಫಮಾತಾಣ್ಾಕ್ಕ್ ಝಡ್ ವಾಹಾರಾತಾಚಿ 
ವಿಧೆೇಯ್ಪಣ್

(ಮ್ಕಯಾ್ 4:35–41;್ ಲೂಕ್ 8:22–25)
23

್ ಜೆಜು್  ದೊಣಚ್್ ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್ಯ�್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಗೆಲೆ.್  24

್ ದೊಣ್್  ತಡಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ವ್ಹಡ್್  ಝಡ್್  ವ ್್ಹರೆಂ್ 
ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್  ಉಠೆ್ಂ.್  ಲ ್್ಹರ್ಂ್  ದೊಣಕ್ 
ದ್ಂಕುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 
25

್ ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ವಚುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಉಠೊನ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರ್!್ ಆಮಿ್ 
ಬುಡ್ತಾಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

26
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಭಿಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಜ್ಯ್್ ತಿತೊ್್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ತ್ಯಾ್ ಝಡ್್ ವ ್್ಹಯ್ಯಾಕಯ�್ ಲ ್್ಹರ್ಂಕ್�್ 
ಫಮ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ಘಡಿಯೆ್ ಝಡ್್ ವ್್ಹರೆಂ್ ರ್ವೆ್ಂ.್ 
ಸರೊ�ವರ್್ ಶ್ಂತ್್ ಜ್ಲೊ.

27
್ ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವ್್.್ “ಹೊ್ ಕಸಲೊ್ 

ಮನಿಸ್?್ ಝಡ್್ ವ್್ಹರೆಂ್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ತ್್ ನ್ಹಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ದೆಂವಾಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊೇರಾಂಕ್ ಸುಟಾಕಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 5:1–20;್ ಲೂಕ್ 8:26–39)

28
್ ಜೆಜು್  ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ತಡಿರ್್  ಆಸ್್ಯಾ್ 

ಗ್ದ್ರೆನ್್ ಗ್ರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಪ್ವ್.್್ ಥಂಯ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲೆ್್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಆಯೆ್.್ 
ತೆ್ ಸಮ್ಧಿಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ಟ್ಯಾನಿ್ ವ್ಹಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಆನಿ್ 
ತೆಂ್ ಭಂಯಂಕರ್್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೆ�್ ವ್ಟೆನ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಸ್ನ್ತೆ್.್ 29

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್ಯ�್ 
ಜೆಜುಲ್ಗಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಬೊಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ “ತುಂ್ ಅಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್ಯ್?್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್್ 
ಠರ್ಯ್್ಯಾ್ ವೆಳ್್ ಆದಿಂಚ್್ ತುಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಗುದಾಂಕ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಆಯ್್ಯ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

30
್ ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ದುಕ್ರಿಂಚೊ್  ವ್ಹಡೊ್್ 

ಹಿಂಡ್್  ಚರೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  31
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂನಿ,್ 

"ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್  ದೊಗ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಜೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ ದುಕ್ರಿಂಚ್್ ಹಿಂಡ್ಂತ್್ 
ದ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

32
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್ “ವಚ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 

ತವಳ್್ ತೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಯಾ್ ದೊಗ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಕ್ರಿಂ್ 
ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್ ಸಗೊ್್ ದುಕ್ರಿಂಚೊ್ ಹಿಂಡ್್ 
ದ್ವ್ನ್್ ವಚುನ್್ ಗುಡ್ಯಾ್ ಸಕಲ್್ ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್ 
ಪಡೊನ್್ ಉತ್ಕ್ಂತ್್ ಬುಡೆ್.್ 33

್ ದುಕ್ರಿಂಕ್ ಚರೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಲೆ್ ದ್ವೆ್.್ ತೆ್ ಶಹ್ರ್ಕ್ ಗೆಲೆ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಥಂಯ್್  ಘಡ್ಲ್್್  ಸಗಿ್್  ಗಜ್ಲ್,್  ಪರಿತೆಯಾ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂವಿಶಿಂ್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
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34
್ ತವಳ್್  ಶಹ್ರ್ಚೊ್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಗೆಲೆ,್ ಆಮೊಚಿ್ ಗ್ಂವ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜು ಆರಿರಾರಾಕ್ ಗೂಣ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 2:1–12;್ 5:17–26)

9್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ದೊಣರ್್ ಚಡುನ್್ ಸರೊ�ವರ್್ ಉತೊರಿನ್್ 
ಅಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಶಹ್ರ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 2

್ ಥೊಡೆ್ ಏಕ್ 
ಆರಿಚ್ಯಾ್  ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಆಯ್ೆ.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖ್ಟಯೆಂತ್್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡೊ್್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಆರಿಗ್ರ್ಚ್್ ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ,್ "ತನಯಾಯಾಟ್ಯಾ,್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್.್  ತುಜಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗ್ಸೆಲ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

3
್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ ಹೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ “ಹೆಂ್ 

ದೆ�ವ್್ ನಿಂದ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪ್ಣ್್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೆ್.
4

್ ತ್ಣಂ್ ಆಶೆಂ್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಕತ್ಯಾತ್?್  5

್ ಹ್ಯಾ್  ಆರಿಗ್ರ್್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಕ,್ 
ತುಜಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಸೆಲ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ವ್್ 
‘ವಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಚಲ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂಗಿ�?್ 6

್ ಪೂಣ್್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗುಸೆಂಕ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಯಾ್  ಆರಿಗ್ರ್ಕ,್ 
“ಊಠ್,್  ತುಜೆಂ್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಘವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಚಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  7

್ ತವಳ್್  ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್ 
8

್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಸಿಮತ್್ ಪ್ವ್್.್ ಮನ್ಶೆಯಾಕ್ 
ಅಸಲ್್ ಪದಿ್್  ದಿಲ್್ಯಾಕ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಕ್ ವನುಯಾಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.

ಸುಂರಾರಾರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 2:13–17;್ ಲೂಕ್ 5:27–32)

9
್ ಜೆಜು್ ವಚುನ್್ ಅಸ ತ್ಾನ್,್ ಮ್ತೆವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಯಾಕ್ತಾಕ್ 

ದೆಖೊ್.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತವಳ್್ ಮ್ತೆವ್ನ್್ ಉಠೊನ್್ ಜೆಜುಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.

10
್ ಜೆಜು್  ಮ್ತೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸೊ್.್ 

ಸಬ್ರ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಬಸೆ್.್ 11

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಪ್ರಿಜೆವ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಕಡೆ,್  “ತುಮೊಚಿ್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಲೊಕ್ಕಡೆ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜೆವ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

12
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ಜೆಜು್ 

ತ್ಂಕ್,್ “ಭಲ್ಯಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವಯ್್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 13

್ ತುಮಿ್ ವಚುನ್,್ 

“ಮ್ಹಕ್್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ನ್ಹಯ್,್  ದಯ್್  ಜ್ಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊನ್್ ಘಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ನಿತಿವಂತ್ಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಯ್್ಂ್  ನ್ಹಯ್,್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್  ಆಪೊಂಕ್  ಆಯ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ದುಸಾರಿಯ ಧಾಮಿತಾಕ್ ಜುದೆವಾಂಬರಿಂ ನಹಾಂಯ್
ಮ್ಕಯಾ್ 2:18–22;್ ಲೂಕ್ 5:33–39)

14
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೆ.್ 

ತ್ಣಂ್  ಜೆಜುಕ್  “ಆಮಿ್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಉಪ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾಂವು.್  ಪುಣ್್  ತುಜೆ್  ಶಿಸ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಉಪ್ಸ್್  ಕರಿನ್ಂತ್?”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿ್ 
ಲ್ಗೆ್.

15
್ ಜೆಜು,್  “ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹೊರೆತ್್ 

ಆಪ ಣ್್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚೆ�್ ಈಷ್ಟ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಆಸ್ನ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ಹೊರೆತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆಚೊ್ 
ವೆ�ಳ್್ ಯೆತಲೊ.್ ತವಳ್್ ತೆ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ತಲೆ್ ಆನಿ್ 
ಉಪ್ಸ್್ ಕತೆಯಾಲೆ.

16
್ “ಕೊಣ್ಯ�್  ಎಕೊ್್  ಪನ್ಯಾಯಾ್  ವಸ್ತ್ಕ್  ನವ್ಯಾ್ 

ಲುಗ್ಟಚೊ್ ಕೊಪೊ್ ಶಿವನ್.್ ಶಿವ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ತೊ್ 
ಕೊಪೊ್  ಪನ್ಯಾಯಾ್  ವಸ್ತ್ಚಿಂ್  ಸುತ್್ ವ್ಡ್ನಾ್  ಕ್ಡ ತ್ಾ.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಚೊ್  ಫ್ಳೊೆ್  ಆನಿಕ್�್  ವ್ಹಡ್್  ಜ್ತ್.್ 
17

್ ತಶೆಂಚ್್  ಜಣ್್  ನವ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್  ಪನ್ಯಾಯಾ್ 
ಚ್ಮ್್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಭರಿನ್ತ್;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಪನಿಯಾಂ್  ಚಿಲ್ಂ್  ಫುಟ ತ್ಾತ್;್  ಆನಿ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಗಳೊೆನ್್ ವೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜಣ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ನವ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ನವ್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಭತ್ಯಾತ್.್ ತವಳ್್ 
ದೊ�ನಿ�್ ಉತ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಚೆಡಾವಾಕ್ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಜಿೇವ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ೇಯೆಕ್ ಗೂಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 5:21–43;್ ಲೂಕ್ 8:40–56)

18
್ ಜೆಜು್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ 

ಅಧಿಕ್ರಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಬ್ಗೊನ್್ 
ನಮ್ಸ್ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ,್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ಧುವೆನ್್ ಆತ್ತಾಂಚ್್ ಪ್ರಿಣ್್ 
ಕೆಲೊ.್ ತುಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತಿಕ್್ ಅಪಡ್್ಯಾರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತಿ್ 
ಜ�ವ್್ ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಉಠೊನ್್ ಅಧಿಕರಿಂ್ ಸವೆಂ್ 

ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ಗೆಲೆ.
20

್ ಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಿವ್ಚಿ್ ಪ್ಡೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ಜೆಜುಚ್್ 
ಪ್ಟ್್ನ್ಚ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆಂಗ್ವಸ್ತ್ಚೆಂ್ 
ಪೊಂತ್್ ತಿಣೆಂ್ ಆಪಡೆ್ಂ.್ 21

್ ತಿ್ ಸಿತ್�,್ “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆಂ್ 
ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್್  ಆಪಡ್್ಯಾರ್್  ಪುರೊ,್  ಹ್ಂವ್್  ಬರಿಂ್ 
ಜ್ತಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ತಿಣೆಂ್  ಆಲೊಚನ್್  ಕೆಲ್.್  22

್ ಜೆಜು್ 
ಪ್ಟಂ್ ಘುಂವ್ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಧುವೆ�,್ 
ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್!್  ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್್  ತುಕ್್ 
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ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತವಳ್್ ತಿಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್.

23
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಅಧಿಕರಿಂ್  ಸವೆಂ್ ಮುಖ್ರ್್ 

ವಚುನ್್ ತ್ಚ್್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂಚ್್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್ಕ್  ವ್ಜೊಂವ್ಕ್್  ಅಯಲ್್ಯಾ್  ಪ್ಲುಯಾಕ್ 
ವ್ಜ್್ಪಯಾಂಕ್  ಅನಿ್  ವಿಳ್ಪ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಜೆಜು,್ 
24

್ “ಪಯ್ಸೆ್ ವಚ್,್ ಚೆಡುಂ್ ಮರೊಂಕ್ ನ್.್ ತಿ್ ನಿದ್್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜುಚಿ್  ತಮ್ಶೆಂ್  ಕೆಲ್.್ 
25

್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ದ್ಡ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ 
ಚೆಡ್್ಚ್್ ಕುಡ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಡ್್ಚೊ್ ಹ್ತ್್ 
ಧತ್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ಚೆಡುಂ್ ಉಠೊನ್್ ರ್ವೆಂ್.್ 26

್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ 
ಆಸ್್ಪಸ್ಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ವಿಸ್ತಾಲ್ಯಾ.

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಗೂಣ್
27

್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ಂವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತ್ಯಾನ್್ ದೊ�ಗ್್ 
ಕುಡೆಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ,್ “ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್,್ ಆಮಿಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

28
್ ಜೆಜು್  ಘರ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಕುಡೆಯಾಯ�್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ ತ್ಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ಕುಡ್ಯಾಯಾನಿ,್ 
“ವ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

29
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಚೆ್  ದೊಳೆ್  ಆಪಡೆ್್  ಆನಿ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ:್  “ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾಬರಿಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಂವಿದಾ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್  30

್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ತ್ಂಕ್್  ದಿ�ಷ್ಟ್ 
ಆಯ್.್  “ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ ಸ್ಂಗಿನ್ಕ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 31

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾನಿ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚಿ್ 
ಖಬರ್್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚ್್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಸಗ್್ಯಾನಿ್ ಪರಿಸ್ರ್್ 
ಕೆಲ್.

32
್ ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಥೊಡ್ಯಾನಿ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಅಪೊಡ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್.್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಅಸ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ಮೊನೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್್ 
33

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಸ್ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ೆಂ.್  ತೊ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ಲ್ಗೊ್.್  ಹೆಂ್ 
ಪಳೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಇಸೆರಿಲ್ಂತ್್ 
ಆಸಲೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಚ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

34
್ ಪುಣ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್,್  “ಹೊ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚ್್ 

ಬಳ್ನ್ಂಚ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಲೊರಾ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ದೂಖ್
35

್ ಜೆಜುನ್್  ಶಹ್ರ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಹಳ್್ಯಾಂನಿ್  ಪಯಣ್್ 
ಕೆಲೆ.್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚ್್  ಸಬ್ಮಂದಿರ್ಂನಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬರಿ್  ಖಬರ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ ಪ್ಡ್ಶಿಡೆಂಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಕೆಲೆ.್ 36

್ ದುಖಿನಿಂ್ ವಳ್್ಲೆತಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಅಸಹ್ಯಕ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ದು:ಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಲೊ.್ 
ಗೊವಿ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಬರಿ್ ತೆ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 37

್ ಜೆಜು್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್ “ಬೆಳೆಂ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ,್ ಪುಣ್್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ 
ಥೊಡೆಚ್.್ 38

್ ಬೆಳ್ಯಾಂಚೊ್ ಧನಿಂ್ ದೆ�ವ್ಚ್.್ ದೆಕುನ್್ 
ಚಡ್್ ವ್ವ್ರಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಲುವೆಣ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ದ್ಡಿಶೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುನ್ ಅಪೊಸಾತಾಲಾಂಕ್ ದಲೊಲಿ ಆದೆೇಶ್
(ಮ್ಕಯಾ3:13–19;್ 6:7–13;್ ಲೂಕ್ 6:12–16;್ 9:1–6)

10್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಜಣ್ಂ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ ತ್ಂಕ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 

ಸೊಡೊಂವಿಕ್�್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಂ್ ಆನಿ್ ಶಿಡೆಂಕ್ 
ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ.್ 2್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚೆ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಅಶಿಂ್ ಆಸ್ಂತ್:

ಸಿಮ್ಂವ್್ (ಪೆದುರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ತಾತ್)್ ಆನಿ
ಹ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಆಂದೆರಿ,
ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್,
ತ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಜುವ್ಂವ್,

್  3್ ಪ್ಲ್ಪ್
ಆನಿ್ ಬ್ತೊಯಾಲೊಮೆವ್,
ತೊಮ್ಸ್,
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಮ್ತೆವ್,
ಆಲೆ್ಪವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್,
ಥ್ದೆದಾವ್,

್  4್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ದೆ�ಶ್ಭಕತಾ್ ಸಿಮ್ಂವ್
ಆನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ್್ 

ಇಸೊಕ್ರಿಯೊ�ತ್್ ಜುದ್ಸ್.

5
್ ಜೆಜು್  ಹ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಅಪೊಸ ತ್ಾಲ್ಂಕ್  ಥೊಡಿಂ್ 

ನಿದೆ�ಯಾಶ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ತಿಳ್ಸೆಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  “ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್ಂಚಿಂ್  ವಸಿತಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಗ್ವ್ಂಕ್ ವಸ್ನ್ಕ್ತ್.್ 6

್ ಪುಣ್್ ಚುಕೊನ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ ಬರಿಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂಚ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 7್ ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಚ್ರಿತ್್ ಕರ್.್ 8

್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕರ್.್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ಜ�ವ್್  ಕರ್,್  ಕೊಡ್ಕ್ರ್ಂಕ್  ಗೂಣ್್ 
ಕರ್.್  ಲೊಕ್ಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡಯ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ದಿತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್.್ 
9

್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದುಡು್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ತ್ಂಬೆಂ,್ ರುಪೆಂ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್್ ಲೆಗುನ್್ ಕ್ಣೆಗೆವ್ನಾ್ ವರನ್ಕ್ತ್.್ 10

್ ಪೊತೆಂ್ 
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ಜ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ವಸುತಾರ್್ ಜ್ಂವು್ ವ ್್ಹಣೊ�್ ಹ್ತ್ಂತ್್ 
ದ್ಂಡೊ್ ಜ್ಂವು್ ಘನ್ಕ್ತ್.್ ವ್ವ್ರಿಡ್ಯಾಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ದಿತಲೆ.

11
್ “ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್  ಹಳೆ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್ ಯ್್ 

ಶಹ್ರ್ಕ್  ರಿಗ ತ್ಾನ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಉತತಾಮ್್ 
ವಯಾಕ್ತಾಕ್ ಸಮುನ್್್ ಘಯ್,್ ತುಮಿ್ ತೊ್ ಗ್ಂವ್್ ಸೊಡುನ್್ 
ವಚಸರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಚ್ಚಿ್ ರ್ವ್.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಭಿತರ್್ ಸತ್ಯಾನ್,್ ‘ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 13

್ ತ್ಯಾ್ ಘಚಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ 
ದಿತಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ.್  14

್ ಎಕ್್ ಘಚಿಯಾಂ್ ಯ್್ ಎಕ್್  ಗ್ಂವಿಚಿಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ದಿನ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ವ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಆಯ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ವೆತ್ನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್  ಧುಳ್್ 
ಫ್ಪುಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 15

್ ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಂವಿಚಿಂ್ 
ಗತ್್ ಸೊದೊಮ್್ ಆನಿ್ ಗೊಮೊರ್ಗ್ರ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ.

ದಗ್ದಣ್ೊಕ್ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚಿ ತಾಕ್ದ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:9–13;್ ಲೂಕ್ 21:12–17)

16
್ “ಪಳೆಯ್!್ ಬೊಲ್್ಪಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ಬಕೆರಿ್ ಸೊಡ್್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ 

ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಸಪ್ಯಾಬರಿ್  ಚತುರ್,್  ಪ್ವ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್  ಸ್ಧೆಭೊಳ ್ೆ 
ಜ್ಯ್,್  ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ತೊಂದೆರಿ್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್್ 
17

್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಘಯ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತೆ್  ಭಂದಿ್  ಕನ್ಯಾ್  ನಿತಿಸಭ್ಂ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವತ್ಯಾಲೆ.್  ತೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್  ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್  18

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂ್  ಮುಖ್ರ್್ 
ರ್ಯ್ಂ್  ಮುಖ್ರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವತ್ಯಾಲೆ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ನ್ವಿಂ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಂಕ್�್ ಆಧಿಕ್ರಿಂಕ್�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಂಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್್  ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶಿಂ್  ಸ್ಂಗ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ 
19

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭಂದೆಂತ್್  ಗ್ಲ ತ್ಾನ್್  ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಉಲೆೈಜ್ಯ್,್  ಕಶೆಂ್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್  ತ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 20

್ ಉಲಯತಾಲೆ್ ತೆ್ 
ನಿಜ್ಯಕ್�್ ತುಮಿ್ ನ್ಹಂಯ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಬ್ಪ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ.

21
್ “ಭ್ವ್್  ಸ್ಂತ್್  ಭ್ವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ತ್ಂಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಧನ್ಯಾ್  ದಿತ್ಲೆ.್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಮಣ್ಯಾಕ್ ಒಪುಸೆನ್್ ದಿತೆಲೆ.್ 22

್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ದೆ್�ಷ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.ಪುಣ್್  ಆಖೆ�ರ್್  ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ಥಿರ್್ 
ರ್ವ ತ್ಾಲೊ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 23

್ ಏಕ್್ ಗ್ಂವ್ತ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಗಿದಾಲ್ಯಾರ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ವಚ್.್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಮಿ್ 
ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ವೆಚೆ್ ಮುಗೊದಾಂವೆಚಿಂನ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್ಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

24
್ ಶಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೆಸಿತ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಚ್ಕರ್್ 

ಧನಿಯ್್  ಪ್ರಿಸ್್  ವತೊಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  25
್ ಶಿಸ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಮೆಸಿತ್್  ಸ್ಕೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪುರೊ.್  ಚ್ಕರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಧನಿಯ್್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪುರೊ.್ ಕುಟ್ಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಯಜ್ಮನ್ಯಾಕಚ್್  ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್್  (ದೆಂವ್ಚಿರ್)್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ�ಂಕ್�್ 
ಪ್ಡ್್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಆಪೊವೆಚಿಂ್ ನ್ತ್ಗಿ�?

ಭಿಯೆಜಾಯ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ದೆವಾಕ್, ಮನಾಶಂಕ್ ನಹಾಂಯ್
(ಲೂಕ್ 12:2–7)

26
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ 

ಧ್ಂಪುನ್್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್ತಲೆಂ.್ 
ಗುಪ್ತ್್  ಆಸ್್  ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಜ್ತಲೆಂ.್ 
27

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ (ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ)್ 
ಹಿ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಹಿ್  ಸಂಗೊ್ಯ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ.್ 
ಹ್ಂವು್ ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗುಟ್ನ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

28
್ “ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ತೆ್  ಕೂಡ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ಜವೆಶಿ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ಆತ್ಯಾಕ್ ತೆ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ ಕೂಡ್ಯ�್ ಅತೊಮಯ�್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ 
ಗ್ಲ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಯ್.್ 29

್ ಸುಕ್ಣ್ಂ್ ವಿಕ ತ್ಾಸ ತ್ಾನ್,್ 
ದೊ�ನ್್ ಸುಕ ಣ್್ಂಕ್ ಏಕ್ ್ ನ್ಣ್ಯಾಕ್ a್ ವಿಕ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಕಬ್್ತೆ�ವಿಣೆಂ್ ತ್ಂತು್ ಏಕಯ�್ 
ಮೊಚಿಯಾನ್ಂತ್.್ 30

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆ್್  ಕೆ�ಸ್್ 
ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಜ್ಯ್್ಯ್ ಗಿಬುಯಾಜ್ಯಾಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ತುಮಾಚೊಯ ಪಾತೆಕ್ಣಂ ವಿಶಿಂ ಉರಾಯಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್
(ಲೂಕ್ 12:8–9)

32
್ “ಏಕೊ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಹುಜರ್,್ ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹುಜರ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.್ 33

್ ಪುಣ್್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಲೊಕ್್ ಹುಜರ್,್ ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ 
ಹುಜರ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.

a 10.29 ನಾಣ್ಕ್. ತ್ಂಬ್ಯಾಚೆಂ್  ನ್ಣಯಾ.್  ದಿನ್ರಿಂತ್್ 
ಬ್ರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ.
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ಜೆಜುಚಾಕ್ ಪಾಟಾಲಿವ್ ದಾರಾಂಕ್ ಕಷ್್
(ಲೂಕ್ 12:51–53;್ 14:26–27)

34
್ “ಭುಂಯ್ತಾ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಆಯ್ಂ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಆಯ್್ಂ್  ನ್ಹಯ್,್  ತಲ್್ರ್್  ಗ್ಲುಂಕ್  ಆಯ್್ಂ.್ 
35

್ 
–36

್ ಹೆಂ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆಯ್್ಂ:

‘ಎಕ್್ಯಾಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘಚೆಯಾಚ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ತಲೆ.
ಪುತ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್,್ ಧುವ್್ ಅವಯ್ಕ್,

ಸುನ್್ ಮ್ಯೆಚಿರ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ತಲ್.’್ ್ ಮಿ�ಕ್್ 7:6

37
್ “ಕೊಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್  ಚಡ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯೊಚಿ್  ವ್್  ಆವಯೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್ದ್ರಿ�್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ಕೊ�ಣ್ಯ�್  ಮ್ಹಜೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ವ್್ ಧುವೆಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 38

್ ಕೊ�ಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಖುರಿಸ್್ ಘನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್ದ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 39

್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್ ತೊ್ ಹೊಗ್್ಯ ತ್ಾ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್ ಹೊಗ್್ಯ್ತಾ್ ತೊ್ ವ್ಟ್ಯ್ತಾ.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಮನಾಶಂಕ್ ಸಾವಾಗತ್  
ಕತಾಕ್ತಾಲಾಕ್ಕ್ ಆಶಿೇವಾತಾದ್

(ಮ್ಕಯಾ್ 9:41)
40

್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್್ಗತ್್  ಕತ್ಯಾ್  ತೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದ್ಡ್್ಯಾಚೊಚ್್  (ದೆವ್ಕ)್  ಸ್್ಗತ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
41

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕ್  ಪ್ರಿವ್ದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಬೆಟ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಸ್್ಗತ್್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ್ ತ್ಯಾ್  ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ಮೆಳತಾಲೊ.್ 42

್ ದಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಏಕ್ ಕೊಪ್್ ಶೆಳೆಂ್ ಉದ್ಕ್ ದಿಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಕ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಪರಿತಿಫಳ್್ ಚುಕ್ಸೊ್ ನ್.”

ಶೆರಿೇಷ್ಠ್ ಜಾವಾನ್ಸ್ಲೊಲಿ ಸಾನ್ನ್ ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್
(ಲೂಕ್ 7:18–35)

11್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 

ಸನ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆನಿ್ ಪರಿಸಂಗ್್ ಕರುಂಕ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೊ.

2
್ ಸ್ನಾನ್್ ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಬಂದೆತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ 3

್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ 
“ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಆಸ್್  ತೊ್ 
ತುಂಚ್್ ವ್್ ಅನೆಯಾಕ್್ಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆಜಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ಹ್ಂಗ್್  ಅಯ್ಕ್ಲ್್ಂ್ 

ಆನಿ್ ಪಳೆಲ್್್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ತಿಳಿಸೆಯ್.್ 5
್ ಕುಡೆಯಾ್ 

ಪಳೆತ್ತ್;್ ಥೊಂಟೆ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಚಲ ತ್ಾತ್;್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ 
ನಿತಳ್್ ಜ್ತ್ತ್;್ ಕೆಪೆ್ಪ್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ಸಕ ತ್ಾತ್;್ ಮೆಲೆ್್ 
ಜ�ವ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಆನಿ್  ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ಬರಿ್  ಖಬರ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 6

್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ್ 
ಭ್ಗಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ ಶಿಸ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಚ್್ ಜೆಜು್ 

ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಜುವ್ಂವ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.್  ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ ವ್ಯ್ಯಾಕ್ ಧಲೊಚಿ್ ಚಿವ್ಗ್ಯ್?್ ನ್ಹಯ್!್ 
8

್ ನಿಜ್ಯಕ್�್  ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ 
ನ್ಜೂಕ್ ವಸುತಾರ್್ ನ ್ೆಹಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಕಗಿ�?್ ನ್ಹಯ್!್ 
ನ್ಜೂಕ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆಸ ತ್ಾತ್್ ತೆ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂನಿ್ ವಸಿತಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್  9

್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಕೊಣ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ ಏಕ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕಗಿ�?್ ವ್ಹಯ್!್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್  ವತೊಯಾ್  ಹ್ಂಗ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 10

್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್:

‘ಪಳ !ೆ್ ಹ್ಂವ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದುತ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಫುಡ್್ಯಾನ್್ ಧ್ಡ್ತಾ.

ತೊ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.’್  ಮಲ್ಕ್3:1

11
್ “ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜವ್ಂವ್ಣ್್ 

ಆಸ್್ಯಾಂಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೊ್.್ ಪುಣ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಕನಿಷ್ಠ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸಯ್ತಾ್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿಂಕ್�್  ವ್ಹತೊಯಾ್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
12

್ ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಯಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಜ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆರ್್ ಜುಲುಮ್್ 
ಚಲ ತ್ಾ.್ ಬಲ್ತ್ಕ್ರ್ನ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಸ್್ಧಿ�ನ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
13

್ ಸವ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಆನಿ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶಿಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಸ್ಂಗುನ್್  ದಿಲೆ್ಂ.್  14

್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆನಿ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೊಚ್್ ಎಲ್ಯ್.್ ತೊ್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 15

್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಯಕ್ಯ್.್ ಸಮ್್ಯ್!
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16
್ “ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್್ ಲೊಕ್್ ವಿಶಿಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುಂ?್  ತೆ್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ರಿತಿನ್್  ಆಸ್ತ್?್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಕೆಯಾಟಂತ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾ್ ಸರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಏಕ್್ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್:

್ 17್ ‘ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಜೆ್ಂ.
ತುಮಿ್ ನ್ಚುಂಕ್ ನ್ಂತ್;

ಆಮಿ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಗ್ಯ್ನ್್ ಗ್ಯ್ೆಂ,
ತುಮಿ್ ರಡುಂಕನ್ಂತ್.’

18
್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಯೊ್,್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್;್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ‘ತ್ಕ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಲ್ಗ್್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 19

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಯೊ್.್ 
ತೊ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಜೆವ್ತಾ;್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ,್ ‘ಪಳೆಯ್!್ ತೊ್ ಪೊಟ್ರಿ,್ ತೊ್ ಪ್ವ್ಣ್,್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಜಣ್್ ತ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂನಿಂಚ್್ ರುಜು್ ಜ್ತ್.”

ವಿಶಾವಾಸ್ ನಾತ್ಲಾಲಿಯ ಲೊರಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ತಾಕ್ದ್
(ಲೂಕ್ 10:13–15)

20
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು,್ ಆಪುಣ್್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ಶಹ್ರ್ಂನಿ್ 

ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಅಚಯ್ಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ಗಿ�್  ತ್ಯಾ್ 
ಶಹ್ರ್ಂಕ್ ಖಂಡನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹ್ರ್ಂನಿ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜವಿತ್ಂ್ 
ಬದು್ನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್.್ 
21

್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ಖೊರೆಜನ್,್ 
ತುಜ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್?್ ಏ್ ಬೆಥ್ಸೆಯ್ದಾ,್ 
ತುಜ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಣ್!್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತಿಂಚ್್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ 
ಸಿದೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನಿ್  ಮೊಸುತಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಅಪ್್್  ಜಣ್ 
ಬದಲೊತಾ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೂಖ್್ ಪ್ವ್ನ್್ 
ಗೊ�ಣವಸುತಾರ್್  ನ ್ೆಹಸುನ್;್  ಆಂಗ್ರ್್  ಗೊಬರ್್ 
ಘಾಲ ತೆಾ್  ಆಸ ತೆಾಲೆ.್  22

್ ಪುಣ್್  ಝಡ ತೆಾಚ್್  ದಿ�ಸ್್  ತಿ�ರ್,್ 
ಸಿದೊನ್ಚ್ಯಾಂಕ್�್ ಚಡ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಮೊಸುತಾ್ ದು:ಸಿಥಿತಿಕ್ 
ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

23
್ “ಕಫ್ನಯಾಂವ್,್ ತುಂ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಚಡತಾಲೆಂಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಚಿಂತ ತ್ಾಯ್?್ ನ್!್ ತುಂ್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ಶೆವಟತಲೆಂಯ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಸೊದೊಮ್ಂತ್್ ತಿಂ್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ರ್ವ್ಯತಾಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಂ್ 

ಆನಿ್ ಆಜೂನ್ಯ�್ ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ಜ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಉತೆಯಾಂ್ 
ಆಸ ತೆಾಂ.್  24

್ ಪುಣ್್  ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ತುಜ್  ಸಿಥಿತಿ್ 
ಸೊದೊಮ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ದು:ಸಿಥಿತಿಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.”

ಜೆಜು ಲೊರಾಕ್ ವಿಶೆವ್ದಾತ್
(ಲೂಕ್ 10:21–22)

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು,್  “ಸಗ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಬ್ಪ್,್ ತುಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ವಂದನ್್ 
ಸಮಪ್ಯಾತ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಹೊಗೊಳಿಸೆತ್ಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಜ್ಣ್್ಯಂಕಯ�್ 
ಬುದ್ಂತ್ಂಕ್�್  ಲ್ಪೊನ್್  ದವಲ್ಯಾಂಯ್.್  ಪುಣ್್ 
ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುವೆಂ್  ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕೆಲ್ಂಯ್.್  26

್ ವ್ಹಯ್್  ಬ್ಪ್,್ 
ಹೆಂ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತುವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂಯ್.

27
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸವ್ಯಾ್  ದಿಲ್ಂ.್ 

ಕೊಣ್ಯ�್ ಪುತ್ಕ್ ವಳಕ್ನ್.್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪುತ್ಕ್ 
ಒಳಕ್ತ್.್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಒಳಕ್ನ್.್  ಪೂತ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಒಳಕ್ತ್.್ ಪುತ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಕೊಣ್ಂಕ್ 
ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಖುಶಿ್  ವ ್ೆಹಲ್ಯಾ್  ತೆ್  ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

28
್ “ಕಷಟತಲ್ಯಾಂನೊ�,್ ವಜನ್್ ವ ್್ಹವಯತಾಲ್ಯಾಂನೊ�,್ 

ತುಮಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆಯ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಶೆವ್್ ದಿತಲೊಂ.್ 29

್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೂಂವ್ಕ್ 
ಖ್ಂದ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜೆಲ್ಗೆಚಿಂ್  ಶಿಕ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಬೊಳೊೆಯ�್ ಖ್ಲೊತಾಯ�್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆವ್್ ಘತಲ್ಯಾತ್.್ 30

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೂಂ್ ಸುಲಭ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ವ್ಜೆಂ್ ಹಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

ಜೆಜುವಿಶಿಂ ಠೇರಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 2:23–28;್ ಲೂಕ್ 6:1–5)

12್ ್ 1್ ತೊ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್.್ 
ಜೆಜು್  ಗೊಂವ್ಚ್ಯಾ್  ಶೆತ್ಂ್  ಮಧ್್ಯಾನ್್ 

ಚಮಕ್ತ್ಲೊ.್  ಜೆಜುಚೆಂ್  ಶಿಸ್ಯ�್  ತ್ಚೆ್  ಸವೆಂ್ 
ಅಸ್ಲೆ್.್  ತೆ್  ಭುಕೆಲೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಸ್್  ಕಣೊಶೆ�್ 
ಮೊ�ಡ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 2

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಪಳ !ೆ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್ ದಿಸ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ಯ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶಿಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಫಮ್ಯಾಯಲ್್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್ಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತುಜೆ್  ಶಿಸ್್  ಕತ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

3
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಆಪೂಣ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಆಸ್ಲೊ್್  ಲೊ�ಕಯ�್  ಭುಕೆತನ್್  ದ್ವಿದ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ವ್ಚುಂಕುನ್ವೆ�?್ 
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4
್ ದ್ವಿದ್್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ದೆವ್ಕ್ 

ಸಮಪ್ಯಾಲೊ್್  ಉಂಡೊ್  ದ್ವಿದ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್್ 
ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ನಿ�್  ಕೆಲೊ.್  ತ್ಣಂ್  ತೊ್ 
ಉಂಡೊ್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತೆ್  ಯ್ಜ್ಕ್ಂಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ಆವ್ಕ್ಸ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  5

್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಯ್ಜಕ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್ ಮೊಡ್್ಯಾರ್ಯ�್ ಗುನ್ಂವ್ಕ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 
ವ್ಚುಂಕನ್ವೆ�?್ 6

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 7

್ ‘ಮೊನ್ತ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ನ್ಕ್,್ 
ದಯ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸಮ್ೊಂಕನ್ಂತ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕಳಿತ್್ 
ಅಸ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಚೂಕ್ ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್ 
ಹ್ಂಕ್್ ಚೂಕ್ದ್ರ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತೆಯಾನ್ಂತ್.

8
್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಹಾತ್ ಆಕುಡಲಿಲಾಕ್ಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಾ ದಾನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 3:1–6;್ ಲೂಕ್ 6:6–11)

9
್ ಜೆಜು್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 

ರಿಗೊ್.್  10
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ಎಕ್್ಯಾಚೊ್  ಹ್ತ್್ 

ಆಕುಡೊ್ಲೊ.್  ಜುದೆ�ವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಜೆಜುಚೆರ್್ 
ಚೂಕ್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಸೊದ ತೆಾಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಗೂಣ್್ ಕಚೆಯಾ್ 
ಸ್ಕೆಯಾಂವೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

11
್ ಜೆಜು,್  “ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಂಕಡೆಯ�್ ಏಕ್ 

ಬಕೊರಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ಬಕೊರಿ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ ದಿಸ್್ 
ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ಪಡತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ಫೊಂಡ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ತಾತ್.್ 12

್ ಮನಿಸ್್ ಬಕ್ರಿಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಕ್ತೊಯ್�್ 
ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್ 
ದಿಸ್್ ಬರಿ್ ಕನಿಯಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಪರಿಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಹ್ತ್್ ಅಕುಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ.್ 

“ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ದ್ಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ 
ಹ್ತ್್ ತ್ಚೆ�ಕಡೆ್ ಲ್ಂಬ್್ ಸೊಡೊ.್್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್,್ ತ್ಚೊ್ 
ಹ್ತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಹ್ತ್ಬರಿಂ್ ಸ್ಫ್್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಜ್ಲೊ.್ 
14

್ ಪುಣ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ವಚುನ್,್  ಜೆಜುಕ್ 
ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಚೊಯಾ್ ಉಪ್ಯ್್ ಕೆಲೊ.

ಜೆಜು ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ವಿಚುಂನ್ ರಾಡ್ಲೊಲಿ ಚಾಕರ್
15

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ 
ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣೆಂ್ 

ಸವ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  16
್ ಪುಣ್್ ಆಪುಣ್್ 

ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗಿನ್ಯೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 17

್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಂವೆಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ:

್ 18್ “ಪಳ ,ೆ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸೆವಕ,
ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೊ.”

ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ,
ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ಲ್.

ತ್ಚೆರ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ದವತ್ಯಾಲೊಂ.
ತೊ್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ.
್ 19್ ತೊ್ ಝಗಡೊಚಿನ್,್ ಬೊಬ್ಟ್್ ಮ್ರಿಸೊನ್.

ರಸ್್ಯಂನಿ್ ತ್ಚೊ್ ಸಬ್ದಾ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿನ್.
್ 20್ ನುಗೊಯಾನ್್ ಗೆಲೊ್್ ಚಿವ್್ ತೊ್ ಮೊಡೊಚಿನ್;

ಮಿಣುಕ್ಂಚಿ್ ವ್ತ್್ ತೊ್ ಪ್ಲೊ್ಂವ್ಚಿನ್.
ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜಯ್ತಾ್ ಲ್ಭಸರ್್ ತೊ್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ.
್ 21್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವತೊಯಾಲೊ.”್ 

್  ಇಸಯಯ್್ 42:1–4

ಜೆಜುಚೊ ಅಧಿರಾರ್ ದೆವಾಚೊಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 3:20–30್ ಲೂಕ್ 11:14–23;್ 12:10)

22
್ ತವಳ್್ ಥೊಡೆ್  ಲೊಕ್ನಿ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಹ್ಡೊ.್್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ 
ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್್ ಆನಿ್ ಮೊನೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್.್ 
ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಯಾಕ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಉಲೊಂವಿಕ್�್  ಪಳೆಂವಿಕ್�್  ಸಕೊ್.್  23

್ ಲೊ�ಕ್  ಸಗೊ್್ 
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.್ “ದೆವ್ನ್್ ದ್ಡ್ತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಭ್ಸಯೊ್್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಹೊಚ್ಚಿ್ (ಜೆಜು)್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

24
್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ 

“ಜೆಜು್  ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ಂಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡಯ ತ್ಾ.್ 
ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

25
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮತಿಂತಿ್್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಸಮ್್ಲ್್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್ 
“ಆಪ್ಣ್ಂಕಚ್ಚಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್್ ಝುಸೆಚಿಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ಅಂತರ್ಝಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ವ್ಂಟೆ್ ಫ್ಂಟೆ್ ಜ್ಲೆ್್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸಿಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಚೆಯಾಂ್  ನ್.್  ಭೆ�ದ್್  ಭ್ವ್ನ್್  ವಿಗಂಡ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್  ಕುಟ್ಂಮ್್  ಉನನಾತೆಕ್  ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್ 
26

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸೆೈತ್ನ್ಂಚ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ದ್ಂವ್್ಯ ತ್ಾಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
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ತೊ್  ಅಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ವಿಭಜನ್್  ಜ್ಲೆ್ಬರಿ್  ಜ್ಲೆ.್ 
ತರ್್  ತೊ್  ಅನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಸಿಥಿರ್್  ರ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಕಶೆಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ?್  27

್ ಹ್ಂವ್್  ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾನ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 
ತೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೊಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿ್ 
ಸಕೆತಾಂತ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾತ್?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಕಯ್ತಾತ್.್ 28

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಅತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಕೆತಾಂ್ ಉದೆಶಿಂ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾಂ.್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ 
ದ್ಕಯ ತ್ಾ.್  29

್ ಏಕ್  ವಯಾಕ್ತಾ್  ಬಳ್ಂತ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್ 
ರಿಗೊನ್್  ತ್ಚಿ್  ಆಸ್ತಾ್  ಲೂಟಜೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಬಳ್ಂತ್ಕ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲ್ಜೆ.್ ತವಳ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಬಳ್ಂತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತೆ್್ ಲುಟುಂಕ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್.್  30

್ ಮ್ಹಜ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ನ್ತ್ಲೊ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ವಿರೊ�ಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಪುಜ್ಂಯ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಶಿಂಪ್್ಯ್ತಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

31
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮನ್ಶೆನಿಂ್ ಆಧ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಹಯೆ�ಯಾಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಉಚ್ಲೆಯಾಲೆ�್  ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್  ನಿಂದೆಕ್ 
ಉತ್ರಿಂಕ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಅತ್ಯಾಚೆ�್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಉಚ್ಲೆಯಾಲೆ�್  ನಿಂದೆಕ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂಚ್್ 
ನ್.್  32

್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆರ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಉಲಯ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳತ್.್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಕ್್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಫುಡ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಮೆಳ ಚೆಿಂಚ್ಚಿ್ ನ್.

ತುಮಾಚೊಯ ನಿೇಜ್ ಸ್ಥಾತಿಕ್ ತುಮಿಚೊಂ ಕರಿತಾಕ್ಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್
(ಲೂಕ್ 6:43–45)

33
್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಯ್ಲ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ�ಕಡೆ್ 

ಬರೊ್  ರೂಕ್  ಆಸ್ಜೆ.್  ತುಮೊಚಿ್  ರೂಕ್  ಬರೊ್  ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಪ್ಡ್್ ಫೊಳ್ಚ್ಚಿ್ ಸೊಡಿತ್.್ ರೂಕ್ಕ್ 
ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಫೊಳ್ಂತ್ಚ್ಚಿ್ ಸಮೊ್ವೆಯಾತ್.್ 
34

್ ತುಮಿ್  ಸೊರೊಪ್!್  ತುಮಿ್  ಖೊಟೆ!್  ಬರೆಂ್  ತುಮಿ್ 
ಕಶೆಂ್ ಉಲಯ ತ್ಾತ್?್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಭರೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂಚ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ತೊಂಡ್ಂತ್್ ಉಲಯ ತ್ಾ್  ತ್.್ 
35

್ ಬರೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಬರೆಂ್  ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ಖೊಟೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ ಭನ್ಯಾ್ ದವತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  36

್ ಮನ್ಶೆನಿ್  ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ಕ್ರ್್ 
ಪಡನ್ತಲ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಉತ್ರಿಂಚೆಂ್ ಲೆಖ್್ ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಪಡತಾಲೆಂ.್ 37

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ತುಮಿ್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಖುಣ್ಾಂ ಕರಿಜೆ ಮಹಾಣ್ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಒತಾತಾಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:11–12;್ ಲೂಕ್ 11:29–32)

38
್ ತವಳ್್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಅನಿ್  ಶ್ಸಿತ್್  ಜೆಜುಕ,್ 

“ಶಿಕೊವ್ಣ್ದಂರ್,್ ತುವೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖುಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

39
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಖೊಟೆ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಖುಣ್ಂ್ ಪಳೆಜ್ಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಖುಣ್ಯ�್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳಿಚಿನ್ತ್.್ 40

್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೊನ್ನ್್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಮ್ಶ್ಚ್ಯಾ್  ಪೊಟ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್,್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಸಮ್ಧೆಂತ್್  ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್ 
ರ್ತಿ್ ಆಸತಾಲೊ.್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ದುಸೆರಿಂ್ ಖಂಯಚಿಂಚ್್ 
ಖುಣ್ಂ್  ತ್ಂಕ್್  ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್ 
41

್ ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ನಿನಿವೆ್ ಶಹರ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಜ್್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಉಬೊ್ ರ್ವುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪರ್ಧಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಯೊನ್ನ್್ 
ಶಿಕಯ್ತಾನ್್ ತ್ಣಂ್ ಅಪ್್ಂ್ ಜಣ್ ಬದಲ್್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊನ್್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

42
್ “ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ದಕ್ಷಿಣೆಚಿ್ ರ್ಣ್ ಆತ್ಂ್ ಜಯೊನ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ಉಬಿ್  ರ್ವುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರಿಣ್್ ಕತ್ಯಾಲ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ರ್ಣಯೆನ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಆಯುಕ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಿ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಯ್ಲ್್.್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

ರಿತೆಂ ಸೊಡೆಚೊಂ ಅಪಾಯ್
(ಲೂಕ್ 11:24–26)

43
್ “ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್್ 

ಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ಗೊ್  ಸೊದುನ್್  ಉದ್ಕ್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾನಿ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ 
ವಿಶೆವ್ಕ್  ಜ್ಯ್ಲೊ್್  ಜ್ಗೊ್ ಮೆಳನ್.್  44

್ ತವಳ್್ 
ತೊ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 
ವೆತ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತನ್್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಅನಿಕ್�್ ರಿತೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ ಝಡೆ್ಲೆಂ್ ನಿತಳ್್ ಸೊಭಿತ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ 
45

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಆಪ್ಣ್ಂಚ್ಂಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಖೊಟೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ತೆ್ ಪೂರ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಮನ್ಶೆ್ ಭಿತರ್್ ರಿಗೊನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಠಣೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಕ್�್ 
ಚಡ್್  ಕಷ್ಟ್  ಯೆತ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ನಿ್  ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್್ ಘಡತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಶಿಸ್ಚ್ ತಾಚೆ ಕುಟಾಮ್
(ಮ್ಕಯಾ3:31–35;ಲೂಕ8:19–21)

46
್ ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ತ್ಚಿ್ 
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ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಉಬೆಂ್ ರ್ವ್ನ್್ 
ಆಸೆ್.್  ತೆ್  ತ್ಚೆ್  ಕಡೆ್  ಉಲಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್ 
47

್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ತುಜ್ ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂತ್,್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ತುಜೆ್ ಕಡೆ್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಖಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

48
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜ್ ಆವಯ್್ ಕೊಣ್?್ ಮ್ಹಜೆ್ ಭ್ವ್್ 

ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 49
್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಕಡೆ್ 

ಹ್ತ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ,್  “ಪಳೆಯ್!್ ಹೆಚ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಆವಯ್್ 
ಆನಿ್  ಮ್ಹಜೆ್  ಭ್ವ್.್  50

್ ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊಚ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಭ್ವ್,್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಆನಿ್ ಆವಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಒಂಪಿರಾಚಿ ಉದಾಹರಣ್ ದೇವ್ನ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:1–9;್ ಲೂಕ್ 8:4–8)

13್ ್ 1್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಘರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್  ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ವೆಳ �ೆರ್್  ಬಸೊ್.್ 

2
್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್.್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ದೊ�ಣರ್್ ವಚುನ್್ ಬಸೊ್.್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ವೆಳ �ೆರ್್  ಉಬೊ್  ರ್ವ್್.್  3

್ ತವಳ್್  ಜೆಜು್ 
ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಗೊ್.್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:
“ಏಕ್  ಶೆತ್ಕ್ರಿ್  ಬಿಂ್  ಒಂಪುಕ್  ಗೆಲೊ.್  4

್ ತೊ್  ಬಿಂ್ 
ಒಂಪ ತ್ಾನ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಬಿಂ್ ಮೆರೆ�ರ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ ಸುಕ ಣ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಬಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಖೆಲೆಂ.್ 5್ ಥೊಡೆಂ್ ಮ್ತಿ್ ನ್ತಲ್ೆ�್ 
ಖಡಿ್ಪ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆಂ್.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ದಣಯಾರ್್ ಜ್ಯ್್ ತಿತಿ್್ 
ಮ್ತಿ್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಬಿಂ್ ವೆಗಿಗೆಂಚ್್ ಕ್ಲಯಾಲೆಂ.್ 6್ ಪುಣ್್ 
ಸುಯೊಯಾ್ ಉದೆವ್ನಾ್ ಯೆತಚ್್ ತೆಂ್ ಕಪಯಾಲೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್್ ಪ್ಳ್ಂ್ ನ್ತ್ಲ್.್್ 
7

್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಬಿಂ್ ಕ್ಟ್ಯಾಂಝ್ಡ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ಪಡೆಂ್.್ 
ಕ್ಟ್ಯಾಂಝಡ್ಂ್ ವ್ಡ ತ್ಾನ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಂಣ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 8್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಬಿಂ್ ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆಂ್.್ 
ತೆಂ್ ವ್ಡೊನ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪ್ವೆಂ್.್ ಥೊಡಿಂ್ ಝಡ್ಂ್ 
ಶೆಂಭರ್್ ವ್ಂಟೆ,್ ಥೊಡೆಂ್ ಸ್ಟ್,್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆಂ್ ತಿ�ಸ್್ 
ವ್ಂಟೆ್ ಫೊಳ್್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  9

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�್ ಆಯ್ಕ್!”

ಜೆಜು ಒಪಾರಿಂನಿ ಕ್ತಾಕ್ಕ್ ಉಲರಾತಾ?
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:10–12;್ ಲೂಕ್ 8:9–10)

10
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ತುಂ್ 

ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

11
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆ್ ಗುಟ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್್್ 

ಸತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ಸಕ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸತ್ಚೆ್ ಗುಟ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಮ್ನ್್.್ 12

್ ಇಲೆಶ್ಿ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಘವ್ನಾ್ 
ಜ್ಯ್್ ತಿತೊ್್ ಬುದ್್ಂತ್್ ಜ್ತಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 

ಘನ್ತ್್ಯಾಕ್  ಅಪ ಣ್್ಂಕ್  ಅಸ್ಲ್್್  ಇಲ್್್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಹೊಗ್ಯ್್ತಾಲೊ.್ 13

್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ರ್ಣ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಉಲಯ ತ್ಾಂ್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ದಿಸನ್,್ ಅಯ್ಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಮನ್್.್ 14

್ ಆಸಲ್ಯಾ್ 
ವಿಶಿಂ್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಂ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

‘ತುಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್,್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ತ್,
ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.

ತುಮಿ್ ದೊಳ ್ೆ ಸೊಡ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ತ್,
ಪುಣ್್ ದಿಸೆಚಿಂ್ ಅರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ 

ಜ್ಯ್ನಾ.
್ 15್ ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂಚಿ್ ಮನ್ಂ್ ಖಠಿಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಕ್ನ್್ ದ್ಟ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್,್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ನ್ತ್.
ತೆ

ಆಪ್್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾನಿ್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ನ್ಂನಿ್ ಅಯ್ಕ್ನ್ಶೆಂ
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂನಿ್ ಅರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣೆಗೆನ್ಶೆಂಯ�
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಟಂ್ ಪತ್ಯಾನ್ಶೆಂಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂಯ�್ ಆಶೆಂ್ 
ಜ್ಲೆಂ.’್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:9–10

16
್ ತುಮಿ್ ಭ್ಗಿ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಸೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ವಿಷಯ್್  ಅರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ 
17

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್ಚಿ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್  ತುಮಿ್ 
ಅತ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಅತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್  ಆನಿ್  ಭ್ಗೆವಂತ್್  ಲೊ�ಕ್  ಆಶೆಲೆ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.

ಒಂಪಿ್ಪರಾಚೆೇ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿವರಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:13–20;್ ಲೂಕ್ 8:11–15)

18
್ “ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಶೆತ್ಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಒಪ್ರಿಚೊ್ 

ಅರ್ಯಾ್ ಆಯ್ಕ್ಯ್.
19

್ “ಮೆರೆ�ರ್್  ಪಡೆ್ಂ್  ಬಿಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ?್ 
ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಶಿಕಯ್ೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ತೆಂ್ 
ಅರ್ಯಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಮನಿಸ್ಚ್ಚಿ್  ಮೆರೆ�ರ್್ 
ಪಡ್್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಬರಿ.್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಒಂಪೆ್ಂ್ ಬಿಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾ.

20
್ “ಖಡಿ್ಪ್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಪಡ್ಲೆಂ್  ಬಿಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಕ್ತೆಂ?್ ಉತ್ರ್್ ಅಯ್ಕ್ಲ್್ಯಾಫರ್್ ತೆಂ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಘಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್ಚ್ಚಿ್  ಖಡಿ್ಪ್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಬಿಂ್  ಪಡ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  21

್ ಪುಣ್್  ತೊ್  ಮನಿಸ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಂಚೆಂ್ ಪ್ಳ್್ ರೊಂಬ್ಶೆಂ್ ಕರಿನ್.್ 
ತೊ್ ತಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಥೊಡೊಚ್್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ 



20ಮಾತೆವ್ 13:22

ಜ್ಂವ್್ ದಗದಾಣ್ ಜ್ಂವ್್ ಯೆತನ್್ ತೊ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ತಾ.

22
್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಟುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಪಡೆ್ಲೆಂ್  ಬಿಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಚಿತ್ನಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಅನಿ್ ದುಡ್್ಚೆರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಥಂಯ್್ ವ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ 
ತೊಚ್ಚಿ್  ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಟುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಸುವ್ತೆರ್್ 
ಪಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕನ್.

23
್ “ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ್ ಬಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 

ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚೊ್ ಅರ್ಯಾ್ ಸಮೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಲೊ್್ 
ಮನಿಸ್ಸ್ಸೆ್  ಬಿಂ್  ಪಡಿ್್  ಬರಿ್  ಸುವ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೊ್  ಮನಿಸ್್  ವ್ಡೊನ್್  ಥೊಡೆ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಶೆಂಭರ್್ 
ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ,್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸ್ಟ್್ ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಆನಿ್ 
ಥೊಡೆ್  ಪ್ವಿಟಂ್ ತಿ�ಸ್್ ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಫೊಳ್್ ದಿತಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೊಂವ್ ಆನಿ ನೆೇರಾಚಿ ಒಪಾರ್
24

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಅನೆಯಾ�ಕ್  ಒಪ್ರಿ್ 
ದ್್ರಿಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿಲ್.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್್  ಬರೆಂ್  ಬಿಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಒಂಪ್್ಯಾ್  ಶೆತ್ಕ್ರಿ್ ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  25

್ ತ್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ್ 
ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಗೊಂವ್್ ಮಧೆಂ್ ನೆ�ರ್್ ಒಂಪುನ್್ ಗೆಲೊ.್ 26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಗೊಂವ್್ ವ್ಡೊನ್್ ಪ್ಲ್್್ ಫುಟೊನ್್ ಅಯ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ನೆ�ರ್ಯ�್  ವ್ಡಿ್.್  27

್ ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಶೆತ್ಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಶೆತ್ಂತ್್ ತುವೆಂ್ ಬರೆಂ್ ಬಿಂ್ ಒಂಪ್ಲೆಂ್.್ ನೆ�ರ್್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

28
್ “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ ‘ಎಕ್್ ದುಸ್ಮನ್ನ್್ ಒಂಪ್್ಂ’್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
“ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನಿ್  ‘ಆಮಿ್ ವಚುನ್್ ನೆ�ರ್ಂ್ ಹುಮುಟನ್್ 
ಕ್ಡಿಜೆಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

29
್ “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ನ್ಕ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ತುಮಿ್  ನೆ�ರ್್ ಹುಮಿಟತ್ನ್್  ಗೊಂವ್ಯ�್ ಹುಮುಟನ್್ 
ಯೆ�ತ್.್  30

್ ಲುಂವಣ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ನೆ�ರ್ಯ�್ 
ಗೊಂವ್ಯ�್ ವ್ಡೊಂವಿದಾ.್ ಲುವೆಣ್ಚೊ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ಮ್ಂಗ್ರ್ಂಕ,್ ಪಯ್ೆಂ್ ನೆ�ರ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ತೆಂ್ ಲ್ಸುಂಕ್ ಪೆಂಡೊಯಾ್ ಬ್ಂಧ್,್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಗೊಂವ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್್ ತುಪ್ಯಾಕ್ ಹ್ಡ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.”

ಸಬಾರ್ ಒಪಾರಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:30–34;್ ಲೂಕ್ 13:18–21)

31
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ಒಪ್ರ್್ 

ಸ್ಂಗಿ್ಂ:್  “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಕ್ 

ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಒಂಪೆ್ಂ.್  32

್ ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಬಿಂಯ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಲ ್್ಹನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ವ್ಡ್ತಾನ್್ ತೊ�ಟ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಝಡ್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ತೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್  ತೆಂ್ ರೂಕ್ 
ಜ್ತನ್್  ಸುಕ್ಣ್ಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಖ್ಂದಿಯ್ಂನಿ್ 
ಘೂಂಟೆರ್್ ಬ್ಂಧ್ತಾ್ ತಿತೆ್ಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.”

33
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್ಂ:್ 

“ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಉಂಡೊ್ ಕಚ್ಯಾಕ್ 
ಏಕ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂತ್್  ಪ್ಟ್ಕ್  ಭಶಿಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ಖಮಿರ್ಬರಿ.್  ತೆಂ್  ಖಮಿರೆನ್್  ಭಶಿಯಾಲ್್ಯಾ್  ಪ್�ಟ್ಕ್ 
ಫುಗಯೆ್ಂ.”

34
್ ಜೆಜುನ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಒಪ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ತೊ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾನ್್  ಒಪ್ರಿ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  35

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಹೆಂ್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ:

“ಹ್ಂವ್್ ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್.
ಸಂಸ್ರ್್ ಸ್ಥಿಪನೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗುಪ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 78:2

ಕಠಣ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಒಪಾರಿಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿವರಣ್
36

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಘರ್ಚೆ�್ 
ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಶೆತ್ಂತ್್ಯಾ್  ನೆರ್ಚಿ್  ಒಪ್ರಿಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸೊಡವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

37
್ ಜೆಜುನ್್ ಅಶೆಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್ “ಶೆತ್ಂತ್್ ಬರೆಂ್ ಬಿಂ್ 

ಒಂಪ್ತಾ್ ತೊ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್.್ 38
್ ತೊ್ ಶೆತ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಬರೆಂ್  ಬಿ�ಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ.್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಸಂಭಂದ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ಚ್್ 
ನೆ�ರ್.್  39

್ ನೆ�ರ್್ ಒಂಪೊ್್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚ್್ ಸೆೈತ್ನ್.್ 
ಲುಂವಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಅಂತ್.್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಕಚೆಯಾ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್.್ 40

್ ನೆ�ರ್್ ಹುಮುಟನ್್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಲ್ಸ ತ್ಾತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಂತ್್  ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಹೆಂಚ್.್ 41

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೂತ್ಂಕ್ 
ದ್ಡ್ತಾಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ದೂತ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಅನಿ್  ಖೊಟೆಪಣ್್  ಆಧ್ತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತಯಾಲೆ;್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್ನಾ್ 42

್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಗ್ಟಂತ್್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ.್ 
ಥಂಯ್್  ತೆ್  ವಿಳ್ಪ್ಂನಿ್  ದು:ಖಿನ್್  ಆಪೆ್್  ದ್ಂತ್್ 
ಖಿಲೆಯಾತಲೆ.್ 43

್ ನಿತಿವಂತ್್ ಸುಯ್ಯಾಬರಿ್ ಪಜಯಾಳೊೆನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಆಸೆತಾಲೆ.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ,್ ಆಯ್ಕ್!

ದವಾಕ್ತಾಚಿ ಆನಿ ಮತಿರಾಚಿ ಒಪಾರಿ
44

್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಪೂನ್ಯಾ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 
ದಿವ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಎಕೊ್್ ತೆಂ್ 
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ದಿವೆಯಾಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಮೊಸುತಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತೆಂ್ ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಲ್ಪೊನ್್ ದವಲೆಯಾಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಆಸ್ತಾ್ ಬದಿಕ್ 
ವಿಕುನ್್ ತೆಂ್ ಶೆತ್್ ಘತ್.

45
್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ಮೊತಿಯ್ಂಕ್  ಸೊಧುನ್್ 

ವೆತಲ್ಯಾ್ ಏಕ್ ವ್ಯಾಪ್ರಿಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 46
್ ಏಕ್ 

ದಿ�ಸ್್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಯಾಪ್ರಿಕ್ ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ ಮೊತಿಂ್ 
ಮೆಳೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಚೆಂ್ ಆಸ್ತಾ್ ಬದಿಕ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ವಿಕುನ್್ ತೆಂ್ ಮೊತಿಂ್ ತೊ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತ್.

ಮಾಸೆಳಾಚಾಕ್ ಜಾಳಾಚಿ ಒಪಾರ್
47

್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಸರೊ�ವರ್ಕ್  ಘಾಲ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಳಿಬರಿ್ ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ಜ್ಳಿಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಜನ್ಸೆಂಚಿ್ 
ಮ್ಸಿ್್  ಸ್ಂಪಡ ತ್ಾ.್  48

್ ತವಳ್್  ತಿ್  ಜ್ಳ್್  ಭಲ್ಯಾ.್ 
ಪ್ಗಿ್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಳ್ಕ್ ತಡಿರ್್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡುನ್್ ಬರಿ್ 
ಮ್ಸಿ್್ ಭ್ಟಯ್ಂನಿ್ ಭರುನ್್ ಪ್ಡ್್ ಮ್ಸಿ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಉಡಯ್ತಾತ್.್ 49

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಅಂತ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಅಶೆಂಚ್್ ಘಡತಾಲೆಂ.್  ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಬಯ್ಯಾಂ್ 
ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್  ವೆಗೆ್ಂ್  ಕತಯಾಲೆಂ.್ 
50

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂಕ್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ಉಡಯ ತ್ಾಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ವಿಳ್ಪ್ಂತ್್ ದು:ಖೆನ್್ ಆಪೆ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೆಯಾತಲೆ.”

51
್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಹಿ್ ಸಗಿ್್ ವಿಷಯ್್ 

ಅರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಸಮ್ನ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಕ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಅಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
52

್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್ “ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಘತಲೊ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಧಮ್ಯಾ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಏಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ಬರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭಂಡ್ರ್ಂತೆ್್ ನವೆಂ್ 
ಆನಿ್ ಪನೆಯಾಂ್ ವಸುತಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸವಾಂತ್ ರಾಂವಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:1–6;್ ಲೂಕ4:16–30)

53
್ ಜೆಜು್ ಹೊಯಾ್ ಒಪ್ರಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
54

್ ಜೆಜು್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಹಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆನಿ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕಚಿಯಾಂ್  ಸಕತ್್  ಖಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್್?್ 
55

್ ಹೊ್ ಕೆ�ವಲ್್ ತ್ಯಾ್ ಸುತ್ರ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 
ಹ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಮರಿ.್ ಜ್ಕೊಬ್,್ ಜುಜೆ,್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಆನಿ್ ಜೂದ್್ ಹ್ಚೆ್ ಭ್ವ್.್ 56

್ ತ್ಚೊಯಾ್ ಭಯಣ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಆಸ್ತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆನಿ್ 
ಅಚಯೆಯಾಂ್  ಕಚಿಯಾ್ ಸಕತ್್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲ್್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊನ್,್  57

್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್.

ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ,“ಪರಿವ್ದಿಕ್  ಹೆರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಮೊಯ್ಯಾದ್್  ದಿತ್ತ್;್  ಪುಣ್್  ಸ್ಂತ್್  ಗ್ಂವ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಸ್ಂತ್್  ಘರ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮೊಯ್ಯಾದ್್ 
ದಿನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 58

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆವಿಶ್್ಸ್್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಂತ್.

ಜೆಜುವಿಶಿಂ ಹೆರೊದಾಚಿ ಅಭಿಪಾರಿಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:14–29;್ ಲೂಕ್ 9:7–9)

14್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಹೆರೊದ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 
ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ 

ವಿಶಿಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತ್ಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್.್ 2

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕಡೆ,್ 
“ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಜೆಜುಚ್ಚಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್ಂಚ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ತೊ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸಾನ್ನ್ ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾಲ್ತಾ ರಿೇತ್
3

್ ಹ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಕೆೈದ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೆೈಲೆಂ.್ ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್್ ಹೆರೊದ್ಚ್್ 
ಭ್ವ್್ ಪ್ಲ್ಪ್ಚೆ�್ ಬ್ಯ್್.್ 4

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಹೆರೊದಿಕ್ 
“ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಕ್ ದವನ್ಯಾ್ ಘಂವೆಚಿಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್.್ 
5

್ ಹೆರೊದ್ನ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್ ಲೊ�ಕ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ನ್ತಾಲೆ.

6
್ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿಸ್್  ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಚಿ್ 

ಧುವ್್ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆೈಯ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ನ್ಚಿ್.್ ಹೆರೊದಿನ್್ ತಿಕ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಮೆಚ್್ಲೊ.್ 7

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತೊ,್ “ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತಿಕ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 8

್ ಕ್ತೆಂ್ 
ವಿಚ್ರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧುವೆಕ್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿ್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್,್ “ಸ್ನಾನ್್ 
ದ್ತರ್್ ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ ಮ್ತೆಂ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಚಿ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ 
ಘಾಲ್ನಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

9
್ ರ್ಯ್್ ಹೆರೊದ್್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲೊ್.್ 
ಹೆರೊದಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್ಂಚೆ್  ಪಂಕ್ತಾರ್್  ಬಸ್ಲ್್ಯಾನಿ್  ತೊ್ 
ಸಪುತ್್ ಆಯಕ್ಲೊ್.್  ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಮ್ಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಫಮ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ 10

್ ಬಂದೆಕ್ ವಚುನ್್ 
ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಕ್ತ್ನ್ಯಾ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಸೆೈನಿಕ್ಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  11

್ ತ್ಣಂ್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್  ಶಿಸ್್ 
ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಚಲ್ಯೆಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ತಿಣೆಂ್  ತೆಂ್ 
ವನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆವಯ್್  ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಕ್  ದಿಲೆಂ.್ 
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12
್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್ 

ವ್ರೊನ್್  ಮ್ತೆಯಾಕ್  ಪ್ಯ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್್ ಘಡ್ಲ್್್ ಖಬರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:30–44;್ ಲೂಕ್ 9:10–17;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:1–14)

13
್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ಜೆಜು್  ದೊಣರ್್ 

ಬಸುನ್್ ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್ ಸುವ್ತೆಕ್ ಗೆಲೊ.್ 14
್ ಜೆಜು್ 

ಥಂಯ್್ ಯೆತನ್,್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ರಿಂ್ ಹ್ರಿಂನಿ್ ಜಮೊ್ 
ಜ್ಲೆ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ದೂಖ್್  ಪ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

15
್ ಸ್ಂಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ನ್,್  ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಲೊ�ಕ್  ಕೊಣ್ಚ್ಚಿ್  ನ್.್ 
ಇತ್್ಯಾರ್್ ವೆ�ಳ್್ ಉತ್ಲೊಯಾ.್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ದ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

16
್ ಜೆಜು,್  “ಲೊ�ಕ್ನಿ್  ವೆಚೆಂ್  ನ್ಕ್.್  ತುಮಿಂಚ್್ 

ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ದಿಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
17

್ ತೆದ್ಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ಂಚ್್ 
ಉಂಡೆಂ್ ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

18
್ ಜೆಜು,್  “ತೆ್ ಉಂಡೆ್ ಅನಿ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜೆಲ್ಗಿಂ್ 

ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ತಣ್ರ್್ ಬಸೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆಂ್ ಆನಿ್ 
ದೊ�ನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಹ್ತಿಂ್ ಘವ್ನಾ,್ ಆಕ್ಸ್ಕಡೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ತ್ಕ್್ ದೆವ್ಕ್ ಅಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ ಉಂಡೆ್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಲೆ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಂಡೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಂಟೆ್.್ 
20

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲೆ.್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ವ್ನಾ್ 
ಮುಗದಾಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಖ್ಯ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ಉರ್ಲೆ್್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಬ್ರ್್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾಂ.್ 21

್ ಜೆವ್ಲೆ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ 
ಆನಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಸೊಡ್್ಯಾರ್,್ ದ್ದೆ್್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ಪ್ಂಚ್್ 
ಹಜ್ರ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

ಜೆಜು ಉದಾಕಾಚೆರ್ ಚಲಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:45–52;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:16–21)

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಹ್ಂವ್್ 

ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಯೆತ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಆತ್ಂಚ್್ 
ದೊ�ಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ಪೆಲೆ್  ತಡಿಕ್ 
ವಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  23

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ವಿದ್ಯ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ದ್ಡ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪುಣ್್  ಎಕೊ್ಚ್್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ರ್ತ್್ ಜ್ಲ್.್್ 
ಥಂಯ್್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 24

್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ದೊ�ಣ್್ 
ಸರೊ�ವರ್ಚೆರ್್  ಮೊಸುತಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ಗೆಲ್್.್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಯ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತಿ್ ಲ್್ಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ 
ಶಿಕೊಯಾನ್್ ಪಡ್ಲ್್.

25
್ ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಫ್ಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಚೆ�್ 

ಶಿಸ್್  ದೊ�ಣರ್ಚ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ತೊ್  ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ ಚಲುನ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ 
26

್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಚಲುನ್್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾಸ್್ ತ್ಕ್್ 
ಪಳೆಲೆ್್ ಶಿಸ್್ ಮೆಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಭಿಯ್ನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ಲ್ಯಾ.

27
್ ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ್  ಜೆಜು,್  “ಚಿಂತಕರಿನ್ಕ್ತ್!್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್!್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಉಲೆೈಲೊ.

28
್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ತುಂಚ್್ ವ್ಹಯ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಉದ್ಕ್್ ವಯ್್ಯಾನ್್ ಚಲುನ್್ ತುಜೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಪೆದುರಿ,್ ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ಪೆದುರಿ್  ದೊಣ್ ವಯ್ೊ್  ದೆಂವುನ್್  ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಉದ್ಕ್್ ವಯ್ರಿ್ ಚಲುಂಕ್  ಲ್ಗೊ್.್  30

್ ಪುಣ್್ 
ತೊ್ ವ್ರೆಂ್ ಅನಿ್ ಲ ್್ಹರ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭಿಯೆಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಉದ್ಕ್ಂತ್್  ಬುಡೊಂಕ್  ಲ್ಗ ತ್ಾನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಬೊಬ್್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.

31
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪೊ್್  ಹ್ತ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಪೆದುರಿಕ್ 

ದಲೆಯಾಂ.್  ಜೆಜು,್  “ಉಣ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ದುಬ್ವ್್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

32
್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ದೊಣಚೆರ್್ ಚಡ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ವ್ರೆಂ್  ಶ್ಂತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  33
್ ದೊಣರ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಶಿಸ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ,್ “ತುಂ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಸಾತಾಂಕ್ ಜೆಜು ಗೂಣ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 6:53–56)

34
್ ತೆ್  ಸರೊ�ವ್ರ್್  ಉತೊರಿನ್್  ಗೆನೆಜರೆತ್್  ತಡಿಕ್ 

ಅಯೆ್.್ 35
್ ಥಂಯ್್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 

ತೊ್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಸ್್ ಪ್ಸ್್ ಗ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಜು್  ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗುನ್್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  ಲೊಕ್ನಿ್ 
ದು:ಖಿಂನಿ್ ವ್ಳ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್  ತ್ಚೆ�್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್  36

್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಚ್ಯಾ್  ದೆಗೆಕ್ 
ಪುಣ್ಯ�್  ಲ್ಗೊವ್ನಾ್  ಗೂಣ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್್ 
ಆಪೊಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ದೆವಾಚೊ ಉಪಾದೆಸ್ ಆನಿ ಮನಾಶಂಚಿ ರಿವಾಜ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 7:1–23)

15್ ್ 1 ್ ತವಳ್್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ಶ್ಸಿತ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

2
್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್್್ ರಿವ್ಜ್ಯಾಂಕ್ 

ತುಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್?್ ತುಜೆ್ 
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ಶಿಸ್್ ಜೆವೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ಹ್ತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಧುಯ್ನಾತ್?್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

3
್ ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್ ರಿವ್ಜೊಯಾ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ದೆಸ್ಕ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
4

್ ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಅವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪ್ದೆಸ್.್ ‘ಕೊಣ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆವಯ್ಕ್್ ಜ್ಂವ್್ ಶಿರ್ಪ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ರಿಜೆ’್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪ್ದೆಸ್.”್ 5

್ ಪುಣ್್ 
ಕೊ�ಣ್ಯ�್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್್  ಆವಯ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ‘ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮಪಯಾಣ್್  ಜ್ಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್  6

್ ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್  ಆಶೆಂ್ 
ತುಮೊಚಿಯಾ್ ರಿವ್ಜೊಯಾಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 7

್ ತುಮಿ್ ಕಪಟಂ!್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮ್ಕನ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

್  8್ ‘ಹೆ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಒಂಠ್ನಿ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ದಿತ್ತ್.
ಹ್ಂಚೆಂ್ ಮನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್.

್  9್ ಹ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ.
ಹ್ಣಂ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆಲೆ್್ ಕ್ಯೆದಾಚ್್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.’”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 29:13

10
್ ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್ 

“ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ಆನಿ್ ಸಮ್ೊನ್್ ಘಯ್.್ 
11

್ ಎಕೊ್್  ಮೆ್ಹಳೊೆ ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಂತ್್ಯಾನ್್  ಯೆಂವಿಚಿಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂಚ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮೆ್ಹಳಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಂವೆಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ತುಕ್್ ಸಮ್್ಲೆಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

13
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ 

ಲ್ಯ್ನ್ತ್ಲೆ್್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಝ್ಡ್್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಸಮೆ�ತ್್ 
ಉಮುಟನ್್  ಕ್ಡತಾಲೆ.್  14

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.್  ತೆಚ್ಚಿ್  ಕುಡೆಯಾ,್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್  ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖೊಂಕ್  ವೆತ್ತ್.್  ಕುಡೊಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್  ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ದೊಗಿ�್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ಪಡ್ತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

15
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ತುವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
16

್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಂಗಿ�?್ 17

್ ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಖ್ಣ್್ ಪೊಟ್ಕ್ ವೆತ್.್ ಮ್ಗಿರ್್ ತೆಂ್ ಕುಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಬ್ಯ್ರಿ್ ಚಲ್ತಾ್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 18
್ ಪುಣ್್ 

ಏಕ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸಚ್ಯಾಯಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಲೊಚನೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಬೊನ್್್ 
ತ್ಕ್್  ಅಶುದ್ದಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  19

್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಖೊಟಂ್ ಚಿತ್ನಾಂ,್ ಖೂನ್,್ ಪರಿದ್್ರ್,್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್,್ 
ಚೊರಿ,್ ಫಟ್ಸ್ಕಸೆ,್ ಸೊವೆಶಿರ್ಪ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತ್ಯಾತ್.್ 
20

್ ಹಿಂಚ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆ್ಹಳಯ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಜೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂ್ ಹ್ತ್್ ಧುಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮನಿಸ್್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಮೆ್ಹಳೊೆ್ ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುದೆವ್ ನಹಾಯ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಸ್ತ್ೇಯೆಕ್  
ಜೆಜುನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಕುಮಕ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 7:24–30)

21
್ ಜೆಜುನ್್  ತೊ್  ಜ್ಗೊ್  ಸೊಡ್ನಾ,್  ತಿ�ರ್್  ಆನಿ್ 

ಸಿದೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 22
್ ತ್ಯಾ್ 

ಜ್ಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖ್ನ್ಆನ್ಗ್ನ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್,್ 
ದಯ್ಕನ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಕರ್!್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಧುವೆ್ 
ಥಂಯ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ರಿಗ್್್ ಆನಿ್ ತೆಂ್ ಚಡ್್ ವ್ಳ್್ಳ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.

23
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸರೊಂಕ್  ಸ್ಂಗ್.್  ತಿ್  ಬೊಬ್್  ಮ್ರಿತ್್ 
ಯೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

24
್ ಜೆಜು,್  “ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂ್  ಬರಿ್ 

ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದ್ಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್್  ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 

ತ್ಕ್್ ಸಪಯಾಡೊನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿ್ ಲ್ಗಿ್.

26
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಭುಗಿಯಾಂ್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಉಂಡೊ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 

ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಸಮ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
27

್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,“ವ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತರಿಪುಣ್್ 
ಸುಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಮೆಜ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಡ್ಲೆ್ 
ಉಂಡ್ಯಾಕುಡೆಕ್್ ಖ್ತ್ತ್್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

28
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಬ್ಯೆ�,್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ವತೊಯಾ.್ ತುಜೆ�್ ಆಪೆ�ಕ್ೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ತಿಚಿ್ ಧುವ್್ ಬರಿ್ 
ಜ್ಲ್.

ಜೆಜುಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಗೂಣ್
29

್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ತಡಿಕ್  ವಚುನ್್  ಏಕ್  ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ಚಡುನ್್ ಬಸೊ್.

30
್ ಲೊ�ಕ್  ಹ್ರಿ್  ಹ್ರಿಂನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ 

ಆಯ್ೆ.್  ತ್ಣಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಥರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ 
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ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಯ್ಂಥ್ಳ್್ ಸೊಡೆ್ಂ.್ 
ಥಂಯ್್ ಮೊನ್ಯಾಂಕ,್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ,್  ಥೊಂಟ್ಯಾಂಕ,್ 
ಪ್ಂಗ್್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್  ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಸಗ್್ಯಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 31

್ ಮೊನೆ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಉಲಯ್ೆ್  ಥೊಂಟೆಂ್  ಚಲ್ಲೆ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದಿ�ಷ್ಟ್  ಮೆಳ್ಲ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಲೆಂ.

ಚಾರ್ ಹಜಾರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆವಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:1–10)

32
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ “ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್್ ಪ್ಸತ್್ ದೂಖ್್ ಪ್ವ್ತಾಂ.್ ಹ್ಣಂ್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತಿಂ್ ಆಸ್ಂತ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ಕ್ಯಂಚ್್ ನ್.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಉಪ್ಶಿಂ್ 
ದ್ಡ್ನಾ್  ಸೊಡುಂಕ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮನ್್  ನ್.್  ತೆ್  ಘರ್್ 
ವೆತ್ನ್್ ತಿಂ್ ತಂಗ್್ ಜ್ತಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಂವ್ಕ್್ 

ಜ್ಯ್್ ಪುತೆಯಾ್ ಉಂಡೆ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಯ್್ ಮೆಳಿತಾತ್?್ 
ಹ್ಂಗ್್  ಖಂಯೊಚಿಚ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಗ್ಂವ್್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

34
್ ತ್ಣೆಂ,್ “ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ತೆ್್ ಉಂಡೆ್ ಆಸ್ತ್?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಅಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಸ್ತ್್  ಉಂಡೆ್  ಆನಿ್ 

ಥೊಡೊಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
35

್ ತವಳ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಣೆಂ್  ಧಣಯಾರ್್ ಬಸೊಂಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 36

್ ತೆ್ ಸ್ತ್್ ಉಂಡೆ್ ಅನಿ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಘವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆ್ ಮೊಡುನ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಲೆ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವ್ಂಟೆ್.್ 37

್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಧ್ದೊಶಿಂ್ ಜ್ಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಉಲಯಾಲೆ್  ಕುಡೆಕ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸ್ತ್್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾಂ.್ 
38

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆವ್್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ದ್ದೆ್ಚ್್ ಚ್ರ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ಹೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ಆನಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜೆವಿ್ಂ.್ 
39

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ ವಚುಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದೊಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಮ್ಗದ್ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಪಾಕುತಾಂಕ್ ನಾರಾರಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:11–13;್ ಲೂಕ್ 12:54–56)

16್ ್ 1್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್  ಸ್ದುಸೆವ್್  ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯ್ೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಕುಯಾಂಚ್ಯಾಕ,್ “ತುಂ್ 

ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲೊ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ಏಕ್ 
ಆಧುಬಾತ್್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ.್

2
್ ಜೆಜು,್  “ಸುಯೊಯಾ್  ಬುಡೊಂಕ್  ಜ್ತ್ನ್್ 

ವ್ತ್ವರಣ್್ ಖಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ತ್.್ 

ಮಳಬ್್  ತ್ಂಬೆಶೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೊ್ 
ವ್ತ್ವರಣ್್  ಆಸ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  3

್ ಸಕ್ಳಿಂ್ 
ಸುಯೊಯಾ್  ಉದೆತ್ನ್್  ಪಳೆತ್ತ್.್  ಮಳಬ್್ 
ತ್ಂಬೆಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಯ್ಚಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ಹೆಂ್  ವ್ತ್ವರಣ್ಚೆ�್  ಗುತ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಹೆ್ ಗುತ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಸಮ್ೊನ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆತ್ತ್.್  ತೆಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಅತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಚೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸಮೆ�ತ್್ 
ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಗುತ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾಯ�್ ಗೊತುತಾನ್.್ 4

್ ಖೊಟೆ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಖುಣ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಏಕ್  ಖುಣ್ಂ್  ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿತ್ತ್.್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಯೊನ್ಕ್ ಜ್ಲೆ್್ ್ ಖುಣ್್ a್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸೆರಿಂ್ 
ಖಂಚೆಚ್್ ಖುಣ್್ ತಿಕ್್ ಮೆಳಿಚಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 
ಗೆಲೊ.

ಜುದೆವ್ ನಾರಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಚತಾರಿಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:14–21)

5
್ ಜೆಜು್ ಅನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ್ ಸರೊ�ವರ್್ b್ ಉತೊರಿನ್್ ಗೆಲೆ.್ 

ಪುಣ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಂಡೆ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ವಿಸಲೆಯಾಲೆ.್ 6್ ಜೆಜು್ 
ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್!್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಖಮಿರ್ಕ್ ವ್ಳಗ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ಆಥ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತಕಯಾ್ 

ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಣಂ,್ “ಆಮಿ್ ಉಂಡೆಂ್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ವಿಸಲ್ಯಾಯಾಕ್  ಜೆಜು್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

8
್ ಶಿಸ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತಕಯಾ್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ಉಂಡೆ್ ನ್ಂತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ 
ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಉಣ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾಂನೊ�,್ 
9

್ ತುಮಿ್ ಆಜೂನ್ಯ�್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ನ್ವೆ�?್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಡ್ಸ್್ ನ್ವೆ�?್ 10

್ ಸ್ತ್್ 
ಉಂಡ್ಯಾಚೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಚ್ರ್್ ಹಜ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ಉಡ್ಸ್್ ನ್ವೆ�?್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಉಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಬ್ರ್್  ದ್ಲ್ನಿಂ್  ಭರ್ಲೆ್ಂ್  ಉಡ್ಸ್್ 
ನ್ವೆ�?್  11

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಉಂಡ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತುಮಿ್ 
ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆನ್ತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಆನಿ್  ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಖಮಿಯ್ಯಾಯಾಕ(ವ್ಯ್ಟ್ 
ಪರಿಭ್ವ್ಕ)್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತುಮಿ್ ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್ 

a 16.4 ಯ್ನಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖುಣ್ಾ ಯೊನ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಏಕ್ ವಡ್್ಯಾ್ ಮ್ಸೆ್್ ಥಂಯ್ಆಸ್ಲೊ್ ಜೆಜು್ ಸಮಧೆಂತ್್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿ�ಸ್ಆಸ್ಲೆ್ ಬರಿ.
b 16.5 ಸರೊೇವರ್ ಗ್ಲ್ಲೆ�ಯ್ ಸರೊ�ವರ್.
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ಆಸ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಲ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

12
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಆರ್ಯಾ್ 

ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣ ಗೆೆಲೆಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಉಂಡ್ಯಾಕ್ 
ಬಸಿಯಾಲ್್ಯಾ್ ಖಮಿರೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ರ್ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚೆ�್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪರಿಭ್ವ್ಕ್  ಒಳಗ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.

ಜೆಜುಚ್ಚೊ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ ಮಹಾಣ್ ಉರಾಡಾಪಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 8:27–30;್ ಲೂಕ್ 9:18–21)

13
್ ಜೆಜು್ ಪ್ಲ್ಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಂಕ್ 

ಗೆಲೊ.್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,“ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

14
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ಥೊಡೆ್ ‘ಸ್ನಾನ್್ ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್’್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ಆನಿ್  ಥೊಡೆ‘ಎಲ್ಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್  ‘ಯೆರೆಮಿಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್  ವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

15
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣೆಂ,್  “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
16

್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ತುಂಚ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್  ತುಂಚ್್ ಜವ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

17
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಯೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ತುಂ್ 

ಭ್ಗಿ.್  ತೆಂ್  ತುಕ್್  ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್ 
ಮನ್ಶೆನ್ಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ನ್ಂಚ್್  ತುಕ್್  ಉಗ್್ಪೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  18

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಂಚ್್ ್ ಪೆೆದುರಿ್ a್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸಭ್್ 
ಬ್ಂಧತಾಲೊಂ.್ ಪ್ತ್ಳ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಭೆಚೆರ್್ 
ಜಯ್ತಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ 19

್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೊಯಾ್ 
ಚ್ವಿಯೊ�್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್ಂ್ ದಿತಲೊಂ.್ ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಭುಂಯ್ತಾ್ ಆಡ್ತ್ಯಾಲೊಯ್್ ತೆಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ನ್ಯಾಯ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ತುಂ್ ಭುಂಯ್ತಾ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ಆಪುಣ್್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್  
ಪಯೆಲಿಂಚ್ ಕಳ್ತ್ ಕತಾತಾ

(ಮ್ಕಯಾ್ 8:31–9:1;್ ಲೂಕ್ 9:22–27)
21

್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಜೆಜು್ ಆಪುಣ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚ್ಜೆ್ 

a 16.18 ಪೆದುರಿ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಖಡ್ಪ್’್ ’

ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿ್  ಥಂಯ್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಆನಿ್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುನ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆಜೆ್  ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ವಿವಸುಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಇಲೆ್ಶೆಂ್  ಪಯ್ಸೆ್ 

ವಚುನ್,್ “ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ರ್ಕೊಂವಿದಾ,್ ತುಕ್್ ಕೆದಿಂಚ್ಚಿ್ 
ತಶೆಂ್ ಘಡನ್ಂ್ ಜ್ಂವಿದಾಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

23
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಸೆೈತ್ನ್,್ ಹ್ಂಗ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್!್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್!್ 
ತುಜ್  ಚಿಂತ ತ್ಾ್  ಮನ್ಶೆಚಿ್  ಶಿವ್ಯ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ನ್ಹಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

24
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಮ್ಹಜೊ್ 

ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ 
ತ್ಯಾಗ್್  ಕರಿಜೆ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ದಿಲೊ್್  ಖುರಿಸ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ಸುಯಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರಿಜೆ.್ 25

್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ 
ಉರ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ತೊ್  ಹೊಗ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ 
ಮ್ಹಜೆ�್  ಪ್ಸತ್್  ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ತೊ್  ಉರಯ ತ್ಾಲೊ.್  26

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್್ 
ಜಕೊನ್್ ಆಪೊ್್ ಆತೊಮಚ್್ ಹೊಗ್್ಯ್್ಯಾರ್್ ತ್ಂತುಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್?್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಆಪೊ್್ ಆತೊಮ್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ತೊ್  ದಿತಲೊ?್  27

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್್ 
ಸವೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲೊ್್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ದಿತಲೊ.್ 28

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಥೊಡೆ,್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಪಳೆಸರ್್ 
ಮರುಂಕ್ ಪ್ಂವೆಚಿನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ರುಪಾಂತರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:2–13;್ ಲೂಕ್ 9:28–36)

17್ ್ 1 ್ ಸ್  ದಿಸ್ಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಪೆದುರಿಕಯ�,್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಕಯ�್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್ 

ಜುವ್ಂವಿಕ್�್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್್ ಜೆಜು್ ಏಕ್ ಉಬ್ರ್್ 
ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೆ್ ಶಿವಯ್್ ದುಸೆರಿ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಥಂಯ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ.್್ 2್ ಹ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ತೊ್ 
ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ಮುಖಮಳ್್ ಸುಯ್ಯಾಬರಿ್ 
ಪಜಯಾಳೆ್ಂ.್  ತ್ಚೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಉಜ್್ಡ್ಬರಿ್  ಧವೆಂ್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ 3್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಗ್್ 
ದ್ದೆ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ತೆಚ್ಚಿ್ ಮೊಯೆ್್ ಆನಿ್ ಎಲ್ಯ್.

4
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಅಮಿ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಚಿ್ 

ರ್ಂವೆಚಿ್ ಬರೆಂ.್ ತುಕ್್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂಗ್್ ತಿ�ನ್್ 
ತಂಬು್ ಘಾಲ್ತಾಂವು.್ ತುಕ್್ ಏಕ,್ ಏಕ್ ಮೊಯೆ್ಕ್ ಆನಿ್ 
ಏಕ್ ಎಲ್ಯ್ಕ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

5
್ ಪೆದುರಿ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಏಕ್ ಪರಿಕ್ಶಿ�ತ್್ 
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ಕುಪ್ನ್್  ತ್ಂಚೆರ್್  ಧ್ಂಪಣ್್  ಘಾಲೆಂ್  ಆನಿ್  ತ್ಯಾ್ 
ಕುಪ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಆಯೊಕ್ಲೊ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ,್ “ಹೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಲ್.್ ತ್ಕ್್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

6
್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಯ�್ ಹೊ್ ತ್ಳೊೆ್ 

ಆಯ್ಕ್ಲೊ.್  ತೆ್  ಚಡ್್  ಭಿಯೆವ್ನಾ್  ಧಣಯಾರ್್ ವ್ಮೆತಾಚ್್ 
ಶೆವಟಲೆ.್  7

್ ತವಳ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಆಪಡ್ನಾ,್ “ಉಠ್,್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
8

್ ತ್ಣಂ್ ದೊಳ ್ೆ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ಪಳೆತ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಎಕೊಚ್್ಚಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸೊ್.

9
್ ದೊಂಗ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್ ಯೆತ್ನ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ಪಳೆಲೆಂ್್ ದಶಯಾನ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಮೊರೊನ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಳಿಸೆಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

10
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ,್  “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪಯ್ೆಂ್ 

ಎಲ್ಯ್ನ್್  ಯೆಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್  ಆಸೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಶ್ಸಿತ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

11
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಎಲ್ಯ್್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸಮ್.್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಎಲ್ಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸಗೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ಸಮ್ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 12

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಎಲ್ಯ್್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸಮೊ್ವ್ನಾ.್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಶೆಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಧಗಿದಾಲ್ಂ.್ ತಶೆಂಚ್್ ತೆ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕಯ�್ ಧಗಿದಾತ್ಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  13

್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಸ್್ ಸಮ್ಲೆ.

ಜೆಜು ದೆಂವಾಚೊರ್ ಲಾಗ್ಲಾಲಿಯ ಚೆರಾಕ್ತಾಕ್ ಸುಟಾಕಾ ದತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:14–29;್ ಲೂಕ್ 9:37–43)

14
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಗೆಲೆ.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್,್ 15

್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 
ಕರ್.್ ತೊ್ ಮೊಲುಯಾಕ್ ಪ್ಡೆ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೊಸುತಾ್ ವ್ಳ್್ಳ್ತಾ.್ 
ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಂತ್್ 
ಪಡ ತ್ಾ.್ 16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಕ್್  ಬರೊ್  ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾನ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

17
್ ಜೆಜು,್  “ಏ್  ಅವಿಶ್್ಸಿ್  ಆನಿ್  ನಷೆಟ�್  ಸಂತತೆ�,್ 

ಕೆದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ರ್ಂವೆಚಿಂ?್ ಕ್ತೊ್್  ಕ್ಳ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸೊಸುನ್್ 
ವ್ಹಚೆಯಾಂ್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 18

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ಜೊ�ರ್ನ್್ ಭೆಷ್ಟಯ ತ್ಾನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ತೆಚ್ಚಿ್ ಘಡಿಯೆ�್ 
ಭುಗೊಯಾ್ ಬರೊ್ ಜ್ಲೊ.

19
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್್  ಪರಿತೆಯಾ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜು್  ಲ್ಗಿಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತ್ಕ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡೊಂಕ್ ಆಮಿ್ 
ಕ್ತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

20
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ಭೊ�ವ್್ ಅಸಕ್ತ್್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 
ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಕಣ್್ ಇತೊ್್ ಆಸತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಕ‘ಹ್ಂಗ್ಚೊ್ ಉಠೊನ್್ ಥಂಯ್್ ವಚ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವೆತಲೊ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾನ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಅಸ್ಧ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ಆಸೆಚಿಂ್ 
ನ್.್  21

್ ತುಮಿ್  ಉಪ್ಸ್ಚೆಂ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ತಸಲೆ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸೊಡೊಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ.”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ದುಸೆರಿಂ ಪರಿಕಟನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:30–32;್ ಲೂಕ್ 9:43–45)

22
್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಶಿಸ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಮೆಳೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್  ‘ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿತಲೆ.್ 23

್ ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಉಠ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ವಂತಿಗ್ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೊ ಉಪದೆಸ್
24

್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್ 
ದೆವ್ಳ್ಚಿ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಂತಿಗ್್ ವಸುಲೆಗ್ರ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ತುಮೊಚಿ್ ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಚೊ್  ವಸ್ಯಾಕ್ಯೊದಾ್  ದಿ�ನ್ವೆ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

25
್ ತ್ಕ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್  ದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆಜು್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ 
ತೊ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ರ್ಯ್್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ 
ತರ್ಚೆ್ ವಂತಿಗ್್ ವಸುಲ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ವಂತಿಗ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಕೊಣ್?್ ರ್ಯ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂಗಿ�್ ವ್್ 
ದುಸೆರಿ್ ಲೊ�ಕಗಿ�?್ ತುಜ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

26
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ದುಸೆರಿ್  ಲೊ�ಕ್  ವಂತಿಗ್್  ದಿತ್ತ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜು್  ಪೆದುರಿಕ,್  “ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ರ್ಯ್ಚಿ್ 

ಭುಗಿಯಾಂ್  ವಂತಿಗ್್  ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್.್  27
್ ಪುಣ್್ 

ವಂತಿಗ್್  ವಸುಲೆಗ್ರ್ಂಕ್  ಆಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ರ್ಗ್್ 
ಹ್ಡಯ್ಜ್ಯ್?್ ತುಂ್ ವಂತಿಗ್್ ದಿ.್ ಸರೊ�ವರ್ಕ್ 
ವಚುನ್್ ಮ್ಸಿ್್ ಧರ್.್ ತುಕ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಮ್ಸೆ್ಚೆ್ 
ತೊಂಡ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ ವಸ್ಯಾಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲ್್್ ವಂತಿಗೆಕ್ ಏಕ್ ನ್ಣೆಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
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ವಸುಲೆಗ್ರ್ಂಕ್ ದಿ�.್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಆನಿ್ ತುಜ್ ವಂತಿಗ್್ 
ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸರಾ್ಂ ವನಿತಾ ವಹಾಡ್ ರೊಣ್?
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:33–37;್ ಲೂಕ್ 9:46–48)

18್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಸಗ್ಯಾರ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್  ಸ ಥ್ಿನ್್ 

ಮೆಳ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
2

್ ಜೆಜುನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಉಬೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 3

್ “ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ತುಮಿ್ ಬದು್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಪರಿಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗೆಚಿನ್ತ್.್ 
4

್ ಹ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಖ್ಲೊತಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಚ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ವತೆಯಾಂ್ ಸ ಥ್ಿನ್್ 
ಜೊಡ್ತಾಲೊ.

5
್ “ಕೊಣ್ಯ�್  ಮ್ಹಜ್್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಏಕ್  ಲ ್್ಹನ್್ 

ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಸಿ್�ಕ್ಸಿಯಾಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.

ದುಸಾರಿಯಂಕ್ ಪಾತಾಕಾಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಹಾಜೊ
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:42–48;್ ಲೂಕ್ 17:1–2)

6
್ “ತಗೊಸೆನೆನ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ 

ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್  ಮೊಸುತಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಗೊಮ್ಟಯಾಕ್ ಏಕ್ ದ್ಂತ್ಯಾಚೊ್ ಫ್ತರ್್ ಬ್ಂಧುನ್,್ 
ತ್ಕ್್  ದಯ್ಯಾಚೆ�್  ಗುಂಡ್ಯೆಂತ್್  ಬುಡೆಚಿಂಚ್್ 
ಉತತಾಮ್.್ 7

್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ದೂ:ಖ್್ ಬೊಗ ತ್ಾಂ.್  ತೆಂ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವಯಾಕ್ತಾಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತಲೆಂ.

8
್ “ತುಜೊ್  ಹ್ತ್್  ಜ್ಂವ್,್  ತುಜೊ್  ಪ್ಂಯ್್ 

ಜ್ಂವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಉಡಯ್.್ ಹ್ತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಹೊಗ್್ವ್ನಾ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ ದೊ�ನ್್ 
ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಂಯ್್ ಅಸುನ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಯೆಂಮೊಕ್ಡ್ಂತ್್  ಘಾಲ್ಚಿಯಾಕ್  ತೆಂಚ್್  ಕ್ತೆ್�ಂಯ�್ 
ಉತತಾಮ್.್ 9್ ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ತುಕ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ 
ಜ್ಯ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಕೊಂಕುನ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಉಡ್ಯ್.್ ದೊ�ನ್್ ದೊಳ ್ೆ ಆಸುನ್್ ಯಮೊಕ್ಂಡ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಉಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ರಿಸ್್ ಏಕಚ್್  ದೊಳೊೆ್ 
ಆಸುನ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.

ಚುರೊನ್ ರೆಲಾಲಿಯ ಬರಾರಿಯಚಿ ಒಪಾರ್
(ಲೂಕ್ 15:3–7)

10
್ “ಚತ್ರಿಯ್್  ರ್ವ್!್  ಹ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್ಂ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚಿ್ 

ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಹ್ಂಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ದೂತ್ಂಕ್ ನೆ�ಮಕ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತೆ್ ದೂತ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ಸಮೊರ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ 11

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್್.

12
್ “ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಶೆಂಭರ್್  ಬಕೆರಿ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್ 

ತ್ಂತು್ ಏಕ್ ಬಕೊರಿ್ ಸ್ಂಡುನ್್ ವಚತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಉರ್ಲ್್ಯಾ್  ನೊವ್ಯ್ನೊವ್ಂಕ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸ್ಂಡುನ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಬಕ್ರಿಯಾಕ್  ಸೊಧುನ್್ 
ವೆಚೊನ್ಂಗಿ�?್ 13

್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲೊ್್ ಬಕೊರಿ್ ಮೆಳ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಸ್ಂಡುನ್್  ವಚನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ನೊವ್ಯ್್ 
ನೊವ್ಂ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಬಕ್ರಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 14

್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್ಂ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಎಕೊ್ಯ�್  ಸ್ಂಡುನ್್  ವಚನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ತುಮಾಕಾಂ ಚೂಕ್ ಕತಾತಾನಾ ಕ್ತೆಂ ಕರಿಜೆ?
(ಲೂಕ್ 17:3)

15
್ “ತುಜೊ್  ಭ್ವ್್  ಜ್ಂವು್  ಭಯ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್್  ತುಕ್್ 

ಚೂಕ್ ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ ವಚುನ್್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ತ್ಚಿ್ ಚೂಕ್ ತ್ಕ್್ ದ್ಕಯ್.್ ತೊ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ತುವೆಂಚ್್  ತ್ಕ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಜ್ಯ್ತಾ.್ 16

್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ತುಜೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯ್ಕ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ವ್್ ದೊಗ್ಂಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹರ್.್ ತವಳ್್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಪ್ಯ್ಯಾದೆಂ್ ವಿಶಿಂ್ ದೊ�ಗ್್ 
ವ್್  ತೆ�ಗ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ತಲೆ.್  17

್ ತೊ್  ತ್ಂಕ್ಯ�್ 
ಆಯ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಸಭೆಕ್ ಕಳಯ್.್ ತೊ್ ಸಭೆಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್ಯ�್ ಆಯಕ್ನ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವನ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಸುಂಕಗ್ರ್ಬರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖ್.

18
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ 

ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರಿಂ್ ಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಬ್ಂಧ್ತಾತ್್ ತೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಬ್ಂಧ್ಯಾಲಾಬರಿ್  ಜ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ದಿಲ್್್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಪವಯಾಣ ಗೆೆ್ ಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ 
19

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಭಿತಲೆಯಾ್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಮನ್ಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖಂಯೆಚಿಂಯ�್ 
ಮ್ಗಿತಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ತೆಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಿತಲೊ.್ 20

್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಖಂಯ್್  ದೊ�ಗ್್  ವ್್  ತೆ�ಗ್್  ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ ತ್ಾತ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮಧ್ಗತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಸತಾಲೊಂ.”

ಬೊರಾಸ್ಣ್ಾಕ್ಂಚಿ ಒಪಾರ್
21

್ ತವಳ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
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ಮ್ಹಜೊ್ ಭ್ವ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖಂಯಚಿಯ�್ ಚೂಕ್ ಕನ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಶೆಜಯ್?್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ತ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಬೊಗಿಶೆಜೆ�ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಸ್ತ್್  ಪ್ವಿಟಂಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್ 

ಬೊಗಿಶೆಜ್ಯ್.್  ತೊ್  ತುಕ್್  ಸ್ತ್ಂಚೆ�್  ಸತತಾರ್್ 
ಪ್ವಿಟ್ ಬೊಗಿಶೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

23
್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 

ರಿ�ಣ್್ ದಿಲೆ್್ ಪಯೆಶೆ್ ವಸೂಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವೆಲ್್ಯಾ್ 
ರ್ಯ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ರ್ಯ್ನ್್ ಆಪೊ್್ ಪಯೆಶೆ್ 
ವಸುಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು್ ಕೆಲೆಂ.್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ನ್್ ದ್್ 
ಹಜ್ರ್್ ರುಪೆಂಚೆಂ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ ರಿ�ಣ್್ ರ್ಯ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆಂ.್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೆಜೊಮನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ರ್ಯ್ಕ್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಆನಿ್ ತ್್ ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕಯ�್ ತ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ಆನಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಸಮೆ�ತ್್ 
ವಿಕುಂಕ್ ಜ್ಯ್,್ ಆಯ್ೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ರ್ಯ್ಚಿ್ ಹುಕುಮ್್ ಜ್ಲ್.್ 26

್ “ತವಳ್್ ತೊ್ ಚ್ಕ್ರ್್ 
ರ್ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಯ್ಕ್  ಪಡುನ್,್  ‘ಮ ್್ಹಕ್್  ಥೊಡಿ್ 
ಪುಸಯಾತ್್ ದಿ�.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ರಿ�ಣ್್  ಫ್ರಿಕ್  ಕತ್ಯಾಂ.’್  ಮ್ಹಣ್್  ಪರ್ತಿಲ್ಗೊ್.್ 
27

್ ರ್ಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೂ:ಖ್್ 
ಬೊಗುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ರಿ�ಣ್್ 
ಮ್ಫಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.

28
್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್  ಚ್ಕ್ರಿನ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 

ಶೆಂಭರ್್ ರುಪಯ್ಚಿಯಾ್ ನ್ಣೆಂ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಸೆವ್ಕ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೊ್ ಗಳೊೆ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ 
‘ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ‘ತೊ್  ಸೆವ್ಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂ್  ಪಡುನ್,್ 

‘್ ‘ಇಲೆ್ಶೆಂ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಘ.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದಿ�ಜಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿ�ಣ್್  ಫ್ರಿಕ್  ಕತ್ಯಾಂ’್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಪರ್ತಿಲ್ಗೊ್.

30
್ ‘್ ‘ಪುಣ್್ ಪಯೊ್್ ಚ್ಕರ್್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ನ್.್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 

ರಿ�ಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ ತ್ಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ 
ಸೆವ್ಕ್ನ್್ ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಜೆ್ 
ಪಡೆ್ಂ.್ 31

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್ ಮೊಸುತಾ್ 
ದೂ:ಖ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ಧನಿಯ್ಕ್ ಕಳಯ್.’್ ’

32
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ಧನಿಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಭಿತರ್್ 

ಆಪೊವ್ನಾ,್ ‘ತುಂ್ ದುಷ್ಟ್ ಚ್ಕ್ರ್.್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ 
ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕಡೆ್ 
ಮ್ಗ್ಲ್್ಯಾಕ್ ತುಜೆ್ ರಿ�ಣ್್ ಸಗೆ್್ ಮ್ಫಿ್ ಕೆಲೆಂ.್ 33

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ದಯ್್  ದ್ಕಯ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಕ್ ತುವೆಂ್ ದಯ್್ 
ದ್ಕಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 34

್ ರ್ಗ್ನ್್ 

ಪೆಟೊ್ಕ್�್ ತ್ಕ್್ ಶಿಕ್್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ 
ಬಂದೆಂತ್ಚ್್ ಆಸ್ಜೆ್ ಪಡೆ್ಂ.

35
್ ‘್ ‘ಸಗಿಯಾಂಚೊ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 

ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹ್ಯಾ್  ರ್ಯ್ನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಭಯಣ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಬೊಗಿಶೆಜ್ಯ್.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗುಶೆಚೊ್  ನ್’್ ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಲರಾನ್ಂ ಬಾಂಧಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿಕರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:1–12)

19್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ 

ನ್ಹಂಯ್್ ಪಲತಾಡಿ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ 2್ ಜೆಜುಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

3
್ ಥೊಡೆ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 

ಪ್ಕುಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಇರ್ದ್ಯಾನ್,್  “ಆಪ್್ಯಾಚ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ ಕ್ರ್ಣ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಯೆ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆಚಿಂ್  ಸಮ್ಂಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ನಿಜ್ಯಕ್�್  ಹೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ವ್ಚುಂಕ್ ಪುರೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ರಚ್ತಾನ್,್ ‘ಮನ್ಶೆಕ್ ದ್ದೊ್್ ಆನಿ್ ಸಿತ್�್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರಚ್್ಂ.್ 
5

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್,್  ‘ದ್ದೊ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆವಯ್ಕ್್ 
ಆನಿ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಎಕ್ಟತಾಲೊ.್ 
ತಿಂ್  ದೊ�ಗ್ಂಯ�್  ಏಕ್  ಕೂಡ್್  ಜ್ತಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  6

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಫುಡೆಂ್  ತಿಂ್ 
ದೊಗ್ಂ್ ನ್ಹಯ್್ ಬಗರ್್ ಎಕಚ್.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ದೊಗ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕುಡಿಸೆಲ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಕೊಣೆಂಯ�್ ಮನ್ಶೆನ್್ ತ್ಂಕ್್ ವೆಗ್್ಸರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಏಕ್ ದ್ದ್್ಯಾನ್್ 

ವೆಗ್್ಚ್ರ್ಚಿ್ ಚಿ�ಟ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸೊಡೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯೆ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

8
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 

ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್ ನಿಮಿತಾಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಯೆಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಬ್ಯ್ೆಕ್ 
ಸೊಡುಂಕ್  ಆರಂಭ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಅವ್ಕ್ಸ್್  ನ್ತ್ಲೊ್.್ 
9

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸೆರಿ�್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ತ್್ ತೊ್ 
ಪರಿದ್್ರ್್ ಆಧ್ತ್ಯಾ.್ ಪಯ್ೆಂಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ 
ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂಭಂದ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ತಿಕ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ವೆಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.
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10
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ,್  “ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ 

ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡುಂಕ್  ಕ್ರಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಕನ್ಯಾಶೆಂ್ ರ್ಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

11
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲಗ್ನಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಹ್ಯಾ್ ಸತ್ಕ್ 

ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ಹೆಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ತೆಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಮೆಳ್್ಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಸ್ಧ್ಯಾ.್  12

್ ಥೊಡೆ್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಕ್ರಣ್ಂ್ ಆಸ್ಂತ್.್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಹಿಜೆ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹಿಜೆ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಥೊಡ್ಯಾನಿ್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಪ್ಸತ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್  ಹಿಜೆ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಘತ್್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಲಗ್ನಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹಿ್ ಶಿ್ಕೊವ್ಣ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಭುರಾಕ್ತಾಂಕ್ ಸಾವಾಗತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:13–16;್ ಲೂಕ್ 18:15–17)

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ 
ಕರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಶಿಸ್್ 
ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಭೆಷ್ಟಯ್ೆಂ.್ 
14

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸೊಡ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಆಡ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್  ಬರಿ್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಚೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪೆ್�್ 
ಹ್ತ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ರೆರಿೇಸ್ತಾ ಮನಿಸ್ ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್  
ಕರುಂಕ್ ಇನಾಕಾರ್ ಕತಾತಾ

(ಮ್ಕಯಾ್ 10:17–31;್ ಲೂಕ18:18–30)
16

್ ಎಕೊ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಮೆಳ್ಜೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಬರೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

17
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಬರೆಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕಡೆ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಯ್?”್ ದೆ�ವು್ 
ಎಕೊಚ್್್ ಬರೊ.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಮೆಳ್ಜೆ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಉಪ್ದೆಸ್ಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

18
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ “ಖಂಯೆಚಿ್ ತೆ್ ಉಪ್ದೆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್್ “ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿನ್ಕ್,್ ಪರಿದ್್ರ್್ ಕರಿನ್ಕ್,್ 

ಚೊರಿನ್ಕ್,್ ಫಟ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್.್ 19
್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿ�್ ಆನಿ್ ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್್  ತಸೊ್  ತುಜ್ಯಾ್  ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯ�್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ತೊ್  ತನ್ಯಾಟೊ,್  “ಹ್ಂವ್್  ಹೆ್  ಸವ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ದೆಸ್ಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ದುಸೆರಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕರಿಜಯ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಕ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ವಚುನ್್ ತುಜ್ ಸವ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾ್ ಬಧಿಕ್ ವಿಕುನ್,್ 
ಮೆಳ್ಲೊ್ ದುಡು್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಟುಂನ್್ ದಿ�.್ ತವಳ್್ 
ತುಕ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ ಭಂಡ್ರ್್ ಆಸೆತಾಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ಮೊಸುತಾ್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.

23
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗುಂಕ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಕಠಿಣ್.್ 24

್ ವ್ಹಯ್,್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮನಿಸ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಏಕ್ ಕರೆಂ್ 
ತರ್ಯ�್  ಸುವೆಚ್ಯಾ್  ಬಿಡ್ಯಾಯಾಂತ್್ಯಾನ್್  ಪ್ಶ್ರ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸುಲಭ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ ಶಿಸ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್ ಮೊಸ್ತಾ್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 

“ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕೊಣೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

26
್ ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಥಂಯ್್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ಲ್ವ್ನಾ,್ 

“ಹೆಂ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಅಸ್ಧ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಪೆದುರಿನ್್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಆಮಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 

ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್  ಸ್ಂಡುನ್್  ತುಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲೊ.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

28
್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಅಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ನವ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಚ್ತಾನ್್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್ 
ಬಸೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್  ಬಸೊನ್್  ಇಸೆರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ರ್್ ಕುಳಿಯ್ಂಚಿ್ ನಿ�ತ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 29

್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್್  ದ್ರ್,್  ಭ್ವ್ಂ್ 
ಭಯಣ್ಂಕ,್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್,್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬ್ಳ್ಂಕ್ 
ಆನಿ್ ಭುಂಯ್್ ಭ್ಟ್್ ಸ್ಂಡ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್್ಕ್ ಆಪುಣ್್ 
ಸೊಡ್್ಯಾಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ತೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ ತ್ಾಲೆ.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಪಯ್ೆ್ ಸಬ್ರ್್ 
ನಿಮ್ಣೆ್ ಜ್ತಲೆ;್ ನಿಮ್ಣೆ್ ಆಸ್ತ್್ ತೆ್ ಪಯ್ೆ್ ಜ್ತಲೆ.

ಜೆಜು ಶೆತಾಂತಾಲಿಯ ವಾವಾರಿಡಾಕ್ಂಚಿ ಒಪಾರ್ ಸಾಂರಾತಾ

20್ ್ 1್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂಚ್್ 
ಧನಿಯ್ಕ್  ಸಮ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಏಕ್್ 

ಫ್ಂತ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್  ಆಳ್ಂಕ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
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2
್ ದಿಸ್ಕ್ ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ 

ಲೆಖ್ನ್್ ಮಜುರಿ್ ದಿತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ದ್ಡೆಂ್.

3
್ “ಸಕ್ಳಿಂಚ್ಯಾ್  ನೊ�ವ್್  ವ್ರ್ರ್್  ಧನಿ್ 

ಸ್ಂತೆಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೊ.್ ಕ್ಂಯ್ಚ್ಚಿ್ ಕ್ಮ್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ರಿಕ್ಮೆ್  ಉಬೆ್  ಆಸ್ಲೆ್  ಹೆರ್್  ಥೊಡೆ್  ಜಣ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ದೆಖೆ್.್  4

್ ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ‘ತುಮಿ್ ವಚುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಫ್ವ್್  ತಿ್  ಮಜುರಿ್  ಹ್ಂವ್್  ದಿತಲೊಂ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 5್ ತೆ್ ಕುಲ್ಚೆ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಕ್ ಗೆಲೆ.
‘್ ‘ತ್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್್  ತೆಚ್್  ಬರಿ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

ದನ್್ಪರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಚಡುಣೆಂ್  ಬ್ರ್್  ವ್ರ್ರ್್  ಆನಿ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿ�ನ್್  ವ್ರ್ರ್್  ತೊ್  ಸ್ಂತೆಲ್ಗಿಂ್ 
ಗೆಲೊ.್ ದೊ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಂತ್್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕುಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  6

್ ಶೆಕ್ಂ್ 
ಪ್ಂಚ್್ ವ್ರ್ರ್್  ತೊ್  ಧನಿ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಂತೆಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ದೆಖೊನ್,್  ‘ತುಮಿ್  ಸಗೊ್್  ದಿ�ಸ್್  ಹ್ಂಗ್್  ರಿಕ್ಮೆ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ರ್ವ್್ಯಾತ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

7
್ ‘್ ‘ತ್ಕ್್ ತ್ಣಂ,್ ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಕ್ಮ್ಕ್ 

ದರುಂಕ್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ನ್,್ ‘ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ವಚುನ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದ್ಕ್ಮಳ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್ಕ್  ಲ್ಗ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸ್ಂಜೆರ್,್  ದ್ಕ್ಮಳ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಧನಿಯ್ನ್್  ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್  ಮಕದಮ್ಕ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
‘ಕುಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಪಯ್್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮಜುರಿ್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ‘್ ‘ಪ್ಂಚ್್  ವ್ರ್ರ್್  ಕ್ಮ್ಕ್  ಧಲಯಾಲೆ್  ಆಪ್್್ 

ಮಜುರಿ್  ಘಂವ್ಕ್್  ಮುಖ್ರ್್  ಆಯ್ೆ.್  ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಏಕೆ�ಕ್  ರುಪ್ಯಾ್  ನ್ಣ್ಯಾ್  ಲೆಖ್ನ್್  ಮೆಳೆ್ಂ.್ 
10

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ದಲಯಾಲೆ್ ಆಪ್್್ ಮಜುರಿ್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೆ.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕುಲ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣಂ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್  ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಏಕೆ�ಕ್ 
ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ ಮೆಳೆ್ಂ.್ 11

್ ತೆ್ ಆಪೆ್ಂ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ ಘವ್ನಾ್ 
ಧನಿಯ್ಕ್ ಪುಪುಯಾರೊನ್,್  12

್ ನಿಮ್ಣೆಂ್  ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಆಯ್ಲ್್ಯಾಂನಿ್ ಏಕ್ ವ್ರ್ಚೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಆಮೆಚಿ�್ ತಿತೆ್ಂಚ್್ ದಿಲ್ಂ.್ 
ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಖಕಯಾಟ್ಯಾ್ ವ್ತ್ಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

13
್ ‘್ ‘ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಂಚ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆಳ್್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ,್  ‘ಆಳ ್ೆ ಇಷ್ಟ,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಅನ್ನಾಯಾಯ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ತುಂ್ ಏಕ್ ರುಪ್ಯಾ್ 
ನ್ಣ್ಯಾ್  ಲೆಖ್ನ್್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಒಪ್ಲೊ್ಯ್್ 
ನ್ಹಯ್?್ 14

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತುಂ್ ತುಜ್ ಮಜುರಿ್ ಘವ್ನಾ್ 

ವಚ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ತಿ್್ ಮಜುರಿ್ ದಿಲ್ಯಾಗಿ�್ ತಿತಿ್ಚ್್ 
ಮಜುರಿ್ ನಿಮ್ಣೆಂ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ದಲಯಾಲ್ಯಾಂಕಯ�್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ.್ 15

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ದುಡ್್ಚೆರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದಿವೆಯಾತ್್  ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ತುಂ್ ಮೊಸೊರ್್ 
ಪ್ವ್ತಾಯ್ಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

16
್ ‘್ ‘ಹ್ಯಾಚ್್ ಪರಿಂ್ ನಿಮ್ಣಂ್ ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ಪಯ್್ 

ಜ್ತಲ್ಂ,್ ಪಯ್ಂ್ ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ನಿಮ್ಣಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ.”

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಿಂ ತಿಸೆರಿ ಪಾವಿ್ಂ ಸಾಂರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:32–34;್ ಲೂಕ್ 18:31–34)

17
್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತ್ಚೆ�್ 

ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್ಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಕುಶಿನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ 18

್ ‘್ ‘ಆಮಿ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ 
ವೆತ್ಂವ್.್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿತಲೆ.್  ತೆ್  ತ್ಕ್್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಯಾಲ್್ಯಾಂಚ್್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿತಲೆ.್ 19

್ ತೆ್ 
ಮನ್ಶೆ್  ಪೂತ್ಕ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ,್  ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಏಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ವಿಶೆೇಸ್ ವಿನಂತಿ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:35–45)

20
್ ತವಳ್್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್.್ 

ತಿಚೆ�್  ಚೆಕೆಯಾ್  ಭುಗೆಯಾ್  ತಿಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೆ.್  ತಿ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಪಡುನ್್ ಆಪ್್್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ 
ಮ್ಗಿಲ್ಗಿ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ ‘್ ‘ತುಜ್ ವಿನಂತಿ್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ತಿ,್ ‘್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್್ ಪುತ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ,್ ಆನೆ�ಕ್್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ದ್ವ್ಯಾಕ್  ತುಂ್  ಬಸಯತಾಲೊಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಭ್ಸ್್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗಿ್.

22
್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಗ ತ್ಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿಂಚ್್  ನೆಣ್ಂತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್  ವೆತ್ಂ್  ತಿ್  ಕ್ಲ್ಸೆ್  ತುಮಿ್  ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ್ತಾತ್ವೆ�?್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಕ್್ ತೆ,್ ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್ ಆಮಿ್ ಸಕ್ತಾಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.್ 23
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಯೆಂವಿಚಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ 

ಪ್ಯೆತ್ತ್್ ಖರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಜ್ಂವ್್ 
ದ್ವ್ಯಾಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಬಸ್ಚಿಯಾಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆಚಿಂ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 
ಕೊಣ್್ ಪ್ಸತ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾತ್ಗಿ�್ ತ್ಂಕ್ಂಚ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

24
್ ಹೆರ್್ ದ್್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಹೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ 

ದೊಗ್ಂನಿ್ ಶಿಸ್ಂಚೆರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೆ.್ 25
್ ಜೆಜುನ್್ 
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ಸಕಕ್ಡ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್  ‘್ ‘ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಲೊಕ್್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪೊ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾತ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ತಶೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ವತೊಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್ ತೊ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಚ್ಕರ್್ ಜ್ಂವ್.್ 
27

್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಪಯೊ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್ ತೊ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಬರಿ್ ಚ್ಕ್ರಿ್  ಕರುಂದಿ.್  28

್ ಹಿಚ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕಯ�್  ಲ್ಗು್  ಜ್ತ್.್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೆವ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆಂವ್ಕ್್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸೊಡ್ಣೆ�್  ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ದೊೇಗ್ ಕುಡಾಕ್ತಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 10:46–52;್ ಲೂಕ್ 18:35–43)

29
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಜೆರಿಕೊ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 

ವೆತ್ನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಣಂ್  ಜೆಜುಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲೊ.್ 30

್ ಮ್ಗ್ಯಾಚೆ�್ ದೆಗೆರ್್ ದೊ�ಗ್್ ಕುಡೆಯಾ್ ಬಸುನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಹ್ಯಾ್ ಮ್ಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಜ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಆಯ್ಕ್ತಚ್್ ತೆ,್ ‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್,್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್  ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.

31
್ ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ವ್ಗೆಚ್್ 

ರ್ವ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೆಷ್ಟಯೆಂ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಂನಿ,್ 
‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್,್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮೊಕ್  ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿಕಯ�್  ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಜೆಜು್ ರ್ವ್ನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ‘್ ‘ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಂನಿ,್ ‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ದಿ�!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
34

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ದು:ಖೊವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆ್ ದೊಳ ್ೆ 
ಆಪಡೆ.್್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಿ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಜು ಜೆರುಸಲೆಮಾಕ್ ರಾರಾಬರಿ ಪರಿವೆೇಶ್ ಜಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:1–11;್ ಲೂಕ್ 19:28–38;್ ಜುವ್ಂವ್್ 12:12–19)

21್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಡೆ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 

ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಬೆತ್ಫ್ಗೆಕ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪ್ವೆ್.್  2

್ ಥಂಯ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ “ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಮ್ಖಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಶಹ್ರ್ಕ್ 
ವಚ್.್  ತುಮಿ್  ತೆಂ್  ಪರಿವೆ�ಶ್್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲೆಂ್್ ಏಕ್ ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಶಿಂಗುರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೊ�ನ್ಯ್ ಗ್ಡ್್ಂಕ್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡ್.್ 3

್ ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಗ್ಡ್್ಂಕ್ ವ್ತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ‘ಹಿಂ್ ಗ್ಡ್್ಂ್ ಮೆಸಿತ್ಕ್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್್ ತಕ್ಷಣ್್ ಪ್ಟಂ್ ದ್ಡ್ತಾಲೊ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

4
್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ ಜಕ್ರಿಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 

ಪರಿವ್ದ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಘಡೆ್ಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

್  5್ “ಸಿಯೊನ್್ ನಗರ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್,
‘ತುಜೊ್ ರ್ಯ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಜೆಶಿಂ್ ಯೆತ್.

ಬೊಳೊೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ ಗ್ಡ್್ಚೆರ್್ ಬಸೊನ್್ 
ಯೆತಲೊ.

ವ್ಹಯ್,್ ಗ್ಡ್್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಲ್ಚೆರ್್ ಸವ್ರಿ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಯೆತಲೊ.’”್ ್  ಜೆಕಯ್್ ಯಾ9:9

6
್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ವಚುನ್,್ ಜೆಜುನ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆ್�ಬರಿ್ 

ಗ್ಡ್್ಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಂಗ್ರಿಕಯ�್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್  7

್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್  ತ್ಂಚೆರ್್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ಘಾಲೆ.್  8

್ ತೆದ್ನಾಂ್  ಜೆಜು್  ವಯ್ರಿ್  ಚಡುನ್್  ಬಸುನ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್ 
ಜೆಜು್  ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಟೆರ್್  ಹ್ಂತುಳೆ್.್  ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ 
ರುಕ್ಂ್  ಝ್ಡ್ಂಚೆ್  ತ್ಳೆ್  ಬೆಂಡುನ್್  ವ್ಟೆರ್್ 
ಶಿಂಪ್್ಯ್ೆ.್  9

್ ಥೊಡೆ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಪ್ಟ್್ನ್್  ಚಲುನ್್ 
ಯೆತಲೆ.್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಆಶೆಂ್ ಬೊಬ್್ ಘಾಲ್:

“ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಹೊಗಳಿಸೆಯ್!್ a

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ�್ ನ್ವಿಂ್ ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ ದೆವ್ಚೆ�್ 
ಆಶಿವ್ಯಾದ್!’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂ್ 118:25–26

ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗಳಿಸೆಯ್!”

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್ 

ಗೆಲೊ.್  ಶಹ್ರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಣಂ,“ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಕೊಣ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 11

್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ಹೊಚ್್ ಜೆಜು.್ ಹೊ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಜರೆತ್ಂತೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ದೆವಾಳಾಕ್ ವೆತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:15–19;್ ಲೂಕ್ 19:45–48;್ ಜುವ್ಂವ್್ 2:13–22)
12

್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಚ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್್ 

a 21:9 ಹೊರೊಳ್ಸ್ರಾ ಮೂಳ್್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  “ಹೊಸನನಾ”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಹೆಬೆರಿವ್್ ಸಬ್ದಾ್  ವ್ಪಲ್ಯಾ.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಬ ದ್ಾಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 
“ಬಚ್ವ್್ ಕರ್.”್ “.ಹೊಗೊಳಿಸೆಯ್”
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ಕನ್ಯಾ್ ವಿಕುನ್್ ಆನಿ್ ಘವ್ನಾ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್  ದ್ಂವ್್ಯೆ್.್  ಚಿನ್್ಯ್ಯಾಯಾಂಚಿಂ್  ಮೆಜ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಪ್ವೆಯಾ್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಚೊಯಾ�್ ಬಸ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವ್ಮೊ್ಯ್ 
ಘಾಲೊಯಾ.್ 13

್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
“‘ಮ್ಹಜೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯತಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರಯ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ‘ಚೊರ್ಂಚೆಂ್ ಭುಂಯ್ರ್’್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತೆಯಾತ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಥೊಡೆ್ ಕುಡೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಥೊಂಟೆ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಜೆಜು್ 

ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
15

್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಖುಣ್ಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸೆಂಚೆಂ್ ತ್ಣಂ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್  ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗಿಯಾಂ್  “ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್್  ಜ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಬೊಬ್್ ಘಾಲ ತೆಾಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಗ್್ ಆಯೊ್.

16
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ 

ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ತುವೆಂ್ 
ಆಯಕ್ಲ್ಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್  “ವ್ಹಯ್,್  ‘ತು್  ಲ ್್ಹನ್ಂ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ 

ತ್ನುಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್�್ ಹೊಗ್ಪ್್ ಶಿಕಯ್್ಂಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಉಲೆ್�ಖ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ವ್ಚುಂಕ್ ನ್ಂತ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಭೆಥನಿ್ 

ಶಹರ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ 
ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್್.

ಜೆಜು ಭಾವಾಥಾತಾಚಿ ಸಕತ್ ದಾಕರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:12–14,್ 20–24)

18
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸಕ್ಳಿಂ್ ಜೆಜು್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 

ವೆತ್ಲೊ.್  ತ್ಕ್್  ಭುಕ್  ಲ್ಗಿ್.್  19
್ ತೊ್  ವ್ಟೆರ್್ 

ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಏಕ್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಫೊಳ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೊ.್ ಪುಣ್್ ರುಕ್ರ್್ 
ಪ್ನ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್್ ತುಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ಘಡಿಯೆನ್್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ 
ರೂಕ್ ಚುಕೊನ್್ ಗೆಲೊ.

20
್ ಶಿಸ್್ ಹೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ 

ರುಕ್  ಇತೆ್್  ವೆಗಿಂ್  ಕಶೆಂ್  ಸುಕೊನ್್  ಗೆಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 

ತುಮಿ್  ದುಬ್ವ್ನಾಶೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ಕ್  ಕೆಲೆ್್  ಬರಿ್ ತುಮಿಯ�್  ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ತಿತೆ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಕ,್  ‘ತುಂ್ ವಚುನ್್ 

ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಪಡ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಘಡತಾಲೆಂ.್ 22

್ ತುಮಿ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾನ್್ 
ಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಗ್ತಾತ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳ ತೆಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಅಧಿರಾರಾ ವಿಶಿಂ ದುಭಾವ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 11:27–33;್ ಲೂಕ್ 20:1–8)

23
್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 

ದಿತ್ನ್,್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ ಹೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ತುಕ್್ ಕೊಣೆಂ್ ದಿಲೊ?್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

24
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಎಕ್ ಸವ್ಲ್್ 

ಕತ್ಯಾಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗಿನ್.್  25

್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್ಗಿ್ ವ್್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯೊ್ಗಿ�?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ಜುದೆವ್್  ವಡಿಲ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ಸವ್ಲ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಂ್ ಥಂಯ್,್ “‘ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ದಿಲೆಂ್್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಂ್್ ಮಳ್್ಯಾರ್,್ 
‘ತರ್್  ತುಮಿ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಸತ್ಮನೊ್ನ್?’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿತ್.್ 26

್ ‘ತೆಂ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಂ,್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮೆಚಿರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 
ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಜುವ್ಂವ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ನ್ತಾತ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಭಿಯೆಜ್ಯ್್ ಪಡ್ತಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

27
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ,್  “ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಖಂಯ್ಚಿ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಸ್ಂಗೊಚಿನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜು ದೊೇಗ್ ಪುತಾಂಚಿ ಒಪಾರ್ ಸಾಂರಾತಾಂ
28

್ ‘್ ‘ಎಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ದೊ�ಗ್್ ಚೆಕೆಯಾ್ ಭುಗೆಯಾ್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಪುತ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್,್  ‘ಪುತ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ತುಂ್ ವಚುನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ ‘್ ‘ತ್ಕ್್ ಪುತ್ನ್,್ ‘ಹ್ಂವ್್ ವಚನ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 

ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಮನ್್ ಬದು್ನ್್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.

30
್ ‘್ ‘ಬ್ಪ್ಯ್್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ಪುತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 

‘ಪುತ್,್ ಹ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ತುಂ್ ದ್ಕ್ಂ್ ಮಳ್ಯಾಂತ್್ ವಚುನ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ‘ಜ್ಯ್ತಾ್ ಬ್ಬ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ವಚುನ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಪುತ್್ 
ವಚೊಂಕಚ್್ ನ್.

31
್ ‘್ ‘ಹ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್ಂ್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 

ಕೊಣ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೊ?”
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ತವಳ್್ ಜುದೆಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ,್ ‘್ ‘ಪಯೊ್್ ಪುತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಕಲ್್ಂತ್ಂನಿ್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಖೊಟೆ್  ಜಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತಿಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗ ತ್ಾತ್.್  32

್ ತುಮಿ್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ಲ್್್ 
ವ್ಟ್್  ದ್ಖೊಂಕ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಆಯೊ್.್  ತುಮಿ್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಸತ್ಮನೊ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂನಿ್ 
ಆನಿ್  ಕಲ್್ಂತ್ಂನಿ್  ಸತ್ಮನೆ್ಲೆಂ್  ತುಮಿ್  ದೆಖ್್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಜಣ್  ಬದು್ನ್್  ಆನಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಸತ್ಮನೊಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವೆಲ್ನ್.

ದೆೇವ್ ಆಪಾಲಿಯ ಸವಾಂತ್ ಪುತಾಕ್ ದಾಡಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:1–12;್ ಲೂಕ್ 20:9–19)

33
್ ‘್ ‘ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಆಯ್ಕ್:್  ಏಕ್್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಖುದ್ದಾ್ 

ದ್ಕ್ಂಮಳೊೆ್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಯಾ್ ಮಳ್ಯಾಂತ್್ 
ದ್ಕ್ಂಚೆಂ್ ಬೆಳೆಂ್ ಗ್ಲೆಂ;್ ತೊ�ಟ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ 
ವ್�ಯ್್  ಬ್ಂಧುನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊಸ್ಕ್  ಏಕ್ 
ಘಾಣ್ಯಾಫೊಂಡ್್  ಖೊಂಡೊ್.್  ಪ್ರೊ್  ಕರುಂಕ್  ಏಕ್ 
ಭುರುಜ್್  ಬ್ಂಧೆ್ಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತೊ್ ಮೊಳೊೆ್  ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಒಕ್್ಂಕ್  ಗೆಣಕ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಪಗ್ಯಾಂವ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
34

್ ದ್ಕ್ಂ್  ಫೊಳ್್  ಪ್ಕೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಯೆತಚ್್  ಆಪೊ್್ 
ಗೆಣಂಚೊ್  ವ್ಂಟೊ್ ಘಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ 
ಒಕ್್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

35
್ ‘್ ‘ಪುಣ್್ ಒಕ್್ಂನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ದನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ 

ಸಸಯಾರಿ್  ಮ್ರ್್  ಘಾಲೆ;್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ 
ಘಾಲೆಂ;್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ಫ್ತ್ರಿವ್ನಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 36

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಒಕ್್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಒಕ್್ಂನಿ್ 
ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕಯ�್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 37

್ ತವಳ್್ ತೊ,್  ‘ಒಕ್್ಂಚಿಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿತಿತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕಚ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

38
್ ‘ಪುಣ್್ ಶೆತ್ನಿ್ ಪುತ್ಕ್ ಪಳೆತಚ್,್ ‘ಹೊ್ ದನ್ಯಾಚೊ್ 

ಪೂತ್.್ ಹೊ್ ದ್ಯ್್ಚೊ್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್.್ ಆಮಿ್ ಹ್ಕ್್ 
ಲಗ್ಡ್್ ಕ್ಡ್್ಯಾರ್,್ ಹೆಂ್ ದ್ಯ್್್ ಆಮೆಚಿಂಚ್್ ಜ್ತಲೆಂ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆಂ್.್ 39

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಒಕ್್ಂನಿ್  ಪುತ್ಕ್  ದನ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಲೊಯಾ.

40
್ ‘್ ‘ಆಶೆಂ್ ಮೊಳ್ಯಾಚೊ್ ಯೆಜೊಮನ್ಂಚ್್ ಯೆತನ್್ 

ಹ್ಯಾ್ ಒಕ್್ಂಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ?”
41

್ ಜುದೆವ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ವ್ಡಿಲ್,್ ‘್ ‘ತೊ್ ಖಂಡಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ದುಷ್ಟ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಲುವೆಣ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಆಪೊ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಒಕ್್ಂಕ್  ಗೆಣಕ್  ದಿತಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 

42
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ವ್ಚುಂಕ್ ಪುರೊ:

‘ಘರ್್ ಬ್ಂದ್್ಪಂನಿ್ ಸ್ಂಡ್ಲೊ್್ ಫ್ತರ್ಚ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್.

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್ಚ್್ ಹೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.’್ ್ ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂ್ 118:22,23

43
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತಯಾಲೆ್ ತ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಂ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ದಿತಲೆ.್ 44

್ ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ ಪಡೊಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಕುಡೆಕ್್  ಜ್ತಲೊ.್  ಹೊ್  ಫ್ತರ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಪಡ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಚೆಟನಾ್ ಜ್ತಲೊ.”

45
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಒಪ್ರಿಂ್  ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ,್  ಆಪ ಣ್್ಂಚ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಮ್ಲೆ.್ 
46

್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಕೆೈದ್್ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಯ್್ ಸೊದ್್ಯಾರಿ�್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಭಿಯೆವ್ನಾ್  ಕೆೈದಿ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜು್ ಏಕ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್

ಜೆವಾಣ್ಕ್ ಆಮಂತರಿಣ್ ರೆಲಾಲಿಯ ವಿಶಾಕ್ಚಿ ಒಪಾರ್
(ಲೂಕ್ 14:15–24)

22್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್ ದುಸೆರಿ್ ಥೊಡೆ್ ವಿಷಯ್್ ಒಪ್ರಿನಿ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  2

್ “ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯ್ರ್ಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಏಕ್್ ರ್ಯ್ಕ್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ನ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್್ಹರ್ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಆಮಂತರಿಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾಂತ್.

4
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್ನ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಥೊಡ್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  ‘ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆತ್ಂಚ್್ ಆಪಯ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಪುಷಿಟ್ ಜ್ನ್್ರ್ಂ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ಡೆ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಲಗ್ನಾಂ್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಯೆಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

5
್ ‘್ ‘ತಶೆಂಚ್್  ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್  ವಚುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ತಿಳಿಸೆಲೆಂ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾನ್ತ್.್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶೆತ್ಕ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 6

್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ತ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  7

್ ತವಳ್್ 
ರ್ಯ್್  ಬೊ�ವ್್  ರ್ಗ್ನ್್  ಪೆಟೊ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸೆೈನ್ಂ್ 
ದ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಖುನಿಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಸಂಹ್ರ್್ ಕೆಲೊ್ ಆನಿ್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಶಹರ್್ ಭಸುಮನ್್ ಸೊಡೆ್ಂ.
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8
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್ 

‘ವ್್ಹರ್್  ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಪಯ್ೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ತಿತೆ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲೆ್.್ 
9

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ರಸ್್ಯಂನಿ್  ವಚುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಪಳೆಲ್್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 10

್ ತಶೆಂಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್ ವ್ಟ್ಂವ್ಟ್ಂನಿ್ 
ಗೆಲೆ್ ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ,್ ಬಯ್ಯಾಂಕಯ�,್ 
ಖೊಟ್ಯಾಂಕಯ�್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜೆವ್ಣ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್  ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಭರುನ್್ ಗೆಲೊ.

11
್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಭಿತರ್್ 

ಆಯೊ್.್  ಲಗ್ನಾಚಿ್  ನ ್ೆಹಸೊಣ್್  ನ ್ೆಹಸನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ದೆಖೊನ್,್  12

್ ‘ಇಷ್ಟ,್  ತುಂ್  ಭಿತರ್್  ಕಸೊ್ 
ಆಯೊ್ಯ್?್ ತುವೆಂ್ ಲಗ್ನಾಚಿ್ ನೆ್ಹಸೊಣ್್ ನೆ್ಹಸೊಂಕ್ ನ್್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 
13

್ ತವಳ್್ ರ್ಯ್ನ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕಡೆ,್  ‘ಹ್ಚೆ್ 
ಹ್ತ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಭ್ಯ್್ಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ಉಡಯ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಲೊ�ಕ್ ರಡುನ್್ 
ದು:ಖಿನ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೊಯಾಣ್ ಆಸತಾಲ್.

14
್ ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್ ಆಪಯ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ವಿಂಚುನ್್ 

ಕ್ಡ್ಲೆ್್ ಥೊಡೆಚ್.”

ಜುದೆವಾಂಚೆೇ ವಹಾಡ್ಲ್ ಜೆಜುಕ್ ಫಾಸೊಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:13–17;್ ಲೂಕ್ 20:20–26)

15
್ ತವಳ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 

ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಚೂಕ್  ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಉಪ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  16

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್ 
ಜೆಜುಕ್  ವಂಚನ್್  ಕರುಂಕ್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಆನಿಂಕ್�್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಕ್್ಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ,್ ‘್ ‘ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್,್ 
ತುಂ್ ಸತ್್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ವ್ಟ್್ ಶಿಕಯ ತ್ಾನ್್ ಸತ್್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವು.್  ದುಸೆರಿ್  ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಯ್.್ ತುಂ್ 
ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್್ ಪುತೆಯಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ನೆಣ್ಯ್.್ 
17

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಕ್್  ಕಶೆಂ್  ದಿಸ ತ್ಾ್  ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ್.್ 
ಸಿ�ಸ್ರ್ಕ್ ತಿವ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಸಮ್ ಕ್�್ ಚೂಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

18
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಂಚೊ್ ಘಾತ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ‘್ ‘ತುಮಿ್  ಕಪಟಂ!್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಉತ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಸ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್?್ 19

್ ತಿವ್ಯಾ್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಏಕ್ ನ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಖಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ಏಕ್  ನ್ಣೆಂ್  ತ್ಕ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
20

್ ತವಳ್್ ತ್ಣೆಂ,್ ‘್ ‘ನ್ಣ್ಯಾಂಚೆರ್್ ಕೊಣ್ಂಚೆಂ್ ರುಪೆಣ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಹಿ್ ಲ್ಪ್್ ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

21
್ ಲೊ�ಕ,್  ‘್ ‘ತೆಂ್  ಸಿ�ಸ್ರ್ಚೆಂ್  ರುಪ ಣೆ್ಂ್  ಆನಿ್ 

ನ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ಸಿ�ಸ್ರ್ಚೆಂ್ 

ಸಿ�ಸ್ರ್ಕ್  ದಿಯ್;್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ದಿಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ತೆ್  ವಿಜಮತ್್ 

ಪ್ವ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಥೊಡೆ ಸಾದುಸೆವ್ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಂಪಾಡಾಂವ್ಕಾ ಪಳೆತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:18–27;್ ಲೂಕ್ 20:27–40)

23
್ ತ್ಯಾಚ್್  ದಿಸ್್  ಥೊಡೆ್  ಸ್ದುಸೆವ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್ (ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ದುಸೆವ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ.)್ 24

್ ‘್ ‘ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್,್ ಎಕೊ್್ 
ಕ್ಜ್ರಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮೊರತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ನ್್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಂತತ್್ ಉತ್ಪನ್ನಾ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 25

್ ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಸ್ತ್್ 
ಭ್ವ್್ ಆಸೆ್.್ ಪಯೊ್್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ್್.್ 
ತ್ಕ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ತ್ಲ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಬ್ಯೆ್ಕಡೆ್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ಲೊ.್ 26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದುಸೊರಿ್ ಭ್ವ್ಯ�್ ಮೆಲೊ.್ ಆಶೆಂಚ್್ ತಿಸೊರಿ್ ಬ್ವ್ಕ್�್ 
ಆನಿ್  ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್�್  ತಶೆಂಚ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
27

್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ ತಿ್ ಸಿತ್�ಯ�್ ಮೆಲ್.್  28
್ ಪುಣ್್  ಸ್ತ್ಯ�್ 

ಜಣ್್ ತಿಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೆ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತೆ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್್ ಜವಂತ್ಪಣ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತಿ್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ 
ಜ್ತಲ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

29
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್  ಚೂಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಸಮ್ೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ನೆಣ್ಂತ್.್  30

್ ಸಿತ್�ಯೊ್  ಆನಿ್  ದ್ದೆ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಪುನರ್ಜಂವತ್ಪಣ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಆಸೆಚಿನ್.್ 
ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆಂಜ್ಂಬರಿ್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್ 
31

್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂಲೆಂ್  ತುಮಿ್  ವ್ಚುಂಕ್  ನ್ವೆ�?್ 
32

್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್,್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಚುಂಕ್ 
ನ್ಂಗಿ�?ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ದೆ�ವ್್ ಜವ್ಯಾಂಚೊ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮೆಲ್್ಂಚೊ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಕ್ 

ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವೆ್.

ವತೊತಾ ಉಪದೆಸ್ ಖಂಚೊ ಜಾವಾನ್ಸಾ?
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:28–34;್ ಲೂಕ್ 10:25–28)

34
್ ಸ್ದುಸೆವ್ಂಕ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿಂ್  ಜೆಜುನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್  ಜೆಜು್ 



35 ಮಾತೆವ್ 23:15

ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್  35
್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 

ನಿಪುಣ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಏಕ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಕುಯಾಂಕ,್ 
36

್ ‘್ ‘ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್,್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಅತಿ�್ ವತೊಯಾ್ 
ಉಪದೆಸ್್ ಖಂಯೊಚಿ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

37
್ ಜೆಜುನ್,್  “‘ತುಜೊ್  ದೆ�ವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಚಿಯಾ್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ತುವೆಂ್ ತ್ಚೊ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ನ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಆನಿ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ತುಜ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್್ ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿಜಯ್.’್ 
38

್ ಹೊಚ್್ ಪಯೊ್್ ಆನಿ್ ವತೊಯಾ್ ಉಪದೆಸ್.್ 39
್ ದುಸೊರಿ್ 

ಉಪದೆಸ್್  ಬರಿಂ್  ಪಯೊ್ಯ�್  ವತೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
‘ತುವೆಂ್ ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್’್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊ್ ಉಪದೆಸ್.್ 40

್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಸಗೆ್್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ನ್್ ಉಪದೆಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆಥ್ಯಾರ್್ ಬ್ಂಧೊನ್್ 
ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಫಾರಿಜೆವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಸವಾಲ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:35–37;್ ಲೂಕ್ 20:41–44)

41
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್ತಾನ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ 

42
್ ‘್ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ೊ್ ಆಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ತೊ್ 

ಕೊಣ್ಚೊ್ ಪೂತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಫ್ರಿಜೆವ್,್ ‘್ ‘ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
43

್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ,್  ‘್ ‘ದ್ವಿದ್್ 
ತ್ಕ್್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ್ ಕತ್ಯಾ?್ 
ದ್ವಿದ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾನ್್  ಉಲೆೈಲೊ.್ 
ದ್ವಿದ್ನ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್:

್ 44್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
(ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ),

ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ವೆೈರಿಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್ ಘಾಲ್ಸರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸ್’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂ್ 110:1

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 45
್ ದ್ವಿದ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ‘ಸವಯಾಸ್ಪರ್’್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತೊ್ ದ್ವಿದ್ಕ್ 
ಪೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

46
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಸವ್ಲ್ಂಕ್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಚ್ನ್ಚ್ಚಿ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುಕ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಕ್ 
ಸವ್ಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಧೆೈಯ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್ಂ್ ನ್.

ಜೆಜು ಧಾಮಿತಾಕ್ ವಹಾಡ್ಲಾಂಕ್ ಚತಾರಿಯ್ ಸಾಂರಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:38–40;್ ಲೂಕ್ 11:37–52;್ 20:45–47)

23್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂಕಯ�್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕಯ�್ 

ಉಲೊವ್ನಾ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  2
್ “ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 

ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕಯ�್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ 
3

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಣಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ತೆಂ್ ತುಮಿ್ ಪ್ಳ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಜವಿತ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಬರಿ್ 
ಬರೆಂ್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ತೆಚ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ತ್.್ 4್ ತೆ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಒತ್ತಾಯ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಪುಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ತ್.

5
್ “ಆಪ ಣ್್ಕ್ ದುಸೆರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಚ್್ 

ಇರ್ದ್ಯಾನ್್ ತೆ್ ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಫುಸ ತ್ಾಕ್ಂ್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಚ್ಮ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಚಿಲ್ಂನಿ್ ತೆ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ ತೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂಕ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆಂಗ್್ ವಸ್ತ್ಚೆ್ 
ಗೊಂಡೆ್  ಲ್ಂಬ್್  ಲ್ಂಬ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  6

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಜೆವ ಣ್್ಚೆ್ ಪಂಗಿತಾರ್್ ಪಯ್ೆ್ ಜ್ಗೆ್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಮುಖೊ್ಯಾ್ ಬಸ್ಕ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 
7

್ ಪೆಂಟೆಸ್ಲ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ 
ದ್ಕಯ್್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ತ್.

8
್ “ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊಣ್ದಾಂರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊ್ ಕಚೆಯಾಂ್ 

ನ್ಕ್.್  ತುಮಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಎಕೊ್ಚ್್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್.್  9

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್ ‘ಬ್ಪ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಎಕೊ್ಚ್್  ಬ್ಪ್.್  ತೊ್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಸ್.್ 
10

್ ‘ಮೆಸಿತ್’್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ನ್ಕ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಎಕೊ್ಚ್್  ಮೆಸಿತ್.್  11

್ ಚ್ಕ್ರಿ್  ಬರಿ್ 
ತುಮಿಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕಚೊಯಾಚ್್  ಚಡ್್  ವತೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
12

್ ಆಪುಣ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಚಿಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಖ್ಲೆತಾ್ ಕತೊಯಾಲೊ.್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ವತೊಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

13
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್ 

ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗಿಜೆ!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ರಿಗಿಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತುಮಿ್ ಧ್ಂಪ ತ್ಾತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭಿತರ್್ ರಿಗ್ನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ರಿಗೊಂಕ್ 
ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಸೊಡಿನ್ಂತ್.್  14

್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಘಡ್ತ್.್ ತುಮಿ್ 
ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ವಿಧ್್ಂಚಿ್ ಘರ್ಂ್ ವಿಬ್ಡ್್ ಕತ್ಯಾತ್.
ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವಿದಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲ್ಂಬ್್ ಮ್ಗಿಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಠಿಣ್್  ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ತಲ್.

15
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿಚಿ್ ವ್ಟೊಯಾ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ದಯೊಯಾ್  ಉತೊರಿನ್್ 
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ಸಬ್ರ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಕ್್ ದೆಖ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ದೊಡ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ಖೊಟೊ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತುಮಿ್ ಯಮೊಕ್ಂಡ್ಚೆ�್  ಶಿಕ್ೆಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್್ ತಿತೆ್್ ಖೊಟೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

16
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಟ್್ ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ವೆತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿಂಚ್್  ಕುಡೆಯಾ.್  ಎಕೊ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಸಪುತ್್ ಗ್ಲ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್  ಕ್ಂಯಚ್್  ಮೊಲ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್ 
ಎಕೊ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ಯಾ್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಸಪುತ್್  ಘಾಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ತೆಂ್  ಚಲುನ್್  ದಿ�ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್!್ 17

್ ತುಮಿ್ ಕುಡೆಯಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ಮೂಖ್ಯಾ!್ 
ಖಂಯೆಚಿಂ್ ವ್ಹಡ್?್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಗಿ�್ ವ್್ ದೆವ್ಳ್ಗಿ�?್ ತೆಂ್ 
ಭ್ಂಗ್ರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ವವಿಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಳ್ಚ್್ ವ್ಹಡೆ್.

18
್ “ಎಕೊ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಸಪುತ್್ 

ಗ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಮೊಲ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್ ಕ್ಣಕೆಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ 
ಘಾಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತೆಂ್ ಚಲುನ್್ ವ್ಹರ್ಜೆಚ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್ 
19

್ ತುಮಿ್ ಕುಡೆಯಾ.್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ವ್ಹಡ್?್ ಕ್ಣಕಗಿ�್ ಯ್್ 
ವೆ�ದಿಗಿ�?್  ಕ್ಣಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್  ವೆ�ದಿ್ ವವಿಯಾಂಚ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ವೆ�ದಿಚ್್  ವ್ಹಡ್.್  20

್ ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಸಪುತ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ತಿಚೆರ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಕ್ಣಕೆಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ ಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
21

್ ದೆವ್ಳ್ಚೆರ್್  ಸಪುತ್್ ಘಾಲ ತ್ಾ್  ತೊ್  ನಿಜ್ಯಕ್�್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಭಿತರ್್ ನಿವ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್  22

್ ಸಗ್ಯಾಚೆರ್್ 
ಸಪುತ್್ ಘಾಲ ತ್ಾ್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ಶಿಯ್ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿಯ�್ 
ಸಪುತ್್ ಘಾಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.

23
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ಂತ್್ ವ್ಡ ತ್ಾಲ್ಂವ್ಚೊ,್ ಶೆಪ್ಚೊ್ ಸೊಪ್್ 
ಜಯ್ಯಾಚೊ್ ಧ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ 
ದಿತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ನ್ಯಾಯ್ನಿ�ತ್,್  ದಯ್್  ಮ್ಯ್್  ಆನಿ್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ತುಮಿ್ ಸೊಡ್್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ ತುಮಿ್ ಪಯೆ್ಂ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಆತ್ಂ್ ಕಚೊಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕರಿಜ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ 24

್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಟ್್ ವ್ಹತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿಚ್್  ಕುಡೆಯಾ!್  ಎಕೊ್್  ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ನಕ್ಂತ್್ 
ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ಜ್ಲ್ರಿಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕರೆಂಚ್್ 
ಗಿಳ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮಿ್ ಆಸ್ತ್.

25
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್ 

ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ಕೊಪ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಟ್ಂ್ ಬ್ಯ್್ಯಾನ್್ ದುವ್ನಾ್ ನಿತಳ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 

ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಲುಟನ್್ ಆನಿ್ ಸ್್ಥ್ಯಾನ್್ 
ಭಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್  26

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಕುಡೆಯಾ!್ 
ಪಯೆ್ಂ್ ಕೊಪ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಸಮ್ ಕನ್ಯಾ್ ನಿತಳ್್ 
ಕರ್.್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಕೊಪ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್್ಯಾನಿ�್ ನಿತಳ್್ 
ಜ್ಯ್ತಾ.

27
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ಚುನೊ್ ಕ್ಡ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಂಬರಿ.್ ತ್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ ತೆ್ 
ಸೊಭಿತ್್ ದಿಸ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ಡ್ಂ್  ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಂಚಿ್  ಕುಸಡ್ಯೆಂತ್್ 
ಭಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್  28

್ ತುಮಿ್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಆಸ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್ ತುಮಿಯ�್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾ್ 
ಕಪಟ್ಪಣ್ಂತ್ಯ�್ ಖೊಟ್ಯಾಪಣ್ಂತ್ಯ�್ ಭಲ್ಯಾಂ.

29
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮಿ್ ಕಪಟ.್ ತುಮಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆ್ 
ಫೊಂಡ್್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾತ್.್  ಭಕ ತ್ಾಂಚೊಯಾ್  ಸಮ್ಧ್ಯಾಂಕ್ 
ವಚುನ್್ ಸನ್ಮನ್್ ದಿತ್ತ್.್ 30

್ ‘ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಆಮಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕನ್ಯಾತ್್ಯಾಂವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾಂಚಿ್  (ಸಂತತ್)್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ತುಮಿಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹಿಚ್ಚಿ್ ಸ್ಕ್ಷಿದ್ರ್.್ 32

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕರ್!

33
್ “ತುಮಿ್ ಸೊರೊಪ್!್ ತುಮಿ್ ಆಗ್ಗೆಯಾಂಚಿಂ್ ಪ್ಲ್ಂಚೆಂ್ 

ಕುಟ್ಮ್!್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟೊನ್್ ಪಡೆಚಿನ್ಂತ್.್ 
ತುಮಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಅಪರ್ಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಯೆಮೊಕ್ಡ್ಕ್  ವೆತೆಲ್ಯಾತ್!್  34

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮೆಚಿ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 
ಜ್ಣ್್ಯಂಕ್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾಂರ್ಂಕ್  ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್  ತುಮಿ್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್;್ ಆನಿ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್ತಾಲ್ಯಾತ್;್ ಹೆರ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್ ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್;್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಶಹರ್ನ್್  ಶಹರ್್  ಧ್ಂವ್್ವ್ನಾ್ 
ದಗಿದಾತಲ್ಯಾತ್.

35
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಜವೆಶಿಂ್ 

ಮ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ನಿರಪ್ರಿಧಿಂಚ್ಯಾ್  ಖುನಿ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಆಪರ್ಧ್ಕ್ ತುಮಿ್ ಫ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ನಿರಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಆಬೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ರ್ಕ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್್ ಜ್ಕ್ರಿಯ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಕ್ 
ತುಮಿ್  ಆಪರ್ಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್  ಜ್ಕ್ರಿಯ್ಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ವೆ�ದಿ್  ಮಧೆಂ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರ್ಲೆ್ಂ.್ 
36

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಜಯೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್್  ಹೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಪರ್ಧ್್ ಯೆತಲೆ.



37 ಮಾತೆವ್ 24:27

ಜೆಜು ಜೆರುಜಲೆಮಾಂಚಾಕ್ ಲೊರಾಕ್  
ಚತಾರಿಯ್ ಸಾಂರಾತಾ
(ಲೂಕ್ 13:34–35)

37
್ “ಜೆರುಜಲೆಮ್,್  ಜೆರುಜಲೆಮ್!್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 

ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾ,್  ದೆವ್ನ್್  ತುಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ದ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತಯಾಲ್ಯಾ,್ 
ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊಂ.್ ಕೊಂಬಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಲ್ಂಕ್ 
ಪ್ಕ್ಟ್ಯಾಂ್  ಪಂದ್್  ಎಕ್ಟಯ ತ್ಾ್  ತಶೆಂಚ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಎಕ್ಟಂವ್ಕ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಂ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಯ್.್ 38

್ ಅತ್ಂ್ ತುಜೆಂ್ ಘರ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 39

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ್ ನ್ಂವಿ�್ 
ಯೆತಲ್ಯಾಕ್  ದೆ�ವ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕರುಂದಿ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಸರ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ತ್.”

ಮುಖಾರ್ ಘಡೆಚೊಂ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುನ್ ದಂವಿಚೊ ಚತಾರಿಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:1–31;್ ಲೂಕ್ 21:5–33)

24್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತೊ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವೆತ್ಸ್ತಾನ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ದೆವ್ಳ್ಚೊಯಾ್ ಬ್ಂಧ್ವಳಿ್ 

ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ತ್ಚೆಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೆ.್ 2
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ 

“ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಬ್ಂಧ್ವಳಿ್  ತುಮಿ್  ಪಳೆತ್ತ್ಗಿ�?್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ ಫ್ತರ್್ 
ಉಚೊಯಾನ್್  ಸಗೆ್ಂ್  ಕೊಸ್್ವ್ನಾ್  ಘಾಲತಾಲೆ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

3
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿಚೆರ್್ ಬಸೊನ್್ 

ಆಸ್ತಾನ್,್ ಶಿಸ್್ ಗುಟ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಹೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಘಡತಾಲೆಂ!್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ:್  “ಚತ್ರಿಯ್್ 

ಘಯ್!್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಠಕೊಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 5್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ನ್ಂವಿಂ್ ಯೆತಲೆ್ 
ಆನಿ್ ‘ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಜ್ಯ್್ಯಂಕ್ 
ಠಕಯತಾಲೆ.್  6

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಲ್ಗಿಶೆಲ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಲಡ್ಯ್ಂಚೊ್  ಆವ್ಜ್್  ಆನಿ್ 
ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ನಿ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಝುಜ್ಂಚಿ್ ಖಬರ್್ 
ತುಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ಅಂತ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡಜಯ್ಚ್.್ 7

್ ರ್ಷಟ್ರ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ರ್ಷ್ತ್ಚೆರ್್ ಝುಜ್ಕ್  ದೆಂವತಾಲೆಂ.್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚೆರ್್ ಝುಜ್ಕ್ ದೆಂವತಾಲೆಂ.್ 
ದುಕೊಳ್್  ಪಡತಾಲೊ.್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾನಿ್ 
ಭುಂಯ್ಕ್ಂಪೊಣ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೊಯಾ.್ 8್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜಲಮತ್ನ್್ 
ಯೆತ್ತ್್ ತೊಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಂಚೊ್ ಆರಂಭ್್ ಮ್ತ್ರಿ.

9
್ “ತವಳ್್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಗುದಾಂಣ್,್ 

ಮಣ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಶಿಕ್ೆಕ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್ 
ದಿತಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ವಿಶ್್ಸ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಗೊ್್ 

ಲೊ�ಕ್ ತುಮೊಚಿ್ ದೆ್�ಶ್್ ಕತಯಾಲೊ.್ 10
್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 

ಸಬ್ರ್್  ವಿಶ್್ಸ್ಂಚೊ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್  ಥಂಡಳತಾಲೊ.್ 
ತೆ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ರ್ವ್ನ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ 
ದೆ್�ಶಿತಲೆ.್  11

್ ಸಬ್ರ್್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜ್ಯ್್ಯಂಕ್ ಠಕಯತಾಲೆ.್ 12

್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಖೊಟೆಪಣ್್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಬ್ರ್ಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಶೆಳೆತಲೊ.್ 
13

್ ಪುಣ್್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಥಿರ್್ ರ್ವ್ತಾ್ ತೊ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್ 14

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ತಲ್.್ 
ತವಳ್್  ಅಂತ್್  ಯೆತಲೊ.್  15

್ “ಭಿರ್ಂಕುಳ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ವಿನ್ಶ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್್ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ್ ವಿಶಿಂ್ ದ್ನಿಯೆಲ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಹಿ್ ಭಯಂಕರ್್ ಜ್ಲ್್್ ವಸ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವುಲ್್್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.್ (ಹೆ್ ವ್ಚ್ತಾ್ ತೊ್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸಮು್ಂವಿದಾ.)್ 16

್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ್  ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ಪೊಳ್ನಾ್  ದ್ಂವುಂದಿ.್ 
17

್ ಪ್ಕ್ಯಾರ್್ ಆಸ್್ ತೊ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ಸ್ಮ್ನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್  ವಚನ್್  ಜ್ಂವು.್ 
18

್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಟಂ್ ಘರ್್ ವಚನ್್ ಜ್ಂವು.

19
್ “ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಗಭಿಯಾಣ್ಯಾಂಚಿ್ ಪ್ನೊ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್ 

ಕಸಲೆಂ್ ಬೊಬ್ಟ್!್ 20
್ ತುಮಿ್ ಪೊಳ್ಪಳ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 

ಹೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಹಿಂವ್ಳ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿ�ಸ್್ ಯೆನ್ಶೆಂ್  ಮ್ಗ್.್  21

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆರಂಭ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತಸಲೆ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ಆನಿ್ 
ಫುಡೆಂಯ�್ ಯೆಂವೆಚಿನ್ಂತ್.

22
್ “ದೆವ್ನ್್ ಭಯಂಕರ್್  ಜ್ಲೆ್್  ತೆ್  ದಿ�ಸ್್ ಉಣೆ್ 

ಕರುಂಕ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ಂಚೊನ್್ 
ಉರೊಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ಆಪುಣ್್ ವಿಂಚಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ನ್್ ತೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಉಣೆಂ್ ಕೆಲ್.

23
್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ,್  ‘ಆಳ ,ೆ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ 

ಆಸ್!’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಪುರೊ.್  ವ್್  ದುಸೊರಿ್ 
ಕೊಣ್ಯ�,್  ‘ತೊ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 24

್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ 
ಫಟಕ್ರೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದೆವ್ನ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಫಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ವತಿಯಾಂ್  ಖುಣ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತಯಾಲೆ.್ 25

್ ತೆಂ್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾ.

26
್ “‘ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ,್  ಅರಣ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್!’್  ಮ್ಹಣ್್  ಥೊಡೆ್ 

ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ವಚನ್ಕ್ತ್.್  ‘ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಕುಡ್ಂತ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 27

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ದಿಸ್ಶೆಂ್  ಯೆತಲೊ.್  ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆಂ್  ಯೆಣೆಂ್ 
ಆಕ್ಸರ್್ ಝಗ್್ಣೆಂ್ ಥಳಥಿಳ ತೆಾಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಭಂವತಾಣಂ್ ಸಗೆ್್ ಕಡೆ್ ದಿಸ ತ್ಾಲೆಂ.್ 28
್ ಗಿ�ದಿಯೊ್ ಖಂಯ್್ 

ಜಮ ತ್ಾತ್್ ಥಂಯ್್ ಮೊಡೆಂ್ ಪಡ ತ್ಾ.್ ತಶೆಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಯೆಣೆಂಯ�್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ತಲೆಂ.

29
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂಚೆಂ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್ಚ್,

‘ಸುಯ್ಯಾಕ್ ಕ್ಳ್ಬಾಣ್್ ಪಡತಾಲ್.
ಚಂದ್ರಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ನ್.

ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಮೊಳ್ಬಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ ಪಡ್ತಾಲ್.
ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೊಯಾ್ ಸಕ್ತಾಚ್್ ಲಕತಾಲೊಯಾ.’್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 13:10;34:45

30
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆಂ್ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ 

ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೆರ್್  ದಿಸತಾಲೊ.್  ಸಂಸ್ರ್ಂತೊ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್  ವಿಳ್ಪ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಅಂತ್ರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಪ್ಂಚೆರ್್ ತೊ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ.್ 
ತೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಪದೆ್ನ್್  ಆನಿ್  ಮಹಿಮೆನ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
31

್ ವಡ್್ಯಾ್ ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್ ವ್ಜ್್ಪನ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದುತ್ಂಕ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕಡೆ್ ಧ್ಡತಾಲೊ.್ ತೊ್ 
ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ರ್ಯ�್ 
ಕುಶಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಮೊ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

32
್ ‘್ ‘ಅಂಜುರ್ಚೊ್  ರೂಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಪ್ಠ್್ 

ಶಿಕಯ ತ್ಾ.್  ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್  ರುಕ್ಚೆಂ್  ಖ್ಂದಿಯೊ�್ 
ಪ್ಚೆ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೊಂಬೆರಿ್ ಫುಟೊಂವ್ನಾ್ ಯೆತನ್್ ಗಿ�ಮ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸಮ್ತ್ತ್.್ 33

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಘಡ್ತಾತ್್ ತುಮಿ್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ತೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಸಮು್ನ್್ 
ಘತಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
34

್ ಆತ್ಂಚೆಂ್  ಜಣ್್  ಜವಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ಹೊಯಾ್ 
ಸಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಘಡತಾಲೊಯಾ!್ 35

್ ಭುಮಿಯ�್ ಆಕ್ಸ್ಯ�್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್ಂ,್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿಚಿಂ್ ನ್ತ್!

ದೆೇವ್ ಮಾತ್ರಿ ಜಾಣ್ಾ ತಿ ಘಡ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:32,್ 35;್ ಲೂಕ್ 17:26–30;್ 34–36)

36
್ ‘್ ‘ತೊ್  ದಿ�ಸ್್  ವ್್  ಘಡಿ್  ಕೆದಳ್್  ಯೆತಲ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ಪುತ್ಕ್ ಆನಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ದುತ್ಂಕಯ�್ ತೊ್ ದಿ�ಸ್್ ವ್್ ಘಡಿ್ ಕೆದಳ್್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

37
್ ‘್ ‘ನೊಯೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಘಡೆ್ಬರಿ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 

ಯೆತನ್ಯ�್ ಘಡ ತ್ಾಲೆಂ.್  38
್ ಬುಡುತಾಗಲ್ಚ್ಯಾ್ ಆದ್್ಯಾ್ 

ದಿಸ್ಂನಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ತ್ಲೊ,್ ಪ್ಯೆತ್ಲೊ,್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ತಲೊ್  ಆನಿ್  ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿತ್ಲೊ.್  ನೊಯೆ್ 
ತ್ವ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗ್ಸೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆ್ ಸಗೆ್ಂ್  ಕತೆಯಾಚ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  39

್ ಕ್ತೆಂ್  ಘಡ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ.್  ತವಳ್್  ಬುಡುತಾಗಲ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.

‘್ ‘ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಯೆತ್ನ್್  ಆಶೆಂಚ್್  ಘಡ ತ್ಾಲೆಂ.್ 
40

್ ಶೆತ್ಂತ್್ ದೊ�ಗ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ,್ ಆನೆಯಾಕ್್ಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.್ 
41

್ ದೊ�ಗ್್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ದ್ಂತ್ಯಾರ್್ ದೊಳ್ಂನ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಮಧೆ್�್ ಎಕೆ್�ಕ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.

42
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್.್ 

ತುಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ತುಮಿ್ ನೆಣ್ತ್.್ 
43

್ ಹೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ದವರ್,್ ಚೊ�ರ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಯೆತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಘಚ್ಯಾಯಾ್ ಧನ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ರ್ವ್ನ್್  ಚೊರ್ಕ್  ಘರ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಡೊತಾ್  ನ್.್  44

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತಯ್ರ್್ 
ರ್ವ್.್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತಿನ್ತ್ಲೆ್�್ ಘಡಿಯೆ�್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಯೆತಲೊ.

ಬರೊ ಚಾಕರ್ ಆನಿ ವಾಯ್್ ಚಾಕರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 13:33–37;್ ಲೂಕ್ 12:41–48)

45
್ ‘್ ‘ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಚ್ಕರ್್  ಕೊಣ್?್  ಹೆರ್್ 

ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜೆವಣ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಧನಿ್ 
ಕೊಣ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವತ್ಯಾಗಿ�್ ತೊಚ್.್ 46

್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ದಿಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಧನಿ್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 47

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತೊ್ ಧನಿ್ ಆಪ್್್ ಆಸ್ತಾ್ 
ಬದ್ಕ್ಚಿ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಖಬಡ್ದಾರಿ್ ದಿತಲೊ.

48
್ ಪುಣ್್ ಚ್ಕರ್್ ಖೊಟೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ 

ಧನಿ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ?್ 49

್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ 
ಕಷುಟನ್್ ಮ್ರುನ್್ ಆಪ ಣ್್ಂ್ ತಸಲ್ಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಂ್ 
ಮೆಳೊೆನ್್  ಗಮಮತ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾಂಚ್್ 
ಆಸತಾಲೊ.್ 50

್ ಆಶೆಂ್ ತೊ್ ಆನಿಂಕ್�್ ತಯ್ರ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಧನಿ್ ತೊ್ ಚಿಂತಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
51

್ ತ್ಕ್್  ಶಿಕ್್್  ಲ್ವ್ನಾ್  ಕಪಟ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಲೊಟತಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ರಡ ಣೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ದ್ಂತ್್ 
ಖಿಲೊಯಾಣ್ ಆಸ್ತಾಲ್.

ಧಾ ಧೆಡ್ರಾಂಚಿ ಒಪಾರ್

25್ ್ 1್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ನಿಂ್ ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಕಶೆಂ್ 
ಆಸತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸಮ್ಸಮ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಧ್್ ಧೆಡಿಯೊ್ ಆಪೆ್್ ದಿವೆ್ ಘವ್ನಾ್ ಹೊರೆತ್ಕ್ 
ಮೆಳ್ಂಕ್ ಗೆಲೊಯಾ.್ 2

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪಯಕ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಬೂದ್್ 
ನ್ತ್ಲೊ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಬುದ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊಯಾ.್ 
3

್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಧೆಡಿಯ್ನಿ್ ಆಪೆ್�್ ಬಗೆಕ್್ ದಿವೆ್ ಘತೆ್್ 
ಪುಣ್್ ಜ್ಯ್್ಲೆ್ಂ್ ತೆ�ಲ್್ ಘತೆ್ಂನ್.್ 4

್ ಬುದ್ಂತ್ನಿ್ 
ದಿವ್ಯಾಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಕೊಳ್ಸೆಲ್ಯಾಂನಿ್  ತೆ�ಲ್್ 
ಘತೆಂ್.್ 5್ ಹೊರೆತ್ನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಘಳ್ಯ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್ ಪುರಸಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಮ್್ ಆಯ್್ ಆನಿ್ ನಿ�ದ್್ 
ಪಡಿ್.್ 6

್ ‘್ ‘ಮಧ್ಯಾನ್್ ರ್ತಿ್  ‘ಹೊರೆತ್್ ಆಯ್ೊ!್ ತ್ಕ್್ 
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ಮೆಳ್ಂಕ್ ಯೆಯ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 
7

್ ‘್ ‘ತೆದ್ಳ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಧೆಡಿಯ್ಂನಿ್ ಉಠೊನ್್ ಆಪ್ಪೆ್್ 
ದಿವೆ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ.್ 8್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ಯಾ್ ದೆಡಿಯ್ಂನಿ್ 
ಬುದ್ಂತ್್ ದೆಡಿಯ್ಂಲ್ಗಿಂ,್ ‘ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ 
ತೆಲ್ಂತೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಇಲೆ್್ ದಿಯ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದಿವ್ಯಾನಿಂ್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ತೆ�ಲ್್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಂ.

9
್ ‘್ ‘ಬುದ್್ಂತ್ನಿ,್  ‘ನ್!್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 

ತೆ�ಲ್್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಪ್ವನ್್ ಜ್ಯ್ತಾ.್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

10
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಬೂದ್್  ನ್ತ್ಲೊಯಾ್ 

ಧೆಡಿಯೊ್ ತೆ�ಲ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್ಕ್್  ಗೆಲ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹೊರೆತ್್ ಆಯೊ್.್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 
ಧೆಡಿಯೊ್ ಹೊರೆತ್್ ಸವೆಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಸ್ಲ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊಯಾ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದ್ವಯಾಟೊ್ ಧ್ಂಪೊ್ಯಾ.

11
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ಯಾ್ ಧೆಡಿಯೊ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

‘ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ಭಿತರ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ರ್್ 
ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊಯಾ.

12
್ ‘್ ‘ಪುಣ್್  ಹೊರೆತ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್ 

ತುಮಿ್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

13
್ ‘್ ‘ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್.್ 

ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್್ ಘಡಿ್ ಜ್ಂವ್್ 
ತುಮಿ್ ನೆಣ್ತ್.

ತಿೇನ್ ಚಾರಾರಿಂ ವಿಶಾಕ್ಂಚಿ ಒಪಾರ್
(ಲೂಕ್ 19:11–27)

14
್ ‘್ ‘ಸಗಿಯಾಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ,್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಕ್  ಭೆಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಏಕ್ 
ಮನ್ಶೆಯಾಕ್  ಸಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಯಾನ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಕಡೆ್ 
ಉಲೊವ್ನಾ,್ ಆಪ್್್ ದುಡುಬದ್ಕ್ಚಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ 
ದಿಲ್.್ 15

್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಚ್್ ಸ್ಮಥೆ�ಯಾ್ ತೆಕ್ದ್್ 
ಕ್ತಿ್್ ಕ್ತಿ್್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ್ ರುಪಯ್್ a್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ದಿಲೆ.್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಂತ್್ ರುಪಯ್್ ದಿಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 16

್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ವಚುನ್್ ತೆ್ ರುಪಯ್್ ವಹಿವ್ಟ್ಕ್ 
ಗ್ಲ್ನಾ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡೆ್.್ 
17

್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂ್ ಘತ್್ಯಾನ್್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿ್ ತೆ್ ರುಪಯ್್ 
ವಹಿವ್ಟ್ಕ್  ಘಾಲ್ನಾ್  ಆನಿಂಕ್�್  ದೊ�ನ್್  ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಜೊಡೆ್.್ 18

್ ಪುಣ್್ ಏಕ್ ಚಿ�ಲ್ಂತ್್ ರುಪಯ್್ ಘತ್ಲೊ್್ 

a 25.15 ರುಪಯ್ಏಕ್  ರುಪಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  30,000್ 
ದಿನ್ರ್.್ ಏಕ್ ದಿನ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಎಕ್್ಯಾಚೊ್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಚೊ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್.

ವಚುನ್್ ಏಕ್ ಫೊಂಡ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತೆ್  ರುಪಯ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಪೂನ್ಯಾ್ ದವಲೆಯಾ.

19
್ ‘್ ‘ಜ್ಯ್್ಯ್ ಕ್ಳ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಯೆಜೊಮನ್್ 

ಘರ್್ ಆಯೊ್.್ ಆಪುಣ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ರುಪಯ್ಂಚೆಂ್ ಲೆಖ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  20

್ ಪ್ಂಚ್್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್ 
ಘತ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿನ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಪ್ಂಚ್್  ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಹ್ಡ್ನಾ,್  ‘ಧನಿಯ್ಂ,್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜೆ�ರ್್  ಭವಯಾಸುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಚಿಲ್ಂನಿ್  ರುಪಯ್್ 
ದಿಲೆಯ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಜೊಡೆ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ ‘್ ‘ಧನ್ಯಾನ್,್ ‘ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್ ಬರೊ್ ಚ್ಕ್ರ್.್ 

ತೆ್  ಇಲೆ್್  ರುಪಯ್್  ಬಯ್ಯಾಯಾ್  ಥರ್ನ್್  ವಿನಿಯೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲೆಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಹ್ಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್.’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ಘತ್್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಧನಿಯ್ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ‘ಧನಿಯ್,್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ರುಪಯ್್ ದಿಲೆಯ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ದೊ�ನ್್ ಚಿಲ್ಂ್ ಜೊಡೆ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

23
್ ‘್ ‘ಧನ್ಯಾನ್,್ ‘ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್ ಬರೊ್ ಚ್ಕ್ರ್.್ 

ತೆ್  ಇಲೆ್್  ರುಪಯ್್  ಬಯ್ಯಾಯಾ್  ಥರ್ನ್್  ವಿನಿಯೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲೆಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಹ್ಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್.’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

24
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಂತ್್ ರುಪಯ್್ ಘತೆ್ಲ್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿನ್್  ಧನ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಧನಿಯ್,್  ತುಂ್ 
ಬೊ�ವ್್  ಕಠಿಣ್್  ಮನಿಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವು್  ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ತುಂ್ ಲ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಕಡೆ್ ರ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಯ್್ ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ 
ವ್ಂಪುಂಕ್  ನ್ತ್ಲೆ್�್  ಕಡೆನ್್  ತುಂ್  ಲುವ ತ್ಾಂಯ್.್ 
25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಭಿಯ್ನ್್ ವಚುನ್್ ತುಜೆಂ್ 
ರುಪಯ್್  ಧಣಯಾ್  ಪಂದ್್  ಪೂನ್ಯಾ್  ದವಲೆಯಾ.್  ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್್ ರುಪಯ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಧರ್್ ಕ್ಣೆಘ’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

26
್ ‘್ ‘ತ್ಕ್್ ಧನಿಯ್ನ್,್  ‘ತುಂ್ ನಷ್ಟಯಾ್ ಆನಿ್ ಆಳಿಶೆ್ 

ಚ್ಕ್ರಿ!್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಲ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಕಡೆ್ ರ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಯ್್ 
ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ ವ್ಂಪುಂಕ್ ನ್ತ್ಲೆ್�ಕಡೆನ್್ ತುಂ್ ಲುವ್ತಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊಯ್್?್ 27

್ ತರ್್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ದುಡು್ ವ್ಡಿಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತೆದ್ಳ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ವ್ಡಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ದುಡು್ ಕ್ಣೆಘತೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ಂ’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

28
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಧನಿಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಕಡೆ,್ 

‘ತ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ ಚಿ�ಲ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಪ್ಂಚ್್ ಚಿಲ್ಂ್ ರುಪಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ದಿಯ್.್ 29

್ ಆಪ್ಣ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದಿತಲೆ,್ ಪುಣ್್ ಆಪ ಣ್್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆಂಯ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
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ವ್ಹತಯಾಲೆ’್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  30
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ತ್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್,್  ‘ನ್ಕ್ರಿ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ,್  ಲೊ�ಕ್ 
ವ್ಳೊೆ್ಳೊೆನ್್ ರಡುನ್್ ಆಪೆ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲೊಯಾಣ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಉಡಯ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಸವಾತಾಂಕ್ ಮನಾಶಪೂತಾಚೆಂ ತಿೇರ್ತಾ
31

್ ‘್ ‘ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್  ಬಸತಾಲೊ.್  32

್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಮೊರ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ತಲೊ.್  ಗೊವಿ್್ 
ಬಕ್್ಯಾಂಕ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆಗಿ್ಂ್  ಕತ್ಯಾ್  ತಶೆಂ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ತೊ್ ವೆಗಿ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 33

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಆನಿ್ ಬಕ್್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದ್ವ್ಯಾಕ್ ತೊ್ ರ್ವಯತಾಲೊ.

34
್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕಡೆ್  ಆಸ್್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ಯೆಯ್,್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್  ವ್ಹಡಿ್ಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್  ಯೆಯ್,್  ದೆವ್ನ್್ 
ಭ್ಸಯ್ೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಘಯ್.್ ತೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆರಂಭ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
35

್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಭುಕೆಲೊ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ನೆಲೊ್ಂ,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ,್ 
ಹ್ಂವ್್  ಎಕುಸೆರೊಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್ 
ದಿಲೊ.್ 36

್ ಹ್ಂವ್್ ಉಗೊತಾಂ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನೆ್ಹಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಂ,್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಜತನ್್ ಘತಿ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ಂ,್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್ಯಾತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

37
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ತೆ್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ ಲೊ�ಕ,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಕೆದ್ಳ್್  ತುಕ್್  ಭುಕೆಲೊ್್  ದೆಖ್ಲೊ್್  ತುಕ್್  ಆಮಿ್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ?್ ಕೆದ್ಳ್್ ತುಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ?್ 
38

್ ತುಂ್  ಎಕುಸೆರೊಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಕೆದ್ಳ್್  ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಘರ್್ 
ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್ ದಿಲೊ?್ ತುಂ್ ಉಗೊತಾಂ್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಕೆದ್ಳ್್  ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ನ ್ೆಹಸೊಂಕ್  ದಿಲೆಂ?್  39

್ ತುಂ್ 
ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಜ್ ಜತನ್್ 
ಘತಿ್.್ ತುಂ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

40
್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹ್ಂಗ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಜ್ಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತ್ಲೊ.

41
್ ‘್ ‘ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರ್ಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಕ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತಿಮ್ಯಾನ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಂಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ದುತ್ಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಪ್ವ್್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಂತ್್  ಪಡ್.್  42
್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಭುಕೆಲೊಂ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ದಿಲೆಂನ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ನೆಲೊ್ಂ,್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ್ ನ್,್ 43

್ ಹ್ಂವ್್ ಎಕುಸೆರೊಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಘರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್  ದಿಲೊನ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಉಗೊತಾಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮಿ್ ನೆ್ಹಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂನ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್ಂ,್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್  ಜತನ್್ 
ಘತಿನ್್.್ ಹ್ಂವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊಂ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ನ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್ 
44

್ ‘್ ‘ತವಳ್,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ‘ಕೆದ್ಳ್್ ತುಕ್್ ಭುಕೆಲೊ್್ 
ದೆಖ್ಲೊ್್  ತುಕ್್  ಆಮಿ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ದಿಲೆ್ಂ?್  ಕೆದ್ಳ್್ 
ತುಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ್?್ ತುಂ್ ಎಕುಸೆರೊಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಘರ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಕ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೊರಿ್ ದಿಲೊ?್ ತುಂ್ ಉಗೊತಾಂ್ ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ನ ್ೆಹಸೊಂಕ್  ದಿಲೆಂ?್ 
ತುಂ್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ ತುಜ್ 
ಜತನ್್ ಘತಿ್.್ ತುಂ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆಮಿ್ 
ತುಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತ್ಲೆ.್ 
45

್ ‘್ ‘ತವಳ್್  ರ್ಯ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂಗ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಜ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಂಗಿ�್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತ್ಲೊ.

46
್ ‘್ ‘ತವಳ್್ ಖೊಟೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 

ಸನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಲೆ.್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಸ ಣ್್ಚೆ�್ ಖ್ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ತಲ್.್ 
ಪುಣ್್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಲ್ಭತಾಲೆಂ.”

ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ವಹಾಡ್ಲಾಂಚೆಂ ಗುಟ್ಮಳ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:1–2;್ ಲೂಕ್ 22:1–2;್ ಜುವ್ಂವ್್ 11:45–53)

26್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಜ್ತಚ್,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ 2್ “ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ 

ಪ್ಸ್ಖಾಚಿ್ ಪರಬ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ತ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿತಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

3
್ ಹೆಣೆಂ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ವ್ಹಡಿಲ್,್ 

ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಘರಿಂ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್.್ 4

್ ತ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಹಿಕಮತೆನ್್ ಧರುನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಗುಟಮಳ್್ ಕೆಲೊ.್ 5್ ಪುಣ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಆಸಲ್ೆಲ್ಯಾಂನಿ,್ “ಆಮಿ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂಧೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಲೊ�ಕ್  ಕ್ಂಯ್್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಜ್ಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್

ಏರಾ ಸ್ತ್ೇಯೆನ್ ರೆಲೆಲಿಂ ವಿಶೆೇಷ್ ರಾಯೆತಾಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:3–9;್ ಜುವ್ಂವ್್ 12:1–8)

6
್ ಜೆಜು್  ಭೆಥ್ನಿಯ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸಿಮೊನ್್ 
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ನ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಆಸಲ್ೊ.್ 7್ ತವಳ್್ 
ಏಕ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಬೊ�ವ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ 
ಏಕ್ ಸಿಸೆಂ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತಿಣೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸಲ್ೆಲ್ಯಾ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮಸತಾಕ್ರ್್ ತೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ ವ್ತೆ್ಂ.

8
್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಶಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಚೆರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ 

“ತೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಭ್ಡ್್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ 
9

್ ತೆಂ್  ಬಯ್ಯಾ್ ಮೊಲ್ಕ್  ವಿಕುನ್್  ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲೊ್್ 
ದುಡು್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಂಟೆಯಾತೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

10
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಕ್ರಣ್್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆಕ್ ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಧೊಸ ತ್ಾತ್?್ ತಿಣೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಪ್ಸತ್್ ಏಕ್ ಉತಿತಾ�ಮ್್ 
ಕನಿಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ 11

್ ದುಬಯಾಳ ್ೆ ಲೊ�ಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ 
ಸದ್ಂಚ್್  ಆಸ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸೊಚಿನ್.್ 12

್ ಹ್ಂವ್್ ಮೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸಮ್ಧೆಯಾಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿರ್್ 
ಹೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆ�ಲ್್ ವ್ತೆ್ಂ.್ 13

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಜಂಯ್್ 
ಜಂಯ್್  ಹಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪರಿಗಟ್್  ಜ್ತ್,್  ಥಂಯ್್ 
ಸಗ್್ಯಾನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಕೆಲ್್್ ಹಿ್ ಕನಿಯಾಯ�್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ದುಸಾ್ಮನ್ ಜಾಲೊಲಿ ಜುದಾಸ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:10–11;್ ಲೂಕ್ 22:3–6)

14
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜುದ್ಸ್್ 

ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್  ನ್ಂವ್ಂಚೊ್  ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 15

್ “ಜೆಜುಕ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧರುನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾರ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆ್್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿತಲ್ಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜ್ಕ್ನಿ್ ತಿ�ಸ್್ ರುಪ್ಯಾಚಿ್ 
ನ್ಣಂ್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ದಿಲ್.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಬರೊ್ ಸಂದ್ರಿಪ್್ ಸೊಧ ತ್ಾಲೊ.

ಪಾಸಾಖಾಚಾಕ್ ಪಬೆತಾಕ್ ತರಾರಾಯ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:12–21;್ ಲೂಕ್ 22:7–

14,್ 21–23;್ ಜುವ್ಂವ್್ 13:21–30)
17

್ ಬೆಖಮಿರ್್ ಉಂಡ್ಯಾ್ ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಶಿಸ್್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಆಮಿ್ ತುಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪೆಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಜೆವ್ಣ್್  ಖಂಯ್್ ತಯ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

18
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ಶಹರ್ಕ್  ವಚುನ್್ 

ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ತ್ಕ್,್ 
‘ವಿಂಚೆಲ್ೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್.್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಕತ್ಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಳಿಸೆಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 19

್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಕ್ ಜೆವ್ಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

20
್ ಸ್ಂಜ್್ ಜ್ತ್ಸ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ 

ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಬಸ್ಲೊ.್ 21
್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡೆ್ ಜೆವ ಣ್್ರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಬ್ರ್್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದುಸ್ಮನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಶಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಬೊ�ವ್್ ದು:ಖೆಲೆ.್ ಹಯೆಯಾಕ್ 

ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಕ,್  ‘್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ನಿಜ್ಯಕ್�್  ಹ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

23
್ ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ಬಶಿಯೆಂತ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಆಪೊ್್ 

ಹ್ತ್್ ಘಾಲ ತ್ಾಲೊಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ವಿರೊ�ಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರಯ್್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ವಚುನ್್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ್  ತೆಂ್ ಖರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಸ್ತಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತ್.್ ತೊ್ ಜಲಮನ್ತ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ಯ�್ ಬರೆಂ್ 
ಆಸೆ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ತವಳ್,್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 

ಕಚೊಯಾ್ ಜುದ್ಸ್ನ್,್ ‘್ ‘ಮೆಸಿತ್,್ ತುಕ್್ ವಿರೊ�ಧಿ್ ಹ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್ಮೂ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್  ತೊ್ ತುಂಚ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:22–26;್ 22:15–20;್ 1್ ಕೊರಿಂರ್್ 11:23–25)

26
್ ತೆ್  ಜೆವ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ಜೆಜುನ್್ ಉಂಡೊ್ ಘವ್ನಾ್ 

ತ್ಕ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ತೊ್  ಮೊಡುನ್,್ 
‘್ ‘ಘಯ್,್ ಖ್ಯ್,್ ಹಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಲ್.

27
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚೆಂ್ 

ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಹೆಂ್ ಪ್ಯೆಯ್.್ 28

್ ಹೆಂ್ ನವ್ಯಾ್ 
ಕರರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ರಗ್ತ್.್ ಹೆಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಬೊಗಸೆಣ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತೆಂ್ ವ್ರೊಂವೆಚಿಂ್ 
ರಗ್ತ್.್ 29

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ವಚುನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್  ನವ್ಯಾನ್್  ಪ್ಯೆಸರ್್  ತೆಂ್ 
ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೊ.

30
್ ತವಳ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಚೆಂ್ 

ಗಿ�ತ್್ ಗ್ಯ್ೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿಕ್ 
ಗೆಲೆ.

ಶಿಸಾಂಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತಾಚೆಂ ಸೂಚನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:27–31;್ ಲೂಕ್ 22:31–34;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 13:36–38)
31

್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್  ‘್ ‘ಆಯೆಚಿ�್ ರ್ತಿಂ್ 
ತುಮಿ್  ಸಗೆ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮೊಚಿ್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ಖಂಡತಾಲ್ಯಾತ್.
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‘ಹ್ಂವ್್ ಗೊವ್್ಯಾಕ್ ಮ್ತಯಾಲೊಂ,
ತವಳ್್ ಸಗೆ್್ ಬಕೆರಿ್ ಶಿಂಪಡತಾಲೆ’್ ್  ಜಕರಿಯ್್ 13:7

ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  32
್ ಪುಣ್್ 

ಹ್ಂವ್್ ಮರೊನ್್ ಜವ್ಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವೆತ್ಲೊಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಥಂಯ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಪೆದುರಿನ್,್  ‘್ ‘ಹೆರ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ತುಜೆರ್್  ವಿಶ್್ಸ್್ 

ಚುಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಂವ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ತಶೆಂ್ 
ಕರಿಸೊನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಆಜ್್ ರ್ತಿಂ್ ಕೊಂಬೊ್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿ�್ ಫುಡೆಂ್ ತುಂ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶಿಂ್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ನೆಣ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

35
್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಮೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಯ್,್ ತುಕ್್ ನ್ಕ್ಚೊಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ಹೆರ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್ಲ್ಗೆ್.

ಸಂಕಷಾ್ಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:32–42;್ ಲೂಕ್ 22:39–46)

36
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಗೆತೆಸೆಮನಿ್  ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್  ಏಕ್್  ಮಳ್ಯಾಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ವಚುನ್,್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರುನ್್ ಯೆ�ಸರ್್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಬಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 37

್ ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಆನಿ್ ಜೆಬೆದೆವೆಚ್ಯಾ್ 
ದೊ�ಗ್್ ಪುತ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಗೆಲೊ.್ 
ತವಳ್್  ಜೆಜು್  ಬೊ�ವ್್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾನ್,್ 38

್ ತ್ಂಕ್,್  ‘್ ‘ಮ್ಹಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ದುಖ್ನ್್ 
ಭಲ್ಯಾಂ,್ ಮೊತ್ಯಾಶೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಭೊಗ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ಜ್ಂವ್ನಾ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ರ್ವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 

ವಚುನ್್  ಧಣಯಾರ್್  ಸಪಯಾಡೊನ್,್  ‘್ ‘ಮ್ಹಜ್್  ಬ್ಪ್,್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಸಂಕಷ್ಟಚೆಂ್  ಹೆಂ್  ಆಯ ದ್ಾನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�ನ್ಕ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ನ್ಹಯ್,್  ತುಜೆ�್  ಖುಶೆಂ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 40

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಆಯ್ೊ.್ ತೆ್ ನಿದೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಪೆದುರಿಕ್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಏಕ್ ಘಂಟೊಭರ್್ ಜ್ಗೆ್ ರ್ವುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾನ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾನ್ಂಗಿ�?್  41

್ ತುಮಿ್  ತ್ಳ ನೆಾಕ್  ಪಡ್ನ್ಶೆಂ್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ಆತೊಮ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್್ ಪುಣ್್ ಕುಡಿಕ್ 
ಸಕತ್್ ಪ್ವನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

42
್ ಜೆಜು್ ದುಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ವಚುನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 

ಕನ್ಯಾ,್ ‘್ ‘ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್,್ ಸಂಕಷ್ಟಚೆಂ್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ದಾನ್್ 

ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿವ್ರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತೆಂ್  ಬೊಗಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಖುಶೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜ್ಂವಿದಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

43
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಯೆತನ್್  ತೆ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ನಿದೊನ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ತ್ಂಚೆಂ್  ದೊಳ ್ೆ  ನಿದೆನ್್  ಬೊ�ವ್್  ತಕಲೆ್.್  44

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಸನ್ಯಾ್ ತಿಸೆರಿ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಯಾಚ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಮ್ಗೆಣ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.

45
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಆನಿಕಯ�್ ನಿದೊನ್್ ವಿಶೆವ್್ ಘತ್ತ್?್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್.್  46

್ ಆಮಿ್  ವಚ್ಜೆ.್  ಉಠ್!್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಯೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ಬಂಧೆತ್ ಘಾಲಾತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:43–50;್ ಲೂಕ್ 22:47–

53;್ ಜುವ್ಂವ್್ 18:3–12)
47

್ ಜೆಜು್ ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ಜುದ್ಸ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ೊ.್ ಜುದ್ಸ್್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ.್್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮುಖೆಲ್ನಿ್ ದ್ಡಲ್ೊ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ.್್ ತೆ್ ತಲ್್ರಿ್ ಆನಿ್ 
ದ್ಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ಆಯಲೆ್.್ 48

್ ಜೆಜು್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮೊ್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಗುತ್ಯಾ್ ದಿಲೊ್.್ 49

್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜುದ್ಸ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ‘್ ‘ಮೆಸಿತ್,್ ನಮ್ನ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಉಮೊ್ ದಿಲೊ.

50
್ ತವಳ್್ ಜೆಜು,್ ‘್ ‘ಇಷ್ಟ,್ ತುವೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಹೆಂಚ್ಗಿ�?’್ ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ ದನ್ಯಾ,್ ಬಂದ್್  ಕೆಲೊ.್ 

51
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ನ್್  ಆಪ್್್ 

ತಲ್್ರ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಚೊ್ 
ಕ್ನ್್ ಕ್ಪೊ್.

52
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್  ‘್ ‘ತುಜ್ ತಲ್್ರ್್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್್ 

ಘಾಲ್.್  ತಲ್್ರ್್  ಘತಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ತಲ್್ರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಮೊತ್ಯಾಲೆ.್ 53

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್್ ಕಡೆ್ 
ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಬ್ರ್್ ಫೊವಿಂ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ 
ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಕ್ ದ್ಡತಾಲೊ್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಯ್.್ 
54

್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರಯ್ಂ್್ ತೆಂ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಪರಿಂ್ 
ಜ್ಯ್್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

55
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್ 

ಅಪ್ರಿಧ್ಯಾಕ್  ಧರುಂಕ್  ಆಯ್್ಯಾಬರಿ್  ತಲ್್ರ್್  ಆನಿ್ 
ದ್ಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಯ್್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ದಿಸ್ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಗತ್್ 
ಬಸುನ್್  ಶಿಕಯ್ತಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಥಂಯ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಧಲೊಯಾನ್.್  56

್ ಪುಣ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
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ಬರಯ್ಲೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಆಶೆಂ್ ಘಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತವಳ್್ ಸಗೆ್್ 
ಶಿಸ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಪೊಳೆ್.

ಜುದೆವ್ ಮುಖೆಲಾಂ ಮುಖಾರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:53–65;್ ಲೂಕ್ 22:54–55,್ 63–71;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:13–14,್ 19–24)
57

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುಕ್  ಧಲಯಾಲ್ಯಾಂನಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ್.್ 58

್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಪೆದುರಿ್ ತ್ಕ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್ಂಚ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ಚ್್  ರ್ಜ್ಂಗ ಣ್್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂ್ ಸಗಿಂ್ ಬಸೊ್.

59
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಚ್ನಿ್ 

ಜೆಜುಕ್  ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್  ಫಮ್ಯಾಣ್್  ದಿಂವೆಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಫಟಕ್ರಿ್ ರುಜ್್ತ್್ ಸೊಧ ತ್ಾಲೆ.್ 60

್ ಸಬ್ರ್ನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಜೆಜು್  ವಿಶಿಂ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಬಳ್ಂತ್್  ಕ್ರಣ್ಂಚ್್ 
ಸಭೆಕ್ ಮೆಳೊೆಂಕ್ ನ್.್ ತವಳ್್ ದೊ�ಗ್ನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
61

್ ‘್ ‘ಹೊ್  ಮನಿಸ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಮಂದಿರ್್ 
ಮೊಡುನ್್ ತೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಬ್ಂಧ್ತಾಂ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತಿಳಿಸೆಲೆಂ.

62
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಉಬೊ್  ರ್ವುನ್್  ಜೆಜುಕ,್ 

‘್ ‘ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಪ್ಯ್ಯಾದಿಂಕ್ ತುಂ್ 
ಕ್ಂಯ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿನ್ಯ್ಗಿ�?್  ಹ್ಣಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಸತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್್ 63

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ 
ವ್ಗೆಚ್ಚಿ್ ರ್ವ್್.
ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಜೆಜುಕಡೆ,್ 

‘್ ‘ಜವಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವಿಂ್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ,್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಗಿ�?್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

64
್ ಜೆಜುನ್,್ ‘್ ‘ವ್ಹಯ್,್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತೊ್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪ್ಂ್ 
ವಯ್್ಯಾನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ತುಮಿ್  ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

65
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 

ಆಪೆ್ಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸುತಾರ್್  ಪ್ಂಜುನ್,್  ‘್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 
ದೆ�ವ್ನಿಂದ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅತ್ಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್ 
ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಹ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್್ ದೆ�ವ್್ ನಿಂದ್್ 
ತುಮಿಂಚ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್.್ 66

್ ತುಮೊಚಿ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಹೊ್ ಅಪ್ರಿಧಿ.್ ಹೊ್ ಮೊರಜ್ಯ್ಚ್ಚಿ”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

67
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಲೊಕ್ನಿ್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ತೊಂಡ್ರ್್ ಥಿಂಪ್್ ಉಡಯ್.್ ತ್ಕ್್ ಮುಟ್ ಮ್ಲೊಯಾಯಾ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ರ್್ ಥ್ಪ್್ಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್  68

್ ತ್ಣಂ,್ 
‘್ ‘ಏ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್!್ ತುಕ್್ 
ಕೊಣೆಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.

ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 14:66–72;್ ಲೂಕ್ 22:56–62;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:15–18,್ 25–27)
69

್ ತೆಣೆಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಆಂಗ್ಣ್ಂತ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸೊ.್್ ಚ್ಕ್ನಿಯಾ್ 
ಮದಿ್್  ಎಕ್್್  ಪೆದುರಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘್ ‘ತುಂಯ�್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಜೆಜು್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲೊ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

70
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್್ 

ಸಮೊರ್್  ತಿಕ್,್  ‘್ ‘ತುಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

71
್ ತವಳ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾಕಡೆ್ 

ಯೆತನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಚ್ಕನಿಯಾನ್ಯ�್  ತ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಡೆ,್  ‘್ ‘ಹೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್  ಜೆಜು್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲೊ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

72
್ ತೆದ್ಳ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ ‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ 

ಘಾಲ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಜೆಜು್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಮನಿಸ್್ 
ಒಳ್ಕ್ಚ್ನ್!"್ ಮ್ಹಣ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

73
್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್ನ್,್  ಥಂಯ್್  ರ್ವ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ 

ಥೊಡೆ್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್  ‘್ ‘ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ಚ್್ 
ತೆಂ್ ಕಳ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

74
್ ತವಳ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆಪ ಣ್್ಚೆರ್್ ಶಿರ್ಪ್್ ಮ್ಗುನ್,್ 

‘್ ‘ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಜೆಜು್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಒಳ್ಕ್ಚ್ನ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್ 
ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೊ.್ 75

್ ‘್ ‘ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್ಚ್್  ನ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್  ಸ್ದ್್ 
ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಆದಿಂ್ ತುಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಪೆದುರಿಕ್ 
ಉಗ್ಸ್್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಘಳ್ಗೆಳ್ಯಾಂ್ 
ರಡೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತಾ ಸಮರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:1;್ ಲೂಕ್ 23:1–2;್ ಜುವ್ಂವ್್ 18:28–32)

27್ ್ 1 ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸಕ್ಳಿಂ,್  ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 

ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್  ಠರ್ವ್್ ಘತೊ್.್ 
2

್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಖೊಡೊ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ.
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ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಗಳಾ್ಪಸ್
(ಅ.ಕರಿ.್ 1:18–19)

3
್ ಜೆಜುಕ್  ತ್ಚ್್  ದುಸ್ಮನ್ಕ್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೊ್್ 

ಜುದ್ಸ್,್  ಜೆಜುಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್  ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಅಪುಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕೃತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್ 
ಪ್ವ್್.್ ತ್ಣೆಂ್ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ್ ತಿ�ಸ್್ ನ್ಣಂ್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಮುಖೆಲ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್,್ 4

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ಪ್್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ್ ನಿರ್ಪ್ರಿದಿ್ 
ರಗತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಕ್ರಿತ್್ ಕೆಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಜುದೆವ್್ ಪರಿಮುಖ್,್ “ತ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್!”್ 

ತೆಂ್ ತುಜ್ ಸಮಸ್ಯಾ,್ ಆಮಿಚಿ್ ನ್ಹಂಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
5

್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಜುದ್ಸ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ನ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ಉಡೊನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ಗಳ್್ಪಸ್್ ಘತೊ್.

6
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ತಿಂ್  ನ್ಣೆಂ್ 

ವಿಂಚುನ್,್  “ಹೊ್  ದುಡು್  ಏಕ್್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ದುಡ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವೆಚಿಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 7್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಯಾ್ ದುಡ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ “ಕುಂಬ್ರ್ಚೊ್ ಗ್ದೊ”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಜ್ಗೊ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್ಕ್್ ಚಿಂತೊ.್್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ 
ಪಯ ಣ್್ರ್್ ಆಯಲೆ್್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ್್ಯಾರ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಗ್ದ್ಯಾರ್್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ವಯೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
8

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ದ್ಯಾಕ್ “ರಗ್ತಾಚೊ್ ಗ್ದೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪಯ್ತಾತ್.್ 9್ ಅಶೆಂ್ ಯೆರೆಮಿಯ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:
“ತ್ಣಂ್  ರುಪ್ಯಾಚಿಂ್  ನ್ಣಂ್  ಘತಿ್ಂ.್  ಜುದೆವ್ನಿ್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್  ಜವ್ಕ್  ಬ್ಂದ್ಲೆಂ್  ಮೊಲ್್  ತೆಂಚ್.್ 
10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆ್�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ,್ 
ತ್ಣಂ್ ರುಪ್ಯಾಚಿಂ್ ತಿ�ಸ್್ ನ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕುಂಬ್ರ್ಚೊ್ 
ಗ್ದೊ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತೊ್.”

ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತ್ ಜೆಜುಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:2–5;್ ಲೂಕ್ 23:3–5;್ ಜುವ್ಂವ್್ 18:33–38)

11
್ ಜೆಜುಕ್ ಅಧಿಪತಿ್ ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ 

ಕೆಲೊ.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 
ರ್ಯ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್ ತುವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ್ ತೊ್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
12

್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚೆರ್್  ಮ್ಂಡೆ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ಯ್ಯಾದಿಂಕ,್ ತೊ್ ಮೌನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.

13
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ 

ತುಜೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಯ್ಯಾದ್ಂಕ್ ತುಂ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ನ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್

14
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ಲ್ತ್ಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್ಂಚ್್ ನ್.್ 

ಪ್ಲ್ತ್್ ಭೊ�ವ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕಾ ಪಿಲಾತಾನ್  
ರೆಲೆಲಿಂ ಪರಿಯತ್ನ್ ವಕ್ರ್ತಾ

(ಮ್ಕಯಾ್ 15:6–15;್ ಲೂಕ್ 23:13–25;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:39–19:16)
15

್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ವಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ನ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಯಾ್ ಕೆೈದಿ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಅಧಿಪತಿನ್್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ದಿಂವಿಚಿ್  ದಸುತಾರ್್  ಆಸ್.್  16

್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಕುಖ್ಯಾತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಕೆೈದಿ್  ಬಂದಿವ್ನ್್  ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಚೆ�್ ನ್ಂವ್್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್್ a.

17
್ ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 

ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಪ್ಸತ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿ�ಜಯ್,್ 
ಬ್ರ್ಬ್ಸ್ಕಗಿ�್ ವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್್ ತ್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 18

್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಮೊಸ್ರಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜ್ಣ್ಸೊ್.

19
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ನಿತಿಯ್ಸನ್ರ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪತಿಣನ್್  ಏಕ್  ಜ್ಗರಿಣ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  “ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಕರಿನ್ಕ್.್ ತೊ್ ಚುಕ್ದ್ರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಚೆ�್  ನಿಮಿತಾಂ್  ಗೆಲ ತೆಾ�್  ರ್ತಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸೊಪ ಣ್್ಂತ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಸೊಸ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣೊಚಿಚ್್ ತೊ್ ಜ್ಗರಿಣ್.

20
್ ಪುಣ್್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಅನಿ್  ಪರಿಮುಖ್್ 

ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್,್  ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಫುಸ್್ಯ್ೆಂ.

21
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  “ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಕೊಣ್ಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್?್  ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕಗಿ�?್ 
ಜೆಜುಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಲೊಕ್ನ್್ “ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
22

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತರ್,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್್ ತ್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ,್  “ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ರ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
23

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ವಿಚ್ಚೆಯಾಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ತ್ಣೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಚೂಕ್ 
ಕೆಲ್ಯಾ?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪುಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ,್ “ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬೊ�್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.
24

್ ಲೊಕ್ಚೆಂ್  ಮನ್್  ಬದು್ಂಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಪ್ಲ್ತ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಉದ್ಕ್ ಘವ್ನಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಸಮೊರ್್  ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್  ಧುವ್ನಾ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಹ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರ್್  ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ತುಮಿಂಚ್್ ಮ್ತ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

a 27.16 ಬಾರಾಬಾಬಾಸ್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ಗಿರಿ�ಕ್  ಪರಿತಿಯ್ನಿ್ 
ಬರಬ್ಬಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.
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25
್ ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ತ್ಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಕ್ 

ಆಮಿ್ ಆನಿ್ ಆಮಿಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

26
್ ತವಳ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 

ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿಲೆಂ.್  ಜೆಜುಕ್  ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್  ಮ್ರೊವ್ನಾ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್ಚಿಯಾಕ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಚೆ�್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ.

ಪಿಲಾತಾಚಾಕ್ ಶಿಪಾರಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ರೆಲ್ಲಿಂ ಖೆಳ್ಕಾಳಾಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:16–20;್ ಜುವ್ಂವ್19:2–3)

27
್ ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ರ್ಜ್ಂಗ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ 

ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಸಗೆ್್  ಶಿಪ್ಯ್ನಿ್  ಜೆಜುಕ್ 
ಭೊಂವತಾಣ್ ವೆಡೊ್ ಘಾಲೊ.್ 28

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆಂ್ 
ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಏಕ್ ತ್ಂಬೊ್್ ದಗೊ್್ 
ನ ್ೆಹಸಯ್ೊ.್  29

್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಚೊ್  ಏಕ್ ಮುಕುಟ್್  ವಿಣುನ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮಸತಾಕ್ರ್್  ದವಲೊಯಾ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ಏಕ್  ಬೆತ್ಕ್ಟ್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾನ್್  ದಿಂಬಿಯ್ಂನಿ್ 
ಪಡುನ್,್ “ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್,್ ನಮ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  30

್ ತ್ಚೆರ್್  ಥಿಂಪ್್ ಉಡಯ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತಿ್್ ಬೆತ್ಕ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಸತಾಕ್ಕ್ 
ಮತ್ಯಾಲೆ.್ 31

್ ಆಶೆಂ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ತ್ಚೊ್  ದಗೊ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತ್ಚೆಂಚ್್  ವಸುತಾರ್್  ತ್ಕ್್ 
ನೆ್ಹಸೊವ್ನಾ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಖುಸಾತಾರ್ ಜೊಡೊಲಿಲೊ ಜೆಜು
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:21–32;್ ಲೂಕ್ 23:26–

39;್ ಜುವ್ಂವ್್ 19:17–27)
32

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಸಿರೆನ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ “ಸಿಮ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ದೆಖೊ್.್  ತ್ಚೊ್  ಖುರಿಸ್್  ವ ್್ಹವ್ಂಕ್ 
ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಬಲತ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 33

್ ತೆ್ ಗೊಲೊಗೆಥ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಆಯ್ೆ.್  (ಗೊಲೊಗೆಥ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಕಟ್ಟಯಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)್ 34

್ ಗೊಲೊಗೆಥ್ಂತ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ರಗ್ತಾಬೊ�ಳ್್ ಭಶಿಯಾಲೊ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ದಿಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚಿ್ 
ರೂಚ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೊ್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

35
್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾಕ್  ಖಿಲ್ಯಾನಿ್ 

ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಚಿಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸುತಾರ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಸೊಡಿತಾ್  ಘಾಲ್ನಾ್  ವ್ಂಟುನ್್  ಘತಿ್ಂ.್ 
36

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಫ್ರೊ್  ಕನ್ಯಾ್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ.್  37

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್ 
ಮ್ಂಡೊ್ಲೊ್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಲ್ಯ್ೊ.್ “ಹೊ್ ಜೆಜು,್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್ಚ್್ ತೊ್ ಅಪ್ರಿಧ್.

38
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಗ್್ ಚೊರ್ಂಕಯ�್ 

ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡೆ್ಂ.್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ,್ 

ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾ್ ಚೊರ್ಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಕ.್ 39
್ ವ್ಟೆ�ನ್್ 

ವೆತ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕ್ ತಕ್್್ ಹ್ಲೊವ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ,್ 40
್ “ತುಂ್ 

ದೆವ್ಳ್್  ನ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ತೆಂ್  ತಿ�ನ್್  ದಿಸ್ಂನಿ್ 
ಉಬ್ರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೊಯ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಕ್ಚ್್ ತುಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರ್!್ ತುಂ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಖುಸ್ಯಾ್ ವಯೊ್್ ದೆಂವುನ್್ 
ಯೆ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

41
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಶ್ಸಿತ್�ನಿ್  ಆನಿ್ 

ಪರಿಮುಖ್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಯ�್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆ.್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ತೆ�ಯ�್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  42

್ “ಹ್ಣೆಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕನ್!್  ಹೊ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ ರ್ಯ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಖುಸ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಕಲ್್  ದೆಂವುಂದಿ.್  ತವಳ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಸತ್ಮನತಾಲ್ಯಾಂವ್.್  43

್ ಹೊ್  ದೆವ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ದೆವ್ಕ್ ತೊ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊಚ್್ ತ್ಕ್್ 
ಸೊಡೊಂವಿದಾ.್ ‘ಆಪುಣ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೊಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 44

್ ತೆ�ಚ್್ 
ಬರಿಂ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ದ್ವ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ್ ಚೊರ್ಂನಿಯ�್ ತ್ಚಿ್ ನಿಂದ್್ ಕೆಲ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮರಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:33–41;್ ಲೂಕ್ 23:44–

49;್ ಜುವ್ಂವ್್ 19:28–30)
45

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ದೊನ್್ಪಂರ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂರ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್  ಪಡೊ್.್ 
46

್ ಚಡುಣೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್ ಜ್ತ್ನ್್ ಜೆಜುನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 
ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ “ಏಲ್,್ ಏಲ್,್ ಲ್ಮ್್ ಸಬಖಥಿನಿ?”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಣೆ್�್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದೆವ್,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಡ್ಯ್್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.

47
್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂನಿ್ ಹೆಂ್ 

ಆಯುಕ್ನ್,್ “ಹೊ್ ಎಲ್ಯ್ಕ್ ಉಲೊ್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
48

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಧ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ 
ದಯ್ಯಾಆಳ ಮೆ್ ಹ್ಡ್ನಾ,್ ಶಿಕ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಬುಡಯ್ೆಂ,್ ತೆಂ್ ಏಕ್ 
ಬೊಡಿಯೆಕ್ ಶಿಕ್ಯಾವ್ನಾ್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂತೆ್್ ಚ್ಕ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಒಂಠ್ಂಕ್ ಧಲೆಯಾಂ.್ 49

್ ಪುಣ್್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ,್ 
“ತ್ಕ್್  ದೊಶಿನ್ಕ್ತ್,್  ತ್ಕ್್  ಎಲ್ಯ್್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಯೆತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪಳೆಯ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

50
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 

ಮ್ನ್ಯಾ್ ಜ�ವ್್ ಸೊಡೊ್.
51

್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡ್ತಾಚ್,್ ದೆವ್ಳ್ಚೊ್ ಪಡೊದಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪ್ಂಜೊನ್್ ದೊ�ನ್್ 
ಫ್ಳೆ್  ಜ್ಲೊ.್  ಭುಂಯ್್  ಕ್ಂಪ್್.್  ಖಡ್್ಪಂ್  ಫುಟ್ಂ.್ 
52

್ ಫೊಂಡ್್  ಉಗ ತೆಾ್  ಜ್ಲೆ,್  ಸಬ್ರ್್  ಭಕತಾ್  ಫೊಂಡ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್ ಉಠೆ್.್  53

್ ಜೆಜು್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
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ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ತೆ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಶಹ್ರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  ಲೊಕ್ನಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುದ್ದಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ದೆಖೆ್ಂ.

54
್ ಜೆಜುಕ್  ಪ್ರೊ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೆ್್  ಶತಪತಿ್  ಆನಿ್ 

ಶಿಪ್ಯ್್ ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಹೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ್ ತೆ.

55
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಸೆವ್ಚ್ಕ್ರಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ನ್್್ ಆಯ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಉಬೊಯಾ್ ರ್ವುನ್್ ಪಳೆತ್ಲೊಯಾ.್ 56

್ ಮ್ಗದಾಲೆನ್್ ಮರಿ,್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ ಆನಿ್ ಜುಜೆಚಿ್ ಆವಯ್್ ಮರಿ,್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್

ಜೆಜುಕ್ ನಿರೆಪಿತಾತ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 15:42–47;್ ಲೂಕ್ 23:50–

56;್ ಜುವ್ಂವ್್ 19:38–42)
57

್ ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಜೆಯಾರ್್ ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಆಯೊ.್್ ಅರಿಮ್ಥೆ�ಯ್್ ಶಹ್ರ್ಚೊ್ 
ಹೊ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 58

್ ತೊ್ ಪ್ಲ್ತ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್,್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜುಜೆಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್  ಹುಕುಮ್್  ದಿಲ್.್ 
59

್ ಜುಜೆನ್್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ವ್ರೊನ್,್ ನಿತಳ್್ ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲುಗ್ಟನ್್ ಗುಟ್್ವ್ನಾ್ 60

್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಖಡ್್ಪಂತ್್ 
ಪೊಕನ್ಯಾ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ನವ್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್  ತಿ್  ದವಲ್ಯಾ.್ 
ಸಮ್ಧಿಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಕ್ ವ್ಹಡಿ್್ ಶಿಳ್್ ಲೊಳೊೆವ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 61

್ ಮ್ಗದಾಲೆನ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ದುಸಿರಿ್ 
ಮರಿ್ ಥಂಯ್್ ಫೊಂಡ್್ ಸ್ಮ್ಖಾರ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸಿ್ಂ.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಫಂಡಾಕ್ ಪಾರೊ
62

್ ಸುಕ್ರಿರ್್  ಮುಗ ದ್ಾಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 
63

್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೊ್ ಠಕ್ಕ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ‘ತಿ�ನ್್ 
ದಿಸ್ಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪುನರ್ಜವಂತ್್ 
ಜ್ತಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಉಗ್್ಸ್್  ಆಸ್.್  64

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಫೊಂಡ್್ ಪ್ರೊ್ ದವರುಂಕ್ ತುವೆಂ್ 
ಹುಕುಮ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
ಚೊನ್ಯಾ್  ವ್ಹರೊನ್,್  ತೊ್ ಫೊಂಡ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್ 
ತವಳ್್ ಪಯ್ೆಂಚಿ್ ಫಟೊವಿಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ನಿಮ್ಣ್ ಫಟೊವಿಣ್್ 
ಮ್ರೆಕ್ರ್್ ಜ್ಯ್ತಾ.

65
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  ‘್ ‘ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಬರಿ್ ಫೊಂಡ್ಚಿ್ 
ಬಂದಬಸ್ತಾ್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  66

್ ತೆ್  ವಚುನ್,್ 
ಫೊಂಡ್ಕ್ ಮೊ್ಹರ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್  ಪ್ರೊ್ 
ದವಲೆಯಾಂ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್
(ಮ್ಕಯಾ16:1–8;್ ಲೂಕ್ 24:1–12;್ ಜುವ್ಂವ್್ 20:1–10)

28್ ್ 1 ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಉತ್ರಿಲೊ್ .್ 
ಆಯ್ತಾರ್ಚೆಂ್ ಫ್ಂತೆಂ್ ಜ್ತ್ನ್್ ಮ್ಗದಾಲೆನ್್ 

ಮರಿ್ ಆನಿ್ ದುಸಿರಿ್ ಮರಿ್ ಫೊಂಡ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಯಂ್.
2

್ ತವಳ್್ ಭಯಂಕರ್್ ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪ್ಣ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ದೂತ್ನ್್ ಫೊಂಡ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಫೊಂಡ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ಗ್್ಚೆಂ್  ಶಿಳ್್  ಲೊಳೊೆನ್್  ತಿಚೆರ್್ 
ಬಸೊ.್್ 3್ ದೆವ್ಚೊ್ ದೂತ್್ ಝಗ್ಣ್್ಬರಿ್ ಪಜಯಾಳ್ತಾಲೊ.್ 
ತ್ಚೆ�್ ವಸುತಾರ್್ ಹಿಮ್ಬರಿ್ ಧವೆಂ್ ಆಸೆ್ಂ.್ 4

್ ಫೊಂಡ್್ 
ಪ್ರೊ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸಲ್ೆ್ ಶಿಪ್ಯ್ ದೆವ್್ ದೂತ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾರೊನ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಬರಿ್ ಜ್ಲೆ.

5
್ ದೂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯ್ಂಕ,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ 

ಖುಸ್ಯಾಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಜೆಜುಕ್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ.್ 6್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ನ್ತ್ಲೊ.್್ ತೊ್ ಆಪುಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್್  ಜ್ಲ್.್ 
ಯೆಯ್,್ ತ್ಕ್್ ನಿಕೆಪ್ಲ್್್ ಸುವ್ತ್್ ಪಳೆಯ್.್ 7್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ‘ಜೆಜು್ ಪುನರ್ಜವಂತ್್ ಉಠ್್.್ 
ತೊ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವೆತ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ಫುಡೆಂ್ ತೊ್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಥಂಯ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಹೊಚ್,್ ವಿಸ್ರಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

8
್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ತೊಯಾ್  ಸಿತ್ಯೊ�್  ಭಿಯ್ನ್ಯ�್ 

ಸಂತೊಸ್ನ್ಯ�್  ಫೊಂಡ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಘಡೆ್ಲ್್ 
ಸಂಗತ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಂವ ತ್ಾನ್,್ 9್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳೊೆನ್,್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್ಯೊ್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಸರುನ್,್ ತ್ಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್  ಧನ್ಯಾ್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ಧನ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯ್ಂಕ,್ “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ವಚುಂಕ್  ಸ್ಂಗ್.್  ತೆ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಥಂಯ್್ ದೆಖ ತ್ಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಜುದೆವ್ ಪರಿಮುಖಾಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲಿ ವದತಾ
11

್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್ಯೊ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲೊಯಾ.್ ಹೆಣೆಂ್ 
ಫೊಂಡ್್ ಪ್ರೊ್ ಕತೆಯಾಲೆ್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ 
ವಚುನ್್ ಘಡ್ಲ್್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ 
ತ್ಣಂ್  ಕಳಯ್ೊಯಾ.್  12

್ ತವಳ್್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಮತ್ಬ್್ ಕೆಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್  ಚಡ್್  ದುಡು್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಫಟಂ್  ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್  ಉಪ್ಯ್್  ಕೆಲೊ.್  13

್ ತ್ಣಂ್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ರ್ತಿಂ್ ಆಮಿ್ ನಿದುನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ಚೊರಿಯ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್.್ 
14

್ ಹಿ್  ಖಬರ್್  ಅಧಿಪತಿಕ್  ಕಳ್್ಯಾರಿ�್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಸಮ್ಯ ತ್ಾಂವು್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಯಂಚ್್ ಚಡುಣೆಂ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆತ್ಂವು”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 15

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ 
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ದುಡು್ ಘವ್ನಾ,್ ತ್ಣಂ್ ಶಿಕೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಆಶೆಂ್ ಹಿ್ ಕ್ಣ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ವಿಸ್ತಾಲ್ಯಾ್ ಆಜ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ತಿ್ ಚ್ಲು್ ಆಸ್.

ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ ಆಖೆರಿೇಚಿಂ ಉತಾರಿಂ
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:14–18;್ ಲೂಕ್ 24:36–49;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 20:19–23;್ ಅ.್ ಕೃ.1:6–8)
16

್ ಇಕ್ರಿ್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವೆ್.್ 17

್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚೆರ್್  ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್್ ತ್ಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ 

ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೊಚ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆನ್ತ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಸಗಿಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಸಂಸ್ರಿಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಪದಿ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ 19

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ವಚುನ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ್ಹಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಕರ್.್ ಬ್ಪ್ಚೆ�,್ ಪುತ್ಚೆ�್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚೆ�್ ನ್ಂವಿಂ್ ಪವಿತ್ರಿಸ್ನಾನ್್ ದಿಯ್.್ 20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯೊ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಆಜ್್್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕಯ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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ಜುವಾಂವ್ ಜೆಜುಚಿ ವಾಟ್ ತರಾರ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 3:1–12;್ ಲೂಕ್ 3:1–9,್ 15:17;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 1:19–28)

1್ ್ 1್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ಸುವ್ತೆಯಾಸೊ್ 
ಅರಂಭ್್  ಹೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2

್ ಇಸ್ಯಯ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿ�ತಿರ್್ ಬರಯ್ಂ್.
“ಪಳ !ೆ್ ಹ್ಂವ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪರಿಗಟ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ 

ತುಜ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ.
ತೊ್ ತುಜೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ 

ಕತಯಾಲೊ.”್ ್  ಮಲ್ಕ್್ 3:1

್  3್ “‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್,
ತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸುಲಭ್್ ಕರ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ 
ಮ್ತ್ಯಾ.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:3

4
್ ತಶೆಂಚ್್  ಸ್ನಾನಿಕ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್  “ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಪ್ವ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪೊತೊಯಾವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಯ್.್ ತೆದ್ಳ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆಂ್ ಬೊಗ್ಸೆಣೆಂ್ ಜ್ತೆಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಶೆಮ್ಯಾಂವ್್ ದಿತ್ಲೊ್ ಅನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿ�ವ್ನಾಂಚ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್.್ 5್ ಜುದೆಯ್್ ಅನಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚೊ್ ಆಪ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಒಳ್ಕ್ನ್್ ಘವ್ನಾ್ ಅಸ್ಲೊ್.್ ತೆದ್ಳ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ.

6
್ ಜುವ್ಂವ್್ ಕಯ್ಯಾ್ ಲೊಂವ್ಂಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸವ್ನಾ್ 

ಅನಿ್ ಪೆಕ್ಟಂಕ್ ಚ್ಮ್್ಯಾಚೊ್ ಪ್ಟೊ್ ಬ್ಂದ್ತಾಲೊ.್ ತೊ್ 
ದೆಂಪೆ್ ಅನಿ್ ರ್ನ್್ ಮೊ್ಹಂವ್್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಅಸ್ಲೊ್.

7
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಯೆತ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ದಿಂಬೆಯಾಂತ್್ ಬ್ಗೊನ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವ್್ಹಣ್ಂಚೊ್ 
ಭ್ಂದ್್  ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್ 
8

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಂ್ ಪುಣ್್ ತೊ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಶೆಮ್ಯಾಂವ್್ ದಿಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಸಾನ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 3:13–17;್ ಲೂಕ್ 3:21–22)

9
್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜು್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ ನಜರೆತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಅಯೊ್.್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ತಾ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ.್ 10

್ ಜೆಜು್ 
ಉದ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆತ್ನ್್ ಆಕ್ಸ್್ ಪದ್ಯಾಯಾ್ 
ಬರಿಂ್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್ಲೆಂ,್  ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಅತೊಮ್  ಏಕ್ 
ಪ್ವ್ಯಾಯಾಚ್್ ರುಪ್ಂತ್್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಸ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಪಳೆಲೆಂ.್ 11

್ ತೆದ್ಳ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ಮ್ನ್ಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ಜೆಜುಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲಿಂ ತಾಳ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:1–11;್ ಲೂಕ್ 4;್ 1–13)

12
್ ತೆದ್ಳ್್ ದೆವ್ಚ್್ ಅತ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆರಣ್ಯಾಕಡೆ್ 

ಚಲಯ್ೊ.್  13
್ ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್  ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ದಿ�ಸ್್ 

ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ರ್ನ್್  ಮೊನ್್ತಿಂ್  ಮಧೆಂ್  ಅಸೊನ್್ 
ಸೆೈತ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್  ಪಡ್ಶೆಂ್  ನ್ಡುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದೆವ್ಚ್್  ದೂತ್ನಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕೆಲ್.

ರಾಲ್ಲೆರಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಸೆವಾ ಅರಂಭ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:12–17;್ ಲೂಕ್ 4:14–15)

14
್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಜೆೈಲ್ಂತ್್ ಘಾಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 

ಜೆಜು್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ ವಚುನ್್ ಲೊಕ್ಕ,್ 15
್ “ವೆ�ಳ್್ 

ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಲೊ.್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್ಂ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆಂ್  ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್ 
ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ ಪತೊಯಾನ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪತೆಯಾಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪರಿಗಟುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆ ಪಯೆಲಿ ಶಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:18–22;್ ಲೂಕ್ 5:1–11)

16
್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಸರೊ�ವರಚ್್  ತಡಿರ್್  ಪ್ಶರ್್ 

ಜ್ತ್ನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ಅನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಆಂದೆರಿಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ದೆಖೆ್ಂ.್  ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಪ್ಗಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತೆ್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ದರುಂಕ್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆರ್್ ಜ್ಳ್್ ಗ್ಲೆತಾಲೆ.್ 
17

್ ಜೆಜುನ್,್  “ಯೆಯ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದುಸೆರಿ್  ರಿ�ತಿಚೆ್  ಪ್ಗೊರ್್  ಕತಯಾಲೊಂ.್ 
ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ತುಮಿಂ್  ಮನ್ಶೆಂಕ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಸೊ್ಯಾನ್ಹಂಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 18

್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ 
ಥಂಯ್ಚಿ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಟ್್ನ್್  ಗೆಲೆ.್  19

್ ಜೆಜು್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ ತಡಿರ್್ ಅನಿಕ್�್ ಪ್ಶ್ರ್್ 
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ಜ್ತ್ನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ಪೂತ್,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಅನಿ್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ದೊ�ನ್್ ಬ್ವ್ಂಕ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತೆ್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾದಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಅಪ್್ಯಾದೊಣಂತ್್ ಜ್ಳ್ಂ್ 
ಸಮ್ ಕತೆಯಾಲೆ.್ 20

್ ತ್ಂಚೊ್ ಬ್ಪೊಯ್್ ಜೆಬೆದೆವ್್ ಅನಿ್ 
ತ್ಚೆ್ ಕ್ಮ ಗ್ೆರ್ಯ�್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ಂವ್್ ಸಂಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸೊಡುನ್್ ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.

ದೆಂವಾಚೊರಾಚಾ ಅಧಿೇನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾಕಾ
(ಲೂಕ್ 4:31–37)

21
್ ಜೆಜು್  ಅನಿ್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಕಫ್ನ್ಯಾಮ್ಂಕ್  ಗೆಲೆ.್ 

ಸ್ಬ್ತ್ಚ್್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  22

್ ಜೆಜುಚ್್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ ಥಂಯ್್ 
ಅಸೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಬರಿ್ 
ಶಿಕ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾಲೊ.್  23

್ ಜೆಜು್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ಅಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ,್ 24

್ “ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜು!್ ಅಮೆಚಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಕ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್,್  ಅಮ್ಕ್ಂ್  ತುಂ್  ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಯ್್ಯ�ಗಿ�?್  ತುಂ್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್್  ಏಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಮನಿಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.

25
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ ತೊಂಡ್್ ಧ್ಂಪ್!್ ಆನಿ್ ಹ್ಯಾ್ 

ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 
26

್ ತವಳ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಕ್್  ಮೊಸುತಾ್  ಕಷ್ಟ್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ವಡ್್ಯಾನ್್ ಕ್ಂಕ್ರಿಟ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ತ್ಚೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಆಯ್ೊ.್  27

್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ,್  “ಹೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ?್ ಏಕ್ ನವಿಚ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್,್  ಹೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾ!್ ಹ್ಚ್್ ಫಮ್ಯಾಣ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸಮೆತ್್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 28

್ ಜೆಜುಚಿ್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಂತ್್ ಪರಿಚ್ರ್್ ಜ್ಲ್.

ಸಮೆೇಸಾತಾಂಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 8:14–17;್ ಲೂಕ್ 4:38–41)

29
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 

ಸನ್ಯಾ್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆನಿ್  ಅಂದೆರಿಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ತೆ್  ಗೆಲೆ.್ 
30

್ ಸಿಮ್ಂವಿಚಿ್  ಸ್ಸು್ ಮ್ಂಯ್್ ತ್ಪ್ನ್್ ನಿದ್ಲ್್.್ 
ಹ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ಜೆಜುಕಡೆ್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ 
31

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ತಿಚೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ತಿಚೊ್ 
ಹ್ತ್್ ದನ್ಯಾ,್ ವಯ್ರಿ್ ಉಠೊಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ತಿಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತಿ್ ಉಟೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್.

32
್ ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸುಯೊಯಾ್  ಬುಡತಾಸ್ಸೆ,್  ಸಮೆಸ್ತಾ್ 

ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಲೊಕ್ನ್್ 

ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಅಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ 33
್ ಗ್ಂವ್ಚೊ್ ಸಗೊ್್ 

ಲೊ�ಕ್  ತ್ಯಾ್  ಘರ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್.್ 
34

್ ಥರ್ವಳ್್ ಪ್ಡೆನಿಂ್ ಕಷಟತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್್ ಗೂಣ್್ 
ಕೆಲೆಂ;್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ್ೆಂ.್ 
ಸಬ್ರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಜೆಜುನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜು್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಖಳಿತ್್ ಅಸ್ಲೆ್ಂ.

ಸುವಾತಾತಾ ಪರಿಗಟುಂಕ್ ಜೆಜುಚಿ ತಯರಾಯ್
(ಲೂಕ್ 4:42–44)

35
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸಕ್ಳಿಂಚ್ಚಿ,್  ಅನಿಕ್�್  ಕ್ಳೊೆಕ್ 

ಆಸತಾನ್ಂಚ್ಚಿ್  ಜೆಜು್  ಉಠೊವ್ನಾ್  ಮ್ಗ ಣೆ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಎಕುಸೆಯ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಗೆಲೊ.್  36

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊದುನ್್ 
ಗೆಲೆ.್ 37

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊದುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ,್ “ಲೊ�ಕ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಕ್ಚ್ಚಿ್ ಸೊದ್ತಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

38
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂಗ್್  ಲ್ಗಿಶೆಲ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 

ಆಮಿ್ ಯ್.್  ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪರಿಗಟ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ ಹೆ�ಚ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  39

್ ಅಶೆಂ್  ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂಚ್್ 
ಸಗ್್ಯಾನ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪರಿಗಟ್್ ಕೆಲ್,್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚ್್ ಬಂದಡೆಂತ್್ 
ಅಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಸೊಡಯ್ೆಂ.

ರೊಡಾಕಾರಾಕ್ ಗೂಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:1–4;್ ಲೂಕ್ 5:12–16)

40
್ ಏಕ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದಿಂಬಿಯೆಂತ್್ 

ಬ್ಗೊವ್ನಾ್ ತ್ಕ್,್ “ತುಕ್್ ಖುಶಿ್ ಅಸ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.

41
್ ಜೆಜು್  ತ್ಚೆ್  ವಿಶಿಂ್  ದೂಖ್್  ಬೊಗುನ್್  ತ್ಕ್್ 

ಆಪಡ್ನಾ್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ “ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಕ್್ ಖುಶಿ್ 
ಆಸ್.್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಂವಿದಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
42

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.
43

್ 
–44

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ಗೂಣ್್ 
ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್ಚಿ್  ಸ್ಂಗಿನ್ಶೆಂ,್  ಶಿ�ದ್್ 
ಯ್ಜಕ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್್  ತುಜೆಂ್  ಆಂಗ್್  ತ್ಕ್್ 
ದ್ಕ್ಯ್.್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೊಯೆ್ನ್್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್ಲ್್್  ಕ್ಣಕ್  ದೆವ್ಕ್  ಬೆಟಯ್.್  ತುಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತೆಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ 45

್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಚುನ್್  ಜೆಜುನ್ಚ್್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಹಿ್  ಖಬರ್್  ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಪರಿಚ್ರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ತ್ಕ್್  ಗ್ಂವ್ಂ್  ಭಿತರ್್ 
ವಚೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಎಕುಸೆಯ್ಯಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ,್ ತರ್ಯ�್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕಡೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾಚ್ಚಿ್ ಅಸ್ಲೊ್.
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ಆರಿರಾರಾಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 9:1–8;್ ಲೂಕ್ 5:17–26)

2್ ್ 1 ್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್ 
ಕಫನಯಾಂವ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಆಯ್ೊ.್  ಜೆಜು್  ಎಕ್್ 

ಘರ್ಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಪರಿಸ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ 2್ ಲೊ�ಕ್ 
ಹಿಂಡ್ಂ್ ಹಿಂಡ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಶೆಮ್ಯಾಂವ್್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ 
ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್.್  ಘರ್್  ಲೊಕ್ಚ್್  ಜಮ್ಯಾನ್್  ಭರುನ್್ 
ಗೆಲೆಂ್್ ಪೂರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಂಕ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಉಬೆ್ ರ್ವ್ಂಕ್�್ ಜ್ಗೊ್ ನ್ತೊ.್್ ಜೆಜು್ ಶೆಮ್ಯಾಂವ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್  3

್ ಚೊವ್ಗೆ್ ಜಣ್್ ಏಕ್ ಆರಿಗ್ರ್ಕ್ 
ತ್ಚೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ 4

್ ಘರ್್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಲೊಕ್ಚೆ�್ ನಿಮಿತಾಂ್ ಭರೊನ್್ ಗೆಲ್್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾನ್್  ವ್ಹರುಂಕ್  ತ್ಂಚ್ನ್್  ಜ್ಲೆಂನ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ಅಸ್ಲ್ಯಾ್  ಕಡೆ್  ಘರ್ಚ್್  ವಯ್್ಯಾ್ 
ಅಂತಸ ತ್ಾಕ್  ವಚುನ್್  ಪ್ಕ್ಯಾಚೆ್  ನಳ ್ೆ  ಕ್ಡೆ್.್  ಆಶೆಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಏಕ್ ವ್ಟ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆರಿಗ್ರ್ಕ್ ತೊ್ ನಿದೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಸಮೆ�ತ್್ ವಯ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ 
ದೆಂವಯ್ೊ.್ 5

್ ಹ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಚೊ್ ವತೊಯಾ್ ಬ್ವ್ರ್ಯಾ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಆರಿಗ್ರ್ಕ್ “ತನ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ತುಜಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಭೊಗಸೆಲ್ಯಾಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.

6
್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲೆ್;್ ಜೆಜುನ್್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್  ತೆಂ್  ಅಯುಕ್ನ್,್  7
್ “ಹೊ್  ಅಶೆಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ?್  ಹೆಂ್  ದೆ�ವ್್ ನಿಂದ್!್  ದೆವ್ಕ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಭೊಗುಸೆಂಕ್ ತ್ಂಕ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.

8
್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚಿ್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್ಚಿ್ ಜೆಜು್ ಜ್ಣ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ತುಮಿ್  ಅಶೆಂ್ 
ಚಿಂತ್ತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  9

್ ಖಂಯೆಚಿಂ್  ಸುಲಭ್?್  ‘ತುಜಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಸೆಲ್’್  ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್  ಕ್�?್  ಯ್್  ‘ಊಠ್್ 
ತುಜೆಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘ್ ಆನಿ್ ಚಲ್’್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ?್ 10

್ ತರ್್ 
ಮನ್ಶೆಯಾಪುತ್ಕ್  ಸಂಸ್ರಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗುಸೆಂಚಿ್ 
ಪದಿ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಗೊ.್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ 
ಆರಿಗ್ರ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 11

್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ;್ 
ಊಠ್್ ತುಜ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಘರ್್ ಚಲ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

12
್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಅಸ್ಲೊ್್ ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಆಪೆಂ್್ 

ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಘವ್ನಾ್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ “ಅಮಿಂ್ 
ಯೆದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ಅಸಲ್್ ಸಂಗತ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಚ್ಚಿ್ 
ನ್ಂ”್ ಮ್ಹಣೊಣ್್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗಳಿಸೆಲೆಂ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ರೆಲೊಲಿ ಲೆವಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 9:9–13;್ ಲೂಕ್ 5:27–32)

13
್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ್ ಕಡೆ್ ಗೆಲೊ.್ ಲೊ�ಕ್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲ್್ಯಾನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ದಿಲ್.್ 14

್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ತಡಿರ್್ ಚಲುನ್್ ವೆತ್ಸ್ತಾನ್್ 
ಸುಂಕೊ್  ವಸೂಲ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಅಲೆ್ಪವ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 

ಲೆವಿಕ್  ದೆಖೊ್.್  ಲೆವಿ್  ಸುಂಕ್್  ಕ್ಟ್ಯಾರ್್  ಬಸೊನ್್ 
ಆಸೊ್.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತೆದ್ಳ್್ ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್್ನ್್ ಗೆಲೊ.

15
್ ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಇಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್ 

ಲೆವಿಚ್್  ಘರ್್  ಜೆವ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಅಸ್ಲೊ್.್  ಥಂಯ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಸುಂಕಚೆ�್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಮನಿಸ್್ ಜೆಜು್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್ಣ್ಂಚ್್ ಪಂಗಿತಾರ್್ 
ಬಸೊವ್ನಾ್ ಜೆ�ವ್ಣ್್ ಅಸ್ಲೆ್.್ 16

್ ಹ್ಯಾ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಂ್ ಆನಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಮನ್ಶೆಂ್ ಸಂಗಿಂ್ 
ಜೆಜು್ ಜೆವ್ತಾ್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಹಳೆಂ,್  “ಜೆಜು್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿಂ್ 
ಸವೆಂ್ ಜೆವ್ತಾ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಭಲ್ಯಕ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ವಯ್್ಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್,್  ಭಲ್ಯಕ್್ 
ನ್ತಲ್್ಯಾಕ್  ವಯ್್ಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ನಿತಿವಂತ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ಕ್್ ಆಯ್್್ ನ್ಹಂಯ್,್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ದುಸಾರಿಯ ಧಾಮಿತಾಕ್ ಮುಖೆಲಾಂ ಬರಿಂ ನಹಾಂಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 9:14–17;್ ಲೂಕ್ 5:33–39)

18
್ ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ ಶಿಸ್್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತೆಯಾಲೆ.್ 

ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ ಶಿಸ್್ ಆನಿ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವಿ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕರಿನ್ಂತ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

19
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್,್  “ಕ್ಜ್ರ್ಕ್ 

ಹೊರೆತ್್ ಅಪ್ಣ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತ್ಚೆ�್ ಈಷ್ಟ್ 
ಬೆಜರ್ಯೆನ್್ ಅಸ್ನ್ಂತ್.್ ಉಪ್ಸ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ 
20

್ ಪೂಣ್್  ಹೊರೆತ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ವೆಚೊ್  ಕ್ಲ್್ 
ಯೆತೊಲೊ್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್ ದುಖ್ಂತ್್ ಆಸೆತಾಲೆ,್ 
ಆನಿ್ ತವಳ್,್ ತೆ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತಯಾಲೆ.

21
್ “ಕೊಣ್ಯ�್ ಮನಿಸ್್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ವಸುತಾರ್ಕ್ ನವ್ಯಾ್ 

ಲುಗ್ಟಚೊ್ ಕೊಪೊ್ ಮ್ರಿನ್.್ ಮ್ರಿತ್ಬಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ನವ್್ ಕೊಪೊ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಂದೊನ್್ ವೆತ್್ 
ಆನಿ್ ಫ್ಳೊೆ್ ಆನಿಕಯ�್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ತ್.್ 22

್ ತಶೆಂಚ್,್ 
ಲೊ�ಕ್  ನವ್್  ದ್ಕ್ಚೊ್  ರೊ�ಸ್್  ಪನ್ಯಾಯಾ್ 
ಚ್ಮ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಭರಿನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಚ್ಮಿಂ್್ ಪುಟ್ತಾತ್್ ಆನಿ್ ದ್ಕ್ಂಚೊ್ ರೊ�ಸ್ಯ�್ ಪ್ಡ್್ 
ಜ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಲೊ�ಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ನವ್್ 
ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ನವ್ಯಾ್ ಚ್ಮ್್ಯಾಚ್್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ ಭನ್ಯಾ್ 
ದವತ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಥೊಡಾಕ್ ಜುದೆವಾಂನಿ ಜೆಜು ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಸವಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:1–18;್ ಲೂಕ್ 6:1–5)

23
್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 
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ಸಂಗಿಂ್  ವೆತ್ನ್್  ಶೆತ್ಂ್  ಮಧ್್ಯಾನ್್  ವೆತ್ಲೊ.್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕಣೊಶೆ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 
24

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ,್ “ತುಜೆ್ 
ಶಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್?್ ಸ್ಬ್ತ್ಚ್್ ದಿಸ್್ ಅಶೆಂ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ನಿಯಮ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

25
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  “ದ್ವಿದ್್  ಆನಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭುಕ್ ಲ್ಗೊನ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲ್ಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ವ್ಚ್್ಂ.್ 
26

್ ತೊ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಅಭಿಯ್ಥರ್ಚೊ್ ಕ್ಳ್.್ 
ದ್ವಿದ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ಭಿತರ್್  ಸನ್ಯಾ,್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪಯಾಣ್್  ಕೆಲೊ್್ ಉಂಡೊ್  ತ್ಣೆ್  ಕೆಲೊ.್ 
ಯ್ಜ್ಕ್ನಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ದ್ವಿದ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಅಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕಯ�್ ಉಂಡೆ್ 
ದಿಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

27
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಫರಿಜೆವ್ಂಕ,್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ 

ದಿ�ಸ್್ ಕೆಲೊ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಬರೆಂಪಣ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮನ್ಶೆಯಾಕ್ ರಚಲೊ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಣಂ್ ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಂಯ್.್  28

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮನ್ಶೆಯಾಪೂತ್್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊಯ�್ ಆನಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾಸಕಕ್ಡ್್ ದಿಸ್ಂಕಯ�್ 
ತೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.

ಹಾತಾಕ್ ಆರ್ ಮಾಲೆತಾಲಾಕ್ಕ್ ಗೂಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:9–14;್ ಲೂಕ್ 6:6–11)

3್ ್ 1್ ಅನೆಯಾ�ಕ್  ದಿಸ್್  ಜೆಜು್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಹ್ತ್ಕ್ ಆರ್್ ಮ್ಲೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ 

ಆಸ್ಲೊ್.್ 2
್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್,್ ಜೆಜುಚಿ್ 

ಚೂಕ್ ಸೊದುನ್್  ಕ್ಡ್ಚಿಕ್ ವೆ�ಳ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಜೆಜು್  ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್  ದಿಸ್್  ಗೂಣ್್ 
ಕರಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂನ್ಚ್ಚಿ್ ಆಸ್ಲೆ.್್ 3್ ಜೆಜುನ್್ 
ಹ್ತ್ಕ್ ಆರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್  “ಊಠ್,್ 
ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ತುಕ್್ ಪಳೊೆಂವಿದಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್,್ ಲೊ�ಕ್ಕ,್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್ 

ದಿಸ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಕರಿಜೆ?್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂಗಿ�?್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಯೆಯಾಂಗಿ�?್ ಏಕ್ ಜ�ವ್್ ರ್ಕೊಂವಿಕ್�?್ ಯ್್ 
ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತೆದ್ಳ್್ ತೆ್ ಖಂಚಿಚ್ಚಿ್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿನ್ಶೆಂ್ ವ್ಗೆಚ್್ ರ್ವೆ್.

5
್ ಜೆಜು್ ರ್ಗ್ನ್್ ಲೊಕ್ಕಡೆ್ ಪಳೆಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಂಚ್್ 

ಕ್ಳ್್ಚೆ�್  ಧ್ರುಣ್ಯ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ದೂಖ್್ 
ಬೊಗೆ್ಂ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಆರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ 
“ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಲ್ಂಬ್್ ಸೊಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಅಪೊ್್ ಹ್ತ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಸೊಡಯ್ೊ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಚೊ್ 
ಹ್ತ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೊ.್ 6್ ತೆದ್ಳ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ವಚೊನ್,್ ಹೆರೊದ್ಯಾಂ್ ಕಡೆ್ ಮೆಳೊೆವ್ಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಕಸೊ್ 
ಲಗ್ಡ್್ ಕ್ಡೊಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಚಿ ಪಾಟಲಿವ್ ರೆಲೊಲಿ ಲೊರಾಜಮ
7

್ ಜೆಜು್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸರೊ�ವರ್್ ಕುಶಿನ್್ 
ಗೆಲೊ.್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚೊ್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 8್ ವ್ಹಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಲೊಕ್ಚೊ್ 
ಜಮೊ್  ಜುದೆ�ಯ್,್  ಜೆರುಜಲೆಮ್,್  ಇದುಮೆ�ಯ್್ 
ಯೊದ್ಯಾನ್,್ ನ್ಹಂಯೆಚಿ್ ಪಲೊತಾಡಿಚ್್ ತಡಿ�ರ್್ ಅಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ ಸಿದೊನ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಆಸ್್ಪಸ್್ ಗ್ಂವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ.್  ಜೆಜುನ್್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ್ ತೆ್ ಆಯಲೆ್.್ 9

್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಚೊ್ ಜಮೊ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಅಂಗ್ರ್್ ಪಡೊವ್ನಾ್ ಲೊಡೆತಾಲೆ್ ಮ್ಹಣ್,್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಏಕ್  ಲ್ನ್್  ದೊ�ಣ್್  ತಯ್ರ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  10

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಸಬ್ರ್್  ಜಣ್ಂಕ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಆಪೊಡ್ಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆಂಗರ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೊ.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚ್್ 
ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಥೊಡೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 
11

್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಯ�್  ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆಲ್್ಯಾ್  ತಕ್ಷಣ್್  ತ್ಚೆ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಸಪೊಯಾಡೊನ್,್ ನಮ್ಸ್ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ “ತುಂಚ್ಚಿ್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಘಾಲ ತ್ಾಲೆ.್  12

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜು್  ಆಪುಣ್್  ಕೊ�ಣ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಠಿಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಬಾರಾ ಜಣ್ ಆಪೊಸಾತಾಲಾಂಚೆಂ ವಿಂಚೊವೆಣ್ಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 10:1–4;್ ಲೂಕ್ 6:12–16)

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಏಕ್ ದೊಂಗ್ರಿಚ್್ ವಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.್ 

ಜೆಜು್  ಥೊಡ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿಂ್ ಯೆ�ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ತೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆಯಾ್ ಸಂಗಿಂ್ ವಯ್ರಿ್ ಗೆಲೆ.್ 
14

್ ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಚೆಯಾ್  ಪಯಕ್್  ಬ್ರ್್ ಅಪೊಸ ತ್ಾಲ್ಂಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಹೆ್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ಜೆ್  ಆನಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪರಿಗಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದ್ಡಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 15

್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ನ್ಹಂಯ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚಿ್ ಆಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್.್ 16

್ ಜೆಜುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ 
ಜಣ್ಂಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ:

ಸಿಮ್ಂವ್್ (ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪೆದುರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದಿಲೆಂ)

್ 17್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ಪೂತ್,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್
(ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ “ಬೊ�ಅನೆಗೆಯಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ನ್ಂವ್್ ದಿಲೆಂ;್ ಹ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಕ್ “ಘಡಘಡ್ಯಾಚೆ್ 
ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

್ 18್ ಆಂದೆರಿ,
ಪ್ಲ್ಪ್,
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ಬ್ಥೊಯಾಲೊಮೆವ್,
ಮ್ತೆವ್,
ತೊಮ್ಸ್,
ಆಲೆ್ಪವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್,
ಥ್ದೆದಾವ್,
ದೆ�ಶ್್ ಭಕತಾ್ ಸಿಮ್ಂವ್

್ 19್ ಅನಿ್ ಜುದ್ಸ್್ ಇಸೊಕ್ರಿಯೊತ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ವಿಶ್್ಸ್ಘತ್ನ್್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ದೆಂವಾಚೊರ್ ದಲಾತಾ ಮಹಾಣ್ ಅರೊೇರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:22–32;್ ಲೂಕ್ 11:14–23;್ 12:10)

20
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಘರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಆನಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ 

ಥಂಯಸೆರ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಜೆಂವ್ಕ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂನ್.್ 21

್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕುಟ್ಂಮ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ಲೆ್ಂ.್  ಜೆಜು್  ಪ್ಸೊ್ 
ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡ್ಯಾನಿ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ಅಪೊವ್ಣ್್  ವ್ರೊಂವ್ಕ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆಯ್ೆ.್ 22

್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂಚ್್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್ಂನಿ,್ 
“ಹ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚ್್  ಮುಖೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಬೆಲ್ಬೂಲ್್ ಬಸ್್ಂ.್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್�ಡಿತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಣೆಂ್ ಸೊಡೊಂವೆಚಿಂ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚ್್ 
ಮುಖೆ�ಸ ತ್ಾಚ್್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸೊಡಯ ತ್ಾ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

23
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಜನ್ಂಕ್ ಒಟುಟಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ 

ತ್ಂಕ್್  ಒಪ್ರಿಂನಿ್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಹಳೆಂ್ 
“ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಳ್ತ್ಂತ್್  ದ್ಂವ್್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  24

್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ದ್ಚ್ಚಿ್  ಖುದ್ದಾ್  ಝುಜೆಚಿಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಬ್ಳ್ನ್.್ 
25

್ ಭೆ�ದ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಕುಟ್ಂಮ್್  ತೆಂ್  ಉರ್ನ್.್ 
26

್ ಸೆೈತ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಂ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಖುದ್ದಾ್ ಚ್ಚಿ್ ಝುಜ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚಿ್ ಅಂತ್್ 
ಜ್ತ್.

27
್ “ಕೊ�ಣ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾರ್ಯ�್  ಏಕ್  ಬಳ್ಂತ್್ 

ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ರಿಗುನ್್  ತ್ಚೊಯಾ್  ವಸ್ತಾ್ 
ಚೊರುಂಕ್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ಬ್ಂಧುನ್್  ಘಾಲ್ಜೆ.್  ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚೊರುಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.

28
್ “ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್ 

ಮನ್ಶೆಂನಿ್ ಅಧ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ,್ ದೆವ್್ 
ನಿಂದ್ಂಕ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 29

್ ಪೂಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೆ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ನಿಂದ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಬೊಗಸೆಂಣೆಂ್ ಮೆಳ ಚೆಿಂನ್.”್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಶ್ಶ್ತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉತ್ಯಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

30
್ “ಹ್ಕ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 

ಅರೊ�ಪ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜೆ್ 
ಪಡೆ್ಂ.

ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ಚ್ ನಿಜಾಯ್ಕಾೇ ತಾಚೆ ಕುಟಾಂಮ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:46–50;್ ಲೂಕ್ 8:19–21)

31
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುಚಿ್  ಅವಯ್್ ಅನಿ್  ತ್ಚೆ್  ಭ್ವ್್ 

ಥಂಯ್್  ಆಯ್ೆ.್  ತ್ಣಂ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ರ್ವುನ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಅಪೊಂವ್ಕ್್  ಎಕ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿಂ್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
32

್ ಲೊಕ್ಚೊ್  ಜಮೊ್  ಜೆಜುಚ್್  ಭೊಂವಿತಾಂ್  ಬಸುನ್್ 
ಅಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಜೆಜುಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್  “ತುಜ್  ಅವಯ್್ 
ಆನಿ್ ತುಜೆ್ ಭ್ವ್್ ತುಜೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ 
ರ್ವ್್ಯಾಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜ್ ಅವಯ್್ ಕೊಣ್?್ ಮ್ಹಜೆ್ ಭ್ವ್್ 

ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  34
್ ಅಪ್್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್ 

ಬಸುನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ಘಾಲ್ನಾ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
“ಹೊ್  ಲೊ�ಕಚ್್ ಮ್ಹಜ್  ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆ್  ಭ್ವ್!್ 
35

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಫಮ್ಯಾಣೆ್ ಜಯೆತ್್ ತೊ್ ಲೊ�ಕಚ್ಚಿ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಭ್ವ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಭಯ್ಣ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಆವಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಬಂ ಒಂಪಾಚೊಯ ಶೆತಾಕಾರಾಚಿ ಒಪರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 13:1–9;್ 8:4–8)

4್ ್ 1್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆಜು್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ತಡಿರ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  ಲೊ�ಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡ್್ 

ಜಮೊ್ ತ್ಚೆ�್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೊ್.್ ಜೆಜು್ 
ಏಕ್ ದೊಣರ್್ ಬಸೊನ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ತಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಇಲೆಶ್ೆಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಗೆಲೊ.್ ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ 
ತಡಿರ್್  ಆಸೊ್.್  2

್ ಜೆಜು್  ಬಸೊನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

3
್ “ಆಯ್ಕ್!್  ಏಕ್  ಶೆತ್ಕ್ರ್್  ಒಂಪುಂಕ್  ಗದ್ಯಾಕ್ 

ಗೆಲೊ.್ 4್ ತೊ್ ಒಂಪ್ತಾನ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಭಿಂ್ ಮೆರೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ;್ 
ಆನಿ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 5್ ಥೊಡೆಂ್ 
ಭಿಂ್  ಖಡಿ್ಪ್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ಸುವ್ತೆರ್್ 
ಮ್ತಿ್ ಚಡ್್ ನ್ತಿ್.್ ಜ್ಗೊ್ ಚಡ್್ ಗೂಂಡ್್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಭಿಂ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಕ್ಲಯಾಲೆಂ.್  6

್ ಪುಣ್್  ಸುಯೊಯಾ್ 
ಉದೆವ್ನಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಯೆತಸ ತ್ಾನ್,್  ಪ್ಳ್ಂ್  ಗೂಂಡ್್ 
ರೊಮ್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಸಸಿಯೊ್  ಸುಕೊವ್ನಾ್ 
ಗೆಲೊಯಾ.್ 7

್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆಂ್ ಭಿಂ್  ಕ್ಂಟ್ಯಾ್ ಝಡುಕ್ಟ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಪಡೆ್ಂ.್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಡ್ಂ್ ವ್ಡ ತ್ಾನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಬರೆ�್ ಝ್ಡ್ಂಕ್ ವ್ಡ್ನ್ಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಝ್ಡ್ಂನಿ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 8್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆಂ್ 
ಭಿಂ್ ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ.್  ತೆಂ್ ಭಿಂ್  ಕ್ಲೊಯಾನ್,್ 
ವ್ಡೊವ್ನಾ,್ ಫೊಳ್್ ದಿಲೆಂ.್ ಥೊಡೆಂ್ ತಿ�ಸ್್ ವ್ಂಟ್ಯಾನ್,್ 
ಥೊಡೆಂ್ ಸ್ಟ್,್ ಆನಿ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಝ್ಡ್ಂನಿ್ ಶೆಂಬರ್್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾನ್್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿಲೆಂ.”
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9
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು,್ “ಮ್ಹಜೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಅಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 

ಲೊ�ಕ್ನೊ,್ ತುಮಿ್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಗೆಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜು ಒಪರಿಂ ಉಪಯ್ೇಗ್ ಕರುಂಕ್ ರಾರಣ್ ಕ್ತೆಂ?
(ಮ್ತೆವ್್ 13:10–17;್ ಲೂಕ್ 8:9–10)

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂ್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಚ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಯಾ್ 
ಒಪ್ರಿಂಚೊ್ ವಿವರ್್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

11
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚೊ್ 

ಸತ್ಚೊ್ ಗುಟ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್್ಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ಹೆರ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಒಪ್ರಿಂ್ 
ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 12

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

‘ತ್ಂಣ್ ಖುದ್ದಾ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ದಿಸ್ನ್;
ಆಯ್ಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮೊ್ಂಚೆಂನ್.

ತ್ಂಣಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸಮ್್ಲ್ಯಾರ್,
ಪರಿವತಯಾನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆಂ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 

ಜೊಡಿತಾಂ’”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ್ ಇಸ್ಯಯ್್ 6:9–10

ಒಂಪಾಲಿಯ ಭಿಂಯೆಚಿ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿವರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 13:18–23;್ ಲೂಕ್ 8:11–15)

13
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಕಡೆಂ್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ 

“ತುಂಮ್ಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ಒಪ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಸಮೂ್ಲೊಗಿ�?್ 
ಕಶೆಂ್ ತರ್್ ಅಸಲೊಯಾ್ ಒಪರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಸಮ್್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಒಪ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕಶೆಂ್ 
ಸಮ್್ತಲ್ಯಾತ್?್ 14

್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ಒಂಪ್ತಾ್ ತೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಕ್ ಸಮ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್.್ 15

್ ಥೊಡೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್  ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತ್ಂಚೆಂ್  ಥಂಯ್್ 
ಒಂಪೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಕ್ಡ ತ್ಾ.್  ಹೆಚ್ಚಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮೆರೆ�ರ್್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

16
್ “ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್್ 

ಆನಿ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಸಿ್�ಕ್ಸಿಯಾತ್ತ್.್ 17
್ ಪುಣ್್ 

ತೆ್ ಉತ್ರ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಳ್ಂ್ ರೊಂಬೊವ್ಕ್್ 
ಆವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್ಂತ್.್ ತೆ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್್ ಕ್ಳ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಘತ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ್ ಧಗದಾಣ್ 
ಯೆತ್ನ್್ ತ್ಣಂ್ ತೆ್ ಘಡಿಯೆನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಸತ್ಯಾತ್.್ 
ಹೆಚ್್ ಖಡಿ್ಪ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಬಿಂ್ ಪಡ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

18
್ “ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ಕ್ಂಟ್ಯಾ್ ಝ್ಡ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ಪಡಲ್್ಯಾ್ 

ಬಿಯ್ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಜ�ವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಟ್ವಳಿಂನಿ್ 
ಆನಿ್  ಧನ್ಚೆ�್  ಆಶೆನ್್  ಆನಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಇತರ್್ 
ವಿಷೆಯಾಂತ್್ ಆಸಿಚಿ್ ಆಶ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪಡ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜ�ವಿತ್ಂತ್್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ನ್.

20
್ “ಆನಿ್ ಥೊಡೆಂ್ ಬರೆ�್ ಧಣಯಾರ್್ ಪಡ್್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಬರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಹೆ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತರ್್ ಅಯೊಕ್ವ್ನಾ,್ ತೆಂ್ 

ಮ್ನುನ್್ ಘತ್ತ್್ ಆನಿ್ ಫೊಳ್್ ದಿತ್ತ್;್ ಥೊಡೆ್ ತಿ�ಸ್್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ,್  ಥೊಡೆ್  ಸ್ಟ್,್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್  ಶೆಂಭರ್್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್ ಫೊಳ್್ ದಿತ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜಳಾಚೊಯ ದವಾಕ್ ಬರಿಂ ಆಸಾತ್
(ಲೂಕ್ 8:16–18)

21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗಿಲ್ಗೊ್:್ 

“ತುಮಿ್ ಜಳೊೆಚಿ್ ದಿವ್್ ಕಳ ಶೆೆ�್ ಪಂದ್್ ವ್್ ಖ್ಟಯೆ�್ 
ಪಂದ್್ ದವತ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತೊ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ದಿವ್ಟಣೆರ್್ 
ದವತ್ಯಾತ್.್  22

್ ತೆದ್ಳ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  ಗುಪ್ತ್್  ಸ್ಂಬ್ಳ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ಯೆತಲೆಂ.್ 23

್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಆಯೊಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ನೊ,್ ಸಮ್ಕನ್ಯಾ್ ಆಯ್ಕ್ಯ್!್ 
24

್ ತುಮಿ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್  ಹಯೆಯಾಯಾಕ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ವರಯ್.್  ತುಮಿ್  ಮ್ಪ್ಚಿಯಾಮ್ಪ್ನ್್ 
ತುಂಮ್ಕ್ಯ�್ ತ್ಯಾಚ್ಚಿ್ ಮ್ಪ್ನ್್ ಮ್ಪ ತ್ಾಲೆ.್ ತುಮಿ್ 
ದಿಲ್್ಯಾಚ್ಯಾಕಯ�್  ಚಡ್್  ದಿತ್ಲೆ.್  25

್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಚಡ್್ ಆಸ್,್ ತ್ಕ್್ ಚಡಿತ್್ ದಿತ್ಲೆ.್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ನ್,್  ತ್ಚೆ�್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸ್ಲೆಂಯ�್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹತಯಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲ್ಗೊ್.

ಒಂಪಾಲಿಯ ಬರಾ ವಿಷಯ್ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗಿಲಿ ಒಪಾರ್
26

್ ಜೆಜುನ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಭುಂಯ್ತಾ್ 
ಬಿಂ್ ಒಂಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಬರಿ್ ಆಸ್.್ 27

್ ಬಿಂ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ 
ತೆ್ ಕ್ಲಯಾತ್್ ಆನಿ್ ವ್ಡ್ತಾ.್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ನಿದೊವ್ನಾ್ ಅಸೊಂ,್ 
ಜ್ಗೊ್ ಆಸೊಂ್ ಬಿಂ್ ವ್ಡೊವ್ನಾಚ್ಚಿ್ ಆಸ್ತಾ.್ ಬಿಂ್ ಕಶೆಂ್ 
ವ್ಡ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್  ಶೆತ್ಕ್ರ್ಕ್  ಸಮ್್ನ್.್  28

್ ಭುಂಯ್್ 
ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ಲ್್,್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕಣಸ್,್ ಶೆಕ್ಂ್ ಕಣ್ಸೆಂತ್್ 
ಭಲಯಾಲ್್ ಧ್ನಿ,್ ಭುಂಯ್್ ಆಪೆ್ಸತಾಕ್ಂಚ್್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ 29

್ ಪುಣ್್ ಫೊಳ್್ ಪ್ಕತಾಚ್್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ಝ್ಡ್ಂ್ 
ಲುಂವ್ತಾಲೊ.್ ಹ್ಕ್ಚ್ಚಿ್ ಲುಂವೆಣ್ಂಚೊ್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ದೆೇವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಕ್ ಸಾಸಾವಾಚಾಕ್ ಬಂರಾ ಪರಿಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 13:31–32,್ 34–35;್ ಲೂಕ್ 13:18–19)

30
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು,್  “ದೆವ್ಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ತುಂಮ್ಕ್್  ಕಸಲ್್  ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗಿಜೆ?್ 
31

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಬಿಯ್್ ಬರಿ್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 
ತುಮಿ್  ಭುಂಯ್ತಾ್  ಒಂಪ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಸ್್ಚೆಂ್  ಬಿಂ್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಬಿಯ್ಂ್  ಪ್ರಿಸ್್  ಲ ್್ಹನ್.್  32

್ ಪುಣ್್  ಬಿಂ್  ಒಂಪತಾಚ್,್ 
ತೆಂ್ ಕ್ಲೊಯಾನ್್ ವ್ಡ ತ್ಾ,್ ಆನಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಝಡ್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ತೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ತ್,್ ಆನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಪ್ಂಟೆ್ ಸೊಡ ತ್ಾ;್ 
ರ್ನ್ಂತಿ್್ ಸುಕ್ಣ್ಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ವೆ್ಕ್ ಘೂಂಟೆರ್್ 
ಭ್ಂಧ್ತಾತ್,”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ಜೆಜು್ ಅಸಲ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ 

ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಬರಿಂ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಲೊ.್  34
್ ಜೆಜು್ 
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ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ಒಪ್ರಿಂ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತ್ಣಂ್ ವಿಂಗಡ್್ ಅಸ ತ್ಾನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತೊ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.

ಜೆಜುಚಾ ಆಜಾಂಕ್ ಝಡ್ ವಾರೆಂಚೆಂ ವಿಧೆೇಯ್ಪಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:23–27;್ ಲೂಕ್ 8:22–25)್ 

35
್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಸ್ಂಜ್್ ಜ್ತ್ಚ್,್ “ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಂಗಿ್ ಯೆಯ್,್ ಆಮಿ್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್್ 
ಪಲತಾಡಿ್ ವಚುಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 36

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ 
ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
ಜೆಜು್  ಬಸೊನ್್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ದೊಣರ್್  ತೆ್  ಗೆಲೆ.್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹೆರ್್ ದೊ�ಣಂಯೊ್ ಆಸೊ್ಯಾ.್ 37

್ ತೆ್ 
ವೆತಸ್ತಾನ್್ ಸರೊ�ವ್ರ್ಚೆರ್್ ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ಆಯೆ್ಂ.್ 
ಲ್ಂಬ್್ ಲ್್ಹರ್ಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಉದ್ಕ್ ದೊಣಚೆರ್್ ಬಿತರ್್ 
ಭಲೆಯಾಂ.್  38

್ ಜೆಜು್  ದೊಣಚ್್  ಪ್ಟ್್ನ್್  ಉಶ್ಯಾರ್್ 
ತಕ್್್ ತೆಂಕುನ್್ ನಿ�ದ್್ ಕ್ಡ್ತಾಲೊ.್ ಶಿಸ್್ ತ್ಚೆ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಚುನ್,್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಗೊವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್,್ ತುಕ್್ ಆಂಮಿಚಿ್ 
ಖಂತ್್ ನ್ಂಗಿ�?್ ಆಮಿ್ ಬುಡ್ತಾಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

39
್ ಜೆಜು್ ಉಠೊನ್್ ವ್ಯ್ಯಾಯಾಕ್ ಆನಿ್ ದಯ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ:್ “ಚುಪ್್ ರ್ವ್!್ ಥಂಡ್್ ಜ್!”್ ತೆದ್ಳ್್ ಝಡ್್ 
ವ್ರೆಂ್ ರ್ವೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಶ್ಂತ್್ ಜ್ಲೆಂ.

40
್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ತುಮಿ್ ಇತೆ್್ ಭಿಜುಡ್್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ನ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
41

್ ಶಿಸ್್ ಆನಿಕ್�್ ಚಡ್್ ಭಿಯೆಲೆ್ “ಹೊ್ ಕೊ�ಣ್್ ಜ್ಯ್ತಾ?್ 
ವ್ರೆಂ್  ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್  ಲೆಗುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ತ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲಯೆ್.

ದೆಂವಾಚೊರ್ ಲಾಗ್ಲಾಲಿಯ ಮನಾಶಕ್ ಸುಟಾಕಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 8:28–34;್ ಲೂಕ್ 8:26–39)

5್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ಪೆಲೆ�್ 
ತಡಿಕ್ ಉತೊರಿನ್್  ಗೆರಸೆನ್ಂಚ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್ 

ಗೆಲೆ.್ 2
್ ಜೆಜು್ ದೊಣಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಸಮ್ಧಿಂತೊ್್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೊ.್ 
ತ್ಕ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲೊ್.್ 3

್ ತೊ್ ಸಮ್ಧಿಂತ್ಚ್್ 
ಜಯೊತೊಲೊ.್  ತ್ಕ್್  ಕೊಣ್ಚ್ಣ್ಚ್್  ಬ್ಂದುನ್್ 
ಘಾಲುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಂ.್  ತ್ಕ್್  ಸ್ಂಕ್್ಂನಿ್ 
ಬ್ಂಧ್್ಯಾರ್ಯ�್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 4

್ ಲೊ�ಕ್ನಿ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಚೆ�್ ಹ್ತ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಸ್ಂಕ್್ನಿ್ 
ಬ್ಂದುನ್್ ಘಾಲೆ್ಂ.್ ಜ್ಲ್್ಯಾರಿ�್ ತೊ್ ತುಟೊವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಸ್ದು್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ತ್ರಿಣ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 
5

್ ತೊ್  ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಸಮ್ಧಿಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ಟ್ಯಾನಿಂ್ 
ಆನಿ್ ದೊಂಗ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಭಂವ್ತಾಣ್ ಚಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 
ಬೊಬೊ�್ ಮರುನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್ ಫ್ಪುಸೆನ್್ 
ಘವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

6
್ ಜೆಜು್ ಮಸ್ತಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್,್ ತ್ಕ್್ ಪಳೊೆವ್ನಾ್ 

ತೊ್ ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಧ್ಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಡ್್ ಪಡೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಕ್್ ನಮಸ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 7

್ 
–8

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಏ್ 
ಆಶುದ್ಧ್್ ಆತ್ಯಾ,್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ತೆದ್ಳ್್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ “ಜೆಜೂ,್ ಪರಮೊ�ನತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್?್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ತುಂ್  ದಗಿದಾನ್ಕ್,್  ದೆವ್ಚೆ�್  ನ್ಂವಿಂ್  ತುಜೆಲ್ಗಿಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪರತ್ತಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ತೆದ್ಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ತುಜೆ್ ನ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ?”

ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  “ಮ್ಹಜೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ್ ಸೆೈನ್,a್ 
ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್  ಜ್ಯೆತಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಆಸ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  10

್ ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಧ್ಂವ್್ಯ್ನಾಯೆ್  ಮ್ಹಣೊನ್್  ಜೆಜು್  ಲ್ಗಿಂ್  ಮಸ್ತಾ್ 
ಪರ್ತುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್ಯಾ.್ 11

್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್್ ವಯ್ರಿ್ ದುಕ್ರಿಂಚೊ್ ವ್ಹಡ್್ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್್ 
ಚರುನ್್ ಆಸೊ್.್ 12

್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ದುಕ್ರಿಂ್ ಥಂಯ್್ ದ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಂ್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ 
13

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ದಿಲ್.್ ತೆದ್್ಂ್ ತೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ದುಕ್ರಿಂಚೊ್ ಹಿಂಡ್್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಸಕಲ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ 
ಬುಡೊನ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಹಿಂಡ್ಂತ್್ ಚಡುಣೆಂ್ 
ದೊ�ಣ್್ ಹಜ್ರ್್ ದುಕೊರ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

14
್ ದುಕ್ರಿಂಕ್ ಚರಯತಾಲೆ್ ಶಹರ್ಂಚ್್ ಭಿತರ್್ ಆನಿ್ 

ತೊಟ್ಕ್  ದ್ಂವ್ನ್್ ವಚೊನ್್ ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ತಿಳಿಸೆಲೆಂ.್  15

್ ತೆದ್ಳ್್  ಲೊ�ಕ್  ಘಡ್ಲ್್್  ಸಂಗತ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ೆ.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೆ್ ಸೆೈನ್್ 
ಲ್ಗ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆತ್ಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸುನ್್ ಬಸೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್್ ತ್ಣಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಸ್ಕೆಯಾ್ ಮತಿರ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ಣ್್ ಭಿಯೆಲೆ.್ 16

್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ 
ಲೊ�ಕ,್  ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಯ್ಯಾ್  ಪಳೆಂಲೆ್ಂ.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ನಿಂಚ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಘಡೆ್ಂ್ 
ಅನಿ್ ದುಕ್ರಿಂಚಿ್ ಜ್ಲ್್್ ತಿ್ ಆವಸ ಥ್ಿ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗಿ್.್ 
17

್ ತೆದಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಂಚೊ್ ಗ್ಂವ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿ್ ವಿನಂತಿ್ ಕೆಲ್.

18
್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಚುನ್್ ದೊ�ಣ್್ ಚಡ್ತಾನ್್ 

ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್,್  “ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಜೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೊ್.್ 
19

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಕ್್ ಅಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊಂವ್ಕ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್,್  “ತುಜ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮದ್ರ್ಂ್ ಥಂಯ್್ ಘರ್್ ವಚ್.್ 
ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಪೆ್�್ ವ್ಹಡ್್ ದಯೆನ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಂ್ ತೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

20
್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ್ ಆನಿ್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್ಣ್್ 

ಪ್ಸತ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಧ್್ ಶಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಪೂರ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.

a 5.9 ಸೆೈನ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 6000್ ಸೆೈನಿಕ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಜಮೊ.
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ಚೆಡಾವಾಕ್ ಜಿೇವ್ ದಾನ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ೇಯೆಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಾದಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 9:18–26;್ ಲೂಕ್ 8:40–56್ )

21
್ ಜೆಜು್  ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ಪೆಲೆ್  ತಡಿಕ್  ಗೆಲೊ.್ 

ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ತಡಿರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಏಕ್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಭೊವ್ಂರಿಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೊ.್ 22

್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ 
ಎಕೊ್್  ಆಧಿಕ್ರಿ್  ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಆಯ್ೊ.್  ತ್ಚೆ�್ 
ನ್ಂವ್್ ಜ್ಯರ್.್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್್ ತೊ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ಪಡೊ್,್  23

್ “ಮ್ಹಜೆಂ್  ಲ್ನ್್  ಧುವ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಚ್್ ತಣರ್್ ಪ್ವ್್ಂ.್ ತುಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಜ್್ 
ಹ್ತ್ಂನಿ್ ತಿಕ್್ ಸ್ಪಶ್ಯಾ್ ಕರ್್ ತಿ್ ಬರಿ್ ಜ್ತಲ್್ ಆನಿ್ 
ವ್ಂಚತಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರತಿಲ್ಗೊ್.

24
್ ಜೆಜು್ ಆಧಿಕ್ರಿಂ್ ಸಂಗಿಂ್ ಗೆಲೊ.್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ 

ಜೆಜುಚೆ�್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.್ ತೆ್ ತ್ಚೆಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡಿಚಿತ್ಲೊ.

25
್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್್ ಮದೆಂ್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಆಸಿ್.್ ತಿ್ ಬ್ರ್್ 

ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಿವ್ಚೆ�್ ಪ್ಡೆನ್್ ಕಷಟತಲ್.
26

್ ತಿ್ ಮಸುತಾ್  ಕಷಟಲ್್.್ ಸಬ್ರ್್ ವಯ್್ನಿ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕೆಲೆ್ಂ.್  ತಿಚೆಕಡೆ್  ಅಸ್ಲೆ್ಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಪಯೆಶೆ್  ಖಚಯಾಲೆ್ಂ.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತಿಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತಿಚಿ್ ಪ್ಡ್್ ಚಡ್ಚ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಘತ್ಲ್.

27
್ ತಿಕ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶಿಂ್ ಖಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 

ತಿಣೆಂ್ ಲೊಕ್್ ಜಮ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗುನ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ 
ವಚೊನ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಆಪಡೆ್ಂ.್ 28

್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯೆನ್,್ “ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಸುತಾರ್್ ಅಪಡ್್ಯಾರ್್ ಪುರೊ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ತೆಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾನ್್ 29

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತಿಚಿ್ 
ರಗ ತ್ಾಝರ್್  ಸುಕ್್.್  ಆಪ್್್  ಪ್ಡ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತಿಕ್್ ಜವ್್ ಬಿತರ್್ ಭೊಗೆ್ಂ.್ 30

್ ಆಪ್ಣ್್ ಬಿತಲ್ಯಾ್ ಸಕತ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಸಮ್್ಲೊ.್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್್ 
ಕುಶಿನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಪತೊಯಾನ್,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆಂಗ್್ ವಸ್ತ್ಕ್ 
ಕೊಣೆ್ ಹ್ತ್್ ಲ್ಯೊ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

31
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ “ಸಬ್ರ್್ 

ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಆಂಗ್ರ್್ ಪಡ್ತಾತ್.್ ಅಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
‘ಮ ್್ಹಕ್್  ಕೊಣೆಂ್  ಹ್ತ್್  ಲ್ಯೊ್?’್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

32
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಕೊಣೆಂ್ ಹ್ತ್್ ಲ್ಯೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸೊಧುಂಕ್  ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ್  ಪಳೆತ್ಲೊ.್  33
್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ 

ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಖಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಜೆಜುಚ್್  ಪ್ಂಯ್ಂ್ 
ಥ್ಳ್್ ಸಪಯಾಡಿ್್ ಆನಿ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಸತ್್ ಆಸ್್ ತಶೆಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್  34

್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್  “ಧುವೆ�,್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್್  ತುಕ್್  ಬರಿ್  ಕೆಲ್.್  ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ 
ವಚ್,್ ಆನಿ್ ತುಜೆ�್ ಪ್ಡೆಂತಿ್್ ತುಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಂವ್.”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

35
್ ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್  ಆನಿ�ಂಕ್�್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸೊ್.್ 

ತೆದ್ಳ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ ಅದಿಕ್ರಿ್ ಜ್ಯರ್ಚ್್ 
ಘರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಯರ್ಕ,್ “ತುಜೆ�್ ದುವೆನ್್ 

ಪ್ರಿಣ್್  ಕೆಲೊ;್  ಆತ್್  ಮೆಸಿತ್ಕ್  ದೊಸಿಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

36
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಕ್  ಗುಮ್ನ್್ 

ಕರಿನ್ಸ ತ್ಾನ್,್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್್ ಅಧಿಕ್ರಿಕ,್ “ತುಂ್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಭಿಯೆನ್ಕ್್ ಬ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಅಸೊಂದಿ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

37
್ ಜೆಜುನ್್  ಪೆದುರಿ,್  ಜ್ಕೊಬ್್  ತ್ಚೊ್  ಭ್ವ್್ 

ಜುವ್ಂವ್ಕ್,್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಅಪೊವ್ನಾ್ 
ವೆಲೆಂ.್ 38

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್್ 
ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ಯರ್ಚ್್ ಘರ್್ ಗೆಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ವ್ಹಡ್್ನ್್ 
ಬೊಬ್ಟ್,್ ವಿಳ್ಪ್್ ಮ್ಚೆಯಾಂ್  ಜೆಜುನ್್ ಪಳೆಂಲೆಂ.್ 
ಥಂಯ್್ ಮಸುತಾ್ ಗಲ್ಟೊ್ ಅಸೊ್.್ 39

್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್್ 
ಭಿತರ್್ ವಚೊವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ,್  “ತುಮಿಂ್ ರಡೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಹಿ್ ಘಡ್್ ಬಡ್?್ ಈ್ ಚಲ್್ ಮರೊಂಕ್ 
ನ್,್ ತಿ್ ನಿದ್್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 40

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ನ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ತಮ್ಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಕೆಲ್ಂ.
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಚಲ್ಯೆಚ್ಯಾ್  ಅವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 

ಆನಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ತಿ�ನ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಅಪವ್ನಾ್  ಚಲ್ಯೆಕ್ 
ನಿದ್ಯ್ಲೆ್�್ ಕಡೆನ್್ ತೊ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ 41

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಚಲ್ಯೆಚೊ್  ಹ್ತ್್  ದನ್ಯಾ್  ತಿಕ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ;್ 
“ತ್ಲ್�ಥ್,್  ಕುಮ್!”್  (ತಶೆಂ್  ಮಳ್ಯಾರ್್  “ಲ ್್ಹನ್್ 
ಚಲ್ಯೆ�್ ಊಠ್,್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆರ್ಯಾ.)್  42

್ ತಕ್ಷಣ್್  ತಿ್  ಚಲ್್  ಉಠ್ಿ್  ಆನಿ್  ಚಲುಂಕ್ 
ಲ್ಗಿ್.್  ಪ್ರಿಯೆನ್್  ತಿ್  ಬ್ರ್್  ವಸ್ಯಾಂಚಿ.್  ತಿಚೆ್ 
ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಶಿಸ್್ ಚಡ್್ ವಿಜಮತ್್ ಪ್ವೆ್.್ 
43

್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗಿನ್ಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ತಿಚೆ�್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಖಡಕಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  “ತ್ಯಾ್  ಚಲ್ಯೆಕ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ದಿ�ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸವಾಂತ್ ರಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 13:53–58;್ ಲೂಕ್ 4:16–30)

6್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಥಂಯೊಚಿ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ಗೆಲೊ.್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ತ್ಚೆ�್ 

ಸಂಗಿಂ್ ಗೆಲೆ.್ 2
್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆತಚ್್ ಜೆಜು್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಹಿ್ ಸಗಿ್ಂ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆನಿ್  ಹಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಕೊಣೆ್  ಹ್ಕ್್  ದಿಲ್?್ 
ಹ್ಕ್್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕಚಿಯಾ್  ಸಕತ್್  ಖಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್?್ 3್ ಹೊ್ ಏಕ್ ಸುತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ ಹ್ಚಿ್ ಅವಯ್್ 
ಮರಿ.್  ಹೊ್  ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ,್ ಜುಜೆ,್ ಜುದ್ಚೊ್ ಆನಿ್ 
ಸಿಮ್ಂವ್ಚೊ್  ಭ್ವ್.್  ಹ್ಚೊಯಾ್  ಭಯಣ್್  ಹ್ಂಗ್ಚ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತ್್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣೊನ್್ ತ್ಚೊ್ 
ತ್ತಸೆರ್್ ಕೆಲೊ.

4
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕ್ ದುಸೆರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಸನ್ಮನ್್ 
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ದಿತ್ತ್,್ ಪುಣ್್ ಸ್ಂತ್್ ಗ್ವ್ಂತ್,್ ಸ್ಂತ್್ ಘರ್ಂತ್್ 
ಆನಿ್  ಸಯ್ರಿಯಾಂಧಯ್ರಿಯಾಂ್  ಮದೆಂ್  ತೊ್  ಬಿಲುಕ್ಲ್್ 
ಮೆಳನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 5

್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಯಾ್ 
ಗ್ವ್ಂತ್್  ಹೆರ್್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಆಚಯೆಯಾಂ್  ಥಂಯ್್ 
ಕರುಂಕ್ ತ್ಚ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್  ಬರಿಂ್  ಕೆಲ್್.್  6

್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೊ್  ಬೆವಿಶ್್ಸ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಜೆಜುಕ್  ಆಜ್ಪ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ವ್ಂಚ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಹಳ್್ಯಾಂನಿ್ ತೊ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

ಸೆವೆಕ್ ತರಾಕ್ರ್ ಜಾಲೆಲಿ ಜೆಜುಚೆೇ ಅಪೊಸತಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:5–15;್ ಲೂಕ್ 9:1–6)

7
್ ಜೆಜುನ್್ ಬ್ರ್್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಅಪೊವ್ನಾ್  ದೊಗ್ಂದೊಗ್ಂಕ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚೆರ್್ ಅದಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ.್ 
8

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಅಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ತುಂಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವ್ಟೆಕ್ ಕ್ಂತೆಚ್್ ತುಮಿ್ ವ್ಹರಿನಯೆ.್ ದ್ಂಡೊ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಘಯ್.್  ಭುತಿ್  ಜ್ಂವ್,್  ಪೊತೆಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಆನಿ್ 
ಚಿರಿಯೆಂತ್್  ದುಡು್  ಜ್ಂವ್್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ವ್ಹರಿನ್ಯೆ.”್ 
9

್ ಪ್ಯ್ಂಕ್  ವ ್್ಹಣೊ�್ ಘಾಲೆಯಾತ್.್  ತುಮಿ್  ನೆಸ್ಲೆ್ಂ್ 
ವಸುತಾರ್ಚ್ಚಿ್  ಪುರೊ.್  10

್ ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ 
ಘರ್ಂತ್್ ರ್ವ ತ್ಾತ್,್ ತೊ್ ಗ್ಂವ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಸರ್್ 
ತ್ಯಾಚ್್ ಘರ್್ ರ್ವ್.್ 11

್ ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ ಗ್ಂವ್ಂಚೆ�್ 
ತುಂಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ತುಂಮಿಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ 
ಧುಳ್್  ಪ್ಪುಡ್ನಾ್  ತೊ್  ಗ್ಂವ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚ್.್  ಹೆಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿವ್ಚಿಯಾಕ.”

12
್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ,್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ತುಂಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶ್ಚಿತ್ಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪೊತೊಯಾಯ್.”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲ್.್ 13

್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಸೊಡಯ್ೆಂ್  ಆನಿ್  ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ತೆಲ್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆಜು ವಿಶಿಂ ಹೆರೊದಾಚಿ ಅಬಪಾರಿಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:1–12;್ ಲೂಕ್ 9:7–9)

14
್ ಜೆಜು್  ಪರಿಸಿದ್ದಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಹೆರೊದ್್  ರ್ಯ್ಕ್ 

ಜೆಜುಚಿ್ ವಿಷಯ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ,್ “ತೊ್ 
(ಜೆಜು)್ ಸ್ನಾನ್್ ದ್ತ್ರ್್ ಜುಂವ್ವ್.್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಉಠಯ್್.್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

15
್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ “ಹೊ್ ಎಲ್�ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ ಥೊಡೆ್ 

ಲೊ�ಕ,್  “ಜೆಜು್  ಏಕ್ ಪರಿವ್ದಿ.್  ಅದ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜಯೊನ್್ ಅಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಬರಿ್ ಹೊ್ ಎಕೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

16
್ ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜು್  ವಿಶಿಂ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಹೆರೊದ್್ 

ಆಯುಕ್ನ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ಶಿರ್್  ಕ್ಪ್ಲೊ್್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯ್್!”್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

ಸಾನ್ನಿಕ್ ಜುವಾಂವ್ಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಯೆಲಿ ವಿಶಾಕ್ಂತ್
17

್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಹೆರೊದ್ನ್ಚ್್  ಕೆೈದಿ್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್ 
ಬಂದಿಂತ್್ ಘಾಲೊ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆಜ್್್ ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣಂ್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಬಂದೆಯಾಂತ್್  ಘಾಲೊ್.್  ಹೆರೊದ್ನ್್ 
ಹೆರೊದಿಯ್ಕ್  ಆಪ್್್  ಬ್ಯ್್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದವನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣ ಗೆೆಲೆ್್ ವವಿಯಾ್ ಆಶೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್್ 
ಹೆರೊದ್ಚೊ್  ಬ್ವ್್  ಪ್ಲ್ಪ್ಪಚಿ್  ಬ್ಯ್್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲ್್.್ 18

್ ಜುಂವ್ವ್ನಾ್ ಹೆರೊದ್ಕ,್ “ತುವೆಂ್ ತುಜ್್ 
ಬ್ವ್ಚ್್  ಬ್ಯೆ್ಕ್  ದವಣ್ಯಾ್  ಕ್ಣ ಗೆೆಂವೆಚಿಂ್  ಸ್ಕೆಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್  19

್ ತ್ಯಾ್ ದಕುನ್್ 
ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್್ ಜುವ್ಂವೆಚಿರ್್ ದೆ್�ಶ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್್.್ 
ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಸೊಧ ತ್ಾಲ್.್ 20

್ ಪುಣ್್ 
ತಿಕ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂನ್.್ ಹೆರೊದ್್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಬಿಯೆತ್ಲೊ.್ ಜುವ್ಂವ್್ ಏಕ್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಆನಿ್ ದೆ�ವ್್ ಭಕ್ತಾಚೊ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹೆರೊದಕ್  ಖಳಿತ್್  ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದ್್ ಜುವ್ಂಕ್ ರ್ಕ್ತಾಲೊ.್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತೊ್ 
ಘುಸೊ್ಪಡೊವ್ನಾಚ್್ ಆಸೊ.್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತೊ್ 
ಖುಶೆನ್್ ಆಯ್ಕ್ತ್ಲೊ.

21
್ ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಕ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಸಂಧಭ್ಯಾಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಮೆಳೊೆ್.್ 
ಹೆರೊದ್ಚೊ್  ತೊ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ಹೆರೊದಿನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮಂತಿರಿಂಕ,್  ಸೆನ್ದಿಪತಿಂಕ್ 
ಆನಿ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ಯಾ್  ವ್ಹಡ್್  ಕುಳ್್ರ್ಂಕ್  ಏಕ್ 
ಜೆವಣ್್  ಆಯೊ�ಜತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ.್  22

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂದಬ್ಯಾರ್್ 
ಹೆರೊದಿಯ್ಸ್ಚಿ್  ಧುವ್್  ಜೆವ ಣ್್ಸ್ಲ್ಂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ನ್ಚಿ್.್  ಹೆರೊದಿಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಯ್ರಿಯಾಂಕ್  ತಿ್ 
ಬೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಮ್ನ್ಲ್.
ತವಳ್್ ರ್ಯ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಡ್್ಕ,್ “ತುಕ್್ 

ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್್ ತೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ದಿತಲೊಂ.”್  23

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚೊ್ ಅದೊಯಾ್ 
ವ್ಂಟೊ್ ಮ್ಗಿಚಿ್  ತರ್ಯ�್  ತೊ್  ತುಕ್್  ದಿತಲೊಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

24
್ ತ್ಯಾ್  ಚೆಡ್್ನ್್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಅವಯ್ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್್ 

ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅವಯ್ನಾ,್  “ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್್ 
ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ತಕ್್್ ವಿಚ್ರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

25
್ ತ್ಯಾ್  ಚೆಡ್್ನ್್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ರ್ಯ್ಕಡೆ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

“ಸ್ನಾನ್ದ್ತರ್್ ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಮ್ತೆಂ್ ದಿ�ಜಯ್,್ ಹಿಚ್ಚಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ ವಿನಂತಿ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ರ್ಯ್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗಲ್ಗೆ್ಂ.

26
್ ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ರ್ಯ್್  ಹೆರೊದ್್  ಖಂತಿಸ್ಟ್ 

ಜ್ಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಆಪ ಣೆ್ಂ್  ತ್ಯಾ್  ಚೆಡ್್ಕ್  ಕ್ತೆಂಯ�್ 
ಜ್ಯ್್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸಪುತ್್ ಘಾಲೊ್.್ 
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ಥಂಯ್್  ಹೆರೊದ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜೆವಣ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಚೊ್  ಸಪುತ್್  ಆಯ್ಕ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತಿಕ್್  ದಿಲೆ್ಂ್  ಉತ್ರ್್  ಮೊ್ಹಡುಂಕ್ 
ಹೆರೊದ್ನ್್ ಖುಶಿ್ ವೆ್ಹಲ್ನ್.್ 27

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ರ್ಯ್ನ್್ 
ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಹ್ಡಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಏಕ್್ 
ಸೆೈನಿಕ್ಕ್ ದ್ಡೊ್.್ 28

್ ಸೆೈನಿಕ್ನ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ವಚುನ್್ 
ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಕ್ಪೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ತೆಂ್ ಏಕ್ ಬಶೆಯಾಂತ್್ 
ಘಾಲ್ನಾ್ ಚೆಡ್್ಕ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ ತಿಣೆಂ್ ತೆಂ್ ವನ್ಯಾ್ ಆಪೆ್�್ 
ಆವಯ್ಕ್್ ದಿಲೆಂ.

29
್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಖಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ 

ಅನಿ್ ತ್ಣಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜುವ್ಂಚಿ್ ಕೂಡ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ನಿಕೆಪ್ಲ್.

ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಜಣ್ಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ದಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:13–21;್ ಲೂಕ್ 9:10–17;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:1–14)

30
್ ಜೆಜುನ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ದ್ಡ್ಲೆ್್ ಅಪೊಸ ತ್ಾಲ್್ ಪ್ಟಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪೆಣ್ಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಶಿಕಯ್ಲೆ್ಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಕಳಯೆ್ಂ.

31
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆಯಾ್ ಶಿಸ್್ ಲೊಕ್್ ಜಮೊ್ ಭಲ್ಯಾಯಾ್ 

ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ಆಸೆ್.್  ಥಂಯ್್  ಮೊಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್  ಜಮೊ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಜೆಜುಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಜೆಂವ್ಕ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಪುಸಯಾತ್್ ಮೆಳ್ನ್ತ್ಲ್್.
ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಕಡೆ,್  “ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆಯ್,್ ಆಮಿ್ ವ್್ಹರೆ್ ವಿಂಗಡ್್ ಸುವ್ತೆಕ್ 
ವ್ಹಸೊವ್ನಾ್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ವಿಶೆವ್್ ಘವ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

32
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ದೊಣಂತ್್ 

ಲೊ�ಕ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ತೆ್ ಗೆಲೆ.್ 33
್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ 

ವೆಚೆ�್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತೊ್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣೊನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ವೆಚ್್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಗ್ವ್ಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದ್ಂವುನ್್ ಗೆಲೆ್ ಅನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪಯೆ್ಂ್ 
ವಚುನ್್ ಪ್ವೆ್.

34
್ ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್ ಯೆತಸ ತ್ಾನ್,್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ಆಪ್ಣ್ಕ್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ಅಸೆ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಗೊವಿ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಬರಿ್ ತೆ್ ಆಸ್ಲೆ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ದುಃಖೆಲೊ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತೊ್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

35
್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಮಸುತಾ್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ಲೊ್.್ ಜೆಜುಚೆ�್ ಶಿಸ್್ 

ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ಕೊಣ್ಚ್್ 
ಬಿಡ್ರ್್  ಕರಿನ್ಂತ್.್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್  ವೆ�ಳ್ಯ�್ 
ಉತಲೊಯಾ.್ 36

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ತಿಂ್  ಬೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್  ತೊ�ಟ್ಕ್  ಆನಿ್  ಶಹರ್ಕ್ 
ವಸೊವ್ನಾ್  ಖ್ಂವ್ಚಿಕ್  ಮೊಲ್ಕ್  ಘಂವಿದಾ.”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

37
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿಚ್್  ತ್ಂಕ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 

ದಿಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಳೆಂ:್ “ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 

ಉಂಡೆ್  ಆಮಿ್  ಖಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ಯಾಂ!್  ತ್ಂಕ್್ 

ಜ್ಯತೆ್್  ಉಂಡೆಂ್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಸುಮ್ರ್್  ದೊಣಶೆ್ 
ರುಪಯ್್ ್ ಜ್ಯ್್ a್ ಪಡಿತಾತ್!

38
್ ಜೆಜುನ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಕಡೆ,್ “ತುಂಮ್ಚಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ಕ್ತೆ್್ ಉಂಡೆ್ 

ಆಸ್ತ್?್ ವಚುನ್್ ಪಳೆಯ್,”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ವಚುನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆತಚ್,್ “ಆಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆ್  ಅನಿ್  ದೊ�ನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಅಸ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಳೆಂ.

39
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ತ್ಂಕ್್  ತನ್ಯಾಯಾ್ 

ತಣ್ರ್್  ಪಂಗಿತಾ್  ಪಂಗಿತಾಂನಿ್  ಬಸೊಂವ್ಕ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 40

್ ತಶೆಂಚ್್ ಲೊ�ಕ್ ಶೆಂಭರ್,್ 
ಶೆಂಭರ್್ ಆನಿ್ ಪನ್ನಾಸ್್ ಪನ್ನಾಸ್ಂ್ ಲೆಖ್ನ್್ ಪಂಗಿತಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಬಸೊ್.

41
್ ಜೆಜುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಉಂಡೆಂ್  ಅನಿ್  ದೊ�ನ್್ 

ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಹ್ತಿಂ್  ಘತೊ್ಯಾ,್  ಆನಿ್  ಆಕ್ಸ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಅಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಉಂಡೊ್ ಮೊಡ್ನಾ,್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸಕ್ಂ್ಕ್ ವ್ಡುಂಕ್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ತ್ಯಾಚ್್ 
ಪರಿಂ್  ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಮೊಡುನ್್  ಜನ್ಂಕ್  ವ್ಡುಂಕ್ 
ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿಂ್ ದಿಲೆ.

42
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆ�ವ್ನಾ್  ದ್ದೊಶಿ್  ಜ್ಲೆ.್ 

43
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಉಲಯಾಲೆ್ ಉಂಡ್ಯಾಚೆ್ 

ಆನಿ್ ಮ್ಸೆ್ಚೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ತ್ಂಣಂ್ ಆರ್ಯ ತ್ಾನ್್ ಬ್ರ್್ 
ದ್ಲ್ಂಭರ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 44

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಸುಮ್ರ್್ ಪ್ಂಚ್್ 
ಹಜ್ರ್್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಉದಾಕಾಚೆ ವಯ್ರಿ ಚಲೆಚೊಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 14:22–33;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:15–21)

45
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಅಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ದೊಣರ್್ 

ವಸೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ತಡಿರ್್ 
ಆಸ್್ಯಾ್ ಬೆತ್ಸೆಯ್ದಾಕ್ ವಸಜಯ್್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಇಲೆ್ಶ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಣೊನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ದ್ಡೆ್ಂ.್  ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್  ಘರ್ಂಕ್  ಲೊಕ್ನಿ್  ವಚ್ಜೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್್.್ 46

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ದ್ಡ್ನಾ್  ಜ್ತಚ್್  ತೊ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್್ ವಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.

47
್ ತ್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ್  ದೊ�ಣ್್  ಸರೊವರ್ಚ್್  ಮಧೆಂ್ 

ಪ್ವಿ್.್  ಜೆಜು್  ಎಕೊ್ಚ್್  ತಡಿರ್್  ಆಸೊ್.್  48
್ ದೊ�ಣ್್ 

ಸರೊವರ್ಚ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಅಸಿ್,್ ಆನಿ್ ಶಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ದೊಣಕ್ 
ತಡೆಯಾಕ್ ಪ್ವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕಷ್ಟತ್ಲೆ್ ತೆ್ ಜೆಜುನ್್ 
ಪಳೆಲೆಂ.್ ವ್ರೆಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ವ್್ಹಳ್ತಾಲೆಂ.್ ಫ್ಂತ್ಯಾಚಿಂ್ 
ತಿ�ನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ ವ್ರ್ಂ್ ಜ್ತಿತ್,್ ಜೆಜು್ ಉದ್ಕ್ಚೆರ್್ 
ಚಲೊನ್್  ದೊಣಂಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಉತೊರಿನ್್  ಮುಖ್ರ್್  ವೆಚ್ರ್್  ಆಸೊ್.್  49

್ ಪುಣ್್ 
ಉದ್ಕ್ಚೆರ್್ ಚಲತಾಲೊ್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ ತೆಂ್ ಕ್ಂಯ್್ ಮೆಲೆಂ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 50

್ ಸಕಕ್ಡ್್ 

a 6.37 ದೊನಿಶ ರುಪರಾಚಿ ನಾಣ್ಕ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಸ್ಯಾಚಿ್ 
ಹುಟ್ಲ್.
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ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಮೊಸುತಾ್ ಬಿಯಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ್ “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್!್ 
ಹ್ಂವ್್ ತೊ!್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
51

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಣಂಚೆರ್್ 
ಬಸೊ್.್ ತೆದಳ್್ ವ್್ಹರೆಂ್ ರ್ವೆ್ಂ.್ ಶಿಸ್್ ಮೊಸ್ತಾ್ ವಿಜಮತ್್ 
ಜ್ಲೆ.್  52

್ ಜೆಜುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಉಂಡ್ಯಾಂತ್್  ಪ್ಂಚ್್ 
ಹಜ್ರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆವ್ಣ್್  ವ್ಡೆ್ಲೆಂ್  ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಸಮ್ೊಂಕ್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ;್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ತೆ್ ಸಮರ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲೆ್.

ಮಸುತಾ ಪಿಡೆಸಾತಾಂಕ್ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:34–36)

53
್ ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್ ಸರೊ�ವರ್್ ಉತೊರಿನ್್  ಗೆನೆಜರೆತ್್ 

ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತಡಿಯರ್್  ದೊ�ಣ್್  ಬ್ಂದಿ್.್ 
54

್ ತೆ್ ದೊಣಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತಸ್ತಾನ್್ ಲೊಕ್ನ್್ 
ಜೆಜುಚಿ್  ಒಳಕ್  ಧಲ್ಯಾ.್  55

್ ಜೆಜು್  ಆಯ್ಲ್್್  ಖಬರ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್ ತೆ್  ದ್ವ್ನ್್ 
ಗೆಲೆ.್  ಜೆಜು್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ಲೊಕ್ನ್್ 
ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಉಕಲ್ನಾ್ 
ವ್ಹರುಂಕ್  ಲ್ಗೊ್.್  56

್ ಜೆಜು್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂಚ್್ 
ಶಹರ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಹಳ್್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ತೊ�ಟ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
ತೊ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಕಡೆ್  ಲೊಕ್ನ್್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಟೆ�ಸ್ಲ್ನ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಅಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡತಾಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಚೆ�್ ದೆಗೆಕ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಆಪೊ್ಂಕ್ 
ಆವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರತಿಲ್ಗೊ.್್ ತ್ಕ್್ ಅಪಡೆಲ್ೊ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೊ.

ದೆವಾಚೊ ಧಮ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ಲೊರಾಚೆೇ ಸವಾನಿಯಮ್
(ಮ್ತೆವ್್ 15:1–9)

7್ ್ 1್ ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ಶ್ಸಿತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಚೆ್ ಬೊಂವತಾಣಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 

ಜ್ಲೆ.್ 2್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಥೊಡೆ್ ಹ್ತ್್ ದುಯ್ನಾಸ್ತಾನ್್ a್ 
ಜೆವ್ತಾತೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
3

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ರಿವ್ಜ್ಯಾಂ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಹ್ತ್್  ಧುಲ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ಜೆವಿನ್ತೆ್.್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ಜುದೆವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ರಿವ್ಜ್ಯಾಂ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಹ್ತ್್  ಧುಲ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ಜೆವಿನ್ತ್.್ 4

್ ತ್ಣಂ್ ಪೆಂಟೆಸ್ಲ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ೆಂ್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಘತ್್ಯಾರಿ�್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ರಿತಿನ್್ ಧುಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಖ್ಯ್್ ನ್ತ್ಲೆ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ರಿವ್ಜ್ಯಾಂ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಕೊಪ್ಂ,್  ಬಶಿಯೊ,್  ಮೊಡೊಕ್ಯಾ್  ಆನಿ್ 
ಕ್ಶ್ಯಾಚಿಂ್ ಆಯದಾನ್ಂ್ ಧುವಿಚಿಂ್ ರಿವ್ಜೊಯಾ್ ಪ್ಳ್ತಾಲೆ.

5
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ,್  “ತುಜೆ್ 

ಶಿಸ್್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ರಿವ್ಜ್ಯಾಂ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಹ್ತ್್ 

a 7.2 ಹಾತ್ ದುರಾನ್ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್ನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಿಳಿಸೆಲ್್ಯಾ್ ಫಮ್ಯಾಣೆ್ ತ್ಣ್ ದುಂವ್ಕ್ ನ್.

ಧುಯ್ನಾಶೆಂ್ ಮೆಳ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ನಿ್  ಜೆವ ತ್ಾತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಸ್ಲೆಯಾಂ.

6
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಕಪಟ್ಯಾಂನೊ�,್  ತುಮೆಚಿ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಇಸ್ಯಯ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಸಹಜ್್ ತೆಂ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ:

ಮ್ಹಕ್್ ಗೌರವ್್ ದಿ�ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ,್ ಪುಣ್,

ತ್ಂಚೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್.

್  7್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ತ್ಂಣಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೆಯಾಂ.
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆಲೆ್್ ಕ್ಯೆದಾ್ ತೆ್ 

ಶಿಕಯ್ತಾತ್.’್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 29:13

8
್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲೊ್್ ಉಪದೆಸ್್ ತುಮಿ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್್ 

ಆನಿ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆಲೊ್ಯಾ್ ರಿವ್ಜೊಯಾ್ ತುಮಿ್ ಧತ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 

ಕೆಲೊ್ಯಾ್ ರಿವ್ಜೊಯಾ್ ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲೊ್್ 
ಉಪದೆಸ್್  ಮೊಡುಂಕ್  ತುಮಿ್  ಹಿಕಮತೆನ್್  ಆಸ್ತ್!್ 
10

್ ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಅವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಮ್ನ್್  ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ‘ಖಂಚೊಯ್  ವಯಾಕ್ತಾ್  ಅಪ್್ಯಾ್  ಅವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್  ಮರಣ್್  ಶಿಕ್್್ 
ದಿ�ಜಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್್ಂ.್  11

್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್,್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಮನಿಸ್್  ಜರ್್  ಅಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪಯ್ಕ್್ ವ್್ ಅವಯ್ಕ್,್  ‘ತುಂಮ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ತೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಕ್ಣಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೆಟೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ 12

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಅವಯ್ಬ್ಪಯ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
13

್ ಆಶೆಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಆಜ್್ಂ್ ಪ್ಳ್ಚಿ್ ಬದ್್ಕ್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ಳ್ನಾ್ ಆಯೊ್ಯಾರಿವ್ಜೊಯಾ�ಚ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕ್ಯ್ೆಂ್ 
ಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಅಸಲೆಂ್  ಹೆರ್ಯ�್  ಜ್ಯೆತಾಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ತುಮಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಜೆಜು್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್ 

“ಅಯ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್ ತೆಂ್ 
ಸಮು್ನ್್ ಘಯ್:್ 15

್ ಏಕ್್ ಮನ್ಶೆಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ವೆತ್್ 
ತೆಂ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆ್ಹಳಯ್ನಾ;್ ಪುಣ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತ್್  ತೆಂ್  ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆ್ಹಳಯ ತ್ಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 16

್ ಜೊ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಕ್ನ್್ ಅಸ್್ 
ತೆ್ ಆಯೊಕ್ಂವಿದಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕ್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ಸೊಡ್ನಾ್ 

ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಶಿಸ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತೆ�್ ಒಪರಿಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

18
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಸಮ್್ನ್ಗ್ಯ್?್ 

ಏಕ್್ ಮನ್ಶೆಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ವೆತ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೆಳೆಂ್ ಕರಿನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿಂಚ್್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ 
19

್ ಖ್ಣ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಕ್ ವಚನ್ಶೆಂ್  ಬಗರ್್ 
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ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪೊಟ್ಕ್ ವೆತ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತೆಂ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (ಆಶೆಂ್ 
ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಖ್ಣ್ಂ್ ಶುದ್ದಾ್ ಮ್ಹಣೊನ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಪ್ಚ್ಲೆಯಾಂ).

20
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್,್  ತ್ಂಕ್,್  “ಎಕ್್ಯಾ್ 

ಮನ್ಶೆಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತ್್ ತೆಂ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆ್ಹಳ್ಯ್ತಾ.್ 21

್ ಏಕ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್್್ 
ಭಿತರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತ್ಯಾ್ ತೆಂ್ ಹೆಂ:್ ಖೊಟೊಯಾ್ 
ಆಲೊ�ಚನೊ�,್  ಪರಿದ್್ರ್,್  ಅನೆೈತಿಕ್  ಸಂಬಂಧ್,್ 
ಚೊರಿ,್ ಖೂನ್,್ 22

್ ವಯಾಬಿಚ್ರ್,್ ದುಡ್್ಸ್,್ ಖೊಟೆಪಣ್,್ 
ಕಪಟ�ಪಣ್,್ ಭ್ಸಕ್ಳ್ಪಣ್,್ ಮಸರ್,್ ನಿಂದ್,್ ಗವ್ಯಾ,್ 
ಆನಿ್ ಪ್ಶೆಪಣ್.್ 23

್ ಹಿಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟಂ್ ಮನ್ಶೆಚೆ�್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸತ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ತಿಂ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆ್ಹಳಯ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜುದೆವಾಂಚಿ ನಹಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇಯೆಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಕುಮಕ್
(ಮ್ತೆವ್್ 15:21–28)

24
್ ಜೆಜು್ ಥಂಯೊಚಿ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ ಸಿದೊನ್್ 

ಪ್ರಿಂತ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ತೊ್  ಏಕ್್  ಘರ್ಂತ್್ 
ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಆಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತ್ಕ್್ ನ್ಕ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಗುಪ್ತ್್ ಉರೊಂಕ್  ಜ್ಲೆಂ್  ನ್.್  25

್ ಜೆಜು್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಏಕ್  ಸಿತ್�ಯೆಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ತಿಚೆ�್ ಧ್ಕೆಟ�್ ಧುವೆಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲೊ್.್ 
ತಿ್  ಸಿತ್�್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂ್ 
ಪಡೊವ್ನಾ್ ನಮಸಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 26

್ ತಿ್ ಏಕ್ ಅನ್ಬಾವ್ಥಿಯಾ್ 
ಪೊಯನಿಕ್ಯಾಚಿ್ ಜಲ್ಮನ್್ ಆನಿ್ ತಿ್ ಗಿರಿ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ತಿ್ 
ಆಪೆ್�್ ಧುವೆಕ್ ಲ್ಗ್ಲೊ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ದ್ಂವ್್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್.

27
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ,್ “ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೊ್ ಉಂಡೊ್ 

ಕ್ಡ್ನಾ್  ಸುಣ್ಯಾಂಕ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಸಮ್್  ನ್ಹಯ್.್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಜ್ಯ್್ಲೆ್ಂ್  ಖ್ಂವಿದಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  “ತೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ತರ್ಯ�್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ಉಡಯ್ಲೆ್್  ಉಂಡ್ಯಾಕುಡೆಕ್್ 
ಮೆಜ್್  ಪಂದ್ಕ್  ಆಸ್ಲ್ಂ್  ಸುಣಂಯ�್  ಖ್ತ್ತ್್ 
ನ್ಹಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಣೆಂ್ ಜವ್ಬ್್ ದಿಲ್.

29
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್  “ತುಂವೆಂ್ 

ಸ್ಕ್ಯಾ್ ಜವ್ಬ್್ ದಿಲ್,್ ವಚ್್ ತುಜೆ�್ ಧುವೆಕ್ ಲ್ಗ್ಲೊ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

30
್ ಆಶೆಂ್ ತಿ್ ಘರ್್ ಪ್ವ್ಲ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್,್ ತಿಚಿ್ ಧುವ್್ 

ಹ್ಂತುಳ್ನಾರ್್ ನಿದೊನ್್ ಆಸಲ್್್ ತೆಂ್ ತಿಣೆಂ್ ದೆಖೆಂ್;್ ತಿಚೊ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸುಟ್ಲೊ್!

ಏರಾ ಬೆರಾತಾಕ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ
31

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತಿ�ರ್್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸಿದೊನ್್ 

ಶಹರ್ಚ್್  ವೆಚೆ�್  ವ್ಟೆ�ನ್್  ಮುಖ್ರ್್  ಸನ್ಯಾ್ 
ದೆಕ್ಪೊಲ್ಸ್್ a್  ಮ್ಹಣೆ್�್  ದ್-ಶಹರ್ಂ್  ಉತೊರಿನ್,್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ತಡಿಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್್.್ 
32

್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಥೊಡ್ಯಾನಿ್ ಏಕ್ ಬೆಯ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡೊ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ವಯ್ರಿ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಹ್ತ್್  ದವರಿಜಯ್್  ಆನಿ್  ತ್ಕ್್  ಗೂಣ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಣ್ ಮ್ಗೆ್ಂ.

33
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಶಿನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ 

ಜೆಜುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ನ್ಂನಿ್  ಆಪ್್ಂ್  ಬೊಟ್ಂ್ 
ಘಾಲ್ಂ್  ಆನಿ್  ಆಪ್್್  ಥಿಂಪ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತ್ಚೆ�್  ಜಬೆಕ್ 
ಲ್ಯ್.್  34

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಕ್ಸ್ಕ್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ಲ್ವ್ನಾ,್ 
ತೊ್ ಸುಸ್ಕ್ಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ “ಎಫ್ಪತ್”್ (ಮ್ಹಣೆ್�್ 
“ಉಗ ತೆಾಂ್  ಜ್”)್  35

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ತ್ಚೆ್  ಕ್ನ್್  ಉಘಡೆ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಜಬೆಚೊ್ ಬ್ಂದ್್ ಸುಟೊ್್ ಆನಿ್ ಸ್ಕೊಯಾ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

36
್ ಹಿ್  ಸಂಗತ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಸ್ಂಗಿನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ಪುಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಲೊಕ್ನಿ್ ಆನಿಕ್�್ ತಿಂ್  ಗ್ಜಯ್ತಾ್  ಗೆಲ್ಂ.್  37

್ ಲೊ�ಕ್ 
ನಿಜ್ಯಕ್�್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಜೆಜುನ್್ ಸಗೆ್ಂ್ ಬರೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ!್  ತ್ಣೆ್  ಬೆಯ್ಯಾಂನಿ್ ಸಯ್ತಾ್  ಅಯ್ಕ್ಶೆಂ್  ಆನಿ್ 
ಮೊನ್ಯಾಂನಿ್ ಉಲಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆವಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 15:32–39)

8್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜು್  ಸಂಗಿಂ್  ಲೊಕ್ಜಮೊ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೊ್.್ ತ್ಂಚ್್ ಸಂಗಿಂ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 

ಕ್ಂಯ್್ ನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಯ್ಕ್್  ಅಪೊವ್ನಾ್  2

್ “ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್ 
ಬಿಮೊಯಾತ್್ ಪ್ವ್ತಾಂ.್ ಹೆ್ ಸುಮ್ರ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 3

್ ತಿಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಭುಕೆನ್್ 
ಗೆಲ್ಯಾರ್್ ವ್ಟೆರ್್ ತಂಗ್್ ಜ್ತಿತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಮದೆಂ್ 
ಥೊಡೆ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಯಾಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

4
್ ತ್ಕ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಲ್ಗಿಂ್ 

ಖಂಯೊಚಿಯ�್  ಗ್ಂವ್್  ನ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ದ್ದೊಶಿಂ್ ಉಂಡೆ್  ಆಮಿ್ ಖಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಡೆಚಿ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

5
್ “ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ತೆ್ಂ್ ಉಂಡೆ್ ಆಸ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜೆಜುನ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತ್ಕ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಆಮೆಚಿಂ್  ಕಡೆ್  ಸ್ತ್್  ಉಂಡೆ್ 

ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
6

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಧಣಯಾರ್್  ಬಸುಂಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ್  ಸ್ತ್್  ಉಂಡೆ್ 
ಘವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಮೊಡೆ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್್ 
ವ್ಟುಂಕ್ ಸ್ಂಗೆ್.್ 7್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ 

a 7.31 ದೆರಾಪೊಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದ್್ ಗ್ಂವ್.
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ಮ್ಸೊ್ಯಾಯ�್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸೊ್ಯಾ;್  ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಚೆರ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಘಾಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊಯಾಯ�್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಡುಂಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

8
್ ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆ�ವ್ಣ್್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಜ್ಲೊ.್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಉರ್ಲೆ್್  ಕುಡೆಕ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಆರ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ತಾನ್್ ಸ್ತ್್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾ.್ 9್ ಜೆವ್ಲೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಚಡುಣೆಂ್ ಚ್ರ್್ ಹಜ್ರ್್ ದ್ದೆ್ಂಚ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ತ್ಂಚೆ�್  ಜೆವ್ಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ 10

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೊ�ಣ್್ ಚಡುನ್್ ದ್ಲ್ಮನೂಥ್ ಗ್ಂವ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಪಾಕುತಾಂಚಾಕ್ ಫರಿಜೆವಾಂಚೆೇ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 16:1–4;್ ಲೂಕ್ 11:16,29)

11
್ ಫರಿಜೆವ್ಂನಿ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ತ್ಕ್್ 

ಪ್ಕುಯಾನ್್  ಪಳೆಂವೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಸವ್ಲ್ಂ್  ಘಾಲ್ಂ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್  ಏಕ್  ದೆೈವಿಕ್  ಖುಣ್್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 12

್ ತೆದ್ಳ್್ ಜೆಜು್ ಘಟ್ಟ್ ಉಸ್್ಸ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ 
ತ್ಂಕ್್  ತೊ,್  “ತುಮಿ್  ದೆೈವಿಕ್  ಖುಣ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ವಿಚತ್ಯಾತ್?್  ಸತ್ಚ್ಚಿ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಚೆಚ್ಚಿ್ ಸೂಚಕ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜು್  ಫರಿಜೆವ್ಂಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದೊಣರ್್  ಚಡೊನ್್ 
ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ ಪೆಲೆ�್ ತಡಿಕ್ ಗೆಲೊ.

ಜುದೆವ್ ನಾರಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುನ್ ದಲ್ಲಿ ಚತಾರಿಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 16:5–12)

14
್ ಶಿಸ್್  ದೊಣರ್್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 

ಏಕಚ್್  ಉಂಡೊ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೆ್  ಚಡ್್  ಉಂಡೆಂ್ 
ವ್ಹರೊಂವ್ಕ್್  ವಿಸಲೆಯಾಲೆ.್  15

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್ 
“ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್!್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಅನಿ್ 
ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್ ಖಮಿರ್ಚಿ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

16
್ ಶಿಸ್್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶಿಂ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ತಕಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೆ,್ “ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಉಂಡೆ್ ನ್ಂತ್್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ 
ಅಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ 
ಚಿಂತುಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

17
್ ಶಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಉಲಯ್ತಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಖಳಿತ್್ 

ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್,್ “ಉಂಡೊ್ ನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್್ ಕತ್ಯಾತ್?್ ಆಜುನ್ಯ�್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ನ್?್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತಿತೆ್ಂಯ�್ ಪ್ಕುಯಾಂಕ್ 
ಕಳನ್?್  ತುಮಿಚಿ್ ಮೊತ್್  ತಿತಿ್ಯ�್  ದ್ಡಿ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ?್ 
18

್ ತುಮೆಚಿಂ್  ದೊಳೆ್  ಕುಡೆಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್ವೆ�?್  ಕ್ನ್್ 
ಆಸುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಯಕ್ನ್?್ ಪಯ್ೆಂ್ ಏಕ,್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್್ ಉಂಡೆ್ ಆಸ್ನ್ಸ್ತಾನ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಉಗ್್ಸ್್  ಕರ್.್  19
್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆ್ ಮೊಡ್ನಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲೆ್  ತೆ್  ಜೆ�ಂವ್ಕ್್  ತ್ಂಕ್ಂನ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಉರ್ಲೆ್್ ಕುಡೆಕ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತಿ್ಂ್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭನ್ಯಾ್ ಕ್ಡ್ಲೆ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ನ್ಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ಆಮಿಂ್ ಬ್ರ್್ ದ್ಲ್ಯಾಂನಿ್ ಭರ್ಲ್್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಣಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ “ಹ್ಂವೆಂ್  ಚ್ರ್್  ಹಜ್ರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ತ್್ 

ಉಂಡೆ್ ಮೊಡುನ್್ ದಿಲೆ್್  ತುಮಿ್ ಉಗ್್ಸ್್  ಕರ್.್  ತೆ್ 
ಜೆ�ಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್ಂನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಉರ್ಲೆ್್ ಕುಡೆಕ್್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ತಿ್ಂ್  ದ್ಲ್ಂ್  ಭನ್ಯಾ್  ಕ್ಡ್ಲೆ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ನ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್,್ “ಆಮಿಂ್ ಸ್ತ್್ ದ್ಲ್ಯಾಂನಿ್ ಭರ್್ ಲ್”್್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಣಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
21

್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಂ್್ ಅಜ್ಪ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಉಗ್ಸ್್ಂತ್್ ದವಲ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರುನ್್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ನ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಬೆತಾಸ್ರಾ್ದಂತ್ ಕುಡಾಕ್ತಾಕ್ ದೇಷ್್ ದಾನ್
22

್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ಬೆತ್ಸೆಯದ್ಕ್  ಆಯ್ೆ.್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಏಕ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಆಪಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತೆ್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ 
23

್ ತೆದ್ನಾಂ್ ಜೆಜುನ್
ತ್ಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಚೊ್  ಹ್ತ್್  ದನ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ತ್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂಚೆ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ ್ೆಹಲೊ;್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಥಂಯ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಥಿಂಪ್್ ಲ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವಲೆಯಾ,್  “ಕ್ಂಯ್್ ಪುಣ್ಯ�್ 
ತುಕ್್ ದಿಸ್ತಾಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ.

24
್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್್ ತಕ್್್ ಉಕಲ್ನಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ವ್ಹಯ್್ 

ಮ ್್ಹಕ್್  ಮ್ಹನಿಸ್್  ದಿಸ ತ್ಾತ್.್  ತೆ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ರೂಕ್ 
ಚಲ್ಲೆ�ಬರಿ್ ದಿಸ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ ಜೆಜುನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ 

ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವಲೆಯಾ.್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಣೆ್ 
ಆಪೆ್್ ದೊಳ ್ೆ ವ್ಹಡೆ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಉಗೆತಾ್ ಕೆಲೆ.್ ತ್ಚೆ�್ ದೊಳ ್ೆ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಸುತಾ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸೊಂಕ್ 
ಸುರು್  ಜ್ಲೆ.್  26

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುಂ್  ಶಿ�ದ್್ 
ಘರ್್ ವಸ್,್ ಹಳೆ್ಕ್ ವಸನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ದ್ಡೆ್.

ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ ಮಹಾಣ್ ಪೆದುರಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 16:13–20;್ ಲೂಕ್ 9:18–21)

27
್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್್  ಶಿಸ್್  ಪ್ಲ್ಪ್್ಪ್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ 

ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್  ಶಹರ್್  ಬೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್  ಹಳ್್ಯಾಂಕ್ 
ಗೆಲೆ.್  ತೆ್  ಪಯಣ್ರ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ಕಡೆ,್ “ಮ್್ಹಕ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
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28
್ ತ್ಕ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ಥೊಡೆ್ ತುಕ್,್ ‘ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್’್ 

ಜುವ್ಂವ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ‘ಎಲ್ಯ್’್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 
ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ತುಂ’್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ”್್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

29
್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಕೊ�ಣ್್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತಕ್ಷಣ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  “ತುಂ್ 

ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಅಸ್ಲೊ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
30

್ ಜೆಜುನ್್ ಅಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಕಡೆ,್  “ಹ್ಂವ್್ ಕೊ�ಣ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಅಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಯೆಲಿಂ ಪರಿಕಟನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 16:21–28;್ ಲೂಕ್ 9:22–27)

31
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಅಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್ 

“ಮನ್ಶೆಪುತ್ನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸಿಜೆ್  ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಜುದೆವ್್ ಪರಿಮುಖ್,್ ಪರಿದ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ,್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
32

್ ಮುಖ್ರ್್  ಘಡೆಚಿಂ್  ಪೂರ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ಖಂಚೆಂಚ್್ ಗುಪ್ತ್್ ದವರುನ್.
ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಅಪವ್ನಾ,್ “ತುಂವೆಂ್ 

ತಶೆಂ್  ಪೂರ್್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
33

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಕಡೆ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ಪೆದುರಿಕ,್ “ಪಯ್ಸೆ್ ಸರ್್ ಸೆೈತ್ನ್!್ ತುಜ್ ಅಲೊಚ್ನ್್ 
ಮನ್ಶೆಯಾಚಿ್ ಶಿವಯ್್ ತಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ಬೆಷ್ಟಯೊ್.

34
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಪ್್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ 

ಅಪಯ್ೆಂ.್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಥಂಯ್್  ಅಸ್ಲೆ್.್  ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್,್  “ಕೊ�ಣ್ಯ�್  ಮನಿಸ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂ;್  ಆಪೊ್್  ಖುರಿಸ್್  ಉಕಲ್ನಾ್  ಘಂವ್್ 
ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್ ಕರಿಜೆ.್ 35

್ ಜೊ್  ಕೊಣ್್ ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್  ವ್ಂಚೊಂವ್ಕ್್  ಸೊದ ತ್ಾ,್  ತೊ್  ಹೊಗ್್ಯ ತ್ಾ.್ 
ಮ್ಹಜೆ್  ಪ್ಸತ್್  ಆನಿ್  ಸುವ್ತೆಯಾ್  ಪ್ಸತ್್  ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್  ಹೊಗ್್ಯ ತ್ಾ್  ತೊ್  ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್್ ನಿ�ಜ್ಯಕ್�್ 
ವ್ಟ್ಯ ತ್ಾ.್ 36

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಸಗೊ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಜಕೊವ್ನಾ್ 
ಆಪೊ್್ ಆತೊಮ್ ಹೊಗ್್ಯ್್ರ್್ ಹ್ಂತು್ ಕ್ತೆಂ್ ಪ್ಯೊದಾ?್ 
37

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪೊ್್  ಆತೊಮ್  ಜೊಡುಂಕ್  ಸಕ ತ್ಾವೆ�?್ 
38

್ ವಯಾಬಿಚ್ರಿನ್್ ಈ್ ಸಂತತೆಂತ್್ ಜೊ್ ಕೊ�ಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ ಲಜ ತ್ಾ,್ ತ್ಕ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಬ್ಗೆವಂತ್್  ದೆ�ವ್್  ದುತ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಪೆ್�್ 
ಬ್ಪ್ಚೆ�್ ಮಹಿಮೆನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಲಜ ತ್ಾಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಂಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂಗ್್  ಹ್ಜರ್್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾಂ್ ಮದಿ್ಂ್ ಥೊಡಿಂ್ ಮರಣ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆತಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಮಯೆಜೆ ಆನಿ ಎಲ್ರಾ ಸವೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 17:1–13;್ ಲೂಕ್ 9:28–36)

2
್ ಸ್ ದಿಸ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ ಜ್ಕೊಬ್್ 

ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಘವ್ನಾ್  ಏಕ್ 
ಉಬ್ರ್್  ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ಘಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ತೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಥಂಯ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್  ಮುಖ್ರ್್  ತೊ್  ರುಪ್ಂತರ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
3

್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್್ ಝಳ್ಝಳಿತ್್ ಧವೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತಿತೆ್ಂ್  ಧವೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಕೊಣ್ಂಚ್ನ್ಚ್್ ತಯ್ಯಾರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಸ್ದ್ಯಾ್ ನ್.್ 4್ ತೆದ್ಳ್್ ಮೊಯ್ೆ್ ಆನಿ್ ಎಲ್ಯ್್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸೆ್.

5
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಆಮಿ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಅಸೆಚಿಂ್ 

ಬರೆಂ.್ ಆಮಿ್ ತಿ�ನ್್ ತಂಬು್ ಬ್ಂಧ್ತಾಂವ್.್ ಏಕ್ ತುಕ್,್ 
ಏಕ್  ಮೊಯ್ೆಕ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಎಲ್ಯ್ಕ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
6

್ ಪೆದುರಿಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಂಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳೊೆಂಕ್ ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದುಸೆರಿ್  ದೊ�ಣ್್ ಶಿಸ್್ ಬಿಯ್ನ್್ 
ಘಾಬಲೆಯಾಲೆ.

7
್ ತೆದ್ನಾಂ್ ಮೊ�ಡ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತ್ಂಚೆರ್್ ದ್ಂಪುಣ್್ 

ಘಾಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಮೊ�ಡ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಅಯಕ್ಲೊ,್ 
“ಹೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊಗ್ಚೊ್  ಪೂತ್,್  ತ್ಕ್್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ತೆದಳ್್ ಪೆದುರಿ,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ ದೊಳ ್ೆ 

ಉಬರೊನ್್ ಪಳೆತ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್.
9

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತೆ್ ಶಿಸ್್ ಪ್ಟಂ್ ದೊಂಗ್ರಿ್ ವಯ್ೆ್ ತೆ್ 
ದೆಂವುನ್್  ಯೆತ್ನ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ 
ದೊಂಗ್ರಿರ್್  ಪಳೆಲ್್್  ಸಂಗತ್್  ಕೊಣ್ಂಕಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್ತ್.್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಯಸೆರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

10
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹಿ್  ವಿಷಯ್್ 

ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ “ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವೆಚಿಂ”್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ?್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ತಕಯಾ್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  11

್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ,್ 
“ಎಲ್ಯ್್  ಪಯ್ೊ್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಶ್ಸಿತ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

12
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಎಲ್ಯ್್ ಪಯೊ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 

ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸಮ್.್ ಎಲ್ಯ್್ 
ಸಗೆ್ಂ್  ಸ್ಕೆಯಾಂ್  ಕತ್ಯಾ.್  ತರ್್  ಮನ್ಶೆಪುತ್ನ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಸವ್ಯಾಂನಿ್ ತ್ಚಿ್ 
ನಿಂದ್್ ಕತೆಯಾಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ?್ 13

್ ಎಲ್ಯ್್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್  ಆನಿ್ 
ಲೊಕ್ನಿ್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್ ತಶೆಂ್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಚಲಯೊ.್್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಶೆಂ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
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ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

ಜೆಜುನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾ ಚೆರಾಕ್ತಾಕ್ ಗೂಣ್ ರೆಲೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 17:14–20;್ ಲೂಕ್ 9:37–43)

14
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು,್  ಪೆದುರಿ,್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಆನಿ್ 

ಜುವ್ಂವ್್  ಹೆರ್್  ಶಿಸ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಗೆಲೆ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಚ್್  ಬೊಂವತಾಣಂ್  ಲೊಕ್್  ಜಮೊ್  ಆಸ್ಲೊ್.್ 
ಶ್ಸಿತ್್ ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 15

್ ತೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆತಚ್,್ ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆ್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಚ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೆಂ.

16
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಖಂಯೆಚಿ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
17

್ ಎಕ್್ಯಾನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಜ್್ ಶಿಸ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.

18
್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಆಯ್್ಯಾಕ್ಷಣ್್ ತ್ಕ್್ ಧಣಯಾಕ್ 

ಆಪ್ಟತ್.
ಮ್ಹಜೊ್  ಪೂತ್್  ತೊಂಡ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತೊ್  ಪೆಂಡ್್ 

ವ್ಂಕ್ತಾ,್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ರೂಕ್ ಜ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ಸೊಡ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿಂ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಪರ್ತೆಂ್,್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ಜ್ಲೆಂನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಆವಿಶ್್ಸಿ್  ಸಂತತೆ�,್  ಕೆದೊಳ್್ 

ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ರ್ವೆಚಿಂ?್ 
ಕ್ತೊ್್ ಕ್ಳ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸೊಸುನ್್ ವ್ಹಚೆಯಾಂ?್ ತ್ಯಾ್ 
ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ತೆದ್ಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಹ್ಡೊ್,್  ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆಲೊ್ಚ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ನ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಉಂಚ್ಬಳ್್ ಕೆಲೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಧಣಯಾಕ್ 
ಆಪ್ಟಲೊ.್ ಭುಗೊಯಾ್ ಆಡೊ್್ ಉದ್ರೊ್ ಲೊಳ್ನ್್ ಪೆಂಡ್್ 
ವ್ಂಕ್ತಾಲೊ.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಕ್ತೊ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಕ್್ ಆಶೆಂ್ 

ಜ್ಯ್ತಾ್ ಆಸ್?”
ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್ಲ್ಗಿಂ್ 

ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತ್ಕ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ,್ “ಲ ್್ಹನ್್ ಥ್ವ್ನಾಚ್.್ 22

್ ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ ತ್ಕ್್ 
ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಂತ್್ ಲೊಟುನ್್ ಘಾಲ್ತಾ.್ ತುಜೆ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಕ್ಂಯ್್ ಪುಣ್ಯ�್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮೆಚಿರ್್ 
ದಯ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

23
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜು,್ “್ ‘ತುಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 

ತುಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ದ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

24
್ ತ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಚೊ್  ಬ್ಪ್ಯ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಹ್ಂವ್್  ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.್  ಅನಿಕ್�್  ಚಡ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ ಥಂಯ್್  ಘಡಿಚಿ್  ಸಂಗತ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ದ್ವ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜುನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ,್ “ಹೆ್ 
ಬೆಯ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸರ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ತಾಂ!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

26
್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಬೊಬೊ�್ ಮ್ರಿತ್್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಕ್ 

ಸಕಲ್್  ಲೊಟುನ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್  ಜ್ಯೊ್ಯ್ ವ್ಡಿ್  ಕ್ಡಿತ್್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.್ ಭುಗೊಯಾ್ 
ಏಕ್ ಮೊಡ್ಯಾಬರಿ್ ಪಡೊ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ನಿ್ ಮ್ಹಳೆಂ್ 
“ತೊ್ ಮೆಲ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 27

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಚೆ್ 
ಹ್ತ್್ ದನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.

28
್ ಜೆಜು್ ಘರ್್ ಬಿತರ್್ ಗೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 

ವಿಗಂಡ್್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್,್  “ತ್ಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾನ್್ ಸೊಡೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ 
ನ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

29
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹೆ�್ ಜ್ತಿಚೊ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ದ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಪರಿಗಟ್ ಕತಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 17:22–23;್ ಲೂಕ್ 9:43–45)

30
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ಖಂಯ್ಚಿರ್್ ಅಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ತ್ಕ್್ ನ್ಕ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಸೊ್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್.್  31

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಅಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಪರಿತೆಯಾ�ಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೊ್ ಆಶೆಲೊ.
ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್  ದನ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ದಿತಲೆ.್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿ್ ಮ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತಯಾಚ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ತೊ್ ಜವಂತ್್ ಉಠತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 32

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ನ್್ ಆನಿ್ 
ವಿಚ್ರುಂಕಯ�್ ದೆೈರ್್ ಘತೆ್ಂನ್.

ಸರಾ್ಂವನ್ತಾ ವಹಾಡ್ ರೊಣ್?
(ಮ್ತೆವ್್ 18:1–5;್ ಲೂಕ್ 9:46–48)

33
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ಏಕ್ 

ಘರ್ಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್  “ತುಮಿ್ ವ್ಟೆರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ತಕಯಾ್ 
ಕರಿತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 34

್ ಪುಣ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಜ್ಪ್್ ಕ್ಡಿ್್ ನ್;್ ಕ್ರಣ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮದೆಂ್ ಕೊಣ್್ ವ್ಹಡ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಟೆರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಂಣ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ತಕಯಾ್ 
ಕೆಲೆ್ಂ.
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35
್ ಜೆಜು್ ಬಸೊನ್್ ಬ್ರ್್ ಅಪೊಸ ತ್ಾಲ್ಂಕ್ ಆಪ ಣ್್್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ್  “ಜರ್್ 
ಕೊಣ್್  ಎಕೊ್್  ಪಯೊ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್,್  ದುಸೆರಿ್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಚ್ಕಯ�್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಸಕ್ಟಂಚೊ್ ಚ್ಕರ್್ ಜ್ಯಯ್್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

36
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಏಕ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 

ಆಪೊವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಮಧೆಗತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಉಬೊ್ 
ಕೆಲೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ನಿ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್,್ 
37

್ “ಮ್ಹಜೆ�್  ನ್ಂವಿಂ್  ಅಸಲ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಸಿ್ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಡ್್ಯಾಕಚ್್ 
ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್್ ಬರಿ್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಅಮಚೊ ವಿರೊೇದ್ ನಾ ತೊ ಆಮಚೊ ಮಿತ್ರಿ
(ಲೂಕ್ 9:49–50)

38
್ ತೆದ್ನಾಂ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್,್  ಕೊ�ಣ�್  ಎಕೊ್್ 

ತುಜೆ�್  ನ್ಂವಿ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸೊಡಯ ತ್ಾನ್್  ಆಮಿ್ 
ದೆಖೊ್.್ ತೊ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪಂಗ್್ಚೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ದೆಕುನ್್ ತುಜೆ್ 
ನ್ಂವ್್ ಉಚ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

39
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ತ್ಕ್್  ಆಡ್್ನ್ಯಾಕ್ತ್.್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾ್ ತೊ,್ ದುಸೆರಿಚ್್ 
ಘಡಿಯೆ�್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಅಪಪರಿಚ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 
40

್ ಆಮೊಚಿ್ ವಿರೊ�ದ್್ ನ್್ ತೊ್ ಆಮೊಚಿ್ ಮಿತ್ರಿಚ್್ ಸೆೈ.್ 
41

್ ಹ್ಂವ್್  ಸತ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್  ತುಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉದಕ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ದಿ�ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚೆಂ್ ಇನ್ಮ್್ ತ್ಕ್್ ಖಂಡಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.

ದುಸಾರಿಯಂಕ್ ಪಾತಾಕಾಕ್ ರಾರಣ್  
ಕಚೆತಾಂವಿಶಿಂ ಜೆಜುನ್ ದಲ್ಲಿ ತಾಕ್ದ್
(ಮ್ತೆವ್್ 18:6–9;್ ಲೂಕ್ 17:1–2)

42
್ “ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್  ವಿಶ್್ಸ್್  ದವಲ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಹ್ಯಾ್ 

ಲ ್್ಹನ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತ್,್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಗೊಮ್ಟಯಾಕ್  ಏಕ್  ದ್ಂತ್ಯಾಪ್ತರ್್ 
ಬ್ಂಧುನ್್ ತ್ಕ್್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಉಡೊಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ 
43

್ ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ತುಕ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಡಯ್;್ ದೊ�ನ್್ ಹ್ತ್್ 
ಆಸುನ್್  ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಲ್ನ್್  ತಸಲ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಉಡೊಂವೆಚಿ�್ ಪ್ರಿಸ್,್ ಏಕ್ ಹ್ತ್್ 
ಆಸುನ್್  ತುವೆಂ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡೆಚಿಂ್  ಬರೆಂ.್ 
44

್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಖ್ವಿ್ಪ್ ಕ್ಡೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಮೊರನ್್  ಆನಿ್  ಜಳೊೆ ತಾ್  ಉಜೊ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಪ್ಲ್ನ್.್ 
45

್ ತುಜೊ್  ಪ್ಂಯ್್  ತುಕ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಕ್ರಣ್್ 
ಜ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಡಯ್;್ ದೊ�ನ್್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಆಸುನ್್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ 

ಉಡೊಂವೆಚಿ�್ ಪ್ರಿಸ್,್ ಥೊಂಟೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ಜೊಡೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ 46

್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಖ್ವಿ್ಪ್ 
ಕ್ಡೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊರನ್್ ಆನಿ್ ಜಳೊೆ ತಾ್ ಉಜೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಪ್ಲ್ನ್.್ 47

್ ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ತುಕ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಕ್ರಣ್್ 
ಜ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕೊಂಕುನ್್ ಕ್ಡ್;್ ದೊ�ನ್್ 
ದೊಳ ್ೆ ಆಸುನ್್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ 
ಉಡೊಂವೆಚಿ�್ ಪ್ರಿಸ್,್ ಏಕಚ್್ ದೊಳೊೆ್ ಆಸುನ್್ ತುವೆಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ 48

್ ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಖ್ವಿ್ಪ್ ಕ್ಡೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊರನ್್ ಆನಿ್ ಜಳೊೆ ತಾ್ 
ಉಜೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪ್ಲ್ನ್.

49
್ “ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಉಜ್ಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಆಸೆತಾಲ್.

50
್ “ಮಿ�ಟ್್  ಬರೆಂ್  ವ್ಹಯ್,್  ಪುಣ್್ ಮಿ�ಟ್ಚ್್  ಅಪ್್್ 

ರೂಚ್್  ಹೊಗ್್ಯ್್ಯಾರ್,್  ತೆಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಮಿ�ಟ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಬರೆಪಣ್ಂತ್್ a್ 
ಭನ್ಯಾ್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಸಮ್ದ್ನ್ನ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಲರಾನ್ಬಾಂದ್ ಮಡೆಚೊೇ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 19:1–12)

10್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತೊ್  ಜ್ಗೊ್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಜುದೆ�ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಯೊ�ದ್ಯಾನ್್ 

ನ್ಹಂಯ್್ ಪಲತಾಡಿಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಲೊಕ್ಜಮೊ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಸದ್ಂಚೆ�್ ಬರಿ್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

2
್ ಥೊಡೆ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 

ಪ್ಕುಯಾಂಚ್ಯಾಕ,್ “ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪೆ್�್ ಬ್ಯೆ್�ಕ್ ಸೊಡುನ್್ 
ಸೊಡೆಚಿಂ್ ಸಮ್ಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ.

3
್ ಜೆಜು,್ “ಮೊಯ್ೆನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಯ್ಂ್?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
4

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ,್  “ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ೆಕ್ 
ವೆಗ್್ಚ್ರ್ಚಿ್ ಚಿ�ಟ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸೊಡೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯೆ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

5
್ ಜೆಜು,್  “ತುಂಮೆಚಿ�ಚ್್  ಖುಶೆಚೆ�್  ಮ್ಹಳೆ್�್  ತುಮಿ್ 

ಕತ್ಯಾತ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಹೊ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ದಿಲೊ.್ 
6

್ ತರಿಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಚ ತ್ಾನ್,್  ‘ಮನ್ಶೆಕ್ 
ದ್ದೊ್್  ಆನಿ್  ಸಿತ್�್  ಕನ್ಯಾ್  ರಚೊ್’.್  7

್ ‘ಹ್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್ 
ಪ್ಸತ್್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಆನಿ್ 
ಆವಯ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪೆ್�್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಎಕ್ಟತಾಲೊ.’್ 8

್ ಆನಿ್ 
ತಿಂ್ ದೊಗ್ಂಯ�್ ಏಕ್ ಶ್ರಿ�ರ್್ ಜ್ತಲ್ಂ.’್ ದೆಕುನ್್ 
ತಿಂ್ ದೊಗ್ಂ್ ನ್ಹಯ್,್ ಬಗರ್್ ಏಕಚ್.್ 9

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಜೊಡಿಲ್ಂ್ ತೆಂ್ ಮನಿಸ್್ ಮೊಡಿನ್್ ಜ್ಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

10
್ ಶಿಸ್್  ಆನಿ್  ಜೆಜು್  ಏಕ್್  ಘರ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಲಗ್ನಾವಿಚ ಛೆ�ದನ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜು್  ಕಡೆ್ 

a 9.50 ಬರಪಣ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  “ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಮಿ�ಟ್್ 
ಆಸೊಂವಿದಾಂ.”
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ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 11
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಆಪೆ್ಯಾ�್ 

ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಸಿತ್�್  ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ತ್,್ 
ತೊ್ ಆಪೆ್�್ ಬ್ಯೆ್�್ ವಿರೊ�ದ್್ ವಯಾಬಿಚ್ರ್್ ಆದ್ತ್ಯಾ.್ 
12

್ ಆಪ್್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾಕ್  ವೆಗ್್ಸರ್್  ಚಿ�ಟ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಲ್ಗಿಂ್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ತ್್  ತಿಯ�್  ವಯಾಭಿಚ್ರಿಣ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಲಾಹಾನ್ ಭುರಾಕ್ತಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಶಿೇವಾತಾದ್
(ಮ್ತೆವ್್ 19:13–15;್ ಲೂಕ್ 18:15–17)

13
್ ಲೊ�ಕ್ನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ಜೆಜು್ 

ಹ್ತ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕರಿಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಚೆ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಡಿ್.್  ಪುಣ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಡುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ಭೆಷ್ಟಯ್ೆ.

14
್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ರ್ಗ್ನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ಲ್್ಹನ್್ 

ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆಂವ್ಕ್್  ಸೊಡ್.್ 
ತ್ಂಕ್್ ಅಡ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂಚ್.

15
್ ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮಿ್ 

ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಂತು್  ಬಿಲ್ಕ್ಲು್  ತುಮಿ್  ರಿಗೆಚಿನ್ಂತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 16

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಪೆ್್ 
ಹ್ತ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕೆಲೊ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಂ ಸರ್ಲೊಲಿ ರೆರಿೇಸ್ತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 19:16–30;್ ಲೂಕ್ 18:18–30)

17
್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸತ್ಯಾಸ್ತಾನ್್ ಎಕೊ್್ 

ತ್ಚೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ದ್ಂವುನ್್  ಆಯ್ೊ್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ದಿಂಬಿ್  ಘಾಲ್ನಾ,್  “ಬಯ್ಯಾ್  ಮೆಸಿತ್,್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವಿತ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾ.

18
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಬರೊ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್?್ ಕೊ�ಣ್್ ಮನಿಸ್ಯ�್ ಬರೊ್ ನ್.್ ದೆ�ವ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ಎಕೊ್್  ಬರೊ.್  19

್ ತುವೆಂ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್ 
ಜೊಡಿಜೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಅಸ್ಲೆ್್ ಉಪದೆಸ್್ 
ಪ್ಳ್:್ “ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರಿನ್ಕ್,್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕರಿನ್ಕ್,್ 
ಚೊರಿನ್ಕ್,್ ಫಟ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗಿನ್ಕ್,್ ಲುಕ್ಸೆಣ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿ�”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ತ್ಣೆಂ,್  “ಮೆಸಿತ್,್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಉಪದೆಸ್್ 

ಭುಗ್ಯಾಯಾಪಣ್ರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಳ್ನಾ್  ಆಯ್್ಂ.”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೊಗ್ನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನಾ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ:್  “ತುವೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಬ್ಕ್್ 
ಆಸ್,್ ವಚ್,್ ತುಜ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಸ್ತಾ್ ವಿಕೊನ್,್ ಆಯ್ೊ್ 
ದುಡು್  ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ವ್ಂಟುನ್್  ದಿ�.್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 

ತುಕ್್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ಆಸತಾಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್”್ ಮ್್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಹಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನು್ ತೊ್ ನಿರ್ಶೆಂತ್್ 

ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ಮಸ್ತಾ್ ಧನ್ವಂತ್,್ 
ಆಸ್ತಾ್ ಭದಿಕ್ ವಿಕೊಂವ್ಕ್್ ತ್ಕ್್ ಮೊನ್್ ನ್ತ್ಲೆ್.

23
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಚೆರ್್  ದಿ�ಷ್ಟ್ 

ಲ್ವ್ನಾ,್ “ಧನ್ವಂತ್ಕ್ ದೆವ್ಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪರಿವೆ�ಶ್್ 
ಕಚೆಯಾ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಕಷ್ಟ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

24
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಶಿಸ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಭಿಯೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್ 
“ಮ್ಹಜ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ದೆವ್ಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ರಿಗುಂಕ್ 
ಮೊಸ್ತಾ್ ಕಷ್ಟ!್ 25

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಂಕ್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಕಚ್ಯಾ್ 
ಬದ್್ಕ್  ಏಕ್  ಕರೆಂ್  ಪುಣ್ಯ�್  ಸುವೆಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸುಲಭ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

26
್ ಶಿಸ್್ ಆನಿಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆ,್ ಎಕ್ಮೆಕ್,್ ತೆ್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೆ,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕೊಣ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ತಾ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

27
್ ತವಳ್್  ಜೆಜು್  ಶಿಸ್ಂ್  ಕಡೆ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಹೆಂ್ 

ಮನ್ಶೆಂಕ್  ಅಸ್ಧ್ಯಾ್  ವ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ಕ್  ನ್ಹಯ್”್ 
ಮ ್್ಹಣ್ಲೊ.

28
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ತುಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಆಮಿ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
29

್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೆ್  ಪ್ಸತ್್ ಆನಿ್ ಸುವ್ತೆಯಾ್  ಪ್ಸತ್್ 
ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್ದ್ರ್,್  ಆವಯ್ಬ್ಪಯ್ಕ್್  ಭ್ವ್ಂ್ 
ಭಯಣ್ಂಕ,್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಬ್ಳ್ಂಕ,್  ಭುಂಯ್ಬ್ಟ್್ 
ಸ್ಂಡಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹಯೆಯಾಕ್  ವಯಾಕ್ತಾ್  30

್ ಶೆಂಭರ್್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್  ಜೊಡ್ನಾ್  ಘತಲೊ.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸರ್ಂತ್್ 
ತೊ್ ಮೊಸುತಾ್ ಘರ್ಂ,್ ಭವ್ಂ್ ಭಯಣ್ಂಕ್ ಆವಯ್ಂಕ,್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಭುಂಯ್ಬ್ಟ್್  ದಗದಾಣಂ್  ಸವೆಂ್ 
ಮೆಳ ತೆಾಲ್.್  ಹೆಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್್  ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಂತ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ 31

್ ಪುಣ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಜೆ್ ಪಯ್ೆ್ ಆಸ್ತ್್ ತೆ್ ನಿಮ್ಣೆ್ ಜ್ತೆಲೆ,್ ಆನಿ್ ಜೆ್ 
ನಿಮ್ಣೆ್ ಆಸ್ತ್್ ತೆ್ ಪಯ್ೆ್ ಜ್ತಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್  
ತಿಸೆರಿೇ ಪಾವಿ್ಂ ಪರಿಗಟ್ ಕತಾತಾ

(ಮ್ತೆವ್್ 20:17–19;್ ಲೂಕ್ 18:31–34)
32

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚೆ�್ 
ಮುಖ್ರ್್  ವೆತ್ಲೊ.್  ಹೆಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಶಿಸ್್  ವಿಜಮತ್್ 
ಜ್ಲೆ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ವೆಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಬಿಯೆಲೊ್.್ 
ಜೆಜುನ್್  ಬ್ರ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಅಪೊವ್ನಾ,್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಘಡ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶೆಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗುನ್,್ 33

್ “ಆಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ವೆತ್ಂವ್.್  ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್  ದನ್ಯಾ್  ಪರಿದ್ನ್್ 
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ಯ್ಜಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚ್್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿತಲೆ;್ 
ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಠರ್ಯತಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕತಯಾಲೆ.್  34

್ ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚಿ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕತಯಾಲೆ,್ ತ್ಚೆರ್್ ಥಿಂಪ್್ 
ಉಡಯತಾಲೆ,್ ತ್ಕ್್ ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್ ಮ್ತಯಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ತಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ತೊ್ ಜವಂತ್್ 
ಉಠತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಜಾರೊಬಾಚಿ ಆನಿ ಜುವಾಂವಿಚೊ ವಿನಂತಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 20:20–28)

35
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ಪೂತ್,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಆಮಿಚಿ್ ಏಕ್ 
ವಿನಂತಿ್ ತುವೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿ�ಜೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

36
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿಚಿ್ ಕಸಲ್್ ವಿನಂತಿ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ದಿ�ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
37

್ ತೆ್  ಮ್ಹಣ್ಲೆ,್  “ತುಂ್  ತುಜ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ವೆೈಭವ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮೆಚಿ�್  ಬಿತಲ್ಯಾಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕ್  ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ತುಜ್ಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಕ್ 
ಬಸಯ್್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

38
್ ಜೆಜುನ್,್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಗ್ತಾತ್್ 

ತುಮಿಚ್್ ನೆಣ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಯೆತ್ಂ್ ತಿ್ ಸಂಕಷಟಚಿ್ 
ಕ್ಲ್ಸೆ್ ತುಮಿ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ತಾತ್ಗಿ�?್ ಹ್ಂವೆ್ ಘಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್್ ತೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ತುಮಿ್ ಘಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ತಾತ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

39
್ ತೆ,್ “ವ್ಹಯ್,್ ಆಮಿ್ ಸಕ್ತಾಂವ್”್ ಮ್್ಹಣ್ಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ 

ತ್ಂಕ್,್ “ಮ್ಹಜ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ ತುಮಿ್ ಪ್ಯೆತಲ್ಯಾತ್್ ಖರೆಂ.್ 
ಆನಿ್  ಹ್ಂವೆ್  ಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್  ತೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ತುಮಿ್ ಘತಲ್ಯಾತ್್ ಖರೆಂ.್ 40

್ ಪುಣ್,್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಯಾಕ,್  ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಕ್  ಬಸಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಂಚೊಚಿ್ ಹ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತೆ್ ಜ್ಗೆ್  ಕೊಣ್ಕ್ 
ತಯ್ರ್್  ಕೆಲ್ಯಾತ್ಗಿ�್  ಜ್ಂಕ್್  ತೆಂ್  ಮೆಳತಾಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

41
್ ಬ್ಕ್ಚೆ್  ದ್್  ಜಣ್್  ಶಿಸ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್ 

ಜ್ಕೊಬ್ಚೆರ್್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವೆಚಿರ್್  ರ್ಗ್ನ್್  ಪೆಟೆ್.್ 
42

್ ಜೆಜುನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ.್ 
“ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಆಧಿಕ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತೆ್ 
ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ ಅಸ್ಲೊ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ 
ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ತೆ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.

43
್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಚೆ್  ಬರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್ 

44
್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮದೆಂ್ ಕೊಣ್್ ಪಯೊ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್,್ 

ಚ್ಕರ್್ ಆನಿ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿಚಿ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಚಿ್ 
ಸೆವ್್  ಕರುಂವಿದಾ.್  45

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಯ�್  ಹೆರ್ಂನಿ್ 
ಆಪ್ಣ್ಚಿ್ ಚ್ಕ್ರಿ್ ಕರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್,್ ಬಗರ್,್ 
ಲೊಕ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಚ್ಕ್ರಿ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯೊ್.್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಚ್್ ಸೊಡ್ಣೆ�್  ಪ್ಸತ್್ ಆಪ ಣ್್ಚೊ್ 
ಜ�ವ್ಚ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಯ್್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಕುಡಾಕ್ತಾಕ್ ದೇಷ್್ ಮೆಳಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 20:29–34;್ ಲೂಕ್ 18:35–43)

46
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಯೆರಿಕೊ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ತೆ್  ಗೆಲೆ.್ 

ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಆನಿ್  ಮಸುತಾ್  ಲೊಕ್ಜಮ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲೊ.್ 
ತಿಮೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಬ್ತಿಯಾಮೆವ್್ ನ್ಂವ್ಚೊ್ ಏಕ್ 
ಕುಡೊಯಾ್ ಮ್ಗ್ಯಾದೆಗೆ�ನ್್ ಬಸುನ್್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗ್ತಾಲೊ.್ 
47

್ ನಜರೆತೊಚಿ್  ಜೆಜು್  ತೆ�್  ವ್ಟೆ�ನ್್  ಯೆತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಯಕ್ತಚ್,್ “ಜೆಜು,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 
ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ.್

48
್ ಸಬ್ರ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್,್  “ತೊಂಡ್್  ಧ್ಂಪ್”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಬೆಷ್ಟಯೊ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್,್ 
“ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತೊ್ 
ಆನಿಕಯ�್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಬೊಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

49
್ ಜೆಜು್ ರ್ವ್ನ್,್ “ತ್ಕ್್ ಅಪಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್  ಅಪೊವ್ನಾ,್ 
“ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್!್ ಊಠ್!್ ಧಯ್ರಿ್ ಘ,್ ಜೆಜು್ ತುಕ್್ 
ಅಪಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

50
್ ತೊ್  ಕುಡೊಯಾ್  ಸಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಉಟೊವ್ನಾ್  ಆಪೆ್ಂ್ 

ಪ್ಂಗರಿಲೆ್್ ವಸುತಾರ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಗೆಲೊ.
51

್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ಶೆಂ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

52
್ ಜೆಜುನ್,್ “ವಚ್,್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ 

ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ ತೆದ್ಳ್್ ತ್ಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ 
ಮೆಳಿ್.್ ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.

ರಾಯಬರಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಪರಿವೆೇಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:1–11;್ ಲೂಕ್ 19:28–40;್ 

ಯೊ�ಹ್ನ್ 12:12–19)

11್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ 

ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬೆತ್್ಪಗೆಕ್ ಆನಿ್ ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್ 
ಪ್ವತಾಚ್,್  ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ ಮದ್್ಯಾ್  ದೊಗ್ಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 2

್ “ಥಂಯ್್ ದಿಸ್ಚಿಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್ 
ವಚ್.್ ತುಮಿ್ ಥಂಯ್್ ಬಿತರ್್ ಸತ್ಯಾನ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬ್ಂದುನ್್ ಘಾಲೆ್ಂ್ ಏಕ್ ಗ್ಡ್್ಚೆಂ್ ಶಿಂಗುರಿ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ 
ಆಜೂನ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕೊಣ್ಚ್್  ತ್ಚೆರ್್  ಬಸುಂಕ್ 
ನ್.್ ತ್ಕ್್ ಸೊಡಯ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡ್.್ 
3

್ ಕೊಣ್ಯ�್  ‘ತೆಂ್ ಶಿಂಗುರಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹತ್ಯಾತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಚ್ರಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಸೊಮಿಯ್ಕ್ 
ತ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್,್ ಆನಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ತಚ್್ ತೊ್ ತೆಂ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಪ್ವಿತ್್ ಕತಯಾಲೊ’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

4
್ ಶಿಸ್್ ಗ್ಂವ್್ ಬಿತರ್್ ಯೆತಸ ತ್ಾನ್್ ಏಕ್ ದ್ರ್್ 
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ಬ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಉಗ್್ಯ್ ರಸ್್ಯರ್್ ಬ್ಂದುನ್್ ಘಾಲೆ್ಂ್ ಏಕ್ 
ಶಿಂಗುರಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಮೆಳೆ್ಂ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೆಂ್ ಸೊಡಯ್ೆಂ.್ 
5

್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಉಬೆ್ ಆಸಲ್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಂಗ್ರಿಕ್  ಸೊಡಯ ತ್ಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಚೊ್ 
ವಿಚ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 6

್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಬರಿಚ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ ಆನಿ್ ತ್ಂಣಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತೆಂ್ ವ್ಹರುಂಕ್ 
ಸೊಡೆ್ಂ.

7
್ ಶಿಂಗ್ರಿಕ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್ 

ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೆರ್್ ಘಾಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಚೆರ್್ 
ಬಸೊ್.್ 8್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್ 
ವ್ಟೆರ್್  ಹ್ಂತುಳೆ್;್  ಹೆರ್ಂನಿ್  ಶೆತ್ಂನಿ್  ಬೆಂಡ್ಲೆ್್ 
ರುಕ್್ ಝ್ಡ್ಂಚೆ್ ತ್ಳ ್ೆ (ಕೊಲೆ)್ ವ್ಟೆರ್್ ಶಿಂಪ್್ಯ್ೆ.

9
್ ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಚ್್ ಮುಖ್್ಯಾನ್್  ವೆತ್ಲೊ.್  ಹೆರ್್ 

ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚ್್  ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್  ವೆತ್ಲೊ.್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ನಿ,

“ತ್ಕ್್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಯ್!’್ a

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ�್ ನ್ಂವಿಂ್ ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜ್ಂವ್.’್ ್ ಕ್�ತಯಾನ್್ 118:25,್ 26

್ 10್ “ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ದ್ವಿದ್ಚೆಂ
ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆ�ಂವ್!

ವಯ್್ಯಾ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಜೆೈತ್್ ಜ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.

11
್ ಜೆಜು್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ಭಿತರ್್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ 

ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಗೆಲೊ್ ಆನಿ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವಸುತಾ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಪಳೆಲ್.್ ಪುಣ್್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಬ್ರ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.

ಸುಕ್ಲೊಲಿ ಅಂಜುರಾಚೊ ರೂಕ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:18–19)

12
್ ದುಸ್ರಿಯಾದಿಸ್್ ಬೆಥ್ನಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತನ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಭುಕಲ್ಗಿ್.್ 13
್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೊಲಯಾನಿಂ್ ಪ್ಳೆಲೊ್್ 

ಏಕ್  ಅಂಜುರ್ಚೊ್  ರೂಕ್  ಪಳೆಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಫೊಳ್್ ಮೆಳ್ತ್ಗಿ�್  ಲ್ಗಿಂ್  ಗೆಲೊ.್  ಪುಣ್್ 
ಮುಳ್ಂತ್್ ಯೆತಚ್,್  ತ್ಚೆರ್್  ಪ್ನ್ಂ್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ದುಸೆರಿ್ ಕ್ಂಯ್್ ತ್ಕ್್ ಅಂಜೂರ್ಚೆ್ ಫೊಳ್್ ದಿಸೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  ತ್ಂತುಂ್  ಪ್ನ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಅಸ್ಲ್್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಅಂಜುರ್ಂ್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ನಂಯ್್ 

a 11.9 ಹೊರೊಳ್ಸ್ರಾ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಸಬ್ದಾ್ ಮೂಳ್್ ಗರಿಂಥ್ಂತ್್ 
ಹೊಸ್ನ್ನಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಹಿಬ್ರಿ್  ಸಬ್ದಾ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಬ ದ್ಾಸೊ್ ಅರ್ಯಾ್ ಬಚ್ವ್್ ಕರ್್ ಮ್ಹಣ್,್ ಪುಣ್್ ಹ್ಕ್್ 
“ಹೊಗೊಳಿಸೆಯ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಅಥ್ಯಾರ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ್.

ಆಸ್ಲೊ.್್ 14
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ರುಕ್ಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ 

ಪುಡ್ಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತುಂಜೆಂ್ ಫಳ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್ನ್್ 
ಜ್ಂವ್”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ಜೆಜುಚ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಹೆಂ್ 
ಆಯಕ್ಲೆಂ.

ದೆವಾಳ್ಚ್ ಮಾರಾಣ್ಯಂಚೆಂ ಘರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:12–17;್ ಲೂಕ್ 19:45–48;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 2:13–22)
15

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ 
ಜ್ಲೆ.್  ಥಂಯ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಬಿತರ್್  ಯೆತನ್್ 
ಥಂಯ್್  ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಘತೆಲ್ಯಾಂಕ್  ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ದ್ಂವ್್ಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  ಪಯೆಶೆ್  ವಿನಿಮಯ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಪ್ವೆಯಾ್  ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಚೊಯಾ್  ವಸುತಾ,್ 
ಮೆಜ್ಂ್ ತ್ಣೆ್ ವ್ಮೊ್ಯ್ ಘಾಲೊಯಾ.್ 16

್ ವ್ಜೆಂ್ ಕ್ಣೆಗೆವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವ್ಹರೊಂವ್ಕ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಸೊಡೆ್ಂನ್.್ 17

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊವ್ನಾ್ 
ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ “್ ‘ಮ್ಹಜೆಂ್ ಘರ್್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂಚೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಜ್ತೆಲೆಂ.’್  ಅಶೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್್ ‘ಕೆಲ್ಂ್ ಚೊರ್್ ಲ್ಪೊವ್ನಾ್ ರ್ಂವ್ಚಿ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಕೆಲ್’್ ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

18
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಹೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಕಶೆಂ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಚೊಯಾ್ ಉಪ್ಯ್್ ಸೊದುಂಕ್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ಅಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಭಿಯೆಲೆ.್ 
19

್ ರ್ತಿಂ್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.

ಪಾತೆಕ್ಣ್ೆಕ್ಚಿ ಸಕತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:20–22)

20
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸಕ್ಳಿಂ್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ವಚೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ಜೆಜುನ್್  ಶಿರ್ಪ್್ 
ಘಲೊ್್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ ಸುಕೊನ್್ ಗೆಲೊ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ದೆಖೊ್.್ 21

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೊ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕ್ಡ್ನಾ,್ 
ಜೆಜು್  ಕಡೆ,್  “ಮೆಸಿತ್,್  ಪಳ ್ೆ  ತುವೆಂ್  ಶಿರ್ಪ್್ ಘಾಲೊ್್ 
ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ ಸುಕೊನ್್ ಗೆಲ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ ಜೆಜುನ್,್  “ದೆವ್ಚೆರ್್  ಬ್ವ್ರ್ಯಾ್  ದವರ್.್ 

23
್ ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಂಮಿ್ 

ಹ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಕ,್  ‘ಊಠ್್ ಆನಿ್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ವಚುನ್್ 
ಪಡ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದುಬ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ ತುವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಯ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪತೆಯಾಲ್ಯಾರ್,್ ದೆ�ವು್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಕತಯಾಲೊ.

24
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂತ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 

ತುಂಮಿ್ ಮ್ಗ್ತಾತ್,್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳ್್ಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪತೆಯಾಲ್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ತುಮೆಚಿಂಚ್್  ಜ್ತೆಲೆಂ.್  25

್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಗೊಂಕ್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ತ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚೆರ್್  ಖಂಯಚಿಸ್್  ಕ್ರ್ಣ್ಂಕ್  ರ್ಗ್್ 
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ಆಸ್ಲೊ್್ ಉಡ್ಸ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಸೆಯ್.್ 
ತೆದಳ್್  ಸಗಿಯಾಂಚೊ್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್ಯ�್  ತುಮಿಚಿಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಶೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 26

್ ತುಮಿ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಬೊಗಿಸೆನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗುಸೆಂಚೊ್ ನ್.”

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಅಧಿರಾರಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜುದೆವಾಂಚಾ 
ನಾರಾರಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್

(ಮ್ತೆವ್್ 21:23–27;್ ಲೂಕ್ 20:1–8)
27

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ.್  ಜೆಜು್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಬೊಂವುನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಪರಿದ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆ್ ನ್ಯಕ್ ಜೆಜು್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  28

್ “ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕರುಂಕ್  ತುಕ್್ 
ಖಂಯೊಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್?್  ಹೊ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ ತುಕ್್ 
ಕೊಣೆಂ್ ದಿಲ್?”್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

29
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸವ್ಲ್್ 

ಕತ್ಯಾ:್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್್  ಸವ್ಲ್ಕ್  ಜ್ಪ್್ ದಿತ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ;್ 30

್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿವ್ಚಿ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾಕ್�್ 
ಮನ್ಶೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

31
್ ಜುದೆವ್ಂಚೆ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸವ್ಲ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ 

ಎಕ್ಮೆಕ್್  ತಕಯಾ್  ಕರುನ್,್  “್ ‘ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್  ದಿಲೊ್್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ’್ ಮ್ಹಣುಂ್ ಅಮಿ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ತರ್್ ‘ತುಮಿ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್ನ್ಂತ್?’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜು್  ವಿಚ್ತಯಾಲೊ.್  32

್ ಪುಣ್್  ‘ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ್್ ಮನ್ಶೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಣುಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್’್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ರ್ಗ್್ ಜ್ತೆಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಸಗೊ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಏಕ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ನ್ತಾಲೆ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆಲೆ.

33
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ,್ “ಆಮಿ್ ತೆಂ್ ನೆಣ್ಂವ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್ 

ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದೆವಾಚಾ ಪುತಾಚೆೇ ಆಗಮನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:33–36;್ ಲೂಕ್ 20:9–19)

12್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಂಕ್  ಒಪ್ರಿಂನಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ “ಏಕ್್ಯಾನ್್ 

ದ್ಕ್ಂ್ ಮಳೊೆ್ ಲ್ಯ್ೊ,್ ತ್ಚೆ�್ ಬೊಂವಿತಾಂ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ವ್�ಯ್್ ಘಾಲ್,್ ಆನಿ್ ಫೊಳ್ಚೊ್ ರೊ�ಸ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಘಾಣ್ಯಾಪೊಂಡ್್  ಖೊಂಡೊ್್  ಆನಿ್  ಪ್ರೊ್  ಕರುಂಕ್ 
ಏಕ್ ಭುರುಜ್್ ಬ್ಂದೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ತೆಂ್ ತೊಟ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಒಕ್್ಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಣಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಪಯ್ಣ್ರ್್ ಗೆಲೊ.

2
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಫೊಳ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್  ವೆ�ಳ್್ ಯೆತಚ್,್ 

ಅಪ್್ಯಾ್ ವ್ಂಟ್ಯಾಚೊ್ ಫೊಳ್್ ವಸುಲ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಏಕ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಒಕ್್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೊ್.್ 3

್ ಪುಣ್್ ಒಕ್್ಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್  ಧನ್ಯಾ್  ಮ್ಲೊಯಾ್  ಕ್ಂಯ್ಚ್್  ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಖ್ಲ್್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಪ್ಟಂ್ ದ್ಡೊ್.್ 4್ ತೆದ್ಳ್್ 
ಧನಿಯ್ನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ತ್ಂಚೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಅನೆಯಾ�ಕ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ದ್ಡೊ್.್ ಒಕ್್ಂನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ತಕೆ್ಕ್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಆಕಮನ್್ ಕೆಲೊ.್ 5್ ಪುಣ್್ ಧನಿಯ್ನ್್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಕ್ 
ದ್ಡೊ್.್  ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಚ್್ ಮ್ಲೊಯಾ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಧನಿಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ ದ್ಡೆಂ್್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಶೆತ್ಕ್ರ್ನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ,್ ಹೆರ್ಂಕ್ 
ಲಗ್ಡ್್ ಕ್ಡೆ್.

6
್ “ತ್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ಕ್  ಒಕ್್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ದ್ಡುಂಕ್ 

ತ್ಚೊಚ್್  ಮೊಗ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಉರ್ಲೊ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ದ್ಡುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಅಸ್ಲೊ್್ ನಿಮ್ಣೊ್ 
ವಯಾಕ್ತಾ್  ತ್ಚೊ್  ಸ್ಂತ್್  ಪೂತ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ಪುಣ್ಯ�್  ‘ಒಕ್್ಂಚಿಂ್  ಮಯ್ಯಾದ್್  ದಿತೆಲೆ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಧನ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್ಚ್್ ದ್ಡೊ್.

7
್ “ಪುಣ್್  ತೆ್  ಒಕ್್ಂಚೆ್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಲ್ಗಿಂ,್  ‘ಹೊ್ 

ಧನಿಯ್ಚೊ್  ಪೂತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ದ್ಕ್ಂ್  ತೊಟ್ಚೊ್ 
ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್.್ ಆಮಿ್ ಹ್ಕ್್ ಲಗ್ಡ್್ ಕ್ಡ್್ಯಾರ್,್ ದ್ಕ್ಂ್ 
ತೊಟ್್ ಆಮೆಚಿಂಚ್್ ಜ್ತೆಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣುನ್,್ 8್ ಪುತ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂ್ ತೊಟ್ಚ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಉಡಯ್ೆ.

9
್ “ಅಶೆಂ್ ಅಸ್ತಾನ್,್ ತ್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂ್ ತೊಟ್ಚೊ್ ಧನಿ್ 

ಕ್ತೆಂ್  ಕತಯಾಲೊ?್  ತೊ್  ತೊಟ್ಕ್  ವಚವ್ನಾ,್  ತ್ಯಾ್ 
ಒಕ್್ಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಒಕ್್ಂಚ್ಂಕ್ 
ದಿತಲೊ.್ 10

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಬರಿಂ,

‘ಘರ್್  ಬ್ಂದ್್ಪಯಾಂನಿ್  ಉಪಕ್ನ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸ್ಂಡ್ಲೊ್ಚ್

ಫ್ತರ್್ ಮುಲ್ಯಾ್ ಫ್ತರ್್ ಜ್ಲೊ.
್ 11್ ಹೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲೆಂ,

ಹೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ದಿಸ್ತಾ.’”್ 
್  ಕ್ತಯಾನ್್ 118:22–23

12
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಜುದೆವ್ಂಚೆ್ 

ನ್ಯಕ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಕೆೈದ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�,್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ತೆ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಜುಕ್ ವಂಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಜುದೆವ್  
ನಾಯರಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್

(ಮ್ತೆವ್್ 22:15–22;್ ಲೂಕ್ 20:20–26)
13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಯಕ್ನಿಂ್  ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ಹೆರೊದಿಚೆ್  ಪಂಗ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ಜೆಜುಕ್  ಖಂಚ್ಯ್್  ಏಕ್  ಚುಕ್ನ್್ 
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ಸಂಪ್್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ 14
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 

ಆನಿ್  ಹೆರೊದಿ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ತ್ಕ್,್ 
“ಶಿಕೊಂಣ ದ್ಾರ್,್  ತುಂ್  ಏಕ್  ಸತೆವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಚಿಂತ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಬಿಯೆನ್ಂಯ್.್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ತುಕ್್ 
ಏಕಚ್.್ ಆನಿ್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆ್ ವಿಶಿಂ್ ಸತ್ಚ್್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿಂ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಸ್ಂಗ್:್ ಸಿ�ಸ್ರ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ತಿವ್ಯಾ್ ಸಮ್ಂಗಿ�?್ 
ಯ್್ ವಿರೊ�ದ್?್ ಆಮಿ್ ತಿವ್ಯಾ್ ದಿವ್ಚಿ್ ಸಮ್ ಕ್�?್ ಯ್್ 
ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

15
್ ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್  ನಿಜ್ಯಕ್್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಮೊ�ಸ್್ 

ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಖಳಿತ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್ ತ್ಂಕ್,್ “ಮ್ಹಜ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಚೂಕ್ ಸೊದುನ್್ 
ಕ್ಡುಂಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾತ್?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಏಕ್ 
್ ನ್ಣೆಂ್ a್ ದಿಯ್,್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತೆಂ್ ಪಳೆಜೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
16

್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಏಕ್ ನ್ಣೆಂ್ ದಿಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ 
“ಹ್ಯಾ್  ನ್ಣೆಂಚೆರ್್  ಕೊಣ್ಚೆಂ್  ರುಪ ಣೆ್ಂ್  ಆಸ್?್  ಆನಿ್ 
ತ್ಚೆರ್್  ಕೊಣ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಆಸ್?್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್  “ಹೆಂ್ ಸಿ�ಸರ್ಚೆಂ್ ರುಪ ಣೆ್್ ಆನಿ್ 
ಸಿ�ಸರ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

17
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಸಿ�ಸರ್ಚೆಂ್ 

ಸಿಸರ್ಕ್  ದಿಯ್.್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ದಿಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆ್ ಆಜ್ಪ್್ 
ಪ್ವೆ್.

ಜೆಜುಕ್ ಮೇಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದುಸೆವಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 22:23–33;್ ಲೂಕ್ 20:27–40)

18
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೆ್  ಸ್ದುಸೆವ್್  (ಸ್ದುಸೆವ್್ 

ಜವಂತ್ಪಣ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಪತೆಯಾತ್ತ್.)್  ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 19

್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಏಕ್ ಕ್ಜ್ರಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಸ ತ್ಾಂ್ 
ಮೆಲ್ಯಾರ್,್ ಸಲ್ಯಾಯಾಚ್್ ಭ್ವ್ನ್್ ತ್ಚ್್ ಬ್ಯ್ೆಕಡೆ್ 
ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಲ್್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ವ್ಕ್ ಸಂತತ್್ 
ಉತ್ಪನ್ನಾ್  ಕರಿಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ಬರಯ್್ಂ.್ 
20

್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್್ ಬ್ವ್್ ಆಸೆ್,್ ಮ್ಲಗೆಡೊ್ ಭ್ವ್್ ಏಕ್ 
ಸಿತ್ಯೆ�ಲ್ಗಿ್  ಕ್ಜರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಭುಗೆಯಾಂ್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದುಸೊರಿ್ ತಿಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತೊಯ�್ ಭುಗೆಯಾಂ್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್.್  ತಿಸ್ರಿಯಾನ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
22

್ ಸ್ತ್್ ಭ್ವ್ಯ�್ ತಿಚೆ�್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ತಿಕ್್ 
ಭುಗೆಯಾಂ್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ ಅಖೆರಿ�ಕ್ 
ತಿ್  ಸಿತ್ಯ�್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವಿ್.್  23

್ ಅಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಜವಂತ್ಪಣ್್ ದಿಸ್,್ ತಿ್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ 
ಜ್ತ್ಲ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

24
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್  ಆಸಲ್್  ಚೂಕ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

a 12.15 ಸ್ಲಾವಾರಾಚೆಂ ನಾಣ್ೆಂ ಮೂಳ್್ ಭ್ಷೆಂತ್್ ದಿನ್ರಿ.್ 
ರೊಮ್್ ದಬ್ಯಾರಚೆಂ್ ಸಿಲ್ರ್್ ನ್ಣೆಂ.

ಕತ್ಯಾತ್?್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಜ್ಂವ್,್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗೊತುತಾ್ ನ್.್ 25

್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ತಚ್್ 
ಸಿತ್ಯೊ�್ ಆನಿ್ ದ್ದೆ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆನ್ಂತ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿ�ನ್ಂತ್.್  ತಿಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಗಿಯಾಂಚ್್  ದೆ�ವ್ದುತ್್  ಬರಿ್  ಜ್ತಲ್.್  26

್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲೆ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್�್  ದೆವ್ಚ್್ 
ಉತ್ರಿಂತ್್ ತುಮಿ್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಚುಂಕ್ ಪುರೊ.
ದೆವ್ನ್್ ಮೊಯ್ೆಕ,್  ‘ಹ್ಂವ್್  ಅಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ 

ದೆ�ವ್,್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ಗರಿಂಥ್ಂತ್್  ಜಳ್ಚಿಯಾ್  ಉಜ್ಚ್್ 
ಬೊಲ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬರಯ್್ಯಾ್  ಅಧ್ಯಾಯ್ಂತ್್ 
ವ್ಸ ತ್ಾಂವ್.್ 27

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪುಣ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ,್ 
ಇಸ್ಕ್ಚೊ,್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಮ್್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂ್  ತೆ್  ನಿಜ್ಯಕ್�್  ಮೊರೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್.್ ದೆ�ವ್್ ಬಗ್ರ್್ ಜವ್ಯಾಂಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ ತೊ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಚೊ್ ್ ನ್ಹಯ್.”್ b

ಅತಿೇ ವತೊತಾ ಉಪದೆಸ್ ಖಂಚೊ ಜಾವಾನ್ಸಾ?
(ಮ್ತೆವ್್ 22:34–40;್ ಲೂಕ್ 10:25–28)

28
್ ಹ್ಯಾ್ ವ್ದ್್ ವಿವ್ದ್್ ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್ 

ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್,್  ಜೆಜು್  ಸ್ದುಸೆವ್ಂಲ್ಗಿಂ,್  ಆನಿ್ 
ಪರಿಜೆವ್ಂಕ್  ಸ್ಕ್ಯಾ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್್್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  ತ್ಚೆ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಸವ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಂ್  ಪಯಕ್್  ಅತಿ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಖಂಯೊಚಿ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಇಸೆರಿಲ್ಚ್್  ಲೊಕ್ನೊ್ 

ಆಯ್ಕ್,್  ‘ಆಮೊಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
ದೆ�ವ್.್  30

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸಗ್್ಯಾ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್್  ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿಜೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪಯೊ್್ ಉಪದೆಸ್.್ 31

್ “ತುಮಿ್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾಸೆಜ್ಯ್ಯಾಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದುಸೊರಿ್ ಉಪದೆಸ್.್ ಹೆಚ್್ ಅತಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

32
್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತಿ್ ಬರಿ್ 

ಜ್ಪ್.್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್;್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.್ 33

್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸೊರಿ್ ದೆ�ವ್್ ನ್.್ 
ದೆ�ವ್ಕ,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್
ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜೆ.್ ಎಕ್್ ವಯಾಕ್ತಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೆಬ್ರಿ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ.್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಬೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾಬಲ್ದ್ನ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಹೆ್ ಉಪದೆಸ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ತ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿ್  ಜ್ಪ್್ ಆಯುಕ್ನ್್  ಜೆಜುನ್್ 

b 12.27 ದೆೇವ್ … ನಹಾಂಯ್ ಹ್ಂಗ್್ ಅರ್ಯಾ:್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್ 
ಇಸ್ಕ,್ ಜ್ಕೊಬ್,್ ಅನಿ�ಕ್�್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ತ್.ಸ್ದುಸೆವ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಚುಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮ್ಲ್ಂ.್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ತುಂ್ ದೆವ್ಚ್್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಲ್ಂಗಿಚ್್ 
ಆಸ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಕ್ 
ಚಡ್್ ಸವ್ಲ್ಂ್  ವಿಚ್ರುಂಕ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಜಯೆತಾಂ್ 
ದೆೈರ್್ ಮೆಳೊೆಂಕ್ ನ್.

ದಾವಿದಾಚೊ ಪೂತ್ಗಿೇ ದಾವಿದಾಚೊ ಸವೆತಾಸ್ಪರ್ಗಿೇ?
(ಮ್ತೆವ್್ 22:41–46;್ ಲೂಕ್ 20:41–44)

35
್ ಜೆಜು್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ತ್ಣೆಂ್ 

ತ್ಂಕ್,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣೊನ್್ ಶ್ಸಿತ್್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್್ ಕಶೆಂ?
್ 36್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ:
ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ವೆೈರಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್ 

ಘಾಲ್ಸರ್.’
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಸ್’್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂ್ 110:1

ಸ್ಂಗ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ದ್ವಿದ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಪೆರಿ�ರಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಬರಯ್್ಂ!್ 37

್ ದ್ವಿದ್ಚ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯ್ತಾನ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ?”
ಮ್ಹಣ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯೊಕ್ನ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.

ಜೆಜುನ್ ಶಾಸಾತ್ಯಂಕ್ ಖಂಡನ್ ರೆಲೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 23:6–7;್ ಲೂಕ್ 11:43;್ 20:45–47)

38
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಮುಂದ್ವಸುಯಾನ್,್ 

“ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶಿಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘಯ್!್ ತೆ್ ಲ್ಂಬ್್ 
ದಗೆ್್  ನೆಸುನ್್  ಬೊ್ಹವ ತ್ಾಂತ್.್  ತೆ್  ಪೆಂಟೆ�ಸ್ಲ್ಂತ್್ 
ಸಕ್ಟಂಚೊ್ ಸಲ್ಮ್್ ಜೊಡುಂಕ,್ ಅಪೆ�ಕ್ಸೆತ್ತ್.

39
್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಆನಿ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಪಂಗಿತಾರ್್ ಪಯ್ೆ್ 

ಜ್ಗೆ್ ಸೊದುಂಕ್ ಪಳೆತ್ತ್.್ 40
್ ತೆ್ ವಿದಿ್ಂಚಿ್ ಘರ್ಂ್ 

ಗಿಳ ತ್ಾತ್.್  ಲ್ಂಬ್್  ಲ್ಂಬ್್ ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಅಪುಣ್ಚ್್ ಬರೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ತ್.್ ದೆ�ವ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಖಠಿಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕ್ಷಿತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದುಬೊತಾಳಾಕ್ ವಿದೊವಾಚಿ ರಾಣಕ್
(ಲೂಕ್ 21:1–4)

41
್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಕ್ಣಕೆಚ್ಯಾ್ ಖಜ್ನ್್ ಮುಖ್ರ್್ 

ಬಸೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ಣಕೆಚ್ಯಾ್ ಖಜ್ನ್ಯಾಕ್ 
ಪಯೆಶೆ್  ಘಾಲ ತ್ಾಸ ತ್ಾನ್್  ಪಳೆತಲೊ.್  ಸಬ್ರ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ನಿಂ್ ಚಡ್್ ಪಯೆಶೆ್ ಘಾಲೆ.್ 42

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಏಕ್ 
ದುಬಯಾಳಿ್ ವಿಧವ್್ ಸಿತ್�್ ಥಂಯ್್ ಆಯ್,್ ತಿಣೆಂ್ ದೊ�ನ್್ 
ತ್ಂಬ್ಯಾಚೆ್ a್ ಪೆೈಶೆ್ ಕ್ಣಕ್ ಘಾಲೆ.

43
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್ 

a 12.42 ತಾಂಬಾಕ್ಂಚೆಂ ನಾಣ್ೆಂ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ಅತಿ್ ಲ ್್ಹನ್್ 
ನ್ಣೆಂ.

“ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಕ್ಣಕ್ 
ಘಾಲ್ಯಾ್ ಸಕ್್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ದುಬಯಾಳ �ೆ್ ವಿದಿ್�ನ್್ ಚಡ್್ 
ಘಾಲೆ.್  44

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಉಲ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ಅಪ ಣ್್ಂಕ್  ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲ್ಯಾಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಘಾಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಹಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದುಬಯಾಳ್ಕ್ಯೆಚೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಸೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಪೂರ್್ ಘಾಲೆಂ.್ 
ತಿಕ್್ ಪಯ್ಶೆಯಾಂಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಮುಖಾರ್ ಜಾಂವಿಚೊಂ ದೆವಾಳಾಚಿ ವಿನಾಶ್
(ಮ್ತೆವ್್ 24:1–44;್ ಲೂಕ್ 21:5–33)

13್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ದೆವ್ಳ್ಂತೊ್್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ವೆತ್ನ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮದೊ್್  ಎಕೊ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಮೆಸಿತ್,್ 

ಪಳ !ೆ್ ಹೆ್ ದೆವ್ಳ್್ ಕ್ತ್್ಯಾ್ ವಡ್್ಯಾ್ ಫತ್ರಿಂತ್್ ಬ್ಂದ್ಲ್್್ 
ಸೊಬಿತ್್ ಬ್ಂಧ್್ಪಂ್ ಆಸ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

2
್ ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್  ವ್ಹಡ್್  ವ್ಹಡ್್  ಬ್ಂಧ್್ಪಂ್ 

ಪಳೆತ್ತ್ಮೂ?್  ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತೆಂಲೆಂ.್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಫತ್ರಿಚೆರ್್  ಫತರ್್  ಉಚೆಯಾಂ್  ನ್ಂತ್”್ 
ಮಣ್ಲೊ.

3
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿರ್,್ ಪೆದುರಿ,್ 

ಜ್ಕೊಬ್,್  ಜುವ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಆಂದೆರಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಬಸೊವ್ನಾ್ ಅಸ್ಲೊ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಳ್್ 
ದಿಸ ತ್ಾಲೆಂ.್  4

್ ತ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ,್  “ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಕೆದ್ಳ್್ ಘಡತಾಲೊಯಾ?್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಗುತ್ಯಾ್  ಕಸಲೊ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

5
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್!್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೊಣೆಂಯ�್  ಮೊ�ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ಂತ್.್ 6್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ನ್ಂವಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
‘ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ;್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ’್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೆ್ ಆನಿ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಫಟಯತಾಲೆ.್ 7

್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಝಗ್್ಯಾಂಚೊ್ ಅವ್ಜ್್ ಆನಿ್ ಮೊಸುತಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಝುಜ್ಂಚಿ್ ಖಬರ್್ ತುಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ತ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಪೂಣ್್ 
ಘಾಬನ್ಯಾಕ್ತ್.್  ಅಂತ್್  ಕ್ಲ್್  ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡಜಯ್ಚ್.್ 8

್ ಏಕ್ ಜನ್ಂಗ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಜನ್ಂಗ್್  ವಿರೊ�ದ್್  ಝುಜ ತ್ಾಲೆ.್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂಚೆರ್್  ವಿರೊ�ದ್್  ಝುಜ್ಕ್  ದೆಂವ ತ್ಾಲೆಂ.್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಶೆಂ್ ದುಕಳ್್ ಪಡತಾಲೊ.್ 
ಸಬ್ರ್್  ಕಡೆ್  ಭುಂಯ್್  ಕ್ಂಪೊಣ್ಯಾ್  ಜ್ತಲೊಯಾ.್  ಹೆಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಜಲ್ಮಚೊಯಾ್ ಯೆಣೊ�್ ಪರಿ್ ಮ್ಹಣೆಯಾತ್.

9
್ “ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್ ರ್ವ್!್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 

ಕತ್ಯಾತ್್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಂಧಡೆಯಾಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್ 
ನ್ಯಾಯ್್  ವಿಚ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಅಪವ್ನಾ್  ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ.್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮ್ತೆಯಾಲೆ.್  ರ್ಯ್ಂ್ 
ಆನಿ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಹುಜರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಉಬೆ್  ಕತಯಾಲೆ,್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶಿಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಲತ್ಕ್ರ್ನ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 10

್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪರಿಗಟ್್  ಕರಿಜೆ.್  11

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
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ಬಂಧಡೆಯಾಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್ ನ್ಯಾಯ್್ ವಿಚ್ರ್್ ಕತಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ಂತ್,್ 
ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆ�ವು್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಖಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾ್ 
ತೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್.್ ತೆದಳ್,್ ಉಲಯತಾಲೆ್ ತೆ್ ತುಮಿ್ ನ್ಹಯ್,್ 
ಬಗರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್.

12
್ “ಭ್ವ್್  ಭ್ವ್ಕ್  ಆನಿ್  ಬ್ಪುಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಜವೆಶಿ್ ಮಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿತಲೊ.್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಅಪ್್ಯಾಮ್ಯ್್ ಬ್ಪ್ಚೆರ್್ ಉಪ್ರಿಟೆತಾಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚೊ್ 
ಜ�ವ್್ ಕ್ಡಯತಾಲ್ಂ.

13
್ ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೆ್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರ್್  ದೆಕುನ್್  ಸಕಕ್ಡ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಶಿತ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತಿರ್್ 
ರ್ವ್ತಾ್ ತೊ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ.

14
್ “ವಿನ್ಶ್್  ಕ್ರಿ್  ವಸ್ತಾ್  ತುಮಿ್  ಪಳೆತ್ತ್.್  ತಿ್ 

ಉಬೆ್  ರ್ವನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ರ್ವ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್.್ (ಹೆಂ್ ವ್ಚತಾಲೊ್ ಹ್ಚೊ್ ಅರ್ಯಾ್ ಸಮೊವ್್ನಾ್ 
ಕ್ಣ ಗೆೆಜೆ)್  ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ದೊಂಗ್ರಿಂಕ್ ಪೊಳ್ನಾ್ ದ್ಂವ್ಂವಿದಾ.್ 15

್ ಪ್ಕ್ಯಾ್ 
ವ್ಹಯ್ರಿ್ ಅಸ್ಲೊ್್ ಸಕಲ್್ ದೆವ್ನ್್ ಘರ್ಂತೆ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ 
ಹ್ಡುಂಕ್ ದ್ವನ್ಯೆ.್ 16

್ ಗ್ದ್ಯಾಂತ್್ (ಶೆತ್ಂತ್)್ 
ಆಸ್ಲೊ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ವಸುತಾರ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಪ್ಟಂ್ ವಚನ್್ 
ಜ್ಂವ್.

17
್ “ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಗಭಿಯಾಣ್ಯಾಂಚಿ್ ಆನಿ್ ಬ್ಳಿಶೆ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ ಮೊಸುತಾ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಅಸತಾಲೆ.್ 18
್ ಹೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಹಿಂವ್ಂಚ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಘಡನ್ಶೆಂ್  ಮ್ಗ್.್ 
19

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಸಂಕಷ್ಟಂತ್್ ಭನ್ಯಾ್ 
ಆಸತಾಲೆ.್ ದೆವ್ನ್್ ರಚ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಆರಂಭ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆದೊಳ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ತಸಲೆ್  ಸಂಕಷ್ಟ್ 
ಜ್ವ್ನಾಂತ್.್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆವೆಚಿನ್ಂತ್.್ 20

್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಭಯಂಕರ್್  ಕ್ಲ್ಕ್  ಉಣೆಂ್  ಕರಿಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧಯಾರ್್ ಕೆಲ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ನರ್್ ಮನಿಸ್್ 
ವ್ಂಚೊತಾನ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿಂಚಲ್್ಯಾ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ 
ಲೊಕ್್ ಪ್ಸತ್್ ತೆ್ ದಿ�ಸ್್ ತೊ್ ಉಣೆ್ ಕರಿತ್.

21
್ “ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ನಿ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ‘ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 

ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಪಳ ’ೆ್ ವ್್  ‘ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸ್ಂಗಿತಾಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 22

್ ದೆವ್ನ್್ 
ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಫಟ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಆನಿ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಖುಣ್್  ಆನಿ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕತಯಾಲೆ.್  23

್ ಪುಣ್್  ಜ್ಗುರಿತ್್  ರ್ವ್,್ 
ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ಜ್ಯ್ೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಂ್.

ಜೆಜು, ಮನಾಶಪೂತ್, ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಯೆತಾನಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 24:29–51;್ ಲೂಕ್ 21:25–36)

24
್ “ಹೆ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ತಚ್,
‘ಸುಯೊಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ (ಕ್ಳೊೆ)್ ಜ್ತಲೊ,

ಚಂದ್ರಿ್ ಪರಿಕ್ಸ್್ ದಿವ್ಚಿನ್:

್ 25್ ಮೊಳ್ಬಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಸಕ್್್ ಪಡತಾಲ್ಂ
ಆನಿ್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೊಯಾ್ ಸಕೊ್ಯಚ್್ ಲಕತಾಲೊಯಾ.’್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 13:10;್ 34:4

26
್ “ತವಳ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಪದೆ್ನ್್ ಆನಿ್ ಮಹಿಮೆನ್್ 

ಮೊಡ್ಂಚೆ�ರ್್  ದೆಂವುನ್್  ಯೆತ್ನ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ದೆಖತಾಲೆ.್  27

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದುತ್ಂಕ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗೆ್್ ಕಡೆ್ ದ್ಡ್ನಾ್ ಆಪುಣ್್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 
ತೊ್ ಜಮೊ್ ಕತಯಾಲೊ.

28
್ “ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್ ರುಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ ಏಕ್ ಪ್ಠ್್ 

ಶಿಕಯ್ತಾ.
ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್  ರುಕ್ಚೆಂ್  ಫ್ಂಟೆ್  ಪಚೆ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಮೊ�ವ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ಆನಿ್ ನವೆಂ್ ಕೊಲೆ್ ವ್ಡ್ತಾನ್್ ಗಿ�ಮ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸಮತ್್ತ್.್ 29

್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಹ್ಂವೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡಲ್ೊಯಾ್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತ್ನ್,್ ಅಂತ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್,್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸಮ್ಯ್.್  30

್ ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಜುನ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಜವಿತ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಯೊ್ ಘಡ್ತಾಲೊಯಾ.್ 
31

್ ಭುಂಯ್್ ಆನಿ್ ಅಂತ್ರಿಳ್್ ಸತಯಾಲ್ಂ,್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ನ್ಂತ್.

32
್ “ತೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್,್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್್ 

ಯೆತ್್  ಮ್ಹಣ್,್  ಸಗಿಯಾಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ವ್್ 
ದೆ�ವ್ದುತ್ಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.

33
್ ಜ್ಗುರಿತ್್  ರ್ವ್!್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ತಯ್ರ್್ 

ಜ್ಯ್!್ ತೊ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಯೆ�ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ನೆಣ್ತ್.
34

್ “ಆಪೆಂ್್ ಘರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಪಯ ಣ್್ರ್್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಸಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್್  ಪಳೆಂವಿಚಿ್ 
ಜವ್ಬ ದ್ಾರೆಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಗೆಲೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ಸೆವ್ಕ್ಕ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಕ್ಮ್್ ದಿಲೆಂ,್ 
ಘರ್್  ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಕ’್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಜ್ಗುರಿತ್್  ಕರ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ತಶೆಂಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್,್ 35

್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್.್ 
ಘಚೊಯಾ್ ಯೆಜಮನ್್ ಕೆದಳ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ತೊ್ ದನ್್ಪರ್ಂ,್ ಮದ್ಯಾನೆ�ರ್,್ ಸಕ್ಳಿಂ,್ 
ಸುಯೊಯಾ್ ಉದೆತ್ನ್್ ಯೆತಲೊ.್ 36

್ ಯೆಜಮನ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಪ್ಟ್ ಯೆ�ತ್್ ಹೆಂ್ ತುಮಿ್ ನೆನ್ಂತ್.್ ತುಮಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ನಿದೊನ್್ ಆಸೆಚಿನ್ಂತ್.

37
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ‘ಜ್ಗೆ್ 

ರ್ವ್!’”

ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆವ್  
ನಾರಾರಾಂಚಿ ಗುಟ್ಮಳ್

(ಮ್ತೆವ್್ 26:1–5;್ ಲೂಕ್ 22:1–2;್ ಜುವ್ಂವ್್ 11:45–53)

14್ ್ 1 ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆ�್  ಆನಿ್  ಆಮ್ಶೆಯಾ್  ಉಂಡ್ಯಾಚೆ�್ 
ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಫಕತ್್ ದೊ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಆಸೆ್.್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
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ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಕಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಫಟ್್ ಅಪವ್ದ್್ 
ಸೊದುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಂ್.್ 2್ “ಪುಣ್್ ಪೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಆಮಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಬಂದೆಯಾಂತ್್  ಘಾಲುಂಕ್  ಸ್ದ್ಯಾ್  ನ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ರ್ಗ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಗಲ್ಟೊ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ಎರಾ ಸ್ತ್ೇಯೆನ್ ರೆಲೆಲಿಂ ವಿಶೆೇಷ್ ರಾಯೆತಾಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:6–13;್ ಜುವ್ಂವ್್ 12:1–8)

3
್ ಜೆಜು್  ಬೆಥ್ನಿಯ್ಂತ್್  ಕೊಡ್ಕ್ರ್್  ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 

ಘರ್್ ಜೆವ ಣ್್ರ್್ ಬಸುಸ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯ್.್ ತಿಚ್್ ಸಂಗಿಂ್ ಆಸಿ್್ ಬೊ�ವ್್ ಮೊಲ್ದಿಕ್ 
ಪಮೊಯಾಳ್ಚಿ್ ತೆಲ್ಚಿ್ ಸಿಸಿ್್ ಆಸ್ಲ್.್್ ಹೆಂ್ ಪಮೊಯಾಳ್ಚೆಂ್ 
್ ನ್ಡ್ಯಾ್ a್ ತೆಲ್್ ನಿತಳ್್ ಝ್ಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಸಿಸಿ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ತೆಂ್ ತೆಲ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ವ್ತೆ್ಂ.

4
್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ರ್ಗ್ನ್್ 

ವಿರೊ�ದ್್ ಕೆಲೆಂ.್ “ತೆಂ್ ಪಮೊಯಾಳ್ಚೆಂ್ ತೆಲ್್ ವಿಬ್ಡ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 5

್ ತೆಂ್ ಏಕ್ ವಸ್ಯಾಚಿ್ ಜೊಡಿಚ್ಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಮೊಲ್ದಿಕ.್  ತೆಂ್ ವಿಕುನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್  ಪಯ್ಶೆಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಂಟೆಯಾತೊ”್ ಮ್ಹಣೊನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯೆಕ್  ಮೊಸುತಾ್  ಟ�ಕ್್  ಕೆಲ್.್  6

್ ಜೆಜುನ್,್  “ತಿಕ್್ 
ತುಮಿ್ ತೊಂದೆರಿ್ ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್್ 
ದೊಸ್ತಾತ್?್ ತಿಣೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಬರೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
7

್ ತುಮೆಚಿ�್  ಮದೆಂ್  ದುಬಯಾಳಿಂ್  ಕೆದಳ್ಯ�್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ ತೆದ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕಯೆಯಾತ್.್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಸದ್ಂಚ್್ 
ಆಸೊಚಿನ್ಂ.್ 8

್ ಹಿಣೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪ ಣ್್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪುಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತಯ್ರ್ಯ್್ ಕರುಂಕ್ 
ತಿಣೆಂ್ ಮ್ಹಜ್್ ಕುಡಿಕ್ ಪಮೊಯಾಳ್ಚೆಂ್ ತೆ�ಲ್್ ವ್ತೆ್ಂ.್ 
9

್ ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪರಿಗಟ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಥಂಯ್್ ಥಂಯ್್ ಹೆಂ್ 
ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಪರಿಗಟ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಹಿಚೊ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ದುಸಾ್ಮನಾಂಕ್ ಜುದಾಸಾಚಿ ಕುಮಕ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:14–16;್ ಲೂಕ್ 22:3–6)

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಬ್ರ್್  ಅಪೊಸ ತ್ಾಲ್್  ಪೆೈಕ್ಂ್  ಎಕೊ್್ 

ಜುದ್ಸ್್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್,್ ಜೆಜುಕ್ ದನ್ಯಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದುರುದೆದಾ�ಶ್ಂತ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಗೆಲೊ.್ 11

್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಉತ್ರ್್  ದಿಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 

a 14.3 ನಾಡ್ತಾ ನ್ಡ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಝಡ್ಂಚ್್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಬೊ�ವ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಪಮೊಯಾಳ್ಚೆಂ್ ತೆಲ್.

ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಏಕ್ ಬರೊ್ ಸಂದಬ್ಯಾ್ ಜುದ್ಸ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಅಸ್ಲೊ್.

ಪಾಸಾಖಾಚಾಕ್ ಜೆವಾಣ್ಂಚಿ ತರಾರಾಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:17–25;್ ಲೂಕ್ 22:7–

14,್ 21–23;್ ಜುವ್ಂವ್್ 13:21–30
12

್ ಆಂಬೊಟ್್ ನ್ತ್್ಯಾ್ ಉಂಡ್ಯಾಚೆಂ್ ಪೆಸ ತ್ಾಚೊ್ ತೊ್ 
ಪಯೊ್್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಜುದೆವ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಂಚೆಂ್ ಪೆಸ್ತಾಕ್ ಶೆಳಿಯೊ�್ ಮ್ಚೊಯಾ್ ತೊ್ ವೆ�ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.
ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ತ್ಚೆ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಆಮಿ್ 

ಪ್ಸ್ಖಾಂಚ್ಯಾ್  ಪೆಸ ತ್ಾಂಚೆಂ್  ಜೆವಣ್್  ತುಜೆ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಖಂಯ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರಿಜೆ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

13
್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ದೊ�ಗ್ಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ 

“ತುಮಿ್ ಶಹರ್್ ಬಿತರ್್ ವಚ್,್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ 
ಖ್ಂದ್ಯಾರ್್  ಉದ್ಕ್ಚೊ್  ಕೊಳೊೆಸೆ್  ಘವ್ನಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಯೆತಲೊ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾಂನ್ಚ್್ ವಚ್.್ 
14

್ ತೊ್ ಏಕ್ ಘರ್ಚ್್ ಬಿತರ್್ ಚಲೊವ್ನಾ್ ವೆತ್ಲೊ.್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ಘಚ್ಯಾಯಾ್  ಯೆಜೊಮನ್ಯಾ್  ಕಡೆ,್  ‘ಅಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮೆಸಿತ್ಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ 
ಪೆಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಜೆವಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಏಕ್  ಜೆವ ಣ್್ಸ್ಲ್್ 
ದ್ಕಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ತ್ಯಾ’್  ಸ್ಂಗ್.್  15

್ ತೊ್ 
ಯೆಜೊಮನ್್  ತೊ್  ತಯ್ರ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಏಕ್  ವ್ಹಡೆ್ಂ್ 
ಜೆವ ಣ್್ಸ್ಲ್್ ದ್ಖಯತಾಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

16
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ,್ 

ಶಹರ್ಚ್್ ಬಿತರ್್  ಗೆಲೆ.್  ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಬರಿಚ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಘಡೆ್ಂ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪೆಸ್ತಾಚೆಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

17
್ ಸ್ಂಜ್್  ಜ್ತಚ್್  ಜೆಜು್  ಬ್ರ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 18
್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜೆವ್ಣ್ರ್್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜೆಜುನ್,್  “ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಘಾತ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತ್.್ ಆತ್ಂ್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜೆವ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

19
್ ಹೆಂ್ ಆಯೊಕ್ವ್ನಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮೊಸುತಾ್ ದೂಖ್್ ಬೊಗೆ್ಂ.್ 

ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ನ್್  ಜೆಜು್  ಕಡೆ,್  “ಖಂಡಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಘಾತ್್ ಕರಿಸೊ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

20
್ ಜೆಜು,್  “ಹ್ಯಾ್  ಬ್ರ್ಂ್  ಜಣ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್ 

ಮ ್್ಹಕ್್  ಘಾತ್್  ಕರುಂಕ್  ಪಳೆತ್.್  ತೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗತ್್ ಏಕಚ್್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ ಉಂಡೊ್ ಬುಡಯ್ತಾ.್ 
21

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಧಗದಾಂನೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲೊ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂ್  ತೆ್  ಬರಯ್್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್ ದಿತ್ಲ್ಯಾಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಭಂಯಕರ್್ ಜ್ತೆಲ್.್  ತೊ್ 
ಜಲುಮಂಕಚ್್  ನ್ತ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಬರೆಂ್ ಜ್ತೆಂ್ ಆಸೆತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
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ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:26–30;್ ಲೂಕ್ 22:15–20;್ ್ 

1್ ಕೊರಿಂ.್ 11:23–25)
22

್ ತೆ್ ಜೆವ ಣ್್ರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಜೆಜುನ್್ ಉಂಡೊ್ ಕ್ಣ ಗೆೆವ್ನಾ,್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಮೊಡುನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ದಿಲೊ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಹೊ್  ಉಂಡೊ್  ಕ್ಣ ಗೆೆವ್ನಾ್ 
ಖ್ಯ್.್ ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

23
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ದ್ಕ್ಚೊ್ ರೊ�ಸ್ಚೆಂ್ ಆಯ್ದಾನ್್ 

ಕ್ಣೆಗೆವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ದಿಲೊ.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಶಿಸ್್ ತ್ಂತುನ್್ ಪ್ಯೆಲೆ.್  24

್ ಜೆಜುನ್,್ 
“ಹೆಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ರಗತ್.್ ಸೊಲ್್ಯಾಚೆಂ್ ರಗತ್.್ ಹೆಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಮನ್ಶೆಂ್ ಪ್ಸತ್್ ವ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ರಗತ್.್ 25

್ ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ದ್ಕ್ಂಚೊ್ ರೊ�ಸ್್ ನವ್ಯಾನ್್ ಪ್ಯೆಸರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಪುಡ್ಂ್ ಹೊ್ 
ಪ್ಯೊಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

26
್ ತೆದಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಏಕ್  ಗಿ�ತ್್  ಗ್ಯ್ೆಂ.್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಒಲ್ವೆತ್್ ರೂಕ್ಚ್್ ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಗೆಲೆ.

ಶಿಸಾಂಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತಾಚೆಂ ಸೂಚನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:31–35;್ ಲೂಕ್ 22:31–34;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 13:36–38)
27

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಬಿಯೆವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಸತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್,

‘ಹ್ಂವ್್ ಗೊವ್್ಯಾಕ್ ಮ್ತಯಾಲೊಂ
ಆನಿ್ ಬಕೆರಿ್ ವಿಗಂಡ್್ ಜ್ತಲೆ.’್ ್  ಜಕಯ್ಯಾ್ 13:7

28
್ ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ಮೊರವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಕಯ�್  ಪಯ್ೆಂ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ವೆತಲೊಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಹೆರ್್ ಶಿಸ್್ ಪೂರ್್ ಬಿಯೆವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಸಲ್ಯಾಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ಸಚೊಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

30
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 

ರ್ತಿ�್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ದೊ�ನ್್ ಪ್ವಿಟ�್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿಂ್ 
ಆದಿಂ್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತಿ�ನ್್  ಪ್ವಿಟಂ,್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಂ್ 
ಗೊತುತಾಚ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

31
್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಚಡ್್ ಖಚಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಂವ್್ 

ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೊರೊಂವ್ಕ್ಯ�್ ಸೆೈ,್ ತುಂ್ ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನೆಣ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 
ಉಲ್ಯಾಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಏರಾಂತ್ ಮಾರೆಣ್ಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:36–46;್ ಲೂಕ್ 22:39–46)

32
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಗೆತೆಸೆಮನಿ್ ನ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ಸರ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಬಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 33

್ ಪೆದುರಿ,್ ಜ್ಕೊ�ಬ್ಕ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ 
ಮೊಸ್ತಾ್ ಗಡೊಬಾಡೊನ್,್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಲೊ.್ 34

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ರಿಣ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಬರಿಂ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್ ಜ್ಗೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ರ್ವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

35
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಚೆಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚಿಕೆಕ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ವಚುನ್್ 

ತೊ್ ಧಣಯಾರ್್ ಸಪಯಾಡೊ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕನ್ಯಾಚ್್ “ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಹಿ್  ಸಂಕಟ್ಚಿ್  ಘಡಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಯೆ�ನ್್ 
ಜ್ಂವಿದಾ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.್  36

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್,್ ್ “ಅಬ್ಬಾ,a್ ಬ್ಪ್,್ ತುಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ದ್ಯಾ.್ 
ಹಿ್ ಸಂಕಟ್ಚೆಂ್ ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿವ್ರಿಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಬರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ಬಗರ್್ ತುಜೆ್ ಖುಶೆ್ 
ಬರಿ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

37
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟ್ 

ಯೆತನ್್  ತೆ್  ನಿದೊನ್್ ಆಸೆ್್  ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  ಪೆದುರಿಕ,್ 
“ಸಿಮ್ಂವ್,್ ತುಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ನಿದ್್ಯ್?್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಏಕ್  ಘಂಟೊಭರ್್  ಜ್ಗೊ್  ರ್ವುಂಕ್ 
ಸ್ದ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಂಗಿ�?್ 38

್ ತುಂ್ ತ್ಳ ನೆಾಕ್ ಸ್ಂಪಡ್ನಾಶೆಂ್ 
ಜ್ಗೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ಮೊನ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್,್ 
ಪುಣ್್ ಕುಡಿಕ್ ಸಕತ್್ ಪ್ವನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

39
್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೆಜು್ ಪಯ್ಸೆ್ ವಚುನ್,್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಬರಿ್ 

ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 40
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತನ್್ ತೆ್ ನಿದೊನ್್ ಆಸೆ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ತ್ಂಚೆ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಪುರಸನ್್ ಜ್ಲ್.್್ ಜೆಜುಕಡೆ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ.

41
್ ಜೆಜು್ ತಿಸೆರಿ್  ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತನ್,್ 
“ತುಮಿ್ ಆನಿಕ್�್ ನಿದುನ್್ ವಿಶೆವ್್ ಘತ್ತ್?್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಒಪುಸೆನ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ 
ಆಯ್್.್  42

್ ವಯ್ರಿ್ ಉಠ್!್ ಆಮಿ್ ವಸ್ಜೆ.್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ ಹ್ಂಗ್್ ಯೆತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಬಂದನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:47–56;್ ಲೂಕ್ 22:47–53;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:3–12)
43

್ ಜೆಜು್  ಆನಿಕ್�್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜುದ್ಸ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆಯ್ೊ.್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂ್ ಆಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ಜುದ್ಸ್ಯ�್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ ಜುದ್ಸ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ತಲ್್ರಿ್ ಆನಿ್ ದ್ಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ಚೊ್ 
ಜಮೊ್ ಆಸೊ್.್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ,್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 

a 14.36 ಅಬಾಬಾ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮೂಳ್್ ಅರೆಮಿಕ್ ಬ್ಷೆಂಕ್ “ಅಬ್ಬಾ”್ 
ಹ್ಚೊ್ ಅರ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್.
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ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಯ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ್ ದ್ಡೊಲ್ೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

44
್ ಜೆಜು್  ಕೊ�ಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ದ್ಕೊಂವ್ಕ್್ 

ಜುದ್ಸ್ನ್್ ಏಕ್ ಉಪ್ಯ್್  ಕೆಲೊ.್  ಜುದ್ಸ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಕೊಣ್ಂಕ್ ಉಮೊ್ ದಿತ್ಂ್ ತೊಚ್್ 
ಜೆಜು.್ ತ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ಧನ್ಯಾ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಫರೊ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ 45

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಜುದ್ಸ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್,್  “ಮೆಸಿತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ್ ಆನಿ್  ಜೆಜುಕ್ ಉಮೊ್ ದಿಲೊ.್  46

್ ತವಳ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಧಲೊಯಾ.್  47

್ ಜೆಜುಚ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ರ್ವ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ನ್್ 
ಆಪ್್್ ತಲ್್ರ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸೆವಕ್ಚೆರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ,್ ತ್ಚೊ್ ಕ್ನ್್ ಕ್ಪುನ್್ ಸೊಡೊ.್

48
್ ತೆದ್ಳ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಏಕ್ ಆಪರ್ಧಿಕ್ ಧರುಂಕ್ 

ಆಯೆ್್ ಬರಿ್ ತುಮಿ್ ತಲ್್ರಿಂ್ ಆನಿ್ ದ್ಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆಜೆ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ಗಿ�?್ 49

್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಗತ್್ ಶಿಕಯ್ತಾ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ.್ ಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ 
ಬಂದಿ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಯೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ಲೆ್ಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಕ್ ಘಡ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 50

್ ತೆದ್ಳ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಶಿಸ್್ ತ್ಕ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.

51
್ ಜೆಜುಚ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ತನ್ಯಾಟೊ್ ಎಕೊ್್ ಥಂಯ್್ 

ಆಸ್ಲೊ್.
ತೊ್  ಏಕ್  ಸಣ್ಚಿ್  ವಸುತಾರ್್  ನೆಸುನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್ 

ಲೊ�ಕ್ನಿಂ್  ತ್ಕ್್  ಧಲೊಯಾ.್  52
್ ತ್ಣೆಂ್  ಆಪುಣ್್ 

ನೆಸ್ಲೆ್ಂ್ ವಸುತಾರ್್ ಧಂಯ್ಚಿ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಉಗ್್ಯ್ ಆಂಗ್ರ್್ 
ದ್ವ್್.

ಜುದೆವ್ ನಾರಾರಾಂಚೆ ಸಮರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 26:57–68;್ ಲೂಕ್ 22:54–55;್ 63–71;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:13–14,್ 19–24)
53

್ ಜೆಜುಕ್  ಧನ್ಯಾ್  ಬಂದಿ್  ಕೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಚ್್ ಘರ್್ ತ್ಕ್್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೊ.್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ,್  ಜುದೆವ್್  ಪರಿಮುಖ್ಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್ 
ಶ್ಸಿತ್್  ಥಂಯ್್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್.್  54

್ ಪೆದುರಿನ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್್ 
ಆಂಗ್ಣ್ಂಚ್್ ಭಿತರ್್ ವಚುನ್,್ ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಬಸುನ್್ ಯುಂವ್ಕ್  ಧಗ್್ ಘಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

55
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಸಭೆಚೆ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ ತ್ಕ್್ 

ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಸೊದುನ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಪುಣ್್  ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಖಂಯಚಿಯ�್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮೆಳಿ್ನ್.್ 
56

್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಫಟ್್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗಿಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ತ್ಳ್್ 
ಪಡನ್ತ್್ಯಾ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.

57
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೆ್  ಜಣ್್  ಉಠೊನ್,್  ಜೆಜುಚೆ್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಅಪರ್ಧ್್ ಮ್ಂಡುನ್ಚ್ಚಿ,್ ಆಸ್ಲೆ.್್ 58
್ “ಹ್ಯಾ್ 

ಮನ್ಶೆನ್್  ‘ಹ್ತ್ನಿ್  ಬ್ಂದ್ಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್ 
ಮೊಡ ತ್ಾಲೊಂ್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಬ್ಂದುಂಕ್  ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ದೆವ್ಳ್್  ತಿ�ನ್ಚ್್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಬ್ಂಧ ತ್ಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್  59

್ ಪುಣ್್  ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗೊ್ಯ್ ತ್ಳ್್ ಪಡನ್ತೊ್ಯಾ.

60
್ ತೆದ್ಳ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ,್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್್ 

ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆಂ್ ರ್ವ್ನ್,್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಜೆ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಮ್ಂಡೊಚಿ್ ಅಪ್ರಿಧ್ಂ್ ವಿಶಿಂ್ ತುಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ತರ್ಯ�್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಆಪೆ�ಶಿಕ್ತ್ಯ್ಗಿ�?್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ನಿ�ಜ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್್ 
61

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಮೌನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಖಂಯಚಿ�ಸ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್..
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ತುಂಚ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ಸವ್ಲ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

62
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್.್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸುನ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪ್ಂಚೆರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ತುಂ್ ಪಳೆತಲೊಯ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

63
್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ಕ್  ಮೊಸ್ತಾ್  ರಗ್ನ್್  ಅಪೆ್ಂ್ 

ವಸುತಾರ್್ ಪ್ಂಜುನ್,್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅನಿಕ್�್ ಚಡ್್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ 
ಗಜ್ಯಾ್  ನ್ಕ್.್  64

್ ಹ್ಣೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ತುಮಿಚ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ.್  ತುಮೊಚಿ್ 
ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ.
ಜೆಜು್  ಅಪರ್ಧಿ್  ಮ್ಹಣ್,್  ತ್ಕ್್  ಮೊನ್ಯಾಂಚೆಂ್ 

ಫಮ್ಯಾಣ್್  ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 65

್ ಥಂಯ್್ ಅಸ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಥಿಂಪ್್ ಉಡೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್,್ ತ್ಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ದ್ಂಪುನ್,್ 
ತ್ಕ್್  ಮುಟ್  ಮ್ನ್ಯಾ,್  “ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪರಿವ್ದ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ರ್ಕೊ್ಲ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಅಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.

ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:69–75;್ ಲೂಕ್ 22:56–62;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:15–18;್ 25–27)
66

್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿಕಯ�್ ಆಂಗ್ಣ್ಂತ್್ ಆಸೊ್.್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್  ಚ್ಕನ್ಯಾಯಾಂ್  ಮದೆ್ಂ್  ಎಕೆ್ಂ್ 
ಚೆಡುಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ೆಂ.್ 67

್ ಪೆದುರಿ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಧಗ್್ ಘವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ ತಿಣೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಪೆದುರಿಕ್ 
ಲ್ಗಿಸೆಲ್ಯಾನ್್ ಸಮ್್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ತುಂ್ ನಜರೆತ್ಗ್ರ್್ 
ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ಯ್್ ನ್ಹಂಯ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ.

68
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ತಿಚೆಂ್  ಉತ್ರಿಕ್  ನ್ಕ್ನ್ಯಾ್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ “ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ನ್”್ 
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ಮ್ಹಣುನ್್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್,್  ಆಂಗ ಣ್್ಂಚ್್ 
ಮುಖ್್ಯಾ್ ದ್ವಯಾಟ್ಚ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೊ.

69
್ ಪೆದುರಿಕ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕನೆಯಾನ್್ 

ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆಂ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ಹೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ.್್ 70

್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.
ಥೊಡ್ಯಾ್ ವೆಳ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೆ್ 

ಅಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ,್  “ಜೆಜುಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಂ್ ಜೆಜು್ 
ಬರಿಂಚ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಗ್ರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

71
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್  ಪೆದುರಿನ್್ ಆಪ ಣ್್ಚೆರ್್  ಶಿರ್ಪ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 

“ದೆವ್ಚೆರ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಒಳಕ್ಚ್್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬಳ್ಂತ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

72
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ತೆ�್ ಘಡಿಯೆ�್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ 

ದೊ�ನ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಸ್ದ್್ ಘಾಲೊ.್  ತವಳ್್  ಪೆದುರಿಕ್ 
ಉಗ್್ಸ್್  ಆಯೊ್್  ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಉತ್ರಿಂಚೊ್ 
“ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ದೊ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿಂ್ ಆದಿಂ,್ 
ತಿ�ನ್್ ಸಪ್ವಿಟಂ್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ನೆಣ್್ ಮ್್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್”್ 
ಆನಿ್ ತೊ್ ಸಗೊ್ಚ್್ ದು:ಖೆನ್್ ರಡುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಕ್ ಪಿಲಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:1–2,11–14;್ ಲೂಕ್ 23:1–5;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:28–38)

15್ ್ 1್ ಸಕ್ಂಳಿಂ್ ಉಜ್್ಡೆಚಿಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್,್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ,್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಪರಿಮುಖ್ಂಚೆಂ್ ವ್ಹಡಿಲ್,್ 

ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಸಮಿತಿಚೆ್ ಜಮೊ್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಕರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿದ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.
ಜೆಜುಕ್ ತ್ಣಂ್ ಖೊಡೊ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಅಧಿಪತಿ್ ಪ್ಲ್ತ್್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ.
2

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ತುಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 
ರ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಜೆಜುನ್,್ “ವ್ಹಯ್,್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  3
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚೆರ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ಚುಕ್್ ಮ್ಂಡೊ್ಯಾ.
4

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ “ಹೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತುಜೆರ್್ ಮೊಸುತಾ್ ಅಪರ್ಧ್್ ಮ್ಂಡ್್ಯಾರಿ�್ ತುಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ನ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

5
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಮೌನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್.್ ಪ್ಲ್ತ್ಕ್ 

ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಮೊಸುತಾ್ ಅಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕಾ ಪಿಲಾತಾಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:15–31;್ ಲೂಕ್ 23:13–25;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:39–19:16)
6

್ ಹಯೆಯಾಕ್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್  ಪೆಸ ತ್ಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 

ಲೊಕ್ಕ್  ಜ್ಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಕೆೈಧಿಕ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಬಂದೆಂತ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿತ್ಲೊ.್ 7್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಖುನಿಗ್ರ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕೆೈದಿ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಹೆ್ ಖುನಿಗ್ರ್್ ಏಕ್ ಗಲ್ಟೊ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಖುನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಅಪ್ರಿದ್ಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಲೆ.್

8
್ ಲೊ�ಕ್  ಪ್ಲ್ತ್್  ಕಡೆ,್  ರಿವ್ಜೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಕೆೈದಿಕ್ ಸುಟ್ಕ್್  ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 
9

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಲೊಕ್್ ಕಡೆ,್  “ಹ್ವೆಂ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್್ 
ರ್ಯ್ಕ್ ಸೊಡಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಖುಶಿಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್  10

್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಮೊಸ್ರಿನ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಕೆೈಧಿ್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಆಸ್ಲೊ.್್ 
11

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡಿನ್ಶೆಂ್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿ�ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ಲ್ತ್ಕಡೆ್  ವಿನಂತಿ್  ಕರಿಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಪೆರಿ�ರಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

12
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಮ್ಗಿರ್,್ “ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 

ರ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿಂ್ ಅಪೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಹ್ಂವೆ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

13
್ ಲೊ�ಕ,್ “ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಬೊಬ್ಟ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.
14

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತ್ಣೆಂ್ ಕಸಲೊ್ ಅಪ್ರಿದ್್ 
ಕೆಲ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತ್ಕ್್  ಲೊಕ್ನ್,್  “ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ರ್!”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್ಟ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.
15

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಖುಶಿ್  ಕಚೆ�ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿಲೊ್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಜೆಬ್ಯಾಂದ್್  ಮ್ರೊವ್ನಾ,್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಜೊಡ್ಚಿಯಾಕ್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಆಧಿ�ನ್್ ದಿಲೊ.

16
್ ಪ್ಲ್ತ್ಚ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ರ್ಜ್ಂಗ್ಣ್್ 

ಭಿತರ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ ಇತರ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕೆಲೊ.್ 
17

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ರಗ್ತಾಂಬರ್್ ತ್ಂಬೆಂ್್ ವ್ಹಸುತಾರ್್ 
ತ್ಕ್್ ನ ್ೆಹಸಯ್ೆಂ್ ಆನಿ್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಂಚೊ್ ಏಕ್ ಮುಕುಟ್್ 
ವಿಣುನ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲೊ.್ 18

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ,್ “ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್,್ ನಮ್ನ್್ 
ತುಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 19

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ತ್ಚ್್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮೊಸ್ತಾ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಬೆತ್ಂನಿ್ ಮ್ನ್ಯಾ್  ತ್ಚೆ�್  ವ್ಹಯ್ರಿ್ 
ಥಿಂಪ್್  ಉಡಯ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುಚ್್  ಮುಕ್ರ್್ 
ದಿಂಬಿಯೊ�್ ಮೊಡುನ್,್ ತ್ಕ್್ ಅರ್ದ್ನ್್ ಕೆಲೆಂ್್ ಪರಿಂ್ 
ನಟನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ರಗ ತ್ಾಂಬರ್್ ತ್ಂಬೆ್ಂ್ ವ್ಹಸುತಾರ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆಂಚ್್ ವಸುತಾರ್್ ತ್ಕ್್ ನ ್ೆಹಸಯ್ೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಖುಸಾತಾಕ್ ಮಾಲೊತಾಲೊ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 27:32–44;್ ಲೂಕ್ 23:26–43;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:17–27)
21

್ ತೆದ್ಳ್್ ಸಿರೆ�ನ್್ ಶಹ್ರ್ಚ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
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ಶೆತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತೊ್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂಡರ್್ 
ಆನಿ್  ರೂಫಸ್್  ಹ್ಂಚೊ್  ಬ್ಪುಯ್.್  ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ 
ಜೆಜುಚೊ್  ಖುರಿಸ್್  ವ ್್ಹವ್ಂವ್ಕ್್  ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್  ಬಳ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 22

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ “ಗೊಲೊಗೆಥ್”್ ನ್ಂವ್ಚೆ�್ 
ಸುವ್ತೆಕ್  ಅಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹರೊವ್ನಾ್  ಗೆಲೆ.್  (ಗೊಲೊಗೆಥ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಕಟ್ಟಯಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್”)್ 23

್ ಗೊಲೊಗೆಥ್ಂತ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ರಗ್ತಾಬೊ�ಳ್್ ಭಶಿಯಾಲೊ್್ ದ್ಕ್ಂ್ 
ರೊ�ಸ್್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತೊ್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 24

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾಕ್ 
ಉಮ್ಕ್ಂಳೊೆವ್ನಾ,್  ಕ್ಳೆಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಚಿ�ಟ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್ಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ವ್ಂಟ್.

25
್ ಜೆಜುಕ್  ತ್ಣಂ್  ಖುಸ್ಯಾಕ್  ಮ್ತ್ಯಾನ್್ 

ಸಕ್ಳಿಂಚಿ್ ನೊ�ವ್್ ವ್ರ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ.್ 26
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಅಪ್ರಿಧ್ಚಿ್ ಕಳೊೆವಿಣ್್ “ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 
ರ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖುಸ್ಯಾಚ್್ ವಯ್ರಿ್ ಬರಯ್.್ 27

್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಚ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ದೊ�ನ್್ ಚೊರ್ಂಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ಲೆಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ ಏಕ್ ಚೊರ್ಕ್ ಜೆಜುಚ್್ 
ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾ್ ಚೊರ್ಕ್ ಜೆಜುಚ್್ ದ್ವ್ಯಾಕ್ 
ಗಲೆಂ್.್ 28

್ “ತೊ್ ಅಧಮ್ಯಾಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಲೆಖೊ”್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚಿ್ ಸ್ಂಗಿಣ್್ ಹೆ�್ ಪರಿಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್.

29
್ ಥಂಯ್್ ಚಲವ್ನಾ್  ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ್  ಆಪೆ್ಂ್ ಮ್ತೆಂ್ 

ಹ್ಲೊವ್ನಾ,್  “ತುಂ್  ದೆ�ವ್ಳ್್  ನ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ತೆಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಂದ ತ್ಾಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್.್ 
30

್ ಆತ್ಂ್ ಖುಸ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್ಣ್ಂಕಚ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.

31
್ ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್ 

ಶ್ಸಿತ್ಂನಿ,್  “ತ್ಣೆಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಂಕ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್ ಅಪುಣ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕೊಚಿ್ ನ್.್ 32

್ ತೊ್ ನಿಜ್ಯಕ್್ ಇಸೆರಿ�ಲ್ಚೊ್ ರ್ಯ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆತ್ಂ್ ಖುಸ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ 
ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್ ಅಪುಣ್ಚ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕರುಂದಿ.್ ತೆದಳ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚಿಂ್ ಖೆಳ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಜೆಜುಚ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಘಾಲ್್ಯಾ್ ಚೊರ್ಂನಿ್ ತ್ಚಿ್ ನಿಂದ್್ ಕೆಲ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:45–56;್ ಲೂಕ್ 23:44–49;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:28–30)
33

್ ದೊನ್್ಪರ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ ಸಗೆ್�್ ದೆ�ಶ್ಕ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ 
ಜ್ಲೊ.್  ಹೊ್  ಕ್ಳೊೆಕ್  ಸಂಜೆರ್್  ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್ಸರ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್  34

್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ರ್್  ಜೆಜುನ್,್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ಎಲೊ�ಹಿ,್  ಎಲೊ�ಹಿ,್  ಲಮ್್ 
ಸಬಕ ತ್ಾನಿ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಡ್್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ.

35
್ ಥಂಯ್್  ರ್ವ್ನ್್  ಅಸ್ಲೆ್್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್ 

ಹೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ “ಪಳೆಯ್!್ ತೊ್ ಎಲ್ಯ್ಕ್ ಉಲೊ್ 
ಮ್ತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

36
್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ದ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್,್ 

ಸ್ಪಂಜ್ಕ್ ಶಿಕ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಬುಡೊವ್ನಾ,್ ಏಕ್ ಬೊಡಿಯೆಕ್ 
ಶಿಕ್ಯಾವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ದಿತ್ನ್,್ “ಎಲ್ಯ್್ 
ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕ್್್ ದೆಂವ್ಂವ್ಕ್್ ಯೆ�ವ್ಕ್್ ಪುರೊ್ 
ಆಮಿ್ ರ್ಕೊನ್್ ಪಳೆಜೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

37
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ 

ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡೊ್.
38

್ ತೆದಳ್್  ದೆವ್ಳ್ಚೊ್  ಪಡೊದಾ್  ವ್ಹಯ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಕ್್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಪ್ಂಜೊನ್್  ದೊ�ನ್್  ಭ್ಗ್್ 
ಜ್ಲೊ.್ 39

್ ಖುಸ್ಯಾಚ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಸಿಪ್ಂಯ್ಂಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜೆಜು್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡ್ತಾನ್್ 
ಘಡ್ಲೆಂ್್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

40
್ ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ್  ಖುಸ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 

ರ್ವ್ನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ,್  ಮ್ಗದಾಲೆನ್್  ಮರಿ್  ಸ್ಲೊಮೆ್  ಆನಿ್ 
ಜ್ಕೊಬ್,್ ಜುಜೆಚಿ್ ಆವಯ್್ ಮರಿ್ (ಜ್ಕೊಬ್್ ತಿಚೊ್ 
ನಿಮ್ಣೊ್ ಪೂತ್).

41
್ ಹ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯ್ನಿ�್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್  ಜೆಜುಕ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕೆಲ್್.್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಸಿತ್�ಯೊ್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸೊ್ಯಾ.

ಜೆಜುಚಿ ಸಮಾದ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:57–61;್ ಲೂಕ್ 23:50–56;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:38–42)
42

್ ತೆದಳ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್  ಜ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ದಿ�ಸ್್ 
ತಯ್ರ್ಯೆಚೊ್ (ಮ್ಹಣೆ್�್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್ ಆದ್್ಯಾ್ ದಿಸ್),್ 
43

್ ಆರಿಮ್ಥೆ�ಯ್ಚೊ್  ಜುಜೆ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಪ್ಲ್ತ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿ�ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಧೆೈಯ್ಯಾನ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ಜುಜೆ್ ಏಕ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್್ 
ಸಭೆಚೊ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಸ್ಂದೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ದೆವ್ಚೆ�್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆ�ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಪೆೈಕ್್ ಹೊ್ ಹಿ್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.

44
್ ಜೆಜು್  ಇತೆ್ಂ್  ವೆಗಿಗೆಂ್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಯೊಕ್ನ್್  ಪ್ಲ್ತ್ಕ್  ಅಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಜೆಜುಕ್ 
ಫರೊ್ ಅಸ್್ಯಾ್ ಸೆನ್ಧಿಕ್ರಿಕ್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
“ಜೆಜು್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ವೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ 45

್ ತ್ಯಾ್ 
ಆಧಿಕ್ರಿನ್,್  “ವ್ಹಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ವರೊಂವ್ಕ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಜುಜೆಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿಲ್.

46
್ ಜುಜೆನ್್  ಸಣ್ಚೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆವ್ನಾ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

ಖುಸ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವ್ವ್ನಾ,್ ತ್ಯಾ್ ಲುಗ್ಟಂತ್್ ಗುಟ್ಯ್್ೊ.್ 
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ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಖಡ್್ಪಚ್್ ಪೊಂಡ್ಂತ್್ ತಿ್ ದವನ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಮ್ಧೆಚ್್ ಬ್ಗ್್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್ಫತೊರ್್ ಲೊಳ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ಂಪೆ್ಂ.್ 47

್ ಮ್ಗೆದಾಲೆನ್್ ಮರಿ್ ಆ್ ನಿ್ ಜುಜೆಚಿ್ ಅವಯ್್ 
ಸಮ್ಧ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜ್ಗೊ್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ದವಲೊಯಾ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಜಿವಂತ್ಪಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:1–8;್ ಲೂಕ್ 24:1–12;್ ಜುವ್ಂವ್್ 20:1–10)

16್ ್ 1 ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿಸ್ಚ್,್  ಮ್ಗ ದೆಾಲೆನ್್  ಮರಿ,್ 
ಸ್ಲೊಮೆನ್್  ಆನಿ್  ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್  ಅವಯ್್ 

ಮರಿಯೆನ್್ ಥೊಡಿಂ್ ಸುಗಂಧ್ ತೆಲ್ಂ್ ಜೆಜುಚ್್ ಕುಡಿಕ್ 
ಲೆ�ಪ್ಜೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್ಲ್್.್  2

್ ಹಪ್್ಯಚ್್  ಪಯ್್ಯಾದಿಸ್,್ 
ಸಕ್ಳಿಂ್ ತಿಂ್ ಸಮ್ಧೆಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲ್ಂ.್ ತೆದಳ್್ 
ಅನಿ�ಕ್್  ಸುಯೊಯಾ್  ಉದೆಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್ಲೊ್.್  3

್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್,್ “ಬೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಮ್ಧೆಚೆಂ್ ಬ್ಗಿಲ್್ ದ್ಂಪ್್ಂ.್ ಹೊ್ ಫ್ತರ್್ ಅಮೆಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಕೊ�ಣ್್ ಲೊಳಯ್ತಾಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಂ.

4
್ ತೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ್  ಸಮ್ಧೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್್ 

ತೊ್ ಫ್ತೊರ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಲೊಳಯೊ್್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ತೊ್ ಫ್ತೊರ್್ ಮೊಸುತಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಅಸ್ಲೊ್್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಬಗ್್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಲೊಳ ೈೆಲೊ.್ 5್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ,್ ಸಮ್ಧೆ�್ 
ಭಿತರ್್ ಸತಯಾಚ್್ ಧವ್್ ದಗೊ್್ ನೆ್ಹಸಲ್ೊ್ ಏಕ್ ತನ್ಯಾಟೊ್ 
ಸಮ್ಧೆಚ್್ ಉಜೆ್�್ ಕುಶಿನ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಬಿಯೆಲ್ಂ.

6
್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ,್ “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್!್ ಖುಸ್ಯಾಯ್ಲ್್ಯಾ್ 

ನಜರೆತ್ಗ್ರ್್ ಜೆಜುಕ್ ತುಮಿ್ ಸೊಧ್ತಾತ್್ ನ್ಹಂಯ್ವೆ�?್ 
ತ್ಕ್್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯ್್;್ ತೊ್ ಹ್ಂಗ್್ ನ್.್ ತ್ಚಿ್ 
ಕೂಡ್್ ದವಲಯಾಲ್್ ಸುವ್ತ್್ ಹಿಚ್.್ 7

್ ಆತ್ಂ್ ವಚುನ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್:್ ಪೆದುರಿಕ್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್,್  ‘ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ 
ವಚುನ್್ ಅಸ್.್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಅದಿಂಚ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸತಾಲೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

8
್ ತಿಂ್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಬಿಯನ್್ ಘಡಬಾಡೊನ್,್ ಸಮ್ಧೆ�್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ದ್ಂವಿ್ಂ.್ ತಿಂ್ ಮೊಸ್ತಾ್ ಬಿಯನ್್ ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂನ್.
(ಥೊಡ್ಯಾ್  ಗಿರಿ�ಕ್  ಪರಿತಿಯೆಂತ್್  ಹಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 

ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್.)

ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:9–10;್ ಜುವ್ಂವ್್ 20:11–18;್ ್ 

ಲೂಕ್ 24:13–35)
9

್ ಹಪ್್ಯಚ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸಕ್ಳಿಂ್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ 
ಉಟೊ್.್ ಜೆಜು್ ಪಯ್ೆಂ್ ಮ್ಗೆದಾಲೆನ್್ ಮರಿಯೆಕ್ ದಿಷಿಟಕ್ 

ಪಡೊ್.್  ಜೆಜುನ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ಪ್ವಿಟಂ್ ಮರಿಯೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ತ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸೊಡಯ್ಲೆ್.್ 10

್ ಮರಿಯೆನ್್ ವಚುನ್್ 
ತ್ಚ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಅನಿ�ಕ್�್ 
ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರಡೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 11

್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ 
ಆಸ್್ ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮರಿಯೆನ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ತೆ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.

12
್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ದೊ�ನ್್  ಶಿಸ್್  ಹಳೆ್ಂತ್್  ಚಲುನ್್ 

ವೆತ್ನ್,್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್್  ಅನೆಯಾ�ಕ್  ರುಪ್ರ್್  ತೊ್ 
ದಿಷಿಟಕ್  ಪಡೊ್.್  13

್ ಹ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ವಚುನ್,್ ಹಿ್ ಖಬರ್್ ದಿಲ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಜೆಜು ಆನಿ ಅಪೊಸಾತಾಲಾಂಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:16–20;್ ಲೂಕ್ 24:36–49;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 20:19–23;್ ಅ.ಕೃತ್ಯಾಂ್ 1:6–8)
14

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಇಕ್ರಿಯ್್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆವ್ಣ್ರ್್ ಅಸ್ತಾನ್,್ 
ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್್  ದಿಷಿಟಕ್  ಪಡೊ್.್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಇಲ್್ಶಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಖಂಡನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ,್ ಜೆಜು್ ಮೊನ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಟೊನ್್ 
ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಧೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗೆ್್  ತೆ್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್.

15
್ ಜೆಜು್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ ಸಗ್್ಯಾನ್್ ವಚ್.್ 

ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್.್  16
್ ವಿಶ್್ಸ್್ 

ದವನ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕ್ಣ ಗೆೆಲೊ್್  ತೊ್  ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಜೊ್  ಕೊಣ್್  ವಿಶ್್ಸಿನ್್  ತೊ್ 
ಅಪರ್ಧಿ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 17

್ ವಿಶ್್ಸ್್ 
ದವಲೆಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಅದುಭುತ್್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಕತಯಾಲೆ್ ತೆ್ 
ಮ್ಹಜ್್  ನ್ಂವಿಂ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸೊಡಯತಾಲೆ.್  ಆಫುಣ್್ 
ಶಿಕ್ನ್ತೊ್ಯಾ್  ಬ್ಷೆಂನಿ್  ಉಲಯತಾಲೆ.್  18

್ ತೆ್  ಸರಪ್್ 
ಹ್ತ್ನ್್  ಧಲ್ಯಾಯಾರಿ�್  ತೆ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಸ್ಬೆಚಿನ್ಂತ್.್ 
ವಿ�ಕ್ ಪ್ಯೆತಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಕ್ಂಯ್ಚ್್ 
ತೊಂದೆರಿ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ ತ್ಂಣಂ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್್ ಹ್ತ್್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾರ್್ ತೆ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ತಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಸವಾರಾತಾರೊೇಹಣ್
(ಲೂಕ್ 24:50–53;್ ಅ.ಕೃತ್ಯಾಂ1:9–11)

19
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 

ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಸಗ್ಯಾಚ್್ ವಯ್ರಿ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ 
ಘವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚೆ�್ ಉಜೆ್�್  ಕುಶಿಂ್ ಬಸೊ್.್ 20

್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್್  ಸಗ್್ಯಾನ್್  ವಚುನ್,್  ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪರಿಚ್ರ್್  ಕೆಲ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ತ್ಂಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಕನ್ಯಾ,್ ಅಜ್ಪ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಬಳ್್ ಕೆಲ್.
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ಜೆಜುಚಾಕ್ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಲುರಾಚಿ ಬರೊವಿಣ್

1್ ್ 1್ ಭೊ�ವ್್ ಮ್ನೆಸ್ತಾ್ ಥೆಯೊ�ಫಿಲ್,
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಘಡೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚಿ್ 

ಚರಿತ್ರಿ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್  ಸಬ್ರ್ಂನಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಆಸ್.್  2

್ ಸುರು್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಆಯಕ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಣಂ್ ಬರಯ್್ಯಾತ್.್ 
3

್ ಹಯೆಯಾಯಾಕ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಸುವೆಯಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ವ್ವ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಸಮು್ನ್್ ಘವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಮ್ಂಡ್ವಳಿನ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ರುಪ್ರ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 4

್ ತುಕ್್ ಶಿಕಯ್ೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಸತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಖಚಿತ್್ ಜ್ತಲೆಂ.

ಜಾಕರಿ ಆನಿ ಎಲ್ಜಬೆತ್
5

್ ್ ಹೆರೊದ್್ a್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಜ್ಕರಿ್  ನ್ಂವ್ಚೊ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಏಕ್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆಸೊ್.್ ಜ್ಕರಿ್ ಅಭಿ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ್ ವಗ್ಯಾಚೊ್ b್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ಜ್ಕರಿಚಿ್  ಪತಿಣ್್  ಆರೊನ್ಚೆ�್ 
ಕುಳಿಯೆಚಿ.್  ತಿಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಎಲ್ಜಬೆತ್.್  6

್ ಜ್ಕರಿ್ 
ಆನಿ್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್ಂ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ್  (ದೆವ್ಚೆ)್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್್ ಆಕ್ೆ�ಪವಿಣೆಂ್  ಪ್ಳೊೆನ್್ ಆಸ್ಲ್ಂ್ 
ತಿಂ,್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿ್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ಹೆರ್ಂಕ್�್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಲ್ಂ.್ 
ತಿಂ್ ನಿಧೊ�ಯಾಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಲ್ಂ.್ 7

್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಂ.್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ವ್ಂಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್;್ ಆನಿ್ ತಿಂ್ 
ದೊ�ಗ್ಂಯ�್ ಉತ್ರ್್ ಪ್ರಿಯೆಕ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಂ.

8
್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಪ್್್  ವಗ್ಯಾಚಿ್ ಸತಿಯಾ್ ಯೆತಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಜ್ಕರಿ್ ದೆವ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಚೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ಚಲೊವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್  9

್ ಯ್ಜಕ್ ಧುಂಪ್್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ರಿವ್ಜೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಸೊಡೆತಾನ್್ ಯ್ಜಕ್ಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ ತೆಾಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ತಿ್  ಸತಿಯಾ್ 
ಜ್ಕರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್  ಆಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಜ್ಕರಿ್  ಧುಂಪ್್  ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ 10

್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ 

a 1.5 ಹೆರೊದ್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕೆಲೊ್್  ಪಯೊ್್ 
ಹೆರೊ�ದ್್ ಕ್ರಿ.್ ಪೂ.್ 40–4್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಯೆ್ಂ)
b 1.5 ಅಭಿೇರಾಚಾಕ್ ವರಾತಾಚೊ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆಂ್ ಯ್ಜಕ್ 
24್ ವಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಗಡ್್ ಜ್ಲೆ್್ 1್ ಇತಿಹ್ಸ್್ ಅಧ್ಯಾಯ್್ 
24್ ಪಳೆಯ್.

ವ್ಹಡ್್ ಜಮೊ್ ಆಸೊ.್್ ಧುಂಪ್್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತೊ್ 
ಮ್ಗೆಣ್್ ಕರಿತ್್ ಆಸೊ್.

11
್ ತವಳ್,್  ಧುಂಪ್ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕ,್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ದೂತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಕರಿಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಉಬೊ್  ರ್ವ್್.್  12

್ ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದುತ್ಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜ್ಕರಿ್ ಘಾಬಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಆಕ್ಂತ್ನ್್ 
ಭಲೊಯಾ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ ತ್ಕ್,್  “ಜ್ಕರಿ,್ 
ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ತುಜೆಂ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ದೆವ್ಕ್ ಆಯ್ಕ್ಲೆಂ.್ 
ತುಜ್  ಪತಿಣ್್  ಎಲ್ಜಬೆತ್್  ಏಕ್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಜಲ್ಮ್ ದಿತಲ್.್ ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ 14

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಜಲ್ಮ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.್ ಜ್ಯೆತಾ್ ಜಣ್್ ಉಲ್್ಸ್್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ 
15

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ತೊ್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ತಲೊ.್ 
ತೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್್ ಅಮ್ಲ್ಚೆಂ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ 
ಸೆವ್ಚಿನ್.್  ಜುವ್ಂವ್್  ಜಲ್ಮ್  ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರೊನ್್ ್ ಆಸತಾಲೊ.c

16
್ “ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ ಆಪೊ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಥಂಯ್್ ಪತೊಯಾಂವ್ಕ್್ ತೊ್ ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 17
್ ತೊ್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ದೂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಫುಡ್್ಯಾನ್್ 
ವೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಎಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ dಸ್ಭ್ವ್್ ಸ್ಮಥೆಯಾಂತ್್ 
ಭರೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ;್ ತೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸಬ್ರ್ಂಕ್  ತೊ್  ನಿತಿವಂತ್ಂಚೆ�್  ಜ್ಣ್್ಯೆಕ್ 
ಚಲೆೈತ್ಲೊ;್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತೊ್ 
ಆಯತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

18
್ ಜ್ಕರಿ್ ದೆ�ವ್ದುತ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ,್ “ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ 

ಹಿ್ ಸಂಗತ್್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಧ್ರ್?್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹತ್ರೊ್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಪತಿಣ್ಯ�್ 
ಉತ್ರ್್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

19
್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಗ್ಬಿರಿಯೆಲ್,್ 

ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೆ�್  ಸದೆರಿ್  ಹುಜರ್್  ಉಬೊರ್ವ್ನ್್ 
ಆಸೊಚಿ.್  ತುಕ್್  ಹಿ್  ಬರಿ್  ಖಬರ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಜೆ�್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಧ್ಡ್್ಂ.್  20

್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಯ್ಕ್!್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಘಡಿಸರ್್ ತುಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ಚ್್ 

c 1.15ಪವಿತ್ರಿ ಆತೊ್ಮ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿಂವ್ಚಿಯ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ.್ ತೊ್ 
ದೆವ್್ ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಲೊಕ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.
d 1:17 ಎಲ್ರಾ ಸುಮ್ರ್್ ಕ್ರಿ.್ ಪೂ.್  850್  (ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಯೆಂವೆಚಿ್ 
ಪಯೆ್ಂ)್ ಇಸಿ್ಂತ್್ ಜಯೆಲೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ.
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ಸಕೊಚಿನ್ಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತುವೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಸತ್ಮನಿಂ್ನ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಲ್ೊಯಾ್ 
ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಖಂಡಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಘಡ ತೆಾಲೊಯಾ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಲೊ�ಕ್  ಜ್ಕರಿ್  ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಟ್್  ಪಳೆವ್ನಾಂಚ್್ 

ಆಸೊನ್್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ತೊ್ ತಿತೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ರ್ವುಂಕ್ 
ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
22

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜ್ಕರಿ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಯೆತನ್,್  ತ್ಕ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಲೆಂ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ದೃಷ್ಟವ್್ ದೆಖ್್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತಿಲ್ಗೆ್.್  ತವಳ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತೊ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತೊ್ ಹ್ತ್್ ಭ್ಶೆನ್ಚ್್ ಉಲಯ ತ್ಾಲೊ.್ 
23

್ ಆಪ್್್ ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಚಿ್ ಸತಿಯಾ್ ಭತಿಯಾ್ ಜ್ತಚ್್ ಜ್ಕರಿ್ 
ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.

24
್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜ್ಕರಿಚಿ್ ಪತಿಣ್್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ 

ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ಲ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಮಹಿನೆ್ 
ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಗೆಲ್್ಚ್್ 
ನ್.್ 25

್ ಎಲ್ಜಬೆತಿನ್,್ “ಪಳೆಯ್!್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಪ್ಸತ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಂ!್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜಣ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸೆ್ಲ್್ ನ್ಲ್ಸ್ಪಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಕ್ಡುನ್್ ಸೊಡ್್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

ಅಂರಾವಾರ್ ಮರಿ
26

್ 
–27

್ ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ್ ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗ್ಬಿರಿಯೆಲ್್ ದುತ್ಕ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್ ನಜರೆತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಆಸೆ್ಲ್ಯಾ್ 
ಏಕ್್ ಅಂಕ್್ರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಠಯೊ್.್ ತಿಕ್್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಜುಜೆ್  ನ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ 
ಕರ್ರ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ.್  ತೆ�್  ಅಂಕ್್ರಿಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್ ಮರಿ.್ 
28

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ತಿಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜೊಡೆ್ಲೆಯಾ,್ ನಮ್ನ್್ ತುಕ್!್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಮರಿ್ 

ಬೊ�ವ್್  ಘಡಬಾಡೊನ್,್  “ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ವೆಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವಿ್.

30
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ತಿಕ್,್ “ಮರಿಯೆ�,್ ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ 

ದೆ�ವ್ನ್್  ತುಕ್್  ಬೊ�ವ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
31

್ ಪಳ !ೆ್ ತುಂ್ ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ತಲ್ಯ್.್ ತ್ಕ್್  ‘ಜೆಜು’್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದವರಿಜ್ಯ್.್  32

್ ತೊ್  ವತೊಯಾ್  ಜ್ತಲೊ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಕ್್  ಪರಮೊ�ನನಾತ್ಚೊ್  (ದೆವ್ಚೊ)್  ಪೂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯೆತಾಲೆ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಕ್್ ಪುವಯಾಜ್್ 
ದ್ವಿದ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾಸನ್್  ದಿತ್ಲೊ.್  33

್ ಜೆಜು್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಚೆ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೊ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ತ್ಚೆ�್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಅಂತ್್ 
ಆಸೊಚಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

34
್ ಮರಿಯೆನ್್  ದೆ�ವ್ದುತ್ಕ,್  “ಹೆಂ್  ಕಶೆಂ್ 

ಘಡೆಚಿಂ?್  ಹ್ಂವ್್ ಆಜುನ್ಯ�್ ಅಂಕ್್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

35
್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್  ಮರಿಯೆಕ್  “ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್ 

ತುಜೆರ್್ ಯೆತಲೊ್ ಪರಮೊ�ನನಾತ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ತುಜೆರ್್ 
ಸ್ವಿ್್ ಘಾಲತಾಲ್.್ ದೆಕುನ್್ ತುಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲುಮಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಭ್ಗೆವಂತ್್  ‘ದೆ�ವ್ಚೊ್ ಪೂತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯತಾಲೆ.್ 36

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಜ್ ಸಂಬಂಧಿಣ್್ 
ಎಲ್ಜಬೆತ್್ ಗಭೆ�ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ ತಿ್ ಮ್್ಹತ್ರೆ�್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತಿಕ್್ ಏಕ್ ಚೆಕೊಯಾ್ ಪೂತ್್ ಜಲಮತ್ಲೊ.್ 
ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಂಜ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಲ್ೆ�ಕ್ ಆತ್ಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಿ್ ಗಭೆ�ಯಾಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 37

್ ದೆವ್ಕ್ ಆಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕಸಲೆಂಚ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

38
್ ಮರಿಯೆನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಚ್ಕನ್ಯಾ.್ 

ತುಜ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಜ್ಂವ್!”್  ಮ್ಹಣ್ಲ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ಮರಿಯೆನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಬೆಟ್
39

್ ತವಳ್್ ಮರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಜುದ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಂಗ್ರಿಳ್್ 
ಪರಿದೆ�ಶ್ಂತ್್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಧ್ಂವ್ಧ್ಂವಿಂ್ 
ಗೆಲ್.್  40

್ ಥಂಯ್್  ಜ್ಕರಿಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಭಿತರ್್ 
ಸನ್ಯಾ್  ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿಕ್  ತಿಣೆಂ್  ನಮ್ಣ್್  ಕೆಲೊ.್ 
41

್ ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿನ್್ ಮರಿಯೆಚೊ್ ನಮ್ನ್್ ಆಯಕ್ತಚ್,್ 
ತಿಚೆ�್ ಗಭ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬ್ಳ್ಕ್ನ್್ ಉಡಿ್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 
ತವಳ್್ ಎಲ್ಜ್ಬೆತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರೊನ್

42
್ ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಣ್ಲ್:್ 

“ದೆವ್ನ್್ ತುಕ್್ (ಮರಿ)್ ಹೆರ್್ ಸಿತ್�ಯ್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ 
ಆಶಿವ್ಯಾದಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 43

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ತುಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯ್ಲ್್ಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಹೆಂ್  ಏಕ್  ಭ್ಗ್!್  44

್ ತುಜೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಆಯ್ಕ್ತಚ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕುಶಿಂತ್್ಯಾ್  ಬ್ಳ್ಕ್ನ್್ 
ಉಲ್್ಸ್ನ್್ ಉಡಿ್ ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 45

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಘಡೊನ್್ ಯೆತಲೊಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್್ ತುಂ್ ಕ್ತಿ್್ ಭ್ಗಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

ದೆವಾಕ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸುತಾತಿ ರಾಯನ್
46

್ ತವಳ್್ ಮರಿಯೆನ್,

್ 47್ “ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾ.
ದೆ�ವ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.
್ 48್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ಸಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 

ದಯ್ದಿ�ಷ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾ.
ಆಜ್್ ಥ್ವ್ನಾ,್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 

ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.
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್ 49್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ (ದೆವ್ನ್)್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ತ್ಚೆ�್ ನ್ಂವ್್ ಬೊ�ವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
್ 50್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ ಭೆಂಭಿರ್ಂತೆನ್್ 

ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್
ಸಂದ್ಂಕ್ಳ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯತಾಲೊ.

್ 51್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ವ್್ಯಾನ್್ ಬಳ್್ ದ್ಕೊವ್ನಾ
ಗವ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಧುಸ್ಪಟ್ಯ್್ಯಾತ್.

್ 52್ ದೆವ್ನ್್ ಪದೆ್ದ್ರ್ಂಕ್ ಊಂಚ್ಸನ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಕ್್್ ಘಾಲ್ನಾ

ಕ್ಕೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಊಂಚ್್ ಉಬ್ಲ್ಯಾಯಾತ್.
್ 53್ ತ್ಣೆಂ್ ಭುಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಬಯ್ಯಾ್ ವಸುತಾಂನಿ್ ಭರೊನ್

ಗೆರಿಸ್ತಾಂಕ್ ರಿತ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಧ್ಡ್್ಯಾತ್.

್ 54್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ದಿಲೆ್�್ ಭ್ಸವೆಣ್್ 
ಪರಿಕ್ರ್

ಆಬ್ರಿಮ್ಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಕಯ�್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್

್ 55್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್
ಇಸೆರಿಲ್ಚೊ್ ಹ್ತ್್ ದಲ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

56
್ ಮರಿ್  ಚಡುಣೆಂ್  ತಿ�ನ್್  ಮಹಿನೆ್  ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ವ್ನ್್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್.

ಜುವಾಂವೆಚೊಂ ಜನನ್
57

್ ಎಲ್ಜ್ಬೆತಿಕ್ ಪರಿಸೂತ್ಪಣ್ಚೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಭರ್ಲೆ.್್ ತಿಣೆಂ್ 
ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿಲೊ.್  58

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ತಿಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ವತಿಯಾ್  ದಯ್್  ದ್ಖಯ್್  ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಸೆಜ್ಸಮ್ಯ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಸಯ್ಯಾಂಧ್ಯ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್ ತಿಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವಿ್ಂ.್  59

್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಟ್್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ತ್ನ್್  ತಿಂ್ 
ಸುನತ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಯ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ 
“ಜ್ಕರಿ”್ ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಂವ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸಿ್ಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್  ನ್ಂವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆಂ್.್ 60

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ನಾ,್ “ನ್ಕ್!್ ತ್ಕ್್ 
‘ಜುವ್ಂವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ ದವರುಂಕ್ ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

61
್ ಲೊಕ್ನಿ್  ಎಲ್ಜಬೆತಿಕ,್  “ತುಜ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂತ್್ 

ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಹೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ನ್ಮೂ!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  62

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಹ್ತ್್  ಭ್ಶೆನ್,್  “ತ್ಕ್್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ನ್ಂವ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

63
್ ತವಳ್್ ಜ್ಕರಿನ್್ ಏಕ್ ಫಳಿ್ ಹ್ಡೊನ್,್ “ತ್ಚೆ್ 

ನ್ಂವ್್ ಜುವ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್ೆಂ.್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 64

್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ಜ್ಕರಿ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಕರುಂಕ್ 

ಲ್ಗೊ್.್ 65
್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಸೆಜ್ಸಮ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಂ್ 

ಜ್ಲೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚಿ್ ಖಬರ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಳ್್ ಪರಿದೆ�ಶ್ಂತ್್  ಗ್ಜ್.್  66

್ ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್ 
ಆಯಕ್ಲೊ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್ 
“ಹೊ್ ಭುಗೊಯಾ್  (ಜುವ್ಂವ್)್ ವ್ಡೊನ್್ ಫುಡೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗಿಂ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಜಾಕರಿಚೆಂ ಪರಿವಾದನ್
67

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್ಯ್್  ಜ್ಕರಿನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರೊನ್್ ಆಶೆಂ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ:

್ 68್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸುತಾತಿ್ 
ಜ್ಂವ್.

ತ್ಣೆಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.
್ 69್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ
ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ 

ಸೊಡ್ಣ್ದಾಂರ್ಕ್ ದಿಲ್ಂ.
್ 70್ ಹೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ

ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ಭ್ಸ್ಯ್ಲ್ಂ.

್ 71್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�

ದೆ್�ಶಿತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸೊಡಯ್್ಂ.

್ 72್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ದಿಲೊ್

ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸೊಲೊ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ದವಲ್ಯಾ.

್ 73್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂ್ ಹ್ತ್ಂತೆ್ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸೊಡಯ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್

ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಭ್ಸವೆಣ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.

್ 74–75್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಪ್್್ ಜಣ್ ಭರ್್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ ನಿತಿವಂತ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪಣ್ನ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾ

ಭಿಯ್ವಿಣೆ್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.

್ 76್ “ಬ್ಳ್,್ ತುಕ್್ ಪರಮೊ�ನನಾತ್ಚೊ್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಮ್ಹಣತಾಲೆ.

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಯೆಣ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.
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್ 77್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭೊಗಸೆಣ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬಚ್ವಿ್ ಲ್ಬತಾಲ್್ 
ಮ್ಹಣ್

ತುಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.

್ 78್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ ಮೊವ್ಳ್್ ಕ್ಕುಳ ತೆಾನ್
ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ನವ್್ ದಿ�ಸ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಉದೆತ್ಲೊ.
್ 79್ ಅಂದ್ಕ್ರ್ಂತ್್ ಜಯೊನ್್ ಮರಣ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಭಿಯ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕತಯಾಲೊ.

ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಚೆ�್ ವ್ಟೆ�ರ್್ 
ಚಲಯತಾಲೊ.”

80
್ ತೊ್ ಬ್ಳ್್ (ಜುವ್ಂವ್)್ ವ್ಡೊನ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಆತ್ಯಾನ್್  ಬಳಿಷ್ಟ್  ಜ್ಲೊ.್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಕ್  ಆಪ್್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆರಂಭ್್ ಕಚೆ�ಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಜನನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 1:18–25)

2್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಆಗುಸ್ತಾ್ ಸಿ�ಸರ್್ ಚಕರಿವತಿಯಾನ್್ 
ರೊ�ಮಿಯ್ಂಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್  ಸಕಲ್್  ಆಸ್ಲೆ್್ 

ಸವ್ಯಾ್ ದೆ�ಶ್ಂಚಿ್ ಜನಗಣನ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  2

್ ಹೆಂ್  ಪರಿಪರಿಥಮ್್  ಜನಗಣನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್  ಕ್್�ರಿ�ನ್್  ಸಿ�ರಿಯ್ಚೊ್  ಅಧಿಪತಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 3್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ್ಪೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ದ್ಖಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಗ್ಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

4
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜುಜೆ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ನಜರೆತ್್ 

ಶಹರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬೆತೆ್ಹೆಮ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಜುಜೆ್ 
ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಣ್ಯಾಚೊ್  ದೆಕುನ್್  ದ್ವಿದ್ಚೆಂ್ 
ಶಹರ್್ ಬೆತೆ್ಹೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 5್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮರಿಯೆಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ತಿಕ್್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ್ 
ಕರ್ರ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ.್  (ಮರಿ್  ತವಳ್್  ಗಭೆ�ಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲ್.್)್ 6್ ತ್ಣಂ್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಮರಿಯೆಕ್ 
ಪರಿಸೂತ್್ ಪಣ್ಚೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಭತಿಯಾ್ ಜ್ಲೆ.್ 7

್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪರಿಥಮ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಂಕ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕರುಂಕ್ ಛ್ತ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಗೊ್ ಮೆಳೊೆಂಕನ್ಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮರಿಯೆನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಲುಗ್ಟಚ್ಯಾ್ 
ಫ್ಳಿಯ್ಂನಿ್ ಗುಟ್್ವ್ನಾ್ ಏಕ್್ ಖ್ವೆಣ್ಂತ್್ ನಿದ್ಯೊ್.

ರೊವಾಳಾಯಂಕ್ ಮೆಳಳೆಳಾ ಸಂದೆೇಶ್
8

್ ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ,್ ಥೊಡೆ್ ಗೊವಿ್್ ಶೆತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮೆೈದ್ನ್ಂನಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಂಕ್ ರ್ಖಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ.್್ 9್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ಏಕ್ ದೂತ್್ ಗೊವ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್.್ 

ತ್ಂಚೆ�್  ಭೊಂವಿತಾಂ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಪರಿಕ್ಸ್್ 
ಫ್ಂಕೊ್.್ ಗೊವಿ್್ ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾಲೆಯಾ.್ 10

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್ಚಿ್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 11

್ ಆಯೆಚಿ�್ ದಿ�ಸ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ದ್ವಿದ್ಚೆ�್ ನಗರಿಂ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಜಲಮಲ್.್ ತೊಚ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.್  12

್ ಫ್ಳಿಯ್ಂನಿ್  ಗುಟ್್ವ್ನಾ್ 
ಖ್ವ ಣೆ್ಂತ್್  ನಿದ್ಯ್ೊ್  ಏಕ್  ಬ್ಳೊೆಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮೆಳ್ತಾಲೊ.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಮೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತೊಚ್್ 
ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್ ಸಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ಂಚೊ್ 

ಬೊ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಏಕ್ ಜಮೊ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ.್ ತೆ್ ಸವ್ಯಾ,

್ 14್ “ಉನನಾತಿಂ್ ಲೊಕ್ಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್;
ಸಂಸ್ರಿಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಶ್ಂತಿ”

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕು್ ಲ್ಗೊ್.
15

್ ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್  ಗೊವ್್ಯಾಂಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ಟಂ್ ವೆತಚ್್ ಗೊವಿ್,್ “ಆಮಿ್ ಆತ್ಂಚ್್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್ಕ್ 
ವಚುನ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲ್್್  ತಿ್ 
ನಿ�ಜ್್ ಸಂಗತ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆವ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

16
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಗೊವಿ್ಂ್ ದ್ಂವ್್ ಧ್ಂವಿಂ್ ವಚುನ್್ 

ಮರಿಯೆಕ,್  ಜುಜೆಕ್  ಆನಿ್  ಖ್ವ ಣೆ್ಂತ್್  ನಿದ್ಯ್ಲ್ಯಾ್ 
ಬ್ಳ್ಕ್ಕಯ�್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 17

್ ಗೊವಿ್ಂ್ ಬ್ಳ್ಕ್ಕ್ ಪಳೆತಚ್್ 
ತ್ಚೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್ನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ್ೆಂ.್  18

್ ಗೊವಿ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆಂ್  ತೆಂ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವಿಂ್.್ 19

್ ಮರಿಯೆನ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಜಗೊವ್ನಾ್ ದವನ್ಯಾ್ 
ತೊಯಾ್ ಆಠಯ್ತಾಲ್.್ 20

್ ಗೊವಿ್್ ಆಪೆಣ್ಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ 
ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಗ್ಯ್ತಾ್ 
ತ್ಕ್್ ಸುತಾತಿ್ ಕರಿತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬಕೆರಿ್ ಆಸಲ್ೆ್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೆ.್ ಸಗೆ್ಂ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್ ಘಡ್ಲೆ್ಂ.

21
್ ಬ್ಳ್ಕ್ಕ್ ಆಟ್್ ದಿ�ಸ್್ ಭತಯಾಚ್್ ್ ಸುನತ್್ aಜ್ಲ್್ 

ಆನಿ್  ತ್ಕ್್  “ಜೆಜು”್  ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಂವ್್  ದವಲೆಯಾಂ.್ 
ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಗಭ್ಯಾಂತ್್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ವ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದೂತ್ನ್್  ಹೆಂಚ್್  ನ್ಂವ್್  ದವರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.

a 2.21ಸುನತ್ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾಗುಪ್ತಾ್ ಆಂಗಚಿ್ ಮುಖೊ್್ 
ಭ್ಗ್್  ಕ್ತನ್ಯಾ್  ಕ್ಡ ತ್ಾತ್.್  ಹಯೆಯಾಯಾಕ್  ಜುದೆವ್್  ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಸವೆಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾಚೊ್ ಗುತ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಉತ್ಪತಿತಾ17:9–14.
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ದೆವಾಳಾಂತ್ ಜೆಜುಕ್ ಭೆಟರಾತಾತ್
22

್ ಶುದ್ದಾಪಣ್ಂಚ್್ a್  ವಿಶಿಂ್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಶಿಕಯ್ೆ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಮರಿ್  ಆನಿ್  ಜುಜೆನ್್ 
ಪ್ಳೊೆಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಆಯೊ್.್  ಜೆಜುಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
(ದೆವ್ಕ)್ ಸಮಪುಯಾಂಕ್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿಯೆನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡೊ್.್  23

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಮಂತ್,್ ‘ಪರಿಥಮ್್ ಜಲಮಲೊ್್ 
ಚೆಕೊಯಾ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾಂಕ್ ಜ್ಯ್’”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಬರಯ್ಂ್.್ 
24

್ ‘್ ‘ದೊ�ನ್್ ಪ್ವ್ಯಾಯಾಂ್ ಪ್ಲ್ಂಕ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಏಕ್ 
ಜೊ�ಡ್್ ಕೊವೆ್್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೆ.

ಸ್ಮಾಂವೆಚೊಂ ಪರಿವಾದಾನ್
25

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ನ್ಂವ್ಚೊ್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ಜಯೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಬರೊಮನಿಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಆನಿ್  ಬೊ�ವ್್  ದೆ�ವ್್  ಭಿರ್ಂತಿಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಚ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ.್್ 
ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರ್ಲೊ್.್ 26

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ದ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಂ್ ಮಚೊಯಾನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
27

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಪೆರಿ�ರಣ್ಖ್ಲ್್ 
ತೊ್  ದೆವ್ಳ್ಕ್  ಆಯೊ್.್  ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಜುಜೆ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ಗೆಲ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಬ್ಳ್ಕ್್ ಜೆಜುಕ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಹ್ಡೊ.್್ 
28

್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಬ್ಳ್ಕ್ಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಹ್ತ್ನಿಂ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್

್ 29್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಮೊರೊಂವ್ಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�.

್ 30್ ತುಂವೆಂ್ ದಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸೊಡ್್ಣ್ದಾರ್ಕ್ ್ b್ 
ಮ್ಜ್ಯಾಚ್್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ದೆಖೆ್ಂ.

್ 31್  ತುಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಕೆಲ್ಂಯ್.

್ 32್ ತೊ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತುಜ್ 
ವ್ಟ್್ ದ್ಕೊಂವ್ಚಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಜೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಇಸೆರಿಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಜ್ತಲ್.”

a 2.22 ರುದ್ಧ್ಪಣ್ಜುದೆ�ವ್್  ಸಿತ್�್  ಭುಗ್ಯಾಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ದಿ�ಸ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್್  ದ್್ರಿಂ್  ಶುದ್ದಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಪಳೆಯ್.್ ಲೆವಿಶ್ಸ್ತ್ರ್.12:2–8.
b 2.30ಸೊಡವಾಂಣ್ಾ್ದರ್ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಸೊಡ್ಣ್.್  ಜೆಜು್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸೊಡ್ಣ್.

33
್ ಸಿಮಿಯ್ಂವ್ನಾ್ ಬ್ಳ್ಕ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 
34

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಿಮಿಯ್ಂವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಮರಿಯೆಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಬ್ಳ್ಕ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪಡತಾಲೆ.್  ಸಬ್ರ್್ ಉಠತಾಲೆ.್  ಥೊಡೆ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿನ್ತೆ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಕ್  ಹೊ್  ದೆವ್್  ಥ್ಂವ್ನಾ್ 
ಆಯ್್್  ಮ್ಹಣ್್ಲೊ್  ಗುತ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  35

್ ಲೊ�ಕ್ 
ಗುಟ್ನ್್  ಚಿಂತೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಪಡ ತ್ಾಲ್.್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಜೆಂಯ�್ ಕ್ಳಿಜ್್ 
ಫ್ಪ್ಸೆತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಆನಾನ್ಚೆಂ ಪರಿವಾದಣ್
36

್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆನ್ನಾ್ ನ್ಂವ್ಚಿ್ ಏಕ್ ಪರಿವ್ದಿಣ್್ c್ 
ಆಸಿ್.್ ತಿ್ ಆಶೆ�ರ್್ ಕುಳಿಯೆಚಿ್ ಫ್ನೆ್ಲ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಂಚಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆಲ್್.್ ಆನ್ನಾ್ ಚಡ್್ ಉತ್ರ್್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ್ ಜ್ಲ್.್್ ತಿ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ತ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾ್ 
ಸವೆಂ್ ಜಯೆಲ್.್್ 37

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜಣ್ ಭರ್್ ವಿಧವ್್ ಜ್ಲ್್್ ತಿಕ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಚೊವ್ರಿಯಶೆಂ್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್ಂ್  ಆನ್ನಾ್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್ಚ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ತಿ್ ದುಸೆರಿ್ ಕಡೆ್ 
ಖಂಯಚ್್ ವಚ್ನ್ಸಿ್.್ ತಿ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ದಿ�ಸ್್ 
ರ್ತ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿತ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್.

38
್ ತಿಯ�್ ತ್ಯಾಚ್್ ವೆಳ್ರ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ದೆವ್ಕ್ 

ಆಗ್ಯಾಂ್ ಕರಿತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಸೊಡ್ಣೆಚಿ್ 
ವ್ಟ್್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.

ಘರಾಕ್ ಪಾಟಂ ಪತಾತಾಲ್ಲಿ ಜುಜೆ ಆನಿ ಮರಿ
39

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಸೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜ್ತಚ್್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ನಜರೆತ್್ ಶಹರ್ಕ್ 
ತಿಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯ್ಂ.್  40

್ ಬ್ಳ್ಕ್ ಜೆಜು್  ವ್ಡೊನ್್ 
ಘಟ್ಮುಟ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಭಲೊಯಾ.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಮಜತ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಆಸಿ್.

ಭುರೊತಾ ಜೆಜು
41

್ ವಸ್ಯಾನ್ವರಸ್್  ಜೆಜುಚಿಂ್  ಮ್ಯ್ಬ್ಪ್್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆ�್  ್ ಪಬೆಯಾಕ್ d್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ವೆತ್ಲ್ಂ.್ 
42

್ ಜೆಜುಕ್ ಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಆಸ್ತಾಂ್ ಹಶೆಯಾಂಚೆ�ಬರಿಚ್್ 
ತಿಂ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಂ.್ 43

್ ಪಬೆಯಾಚೆ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಕ್ಬ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿಂ್  ಘರ್್  ಗೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಭುಗೊಯಾ್  ಜೆಜು್  ಜೆರುಸಲಮ್ಂತ್ಚ್್  ರ್ವ್್.್ 

c 2.36ಪರಿವಾದಣ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸಿತ್�.
d 2.41ಪಾಸಾಖಾಚೆೇ ಪರ್ತಾ ಜುದೆ�ವ್ಂಕ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ದಿ�ಸ್.್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಈಜಪ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡಯ್್ಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್್ ವಸ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್ನಿ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಪಬ್ಯಾ್ 
ಮ್ಂಡುನ್ಆಸ್ಲೆ.
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ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಕ್ ಹೆಂ್ ನೆಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಜೆಜು್ 
ಪಯ ಣ್್ಯ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪಂಗ್್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೆಖುನ್,್ 44

್ ಜುಜೆ್ ಆನಿ್ ಮರಿಯೆನ್್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಬರ್್ 
ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪುತ್ಕ್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸಯ್ರಿಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಒಳಿಕ್ಚ್ಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಸೊಧೊ್.್ 
45

್ ಪುಣ್್ ಖಂಯಂಚ್್ ದಿಸ್ನ್ಶೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್ಂ.

46
್ ತಿ�ನ್್  ದಿಸ್ಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಕ್್  ಸೊಧುನ್್ 

ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್  ಬಸುನ್,್  ತ್ಂಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆನಿ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್  ಸವ್ಲ್ಂ್  ಘಾಲ್ನಾ್  ಆಸೊ್.್  47

್ ತ್ಚಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್  ತ್ಚಿ�್  ಜ್ಣತಾಕ್ಯೆಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಲ್ಂ್ ಜ್ಪ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ್.್ 
48

್ ಜೆಜುಚಿ್ ಮ್ಯ್್ ಬ್ಪ್್ ತ್ಕ್್ ಥಂಯ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಅಜ್ಪ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಮರಿಯೆನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಪುತ್,್ ತುವೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್?್ ತುಜೊ್ ಬ್ಪ್್ 
ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಖಂತಿದುಖ್ನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಮಿ್  ಸೊಧುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂವು”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

49
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಸೊಧುಂಕ್  ಪಡ್್ಯಾತ್?್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚೆಂ್  (ದೆವ್ಚೆಂ)್  ಕ್ಮ್್  ಖಂಯ್್  ಆಸ ತ್ಾಗಿ�್ 
ಥಂಯ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಸುಂಕ್  ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಜ್ಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
50

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್.
51

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ನಜರೆತ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತ್ಚಿ್  ಅವಯ್್ 
ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಿಂತುಂಕ್ 
ಲ್ಗಿ್.್  52

್ ಜೆಜು್  ಜ್ಣ್್ಯೆನ್ಯ�್  ಪ್ರಿಯೆನ್ಯ�್ 
ವ್ಡೊನ್ಂಚ್್ ಆಯ್ೊ.್  ದೆವ್ಕಯ�್ ಮನ್ಶೆಕಯ�್ 
ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ಲೊ.

ಜುವಾಂವಿಚೊಂ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 3:1–12;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:1–8;್ ಜುವ್ಂವ್್ 1:19–28)

3್ ್ 1್ ತಿಬೆರಿಯಸ್್ ಸಿಸರ್್ ಚಕರಿವತಿಯಾಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಂದ್ರಿವೆಂ್ ವರಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.

ತವಳ್,್ ಪೊನ್ಸೆ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಕಯ�

ಹೆರೊದ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕಯ�
ಹೆರೊದ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಪ್ಲ್ಪ್್ ಇತುರೆ�ಯ್್ ಆನಿ್ 

ತ್ರಿಕೊನಿತ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕಯ�
ಲ್ಸ್ನಿಯ್್ ಅಬಿಲ್ನ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕಯ�್ ಅಧಿಪತಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.

2
್ ಆನ್ನಾಸ್್  ಆನಿ್  ಕ್ಯಫ್ಸ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ a್  ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಜ್ಕರಿಚೊ್  ಪೂತ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಜ್ಲ್್.್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಅರಣ್ಯಾಂತ್್  ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ.್  3

್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಯೊದ್ಯಾನ್್  ನ್ಹಂಯ್್  ಭೊಂವಿತಾಂಚ್ಯಾ್  ಪರಿದೆ�ಶ್ಂನಿ್ 
ಭೊಂವುನ್,್  ಆಪ್್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ನಿವ್ರುಂಕ್  ತ್ಣಂ್ 
ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತೊಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 4್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:
“್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.

ತ್ಚೊ್ ರಸೊತಾ್ ನಿ�ಟ್್ ಕರ್.
್  5್ ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಂ್ ಭತ್ಯಾಲೆಂ.

ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ದೊಂಗರ್್ ಪವಯಾತ್್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆತಾಲೆ.

ವ್ಂಕೆ್್ ತಿಂಕೆ್್ ರಸೆತಾ್ ನಿ�ಟ್್ ಜ್ತಲೆ.
ಖಕಯಾಟೊಯಾ್ ವ್ಟೊ�್ ಸಫ್ಯ್್ ಜ್ತಲೊಯಾ.

್  6್ ಹಯೆಯಾಯಾಕೊ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಬಚ್ವಿ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ!’
ಮ್ಹಣ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಎಕೊ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾ.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:3–5

7
್ ಲೊ�ಕ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 

ಕ್ಣೆಘಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಯ್ೆ.್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್ಂ,್ 
“ತುಮಿ್ ವಿ�ಕ್ ಬಲ್ಯಾಯಾ್ ಸೊಪ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್!್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕೊರಿ�ಧ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚುಕೊಂವ್ಕ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಕೊಣೆಂ್ ದಿಲ್್?್ 8್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಮನ್ಂ್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತ್ಯಾಲ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ದ್ಕಯ್.್ 
‘ಅಬರಿಹ್ಮ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ದೆ�ವ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಂಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಂತತ್್ ಉತ್ಪನ್ನಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಸ್ಮ್ಥಿಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 9್ ರೂಕ್ ಕ್ತುರಿಂಕ್ 
ಕುರ್ಡ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್ಸಲ್ೊ್ 
ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಉಡಯತಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಲೊ�ಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
11

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  “ತುಮೆಚಿಂ್  ಮಧೆಂ್  ದೊ�ನ್್  ದಗೆ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಕ್ಂಯ್್  ನ್ಸ್ಲ್ಯಾಕ್  ಏಕ್  ದಿಯ್.್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತೆ�ಂಯ್್ 
ವ್ಂಟುನ್್ ದಿ�ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

12
್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಯ�್ b್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 

a 3.2ಶೆರಿೇಷ್್ ರಾಜಕ್ ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತೆ್  ಜುದೆ�ವ್್ 
ಯ್ಜಕ
b 3.12ಸುಂಕರಾರ್ ತಿವ್ಯಾ್  ವಸುಲ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ರೊಮ್ಂಚ್ಯಾಂನಿ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಕ್ ದವಲೆಯಾಲೆ್ ಜುದೆ�ವ್.್ ತೆ್ 
ತವಳ್್ ತವಳ್್ ವಂಚನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆ�ವ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ದೆ್ಶಿತ್ಲೆ.
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ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.ತ್ಣಂ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್,್ 
“ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್,್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜ್ಯ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

13
್ ಜುವ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ನಿಶಚಿಯ್್  ಕೆಲೆ್�್  ಪ್ರಿಸ್್ 

ಚಡಿತ್್ ವಸೂಲ್್ ಕರಿನ್ಕ್ಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
14

್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮನ್ಶೆಕ್  ಜುಲುಮ್್ 

ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್  ಫಟ್್  ಫಿಯ್ಯಾದ್್  ಮ್ಂಡಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ರ್್ 

ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣಂ್  ಜುವ್ಂವ್್  ವಿಶಿಂ್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಹೊಚ್್  ಕ್ಂಯ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಗ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮನ್್ ಭಿತರ್್ ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೊ್.

16
್ ತ್ಕ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ 
ಎಕೊ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಆಸ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವ್್ಹಣ್ಂಚೊ್ ಬ್ಂಧ್್ 
ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್ಯ�,್  ಉಜ್ಯಾನ್ಯ�್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್  ದಿತಲೊ.್  17

್ ತೊ್  ಧ್ನಿ್  ನಿತಳ್್  ್ ಕರುಂಕ್ a್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೊ.್ ತೊ್ ಬರೆಂ್ ಬಿಂ್ ಪೊ�ಲ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಗಂಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ತುಪ್ಯಾಂನಿ್ ಭತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೊ�ಲ್್ ಪ್ಲ್ನ್ತ್್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಲ್ಸತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  18

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಅಸಲ್್ ಜ್ಯತಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಜುವಾಂವಾಚೊಯ ಸೆವೆಚೊ ಅಂತ್
19

್ ಅಧಿಪತಿ್  ಹೆರೊದ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್್್ 
ಹೆರೊ�ದಿಯ್ಸ್್  ಕಡೆ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ಜುವ್ವ್ನಾ್  ಬಹಷ್ಕ್ರ್್  ಉಚ್ಲಯಾಲೊ.್ 
20

್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಖೊಟೆಪಣ್ಂ್  ಸವೆಂ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಖೊಟೆಪಣ್್ 
ಸೆವೆೈಯಾಲೆಂ.

ಜುವಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರಿ ಸಾನ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 3:13–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:9–11)

21
್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ,್  ಸಗೊ್್ 

ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಘತ್ಲೊ.್  ತವಳ್್ 
ಜೆಜುನ್ಯ�್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ 
ಜೆಜು್ ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಕ್ಸ್್ ಉಗೊತಾ್ ಜ್ಲೊ.್ 
22

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಪ್ವ್ಯಾಯಾ್  ರುಪ್ರ್್  ತ್ಚೆರ್್ 

a 3.17 ಧಾನಿ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ “ಜೆಜು್ ಬಯ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಖೊಟ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಗಡ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೊ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ಮ್ನ್ಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ಜುಜೆಚಾಕ್ ಕುಟಾ್ಮಚಿ ವಂಶಾವಳ್
(ಮ್ತೆವ್್ 1:1–17)

23
್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಸುರು್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಸುಮ್ರ್್ 

ತಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಯೊಸೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಜೆಜು್ 
ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಲೆಖತಾಲೊ.

ಜುಜೆ್ ಹೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
್ 24್ ಹೆ�ಲ್್ ಮತ್ತಾತ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

ಮತ್ತಾತ್್ ಲೆವಿಚೊ್ ಪೂತ್.
ಲೆವಿ್ ಮೆಲ್ಖಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆಲ್ಖಾ್ ಯ್ನ್ನಾಯಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯ್ನ್ನಾಯ್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 25್ ಜುಜೆ್ ಮತ್ತಿತಾ�ಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮತ್ತಿತಾ�ಯ್್ ಆಮೊಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆಮೊಸ್್ ನ್ಹುಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ನ್ಹುಮ್್ ಎಸಿ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಸಿ್್ ನ್ಗ್ಗೆಯಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 26್ ನ್ಗ್ಗೆಯ್ ಮ್ಆತ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮ್ಆತ್್ ಮ್ತ್ತಿತಾ�ಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್
ಮ್ತ್ತಿತಾ�ಯ್್ ಸೆಮಿಯನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸೆಮೆಯನ್್ ಯೊಸೆ�ಖ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊಸೆ�ಖ್್ ಯೊದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 27್ ಯೊದ್್ ಯೊಆನ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊಆನ್ನ್್ ರೆಹೆ�ಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ರೆಹೆ�ಸ್್ ಯೆರುಬ್ಬೆಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೆರುಬ್ಬೆಲ್್ ಶೆಆಲ್ತಾಎಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಶೆಆಲ್ತಾಎಲ್್ ನೆ�ರಿಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 28್ ನೆ�ರಿ್ ಮೆಲ್ಖಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆಲ್ಖಾ್ ಆದಿದಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆದಿದಾ್ ಕೊಸೆಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಕೊಸೆಮ್್ ಎಲ್ಮದ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಲ್ಮದ್ಮ್್ ಏರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 29್ ಏರ್್ ಯೊ�ಶುವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊ�ಶುವ್್ ಎಲ್ಏಜೆರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಲ್ಏಜೆರ್್ ಯೊ�ರಿಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊ�ರಿಮ್್ ಮ್ಥ್ತಾತ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮ್ಥ್ತಾತ್್ ಲೆ�ವಿಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 30್ ಲೆ�ವಿ್ ಸಿಮಿಯ್ಂವ್ಚಿ್ ಪೂತ್.
ಸಿಮಿಯ್ಂವ್್ ಜುದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಜುದ್್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.
ಜುಜೆ್ ಯೊನ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೊನ್ಮ್್ ಎಲ್ಯ್ಕ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
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್ 31್ ಎಲ್ಯ್ಕ್ಮ್್ ಮೆಲೆ�ಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆಲೆ�ಯ್್ ಮೆನ್ನಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆನ್ನಾ್ ಮ್ತ್ಥ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮ್ತ್ರ್್ ನ್ಥ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ನ್ಥನ್್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 32್ ದ್ವಿದ್್ ಯೆಸೆಸೆಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯೆಸೆಸೆ್ ಒಬಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಒಬಿದ್್ ಬೊ�ಆಜ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಬೊ�ಆಜ್್ ಸಲೊಮನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸಲೊಮನ್್ ನ್ಹಸೊನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 33್ ನ್ಹಸೊನ್್ ಅಮಿಮೀನ್ದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಅಮಿಮೀನ್ದ್ಬ್್ ಆದಿಮನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆದಿಮನ್್ ಆನಿಯಾಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆನಿಯಾ್ ಹೆಸೊರಿನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಹೆಸೊರಿನ್್ ಫೆರೆಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಫೆರೆಸ್್ ಜುದ್್ಹಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 34್ ಜುದ್್ಹ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಜ್ಕೊಬ್್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಇಸ್ಕ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ತೆ್ಹ�ರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ತೆ�ರಹ್್ ನ್ಹೊರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 35್ ನ್ಹೊರ್್ ಸೆರುಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸೆರುಗ್್ ರೆ�ಉಚೊ್ ಪೂತ್.
ರೆ�ಉ್ ಪೆಲೆಗ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಪೆಲೆಗ್್ ಎಬೆರ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎಬೆರ್್ ಶೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 36್ ಶೆ�ಲ್್ ಕ್ಯನ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಕ್ಯನ್ನ್್ ಆಫ್ಯಾಕ್ಸೆದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಆಫ್ಯಾಕ್ಸೆದ್್ ಶೆ�ಮ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಶೆ�ಮ್್ ನೊಯೆಚೊ್ ಪೂತ್.
ನೊಯೆ್ ಲ್ಮೆಖ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 37್ ಲ್ಮೆಖ್್ ಮೆತುಸೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮೆತುಸೆ�ಲ್್ ಎನೊಖ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಎನೊಖ್್ ಯ್ರೆದ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಯ್ರೆದ್್ ಮ್ಹಲ್ಲೆ�ಲ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಮಹಲ್ಲೆ�ಎಲ್್ ಕ್ಯನ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

್ 38್ ಕ್ಯನ್ನ್್ ಏನೊಸ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಏನೊಸ್್ ಸೆಥ್ಚೊ್ ಪೂತ್.
ಸೆರ್್ ಆದ್ಂವ್ಚಿ್ ಪೂತ್.
ಆದ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.

ಜೆಜುಕ್ ಸೆೈತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:1–11;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:12–13)

4್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಯೆದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್್ ತಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಆಯೊ್.್ ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರ್ಲೊ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಆತ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆರಣ್ಯಾಕಡೆ್ ಚಲಯ್ೊ.್ 2
್ ಥಂಯ್್ 

ಸೆೈತ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ನ್ಡುನ್ಂಚ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುನ್್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಪೊಟ್ಕ್ ಘತೆ್ಂನ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜುಕ್ 
ಚಡ್್ ಭುಕ್ ಲ್ಗಿ್.

3
್ ತವಳ್್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಕ್ ಉಂಡೊ್ ಜ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

4
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,

“‘ಮನಿಸ್್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆನ್.’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.8:3

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

5
್ ತವಳ್್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್,್ 

ಏಕ್್  ಖಿಣ್ಭಿತರ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ,್ 6್ “ಹ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಯ�್ 
ವೆೈಭವ್ಯ�್  ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ದಿತ್ಂ.್  ಹೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್್ಧಿ�ನ್್ ಆಸ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ ತಶೆಂ್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ದಿವೆಯಾತ್.್  7

್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆರ್ಧ್ನ್್ 
ಕಶಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,

“್ ‘ತುಜೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಎಕ್್ಯಾಕಚ್್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜಯ್,

ತ್ಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜಯ್’್ 
್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:13

ಮ್ಹಣುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸೆೈತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 

ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುನ್,್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಬೊ�ವ್್ ಉಬ್ರ್್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಉಬೊ್  ಕನ್ಯಾ,್  “ತುಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ 
ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಸಕ್್್ ಉಡಿ್ ಮ್ರ್!

್ 10್ ‘ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾಕ
ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತಲೊ.’್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂ.್ 91:11

್ 11್ ‘ತುಜೊ್ ಪ್ಂಯ್್ ಫ್ತ್ರಿಕ್ ಆದಳ್ನಾಶೆಂ
ತೆ್ ತುಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಉಕಲ್ನಾ್ 

ಧತ್ಯಾಲೆ’್ ್  ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂ.್ 91:12

ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮಣ್ಲೊ.
12

್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,
“್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರಿನ್ಕ್’್ 

್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 6:16



85 ಲೂಕ್ 4:35

ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

13
್ ಸೆೈತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಹಯೆಯಾ�ಯಾಕ್  ಥರ್ನ್್  ತ್ಳ್ನಾ್ 

ಜ್ತಚ್,್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಕ್ ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.

ಲೊರಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:12–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:14–15)

14
್ ಜೆಜು್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚೆ�್  ಸಕ ತೆಾನ್್  ಭರೊನ್್ 

ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೊ.್  ಜೆಜುಚಿ್  ಖಬರ್್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ 
ಗ್ಜ್.್ 15

್ ಜೆಜು್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ 
ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ನ್ಂವ್ಡುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಸವಾಂತ್ ರಾಂವಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಲಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 13:53–58;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:1–6)

16
್ ಜೆಜು್ ಆಪುಣ್್ ವ್್ಹಡೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ನಜರೆ�ತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಪಯ ಣ್್ರ್್ ಗೆಲೊ.್ ಸವಯೆ�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ,್ 
ತೊ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಜೆಜು್  ವ್ಚುಂಕ್ ಉಬೊ್  ರ್ವ್್.್  17

್ ಇಸ್ಯಯ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚೊ್ ಪುಸತಾಕ್ ವ್ಚುಂಕ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ ಜೆಜು್ 
ತೊ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸೊಡೊನ್್ ವ್ಚುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್:

18
್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  (ದೆವ್ಚೊ)್  ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 

ಆಸ್.
ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ 

ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅಭಿಷೆ�ಕ್ ಕೆಲ್.
ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

‘ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ’್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ‘ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಯೆತಲ್’್ 

ಮ್ಹಣುನ್ಯ�
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೆವ್ನ್್ ಧ್ಡ್್ಂ.
ದಣಸೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಯ�

್ 19್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ದಯ್ಮ್ಯ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್ 
ವರಸ್್ ಪ್ಚ್ರುಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 61:1–2

20
್ ಹೊ್  ಭ್ಗ್್  ವ್ಚುನ್್  ಜ್ತಚ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ತೊ್ ಪುಸತಾಕ್  ಕೊವಳ್ನಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಪೆದ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಬಸೊ್.್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಚಿ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಜೆಜುಚೆರ್ಚ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ 21

್ ತವಳ್್ 
ಜೆಜು,್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಅತ್ತಾಂ್ ವ್ಸೆ್ಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ತುಮಿ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ತಿಂ್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಘಡಿ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್  ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕರುಂಕ್ 

ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಪುಬ್ಯಾಯೆಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ ಹ್ಯಾ್ ರಿ�ತಿನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ 

ಸ್ಧ್ಯಾ?್  ಹೊ್  ಜುಜೆಚೊ್  ಪೂತ್್  ನ್ಹಯ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

23
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ‘ವಯ್್ಚ್,್ 

ತುಕ್ಚ್್  ತುಂ್  ಗೂಣ್್  ಕರ್’್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಗ್ದ್್  ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್  ‘ತುವೆಂ್ 
ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಂತ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಯ್ಯಾಯಾಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ ತಿಂಚ್್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಕರ್!’”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 
24

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಮ್ನ್್ ಮೆಳನ್.

25
್ ‘್ ‘ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸತ್ಚ್.್  ಎಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಳ್ರ್್  ಸ್ಡೆ್  ತಿ�ನ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ಪಡೊಂವ್ಕ್ಚ್್  ನ್.್ 
ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್ ಕಡೆ್ ಖ್ಣ್್ ಮೆಳನ್ತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್ ಜ್ಯೊ್ಯ್ ವಿಧಿವಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ಯಾ.್ 
26

್ ಪುಣ್್  ಎಲ್ಯ್ಕ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಚ್್  ವಿಧಿವಿ್ 
ಕಡೆ್ ದ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ ಸಿದೊನ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ಸ್ರೆಪ ತ್ಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಂತೆ್�್  ಏಕ್  ವಿಧವ್್  ಸಿತ್�್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

27
್ ‘್ ‘ಪರಿವ್ದ್್ ಎಲ್ಜೆವ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ 

ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧೆಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಸಿರಿಯ್್  ದೆ�ಶ್ಚೊ್  ನ್ಮ್ನ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಜಮೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್ ಹಿಂ್ 

ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ರ್ಗ್ನ್್ ಕಡಕ್ಡುನ್್ 29
್ ಜೆಜುಕ್ 

ಶಹರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ದ್ಂವ್್ಂಯ್ೆ.್  ತೆಂ್  ಶಹರ್್  ಏಕ್ 
ದೊಂಗ್ರಿ್  ವ್ಹಯ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜುಕ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಶಿಖರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಸಕ್್್ ಲೊಟುನ್್ 
ಘಾಲೊಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕೆಲ್.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧ್್ಯಾನ್್ ಉತೊರಿನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ದೆಂವಾಚೊರ್ ಲಾಗ್ಲಾಲಿಯಕ್ ಸುಟಾಕಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:21–28)

31
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕಫ್ನಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜೆಜು್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ 32

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಕ್ ತೆ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಪ್ವೆ.್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್ಲೊ.

33
್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗ್ಲೊ್್  ಏಕ್ 

ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ.್್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ 
34

್ “ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜೂ!್ ಆಮಿಚಿ್ ಖಬರ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಯ್್ಯಾಯ್ಗಿ�?್ 
ತು್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ತುಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ಡ್ಲೊ್ ಭ್ಗೆವಂತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
35

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ,್  “ತೊಂಡ್್ 
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ಧ್ಂಪ್!್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಕ್್ ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ 
ಆಡ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಬ್ಧಕ್ ಕರಿನ್ಸ್ತಾನ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಗೆಲೊ.

36
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಕಸಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಹಿ!್ ತೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್ನ್ಯ�್ ಸಕೆತಾನ್ಯ�್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್ತಾನ್,್ ತೆ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆತ್ತ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  37

್ ಆಶೆಂ್  ಜೆಜುಚಿ್ ಖಬರ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ ಗ್ಜ್.

ಜೆಜು ಮುಖಾಂತ್ರಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ
(ಮ್ತೆವ್್ 8:14–17;್ ಮ್ಕಯಾ1:29–34)

38
್ ಜೆಜು್  ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್ 

ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ a್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ .್  ಸಿಮ್ಂವಿಚಿ್ 
ಸ್ಸುಮ್ಂಯ್್  ಕಠಿಣ್್  ತ್ಪ್ನ್್  ನಿದ್ಲ್್.್  ತಿಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್್ 
ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಗೊ್.್  39

್ ಜೆಜು್  ತಿಚೆ�್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಉಬೊ್  ರ್ವುನ್,್  ತ್ಪ್ಕ್ ತಿಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫಮ್ಯಾಯ್ೆಂ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತಿಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತಿ್ ಉಠಿ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್.

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಭಲಾಯೆಕಾಚೆಂ ದಾನ್
40

್ ಸುಯೊಯಾ್ ಬುಡೊನ್್ ಯೆತ್ನ್,್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್  ಆಯ್ೊ.್  ತ್ಂಕ್್  ಸಬ್ರ್್  ಥರ್ಂಚಿ್  ಪ್ಡ್್ 
ಆಸ್ಲ್್.್  ಹಯೆಯಾಯಾಕ್್ಯಾಚೆರ್್  ಜೆಜುನ್್  ಹ್ತ್್  ದವನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  41

್ ಸಬ್ರ್ಂ್  ಭಿತಲೆಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಯ�,್  “ತುಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಕ್ಂಕ್ರಿಟ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ,್  “ಉಲೊಂವ್ಕ್ಂಚ್್  ನ್ಹಜೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜೊರ್ನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ಜೆಜುಚ್್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.

ದುಸಾರಿಯ ರಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಭೆಟ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 1:35–39)

42
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆಜು್ ಎಕುಸೆರೆ�್ ಸುವ್ತೆಕ್ ಗೆಲೊ.್ 

ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಧ್ನಾ್ ಕರಿತ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚನಯೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪಳೆಲೆಂ.್ 43

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆರ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂಕಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿಜಯ್.್  ಹ್ಯಾಚ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

44
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ 

ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

a 4.38 ಸ್ಮಾಂವ್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿಚೆಂ್ ದುಸೆರಿಂ್ ನ್ಂವ್.

ಪೆದುರಿ, ಜಾರೊರ್, ಜುವಾಂವ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:18–22;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:16–20)

5್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಗೆನೆಜರೆತ್್ (ಗ್ಲ್ಲೆಯ್)್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ 
ತಡಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಉಬೊ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್  ಆಯುಕ್ಂಚೆಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಉಡೊಯಾನ್್  ತ್ಚೆ�್  ಭೊಂವತಾಣ್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ.್ 
2

್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್  ತಡಿರ್್  ರ್ವ್್ಯಾ್  ದೊ�ನ್್  ದೊಣ್ 
ಜೆಜುನ್್ ಪಳೆಲೊಯಾ.್ ಪ್ಗಿಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಧುತ್ಲೆ.್ 
3

್ ಜೆಜು್  ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೊಣರ್್  ಚಡುನ್್  ಬಸೊನ್್ 
ದೊ�ಣ್್ ತಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಿಕೆಕ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ಲೊಟಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಕಡೆ,್ 

“ದೊ�ಣ್್ ಗೂಂಡ್್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ಮುಖ್ರ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ ಮ್ಸಿ್್ 
ಧರುಂಕ್  ತುಮಿಚಿಂ್  ಜ್ಳ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ಕ್  ದೆಂವಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

5
್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಸಗಿ್್ ರ್ತ್್ ಆಮಿ್ ಕಷಟಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಏಕಯ�್  ಮ್ಸಿ್್  ಮೆಳೊೆಂಕ್  ನ್.್  ಪುಣ್,್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೆರ್್  ಜ್ಳ್್  ದೆಂವಯ ತ್ಾಂ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
6

್ ಪ್ಗಿನಿ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಉದ್ಕ್ಚೆರ್್ ಉಡಯ್ಲ್ಂ್ಚ್,್ 
ತ್ಂಚಿಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಪ್ಂಜೊಂಕ್ ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ಮ್ಸೆ್ಚಿ್ 
ರ್ಸ್್ ರ್ಸ್್ ಜ್ಳ್ಂನಿ್ ಭಲ್ಯಾಂ.್ 7

್ ತವಳ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ದೊಣಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ ಹ್ತ್್ ಭ್ಶೆನ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಭತ್ಯಾನ್್ ದೊ�ನ್ಯ�್ ದೊಣಂ್ ಭರೊನ್್ ಬುಡೊಂಕ್ 
ಜ್ಲೊಯಾ.

8
್ 
–9

್ ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಪ್ಗಿ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲೆ್.್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆಜು್ ಸಮೊರ್್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಪಡೊನ್್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಲೊ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಸರ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ಮನಿಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 10

್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ಪೂತ್,್ 
ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಯ�್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.್  (ಹೆ್ 
ದೊ�ಗ್ಯ�್ ಸಿಮ್ಂವೆಚಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.)
ಜೆಜುನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ 

ತುಂ್  ಮ್ಸಿ್್  ಪ್ಗಿನ್ಶೆಂ,್  ಮನ್ಶೆಂಕಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಪ್ಗ್ತಾಲೊಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

11
್ ತೆ್  ಆಪೊ್ಯಾ್  ದೊಣ್  ತಡಿಕ್  ಹ್ಡ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ರೊಡಾಕಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:1–4;್ ಮ್ಕಯಾ1:40–45)

12
್ ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಜೆಜು್  ಏಕ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಏಕ್  ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಕ್್  ಖುಶಿ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗಲ್ಗೊ್.

13
್ ಜೆಜು,್  “ತುಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಖುಶಿ್ 

ಆಸ್.್  ತುಕ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಂವಿದಾ!”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಕ್್ 
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ಆಪಡೆ್ಂ.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 14
್ ಜೆಜು್ 

ತ್ಕ್,್ “ತುಕ್್ ಕಶೆಂ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ಸ್ಂಗಿನ್ಶೆಂ್ ಯ್ಜಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್್ 
ದ್ಕವ್ನಾ್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ಫಮ್ಯಾಯ್ಲ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಯ್.್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹಿ್ ಏಕ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖಬರ್್ ಅನಿಕಯ�್ ಚಡ್್ 
ವಿಸ್ತಾರುನ್ಚ್್ ಗೆಲ್.

15
್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ನಾ್ 

ಆಯುಕ್ಂಚ್ಕಯ�್  ಆಪ್್್  ಪ್ಡ್್  ಗೂಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಆಯ್ೆ.್ 16

್ ಜೆಜು್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಎಕುಸೆರೆ�್ 
ಸುವ್ತೆರ್್ ವಚುನ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಆರಿರಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 9:1–8;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:1–12)

17
್ ಏಕ್  ದಿ�ಸ್್  ಜೆಜು್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿತಲೊ.್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್ಯ�್ ಥಂಯ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸಲ್ೆ.್ 
ತೆ,್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆನಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ಶಹರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಯ್ಲೆ್.್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್  ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಸಕತಾ್  ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ಆಸಿ್.್  18

್ ಏಕ್ 
ಆರಿಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ದ್ದೆ್್  ಉಕಲ್ನಾ್  ಏಕ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಸಮೆ�ತ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದವರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾನ್್  ವಚುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲೆಂ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಕ್ಯಾಕ್ 
ಚಡುನ್್  ನಳ ್ೆ  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಆರಿಗ್ರ್್  ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ್ 
ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಸಮೆ�ತ್್  ಜೆಜು್  ಮುಖ್ರ್್  ದೆಂವಯೊ್.್ 
20

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಚೊ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಕ,್ “ಇಷ್ಟ,್ ತುಜ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಸೆಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜುದೆವ್್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ 

(ಜೆಜು)್  ಕೊಣ್?್  ಹೊ್  ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�!್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಬೊಗುಸೆಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್ಚ್್ 
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ 

ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತಸಲ್ಂ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್ 
ಆಠಯ ತ್ಾತ್?್  23

್ ಖಂಯೆಚಿಂ್  ಸುಲಬ್?್  ‘ತುಜಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಸೆಲ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಆರಿಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಕ್ 
ಮ್ಹಣೆಚಿಂಗಿ�?್ ವ್್ ‘ಊಠ್್ ಆನಿ್ ಚಲ್’್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ?್ 24

್ ಪುಣ್್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ a್  ಸಂಸ್ರಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗುಸೆಂಚಿ್ 

a 5.24ಮನಾಶಪುತ್ ಜೆಜು.್  ದ್ನಿಯೆಲ್್  7:13–14್  ದ್ಂತ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ವಿಂಚೆ್ಲ್ಯಾ್ 
ಮೆಸಿಸೆಯ್ಕ್ ಹೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ದಿಲ್ಂ.

ಪದಿ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖಚಿತ್್  ಜ್ಯ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್,್  ಆರಿಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಡೆಗ್ರ್ಕ,್  ‘್ ‘ಊಠ್!್ 
ತುಜೆ�್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ವ್ವ್ವ್ನಾ್ ಘರ್್  ಚಲ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ತೊ್  ಲೊಕ್್  ಮುಖ್ರ್್  ಉಠೊನ್,್ 

ಆಪೆ್ಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಸುತಾತಿ್ ಕರಿತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್  26

್ ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಹಸುಯಾಂಕ್ ಲ್ಗೆ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಭೆಂ್ 
ಭಿರ್ಂತಿನ್,್  ‘್ ‘ಆಜ್್ ಆಮಿ್ ವಿಸಿಮತ್್ ಸಂಗತ್್  ದೆಖ್ಿ!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ರೆಲೊಲಿ ಲೆವಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 9:9–13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:13–17)

27
್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಸುಂಕ್ಕ್ಟ್ಯಾರ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ದೆಖೊ್.್ 
ತ್ಚೆ�್  ನ್ಂವ್್  ಲೆವಿ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  ‘್ ‘ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  28

್ ಲೆವಿ್ 
ಉಠೊನ್,್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ಸ್ಂಡುನ್್  ಜೆಜುಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

29
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೆವಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಏಕ್ 

ವ್ಹಡ್್ ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಸಬ್ರ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ 
ಆನಿ್  ಹೆರ್್  ಜಣ್ಯ�್  ಜೆವ ಣ್್ಂಕ್  ಬಸ್ಲೆ್.್  30

್ ಪುಣ್್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ,್ 
‘್ ‘ತುಮಿ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸಂಗಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜೆವ ತ್ಾತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಯೆತ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಡಚಿಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

31
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  ‘್ ‘ವಯ್್ಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸಿಚಿ್ 

ಭಲ್ಯಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್,್ ಬಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ.್ 
32

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ 
ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ಪತಯಾಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ನಿತಿವಂತ್ಂಕ್ 
ಆಪೊಂಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್್  ನ್ಹಯ್,್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ಲೊ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಉಪಾಸಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಜಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 9:14–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:18–22)

33
್ ತೆ್  ಜೆಜುಕ,್  ‘್ ‘ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚೆ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕಚೆಯಾ್ 

ಉಪ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಜುವ್ಂವೆಚಿ್ 
ಶಿಸ್್  ತವಳ್್  ತವಳ್್  ಉಪ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ತುಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಖ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾರ್ಚ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

34
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  ‘್ ‘ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಹೊರೆತ್್ 

ಸಂಗಿಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಈಷ್ಟಂಕ್ ತುಮಿ್ ಉಪ್ಸ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 35

್ ಪುಣ್್ ಹೊರೆತ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ವೆಚೊ್  ಕ್ಳ್್ 
ಯೆತಲೊ.್ ತವಳ್್ ತ್ಚೆ�್ ಈಷ್ಟ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
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36
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್ 

‘್ ‘ಪನ್ಯಾಯಾ್ ವಸ್ತ್ಕ್ ಕೊಪೊ್ ಮ್ರುಂಕ್ ನವ್ಯಾ್ ದಗ್್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಲುಗಟ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಪ್ಂಜುನ್್ ಕುಡೆಕ್್ ಕರಿನ್.್ 
ತಶೆಂ್ ಕರಿತ್ಬಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ನವೆಂ್ ಅಂಗೆ್ಂ್ ಪ್ಡ್್ ಕೆಲೆ್್ 
ಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಬರಿ್ ನವ್ಯಾ್ ಅಂಗ್್ಯಾಚೆಂ್ ಲುಗಟ್್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಅಂಗ್್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಲ್ಗ್ನ್.್ 37

್ ತಶೆಂಚ್್ ನವ್್ 
ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ದ್ಕ್ರೊಸ್ಚ್ಯಾ್ ಚಿ�ಲ್ಂನಿ್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಭರೊನ್್ ದವರಿನ್ತ್.್ ಭರಿತ್ಬಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ನವ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಚಿಲ್ಂಕ್ ಫುಟಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ಸಕ್್್  ಪಡೊನ್,್  ಚಿಲ್ಂಯ�್ 
ಪ್ಡ್್  ಜ್ತ್ತ್.್  38

್ ಲೊ�ಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ನವ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ನವ್ಯಾದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಚಿಲ್ಂನಿ್ 
ಭತ್ಯಾತ್.್  39

್ ಪನೊಯಾ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆಲ್್ಯಾಕ್ 
ನವ್ಯಾ್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್ಚಿ್ ರೂಚ್್ ನ್.್ ತೊ್ ಪನೊಯಾ್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚ್್ ಪಸಂದ್್ ಕತ್ಯಾ.”

ಜೆಜು ಸಾಬಾಬಾತಾಚಾಕ್ ದಸಾಚೊ ಧನಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 12:1–8;್ ಮ್ಕಯಾ್ 2:23–28)

6್ ್ 1 ್ ಏಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್್  ದಿಸ್್  ಜೆಜು್  ಶೆತ್ಂ್ 
ಮಧ್್ಯಾನ್್  ಪ್ಶ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಚೆ್  ಶಿಸ್್ 

ಕಣೊಶೆಯಾ್ ಮೊಡ್ನಾ,್ ಹ್ತ್ನ್್ ಘಸುಟನ್್ ಖ್ತ್ಲೆ.್ 2್ ಥೊಡೆ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್,್ “ತುಮಿ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಆಶೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

3
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜು,್  ದ್ವಿದ್ನ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್ಯಾನಿ್ ಭುಕ್ ಲ್ಗ್ಲ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದ್ವಿದ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ವ್ಚ್್್  ನ್ಹಯ್ವೆ�.್ 
4

್ ದ್ವಿದ್ನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ಭಿತರ್್  ಸನ್ಯಾ,್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪ್ಯಾತ್್ ಕೆಲೆ್್ ಉಂಡೆ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಖೆಲೆ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಇಲೆ್್ ದಿಲೆ.್ ಹೆಂ್ 
ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್.್ ಯ್ಜಕ್ನಿ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಹೆ್ ಉಂಡೆ್ ಖ್ವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 5

್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಚೊಯ�್ ಧನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸಾಬಾಬಾತಾಚಾಕ್ ದಸಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:9–14;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:1–6)

6
್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 

ಭಿತರ್್ ವಚುನ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ ಉಜೊ್್ 
ಹ್ತ್್  ಆಕುಡ್ಲೊ್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸೊ್.್ 
7

್ ಜೆಜು್  ತ್ಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚೆರ್್  ಚೂಕ್ 
ಮ್ಂಡೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ತ್ಕ್್ 
ಪ್ರತ್್ ಕರಿತ್್ ಆಸೆ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜೆಜು್ 
ಜ್ಣ್ಸೊ್.್  ಜೆಜುನ್್  ಹ್ತ್್  ಆಕುಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ 
“ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಹ್ಂಗ್್  ರ್ವ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 

ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ರ್ವ್್.್  9
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ತ್ಂಕ್,್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್  ಸಮ್?್  ಬರೆಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂಗಿ�್ ಯ್್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಯೆಯಾಂಗಿ�?್ ಜ�ವ್್ ವ್ಂಚೊಂವ್ಕ್್ ಕ್�?್ ಯ್್ ನ್ಸ್್ 
ಕರುಂಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜು್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ 

ದೆಕೊನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್  “ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದ್ಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ ಹ್ತ್್ ಲ್ಂಬ್್ 
ಸೊಡೊ್.್  ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ್  ತ್ಚೊ್  ಹ್ತ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲೊ.್  11

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಬೊ�ವ್್ 
ರ್ಗ್ನ್್ ಪೆಟೆ್.್ ತೆ,್  “ಆಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕಚೊಯಾ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗುಟೊಮಳ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಚೆ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಅಪೊಸತಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:1–4;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:13–19)

12
್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜೆಜು್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 

ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಸಗಿ್್  ರ್ತ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿತ್್ ತೊ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಆಸೊ.್್ 13

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸಕ್ಳಿಂ,್ 
ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧ್್ಯಾ್ 
ಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂಕ,್ “ಅಪೊಸತಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 
ದವಲೆಯಾಂ.್ ತೆ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

14
್ ಸಿಮ್ಂವ್್ (ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪೆದುರಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ 

ದವಲೆಯಾಂ.)
ಆನಿ್ ಪೆದುರಿಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಆಂದೆರಿ,
ಜ್ಕೊಬ್,
ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್,
ಫಿಲ್ಪ್,
ಆನಿ್ ಬ್ಥೊಯಾಲೊಮೆವ್,

್ 15್ ಮ್ತೆವ್,
ತೊಮ್ಸ್,
ಜ್ಕೊಬ್್ (ಅಲ್್ಪಯ್ಚೊ್ ಪೂತ್)
ಆನಿ್ ದೆ�ಶ್ಭಕತಾ್ ್ a್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ,್ ಸಿಮ್ಂವ್,

್ 16್ ಜೂದ್್ (ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಪೂತ್)
ಆನಿ್ ಜುದ್ಸ್್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ (ಜೆಜುಕ್ 

ವಿಶ್್ಸ್ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಹೊಚ್).

ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಾ ದಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 4:23–25;್ 5:1–12)

17
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ದೊಂಗ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ 

ಮೆೈದ್ನ್್  ಸುವ್ತೆರ್್  ಆಯ್ೆ.್  ತ್ಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಏಕ್  ವ್ಹಡ್್  ಜಮೊ್  ಥಂಯ್್  ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಜ್ಲೊ್ .್  ಜುದೆ�ಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 

a 6.15ದೆೇಶ್ಭಕ್ತಾ ಬರೊವೆಣ್್ ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್ ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್್ತಂತ್ರಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಝುಜ್ಲೊ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜಕ್�ಯ್್ ಪಂಗ್ಚೊ.
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ಜೆರುಜಲೆಮಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಲೊಕ್್  ಜಮೊ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಯಲೊ.್್ 18

್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ 
ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ಯ�್ ಆಯಲೆ್.್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಉಪ್ದ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆಜುನ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  19

್ ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್ 
ಆಪುಂ್ಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕತ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್!

20
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ದುಬಯಾಳಿಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತಿ್ಂ್ ಭ್ಗಿ;
ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿಂಚ್.

್ 21್ ಭುಕೆಲ್್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತಿ್ಂ್ ಭ್ಗಿ;
ತುಮಿ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

ರಡತಾಲ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತಿ್ಂ್ ಭ್ಗಿ;
ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಹಸೆತಾಲ್ಯಾತ್.

22
್ “ತುಮಿ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಶಿತಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮೆಚಿರ್್ ಬಹಿಷ್ಕ್ರ್್ 
ಘಾಲ್ಯಾರ್,್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖೊಟೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಭ್ಗಿ.್  23

್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಪರಿತಿಫಳ್್ ಮೆಳತಾಲೊ.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿಂ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿಯ�್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಕೆಲೆಂ.

್ 24್ “ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಂಣೊಂ,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗಿಚಿ!

ಸುಖ್ಂತ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜ�ವನ್್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲ್.
್ 25್ ಅತ್ಂ್ ಪೊಟ್್ ಭಲ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗಿಚಿ!
ತುಮಿ್ ಭುಕೆತಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗಿಚಿ!

ತುಮಿ್ ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ರಡತಾಲ್ಯಾತ್.

26
್ “ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ್  ಶಿಫ್ರಸ್್ 

ಘತಲ್ಯಾನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್  ಗತ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗಿಚಿ!್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಯ�್  ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಫುಗತ್ಯಾಲೆ.

ತುಮಾಚೊಯ ದುಸಾ್ಮನಾಂಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 5:38–48;್ 7:12)

27
್ “ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಕರ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ್�ಶಿತಲ್ಯಾಂಕ್  ಬರೆಂ್ 
ಕರ್.್  28

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿರ್ಪತಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ದಿಯ್.್ ತುಮಿಚಿ್ ನಿಂದ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗ್.್ 
29

್ ಎಕೊ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪೊಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ 
ದುಸೊರಿ್ ಪೊಲೊಯ�್ ದ್ಖಯ್.್ ಎಕೊ್್ ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್್ 
ವಸುತಾರ್್ ವಿಸಲ್ಯಾಯಾರ್,್  ತ್ಕ್್ ಭಿತಲೊಯಾ್ ದಗೊ್ಯ�್ 
ದಿ�.್ 30

್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ದಿಯ್.್ ಎಕೊ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆ�ಲ್ಗೆಚಿಂ್  ಪ್ಟಂ್ ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
31

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದುಸೆರಿ್  ಜಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೆಕ್ಷಿತ್ತ್ಗಿ�್ ತೆಂಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ತುಮಿ್ ಕರ್.

32
್ “ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಚೊ್ ತುಮಿ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಯೆಜಯ್?್ 
ನ್!್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಚೊ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಸಮೆ�ತ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್!್ 33

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕಚ್್ 
ತುಮಿ್ ಬರೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂತುಂ್ ತುಂಮ್ಕ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ 
ಮೆಳ್ತ್ಗಿ�?್  ಪ್ತಿಕ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾತ್!್ 
34

್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ರಿ�ಣ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ ತೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಸೂಲ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಫ್ರಸ್್ ಯೆತ್ಗಿ�?್ ಪ್ತಿಕ್ಯ�್ ಸಮೆ�ತ್್ ತಶೆಂಚ್್ 
ರಿ�ಣ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಸೂಲ್್ ಕತ್ಯಾತ್!

35
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕರ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಬರೆಂ್  ಕರ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ರಿ�ಣ್್  ದಿತನ್್  ತ್ಂಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಟಂ್  ಘಂವಿಚಿಂ್ 
ಆಶ್್  ನ್ಸ ತ್ಾಂ್  ರಿ�ಣ್್  ದಿ�ಯ್.್  ತವಳ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವ್ಹಡೊ್್  ಪರಿತಿಫಳ್್ ಮೆಳ ತ್ಾಲೊ.್  ತುಮಿ್  ಪರಮೊ�ನನಾತ್್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕಯ�್  ಅನುಪ್ಕ್ಯ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಬರೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 36

್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ದಯ್ಳ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ ತುಮಿಯ�್ ದಯ್ಳ್್ ಜ್ಯ್.

ತುರಾಚ್ ಪಾಕುತಾನ್ ಪಳೆ
(ಮ್ತೆವ್್ 7:1–5)

37
್ “ಹೆರ್ಂಚಿಂ್  ಝಡಿತಾ್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್  ತವಳ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಝಡಿತಾ್  ಜ್ಂವಿಚಿಂ್  ನ್.್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಆಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಫೆೈಸಲ್್  ದಿ�ನ್ಕ್ತ್,್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಆಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆೈಸಲ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್.್ 
ಹೆರ್ಂಕ್ ಬೊಗಿಶೆಯ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ 38

್ ಹೆರ್ಂಕ್ ದಿಯ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂತ್್  ಭತ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ಪ್ನ್್ 
ದ್ಂಬೂನ್,್ ಹ್ಲೊವ್ನಾ್ ಭರೊನ್್ ವ್ಮತಾಶೆಂ್ ಮೆಜುನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೆಸ್ಂತ್್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಮೆಜುನ್್ ಮ್ಪ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ಪ್ನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಮೆಜುನ್್ ದಿತಲೆ.”

39
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್  “ಎಕೊ್್ 

ಕುಡೊಯಾ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್ ವ್ಟ್್ ದ್ಕಯೆತ್ವೆ�?್ 
ನ್!್  ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಖಣಯೆಂತ್್  ಪಡಿತಾತ್.್  40

್ ಶಿಸ್್ 
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ಮೆಸಿತ್ಚ್ಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್,್ ಶಿಸ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತಬೆಯಾತ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್ ಮೆಸಿತ್್ ಬರಿಂಚ್್ ಜ್ತಲೊ.

41
್ “ತುಜ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಆಡೆಂ್  ಪಳೆಂನ್ಶೆಂ,್ 

ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಕ್ಸರ್್  ತುಂವೆಂ್ 
ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 42

್ ತುಂ್ ತ್ಕ್,್ ‘ಭ್ವ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಕ್ಸರ್್  ಕ್ಡ ತ್ಾ’್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್?್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಆಸಲ್ೆಂ್ 
ಆಡೆಂಚ್್  ತುಕ್್  ದಿಸ್ನ್!್  ತುಂ್  ್ ಕಪಟ್ಯಾ್ a್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಆಡೆಂ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ತವಳ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂತ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಕ್ಸರ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ತುಕ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸತಾಲೆಂ.

ದೊೇನ್ ರಿೇತಿಚೆ ಫಳ್
(ಮ್ತೆವ್್ 7:17–20;್ 12:34–35)

43
್ “ಬರೊ್ ರೂಕ್ ಪ್ಡ್್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಬರಿ್ 

ಪ್ಡ್್ ರೂಕ್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್.್  44
್ “ಹಯೆ�ಯಾಕ್ 

ರೂಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಫೊಳ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ಕ್ಯಾಯೆತ್.್ ಲೊ�ಕ್ 
ಕ್ಟೆಂ್ ಝಡ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ಅಂಜುರ್ಂಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸರ್ಂಟ್ಯಾಚೊಯಾ್ ದ್ಂಕೊ್ ಮೆಳನ್ತ್!್ 45

್ ಬರೆ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಬರೆಂಚ್್ ದವತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬರೆಂಚ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಖೊಟೆಂಚ್್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖೊಟೆಂಚ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆತ್.್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಭಲೆಯಾಲೆಂಚ್್ ತೊಂಡ್ತ್್ 
ಯೆತ್.

ದೊೇನ್ ಥರಾಚೆ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 7:24–27)

46
್ “ಮ ್್ಹಕ್್  ‘ಸೊಮಿಯ್,್  ಸೊಮಿಯ್,’್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಪವ್ನಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಕರಿನ್ತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
47

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜಂ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ಆಯುಕ್ನ್,್  ತ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಘರ್್  ಬ್ಂದ್ಚಿಯಾ್  ಮನ್ಶೆಬರಿ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 
48

್ ತೊ್ ಗೂಂಡ್ಯೆಂತ್್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಖಡ್್ಪಚೆರ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾಲೊ.್  ವ ್್ಹಳೊೆ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಚೆರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ 
ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ 
ಘಟ್ಟ್ ಬ್ಂಧ್ಲಲೆಂ.

49
್ “ತೆ�ಚ್್ ಬರಿ,್ ಮ್ಹಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ 

ಉತ್ರಿಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾತೊಲ್ೊ್ ಮನಿಸ್್ ಬುನ್ಯಾದ್್ 
ನ್ತೆ್ಲ್ಯಾ್ ಮ್ತೆಯಾರ್್ ಘರ್್ ಬ್ಂಧ್ಲಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್ ವ್್ಹಳೊೆ್ ಯೆತನ್,್ ಘರ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಕೊಸೊ್ನ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್.”

a 6.42ಕಪಟಾಕ್ ಬಯ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಬರಿ್  ನಟನ್್  ಖೊಟೊ್ 
ಮನಿಸ್.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಚಾರೊರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:5–13;್ ಜುವ್ಂವ್್ 4:43–54)

7್ ್ 1 ್ ಜೆಜುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹೊಯಾ್  ಸಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ಸ್ಂಗುನ್್ ಜ್ತಚ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್ 

ಗೆಲೊ.್ 2
್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ್ ಶತಪತಿ್ b್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಮೊ�ಗ್ಚೊ್  ಏಕ್  ಚ್ಕರ್್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಪಡೊನ್್ 
ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಿಥಿತೆರ್್ ಆಸಲ್ೊ.್ 3್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖಬರ್್ ಆಯುಕ್ನ್,್ 
ತೊ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಜುದೆ�ವ್್ ವ್ಡಿಲ್ಂಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ದ್ಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚೊ್ ಜ�ವ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 4್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ ಶತಪತಿ್ ತುಜ್ ಮಜತ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5

್ ತೊ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಬ್ಂಧೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಬೊ�ವ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.

6
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೊ.್ 

ಜೆಜು್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ 
ಈಷ್ಟಂಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 7

್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್  ಹ್ಂವ್್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ತುಂವೆಂ್  ಏಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್ಯಾರ್್  ಪುರೊ,್  ಮ್ಜೊ್  ಚ್ಕರ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್  8

್ ತುಜೊ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಖ್ಲ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಖ್ಲ್್  ಸೆೈನಿಕ್  ಆಸ್ತ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಸೆೈನಿಕ್ಕ್  ‘ವಚ್’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ 
ವೆತ್.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಸೆೈನಿಕ್ಕ,್  ‘ಯೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಯೆತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ,್  ‘ಹೆಂ್  ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕಡೆ್ ಸ್ಂಗ್ಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

9
್ ಜೆಜು್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್ 

ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
“ಇತೊ್್ ವ್ಹಡ್್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್ಯ�್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

10
್ ತ್ಯಾಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ದ್ಡ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಪ್ಟಂ್  ವೆತನ್,್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ತವಳ್ಚ್ಚಿ್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ದೆಖೊ್.

ಮೆಲಾಲಿಯಕ್ ಜಿವಂತ್ ದಾನ್
11

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ನ್ಯನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್ಯ�್ ವಚುನ್್ ಆಸೆ್.್ 
ತ್ಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಬ್ರ್್ ವ್ಹಡ್್ ಲೊಕ್್ ಜಮೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ್.್ 12

್ ಜೆಜು್ ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್  ಮೆಲ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಮ್ತೆಯಾಕ್  ಪ್ಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವ್ಹತ್ಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಜಮ್ಯಾಂಕ್  ದೆಖೆ್ಂ.್  ಏಕ್ 

b 7.2 ರತಪತಿ ಶೆಂಬೊರ್್ ಜಣ್್ ಶಿಪ್ಯೆಂಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ರೊ�ಮ್್ ಸೆೈನಿಕ್ಂಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ.



91 ಲೂಕ್ 7:34

ವಿಧವ್್ ಸಿತ್ಯೆಚೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪೂತ್್ ಮರಣ್್ ಪ್ವ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಚೆ�್ ಮರಣ್್ ವ್ವ್ನ್್ ವ್ಹತ್ಯಾನ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ತಿಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ 13

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
(ಜೆಜುನ್)್  ತಿಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ಚುಚೊಯಾರೊನ್,್ “ರಡನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 14

್ ಮರಣ್ಚಿ್ 
ಪೆಟೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್್ ಅಪಡೆ್ಂ.್ ತಿ್ ಪೆಟ್ ವ್ವ್ನ್್ 
ವ್ಹತಯಾಲೆ್ ರ್ವೆ.್್ ಜೆಜುನ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಕ,್ “ತನಯಾಟ್ಯಾ”್ ಊಠ್!್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 15

್ ತವಳ್್ 
ತೊ್ ಉಠೊನ್್ ಬಸೊನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್್ ದಿಲೊ.

16
್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಕ್ 

ಸುತಾತಿ್  ಕನ್ಯಾ,್  “ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್  ಏಕ್  ವ್ಹಡ್್  ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಆಯ್್!್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಯ್್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

17
್ ಜೆಜು್  ವಿಶಿಂ್  ಹಿ್  ಖಬರ್್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ಆನಿ್ 

ಭೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ವಿಸ್ತಾಲ್ಯಾ.

ಜುವಾಂವ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಚಾಲ್ತಾಂ ಸವಾಲಾಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 11:2–19)

18
್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹೊಯಾ್  ಸಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್ 

ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ದೊ�ಗ್ಂಕ್ ಆಪವ್ನಾ,್ 19

್ “ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ತುಂಚ್ಗಿ�್  ವ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಆಮಿ್ 
ರ್ಕ್ಜಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ಜೆಜು)್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

20
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 

“ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ‘ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಆಸ್್ 
ತೊ್ ತುಂಚ್ಗಿ�್ ವ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಮಿ್ 
ರ್ಕಜಯ್ಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ದ್ಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

21
್ ತ್ಯಾಚ್್  ವೆಳ್ರ್,್  ಜೆಜು್  ಸಬ್ರ್್  ಜಣ್ಂಕ್ 

ತ್ಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಥ್ವ್ನಾ,್ ಶಿಡೆಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಷ್ಟತಲ್ಯಾಂಕ್  ಸೊಡಯ್ೆಂ.್ 
ಸಬ್ರ್್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ದಿಲ್.್  22

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜು್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಕ್ಲ್್್  ಸಂಗತ್್  ವಚುನ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಂಗ್.್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ಯೆತ್,್  ಥೊಂಟೆ್  ಚಲ ತ್ಾತ್.್ 
ಕೊಡ್ಕ್ರ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ತ್ತ್.್  ಭೆರೆ್  ಆಯಕ್ತ್ತ್,್ 
ಮೆಲೆ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಜ್ತ್.್ 
23

್ ದುಭ್ವ್ನಾಶೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕತಯಾತೊ್ ಭ್ಗಿ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.

24
್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಶಿಸ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವೆತನ್,್ ಜೆಜು್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಜುವ್ಂವ್್ ವಿಶಿಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗುನ್,್ 
‘್ ‘ಕ್ತೆಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ತುಮಿ್  ಅರಣ್ಯಾಕ್  ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ 
ವ್ಯ್ಯಾಕ್ ಧಲೊಚಿ್ ಚಿವ್ಗ್ಯ್?್ 25

್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್  ನ್ಜೂಕ್ 
ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆ್ಹಸ್ಲೊ್ ಮನ್ಶೆಕಗಿ�?್ ನ್.್ ನ್ಜೂಕ್ ಆನಿ್ 
ಸೊಭಿತ್್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸ್ಲೊ್ ರ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂನಿ್ 
ಬಿಡ್ರ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 26

್ ನಿಜ್ಯಕ್,್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್್ಯಾತ್?್ ಪರಿವ್ದಿಗ್ಯ್?್ ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

್ 27್ ‘ಪಳ !ೆ್ ಹ್ಂವ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ್ ದುತ್ಕ್ a್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ದ್ಡ್ತಾಂ.

ತೊ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ’್ ್  ಮಲ್ಕ್್ 3:1

ಮ್ಹಣ್್  ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾವಿಶಿಂ್  ಬರಯ್್ಂ.್  28
್ ಹ್ಯಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಜಲಮಲ್್ಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ವತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಲ್ೊ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾಚ್್ ಮ್ಹಣೆಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 

ಲೊ�ಕ್ನ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂನಿ್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ ಹೆ್ ಸಗೆ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಘತೆ್ಂ.್  30

್ ಪುಣ್್  ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ b್  ಆನಿ್ ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ಂಡ್ವ್ಳೆಕ್ ನಿಫಯಾಳ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ನ್.

31
್ ‘್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ವಿಶಿಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುಂ?್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಸರಿ್ ಕರುಂ?್ 
ತೆ್  ಕೊಣ್ಕ್ ಸ್ಕೆಯಾ್ ಮ್ಹಣೆಯಾತ್?್ 32

್ ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪೆಂಟೆಂತ್್ ಬಸುನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಸರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಏಕ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನಾ,

ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಲುಯಾಕ್ ವ್ಜಯ್,
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ನ್ಚಿ್ಂನ್ತ್;

ಆಮಿ್ ದುಖ್ಚಿಂ್ ಗಿತ್ಂ್ ಗ್ಯ್ಂ,
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ರಡಿ್ಂನ್ತ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 33
್ ಸ್ನಾನ್ದ್ತರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಯ್ೊ.್ 

ತೊ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಖ್ಂವ್ಕ್ನ್್ ವ್್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ,್  ‘ತ್ಕ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಲ್ಗ್’್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 34

್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಯ್ೊ.್ ತೊ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಖ್ತ್್ ಆನಿ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆತ್.್ 
ಪುಣ್್  ತುಮಿ,್  ‘ಪಳೆಯ್!್  ತೊ್  ಎಕೊ್್  ಪೊಟ್ರೊ,್ 

a 7.27ದುತಾಕ್ ಬರೊವ್ಣ್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್ ‘್ ‘ಸಂದೆ�ಶ್ಕ್ಕ.”
b 7.30ಫಾರಿಜೆವ್ ಜುದೆ�ವ್ಂವಿಚಿ್ ಮ್ಂಡ್ವಳಿ್ ಆನಿ್ ಭಕ ತೆಾನ್್ 
ಪ್ಲೊಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ 
ಪಂಗ್್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್.
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ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆಣೊ!್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚೊ್ ಈಷ್ಟ!’್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 35

್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣತಾಕ್ಯ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ರುಜು್ ಕಚೆಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಫಾರಿಜೆವ್ ಸ್ಮಾಂವ್
36

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್ 
ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಚುನ್್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೊ್.

37
್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಆಸಿ್.್ ಜೆಜು್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಸಿಸೆಂ್ತ್್ a್ ಸುಗಂಧ್್ 
ತೆಲ್್ ಘವ್ನಾ್ ಆಯ್.್ 38

್ ತಿಣೆಂ್ ಜೆಜುಚೆ್ ಪ್ಂಯ್ಂಥ್ಳ್್ 
ರಡುನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುಖ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ಭಿಜವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಕೆಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್ 
ಪುಸೆ್.್ ತಿಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚೊ್ 
ಉಮೊ್ ಘವ್ನಾ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆಲ್್ ಮ್ಖೆ್.

39
್ ಜೆಜುಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪೊವ ಣೆ್ಂ್ 

ದಿಲ್್ಯಾ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ,್ 
“ಜೆಜು್  ಪರಿವ್ದಿಚ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆಪಡ್ಲ್್  ಸಿತ್�್  ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಣ್್  ಆಸೊತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

40
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಕ,್  “ಸಿಮ್ಂವ್,್ 

ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ಏಕ್  ವಿಷಯ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,“ಮೆಸಿತ್,್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
41

್ ಜೆಜುನ್,್ “ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್ನಿ�್ 
ಎಕ್್ಚ್ಚಿ್ ಸ್ಹುಕ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ವ್ಡಿಕ್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್.್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ 500್ ರುಪ್ಯಾಚಿ್ ನ್ಣ್ಯಾಂ್ ್ bಕ್ಣೆಘಲೆ.್್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಪನ್ನಾಸ್್  ರುಪ್ಯಾಚಿ್  ನ್ಣ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್.್  42

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದುಡು್ ನ್ತ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ರಿ�ಣ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್ನಾ.್  ಸ್ಹುಕ್ರ್ನ್್  ತ್ಂಕ್,್ 
‘ತುಮಿ್ ರಿ�ಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೊಗ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಹುಕ್ರ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

43
್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,್  ‘್ ‘ಚಡ್್ ರಿ�ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲೊ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದಿಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ತುವೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್ಯ್”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  44
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಸಿತ್ಯೆ�್  ಥಂಯ್್ 

ಪತೊಯಾನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ತುಂ್ 
ಪಳೆತ್ಯ್ಮೂ?್  ಹ್ಂವ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಭಿತರ್್ 
ಯೆತನ್್ ತುಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಉದ್ಕ್ 

a 7.37ಸ್ಸ್ಲಿ ಚಂದರಿಕ್ಂತ್ ಖಡ್್ಪ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್್ ಸಿಸಿ್.
b 7.41ರುಪಾಕ್ಚಿ ನಾಣ್ಾಕ್ಂಏಕ್  ನ್ಣೆಂ.್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ರೊಮ್ಗ್ರ್ಂಚೆಂ್  ಏಕ್  “ದೆನ್ರ್ಂ”.್  ಏಕ್್  ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.

ದಿಲೆಂನ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಹಿಣೆಂ್ ಅಪ್್ಯಾ್ ದುಖ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ದುವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕೆಸ್ಂನಿ್ ಪುಸೆ್ಂ.್ 45

್ ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಮ್ಯಾನ್್  ಸ್್ಗತ್್  ಕೆಲೊನ್ಯ್.್  ತಿಣೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಭಿತರ್್ ಸಲಯಾಲೆ್ ಘಡಿಯೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ಉಮೊ್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗಿ್!್ 
46

್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆಲ್್ ಮ್ಖೆಂ್ನ್.್ ತಿಣೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆಲ್ನ್್ 
ಮ್ಖೆ್.್ 47

್ ತಿಚಿಂ್ ಜ್ಯತಾಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗ್ಸೆಲ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತಿಣೆಂ್ ದ್ಖಯ್ಲೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ 
ಥೊಡೆಂಚ್್  ಬೊಗ್ಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳ್್ಯಾಕ್  ತೊ್  ಥೊಡೊಚ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

48
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್  “ತುಜ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 

ಬೊಗಸೆಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
49

್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಬಸ್ಲೆ,್  “ಹೊ್  (ಜೆಜು)್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಂ?್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗುಸೆಂಕ್ ಹ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

50
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿ ತ್�ಯೆಕ,್  “ತುಜ್ಯಾ್ 

ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್ಂಚ್್  ತುಕ್್  ಬಚ್ವಿ್  ಜ್ಲ್.್ 
ಸಮ್ಧ್ನನ್್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಸವೆಂ ಆಸಲಿಲೊ ಲೊೇಕ್

8್ ್ 1್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಜೆಜು್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಹರ್ನ್್ ಆನಿ್ 
ಹಳೆ್ನಿ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್್ 

ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ 2್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ�್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್ಯ�್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಂ್ ಆಸಿ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಮರಿ.್ ತಿ್ ಮಗದಾಲ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವಿಚಿ.್ 
ಜೆಜುನ್್ ತಿಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ತ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸೊಡಯ್ೆ.್ 
3

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಖೂಜ್ಚಿ್ (ಹೆರೊದ್ಚೊ್ ಸಹ್ಯಕ)್ 
ಬ್ಯ್್್  ಜುವ್ನ್,್  ಸುಸ್ನ್ನಾ್  ಅನಿ್  ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ�್ ಆಸ್ಲೊಯಾ.್ ಹೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಜೆಜುಕಯ�್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಕಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ದುಡ್್ಚಿ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾಲ್.

ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗಲಿಲ್ ಬಂ ಒಂಪಿ್ಪರಾಚೆೇ ಒಪಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 13:1–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 4:1–12)

4
್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್  ಶಹರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗಿ್:

5
್ “ಏಕ್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ಭಿಂ್ ಒಂಪುಂಕ್ ಶೆತ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 

ಭಿಂ್  ಒಂಪ ತ್ಾನ್್  ಥೊಡೆಂ್  ಭಿಂ್  ಮೆರೆರ್್  ಪಡೊನ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮಸೊತಾನ್್ ಶಿಕ್ಯಾಲೆಂ.್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
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ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಖೆಲೆಂ.್ 6
್ ಥೊಡೆಂ್ ಭಿಂ್ ಒಂಪ ತ್ಾನ್್ ಖಡಿ್ಪ್ 

ಸುವ್ತೆರ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ಲಯಾಲ್ಯಾರಿ�್  ಉದ್ಕ್ 
ನ್ಸ್ಲೆ�್  ವವಿಯಾಂ್  ಕಪೊಯಾನ್್  ಗೆಲೆಂ.್  7

್ ಥೊಡೆಂ್  ಭಿಂ್ 
ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಡುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಹೆಂ್  ಭಿಂ್ 
ಕ್ಲಯಾಲ್ಯಾರಿ�್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಡುಕ್ಟ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ವ್ಡೊಂಕ್ 
ನ್.್ 8್ ಥೊಡೆಂ್ ಭಿಂ್ ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ಭಿಂ್ 
ಕ್ಲೊಯಾನ್್ ವ್ಡೊನ್್ ಶೆಂಭರ್್ ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್ ಫೊಳ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಪ್ವೆ್ಂ.”
ಜೆಜುನ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ನೊ�,್ ಆಯಕ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಒಪ್ರಿಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
10

್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆ್ ಗುಟ್್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಜೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಸವೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಒಪ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ದ್್ರಿಂ್ 
ಉಲೆೈತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

‘ತೆ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿಸ್ನ್,
ಆಯಕ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ.’್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:9

ಭಿಂರಾಂ ವಿಶಿಂ ಜೆಜುನ್ ದಲ್ಲಿ ವಿವರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 13:18–23;್ ಮ್ಕಯಾ್ 4:13–20)

11
್ “ಹ್ಯಾ್  ಒಪ್ರಿಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ್:್  ಭಿಂ್ 

ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್.್ 12
್ ಮೆರೆರ್್ ಪಡೆ್ಂ್ ಭಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಕ್ತೆಂ?್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಥೊಡೆ್ ಆಯಕ್ತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಸೆೈತ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ತೆಂ್್ ತೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹತ್ಯಾ.್  ತ್ಣಂ್  ತೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಯುಕ್ನ್್ 
ಪ್ತ್ಯಾನ್ಶೆಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್ತ್.್ 13

್ ಖಡ್್ಪಚೆರ್್ 
ಪಡ್ಲೆಂ್  ಭಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ?್  ಥೊಡೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ರೊಂಬಲ್್ಂ್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಆಸ್ನ್ತ್.್ ತೆ್ 
ಥೊಡೆಚ್್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ ಆಪ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸ್ಂಡುನ್್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಸತ್ಯಾತ್.

14
್ “ಕ್ಂಟ್ಯಾಝಡುಕ್ಟ್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಪಡ್ಲೆಂ್  ಭಿಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ?್  ಥೊಡೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್ 
ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್,್  ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂಕಯ�್  ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ಯೆಕಯ�್  ಖುಶ್ಲ್ಕ್-್ 
ಯೆಕಯ�್  ತ್ಣಂ್  ಆವ್ಕ್ಸ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತೆ್ 
ವ್ಡ್ನ್ಂತ್;್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಬರೆಂ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವೆಚಿಂನ್ಂತ್.್ 
15

್ ಬರೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಪಡ್ಲೆಂ್ ಭಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ಬಯ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಉದ್ರ್್  ಕ್ಳ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತರ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕಚ್್ ಭಿ�ಂ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಸುವ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತೆ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್ 

ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಬರೊ್  ಫೊಳ್್ 
ದಿತ್ತ್.

ತುಮಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್ ವಾಪಾರಾ
(ಮ್ಕಯಾ್ 4:21–25)

16
್ “ಕೊಣ್ಯ�್ ಮನಿಸ್್ ದಿವ್್ ಪೆಟೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಆಯ್ದಾನ್್ 

ಭಿತರ್್ ಜ್ಂವ್್ ಖಟ್್ಯಾ್ ಪಂದ್್ ಲ್ಪಯ್ನಾ.್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ 
ಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್  ಜ್ಯೊತಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದಿವ್ಟಣೆರ್್  ತೊ್  ದವತ್ಯಾ.್  17

್ ಲ್ಪ್ಲೆಂ್  ಕಸಲೆಂಚ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ನ್;್  ಉಗ್್ಪೆಂ್ 
ಯೆ�ನ್ತೊ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗುಟ್್ ನ್.್ 18

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್  ಕ್ನ್್  ದಿತನ್್  ಚತ್ರಿಯ್್ ಘಯ್;್  ಇಲೆ್ಶೆಂ್ 
ಸಮೊ್ನಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ಣ್ಯ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್ಯ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖೆ್ಲ್ಯ�್ ಜ್ಣ್್ಯ�್ ಹೊಗ್ಯ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆೇ ಶಿಸ್ಚ್ ತಾಚೆೇ ಕುಟಾಂಮ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:46–50;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:31–35)

19
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ತ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ 

ಆಯೆ್.್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಜ್ಂವ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂನ್.್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊ್,್ 
20

್ “ತುಜ್ ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ರ್ವ್್ಯಾಂತ್.್ 
ತೆ್  ತುಕ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ 

ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆವಯ್್ 
ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಭ್ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುಚಿ ಸಕತ್ ಶಿಸಾಂನಿ ಪಳೆಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:23–27;್ ಮ್ಕಯಾ4:35–41)

22
್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್  ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ದೊಣರ್್ 

ಚಡುನ್್  ಬಸೆ್.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  “ಆಮಿ್ 
ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್  ಪೆಲೆ�್  ತಡಿಕ್  ಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತಶೆಂ್  ತೆ್  ಪೆಲೆ�್  ತಡಿಕ್  ಗೆಲೆ.್ 
23

್ ತೆ್ ಸರೊ�ವಚೆರ್್ ದೊಣರ್್ ವೆತಸ ತ್ಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ನಿ�ದ್್ ಪಡಿ್.್  ಹೆಣೆಂ್  ಸರೊ�ವರ್ಚೆರ್್ ಏಕ್ ಝಡ್್ 
ವ್ರೆಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಸುರು್ ಜ್ಲೆಂ.್ ದೊಣಂ್ ಭಿತರ್್ 
ಉದಕ್ ಭರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್ಂ.್ ದೊಣಂ್ ಭಿತರ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಆಪ್ಯ್ಂತ್್ ಪಡೆ್.್ 24

್ ತವಳ್್ ಶಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್  ಜ್ಗೊನ್,್  “ಮೆಸಿತ್!್ ಮೆಸಿತ್!್ ಆಮಿ್ 
ಬುಡ್ತಾಂವ್!”್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ತಕ್ಷಣ್್  ಜೆಜು್ ಉಠೊನ್,್  ತ್ಯಾ್  ವ್ಯ್ಯಾಕ್  ಆನಿ್ 

ಲ್್ಹರ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತವಳ್್ ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ರ್ವೆಂ್್ 
ಆನಿ್ ಸರೊ�ವರ್್ ಶ್ಂತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 25

್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
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ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಖಂಯ್್  ಗೆಲೊ್  ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಶಿಸ್್  ಭಿಯೆಲೆ್  ಆನಿ್  ವಿಜಮತ್್  ಪ್ವೆ್.್  “ಹೊ್  ಕೊಣ್್ 

ಜ್ಯ್ತಾ?್ ಹೊ್ ವ್ಯ್ಯಾಕ್ ಆನಿ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿತ್.್  ತಿಂ್  ತ್ಕ್್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ತ್ತ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ದೆಂವಾಚೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಷಾ್ಲೊಲಿ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:28–34;್ ಮ್ಕಯಾ್ 5:1–20)

26
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಸರೊ�ವರ್್ 

ಉತೊರಿನ್,್  ಗೆರೆಸೆ�ನ್್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್  27

್ ಜೆಜು್  ದೊಣಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವ ತ್ಾನ್,್  ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚೊ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗ್ಲೊ.್  ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಳ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ವಸುತಾರು್  ಘಾಲ್ನ್ತೊ್.್  ತೊ್  ಸಮ್ಧೆಚ್ಯಾ್ 
ಗೊರಿಯ್ಂನಿ್ ಜಯೆತ್ಲೊ.

28
್ 
–29

್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತ್ಕ್್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ದೊಸ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಜೆೈಲ್ಂತ್್  ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಹ್ತ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಸ್ಂಕ್್ಂನಿ್ ಬ್ಂದ್್ಯಾರಿ�್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ತುಟಯ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಲೊ�ಕ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲ್ತಕ್ರ್ನ್್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹತೊಯಾಲೊ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ 
“ತ್ಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಫಮ್ಯಾಯ್ೆಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಸಪೊಯಾಡೊನ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ 
ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಜೆಜೂ,್ ಪರಮೊ�ನನಾತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್?್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಪ್ಡ್ಯ್ನಾಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.

30
್ “ತುಜೆ�್  ನ್ಂವ್್  ಕ್ತೆಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
“ಸೆೈನ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.(ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆ�್  ಭಿತರ್್  ಸಬ್ರ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಸೆವಯಾಲೆ.್)್ 31

್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ದ್ಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂನಿ್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ 
32

್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ದುಕ್ರಿಂಚೊ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಹಿಂಡ್್ ಚರುನ್್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದುಕ್ರಿಂ್ ಥಂಯ್್ ವಚುಂಕ್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ್ 
ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಚುಂಕ್ ಫರವಣಘ್ 
ದಿಲ್.್  33

್ ತವಳ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ದುಕ್ರಿಂ್  ಭಿತರ್್  ಪರಿವೆ�ಸ್್  ಜ್ಲೆ.್ 
ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ್  ದುಕ್ರಿಂಚೊ್  ಹಿಂಡ್್  ದೊಂಗ್ರಿ್ 
ಸಕಲ್್ ದ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ಸರೊ�ವರ್ಂತ್್ ಪಡೊನ್್ 
ಬುಡೊನ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.

34
್ ದುಕ್ರಿಂಕ್  ಚರಯತಾಲೆ್  ಧ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್,್ 

ಘಡ್ಲೊಯಾ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಶೆತ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 35

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 

ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜು್  ಆಸ್ಲೆ್  ಥಂಯ್್  ಆಯ್ೆ.್ 
ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಬಸ್ಲೊ್ 
ತ್ಣಂ್  ದೆಖೊ್.್  ತೊ್  ವಸುತಾರ್್  ನ ್ೆಹಸೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ;್ 
ತಕೆ್ಂತ್್ ಸಮ್ ಆಸ್ಲೊ.್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭೆಂ್ ಲ್ಗೆ್ಂ.್ 36

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್್ ರಿ�ತ್್ ಪಳೆಲೆ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಯ್ೆಲ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಘಡೆಲ್್್ ಸಂಗತ್್ ವಿವಸುಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 37

್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ಯಾ್ ಸನ್ಯಾ್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿನಂತಿ್ ಕರಿಲ್ಗೆ.್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಬೊ�ವ್್ ಭಿಯೆಲೆ.
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ದೊಣರ್್ ಚಡುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ 38
್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲೊ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್ಯ್್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹರ್,”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  39

್ ತ್ಕ್್ 
ಜೆಜುನ್,್ “ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಚ್.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ತುಕ್್ 
ಕೆಲೊ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಧ್ಡೊ್.
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸನ್ಯಾ್ ವಚುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಚೆಡಾವಾಕ್ ಜಿೇವ್ಆಯ್ಲೊಲಿ ಆನಿ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ
(ಮ್ತೆವ್್ 9:18–26;್ ಮ್ಕಯಾ್ 5:21–43)

40
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಚ್್ ಲೊಕ್ನ್್ 

ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 41

್ ಜ್ಯರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾ್ ಆಯೊ್.್  ತೊ್ ಸಿನಗೊಗ್ಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತೊ್ ಜೆುಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಪಡೊನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಪರ್ತುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್  42

್ ತ್ಕ್್ ಏಕಚ್್ ಧುವ್್ ಆಸಿ್.್  ತಿ್  ಬ್ರ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಪ್ರಿಯೆಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್.್ ತಿ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆ�್ ತಣರ್್ 
ಆಸಿ್.
ಜೆಜು್  ಜ್ಯರ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭಂವತಾಣಂ್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ.್  43
್ ಬ್ರ್್  ವಸ್ಯಾಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ರಗ್ತಾಸ್ರಿವ್ಚೆ�್ ಪ್ಡೆನ್್ ಕಷಟತಲ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಆಸಿ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕಡೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಡ್್ ವಯ್್ಂಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಕಸ್ಯಾ್ ಕೆಲೆ್.್ ಪುಣ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ವಯ್್್ ನಿಮಿತಾಂ್ ತಿಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ 44

್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಸುತಾರ್ಚೆ�್  ದೆಗ್್  ಆಪಡಿ್.್ 
ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ತಿಚ್ಯಾ್ ರಗ ತ್ಾಚಿ್ ಝರ್್ ರ್ವಿ್.್ 45

್ ತವಳ್್ 
ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್್ಹಕ್್ ಕೊಣೆಂ್ ಆಪಡೆ್ಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮಿ್ ಆಪುಂ್ಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಆಂಗ್ರ್್ ಪಡೊನ್್ ಲೊಟ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

46
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜನ್,್ “ಕೊಣೆಂಯ�್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಆಪಡ್ಂ್!್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
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ಕಳ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 47
್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಗುಪ್ತ್್ 

ದವರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆನ್್ ಸಮುನ್್,್ 
ಕ್ಂಪೊನ್್  ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಸಪಯಾಡೊನ್್ 
ಆಪೆಣ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ಹ್ತ್್ ಲ್ಯ್್ಯಾಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಸಕ್ಟಂ್ ಹುಜರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ.್್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪಡ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.್ 48

್ ತವಳ್್ ಜೆುಜುನ್್ 
ತಿಕ್,್  “ಧುವೆ�,್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಕ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

49
್ ಜೆಜು್  ಆನಿ�ಂಕ್�್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿಚ್ಯಾ್ (ಜ್ಯರ್ಚ್ಯಾ)್ ಘರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಜೆ�್ ಧುವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವೆ್ಂ!್ ಆತ್ಂ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಂರ್ಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಧೊಸೆಚಿಂ್ 
ನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

50
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಜ್ಯರ್ಕ,್ 

“ಭಿಯೆನ್ಕ್.್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಆಸೊಂದಿ.್ ತುಜೆ�್ ಧುವೆಕ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

51
್ ಜೆಜು್  ಜ್ಯರ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್  ಪೆದುರಿ,್ 

ಜುವ್ಂವ್,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ ಚಲ್ಯೆಚಿ್ ಆವಯ್ಬ್ಪಯ್್ 
ಹ್ಂಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಸೊಡೆಂ್.್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಭಿತರ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 52

್ ಮರಣ್್ ಪ್ವೆ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಚಲ್ಯೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ರಡೊನ್್ ವಿಳ್ಪ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ರಡನ್ಕ್ತ್,್ ತಿ್ ಮರುಂಕ್ ನ್;್ 
ನಿದ್್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

53
್ ತವಳ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಖೆಳ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ಚಲ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸಮ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ.್ 54

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಚಲ್ಯೊಚೊ್ 
ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ,್ “ಚಲ್ಯೆ,್ ಊಠ್!”ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 55

್ ತ್ಯಾ್ 
ತಕ್ಷಣ್್  ತಿಚೊ್  ಜ�ವ್್  ಪ್ಟಂ್  ಆಯ್ೊ.್  ತಿ್  ತಕ್ಷಣ್್ 
ಉಠೊನ್್ ರ್ವಿ್.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತಿಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಪುಣ್ಯ�್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ದಿ�ಜಯ್''್ ಮ್ಹಣು್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
56

್ ಚಲ್ಯೆಚಿಂ್  ಆವಯ್ಬ್ಪುಯ್್  ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಘಡೆ್ಲ್್ ಹಿ್ ಸಂಗತ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜುನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಆಪೊಸಾತಾಲಾಂಕ್ ಸೆವೆಕ್ ದಾಡಲಿಲೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 10:5–15;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:7–13)

9್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಪೊಸ್ತಾಲ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ಡ್ಶಿಡ್್ ಗೂಣ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಪದಿ್್ 

ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೆರ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲೊ.್  2
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರುಂಕ್  ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕ್ 
ಗೂಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
3

್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ತುಮಿ್ 
ಪಯ್ಣ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ದ್ಂಡೊಂ್ ಜ್ಂವ್,್ ಪೊತೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಭುತಿ್ ಜ್ಂವ್,್ ದುಡು್ ಜ್ಂವ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ವ್ಹರನ್ಕ್ತ್.್ 
ದೊ�ನ್್  ಅಂಗಿ್ಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವ್ಹರನ್ಕ್ತ್.್ 

4
್ ತುಮಿ್ ಎಕ್್ ಘರ್್ ವಸಿತಾ್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ತೊ್  ಗ್ಂವ್್ 

ಸೊಡುನ್್ ವಚ್ಸೆರ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್.್ 5್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ದಿ�ನ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗ್ಲ್್ ಧುಳ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಫ್ಪುಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ ತೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ಜ್ತಲ್.”

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್ 

ಶಹರ್ಂನಿ್ ವಚುನ್,್ ಸಗ್್ಯಾನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ 
ಆನಿ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಜೆಜು ವಿಶಿಂ ಹೆರೊದಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘಡಬಾಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:1–12;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:14–29)

7
್ ಘಡ್ಲ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಧಿಪತಿ್ ಹೆರೊದ್್ 

ಆಯುಕ್ನ್್  ಘಡಬಾಡೊ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ,್  “ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ವ್ಚಿ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 8

್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್  “ಎಲ್ಯ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಮಧೆಂ್  ಆಯ್್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್  ಹೆರ್್  ಥೊಡೆ,್ 
“ಪುವಿಯಾಲ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್  9

್ ಹೆರೊದ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
“ಹ್ಂವೆಂ್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಕ್ಪಯ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಕಚೊಯಾ್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊೇರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಜಣ್ಾಂಕ್ 
ಜೆವಾಣ್

(ಮ್ತೆವ್್ 14:13–21;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:30–

44;್ ಜುವ್ಂವ್್ 6:1–14)
10

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತಚ್,್  ಆಪ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಜೆಜುಕಡೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್್  ಬೆಥ್ಸೆಯ ದ್ಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್  ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಥಂಯ್್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದುಸೆರಿ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್ತ್ಲೆ.್್ 11

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೊ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲೊ.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ದಿಲೊ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್;್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

12
್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸ್ಂಜೆರ್,್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್  ಕೊಣ್ಚ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕರಿನ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ತ್ಣಂ್  ಭೊಂವತಾಣಂಚ್ಯಾ್  ಶೆತ್ಂಕ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ವಚುನ್್  ಜೆವಣ್್  ಹ್ಡುಂದಿ್ ಆನಿ್  ರ್ತಿಂ್ ನಿದೊಂಕ್ 
ಜ್ಗೊ್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡುಂದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

13
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್  “ತುಮಿಂಚ್್ 

ತ್ಂಕ್ಂ್  ಇಲೆ್ಶೆಂ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ದಿಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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ತ್ಕ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ,್  “ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ಂಚ್್ 
ಉಂಡೆ್  ಆನಿ್  ದೊ�ನ್್  ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ಹೆರ್್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್  ನ್.್  ಆಮಿ್  ವಚುನ್್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೆವಣ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಜಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
14

್ (ಥಂಯ್್  ಸುಮ್ರ್್  ಚಡುಣೆಂ್  ಪ್ಂಚ್್  ಹಜ್ರ್್ 
ದ್ದೆ್ಚ್್ ಆಸೆ್.)
ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಹ್ಂಕ್್  ಸುಮ್ರ್್ 

ಪನ್ನಾಸ್್  ಪನ್ನಾಸ್ಂಚೊ್  ಜಣ್ಂ್  ಪಂಗಿತಾಂ್  ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಬಸಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

15
್ ತಶೆಂಚ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ದಣಯಾರ್್ 

ಬಸೊ.್್ 16
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆ್ ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ 

ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ಘವ್ನಾ,್  ಆಕ್ಸ್ಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ತ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಉಂಡೆಂ್ ಮೊಡುನ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವ್ಂಟಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  17

್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಖ್ವ್ನಾ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲೆ.್ ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಉಲಯಾಲೆ್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಬ್ರ್್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾ.

ಜೆಜುಚ್ ಸೊಡಾವಾಂಣ್ಾ್ದರ್ ಮಹಾಣ್ ಪೆದುರಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 16:13–19;್ ಮ್ಕಯಾ್ 8:27–29)

18
್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಆಸೊ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೆವ್ನಾ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ೆ.್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಲೊ�ಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

19
್ ತ್ಕ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಕ್್ 

‘ಸ್ನಾನ್ದ್ತ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್’್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್ 
‘ಎಲ್�ಯ್’್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್.್  ಆನಿ್  ಥೊಡೆ,್  ‘ಪುವಿಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 
ಆಯ್್’್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್  ‘್ ‘ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಸ್ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪೆದುರಿನ್,್  ‘್ ‘ತುಂ್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೊ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
21

್ ಹಿ್ ಸಂಗತ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮನಾತಾ ವಿಶಿಂ ಪಯೆಲಿಂಚ್ ಕಳರಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 16:21–28;್ ಮ್ಕಯಾ್ 8:31–9:1)

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು,್  “ಮನ್ಶೆಪುತ್ನ್್  ಸಬ್ರ್್ 

ಸಂಕಷ್ಟ್  ಸೊಸುಂಕಜ್ಯ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಜುದೆ�ವ್್ 
ವ್ಹಡಿಲ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುನ್್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್್  ಉತ್ರಿಂ್  ಮುಂದ್ವಸುಯಾನ್್ 

ತ್ಂಕ್ಂ್  ಸವ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 

“ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾ್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಹಯೆಯಾಕ್  ದಿ�ಸ್್  ಆಪೊ್್  ಖುರಿಸ್್ 
(ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್ ದಗದಾಣಂ)್ ಉಕಲ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರುಂದಿ.್  24

್ ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್್  ವ್ಂಚೊಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಧ ತ್ಾ್ ತೊ್ ಹೊಗ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್ ಹೊಗ್ಯತಾಲೊ್ ತೊ್ ಉರೆೈತ್ಲೊ.್ 25

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್್  ಜೊಡುನ್,್  ಆಪ ಣ್್ಂಕಚ್್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ವ್್  ನ್ಸ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಂತುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಫ್ಯೊದಾ್ ಕ್ತೆಂ?್ 26

್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಲಜ ತ್ಾ,್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚೆ�್ ಆನಿ್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ ದುತ್ಂಚೆ�್ ಮಹಿಮೆನ್್ 
ಯೆತ್ನ್್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶಿಂ್ ಲಜತಾಲೊ.್ 27

್ ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಹ್ಂಗ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಥೊಡೆ್ 
ಅಪುಣ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಪಳೆತಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಮಯೆಜೆ, ಎಲ್ರಾ ಆನಿ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 17:1–8;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:2–8)

28
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗುನ್್  ಸುಮ್ರ್್ 

ಆಟ್್ ದಿ�ಸ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಪೆದುರಿ,್  ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ 
ಜವ್ಂವ್ಕ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ದೊಂಗ್ರಿಕ್ 
ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ 29

್ ಜೆಜು್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾರ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ತ್ಚೆಂ್ ಮಖಮಳ್್ ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ಧವೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 30

್ ತವಳ್್ ದೊ�ಗ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್  ಜೆಜುಕಡೆ್  ಉಲಯ ತ್ಾಲೆ.್  ತೆ್  ಮೊಯ್ೆ್  ಆನಿ್ 
ಎಲ್ಯ್.್ 31

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್ಯ�್ ಮಹಿಮೆಮೆನ್್ ಭರೊನ್್ 
ಪಜಯಾಳತಾಲೆ.್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಘಡೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ಲ್್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮೊನ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತೆ್  ಉಲಯತಾಲೆ.್ 
32

್ ನಿದೆನ್್ ಪ್ಕಲೆ್್  ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಜ್ಗೆ್  ಜ್ತಚ್್ 
ಜೆಜು್  ಮಹಿಮೆನ್್  ಜೆಜು್  ಸವೆಂ್  ಉಬೆ್  ಆಸ್ಲೆ್ 
ದೊ�ಗ್ಂಕ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  33

್ ಮೊಯ್ೆ್  ಆನಿ್  ಎಲ್ಯ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸೊಡುನ್್ ವೆಚೆ�್ ವೆಳಿಂ,್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಆಮಿ್ 
ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಮಿ್ ತಿ�ನ್್ ತಂಬು್ 
ಮ್ತ್ಯಾಂವು.್  ತುಕ್್  ಏಕ,್  ಮೊಯ್ೆಕ್  ಏಕ್  ಆನಿ್ 
ಎಲ್ಯ್ಕ್ ಏಕ’್ ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (ಪೆದುರಿಕ್ 
ಆಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ನೆಣ್ಂ್ ಆಸೊ್.)

34
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್ ಕುಪ್ನ್್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಘಾಲೆ.್ ತವಳ್್ 
ಪೆದುರಿ,್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಭೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
35

್ ಕುಪ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ,್  “ಹೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೊ್ ಹೊಚ್.್ ಹ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.

36
್ ಹೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಥ್ಂಬತಾಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ದೆಖೊ್.್ ಪೆದುರಿ,್ ಜ್ಕೊಬ್,್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಆಪೆಣ್ಂ್ ದೆಖ್ಲೆ�್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಕ್ತೆಂಯ�್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಗುಟ್್ ಸ್ಂಬ್ಳೊೆ ್.
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ದೆಂವಾಚೊರ್ ಲಾಗ್ಲಾಲಿಯ ಭುರಾಕ್ತಾಕ್ ಸೊಡವಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 17:14–18;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:14–27)

37
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಜೆಜು,್ ಪೆದುರಿ,್ ಜ್ಕೊಬ್್ ದೊಂಗ್ರಿ್ 

ವಯ್ೆ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೆ.್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ ಜೆಜುಕ್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೊ.್ 38

್ ತ್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್,್ 
“ಮೆಸಿತ್,್ ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ಪಳ .ೆ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪೂತ್.್ 39

್ ಏಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪುತ್ಚೆರ್್  ಯೆತ್.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ಬೊಬ್್ 
ಮ್ತ್ಯಾ.್ ಪ್ಸುಡ್ನಾ್ ತೊಂಡ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಫೆಂಡ್್ ಸೊಡ್ತಾ.್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಕ್್  ಫ್ಪುಸೆನ್್  ದ್ಡಯ್್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿನ್.್  40

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಡೆ್ ಮ್ಗೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕಡೆ್ 
ರಡುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

41
್ ತವಳ್್  ಜೆಜು,್  “ಅವಿಶ್್ಸಿ್  ದುಷ್ಟ್  ಸಂತತೆ�,್ 

ಕೆದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಮೆ್�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೊಸುನ್್ 
ಆಸುಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ,್ 
“ತುಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

42
್ ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಯೆತನ್,್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ನ್್ ತ್ಕ್್ 

ಧಣಯಾಕ್  ಆಪ್ಟಲೊ.್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಪೆ್ಂ್  ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಚುಕೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ ಭೆಷ್ಟವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಚೆಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ 43

್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಪದಿ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಮನಾತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಉರಾಡಾಪಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 17:22–23;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:30–32)

ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವ್್.್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ 
44

್ “ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್  ದಿತಲೆ.್  ತುಮಿ್  ಹೆಂ್  ವಿಸೊರಿಂಕ್  ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 45

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸೊ್.್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 
ತೆ್ ಭಿಯೆಲೆ.

ಸರಾಡಾಂವನಿತಾ ವಹಾಡ್ ಮನಿಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 18:1–5;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:33–37)

46
್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ವ್ಹಡ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಜೆಜುಚೆಂ್  ಶಿಸ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್  47
್ ತ್ಂಚಿಂ್ 

ಆಲೊ�ಚನೊಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೊ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಏಕ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಉಬೆಂ್  ರ್ವಯ್ೆಂ.್  48

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಏಕ್ ಲ್್ಹನ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್  ಕೊಣೆಂಯ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್್ಗತ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಠಯ್್ಯಾಕಚ್್ 
(ದೆವ್ಕ)್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಆಸ್್ ತೊಚ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ತುಮೆಚೊೇ ವಿರೊೇಧ್ ನಾತಲಿಲೊ ಮನಿಸ್ ತುಮೆಚೊೇ ಪಕ್ೆಚೊ
(ಮ್ಕಯಾ್ 9:38–40)

49
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಲೊಕ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸೊಡಯತಾಲ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ್ ದೆಖೊ್.್ ತೊ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮೆಳ್ಂತೊ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತುಜೆ�್ ನ್ಂವ್್ 
ವ್ಪ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

50
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತ್ಕ್್  ಆಡ್್ನ್ಯಾಕ್ತ್.್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೊ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಪಕ್ೆಚೊ.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸಾಮಾರಿರಾ ರಹರ್
51

್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ 
ಧೃಡ್್ ಮನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 52

್ ಜೆಜುನ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಜೆಜು್  ಖ್ತಿರ್್  ಹಯೆ�ಯಾಕ್ 
ತಯ್ರ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ 53

್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವೆತಲೊ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಸ್್ಗತ್್ ದಿಲೊನ್.್ 54

್ ಜೆಜಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆನಿ್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್,್ ಮೊಳ್ಬಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಜೊ್ ದೆಂವುನ್್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಫಮ್ಯಾಯ್ಜಯ್ಗಿ�!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

55
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಚೆ�್  ಕುಶಿನ್್  ಘುಂವ್ನ್್ 

ಭೆಷ್ಟಯ್ೆಂ.್  “ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  ‘ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಥರ್ಚೆ�್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಕಳಿತ್್  ನ್.್ 
56

್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಆಯ್ಲೊ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ 
ನ್ಸ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ನ್ಹಯ್,್  ಬಚ್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್.’್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ದುಸೆರಿ�್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 8:19–22)

57
್ ತೆ್ ಸಗೆ್್  ವ್ಟೆರ್್ ಮುಖ್ರ್್ ವೆತ್ನ್,್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 

ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಯ್್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಯೆತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

58
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಕೊಲ್ಯಾಂಕ್  ಮ್ಟಂ್  ಆಸ್ತ್,್ 

ಸುಕ್ಣ್ಂಕ್ ಘೂಂಟೆರ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ 
ಮ್ತೆಂ್ ತೆಂಕುಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸುವ್ತ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.
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59
್ ಜೆಜುನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ,್ “ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಪುಣ್್ ತೊ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ವಚುನ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ 
ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

60
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಮೆಲೆ್ಚ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್್ 

ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ಮ್ತಿಯೆಕ್  ಪ್ಂವಿದಾ!್  ತುಂ್  ವಚುನ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ವಿಶಿಂ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

61
್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 

ಕತ್ಯಾಂ.್  ಪುಣ್್  ಪಯ್ೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಘಚ್ಯಾಯಾಂ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಚುನ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

62
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ನ್ಂಗ್ರಿಕ್  ಹ್ತ್್  ಘಾಲ್ನಾ್ 

ಪ್ಟಂ್  ಪಳೆತಲೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸುವಾತೆತಾಚಾಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಬಾಯ್ರಿ ಸಲೆತಾ  
ಬಾವೆಸತತಾರ್ ಜಣ್

10್ ್ 1 ್ ಹ್ಚೆ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಬ್ವೆಸತತಾರ್್  ್ a್  ಜಣ್ಂಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 

ಆಪುಣ್್ ವಚ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಆನಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ತ್ಂಕ್್ ದೊಗ್ಂ್ ದೊಗ್ಂ್ ಲೆಖ್ನ್್ 
ಆಪ್ಣ್್ ಮುಖ್ರ್್ ದ್ಡೆ್ಂ.್ 2್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಬೆಳೆಂ್ 
ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಆಸ್,್ ಪುಣ್್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಥೊಡೆಚ್.್ ದೆ�ವ್ಚ್್ 
ಬೆಳ್ಯಾಕ್ (ಲೊಕ್ಚೊ)್ ಧನಿ.್ ಬೆಳೆಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಚಡ್್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ ದ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ಧನ್ಯಾಕಡೆ್ ಮ್ಗ್.

3
್ “ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್  ವಚೆಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಹೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್  ಆಯಕ್ಯ್!್  ಕೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್ 
ಶೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಧ್ಡ್ಲೆ�ಬರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್ 
4

್ ಚಿರಿ್  ಜ್ಂವ್,್  ದುಡು್  ಜ್ಂವ್,್  ವ ್್ಹಣೊ�್  ಜ್ಂವ್್ 
ವ್ಹರಿನ್ಕ್ತ್.್  ವ್ಟೆರ್್  ರ್ವ್ನ್್  ಲೊಕ್ಕಡೆ್ 
ಉಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್  5

್ ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯ�್  ಘರ್ಂತ್್ 
ರಿಗ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ,್  ‘ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮಧ್ನ್್  ಜ್ಂವ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 6್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಆಸಲ್ೊ್ 
ಮನಿಸ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ತ್ಕ್್ 
ಲ್ಭ ತ್ಾಲೆಂ.್  ತೊ್  ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಲೆಂ.್ 
7

್ ತ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಂಣಂ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಖ್ಯ್,್ 
ಪ್ಯೆಯ್.್  ವ್ವ್ರಿಡ್ಯಾಕ್  ಮಜುರಿ್  ಫ್ವ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತೆಂ್ ಘರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಘರ್ಕ್ ವಚನ್ಕ್ತ್.

8
್ “ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ವೆತ್ನ್್ 

ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್್ಗತ್್  ದಿತಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಣಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯ್.್ 9್ ಥಂಯ್್ 

a 10.1ಬಾವೆಸತತಾರ್ ಲೂಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಗಿರಿ�ಕ್ 
ಪರಿತಿನಿ್ ಸತತಾರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್್ಂ.

ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಕರ್.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
‘ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್ಂ್!’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್.

10
್ “ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಏಕ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಥಂಯೊಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್್ಗತ್್  ಕರಿನ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ರಸ್್ಯಂನಿ್ 
ವಚುನ್,್ 11

್ ‘ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಲ್ಗ್ಲ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚಿ್ ಧುಳ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಸ್ಕ್ೆ�ಕ್ 
ಆಮಿ್  ಫ್ಪುಡ ತ್ಾಂವ್.್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್.್  12

್ ಝಡ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಗತ್್ 
ಸೊದೊಮ್ಚ್ಯಾ್ b್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಕಠಿಣ್್ ಆಸತಾಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಅವಿಶಾವಾಸ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ತಾಕ್ದ್
(ಮ್ತೆವ್್ 11:20–24)

13
್ “ಖೊರ್ಜನ್,್ ಬೆಥ್ಸೆಯ ದ್ಾ,್ ್ c್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗು!್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತಿಂ್ ಖುಣ್ಂ್ ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ ಸಿದೊನ್್ 
ಶಹರ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್ಂ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಪ್್್ ಜಣ್ ಬದುನ್್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಗೊಣವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸುನ್,್ ಗೊಬರ್್ ಪುಸತಾಲ್ಂ.್ 14

್ ಪುಣ್್ ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ತುಜ್  ಗತ್್  ತಿ�ರ್್  ಆನಿ್  ಸಿದೊನ್್  ಗ್ಂವ್ಂಚ್ಕ್�್ 
ಕಠಿಣ್್  ಜ್ತಲ್.್  15

್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್್ d್  ತುಂ್  ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಚಡತಾಲೆಂಯ್?್ ನ್!್ ತುಂ್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ಶೆವಟತಲೆಂಯ್!

16
್ “ಜೊ್  ಕೊಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಯಕ್ತ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 

ಉತ್ರ್ಚ್್ ಆಯಕ್ತ್.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ 
ಕರಿನ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಿ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕತ್ಯಾ,್  ತೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಕಚ್್ (ದೆವ್ಕ)್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಸೆೈತಾನ್ ಪಡೊಲಿ
17

್ ಬ್ವೆಸತತಾರ್್ ಶಿಸ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಪಯ ಣ್್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತ್ನ್್  ಬೊ�ವ್್  ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್  ಜ್ಲೆ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆಮಿ್  ತುಜೆಂ್  ನ್ಂವ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಖ್ಲ್್ 
ಜ್ತ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

18
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಸೆೈತ್ನ್್ ಝಗ್್ವ ಣೆ್ಂ್  ಬರಿ್ 

b 10.12 ಸೊದೊಮ್ ಬೊ�ವ್್ ಖೊಟೊ್ ಜಣ್್ ವಸಿತಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಶಹರ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಶಹರ್್ ನ್ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದ್್ರಿಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಗಿದಾಲೆಂ.
c 10.13ಖೊ ರಾಜಿನಾ, ಬೆಥಾಸ್ರಾ್ದ  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸರೊವರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸಲ್್್ ಶಹರ್ಂ.್ ಜೆಜುನ್್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.
d 10.15 ಕಫಾನತಾಂವ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ ಶಹರ್.್ 
ಜೆಜುನ್್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.
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ಆಕ್ಸ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಕ್್್  ಪಡ್ಲೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್ 
19

್ ಆಯ್ಕ್!್ ಸಪ್ಯಾಚೆರ್್ ಆನಿ್ ಇಚುಂಚೆರ್್ ಚಲೊಂಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪದಿ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್  (ಸೆೈತ್ನ್)್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬ್ಧಕ್ ಕಚೆಯಾಂನ್.್ 
20

್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ಹೊ್ 
ಅಧಿಕರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವನ್ಶೆಂ್ 
ತುಮಿಚಿಂ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್್ ದೆಕುನ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುನ್ ಬಾಪಾಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 11:25–27;್ 13:16–17)

21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಬೊ�ವ್್ 

ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಭರೊನ್್  ಆಶೆಂ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್:್  “ಸಗ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಬ್ಪ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ತುವೆಂ್ ಜ್ಣ್್ಯ್ ಆನಿ್ 
ಬುದ್ಂತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಲ್ಪೊವ್ನಾ್ ದವಲ್್ಯಾಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಲ್್ಹನ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಗ್ಪ್ೊಯಾ್ 
ಕೆಲೊಯಾಯ.್  ವ್ಹಯ್,್  ಬ್ಪ್,್  ತಿಚ್್  ತುಜ್  ಆಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್.

22
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್  ಸಗೆ್ಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್್ 

ದಿಲ್ಂ.್ ಪೂತ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನೆಣ್.್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  ಬ್ಪ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೂತ್್ 
ಜ್ಣ್.್ ಪೂತ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಬ್ಪ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಕತ್ಯಾಗಿ�್ ತೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ತಲೆ.”

23
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್್  ಥಂಯ್್ 

ಪತೊಯಾನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್  ಥಂಯ್್ ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆಸಲ್ೆ.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ಆತ್ಂ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ದೆಖತಾಲೆ್ ತುಮಿ್ ಭ್ಗಿ!್ 24

್ ಸಬ್ರ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಆನಿ್ ರ್ಯ್್ 
ತುಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ಪಳೆತ್ತ್್ ತೆಂ್ ಆನಿ್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಆಯ್ಕ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಲೆ್.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಬರಾಕ್ತಾ ಸಾಮಾರಿರಾರಾರಾಚಿ ಒಪಾರ್
25

್ ತವಳ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರುಂಕ್ 
ಉಠುನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡುಂಕ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

26
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ 

ವಿಶಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
27

್ ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್  “‘ತುವೆಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾನ್,್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾನ್್  ಆನಿ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಮನ್ನ್್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿಜಯ್’್ 
ಆನಿ್  ‘ತುವೆಂ್  ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸೆಜ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಜ್ ಜ್ಪ್್ ಸ್ಕ್ಯಾ.್ ತುಂ್ ತಶೆಂಚ್್ 

ಕರ್,್  ತವಳ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಲ್ಭ ತ್ಾಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಆಪುಣ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದ್ಖೊಂವೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್,್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಮ್ಹಜೊ್  ಪೆಲೊ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

30
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆಂವುನ್್  ಜೆರಿಕೊಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆರ್್  ವಚುನ್್  ಆಸ್ಲೊ.್ 
ಥೊಡೆ್  ಚೊರ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್  ವೆಡೊ್ ಘಾಲೊ.್  ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚೆ�್  ವಸುತಾರ್್  ಪ್ಂಜುನ್್ ಘಾಲ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಘಾಯ್್ ಕೆಲೆ.್ ತೊ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಠ್ನ್ಶೆಂ್ ಸಕ್್್ ದಣಯಾರ್್ 
ಪಡೊ.್್ ಚೊರ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ದಣಯಾರ್ಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತೊ್ 
ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಿಥಿತೆರ್್ ಆಸ್ಲೊ.

31
್ “ತೆ�ಚ್್  ವೆ�ಳ್ರ್್  ಜುದೆ�ವ್್  ಯ್ಜಕ್  ತ್ಯಾ್ 

ವ್ಟೆರ್್ ವಚುನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಯ್ಜಕ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಕ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ,್  ತೊ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಗೆಲೊ.್ 32

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಏಕ್ ಲೆವಿತ್್ ತ್ಯಾಚ್್ 
ವ್ಟೆರ್್ ವಚುನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಪೆ್�್ 
ವ್ಟೆರ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಗೆಲೊ.

33
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಏಕ್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್್  ತ್ಯಾ್ 

ವ್ಟೆರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಚುಚುಯಾಲೊಯಾ.್ 34

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ವಚುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘಾಯ್ಂಕ್  ತೆ�ಲ್್  ಆನಿ್ 
ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ಲ್ವ್ನಾ್  ವಸುತಾರ್ಂತ್್  ತೆ್  ಬ್ಂಧೆ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಕ್್ ಘಾಡ್್ಚೆರ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಏಕ್್ ಛತ್ರಿಕ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ,್ ತ್ಚಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ಜತನ್್ ಕೆಲ್.್ 35

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ದಿಸ್,್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್ನ್್  ದೊ�ನ್್  ರುಪ್ಯಾಚಿ್ 
ನ್ಣಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ತ್ಣೆಂ್  ಛತ್ರಿಗ್ರ್ಕ್  ಮ್ಹಳೆಂ್ 
‘ಘಾಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಚಿ್ ಜತನ್್ ಘ.್ ಆನಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಚಡಿತ್್ 
ಖಚ್ಯಾಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತ್ನ್್ ತುಕ್್ ದಿತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.”

36
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ತೆಗ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ (ಯ್ಜಕ,್ 

ಲೆ�ವಿತ್್ ಆನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್)್ ಕೊಣೆಂ್ ಚೊರ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಘಾಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ದ್ಕ್ಯೊ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

37
್ ಶ್ಸಿತ್ನ್,್ “ತ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲೊ್ಚ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ತವಳ್,್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ 

ವಚುನ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಸೆಜ್ರ್ಂಕ್ a್  ತಶೆಂಚ್್  ಕರ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

a 10.37ಸೆಜಾರಾಂಕ್ ಹೆರ್್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕುಮೊಕ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್.
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ಮರಿ ಆನಿ ಮಾಥಾತಾ
38

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಹಳೆ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚೆ�್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಆಪಯ್ೊ.್ 39

್ ತಿಕ್್ ಮರಿ್ ನ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಏಕ್ ಭಯ್ಣ್್ ಆಸಿ್.್ ಮರಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಬಸುನ್್ ತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ತ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಸಬ್ಯಾರ್ಯ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್ ಪಡಿ್.್ 40

್ ಘರ್ಂತ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ 
ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ನ್್ 
ಘಚೆಯಾಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್್ಂ.್ 
ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಕ್್  ಖಂತ್್  ನ್ಂಗಿ�?್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಚೆಕಡೆ್ ಸ್ಂಗ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

41
್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತಿಕ್,್ “ಮ್ಥ್ಯಾ,ಮ್ಥ್ಯಾ,್ 

ತುಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಖಂತ್್ ಹುಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಯ್.್ 42

್ ಪುಣ್್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಗಜೆಯಾಚೆಂ.್ ಮರಿಯೆನ್್ 
ಬರೊ್  ವ್ಂಟೊ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್.್  ತಿಚೆ�್  ಲ್ಗೊಚಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ತೊ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹಚೆಯಾನ್ತ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಮಾರಾಣ್ಯ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 6:9–15)

11್ ್ 1್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ಏಕ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ಜ್ತಚ್,್ 

ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲೆ್�್ ಬರಿ,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

2
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ತುಮಿ್ 

ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್:

‘ಬ್ಪ್,್ ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಂವ್.

ತುಜೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆ�ಂವ್.
್  3್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಸದ್ಂಚೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�.
್  4್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಬೊಗಿಶೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ

ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಯ�್ ಬೊಗಿಶೆ.
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ ಪಡೊಂವ್ಕ್್ ಸೊಡಿನ್ಕ್.’”

ಖಳನಾಸಾತಾನಾ ಮಾರೆಣ್ಂ ಕರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 7:7–11)

5
್ 
–6

್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಚ್್ ಘರ್್ ಮಧ್ಯಾನೆರ್್  ರ್ತಿಂ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಗೆಲ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಯಾ.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾಇಷ್ಟಕ್ 
‘ಪಯ ಣ್್ರ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಏಕ್ ಈಷ್ಟ್ ಆವಿಚಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಆಯ್್.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ 
ನ್.್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತಿ�ನ್್ ಉಂಡೆ್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾ.್  7

್ ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಈಷ್ಟ,್  ವಚ್!್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಧೊಶಿನ್ಕ್!್ ದ್ರ್ಕ್ ಖಿಳ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ!್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನಿದ್್ಯಾಂವ್.್ ಆತ್ಂ್ ಉಠುನ್್ 
ತುಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ನಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿತ್.್ 8್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ಇಷ್ಟಗತೆ�್ 
ಪ್ಸತ್್ ತೊ್ ಉಠುನ್್ ಉಂಡೊ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ 
ಪುಣ್್ ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ವಿಚ್ರುಂನ್ಂಚ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ 
ಉಠುನ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾಇಷ್ಟಕ್ ಜ್ಯ್ಲೊ್್ 
ಉಂಡೊ್ ದಿತಲೊ.್ 9್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್  ಮ್ಗ್,್  ತುಮಿ್  ಘತಲ್ಯಾತ್.್  ಸೊಧ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ,್ ಬಡಯ್್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ರ್್ 
ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 10

್ ವ್ಹಯ್,್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾ್ ತೊ್ ಘತಲೊ.್ ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಸೊಧತಾಲ್ಯಾಕ್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ.್  ಜೊ್  ಕೊಣ್್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಬಡಯ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್ ದ್ರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 11

್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಕ್ತೆ್್ 
ಜಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್?್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಆಪೊ್್  ಪೂತ್್  ಮ್ಸಿ್ತ್್  ವಿಚ್ರಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಜವ ದ್ಾಳ್್ ದಿತಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಸಿ್ತ್್  ದಿತಲ್ಯಾತ್.್  12

್ ತುಮೊಚಿ್  ಪೂತ್್  ತ್ಂತಿಂ್ 
ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್ ವಿಚು್ ದಿತಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ 
ನ್!್ 13

್ ತುಮಿ್ ಹೆರ್ಂ್ ಲೊಕ್್ ಬರಿ್ ಖೊಟೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಬಯೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ದಿತ್ತ್.್ ತೆ�ಚ್್ 
ಬರಿ್ ಸಗಿಯಾಂಚೊ್ ಬ್ಪ್್ ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗತಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್ತ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ಪ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಜೆಜುಚಿ ಸಕತ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 12:22–30;್ ಮ್ಕಯಾ್ 3:20–27)

14
್ ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಜೆಜು್  ಏಕ್  ಮೊನೊ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 

ಲ್ಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಯತಾಲೊ.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವೆತಚ್್ 
ತೊ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ವಿಜಮತ್್  ಜ್ಲೊ.್  15

್ ಪುಣ್್  ಥೊಡೆ,್  “ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಕಷಟತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ್ ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್ ಸಕ ತೆಾನ್್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾ.್ ಬೆಎಲೆ್ಬೂಲ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

16
್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಪಳೆಂವೆಚಿ�್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ ಖುಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  17

್ ಪುಣ್್  ತ್ಂಚಿ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಜ್ಣ್ಂ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ವ್ಂಟೆಫ್ಂಟೆ್ ಜ್ಲೆ್್ ಆನಿ್ 
ಅಂತರ್ಝುಜ್ನ್್ ಝುಜೆಚಿಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 
ಭೆ�ದ್್ ಬ್ವ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಕುಟ್ಂಮ್್ ದೆಸ್್ಟ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 
18

್ ತಶೆಂಚ್,್  ಸೆೈತ್ನ್್  ಆಪೆ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಝುಜ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆ�್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಮುಂದ್ವಸುಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ?್  ಹ್ಂವ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್  ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್ 
ಸಕೆತಾನ್್ ಸೊಡಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 19

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬೆಎಲೆ್ಬುಲ್ಚೆ�್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ ತ್ಾಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮೊಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ಸಕ ತೆಾನ್್ 
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ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ ಸೊಡಯ ತ್ಾತ್?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ 
20

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚೆ�್  ಪದೆ್ನ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಧ್ಂವ್್ಯ್ತಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಂಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಕ್ ಹಿಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲ್.

21
್ “ಎಕೊ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಮನಿಸ್್ ಸಬ್ರ್್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ 

ಘವ್ನಾ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ದ್ರ್್ ರ್ಖತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂತೊ್ಯಾ್  ವಸುತಾ್  ಭದರಿತೆನ್್  ಆಸತಾಲೊಯಾ.್  22

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ದುಸೊರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ 
ಸಲ್ಯ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ದ್ರ್್ ಭದರಿತೆನ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಹ್ತೆರ್ಂ್  ತೊ್  ವ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹತ್ಯಾಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಮನಿಸ್್ ತ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾಮನ್ಶೆಚಿ್ ವಸುತಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಬರಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

23
್ “ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ನ್್ ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪುಂಜ್ಯ್ನಾ,್ ತೊ್ ಶಿಂಪ್್ಯ್ತಾ.

ಖಾಲ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ರಾಳ್ಜ್
(ಮ್ತೆವ್್ 12:43–45)

24
್ “ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಲ್ಗ್ಲೊ್್ ಖೊಟೊ್ ಆತೊಮ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಗೆಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ವಿಶೆವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸುಕ್ಯಾ್ ಉದ್ಕ್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಭೊಂವ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಶೆವ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ಗೊ್  ಮೆಳನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ‘ಹ್ಂವ್್ 
ಸೊಡ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ವೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
25

್ ತೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಚ್,್ 
ತೆಂ್  ಘರ್್  (ಮನಿಸ್),್  ಆಥ್ಯಾತ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಕ್ಳಿಜ್್ ಸೊಭಿತ್್ ಝ್ಡ್ನಾ್ ನಿತಳ್್ ದವಲಯಾಲೆಂ್ ಪಳೆತ್.್ 
26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಖೊಟೊ್ ಆತೊಮ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ದುಸೆರಿ್ ಸ್ತ್್ ಖೊಟೆ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚಿ್ ಗತ್್ ಪಯ್ೆಂಚೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಸಂಕಟ್ಚಿ್ 
ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ನಿೇಜ್ ಭಾಗಿ
27

್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್  ಥಂಯ್,್ 
ಲೊಕ್್ ಸಂಗಿಂ್ ಆಸ್ಲ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್ಯೆನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ತುಕ್್ 
ವ ್್ಹವಯ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಪ್ನೊ್ ದಿಲ್್್ ಆವಯ್್ ಕ್ತಿ್್  ಭ್ಗಿ್ 
ಸಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

28
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆಂ್ 

ಪ್ಳೊೆ ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ ಭ್ಗಿ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಆಮಾಕಾಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದೇ!
(ಮ್ತೆವ್್ 12:38–42;್ ಮ್ಕಯಾ್ 8:12)

29
್ ಲೊಕ್ಜಮೆ್ ಚಡುನ್್ ಯೆತ್ನ್,್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ 

“ಹಿ್ ಸಂತತ್್ ಖೊಟ್ ಸಂತತ್್ ಸಮ!್ ತಿ್ ಖುಣ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ ಪುಣ್್ ಯೊನ್್ ಪರಿವ್ದ್ಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ್ ಖುಣ್ಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸೆರಿಂ್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಮೆಳಿಚಿನ್.್  30

್ ನಿನಿವೆಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಯೊನ್್  ಏಕ್ 
ಖುಣ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತಶೆಂ್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಖುಣ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

31
್ “ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್,್ ದಕ್ಷಿಣೆಚಿ್ ರ್ಣಂ್ ಹೆ್ ಸಂತತೆಕ್ 

ಸವೆಂ್ ಉಬಿ್  ರ್ವತಾಲ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಕತಯಾಲ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ರ್ಣ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಲ್ಮಂವಿಚಿಂ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ಂಕ್ 
ಆಯ್್ಲ್್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!

32
್ “ಝಡೆತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ನಿನಿವೆಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆ್ ಸಂತೆತೆ�್ 

ಸವೆಂ್  ಉಬೊ್  ರ್ವ್ನ್್  ತಿಕ್್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಯೊನ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಪತ್ಯಾಲೆ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೊನ್್  ಪ್ರಿಸ್್ 
ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಜಾವಾಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 5:15;್ 6:22–23)

33
್ “ದಿವ್್  ಪೆಟೊವ್ನಾ್  ಕಳ ಶೆೆ�್  ಪಂದ್್  ಜ್ಂವ್್  ವ್್ 

ದುಸೆರಿಕಡೆ್ ಧ್ಂಪುನ್್ ದವರಿನ್.್ ಭಿತರ್್ ಸತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ದಿಸಶೆಂ್ ದಿವ್ಟಣೆರ್್ ದವತ್ಯಾ.್ 34

್ ತುಜೊ್ 
ದೊಳೊೆ್ ಕುಡಿಚೊ್ ಉಜ್್ಡ್,್ ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ಬರೊ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲ್.್ 
ತುಜೊ್ ದೊಳೊೆ್ ಪ್ಡ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ 
ಕೂಡ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲ್.್ 35

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಕರ್!್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಉಜ್್ಡ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳ .ೆ್ 36

್ ಸಗಿ್್ ತುಜ್ ಕೂಡ್್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಖಂಯೊಚಿಯ�್  ಸ್ಂದೊ್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ನ್ಸ್ತಾನ್್ ತುಂ್ ಪಜಯಾಳಿತ್್ ಉಜ್್ಡ್ಬರಿ್ ಆಸತಾಲೊಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುನ್ ಫಾರಿಜೆವಾಂಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಖಂಡನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 23:1–36;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:38–40;್ ಲೂಕ್ 20:45–47)
37

್ ಜೆಜು್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಜ್ತಚ್್  ಏಕ್  ಫ್ರಿಜೆವ್ನ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಚುನ್್ 
ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೊ.್್ 38

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಧುಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸ್ಲೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
39

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  (ಜೆಜು)್  ತ್ಕ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ “ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಆಯದಾನ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಕೊಪ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್  ನಿತಳ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್್ಥ್ಯಾನ್್ ಆನಿ್ ಲುಟನ್್ 
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ಭಲ್ಯಾಂ.್ 40
್ ಬೂದ್್ ನ್ಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ!್ ಭ್ಯ್್ ಕೂಸ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾನ್ಚ್್  (ದೆವ್ನ್)್  ಭಿತಲ್ಯಾ್  ಕೂಸ್ಯ�್  ಕೆಲ್ಯಾ.್ 
41

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಯ ದ್ಾನ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಬೊಶಿಯೆಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ದ್ನ್್  ದಿಯ್.್ 
ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ನಿತಳ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

42
್ “ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿಚಿ್  ಗತ್್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುಂ!್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ವ್ಡತಾಲ್ಂವ್ಚೊ,್  ಸದ್ಬ್ಚೊ್  ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಅಲ್ಯಾಪ್ಲ್ಯಾಚೊ್ ಧ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ದಿತ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್್ ನಿ�ತ್್ ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವ್ಯಾ್ ನ್.್ ತುಮಿ್ 
ಪಯ್ೆಂ್ ಹೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಆನಿ್ ದುಸೆರಿಂಯ�್ ತುಮಿ್ ಸೊಡೆಚಿಂ್ 
ನ್ಹಯ್.

43
್ “ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ!್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಸಭ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮುಖೊ್ಯಾ್  ಬಸ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಪೆಂಟೆಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಲ್ಮ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಭ್ರಿಚ್್ ಖುಶಿ.್ 44

್ ತುಮಿ್ ಸ್ಮರಕ್ ಗುತ್ಯಾ್ 
ನ್ಸ್ಲ್ಯಾ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಫೊಂಡ್ಂಬರಿ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ಫೊಂಡ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತ್ಂಚೆ�್ ವಯ್್ಯಾನ್್ 
ಗುಡ್್ವ್ನಾ್ ಚಲ್ತಾ.”

ಶಾಸ್ತ್ಕ್ ಜೆಜುನ್ ದಲೆಲಿಲ್ ಜಾರ್
45

್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್  ಭಿತಲೊಯಾ್  ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ಮೆಸಿತ್,್ 
ತುವೆಂ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲಯ್ಲೆ್�್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆವಮಯ್ಯಾದ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

46
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಗತ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗು!್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ತ್ಂಕನ್ಸಲ್್ಂ್ 
ನಿಯಮ್ಂ್  ತುಮಿ್  ್ ಕತ್ಯಾತ್.a್  ತ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಒತ ತ್ಾಯ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ನಿಯ್ಮ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಪ್ಳ್ಂಕ್  ತುಮಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರಿನ್ತ್.್  47

್ ತುಮಿಚಿಂ್ 
ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗು!್  ತುಮಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
್ ಫೊಂಡ್್ b್ ಬ್ಂಧ ತ್ಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂಲೆಂ್ ತುಂಮೆಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್ಚ್!್ 48

್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ಪುತೆಯಾಂ್ 
ಮ್ನ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ರುಜ್್ತ್್ ದಿತ್ತ್.್ 
ತ್ಣಂ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ತುಮಿ್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಫೊಂಡ್್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾತ್!್  49

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 

a 11.46 ಶಾಸಾತ್ಯಂನೊೇ….ಕತಾತಾತ್ ಬರೊವ ಣೆ್ಂ್  ಪರಿಕ್ರ್,್ 
“ತುಮಿ್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್  ವ ್್ಹವ್ಂವ್ಕ್್  ತ್ಂಕನ್ಸಲ್್ಂ್ ವ್ಜ್ 
ಘಾಲ್ತಾತ್.’್ ’
b 11.47ಫಂಡ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತ್್  ಪರಿಮುಖ್ಂಚ್ಯಾ್  ಉಗ್್ಸ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಬ್ಂಧ್ಲ್್ಂ್ ಲ್್ಹನ್್ ಸ್ಮರಕ್ಂ

ಸಶಿಯಾಂ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್ 
ಖೊಟ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ದುಸೆರಿ್ ಥೊಡೆ್ 
ದಗದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲೆ.’

50
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ�್  ರಚನೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಸವ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮಣ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ದಗೊದಾಣೆಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 
51

್ ಆಬೆಲ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ತಲ್.್  ಜ್ಕ್ರಿಯ್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತಲ್.್ ಜ್ಕರಿಯ್ಕ್ ವೆ�ದಿ್ ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ಥಿನ್್ ಮಧೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲಯಾಲೆಂ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಖುಣೆಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತಲ್.

52
್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂನೊ�,್ ತುಮಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ!್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಕ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿ್  ಚ್ವಿ್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ.್ ತುಮಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕ್ನ್ತ್,್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಕಯ�್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಸೊಡಿನ್ಂತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

53
್ ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್  ವೆತಚ್್ 

ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ತ್ಕ್್  ಚಡ್್  ಕಷ್ಟ್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  ತ್ಕ್್  ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸವ್ಲ್ಂ್ ಘಾಲ್ನಾ,್ ತ್ಚ್ಯಾಚ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಪ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಯೆಶೆಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 54

್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂನಿಂಚ್್ ಸ್ಂಪ್್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್,್ ತೊ್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಚೂಕ್ ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್ ತ್ಣಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾರಿಜೆವಾಂಬರಿ ಜಾರಾನ್ರಾತ್

12್ ್ 1್ ಲೊ�ಕ್  ಹಜ್ರ್ಂನಿ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಮಸುತಾನ್್  ಆಸೊ್.್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿಂ,್ 
“ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ‘ಖಮಿರ್ಚಿ’್  ಮ್ಹಣೆ್�್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕಪಟ�ಪಣ್ಚಿ್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್.್  2

್ ಜೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಧ್ಂಪುನ್್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಗುಪ್ತ್್ 
ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 3್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಕುಡ್ಂನಿ್ ತುಮಿ್ ಫುಸು್ಪಸೊನ್್ ಉಲಯ್್ಯಾತ್್ 
ತೆಂ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಕ್ಯಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಗ್ಜಯತಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರಿ ಭಿಯಜಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:28–31)

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ:್್ 

“ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಹ್ಂವೆ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿ�್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ತೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತಿಯಾತ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದುಸೆರಿಂ್  ಚಡಿತ್್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್.್ 
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5
್ ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಭಿಯೆಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 

ಮೆಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಯೆಮೊಕ್ಂಡ್ಂತ್್ 
ಉಡೊವಿಚಿ್ ಪದಿ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಯ್.

6
್ “ಪ್ಂಚ್್ ಗಿಬುಯಾಜೊಯಾ್ ಕೆ�ವಲ್್ ದೊ�ನ್್ ಪೆೈಶ್ಂಕ್ 

ವಿಕ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಎಕ್ಚಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ವಿಸರ್್ ಪಡನ್.್ 7್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ 
ಕೆ�ಸ್್ ಲೆಗುನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮೆಜುನ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾತ್್ ವ್್ ಕ್ತೆ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ಜ್ಣ್ಂ.್  ಜ್ಯ್್ಯ್ ಗಿಬುಯಾಜ್ಯಾಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿತ್್ ತುಮಿ.

ಜೆಜು ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಲಜೆನಾರಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:32–33;್ 12:32;್ 10:19–20)

8
್ “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್  ಜೊ್  ಕೊಣ್್ 

ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಪ್ಚ್ತ್ಯಾ,್ ್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ a್ ತ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ದುತ್ಂ್  ಹುಜರ್್ ಆಪ ಣ್್ಚೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ಚ್ತ್ಯಾಲೊ.್ 
9

್ ಪುಣ್್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್ಯ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದುತ್ಂ್ 
ಹುಜರ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

10
್ “ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಉಲಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ನಿಂದ್್ ಉಲಯತಾಲ್ಯಾಕ್ 
ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳ ಚೆಿಂನ್.

11
್ “ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾಂ್ 

ಆನಿ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಹುಜರ್್ ಉಬೆ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಕಶೆಂ್  ಆನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ಘಡಿಯೆ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.”

ಸಾವಾಥಾತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುನ್ ದಲ್ಲಿ ಚತಾರಿಯ್
13

್ ಜಮ್ಯಾ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಇಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ನ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಆಸಿತಾಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ವ್ಂಟೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ನ್ಯಾಯ್್ 

ನಿ�ತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಆಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೊ�ಗ್ಂಕ್  ವ್ಂಟೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ತುಕ್್  ಕೊಣೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಅಭ್ಸ್್ಥ್ಯಾಕ್  ಒಳಗ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಘಯ್.್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಕ್ತಿ್ಯ�್ ಆಸ್ತಾ್ ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ತ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

16
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್ 

“ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೊಸುತಾ್ ಭುಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ಏಕ್ 

a 12.8 ಹಾಂವ್ಯ್ೇ ಬರೊವ ಣೆ್ಂ್ ಪರಿಕ್ರ್:,್  “ಮನ್ಶೆಪೂತ್”್ 
(ಜೆಜು).

ಪ್ವಿಟಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂತ್್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಬೆಳೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
17

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂ?್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಬೆಳೆಂ್  ದ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕರುಂಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸುವ್ತ್್  ನ್!’್ 
ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

18
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ,್ ‘ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ಮ್ಹಜಂ್ ಕೊಠ್ರ್ಂ್ ಮೊಡ್ನಾ್ 
ಘಾಲ್ತಾಂ್ ಆನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧ್ತಾಂ!್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ 
ಕೊಠ್ರ್ಂನಿ್ ಗೊಂವ್್ ಆನಿ್ ಬಯೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಂತುಂ್ 
ಭತ್ಯಾಂ.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ‘ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್ ಸಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ವಶೆಂ್ ದ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಆಸ್.್ ಸವ್ಕ್ಸ್ಯ್್ ಘ,್ ಖ್,್ ಪ್ಯೆ್ 
ಆನಿ್ ಗಮ್ಮತ್್ ಮ್ರ್!್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

20
್ “ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ತುಂ್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲೊ!್ 

ಆಯೆಚಿ�್ ರ್ತಿ್ ತುಂ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ ತ್ಾಲೊಯ್!್ ಆತ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್,್  ತುವೆಂ್  ದ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವಸುತಾಂಚಿಂ್  ಗತ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ತಲ್?್  ತಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಜ್ತಲ್?’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

21
್ “ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ದಿವಿಯಾಂ್  ಪುಂಜ್ಯತಾಲ್ಯಾಚಿ್  ಗತ್್ 

ಅಸಲ್ಚ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಹುಜರ್್ ತೊ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ನ್ಹಯ್.”

ದೆವಾಚಾಕ್ ರಾಜಾಕ್ಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಥಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 6:25–34,್ 19–21)

22
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ಹ್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ,್ ಜೆಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ನೆ್ಹಸೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 23

್ ಖ್ಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಜ�ವ್್ 
ಚಡ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ನೆ್ಹಸ್ಣ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಕೂಡ್್ ವತಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ತಿಂ್ ಒಂಪ್ನ್ತ್,್ 
ಲುಂವಿನ್ತ್.್ ತಿಂ್ ಖ್ಣ್್ ಘರ್ಂನಿ್ ಕೊಠ್ಯ್ಯಾಂನಿ್ 
ಭರಿನ್ತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಪೊಸ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ಕ್ತ್್ಯಾಕಯ�್ ಉತಿತಾ�ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 25

್ ತುಮಿ್ 
ಖ್ಣ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸ ಣ್್್  ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ತೆ್ಂಯ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್ಯ�್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಆವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ 26

್ ಲ್್ಹನ್್ ಸಂಗತ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಖಂತ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?

27
್ “ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಡಿಚಿ್ ಫುಲ್ಂಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಪಳೆಯ್.್ 

ತಿ್ ಘೂಳನ್ತ್,್ ಆಪ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಲುಗ್ಟ್್ ವ್ಳಿನ್ತ್.್ 
ತರಿಪುಣ್್  ಸ್ಲ್ಮಂವ್್  ರ್ಯ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ವೆೈಭವ್ಂತ್್ ತ್ಂತ್್ಯಾ್ ಫುಲ್ಬರಿ್ ನ ್ೆಹಸ್ಲೊ್್ 
ನ್.್ 28

್ ದೆ�ವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಪರಿಂ್ ಶೆತ್ಂತ್್ಯಾ್ ತಣ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ನ ್ೆಹಸಯ ತ್ಾ.್ ತಣ್್ ಆಜ್್ ಆಸೊನ್್ ಫ್ಲ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಲ್ಸ್ತಾಲೆ.್ ಆಶೆಂ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆನಿಕಯ�್ ವತ್ಯಾಯಾ್ 
ಥರ್ನ್್ ನೆ್ಹಸೊಂವ್ಚಿ್ ನ್ಂಗಿ�?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಉಣ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಚೆ�್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್!

29
್ “ಕ್ತೆಂ್  ಖ್ಂವೆಚಿಂ?್  ಕ್ತೆಂ್  ಪ್ಯೆಂವೆಚಿಂ?್ ಮ್ಹಣ್್ 
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ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಖಂತ್್ ಹುಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 
30

್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ನ್ಸ್ಲೊ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಯ್್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಚಿ್  ಬ್ಪ್ಕ್ 
(ದೆವ್ಕ)್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 31

್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸೊಧ್್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚಿ್ ನಿ�ತ್.್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆರ್್ ವಸುತಾ್ ತೊ್ ದಿತ್ಲೊ.

ದುಡಾವಾಚೆರ್ ಭವತಾಸೊ ದವರಿನಾರಾತ್
32

್ “ಲ ್್ಹನ್್  ಹಿಂಡ್,್  ತುಂ್  ಕ್ಂಯ್್  ಭಿಯೆನ್ಕ್,್ 
ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಆಶೆತ್.್  33

್ ತುಮೆಚಿಂ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್  ಆಸ್ತಾ್  ಬದಿಕ್ 
ವಿಕುನ್್ ಮೆಳ್ಲೊ್್ ದುಡು್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದ್ನ್್ ಧಮ್ಯಾ್ ಕರ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಆಸ್ತಾ್ 
ಶ್ಶ್ತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶ್ಶ್ತ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ದಿವೆಯಾಂ್ 
ಜೊಡ್.್ ಸರನ್್ ತಸಲೆಂ್ ದಿವೆಯಾಂ್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಪುಂಜ್ಯ್.್ 
ತೆಂ್  ದಿವೆಯಾಂ್  ಚೊ�ರ್್  ಚೊರಿನ್ತ್್  ಆನಿ್  ಸ್ಣಸ್್ 
ಕ್ಂತೊವ್ನಾ್  ವಿಬ್ಡ್್  ಕರಿನ್.್  34

್ ತುಮೆಚಿಂ್  ದಿವೆಯಾಂ್ 
ಖಂಯ್್  ಆಸ್ಂಗಿ�್  ಥಂಯ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಕ್ಳಿಜ್ಯ�್ 
ಆಸತಾಲೆಂ.

ರೆದಾಳಾಯ್ೇ ತರಾರ್ ರಾವಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 24:42–44)

35
್ “ನ ್ೆಹಸ್ನ್್ ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತಯ್ರ್್ 

ರ್ವ್!್ ತುಮೆಚಿ್ ದಿವೆ್ ಪೆಟೊವ್ನಾ್ ಧರ್.್ 36
್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ್ 

ಜೆವ ಣ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಘರ್್  ಪ್ಟಂ್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಧನ್ಯಾಕ್ 
ವ್ಟ್್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಧನಿ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದ್ರ್್ ಬಡಯ ತ್ಾನ್್ ಚ್ಕರ್್ ದ್ರ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 37

್ ಆಪೊ್್ ಧನಿ್ ಯೆತಸ್ತಾನ್್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವೆಚಿ್ 
ತೆ್ ಚ್ಕರ್್ ಭ್ಗಿಸ್್ ಸಯ್.್ ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ತವಳ್್ ಧನಿಚ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಕಮರ್್ ಬ್ಂಧತಾಲೊ್ 
ಆನಿ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂಚೆ್ ನೆ್ಹಸ್ನ್್ ನೆ್ಹಸೊವ್ನಾ,್ ತ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಬಸೊವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ವ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್ 
38

್ ಆಪೊ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮಧ್ಯಾನೆರ್್ ವ್್ ಫ್ಂತ್ಯಾರ್್ 
ಯೆತ್ನ್್  ತೆ್  ಚ್ಕರ್್  ಜ್ಗೆ್  ಆಸ್ಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಧನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಆನಿಂಕ್�್ ತೆ್ ಜ್ಗೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.

39
್ “ಹೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಸೊಂದಿ:್ ಚೊ�ರ್್ 

ಯೆಂವಿಚಿ್  ಘಡಿ್  ಧನಿ್  ಜ್ಣ್್  ಆಸ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ ಫೊಡುಂಕ್ ಸೊಡೊತಾಲೊಗಿ�?್ ನ್!್ 
40

್ ತಶೆಂಚ್,್ ತುಮಿಯ�್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್!್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ತುಮಿ್  ಚಿಂತಿನ್ತ್ಲೆ್�್  ಘಡಿಯೆ�್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 
ಯೆತಲೊ!”

ವಿಶಾವಾಸ್ ಜಾಲೊಲಿ ಚಾಕರ್ ರೊಣ್?
41

್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುವೆಂ್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಕ್�್  ವ್್  ಹೆರ್್  ಸಮೆಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

42
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ:್್ “ಬುದ್ಂತ್ಯ�್ 

ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೊ್  ಜ್ಲೊ್್  ಚ್ಕರ್್  ಕೊಣ್್  ತೊ?್  ವೆಳ್್ 
ವೆಳ್ರ್್  ಕುಲಕ್ರ್ಂಕ್  ಸಮ್್  ಪೊಡ್್  ಮೆಜುನ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್,್ ಘದ್ಯಾರ್ಚಿ್ ಖಬಡ ದ್ಾರಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಧನಿಯ್ನ್್ 
ನಮಿಯ್ಲಯಾಲೊ್ ತೊಚ್.್ 43

್ ಆಪೊ್್ ಧನಿ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತ್ನ್್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವತಾಲೊ.್ 44

್ ಸತ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಧನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಆಪೆ್�್ ಸಗೆ್�್ 
ಆಸಿತಾಚೊ್ ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಮಿಯ್ಲಯಾಲೊ.

45
್ “ಪುಣ್್  ತೊ್  ಚ್ಕ್ರ್್  ಖೊಟೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್ 

ಆಪೊ್್ ಯೆಜೊಮನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆನಿಕಯ�್ ವೆ�ಳ್್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್ತಾ?್  ತೊ್  ಚ್ಕರ್್ 
ಯೆಜೊಮನ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಚ್ಕ್ರಿಂ್  ಚ್ಕಣಯಾಂಕ್ 
ಕಷೊಟನ್್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಅಮಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಡ್ತ್.್ 
46

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಚಿಂತಿನ್ತ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಯೆಜೊಮನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಲೊಟತಾಲೊ.

47
್ “ಆಪೊ್್ ಯೆಜೊಮನ್್ ಆಪ್ಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಅಪೆಕ್ಷಿತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕರುಂಕ್  ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಕಠಿಣ್್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಲೊ!್ 
48

್ ಪುಣ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾಚಿ್  ಖುಶಿ್  ನೆಣ್್  ನ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಚಿ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ತಾ?್ ಹೊಯ�್ ಶಿಕ್್್ ಫ್ವ್್ 
ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕನಿಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಆಪ್್್  ಕನಿಯಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ತಲೊ.್ ಚಡ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಕಡೆ್ ಆನಿಕಯ�್ ಚಡ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾಲೆ.”

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ರೆಲಾಲಿಯಕ್ ಯೆಂವೆಚೊ ಕಷ್್
(ಮ್ತೆವ್್ 10:34–36)

49
್ ಜೆಜು್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 

“ಹ್ಂವ್್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಉಜೊ್  ಲ್ಂವ್ಕ್್  ಆಯ್್ಂ!್ 
ತೊ್  ಆತ್ಂಚ್್  ಪೆಟ್ಲೊ್  ಜ್ಯ್!್  50

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ರಿತಿಚೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಂವ್ಚಿ್ ಆಸ್.್ ತೊ್ 
ಘತ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಕಷ್ಟರ್ಚ್್  ಆಸತಾಲೊಂ.್ 
51

್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಆಯ್್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ 
ವೆಗ್್ಚರ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಆಯ್್ಂ!್ 52

್ ಹ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ,್ 
ಕುಟ್ಮಂತ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಜಣ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ವ್ಂಟೆ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ತೆ�ಗ್್ ದೊಗ್ಂಚೆರ್್ ಆನಿ್ 
ದೊ�ಗ್್ ತೆಗ್ಂಚೆರ್್ ಆಡ್್ ರ್ವ್ತಾಲೆ.

53
್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಪುತ್ಚೆರ್್ ಭೆ�ದ್್ ಜ್ತಲೊ.
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ಪೂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪಯೆಚಿರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ತಲೊ.

ಬ್ಪ್ಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ತಲೊ.

ಆವಯ್್ ಆನಿ್ ಧುವೆಚೆ�್ ಮಧೆಂಯ�್ ಭೆ�ದ್್ 
ಜ್ತಲೊ.

ಧುವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯೆಚಿರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ತಲೆಂ.
ಆವಯ್್ ಧುವೆಚೆರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ತಲ್.

ಮ್ಂಯ್್ ಆನಿ್ ಸುನೆಕ್ ಭೆ�ದ್್ ಬ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ.
ಸುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ಂಯೆಚಿರ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ತಲ್.”

ರಾಳ್ ಪಾಕುತಾನ್ ಘೆರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 16:2–3)

54
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 

“ಆಸತಾಮೆತಾಚ್ಯಾನ್್ ಮೊಡ್್ ಉಠ್ಲೆಂ್  ಪಳೆತ್ನ್್  `‘ಆಜ್್ 
ಪ್ವ್ಸೆ್  ಯೆತ್’್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ತಶೆಂಚ್್ 
ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್್  ಪ್ವ್ಸೆ್  ಯೆತ್.್  55

್ ದಕ್ಷಿಣೆಚೆಂ್  ವ್ರೆಂ್ 
ವ ್್ಹಳ್ಂಕ್  ಲ್ಗ ತ್ಾನ್,್  ‘ಆಜ್್  ಕಠಿಣ್್  ಧಗ್್  ಆಸತಾಲ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 56

್ ತುಮಿ್ ಕಪಟಂ!್ ತುಮಿ್ 
ಹವ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಲಕ್ಷಣ್್ ಪ್ಕುಯಾಂಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ?

ತುಮಚೊಯ ನಾಕ್ಯ್ ತಿಸ್ತಾರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 5:25–26)

57
್ “ತುಮಿಚ್್ ಕ್ತೆಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ನಿ�ತ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ?್ 

58
್ ಎಕೊ್್ ತುಮೆಚಿರ್್ ವ್ದ್್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಡಿತಾಚೆ�್ ವ್ಟೆರ್್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ರ್ಜ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕರ್.್  ನ್್  ತರ್್  ವ್ದಿ್  ತುಕ್್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರಿತ್,್ ಆನಿ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ತುಕ್್ ಆಮಿನ್್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕರಿತ್್ 
ಆನಿ್ ಆಮಿ�ನ್್ ತುಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ತ್.್ 59

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ಪೆೈಶ್ಕ್ ಪೆೈಸೊ್ ಫ್ರಿಕ್ ಕರಿಸರ್್ 
ಥಂಯೊಚಿ್ ತುಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಚೊಯಾನ್ಯ್!”

ರಾಳಾಜೆಚೆಂ ಪರಿವತತಾನ್

13್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಥೊಡೆ್ 
ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 

ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ಭೆಟೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ a್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಯ್ಲ್್ಯಾ,್ ತ್ಣಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಭೆಟೆಯ್್ಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿಂಚೆಂ್  ರಗ ತ್ಾ್  ಸವೆಂ್  ತ್ಂಚೆಂ್  ರಗ್ತ್್ 
ಬಸಿಯಾಲೆಂ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ 2್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಖುಣ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಹೆರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಚಡ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್ವೆ?್ 3್ ನ್!್ ತೆ್ ತಸಲೆ್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ನ್ಹಯ್!್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ್ತಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ ಪತ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಂಚೆ�ಬರಿಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್!್ 4

್ ಸಿಲೊಯೆಂತ್್ 

a 13.1 ಪಿಲಾತ್ ಪೊಂತಿ್ ಪ್ಲ್ತ್.್ ಜುದೆ�ಯ್ಕ್ ಕ್ರಿ.ಶ.26್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ 36್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ರೊಮ್ಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ.

ತೊ�ರ್್  ಕೊಸೊ್ನ್್  ಪಡ ತ್ಾನ್,್  ಆಟ್ರಿ್  ಜಣ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಹೆರ್ಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ತೆ್ ಚಡ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ ತ್ಾತ್ವೆ?್ 
5

್ ತೆ್ ತಸಲೆ್ ಪ್ತಿಕ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸೆ್!್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್ಕಡೆ್ 
ಪತ್ಯಾನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಂಚೆ�ಬರಿಚ್್  ನ್ಸ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಉಪಯ್ೇಗ್ ನಾತಲಿಲೊ ರೂಕ್
6

್ ಜೆಜುನ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗಿ್:್  “ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ತೊಟ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ ಲ್ಯ್್ಲೊ್.್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತೊ್ ತ್ಚೆರ್್ ಫೊಳ್್ ಸೊಧುನ್್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಂತು್ ಏಕಯ�್ ಫೊಳ್್ ಮೆಳೆ್ಂನ್.್ 
7

್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ತೊಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಎಕ್್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ನೆಮೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ,್ 
‘ಹೊ್ ರೂಕ್ ಫೊಳ್್ ದಿ�ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಹೊ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್ಚ್್ 
ನ್.್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲ್!್ ಧಣಯಾಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಭ್ರ್್ ದಿಂವ್ಚಿ?’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್  ‘ಧನಿಯ್,್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ವಸ್ಯಾ್ ಭರ್್ 
ತೊ್ ತಸೊಚ್್ ಸೊಡ್.್  ತೊ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ಮೂಳ್್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಸ್ರೆಂ್ ಘಾಲ್ತಾಂ.್ 9್ ತವಳ್್ 
ಮುಖ್್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾ್ ಹೊ್ ರೂಕ್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ತೊ್ 
ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲ್.”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ
10

್ ಏಕ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿಸ್್  ಜೆಜು್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್ಲೊ.್  11

್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಷೊಟನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್  ಏಕ್  ಸಿತ್�್  ಥಂಯ್್  ಆಸಿ್.್  ತಿಕ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಆಟ್ರಿಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿ್ ಬ್ಗ್ಲ್್.್ ನಿ�ಟ್್ 
ಉಬಿಂ್  ರ್ವುಂಕ್  ತಿಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾಸೆ್ಂ.್  12

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತಿಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪವ್ನಾ,್ “ಆಗೆ�,್ ತುಜೆ�್ 
ಪ್ಡೆಂತಿ್್ ತುಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
13

್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಚೆರ್್  ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್  ದವಲೆಯಾ್  ಆನಿ್ 
ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ತಿ್ ನಿ�ಟ್್ ಉಬಿ್ ಜ್ಲ್.್ ತಿ್ ದೆವ್ಕ್ 
ನ್ಂವ್ಡುಂಕ್ ಲ್ಗಿ್.

14
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿಸ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಪೆಟೊ್್ 
ಆನಿ್  ಲೊಕ್ಕ,್  “ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಹಪ್್ಯಂತ್್  ಸ್ 
ದಿ�ಸ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಯೆಯ್್  ಗೂಣ್್ 
ಕರ್.್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ ದಿಸ್್ ಗೂಣ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ತ್ಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ (ಜೆಜು),್ “ತುಮಿ್ ಕಪಟಂ!್ 

ತುಮಿ್  ಸಗೆ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಗೊಟ್ಯಾಂತ್್  ಬ್ಂಧ್ಲಲ್ಯಾ್ 
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ಪ್ಡ್ಯಾಕ್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಉದ್ಕ್ಕ್  ವ್ಹರಿನ್ವೆ?್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್  ಕತ್ಯಾತ್!್ 
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್್  ಹಿ್ ಸಿತ್�್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂತತೆಚಿ.್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ತಿಕ್್ ಆಟ್ರಿಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಕ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 17

್ ಹಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ ತ್ಚೆ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಸಗೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಲಜೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್್ 
ಜ್ಲೊ.

ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಕ್ ಖಂರಾಚೊಯ ಸಾರೆತಾಂ?
(ಮ್ತೆವ್್ 13:31–33;್ ಮ್ಕಯಾ್ 4:30–32)

18
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು,್  “ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ಸ್ಕೆಯಾಂ?್  ತೆಂ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಸರಿ್  ಕರುಂ?್ 
19

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಭಿಂಯ್ಬರಿ್ ಆಸ್.್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ಟ್ಂತ್್ ಹೆಂ್ ಭಿಂ್ ಘಾಲೆಂ.್ ತೆಂ್ 
ವ್ಡೊನ್್  ರೂಕ್  ಜ್ತ್.್  ಸುಕ ಣ್್ಯಾಂನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖ್ಂದಿಯ್ಂನಿ್ ಘೂಂಟೆರ್್ ಬ್ಂಧೆ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

20
್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಜೆಜು್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಸರಿ್  ಕರುಂ?್  21
್ ತೆಂ್ 

ಏಕ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್್  ಉಂಡೊ್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ 
ಆಯದಾನ್ಂತ್್  ಪ್ಟ್ಂತ್್  ಭಶಿಯಾಲ್್ಯಾ್  ಖಮಿರ್ಬರಿ್ 
ಮ್ಹಣೆಯಾತ್.್ ತೆಂ್ ಖಮಿರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಪ್ಟ್ಕ್ ಫುಗಯ್ತಾ.”

ಆಶಿೇರ್ ದಾವಾತಾಟೊ
(ಮ್ತೆವ್್ 7:13–14;್ 21–23)

22
್ ಜೆಜು್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಂ್ ಆನಿ್ ಹಳ್್ಯಾಂನಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾ್ 

ಜೆರುಸಲೆಮ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 23
್ ಕೊಣೆಂಯ�್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸೊಮಿಯ್,್ ಕ್ತೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತಲೆ?್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕಚ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  24

್ “ಸಗ್ಯಾಚೆಂ್  ದ್ರ್್  ಆಶಿ�ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಭಿತರ್್ ರಿಗೊಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರ್.್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜಣ್ಂ್ ಭಿತರ್್ ಸರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾನ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್.್ 25

್ ಘಚೊಯಾ್ ಧನಿ್ ಉಠುನ್್ 
ದ್ರ್ಕ್ ಖಿಳ್್ ಘಾಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ರ್ವುನ್್ 
ಬಡೊಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಉಗ ತೆಾಂ್ ಕರಿಸೊನ್.್ 
‘ಸೊಮಿಯ್,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ರ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್್ ಮ್ಹಣತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ನೆ್ಹಣ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಖಂಯಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆ್ಹಣ್ಂ?’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿತಲೊ.್ 26

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ,್  ‘ಆಮಿ್ ತುಜೆ�ಚ್್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವು,್  ತುವೆಂ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಿದಿಂನಿ್ ಶಿಕಯ್ಂ್ಯ್್ ಮ್ಹಣತಾಲ್ಯಾತ್.್ 27

್ ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತೊ,್  ‘ತುಮಿ್  ಖಂಯಚಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ನ ್ೆಹಣ್ಂ?’್  ಖೊಟೆಪಣ್್ ಆಧ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾಂನೊ�,್ ಚಲ್್ 

ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಲ್ಂ!’್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗತಾಲೊ.

28
್ “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್  ಇಸ್ಕ,್  ಜ್ಕೊಬ್್  ಆನಿ್ 

ಹೆರ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತೆಲ್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಘಾಲತಾಲೆ.್ 
ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಭಿಯ್ಂತ್್  ರ್ಗ್ನ್ಯ�್  ರುದನ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್  29

್ ಲೊ�ಕ್  ಮುಡ್್  ಆನಿ್  ಪಡ್್್  ತೆನಕ್್ 
ಆನಿ್ ಬಡಗೆ,್ ಕುಶಿನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೊ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸತಾಲೆ.್  30

್ ಪಳೆ,್  ನಿಮ್ಣಂ್ 
ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ಪಯ್ಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ,್ ಜಂ್ ಕೊಣ್್ ಪಯ್ಂ್ 
ಆಸ್ತ್್ ತಿಂ್ ನಿಮ್ಣಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ.”

ಜೆರುಸಲೆಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 23:37–39)

31
್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�್ ಥೊಡೆ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಂಗ್ಚೊ್  ವಚುನ್್  ಲ್ಪೊನ್್  ರ್ವ್!್ 
ಹೆರೊದ್್ ತುಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪಳೆತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ವಚುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಕೊಲ್ಯಾಕ್ 

(ಹೆರೊದಿಕ),್  ‘ಆಜ್್ ಆನಿ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಸೊಡಯ್ತಾಂ್ ಆನಿ್ ಪ್ಡ್ಶಿಡ್್ ಗೂಣ್್ 
ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 33

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್  ವಚಜಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.

34
್ ಜೆರುಸಲೆಮ್,್ ಜೆರುಸಲೆಮ್!್ ತುಂ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ತುಂ್ ಫ್ತ್ರಿಯ್ತಾಯ್.್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಲ್ಂಕ್ 
ಪ್ಕಟ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆಶೆಲೊಂ.್  ಪುಣ್್  ತುವೆಂ್  ಸೊಡೆ್ಂನ್ಯ್.್ 
35

್ ತುಜೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್.್ 
‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ�್  ನ್ಂವಿಂ್  ಯೆತ್್  ತೊ್  ಸಂದೆವ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಣಸರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆವಿಚಿಂನ್ತ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಸಾಬಾಬಾತಾ ದಸಾ ಗೂಣ್ ಕಚೆತಾಂ ಸಮಾಂಗಿೇ?

14್ ್ 1 ್ ಏಕ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಜೆಜು್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಮುಖೆಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 

ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ 2

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ್ ಪ್ಡ್್ a್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಕ್  ರ್ವಯೊ್.್ 
3

್ ಜೆಜುನ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ,್ 

a 14.2ವಾಯ್್ ಪಿಡಾ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೂಡ್್ ಸುಜೊನ್ಂಚ್್ 
ಆಸ್ತಾ.
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“ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿಸ್್  ಪ್ಡ್್  ಗೂಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸಮಗಿ�?್ 
ಚೂಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 4

್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ ಹ್ತ್್ 
ದನ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಧ್ಡೊ್.್  5

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ,್ “ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಪೂತ್್ ವ್್ ಪ್ಡೊ್ ಬ್ಂಯ್ತಾ್ ಪಡತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ತಕ್ಷಣ್್ ವಯ್ರಿ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಂಚೆೈತ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 6್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಆನಿ್ ಶ್ಸಿತ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ನ್.

ಲಾಹಾನಿವಾರಾಯ್ ಘೆವೆಚೊೇ ವಿಶಾಕ್ಂತ್
7

್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ್್ ಸೆೈರೆ್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬರೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ ತ್ಾತ್್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್್ ಹಿ್ 
ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  8

್ “ಕೊಣ್ಯ�್  ತುಕ್್ 
ಕ್ಜ್ರ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ವಚುನ್್ ಪಯ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಬಸನ್ಕ್.್ ಏಕ್ ವೆಳ್್ ತುಜೆ�್ ವನಿಯಾ್ ಚಡ್್ 
ಮಯ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪಯ್್್ ಜ್ಯ್ತಾ.್ 
9

್ ತುಂ್ ಉಂಚ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ವಚುನ್್ ಬಸ್್ಯಾರ್,್ ತುಕ್್ 
ಆಪೊವೆಣ್ಂ್ ದಿಲೊ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ‘ಹೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಹ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಪುರೊ.್ ತವಳ್್ ತುಕ್್ 
ಲಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಘಜಯ್್ ಪಡತಾಲೆಂ.

10
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಕ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್,್ 

ವಚುನ್್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಬಸ್.್ ತವಳ್್ ತುಕ್್ 
ಆಪಯ್ೊ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಇಷ್ಟ,್  ವಯ್ರಿ್  ವಚುನ್್  ಬಸ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್  ತೆದಳ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸರ್ಯಾಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮ್ನ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 11

್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ವತೊಯಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ದೆ�ವ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ ಕತಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಖ್ಲೊತಾ್  ಕತ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ದೆ�ವ್್  ವತೊಯಾ್ 
ಕತಯಾಲೊ.”

ತುಮಾಕಾಂ ಪರಿತಿಫಳ್ ಮೆಳತಾಲೊ
12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪಯ್್ಯಾ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಕಡೆ,್ “ತುಂ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ದನ್ಪರ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್್ 
ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಜೆವ ಣ್್ಕ್ ಆಪಯ ತ್ಾನ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ 
ಜ್ಂವ್,್ ಭ್ವ್ಂಕ್ ಜ್ಂವ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸೆಜ್ಯ್ಯಾಂಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಆಪಯ್್ಯಾರ್,್ 
ತುವೆಂ್ ಆಪಯ್ಲೆ್�ಬರಿ್ ತೆಯ�್ ತುಕ್್ ಆಪಯತಾಲೆ್ ಆನಿ್ 
ತುಜೆಂ್ ಋಣ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಕತಯಾಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ,್ ಪ್ಂಗ್್ಯಾಂಕ,್ 
ಥೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್.್  14

್ ತವಳ್್ 
ತುಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತುಕ್್ ಪ್ಟಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್.್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಸವೆಂ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ನಿತಿವಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಜವಂತ್ಪಣ್್ ವೆಳಿಂ್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ದಿತಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆವಾಣ್ಂಚಾಕ್ ಉತಸ್ವಾಚಿ ಒಪಾರ್
(ಮ್ತೆವ್್ 22:1–10)

15
್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಜೆವ ಣ್್ರ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸ ತ್ಾ್  ತೊ್  ಭ್ಗಿಚ್್  ಸಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

16
್ ಜೆಜು್  ತ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

ವ್ಹಡ್್ ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಜ್ಯ್್ಯಂಕ್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್  17

್ ಜೆವ ಣ್್ಚೊ್  ವೆ�ಳ್್ ಯೆತ್ನ್,್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ದ್ಡುನ್,್  ‘ಯೆಯ್!್  ಜೆವ್ಣ್್ 
ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಯ್ರಿಂಕ್  ಸ್ಂಗುನ್್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 18

್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ನಿಬ್ಂ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  ಪಯೊ್್  ತ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
‘ಹ್ಂವೆಂ್ ಏಕ್ ಶೆತ್್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತ್್ಂ,್ ತೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ವಚುನ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆ�ಜಯ್,್  ದೆಕುನ್್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮ್ಫ್್  ಕರ್’್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  19

್ ಆನೆಯಾಕೊ್,್ 
‘ಹ್ಂವೆಂ್  ಪ್ಂಚ್್  ಜೊತ್ಂ್  ಪ್ಡೆ್  ಘತ್್ಯಾತ್;್ 
ತ್ಂಚಿ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕನ್ಯಾ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸಲ್ಯಾಂ.್ ದೆಕುನ್್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ಫ್್ ಕರ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 20

್ ತಿಸ್ರಿಯಾನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಜ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್್ ತಿತೊ್ಚ್,್ ದೆಕುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಚ್ಕರ್್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯೊ್್ ಆನಿ್ ಸಗಿ್್ 

ಗಜ್ಲ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಧನಿಯ್ಕ್ ಸ್ಂಗಿ್.್ ಧನಿ್ ಸಗೊ್ಚ್್ 
ರ್ಗ್ನ್್  ಪೆಟೊ್್  ಆನಿ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್್ 
‘ತುತ್ಯಾನ್್ ವಚ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ರಸ್್ಯಂನಿ್ ಆನಿ್ ಗಲ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ,್  ಪ್ಂಗ್್ಯಾಂಕ,್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಥೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಯೆ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಸ್ಯ್ಬಾ,್ 

ತುಜೆ�್  ಹುಕೆಮ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ್ 
ಆನಿಕಯ�್  ಜ್ಗೊ್  ಆಸ್.'್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  23

್ ತವಳ್್ 
ಧನಿಯ್ನ್್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್  ‘ತರ್್ ತುಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ರಸ್್ಯಂನಿ್ ಆನಿ್ ವ್�ಯ್್ ಬಗೆ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಟ್ಂನಿ್ ವಚ್್ 
ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಳ್ನ್್ ಭಿತರ್್ ಹ್ಡ್.್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಘರ್್ ಭರ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮಜ್ ಆಪೆ�ಕ್್.್ 24

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪಯೆ್ಂ್ ಜ್ಂಕ್ಂ್ ಆಪಯ್ಲೆ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಚ್ಕುಂಕ್ ಪ್ವ್ಚಿನ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.”

ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕಚೆತಾ ತುಮಿ ಪಯೆಲಿಂ ಜಾಣ್ಾ ಜಾರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 10:37–38)

25
್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಜಮೊ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್  ವೆತ್ನ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 
26

್ “ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆತ್್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಕ್ 
ಸ್ಂಡಿನ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತುಮಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್,್ ಬ್ಯ್್,್ 
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ಭುಗಿಯಾಂ,್ ಭ್ವ್್ ಆನಿ್ ಭಯಣ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಶಿಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಫ್ವ್್ ನ್ಹಯ್.್ 27

್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಆಪೊ್್ ಖುರಿಸ್್ 
ವ್್ಹವ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆ�ನ್್ ತ್ಚ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಶಿಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.

28
್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ ಏಕ್ ಭುರುಜ್್ 

ಭ್ಂಧುಂಕ್  ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಂ್ 
ಬಸುನ್್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಖಚ್ಯಾಚೊ್ ಅಂದ್ಜ್್ ಕತ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಭುರುಜ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ 
ಆಸ್ಪದ್್ ಆಸ್್ ಕ್�್ ನ್್ ಹೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಸಮ್ತ್್.್ 29

್ ನ್್ 
ತರ್,್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಘಾಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ಮ್್ ಆಖೆ�ರ್್ 
ಕರುಂಕ್  ತ್ಕ್್  ತ್ಂಕ್  ನ್್  ಜ್ಯ್ತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಪಳೆತಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕೆಂಡುನ್,್ 30

್ ‘ಹ್ಣೆಂ್ ಹೆಂ್ ಭುರುಜ್್ 
ಭ್ಂದುಂಕ್ ಸುರು್  ಕೆಲೆಂ.್  ಪುಣ್್ ಆಖೆ�ರ್್  ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಚ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಕೆಂಡ್ತಾಲೆ.

31
್ “ಎಕ್್ಯಾ್  ರ್ಯ್ನ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ರ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಝುಜ್ಕ್ ವೆತ್ನ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ ತೊ್ ಬಸುನ್್ 
ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಎಕ್್ ರ್ಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್್ 
ಹಜ್ರ್್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ವಿ�ಸ್್ ಹಜ್ರ್್ ಶಿಪ್ಯ್್ 
ಆಸೆ್ಲ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಕ್ ಸೊಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ತ್ಗಿ�್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬಸುನ್್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕರಿತ್.್ 32

್ ತ್ಕ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ರ್ಯ್ಕ್ ಸೊಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದೂತ್ಕ್ ಧ್ಡ್ನಾ,್ ರ್ಜಯೆಚಿಂ್ ಶತ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

33
್ “ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ತುಮಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಲ್ಗಿಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಸ್ಂಡ್ಲೆ�್ ಖರಿತ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಶಿಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನಜೊ!

ತುಮಚೊ ಪರಿಭಾವ್ ಹೊಗಡಾಯ್ ನಾರಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 5:13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:50)

34
್ “ಮಿ�ಟ್್  ಬರೆಂಚ್,್  ಪುಣ್್  ಮಿ�ಟ್ಚ್್  ಜರ್್  ಆಳಿನಾ್ 

ಜ್ಲೆಂ,್ ತರ್್ ಕ್ತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ರೂಚ್್ ದಿವಿಚಿ?್ 35
್ ತೆಂ್ 

ಧಣಯಾಕಯ�್ ಸ್ಯ್ಯಾಕಯ�್ ಉಪ್ಕ್ರನ್,್ ಲೊ�ಕ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಉಡಯ್ತಾಲೆ.
“ಮ್ಹಜೆ�್ ಉತ್ರ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ನೊ�್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಯ್!”

ಸರಾತಾರ್ ಸಂತೊಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 18:12–14)

15್ ್ 1್ ಸಬ್ರ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜೆಜುಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ಂಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ಲೆ್.್ 

2
್ ತವಳ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್,್  “ಪಳೆಯ್!್ 

ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಘತ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್ತಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೂರ್್ ಸ್ಂಗೊಕ್ ಲ್ಗೆ್.

3
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಸ್ಂಗಿ್:್ 

4
್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಶೆಂಭರ್್ ಬಕೆರಿ್  ಆಸ್ತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಯಾ.್  ತ್ಂತುನ್್  ಏಕ್  ಚುಕೊನ್್  ವಚತ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಬ್ಕ್ಚೆ್  ನೊವನೊನಾಯ್್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಸೊಡ್ನಾ,್  ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಬಕ್ರಿಯಾಕ್  ಸೊಧುಂಕ್ 
ವೆತ್ಲೊ.್  ತೊ್  ಬಕೊರಿ್  ಮೆಳಸರ್್  ಸೊಧುನ್ಚ್್ 
ಆಸತಾಲೊ.್  5

್ ತೊ್  ಮೆಳತಾಚ್್  ಬೊ�ವ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖ್ಂದ್ರ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ತೊ್ ಘರ್್ 
ಹ್ಡ್ತಾ.್ 6್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂಕ್ ಆನಿ್ ಸೆಜ್ಯ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ,್ ‘ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್’್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲೊ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬಕೊರಿ್ 
ಮೆಳೊೆ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್ 7

್ ತೆ�ಸ್್ ರಿತಿನ್,್ ಏಕ್ 
ಪ್ತಿಕ್್ ಆಪೆಂ್್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಪರಿವತಯಾನ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಆಪ್್ಂ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್ಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 99್ ನಿತಿವಂತ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ಏಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಚೆರ್್ 
ಸಗಿಯಾಂ್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.

8
್ “ಕೊಣ್್ ಏಕ್ ಸಿತ್�ಯೆಕಡೆ್ ಧ್್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ್ ನ್ಣ್ಯಾ್ 

ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಯಾ.್ ತಿ್  ತ್ಂತುನ್್ ಏಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಪಡತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದಿವ್್ ಹ್ಡುನ್್ ಘರ್್ ಜ್ಡ್ನಾ್ ತೊ್ 
ನ್ಣೆಂ್ ಮೆಳಸರ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಸೊಧಿತ್.್ 9

್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಪಡ್ಲೆ್ಂ್  ನ್ಣೆಂ್  ಮೆಳತಾಚ್್  ತಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಇಷಿಟಣ್ಯಾಂಕ್ 
ಆನಿ್  ಸೆಜ್ನಿಯಾಂಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತಿ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾ,್  ‘ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಪಡ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೆಳ್್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.್ 
10

್ ತಶೆಂಚ್್ ಏಕ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪತಯಾತ್ನ್್ ಸಗಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಚೆ್ ದೂತ್್ ಸಮೊರ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತಲೊ.”

ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ರೆಲೊಲಿ ಪೂತ್
11

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಶೆಂ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್  “ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ದೊ�ಗ್್  ಪೂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  12

್ ಧ್ಕ್ಟಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಳೆಂ,್  ‘ಬ್ಬ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಆಸಿತಾಚೊ್ ಹಿಸೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�.’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಆಸ್ತಾ್ ವ್ಂಟುನ್್ ದಿಲ್.

13
್ “ತವಳ್್  ದ್ಕ್ಟಯಾ್  ಪುತ್ನ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಆಸ್ತಾ್ 

ಬದಿಕ್  ಪೂರ್್  ವಿಕೆ್ಂ್  ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲೊ್  ದುಡು್  ಘವ್ನಾ್ 
ತೊ್ ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್ ಭ್ಯ್ಯಾ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥಂಯ್್  ಮಸ ತೆಾ�ನ್್  ಜಯೆವ್ನಾ್  ತ್ಣೆಂ್ 
ದುಡು್  ಪೂರ್್  ವಿಬ್ಡ್್  ಕೆಲೊ.್  14

್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಹೊಗ್್ವ್ನಾ್ ಕ್ಬ್ರ್್ ಜ್ತಚ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಕಠಿಣ್್ ದುಕಳ್್ ಪಡೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ 
ಖಂಯಚಿರ್ಯ�್  ಖ್ಣ್್  ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್  ತವಳ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಕ್ಯ್ಚಿ್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ ಅಡಚಿಣೆಂತ್್ 
ಸ್ಂಪಡೊ್.್  15

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಎಕ್್ಯಾ್  ಭ್ಟ್ಕ್ರ್ಗೆರ್್  ತೊ್  ಕ್ಮ್ಕ್  ರ್ವ್್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶೆತ್ಂಭ್ಟ್ಂತ್್ ದುಕ್ರಿಂಕ್ 
ಚರೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಡೊ್.್ 16

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಬೊ�ವ್್ ಭುಕೆಲೊ.್ 
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ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನು್ ದುಕ್ರಿಂನಿ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗೊ್ ಪುಣ್ಯ�್ 
ಖ್ವ್ಣ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಪೊಟ್್ ಭತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 
ತರಿಪುಣ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ತ್ಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ದಿಲೆಂನ್.

17
್ “ತವಳ್್ ತ್ಕ್್ ಪುಣ್್ ಆಪ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್್್ ಚೂಕ್ ಆನಿ್ 

ಬೂದ್್  ಆಯ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಇತ್್ಯಾಕ್  ತೊ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಕ್ತೆ್ಶೆ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಚೆ್ 
ಮನಿಸ್್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಜೆ�ವ್ನಾ್  ಆಸ್ತ್.್  ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಂಗ್್  ಭುಕೆನ್್  ಮತ್ಯಾಂ.್  18

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆತ್ಂಚ್್ ಉಠುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:್ ‘ಬ್ಬ್,್ ದೆವ್ಚೆ�್ ಆನಿ್ ತುಜೆ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಪ್ಪ್್  ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್  19

್ ತುಜೊ್  ಪೂತ್್ 
ಮ್ಹಣೊನ್್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್:್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೆ�ಖ್’್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.್ 20

್ ತಶೆಂಚ್್ ತೊ್ ಉಠೊ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಗೆಲೊ.

ಪಾಟಂ ಆಯ್ಲೊಲಿ ಧಾರೊ್ ಪೂತ್
“ಪೂತ್್ ಆನಿಕಯ�್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ 
ತ್ಕ್್  ದೆಖೊ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಕ್ಳಿಜ್್  ಚುಚುಯಾಲೆಯಾಂ.್ 
ಧ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವೆಂಗ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೊ್ 
ಉಮೊ್ ಘತೊ.್್ 21

್ ಪುತ್ನ್್ ಮ್ಹಳೆಂ:್ ‘ಬ್ಬ್,್ ದೆವ್ಚೆ�್ 
ಆನಿ್ ತುಜೆ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ಪ್್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ತುಜೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣೊನ್್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ “ಪುಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ,್್ ‘ವೆಗಿಂ್ ವಚ್!್ ಆಸಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉತಿತಾಮ್್ 
ದಗೊ್್  ಹ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ನ ್ೆಹಸಯ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬೊಟ್ಕ್ 
ಮುದಿ್ ಆನಿ್ ಮೊಚೆ್ ಘಾಲ್.್ 23

್ ಚಬೆಯಾಚೊ್ ಏಕ್ ಪ್ಡೊಕ್್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್  ಮ್ರ್,್  ಆಮಿ್  ಖ್ವ್ನಾ್  ಜೆ�ವ್ನಾ್  ಗಮಮತ್್ 
ಕಯ್ಯಾಂ!್ 24

್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲೊ್್ ತೊ್ 
ಆತ್ಂ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್!್ ಚುಕೊನ್್ ಗೆಲೊ.್್ ತೊ್ ಆತ್ಂ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಮೆಳ್್!’್ ಆಶೆಂ್ ತೆ್ ಗಮ್ಮತ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಮಾಲಾಘಾಡೊ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲಿ
25

್ ವ್ಹಡೊ್್  ಪೂತ್್  ಶೆತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ಘರ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್್  ನ್ಚ್್  ಆನಿ್  ಸಂಗಿ�ತ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ನ್ಂತ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ 26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ 
ಮಧ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  ‘ಕ್ತೆಂ್  ಗಜ್ಲ್್  ಹಿ?್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ.್ 27

್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ತುಜೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಆಯ್್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ ಏಕ್ ಪುಡು್ಪಡಿತ್್ 
ಪ್ಡೊಕ್್  ಮ್ಲ್ಯಾ.’್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ “ತವಳ್್ ವ್ಹಡೊ್್  ಪೂತ್್  ರ್ಗ್ನ್್  ಪೆಟೊ್್  ಆನಿ್ 

ಘರ್್ ಭಿತರ್್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ವಚ್ನ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತವಳ್್ ತ್ಚೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಚ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಭೊಳ್ಂವ್ಕ್್ 

ಲ್ಗೊ.್್ 29
್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಪೂತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಳೆಂ:್  ‘ಬ್ಬ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ಇತಿ್ಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಏಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್ಬರಿ್  ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಘೂಳೊೆ್ಂ್  ಎಕಚ್್ 
ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ತುಜೆ�್ ಉತರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಮೊಡುಂಕ್ 
ನ್.್ ತರ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗಮಮತ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಆಜೂನ್್ ಧರ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಏಕ್ ಬೊಕೆ್ಚೆಂ್ 
ಪ್�ಲ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್  ನ್.್  30

್ ಪುಣ್್ 
ಹೊ್ ತುಜೊ್ ಪೂತ್,್ ತುಜ್ ಸಗಿ್್ ಆಸ್ತಾ್ ಕಲ್ಂತ್ಂಚೆರ್್ 
ವಿಬ್ಡ್್ ಕೆಲೊ್್ ತೊ್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಪುಷಿಟ್ ಪ್ಡೊಕ್್ ಮ್ರಯ್್ಯ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

31
್ “ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್:್ ತುಂ್ 

ಸದ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ತುಜೆಂಚ್.್ 32

್ ಪುಣ್್ ತುಜೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲೊ್್  ತೊ್ ಆತ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್,್ ಚುಕೊನ್್  ಗೆಲೊ್್  ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಮೆಳ್್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ನಿೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರೆರಿೇಸ್ತಾ ರಾಯ್

16್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 
“ಎಕೊ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಆಪ್್್ ಆಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ವ್ಯಾಪ್ರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಏಕ್ 
ಕ್ಭ್ಯಾರಿಕ್  ನೆಮಿಯ್ಲೊಯಾ.್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ತೆಂಪ್ಂ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ತೊ್ ತ್ಕ್್ ಮೊ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್  2

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ ‘ತುಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಯಕ್ತ್ಂ?್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿಪಣ್ಚೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಲೆಖ್್  ಪ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�.್ ಹ್ಯಾ್ ಫುಡ್ಂ್ ತುವೆಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಕ್ಭ್ಯಾರ್್ 
ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ,್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

3
್ “ತವಳ್,್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ 

ಪಡೊ್;್  ‘ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂ?್ ಮ್ಹಜೊ್ ಧನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಮ್ಂತೊ್್  ಖಂಡಿತ್್  ಕ್ಡ್ಚಿರ್್  ಆಸ್!್ 
ಖೊಂಡುಂಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತ್ರಿಣ್್ ನ್.್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಲಜ್್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  4

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲೆಂ!್ ಕ್ಮ್ಂತೊ್್ ಕ್ಡ್ತಾಚ್,್ 
ಹೆರ್್ ಕೊಣೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಘಶೆಂ್ 
ಏಕ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೊ್.

5
್ ದೆಕುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ರಿಣ್ಕ್ಯ್ಯಾಂಕ್ 

ಎಕೆಕ್್ಯಾಕಚ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪಯೆ್.್ ಪಯ್್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಧನಿಯ್ಕ್ ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆ್ಂ್ ದೆವೆಂ್ 
ದಿ�ಜಯ್?್  6

್ ತ್ಣೆಂ್  ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್,್  ‘ಎಕೆಶೆ್  ಕುತಿಯೊ�್ 
ತೆ�ಲ್.’್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್:್  ತ್ಕ್್  ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ ‘ಘ್ ತುಜೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಪತ್ರಿ,್ ಬಸ್್ ವೆಗಿಂ್ ಆನಿ್ 
ಪನ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಕ್ಭ್ಯಾರಿನ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ 

ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆ್ಂ್ ದೆವೆಂ್ ದಿ�ಜಯ್?’್ ತ್ಣೆಂ್ 
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ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್,್ ‘ಎಕೆಶೆಂ್ ಗೊಣ್ ಗೊ�ಂವ್’್ ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ ‘ಘ್ ತುಜೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಪತ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಆಯಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್.್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

8
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಧನಿಯ್ನ್್  ತ್ಯಾ್  ಅನಿತಿಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್  ಶ್ಣೆಪಣ್ನ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕೆಲೆ್�್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಕ್್  ಶ್ಭ್ಸಿಕ್್  ದಿಲ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್  ಮನಿಸ್್  ಆಪ ಣ್್್  ತಸಲ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ 
ಚಲ ತ್ಾಸ ತ್ಾನ್್  ಉಜ್್ಡ್ಚ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಂ್  ಪ್ರಿಸ್್ 
ಕ್ತ್್ಯಾಕಯ�್ ಚಡ್್ ಹುಶ್ರ್್ ಮ್ಹಣೆಯಾತ್.

9
್ “ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 

ಕ್ಯೆ�್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಈಷ್ಟ್  ಜೊಡ್ನಾ್ 
ಘಯ್.್ ತಿ್ ಉಪಕ್ರ್್ ಪಡನ್ಸ್್ಯಾವೆಳ್ರ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಈಷ್ಟ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಬಿಡ್ರ್ಂತ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
10

್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ ವಿಶ್್ಸಿ,್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಂಗಿತಾನಿಯ�್ ವಿಶ್್ಸಿ.್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ 
ಅನಿತಿಚೊ,್  ತೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಸಂಗಿತಾನಿಯ�್  ಅನಿತಿಚೊ.್ 
11

್ ತುಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ಯೆಚೆ�್ ಚಲವಣೆಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೆ್ ಜ್ಲೆನ್ತ್,್ ತರ್್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖರಿ್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಕ್ಯ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ�ಚೆ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್ತ್?್ 
12

್ ಆನಿ್ ಜರ್್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವಸುತಾಂನಿ್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಚೆ್ ಜ್ಲೆನ್ತ್,್ ತರ್್ ತುಮೆಚಿಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಕೊಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�ತ್?

13
್ “ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ದೊ�ಗ್್ ಧನಿಯ್ಂಚಿ್ 

ಚ್ಕ್ರಿ್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ ತೊ್ ದೆ್�ಶ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ವ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಲಬೊದಾನ್್  ದುಸ್ರಿಯಾಚಿ್ 
ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾನ್್ ದೆವ್ಚಿಯ�್ ಆನಿ್ 
ದುಡ್್ಚಿಯ�್ ಚ್ಕ್ರಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.”

ದೆವಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಬದೊಲಿಂವೆಚೊಂ ನಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 11:12–13)

14
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಸಗೆ್್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್್ ದುಡ್್ಕ್ ಲಬದಾಲೆ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತೆ್  ಜೆಜುಚಿ್ 
ಟ�ಕ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 15

್ ಜೆಜು್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ ಆಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲ್ಗೊ್,್  “ತುಮಿ್  ಆಪುಣ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ದ್ಖಯತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮಿಚಿಂ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್  ಬರೊ್  ಜ್ಣ್;್  ಮನಿಸ್್  ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ಆತಿ�್  ಮೊಲ್ಧಿಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೆಖ ತ್ಾತ್್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಕ್ಂಠ್ಳ್ಯಾಚೆಂ.

16
್ “ಲೊ�ಕ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಆನಿ್ 

ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಅಪೆ�ಕ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್  ಸ್ನಾನಿಕ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಸಬ್ರ್್ 

ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪೆಚ್ಡ್ತಾತ್.್ 17

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತೊ್್ ಎಕಚ್್ ತಿಬೊ್ 
ಪುಸುನ್್ ವೆಚೊನ್್ ನ್.್  ಹ್ಚ್ಕ್�್ ಅಂತ್ರಿಳ್್ ಆನಿ್ 
ಭುಂಯ್್ ನಪಂಯ್ಚಿ್ ವಚುಂಕ್ ಚಡ್್ ಸುಲಭ್.

ಲರಾನ್ಂ ವೆರಾಳಾಸಾರ್ ಆನಿ ಲರಾನ್ ಬಾಂಧ್
18

್ “ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದುಸೆರಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ತ್್ ತೊ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತಶೆಂಚ್್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ 
ದ್ದ್್ಯಾನ್್  ಸೊಡ್ಲೆ್�್  ಸಿತ್ಯೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ತ್,್ 
ತೊಯ�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ.”

ರೆರಿೇಸ್ತಾ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಲಾಜರ್
19

್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ಎಕೊ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಸೊ್.್  ತೊ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ನ್ಜೂಕ್ ಸಣ್  ವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸ್ತಾಲೊ.್ ತೊ್ ಇತೊ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್�್ ಸದ್ಂನಿತ್್ ಪೆಸ್ತಾಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಗಮಮತ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೊ.್ 20

್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಲ್ಜರ್್ 
ನ್ಂವ್ಚೊ್ ದುಬೊಯಾಳೊೆ್ ಮನಿಸ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ತ್ಚೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಆಂಗ್್ ಘಾಯ್ಂನಿ್ ಭಲಯಾಲೆಂ.್ ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಬ್ಗ್್ರ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೊ.್  21

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಮೆಜ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಡಲ್ೆ್ ಉಷೆಟಂ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಥಂಯ್್ ಪಡೊನ್್ ಆಸತಾಲೊ.್ ಸುಣಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆ್ ಘಾಯ್್ ಲೆವ್ತಾಲ್ಂ.

22
್ “ಥೊಡ್ಯಾ್ ತೆಂಪ್ನ್್ ಲ್ಜ್ರ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ 

ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂನಿ್ ಲ್ಜ್ರ್ಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚೆ�್ 
ಕುಶಿನ್ಚ್್ ಬಸಯೊ್.್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್ಯ�್ ಸಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪುಲೊಯಾ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಪ್ತ್ಳ್ಂತ್್ 
ವ್ಳ್ಳ್ಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಕ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಕುಶಿನ್ಚ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲ್ಜ್ರ್ಕ್ 
ದೆಖೊ್.್  24

್ ತ್ಣೆಂ್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್  ‘ಆಬ್ರಿಹಮ್್ 
ಬ್ಪ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಭಿಮಯಾತ್್ ಪ್ವ್!್ ಲ್ಜ್ರ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡ್.್ ತೊ್ ಆಪೆಂ್್ ಬೊಟ್್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಬುಡೊವ್ನಾ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಜ�ಬ್್ ಥಂಡ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಧ್ಡ್.್ 
ಹ್ಂಗ್್  ಹ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಅಗ್ಟಯಾಂತ್್ ವ್ಳ್ಳ ತ್ಾಂ!’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೊ್.

25
್ “ತ್ಕ್್  ಆಬ್ರಿಹಮ್ನ್,್  ‘ಪುತ್,್  ತುಜೆ�್ 

ಜಣಯೆಂತ್್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತೆ್ಂ್  ಸುಖ್್  ಭೊಗ್ಲೆ್ಂಯ್?್ 
ಪುಣ್್ ಲ್ಜರ್ಕ್ ದೂಖ್್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ಲೆಂ್್ ಹ್ಚೊ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಸುಖ್್ ಭೊಗ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ 
ತುಂ್ ಥಂಯ್್ ವ್ಳ್ಳ್ತಾಯ್.್ 26

್ ಹ್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್,್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಏಕ್ ಖಂದಕ್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಕುಶಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಆನಿ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಕುಶಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಕುಶಿಕ್ ಕೊಣ್ಚ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಉತುರಿನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.’

27
್ “ತವಳ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ ‘ತರ್್ ಬ್ಪ್್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್ ಲ್ಜರ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ 
ಪುಣ್ಯ�್  ಧ್ಡ್!್  28

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಂಚ್್ ಜಣ್್  ಭ್ವ್್ 
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ಆಸ್ತ್್ ತ್ಣಂಯ�್ ಹೆ�್ ವ್ಳ್ಳ್ಯಾಂಚೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ 
ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಂವ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ “ಪುಣ್್ ಅಬ್ರಿಹಮ್ನ್,್ ‘ತ್ಂಚೆ�ಕಡೆ್ ವ್ಚುಂಕ್ 

ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆನಿ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಗರಿಂರ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಂತುನ್್  ತೆ್  ವ್ಚುನು್ 
ಶಿಕೊಂವಿದಾ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

30
್ “ತ್ಕ್್  ತ್ಯಾ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 

ಬ್ಪ್,್  ತಶೆಂ್  ಮ್ಹಣ್ನ್ಕ್!್  ಪುಣ್್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಎಕೊ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆ್ 
ಆಪ್್ಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಜಣ್ ಬದಲತಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

31
್ “ತ್ಕ್್ ಆಬ್ರಿಹಮ್ನ್್ ತ್ಕ್,್  ‘ನ್!್ ತುಜೆ�್ 

ಭ್ವ್್ ಮೊಯ್ೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತೆ್ 
ಆಯಕ್ನ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಉಠೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್ಯ�್  ತೆ್  ಸತ್ಮನೆಚಿನ್ತ್’”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪಾತಾಕ್ ಆನಿ ಭೊಗಸ್ಣ್ೆಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 18:6–7್ 21–22;್ ಮ್ಕಯಾ್ 9:42)

17್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಕಡೆ,್  “ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್  ಪಡೆಚಿ್  ಸಂದಭ್ಯಾ್  ಸದ್ಂಚ್್ 

ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಚಿ್ ಗತ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುಂ!್ 2

್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಗೊಮ್ಟಯಾಕ್ ಏಕ್ 
ದ್ಂತ್ಯಾಚೊ್ ಫ್ತರ್್ ಭ್ಂಧುನ್್ ತ್ಕ್್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಡಯ್್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ಬರೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 3

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್!
“ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ ವ್್ ಭಯ್ಣ್್ ಚೂಕ್ ಕತಿಯಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ತ್ಕ್್  ಖಂಡನ್್  ಕರ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಚೂಕ್್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಶೆ.್ 4್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ 
ತುಕ್್ ದಿಸ್ಕ್ ಸ್ತ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಚೂಕ್ ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಪ್ವಿಟಂಯ�್  ‘ಮ ್್ಹಕ್್  ಬೊಗಿಶೆ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಶೆಜಯ್.

ತುಮಚೊ ಬಾವಾರ್ತಾ ಕ್ತೊಲಿ ವಹಾತೊತಾ?
5

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕಡೆ್  (ಜೆಜು),್  “ಆಮೊಚಿ್ 
ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಚಡಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

6
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತ್ಂಕ್:್  “ತುಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ಸ್ಸ್್ಚ್ಯಾ್ ಕಣ್್ ತಿತೊ್್ ಆಸತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಹ್ಯಾ್ ತುತಿಚ್ಯಾ್ ರುಕ್ಕ,್  ‘ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹುಮುಟನ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್  ದಯ್ಯಾಂತ್್  ವಚುನ್್  ಉಬೊ್  ಜ್!’್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್ಯ�್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಉತರ್್ ಅಯಕ್ತ್.

ಬರೆ ಸೆವಕ್ ಜಾರಾ
7

್ “ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಎಕ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್  ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಗ್ದೊ್  ಕೊಸೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಆನಿ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ 

ಚರೊಂವ್ಕ್್ ದವಲ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಯಾ.್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್್ 
ಕ್ಮ್್  ಮುಗೊದಾನ್್  ಪ್ಟಂ್  ಯೆತಚ್್  ತುಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂಲೊಯ್?್ ‘ಯೆ್ ಭಿತರ್್ ಆನಿ್ ಜೆ�ವ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಧನಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್ವೆ?್  8

್ ನ್!್  ತುಂ್  ತ್ಕ್,್  ‘ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆಂಕ್ಟಕ್ ವಸುತಾರ್್ 
ಬ್ಂಧುನ್್  ಜ್ಯಸೆರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ವ್ಡುಂಕ್  ರ್ವ್.್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್  ಜೆವಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಂ್  ಜೆ�ವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಯ್.್ 9್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಕ್ಂಯ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವಿಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್್  ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಚ್ಕರ್್ ಆಸ್.್ 10

್ ಹೆಂಚ್್ ನಿಯಮ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಯ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಯ್ಲೆಂ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಜ್ತಚ್,್ ‘ಆಮಿ್ ಚ್ಕರ್,್ ಆಮಿ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಮಿ್ ಕೆಲ್ಂ.”

ಉಪಾಕಾರ್ ಬಾವುಡೆಚೊ ಜಾರಾ
11

್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 12

್ ಥಂಯ್್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ಲ ್್ಹನ್್ ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ತ್ಕ್್ ಧ್್ ಜಣ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಆಯ್ೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಕೊಡ್ಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 13

್ ಪುಣ್್ 
ತೆ,್ “ಜೆಜು!್ ಮೆಸಿತ್!್ ಆಮಿಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ 
ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.

14
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ವಚುನ್,್  ತುಮಿ್ 

ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ ದ್ಖಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತೆ್  ಧ್್  ಜಣ್್  ಯ್ಜಕ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ 

ತ್ಂಕ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಲೆ.್  15
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧೊ್್  ಎಕೊ್್ 

ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್  16

್ ತೊ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್ಂ್  ಮುಳ್ಂತ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್್ ತ್ಚೊ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಂ್ಕ್ ಲ್ಗೊ.್್ (ತೊ್ 
ಏಕ್  ಸ್ಮರಿಗ್ರ್,್  ಜುದೆ�ವ್್  ನ್ಹಯ್.)್  17

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಧ್್ ಜಣ್್ ನಿತಳ್್ ಜ್ಲೆ್್ ನ್ಹಯ್!್ ಹೆರ್್ ನೊ�ವ್್ 
ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ 18

್ ದೆವ್ಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಂ್ಕ್ ಹೊ್ 
ಸ್ಮರಿಗ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದುಸೆರಿ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಯೆ�ವ್ನಾಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ 
“ಊಠ್!್ ತುಜ್ ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಚಲ್!್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ತುಮೆಚೊ ಭಿತರ್ ಆಸಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 24:23–28;್ 37–41)

20
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜುಕ,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾರ್್  ಆಸ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಯೆತ್,್ ಪುಣ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸೆಚಿ�ಬರಿ್ ತೆಂ್ ಯೆ�ನ್,್ 21
್ ‘ಪಳ ,ೆ್ 
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ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!’್ ‘ಪಳ ್ೆ ಥಂಯ್್ ಆಸ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ನಿ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್ 

“ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್ಂ್ ಏಕ್ ತುಮಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಭೊ�ವ್್ ಆಶೆಂವ್ಚಿ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತಲೊ,್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತೊ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆ ಚಿನ್.್ 23

್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ,್ ‘ಪಳ ,ೆ್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್!್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ 
ತುಮಿ್ ಥಂಯ್ಚಿ್  ರ್ವ್.್  ತ್ಂಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೊಧಿನ್ಕ್ತ್.

ಜೆಜು ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಯೆತನಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸ್ಥಾತಿ
24

್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಯೆತನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳ ತ್ಾಲೆಂ.್ 
ಆಕ್ಸ್ಚ್್ ಏಕ್ ಪೊತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಪೊಂತ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಥಳಥಿಳ್ಚಿಯಾ್ ಝಗ್್ವೆಣ್ಂ್ ಜಶೆಂ್ ತೊ್ ಯೆತಲೊ.್ 
25

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಪಯ್ೆಂ,್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ನ್್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಸೊಸುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿರ್ಕರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಸ್.

26
್ “ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆತನ್್  ಹ್ಯಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ನೊಯೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳರ್್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ 
ಘಡತಾಲೊಯಾ.್ 27

್ ನೊಯೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ವ್ನಾ,್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್,್  ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಘತ್ಲೊ್  ಆನಿ್ 
ದಿತ್ಲೊ.್  ನೊಯೆನ್್  ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ರಿಗ್ಚಿಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೆ್ ತಶೆಂಚ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ತವಳ್್ 
ಆವ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.

28
್ “ಲೊತ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ದೆವ್ನ್್  ಸೊದೊಮ್್ 

ನ್ಸ್್  ಕತಯಾನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಸಿಥಿತಿ್  ಕಶಿ್  ಆಸ್ಲ್್ಗಿ�್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ ಘಡತಾಲೆಂ.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ,್  ವ್ಯಾಪ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಶೆತ್ಂ್  ಲ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್ 
ಘರ್ಂ್ ಬ್ಂಧುನ್ಚ್್ ಆಸ್ಲೊ.್್ 29

್ ಲೊತ್್ ಸೊದೊಮ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ದಿಸ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ್.್ ತವಳ್್ ಮಳ್ಬಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಜ್ಯಾಚೊ್ ಆನಿ್ 
ಗಂಧಕ್ಚೊ್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ವ್ತುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ 
ನ್ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 30

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ತಶೆಂಚ್್ ಆಸತಾಲ್.

31
್ “ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಪ್ಕ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಘರ್ಚ್ಯಾ್ 

ಭಿತರ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ವ್್ ದಿವೆಯಾಂ್ ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸಕ್್ಂ್ ದೆಂವ್ನ್್ ಜ್ಂವ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಶೆತ್ಂತ್್ 
ಆಸ್್ ತೊಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ ವಚನ್್ ಜ್ಂವ್.್ 
32

್ ಲೊತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ a್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಆಸ್ಗಿ�?

33
್ “ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ ವ್ಂಚೊಂವ್ಕ್್ ಸೊಧ್ತಾ್ 

ತೊ್ ಹೊಗ್್ಯತಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ 
ಹೊಗ್್ಯ್ತಾ್ ತೊ್ ಉರಯತಾಲೊ.್ 34

್ ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

a 17.32ಲೊತಾಚಾಕ್ ಸ್ತ್ೇ ಲೊತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಲ್್ ಸಂಗತ್್ 
ಉತ್ಪತಿತಾ್ 19:15–17,್ 26್ ಹ್ಂತು್ ಆಸ್.

ಯೆತನ್್  ಎಕ್ಚ್್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾರ್್  ದೊ�ಗ್್  ನಿದುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ದೊಗ್ಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ,್ 
ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.್ 35

್ ದೊಗಿ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸತಾಲೊಯಾ,್  ಪುಣ್್  ಎಕೆ್�ಕ್  ವ್ಹತಯಾಲೆ,್ 
ಆನೆ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಸೊಡತಾಲೆ.್  36

್ “ದೊ�ಗ್್  ದ್ದೆ್್  ಎಕ್್ 
ಶೆತ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ವ್ಹತಯಾಲೆ್ 
ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡತಾಲೆ.”

37
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಕಡೆ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಖಂಯ್್ ಘಡತಾಲೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಜಂಯ್್  ಗಿ�ದ್್  ಜಮೊ್ 

ಜ್ತಲೊಯಾಗಿ�್ ಥಂಯ್್ ಮೊಡೆಂ್ ಆಸೊನ್ಚ್್ ಆಸತಾಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸಮ್ತ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಆಪಾಲಿಯ ಲೊೇರಾಕ್ ದೆವಾಚಿ ಜಾರ್

18್ ್ 1್ ಧೆೈರ್್  ಚುಕಯ್ನಾಸ ತ್ಾಂ್  ಸದ್ಂಚ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 

ಹ್ಯಾ್ ಒಪ್ರಿ್ ದ್್ರಿ್ ಶಿಕಯ್ೆಂ:್ 2್ “ಏಕ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಏಕ್ 
ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಕ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ಸಿ್.್ 
ತೊ್ ಹೆರ್್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಮ್ಹಣಚಿ್ 
ಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ತೊ್.್ 3್ ತ್ಯಾಚ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವಿಧವ್್ 
ಸಿತ್�್  ಆಸಿ್.್  ತಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಕೆದಳ್ಯ�್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
‘ಹ್ಂಗ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೊಸ್ತಾ.್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಕುನ್್ ನ್ಯಾಯ್್ ದಿ�!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರ್ತಿಲ್ಗಿ್.್ 
4

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾನ್್ ತಿಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಗುಮ್ನ್್  ಕರುಂಕಚ್್  ನ್.್  ಸಬ್ರ್್  ತೆ�ಂಪ್್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಭಿಯೆನ್ಂ.್  ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮನಿಸ್್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಚಿಂತ್ತ್್ ಮ್ಹಣಚಿ್ ಪವ್ಯಾ್ ಕರಿನ್್ 5್ ಪುಣ್್ ಹಿ�್ ವಿಧವ್್ ಸಿತ್�್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ದೊಸ್ತಾ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಿಕ್್ ನಿ�ತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧೊಶಿಚಿನ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತಿ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿರ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಖ್ತಲ್’್ ಮ್ಹಣೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.”

6
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಲ್ಗಿಂ್ 

ಮ್ಹಳೆಂ,್  “ಆಯ್ಕ್!್  ತ್ಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ನಿತಿಕತ್ಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾಂತ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  7

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ 
ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಜಯ್.್  ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆದಳ್ಯ�್ ನಿ�ತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿತಲೊ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಘಳ್ಯ್ 
ಕರಿಸೊನ್!್  8

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್ 
ವೆಗಿಂಚ್್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ನಿ�ತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿತಲೊ.್ 
ಪುಣ್್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆತನ್,್  ತ್ಕ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳ್ತ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ನಿೇತ್ ನಿರತಾಯ್
9

್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ 
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ಆಸ್ಲೆ.್  ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆರ್ಂಚಿ್ ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಒಪ್ರಿಂನಿ್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್:್ 
10

್ “ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಏಕ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಆನಿ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ 11

್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ಸೆ್ ನಿ�ಟ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವುನ್್ 
ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ್:್  ‘ದೆವ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆರ್್ ಮನ್ಶೆಂಬರಿ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್,್ ಆನ್ಯಾಯ್ಗ್ರ್,್ 
ಪರಿದ್್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ವ್ ಹ್ಯಾ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಬರಿಯ�್ ನ್ಹಯ್.್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 12

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹಪ್್ಯಂತ್್ ದೊ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆದ್ಯ್ಂತೊ್್ ಧ್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ತುಕ್್ ದಿತ್ಂ!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

13
್ “ಪುಣ್್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪಯ್ಸೆ್ 

ರ್ವುನ್್ ಆಸೊ್.್  ತೊ್ ಆಪ್್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಉಬ್ರುಂಕ್  ಧೆೈರ್್ ಘನ್ಸ ತ್ಾನ್,್  ದೆವ್್  ಸಮೊರ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಖ್ಲೊತಾ್  ಕನ್ಯಾ,್  ‘ದೆವ್,್ ಮ್ಹಜ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 
ಕರ್;್  ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತಿಕ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ.್್ 14

್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೊನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ವತೊಯಾ್  ಕತ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್  ದೆ�ವ್್  ಖ್ಲೊತಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ 
ದೆ�ವ್್ ವತೊಯಾ್ ಕತಯಾಲೊ.”

ದೆವಾಚಾಕ್ ರಾಜಾಕ್ಕ್ ರೊಣ್ ಪರಿವೆೇಶ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸರಾತ್?

(ಮ್ತೆವ್್ 19:13–15;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:13–16)
15

್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜೆಜು್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ತ್್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹೆಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಹ್ಡುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  16

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ,್ “ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸೊಡ್.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಆಡ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆಂಚ್.್ 17

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಏಕ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ 
ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ನ್ಂತರ್,್ ತೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತ್ಂತುಂ್ 
ರಿಗೊಚಿನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೆರಿೇಸ್ತಾ ಮನಾಶನ್ ಜೆಜುಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಸವಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 19:16–30;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:17–31)

18
್ ಏಕ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಜುದೆ�ವ್್ ಮುಖೆಲ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ,್ 

“ಬಯ್ಯಾ್ ಮೆಸಿತ್,್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಬರೊ್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್?್  ದೆ�ವ್್  ಎಕೊ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಬರೊ.್ 20

್ ದೆವ್ಚೆ್ ಹೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್ಂಯ್:್ 
‘ತುಂ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್್  ಕರಿನ್ಕ್,್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ರಿನ್ಕ್,್ 
ಚೊರಿನ್ಕ್,್ ಫಟ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿ�’”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

21
್ ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭುಗೆಯಾಪಣ್ರ್್ 

ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ತೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಪ್ಳ್ನಾ್ ಆಯ್್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
22

್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಆಸ್.್ ತುಜೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ 
ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ವಿ�ಕ್ ಆನಿ್ ಮೆಳ್ಲೊ್ ದುಡು್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್ಂಟುನ್್ ದಿ�,್  ಸಗ್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ ದಿವೆಯಾಂ್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಯೆ�್  ಆನಿ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕರ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 23

್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ ತೊ್ 
ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜ್ಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.

24
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ತೆ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೆ!್ 25

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನಿಸ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಪರಿವೆ�ಸ್್ ಜ್ವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಏಕ್ ಕರೆಂ್ ತರ್ಯ�್ ಸುವೆಚ್ಯಾ್ 
ಬಿಡ್ಯಾಯಾಂತ್್ಯಾನ್್  ಪ್ಶ್ರ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸುಲಭ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ರೊಣ್ಾಕ್ ಬಚಾವಿ ಜಾತಲ್?
26

್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ “ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ವೆಚಿಂ್  ಕೊಣೆಂ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

27
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮನ್ಶೆಕ್  ತೆಂ್  ಆಸ್ಧ್ಯಾ್ 

ಜ್ವೆಚಿಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ದೆ�ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

28
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಪಳೆ,್  ತುಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕಚೆ�ಯಾ್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಘರ್ದ್ರ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

29
್ ಜೆಜು್  ತ್ಕ್,್  “ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಕೊಣ್ಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಘರ್ದ್ರ್,್  ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂಕ,್ 
ಬ್ಯ್ೆ�ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸ್ಂಡಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪುಣ್್ ಸ್ಂಡ್್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜೊಡ ತ್ಾಲೊ.್  30

್ ತೊ್  ಹ್ಯಾ್ ಜಣೆಯಾಂತ್್ ತ್ಚೆ�್  ಪ್ರಿಸ್್ 
ಜ್ಯ್್ಯ್ ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್ ಚಡ್್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಂತ್್ ದೆವ್್ ಸವೆಂ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತ್ಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಮನಾತಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಉಲರಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 20:17–19;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:32–34)

31
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
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ವ್್ಹರೆವಿಂಗಡ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್  “ಆಯ್ಕ್!್ 
ಆಮಿ್ ಆತ್ಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವೆತ್ಂವ್.್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಘಡತಾಲೆಂ!್  32

್ ತ್ಚೆ�್  ಲೊ�ಕಚ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿತಲೆ.್ 
ತೆ್  ತ್ಚಿಂ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಕ್ 
ಥಿಂಪ್್ ಉಡಯತಾಲೆ.್  ತ್ಕ್್ ಅಕ್ಮನ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ಆನಿ್ 
ಲಜೆಕ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 33

್ ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಚ್ಟಂನಿ್ ಮ್ತಯಾಲೆ್ 
ಆನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ತೊ್ 
ಜವಂತ್್ ಉಠತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  34

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ 
ಹೆಂ್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.

ಜೆಜು ಏಕ್ ಕುಡಾಕ್ತಾಕ್ ದೇಷ್್ ದತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 20:29–34;್ ಮ್ಕಯಾ್ 10:46–52)

35
್ ಜೆಜು್ ಯೆರಿಕೊ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ 

ಏಕ್  ಕುಡೊಯಾ್  ಮ್ಗ್ಯಾ್  ದೆಗೆ�ನ್್  ಬಸುನ್್  ಭಿಕ್ 
ಮ್ಗುನ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 36

್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ ತೆಣೆಂ್ ಪ್ಶ್ರ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಆವ್ಜ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್,್ 
“ಕ್ತೆಂ್ ಗಜ್ಲ್್ ಚಲ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

37
್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್,್ “ನಜರೆತೊಚಿ್ ಜೆಜು್ ಹೆ�್ ವ್ಟೆ�ನ್್ 

ವೆತ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.
38

್ ತೊ್ ಕುಡೊಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್,್ “ಜೆಜು,್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್,್ ದಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ�್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.

39
್ ಲೊಕ್ಜಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್್ಯಾನ್್  ವೆತಲ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ನ್್ ಭೆಷ್ಟವ್ನಾ,್ ತ್ಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್್  ಆನಿಕಯ�್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್,್  ಮ್ಹಜ್ 
ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.

40
್ ತೆದ್ನಾಂ್ ಜೆಜು್ ರ್ವ್್,್ “ತ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತೊ್ ಕುಡೊಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ವತಾಚ್,್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ 
41

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್್ ತುಂ?”
ಕುಡ್ಯಾಯಾನ್್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ 

ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
42

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

43
್ ತವಳ್್ ತ್ಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಿ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 

ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.್ ಹೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

ಜಾರೆಕಾವ್

19್ ್ 1್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ಯೆರಿಕೊ್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವೆತ್ಲೊ.್  2

್ ತ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ 

ನ್ಂವ್ಚೊ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಆನಿ್ ಸುಂಕ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 3್ ತೊ್ 
ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಭ್ರಿಚ್್  ಆಶೆತ್ಲೊ.್  ಜೆಜುಕ್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆತ್ಲೊ.್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ 
ಮಟೊ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಜ್ಲೆಂನ್.್  4

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ಏಕ್ ರುಮಿ್ಚ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ರ್್ ಚಡೊ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ತೆಣೆಂಚ್ಯಾನ್್ ವೆಚೊ್ 
ಆಸೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.

5
್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವತಾಚ್,್ ರುಕ್ರ್್ 

ಬಸ್್ಯಾ್  ಜ್ಕ್ಕ್ಯೆಚೆರ್್  ಆಪ್್್  ದಿ�ಷ್ಟ್  ವಯ್ರಿ್  ಲ್ಯ್್ 
ಆನಿ್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಮ್ಹಳೆಂ,್  “ಜ್ಕೆಕ್ವ್,್  ವೆಗಿಂ್ 
ಸಕ್್್ ದೆ�ಂವುನ್್ ಯೆ!್ ಆಜ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮೆಗೆರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ರ್ವ್ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ತವಳ್್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ ಸರ್ರ್ಂ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೊ.್ ಆನಿ್ 

ವ್ಹಡ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ 7್ ಸಕ್ಂ್ನಿ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಪಳೆಯ್್ ಜೆಜು್ 
ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಗೆಲ್.್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ 
ಏಕ್ ಪ್ತಿಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಘುಣುಗೆಣುಂಕ್ ಲ್ಗೊ.್

8
್ ಜ್ಕೆಕ್ವ್್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್್ ಕಡೆ್  (ಜೆಜುಕ),್ “ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಲೊಕ್ಕ್  ಕುಮೊಕ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್್ಂ.್ 
ಸ್ಪಳ ,ೆ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಆಸಿತಾಂತೊ್್ ಆಧೊಯಾ್ ವ್ಂಟೊ್ ಹ್ಂವ್್ 
ದುಬಯಾಳ್ಯಾಕ್  ವ್ಂಟ ತ್ಾಂ.್  ಆನಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಕ್ಂಯ್್ 
ಲುಕ್ಸೆಣ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಚ್ರ್್  ವ್ಂಟ್ಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಬರೊಚ್್ ಸಯ್.್ 

ಹೊಯ�್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್.್ 
ಆಯ್ಚಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಹ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ಬಚ್ವಿ್  ಆಯ್್ಯಾ.್ 
10

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲೆ್ಂ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದೆವಾನ್ ದಲ್ಲಿಂ ದೆಣಂ ವಾಪಾರಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 25:14–30)

11
್ ಜೆಜು್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ವ್್.್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಯೆತಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 12

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಹಿ್ 
ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ:್್ “ಬೊ�ವ್್ ನ್ವ್ಡಿದಾಕ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಎಕೊ್್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಪದಿ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆಂವೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್ 
ಏಕ್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ್ a್  ಗೆಲೊ.್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಪದಿ್್  ಮೆಳ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಚಿ್  ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  13

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ ಎಕೆಕ್್ಯಾಕ್ ಎಕೆ�ಕ್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 

a 19.12 ಪಯ್ಶಲಾಕ್ ಏಕ್ ರಾಂವಾಕ್ ಬಹುಶ:್ ರೊ�ಮ್್ ಶಹರ್.್ 
ರ್ಯ್್ ರೊ�ಮ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಪತಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.
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‘ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ಸರ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
14

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವೆಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ತ್ಚೊ್ ಧೆ್�ಶ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಏಕ್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ 
ದ್ಡೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲೊಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಕ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

15
್ “ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಯೆತಚ್,್  ‘ಜ್ಂಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ದುಡ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ 
ಅಪಯ್.್  ತ್ಣಂ್  ಕ್ತೊ್್  ದುಡು್  ಜೊಡ್್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆ್ ಪಳೆಜಯ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 16

್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಧನಿಯ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡ್್ಯಾತ್!’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 17

್ ರ್ಯ್ನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ಶಹಭ್ಸ್!್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿ.್ ಲ ್್ಹನ್್ ಸಂಗಿತಾಂತ್್ ತುಂ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ಲೊಯ್.್ 
ದೆಕುನ್್ ಧ್್ ಶಹರ್ಂಚೆರ್್ ತುಂ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ಚಲಯ್.’

18
್ “ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಧನಿಯ್,್  ಪಳ !ೆ್ 

ತುಜ್ಯಾ್  ಏಕ್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡ್್ಯಾತ್.’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
19

್ ರ್ಯ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  ಪ್ಂಚ್್  ಶಹರ್ಂಚೆರ್್  ತುಂ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್ ಚಲಯ್.’

20
್ “ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ರ್ಯ್ಕ,್ 

‘ಧನಿಯ್,್  ಪಳೆ,್  ತುಜೊ್  ಏಕ್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್.್ 21

್ ತುಂ್  ಕಠಿಣ್್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ 
ಖುದ್ದಾ್ ಜೊಡಿನ್ತೆ್್ ದುಡು್ ಲುಟೊಚಿ್ ಖುದ್ದಾ್ ಒಂಪ್ನ್ಸ್ಲೆ್್ 
ಭಿಂ್  ತುಂ್  ಲುಂವ್ವ್ನಾ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.್ 
ತ್ಯಾದೆಕುನ್್  ಭಿಯ್ನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತೆಂ್  ಲೆಸ್ಂತ್್ 
ಭ್ಂಧುನ್್ ತಶೆಂಚ್್ ದವಲಯಾಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

22
್ “ತ್ಕ್್ ರ್ಯ್್ ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ,್  ‘ತುಂ್ ನಷ್ಟಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿ!್  ತುಜ್ಯಾಚ್್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಂ,್ ಹ್ಂವ್್ ಖುದ್ದಾ್ ಜೊಡಿನ್ತೆ್್ 
ದುಡು್  ಲುಟೊಚಿ್  ಖುದ್ದಾ್  ಒಂಪ್ನ್ಸಲೆ್ಂ್  ಲುಂವ್ವ್ನಾ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್.್ 
23

್ ತರ್್ ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ದುಡು್ 
ವ್ಡಿಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸೊ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತಚ್,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಇಲ್್್ ವ್ಡ್್ ಪುನಿ�್ ಮೆಳಿತಾ್ ಆಸ್ಲ್್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
24

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ರ್ಯ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್  ‘ಹ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿ್  ಲ್ಗೆಚಿಂ್  ಹಜ್ರ್್  ರುಪಯ್್ 
ಕ್ಡ್್ ಧ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

25
್ “ತೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ್  ‘ರ್ಯ್ಕ,್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಲ್ಗಿಂ್ 

ಆತ್ಂಚ್್ ಧ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪಯ್್ ಆಸ್ತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಗಿ�!’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

26
್ “ರ್ಯ್ನ್,್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸಲ್ೆಂ್ ವ್ಪ್ಚೊಯಾ್ 

ಚಡಿತ್್  ಘತಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ವ್ಪ್ರಿನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಇಲೆಂ್ಯ�್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ.್ 27

್ ಆತ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ದುಸ್ಮನ್್ 
ಖಂಯ್?್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ಚಿ್ ನ್ಕ್್ 

ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಲೊ�ಕ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್?್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಹ್ಡ್್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.”

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪರಿವೆೇಸ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:1–11;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:1–11;್ ಜುವ್ಂವ್್ 12:12–19)
28

್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಸ್ಂಗುನ್್  ಜ್ತಚ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  29

್ ಜೆಜು್ 
ಬೆತ್ಫಾಗೆ್  ಆನಿ್  ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್.್  ಹೆ್ 
ಗ್ಂವ್್ ಒಲ್ವೆತ್್ ರೂಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ್ ದೊಂಗೊರ್್ a್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಗುಡ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೆ.್  ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ದೊ�ಗ್್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್,್  30

್ “ಥಂಯ್್ 
ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಕ್ ವಚ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್್ ಭಿತರ್್ 
ಸತ್ಯಾನ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಭ್ಂಧುನ್್  ಘಾಲೆ್ಂ್ 
ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ ತ್ಚೆರ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎದೊಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಬಸ್ಲೊ್  ನ್.್  ತ್ಕ್್  ಸೊಡಯ್್  ಆನಿ್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಹ್ಡ್.್ 31

್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಗ್ಡ್ಂವ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಕ್ಂಯ್್ ಸವ್ಲ್್ 
ಕರಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ‘ಸೊಮಿಯ್ಕ್ ತ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

32
್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಶಿಸ್್ ಶಹರ್್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜುನ್್ 

ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್�ಬರಿಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಗ್ಡ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
33

್ ತೆಂ್  ಸೊಡಯ್ೆಂ.್  ಪುಣ್್  ಗ್ಡ್್ಚ್್  ವ್ರೆಸ ದ್ಾರ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತ್ಯಾ್ ಗ್ಡ್ಂವ್ಕ್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಯ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

34
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ತ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 35
್ ಆಶೆಂ್ ಗ್ಡ್್ಕ್ ತೆ್ 

ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಆಪೆ್್ ದಗೆ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಗ್ಡ್್ಚೆರ್್ ತ್ಂಣಂ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಘಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಕ್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಬಸಯ್ೊ.್ 36

್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಆಪ್್ಂ್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ಮ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಹ್ಂತುಳಿ್ಂ.

37
್ ಜೆಜು್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್ನ್್ 

ಒಲ್ವೆತ್್  ರೂಕ್ಂಚ್್  ದೊಂಗ್ರಿ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಯೊ್.್ 
ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸಗೊ್್ ಶಿಸ್ಂಚೊ್ ಜಮೊ್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಪಳೆಲ್್ಯಾಸವ್ಯಾ್  ವಿಚಿತ್ರಿ್ 
ಕ್ಯ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ 38

್ ತ್ಣಂ,

“‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ�್ ನ್ಂವಿಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ರ್ಯ್ಕ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜ್ಂವು!’್ ್  ಕ್�ತ್ಯಾನ್್ 118:26

ಸಗ್ಯಾರ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ಂವು;್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಂವು”

a 19.29ಒಲ್ವೆತ್ ರೂರಾಂಚಾಕ್ ದೊಂಗೊರ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಏಕ್ ಗುಡೊ.
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ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.
39

್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹ್ಯಾ್ 
ರಿತಿನಿಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

40
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ತೆ್ ವ್ಗೆ್ ರ್ವಿತಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ಹೆ್  ಫ್ತರ್ಚ್್ ಬೊಬ್್ ಘಾಲತಾಲೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜು ರಡೊಲಿ
41

್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಪ್ವ್ತಾಚ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್  ತೊ್  ರಡೊ್.್  42

್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ 
“ತುಕ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತುಂ್ ಆಜ್್ ಪುಣ್ಯ�್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲೆ್ಂಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಕ್ತೆ್ಂಯ�್ ಬರೆಂ್ ಆಸ್ಲೆಂ!್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ತೆಂ್ ನೆಣ್ಯ್,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ತುಕ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸ್.್ 43

್ ತುಜೆ್ 
ದುಸ್ಮನ್್  ತುಜೆ�್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಪ್ಗರ್್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ 
ತುಕ್್ ಚ್ರ್ಯ�್ ಕುಶಿಂನಿ್ ವೆಡೊ್ ಘಾಲ್ನಾ,್ 44

್ ತುಕ್್ 
ಆನಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತುಜ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ನ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 
ತುಜೆ�್  ಥಂಯ್್  ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್  ಫ್ತರ್್  ಉರೊಂಕ್ 
ತೆ್  ಸೊಡೆಚಿನ್ಂತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಯೊ್್ ತೊ್ ಕ್ಳ್್ ಒಳಕ್ನ್ತ್ಲೆ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಹೆಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ತುಕ್್ ಘಡತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ದೆವಾಳಾಕ್ ಜೆಜುಚೊ ಪರಿವೆೇಶ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:12–17;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:15–

19;್ ಜುವ್ಂವ್್ 2:13–22)
45

್ ಜೆಜು್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್,್  ಥಂಯ್್ 
ವ್ಯಾಪ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಧ್ಂವ್್ವ್ನಾ,್ 
46

್ ತ್ಂಕ್ಂ,್  “‘ಮ್ಹಜೆಂ್  ಘರ್್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚೆಂ್  ಘರ್್ 
ಜ್ತಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್  ‘ಚೊರ್ಂಚೆಂ್ ಭುಂಯ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ’”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

47
್ ಜೆಜು್  ದಿಸ್ಪಡ ತೆಾಂ್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಲೊ.್ 

ಪುಣ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ,್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಚೆ್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಥೊಡೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಹೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪಳೆತಲೆ.್ 48

್ ಪುಣ್್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜೆಜುಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಜ�ವ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯಕ್ತ್ಲೊ.್ ಜೆಜುನ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂನಿ್ ತೆ್ ಭೊ�ವ್್ ಆಶೆತ್ಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ,್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಜೆಜುಕ್  ಕಶೆಂ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮೊ್ನ್.

ಜುದೆೇವ್ ಮುಖೆಲಾಂನಿ ಜೆಜುಕ್ ರೆಲೆಲಿಂ ಸವಾಲ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:23–27;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:27–33)

20್ ್ 1್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆಸೊ.್್ ತೊ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 

ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ,್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಆನಿ್ 
ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆ್  ಮುಖೆಲ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
2

್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್!್ ತುಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್ ಹೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಂ್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ ಕೊಣೆಂ್ ತುಕ್್ ಹೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿಲ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

3
್ ಜೆಜು,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ ಸವ್ಲ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 

4
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 

ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ್ಗಿ�್ ವ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ್ಗಿ�?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

5
್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 

ಎಕ್ಮೆಕ್್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ,್ “‘ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ’್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ‘ತರ್್ ತುಮಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಸತ್ಮನೊನ್್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ವಿಚ್ತಯಾಲೊ.್ 6್ ‘ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್್  ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಳೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮೆಳ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಫ್ತರ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತೆಯಾಲೆ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಎಕ್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 7

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಣಂ,್  “ಆಮಿ್ ನೆಣ್ಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತರ್,್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್ನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹೆಂ್  ಕತ್ಯಾಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿನ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ದೆವಾನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಪುತಾಕ್ ಧಾಡೊಲಿ
(ಮ್ತೆವ್್ 21:33–46;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:1–12)

9
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್ 

“ಏಕ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಏಕ್ ದ್ಕ್ಂ್ ಮಳೊೆ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಆನಿ್ 
ಶೆತ್ಕ್ರ್ಂಕ್ ತೊ್ ಗೆಣಕ್ ದಿಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ 
ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಗ್ಯಾಂವ್ಂತ್್  ವಚುನ್್  ಥಂಯ್್ 
ಜ್ಯೊತಾ್ ಕ್ಳ್್ ರ್ವ್್.್ 10

್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದ್ಕ್ಂ್ ಫೊಳ್್ ಪ್ಕೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಯೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ಗೆ�ಣಂ್  ಬ್ಬಿತಾಂ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಮೆಳಜಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಫೊಳ್ಚೊ್  ವ್ಂಟೊ್ ಘಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಒಕ್ಂ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೊ.್್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಣಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್ ಬಡೊವ್ನಾ,್ ಖ್ಲ್್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಪ್ಟಂ್ ಧ್ಡೊ್.್ 
11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಧ್ಡೊ್.್ 
ತ್ಕ್ಯ�್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ವಿಕ್್ಪ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಖ್ಲ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಪ್ಟಂ್  ಧ್ಡೊ್.್  12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ತ್ಣೆ್ ಧ್ಡೊ್;್ ತ್ಕ್ಯ�್ 
ಘಾಯ್್ ಜ್ಯಸೆರ್್ ತ್ಂಣಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ್ ಆನಿ್ ಭ್ಯ್ಯಾ್ 
ಧ್ಂವ್್ಯೊ್.

13
್ “ತವಳ್್  ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ನ್,್ 

‘ಹ್ಂವ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂ?್  ಮೊಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಪುತ್ಕಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ.್ ತ್ಕ್್ ಪುಣ್ಯ�,್ ತೆ್ 
ಮ್ಯ್ಯಾದ್್ ದಿತಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 14

್ ತೆ್ ಒಕ್್ಂಚೆ್ 
ಧನಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ಪಳೆತಚ್,್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಮ್ಹಣಲ್ಗೆ್,್ ‘ಹೊ್ ಧನ್ಯಾಚೊ್ ಪೂತ್.್ ಹೊ್ ದ್ಯ್್ಚೊ್ 
ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್.್  ಹ್ಕ್್  ಆಮಿ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ 
ತವಳ್್ ತ್ಚೆಂ್ ದ್ಯ್್್ ಆಮೆಚಿಂಚ್್ ಜ್ತಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ ್ೆಹಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.
“ತರ್್  ದ್ಕ್ಮಳ್ಯಾಚೊ್  ಧನಿ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ?್  16

್ ತೊ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಒಕ್್ಂಚ್ಯಾಂಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾಲೊ!್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ್  ಆಪೊ್್ 
ದ್ಕ್ಂಮಳೊೆ್ ದುಸ್ರಿಯಾಒಕ್್ಂಕ್ ದಿತಲೊ.”
ಲೊಕ್ನಿ್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಮ್ಹಳೆಂ;್  “ನ್!್  ತಶೆಂ್ 

ಬಿಲುಕ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್!”್  17
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ತ್ಂಚೆರ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಳೆಂ,

‘ಬ್ಂಧ್್ಪಯಾಂನಿ್ ಉಪ್ಕ್ನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಡ್ಲೊ್ಚ್
ಫ್ತರ್್ ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್್’್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 118:22

ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?್ 18
್ ಜೊ್ ಕೊಣ್್ ತ್ಯಾ್ 

ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ ಪಡ್ತಾ್ ತೊ್ ಭೆಸ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವೆತಲೊ.್ ಆನಿ್ 
ಕೊಣ್ಚೆರ್್ ತೊ್ ಫ್ತರ್್ ಪಡ್ತಾ,್ ತೊ್ ತ್ಚೆ�್ ಪಂದ್್ 
ಚಿಡೊಯಾನ್್ ವೆತಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್  ಹಿ್  ಒಪ್ರ್್  ಜುದೆ�ವ್್ 

ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ಆಯಕ್ಲ್.್ ಆಪ ಣ್್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗಿ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಸಮ್ಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತವಳ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಕೆೈದ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೆ್ 
ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಕೆೈದ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.

ಸಾಂಪುಡ್ನ್ ರಾಲುಂಕ್ ಶಾಸಾತ್ಯಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 22:15–22;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:13–17)

20
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಆನಿ್ ಯ್ಜಕ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಕೆೈದ್್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂದಭ್ಯಾ್ ಮೆಳೊೆಂಕ್ ರ್ಕೊನ್್ 
ರ್ವೆ್.್  ತ್ಣಂ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಧ್ಡೆಂ್.್ ಬಯ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ದ್ಕಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಚೂಕ್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  (ತ್ಣಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಚೂಕ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಕ್ಡ್್ಯಾರ್,್  ತವಳ್್  ಜೆಜುಚೆರ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಪದೆ್ಕ್ ದಿವೆಯಾತೆಂ.)್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಲ್ಗಿಂ,್  “ಮೆಸಿತ್,್  ತುಂ್  ಸತ್ಚ್್ ಉಲಯ ತ್ಾಯ್್ 
ಆನಿ್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವ್.್  ತುಂ್ 
ಕೊಣ್ಚಿಯ�್ ಪಕ್್್ ಘನ್ಯ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸತ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಯ್!್  22

್ ತರ್್ ಆತ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್,್ 

ಆಮಿ್  ಸಿಸರ್ಕ್ a್  ತಿವ್ಯಾ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಸಮ್್  ಕ್�?್ 
ಚೂಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

23
್ ಪುಣ್್  ಹೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮೊ�ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ 

ಪ್ಕುಯಾನ್್  ಪಳೆತ್ತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜು್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಲೆ.್ 
24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಏಕ್ 
ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಣೆಂ್ ದ್ಖಯ್.್ ತ್ಯಾಚೆರ್್ ಕೊಣ್ಚೆಂ್ 
ಹೆಂ್ ರುಪೆಣ್?್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಹಿ್ ಲ್ಪ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಣಂ,್ “ಸಿಸರ್ಚಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
25

್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಸಿಸರ್ಚೆಂ್  ಸಿಸರ್ಕ್ 
ದಿಯ್;್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ದಿಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

26
್ ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್  ಜ್ಪ್ಕ್ 

ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಸ್ಂಪ್್ಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.

ಮೇಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದುಸೆವಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 22:23–33;್ ಮ್ಕಯಾ12:18–27)

27
್ ಥೊಡೆ್  ್ ಸ್ದುಸೆವ್್ b್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್ 

(ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ದುಸೆವ್್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೆ.)್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ,್ 28

್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಎಕೊ್್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಮೊರತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ನ್್  ಸರ್ಲ್್ಯಾಚೆ�್  ಸಿತ್ಯೆಲ್ಗಿಂ್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 
ಮೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಸಂತತ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ 
ಅಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಘಾಲ್.್ 29

್ ಏಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಸ್ತ್್  ಜಣ್್  ಭ್ವ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಪಯ್ೊ್  ಭ್ವ್್  ಎಕ್್ 
ಸಿತ್�ಯೆಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮೆಲೊ.್ 30

್ ತವಳ್್ ದುಸೊರಿ್ ಭ್ವ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಲ್ಗಿಂ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ,್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊಯ�್ ಮೆಲೊ.್ 31

್ ತವಳ್್ 
ತಿಸೊರಿ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಲ್ಗಿಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ,್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊಯ�್ ಮೆಲೊ.್ ಹೆ್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಕ್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಂತತ್್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮೆಲೆ.್ 
32

್ ಆಖೆರಿ�ಕ್  ತಿ್  ಸಿತ್ಯ�್  ಮೆಲ್.್  33
್ ಪುಣ್್  ತೆ್  ಸ್ತ್್ 

ಜಣ್್ ತಿಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲೆ್.್ ತರ್,್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ತ್ಯಾ್  ಸ್ತ್್ 
ಜಣ್ಂ್  ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್  ಕೊಣ್ಚಿ್  ಬ್ಯ್್್  ತಿ್  ಜ್ತಲ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

34
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ದುಸೆವ್ಂಕ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್,್ 

“ಸಂಸ್ರಿಂ್  ಲೊ�ಕ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ತ್ತ್.್ 
35

್ ಪುಣ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್ಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ದ್ದೆ್್ 
ಆನಿ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘನ್ತ್್ ದಿನ್ತ್.್ 36

್ ತ್ಯಾ್ 
ಜವನ್ಂತ್್ ತಿಂ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂ್ ಜ್ತಲ್ಂ,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತಿಂ್  ಮೊರನ್ತ್.್  ತಿಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ,್ 

a 20.22ಸ್ಸರ್ ಸರೊಮ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಪತಿಕ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್.
b 20.27ಸಾದುಸೆವ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೊ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಧ್ಮಿಯಾಕ್ 
ಪಂಗಡ್.್ ತೆ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಸೊಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಪಯ್ೆ್ ಪ್ಂಚ್್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕತಯಾಲೆ್ (ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೆ).
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ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತಿಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 37

್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆಚ್್ ರುಜ್್ತ್್ ದಿತ್.್ ಮೊಯ್ೆನ್್ 
ಪೆಟ್ಚಿಯಾ್  ಬೊಲ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆ್�ಕಡೆ,್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್,್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್,್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್  ದೆ�ವ್,್  ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್  ದೆ�ವ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ಆಪಯ ತ್ಾ.್  38

್ ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸಕ್್ಂಕ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತೆ್ ನಿಜ್ಯಕ್�್ ಮೊರೊಂಕ್ ನ್ಂತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆ�ವ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಚ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜವಂತ್್ 
ಆಸ್ತ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುವೆಂ್ 

ಸ್ಕೆಯಾಂ್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್ಯಾಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
40

್ ದುಸೆರಿಂ್ ಸವ್ಲ್್ ತ್ಕ್್ ಘಾಲುಂಕ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ಧೆೈರ್್ ಪ್ವೆ್ಂನ್.

ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ ದಾವಿದಾಚೊ ಪೂತ್ ಗಿೇ?
(ಮ್ತೆವ್್ 22:41–46;್ ಮ್ಕಯಾ12:35–37)

41
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಲೊ�ಕ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್?್  42
್ ದ್ವಿದ್ಚ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಕ್�ತಯಾನ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ದೆ�ವ್ನ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
(ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ)್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

್ 43್  ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಥಳ್್ ಘಾಲ್ಸರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಕುಶಿನ್್ ಬಸ್.’್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 110:1

44
್ ದ್ವಿದ್ಚ್್ ತ್ಕ್್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊ್ 

ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ತ್ಕ್್ ಪೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕಸೊ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಶಾಸಾತ್ಯಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಚತಾರಿಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 23:1–36;್ ಮ್ಕಯಾ್ 12:38–40,್ ್ 

ಲೂಕ್ 11:37–54)
45

್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ.್್ 
ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  46

್ “ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಕರ್.್ ತೆಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮನ್ಶೆಯಾಂಬರಿ್ 
ಬರೆಂ್ ನೆ್ಹಸ್ನ್್ ನೆ್ಹಸೊನ್್ ಗ್ಂವ್್ ಭೊಂವುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಖುಶಿ.್  ಪೆಂಟೆಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಲ್ಮ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ತೆ್ ಆಶೆತ್ತ್.್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಮುಖೊ್ಯಾ್ 
ಬಸ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಫೆಸ್ತಾಂ್ ಪಬ್ಯಾಂ್ ವೆಳ್ರ್್ ಪಂಗಿತಾರ್್ ಪಯ್ೆ್ 
ಜ್ಗೆ್  ತ್ಂಕ್್  ಜ್ಯ್.್  47

್ ತೆ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್  ಮೊ�ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚಿ್  ಘರ್ಂ್  ಭಿತರ್್  ಗ್ಲ ತ್ಾತ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲ್ಂಬ್್ ಲ್ಂಬ್್ ಮ್ಗಿಣ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪುಣ್್ 

ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್ತಾತ್.್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಠಿಣ್್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ನಿೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಣಕ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 12:41–44)

21್ ್ 1 ್ ಥೊಡೆ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮನಿಸ್್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಧಮ್ಯಾ್  ಪೆಟೆಂತ್್  ದೆವ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಪೊ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ್  ಜೆಜುನ್್  ಪಳೆಲೆಂ.್  2
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್  ಏಕ್ 

ದುಬಯಾಳ �ೆ್ ವಿಧಿವಿನ್್ ತ್ಂಬ್ಯಾಚೆಂ್ ದೊ�ನ್್ ಪೆೈಶೆ್ ಧಮ್ಯಾ್ 
ಪೆಟೆಂತ್್ ್ aಘಾಲ್ತಾನ್್ ಜೆಜುನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 3್ ತೆಂ್ ಪಳೆಲೊ್್ 
ಜೆಜು,್  “ಸತ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ:್ ಹೆ�್ 
ದುಬಯಾಳ ್ೆ ವಿಧಿವಿನ್್ ತ್ಂಬ್ಯಾಚೆಂ್ ದೊ�ನ್್ ಪೆೈಶೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದಿಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತಿಣೆಂ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ದಿಲೆ.್ 4್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್ ಆಸ್.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾಂತ್್ ಉಲಯಾಲೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ಹಿ್ 
ಸಿತ್�್ ಬೊ�ವ್್ ದುಬೊಯಾಳಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಪೆ್ಂ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ತಿಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ತಿಕ್್ ತ್ಯಾ್ ಪೆೈಶ್ಂಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಿ”್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ದೆವಾಳಾಚಿ ದೆಸಾವಾಟ್
(ಮ್ತೆವ್್ 24:1–14;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:1–13)

5
್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ದೆವ್ಳ್್ ವಿಶಿಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್  “ತೆಂ್  ಸೊಭಿತ್್  ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್  ಆನಿ್  ದ್ನ್್ 
ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ವಸುತಾಂನಿ್ ಸುಂಗ್ಯಾರ್ಯ್್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.

6
್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ತುಮಿ್  ದೆಖ ತ್ಾತ್್ 

ಹೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕ್ಳ್್  ಯೆತ್ಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ಬ್ಂಧ್್ಪಚೊ್  ಫ್ತರ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಉರ್ಸೊನ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಕೊಸ್್ವ್ನಾ್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ಹ್ಂಗ್್ ಫ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಫ್ತರ್್ ರ್ವ್ಚಿ್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾನಿ್ ಜೆಜು್ ಕಡೆ,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾಂ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಘಡತಾಲೊಯಾ?್  ತೊಯಾ್  ಘಡೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಣ್್  ಗುತ್ಯಾ್  ಕಸಲೊ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

8
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಚತ್ರಿಯ್್  ಕರ್!್  ಕೊಣೆಂಯ�್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಫಸ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ನ್ಂವಿಂ್  ಯೆತಲೆ.್  ತೆ,್  ‘ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ’್  ಮ್ಹಣ್್ 
‘ನಮಿಯ್ರ್ಲೊ್್  ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್’್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ವಚನ್ಕ್ತ್.್ 
9

್ ಝುಜ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಅವ್ವಯಾವಸ ತ್ಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಯಕ್ತ್ನ್್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್ 
ಘಡಜಯ್ಚ್.್ ಪುಣ್್ ಅಂತ್್ ತಕ್ಷಣ್್ ಯೆವ್ಚಿನ್.”

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ರ್ಷ್ಟ್ರ್್ 

ರ್ಷ್ಟ್ರಚೆರ್್  ಆನಿ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚೆರ್್  ಝುಜ್ಕ್ 

a 21.2ಧಮ್ತಾ ಪೆಟ್ ಲೊ�ಕ್  ಆಪೊ್ಯಾ್  ಕ್ಣಕೊ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮಪುಯಾಂಕ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ದವಲೆಯಾಲ್್ ಪೆಟ್.
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ದೆಂವತಾಲೆಂ.್ 11
್ ಥಂಯ್್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಭುಂಯ್ಕ್ಂಪೊಣ್ಯಾ್ 

ಜ್ತಲೊಯಾ.್ ದುಕಳ್್ ಆನಿ್ ಮ್ರಿಚಿ್ ಪ್ಡ್್ ಪಡತಾಲ್್ ಆನಿ್ 
ಆಕ್ಸ್ರ್್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ದೃಶ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಖುಣ್್ 
ದಿಷಿಟ್ ಪಡತಾಲೊಯಾ.

12
್ “ಪುಣ್್  ಹೊಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಘಡೆಚಿ�್  ಪಯ್ೆಂ,್ 

ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧತಯಾಲೆ್  ಆನಿ್  ದಗಿದಾತಲೆ.್ 
ತುಮಿಚಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕಚೆ�ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಹುಜರ್್ ಹ್ಡತಾಲೆ್ 
ಆನಿ್  ಬಂದಿಖ್ನ್ಂನಿ್  ಘಾಲತಾಲೆ.್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರ್್  ದೆಕುನ್,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ರ್ಯ್ಂ್  ಆನಿ್ 
ಅಧಿಪತಿಂ್ ಹುಜರ್್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹತಯಾಲೆ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊ್  ಏಕ್ 
ಸಂದಭ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೊ.್ 14

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ತ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 15

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ವಿರೊ�ಧಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ 
ವ್್ ತುಮೆಚಿ�ರ್್ ಉಪ್ರಿಟೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂಕ್ ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ 
16

್ ತುಮಿಚಿಂಚ್್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್,್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್್ ಆನಿ್ 
ಸಯರಿಂಧ್ಯರಿಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್್ ಆನಿ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಯತಾಲ್ಂ.್ 
17

್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರ್್  ದೆಕುನ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಧೆ್�ಶಿತಲೊ.್ 18

್ ಪುಣ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ ತುಮಿ್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್.್ 19

್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾನ್್ 
ಥಿರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

ಜೆರುಸಲೆಮಾಚೊ ವಿಬಾಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 24:15–21;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:14–19)

20
್ “ಜೆರುಸಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಭಂವತಾಣಂ್  ಸೆೈನ್್  ವೆಡೊ್ 

ಘಾಲೊ್್ ತುಮಿ್ ದೆಖ ತ್ಾನ್,್ ತ್ಚೊ್ ವಿಬ್ಡ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ಯ್.್  21

್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ತ್್  ತೆ್  ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ಪೊಳ್ನಾ್ 
ಧ್ಂವುಂ.್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ವಚೊಂದಿ.್  ತುಮಿ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಭಿತರ್್ ರಿಗನ್್ ಜ್ಂವ್!್ 22

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕ್್್  ಲ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾನಿ್ 
ಬರಯ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ತವಳ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೊಯಾ.್ 
23

್ ತ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ಗಭಿಯಾಣ್್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕಯ�್  ಲ ್್ಹನ್್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕಯ�್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸತಾಲೆ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹೊ್ ಗ್ಂವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ 
ಒಳಗ್್  ಜ್ತಲೊ.್  ದೆ�ವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ವಿಶಿಂ್ 
(ಜುದೆ�ವ್)್ ರ್ಗ್ನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 24

್ ಹ್ಂಚ್್ 
ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಬಂದಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಕ್ಯಾ್ ದೆ�ಶ್ಕ್ 
ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ತ್ಯಾಲೆ.್  ಅನಯಾದೆ�ಶ್ಂಚೆಂ್  ಆಪೊ್್  ಕ್ಳ್್ 
ಕ್ಬ್ರ್್  ಜ್ಯೆಶೆರ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜೆರುಸಲೆಮ್್  ಶಹರ್್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಥ್ಳ್್ ಮಸಿತಾತಲೆ.

ಭಿಯೆನಾರಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 24:29–31;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:24–27)

25
್ “ಸುಯ್ಯಾಚೆರ್,್ ಚಂದ್ರಿಚೆರ್್ ಆನಿ್ ನೆಕೆತ್ರಿಂಚೆರ್್ 

ಖುಣ್್  ದಿಷಿಟ್  ಪಡತಾಲೊಯಾ.್  ಭುಂಯೆಚಿರ್್  ದಯ್ಯಾಚಿ್ 
ಲ್್ಹರ್ಂಚಿ್ ಗ್ಜ್್ ಆನಿ್ ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಭಿಯ್ನ್್ ಕಂಗ್ಲ್್ ಜ್ತಲೊ.್  26

್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೊಯಾ್ 
ಸಕೊ್ಯಚ್್  ಲಕತಾಲೊಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಘಡೊಂಕ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಭಿಯ್ನ್್  ಮನಿಸ್್  ಶಿರಿ್ 
ಸುಕತಾಲೆ.್ 27

್ ತವಳ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ವತೆ�ಯಾ್ ಪದೆ್ನ್್ ಆನಿ್ 
ಮಹಿಮೆನ್್ ಕುಪ್ಂಚೆರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆತ್ಲೊ.್ 
28

್ ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಘಡತಾನ್್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ವಯ್ರಿ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್!್  ಸಖಾಂತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆ�ವ್ನ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ್್ 
ಕರ್ಚಿಯಾಯಾಕ್ ವೆ�ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ತಿಂ್ ಖುಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.”

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಉತಾರಿಂಕ್ ಅಂತ್ ನಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 24:32–35;್ ಮ್ಕಯಾ್ 13:28–31)

29
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಹಿ್ ಒಪ್ರ್್ ಸ್ಂಗಿ್:್  “ಹೆರ್್ 

ಖಂಯೊಚಿಯ�್ ರೂಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ಅಂಜುರ್ಚೊ್ ರೂಕ್ 
ಏಕ್  ಬರೊ್  ಉದ್ಹರಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  30

್ ತೊ್ 
ಆಂಕೊರಿಯಾ್ ಫುಟೊನ್್ ಫ್ನ್ಂ್ ಉಸೊಂಕ್ ಜ್ತ್ನ್್ 
ಗಿ�ಮ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಸಮ್ತ್ತ್.್ 
31

್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡ್ಲೊಯಾ್ ತುಮಿ್ 
ಪಳೆತಚ್,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ವ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸಮ್ತಲ್ಯಾತ್.

32
್ “ಸತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 

ಕ್ಳ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಜಯೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್  ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡತಾಲೊಯಾ!್ 33

್ ಪರಿಥಿವಿ್ ಆನಿ್ ಅಂತ್ರಿಳ್್ ಸತಯಾಲ್ಂ,್ 
ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವಿಚಿನ್ಂತ್!

ಸವ್ತಾ ರಾಳಾರ್ಯ್ೇ ತರಾರ್ ರಾವಾ
34

್ “ಚತ್ರಿಯ್!್  ಪೆಸ ತ್ಾಂ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಅಮಲ್್ 
ಪ್ಯೊಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಹೆ�್  ಜಣಯೆಚ್ಯಾ್  ರ್ಟ್ವಳಿಂನಿ್ 
ತುಮಿಚಿಂ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂ್ ದ್ಡಿ್ಂ್ ಜ್ತಿತ್.್ ನ್ಂತರ್್ 
ತೊ್  ದಿ�ಸ್್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಯೆತ್ಲೊ.್  35

್ ತೊ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ರ್್  ಜಯೆತಲ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ವಿಜಮತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆಂ.್  36

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್.್ ದೆಕುನ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಘಡಿತ್ಂತೆ್್ ತುಮಿ್ ಶ್ಬಿತ್ಯೆನ್್ ಸುಟೊಂಕ್ 
ಆನಿ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವುಂಕ್ ತುಮಿ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುನ್್ 
ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್.”

37
್ ದಿಸ್ಚೆಂ್  ಜೆಜು್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಶಿಕೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್  ಪುಣ್್  ರ್ತ್್  ಜ್ತಚ್್ ಶಹರ್್ 
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ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್,್ ರ್ತ್್ ಸಗಿ್್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ 
ಖಚಿಯಾತ್ಲೊ.್  38

್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಫ್ಂತ್ಯಾರ್ಚ್್  ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಉಠುನ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಯೆತ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆೇವ್  
ಮುಖೆಲಾಂಚಿ ಗುಟ್ಮಳ್

(ಮ್ತೆವ್್ 26:1–5,್ 14–16;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:1–2,್ 10–11;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 11:45–53)

22್ ್ 1 ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆಂ್  ಬೆಖಮಿರ್್  ಉಂಡ್ಯಾಚಿ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪೆಸ ತ್ಾಚಿ್ ಪರಬ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ವ ತ್ಾಲ್.್  2
್ ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಕಸೊ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರೊಂವ್ಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಪ್ಯ್್ 
ಸೊಧನ್ಚ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತಿಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ತೆ್ ಭಿಯೆತ್ಲೆ.

ಜೆಜು ವಿರೊೇಧ್ ಜುದಾಸಾನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಮಳ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:14–16;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:10–11)

3
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ 

ಜುದ್ಸ್್ ಎಕೊ.್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಹ್ಚೆ್ ಭಿತರ್್ ಸನ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರಿಶೆಂ್  ತ್ಕ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಸ್್ಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೊ.್ 
4

್ ಜುದ್ಸ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಳ್್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕಚೆ�ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ 5

್ ಯ್ಜಕ್ ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವೆ್.್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಧನ್ಯಾ್  ದಿಲ್ಯಾರ್್  ದುಡು್ 
ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಉತ್ರ್್ ದಿಲೆಂ.್ 6್ ಜುದ್ಸ್್ 
ತ್ಕ್್ ಒಪ್್ಪಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಆಧಿ�ನ್್ ಕರುಂಕ್ ಬರೊ್ ಏಕ್ ಸಂದಭ್ಯಾ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಆಸೊ.್್ ಆಪೆಂ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚಿ್ ಇಚ್ಛ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ.್

ಪಾಸಾಖಾ ಜೆವಾಣ್ಕ್ ತರಾರಾಯ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:17–25;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:12–21;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 13:21–30)
7

್ ಬೆಖಮಿರ್್  ಉಂಡ್ಯಾಚೆ�್  ಪಬೆಯಾಸೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಆಯ್ೊ.್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ಪ್ಸ್ಖಾಚಿ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ ಮ್ರೊಚಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ತೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 8

್ ಜೆಜುನ್,್ ಪೆದುರಿಕ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂಕ,್ 
“ವಚ್,್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  “ಜೆವ್ಣ್್  ಖಂಯ್್ 

ತಯ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕಡೆ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
10

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಆಯ್ಕ್!್ ತುಮಿ್ ಶಹರ್್ ಭಿತರ್್ 
ಸತ್ಯಾನ್,್ ಉದ್ಕ್ಚೊ್ ಕೊಳೊೆ ಸೆ್ ಘವ್ನಾ್ ವೆತಲೊ್ ಏಕ್ 
ಮನಿಸ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮೆಳ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರ್.್ ತೊ್ ಭಿತರ್್ ಸರ್ಚಿಯಾಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ತುಮಿಯ�್ ವಚ್.್ 

11
್ ತ್ಯಾ್ ಘಚ್ಯಾಯಾ್ ಯಜ್ಮನ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಸ್ಂಗ್:್ ‘ಮೆಸಿತ್ನ್್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್  ಜೆವ್ಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಜೆವ ಣ್್ಸ್ಲ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್್ ದ್ಕಜಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 12

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಯಜೊಮನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಗೆ್ಂಚ್್ ಮ್ಂಡುನ್್  ಆಯೆತಾಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಮ್ಳಿಯೆಚೆಂ್ 
ಎಕ್ ಸ್ಲ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಕಯತಾಲೊ.್ ಹೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ತುಮೆ್�್  ಖ್ತಿರ್್  ತಯ್ರ್್  ಆಸತಾಲೊ.್  ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ಥಂಯ್್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

13
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸಲೆಯಾ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆ�್ ಬರಿಂಚ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆಂ ರಾತಿಂಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:26–30;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:22–

26;್ 1್ ಕೊರಿಂರ್್ 11:23–25)
14

್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕಚೊಯಾ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಯೊ್.್ ಜೆಜು್ 
ಆನಿ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೆ್.್ 
15

್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಹ್ಂವ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹೆಂ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಜೆಂವ್ಕ್್ 
ಚಡ್್ ಆಶೆಲೊ್.್ 16

್ ಹ್ಚೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಆರ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಯಸೆರ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಜೆಂವ್ಚಿನ್.”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್ಚಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ 

ಘವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಣೆಂ,್ 
“ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಲ್ಸೆಂತೆ್್ ತುಮಿ್ ವ್ಂಟ್ಂ.್ 18

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಯೆತ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಯೊಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣೆಂ್ ಉಂಡೊ್  ಘತೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಉಂಡ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಮೊಡೊ್್  ಆನಿ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್  ದಿಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್್ ಹಿ.್ ಹೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್ಸ್್ಕ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 20

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಬರಿ್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜುನ್್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ 
ಘವ್ನಾ,್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಕೆಲೊ್್ ನವ್್ 
ಕರ್ರ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಕಯ ತ್ಾ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ 
ವ್ರೊಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಯಾ್ ರಗ ತ್ಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹೊ್ ನವ್್ ಕರ್ರ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ರೊಣ್ ವಿರೊೇಧ್ ಜಾತಿತ್?
21

್ ಜೆಜುನ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಪರ್ದಿ�ನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮೆಜ್ರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸ್್.್ 
22

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಯೊ�ಜನೆಂ್ ಬರಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಚಿ್ ಗತ್್ ಬೊ�ವ್್ ಕಠಿಣ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ತಲ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ತವಳ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ,್  “ಆಶೆಂ್  ಖೊಟೆಂ್ 
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ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

ಸೆವಾರಾ ಬರಿ ಜಾರಾ
24

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಮಧೆಂ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 25

್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್.್ “ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರಿ�್ ರ್ಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪಜ್ಯಾಂ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಬಲತ್ಕ್ರ್ನ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಚಲಯ್ತಾತ್.್ ಲೊಕ್್ 
ವಯ್ರಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಚಲಯತಾಲ್ಯಾಂಕ್  ‘ಪರೊ�ಪ್ಕ್ರಿ’್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಯೆ.್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಮಧೆಂ್  ಕೊಣ್್  ವ್ಹಡೊ್್  ಆಸ್್  ತೊ್  ಲ ್್ಹನ್್  ಜ್ಂವ್.್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಸೆವಕ್್ ಬರಿ್ ಜ್ಂವ್.್ 27

್ ವ್ಹತೊಯಾ್  ಕೊಣ್?್ 
ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸೊ್ಗಿ�?್ ಜೆವ್ಣ್ಕ್ ಬಸ್ತಾ್ ತೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್?್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್!

28
್ “ತುಮಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ರ್ವ್ಲೆ.್ 29
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಚೆಂ್ 

ಹಕಕ್್  ದಿಲ್ಂ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
30

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬಸುನ್್  ಖ್ತಲ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ಪ್ಯೆತಲ್ಯಾತ್.್  ತುಮಿ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ರ್್  ಕುಳಿಯ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಲನ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನಿತಿಯ್ಸನ್ಂಚೆರ್್ ಬಸತಾಲ್ಯಾತ್.

ತುಮಚೊ ಭಾವಾರ್ತಾ ಸಾಂಡ್ನಾರಾತ್!
(ಮ್ತೆವ್್ 26:31–35;್ ಮ್ಕಯಾ14:27–31;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 13:36–38)
31

್ “ಎಕೊ್್ ಶೆತ್ಕ್ರ್್ ಆಪೊ್್ ಗೊ�ಂವ್್ ಚ್ಳಿಣ್ರ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಚ್ಳ್ಲೆ್�ಬರಿ್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚ್ಳ್ಂಕ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಮ್ಗುನ್್ ಘತ್್.್ ಸಿಮ್ಂವ್,್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
(ಪೆದುರಿ)್  32

್ ತುಜೊ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್  ಥಂಡಳ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ ಕೆಲ್ಂ!್ ತುಂ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಪತ್ಯಾಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಥಿರ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಜೆ�್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಂಧೆಂತ್್ ವಚುಂಕ್ ಆನಿ್ ಮೊರುಂಕ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

34
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಪೆದುರಿ,್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಸಕ್ಳಿಂ್ ಕೊಂಬೊ್ 

ಸ್ದ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಪಯೆ್ಂ್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಒಳಕ್ನ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಕಷ್್ ಸೊಸುಂಕ್ ತರಾರ್ ರಾವಜಯ್
35

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್  “ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ದುಡು್ ನ್ಸ್ತಾನ್,್ ಚಿರಿ್ ಆನಿ್ ವ್್ಹಣೊ�್ 
ನ್ಸ್ತಾನ್್ ಹ್ಂವೆ್ ಧ್ಡ್ಲೆಂ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಪುಣ್ಯ�್ ಉಣೆಂ್ ಪಡ್ಲೆ್ಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ,್ ‘್ ‘ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
36

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ದುಡು್ ಜ್ಂವ್್ ಚಿರಿ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ತಿ್ ಘಂವ್ನಾ್ 
ವಚ್.್ ಜ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ತಲ್್ರ್್ ನ್,್ ತೊ್ ಆಪೊ್್ ದಗೊ್್ 
ವಿಕುನ್್ ಪುಣ್ಯ�್ ಏಕ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್.

37
್ ‘ತ್ಕ್್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ಕ್್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್್ 
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ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಆತ್್ ತೆಂ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

38
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ಹ್ಂಗ್,್ ದೊ�ನ್್ 

ತಲ್್ರಿ್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜು,್ “ತಿತೆ್ಂ್ ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಾಕ್ ಮಾರಾಣ್ಯಂಚಿ ಗಜ್ತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:36–46;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:32–42)

39
್ ಜೆಜು್  ಶಹರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  (ಜೆರುಸಲೆಮ್)್  ಒಲ್ವೆತ್್ 

ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ಗೆಲೊ.್  40
್ ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಗೆಲೆ.್  (ಜೆಜು್  ತವಳ್್  ತವಳ್್  ಥಂಯ್್ 
ವೆತಲೊ)್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ತ್ಳ ನೆಾ�ಕ್ 
ಸ್ಂಪಡ್ನಾಶೆಂ್ ಮ್ಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

41
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಮ್ರ್್ 150್ ಮೆಟ್ಂ್ 

ಪಯ್ಸೆ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್್ ಪಡುನ್,್ 42
್ “ಬ್ಪ್,್ 

ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹಿ್ ಕ್ಲ್ಸೆ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಕರ್.್ ತರಿಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ 43

್ ತವಳ್್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ತ್ಕ್್ ದಿಷಿಟಕ್ ಪಡೊ.್್ ಜೆಜುಕ್ ಧೆೈರ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಕ್ ಧ್ಡ್ಲೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 44

್ ಜೆಜುಕ್ ಚಡ್್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ತೊ್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾರ್್  ಚಡ್್  ಲ್ಲೆವ್ನಾ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖಮೊಳ್ರ್್  ಘಾಮ್್  ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಥೆಂಬ್ಯಾಂಬರಿ್ 
ಧಣಯಾರ್್ ಗಳ್ಂಕ್ ಸುರು್ ಜ್ಲೊ.್ 45

್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್ಗೆಣ್್ 
ಮುಗೊದಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಲ್ಗಿ್  ಗೆಲೊ.್  ತೆ್  ನಿದುನ್್ 
ಪಡೆ್ಲೆ.್  (ತೆ್ ದುಖೆ�ನ್್ ತಕಲೆ್.)್ 46

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ 
“ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ನಿದೊನ್್ ಪಡ್್ಯಾತ್?್ ಉಠ್!್ ತ್ಳ ನೆಾಕ್ 
ಸ್ಂಪಡ್ನಾಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಬಂಧನ್
(ಮ್ತೆವ್26:47–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:43–50;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:3–11)
47

್ ಜೆಜು್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಲೊಕ್್ ಜಮೊ್ ಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ೊ.್  ಬ್ರ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಜಮ್ಯಾಕ್ ವ್ಟ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಲೊ.್ ತೊಚ್್ ಜುದ್ಸ್.್ 
ತೊ್ ಜೆಜುಕ್ ಉಮೊ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ.್
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48
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಜುದ್ಸ್,್  ಉಮೊ್  ಘವ್ನಾ್ 

ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಕ್ ತುಂ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಯ್ಮೂ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 49

್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ಥಂಯ್್ 
ರ್ವ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ಥಂಯ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕಡೆ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಆಮಿ್  ತಲ್್ರ್್  ಕ್ಡೆಯಾತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
50

್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್್ ತಲ್್ರ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ನವಕ್ರ್ಚೊ್ ಉಜೊ್್ ಕ್ನ್್ ಕ್ತಲೊಯಾ.

51
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ರ್ವಯ್”್ ಮ್ಹಣೊನ್,್  ತ್ಯಾ್ 

ನವಕ್ರ್ಚೊ್ ಕ್ನ್್ ಆಪಡ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೊ.
52

್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂಧೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಥಂಯ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ,್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆಂ್ ಮುಖೆಲ್್ ಆನಿ್ ಜುದೆ�ವ್ಂಚೆ್ 
ಶಿಪ್ಯ�್ ಆಯಲೆ್.್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಏಕ್ ಚೊರ್ಕ್ 
ಧರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ್�ಬರಿ್ ತಲ್್ರಿ್ ಆನಿ್ ದ್ಂಡೆತೊಣೆಕ್್ 
ಘವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್್ಯಾತ್?್ ಹ್ಂವ್್ 
ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್?್  53

್ ಸದ್ಂನಿತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ,್ ತರ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಹ್ತ್್ ಘಾಲೊನ್?್ ಪುಣ್್ ಹಿ್ ಘಡಿ್ ತುಮಿಚಿ.್ ಹಿ್ ಪದಿ್್ 
ಅಂದ್ಕ್ರ್ಚಿ.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪೆದುರಿಚೊ ವಿಸಾವಾಸ್ ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:57–58,್ 69–75;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:53–54;್ 66–72;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:12–18,್ 25–27)
54

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ ್ೆಹಲೊ.್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ.್ 55

್ ಶಿಪ್ಯ್ ಆಂಗ್ಣ್ಂತ್್ 
ಮಧೆಂಚ್್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ್ ಆಗೆಟಂ್ ಘಾಲ್ನಾ,್  ಭೊಂವತಾಣ್  ತೆ್ 
ಬಸುನ್್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಗತ್್ ಪೆದುರಿಯ�್ ಬಸೊ.್್ 
56

್ ಪೆದುರಿ್ ಥಂಯ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸಲ್ೆಂ್ ಎಕೆ್�್ ಚ್ಕನೆಯಾನ್್ 
ದೆಖೊ.್್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್ನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಪೆದುರಿಚಿ್ ವಳಕ್ 
ಮೆಲ್.್್ ತಿ್ ಪೆದುರಿಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ಬರೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ 
ಮನಿಸ್ಯ�್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸಲ್ೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

57
್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ನ್ಕ್ರುನ್:್  “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ 

ಒಳಕ್ಚ್್  ನ್ಂ.”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  58
್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ತುಯ�್ 
ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್ದಾರಿ್ ಪೆೈಕ್್ 

ಏಕ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
59

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಚಡುಣೆಂ್  ಏಕ್ ವ್ರ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ,್ “ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ!್ ಹೊ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಹೊ್  ಎಕ್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

60
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ತುಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್್  ತೆ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಪೆದುರಿ್ ಆನಿಕ್�್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ�,್ 

ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೊ.್ 61
್ ತವಳ್್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 

(ಜೆಜುನ್)್ ಪ್ಟಂ್ ಘುಂವ್ನ್್ ಪೆದುರಿಚೆರ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಘಾಲ್.್ 
“ಆಜ್್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ತಿ�ನ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ನ್ಕ್ತಯಾಲೊಯ್”್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಪೆದುರಿಕ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಆಯೊ್.್ 62

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ತೊ್ ಘಳಗೆಳ್ಯಾಂ್ ರಡೊ್.

ಜೆಜುಚಿಂ ಲೊರಾನಿ ರೆಲ್ಲಿಂ ಖೆಳ್ಕಾಳಾಂ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:67–68;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:65)

63
್ 
–64

್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಫ್ರೊ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ವಸುತಾರ್್  ಬ್ಂಧುನ್,್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ “ತುಕ್್ ಮ್ಲಯಾಲೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್?್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್್ ಪಳೆಯ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚಿಂ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 65

್ ತ್ಣಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಣಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ನಿಂಧ್್ ಕೆಲ್ಂ.

ಜುದೆೇವ್ ಮುಖೆಲಾಂ ಹುಜಿರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 26:59–66;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:55–64;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:19–24)
66

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಉಜ್್ಡತಾಚ್್ ಜುದೆವ್ಂಚೆ್ ಮುಖೆಲ್,್ 
ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ,್ 67

್ “ತುಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಸೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸತ್ಮನೆಚಿನ್ತ್.್  68
್ ಆನಿ್ 

ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸವ್ಲ್್  ಕರಿನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಪ್್ ದಿಂವೆಚಿನ್ತ್.್  69

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಫುಡ್ಂ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್,್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ ದೆವ್ಚೆ�್ 
ಸಿಯ್ಸ್ಣ್ಚೆರ್್ ಉಜೆ್ಶಿಂ್ ಬಸುನ್್ ಆಸತಾಲೊ.”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

70
್ ತ್ಂಣಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂನಿ್ ತ್ಕ್,್ “ತರ್್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್ಗಿ�?”್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್ “ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್”್ 71

್ ತವಳ್್ ತೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ,್ 
“ಆನಿಕ್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?್ ಆಮಿಚ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂತೆ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್ ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಅಧಿಪತಿ ಪಿಲಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:1–2,್ 11–14;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:1–5;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:28–38)

23್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥಂಯ್್ ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 

ವೆಲೆಂ.್ 2್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ.್್ ತೆ್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಕಡೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ:್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೊಯಾ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಬದು್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ಆಮಿ್ ಸಿಸ್ರ್ಕ್ ತಿವ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್ 
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ಮ್ಹಣ ತ್ಾ.್ ತೆ�ಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೊ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ರ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಆಮಿ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್

3
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ತುಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 

ರ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಜೆಜುನ್,್ “ತುಂವೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.
4

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
“ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಥಂಯ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ 
ಮೆಳನ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

5
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣಂ,್  “ಹೊ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಉಚ್ಂಬಳ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 
ಸುರು್  ಕನ್ಯಾ್  ಹ್ಂಗ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಯ್್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿಕಯ�್ ದ್ಂಬುನ್್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಹೆರೊದ ಹುಜಿರ್ ಜೆಜು
6

್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಹೆ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ “ಹೊ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್ವೆ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  7

್ ಜೆಜು್  ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್ಖ್ಲ್್ ಪಡ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಹೆರೊದಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೊ.್್ ಹೆರೊದ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್ಂನಿ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್ಚ್್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ದ್ಡೆ್ಂ.

8
್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 

ಜ್ಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಯೊತಾ್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ್್ ಏಕ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಆಪುಣ್್ ಪಳೆತಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಭವಯಾಶ್ನ್್ ತೊ್ ಆಸೊ.್್ 9್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂನಿ್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಎಕ್ಕಯ�್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್ನ್.್ 10

್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ 
ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ಆಸಲ್ೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್  11

್ ತವಳ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ರ್ಯ್ಚೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸೊವ್ನಾ್ 
ಆಕ್ಮನ್್  ಕೆಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಪ್ಲ್ತ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಧ್ಡೊ.್್ 12

್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ಲ್ತ್್ 
ಆನಿ್ ಹೆರೊದ್್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಆನಿ್ ಹೆರೊದ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಈಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆ.

ಜೆಜುಕ್ ಮನಾತಾಚೆಂ ಫಮಾತಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:15–26;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:6–15;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 18:39–19:16್ )
13

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಆತ್ಂ್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂಕ,್ 
ಜುದೆ�ವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕಯ�್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್ 14

್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್್ಂ.್  ಹೊ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಉಪ್ರಿಟುಂಕ್ ಲ್ಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವೆ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮುಖ್ರ್ಚ್್  ತ್ಚಿ್  ತನಿಕ್್  ಕೆಲ್.್ 
ತರಿಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಚೆರ್್ ಮ್ಂಡ್ಲ್ಯಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದಿಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮೆಳೊೆ್ನ್.್ 
15

್ ತಶೆಂಚ್್ ಹೆರೊದಿಕಯ�್ ಹ್ಚೆರ್್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಚೂಕ್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ಟಂ್  ಧ್ಡ್್.್ ಪಳೆಯ್,್  ಜೆಜುನ್್ 
ಖಂಯಚಿಚ್್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಫಮ್ಯಾಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಇಲ್್ಶಿ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ ತ್ಾಂ್ ಆನಿ್ ಸೊಡ ತ್ಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  17

್ (ಹಯೆ�ಯಾಕ್  ವಸ್ಯಾ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಏಕ್ ಖೆೈದಿಕ್ 
ಸೊಡುಂಕ್ ಜ್ಯಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.)

18
್ ಪುಣ್್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ಹ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರ್!್ 

ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಸೆಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್್ 
ಮ್ರಿಲ್ಗೆ.್್ 19

್ (ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಉಠಯ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಟ್ಕ್ಯೆಕ್ ಆನಿ್ ಕೆಲೆ್�್ ಖುನಿಯೆಕ್ ಲ್ಗುನ್್ ಹ್ಕ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊ್.)

20
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜೆಜುಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ ತೆ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ “ಖುಸ್ಯಾಯ್್ ತ್ಕ್!್ ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

22
್ ತಿಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟ�್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಲೊಕ್ಕ,್  “ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 

ತ್ಣೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಆನ್ನಾಯಾಯ್್  ಕೆಲ್?್  ತೊ್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಮೊನ್ಯಾಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಫ್ವ್್ ತಸಲೊ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ 
ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೆಳನ್.್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಇಲ್್ಶಿ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ಪುಣ್್  ತೆ್  ಆನಿಕಯ�್  ತ್ಳೊೆ ್  ಪ್ಂಜುನ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಪ್ರಿಟೊಯಾ್ 
ಬೊಬೊ�್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ಆನಿ್ ಕರಿಮೆ�ಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ 
ಬೊ�ಬ್್  ಚಡ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್,್  24

್ ತ್ಣಂ್  ಮ್ಗ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 
ಹುಕುಮ್್  ದಿಲ್.್  25

್ ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ವಿಚ್ರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಉಠಯ್್ಯಾ್ ಕ್ಟ್ಕ್ಯೆಕ್ ಆನಿ್ ಕೆಲೆ್�್ ಖುಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ 
ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲೊ್.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 
ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೊ.್  ಲೊಕ್ಚಿ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್್ ಹಿಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

ಜೆಜುಕ್ ಖುಸಾತಾರ್ ಮಾತಾತಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:32–44;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:21–32;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:17–19)
26

್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
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ವ್ಹತ್ಯಾನ್್  ಶೆತ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಶಹರ್್  ಭಿತರ್್  ವೆಚ್ಯಾ್ 
ಸಿರೆನ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ದೆಖೆಂ್.್ ಸಿರೆನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಸಿರೆನ್್ ಶಹರ್ಚೊ.್  ಜೆಜುಚೊ್ ಖುರಿಸ್್ ಖ್ಂದ್ಯಾರ್್ 
ಘವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ವಚ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕೆಲೊ.

27
್ ವ್ಹಡ್್ ಏಕ್ ಲೊಕ್ಜಮೊ್ ಜೆಜು್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ವೆತ್ಲೊ.್ 

ವ್ಹಡ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಜೆಜು್ 
ಖ್ತಿರ್್ ರಡೊನ್್ ಹದೆಯಾಂ್ ಬಡೊನ್್ ವಿಳ್ಪ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯಾ.್ 
28

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್,್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ,್ “ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂನೊ�,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ರಡನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಪ್ಸತ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬ್ಳ್ಂ್  ಪ್ಸತ್್ 
ರಡ್!್  29

್ ‘ಭುಗಿಯಾಂ್  ನ್ತ್ಲೆ್ಲ್ಂ್  ಭ್ಗಿಂ!್  ಪರಿಸೂತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆನಿ್ ಪ್ನೊ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಸಲೊ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೊ�್ 
ಭ್ಗಿಚ್್ ಸಯ್’್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣೆಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆತಲೆ.್ 
30

್ ತವಳ್್ ಲೊಕ್ ಪವಯಾತ್ಕ,್ ‘ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಪಡ್!’್ ಆನಿ್ 
ದೊಂಗ್ರಿಕ್  ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಂಪುನ್್ ವ್ಹರ್!’್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ 31

್ ಜವ್ಂತ್್ ಸುಖ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಯೆತನ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಕತೆಯಾಲೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

32
್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ದೊ�ಗ್್ ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂಕಯ�್ ತ್ಂಣಂ್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ವೆಲೆ.್ 33
್ ಜೆಜುಕ್ ಆನಿ್ ದೊ�ಗ್್ 

ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಂಣಂ್ “ಕಟೆಟಂ”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆಂ.್ ಥಂಯ್್ ಶಿಪ್ಯ್ನಿ್ ಜೆಜಕಯ�್ ತ್ಯಾ್ 
ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂಕಯ�್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ,್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾಯೊ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಬ್ಪ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಭೊಗಿಶೆ.್ ತೆ್ ಆಪುಣ್್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ತೆ್ ನೆಣ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ.್
ಶಿಪ್ಯ್ನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಕ್  ಸೊಡಿತಾ್ 

ಘಾಲ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ವ್ಂಟೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘತಿಂ್.್ 35
್ ಲೊ�ಕ್ 

ಲ್ಗ್ಸೆರ್್  ಪಳೆತ್್  ಆಸೊ್.್  ಜುದೆ�ವ್್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಜೆಜುಚಿಂ್ ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಂಣಂ,್ “ಹೊ್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚ್ಲೊ್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆರ್ಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ;್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕರುಂದಿ?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

36
್ ಶಿಪ್ಯ್ನಿಯ�್  ಜೆಜುಚಿಂ್  ಖೆಳ್ಕ್ಳ್ಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್ 

ತ್ಣಂ್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಇಲೊ್ಸೊ್ ಆಂಬೊಟ್್ 
ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  37

್ “ತುಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 
ರ್ಯ್್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಕ್ಚ್್ ತುಂ್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 38

್ (ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ,್ 
“ಹೊ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್”್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಬರೊವ್ನಾ್ 
ಘಾಲ್್ಂ.)

39
್ ಉಮ್ಕ್ಳ್ಯ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂ್ ಮಧೊ್್ ಎಕೊ್್ 

ಜೆಜುಚಿ್ ನಿಂದ್್ ಕನ್ಯಾ,್ “ತುಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಗಿ�?್ ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಕ್ಚ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕರ್!್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

40
್ ಪುಣ್್ ದುಸೊರಿ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಭೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ 

ಲ್ಗೊ್,್ “ತುವೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಜಯ್!್ ಆಮಿ್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಮೊತೆಯಾಲ್ಯಾಂವ್!್  41

್ ಹ್ಂವ್್  ಆನಿ್  ತುಂ್  ಆಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್  ಫ್ವ್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  (ಜೆಜುನ್)್ 
ಕಸಲ್ಚ್್ ಚೂಕ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
42

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಯಾ್ ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾನ್್ ತ್ಚೆಕಡೆ,್ “ಜೆಜೂ,್ 
ತುಂ್ ರ್ಜ್್ ಪದಿ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಸ್ತಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಉಗ್ಸ್್್ 
ದವರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

43
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಆಯ್ಕ್!್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 

ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ಆಜ್ಚ್್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪರದೆೈಸ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮನ್ತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 27:45–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:33–41;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:28–30)
44

್ ಇತ್್ಯಾರ್್ ಸುಮ್ರ್್ ದೊನ್್ಪರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್ಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ರ್್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್  ಪಡೊ್.್  45

್ ಸುಯ್ಯಾಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್ಚ್್ 
ನ್ತಲೊ್!್  ದೆವ್ಳ್ಚೊ್  ಪಡೊದಾ್  ದೊ�ನ್್  ವ್ಂಟೆಂ್ 
ಭ್ಗ್್  ಜ್ಲೊ.್  46

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಬ್ಪ್,್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಒಪುನ್್ ್ ದಿತ್ಂ”್ a್ 
ಮ್ಹಣ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್್  ಬೊಬ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಣ್್ 
ಸೊಡೊ್.

47
್ ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಶತಪತಿ್ ಘಡಲ್ೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ 

ಮನಿಸ್್ ಬರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಸುತಾತಿ್ ಕೆಲ್.

48
್ ಹಿ್ ಘಡ್ಲ್್ ಸಂಗತ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ 

ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆ.್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ಬೊ�ವ್್ ದುಖಿನ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  49

್ ಜೆಜುಚೆ್ 
ಒಳಿಕ್ಚೆಂ್ ಈಷ್ಟ್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆ್.್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲೊ್ಯಾ್  ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ.್ ತಿಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ್ಯಾ.

ಅರಿಮಾಥೆೇರಾಚೊ ಜುಜೆ
(ಮ್ತೆವ್್ 27:57–61;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:42–47;್ ್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 19:38–42)
50

್ 
–51

್ ಅರಿಮ್ಥೆ�ಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಚಿ್  ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಮನಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
ತೊ್ ಏಕ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಬರೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಯೆಣ್ಯಾಚಿ್  ತೊಯ�್  ವ್ಟ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ.್  ಜುಜೆ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ನ ್ೆಹದಿರಿನ್್ 

a 23.46 ಬಾಪಾ.. ಒಪುನ್ ದತಾಂ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್,್ 
“ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ತುಜ್್ ಹ್ತ್ಕ್ ಒಪುನ್್ ದಿತ್ಂ.”್ ಉಲೆ್�ಖ್;್ 
ಕ್�ತಯಾನ್್ 31:5.
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ಸಭೆಚೊ್ ಸ್ಂದೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಹೆರ್್ ಜುದೆವ್್ ವ್ಹಡಿಲ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಕಬ್್ತ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್.್  52

್ ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
53

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಖುಸ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಕ್್್ ದೆಂವ್ನ್್ ವಸುತಾರ್ಂತ್್ ಗುಟ್್ಯ್,್ ಖಡ್್ಪಂತ್್ 
ಪೊಕರ್ಲ್್ಯಾ,್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ನಿಕೆಪ್ಲ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಪೊಂಡ್ಂತ್್ 
ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ದವರುಂಕ್ ನ್ಸೊ್.್ 
54

್ ತೊ್  ತಯ್ರ್ಯೆಚೊ್  ್ ದಿ�ಸ್್ a್  ಸ್ಂಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯಲ್್.್ ಸುಯೊಯಾ್ ಬುಡ ತ್ಾನ್,್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಸುರು್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಸೊ್.

55
್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯ್ಲೊಯಾ್ 

ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾಯ�್ ಆಯ್ಲೊ್ಯಾ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಸಮ್ಧಿ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ನಿಕೆಪ್ಲೊ್್  ಜ್ಗೊ್ 
ಪಳೆಲೊ.್ 56

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಕೂಡಿಕ್  ಸುಗಂಧ್್  ದರಿವ್ಯಾಂ್  ಆನಿ್  ಮ್ಖಿಚಿ್  ತೆಲ್ಂ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲ್ಂ.
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ತ್ಣಂ್  ವಿಶೆವ್್  ಘತೊ್.್ 

ಮೊಯೆಚ್್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ವಿಶೆವ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.

ಜೆಜುಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:1–10;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:1–8;್ ಜುವ್ಂವ್್ 20:1–10)

24್ ್ 1 ್ ಪುಣ್್  ಆಯ ತ್ಾರ್್  ಫ್ಂತ್ಯಾ್  ಪ್ರ್ರ್್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್  ಆಪ ಣೆ್ಂ್  ತಯ್ರ್್  ಕೆಲೊ್ಯಾ್ 

ಪಮಯಾಳಿಕ್ ವಸುತಾ್ ಘವ್ನಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಮ್ಧಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯೊ್ಯಾ.್  2

್ ತವಳ್್  ಸಮ್ಧೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಫ್ತರ್್ 
ಲೊಳಯ್ಲೊ್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲ್ಂ.್ 3

್ ಪುಣ್್ 
ತಿಂ್ ಭಿತರ್್ ಪಳೆತ್ನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಮೆಳಿ್ನ್.್ 4್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮ್ಲೆಂ್ 
ನ್,್  ಆಶೆಂ್  ತಿಂ್  ಶೆಮೆಯಾವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಝಳ್ಝಳಿತ್್ 
ಮುಸತಾಯಕ್್ ನೆ್ಹಸಲ್ೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ (ದೆ�ವ್್ ದೂತ್)್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಉಬೆ್ ಜ್ಲೆ.್ 5

್ ಸಿತ್ಯೊ�್ ಭಿಯ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಂ್  ತೊಂಡ್ಂ್  ಧಣಯಾಕ್  ಬ್ಗ್ವ್ನಾ್  ರ್ವಿ್ಂ.್  ತೆ್ 
ಮನಿಸ್್ “ಜವಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂ್ ಮಧೆಂ್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್?್  ಹೊ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ದವಚೊಯಾ್ 
ಜ್ಗೊ!್ 6

್ ಜೆಜು್ ಹ್ಂಗ್್ ನ್.್ ತೊ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠ್್!್  ತೊ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ನ್ಂಗಿ�?್ 
7

್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 
ಕನ್ಯಾ;್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಜವಂತ್್ ಉಠೊವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  8

್ ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಆಯೊ್.

a 23.54 ತರಾರಾಯೆಚೊ ದೇಸ್ ಸುಕ್ರಿರ್್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್ 
ದಿಸ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದಿಸ್.

9
್ ತವಳ್್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಸಮ್ಧೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 

ವಚುನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಇಕ್ರಿ್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಹೆರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾಯ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಗೆಲೊಯಾ.್ 10

್ ತೊಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯೊ�,್ ಮ್ಗ್ದಾಲ್್ ಮರಿ,್ ಜುವ್ನ್,್ ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ 
ಆವಯ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್�್  ಘಡ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  11

್ ಪುಣ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆನ್ಂತ್.್  ತೆಂ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಏಕ್ 
ಘಡ್್ಪಂಚೆ್  ಕ್ಣಯೆ�ಬರಿ್  ದಿಸೆ್ಂ.್  12

್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿ್ 
ಉಠೊನ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಪಳಂವ್ಕ್್ ಸಮ್ದೆ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಂವುನ್್  ಗೆಲೊ.್  ತೊ್  ಭಿತರ್್  ಬ್ಗೊನ್್ 
ಪಳೆತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಗುಟ್್ಯೆ್ಂ್  ಲುಗ್ಟಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದಿಸಿ್ಂ.್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡ್್ಂಗ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಇತ್್ಯಾಕ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.

ಎಮಾ್ಮವಾಸ್ಚೆೇ ವಾಟೆೇರ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:12–13)

13
್ ತ್ಯಾಚ್್ ದಿಸ್್ ಜೆಜುಚೆ�್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ 

ಎಮ್ಮವ್ಸೆ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಲೆ.್ ತೊ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ತ್್ ಮೆೈಲ್ಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸೊ್.್ 
14

್ ಘಡ್ಲ್್ ಹಯೆ�ಯಾಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತೆ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸೆ್.್  15

್ ತೆ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಚ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತ್ಂಚ್್ ಬರ್ಬರ್್ ಚಲುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 
16

್ (ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತ್ಚಿ್ ಒಳಕ್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ )್ 
17

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ,್ “ತುಮಿ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈಯ್ತಾತ್?”
ತೆ್  ದೊ�ಗ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್  ರ್ವೆ್.್  ತ್ಂಚೆ್ ಮುಖಮೊಳ್್ 

ಬೊ�ವ್್ ದುಖಿನ್್ ಬ್ವ್ಲ್್ಂ.್ 18
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್,್ 

ಕೆಯ್ೊಫ್ಸ್್ ನ್ಂವ್ಂಚೊ,್ “ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ಘಡಲ್್್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ನ್ಸ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಂಚ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಉಲೆೈತ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಂಣಂ್ ತ್ಂಕ್,್ “ನಜರೆನ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತೊ,್್ ತೊ್ 

ದೆವ್್ ಆನಿ್ ಮನ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲೊಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  20

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ಆನಿ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ ಧನ್ಯಾ್ ದಿಲೊ್ ಆನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾಯೊ.್್ 21

್ ಜೆಜುಚ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
(ಜುದೆವ್ಂಕ)್  ಸೊಡಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಭವಯಾಸುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಹೆ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡೊನ್್ ಜ್ಲೆಂ.
“ಆತ್ಂ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಸಂಗತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್  ಆತ್ಂಚ್್ 

ತೊ್ ಮೊರೊನ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೆ.್ 22
್ ಆಜ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಸಿತ್ಯ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಕ್ಂತುಂಕ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ತೊಯಾ್ ಉಜ್್ಡೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸಮ್ಧೆಂಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೊ್ಯಾ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
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ತ್ಂಕ್ಂ್ ಥಂಯ್್ ದಿಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ 
ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೆ್್ 
ಆನಿ್ ತ್ಂಣಂ್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೆ�ವ್್ ದುತ್ನಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್ಲೊಯಾ.್ 24

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಸಮ್ಧೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಗೆಲೆ.್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ�ಬರಿಚ್್  ಸಮ್ಧ್್  ಖ್ಲ್ಚ್್  ಆಸಿ್.್  ಆಮಿ್ 
ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ತೊ್ (ಜೆಜು)್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆ ್ನ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

25
್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಸಮಣ್್ 

ನ್ತಲ್ೆ್ ಆನಿ್ ಸತ್್ ಸತ್ಮನುಂಕ್ ಪ್ಟಂ!್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಪ್ತೆಯಾಜ್ಯ್.್ 26

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್  ಪದೆ್ಕ್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಹೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ಸೊಸಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಿ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  27

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಆಪೆ್�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಹಯೆ�ಯಾಕ್  ವಿವಸುಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಮೊಯೆ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಆನಿ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ 
ಆಪ ಣ್್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ್ ತೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ವಿವರುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

28
್ ತೆ್  ಎಮ್ಮಹು್  ಗ್ಂವ್ಕ್  ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತ್ನ್್ 

ತೊ್ ಆಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಫುಡೆಂ್  ವೆತ್ಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  29

್ ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್,್ 
“ಆತ್ಂ್ ಸ್ಂಜ್್ ಜ್ಲ್,್ ರ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್.್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ತ್ಂಚೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ವುಂಕ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ಗೆಲೊ.

30
್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್ಣ್ರ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 

ತ್ಣೆಂ್ ಉಂಡೊ್ ಘತೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಮೊಡೊ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ದಿಲೊ.್ 
31

್ ತವಳ್್  ತ್ಣಂ್  ಜೆಜಚಿ್ ವಳೊೆಕ್ ದಲ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್ 
ತೊಚ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ತೊ್ 
ನಪಂಯ್ಚಿ್ ಜ್ಲೊ.್ 32

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್,್ “ಜೆಜು್ ವ್ಟೆ�ರ್್ 
ತೊ್  ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಭಿತರ್್ ಪೆಟ ತ್ಾಲೆಂ್ ನ್ಹಯ್?್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಚೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಆರ್ಯಾ್ ತೊ್ ಸ್ಂಗ್ತಾನ್,್ ಬೊ�ವ್್ 
ಉತ ತೆಾ�ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ನ್ಹಯ್ವೆ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಉಲೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

33
್ ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್  ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಉಠೊನ್್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೆ.್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ್.್  ಇಕ್ರಿ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ,್ 
34

್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  (ಜೆಜು)್ ಖರೊಚ್್ ಜವಂತ್್  ಜ್ಲ್!್ 
ತೊ್  ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್  (ಪೆದುರಿಕ)್  ದಿಷಿಟಕ್  ಪಡ್್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

35
್ ತವಳ್್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ವ್ಟೆರ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಘಡ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ತೊ್  ಉಂಡೊ್ 

ಮೊಡ ತ್ಾನ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಚಿ್  ಒಳಕ್  ಧಲ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜು ಆಪಾಲಿಯ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಷ್್ಕ್ ಪಡಾತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 28:16–20;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:14–18;್ 

ಜುವ್ಂವ್್ 20:19–23;್ ಅ.ಕೃ.್ s1:6–8)
36

್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾನ್,್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧೆಗತ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್,್ ಆನಿ್ “ಸಮ್ಧ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

37
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್್  ಸಗೆ್ಚ್್  ಘಾಬಲೆಯಾ್  ಆನಿ್  ಆಪುಣ್್ 

ಮೆಲೆಂ್್ ದೆಖ್ತಾಂವ್್ ಗ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ತೆ್ ಆಕ್ಂತೆ.್್ 
38

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಘಾಬಲ್ಯಾಯಾತ್?್ 
ತುಮಿ್  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ದುಬ್ವ ತ್ಾತ್?್ 
39

್ ಪಳೆಯ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಂಯ್.್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ 
ತೊ!್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ತ್್  ಲ್ವ್ನಾ್  ಪಳೆಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ್  ಹೆಂ್ 
ಜವಂತ್್ ಕೂಡಿಕ್ ಪಳೆಯ್.್ ಮೆಲ್್ಯಾಕ್ ಮ್ಸ್್ ಹ್ಡ್್ 
ಆಸನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

40
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಂಯ್್ ದ್ಖಯ್ೆ.್ 41
್ ಶಿಸ್್ 

ವಿಜಮತ್್ ಪ್ವೆ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಉಠ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಸುತಾ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಆನಿಕಯ�್ ದುಬ್ವ ತ್ಾಲೆ,್ 
ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ,್  “ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್ 
ಕ್ಂಯ್್  ಪುಣ್ಯ�್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಆಸ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 42

್ ತ್ಣಂ್ ಭ್ಜ್ಲೆ್�್ ಮ್ಸೆ್ಚೊ್ ಎಕ್ 
ಕುಡೊಕ್್ ದಿಲೊ.್ 43

್ ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್,್ ಜೆಜುನ್್ 
ತೊ್ ಮ್ಸೆ್ಚೊ್ ಕುಡೊಕ್್ ಖೆಲೊ.

44
್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್ಂ,್  “ಹ್ಂವ್್  ಪಯ್ೆ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕರ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂನಿ್  ಆನಿ್ 
ಕ್ತಯಾನ್ಂನಿ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಘಡೊನ್್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಂ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

45
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಶಿಸ್ಂಕ್  ಸೊಡೊನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬರಯ್ೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕೆಲ್.್  46

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  47

್ 
–48

್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡೊನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ತುಮಿ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಹ್ಕ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪಶ್ಚಿತ್ಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್  ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪತೆಯಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆಂ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಲ್ಬತಾಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್.್  ತುಮಿ್  ಹಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಪರಿಗಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್.್ 49

್ ಆಯ್ಕ್!್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಭ್ಸ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ 
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ತೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�ರ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಸಗ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ತಿ್  ಸಕತ್್ ಮೆಳ್ಸರ್್  ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್ಚ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಸವಾರಾತಾರೊೇಹಣ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:19–20;್ ಅ.ಕೃ.1:9–11)

50
್ ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಭ್ಯ್ರಿ್  ಬೆಥ್ನಿಯ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್ 

ಗೆಲೊ.್ ಜೆಜು್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ದಿಲೊ.್ 51

್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್ಚ್,್ ತೊ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆಕೊ್್ ಜ್ಲೊ್ 
ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.್ 52

್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಥಂಯ್್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ಧನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ್ 
ವತ್ಯಾಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ 
53

್ ಥಂಯ್್  ತೆ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ವಚುನ್್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.
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ಸಂಸಾರಾಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಅಗಮನ್

1್ ್ 1 ್ ಸಂಸ್ರ್್  ರಸ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ್ ಉತ್ರ್್ a್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊ್ ದೆವ್್ 

ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ.್  ಉತ್ರ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ತೊ್  ಖುದ್ದಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 2

್ ಸುವೆಯಾರ್್ ತೊ್ ದೆವ್್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ.್ 3್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ರಚಲೊ್ಯಾ.್ 
ತ್ಚೆ�ವಿಣೆಂ್  ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ರಚ್ಲೆಂ್  ನ್.್  4

್ ತ್ಚೆ�್ 
ಥಂಯ್್  ಜ�ವ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತೊ್  ಜ�ವ್್  ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 5

್ ಉಜ್್ಡ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 
ಪಜಯಾಳ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್  ನಿಮಿತಾಂ್ 
ಧ್ಂಪುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.

6
್ ಜುವ್ಂವ್್ ್ b್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ದೆವ್ನ್್ 

ಧ್ಡ್ಲೊ್.್  7
್ ಜುವ್ಂವ್್  ಉಜ್್ಡ್್  (ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ)್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಯ್ೊ.್ 
ಆಪ ಣ್್್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವಿದಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ಆಯೊ್.್ 
8

್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ ಉಜ್್ಡ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಉಜ್್ಡ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಯೊ್.್ 9್ ಖರೊ್ ಜ್ಲೊ್್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆ�ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಹೊ್ ಖರೊ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಚ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ ದಿತ್.

10
್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತವಳ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ 

ಆಸೊ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ 
ನಿಮ್ಯಾಣ್್  ಜ್ಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಒಳಕ್ಲೊನ್.್ 11

್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಆಯೊ್.್ 
ಪುಣ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಸಿ್ಕ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್.್  12

್ ಜೊ್  ಕೊಣೆ್  ತ್ಕ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲೊಗಿ�್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಗಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವಿಚಿಂ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿಲೊ.್ 13

್ ಹೆ್ ರಗ್ತಾ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಕುಡಿಚೆ್ ಸಂಯಬಾಕ್ ವ್ಡೆನಾ್ 
ವವಿಯಾಂಯ�್ ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಯ�್ ಜಲಮಲೆ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಹೆ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಜಲಮಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

14
್ ಉತ್ರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಮಧೆಂ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜಯಲೊ.್ ಆಮಿ್ ತ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್ಂ್ ದೆಖ್ಿಂ.್ ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಚ್್  ಪುತ್ಕ್  ಆಸ್ಲ್್  ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆಲ್್.್ ತೊ್ ಕುಪೆಯಾನ್ಯ�್ ಸತ್ನ್ಯ�್ ಭಲೊಯಾಲೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  15

್ ಜುವ್ಂವ್್  ತ್ಚೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

a 1.1 ಉತಾರ್ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತ್�ಸ್ತಾ.
b 1.6 ಜುವಾವ್ ಸ್ನಾನ್್  ದ್ತ್ರ್್  ಜುವ್ಂವ್.್  ಹ್ಣೆಂ್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.

ಲೊಕ್ಕ್ ಖಳೊೆಂವ್ನಾಚ್,್ “‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್ಯ�್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಜಯೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾನ್್ ಹ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸೊ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

16
್ ಉತ್ರ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಕುಪೆಯಾನ್ಯ�್  ಸತ್ನ್ಯ�್ 

ಭರೊನ್್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಮಿ್  ಸಗೆ್್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಜೊಡ್್ಯಾ.್  17

್ ಧಮ್ಯಾ್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮೊಯೆ್್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ 
ಸತ್ಯ�್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಆಯೊ್ಯಾ.್ 18

್ ದೆವ್ಕ್ 
ಕೊಣೆಂಯ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದೆಖೊ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಪೂತ್್ 
(ಜೆಜು)್ ಖುದ್ದಾ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆನಿ್ ತೊ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
(ದೆವ್ಚ್ಯಾ)್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಣೆಂಚ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.

ಜೆಜುಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜುವಾಂವ್ಚೊ ಸಂದೆೇಶ್
(ಮ್ತೆವ್್ 3:1–12;್ ಮ್ಕಯಾ್ 1:1–8;್ ಲೂಕ್ 3:15–17)

19
್ “ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 

ಜೆರಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ಯ್ಜಕ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ಲೆವಿತ್ಂಕ್  ದ್ಡೆ್ಂ.್ 
20

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಲ್ಪಯ್ನಾಸ ತ್ಾನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್,್  “ತರ್್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?್ 

ತುಂ್ ಎಲ್ಯ್ಗಿ�?”್ c್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತ್ಣೆಂ,್  “ನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ಎಲ್ಯ್್  ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ತುಂ್ ಪರಿವ್ದಿಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಜುವ್ವ್ನಾ,್  “ನ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
22

್ ತವಳ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ,್  “ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಜ್ಪ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ತುಜೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

23
್ ತ್ಕ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,

“‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ನಿ�ಟ್್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಕರ್’

ಮ್ಹಣ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಬೊಬ್್ ಮ್ತಯಾಲ್ಯಾಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆಚ್್ ಹ್ಂವ್”್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:3

c 1.21 ಎಲ್ರಾ ಕ್ರಿ.್ ಪೂ.್ 850್ ಸ್ಂತ್್ ಜಯೆಲೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ
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ಮ್ಹಣ್್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಇಸ್ಯಯ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂನಿಂಚ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

24
್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಯ�್ aಆಸೆ್.್ 

25
್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್ “ತುಂ್ ತುಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ ‘ಹ್ಂವ್್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಯ�್  ನ್ಹಯ್,್  ಎಲ್ಯ್ಯ�್  ನ್ಹಯ್,್  ಪರಿವ್ದಿ�್ 
ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್.್ ತರ್್ ತುಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ.

26
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  “ಹ್ಂವ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಉದ್ಕ್ನ್್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒಳಕ್ನ್ತೊ್್ 
ಎಕೊ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್.್ 27

್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ತೊಚ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವ ್್ಹಣ್ಂ್  ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪೆಲೆ�್ ತಡಿರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ಬೆಥ್ನಿ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ವ್ಂತ್್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾಂ್  ಘಡೊ್ಯಾ.್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಚ್್ 
ದಿತಲೊ.

ಜೆಜು- ದೆವಾಚಿ ಶೆಳ್
29

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜುವ್ಂವ್,್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲ್ಯಾ್ 
ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಪಳ ,ೆ್ ಯಜ್್್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ವಿಂಚ್ಲ್್ ಶೆಳಿ.್ ತೊ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ನಿವ್ಚೊಯಾ.್ 
30

್ ‘ಮ್ಹಜೆ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಎಕೊ್್  ಮನಿಸ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ರಿಸ್ಯ�್ ವ್ಹಡೊ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಆದಿಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಸ್ಲೊ’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಹ್ಚೆ�ಚ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್.್ 31

್ ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ನೆಣ್ಸೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಳೊೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

32
್ 
–33

್ ಹೆಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ “ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಡಲ್್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್,್ ‘ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ರ್ವತಾಲೊ್ 
ತುಂ್ ಪಳೆತಲೊಯ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ತೊಚ್’್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಸಗ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ವ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್  ರುಪ್ರ್್  ದೆಂವುನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ವಯ್ರಿ್ ರ್ಂವ್ಚಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 
34

್ ಹೆಂ್ ಘಡಲ್ೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್್ ದೊಳ್ಯಾನಿ್ ದೆಖ್ಂ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊಚ್್ (ಜೆಜುಚ್)್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜೆಜುಚೆ ಪಯೆಲಿ ಶಿಸ್
35

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  36

್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಚಲೊನ್್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಜೆಜುಕ್ 

a 1.24 ಫಾರಿಜೆವ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಪಂಗ್ಂ್ತೆ.್

ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ಪಳ ,ೆ್ ಯಜ್್ಕ್  ದೆವ್ನ್್  ನೆಮೆ್ಲ್್  ಶೆಳಿ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಜುವ್ಂವೆಚಿಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆ್ ದೊ�ಗ್್ 

ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  38
್ ಜೆಜುನ್್ 

ಪ್ಟಂ್  ಘುಂವ್ನ್್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತೆ್  ದೊ�ಗ್,್  “ರ್ಬಿಬಾ,್ ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ರ್ವ ತ್ಾಯ್?”್ 

ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  (“ರ್ಬಿಬಾ”್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  “ಮೆಸಿತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

39
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ ಯೆಯ್,್ ತವಳ್್ ತುಮಿಚ್್ 

ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ 
ದೊ�ಗ್್ ವಚುನ್್ ಜೆಜು್ ರ್ವ್ಚಿ್ ಜ್ಗೊ್ ಪಳೆಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದಿ�ಸ್್ ತೆ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವೆ್.್ ತವಳ್್ 
ಸ್ಂಜೆಚಿಂ್ ಸುಮ್ರ್್ ಚ್ರ್್ ವ್ರ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ.

40
್ ಹೆ್  ದೊ�ಗ್್  ಜುವ್ಂವಿಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್ 

ಜೆಜುಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲೊ.್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿಚೊ್ 
ಭ್ವ್್  ಆಂದೆರಿ್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
41

್ ಪಯ್ೆಂ,್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವ್ಹಡ್್  ಭ್ವ್್  ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ವಚುನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಆಮಿ್  ಮೆಸಿಸೆಯ್ಕ್ 
ಪಳೆಲೆಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (“ಮೆಸಿಸೆಯ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

42
್ ತೊ್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ 

ಆಯ್ೊ.್ ಜೆಜುನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಕಡೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಪೂತ್್  ಜ್ಲೊ್್  ತುಂ್  ಸಿಮ್ಂವ್.್  ತುಕ್್  ಕೆ�ಫ್ಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (“ಕೆ�ಫ್ಸ್”್ 
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್್ “ಪೆದುರಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ).

43
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆಜುನ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ 

ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ಪ್ಲ್ಪ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್,್ “ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 44

್ ಆಂದೆರಿ್ ಆನಿ್ 
ಪೆದುರಿಬರಿ್ ಪ್ಲ್ಪ್ಯ�್ ಬೆಥಸೆಯ ದ್ಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೆ.್ 
45

್ ಪ್ಲ್ಪ್್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್,್ “ಜ್ಚೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಬರಯ್ೆಂಗಿ�್ 
ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಬರಯ್ೆಂಗಿ�,್ ತ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಸಮ್ೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ತ್ಚೆ�್ ನ್ಂವ್್ ಜೆಜು.್ ತೊ್ ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.್ 
ತೊ್ ನಜರೆತ್ಚೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

46
್ ಪುಣ್್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ನ್್ ಪ್ಲ್ಪ್ಕ,್ “ನಜರೆತ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ತೆಂ್  ಬರೆಂ್  ಪುಣ�್  ಯೆ�ತ್ಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಪ್ಲ್ಪ್ನ್,್ “ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪಳೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
47

್ ಜೆಜು್ ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲ್ಯಾ್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ “ಹೊ್ ಖರೊ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್ 
ಗ್ರ್.್  ಹ್ಚೆ�ಥಂಯ್್  ಕಪಟ್್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

48
್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ನ್,್ “ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತುಂ್ ಕಶೆಂ್ 

ಜ್ಣ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜು,್ “ಪ್ಲ್ಪ್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
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ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುಂ್ ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್ ರುಕ್ಮುಳ್ಂತ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಪಳೆಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

49
್ ತವಳ್್ ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್ನ್್ ಜೆಜುಕ,್  “ಮೆಸಿತ್�,್ 

ತುಂಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ತುಂಚ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯೆಚೊ್ 
ರ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

50
್ ಜೆಜು್ ನ್ಥ್ನಿಯೆಲ್ಕ,್ “ತುಕ್್ ಅಂಜುರ್ಚ್ಯಾ್ 

ರುಕ್್ ಮುಳಿಂ್ ಪಳೆಲ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ವ್ಹಡಿ್ಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ತುಂ್ ದೆಖ ತ್ಾಲೊಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 51

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಸಗ್ಯಾ್ ಉಗೆತಾಂ್ ಆಸೆಚಿಂಯ�್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚೆರ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಚಡೊನ್್ ವೆಚೆಂಯ�್ 
ಸಕಲ್್  ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವೆಚಿಯ�್ ತುಮಿ್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರಾನಾ ರಹರಾಂತ್ ಲಗ್ನ್

2್ ್ 1 ್ ದುಸ್ರಿಯಾದಿಸ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ನ್್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ�್ 

ಆಯಲ್್.್ 2
್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕಯ�್ ಲಗ್ನಾಕ್ 

ಆಪೊವೆಣ್ಂ್ ಆಸೆ್ಂ.್ 3್ ಲಗ್ನಾಂತ್್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೊ್್ ದ್ಕ್ಂ್ 
ರೊ�ಸ್್  ನ್ತ್ಲೊ್.್  ಆಸ್ಲೊ್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಮುಗದಾತ್ನ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್್ ತ್ಕ್,್ “ತ್ಂಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

4
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಆವಯ್,್  ಮ್ಹಜೊ್  ಹುಸೊಕ್್  ತುಕ್್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಮ್ಹಜೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಆಜುನಿ�್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

5
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್  “ಜೆಜು್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ತೆಂ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
6

್ ಫ್ತ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆ್್  ಸ್  ವ್ಹಡೆ್್ ಮ್ಂಡೆ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆ.್ ಜುದೆವ್್ ಸುದ್ಧ್ಚ್ರ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಹೆ್ ಫ್ತ್ರಿಚೆ�್ 
ಮ್ಂಡೆ್ ವ್ಪ್ರುನ್್ ಆಸೆ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮ್ಂಡ್ಯಾಂತ್್ 
ಸುಮ್ರ್್ ಶೆಂಭರ್್ ಲ್�ಟರ್್ ತಿತೆ್್ ಉದ್ಕ್ ಸೊಂಬತಾಲೆಂ.

7
್ ಜೆಜು್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್  “ತ್ಯಾ್ ಮ್ಂಡ್ಯಾಂನಿ್ ಉದಕ್ 

ಭರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ್ 
ತ್ಯಾ್  ಮ್ಂಡ್ಯಾಂನಿ್  ಕ್ಂಟ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಉದಕ್ 
ಭಲೆಯಾಂ.

8
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಚ್ಕ್ರಿಂಕ,್ “ಆತ್ಂ್ ಥೊಡೆಂ್ 

ಉದಕ್ ಘವ್ನಾ್  ವಚುನ್್  ಜೆವ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾಕ್ 
ದಿಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಣಂ್ ತೆಂ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ 9್ ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬದಲೆ್ಂ್ 
ಉದಕ್ ಚ್ಕುನ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಕ್್  ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್ 
ತೆಂ್ ತ್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಭ್ಯಾಯ್ಯಾನ್್  ಹೊರೆತ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  10

್ “ಜಣ್್ 
ಬರೊ್ ಜ್ಲೊ್್ ದ್ಕ್ಂ್ ರೊ�ಸ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ವ್ಂಟ ತ್ಾತ್.್  ಸೆೈಯೆಯಾ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಸುಮ್ರ್ಚೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ದಿತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತುಂವೆಂ್  ಉಂಚ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

11
್ ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಪಯ್ೆಂಚೆಂ್  ಆಚಯೆಯಾಂ್  ಹೆಂ.್ 

ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ನ್್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಕರುನ್್ ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ ದ್ಖಯ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್ನಿ�್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

12
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜು್  ಕಫನಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ಂಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಜೆಜುಚಿ್  ಆವಯ್್  ಆನಿ್  ಭ್ವ್್ 
ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸವೆಂ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ 
ಕಫನಯಾಂವ್ಂತ್್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವಿ್ಂ.

ದೆವಾಳಾಂತ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 21:12–13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:15–17;್ ಲೂಕ್ 19:45–46)
13

್ ತವಳ್್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪರಬ್್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವೆ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
14

್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಗೊವ್ಯಾಂ,್ ಬಕೆರಿ್ ಆನಿ್ ಪ್ವೆಯಾ್ 
ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಮೆಜ್ಂನಿ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಬಸುನ್್ ದುಡು್ ವ್ಟ್ಯತಾಲೆ್ ಆನಿ್ ವ್ಯಾಪರ್್ 
ಕತಯಾಲೆ.್ 15

್ ಜೆಜುನ್್ ದೊಯೆಯಾಚೆ್ ಥೊಡೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ತ್ಂತುನ್್ ಏಕ್ ಚ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಬಕೆರಿ್ 
ಗೊವ್ಯಾಂಕ್ ಬಳ್ಂತ್ಂತ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಧ್ಂವ್್ಯ್ೆ.್  ಜೆಜುನ್್  ಮೆಜ್ಂ್  ವ್ಮಿತಾಂ್  ಘಾಲ್ನಾ,್ 
ದುಡು್ ವ್ಟ್ಯತಾಲ್ಯಾ್ ಜಣ್ಂಚೆಂ್ ನ್ಣಂ್ ಶಿಪ್್ಯ್ಂ.್ 
16

್ ಪ್ವೆಯಾ್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಕ,್ “ಹೆಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ವಚ್!”್ 
ಮ್ಹಜ್್ ಬ್ಪ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್ಚೊ್ ಜ್ಗೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

್ 17್ “ತುಜ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಅಭಿಮ್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ಉಜ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಲ್ಸ್ತಾ”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 69:9

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ತವಳ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಯೊ್.

18
್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜುಕಡೆ,್ “ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕ್್ 

ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ರುಜ್್ತ್್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ತುಮಿ್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್,್ 

ತಿ�ನ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ತೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಂಧ್ತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಹೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ 

ಸವೆಚ್ಳಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಕ್ಳ್್ ಘಾಳ್ಯಾತ್!್ ತುಂ್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿಸ್ಂನಿಚ್್ ಹೆಂ್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
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21
್ (ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾ್ 

ಆಥ್ಯಾರ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್.್ 22
್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠೊನ್್ 

ಯೆತನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ 
ಆಯೆ್ಂ.್ ತೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.)

23
್ ಜೆಜು್  ಪ್ಸ್ಖಾಂಚ್ಯಾ್  ಪಬೆಯಾಕ್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸಲ್ೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲೆಂ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಪಳೆತನ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್ 24

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದರುಂಕ್ ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಬರೊ್  ಜ್ಣ್್  ಆಸ್ಲೊ.್ 
25

್ ಲೊಕ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಕ್್  ಕೊಣೆಂಯ�್  ಸ್ಂಗಿಚಿ್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್.್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಮತಿಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.

ಜೆಜು ಆನಿ ನಿರೊದೆಮ್

3್ ್ 1 ್ ನಿಕೊದೆಮ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸೊ್.್ 
ನಿಕೊದೆಮ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 

ತೊ್  ಏಕ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
2

್ ಏಕ್  ರ್ತಿಂ್  ನಿಕೊದೆಮ್್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೊ.್ 
ನಿಕೊದೆಮ್ನ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡಲ್ೊ್ 
ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ 
ಹಿಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಮೊಕ್್ ವಿಣೆಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕೆಚಿನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

3
್ ಜೆಜು್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 

ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಜ್ಯ್ಚ್.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಲ್ಯಾ್ 
ಖರಿತ್್ ತೊ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್್.

4
್ ನಿಕೊದೆಮ್ನ್,್ “ಮನ್ಶೆನ್್ ಮ ್್ಹತರೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜಲೊಮಂಚೆಂ್  ಕಶೆಂ?್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಆವಯ್ಚಿಯಾ್ ಗಬ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ರಿಗೊಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

5
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ಸತ್ಚ್್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಉದ್ಕ್ನ್ಯ�್  ಆತ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಜಲ್ಮಜ್ಯ್ಚ್.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ರಿಗೊಂಕ್ ಸಕೊಚಿನ್.್  6

್ ಕೂಡ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲಮಲ್್.್  ಪುಣ್್ ಆತಿಮಕ್ 
ಜ�ವನ್್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲಮಲೆಂ್.್ 7್ ‘ತುಂವೆಂ್ ನವ್ಯಾನ್್ 
ಜಲ್ಮಜ್ಯ್ಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಕ್ ಅಜ್ಪ್್ 
ಪ್ವನ್ಕ್.್ 8

್ ವ್ರೆಂ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ ಥಂಯ್್ 
ವ್್ಹಳ್ತಾ.್ ವ್ರೆಂ್ ವ್ಳ ಚೆಿಂ್ ಆವ್ಜ್್ ತುಂ್ ಆಯಕ್ತಲೊಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ವ್ರೆಂ್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಗಿ�್ ಅನಿ್ ಖಂಯಸೆರ್್ 
ವೆತ್ಗಿ�್  ತುಕ್್  ಸಮೊ್ಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್  ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜಲಮಲೊ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ತ್ಚೆಬರಿಂಚ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ನಿಕೊದೆಮ್ನ್,್  “ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕಶೆಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಂ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ತುಕ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ನಾಂಗಿ�?್  11

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ 
ಉಲೆೈತ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಪಳ ೈೆಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಂವು.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿನ್ಂತ್.್  12

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ,್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್ಯ�್  ತುಮಿ್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿನ್ಂತ್!್ 13

್ ಸಗಿಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ಲೊ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಚಡೊನ್್ ಗೆಲೊ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

14
್ “ಮೊಯ್ೆನ್್  ಅರಣ್ಯಾಂತ್್  ಸಪ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್್ಯಾ್ 

ಕ್ಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ದವಲೊಯಾ.್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕಯ�್ ಊಂಚ್್ಯಾ್ ಕ್ಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ದವರಿಜ್ಯ್.್  15

್ ತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚೊಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

16
್ ವ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಕ್ತೊ್ಯ�್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಚ್್  ಪುತ್ಕ್  ದಿಲೊ.್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ 
17

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಧ್ಡ್ಲೊ,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಅಪರ್ಧಿ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆ�್  ಬಚ್ವಿ್  ಜೊಡಿಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಧ್ಡೊ್.್  18

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಪುಣ್್ ಪ್ತೆಯಾ್ ನ್ತ್್ಯಾಕ್ ತವಳ್ಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಚ್್ 
ಪುತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರುಂಕ್ ನ್.್ 19

್ ತೆಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಉಜ್್ಡ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಆಯ್್,್ ಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿನ್ಶೆಂ್ 
ಕ್ಳೊೆಕಚ್್ ಆಶೆಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್ ಖೊಟಂ್ 
ಕತುಯಾವ್ಂಚ್್  ಕತಯಾಲೆ.್  20

್ ಖೊಟೆಪಣ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ದೆ್�ಶಿಸಿತ್.್ ತೊ್ ಉಜ್್ಡ್ಕ್ 
ಯೆ�ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಖೊಟೊಯಾ್ 
ಕನೊಯಾಯಾ್  ಉಜ್್ಡ್್  ದ್ಕ್ಯ ತ್ಾ.್  21

್ ಪುಣ್್  ಸತ್ಚಿ್ 
ವ್ಟ್್  ದತ್ಯಾಲೊ್  ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಯೆತ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಕೆಲೊ್ಯಾ್ ಸಗೊ್ಯಾ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಕೆಲೊ್ಯಾ್ 
ಕನೊಯಾಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಜ್್ಡ್್ ದ್ಕಯ್ತಾ.

ಜೆಜು ಆನಿ ಸಾನ್ನ್ ದಾತಾರ್ ಜುವಾಂವ್
22

್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ 
ಜುದೆ�ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
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ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್  ರ್ವ್ನ್,್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಕೆಲೊ.್ 23

್ ಜುವ್ಂವ್ಯ�್ ಎನೊ�ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತಲೊ.್ ಎನೊ�ನ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಗ್ಂವ್್ 
ಸ್ಲ್ಮ್್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್.್  ಥಂಯ್್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಉದ್ಕ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೊ.್  ಜಣ್್ ಥಂಯ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಆಸೆ್.್  24

್ (ತವಳ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಬಂಧೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ತೆ್ಂ.)

25
್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್�್ 

ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಕಯ�್ ಸುದ್ಧ್ಚ್ರ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತಕಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ.್  26

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಸ್್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್,್  ಯೊದ್ಯಾನ್್  ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಲತಾಡಿ್ ತಡಿರ್್ ತುಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ 
ಉಗ್್ನ್್ ಕರ್.್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುವೆಂಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಂಗಿ�?್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ದಿತ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವೆತ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

27
್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್ “ದೆ�ವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ದಿತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ಎಕೊ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ.್ 28
್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 

ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಧ್ಡ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  29

್ ವ್್ಹಕ್ಲ್್  ಹೊರೆತ್ಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಸೆವ್ಯಾಲ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹೊರೆತ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಈಷ್ಟ್  ಹೊರೆತ್ಚ್ಯಾ್  ಯೆಣ್ಯಾಕ್  ರ್ಕವ್ನಾ್ 
ಆಸ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆಪವ ಣ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ಹೊರೆತ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ತ್ನ್್ ಹೊ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಬೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ ತೊಚ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಸ್.್ ಮ್ಹಜೊ್ ಭಪೂಯಾರ್್ ಸಂತೊಸ್ಸೊ್ ಕ್ಳ್್ ಹೊಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 30

್ ತೊ(ಜೆಜು)್ ವ್ಡತ್್ ವಚಜಯ್್ ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.

ಸರಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್
31

್ “ವಯ್ರಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಎಕೊ್್  (ಜೆಜು)್  ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಕ್�್ ವ್ಹಡೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ�್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಎಕೊ್್  ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಕ್�್ 
ವ್ಹಡೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 32

್ ತೊ್ ಆಪುಣ್್ ದೆಖೆಲ್ೆಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆನಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ದಿತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಚಿ್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಿ್ಕ್ರ್್  ಕರಿನ್.್  33

್ ತ್ಚಿ್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಸತೆವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ರುಜು್ ಕತ್ಯಾ.್ 34

್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ (ಜೆಜುಕ)್ ಧ್ಡ್್.್ 
ದೆವ್ನ್್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತೊ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆ�ವ್್ ತ್ಕ್್ ಆತೊಮ್ ದಿತ್ನ್್ ಮ್ಪ್್ 
ಮೆಜ್ ನ್ಸ ತ್ಾಂ್ ದಿತ್.್ 35

್ ಬ್ಪ್್ ಪುತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಪುತ್ಕ್ ಹಯೆಯಾಕ್ಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 

ದಿಲ್.್  36
್ ಪುತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾನ್್ 

ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಪುತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೊ್ಲೊ್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜೊಡಿಸೊ್ ನ್.್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್  ತ್ಚೆರ್್  ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸತಾಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ಆನಿ ಸಾಮಾರಿರಾಚಿ ಸ್ತ್ೇಯೆಚೆಂ ಉಲೊವೆಣ್ಂ

4್ ್ 1್ ಆಪುಣ್್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೊ್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ 

ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಸಮ್ಲೆಂ.್  2

್ (ನಿಜ್ಕಯ�್  ಜೆಜು್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿನ್ತೊ್.್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್ಚ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿತ್ಲೆ.)್ 3್ ತವಳ್,್ ತೊ್ ಜುದೆ�ಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  4

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿಚ್್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ 
ವಚಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.

5
್ ಜೆಜು್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಂತ್್ಯಾಸಿಖ್ರ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ಶಹರ್ಕ್  ಆಯೊ್.್  ಜ್ಕೊಬ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುತ್್ 
ಜುಜೆಕ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಶೆಲೊ್  ತೊ್  ಗ್ಂವ್್ 
ಆಸ್.್ 6್ ಜ್ಕೊಬ್ಚಿ್ ಬ್ಂಯ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್.್ ಜೆಜು್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್  ಪಯ ಣ್್ಚೆ�್  ಪುರ್ಸಣೆನ್್  ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಬ್ಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಬಸೊ್.್ ತವಳ್್ 
ಸುಮ್ರ್್  ದೊನ್್ಪರ್ಂಚೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
7

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚಿ್ ಏಕ್ ಸಿತ್�್ ಉದಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಯಾ್  ಬ್ಂಯ್ಕ್್  ಆಯ್.್  ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್ 
“ದಯ್ಕನ್ಯಾ,್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಉದಕ್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  8

್ (ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಖ್ಣ್್ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ.)

9
್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  “ಪ್ಯೆಂವೆಚಿಂ್ 

ಉದ್ಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ತುವೆಂ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಕಡೆ್  ವಿಚ್ಚೆಯಾಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ತ್!್ ತುಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜುದೆವ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಏಕ್ ಸ್ಮ್ರಿಗ್ನ್ಯಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 
(ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸ್ಮ್ಯ್ಯಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಸಹವ್ಸ್್ ನ್.)

10
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ದೆ�ವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ 

ಕಳಿತ್್ ನ್್ ಆನಿ್ ಉದಕ್ ವಿಚ್ಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ತುಕ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ತಿಯಾ,್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಝರಿಚೆಂ್ ಉದಕ್ ದಿತೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೆಂ್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 

ಝರಿಚೆಂ್ ಉದಕ್ ತುಕ್್ ಖಂಯ್್ ಮೆಳ್ತ್?್ ಬ್ಂಯ್್ 
ಬೊ�ವ್್  ಗೂಂಡ್್  ಆಸ್್  ಆನಿ್ ಉದಕ್ ವ್�ಡುಂಕ್ 
ತುಜೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ನ್.್ 12

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ತುಂ್  ವ್ಹಡೊ್ಗಿ�?್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹಿ್ 
ಬ್ಂಯ್್  ದಿಲ್್್  ಜ್ಕೊಬ್ನ್.್  ಖುದ್ಧ್್  ತೊಚ್್  ಹೆಂ್ 
ಉದಕ್  ಪ್ಯೆಲ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ತ್ಚಿಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
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ಹ್ಯಾ್ ಬ್ಂಯೆಚಿಂ್ ಉದಕ್ ಪ್ಯೆಲ್್ಂ್ ಆನಿ್ ತ್ಚಿಂ್ ಸಗಿ್ಂ್ 
ಗೊವ್ಯಾಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಬ್ಂಯೆಚಿಂ್ ಉದಕ್ ಪ್ಯೆಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

13
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹೆ್ ಉದಕ್ ಪ್ಯೆಲೊ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ನ್್ ಜ್ತ್ಲ್.್ 14
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 

ಉದಕ್ ಪ್ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತ್ನ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ನ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಉದಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ಉಮ್ಳ್ನ್್ 
ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ ಉದ್ಕ್ಚಿ್ ಝರ್್ ಜ್ತಲ್.್ ತೆಂ್ ಉದಕ್ ತ್ಕ್್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಹ್ಡತಾಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

15
್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೆಂ್ ಉದಕ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�.್ ತವಳ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತ್ನ್್ ಲ್ಗಿಚಿನ್.್ 
ಉದಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹ್ಂಗ್ಂ್ 
ಯೆಂವಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಿಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

16
್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್  “ವಚುನ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ಘೂವ್ಕ್ 

ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
17

್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಘೂವ್್  ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
ಜೆಜುನ್್  ತಿಕ್,್  “ಘೂವ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಮ್್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್.್  18
್ ನಿಜ್ಯಕ್�್  ತುಕ್್  ಪ್ಂಚ್್  ಜಣ್್ 

ಘೂವ್್  ಆಸೆ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಂ್  ಕೊಣ್್  ಸಂಗಿಂ್ 
ಜಯೆತ್ಯ್ಗಿ�್ ತೊ್ ತುಜೊ್ ಘೂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತುಂ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದಿಸ್ತಾ.್ 20
್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಹ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ 

ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜಣ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಗೊ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.

21
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಅವಯ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾ!್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ (ದೆವ್ಕ)್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ದೊಂಗ್ರಿರ್್  ಜ್ಂವ್್  ಆರ್ಧ್ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ 22

್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನೆಣ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಖಂಯ್ಚಿಕ್�್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಬಚ್ವಿ್ ಜುದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್.್ 23

್ ಖರೆಂ್ 
ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕಚೆಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಬ್ಪ್ಕ್  ಆತ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಸತ್ನಿ�್  ಆರ್ಧ್ನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಕ್ಳ್್ ಆತ್ಂಚ್್ ಆಯ್್್ 
ಆನಿ್ ತಸಲೆ್ ಜಣ್ಚ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆರ್ಧಕ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ಪ್್ ಆಶೆತ್.್ 24

್ ದೆ�ವ್್ ಆತೊಮ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂನಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್ಯ�್  ಸತ್ನ್ಯ�್  ಆರ್ಧನ್್  ಕರಿಜಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆನ್,್  “ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ಯೆತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ತೊ್ ಯೆತ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ವಿವಸಿಯಾತ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ (“ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”)

26
್ ತವಳ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತೊಚ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಜೆ�್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೆೈತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯ್ೆ.್ ಜೆಜು್ 

ಎಕೆ್�್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಸಂಗಿಂ್ ಉಲೆೈತ್ಚೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ವಿಜಮತ್್ 
ಪ್ವೆ್.್ ಪುಣ್,್ “ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ 
“ತುಂ್  ತಿಚೆ�್  ಲ್ಗಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಉಲೆೈತ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನಿ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ನ್.

28
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  ಆಪೊ್್  ಕೊಳೊೆಸೆ್ 

ಥಂಯ್ಚಿ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ವಚುನ್್ ಲೊಕ್ಕ,್ 
29

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಜೂನ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಸಂಗೊ್ಯ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಕ್್  ಪಳೆಯ್.್  ತೊಚ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 30

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯೊ್.

31
್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕರ್”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್.
32

್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ಜೆವ ಣ್್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಯೆಚಿಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಕೊಣೆಂ್  ಪುಣ್ಯ�್ 

ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಜೆವ್ಣ್್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ದಿಲೆಂಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ(ದೆ�ವ್)್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂಚ್್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಸಂಪೊಂವೆಚಿಂ್  ತೆಂಚ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಖ್ಣ್್  ಆನಿ್ 
ಜೆವಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 35

್ ‘ಲುಂವ್ಂವ್ಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚ್ರ್್ 
ಮ್ಹಹಿನೆ್  ರ್ಕಜಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ದೊಳ ್ೆ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್.್ ಶೆತ್ಚ್ಯಾ್ ಭಂವತಾಣಂ್ ಪಳೆಯ್,್ ತೆ್ 
ಲುಂವೆಣ್ಕ್ ಆಯೆತಾಂ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 36

್ ಆತ್ಂಚ್ಯ�,್ ಬೆಳೆಂ್ 
ಲುಂವತಾಲ್ಯಾಕ್ ಮಜುರಿ್ ಮೆಳ ತ್ಾ.್  ತೊ್  ಬೆಳೆಂ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಒಂಪೊಚಿಯ�್ ಆನಿ್ ಲುಂವ್ಚಿಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್ 37

್ ‘ಎಕೊ್್ ಒಂಪ ತ್ಾ,್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಬೆಳೆಂ್ 
ಲುಂವ ತ್ಾ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಸ್ಂಗಿಣ್್ ಖರಿ.್ 38

್ ತುಮಿ್ 
ಘೂಳೊೆಂಕ್  ನ್ತ್ಲೆಂ್  ಬೆಳೆಂ್  ಲುಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ ತ್ಾಲೊಂ.್ ದುಸ್ರಿಯಾನಿ್ ಘೂಳೆ್,್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾಚ್್ ವ್ಂವಿಟಚೊ್ ಫಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ 
ಲ್ಭ್್ ಜೊಡ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ತ್ಯಾ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂ್ ಥಂಯ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯೆನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹಯೆ�ಯಾಕಯ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಖಳಯ್ೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 40

್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚೆ�್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
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ವಚುನ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ವಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂ್ ಪರ್ತಿಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ 
ದೊ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಆಸೊ್.್  41

್ ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ಆನಿಕಯ�್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.

42
್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ,್ “ಆಮಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಆಯುಕ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂವು.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ಆಮಿಚ್್  ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್  ನಿಜ್ಕ್�್ 
ಹೊಚ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾಂರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಅಧಿರಾರಿಚೊ ಪೂತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 8:5–13;್ ಲೂಕ್ 7:1–10)

43
್ ದೊ�ನ್್ ದಿಸ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 44
್ (ಪರಿವ್ದಿಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 

ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಮ್ನ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜೆಜುನ್ಚ್್ ಖುದ್ದಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ.)್  45

್ ತೊ್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಸ್್ಗತ್್  ಕೆಲೊ.್  ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪಬೆಯಾಕ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಸಗಿ್ಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ದೆಖ್ಲೆ್ಂ.

46
್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ನ್್  ಗ್ಂವ್ಕ್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಉದಕ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಬದಲ್ಲೆ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ತ್ಚ್.್ ರ್ಯ್ಚೊ್ 
ಏಕ್  ಅಧಿಕ್ರಿ್  ಕಫ್ನೆಯಾಂಮ್್  ಶಹರ್ಂತ್ಚ್್  ವಸಿತಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಪ್ಡ್್ ಆಸಿ್.್ 47

್ ಜೆಜು್ 
ಜುದೆ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆತ್ಂ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಯಕ್ಲ್್.್  ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪುತ್ಕ್ 
ಗೂಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕಫ್ನೆಯಾಮ್ಂಕ್ ಯೆ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಸಿಥಿತೆರ್್ ಆಸೊ್.್ 48

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ತುಮಿ್ ಖುಣ್್ ಆನಿ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

49
್ ರ್ಯ್ಚೊ್ ಅಧಿಕ್ರಿ,್  “ಸೊಮಿಯ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ 

ಪೂತ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುವೆಂ್ ಯೆ�ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

50
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ವಚ್್ ತುಜೊ್ ಪೂತ್್ ವ್ಂಚತಾಲೊ”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜುಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ತೊ್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಘರ್್ ಪ್ಟಂ್ 

ಗೆಲೊ.್ 51
್ ತೊ್ ಘರ್್ ವೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚೆ�್ ಚ್ಕರ್್ 

ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆನ್,್  “ತುಜೊ್  ಪೂತ್್  ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

52
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಕೆದಳ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಚ್ಕ್ರಿಂನಿ,್  “ಕ್ಲ್್  ದೊನ್್ಪರ್ಂ್  ಚಡುಣೆಂ್  ಏಕ್ 

ವ್ರ್ರ್್ ತ್ಚೊ್ ತ್ಪ್್ ಸುಟೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
53

್ “ತುಜೊ್  ಪೂತ್್  ವ್ಂಚತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ವೆಳ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಅನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ಘರ್ಣೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

54
್ ಜೆಜು್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ದುಸೆರಿಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಹೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.

ತಳಾಕ್ ಸಶಿತಾಂ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾ

5್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಪೆಸ್ತಾಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಪ್ಂಚ್್  ಮಂಟಪ್ಂನಿ್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್  ಏಕ್  ತಳೆಂ್ 
ಆಸ್.್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ಶೆಂತ್್  ತ್ಕ್್  “ಬೆತಸೆಥ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್  ಹೆಂ್  ತಳೆಂ್  “ಬಕ್ರಿಚೆಂ್  ದ್ವ್ಯಾಟೆಂ”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಸ್.್  3

್ ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್್ಯಾ್ ಮಂಟ್ಪ್ಂನಿ್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಪಡೊನ್್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಕುಡೆಯಾ,್ ಥೊಡೆ್ 
ಥೊಂಟೆ,್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್ ಆರಿಗ್ರ್್ ಪ್ಡೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ.್್ ಹೆ್ 
ಉದಕ್ ಹ್ಲೆಚಿಂ್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸತಾಲೆ.್ 4್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ 
ತವಳ್್ ತವಳ್್ ತಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಉದಕ್ 
ಹ್ಲಯ ತ್ಾಲೊ;್ ಉದ್ಕ್ ಹ್ಲಯ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಪಯ್ೆಂ್  ಭಿತರ್್  ಗೆಲೊ್್  ಕಸಲೆ�ಯ�್  ಪ್ಡೆಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್ಯ�್ ಬರೊ್ ಜ್ತ್ಲೊ.್ 5

್ ಆಟತಾಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಡೆನ್್ ವ್ಳ್ಳೊೆನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಥಂಯ್್ ಪಡೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 6್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 
ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಡೆನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ತ್ಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ತ್ಕ್,್  “ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಕ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್

7
್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ಉದಕ್ ಹ್ಲ್ ಯ್ಲ್್ಯಾ್ 

ವೆಳ್ರ್್ ತಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವುಕ್ ವೆತ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಉದ್ಕ್ಕ್  ದೆಂವುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂ್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ದೆಂವ್ತಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ತವಳ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಊಠ್!್ ತುಜೆಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ 

ಚಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 9್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಆಪೆ್ಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಚಲೊ್.
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 10

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ಆಜ್್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್.್ ತುಂ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ್ ದಿಸ್್ a್ 
ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ವೆಚೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

11
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣೆಂ,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾನ್ಚ್,್ 

‘ತುಜೆಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಚಲ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

12
್ ತ್ಕ್್  ತ್ಣಂ,್  “ತುಜೆಂ್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಘವ್ನಾ್ 

a 5.10 ಸಾಬಾಬಾತಾಚೊ ದೇಸ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಹಪ ತ್ಾಂತ್್ 
ಸನ್್ರ್್ ಸ್ತೊ್್ ದಿ�ಸ್.
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ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊ್ಲೊ್ ತೊ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

13
್ ಪುಣ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಗೂಣ್್ 

ಕೆಲೊ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಸೊ್.್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮದ್್ಯಾನ್್ 
ರಿಗೊನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲೊ.

14
್ ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 

ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್,್ “ಪಳ ,ೆ್ ಆತ್ಂ್ ತುಂ್ ಬರೊ್ 
ಜ್ಲ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 
ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ತುಕ್್ ಘಡತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ತವಳ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ 

ವಚುನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಳಿಸೆಲೆಂ.
16

್ ಜೆಜು್  ಆಸಲೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜುಕ್ ದಗುದಾಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್  17

್ ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ಆಪೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ರ್ವ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ ವ್ವುತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಸಮ್್ಯಶೆ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

18
್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ತಾಚೊ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಮೊಡ್್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

ನ್ಹಯ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಚೊಚ್್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ದೆವ್ಕಚ್್  ಸಮಸಮ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್ಚ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಕ್ ದೆವಾಚೊ ಅಧಿರಾರ್ ಆಸಾ
19

್ ತ್ಕ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 
“ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಪೂತ್್ ಆಪ ಣ್್್ 
ಇತ್್ಯಾಕ್  ಆಪುಣ್್  ಕ್ಂಯಚ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್;್ 
ಬ್ಪ್ನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಪೂಣ್ಯ�್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್  ಬ್ಪ್ನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯಚ್್  ಪೂತ್ಯ�್ 
ಕತ್ಯಾ.್  20

್ ಬ್ಪ್್  ಪುತ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಆಪುಣ್್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್  ಪುತ್ಕ್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ 
ಬ್ಪ್್ ಪುತ್ಕ್ ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಸಗೆ್್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಪ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ 21

್ ಬ್ಪ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಉಠೊನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್.್  ತೆ�ಚ್್ ಪರಿ್ ಪೂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಜ್ಯ್್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್ಂ.

22
್ “ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಬ್ಪ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಕರಿನ್.್ ಪುಣ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಪುತ್ಕ್ ದಿಲ್.್ 23

್ ಲೊ�ಕ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಲೆ್�್ 
ಬರಿ್ ಪುತ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ಪುತ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತಲ್ೊ್ ತ್ಕ್್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಕಯ�್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

24
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಉತ್ರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾಕ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೊ್ 

ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡ್ಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಕ್್ 
ಅಪರ್ಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತೊ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಮರಣ್್  ಉತೊರಿನ್್  ಜ�ವ್ಕ್  ರಿಗತಾಲೊ.್  25

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಮೆಲ್್ಯಾಂನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚೊ್  ತ್ಳೊೆ್  ಆಯುಕ್ಂಚೊ್  ಕ್ಳ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
ತೊ್  ಎದೊಳ್ಚ್್  ಆಯ್್.್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಜ�ವ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 26

್ ಬ್ಪ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಸಕತ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಪುತ್ಕಯ�್  ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಸಕತ್್ ದಿಲ್,್ 27

್ ಆನಿ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಪುತ್ಕ್ ದಿಲ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಪೂತ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

28
್ “ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್  ಕ್ಳ್್  ಯೆತಲೊ.್  29

್ ತವಳ್್ 
ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮ್ಧೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್  ಬರೆಂ್  ಕೆಲೆ್್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.

30
್ “ಹ್ಂವ್್ ಎಕುಸೆರೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ಕರುಂಕ್ 

ಸಕನ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾಚೆರ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಸಮ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪಳೆನ್ಶೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆತ್ಂ.

ಜೆಜುಚೊಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ
31

್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ಸತ್ಚ್್ ನ್ಹಯ್.್ 32

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

33
್ “ತುಮಿ್  ಜುವ್ಂವ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಜಣ್್  ಧ್ಡ್ಲೆ್.್ 

ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 34
್ ಪುಣ್್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಹಕ್್ ಮನ್ಶೆಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್.್ 35

್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಜಳ್ಚಿಯಾ್ ದಿವ್ಯಾಬರಿ್ ಉಜ್್ಡ್್ ದಿಲೊ್ 
ಆನಿ್  ತುಮಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಥೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಖುಶಿ್ ವೆ್ಹಲ್.

36
್ “ಪುಣ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್ 

ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಸ್ಕ್ಷಿಯೊ್ ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬ್ಪ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್್  ಹಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್,್  ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕೊನ್್ ದಿತ್ತ್.್ 37

್ ತ್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್ಲೊ್  ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
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ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ತೊ್  ಕಸೊ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 38

್ ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್ 39

್ ತುಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಚಿ�ತ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ವ್ಚ್ತಾತ್.್ ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಆಲೊಚನ್.್ ತೊಚ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತಿಳಿಸೆತ್!್ 40

್ ಪುಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಯಲ್ೊ್್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖುಶಿ್ ನ್.

41
್ “ಮನ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ 42
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್.್ 

ದೆವ್ಚೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊಗ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  43

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಆಯ್್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಲೆೈತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 44

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಮ್ನ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾಚ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮ್ನ್್ ಘಂವ್ಕ್್ 
ತುಮಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ತ್.್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್?್ 45

್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್  ರ್ವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ಮೊಯೆ್ಚ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡ್ತಾಲೊ.್ 46

್ ತುಮಿ್ 
ಮೊಯ್ೆಕ್  ನಿಜ್ಯಕ್�್  ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾರ್,್  ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 47

್ ಪುಣ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಬರಯ್ೆಂ್ 
ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂ್ ತುಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾತಲ್ಯಾತ್?”

ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಚಾಕ್ಕ್ೇ ಚಡ್ ಲೊರಾಕ್ ಜೆವಾಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:13–21;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:30–44;್ ಲೂಕ್ 9:10–17)

6್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್  ಸರೊ�ವರ್್ 
(ತಿಬೆ�ರಿಯ್್  ಸರೊ�ವರ್)್  ಉತೊರಿನ್್  ಪೆಲೆ�್ 

ತಡಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ 2
್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಜೆಜುಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 

ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ 
ಗೂಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ಆಪೊ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ದ್ಖಯ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂನಿ್ ತೆಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 3್ ತವಳ್್ 
ಜೆಜು್ ದೊಂಗೊರ್್ ಚಡೊನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬಸೊ್.್  4

್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾಂಚಿ್ ಪರಬ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್ಲೆ್ಂ.

5
್ ಜೆಜುನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್್ ಉಂಡೆ್ ಆಮಿ್ ಖಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವೆಚಿಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
6

್ (ಫಿಲ್ಪ್ಕ್  ಪ್ಕುಯಾಂಚೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಹೆಂ್ 

ಸವ್ಲ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆಪುಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊ್.)

7
್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್,್ “ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಕ್ 

ಉಂಡ್ಯಾಚೊ್  ಏಕ್  ಕುಡೊಕ್್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೊನಿಶೆಂ್ ದೆನ್ರ್ಂಚೆ್ ್ ನ್ಣ್ಯಾಂ್ a್ ಜ್ಯ್್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಆಂದೆರಿ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಅನೆಯಾ�ಕೊ್್  ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸೊ್.್ 

ಆಂದೆರಿ್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿಚೊ್  ಭ್ವ್.್  9
್ ಆಂದೆರಿನ್,್ 

“ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಲ್ಗಿಂ್ ಜವ್್ ಗೊವ್ಂಚೆಂ್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಉಂಡೆ್ ಆಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ದೊ�ನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ವೆಚಿನ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲೊಕ್ಕ್ ಬಸೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ತಣ್್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ ವ್ಡೊನ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ಥಂಯ್್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ ಸುಮ್ರ್್ 
ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್್ ದ್ದೆ್್ ಆಸೆ್.್ 11

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ತೆ್ ಉಂಡೆ್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಲೆ.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ದಿತ್ನ್ಯ�್  ತೆಚ್್  ಪರಿ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಯಸೆರ್್ ಜೆವೆ್.

12
್ ತೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜೆ�ವ್ಣ್್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಉಲಯಾಲೆ್ ಉಂಡೆ್  ಆನಿ್ 
ಮ್ಸೆ್ಚೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕರ್.್ ಖಂಯೆಚಿಚ್್ ಪ್ಡ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಲಯಾಲೆ್ ಕುಡೆಕ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕೆಲೆ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಜವ್್ ಗೊ�ವ್ಂಚೆಂ್ 
ಉಂಡೆ್ ಆಸೆ.್್ ಪುಣ್್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಜೆವ್ಣ್ಚೆ್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಬ್ರ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ದ್ಲ್ಂ್ ಭಲ್ಯಾಂ.

14
್ ಜೆಜುನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಲೊ�ಕ,್ 

“ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹೊಚ್್ ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

15
್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ರ್ಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ 

ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊ.್್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪುಣ್್ ಎಕೊ್ಚ್್ ದೊಂಗ್ರಿಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.

ಉದಾಕಾಚೆರ್ ಚಲೊವಿಣ್
(ಮ್ತೆವ್್ 14:22–27;್ ಮ್ಕಯಾ್ 6:45–52)

16
್ ತ್ಯಾ್  ಸ್ಂಜೆರ್್  ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಸರೊ�ವರ್ಕ್ 

(ಗ್ಲ್ಲೆಯ್)್ ಗೆಲೆ.್ 17
್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲೊ್.್ 

ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸಶಿಯಾ್ ಆನಿ�ಕ್�್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ತೊ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಶಿಸ್್ ದೊಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಸರೊ�ವ್ರ್ಚೆ�್ ಪೆಲೆ್ 
ತಡಿರ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
18

್ ವ್ರೆಂ್  ಬೊ�ವ್್  ರಭಸ್ನ್್  ವ ್್ಹಳೊೆನ್್  ಆಸ್ಲೆಂ.್ 

a 6.7 ದೊನಿಶಂ ದೆನಾರಾಂಚೆ ನಾಣ್ಾಕ್ಂ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊೆ ಚಿ್ ಎಕ್್ 
ವಸ್ಯಾಚಿ್ ಜೊಡ್.
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ಸರೊ�ವರ್ಚಿಂ್  ಲ ್್ಹರ್ಂ್  ಚಡ್್  ವ್ಡೊನ್್  ಆಯ್ಂ.್ 
19

್ ತೆ್ ತ್ಂಡುನ್್ ಸುಮ್ರ್್ ತಿ�ನ್್ ವ್್ ಚ್ರ್್ ಮೆೈಲ್ಂ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ದೊಣ್  ಚಲೊನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ತ್ಣಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಉದ್ಕ್ಚೆರ್್ ಚಲೊನ್್ 
ದೊಣಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಭೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್  20

್ ಜೆಜು್  ತ್ಂಕ್,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್,್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  21

್ ತವಳ್್ 
ತೆ್  ಜೆಜುಕ್  ದೊಣಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಘಂವ್ಚಿಯಾರ್್  ಆಸೆ್.್ 
ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್,್ ತ್ಣಂ್ ವಚ್ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ತಡಿಕ್ ದೊ�ಣ್್ ಪ್ವಿ್.

ಜೆಜು ಖಾತಿರ್ ಸೊಧಾನ್ಂ
22

್ ದುಸೊರಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಸರೊ�ವರ್ಚ್ಯಾ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ಉಲೆಯಾ.್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ದೊಣರ್್ ವಚೊಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್  ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ದೊಣರ್್  ಗೆಲೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್  ತಿ್  ಏಕಚ್್  ದೊ�ಣ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್,್ 
ಥೊಡೊಯಾ್ ದೊಣಯೊ್ ತಿಬೆ�ರಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೊಯಾ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜೆವಣ್್ ಖೆಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲ್ಗಿಶೆಲ್ಯಾ್ ತಡಿರ್ಚ್್ 
ತೊಯಾ್  ದೊಣಯೊ್  ರ್ವ್ನ್್ ಆಸೊ್ಯಾ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ಉಂಡೆ್  ತ್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆರ್ಚ್್ ಖೆಲೆ.್್ 24

್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೊಣರ್್ ಚಡೊನ್್ ಜೆಜುಕ್ 
ಸೊಧುನ್್ ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.

ಜೆಜುಚ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಉಂಡೊ
25

್ ಲೊ�ಕ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ ಪೆಲೆ�್ ತಡಿರ್್ 
ದೆಖೆಂ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಕೆದ್ಳ್್ 
ಆಯೊ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

26
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಸೊಧ ತ್ಾತ್?್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದ್ಕೊಂವಿಚಿಂ್ ಖುಣ್್ ದೆಖ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ್ತಾತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತುಮಿ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಉಂಡೆ್  ಖೆಲೆ್  ದೆಕುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್.್  27

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್  ಖ್ಣ್್  ಪ್ಡ್್  ಜ್ತ್್ ಆನಿ್ ವಿಭ್ಡ್್ 
ಜ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಸಲೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ವ್ವುನ್ಯಾಕ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ವ್ವುರ್.್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ತೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ 
ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಚಿ್ 
ಮೊ್ಹರ್್ ಘಾಲ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಕ,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ದೆ�ವ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
29

್ ಜೆಜುನ್,್  “ದೆವ್ನ್್  ಧ್ಡೆ್ಲ್ಯಾಕ್  ತುಮಿ್ 

ಪ್ತೆಯಾಜಯ್.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್ಚ್್ ದೆ�ವ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

30
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ 

ತುಂಚ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಕಸಲ್್ ಖುಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ದ್ಖಯತಾಲೊಯ್?್ 31

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ನಿಂ್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಮ್ನ್ನಾ್ (ಖ್ಣ್)್ ಖೆಲೆಂ.್ 
‘ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಂಡೊ್ 
ದಿಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಂಡೊ್ ದಿಲೊ್್ 
ಮೊಯೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖರೊ್ 
ಉಂಡೊ್ ದಿತಲೊ.್ 33

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖಂಯೊಚಿ?್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆವ್ನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್ ಉಂಡೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

34
್ ಲೊ�ಕ,್  “ಸ್ಯ್ಬಾ,್  ತೊ್ ಉಂಡೊ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕೆದಿಂಚ್್ ದಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
35

್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ಉಂಡೊ.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆತಲ್ಯಾಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಭುಕೆಂವ್ಚಿನ್.್  36

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ,್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಆನಿಕ್�್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್.್ 37

್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿತ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ,್  ತ್ಂಕ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ಕರಿಸೊನ್.್ 
38

್ ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯೊ್್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಖುಶಿ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯೊ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆ್ 
ನ್ಹಯ್.್  39

್ ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೊಗ್್ಯ್ನಾಯೆ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯ್ಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ 40

್ ಪುತ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ್್ಂ.್ 
ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯತಾಲೊಂ.್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸುಂಚೆಂ್ ಹೆಂಚ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

41
್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪುಪುಯಾರೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 

“ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಉಂಡೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್  ತೆ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  42

್ ಜುದೆವ್,್  “ಹೊ್  ಜೆಜು.್  ಹ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಹೊ್ ಕೆ�ವಲ್್ 
ಜುಜೆಚೊ್ ಪೂತ್.್  ‘ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ 
ಆಯ್್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
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43
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಪುಪುಯಾಚೆಯಾಂ್ ರ್ವಯ್.್ 

44
್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಂ್ ಆನಿ್ ಬ್ಪ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯತಾಲೊಂ.್ 
ಬ್ಪ್ನ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ 
ಕೊಣ್ಚ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆಂವ್ಚಿನ್.್  45

್ ‘ದೆ�ವು್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕವ್ಣ್್  ದಿತಲೊ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಘಾಲ್ಂ.್ ಲೊ�ಕ್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘತಲೊ.್ ತೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲೊ.್ 46

್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಲೊ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ದೆಖ್ಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ದುಸೊರಿ್  ಕೊಣೆಯ�್  ಮನ್ಶೆನ್್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

47
್ “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಮ್ಹಜೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್ 
ಜೊಡ್್ಂ.್  48

್ ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜವಿತ್ಚೊ್  ಉಂಡೊ.್ 
49

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ಆರಣ್ಯಾಂತ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ಮ್ನ್ನಾ್ ಖೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ತೆ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ 50

್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಉಂಡೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್.್ ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಮೊಚೊಯಾನ್.್ 51

್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯೊ್ಲೊ್ 
ಜವ್್ ಉಂಡೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್.್ ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ತ್್ 
ತೊ್ ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ ಜಯೆತಲೊ.್ ಹೊ್ ಉಂಡೊಚ್್ ಮ್ಹಜ್ 
ಕೂಡ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ಮೆಳ್ಚಿಯಾಕ್  ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್  ಕೂಡ್ಚ್್ ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

52
್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್,್  “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಆಪ್್್ ಕೂಡ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ ದಿತಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ವ್ದ್್ ವಿವ್ದ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

53
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 

ತುಮಿ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಖ್ಯ್್ಯ್ಚಿ.್ ತ್ಚೆಂ್ 
ರಗತ್್ ಪ್ಯಜ್ಯ್ಚಿ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲೊ್್  ಜ�ವ್್ ಆಸೊಚಿ್  ನ್.್ 
54

್ ಮ್ಹಜ್  ಕೂಡ್್  ಖ್ವ್ಣ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ರಗತ್್  ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯತಾಲೊ.್ 
55

್ ಮ್ಹಜ್  ಕೂಡ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್ ರಗತ್್ ಖರೆಂ್ ಪ್�ವನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 56

್ ಮ್ಹಜ್ 
ಕೂಡ್್ ಖ್ವ್ಣ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ರಗತ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಜಯೆತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್.

57
್ “ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಬ್ಪ್್ ಜವಂತ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಜಯೆತ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ 
ಜಯೆತ್.್  58

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ಖೆಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್ 
ಉಂಡ್ಯಾಬರಿ್  ಹ್ಂವ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತೆ್  ತೊ್  ಉಂಡೊ್ 
ಖೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಬರಿ್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವೆ್.್ 

ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಆಯ್ೊ್ ಉಂಡೊ.್ ಹೊ್ 
ಉಂಡೊ್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತಲೊ,”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

59
್ ಜೆಜು್  ಕಫ್ನಯಾಂವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ 

ಶಿಕೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಸಾಸ್ಣ್ಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಉತಾರಿಂ
60

್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್  ತ್ಚೆ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಸಬ್ರ್,್  “ಹಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕಠಿಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹೆಂ್  ಕೊಣ್್  ಸಮ್ೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಗೆತ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

61
್ ಆಪ ಣ್್ಚೆ್  ಶಿಸ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಜ್ಣ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು,್  “ಹ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್್  ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲೆಂಗಿ�?್ 62

್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಆಪುಣ್್ ಸೊಡುನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ಟಂ್  ವೆತ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಪಳೆತನ್್  ದೂಕ್ 
ಬೊಗ ತ್ಾತ್ಗಿ�?್  63

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿಚ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆೈಹಿಕ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿಚ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗೊ್ಯಚ್್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್ತ್.್ 64

್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
(ಅಪ್ಣ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತಲ್ೆ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ವಿಶ್್ಸ್್ 
ಘಾತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ.)್  65

್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಬ್ಪ್ಚಿ್ 
ಪವಯಾಣಗೆ್  ನ್ಶೆಂ್  ಕೊಣ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಹೆಂಚ್್ ಕ್ರಣ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

66
್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.

67
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ “ತುಮಿಯ�್ 

ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

68
್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮಿ್ 

ಖಂಯ್್ ವಚುಂ?್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ತುಜೆ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತ್.್  69

್ ಆಮಿ್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ತುಂ್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

70
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ 

ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ತುಮಿಚ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಎಕೊ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.್  71

್ ಜೆಜು್  ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪೂತ್್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ 
ಜುದ್ಸ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಜುದ್ಸ್್ 
ಬ್ರ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಶ್್ಸ್್ ಘಾತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹೊಚ್.
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7್ ್ 1್ ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆಜು್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಂತ್್  ಭೊಂವುಂಕ್  ಲ್ಗೊ್.್ 

ಜುದೆಯ್ಂತ್್ ಭೊಂವುಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಶಿ್  ನ್ತ್ಲ್್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಥಂಯೆಚಿಂ್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್  ಆವ್ಕ್ಸ್್  ಖ್ತಿರ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್ಲೆ.್ 
2

್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್ಂಚಿ್ ತಂಬ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪೆಸ ತ್ಾಚೊ್ ವೆ�ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 3

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಭ್ವ್್ ತ್ಕ್,್ 
“ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಚ್.್ ತವಳ್್ ಥಂಯ್್ ತುಜೆ�್ 
ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ ತುಂವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಪಳೆತ್ಲೆ.್ 
4

್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೊ್ ಆಪುಣ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಗುಪ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಲ್ಪೊ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತುಕ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ 
ದಿ�.್  ತುವೆಂ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ತೆ್  ಪಳೆಂವಿದಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  5

್ (ಜೆಜುಚೆ್  ಭ್ವ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ತ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.)

6
್ ಜೆಜುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ಫ್ವ್್ 

ಜ್ಲೊ್್  ವೆ�ಳ್್  ಅಜೂನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆ�ಳ್ಯ�್ ಸಮ್್ ಆಸ್ತಾ.್ 
7

್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಪುಣ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದೆ್�ಷಿತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್ 
ತ್ಣಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಖೊಟಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 
8

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಪೆಸ ತ್ಾಕ್ ವಚ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಪೆಸ ತ್ಾಕ್  ವಚನ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೊ್್  ವೆ�ಳ್್ 
ಆಜೂನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 9್ ಜೆಜು್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್ಚ್್ ರ್ವ್್.

10
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುಚೆ್  ಭ್ವ್್  ಪೆಸ ತ್ಾಕ್  ಗೆಲೆ.್ 

ತೆ್  ಗೆಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊಯ�್  ಗುಟ್ನ್್  ಗೆಲೊ.್ 
11

್ ಪೆಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ ಜುದೆವ್,್  “ತೊ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ವಿಚ್ರುಂನ್ಂಚ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ.

12
್ ಥಂಯ್್  ಲೊಕ್ಚೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಜಮೊ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್ 

ಜ್ಲೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆ.್  “ತೊ್ ಬರೊ್ ಮನಿಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ ಹೆರ್,್ “ನ್,್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮೊ�ಸ್್  ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಟ�ಕ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  13

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಗ್್ಯನ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಧೆೈರ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಭಿಯೆಲೆ್.

ಜುದೆವಾಂಚಾಕ್ ಪೆಸಾತಾಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
14

್ ಪೆಸ ತ್ಾಚೊ್  ಸುಮ್ರ್್  ಆಧೊಯಾ್  ಭ್ಗ್್  ಮುಗೊದಾನ್್ 
ಜ್ಲೊ.್್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.್  15

್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  “ಹ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಇಸ್ಕ್ಲ್ಂತ್್ ಶಿಕ್ಪ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ಹೊ್ ಹೆ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕಶೆಂ್ ಶಿಕೊ?್”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್

16
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ಹಜಚ್್ 

ಸ್ಂತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
(ದೆವ್)್ ಯೆತ್.್ 17

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್್್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸ್ಂತ್್ ಜ್ಲ್್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮತ್್ಲೆಂ.್ 
18

್ ಆಪ್್ಂ್  ಸ್ಂತ್್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ,್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಮ್ನ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ನ್್  ಜೊಡಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ 
ಫಟ್್ ನ್.್ 19

್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ.್  ವ್ಹಯ್್  ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಎಕೊ್ಯ�್  ನಿಯನ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್?”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

20
್ ಲೊ�ಕ,್  “ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತುಜೆ�್  ಭಿತರ್್  ರಿಗೊನ್್ 

ತುಕ್್ ಪ್ಸೊ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ!್ ಆಮಿ್ ತುಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

21
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಏಕ್ 

ಅಚಯೆಯಾಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್  ತುಮಿ್ ಸಗೆ್್  ವಿಜಮತ್್  ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್ 
22

್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುನತೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ಯೊದಾ್ ದಿಲೊ.್  (ಪುಣ್್ ಖರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುನತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಚೆ�್ 
ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ 
ಸಂಸ್ಕ್ರ್್ ಆಯ್.್)್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಕ್ ಸುನತ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
23

್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸುನತ್್ ಕಯೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹೆಂ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ರ್ಗ್ನ್್ ಪೆಟ ತ್ಾತ್?್ 24

್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ನಿತಿ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾಗಿೇ?
25

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆ್ 
ಥೊಡೆ,್  “ತೆ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕಚ್್ 26

್ ಪುಣ್್ ಹೊ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಆನಿ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾನಿಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾ.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ಆಡಕ್ಳ್್ 
ಕರಿನ್ತ್.್  ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್  ಹೊಚ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್ಕ್ ಮುಖೆಲ್್  ಆಯ್್ಯಾತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್ 
27

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ ಘರ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವ್.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆತನ್,್ 
ತೊ್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

28
್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
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“ವ್ಹಯ್,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಯ್ಲೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್  ವವಿಯಾಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ಸತೆವಂತ್ಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತೊ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 29

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಆಯ್್್ 
ಆನಿ್  ತ್ಣೆಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೊ್.

30
್ ಹೆಂ್  ಆಯೊಕ್ನ್್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 

ಘಾಲುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಹ್ತ್್ 
ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಆನಿಕ್�್ ಸಮ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್ಲೊ.್್ 31

್ ಪುಣ್್ ಸಬ್ರ್ನಿ್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.್ ತ್ಣಂ,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಂವು.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆತನ್,್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ (ಜೆಜು)್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಗ್ಯ್?್ ನ್!್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜುದೆವಾಂಚೆಂ ಪರಿಯತ್ನ್
32

್ ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊ�ಕ್ನಿ್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ್  ಆಯಕ್ಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಪಯ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 
33

್ ತವಳ್್  ಜೆಜು,್  “ಅನಿ್  ಥೊಡೊಚ್್  ಕ್ಳ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ವೆತ್.್ 
34

್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ ತ್ಾತ್,್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳೊೆಚಿನ್್ ಆನಿ್  ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲೆ್  ಥಂಯ್್ 
ತುಮಿ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

35
್ ಜುದೆವ್,್ “ಹ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳ್ನ್ಶೆಂ್ 

ಜ್ವ್ಚಿಯಾಕ್ ಹೊ್ ಖಂಯ್್ ವೆತಲೊ?್ ಆಮೆಚಿ�್ ಪೆೈಕ್ಚೆ್ 
ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಗಿರಿ�ಕ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂಕ್ ವಚುನ್್ 
ಗಿರಿ�ಕ್ಂಕ್ ಶಿಕಯತಾಲೊಗ್ಯ್?್ 36

್ ಹೊ್ (ಜೆಜು),್ ‘ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ್ತಾಲ್ಯಾತ್,್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್’್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾ.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್  ಹೊ,್  ‘ಹ್ಂವ್್ 
ಆಸೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ಹ್ಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
37

್ ಪೆಸ್ತಾಚೊ್ ನಿಮ್ಣೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಯಲೊ.್್ ತೊ್ ಬೊ�ವ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜೆಜು್ ಉಬೊ್ 
ರ್ವುನ್,್ “ಕೊಣ್ಕಯ�್ ತ್ನೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ಯೊಂವಿದಾ.್ 38

್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವತ್ಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಪೊಟ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಚೊಯಾ್ ನ್ಹಂಯೊ್ ವ್್ಹಳ್ತಾತ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಹೆಂಚ್್ 

ಮ್ಹಣ ತ್ಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 39
್ ಜೆಜುನ್್ 

ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತೊ್  ಆಜೂನಿ�್  ಆಪ್್್ 
ಮಹಿಮೆಂಕ್ ವಚೊಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ಆನಿಕ್�್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ನ್ತೊ್.

ಜೆಜು ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಲೊರಾಚೊ ವಾದ್ವಿವಾದ್
40

್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ,್ “ಹೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿವ್ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

41
್ “ತೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ನ್.್ 
42

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಚೊ್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ದ್ವಿದ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಬೆತೆಹ್ೆಮ್್ ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ ಯೆತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣೊನಿ�್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 
43

್ ಆಶೆಂ್  ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂ್  ಭೆ�ದ್್ 
ಉಬ್ಲೊ.್ 44

್ ಥೊಡೆ್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೆ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣೆಯ�್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ್ ನ್.

ಜುದೆವ್ ಮುಖೆಲಾಕ್ಂಚೊ ಬೆವಿಶಾವಾಸ್
45

್ ದೆವ್ಳ್ಚೆ್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತನ್,್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಹ್ಡೊ್ನ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

46
್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ,್  “ಹ್ಚೆ�್  ಬರಿ್ 

ಅಜ್ಪ್ಂಚಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ದುಸೆರಿ್  ಕೊಣೆಯ�್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

47
್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್  “ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಜೆಜು್ 

ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಪ್ಸ್್ಯತ್ಗಿ�!್  48
್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ್ 

ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾಗಿ�?್ 
ನ್!್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ 
ತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾಗಿ�?್  ನ್!್  49

್ ಪುಣ್್ 
ಬ್ಯ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ಂಯಚ್್ ಕಳ್ನ್.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿರ್ಪ್ಕ್ ಫ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

50
್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂತ್್  ನಿಕೊದೆಮ್್  ಆಸೊ್.್ 

ಪಯೆ್ಂ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಗೆಲೊ್್ ಹೊಚ್.್ 
51

್ ನಿಕೊದೆಮ್,್  “ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚಿ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಯ್ಕ್ನ್ಶೆಂ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಆಮೊಚಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಸೊಡಿನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲೆ್್ ಆಮಿ್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

52
್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್,್ “ತುಂಯ�್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಗ್ರ್್ 

ಗ್ಯ್?್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ವ್ಚ್.್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಖಂಯೊಚಿ್ ಪರಿವ್ದಿ�್ ಯೆ�ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತವಳ್್ ತುಕ್್ ಕಳತಾಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 53

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಸವ್ಯಾ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂಕ್ ಗೆಲೆ.
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ವಕ್ಭಿಚಾಕ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಪಡಲಿಲ್ ಸ್ತ್ೇ

8್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಒಲ್ವೆತ್್ ರುಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
2

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಫ್ಂತ್ಯಾರ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಗೆಲೊ.್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಬಸುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

3
್ ನಿತಿಶ್ಸಿತ್್  ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಎಕೆ್�್  ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 

ಥಂಯ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾನ್ಂಚ್್ ಸಿಕೊಯಾನ್್ ಪಡಿ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಲೊಕ್್ ಸಮೊರ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ರ್ವ್ನ್,್ 4್ ಜೆಜುಕ,್ 
“ಮೆಸಿತ್,್ ಹಿ್ ಸಿತ್�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕತ್ಯಾನ್ಂಚ್್ ಸಿಕೊಯಾನ್್ 
ಪಡಿ್.್ 5

್ ಆಸಲೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ 
ಫ್ತರ್್  ಉಡೊನ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರಿಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?್ ತುಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

6
್ ಜೆಜುಕ್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಸಿಕಯಾಯ್್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆರ್್ 

ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ 
ಸವ್ಲ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ತಕ್್್ ಬ್ಗೊನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬೊಟ್ನ್್ ಧಣಯಾರ್್ ಬರೊಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಪಡೊ್.್ 7

್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್್  ತೆಂಚ್್  ಸವ್ಲ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ನಿ�ಟ್್ ಬಸುನ್,್ “ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತಕ್ 
ಕರಿನ್ತಲ್ೊ್ ತಿಚೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ಪಯ್ೊ್ ಫ್ತರ್್ ಉಡೊಂವಿದಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್,್ 8

್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಗೊನ್್ ಧಣಯಾರ್್ 
ಬರೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಎಕೆಕೊ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಮ್ಲಗೆಡೆ,್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರ್್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್ 
ಆಖೆರಿ�ಕ್ ಥಂಯ್್ ಉಲೆಯಾಲೆ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತಿ್ 
ಸಿತ್�.್ ತಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬಿ್ ಆಸಿ್.್ 10

್ ಜೆಜು್ ನಿ�ಟ್್ 
ಬಸುನ್,್ “ಬ್ಯೆ�,್ ತುಜೆ�್ ವಯ್ರಿ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಂಡ್ಲೆ್ 
ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ ತ್ಂಚೆ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನಿ�್ ತುಕ್್ ಶಿಕ್್್ 
ದಿ�ವ್ನಾಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

11
್ ತ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆನ್,್  “ಸೊಮಿಯ್,್  ತ್ಂಚೆ�್  ಪೆೈಕ್್ 

ಕೊಣೆಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಕ್್ 

ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿ�ನ್.್ ಆತ್ಂ್ ತುವೆಂ್ ವಚೆಯಾತ್,್ ಪುಣ್್ ಆನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಪ್ತಕ್ ಕರಿನ್ಕ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಜೆಜುಚ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜಾವಾಡ್
12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಲೊಕ್್ ್  ಸವೆಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಉಲೊವ್ನಾಂಚ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ 
ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ಯಾವ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಉಜ್್ಡ್್  ಜೊಡೊ್ಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ತುಂ್  ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ್ ತುಂ್ 
ಎಕೊಚ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ತುಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಮಿ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

14
್ ಜೆಜುನ್,್ “ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್  ತಸಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 15

್ ತುಮಿ್ ಬ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಪಳೆಲೆ್್ 
ಬರಿ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರಿನ್.್ 16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚೊಯಾಯಾ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಸತ್ಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಸ ತ್ಾನ್್ 
ಎಕೊ್ಚ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ನ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್ಲೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಂವೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾ.್  17

್ ದೊಗ್ಂಚಿ್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ಏಕಚ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 18

್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಪಕ್ೆನ್್  ಸ್ಕ್ಸೆಯಾಂನಿ್  ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಎಕೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್ಲೊ್  ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಆನೆಯಾಕೊ್್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

19
್ ಲೊಕ್ನಿ,್ “ತುಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಂವು,್  ಮ್ಹಜೊ್ 

ಬ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್್ ಒಳಕ್ನ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಒಳಕ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕಯ�್  ಒಳಕ್ತಲ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  20

್ ಜೆಜುನ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸ್ಂಗಿ್ಂ.್ ಲೊ�ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಣಕೊ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
ಪುಣ್್  ಕೊಣೆಂಚ್್  ತ್ಕ್್  ಕೆೈದ್್  ಕೆಲೊನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಕ್್  ಕೆೈದ್್  ಕಚೊಯಾ್  ವೆ�ಳ್್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ತೊ್.

ಜುದೆವಾಂಚೊ ಬೆವಿಶಾವಾಸ್
21

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ್ತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ ಮೊತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ವೆತ್ಂ್ ಥಂಯ್್ 
ತುಮಿ್ ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಜೆಜು್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಆಪುಣ್್ 

ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾಗಿ�?್  ತೆ�ಚ್್  ಖ್ತಿರ್,್  ಹ್ಂವ್್ 
ವೆಚ್ಯಾ್  ಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿಂನ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊ್ಲೊ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.

23
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜು,್  “ತುಮಿ್ ಸಕ್್್ ಆಸ ತ್ಾಲೆ.್  ಹ್ಂವ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ವಯೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ 
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ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ 
ನ್ಹಯ್.್  24

್ ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ 
ಮೊತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ.್ 
ವ್ಹಯ್,್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ತೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್ ಮೊತಯಾಲ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ಜುದೆವ್,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಯೊ್ಗಿ�,್  ತೊಚ್್  ಹ್ಂವ್.್ 
26

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್  ತೊ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

27
್ ಜೆಜು್  ಕೊಣ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೆೈತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಲೊ�ಕ್ನ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಜೆಜು್ 
ತ್ಂಕ್್ ಬ್ಪ್್ (ದೆವ್ಚ್ಯಾ)್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  28

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ 
ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್  ವಯ್ರಿ್  ಉಬತೆಯಾಲ್ಯಾತ್್  (ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್).್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ತೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ತಲೆಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕರಿನ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಶಿಕಯ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 29

್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್ೊ್ (ದೆ�ವ್)್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸ್.್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಲೆ್ಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸದ್ಂಚ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಎಕುಸೆರೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡುಂಕ್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
30

್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

ಪಾತಾಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾಕಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
31

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ಆಪ ಣ್್್  ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜೆ್ 
ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  32

್ ತುಮಿ್ ಸತ್್ ಜ್ಣ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿತಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಮಿ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ.್ ಆಮಿ್ 

ಕೆದಿಂಚ್್ ಕೊಣ್ಚೆಚ್್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಆಶೆಂ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 

ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ತ್ಯಾ್  ತೊ್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಚೊ್ 

ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪ್ತ್ಕ್ ತ್ಚೆಂ್ ಯಜೊಮನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 35

್ ಗುಲ್ಮ್್ ಎಕ್್ ಘರ್ಂತ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ಪೂತ್್ ಕುಟ್ಮಚೊ್ ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಸ್ಂದೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೊ.್ 36

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೂತ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜೊಡತಾಲ್ಯಾತ್.್  37

್ ತುಮಿ್  ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ತುಮಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ಪಳೆತ್ತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖುಶಿ್  ನ್.್ 
38

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ದ್ಖಯ್ೆಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂಚ್್  ಕತ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿಂ್ 

ಭುಗಿಯಾಂ್ ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ತುಮಿಯ�್ ಕರುನ್್ ಆಸ್್ಯಾತ್.್ 40

್ ಹ್ಂವ್್ 
ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ 
ತಶೆಂ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  41

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಕೆಲೆ್ಂಚ್್ ತುಮಿ್ ಕತ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಮಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಕ್ ಜಲಮಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 

ದೆ�ವ್ಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ತೊ್ 
ಎಕೊ್ಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

42
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ದೆ�ವ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆಸ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್ಲೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ.್ 43

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂನ್ಂತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತುಮಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ತ್.್ 44

್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್್ 
ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಜಲ್ಮಲ್ಯಾತ್.್ 
ತ್ಚೊಯಾ್ ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ ತೊ್ 
ಸುವೆಯಾರ್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಖುನಿಗ್ರ್್ ಸತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸತ್ಚ್್ ನ್ಂಚ್್ ನ್.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಪರಿಕ್ರ್ಚ್್ ಫಟಚ್್ ಉಲೆೈತ್.್ ತೊ್ 
ಫಟಕ್ರೊಯ�್ ಫಟಂಚೊ್ ಬ್ಪುಯ್.

45
್ “ಹ್ಂವ್್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಂತ್.್ 46
್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ 

ದ್ಖಯತಾಲೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಆಸ್ಗಿ�?್ 
ಹ್ಂವ್್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್?್  47

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಜಲಮಲೊ್್  ದೆವ್ನ್್ 
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ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸಿ್�ಕ್ಸಿಯಾತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಲೊಮನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಸಿ್�ಕ್ಸಿಯಾನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಆನಿ ಆಬಾರಿಹಾಮಾಚಾಕ್  
ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜು ಸಾಂರಾತಾ

48
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಆಮಿ್ ತುಕ್್ ಸಮ್ರಿಯ್ಗ್ರ್ಂಚೊ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್!್ ತುಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ರಿಗೊನ್್ 
ತುಕ್್ ಪ್ಶ್ಯಾಬರಿ್ ಕೆಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

49
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ನ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಬ್ಪ್ಕ್  ಹ್ಂವ್್  ಮ್ನ್್  ದಿತ್ಂ,್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತ್.್ 50

್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ನ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮ್ನ್್ 
ಮೆಳ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೊ್ ಎಕೊ್್ ಆಸ್.್ ತೊಚ್್ 
ನಿತಿಕತ್ಯಾ.್ 51

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಮೊಚೊಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

52
್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಕ್,್ “ತುಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಆಸ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ!್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ ಪುಣ್್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊಚೊಯಾ್ 
ನ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್.್  53

್ ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ತುಂ್  ವ್ಹಡೊ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

54
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ ್್ಹಕ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮಹಿಮ್ಕರಿನ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಕ್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಮೊಲ್್ ನ್.್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮಹಿಮ್ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್ಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ತ್.್ 
55

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಒಳೊೆಕ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಕ್್  ಒಳ್ಕ್ತ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಕ್್ 
ನೆಣ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಬರಿಂಚ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಜ್ತಲೊ.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್ಂ.್ 56

್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ದಿ�ಸ್್ ಅಪುಣ್್ ಪಳೆತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್.್ 
ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

57
್ ಜುದೆವ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಕ್ತೆಂ?್ ತುವೆಂ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 

ಪಳೆಲ್ಂಗಿ�?್ ತುಕ್್ ಪನ್ನಾಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

58
್ ಜೆಜು,್  “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆಸ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 59

್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತ್ಕ್್ ಮ್ರುಂಕ್  ಫ್ತರ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಲ್ಪೊನ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

ಜಲಾ್ಮ ಥಾವ್ನ್ ಕುಡಾಕ್ತಾಕ್ ಜೆಜು ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್

9್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಚಲೊನ್್ ವೆತಸ್ತಾನ್್ ಎಕೊ್್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ 2

್ ಜೆಜುಚೆ್ ಶಿಸ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಮೆಸಿತ್,್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಡೊಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕೊಣ್ಚೆಂ್  ಪ್ತಕ್  ಕ್ರಣ್?್  ತ್ಚೆಂ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಪ್ತಕಗಿ�್ ವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್ 
ಪ್ತ್ಕಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

3
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತ್ಚೆ�್  ಪ್ತಕ್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯೆಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಹ್ಕ್್ 
ಕ್ರಣ್್  ನ್ಹಯ್.್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ 
ದಿಸೊನ್್ ಯೆ�ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಂ್ ತೊ್ ಜ್ಲ್.್ 4್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಚಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ ಆಮಿ್ 
ಕರಿಜಯ್.್ ರ್ತ್್ ಯೆತ್.್ ತವಳ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  5

್ ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಧಣಯಾರ್್ ಥಿಂಪ್್ ಉಡೊನ್್ ತ್ಂತುನ್್ ಮ್ತಿ್ ಕ್ಲವ್ನಾ್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾ.್ 7್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ,್  “ವಚುನ್್ ಸಿಲೊಆಮ್್ ತಳ್ಯಾಂತ್್ ಧುವ್ನಾ್ 
ಕ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ (ಸಿಲೊಆಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಧ್ಡ್ಲೊ.”)್ ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಣೆಂ್ ವಚುನ್್ ಧುಲೆಂ.್ ತ್ಯಾಚ್್ 
ಘಡಿಯೆ್ ತ್ಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಆಯ್.

8
್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 

ಪಳೆಲೆ್್  ಥೊಡೆ್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸೆಜ್ಚೆಯಾ,್  “ಪಳೆಯ್!್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗೊನ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಹೊಚ್್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

9
್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ,್  “ವ್ಹಯ್್  ತೊಚ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ,್ “ನ್,್ ಹೊ್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಹೊ್ ತ್ಚೆ�್ ಬರಿಂಚ್್ ದಿಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್
ತ್ಕ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
10

್ ಲೊ�ಕ,್  “ತುಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್  ಕಶೆಂ್ ಮೆಳಿ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ಜೆಜು್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾನ್್ ಇಲ್್ಶಿ್ ಮ್ತಿ್ 

ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸಿ,್್ ಸಿಲೊಆಮ್್ ತಳ್ಯಾಕ್ 
ವಚುನ್್ ಧು್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಧುವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ ತ್ಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

12
್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಖಂಯ್್ 

ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಗೂಣ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಮನಾಶಕ್ ಫಾರಿಜೆವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತನಿಕಾ
13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆಂ್.್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ್ 
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ಹೊಚ್.್ 14
್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್ತಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಚೆ್ ದೊಳ ್ೆ ಗೂಣ್್ 

ಕೆಲೆ್ಂ.್  ಜೆಜುನ್್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ತುಕ್್ 
ದಿ�ಷ್ಟ್ ಕಶೆಂ್ ಆಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್,್  “ತ್ಣೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ 

ಮ್ತಿ್  ಲ್ಯ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಧುಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

16
್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

(ಜೆಜು)್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಹೆರ್,್ “ಹೊ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಸಲ್ಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 

ಕಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ ಆಶೆಂ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಮಧೆಂಚ್್ ವಿವ್ದ್್ ಉಬ್ಲೊ.

17
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ,್  “ತ್ಯಾ್ 

ಮನ್ಶೆನ್್ (ಜೆಜು)್ ತುಕ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೊ್್ ಆನಿ್ ತುಕ್್ 
ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಭೊಗ್ತಾ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್ “ತೊ್ ಎಕೊ್್ ಪರಿವ್ದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.
18

್ ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ಕುಡೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ 19

್ ತೆ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್,್ “ಹೊ್ ತುಮೊಚಿ್ ಪೂತ್ಗಿ�?್ ಹೊ್ 
ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಡೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಕ್್ ಆತ್ಂ್  ಕಶೆಂ್  ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ ತ್ಾತ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

20
್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್,್ “ಹೊ್ ಆಮೊಚಿ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಗೊತುತಾ್ ಆಸ್.್ ಹೊ್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಡೊಯಾ್ 
ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಕಶೆಂ್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್ಗಿ�್ ಕೊಣೆ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲ್ಂಗಿ�್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖಳನ್.್ ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂಚ್್ ವಿಚ್ರ್.್ ಹೊ್ ಆಪ್ಣ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ತಿತೊ್್ ಪ್ರಿಯೆಚೊ್ ಜ್ಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 22

್ ತ್ಚೆ�್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಭಿಯೆಲೆ್್  ವವಿಯಾಂ್ ತಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಘಾಲ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್ಯಾನಿ್  ಠರ್ಯ್ಲೆ್ಂ.್  23

್ ದೆಕುನ್ಚ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ,್ “ತೊ್ ಪ್ರಿಯೆಚೊ್ ಜ್ಲ್.್ 
ತ್ಚೆ�ಲ್ಗಿಂಚ್್ ವಿಚ್ರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

24
್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 

ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ “ತುವೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್ಕರಿಜಯ್.್ 
ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ ಪ್ತಿಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

25
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ತೊ್ ಪ್ತಿಕ್ಗಿ�್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�್ ಹ್ಂವ್್ 

ನೆಣ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಂ;್ ಆತ್ಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

26
್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್,್ “ತ್ಣೆಂ್ (ಜೆಜು)್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಕೆಲೆಂ?್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಜೆ್ ದೊಳ ್ೆ ಕಶೆಂ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

27
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  “ಎದೊಳ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತೆಂ್ 

ಸ್ಂಗುನ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ 
ದಿಲೆನ್ಂತ್.್  ಆತ್ಂ್  ತೆಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಆಯಕ್ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಂ?್  ತುಮಿ�್  ತ್ಚೆ�್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

28
್ ಜುದೆವ್ಮುಖೆಲ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 

ಕೆಂಡುನ್,್  “ತುಂ್  ತ್ಚೊ್  (ಜೆಜು)್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್  ಆಮಿ್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ಪ್ಟ್್ವ ದ್ಾರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  29

್ ದೆ�ವ್್  ಮೊಯ್ೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
(ಜೆಜು)್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

30
್ ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್,್  “ಹೆಂ್  ಭೊ�ವ್್  ಆಜ್ಪ್ಚಿ್ 

ಸಂಗತ್.್ ಜೆಜು್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ದೊಳ ್ೆ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ.್ 
31

್ ದೆ�ವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಗ್್ಯಾಂಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ದೆ�ವ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕಯ�್ ಆನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾಕ್�್  ಕ್ನ್್ ದಿತ್.್ 32

್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಕೆದ್ಳ್್ ಪುಣ�್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಹೆಂಚ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವಿಟಂ.್ 33

್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಆಯ್್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ತೊ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ಲೊ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಸಲೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್್ ಆಸೆ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್,್  “ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್  ಜಲುಮನ್್ 

ಲ್್ಹನ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತುಂ!್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್ನ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲೊ.

ಆತಿಮೀಕ್ ಕುಡೆತಾಪಣ್
35

್ ಜುದೆವ್ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಘಾಲೆ್ಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ತುಂ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

36
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತೊ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ 

ಕೊಣ್?್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಆತ್ಂಚ್್ ಪಳೆಲ್ಯ್.್ 

ಆತ್ಂ್ ತುಜೆಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ತೊಚ್್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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38
್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್ “ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಹ್ಂವ್್ 

ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಸಪಯಾಡುನ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕೆಲೆಂ.

39
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್ೊಂ.್  ಕುಡೆಯಾ್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಬರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್ಯ�್  ದೊಳೆ್  ಆಸ್ಲೆ್ 
ಕುಡೆಯಾಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

40
್ ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್,್ 

“ಕ್ತೆಂ?್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಕುಡೆಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.

41
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕುಡೆಯಾಜ್ಲೆ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಜ್ತೆನ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ,್  ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸ್ತಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತಿಕ್ಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೊವಿಳಾ ಆನಿ ತಾಚೆೇ ಬರೆರಿ

10್ ್ 1 ್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಎಕೊ್್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಗೊಟ್ಯಾಕ್ 

ಭಿತರ್್  ರಿಗ ತ್ಾನ್್  ದ್ರ್ಂತ್್ಯಾನ್್  ರಿಗ್ಜಯ್.್ 
ದುಸೆರಿ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾನಿ�್ ಚಡುನ್್ ಯೆತ್್ ತೊ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಚೊ�ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
2

್ ಪುಣ್್  ಗೊವಿ್್  ದ್ರ್ಂತ್್ಯಾನ್್  ಭಿತರ್್  ಸತ್ಯಾ.್ 
3

್ ರ್ಕ್ಲ್್  ಗೊವ್್ಯಾಕ್  ದ್ರ್್ ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕತ್ಯಾ.್  ಬಕೆರಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್.್ ಗೊವಿ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಉಲೊ್ ಕನ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸೊಡ್ತಾ.್ 
4

್ ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವಚುನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವ್ಟ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ ಬಕೆರಿ್ ತ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತೆ್ ತ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ 
5

್ ಪುಣ್್ ಬಕೆರಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಒಳಕ್ ನ್ತ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಯಾಚೊ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ ತೊಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂವ್ತಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊಯಾ್ ತ್ಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಒಳಕ್ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಒಪ್ರಿಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಜೆಜು ಬರೊ ರೊವಿಳಾ
7

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಬಕ್ರಿಂಕ್  ದ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  8

್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಆಯ್ಲೆ್್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಚೊ�ರ್್ ಆನಿ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಬಕ್ರಿಯಾಂನಿ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ.್ 9್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಭಿತರ್್ ಸತ್ಯಾತೆ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೆ.್ 
ತೆ್ ಭಿತರ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸಕ್ತಾಲೆ.್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೆ್ 
ಆನಿ್  ಚರವ್್ ಮೆಳತಾಲೊ.್  10

್ ಚೊ�ರ್್  ಚೊರುಂಕಯ�್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕಯ�್ ವಿಬ್ಡ್್ ಕರುಂಕಯ�್ ಯೆತ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಭರೊನ್್ ವ್ಮೊತಾಂಚೆಂ್  ಜವಿತ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಯ್್.

11
್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಬರೊ್ ಗೊವಿ್.್ ಬರೊ್ ಗೊವಿ್್ ಬಕ್ರಿಯಾ್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಆಪೊ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ದಿತ್.್ 12
್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 

ಕ್ಣ ಗೆೆಂವ್ಕ್್ ನಮಿಯಲೊಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚೊ್ ಗೊವ್್ಯಾಚ್ಕ್�್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಕ್ಮ್ಚೊ್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಚೊ್  ಧನಿ್ 
ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಕ್ಮ್ಚೊ್  ಸುಣೆಂವ್ಗಟ್್ 
ಪಳೆತನ್್  ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಪೊಳ್ನಾ್  ಧ್ಂವ ತ್ಾ.್ 
ತವಳ್್ ಸುಣೆಂವ್ಗಟ್್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಚೆರ್್ ಪಡೊನ್್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಧುಸ್ಪಟ್ಯ ತ್ಾ.್  13

್ ತೊ್  ಮನಿಸ್್  ಪೊಳ್ನಾ್  ಧ್ಂವ ತ್ಾ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ತೊ್  ಕೆ�ವಲ್್  ಕ್ಮ್ಗ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಕ್್  ಬಕ್ರಿಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ 
ಚಿಂತ್್ ಕರಿನ್.

14
್ -್ 15

್ “ಹ್ಂವ್್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ (ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್)್ 
ಚಿಂತ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಗೊವಿ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮಲ್ೆ್್ ಬರಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಒಳಕ್ತ್ಂ.್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಒಳಕ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಬಕೆರಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ದಿತ್ಂ.್ 16

್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಹೆರ್್ ಬಕೆರಿಯ�್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಹಿಂಡ್ಂತ್್ ನ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂಯ�್ ಭಿತರ್್ 
ಚರಯಜಯ್.್ ತೆ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ತ್.್ 
ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಂತ್್ ಎಕಚ್್ ಹಿಂಡ್್ ಜ್ತಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಎಕೊ್ಚ್್ ಗೊವಿ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 17

್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೊಡೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ದಿತ್.್ 18

್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಲತ್ಕ್ರ್ನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಸಕೊಚಿ್ ನ್;್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತೊ್ ಸ್ಂತ್್ ಖುಶೆ�ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಕ್ಯ�್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಘಂವ್ಕ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ ಆಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ಪ್್ ನ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 

ಮಧೆಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಭೆ�ದ್್  ಉಬ್ಲೊ.್  20
್ ತ್ಂಚೆ�್ 

ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್,್ “ತ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ರಿಗೊನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಪ್ಶ್ಂಬರಿ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ತ್ಕ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಕ್ನ್್ 
ದಿತ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

21
್ ಪುಣ್್  ಹೆರ್,್  “ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಸೊ್ 

ಲ್ಗ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿಚೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 
ಕುಡ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ್ ದೊಳ ್ೆ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಚೆ ವಿರೊೇಧ್ ಜುದೆವ್
22

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಸಮಪಯಾಣ್ಚೆಂ್ ಪೆಸ್ತಾ್ ಚಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ತೆಂ್ ಹಿಂವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪೆಸ್ತಾ.್ 
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23
್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾಚೊವೆಕ್ಂತ್್ 

ಆಸ್ಲೊ.್  24
್ ಜುದೆವ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಜಮೆ್.್ 

ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್  “ಆನಿ್ ಕ್ತೊ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಜ್ಪ್್ ಕತ್ಯಾಯ್?್ ತುಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ವ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

25
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ತವಳ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿಂ್  ಖುಣ್ಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾತ್.್ 
26

್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾನ್ಂತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಬಕೆರಿ್ ನ್ಹಯ್್ (ಲೊ�ಕ್ ನ್ಹಯ್).್ 27

್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಬಕೆರಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ತ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಆನಿ್  ತೆ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
28

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ತೆ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊರ್ನ್ಂತ್,್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 29

್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ.್ ತೊ್ 
ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೊಣ್ಚ್ಯಾನ್ಚ್್ 
ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್.್ 30

್ ಬ್ಪ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಏಕಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

31
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಫ್ತರ್್ ವಿಂಚೆ.್್ 32
್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್ಂ,್ 

“ಹ್ಂವೆಂ್  ಬ್ಪ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಬ್ರ್್ ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ತುಮಿ್ ತಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಪೆೈಕ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

33
್ ಜುದೆವ್,್  “ಆಮಿ್  ತುಕ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಚೆಯಾಂ್ 

ತುಮಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖಂಯ್ಚಿಚ್್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತುವೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ನಿಂದೆ�್ ಪ್ಸತ್.್ ತುಂ್ 
ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ತ್ರಿ.್ ತುಂ್ ತುಕ್ಚ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಯ್!್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಫ್ತರ್ಂನಿ್ ತುಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಂವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

34
್ ತ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್,್ 

‘ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಪಯ್್ಯಾತ್’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 35

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಹೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ದೆ�ವು್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾ.್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಸತ್ಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 36

್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಧ್ಡ್್ಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದೆ�ವ್ನಿಂದ್್ ಕತ್ಯಾತೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  37

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್ತ್.್ 38

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್ಚ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ 

ಕ್ಮ್ಂಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಕ್ 
ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರಿಜಯ್ಚ್.್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�ರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರ್.್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಸಮ್ತಲ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘತೆಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಜೆಜುಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜುದೆವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಚುಕೊವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.

40
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಯೊದ್ಯಾನ್್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪೆಲೆ�್ 

ತಡಿಕ್  ಗೆಲೊ.್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಪಯ್ೆ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ವಚುನ್್ ಥಂಯ್್ ರ್ವ್್.್ 
41

್ ತವಳ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್ 
“ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ಕಸಲೆಂಚ್್ ಆಚಯೆಯಾಂ್  ಕೆಲೆಂನ್.್  ಪುಣ್್ 
ಜುವ್ಂವ್ನಾ,್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆ್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಸತ್ಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತೆ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  42

್ ಆನಿ್  ಥಂಯ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

ಲಾಜರಾಚೆಂ ಮರಣ್

11್ ್ 1್ ಲ್ಜರ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಪಡ್ಲೊ.್್ ತೊ್ 
ಬೆಥನಿಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ತ್್ ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 

ಆಸ್ಲೊ.್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ತಿಚಿ್ ಭಯ್ಣ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾಚ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಜಯೆತ್ಲ್ಂ.್ 2್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ 
ಪಮೊಯಾಳ್ಚೆಂ್ ತೆ�ಲ್್ ಲ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕೆಸ್ಂನಿ್ ಪುಸ್ಲ್್ಚ್್ ಹಿ್ ಮರಿ.್ ವ್ಯ್ಟಂತ್್ ಪಡ್ಲೊ್್ 
ಲ್ಜರ್್ ಮರಿಯೆಚೊ್  ಭ್ವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  3

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಚೊ್  ಈಷ್ಟ್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಆಸ್”್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಖಬರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

4
್ ಜೆಜು್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್,್ “ಹಿ್ ಪ್ಡ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 5

್ ಜೆಜು್ 
ಮ್ಥ್ಯಾಕ,್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ಕ್ ಆನಿ್ ಲ್ಜರ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 6

್ ‘ಲ್ಜರ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸ್’್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಕಡೆಚ್್  ಆನಿಕ್�್ 
ದೊನ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್.್ 7

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕಡೆ,್  “ಆಮಿ್ ಜುದೆ�ಯ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ವಚಜಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್  “ಮೆಸಿತ್,್ ಜುದೆಯ್ಚೆ್ ಜುದೆವ್್ ತುಕ್್ 

ಫ್ತ್ರಿಂನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ 
ಘಡ್ಲೆಂ್ ಥೊಡೊಚ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತುಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಥಂಯ್್ ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

9
್ ಜೆಜುನ್,್ “ದಿಸ್ಕ್ ಬ್ರ್್ ಘಂಟೆ್ ಆಸ್ತ್.್ ವ್ಹಯ್್ 
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ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್ ದಿಸ್್ ಚಲೊಚಿ್ ಆದೊ್ನ್್ ಪಡನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ.್ 10

್ ಪುಣ್್ ರ್ತಿಂ್ ಚಲೊಚಿ್ ಆದೊ್ನ್್ 
ಪಡ್ತಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ತ್ಕ್್ 
ಖಂಯೊಚಿಚ್್ ಉಜ್್ಡ್ಚ್್ ಆಸ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

11
್ ಜೆಜುನ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ “ಆಮೊಚಿ್ 

ಈಷ್ಟ್  ಲ್ಜರ್್ ಆತ್ಂ್ ನಿದ್್.್  ತ್ಕ್್ ಉಠೊಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಶಿಸ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತೊ್ ನಿ�ದ್್ ಪಡ್್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 

ಬರೊ್  ಜ್ತಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  13
್ ಲ್ಜರ್್ 

ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಆಥಯಾರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಲ್ಜರ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ನಿದ್್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಆಥ್ಯಾಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ಚಿಂತೆ್ಂ.

14
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜೆಜುನ್,್ “ಲ್ಜರ್್ ಮೊರಣ್್ ಪ್ವ್್.್ 

15
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 

ಹ್ಂವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಯೆಯ್,್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುಂಯ್.”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

16
್ ತವಳ್್ ಜವ್್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊಮ್ಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್  “ಆಮಿಯ�್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ವಚುನ್್ 
ಜುದೆಯ್ಂತ್್ ಮರುಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಬೆಥಾನಿರಾಂತ್ ಜೆಜು
17

್ ಜೆಜು್  ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್  ಆಯೊ್.್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಲ್ಜರ್್  ಮೊರೊನ್್  ಫೊಂಡ್ಂತ್್  ದವನ್ಯಾ್  ಚ್ರ್್ 
ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
18

್ ಬೆಥ್ನಿಯ್್  ಜೆರುಸಲೆ�ಮ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಮ್ರ್್ 
ದೊ�ನ್್ ಮೆೈಲ್ಂ್ ಭಿತರ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 19

್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್  ಆನಿ್ ಮರಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯಲೆ್.್ 
ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮರಿಯೆಕ್ ತ್ಂಚೊ್ ಭ್ವ್್ ಲ್ಜರ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬುಜಂವ್ಕ್್ ಜುದೆವ್್ ಆಯಲೆ್.

20
್ ಜೆಜು್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ 

ತ್ಕ್್ ಮೆಳ್ಂಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್.್ ಪುಣ್್ ಮರಿ್ ಘರ್ಚ್್ 
ಉಲ್ಯಾ.್ 21

್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ 
ಹ್ಂಗ್್  ಆಸ್ಲೊಯ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮ್ಹಜೊ್  ಭ್ವ್್ 
ಮೊತೊಯಾ್ ನ್ತೊ್.್ 22

್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂಯ�್ ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಮ್ಗ್್ಯಾರಿ�್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ದಿತಲೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

23
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಜೊ್  ಭ್ವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
24

್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್ “ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

25
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್.್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಜ�ವ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್ ಅಪುಣ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್  ಜಯೆತಲೊ.್  26

್ ಆನಿ್  ಜಯೊನ್ಚ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮೊರಸೊನ್.್ ಮ್ಥ್ಯಾ,್ 
ತುಂ್ ಹೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

27
್ ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್ “ವ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪೂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್  ಆಸ್ಲೊ್  ತುಂಚ್ಗಿ�”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಜೆಜು ರಡಾತಾ
28

್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆಪ್್್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಮರಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲ್.್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಮರಿಯೆಕಡೆ್ 
ಕುಶಿನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ,್  “ಮೆಸಿತ್್  (ಜೆಜು)್ ತುಕ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 29

್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ 
ಮರಿಯೆ್ ಉಠೊನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆವೆಗಿಂ್  ಗೆಲ್.್ 
30

್ ಜೆಜು್  ಆನಿಕಯ�್  ಗ್ಂವ್ಂ್  ಭಿತರ್್  ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್ತಲ್ೊ.್ ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್ಚ್್ 
ತೊ್ ಆಸ್ಲೊ.್ 31

್ ಜುದೆವ್್ ಮರಿಯೆ್ ಸವೆಂ್ ಘರ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ತಿಕ್್ ಬುಜಯ್ೆಂ.್ ಮರಿ್ ಉಠೊನ್್  ವೆಗಿಂಚ್್ 
ವೆತ್ಚೆಂ್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತಿ್ ರಡ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಮ್ಧೆ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ವೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಚಿಂತುನ್್ ತಿಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್್ 32

್ ಜೆಜು್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮರಿ್ ಗೆಲ್.್ 
ತಿ್ ಜೆಜುಕ್ ದೆಖ ತ್ಾನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಯ್ಂಕ್ ಪಡುನ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಮೊಚೊಯಾನ್ತೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

33
್ ಮರಿ್  ಆನಿ್  ತಿಚೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಯ್ಲೆ್್ 

ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ರಡ ಣೆ್ಂ್  ಜೆಜು್  ಪಳೆತನ್,್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಂ್ತ್್ ಭೊ�ವ್್ ದುಖೆ�ನ್್ ಸುಸ್ಕ್ಲೊಯಾ.್ 34

್ ಜೆಜುನ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ,್ “ತ್ಕ್್ ಖಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾಂಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ತ್ಕ್್  ತ್ಣಂ,್  “ಸೊಮಿಯ್,್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪಳೆ”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
35

್ ಜೆಜು್ ರಡೊ್.
36

್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಪಳೆಯ್!್ ಜೆಜು್ ತ್ಕ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

37
್ ಪುಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್,್ “ಜೆಜು್ ಕುಡ್ಯಾಯಾಚೊ್ ದೊಳ ್ೆ 

ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�;್ ಲ್ಜರ್ಕಯ�್ ಕುಮೊಕ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಚುಕಯೆತೆಂ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊಲಿ ಲಾಜರ್
38

್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೊ�ವ್್ ಕಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ್ ಭರೊನ್,್ 
ಲ್ಜರ್ಕ್ ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಫೊಂಡ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಫೊಂಡ್್ ಏಕ್ ಮ್ಟ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಗ್್ಕ್ 
ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂತ್್ ಧ್ಪ್ಲೆ್ಂ.್ 39

್ “ತೊ್ ಫ್ತರ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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ಲ್ಜರ್ಚಿ್  ಭಯ್ಣ್್  ಮ್ಥ್ಯಾನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಲ್ಜರ್್ ಮರೊನ್್ ಚ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಥಂಯ್್ ಘಾಣ್್ ಪಡ್್ಯಾ್ ಆಸತಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

40
್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್ಥ್ಯಾಕ,್ “ಹ್ಂವೆ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್ 

ಉಗ್್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚಿಂ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಪಳೆತ್ಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

41
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಫೊಂಡ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಗ್್ಚೊ್ 

ಫ್ತರ್್ ಕ್ಡೊ್.್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ದೊಳ ್ೆ ವಯ್ರಿ್ ಲ್ವ್ನಾ,್ 
“ಬ್ಪ್,್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯಕ್ತ್ಯ್್ ದೆಕುನ್್ ತುಕ್್ 
ಹೊಗೊಳಿಸೆತ್ಂ.್  42

್ ತುಂ್  ಸದ್ಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ 
ದಿತ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಜಮ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  ತುವೆಂಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್್ಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  43

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್,್ “ಲ್ಜರ್,್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್  44

್ ಮೆಲೊ್್  ಮನಿಸ್್  (ಲ್ಜರ್)್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಆಯೊ್.್ ತ್ಚೆ್ ಹ್ತ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಲುಗ್ಟಂನಿ್ ರೆವ್್ಯ್ಲೆ್.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ಲೆಸ್ನ್್ ಧ್ಂಪೆ್ಲೆಂ.
ತವಳ್್ ಜೆಜು,್ “ತ್ಕ್್ ರೆವ್್ಯ್ೆಂ್ ಲುಗ್ಟಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 

ಸೊಡ್,್ ತೊ್ ವಚುಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಜೆಜುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆವ್ ವಹಾಡ್ಲಾಚಿಂ 
ಫಿತೂರಿ

(ಮ್ತೆವ್್ 26:1–5;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:1–2;್ ಲೂಕ್ 22:1–2)
45

್ ಮರಿಯೆಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸೆ್.್  ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಪಳೆಲೆ್್ 
ಹ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್ 46

್ ಪುಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 
ಜೆಜುನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 47

್ ತವಳ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನಿ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಸ್ನ ್ೆಹದಿರಿನ್್  ಸಭ್್ 
ಆಪವ್ನಾ,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ (ಜೆಜು)್ 
ಸಬ್ರ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್.್ 48

್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್್ 
ಸಗೊ್್ ್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವತೆಯಾಲೆ.್ ತವಳ್್ 
ರೊಮ್್ ರ್ಜ್ಯಾಚೆ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಮಿಚಿಂ್ ದೆವ್ಳ್ಯ�್ ಆಮೊಚಿ್ 
ರ್ಷ್ಟ್ರಯ�್ ಬಿತರ್್ ಘಾಲತಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

49
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ ಆಸೊ.್್ 

ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾಚೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ,್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಮ್ಹೆತ್್ ನ್!್ 50

್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ರ್ಷ್ಟ್ರಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮೊಚೆಯಾಂ್ ಬರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಹೆಂ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

51
್ ಹೆಂ್ ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಅಲೊಚನ್್ ನ್ಹಯ್.್ 

ತೊ್ ತ್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾಚೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆಜು್ ಮೊತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕೆಲೊ.್ 52

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಜುದೆವ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಶಿಂಪೊ್ನ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಕಚೆ�ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತೊ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

53
್ ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್  ಜೆಜುಕ್ 

ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ನ್ರ್್ ಆಸೆ.್್ 54
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 

ಜೆಜು್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಉಗ್್ಯನ್್  ಭೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಅರಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಶೆಲ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ವಚುನ್್ 
ಎಫ್ರಿಯಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ 
ರ್ವ್್.

55
್ ತವಳ್್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪರಬ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 

ಪ್ವ್ಲೆ್ಂ.್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ್.್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಸುದ್ಧ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಗೆಲೆ.್್ 56

್ ತೆ್ 
ಥಂಯ್್ ಜೆಜುಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ತೆ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಉಬೆರ್ವ್ನ್,್ “ತೊ್ ಪೆಸ ತ್ಾಕ್ ಯೆತಲೊಗಿ�?್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಅಲೊಚನ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಲೆ.್ 
57

್ ಪುಣ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್,್ ಜೆಜು್ 
ಖಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖಬರ್್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್್.್  ತೆ್  ತ್ಕ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.

ಬೆಥಾನಿರಾಂತ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 26:6–13;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:3–9)

12್ ್ 1 ್ ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪಬೆಯಾಕ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಸ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಜೆಜು್  ಬೆಥ್ನಿಯ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್ 

ಲ್ಜರ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ಗ್ಂವ್್ ಚ್್ ಬೆಥ್ನಿ.್  (ಜೆಜುನ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಉಠಯೊ್್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ಲ್ಜರ್.)್ 
2

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ರ್ತಿಚೆಂ್ ಜೆವಣ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
ಮ್ಥ್ಯಾ್ ಜೆವಣ್್ ವ್ಡುನ್್ ಆಸಿ್.್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಲ್ಜರ್ಯ�್ ಎಕೊ್.್ 3್ ತವಳ್್ ಬೊ�ವ್್ 
ಮೊಲ್ಚೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್  ್ ತೆಲ್್ a್ ಅಧೆಯಾಂ್ ಲ್�ಟರ್್ ಬರ್್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಲ್ಯ್ೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕೆಸ್ಂನಿ್  ತ್ಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಪುಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ಪಮಯಾಳ್್ ತೆಲ್ಚೆಂ್ ಸುಗಂಧ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಭರೊನ್್ ಗೆಲೆಂ.

4
್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್  ಜುದ್ಸ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ.್ 

ತೊ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಲೊ.್ 
(ಮುಖ್ರ್,್ ಜೆಜುಕ್ ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಹೊಚ್.)್ ಮರಿಯೆನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಜುದ್ಸ್ಕ್  ಖುಶಿ್  ನ್ತ್ಲ್.್ 
5

್ ತೊ,್  “ತ್ಯಾ್  ಪಮೊಯಾಳ್್  ತೆಲ್ಚೆಂ್ ಮೊಲ್್  ತಿನಿಶೆಂ್ 

a 12.3 ಸುಗಂಧ್ ತೆಲ್ ನ್ಡ್ಯಾ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಅಧಿಕ್ ಮೊಲ್ಚೆಂ್ ತೆಲ್.
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ರುಪಯ್ಂಚೆಂ್  ್ ನ್ಣ್ಯಾ.a್  ತೆಂ್  ವಿಕುನ್್  ತೆ್  ದುಡು್ 
ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿವೆಯಾತೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಟ�ಕ್್  ಕೆಲ್.್  6

್ ಪುಣ್್ 
ಜುದ್ಸ್ಕ್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಖಂತ್್ ನ್ತ್ಲ್.್ ತೊ್ ಚೊ�ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಶಿಸ್ಂ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ದುಡ್್ಚಿ್ 
ಪೆಟ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ತೊ್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಪೆಟಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ಚೊನ್ಯಾ್ ಕ್ಡತಾಲೊ.

7
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಕ್,್  “ತಿಕ್್ ಆಡ್ಯ್ನಾಕ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಸಮ್ಧೆಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತಿ್ ಸುಗಂಧ್್ ತೆಲ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲೆಯಾಂ್ ಬರೆಂಚ್್ ಸಯ್.್ 
8

್ ದುಬೊಯಾಳ ್ೆ ಸದ್ಂಚ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾತ್್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಆಸೊಚಿನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಲಾಜರಾಚಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಗುಟ್ಮಳ್
9

್ ಜೆಜು್ ಬೆಥನಿಯ್ಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜುದೆವ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ತ್ಕ್ಯ�್  ಲ್ಜರ್ಕಯ�್ 
ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜುಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ಲೊಚ್್ ಲ್ಜರ್.್  10

್ ಪುಣ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ 
ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಲ್ಜರ್ಕಯ�್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 11

್ ಲ್ಜರ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವತಯಾಲೆ.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ 
ಲ್ಜರ್ಕಯ�್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

ಜೆರುಸಲೆಮಾಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪರಿವೆೇಶ್
(ಮ್ತೆವ್್ 21:1–11;್ ಮ್ಕಯಾ್ 11:1–11;್ ಲೂಕ್ 19:28–40)

12
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಜೆಜು್ ಜೆರುಸಲೆಮ್ಕ್ ಯೆತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 

ಖಬರ್್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಯಲೆ್್  ಸಬ್ರ್್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್ 
13

್ ಲೊ�ಕ್ ಖ್ಜ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ಡ್ಯಾಚೊಯಾ್ ಚುಡೆತೊಯಾ್ ಘವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳ್ಂಕ್ ಗೆಲೆ.

“ತ್ಕ್್ ಸುತಾತಿ್ ಜ್ಂವ್!
‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಯೆತಲ್ಯಾಕ್ 

ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜ್ಂವ್!’್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 118:25–26

ಇಸೆರಿಲ್್ ರ್ಯ್ಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಜ್ಂವ್!”

ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.
14

್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಗ್ಡ್್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 

a 12.5 ರುಪರಾಚೆಂ ನಾಣ್ಕ್ ಮೂಳ್್  ದೆನ್ರಿ.್  ಎಕ್್ಯಾ್ 
ಚ್ಕ್ರಿಚಿ್ ಏಕ್್ ದಿಸ್ಚಿ್ ಕೂಲ್.

ತ್ಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಲೆ್ ಬರಿಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ:

್ 15್ “ಸಿಯೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಶಹರ್,್ ಭಿಯೆನ್ಕ್!
ಪಳ !ೆ್ ತುಜೊ್ ರ್ಯ್್ ಯೆತ್.

ತೊ್ ಗ್ಡ್್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಂಗ್ರಿಚೆರ್್ ಬಸುನ್್ ಯೆತ್”್ 
್  ಜ್ಕರಿ್ 9:9

16
್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹೆಂ್  ಆರ್ಯಾ್ 

ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ನ್.್  ಪುಣ್್  ಜೆಜು್  ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್ 
ಪದೆ್ಕ್ ಚಡುನ್್ ಗೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಚೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಸ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್;್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

17
್ ಜೆಜು್  ಲ್ಜರ್ಕ್  ಫೊಂಡ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ತ್ಕ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ ತ್ಾನ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಹೆರ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಲೆ್.್  18

್ ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಹಿಂ್  ಆಚಯ್ಯಾಂಚಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ಆಯುಕ್ನ್,್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಳ್ಂಕ್  ಗೆಲೆ್.್  19

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಫ್ರಿಜೆವ್ಂನಿ,್  “ಪಳೆಯ್!್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಲೊ�ಚನ್್ 
ಚಲನ್ಶೆಂ್  ಜ್ಲ್.್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚೊಚ್್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ಜಿೇವ್ ಆನಿ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
20

್ ಥಂಯ್್  ಗಿರಿ�ಕ್  ಲೊ�ಕಯ�್  ಆಸ್ಲೆ್.್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರಸಲೆಮ್ಕ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಹೆಯ�್ ಸೆವಯಾಲೆ್.್ 21

್ ಹೆ್ ಗಿರಿ�ಕ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಫಿಲ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಗೆಲೆ.್  (ಫಿಲ್ಪ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬೆಥ್ಸೆಯದ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.)್ ತ್ಣಂ,್ 
“ಸೊಮಿಯ್,್ ಆಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  22

್ ಫಿಲ್ಪ್್  ಆಂದೆರಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಂದೆರಿ್ 
ಆನಿ್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್ನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಚುನ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

23
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮನ್ಶೆಪುತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಮಹಿಮೆಂತ್್  ಜೊಡೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಹೊಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಗೊಂವ್ಚೊ್ 
ಕಣ್್  ಭುಂಯ್ಕ್್  ಪಡೊನ್್ ಮೊರಜಯ್ಚಿ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆಂ್  ವ್ಡೊನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಕಣ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಫೊಳ್್ 
ದಿತ್.್ ಮೊರನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆಂ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಕೆ�ವಲ್್ 
ಏಕಚ್್ ಕಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆಂ.್ 25

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜವ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ತೊ್ ಹೊಗ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಪೊ್್ ಜವ್ಚೊ್  ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ತೊ್ ಉರಯ ತ್ಾಲೊ.್ ತೊ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 
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26
್ ಮ್ಹಜ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರಿಜಯ್.್ 

ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸೆವ್ಕ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್  ಮ್ಹಜ್  ಸೆವ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ಮ್ನ್್ ಕತಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ವಿವರಣ್
27

್ ಜೆಜುನ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಮುಂದ್ಸುಯಾನ್,್  “ಮ್ಹಜೊ್ 
ಜ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತೆನ್್ ಭಲ್ಯಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ?್ 
‘ಬ್ಪ್,್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಕಷ್ಟಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕರ್್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ�ಗಿ�?’್ ನ್!್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ಆಯ್್.್  28

್ ಬ್ಪ್,್  ತುಜೆಂ್ 
ನ್ಂವ್್ ಮಹಿಮೆ�ಭರಿತ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತವಳ್್  ಸಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್  ನ್ಂವ್್ 

ಮಹಿಮೆ�ಭರಿತ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಮಹಿಮೆಭರಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.

29
್ ಥಂಯ್್  ಉಬೆ್  ರ್ವೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಹೊ್  ತ್ಳೊೆ್ 

ಆಯುಕ್ನ್್ “ತೊ್ ಘಡಘಡೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
ಪುಣ್್  ಹೆರ್ಂನಿ,್  “ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಕಡೆ್ 

ಉಲೆೈಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
30

್ ಜೆಜುನ್್ ಲೊಕ್ಕ,್ “ತೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಜ್ಲೊ್್ ಮಜ್ೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್.್ 31

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಹೊಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಅಧಿಪತಿಕ್ (ಸೆೈತ್ನ್)್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಲೊಟುನ್್  ಘಾಲತಾಲೆ.್  32

್ ಹ್ಂವ್್  ಭುಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್  ಉಬತ್ಯಾಲೊಂ.್  ತವಳ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸವ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಂಕ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಬ್ತ್ಯಾಲೊಂ.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವ್ಡತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 33

್ ಆಪುಣ್್ ಮೊಚಿಯಾ್ ರಿ�ತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್.

34
್ ಲೊ�ಕ,್ “ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮೆಚಿಂ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
‘ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಊಂಚ್್ ಉಬ್ತ್ಯಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಹೊ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

35
್ ತ್ಕ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ಆನಿ್  ಥೊಡೊಚ್್  ವೆ�ಳ್್ 

ಉಜ್್ಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್ ಚಲ್.್ ತವಳ್್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್  (ಪ್ತಕ)್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಪ್್ಂವ್ಚಿನ್.್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಚಲತಾಲ್ಯಾಕ್ ಅಪುಣ್್ ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ನ್.್  36

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಉಜ್್ಡ್್  ಆನಿಕಯ�್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತ್ಂತುನ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರ್.್  ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಉಜ್್ಡ್ಚೆ�್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ,್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಲೊ�ಕ್  ದಿಸ್ನ್ತ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಗೆಲೊ.

ಜುದೆವಾಂಚೊ ಬೆವಿಶಾವಾಸ್
37

್ ಜೆಜುನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಲೊ�ಕ್ 
ತಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರುಂಕ್ ನ್.್ 38

್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗಿಂ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ತೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕೊಣ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೆ್?

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಮಥಿಯಾ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ?”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 53:1

39
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕಡೆ್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

್ 40್ “ಆಪ್್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ಸಮ್್ನ್ಶೆಂ

ಪತೊಯಾನ್್ ಗೂಣ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್,

ತ್ಂಚೆಂ್ ಮನ್ಂ್ ಧ್ರುಣ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:10

41
್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ತ್ಚಿ್ (ಜೆಜುಚಿ)್ ಮಹಿಮ್್ ದೆಖ್್ಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.
42

್ ಪುಣ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್  ಸಬ್ರ್್  ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಸಮೆ�ತ್್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಕ್ 
ಭಿಯವ್ನಾ್  ಆಪ್್್  ಪ್ತಯಾಣಂ್  ಉಗ್್ಯಂನಿ್  ದ್ಖೊವ್ನಾ.್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಘಾಲತಾಲೆ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಆಸೆಂ್.್ 43

್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಮನ್ಶೆಂಚಿ್  ಹೊಗ್್ಪ್ಕ್  ಚಡ್್ 
ಲಬದಾಲೆ್.

ಜೆಜುಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್ಚ್ ತಿೇಪುತಾ ಕಚೆತಾಂ ಜಾವಾನ್ಸಾ
44

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 
“ಮ್ಹಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಚೆರ್್ 
(ದೆ�ವ್ಚೆರ್)್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲೊಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  45

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪಳೆತಲೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆಖ ತ್ಾಲೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  46

್ ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಮ್ಹಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವತಯಾಲೆ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್್.

47
್ “ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಆಯ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
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ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ಹ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ 48

್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರ್್ ನ್ತ್್ಯಾಕ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಂ್  ಉತ್ರಿಂಚ್.್  ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ತಿಂಚ್್ 
ತ್ಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 49

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ಂ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್ೊ್ 
ಬ್ಪ್ಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್,್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಉಲೆೈಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಶಿಕಯ್್ಂ.್ 50

್ ಬ್ಪ್ಚೆಂ್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್ಕ್ ಚಲಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದಿಲ್್ಂ್ 
ಸಂಗಿತಾಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕಳಯ್ತಾಂ.”

ಜೆಜುನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಶಿಸಾಂಚೆಂ ಪಾಂಯ್ ಧುಲೆ

13್ ್ 1 ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್  ಪರಬ್್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್ಲೆ್ಂ.್  ಆಪುಣ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 

ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಘಡಿ್ ಲ್ಗಿ್ ಪ್ವಿ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಚೆಂ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ತೊ್  ಸದ್ಂಚ್್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ 
ಕ್ಳ್್ ತ್ಕ್್ ಆಯ್ಲೊ್.

2
್ ಜೆಜು್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಶಿಸ್್  ರ್ತಿಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್ 

ಬಸುನ್್  ಆಸೆ್.್  ಜೆಜುಕ್  ವಿಶ್್ಸ್್  ಘಾತ್್  ಕರಿಶೆಂ್ 
ಸೆೈತ್ನ್್ ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಘಟ್ಟ್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ (ಜುದ್ಸ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿ್ ಪೂತ್.)್ 3್ ಬ್ಪ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಪುಣ್್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೊ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಆನಿ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ವೆತ್್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್.್ 4

್ ತ್ಣಂ್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಜೆಜು್ ಉಠೊನ್್ ಆಪೆಂ್್ ವಯ್ೆಂ್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲೆಯಾಂ;್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಪೆಂಕ್ಟಕ್ ಬ್ಂಧೊ್.್ 
5

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಏಕ್ ಆಯದಾನ್ಂತ್್ ಉದಕ್ ವ್ತುನ್್ 
ಶಿಸ್ಂಚೆಂ್  ಪ್ಂಯ್್  ಧುವ್ನಾ್  ಆಪುಣ್್  ಬ್ಂಧ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತುವ್ಲ್ಯಾನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ಪುಸೆ್.

6
್ ಜೆಜು್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತನ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ತುವೆಂ್ ಧುಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ಜೆಜು,್  “ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ಮುಖ್ರ್್  ತುಂ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಪೆದುರಿನ್,್ “ನ್!್ ಮ್ಹಜೆ್ ಪ್ಂಯ್್ ತುವೆಂ್ ಕೆದಿಂಕಚ್್ 

ಧುಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಜೆ್  ಪ್ಂಯ್್  ಹ್ಂವ್್  ಧುಯ್ನಾ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ ತುಕ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಆಸೊಚಿನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ತವಳ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಮ್ಹಜೆ್ 

ಪ್ಂಯ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಮ್ತೆಂಯ�್ 
ಧು!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ ಜೆಜುನ್,್ “ನ್್ಹವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ನಿತಳ್್ 

ಆಸ್ತಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೆ್್ ಪ್ಂಯ್್ ಧುಲ್ಯಾರ್್ ಪುರೊ.್ ತುಮಿ್ 
ನಿತಳ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ 
ನಿತಳ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 11

್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಘಾತ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ನಿತಳ್್ 
ನ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್ ಧುಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಆಪೆ್ಂ್ ವಯ್ೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನ ್ೆಹಸುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬಸುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಂಗಿ�?್  13

್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್,್ 
‘ಮೆಸಿತ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್  ತುಮಿ್ 
ಆಪೊಂವೆಚಿಂ್ ತೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮೆಸಿತ್ಯ�್ ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಯ�್ ವ್ಹಯ್.್ 14

್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಯ�್ ಮೆಸಿತ್ಯ�್  ಜ್ಲೊ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಬರಿ್ ಧುಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ�್ 
ಎಕ್್ಯಾಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್  ದುಸ್ರಿಯಾನ್್  ಧುಯ್ಯ್.್  15

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ�ಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆಲೆ್�ಬರಿಚ್್ ತುಮಿಯ�್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 16

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಚ್ಕರ್್ ಧನಿಯ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ ಧ್ಡತಾಲ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 17

್ ತುಮಿ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಮ್ವ್ನಾ್ ಹಿಂ್ ತೆ�್ ಪರಿಂ್ 
ಚಲ್್ಯಾರ್್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾತ್.

18
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕ್ಟಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈನ್.್ 

ಹ್ಂವೆಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೊ್  ಲೊಕ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ‘ಮ್ಹಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜೆವ ತ್ಾಲೊಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ.’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಘಡಜ್ಯ್.್ 19

್ ತೆಂ್ ಘಡತಾನ್್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್,್ ತೆಂ್ 
ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 20

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಧ್ಡ್ಚಿಯಾ್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತಯಾಲೊ್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಯಾಕಚ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

ಜೆಜುಚಾಕ್ ಶಿಸಾಚೆಂ ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:20–25;್ ಮ್ಕಯಾ್ ್ 14:17–21;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:21–23)
21

್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಕಳ್ಳೊೆನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕೊ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಘಾತ್್ 
ಕತಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಗ್್ಯನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
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22
್ ಜೆಜುಚೆ್ ಸಗೆ್್ ಶಿಸ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್್ ತೊ್ 

ಕೊಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 23

್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ತೆಂಕುನ್್ 
ಬಸೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಶಿಸ್್  ತೊ.್  24

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ,್ 
ಕೊಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರುನ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಹಿಶ್ರೊ್ ಕೆಲೊ.

25
್ ತೊ್  ಶಿಸ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಕುಶಿಕ್  ಬ್ಗ್ವ್ನಾ,್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತೊ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
26

್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್್ 
ಬುಡೊವ್ನಾ್ ತೊ್ ಕೊಣ್ಕ್ ದಿತ್ಂಗಿ�್ ತೊಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಘಾತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಉಂಡ್ಯಾಚೊ್ 
ಕುಡೊಕ್್  ಬೊಶಿಯೆಂತ್್  ಬುಡೊವ್ನಾ್  ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್್  ಜುದ್ಸ್ಕ್  ದಿಲೊ.್ 
27

್ ಜುದ್ಸ್ನ್್ ತೊ್ ಉಂಡೊ್ ಕ್ಣೆಘತ್ನ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಭಿತರ್್ ರಿಗೊ್.್ ಜೆಜುನ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ,್ “ತುವೆಂ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
28

್ ಜೆಜುನ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಬಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್ 29

್ ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಚೊ್ ದುಡ್್ಚಿ್ ಪೆಟ್್ 
ಜುದ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತ್್ ಆಸಿ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೆಸ್ತಾಕ್ 
ಗಜ್ಯಾ್  ಜ್ಲೊ್್  ಥೊಡೊಯಾ್  ವಸುತಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವಿದಾ್ ದುಬಯಾಳ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಜೆಜು್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.

30
್ ಜೆಜುನ್್  ದಿಲೊ್್  ಉಂಡೊ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜುದ್ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ ತವಳ್್ 
ರ್ತ್್ ಜ್ಲ್್.

ಆಪಾಲಿಯ ಮರಣ್ಾಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಉರಾಡಾಪಣ್
31

್ ಜುದ್ಸ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆಜುನ್,್ “ಆತ್ಂ್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಕ್ ಮಹಿಮ್ಜ್ತ್.್ 
ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಮನ್ಶೆಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ದ್್ರಿಂ್ ದೆವ್ಕಯ�್ 
ಮಹಿಮ್ಜ್ತಲ್.್  32

್ ತ್ಚೆ�್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಮಹಿಮ್್  ಜ್ತ್್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ 
ತ್ಕ್ಯ�್ ಮಹಿಮ್ಜ್ತಲ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್  ಆನಿ್ 

ಥೊಡೊಚ್್  ವೆ�ಳ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಧ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ವೆಚೆ�ಕಡೆನ್್ ತುಮಿ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿಂನ್ಂತ್.

34
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನವ್್ ಉಪದೆಸ್್ ದಿತ್ಂ.್ 

ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 35
್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿಂ್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಶಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಸಮ್ವ್ನಾ್ ಘತ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪೆದುರಿಚೊ ವಿಸಾವಾಸ್ ಘಾತಾಚಿ ಮುಖೆಲಿಂ ಸೂಚನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:31–35;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:27–31;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:31–34)
36

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿ್  ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್ 
ಖಂಯ್್ ವೆತ್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ವೆಚೆ�ಕಡೆನ್್  ಆತ್ಂ್  ತುವೆಂ್ 

ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಪುಣ್್ ಮುಖ್ರ್್ ತುಂ್ 
ವ್ಟ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಯೆತಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

37
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 

ತುಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ?್ ತುಜೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮೊರೊಂಕ್�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್್ ಆಸ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

38
್ ಜೆಜುನ್,್ “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ತುಜೊ್ ಜ�ವ್್ 

ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದಿತ್ಲೊಯಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ 
ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ,್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಸಕ್ಳಿಂ್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ 
ಸ್ದ್್ ಘಾಲೆಚಿ�್ ಆದಿಂ್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ನೆಣ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ನ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ ಭುಜೊವೆಣ್ಚಿಂ ಉತಾರಿಂ

14್ ್ 1 ್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿಚಿಂ್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ಕಳ್ಳ ಚೆಿಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ವಿಶ್್ಸ್್  ದವರ್.್ 

ಮ್ಹಜೆ�ರ್ಯ�್ ವಿಶ್್ಸ್್ ದವರ್.್ 2್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಕುಡ್ಂ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೊತಾಂ್  ನ್ಹಯ್್ 
ಆಸೊ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಜ್ಗೊ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಂ.್ 3್ ಹ್ಂವ್್ ವಚುನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜ್ಗೊ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ತುಮಿಯ�್ ಆಸಜಯ್.್ 
4

್ ಹ್ಂವ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

5
್ ತೊಮ್ಸ್್ ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಖಂಯ್್ 

ವೆತ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ನೆಣ್ಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತಿ್ 
ವ್ಟ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕಶಿಂ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

6
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ವ್ಟ್ಯ�್  ಸತ್ಯ�್ 

ಜ�ವ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಏಕಚ್್ ವ್ಟ್.್  7

್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕಯ�್ 
ಜ್ಣ್್ ಆಸ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಜ್ಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್,್  ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್  ದೆಖ್್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

8
್ ಪ್ಲ್ಪ್ನ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಬ್ಪ್ಕ್ ದ್ಖಯ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಿತೆ್ಂಚ್್ ಪುರೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಫಿಲ್ಪ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಇತೊ್್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಒಳೊೆಕ್ವ್ನಾ್ 
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ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ನ್ಂಗಿ�?್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಲೊ್್ ಬ್ಪ್ಕಯ�್ 
ಪಳೆಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್  ‘ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬ್ಪ್್ 
ದ್ಖಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾತ್?್ 10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಂ್ ಆನಿ್  ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಗಿ�?್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಯಲೊ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್್ 
ಆನಿ್ ತೊ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 11

್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆನಿ್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಪ್ತೆಯಾಯ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪ್ತೆಯಾಯ್.

12
್ “ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 

ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವತಯಾಲೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್ಕ್�್  ವ್ಹಡಿ್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ತೊ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ.್ 13

್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಮ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತೆಂ್ 
ದಿತಲೊಂ.್ ತವಳ್್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಮಹಿಮ್್  ಜ್ತಲ್.್  14

್ ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್ ಮ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ದಿತ್ಲೊಂ.

ಪವಿತ್ರಿ ಅತೊ್ಮ ದತಾ ಮಹಾಣ್ ಭಾಸಾವೆಣ್ಂ
15

್ “ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಕ್ದ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.್  16

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬ್ಪ್ಕಡೆ್  ವಿಚ್ತ್ಯಾಲೊ.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಎಕೊ್್ ಮಜತ್್ ಕಚೊಯಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತ್ಲೊಂ.್ ತೊ್ 
ಮಜತ್್ ದ್ರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸತಾಲೊ.್ 
17

್ ಸತ್ಚೊ್  ಅತೊಮಚ್್  ಹೊ್  ಕುಮೊಕ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ತೊ್ ದಿಸ್ನ್,್ ಸಮೊ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಕ್ಣೆಘನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಭಿತರ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

18
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್್ ನ್ತಲ್್ಯಾ್ 

ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಎಕುಸೆರೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡುನ್್ ವಚನ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ 19

್ ಅನಿ್ ಇಲೊ್ಸೊ್ 
ಕ್ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದೆಖೊಚಿ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವ್್ ಜಯೆತಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿಯ�್ ಜಯೆತಲ್ಯಾತ್.್ 20

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸಮ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂಯ�್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘತಲ್ಯಾತ್.್  21

್ ಎಕೊ್್ 
ಮ್ಹಜೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಸೊಯ�್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಆನಿ್ 

ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಲ್.

22
್ ತವಳ್್  ಜುದ್ಸ್ನ್್  (ಇಸ್ಕ್ರಿಯೊತ್್  ಜೂದ್್ 

ನ್ಹಯ್),್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ತುಕ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿತ್ಂ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

23
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್  ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್:್  “ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತಲೊ.್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಬ್ಪ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆಸವೆಂ್ ಜಯೆತಲ್ಯಾಂವ್.್ 24

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿನ್ತೊ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ನ್.್  ತುಮಿ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್  ಹೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ಖರೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನ್ಹಯ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡಲ್ೊಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಬ್ಪ್್ ತೊ.

25
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ 26
್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಮಜತ್್ 

ದ್ರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಉಪದೆಸ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂಲೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತೊ್ 
ಸಹಯ್ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್ ಬ್ಪ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಧ್ಡೊಚಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ತೊ್ 
ಮಜತ್ದ್ರ್.

27
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ ತೊ್ 

ಸಂಸ್ರ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಥರ್ನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮಧ್ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಖಂತ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಸೊಡ್.್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ 
28

್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗಲ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ಬ್ಪ್್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ವ್ಹಡೊ್.್ 29

್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೊನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆಂ್  ಆತ್ಂಚ್್  ಕಳಯ್್ಂ.್  ಆಶೆಂ್  ಘಡತಾನ್್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾತಲ್ಯಾತ್.

30
್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸವೆಂ್ ಆನಿಕಯ�್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ 

ಉಲೆೈನ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಅಧಿಪತಿ್ (ಸೆೈತ್ನ್)್ 
ಯೆತ್.್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಖಂಯೊಚಿಚ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ 
31

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್ನ್್ ಸಮೊ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೆಂಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕತ್ಯಾ.
“ಯೆಯ್,್ ಆಮಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಚುಂಯ್.”

ಜೆಜು ದಾರಾವಾಲಾ ಬರಿ ಆಸಾ

15್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್  ಖರಿ್  ದ್ಕ್್ಲ್.್  ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್್ 
ತೊ�ಟ್ಮ್ಲ್.್  2

್ ಫೊಳ್್  ದಿ�ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
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ಹಯೆಯಾಕ್ ಫ್ಂಟೊ್ ತೊ್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲತಾಲೊ.್ ಫೊಳ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಫ್ಂಟೊ್ ಆನಿಕ್�್ ಚಡ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸುದ್ದಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 3್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಸುದ್ದಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 4್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ರ್ವ್,್ 
ತವಳ್್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕ್್ಟ್ನ್್ 
ರ್ವತಾಲೊ.್ ಖಂಯೊಚಿ್ ಫ್ಂಟೊಯ�್ ಆಪ ಣ್್್ ಇತ್್ಯಾಕಚ್್ 
ಅಪುಣ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕನ್ತ್.್ ತೊ್ ದ್ಕ್್ಲ್ಂತ್್ 
ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ರ್ವಜಯ್.್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಸರಿ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಇತ್್ಯಾಕಚ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್ಟ್ನ್್ ರ್ವಜಯ್.

5
್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ದ್ಕ್ಲ್;್ ತುಮಿಂಚ್್ ಫ್ಂಟೆ.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 

ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ತೊ್ 
ಚಡ್್ ಫೊಳ್್ ದಿತಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನ್.್ 6್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಟ್ನ್್ 
ನ್ತಲ್ೊ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಉಡಯ್್ಯಾ್ ಫ್ಂಟ್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ 
ತೊ್ ಫ್ಂಟೊ್ ಮೊತ್ಯಾಲೊ.್ ಮೆಲೊ್್ ಫ್ಂಟೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಎಕ್್ಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಂತ್್  ಉಡೊವ್ನಾ್  ಲ್ಸ ತ್ಾಲೆ.್ 
7

್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಎಕ್್ಟ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ಲ್್ಯಾರಿ�್ ಮ್ಗೆಯಾತ್,್ 
ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ.್ 8

್ ತುಮಿ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಫೊಳ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ತುಮಿಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಶಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕಜಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ತಲ್.

9
್ “ಬ್ಪ್ನ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 

ಹ್ಂವೆಂಯ�್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್.್ ಆತ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮೊ�ಗ್ಂತ್್ ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್.್ 10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ರ್ವ್್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ರ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ 11

್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ತುಮಿ�್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೊ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ.್  12

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮೊಚಿ್ ಮೊಗ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ತುಮಿಯ�್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  13

್ ಇಷ್ಟಂ್  ಪ್ಸತ್್  ಸ್ಂತ್್  ಜ�ವ್ಚ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ ವತೊಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೊಣ್ಂ್ 
ಥಂಯ್ಚಿ್  ನ್.್  14

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್  ಈಷ್ಟ.್  15

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮ್ಹಜೆ್  ಚ್ಕರ್್  ಮ್ಹಣ್ನ್ಂ.್  ಧನ್ಯಾಂಚಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೆಚಿ್  ನ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಪಯ ತ್ಾಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

16
್ “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡುನ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ 
ಫೊಳ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ಹೆಂಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್.್ ಹೊ್ ಫೊಳ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಆಖೆ�ರ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸೊಂದಿ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಗ್್ಯಾರಿ�್ 
ಬ್ಪ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ 17

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ತ್ಕ್ದ್.

ಜೆಜುನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಶಿಸಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಚತಾರಿಯ್
18

್ “ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್  ಪಯ್ೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್  ದೆ್�ಷ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
ಹ್ಡ್.್ 19

್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರ್,್ ಹೊ್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿ್  ತುಮೊಚಿಯ�್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತೊಯಾ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾ.

20
್ “ಚ್ಕರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧನಿಯ್್ ಪ್ರಿಸ್್ ವ್ಹಡೊ್್ ನ್ಹಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
ಕರ್.್ ಲೊ�ಕ್ನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಗಿದಾಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ದಗಿದಾತಲೆ್  ಆನಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಕಯ�್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ತಲೆ.್  21

್ ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಹೆಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕತಯಾಲೆ.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ್ ನೆಣ್ಂತ್.್ 
22

್ ಹ್ಂವ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಕಡೆ್ ಉಲೆೈನ್ತ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಂಕ್್  ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಮ್ಹಣೊನ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ತೆಂ್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೆೈಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ನಿ�ಬ್್ ನ್.

23
್ “ಮ ್್ಹಕ್್  ದೆ್�ಷ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಬ್ಪ್ಚೊಯ�್  ದೆ್�ಷ್್  ಕತಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್�್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಕರಿನ್ತ್ಲೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ತೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆ್ ಪ್ತಿಕ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ತೆಂನ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಪಳೆಲ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತೆ್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಚೆರ್ಯ�್ ಹಗೆಂ್  ಧವಲ್ಯಾಂ.್  25

್ ‘ತೆ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕ್ರಣ್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ದೆ್�ಷ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಖರೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.

26
್ “ಹ್ಂವ್್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮಜತ್್ ದ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಧ್ಡುನ್್ ದಿತ್ಲೊಂ.್ ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ 
ಮಜತ್್ ದ್ರ್್ ಸತ್ಚೊ್ ಆತೊಮಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಯೆತನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್ 
27

್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಂಗಿಂ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ 



155 ಜುವಾಂವ್ 16:24

ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲ್ಯಾತ್.

16್ ್ 1 ್ “ಲೊ�ಕ್  ತುಮಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ನ್ಸ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ 2
್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತೆ್ಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜವೆಶಿ್  ಮ್ಲ್ಯಾಯಾರ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಜ್ತಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತೊಚಿ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್.್ 
3

್ ಲೊ�ಕ್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಅನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಒಳಕ್ನ್ಂತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಹೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 4್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಘಡೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್ ಯೆತನ್್ ಮ್ಹಜ್  ಚತ್ರಿಯೆಚಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ತುಮಿ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಚೆಂ ರಾಮ್
“ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುವೆಯಾರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೊ್ಯಾನ್ಂತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತವಳ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 5್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ವೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ಮಧೆಂ್  ಎಕೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ‘ತುಂ್  ಖಂಯ್್ 
ವೆತ್ಯ್?’್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಕಡೆ್  ವಿಚ್ರುಂಕ್  ನ್.್ 
6

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್ಂ್್ ಖಂತಿನ್್ ಭಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್ 7್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ವೆಚೆಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬಯಯಾಕಚ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ವಚುನ್್ ಮಜತ್್ ದ್ರ್ಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ವಚ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮಜತ್ದ್ರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್.

8
್ “ಮಜತ್ದ್ರ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪ್ತ್ಕ,್  ನಿ�ತ್,್ 

ನಿತಿಫೆೈಸಲ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊ.್  9

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ತೆಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಲೊಕ್್  ಥಂಯ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತೊ್ 
ಮಜತ್ದ್ರ್್  ದ್ಖಯತಾಲೊ.್  10

್ ಹ್ಂವ್್  ಬ್ಪ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ನಿತಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತೊ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದ್ಖಯತಾಲೊ.್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವೆಚಿಂನ್ಂತ್.್  11

್ ನಿತಿ್  ಫೆೈಸ್ಲ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸತ್ಚ್್ ತೊ್ ಮಜತ್ದ್ರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ದ್ಖವ್ನಾ್ 
ದಿತಲೊ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ನಿತಿಫೆೈಸಲ್್ ಜ್ಲ್ಂ.

12
್ “ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 

ಆನಿಕಯ�್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್  ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭೊ�ವ್್ 
ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಯ್ತಾ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಸತ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಯೆತನ್,್ 
ತೊ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಸತ್ಕ್ 
ಚಲಯತಾಲೊ.್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತ್ಚಿಂ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಪುಣ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತೊ್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.್ ಘಡೊಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ಹೆತ್್  ದಿತ್ಲೊ.್  14

್ ಸತ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್  ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳೊೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮಹಿಮ್್  ದಿತಲೊ.್  15

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಘವ್ನಾ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಯ್ತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

ಖಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲ್
16

್ “ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ಂತ್.್  ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೊ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಉತತಯಾಚ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.”

17
್ ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ,್  “‘ಥೊಡ್ಯಾ್  ವೆಳ್ಚ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೊ್  ವೆ�ಳ್್ ಉತತ್ಯಾಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 
18

್ ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “‘ಥೊಡ್ಯಾ್ ವೆಳ್ನ್’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

19
್ ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ 

ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾರ್್  ಆಸ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಜೆಜುಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ,್ “‘ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪಳೆಂವೆಚಿನ್ಂತ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆತಲ್ಯಾತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಚೆಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ 
20

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ ರಡತಾಲ್ಯಾತ್,್ 
ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವತಾಲೊ.್  ತುಮಿ್  ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ದೂಖ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಬದಲತಾಲೆ.

21
್ “ಗಬೆಯಾಸ್ತಾ್ ಸಿತ್�್ ಪರಿಸೂತ್ಪಣ್ಚಿ್ ಘಡಿ್ ಯೆತನ್್ 

ದೂಖ್್ ಬೊಗ್ತಾ.್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ಜಲಮತ್ನ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಏಕ್ ಭುಗೆಯಾಂ್ ಜಲಮಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತಿ್ ತ್ಯಾ್ 
ದೂಖಿಕ್ ವಿಸತ್ಯಾಲ್.್ 22

್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಜ್ತಲೆಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದುಖೆ�ನ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆತನ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತೊ್ ಸಂತೊಸ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ 
ಸಕೊಚಿನ್.್ 23

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್ಂನಿ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ಸವ್ಲ್ಯ�್  ವಿಚ್ಚೆಯಾನ್ಂತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾರಿ�್ ಬ್ಪ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ 
24

್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಮ್ಗ್,್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳತಾಲೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಭಪೂಯಾರ್್ ಜ್ತಲೊ.
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ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತಾ
25

್ “ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಒಪ್ರಿಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್  ವೆ�ಳ್್  ಯೆತಲೊ.್ 
ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒಪ್ರಿಂನಿ್ ಉಲೆೈನ್ಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್ 26

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಬ್ಪ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಬ್ಪ್ಕ್  ಮ್ಗೆಚಿಂ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ನ್.್  27

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಬ್ಪ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ದೆಕುನ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತೊ್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  28

್ ಹ್ಂವ್್  ಬ್ಪ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್್ಂ.್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ವೆತ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

29
್ ತವಳ್್  ಶಿಸ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ತುಂ್ 

ಆಮೆಚಿಂಲ್ಗಿಂ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲಯ ತ್ಾಯ್.್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೆಲ್ೆಂ್ ಕಠಿಣ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ತುಂ್ ವ್ಪ್ರಿನ್ಂಯ್.್ 
30

್ ತುಕ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಜ್ಣ್ಂ್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆತ್ಂ್ ಸಮಲ್ೆಂ.್ ಎಕೊ್್ ಸವ್ಲ್್ ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಲ್ಕ್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಸಕತಾಲೊಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ತುಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

31
್ ಜೆಜುನ್,್  “ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆತ್ಂ್ 

ಪ್ತೆಯಾತ್ತ್ಗಿ�?್  32
್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್  ದಿಯ್.್  ತುಮಿ್ 

ಶಿಂಪೊ್ನ್್ ವೆತ್ಚೊ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಘರ್ಕ್ ಶಿಂಪೊನ್್್ ವೆತ್ಲೊ.್ 
ತೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಆತ್ಂಚ್್ ಆಯ್್.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ವೆತ್ತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಎಕುಸೆರೊ್ ಆಸತಾಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಎಕುಸೆರೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಬ್ಪ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್.

33
್ “ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಮೆಳ ಚೆಿ್ ಖ್ತಿರ್್ 

ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾತ್.್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಂಕಷ್ಟ್  ಆಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಧೆೈರ್್  ಘಯ್!್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಸಲ್ಯ್್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಶಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ

17್ ್ 1್ ಜೆಜುನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಸಗ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ:್್ 

“ಬ್ಪ್,್ ವೆ�ಳ್್ ಆಯ್್.್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್.್  ತವಳ್್ ಪೂತ್್ ತುಕ್್ ಮಹಿಮ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸಕತಾಲೊ.್ 2್ ತುವೆಂ್ ಪುತ್ಕ್ ಕೊಣ್ಕೊಣ್ಕ್ ದಿಲ್ಂಗಿ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ ಪೂತ್ನ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಪುತ್ಕ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲ್ಯ್.್ 3್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
ಸತೆವಂತ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತುಕ್್ ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ 

ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಮ್ೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂಚ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್.್ 
4

್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ತುಜ್  ಮಹಿಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ 5್ ಆತ್ಂ,್ ಬ್ಪ್,್ ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಕರ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಆರಂಭ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಜೆ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿ�.

6
್ “ತುವೆಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್ಂಯ್.್ ತುಜೆಂ್ ರೂಪ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್ೆಂ.್  ಹೆ್  ತುಜೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ತುವೆಂಚ್್ 
ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂಯ್.್ ಹೆ್ ತುಜೆ್ ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ 7

್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್�್ 
ತುಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಆಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಆತ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 8್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್ಂ್ ಉತ್ರಿಂಚ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್ ಹ್ಣಂ್ ತಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಜೆ�್ ಸಶಿಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುವೆಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಂ್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಹೆ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 9್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದಿಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಹೆ್ ತುಜೆಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10

್ ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಜೆಂಚ್್ ಆನಿ್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮ್ಹಜೆಂಚ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.

11
್ “ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಜೆ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್.್  ಆನಿ್ 

ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸೊಚಿನ್.್  ಪುಣ್್  ಹೆ್ 
ಆನಿಕ್�್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್,್ (ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ)್ ತುಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾನ್್ ಹ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ತುಂಯ�್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ 
ಏಕ್ ಆಸಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೆಯ�್ ಏಕ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆತ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.್  12

್ ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ಹ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಬ್ಳೆ್ಂ.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗಿಣ್ಂ್ ಸಿದಿಧ್್ ಜ್ವ್ಚಿಯಾಕ್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ 
ಗೆಲ್್ಯಾಕಚ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್  (ಜುದ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್)್ 
ಎಕೊ್ಚ್್ ಹ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ.

13
್ “ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆನಿಕ್�್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಹ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  14

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಂಕ್ಂ್  ತುಜಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಹ್ಂಕ್್ ದೆ್�ಷ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್  ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿಚ್್ 
ರಿತಿನ್್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  ನ್ಹಯ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಹೆಯ�್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೊ್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ಹ್ಂಚೊ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾ.
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15
್ “ತು್ ತ್ಂಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ವಿಚ್ರಿನ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ (ಸೆೈತ್ನ್್ ಥ್ವ್ನಾ)್ ರ್ಕೊನ್್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದವರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 16

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಸೆವಯಾಲೊ್್ 
ನ್ಹಯ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ತೆಯ�್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 17

್ “ತುಜ್ಯಾ್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ 
ತುಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.್ ತುಜೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 18

್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಧ್ಡ್ಲೆ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವೆಂಯ�್ ತ್ಂಕ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಧ್ಡ್್ಂ.್  19

್ ತ್ಂಕ್ಂ್  ಖರೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ಭೆಟಯ್ೆಲೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಭೆಟ್ಯ್ತಾಂ.

20
್ “ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕ್್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 21

್ ಬ್ಪ್,್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೆಯಾ್ 
ಸಗೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಏಕ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಂ್  ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಯ್್  ಆನಿ್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಜೆ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಂ.್  ತುವೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹೊ್  ಲೊ�ಕಯ�್  ಆಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ಏಕ್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ 22

್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ದಿಲ್ಯಾ.್ 
ತುಂ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಏಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತ್ಣಂ್ ಏಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಮಹಿಮ್್ 
ದಿಲ್ಯಾ.್ 23

್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ್ ಆನಿ್ 
ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸತಾಲೊಯ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆ.್  ತುವೆಂಚ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಂ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ಆನಿ್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿಂಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಚೊಯ�್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ತವಳ್್ 
ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ತಲೊ.

24
್ “ಬ್ಪ್,್  ತುವೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್ಯಾ್  ಹ್ಂಕ್ಂ,್ 

ಹ್ಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಮಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿ್  ಮ್ಹಜ್  ಮಹಿಮ್್  ಪಳೆಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುವೆಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹಿ್ 
ಮಹಿಮ್್ ದಿಲ್.್ 25

್ ನಿತಿವಂತ್್ ಬ್ಪ್,್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ತುಕ್್ ನೆಣ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಆನಿ್ 
ತುವೆಂಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡ್್ಂಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  26

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಸ್ಭ್ವ್್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ದ್ಖಯತಾಲೊಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆಂ್ 
ಪರಿತಿರೂಪ್್  ತ್ಂಕ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ದ್ಖಯತಾಲೊಂ.್ 
ತವಳ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್  ತುಕ್್  ಕಸಲೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಆಸ್ಗಿ�,್ 
ತೊಚ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಹ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ಆಸ್ತಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸತಾಲೊ.”

ಜೆಜುಚೆಂ ಬಂದನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:47–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:43–50;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:47–53)

18್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ತೆ್ ಕೆದೊರಿನ್್ 

ವ ್್ಹಳ್್ ಉತೊರಿನ್್ ಪಲತಾಡಿ್  ಗೆಲೆ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ದುಸೆರಿಕಡೆ್ 
ಒಲ್ವೆತ್್ ರುಕ್ಚೆಂ್ ತೊ�ಟ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಜೆಜು್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.

2
್ ಜೆಜುಕ್ ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜುದ್ಸ್ಕ್ ಯ�್ ಹೊ್ ಜ್ಗೊ್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸೊ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆತಲೊ.್ 3

್ ಜುದ್ಸ್್ 
ಶಿಪಯ್ಂಚಿ್  ಏಕ್ ತುಕಡಿ್  ಆನಿ್  ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನಿ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಕ್್ಲ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ತೊಟ್ಕ್ ಆಯೊ್.್ ತೆ್ ದಿವೆ,್ ಚುಡಿ್ ಆನಿ್ 
ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್.

4
್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಘಡೊಂಕ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಜೆಜುಕ್ 

ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕ್ 
ಸೊಧ್ತಾತ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

5
್ ತೆ,್ “ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜುಕ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

ತ್ಣೆಂ,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಜೆಜು”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  (ಜೆಜುಕ್ 
ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜುದ್ಸ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಉಬೆ್ 
ಆಸೊ್.)್  6

್ ತೊ,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜೆಜು”್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾನ್್  ತೆ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಸರುನ್್ ಧಣಯಾಕ್ ಆಪಟಲೆ.

7
್ ಜೆಜುನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ “ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಣಂ,್ “ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜುಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
8

್ ತ್ಣೆಂ,್  “ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಜೆಜು್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ್  ನ್ಹಯ್ಗಿ�.್  ತುಮಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಧ ತ್ಾತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್ಂ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  9

್ “ತುವೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಥಂಯ್್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೊಗ್್ವ್ನಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜನ್್ ಪಯ್ೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಖರೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.

10
್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಏಕ್  ತ್ಲ್್ರ್್ 

ಆಸಿ್.್  ತ್ಣೆಂ್ ತಿ್ ತ್ಲ್್ರ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಕ್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ ತ್ಚೊ್ ಉಜೊ್ 
ಕ್ನ್್ ಕ್ತಲೊಯಾ.್ (ತ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಮ್ಲ್ಖಾ.)್ 
11

್ ಜೆಜುನ್್  ಪೆದುರಿಕ,್  “ತುಜ್  ತಲ್್ರ್್  ಪೊತ್ಯಾಂತ್್ 
ಘಾಲ್!್  ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್್  ಸಂಕಟ್ಚಿ್  ಕ್ಲ್ಸೆ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಅನಾನ್ಸಾ ಮುಖಾರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 26:57–58;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:53–54;್ ಲೂಕ್ 22:54)

12
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಶಿಪ್ಯ್,್ ತ್ಂಚೆ್ ಸೆೈನ್ಧಿಪತಿನ್್ 

ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧುನ್,್ 
ಅನ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಹ್ಡೊ್.್  13

್ ಅನ್ನಾಸ್್ 



158ಜುವಾಂವ್ 18:14

ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚೊ್  ಮ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ವಸ್ಯಾ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  14

್ ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಮೊಚೆಯಾಂ್  ಬರೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸೂಚನ್್  ದಿಲ್್್ 
ಹ್ಣೆಂಚ್.

ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:69–70;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:66–68;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:55–57)
15

್ ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಕ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚಿ್ ವ್ಳಕ್ ಆಸ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್  ಘಚ್ಯಾಯಾ್  ಅಂಗ ಣ್್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  16

್ ಪುಣ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವಚುನ್್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ರ್ಕೊನ್್ 
ಆಸೊ್.್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಒಳಿಕ್ಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ದ್ರ್್  ರ್ಕ್ಲ್ನಾಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್  ಪೆದುರಿಕ್ 
ಭಿತರ್್  ಅಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೊ.್  17

್ ದ್ರ್್  ರ್ಕ್ಲ್ನಾ್ 
ಪೆದುರಿಕ,್  “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ತುಂಯ�್ 
ಎಕೊ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
ಪೆದುರಿನ್,್ “ನ್ಹಯ್,್ ಹ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ 

ದಿಲ್.
18

್ ತವಳ್್ ಹಿಂವ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ರ್ಕ್ಲ್್ ಉಜೊಯಾ್ 
ಘಾಲ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವುನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಧಗ್್  ಕ್ಣೆಘತ್ಲೆ.್  ಪೆದುರಿಯ�್  ತ್ಂಚೆ್  ಸವೆಂ್ ಉಬೆ್ 
ಆಸೊ್.

ಶೆರಿೇಷ್್ ರಾಜರಾನ್ ರೆಲ್ಲಿ ತನಿಕಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 26:59–66;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:55–64;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:66–71)
19

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಉಪದೆಸ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಸವ್ಲ್ಂ್  ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್  20

್ ತ್ಕ್್ 
ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವ್್ ಉಗ್್ಯನ್್  ಲೊಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲೆೈಲ್ಂ;್  ಸದ್ಂಚ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ಸಗೆ್್  ಜುದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್ಂ್  ಮೆಳತಾಲೆ.್  ಹ್ಂವ್್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಗುಪ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 21

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ತಯಾಯ್?್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ತೆ್ ಜ್ಣ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

22
್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್,್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ 

ಆಸೆ್್  ರ್ಕ್ಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಮ್ನ್ಯಾ,್ 
“ತುವೆಂ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್್  ಕಡೆ್  ಆಶೆಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

23
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ಚುಕೊನ್್  ಉಲೆೈಲ್ಯಾರ್,್ 

ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಕ್ಂ್ಕ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿ�.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಉಲೆೈಲೆಂ್  ಸಮ್ಜ್ಲೆ್ಂ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ತಯಾಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

24
್ ತವಳ್್ ಅನ್ನಾಸ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಂಧುನ್,್ 

ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್್ ಕ್ಯಫ್ಸ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೊ.್

ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿಶಾವಾಸ್ಘಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 26:71–75;್ ಮ್ಕಯಾ್ 14:69–72;್ ್ 

ಲೂಕ್ 22:58–62)
25

್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಧಗ್್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ಉಜ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್  ಉಬೆರ್ವುನ್್  ಆಸೊ್.್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್ 
ಪೆದುರಿಕ,್  “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ತುಂಯ�್ 
ಎಕೊ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ನ್ಹಯ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
26

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಪೆದುರಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ನ್್ ಕ್ತಲಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಚ್ಕ್ರಿಚೊ್ ಸೆೈರೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತೊ್ ಚ್ಕರ್,್ “ತುಂ್ ತೊಟ್ಂತ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸವೆಂ್  (ಜೆಜುಸವೆಂ)್ ಆಸ್ಲೆ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ 
ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್ “ನ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�್ 

ಸವೆಂ್  ನ್ತ್ಲೊ್!”್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್  ತೆ�ಚ್್  ಘಡಿಯೆ�್ 
ಕೊಂಬ್ಯಾನ್್ ಸ್ದ್್ ಘಾಲೊ.

ಪಿಲಾತಾ ಹುಜಿರ್ ಜೆಜು
(ಮ್ತೆವ್್ 27:1–2,್ 11–31;

ಮ್ಕಯಾ್ 15:1–20;್ ಲೂಕ್ 23:1–25)
28

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜುದೆವ್್  ಜೆಜುಕ್  ಕ್ಯಫ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ರೊ�ಮ್್ ರ್ಜ್ಯಾಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ನಿವ್ಸ್ಕ್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆ.್  ತವಳ್್  ಫ್ಂತೆಂ್  ಜ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಜುದೆವ್್ ನಿವ್ಸ್್ ಭಿತರ್್ ವಚೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾಚೆಂ್ ಜೆವಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಅಸುದ್ದಾ್  ಕರುಂಕ್ ಮನ್್  ಕೆಲೆನ್.್  29

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೆರ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಂಡೆಚಿ್ ಕಸಲೆ್ ಆಪ್ರಿಧ್?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

30
್ ಜುದೆವ್,್  “ಹೊ್  ಏಕ್  ಖೊಟೊ್ ಮನಿಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್,್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ತುಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

31
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿಂಚ್್ 

ತ್ಕ್್  ಆಪವ್ನಾ್  ವನ್ಯಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಜುದೆವ್,್ “ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ 

ದಿಂವ್ಕ್್  ತುಜ್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆವಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  32

್ (ಆಪುಣ್್  ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್  ರಿತಿ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ಲೆಂ.)
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33
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ಲ್ತ್,್ ನಿವ್ಸ್್ ಭಿತರ್್ ವಚುನ್,್ 

ಜೆಜುಕ್ ಆಪವ್ನಾ,್  “ತುಂ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

34
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹೆಂ್ ತುಜೆಂ್ ಸವ್ಲ್ಗಿ�?್ ನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

35
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್!್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ತುಕ್್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ್  ಹುಜರ್್  ರ್ವಯ್್ಂ.್  ತುವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಂಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

36
್ ಜೆಜುನ್,್  “ಮ್ಹಜೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್ 

ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೆಳ್ನ್ಶೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಸೆವಕ್ ಝುಜ ತೆಾ್ ಆಸೆ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಚೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

37
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ರ್ಯ್!”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಂಚ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ರ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್.್  ತೆಂ್  ಸತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಸತ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಸತ್್  ಜಲಮಲೊ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಆಯ್್ಂ.್ ಸತ್ಕ್ 
ಸೆವ್ಯಾಲೊ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

38
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  “ಸತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ರುನ್,್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜುದೆವ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್್  ಲ್ಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಂಯಚ್್  ಮೆಳನ್.್ 
39

್ ಪುಣ್್ ಪ್ಸ್ಖಾಪಬೆಯಾಚೆ�್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಕೆೈದಿ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕಚಿಯಾ್ ತುಮಿಚಿಂ್ 
ರಿವ್ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ಕ್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

40
್ ಜುದೆವ್,್  “ನ್,್  ತೊ್  ನ್ಹಯ್!್  ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್ಕ್ 

ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಂವಿದಾಂ!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಬೊಬ್್  ಮ್ಲ್ಯಾ.್ 
(ಬ್ರ್ಬ್ಬಾಸ್್ ಏಕ್ ಲುಟ್ಕ್ರ್.)

19್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹರುಂಕ,್ 
ಜೆಬ್ಯಾಂದ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 2್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಏಕ್  ಮುಕುಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್ 
ದವಲೊಯಾ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಭೊ�ವ್್ 
ತ್ಂಬ್್ಯಾ್ ರಂಗ್ಚೊ್ ದಗೊ್್ ನೆ್ಹಸಯೊ್.್ 3್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ 
ತವಳ್್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಯ್,್  ತುಕ್್  ನಮ್ನ್!”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ನುಸೆಲ್ಕ್ ಥ್ಪ್್ಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಂ.

4
್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ 

“ಪಳೆಯ್!್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆಜುಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಖಂಯೊಚಿಯ�್ ಅಪರ್ಧ್ಚ್್ ಮೆಳನ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸೊಂದಿ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  5

್ ತವಳ್್  ಜೆಜು್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಯೊ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್  ಕ್ಂಟ್ಯಾಚೊ್  ಮುಕುಟ್್ 
ಘಾಲೊ್್  ಆನಿ್  ತ್ಂಬೊ್್  ದಗೊ್್  ತ್ಕ್್  ನ ್ೆಹಸಯ್ೊ.್ 
ಪ್ಲ್ತ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಪಳ ,ೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್  ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ್ 

ಜೆಜುಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್  “ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾಯ್!್  ತ್ಕ್್ 
ಖುಸ್ಯಾಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.
ಪುಣ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  “ತುಮಿಚ್್  ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್ 

ಮ್ರ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ತ್ಚೆರ್್  ಕಸಲೊಚ್್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಮೆಳನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಜುದೆವ್,್  “ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಕ್ಯೊದಾ್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 

ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮರಣ್ಚೆಂ್ ಪಮ್ಯಾಣ್್ 
ಜ್ಯ್ಯಚ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹೊ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

8
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಹೆಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಭೊ�ವ್್  ಭಿಯೆವ್ನಾ,್ 

9
್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ನಿವ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್,್ 

ಜೆಜುಕ,್ “ತುಂ್ ಖಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಮೌನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ 
10

್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಉಲಯ್ನಾಯ್ಗಿ?್ 
ತುಕ್್  ಸೊಡುಂಕಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಪದಿ್್  ಆಸ್್  ತುಕ್್ 
ಖುಸ್ಯಾಂವ್ಕ್ಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪದಿ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಂ್ 
ನೆಣ್ಂಯ್ಗಿ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

11
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಮ್ಹಜೆರ್್ ತುಕ್್ ಆಸಿಚಿ್ ಪದಿ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ದೆವ್ನ್್ ತುಕ್್ ದಿಲೊ್್ ಏಕಚ್್ ಅಧಿಕ್ರ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ 
ಆಸ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

12
್ ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜುಕ್  ಸೊಡುಂಕ್ 

ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್,್ “ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ರ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಖಂಯೊಚಿಯ�್ 
ಮನಿಸ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸಿಜ್ರ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ ಸಿಜ್ರ್ಚೊ್ ಈಷ್ಟ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.

13
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 

ಜೆಜುಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಹ್ಡೊವ್ನಾ,್ “ಶಿಳ್್ ಧ್ಂಪ್ಣ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಕಟ್ಚ್ಯಾ್  (ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ್ ಭ್ಶೆ್ a್  ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಗ್ಬ್ಬಾತ್.)್ ವ್ಹಯ್್ಯಾ್ ಸಿಯ್ಸನ್ಚೆರ್್ ಬಸೊ.್್ 14

್ ತೊ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಪಬೆಯಾಕ್ ತಯ್ರೆಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಆನಿ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ದೊನ್್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್.್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಜುದೆವ್ಂಕ,್ 
“ಪಳೆಯ್,್ ತುಮೊಚಿ್ ರ್ಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

a 19.13ಜುದೆವಾಂಚಿ ಭಾಶ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಅರೆಮೆಯಕ್ ಭ್ಶೆನ್.
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15
್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಜವೆಶಿ್ ಮ್ರ್,್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರ್;್ 

ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾಕ್ ಮ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ಂಕ್ರಿಟ್್ ಮ್ಲ್ಯಾ.
ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಜುದೆವ್ಂಕ,್  “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ರ್ಯ್ಕ್ 

ಖುಸ್ಯಾಂವ್ಚಿಗಿ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ,್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಏಕಚ್್ 

ರ್ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಿಜರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
16

್ ತವಳ್್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್  ಜೆಜುಕ್  ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ ತ್ಬೆಂತ್್ ದಿಲೊ.

ಜೆಜುಕ್ ಖುಸಾತಾರಾತಾತ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:32–44;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:21–32;್ ್ 

ಲೂಕ್ 23:26–39)

ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ ್ೆಹಲೊ.್  17
್ ಜೆಜುನ್್ 

ಆಪೊ್್ ಸ್ಂತ್್ ಖುರಿಸ್್ ವ್್ಹವ್ವ್ನಾ,್ “ಕಟ್ಟಯಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್  (ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಶೆನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  “ಗೊಲ ಗ್ೆಥ್.”)್ 18

್ ತ್ಣಂ್ 
ಗೊಲೊಗೆ�ಥ್ಂತ್್  ಜೆಜುಕ್�್  ತ್ಚೆ�್  ಸವೆಂ್  ಹೆರ್್ 
ದೊಗ್ಂಕ್  ಖುಸ್ಯಾಯ್ೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್ಂಕ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ದೊ�ನಿ�್ ಕುಶಿಂನಿ್ ಘಾಲ್ನಾ,್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮಧೆಂಗ್ತ್್ ಘಾಲೊ.

19
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್  ಏಕ್  ತಕೆ್�ನ್ಂವ್್  ಬರೊವ್ನಾ್ 

ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಲ್ಯ್ೆಂ.್ ತ್ಂತು,್ “ನಜರೆತ್ಚೊ್ 
ಜೆಜು,್  ಜುದೆವ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಬರೊವ್ನಾ್ 
ಆಸೆಂ್.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ ಬರೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ಶೆನ್,್ ಲ್ತಿನ್್ 
ಆನಿ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸೆ್ಂ.್ ನಿಶ್ನೆಂತ್್ 
ಬರಯ್ೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ವ್ಚೆ್ಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಆಸೊ್.

21
್ ಜುದೆವ್್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಪ್ಲ್ತ್ಕ,್ 

“‘ಜುದೆವ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಯ್ನಾಕ್.್  ಪುಣ್,್ 
‘ಹೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ರ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಬರಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

22
್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಬರಯ್ಂ್್ ತೆಂ್ ಬದುಂ್ವ್ಕ್್ 

ಜ್ಯ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
23

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಚಿಂ್  ಆಂಗ್್  ವಸ್ತ್ಂ್  ಚ್ರ್್  ವ್ಂಟೆ್  ಕರುನ್್ 
ಎಕೆಕ್್ಯಾನ್್ ಎಕೆ�ಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಘತೊ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ತ್ಚೊ್ ಭಿತಲೊಯಾ್ ದಗೊ್ಯ�್ ಘತೊ್.್ ತೊ್ ಶಿಂವ್ಣ್್ 
ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ವಯ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕಯ್್್ ಮ್ಹಣಸ್ರ್್ ಏಕ್ 
ಸ್ಕೊಯಾ್  ವಿಣ್ಲೊ್.್  24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ,್ 
“ಆಮಿ್ ಹೊ್ ಪ್ಂಜುನ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಕಚೊಯಾನ್ಕ್.್ ಆಮಿ್ 
ಚಿ�ಟ್್ ಘಾಲ್ನಾ್  ಹೊ್  ಕೊಣ್ಕ್ ಯೆತ್ಗಿ್  ಪಳೆವ್ಯಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಉಲೊವ್ಣ್್ ತಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.

“ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜಂ್ ವಸ್ತ್ಂ್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ವ್ಂಟುನ್್ ಘತಿ್ಂ;

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದಗ್್ಯಾಖ್ತಿರ್್ ಚಿ�ಟ್್ ಘಾಲ್”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 22:18

ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್ ಉತ್ರ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.

25
್ ಜೆಜುಚಿ್ ಆವಯ್,್ ಆವಯಚಿ್ ಭಯ್ಣ್,್ ಕೆಯ್ೊ�ಫ್ಸ್ಚಿ್ 

ಪತಿಣ್್ ಮರಿ್ ಆನಿ್ ಮಗದಾಲ್ಚಿ್ ಮರಿ್ ಖುಸ್ಯಾಬಗೆ್ನ್್ 
ಉಬಿಂ್ ಆಸಿ್ಂ.್ 26

್ ಜೆಜು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆಪೊ್್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಶಿಸ್ಯ�್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಆವಯ್ಕ್,್ “ಆವಯ್,್ ಪಳ ,ೆ್ ತುಜೊ್ ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 27

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಕ,್ 
“ಪಳ ,ೆ್ ತುಜ್ ಆವಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತೆ�್ ಘಡಿಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೊ್ 
ಶಿಸ್್ ತಿಕ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ರೊನ್್ ವಚುನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಚ್್ 
ರ್ವಯ್ೆಂ.

ಜೆಜುಚೆಂ ಮನ್ತಾ
(ಮ್ತೆವ್್ 27:45–56;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:33–41;್ ್ 

ಲೂಕ್ 23:44–49)
28

್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸೆ್ಂ್ 
ಸಮು್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚೆ�್ ಉತ್ರ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಜ್ಂವೆಚಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಣೆಂ,್  “ಮ ್್ಹಕ್್  ತ್ನ್್  ಲ್ಗ್್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 29

್ ಥಂಯ್್ ಶಿಕ್ಯಾಯಾನ್್ ಬುಡಯ್ೆಂ್ ಏಕ್ 
ಆಯದಾನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಸೊ್ಪಂಜ್ಕ್ ಶಿಕ್ಯಾಯಾಂತ್್ 
ಬುಡೊವ್ನಾ್  ಹಿಸೊಸೆಪ್ಚೆ�್  ಝಡ್ಚ್ಯಾ್  ಬೊಡಿಯೆಕ್ 
ಲ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಕ್ ಲ್ಯೆ್ಂ.್ 
30

್ ಜೆಜುನ್್  ಶಿಕೊಯಾ್  ಚ್ಕ ತ್ಾಚ್,್  “ಸಂಪದೆ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ತಕ್್್ ಬ್ಗ್ವ್ನಾ್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡೊ್.

31
್ ತೊ್ ದಿ�ಸ್್ ತಯ್ರ್ಯೆಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್ೊ.್ 

ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೊ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಕುಡಿ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಖುಶಿನ್ತ್ಲ್.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಂಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಮೊಡುಂಕ್  ವೆಗಿಂಚ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ತ್ಕ್ದ್್  ದಿ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ಲ್ತ್ಕಡೆ್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 32

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜು್ ಸವೆಂ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜೊಡ್ಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್ ದೊ�ಗ್ಂಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್  ಮೊಡೆ್.್  33

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ್  ಜೆಜು್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆತನ್್  ತೊ್  ಎದೊಳ್ಚ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಪ್ಂಯ್್ ಮೊಡೆ್ನ್ಂತ್.

34
್ ಪುಣ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಭ್ಲ್ಯಾನ್್ ಜೆಜುಚೆಂ್ ಕಡ್ಳ್್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಕಡ್್ಳ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ರಗತ್್ ಆನಿ್ ಉದಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್್ಹಳೊೆನ್್ ಆಯ್ೆಂ.್ 
35

್ (ಹೆಂ್  ದೆಖ್್ಯಾನ್ಚ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
ತುಮಿ�್ ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್  ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಆಪುನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.)್ 36

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ೆಂ,್ “ತ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಹ್ಡ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಏಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮೊಡೆಚಿನ್ಂತ್”್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 37

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ಕಡೆನ್ಯ�,್ “ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್್ 
ಬ್ಚೆಯಾಂತ್್ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಕಚ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆತಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಬರಯ್್ಂ.

ಜೆಜುಚೆಂ ನಿರೆಪೊನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 27:57–61;್ ಮ್ಕಯಾ್ 15:42–47;್ ್ 

ಲೂಕ್ 23:50–56)
38

್ ಹ್ಚೆ�್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಅರಿಮ್ಥೆ�ಯ್್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪ್ಲ್ತ್ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ (ಜುಜೆ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಏಕ್ 
ಶಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಭಿಯೆಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚೆ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.)್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹರುಂಕ್  ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲ್.

39
್ ನಿಕೊದೆಮ್ಯ�್ ಜುಜೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೊ.್ ಪಯ್ೆಂ್ 

ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ,್ ರ್ತಿಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ 
ಸಂಗಿಂ್ ಉಲೆೈಲೊಚ್್  ನಿಕೊದೆಮ್.್  ತೊ್  ಸುಮ್ರ್್ 
ಪನ್ನಾಸ್್  ಕ್ಲೊ್  ತಿತೊ್್  ಸುಗಂಧ್್  ದರಿವ್ಯಾಂ್  ಘವ್ನಾ್ 
ಆಯ್ೊ.್  ತೊ್ ಸುಗಂಧ್್ ದರಿವ್ಯಾಂ್ ರಗ ತ್ಾಬೊ�ಳ್್ ಆನಿ್ 
ಲೊಳಿಸರ್ಚಿ್ ಭಸುಯಾನ್್ ಆಸೊ್.್ 40

್ ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್ಂನಿ್ 
ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಸುಗಂಧ್್ ದರಿವ್ಯಾಂನಿ್ 
ಮ್ಖುನ್್ ಸಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಸ್ತ್ಂನಿ್ ಗುಟ್್ಯ್.್  (ಜುದೆವ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಹೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯ ತ್ಾತ್.)್ 
41

್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್ಚ್್ 
ಏಕ್ ತೊ�ಟ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ತೊ�ಟ್ಂತ್್ ಏಕ್ ನವ್್ 
ಫೊಂಡ್್ ಆಸೊ್.್  ತ್ಂತುನ್ಎದೊಳ್್  ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಪೂರುಂಕ್ ನ್.್ 42

್ ತೊ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆನಿ್  ಜುದೆವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿ�ಸ್್  ಆರಂಬ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ತ್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ದವಲೊಯಾ.

ಖಾಲ್ ಜಾಲೊಲಿ ಫಂಡ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:1–10;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:1–8;್ ಲೂಕ್ 24:1–12)

20್ ್ 1 ್ ಆಯ ತ್ಾ ರ್ಚ್ಯಾ ್  ಫ್ಂತ್ಯಾಪ್ರ್ರ್್ 
ಮಗದಾಲ್ಚಿ್ ಮರಿ್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 

ಫೊಂಡ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್.್  ತವಳ್್  ಆನಿಕ್�್  ಕ್ಳೊೆಕ್ 
ಆಸೊ್.್  ಸಮ್ಧೆಚ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಕ್  ದವಲಯಾಲ್್  ಶಿಳ್್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊಳಯ್ಲ್್್ ಪಳೆಲ್್್ ಮರಿ್ 2್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಪೆದುರಿಕ್ ಆನಿ್  (ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೊ್)್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಶಿಸ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಂವ್ನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ತ್ಣಂ್ ಸಮ್ಧೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲ್,್ 
ತ್ಕ್್ ಖಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ನೆಣ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

3
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಅನೆಯಾಕೊ್್ ಶಿಸ್್ ಸಮ್ಧೆ�್ 

ಸಶಿಯಾಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  4
್ ತೆ್  ದೊ�ಗ್ಯ�್ 

ಧ್ಂವುನ್್ ಗೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಶಿಸ್್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾಕ್�್ 
ವೆಗಿಂ್  ಧ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್್  ಸಮ್ಧೆಕ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಪ್ವ್್.್ 5

್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ನ್್ ಬ್ಗೊ್ನ್್ ಭಿತರ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಸಣ್ಚಿಂ್ ವಸ್ತ್ಂಚೆಂ್ ಕುಡೆಕ್್ ಥಂಯ್್ ಪಡಲ್ೆ್ ತ್ಣೆಂ್ 

ದೆಖೆಂ್.್ 7್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಯ್ಲ್ೊ್ 
ತುವ್ಲೊ್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆಖೊ.್್ ತೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ರೆವ್ವ್್ನಾ,್ ಹೆರ್್ 
ಸಣ್ಚ್ಯಾ್  ವಸ್ತ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್ರೆವಿಂಗಡ್್  ಪಡೊನ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್  8

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ್  ಅನೆಯಾಕೊ್್  ಶಿಸ್್  ಭಿತರ್್ 
ಗೆಲೊ.್ ಸಮ್ಧೆಕ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವ್್ಲೊಚ್್ ತೊ್ ಶಿಸ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಘಡ್ಲೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ 9

್ (ಜೆಜು್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಬರೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ಆನಿಕ್�್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.)

ಮಗ್ದಲಾಚಾಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್
(ಮ್ಕಯಾ್ 16:9–11)

10
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಶಿಸ್್ ಪ್ಟಂ್ ಘರ್್ ಗೆಲೆ.್ 11

್ ಪುಣ್್ ಮರಿ್ 
ರಡತ್್ ಸಮ್ಧೆಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ಆಸಿ್.್ 
ತಿ್  ರಡತ್್  ಸಮ್ಧೆ್  ಭಿತರ್್  ಬ್ಗೊ್ನ್್  ಪಳೆತನ್,್ 
12

್ ಧವೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ನ ್ೆಹಸ್ಲೆ್  ದೊ�ಗ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ಂಕ್ 
ದೆಖೆ್.್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದವಲಯಾಲೆ�್ ಸುವ್ತೆರ್್ ತ್ಂಚೆ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಲ್ಗಿಂ್  ಅನೆಯಾಕೊ್್ 
ಪ್ಂಯ್ಕಡೆ್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್ಲೆ.

13
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್  ಮರಿಯೆಕ,್  “ಆವಯ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ರಡ್ತಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.
ಮರಿಯೆನ್,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ ್ೆಹಲ್ಯಾ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್  ಖಂಯ್್ 
ದವಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ನೆಣ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 
14

್ ಮರಿಯೆನ್್ ಆಶೆಂ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಘುಂವ ತ್ಾನ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಜೆಜು್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೊ್ ದಿಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತಿಕ್್ ಕಳೆ್ಂನ್.

15
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್್ “ಆವಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್?್ ತುಂ್ 

ಕೊಣ್ಕ್ ಸೊಧ್ತಾಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಹೊ್  ತೊ�ಟ್್  ಪಳೆಂವ್ಚಿ್  ಲೆಖುನ್್  ಮರಿಯೆನ್್ 

ಚಿಂತುನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಸ್ಯ್ಬಾ,್ ತುವೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ವೆ್ಹಲ್ಯ್ಗಿ?್ ತ್ಕ್್ ಖಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾಂಯ್,್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.

16
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್ “ಮರಿಯೆ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಮರಿಯೆನ್್ ಜೆಜು್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಘುಂವ್ನ್,್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಶೆನ್್ “ರಬೊಬಾನಿ”್ ಮ್ಹಣ್ಲ್.್  (ರಬೂಬಾನಿ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಮೆಸಿತ್”)

17
್ ಜೆಜುನ್್ ತಿಕ್,್  “ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಪಡ್ನಾಕ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
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ಬ್ಪ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಅನಿಕ್�್ ಪ್ಟಂ್ ವಚುಂಕ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ (ಶಿಸ್ಂ)್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ ‘ಮ್ಹಜೊ್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್  ತುಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್ಯ�್  ಮ್ಹಜೊ್  ದೆ�ವ್ಯ�್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ ವೆತ್ಂ’್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

18
್ ಮಗದಾಲ್ಚಿ್ ಮರಿಯೆನ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್,್ 

“ಹ್ಂವೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ದೆಖ್್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 
ಆನಿ್ ಜೆಜುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತಿಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಯ್ೆಂ.

ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್
(ಮ್ತೆವ್್ 28:16–20;್ ಮ್ಕಯಾ್ 16:14–18;್ ್ 

ಲೂಕ್ 24:36–49)
19

್ ತೊ್ ಆಯ ತ್ಾರ್,್ ತೆಚ್್ ಸ್ಂಜೆರ್್ ಶಿಸ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ದ್ರ್ಂ್ 
ಧ್ಂಪುನ್್ ಭಿತರ್್ ಆಸೆ.್್ ತವಳ್್ ಜೆಜು್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮಧೆಗ್ತ್್ ಉಬೊರ್ವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಶ್ಂತಿ್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  20

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಆನಿ್ ಕಡ್ಳ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.

21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್,್  “ಶ್ಂತಿ್ ತುಮೆಚಿ್ 

ಥಂಯ್್ ಆಸೊಂ!್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್ಂ.್ ತೆಚ್್ 
ರಿತಿನ್,್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧ್ಡ ತ್ಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 22

್ ಜೆಜುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಶಿಸ್ಂಚೆರ್್  ಸ್್ಸ್್  ಸೊಡ್ನಾ,್  “ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ 23

್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಭೊಗಿಸೆತ್ತ್ಗಿ,್  ತ್ಂಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಸೆತಲ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಿಸೆನ್ಂತ್ಗಿ�,್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ ಮೆಳ ಚೆಿಂನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ತೊಮಾಸಾಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್
24

್ ಜೆಜು್  ಯೆತನ್್  ಜವ್್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ತೊಮ್ಸ್್ 
ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ನ್ತ್ಲೊ.್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಮ್ಸ್ಯ�್  ಎಕೊ್.್  25

್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ತೊಮ್ಸ್ಕ,್  “ಆಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಪಳೆಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೊಮ್ಸ್ನ್,್ “ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂಚೆರ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆ್ ಘಾಯ್ಂಚೆಂ್ ಗುತ್ಯಾ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ದೆಖ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್,್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಹಜೆಂ್  ಬೊಟ್್  ದವಚ್ಯಾಯಾ್  ವರೆಗ್್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕಡ್ಳ್ಂತ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಘಾಲ್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

26
್ ಏಕ್  ಹಪೊತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಶಿಸ್್  ಎಕ್್ 

ಘರ್ಂತ್್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಜ್ಲೆ್.್  ತೊಮ್ಸ್್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸವೆಂ್  ಆಸೊ್.್  ದ್ರ್ಂ್  ಧ್ಂಪುನ್್  ಆಸಿ್ಂ.್  ತವಳ್್ 
ಜೆಜು್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧೆಗತ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್ನ್್ 

ತ್ಂಕ್,್  “ಶ್ಂತಿ್ ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ಆಸುಂದಿ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 27

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜು್ ತೊಮ್ಸ್ಕ,್ 
“ತುಜೆಂ್ ಬೊಟ್್ ಹ್ಂಗ್್ ದವರ್.್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ಪಳ .ೆ್ 
ತುಜೊ್ ಹ್ತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕಡ್ಳ್ಂತ್್ ಘಾಲ್.್ ದುಭ್ವ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್್ ಜ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ತೊಮ್ಸ್ನ್್ ಜೆಜುಕ,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
29

್ ಜೆಜುನ್್ ತೊಮ್ಸ್ಕ,್ “ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ್ಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಳೆನ್ಶೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್್ 
ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಭ್ಗಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುವಾಂವ್ನ್ ಹೊ ಪುಸತಾಕ್ ಬರಯ್ಲಿ ಉದೆ್ದೇಶ್
30

್ ಜೆಜುನ್್  ಆನಿಕ್�್  ಸಬ್ರ್್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತಿ್ ಖುಣ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರೊವ್ನಾ.್  31

್ ಪುಣ್್  ತೊಚ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾಯ�್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಜ�ವಿತ್್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಬರಯ್್ಂ.

ಸಾತ್ ಶಿಸಾಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದರತಾನ್

21್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ತಿಬೆ�ರಿಯ್್ (ಗ್ಲ್ಲೆಯ್)್ ಸರೊ�ವರ್ಚೆ�್ 

ಲ್ಗಿಂ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ ತೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ:್ 2್ ಥೊಡೆ್ ಶಿಸ್್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಸೆವಯಾಲೆ್.್  ತೆ್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ,್ ಜವ್್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್್ ತೊ್ ತೊಮ್ಸ್,್ 
ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  ಕ್ನ್್  ಶಹರ್ಚೊ್ 
ನ್ಥ್ನ್ಯೆಲ್,್ ಜೆಬೆದೆವ್ಚೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಚೆಕೆಯಾಭುಗೆಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ದೊ�ಗ್್ ಶಿಸ್.್ 3್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಸಿ್್ ದರುಂಕ್ ವೆತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಉಲಯಾಲೆ್  ಶಿಸ್,್  “ಆಮಿಯ�್  ತುಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಯೆತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ ತಶೆಂಚ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಶಿಸ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ದೊಣಚೆರ್್ ಚಡೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸಗಿ್್ ರ್ತ್್ 
ಜ್ಳ್ಂ್ ಗ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಏಕಯ�್ ಮ್ಸಿ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

4
್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಉಜ್್ಡೊನ್್ ಯೆತನ್,್ ಜೆಜು್ ತಡಿರ್್ 

ಉಬೊ್ ರ್ವ್ನ್್ ಆಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೊಚ್್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್ ಕಳೆ್ಂನ್.್ 5

್ ತವಳ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ,್ 
“ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ಸಿ್್ ಮೆಳ್್ಯಾಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಶಿಸ್ಂನಿ,್ “ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
6

್ ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ದೊಣಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್್ ಖುಶಿನ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಜ್ಳ್್ ಉಡಯ್.್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ 
ಮೆಳತಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತಶೆಂಚ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ಚಡ್್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಸಿಕೊಯಾನ್್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಜ್ಳ್್ ದೊಣಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವ್ಡುಂಕ್ ಜ್ಲೆಂ್ 
ನ್.
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7
್ ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತಕ್ಷಣ್್ ಪೆದುರಿನ್್ 
ಆಪೆ್ಂ್  ವಯ್ೆಂ್  ವಸುತಾರ್್ ಘಾಲ್ನಾ,್  ಉದ್ಕ್ಕ್ ಉಡೊ್.್ 
(ಪೆದುರಿನ್್ ಮ್ಸಿ್್  ದಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಆಪೆ್ಂ್  ವಸುತಾರ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ದವಲಯಾಲೆಂ.)್ 8

್ ಉಲೆಯಾ್ ಶಿಸ್್ ದೊಣಂತ್್ ತಡಿಕ್ ಗೆಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಜ್ಳ್ಂ್ ಭನ್ಯಾ್ ಮ್ಸೊ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
ತಡಿಚ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಕ್ಂಯ್್ ನ್ತಲ್ೆ.್ ಚಡುಣೆಂ್ ತಿನಿಶೆ್ 
ಹ್ತಿಭರ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸಲ್ೆ.್ 9್ ಶಿಸ್್ ದೊಣ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ 
ತಡಿಕ್ ವೆತನ್,್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ್ ಇಂಗೆ್ಂ್ ದೆಖೆ.್್ ಉಜ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಆಸೊ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್ ಉಂಡೆಯ�್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  10

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್,್  “ತುಮಿ್ ಧಲಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಮ್ಸ್್ಯಾಂನಿ್ ಥೊಡಿ್ ಹ್ಡ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

11
್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿ್ ದೊಣಚೆರ್್ ವಚುನ್್ ಜ್ಳ್ಂ್ 

ತಡಿಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್  ಆಯ್ೊ.್  ಜ್ಳ್್  ವ್ಹಡ್್್  ಮ್ಸ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಭರ್ಲ್್,್  ತ್ಂತುನ್್  153್  ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಆಸೊ್ಯಾ.್  ತೊಯಾ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಜಡ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಜ್ಳ್್ ಪ್ಂಜುಂನ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 
12

್ ಜೆಜುನ್್ ತ್ಂಕ್,್  “ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಜೆವಣ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ 
“ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ನ್.್ ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  13

್ ಜೆಜು್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಉಂಡೊ್  ಆನಿ್  ಮ್ಸೊ್ಯಾ್  ಘವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಿಲೊ.

14
್ ಜೆಜು್ ಪುನರ್ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡ್ಲೊ್ ಹೆಂ್ ತಿಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟಂ.

ಪೆದುರಿಸವೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಉಲವೆಣ್ಂ
15

್ ತ್ಣಂ್  ಜೆವಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜೆಜು್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ಪುತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್,್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಹ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪೆದುರಿನ್,್  “ವ್ಹಯ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಜೆ�್ 

ವಯ್ರಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ದವಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್  ಜ್ಣ್ಂಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ a್ ಚರಯ್”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
16

್ ದುಸೆರಿ� ್  ಪ್ವಿಟಂ ್  ಜೆಜು ್  ಪೆದುರಿಕ ,್ 
“ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾಪುತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್,್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪೆದುರಿನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ಜ್ಣ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ ಚರಯ್”್ 

ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

a 21.15 ಶೆಳ್ರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರ್.

17
್ ಜೆಜುನ್್  ತಿಸೆರಿ�್  ಪ್ವಿಟ,್  “ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪುತ್್ 

ಸಿಮ್ಂವ್,್  ತುಂ್  ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಜೆಜುನ್,್  “ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ 

ಮ್ಹಣುನ್್ ತಿಸೆರಿ�್ ಪ್ವಿಟ್ ವಿಚಲಯಾಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪೆದುರಿಕ್ 
ದುಖೆ್ಂ.್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಜ್ಣ್ಂಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಂ್ ಜ್ಣ್ಂಯ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶೆಳಿಯ್ಂಕ್ ಚರಯ್.್ 

18
್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ತುಂ್ ತನ್ಯಾಟೊ್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ತುಜ್ಯಾ್  ಪೆಂಕ್ಟಕ್  ಬ್ಂಧುನ್್  ತುಕ್್ 
ಜ್ಯ್್ ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಲೊಯ್.್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಮ್್ಹತ್ರೊ್ 
ಜ್ತ್ನ್,್ ತುಜೆ್ ಹ್ತ್್ ವಿಸ್ತಾನ್ಯಾ್ ಧತ್ಯಾಲೊಯ್್ ಆನಿ್ 
ದುಸೊರಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪೆಂಕ್ಟಕ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ತುಕ್್ ನ್ಕ್್ 
ಥಂಯ್್ ಚಲೊವ್ನಾ್ ವ್ಹತಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
19

್ (ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ಪೆದುರಿ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಥರ್ನ್್ ಮೊತೊಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಂ್.)್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ಮ್ಹಜೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

20
್ ಪೆದುರಿನ್್  ಘುಂವುನ್್  ಪಳೆತ್ನ್,್  ಜೆಜುಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಚಲುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಪಳೆಲೊ.್  (ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್್  ವೆಳ್ರ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಹದ್ಯಾಯಾಕ್  ತೆಂಕುನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಕ್್  ಘಾತ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಕೊಣ್?”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ವಿಚ್ಲಯಾಲೊ್  ಶಿಸ್್ 
ಹೊಚ್.)್ 21

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆತಲ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಕ್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಜೆಜುಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಚಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ವಿಷಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಜೆಜುನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ಸರ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ವ್ಂಚಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಂತು್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಯೆ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

23
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್ಂ್  (ಶಿಸ್ಂ)್  ಮಧೆಂ್ 

ಏಕ್ ಸ್ಂಗಿಣ್್ ವಿಸ ತ್ಾಲ್ಯಾ.್ ಜೆಜುಚೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಹೊ್ 
ಶಿಸ್್ ಮೊಚೊಯಾನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೆ.್  ಪುಣ್್  ತೊ್ 
ಮೊಚೊಯಾನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಮ್ಹಣುನ್.್  “ಹ್ಂವ್್ 
ಯೆ�ಸರ್್ ತೊ್ ಜವಂತ್್ ಆಸಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ.

24
್ ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆತ್ಂ್  ಬರಯ್್ಯಾನ್್  ಆನಿ್  ಹ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆತ್ಂ್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಶಿಸ್್  ಹೊಚ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.

25
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 

ತ್ಂತುನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಬರೊಂವೆಚಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಬರೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ ಪಡಿತಾತ್್ ತಿಂ್ ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಅಟ್ಪುಂಕ್ 
ಸಗೊ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ ಪ್ವಸೊನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಸ್ತಾ.
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1್ ್ 1್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಥಿಯೊಫಿಲ್,
ಜೆಜುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್ 

ದಿಲ್್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಹ್ವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪಯ್್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್  2

್ ಹ್ವೆಂ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಬನ್ಯಾ್ ವೆಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಘಡಲ್ೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಬರಯ್್ಯಾತ್.್ ಜೆಜು್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ,್ 
ಆಪುಣ್್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ್ a್ ಉಲೆೈಲೊ;್ 
ತ್ಣಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ b್ ಕುಮೆಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 3್ ಹಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಘಡ್ಲ್್ ಸಂಗತ್.್ ಆಪುಣ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ದ್ಖಯ್ೆಂ್ ಆನಿ್ ಸಕ ತೆಾವಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ತೆಂ್ 
ರುಜ್ತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ಯಾ್ 40್ ದಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲೊ.್ 
4

್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜೆಜು್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಜೆವ್ಣ್ರ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚನಯೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  “ಬ್ಪ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ ಹ್ವೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತ್ಚೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  ಹೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ರ್ವಜಯ್.್ 5್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ,್ ಪುಣ್್ ಆನಿ್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಜ್ತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ಸರಾತಾರೊೇಹಣ್
6

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್,್ ತ್ಣಂ್ 
ಜೆಜುಕ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಕ್ಳ್ರ್ವೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

7
್ ಜೆಜುನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ದಿ�ಸ್್  ಆನಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಘಡಿ್ 

a 1.2 ಅಪೊಸತಾಲ್ ವಿಶೆ�ಷ್್  ಕುಮೆಕ್ಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಿಂಚ್ಲೆ.
b 1.2 ಪವಿತ್ರಿ ಆತೊ್ಮಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್  ಅನಿ್  ಭುಜಯತಾಲೊ.್  ದೆವ್್  ಸವೆಂ್  ಆನಿ್  ಕ್ರಿಸತಾಸವೆಂ್ 
ಸೆವ್ಯಾನ್್ ತೊ್ (ದೆವ್ಚ್ಯಾ)್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತಯಾಲೊ.

ಸಮೊ್ಂವ್ಚಿ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸೊಚಿ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ.್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
8

್ ಪುಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ತುಮೆಚಿ�ರ್್  ಯೆತನ್್ 
ತುಮಿ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್ಯ�್ 
ಸಗ್್ಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್ಯ�್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ತ್ಯ�್ 
ಆನಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಪೊಂತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪೊಂತ್್ 
ಪಯ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿತಲ್ಯಾತ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ಜೆಜುನ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 
ಆಕ್ಸ್ಕ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.್ ಮೊ�ಡ್್ ತ್ಕ್್ ವೆ್ಹಡೊ್ 
ಗ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್ 
10

್ ಜೆಜು್ ಚಡತ್್ ವೆತ್ನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಆಕ್ಸ್ಕಸ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾಂಚ್್  ಆಸೆ್.್  ತವಳ್,್  ಧವೆಂ್  ವಸುತಾರ್್  ನ ್ೆಹಸ್ಲೆ್ 
ದೊ�ಗ್್ ಜಣ್್ (ದೆ�ವ್ದೂತ್)್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್  ಉಬೆ್  ಜ್ವ್ನಾ,್  11

್ “ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚ್ನೊ�,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಆಕ್ಸ್ಕಸ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್್ಯಾತ್?್ 
ಜೆಜು್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಜಸೊ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್  ಗೆಲೊಗಿ�್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ನವಾಕ್ ಎರಾ ಅಪೊಸತಾಲಾಚೆಂ ವಿಂಚೊವೆಣ್ಂ
12

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಒಲ್ವೆತ್್ ದೊಂಗ್ರಿರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ (ಹ್ಯಾ್ ದೊಂಗ್ರಿಕಯ�್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಯ�್ ಚಡ್್ ಉಣೆಂ್ ಅಧೆಯಾಂ್ ಮೆೈಲ್್ 
ಅಂತರ್್  ಆಸ್.)್  13

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ರಿಗೊನ್್ ಅಪುಣ್್ ರ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲೆ.್ ತೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಮ್ಳಿಯೆಂತ್್ ಆಸೊ್.್  ತೆ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ಪೆದುರಿ,್  ಜುವ್ಂವ್,್  ಜ್ಕೊಬ್,್  ಆಂದೆರಿ,್ 
ಫಿಲ್ಪ್,್ ತೊಮ್ಸ್,್ ಬ್ಥೊಯಾಲೊಮೆವ್,್ ಮ್ತೆವ್,್ 
ಜ್ಕೊಬ್್ (ಅಲೆಫಾವ್ಚೊ್ ಪೂತ್),್ ದೆ�ಶ್್ ಭಕತಾ್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಆನಿ್ ಜೂದ್್ (ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಪೂತ್).

14
್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್್ 

ತೆ್  ಏಕಚ್್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಂತ್್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿತ್್  ಆಸೆ್.್  ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಆವಯ್್ 
ಮರಿಯ�್ ತ್ಚೆ್ ಭ್ವ್ಯ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸವೆಂ್ ಆಸೆ್.

15
್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 

ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ್.್ (ಥಂಯ್್ ಸುಮ್ರ್್ ಎಕೆಶೆಂ್ ವಿ�ಸ್್ ಜಣ್್ 
ಆಸೆ್.)್  ಪೆದುರಿ್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್ನ್್  ಆಶೆಂ್  ಮ್ಹಣ್ಲೊ:್ 
16

್ -್  17
್ “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ದ್ವಿದ್್ 
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ಮ್ರಿಫತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ a್ ಪಯ್ೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಲ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಜುದ್ಸ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದ್ವಿದ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
ಜುದ್ಸ್ನ್್ ಆಮೆಚಿಂ್  ಸವೆಂ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  ಜೆಜುಕ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಗ್ಲ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಜುದ್ಸ್್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್್ ಜ್ತಲೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.”

18
್ (ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಜುದ್ಸ್ಕ್  ದುಡು್ 

ದಿಲೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಂತ್್ ಏಕ್ ಶೆತ್್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಘತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದ್ಸ್್ ವ್ಮೊತಾಚ್್ ಪಡೊನ್್ 
ತ್ಚೆಂ್ ಪೊಟ್್ ಫುಟೆ್ಂ.್ ತ್ಚಿ್ ಸಗಿ್್ ಆನಿಕ್ಟ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಪಡಿ್.್ 19

್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್  ತೆ�ಚ್್  ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಶೆತ್ಕ್ ಆಕೆಲ ತ್ಾಮ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಂವ್್ ದವಲೆಯಾಂ.್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ಆಕೆಲ್ತಾಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ರಗ್ತಾಚೆಂ್ 
ಶೆತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ.)

್ 20್ ‘ತ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿದಾ!
ಥಂಯಚಿರ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕರಿನ್್ 

ಜ್ಂವ್!’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 69:25

ಮ್ಹಣುನ್್  ಕ್�ತಯಾನ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಜುದ್ಸ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.

ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ‘ದುಸೊರಿ್ ತ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಘಂವಿದಾ’್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 109:8

ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ಬರಯ್್ಂ.
21

್ -್  22
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದುಸೊರಿ್  ಎಕೊ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್ಕ್ 
ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಥಂಯ್್ ವಚುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಅಸ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ತೊ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕೊ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಆರಂಭ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜು್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಗ್ಯಾಕ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ತೊ್  ಆಮೆಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ಯ್ಯ್.”

23
್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್  ದೊಗ್ಂಕಯ�್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್ 

ಮುಖ್ರ್್ ರ್ವಯೆ್ಂ.್ ಎಕೊ್್ ಬ್ಸ್ಯಾಬ್ಬಾಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಜುಜೆ.್ ಹ್ಕ್್ ಜುಸ್ತಾಯ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ.್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ 
ಮ್ಥಿ್�ಯ್ಸ್.್  24

್ 
–25

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್  ಆಶೆಂ್ 
ಮ್ಗೆ್ಂ:್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆಂ್ 
ಮೊನ್ಂ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಆಸ್ಯ್.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಹ್ಯಾ್ ದೊಗ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ತುವೆಂ್ ಕೊಣ್ಕ್ ವಿಂಚ್್ಂಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖಯ್.್ ಜುದ್ಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಪ್ಟ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪುಣ್್ ಸೆವ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕಡೆ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 

a 1.17ಪವಿತ್ರಿ ಪುಸತಾಕ್ “ಪವಿತ್ರಿ್ ಬರೊವಿಣ್ಂ”್ ಪನೊಯಾ್ ಸೊಲೊ್.

ಗೆಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೊಣ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್!”್ 26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ದೊಗ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್  ಚಿ�ಟ್್ ಘಾಲ್.್ 
ಚಿ�ಟ್್ ಮ್ಥಿ್ಯ್ಸ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬ್ರ್್ ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಯ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲೊ.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಂಚೆಂ ಪರಿವೆೇಸ್

2್ ್ 1್ ಪೆಂತೆಕೊಸ ತ್ಾಚೆ�್  ್ ಪಬೆಯಾಚೊ್ b್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆತನ್್ 
ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಏಕ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ 

ಆಸೆ.್್ 2್ ತವಳ್,್ ಆಕ್ಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದಾ್ ಎಕಚ್ಚಿಣೆಂ್ 
ಆಯ್ೊ.್  ತೊ್  ಸಬ್ದಾ್  ಝಡ್್  ವ್ರೆಂ್  ಆಯ್ಲೆ್�್  ಬರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತೆ್  ಬಸೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್ 
ತೊ್  ಸಬ್ದಾ್  ಭಲೊಯಾ.್  3

್ ಉಜ್ಯಾ್  ಸ್ಕೊಯಾಯಾ್  ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 
ಜಬೊ್ ತ್ಣಂ್ ದೆಖೊ್ಯಾ.್ ಜಬೊ್ ವಿಂಗಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚೆರ್್ ವಚುನ್್ ರ್ವ್್ಯಾ.್ 
4

್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭಲೆಯಾ್ ಆನಿ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್ಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ತಿ್ ಸಕತ್್ ದಿಲ್.

5
್ ಭೊ�ವ್್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಯಾ್ 

ವೆಳ್ರ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸೆ್.್  ಹ್ಂಚೆ್  ಥಂಯ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಸೊ.್್ 6್ ತೊ್ ಸಬ್ದಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ 
ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್್ ಜಮೊಚ್್ ಥಂಯ್್ ಆಯ್ಲೊ.್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ 
ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಭ್ಶೆನ್್ 
ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆಂ.

7
್ ಹೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಜುದೆವ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಆಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್  ತ್ಣಂ,್  “ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ 
(ಅಪೊಸತಾಲ್)್  ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಚೆ!್ c್  8

್ ಪುಣ್್  ಹೆ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಭ್ಶೆಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಬರಿ್ ಆಯ್ಕ್ತಲೆಂ.್ ಹೆಂ್ 
ಕಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ?್ ಆಮಿ್ ವಿವಿಧ್್ ಗ್ಂವೆಚಿಂ.್ 9್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ಥಿಯಾಯ್ಂತೆ್,್  ಮೆ�ದಿಯ್ಂತೆ್,್  ಎಲ್ಮ್ಂತೆ್,್ 
ಮೆಸ್ಪೊತ್ಮಿಯ್ಂತೆ್ , ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತೆ್ ,್ 
ಕ್ಪ್್ಪ ದೊ�ಸಿಯ್ಂತೆ್ , ್  ಪೊಂತು ಸ್ಂ ತೆ್ ,್ 
ಏಸಿಯ್ಂತೆ್,d್ 10

್ ಫಿರಿ�ಜಯ್ಂತೆ್,್ ಪಂಫಿ�ಲ್ಯ್ಂತೆ್,್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಂತೆ್್  ಆನಿ್  ಸಿರೆನ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗ್ಸೆರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಲ್�ಬಿಯ್ಂತೆ್,್  ರೊಮ್ಂತೆ್,್  11

್ ಕೆರಿ�ತ್ಂತೆ್್  ಆನಿ್ 
ಅಬಿಯಾಸ್ಥಿನ್ಂತೆ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ಥೊಡೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್.್ ಉಲಯಾಲೆ್ ಸಮೊಡಿತಾ್ 
ಬದು್ನ್್ ಆಯ್ೆಲೆ.್ ಆಮಿ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಗ್ಂವೆಚಿಂ.್ ಪುಣ್್ ಹೆ್ 

b 2.1ಪೆಂತೆರೊಸಾತಾಚೆಂ ಪರರ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ಪರಬ್್ ಹೆಂ.್ ಹೆಂ್ 
ಗೊಂವ್ಚೊ್ ಲುವೆಣ್ಂಚಿ್ ಪರಬ್.
c 2.7ರಾಲ್ಲೆರಾಚೆ ಹೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಭ್ಶೆನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಚೆ್ ಕಲ್ಪನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್ಂ.
d 2.9 ಏಸ್ರಾಹೆಂ್ ಏಸಿಯ್್ ಮೆೈನ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಪಶಿಚಿಮ್್ ಕೂಸ್.
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ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂತ್್  ಭ್ಶೆನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್!್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ವ್ಹಡೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

12
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ್ ಆನಿ್ ಘಡಬಾಡೆ್.್ 

ತ್ಣಂ,್  “ಕ್ತೆಂ್  ಚಲ ತ್ಾ?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್  13

್ ಥೊಡೆ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಹ್ಸೊನ್ಚ್,್  “ಹೆ್  ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್  ದ್ಕ್ಂ್  ರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಅಮಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಖೆಳ್ಕ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.

ಪೆದುರಿಚೊ ಶೆಮಾತಾಂವ್
14

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಇಕ್ರಿ್  ಜಣ್ಂ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಆಯಕ್ಶೆಂ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್  ಆಶೆಂ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್:್ “ಜುದೆವ್ಂನೊ�,್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ನಿವ್ಸ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  15

್ ತುಮಿ್  ಚಿಂತ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಹೊ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಆಮಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಸಕ್ಳಿಂಚಿಂ್ 
ನೊ�ವ್್ ವ್ರ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಂ್ ತಿತಿ್ಂಚ್!್  16

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಚಲೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೊವೆಲ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

್ 17್ ‘ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:
ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ,್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚೆರ್್ ವ್ತ್ತಾಲೊಂ.
ತುಮೆಚಿ್ ಚೆಕೆಯಾ್ ಭುಗಿಯಾಂ,್ ಚೆಡ್್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 

ಪರಿವ್ದ್್ ಕತಯಾಲ್ಂ.
ತುಮೆಚಿ್ ತನ್ಯಾಟೆ್ ದಶಯಾನ್ಂ್ ದೆಖತಾಲ್ಂ.
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್್ಹತ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 

ಸೊಪ್ಣ್ಂ್ ಪಡತಾಲ್ಂ.
್ 18್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಚ್ಕ್ರಿಂ್ ಚ್ಕ್ನಿಯಾಂಚೆರ್್ ವ್ತ್ತಾಲೊಂ.
ತವಳ್್ ತೆ್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕತಯಾಲೆ.

್ 19್ ಹ್ಂವ್್ ಆಕ್ಸ್ಚೆರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಅದುಭುತ್ಂ್ 
ದ್ಖಯತಾಲೊ.

ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಖುಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.
ರಗತ್,್ ಉಜೊ್ ಆನಿ್ ದ್ಟ್್ ಧುಂವರ್್ ಥಂಯ್್ 

ಆಸತಾಲೊ.
್ 20್ ಸೂಯೊಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ತಲೊ,

ಚಂದಿರಿಮ್್ ರಗ್ತಾಬರಿ್ ತ್ಂಬೊ್್ ಜ್ತಲೊ,
ತವಳ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ವ್ಹತೊಯಾ್ ಆನಿ್ ಮಹಿಮೆಚೊ್ 

ದಿ�ಸ್್ ಯೆತಲೊ;
್ 21್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಉಲೊ್ ಮ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ 

ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಣ್್ ಲ್ಭತಾಲ್.’್ 
್  ಯೊಯೆಲ್್ 2:28–32

22
್ “ಜುದೆವ್ನೊಂ,್ ಹಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯ್ಕ್:್ ನಜರೆತೊಚಿ್ 

ಜೆಜು್  ಭೊ�ವ್್  ವಿಶೆ�ಷ್್ ಮನಿಸ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಜೆಜು್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕೆಲ್್್ ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಆನಿ್ ವಿಚಿತ್ರಿ್ ಖುಣ್್ 
ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ 
ಹೊಯಾ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ತುಮಿ್ ಸವ್ಯಾಂನಿ್  ದೆಖ್್ಯಾಂತ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ 23

್ ಜೆಜುಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚಿ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾಯ್ೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಹೆಂ್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಘಡ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆ�ವ್್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸೊ್.್  ಹೆಂ್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಯೊ�ಜನ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಭೊ�ವ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಹೆಂ್  ನಿಮೊಯಾಣೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  24

್ ಜೆಜುನ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸೆ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಸೊಡಯ್ೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠಯ್ೊ.್  ಮೊನ್ಯಾನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಧನ್ಯಾ್ 
ದವರುಂಕ್ ಸಕೆಂ್್ ನ್.್ 25

್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದ್ವಿದ್ನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸದ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆತಲೊಂ;

ಮ ್್ಹಕ್್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ ದವರುಂಕ್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಜ್ಯಾ್ ಕುಶಿನ್್ ಆಸ್.

್ 26್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಸಂತೊಸ್್ಂ.
ಮ್ಹಜೆಂ್ ತೊಂಡ್ಯ�್ ಉಲ್್ಸ್ನ್್ ಉಲೆೈತ್.

ವ್ಹಯ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್ಯ�್ ಭವಯಾಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆತಲ್;

್ 27್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಕ್ 
ಪ್ತ್ಳ್ಂತ್್ ಸ್ಂಡೊಚಿನ್ಯ್.

ತುಜ್ಯಾ್ ಭ್ಗೆವಂತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊಂಕ್ ತುಂ್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ 
ನ್ಯ್.

್ 28್ ಆಶೆಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಶಿಕಯ್್ಂಯ್.

ತುಜ್ ಸಮೊರ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ವ್ಹಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ದಿತಲ್.’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 16:್ 8–11

29
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್್ 

ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಖರೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ.್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಸಮ್ಧ್್ ಜ್ಲ್.್  ತ್ಚೊ್ ಫೊಂಡ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂಗ್ತ್್  ಅಜೂನಿ�್  ಆಸ್.್  30

್ ದ್ವಿದ್್  ಏಕ್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆನಿ್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ತುಜೆ್ ಸ್ಕೆಯಾಂಚ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತೊಯಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಪತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್್್ ತ್ಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 31

್ ತೆಂ್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ದ್ವಿದ್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದ್ವಿದ್್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,
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‘ತ್ಕ್್ ಪ್ತ್ಳ್ಂತ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಘಾಲುನ್.
ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಫೊಂಡ್ಂತ್್ ಕುಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್’

ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  32
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್ 

ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೆಂ್ ಜೆಜುಕಚ್್ 
ಶಿವಯ್್ ದ್ವಿದ್ಕ್ ನ್ಹಯ್!್ ಹ್ಕ್್ ಆಮಿಂಚ್್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್  ದೆಖ್್ಂ!್  33

್ ಜೆಜು್ 
ಸಗ್ಯಾಕ್ ಉಬ್ಲಯಾಲೊ.್ ಆತ್ಂ್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್್ಕ್  ಆಸ್.್  ಆತ್ಂ್ 
ಬ್ಪ್ನ್್  (ದೆ�ವ್)್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್  ಜೆಜುಕ್ ದಿಲ್.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ಯೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜುನ್್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್ 
ವ್ತ್್ಂ.್  ತುಮಿ್  ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್  ಆನಿ್  ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಹೆಂಚ್.್  34

್ 
–35

್ ಸಗ್ಯಾಕ್  ಚಡುನ್್  ಗೆಲೊ್್  ದ್ವಿದ್್ 
ನ್ಹಯ್,್  ಜೆಜುಚ್ಚಿ.್  ದ್ವಿದ್ನ್ಚ್್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೊವ್ನಾಚ್,

‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ (ದೆವ್ನ್)್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ,
ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್ ಘಾಲ್ಸರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.110:1

36
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಹೆಂ್  ಖರೆಂ್ 

ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ರಯೊ್್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ತೊ!”

37
್ ಹೆಂ್  ಅಯಕ್ತ್ನ್,್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 

ಚುಚುಯಾಲೆ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಪೆದುರಿಕ್  ಆನಿ್ 
ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

38
್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶ್ಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಪ್ವ್ನ್್ 
ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ಪತೊಯಾನ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ತವಳ್್ ದೆ�ವ್್ 
ತುಮಿಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಭೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಭ್ಸ್ಯ್್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  39

್ ಹೆಂ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್ ಭೊ�ವ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಯ�್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆಮೊಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪಯ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್�್ 
ಹೆಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ದಿಲ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

40
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸಬ್ರ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ತ್ಂಕ್್ 

ಚತ್ರಿಯ್್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್  ದುಷ್ಟ್  ಸಂತತಿ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 41

್ ಪೆದುರಿನ್್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂಲೆ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಜಣ್ಂನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಸುಮ್ರ್್  ತಿ�ನ್್  ಹಜ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ವಿಶ್್ಸ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ.

ವಾಂಟೆಲ್ಂ ಜಿೇವನ್
42

್ ಹೆ ್  ಸಗೆ್ ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚೆಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯುಕ್ಂಚ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಭ್ವ್ಪಣ್ಚ್ಯಾ್ ಎಕ ತ್ಾರ್ಂತ್ಯ�್ 
ಉಂಡೊ್ ಮೊಡ್ಚಿಯಾಂತ್ಯ�್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತಲ್್�ನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  43

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಸಬ್ರ್್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್  ಆನಿ್ 
ಖುಣ್ಂ್ ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೆ;್ ಆನಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ 
ದೆವ್ಚೆರ್್ ಭೆಂ್ ಭಕತಾ್ ಉಬ್ಲ್.್ 44

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆತ್ಲ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ವ್ಂಟ್ತಾಲೆ.್ 45

್ ಆಪ್್್ ಆಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ಬದಿಕ್ ವಿಕುನ್,್ ಆಯೊ್್ 
ದುಡು್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಂಟುನ್್ ಘತ್ಲ್ಂ;್ 
46

್ ಹಯೆಯಾಕ್  ದಿ�ಸ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮೆಳ ತ್ಾಲ್ಂ.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂಚೊ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಎಕಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್ಂನಿ್  ಉಂಡೊ್ 
ಮೊಡುನ್್  ಎಕ್ಟಂಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆವ ತ್ಾಲ್ಂ.್  ತ್ಂಚಿ್ 
ಕ್ಳ್್ಂ್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಬಲ್ಯಾಂ.್  47

್ ತೆ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್್  ಕತಯಾಲೆ್  ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮೆಚ್ತ್ಲೊ.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್ಯ�್ ಚಡ್್ ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್;್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸವ್ಯಾಂಕ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಸೆವಯಾಯತಾಲೊ.

ಪೆದುರಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊಲಿ ಥೊಂಟೊ

3್ ್ 1್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ.್  ತವಳ್್  ದೊನ್್ಪರ್್  ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂಚೊ್ 

ವೆ�ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್ಚ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂಚಿ್  ಸಭ್್  ಚಲತಾಲ್.್  2

್ ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಳ್ಕ್ 
ವೆತ್ಸ್ತಾನ್್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಥೊಂಟೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಕ್್  ಚಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ವ್ಹರೊನ್,್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್್ಯಾದ್ವಯಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಲ್ಗ್ಸೆರ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ ಕುಶಿನ್್ ಬಸಯತಾಲೆ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ “ಸುಂದರ್್ ದ್ವಯಾಟೊ.”್ 
ತೊ್  ದೆವ್ಳ್ಕ್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭಿಕ್ 
ಮ್ಗ್ತಾಲೊ.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವೆಚ್ಯಾ್ 
ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್ನಾ್  ತ್ಯಾ್  ಥೊಂಟ್ಯಾಕ,್ 

“ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳ !ೆ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 5
್ ತ್ಣೆ್ ತ್ಂಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ 

ತೆ್ ಇಲೆ್ಶೆ್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿತಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 6್ ಪುಣ್್ 
ಪೆದುರಿನ್,್ “ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ರುಪೆಂ್ ಭ್ಂಗ್ರ್ನ್,್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಹಜೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ತುಕ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಉಠ್ಚಲ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್,
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7
್ ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚೊ್  ಹ್ತ್್  ಧನ್ಯಾ್  ಉಠಯೊ್.್ 

ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ತ್ಚೆ್  ಪ್ಂಯ್್ ಆನಿ್  ಪ್ಂವ್್ಂಕ್  ಬಳ್್ 
ಆಯ್ೆ.್ 8

್ ತೊ್ ಉಡೊನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ನಿ್ ಉಬೆ್ 
ರ್ವ್ನ್್ ಚಲುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ತೊಯ�್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ಚಲತ್್ ಆನಿ್ ಉಡಿ್ ಮ್ರಿತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ವನುಯಾಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 9

್ -್ 10
್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ 

ತ್ಚಿ್ ಒಳಕ್ ದಲ್ಯಾ.್ ಸುಂದರ್್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬಸುನ್್ ಭಿಕ್ ಮ್ಗೊಚಿ್ ಥೊಂಟೊ್ ಹೊಚ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತೊಚ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಚಲುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ಆಜ್ಪ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.

ಲೊರಾಕ್ ಪೆದುರಿಚೆಂ ವಿವರಣ್
11

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಧನ್ಯಾಂಚ್್ 
ರ್ವ್್.್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ.್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮಂಟಪ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ರ್ವ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ತೆ್ 
ಧ್ಂವುನ್್ ಆಯೆ್.

12
್ ತವಳ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್ 

ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ಪ್್ 
ಪ್ವ ತ್ಾತ್?್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಚಲ್ಶೆಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಕೆತಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆತ್ತ್ಗಿ�?್ ಆಮಿ್ 
ಬರೆ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹೆಂ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ 13

್ ಹೆಂ್  ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಆಮಿ್ 
ನ್ಹಯ್!್ ದೆವ್ನ್!್ ತೊಚ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್,್ 
ಇಸ್ಕ್ಚೊ್  ದೆ�ವ್್  ಆನಿ್  ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ a್  ದೆ�ವ್.್ 
ತೊಚ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರ್ಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲೊ.್ ಜೆಜುಕ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಪ್ಲ್ತ್ನ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಕೆಲೊ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ಲ್ತ್ಕ,್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜೆಜು್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 14

್ ಜೆಜು್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್್ ನಕ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬದ್್ಕ್ ಖನಿಗ್ರ್ಕ್ b್ 
ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್್ ಕಡೆ್ ಮ್ಗೆ್ಂ.್ 15

್ ಆಶೆಂ್ 
ತುಮಿ್  ಜವಿತ್್  ದಿತಲ್ಯಾಕಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೊಯಾ!್ 
ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ್ೊ.್ ಹ್ಕ್್ ಆಮಿಚ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ ಹೆಂ್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಂ.

16
್ “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಚಿ್ 

ಒಳಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವ್ಯಾಂಕಯ�್ ಆಸ್.್ ಹೊ್ ಗೂಣ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಹ್ಣೆಂ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಚೆರ್್  ದವಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ಕ್ರಣ್.್ ತೆಂ್ ನ್ಂವ್ಚ್್ ಹ್ಕ್್ ಬಳ್ಂತ್್ 

a 3.13ಆಬಾರಿಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಜಾರೊರ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ 
ಸೊಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಭೊ�ವ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜುದೆವ್.
b 3.14 ಖುನಿರಾರ್ಬ್ರ್ಬ್ಬಾ್ ಪಳೆಯ್;್ ಲೂಕ23:18.

ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ಹ್ಕ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

17
್ “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 

ಜೆಜುಕ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 18

್ ಆಶೆಂ್ ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಮೊತೊಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಆಶೆಂ್  ಹೆ�್  ಪರಿ್ ಸಿದಿದಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  19

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ್ತಾಪ್್ 
ಪ್ವ್ನ್್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್  ಪ್ಟಂ್  ಪತ್ಯಾ.್  ತವಳ್್ 
ತೊ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಭೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್ 20

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆತಿಮಕ್ ವಿಶೆವ್್ ದಿತಲೊ.್ ತೊ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ನೆಮ್ಲೊ್ ಜೆಜು್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.

21
್ “ಪುಣ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಮ್  ಕಚೊಯಾ್  ಕ್ಳ್್ ಯೆ�ಸರ್್ 

ಜೆಜುನ್್ ಸಗ್ಯಾರ್ಚ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ಆದಿಂ್ ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಉಲೆೈತ್ನ್,್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  22

್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ:್  ‘ತುಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದೆ�ವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಏಕ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ದಿತಲೊ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂಚ್್ ತೊ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ಯೆತಲೊ.್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಬರಿ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ಕ್ 
ತುಮಿ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  23

್ ತ್ಕ್್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತೊ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪಜೆ�ಯಾ್ ಮಧೊ್್ ವಿಂಗಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವತಾಲೊ.’

24
್ “ಸ್ಮುವೆಲ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪರಿವ್ದಿ್ 

ಆತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್  25

್ ತೊ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ತುಮಿ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುನ್್  ಆಸ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಕೆಲೊ್್ ಸೊಲೊ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುನ್್  ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮೊಚಿ್ 
ಪುವಯಾಜ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ,್  ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಸಂತತೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೆರ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ 
ಜ್ತಲೊ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 26

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್ ಸೆವಕ್ಕ್ (ಜೆಜುಕ)್ ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಡೊ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಧ್ಡೊ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಕತಯಾಲೊ.”

ನಿತಿಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಪೆದುರಿ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್

4್ ್ 1್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಆಯ್ೆ.್ 

ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಜುದೆವ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆಸ್ಲೆ್.್  ಥೊಡೆ್ 
ಸ್ದುಸೆವ್್ ಆಸೆ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಳ್್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಚೊ್ 
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ಅಧಿಪತಿಯ�್ ಆಸೊ.್್ 2್ ಹೆ್ ದೊ�ಗ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ತೆ್  ರ್ಗ್ರ್್  ಜ್ಲೆ.್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಲೆ.್ 
3

್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೆಂ.್ ತವಳ್ಚ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲೊ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ದವಲೊಯಾ.್ 4

್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ 
ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್  ತವಳ್್  ತ್ಯಾ್  ಪಂಗ್್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೊ್ 
ಸಂಖೊ್ ಪ್ಂಚ್್ ಹಜ್ರ್ಕ್ ಚಡೊ್.

5
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್,್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ 

ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಮುಖೆಲ್್  ಆನಿ್  ಶ್ಸಿತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ 6್ ಥಂಯ್್ ಅನ್ನಾಸ್್ (ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ),್ 
ಕ್ಯಫ್ಸ್,್  ಜುವ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ಅಲೆಂಕ್ಸೆಡರ್್ ಆಸೆ್.್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸೆ.್್ 7್ ತ್ಣಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ಕೆಲೆ.್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ತ್ಂಕ್್ “ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ್ 
ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ?್ ತುಮಿ್ ಖಂಯೆಚಿ�್ ಸಕತ್್ ವ್ಪಲ್ಯಾ?್ ಹೆಂ್ 
ಕೊಣ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

8
್ ತವಳ್್  ಪೆದುರಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್  ಭಲೊಯಾ.್ 

ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್,್  “ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ನೊ�್  ಆನಿ್ 
ಮ್ಲಗೆಡಯಾಮುಖೆಲ್ನೊ�,್ 9

್ ಹ್ಯಾ್  ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಬರೆಪಣ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮಿ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾತ್.್  10

್ ನಜರೆತಚ್ಯಾ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಗೂಣ್್  ಜ್ಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಆನಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಶೆತ್ಂ!್ ತುಮಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯೊ್.್  ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  ಥೊಂಟೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ಸಕ್್!

್ 11್ ‘ಬ್ಂಧಿ್ಪ್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿಚ್್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸೊಡ್ಲೊ್್ 
ಫ್ತರ್ಚ್್ (ಜೆಜು)

ಪಯೆ್ಂಚೊ್ ಮುಲ್ಯಾ್ ಫ್ತರ್ಜ್ಲೊ.’್ 
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12
್ ಬಚ್ವಿ್ ಬಗ್ರ್್ ಜೆಜುಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಕೊಣ್ಯ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೆಳ್ನ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್ಚ್್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಆಕ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕಲ್್ ಮನ್ಶೆಂ್ ಭಿತರ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಹೆರ್್ ಖಂಯ್ಚಿಚ್್ ನ್ಂವ್ನ್ಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ 
ಮೆಳ್ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖಂಯಚಿಚ್್ 

ತಬೆಯಾತ್್  ಜ್ಂವ್್  ಶಿಕ್ಪ್್  ಜ್ಂವ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಭಿಯೆನ್ಶೆಂ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಯ�್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಗುಮನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ 
ಭೊ�ವ್್  ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಸಮೊ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್  14

್ ಹ್ಯಾ್  ದೊ�ಗ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್ 
ಸವೆಂ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್ಯಾ್ ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ತ್ಣಂ್ 
ಪಳೆಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತ್ಣಂ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.

15
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ 

ಸಭೆಸ್ಲ್ಂತೆ್ಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಧ್ಡ್ನಾ,್ 16
್ “ಹ್ಂಕ್ಂ್ ಆಮಿ್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕಯ್ಯಾಂ?್ ಹ್ಣಂ್ ವ್ಹಡೆ್ಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ಹೆಂ್ ಆಚಯೆಯಾಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಸತ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 17

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
(ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಂಕ್್  ಬೆಷ್ಟಯ್ಯ್.್  ತವಳ್್ ಹಿ್ ಖಬರ್್  ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂ್ ವಿಸ್ತಾಚಿಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

18
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್ 

ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್  ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್  ದಿಲ್.್  19

್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ಜುವ್ಂವ್್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯಯ್್ಗಿ�್ ವ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್ಗಿ�?್ ಹ್ಂತು್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಮ್ ಜ್ಲೆ್ಂ?್ ತುಮಿಚ್್ ಮ್ಹಣ್.್  20

್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್  ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಆಮಿ್ ದೆಖೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

21
್ 
–22

್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಂವ್ಕ್್  ಖಂಯಚಿಯ�್  ವ್ಟ್ಯ�್  ದಿಸೊಂವ್ಕ್್  ನ್,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಹೊಗ್ಪ್್ ದಿತಲೊ.್ (ಹ್ಯಾ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಪ್ರಿಯ್್ ಜ್ಲ್್.)್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಚತರಿಯ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

ಪೆದುರಿ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ ಪಾಟಂ ಪತಾತಾಲೆ
23

್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಶಿಂ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಖಳಯ್ೆಂ.್ 24

್ ಹೆಂ್ 
ಆಯಕ್ತನ್್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಏಕ್ ಮನ್ಂತ್್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
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ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್:್  ತ್ಂಚೆ್  ಥಂಯ್್  ಏಕ್ 
ಮನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  “ಧನಿಯ್,್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಯ�್ ಭುಂಯ�್ 
ದಯ್ಯಾಕಯ�್ ಆನಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ವಸ್ತಾ್ ರಚಲೊ್್ ರಚ್ನಾರ್್ ತುಂಚ್.್ 25

್ ಆಮೊಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ 
ದ್ವಿದ್್ ತುಜೊ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಧ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಬರಯ್:

‘ರ್ಷ್ಟ್ರಂ್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ಚೆಯಾಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?
ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಕ್ಯಂಚ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ನ್!

್ 26್ ‘ಭುಂಯೆಚಿಂ್ ರ್ಯ್್ ಝುಜುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್;

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕಯ�್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಧಿಪತಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳ್್ಯಾತ್.’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 2:1–2

27
್ ಹೆರೊದ್್ ರ್ಯ್,್ ಪೊನ್ಸೆ್ ಪ್ಲ್ತ್,್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ 

ಆನಿ್  ಜುದೆವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಘಡೊ್ಯಾ.್ ಜೆಜು್ ತುಜೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಖ್್ಂಯ್.್ 28

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯೊ್್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ತುಜ್ ಮ್ಂಡ್ವಳ್್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  ತುಜ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್ಯ�್ ಹೆಂ್ ಘಡೆಂ್.್ 29

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 
ಆತ್ಂ್  ತ್ಣಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಆಯ್ಕ್.್  ತೆ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಭಿಯೆಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾತ್!್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಮಿ್ ತುಜೆ್ 
ಸೆವಕ.್ ತುಜಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಭಿಯೆನ್ಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ತುಂಚ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕರ್.್  30

್ ತುಜೊ್  ಹ್ತ್್  ಲ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಗೂಣ್್ 
ಕರ್;್ ಖುಣ್್ ಯ�್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.

31
್ ಅಶೆಂ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 

ತೆ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುವ್ತ್್ ಹ್ಲ್್.್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೆಯಾ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಪಗಯಾಟುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

ಭಾವಾಥಾಕ್ತಾಂಚೆಂ ಎರಾವಾಟಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್
32

್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂಯ�್ ಮನ್ಯ�್ ಏಕಚ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ.್  ಜ್ಮ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್  ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊಯಾ್  ವಸ್ತಾ್  ಆಪ ಣ್್ಚಿ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ತೆ್.್ ಬದ್್ಕ,್ ತ್ಣಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವ್ಂಟುನ್್ 
ಘತ್ಲ್ಂ.್  33

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ವ್ಹಡ್್ ಸ್ಮಥೆಯಾನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 

ದೆವ್ನ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್  ಕೆಲೆ.್  34

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಗಜ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ ಭುಂಯ್ಭ್ಟ್್ ಆನಿ್ ಘರ್ದ್ರ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ತೆಂ್ ವಿಕುನ್,್  35

್ ಆಯೊ್್ ದುಡು್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ಂಯ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ದವತ್ಯಾಲ್ಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆಂ್ ಹಯಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾ್ ತೆಕ್ದ್್ ವ್ಂಟತಾಲೆ.

36
್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಜುಜೆ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಸೊ್.್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್್  ತ್ಕ್್  ಬ್ನಯಾಬ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪಯ ತ್ಾಲೆ.್ 
(ಬ್ನಯಾಬ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  “ಧೆೈರ್್  ದಿಂವ್ಚಿ.”)್ 
ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್ಂತ್್ ಜಲ್ಮಲೊ್್ ಹೊ್ ಲೆವಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.a್ 
37

್ ಜುಜೆಚೊ್ ಏಕ್ ಶೆತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ತೆಂ್ ವಿಕುನ್್ 
ಆಯೊ್್ ದುಡು್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ದವಲೊಯಾ.

ಅನಾನಿೇರಾ ಆನಿ ಸಾಫಿೇರಾ

5್ ್ 1್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಚೊ್  ಎಕೊ್್ 
ಆಸೊ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್ೆಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಸ್ಫಿರ್.್ 

ಅನನಿ�ಯ್ನ್್ ಅಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಇಲೊ್್ ಜ್ಗೊ್ 
ವಿಕೊ್.್ 2್ ಪುಣ್,್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ದವಲೊಯಾ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಥೊಡೊ್ ದುಡು್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಗುಪ್ತ್್ ಲ್ಪಯೊ.್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ ಹೆಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತಿ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ಲ್.

3
್ ಪೆದುರಿನ್,್  “ಅನ್ನಿ�ಯ್,್  ತುಜ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 

ರ್ಜ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತುವೆಂ್ ಫಟ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಕ್ 
ಠಕೊಂವ್ಕ್್  ಪಳೆಲ್ಂಯ್.್  ತುವೆಂ್  ತುಜೊ್  ಜ್ಗೊ್ 
ವಿಕೊ್ಯ್,್ ಪುಣ್್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಂತ್್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ತುಜೆ್  ಖ್ತಿರ್್  ದವನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಯ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
4

್ ತುವೆಂ್  ಜ್ಗೊ್  ವಿಕ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ತೊ್  ತುಜೊಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ತುವೆಂ್ ವಿಕ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್ ಆಯ್ಲೊ್ 
ದುಡು್ ತುಜೊಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಹೆಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಚಿಂತೆ್ಂಯ್?್  ತುವೆಂ್ 
ಫಟ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ದೆವ್ಕ,್ ಮನ್ಶೆಕ್ ನ್ಹಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

5
್ -್ 6್ ಅನ್ನಿಯ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್ಚ್್ ಸಕ್್್ ಪಡುನ್್ 

ಪ್ರಿಣ್್  ಸೊಡೊ್.್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಂನಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ವಸ್ತ್ಂನಿ್ ಗುಟ್ಯ್್.್ ತ್ಣಂ್ ತಿ್ ವ್ವ್ವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಭೆಂ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ ಭಲೆಯಾ.

7
್ ಸುಮ್ರ್್ ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ತ್ಚಿ್ ಬ್ಯ್್್ ಸ್ಫಿರ್್ ಭಿತರ್್ ಆಯ್.್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಫಿ�ರ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ನ್ತೆ್ಂ.್  8

್ ಪೆದುರಿನ್್ 
ತಿಕ್,್  “ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೊ್್ 

a 4.36 ಲೆವಿತ್ ಲೆವಿ್  ಕುಳಿಯೆಚೊ.್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಳಿಯೆಚೆ್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಯ್ಜಕ್ಕ್ ಸಹ್ಯಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.



171 ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಿ ಕರಿತಾಕ್ಂ 5:31

ದುಡು್  ಆಯ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಂಗ್.್  ಇತೊ್ಚ್್ 
ದುಡುಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಸ್ಫಿ�ರ್ನ್,್  “ವ್ಹಯ್,್  ತಿತೊ್ಚ್!್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.
9

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತಿಕ್,್ “ತುವೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾನ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಮ್ನ್ಲ್ಯಾತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ಪಳ ,ೆ್  ತುಜ್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾಕ್ 
ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯ್ೆ್ ಜಣ್್ ಬ್ಗ್್ಕಡೆ್ ಆಯ್್ಯಾತ್!್ ತೆ್ 
ತುಕ್ಯ�್ ತೆ�ಚ್್ ಪರಿಂ್ ವ್ವ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹತ್ಯಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 10

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಸ್ಫಿ�ರ್ನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪಡುನ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡೊ.್್ ತೆ್ ತನ್ಯಾಟೆ್ 
ಭಿತರ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪಳೆತನ್್ ತಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್.್್ ತ್ಣಂ್ 
ತಿಕ್್ ವ್ವ್ನ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ ತಿಚ್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಬಗೆ್ನ್್ 
ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯ್.್ 11

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಆನಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ 
ಭಲೆಯಾ.

ದೆವಾಚಿಂ ಖುಣ್ಾ ಆನಿ ಆಚರಾತಾಂ
12

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಖುಣ್್ ಆನಿ್ ಅಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಕೆಲ್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ನಿ್ ತಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮಂಟಪ್ಂತ್್ 
ಮೆಳ ತ್ಾಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಏಕಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  13

್ ತ್ಂಚೆ್  ಸವೆಂ್ ಉಬೆ್  ರ್ವ್ಂಕ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕಯ�್ ಆಹಯಾತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆರ್ಂ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ 
ಬೊಗುಂಕ್  ನ್.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 14

್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ 
ಚಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್  ಸಬ್ರ್್ 
ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಆನಿ್ ದ್ದೆ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ 
ಸೆವಯಾತ್ಲೆ.್ 15

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಪೆದುರಿ್ ವ್ಟೆರ್್ ವೆತ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ರಸ್್ಯಂಕ್ 
ವ ್್ಹವ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಖಟ್್ಯಾಂಚೆರ್್ 
ನಿದ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್  ಪೆದುರಿಚಿ್  ಸ್ವಿ್್  ಪಡ್್ಯಾರ್್  ಪುರೊ,್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್  ಗೂಣ್್  ಜ್ತಲೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ಚಿಂತಲೊ.್ 
16

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಭೊಂವ್ಂರಿಂಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಯೆತಲೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ಡೆಸ ತ್ಾಂಕಯ�್ 
ದೆಂವ್ಚಿರ್ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ ವ್್ಹವ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಡತಾಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ಅಪೊಸತಾಲಾಂಕ್ ಆಡಕಾಳ್ ಕರಂಕ್  
ಜುದೆವಾಂಚಿಂ ಪರಿಯತ್ನ್

17
್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ�್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಈಷ್ಟ್ 

(ಸ್ದುಸೆವ್)್  ಚಡ್್  ಮಸ್ರಿನ್್  ಭಲೆಯಾ.್  18
್ ತ್ಣಂ್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಧನ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ ಹಂತಚ್್ ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲೆಂ.್ 19

್ ಪುಣ್್ ರ್ತಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ದುತ್ನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಬಂದೆ�ಸ್ಳೆಚಿಂ್  ದ್ರ್ಂ್  ಉಘಡಿ್ಂ.್ 
ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್ 

ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್,್ 20
್ “ವಚುನ್್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 

ಉಬೆ್ ರ್ವ್.್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಸಕ್ಳಿಂ್ 
ದೆವ್ಳ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಆಯ್ೆ.್ 

ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂತ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಆಪ ಣ್್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಆಪವ್ನಾ್  ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೆ್ ಸ್ಳೆಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 22

್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಬಂದೆಸ್ಳೆಕ್  ವೆತನ್್  ಥಂಯ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಜುದೆವ್್ ಪರಿಮುಖ್ಂಕ,್ 23

್ “ಬಂದೆಸ್ಳ್್ ಧ್ಂಪುಣ್್ 
ಆಸೆಂ್್ ಆನಿ್ ಬಿ�ಗ್್ ಘಾಲೆಂ್.್ ರ್ಕ್ಲ್್ ದ್ರ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೆ್ 
ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ದ್ರ್ಂ್ ಉಘಡ್ತಾನ್್ ಬಂದೆಸ್ಳ್್ 
ಖ್ಲ್್ ಆಸೆ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 24

್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಆನಿ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಹೆಂ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ಘಡಬಾಡೆ.್್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ತಾಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೆ್ ಭಿಯೆಲೆ.

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಸೊರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್,್ “ಆಯ್ಕ್!್ 

ತುಮಿ್ ಬಂದೆ್ ಸ್ಳೆಂತ್್ ಘಾಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಉಬೆ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  26

್ ತವಳ್್  ನ್ಯಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ವಚುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಭಿಯೆಲೆ್.್  ಲೊ�ಕ್ 
ರ್ಗ್ನ್್ ಫ್ತರ್್ ಉಡವ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತಿಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಭಿಯೆಲೆ.

27
್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಸಭೆಕ್  ಆಪವ್ನಾ್ 

ಹ್ಡ್ನಾ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ ಕೆಲೆ.್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್ನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ,್ 28

್ “ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
(ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ?್ 
ತುಮಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂತ್್  ಭನ್ಯಾ್ 
ಸೊಡ್್ಂ,್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್  ರಗ ತ್ಾಕ್ 
ಆಮಿಚ್್ ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ ಜ್ಂವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

29
್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಉಲೆಯಾಲೆ್ ಅಪೊಸತಾಲ್,್ “ಆಮಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಯ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆವ್ಕಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನ್ಹಯ್!್  30

್ ತುಮಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೊಯಾ.್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಉಮ್ಕ್ಳ್ಯ್ೆಂ.್  ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ನ್,್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವ್ಯಾಂಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯ್ೊ!್ 31

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ 
ವೆಲೊ್್  ತೊಚ್್  ಜೆಜು.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
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ಪತೊಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆಂ್  ಭೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಆಮೊಚಿ್  ಮುಖೆ�ಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸೊಡ್ಂಣ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕೆಲ್ಂ.್ 32

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಕ್ ಆಮಿಚ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ ಆಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದೆವ್ನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮಚ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

33
್ ಜುದೆವ್್  ಮುಖೆ�ಲ್್  ಹಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್ 

ಭೊ�ವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೆ್.್  34

್ ತವಳ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್್.್ ತ್ಚೆ್ 
ನ್ಂವ್್ ಗ್ಮ್ಲ್ಯೆಲ್.್ ತೊ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ಸಗೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ ದಿತಲೆ.್ 
ಥೊಡೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಸಭೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ದ್ಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
35

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್,್  “ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಯ್!್  36

್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ 
ಆದಿಂ,್ ಥೆಯೊ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಆಯಲ್ೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ 
ಆಸ್ಗಿ�?್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ವ್ಹಡ್್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ 
ಸ್ಂಗುನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್್ ಸುಮ್ರ್್ ಚ್ಶಿಯಾಂ್ ಜಣ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೆವಯಾಲೆ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.್ 
ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಸಗೆ್್ ಶಿಂಪಡ್ನಾ್ ದ್ವೆ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಯಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 37

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಜುದ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಜಣ್ಗಣನ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂಯ�್ 
ಆಪೆ್್  ಜಣ್ಂಚೊ್  ಏಕ್ ಪಂಗಡ್್  ಕೆಲೊ್.್  ತ್ಕ್ಯ�್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್ವ್್ದಾರಿ್ ಶಿಂಪಡ್ನಾ್ ಧ್ವೆ.್್ 
38

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.್ 
ತ್ಂಕ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಇತ್್ಯಾಕಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ ತ್ಂಚೆಂ್ 
ಯೊ�ಜನ್್ ಮನ್ಶೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆಂ್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 39

್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆಲೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಆಡ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕಚ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಝುಜ್ಲೆ�ಬರಿ್ ಜ್ಯ್ತಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
ಗ್ಮ್ಲ್ಯೆಲ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್ 

ಒಪೆ್.್  40
್ ತ್ಣಂ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಭಿತರ್್  ಆಪವ್ನಾ,್ 

ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊ್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡೆ್ಂ.್ 41

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 
ಸಭೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆವಮಯ್ಯಾದ್್ ಭೊಗೆಚಿಂ್ ಭ್ಗ್್ ಮೆಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೆ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ 42

್ ತ್ಣಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್.್ ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರಿ್ ಖಬರ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಮುಂದಸಿಯಾಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್ಯ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ.

ವಿಶೆೇಸ್ ರಾಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾತ್  
ಜಣ್ಾಂಚೆಂ ನೆೇಮಕ್ಪಣ್

6್ ್ 1 ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಚೊ್  ಸಂಖೊ್  ಚಡ್್  ಆನಿ್ 
ಚಡ್ತ್ತಾ್ ವೆತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಗಿರಿ�ಕ್ 

ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಶಿಸ್ಂ್ ಲ್ಗಿಂ್ ದೂರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಧ್್ಂಕ್  ತ್ಂಚೊ್  ವ್ಂಟೊ್ 
ಮೆಳನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಂಡಿ್ಂ.

2
್ ತವಳ್್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಚಿ್ 

ಜಮ್ತ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್,್  “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ಆಮೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್.್  ಪುಣ್್  ತೆಂ್  ರ್ವೆಚಿಂ್ 
ಸಮನ್ಹಯ್!್ ಆಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜೆವ್ಣ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕಯ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮುಕ್ರ್್ ಸರುಂಚಿ್ 
ಬರೆಂ.್ 3್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮ್ಹಧೆ್್  ಸ್ತ್್  ಜಣ್ಂಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬರೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ನ್ಜ್ಯ್;್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ 
ಭಲೆಯಾಲೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಅತ್ಯಾನ್್ ಭಲಯಾಲೆ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್  ಆಮಿ್  ತ್ಂಕ್್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಅಧಿ�ನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.್  4

್ ತವಳ್್  ಆಮಿ್  ಅಮೊಚಿ್  ಸಗೊ್್  ವೆ�ಳ್್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಜಮ್ತೆಕ್ ಹಿ್ ಅಲೊ�ಚನ್್ ಪಸಂದ್್ ಜ್ಲ್.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ವಿಂಚೆ್ಂ:್ 
ಸೆತಾಫ್ನ್ಕ್ (ವ್ಹಡ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂನ್್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಭಲಯಾಲೊ್  ಮನಿಸ್),್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ,a್  ಪೊರಿಖೊರ್ಕ,್ 
ನಿಕ್ನೊರ್ಕ,ತಿಮೊನ್ಕ,್  ಪ್ಮೆಯಾನ್ಕ್  ಆನಿ್ 
ನಿಕ್್ಲ್ಂವ್ಕ್್ (ಮತ್ಂತರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಹೊ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.)್ 6

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಉಬೆ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಮ್ಗೊನ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ತ್ಯಾರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವಲೆಯಾ.

7
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್  ಚಡ್್  ಆನಿ್  ಚಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ವಿಸ್ತಾರಿತ್್ ಗೆಲೆಂ.್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಜಮ್ಂತ್್ 
ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಯ್ಜಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್ ಆನಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.

ಜುದೆವ್ ಸೆತಾಫಾನಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಜಾಲೆ
8

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್್  (ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್)್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾನ್ಯ�್  ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್  ಭರೊನ್್  ಅಚಯ್ಯಾಂ್ 
ಆನಿ್  ಖುಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  9

್ ಪುಣ್್  ಥೊಡೆ್ 
ಜುದೆವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ತ್ಚೆಲ್ಗಿಂ್ ತಕ್ಯಾಕ್  ರ್ವೆ್.್  ಹೆ್ 
ಜುದೆವ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತ್ಕ್್  “ಮುಕತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚೆಂ್  ್ b್  ಸಿನ್ಗೊಗ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಅಪಯತಾಲೆ.್ 

a 6.5 ಫಿಲ್ರ್ಹೊ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್.
b 6.9 ಮುಕ್ತಾ ಜಾಲಾಲಿಯಂಚೆಂಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮುಕತಾ್ ಜ್ಲೆ್್ ಜುದೆವ್.
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(ಸಿರೆ�ನ್್ ಆನಿ್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಹಿ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ.್)್ ಸಿಲ್ಸಿಯ್ ಆನಿ್ 
ಆಸಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ್ ಜುದೆವ್ಯ�್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೆ.್್ 
ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತ್ಚೆಲ್ಗಿಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 
10

್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.್ ಸೆತಾಫ್ನ್ಂಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಭೊ�ವ್್ 
ಸಕೆತಾನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ,

11
್ “ಸೆತಾಫ್ನ್್ ಮೊಯೆ್ಕಯ�್ ದೆವ್ಕಯ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್  ಖೊಟ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ;್  ತ್ಕ್್  ಆಮಿಂಚ್್ 
ಆಯಕ್ಲ್ಂ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದುಡು್ 
ದಿಲೊ.್ 12

್ ಆಶೆಂ್ ಹೆ್ ಜುದೆವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕಯ�್ ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕಯ�್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕೆಲ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಚಡ್್ ರ್ಗ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂಚೆಂ್ ಸಭೆಕ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.

13
್ ಹ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಫಟ್್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಕ್ 

ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ,್  “ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  ಹ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  (ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ)್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೆಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್ಯ�್ 
ಖೊಟೊಯಾ್ ಸಂಗೊ್ಯ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 14

್ ನಜರೆತೊಚಿ್ 
ಜೆಜು್ ಹೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ರಿತಿರಿವ್ಜೊಯಾ್ 
ಬದಲತಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಮಿ್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಯ್ೆಂ.್  15

್ ಸಭೆಂತ್್  ಬಸ್ಲೆ್  ಸಕ್್ಂನಿ್ 
ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ಸಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದುತ್ಚ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಪಜಯಾಳತಾಲೆಂ.

ಸೆತಾಫಾನಾಂಚೊ ಶೆಮಾತಾಂವ್

7್ ್ 1 ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ,್  “ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗೊ್ಯ್  ನಿ�ಜ್ವೆ�?”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 

2
್ ಜ್ಪ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತೊ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್ 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಬ್ಪ್ನೊ�,್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್  ದಿಯ್.್  ಅಮೊಚಿ್  ಪುವಯಾಜ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್  ಆಮೊಚಿ್  ಮಹಿಮೆಚೊ್  ದೆ�ವ್್ 
ದಿ�ಷಿಟಕ್  ಪಡೊ್.್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಹ್ರ್ನ್ಂತ್್ 
ರ್ವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಮೆಸ್ಪೊತ್ಮಿಯ್ಂತ್್  ಆಸೊ್.್ 
3

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ,್ ‘ತುಜೊ್ ಗ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕಯ�್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಹ್ವೆಂ್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಕ್ ವಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ “ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ್ ಖ್ಲ ದೆಾ�ಯ್್ a್ 

ಗ್ಂವ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಹ್ರ್ನ್ಂತ್್  ರ್ವ್ಂಕ್  ಗೆಲೊ.್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ಬ್ಪ್್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್  ರ್ವ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 5

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಖಂಯಚಿಚ್್ ಭುಂಯ್್ ದಿಲ್್ ನ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಗೆ�ಣ್್ 
ಜ್ಗೊಯ�್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂತ್್ 

a 7.4 ಖಾಲೆ್ದೇಯ್ವ್್ ಬ್ಬಿಲೊ�ನಿಯ್.

ಹೊ್  ಗ್ಂವ್್  ತ್ಕ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್�್ 
ದಿತಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ 
ದಿಲ್.್ (ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಭುಗಿಯಾಂಚ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ 
ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ.)

6
್ “ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  ‘ತುಜ್  ಸಂತತ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 

ಗ್ಂವ್ತ್್  ಜಯೆತ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಅಪರಿಚಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೆತ್ಲೆ.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಚ್ಶಿಯಾಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 7್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ರ್ಷ್ಟ್ರಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಶಿಕ್್್ 
ದಿತ್ಲೊಂ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್,್  ‘ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತುಜೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಆರ್ಧ್ನ್್ ಕತಯಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

8
್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಸವೆಂ್ ಏಕ್ ಸೊಲೊ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ ತೊ್ ಸೊಲ್್ಯಾಚೊ್ ಗುತ್ಯಾಚ್್ ಸುನತ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ ಎಕೊ್್ ಪೂತ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಆಟ್್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಇಸ್ಕ.್  ಇಸ್ಕಯ�್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.್ ಹೆ್ 
ಚೆಕೆಯಾ್ ಭುಗೆಯಾಚ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಪುವಯಾಜ್್ ಜ್ಲೆ.

9
್ “ಹೆ್  ಪುವಯಾಜ್್  ಜುಜೆಚೆ್  (ತ್ಚೆ್  ಭ್ವ್)್  ವಯ್ರಿ್ 

ಮಸ್ರಿನ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ ಜುಜೆಕ್ ಎಜಪ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಕೊ್.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಜುಜೆ್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸೊ್.್  10

್ ಜುಜೆಕ್  ಥಂಯ್್  ಸಬ್ರ್್  ಕಷ್ಟ್  ಆಯ್ೆ.್ 
ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್ 
ರ್ಕೆ್ಂ.್  ತವಳ್್  ಫ್ರೊವ್್  ಎಜಪ ತ್ಾಚೊ್  ರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ದೆವ್ನ್್ ಜುಜೆಕ್ ದಿಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಫ್ರ್ವ್್  ಜುಜೆಚೆರ್್  ಮ್ನ್ಲೊ್  ಆನಿ್ 
ಸನ್ಮನ್್ ಕೆಲೊ.್ ಫ್ರ್ವ್ಯಾನ್್ ಜುಜೆಕ್ ಎಜಪ ತ್ಾಚೊ್ 
ಕ್ಭ್ಯಾರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮೊ್.್ 11

್ ಪುಣ್್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಖ್ನ್ಆನ್ಂತ್್  ದುಕಳ್್  ಪಡೊ್.್ 
ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಭೊ�ವ್್ 
ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆ.

12
್ “ಪುಣ್್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಖ್ಣ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳಿ್್ 

ಖಬರ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಆಯುಕ್ನ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ಥಂಯ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್  (ಹೆಂ್ ಎಜಪ ತ್ಾಕ್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಪಯ್ಣ್.)್ 13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಥಂಯ್್ ದುಸೆರಿ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಪ್ವಿಟಂ,್ ಆಪುಣ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುಜೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಜುಜೆಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಫ್ರ್ವ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 14

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಜುಜೆಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಆನಿ್ 
ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್ (ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಮೆಳ್ನ್್ ಪ್ವುಣೆಶೆಂ್ ಜಣ್)್ 
ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ಆಪೊಂವ್ಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಜಣ್ಂಕ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 
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15
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಎಜಪ್ತಾಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಜ್ಕೊಬ್್ 

ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಆಪುಣ್್ ಮೊರ್ಸರ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಆಸೆ್.್ 
16

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಕುಡಿಯೊ್ ಶೆಖೆಮ್ಕ್ ಧ್ಡೊ್ಯಾ.್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಏಕ್  ಫೊಂಡ್ಂತ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ತೆಯಾಕ್ 
ಪ್ಯ್ಂ.್  (ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ ಹೆಮೊರಿತ್ಚ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊಲ್ಕ್ ಘತ್ಲೊ್ ಫೊಂಡ್್ ಹೊಚ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ರುಪೆಂ್ ಮೊಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.)

17
್ “ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಅಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ 

ಸಂಖೊ್  ಚಡ್್  ಜ್ಲೊ.್  (ದೆವ್ನ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ಭ್ಸ್ಯ್ೊ್ ವೆ�ಳ್್ ಚಡ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಆಸೊ್.)್ 
18

್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ದುಸೊರಿ್ ರ್ಯ್್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಕ್್ ಜುಜೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ಯಂಚ್್ 
ನೆಣ್ಂ್ ಆಸೊ್.್ 19

್ ಹ್ಯಾ್ ರ್ಯ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಘಾತ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲಯ್ೆಂ.

20
್ “ಮೊಯ್ೆ್  ಜಲಮಲೊ್್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್ಚ್.್  ತೊ್ 

ಭೊ�ವ್್  ಸೊಭಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಮೊಯ್ೆಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಚಿಯಾ್  ಘಾರ್್  ತಿ�ನ್್  ಮಹಿನೊ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ವ್ಗಯ್ೊ.್ 21

್ ತ್ಣಂ್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ ತ್ಾನ್್ 
ಫ್ರ್ವ್ಯಾಚೆ�್ ಧುವೆನ್್ ತ್ಕ್್ ಪೊಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘತೊ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಪುತ್್ ಬರಿ್ ವ್ಗಯ್ೊ.್ 22

್ ಎಜಪ್ತಾ್ 
ಗ್ರ್ಂನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಸವ್ಯಾ್ ಶ್ಸ್ತ್ಂನಿ್ 
ಮೊಯ್ೆಕ್  ಶಿಕಯ್ೆಂ.್  ತೊ್ ಉತ್ರಿನ್್  ಆನಿ್  ಕನೆಯಾನ್್ 
ಭೊ�ವ್್ ಶ್ತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೊ.

23
್ “ಮೊಯ್ೆಕ್  ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂಚೊ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೊ.್್ 24

್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಎಕೊ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯಾಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಗುದಾಂಚೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಮೊಯ್ೆನ್್  ತ್ಯಾ್  ಎಜಪ್ತಾ್  ಗ್ರ್ಕ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ಲೊಯಾ.್  25

್ ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ದೆ�ವ್್  ಮೊಯ್ೆಕ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್್  ಸಮ್ತಲೆ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯೆ್ನ್್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್.

26
್ “ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ದೊ�ಗ್್  ಜುದೆವ್್  ಝಗಡ್ನಾ್ 

ಪಡ ತ್ಾಲೆ್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ರ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ‘ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ತುಮಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್!್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಅನ್ಯಾಯ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಕತ್ಯಾತ್?’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್ಂ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
27

್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್  ಅನ್ಯಾಯ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಮೊಯ್ೆಕ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಲೊಟುನ್,್  ‘ತುಕ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ವಯ್ರಿ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುಯ�್  ಕೊಣೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಸ್ಂಗ್ವ್ೆ?್ ನ್!್ 28

್ ಕ್ಲ್್ ತ್ಯಾ್ ಎಜಪ್ತಾಚ್ಯಾಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲಯಾಲೆ್ ಬರಿ್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಮ್ತ್ಯಾಯ್ವೆ?’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 29

್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ಎಜಪ್ತಾ್ 

ಸೊಡ್ನಾ್ ಮಿದಿಯ್ನ್್ ಗ್ಂವ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಪದೆಯಾಶಿ್ ಬರಿ್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಥಂಯ್್ ತ್ಕ್್ ದೊ�ಗ್್ ಚೆಕೆಯಾ್ 
ಭುಗೆಯಾ್ ಜಲಮಲೆ.

30
್ “ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಮೊಯ್ೆ್ 

ಸಿನ್ಯ್್ ಪವಯಾತ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಆರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಜಳ್್ಯ್ ಬೊಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ದಿಷಿಟ್ 
ಪಡೊ್.್ 31

್ ಮೊಯ್ೆ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಗೆಲೊ.್ ತವಳ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ 
ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ತ್ಳೊೆ ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
32

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  ‘ಹ್ಂವ್ಚ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್.್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್,್ ಇಸ್ಕ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ದೆ�ವ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಮೊಯೆ್್ ಭಿಯ್ನ್್ ಥಥಯಾಲೊಯಾ;್ 
ಬೊಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತನ್್ ಭಿಯ್ಲೊ.

33
್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತ್ಕ್,್ ‘ತುಜ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಚೊಯಾ್ 

ವ್್ಹಣೊ�್ ನಿಕ್್ಯ್,್ ಆತ್ಂ್ ತುಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ಂವ್ಚಿ್ ಜ್ಗೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 34

್ ಲೊ�ಕ್ ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ವ್ಳ್ಳ ಚೆಿಂ್  ಹ್ವೆಂ್  ಪಳೆಲ್ಂ;್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆಂ್ 
ರುದ್ನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬಚ್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ದೆಂವುನ್್  ಆಯ್್ಂ.್  ಮೊಯ್ೆ,್ 
ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಎಜಪ ತ್ಾಕ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

35
್ “ತ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಜ್ಲೊ್್ 

ಹೊಚ್್  ಮೊಯ್ೆ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್,್  ‘ತುಕ್್  ಆಮೊಚಿ್ 
ಅಧಿಪತಿ್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತುಕ್್ 
ಕೊಣೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸ್ಂಗ್್ಯ್?’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸವ್ಲ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಅಧಿಪತಿಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸೊಡ್ಂಣ ದ್ಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಧ್ಡೆ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ ಮೊಯ್ೆಕಚ್.್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ದುತ್್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ಮೊಯ್ೆಕ್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಜಳ್ಚಿಯಾ್  ಬೊಲ್ಯಾಂತ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್  ದೆಖ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದುತ್ಕಚ್.್  36

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಎಜಪ ತ್ಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂಯ�್ ಖುಣ್ಂಯ�್ ಎಜಪ ತ್ಾಂತ್್ ತ್ಂಬ್್ಯಾ್ 
ದಯ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಕೆಲ್ಂ.

37
್ “ಹೊ್  ಮೊಯ್ೆಚ್್  ಜುದೆವ್್  ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ದೆ�ವ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ದಿತಲೊ.್  ತೊ್  ಪರಿವ್ದಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧ್್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತಲೊ.್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಸ್ಕೊಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
38

್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಜುದೆವ್ಂ್  ಜಮ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್ 
ಹೊ್  ಮೊಯ್ೆಚ್.್  ಸಿನ್ಯ್್  ಪವಯಾತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪ ಣ್್ಲ್ಗಿಂ್  ಉಲೆೈಲ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದುತ್್  ಸವೆಂ್  ಹೊ್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸೊ್.್ ಜವಿತ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಮೊಯ್ೆ್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ.

39
್ “ಪುಣ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
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ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಮನ್್ ನ್ತೆಂ್.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್  ಎಜಪ ತ್ಾಕ್  ಪ್ಟಂ್  ವಚುಂಕ್  ಪಳೆಲೆ್ಂ.್ 
40

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ಆರೊನ್ಕ,್  ‘ಮೊಯ್ೆನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಎಜಪ ತ್ಾ್  ದೆ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಲ್ಂಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ವಚುಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ದೆವ್ಂಕ್ ಕರ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ 
41

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ವ್ಸ್ರಿಚ್ಯಾ್ ರುಪ್ನ್್ 
ಏಕ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಕ್್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಭೆಟಯ್ೆಂ.್ 
ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾಹ್ತ್ಂನಿಚ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬೊಂಬ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಭೊ�ವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವೆ್!್  42

್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಅಂತರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ದೆವ್ಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್ಂ್:್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,

‘ಜುದೆವ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ತುಮಿ್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಕ್ಳ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್

ಮ್್ಹಕ್್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್್ ನ್;್ ಕ್ಣಕೊ್ 
ಹ್ಡುಂಕ್ ನ್ಂತ್.

್ 43್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಮೊಲೊಖ್ಚೊ್ (ಫಟಕ್ರೊ್ 
ದೆ�ವ್ಚ್ಯಾ)್ ತಂಬು

ಆನಿ್ ರೆಫ್ನ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನೆಕತ್ರಿಚೆಂ್ ರುಪೆಣ್ಂ್ 
ವ್ವ್ವ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲೆಂ.

ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತುಮಿ್ ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಬೊಂಬಿಚ್್ ಹಿಂಚ್.

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬ್ಬಿಲೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಪಲತಾಡಿ್ ಧ್ಡುನ್್ 
ಸೊಡತಾಲೊಂ.’್ ್  ಅಮೊ�ಸ್್ 5:25–27

44
್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂ್ ಸಗಿಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ತಂಬ್ಂತ್್ ಉಲೆೈಲೊಗಿ�್ ತೊ್ ್ ತಂಬು್ a್ ಹ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಹೊ್ ತಂಬು್ ತಯ್ರ್್ 
ಕಚಿಯಾ್ ರಿ�ತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಶಿಕಯ್ಲ್್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ ಆಕ್ರ್ಬರಿಂಚ್್ ಮೊಯೆ್ನ್್ ತೆಂ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  45

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರ್್  ಪಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂವ್ಕ್್  ಯೊಸುವ್ನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಚಲಯೆ್ಂ.್ ಆಮೊಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ಸತಯಾನ್,್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಧ್ಂವ್್ಯೊ್.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವೆತನ್್ ತೊ್ ತಂಬು್ 

a 7.44ತಂಬುಬಲ್ದ್ನ್್  ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಳ್್  ಬರಿಂಚ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ಹೊ್  ತಂಬು್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ಗೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹೆಂ್ ಎಕ್್ ಜ್ಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನಾ್ ವರುಂಕ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ತೊ್ 
ತಂಬು್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತೊ್ ದವನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೊ್.್ 46

್ ದೆ�ವ್್ 
ದ್ವಿದ್ಕ್  ಭೊ�ವ್್  ಮ್ನ್ಲೊ.್  ‘ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ 
ದೆ�ವ್್  ಜ್ಲೊ್್  ತುಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಏಕ್  ದೆವ್ಳ್್ 
ಬ್ಂದುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅವಕ್ಸ್್ ದಿ�’್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ವಿದ್್ ದೆವ್್ 
ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 47

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಳ್್ ಬ್ಂಧ್ಲೆ್ಂ್ 
(ದ್ವಿದ್ಚೊ್ ಪೂತ್)್ ಸ್ಲ್ಮಂವ್ನಾಚ್.

48
್ “ಪುಣ್್  ಮನ್ಶೆಂನಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಖುದ್ದಾ್  ಹ್ತ್ಂನಿ್ 

ಬ್ಂಧ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಪರಮೊ�ನ್ನಾತ್್ (ದೆ�ವ್)್ ಜಯೆನ್.್ 
ಪರಿವ್ದಿನ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

್ 49್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ,
ಸಗ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಶಿಯ್ಸಣ್.

ಪರಿಥಿವಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ ಮಣಯ್.
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ರಿತಿಚೆಂ್ ಘರ್್ 

ಬ್ಂಧತಾಲ್ಯಾತ್?
ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಶೆವ್್ ಘವೆಯಾತ್್ ತಸಲೊ್ ಜ್ಗೊಚ್್ 

ನ್!
್ 50್ ಉಗ್್ಸ್್ ಆಸೊಂದಿ,್ ಹಿ್ ಸಗಿ್್ ವಸುತಾ್ ಕೆಲ್್್ 

ಹ್ಂವೆಚ್!’”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 66:1–2

51
್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ನ್್  ಉತ್ರ್್  ಮುಂದಸಿಯಾಲೆಂ:್  “ಹಠಿಠ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ನೊ�!್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್ಂ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್ಂತ್.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಆಶೆಂಚ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ತುಮಿ�್ ತ್ಂಚೆ್ ಬರಿಂಚ್್ ಆಸ್ತ್!್ 52

್ ಜವಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್  ದಗಿಧ್ಲೆಂ.್  ಎಕೊ್್  ನಿತಿವಂತ್್  (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್ 
ಯೆತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಭೊ�ವ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ನಿತಿವಂತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 53

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ದಿಲೊ್್  ಮೊಯ್ೆಚೊ್  ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಘತೆ್ಲೆ್ 
ತುಮಿಚ್್ ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್!”

ಸೆತಾಫಾನಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾಲೆತಾಂ
54

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಂಚಿ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಭೊ�ವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಮತ್್ ಪ್ಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸೆತಾಫ್ಂಚೆರ್್ ದ್ಂತ್್ ಖಿಲ್ಯಾಲೆ.್ 55

್ ಪುಣ್್ ಸೆತಾಫ್ನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೊಯಾಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಕ್ಸ್ಕ್ 
ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಉಬೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ 56

್ “ಪಳೆಯ್,್ 
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ಸಗ್ಯಾ್ ಉಗೆತಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮನ್ಶೆಪೂತ್್ (ಜೆಜು)್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಉಬೊ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

57
್ ತವಳ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಜುದೆವ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ 

ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ ಆಪೆ್್  ಕ್ನ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಧ್ಂಪೆ್.್ 
ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  58

್ ತ್ಕ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ವ್ಡ್ನಾ,್  ತೊ್  ಮೊರ್ಸೆರ್್  ತ್ಚೆ್  ವಯ್ರಿ್  ಫ್ತರ್್ 
ಉಡಯೆ್ಂ.್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಫಟ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್್ ಆಂಗ್್ ವಸುತಾರ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸ್ವ್್್ 
ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್  ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್  ದಿ�ವ್ನಾ,್  59

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ 
ಫ್ತರ್್ ಉಡಯ್ೆ.್  ಪುಣ್್  ಸ ತೆಾಫ್ನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರಿತ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 60

್ ತ್ಣೆಂ್ ದಿಂಬಿಯ್ಂನಿ್ ಪಡುನ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಹೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಮ್ಂಡಿನ್ಕ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗುನ್ಚ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ಸೊಡೊ್.

8್ ್ 1್ -್  3
್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಚಿ್  ಖುಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಸ್ವ್್ಚಿ್ 

ಕಬ್್ತ್್ ಆಸಿ್.್ ಥೊಡೆ್ ಭ್ವ್ಡ್್ಯಂನಿ್ ಸೆತಾಫ್ನ್ಕ್ 
ಮ್ತಿಯೆಕ್ ಪ್ಯೆ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಭೊ�ವ್್ 
ರುದ್ನ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಭಾವಾಥಾಕ್ತಾಂಚಿಂ ದರೊ್ದಣಂ
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಜಮ್ಯಾಕ್ ದಗೊದಾಣಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜುದೆವ್್ ತ್ಯಾಚ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೂಖ್್ ದಿಲೆಂ.್ 
ತ್ಯಾ್  ಸಭೆಚಿ್  ದೆಸ್್ಟ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ವ್್್  ಘರ್ಂಕ್ 
ರಿಗೊನ್್  ದ್ದ್್ಯಾಕಯ�್  ಸಿತ್�ಯ್ಂಕಯ�್  ವ್ಡ್ನಾ್ 
ವ್ನ್ಯಾ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲ ತ್ಾಲೊ.್  ಭ್ವ್ಡಿತಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಆಸೆ್.್ ಭ್ವ್ಡಿತಾ್ ಜುದೆ�ಯ್್ ಆನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್ 
4

್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾನ್ಯ�್ ಶಿಂಪಡೆ.್್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಅಪುಣ್್ 
ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್ಯ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

ಸಾಮಾರಿರಾಂತ್ ಫಿಲ್ಪಾಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
5

್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 6್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಆಯಕ್ಲೆ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜ್ಗುರಿತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಯಕ್ತಲೆ.್ 
7

್ ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್  ಸಬ್ರ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಷಟತಲೆ.್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಂವಚಿರ್ಂಕ್ ತ್ಂಚೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾನ್್ ತೆ್ ಕ್ಂಕ್ರಿಟ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆ.್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಸಬ್ರ್್  ಆಸಕ್ತ್,್  ಥೊಂಟ್ಯಾಕ್ ಯ�್ 
ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 8್ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.್

9
್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ 

ಆಸೊ.್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಮ್ಟ್್  ಮಂತ್ರಿಂ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮಂತ್ರಿಂನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವಿಜಮತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಆಪುಣ್್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ 
ಮನಿಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್  10

್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಲ ್್ಹನ್್  ಆನಿ್  ವ್ಹಡ್್  ಮನಿಸ್್  ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ್.್  “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್  ಥಂಯ್್ 
‘ವ್ಹಡ್್  ಸಕತ್’್ ಮ್ಹಳಿ್್  ದೆವ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ತ್ಚೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾಲೆ.್  11

್ ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ಟ್್ ಮಂತ್ರಿಂನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಳ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.್  12

್ ಪುಣ್್  ಫಿಲ್ಪ್ನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್  ದ್ದೆ್್  ಆನಿ್ 
ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್  ಫಿಲ್ಪ್ನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಘತೆ್ಂ.್ 13

್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾಯ�್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್.್  ಸಿಮ್ಂವ್್ ಫಿಲ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್ಚ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಖುಣ್ಂ್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

14
್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸೆ್.್ 

ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಂಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 15

್ ಪೆದುರಿ್ 
ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಮೆಳಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್  16

್ ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ತ್ಂಚೆ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್ಲೊ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
17

್ ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ಗ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ತ್ಂಚೆರ್್ ಅಪೆ್್ ಹ್ತ್್ 
ದವತ್ಯಾನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಘತೊ್.

18
್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವತ್ಯಾನ್್ 

ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಮೆಳೆ್ಲೊ್  ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ಪಯೆಶೆ್ ದಿ�ವ್ನಾ,್ 
19

್ “ಹ್ಂವ್್  ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್  ಹ್ತ್್  ದವಲ್ಯಾಯಾರಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಮೆಳಿಚಿ್ ಸಕತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

20
್ ಪೆದುರಿನ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್,್ “ತುಂಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್!್ ತುಜೊ್ 

ದುಡ್ಯ�್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್!್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದುಡ್್ನ್್ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಘವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುವೆಂ್ ಚಿಂತ್ಂ್ಯ್.್ 21

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂತ್್ ತುಕ್್ ಆಮೆಚಿ್ ಸಗಿಂ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ತುಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ದೆವ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಸಮ್ 
ನ್.್ 22

್ ತುಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಬದ್ವ್ಣ್್ ಕರ್!್ ತುವೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
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ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪತೊಯಾನ್್ ಕ್ಣೆಘ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಕಡೆ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ತುವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಚಿಂತ್್ಂಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೊ್ ಭೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್ 23

್ ತುಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊಸ್ರಿನ್್ 
ಭಲಯಾಲೊಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಗುಲ್ಮ್ಕ್  ಒಳಗ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

24
್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ,್  “ತುಮಿ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಮ್ಹಜೆ್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್.್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗೆ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಘಡನ್ಶೆಂ್ ಮ್ಗ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆ್  ದೊ�ಗ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆಪುಣ್್ 

ದೆಖಿ್ಂ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೆ.್  ವ್ಟೆರ್್  ತ್ಣಂ್  ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ವಚುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.

ಎಥಿಯ್ೇಪಿರಾಚಾಕ್ಕ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
26

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ದುತ್ನ್್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ,್ “ತುಂ್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತೆಣ್ಕ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಗ್ಜ್ಕ್  ವೆಚ್ಯಾ್  ಅರಣ್ಯಾಚೆ್  ವ್ಟೆಕ್ ವಚ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸಲೊಯಾ.್  ಎಥಿಯೊ�ಪ್ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ತ್ಣೆಂ್ 
ವ್ಟೆರ್್  ದೆಖೆ್ಂ.್  ಹೊ್ ಮನಿಸ್್  ಹಿಜೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ಎಥಿಯೊ�ಪ್ಯ್ಚಿ್  ರ್ಣಂ್  ಜ್ಲ್್್  ಕಂದ್ಕೆ�ಚ್ಯಾ್ 
ದಪ ತ್ಾರ್ಂತ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ಅಧಿಕ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಡು್ ಖಜ್ನ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಂವಿಚಿ್ ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ 
ಹ್ಚಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್್.್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್್ 28

್ ಅತ್ಂ್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ ವೆತ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗ್ಡಿಯೆಚೆರ್್ 
ಬಸುನ್್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಪುಸತಾಕ್ ವ್ಚುನ್್ ಆಸೊ್.

29
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ್ “ಗ್ಡಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ವಚುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 30

್ ತಶೆಂಚ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಗ್ಡಿಯೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಗೆಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  ವ್ಚುನ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಆಯಕ್ಲೆಂ.್ ತೊ್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಚೊ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ವ್ಚುನ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ಫಿಲ್ಪ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್ 
ವ್ಸೆಚಿಂ್ ತುಕ್್ ಸಮ್್ತ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

31
್ ತ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿನ್್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ಕಶೆಂ್  ಸಮು್ನ್್ 

ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ?್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕೊಣೆಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ತೆಂ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಜಯ್!”್  ಮ್ಹಣನ್್  ಜ್ಪ್್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಗ್ಡಿಯೆರ್್  ಚಡುನ್್  ಆಪ ಣ್್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಸ್ಚಿಯಾಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಫಿಲ್ಪ್ಕ್ ಆಪಯ್ೊ.್ 32

್ ತ್ಣೆಂ್ ವ್ಚುನ್್ ಆಸಲ್ೆ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚೊ್ ಭ್ಗ್್ ಆಶೆಂ್ ಆಸೊ:್

“ಮ್ರುಂಕ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಬರಿ್ ತೊ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಲಂವ್್ ಕ್ತತಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾನ್್ ಮೌನ್್ 
ರ್ವ್ಲೆ�್ ಶೆಳಿಯೆ್ ಬರಿ್ ತೊ್ ಆಸ್ಲೊ.

ತ್ಣೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ಉಘಡೆ್ಂನ್.
್ 33್ ತ್ಕ್್ ಅಕ್ಮನ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ನಿ�ತ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ 

ನ್.
ತ್ಚೊ್ ಜ�ವ್್ ಭುಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್್ 

ನ್ಹಯ್ಗಿ�!
ತ್ಚೆ್ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕೊಣ್್ 

ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತ್?”್ ್ ಇಸ್ಯಯ್್ 53:7–8

34
್ ತ್ಣೆಂ್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ,್  “ದಯ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಸ್ಂಗ್,್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾ?್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾಗಿ�್ ವ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್ 
35

್ ಫಿಲ್ಪ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್  ಸುರು್  ಕನ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತಿ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

36
್ ತೆ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಉದಕ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ಎಕ್್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್್  ಆಧಿಕ್ರಿನ್,್  “ಪಳೆ!್ 
ಹ್ಂಗ್್ ಉದಕ್  ಆಸ್!್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಕಸಲ್ಚ್್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಆಸ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.್  37

್ “ಫಿಲ್ಪ್ನ್,್  ‘ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಆಡಕ್ಳ್್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಕ್್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್,್ 
“ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 38

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಗ್ಡಿ್ 
ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ತೆ್ ದೊ�ಗಿ�್ ಉದ್ಕ್್ 
ಭಿತರ್್ ದೆವೆ್.್ ಫಿಲ್ಪ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ.್ 
39

್ ತೆ್ ಉದ್ಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆತನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ್  ಉಬ್ನ್ಯಾ್  ವೆಲೊ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಫಿಲ್ಪ್ಕ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ದೆಖೊ್ನ್.್ 
ತೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಭರೊನ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಪಯ್ಣ್್ 
ಮುಂದ್ವಸಿಯಾಲೆಂ.್ 40

್ ಪುಣ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ ಅಜೊ�ತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ದಿಸೊನ್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ ವೆತನ್್ ವ್ಟೆರ್್ ಮೆಳ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

ಸಾವಾಲಿಚೆಂ ಪರಿವತತಾನ್

9್ ್ 1್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಭಿಯೆವ್ನಾ್  ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರುಂಕ್ ಸ್ವ್್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 

ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಯ್ಜಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ 2

್ ದ್ಮಸ್ಕ್ಂತ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ 
ವ್ಟ್್  ದನ್ಯಾ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಸೊದುನ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ,್ ಸಿತ್�ಯೊ,್ ದ್ದೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡುಂವ್ಕ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಮ್ಸಕ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂಕ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

3
್ ತೆ�ಚ್್ ಬರಿ್ ಸ್ವ್್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ 

ತೊ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆತನ್,್ ಭೊ�ವ್್ ಪರಿಕ್ಸ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಉಜ್್ಡ್್  ಆಕ್ಸ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ ಫ್ಂಕೊ್.್ 4್ ಸ್ವ್್್ ಧಣಯಾಕ್ ಶೆವಟಲೊ.್ 
“ಸ್ವ್್,್ ಸ್ವ್್,್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದಗಿದಾತ್ಯ್?”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ತ್ಕ್್ ಆಯಕ್ಲೊ.

5
್ ಸ್ವ್ನ್್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ್  ತ್ಳ್ಯಾನ್,್  “ತುವೆಂ್  ದಗುದಾಂಚೊ್  ಜೆಜುಚ್್ 
ಹ್ಂವ್!್  6

್ ಆತ್ಂ್  ಉಠೊನ್್  ಶಹರ್ಕ್  ವಚ್.್ 
ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಥಂಯೊಚಿ್ ಎಕೊ್್ ತುಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

7
್ ಸ್ವ್್್ ಸವೆಂ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಉಬೆ್ ಆಸೆ್.್ 

ತ್ಣಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಉಲೊವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 8್ ಸ್ವ್್ನ್್ ಧಣಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ದೊಳ ್ೆ ಉಗೆತಾ್ 
ಕೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ಯಂಚ್್ ದಿಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಸ್ವ್್್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಚೆ್ 
ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವೆ್ಹಲೊ.್ 9್ ತಿ�ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ದಿಸನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಜೆವ್ಣ್ಯ�್  ಕರುಂಕ್  ನ್್  ಉದ್ಕಯ�್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

10
್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ಜೆಜುಚೊ್ ಎಕೊ್್  ಶಿಸ್್ ಆಸೊ್.್ 

ತ್ಚೆ್  ನ್ಂವ್್  ಆನ್ನಿ�ಯ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಆನ್ನಿ�ಯ್ಕ್  ದಶಯಾನ್ಂತ್್  “ಆನ್ನಿ�ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊ್ ಕೆಲೊ.
ಆನ್ನಿ�ಯ್ನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂಗ್್  ಆಸ್”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
11

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆನ್ನಿ�ಯ್ಕ,್ “ಉಠೊನ್,‘ನಿ�ಟ್್ 
ರಸೊತಾ’್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರಸ್್ಯಕ್  ವಚ್.್  ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಜುದ್ಸ್ಚೆಂ್ a್  ಘರ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ತ್ಸ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವಿಚ್ರ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್.್ 12

್ ಸ್ವ್್ನ್್ ಏಕ್ 
ದಶಯಾನ್್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ ಆನ್ನಿ�ಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕೊ್್ ತ್ಚೆ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್ ತ್ಚೆರ್್ ದವತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತವಳ್್ ತ್ಕ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾಲ್.್ ಹೆಂಚ್್ ತೆಂ್ 
ದಶಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

13
್ ಪುಣ್್  ಆನ್ನಿ�ಯ್ನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 14

್ ಆತ್ಂ್ 
ತೊ್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕಯ�್ ್ ಆಯ್್.್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 

a 9.11ಜುದಾಸ್ಹೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜುದ್ಸ್್ ನ್ಹಯ್.

್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ b್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊಚಿ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆನ್ನಿಯ್ಕ,್  “ವಚ್!್ 

ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ವ್್ಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ರ್ಯ್ಂಕಯ�್  ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾಕಯ�್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 16

್ ತೊ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಧಗೊದಾಣಂ್  ತ್ಕ್್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಲೊಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

17
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆನ್ನಿ�ಯ್್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಜುದ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಸ್ವ್್ಚೆರ್್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ದವನ್ಯಾ,್ “ಸ್ವ್್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್್.್ 
ತುವೆಂ್  ಹ್ಂಗ್ಚರ್್  ಯೆತನ್್  ವ್ಟೆರ್್  ಪಳೆಲೆ್ಂ್ 
ತ್ಕ್ಚ್.್ ತುವೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ಂ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 18

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್ 
ಮ್ಸೆ್ಚ್ಯಾ್  ಖೊವ್್ಂಬರಿ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಕಸಲೆಂಯ�್ 
ಏಕ್ ಸ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿಕೊಳ್ನಾ್ ಪಡೆ್ಂ.್ 
ಸ್ವ್್ಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದೊಳ ್ೆ ದಿಸೊಂಕ್ ಲ್ಗೆ್!್ ಸ್ವ್್್ 
ವ್ಹಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೆಂ್.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊ್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘಟ್್ ಮುಟ್್ ಜ್ಲೊ.

ದಾಮಾಸಾಕಾಂತ್ ಸಾವಾಲಿಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್
ಸ್ವ್್್ ದ್ಮಸ್ಕ್ಂತ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಥೊಡೆ್ 
ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಸೊ್.್  20

್ ತ್ಣೆಂ್  ಘಳ್ಯ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್ ವಚುನ್್ “ಜೆಜುಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

21
್ ಸ್ವ್್ಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸಗೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ “ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹೊಚ್.್  ಹ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವತಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ!್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಬಂದ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಜೆರಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹೊ್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಯ್್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಪುಣ್್ ಸ್ವ್್ನ್್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಸ್ಮ್ಥೆಯಾನ್್ 

ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ರುಜು್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ತ್ಚೆಂ್ 
ದ್ಖೆ್್ ಭೊ�ವ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸಂಗಿ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.

b 9.14 ತುಜೆರ್ ಪಾತೆಕ್ಣಂ ದವಚಾಕ್ತಾಬರೊವ ಣ್್್  ಪರಿಕ್ರ್:,್ 
“ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಉಲೊ್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.”
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ಜುದೆವಾಂಚಾಕ್ ಗುಟೊ್ಮಳಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುರೊಲಿ ಸಾವ್ಲಿ
23

್ ಸಬ್ರ್್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಜುದೆವ್್ 
ಸ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಗುಟೊಮಳ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 24

್ ಜುದೆವ್್ ಸ್ವ್್್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ದ್ವಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ಪ್ರೆ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೆ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಗುಟೊಮಳ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ 25

್ ಎಕ್್ ರ್ತಿಂ,್ ಸ್ವ್್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಧ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಎಕ್್ ಪೆಟ್ಯ್ಯಾಂತ್್ ಬಸೊವ್ನಾ,್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಗೊರ್ಚ್ಯಾ್  ಇಡ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫ್ತ್್  ತ್ಕ್್  ಸಕ್್್ 
ದೆಂವಯೊ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಾವ್ಲಿ
26

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸ್ವ್್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೆ್ ಜಮೊತ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ತ್ಕ್್ ಭಿಯೆಲೆ.್ 
ಸ್ವ್್್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಶಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್.್ 27

್ ಪುಣ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ನ್್ ಸ್ವ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 
ಸ್ವ್್ನ್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ವ್ಟೆರ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಪಳೆಲೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸ್ವ್್್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲೆ್ಂ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿವಸುಯಾನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಸ್ವ್್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂಯ�್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ತ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ವ್್್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ 

ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ದೆೈರ್ನ್್  ಶಿಕಯ್ೆಂ.್  29

್ ಗಿರಿ�ಕ್ 
ಭ್ಸ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಂಗಿ್ ಸ್ವ್್್ ತವಳ್್ 
ತವಳ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 30

್ ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ತಚ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಸ್ವ್್ಕ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಸ್ಯಾಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಧ್ಡೊ್.

31
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಜುದೆ�ಯ್,್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ ಆನಿ್ 

ಸ್ಮ್ರಿಯ್್ ಪರಿದೆ�ಶ್ಂನಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಭೆನಿಂ್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಮೆಳ್ಲ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮಜತೆನ್್ ಸಭ್್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್ಯಾ.್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಮ್ನ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ.್್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚಿ್ 
ಸಭ್್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ವ್ಡೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.

ಲುದಾ್ದ ಆನಿ ಜೊಪಾ್ಪಂತ್ ಪೆದುರಿ
32

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂನಿ್  ಪೆದುರಿ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಲುದ ದ್ಾ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 

ಭೆಟ್್  ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್್  ಗೆಲೊ.್  33
್ ತೊ್  ಲುದ ದ್ಾಂತ್್ 

ಎನೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ದೆಖೊ್.್ ಆರಿಯೆಚಿ್ ಪ್ಡ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ತೊ್  ಆಟ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಂದೆರಿರ್್  ಆಸೊ್.್ 
34

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಕ್,್ “ಎನೆ�ಯ್,್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಕ್್ 
ಗೂಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.ಊಠ್್ ತುಜೆಂ್ ಹ್ಂತುಳ್ನಾ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಕರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಎನೆ�ಯ್್ 
ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್.್್ 35

್ ಲುದ್ದಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಶ್ರೊನ್ಂತ್್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

36
್ ಜೊಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ತಬಿ�ಥ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಜೆಜುಚಿ್ 

ಶಿಸ್್ ಆಸಿ್.್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ತಿಚೆ್ ನ್ಂವ್್ ದೊಕ್ಯಾಸ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ “ಚಿತಳ್.”್ ತಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬರಿಂ್ 
ಕ್ಮ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಲ್.್ ತಿ್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಪಯೆಶೆ್  ದಿತ್ಲ್.್  37

್ ಪೆದುರಿ್  ಲುದ ದ್ಾಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತಿ್  ಪ್ಡೆಂತ್್  ಪಡುನ್್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವಿ್.್ 
ಲೊಕ್ನಿ್  ತಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ದುವ್ನಾ್  ಮ್ಳಿಯೆಚ್ಯಾ್  ಎಕ್್ 
ಕುಡ್ಂತ್್ ದವಲ್ಯಾ.್ 38

್ ಪೆದುರಿ್ ಲುದ್ದಾಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಖಬರ್್ ಜೊಪ್್ಪಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್.್ (ಲುದ್ದಾ್ ಜೊಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್ಚ್್ ಆಸ್.)್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ದೊ�ಗ್ಂಕ್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಧ್ಡೆಂ್.್ 
ತ್ಣಂ,್ “ದವಯಾಡ್್ ಕರ್,್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆ�!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಚೆ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.

39
್ ಪೆದುರಿ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ್ ಸಂಗಿ್  ಗೆಲೊ.್ 

ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಪ್ವತಾಚ್,್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ 
ಕುಡ್ಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ವಿಧಿವಿ್ 
ರಡುನ್ಚ್್  ಪೆದುರಿಕ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ವೆಡೊ್  ಘಾಲೊ.್ 
ದೊಕ್ಯಾಸ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಂಕ್ ಶಿಂವುನ್್ ದಿಲೆ್್ 
ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂ್ ಆನಿ್ ದಗೆ್್ ತ್ಣಂ್ ಪೆದುರಿಕ್ ದ್ಖಯ್ೆ.್ 
40

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಡ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿಂಬಿಯೆನ್್  ಪಡುನ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತಬಿ�ಥ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಘುಂವ್ನ್,್ 
“ತಬಿ�ಥ್,್ ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತಿಣೆಂ್ ಆಪೆ್್ 
ದೊಳ ್ೆ ಉಗೆತಾ್ ಕೆಲೆ.್ ತಿ್ ಪೆದುರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಬಸಿ್.್ 
41

್ ತ್ಣೆಂ್ ಹ್ತ್್ ಲ್ವ್ನಾ,್ ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ ತಿಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಕುಡ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್  ತಬಿ�ಥ್ಕ್ 
ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ ತಿ್ ಜವಂತ್್ ಆಸಿ್.

42
್ ಜೊಪ್್ಪಂತ್್  ಸಗ್್ಯಾನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹಿ್ 

ಖಬರ್್  ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ 43

್ ಪೆದುರಿ್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್ಂ್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಜೊಪ್್ಪಂತ್್  ಆಸೊ್.್  ಚ್ಮ್ರ್ಚೊ್ 
ಸಿಮ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ ತೊ್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಪೆದುರಿ ಆನಿ ಕನೆತಾಲ್

10್ ್ 1 ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಕನೆಯಾಲ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ್.್  ರೊಮ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಸಯನ್ಯಾಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  “ಇತ್ಲ್ಯ್ನ್್  ಫೊವ್”್ 
ಜ್ಂತ್್  ತೊ್  ಅಧಿಕ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  2

್ ಕನೆಯಾಲ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತೆಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಂತ್್ ವಸಿತಾಕನ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್.್ ತೊ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ 
ಜ್ಯೆತಾಂ್  ದುಡು್  ದಿತಲೊ.್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಮ್ಗ ಣೆ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 3್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ದೊನ್್ಪರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸುಮ್ರ್್ 
ತಿ�ನ್್ ವ್ರ್ರ್್ ಕನೆಯಾಲ್ಕ್ ಏಕ್ ದಶಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ತೆಂ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದಶಯಾನ್ಂತ್್ 
ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ಕನೆಯಾಲ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪಯೆ್ಂ.

4
್ ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಭಿಯ್ನ್್ 

“ಸೊಮಿಯ್,್  ತುಕ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ದೆವ್ನ್್  ತುಜೆಂ್ 

ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ ತುವೆಂ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ದೆಖ್ಂ್.್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ ಮ್ನ್್ಲ್.್ 5್ ಆತ್ಂ್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ತುಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಜೊಪ್್ಪ್ ಶಹರ್ಕ್ ಧ್ಡ್.್ ಸಿಮ್ಂವ್ಕ್್ ‘ಪೆದುರಿ’್ 
ಮ್ಹಣುಯ�್ ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್ 6್ ಸಿಮ್ಂವ್್ ಚ್ಮ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂತ್್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಚೆ್ ಘರ್್ ದಯ್ಯಾ್ 
ತಡಿರ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 7್ ಕನೆಯಾಲ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಉಲೆೈಲೊ್್  ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಕನೆಯಾಲ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಚ್ಕ್ರಿಂ್  ಪೆೈಕ್್  ದೊಗ್ಂಕಯ�್ 
ಎಕ್್ಯಾ್  ಶಿಪ್ಯ್ಕಯ�್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  ಹೊ್  ಶಿಪ್ಯ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತಿಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ ಕನೆಯಾಲ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಸೆವ್್  ಕತಯಾಲ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಹೊಯ�್ ಎಕೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
8

್ ಕನೆಯಾಲ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ತೆಗ್ಂಕ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಜೊಪ್್ಪಕ್ ಧ್ಡೆ.್

9
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಜೊಪ್್ಪಕ್ ಪ್ವ್ತಾನ್್ 

ದೊನ್ಪರ್ಚೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಪೆದುರಿ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಮ್ಳಿಯೆರ್್  ಚಡೊ್.್ 
10

್ ಪೆದುರಿಕ್  ಭುಕ್  ಲ್ಗೊನ್್  ಜೆಂವ್ಕ್್  ಸೊಧ ತ್ಾಲೊ.್ 
ಥಂಯ್್  ತ್ಚೆ್  ಖ್ತಿರ್್  ಜೆವ ಣ್್ಚಿ್  ತಯ್ರ್ಯ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹ್ಂಗ್,್ ಪೆದುರಿಕ್ ಏಕ್ ದಶಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
11

್ ಉಗ್್ಯ್ ಅಂತ್ರಿಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖಂಯಚಿಯ�್ ಏಕ್ ವಸ್ತಾ್ 
ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಪಳೆಲ್.್ ತಿ್ ವ್ಹಡಿ್್  ಪ್ಳಿ್ ಬರಿ್ ಆಸಿ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ ಕೊನ್ಶೆಂನಿ್ ದೊಯ್ಯಾಂನಿ್ ಬ್ಂಧುನ್್ 
ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಉಮೊಕ್ಳೊೆನ್್ ಆಸಿ್.್ 12

್ ತ್ಂತುಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಜ್ತಿಂಚಿ್  ಮೊನ್್ತೊಯಾಆಸೊ್ಯಾ.್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಚಲೊಚಿಯಾ್ 
ಮೊನ್್ತಿ,್ ಜವ ದ್ಾಳೊೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಉಬೊಚಿಯಾ್ ಸುಕ್ಣ್ಂ್ ಆಸೊ್ಯಾ.್ 
13

್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ,್ “ಪೆದುರಿ,್ ಊಠ್!್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಖ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿನ್,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತಶೆಂ್ 

ಕರಿಸೊನ್!್  ಭಷ್ಟ್  ಆನಿ್  ಅಶುದ್ದಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್,್ “ದೆವ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಶುದ್ದಾ್ 

ಕೆಲ್ಂ.್ ಹೆಂ್  ‘ಅಶುದ್ದಾ್ ಮ್ಹಣ್’್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 16

್ ಆಶೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಅಂತ್ರಿಳ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲ್.್ 
17

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆಪುಣ್್ ಪಳೆಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ದಶಯಾನ್ಚೆಯಾ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್.್
ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್,್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ಧ್ಡ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 

ಸಿಮ್ಂವೆಚಿಂ್  ಘರ್್  ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೆ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್ 
ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್,್ 18

್ “ಸಿಮ್ಂವ್್ 
ಪೆದುರಿ್ ಹ್ಂಗ್್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

19
್ ಹ್ಯಾ್  ದಶಯಾನ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಆನಿಂಕ್�್ 

ಚಿಂತುನ್್ ಆಸೊ್.್  ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್,್ 
“ಆಳೆ,್  ತುಕ್್  ತೆ�ಗ್್  ಜಣ್್  ಸೊಧುನ್್  ಆಯ್್ಯಾತ್.್ 
20

್ ತುಂ್ ಉಠೊನ್್ ಸಕಲ್್ ದೆಂವುನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ 
ವಚ್.್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ಸವಲ್ಂ್ ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್.್ ಹ್ಂವೆಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ತುಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡ್ಂ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 
21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪೆದುರಿ್ ಸಕಲ್್ ದೆಂವುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್,್ “ತುಮಿ್ ಸೊದೊಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್,್ 
ತುಮಿ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಆಯ್್ಯಾತ್?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್,್ “ಕನೆಯಾಲ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕ್ ಶತಪತಿ್ 

ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಮನಿಸ್.್ ತೊ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಕ್್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿತ್ತ್.್ ತುಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚ್್ ಘರ್ಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಚ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ ಕನೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 23

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ 
ತ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ.್
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಪೆದುರಿ್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ತ್ಯಾ್ 

ತೆಗ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ಜೊಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಗೆಲೆ.್ 
24

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ತೆ್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್ 
ಪ್ವೆ್.್  ಕನೆಯಾಲ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕ್ ತವಳ್ಚ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ 
ಆಪಯ್ಲೆ್ಂ.

25
್ ಪೆದುರಿ್  ತ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ರಿಗ ತ್ಾನ್್  ಕನೆಯಾಲ್್ 

ತ್ಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳೊೆ್.್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ ಆಡ್್ ಪಡೊನ್್ ನಮ್ನ್್ ಕೆಲೊ.್ 26

್ ಪುಣ್್ 
ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಕ್್  ವಯ್ರಿ್  ಉಠವ್ನಾ,್  “ಉಬೆರ್ವ್!್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್ ತುಜ್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  27

್ ಪೆದುರಿನ್್  ಕನೆಯಾಲ್್  ಸವೆಂ್ 
ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಮುಂದ್ವಸಿಯಾಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್ 
ಭಿತರ್್ ವೆತನ್,್ ಥಂಯ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಜಮ್ಯಾಂಕ್ ದೆಖೊ್.

28
್ ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ಎಕೊ್್  ಜುದೆವ್್  ಹೆರ್್ 

ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಭಸೊಯಾಂಚೆಂ್  ಜ್ಂವಿದಾ್ 
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ತ್ಂಕ್್  ಭೆಟ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಜುದೆವ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಭಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಅಶುದ್ದಾ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಖಯ್ಂ್.್ 29

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಯೆಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಪಯ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಆತ್್ ಸ್ಂಗ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

30
್ ತವಳ್್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್,್  “ಚ್ರ್್  ದಿಸ್ಂ್  ಪಯ್ೆಂ,್ 

ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ತವಳ್್ 
ದೊನ್ಪರ್ಂ್  ಸುಮ್ರ್್  ತಿ�ನ್್  ವ್ರ್ಂಚೊ್  ವೆ�ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ರ್ವ್್.್ ತ್ಣೆಂ್ ನ ್ೆಹಸ್ಲೆಂ್ ವಸುತಾರ್್ ಝಳ್ಝಳಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪಜಯಾಳತಾಲೆಂ.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್,್  ‘ಕನೆಯಾಲ್!್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಜೆಂ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್  ತುವೆಂ್  ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪಳೆಲ್ಂ.್ ದೆ�ವ್್ ತುಕ್್ 
ಮ್ನ್್ಲ್.್  32

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜೊಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಕ್  ಧ್ಡ್ನಾ್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿನ್್ 
ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರ್.್  ಪೆದುರಿ್  ಚ್ಮ್ಗ್ರ್್ 
ಸಿಮ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಚೆ್ 
ಘರ್್ ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತಡಿರ್್ ಆಸ್’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 33

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಕ್ಷಣ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ 
ತುಂ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆಯ್ಲೊ್  ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಕ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಆಯುಕ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಜಮ್ಂ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

ಕನೆತಾಲಾಚಾಕ್ ಘರಾ ಪೆದುರಿಚೊ ಶೆಮಾತಾಂವ್
34

್ ಪೆದುರಿ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಸುರುಕನ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್ಲ್ಗೊ್:್  “ದೆವ್ಕ್  ಸಮೆಸ್ತಾ್  ಏಕಚ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಆತ್ಂ್  ಸಮ್್ಲೆಂ.್  35

್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೆಯಾ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಂಕ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತೊ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾಗ್ಂವ್ಚೊ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ 36

್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಂಗಿ್ 
ಉಲೆೈಲ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಶ್ಂತಿ್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾ.್ ಜೆಜು್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್!

37
್ “ಸಗ್್ಯಾ್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆಂ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 

ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್ಂತ್್ -್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ a್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆಂ್  ಸುರು್  ಜ್ಲೆಂ.್  38

್ ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್  ಜೆಜುವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕಯ�್ ಆನಿ್ ಸಕತ್ಯ�್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ಖೊ್.್ ತೊ್ ಸಗ್್ಯಾನ್ಯ�್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬರೆಂ್ 

a 10.37ಜುವಾಂವ್ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವ್ಂವ್.

ಕರಿತ್್ ಗೆಲೊ.್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಚ್ಯಾ್ ಪದೆ್ಖ್ಲ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಜೆಜುನ್್  ಗೂಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ದೆ�ವ್್  ಜೆಜು್  ಸವೆಂ್  ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

39
್ “ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಜೆಜುನ್್ 

ಕೆಲ್್ಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್  ಆಮಿ್  ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂಕ್ ಆಮಿಚ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ಲೊಯಾ.್ 40

್ ಪುಣ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠಯೊ್!್  ಜೆಜುಕ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದೆವ್ನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲೊ.್ 
41

್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಸಕ್ಂ್ಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತ್ಕ್್ ದೆಖೊ್!್ ಆಮಿಂಚ್್ ತಿ್ ಸ್ಕಸೆ!್ ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವ್್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಪ್ಯೆಲ್ಯಾಂವ್.

42
್ “ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಜವಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಆನಿ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವೆ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನಿತಿ್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 43

್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ಜೆಜು್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಬೊಗಿಸೆತ್ಲೊ.್  ಹೆಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಜುದೆವ್ ನಹಾಯ್ ಆಸಲಿಲಾಕ್ಂಕ್ ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಚೆಂ ವಾಹಾಳ್
44

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್ಂಚ್,್ ತ್ಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯ್ಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದೆಂವುನ್್ 
ಆಯ್ೊ.್  45

್ ಪೆದುರಿ್  ಸವೆಂ್  ಆಯ್ೆಲೆ್  ಜುದೆವ್್  ವಿಜಮತ್್ 
ಜ್ಲೆ.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚೆಂ್ ವ ್್ಹಳ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
46

್ ತ್ಣಂ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾ್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಆಯಕ್ಲೆ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿನ್,್ 47

್ “ಉದ್ಕ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ಯ�್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ ಜ್ಲೊ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್,್ 
48

್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಆಪ್ಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಥೊಡೆ್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ರ್ವಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾಟಂ ಆಯಲಿಲೊ ಪೆದುರಿ

11್ ್ 1 ್ ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್�ಯ�್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕಯ�್ ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಕಯ�್ 



182ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಿ ಕರಿತಾಕ್ಂ 11:2

ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 2್ ಪುಣ್್ ಪೆದುರಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಯೆತನ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ aತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ.್್ 3್ ತೆ,್ “ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ತಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ ತುಂ್ ಗೆಲೊಯ್!್ 
ತುವೆಂ್ ತ್ಂಚೆ್ ಸಂಗಿ್ ಜೆವ್ಣ್ಯ�್ ಕೆಲೆಂಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

4
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪೆದುರಿನ್್  ಘಡ್ಲೊಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 

ತ್ಂಕ್್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  5
್ ಪೆದುರಿನ್್  ತ್ಂಕ್,್ 

“ಹ್ಂವ್್  ಜೊಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಏಕ್ ದಶಯಾನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದಶಯಾನ್ಂತ್,್ ಅಂತರಿಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಎಕ್್ ವಸುತಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ತಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಪ್ಳಿ್ ಬರಿ್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಚ್ರ್್ ಕೊನ್ಶೆಂನಿ�್ ದೊರಿ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಭುಂಯ್ಕ್್ 
ದೆಂವಯ್.್ ತಿ್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಶಿಯಾನ್ಚ್್ ಉಬೆ್ 
ಜ್ಲ್.್  6

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತಿಚೆ್  ಭಿತರ್್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಂತು್ 
ಮೊನ್ತಿ್  ರ್ನ್ಟ್್  ಮರಿಗ್ಂ್  ಜವ ದ್ಾಳಿಂ್  ಆಕ್ಸರ್್ 
ಉಬಿಚಿಂ್  ಸುಕ್ಣ್ಂ್  ಆಸಿ್.್  7

್ ತವಳ್,್  ‘ಪೆದುರಿ,್  ಊಠ್!್ 
ಹ್ಂತು್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಜ್ಯಯ್್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಖ್!’್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ತ್ಳೊೆ್ ಆಯಕ್ಲೊ.

8
್ “ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತಶೆಂ್ 

ಕರಿಸೊನ್!್  ಭಷ್ಟ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಅಶುದ್ದಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್  ಹ್ಂವೆ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

9
್ “ಪುಣ್,್ ‘ಹೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ಅಶುದ್ದಾ್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

10
್ “ಆಶೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತಿ್ 

ಸಗಿ್್  ವಸ್ತಾ್  ಅಂತರಿಳ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲ್.್  11
್ ತ್ಯಾಚ್್ 

ವೆಳ್ರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ತೆ�ಗ್್  ಜಣ್್ 
ಆಯ್ೆ.್  ಹ್ಯಾ್  ತೆಗ್ಂಕ್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್  ಶಹರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಧ್ಡ್ಲೆಂ.್  12

್ ದುಬ್ವ್ನಾಶೆಂ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಹೆ್ ಸ್ ಜಣ್್ ಭ್ವ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ 
ಆಯ್ೆ.್  ಆಮಿ್  ಕನೆಯಾಲ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 
13

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಆಪುಣ್್  ಪಳೆಲ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕನೆಯಾಲ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಕನೆಯಾಲ್ಕ,್ ‘ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಜೊಪ್್ಪಕ್  ಧ್ಡ್.್  ಸಿಮ್ಂವ್್  ಪೆದುರಿಕ್ 
ಆಹ್್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್.್ 14

್ ತೊ್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 

a 11.2ಜುದೆವ್ ಭಾವಾಥಿತಾ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್  “ಸುನತ್್ 
ಜ್ಲೆ್.”್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಂವ್ಂನಿ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಆನಿ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಜುದೆವ್್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಹೆಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಪುರೊ

ತುಕ್ಯ�್ ತುಜ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್�್ ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾತ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

15
್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಸುರು್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 

್ ಸುವೆಯಾರ್್ b್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಮೆಚಿರ್್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ 
ತ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ಆಯ್ೊ.್ 16

್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವೆ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡಿ್ಂ.್ ‘ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಉದ್ಕ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ದಿಲೊ,್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತಲ್ಯಾತ್!’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ.್  17

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂಚ್್ ದೆವ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ರ್ವ್ಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

18
್ ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯಕ್ತ್ನ್್ 

ತಕಯಾ್ ರ್ವ್ನ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾ್ ದಿ�ವ್ನಾಚ್,್ “ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆಮೆಚಿಂ್  ಬರಿಂಚ್್ ಆಪ್್್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ಬದು್ನ್್ 
ಜ�ವ್್  ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ನ್್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಲ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

ಅಂತಿಯ್ರಾಂಕ್ ಸುವಾತಾತಾ
19

್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ದಗದಾಣ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಶಿಂಪಡೆ್.್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಭೊ�ವ್್ ಪಯಶೆಲ್ಯಾ್ ಫೆನಿ�ಸಿಯ್,್ ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್್ 
ಆನಿ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್  ಪುಣ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್್ ಆನಿ್ ಸಿರೆ�ನ್್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ 
ಪ್ವತಾಚ್್  ತೆ,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
21

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಲೊ�ಕ್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂಖ್ಯಾಂನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಂ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾಂಕ್ 
ಕಳಿತ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್  23

್ -್  24
್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್  ಬರೊ್  ಮನಿಸ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭಲಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಯೆಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ವೆತ್ನ್,್  ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಕ್ ಮೊಸುತಾ್  ಸಂತೊಸ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಉಮೆದ್್  ದಿಲ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿಚಿ್ 

b 11.15ಸುವೆತಾರ್ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸುರು್ ಜ್ಲ್್್ ಸಭ್.
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ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸ್ಂಡಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚೆ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

25
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ ಸೊಧುನ್್ 

ತ್ಸ್ಯಾಕ್ ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  26
್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಥಂಯ್್ 

ಸ್ವ್್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಆಯೊ್.್ ಸ್ವ್್್ ಆನಿ್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ಏಕ್ 
ವರಸ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ಆಸೊನ್್ 
ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್ವ್್ದಾರ್ಂಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ಆಯ್ೆಂ್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್ಚ್.

27
್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಥೊಡೆ್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  28
್ ಹ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ 

ಪೆೈಕ್್  “ಅಗ್ಬ್”್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಎಕೊ್್  ಆಸೊ್.್  ಅಗ್ಬ್್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಪೆರಿ�ರಣ್್ 
ಮುಖ್ಂತ್ರಿ,್ “ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್್ ದುಕಳ್್ 
ಪಡತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  (ಹೊ್  ದುಕಳ್್ 
ಕ್್ವಿದಾಯಸ್್  ಚಕರಿವತಿಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಂತ್್  ಆಯ್ೊ.)್ 
29

್ ಜುದೆ�ವ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಭಯಣ್ಕ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಹಯೆಯಾಕ್�್  ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್್  ಧ್ಡುಂಕ್ ಯೊ�ಜನ್ಂ್  ಕೆಲ್.್ 
30

್ ತ್ಣಂ್ ದುಡು್ ಕುಡುಸೆನ್್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಆನಿ್ ಸ್ವ್್ಕ್ 
ದಿಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ನ್್ 
ತೊ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲೊ.

ಹೆರೊದ್ ಅಗಿರಿಪಾ್ಪಥಾವ್ನ್ ಸಭೆಕ್ ದಗ್ದಣ

12್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ರ್ಯ್್  ಹೆರೊದಿನ್್  ಸಭೆ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ದಗುದಾಂಕ್  ಸುರ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 

2
್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್  ತಲ್್ರಿಂತ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 

ಜ್ಕೊಬ್್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಭ್ವ್.್ 3
್ ಜುದೆವ್್ ಹೆಂ್ 

ಮ್ನ್ಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಹೆರೊದಿಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಪೆದುರಿಕ್  ಧನ್ಯಾ್ 
ಬಂದೆಂತ್್  (ಹೆಂ್  ಘಡೆ್ಂ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ಸ್ಖಾ್ 
ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್)್  ಘಾಲ್ಯೊ್.್  4

್ ಸೊಳ್್  ಜಣ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೆ್.್ ಪ್ಸ್ಖಾ್ ಪಬೆಯಾಚೊ್ 
ಕ್ಳ್್ ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಲೊಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ಆಸಲ್ೊ.್ 5್ ಆಶೆಂ್ ಪೆದುರಿ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಸಭೆಚೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಂಚೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ ದೆವ್್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗೆಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಪೆದುರಿಕ್ ಬಂದೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾಕಾ
6

್ ಪೆದುರಿ್ ದೊಗ್ಂ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ ನಿದುನ್್ ಆಸೊ.್್ 
ತ್ಕ್್ ದೊ�ನ್್ ಸ್ಂಕ್್ನಿ್ ಭ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲೆಂ್.್ ಸಬ್ರ್್ 

ಶಿಪ್ಯ್್  ಬಂದೆಚ್ಯಾ್  ದ್ವಯಾಟ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸೆ್.್ 
ತವಳ್್ ರ್ತ್್ ಜ್ಲ್.್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಲೊಕ್್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಹ್ಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹೆರೊದ್್  ಚಿಂತುನ್್ 
ಆಸೊ್.್ 7

್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಏಕ್ ದೂತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್.್್ ಉಜ್್ಡ್್ ಕುಡ್ಂತ್್ ಫ್ಂಕೊ್.್ 
ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಪೊಡ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಉಠೊವ್ನಾ,್ “ವೆಗಿಂಚ್್ ಊಠ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ ತಿತ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಚೊಯಾ್  ಸ್ಂಕ್್್  ನಿಕೊ್ನ್್  ಪಡೊ್ಯಾ.್ 
8

್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್್ ಪೆದುರಿಕ,್ “ವಸುತಾರ್್ ನೆ್ಹಸ್,್ ವ್್ಹಣೊ�್ 
ಘಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತಶೆಂಚ್್ ಪೆದುರಿನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್ನ್,್ “ತುಜೆಂ್ ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್್ 
ನೆ್ಹಸುನ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

9
್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್  ಗೆಲೊ.್  ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಚೊ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಆಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ಆಪುಣ್್ 
ಸೊಪ್ಣ್್ ಪಳೆತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಚಿಂತೆ್ಂ.್  10

್ ಪೆದುರಿ್  ಆನಿ್  ದೆ�ವ್ದುತ್್  ಪಯ್ೊ್  ಆನಿ್ 
ದುಸೊರಿ್ ಪ್ರೊ್ ಉತನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಪ್ವಯತಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಂಕ್್ಚ್ಯಾ್  ದ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಆಯ್ೆ.್  ತೊ್  ದ್ವ್ಯಾಟೊ್  ಆಪ್ಪ್ಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್ಂ್ ಉಗೊತಾ್  ಜ್ಲೊ.್  ಪೆದುರಿ್ ಆನಿ್ ದೆ�ವ್ದುತ್್ 
ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫ್ತ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಏಕ್ 
ಗಲೆ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ತೆ್ ಉತಲೆಯಾ.್ ತವಳ್್ ಎಕ್ಚಚಿಣೆಂ್ ತೊ್ 
ದೆ�ವ್ದುತ್್ ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.

11
್ ಘಡ್ಲೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಪೆದುರಿ,್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದೆ�ವ್ದುತ್ನ್್ 
ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಧ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹೆರೊದ್ಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡಯೊ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಘಡತಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ತ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ್  ಘರ್್  ಗೆಲೊ.್ 

ತಿ್ ಜುವ್ಂವಿಚಿ್ ಆವಯ್.್ (ಜುವ್ಂವ್ಕ್್ ಮ್ಕಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅಪಯತಾಲೆ.)್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಥಂಯ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ್.್ 
ತೆ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 13

್ ಪೆದುರಿನ್್ ಭ್ಯ್ೆಂ್ 
ದ್ವ್ಯಾಟ್್  ಬಡಯ್ೆ.್  ಕೊಣ್್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ರೊಧ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಚ್ಕನ್ಯಾ್ ಆಯ್ೆಂ.್ 14

್ ರೊಧ್ನ್್ ಪೆದುರಿಚೊ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಪ್ಕ್ಯಾಲೊ.್ ತಿಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
ದ್ರ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ತಿ್ ವಿಸನ್ಯಾ,್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ದ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್,್  “ಪೆದುರಿ್  ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೊ್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗಿ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ತಿಕ್,್  “ತುಕ್್  ಪ್ಶೆಂ್  ಲ್ಗ್್ಂ!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್  ಪುಣ್್  ತಿ್  ಆಪುಣ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ತೆಂ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಂಬುನ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ “ತೊ್ 
ಪೆದುರಿಚೊ್ ದೂತ್್ ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
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16
್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿ್  ದ್ರ್್  ಬಡವ್ನಾಂಚ್್  ಆಸೊ್.್  ತೆ್ 

ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಟ್್  ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಪೆದುರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 17

್ ಪೆದುರಿನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ವ್ಗೆ್  ರ್ವಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ತ್್  ಭ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬಂದೆಂತೊ್್ ಸೊಡಯ್್ 
ರಿ�ತ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿವಸುಯಾನ್,್  “ಜ್ಕೊಬ್ಕಯ�್ 
ಆನಿ್  ಭ್ವ್ಂಕಯ�್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಕಳ್ಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

18
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಪೆದುರಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ವ್ಹಡಿ್್  ಘಡಬಾಡ್್  ಜ್ಲ್.್ 
19

್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಸಗ್್ಯಾನ್್ ಸೊದ್್ಯಾರಿ�್ ಪೆದುರಿಕ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಕ್ಡುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ರ್ಕ್್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿ್ ತನಿಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಪಮ್ಯಾಣ್್ 
ದಿಲೆಂ.

ಹೆರೊದ್ ಆಗಿರಿಪಾ್ಪಚೆಂ ಮರಣ್
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೆರೊದ್್  ಜುದೆ�ಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಥೊಡ್್ 
ತೆ�ಂಪ್್ ರ್ವ್್.್ 20

್ ತಿ�ರ್್ ಆನಿ್ ಸಿದೊನ್್ ಶಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಹೆರೊದ್್ ಭೊ�ವ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತೆ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಹೆರೊದಿಕ್ ಭೆಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಎಕ್ಟಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಬ್್ಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಘತೊ್.್ 
ಬ್್ಸ್ತಾ್  ರ್ಯ್ಚೊ್ ವಯಾಕ್ತಾಗತ್್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ ಣ್್್ ಸವೆಂ್ ಶ್ಂತಿ್ ರ್ಜ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹೆರೊದಿಕ್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ್ 
ಗ್ಂವ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಣ್್ ಹ್ಡಯ್ತಾಲೆ.

21
್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಏಕ್ 

ದಿ�ಸ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಸೊಭಿತ್್ 
ರ್ಯ್ಳ್್  ಮುಸ ತ್ಾಯಕ್್  ನ ್ೆಹಸುನ್್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಶಿಯ್ಸಣ್ಚೆರ್್  ಬಸುನ್್  ಭ್ಷಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
22

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್,್ “ಹೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ ನ್ಹಯ್,್ 
ದೆವ್ಚೊಚ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ.್್ 23

್ ಹೆರೊದ್್ 
ತಿ್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಸಿ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ 
ದೆವ್ಕ್  ಮಹಿಮ್್  ಕೆಲ್ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾಚ್್ 
ಘಡಿಯೆ,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಏಕ್  ದೂತ್ನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಪ್ಡ್್ ಯೆ�ಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಕುಶಿನ್್ ಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಘಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್.

24
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ವ್ಡತ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 

ಆನಿ್  ಚಡ್್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್  ಪರಿಭ್ವ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೊ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೊ್  ಜಮೊ್  ವ್ಹಡ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

25
್ ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 

ಆಪ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಮುಗ ದ್ಾಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ವಯ್ರಿ್ 

ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೆ.್  ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಜುವ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೊ್.

ಬಾನಾತಾರ್ ಸಾವಾಲಿಕ್ ಒಪಿಸ್ಲೆಲಿಂ ವಿಶೆೇಷ್ ರಾಮ್

13್ ್ 1್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಥೊಡೆ್ ಪರಿವ್ದಿ್ 
ಆನಿ್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್  ಆಸೆ್.್  ತೆ್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಬ್ನಯಾಬ್,್ ಸಿಮೆಯೊನ್್ (ಹ್ಕ್್ ನಿ�ಗರ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಆಪಯ ತ್ಾಲೆ.)್  ಲೂಸಿಯಸ್್  (ಸಿರೆನ್್ 
ಶಹರ್ಚೊ)್ ಮೆನಹೆ�ನ್್ (ಹೆರೊದಿ್ ರ್ಯ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ವ್ಡ್ಲೊ)್ ಆನಿ್ ಸ್ವ್್.್ 2್ ಹೆ್ ಸಗೆ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಉಪ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್ ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ಕ್ ವಿಂಚ್್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಂಕ್್ ವಿಗಂಡ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

3
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸಭೆಚೆ್ ಉಪ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 

ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಸ್ವ್್ಚೆರ್್  ಹ್ತ್್ 
ದವನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

ಸ್ೇಪಾರಿಸಾಂತ್ ಬಾನತಾರ್ ಸಾವ್ಲಿ
4

್ ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್ಚ್್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿಲೆಂ.್  ತೆ್  ಸೆಲೆಯೂಸಿ್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಸೆಲೆಯೂಸಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್್ 
ದಿ್�ಪ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 5

್ ಬ್ನಯಾಬ್್ 
ಸ್ವ್್್  ಸಲ್ಮಿಸ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಪ್ವತಾನ್್  ಜುದೆವ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.್ 
(ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೊ್.)

6
್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಪ್ಪೊಸ್್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಮ್ಟ್್ ಜ್ದು್ ಕಚೊಯಾ್ 
ಎಕೊ್್  ಜುದೆವ್ಕ್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ಪೊಸ್ಂತ್್  ದೆಖೆ್ಂ.್ 
ತ್ಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ “ಬ್ರ್್ ಜೆಜು”.್ ತೊ್ ಏಕ್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಪರಿವ್ದಿ.್ 7

್ ಸೆಜಯಾಯೊ್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಚಕರಿವತಿಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂನ್ಚ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ಸೆಜಯಾಯೊ್ ಪ್ವ್್್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉತ್ರ್್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್  ಬ್ನಯಾಬ್್  ಆನಿ್  ಸ್ವ್್ಕ್ 
ಆಪಯ್ೆಂ.್  8

್ ಪುಣ್್  ಜ್ದುಗ್ರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಎಲ್ಮ್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್್ ಸ್ವ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  (ಬ್ರ್್ 
ಜೆಜುಕ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ಎಲ್ಮ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯತಾಲೆ.)್ 
ಆಧಿಪತಿ್ ಜೆಜಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ ದವರಿನ್ಶೆಂ್ ಎಲ್ಮ್್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  9

್ ಪುಣ್್  ಸ್ವ್್್  (ಸ್ವ್್ಚೆಂ್ 
ದುಸೆರಿಂ್ ನ್ಂವ್್ ಪ್ವ್್.)್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೊಯಾ.್ 
ಪ್ವ್್್ ಎಲ್ಮ್ಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮ್ನ್ಯಾ,್ 10

್ ತ್ಕ್,್ “ತುಂ್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಚೊ್ ಪೂತ್!್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಕ್ 
ತುಂ್  ದುಸ್ಮನ್!್  ತುಂ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಕುಯುಕ ತೆಾಂತ್ಯ�್ 
ಫಟಕ್ಯ್ಯಾಂನಿಯ�್  ಭಲಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ 
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ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಸತ್ಂ್  ಫಟಕ್ರಿಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬದು್ಂಕ್ 
ತುಂ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಯ್!್  11

್ ಆಳ ,ೆ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಹ್ತ್್ ಉಕಲ್್.್ ತುಂ್ ಕುಡೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಥೊಡೊ್ ತೆ�ಂಪ್್ ಕ್ಂಯಚ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೊಚಿನ್ಯ್;್ 
ಸುಯ್ಯಾಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್ಯ�್  ಪಳೊೆಂವ್ಚಿ್  ನ್ಯ್”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
ತವಳ್್ ಎಲ್ಮ್ಕ್ ಸಗೆ್ಂಯ�್ ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಕೊಣ್್ ಪುಣ್ಯ�್ ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ಸ್ಸು್ಪನ್ಂಚ್್  ಭೊವತಾಂಣ್  ಚಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.್ 12

್ ಹೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಚಕರಿವತಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯುಕ್ನ್್ ವಿಜಮತ್್ ಜ್ಲೊ.

ಪಾವ್ಲಿ ಬಾನತಾರ್ ಸ್ಪಾರಿಸಾಥಾವ್ನ್ ವೆತಾಲೆ
13

್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಿ್ ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಪೆಗಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ತೆ್ ಆಯ್ೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಮ್ಕಯಾ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಜುವ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೊ.್ 14

್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೆ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಪೆಗಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಮುಂದರುನ್,್ ಪ್ಸಿದಿಯ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ 
ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಗೆಲೆ.
ತೆ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್ 

ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್  ವಚುನ್್  ಬಸೆ್.್ 
15

್ ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಪುಸತಾಕ್  ವ್ಚೆ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಕ,್  “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್!”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಧ್ಡೊ್.

16
್ ಪ್ವ್್್  ಉಬೆ್  ರ್ವ್ನ್್  ಆಪ್್ಂ್  ಉತ್ರಿಂ್ 

ಆಯಕ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ತ್ಂತ್್  ಗುತ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್ 
ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ನಿ�ಜ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್ ದಿಯ್!್ 
17

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಎಜಪ್ತಾಂತ್್ ಪಯ್ಣ್ರಿ್ ವಸಿತಾ್ ಕರುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಕುಮೊಕ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ವತೆಯಾಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಸಕೆತಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.್ 18

್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಚ್ಳಿ�ಸ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸೊಸೆ್ಂ.್ 
19

್ ಖ್ನ್ನ್್ ಗ್ಂವ್ಂತ್್ಯಾ್ ಸ್ತ್್ ರ್ಷ್ಟ್ರಂ್ ನ್ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೊ್ ಗ್ಂವ್್ ದ್ಯ್್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ದಿಲೊ.್ 20

್ ಹೆಂ್ ಸುಮ್ರ್್ ಸ್ಡೆಚ್ಶಿಯಾಂ್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್ ಘಡೆ್ಂ.
“ಹೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪರಿವ್ದ್್  ಜ್ಲೊ್್ 

ಸ್ಮುಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ದಿಲೆಂ.್ 21

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಲೊಕ್ನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ರ್ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್�ಶ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ್ವ್್ಕ್ 
ದಿಲೆಂ.್ ಸ್ವ್್್ ಬೆಜಮಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಚೊ.್ ತೊ್ ಚ್ಳಿ�ಸ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ರ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 22

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ವ್್ಕ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದ್ವಿದ್ಕ್ 
ರ್ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನೆಮೊ್.್  ‘ಇಸ್ಯಯ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ದ್ವಿದ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪ್ವ್್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆಪೆ�ಕ್ೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ದ್ವಿದ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

23
್ “ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾಂ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ದ್ವಿದ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂತತೆ್ ಪೆೈಕ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ 
ಸೊಡ್್ಂಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಧ್ಡುನ್್  ದಿಲ್ಂ.್  ತೊಚ್್ 
ಜೆಜು.್ 24

್ ಜೆಜು್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ (ಸ್ನಾನಿಕ)್ ಜುವ್ಂವ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತೊಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಘಯ್’್  ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್ 
25

್ ‘ಹ್ಂವ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್?್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆತ್ಲೊ.್ 
ತ್ಚೊಯಾ್ ವ್್ಹಣೊಂ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ಯ�್ ಹ್ಂವ್್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಆಪೆಂ್್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

26
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಅಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ನೊ�,್  ನಿಜ್್  ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂನೊ�,್ ಆಯ್ಕ್!್ ಹೊ್ 
ಬಚ್ವೆಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ್ ಆಮೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
27

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಆನಿ್ 
ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಚ್್ ಸೊಡ್್ಂಣ ದ್ಾರ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಗೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಯಂ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ವ್ಚ್ತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪುಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಆಶೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲ್ಂ!್ 28

್ ಜೆಜು್ 
ಮೊರಜ್ಯಚ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ರಣ್್ 
ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಜೆಜುಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಿಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ಲ್ತ್ಕ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.

29
್ “ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ಜೆಜುಕ್ ಘಡಜಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ವ್ಯ್ಟಚ್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಖುಸ್ಯಾ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಕ್್್  ದೆಂವುನ್್  ಸಮ್ಧೆಂತ್್  ದವಲೊಯಾ.್ 
30

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠಯ್ೊ!್ 31

್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಗ್ಲ್ಲೆಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಸವೆಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಆಯ್ೆಲೆ,್ ಸಬ್ರ್್ 
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ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ತೆಚ್ಚಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

32
್ “ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವ್ಯಾಜ್ಂಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 33

್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಂತೆತೆಚೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ತೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಆಮೆಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪೂಣ್ಯಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕ್�ತಯಾನ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

‘ತುಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪೂತ್
ಆಜ್ಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಘತೊ್.’
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 2:7

34
್ ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಉಠಯ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಕ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊಂಕ್ ಸೊಡೊಚಿ್ ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

‘ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್ವಿದ್ಕ್ ಕೆಲ್್್ ಸತ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಯ�
ಜ್ಲ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್ಂ್ ತುಕ್್ ದಿತ್ಂ’್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 55:3

35
್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂತ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

‘ತುವೆಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಭ್ಗೆವಂತ್ಕ್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊಂಕ್ ಸೊಡೊಚಿನ್.’್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 16:10

36
್ “ದ್ವಿದ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜ�ವನ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜಯೊಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್.್  ದ್ವಿದ್ಕ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪುವಯಾಜ್ಂ್  ಸವೆಂ್ 
ಸಮ್ಧ್್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ವ್್.್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಸಮ್ಧೆಂತ್್ 
ಕುಸೊನ್್ ಗೆಲ್!್ 37

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ್್ಯಾ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಕುಸೊಂಕ್  ನ್.್  38

್ -್ 
39

್ ಭ್ಂವ್ನೊ�,್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್ಂ್ ಆಸೊಂದಿ:್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ಭೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಮೆಳ ತ್ಾ.್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ತ್ಚೆ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ದಿತಲೊ.್ 40

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪರಿವ್ದಿನಿ್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ಕರ್:

್ 41್ ‘ದುಬ್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂನೊ�,
ವಿಜಮತ್್ ಜ್ವ್ನಾಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್.

ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಯಾತೆ್್ ಏಕ್ ಕ್ಮ್
ಹ್ಂವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.

ದುಸೊರಿ್ ಎಕೊ್್ ತುಮ್ಕ್್ ತೆಂ್ ಸೊಡವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�

ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾ್ ನ್ಂತ್!’”್ ್  ಹಬಕೂಕ್ಕ್ 1:5

42
್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆತನ್,್ 

ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಅನಿಂಕ್�್ ಚಡಿತ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್್  ದಿ�ಸ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ವಿಚ್ರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  43

್ ಸಭ್್ 
ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್್ ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಧಮ್ಯಾಂಕ್  ಸೆವ್ಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಚೆಯ�್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್.್ ಜ್ತಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪತ್ಯಾಲೆಯ್�್ ನಿ�ಜ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸವೆಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚೆರ್ಚ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವನ್ಯಾ್ ಮುಂದವರುನ್್ ವಚಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಮೆದ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

44
್ ಮುಖ್್ಯಾ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ಉಣೆಂ್ ಶಹರ್ಚೊ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೆ.್  45

್ ಹೆಂ್  ಪಳೆಲೆ್ಂ್ 
ಜುದೆವ್್ ಭೊ�ವ್್ ಮಸ್ರಿನ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತ್ಂಕ್್ ಪ್ವ್ಚ್ಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಕಠಿಣ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನಿಂದ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಕ್್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  46

್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಭೊ�ವ್್  ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲೊವ್ನಾ,್ 
“ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಯೆಂ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವಿತ್ಕ್ ಫ್ವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂವ್!್ 
47

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:

‘ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಪೊಂತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತುಂ್ ಸೊಡ್ಂಣ್ದಾರ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್

ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆರ್್ ರ್ಷ್ಟ್ರಂಕ್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್್.’”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 49:6

48
್ ಪ್ವ್್ಚಿ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್್ ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂದೆ�ಶ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹೊಗ್ಪ್್ ಕೆಲ್.್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನೆಮ್ಲೆ್ ಸಮಸ್ತಾ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್.

49
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ತ್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸಗ್್ಯಾನ್್ ಸ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 50
್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ಥೊಡೆ್ 
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ಧ್ಮಿಯಾಕ್  ಸಿತ್�ಯೊಯ�್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ 
ಪರಿಚೊ�ದನ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಚೆರ್್ ತೆ್ ರ್ಗ್ರ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಯ�್  ತ್ಂಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಯ�್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಕ್ ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ದ್ಂವ್್ಯ್ೆಂ.್  51

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ಂಯ್ಂಚಿ್ ಧುಳ್್ 
ಪ್ಪುಡ್ನಾ,a್  ಇಕೊನಿಯ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  52

್ ಪುಣ್್ 
ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್  ಆಸೆ್್  ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೆಯಾ.

ಇರೊೇನಿರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಬಾನತಾಬಾಸ್

14್ ್ 1್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಇಕೊ�ನಿಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೆ.್ (ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಂತ್ಯ�್ ತ್ಣಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಬರಿಂಚ್)್ ಹ್ಂಗ್ಯ�್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಿನಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಶಿಕಯ್ೆ.್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಚೆಂ್ 
ವತಿಯಾ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸಬ್ರ್್  ಜುದೆವ್್  ಆನಿ್ 
ಗಿರಿ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ 2್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತೆ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಮನ್್ ಪ್ಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉಠಯೆ್ಂ.

3
್ ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಇಕೊ�ನಿಯ್ಂತ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ಆಸೊನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲಯ್ೆ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಆನಿ್  ಖುಣ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚೊ್ 
ಸಂದೆ�ಶ್್ ರುಜು್ ಕೆಲೊ.್ 4

್ ಪುಣ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್ಂಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂಯ�್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ 
ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂಚಿಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾಯ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ದೊ�ನ್್ ಪಂಗಡ್್ ಜ್ಲೆ.

5
್ ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಆನಿ್  ಜುದೆವ್ಂ್ 

ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂ್  ಸವೆಂ್  ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್ ಫ್ತರ್್ ಉಡೊವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 6್ ಹೆಂ್ ಸಮ್ಲೆ್್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ತೆಂ್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಲ್ಕ್ಒನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲ್ಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ದೆಬೆಯಾಕಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭೊವತಾಂಣಂ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಕ್ ಗೆಲೆ.್ 
7

್ ತ್ಣಂ್ ಥಂಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

ಲ್ಸಾತ್ ಆನಿ ದೆಬೆತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ
8

್ ಲ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ಬಳ್್  ನ್ತ್ಲೆಂ.್  ಜಲ್ಮ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಥೊಂಟೊ್  ಜ್ಲೆ್�್  ನಿಮಿತಾಂ್  ತೊ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಚಲುಂಕ್ 
ನ್ಸ್ಲೊ.್  9

್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್  ಆಪುಣ್್  ಬಸ್ಲೆ್  ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಪ್ವ್್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಆಸೊ್.್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಲ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಗೂಣ್್ ಕರುಂಕ್ 

a 13.51 ಪಾಂರಾಂಚಿ ಧುಳ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಹಿ್ ಏಕ್ ಚತ್ರಿಯ್.್ 
ತೆ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖಯ್ತಾ.

ಸಕತಾಲೊ್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತ್ಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ,್  10

್ ತ್ಕ್,್  “ಊಠ್,್  ಪ್ಂಯ್್  ತೆಂಕುನ್್ 
ಉಠೊನ್್ ರ್ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಉಡೊನ್್ 
ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ಚಲುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.

11
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಪಳೆಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಲ್ಕಒನಿಯ್್  ಭ್ಶೆನ್್  “ದೆ�ವ್ಚ್್ 
ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್  ರುಪ್ರ್್  ಆಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ದೆಂವುನ್್ 
ಆಯ್್ಯಾತ್!”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಬೊ�ಬ್್  ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 
12

್ ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ್  ್ “ಜೆವುಸ್”್ b್  ದೆ�ವ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಪರಿಮುಖ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ದಂರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
-್  “ಹೆಮೆಯಾಸ್”್ c್  ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಆಪೊಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್ 
13

್ ಜೆವುಸ್ಚೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪುಜ್ರಿನ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ಡೆ್ 
ಆನಿ್ ಫುಲ್ಂ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೊ.್ ತೊ್ ಪುಜ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆರ್ದನ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೆ್.

14
್ ಹೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೆ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಆಪ್್ಂ್ 

ಆಂಗ್ವಸತಾರ್ಂ್  ್ ಪ್ಂಜುನ್್ d್  ಲೊಕ್್  ಜಮ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ 
ದ್ಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್:್ 
15

್ “ಲೊಕ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಆಮಿ್ ದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�ಬರಿಂಚ್್ 
ಮನಿಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗೆಚಿ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮಿ್ ಆಯ್್ಂವ್.್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡ್;್  ಜವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಪತ್ಯಾಜ್ಯ್.್ ಅಂತರಿಳ್ಯ�್ ಭುಂಯ�್ ದಯೊ�ಯಾಯ�್ 
ಆನಿ್  ತ್ಂತುಂ್  ಆಸ್್  ತೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ರಚ್ಲೊ್ 
ತೊಚ್.

16
್ “ಪ್ಟ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ 

ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಚಲುಂಕ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್ 
17

್ ಪುಣ್್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ನಿ�ಜ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ರುಜ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಖಯ್ಂ್.್ ತೊ್ 
ಅಂತರಿಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್ಸೆಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಬೆಳೆಂಯ�್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಭತ್ಯಾ.”

18
್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂಕ್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್ 

ಬಲ್ದ್ನ್್ ಚಡೊವ್ನಾ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆ.

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಆನಿ್ ಇಕೊನಿ�ಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

b 14.12ಜೆವುಸ್ಸಬ್ರ್್  ಗೆರಿ�ಕ್  ದೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಭೊ�ವ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್.
c 14.12 ಹೆಮೆತಾಸ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ದೆ�ವ್.್ ಹೆರ್್ ದೆವ್ಂಕ್ ತೊ್ 
ಸಂದೆ�ಶಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ್.
d 14.14 ವಸುತಾರಾಂ ಪಿಂಜುನ್ಹೆಂ್ ತ್ಂಚೊ್ ರ್ಗ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.
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ಜ್ವ್ನಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮನ್್ ಬದು್ನ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಫ್ತರ್್ 
ಮ್ನ್ಯಾ,್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲೆಂ.್ 20

್ ಪುಣ್,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ಉಠೊನ್್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಗೆಲೊ.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ತೊ್ ಆನಿ್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ದೆಬೆಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.

ಸ್ರಿರಾಚಾಕ್ ಅಂತಿಯ್ರಾಕ್ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್
21

್ ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂನಿ್  ದೆಬೆಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್ಯ�್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಜೆಜುಚೆ್  ಶಿಸ್್  ಜ್ಲೆ.್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಲ್ಸ್ತ್,್ 
ಇಕೊನಿ�ಯ್್ ಆನಿ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ ಶಹರ್ಂಕ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಪತೊಯಾನ್,್ 22

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಮಜುಬಾತ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ರ್ಂವುಕ್ ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್ ದಿಲೆಂ,್ 
“ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟಂ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಉತರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 23

್ ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್ಂನಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸಭೆಕ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್ 
ನೆಮೆ.್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಪ್ಸ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೆಂ.

24
್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಪ್ಸಿ�ದಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್  ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್  ಆಯ್ೆ.್ 
25

್ ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಪೆಗೆಯಾ್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಅತ ತ್ಾಲ್ಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಆಯೆ್.್ 26

್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೆ್ ಸಿರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ತ್ವ್ಯಾಚೆರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಎದೊಳ್್  ಪಯ್ಯಾಂತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಮುಗದಾಲ್್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್  ಸಮಪ್ಯಾತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲೆ್್ ಹ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚೆ್ ಬ್ವ್ಥಿಯಾಚ್.

27
್ ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾನಿ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್್ 
ಸವೆಂ್  ಆಸೊನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆನಿ್  “ಹೆರ್್  ಜ್ತಿಚೆ�ಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರಿಶೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ ದ್ರ್್ ಉಗ್ಡ್್ಂ!”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ವಿವರುನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  28

್ ಥಂಯ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ತೆ�ಂಪ್್ ಆಸೆ್.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಭಾ

15್ ್ 1 ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಜುದೆಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ಆಯ್ೆ.್  “ತುಮಿ್ 

ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ 
ಜ್ಂವಿಚಿಂ್  ನ್.್  ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮೊಯೆ್ನ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 2

್ ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್ಪಣ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಚೆ್  ಸವೆಂ್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್ 

ಹ್ಯಾ್  ಆಡಚಿಣೆಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಲ್ಗೆಡ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಕ್ ಧ್ಡುಂಕ್ 
ಸಭೆಂತ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕೆಲೊ.

3
್ ತಶೆಂಚ್್ ಸಭೆನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಹೆ್ ಪೆನಿಸಿಯ್್ 

ಆನಿ್ ಸ್ಮ್ರಿಯ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ನಿಜ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪತಯಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ ಸೊಡವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಭ್ವ್ಂಕಯ�್ ಚಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 4

್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಪ್ವೆ್.್  ಅಪೊಸತಾಲ್,್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್ 
ಆನಿ್ ಸಭೆಚ್ಯಾಂನಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂ್  ಸಗಿಂ್  ಆಸೊನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್  ಆನಿ್  ಹೆರ್ಂನಿ್ 
ಸೊಡವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  5

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಂಗ್್ಕ್  ಸೆವಯಾಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತ್ಣಂ್ ಉಠೊನ್,್ 
“ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜ್ಯ್.್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಜಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

6
್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಆನಿ್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಹೆಂ್ 

ಸವ್ಲ್್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರುಂಕ್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ 7
್ ಜ್ಯೆತಾಂ್ 

ಲ್ಂಬ್್  ತಕಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪೆದುರಿ್  ಉಬೆ್ 
ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿ,್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಮಧೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸುವಿಯಾಲ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್  8

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಂಚಿ್  ಚಿತ್ನಾಂ್  ಜ್ಣ್ಂ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ 9

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ತ್ಂಕ್ಯ�್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಬದ್್ವಣ್್ 
ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ನ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ನಿತಳ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 10

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ಭ್ವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಖ್ಂದ್ಯಾರ್್  ಜಡ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ್ ಜೂಂವ್್ a್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ರ್ಗ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಜೂಂವ್್ ವ್್ಹವ್ಂಕ್ ಜ್ಯ್ 
ತಿತಿ್್ ಸಕತ್್ ನ್ಸ್ಲ್!್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಹ್ಣಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

a 15.10 ಜೂಂವ್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್.
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12
್ ತವಳ್್ ಸಗಿ್್ ಸಭ್್ ಥಂಡ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ 

ಬ್ನಯಾಬ್ಕ್  ಕ್ನ್್ ದಿಲೆ.್  ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ಖುಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್,್ 
“ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ನ್್  ದಿ�ಯ್.್ 
14

್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪೊ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕಶೆಂ್ ದ್ಖಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಿಮ್ಂವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಪಯೆ್�್ ಪ್ವಿಟಂ,್ ದೆವ್ನ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಂಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  15

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚಿಂ್ 
ಉತ್ರಿಂಯ�್ ಹ್ಕ್್ ತ್ಳ್್ ಪಡ್ತಾ:

್ 16್ ‘ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಟಂ್ 
ಯೆತಲೊಂ.

ಹ್ಂವ್್ ದ್ವಿದ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಭ್ಂಧತಾಲೊಂ.

ತೆಂ್ ಪಡೊನ್್ ಗೆಲ್ಂ.
ಪುಣ್್ ಕೊಸೊ್ನ್್ ಪಡ್ಲೆಂ್ ತ್ಚೆ್ ಘರ್್ ಹ್ಂವ್್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ್ ಘರ್್ ನವೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.

್ 17್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹೆರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಸೊಧ್ತಾಲೆ.

ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕಯ�್ 
ಮ್ಹಜೆಚ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.
ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೊಯಾ್ ತೊಚ್.’್ 

್  ಆಮೊಸ್್ 9:11–12

್ 18್ ‘ಆದಿಂ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.’

19
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಯಾಲ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ 

ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ಆಮಿ್ ಉಪದ್ರಿ್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್ 20

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬದ್್ಕ್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಪತ್ರಿ್ 
ಬರೊವ್ಣ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ಯಾ:

ಬೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟಯ್ೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
(ಹೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಆಶುದ್ದಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.)

ಖಂಯೆಚಿಯ�್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಆದ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ ರಗ್ತ್್ ಖ್ಯ್ನಾನ್ಕ್ತ್.

ಗೊಮಿಟಂ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಲ್ಯಾಚೆಂ್ 
ಮ್ಸ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.

21
್ ತ್ಣಂ್ ಹೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಮೊಯೆ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ ಜಣ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಆಸ್ತ್.್ ಸಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಮೊಯೆ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ವ್ಚ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಜುದೆವ್ ನಹಾಯ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ಭಾಥಾಕ್ತಾಂಕ್ ಪತ್ರಿ
22

್ ಅಪೊಸತಾಲ್,್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಆನಿ್  ಸಗೆ್್  ಸಭೆಚೆ್  ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ 
ಧ್ಡುಂಕ್  ಆಶೆಲೆ.್  ಆಪ ಣ್್ಚೆಚ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ಸಭೆನ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಜುದ್ಸ್ಕ್ (ಬ್ಸಯಾಬ್ಸ್್ ಮ್ಹಣೊನಿ�್ ಆಪಯತಾಲೆ)್ ಆನಿ್ 
ಸಿಲ್ಸ್ಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  ಹೆ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 23

್ ಸಭೆನ್್ ಹ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಹ್ತ್ಂತ್್ ಪತ್ರಿ್ ದ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿಂತ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಬರವ್ನಾ್ ಆಸೆ್:

ಅಂತಿಯೊಕ್ ಶಹರ್ಂತ್ಯ�್ ಸಿ�ರಿಯ್್ ಆನಿ್ 
ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಆಸ್ಲೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್ಂಕ,್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್ಯ�್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂನಿಯ�್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,
24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಜಮ್ತೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಯೆ್್ ಥೊಡೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ್ ಮಧೆಂ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಖಬರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ಆಶೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್ತೆ್ಂ!್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂನಿ್ 
ಮ್ನುನ್್ ಘವ್ನಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡುಂಕ್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಮೊಗ್ಚೆ್ ಭ್ವ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸವೆಂ್ ತೆ್ ಯೆತ್ತ್.್ 26

್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಸೆವೆಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಜವಿತ್ಚ್್ ದಿಲ್ಂ.್ 27

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಜುದ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಧ್ಡ್್ಂ.್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ತೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.್ 28

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆನಿ�ಂಕ್�್ ಚಡ್್ ವ್ಜೆಂ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ ನಿಧ್ಯಾರ್.್ ತ್ಕ್್ ಆಮಿ್ 
ಮ್ನ್್ಲ್ಯಾಂವು.್ ತುಮಿ್ ಹಿಂ್ ನಿಯಮ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಅನುಸರಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಪಡ್ತಾಲೆ:

್ 29್ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.
ರಗ್ತ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಗೊಮಿಟ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ 

ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಮನ್್ತಿಚೆ್ ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.
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ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.

ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ಂವ್!

30
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಜುದ್ಸ್್ 

ಸಿಲ್ಸ್್ ಜೆರುಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೆಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್  ವಚುನ್,್  ಥಂಯ್್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚಿ್ 
ಸಭ್್ ಸೆವ್ಯಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಪತ್ರಿ್ ದಿಲೆಂ.್ 31

್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ತೆ್ ವ್ಚುನ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಭುಜಯ್ೆಂ.್  32

್ ಜೂದ್ಸ್್  ಸಿಲ್ಸ್ಯ�್ 
ಪರಿವ್ದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಭ್ವ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್  ಥಿರ್್  ಕೆಲೆಂ.್  33

್ ಜುದ್ಸ್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಥೊಡೊ್ ತೆ�ಂಪ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸೊನ್್ ಭ್ವ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲೆ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ ಣ್್ಂಕ್  ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೆ.್ 
34

್ ಪುಣ್್ ಸಿಲ್ಸ್ನ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ 
ಕೆಲೊ.

35
್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ 

ಕನ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.

ವೆರಾಳಾಚಾರ್ ಜಾಲೆಲಿ ಪಾವ್ಲಿ ಬಾನತಾಬಾಸ್
36

್ ಥೊಡೆ್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಕ,್  “ಆಮಿ್  ಸಬ್ರ್್  ಶಹರ್ಂನಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲೊ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತಿಂ್ ಕಶಿಂ್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆವ್ಯಾಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಜುವ್ಂವ್ಕ್ಯ�್  ಆಪ ಣ್್್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಚಿ್ 
ಖುಶಿ್  ಜ್ಲ್್.್  38

್ ಪುಣ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ ಣ್್ರ್್  ಮ್ಕಯಾ್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಜುವ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್ಂತ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲೊ.್  ತೊ್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸವೆಂ್ ಸೆವೆಂತ್್ ಫುಡೆಂ್ ಸರುಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಕ್್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಚೆಯಾಂ್  ಬರಿ್  ಅಲೊ�ಚನ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಚಿಂತೆ್ಂ.್ 39

್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಆನಿ್ ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್ ಮಧೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ತಕಯಾಚ್್ ಘಡೆ್ಂ.್ ತೆ್ 
ದೊ�ಗ್ಯ�್ ವೆಗೆ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ವ್ಟ್ಯಾಂನಿ್ ಗೆಲೆ.್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಮ್ಕ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಸಿ�ಪ್ರಿಸ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ 
ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.

40
್ ಪ್ವ್್್ ಆಪ ಣ್್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಸವಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  41

್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್  ಸಿ�ರಿಯ್್  ಆನಿ್  ಸಿಲ್ಸಿಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ 
ಉತೊರಿನ್್ ವೆತ್ನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಭ್ಂಕ್ ಥಿರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.

ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಸಾ ಸಾಂರಾತಾ ತಿಮಥಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

16್ ್ 1್ ಪ್ವ್್್ ದೆಬೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಲ್ಸ್ತ್್ ಶಹರ್ಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
ತಿಮೊಥಿ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಏಕ್ ಶಿಸ್್ ಥಂಯ್್ 

ಆಸೊ್.್  ತಿಮೊಥಿಚಿ್  ಆವಯ್್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಿ.್್ ತ್ಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಏಕ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 
2

್ ಲ್ಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ಇಕೊ�ನಿಯ್್  ಶಹರ್ಚೆ್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ತಿಮೊಥಿಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿತ್ಲೆ;್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 3

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಆಪ ಣ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರೊಂವ್ಕ್್ ಮನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಿಮೊಥಿಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ತಿಮೊಥಿಕ್ ಸುನತ್್ ಕೆಲ್.

4
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಆನಿ್  ತ್ಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತಿ್ 

ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಶಹರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪಯ್ಣ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚಿ್  ಆನಿ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚಿ್ ನಿಯಮ್ಯ�್ ನಿಧ್ಯಾರ್ಯ�್ ತ್ಣಂ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 5್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಭ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್್ ದಿಸ್ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಚಡತ್್ ಆಯ್ೊಯಾ.

ಆಸ್ೇರಾಚಾಕ್ ಭಾಯ್ರಿ ಯೆಂವ್ಕಾ ಪಾವಾಲಿಕ್ ಆಪೊವೆಣ್
6

್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತಿ್ ಫಿರಿ�ಜಯ್ ಆನಿ್ ಗಲ್ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಉತೊರಿನ್್ ಗೆಲೆ.್ ್ ಆಸಿಯ್್ a್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಆಡ್್ಲಯಾಲೆಂ.್  7

್ ಪ್ವ್್್ 
ತಿಮೊಥಿ್  ಮಿ�ಸಿಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಚ್ಯಾ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಗೆಲೆ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಬಿಥಿ�ನಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ವಚಜಯ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಜೆಜಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಥಂಯ್್ ವಚನ್ಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಡ್್ಲೆಯಾಂ.್ 8್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಮಿಸಿ�ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್್ 
ಉತೊರಿನ್್ ನಿ�ಟ್್ ತೊರಿ�ಆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಯ್ೆ.

9
್ ತ್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಏಕ್  ದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಹ್ಯಾ್ ದಶಯಾನ್ಂತ್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ೊ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಥಂಯ್್ ಉಬೆರ್ವ್ನ್,್ 
“ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 10

್ ಪ್ವ್್್ ತೆಂ್ ದಶಯಾನ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ 
ತಕ್ಷಣ್ಚ್,್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 

a 16.6 ಆಸ್ರಾಹೊ್ ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಪಶಿಚಿಮ್ಚೊ್ ಭ್ಗ್.
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ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮಿ್ 
ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಲ್ೇಡ್ರಾಚೆಂ ಪರಿವತತಾನ್
11

್ ಆಮಿ್  ತೊರಿ�ವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಸ್ಮೊ�ಥ್ರಿ್ ದಿ್ಪ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ನೆಯ್ಪೊಲ್ಕ್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ವ್ನ್,್ 12

್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಫಿಲ್ಪ್್ಪಯ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ತೆಂ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜಲ್್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ರೊ�ಮಿಯೊ�್  ವಸ್ಹತ್ಂತ್್ a್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಶಹರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂವ್.

13
್ ನ್ಹಯ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಚೊ್ 

ಜ್ಗೊ್  ಆಮಿ್  ಪಳೆಯೆತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್ 
ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ನ್ಹಂಯೆಚಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುಂಕ್ 
ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ದ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಿತ್ಯೊ್  ಥಂಯ್್  ಜಮೊ್  ಜ್ಲೊ್ಯಾ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಬಸೊನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾಂವ್.್ 
14

್ ಥಂಯ್್ ಲ್ಡಿಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಏಕ್ ಬ್ಯ್್್ ಮನಿಸ್್ ಆಸಿ್.್ 
ತಿ್ ಥುವತೆೈರ್್ ಶಹರ್ಚಿ.್ ಜ್ಂಬ್್ಯಾ್ ರಂಗ್ಚಿ್ ಲುಗ್ಟಂ್ 
ವಿಕೆಚಿಂ್  ತಿಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ತಿ್  ನಿಜ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್.್ ಪ್ವ್್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಲ್ಡಿಯ್್ 
ಆಯೊಕ್ನ್್  ಆಸ್ಲ್್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತಿಚೆಂ್  ಕ್ಳಿಜ್್ 
ಉಘಡೆ್ಂ.್  ಪ್ವ್್ನ್್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತಿ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್.್ 
15

್ ತಿ್ ಆನಿ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್.್ ತಿಣೆಂ,್ “ಹ್ಂವ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಚಿಂತ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್  ರ್ವ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ವಿಚ್ರುನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್್ 
ಕೆಲೆಂ.

ಬಂದೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಸ್
16

್ ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ,್  ಆಮಿ್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ 
ವೆತ್ನ್್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್್ ಘಡಿ್.್ ಏಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಚೆಡುಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳೆ್ಂ.್  ತಿಚೆಥಂಯ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಆತೊಮ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ತಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಘಡ್ಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆಂ.್ 
ಹ್ಚೆ�್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯಜೊಮನ್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ 
ದುಡು್ ಜೊಡ್ನಾ್ ದಿತ್ಲ್.್ 17

್ ತಿ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಆನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕನ್ಯಾಚ್,್  “ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಪರಮೊ�ನನಾತ್್ 
ದೆವ್ಚೆ್  ಸೆವ್ಕ!್  ತುಮಿ್  ಕಶೆಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ವೆಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆಂ.್ 
18

್ ಆಶೆಂ್ ತಿಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಪತೊಯಾನ್,್ ತ್ಯಾ್ 

a 16.12ವಸಾಹತ್ ದೆ�ಶ್ಂತರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸಲ್ಯಾಯಾಂನಿ್ 
ನಿಮಿಯಾಲೆ್್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಶಹರ್.

ಆತ್ಯಾಕ,್  “ತ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಕ್್ ಪಮ್ಯಾಯ ತ್ಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತೊ್ ಆತೊಮ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೊ.

19
್ ಹೆಂ್  ಪಳೆಯ್ೆಂ್  ತಿಚ್ಯಾ್ ಯಜೊಮನ್ಯಾನ್್  ಆತ್ಂ್ 

ತಿಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
ಶಹರ್ಚೆಂ್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆ್.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಕ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ,್  “ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಜುದೆವ್.್  ಹ್ಣಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಧೊಸ್್ ಉಬ್ಯ ತ್ಾತ್.್ 21

್ ನ್ಹಜೊ್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಹೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ರೊ�ಮಿ�್ 
ನ್ಗರಿಕ್  ಜ್ಲೆ್್  ಆಮಿ್  ತಶಲ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

22
್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 

ತವಳ್್  ಮುಖೆಲ್್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್ಚಿಂ್  ವಸುತಾರ್ಂ್ 
ಪ್ಂಜುನ್್  ಕ್ಡವ್ನಾ್  ತೆ್  ದೊ�ಗ್ಂಕ್�್  ತೊನ್ಕ್ಯಾಂನಿ್ 
ಬಳ್್ಂತ್ಂತ್್  ಮ್ರವ್ನಾ,್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲೆೈಲೆಂ.್ 
23

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಬಂದೆಂಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರಿಕ,್  “ತ್ಂಕ್್ 
ಭೊ�ವ್್ ಚತ್ರಿಯನ್್ ರ್ಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 
24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಬಂದೆಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರಿನ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬಂದೆಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲ್ಯಾಯಾ್ ಕೂಡ್ಂತ್್ ಘಾಲೊನ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಕ್  ರುಕ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್ 
ಭ್ಂಧ್ಯೆ್ಂ.

25
್ ಸುಮ್ರ್್ ಮಧ್ಯಾನ್್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್್ 

ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕನ್ಯಾಚ್್  ದೆವ್ಕ್  ಸುತಾತಿ್  ಕಂತ್ರ್್  ಗ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸೆ್.್  ಹೆರ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಬಂಧಿವ್ನ್್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್  ಆಸೆ್.್ 
26

್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡೊ್್ ಭುಂಯ್್ ಕ್ಂಪ್ಣ್್ ಜ್ಲ್.್ 
ಭಯಂಕರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತೊ್ ಬಂದೆ�ಸ್ಳೆಚೊ್ ಬುನ್ಯಾದ್ಚ್್ 
ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ.್್ ತವಳ್್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದ್ವಯಾಟೆ್ ಉಗ ತೆಾ್ ಜ್ಲೆ.್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಬಂದಿವ್ನ್ಂಚೊಯಾ್ 
ಸ್ಂಕ್್್  ತುಟೊನ್್  ಪಡೊ್ಯಾ.್  27

್ ತವಳ್್  ಬಂದೆಚ್ಯಾ್ 
ಆಧಿಕ್ರಿಕ್ ಜ್ಗ್್ ಜ್ಲ್.್ ಬಂದೆ�ಸ್ಳೆಚೆ್ ದ್ವ್ಯಾಟೆ್ 
ಉಗೆತಾ್ ಆಸಲ್ೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಬಂದಿವ್ನ್್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ 
ಧ್ಂವ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಕ್ ಲ್ಗೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ತಲ್್ರ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಜವ್ಘತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 28

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ತ್ಕ್,್ “ವ್ಯ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಕ್!್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಹ್ಂಗ್ಚ್್ ಆಸ್ಂವ್!”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್

29
್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರಿನ್್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ 

ಹ್ಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೊ್  ಭಿತರ್್  ಧ್ಂವುನ್್  ಗೆಲೊ.್  ತೊ್  ಥಥಯಾರೊನ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಕೊಸೊ್ನ್್  ಪಡೊ್.್ 
30

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ,್ 
“ಮ್ನೆಸ ತ್ಾಂನೊ�,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.



192ಅಪೊಸತಾಲಾಂಚಿ ಕರಿತಾಕ್ಂ 16:31

31
್ ತ್ಣಂ್ ತ್ಕ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 

ದವರ್.್  ತವಳ್್  ತುಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ತಲೊಯ್್ 
ಆನಿ್  ತುಜೆಂ್  ಘಚೆಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಬಚ್ಚ್್  ಜ್ತಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗೊನ್,್  32

್ ತ್ಕ್ಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘಚ್ಯಾಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 33

್ ತವಳ್್ ಮಧ್ನ್್ ರ್ತ್್ ಉತಲ್ಯಾ.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಕ್  ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಚೆ್ ಘಾಯ್್ ಧುಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಘಚ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್ ಘತೆ್ಂ.್  34

್ ಹೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಕ್ ಘರ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಜೆವಣ್್ ವ್ಡೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಸಗೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಭರಿತ್್ ಜ್ಲೆ.

35
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಉಜ್್ಡತಾಚ್್  ಮಖೆಲ್ಂನಿ್ 

ಬಂದೆಸ್ಳೆಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರಿಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಥೊಡೆ್  ಶಿಪಯ್ಂನಿ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

36
್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರಿನ್್  ಪ್ವ್್ಕ,್ 

“ಆಮೊಚಿ್  ಮುಖೆಲ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಧ್ಡ್್ಂ.್ ಆತ್್ ತುಮಿ್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ವಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

37
್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್ನ್್,್ “ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್  ರುಜು್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಲೊಕ್್  ಸಮೊರ್್  ಮ್ರೊವ್ನಾ್  ಬಂದೆ್  ಸ್ಳೆಂತ್್ 
ಘಾಲೆೈಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ ರೊಮ್ಚೆ್ ನ್ಗರಿಕ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಹಕಕ್್  ಆಸ್.್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಣಂ್  ಗುಪ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸುಡ್ಕ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್ವೆ�?್ ನ್!್ 
ಮುಖೆಲ್ಂನಿಚ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹರಜಯ್!”್ 
ಮಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

38
್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಮುಖೆಲ್ಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚೊವ್ನಾ್ 

ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್  ರೊ�ಮಿ�್  ನ್ಗರಿಕ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಯಕ್ತಚ್್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್ ಭೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 39

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ತ್ಂಕ್್ ಬಂದೆಸ್ಳೆಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ್ ಆನಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್  40

್ ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್್ 
ಬಂದೆಸ್ಳೆಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್  ಲ್ಡಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಥಂಯ್್ ತೆ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್  ಭುಜಯ್ೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಥೆಸಾಸ್ಲೊೇನಿರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಸ್

17್ ್ 1 ್ ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಸ್್  ಅಂಫಿ�ಪೊಲ್್  ಆನಿ್ 
ಅಪೊಲೊನಿಯ್ ವ್ಟೆಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಥೆಸಸೆಲೊ�ನಿಕ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಯ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಏಕ್  ಸಿನ್ಗೊಗ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  2

್ ಪ್ವ್್್ 
ಸದ್ಂಚೆ್  ಬರಿಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಭೆಟ್್  ಕರುಂಕ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ತಿ�ನ್್ ಹಪೊತಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಸವೆಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧ್ರ್ರ್್  ತಕಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  3

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಮೊರೊನ್್ 
ಸಮ್ಧೆ್ ಭಿತಲೊಯಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆಜ್ಯ್ಚ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೊ್.್  “ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ಹೊ್ ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 4್ ನಿಜ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಥೊಡೆ್ ಗೆರಿ�ಕ್ 
ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಜಣ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ಸಿತ್�ಯೊ�ಯ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್  ತ್ಂಚೆಂ್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಮನ್ಂತ್್ 
ಸಮು್ನ್್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೆ್.

5
್ ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲೆ್  ಜುದೆವ್್ ಮಸ್ರಿನ್್  ಭಲೆಯಾ.್ 

ತ್ಣಂ್  ಶಹರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಥೊಡಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ 
ದುಡು್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್ೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾಂನಿ್ 
ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಂಕ್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ವ್್್  ಸಿಲ್ಕ್ 
ಸೊಧುನ್ಚ್್ ಜೆ�ಸನ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ಗೆಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 6್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥಂಯ್್ 
ದೆಖೊಂಕ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆ�ಸನ್ಕಯ�್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆಧಿಕ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಡ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
“ಹೆ್ ಜಣ್್ (ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್)್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್ಯ�್ 
ಆಯ್್ಯಾತ್!್  7

್ ಜೆ�ಸ್ನ್ನ್್  ಹ್ಂಕ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘರ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ಹೆ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಸಿಜ್ರ್ಚೊಯಾ್ 
ಕ್ಯ್ದಾಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ವೆತ್ತ್್ ಆನಿ್ ‘ಜೆಜು’್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ರ್ಯ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

8
್ ಹೊ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಶಹರ್ಚೆ್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ 

ಚಡ್್ ಘಡಬಾಡೆ್.್  9
್ ತ್ಣಂ್  ಜೆ�ಸನ್್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಹೆರ್್ 

ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜ್ಮಿನ್್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.

ಪಾವ್ಲಿ ಸ್ಲಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
10

್ ತೆ�ಚ್್ ರ್ತಿಂ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್ಕ್ ಬೆರಿಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಏಕ್ ಶಹರ್ಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಬೆರಿಯ್ಂತ್್ 
ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ 
11

್ ಹೆ್ ಜುದೆವ್್ ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಚ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಬರೆ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ ಪ್ವ್್್ ಸಿಲ್ಸ್ನ್್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಹೆ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸೆ.್್ ಆನಿ್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ನಿ�ಜ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ತಪ್ಸಿಣ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 12

್ ಹ್ಯಾ್ 
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ಜುದೆವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಸಿತ್ಯೊ್ ಆನಿ್ ದ್ದೆ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.

13
್ ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಬೆರಿಯ್ಂತ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ಉತ್ರ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಚೆ್ ಜುದೆವ್್ ಬೆರಿಯ್ಕಯ�್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಘಡಬಾಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಡಚಿಣ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 14

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂನಿ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಸಿಲ್ಸ್್ 
ತಿಮೊಥಿ್  ಬೆರಿಯ್ಂತ್್  ಉಲೆಯಾ.್  15

್ ಪ್ವ್್್  ಸವೆಂ್ 
ಗೆಲೆ್್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಅಥೆ�ನ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಹೆ್  ಭ್ವ್್  ಪ್ವ್್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಿಲ್ಸ್್ 
ತಿಮೊಥಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ಏಕ್ ಸಂದೆ�ಶ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಆಯ್ೆ.್ “ಜ್ತತಿತೆ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್ಚ್್ ತೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್.

ಅಥೆೇನಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ
16

್ ಪ್ವ್್್  ಅಥೆ�ನ್ಂತ್್  ಸಿಲ್ಸ್್  ತಿಮೊಥಿ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ವ್ಟ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ�್ 
ಬೊಂಬ್ಯಾಂನಿ್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಮನ್್ 
ದುಖಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 17

್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ಪ್ವ್್್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಸವೆಂ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಗೆರಿ�ಕ್್ ಸವೆಂಯ�್ ತಕಯಾ್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂತೆ�ಕ್ಟ್ಯಾಂನಿ್  ಪ್ವ್್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ತಕಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  18

್ ಎಪ್ಕುರಿಯ್್ ಆನಿ್ ಸೊತಾಯಕ್್ ತತ್್್ 
ಜ್್ನಿಯ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.
ತ್ಂಚೆ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ,್  “ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಆಪುಣ್್ 

ಖಂಯ್ಚಿ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೆೈತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ತೊ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾ?”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ,್ “ಥೊಡೆ್ 
ದುಸೆರಿ್ ದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಬರಿ್ ದಿಸ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

19
್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಅರೆಯೊ�ಪಗಚೆ�್ ನಿತಿ್ ಸಭೆಕ್ 

ಆಪವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಕ್,್  “ತುವೆಂ್ 
ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ನವಿಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿವರುನ್್ ಸ್ಂಗ್.್ 20

್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ನವ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಆಮಿ್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಆಮಿ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
21

್ (ಅಥೆನ್ಚೊ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆನಿ್  ಥಂಯ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕಚೆಯಾ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಗ್ಂವೆಚಿಂ್ ನವ್ಯಾ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್ಯ�್  ಆಯೊಕ್ಂವಿಕ್�್  ಚಡ್್ 
ಆಶೆತ್ಲೆ.)

22
್ ತವಳ್್  ಪ್ವ್್್  ಅರೆಯೊ�ಪ್ಗಚ್ಯಾ್  ನಿತಿಸಭೆ್ 

ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆರ್ವ್ವ್ನಾ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್ 
“ಅಥೆ�ನ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾನಿ್ ಚಡ್್ 
ಧ್ಮಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಸ್ತಾ.್ 23

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್್ ಚಲೊವ್ನಾ್ ವೆತನ್್ ತುಮಿ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಮೂತೊಯಾಯಾ್ ದೆಖೊ್ಯಾ.್ ಏಕ್ ಬಲ್್ ಭೆಟೊಂವಿಚಿ್ 
ವೆ�ದಿಚೆರ್,್ ‘ಜ್ಣ್್ ನ್ತ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಬರೊವ್ಣ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ತುಮಿ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.

24
್ “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ!್ ಸಗೊ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂತು್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ರಚ್ಲೊ್  ತೊಚ್್ ತೊ್  ದೆ�ವ್.್  ತೊಚ್್ 
ಸಗ್ಯಾಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಧನಿ.್  ಮನ್ಶೆನ್್  ಬ್ಂಧ್ಲಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಳ್ಂನಿ್ ತೊ್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ನ್ಹಯ್.್ 25

್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಜ�ವ್ಯ�್ ಸ್್ಸ್ಯ�್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ತೊಚ್್ 
ದೆ�ವ್.್  ತ್ಕ್್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಸೆವ್ಚ್ಕೆರಿಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಕ್ಂಯಚ್್ ಉಣೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್.್ 26

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಏಕ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ರಸ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಮನ್ಶೆಕುಳ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಚೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಸೆರಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ರಚುನ್,್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ ತ್ಣಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಕೆಲ್ಂ;್ ತ್ಣಂ್ ಕೆದ್ಳ್್ ಆನಿ್ ಖಂಯ್್ ವಸಿತಾ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಸಮ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್.

27
್ “ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಸೊಧಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಭೊವತಾಂಣ್ ಸೊಧುನ್್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್  ಮೆಳಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಪುಣ್್  ತೊ್ ಆಮೆಚಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಚಡ್್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ನ್.್ 28

್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಸವೆಂ್ ಜಯೆತ್ಂವ್,್ ಚಲ್ತಾಂವ್,್ 
ಆಸ್ಂವ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಂನಿಚ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಕವಿಂನಿ,್ 
‘ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಸಂತೆತೆಚೆಚ್’್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

29
್ “ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ನಿಮ್ಯಾಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ತೊ್  ರುಪ್ಯಾ್  ಬಂಗ್ರ್್  ಆನಿ್ 
ಫ್ತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ರುಪ್ನ್ನ್.್ 30

್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಗುಮನ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿತ್ಂ.್ 
31

್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ದೆ�ವ್ನ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲ್.್ ತವಳ್್ ಝಡಿತಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ತ್ಣೆಂ್  ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್  ಭೊ�ವ್್  ಆದಿಂ್ 
ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ.್  ಹೆಂ್ 
ಸಕ್ಂ್ಕ್ ರುಜು್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಉಠಯ್್.”

32
್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 

ಆಯ್್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಸಂಗತ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಪೆೈಕ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಖೆಳಕ್ಲ್ಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹೆರ್ಂನಿ,್  “ಹ್ಯಾ್ 
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ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುವೆಂ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಯಾತ್,್ ತವಳ್್ ಆಯಕ್ತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ.್್ 
33

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್  ತ್ಂಚೆ�್  ಮಧೊ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಗೆಲೊ.್ 34

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಗೆಲೆ.್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಪೆೈಕ್್ ಅರೆಯೊ�ಪಗ್ ನಿತಿಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂದೊ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ದಿಯೊನಿಸ್ಯ�್  ದ್ಮ್ರಸ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಸಿತ್�ಯ�್  ಹೆರ್್ 
ದುಸೆರಿಯ�್ ಆಸೆ್.

ರೊರಿಂಥಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ

18್ ್ 1್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಅಥೆ�ನ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಕೊರಿಂರ್್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2

್ ಕೊರಿಂಥ್ಯಾಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಅಕ್್ಲ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಜುದೆವ್ಕ್ ದೆಖೊ್.್ ಅಕ್್ಲ್್ ಪೊಂತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಚೊ.್ ಪುಣ್್ ಅಕ್್ಲ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚಿ್ ಪತಿಣ್ 
ಪ್ರಿಸಿಕ್ಲ್್ ಇಟೆಲ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೊರಿಂಥ್ಕ್ ಆಯ್ೆಲ್ಂ್ ತಿತಿಂ್ಚ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಜದೆವ್ಂನಿ್ ರೊ�ಮ್್ ಶಹರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಕೊ್ಡಿಯಸ್ನ್್ aತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಣಂ್  ಇಟೆಲ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ 
ಪ್ವ್್್ ಅಕ್್ಲ್್ ಆನಿ್ ಪ್ರಿಸಿಲ್್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
3

್ ತೆ್ ಪ್ವ್್್ ಬರಿ್ ತಂಬು್ ತಯ್ರ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ 
ಪ್ವ್್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ರ್ವ್ನ್,್ ತ್ಂಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.

4
್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ಪ್ವ್್್ 

ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ಜುದೆವ್್  ಸವೆಂಯ�್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂ್ 
ಸವೆಂಯ�್  ತಕಯಾ್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ಜೆಜುಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ದಿತ್ಲೊ.್ 
5

್ ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಸಿಲ್ಸ್್ 
ಆನಿ್  ತಿಮೊಥಿ್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲೆ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಚ್್  ಪ್ವ್್್  ಆಪೊ್್  ವೆ�ಳ್್  ಖಚಿಯಾತ್ಲೊ.್ 
ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲೆಂ.್  6

್ ಪುಣ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ 
ನಿಂದ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಅಕ್ಮನ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್  ಅಪ್್್  ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂಚಿ್  ಧುಳ್್  ಫ್ಪುಡ್ನಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಚೂಕ.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್  ಫುಡ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಲೊಂ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಪ್ವ್್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ತಿ�ಸಿಜುಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಘರ್್ ಗೆಲೊ.್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ನಿಜ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಹ್ಚೆಂ್ ಘರ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ 
ಆಸೆಂ್.್ 8್ ಕ್ರಿ�ಸ್್ಪ್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್ ಮುಖೆಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 
ಕ್ರಿಸ್್ಪ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಘರ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ನ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.್ ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್ 

a 18.2 ರೊಲಿಡ್ಯಸ್ರೊ�ಮ್ಚೊ್ ಚಕರಿವತಿಯಾ

ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ಲೆ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತ್ಲೆ.

9
್ ಏಕ್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ಭಿಯೆನ್ಕ್!್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್ಚ್್  ಆಸ್,್  ರ್ವಯ್್  ನ್ಕ್!್  10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್.್ ತುಕ್್ ಬ್ಧಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಚ್ನ್ಚ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ನ್.್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 11

್ ಪ್ವ್್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಸತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್ಂಚ್್ ಥಂಯ್್ ದೆ�ಡ್್ ವಸ್ಯಾ್ ಭರ್್ ರ್ವ್್.

ರಾಲ್ಲಿಯ್ನಾಚಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಿ
12

್ ಅಖ್ಯಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್  ಗ್ಲ್್ಯೊ್  ಚಕರಿವತಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾನ್್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೆ್ .್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ನಿತಿಸಭೆಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ 13

್ ಚಕರಿವತಿಯಾಕ,್ “ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೆ್್ ರಿತಿನ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

14
್ ಪ್ವ್್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ತಯರ್್ ಜ್ಲೊ್.್ ಪುಣ್್ 

ಗ್ಲ್್ಯೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ಜುದೆವ್ಂನೊ�,್ ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಅಕರಿಮ್್ ಜ್ಂವ್್ ಘಡ್ಲೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಆಯೊಕ್ತೊಂ್ ಆಸೊ್.್  15

್ ತುಮೊಚಿ್ 
ವಿವ್ದ್್  ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಅನಿ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಚ್್ ತೆಂ್ ಇತ್ಯಾರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಘಜಯ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮನ್್  ನ್!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊನ್,್ 
16

್ ತ್ಂಕ್್ ನಿತಿಸ್ಲ್ಂತೆ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಕೆಲೆ.
17

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಸೊಸೆಥಿನ್ಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್  ನಿತಿಸ್ಲ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್ಚ್್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 
(ಸೊ�ಸ ಥೆಿನ್್  ತವಳ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಚೊ್  ಮುಕೆಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.)್ ಪುಣ್್ ಗ್ಲ್್ಯೊನ್್ ತೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲಕ್ೆಕ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಅಂತಿಯ್ರಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್
18

್ ಪ್ವ್್್  ಸಬ್ರ್್  ದಿ�ಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಭ್ವ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಿರಿಯ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಪ್ರಿಸಿಲ್್್ 
ಆನಿ್ ಅಕ್್ಲ್ಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸಿ್ಂ.್ ಕೆ�ಂಖೆರಿ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆಸ್್ 
ತ್ಸಯ್ೆ.್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಂಗೊವ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ದ್ಖಯತಾಲೆಂ.್ 19

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಎಫೆಸ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೆ.್ ಪ್ರಿಸಿಲ್್್ ಆನಿ್ ಅಕ್್ಲ್ಂಕ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್ಚ್್ ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲೊ್.್  ಪ್ವ್್್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂನಿ್ ವಚುನ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಸಗಿಂ್ 
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ತಕಯಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ 20
್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ತೊಡೊ್ 

ತೆ�ಂಪ್್ ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಪುಣ್್  ತೊ್  ಕಬೂಲ್್  ಜ್ಲೊ್  ನ್.್  21

್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ “ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಪತ್ಯಾನ್್  ಯೆತಲೊಂ”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.್ ಆಶೆಂ್ ಪ್ವ್್್ ಎಫೆಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.

22
್ ಪ್ವ್್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಥಂಯ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಸಭೆಚ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ನ್್ 
ಕೆಲೊ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಅಂತಿಯೊಕ್  ಶಹರ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್  23

್ ಥಂಯ್್  ತೊ್  ತೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್  ರ್ವ್್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗಲ್ತ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಫಿರಿ�ಜಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಂತ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾಚ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಥಿರ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಎಫೆಸಾಂತ್ ಆನಿ ಆಖಾರಾಂತ್ ಅಪೊಲೊಲಿಸ್
24

್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್್ ಶಹರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪೊಲೊ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಎಫೆಸ್ಕ್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ ಶಿಕ್್ಪಜ್ವ್ನಾಸೊ್್ ಆನಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮ್ಣೆಂತ್್  ಪರಿವಿ�ಣ್್  ಆಸೊ್.್ 
25

್ ಅಪೊಲೊಸ್್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಚಡ್್ ಉಬೆಯಾನ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಅಪೊಲೊ್ಸ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಮ್್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ಸ್ನಾನಿಕ್ ಜುವ್ಂವ್ಚಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಎಕಚ್್  ಹ್ಕ್್  ಜ್ಣ್್  ಆಸೊ್.್  26

್ ಅಪೊಲೊ್ಸ್ನ್್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಕೆಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಪ್ರಿಸಿಲ್್್ ಆನಿ್ ಅಕ್್ಲ್್ ತ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಅಪೊವ್ನಾ್ 
ವಚುನ್,್  ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಗುಂಡ್ಯೆನ್್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.

27
್ ಅಪೊಲೊ್ಸ್್ ಅಖ್ಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಕ್ ವಚುಂಕ್ 

ಆಶೆತ್ನ್್ ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ 
ದಿಲೆಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಅಖ್ಯ್ಂತ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಸ್ಂಕ್  ತ್ಣಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಬರೊವ್ನಾ,್  ಅಪೊಲೊ್ಸ್ಕ್ 
ಸಿ್ಕ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 
ಅಖ್ಯ್ಂತ್್  ಹೆ್  ಶಿಸ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾನ್್  ಜೆಜು್ 
ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾ.್  ಅಪೊಲೊ್ಸ್್  ಥಂಯ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಚಡ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್.್ 28

್ ತೊ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಜುದೆವ್ಂ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಚಡ್್ 
ಬಳ್್ಂತ್ನ್್  ತಕಯಾ್  ಕನ್ಯಾ,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ದರಿಷ್ಟಂತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ರುಜು್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲಿ ಎಫೆಸಾಂತ್

19್ ್ 1್ ಆಪೊಲೊಸ್್್ ಕೊರಿಂರ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಪ್ವ್ನ್್್ ಎಫೆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 

ವ್ಟೆರ್್ ಮೆಳ್್ಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್.್ ತೊ್ 
ಎಫೆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ವ ತ್ಾನ್,್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 

ದೆಖೊನ್,್  2
್ “ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾತ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್ 

ಘತ್್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್,್ “ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

ಆಮಿ್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಯಕ್ಲೆಂ್್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.
3

್ ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್,್  “ತುಮಿ್ ಖಂಯ್ಚಿ್  ರಿತಿಚೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘತೊ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ತ್ಣಂ,್ “ಜುವ್ಂವ್ನಾ್ ಶಿಕಯೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಆಮಿ್ 

ಘತೊ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.
4

್ ತ್ಕ್್  ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ಜುವ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ದಿಲೊ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಯೆತಲ್ಯಾಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತೊ್ ಮನಿಸ್ಚ್್ ಜೆಜು”್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

5
್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ತೆ್ ಶಿಸ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 

ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ.್್ 6್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಪ್ವ್್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪೆ್್  ಹ್ತ್್  ದವತ್ಯಾನ್್ 
ತೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತೆ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಶೆನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 
7

್ ತ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಂತ್್ ಸುಮ್ರ್್ ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಸೆ್.
8

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತಿ�ನ್್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಕ್  ವಚುನ್್  ಚಡ್್  ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಉಲೆೈಲೊ.್  ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್.್  9

್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್ 
ಧ್ರುಣ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತೆ್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ವ್್್ ಆಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ 
ಆಪ ಣ್್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ,್ ತಿರ್ನ್ನಾಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಷಣ್್ ಸ್ಲ್ಂತ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ತಕಯಾ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ಆಶೆಂ್ ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಉತಲ್ಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ 
ಆಸಿಯ್ಂತ್್  ವಸಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್್  ಆನಿ್ 
ಗೆರಿ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ.

ಸೆಕಾೇವಾಚೆ ಚೆರೆತಾ ಭುರೆತಾ
11

್ ದೆ�ವ್್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಚಡ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಥರ್ಚಿ್  ಆಚ್ಯ್ಯಾಂ್  ಕರಯ ತ್ಾಲೊ.್  12

್ ಪ್ವ್್ಚೆ್ 
ತುವ್ಲೆ್  ಆನಿ್  ವಸ್ತ್ಂ್  ಥೊಡೆ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ವಚುನ್್ 
ಪ್ಡ್ಸ ತ್ಾಂಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಘಾಲತಾಲೆ.್  ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್ ಲ್ಗ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಶುದ್ದಾ್ 
ಆತೆಮ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆತ್ಲೆ.

13
್ -್ 14

್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಗ್ಂವ್ನ್್ ಗ್ಂವ್್ 
ಭೊಂವುನ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಲೊಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಶುದ್ದಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಸೊಡಯ ತ್ಾಲೆ.್ ಸೆಕ್�ವ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚೆ್ ಸ್ತ್್ ಜಣ್್ ಚೆಕೆಯಾ್ 
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ಭುಗೆಯಾ್ ಆಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್  (ಸೆಕ್�ವ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.)್ ತೆ್ ಸಗೆ್,್  “ಪ್ವ್್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್್  ತ್ಯಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ತುಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

15
್ ಪುಣ್್  ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಏಕ್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ತ್ಂಕ್,್ 

“ಮ ್್ಹಕ್್ ಜೆಜುಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್್ ಪ್ವ್್ಯ�್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಕೊಣ್?”್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

16
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್್  ಲ್ಗೊ್್  ತೊ್  ಮನಿಸ್್ 

ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಡೊ್.್ ತೊ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ತ್ಂಚೆ್ ವಸುತಾರ್್ ಪ್ಂಜುನ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ತೆ್ ತ್ಯಾ್ 
ಘರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂವೆ್.

17
್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಜುದೆವ್್  ಆನಿ್  ಗೆರಿ�ಕ್  ಹೆಂ್ 

ಆಯುಕ್ನ್್ ಭಿರ್ಂತೆನ್್ ಭಲೆಯಾ್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್.್ 18

್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಪೆೈಕ್್  ಸಬ್ರ್್  ಆಪುನ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಒಳ್ಕ್ನ್್ 
ಉಚ್ರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 19

್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ಜ್ದು್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜ್ದುಗಿರಿಚಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ತೆ್ ಹುಲ್್ಪಯ್ೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂಚೆಂ್ ಮೊಲ್್ 
ಸುಮ್ರ್್ ಪನ್ನಾಸ್್ ಹಜ್ರ್್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್  ನ್ಣ್ಯಾಂ.್ 
20

್ ಆಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಸ್ಮರ್ಯಾ್ ರಿತಿಂತ್್ 
ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಪರಿಣ್ಮ್್ ಪಡತಾಲೆಂ.್ ಹ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲೆ.

ಪರಾಣ್ಕ್ ಸಾವಾಲಿಚೆಂ ಯ್ೇಜನ್
21

್ ಹ್ಯಾ್ ಘಡಿತ್ಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಆನಿ್ ಆಖ್ಯ್್ ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಜೆರುಲೆಮ್ಕ್ 
ವಚುಂಕ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಭೆಟ್್ ದಿಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ರೊ�ಮಿಯ್್ ಶಹರ್ಕಯ�್ 
ಭೆಟ್್  ಕರಿಜಯ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ವ್್್  ಚಿಂತುಕ್  ಲ್ಗೊ್.್ 
22

್ ತಿಮೊಥಿ್ ಆನಿ್ ಎರ್ಸ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳೆ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಮಜತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್  ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಗ್ಂವ್ಕ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಧ್ಡೆಂ್.್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಥೊಡೊ್ 
ಕ್ಳ್್ ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ರ್ವ್್.

ಎಫೆಸಾಂತ್ ಆಡಚೊಣ್
23

್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಭಯಂಕರ್್ ಆಡಚಿಣ್್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್ ಉಠ್ಿ.್ ತಿ್ ಘಡಲ್್್ ರಿ�ತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:್ 24

್ ಥಂಯ್್ ದೆಮೆತಿರಿಯೊ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಏಕ್ 
ಮನಿಸ್್ ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
-್  ್ ಆತೆಯಾಮಿ್ a್  ದೆ�ವಿಚ್ಯಾ್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ನಮುನ್ಯಾಚೆ್ 

a 19.24 ಆತೆತಾಮಿ ಗೆರಿ�ಕ್ಚೆಂ್ ದೆ�ವಿ.್ ಆಸಿಯ್್ ಮೆೈನ್ರ್ಚೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಹಿಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

ರುಪ್ಯಾಚೆ್ ಲ್್ಹನ್್ ಲ್್ಹನ್್ ದೆವ್ರೆ್ ತೊ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದುಡು್ ಜೊಡ್ನಾ್ 
ದಿತ್ಲೆ.

25
್ ದೆಮೆತಿರಿ್ ಹ್ಯಾಲೊಕ್ಕ್ ಆನಿ್ ಹೆಚ್್ ರಿತಿಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ 

ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸಭ್್ ಜಮೊವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್,್ 
“ಲೊಕ್ನೊ�,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದಂದ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮಿ್  ಚಡ್್  ದುಡು್  ಜೊಡ ತ್ಾಂವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾ್ 
ಪಳೆಯ್!್ ತೊ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ಯ್!್ 
ಪ್ವ್ನ್್್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಖ್ತಿರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ರುಪ್ಂತರ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತೊ್ ಎಫೆಸ್ಂತ್ಯ�್ ಆಸಿಯ್್ 
ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಗ್್ಯಾನಿ�್  ಆಶೆಂಚ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಮನ್ಶೆನ್್ 
ನಿಮಿಯಾಲೆ್್ ದೆ�ವ್್ ನಿ�ಜ್್ ದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
27

್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್್  ಜ್ತಿತ್.್  ತೆ�ಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್  ಮಹ್ನ್್ 
ದೆ�ವಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಅಥೆ�ಯಾಮಿಚೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ ಆಸ್.್ ತವಳ್,್ 
ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ಆನಿ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚಿಯಾ್  ಅಥೆ�ಯಾಮಿಚ್ಯಾ್  ದೆ�ವಿಚೊ್  ಮಹತ್್್  ಆಳೊೆ್ನ್್ 
ವೆತಲೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

28
್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ,್  “ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್ ಅಥೆ�ಯಾಮಿ್ ದೆ�ವಿಚ್್ ಮಹ್ನ್್ 
ದೆ�ವಿ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 29

್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಗುಸ್ಪಡೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಗ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಆರಿಸ ತ್ಾಖ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಂಕ್ ಧಲೆಯಾಂ.್  (ಹೆ್ ದೊ�ಗ್್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚೆ�್  ಆನಿ್  ಪ್ವ್್್  ಸವೆಂ್  ಪಯ್ಣ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.)್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆಂಗ ಣ್್ಕ್ ಧ್ಂವುನ್್ ಗೆಲೆ.್ 30

್ ಹೆಂ್ ಸಮ್ಲೊ್್ ಪ್ವ್್್ 
ಭಿತರ್್  ವಚುನ್್  ಲೊಕ್್  ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಸ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ವಚುಂಕ್ 
ಸೊಡೆ್ಂ್ ನ್.್ 31

್ ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಪ್ವ್್ಚೊ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖೆಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ತ್ಕ್್ ಏಕ್ ಮ್ಹೆತ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್  ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಲ್ಕ್ 
ಭಿತರ್್ ವಚುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

32
್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಏಕ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬೊ�ಬ್್ 

ಮ್ರುನ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಉಲಯಾಲೆ್  ಲೊ�ಕ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್ ಸಭ್್ ಚಡ್್ ಗುಸ್ಪಡಿ್.್ 
ಆಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 33

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದರ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಲೊಟುನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಗೆ್ ರ್ವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ತ್ನ್್ ಗುತ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ನಿಮಿತಾಂ್ 
ತಕಯಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೊ.್  34

್ ಪುಣ್್  ಅಲೆಕ್ಸೆಂದರ್್ 
ಜುದೆವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಸಮ್್ತ್ನ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊ�ಕ,್ 
“ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್  ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್  ಮಹ್ದೆ�ವಿ!್  ಎಫೆಸ್ಚಿ್ 
ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್ ಮಹ್ದೆ�ವಿ!್ ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್ ಮಹ್ದೆ�ವಿ….!”್ 
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ಮ್ಹಣ್್ ಏಕ್್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ದೊ�ನ್್ ವ್ರ್ಂಚೊ್ ವೆ�ಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರಿತ್್ ರ್ವೆ್.

35
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿನ್್  ಲೊಕ್್ 

ಜಮ್ಯಾಕ್  ಥಂಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್,್  “ಎಫೆಸ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಮಹ್ದೆ�ವಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್ ದೆ�ವಿಚೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್್ ಎಫೆಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ಆಯಲ್ೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ್ ಫ್ತರ್್ a್ ಸೆೈತ್್ 
ಆಮಿ್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಯ್ಲೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್ 
36

್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಥಂಡ್್  ರ್ವಜಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯೆ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಚಿಂತಿಜಯ್.

37
್ “ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಆಯ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹೆ್ 

ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆ�ವಿಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಯಂಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಚೊರುಂಕ್ ನ್.್ 38

್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ನಿತಿಸ್ಲ್್ 
ಆಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ನಿತಿಕತ್ಯಾ್  ಆಸ್ತ್.್  ದೆಮೆತಿರಿಯೊಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆಸವೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಕೊಣ್ಚೆರ್ಯ�್  ಆರೊ�ಪ್್  ಆಸ್ತ್ವೆ?್ 
ಆರೊ�ಪ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತೆ್  ನಿತಿಸ್ಲ್ಕ್  ವಚಜಯ್!್ 
ತೆ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವ್ಯಾಜ್್ ಕರುಂಕ್ ತೊಚ್್ ಫ್ವ್ತೊ್ 
ಜ್ಗೊ!

39
್ “ತುಮಿ್ ಹೆರ್್ ಕ್ಂಯ್್ ಪುಣ�್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಸ್ತ್ವೆ�?್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ನಿಯಮಿತ್್ 
ಸಭೆ್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆಯ್.್ ಥಂಯ್್ ತೆಂ್ ತಿ�ಮ್ಯಾನ್್ 
ಕಯೆಯಾತ್.್ 40

್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಯೊಚಿ್ ಗಲ್ಟೊ್ ಪಳೆಲೊ್್ ಥೊಡೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮಿ್ ದಂಗೊ್ 
ಉಠ್ತಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಗಲ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಸಮ್್ ಕ್ರಣ್ಚ್್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  41

್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ 
ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಘರ್ಕ್ ವಚಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.

ಮಾಸೆದೊೇನಿರಾಕ್ ಆನಿ ಗಿರಿೇಸಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

20್ ್ 1್ ಗಲ್ಟೊ್ ರ್ವ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಆಪೊಂವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್ 

ಧೆೈರ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 2್ ತೊ್ ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಗ್ಂವ್ಂಕ್ ಭೆಟ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಥಿರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಗಿರಿ�ಸ್ಕ್ (ಅಖ್ಯ್)್ 
ಗೆಲೊ.್  3

್ ಥಂಯ್್ ತೊ್ ತಿ�ನ್್ ಮಹಿನ್ಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 

a 19.35 ಪವಿತ್ರಿ ಫಾತರ್ಆಥೆ�ಯಾಮಿ್  ದೆ�ವಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಚಿ್ ಮೂತಿಯಾ.

ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ಸಿರಿಯ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸೊ್.
ಪುಣ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಯೊ�ಜನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್  ಸಿರಿಯ್ಕ್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪ್ಟಂ್ ವಚುಂಕ್ 
ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 4್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೆ್.್ ತೆ್ 
ಕೊಣ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಬೆರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಚೊ್ ಪ್ರ್ರಿಚೊ್ 
ಪೂತ್್  ಸೊ�ಪ್ತೆರ್,್  ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್್  ಶಹರ್ಚೆ್ 
ಆರಿಸ್ತಾಖ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸೆಕುಂದ್,್ ದೆಬೆಯಾ್ ಶಹರ್ಚೊ್ ಗ್ಯೊ್ 
ಆನಿ್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ತಿಖಿಕ್ ಆನಿ್ 
ತೊರಿ�ಫಿ�ಮ್.್ 5

್ ಹೆ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೊರಿ�ವ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೆ್.್ 
6

್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಬೆಖಮಿರ್್ ಪಬೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ 
ಫಿಲ್ಪ್್ಪ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಪ್ಂಚ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ಹ್ಂಕ್್ ತೊರಿ�ವ್ಂತ್್ 
ಭೆಟ್್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ತ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂವ್.

ತೊರಿೇವಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆಖೆರಿೇಚಿ ಭೆಟ್
7

್ ಆಯ ತ್ಾರ್್  ದಿ�ಸ್,್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ರ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಎಕ್ಟಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಮೊ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್ ಸಭ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಂಗಿ್ ಪ್ವ್್್ 
ಉಲೆೈಲೊ.್ ತೊ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸರಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂನ್್ ಆಸೊ.್್ ಪ್ವ್್್ ಮಧ್ಯಾನ್್ 
ರ್ತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಉಲೊವ್ನಾಚ್್ ಆಸೊ್.್ 8್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವ್ಹಯ್್ಯಾ್ ಮ್ಳಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಕೂಡ್ಂತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ಮ್ಳಿಯೆ�್ ಸ್ಲ್ಂತ್್ ಜ್ಯೆತಾ್ ದಿವೆ್ 
ಜಳತಾಲೆ.್ 9್ ಎವಿತಾಖ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಯುವಕ್ ಜನೆಲ್ಯಾರ್್ ಬಸುನ್್ 
ಆಸೊ್.್ ಪ್ವ್್್ ಉಲೊವ್ನಾಚ್್ ಆಸೊ್.್ ಹ್ಂಗ್್ ಯುವಕ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಚಡ್್ ನಿಧೊನ್ಚ್್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ ಮ್ಳಿಯೆರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸಕ್್್ ಪಡೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕ್್್ ದೆಂವುನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಉಕಲ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ನ್್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.

10
್ ಪ್ವ್್್ ಸಕ್್್ ದೆಂವುನ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ವಚುನ್,್ 

ದಿಂಬಿಯೆಂತ್್ ಸಪೊಯಾಡುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪೊಟು್ನ್್ ಧನ್ಯಾ,್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ,್ “ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ಹೊ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
11

್ ಪ್ವ್್್ ಪತ್ರಿಯಾಯಾನ್್ ಮ್ಳಿಯೆಕ್ ವಚುನ್್ ಉಂಡೊ್ 
ಮೊಡ್ನಾ್ ಜೆವ್್.್ ಪ್ವ್್್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದಿ�ರ್ಯಾ್ 
ವೆ�ಳ್್  ಉಲೆೈಲೊ.್  ತಿತ್್ಯಾರ್ಚ್್  ದಿ�ಸ್್  ಉದೆಲೊ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ 12

್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಯುವಕ್ಕ್ ಘರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ವತೆಯಾಂ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಲ್ಭೆ್ಂ.

ತೊರಿೇವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಲೆೇತಾಕ್ ಪಯ್ಣ್
13

್ ಆಮಿ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆಸೊಸೆಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆಪುಣ್್ ಪ್ಂಯ್್ 
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ವ್ಟೆನ್್  ಯೆತಲೊಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೊಸೆ�ಸ್ಂತ್್  ಆಮಿಚಿ್ 
ಭೆಟ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್  14

್ ತಶೆಂಚ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ವ್್ಚಿ್ 
ಆಸೊಸೆ�ಸ್ಂತ್್ ಭೆಟ್್ ಕೆಲ್.್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಮಿಥಿಲೆ�ನ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 15

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಖಿ�ಯೊಸ್್  ದಿ್�ಪ್ಕ್  ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಸ್ಮೊಸ್್ ದಿ್�ಪ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಆಮಿ್  ಮಿಲೆ�ತ್ಸ್್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್  16

್ ಎಫೆಸ್ಂತ್್  ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ತವಳ್ಚ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ್.್ 
ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ಚಡ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ ತ್ಕ್್ ಮನ್್ 
ನ್ತೆ್.್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಪೆಂತೆಕೊಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಪಬೆಯಾಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಆಸಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪೆ್ಂ್ 
ಪಯ್ಣ್್ ತುತ್ಯಾನ್್ ಕೆಲೆಂ.

ಎಫೆಸಾಚಾಕ್ ಮಾಲಾಗಾಡಾಕ್ಂಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ  
ಜಾಣ್ಾವಾಯೆಚಿ ಉತಾರಿಂ

17
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಮಿಲೆ�ತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಏಕ್  ಸಂದೆ�ಶ್್ 

ಎಫೆಸ್ಕ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ಲ್ಗೆಡ್ಯಾಂಕ್ 
ಆಪ್ಣ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪಯ್ೆಂ.

18
್ ತೆ್  ಮ್ಲ ಗ್ೆಡೆ್  ಯೆತನ್್  ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್,್ 

“ಹ್ಂವ್್ ಆಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜವತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 19

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಗುಟೊಮಳ್ಯಾಂನಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ದುಖ್್ 
ಗಳ್ಜಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಶೆಂ,್ 
20

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ್್ ಬರೆಂಚ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಉಗ್್ಯನ್್ 
ಲೊಕ್್ ಸಮೊರ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ�್ 
ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 21

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಬದು್ನ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪತಯಾಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ರ್ಷ್ಟ್ರಂಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್  ಆನಿ್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕಯ�್ 
ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸಮಸ್ತಾಂಕಯ�್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.

22
್ “ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್ 

ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಕ್  ವಚಜಯ್.್ 
ಥಂಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡ ತ್ಾಲೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸಮ್ನ್.್ 

23
್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ್ ಬಂದೆಂತ್್  ರ್ವೆಚಿಂ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಶಹರ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 24

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಖಂತ್್ ಕರಿನ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಕಚೆಯಾಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಕಸೆ್  ದಿಂವಿಚಿಚ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮುಗೊದಾಂವೆಚಿಂಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

25
್ “ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊಯ್�್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತುಮೆಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಅಸ್್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್್ ಶಿಕಯ್.್ 26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆಜ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಧೆೈರ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ ಏಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜವ್ಬ್ದಾರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 27

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕಯ್್ಂ.್ 28

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಹ್ತ್್ ಖ್ಲ್್ ವಹಿಸುನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಹಿಂಡ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್  ರಗ ತ್ಾನ್್  ಮೊಲ್ಕ್  ಘತ್್ಯಾ್  ಸಭೆಕ್  ತುಮಿ್ 
ಗೊವಿ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  29

್ ಹ್ಂವ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸನ್ಯಾ್ 
ಗೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಸೆರಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಯೆತಲೆ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್ಂ.್  ನಿದಯಾಯ್್  ಆನಿ್  ನಿಷುಟರ್್ 
ಸುಣಂವ್ಗ್ಟಂ್  ಬರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್  ತೆ್  ಹಿಂಡ್ಕ್  ನ್ಸ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ.್  30

್ ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚೆ್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್ಚ್್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕೊಂಣ್ದಾರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸತ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಚಲೆೈತ್ಲೆ.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ರ್ವ್!್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ.್್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚೆರ್್ ಹ್ಂವೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ದುಖ್್  ಕ್ಡುನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯೆ್ಂ್ ವಿಸನ್ಯಾಕ್ತ್.

32
್ “ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಕಯ�್ 

ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕಯ�್ ಆಧಿ�ನ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
ತ್ಚೆ್ ಕುಪೆಯಾವಂತ್್ ಉತ್ರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಭಕತಾ್ ವ್ಡೊನ್್ 
ಬ್ಗೆವಂತ್ಂಚ್ಯಾ್  ದ್ಯ್್ಚೆ್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ಯೆಶೆ್ 
ಕತ್ಯಾಲೆಂ.್ 33

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಕೊಣ್ಚ್ಯಾ್ ದುಡ್್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಬಯ್ಯಾ್ ವಸುತಾರ್ಂಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಆಶೆಂವ್ಕ್್  ನ್.್  34

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಗಜೆಯಾಚೆ್  ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ವ್ವ್ರಿ್ 
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ಕತ್ಯಾಲೊಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂತ್.್  35
್ ಕಷ್ಟ್ 

ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಅಸಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ‘ಘವೆಚಿ�್ 
ಪ್ರಿಸ್್ ದಿವ್ಚಿಯಾಂತ್ಚ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್’್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಜೆಜುಚಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಆಮಿ್  ವಿಸೊರಿಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್್ 
ಶಿಕಯ್ೆಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

36
್ ಪ್ವ್್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದಿಂಬಿಯೆನ್್  ಸಪುಯಾಡುನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೆಸ್ತಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ.್್ 37

್ -್ 38
್ ತೆ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ರಡೆ್.್  “ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ನ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ಚಡ್್ ದುಖೆನ್್ ಭಲೆಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ಪೊಟು್ನ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಉಮೊ್ ದಿಲೊ.್  ತ್ಣಂ್ 
ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ತ್ಕ್್ ಪ್ಂವ್ಕ್್ ಗೆಲೆ.

ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

21್ ್ 1್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್  ಸ್ಂಡುನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಶಿ�ದ್್ ಕೊ�ಸ್್ ದಿ್�ಪ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ದುಸೆರಿ್ ದಿ�ಸ್್ 
ರೊ�ದ್್  ದಿ್�ಪ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್್  ಆನಿ್  ಪ್ತರ್ಕ್ 
ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 2

್ ಫೆನಿಸಿಯ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಪಳೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ ತೆಂ್ ತ್ರುಂ್ ಚಡುನ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕೆಲೆ.

3
್ ಆಮಿ್ ಸಿ�ಪ್ರಿ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ 

ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಡ ಗ್ೆ್  ಕುಶಿಕ್ ದಿಸ ತ್ಾಲೆ.್ 
ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ತ್ರುಂ್  ಥಂಯ್್  ರ್ವಯ್್  ನ್ಶೆಂ್ 
ಸಿರಿಯ್್  ದೆಶ್ಕ್ ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾ್ ತಿ�ರ್್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ತ್ರುಂ್ ರ್ವಯ್ೆಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ವ್ಯಾಂತೊ್್ 
ಮ ್್ಹಲ್್  ದೆಂವ್ಂವ್ಚಿ್  ಆಸೊ್.್  4

್ ಆಮಿ್  ತಿ�ರ್ಂತ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ದೆಖೆ್ಂ.್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸ್ತ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್ಂವ್.್ ತ್ಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸೂಚನೆ�್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುವೆಂ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚನಯೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 5್ ಪುಣ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಪಯ್ಣ್್ ಮುಂದುರುನ್್ ವ ್ೆಹಲೆ.್ 
ಜೆಜುಚೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಶಿಸ್,್ ಸಿತ್ಯ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ�್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆದೆ�ವ್ಸೆ್  ಮ್ಗ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಆಯ್ೆ.್ ಆಮಿ್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ 
ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ತಡಿರ್್ ದಿಂಬಿ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
6

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಆಖೆರಿ�ಚೆಂ್ ವಿದ್ಯ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ಯಾಂವ್.್ ಶಿಸ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ 
ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.

7
್ ಆಮಿ್ ತಿ�ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಪಯ್ಣ್್ ಮುಂದರುನ್್ 

ಪೊತಾಲ್ಮ್ಯಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  (ಭ್ವ್ಥಿಯಾ)್  ನಮ್ನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತ್ಂಚೆ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ 8್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ 

ಪೊತಾಲ್ಮ್ಯಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿ್ ಫಿಲ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 
ವಚುನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವ್್ಯಾಂವ್.್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚೆಯಾಂಚ್್  ಫಿಲ್ಪ್ಚೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್.್ 
ಸ್ತ್್ ಜಣ್ಂ್ ಸಹ್ಯಕ್ಂಮಧೊ್್ a್ ತೊಯ�್ ಎಕೊ್.್ 
9

್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾತಿಂ್್ ಚ್ರ್್ ಚೆಡ್್ಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ 
ಆಸಿ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಪರಿವ್ದ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸೆ್ಂ.

10
್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ವಚುನ್್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಆಗ್ಬ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಪರಿವ್ದಿ್  ಜುದೆ�ಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್.್  11

್ ತೊ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಪ್ವ್್ಚೊ್ ಕಮರ್್ ಬ್ಂಧ್್ ಘವ್ನಾ್ ತ್ಂತು್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ 
ಪ್ಂಯ್್ ಬ್ಂಧುನ್,್  “ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ‘ಹೊ್  ಕಮರ್್  ಬ್ಂಧ್್ 
ಬ್ಂಧೊಚಿ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚೆ್ ಜುದೆವ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ರಿತಿರ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲತಾಲೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ’”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

12
್ ಆಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್ ಹಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಯಾಂತ್.್ 

ತ್ಯಾದೆಕುನ್್  ಆಮಿ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಚೆಂ್  ಹೆರ್್  ಶಿಸ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುಂ್ ಜೆರುಜೆಮ್ಕ್ ವಚನಯೆ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್,್ “ತುಮಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ರಡ್ತಾತ್?್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ದೂಖ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಘತ್ತ್?್  ಹ್ಂವ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲೆಚಿಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮೊರೊಂಕಯ�್  ತಯ್ರ್್ ಆಸ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

14
್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಗೆಚಿಂ್ ರ್ವ್ನ್,್ 
“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಂವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್”್ 
ಮ್ಹಳೆಂ.

15
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಮಿ್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲ್ಯಾಯಾಂವ್.್ 16
್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ 

ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯ್ೆ.್ ಹೆ್ ಶಿಸ್್ ಆಮಿ್ ರ್ವಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಿ�ಪ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ನಾಸೊ�ನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಶಿಸ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಮ್ನಾಸೊ�ನ್್ 
ಎಕೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.

ಜಾರೊಬಾಕ್ ಭೆಟ್ ಜಾಲೊಲಿ ಪಾವ್ಲಿ
17

್ ಆಮಿ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ವತಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 18

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ವ್್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ.್ ಮ್ಲ್ಗೆಡೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ 19

್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ನಮ್ನ್್  ಕೆಲೊ.್  ಜುದೆವ್್ 

a 21.8 ಸಹಾರಾಕ್ವಿಶೆ�ಷ್್  ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ವಿಂಚ್ಲೆ.್ 
ಪಳೆಯ್:್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚಿ್ ಕರಿತ್ಯಾಂ್ 6:1–6.
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ನ್ಹಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್್ 
ರಿ�ತ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

20
್ ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯಕ್ಲೆ್್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್ 

ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕ,್ “ಭ್ವ್,್ 
ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಬದ್್ವ್ಣ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ತುಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಪಳೆತ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂಚೆಂ್ ಚಿಂತ್ಪ್.್ 21

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂ್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ “ತುಮಿ್ ಮೊಯೆ್ಚೆಂ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಡ್;್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಸುನತ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಂಪರಿದ್ಯ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾನ್ಕ್ತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಯಾತ್.

22
್ “ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕಯ್ಯಾಂ?್ ತುಂ್ ಆಯ್ಲ್್ 

ಖಬರ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಮೆಳತಾಲ್.್  23

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ತುವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್:್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಮಧೆಂ್  ಚ್ರ್್  ಜಣ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಂಗೊವ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್ 
24

್ ತುಂ್ ತ್ಂಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ವಚುನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಶುದ ದ್ಾಚ್ರ್ಚಿ್  ರಿ�ತ್್  ಪ್ಳ್.್ 
ತ್ಂಚೊ್ ಖಚ್ಯಾ್ ತುಂಚ್್ ಪಳ .ೆ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೆ್್ 
ಕೆಸ್್ ತ್ಸೊಂವಿದಾಂ.್ ತುವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಖ್ತಿರಿ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಖುದ್ದಾ್ ತುಂಚ್್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಪಳೆತಲೆ.

25
್ “ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ 

ಏಕ್ ಪತ್ರಿ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲ್ಂ.

‘ಬೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಭೆಟಯ್ೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಜೆವ್ಣ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.

ರಗ್ತ್್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಗೊಮಿಟ್ ಚಿಡುಯಾನ್್ 
ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಮೊನ್ತಿಚೆ್ ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.

ಖಂಯ್ಚಿಯ�್ ರಿತಿಚೆಂ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್’

ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಬಂಧನ್
26

್ ತವಳ್್  ಪ್ವ್್್  ತ್ಯಾ್  ಚ್ರ್್  ಜಣ್ಂಕ್  ಅಪ ಣ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಗೆಲೊ.್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ ಪ್ವ್ನ್್,್ 
ಶುದ ದ್ಾಚ್ರ್ಚಿ್ ರಿ�ತಿಂತ್್ ಭ್ಗ್್ ಘತೊ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ತೊ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ವಚುನ್್ ಶುದದಾಚ್ರ್ಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಆಖೆ�ರ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲೊ.್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನ್ಶೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಣಕ್ ಭೆಟಜಯ್್ ಆಸಿ್.

27
್ ತ್ಯಾ್  ಸ್ತ್್  ದಿ�ಸ್ಂಚಿ್  ಘಡ್್  ಕ್ಬ್ರ್್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ಆಸಿಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೆ್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಲೊಕ್್ ಜಮ್ಯಾಕ್ 
ಉಲೊ್ ಕನ್ಯಾ,್ 28

್ “ಜುದೆವ್್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಮೊಕ್ ಕರ್!್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕಯ�್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಆನಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕಯ�್ 
(ದೆವ್ಳ್)್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ ಹೊಚ್.್ ಆತ್ಂ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಗೆರಿಕ್ಂಕ್ 
ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಆಯ್್!್ ಹ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಹ್ಣೆಂ್  ಆಶುದ್ದಾ್  ಕೆಲ್!”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಬೊ�ಬ್್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಗುಸ್ಪಡ್್  ಗೊಂದಳ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 
29

್ (ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಪ್ವ್್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ತೊರಿ�ಪ್�ಮ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ದೆಖ್ಲೊ್.್ 
ಎಫೆಸ್ಚೊ್  ತೊರಿ�ಪ್ಮ್್  ಗೆರಿ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ಹ್ಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡ್ನಾ್ ಗೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.)

30
್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಚಡ್್  ರ್ಗ್ರ್್ 

ಜ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಧ್ಂವುನ್್  ವಚುನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಭಿತಲೆಯಾಂ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಆಯ್ೆ.್ 
ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ದೆವ್ಳ್ಚಿಂ್ ದ್ವ್ಯಾಟೆ್ ಧ್ಂಪೆ್.್ 31

್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್್ ಗಲ್ಟೊ್ ಉಬ್ಲ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಖಬರ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ರೊ�ಮಿಯೊ�್  ಆಧಿಪತಿಕ್  ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್.್  32

್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್  ತೊ್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಶತಪತಿ್  ಆನಿ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಘವ್ನಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಜಮ್ಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಗೆಲೊ.್  ಆಧಿಪತಿಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್  ಪಳೆಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಮ್ಚೆಯಾಂ್ 
ರ್ವಯ್ೆಂ.

33
್ ಆಧಿಪತಿನ್್  ವಚುನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಕೆೈದಿ್  ಕರವ್ನಾ್ 

ದೊ�ನ್್ ಸ್ಂಕ್್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ಶಿಪಯ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಧಿಪತಿನ್,್  “ಹೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಕೊಣ್?್  ಹ್ಣೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಚೂಕ್  ಕೆಲ್ಯಾ?”್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ವಿಚ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 34

್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ಥೊಡೆ್ ಏಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮತ್ಯಾಲೆ,್ ಉಲಯಾಲೆ್ 
ಹೆರ್್ ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಘಡಬಾಡೆಂತ್ಯ�್  ಬೊ�ಬ್್  ಮ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ ಯ�್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಘಡ್್ಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸತ್್  ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್ಕ್್ 
ಶಿಪಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕೊಟ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ವಚುಂಕ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  35

್ -್  36
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ತ್ಚೊ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲೊ.್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಮೆಟ್ಂಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರುಂಕ್  ವ್ವ್ನ್್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಕ್್  ವ್ಯ್ಟ್ 
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ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ,್ “ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ರ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ತ್ಯಾಲೆ.

37
್ ಶಿಪ್ಯ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಸೆೈನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕೊಟ್ಯಾ್ 

ಭಿತರ್್ ವ್ಹತ್ಯಾನ್,್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಧಿಪತಿಕ,್ “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಇಲೆ್ಶೆ್  ಉಲೊವೆಯಾತ್ವೆ?”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.
ಆಧಿಪತಿನ್,್ “ಹೊ,್ ತುಕ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಭ್ಸ್್ ಯೆತ್ಗಿ�?್ 

38
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಚಿಂತ್ಲೊ್  ಮನಿಸ್್ 

ತುಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ಇಲೊ್್  ವೆ�ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಗಲ್ಟೊ್ 
ಸುರು್ ಕೆಲೊ್್ ಎಜಪ ತ್ಾಚೊಚ್್ ತುಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಚಿಂತ್ಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಎಜಪ್ತಾಗ್ರ್ನ್್ ಚ್ರ್್ ಹಜ್ರ್್ ಜಣ್್ 
ಖುಣಂ್ ಗ್ರ್ಂಕ್ ಆರಣ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

39
್ ಪ್ವ್ನ್್,್ “ನ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಸ್ಯಾಂತೊ್್ ಜುದೆವ್.್ 

ತ್ಸ್ಯಾ್ ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ದೆ�ಶ್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ಶಹರ್ಚೊ್ ನ್ಗರಿಕ.್ ದಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಡ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

40
್ ಲೊಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಆಧಿಪತಿನ್್ 

ಪ್ವ್್ಕ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್,್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ವ್್್ 
ಮೆಟ್ಂಚ್ಯಾ್  ವ್ಹಯ್ರಿ್  ರ್ವ್್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಥಂಡ್್ 
ರ್ವ್ಂಕ್  ಹ್ತ್್  ಉಬ್ಲೊಯಾ.್  ಲೊ�ಕ್  ಮೌನ್್ 
ಜ್ಲೆ.್ ತವಳ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜುದೆವ್್ ಭ್ಸೆನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.

ಲೊರಾ ಸಾಂರಾತಾ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್

22್ ್ 1 ್ ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಂನೊ�,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ 

ಆಯ್ಕ್ಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
2

್ ಪ್ವ್್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭ್ಶೆನ್್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಜುದೆವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಥಂಡ್್ ಜ್ಲೆ.

3
್ ತವಳ್್ ಪ್ವ್್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್  “ಹ್ಂವ್್ 

ಜುದೆವ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಜಲಮಲೊ್್ ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ 
ತ್ಸ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಂತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಗಮ್ಲ್ಯ್ಚೊ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಶಿಸ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ತ್ಣೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಚಡ್್ 
ಬ್ರಿಕ್ಸೆಣೆನ್್ ಶಿಕಯ್್.್ ಆಜ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಬರಿಂಚ್್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಡ್್  ಉಬೆಯಾಸ್ತಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  4

್ ಜೆಜುಚಿ್ 
ವ್ಟ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ದಗಿದಾತಲೊಂ.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ 
ಧನ್ಯಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೆಂ.

5
್ “ಹೆಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಕ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಆನಿ್ 

ಜುದೆವ್್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಚೆಂ್ ಸ್ಕಸೆ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ,್  ಹ್ಯಾ್  ಮುಖೆಲ್ಂನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಥೊಡಿಂ್ ಪತ್ರಿಂ್ ದಿಲ್.್ ದ್ಮ್ಸಕ್್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಂಕ್  ತಿಂ್  ಪತ್ರಿಂ್  ಬರಯ್ೆಲ್ಂ.್ 
(ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ ಶಿಸ್ಂಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವ್ಡ್ನಾ್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಥಂಯ್್ ವೆತ್ಲೊಂ.

ಆಪಾಲಿಯ ಮನ್ ಪರಿವತತಾನಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್  
ಪಾವಾಲಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್

6
್ “ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಲ್ಗಿಂಚ್್ 

ಯೆತನ್್  ಏಕ್  ಘಡಿತ್್  ಘಡೆ್ಂ.್  ತವಳ್್  ಸುಮ್ರ್್ 
ದೊನ್್ಪರ್ಚೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ 
ಪರಿಕ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಉಜ್್ಡ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭೊಂವಿತಾಂ್ ಫ್ಂಕೊ.್್ 
7

್ ಹ್ಂವ್್ ಧಣಯಾಕ್ ಪಡೊ.್್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಮ್್ಹಕ್,್ 
‘ಸ್ವ್್,್ ಸ್ವ್್,್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ದಗಿದಾತ್ಯ್?’್ 
ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

8
್ “ಹ್ಂವೆಂ,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ತುಂ್  ಕೊಣ್?’್  ಮ್ಹಣ್್ 

ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್,್ ‘ಹ್ಂವ್್ ನಜರೆತೊಚಿ್ ಜೆಜು.್ 
ತುವೆಂ್ ದಗುದಾಂಚೆ್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
9

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೊಂವ್ಚಿ್  ಮನ್ಶೆಚೊ್  ತ್ಳೊೆ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಪರಿಕ್ಸ್್ ಪಳೆಲೊ.

10
್ “ಹ್ಂವ್,್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್’್ 

ಮ್ಹಳೆಂ.್ ಸವೆಸ್ಪರ್ನ್್ ‘ಊಠ್್ ದ್ಮ್ಸಕ್್ ಭಿತರ್್ ವಚ್.್ 
ಹ್ಂವೆ್ ತುಕ್್ ನೆಮಿಯ್ಲೆಯಾಲೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಥಂಯ್್ 
ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.್ 11

್ ಝಳ್ಝಳಿತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಡೊಯಾ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಯಂಚ್್  ದಿಸೆ್ನ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ಹ್ತ್್ 
ಧನ್ಯಾ್ ಚಲೊಂವ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.

12
್ “ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯೊ್.್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್ ಏಕ್ ಭಕ್ತಾವಂತ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ತೊ್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ತ್ಲೊ.್  ಥಂಯ್್  ಜಯೆತ್ಲೆ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್್  ತ್ಕ್್  ಮ್ನ್ನ್್  ಲೆಖ ತ್ಾಲೆ.್ 
13

್ ಅನ್ನಿ�ಯ್ನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  ‘ಭ್ವ್್ 
ಸೌಲ್,್ ತುಕ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಯೆ�ಂವಿದಾ!’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.್ 
ತೆ�ಚ್್ ಘಡಿಯೆ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿ�ಷ್ಟ್ ಮೆಳಿ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಪಳೆಲೆಂ.

14
್ “ಅನ್ನಿ�ಯ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್, ್  ‘ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ 
ತುಕ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್.್  ತುವೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ (ಜೆಜು)್ 
ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತ್ಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯಕ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೆವ್ನ್್ ತುಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್.್ 15

್ ತುವೆಂ್ 
ಪಳೆಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
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ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ತಲೊಯ್.್  16
್ ಆತ್ಂ್ ತುವೆಂ್ 

ಘಳ್ಯ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಊಠ್!್  ತ್ಚೆ್  ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವನ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಘವ್ನಾ್  ತುಜಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಧುವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

17
್ “ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಗೆಲೊಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಅಂಗ ಣ್್ಂತ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಏಕ್  ದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
18

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಜೆಜುಕ್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್,್ ‘ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಜೆರಜಲೆಮ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸರ್!್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಹೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಿ್ಕ್ಸಿಯಾನ್ಂತ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ “ಹ್ಂವೆಂ,್  ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 

ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲೊವ್ನಾ್ ಮ್ರೆೈತ್ಲೊ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಜೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂಕ್ ಗೆಲ್.್ 20

್ ತುಜ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್ 
ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ತ್ಣಂ್  ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಕತ್ಯಾನ್್ ಹ್ಂವೆಂಯ�್ ತ್ಕ್್ ಕಬ್ತ್್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ಉಬೆರ್ವ್ನ್್ ಆಸೊ್ಂ.್ ತೆ�ಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂಯ�್ ಹ್ಂವ್್ 
ಧನ್ಯಾ್ ರ್ಕ್ತಾಲೊಂ!’್ ಮ್ಹಣೆ್ಂ.

21
್ “ಪುಣ್್  ಜೆಜುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್,್  ‘ಆತ್ಂ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 

ಸರ್,್ ಚಡ್್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ’್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್.”

22
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್  ತ್ಣಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿಂವೆಚಿ್  ರ್ವ್ನ್,್ “ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರ್!್ 
ತ್ಕ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್!್ ಆಸಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್ಚ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಬೊ�ಬ್್ 
ಮ್ರಿಲ್ಗೆ್.್ 23

್ ತ್ಣಂ್ ಕ್ಂಕ್ರಿಟೊ್ ಮ್ಲೊಯಾಯಾ;್ ಆಪ್್ಂ್ 
ಆಂಗ್ವಸುತಾರ್ಂ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಹ್ಲ್ಯ್ಂ’್  ಧುಳ್್  ವ್ಹಯ್ರಿ್ 
ಉಠಯ್.್ 24

್ ತವಳ್್ ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್ಕ್್ ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ವ್ಹನ್ಯಾ್  ವಚುನ್್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪ್ವ್್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ತೊಂಡ್್ 
ಸೊಡಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಧಿಪತಿಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ 
25

್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಬ್ಂಧ ತ್ಾನ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ರೊ�ಮ್್ ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ 
ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ರೊ�ಮ್್ ನ್ಗರಿಕ್ಕ್ ಮ್ರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹಕಕ್್ 
ಆಸ್ವೆ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

26
್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ಹೆಂ್ ಆಯಕ್ತಚ್್ ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ “ತುಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕತಯಾಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಗಿ�?್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ರೊ�ಮಿ�್ ನ್ಗರಿಕ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಆಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್  “ಸ್ಂಗ್,್ 

ತುಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ರೊ�ಮಿ್ ನ್ಗರಿ�ಕವೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.
ಪ್ವ್್ನ್,್ “ವ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.
28

್ ಅಧಿಪತಿನ್,್  “ಹ್ಂವ್್ ರೊ�ಮಿ�ಚೊ್  ನ್ಗರಿಕ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ದುಡು್ ದಿಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ತ್ಕ್್  ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಹ್ಂವ್್  ಜಲ್ಮ್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್ 

ರೊ�ಮಿ�್ ನ್ಗರಿಕ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.
29

್ ಪ್ವ್್ಕ್  ಸವ್ಲ್ಂ್  ಕರುಂಕ್  ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ಲೊ�ಕ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಪ್ವ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೆ.್ ಪ್ವ್್ಕ್ ತವಳ್ಚ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ ಘಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆನಿ್  ಪ್ವ್್್  ರೊ�ಮಿ�ಚೊ್  ನ್ಗರಿಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ 
ಅಧಿಪತಿಕ್ ಭೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಜುದೆವ್ ಮುಖೆಲಾಂ ಸವೆಂ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಉಲೊವೆಣ್
30

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್,್  ಪ್ವ್್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಹ್ಡ್ಲ್್್ ಅಪ್ರಿದ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಅಧಿಪತಿನ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್  ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ನಿತಿಸಭಚ್ಯಾಂಕ್�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್  ಅಧಿಪತಿನ್್  ಪ್ವ್್ಚಿ್ 
ಸ್ಂಕೊ್ಯಾ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡ್ನಾ್ 
ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ರ್ವಯೆ್ಂ.

23್ ್ 1್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ದಿ�ಷ್ಟ್ 
ಲ್ವ್ನಾ.್ “ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ದಿ�ಸ್್ 

ಪಯ್ಯಾನ್್  ಬಯ್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ಜಯೆಲ್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
2

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ಲೊ್್  ಅನ್ನಿ�ಯ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸೊ್.್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಆಯಕ್ಲೊ್್ ಅನ್ನಿ�ಯ್್ 
ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಉಬೆರ್ವ್್ಯಾಂಕ್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಕ್  ಮ್ರುಂಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  3

್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಅನ್ನಿ�ಯ್ಕ,್  “ದೆ�ವ್್ ತುಕ್ಯ�್ ಮ್ತ್ಯಾಲೊ!್ 
ಚುನೊ್  ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್  ವ್ಣದ್್  ತುಂ!್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ನಿ�ತ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ್ ಥಂಯ್್ 
ಬಸೊನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಯ್ಗಿ�!್ 
ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಹೆಂ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

4
್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಬಗೆ್ನ್್  ಉಬೆ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ನಿ್ 

ತ್ಕ್,್  “ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಶೆರಿಷ್ಟಯ್ಜ್ಕ್ಕ್ ತುಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ!್  ತುಂ್  ತ್ಕ್್  ನಿಂದ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ಪ್ವ್್ನ್,್ “ಭ್ವ್ನೊ�,್ ಹೊ್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ 
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ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತೆ್ಂ.್ ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖೆಲ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೆೈನ್ಯೆ’್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

6
್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಮಧೆಂ್ ಥೊಡೆ್ ಸ್ದುಸೆವ್್ ಜ್ಲೆ್;್ 

ಆನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಆಸೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ವ್ನ್್,್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್!್ 
ಮ್ಹಜೊ್  ಬ್ಪ್ಯ್್  ಫ್ರಿಜೆವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ!್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್  ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾಯೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ 
ಹ್ಡ್ಯ್ಂ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೊ್.

7
್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂನ್,್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ 

ಸ್ದುಸೆವ್ಂಕಯ�್ ವ್ಹಡೊ್್ ವ್ದ್್ ವಿವ್ದ್್ ಉಠೊ್.್ 
ಸಭೆಂತ್್ ಭೆ�ದ್್ ಜ್ಲೊ.್ 8್ (ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್;್ 
ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಆತೆಮಂ್ ಜ್ಂವ್್ ನ್ಂತ್ಚ್್ ನ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ದುಸೆವ್ಂಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ.್ ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ ಹೆಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.)್ 9್ ಹೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಜುದೆವ್್  ಚಡ್್  ಆನಿ್  ಚಡ್್  ವ್ಹಡ್್ಯಾನ್್  ಬೊಬ್ಟ್್ 
ಮ್ರುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ಫ್ರಿಜೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್,್ “ಹ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯಚ್್ ಚೂಕ್ ದಿಸನ್!್ 
ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ದೆ�ವ್ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆತೊಮ್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಉಲೆೈಲ್್ 
ಜ್ವೆಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್

10
್ ಹೊ್ ವಿವ್ದ್್ ಝಗ್್ಯಾಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಲೊ.್ ಜುದೆವ್್ 

ಪ್ವ್್ಕ್  ಕುಡೆಕ್್  ಕುಡೆಕ್್  ಕತಿಯಾತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಭಿಯ್ನ್್ 
ಅಧಿಪತಿನ್್ ಶಿಪಯ್ಂಕ,್ “ಸಕಲ್್ ದೆಂವುನ್್ ವಚುನ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಸೆೈನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕೊಟ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ದವರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.

11
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಪ್ವ್್್ 

ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಬೆಂ್  ರ್ವುನ್,್  “ದೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್!್ ತುವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂಯ್.್  ತುವೆಂ್  ರೊಮ್ಂತ್ಯ�್  ವಚುನ್್ 
ಥಂಯ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಜ್ಯ್!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ಪಾವಾಲಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜುದೆವಾಂಚಿ ಗುಟೊ್ಮಳ್
12

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಉಜ್್ಡ ತ್ಾಚ್,್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಥೊಡೆ,್  ಆಪುಣ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್  ಖ್ಯ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ಪ್ಯೆನ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಸಪುತ್್  ಕರಿಲ್ಗೆ್.್  13

್ ಆಶೆಂ್  ಸುಮ್ರ್್ 
ಚ್ಳಿಸ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಜಣ್್ ಸಪುತ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ 
14

್ ಹೆ್ ಜುದೆವ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂ್  ಮುಖೆಲ್್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವಚುನ್.್  “ಆಮಿ್ 

ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಖ್ಯ್ನಾಂವು್ 
ಪ್ಯೆನ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಕಠಿಣ್್ ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ಯಾ!್ 15

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಧಿಪತಿಕಯ�್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಯ್.್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಸವ್ಲ್ಂ್ 
ವಿಚ್ರಿಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಧಿಪತಿಕ್  ಸಮ್ಯ್.್ 
ಪ್ವ್್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಯೆತ್ಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಆಮಿ್ ವ್ಟೆರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ತ್ಯಾಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

16
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್  ಫಿತೂರಿಚಿ್  ಖಬರ್್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ 

ಭಯಣ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೊ್ ಸೆೈನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕೊಟ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಫಿತೂರಿ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  17

್ ತವಳ್್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಆಧಿಪತಿಂಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಆಪೊವ್ನಾ,್  “ಹ್ಯಾ್ 
ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಕ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವಚ್.್ ಹ್ಣೆಂ್ ಏಕ್ ಖಬರ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಆಸ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಆಧಿಕ್ರಿನ್್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಆಧಿಪತಿ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ಅಧಿಪತಿಕ,್ 
“ಹ್ಯಾ್ ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹರಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ನ್್ ಮ್ಹಜೆ್  ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕೆಲ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ತುಕ್್ ಏಕ್ ಖಬರ್್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

19
್ ಆಧಿಕ್ರಿಂನ್್ ತ್ಯಾ್ ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಚೊ್ ಹ್ತ್್ ಧನ್ಯಾ್ 

ಎಕುಸೆಯ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ,್ “ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಸ್ಂಗುಂಕ್ ಆಸ್?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

20
್ ತ್ಯಾ್ ತನ್ಯಾಟ್ಯಾನ್,್ “ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಸವ್ಲ್ಂ್ 

ಪ್ವ್್ಕ್ ವಿಚ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ನಿ�ಬ್್ ಸ್ಂಗುಂನ್್ 
ಫ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಯ್ಯಾಕ್ರಿ್ ಮಂಡಳಿಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತುಜೆ್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿಚರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ಕ್!್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಚ್ಳಿಸ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಜಣ್್  ಜುದೆವ್್  ಲ್ಪೊನ್್ 
ರ್ವ್ನ್್  ರ್ಕ ತ್ಾತ್.್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ಖ್ಯ್ನಾಂವು್  ಪ್ಯೆನ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಕಠಿಣ್್ 
ಸಪುತ್್ ಘಾಲ್ಯಾ!್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಣಂ್  ತುಜ್ಯಾ್  ಕಬ್ತೆಕ್ 
ರ್ಕ ತ್ಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

22
್ ಅಧಿಪತಿನ್್  ತನ್ಯಾಟ್ಯಾಕ,್  “ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್ 

ಯೊ�ಜ್ನ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಧ್ಡೊ್.

ಸೆಜಾರೆರಾಕ್ ಧಾಡಲಿಲೊ ಪಾವ್ಲಿ
23

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಧಿಪತಿನ್್  ದೊ�ಗ್ಂ್  ಆಧಿಕ್ರಿಂಕ್ 
ಆಪೊವ್ನಾ,್  “ಸೆಜ್ರೆಯ್ಕ್  ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
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ದೊನಿಶೆಂ್  ಜಣ್್  ಸೆೈನಿಕ್ಕ್  ತಯ್ರ್್  ಕರ್.್  ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಸತತಾರ್್  ಘೂಡ್ಯಾ್  ಸವ್ರ್್  ಆನಿಂ್  ದೊನಿಶೆಂ್ 
ಭ್ಲ್ಯಾಗ್ರ್ಂಕಯ�್ ತಯ್ರ್್ ಕರ್.್ ಹ್ಯಾ್ ರ್ತಿಂ್ 
ನೊ�ವ್್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರುಂಕ್ 
ತುಮಿ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 24

್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ ಣ್್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಥೊಡೆ್ ಘೂಡೆ್ ಕ್ಣೆಘ.್ ಅಧಿಪತಿ್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ತ್ಕ್್ ಶ್ಬಿತ್ಯೆನ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪ್ವಯ್್ ಜ್ಯ್್ಚ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  25

್ ಆಧಿಪತಿನ್್  ಏಕ್  ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯೆ್ಂ.್ ತ್ಂತುಂ್ ಆಶೆಂ್ ಸಮ್ಯೆ್ಂ:

26
್ ಕ್್ವ್ದಾ್ ಲ್ಸಿಯ್ಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಘನೆಸ್ತಾ್ ಅಧಿಪತಿ್ 

ಫೆಲ್ಕ್ಸೆಕ,

ನಮ್ನ್.
27

್ ಜುದೆವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಧನ್ಯಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಹೊ್ ರೊ�ಮ್ಚೊ್ 
ನ್ಗರಿಕ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ವಚುನ್್ 
ಹ್ಕ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 28

್ ತ್ಣಂ್ ಹ್ಚೆ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್್ ಸಮೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ನಿತಿಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ರ್ವಯ್ೆಂ.್ 
29

್ ಥಂಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಚಿ್ ಫಿಯ್ಯಾಧ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜುದೆವ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸಂಬಂಧಿ್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಹ್ಕ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಚಿ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಕಸಲೊಯ�್ 
ಅಪ್ರಿಧ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ 
ಗುಟಮಳ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಧ್ಡ್್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಚೆ್ ವ್ಹಯ್ರಿ್ 
ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಹ್ಡ್ಲ್್ ತುಕ್ಯ�್ ಸಮ್ಯ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಪ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

31
್ ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಹುಕೆಮಕ್ ಸರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್ 

ಕ್ಮ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ್  ಸೆೈನಿಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಅಂತಿ�ಪ್ತಿರಿಸ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ವನ್ಯಾ್ 
ಗೆಲೆ.್ 32

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಘೂಡ್ಯಾ್ ಸವ್ರ್ಂಕ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೆ.್  ಪುಣ್್ 
ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂನಿ್  ಆನಿ್  ಭಲ್ಯಾಗ್ರ್ಂಕ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆೈನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕೊಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ಟಂ್ ಗೆಲೆ.್ 
33

್ ಘೂಡ್ಯಾ್ ಸವ್ರಿ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ವತಾಚ್,್ 
ಅಧಿಪತಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆಕ್ ಪತ್ರಿ್ ದಿಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಹುಜರ್್ ಉಬೊ್ ಕೆಲೊ.

34
್ ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪತ್ರಿ್ ವ್ಚೆ್ಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ 

ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುಂ್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ರಿಂತ್ಚೊ?”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾನ್,್ ಸಿಲ್�ಸಿಯ್ಚೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸಮ್ಲೆಂ.್ 
35

್ ಅಧಿಪತಿನ್,್  “ತುಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಜುದೆವ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಯೆತನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಜ್  ವಿಚ್ರಣ್್ 
ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಧಿಪತಿನ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂತ್್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿಲ್.್ (ಹೆಂ್ ರ್ವೆ್ರ್್ ಹೆರೊದಿನ್್ ಬ್ಂಧ್ಯ್ಲೆ್ಂ.)

ಪಾವಾಲಿಚೆರ್ ಜುದೆವಾಂಚೆ ಫಿರಾತಾದ್

24್ ್ 1್ ಪ್ಂಚ್್ ದಿಸ್್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನ್ನಿ�ಯ್್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾ್ 

ಮುಖೆಲ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ತೆತುಯಾಲ್್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ವಕ್�ಲ್ಕ್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಮಖ್ರ್್ 
ಪ್ವ್್ಚೆರ್್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್ 
ಶಹರ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2

್ ಪ್ವ್್ಕ್  ಸಭೆಕ್  ಹ್ಡ್ಯ್ೆಂ.್ 
ತವಳ್್ ತೆತುಯಾಲ್್ನ್್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಂಡುಂಕ್ 
ಲ್ಗೊ್:
“ಬೊ�ವ್್  ಮ್ನೆಸ್ತಾ್  ಅಧಿಪತಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆ,್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ಕ್ಭ್ಯಾಪಯಾಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ 
ಜಯೆತ್ತ್.್ ತುಜ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಮ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸುಧ್ರಣ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 3್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಉಪ್ಕ್ರಿಂ್ 
ಮನ್ನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ್ ಮ್ನ್ತಾಂವ್.್ 
4

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೊ್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪ್ಡ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ 
ಥೊಡ್ಯಾಚ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೊಂ.್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ರ್ವ್.್  5

್ ಹೊ್  ಮನಿಸ್್  (ಪ್ವ್್)್ 
ಗಲ್ಟೊ್  ಕತ್ಯಾ.್  ಜುದೆವ್್  ಖಂಯ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಹೊ್ ಗಲ್ಟೊ್ ಉಠ್ಯ್ತಾ.್ ಹೊ್ ‘ನಜರೆತ್ಚಿ’್ ಪಂಗ್ಚ್ೊ್ 
ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 6್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ 
ಅಶುದ್ದಾ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆಂ,್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಹ್ಕ್್ 
ಅಡಯ್ೆಂ.್  7

್ ಪುಣ್್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಲೂಸಿ�ಯ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಚಡ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಸಕತ್್ ವ್ಪ್ನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಅಪೊವ್ನಾ್ ವೆಲೆಂ,್ ಆನಿ್ ತುಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಆಮೆಚಿರ್್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಮ್ಂಡಿಶೆಂ್ ಲುಸಿ�ಯ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್  8

್ ಖುದ್ದಾ್  ತುಂಚ್್  ಹ್ಕ್್ 
ಥೊಡಿಂ್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ವಿಚ್ರ್.್ ಆತ್ಂ್ ಹೊಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸತ್ಗಿ�್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.”್ 9

್ ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ,್ “ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸತ್ಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೆ.

ಫೆಲ್ರಾಸ್ ಸಮರ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪರಿತಿವಾದ್
10

್ ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಗುತ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ,್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ತವಳ್್  ಪ್ವ್್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್;್ 
“ಅಧಿಪತಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆ,್ ತುಂ್ ಸಬ್ರ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಕ್ ನಿತಿಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
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ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್  11

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುನ್್ 
ಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲೆ್ ತಿತೆ್ಚ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂಚ್್ 
ಜ್ಣ್್  ಜ್ತ್ಲೊಯ್.್  12

್ ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್್  ಜ್ಂವ್್  ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಕೊಣ್್ ಸಂಗಿ್ ತಕಯಾ್ ಕೆಲೆ್ಂ,್ ವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜಮೊ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಹ್ಣಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 13

್ ಆತ್ಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜುದೆವ್್ ರುಜು್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

14
್ “ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್ದಾರಿ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ಜೆಜುಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸಮ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಜುದೆವ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್ಯ�್ 
ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂನಿ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.್  15

್ ಹ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂಕ್  ದೆವ್್ 
ಥಂಯ್್ ಖಂಯೊಚಿ್ ಭವ್ಯಾಸೊ್ ಆಸ್ಗಿ�್ ತೊಚ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಆಸ್.್ ಜವಂತ್ಕಯ�್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ್ಹಣೊಚಿ್  ತೊ್ 
ಭವಯಾಸೊ.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಸಮ್ 
ಜ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಂಗಿ�್ ತೆಂ್ ದೆವ್್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ ಕರುಂಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾಂ.

17
್ “ಹ್ಂವ್್  ಸಬ್ರ್್  ವಸ್ಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ನ್ತ್ಲೊಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ದುಡು್  ಹ್ಡುಂಕಯ�್ 
ಮ್ಹಜೊಯಾ್ ಕ್ಣಕೊ್ ಭೆಟೊಂವೆಚಿ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಗೆಲೊಂ.್  18

್ ಹ್ಂವ್್  ಹ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂತ್್ 
ತಲ್್�ನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ದೆಖೊ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶುದ್ದಾಚ್ರ್ಚಿ್ ಕ್ಮ್್ 
ಸಂಪಯ್ೆಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಸಲೊಚ್್ ಗಲ್ಟೊ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಲೊ�ಕಯ�್ 
ನ್.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಆಸಿಯ್ಚೆಂ್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆ.್  ತೆ್  ಆತ್ಂ್  ತುಜೆ್  ಸಮೊರ್್  ಆಸಜ್ಯ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್  ಹ್ಂವೆ್  ಕಸಲ್ಯ�್  ಚೂಕ್  ಕೆಲ್್್  ಜ್ಲ್್ಯಾರ್್ 
ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ 
ಮ್ಂಡಿಜಯ್್ ಆಸ್ಲ್.್ 20

್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿತಿಸಭೆಂತ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೆ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ಮ್ಹಜೆರ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ದಿಸ್್ಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್ಚ್್  ಆಸ್್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್ಂ್  ಸವೆಂ್ 
ವಿಚ್ರ್.್  21

್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಮುಖ್ರ್್  ರ್ವ ತ್ಾನ್,್ 
‘ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ನಿತಿಸಭೆಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಲ್ಂ!’್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.”

22
್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಮ್ಗ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತನಿಕ್್ ರ್ವ್ನ್,್ “ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಲ್ಸಿ�ಯ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಯೆತನ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ತಿ�ಮ್ಯಾನ್್ 
ಕತ್ಯಾ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  23

್ ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಪ್ಯ್ಯಾಖ್ಲ್್  ದವಿರಿಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಕ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್  ಪುಣ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಥೊಡಿ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ತ್ಚೆ್ ಇಷ್ಟ್ ತ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ವಸ್ತಾ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

ಫೆಲ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚಾಕ್ ಪತಿಣ್ೆಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಪಾವ್ಲಿ
24

್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಫೆಲ್ಕಸೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಯೆ್ಕ್ ದುರಿಸಲ್್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ ತಿ್ 
ಜುದೆವ್.್  ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಯಕ್ಲೆಂ.್  25

್ ಪುಣ್್ 
ನೆೈತಿಕಪಣ್,್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಆನಿ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ ಆಸ್್ ತೆ�್ 
ಝಡ ತೆಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೊ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ,್ “ಆತ್ಂ್ 
ತುಂ್ ವಚ್!್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂದ್ರಿಪ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಕ್್ 
ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಲೊಂಚ್್  ದಿತಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತೊ್  ಭವಯಾಸ್ಯಾರ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತೊ್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ತ್ಚೆ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ.

27
್ ಪುಣ್್ ದೊ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಉತಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 

ಫೆಲ್ಕ್ಸೆಚ್ಯಾ್ ಬದ್್ಕ್ ಪೊಸಿಯಾಯ್್ ಫೆಸುತಾಸ್್ ಅಧಿಪತಿ್ 
ಜ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮ್ನೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಬಂದೆಂತ್ಚ್್ ಸೊಡೊ್.

ಸ್ಸಾರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕಾ ಪಾವಾಲಿನ್ ರೆಲ್ಲಿ ಮಜತ್

25್ ್ 1್ ಫೆಸುತಾಸ್್  ಅಧಿಪತಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್  ಗೆಲೊ.್  2
್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ ಆನಿ್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ಜುದೆವ್್ ಮುಖೆಲ್್  ಫೆಸುತಾಸ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಗೆಲೆ.್ 
3

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಧ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆಸುತಾಸ್ಕ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ವ್ಟೆರ್ಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಲೊಚನ್್  ಕೆಲ್್.್  4

್ ಪುಣ್್  ಫೆಸುತಾಸ್,್  “ನ್!್  ಪ್ವ್್ಕ್ 
ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಂತ್ಚ್್ ದವರಿಜಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ 
ವೆಗಿಂಚ್್  ವೆಚ್ರ್್  ಆಸ್ಂ.್  5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ್ 
ಫೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಂಗಿ್ ಯೆ�ಂವಿದಾ.್ ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಂತ್ಚ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಕರುಂದಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

6
್ ಫೆಸುತಾಸ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಆಟ್-ಧ್್  ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 

ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್  ರ್ವ್್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೊ್ 
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ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್  ಗೆಲೊ.್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್ 
ತೊ್  ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಆಪ ಣ್್್  ಸಮೊರ್್ 
ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪಮ್ಯಾಯೆ್ಂ.್ ಫೆಸುತಾಸ್್ 
ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್  ಬಸೊ್.್  7

್ ಪ್ವ್್್  ನಿತಿಸ್ಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ಆಯೊ್.್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ತ್ಚೆ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ತ್ಚೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಆರೊ�ಪ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಹ್ಡೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ರುಜು್ ಕನ್ಯಾ್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್  8

್ ಪ್ವ್್್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕನ್ಯಾಚ್,್ 
“ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ದೆವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್ಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಂವ್್ ಕಸಲ್ಂಚ್್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

9
್ ಪುಣ್್ ಫೆಸುತಾಸ್್ ಜುದೆವ್ಂಚಿ್ ಮೆಚ್್ನಿ್ ಜೊಡ್ಚಿರ್್ 

ಆಸ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಪ್ವ್್ಕ,್  “ತುಂ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?್ ಹ್ಯಾ್ 
ಫಿಯ್ಯಾದಿಂಚೊ್ ನ್ಯಾಯ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್ಚಿ್ 
ತುಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

10
್ -್ 11

್ ಪ್ವ್್ನ್,್ “ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿತಿಸ್ಲ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಹ್ಂಗ್ಚ್!್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಖಂಯೊಚಿಚ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ 
ಪಮ್ಯಾಣ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಹ್ಂಚಿ್  ಫಿಯ್ಯಾದ್್  ಸತ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್್  ಕೊಣ್ಚ್ನಿ�್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್!್  ಮ್ಹಜ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಿಜ್ರ್ಚ್್  ತನಿಕ್್ 
ಕರುಂದಿ!”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

12
್ ಫೆಸುತಾಸ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮ್ಹೆತ್್  ದಿತ್ಲ್ಯಾ್  ಸಂಗಿ್ 

ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೆೈಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ,್ “ಮ್ಹಜ್ 
ವಿಷಯ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್ಚ್್  ತನಿಕ್್  ಕರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್  ತುವೆಂ್ 
ವಿಚ್ಲ್ಯಾಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್್ ಸಶಿಯಾನ್ಚ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ 
ದಿತ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.

ಹೆರೊದ್ ಆಗಿರಿಪಾ್ಪಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಪಾವ್ಲಿ
13

್ ಥೊಡೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ್ ಆನಿ್ 
ಬೆನಿಯಾಸ್್ ರ್ಣ್ ಫೆಸುತಾಸ್ಕ್ ಮೆಳ್ಂವ್ಕ್್ ಸೆಜ್ರೆ�ಯ್ಕ್ 
ಆಯೆ್.್ 14

್ ತೆ್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸೆ್.್ 
ಫೆಸುತಾಸ್್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ಪರಿಕರಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ರ್ಯ್ಕ್ 
ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್  “ಫೆಲ್ಕ್ಸೆನ್್  ಬಂದೆಂತ್ಚ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲೊ್್  ಏಕ್  ಮನಿಸ್್  ಆಸ್.್  15

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಪರಿಧ್ನ್್ ಯ್ಜಕ್ 
ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಕೆಲ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ 
ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಚಿ್ ಖುಶಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  16
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್,್  ‘ಆರೊ�ಪ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಮನ್ಶೆಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದುಸ್ರಿಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿಂವಿಚಿ್  ರೊಮ್ಚಿ್  ಪದಧ್ತ್್  ನ್ಹಯ್.್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 
ತೊ್  ಆಪ ಣ್್್  ವಯ್ರಿ್  ಆರೊ�ಪ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮುಖ್ಮುಖಿ್  ಮೆಳೊೆನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಆರೊ�ಪ್ಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�ಜಯ್ಚ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

17
್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಹ್ಂಗ್್ ಯೆತನ್,್ ಹ್ಂವೆ್ 

ಕ್ಂಯ್್  ಘಳ್ಯ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್ಚ್್ 
ನಿತಿಸಭೆಂತ್್  ಬಸುನ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  (ಪ್ವ್್ಕ)್ 
ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್  ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್.್ 
18

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಉಬೆ್  ರ್ವ್ನ್್  ತ್ಚೆರ್್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಮ್ಂಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಚಿಂತ್್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ತ್ಚೆರ್್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಮ್ಂಡುನ್.್ 19

್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಸಮಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ಯಾ.್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ 
ಜೆಜು್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹೆತ್್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಂತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪ್ವ್್ಕ,್  ‘ತುಂ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ವಚುನ್್  ಥಂಯ್ಚಿ್  ನ್ಯಾಯ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಖುಶಿ್ 
ವ್ಹತ್ಯಾಯ್ಗಿ�?’್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ 21

್ ತ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ,್ 
‘ಅಧಿಪತಿಚ್್  (ಸಿಜ್ರ್)್  ಮ್ಹಜೊ್  ನ್ಯಾಯ್್  ಕರುಂದಿ.್ 
ಥಂಯಚಿರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಯ್ಯಾಖ್ಲ್್  ದವರಿಜಯ್’್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ರೊಮ್ಂತ್್ ಆಸೊ್್ 
ಅಧಿಪತಿ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡಿಸರ್್ ತ್ಕ್್ ಪ್ಯ್ಯಾಖ್ಲ್್ 
ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.”

22
್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪನ್್  ಫೆಸುತಾಸ್ಕ್  “ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್ಯ�್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
ಫೆಸುತಾಸ್ನ್,್ “ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತುವೆಂ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ 

ಆಯಕ್ವೆಯಾತ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.
23

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿಸ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಬೆನಿಯಾಕೆ್ 
ರ್ಣಂ್ ದಬ್ಜ್ನ್್ ವಸುತಾರ್ಂ್ ನೆ್ಹಸುನ್್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಸವೆಂ್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಸಿಜ್ರೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ನಿತಿಸ್ಲ್ಕ್  ಆಯ್ಂ.್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಭಿತರ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆಸುತಾಸ್ನ್್ ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿಲ್.

24
್ ಫೆಸುತಾಸ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ರ್ಯ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ,್ 

ಆಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 
(ಪ್ವ್್ಕ)್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್  ಆನಿ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದೂರ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೊನ್,್  ಹ್ಕ್್  ಮೊನ್ಯಾಚಿ್  ಶಿಕ್್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಬೊಬ್ಟ್್ ಮ್ರಿಲ್ಗೆ.್್ 25

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹ್ಚಿ್ ತನಿಕ್್ 
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ಕತ್ಯಾನ್್ ಹ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಚೂಕ್ 
ದಿಸೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಸಿ�ಜ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ನ್ಯಾಯ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಣೆಂ್ ವಿಚ್ಲ್ಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಹ್ಕ್್  ರೊಮ್ಂಕ್  ಧ್ಡುಂಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲ್.್  26

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಿಜ್ರ್ಕ್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ನಿದಿಯಾಷ್ಟ್  ಜ್ಲೊ್್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಸ್ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಹ್ಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್  ಸಮೊರ್ಯ�್  ಭೊ�ವ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ರ್ಯ್್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್ಯ�್ ಹ್ಡ್್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಹ್ಕ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಹ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸಂಗತ್್  ದಿತಲ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿತ್.್ 27

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್,್ 
ಎಕ್್ ಕೆೈದಿಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖಯ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಿಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡೆಚಿಂ್ 
ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

ರಾಯ್ ಅಗಿರಿಪಾ್ಪಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಪಾವ್ಲಿ

26್ ್ 1್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪನ್್  ಪ್ವ್್ಕ,್  “ಆತ್ಂ್  ತುವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ತಫೆಯಾನ್್  ಉಲೊವೆಯಾತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತವಳ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಆಪೊ್್ ಹ್ತ್್ ಉಕಲ್ನಾ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಸುರು್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್:್ 
2

್ “ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್ ರ್ಯ್,್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಮ್ಂಡಲ್್ಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಪ್ರಿಂಧ್ಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿತಲೊಂ.್ ಆಜ್್ 
ತುಜೆ್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಅವ್ಕ್ಸ್್ ಮೆಳೊೆ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಭ್ಗ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್.್ 
3

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ ತ್ಾಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ರಿತಿರಿವ್ಜ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ 
ವ್ದ್್ ವಿವ್ದ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಬರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಕ್ನ್್ ದಿ�.

4
್ “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಸುವೆಯಾರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್  ಗ್ಂವ್ಂತ್ಯ�್  ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್ಯ�್ ಜಯೆಲ್್್ ರಿ�ತ್್ ತೆ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ 
5

್ ಹೆ್  ಜುದೆವ್್  ಜ್ಯ್ತಾ್  ಕ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಒಳಕ್ತ್ತ್.್ ತುಂ್ ತ್ಂಚೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಿಚ್ಶಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಬರೊ್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆಂ.್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಖಂಯ್ಚಿಯ�್  ಪಂಗ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜುದೆವ್್ ಧಮ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ರಿತಿರಿವ್ಜೆಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 6್ ದೆವ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸ್ತಾಂ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆತ್ಂ್  ತನೆಕ್ಕ್  ಉಬೊ್  ಆಸ್ಂ.್  7

್ ಹೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಬ್ರ್್ 
ಕುಳಿಯ್ಂಚೊ್ ಆಮೊಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಭವಯಾಸುನ್್ ಆಸ್ತ್.್ 
ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 

ಭವಯಾಸ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್.್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ಹ್ಣಂ್  ಮ್ಹಜೆರ್್  ಫಿಯ್ಯಾದ್್  ಮ್ಂಡ್್ಯಾ!್ 
8

್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ ತ್ಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?

9
್ “ಹ್ಂವ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ನಜರೆತ್ಚಿಯಾ್ 

ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಬ್ರ್್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರಿಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಆಸೊ್.್ 
10

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಬ್ರ್್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲೊ್.್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ಶಿಸ್ಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ತ್ಯಾನ್್  ತ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವೆಂಯ�್  ಮ್ಹಜ್  ಕಬ್್ತ್್  ದಿಲ್್.್  11

್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಸಿನ್ಗೊಗ್ಂತ್ಯ�್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಉತ್ರಿಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ತೊಂಡ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಶೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ಚಡ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್  ದಗುದಾಂಚ್ಯಾಕ್  ಸೊಧುನ್್  ಪ್ಟ್್  ಧರಿತ್್ 
ಭ್ಯ್್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂಕಯ�್ ಗೆಲೊ.

ಆಪಾಣ್ಕ್ ಜಾಲಾಲಿಯ ದರತಾನಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್  
ಪಾವಾಲಿಚಿ ಸಾಕ್ಸ್

12
್ “ಏಕ್  ಪ್ವಿಟಂ,್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್್  ಶಹರ್ಕ್  ವಚುಂಕ್ 

ಪರಿಧ್ನ್್  ಯ್ಜಕ್ಂನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪವಯಾಣಗೆ್ ಯ�್ 
ಅಧಿಕ್ರ್ಯ�್ ದಿಲೊ.್  13

್ ಹ್ಂವ್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಟೆರ್್ ವಚುನ್್ ಆಸೊ್ಂ.್ ತವಳ್್ ದೊನ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್.್ 
ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ತವಳ್್ ಮೊಳ್ಬಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಯ್ಯಾಚ್ಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಪಜಯಾಳಿತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಏಕ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಭೊಂವತಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಭೊವತಾಂಣಂ್  ಪಜಯಾಳೊೆ್.್  14

್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಧಣಯಾಕ್ 
ಆಪ್ಟಲ್ಯಾಂವ್.್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ತ್ಳೊೆ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
್ ಭ್ಶೆನ್್ a್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಂಗಿಂ್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಆಯಕ್ಲೆಂ.್ ತೊ್ 
ತ್ಳೊೆ,್  ‘ಸ್ವ್್,್  ಸ್ವ್್,್  ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ದಗಿಧ್ತ್ಯ್?್ ಕ್ಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಗುಳ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್್ಯ್್ಯಾರ್್ 
ತುಕ್್ ಕಷ್ಟ’್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

15
್ “ಹ್ಂವೆಂ,್ ‘ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ತುಂ್ ಕೊಣ್?’್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್,್ ‘ತುವೆಂ್ ದಗುದಾಂಚೊ್ ಜೆಜುಚ್್ ಹ್ಂವ್.್ 
16

್ ಊಠ್!್ ತುಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಚ್ಕರ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ಘಡಿಯೆರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ದಿಷಿಟಕ್ ಪಡ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಕ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾದಶಯಾನ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಜ್ತಲೊಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡ್ಂ್.್ 17

್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಲೊಕ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಕ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ರ್ಕ್ತಾಲೊಂ.್ 

a 26.14ಜುದೆವಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಅರಮೆ�ಯ್ ವ್್ ಭ್ಸ್.
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ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂ.್ 18
್ ತುವೆಂ್ 

ತ್ಂಕ್್ ಸತ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ಯೆ�ಶೆಂ್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಿಯಾಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಂಚಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಭೊಗಸೆತ್ಲ್ಂ.್  ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಪಜೆಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದ್ಯ್್್ ಜೊಡ್ತಾಲೆ’್ ಮ್ಹಣ್ಲೊ.”

ಆಪಾಲಿಯ ಸೆವೆ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ವಿವರಣ್
19

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಉತ್ರ್್ ಮುಂದರುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ 
“ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್ ರ್ಯ್,್ ಹ್ಂವೆ್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ದಶಯಾನ್್ 
ಪಳೆಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ಕ್್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ,್  ‘ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪಶಚಿತ್ತಾಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಪತಯಾಜಯ್’್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಪಶಚಿತ ತ್ಾಪ್್  ಕನ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದ್ಖಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಯ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಯ�್ 
ಜುದೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯ�್ ಗೆಲೊ.

21
್ “ಹ್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ಧನ್ಯಾ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  22

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಧ್ರ್್  ದಿಲೊ.್ 
ತೊ್  ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಧ್ರ್್  ದಿ�ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಜ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಉಬೊ್ ರ್ವ್್್ 
ಆನಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆಖ್್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಂಯ್್ 
ನವೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಮೊಯ್ೆ್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಘಡ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ 
23

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಮೊರೊನ್,್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಪರಿಥಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್  ಉಠೊನ್್  ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 
ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಹ್ಡ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆ್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.”

ಅಗಿರಿಪಾ್ಪಕ್ ಮೆಚೊವಾಂವ್ಕಾ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪರಿಯತನ್
24

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್ 
ಫೆಸ ತ್ಾಸ್ನ್,್  “ಪ್ವ್್,್  ತುಂ್  ಪ್ಸೊ್  ಜ್ಲ್ಯ್!್ 
ವಿಶೆ�ಸ್್ ಶಿಕ್್ಪ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಕ್್ ಪ್ಸೊ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಂ!”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

25
್ ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಭೊ�ವ್್  ಮ್ನೆಸ್ತಾ್  ಫೆಸುತಾಸ್,್ 

ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಸೊ್  ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸತ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಮ್ಹಜ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಬೆಕುಫ್ಚಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಅಕಕ್ಲ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
26

್ ಅಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್ಕ್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ತ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ತ್ಚೆ್  ಸಮೊರ್್  ಧೆೈರ್ನ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 

ಸಕ ತ್ಾಲೊಂ.್  ಹಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಯಕ್ಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜ್ಣ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ಹಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಘಡೊ್ಯಾ.್ 27

್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್,್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಬರಯೊ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

28
್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್  ರ್ಯ್ನ್್  ಪ್ವ್್ಕ,್  “ಚಡ್್ 

ಸುಲ್ಭ್ಯೆನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೆಚೊ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್್ ಕಯೆಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಯ್ಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೊ್.

29
್ ಪ್ವ್್ನ್,್  “ಸುಲಭ್ಗಿ�್  ಕಷ್ಟಗಿ�್  ತೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಜ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಬರಿಂಚ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ಪುಣ್್  ಹೊಯಾ್  ಸ್ಂಕ್್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಕ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

30
್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪ್ ರ್ಯ್ನ್,್ ಅಧಿಪತಿ್ ಫೆಸುತಾಸ್,್ ಬೆನಿಯಾಸ್್ 

ರ್ಣಂ್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಸ್ಲೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ 31

್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ತೆ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್,್ “ಹ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ 
ವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಹ್ಣೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಸಲೆಂಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನ್!”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ.್್ 32

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಗಿರಿಪ್್ಪನ್್ ಫೆಸುತಾಸ್ಕ,್ “ಹ್ಣೆಂ್ 
ಸಿಸ್ರ್ಕ್ ವಿನಂತಿ್ ಕರಿನ್ತ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ದಿವೆಯಾತಿ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

ರೊಮಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ತಾವಾತಾರ್ ಪಯ್ಣ್

27್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ಇಟಲ್ಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪ್ವ್ಕ್್ ಹೆರ್್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 

ಬಂಧಿವ್ನ್ಂಕ್  ಜೂಲ್ಯ್ಸ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ರ್ಕ್ಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ಜೂಲ್ಯ್ಸ್್  ಅಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ 
ಸೆೈನ್ಯಾಂತ್್ ಸೆವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ 2

್ ಆಮಿ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ 
ಚಡುನ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲ್ಯಾಯಾಂವ್.್ ತೆಂ್ 
ತ್ರುಂ್  ಅದುರಿಮೆತಿ್  ಶಹರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆಂ್  ಆನಿ್ 
ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ.್ ಆರಿಸ್ತಾಖ್ಯಾ್ ಆಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್  ಸೆವ್ಯಾಲ್್ಯಾ್  ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್್ 
ಶಹರ್ಚೊ.

3
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಆಮಿ್  ಸಿದೊನ್್  ಶಹರ್ಕ್ 

ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ಜೂಲ್ಯಸ್್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ 
ದಯ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ.್ ಇಷ್ಟಂ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚುನ್್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ರಜ್್ ದಿಲ್.್ 
ಇಷ್ಟ್ ಪ್ವ್ಚ್್ಯಾ್ ಗಜ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ 4್ ಆಮಿ್ ಸಿದೊನ್್ 
ಶಹರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲ್ಯಾಯಾಂವ್.್ ಮುಖ್ರ್್ ವ್ರೆಂ್ 
ವ ್್ಹಳೊೆನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ ಸಿ�ಪ್ರಿ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 5

್ ಸಿಲ್ಸಿಯ್ಕ್ 
ಪ್ಂಫಿ�ಲ್ಯ್ಕ್  ಸಮೊರ್್  ಆಸೊ್್  ದಯೊಯಾ್  ಆಮಿ್ 
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ಉತ್ಲೊಯಾ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ಲುಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  “ಮಿ�ರ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ 
6

್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆಲೆಂ್  ಏಕ್  ತ್ರುಂ್ 
“ಮಿ�ರ್”್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಅಧಿಕ್ರಿನ್್ ದೆಖೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ 
ತ್ರುಂ್  ಇಟಲ್ಯ್ಕ್  ವೆಚೆಂ್  ಆಸೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಚಡಯ್ೆಂ.

7
್ ಆಮಿ್  ಸಬ್ರ್್  ದಿ�ಸ್ಂ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸವ್ಕ್ಸ್್ 

ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಪಯ್ಣ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಮುಖ್ರ್್  ವಚುಂಕ್ 
ವ್ಯ್ಯಾ್ ನಿಮಿತಾಂ್ ಆಮಿ್ ಸಿನಾ�ಡ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಪಯ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಆಮಿ್  ಸ್ಲೊಮನ್್  ಸ್ಮ್ಖಾಚ್ಯಾನ್್  ಕೆರಿ�ತ್್ 
ದಿ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಕ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 8್ ಆಮಿ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಕರ್ವಳ �ೆ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಮಿ್ “ಸುರಕ್ಷಿತ್್ 
ಬಂದರ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ಲ್ಸೆ�ಯ್್ 
ಶಹರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಸೆ್ಂ.

9
್ ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ಚಡ್್  ವೆ�ಳ್್  ವಿಬ್ಡ್ಲೊ.್  ಆತ್ಂ್ 

ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಅಪಯ್ಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ಉಪ್ಸ್ಚೊ್ 
್ ದಿ�ಸ್್ a್  ತವಳ್ಚ್್ ಉತಲೊಯಾಲೊ.್  10

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ತ್ಂಕ್,್ “ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಹ್ಯಾ್ ಪಯ ಣ್್ಂತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಅಪ್ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಭೊಗ ತ್ಾ.್ ತ್ರುಂ್ ಆನಿ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೊಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತೆಲೊಯಾ.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಜವ್ಕಯ�್ 
ಅಪ್ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾರ್್ ಆಸ್!”ಮ್ಹಣ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಸ್ಂಗಿ.್್ 
11

್ ಪುಣ್್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ಆನಿ್ ಯೆಜೊಮನ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯಕ್ಲೆಂ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಅಧಿಪತಿನ್್ ಪ್ವ್್ಚೆಂ್ ಉತ್ರಿಕ್ ಗುಮನ್್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ,್ 
ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ಆನಿ್ ಯಜೊಮನ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗಲ್್ಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್  12

್ ತ್ಯಾ್  ಬಂದರ್್  (್  ಸುರಕ್ಷಿತ್್ 
ಬಂದರ್)್ ಹಿಂವ್ಳ್ಚೆಂ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತ್ರುಂ್ ರ್ವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಬರೊ್ ಜ್ಗೊ್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ರುಂ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರಜ್ಯ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಡ್್ 
ಜಣ್ಂನಿ್ ಠರ್ಯ್ೆಂ.್ ಆಮಿ್ ಫೆನಿಕ್ಸೆಕ್ ಪ್ವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತೆ್ಂ.್  ಹಿಂವ್ಳೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತ್ರುಂ್ 
ಥಂಯ್್ ರ್ವಯೆತೆ.್ ಫೆನಿಕಸೆ್ ಕೆರಿ�ತ್್ ದಿ್�ಪ್ಚೆಂ್ ಏಕ್ 
ಶಹರ್.್ ನೆೈಋತಯಾ್ ಆನಿ್ ವ್ಯುವ್ಯಾ್ ಕುಶಿಕ್ ತೊಂಡ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೆ್ಂ.

ವಾದಳ್
13

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಬರೆಂ್ ವ್ರೆಂ್ ದಕ್ಷಿಣೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ವ್್ಹಳ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್ಂ.್  ತ್ವ್ಯಾರ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ,್  “ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ವ್ರೆಂಚ್,್  ಆತ್ಂ್  ತೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

a 27.9ಉಪಸಾಚೊ ದೇಸ್ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಆಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯುವ್ಂಚೊ್  ಕ್ಳ್್  ಸುರು್  ಜ್ತ್.್ 
ದಯ್ಯಾಚೆರ್್ ಸುಳಿ್ ವ್್ಹರೆಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ತೊ.

ಮೆಳೆ್ಂ!”್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತುಂಕ್  ಲ್ಗೆ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ-ನ್ಂಗರ್್ b್ ವಯ್ರಿ್ ವ್ಡೆ್.್ ಆಮಿ್ 
ಕೆರಿ�ತ್್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಕರ್ವಳಿಂತ್ಚ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 14

್ ಪುಣ್್ “ಈಶ್ನಯಾ್ ಝಡ್್ ್ ವ್ರೆಂ”್ c್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ವ್್ಹಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
15

್ ತ್ವ್ಯಾಕ್  ಮ್ನ್ಯಾ್  ಗೆಲೆಂ.್  ತ್ವ್ಯಾಕ್  ತ್ಯಾ್ 
ವ್ಯ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಚಲುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ವ್ರೆಂ್ ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ ಕುಶಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್ಯಾ.

16
್ ಆಮಿ್  “ಕ್ವ ದ್ಾ”್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಲ ್್ಹನ್್  ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆಡೊಸ್ಕ್  ಉತೊರಿನ್್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್  ತವಳ್್  ಆಮಿ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲ್್ಹನ್್ ದೊಣ್ ಭಿತರ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸೆಂ್.್ 
17

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತ್ರುಂ್  ಫುಟೊನ್್  ವಸನ್ಶೆಂ್ 
ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣಂ್ ದೊಯ್ಯಾಂನಿ್ ಬ್ಂಧೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ “ಸತಿಯಾಸ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವೆಳೆಚ್ಯಾ್ ರೆಂವೆಂತ್್ 
ತ್ರುಂ್ ರೊಂಬತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ್ ಹ್ಯೆಯಾಕ್ d್  ದೆಂವುನ್್  ತ್ವ್ಯಾಕ್ 
ಬಡೊನ್್  ವಚುಂಕ್  ವ್ಯ್ಯಾಯಾಕ್  ಅವ್ಕ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ದಿಲೊ.

18
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ದಿ�ಸ್,್ ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ಬಳ್ನ್್ ವ್್ಹಳ್ಚಿಯಾ್ 

ವವಿಯಾಂ್ ಲೊಕ್ನ್್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಥೊಡೊ್ ಸರಕ್ 
ದಯ್ಯಾಂತ್್  ಉಡಯ್ೊ.್  19

್ ಏಕ್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ವ್ಯಾಚಿಂ್ ಸ್ಹೆತ್್ ಆಪ್್ಯಾಚ್್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ಉಡಯೊ್.್ 20

್ ಸಬ್ರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮಿ್ 
ಸುಯೊಯಾ್ ಜ್ಂವ್್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 
ಝಡ್್ ವ್ರೆಂ್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಜವ್ಂತ್್ 
ಉತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಭವ್ಯಾಸೊ್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲೊ.್ 
ಆಮಿ್ ಮೊತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲ್ಗ್್ಯಾಂವ್.

21
್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಚಡ್್ ದಿ�ಸ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕರುಂಕ್ 

ನ್ತೆ್ಂ.್ ತವಳ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಪ್ವ್್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್,್ “ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಕೆರಿ�ತ್್ ದಿ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸರನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಉತ್ರಿಂ್  ಆಯಕ್ಜಯ್್  ಆಸಿ್ಂ.್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಇತೆ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಂವ್್ ನಷ್ಟ್ ಜ್ಂವ್್ ಜ್ತೊ್ 
ನ್ತೊ್.್ 22

್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಆಸಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಮಧೆಂ್  ಎಕೊ್ಯ್ ಮೊಚೆಯಾಂ್  ನ್ಂತ್!್  ಪುಣ್್ 
ತ್ರುಂ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ತಲೆಂ.್  23

್ ಕ್ಲೆಚಿಂ್  ರ್ತಿಂ್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಏಕ್ ದೂತ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬಗೆ್ಕ್  ಆಯ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೂತ್ನ್,್ ‘ಪ್ವ್್,್ 

b 27.13 ನಾಂಗರ್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ದೆಂವ್ವೆಚಿಂ್ ಜಡ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಲೊಂಕ್್ಚೆಂ್ ಆಯುಧ್.
c 27.14ಈಶಾನಕ್ ಝಡ್ ವಾರೆಂಉತತಾರ್್ ಆನಿ್ ಪೂವ್ಯಾ್ ಕುಶಿಚೊ್ 
ಮಧೊ್್ ಭ್ಗ್.
d 27.17ಹಾಯ್ತ್ವ್ಯಾಕ್ ಬ್ಂಧೆಚಿಂ್ ವಸುತಾರ್.
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ಭಿಯೆನ್ಕ್!್ ತುಜೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ಚೊ್ ಜ�ವ್್ ಉರೆೈತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತುಕ್್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ದಿಲ್ಂ’್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ನೊ�,್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸ್!್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆವ್ಚೆರ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ದವಲ್ಯಾ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೂತ್ನ್್ ಸ್ಂಗಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಘಡತಾಲೆಂ.್ 26

್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಏಕ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ಪ್ವ್ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

27
್ ಚೊವ್ದಾವಿ್ ರ್ತಿ್ ಆಮಿ್ ಆದಿರಿಯ್ತಿಕ್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ 

ಆಸ್್ ಪ್ಸ್್ ಲೊಟುನ್ಚ್್ ಪಯ್ಣ್್ ಮುಂದಸಿಯಾಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಭುಂಯ್ಕ್್ ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಆಸ್ಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ವ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಭೊಗೆ್ಂ.್ 28

್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಪ್ಚೊ್ ಗುಳೊೆ್ ದಯೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ತಕೆ್ಕ್  ಬ್ಂಧುನ್್  ಉದ್ಕ್ಕ್  ಸಕ್್್  ದೆಂವಯ್ೆಂ.್ 
ಉದ್ಕ್ ಶೆಂಭರ್್ ಆನಿ್ ವಿ�ಸ್್ ಮ್ಪ್್ ಗುಂಡ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಚಿಕೆಕ್ಶೆ್  ಫುಡೆಂ್  ವೆತಚ್್  ದೊರಿ್  ಉದ್ಕ್ಕ್ 
ದೆಂವಯ್.್  ಥಂಯ್್ ಉದ್ಕ್ಚಿ್  ಗೂಂಡ್್  90್  ಮ್ಪ್್ 
ಆಸಲೆ್ಂ.್ 29

್ ತ್ರುಂ್ ಖಡ್್ಪಕ್ ಅದ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ವಯಾಟೆ್ 
ಭಿಯೆಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಚ್ರ್್  ನ್ಂಗರ್್ 
ಉದ್ಕ್ಕ್ ದೆಂವಯ್ೆ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣಂ್ ಉಜ್್ಡೊಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೆ್.್ 30

್ ತ್ವಯಾಟ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ತ್ರುಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ 
ದೊಣಕ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ದೆಂವುನ್,್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 
ಕುಶಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಥೊಡೆ್ ನ್ಂಗರ್್ ದೆಂವ್ವೆಚಿಂ್ ಬರಿ್ 
ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ 31

್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ ಆನಿ್ ಹೆರ್್ 
ಶಿಪ್ಯ್ಂಕ,್ “ಹ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಟೆ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಜ�ವ್್ ಉರೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 32

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಶಿಪಯ್ಂನಿ್ 
ದೊರಿಯೊ್ ಕುಡೆಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದೊಣ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಡಿ್.

33
್ ಆನಿಂಕ್�್  ಉಜ್್ಡತಾಚ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 

ಖ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ವ್್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಬೊಳ್ನ್ಚ್,್ 
“ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಚೊವ ದ್ಾ್  ದಿ�ಸ್್  ತುಮಿ್  ಜೆಂವ್ಕ್್  ನ್ಂತ್.್ 
34

್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಪುಣ್ಯ�್ ಜೆವಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ಜವಂತ್್ 
ಉರಜಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕೆಸ್ಂನಿ್ ಏಕ್ 
ಪುಣ್ಯ�್ ಹೊಗ್್ಂವೆಚಿ್ ನ್ಂತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
35

್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಇಲೆ್ಸೊ್ 
ಉಂಡೊ್  ಘವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್ 
ಮುಖ್ರ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿಲ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಏಕ್ ಕುಡೊಕ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೊ್.್ 36

್ -್ 
37

್ ತವಳ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ಲ್ಗೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾರ್್ ದೊನಿಶೆ್ ಸತತಾರ್್ ಆನಿ್ ಸ್ ಜಣ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  38

್ ಆಮಿ್  ದ್ಧೊಶಿ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಗೊ�ಂವ್್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಉಡೊವ್ನಾ್ ತ್ರುಂ್ 
ಹಳ್್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾವಾತಾಚಿ ನಾಸ್
39

್ ಉಜ್್ಡ್ತಾಚ್್ ತ್ವಯಾಟ್ಯಾಂನಿ್ ಭುಂಯ್್ ಪಳೆಲ್.್ ಪುಣ್್ 
ತಿ್ ಕಸಲ್್ ಭುಂಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಲ್್್ 
ರೆವ್ಳ್್ ದಯ್ಯಾಚಿ್ ತಡ್.್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ವ್ಯಾಕ್ 
ತ್ಯಾ್ ತಡಿಕ್ ಚಲಯೆತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ವ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಂನಿ್ ಚಿಂತೆಂ್.್ 
40

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಸುಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ a್ ಘಟ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಧನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ದೊರಿಯ್ಂಕ್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಘಾಲೆಂ.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕುಶಿಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯ್್ ವ್ಯ್ಯಾಕ್ 
ಉಕಲ್ನಾ್ ಬ್ಂಧುನ್್ ತಡಿಕ್ ಚಲಯ್.್ 41

್ ಪುಣ್್ ತ್ರುಂ್ 
ರೆವೆಚ್ಯಾ್ ರ್ಶಿಕ್ ದ್ಡಯ್ೆಂ.್ ತ್ವ್ಯಾಚೊ್ ಮುಖೊ್್ 
ಭ್ಗ್್  ತ್ಂತು್  ಸ್ಂಪ್ಡೊ್.್  ತ್ರುಂ್  ಚಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್್  ಲ ್್ಹರ್ಂ್  ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್್ಯಾನ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಫುಟೊನ್್ ಭೆಸ್ಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸುರು್ 
ಜ್ಲ್.

42
್ ಬಂಧಿವ್ನ್ಂ್  ಭಿತಲೊಯಾ್  ಕೊಣ್ಯ�್  ವಚುನ್್ 

ಚುಕೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಪಯ್ಂನಿ್ ಬಂಧಿವ್ನ್ಂಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ಚಿಯಾ್ ಅಲೊ�ಚನ್್ ಕೆಲ್್.್ 43

್ ಪುಣ್್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಜೂಲ್ಯಸ್್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಬಂಧಿವ್ನ್ಂಕ್  ಜವಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಉಪೆಂವ್ಕ್್ ಕಳ ತ್ಾ್ 
ತ್ಂಣಂ್ ಉದ್ಕ್ಕ್ ಉಡೊನ್್ ತಡಿಕ್ ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜೂಲ್ಯಸನ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  44

್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಫೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್್ ವ್್ ತ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜಣ್್ ತಡಿಕ್ 
ಪ್ವೆ್.್ ತ್ಂಚೆ್ ಥಂಯ್್ ಎಕೊ್ಯ�್ ಮೊರೊಂಕ್ ನ್.

ಮಾಲಾ್ ದವಾೇಪಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ

28್ ್ 1್ ಆಮಿ್  ಸುರಕ್ಷಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತಡಿಕ್  ಪ್ವ್್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ತೆಂ್  ಮ್ಲ್ಟ್  ದಿ್�ಪ್್  ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 2್ ತವಳ್್ ಪ್ವ್ಸೆ್ ಯೆತ್ಲೊ್ 
ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಹಿಂವ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಆಮೆಚಿರ್್  ದಯ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಉಜೊ್ 
ಪೆಟೊವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ 3್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಏಕ್ 
ಭರೊ್ ಆಡ್ರ್ಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತೆಂ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಘಾಲ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಧಗಿಕ್  ಏಕ್  ವಿಕ್ಳ್್ 
ಜವ ದ್ಾಳ್್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್ 
ರೆವ್ಡ್್ ಘಾಲೊ.್  4

್ ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಕ್  ರೆವ್ಡ್್ 
ಘಾಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜವ್ದಾಳಿಕ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ,್ “ಹೊ್ 
ಖುನಿಗ್ರ್ಚ್್ ಸಯ್!್ ಹೊ್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಮೊರ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹೊ್ ವ್ಂಚುಂಕ್ ್ ನ್ಯಾಯ್ಕ್ b್ ಮನ್್ ನ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

5
್ ಪುಣ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ತ್ಯಾ್ ಜವ್ದಾಳಿಕ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ 

a 27.40ಸುಂರಾಣ್ತ್ವ್ಯಾಚಿ್  ವ್ಟ್್  ಬದು್ಂಕ್  ಕುಮೊಕ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಏಕ್ ಸ್ಧನ್.
b 28.4ನಾಕ್ರಾಕ್“ನ್ಯಾಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದೆ�ವ್್ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.
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ಫ್ಪುಡಿ್.್  ಪ್ವ್್ಕ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಬ್ಧಕ್  ಜ್ವ್ನಾ.್ 
6

್ ಪ್ವ್್ಚೆಂ್  ಆಂಗ್್  ಸುಜೊನ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿಂಚ್್ 
ಪಡುನ್್  ಮೊತ್ಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಚಿಂತ್ಲೆ್ಂ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಪ್ವ್್ಕಚ್್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಸಲ್್ಯಾರಿ�್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಅಪೊ್್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಬದು್ನ್್ “ಹೊ್ ಎಕೊ್್ ದೆ�ವ್!”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

7
್ ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣಂ್  ಥೊಡೆ್  ಶೆತ್ಂ್ 

ಆಸ್ಲ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದಿ್�ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಸ ತ್ಾಕ್ ತಿಂ್ ಶೆತ್ಂ್ 
ಸೆವಯಾಲ್್ಂ.್  ತ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್  ಪುಬಿ್ಯಸ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಕ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲೊ.್ ಪೊಪ್ಯ್್ನ್್ 
ದಯ್್ ದ್ಖಯ್.್ ಆಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ ತಿ�ನ್್ ದಿ�ಸ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಸಲ್್ಯಾಂವ್.್ 8್ ಪೊಪ್ಯ್್ಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಚಡ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಆಸೊ.್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಪ್್ ಆನಿ್ ರಗತ್್ ವ್್ಹಳಿಚಿ್ 
ಪ್ಡ್್ ಆಸಿ.್್ ಪ್ವ್್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ವಚುನ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ತ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 9್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ಹೆರ್್ ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ ಪ್ವ್್್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯ್ೆ.್ ಪ್ವ್ನ್್್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಗೂಣ್್ ಕೆಲೆಂ.

10
್ -್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚಡ್್ ಥರ್ನ್್ ಸನ್ಮನ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ತಿ�ನ್್ 
ಮಹಿನೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತ್ಣಂ್ ಪಯ ಣ್್ಚೊಯಾ್ 
ಗಜೆಯಾಕ್ ಪಡೊಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ದಿಲೊಯಾ.

ರೊಮಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಪಯ್ಣ್
ಅಲೆಕ್ಸೆಂದಿರಿಯ್್  ಶಹರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆಲೆಂ್  ಏಕ್ 
ತ್ವ್ಯಾಕ್  ಆಮಿ್  ಚಡ್್ಯಾಂವ್.್  ತೆಂ್  ತ್ರುಂ್ 
ಹಿಂವ್ಳೆಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್ಲ್ಟ್ ದಿ್�ಪ್ಂತ್ಚ್್ ರ್ವೆ್ಂ.್ 
ತ್ಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದೊ�ನ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ ದೆವ್ಂಚಿ್ 
ನಿಶ್ನಿ್ ಆಸಲ್ೆಂ.್ 12

್ ಆಮಿ್ ಸಿರ್ಕುಸ್್ ಶಹರ್ಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್  ಥಂಯ್್  ರ್ಂವ್್ಯಾವ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸನ್ಯಾ್ 13

್ ರೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಶಹರ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ್ ನೆೈರುತಯಾ್ a್ 
ವ್ರೆಂ್ ವ ್್ಹಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಥಂಯ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪುತೆ�ಓಲ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್ 
ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್  14

್ ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದೆಖೆ್ಂ.್ ಆಪ್ಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಏಕ್ ಹಪೊತಾಭರ್್ ರ್ವಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಪರ್ತೆ್ಂ.್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ 
ಆಮಿ್  ರೊಮ್ಕ್  ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್  15

್ ಆಮಿ್  ಹ್ಂಗ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್  ರೊಮ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮ್ಲೆಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಭೆಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  “ಆಪ್್ಪಯೊಚ್ಯಾ”್ 

a 28.13ನೆೈರುತಕ್ದಕ್ಷಿಣ್್  ಆನಿ್  ಪಶಿಚಿಮೆಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಆಸೊಚಿ್ 
ಜ್ಗೊ.

ಸ್ಂತೆ�ಕಟ್ಯಾಕಯ�್ b್ ಆನಿ್ “ತಿ�ನ್್ ್ ಛತ್ರಿಂ”್ c್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ೆ.್  ಹ್ಯಾಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್.

ರೊಮಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿ
16

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಮಿ್ ರೊಮ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್್ 
ವಿಂಗಡ್್ ರ್ವ್ಂಕ್ ಪ್ವ್್ಕ್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ಮೆಳಿ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ವ್್ಕ್  ರ್ಕ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಏಕ್ ಶಿಪ್ಯ್್ ತ್ಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೊ.

17
್ ತಿ�ನ್್  ದಿ�ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪ್ವ್್್ 

ಜುದೆವ್ಂ್  ಪೆೈಕ್್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಆಪೊವ ಣೆ್ಂ್  ದಿಲೆಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳ ತ್ಾನ್್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್,್  “ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಜುದೆವ್್  ಭ್ವ್ಂನೊ�,್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪುವ್ಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ರಿತಿರಿವ್ಜ್ಯಾಂಕಯ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂತ್್ 
ಬಂಧೆಂತ್್  ರೊಮ್ಂಚ್ಂಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
18

್ ರೊಮ್ಂಚ್ಯಾನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಸವ್ಲ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚಿ್  ಶಿಕ್್್  ಫ್ವ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಕಸಲೆಂಚ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ದೆಖೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡಕ್ಳ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ರೊಮ್ಂತ್್ 
ಸಿಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ತನಿಕ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚ್ರಿಜೆ್ 
ಪಡೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 20

್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರ್ಣ್್ 
ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸವೆಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ಚಿಂತೆ್ಂ.್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್  ಪಜೆಯಾಕ್ 
ಆಸ್್  ತಸೊ್  ಭವಯಾಸೊ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಖೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

21
್ -್ 22

್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಪ್ವ್್ಕ,್ “ತುಜೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಜುದೆ�ಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಸಲ್ಂಚ್್  ಪತ್ರಿಂ್ 
ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ನ್ಂತ್್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಯಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಭ್ವ್ಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಕೊಣೆಯ�್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಖಬರ್್  ಹ್ಡುಂಕ್  ನ್್  ಆನಿ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಜ್ಯಾ್ ಮತಿಂತೆ್ಂ್ ಆಮಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ಆಶೆತ್ಂವ್;್ ಸವ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಪಂಗ್್ಕ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾವ್ಂಚ್ಯಾ)್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲೆೈತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.

23
್ ಪ್ವ್್್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ ಸಭ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಏಕ್ 

ದಿ�ಸ್್ ನೆಮೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸಬ್ರ್್ ಜುದೆವ್್ 

b 28.15ಆಪಿ್ಪಯ್ ಸಾಂತೆೇಕಟೆಂ ರೊಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 27್ ಮೆೈಲ್ಂ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ್ ಆಸ್.
c 28.15ತಿೇನ್ ಛತಾರಿಂ ರೊಮ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  30್  ಮೆೈಲ್ಂ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ್ ಆಸ್ಂ
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ಪ್ವ್ಚ್್ಯಾ್ ಘರ್್ ಸಭ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಲೆ.್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಸಕ್ಳಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲೆೈಲೊ;್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಗ್್ಯಂನಿ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ ದವರುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಯ�್  ಪ್ರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂಯ�್ ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಂ.್ 24

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೊಯಾ್ 
ಥೊಡೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಥೊಡೆ್  ಜುದೆವ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ.್  ಪುಣ್್ 
ಉಲಯಾಲೆ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 25

್ ತ್ಣಂ್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ತ್ನ್್ 
ಪ್ವ್್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ:್ “ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 
ಇಸ್ಯಯ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ 
ಸತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

್ 26್ ‘ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಂ:
ತುಂ್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಅಯಕ್ಲ್ಯಾರಿ�

ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್;
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�

ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.
್ 27್ ವ್ಹಯ್,್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಧ್ರುಣ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಆಯಕ್ನ್.
ಸತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಿಂತಿನ್ಂತ್.

ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆ
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ,
ಕ್ನ್ಂನಿ್ ಆಯುಕ್ನ್,
ಮನ್ಂತ್್ ಚಿಂತುನ್

ಮ್ಹಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪತಯಾತೆ್ ಆಸ್ಲೆ್;್ ಮಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ತೆಲೆ.’್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 6:9–10

28
್ “ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್್  ಬಚ್ವಿ್  ಜುದೆಯ್ನ್ಹಯ್್ 

ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧ್ಡ್್ಂ.್ ತೆ್ ತ್ಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿತ್ಲೆ.್ 
ಜುದೆವ್್  ಜ್ಲೆ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸೊಂದಿ!”್ 
29

್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಜುದೆವ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೆಯಾ.್ ತೆ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಚಡ್್ ತಕಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸೆ್.

30
್ ಪ್ವ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ದೊ�ನ್್ 

ವಸ್ಯಾಂ್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸೊ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಯ್್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಥರ್ನ್್ 
ಸ್್ಗತ್್  ಕನ್ಯಾ,್  31

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಸಲ್ೊ;್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ದಿತ್ಲೊ;್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸಲ್ೊ.್ ತ್ಕ್್ 
ಆಡಕ್ಳ್್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣೆಯ�್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
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1್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.

ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ a್ 
ಆಪಯೊ್.್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್ಲೊ.್ 2್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ದಿತಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆದಿಂಮ್ಗ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಕೆಲ್್.್ 
3

್ 
–4

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚಿ್ ವಿಷಯಚ್್ ತಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ.್ ಮನ್ಶೆಪಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತೊ್ ದ್ವಿದ್ಚೆ�್ ್ b್ ಸಂತತೆಂತ್್ ಜಲಮಲೊ.್್ 
ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವ್ಹಡ್್ 
ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಕೊವ್ಣ್್ ದಿಲೊ.

5
್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ವಿಶೆ�ಸ್್  ಕ್ಮ್್  ದಿಲೆಂ.್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಪಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ವ್ಟೆಕ್  ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದಿಲೆಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ 6್ ರೊಮ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪಯ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

7
್ ರೊಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊ�ಕ್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಪಯ್ೆಯ�್  ಜ್ಲೆ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮೊಗ್ಚೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.
ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ.

ಉಪಾಕಾರಾಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
8

್ ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್ 
ವಿಶೆಯಾ�ಂತ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಪತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸಮ್ಪ್ಯಾತ್ಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಪರಿಖ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 
9

್ 
–10

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

a 1.1ಅಪೊಸತಾಲ್ವಿಶೆ�ಷ್್ ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೊ.
b 1.3–4ದಾವಿದ್ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ ರ್ಯ್.

ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತಿ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಕ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂತ್್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ,್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಆವ್ಕ್ಸ್್ ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 11

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್,್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
ಚಡ್್ ಅತೆರಿಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 12

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಜೊಡಲ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಆಪೆ�ಕ್್.್ ತುಮಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.

13
್ ಭ್ವ್ಂ್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಬರಿಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.

14
್ ಹ್ಂವ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಗೆರಿ�ಕ್  ಆನಿ್  ಗೆರಿ�ಕ್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ,್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ನೆಣ್ಯ್ಯಾಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿಜಯ್ಚ್ಚಿ.್ 
15

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ರೊಮ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಭೊ�ವ್್ ಆಶೆತ್ಂ.

16
್ ಹ್ಂವ್್  ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಘಮಂಡ್್ 

ಪ್ವ್ತಾ.್ ಪ್ತೆಯಾತೆಲ್ಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಜುದೆವ್ಂಕ್ 
ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆ�ವ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಸಕತ್್ ವ್ಪತ್ಯಾ.್ 17

್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಳಿಚಿ್ ನಿ�ತ್್ ತ್ಂತುನ್್ ದಿಸೊನ್್ ಯೆತ್.್ ತಿ್ ನಿ�ತ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್,್ “ನಿತಿವಂತ್್ 
ಮನಿಸ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಂತ್ಚ್್ ಜಯೆತ್.”

ಸಮೆೇಸ್ತಾ ಲೊೇಕ್ ಚೂಕ್ ಕತಾತಾತ್
18

್ ದೆವ್ಚೊ್ ರ್ಗ್್ ಸಗ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದಿಸೊನ್್ ಯೆತ್.್ 
ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಆನಿ್  ಖೊಟೆಪಣ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ದೆ�ವ್್ 
ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಸತ್್ ಸಮ್ಲ್ಂ,್ ಪುಣ್್ 
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ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಜಣೆಯಾಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸತ್್ ಲ್ಪಯ್ತಾತ್.್ 
19

್ ದೆ�ವ್್ ಆಪೊ್್ ರ್ಗ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಕರಿಜಯ್.್ ವ್ಹಯ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮ್ಜ್ಯ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಮ್್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ದ್ಖಯ್್ಂ.

20
್ ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಸಕತ್್  ಜ್ಂವ್್ 

ತ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್ಪಣ್್  ಜ್ಂವ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿನ್ಂತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸುವೆಯಾರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯ�್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸುಲಭ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ರಚ ಣೆ್ಂತ್್  ತಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನಿ�ಬ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

21
್ ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಕ್  ಜ್ಣ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ದೆವ್ಕ್ 

ಮಹಿಮ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್,್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 
ಲೊಕ್ಚಿ್ ಸಮೊಣ್ಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್.್ ತ್ಂಚೊಯಾ್ ದ್ಡೊ್ಯಾ್ 
ಮತಿ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಭಲೊಯಾಯಾ.್ 22

್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಬುದ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಮೂಖ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ.್ 
23

್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಮಹಿಮ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ,್ ಸುಕ್ಣ್ಂ್ 
ಬರಿ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ,್ ಮೊನ್ತ್ಿಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಜವ್ದಾಳಿಂ್ ಬರಿ್ ರುಪ್ಣ್ಂ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.

24
್ ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಬರೊನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತೆ್ ಖೊಟೆಪಣ್ಚ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಸಕೆ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್ಚ್್ 
ವಚಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಡಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಂ.್ 25

್ ತ್ಣಂ್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್  ಸತ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಫಟ್ಚ್್ ಧಲೆಯಾಂ;್  ರಚ್ಲ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್;್ ತ್ಂಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ್.್ ಪುಣ್್ ತೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ರಚಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್;್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಸುತಾತಿ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಫ್ವ್.್ 
ಆಮೆನ್.

26
್ ತ್ಣಂ್  ತ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಜಯೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂಚ್,್ 

ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಲಜೆಚ್ಯಾ್ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಆಶೆಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡೆ್ಂ.್ ತ್ಂಚೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ್ ದ್ದ್್ಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ 
ಖರೊ್ ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ಸಲ್ಂಗ್್ ಕ್ಮಿ್ 
ಜ್ಲೊಯಾ.್  27

್ ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್,್  ದ್ದ್್ಯಾನಿ್  ಸಿತ್�ಯ್್ 
ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ ಖರೊ್  ಜ್ಲೊ್್  ಲೆೈಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಸಲ್ಂಗ್್ ಕ್ಮಿ್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕನ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಫ್ವ್್ ಜ್ಲ್್್ ಶಿಕ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ 
ಕೆಲ್.

28
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖರಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಂಕ್್ 

ಮನ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂಕ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ತ್ಣಂ್  ಅಪುಣ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್ 

ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  29
್ ತ್ಂಚೆ್  ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ 

ಥರ್ಚೆಂ್  ಪ್ತಕ,್ ಖೊಟೆಂಪಣ್,್  ಸ್್ರ್ಯಾ,್  ದೆ್�ಷ್,್ 
ಮಸರ್,್ ಖುನ್,್ ಝಗೆ್ಂ,್ ಫಟಕ್ರೆಂಪಣ್್ ಆನಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಚಿಂತ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ಸವ್ಯಾ್ ಭರೊನ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಖಬ್ರಿಳ ್ೆ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ 30

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಚ್ಡಿಯೊ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್;್ 
ದೆವ್ಕ್ ದೆ್�ಷಿತ್ತ್.್ ಕಠೊರ್್ ಹಂಕ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ವ್ಟೊಯಾ್  ಸೊದೆಚಿಯ�್  ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಂಯ್ಕ್್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಆನಿ್  ಮೂಖ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  31

್ ತೆ್ 
ಆಪುಣ್್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ಪ್ಳಿನ್ತ್ಲೆಯ�್ ಹೆರ್ಂಚೆರ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಜ್ಂವ್್ ದಯ್್ ಜ್ಂವ್್ ದ್ಕಯ್್ ನ್ತ್ಲೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  32

್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್  ಮೊನ್ಯಾಚಿ್  ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮು್ನಿ್ ಆಸ್.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತೆ್ ಆಸಲ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ದಿತ್ತ್.

ಜುದೆವ್ ಸಯ್ತಾ ಪಾತಿಕಾ

2್ ್ 1್ “ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕ ತ್ಾಂವ್”್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಪ್ರಿಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತಿಂಚ್್  ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ�್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್ 
2

್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತ್ಚೊ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 3್ ತೊ್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿಚ್್ ತೆ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಶಿಕ್ೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚುಕೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾಚ್್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 4

್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಭೊ�ವ್್  ದಯ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ ಬದ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ದಯ್ಳ್ಯ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಂತ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಕ್ಳ್್ಂಯ�್ ಜಣಯ�್ ಬದಿ್ಜಯ್್ ಪಡ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ದಯ್ಳ್ಯ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ತ್.

5
್ ತುಮಿ್  ಕಠಿಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ಧ್ರುಣ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಬದು್ಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮನ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಯೆಂವಿಚಿ್  ಶಿಕ್್್  ತುಮಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ 
ಚಡ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪೊ್್  ರ್ಗ್್ 
ದ್ಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕ್್್  ಜ್ತಲ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ನಿತಿಫೆೈಸಲ್್ ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆತಲೆ.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ತ್ಂತ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾಕನ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಇನ್ಮ್್ ಜ್ಂವ್್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಂವ್್ ದಿತಲೊ.್ 
7

್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಮಹಿಮೆಖ್ತಿರ್,್ ಮ್ನ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
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ಆನಿ್ ಅಮರ್ಪಣ್ಖ್ತಿರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಬರಿ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾಚ್್ ಜಯೆತಲೆ.್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ದಿತಲೊ.್ 8್ ಪುಣ್್ ಉಲೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಸತ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ಶೆಂ್ ಖೊಟೆಂ್ ಅನುಸರಣ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ವಯ್ರಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕ್್ಯ�್ ರ್ಗ್ಯ�್ ಯೆತ್.್ 9್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಕ,್  ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ದೆ�ವ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ದಿತ್.್ 10

್ ಪುಣ್್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ,್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕ್  ಸಯ್ತಾ್  ದೆ�ವ್್  ಮಹಿಮ್,್ 
ಮ್ನ್್ ಆನಿ್ ಸಮಧ್ನ್್ ದಿತಲೊ.್ 11

್ ದೆ�ವ್್ ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕಚ್್ ರಿತಿನ್್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ದಿತ್.

12
್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್ ಆನಿ್ 

ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಆಯುಕ್ನ್ಯ�್ 
ನ್ತ್ಲೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ತ್ಯಾನ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ದೊ�ಗ್ಂಕಯ�್  ಕಸಲೊಚ್ಚಿ್  ಬದ್ವಣ್್  ಆಸ್ನ್.್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕತಯಾಲೆ್ ನ್ಸ್್ 
ಜ್ತಲೆ.್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್,್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಜ್ಣ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ಲೆಯಾಲೆ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  13

್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಲೊ�ಕ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಯುಕ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ಕ್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.

14
್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಜ್ಣ್್ 

ನ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್್ಭ್ವಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಳ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಂಕ್್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಸ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಂಚೆ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಚ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 15

್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿ�ತ್್ ತ್ಕ್ದೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ,್ ಖಂಯೆಚಿ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಜ್ಣ್ಂತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಚ್ಲ್ವವಿಯಾಂ್ ದ್ಕೊವ್ನಾ್ ದಿತ್ತ್.್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಂಚಿ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್ ವ್್ ನಿಧೊ�ಯಾಷಿ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ರುಜು್ ಕತ್ಯಾ.

16
್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಗುಟ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಸಂಗ್್ಯಕ್ ದೆವ್ನ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಘಡತಾಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಕಳಯ ತ್ಾ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ತಿಚ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ.

ಜುದೆವ್ ಆನಿ ನಿಯಮ್ಶಾಸ್ತ್ರ್
17

್ “ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ತೆಂ?್  ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವನ್ಯಾ್  ದೆವ್ಕ್  ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವತಾಯ್.್ 18

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಂ್ 

ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜ್ಲ್್್  ಕ್ಮ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕ್ಷಿತ್್  ಜ್ಲ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಯ್.್ 
19

್ ಸ್ಕ್ಯಾ್  ವ್ಟ್್  ಜ್ಣ್್  ನ್ತ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ್ಗಯಾದಶಯಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಉಜ್್ಡ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತ್ಯ್.್ 20

್ ಮೂಖ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ದ್ರ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಮೆಸಿತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಯ್.್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್,್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ತುಂ್ 
ಜ್ಣ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸತ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಯ್.್ 21

್ ತುಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಶಿಕಯ್ತಾಯ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಂ್ ತುಕ್ಚ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊಂಗಿ�?್  ಚೊರಿನ್ಯೆ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ತುಂ್ 
ಲೊ�ಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಯ್,್ ಪುಣ್್ ತುಂಚ್್ ಚೊತ್ಯಾಯ್.್ 
22

್ ಲೊಕ್ನಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಂ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾಯ್,್  ಪುಣ್್  ತುಂಚ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ರುನ್್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ 
ತುಂ್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ ದೆ್�ಷಿತ್ಯ್,್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂಚ್್ 
ದೆವ್ಳ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಚೊಲ್ಯಾಂಯ್.್  23

್ ತುಂ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಘಮಂಡ್್ 
ಕತ್ಯಾಯ್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಅವಮಯ್ಯಾದ್್  ಕತ್ಯಾಯ್.್  24

್ “ಜುದೆವ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ನ್ವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಲೆೈತ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.

25
್ ತುಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಳಿಶೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುವೆಂ್ 

ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಸುನತೆಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಮೊಡ್ನಾ್  ಚಲ್್ಯಾರ್್  ತುಕ್್  ಸುನತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 26

್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸುನತ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಪುಣ್್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತ್ಣಂ್ ಕತಿಯಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಸುನತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್  27

್ ಜುದೆವ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರಯೆ್ಂ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಸುನತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮೊಡ್ನಾ್ ಚಲ ತ್ಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಕುಡಿಂತ್್  ಸುನತ್್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ನಿಯಮ್ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವೆಚಿ್  ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪರ್ಧಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಕಯ್ತಾತ್.

28
್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಕುಡಿಂತ್್  ಜುದೆವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಸ್ಲೊ್ ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್.್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಸುನತ್್  ಖರಿ್  ಸುನತ್್  ನ್ಹಯ್.್  29

್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ 
ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಖರೊ್ ಜುದೆವ್.್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್್  ಸುನತ್ಚ್್ ಖರಿ್  ಸುನತ್.್  ಹಿ್  ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಶಿವಯ್್ ಬರೊವ್ಣ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂಥ್ವ್ನಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಸುನತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಮೆಳಿಚಿ್ 
ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿವಯ್್ ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.
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3್ ್ 1 ್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜುದೆವ್ಂಚಿ್  ವಿಶೆ�ಷತ್್ 
ಕ್ತೆಂ?್ ಸುನತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ವಿಶೆ�ಷತ್್ ಆಸ್ಗಿ�?್ 2್ ವ್ಹಯ್,್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸಬ್ರ್್ 
ವಿಶೆ�ಷತ್್  ಅಸ್ತ್.್  ಸಕ್ಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್  ಮಹತ್ಚೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಜುದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವನ್ಯಾ್ ಆಪ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ದಿಲ್.್ 3್ ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನ್ಂತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸತ್.್ 
ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಘಡನ್ಶೆಂ್ 
ತೆಂ್ ಕತ್ಯಾಗಿ�?್ 4

್ ನ್!್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆ�ವ್್ ಸತೆವಂತ್ಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ತುಜ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ತುಂ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ರುಜು್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಕಯ್ಯ್.

ತುಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ನ್್ ತುಂ್ ಜಯೆತಾವಂತ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 51:4

5
್ ದೆ�ವ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕಚಿಯಾ್  ಚೂಕ್ 

ಆನಿಂಕ್�್  ಚಡ್್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿಸೊನ್್  ಯೆತ್.್ 
ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ ತ್ಾನ್,್ 
ತೊ್ ಆನ್ಯಾಯ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ (ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಆಲೊ�ಚನ್ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.)್ 6

್ ನ್!್ 
ದೆ�ವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೆವ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.

7
್ “ಹ್ಂವೆ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ಫಟ್ ದೆವ್ಕ್ ಸತ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
‘ಪ್ತಿಕ್ಂ’್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ವಿಚಯೆಯಾಯಾತ್.್ 8

್ “ಬರೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಆಧ್ಯ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕಯ�್ 
ತಸಲ್ಯಾಕಯ�್  ಕ್ಂಯ್್  ಬದ್ವಣ್್  ನ್.್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಚುಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾತ್್  ಆನಿ್  ಆಮಿ್ 
ತಸಲೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಚುಕ್ದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಶಿಕ್್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್ಚ್.

ಸಮೆೇಸ್ತಾ ಅಪಾರಿಧಿ ಜಾವಾವಾಸಾತ್
9

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್  ಬರೆಗಿ�?್  ನ್!್  ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್  ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ಬದ್್ವಣ್್  ನ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತವಳ್್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್  ತೆ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

“ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್.್ ನ್ಂಚ್್ ನ್!
11

್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್.

ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಆಸೊಂವ್ಕ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸಕತಾ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್.

್ 12್ ಸವ್ಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ವ್ಟ್್ ಚುಕೊನ್್ ಪಡ್್ಯಾತ್.್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಮನಿಸ್್ ನಿಫಯಾಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಬರೆಂ್ ಆಧ್ತಯಾಲೊ್ ಎಕೊ್ಯ�್ ನ್.್ ನ್ಂಚ್್ 
ನ್!”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 14:1–3

್ 13್ “ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ತೊಂಡ್ಂ್ ಉಗೊತಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಫೊಂಡ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಂತ್.

ತ್ಣಂ್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜಬೊಯಾ್ 
ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 5:9

“ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಣಚಿಂ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿ�ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಪ್ಯಾಬರಿ್ 
ಆಸ್ಂತ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 140:3

್ 14್ “ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಂನಿ್ ಸೊವೆ್ ಶಿರ್ಪ್ಯ�್ 
ಭಲ್ಯಾಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 10:7

್ 15್ “ದಗುದಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರಂಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತ್.

16
್ ತೆ್  ಗೆಲ್್ಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್  ನ್ಸ್್  ಆನಿ್ 

ಭಂಗಸತಾಳ್್ ಹ್ಡಯ್ತಾತ್.
್ 17್ ಲೊ�ಕ್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚೊ್ ವ್ಟ್್ ನೆಣ್ಂತ್.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 59:7–8

್ 18್ “ತ್ಂಕ್್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಭಿರ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸನ್ಮನ್್ ಜ್ಂವ್್ ನ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 36:1

19
್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖ್ಲ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಜುದೆವ್ಂನಿ್  ನಿ�ಬ್್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ನಿತಿಫೆೈಸಲ್ಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 20

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಅನುಸರಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ದ್ಕಯ್ತಾ.

ನಿತಿವಂತ್ ಜಾಂವೆಚೊಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್
21

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಮೆಕ್ವಿಣೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾಲೊ.್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆನಿ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ 
ಹ್ಯಾ್ ನವ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
22

್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣ್  ದವಚ್ಯಾಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ದೆ�ವ್್ ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾ.್  ತ್ಕ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಏಕಚ್.್  23

್ ಸಕಕ್ಡಿ�್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ನ್ಯಾ್ 
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ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮಹಿಮೆಂತ್್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  24

್ ತ್ಣಂ್  ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ನಿಣಯಾಯ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್ಚ್.್ 
ದೆ�ವ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾ.್ 
25

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಚೆ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ವ್ಟ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜುಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬೆಟೊವ್ನಾ್  ಆಪ್್್  ನ್ಯಾಯ್್  ನಿ�ತ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಂಚ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ನಾಸ ತ್ಾನ್್ ದೆ�ವ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
26

್ ಆಶೆಂ್  ದೆ�ವ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆನಿ್ 
ಜೆಜುಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

27
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬಡ್ಯ್್ 

ಕರುಂಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ರಣ್ಂ್ 
ಆಸ್ಂತ್ಗಿ�?್  ನ್!್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ಸಗಿ್್  ಬಡ್ಯ್್ 
ರ್ವ್�ಂವಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್ಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಅನುಸರಣ್್ ಕಚಿಯಾ್ ವ್ಟ್್ ನ್ಹಯ್.್ 28

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಎಕೊ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಅನುಸರಣ್್ 
ಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿಂ್ ಹೆಂಚ್.್ 29

್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತೊ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್�್ ದೆ�ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 30

್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್.್ ತೊ್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
31

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಅನುಸರಣ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಆಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಥಿರ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

ಆಬಾರಿಹಾಮಾಚೆಂ ಉದಾಹರಣ್

4್ ್ 1್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮೊಚಿ್  ಪುವಯಾಜ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣುಯ್ಂ?್  ತೊ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಶಿಕೊ್?್  2

್ ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಬಡ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ತ್ಕ್್ 
ಕ್ರಣ್್ ಆಸೆತಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ದೆವ್್ ಸಮೊರ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 3್ “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್.್ ಹೆಂ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ನಿತವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

4
್ ಕ್ಮ್್ ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊೆಚಿ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ ಇನ್ಮ್್ 

ನ್ಹಯ್,್  ತೊ್  ತ್ಕ್್  ಮೆಳೊೆಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5
್ ಪುಣ್್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪುಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕಸಲೆಂಯ್್  ಕ್ಮ್್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಚಿ್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರಿಜ್ಯ್ಚ್ಚಿ.್  ತವಳ್್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತಯಾಲೊ.್  ದೆ�ವ್್  ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್  ಸಯ್ತಾ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕತಯಾಲೊ.್ 6

್ ದೆ�ವ್್ ಎಕ್್ಯಾಚಿ್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಗುಮ್ನ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ತ್ಕ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ನ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬ್ಗೆವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ವಿದ್ನ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

್  7್ “ಕೊಣ್ಂಚೆಂ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಬೊಗಿಶೆಲ್ಯಾತ್ಗಿ�
ಕೊಣ್ಚೆಂ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್್ ಧ್ಂಪ್್ಯಾತ್ಗಿ�
ತೆ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬ್ಗೆವಂತ್!

್  8್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಕೊಣ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಲೆಖ್ಕ್ 
ಧರಿನ್ಂಗಿ�

ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬ್ಗೆವಂತ್!”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 32:1–2

9
್ ಹೆಂ್ ಭ್ಗ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾಂಕ್ 

(ಜುದೆವ್ಂಕ),್  ಮ್ತ್ರಿಗಿ�?್  ವ್್  ಸುನತ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾಂಕ್ (ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಗಿ�)್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಹೆಂ್ ಭ್ಗ್್ ಆಸ್ಂಗಿ�?್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಂಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ತಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂಚ್್ ತ್ಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕೆಲ್.್  10

್ ಪುಣ್್  ಹೆಂ್  ಕೆದ್ಳ್್  ಜ್ಲೆಂ?್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸುನತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್ಗಿ�್  ವ್್ ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್ಗಿ�?್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಸುನತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್.್  11

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸುನತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತ್ಚಿ್ ಸುನತ್ಚ್್ ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ,್  ತ್ಣಂ್ 
ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ನಿಣಯಾಯ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.್ 12

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣ ಗೆೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ತ್ಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಚೊಯಾ್  ತ್ಂಚಿ್ ಸುನತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಣಂ್ ಜಯೆಲ್ಯಾರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ತೊ್ ತ್ಂಚೊ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
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ಪಾತೆಕ್ಣಂಚ್ ವಾಟ್
13

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಕ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್.್ 
ಪುಣ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ನ್್  ತಿ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಜೊಡ್ಲೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಳ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ 
ತಿ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಜೊಡಿ್.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್್್ ಲೊ�ಕ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಅನುಸರಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಜೊಡಿತಾತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾರ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಕೆಲ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ 
ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 15

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ದೆವ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಅವಿ�ಧಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್ ಉಚೆಯಾಂ್ ನ್.

16
್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 

ದೆವ್ಚಿ್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಜೊಡತಾಲೆ.್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ 
ದೆಣೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ಯ�್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ 
ದೆಣೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೆಂ್ ಸಗೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ತಿ್ 
ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಹಿ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಬರಿಂಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ಬ್ಪ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
17

್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ನೆಮ್್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್ಚ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 
ಹೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಘಡನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ ಪ್ತೆಯಾಲೊ.

18
್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಆವಕ್ಸ್ಚ್್ 

ನ್ತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾಂತ್ಚ್್  ಮುಂದವಸುಯಾಣ್್  ಗೆಲೊ.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್ಚ್್ ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಪಜ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ತುಂ್  ಸಬ್ರ್್  ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ 
ಜೊಡತಾಲೊಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ.್ 
19

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಸುಮ್ರ್್  ಶೆಂಭರ್್  ವಸ್ಯಾಂಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ದುಬಯಾಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಭ್ಗ್್ ನ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಸ್ರ್ಕಯ�್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಭ್ಗ್್ ನ್.್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತುಂಕ್  ಲ್ಗೊ್.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ತ್ಕ್್ ಆಸಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್ 20

್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತೊ್ 
ದುಬ್ಂವ್ಕ್್ ನ್್ ಆನಿ್ ಆಪ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡೊ್್ 
ಆನಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಲ್.್ 21

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪುಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕತೊಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಧೃಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್  22
್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್,್  “ದೆವ್ನ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ ತಿ್ ತ್ಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರಿಲ್ಗಿ್.”್ 
23

್ ತಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಬರಯ್ಲ್ಂ್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಬರಯ್್ಯಾಂತ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಅಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು್ ಮೆಲ್್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್್ಯಾಕಡೆ್ (ದೆವ್ಥಂಯ್)್ 
ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವತ್ಯಾಂವ್.್ 25

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಜೆಜುಕ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ತ್ಕ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೊ.

ನಿತಿನಿರತಾಯ್

5್ ್ 1 ್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 

ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಸಮ್ಧನ್್ ಆಸ್ಂ.್ 2್ ಆತ್ಂ್ 
ಆಮಿ್  ಉಲ್್ಸ್್  ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಡ್ಂ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡತಾಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಮ್ಕ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆಮಿ್ 
ಚಡ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸ್ಂವ್.್  3

್ ತೆ�ಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾಕಷಟಸಂಕಷ್ಟಂನಿ್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸ್ಂವ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹೆ್ ಕಷಟಸಂಕಷ್ಟ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಚಡ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  4

್ ಆಮಿ್ 
ಘಟುಮಟ್್ ಆಸ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹಿ್ ಸೊಸಿಣ್್  ಕ್ಯ್ಚ್್ 
ರುಜ್್ತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಹಿಚ್ಚಿ್ ರುಜ್್ತ್.್ 
5

್ ಆಮೊಚಿ್ ಹೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್ ನಿರ್ಶ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆ್  ಕರಿನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಇನ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ತ್್.

6
್ ಆಮಿ್  ಆಸಕ್ತ್ಯ�್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್್ ನೆಮಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಆಮೆಚಿ್ ಪ್ಸತ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಲೊ.್ 7್ ನಿತಿವಂತ್ಚೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಅಪರೂಪ್.್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬರೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜ�ವ್್ 
ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಧೆೈರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕಯೆಯಾತ್.್ 8

್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಆನಿ�ಂಕ್�್ ಪ್ತಿಕ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಲೊ.್ ದೆವ್ಕ್ ಆಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.

9
್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚುಕಯ್ತಾಂವ್.್ 
10

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ದುಸ್ಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಚ್್ 
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ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪೆ್್  ಈಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ಜ�ವ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಆನಿಂಕ್್  ಚಡ್್  ನಿಶಚಿಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್  11

್ ಇತೆ್ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮಿ್  ದೆವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾಂವ್.್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಜೆಜು್ ವವಿಯಾಂಚ್.

ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ
12

್ ಏಕ್  ಮನ್ಶೆನ್್  (ಆದ್ಂವ್)್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕೃತ್ಯಾಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಯ್ೆಂ.್  ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್್ ಸವೆಂ್ ಮರಣ್ಯ�್ ಆಯ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಮೊರಜ್ಯಚ್ಚಿ;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾಂ.್ 
13

್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆ�ವ್್ ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಗುಮ್ನ್ಕ್  ಕ್ಣೆಘನ್.್  14

್ ಪುಣ್್  ಆದ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್  ಮೊರಜ್ಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಆದ್ಂವ್ನ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೆಲೊ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆಜ್್ಕ್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್  ತೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ.್  ಪುಣ್್ 
ಆದ್ಂವ್ನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಸಮ್ಸಮ್ಚೆಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ರಿನ್ತ್್ಯಾಂನಿ್  ಸಯ್ತಾ್ ಮೊರಜ್ಯ್್ 
ಪಡೆ್ಂ.
ಆದ್ಂವ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 

(ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ)್  ಮುಖೊ್್  ಗುತ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  15
್ ಪುಣ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಆದ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್್ 
ಬರಿ್ ನ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮೆಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೊಡ್ಲ್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಎಕ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಉದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ “ಜ�ವ್”್ 
ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂನಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 16

್ ಆದ್ಂವ್ನ್್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಉದ್ರ್್ ದೆಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉದ್ರ್್ ದೆಣೆಂ್ ಆಯ್ೆಂ.್ 
ತೆಂ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ 17

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ,್ ತ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಮೊನ್ಯಾನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಯ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಕ್ ಆನಿ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್  ದೆಣೆಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕತೆಯಾಲೆ.್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಣಂ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 

ಎಕ್್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್,್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜ�ವ್್ 
ಜೊಡತಾಲೆ್ ಆನಿ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯತಾಲೆ.

18
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆದ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ ಫ್ವ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಕೆಲ್್್ ಏಕಚ್್ 
ಬರಿ್  ಕನಿಯಾ,್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಆನಿ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜವಿತ್್ ಲ್ಬ್ತಾ.್ 
19

್ ಎಕೊ್್  ದೆವ್ಕ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್  ಸಮೆಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
20

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ 
ಚಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ದಿಸೊನ್್ ಆಯ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಚಡ್್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಫ್ವ್್ ಕೆಲ್.್ 21

್ ಏಕ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮೆಚಿರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಫ್ವ್್ ಕೆಲ್.್ ಹಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

ಪಾತಾಕಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ಕ್ರಿಸಾತಾ ಥಂಯ್ ಜಿವಂತ್

6್ ್ 1್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಆಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್  ಆನಿ್  ್  ಚಡ್್  ಕುಪ್ಯಾ್ 

ದ್ಖೊಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಮುಂದರುನ್್ 
ವ್ಹರ್ಜಯ್ಗಿ�?್ 2್ ನ್!್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತಿಕ್್ 
ಜವಿತ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾಂವ್.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್ಚ್್  ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್  ಕಶೆಂ?್  3

್ ಆಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ನ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ವಿಸ್ರಿಲ್ಯಾತ್ಗಿ�?್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮೊನ್ಯಾಂತ್್  ಭ್ಗಿದ್ರ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  4

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ನ್,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್್ ಜ್ಲ್್ ಆನಿ್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ನವ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಕ್ 
ಚಲಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್್ 
ಜ್ಲ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಅದುಭುತ್್ ಸಕೆತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಬರಿಂಚ್್ ಆಮಿ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.

5
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್ಟ್್ಯಾಂವ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್  ಆಯಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಆಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ಜವಂತ್್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಎಕ್ಟ್್ಂವ್.್ 6್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪನೆಯಾಂ್ ಜವಿತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಮೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
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ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಕಸಲೊಚ್್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಆಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
7

್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸವಯೆಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾನ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭ್ಂಧ್್ಪಸ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ.

8
್ ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಮೆಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚೆ್  ಸವೆಂ್ 

ಜಯೆತ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 9್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ತೊ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಆತ್ಂ್  ಮೊನ್ಯಾಕ್  ತ್ಚೆ�್  ವಯ್ರಿ್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ 10

್ ವ್ಹಯ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕೆತಾಕ್ ಸಲೊ್ಂಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮೆಲೊ;್ 
ತೆಂ್  ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಕ್  ಪುರೊ್  ಜ್ಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ ನವ್್ ಜ�ವ್್ ಆಸ್.್  ದೆವ್ಥಂಯ್್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂಚ್್ ತೆಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್.್ 11

್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ತುಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಜಯೆತಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.

12
್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಂತ್್ 

ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್;್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್  ವ್ಡ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 13

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್;್ ತುಮೊಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಯೊ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಚಲೊಂವಿಚಿ್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಬದ್್ಕ,್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿಯ್;್ 
ಮೊರೊನ್್ ಆತ್ಂ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಜಯೆಯ್;್ ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಯ್.್ 
14

್ ಪ್ತ್ಕ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಯೆಜಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೆಚಿಂ್  ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್್ 
ಜಯೆತಲ್ಯಾತ್.

ನಿತಿಚೆ ಗುಲಾಮ್
15

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್?್  ಆಮಿ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್್  ಖ್ಲ್್  ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್್ ಖ್ಲ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಆಧ್ರಿಜ್ಯ್ಗಿ�?್  ನ್!್  16

್ ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಬರಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ 
ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿತ್ತ್ಗಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಡಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಮ್ಣ್  ಆಸ್.್  ತುಮಿ್  ಕೊಣ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ತ್ತ್ಗಿ�್ ತೊಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಧನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಅನುಸರಣ್್  ಕಯೆಯಾತ್್  ವ್  ದೆವ್ಕಯ�್ 

ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವೆಯಾತ್.್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ವಿಧೆ�ಯ್ಪಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
17

್ ಪಯೆ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್್ಯಾತ್.್  ಪ್ತ್ಕ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪ ಣ್್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್  ದವಲಯಾಲೆಂ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮಿ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ 18

್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜೊಡ್್ಯಾ.್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ನಿತಿಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 19

್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ಉದ್ಹರ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿವರಣ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಏಕ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕಯ�್ 
ವ್ಯ್ಟಕಯ�್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಟಖ್ತಿರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆಲ್್ಯಾತ್.್ ತೆ�ಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ 
ನಿತಿಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆತ್ತ್.

20
್ ಏಕ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಗುಲ್ಮ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ನಿತಿಚ್ಯಾ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ನ್ತ್್ಯಾತ್.್  21

್ ತುಮಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲಜೆತ್ತ್.್ 
ತಿ್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮೊಕ್  ಕೆಲ್ಯಾತ್ವೆ?್  ನ್.್ 
ತಿ್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಮರಣ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಹ್ಡ ತ್ಾತ್.್ 
22

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್್  ಪ್ತ್ಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜವಿತ್ಯ�್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್ಯ�್ 
ಮೆಳ ತ್ಾ.್ 23

್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಮರಣ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್.

ನಿತಿವಂತಾಂಕ್ ನಿತಿಶಾಸಾತ್ಂಚೆಂ ಹಂಗ್ ನಾ

7್ ್ 1್ ಭ್ವ್ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಸಗೆ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಎಕೊ್್  ಮನಿಸ್್ 

ಜವಂತ್್  ಆಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ರ್ಜ್ಟ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್್  ಸಮ್ನ್ಂಗಿ�?್  2

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್ 
ದೃಷ್ಟಂತ್್ ದಿತ್ಂ:್ ದ್ದೊ್್ ಜ�ವ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಬ್ಯ್್್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್್  ತ್ಕ್್  ಬ್ಂಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸಜಯ್.್ ಪುಣ್್ ತಿಚೊ್ ದ್ದೊ್್ ಮೊರತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಕ್ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿಕ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಮೆಳ ತ್ಾ.್ 
3

್ ಪುಣ್್ ಆಪೊ್್ ಘೂವ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಂಚ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್ಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ತಿಚೊ್ ಘೂವ್್ ಮೊರತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ 
ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ ಆಶೆಂ್ 
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ಆಸ್ತಾನ್,್ ಆಪೊ್್ ಘೂವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್ಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.

4
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್ 

ತುಮೊಚಿ್ ಪನೊಯಾ್ ಸ್ಭ್ವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್;್  ತುಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ,್  ಮೆಲ್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಫೊಳ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಂಬಂಧಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  5

್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್,್ ಅಮೊಚಿ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಸ್ಭ್ವ್್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಯತಾಲೊ.್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚಿ್  ಕೃತ್ಯಾಂ್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಆಶ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ನ್್  ಆಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಹ್ಡಿ್.್ 
ಆನಿ್ ಆಮಿ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಅಸ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚಿ್ 
ಕೃತ್ಯಾಂ್  ಅಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಯೆಕ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದವಲೊಯಾಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಆಮಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆತಿಮಕ್ ಮರಣ್್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸೊ್ಯಾ.್  6

್ ಆದ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್,್  ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೆೈದ್ಯಾಂ್  ಬರಿ್  ಬಂದೆಂತ್್  ಘಾಲೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಆಮೊಚಿ್ 
ಪನೊಯಾ್  ಸ್ಭ್ವ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್  ಆಮಿ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್ಂವಳಿ್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಪೆರಿ�ರಣ್್ ಖ್ಲ್್ ನವ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

ಪಾತಾಕಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಘಷ್ತಾ
7

್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆನಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಹೆಂ್ ದೊ�ನ್ಯ�್ 
ಏಕಚ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ತುಮಿ್ ಚಿಂತುಕ್ 
ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಏಕಚ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಏಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ವ್ಟ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ತೆಂ್ ನ್ತೆ್ಂ.್ “ದುಸ್ರಿಯಾಂಚೊಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತುಮಿ್ 
ಆಶೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲೆಂ.್ 8

್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ತಿ್ 
ತ್ಕ್ದ್ಚ್್ ವ್ಪರುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚೆ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಆಶ್್ ಉಬ್ಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್ದೆ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್ೆಂ.್ ಪುಣ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಚ್್ 
ನ್.್ 9್ ಹ್ಂವ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸಮು್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಜವಂತ್್  ಜ್ಲೊ್.್  ಪುಣ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ತ್ಕ್ದ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆತನ್,್  ಪ್ತ್ಕ್  ಜಯೆಂವ್ಕ್್  ಲ್ಗೆ್.್  10

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್್  ವವಿಯಾಂ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್.್ 
ಜ�ವ್್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ತ್ಕ್ದ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ 

ಹ್ಡೆಂ್.್ 11
್ ಪ್ತ್ಕ್ನ್್ ತಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ವ್ಪ್ರುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 

ಬೆಕುಪ್್  ಕರುಂಕ,್  ಮ್ಹಜೆ್  ಥಂಯ್್  ಆತಿಮಕ್  ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.

12
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಕ್ದ್್ ಪವಿತ್ರಿಯ�್ ನಿ�ತ್ಯ�್ ಬರೆಂಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 13

್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಬರೆಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಮರಣ್್ ಹ್ಡಯ್ೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆರ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್?್ ನ್!್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ನ್್  ಬರೆಂಚ್್  ವ್ಪರುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡೆ್ಂ.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ 
ರೂಪ್್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಪ್ತ್ಕ್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ.

ಮನಾಶ ಥಂಯ್ ಘುಸ್ಪಡ್
14

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ವಿಕಲೆ್ಲ್್ಯಾ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಬರಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 15

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಂತ್ಂಗಿ�್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಂಟ್ಳಿಚಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮನ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಮ್ನ್್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್  17

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಹಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕಚ್್ 
ಹಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕನೊಯಾಯಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 18

್ ವ್ಹಯ್,್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್್ ಬರೆಂ್ 
ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ವಸಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ 
ಕ್ಯಯಾರೂಪಕ್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್ 
19

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್್  ಕತ್ಯಾ.್  20

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್್ ನ್ತಲ್ೆಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಮ್ಹಜೆರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಪ್ತ್ಕಚ್್ ತಿಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾ.

21
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಹೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 

ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ:್  ಹ್ಂವ್್  ಬರೆಂ್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಸಕತಾ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಆಸ್.್ 
22

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಂತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  23

್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ನಿಯಮ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆತ್ಂ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾ್ ಮ್ನ್್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ನಿಯಮ್ಚ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೆಂ್ 
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ನಿಯಮ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಬಂದಿಖ್ನ್ಂತ್್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ 24

್ ಹ್ಂವ್್ ಭಂಗೊಸ್ತಾಳ್ಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮರಣ್್  ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಕೊಣ್?್ 25

್ ದೆ�ವ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ!್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸೊಡ್ಣೆಂ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್!
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್್ ಅಧಿ�ನ್್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಯ್ದಾಯಾಕ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಕ್ ಅಧಿೇನ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ಜಿವಿತ್

8್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆತ್ಂ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಜ್ಯ್ನಾ್  2
್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 

ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಆಸೊಂಕ್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ?್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಜ�ವ್್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಆನಿ್ ಮರಣ್್  ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.್ 3

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೊ್ ಸ್ಭ್ವ್ಚ್ಚಿ್ 
ತ್ಕ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೊ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ನ್್  ಕರುಂಕ್  ಸಕನ್ತ್ಲೆಂ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಪುತ್ಕಚ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಸಂಯಬಾಚ್್ ವ್ಪ್ಲೆಯಾಂ.್ 4

್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಯ್ಬಾಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಜಯೆನ್ಶೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಪದೆ್ಖ್ಲ್್  ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಮೆಚಿ�ರ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಜ್ರಿ್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

5
್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಜಯೆಂವ್ಚಿ್ 

ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಚಿಂತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಯಾಚ್್ 
ಪರಿಕ್ರ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತ್ತ್.್ 
6

್ ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ಚಿಂತ್ಪ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಮರಣ್್ ಜ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್  ಚಿಂತ್ಪ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಜವಿತ್ಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಆಸತಾಲ್.್ 7

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಎಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ನಿಯ್ಳ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್್ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಯ ದ್ಾಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ,್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 8

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತಕ್ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

9
್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ 

ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾತ್.್  ದೆವ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್್  ಕೊಣ್ಚೆರ್ಯ�್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಆತೊಮ್  ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
10

್ ತುಮಿಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಮೆಲ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಆತೊಮ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜವಿತ್್ ದಿತಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
11

್ ಜೆಜುಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯೊ್್ 
ದೆವ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ವಸಿತಾ್  ಕತ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಕ್ ತೊ್ ಜ�ವ್್ 
ಸಯ್ತಾ್ ದಿತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯೊ್್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ 
ಜವಿತ್್ ದಿತ್ಲೊ.

12
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಆಮಿ್ 

ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ ಆಶೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಆಮಿ್  ಜಯೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  13

್ ತುಮೆಚಿಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಸಂಯ್ಬಾನ್್ ಆಶೆಂವಿಚಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತುಮಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮಜತೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ರ್ವಯ್್ಯಾರ್್  ನವೆಂ್ 
ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲ್ಯಾತ್.

14
್ ಕೊಣ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಚಲೊವ ಣೆ್ಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�್  ತಿಂಚ್್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 15

್ ಆಮಿ್ ಜೊಡ್ಲೊ್ ಆತೊಮ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರಿನ್್ ಆನಿ್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಭೆಂ್ ಹ್ಡೊಚಿ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ಜೊಡೊಲ್ೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಹ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ,್ “ಅಬ್ಬಾ್ 
ಬ್ಪ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್.್  16

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾ್  ಸವೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  17

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚಿಂ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ವ್ಹಯ್,್ 
ದೆವ್ಕ್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಸವೆಂ್ 
ವ್ರಿಸ್ದಾರ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ದಗೊದಾಣೆಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ಂವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್ಯ�್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
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ಭವಿಷಾಕ್ಂತ್ ಆಮಾಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಹಿಮಾ
18

್ ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಕಷ್ಟ್  ದಗದಾಣಂ್  ಸೊಸ ತ್ಾಂವ್.್  ಪುಣ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಮುಖ್ರ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮಹಿಮೆಕ್  ಹೆ್  ಕಷ್ಟ್ 
ದಗದಾಣಂ್ ಸರಿ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಹಿಂ್ ಗುಮ್ನ್ಕ್ ಯೆನ್ಂತ್.್ 
19

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪರಿದಶಯಾನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಕ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಗಿ್್ ಸೃಷಿಟ್ ಉಮೆದಿನ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಪಳೆತ್.್  ತೆಂ್  ಘಡಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸಗೊ್್  ಸಂಸ್ರ್್ 
ಆಶೆತ್.್ 20

್ ಸಗಿ್್ ಸೃಷಿಟ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಲ್.್ ಆಶೆಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಖುಶೆ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ನ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆನ್ಚ್.್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತ್ಕ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ಆಸೊ್.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  21

್ ಸಗಿ್್ 
ಸೃಷಿಟ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸ್್ತ್ಂತ್ರಿಯ�್  ಮಹಿಮ್ಯ�್ 
ಹೊಂದ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್.

22
್ ದೆವ್ನ್್ ರಚ್ಲೆಂ್್ ಹಯೆಯಾಕ,್ ಪರಿಸೂತ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 

ಯೆಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ದುಖೆನ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಬರಿ್ ಹುಸ್ಕ್ರುನ್್ 
ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂವ್.್  23

್ ಸಂಸ್ರ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್,್  ಆಮಿ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಭಿತರ್ಚ್್  ದುಖಿನ್್  ವ್ಳ್ಳೊೆನ್ಚ್್ 
ರ್ಕೊನ್್  ಆಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಯೊ್್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ್ 
ಘತ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ದೆವ್ನ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಕಚೆಯಾಂಚ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಕ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ಸುಟ್ಕ್ಚ್್  ಆಮಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಪಳೆತ್ಂವ್.್  24

್ ಆಮಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ತೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಕೊವ್ನಾ್ ಆಸ್ಂವ್ಗಿ�್ 
ತೆಂ್ ದೆಖೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ನ್ಹಯ್.್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪುಣ್್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್ 
ಮೆಳ್ಲೊ್್ ಕಸಲೊಚ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿನ್.್ 25

್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಮೆಳ್ನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಭವಯಾಸೊನ್ಚ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್ಂವ್.

26
್ ಆಮಿ್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಆಸ್ಕ್ತೆಂತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ಆಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಆನಿ್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಆಮೆ್�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ 
ಉಚ್ರುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್  ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ 27

್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ದೆ�ವ್ಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮನಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜ್ಣ್,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂಚ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾ.

28
್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಯ್ಯಾ್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಕ್ಯೆಯಾಂ್ ಆದ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂ್  ಆಸ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ದೆವ್ನ್ಚ್್ ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೊ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್ ತ್ಚೆಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 29

್ ದೆ�ವ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ರಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಆನಿ್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆಂ್ ಸ್ದೃಶ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಸಬ್ರ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಜೆಜುಚ್್ ಮ್ಲಗೆಡೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 30

್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆಂ್ ಸ್ದೃಶ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಆಪೊವ್ನಾ,್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ,್ ತ್ಂಕ್್ 
ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ ದಿಲ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೊ ಮೇಗ್
31

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್ಯಾ?್  ದೆ�ವ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಸಲೊ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ 32

್ ದೆ�ವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಪುತ್ಕಚ್್  ಉರೆೈನ್ಶೆಂ್  ಆಮ್ಂ್ 
ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್  ಪ್ಸತ್್ ದಿಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ,್ 
ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜು್  ಸವೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸವಯಾಸ್್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿತ್.್  33

್ ದೆವ್ನ್್  ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್ 
ಕೊಣ್್ ಫಿಯ್ಯಾದ್್ ಹ್ಡತಾಲೊ?್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್!್ ತ್ಂಕ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ದೆ�ವ್ಚ್.್  34

್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್?್ 
ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್!್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜೆಜುನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಜ�ವ್್ 
ದಿಲೊ.್ ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತೊ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್  ಆಯೊ್.್  ಆತ್ಂ್  ತೊ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಕ್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾ.್  35

್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮೊ�ಗ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಸಲೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್?್ ಕಷ್ಟ್ 
ವ್್ ಆಡಚಿಣ್ ಜ್ಂವ್್ ದಗದಾವಿಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ನ್ಶೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್್  ವಸುತಾರ್್  ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಅಪ್ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಮರಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ 36

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಸ್:

“ತುಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಮಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಕ್ಂತ್ಂತ್್ ಆಸ್ಂವ್.

ಕ್ತುರಿಂಕ್ ವ್ಹಚ್ಯಾಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಆಲಕ್್ಕ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 44:22

37
್ ಪುಣ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ 

ದೆವ್್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾನಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜಯ್ತಾ್ ಆಸ್ಂ.್ 38

್ 
–39

್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಜ್ಂವ್್ ವೆಗ್್ಚರ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ನ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ಮರಣ್್ ಜ್ಂವ್್ ಜ�ವ್್ ಜ್ಂವ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಖೊಟೊಆತೊಮ್ ಜ್ಂವ್್ ಆತ್ಂಚಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಕಸಲ್್ 
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ಸಕತ್್ ಜ್ಂವ್್ ವ್ಹಯ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಸಕಯ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಜ್ಂವ್್ ವ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್್ ಕಸಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ 
ದಿಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಗ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

ದೆೇವ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್

9್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಹ್ಂವ್್  ಫಟ್್  ಮ್ರಿನ್.್ 

ಮ್ಹಜ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಟೆಕ್ಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಮನ್ಚ್್ ಹ್ಕ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ 
2

್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಚಡ್್  ದೂಖ್್ 
ಆಸ್;್ ನಿರಂತರ್್ ಮನ್ಂತ್್ ದೂಖ್್ ಆಸ್.್ 3್ ತೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್;್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಶಿರ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ತಯ್ರ್್ 
ಆಸ್.್ 4್ ತೆ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ ಲೊ�ಕ.್ ತಿಂ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಿಂಚ್ಲ್್  ಭುಗಿಯಾಂ.್  ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ನ್್ ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಸೊಲೆ್್ ಘವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆರ್ಧನ್ಚಿ್  ರಿತಿಯ�್ 
ಆಪ್್್  ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾಯ�್  ದಿಲೊಯಾ.್  5

್ ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಕ್  ಸೆವಯಾಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಶ್ರಿ�ರಿಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕುಳಿಯೆಂತ್ಚ್್ 
ಜಲಮಲೊ.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಕ್ ಧನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಕ್್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಹೊಗ್ಪ್್ ಜ್ಂವ್!್ ಆಮೆನ್.

6
್ ವ್ಹಯ್,್  ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದುಖೆನ್್ 

ಆಸ್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ 
ನಿಫಯಾಳ್್ ಜ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಳಿಯೆಂತ್್  ಜಲಮಲೆ್್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 7್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಂತತೆ್  ಪೆೈಕ್್  ಥೊಡೆ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿಂ್ 
ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ಇಸ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಪೂತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  8

್ ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಶ್ರಿ�ರಿಕ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಲಮಲ್್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್್ 
ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಲಮಲ್ಂ್್ ದೆವ್ಚಿ್ (ನಿ�ಜ್)್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  9

್ ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್,್  “ನೆಮ್ಲ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಟಂ್  ಯೆತಲೊಂ,್  ತವಳ್್ 
ಸ್ರ್ಕ್ ಎಕೊ್್ ಪೂತ್್ ಆಸತಾಲೊ”್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಕೆಲ್.್

10
್ ತಿತೆ್ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ರೆಬೆಕ್ಕ್ಕಯ�್ ದೊಗ್ಂ್ ಚೆಕೆಯಾ್ 

ಭುಗಿಯಾಂ್  ಆಸಿ್ಂ.್  ತ್ಂಕ್್  ದೊಗ್ಂಕಯ�್  ಎಕೊ್ಚ್್ 
ಬ್ಪ್.್ ತೊಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಇಸ್ಕ.್ 11

್ 
–12

್ ಪುಣ್್ 
ತೆ್  ದೊ�ಗ್್  ಚೆಕೆಯಾ್  ಭುಗೆಯಾ್  ಜಲೊಮಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್,್ 
ದೆವ್ನ್್  ರೆಬೆಕ್ಕ್ಕ,್  “ಮ್ಲಗೆಡೊ್  ಧ್ಕ್ಟಯಾಚಿ್  ಸೆವ್್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ ತೆ್ ಭುಗೆಯಾ್ ಕಸಲೆಚ್್ 
ಬರೆ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಂವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೆಂ್.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಚೆಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಪೊ್್ ಸ್ಂತ್್ ಯೊ�ಜನೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ವಿಂಚ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ಚೆಕೆಯಾ್ ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್  ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ 
ವಿಂಚಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್ಚ್್ ಆಪಯ್ಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೊ.್್ 
ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ತ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ಮ್ಚೆರ್್ 
ಹೊಂದೊನ್್  ಆಸ್ನ್.್  13

್ ತಶೆಂಚ್,್  “ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜ್ಕೊಬ್ಸೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲೊ,್  ಪುಣ್್  ಎಸ್ವ್ಕ್ 
ಧೆ್�ಷ್್ ಕೆಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

14
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಣ್ಯಾ?್ ದೆ�ವ್್ ಅನ್ಯಾಯ್ಗ್ರ್ಗಿ�?್ ಕೆದಿಂಚ್,್ ನ್.್ 
15

್ ದೆವ್ನ್್ ಮೊಯ್ೆಕ,್ “ಹ್ಂವ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ಆಶೆತ್ಗಿ�್  ತ್ಂಕ್್  ಕರುಣ್ಯ್್ 
ದ್ಖಯತಾಲೊಂ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  16

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಶೆತ್ಗಿ�್  ತ್ಕ್ಚ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ ತ್ಾ.್  ತ್ಚೆಂ್ 
ವಿಂಚೊವ ಣೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ತ್್  ವ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚೆರ್್ 
ಹೊಂದೊನ್್  ಆಸ್ನ್.್  17

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಫ್ರ್ವ್ಯಾಕ,್  “ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಸಕತ್್ ದ್ಖಯ್್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ನ್ಂವ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಕ್್ ರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ನೆಮ್ೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಗಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ದಯ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ಧ್ರುಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಗಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಧ್ರುಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತಯಾಲೊ.

19
್ “ಆಮಿ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ 

ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಆರೊ�ಪ್್  ಮ್ಡೊಚಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ವಿಚಯೆಯಾತ್.್ 20

್ ತಶೆಂ್ 
ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್  ಕೆ�ವಲ್್ ಮನಿಸ್.್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸವ್ಲ್್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್  ಕಸಲೆಂಚ್್ ಹಕಕ್್  ನ್.್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ತಯ್ರ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಕ,್  “ತುವೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲೆ್ಂಯ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವಿಚಯೆಯಾತ್ಗಿ�?್ 21

್ ಕುಂಬ್ರ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಖುಶಿ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಏಕ್ಚ್್  ಮ್ತಿಯೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆವೆಗಿ್ಂ್ 
ಆಯದಾನ್ಂ್ ತಯ್ರ್್ ಕಯೆಯಾತ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್ ತೊ್ ಏಕ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಉಪಯೊ�ಗ್ಕಯ�್  ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ಸದ್ಂಚ್ಯಾ್ ಉಪಯೊಗ್ಕಯ�್ ತಯ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

22
್ ದೆವ್ನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಸಯ್ತಾ್  ಆಶೆಂಚ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಆಪೊ್್  ರ್ಗ್್  ದ್ಖೊವ್ನಾ,್  ಆಪ್್್  ಸಕತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ನ್ವ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೊ.್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ರ್ಗ್ಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಸೊಸೆ್ಂ.್  23

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್  ಆಪ್ರ್್ 
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ಜ್ಲ್್್ ಮಹಿಮ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸೊ.್್ ಆಪ್್್ ದಯ್್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊ.್ ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ 24

್ ಆಮಿಂಚ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ.್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯಲ್ೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಆಮಿಂಚ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜುದೆವ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ 
25

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ಹೊಸೆಯ್ಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹೆ್ 
ರಿತಿನ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ಮ್ಹಜೆ್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ
ಮ್ಹಜೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊಂ.

ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊ�ಗ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾಂಕ
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊಗ್ಚೆ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.”್ 

್  ಹೊಸೆಯ್2:23

26
್ ಆನಿ

“ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ದೆವ್ನ್,
‘ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಲೊ�ಕ್ ನ್ಹಯ್’್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಂಗಿ�
ತ್ಯಾಚ್್ ಸುವ್ತೆರ್್ ತ್ಂಕ್್ ಜ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯತಾಲೆ.”್ 
್  ಹೊಸೆಯ್್ 1:10

27
್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಇಸ್ಯಯ್ನ್್  ಇಸ್ರಿಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

“ದಯ್ಯಾ್ ವೆಳೆರ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ರೆಂವೆ್ ಬರಿ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ 
ಆಸಂಖ್ಯಾತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲೆ.

ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.

್ 28್ ವ್ಹಯ್,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಚಡ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ಝಡಿತಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.”್ ್ ಇಸ್ಯಯ್10:22–23

29
್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಕ್ತಾವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.

ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕರಿನ್ತೆ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,
ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಸೊದೊಮ್ಬರಿಯ�
ಗೊಮೊರ್ಬರಿಯ�್ ಆಸೆತಾಲ್ಯಾಂವ್.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್1:9

30
್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 

ಜ್ಲೆ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತೆಯಾನ್ತ್ಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತೆ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಚ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 31

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೊ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ನಿಫಯಾಳ್್  ಜ್ಲೆ.್  32

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕನ್ಯಾಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತ್ಣಂ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಚೆರ್್ 
ತೆ್ ಪಡೆ್.್ 33

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ತ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಆಳ ,ೆ್ ಹ್ಂವ್್ ಸಿಯೊನ್ಂತ್್ ್ a್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಆಡಕ್ಳೊೆನ್್ ಪಡೊಂವ್ಚಿ್ ಏಕ್ ಫ್ತ್ರ್್ 
ದವತ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿ್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಡಕ್ಳೊೆನ್್ 
ಪಡ್ತಾತ್.

ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಫ್ತ್ರಿಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಲಜೆಕ್ ಪಡೊಚಿನ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್8:14;28:16

10್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ವ್ಹಡ್್ ಆಶ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಥಂಯ್್  ತ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 2

್ ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ:್ ತೆ್ ದೆವ್ಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 3್ ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಣ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ವ್ಟೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಲ್ಗೆ್.್ 4

್ ಆಪ ಣ್್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚೊಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ನಿತಿನಿಣಯಾಯ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲೆಂ.

5
್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ನಿತಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ 

“ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಜವಿತ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ಪಳೆತಲೊ,್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜ್ಯಚ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯ್ೆನ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
6

್ ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿನಿಣಯಾಯ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್  “(ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಕಲ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ )್ 7್ “‘ಕೊಣ್್ ಪ್ತ್ಳ್ಕ್ ದೆಂವ್ಂಕ್ 
ಸಕತಾಲೆ’್  ಮ್ಹಣ್ಯ�್  ಮ್ಹಣನ್ಕ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

a 9.33 ಸ್ಯ್ನ್ ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ್  ಶಹರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ನ್ಂವ್.
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8
್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ “ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಲ್ಗಿಂಚ್್  ಆಸ್.್  ತೆಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ತೊಂಡ್ಂತ್ಯ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್ಯ�್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ಆಮಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಉತ್ರ್ಚ್್  ತೆಂ.್  9

್ “ಜೆಜುಚ್ಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಜ್ಯಾ್  ತೊಂಡ್್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೊ್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಂ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ತಲೊಯ್.್  10

್ ವ್ಹಯ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ತ್ಂವ್.್ 
“ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತೊಂಡ್ಂತ್್  ಉಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತ್ಂವ್.

11
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾ:್  “ತ್ಚೆಂ್ ಥಂಯ್್ 

ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚೊಯಾ್  ಕಸಲೊಯ್್  ಮನಿಸ್್  ಲಜೆಕ್ 
ಪಡೊಚಿಚ್್ ನ್.”್ 12

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕಯ�್ ಕಸಲೊಯ�್ ಭೆ�ದ್್ 
ನ್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಎಕೊಚ್್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.್ ಆಪ್ಣ್್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಸಬ್ರ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ದಿತ್.್  13

್ ವ್ಹಯ್,್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿ�್ ಬರಿ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಚೊಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ.”

14
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ಶೆಂ್ ತ್ಚೆ�್ 

ಥಂಯ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ದವಚೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕಶೆಂ?್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಯಕ್ನ್ಶೆ್  ತ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚಿಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕಶೆಂ?್  ದುಸ್ರಿಯಾನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕಶೆಂ?್ 15

್ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್ಕ್ ಧ್ಡ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕಶೆಂ?್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್,್ 
“ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಪ್ಂಯ್್ ಸೊಭಿತ್್ 
ಆಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.

16
್ ಪುಣ್್  ಜುದೆವ್್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್  ತಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 

ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್  ಆಮಿ್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಕೊಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಇಸ್ಯಯ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್  17

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಯೆತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ತ್.

18
್ ಪುಣ್,್ “ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಯೊಕ್ನ್ಂಗಿ�?”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸವ್ಲ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ:

“ತ್ಂಚೊ್ ತ್ಳೊೆ್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಪರಿಸ್ರ್್ 
ಜ್ಲೊ್ಯಾ.

ತ್ಂಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಗೆಲ್ಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 19:4

19
್ “ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 

ನ್ಂಗಿ�?”್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ.್ 
ವ್ಹಯ್,್  ತ್ಣಂ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ಪ್ವಿಟಂ,್  ದೆವ್ನ್್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ:

“ಪಜ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಮಸರ್್ 
ಉಬ್ಯ್ತಾಲೊಂ.

ಮೂಖ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಪಜೆಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಗ್ರ್್ ಉಟಯತಾಲೊ.”್ 
್  ನಿತಿಶ್ಸ್ತ್ರ್32:್ 21

20
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಇಸ್ಯಯ್ನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 

ಧೆೈರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಂತ್:

“ಮ್್ಹಕ್್ ಸೊಧುನ್ತ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ
ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆ್.

ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ವಿಚ್ರಿನ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್ಂ.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 65:1

21
್ ಪುಣ್್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ದೆವ್ನ್:

“ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ದಿ�ಸ್್ ಭರ್್ 
ರ್ಕುನ್್ ರ್ವ್್ಂ;

ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಂತ್;್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 65:2

ದೆವಾನ್ ಆಪಾಲಿಯ ಲೊರಾಕ್ ವಿಸೊರಿಂವ್ಕಾ ನಾ

11್ ್ 1್ ತಶೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ “ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಇನ್ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್ಂಗಿ�?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ವಿಚ್ತ್ಯಾ.್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಏಕ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಗ್ರ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಆಬ್ರಿಹ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕುಟ್ಮಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್:್ ಬೆಜಮಚ್ಯಾ್ ಕುಳಿಯೆಚೊ.್ 2

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ 
ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಆಪೊ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಲೊಟುನ್್  ಘಾಲುಂಕ್  ನ್.್  ಎಲ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಎಲ್ಯ್ನ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಂ.್ 3

್ ಎಲ್ಯ್ನ್,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾ:್  ತುಜ್ 
ಬಲ್ದ್ನ್್ ಬೆಟೊಂವಿಚಿ್ ಆಲ್ತಾರ್್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲ್.್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂ್ 
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ಪೆೈಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್.್ 
ಆತ್ಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜವೆಶಿಂ್ ಮ್ರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಲ್ಗೊ್.್ 4್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಎಲ್ಯ್ಕ್ ದಿಲ್್್ ಜ್ಪ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ದೆವ್ನ್್ ಎಲ್ಯ್ಕ,್ 
“ಆನಿಂಕ್�್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸ್ತ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಜಣ್ಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಖ್ತಿರ್್ ಉರಯ್್ಯಾತ್.್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬ್ಳ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್ಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಲ್.

5
್ ಆತ್ಂಯ�್ ತಶೆಂಚ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ ಥೊಡೆ್ ಜಣ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 6್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್ಲೆ್ ತೆ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಕುಪೆಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ದೆಣೆಂ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜ್ತೆಂನ್.

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಘಡಿ್್ ಸಂಗತ್್ ತಿತಿಚ್್:್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ನ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ ನ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ ಜಣ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
ಪುಣ್್ ಉಲೆಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಕಠಿಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಕ್ನ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ.್ 8

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಯಾಬರಿಂ್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ:

“ಲೊಕ್ಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದ್ಡೆ್್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 29:10

“ತೆ್ ಆಜ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ದೊಳ ್ೆ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ದಿಸ್ನ್ಶೆಂ

ಕ್ನ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಆಯ್ಕ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ 
ದೆವ್ನ್್ ತೆ್ ದ್ಂಪೆ್.”್ ್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 29:4

9
್ ದ್ವಿದ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ:

“ತ್ಣಂ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಫೆಸ್ತಾಂ್ ಜೆವ್ಣ್ಂನಿ್ ಪ್ಸೊನ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಜ್ಂವ್;

ಸ್ಂಪೊ್ನ್್ ಪಡಶೆ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ಂವ್.
್ 10್ ತ್ಂಚೆ್ ದೊಳ ್ೆ ಕುಡೆಯಾ್ ಜ್ಂವ್;

ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ ಜಡ್ಯೆನ್್ ಪ್ಟ್್ 
ಬ್ಗೊ್ಂವಿದಾ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 69:22–23

11
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಜುದೆವ್್ ವಯ್ರಿ್ ಉಠನ್ಶೆ್ 

ನ್ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪಡೆ್ವೆ�?್  ಕೆದಿಂಚ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ತೆ್ 
ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಜ್ಲೆ್್  ವವಿಯಾಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಆಸ್್ಯಾಂಕ್ 
ಬಚ್ವಿ್  ಲ್ಬ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಆಶೆಂ್  ಹೆರ್ಂಕ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ತೆ�ಚ್್ ಮಸರ್್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಗೆ.್್ 12

್ ಜುದೆವ್ಂಚೆ್ 
ಆಪ್ರಿಧ್್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಚಡ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಸಲೊ್ವಿಣ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಚಡ್್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ಹ್ಡುಂಕ್  ಕ್ರಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಜುದೆವ್್ ಬದ್ತ್ನ್್ ಸಂಸ್ರ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ಜೊಡೆಚಿಂ್ ನಿಶಚಿಯ್್ ನ್ಹಯ್ಗಿ�?

13
್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಉಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಥರ್ನ್ಚ್್  ಕತ್ಯಾ.್  14

್ ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ (ಜುದೆವ್್ ಥಂಯ್)್ ಮಸರ್್ ಕರಿಶೆಂ್ 
ತ್ಂಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಪುಣ�್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯೆಶೆ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 
15

್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ ರ್ಜ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಜ್ತನ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಕ್ತೆಂಚ್್ 
ಘಡೆಚಿಂನ್!್ ಮೆಲ್್ಯಾಂನಿ್ ಜ�ವ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್್ 
ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 16

್ ಉಂಡ್ಯಾಚೊ್ ಪಯೊ್್ ಕುಡೊಕ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಭೆಟಯ ತ್ಾನ್,್  ಸಗೊ್್  ಉಂಡೊಚ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲೊ.್ 
ರುಕ್ಚಿಂ್ ಪ್ಳ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೆ್ 
ಫ್ಂಟೆ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

17
್ ಹೆಂ,್ ಒಲ್ವೆತ್್ ರುಕ್ಚೆ್  ಥೊಡೆ್  ಫ್ಂಟೆ್  ಕುಡೆಕ್್ 

ಜ್ತ್ನ್,್ ರ್ನ್್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಚೊ್ ಏಕ್ ಫ್ಂಟೊ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆಸ್.್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ತುಮಿ್  ರ್ನ್್  ಫ್ಂಟ್ಯಾಕ್ 
ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ 
ರುಕ್ಕ್ (ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ)್ ಸಕೆತಾಂತ್ಯ�್ ಜವ್ಂತ್ಯ�್ 
ಭ್ಗ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 18

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕುಡೆಕ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಫ್ಂಟ್ಯಾಂಕ್ ತ್ತ್ಸೆರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತೆ್ 
ತ್ತ್ಸೆರ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಕ್ರಣ್ಯ�್ 
ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಪ್ಳ್ಕ್  ಜ�ವ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿ್  ನ್ಂತ್.್  ಪ್ಳ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಜ�ವ್್ 
ದಿತ್.್  19

್ “ಆಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ರುಕ್ಚ್ಯಾ್  ಫ್ಂಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆ್ ಫ್ಂಟೆ್ ಕುಡೆಕ್್  ಜ್ಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್ 20

್ ತೆಂ್ ಸತ್ಚ್.್ ತೆ್ ಫ್ಂಟೆಂ್ 
ಕುಡೆಕ್್ ಜ್ಲೆ.್ ತ್ಕ್್ ಬೆವಿಶ್್ಸ್ಪಣ್ಚ್್ ಕ್ರಣ್.್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೆ್ ಏಕ್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಗವಿಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್,್ ಭಿಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್.್ 21

್ ದೆವ್ನ್್ ಸಂಯಭುಕ್ ಫ್ಂಟೆಂಚ್್ ಉರೆೈನ್ಶೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ತುಕ್್ ಉರೊಂವ್ಚಿ್ ನ್.

22
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ದೆ�ವ್್ ದಯ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರಿ�್ 

ಬೊ�ವ್್  ಕಠಿಣ್ಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಗುಮ್ನ್್ 
ಕರ್.್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕ್್್  ಲ್ಯ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ತುಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ದಯೆಕ್ 
ಹೊಂದೊ್ನ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ದೆ�ವ್್  ತುಕ್್  ದಯ್ಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೊ.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಕ್್  ರುಕ್್ 
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ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಉಡಯ ತ್ಾಲೊ.್  23
್ ಜುದೆವ್್ ಆಪೊ್್ 

ಬೆವಿಶ್್ಸ್್  ಸ್ಂಡಿತಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಂಚೊ್ ಪಯ್ೆಂಚೊ್ 
ಜ್ಗೊ್  ತ್ಂಕ್್  ದಿ�ಂವ್ಕ್್  ದೆವ್ಕ್  ಸಕತ್್  ಆಸ್.್ 
24

್ ಏಕ್ ಕ್ಟ್್ ಫ್ಂಟೊ್ ಬಯ್ಯಾ್ ರುಕ್ಚೊ್ ಫ್ಂಟೊ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಸ್್ಭ್ವಿಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ಟ್್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ತಲೊಯಾ್ 
ಫ್ಂಟೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಕ್ ಜೊಡುನ್್ 
ಬ್ಂದ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಒಲ್ವ್್ ರುಕ್ಂತ್್ ವ್ಡಲ್ೆ್ ಫ್ಂಟೆ್ ಬರಿ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೆ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ರುಕ್ಕ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.

25
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತುಮಿಂಚ್್ 

ಬುದ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಆಜುನ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಗುಪ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಥಂಯ್್ ಏಕ್ 
ವ್ಂಟೆ್ ಜಣ್್ ಧ್ರುಣ್್ ಜ್ಲೆ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತನ್್ 
ತ್ಂಚೆಂ್ ಧ್ರುಣ್ಪಣ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 26

್ ಆಶೆಂ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚೆ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೆ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಸ್:

“ಸಿಯೊನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಯೆತಲೊ:
ತೊ್ ಜ್ಕೊಬ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಖೊಟೆಪಣ್್ ನಿವ್ರ್್ ಕತಯಾಲೊ.
್ 27್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆತನ್

ತ್ಂಚೆ್ ಸವೆಂ್ ಹೊ್ ಸೊಲೊ್್ ಕತಯಾಲೊಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 59:20–21;್ 27:9

28
್ ಜುದೆವ್ನಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 

ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೆ್  ದೆವ್ಚೆ್  ದುಸ್ಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ದೆವ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್ ಪುವಯಾಜ್್ ಸವೆಂ್ ಆಪುಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಸೊಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ನಿಮಿತಾಂ್  ತ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  29

್ ತೊ,್  ಆಪುಣ್್ 
ಆಪಯ್ೆ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಆಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆಣ್ಯಾಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಆಪುಣ್್  ಮನ್್ 
ಬದು್ಂಚೊ್ ಚ್್ ನ್;್ ಆಪುಣ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಆಪೊವೆಣ್ಂ್ 
ಪ್ಟಂ್  ಕ್ಡೊಚಿಚ್್  ನ್.್  30

್ ಏಕ್್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಲ್ಬೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಣಂ್  (ಜುದೆವ್)್  ತ್ಂಕ್್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲೆ.್ 
31

್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಆತ್ಂ್ ಜುದೆವ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಜೊಡೊಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆಂ್ 

ಜ್ಲೆಂ.್ 32
್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.್ ದೆ�ವ್್ 

ಸಕ್್ಂಕ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಅವಿಧೆ�ಯತ್್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಘಾಲ್ಂ.

ದೆವಾಕ್ ಆರಾತಾಂ ಜಾಂವ್
33

್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಂಪತ್್ ಕ್ತಿ್್ ಆಪ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್!್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ�್  ಸಮೊ್ಣೆಯಾಕ್�್  ಆಂತ್ಚ್್  ನ್!್ 
ದೆವ್ನ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಕೊಣ್ಯ�್ ವಿವರಣ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  34

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆ್ ಮೊನ್್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಣ್?
ದೆವ್ಕ್ ಆಲೊ�ಚನ್್ ಕೊಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ?”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:13

್ 35್ “ಪಯ್ೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್ 
ಕೊಣ್?

ದೆ�ವ್್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ರಿಣ್ಕ್ರ್್ ನ್ಹಯ್.”್ 
್  ಜೊ�ಬ್್ 41:11

36
್ ವ್ಹಯ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ರಚ್ಲ್.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್  ದೆವ್ಖ್ತಿರ್ಯ�್ 
ಮುಂದರುನ್್  ವೆತ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್ಯ�್ 
ಆಗ್ಯಾಂ!್ ಆಮೆನ್.

ತುಮಿಚೊ ಜಿವಿತಾಂ ದೆವಾಕ್ ದರಾ

12್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ವ್ಹಡ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡುನ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪ್ರಿಥ್ಯಾನ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ದೆವ್ಕ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ದವಲೆಯಾಂ,್  ಮ್ನ ತ್ಾ್ 
ತಸಲೆಂ್  ಜವೆ್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಮಪ್ಯಾಯ್.್ 
ಹೆಂಚ್್  ತುಮಿ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಆರ್ಧನ್.್ 
2

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಚ್ಲ್್  ಆಧ್ರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ಬದಿ್ಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಗಿಯಾಂ್  ಚ್ಲ್ಚೆ್ 
ಜ್ಯ್.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಕಸಲೆಂ್ ಮ್ನ್ತಾಲೆಂ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸಮು್ನ್್ 
ಘತೆಲ್ಯಾತ್.

3
್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಏಕ್  ದೆಣೆಂ್ 

ದಿಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್�್  ಹಿಂ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ 
ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್್್  ಲೆಖ್ವತ್ಯಾಯಾಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್  ತುಮೆಚಿ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಚಿಂತ್್ಯಾರಿ�್  ತೆಂ್  ಚಿಂತ್ಪ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ವಡಿ್ಕೆಕ್ ಸಮಸಮ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದಿಲ್ಯಾಗಿ�್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ 
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ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತುನ್್ 
ಪಳೆಯ್.್ 4್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಕಯ�್ ಏಕ್ ಕೂಡ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ಕುಡಿಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಸ್ಂದೆ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಸ್ಂದೆ್ ಏಕಚ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ತ್.್ 5

್ ಆಶೆಂ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕಚ್್ 
ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ತ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ತ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚೊ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಹೆರ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಆಸ್ತ್.

6
್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿವಿಧ್್ ದೆಣಂ್ ಜೊಡ್್ಯಾಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಆಯ್್ಂ.್ ಪರಿವ್ದನ್್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ತೆಂ್  ದೆಣೆಂ್  ವ್ಪರಿಜಯ್.್ 
7

್ ಸೆವ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಸೆವ್್  ಕರಿಜ್ಯ್.್ 
8

್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕರಿಜಯ್.್ 
ಭುಜೊವ್ನಾ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ 
ಭುಜಯ್್ಯ್.್  ದ್ನ್್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್ 
ಉದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿ�ಜಯ್.್  ಮುಖೆಲ್ಯಾಚೆಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ್  ಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಘೂಳಜಯ್.್  ದಯ್ಳ್ಯ್್  ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜ್ಯ್.

9
್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ನಿಷಕ್ಪಟ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ವ್ಯ್ಟ್ 

ಕ್ಮ್ಂ್  ದೆ್�ಷ್್  ಕರ್.್  ಬರೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 10

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಮ್ಯ್್ಪಸ್ನ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಮಯ್ಯಾದೆಚ್ಕ್�್  ಚಡ್್  ಮಯ್ಯಾದ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ದಿಯ್.್  11

್ ತುಮಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಆಳಿಶೆ್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಉಮೆದಿನ್್ 
ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರ್.್ 12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರ್.್ 
13

್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರ್.್ ಸತ್ಕ್ರ್ಚಿ್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್ಂಕ್ ಸ್್ಗತ್್ ಕರ್.

14
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಗಿದಾತಲ್ಯಾಂಕ್  ಶಿರ್ಪ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 

ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಕರ್.್  15
್ ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್.್  ರಡ ತ್ಾಲ್ಯಾಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರಡ್.್  16

್ ತುಮಿ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜಯೆಯ್.್  ಗವಿಯಾಂ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ ಸಮ್ಜೆಂತ್್ ಗುಮ್ನ್್ ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಇಷ್ಟಗ್ತೆಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪಳೆಜಯ್.್ 
ತುಮಿ್ ತುಮಿಂಚ್್ ಬುದ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಕ್ತ್.

17
್ ಕೊಣೆಂಪಣ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ 

ಪ್ಟಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಬರೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರ್.್ 
18

್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ 

ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ತಿತ್್ಯಾ್ ಪರಿಂ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕರ್.್  19

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟನೊ�,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ದಗುದಾಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ರ್ಗ್ನ್್  ತ್ಂಕ್್  ಶಿಕ್್್  ಕರಿಸರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ಆಸ್.್ “ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಶಿಕ್್್ ದಿಂವ್ಚಿ;್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಫ್ರಿಕ್ಪಣ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  20

್ ತುಮಿ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ತುಮೊಚಿ್ ದುಸ್ಮನ್್ ಭುಕೆತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,
ತ್ಕ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ದಿಯ್.

ತುಮೊಚಿ್ ದುಸ್ಮನ್್ ತ್ನೆಲ್ಯಾರ್,
ತ್ಕ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ಉದ್ಕ್ ದಿಯ್.

ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಕ್್ ಲಜ್್ ಜ್ತಲ್.”್ 
್  ಮ್ಹಣೊಣ್ಯಾ್ 25:21–22

21
್ ವ್ಯ್ಟ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಅವ್ಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ 

ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವ್ಯ್ಟಕ್ ಸಲ್್ಯ್.

ಸರಾತಾರಿಂಚಾಕ್ ಅಧಿರಾರಿಂಕ್ ವಿಧೆೇಯ್ ಜಾರಾ

13್ ್ 1್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಕ್ಯಾರಿಂಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕ್ 
ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಅಧಿಕ್ರಿಕ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ್್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ ಆತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ದೆವ್ನ್ಚ್್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲ್.್ 2್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಸಕ್ಯಾರ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
ನಿ�ಜ್ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ತ್ಕ್ದೆಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಕ್ಯಾರ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ ಣ್್್  ವಯ್ರಿ್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ಶಿಕ್್್  ಯೆ�ಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
3

್ ಸಮ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಚೆಂ್ 
ಭೆಂ್  ಆಸ್ನ್.್  ಪುಣ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಂಚೆಂ್  ಭೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾ.್  ತುಮಿ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಕ್ 
ಭಿಯೆನ್ತಲ್ೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ತ್ಗಿ�?್ ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ಸಮ್್  ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್  ಕರ್.್  ತವಳ್್ 
ಅಧಿಕ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಹೊಗೊಳಿಸೆತ್ಲೆ.

4
್ ಅಧಿಕ್ರಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ನೆಮ್ಲೆ್ 

ದೆವ್ಚೆ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ಭಿಯೆಜ್ಯ್ಚಿ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕ್್್  ಲ್ಂವ್ಕ್್ 
ತ್ಕ್್  ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್.್  ತೊ್  ತ್ಚೊ್  ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ವ್ಪತ್ಯಾಲೊ.್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಶಿಕ್್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ನೆಮಲ್ೊ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
5

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಸರಕ್ರ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯಯ್್.್ 
ತುಮಿ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ತಿತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.

6
್ ಹ್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್  ವವಿಯಾಂಚ್್  ತುಮಿ್  ತಿವ್ಯಾ್  ಸಯ್ತಾ್ 

ದಿತ್ತ್.್ ತೆ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ ದೆವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾ್ 
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ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ ಆಪೊ್್ ಸಗೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲುಂಕ್ 
ವ್ಪತ್ಯಾತ್.್ 7್ ತುಮಿ್ ಕೊಣ್ಕೊಣ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದಿ�ಜಯ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತ್ಂಕ್್ ದಿಯ್.್ ಕಸಲೊಯ್ 
ತಿವ್ಯಾ್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್.್  ಕೊಣ್ಕ್  ಮ್ನ್್  ದಿ�ಜಯ್ಗಿ�್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ಕೊಣ್ಕ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್ಗಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದ್ಖಯ್.

ಹೆರ್ ಲೊರಾಕ್ ಮೇಗ್ ಕರಿಜಯ್  
ಮಹಾಳ್ಳಾ ಏಕ್ಚ್ ತಾಕ್ದ್

8
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಕಸಲ್ಯಾಯ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ರಿಣ್ಂತ್್ 

ರ್ವನ್ಕ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ರಿಣ್ಂತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ್ 
ಮನಿಸ್್  ಸಗ್್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲ್.್ 9

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ “ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ;್  ಜವಶಿಂ್  ಮ್ರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ;್  ಚೊರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ;್  ಹೆರ್ಂಚಿ್  ವಸುತಾಂಚಿ್  ಆಶ್್  ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ಹೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ಪಯೆ್ಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲಯಾಲೆ್  ಸವ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್,್  “ತುಂ್  ತುಜೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿಂ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚೊಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರ್”್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಏಕಚ್್ ಉಪದೆಸ್ಂತ್್ ಆಟ್ಪ್್ಯಾತ್.್ 
10

್ ಮೊ�ಗ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಯ�್  ಸವ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ಬದ್್ವಣ್್ ನ್.

11
್ ಆಮಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ವ್ಹಯ್,್ ತುಮಿ್ ನಿದೆಂತೊ್್ ಉಠೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಹೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ಬ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಆತ್ಂ್ ಆಮಿಚಿ್ ಬಚ್ವಿ್ ಲ್ಗಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್  12

್ “ರ್ತ್”್ 
ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮುಗೊದಾನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ “ದಿ�ಸ್”್ ಚಡ್ವತ್್ 
ಆಯ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಕ್ಮ್್  ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಉಜ್್ಡ್ಕ್ 
ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 13

್ ದಿಸ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಸಹಜ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿಂತ್್ ಜಯೆಯ್ಂ.್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಲ್್್ 
ಆನಿ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಖ್ಣ್ಂ್ ಜೆವ ಣ್್ಂ್ ಆಮಿ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ;್ ಅಮ್ಲ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ ಆಮಿ್ ಲಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಸಲೆ್ 
ಥರ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ ತಕಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಝಗೆ್ಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ;್  ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮೊಸರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 14

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಚ್್  ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್  ತುಮೊಚಿ್  ಪ್ತಿಕ್್ 
ಸ್ಭ್ವ್್  ಕಶೆಂ್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಕಚಿಯಾ್  ಮ್ಹಣನಿ�್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವ್ಡ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಕಶೆಂ್ 
ಭ್ಗಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.

ದುಸಾರಿಯಂಚಿ ಝಡ್ತಾ ಕರಿನಾರಾತ್

14್ ್ 1್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂತ್್  ಮೆಳಯ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಖ್ಸಿಗೆ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತ್ಚೆಂ್ ಸವೆಂ್ ತಕಯಾ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  2

್ ಎಕೊ್್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ಥರ್ಚೆಂ್  ಖ್ಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಖ್ವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಪುಣ್್ ರ್ಂದಯ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಖ್ವೆಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್.್  3

್ ಖಂಯ್ಚಿ್  ಥರ್ಚೆಂ್ 
ಖ್ಣ್ಯ�್  ಖ್ವೆಯಾತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್  ಮನಿಸ್್ 
ರ್ಂದಯ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಕ್�್ ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಊಂಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತಶೆಂತ್,್ ರ್ಂದಯ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ಖ್ಂವ್ಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಚಿ್  ಖ್ಣ್್ 
ವಸುತಾ್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಚುಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಫೆೈಸಲ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕಯ�್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.್  4

್ ತುವೆಂ್ ಅನೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಸೆವ್ಕ್ಕ್ 
ತಿ�ಪುಯಾ್ ಕರುಂಕು್ ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸಮ್ಗಿ�್ 
ಚೂಕಗಿ�್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಚೊ್  ಸ್ಂತ್್  ಯಜೊಮನ್ಚ್್ 
ಫೆೈಸಲ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸೆವಕ್ 
ನಿದೊ�ಯಾಷಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ತ್ಕ್್ ನಿದೊ�ಯಾಷಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ.

5
್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಏಕ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಅನೆಯಾ�ಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಚಡ್್ 

ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಅನೆಯಾಕೊ್್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಏಕಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್ಯ�್ 
ಆಪೊ್್  ಸ್ಂತ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್.್  6

್ ಏಕ್  ದಿಸ್ಚ್ಕ್�್  ಅನೆಯಾ�ಕ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತೊಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ತಶೆಂ್  ಚಿಂತೊಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತಶೆಂಚ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ತೆ್  ಖ್ತ್.್  ವ್ಹಯ್,್  ತೊ್  ತ್ಯಾ್  ಖ್ಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್.

7
್ ವ್ಹಯ್,್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್್ 

ಜಯೆತ್ತೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಆಮಿ್  ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಮೊಚೆಯಾಂ್  ಜ್ಂವ್್ ಆಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
8

್ ಆಮಿ್ ಜಯೆತ್ಂವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಜಯೆತ್ಂವ್;್  ಮೊಚೆಯಾಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮೊತ್ಯಾಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜಯೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಮೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಆಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಚ್.್  9

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮೊರೊನ್್ 
ಸಮ್ಧೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ಮೆಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಜ�ವ್್ ಆಸಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

10
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ತುಜ್ಯಾ್ 

ಭ್ವ್ಚಿ್ ತುವೆಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತುಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಬರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್್ ಸಮೊರ್್ ಉಬೆ್ ರ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್,್ 
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ತವಳ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
11

್ ವ್ಹಯ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಸೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಸ್:

“‘ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಂಬಿಯೆಂತ್್ ಸಪಯಾಡತಾಲೊ.
ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 

ಘಡ್ತಾಲೊಯಾ’್ ಮ್ಹಣ್ತಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 45:23

12
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನಿ�್ 

ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್ ಜಣಯೆ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಲೆಖ್್ ದಿ�ಜಯ್.

ಹೆರಾಂಚಾಕ್ ಪಾತಾಕಾಕ್ ತುಮಿ ರಾರಣ್ ಜಾರಾನ್ರಾತ್
13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಆಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಝಡಿತಾ್ ಕಚಿಯಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡಿಜಯ್.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ಭಯಣ್ಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕಸಲೆಂಚ್್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ಆಮಿ್  ನಿಧ್ಯಾರ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್  14

್ ಹ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್.್ ಖಂಯಚಿಯ�್ ಖ್ಂವಿಚಿವಸ್ತಾಚ್್ ಜ್ಂವ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಎಕೊ್್ ಖಂಯಚಿಯ�್ 
ಖ್ಂವಿಚಿವಸ್ತಾ್  ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ತ್ಕ್್ ಆಶುದ್ದಾ್ ಜ್ತ್.

15
್ ತುವೆಂ್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಏಕ್ ಖ್ಣ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಜ್ಯಾ್ 

ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್  ತುಮಿ್ ದುಕಯ್್ಯಾರ್,್  ತುಂ್ 
ಮೊಗ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲನ್ಯ್.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಯ�್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತನ್,್ 
ತುವೆಂ್  ತೆಂ್  ಖ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಚೊ್  ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 
ನ್ಸ್್  ಜ್ತ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುವೆಂ್  ತಶೆಂ್ 
ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್  ಖ್ತಿರ್ಯ�್ 
ಮೆಲ್.್ 16

್ ತುಂ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಯ್ಗಿ�್ 
ತೆಂ್  ಹೆರ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ನಿಂದ್ಕ್ 
ಪಡ್ನ್ಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘ.್ 17

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ 
ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಪ್ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ನಿ�ತ್ಯ�್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಸಂತೊಸ್ಯ�್ ಥಂಯ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
18

್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮ್ನ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಲೊ�ಕಯ�್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ.

19
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಹ್ಡಿಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್ 

ಆಮೆಚಿ�್ ವವಿಯಾಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ತಿತ್್ಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಮಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕಯ್ಯಾಂ.್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕುಮೊಕ್ 
ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಸಂಗಿತಾಚ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕಯ್ಯಾಂ.್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಖ್ಣ್ಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 20

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಖ್ಣ್ವಸ್ತಾ್ ಶುದ್ದಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ 
ಆನಿ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾಖ್ಣ್ಂ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಮನ್ಶೆಕ್ 

ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್  ಪಡೆೈತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ತಿ್  ವಸುತಾ್ 
ಖ್ಂವಿಚಿಚ್್ ಚೂಕ.್ 21

್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ವ್್ 
ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ,್ ತುಜೊ್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಭಯಣ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡಯ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ,್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ಪ್ಯೆನ್ಶೆಂ್ ರ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ಬರೆಂ.್ ತುಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಭಯಣ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವೆಚಿಂ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ರ್ಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.

22
್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಭ್ವ್ರ್ಯಾ್ 

ತುಕ್ಯ�್ ದೆವ್ಕಯ�್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಜ್ಣ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸಮ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಳಿ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ದುಬ್ವ್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ಕಚೊಯಾಚ್್ ಭ್ಗಿ.್ 23

್ ಪುಣ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪುಣ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ವಸುತಾಂತ್್  ಬ್ಧಕ್  ನ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ದೃಡ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಘತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ನಿಧೊ�ಯಾಷಿ್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್  ನ್.್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್  ಆಧ್ರ್್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಪ್ತ್ಕಚ್.

15್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ಂವ್ನಾಸ್್ಯಾಂಚಿ್  ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್  ಆಮಿ್ 

ಸೊಸಿಜಯ್.್ ಆಮಿ್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಬರೆಪಣ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  2

್ ಆಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸೆಜ್ರ್ಂಚೆಂ್  ಬರೆಪಣ್್  ಪಳೆಜಯ್.್  ಪ್ತೆಯಾನೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರಿಜಯ್.್  3

್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜಣಯೆಂತ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಚ್ಯಾ್  ಬರೆಂಪಣ್ಕ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
“ತುಕ್್ ನಿಂದ್್  ಕೆಲೊ್್  ಲೊ�ಕ್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ನಿಂದ್್ 
ಕರಿಲ್ಗೊ್”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  4

್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಬರಯಲೆ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ 
ಬರಯ್್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಬರಯ್್ಯಾತ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನಿ�್ ಸಕೆತಾನಿ�್ ಹೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮೆಳ್ತಾ.್ 
5

್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಆನಿ್  ಸಕತ್್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆತ್.್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಆಶೆಂವಿಚಿ್ ವ್ಟ್್ ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ 
ಕರುಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  6

್ ಆಶೆಂ್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಏಕಚ್್ ಕ್ಳ್ಂ್ತ್ಯ�್ ಏಕಚ್್ ಮನ್ಂತ್ಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಬ್ಪ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 7

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 
ಹೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ 8

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸವ್ಣ್ಯಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ದೆ�ವ್್  ತಿಂ್  ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾ್  ಜ್ಯಾರಿ್ 
ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ರುಜ್್ತ್್  ಕರುಂಕಯ�್  9

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಕುಳ ತೆಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಜುದೆವ್್ 
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ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತ್ಕ್್ ಮಹಿಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ಮ್ಹಧೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತಲೊ:

ಹ್ಂವ್್ ತುಜೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಗ್ಯ್ತಾಲೊಂ.”್ 
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 18:49

10
್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್.”್ ್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 32:43

11
್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕುಶಿನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ:

“ಜದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸವೆಸ್ಪರ್ಚಿ್ 
ಸುತಾತಿ್ ಕರ್.

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಸುತಾತಿ್ 
ಕರುಂದಿ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.117:1

12
್ ಇಸ್ಯಯ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ:

“ಯೆಸೆಸೆಯ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಥ್ವ್ನಾ್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ 
ಯೆತಲೊ.

ತೊ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಯೆತಲೊ.

ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಜೊಡತಾಲೆ.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 11:10

13
್ ಭವಯಾಸೊ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಸಂತೊಸ್ಯ�್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳೊೆಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್  ತವಳ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಭನ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ 
ವ್ಮೊತಾಲೊ.

ಆಪಾಲಿಯ ಸೆವೆಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ವಿವರಣ್
14

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಬರೆಪಣ್್ 
ಭಲ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬೂದ್್ ಬ್ಳ್್ ದಿತ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್.್ 15

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಚಿಂತೊ್ಯಾ್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಬರಯೆ್ಂ.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ವಿ�ಶೆ�ಷ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯಲೆಂ್.್ 16

್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಪೊ್್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್್ಂ.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚೊಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಲೊ�ಕ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ಣಕೆ್  ಬರಿಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ಕತೊಯಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.

17
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ 
18

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಉಲೆೈನ್.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಉತ್ರಿಂನಿಯ�್  ಕ್ರಿಯೆಂತ್ಯ�್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಸೊಡ ತ್ಾ.್  19

್ ಖುಣ್ಂಚಿ್  ಸಕತ್್ 
ಆನಿ್ ವಿಜಮತ್ಂ್ ಪಳೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್  ದೆವ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಜೆರುಜಲೆಮ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಇಲು್ರಿಕ್ ಪ್ರಿಂತ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ತೆಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಸಂಪಯ್ಂ್.್ 20

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಶೆತ್ಂ;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾನ್್  ಎದೊಳ್ಚ್್ ಸುರು್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಚೆರ್್ ಬ್ಂಧುಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ನ್.್ 21

್ ಪುಣ್್ 
ಹೆಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಣ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತ್ಕ್್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ)್ ಪಳೆತಲೆ.

ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಕ್್ ಸಮು್ನ್್ ಘತಲೆ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 52:15

ರೊಮಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ತರಾರಾಯ್
22

್ ಹ್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್್  ವವಿಯಾಂಚ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಅಡಕ್ಳ್್ ಜ್ಲ್.

23
್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ಕರಿಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸೆವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮುಗಿದಾಲ್ಯಾ.್ ಸಬ್ರ್್ 
ವಸ್ಯಾಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ 24

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸೆ್ಪ�ಯ್ನಾಕ್ 
ವೆತನ್್  ತುಮಿಚಿ್  ಭೆಟ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ವ್ಹಯ್,್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸೆಫಾ�ಯ್ನಾಕ್  ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತುಮಿಚಿ್  ಭೆಟ್್  ಕನ್ಯಾ,್ 
ಥೊಡೊ್ ತೆ�ಂಪ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ವಸಿತಾ್  ಕತಯಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪಯ್ಣ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಯೆಯಾತ್.
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25
್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ 

ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ವೆತ್ಂ.್ 26
್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ದುಬಯಾಳ ್ೆ ಆಸ್ತ್.್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ ಆನಿ್ ಆಖ್ಯಯ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ 
ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ದುಡ್್ಚಿ್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  27

್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಆನಿ್  ಆಖ್ಯ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಖುಶೆನ್್ 
ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ತೆಂ್  ತ್ಂಚೊ್  ಖ್ಯೊದಾಯ�್ 
ವ್ಹಯ್.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತ್ಣಂ್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆತಿಮಕ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂನಿ್ ವ್ಂಟೊ್ ಘತ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಪ ಣ್್್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಮಕ್  ದಿಂವಿಚಿ್  ತ್ಂಚಿ್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
28

್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ದಿಲೊ್್ ಹೊ್ ಸಗೊ್್ ದುಡು್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಪ್ವ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸೆ್ಪ�ಯ್ನಾಕ್  ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಸತ್ಯಾಂ.
ಹ್ಂವ್್ ಸೆ್ಪ�ಯ್ನಾಕ್ ಪಯ್ಣ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ (ರೊಮ್ಂತ್)್ 

ದೆಂವುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭೆಟ್್  ಕತಯಾಲೊಂ.್  29
್ ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಯೆತ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಭಪೂಯಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಡತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್.

30
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್್ 

ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸೆವೆಕ್ 
ಕುಮಕ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್ 
ಪರತುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ವವಿಯಾಂಯ�್  ತುಮಿ್  ಮ್ಗ್.್  31

್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಆವಿಶ್್ಸ್ಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸುಟಯ್ಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವಚ್ಯಾಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದುಡ್್ಚಿ್  ಕುಮಕ್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಮೆಚ್್  ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರ್.್  32

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊವ್ನಾ್ 
ವಿಶೆವ್್ ಘತ್ಂ.್ 33

್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಆಮೆನ್.

ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆಖೆರಿಚಿ ಉತಾರಿಂ

16್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಭಯ್ಣ್್ ಫೆಬೆಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಂ.್ ಹಿ್ 

ಖೆಂಕೆರಿಯ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಸಹ್ಯಕ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 2್ ತುಮಿ್ ತಿಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಫ್ವ್್ ತಶೆಂ್ ತಿಕ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ ತಿಕ್್ ಜ್ಯ್ಲ್್್ ಸವ್ಯಾ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಹೆರ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್ಂಕ್ ತಿಣೆಂ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

್  3್ ಪ್ರಿಸಿಕ್ಲ್್್ ಆಕ್್ಲ್ಕಯ�್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 
ತೆ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಸವೆಂ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 4್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಜ�ವ್್ ಉರೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚ್್ ಆಪ್ಯ್ಕ್ ಕನ್ಯಾ್ ಘಾಲೊ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಡ್ತಾ.್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾನಿ�್ 
ತ್ಂಕ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಬ್ವುಡ್ತಾತ್.

್  5್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಜಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಭೆಚ್ಂಕ್�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಎಫೆನೆ�ತ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.

ಆಸಿಯ್ಂತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಚ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

್  6್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತಿಣೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.

್  7್ ಆಂದೊರಿನಿಕ್ಕ್ ಆನಿ್ ಜೂನಿಯ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಕುಟ್ಮಚೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೆ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸವೆಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ಸೆವ್ಕ್್ ್ ಪೆೈಕ್್ a್ ತೆಯ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಮೆಳ್್ಯಾತ್.್ ತೆ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ 
ಭ್ವ್ಥಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.

್  8್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಈಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಆಂಪ್್ಯ್ತ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್ 9್ ಉಬ್ಯಾನ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.

ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟ್ ಸ್ಕುಸ್ಕ್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 10
್ ಆಪೆಲೆ್ಸ್ಕ್ 

ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತೊ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪರಿಕ್್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದ್ಖೊವ್ಣ್್ ದಿಲ್ಂ.

ಆರಿಸೊತಾಬುಲ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಟ್ಮಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.

್ 11್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸೆೈಯೊಯಾ್ ಹೆರೊದಿಯೊನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ನ್ಖೆಯಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್ 12

್ ತಿರಿಫೊನ್ಕಯ�್ ತಿರಿಫೊಸ್ಕಯ�್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.

ತ್ಣಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚಿ್ ಭಯ್ಣ್್ 
ಪೆಸಿಯಾಸ್ಕಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 

a 16.7ಚಡ್ ಪರಿಮುಖ್ ಸೆವಾಕ್ ಬರೊವ ಣ್್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್ಃ,್ 
“ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಪೆೈಕ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.”
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ತಿಣೆಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ ಸೆವ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾ.

್ 13್ ರೂಫ್ಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಮನಿಸ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಆವಯಕ್�್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 
ತಿಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂತ್್ ಪುತ್್ ಬರಿಂ್ ಚಲಯ್ೆಂ.

್ 14್ ಆಸಿಂಕ್ರಿತ್ಕಯ�್ ಫೆ್ಗೊನ್ಕಯ�್ 
ಹೆಮೊಯಾಸ್ಕಯ�್ ಪ್ತೊರಿಬ್ಕಯ�್ 
ಹೆಮೊಯಾನ್ನ್ಕಯ�್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್ಂಕಯ�

್ 15್ ಫಿಲೊಲೊಗ್ಕಯ�್ ಜೂಲ್ಯ್ಕಯ�್ 
ನೆ�ಯ್ಯಾಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಭಯಣ್ಕಯ�್ ಆನಿ್ 
ಒಲುಂಪ್ಸ್ಕಯ�್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಸವೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.

್ 16್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಉಮ್ಯಾನ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ಧ್ಡ್್ಯಾತ್.

17
್ ಭ್ವ್್ ಭಯ ಣ್್ಯಾನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಪಂಗಡ್್ 

ಕತಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಆಸಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ವಿನಂತಿ್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹೆರ್ಂಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ಶಿಕಲ್್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಕ್ ತ್ಣಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಚೆ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.್ 18

್ ತಸಲ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ ತೆ್ ಕೆ�ವಲ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸುಖ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ವ್ಯ್ಟಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನೆಣ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ಮನ್್ ಮೊ�ಸ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೆ್ ಪುಗತ್ಯಾಯಾ್ ಉಲೊವೆಣ್್ ಉಲಯ್ತಾತ್್ 
ಆನಿ್ ತೊಂಡ್್ ಪುತೆಯಾಂ್ ಪುಗಚಿಯಾಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 
19

್ ತುಮೆಚಿ�್ ವಿಧೆ�ಯ್ಪಣ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ವ್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ ಬಯ್ಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಬುದ್ಂತ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕಸಲ್ಚ್್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಬರಿಂ್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆಶೆತ್ಂ.

20
್ ಸಮ್ಧ್ನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ವೆಗಿಂಚ್್ 

ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಸಲೊ್ನ್,್ ತ್ಚೆ�ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ 
ದಿತಲೊ.
ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ 

ಆಸೊಂ.
21

್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ತಿಮೊಥಿ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಸಂಬಂಧಿ್ ಲೂಸಿಯ್ಸ್,್ ಜೆ�ಸನ್್ ಆನಿ್ ಸೊ�ಸಿಪತೆರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್್.

22
್ ಪ್ವ್್ನ್್  ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರೊಂವ್ಚಿ್ 

ತೆತಿಯಾಯ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಥಂಯ್್ ನಮ್ನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.

23
್ ಗ್ಯುಸ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸತ್ಕ್ರ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್.್ 

ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಜಮ್ಯಾಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಚೆಂ್ 
ಘರ್ಚ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ ಖಜನ್ದಾರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಎರ್ಸುತಾಸ್್ ಆನಿ್ ಭ್ವ್್ ಕ್್ತುಯಾಸ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್ 24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸೊಂ್ ಆಮೆನ್.

25
್ ದೆವ್ಕ್  ಮಹಿಮ್್  ಜ್ಂವ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ನ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚಿಯಾಚ್್ 
ತಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್್್ ತಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಆನಿ್  ಆರಂಭ್್ 
ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 26

್ ಪುಣ್್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸತ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಆನಿ್ ತೆಂ್ 
ಸತ್್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಜ್್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಹೆಂಚ್.್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್  ದೆವ್ಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಜಯೆತ್.್ 27

್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್ರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್.್ ಆಮೆನ್.
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1್ ್ 1್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆ್  ಹ್ಂವ್್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಪಯ್ೊಲೊ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಸೊಸೆತಾನ್್ ಸವೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾ.

2
್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

ಕೊರಿಂಥ್ಚ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಂಕ್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಆಪಯ್ೆಲೆ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಸವೆಂ್  ತುಮಿ್  ಆಪಯ್ೆಲೆ.್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ತ್ಂಕ್ಯ�್ 
ಆಮೊಚಿಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

3
್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ 
ಶ್ಂತಿ್ ಲ್ಬೊಂವಿದಾ.

ದೆವಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಉಪಾಕಾರ್ ಸುತಾತಿ
4

್ ದೆವ್ನ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸಂದ್ಕ್ಳ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 5್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ಜೊಡ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಉಲೊವ ಣ್್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್  ಭಲೆಯಾಲೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  6

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶೆಯಾಂತೆ್್ ಸತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 7

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್,್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಯೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
8

್ ಜೆಜು್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಧೃಡ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ ತ್ಾಲೊ.್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್್ ತುಮಿ್ ನಿಧೊಯಾಷ್್ ಜ್ತೆಲ್ಯಾತ್.್ 
9

್ ದೆ�ವ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಆನಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಜವ್ಂತ್್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯೊ್ಲೊ್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.

ರೊರಿಂರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಮಸೊಸ್
10

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತಕಯಾ್ ವಿವ್ಧ್್ ನ್ಶೆಂ್ 
ಭೆ�ದ್್  ಭ್ವ್ನ್ಶೆಂ್  ಏಕಚ್್  ಮನ್ಂತ್್  ಏಕಚ್್ 
ಉದೆದಾ�ಶ್ಂತ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಟ್ಂತ್್ ಜಯೆಯ್.

11
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಖೊ್�ಯೆಚ್ಯಾ್ ಘರ್್ 

ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ೆ್  ಥೊಡೆ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಮ್ಲೆಂ.್  12

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಎಕೊ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಪ್ವ್್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ;್ ಆನೆಯಾಕೊ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಆಪೊಲೊ್ಸೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಆನೆಯಾಕೊ್,್  “ಹ್ಂವ್್ 
ಕೆ�ಫ್ಚೊ್  (ಪೆದುರಿಚೊ)್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತ್ಯಾಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  13

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ವ್ಂಟೊ್  ಜ್ಲ್ಗಿ�?್  ಪ್ವ್್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮೆಲ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ವ್್ಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಲೊಗಿ�?್ 
ನ್!್  14

್ ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಕ್ರಿಸ್್ಪಕ್  ಆನಿ್  ಗ್ಯುಸ್್ 
ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ಹೆರ್್  ಕೊಣ್ಕಯ�್  ಹ್ಂವ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿತ್ಂ.್  15

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಆತ್ಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 16

್ (ಸ ತೆಾಫನ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂಚ್ಂಕಯ�್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕ್ಣೆಘನ್ಶೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದಿಸ್ನ್.)್  17

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಧ್ಡೆ್ಲೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ತ್ರಿ.್ ಪುಣ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಧ್ಡುಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಖುರಿಸ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.

ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
18

್ ನ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಖುಸ್ಯಾಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಶೆಪಣ್್ ದಿಸ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆ�ನ್್ 
ಆಸೆ್ಲ್ಯಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ತಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸಕತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 19

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ ತ್ಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರೊವ್ಣ್್ 
ಆಸ್:

“ಜ್ಣ್ಯ್ಯಾಂಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.
ಬುದ್ಂತ್ಂಚೆಂ್ ಬುದ್ಂತ್ಕ್ಯ್್ ಮೊಲ್್ 

ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ ಬರಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 29:14

20
್ ಜ್ನ್ಿ್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ ಶ್ಸಿತ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ 

ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ವಿದ್್ಂಸ್್ ಖಂಯ್್ ಆಸ್ತ್?್ ದೆವ್ನ್್ 
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ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
21

್ ಹೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿ್  ಖುಶಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ 
ಸಂಸ್ರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಕ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಪ್ಶೆಂಪಣ್್  ಬರಿ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಂದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ 
ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದಿಸೆ್ಂ.

22
್ ಜುದೆವ್್ ಖುಣ್್ ಮ್ಗ್ತಾತ್.್ ಗೆರಿ�ಕ್ಂಕ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 

ಜ್ಯ್ಯ್.್  23
್ ಆಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ಖುಸ್ಯಾರ್್ 

ಮ್ಲೆಯಾಲ್ಯಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶೆಯಾಂತ್್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್.್ 
ಹೆಂ್  ಜುದೆವ್ಂಕ್  ವ್ಹಡೆ್ಂ್  ಸಮಸೆಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಬರಿಂ್ 
ದಿಸ ತ್ಾ.್  24

್ ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪಯೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜುದೆವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 25

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಪ್ಶೆಂಪಣ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚ್ಯಾಕ್�್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಬಳ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

26
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆಪಯ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಖಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಗ್ಸ್್ಕ್ 
ಹ್ಡ್.್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೆಖ್ನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಪೆೈಕ್್ 
ಸಬ್ರ್್ ಜ್ಣ್ರೆ್ ನ್ತ್ಲೆ;್ ಆಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನ್ತ್ಲೆ;್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಕುಟ್ಮಂಕ್  ಸೆವ್ಯಾನ್ತ್ಲೆ.್  27

್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ 
ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಸ್ಂಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ;್ 
ಬಳ್್ಂತ್ಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಸಕ್ತ್ಯಾಂಕ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ 28

್ ಸಂಸ್ರ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಗಿ�್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾಗಿ�್ 
ಆನಿ್ ನಿಷಪ್ರಯೊ�ಜನ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಲೆಖ ತ್ಾಗಿ�್  ತೆಂ್  ದೆವ್ನ್್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಸಂಸ್ರ್್ ಖಂಯೆಚಿ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಗಿ�್ ತೆಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
29

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಕರುಂಕ್  ಕೊಣ್ಕಯ�್  ಆಸ್ಪದ್್  ನ್.್  30

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ್್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್,್ ಪ್ತ್ಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಕ್ರಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 31

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ,್ “ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವಜ್ಯ್.”

ಖುಸಾತಾರ್ ಜೊಡಾಲಿಯ ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಸಂದೆೇಶ್

2್ ್ 1 ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ನ್,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ದೆವ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸತ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ನ್್ ಕಲ್್ಪನ್್ ಉತ್ರಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 2್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸವೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್್ಯಾ್ ಮನ್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸೆರಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವಿಷಯ್್ 
ವಿಸೊರಿಂವ್ಕ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲೊ.್  3

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ನ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೊ್;್  ಭಿಯ್ನ್್ 
ಕ್ಂಪೊನ್್  ಆಸೊ್ಂ.್  4

್ ಮ್ಹಜ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಟ್ಪುಣ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾನ್್  ದಿಂವಿಚಿ್  ಸಕತ್ಚ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ 
ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 5

್ ಮ್ಹಜ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆರ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾಚೆರ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
6

್ ವ್ಡೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್್ಯಚ್್ ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್.್ 
ಹಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಧಿಪತಿಂಚಿ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಪತಿ್ 
ಆಪೊ್್  ಆಧಿಕ್ರ್್  ಹೊಗ್್ಯ್ೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  7

್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಣ್್ಯಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂವ್.್ 
ಹಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಲ್ಪ್ಯ್್ಯಾ.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕೆಲ್್.್ 8್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿಪತಿಂಕಯ�್  ಹಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮಹಿಮೆವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ತೆಯಾನ್ತೆ್.್  9

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ ಹೆಂ್ ಜ್ಲೆಂ:

“ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಂ

ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ದೆಖುಂಕ್ ನ್.
ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ಕ್ನ್ಂನಿ್ ಆಯುಕ್ಂಕ್ ನ್.

ಖಂಯ್ಚಿಯಾಯ�್ ಮನ್ಶೆನಿ�್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 64:4

10
್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್ ಅಮ್ಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಗ್್ಪೊಯಾ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಸವ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಗೂಂಡ್್ 

ಜ್ಲೊ್್ ಗುಟ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 11
್ ಹೆಂ್ ಕಶೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 

ಎಕ್್ಯಾಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್.್ ತಶೆಂಚ್,್ ದೆವ್ಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ನ್.್ 
12

್ ಆಮಿ್  ಜೊಡ್ಲೆಂ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯೊ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಆತೊಮ್  ನ್ಹಯ್.್ 
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ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿಲ್್ಯಾಂತ್್ 
ಸಮೊ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಜೊಡ್್ಯಾಂವ್.

13
್ ಆಮಿ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ 

ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್  ಶಿಕೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ವ್ಪ್ರಿನ್ಶೆಂ್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕಲ್್್ ಉತ್ರಿಂಚ್್ 
ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್ ಆತಿಮಕ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿವಸುಯಾಂಕ್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಸಬದಾಚ್್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾಂವ್.್ 14

್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಮನಿಸ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿನ್.್ ತೊ್ ತಿ್ ವಿಷಯ್್ ಪ್ಶೆಪಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್.್ ತೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊಯಾ್ ವಿಷಯ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ್ನ್;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ವಿಷಯ್್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 15

್ ಪುಣ್್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಮನಿಸ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗ್್ಯಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತ್ಕ್್ ಹೆರ್್ ಕೊಣ್ಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ 16

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಮನ್್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಣ್?
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಕೊಣ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ 

ಸಕತ್?”್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:13

ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಮನ್್ ಜೊಡ್್ಂ.

ಮನಾಶಂಕ್ ಆನುಕರಣ್ ಕಚೆತಾಂ ಚೂಕ್

3್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಲೊಕ್್ 
ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮೆಚಿ�್  ಸವೆಂ್ 

ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಸಂಸ್ರಿ�ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಬ್ಳಿಶೆಂ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಂಗಿ್  ಉಲೆೈಲ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್  ಉಲೆೈಜ್ಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  2

್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಘಟ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಬರಿ್ 
ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ ದುದ್ಬರಿಂ್ ಆಸಿ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಘಟ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ತುಮಿ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ತಯ್ರ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಘಟ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಖ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ತಯ್ರ್್ ನ್ಂತ್.್ 3

್ ತುಮಿ್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಮಧೆಂ್ ಮಸರ್್ ಆಸ್;್ 
ತಕಯಾ್ ಆಸ್ತ್;್ ಝಗಿಂ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ ತುಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಬರಿ್  ಜಯೆತ್ತ್.್  4

್ ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕೊ್,್ 
“ಹ್ಂವ್್  ಪ್ವ್್ಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕತ್ಯಾ”್  ಮ್ಹಣ ತ್ಾ.್ 
ಆನೆಯಾಕೊ್್ “ಹ್ಂವ್್ ಆಪೊಲೊಸ್್ಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕತ್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ತಕಯಾ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಬರಿಂಚ್್ ಜಯೆತ್ತ್.

5
್ ಆಪೊಲೊ್ಸ್್  ಪರಿಮುಖ್ಗಿ�?್  ನ್!್  ಪ್ವ್್್ 

ಪರಿಮುಖ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಕುಮೊಕ್ ಕಚೆಯಾ್ 
ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಸೆವಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ 6್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಭಿಂ್ ಒಂಪೆಂ್;್ ಆಪೊಲೊನ್್್ ಉದ್ಕ್ 
ವ್ತೆ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಭಿಂ್  ವ್ಡಶೆಂ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್ 

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಭಿಂ್ ವ್ಮ ತ್ಾಂತೊ್ ಜ್ಂವ್್ ಉದ್ಕ್ 
ವ್ತೊತಾಲೊ್  ಜ್ಂವ್್ ಮುಖಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ದೆ�ವ್್  ಎಕೊ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಮುಖಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಭಿಂ್ 
ವ್ಡೊಂವ್ಚಿ್  ತೊ್  ಎಕೊ್ಚ್.್  8

್ ಭಿಂ್ ವ್ಂಪೊಚಿ್  ಆನಿ್ 
ಉದ್ಕ್ ಘಾಲ್ಚಿಯಾಚೊ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಏಕಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಆನಿ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಆಪ್ಪ್್ಯಾ್  ವ್ವ್ರಿ್  ತೆಕ್ದ್್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಮೆಳ ತ್ಾಲೊ.್  9

್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚೆ�್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಶೆತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.
ಹೆಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ನ್ಹಯ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚೆ್  ಬ್ಂಧಪ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10
್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ 

ವ್ಪ್ರುನ್್ ನಿಪುಣ್್ ಬ್ಂದ್್ಪಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಘಾಲ್.್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ಬುನ್ಯಾದೆ�್ 
ವಯ್ರಿ್ ಬ್ಂದ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಕಶೆಂ್  ಬ್ಂಧ ತ್ಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್.್  11

್ ಬುನ್ಯಾದ್್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್  ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ.್ ತಿ್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್.್ ತಿ್ ಬುನ್ಯಾದೆ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ದುಸಿರಿ್  ಏಕ್  ಬುನ್ಯಾದ್್  ದುಸೊರಿ್  ಕೊಣ್ಚ್್ 
ಘಾಲುಂಕ್  ಸಕೊಚಿನ್.್  12

್ ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್ ಭ್ಂಗ್ರ್ಂನ್,್ ರುಪೆಂ,್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ 
ರತ್ನಾಂ,್ ರುಕ,್ ತಣ್ನ್್ ಆನಿ್ ಭ್ತೆಣ್ನ್್ ಬ್ಂಧೆಯಾತ್.್ 
13

್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸೊನ್್ 
ಯೆತೆಲೆ;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ದಿಸ್್ 
ತೆಂ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ತೆಲೆಂ.್  ತೊ್  ದಿ�ಸ್್  ಉಜ್ಯಾಸವೆಂ್ 
ಉದೆತ್ಲೊ.್  ತೊ್ ಉಜೊ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  14

್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್ 
ಬ್ಂಧೆ್ಲೆಂ್ ಬ್ಂಧ್ಪ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ಬ್ಂಧೊ್ಲೊ್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ 15

್ ಪುಣ್್ ಬ್ಂಧಪ್್ ಲ್ಸತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಬ್ಂಧೆ್ಲ್ಯಾಕ್  ನಷ್ಟ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ತೊ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲೊ,್ ಪುಣ್್ ತೊ್ ಉಜ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಸೊತಾಲೊ.

16
್ ತುಮಿಚ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ದೆವ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 

ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಆತೊಮ್ ತುಮೆಚಿ್ ಭಿತರ್್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 17

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆವ್ಳ್್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ದೆ�ವ್್ 
ತ್ಕ್್ ನ್ಸ್್ ಕತಯಾಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮಿಚ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ದೆವ್ಳ್.

18
್ ತುಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಠಕೆೈನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮೆಚಿ್ 

ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಆಪುಣ್್ ಜ್್ನಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ 
ತೊ್  ಮೂಖ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್ಚಿ.್  ತವಳ್್  ತೊ್  ಮನಿಸ್್ 
ಖರೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಜ್ತಲೊ.್  19

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಪ್ಶೆಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ “ದೆ�ವ್್ ಬುದ್ಂತ್ಂಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಂತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಯಾನಿಂಚ್್  ಸ್ಂಪ್್ವ್ನಾ್  ದತ್ಯಾ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 20

್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
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ಬುದ್ಂತ್ಂಚಿಂ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಜ್ಣ್.್ ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ಂ್.್ 21

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿಂಚ್.್ 22

್ ಪ್ವ್್,್ ಆಪೊಲೊ್�ಸ್್ ಆನಿ್ 
ಕೆ�ಫ್ಸ್್ ತುಮೆಚಿಂಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಸಂಸ್ರ್,್ ಜ�ವ್,್ 
ಮರಣ್್ ಆನಿ್ ಆತ್ಂಚೊ್ ವ್್ ಫುಡೊ್್ ಕ್ಳ್ಚೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ತುಮೆಚಿಂಚ್.್ 23

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆ ಆಪೊಸತಾಲ್

4್ ್ 1್ ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ವಹಿಸುನ್್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಲೆಖಿಜಯ್.್ 2
್ ಆಶೆಂ್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರಿ್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್್  ಆಪುಣ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂತ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್.್ 3್ ತುಮಿಂಚ್್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ತನಿಕ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕಸಲ್ಚ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ನಿಮಿಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ನಿತಿಸಭೆಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತನಿಕ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತನಿಕ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್.್ 4್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ನ್.್ ತೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ನ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ನಿ�ತ್್ ನ್ಯಾಯ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಎಕೊ್ಚ್.್ 5

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ಚ್ಕ್�್ 
ಪಯೆ್ಂಚ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆ�ಸರ್್ 
ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್.್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾಚೆರ್್ 
ತೊ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಫ್ಂಕಯತಾಲೊ.್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ಚ್ಯಾ್ 
ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ತೊ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತವಳ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲ್್್ ಹೊಗಿ್ಕ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತಲ್.

6
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ 

ಹ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಅಪೊಲೊ್ಸ್ಕ್  ಆನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಉದ್ಹರಣ್್ ದಿಲ್ಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,“ಬರೊವ್ನಾ್ 
ಘಾಲ್್ಂ್  ನಿಯ್ಮ್ಂ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಅನುಸರಣ್್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಚೆಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಎಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ವಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ್ನ್್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ದೆ್�ಶ್್ ಕಚೆಯಾನ್ಂತ್.್ 
7

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಉತಿತಾಮ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕೊಣ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್?್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ ಜೊಡ್್ಯಾಬರಿ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಡ್ಯ್್ 
ಉಲೆೈತ್ತ್?

8
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಗಜೆಯಾಚೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಚಿಂತುಂನ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ರ್ಜ್್ ಮ್ಹಣುನಿ್ ಚಿಂತ್್ಯಾತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ರ್ಜ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ತೊ್ಯ�್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತೊ್ ಆಸೊತಾ.್ ತವಳ್್ 

ಆಮಿಯ�್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್  ರ್ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಸತಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
9

್ ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್  ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕಯ�್ ಆಖೆರಿ�ಚೆಂ್ ಸ ಥ್ಿನ್್ ದಿಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್್  ಸಮೊರ್್  ಆಮಿ್ 
ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ಫಮ್ಯಾಣ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಕ್�್ ಮನ್ಶೆಂಕ್�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕಚ್್  ಪರಿದಶಯಾನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  10

್ ಆಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ಶೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಚಡ್್  ಬುದ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ತ್.್  ಆಮಿ್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್,್  ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್.್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿತ್ತ್;್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತ್ಣಂ್ ಮಯ್ಯಾದ್್ ದಿನ್ಂತ್.್ 11

್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಮಿ್  ಭುಕೆಲ್ಯಾಂವ್;್  ತ್ನೆಲ್ಯಾಂವ್;್  ನ ್ೆಹಸೊಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯತಿತೆ್್  ವಸುತಾರ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಆಸ್ಂವ್.್  ತವಳ್್ 
ತವಳ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಮ್ರ್್ ಪಡೊನ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್;್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಘರ್ಂಯ�್  ನ್ಂತ್.್  12

್ ಆಮಿ್  ಜೆವ ಣ್್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಖುದ್ದಾ್  ಹ್ತ್ನಿಂ್  ವ್ವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿರ್ಪ ತ್ಾತ್,್  ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ದಿತ್ಂವ್.್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಗದಾಣ್ ದಿಲ್ಯಾರಿ�್ ಸೊಸುನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಂವ್.್ 
13

್ ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ವಿಷಯ್್ 
ಉಲೆೈತ್ತ್.್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಕ್್ ಬರಿ್ ವಿಷಯ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್.್  ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಕೊ�ಯ್ರಿಗಿ�್  ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಬುಶೆಯಾಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಲೆಖ ತ್ಾತ್.

14
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಲಜೆಕ್  ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕರಿನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊ�ಗ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರಯ ತ್ಾಂ.್  15

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ದ್್ ಹಜ್ರ್್ ಶ್ಸಿತ್್ ಆಸೊಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ,್ 
ಪುಣ್್ ಚಡ್್ ಜಣ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ನ್ಂತ್.್ ಸುವತೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆತಿಮೀಕ್ ಬ್ಪ್ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಬರಿಂ್  ಆಸಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ 17

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಧ್ಡ್ತಾಂ,್ ತೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ತೊ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಜಯೊಂವಿಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡತಾಲೊ.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಭ್ಂನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಜವಿತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್ಂ.

18
್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಗವ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ತಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮೆಚಿ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿನ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುನ್,್ ತುಮಿ್ ಗವ್ಯಾ್ ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್ 19

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
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ವೆಗಿಂಚ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಂ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್  ಗವಿಯಾಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಉತ್ರಿಂ್ ನ್ಹಯ್,್ ತೆ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲೆ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ.್ 20

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಕೆ�ವಲ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ ನ್ಹಯ್,್  ತೆಂ್ 
ಸಕತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 21

್ ತುಮಿ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಖುಶಿ್ ಕತ್ಯಾತ್?್ 
ಹ್ಂವ್್ ಬೆತ್್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆ�ಜಯ್ಗಿ�?್ ವ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಯ್್ಪಸ್ನ್್ ಬರೊನ್್ ಯೆ�ಜ್ಯ್ಗಿ�?

ಸಭೆಂತ್ ಅನಿತಿಚೆಂ ಸಮಸೊಸ್

5್ ್ 1 ್ ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಲೊ�ಕ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 

ದೆವ್ಕ್  ಜ್ಣ್್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಮಧೆಂಯ�್ 
ಆಸ್ನ್ತ್ಲೆಂ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಥರ್ಚೆಂ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್  ತೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮೆಚಿ್  ಥಂಯ್್  ಎಕೊ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪಯ್ಚಿಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕಚ್್ ದವನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 2

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆನಿಂಕ್�್  ವಡ್ಪಣ್ರ್ಚ್್ ಆಸ್ತ್.್  ತುಮಿ್ 
ದುಖೆನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.್  ತೆ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್ಜಯ್್ 
ಆಸೆ್ಂ.್ 3

್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್.್  ತೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಯೆದೊಳ್ಚ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕಸಲೆಂ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿತಲೊಂಗಿ�್ 
ತೆಂಚ್್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  4

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜಮೊ್ ಜ್ಯ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆತ್ಯಾಂತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊಂ.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಚಿ್  ಸಕತ್್  ತುಮೆಚಿ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಸತಾಲ್.್  5

್ ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಪ್ತಿಕ್ಸಂಯ್ಬಾ್  ನ್ಸ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಕ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ದಿಯ್.್ 
ತವಳ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ತ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.

6
್ ತುಮಿ್ ಆಹಂಕ್ರ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಬರೆಂ್ ನ್ಹಯ್.್ “ಇಲೆ್ಶೆಂ್ 

ಆಮೆಶೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಪ್�ಟ್್  ಫುಗಯ ತ್ಾ”್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಸ್ಂಗಿಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್ಚ್್ ಆಸ್.್ 7

್ ಪನೆಯಾಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಖಮಿರ್್ 
(ಆಮೆಶೆಂ)್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ನವೆಂ್ ಪ್�ಟ್್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬೆಖಮಿರ್್ ಜ್ಲೆ್್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚೆ್  ಉಡೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ವ್ಹಯ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ಸ್ಖಾಚಿ್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲೊ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ನ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್.್  8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ಸ್ಖಾಚೆಂ್ 
ಜೆವಣ್್ ಕಯ್ಯಾಂ.್ ವ್ಯ್ಟ್ ಆನಿ್ ಖೊಟೆಂಪಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್  ಆಮ್ಶೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಬಲೆಯಾಲೊ್ ಉಂಡೊ್  ಆಮಿ್ 
ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಮೆಶೆಂ್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ವ್ಯಾಂ.್ 
ಬರೆಂಪಣ್್ ಆನಿ್ ಸತ್್ ಹೆಚ್್ ತೊ್ ಬೆಖಮಿರ್್ (ಆಮೆಶೆಂ್ 
ನ್ತ್ಲೊ)್ ಉಂಡೊ.

9
್ ವಯಾಭಿಚ್ರ್್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಪತ್ರಿಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ.್  10

್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ತಿಕ್್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಸಳವಳ್್ 
ತುಮಿ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಆಥ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತೆಂ್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಲೊ�ಕ್ 
ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆದ್ತ್ಯಾತ್;್ ತೆ್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಲುಟ ತ್ಾತ್;್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚ್ಜ್ಯ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ.್  11

್ ಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ 
ಥಂಯ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಭ್ವ್್  ಮ್ಹಣೊಚಿ್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್ಚೆಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕತ್ಯಾತೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಮೂತಿಯಾಂಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕತ್ಯಾತೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಆಮಲ್್  ಪ್ಯೊವ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಮೊ�ಸ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್;್  ತ್ಚೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜೆವಣ್್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

12
್ 
–13

್ ಸಭೆಕ್  ಸೆವಯಾನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಂಕ್್  ದೆ�ವ್ಚ್್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕತಯಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಸಭೆಕ್ ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುಮಿ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಕರಿಜಯ್.್  “ಖೊಟ್ಯಾಕ್ ಸಭೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಚೆಂ ನಾಕ್ಯ್ ನಿತಿಚೆಂ ಸಮಸೊಸ್

6್ ್ 1್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಎಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 

ನಿತಿ್  ಸಭೆಕ್  ವೆಚೆಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ತ್ಣಂ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ತುಮಿ್  ಆವಕ್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಲಜ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ನ್ಯಾಯ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ?್ 2

್ ದೆವ್ಚೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್ನ್ಂಗಿ�?್  ದೆವ್ಚೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ 
ಝಡಿತಾ್  ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಸಲ್್  ಲ ್್ಹನ್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ಝಡಿತಾ್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ನಿಣಯಾಯ್್ 
ಜ್ಲ್ಂ.್  3

್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಆಮಿ್  ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಂಕಯ�್ ಝಡಿತಾ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಝಡಿತಾ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್  4

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಭೆ�ದ್ಬಾವ್್ ಆಸೊನ್್ ತ್ಕ್್ 
ನ್ಯಾಯ್್  ನಿ�ತ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಸಭೆಕ್  ಸೆವ್ಯಾ್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ವಚೆಯಾಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಭೆಂತ್್ ಕಸಲೊಚ್್ 
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ಸ್ಥಿನ್್ ಮ್ನ್ಯ�್ ನ್.್ 5್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ಲೆ್್ ದೊ�ಗ್್ ಭ್ಭ್ವ್ಂ್ 
ಮಧೆಂ್ ಉಬ್ಲೆ್್ ಫಿಯ್ಯಾದಿಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಎಕೊ್್ 
ಬುದ್ಂತ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಂತ್್  ನ್ಂಗಿ�?್  6

್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಭ್ವ್್ ಆನೆಯಾಕ್ ಭ್ವ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕೊಡಿತಾಕ್ ವೆತ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಫಿಯ್ಯಾದಿಕ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಆನ್ಭುಡ್್ಯಂಕ್ ತುಮಿ್ ಆವಕ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲ್!

7
್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಸಲೊ್ನ್್ ಗೆಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾಮಧೆಂ್  ಆಸೆಚಿ್  ಫಿಯ್ಯಾದ್ಚ್್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್,್ ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸೊಸಿಜ್ಯ್್ ಆಸೆ್ಂ;್ 
ಮೊ�ಸ್್ ಸೊಸುನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 8

್ ಪುಣ್್ ಖುದ್ದಾ್ 
ತುಮಿಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾತ್!್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾತ್.

9
್ -್  10

್ ಆನ್ಯಾಯ್್  ಕತ್ಯಾಲೆ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ಜೊಡೆಚಿನ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖಂಡಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತುಮಿಚ್್  ಮೊ�ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಕ್ತ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ವ್ನ್ತ್ಲೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಕೊಣ್್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಲಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ 
ಕಚೆಯಾ,್ ಇಮ್ಜೆಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ,ವಯಾಭಿಚ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೆ,್ ಸ್ಲ್ಂಗ್್ ಕ್ಮಿ,್ ಚೊ�ರ್,್ ಸ್್ಥಿಯಾ,್ ಅಮಲ್್ 
ಕೊ�ರ್,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕಚೆಯಾಂ.್ 
11

್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ತಸಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್ಯ�್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್ ತುಮಿ್ 
ಧುವ್ನಾ್  ನಿತಳ್್  ಕೆಲ್ಯಾತ್;್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆನಿ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನಿಣಯಾಯ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ತುಮಿಚೊ ಕುಡ್ಯ್ ಆಸೊಚೊಯ ದೆವಾಚಾಕ್ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್
12

್ “ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್್ತಂತ್ರಿಯಾ್ 
ಆಸ್.”್  ಪುಣ್್  ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬಯ್ಯಾಕ್ 
ಪಡನ್.್  “ಹಯೆಯಾಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್್ತಂತ್ರಿಯಾ್ 
ಆಸ್.”್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲೆಂಯ�್ ಮ್ಹಜೊ್ ಯಜೊಮನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್.್ 13

್ “ಖ್ಣ್್ ಪೊಟ್್ ಪ್ಸತ್್ 
ಆಸ್,್  ಪೊಟ್್  ಖ್ಣ್್  ಪ್ಸ್ತ್್  ಆಸ್.”್  ವ್ಹಯ್,್ 
ದೆ�ವ್್  ತೆಂ್  ದೊ�ನ್ಯ�್  ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಕೂಡ್್ 
ಆಸಿಚಿ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್  ಕೂಡ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಸ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕುಡಿ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಆಸ್.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕ್  ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠಯ್ೊ.್ 
ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಯ್ತಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯತಾಲೊ.್ 
15

್ ತುಮೊಚಿಯಾ್  ಕುಡಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಿಚಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಳಿತ್್ ನ್ಂಗಿ�?್ 
ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸ್ಂದೆ್  ಘವ್ನಾ್ 
ತೆ್  ವೆ�ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂದೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್ 
16

್ “ದೊ�ಗಿ�್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ ಜ್ತ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ವೆ�ಶ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆ್ 
ಸವೆಂ್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಆಸೊ್ಲೊ್ ತಿಚೆ�ಸಗಿಂ್ 
ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸಜಯ್.್ 17

್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವೆಂ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಆಸಲ್ೊ್ 
ಆತ್ಯಾಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವೆಂ್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.

18
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಂವ್.್ 

ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಹೆರ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕಚೊಯಾ್  ಮನಿಸ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಕುಡಿಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ 19

್ ತುಮಿಚಿ್ ಕೂಡ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ದೆವ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಆಸ್.್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತ್ಕ್್ ಪ್ರಿಪ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 20

್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೊಲ್ಕ್  ಘತ್್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಮಹಿಮ್್ ದಿಯ್.

ರಾಜಾರಾ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್

7್ ್ 1್ ತುಮಿ್ ಬರೊವ್ಣ್್ ಆಯ್ಕ್ಲ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ತಕಯಾ್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ದ್ದೊ್್ 

ಲಗ್ನಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಬರೆಂಚ್್ ಸಮ.್  2
್ ಪುಣ್್ 

ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಆಪ್ಯ್ಚೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ದ್ದ್್ಯಾಕಯ�್  ಸ್ಂತ್್ 
ಪತಿಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ಹಯೆಯಾಕ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಸ್ಂತ್್ 
ದ್ದೊ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಬರೆಂ.್ 3

್ ದ್ದೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದಿ�ಂವಿದಾ.್ 
ಆನಿ್ ಬ್ಯ್ೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದಿ�ಂವಿದಾ.್ 4್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ 
ತಿಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚೆರ್್  ಆಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್.್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್,್ 
ಘೂವ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ನ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ 
5

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಘೂವ್್ ಆನಿ್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಲಗ್ನಾಚೆಂ್ ನಿಯಮ್ಂ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೊ್್ ವೆ�ಳ್್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ಕಸುಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಇಲೊ್ಸೊ್  ವೆ�ಳ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಸಂಬಂಧ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವೆಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚಿ್ 
ಒಪ್್ಪಗ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಏಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್,್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ನ್ಡಿತ್.್ 6

್ ಇಲೊ್ಸೊ್ 
ವೆ�ಳ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ಸನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಚಿಯಾಕ್  ಆನುಮತಿ್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ ಹಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ನ್ಹಯ್.್ 7್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ.್ 
ಪುಣ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಮನಿಸ್್  ದೆವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪೆ್ಂಚ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್್ಂ.್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ದುಸೆರಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್.
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8
್ ಕ್ಜ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆನಿ್ 

ವಿಧಿವಿಂಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ತೆ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಎಕುಸೆರೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ರ್ಂವೆಚಿಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಬರೆಂ.್ 9

್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಸ್ದಮ್ನ್ಂತ್್ 
ದವರುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣಂ್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಆಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ಜಳ ಚೆಿ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.

10
್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 

(ಹಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಮ್ಹಜ್ ನ್ಹಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ.)್ ಬ್ಯ್ೆನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 11

್ ಬ್ಯ್್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್ಯಾರ್್ ತಿಣೆಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ,್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಏಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಪರಿ,್ ಘೂವ್ನ್,್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ 
ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

12
್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆ್ 

ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  (ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ಆಸೊಚಿ್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ನ್ಹಯ್.)್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿಶ್್ಸ್್ 
ನ್ತೆ್ಲ್್  ಬ್ಯ್್್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆನಿ್  ತಿಣೆಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಜಯೊಂವ್ಕ್್  ಮನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ತಿಕ್್ ಲಗ್ನಾ್ ವಿಚೆಛ�ದನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 13

್ ತೆ�ಚ್್ ಬರಿ,್ 
ಎಕ್್  ಸಿತ್�ಯೆಕ್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸ್್  ನ್ತ್ಲೊ್  ಘೂವ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಣೆಂ್ ತಿಚೆಸವೆಂ್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತಿಣೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಲಗ್ನಾ್ ವಿಚೆಛ�ದನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
14

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಥಂಯ್್ ವಿಶ್್ಸ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಘೂವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಬ್ಯ್ೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ತ್.್ ತೆ�ಚ್್ 
ಬರಿ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವಿಶ್್ಸ್್ ನ್ತೆ್ಲ್್ ಬ್ಯ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ದ್ದ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ತ್.್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ತಿನ್ತಿ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.

15
್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ವಿಶ್್ಸ್್ ನ್ತೆ್ಲೊ್ ಮನಿಸ್್ 

ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚುಂಕ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ವಚೊಂವಿದಾ.್  ಹಿ್  ರಿ�ತ್್  ಘಡ್್ಯಾರ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಭ್ವ್್  ಜ್ಂವ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಭಯ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್್  ಲಗ್ನಾಂ್ 
ಬಂದಡೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಣಯೆಕ್ ಆಪಯ್್ಂ.್ 
16

್ ಬ್ಯ್್ಂನೊ�,್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಘೂವ್ಂಕ್ 
ಬಚ್ವ್್  ಕಯೆಯಾತ್.್  ಘೂವ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬ್ಯ್ಂ್ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಯೆಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ನ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಆಪೊವಾಣ್ಯ ಪಮಾತಾಣ್ೆಂ ಜಿಯೆರಾ
17

್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದೆವ್ನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಜಣಯೆಂತ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್ ನೆಮ್್ಂಗಿ�್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ನ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ತುಮಿ್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ಸಿಥಿತೆರ್್ 
ಆಸ್್ಯಾತ್ಗಿ�್ ತೆ�ಚ್್ ಸಿಥಿತೆಂತ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವರಿಜ್ಯ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸಮೆಸ್ತಾ್ ಸಭೆಂಕ್ ಹೆಂಚ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್ಂ.್ 
18

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಸುನತ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪಯ್ಲೊ್  ಮನಿಸ್್  ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘನ್ತ್ಲೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 19

್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್  ಜ್ಂವ್್ ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂಚ್್ 
ಮುಖಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 20

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪಯ್ತಾನ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್ ಆಸ್ಲೊಯ�್ ತ್ಯಾಚ್್ ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್ 
ಆಸಜ್ಯ್.್  21

್ ದೆವ್ನ್್  ತುಕ್್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ತುಂ್ 
ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಚಿಂತಿನ್ಕ್.್ 
ಪುಣ್್  ತುಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್.್  22

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್.್  ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸೆವೆಯಾಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಆತ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್.್ 23

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊಲ್ಕ್ 
ವಿಕ ತೆಾ್  ಘತ್್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ 
ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  24

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್ 
ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ ತ್ಾನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ಸಿಥಿತೆರ್್  ಆಸ್್ಯಾತ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್ 
ಸಿಥಿತೆಂತ್್ ದೆವ್ಸವೆಂ್ ನವ್ಯಾ್ ಜಣಯೆಂತ್್ ಮುಂದರುನ್್ 
ವಸಜ್ಯ್.

ಲರಾನ್ಂ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಸವಾಲಾಂ
25

್ ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್್ಯಾ್  ಕಸಲ್ಯ�್  ತ್ಕ್ದ್್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದಯ್್ 
ಜೊಡ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
26

್ ಹೊ್  ಕಷ್ಟಚೊ್  ಕ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್ 
ತುಮಿ್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್  ಸಿಥಿತಿಯೆಂತ್್  ಆಸ್್ಯಾತ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್ 
ಸಿಥಿತೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಬರೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಲೊ�ಚನ್.್ 
27

್ ತುಕ್್  ಬ್ಯ್್್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ತಿಚೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್ಕ್.್ ತುಕ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಬ್ಯೆ್ಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿನ್ಕ್.್ 
28

್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಂ್ ಚೆಡುಂ್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ 
ಹ್ಯಾ್  ಕಷ್ಟ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

29
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಮ್ಹಜ್  ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್  ಹಿ:್ 
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ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ವೆ�ಳ್್ ಉರೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ 
ಬ್ಯೊ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಬ್ಯೊ್ಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಬರಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್  ಆಪೊ್್  ವೆ�ಳ್್ 
ವ್ಪರಿಜ್ಯ್.್ 30

್ ರಡತಾಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ರಡ್ನ್ತ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಜಯೆಜ್ಯ್.್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೊ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ನ್ತ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಜಯೆಜ್ಯ್.್ ವಸುತಾ್ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಘಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ನ್ಸ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ 
ಜಯೆಜಯ್.್ 31

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ತೊಯಾ್  ವಸುತಾ್  ಮುಖಯಾನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಜಯೆಜ್ಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್ ಆತ್ಂಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಚಡ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ ನಪಂಯ್ಚಿ್ 
ಜ್ತಲ್.

32
್ ತುಮಿ್ ಖಂತ್್ ನ್ಶೆಂ್ ಆಸಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ 

ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಯ್ನಾತೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್  ಮಗ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್  ತೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಮ್ನೊ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
33

್ ಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ನಿ್ ಮಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಯ್ೆಕ್ 
ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾ.್  34

್ ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಬ್ಯ್ೆಕ್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಚಿಂತಿಜ್ಯ್್  ಪಡ ತ್ಾ.್  ಲಗ್ನಾ್  ಕರಿನ್ತ್ಲೊಯಾ್  ಸಿತ್�ಯ್್ 
ಜ್ಂವ್್  ಚೆಡುಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಮಗ್ನಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆಂ.್ ತಿ್ ಆಪ್್್  ಕೂಡ್್ ಆನಿ್ ಆತೆಮಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್್  ಆಶೆತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಸಿತ್�್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ನಿ್ 
ಮಗ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲ್.್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 35

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರಿನ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಜಯೆಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮಿ್  ತುಮೊಚಿ್  ವೆ�ಳ್್  ಹೆರ್್ 
ಕ್ಮ್ಕ್  ದಿ�ನ್ಶೆಂ್  ತುಮ್ಕ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿ�ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

36
್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಧುವೆಚ್ಯಾ್  (ಆಂಕ್್ರ್)್ ಲಗ್ನಾಚಿ್ ವರಸ್್ 

ಉತನ್ಯಾ್ ವಚನ್ಶೆಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�,್  ತಿಕ್್  ಲಗ್ನಾ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಕರುಂದಿ.್  ತೊ್  ತ್ಂಕ್್  ಲಗ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ದಿಂವಿದಾ.್  ತೆಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 37

್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಲಗ್ನಾಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ 
ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ದೃಢ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಶಚಿಯ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಕರುಂಕ್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಧುವೆಕ್  ಲಗ್ನಾ್ 
ಕರಿನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ತ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 38

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧುವೆಕ್ 
ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಚಡ್್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧುವೆಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿನ್ಶೆಂ್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ್ a

39
್ ಘೂವ್್  ಜವ್ಂತ್್  ಆಸ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಬ್ಯ್್್ 

ತ್ಚೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜ�ವನ್್ ಚಲೆೈಜ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಘೂವ್್ 
ಮೆಲ್ಯಾರ್,್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ಆಪುಣ್್ ಖುಶಿ್ ಆಸ್್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್  ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 40

್ ತಿ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ ಹಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಭಿತರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.

ಮೂತಾಕ್ತಾಂಕ್ ಭೆಟಯೆಲಿಂ ಖಾಣ್

8್ ್ 1್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಬಲ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಗ್ಯ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಸ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಬರಯ್ತಾಂ.್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸಕ್ಟಂಕಯ�್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಸ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ “ಜ್ಣ್್ಯ್”್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಹಂಕ್ರ್ಂತ್್ 
ಭತ್ಯಾ.್  ಪುಣ್್  ಮೊ�ಗ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಥಂಯ್್  ಭಕತಾ್ 
ವ್ಡ್ವಳ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 2್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಜ್ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಸೊ್  ಆಪುಣ್್ ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 3

್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಗಿ�್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಕ್್ ಜ್ಣ್್ 
ಆಸ್.

4
್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ್ 

ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ಸಂಸ್ರ್ರ್್ ಮೂತಿಯಾ್  ಕ್ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 5

್ ಆಕ್ಸ್ರ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಜ್ಂವ್್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ಆಸ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ (ಸಬ್ರ್್ ವಸುತಾಂಕ್ ಲೊ�ಕ್ “ದೆ�ವ್”್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಲೆಯ�್  “ಸೊಮಿ”್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಆಪಯ ತ್ಾತ್.)್ 
6

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ದೆ�ವ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್.್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ತ್ಣೆಂಚ್್ ರಚ್ಲೊಯಾ.್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್.್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

a 7:36–38ಹಿ ಉತಾರಿಂ ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್ಯ�್  ಸೊಡೊನ್್ 
ಸ್ಂಗೆಯಾತ್:್ 36್ “ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆಂಕ್್ರಿ್ 
ಸಂಗಿ್ ಆಪುಣ್್ ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಚಲನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿಕ್್ 
ಲಗ್ನಾಚಿ್ ಪ್ರಿಯ್್ ಉತತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�,್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ತಿಕ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂದಿ.್ ತ್ಣಂ್ ಲಗ್ನಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತೆ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 37್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾಕೊ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಲಗ್ನಾಚೆಂ್ ಗಜ್ಯಾ್ 
ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ನಿಶಚಿಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಆಂಕ್್ರಿ್  ಸವೆಂ್ 
ಆಪುಣ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಕರಿನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಬರೆಂಚ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ 38್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಆಂಕ್್ರಿಕ್ 
ಲಗ್ನಾ್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ;್ ಲಗ್ನಾ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಬರೆಂ.”
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ಆಸ್.್ ತೊಚ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ ತ್ಚೆ�್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ತ್ಚೆ�್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮಿ್  ಜ�ವ್್ 
ಜೊಡ್್.

7
್ ಪುಣ್್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಕಳಿತ್್  ನ್.್  ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಜೂನಿ�್  ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಸವಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ತ್.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಸ್್ 
ಖ್ತ್ನ್್  ತೆಂ್  ಮೂತೆಯಾಯಾಕ್  ಸಮಪಯಾಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಚಿಂತ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಹೆಂ್  ಮ್ಸ್್  ಖ್ಂವೆಚಿಂ್  ಚೂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ದೃಡ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ನ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್  ತ್ಣಂ್ ಮ್ಸ್್  ಖ್ತ್ನ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಚೂಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ಖ್ಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲ್ಗಿಂ್ ಹ್ಡೆಚಿಂ್ ನ್.್ ಆಮಿ್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮೆಚಿ�್  ವಯ್ರಿ್  ದೆ�ವ್ಕ್  ಆಸಿಚಿ್  ಖುಶಿ್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಉಣೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್  ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್,್ ಮ್ಸ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮೆಚಿ�್ ವಯ್ರಿ್ ದೆ�ವ್ಕ್ ಆಸಿಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಕ್ಂಯ್್ 
ಚಡ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.

9
್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ 

ಆಸ್.್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಪಡೆೈಶೆಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 
10

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮು್ಣಂ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್ 
ಮೂತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್ ದುಬ್ವ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಜೆವ್ಣ್್ ಕಯೆಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಥಂಯ್್ ಜೆವ್ಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಆಸೊ್್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಪಳೆವ್ನಾ,್ 
ಮೂತೆಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾತ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಮ್ಸ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ಧೆೈರ್್ ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಚಿತ್ಂಪ್್ ತ್ಚೆ�್  ಥಂಯ್್ ಗೂಂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ಳ್್ ರೊಂಬ್್ಂ.್ 11

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಹೊ್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಭ್ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್್ ದಿಲ್.್ 
12

್ ಆಶೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಆನಿ್ ತ್ಣಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತಿಚಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚೆಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  13

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ಖ್ಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಪಡೆೈಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಯ್ತಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಸ್್ ಖ್ಂವೆಚಿಂ್ ರ್ವಯ್ತಾ.

ಪಾವಾಲಿನ್ ವಾಪಾರಿನಾತಲಿಲ್ ಹರಾಕಾಂ

9್ ್ 1 ್ ಹ್ಂವ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಆಪೊಸತಾಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ 

ಪಳೆಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸೆವೆಚೊ್ 
ಫೊಳ್್  ತುಮಿಂಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  2

್ ಹೆರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 

ಆಸೊಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ 
ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತುಮಿಂಚ್್ ದ್ಖೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

3
್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಚ್ರ್್  ಕರುಂಕ್ 

ಆಶೆತ್ತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಉತ್ರ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್:್ 4

್ ಜೆವಣ್್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ್ ಪ್ನಕ್ ಪ್ಯೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಕಕ್್  ನ್್  ಕ್ತೆಂ?್  5

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲ್್್ 
ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಆಮೆಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಪಯ ಣ್್ಕ್  ಆಪವ್ನಾ್ 
ವನ್ಯಾ್  ವಚುಂಕ್  ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್  ಆಪೊಸ ತ್ಾಲ್ಬರಿ,್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಕೆ�ಫ್ಸ್ಬರಿ್ ಆಮ್ಕ್್ 
ಹಕಕ್್ ನ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 6್ ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಜ�ವ್ನ್ಕ್  ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಜೊಡಿಜ್ಯ್ಗಿ�?್ 7್ ಸೆೈನ್ಂತ್್ ಸೆವ್ಕಚೊಯಾ್ ಖಂಯೊಚಿ್ 
ಸೆೈನಿಕ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ 
ದಿ�ನ್.್ ಕೊಣ್ಯ�್ ದ್ಕ್ಂ್ ಮಳ್ಯಾಚೊ್ ಮ್ಲ್್ ಆಪುಣ್್ 
ವ್ಗ್ಯ್್ಯಾ್ ಫೊಳ್ಂತ್್ ಇಲೆ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಆಸ್ನ್.್  ಗೊವ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಲೊ್್  ಕೊಣ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ದೂದ್ಂತ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಪ್ಯೆನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ನ್.

8
್ ಹೆಂ್  ಕೆ�ವಲ್್  ಮನ್ಶೆಚೆಂ್  ಉದ್ಹರಣ್್ 

ನ್ಹಯ್.್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್ ಹೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಉಚ್ತ್ಯಾ.್ 9್ “ಧ್ನಿ್ ವ್ಳತಾಲ್ಯಾ್ ಬೊಯ್್ಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ 
ಖ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತೆಂ್ ಬ್ಂಧಿನ್ಕ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊಯೆ್ಚ್ಯಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್್ಂ.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್ ಧ್ನಿ್ ವ್ಳತಾಲ್ಯಾ್ ಬೊಯ್್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ತೊ್  ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್ಲೊಗಿ�?್  ನ್!್  10

್ ತೊ್ 
ಖರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಮೆಚಿ�್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲೊ.್  ವ್ಹಯ್,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಬರಯ್್.್  ಕೊಸೊಚಿ್ ಆನಿ್ ಲುಂವ್ಚಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಕ್ 
ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಧ್ನಿ್ ಮೆಳ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ 11

್ ಆಮಿ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಭಿಂ್ ವ್ಂಪೆ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಕ್  ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್  ದಿಸ್ಪಡ್್ಯ್  ಗ್ರಿಸ್ಕ್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಹೆಂ್  ಕ್ಂಯ್್  ಚಡ್್  ನ್ಹಯ್.್  12

್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಹಕಕ್್ 
ಆಸ್.್ ತ್ಯಾದೆಕುನ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಹೆಂ್ 
ಹಕಕ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಹಕಕ್್  ವ್ಪ್ರುಂಕ್ 
ನ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸುವ್ತೆಯಾಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್  ಕಷ್ಟ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್  ಸೊಸ ತ್ಾಂವ್.್  13

್ ದೆವ್ಳ್ಂತ್್  ಸೆವ್್ 
ಕಚೆಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಳ್್  ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಆಪೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್ 
ಘತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಶಚಿಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್ಂಗಿ�?್  ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಸೆವ್್  ಕತೆಯಾಲ್ಯಾಂಕ್ 
ವೆ�ದಿಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸಮಪ್ಯಾಲ್್ಯಾಂತ್್ ಇಲೊ್ಸೊ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್  14

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹೆಂಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಲಗು್ ಜ್ತ್.್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ 
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ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಕ್ಣೆಘವೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ.

15
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಯಾ್  ಹಕ್ಕ್ಂನಿ್ 

ಏಕಯ�್ ವ್ಪ್ರುಂಕ್ ನ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯಲ್ೆಂ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ಯ�್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆಂ್  ಬರೊಂವ್ಚಿ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್್ ಹೊಗೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ರಿಸ್್ 
ಮೊಚೆಯಾಂಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಬರೆಂ.್ 16

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಕ್ಯೊದಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೆಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಕರಿಜಯಚ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕಯ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜ್ ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗು!್ 
17

್ ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಖುಶೆನ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಇನ್ಮ್ಕ್  ಆಹ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ದುಸೆರಿ್ ಏಕ್ ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆವಕ್ಸ್ಸ್್ ನ್.್ ಹ್ಂವೆ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರಿಜ್ಯಚ್.್ ಹೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲೊ್್  ಕ್ಯೊದಾ್ ಮ್ತ್ರಿ.್ 
18

್ ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಸಲೆಂ್  ಇನ್ಮ್್ 
ಮೆಳತಾಲೆಂ?್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ದಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಏಕಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೆಳ ಚೆಿಂ್ ಇನ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತ್ಂತುನ್್ 
ಜಣೆಯಾಯೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಹಕಕ್್ ಉಪಯೊಗ್್ 
ಕರಿನ್.

19
್ ಹ್ಂವ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ಕೊಣ್ಚ್ಯಾ್ 

ಆಧಿ�ನ್ಯ�್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ತಿತ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್ಚ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್ಂಕಯ�್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಘತ್ಂ.್ 
20

್ ಜುದೆವ್ಂಕ್  ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್  ಹ್ಡುಂಕ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಜುದೆವ್ಬರಿ್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಹ್ಂವ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾತೊ್ಲೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲೊಂ.್  21

್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆನ್್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ಜ್ಲೊಂ.್ (ಪುಣ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�,್ ಹ್ಂವ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ಲ್.)್  22

್ ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಕ್ ಚಲಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ಬರಿ್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ರಿತಿನಿ�್ 
ಜ್ಂವ್್  ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್  ಚಲಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಕೊಣ್ಕೊಣ್ಕ್ ಕಸೊ್ ಕಸೊಲೊ್ ಜ್ಯಯ್್ಗಿ�್ ತಸೊ್ 
ತಸೊ್ ಜ್ಲೊಂ.್ 23

್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್ ಸುವ್ತೆಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್.್  ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.

24
್ ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಧ್ಂವೆಚಿಂ್ 

ಧ್ಂವ ತ್ಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚೆ್ 
ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಇನ್ಮ್್ ಘತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಧ್ಂವ್;್  ಜಕ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಧ್ಂವ್.್ 
25

್ ಖೆಳ್ಂತ್್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಘಂವ್ಚಿ್ ಖೆಳ್ಗೆಡಿ್ ಮುಕಟ್್ ಜೊಡೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಖಡ್ಖಡ್್ ತಬೆ�ಯಾತ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್ ತೊ್ ಮುಕುಟ್್ ಇಲೊಸ್ೊ್ ಕ್ಳ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ ಪುಣ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಮುಕುಟ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ 
26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಧ್ಂವ್ತಾಂ.್ 
ಕೆ�ವಲ್್  ವ್ಯ್ಯಾಕ್  ಮುಟ್  ಮ್ರಿನ್ಶೆಂ,್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮುಟ್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ಕುಸಿತಾ್ ಖೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ 
ವ್ವುತ್ಯಾಂ.್ 27

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಮುಟ್ ಮ್ಚೆಯಾಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಕಚ್.್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಸ್ತಃ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಘಘತ್ಂ.

ಜುದೆವಾಂ ಬರಿ ಜಾರಾನ್ರಾತ್

10್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಮೊಯ್ೆಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ್ 

ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿತ್.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ್ ಪಂದ್್ ಆಸ್ಲೆ್;್ 
ದಯ್ಯಾಂತ್್ಯಾನ್್  ಚಲೊವ್ನಾ್  ಗೆಲೆ;್  2

್ ಮೊಯ್ೆಚೆ್  ಶಿಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೊಡ್ಂತ್ಯ�್ ದಯ್ಯಾಚೆರ್ಯ�್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಘತೆ್ಂ;್  3

್ ಏಕಚ್್  ಆತಿಮೀಕ್  ಖ್ಣ್್ 
ಜೆವಣ್್ ಕರಿಲ್ಗೆ್;್ 4

್ ಆಪ ಣ್್್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಖಡ್್ಪಥ್ವ್ನಾ್  ಉದ್ಕ್  ಪ್ಯೆಲೆ.್  ತೊ್  ಖಡಪ್ಚ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ 5್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಂಚೆ�್ ಪೆೈಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮ್ನೊ್ಚ್ಂತ್್ ಭ್ಗಿ್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್.್ ತೆ್ ಆರಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.

6
್ ತ್ಣಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಮಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಆಶೆಂವ್ಕ್್ 

ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹಿ್ ಘಡಿತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಉದ್ಹರಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್.್ 7

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮಿ್ ಮೂತಿಯಾಕ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  “ಲೊ�ಕ್  ಖ್ಂವ್ಕ್,್  ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ ಬಸೆ್;್ 
ಗಮಮತ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಚೊಂವ್ಕ್್ ಉಬೆರ್ವೆ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ 8

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆಮಿ್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ತೆವಿ�ಸ್್ ಹಜ್ರ್್ 
ಜಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಫೊಳ್ವವಿಯಾಂ್ ಏಕ್ಚ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ.್್ 9್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಮಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಯಾ್ ಫೊಳ್್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆ್ ಸಪ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಮರಣ್್ 
ಪ್ವೆ್.್ 10

್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಪುಪುಯಾನ್ಯಾಕ್ತ್.್  ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಸಂಹ್ರ್್  ಕನ್ಯಾರ್್ 
ದೆ�ವ್್ ದುತ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜವೆಶಿ್ ಮ್ಲೆಯಾಲೆ.

11
್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಘಡ್ಲ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ಖ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
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ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರೊವ್ಣ್್  ದವಲ್ಯಾಯಾತ್.್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಜಯೆತ್ಂವ್.್ 
12

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಪುಣ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತೊಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಪಡನ್ಶೆಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಘಂವ್.್ 
13

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ತ್ಳಿಣ್್ 
ಯೆತ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಸುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತಿ್್ ತ್ಳಿಣ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಸೊಡಿಸೊನ್.್ ತ್ಳಿಣ್್ ಯೆತ್ನ್,್ ತ್ಂಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಯ್ತಾ್ 
ವಚಿಯಾ್ ವ್ಟ್್ ಸಯ್ತಾ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತಲೊ.್ ತವಳ್್ 
ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.

14
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ 

ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆರ್ಧನ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತೂಕ್�್ 
ನ್ಕ್ತ್.್  15

್ ತುಮಿ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿ್ ಉಲೆೈತ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ತುಮಿಚ್್  ಮತಿಂತ್್  ವರೊವ್ನಾ್  ಪಳೆಯ್.್  16

್ ಆಮಿ್ 
ದ್ಕ್ಂರೊಸ್ಚ್ಯಾ್  ಆಯ ದ್ಾನ್ಂ್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಪ್ಯೆತನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್ಗಿ�?್ ಆಮಿ್ ಉಂಡೊ್ ಮೊಡ್ನಾ್ 
ಖ್ತ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್ಗಿ�?್ 17

್ ಉಂಡೊ್ ಏಕಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಸಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಆಮಿ್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಏಕಚ್್ ಉಂಡ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ಂವ್.

18
್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತ್.್ 

ಬಲ್ದ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮಪ್ಯಾಲೆಂ್್ ಖ್ಂವ್ಚಿ್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಭೆಟೊವ ಣೆ್್  ವೆ�ದಿಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ತ್ತ್್ ನ್ಹಯ್ವೆ�?್ 
19

್ ಮೂತಿಯಾಂಕ್  ಸಮಪಯಾನ್್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ಮುಖಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಮೂತಿಯಾ್ ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಅಭಿಪ್ರಿಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ನ್.್ 20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಲೊ�ಕ್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ್  ಖ್ಣ್್  ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಕ್ 
ಅಪ್ಯಾತ್ತ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ದೆವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಮಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್್ 
ಸವೆಂ್  ಖಂಯ್ಚಿ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್.್ 21

್ ತುಮಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಆನಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಹ್ಚೆ�ಪೆೈಕ್್ 
ಏಕ್ಂತ್ಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್  ದೊ�ನ್ಂತ್ಯ�್  ಪ್ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಪಂಗಿತಾರ್್ ಆನಿ್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಪಂಗಿತಾನಿ್  ಹ್ಚೆ�್  ಪೆೈಕ್್  ಏಕ್ಂತ್ಚ್್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ದೊ�ನ್ಂತ್್  ಜೆ�ಂವ್ಕ್್  ಸಕೆಚಿನ್ತ್.್  22

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಮೊಸರ್್ ಹ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ತ್ಗಿ�?್ ತ್ಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಆಮಿ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!

ತುಮಾಚೊಯ ಸವಾತಂತ್ರಿ ದೆವಾಚಾಕ್ ಮಹಿಮೆ ಖಾತಿರ್
23

್ “ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಆಸ್.”್ 
ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ಬರಿ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸಮ್ನ್ಹಯ್.್  “ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್ 

ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಆಸ್.”್ ಪುಣ್್ ಥೊಡಿ್ ಕ್ಮ್್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಅಭಿವೃದೆಧ್ಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡನ್.್ 24

್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಫ್ಯೊದಾ್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಕ್  ಫ್ಯೊದಾ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಜಯ್.

25
್ ಮ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ಆಂಗಿ್ಂನಿ್  ವಿಕ ತೆಾಂ್  ಮೆಳ ತ್ಾ್  ತೆಂ್ 

ಮ್ಸ್್  ಜ್ಯ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಖ್ಯ್.್  ತುಮಿ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ಸ್ಬರಿ್  ತೆಂ್  ದಿಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ತ್ಯಾ್  ಮ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಸವಲ್ಂ್ 
ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್  26

್ ತುಮಿ್  ತೆಂ್  ಖ್ಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ “ಪೃಥಿವಿಯ�್ ತ್ಂತುನ್್ ಆಸೆ್ಂ್ ಸಮೆಸ್ತಾಯ�್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”

27
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಎಕೊ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಜೆವ ಣ್್ಕ್  ಆಪಯ್್ಯಾರ್,್  ವಚುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಣೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ವ್ಡ್್ಯಾರಿ�್ 
ಖ್ಯ್.್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಖ್ಣ್್ ಖ್ಯಯ್್ಗಿ�್ ವ್್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊಂಗಿ�್  ಮ್ಹಣ್್  ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕರುಂಕ್  ಸವ್ಲ್ಂ್ 
ವಿಚ್ರಿನ್ಕ್ತ್.್  28

್ ಪುಣ್್  ಎಕೊ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ,್  “ತೆಂ್ 
ಖ್ಣ್್ ಮೂತೆಯಾಂಕ್ ಸಮಪ್ಯಾಲೆ್ಂ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿ್  ತೆಂ್  ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪ್ಡ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮನ್್ 
ನ್ತ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಆನಿ್  ತೆಂ್  ಮ್ಸ್್  ಖ್ಂವಿಚಿ್  ಚೂಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  29

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿಚ್್ ತ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್ ಚಿಂತ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ 
ತೆಂ್ ಖ್ಂವಿಚಿ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 30

್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖ್ಣ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಸೊಯಾಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮನ್್ ನ್.

31
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಖ್ವ್ನಾಯ�್  ಪ್ಯೆಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೆಂ್ ಕರ್.್ 
32

್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಜುದೆವ್್ ಜ್ಂವ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ 
ಜ್ಂವ್್ ವ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಭೆಚೆ್ ಜ್ಂವ್್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಕ್ರಣ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ತುಮಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
33

್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತಶೆಂಚ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಫ್ಯೊದಾ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್್ ನ್ಶೆಂ್ ಚಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಫ್ಯೊದಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ ತ್ಣಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ 
ಆಪೆ�ಕ್್.

11್ ್ 1್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ದೆ�ಖ್್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿಯ�್ ಮ್ಹಜ್ ದೆ�ಖ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್.

ಆಧಿರಾರಿಂಕ್ ಆಧಿೇನ್ ಜಾರಾ
2

್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ 
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ಹ್ಡ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ್ ಸೂಕ್ಷ್್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 3್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಹಿ್ ವಿಷಯ್್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಹಜ್  ಆಪೆ�ಕ್್.್ 
ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಕಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ 
ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ದ್ದೊ್್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್;್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆ�ವ್್ 
ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

4
್ ದ್ದೊ್್  ಪರಿವ್ದನ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ವ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 

ಕತ್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮ್ತ್ಯಾಚೆರ್್  ಧ್ಂಪ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  ಮಸತಾಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಆವಮಯ್ಯಾದ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  5

್ ಪುಣ್್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ವ್್ 
ಪರಿವ್ದನ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮಸತಾಕ್  ಧ್ಂಪುನ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್.್ ತಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ಧ್ಂಪ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೆಂ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಕ್ ಅವಮಯ್ಯಾದ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ ತಿಕ್ಯ�್ ಮ್ತೆಂ್ ತ್ಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೆಕಯ�್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ ನ್.್ 6

್ ಸಿತ್�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಧ್ಂಪ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಮ್ತೆಂ್ ತ್ಸುಂವಿದಾ.್ 
ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆ�ಸ್್ ಕ್ತನ್ಯಾ್ ಕ್ಡೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಮ್ತೆಂ್ 
ತ್ಸೆಚಿಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಅವಮಯ್ಯಾದ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತಿಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪ್ಜ್ಯ್.

7
್ ಪುಣ್್ ದ್ದ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪುಂಕ್ 

ನ್ಹಜೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದ್ದೊ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸ್ರೂಪ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮಹಿಮೆಚೊ್ ಆಸೊಯಾ.್ ಪುಣ್್ 
ಸಿತ್�್ ದ್ದ್್ಯಾಚಿ್ ಮಹಿಮೆವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 8

್ ದ್ದೊ್್ 
ಸಿತ್�ಯೆ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ವ್ನಾ:್ ಸಿತ್�್ ದ್ದ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್.್ 
9

್ ದ್ದೊ್್ ರಚ್ಲೊ್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಸಿತ್�್ 
ದ್ದ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ರಚ್ಲ್.್ 10

್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್,್ 
ಸಿತ್�್  ಆಪುಣ್್  ಆಧಿಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್ಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂ್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪ್ಜಯ್.್ ದೆ�ವ್್ 
ದುತ್ಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಯ�್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ 
ದ್ಂಪ್ಜ್ಯ್.

11
್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ದಿಷಿಟನ್್  ಸಿತ್�್  ದ್ದ್್ಯಾಕ್ 

ಕ್ತಿ್್  ಮುಖ್ಯಾಗಿ�್  ದ್ದೊ್ಯ�್  ಸಿತ್�ಯೆಕ್  ತಿತೊ್ಚ್್ 
ಮುಖ್ಯಾ.್ 12

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸಿತ್�್ ದ್ದ್್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಯೆ್ಲ್್ ಸತ್.್ ಪುಣ್್ ದ್ದೊ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಿತ್�ಯೆ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಜಲಮತ್.್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಗೆ್ಂ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತ್.

13
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಧ್ಂಪ್ನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸಮ್ಗಿ�?್ 
ತುಮಿಚ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕರ್.್ 14

್ ಮನ್ಶೆಚೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಬರಿ್  ಲ್ಂಬ್್  ಕೆ�ಸ್್  ಆಸೆಚಿ್  ದ್ದ್್ಯಾಕ್ 
ಅವಮಯ್ಯಾದ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  15

್ ಪುಣ್್  ಲ್ಂಬ್್  ಕೆ�ಸ್್ 
ಆಸೆಚಿ್ ಸಿತ್�ಯೆಕ್ ಗೌರವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಲ್ಂಬ್್ ಕೆ�ಸ್್ 
ಸಿತ್ಯೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ತ್ಯಾಕ್ ಧ್ಂಪ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದಿಲ್ಯಾತ್.್ 
16

್ ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿಂಕ್್  ತಕಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ಹಿ್ ರಿವ್ಜ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥಂಯ್್ ಜ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ನ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್
17

್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆನ್.್ ತುಮೆಚಿ್ ಸಭ್್ 
ಜಮತಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೆಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಪ್ರಿಸ್್  ಚಡ್್ 
ವ್ಯ್ಟಚ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 18

್ ಪಯೆ್�್ ಸುವ್ತೆರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಸಭ್ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಮೊಜ್ತನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಪಂಗಡ್್ 
ಆಸ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್  ಹೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಇಲ್್ಯಾವ್ಂಟ್ಯಾನ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂ.್ 19

್ (ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಬೆ�ದ್ಭುವ್ಆಸೆಚಿಂ್  ಸಹಜ್.್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ಕೊಣ್್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಬರೆಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
ಜ್ತ್.)

20
್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳ ತ್ಾನ್್ 

ತುಮಿ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ 
ಜೆವಣ್್  ನ್ಹಯ್.್  21

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 
ಜೆವ್ತಾನ್,್ ಹೆರ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ ರ್ಕ್ನ್ಶೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಆಪ್ಣ್ತಿತ್್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಜೆವಣ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಡೆ್  ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್  ಜೆವಣ್್  ಆಸ್ನ್.್  ಆನಿ್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್ ಥಂಯ್್ ಖ್ವ್ನಾ,್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ ಆಮಲ್್ ಜ್ಯ್್ 
ತಿತೆ್ಂ್  ಜೆವಣ್್  ಆಸ ತ್ಾ.್  22

್ ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಘರ್ಂನಿ್  ಖ್ವೆಯಾತ್,್  ಪ್ಯೆವೆಯಾತ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭ್್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸ್ತಾ.್ ತುಮಿ್ 
ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗುಂ?್ ತುಮಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಜೆಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೊಗೊಳಿಸೆನ್.

23
್ ಹ್ಂವ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಮೆಳ್ಲೆ್ಂಚ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾ.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಜೆಜುಕ್ 
ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಪರ್ಧಿ�ನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ರ್ತಿಂ,್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಉಂಡೊ್ ಘವ್ನಾ,್ 24

್ ತ್ಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ,್ ತೊ್ ಮೊಡುನ್,್ “ಹಿ್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್;್ ಹಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಶೆಂ್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ.್್ 25

್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ತ್ಣಂ್ ಜೆವಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಜೆಜುನ್್  ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಚೆಂ್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ,್  “ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಸವೆಂ್ 
ಕೆಲೊ್್ ನವ್್ ಸೊಲೊ್್ ಹೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.್ 
ಹೊ್  ನವ್್  ಸೊಲೊ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆರಂಭ್್ 
ಜ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಹೆಂ್  ಪ್ಯೆತ್ತ್್  ತಿತೆ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಕರ್”್ ಮಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 26

್ ತುಮಿ್ 
ಹೊ್ ಉಂಡೊ್ ಖ್ವ್ನಾ್ ಹೆಂ್ ಆಯ್ದಾನ್ಂತ್್ ಪ್ಯೆತ್ತ್್ 
ತಿತೆ್ಂ್ ಪ್ವಿಟ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಮರಣ್್ ತೊ್ ಯೆ�ಸರ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್.

27
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಎಕೊ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಉಂಡೊ್ 

ಖ್ತ್ನ್,್ ಆಯ್ದಾನ್ಂತ್್ ಪ್ಯೆತ್ನ್್ ಹ್ಚೊ್ ನಿ�ಜ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದ್ಖಯಯ್್,್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಕಯ�್  ರಗ ತ್ಾಕಯ�್ 
ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕ್ರ್್  ಜ್ತ್.್  28

್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
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ಉಂಡೊ್  ಖ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಯ�್  ಆಯ ದ್ಾಂನ್ಂತ್್ 
ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕರಿಜಯ್.್ 
29

್ ಕೊಣೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಉಂಡೊ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್್ 
ಪ್ಯೆಲ್ಯಾರ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾಕಯ�್ ಪ್ಯೆಲ್್ಯಾಕಯ�್ 
ಗುನ್ಯಾಂವಕ್ರ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ತಿ�ಪೆಯಾಕ್  ಕ್ರಣ್್  ಜ್ತ್.್ 
30

್ ತ್ಯಾಚ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ಡೆಸ್ತಾಯ�್  ಆಸಕ್ತ್ಯ�್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್್  ಆನಿ್  ಸಬ್ರ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾತ್.್  31

್ ಪುಣ್್  ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್  ಆಮಿ್ 
ಝಡಿತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ಝಡೆತಾಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ 
ನ್.್ 32

್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾನ್,್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ತಾ.

33
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ 

ಜೆವಣ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳತಾನ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ರ್ಕೊನ್್  ರ್ವ್.್  34

್ ಏಕ್  ಮನಿಸ್್ 
ಭುಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ಘರ್ಂತ್್ ಜೆ�ಂವಿದಾ.್  ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್ ಸಭ್್ ಜಮತ್್ ತುಮೆಚಿ�ರ್್ ನ್ಯಾಯ್್ 
ನಿಣಯಾಯ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ವಿಷ್ಯ್ಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ದಿತ್ಂ.

ಪವಿತ್ರಿ ಆತಾಯಾಂಚೆಂ ದೆಣಂ

12್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಆತಿಮೀಕ್  ದೆಣ್ಯಾಂ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ್ಹಜ್  ಆಪೆ�ಕ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2
್ ತುಮಿ್ 

ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಜವಿತ್್  ಕಶೆಂ್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಹ್ಡ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖುಶಿ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ�ವ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಮೂತ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್್ಯಾತ್.್ 3

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಕಸಲೊಯ�್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಂವಿದಾ,್  “ಜೆಜು್ 
ಶಿರ್ಪ್್  ಪಡ್ಲೊ್  ಜ್ಂವ್”್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚಿ್ ಕುಮಕ್ ನ್ಸ ತ್ಾನ್್ ಕೊಣ್್ 
ಮನಿಸ್ಯ�್  ಜ್ಂವ್್  “ಜೆಜುಚ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಸೊನ್.

4
್ ಸಬ್ರ್್  ರಿತಿಚೆ್  ಆತಿಮೀಕ್  ದೆಣಂ್  ಆಸ್ತ್.್ 

ಪುಣ್್ ತಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕಚ್್ ಆತ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  5

್ ಸೆವ್ಕರುಂಕ್  ವಿಭಿನ್ನಾ್  ವ್ಟೊಯಾ್ 
ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ ಏಕ್ಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್  ಲೊಕ್ಥಂಯ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂಕಯ�್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್ ವ್ಟೊಯಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕ್ಚ್ಚಿ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್ಲ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.

7
್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಥಂಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಚಿ್ 

ದೆಣಂ್  ದಿಸ ತ್ಾತ್.್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿತ್.್ 8

್ ತೊ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂಯ�್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್ 
ಗಿನ್ಯಾನ್್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ದಿತ್.್  9

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂಯ�್  ಅನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಗೂಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ದಿತ್;್  10

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಆಚಯ್ಯಾಂ್  ಕಚಿಯಾ್  ಸಕತ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಪರಿವ್ದನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸ್ಮ್ರ್ಯಾಯ�್ 
ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ್ ಆನಿ್ ಖೊಟೊ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ 
ಆಸೊಚಿ್  ವಯಾತ್ಯಾಸ್್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಸಮಥಿಯಾಯ�್ 
ದಿತ್;್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಸಬ್ರ್್  ಭ್ಸೊ�್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಸಮಥಿಯಾ್  ದಿತ್;್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಕ್  ಹ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸಮಥಿಯಾ್  ದಿತ್ಂ.್  11

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್  ಎಕೊ್ಚ್ಚಿ.್  ತೊಚ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದೆಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ವ್ಂಟುನ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್ 
ಚಲಯ ತ್ಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ಕೂಡ್
12

್ ಕೂಡ್್ ಏಕಚ್,್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಸ್ಂದೆ್ ಆಸ್ತ್.್ 
ವ್ಹಯ್,್ ಕುಡಿಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಸ್ಂದೆ್ ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ ತೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕಚ್್ ಏಕ್ ಕೂಡ್್ ರಚಿತ್್ 
ಜ್ತ್.್ ತಶೆಂಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 13

್ ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಥೊಡೆ್ ಗೆರಿ�ಕ್ ಆಸ್ತ್,್ ಥೊಡೆ್ 
ಗುಲ್ಮ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಥೊಡೆ್ ಸ್ತರಿಂತ್್ ಆಸ್ತ್,್ ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಏಕಚ್್  ಕೂಡ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಏಕಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ್ ಜ್ಲೊ.a

14
್ ಕೂಡ್್  ಏಕ್  ಸ್ಂದ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಸ್ಂದೆ್ 

ಆಟ್ಪುನ್್  ಆಸ್.್  ತಿ್  ಸಬ್ರ್್  ಸ್ಂದೆ್  ಆಟ್ಪುನ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 15

್ ಪ್ಂಯ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ಹ್ತ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಡಿಕ್ ಸೆವ್ಯಾನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆಯಾತ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಪ್ಂಯ್್ ಕುಡಿಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ನ್.್ 16

್ ಕ್ನ್,್ “ಹ್ಂವ್್ ದೊಳೊೆ್ ನ್ಹಯ್,್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕುಡಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ನ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಪುರೊ.್  ಪುಣ್್  ಆಶೆಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಂತ್್ 
ಕ್ನ್್  ಕುಡಿಥ್ವ್ನಾ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ನ್.್  17

್ ಸಗಿ್್  ಕೂಡ್ಚ್್ 
ದೊಳೊೆ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ ಕುಡಿಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತೆಂ್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಕುಡಿಕ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಪಮಯಾಳ್್ ಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ತೆಂ್ ನ್ತೆ್ಂ.್ 18

್ -್ 
19

್ ಕುಡಿಚೊ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಂದೊ್ ಏಕಚ್್ ರಿತಿಚೊ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ಕೂಡ್ಚ್್ ಆಸಿತಾನ್.್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಸ್ಂದೆ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾತ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಂತುನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ಕಯ�್ 

a 12.13 ದೇವ್ನ್ ಜಾಲೊಬರೊವ ಣ್್ಯಾಪರಿಕ್ರ್ಃ,್  “ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಜ್ಲೊ್.”



2481 ರೊರಿಂರ್ರಾರಾಂಕ್ 12:20

ಜ್ಗೊ್  ಕನ್ಯಾ್  ದವಲ್ಯಾ.್  20
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸ್ಂದೆ್ 

ಸಬ್ರ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಕೂಡ್್ ಏಕಚ್.
21

್ ದೊಳೊೆ,್  “ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ತ್ನ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ್  ಆನಿ್  ತಕೆ್ನ್,್ 
“ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪ್ಂಯ್ಂಕ್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 22

್ ತೆ�ಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿಸೆಚಿ್  ಸ್ಂದೆ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಚಡ್್ ಗಜೆಯಾಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 23

್ ಆಮಿ್ ಕುಡಿಚೆ್ ಕಸಲೆ್ 
ಸ್ಂದೆ್ ಉಣೆ�್ ಮಯ್ಯಾದಿಚೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖ್ತಾಂವ್ಗಿ�್ ತ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂದ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಘತ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಆಮೆಚಿ್ ಕಸಲೆ್ ಸ್ಂದೆ್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಸೊಡಿನ್ಂವ್ಗಿ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ರಿತಿನ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ ತ್ಾಂವ್.್ 
24

್ ಚಡ್್  ಸೊಭಯ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್  ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಸ್ಂಬ್ಳಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ಂತ್್  ಮೆ�ಳ ೈೆಲ್ಂ್  ಆನಿ್  ಗಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್್ ಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್  25

್ ಆಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ವಿಗಂಡ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಸ್ಂದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಹಿತ್ಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ 
26

್ ಏಕ್್ ಸ್ಂದ್ಯಾಕ್ ದುಖ ತ್ಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಉಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂದೆ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೂಖ್್ ಬೊಗ್ತಾತ್.್ ಎಕ್್ 
ಸ್ಂದ್ಯಾಕ್  ಮ್ನ್್  ಲ್ಬ್್ಯಾರ್,್  ಉಲ್ಯಾಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸ್ಂದೆ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಂತ್್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.

27
್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಕೂಡ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ತ್ಚೊ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 28

್ ದೆವ್ನ್್ ಸಭೆಂತ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ 
ಪಯೊ್್  ಸ ಥ್ಿನ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ದುಸೊರಿ್  ಸ ಥ್ಿನ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಿಸೊರಿ್ ಸ ಥ್ಿನ್್ ದವಲ್ಯಾ.್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ದೆವ್ನ್,್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಗೂಣ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಮುಖ್ಸುಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ವಿವಿಧ್್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಭೆಂತ್್ ಸ ಥ್ಿನ್್ 
ದಿಲ್.್ 29

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪರಿವ್ದಿ್ ನ್ಹಯ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಶ್ಸಿತ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ 30

್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ನಿ್  ಗೂಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಜೊಡುಂಕ್  ನ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೆೈನ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ತ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂಚೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಂತ್.್ 
31

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚಿ್ ಆನಿಂಕ್�್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್್್  ದೆಣಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಜ್ಯ್.್ ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ವತಿಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ್ತಾ.

ಮೇಗ್

13್ ್ 1 ್ ಹ್ಂವ್್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಚೊಯಾ್ ಭ್ಸೊ್ 

ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಮೊ�ಗ್್ ನ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆ�ವಲ್್ ಆವ್ಜ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಘಂಟ್,್ 
ಖಿಣಕ್ಣತಾಲ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಬರಿ.್ 2

್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ;್ ದೆವ್ಚೊ್ ಘುಟ್್ ಸಗೊ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಆನಿ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಜ್್ನ್್ ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸೊಂಕ್ 
ಪುರೊ್ ಆನಿ್ ಪವಯಾತ್ಂಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಕಡೆನ್್ ವಚಸೆಂ್ 
ಕಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸೊಂಕ್  ಪುರೊ.್  ಹೆಂ್ 
ಸಗೆ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಮೊ�ಗ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ನಿಷಪ್ರಯೊ�ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 3್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 
ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಖ್ಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ ಕೂಡ್ಚ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಸುಂಕ್ 
ಒಪುನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ ಪುಣ್್ ಹಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಮೊ�ಗ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ 
ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.

4
್ ಮೊ�ಗ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ ದಯ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಮಸರ್್  ಕರಿನ್;್  ಬಡ್ಯ್್  ಉಲಯ್ನಾ;್ 
ಹಂಕ್ರ್ನ್್  ಭರನ್.್  5

್ ಮೊ�ಗ್್  ಮಯ್ಯಾದಿವಿಣೆಂ್ 
ಚಲನ್;್ ಸ್್ಥಿಯಾನ್ಹಯ್್ ಆನಿ್ ವೆಗಿಂಚ್್ ರ್ಗರ್್ ಜ್ಯ್ನಾ;್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಅಪ್ಕ್ರ್್ ಮನಂತ್್ ದವರಿನ್.್ 6್ ಮೊ�ಗ್್ 
ವ್ಯ್ಟಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವನ್ಶೆಂ್ 
ಸತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  7

್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ;್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್;್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಭವಯಾಸ ತ್ಾ;್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ದೃಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.

8
್ ಮೊ�ಗ್್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಸರನ್.್  ಪರಿವ್ದನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 

ದೆಣಂ್ ಆಸ್ಂತ್,್ ಪುಣ್್ ತಿಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣಂ್  ಆಸ್ಂತ್,್  ಪುಣ್್ 
ತಿಂ್ ದೆಣಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ದೆಣೆಂಯ�್ ಆಸ್ಂ,್ ಪುಣ್್ ತೆಂಯ�್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
9

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲ್್ ಹಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಹಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲೊ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 
10

್ ಪುಣ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಯೆತನ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ತ್ತ್.

11
್ ಹ್ಂವ್್  ಭುಗೊಯಾ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಭುಗ್ಯಾಯಾ್  ಬರಿ್ 

ಉಲೆೈಲೊ,್  ಚಿಂತ್ಲೊ,್  ಯೊ�ಜನ್್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಪ್ರಿಯೆಚೊ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಪಣ್ಚೊಯಾ್ ಬುದಿ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡೊ್ಯಾ.್ 12

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಹೆಂ್  ಲಗು್  ಜ್ತ್.್  ಆಸ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಕೆ�ವಲ್್ 
ಪರಿತಿಬಿಂಬ್್  ದಿಸ್್ಯಾಬರಿ್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಪಳೆತ್ಂವ್.್ 
ಪುಣ್್  ಮುಖ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ಆಮಿ್  ಮುಖ್ಮುಖಿಂ್ 
ಪಳೆತಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆತ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಕೆ�ವಲ್್ 
ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ ಮ್ತ್ರಿ,್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಪುತೆಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಮ್ತಲೊಂ.್ 13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆನಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಶ್ಶ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂಚೆ�್ 
ಮಧೆಂ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್.



249 1 ರೊರಿಂರ್ರಾರಾಂಕ್ 14:23

ಸಭೆಚಾಕ್ ಕುಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣಂ

14್ ್ 1್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಧೆಯಾ�ಯ್್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೆಂ್ ದೆಣಂ್ ಜೊಡುಂಕ್ 

ವಿಶೆ�ಷ್್ ರಿತಿನ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಜಯ್.್  2

್ ತ್ಕ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಕ್ರಣ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್ಲೊ್ 
ಲೊಕ್್  ಸವೆಂ್  ಉಲೆೈನ್.್  ತೊ್  ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  ಕೊಣ್  ತ್ಕ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಗುಪ್ತ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 3

್ ಪುಣ್್ 
ಪರಿವ್ದನ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಲೊಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ತೊ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಕತ್,್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಆನಿ್ ಬುಜ್ಣ್್ 
ದಿತ್.್  4

್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕುಮಕ್ ಕತೊಯಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.

5
್ ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ತುಮಿ್ 

ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂನಿ್  ಜೊಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಹಜ್  ಅಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ.್ ಕೆ�ವಲ್್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸೊ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆ್ ಪ್ರಿಸ್ಯ�್ ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಕಚೊಯಾ್  ಚಡ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಪುಣ್್  ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸೊ್ ಉಲೆೈಲ್ಯಾಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಚೊಯಾಚ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತವಳ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಸಭೆಕ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ತಲ್.

6
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್  ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಭ್ಸೊ್ 

ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ 
ತ್ಂತುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಜ್ಯತಾಗಿ�?್  ನ್!್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನವೆಂ್ ಸತ್,್ ಜ್ಣ್ಯ್,್ ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಆನಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಹ್ಡ್್ಯಾರ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ತ್ಲ್.್ 7್ ತ್ಳೊೆ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಪ್ಲುಯಾಕ್ ವ್್ ವಿಣೊ್ ಆಸಲ್ಂ್ 
ನಿಜ�ಯಾವ್್ ವಸುತಾಂಕ್ ಹೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ತ್.್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ತ್ಳ ್ೆ 
ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಕಸಲೆಂ್ ಕಂತರ್್ ಗ್ಯ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್ಂತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ತ್ಳೊೆ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಜಯ ತ್ಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ರ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತೆಲ್ಯಾತ್.್  8

್ ಹೆಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 
ನ್ಹಯ್್ ಝುಜ್ಂತ್್ ತುತೂರಿ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಜಯ್್ 
ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹೊ್ ಝುಜ್ಕ್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 
ವೆ�ಳ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಪಯ್ಂಕ್ ಸಮೊ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

9
್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಜಬೆ್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಸಬ್ದಾ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್ 
ತುಮಿ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲೆೈನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಉಲೆೈತ್ತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಲೊ�ಕ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್.್ ತುಮಿ್ ವ್ಯ್ಯಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈಲ್ಬರಿ್ 
ದಿಸ ತ್ಾ.್  10

್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಸಬ್ರ್್ ಭ್ಸೊ್ ಆಸೊಚಿಯಾ್ 
ಸತ್್ ಆನಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್,್  ಏಕ್ ಮನಿಸ್್ ಉಲೊಂವಿಚಿ್  ಭ್ಸ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಕ್ಯಾಯಾ್ 
ಬರಿ್ ಜ್ತಲೊ.್ 12

್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್  ಸಭ್್  ದೃಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವ್ಡೊಂಕ್  ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಂವಿಚಿ್  ದೆಣಂ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರ್.

13
್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಸ್ಯಾಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ 

ಆಪುಣ್್ ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್ ವಿಷಯ್್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಸಕ ತೆಾ್  ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ದೆವ್್ ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕರುಂದಿ.್ 
14

್ ಹ್ಂವ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸೆಂತ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಆತೊಮ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ 
ಮನ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್?್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮನ್ಂತ್ಯ�್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊಂ;್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾ್ 
ಸವೆಂಯ�್ ಮನ್ಸವೆಂಯ�್ ಗ್ಯ್ತಾಲೊಂ.್ 16

್ ತುವೆಂ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿವೆಯಾತ್.್  ಪುಣ್್ 
ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ತುಜ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ “ಆಮೆನ್“ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ನ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತ್ಕ್್ ಸಮ್ನ್.್ 
17

್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ಸುತಾತಿಥ್ವ್ನಾ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಎಕ್್ಯಾಕ್  ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.

18
್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾಂಕ್�್ ಚಡ್್ 

ದೆಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 19
್ ಪುಣ್್ ಸಭ್ಜಮ್ತ್ಯಾಂನಿ್ 

ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಂ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಸೆಂತ್್ ಹಜ್ರ್ಂನಿ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್್ 
ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್  ಖುಶಿಪ್ವ ತ್ಾ.್  ಹೆರ್ಂಕ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಮ್ೊನೆಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್ಂ.

20
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 

ವ್ಯ್ಟ್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ನೆಣ್್ಯ್ ಭುಗ್ಯಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂತ್್ ಪ್ರಿಯೆಸ್ತಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 
21

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�
ಪದೆಯಾಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಜಬೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�

ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಸವೆಂ್ ಉಲೆೈತ್ಲೊ;
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹೆ್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 28:11–12

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತೆಂಚ್.
22

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬರೆಂ್  ಜ್ಲ್ಂ್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾಂಕ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ಪರಿವ್ದನ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿ್  ಲೊಕ್್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಸ್ಂ್  ಶಿವ್ಯ್್ 
ಪ್ತ್ಯಾನ್ತ್್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 23

್ ಎಕ್ದ್ವೆ�ಳ್್ ಸಗಿ್್ 
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ಸಭ್್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಸ್ಂನಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗ್್ಯಾರ್,್ ಥಂಯ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಸಮ್ನಿ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತೆ್್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪ್ಶೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್ 24

್ ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕತ್ಯಾನ್,್ ಸಮನ್ಿ್ ನ್ತಲ್ೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಭಿತರ್್ ಆಯ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂ್ ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಕ್ ತ್ಚೆಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ ದ್ಖಯ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಕ್್ಯಾಂಚೆರ್್ ತ್ಕ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಆಸೊಚಿಯಾ್ 
ಗುಪ್ತ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಉಗ ತೆಾಂ್ ಜ್ತಲೊಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತೊ್ 
ಮನಿಸ್್ ಸಪಯಾಡುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
“ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತೊ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.

ಸಭಾ ಜಮತೊಕ್ ಸಮಾಧನೆನ್ ಆಸಾಜಾಯ್
26

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲೆಂ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ತುಮಿ್ ಸಭ್ಜಮತೆಕ್ ಯೆತನ್,್ ಎಕೊ್್ 
ಗ್ಯ ತ್ಾ;್ ಎಕೊ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿತ್;್ ಎಕೊ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನವೆಂ್  ಸತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ;್  ಎಕೊ್್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸೆಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್;್  ಎಕೊ್್  ತ್ಯಾ್  ಭ್ಶೆಸೊ್  ಆರ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
ಸಭ್್ ದೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಡಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಹ್ಚೊ್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  27

್ ತುಮಿ್  ಸಭೆಕ್  ಎಕ್ಟಯ್್ 
ಜ್ತ್ನ್,್  ಕೊಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಭ್ಸ್ಂನಿ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್,್ ದೊ�ಗ್್ ವ್್ ತೆ�ಗ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಸೆಂತ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ಸೆಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 28

್ ಪುಣ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗೊಚಿ್ ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಭ್ಶೆಂತ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಸಭೆಂತ್್ 
ವ್ಗೊ್  ರ್ವಜ್ಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆನ್್  ಆಪ ಣ್್ಂ್ 
ಸವೆಂಯ�್ ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಉಲೆೈಜಯ್.

29
್ ದೊ�ಗ್್  ವ್್  ತೆ�ಗ್್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಮ್ತ್ರಿ್ 

ಉಲೆೈಜ್ಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಹೆರ್ಂನಿ್ ವರೊವ್ನಾ್ 
ಪಳೆಜಯ್.್  30

್ ಸಭೆಂತ್್  ಬಸ್್ಯಾ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಮನ್ಶೆಕ್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಮೆಳ್್ಯಾರ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ ಉಲೊವ್ನಾ್ 
ಆಸೊ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ರ್ವ್ಂವಿದಾ.್ 31

್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಎಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಪರಿವ್ದನ್್ ಕಯೆಯಾತ್.್ 
ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆ್ ಆನಿ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ 
ಜ್ತಲೆ.್  32

್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚೆ್  ಆತೆಮ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮುಟಭಿತರ್್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  33

್ ದೆ�ವ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್ಕ್ 
ಕ್ರಣ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಘುಸ್ಪಡುಂಕ್ ಕ್ರಣ್್ ನ್ಹಯ್.

34
್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಸಭ್್ ಜಮ್ತಿಂನಿ್ ವ್ಗಿ್ ರ್ವಜಯ್.್ 

ದೆ�ವ್ಚ್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಭೆಂನಿ್  ಹಿಚ್ಚಿ್ 
ರಿವ್ಜ್್ ಆಚರಣೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ರಜ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಮೊಯ್ಚೆಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಹೆಂಚ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 35

್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್  ಜ್ಣ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರಿಜಯ್.್ 
ಉಗ್್ಯ್ ಸಭೆಂತ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಲಜೆಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

36
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆತ್ಗಿ�?್ 

ನ್!್  ತಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಜೊಡ್ಲ್್  ತುಮಿ್  ಮ್ತ್ರಿಗಿ�?್ 
ನ್!್  37

್ ಕೊಣ್್  ಎಕೊ್್  ಆಪುಣ್್  ಪರಿವ್ದಿ್ ಮ್ಹಣ್್  ವ್್ 
ಆಪ ಣ್್್ ಥಂಯ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹೆಂ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್  ಉಪದೆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 38

್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ 
ಹೆಂ್ ಒಳ್ಕ್ನ್್ ಘನ್ತ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ�್ ತ್ಕ್್ ಒಳ್ಕ್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.

39
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್ 

ಪರಿವ್ದನ್್ ದೆಣೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆತೆರಿಗ್.್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ 
ಭ್ಶೆಂನಿ್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ದೆಣೆಂ್  ಜೊಡ್ಲೊ್  ಆಪೆ್ಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ವ್ಪರುಂದಿ.್  ತ್ಂಕ್್  ಆಡ್್ನ್ಯಾಕ್ತ್.್ 
40

್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಸಮ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಂಡ್ವಳಿನ್್ ಕರ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತಿಲಿ ಸುವಾತಾತಾ

15್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಉಗ್ದಾಸ್ಕ್ 

ಹ್ಡ್.್ ತುಮಿ್ ತಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ತ್ಂತು್ ದೃಡ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 2

್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಸಂದೆ�ಶ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಸಂದೆ�ಶ್ಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೃಡ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಆಸ್ಜ್ಯಚ್ಚಿ.್  ತುಮಿ್  ಆಶೆಂ್  ಕರಿನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನಿಫಯಾಳ್್ ಜ್ತಲ್.

3
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲೊ್್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ.್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಚಡ್್ ಮುಖಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಬರಿ,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೊರೊನ್್ 4್ ಪೂಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿಸ್ರಿಯಾ್  ದಿಸ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್ೊ.್ 
5

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪೆದುರಿಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ನಂತರ್್ 
ಬ್ರ್್ ಜಣ್್ ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ.್್ 6್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ 
ಎಕ್ಚ್್  ವೆಳ್ರ್್  ಪ್ಂಯ್ಶೆಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಜಣ್್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಪೆೈಕ್್ ಚಡ್್ ಜಣ್್ 
ಆಜೂನ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಥೊಡೆ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಯಾತ್.್ 7್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ 
ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ ತ್ಯಾ್ ನಂತರ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.್ 8್ ಆಖೆರಿ�ಕ,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ,್ ದಿ�ಸ್್ 
ಬಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಜಲಮಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.

9
್ ಉಲೆಯಾಲೆ್  ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಹ್ಕ್್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಕ್  ದಗಿದಾಲೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್  ಹ್ಂವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 10

್ ಪುಣ್,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ 
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ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದ್ಖಯ್್್ 
ಕುಪೆಯಾನ್್  ನಿಫಯಾಳ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್  ಉಲೆಯಾಲೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಆಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೆವ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ (ಪುಣ್್ ಸೆವ್್ ಕತಯಾಲೊಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್  ನ್ಹಯ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಥಂಯ್್ 
ಆಸಿ್.)್ 11

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾಗಿ�್ 
ವ್್ ಹೆರ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕೆಲ್ಯಾಗಿ�್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂನಿ್ ಏಕಚ್್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಶಿಕಯ್ತಾಂವ್್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವೆಚಿಯ�್ ತೆಂಚ್.

ಆಮಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಜಾತಾಂವ್
12

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮೆಲ್್ಯಾ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮಿ್  ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್  13

್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪುನರ್ಜಂವತ್ಪಣ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಉಠೊನ್್  ಯೆಂವ್ಕ್ಚ್್  ನ್.್  14

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಉಠೊನ್್  ಯೆಂವ್ಕ್ಚ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಕಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕಯ�್ ಕಸಲೆಂಯ�್ 
ಮೊಲ್ಯ�್  ನ್.್  15

್ ತೆ�ಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಫಟ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠಯ್ೊಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕಯೆ್ಂ.್ 
ಲೊ�ಕ್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಯೆ�ನ್ತೊ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್.್ 
16

್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆಲ್ೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಉಠಯ್್ ನ್ತ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್.್ 17

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್್ ನ್ತಲ್ೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಅಪ್ರಿಧಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
18

್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್ಲೆ್್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 19

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತೊ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ದುಖೆ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.

20
್ ಪುಣ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 

ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊವ್ನಾ್  ಆಯ್್.್  ನಿದ್್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂ್  ಪೆೈಕ್್ 
ತೊಚ್್ ಪಯ್ೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ಲೊ.್ 21

್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 
(ಆದ್ಂವ್ನ್)್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಎಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ)್ 
ಮ್ರಿಫತ್ಚ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್ 
ಯೆತಲೊ.್ 22

್ ಆದ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಂಬಂಧಥ್ವ್ನಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮೊತ್ಯಾತ್.್  ಹೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸಂಬಂಧ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ 
23

್ ಪುಣ್್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಸತೆಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಉಠೊನ್್  ಯೆತಲೊ.್  ಪರಿಪರಿಥಮ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೆ.್ 
24

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಂತ್್ ಯೆತಲೆಂ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಅಧಿಪತಿಂಚ್ಯಾ,್ ಅಧಿಕ್ರ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಸಕ್್ಯಂಕ್ ನ್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಬ್ಪ್್ ದೆ�ವ್ಕ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ 
ದಿತಲೊ.

25
್ ದೆವ್ನ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 

ಅಧಿ�ನ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ರ್ಜ್ಟಕ್್ 
ಚಲಜ್ಯಚ್ಚಿ.್  26

್ ನ್ಸ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಆಖೆರಿ�ಸೊ್ 
ದುಸ್ಮನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮರಣ್ಚ್.್ 27

್ “ದೆವ್ನ್್ ಸವ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಆಧಿ�ನ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ”್ ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.್ “ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ”್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ ತ್ಾನ್,್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ದೆವ್ನ್ಚ್.್ 28

್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್ಕ್ 
ಆಯ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಧಿ�ನ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್  ಆಶೆಂ್  ದೆ�ವ್್  ಸವ್ಯಾ್  ವಸುತಾಂಕ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಪದೆ್ಧ್ರ್್ ಜ್ತಲೊ.

29
್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 

ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೆ?್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಜವಂತ್ಪಣ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಲೊ�ಕ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?

30
್ ಆಮಿಚಿ್ ವಿಷಯ್್ ಕ್ತೆಂ?್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 

ವ್ರ್ಂತ್ಯ�್  ಅಪಯ್ಕ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
31

್ ಹ್ಂವ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ಮೊತ್ಯಾಂ.್ ಭ್ವ್ನೊ�್ 
ಅಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವಿಚಿ್  ಕ್ತೆ್ಂ್  ಸತ್ಗಿ�್ 
ತಿತೆ್ಂಚ್್ ಸತ್್ ತೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 32

್ ಕೆ�ವಲ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆ್ ಸಂಯ್ಬಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ಎಫೆಜ್ಂತ್್ ರ್ನ್ಟ್್ 
ಮೊನ್್ತಿಂಕಡೆ್ ಲಡ್ಯ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂತು್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್?್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  “ಖ್ವ್ಯಾಂ,್  ಪ್ಯೊವ್ಯಾಂ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಫ್ಲ್ಯಾಂ್ ಅಮಿ್ ಮೊತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.”

33
್ ಫಟೊಚಿನ್್ ಪಡನ್ಕ್ತ್.್ “ವ್ಯ್ಟ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಪ್ಡ್್  ಜ್ತ್.”್  34
್ ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ 

ವ್ಟೆಕ್  ತಕ್್್  ಕಚ್ಯಾ್  ಕರ್್  ಆನಿ್  ಪ್ತ್ಕ್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಸೊಡ್.್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲಜ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.

ಸಾಸಾಣ್ಕ್ ಬಾಳ್ಚೊ ಕೂಡ್
35

್ “ಮೆಲ್್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಕಶೆಂ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲೆ?್ ತ್ಂಕ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್  ಥರ್ಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಆಸತಾಲ್?”್  ಮ್ಹಣ್್  ಥೊಡೆ್ 
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ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಪುರೊ.್ 36
್ ತಿಂ್ ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಚಿ್ ಸವ್ಲ್ಂ.್ 

ತುಮಿ್ ಬಿಂ್ ಒಂಪ್ತಾನ್,್ ತೆಂ್ ಬಿಂ್ ಜ�ವ್್ ಜೊಡ್ನಾ್ ವ್ಡ್ಚಿಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಮೊರ್ಜ್ಯಚ್.್ 37

್ ತುಮಿ್ ಬಿಂ್ ಒಂಪ ತ್ಾನ್,್ 
ತೆಂ್ ಬಿಂ್ ಕೆ�ವಲ್್ ಕಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾ್ ಶಿವ್ಯ್್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಝಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ನ್.್  ತುಮಿ್  ಒಂಪೆಚಿಂ್ 
ಬಿಂ್ ಕೆ�ವಲ್್ ಕಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ ತ್ಾ.್ ತೆಂ್ ಗೊ�ಂವ್ಂಚೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ್  ವ್್ ದುಸೆರಿಂ್  ಕಣ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 
38

್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತ್ಕ್್ 
ಕೂಡ್್ ದಿತ್್ ಆನಿ್ ದೆ�ವ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಜ್ತಿಚ್ಯಾ್ ಬಿಯ್ಕ್ 
ತ್ಚಿಚ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕೂಡ್್ ದಿತ್.್ 39

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕುಡಿಯೆಂಕ್ 
ಏಕಚ್್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಸ್್ ಆಸ್ನ್.್ ಮನ್ಶೆಂಕ್ ಏಕ್ 
ಥರ್ಚೆಂ್  ಮ್ಸ್್  ಆಸ ತ್ಾ;್  ಮೊನ್್ತಿಂಕ್  ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ಥರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಸ್್ ಆಸ್ತಾ;್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಥರ್ಚೆಂ್ 
ಮ್ಸ್್ ಆಸ್ತಾ.್ ಮ್ಸ್್ಯಾಂಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಮ್ಸ್್ 
ಆಸ ತ್ಾ.್ 40

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸಗ್ಯಾಚೊಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಆಸ್ತ್್ ಆನಿ್ 
ಭುಮಿಚೊಯಾ್ ಕುಡಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಏಕ್ 
ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ 
ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 41

್ ಸುಯ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಥರ್ಚಿ್ 
ಸೊಭಯ್್ ಆಸ್;್ ಚಂದ್ರಿಕ್ ಆನೆಯಾ�ಕ್ ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ 
ಆಸ್.್ ನೆಕೆತ್ರಿಂಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ್.್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ನೆಕೆತ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಸೊಭಯ್್ ಆಸ್.

42
್ ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಪುನರ್ಜವಂತ್ಪಣ್್ ತೆ�ಚ್್ 

ರಿತಿನ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ಒಂಪೆಲ್್್ ಕೂಡ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್್ ಆನಿ್ 
ಕುಸೊನ್್  ವೆತಲ್.್  ಪುಣ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಕುಡಿಕ್  ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾಚ್್ 
ನ್.್ 43

್ ಕೂಡ್್ ಅಪಮ್ನ್ಂತ್್ ಒಂಪುನ್್ ಆಸ ತ್ಾ,್ ಪುಣ್್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತಲ್.್ ಕೂಡ್್ ಒಂಪ ತ್ಾನ್,್ ತಿ್ 
ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಸಕತ್್ ಆಸ್ತಾ.್ 44

್ ಒಂಪಲ್್್ ಕೂಡ್್ ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್ ಜ್ಲ್.್್ ಪುಣ್್ 
ತಿ್ ಉಠೊನ್್ ಯೆತನ್,್ ಆತಿಮೀಕ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.
ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್  ಕೂಡ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆತಿಮೀಕ್ 

ಕೂಡ್ಯ�್  ಆಸ್.್  45
್ “ಪಯ್ೊ್  ಮನಿಸ್್  ಆದ್ಂವ್್ 

ಜಯೊಂವ್ಚಿ್  ಮನಿಸ್್  ಜ್ಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ.್ ಪುಣ್್ ನಿಮ್ಣೊ್ ಆದ್ಂವ್್ 
(ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್ ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ಆತೊಮ್ ಜ್ಲೊ.್ 46

್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಆಯ್ಲೊ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಮನಿಸ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತೊ್ ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್ 
ಮನಿಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಮನಿಸ್್ ಆಯ್ೊ.್ 
47

್ ಪಯೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ತೆಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 
ಪುಣ್್ ದುಸೊರಿ್ ಮನಿಸ್್ (ಕ್ರಿಸ್ತಾ)್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 
48

್ ಲೊ�ಕ್ ಭುಮಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲೆ್.್ ತೆ್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಧ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 49

್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ್ 
ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಬರಿಂಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಮಿಯಾಲೆಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಬರಿಂಚ್್  ಆಮಿ್  ನಿಮ್ಯಾಣ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.

50
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಸ್್ ಆನಿ್ ರಗ್ತ್್ (ಪ್ರಿಕೃತಿಕ್ ಕೂಡ್)್ 
ಸಗ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಂಟೊ್  ಘಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್ 
ಏಕ್ಂತ್್ ವ್ಂಟೊ್ ಘಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 51

್ ಪುಣ್್ 
ಆಯಕ್ಯ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊ್  ಏಕ್  ಗುಟ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮೊಚಿಯಾನ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್ 52

್ ಹ್ಕ್್ ಏಕ್ 
ಖಿಣ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪುರೊ.್ ದೊಳ ್ೆ ಧ್ಂಪುನ್್ ಉಗ ತೆಾ್ ಕಚೆ�ಯಾ್ 
ಭಿತರ್್ ವೆ�ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ರುಪ್ಂತರ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ನಿಮ್ಣೆ�್  ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್  ಆವ್ಜ್ಕ್  ಹೆಂ್  ಘಡತಾಲೆಂ.್ 
ತುತೂರಿ್ ವ್ಜತಾಲ್;್ ತವಳ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಂ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಉಠತಾಲ್ಂ್  ಆನಿ್ 
ಆಮಿ್  ರುಪ್ಂತರ್್  ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್  53

್ ವಿನ್ಶಿ್  ಹಿ್ 
ಕೂಡ್್ ಅವಿನ್ಶಿ್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲೆಂ್ ನೆ್ಹಸತಾಲ್.್ ಮರಣ್ವಂತ್್ 
ಹಿ್ ಕೂಡ್್ ಅಮಪಯಾಣ್್ ನ ್ೆಹಸ ತೆಾಲ್.್ 54

್ ವಿನ್ಶಿ್ ಹಿ್ ಕೂಡ್್ 
ಅಮಪಯಾಣ್್ ನೆ್ಹಸ್ತಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಘಡೊನ್್ ಯೆತಲ್ಂ:

“ಮೊನ್ಯಾಕ್ ಜಯ್್ಯಂತ್್ ಗಿ�ಳ್ನಾಂಚ್್ ಸೊಡೆ್ಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 25:8

್ 55್ “ಮಣ್ಯಾ,್ ತುಜೆಂ್ ಜಯ್ತಾ್ ಖಂಯ್?
ಮಣ್ಯಾ,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕಚಿಯಾ್ ತುಜ್ ಸಕತ್್ ಖಂಯ್್ 

ಆಸ್?”್ ್  ಹೊಸೆ�ಯ್್ 13:14

56
್ ವ್ಯ್ಟ್  ಕರುಂಕ್  ಮಣ್ಯಾಕ್  ಆಸಿಚಿ್  ತಿ್  ಸಕತ್್ 

ಪ್ತ್ಕಚ್.್  ಪ್ತ್ಕ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್.್ 
57

್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೊ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜಯ್ತಾ್ ದಿತ್.

58
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�್ ಥಿರ್್ 

ರ್ವ್,್  ಬದ್್ಪ್್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮಪ್ಯಾಯ್.್ ತುಮಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಡಿಚಿ್ 
ವ್ಂವ್ಟ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ನ್.

ಹೆರ್ ವಿಶಾವಾಸಾಕ್ಂ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಜಮ

16್ ್ 1್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ದುಡು್  ಜಮೊ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಬರಯ್ತಾಂ.್ 

ಹ್ಂವ್್  ಗ್ಲ್ತಿ�ಯ್್  ಸಭೆಂಕ್  ಸ್ಂಗೊನ್್ 
ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್  ತುಮಿಯ�್  ಕರ್.್  2

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುಧ್ರಣ್್ ತೆಕ್ದ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ತ್್  ತಿತೊ್್  ದುಡು್  ಹಯೆಯಾಕ್್ 
ಹಪ್್ಯಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆ್ ದಿಸ್ಸ್್ ವಿಂಗಡ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಏಕ್್ ಜ್ಗ್ಯಾರ್್ ದವರಿಜಯ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದುಡು್ ಎಕ್ಟಯ್್ 
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ಕಚಿಯಾ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ 3
್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆತನ್,್ ತುಮೆಚಿ್ ದೆಣೆಂ್ 

ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಧ್ಡತಾಲೊಂ.್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಖುಷಿ್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�್ ತ್ಂಕ್್ 
ಒಳಿಕ್ಚೆಂ್ ಪತ್ರಿಂ್ ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿತಲೊಂ.್ 4

್ ಏಕ್ದ್ವೆಳ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ವೆಚೆಂ್ ಬರೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ದಿಸ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಯೆ�ಂವಿದಾ.

ಪಾವಾಲಿಚಿ ಯ್ೇಜನಾ
5

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಚಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚೆಂ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಮುಗುದಾನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಯೆತಲೊಂ.್  6

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಥೊಡೆ್  ದಿ�ಸ್್  ರ್ವತಾಲೊಂ.್ 
ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್  ಹಿಂವ್ಳ್್  ಸಗೊ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್ 
ಪ್ಶ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಪಡತಾಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ವಚಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ 7್ ಆತ್ಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮನ್್  ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ದುಸ್ರಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಚಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಡ್್ ತೆ�ಂಪ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಡ್್  ಕ್ಳ್್  ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಭವಯಾಸ್ಯಾನ್್ ಆಸ್.್ 
8

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಪೆಂತೆಕೊಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಪೆಸ ತ್ಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ಎಫೆಜ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾಂ.್ 9್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ವ್ಹತೆಯಾಂ್ ಆನಿ್ 
ಫೊಳ್ಭರಿತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂಗ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಬರೆ್  ಆವ್ಕ್ಸ್್  ಆಸ್ತ್.್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಬ್ರ್್ ವಿರೊ�ಧಿ್ ಆಸ್ತ್.

10
್ ತಿಮೊಥಿ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್ 

ತೊ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತ್ಕ್್  ಖಂತ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತೊ್ ಸಯ್ತಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ತ್ಕ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಕ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ಧ್ಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್.್  ತೊ್  ಭ್ವ್ಂ್  ಸವೆಂ್  ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಸ್.

12
್ ಆಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಆಪೊಲೊ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹೆರ್್ 
ಭ್ವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 

ಯೆಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ತ್ಕ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮನ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ಆವಕ್ಸ್್ ಮೆಳ್ತಾನ್್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲೊ.

ನಿಮಾಣಂ ಉತಾರಿಂ
13

್ ಜ್ಗುರಿತ್್  ಜ್ಯ್,್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಥಿರ್್  ರ್ವ್.್ 
ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ಬಳಿಷ್ಠ್್ ಜ್ಯ್.್ 14

್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಮೊ�ಗ್ನ್್ ಕರ್.

15
್ ಅಖ್ಯಯ್ಂತ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲೆ್್ 

ಸ ತೆಾಫ್ನ್ಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾಂತ್.್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿಚ್ಚೆಯಾಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  16

್ ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ತ್ಂಚೆ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್್ ಸೆವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರ್.

17
್ ಸ ತೆಾಫ್ನ್,್  ಫೊತುಯಾನ್ತ್್  ಆನಿ್  ಆಖ್ಯಕ್ 

ಆಯೆ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತುಮಿ್ 
ನ್ತಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಉಣೆಪಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಭತಿಯಾ್  ಕೆಲ್ಂ.್  18

್ ತ್ಣಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಕಯ�್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆತ್ಯಾಕಯ�್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ದಿಲ್ಯಾತ್.್ 
ಆಸಲೆಂ್ ಲೊಕ್ಚೆಂ್ ಮೊಲ್್ ತುಮಿ್ ಒಳಕ್ಜಯ್.

19
್ ಆಸಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್್ 

ದಿಲ್.್  ಅಕ್್ಲ್್  ಆನಿ್  ಪ್ರಿಸಿಕ್ಳ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಂವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಂನಿ್  ಮೆಳೊೆನ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಂನಿ್  ಸಯ್ತಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ 20

್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ 
ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಉಮೊ್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ನಮ್ನ್್ ಕರ್.

21
್ ಪ್ವ್್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಖುದ್ದಾ್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ 

ನಮ್ನ್್ ಬರಯ್ತಾಂ.
22

್ ಕೊಣ್ಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ಜವ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ವೆಗ್್ಸರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವಿದಾ!
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆ!
23

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಜೆಜುಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ತುಮೆಚಿ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊಂದಿ.

24
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜು್  ಥಂಯ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಸೊಂದಿ!
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ರೊರಿಂರ್ರಾರಾಂಕ್ ಬರಯೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್  ಪತ್ರಿ.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್ 

ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್  ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಭೆಕ್  ಸಗ್್ಯಾ್  ಆಖ್ಯಯ್್ 
ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಂವ್್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಥಂಯ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತಿಮೊಥಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ ಬರಯ್ತಾ.

2
್ ಆಮೊಚಿ್  ಬ್ಪ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್ ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂ.

ದೆವಾಕ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆರಾತಾಂ ಸುತಾತಿ
3

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ದೆ�ವ್ಯ�್ 
ಬ್ಪ್ಯ�್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ದೆ�ವ್್ 
ಕ್ಕುಳ ತೆಾಂತ್್ ಬಲೊಯಾಲೊ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಥರ್ಂನಿ್ ಬುಜೊಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 4್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬುಜಯ್ತಾ;್ 
ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬುಜೊಂವ್ಕ್್ ಹ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಸಕ್ತಾಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬುಜೆೈಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ಆಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಬುಜೊಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ ತ್ಾಂವ್.್  5

್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ತ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್,್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಮ್ಪ್ನ್್ ಬುಜೊವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮೆಳ್ತಾ.್ 6್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೆ್ ಕಷ್ಟ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬುಜ್ಣೆ�್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಆನಿ್ ಬಚ್ವೆ�್ ಖ್ತಿರ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬುಜ್ಣ್್  ಆಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬುಜ್ಣೆ�್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸಿಚಿ್ ದಗೊದಾಣಂ್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಮಕ್  ಜ್ತ್.್  7

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಬುಜ್ಣೆಂತ್ಯ�್ 
ತುಮಿ್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.

8
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಆಮಿ್ ಆಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್ 

ಸೊಸ್್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಜ್ಯಯ್್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂವ್.್ ಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವತಿಯಾಂ್ 
ವ್ಜಂ್ ಆಸಿ್ಂ.್ ತಿಂ್ ವ್ಜ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಸಕೆತಾಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಆಸಿಂ್.್ ಜವಂತ್್ ಉತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವ್ಯಾಸೊ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಆಮಿ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ದಿಲೊ.್  9

್ ನಿಜ್ಕಯ�್  ಆಮಿ್ 
ಮೊತ್ಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ 

ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿನ್ಶೆಂ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಜವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಹೆಂ್ 
ಘಡೆ್ಂ.್ 10

್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಅಪ್ಯ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 11

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾತ್.್ ತವಳ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.

ಪಾವಾಲಿಚಾಕ್ ಯ್ೇಜನಾಂತ್ ಬದಾಲಿವಣ್
12

್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಆನಿ್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ ತ್ಾಂ.್  ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ನಿಮೊಯಾಳ್್ 
ಆನಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂತ್ಯ�್ ಹೆಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಕೆಲೆಂ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಶಿವ್ಯ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್  ನ್ಹಯ್.್ 
13

್ -್  14
್ ತುಮಿ್  ವ್ಚುನ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕೊಚಿಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ತಾ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಥೊಡೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಇಲೆಶ್ೆಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತನ್್  ಆಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರಿಶೆಂ್ ತುಮಿ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ತುಮಿ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

15
್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸ್ಂತ್್ 

ಆಸಲ್ೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಬೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಯೊಜ್ನ್್ ಕೆಲ್.್ ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೊ�ನ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಆಶಿವ್ಯಾದ್್  ಜ್ತೆಂ್  ಆಸೆ್ಂ.್  16

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಂಕ್  ವೆತ್ನ್ಯ�್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆತನ್ಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೊ್ಂ.್  ಜುದೆ�ಯ್ಕ್  ಪಯ್ಣ್್ 
ಕರುಂಕ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಕುಮಕ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಸೊ್.್ 17

್ ಹ್ಂವ್್ ತಿಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಕತಯಾನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನ್ತಲ್ೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
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ಬರಿ್ ಯೊ�ಜನ್್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ಗಿ�?್ ತ್ಣಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಯೊ�ಜನ್್ ಕತಯಾನ್್ “ವ್ಹಯ್,್ ವ್ಹಯ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತ್ಯಾಚ್್ 
ವೆಳ್ರ್್ “ನ್,್ ನ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.

18
್ ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಆಮಿ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಎಕ್ವೆಳ್ರ್ಚ್್  “ವ್ಹಯ್”್  “ನ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ 
19

್ ಸಿ�ಲ್ನ್,್  ತಿಮೊಥಿ್  ಆನಿ್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕಯ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ವ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೊ�ನ್್ ರಿತಿನ್್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಆಸೆಚಿಂ್  “ವ್ಹಯ್”್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್.್ 20

್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಬ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ 
“ವ್ಹಯ್”್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಜ್ಪ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ “ಆಮೆನ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾವ್.್ 21

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಥಿರ್್ ಕಚೊಯಾ್ ದೆ�ವ್ಚ್.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪೆಂ್್ ವಿಶೆ�ಸ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ 22

್ ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಮೊರ್್ ಘಾಲ್ಯಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ನಿ್ ಘಾಲ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕೆಲ್್ಂ್ ಬ್ಸ್ವಿಣ್ಂ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾಕ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಂಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಧ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

23
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಜ್ಂವ್್ ದುಖೊಂಕ್ 

ಜ್ಂವ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮನ್್ ನ್ತೆಂ್.್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್.್ ಹ್ಕ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ಸ್ಕಸೆ.್ 24

್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಆಮಿ್  ಪರಿಯತ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಂತೊಸ್್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ಂವ್ನಾಸ್ಂವ್.

2್ ್ 1್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಮುಖ್ಿ್ 
ಭೆಟ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೂಖ್್ ದಿಂವಿಚಿ್  ಭೆಟ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 

ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ 2
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ದುಖಯ್್ಯಾರ್,್ ಕೊಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ದಿತ್ಲೊ?್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ದುಖಿತ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಸಂತೊಸ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಸಕ ತೆಾಲ್ಯಾತ್.್  3

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಯೆತನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದೂಖ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆಂ್ 
ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ೆಂ.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆನಂದ್ಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್  ಜ್ತ್ತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಆಸೊ್.್  4

್ ಪಯ್ೆಂ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರಯ ತ್ಾನ್,್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಚಡ್್ ಘಡಬಾಡ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ದುಖೆಂತ್್ ಜ್ಲೆಂ್.್ ಹ್ಂವ್್ ದುಖ್ಂ್ ಗೊಳೊೆನ್ಚ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದುಖಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೊಚಿ್ ಕ್ತೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಜ್ಯ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂಚ್.

ಚೂಕ್ ರೆಲಾಲಿಯ ತಾಕ್ ಮನಾಶಕ್ ಬೊಗಿಸ್ರಾ
5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ದೂಖ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ನ್ಹಯ್.್  ಏಕ್  ವ್್  ಎಕ್್  ರಿತಿನ್್  ತ್ಣೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಕ್್ಂಕಯ�್  ದೂಖ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  (ತೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಸಿಥಿತಿಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸ್ಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಮನ್್  ನ್.)್  6

್ ತುಮ್ಯಾಚಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಚಡ್್ 
ಜಣ್ಂನಿ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್್್ ಶಿಕ್್ಚ್್ ಪುರೊ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 7್ ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಬೊಗಿಸೆಜಯ್್ ಆನಿ್ ಭುಜಯ್ಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಕ್್  ಚಡ್್  ಖಂತಿನ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 8್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  9

್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್ಗಿ�್  ನ್ಂತ್ಗಿ�್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪರಿಕ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರಯ್ೆಂ.್ 10

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತ್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಕ್  ಬೊಗಿಸೆತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಲೆ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಂ್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ 11

್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ವ್ಹರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  ಸೆೈತ್ನ್ಚಿಂ್ 
ಯೊ�ಜನ್್ ಕಸಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಥರ್ನ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

ತೊರಿೇವಸಾಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೊ ಹುಸೊಕಾ
12

್ ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತೊರಿ�ವ್ಸ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಥಂಯ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಬರೊ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಲೊ.್ 13

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ತಿ�ತ್ಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಥಂಯ್್ ದಿಸ್ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ನ್ತ್ಲೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್ ಸಲೊಯಾ.

14
್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಜಯೆತಾವಂತ್್ 
ಕಡೆ್  ಚಲಯ ತ್ಾ.್  ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಪಮಯಾಳ್್ ಸುಗಂದ್್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾ.್  15

್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆ�ರ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಪಮೊಯಾಳ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಹಿಚ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಣಕ.್ 
16

್ ನ್ಸ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆ�ರ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡಿಚಿ್ ಮೊನ್ಯಾಚೆಂ್ ದುಗಯಾಂದ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ 
ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆ�ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಜ�ವ್್ ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವ್ಕ್ ಸ್್ದಿಕ್ ಪಮೊಯಾಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಹಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುಂಕ್  ಕೊಣ್್  ಲ್ಯೆಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್?್  17

್ ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್ಂನಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ಉತ್ರಿಕ್  ಬಸಿಯಾನ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್ 
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ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸೊನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಸತ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ ಆಮಿ್ 
ಉಲೆೈತ್ಂವ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ಸೆವಾರಾಂಚೆಂ ನವೆಂ ಕರಾರ್

3್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸುರುಕೆಲ್ಯಾಗಿ�?್ ಹೆರ್್ ಥೊಡೆ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಶಿಫ್ರ್ಸ್ಚಿ್ ಪತ್ರಿಂ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಘಜಯ್ಗಿ�?್  ವ್್ 
ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಕಡೆ್ ವೆತನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಫ್ರ್ಸ್ಚಿ್ 
ಪತ್ರಿಂ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್ಗಿ�?್  2

್ ಖುದ್ದಾ್  ತುಮಿಚ್್ ಆಮ್ಕ್್ 
ಶಿಫ್ರ್ಚೆಂಪತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತಿಂ್  ಪತ್ರಿಂ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಬರೊವ್ಣ್್  ಆಸ್ಂತ್.್  ತೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಣ್ಂತ್,್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವ್ಚ ತ್ಾತ್.್  3

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಧ್ಡ್ಲೆಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ತುಮಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ಬರೊಂವೆಚಿಂ್  ಶ್ಯೆಂತ್್ 
ನ್ಹಯ್,್  ಜಯೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ.್ 
ಹೆಂ್  ಫ್ತ್ರಿ್  ಫಳಿಯ್ಂಚೆರ್್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಹೆಂ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂಚೆರ್್ ಬರಯ್್ಂ.

4
್ ಆಮಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲ್ಯಾಂವ್;್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ 5

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಖುದ್ದಾ್ 
ಸಕ ತೆಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಆಮಿ್ ಕಸಲೆಂ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕೆತಾಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ ಆಮಿ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಸ್ಮ್ಥೆಯಾನ್ಚ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ನವ್ಯಾ್  ಸೊಲ್್ಯಾಕ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಂವಿಚಿ್  ಸ್ಮ್ರ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.್ ಹೊ್ ನವ್್ ಸೊಲೊ್್ ಬಪ್ಯಾಂ್ 
ನಿಶಿಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಹೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಂಚೆಂ.್  ಬಪ್ಯಾನಿಶಿಂ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಮರಣ್್ ಹ್ಡ್ತಾ,್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ಜ�ವ್್ ದಿತ್.

ನವಾಕ್ ಸೊಲಾಲಿಯಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಮಹಿಮಾ
7

್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಹ್ಡಿಚಿ್ ಸೆವ್್ (ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್)್ ಫ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ್ 
ಫಳಿಯೆಚೆರ್್ ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಬರಯ್ೆಂ.್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಯ್ೆಂ.್ ಮೊಯೆ್ಚೆಂ್ ಮುಖಮೊಳ್್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಪಜಯಾಳ ತೆಾಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆ�್ 
ಮುಖಮಳ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆ್ನ್ಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಉಣೆಂ್ ಜ್ಲ್.್ 8್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಂಬಂಧ್್ ಜ್ಲ್್್  ಸೆವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ.್ 9್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ತಿ್ ಸೆವ್್ (ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್)್ ಲೊಕ್ಕ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತಿ�ಪ್ಯಾ್  ದಿಲೆಂ,್  ಪುಣ್್  ತೆಂ್  ಮಹಿಮ್್  ಜೊಡೆ್ಲೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ನಿತಿಕ್ ಹ್ತೆರ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸೆವ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಚಡ್್  ಮಹಿಮ್್  ಹ್ಡಿಚಿ್  ಭೊ�ವ್್ 
ನಿಶಚಿಯ್್  ಜ್ಲ್.್  10

್ ತ್ಯಾ್  ಪನಿಯಾ್  ಸೆವ್್  ಮಹಿಮ್್ 

ಜೊಡ್ಲ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ನವ್ಯಾ್ ಸೆವೆಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್.್ 11

್ ಲ್ಸಿಚಿ್ ತಿ್ ಸೆವ್್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ 
ಆಯಲ್್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಕೆದಿಂಕಚ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವಚಿಯಾ್ ಹಿ್ 
ಸೆವ್್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡ್ಲೆ್ಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

12
್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹೊ್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 

ಆಮಿ್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ 13
್ ಆಮಿ್ ಮೊಯೆ್ಬರಿ್ 

ನ್ಹಯ್.್ ಪ್ಲೊ್ನ್್ ವೆಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಂನಿ್  ಪಳೆನ್ಶೆಂ್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ಆಪೆ್ಂ್ 
ಮುಖಮಳ್್ ಧ್ಂಪೆ್ಂ.್ 14

್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೊ್ನೆಯಾಕ್ 
ಧ್ಂಪಣ್್  ಪಡ್ಲ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತ್ಣಂ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ವ್ನಾ.್  ತ್ಣಂ್  ಪನೊಯಾ್  ಸೊಲೊ್್ 
ವ್ಚ ತ್ಾನ್್  ಆಜೂನ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ತೆಂಚ್್  ಧ್ಂಪಣ್್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಲ್ಪಯ ತ್ಾ.್  ತೆಂ್  ಧ್ಂಪಣ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಘಾಲುಂಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ತೆಂ್  ಕ್ಡುಂಕ್  ಜ್ತ್.್  15

್ ಪುಣ್್ ಆಜೂನ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಸಯ್ತಾ,್  ಮೊಯ್ೆಚೆಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ವ್ಚ ತ್ಾನ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಂಚೆರ್್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 
16

್ ಪುಣ್್ ಎಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಬದ್ವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 
17

್ ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತೊಮಚ್.್  ಖಂಯ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಆಸ್ಗಿ�್ ಥಂಯ್್ ಸ್್ತಂತ್ರಿಯಾ್ 
ಆಸ್.್ 18

್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಮುಖಮಳ್್ ಧ್ಂಪ್ಣ್ಯಾನ್್ ಧ್ಂಪುನ್್ 
ದವರುಂಕ್ ನ್.್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಧ್ಂಪಣ್್ ಉಗೆತಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಮುಖಮಳ್್  ಆಸೆ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಮಹಿಮ್್ 
ಪರಿತಿಬಿಂಬಿತ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಸ್ಯಾಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಸ್ಂವ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ವ್ಂಮೊತಾಂಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಬದ್್ವಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಚ್ಯಾಚ್್ 
ಸ್ಕ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್  ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಆತೊಮಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂಚ್್ ಕ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಆತಿಮೀಕ್ ಭಂಡಾರ್

4್ ್ 1್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಆಧಿ�ನ್್  ಕೆಲ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಮಿ್  ಧೆೈರ್್ 

ಸ್ಂಡೆಚಿನ್ಂವ್.್ 2್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಲಜೆಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಪ್ಟ್್ ಘಾಲ್ಯಾ.್ ಆಮಿ್ ಕಪಟ�್ ಚಲನ್್ 
ವ್ಪರಿನ್ಂವ್,್ ದೆವ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಬದಿ್ನ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಸತ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ದ್ಖ್ಯ ತ್ಾಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಕಸಲೆ್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಸಮು್ಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ.್ 3್ ಆಮಿ್ ಶಿಕೊಂವಿಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಧ್ಂಪುನ್್  ಆಸೊಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ.್  ಪುಣ್್ 
ನ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್್ ಆಸಲ್್ಯಾಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತೆಂ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ಆಸ್.್  4

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಅಧಿಪತಿ್  (ಸೆೈತ್ನ್)್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂಚಿ್ ಮನ್್ ಕುಡಿಯಾಂ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಚಿ್  ವಿಷಯೆಚಿ್  ಸುವ್ತೆಯಾಚೊ್  ಉಜ್್ಡ್್ 
(ಸತ್)್ ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸಕೆಚಿನ್ಂತ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
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ದೆವ್ಚೊ್ ಪರಿತಿರೂಪ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5
್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಕಯ್ನಾಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸೆವ್ಕ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಶಿಕಯ ತ್ಾಂವ್.್  6

್ “ಉಜ್್ಡ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಜಯಾಳೊೆಂವಿದಾ!”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಹೊ್ ದೆ�ವ್ನ್ಚ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಆಪೊ್್ 
ಉಜ್್ಡ್್ ಫ್ಂಕಯ್.್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮುಖಮಳ್ರ್್ ಆಸಿಚಿ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಉಜ್ಚಿಡ್್ ದಿಲ್.

7
್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹೆಂ್  ದಿವೆಯಾಂ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಮೆಳ್್ಯಾ.್ 

ಆಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದಿವೆಯಾಂ್  ಭರೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್  ಕೆ�ವಲ್್ 
ಆಯ ದ್ಾನ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಂವ್.್ ಹಿ್ ವ್ಹಡಿ್್ ಸಕತ್್ ಆಯ್ಲ್್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹೆಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿತ್.್ 8್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭೊಂವತಾಣ್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಆಸ್,್  ಪುಣ್್  ಸಲೊ್ನ್್  ಪಡೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ,್  ಕ್ತೆಂ್  ಕರಿಜಯ್ಗಿ�್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ನ್,್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಆಮಿ್  ಧೆೈರ್್  ಸ್ಂಡಿನ್ಂವ್.್  9

್ ಆಮಿ್ 
ದಗದಾಣೆಯಾಕ್ ಬಲ್ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್,್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಡುನ್್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್.್ ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೂಖ್್  ಬೊಗೆ್ಂ,್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ನ್ಸ್್  ಜ್ವ್ನಾಂವ್.್ 
10

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕುಡಿಂನಿ್  ಜೆಜುಚೆಂ್  ಜವಿತ್್  ದ್ಖೊನ್್ 
ಯೆ�ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಚಿ್ ಮೊನ್ಯಾಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ಭೊಗ್ತಾಂವ್.್ 
11

್ ಆಮಿ್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ಜೆಜುಖ್ತಿರ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಅಪ್ಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ಂವ್.್  ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂನಿ್  ತ್ಚೊ್  ಜ�ವ್್ ದಿಸಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಘಡ್ತಾ.್ 12

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ,್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ 
ಜ�ವ್್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿತ್್ ಆಸ್.

13
್ “ಹ್ಂವೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ ಉಲೆೈಲೊಂ.”್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್ಂ್.್ ಆಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ತ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಆಸ್.್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂಚ್್  ಉಲೆೈತ್ಂವ್.್  14

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠಯ್ೊ್ ದೆ�ವ್್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಸವೆಂ್ ಉಠಯ ತ್ಾಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ರ್ವಯತಾಲೊ.್ 15

್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ ಆಶೆಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದಿತಲ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ,್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಖ್ತಿರ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ ದಿತಲೆ.

ಪಾತೆಕ್ಣ್ೆಕ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್
16

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್,್ ಆಮಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂನ್ಂವ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭವಿತಾಕ್ ಕುಡಿಕ್ ಪ್ರಿಯ್್ 
ಜ್ತ್್  ಆನಿ್  ತಿ್  ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ತ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಭಿತಲೆಯಾಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜ್ತ್.್ 
17

್ ಇಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹಳ್್ಯೆಚೆ್ 

ಕಷ್ಟ್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜ್ಲ್್್  ಮಹಿಮ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್  ತಿಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತಿ್ 
ಮಹಿಮ್್ ಆತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಮಹ್ನ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್ಶೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಸ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಚಿಂತ್ಂವ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಸೆಚಿಂ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ತ್ತ್ಕ್ಲ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಸ್ತಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಸ್ನ್ತ್ಲೆಂ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಸ ತ್ಾತ್.

5್ ್ 1್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್  ಆಮಿ್  ವಸಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಹೊ್  ತಂಬು್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಹಿ್ ಕೂಡ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಆಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್  ತೆಂ್  ಘಡತಾನ್,್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ನಿವ್ಸ್್  ಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಘರ್್ 
ದಿತಲೊ.್  ತೆಂ್  ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್  ಘರ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಘರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2

್ ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂತ್್ 
ಪುರಸ್ಣೆನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್.್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಆಮೆಚಿ�್ 
ಘರ್್  ದೆ�ವ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆದ್ಳ್್  ದಿತಲೊಗಿ�್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಅತೆರಿಗ್ತಾಂವ್.್ 3್ ಆಮಿ್ ತೆಂ್ ನೆ್ಹಸ್ತಾನ್್ ವಿಣಗೆ್ ಆಸೆಚಿನ್ಂವ್.್ 
4

್ ಹ್ಯಾ್ ತಂಬ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜಡ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ಬೊರೆ್ ಆಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ಆಮಿ್ ಸುಸಕ್ತ್ಯಾಂವ್.್ ವಿಣಗೆ್ 
ಆಸೊಂಕ್ ಆಮಿ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹರನ್ಶೆಂ್ ಸಗ್ಯಾಚೆಂ್ ಘರ್್ 
ನ ್ೆಹಸೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾಂವ್.್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ಂವಿಚಿ್ ಹಿ್ 
ಕುಡಿಕ್ ಜ�ವ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವೆಡೊಘಾಲತಾಲೊ.್ 
5

್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಹೆಂ್ ಜ್ಮಿನಿ್ ಕರುಂಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಅತ್ಯಾಂಕಚ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.

6
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ 

ಹ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ ತ್ಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 
7

್ ಆಮಿ್  ಕಸಲೆಂ್  ಪಳೆತ್ಂವ್ಗಿ�್  ತ್ಂತುನ್್ 
ಜಯೆನ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಕಸಲೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾಂವ್ಗಿ�್ 
ತ್ಂತುನ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್.್ 8್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಆಸೊನ್್  ಕೂಡ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜಯೊಂವೆಚಿಂಚ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂವ್.್ 9್ ದೆವ್ಕ್ 
ಮ್ನ್ಜ್ಯಚ್್ ಮ್ಹಣೊಚಿ್  ಏಕಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸೊಚಿ್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ವಸಿತಾ್ ಕರುನ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್ನ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಏಕಚ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  10

್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಝಡೆತಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ರ್ವಜ್ಯಚ್ಚಿ.್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಂತ್್  ಜಯೊನ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬಯ್ಯಾಖ್ತಿರ್ಯ�್  ವ್ಯ್ಟ್  ಖ್ತಿರ್ಯ�್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.

ದೆವಾಕ್ ಈಷ್್ ಜಾರಾ
11

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೆಂ್ ಭೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 
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ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಸತ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರಿಶೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಕಸಲೆ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಬರೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್.್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್ 12

್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೊರ್್ 
ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ರುಜು್  ಕರಿನ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂವ್್ ತಿತೆ್ಂಚ್.್ ತುಮಿ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರ್ಣ್್ ದಿತ್ಂವ್.್ ತವಳ್,್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಡಿ್ಕ್  ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ದಿಂವಿಚಿ್ ಜ್ಪ್್ ತುಮೆಚಿಸವೆಂ್ ಆಸ್ತಾಲ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಎಕ್್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಚ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತಿನ್.್ 
13

್ ಆಮಿ್  ಪ್ಶೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ದೆವ್್  ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್್ ಮತ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
14

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವೆ್.್ 15

್ ಜಯೊಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಪ್ಣ್್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೆಲೊ.್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಖ್ತಿರ್್ 
ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೊ್ ತ್ಂಚೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮೆಲೊ್ ಆನಿ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.

16
್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್,್ ಸಂಸ್ರ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಚಿಂತ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಜ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಕೊಣ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಚಿಂತಿನ್.್ ಸಂಸ್ರ್್ ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತುನ್್ ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಚಿಂತಿನ್ಂವ್.್ 17

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ತೊ್  ನವಿ್ 
ರಚ್ನಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪನೊಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪುಸುನ್್ 
ವೆತಲೊಯಾ;್ ಹಯೆಯಾಕ್ ನವೆಂ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 18

್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ ಣ್್ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್.್ 
ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಹೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ 
ವ್ಹರೊಂಕ್  ಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್ 19

್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಸಗೊ್್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್್ ಆಪ್ಣ್ಸವೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತೊ್ 
ಆಸೊ್.್  ದೆ�ವ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಲೊಕ್ಚೆ್  ಅಪ್ರಿಧ್್ 
ಲೆಖಿನ್.್ ಹೊ್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್ಂ.್ 20

್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ಡ್ಂ್.್ 
ಹೆಂ,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪಯ್್ಯಾ್ 
ಬರಿಂ್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ಆಸ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್ತಾನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಉಲೆೈತ್ಂವ್.್ 21

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ.

6್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 
ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಕಡೆ್  ಮ್ಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜೊಡಿ್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆಯ್.್ 2್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ನ್್ ದಿಲೊ,
ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಕ್್ ಕುಮಕ್ 
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ಹೊಚ್್ ತೊ್ “ಆಯನ್ನಾ್ ಕ್ಳ್.”್ ಹೊಚ್್ ತೊ್ “ಬಚ್ವೆಚೊ್ 
ದಿ�ಸ್.”

3
್ ಆಮಿಚಿ್ ಸೆವ್್ ಅವ್ಮನ್ಕ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಆಮಿ್  ಕೊಣ್ಕಚ್್  ಆಡಕ್ಳ್್  ಕರಿನ್ಂವ್.್  4
್ ಪುಣ್್ 

ಹಯೆಯಾಕ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ�್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚೆ್  ಸೆವಕ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ ತ್ಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಕಷ್ಟಂನಿ�್ ಗಜ್ಯಾಂನಿ�್ 
ಉಪ್ದ್ರಿಂನಿ�್ 5್ ಮ್ರ್್ ಖ್ತ್ನ್ಯ�್ ಬಂದೆಂತ್ಯ�್ 
ಉಚ್ಂಬಳ್ಯ್ಂನಿ�್  ಕಷ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂನಿ್ 
ನಿ�ದ್್  ಖಳ ತ್ಾನ್ಂನಿ�್  ಉಪ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಚಡ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಂವ್.್  6

್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಚೆ್  ಸೆವ್ಕ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಮಿ್  ಸಮೊ್ನೆಂತ್ಯ�್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಯ�್ ದಯ್ಳ್ಯೆನ್ಯ�್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜವಿತ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಂವ್.್  ಆಮಿ್ 
ಹೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾಯ�್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ 7್ ಸತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿತ್ಂವ್.್  ಹಯೆಯಾಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಬ್ಳ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ್ ಜವಿತ್ಚ್್ ವ್ಪತ್ಯಾಂವ್.

8
್ ಥೊಡೆ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸನ್ಮನ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅವಮಯ್ಯಾದ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್  ಥೊಡೆ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರಿಂ್ ವಿಷಯ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್;್ ಆನಿ್ ಥೊಡೆ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ವಿಷಯ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 
ಥೊಡೆ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್,್  ಪುಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಸತ್ಚ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್ 9

್ ಆಮಿ್ ಪರಿಖ್ಯಾತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪರಿಖ್ಯಾತ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಪಳೆತ್ತ್.್ ಆಮಿ್ ಮೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ವ್ಂಚ ತ್ಾಂವ್;್  ಶಿಕ್್ಲ್ಯ್್ಯಾರಿ�್  ಜವೆಶಿ್  ಮ್ರುಂಕ್ 
ನ್;್ 10

್ ದುಖೆ�ನ್್ ಆಸ್್ಯಾಬರಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಉಲ್್ಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಂವ್;್  ದುಬೊ�ಯಾಳ್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಸಬ್ರ್ಂಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಗೆರಿಸ್ತಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಂವ್;್ 
ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ದಿಸ್್ಯಾರಿ�್ ವ್ಸತಾವಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಗೆ್ಂ್ ಜೊಡ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.

11
್ ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಉಗ್್ಯ್ 

ಮನಂತ್್ ಉಲಯ ತ್ಾಂವ್.್  ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಉಗ್್ಯನ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾಂತ್.್ 12

್ ತುಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ರ್ವ್ಂವ್ಕ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಲೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ ರ್ವ್್.್ 
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13
್ ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜಂ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಹ್ಂವ್್ 

ತುಮೆಚಿ�ಸವೆಂ್  ಉಲೆೈತ್.್  ಆಮಿ್  ಉಗ ತೆಾಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಉಗೆತಾಂ್ ಕರ್.

ಆನಾಭಾಡಾಯಾಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯ್ಂವಾಚೊಯ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಚತಾರಿಯ್
14

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲೆಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಂಚೆಸವೆಂ್  ಸೆವಯಾನ್ಕ್ತ್.್  ಬರೆಂ್  ಆನಿ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್  ಉಜ್್ಡ್್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ 
15

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಯ�್ ಸೆೈತ್ನ್ಕಯ�್ ಎಕ್್ಟ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕಯ�್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಕ್ತೆಂ?್ 16

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಳ್ಕ್ ಮೂತ್ಯಾಯಾಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸೊಲೊ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾಗಿ�?್  ಆಮಿ್ 
ಜವ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚಿ್  ದೆವ್ಳ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ:

“ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಿಡ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಂ;್ ತ್ಂಚೆ�್ ಮಧೆಂ್ ಚಲ್ತಾಲೊಂ;

ತ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ತಲೊಂ;್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜ್ 
ಪಜ್ಯಾ್ ಜ್ತಲ್ಂ.”್ ್  ನಿಗಯಾಮನ್್ 26:11–12

್ 17್ “ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಭ್ಯ್ರಿ್ 
ಯೆಯ್;

ತ್ಂಚೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪರಿತೆಯಾ�ಕ್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್ತಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.

ಅಶುದ್ಧ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಅಪಡ್ನಾಕ್ತ್,
ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿಚಿ�ಕ್ರ್ಕತ್ಯಾಲೊಂ.”್ 

್  ಇಸ್ಯಯ್್ 52:11

್ 18್ “ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ತಲೊಂ
ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪೂತ್್ ಧುವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾವಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್.”್ 
್  2ಸ್ಮುಯಾವೆಲ್್ 7:8,14

7್ ್ 1್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹಿಂ್  ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾ�್  ಜೊಡ್್ಯಾಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 

ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಆಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಆತೊಮ್ ಜ್ಂವ್್ ಅಶುದ್ಧ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಥರ್ಚಿ್ ಮೆಳ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್ಯಾಂ.್ ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಜಣಂ್ 
ಚಲೊಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಜಯ್.

ಪಾವಾಲಿಚೊ ಉಲಾಲಿಸ್
2

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಗೊ್  ದಿಯ್.್ 
ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ 

ನ್.್  ಕೊಣ್ಚಿ�್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಪ್ಡ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್;್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಮೊ�ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ 3್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸೊಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ವ್ಂಚೊನ್್  ಆಸ್ಸೆರ್್  ಆನಿ್ 
ಮೊರ್ಸೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 
4

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಭುಜಯ್್ಂ.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಉಪ್ದ್ರಿಂನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಉಲ್್ಸ್್ ಆಸ್.

5
್ ಆಮಿ್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್ ಯೆತನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಸಮ್ಧ್ನ್ಚ್್  ನ್ತೆ್ಂ.್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭೊಂವತಾನಿಂ್ 
ಸಗ್್ಯಾನಿ್  ಉಪದ್ರಿ್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್  ಭ್ಯ್್ಯಾನ್್  ಝಗಿ್ಂ,್ 
ಭಿತಲ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೆಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 6

್ ಪುಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಉಪದ್ರಿ್ 
ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬುಜಯ್ತಾ.್ ತಿ�ತ್್ ಯೆತನ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬುಜಯ್ೆಂ.್ 7

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂಯ�್ 
ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್ವವಿಯಾಂಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಅತೆರಿಗ್್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದುಖೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಖಂತ್್ 
ಹುಸೆಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾನ್್ 
ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.

8
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ದುಖಯ್್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್  ತೆಂ್  ಬರಯ್್ಯಾಕ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದೂಖ್್  ನ್,್  ತೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖಂತ್್  ಹ್ಡಿ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಲ್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಥೊಡೊ್ 
ತೆ�ಂಪ್ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
9

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ 
ನ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ದೂಖ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ 
ಬದ್್ವಣ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತುಮಿ್  ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಮೆಚಿ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಸಲ್ಯಾರಿತಿನ್ಯ�್ ದುಖೊಂವ್ಕ್್  ನ್.್  10

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ದೂಖ್್  ಕ್ಳಿಜ್ಯ�್  ಜವಿತ್ಯ�್ 
ಬದಲ ತ್ಾ.್  ಹಿ್  ಬದ್ವಣ್್  ಬಚ್ವೆಕ್  ಚಲಯ ತ್ಾ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಬದ್ವಣೆಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆಮಿ್ ಬೆಜ್ರ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ ಪುಣ್,್ ಸಂಸ್ರ್್ ಜೊಡೆ್ಂ್ ದೂಖ್್ ಮರಣ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  11

್ ತುಮಿ್  ಕಸಲ್್  ದೂಖ್್  ಜೊಡ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಖುಶಿ್  ವ್ಹತ್ಯಾಗಿ�್  ತೆಂಚ್್  ದೂಖ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಯ್್ಂ.್  ತೆಂ್ ದೂಖ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಅತುರ್ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಂ;್  ತುಮಿ್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್  ನ್ಹಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖಯೆತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಉಮೆದ್್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಉಠ್್ಯಾ;್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ರ್ಗ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ್ ಆನಿ್ ಭೆಂ್ ಹ್ಡೆ್ಂ;್ ಮ್್ಹಕ್್ 
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ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಮೆದ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಥಂಯ್್ ಉಠ್್ಯಾ;್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಖಂತಿ�ಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಂ;್ ಚೂಕ್ಧ್ರ್ಂಕ್ 
ಶಿಕ್್ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಉಮೆದ್್ ಉಠ್ಿ.್  ತಿ್  ಸಮಸ್ಯಾ್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 12

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ೆಂ್ 
ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ನ್ಹಯ್,್ ತ್ಯಾ್ ಚೂಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದುಖೆ�ನ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ನ್ಹಯ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸಿಚಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಖಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯ್ೆಂ.್  13

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.
ತಿ�ತ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಆಸಲೆ್ಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆನಿಂಕ್�್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತ್ಕ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ದಿಲೊ.್ 14

್ ತಿ�ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಲೆಂ.್ ತೆಂ್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಸತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್  ಆಮಿ್  ತಿತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್ರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗಲ್ೆಂ್ ಹೊಗಿ್ಕೆಚಿಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಉತ್ರಿಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 
15

್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಉಗ್್ಸ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿರ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಕ್್ ಮಯ್ಯಾದಿನಿ�್  ಭಿಯ್ಂನಿ�್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲೆಂ.್  16

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಪ್ವ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಚೆಂ ಉದಾಪತಾಣ್

8್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂನಿ್  ದೆವ್ನ್್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಖುಶಿವ್ಹತ್ಯಾಂವ್.್ 
2

್ ತೆ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಪರಿಕ್ೆಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತೆ್ ಚಡ್್ ದುಬೊಯಾಳ ್ೆ ಲೊ�ಕ.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ ಉಲ್ಸ್್ನ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.್ 3್ ಆಪ್ಣ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತಿತ್್ಯಾಕ್ ದಿಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್ವತೆಯಾಂ್ 
ದಿಲ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಖುಶೆ�ನ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ 
ನ್.್  4

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಂಕಯ�್ ಭ್ಗಿ�ದ್ರ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭ್ಗ್್ 
ಮೆಳಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ವಿಚ್ರಿಲ್ಗೆ್್ ಆನಿ್ ಮ್ಗ್ಲ್ಗೆ್.್ 5

್ ಆಮಿ್ 
ಕೆದಿಂಚ್್ ಚಿಂತಿನ್ತಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತ್ಣಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪೊ್್ ದುಡು್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಪಯೆ್ಂ್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್�್  ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಸಮಪುಯಾನ್್  ದಿಲೆಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಖುಶಿ್ ವಚೆಯಾಂ್ ಹೆಂಚ್.

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್  ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಹ್ಯಾಕುಪೆಯಾಚೆಂ್ 

ಕ್ಮ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತಿತ್ಕ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಆರಂಭ್್ ಕೆಲೆಂ್್ ತಿ�ತ್ನ್ಚ್.್ 7್ ತುಮಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್ಯ�್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್  ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾಂತ್,್ 
ಜ್ಣೆ್ಯೆಂತ್,್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಆಶೆನ್್ ಆನಿ್ 
ಆಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಂತ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂತ್ಯ�್ 
ತುಮಿ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಆಶೆತ್ಂವ್.

8
್ ತುಮಿ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ�ನ್.್ 

ಪುಣ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಖರೊ್  ಜ್ಲೊ್್  ಮೊ�ಗ್ಚ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಂ.್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಸಿಚಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್್್ ಉಮೆದ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.್ 9್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ದೆವ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಗೆರಿ�ಸ ತ್ಾಕ್ಯೆಂತ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್ 
ದುಬೊಯಾಳೊೆ್ ಜ್ಲೊ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ 
ಗೆರಿಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ದುಬಯಾಳೊೆ್ ಜ್ಲೊ.

10
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 

ಗೆಲ್್ಯಾ್  ವಸ್ಯಾ್  ದಿಂವ್ಚಿಯಾತ್್  ತುಮಿಚ್್  ಪಯ್ೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಪರಿಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆ್್ ತುಮಿಚ್.್ 
11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಸುರು್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಪೂಣ್ಯಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತವಳ್,್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ತಯ್ರ್್ ಮನ್ಕ್ ಸಮ್ಸಮ್್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ತುಮೆಚಿಕಡೆ್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ದಿಯ್.್ 12

್ ತುಮಿ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದಿಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್  ದ್ನ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದ್ನ್ಚೆಂ್ ಮೊ�ಲ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜೊಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ವ್ಹಯ್ರಿಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚೆರ್್  ಹೊಂದೊ್ನ್್  ನ್.್  13

್ ಹೆರ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸುಖ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮನ್ನ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್ಯ�್ ಸಮ್ನ್ಪಣ್್ ಆಸಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಶ್.್  14

್ ಆತ್ಂ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಜ್ಯಜ್್ಲೆಂ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಹೆಂ್ ಯಥೆ�ಷ್ಟಪಣ್್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಪ್ವತಾಲೆಂ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ತ್ಣಂ್ 
ಯಥೆ�ಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗಜೆಯಾಕ್ ಪ್ವತಾಲೆ.್ 
ಆಶೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಮ್ನ್ಪಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸತಾಲೆ.್ 15

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೆಂ್ ಜ್ತಲೆಂ,

“ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪುಂಜ್ಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಯ�್ ಚಡಿತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್,

ಉಣೆಂ್ ಪುಂಜಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಉಣೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.”್ ್  ನಿಗಯಾಮನ್್ 16:18

ತಿೇತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂರಾತಿ
16

್ ತುಮೆಚಿ್  ವಯ್ರಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತಿ�ತ್ಕಯ�್  ದಿಲ್್ಯಾಖ್ತಿರ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್ 
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ದಿತ್ಂ.್ 17
್ ಆಮಿ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ತಿ�ತ್್ 

ಮ್ನ್ಲೊ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್  ತೊ್  ಚಡ್್ 
ಆತುರ್ಯೆನ್್ ಆಸೊ್.್ ಹಿ್ ತ್ಚಿ್ ಸ್ಂತ್್ ಆಲೊ�ಚನ್.್ 
18

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಭ್ಂನಿ್ ಹೊಗಿ್ಕೆಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ 
ಭ್ವ್ಕ್ ತಿ�ತ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಧ್ಡ್ತಾಂವ್.್ ಹೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ನ್ವ್ಡಿದಾಕ್ 
ಜ್ಲ್.್ 19

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಮಕೆಚೊ್ ದುಡು್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವೆತನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸೊಂಕ್ 
ಸಭೆಚ್ನಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಂ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಆನಿ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್ ಖರೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಶೆತ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್ ಹೆಂ್ 
ಸೆವೆಚೆಂಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

20
್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ಚೊ್ ದುಡು್ ಆಮಿ್ 

ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾ.್  21

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಖಂಯೆಚಿಂ್  ಸಮ್ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕತ್ಯಾಲೊಗಿ�್  ಆನಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಕಸಲೆಂ್ 
ಸಮ್ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�್ ತೆಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

22
್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 

ತಯ್ರ್್  ಆಸೊಚಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಕ್  ತ್ಂಚೆ�್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಧ್ಡ ತ್ಾಂವ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂನಿ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್  ತ್ಕ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್.

23
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಿ�ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್  ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಹೆರ್್ ಭ್ವ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತ್ಣಂ್  ಸಭೆಥ್ವ್ನಾ್ 
ಧ್ಡ್ಲೆಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್  ಆನಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಮಹಿಮೆ್ 
ಕಚೆಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  24

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಖರೊ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ ಆಸ್ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಯ್.್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂಕ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಯ್.್ 
ತವಳ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಭೆಚ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ತಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ

9್ ್ 1 ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಯಾ್  ಕುಮಕೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 

ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಗಜ್ಯಾನ್.್  2
್ ಕುಮಕ್  ಕರಿಜಯ್್ 

ಮ್ಹಳಿ್್  ಆಶ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕೆಂತ್್  ಸ್ಂಗೊವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.್  ಆಖ್ಯಯ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ತುಮಿ್  ಗೆಲ್್ಯ್ 

ವಸ್ಯಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಆಸಿಚಿ್  ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಆಶ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಲೊಕ್್ 
ಥಂಯ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಆಶ್್ ಉಬ್ಲ್ಯಾ.್ 3

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಹೊಗೊಳಿಸೆಲೆ್ಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ ನ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿ್  ತಯ್ರ್್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಶೆತ್ಂ.್ 
4

್ ಎಕ್ದ್ವೆಳ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್್ 
ಪೆೈಕ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಯೆತನ್್ ತುಮಿ್ ತಯ್ರ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಲಜೆಕ್ 
ಜ್ತ್ಂವ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಆಮಿ್ ಚಡ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ಆಮಿ್ ಲಜೆಕ್ ಜ್ತ್ಂವ್್ (್ ಆನಿ್ ತುಮಿ�್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಲಜೆಕ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.)್ 5

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚ್ಶೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್ ವಿಚ್ನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಚಿಂತೆ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಕುಮಕೆಚೊ್ ದುಡು್ 
ಹೆ್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ತವಳ್,್ ಆಮಿ್ ಯೆ�ಸರ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಕುಮೆಕ್ಚೊ್ ದುಡು್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಮಕೆಚೊ್ 
ದುಡು್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಲ್್  ಮನ್ಂಚೆಂ್  ದ್ನ್ಚ್್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಬಳ್ಂತ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆ್ಂ್ ದ್ನ್್ ನ್ಹಯ್.

6
್ ಹೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ದವರ್:್ ಇಲೆ್ಶೆಂ್ ಒಂಪೊತಾಲೊ್ 

ಕೆ�ವಲ್್ ಇಲೆ್ಶೆಂಚ್್ ಲುಂವತಾಲೊ,್ ಪುಣ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಒಂಪತಾಲೊ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲುಂವತಾಲೊ.್ 7್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ಕ್ತೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್  ಕೆಲ್ಗಿ�್ 
ತೆಂಚ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಚುಚುಯಾರ್ಯೆನ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಬಳ್ಂತ್್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದಿಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ದಿತಲ್ಯಾಚೊ್  ದೆ�ವ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 8

್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜೆಯಾಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ಸಕತಾಲೊ.್  ತವಳ್್ 
ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜೆಯಾಕ್ ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕಯ�್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಆಸತಾಲೆಂ.್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಬಯ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಕ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಧ್ರಳ್್ 
ಆಸತಾಲೆಂ.್ 9್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

“ತೊ್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿತಲೊ:
ತ್ಚಿ್ ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಬ್ಳತಾಲ್.”್ 

್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 112:9

10
್ ಒಂಪ್ತಾಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಂ್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್ಚ್.್ ತೊ್ ಖ್ಣ್್ 

ಖ್ತಿರ್್ ಉಂಡೊ್ ದಿತಲೊ.್ ತಶೆಂಚ್,್ ದೆ�ವ್್ ಆತಿಮೀಕ್ 
ಬಿಂ್ ದಿತಲೊ್ ಆನಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಬಿಂ್ ವ್ಡಯತಾಲೊ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ವ್ಹಡ್್ ಲುವಿಣ್್ ಕತಯಾಲೊ.್ 
11

್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಉದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದಿ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ದೆ�ವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತಯಾಲೊ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮಿ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
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ಕುಮಕೆಚ್ಯಾ್ ದುಡ್್್ ವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ಸುತಾತಿ್ ಕತಯಾಲೆ.

12
್ ತುಮಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಜ್ತಲ್.್ 
ತೆಂಚ್್ ಮ್ತ್ರಿಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಚಡ್್ 
ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್  ಜ್ತಲ್.್  13

್ ತುಮಿ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್  ಹೆಂ್  ಸೆವ್ಕ್ಮ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಣಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ದಿತಲೆ.್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್.್ 
ಆಪ ಣ್್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆನಿ್  ಸಕಕ್ಡ್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ತುಮಿ್ 
ಉದ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಂಟುನ್್ ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಲೊ�ಕ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 14

್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಆಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಶೆತ್ಲೆ.್  ದೆವ್ಚಿ್  ಆಪ್ರ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂಚ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್.್ 
15

್ ವನುಯಾಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವಿದಾ.

ಆಪಾಲಿಯ ಸೆವೆಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೊ ಪರಿತಿವಾದ್

10್ ್ 1 ್ ಪ್ವ್್ ್  ಜ್ ಲೊ್ ್  ಹ್ ಂ ವ್್ 
ಕ್ರಿ ಸ ತ್ಾ ಚೊ ್  ಭೊ ಳೆಪ ಣ್ನ್ಂತ್ಯ�್ 

ದಯ್ಳ್ಯೆಂತ್ಯ�್  ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ನಮ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಆಸತಾಲೊಂ್ ಮ್ಹಣುನಿ�,್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಧೆೈರ್ನ್್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ್  ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಥೊಡೆ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 2

್ ಆಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾಬರಿ್ ಜಯೆತ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಚಿಂತ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆತನ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಡ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತುನ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ತೆಂಚ್್ 
ಧೆೈರ್್  ವ್ಪ್ಚಿಯಾ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸೊಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  3

್ ಆಮಿ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ 
ಜಯೆತ್ಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಝುಜ್ಚಿಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಆಮಿ್ ಝುಜನ್ಂವ್.್ 4್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆಯಾ್ 
ಜಣ್ಂನಿ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ತೆರ್ಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ತೆರ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಮಿ್ ಝುಜ ತ್ಾಂವ್.್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ತೆರ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸಕತ್್  ಆಸ್.್  ತಿಂ್ 
ದುಸ್ಮಚಿ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ಲ್್್  ಕೊ�ಟಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಕ ತ್ಾತ್.್ ಆಮಿ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ತಕ್ಯಾಂ್ ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
5

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಟ್ಚಿಯಾ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ಗವಿಯಾಷ್ಟ್ ಸಂಗಿತಾ್ ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್;್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಚಿಂತ್ನಾಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತಿಂ್ ಬದು್ನ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 6್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾತೊ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಕ್್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಪರಿಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ತುಮಿ್ 

ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಪಸಂದ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

7
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಮೊರ್್ ಆಸಿಚಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಗಜ್ಲ್್ ತುಮಿ್ 

ಪಳೆಜಯ್.್ ಏಕೊ್್ ಮನಿಸ್್ ಆಪುಣ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಣ್ಆಸ್್ಯಾರ್್  ತ್ಚೆಬರಿ್  ಆಮಿ�್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 
8

್ ಸವಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ್ತಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂತೆಂ್ 
ಸತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹೊ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ದಿಲೊ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದೂಖ್್  ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ ಲಜೆನ್.್ 
9

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪತ್ರಿಂ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ್ ನ್ಹಯ್.್ 10

್ “ಪ್ವ್್ಚಿಂ್ ಪತ್ರಿಂ್ ಜಡ್ಯೆಚಿ್ 
ಆನಿ್  ಮಹತ್್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್,್  ಪುಣ್್  ತೊ್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಮಧೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಸಕ್ತ್್  ದಿಸ ತ್ಾ,್  ತ್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್ 
ನಿಷಪ್ರಯೊ�ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.್ 
11

್ ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಹಿ್  ವಿಷಯ್್  ಜ್ಣ್ಆಸ್ಜಯ್.್ 
ತೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ನ್ಂವ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಪತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಪತ್ರಿಂನಿ್ 
ದ್ಖಯೊ್್ ಅಧಿಕ್ರ್ಚ್್ ದ್ಖಯ್ತಾಂವ್.

12
್ ಆಪುಣ್್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್ 

ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಪಂಗ್್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಧೆೈರ್್  ಪ್ವನ್.್  ಆಮಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ತ್ಂಚೆಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬರ್ಬರ್್ ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ತೆ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಹೆರ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತುಲನ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಆಪುಣ್ಚ್್ ಜೊಕ್ತಾತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ನೆಣ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂಚ್್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

13
್ ಪುಣ್್  ಆಮಿ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚಿ್  ಗಡ್್ 

ಉತೊರಿನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಬಡ್ಯ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ಗಡಿಭಿತರ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮೆಚಿಂ್  ಹೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್ ಆಮಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸೆವೆಚೆರ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್.್ 
14

್ ಆಮಿ್ ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬಡ್ಯ್್ ಕರಿನ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ತುಮೆಚಿಂ್  ಲ್ಗಿಂ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ನ್ತ್ಲೆ್ಲೆ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಬಡ್ಯ್್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಮಿ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ 15

್ ಆಮಿ್ 
ಬಡ್ಯ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ಗಡಿಕ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಹೆರ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೆೈನ್ಂವ್.್ 
ತುಮಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ವ್ಡೊನ್್  ಆಯ್್ಯಾಬರಿ್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಆನಿಂಕ್್  ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವ್ಡೊಂಕ್  ತುಮಿ್ 
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ಕುಮಕ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್.್  16

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಶಹರ್ಕ್  ಪಯ್ಸೆ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ�್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಆಶ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್.್  ಆನೆಯಾಕ್್ಯಾ್  ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್  ಗಡಿ್ 
ಭಿತರ್್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೆೈಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಆಶ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ನ್.್ 
17

್ ಪುಣ್್ “ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್ಚ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕರಿಜಯ್”್ 18

್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಬರೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ತೊ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನ್ಹಯ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಬರೊಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ಗಿ�್ ತೊ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಜ್ತ್ಲೊ.

ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಫಟಕಾರೆ ಆಪೊಸತಾಲ್

11್ ್ 1 ್ ಹ್ಂವ್್  ಇಲೊ್ಸೊ್  ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಬರಿ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 2

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಖಂತಿನ್್ 
ಆಸ್.್  ಹಿ್  ಖಂತ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯಲ್್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ದಿಲ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಎಕೊ್ಚ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಪತಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತ್ಚೊ್ ಶುದ್ದಾ್ ಪತಿಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಅಪೆ�ಕ್ಷಿ�ತ್.್ 3

್ ಎವೆನ್್ ಸಪ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕಪಟಪಣ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮೊ�ಸ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಮನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್್ ಆಸಿ್್ ಪ್ರಿಮ್ಣಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಪಣ್ಯ�್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಪ್ಡ್್ ಜ್ತಿತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 
4

್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ಶಿಕಯ್್  ಸಂಗ್್ಯಂಕ್ 
ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಜ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಶಿಕೊಂವೆಚಿಂ್  ಶ್ಸಿತ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಶಿಕಯ್್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್ 
ಆಸ್ತಾತ್.್ ತುಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕಯ�್  ಸುವ್ತಯಾಕಯ�್  ವಿಭಿನ್ನಾ್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಆತೊಮಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಜಯ್.

5
್ ತ್ಯಾ್  “ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಅಪೊಸತಾಲ್”್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್  ಲ ್್ಹನ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಲೆಖಿನ್.್ 6್ ಹ್ಂವ್್ ತಬೆಯಾತ್್ ಜೊಡ್ಲೊ್ 
ಪರಿಸಂಗ್್ ದ್ರ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ನಿ�ಜ್,್ ಪುಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಸ್.್  ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹಯೆಯಾಕ್ ರಿತಿನ್ಯ�್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದ್ಖಯ್್ಂ.

7
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ 

ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಲ ್್ಹನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಘತೊ್.್  ತೆಂ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ 8್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆರ್್ ಸಭೆಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್  ಸೆವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ದುಡು್  ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ 
9

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾಥಂಯ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್  ಗಜೆಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತ್ರಿಸ್್  ದಿಂವ್ಕ್್ 

ನ್.್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಯ್ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ರಿತಿನಿ�್ ತ್ರಿಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲೆಂ.್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.್ 10

್ ಹ್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಪ್ಂವೆಚಿಂ್ ಆಖ್ಯ್ಂತ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ರ್ವ್ಂಕ್ 
ಸಕೆಚಿಂನ್ಂತ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಸತ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಭಿತರ್್ 
ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  11

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವ್ಜೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ನ್ತಲ್ಯಾ್ ಕ್ರ್ಣ್್ ವವಿಯಾಂಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಣ್.

12
್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹತ್ಯಾಂ.್ 

ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆಂಯ�್ ಕ್ರಣ್್ 
ಮೆಳೊೆಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹೆಂ್ ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹತ್ಯಾಂ.್ 
ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್ 
ಪ್ವ ತ್ಾತ್.್  ಆಪುಣ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ತೆಂ್  ಕ್ಮ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಬರಿಂಚ್್  ಆಸ್ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್ 
ಆಶೆತ್ತ್.್ 13

್ ತೆ್ ನಿ�ಜ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತೆ್ ಸಗೆ್್ 
ಫಟಕ್ರೆ್  ಕ್ಮ ಗ್ೆರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಆಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸಮ್ೊಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ವೆ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 
14

್ ಹೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಂಯ್್ ಆಜ್ಪ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಉಜ್್ಡ್್ 
ಆಸೊಚಿ್  ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಚೊ್  ವೆ�ಸ್್ ಘಾಲ ತ್ಾ.್  15

್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚೆ್ ಸೆವ್ಕ್ ಆಪುಣ್್ ಸಮ್ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ವೆ�ಸ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಅಜ್ಪ್್ 
ಕ್ಂಯ್್  ನ್.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಆಖೆರಿ�ಕ್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತಲ್.

ಪಾವಾಲಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಗ್ದಣ
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪ್ಸೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣೆಂಯ�್ 
ಚಿಂತುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಪ್ಸೊಮ್ಹಣ್್  ತುಮಿ್  ಚಿಂತ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಪ್ಸ್ಯಾಕ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಇಲೆ್ಶಿ್ 
ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ 17

್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂತ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಉಲೆೈನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಸೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಬಡ್ಯ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  18

್ ಸಬ್ರ್್  ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರಿಕ್ 
ಜಣಂಯೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬಡ್ಯ್್  ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 
19

್ ತುಮಿ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಪ್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂತ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ತ್.್ 
20

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿಥ್ವ್ನಾ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕರೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್ಯ�್  ಸಯ್ತಾ್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
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ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹಿಕಮತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್  ಚಡ್್  ಉತತಾಮ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತ್ಚಿಯಾ್  ಜಣ್ಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ತೊಂಡ್ಕ್ ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಜಣ್ಂ್ ವಿಷಯ್ಂತ್್ ತುಮಿ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  21

್ ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಂಕ್ 
ಲಜ್್ ಜ್ತ್.್ ಪುಣ್,್ ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ ತ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ತಿತೆ್ಂ್ “ತ್ರಿಣ್”್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನ್ತೆ್ಂ!
ಪುಣ್್  ಬಡ್ಯ್್  ಕರುಂಕ್  ಕೊಣ್ಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಜ್ಯತಿತೆ್ಂ್ ಧೆೈರ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಬಡ್ಯ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್  (ಹ್ಂವ್್ ಪ್ಶ್ಯಾಬರಿ್ ಉಲೆೈತ್.)್ 
22

್ ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಹೆಬೆರಿವ್ಗ್ರ್ಗಿ�?್  ಹ್ಂವ್್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಹೆಬೆರಿವ್ಗ್ರ್.್  ತೆ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಗ್ರ್ಗಿ�?್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಗ್ರ್.್  ತೆ್  ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲೆ್?್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಅಬ್ರಿಮ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಟ್ಮಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  23

್ ತೆ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ 
ಸೆವ್ಕತ್ಯಾತ್್ ಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ಸಯ್ತಾ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸೆವ್ಕತ್ಯಾಂ.್  (ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಸ್ಯಾಬರಿ್  ಆಶೆಂ್ 
ಉಲೆೈತ್ಂ.)್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ವ್ವ್ರಿ್ ಕೆಲ್;್ ಚಡ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸೊ್.್ ಚಡ್್ 
ಮ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮೊನ್ಯಾಕ್ 
ಲ್ಗ್ಶೆರ್್ ಆಸ್ಲೊ್.

24
್ ಬೆತ್ಂತ್್ 39್ ಮ್ರ್್ ಖೆಲ್್ಯಾ್ ಶಿಕ್್್ ಜುದೆವ್ಂನಿ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್ ಪ್ಂಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ದಿಲ್ಯಾ.್ 25
್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 

ರೊತ್ಂನಿ್ ಮ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಫ್ತರ್್ 
ಉಡೊವ್ನಾ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆದೊಯಾ್  ಜ�ವ್್  ಕೆಲ್.್  ತಿ�ನ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಆಸ್ಲ್್ಂ್  ತ್ವ್ಯಾಂ್  ಫುಟ್್ಯಾಂತ್.್ 
ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ,ಏಕ್ ರ್ತ್್ ಏಕ್ ದಿ�ಸ್್ ದಯ್ಯಾಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಉದ್ಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಪಡೆ್ಂ.್ 26

್ ಸಬ್ರ್್ ಪಯ ಣ್್ಂ್ 
ಕೆಲ್.್  ನ್ಹಂಯೊಂ್  ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಚೊರ್ಂಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಥ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಅಪ್ಯ್ಂತ್್  ಆಸೊ್.್  ಶಹರ್ಂನಿ�್  ಲೊ�ಕ್ 
ವಸಿತಾ್  ಕರಿನ್ತ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್  ಘಾತಿಕ್್  ಭ್ವ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ಹದೆಂಗ್ತ್ಯ�್ ಅಪ್ಯ್ಂತ್್ ಆಸೊ್.

27
್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ ಆನಿ್ ಅಪ್ಯೆಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 

ಥೊಡೆ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ನಿದೊಂಕಯ�್ ನ್.್ ಭುಕೆನ್್ ತ್ನೆನ್್ 
ಥ್ವ್ನಾ್  ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡ್್ಯಾತ್.್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಜೆವಣ್್ ಆಸ್ನ್ತೆ್ಂ.್ ಹಿಂವ್ನ್್ ಕ್ಂಪೊನ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ವಸುತಾರ್್ ನ್ತಲ್ೆಂ.್ 28

್ ಆಶೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಸಬ್ರ್್ 
ಕಷ್ಟಂನಿ್ ಆಸೊ್ಂ.್ ಸಗ್್ಯಾ್ ಸಭೆಂಚೆರ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಲ್್ 
ಖಂತ್್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಏಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್  ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತುನ್್  ಆಸ್.್ 
29

್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಸಕ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜೆ�ಭಿತರ್್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ತ್.

30
್ ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಆಸಕ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಶಿಫ್ರಸ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್  31
್ ಹ್ಂವ್್  ಫಟ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್್ 

ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ದೆ�ವ್ಯ�್  ಬ್ಪ್ಯ�್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಕ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ಜಯ್.್ 32

್ ಹ್ಂವ್್ 
ದ್ಮ್ಸ್ಕ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆರೆತ್ಸ್್  ರ್ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಅಧಿ�ನ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 
ಘಾಲ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೊ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭೊಂವತಾನಿ್ ಪ್ರೊ್ ದವಲೊಯಾ.್ 33

್ ಪುಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಥೊಡೆ್ 
ಈಷ್ಟ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದ್ಲ್ಯಾಂತ್್ ಬಸೊವ್ನಾ್ ಪ್ಗೊರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಏಕ್ ಜನೆಲ್ಂತ್್ಯಾನ್್ ಸಕ್್್ ದೆಂವಯೊ್.್ ಆಶೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಆಧಿಪತಿಚ್ಯಾ್ ಹ್ತ್ಂತೊ್್ ಸುಟೊ್.

ಪಾವಾಲಿಚಾಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವಿಶೆೇಷ್ ಆಶಿೇವಾತಾದ್

12್ ್ 1 ್ ಬಡ್ಯ್್  ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್  ಬರೆಂ್  ನ್ಹಯ್.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ತ್ಯಾ್ 

ದೆಕುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್್ ದಶಯಾನ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಉಗ್್ಪಣ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  2

್ ತಿಸ್ರಿಯಾ್ 
ಆಕ್ಸ್ಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪ್ವಯ್್ಯಾ್ ಎಕ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಜ್ಣ್.್  ಹೆಂ್ ಘಡೊನ್್ ಚೊವ ದ್ಾಂ್ ವಸ್ಯಾಂ್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಕುಡಿ್ ಸಮೆ�ತ್್ ಗೆಲೊ್ಗಿ�್ ವ್್ ಕುಡಿರಹಿತ್್ 
ಗೆಲೊ್ಗಿ�್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
3

್ -್ 4
್ ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ ವೆಲೊ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾತಿ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ಸಮ್ೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾತೆ್ಲ್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ 
5

್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯೆಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕತ್ಯಾ.

6
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಫ್ರಸ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ಪ್ಸೊಜ್ಂವ್ಚಿ್  ನ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸತ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಪುಣ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಶಿಫ್ರಸ್್ 
ಕರಿನ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಮ್ಹಜೆಯಾ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ ನ್.

7
್ ಪುಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಚಯ್ಯಾಂಚಿ್ 

ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆ್ ಚಡ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ದುಖಿನ್್ ಭಲಯಾಲ್್ ಏಕ್ ಆಡಚಿಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್್.್ ಸೆೈತ್ನ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಲೊ್್ ದೂತ್ಚ್್ 
ಹಿ್ ಆಡಕ್ಳ್.್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಮ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಕ್್ ಧ್ಡ್ಲೊ.್ 8

್ ಮ್ಹಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ತೆಂ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತಿ�ನ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕಡೆ್  ಮ್ಗೆ್ಂ.್  9

್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ 
ಮ್್ಹಕ್,್ “ಮ್ಹಜ್ ಕುಪ್ಯಾಚ್್ ತುಕ್್ ಪುರೊ,್ ತುಂ್ ಆಸಕ್ತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ಮ್ಹಜ್ ಸಕತ್್ ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್ 10

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್್ 
ಆಸಕ್ತ್ಕ್ಯ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಲೊ�ಕ್  ಮ್ಹಜೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಸಂಗೊ್ಯ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್,್  ಲೊ�ಕ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
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ದಗಿದಾತ್ನ್,್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಷ್ಟಂಆನ್್ರ್ಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಖ್ತಿರ್ಚ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾ.

ರೊರಿಂಥಾಚಾಕ್ ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಚೆರ್  
ಪಾವಾಲಿಕ್ ಆಸೊಚೊ ಮೇಗ್

11
್ ಹ್ಂವ್್  ಪ್ಸ್ಯಾಬರಿ್ ಉಲೆೈತ್.್  ತ್ಕ್್  ತುಮಿಚ್್ 

ಕ್ರಣ್.್  ತುಮಿಂಚ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬಯೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಮೊಲ್ಚ್್ 
ನ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಕ್ಂಯ್್  ಉಣೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್,್  ಪುಣ್್ 
ತೆ್ “ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಅಪೊಸತಾಲ್”್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ಖಂಯ್ಚಿಂತ್ಯ�್ 
ಉಣೆಂ್  ನ್ಂತ್.್  12

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ಹ್ಂವ್ಯ�್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂವಿಚಿಂ್ 
ಖುಣ್,್ ಅಜ್ಪ್ಂ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್,್ ಮಹತ್ಕ್ಯ್ಯಾಂ್ 
ಕೆಲ್ಂ.್ 13

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಚಡ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹೆರ್್ ಸಭ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಮೆಳ್್ಯಾಂತ್.್  ಏಕಚ್್  ಏಕ್ 
ಬದ್ವಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾನ್ತ್ಲೊ್ಂ.್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಬೊಗಿಸೆಯ್.

14
್ ಆತ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತಿಸೆರಿ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಭೆಟ್್ ಕರುಂಕ್ 

ತಯ್ರ್್ ಆಸ್,್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ನ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾವಸುತಾಂನಿ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನ್ಕ್.್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತುಮಿಚ್.್ ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್್ ಖ್ತಿರ್್ ದುಡು್ ಉರೊವ್ನಾ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನ್.್ ಆವಯ್ಬ್ಪ್ಯ್ಂನಿ್ ದುುಡು್ ಉರೊವ್ನಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ದಿ�ಜಯ್.್ 15

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮೊಚಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಣೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�?

16
್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನ್ತ್ಲೊ್್ 

ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಫಟ್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಹಿಕಮತೆನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕ್ಯಾವ್ನಾ್ ಘಾಲೆಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�.್ 
17

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ ಪೆೈಕ್್ 
ಕೊಣ್್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮೊ�ಸ್್ 
ಕೆಲ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊ�ಸ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 18

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ 
ವಚಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ತ್ಕ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಭ್ವ್ಕ್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಧ್ಡೆಂ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೊ�ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ತ್ಣೆಂ್ ಮೊ�ಸ್್ 
ಕೆಲ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ತೊ್ ಆನಿ್ ಹ್ಂವ್್ ಏಕಚ್್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪೆರಿ�ರಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಏಕಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಚಲ್್ಯಾಂವ್.

19
್ ಯೆದೊಳ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್  ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ 

ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪರಿತಿವ್ದ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಹೊಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂವ್.್ ತುಮಿ್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಮೊಗ್ಚೆ್ ಈಷ್ಟ.್ ಆಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಅನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
20

್ ಕ್ರಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ತುಮಿ್  ಆಸೆಚಿ್  ನ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಬೆಂತ್್ ತಕಯಾ,್ 
ಮಸರ್,್ ರ್ಗ್,್ ಸ್್ಥ್ಯಾಚೆಂ್ ಝುಜ್,್ ಖೊಟಂಉತ್ರಿಂ,್ 
ಫಟಕ್ಯೊಯಾ್ ಖಬೊರಿ,್ ಗವ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಭಿರ್ಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ 21

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ದೆ�ವ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಸಮೊರ್್  ಖ್ಲೊತಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತಯಾಲೊ್  ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಭಿರ್ಂತ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಬ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ದುಖಿತ್್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾಜಣಯೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ ಆನಿ್ ಲಜೆಕ್ ಸಂಬಂದ್್ ಜ್ಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ದೂಖ್್ ಪ್ವ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಆಪ್್ಂ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಬದು್ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.

ನಿಮಾಣಂ ಚತಾರಿಯ್ ಆನಿ ನಮಾನ್

13್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ತಿಸೆರಿ್ 
ಪ್ವಿಟಂ್  ಯೆತ್ಂ.್  ಉಗ್್ಸ್ಕ್  ಹ್ಡ್,್ 

“ಹಯೆಯಾಕ್  ವ್ಯಾಜ್ಕ್�್  ದೊ�ಗ್್  ಜ್ಂವ್್  ತೆ�ಗ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ಆಸೊನ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜ್ಣ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ 
ಆನಿ್ ತೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಣುನ್”್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 2

್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸಶಿಯಾಂ್  ದುಸೆರಿ್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಆಯಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಕ್  ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಂ.್ ಆತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಸಕ್್ಂಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಶಿಕ್್್  ದಿತಲೊಂ.್  3

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಉಲೆೈತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಕಸೆ್ 
ಜ್ಯ್.್ ಮ್ಹಜ್ ಸ್ಕಸೆ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 4್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಜವೆಶಿ್ 
ಮ್ತ್ಯಾನ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಆಸಲ್ೊ್ ಮ್ಹಣೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಖರೆಂ.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಜಯೆತ್.್ ತೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಖರೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಜಯೆತ್ಂವ್.

5
್ ತುಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಜಯೆತ್ತ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಜ್ಣ್್ 

ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತುಮಿಂಚ್್ ಪರಿಕ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆಯ್.್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಭಿತರ್್  ಆಸ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್ 
ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ 
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ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  6
್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 

ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಥಿರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದುಬ್ವ್್ ನ್.್  7

್ ತುಮಿ್ ಕಸಲ್ಯ�್ ಚೂಕ್  ಕ್ಂಯ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕಡೆ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಅಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೊ�ಕ್ ಚಿಂತ್್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಬರೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂಚ್್ ಪರಿಮುಖ್್ 8್ ಸತ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಕರುಂಕ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್  ಸತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ.್ 
9

್ ತುಮಿ್ ಬಳ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಆಮಿ್ 
ಆಸಕ್ತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಂವ್.್  ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತೆಕ್ ಪ್ವಜಯಚ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್.್  10

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಬರಯ ತ್ಾಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಹ್ಂವ್್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕ್್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಆಧಿಕ್ರ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ 

ಕಚೊಯಾ್  ಗಜ್ಯಾ್  ಆಸೊಚಿನ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್  ದಿಲೊ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

11
್ ಭ್ವ್ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್.್ 

ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ವಿಚ್ಲಯಾಲ್್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ ಏಕಚ್್ ಮನ್್ ಆಸಲ್ೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್ನ್್ ಜಯೆಯ್.್ ಆತ್ಂ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊಯ�್ 
ಶ್ಂತಿಸೊಯ�್  ಜ್ಲೊ್್  ದೆ�ವ್್  ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸತಾಲೊ.

12
್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಜ್ಲೊ್್ ಉಮೊ್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ನಮ್ನ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ಕೆಲ್.

13
್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 

ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ 
ಎಕ್ಟೊ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.
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1್ ್ 1್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆ್ ಮನ್ಶೆನ್್ 

ನ್ಹಯ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್  ಧ್ಡ್ಲೊ್  ನ್ಹಯ್.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆ್್  ಕೊಣ್್  ಕೊಣ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆನಿ್ ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ನ್.್ ಜೆಜುಕ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠಯ್ಲೊ್ ದೆವ್ನ್ಚ್.್ 2್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ವ್ಂನಿ್ ಹೆಂ್ 
ಪತ್ರಿ್ ಗ್ಲ್ತ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಭ್ಂಕ್ ಬರಯ್್ಂ.

3
್ ಆಮೊಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಬ್ಪ್ಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ದ್ಖೊಂವಿದಾ್ ಆನಿ್ ಶ್ಂತಿ್ 
ದಿ�ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ 4್ ಆಮಿ್ ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸೊಡಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜುನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಭೆಟೊವ್ನಾ್ ದಿಲೊ.್ ಹಿ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಚಿ್ ಖುಶಿಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ 
5

್ ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಂವ್.್ 
ಆಮೆನ್.

ಸತ್ ಸುವಾತಾತಾ ಏಕ್ಚ್ ಏಕ್
6

್ ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಖ್ತಿರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ಲೊ್  ದೆ�ವ್ಚ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಪಯ್್ಂ.್  ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಅಜ್ಪ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಬದು್ನ್್ ದುಸಿರಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾತ್.್ 7

್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ದುಸಿರಿ್ ಸತ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್್ ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ಥೊಡೆ್  ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಘಡಬಾಡ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತೆ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಬದ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಸ್ತ್.್ 
8

್ ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್ಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಜ್ಂವ್,್ ಸಗ್ಯಾಚೆ್  ದೆ�ವ್್ 
ದೂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ದುಸಿರಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ಶಿರ್ಪ್್ ಪಡುಂ.್ 9್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ಆತ್ಂ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ತುಮಿ್ 
ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸತ್ಚ್ಯಾಸುವ್ತೆಯಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಶಿರ್ಪ್ಕ್ ಪಡುಂ.

10
್ ಮನಿಸ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ 

ಹ್ಂವ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮಿ್ 
ಚಿಂತ್ತ್ಗಿ�?್ ನ್!್ ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಕಚ್್ ಮೆಚೊ್ಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್  ಮನ್ಶೆಂಕ್  ಮೆಚೊ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್ 

ಹ್ಂವ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂಗಿ�?್ ಹ್ಂವ್್ ಮನ್ಶೆಂಕ್ 
ಮೆಚ್್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಸೆವಕ್ ಜ್ತೊ್ ನ್ತ್ಲೊ.

ಪಾವಾಲಿಚೊ ಅಧಿರಾರ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಲಿಲೊ
11

್ ಭ್ವ್ನೊ�,್  ಆಮಿ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್್  ನ್ಹಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ 12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಮೆಳ್ಲ್್್ 
ಮನ್ಶೆಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್.

13
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ 

ಆಯಕ್ಲ್ಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಜುದೆವ್್ ಸಮೊಡಿತಾಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಭೆಕ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಗಿದಾಲೆಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಕ್  ನ್ಸ್್  ಕರುಂಕ್  ಪರಿಯತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸೊ್ಂ.್ 
14

್ ಜುದೆವ್್ ಸಮೊಡಿತಾಚೊ್ ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂ್ 
ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಪರಿದ್ಯ್್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಬೆಯಾಂತ್್ 
ಪ್ಳತಾಲೊಂ.

15
್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಜಲೊಮಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಪಯ್ೆಂ್ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ದೆವ್ಕ್  ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಯೊ�ಜನ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಅಪಯ್ೆಂ.್ 16

್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷೆಯೆಚಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ದ್ಖಯ್ೆಂ.್  ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಅಪಯ ತ್ಾನ್್ 
ಕೊಣ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಲೊ�ಚನ್್  ಜ್ಂವ್್  ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಘತಿ್ನ್.್  17

್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕಯ�್  ವಚುಂಕ್  ನ್.್  ತೆ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ.್ ಪುಣ್,್ 
ಹ್ಂವ್್ ವೆ�ಳ್್ ಕ್ಡಿನ್ಶೆಂ್ ಅಬಿಯಾಸ ತ್ಾನ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ದ್ಮ್ಸ್ಕ್್  ಶಹರ್ಕ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಗೆಲೊಂ.

18
್ ತಿ�ನ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ಭೆಟ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪಂದ್ರಿ್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ವ್್ಂ.್ 19

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜು)್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಕ್ ಶಿವ್ಯ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕೊಣ್ಯ�್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಭೆಟ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
20

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಬರೊಂವಿಚಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಫಟ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
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ದೆ�ವ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸ್.್ 21
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಸಿ�ರಿಯ್್ ಆನಿ್ 

ಸಿಲ್�ಸಿಯ್್ ಪ್ರಿಂತ್ಂನಿ್ ಗೆಲೊ.
22

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಜುದೆ�ಯ್ಚೆ್  ಸಭೆಚೆ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಹ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಭೆಟ್್  ಕೆಲ್್್  ನ್.್ 
23

್ “ಹೊ್ ಮನಿಸ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಗಿದಾತ್ಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್್ ಹೊ್ 
ಆಪುಣ್್ ಪಯ್ೆ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ನ್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ತ್ಣಂ್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ.್ 24

್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಂ.

ಹೆರ್ ಅಪೊಸತಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಪಾವಾಲಿಕ್ ಸ್ವಾೇರಾರ್

2್ ್ 1 ್ ಚೊವ ದ್ಾ ್  ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ಬ್ನಯಾಬ್ಸ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ತಿ�ತ್ಕ್ ಅಪವ್ನಾ್ 

ವ್ಹನ್ಯಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ಗೆಲೊಂ.್ 2್ ಹ್ಂವ್್ 
ವಚಜಯಚ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಯಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮುಖೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಗೆಲೊಂ.್  ಆಮಿ್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್  ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಹ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗಿ.್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕೆಲ್್್ ಸೆವ್್ ಆನಿ್ ಆತ್ಂ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಸೆವ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉದೆದಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಹ್ಂಕ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸೆವೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

3
್ -್ 4್ ತಿ�ತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸೊ್.್ ತೊ್ ಗೆರಿ�ಕ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಕೊಣೆಯ�್  ಬಳ್ಂತ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್ ಉಲೆೈಜ್ಯ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಥೊಡೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಭ್ವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಸೆವಯಾಲೆ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತಂತ್ರಿಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಗುಟ್ಂತ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತೆ್ ಆಯಲೆ್.್ 5

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಭ್ವ್್ ಆಶೆಲ್್ಯಾ್ ಕಸಲ್ಯಾಕಯ�್ ಆಮಿ್ ಏಕ್ 
ಘಡಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪವಯಾಣಗೆ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ಸುವ್ತೆಯಾಚೆಂ್ 
ಸತ್್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಸಿಥಿರ್್  ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಆಮಿಚಿ್ 
ಅಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

6
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸುವ್ತೆಯಾಕ್  ತ್ಣಂ್ 

ಕ್ಂಯ್್ ಸೆವ್ಯಾಂವ್ಕ್್ ನ್.್ (ತ್ಣಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆಗ್ಿ�್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ನ್ತ್ಲೆ್ಗಿ�್  ತೆಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಮುಖಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್ 
ದೆವ್ಕ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್  ಏಕಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.)್ 
7

್ ಪುಣ್್  ಪೆದುರಿಬರಿ್  ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್  ದೆವ್ನ್್  ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ದಿಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹೆ್ ಮುಖೆಲ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲೆ್.್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ ದಿಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂ.್ 8್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಪೆದುರಿಕ್ 
ಒಪ್ಸೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕು್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಒಪುಸೆನ್್ ದಿಲೆಂ.್ 
9

್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹೆಂ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್್ ಮುಖೆಲ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಆಸೆ್್  ಜ್ಕೊಬ್,್ 
ಪೆದುರಿ,್  ಜುವ್ಂವ್್  ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್ಕ್  ಆನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ,್  “ಪ್ವ್್್  ಆನಿ್  ಬ್ನಯಾಬ್,್ 
ತುಮಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚ್.್ ಆಮಿ್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವೆತ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ದವನ್ಯಾ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಕುಮಕ್  ಕರಜಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಏಕಚ್್  ಏಕ್  ಸಂಗತ್್ 
ತ್ಣಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ಹೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸೊ್ಂ.

ಪೆದುರಿಚಿ ಚೂಕ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ
11

್ ಪೆದುರಿ್ ಅಂತಿಯೊಕ್ಕ್ ಯೆತ್ನ್,್ ತೊ್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತ್ಕ್್  ಮುಖ್ಮುಖಿಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಖಂಡನ್್  ಕೆಲೆಂ.್ 
12

್ ಘಡ್ಲ್್್ ಸಂಗತ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಪೆದುರಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಅಂತಿಯೊ�ಕ್ಕ್  ಯೆತ್ನ್್  ತೊ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವಣ್್ ಕೆಲೆಂ್ ಆನಿ್ ಸಳ್ವಳೆಂತ್್ 
ಆಸೊ್.್  ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಧ್ಡ್ಲೆ್ 
ಥೊಡೆ್ ಜುದೆವ್್ ಆಯ್ೆ.್ ತವಳ್,್ ಪೆದುರಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜೆವಣ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ರ್ವಯ್ೆಂ.್ ಪೆದುರಿನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಗಡ್್ 
ಜ್ಲೊ.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾ್ ಆಸಲ್ೆಲ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ತೊ್ 
ಭಿಯೆಲೊ.್ 13

್ ಆಶೆಂ್ ಪೆದುರಿನ್್ ಕಪಟ�ಪಣ್್ ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ಜುದೆವ್್ ಜ್ಲೆ್್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂನಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪೆದುರಿಚ್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ 
ಕಪಟ�ಪಣ್್  ಆಧ್ಲೆಯಾಂ.್  ಹ್ಂಚ್ಯಾ್  ನಡ್್ಯವವಿಯಾಂ್ 
ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಪರಿಭ್ವಿತ್್ ಜ್ಲೊ.್  14

್ ಹ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್  ನಡ ತೆಾಂ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಪಳೆಲೆಂ.್  ತ್ಣಂ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚೆಂ್ ಸತ್್ ಆಧ್ರಿನ್ತ್ಲೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಕ್್ಂಕಯ�್  ಆಯ್ಕ್ಶೆಂ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಪೆದುರಿಕ,್  “ತುಂ್  ಜುದೆವ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ತುಂ್ ಜುದೆವ್ಬರಿ್ ಜಯೆನ್ಂಯ್.್ ತುಂ್ ಜುದೆವ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜಯೆತ್ಯ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ತುಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಜುದೆವ್್  ಬರಿಂ್ 
ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಬಳ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ವಿಚ್ಲೆಯಾಂ.

15
್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಜಲ್ಮಥ್ವ್ನಾ್ ಜುದೆವ್.್ ಆಮಿ್ 

ಪ್ತಿಕ್ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್್ಯಾ್  ಹೆರ್್  ಜ್ತಿಂಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ನ್ಹಯ್.್ 16

್ ಬಗರ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಎಕೊ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾಬರಿಂಚ್್ ಎಕೊ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಜೆಜು್ 
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ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾ.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮಿ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾವವಿಯಾಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಹೆಂ್ ಸತ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.

17
್ ಜುದೆವ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಆಮಿ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆಯ್್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಚೊ್ 
ಆರ್ಯಾಗಿ�?್ ನ್.್ 18

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಆರಂಭ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಚೂಕ್ ಕೆಲೊ್್ ಗುನ್ಂವ್ಕ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಜ್ಲೊಂ.್  19

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್್  ಖ್ತಿರ್್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡೆ್ಂ.್  ಮ ್್ಹಕ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್  ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ 
ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಂ.್  ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಮ್ಲ್ಯಾಂ.್  20

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾಭಿತರ್್  ಜಯೊಂವ್ಚಿ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಹ್ಂವ್್ 
ನ್ಹಯ್,್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಭಿತರ್್ ಜಯೆತ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಆನಿಂಕ್�್  ಕೂಡಿಂತ್್  ಜಯೆತ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪುತ್ಚೆರ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ್್ ಜೆಜುಚ್್ 
ಆನಿ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಚ್ವ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸೊಡೆ್ಂ.್ 21

್ ಹೆಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ನಿತಿವಂತ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಮೊಚಿಯಾ್ ಗಜ್ಯಾಚ್್ ನ್ತ್ಲ್್.

ಪಾತೆಕ್ಣ್ೆಕ್ಚಾಕ್ ಮಾರಿಫತ್ ದೆವಾಚೆಂಆಶಿೇವಾತಾದ್

3್ ್ 1 ್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿ್  ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಗ್ಲ್ತ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭೊ�ವ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಯಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ 
ತುಮಿ್  ಚಡ್್  ಪ್ಶೆಪಣ್ಂತ್್  ಆಸ್ತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಠಕೊಂವ್ಕ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲ್ಂ.್ 
2

್ ಹಿ್ ಏಕ್ ವಿಷಯ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಯ್:್ ತುಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್  ಕಶೆಂ್  ಘತ್ಲ್್ಯಾತ್?್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಮೆಳ್್ಂಗಿ�?್ ನ್!್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಆಯುಕ್ನ್್  ತ್ಂತುನ್್  ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತೊಮ್ ಮೆಳ್್.್ 3್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ 
ಪವಿತ್ರಿಆತ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆರಂಭ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ತೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಸಕೆತಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮುಂದ್ವರುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್ಗಿ�?್  ತೆಂ್ ಪ್ಶೆಪಣ್!್  4

್ ಸಬ್ರ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಅನೊಬಾ�ಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.್ ತೆಂ್ 

ಸಕಕ್ಡ್್  ಅನೊಬಾ�ಗ್್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಗಿ�?್  5
್ ದೆವ್ನ್್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಕ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಪ್ಳ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಗಿ�?್ ದೆವ್ನ್್ ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕಚಿಯಾಂ್ 
ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಗಿ�?್ 
ನ್!್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಯುಕ್ನ್್ ತೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆ�ವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ದಿತ್್  ಆನಿ್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.

6
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಬ್ರಿಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ 

ಹೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ದೆವ್ಕ್  ಪ್ತೆಯಾಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್  ತ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಮ್ಂದುನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ನಿತವಂತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್  ನಿಣಯಾಯ್್  ತ್ಕ್್ 
ಮೆಳೊೆ್.”್ 7್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕಚ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚಿಂ್ “ನಿ�ಜ್್ ಭುಗಿಯಾಂ”್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸಜಯ್.್ 8್ ದೆ�ವ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಕತ್ಯಾ.್  “ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆ�ವ್್  ಭುಂಯೆಚಿರ್್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕತ್ಯಾ”್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ ಪಯ್ೆಂ್ 
ಸಮ್ಯಲೆ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 9್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಹೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಜೊಡೆ್ಂ.್ ಹೆಂಚ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಆಜೂನಿ�್ ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲೆಯಾಲೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದಿತ್್ ಜ್ತಲೆ.

10
್ ಪುಣ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 

ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಶಿರ್ಪ್ಖ್ಲ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ,್ “ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್  ಬರಯ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ನಿಯಮ್್  ಪ್ಳ್ನಾ್ 
ಚಲಜಯ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕೆದ್ಳ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಶಿರ್ಪ್ಖ್ಲ್್  ಆಸ್.”್  11

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿ,್  “ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಜಯೆತ್ಲೊ.”

12
್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚಿ್  ವ್ಟ್್ 

ವ್ಪ್ರಿನ್ಶೆಂ,್  “ಹೆ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಪ್ಳೊೆಚಿ್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಜ�ವ್್  ಜೊಡತಾಲೊ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ 
13

್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ ಶಿರ್ಪ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.್ ಪುಣ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿರ್ಪ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮೊಚಿ್ ಜ್ಗೊ್ ಅಪುಣ್ಚ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಅಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಶಿರ್ಪ್ಕ್  ಒಳಗ್್  ಕೆಲೊ.್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಯಾಬರಿ,್  “ರುಕ್ಕ್  ಉಮ್ಕ್ಳತಾಲೊ್  ಶಿರ್ಪ್್ 
ಪಡಲ್ೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”್ 14

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಮೆಳಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ಹೆಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ಭ್ಸ್ಯ್ೆಂ.್  ಹೆಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಯೆತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಭ್ಸಯ್ೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
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ಆತೊಮ್ ಆಮಿ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜೆಜು್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್.್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ 
ಜೊಡ್ತಾಂವ್.

ನಿಯಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ಭಾಸಾವೆಣ್ಂ
15

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್ 
ಉದ್ಹರಣ್್  ದಿತ್ಂ.್  ಎಕೊ್್  ಆನೆಯಾ�ಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಕರ್ರ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಚಿಂತ್.್ ಹೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಕ್ಯ್ಯಾಗತ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ತೆಂ್ 
ಮೊಡುಂಕ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್್ ತ್ಕ್್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಸೆವ್ಯಾಂಕ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಕೊಣ್ಚ್ನಿ�್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್  16

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಚ್ಂಕ್�್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲ್ಂ.್ “ತುಜ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ನ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ ಆರ್ಯಾ್ ತೆಂ್ ದಿತ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್,್ “ತುಜ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಕ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
ತ್ಚೊಆರ್ಯಾ್  ಕ್ತೆಂಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಎಕೊ್ಚ್್  ಏಕ್ 
ಮನಿಸ್.್ ತೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ 17

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಏಕ್ 
ಸೊಲೊ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತೊ್ ಥಿರ್್ ಕೆಲೊ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಚ್ಶಿಯಾಂ್ ತಿ�ಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಆಯೊ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ 
ಮೊಡುಂಕಯ�್ ನ್್ ಬದು್ಂಕಯ�್ ನ್.

18
್ ದೆವ್ನ್್  ಭ್ಸ್ಯ್್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಮೆಳ ತ್ಾತ್ಗಿ�?್  ನ್!್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮಿ್  ತೆಂ್ 
ಜೊಡೆಚಿಂಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಪ್್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

19
್ ತಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್ 

ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಲೊಕ್ಚೆ್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ 
ಸಂತತ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ಯಾನ್್ ನಿಯಮ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್)್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಲೊಕ್ಕ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ಮಧಯಾಸ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಪಯೊ�ಗಿಸೆಲೆಂ.್ 20

್ ಏಕಚ್್ ಪ್ಡ್ತಾ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಮಧಯಾಸ್ತಾ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್.

ಮಯೆಜೆಚಾಕ್ ನಿಯಮ್ ಶಾಸಾತ್ಯಚೊ ಉದೆ್ದೇಶ್
21

್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣ್್ಯಾಂಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾಗಿ�?್ ನ್!್ 
ಜ�ವ್್ ದಿಂವ್ಚಿ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ತೆಂ್ 

ಆಸೆತಾಂ.್ 22
್ ಪುಣ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾಯ�್ ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ ಸ್ಂಪಡ್್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಆಧ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಭ್ಸ್ವ್ಣ್ಯಾಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಮೆಳಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಆಶೆಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾ.

23
್ ಹಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಆಮಿ್ ನಿಯಮ್್ 

ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಬಂದೆಸ್ಳೆಂತ್್  ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  ಯೆಂವ್ಕ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಂ.್ 24

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಯೆಜೊಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಆಯಲ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಆಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆಂ.್ 
25

್ ಆತ್ಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಆಯ್್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಆಮಿ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಜಯೆನ್ಂವ್.

26
್ -್ 27

್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ 
ಘತ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಚ್್  ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಜೆಜುಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಹೆಂ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್  28

್ ಆತ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಜುದೆವ್,್ 
ಗೆರಿ�ಕ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭೆ�ದ್್ ನ್;್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಆನಿ್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭೆ�ದ್್  ನ್;್  ಸಿತ್�ಯೊ�್  ಆನಿ್  ದ್ದೆ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಭೆ�ದ್್ ನ್.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಜೆಜುಥಂಯ್್ ಏಕಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 29

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಆಬ್ರಿಮ್ಚೆ್  ಸಂತತೆಚೆ.್  ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಚ್ಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆಶಿವ್ಯಾದ್ಂ್ ಜೊಡತಾಲ್ಯಾತ್.

4್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂಕ್ತೆಂಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ 
ದ್ಯ್್ಚೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾನ್್ ತ್ಕ್ಯ�್ 

ಗುಲ್ಮ್ಕಯ�್  ಕಸಲೆಂಯ�್  ವಯಾತ್ಯಾಸ್ಯ�್  ನ್.್ 
ಸಗ್್ಯಾ್ ಆಸಿತಾಕ್ ಧನಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತೊ್ ಗುಲ್ಮ್ಬರಿ್ 
ಆಸತಾಲೊ.್  2

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೊ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಭುಗೊಯಾಆಸ ತ್ಾನ್್  ಪ್ಳ್ಕ್ಂಕ್  ಆನಿ್  ರಕ್್ಕ್ಂಕ್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಪುಣ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬ್ಪ್ನ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವಸ್ಯಾಕ್ ಪ್ವ ತ್ಾನ್್ ತೊ್ ಭುಗೊಯಾ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ 3್ ತೆ�ಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಆಮಿ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿಂ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಕ್ಯ್ದಾಯಾಂಕ್ ಆಮಿ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್ 
4

್ ಪುಣ್್ ನೆಮ್ಲೊ್ ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್ನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ದೆವ್ಚೊ್  ಪೂತ್್ ಸಿತ್�ಯೆಥಂಯ್್ 
ಜಲೊಮನ್,್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಲೊ.್  5

್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡೊವ್ನಾ್ ಆಪ್್ಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್
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6
್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ 

ಆಪೊ್್ ಆತೊಮ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ ಧ್ಡೊ್.್ “ಬ್ಪ್,್ 
ಆಬ್ಬಾ್ ಬ್ಪ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತೊಮ್ ಉಲೊ್ ಕತ್ಯಾ.್ 7್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್  ಆತ್ಂ್  ತುಂ್  ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಗುಲ್ಮ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್.್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತೊ್ ತುಕ್್ ವ್ರಿಸ ಥ್ಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಕೆಲ್.

ರಾಲಾತಾಕ್ ಕ್ರಿಸಾತಾವಾಂಚಾಕ್ ವಯ್ರಿ ಪಾವಾಲಿಚೊ ಮೇಗ್
8

್ ಅದ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮ್್ನ್ಶೆಂ್ 
ಫಟಕ್ರೆ್  ದೆವ್ಂಕ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  9

್ ಆತ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಜ್ಣ್ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜ್ಣ್ಜ್ಲೊ್್  ದೆ�ವ್ಚ್.್  ಆಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಮಿ್  ಪ್ಳ್ಚಿಯಾ್  ಆಸಕ್ತ್ಯ�್ ಉಪಯೊ�ಗ್್  ನ್ತ್ಲ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಂಕ್  ತುಮಿ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಪ್ಟಂ್ 
ಪತ್ಯಾಜಯ್?್  ತ್ಂಕ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್ಗಿ�?್ 10

್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್್ ದಿ�ಸ್,್ ಮಹಿನೆಂ,್ 
ಕ್ಳ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಕ್ ಆನಿಂಕ್�್  ಪ್ಳ ತ್ಾತ್ಗಿ�.್ 
11

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಭೆಂ್  ಜ್ತ್.್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಕ್ಡ್ಲ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಂಯ್್ 
ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

12
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್ಯ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾಬರಿ್ 

ಆಸೊ.್್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಯ್.್ 
13

್ ಪಯೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಭೊ�ವ್್ ಬರೆಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಆಯಲೊ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪ್ಡೆ�ನಿಮಿತಾಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್್ ತವಳ್ಚ್.್ 14

್ ಮ್ಹಜ್ 
ಪ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಜಡ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಬೆಜ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡುಂಕ್ ನ್.್ ದೆವ್ಚೊದೂತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್ಂ;್ ಖುದ್ದಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ 15

್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ 
ಭೊ�ವ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್ಯಾತ್.್ ತೊ್ ಸಂತೊಸ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಖಂಯ್್  ಆಸ್?್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ತುಮಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಉಗ್ಸ್್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ್ ರ್್ ತುಮೆಚಿ್ 
ದೊಳೆಚ್್  ಕೊಂಕುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ದಿತ್ಲ್ಯಾತ್.್ 
16

್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸತ್್  ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಆತ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ಲೊ್ಗಿ�?

17
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒತ ತ್ಾಯ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಖ್ತಿರ್್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ 

ವ್ವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಬಯ್ಯಾಯಾ್ 
ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಪತುಯಾನ್್  ಪಡಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಒತ ತ್ಾಯ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತುಮಿ್  ತ್ಂಕ್ಂಚ್್ ಶಿವ್ಯ್್ 

ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕೊಣ್ಕ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 
ಹುಸೊಕ್್  ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್  ಕ್ತೆಂಯ�್  ಬರೆಂ.್  18

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಬರೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೆಂ್  ಜ್ತಲೆಂ.್  ಹೆಂ್  ಸತ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ತಾನ್ಯ�್ ಹೆಂ್ ಸತ್.್ 19

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನೊ�,್ ಪರಿಸುತ್ಪಣ್ಚೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಆವಯ್್ 
ಬರಿ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾವಿಷಯೆಂತ್್ ದುಖೆನ್್ ಆಸ್ಂ.್ 
ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಯೆಶೆರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಹೆಂ್  ದೂಖ್್  ಆಸ ತ್ಾ.್  20

್ ಆತ್ಂ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್ಆಸೊಂ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಸಮ್ಯೆತ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್ಗಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ನ್.

ಹಾಗರಾಚೆಂ ಆನಿ ಸಾರಾಚೆಂ ಉದಾಹಾರಣ್
21

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಆಶೆತ್ತ್.್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಗಿ�?್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಯ್.್  22

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ದೊ�ನ್್ ಚೆಕೆಯಾಂಭುಗೆಯಾಆಸ್ಲೆ್.್ ಎಕ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚಿ್ ಅವಯ್್ 
ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್,್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಪುತ್ಚಿ್  ಆವಯ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಲ್್.್ 23

್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಪರಿಕ್ರ್್ 
ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್  ಪೂತ್್  ತ್ಯಾ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಥಂಯ್್ 
ಜಲಮಲೊ.್  ಸ್ಂತಂತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆಥಂಯ್್ 
ಜಲಮಲೊ್್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ನ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಸೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.

24
್ ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಛ್ಯ್ಚಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮನ್ಶೆಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ದೊ�ನ್್ 
ಸೊಲ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಹ್ಯಾ್  ದೊಗ್ಂ್  ಸಿತ್�ಯೊ್  ಗುತ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಸಿನ್ಯ್್ ಪವಯಾತ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ದೆವ್ನ್್ 
ದಿಲೆ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್್ ಪಯ್ೆಂಚೊ್ ಸೊಲೊ್.್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸೊಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಆಸ್ಲೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಗುಲ್ಮ್ಬರಿ್ 
ಆಸೆ್.್  ಅವಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಹ್ಗ್ರ್್  ತ್ಯಾ್  ಸೊಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ಆಸಿ.್್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಗರ್್ ಅಬಿಯಾಸ್ತಾನ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ 
ಸಿನ್ಯ್್ ಪವಯಾತ್ಬರಿ್ ಆಸ್.್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ಶಹರ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್ಕ್ ತಿ್ ಪ್ಂತುರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹೆಂ್ 
ಶಹರ್್ ಗುಲ್ಮ್್ ಪಣ್ಂತ್್ ಆಸ್್ ಆನಿ್ ತ್ಚೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಪಣ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ 26

್ ಪುಣ್್ ಸಗ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಜೆರುಜಲೆಮ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೆಬರಿ್  ಆಸ್.್  ಹಿಚ್್  ಆಮಿಚಿ್ 
ಅವಯ್.್ 27

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸ್ತಾಕ್ಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

“ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ನ್ತ್ಲ್್ ವ್ಂಜ್್ 
ಸಿತ್ಯೆ�.
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ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.
ಯೆಣೊ�್ ನೆಣ್ಸ್ಲೆ�,

ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾನ್್ ಬೊ�ಬ್್ ಮ್ರ್.
ದ್ದೊ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ದ್ದೊ್

ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್್ ಭುಗಿಯಾಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 54:1

28
್ -್  29

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ ಎಕೊ್್  ಪೂತ್್ ಮನ್ಶೆ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜಲಮಲೊ.್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಚೊ್ 
ಆನೆಯಾ�ಕೊ್್ ಪೂತ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಜಲಮಲೊ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ 
ಭ್ಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಸಯ್ತಾ್ ಇಸ್ಕ್ಬರಿ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಸಹಜ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್ ಜಲಮಲೊ್್ ಪೂತ್್ ದುಸ್ರಿಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ದಗಿದಾಲೆಂ.್ 
ಹೆಂಚ್್ ಆತ್ಂಯ�್ ಘಡ ತ್ಾ.್ 30

್ ಪುಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ?್  “ಗುಲ್ಮ್್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ಆನಿ್  ತಿಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಕ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್;್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯೆಚೊ್ 
ಪೂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕ್  ಆಸೆ್ಲ್ಯಾಂತ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಜೊಡತಾಲೊ.್ ಪುಣ್್ ಗುಲ್ಮ್ಕ್ ಕ್ತೆಂಚ್್ ಮೆಳ್ನ್.”್ 
31

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಅಮಿ್ 
ಗುಲ್ಮ್ಚಿಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸಿತ್ಯಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.

ಸವಾತಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ

5್ ್ 1್ ಆತ್ಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಆಸ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 

ಥಿರ್್  ರ್ವ್.್  ಮನ್್  ಬದು್ನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಪಣ್ಕ್ ವಚನ್ಕ್ತ್.್ 2್ ಆಯ್ಕ್,್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಪ್ವ್್.್  ತುಮಿ್ ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ಕ್  ಪ್ಟಪತ್ಯಾತ್ತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.್ 
3

್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಹ್ಂವ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಚತ್ರಿಯ್್ 
ದಿತ್.್  ತುಮಿ್  ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್,್  ಸಗೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪ್ಳಿಜಯ್್ ಪಡ್ತಾಲೆ.್ 4್ ತುಮಿ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತ್ನಾ್ 
ಕತ್ಯಾತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚೆಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಪಡುನ್್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಸವೆಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮೆಚಿ�್ 
ಜವಿತ್್ ಅಂತ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 5್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಫಳ್ಭರಿತ್್ ಜ್ತ್ಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆತುರ್ಯೆನ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆತ್ಂವ್.್  6

್ ಎಕೊ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಸುನತ್್  ಜೊಡತಾಲೊಗಿ�್  ನ್ಂಗಿ�್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಮೊಗ್ನ್್ ಕ್ಮ್್ ಚಲೊಂವಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ.

7
್ ತುಮಿ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಥರ್ನ್್  ಧ್ಂವುನ್್  ಆಸ್ತ್.್ 

ತುಮಿ್ ಸತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಸತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ಶೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕೆಲೆ್ಂಕೊಣೆಂ?್ 8್ ತಿ್ 
ಒತ್ತಾಯ್್ ಆಯಲ್್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಲ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ನ್ಹಯ್.್  9

್ ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್  ರ್ವ್!್  “ಇಲೆ್ಶ್ಯಾ್ 
ಖಮಿರೆಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯದಾನ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಸಗೆ್ಂ್  ಪ್�ಟ್್ 
ಆಮೆಶೆಂ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.”್ 10

್ ತೆ್ ದುಸೆರಿ್ ಆಭಿಪರಿಯೊ್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್.್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಎಕೊ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಆಭಿಪ್ರಿಯ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಘಡಬಾಡ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೊ್ 
ಕೊಣ್ಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ತ್ಲೊ.

11
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಲೊ�ಕ್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಶಿಕಯ್ನಾ.್ ಸುನತೆಚಿ್ ಗಜೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ದಗೊದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಲ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ ಲೊ�ಕ್ ಸುನತ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಶಿಕಯ್ತಾಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ ಆಡಕ್ಳ್್ 
ಜ್ಂವಿಚಿಚ್್ ನ್.್ 12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರ್ರ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಜ್ಲ್್್  ಸುನತ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಆಪೊ್್  ಅಂಗ್ಚ್್  ಕ್ತನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಡೊಚಿ್ ಬರೆಂ.

13
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 

ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್ಂ್.್ ಪುಣ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಚೊ್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ತುಮೆಚಿಂ್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ನಿ�ಬ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಮೊ�ಗ್ನ್್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕರ್.್ 14

್ “ತುಮಿ್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಹೆರ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್”್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಏಕಚ್್ 
ಏಕ್ ಉಪದೆಸ್ಂತ್್ ಸಗೆ್ಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಚ್್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ಆಸ್.್ 15

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಚ್ಬೊನ್್ ಪ್ಂಜುನ್್ ಘಾಲ್ನಾ್ 
ಗಿಳ್್ಯಾರ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್!

ದೆವಾಚೊ ಆತೊ್ಮ ಅನಿ ಮನಾಶಚೆಂ ಸಂಯ್ಬಾ
16

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾ್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಚಲೊವ್ನಾ್ 
ವಚ್.್ ತವಳ್,್ ತುಮೊಚಿ್ ಶ್ರಿ�ರಿಕ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಆಶೆಂವಿಚಿ್ 
ಖೊಟ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ 17

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಯೆಚೊ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಆಶೆತ್.್ ದೆವ್ಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ 
ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆಶೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕರುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ತೆ್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಝುಜ ತ್ಾತ್.್ 
18

್ ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಚಲೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್  ಅಧಿ�ನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್  ತುಮಿ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್ಂತ್್ ನ್.

19
್ ಆಮೊಚಿ್  ಕುಡಿಚೊ್  ಸಂಯ್ಬಾ್  ಕಚಿಯಾ್  ಖೊಟ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಪಷ್ಟ್  ಜ್ತ್ತ್.್  ವಯಾಭಿಚ್ರ್,್  ಅನಿಸಕ್ಳ್ಪಣ್,್ 
20

್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಆರ್ಧನ್,್ ಮ್ಟ್್ ಮಂತ್ರಿ,್ 
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ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್,್ ಝಗಿ್ಂ,್ ಮಸರ್,್  ರ್ಗ್,್  ಸ್್ರ್ಯಾ,್ 
ಮನ್ಭೆ�ದ್,್ 21

್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ್ ಪೊಟ್ಕ್ಳ್,್ ಪ್ನೊ�ತಸೆವ್್ 
ಆನಿ್  ಬೆಬ ದೆಾಪಣ್,್  ಇತ್ಯಾದಿಚ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಯ್ೆಂ್  ಚತ್ರಿಯ್್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್  ಆತ್ಂಯ�್ 
ಚತ್ರಿಯ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ಆಸಲೆಂ್  ಕಚೊಯಾ್  ಲೊ�ಕ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಕ್ ವ್ರೆಸ್ದಾರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.್ 22

್ ಪುಣ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಫೊಳ್್ ಮೊ�ಗ್,್ ಸಂತೊಸ್,್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್,್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್  ದಯ್ಳ್ಯ್,್ 
ಬರೆಪಣ್,್  ವಿಶ್್ಸಿಪಣ್,್  23

್ ಭೊಳೆಪಣ್,್  ಸ್ಧಮನ್್ 
ಇತ್ಯಾದಿ.್ ಆಸಲ್ಯಾಕ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್ಯ�್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 24

್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾನಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಖುಸ್ಯಾರ್್ ಮ್ಲ್ಯಾಯಾ.್ ತ್ಣಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಸ್್ಥ್ಯಾಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್ಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ 
ಆಪುಣ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ದಿಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 25

್ ಆಮೆಚಿಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಜೊಡೆ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್ಚ್್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 26

್ ಆಮಿ್ ಆಹಂಕ್ರ್ಚೆ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ,್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್ ಚಿಡೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ,್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ 
ಮಸರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

ಎರಾಮೆರಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಾ

6್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಕೊಣೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಚೂಕ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ಲೆ್್ 

ತುಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ವಚುನ್್ ಹಳ್್ಯೆನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಬೂದ್್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ಸಮಕರಿಜಯ್.್ ಪುಣ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ರ್ವ್!್  ತುಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ತ್ಳ ಣೆ್ಕ್  ಪಡುನ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಕ್ 
ಪಡಿಚಿ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 2

್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಜಡ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ವ್್ಹವ್ಂವ್ಕ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕರ್.್ ಆಶೆಂ್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪ್ಳ್.್ 3

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಪುಣ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಮೊ�ಸ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ದುಸ್ರಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬರ್ಬರ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 4್ ಹಯೆಯಾಕೊ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಚ್ಲ್್ 
ಆಪುಣ್ಚ್್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕನ್ಯಾ್ ಪಳೆಂವಿದಾಂ.್ ತವಳ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಕಚಿಯಾಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತ್ಕ್್ ಸಮ್ತಲೆಂ.್ 5

್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್್ ಜವ್ಬ ದ್ಾರಿ್ 
ಅಪುಣ್ಚ್್ ವ್್ಹವಯ್ಯ್.

ಭುಂಯ್ತಾ ವ್ಂಪಾಲಿಯಬರಿ ಆಸೆಚೊಂ ಜಿವಿತ್
6

್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ,್ (ಆಪ್ಣ್ಕ)್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ ಣ್್ಂಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂತ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಬಯ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೊ್ ದಿ�ಜಯ್.

7
್ ಫಟೊ್ನ್್ ಪಡ್ನ್ಕ್ತ್!್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಮೊ�ಸ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ಎಕೊ್್ ಆಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಒಂಪ್ತಾಗಿ�್ 
ತೆಂಚ್್ ಲುಂವ್ತಾ.್ 8್ ಎಕೊ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ 

ಖುಶಿಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತೆಂ್ 
ಕುಡಿಚೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ತ್ಕ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಂಚೆಂ್ ನ್ಸ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.್ 
ಪುಣ್್  ಎಕ್್ಯಾನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್  ಮೆಚೊ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್  ಬರಿಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡ ತ್ಾಲೊ.್ 
9

್ ಆಮಿ್ ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಬೆಜ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ಫ್ವ್್ ತ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ಆಮಿ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪ್�ಕ್ ಲುಂವ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಬರಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚಿಯಾ್ ಆಮಿ್ ರ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 10

್ ಕೊಣ್ಕ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಬರೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಮಿ್ 
ಕರಿಜಯಚ್.್ ತ್ಂತುನಿ�್ ಏಕಚ್್ ಕುಟ್ಮಬರಿಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಥರ್ಚೆಂ್ 
ಗುಮನ್್ ದಿ�ಜಯ್.

ಪಾವಾಲಿಚಿ ಆಖೆರಿೇಚಿ ಉತಾರಿಂ
11

್ ಹೆಂ್ ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಜ್ಯಾಚ್್ ಹ್ತ್ನ್್ ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತ್್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಅಕ್ಷರ್ಂನಿ್ ಬರಯ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಪಳೆಯ್.್ 12

್ ತುಮಿ್ ಸುನತ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಥೊಡೆ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಲತ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ (ಜುದೆವ್)್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರುಂದಿ್  ಮ್ಹಳೊೆ್ಚ್್  ತ್ಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್.್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಖುಸ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಆಪುಣ್್ ದಗೊದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ 
ಜ್ತ್ತ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಭಿಯ್ನ್್  ತೆ್  ಆಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
13

್ ಸುನತ್್ ಕೆಲೆ್್ ತೆ�ಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಂತ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಆಶ್.

14
್ ತಸಲ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್ 

ವ್ಹಡಿ್ಕಚ್್ ಕರಿನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್  ಏಕಚ್್  ಕ್ರಣ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಏಕಚ್್  ಖುರಿಸ್.್ 
ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್  ಜೆಜುಕ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮೊನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ಸಂಸ್ರ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವ್ಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಸಯ್ತಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಮೆಲ್.್  15

್ ಎಕ್್ಯಾಕ್ 
ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಗಿ�್  ಸುನತ್್  ಜ್ವ್ನಾಗಿ�್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನವಿಂ್  ರಚ್ನಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂಚ್್  ಮುಖಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್.್  16

್ ಹೆಂ್  ನಿಯಮ್್ 
ಪ್ಳತಾಲ್ಯಾ್ ಸಕ್ಂ್ಕ,್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ನಿ�ಜ್್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸಮ್ಧ್ನಿ�್ 
ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ.

17
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 

ದೊಶಿನ್ಕ್ತ್.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೆರ್್ ಘಾಯ್ಂಚೆಂ್ ದ್ಗ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ಹೆ್ ದ್ಗ್ಚ್್ 
ಸ್ಕಸೆ.

18
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸೊಂದಿ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ್ತಾ.್ ಆಮೆನ್.
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1್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ಬರಯ್ೆಂ್  ಪತ್ರಿ.್  ಹ್ಂವ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್ 

ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಆಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಎಫೆಜ್್ 
ಶಹರ್ಂತ್್  ವಸಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಆನಿ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಚ್ಯಾಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾಂ.

2
್ ಆಮೊಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ಬ್ಪ್್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಯ�್ ದಿಂವಿದಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಂಯ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಆಶಿೇವಾತಾದಾಂ
3

್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಕಯ�್ ಬ್ಪ್ಯ�್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ 
ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸಿಚಿಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಲ್ಭಯ್್ಯಾಂತ್.್ 4

್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ರಸ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಆಮಿ್ ಪವಿತ್ರಿಯ�್ 
ನಿಧೊಯಾಷ್ಯ�್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್ .್  5

್ ಅಮ್ಚಿಯಾವಯ್ರಿ್  ಮೊ�ಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಸ್ಂತ್್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತವಳ್ಚ್್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ ತಿ್ ತ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್್ ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ 
ಮೆಚೊ್ಂವಿಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್  6

್ ದೆವ್ಚಿ್ ಆಧುಬಾತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ತಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಭಯ್್ಯಾಂತ್.

7
್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸೊಡ್ಣ್್ 

ಲ್ಭಿ್ಲ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಭೊಗಸೆಲ್ಂ.್ 8್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದ್ಖಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಯೆವ್ಣೊಯಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ್್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಜ್ಣ್್ಯ�್ 
ಸಮ್ನಿ�್ ದಿಲ್.್ 9್ ಹಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಹೆಂ್ ರುಜುಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಯೆವ್ಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
10

್ ಕ್ಳ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ನ್್ ಭುಮಿಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಎಕ್ಟೊನ್್ ತ್ಕ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಯೆವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

11
್ ಆಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  ಆಮಿ್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಯೆವ್ಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ ಆಪೊ್್ 

ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಆನಿ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಚಲೊವ್ನಾ್ 
ವಚೆಯಾಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್  12

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಥಂಯ್್  ಆಮಿಂಚ್್  ಪಯ್ೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆ್ಂ.್ 13

್ ಹೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲ್ಗು್ 
ಜ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾವಿಷಯೆಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಯಕ್ತ್ನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವಲ್ಯಾ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್್ ಪರಿಕ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮೆಚಿ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಆಪ್್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್್ ಮೊರ್್ ಘಾಲ್.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲ್್್ ಭ್ಸ್ವಿಣ್್ ಆಮಿ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ 
ತೊ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮಚ್್ ಖ್ತಿರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಜೊಡ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಹೆಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಸುಟ್ಕ್್ ದಿತ್.್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
15

್ -್ 16
್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ್ 

ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಅಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಥಂಯ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆನಿ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚೆರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ 
ದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 17

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ದೆ�ವ್ಯ�್  ಮಹಿಮೆವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಕಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮಯ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್ಯೆಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಚತುರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್ ತೊ್ ದಿ�ಂವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.

18
್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂ್ತ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಸಮನ್ಿ್ 

ಜೊಡುಂದಿ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ಆಮಿ್ ಕಸಲೊ್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಜೊಡಿಜೆ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್;್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂಚಿಂ್ 
ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ಕ್ತಿ್್  ಮಹಿಮ್ಭರಿತ್್  ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 19

್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸಕತ್್  ಕ್ತಿ್್  ಗಜೆಯಾಚಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
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ಮೊನ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಜವಂತ್್  ಉಠೊಂಕ್  ದೆವ್ನ್್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್್  ವ್ಹಡ್್  ಸಕತ್್  ತಿಚ್.್  20

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಉಜ್್ಯಾಕ್  ಬಸಯ್ೆಂ.್ 
21

್ ದೆವ್ನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಅಧಿಪತಿಂಚ್ಯಾಕ್�್ 
ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಚ್ಕ್�್  ಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾಕ್�್  ರ್ಜ್ಯಾಂಚ್ಕ್�್ 
ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  22

್ ದೆವ್ನ್್  ಹಯೆಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ.್ ಸಭೆ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತ್ಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್್ಂ.್ 
23

್ ಸಭ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಭ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಭಲ್ಯಾಯಾ.್  ತೊ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಹಯೆಯಾಕ್  ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ಮನಾತಾಥಾವ್ನ್ ಜಿವಿತಾಕ್

2್ ್ 1್ ಪಯ್ೆಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಆತಿಮೀಕ್ ಜವಿತ್ಂ,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್ಲ್್ಂ.್ 2

್ ವ್ಹಯ್,್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ತಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್್ 
ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್್ಯಾತ್.್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಲ್ಗುನ್್  ತುಮಿ್  ಜಯೆಲ್್ಯಾತ್.್  ಅಂತರಿಳ್್  ವಯ್ರಿ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾಸಕ ತೆಾಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಪತಿಕ್  ತುಮಿ್  ಖ್ಲ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಚಲತಾಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಥಂಯ್್  ಆತ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಕಚೊಯಾ್  ತೊಚ್್ 
ಆತೊಮ.್  3

್ ಪಯ್ೆಂ್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಜಯೆತ್ಲ್ಯಾಂವ್.್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಸ್್ಯಾಂಕ್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಕಚೆ�ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಆಮಿ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿಚಿ್ ಕೂಡ್,್ ಮೊನ್ಂ್ 
ಆತೆರಿಗೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಆಮಿ್  ಕೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ ಖೊಟೆಮನಿಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಜವಿತ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ 
ತವಳ್ಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಗ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ 
ನ್ತ್ಲೆಂ.

4
್ ಪುಣ್್  ಆಪ್ರ್್  ಕ್ಕುಳಿತಾನ್್  ಭಲಯಾಲ್ಯಾ್  ದೆ�ವ್ನ್್ 

ಆಮೊಚಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್.್ 5್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್  ವವಿಯಾಂ್ ಮೊನ್ಯಾ್ 
ಪ್ವ್್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಕ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜವಂತ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಬಚ್ವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 6್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಸವೆಂ್ ಉಠೊವ್ನಾ್ 
ತ್ಚೆಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಶಿಯ್ಸಣ್ರ್್ ಬಸಯ್್ಂ.್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಹೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 7

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್ ಆದುಭುತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಮುಖ್್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಳ್ರ್್  ದ್ಖಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಹಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಕುಳ ತೆಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖಯ್ತಾ.

8
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್ಚ್್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತಿ್ ಬಚ್ವಿ್ ತುಮೆಚಿ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್್ ನ್ಹಯ್,್ ತೆಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ 

ದೆಣೆಂ.್ 9್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವಿ್ ಲ್ಬ್ಲ್್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ವವಿಯಾಂ್  ನ್ಹಯ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಕೊಣೆಯ�್ ಬಡ್ಯ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 10

್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ರಚ್ನಾಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ನವ್್  ಲೊ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತಿಂ್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ 
ಯೆವ್ಣ್್  ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.್  ಆಮಿ್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್  ಕರುನ್ಚ್್ 
ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಯೆವ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ಮಾರಿಫತ್ ಎಕವಾಟ್
11

್ ತುಮಿ್ ಜಲ್ಮಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಹೆರ್್ ಜ್ತಿಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  “ಸುನತ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲೆ”್  ಮ್ಹಣ್್  ಜುದೆವ್್ 
ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  “ಸುನತ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲೆ”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊವೆಚಿಂ್ ಜುದೆವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ “ಸುನತ್್ 
ಜ್ಲೆಲ್ೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ (ತ್ಂಚಿ್ ಸುನತ್್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಕೆಲೆ್ಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.)್ 12

್ ಫುಡ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ನ್ತ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ದವರ್.್  ತುಮಿ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚಿ್  ಪಜ್ಯಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾತ್.್  ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸವೆಂ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಯಾಂಕ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಸೊಲೆ್್ 
ತುಮಿ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ ನ್ತ್ಲೊ್ 
ಆನಿ್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ನೆಣ್್  ಆಸೆ್.್  13

್ ವ್ಹಯ್,್  ಎಕ್್ 
ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಲ್ಗಿಸೆಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

14
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆತ್ಂ್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಲ್ಬ್್ಂ.್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಏಕಚ್್ ಪಜ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ ಜುದೆವ್ಂಕಯ�್ 
ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಏಕ್ ಆಡ್್ 
ಪ್ಗೊರ್್ ಆಸ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ವೆಗ್್ಸ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ.್್ 
ತ್ಣಂ್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚಿ್  ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್್  ಕೆಲ್.್  ಪುಣ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಆಪ್್್  ಕೂಡ್ಚ್್ ಸಮಪುಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ತೊ್ ಪ್ಗೊರ್್ ನ್ಸ್್ ಕೆಲೊ.್ 
15

್ ಜುದೆವ್ಂಚೆಂ್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಸಬ್ರ್್ ವಿಧಿ್ ಆನಿ್ 
ನಿಯಮ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ತೆಂ್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ರದ್ಧ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಜುದೆವ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಏಕ್ ಪಜ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಸ್ಥಿಪನ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ ್ಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 16

್ ಹ್ಯಾ್ ದೊ�ನ್್ ಪಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ಮಧೆಂ್  ಆಸ್ಲೊ್  ದೆ್�ಷ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕೆಲೊ.್ ಹಿ್ ಪಜ್ಯಾ್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ದೆವ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಪ್ರಿಣ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಪ್್್ ಇಚ್ಛ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಕೆಲ್.್ 17

್ ದೆವ್ಕ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್ 
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ಲ್ಗ್ಶೆರ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್ಯ�್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್ 
ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಶ್ಂತಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಶಿಕಯ್ೆಂ.್ 18

್ ವ್ಹಯ್,್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಎಕ್್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆ�ಂವ್ಕ್್ 
ಸಕ್ತಾಂವ್.

19
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತುಮಿ್ ಆತ್ಂ್ 

ಪಕ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್್  ಆನಿ್  ಪದೆ�ಯಾಶಿಯ�್  ನ್ಹಯ್.್  ಆತ್ಂ್ 
ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪಜ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಚೆಂ್ ಸ್ಂದೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  20

್ ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲೆ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸ್ಂತ್್  ಬ್ಂಧಿ್ಪ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಆಪೊಸತಾಲ್ಯ�್ 
ಪರಿವ್ದಿ�್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್  ತೆಂ್  ಬ್ಂಧ್ಪ್್ 
ಬ್ಂಧ್್ಂ.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ತ್ಯಾ್ ಬ್ಂಧ್್ಪಕ್ ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 21

್ ಸಗೆ್ಂ್ ಬ್ಂಧಪ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಏಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಮೆಳ್್ಂ.್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತೆಂ್  ವ್ಡೊನ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 
ಮಂದಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕತ್ಯಾ.್ 22

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್(ಜುದೆವ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್)್ ಬ್ಂಧುನ್್ 
ಆಸ್ತ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ವಸಿತಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಸಕೆಚಿಂ್ ಬಿಡ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಮ್ಯಾಣ್್ ಜ್ತ್ತ್.

ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚಾಕ್ ಲೊರಾಖಾತಿರ್ ಪಾವಾಲಿಚಿ ಸೆವಾ

3್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಕೆೈದಿ.್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಆಸ್್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆೈದಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 

2
್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಹೆಂ್ 

ಕ್ಮ್್ ದಿಲ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂ.್ 3್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗುಪ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಯೆವ್ಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಯ್ೆಂ್ ಆನಿ್ ದ್ಖಯ್ೆಂ.್ 
ಹ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ತವಳ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಇಲೆಶ್ೆಂ್ ಬರಯ್ಂ್.್ 4್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಬರಯ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ 
ವ್ಚ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಸತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಖಂಡಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ತ್.್ 5್ ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ತೆಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ತೆಂ್  ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಕಯ�್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ದ್ಖಯ್್ಂ.್ 
6

್ ಹೆಂ್  ತೆಂ್  ಗುಪ್ತ್್  ಸತ್:್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಸೊನ್್ 
ಜುದೆವ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವ್ರಿಸ ದ್ಾರಿ�್ ಏಕಚ್್ ಕುಡಿಕ್ 
ಸೆವಯಾಲೆ್ಯ�್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್ಯ�್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.

7
್ ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 

ಹ್ಂವ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್್ ಸಕತ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ತಿ್ 

ಕುಪೆಯಾಚೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ 8
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ 

ಹ್ಂವ್ಚ್್ ಕನಿಷ್ಠ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸಂಪತೆಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಸಮ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಹೆಂ್ ಕುಪೆಯಾಚೆಂ್ 
ದೆಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ತಿ್ ಸಂಪತ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ 9

್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಆಪ್್್ 
ಯೆವ್ಣ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸಮ್ಜ್ಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಲೆಂ.್ ಆರಂಭ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸೆ್ಂ.್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ರಚ್ಲೆಂ್ 
ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ 10

್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿವಿಧ್್ ರುಪ್ಂಚಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಅಂತ್ರಿಳ್ಂತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪರಿಭುತ್್ಂಕಯ�್ 
ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್ ಆತ್ಂ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ಂತ್ರಿ್ ಕಳಿತ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್ಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಇರ್ದೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್ 
11

್ ಆದ್್ಯಾಕ್ಳ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಹೊಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಇರ್ದೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸೊ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಯೆವ್ಣೆಂ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
12

್ ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ವಚುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ.್ 13

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಸೊಸೆಚಿಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ನಿರುತ್ಸೆಹಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಧೆೈರ್್ ಸ್ಂಡಿನ್ಕ್ತ್.್ ಮ್ಹಜೆ್ ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮಯ್ಯಾದ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚೊ ಮೇಗ್
14ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದಿಂಬಿಯೆರ್್ 
ಸಪಯಾಡುನ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂಕತ್ಯಾ.್  ಆಪೆ್ಂ್  ನಿ�ಜ್್  ನ್ಂವ್್ 
ಕ್ಣೆಘತ್.15ಸಗ್ಯಾಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂಹಯೆಯಾಕ್ 
ಕುಟ್ಮ್್  ತ್ಚೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪೆ್ಂನಿ�ಜ್್  ನ್ಂವ್್ 
ಕ್ಣೆಘತ್.್  16ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂನಿ್ 
ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊಂಕ್ ಗಜೆಯಾಚಿ್ ಸಕತ್್ ಆಪೆ್�್ 
ಮಹಿಮಭರಿತೆಚ್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್್  ದಿ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಬ್ಪ್್ ಕಡೆ್ ವಿಚ್ರುನ್್ ಕ್ಣೆಘತ್ಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಆತ್ಯಾಂಚ್್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತಿ್ ಸಕತ್್ ದಿತ್.್ 
17ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಬಿಡ್ರ್್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಜವಿತ್್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಳ್ಂ್ 
ರೊಂಬ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಮೊಗ್ಚೆರ್್ ಬ್ಂಧಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  18ತುಮಿ್ ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚೊ್  ಮಹತ್್್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸಕತ್್ 
ಜೊಡೆ್ಲೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಚಿ್ ರುಂದ್ಯ್್ ಲ್ಂಬ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಗುಂಡ್ಯ್್ 
ಉಬ್ರ್ಯ್್  ತುಮಿ್  ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  19ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮೊ�ಗ್ಕ್ 
ಮನ್ಶೆನ್್ ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ನ್.್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಕ್ ತುಮಿ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
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ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ತವಳ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತೆಂತ್್ 
ಭರೊನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.

20
್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ 

ಆಮಿ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಿಂತ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಕ್ತಿ್ಯ�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ 
ಚಡ್್ ದೆ�ವ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ.್ 21

್ ತ್ಕ್್ ಸಭೆಂತ್ಯ�್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್ಯ�್  ಸಂತತೆ�್  ಪಯ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕಯ�್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮೆನ್.

ಕುಡ್ಚೊ ಎಕವಾಟ್

4್ ್ 1್ ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೊಜ್್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯೆ್ಲೆ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆಪೊವ ಣ್್ಯಾಕ್ 
ಫ್ವ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  2

್ ಸದ್ಂಚ್್ 
ಲ ್್ಹನಿ್ಕ್ಯೆಂತ್,್ ಭೊಳಿ್ ಆನಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಮೊ�ಗ್ನ್್  ಸೊಸುನ್್  ಚಲ್.್  3

್ ತುಮಿ್ 
ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಸಮ್ಧ್ನ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಬಂದಡೆಂತ್್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ 
ಸಮ್ಧ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್  ಎಕ್ಟ್ಂತ್್ 
ಹ್ಡುಂದಿ.್ 4್ ಕೂಡ್್ ಏಕಚ್್ ಆನಿ್ ಆತೊಮಯ�್ ಎಕಚ್.್ 
ತುಮಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಏಕಚ್್ ಭವ್ಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  5

್ ಏಕಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಏಕಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ ಏಕಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್.್ 
6

್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲೊ್್ ದೆ�ವ್್ ಎಕೊ್ಚ್.್ ತೊ್ 
ಸಗೆ್ಂಯ�್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲಯ್ತಾ.್ ತೊ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪದೆ್ದ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ಸಮೆಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಜಯೆತ್.

7
್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ 

ವಿಶೆ�ಷ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾನ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡ್್ಂ.್ 8

್ ತ್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಬರಯ್್ಂ:್ 

“ತೊ್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ ಊಂಚ್್ಯಾಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಚಡುನ್್ 
ವೆತ್ನ್,

ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ಕೆೈದಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪವ್ನಾ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದೆಣಂ್ ದಿಲ್ಂ.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 68:18

9
್ “ತೊ್  ಊಂಚ್್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಚಡುನ್್  ಗೆಲೊ”್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಭುಂಯ್ಕ್್ ದೆಂವುನ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ 10
್ ಭುಂಯ್ಚಿಯಾ್ 

ಪ್ತ್ಳ್ಕ್  ದೆಂವುನ್್  ವಚುನ್,್  ಥಂಯ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಅಂತರಿಳ್ಚ್ಯಾ್  ಊಂಚ್್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಕ್  ಚಡುನ್್ 
ಗೆಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆರ್ಯಾ.್  ಸವ್ಯಾಂತ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಭರೊನ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ತಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
11

್ ತ್ಣೆಂ್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್  ಪರಿವ್ದಿಂ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 

ಸುವ್ತೆಯಾಗ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಭ್ಂಚೆಂ್ 
ಗೊವಿ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಆನಿ್  ಶಿಕ್ಷಕ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ನೆಮೆ್ಂ.್ 
12

್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ನೆಮೆ್ಂ.್ 
13

್ ಆಮಿಸಕಕ್ಡ್್ ಏಕಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಯ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪುತ್ಚಿ್ ವಿಷಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಜ್ಣ್ಯೆನ್ಯ�್ ಎಕ್ಟ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆರ್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವಚಜಯ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪರಿಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಪರಿಪೂಣಯಾತೆಕ್ ಪ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ವ್ಡಜಯ್.

14
್ ಆಮಿ್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್ ಆಸೊಂಕ್ 

ನ್ಹಜೊ.್  ದಯ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಲ ್್ಹರ್ಂಥ್ವ್ನಾ್  ಹೆಣೆಂ್  ತೆಣೆಂ್ 
ಚಲ್ಚಿಯಾ್ ತ್ವ್ಯಾಬರಿ್ ಗುಸ್ಪಡ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಂಚನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಲೊಕ್ನ್್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕಸಲ್್ ನವಿ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮಿ್ ಗುಸ್ಪಡೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ವಂಚನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ವ್ಟೆಕ್ ಚಲಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾ್  ತೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಶಿಕೊವ ಣ್್ದರ್್ 
ವಿವಿಧ್್  ರಿತಿಚೊಯಾ್  ಕುಯುಕ್ತಾ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  15

್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸತ್್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್;್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ವಿಷಯ್ಂನಿಯ�್  ವ್ಡೊನ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಬರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತ್ನಾ್ ಕರಿಜಯ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ 
ಆಮಿ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 16

್ ಸಗಿ್್ ಕೂಡ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ 
ಹೊಂದೊ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್.್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ್ ಏಕ್ ಏಕಯ�್ ಸ್ಂದೆ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬ್ಂಧತ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಂದೊ್ 
ಆಪ್್ಚ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಕ್ಮ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಸಗಿ್್  ಕೂಡ್್ 
ವ್ಡೊನ್್ ಮೊಗ್ಂತ್್ ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊಂಕ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.

ತುಮಿ ಜಿಯೆಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಿೇತ್
17

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಹೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾ್ ಆನಿ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿತ್ಂ.್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಬರಿ್ 
ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್್  ಜಯೆನ್ಕ್ತ್.್  ತ್ಂಚಿ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್ 
ಪರಿಯೊ�ಜನ್್  ನ್ತೆ್ಲ್ಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್  18

್ ತ್ಣಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್.್ ತ್ಣಂ್ ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್ತಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ರಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ದೆವ್ನ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡುಂಕ್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್.್ 19

್ ತ್ಂಕ್್ ಲಜ್ಚ್್ ನ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಂ್ ಜವಿತ್ಂ್ 
ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಕ್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ರಿತಿಚ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 
ಕರುಂಕ್  ಪಳೆತ್ತ್.್  20

್ ಪುಣ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ್  ತೊಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್  21

್ ತುಮಿ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆಯುಕ್ನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಸತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.್ ವ್ಹಯ್,್ ಸತ್್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಂ.್ 22

್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಆದಿ್್ ಖೊಟ್ ಚ್ಲ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಪನೆಯಾಂ್  ಸಂಯ್ಬಾ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಶಿಕೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 
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ಲೊ�ಕ್  ಆಪುಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖೊಟ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ವಂಚಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತೆಂ್ ಪನೆಯಾಂ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್ ದಿ�ಸ್ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಪ್ಡ್್ ಜ್ತ್.್ 
23

್ ಪುಣ್್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ನವೆಂ್ ಸಂಯ್ಬಾ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 24

್ ತೆಂ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪರಿತಿರೂಪ್ಚೆರ್್  ಸತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ರಚ್ಲೆ್ಂ.

25
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಫಟ್್  ಸ್ಂಗ್ನ್ಶೆಂ್ 

ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಸತ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಏಕಚ್್  ಕುಡಿಚೆ್ 
ಸ್ಂದೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  26

್ ರ್ಗ್್  ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಪ್ತ್ಕ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್್ ಆನಿ್ ಸಗೊ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ಗ್ರ್್ 
ಆಸ್ನ್ಕ್ತ್.್ 27

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಲೊ್ಂವ್ಕ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಕ್ 
ಆವಕ್ಸ್್  ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್  28

್ ಚೊ�ರ್ನ್್  ಚೊಚೆಯಾಂ್ 
ರ್ವ್ನ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್  ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಜೊಡುಂದಿ;್ 
ತೊ್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಪರುಂದಿ.್ 
ತವಳ್್ ದುಬೊಯಾಳ್ಯಾಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ತ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

29
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂ್ 

ಯೆ�ನ್್ ಜ್ಂವ್.್ ಭಕತಾ್ ವ್ಡೊಂವಿಚಿ್ ಬರಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತೆಂ್ 
ಉಲಯ್.್  30

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ದುಖಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 
ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತೊಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪರಿಮ್ಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಯ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್ಚ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ದಿಲೊ.್ 31

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ಯ್,್ 
ರ್ಗ್,್  ಕೊರಿ�ಧ್,್  ಹಂಕ್ರ್,್  ನಿಷುಕ್ಚ್ರ್್  ಹೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿತಿಚ್ಯಾ್  ಖೊಟೆಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಕರ್.್  32

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ್  ದಯ್ಳ್ಯ್್  ್  ದ್ಖಯ್.್ ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾಬರಿ್  ತುಮಿಯ�್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಬೊಗಿಸೆಯ್.

5್ ್ 1 ್ ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಮೊಗ್ಳ್್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸ್ಕ್ಯಾಯಾಬರಿ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  2
್ ಮೊಗ್ನ್್  ಜಯೆಯ್.್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್ ತುಮಿ್ ಹೆರ್ಂಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಸುವ್ಸಿಕ್  ಕ್ಣಕ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಬಲ್ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದಿಲೊ.

3
್ ಪುಣ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ 

ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ ಖೊಟೆಪಣ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ಸ್್ರ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್  4

್ ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಖೊಟಂ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ತುಮಿ್ ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಆನಿ್  ಹಲ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಲ್್ಂ್  ಸದಿಳ್್ 

ಉತ್ರಿಂ್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ನ್ಹಯ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  5

್ ಹೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ಕನ್ಯಾ್ 
ಜ್ಣ್್ ಆಸೊಂದಿ:್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ,್ 
ಖೊಟಕೃತ್ಯಾಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ಸ್್ಥ್ಯಾಯಾಂಕ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಗೊಚ್್ ನ್.್ ಸ್್ರ್ಯಾ್ 
ಮೂತಿಯಾಪುಜ್ಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.

6
್ ಫಟಕ್ರಿಂಜ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಫಟೊಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 
ತಿ್  ಖೊಟ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಕೊರಿ�ಧ್್ 
ತ್ಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾತ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ಯೆತ್.್ 
7

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ತಸಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್ 8್ ಫುಡ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ಸೆವ್ಯಾಲ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಬರಿ್ 
ಜಯೆಯ್.್ 9್ ಉಜ್್ಡ್ಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಂತ್ಯ�್ 
ನಿತಿವಂತ್ಂತ್ಯ�್ ಸತ್ಂತ್ಯ�್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಮೆಳ ತ್ಾ.್ 
10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಕಸಲೆಂ್ ಮ್ನ್ಲೆಂ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸಮುನ್್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ 11

್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕಚಿಯಾಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಬರೆಂ್ ಕ್ಂಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ ಪುಣ್್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಚಲ್ಚಿಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ 
12

್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊಂವ್ಕ್ಯ�್  ಲಜ್್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  13

್ ಪುಣ್್ 
ತಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಚೂಕ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ದ್ಖಯ ತ್ಾನ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ತಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿಸ್ತಾತ್.್ 
14

್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂಚ್್ ಉಜ್್ಡ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್ಚ್್ ಆಶೆಂ್ ಬರಯ್್ಂ:

“ನಿದೊನ್್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ,್ ಜ್ಗೊ್ ಜ್!
ಮೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಊಠ್,

ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಜೆರ್್ ಪಜಯಾಳತಾಲೊ.”

15
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ಕಶೆಂ್ ಜಯೆತ್ತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 

ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಡ್್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ಆಸ್.್  ಬೂದ್್ 
ನ್ತ್ಲ್ಯಾಬರಿ್  ಜಯೆನ್ಶೆಂ್  ಬೂದ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ್ 
ಜಯೆಯ್.್ 16

್ ಹೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಖೊಟೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೆಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಆವ್ಕ್ಸ್್ ಬಯ್ಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ 17

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಪ್ಶೆಬರಿ್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಖುಶಿ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್.್  18

್ ಸೊರೊ್ ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ 
ಬೆಬ ದೆಾ್  ಜ್ಯ್ನಾಕ್ತ್,್  ತೆಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ 
ಚಲಯ್ತಾ,್ ಪುಣ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಭರ್.್ 
19

್ ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂನಿ್ ಗಿ�ತ್ಂನಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಗ್ಯ್ನ್ಂನಿ್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಉಲಯ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್ 



279 ಎಫೆಜ್ರಾರಾಂಕ್ 6:12

ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಗ್ಯ್ನ್ಂ್ ವ್ಜೊನ್್ ಸುತಾತಿ್ ಕರ್.್ 
20

್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವಿಷಯ್ಂನಿಯ�್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ನ್್  ಸದ್ಂಚ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.

ಘೊವ್ ಬಾರಾಲಿಂ
21

್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಭೆಂ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.

22
್ ಸಿತ್�ಯ್ನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಆಧಿ�ನ್್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪತಿಂಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್.್ 
23

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಕ್ ಮಸತಾಕ್ ಆಸ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಪತಿ್ ಪತಿಣಕ್ 
ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಸಭ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ತ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೊ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 24

್ ಸಭ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಆಸ್.್ ಹೆಂಚ್್ ನಿಯಮ್್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗು್ ಜ್ತ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ವಿಷಯ್ಂತ್ಯ�್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್ ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.

25
್ ದ್ದ್್ಯಾನೊ�,್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಸಭೆಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪತಿಣಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ 26

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಸಭ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಜ�ವ್್ ದಿಲೊ.್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಉದ್ಕ್ನ್್ ಸ್ನಾನ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಭ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕೆಲ್.್ 
27

್ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಆಂಕ್್ರಿ�್  ಬರಿ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಭೆಕ್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಣೆಂ್  ಪ್ರಿಣ್್ 
ದಿಲೊ.್ ಸಭ್್ ಖತ್ವಿಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆನಿ್  ಖೊಟೆಂಜ್ಂವ್ಯ�್  ಪ್ತ್ಕ್  ಜ್ಂವ್್  ವ್್ 
ದುಸೆರಿಂ್ ಕಸಲೆಯ�್ ಚೂಕ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಸಭೆಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ರಿಣ್್ ದಿಲೊ.

28
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪತಿನೊ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಕುಡಿಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪತಿಣಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪತಿಣಂಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 29

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಕೊಣ್ಯ�್  ಆಪ್್್  ಕೂಡ್್  ದೆ್�ಷ್್  ಕರಿನ್.್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್್  ಆಪ್್್  ಕೂಡ್್  ಪೊಸುನ್್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಸಭೆಖ್ತಿರ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ತೆಂಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  30

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಮಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಚೆ್ ಸ್ಂದೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್ 31

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಬರಿ,್  “ದ್ದೊ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಆವಯ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪತಿಣಕ್ ಎಕ್ಟ್ತಾಲೊ್ ಆನಿ್ 
ತೆ್ ದೊ�ಗ್ಯ�್ ಏಕಚ್್ ಕೂಡ್್ ಜ್ತ್ತ್.”್ 32

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕಯ�್ ಸಭೆಕಯ�್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಬಂದ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಉಲೆೈತ್.್  ಗುಪ್ತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಹೆಂ್  ಸತ್್  ಭೊ�ವ್್ 
ಮುಖ್ಯಾಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 33

್ ಪುಣ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ 
ದ್ದ್್ಯಾನ್್  ಆಪ ಣ್್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಪತಿಣಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಆನಿ್ ಸಿತ್�ಯೆನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಘೂವ್ಕ್ ಭೆಂಭಿರ್ಂತಿನ್್ ಆಸ್ಜಯ್.

ಭುಗಿತಾಂ ಆನಿ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್

6್ ್ 1 ್ ಭು ಗ್ಯಾಯಾ ಂ ನೊ� , ್  ಸ ವೆಯಾ ಸ್ಪ ರ್ ಚ್ಯಾ್ 
ಖುಶೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ 

ಖ್ಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್.್ ತೆಂ್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
2

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ದೆಸ್ಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಬರಿ,್ “ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಆವಯ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್  ಮ್ನ್್  ದಿ�ಜಯ್.”್ 
ಹೆಂ್ ಪಯ್್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಚೆಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
3

್ ತೆಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:್  “ತವಳ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರೆಂ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ್ ಆನಿ್ ತುಮಿ್ ಭುಂಯೆಚಿರ್್ ಚಡ್್ ಕ್ಳ್್ 
ಜಯೆತ್ಲ್ಯಾತ್.”

4
್ ಬ್ಪಯ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ರ್ಗ್ರ್್ 

ಉಠೆೈನ್ಶೆಂ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂನಿಯ�್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಪಣ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕ್ೆನ್ಯ�್ ವ್ಡ್ಯ್.

ಸೆವಾಕ್ ಆನಿ ಯೆಜೊ್ಮನ್
5

್ ಸೆವ್ಕ್ನೊ�,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾಕ್ 
ಭಿಯ್ನ್ಯ�್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ವ್ನಾಯ�್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್.್ 
ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಉಗ್್ಯ್ 
ಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್.್  6

್ ತ್ಂಚಿ್  ಹೊಗಿ್ಕ್ 
ಜೊಡ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ತೆ್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಸೆವ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್  ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನೊ್ಂಚೆಂ್ 
ತಸಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸಗ್್ಯಾಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕರಿಜಯ್.್ 7್ ತುಮಿ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಕ್ಮ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಕರ್.್ ಬಗ್ರ್್ 
ಮನ್ಶೆಂಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಕರ್.್ 8್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ದೆ�ವ್್  ಪರಿತಿಫೊಳ್್  ದಿತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ 
ದವರ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಮನಿಸ್್ ತೊ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ಂವ್್ ವ್್ 
ಸ್ತಂತ್ರಿ್ ಜ್ಂವ್್ ಆಪುಣ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂಕ್ 
ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.

9
್ ಯೆಜೊಮನ್ಯಾನೊ�,್  ತೆಚ್್  ಬರಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ ಬರೆಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಷ್ಟಂವೆಚಿಂ್ 
ತಸಲ್ಂ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಉಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ತ್ಂಕ್ಯ�್ ಧನಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮಿ್  ಜ್ಣ್ಂತ್.್  ತೊ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

ದೆವಾಚಿಂ ಸಗಿಳಾಂ ರಕ್ಾ ಕವಚ್ ನೆಹಾಸೊನ್ ರಾಣ್ೆಘಾರಾ
10

್ ನಿಮ್ಣೆಂ್  ಉತ್ರ್್  ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಸವೆಂಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪದೆ್ದ್ರ್್ 
ಸಕ ತೆಾನ್ಯ�್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ಯ್.್  11

್ ದೆವ್ಚಿಂ್ 
ಸಗಿ್ಂ್  ರಕ್್ಕವ್ಚ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸೊನ್್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 
ತವಳ್್  ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್  ಕುತಂತ್ರಿಂ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಝುಜೊಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
12

್ ಆಮೆಚಿಂ್ ಝುಜ್್ ಲೊಕ್ಚೆ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮಿ್ 
ಅಂದ್ಕ್ಯ್ಯಾಚ್ಯಾಅಧಿಪತಿಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್ 
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ಆನಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಂಕಯ�್ 
ಅಂತರಿಳ್ಚ್ಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾಸಕೆತಾಂಕಯ�್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಝುಜ ತ್ಾಂವ್.್  13

್ ತ್ಯಾಚ್್  ಕ್ರಣ್ಂವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್ 
ದೆವ್ಚಿಂ್ ಸಗಿ್ಂ್ ರಕ್ಷಕವಚ್ಂ್ ನ ್ೆಹಸೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 
ತವಳ್್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂತ್ಯ�್ ಝುಜ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಮುಗದಾಲ್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್ಯ�್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ರ್ವ್ಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

14
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಸತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಕಮರ್್ ಬ್ಂಧುನ್್ 

ನಿ�ತ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಹದ್ಯಾಯಾಕವಚ್್  ಹದ್ಯಾಯಾಕ್  ಬ್ಂಧುನ್್ 
15

್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳಿ್್  ಪ್ಂಯ್ಂಚೆ್ 
ಮೊಚೆ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರ್ವ್.್ 16

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಢ್ಲ್್ ದನ್ಯಾ್ ಘಯ್.್ ದುಸ್ಮನ್ಚೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಉಜ್ಯಾಭ್ಲೆ್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  17

್ ದೆವ್ಚಿ್  ಬಚ್ವಿ್  ಶಿರಸ್ತ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆ್ಹಸೊನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚಿ್ ತಲ್್ರ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 18

್ ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ಚಿಂ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಗಜ್ಯಾ್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ್.್ ಹ್ಚೆ�ಖ್ತಿರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತಯ್ರ್್ ರ್ವ್.್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡಿನ್ಕ್ತ್.್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.

19
್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ 

ಉಲೆೈತ್ನ್್ ಸುವ್ತೆಯಾಚೊ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಉತ್ರ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ಮ್ಗ್.್  20

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕಚೆಯಾಂಚ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಕ್ಮ್.್  ಆತ್ಂ್  ಬಂದೆಂತ್ಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ 
ಉಲೆೈಜ್ಗಿ�್  ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಧೆೈರ್ನ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.

ನಮಾನ್
21

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ತುಖಿಕ್ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಡ ತ್ಾ.್  ತೊ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಸೆವ್ಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಂಗ್ಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಕಸೊ್  ಆಸ್್  ಆನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತವಳ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 22

್ ಆಮಿಚಿ್ ಸಿಥಿತಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಖುಶಿ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ 
ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉತೆತಾ�ಜತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

23
್ ದೆ�ವ್್  ಬ್ಪ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಉಬೊ್ಂದಿ.್ 24

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಅಮರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಚೆರ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ಆಸೊಂದಿ.
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ಫಿಲ್ಪಿ್ಪರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಲೆ್್  ಪ್ವ್್್  ಆನಿ್ 
ತಿಮೊಥಿನ್್ ಫಿಲ್ಪ್್ಪಗ್ರ್ಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆ್ಂ್ ಪತ್ರಿ.್ 

ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಂಕಯ�್  ಸಮೆಸ್ತಾ್  ವ್ಹಡಿಲ್ಂಕಯ�್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್ 
ಸೆವ್ಕ್ಂಕಯ�್ ಆಮಿ್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್.

2
್ ಆಮೊಚಿ್ ಬ್ಪ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಯ�್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಲ್ಭೊಂವಿದಾ.

ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ಮಾರೆಣ್ಂ
3

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆಳ್ರ್್ 
ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿತ್ಂ.್  4

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಖ್ತಿರ್್  ಸದ್ಂಚ್್  ಸಂತೊಸ್ನ್್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂ.್  5

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸೆವೆಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿತ್ಂ.್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲ್ಯಾಯಾದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಜ್್  ಪಯ್ಯಾನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  6

್ ದೆ�ವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಸುರು್ ಕನ್ಯಾ್ ಚಲೊನ್್ 
ಯೆತ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್್ ದೆ�ವ್್ ತೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್.

7
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್ 

ಚಿಂತೆಚಿಂ್  ನ್ಯಾಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ,್ 
ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್  ಲ್ಗಿಸೆಲೊಜ್ಲ್ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಚಿಂತ್.್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಲ್ಗಿಸೆಲೆ್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಬಂದೆಂತ್್ 
ಆಸ್ತಾನ್ಂಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ ಕತ್ಯಾನ್ಯ�್ 
ರುಜುಕತ್ಯಾನ್ಯ�್  ತುಮಿ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 8್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಲ್ಲೆತ್ಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ಆಯ್್ಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.

9
್ ತುಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

ತುಮಿ್  ಮೊಗ್ಂತ್್  ವ್ಡೊನ್ಚ್್  ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆ-
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಆನಿ್ ಸಮೊ್ನೆಂಚೆ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 10

್ ಉತತಾಮ್್ 

ವ್ಯ್ಟ್ ಆಸೊಚಿ್ ವಯಾತ್ಯಾಸ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಬರೆಂಚ್್ 
ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆಚಿಜ್ಯ್ಯ್;್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಯೆಣ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿಯ�್  ನಿರಪ್ರಿದಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸಜಯ್.’್ 
11

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಕುಮೆಕ್ನ್್  ದೆವ್ಕ್  ಮಹಿಮ್ಯ�್ 
ಆಗ್ಯಾಂಯ�್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ತುಮಿ್  ಸಬ್ರ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚೆಯಾಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸಜಯ್.

ಕಷಾ್ಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುವಾತಾತಾ ಸೆವೆಕ್ ಕುಮಕ್
12

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಮ್್ಹಕ್್ ಘಡೆಚಿ್ ಕಷ್ಟ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ವಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾಯಾಕ್  ಕುಮಕ್  ಜ್ತ್ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್  13

್ ಹ್ಂವ್್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂಗ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಕ್ಲ್ಗ್ರ್ಂಕಯ�್ 
ರ್ವೆ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ಹೆಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 14

್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತೆಥ್ವ್ನಾ್ ಸಬ್ರ್್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಉತೆತಾ�ಜತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಆನಿಂಕ್್ 
ಧೆೈರ್ನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.

15
್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮಸ್ರಿನ್ಯ�್ ಝಗ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

ಮನೊ�ಭ್ವ್ನ್ಯ�್  ಅನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಕುಮಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಶಿಕ್ಯ್ತಾತ್.್ 16

್ ಹೆ್ ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.್ ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ 
ಪರಿತಿವ್ದ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಕ್ಮ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ದಿಲ್ಂ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 17

್ ದುಸೆರಿ್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಸ್್ಥ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸೆವೆಚೊ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್ಚ್್ ಚೂಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಷ್ಟ್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ 18

್ ತ್ಣಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ದಿಲ್ಯಾರಿ�್  ಹ್ಂವ್್  ಚಿಂತಿನ್.್  ತ್ಂಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ 
ಪ್ರಿಮ್ಣಕ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಪ್ರಿಮ್ಣಕ್ ನ್ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ತೆಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ನ್ಹಯ್.
ತ್ಣಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಶಿಕಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಹ್ಂವ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾಲೊ.್ 
ಆನಿ್  ಮುಖ್ರ್ಯ�್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ ತ್ಾ.್  19

್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೆ�ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಹೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  20

್ ಹ್ಂವ್್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ 
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ಲಜೆನ್ಶೆಂ್  ಸದ್ಂಚ್ಯಾಬರಿ್  ಆತ್ಂಯ�್  ಸಯ್ತಾ್ 
ಧೆೈರ್ನ್್  ಆಸ್.್  ಹ್ಂವ್್  ವ್ಂಚ್್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್,್ 
ಮೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್  ಮಹಿಮ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಆಶ್್  ಆನಿ್  ಭವಯಾಸೊ.್  21

್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ್ 
ವ್ಂಚೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್,್ ಮೊಚೆಯಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಫ್ಯೊದಾಚ್.್ 22

್ ಹ್ಂವ್್ ಜ�ವ್್ ಆಸನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಫಳ್್ 
ಫೊಳ್ದಿಕ್ ಕ್ಮ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸತಾಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮೊರ್ಜ್ಯ್ಗಿ�?್  ವ್್  ವ್ಂಚ್ಜ್ಯ್ಗಿ�?್  ಕ್ತೆಂ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್ಗಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್.್ 23

್ ಹ್ಯಾ್ 
ದೊ�ನ್ಂತ್್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ಕಷ್ಟ.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್ಂ.್ ತೆಂಚ್್ ಉತತಾಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
24

್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್ಚರ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ತುಮ್ಕ್್ ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 25

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಜವಂತ್್ ಆಸೊನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸತಾಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತುಮಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ವ್ಡೊನ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್  26

್ ಹ್ಂವ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಜೆಜುಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಂಕ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಕ್ರಣ್ಂ್ ಆಸತಾಲ್ಂ.

27
್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂಯ�್ ಆಸೊಂದಿ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ 

ಫ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್  ಆಯ್್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್,್  ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ಸಯ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಬಯೊಯಾಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಚ್ತ್ಯಾಂ.್ ತುಮಿ್ ಏಕಚ್್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಥಿರ್್  ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಸುವತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಖ್ತಿರ್್ ಏಕ್ಮನ್ಂತ್್  ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಯುಕ್ನ್ಚ್್ ಆಸ್ತಾಂ.್ 28

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ತುಮಿ್  ಭಿಯೆನ್ಂತ್.್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಚ್ವೆಕಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ನ್ಸ್ಕಯ�್  ಹೆಂ್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಪರಿಮ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 29

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ದೆಣ್ಯಾಂವವಿಯಾಂಚ್.್ ತಿತೆ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಖ್ತಿರ್್ ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡೆಚಿ್  ಸಯ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳೆ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ದೊ�ನ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಹಿಮ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  30

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಮಧೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಲೊಕ್್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್  ಝುಜ್್  ಪಳೆಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಯ್ಕ್ತ್ತ್.್ ಖುದ್ದಾ್ 
ತುಮಿಂಚ್್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿಚೆಂ್ ಝುಜ್್ ಜ್ಣ್ಂತ್.

ಎರಾವಾಟಾಂತ್ ಜಿಯೆರಾ

2್ ್ 1್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್,್ 
ಮೊಗ್ಚೆಂ್ ಪೆರಿ�ರಣ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚೊ್ ಎಕ್ಟ್,್ 

ದಯ್್ ಮೊವ್ಳ್ಯ್್ ಆಸ್ಗಿ�?್ 2್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಹೆಂ್ 
ಆಸ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಎಕ್ಮನ್ಂಚೆ್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್  ತವಳ್್ ಮ್ಹಜೊ್  ಸಂತೊಸ್್ ಭಪೂಯಾರ್್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಏಕಚ್್ ಮೊ�ಗ್ಂತ್್ ಆಸ್.್ 
ಎಕ್್ಟ್ಚ್ಯಾಮನ್ಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಚ್್ ಧೆಯಾ�ಯ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಯ್.್  3

್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂಯ�್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ಸ್್ರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವ್್  ಆಹಂಕ್ರ್್  ಜ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವ್ಟ್್ 
ದ್ಖಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ ಖ್ಲ್್ಯ್ ಮನ್ಚೆಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 
4

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬಯ್ಯಾಪಣ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಚಿಂತಿನ್ಶೆಂ್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಚಿಂತ್.

ನಿಸಾವಾರ್ತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ
5

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಮನ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸೊಂದಿ.

್  6್ ತೊ್ ದೆವ್ಸಂಯ್ಬಾಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರಿ�್ ದೆವ್ಕ್ 
ಸಮಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರಿ�

ತಿ್ ಪದಿ್್ ಸೊಡೊಚಿನ್್ ಮ್ಹಣುನ್.
್  7್ ತಿ್ ಪದಿ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ದಿ�ವ್ನಾ

ಸೆವ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ನೆ್ಹಸೊನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ 
ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ರುಪ್ನ್್ ಆಯೊ್.

್  8್ ತೊ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆತ್ನ್
ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಖ್ಲೊತಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಮರಣ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ 

ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ,

ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಪ್ರಿಣ್ಚ್್ ದಿಲೊ.
್  9್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ ಅತಿಊಂಚ್್ಯಾ್ 

ಸ್ಥಿನ್ಕ್ ಉಬ್ನ್ಯಾ
ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ನ್ಂವ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ 

ಜ್ಲೆ್ಂ್ ನ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ದಿಲ್ಂ.
್ 10್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸಗ್ಯಾರ್ಯ�್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆರ್ಯ�್ 

ಪ್ತ್ಳ್ಚೆರ್ಯ�್ ಆಸೆಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ನ್ಂವ್ಕ್ ಸಪಯಾಡೊನ್,

್ 11್ “ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.
ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ 

ಜ್ತ್ಲ್.

ದೆವಾಕ್ ಮಾನೊವಾಂಚೆ ಲೊೇಕ್ ಜಾರಾ
12

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮೆಚಿ�್ ಮಧೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಪರಿಕ್ರ್್ ಚಲ್್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಯ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಉಬೆಯಾಂತ್್ ಚಲ್್ಯಾತ್.್ 
ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್  ಭೆಭಿರ್ಂತಿನ್್  ಆಸೊನ್್  ತುಮಿಚಿ್ 
ಬಚ್ವಿ್ ಕ್ಮ್್ ಚಲಯ್ತಾ್ ರ್ವ್.್ 13

್ ವ್ಹಯ್,್ ತ್ಕ್್ 
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ಮ್ನ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ ತೊಚ್್ 
ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಉಬಯ್ತಾಲೊ್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ತೊಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕತ್್ ದಿತ್ಲೊ.

14
್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಪುಪುಯಾನ್ಯಾಸ್ತಾಂಯ�್ 

ಗುಣುಗೆಣ್ಣ್ಸ್ತಾನ್ಂಯ�್ ಕರ್.್ 15
್ ತವಳ್್ ನಿರ್ಪ್ರಿಧಿಯ�್ 

ಪವಿತ್ರಿಯ�್  ಜ್ಲೆ್್  ನಿತಳ್್  ಜ್ಲ್್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್ 
ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ 
ತುಮಿ್  ಕ್ಳೊೆಂಕ್ಂತ್್ ಅಂತ್ರಿಳ್ಚೆರ್್  ಪಜಯಾಳ್ಚಿಯಾ್ 
ನೆಕೆತ್ರಿಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 16

್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ತುಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ದಿಲ್ಯಾರ್,್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಯೆತನ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ಯೆಂತ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ,್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್  ಕ್ಮ್್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ರಂಗಸಥಿಳ್ರ್್ ಧ್ಂವುನ್್ ಜಕ್್ಂ.

17
್ ತುಮಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಜವಿತ್ಂ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ 

ಬಲ್ದ್ನ್ಂತ್್ ಭೆಟೊಂಕ್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪೆರಿ�ರಣ್್ ದಿತ್.್ ಎಕ್ದ್ವೆಳ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಬಲ್ದ್ನ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಸಹಭೆಟವಿಣ್್  ಭೆಟೊಂಕ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾ,್ ತುಮ್ಚಿಯಾಸಕಕ್ಡ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾ.್ 18

್ ತಶೆಂಚ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಸಂತೊಸ್್  ಪ್ವ್,್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.

ತಿಮಥಿ ಆನಿ ಎಪಾಫರಿದತ್
19

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾನ್್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆಂ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಧ್ಡುಂಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ಭವಯಾಸ ತ್ಾಂ.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಸುಖ್್ ದುಖ್್ ಸಮು್ನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ಜ್ಯ್ತಾ.್ 
20

್ ತ್ಚೆ�ಬರಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಚಿಂತೆಚಿಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಕೊಣ್ಚ್್ ನ್.್ 21

್ ಉಲಯಾಲೆ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಚಿಂತ್ತ್್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸೆವೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಚಿಂತಿನ್ಂತ್.್ 
22

್ ತಿಮೊಥಿ್ ಕಸಲೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ಪೂತ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಬ್ಪ್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಸೆವ್್  ಕರಿಶೆಂ್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ 23

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಲ್ಚಿಯಾ್ ತನೆಕ್ಚೊ್ 
ಪಲ್ತ್ಂಶ್್ ಸಮಲ್್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ತ್ಕ್್ ತುಜೆ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ 
ಧ್ಡ ತ್ಾ.್ 24

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್  ವೆಗಿಂಚ್್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

25
್ ಎಪ್ಫೊರಿದಿತ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಮ್ಹಜೊ್  ಭ್ವ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸೆೈನ್ಯಾಂತ್್  ತೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ್ ಅನಿ್ ಸೆವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್,್ ತುಮಿ್ 
ತ್ಕ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾನ್್  ಧ್ಡ್ನಾ್  ದಿಲ್ಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಧ್ಡ್ಚಿಯಾರ್್ 
ಆಸ್.್ 26

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಆತುರ್ಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ಆಪುಣ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಲೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತ್ಕ್್ 
ಖಂತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 27

್ ತೊ್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಿಥಿತೆರ್್ 
ಆಸೊ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ದಯ್ದ್ಖಯ್;್ 
ತ್ಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಯ್ತಾ್ ದಯ್ದ್ಖಯ್.್ 
28

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಧ್ಡುಂಕ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ಆತೆರಿಗ ತ್ಾಂ.್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಪಳೆತ್ನ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್ಲ್್  ಖಂತ್್  ಆಖೆ�ರ್್  ಜ್ತ್.್  29

್ ಚಡ್್ 
ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ 
ಕರ್.್  ಎಪ್ಫೊರಿದಿತ್್  ತಸಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಯ್.್ 30

್ ತ್ಣೆಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಖ್ತಿರ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಪೊ್್ ಜ�ವ್ಚ್್ ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್್ 
ಮೆಳ್ಜ್ಯ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪೊ್್ 
ಜ�ವ್್ ರಿಸೆಕ್ರ್್ ಘಾಲೊ.್ ಹ್ಯಾ್ ರಿತಿಚಿ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್.

ಕ್ರಿೇಸ್ತಾಚ್ ಸಕಕಾಡಾಚಾಕ್ೇ ಪರಿಮುಖ್

3್ ್ 1್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಪಯೆ್ಂ್ ಬರಯೆ್ಂಚ್್ 

ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಬರೊಂವ್ಕ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಂಯ್್  ಬೆಜ್ರ್್ 
ನ್;್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್ತಾ.

2
್ ವ್ಯ್ಟ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂತ್್ 

ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್.್ ತೆ್ ಸುಣ್ಯಾಂ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಸುನತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ ವಿಸೆ್ಚ್್ ಲುಂವ್ತಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ಕರ್.್ 3್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಖರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಸುನತ್್ 
ಜೊಡ್ಲೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್;್  ದೆವ್ಕ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಆರ್ಧ್ನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂವ್.್  ್ a್ 
ಆಮಿ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸೊಂಕ್ ವ್ಹಡಿ್ಕ್ ಪ್ವ್ತಾವ್.್ 
ಆಮಿ್ ಆಮೆಚಿ�ರ್್ ಜ್ಂವ್್ ಆಮಿ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಜ್ಂವ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿನ್ಂವ್.್ 4

್ ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವಚೊಯಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ದವರಿನ್.್ ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವರುಂಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಧ್ರ್್ ಆಸ್ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಕೊಣೆಂಯ�್ ಚಿಂತ್್ಯಾರ್,್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರುಂಕ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ತ್ಚೆ�್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಆಧ್ರ್್ ಆಸ್.್ 5್ ಜಲಮಲ್್ಯಾ್ 
ಆಟ್್್  ದಿಸ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸುನತ್್  ಜ್ಲ್.್  ಹ್ಂವ್್ 
ಇಸ್ರಿಯೆಲ್್ ಕುಳಿಯೆಚೊ್ ಆನಿ್ ಬೆಜಮಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಣ್ಯಾಚೊ.್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹೆಬ್ರಿವ್ಂಚೊ್ ಆನಿ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್್ 
ಸಯ್ತಾ್  ಹೆಬ್ರಿವ್.್  ಹ್ಂವ್್  ಮೊಯ್ೆಚೊ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖುನ್್ ಫ್ರಿಜೆವ್್ ಜ್ಲೊ;್ 
6

್ ಜುದೆವ್್ ಸಮೊಡೆತಾಂತ್್ ಚಡ್್ ಹುಮೆದ್್ ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಸಭೆಕ್ (ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕ)್ ದಗಿದಾಲೆಂ.್ ಮೊಯ್ೆಚ್ಯಾ್ 

a 3.3ಆಮಿ ಜಾಲಾಕ್ರಿೇ… ಆರಾಧನ್ ಕಚೆತಾಂ 
ಜಾವಾನ್ಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆರ್ಧನ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ.
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ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಕ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕೊಣೆಯ�್ ಮ್ಹಜೆ�್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಚೂಕ್ 
ಸೊದುನ್್ ಕ್ಡುಂಕ್ ಜ್ವ್ನಾ.

7
್ ಎಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.್ 

ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಪ್ಸತ್್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಲುಕ್ಸೆಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 8

್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್,್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂಚ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾಕ್್ ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಭೊಗ್್.್ 
ಹ್ಂವ್್  ಕಸಲೆಂ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಲೆಖ್್ಂಗಿ�್  ತೆಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಲ್ಗುನ್್ ಹೊಗ್್ಯೆ್ಂ.್ ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲುಕ್ಸೆಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಮ್ಲ್ಂ.್ 9್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಹೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆವಕ್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿತ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ಲ್.್  ತಿ್  ನಿ�ತ್,್  ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ 
ಪ್ಳ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ಮೆಳ್ನ್.್  ಹೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳ್ತಾ.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ನಿತಿವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  10

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕಯ�್  ಪುನರ್್ 
ಜವಂತ್ಪಣ್ಚಿ್ ಸಕತ್ಯ�್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕಷ್ಟಂತ್್  ವ್ಂಟೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂತ್್ 
ತ್ಚೆ�ಬರಿ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್  ಮ್ಹಜ್  ಅಪೆ�ಕ್್.್ 
11

್ ಆಶೆಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಹ್ಂವ್್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್  ಪುನರ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

ಶೆವಟ್ ಪಾವ್ಂಕ್ ಪರಿಯತನ್
12

್ ಇತ್್ಯಾ್ ಭಿತರ್ಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸ್ಧನ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತ್್ ಜೊಡ್್ಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ನ್.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತೊ್ ಶೆವಟ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ 
ಶೆವಟ್್ ಪ್ವ್ನ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಆಶ್.್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರಣ್ಂ್ 
ವವಿಯಾಂಚ್,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಚೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಲೊ.್ 13

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ಹ್ಂವ್್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ತೊ್ ಶೆವಟ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಪಯ್ೆಂಚೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ವಿಸೊರಿನ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಶೆವಟ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ತ್್ ತಿತೆ್ಂ್ ಧ್ಂವ ತ್ಾ.್ 14

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಊಂಚ್್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಕ್ 
ಆಪವ್ನಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್  ಇನ್ಮ್ಕ್ 
ಶೆವಟ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಧ್ಂವುನ್ಚ್್ ಆಸ್.

15
್ ಆತಿಮೀಕ್  ಜವಿತ್ಂತ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಹಂತ್ಕ್  ಆಯ್ೆಲೆ್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಹ್ಯಾಚ್್  ರಿತಿನ್್ 
ಚಿಂತಿಜಯ್.್  ತುಮಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾನಿ್  ಖಂಯೆಚಿಯ�್ 
ಮ್ನೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಘನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದೆ�ವ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ತೆಂ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 16

್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ಜೊಡ್ಲೆಂ್ ಸತ್್ ಪ್ಳ್ನಾ್ ಚಲ್ಯಾಂ.

17
್ ಭ್ವ್್ ಭ್ಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಬರಿ್ 

ಜಯೆಂವ್ಕ್್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ್  ನಮುನ್ಯಾ್  ಪರಿಕ್ರ್್  ಜಯೆತಲ್ಯಾಂ್  ಬರಿ್ 
ಜಯೆಯ್.್ 18

್ ಸಬ್ರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಖುಸ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ಮನ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾಬರಿ್ ಜಯೆತ್ತ್.್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಸಮ್ಯ್್ಂ.್ ಆತ್ಂಯ�್ 
ರಡುನ್ಚ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  19

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಚ್ಲ್್  ವವಿಯಾಂ್ 
ತ್ಂಕ್್ ನ್ಸ್ಕಡೆನ್್ ಚಲಯ ತ್ಾ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕರಿನ್ಂತ್.್ ತೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಜಯೆತ್ತ್.್ ತ್ಣಂ್ ಲಜೆಚಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ತ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಣಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಮ್ತ್ರಿ್ 
ಚಿಂತ್ತ್.್ 20

್ ಆಮಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಗಿಯಾಂಚೆ್ ನ್ಗರಿಕ.್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ 
ಪಳೆತ್ಂವ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್.್ 21

್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾನ್್ ಸವ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಚಲಯ್ತಾ್ ಆನಿ್ ಆಮಿಚಿ್ ಕ್ಕೊಯಾಳ್್ ಹ್ಯಾ್ ಕುಡಿಕ್ ರುಪ್ಂತರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಚಿಂತ್್ ಮಹಿಮೆಭರಿತ್್ ಕುಡಿಬರಿ್ ಕತ್ಯಾ.

ಕರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ರಾಮಾ

4್ ್ 1್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಂ್  ಆನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 

ಆಶೆತ್ಂ.್ ತುಮಿ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್  ಹ್ಂವ್್  ವ್ಹಡಿ್ಕ್  ಪ್ವ್ಶೆಂ್  ಕೆಲ್ಂ.್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 
ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕರ್.

2
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಏಕಚ್್  ಮನ್್  ಆಸ್ಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಎವ್ದಿಯ್ಕಯ�್  ಸಿಂತಖೆ�ಯ�್ 
ವಿಚ್ನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್.್ 3

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟ,್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸೆವ್್ ಕರುನ್್ 
ಆಸ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕಯ�್ ತುವೆಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಜೆ�ಲ್ಗಿಂ್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸುವ್ತೆಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಸೆವ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಕೆ್ಮೆಂತ್್  ಆನಿ್  ಹೆರ್್  ಸೆವ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್  ಸೆವ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್  ತ್ಂಚಿ್  ನ್ಂವ್್ 
ಜಯೆತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ a್ ಬರಯ್್ಯಾಂತ್.

4
್ ಸದ್ಂಚ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್;್ 

ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ.
5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭೊಳೆಪಣ್ಯ�್ ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವೆಗಿಂಚ್್ 
ಯೆತ್.್ 6್ ಕಸಲ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಗಜೆಯಾಂಕ್ ದೆವ್ಕಡೆ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕರ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವೆಳ್ರ್್ 

a 4.3 ಜಿಯೆತಾಲಾಕ್ಂಚಾಕ್ ಪುಸತಾರಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆಂ್ ನ್ಂವ್್ ಆಸೊಚಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಪುಸತಾಕ.್ ಪಳೆಯ್:್ ಉಗ್್ಪಣ್್ 3:5;್ 21:27.
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ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.್ 7
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂಯ�್ ಮನ್ಂಯ�್ 
ರ್ಕತಾಲೆಂ.್  ದೆವ್ನ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ ತಿ್  ಶ್ಂತಿ್ ಆಮಿ್ ಆರ್ಯಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್ ತಿತಿ್್ ಆಗ್ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

8
್ ಭ್ವ್್ ಭ್ಯಣ್ನೊ�,್ ಬರೆಂ್ ಜ್ಲ್ಂ್್ ಆನಿ್ ಆಗ್ಯಾಂಕ್ 

ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತ್.್ ಸತ್್ 
ಜ್ಲೆಂ್,್ ಮ್ಯ್ಯಾದಿಚೆಂ,್ ನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ಲೆಂ್,್ ನಿಮಯಾಳ್,್ 
ಸೊಭಿತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಮ್ನ್ಪ್ತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಗಮನ್್  ಕರ್.್  9

್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ,್ ಘತ್ಲೆಂ,್ ಆಯಕ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆನಿ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲೆ್ಂ್ ಕರ್.್ ತವಳ್,್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸತಾಲೊ.

ಫಿಲ್ಪಿ್ಪ ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ನಮಾನ್
10

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಹುಸೊಕ್್ ತುಮಿ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹುಸೊಕ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ 
ತೊ್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆವಕ್ಸ್ಸ್್  ನ್ತೊ್.್ 
11

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗಿಚಿಂ್ ಹಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಗಜೆಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಘಡ್ಚಿಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್್  ಧ್ದೊಶಿ್  ಕರುಂಕ್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 12

್ ಭುಕೆನ್್ ಆಸ್ತಾನ್ಯ�್ 
ಭಪೂಯಾರ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಂಯ�್  ಕಶೆಂ್  ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಕಸಲ್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಕಸಲ್ಯಾ್ ಸಿಥಿತಿಗತಿಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸಂತೊಸ್ಂತ್್ ಆಸೊಚಿ್ 
ಗುಟ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಜೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆಂ್ಯ�್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್ಯ�್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಗಜೆಯಾಚೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವೆಳ್ರ್ಯ�್ 
ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಆಸೊಂಕ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ 
13

್ ಕ್ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಹ್ಂವ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಮ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊಂ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.

14
್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಹ್ಂವ್್ ಗಜೆಯಾಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ 

ಮ ್್ಹಕ್್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲೆ್ಂ್  ಬರೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ.್  15
್ ಹೆಂಚ್್ 

ನ್ಹಯ್್  ಫಿಲ್ಪ್್ಪ್  ಶಹರ್ಂಚ್ನೊ�,್  ಹ್ಂವ್್  ಪಯ್ೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಮೆಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್  ಬ್ಯ್ರಿ್  ಸತಯಾನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಏಕಚ್್ ಸಭೆನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 16

್ ಹ್ಂವ್್ ಥೆಸಲೊ�ನಿಕ್ಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಗಜ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ತುಮಿ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ 
ಧ್ಡ್ನಾ್ ದಿಲ್ಂ.್ 17

್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�,್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದ್ನ್್ ದೆಣಂ್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಪುಣ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಳಿಚಿಂ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್ಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ ಆಶ್.್ 18

್ ಎಪ್ಫೊರಿ�ದಿತ್್ ತುಮೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ 
ದಿಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಜ್ಯ್ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ 
ಭಪೂಯಾರ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮಪುಯಾನ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್  ಸ್್ದಿಕ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ಹೆಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೆ್ಂಯ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 19

್ ಮ್ಹಜೊ್ 
ದೆ�ವ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧ್ರ್ಳ್್ 
ಸಂಪತೆತಾ�್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿಚಿ್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಗಜೊಯಾಯಾ್ ಪ್ವತಾಲೊ.್ 
20

್ ಆಮ್ಚಿಯಾದೆವ್್  ಬ್ಪ್ಕ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಮಹಿಮ್್ 
ಜ್ಂವ್.್ ಆಮೆನ್.

21
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ದೆವ್ಲೊಕ್ಕ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 

ಮ್ಹಜೆಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ಮ್ಹಜೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್್  ದಿಲ್.್  22

್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ನಮ್ನ್್  ದಿಲ್.್ 
ಸಿ�ಜ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ವೆ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂನಿ�್ 
ಸಯ್ತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.

23
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ 

ಆಸುಂ.
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1್ ್ 1 ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆ್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಬರಯ್ಲೆ್ಂ್ ಪತ್ರಿ.

2
್ ಕೊಲೊಸೆಸೆಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್,್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತಿಮೊಥಿಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆನ್್ 
ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂವಿದಾ.

3
್ ಆಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ವೆಳ್ರ್್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂವ್.್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚೊ್ ಬ್ಪ್ಚ್್ 
ದೆ�ವ್.್ 4

್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಕ್ರಣ್್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್,್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮೊಗ್ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್  5

್ -್  6
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಭವಯಾಸೊ್ 

ಆಸಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 
ಆನಿ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ 
ದವಸೊಯಾ್  ಭವಯಾಸೊ್  ತುಮ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ತಯ್ರ್್  ಕೆಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯಲೆ್ಂ್ ಸತ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ತುಮಿ್  ಆಯಕ್ತ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಭವಯಾಸ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ ತುಮಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಆಯುಕ್ನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸತ್ಚೊ್ ಆರ್ಯಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ವ್ಡಯ್ತಾ್  ಆಸ್್ 
ಆನಿ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೆ�ಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಸಗ್್ಯಾಂನಿಯ�್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ವ್ಡೊನ್ಚ್್  ಆಸ್್  ಆನಿ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಯ್ಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  7

್ ತುಮಿ್  ಎಪ್ಫ್ರಿಥ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ತೊ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್ಚ್್  ಸೆವ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ಆಮಿ್ 
ತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ತೊ್  ಆಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್  ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
8

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಪೆರಿ�ರ್ಣ್ಖ್ಲ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಎಪ್ಫ್ರಿತ್ನ್್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲ್ಂ.

9
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ 

ದಿಸ್ಥ್ವ್ನಾ,್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

ದೆ�ವ್ನ್್ ಖುಶಿ್ ವಚೊಯಾಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮಿ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಆತಿಮೀಕ್ ಸಂಗಿತಾಂನಿ್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಸಮು್ಣ್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 

10
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲವ್ನಾ್ ಹಯೆಯಾಕ್ 

ವಿಷಯೆಂತ್್ ತ್ಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚಿ್ ಬರಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್ 
ವ್ಡಜಯ್್ ಮ್ಹಣುಯ�್ 

11
್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 

ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಆಮಿ್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.

12
್ ತವಳ್್  ತುಮಿ್  ಸಂತೊಸ್ಂತ್್  ಬ್ಪ್ಕ್ 

ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾಂತ್.್ ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ 
ಜಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಣೆಂ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಂತ್್ ಭ್ಗಿದ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತ್ಣೆಂಚ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಫ್ವ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  13

್ ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ಳೊೆಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕ ತೆಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಣ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಳ್್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್  (ಜೆಜುಚ್ಯಾ)್ 
ರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಭಿತರ್್ ಸೆವಯಾಯ್್ಂ.್ 14

್ ಪುತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್ಚ್್ ಆಮಿಚಿಂ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಭೊಗಸೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಕ್ ದೆಖಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ಚ್ ಪಳೆತಾಂವ್
್ 15್ ದೆವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕಯ�್ 

ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.
ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪರಿತಿರೂಪ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ರಚ್ಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್ಕ್ ಜೆಜು್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.
್ 16್ ಭುಂಯ್್ ಆನಿ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್,

ದಿಸಿಚಿ್ ಆನಿ್ ದಿಸ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾ,್ ಆತಿಮೀಕ್ ಸಕೊ್ಯ,
ಪರಿಭುತ್್ಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ರಚ್ಲೆಂ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಅಧಿಪತಿಂ್ ಆನಿ್ ಅಧಿಕ್ರಿ್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ರಚ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಸವಯಾಸ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ತ್ಚೆಯಾ�ಖ್ತಿರ್್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್.
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್ 17್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾಂಚ್ಯಾ್ ಪಯೆ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಆಸೊ್.
ಸಮೆ�ಸ್ತಾಕಯ�್ ತೊಚ್್ ಬುನ್ಯಾದ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.
್ 18್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕುಡಿಕ್ (ಸಭೆಕ)್ ಮಸತಾಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಯೆತ್.
ಮೊನ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ 

ಆಯ್ಲೊ್ ತೊಚ್.
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸವ್ಯಾಂತ್ಯ�್ ಜೆಜುಚ್್ ಭೊ�ವ್್ 

ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

್ 19್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಆಪ್್್ ಸಗಿ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾತ್್ ಬಿಡ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�,

20
್ ತ್ಣೆಂ್ ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ರಗ್ತ್್ ವರಯ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 

ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಸ್ಥಿಪ್ತ್್ ಕನ್ಯಾ
ಭುಮಿಅಂತ್ರಿಳ್ಚೆರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ

ಆಪ್ಣ್ಕ್ ರ್ಜ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.

21
್ ಎಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವೆಗ್್ಚರ್್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್,್ ಖೊಟಂ್ ಕನಿಯಾ್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮನ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್  ದುಸ್ಮನ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾತ್.್ 
22

್ ಆತ್ಂಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಕುಡಿಯೆಂತ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಆಪೊ್್  ಜ�ವ್ಚ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ದೆವ್ಕಯ�್  ರ್ಜ್ 
ಕೆಲ್ಯಾತ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿಯ�್  ಖತ್ವಿಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ನಿರಪ್ರಿಧಿ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆವ್್ ಸಮೊರ್್ 
ರ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೊ.್್ 
23

್ ತುಮಿ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚೆರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರೊಂಬೊವ್ನಾ್ ತ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಜ್ಲೊ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಹೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ.್  ಹಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಸಂಸರ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಪ್ವ್್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ.

ಸಭೆಖಾತಿರ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ರಾಮ್
24

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ಖ್ತಿರ್್  ಸೊಸ್್ಯಾ್  ಕಷ್ಟಥ್ವ್ನಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಜ್ಲ್.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಸಭ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ ಹ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂತ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ಸೊಸಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಡಿಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾಕುಡಿಂತ್್  ಸೊಸ ತ್ಾಂ.್  25

್ ಹ್ಂವ್್  ಸಭೆಚೊ್ 
ಸೆವ್ಕ್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್.್ 
ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಜ್ತಲೆಂ.್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಉಪದೆಸ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕಚೆಯಾಂಚ್್ 
ತೆಂ್  ಕ್ಮ್.್  26

್ ಪಯ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ದವಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್ಚ್್ ತೊ್ ಉಪದೆ�ಶ್.್ ಹೆಂ್ 

ಸತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಲ್ಪೊನ್್ ಆಸ್ಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಹೆಂ್  ಗುಪ್ತ್್  ಸತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಸಮ್ಯ್್ಂ.್  27

್ ಮಹಿಮೆವಂತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ದೆವ್ನ್್ 
ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೊ.್ ಹೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಸತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ತೆಂ್ 
ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತೊಚ್್ ಆಮ್ಕ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಏಕಚ್್ ಭವಯಾಸೊ.್ 
28

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್ಚ್್  ಆಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಆಮಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ವ್ಪತ್ಯಾಂವ್.್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಆತಿಮೀಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
29

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಬಳ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ 
ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಂ್ ಆನಿ್ ವ್ವುತ್ಯಾಂ.್ ತೆಂ್ ಬಳ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.

2್ ್ 1್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಲ್ವ್�ದಿಸೆ�ಯ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಪಳೆನ್ತಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ 2್ ತ್ಣಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಂತಸಕ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊಗ್ಂತ್್ 
ಏಕ್ ಜ್ಯಯ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಸಮಣ್ೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವಿಚಿ್ 
ಥಿರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಶೆತ್ಂ.್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಮುಣ್್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಖುದ್ದಾ್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ ತೆಂ್ ಸತ್.್ 
3

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಸಗಿ್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಆನಿ್ ಸಮುಣ್ಂ್ ಲ್ಪೊನ್್ 
ದವಲೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಭಂಡ್ರ್ಂ್ ಬರಿ್ ಆಸ್.

4
್ ಕೊಣೆಂಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಯಾ್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾ್ 

ಉತ್ರಿಂನಿ್  ಫಟಯ್ನಾಶೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  5

್ ಥಂಯ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಮನ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ್ತಾ.್ ತುಮೊಚಿ್ ಕರಿಮ್ನುಸ್ರ್ಚೊ್ ಸ್ಭ್ವ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ದವಲೆಯಾಲ್್ ಥಿರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಸಮ್ೊಂಕ್ 
ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ತಾಂ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಂಯ್ ಧೃಡ್ ರಾವಾ
6

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ತುಮಿ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಧೃಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ 
7

್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್  ಹೊಂದೊ್ನ್್  ರ್ವಜಯ್.್ 
ಜ�ವ್ಯ�್  ಸಕತ್ಯ�್  ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಲ್ಭ ತ್ಾ.್ 
ಸತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ತುಮಿ್  ತ್ಯಾ್  ಸತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವೆಣ್ಂತ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ರೊಂಬೊನ್್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಕ್ ದಿ�ಜಯ್್ ಜ್ಲ್್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತೆಥ್ವ್ನಾ್ ಭರೊನ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್.
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8
್ ಕೊಣೆಂಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಫಟೊಂವಿಚಿ್  ಆನಿ್  ವಯಾರ್ಯಾ್ 

ಜ್ಲ್್್ ತತ್್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಂತ್್ ಚೂಕ್ ವ್ಟೆಕ್ 
ಚಲಯ್ನಾಶೆಂ್  ಚತ್ರಿಯೆಂತ್್  ರ್ವ್.್  ತಿ್  ತತ್್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯೊಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಯ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ತಿಂ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚಿಂ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ತತ್್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 9್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾತ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಬಿಡ್ರ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್.್  (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸಯ್ತಾ್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸಿ್.)್ 10

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದುಸೆರಿಂ್ 
ಖಂಯೆಚಿಂಚ್್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಸವ್ಯಾ್ ಪಧೆ್ಂಚಿ್ ಆನಿ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್ಂಚಿ್ ರ್ಜ್ಟ್್ ಚಲಯ್ತಾ.

11
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ದುಸಿರಿ್ ಸುನತ್್  ಕೆಲ್ಯಾ.್ ತಿ್ 

ಸುನತ್್ ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಕೆಲ್್್ ನ್ಹಯ್.್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತಿಕ್್  ಸಂಯ್ಬಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಲ್ಬಿ್.್ 
ಹಿಂಚ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಸುನತ್.್  12

್ ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಘತ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಮ್ತೆಯಾಕ್ ಪ್ಯ್್ಯಾತ್.್ 
ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದ್ಖಯ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಂತ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಸ್ನಾನ್ಂತ್್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ವಯ್ರಿ್ 
ಉಠೊನ್್ ಆಯ್್ಯಾತ್.

13
್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಪ್ತ್ಕ್್ ಸಂಯ್ಬಾಂಚ್ಯಾ್ ಬ್ಂದ್್ಪಸ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಮೆಲ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಮಿಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾಂತ್.್ 14

್ ದೆವ್ಚೆ್ ಕ್ಯೆದಾ್ ಮೊಡ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ಆಮಿ್ ಅಪ್ರಿಧಿಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಘಾಲ್್ಯಾ್ 
ಅಪ್ರಿಧ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಟೆಯಾಂತ್್ ಆಮಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕೆಲೆ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಉಪದೆಸ್್  ಬರಯ್್ಯಾತ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮೆಚಿಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಅಪ್ರಿಧ್್ ಖುಸ್ಯಾಚೆರ್್ ಖಿಳ್ಯೆ್.್ 15

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಪದ್್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕಯ�್  ಸಲೊ್ಣ್,್  ತಿಂ್  ಸಕ್ತಾವಿಣ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ ಖುಸ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಜಯೆತಾವಂತ್ಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸಗ್್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಮುಖ್ರ್್ ಕೆೈದಿಕನ್ಯಾ್ ಮೆರವಣಗ್್ ಕೆಲ್.

ಮನಾಶಂನಿ ರೆಲೆಲಿ ರಾಯೆ್ದ ಅನುಸರಣ್ ಕರಿನಾರಾತ್
16

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಖ್ಣ್ಂಪ್�ವನ್ಂ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್್ 
ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್  ರಿವ್ಜಂಚ್ಯಾ(ಪೆಸ ತ್ಾಂ,್  ಅಮ್ಸೆಚೆಂ್ 
ಆಚರಣ್,್  ಸ್ಬ್ಬಾತ್ಚೆ್  ದಿ�ಸ್)್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ನಿಮುಯಾಂಕ್  ಕೊಣ್ಕ್�್  ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್  17

್ ಆದ್್ಯಾಕ್ಳ್ರ್್  ಹೊಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಚಿ್  ಸ್ವ್್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊಯಾ.್ ತ್ಂಚೆಂ್ ನಿ�ಜ್್ ರೂಪ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್  ಆಯ್್ಂ.್  18

್ ಥೊಡೆ್  ದೆ�ವ್ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಆರ್ಧ್ನ್ಂತ್ಯ�್  ಚಡ್್  ಖ್ಲ್್ಯಬರಿ್  ನಟನ್್ 

ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆಸಕತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪುಣ್್ 
ಪಳೆಲ್್ಯಾ್  ದಶಯಾನ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಉಲೆೈತ್ತ್.್ “ತುಮಿ್ ಆಸಸ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ಚೂಕ್ದ್ರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್  ಮ್ಹಣ್್  ತೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್  ತ್ಂಚೆ್  ಸಂಸ್ರ್ಚಿ್  ಆಲೊ�ಚನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಕ್ರಣ್್  ನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಗವ್ಯಾಂತ್್  ಹಂಕ್ರ್್ 
ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  19

್ ತೊ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ 
ಮಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್ಕ್  ಕರಿನ್ಂತ್.್  ಸಗಿ್್  ಕೂಡ್್ 
ತ್ಕ್ಚ್್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್.್ ತ್ಚೆ�ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಕುಡಿಚೆ್ 
ಸ್ಂದೆ್  ಹೆರ್್  ಸ್ಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಿಂತ್ತ್್ 
ಆನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಹ್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕೂಡ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್ಟ್್ ಜ್ತ್.್ ಆಶೆಂ,್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕೂಡ್್ ವ್ಡ್ತಾ.

20
್ ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮರಣ್್ 

ಪ್ವುನ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಕ್ಯ ದ್ಾಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸುಟ್ಕ್್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಕ್  ಸೆವಯಾಲ್್ಯಾಬರಿ್  ಜಯೆತ್ತ್್  ಕ್ತ್ಯಾಕ?್ 
ಹೆ್  ಕ್ಯೆದಾ್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಪ್ಳ ತ್ಾತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂಚೊ್ ಆರ್ಯಾ:್ 21

್ “ಹೆಂ್ ಖ್ಯ್ನಾಕ್ತ್”,್ “ತೆಂ್ 
ರೂಚ್್  ಪಳೆನ್ಕ್”,್  “ತೆಂ್  ಅಪ್ಡ್ನಾಕ್”್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಕ್ತ್ಯಾತ್?್  22

್ ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಯೆದಾ್ ವ್ಪಲ್ಯಾಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ ತಿಂ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್್ ಆನಿ್ ಲೊಕ್ಚೆ್ 
ಉಪದೆಸ್ಸ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ದೆವ್ಚಿಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 23

್ ಹೆ್ ಕ್ಯೆದಾ್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಚಡ್್ 
ಖ್ಲ್್ಯಬರಿ್ ನಟನ್್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಕುಡಿಯೊ್ 
ದಂಡೊವಿಣ್್  ಕರುಂಕ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಪೆರಿ�ರಣ್್  ಕಚೆಯಾ್  ತೆ್ 
ಕೆ�ವಲ್್ ಮನ್ಶೆನ್್ ನಿಮಿಯಾಲೆ್್ ಸಮಡಿತಾಚೆ್ ಏಕ್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಚೆಸಂಯ್ಬಾ್ ಖುಶಿ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟಂ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ತಿ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡನ್ತ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಂಯ್ ತುಮೆಚೊಂ ನವೆಂಜಿೇವನ್

3್ ್ 1್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಸಗ್ಯಾಚೊಯಾ್  ವಸುತಾ್ 

ಜೊಡುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಸಗ್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಖುಶಿನ್್ ಬಸುನ್್ ಆಸ್.್ 2್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ 
ವಸುತಾಂಕ್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಅಲೊ�ಚನ್್  ಕರ್,್  ಸಂಸ್ರಿ್ 
ವಸುತಾಂಚಿ್ ಅಲೊ�ಚನ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 3್ ತುಮೆಚಿಂ್ ಪನೆಯಾಂ್ 
ಸಂಯ್ಬಾ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ಂ,್ ತುಮೆಚಿಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಸ್ಂಗ್ತ್್  ದೆವ್ಥಂಯ್್  ಆಸ್.್  4

್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಜ�ವ್,್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತುಮಿ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

5
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಖೊಟಂ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 

ಪ್ತ್ಕ,್  ಅನಿಸಕ್ಳ್ಪಣ್,್  ಕ್ಮ್ಚ್ರ್,್  ಖೊಟೊಯಾ್ 
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ವ್ಡೊಣ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಸ್್ರ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಸೊಡ್.್ ಸ್್ರ್ಯಾ್ ಮೂತಿಯಾಪೂಜ್ಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
6

್ ಹೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ರ್ಗ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  7
್ ಏಕ್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖೊಟ್ಯಾಜಣೆಯಾಂತ್್ ಹೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ್ 
ಕನ್ಯಾ್ ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.

8
್ ಆತ್ಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ರ್ಗ್,್  ಖೊರಿ�ಧ್,್ ಮೊಸರ್,್ 

ಮನ್್ ದುಖಿಚಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಆನಿ್  ಗ್ಳಿಸೊವೆ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಸೊಡ್.್  9

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಫಟ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್ಕ್ತ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪನ್ಯಾಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಭಲಯಾಲೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಆನಿ್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಪಯ್ೆಂಚಿ್  ಕ್ಮ್್  ಸೊಡ್ನಾ್  ಸೊಡ್್ಯಾಂತ್.್  10

್ ತುಮಿ್ 
ನವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್್ ಆರಂಭ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾತ್.್ ಹೆಂ್ ನವ್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ರಚ್ನಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬರ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ನವೆಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್್್ ಸಮುಣ್್ ಹೆಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ ದಿತ್.್ 11

್ ಹ್ಯಾ್ 
ನವ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಗೆರಿ�ಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಜುದೆವ್ಂ್ ಮಧೆಂ್ 
ಜ್ಂವ್,್ ಸುನತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂ್  ಜ್ಂವ್್  ಪದೆ�ಯಾಶಿಂಚ್ಯಾ್  ವ್್ 
ಅನ್ಗ್ರಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂಜ್ಂವ್,್ ಗುಲ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವ್್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಮಧೆಂಜ್ಂವ್್ 
ಕಸಲೊಚ್್ ಭೆ�ದ್ಚ್್ ನ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಥಂಯ್್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಆಸ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಎಕೊ್ಚ್್ ಗಜ್ಯಾ.

ಹೆರಾಂಸಾಂರಾತಾ ತುಮೆಚೊಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್
12

್ ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್್ಂ್  ಆನಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್ಂ.್ ತೊ್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕಣ್್ಳ್ಯ್,್ 
ದಯ್ಳ್ಯ್,್  ದಿ�ನ್ಪಣ್,್  ಮೊವ್ಳ್ಯ್,್  ಶ್ಂತಿ,್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಗುಣ್ಂನಿ್  ನ ್ೆಹಸೊನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಯ್.್  13

್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಸೊಸುನ್್  ವ್ಹರ್.್ 
ದುಸ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ದೂರ್ಂ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಲ್ಯಾರಿ�್ ಬೊಗಿಸೆಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬೊಗಿಸೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ�್ ಹೆರ್ಂಕಯ�ಬೊಗಿಸೆಯ್.್ 
14

್ ಸಕ್್ಂ್ ಪ್ರಿಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಆಸೊಂದಿ.್ ಮೊ�ಗ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕ್್ಂಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಎಕ್್ಟ್ಂತ್್ ದವತ್ಯಾ.್  15

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಶ್ಂತಿ್  ತುಮಿಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಆಲೊ�ಚನ್ಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್  ದವರುಂದಿ.್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ 
ಏಕಚ್್ ಕುಡಿಕ್ ಸೆವಯಾಲೆ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಶ್ಂತಿಂತ್್ 
ಆಸೊಂಕ್  ಆಪಯ್ಲೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.

16
್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ 

ಭಪೂಯಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬಿಡ್ರ್್ ಕರುಂದಿ.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘಲೆ್ಂ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್  ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕಯ�್ ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ವ್ನಾ್  ಗಿತ್ಂನಿ,್ 

ಕ್�ತ್ಯಾನ್ಂನಿ,್  ಗ್ಯ್ಂನಿ್  ಗ್ಯ್.್  17
್ ತುಮಿ್ 

ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಜ್ಂವ್,್ ಕನೆಯಾನ್್ ಜ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಕರ್.್ ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್್ ಬ್ಪ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಯ್.

ಘಚಾಕ್ತಾಂ ಸಾಂರಾತಾ ತುಮೆಚೊಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್
18

್ ಸಿತ್�ಯ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪತಿಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್.್ 
ಹೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

19
್ ಪತಿಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪತಿಣಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 

ತ್ಂಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೊವ್ಳ್ಯೆನ್್ ಆಸ್.
20

್ ಭು ಗ್ಯಾಯಾಂನೊ� , ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ ್  ಆವಯ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಂಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್.್ 
ಹೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಸಂತೊಸ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

21
್ ಬ್ಪಯ್ಂನೊ�,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 

ಉಚ್ಂಬಳಿತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ನ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್್  ತಿಂ್ 
ಭಿಜುಡ್್ ಜ್ತಿತ್.

22
್ ಸೆವ್ಕ್ನೊ�,್  ಸವ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಂನಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಧನಿಯ್ಂಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್.್  ತ್ಂಚಿ್  ಶ್ಭ್ಸಿಗೆ್ 
ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್  ಖ್ತಿರ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ದೊಳ್ಯಾಂ್  ಮುಖ್ರ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್  ಸೆವ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ 
ಭೆಂಬಿರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಧನ್ಯಾಂಕ್ 
ಖಯ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್್ ಸೆವ್್  ಕರ್.್  23

್ ಸವ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್  ಬಯ್ಯಾ್ 
ಥರ್ನ್್  ಕರ್.್  ಖಂಯೆಚಿಯ�್  ಕ್ಮ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಖ್ತಿರ್್ ಕರ್.್ 
24

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್  ದವಲ್ಯಾಂ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಅಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ 
ಆಸೊಂದಿ.್ 25

್ ಆನ್ಯಾಯ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ್ ತ್ಕ್್ ಫ್ವ್ತಿ್ 
ಶಿಕ್್್ ಜೊಡತಾಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ ನ್.

4್ ್ 1್ ಧನಿಯ್ಂನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಂಕ್ ನ್ಯಾಯ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್  ಸಮ್ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಕರ್.್  ಸಗ್ಯಾರ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಎಕೊ್್  ಧನಿ್ ಆಸ್ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ ಆಸೊಂದಿ.

ಕ್ರಿಸಾತಾಂವಾಂನಿ ಕರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ರಾಮಾ
2

್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕರ್,್  ತುಮಿ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾನ್,್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿ�ಯ್.್ 
3ಆಮೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ತುಮಿ್ ಮ್ಗ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ಚೊ್ 
ಸಂದೆ�ಶ್್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ಬರೊ್ ಸಂದಬ್ಯಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಮ್ಗ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸಮ್ಯಲೆ್ಂ್ ಗುಪ್ತ್್ ಸತ್್ ಆಮಿ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಗ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಶಿಕಯ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ ಆತ್ಂ್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್.್ 4್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ 
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ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸುಢ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸಮೊ್ಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರ್.

5
್ ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ವಯಾವಹ್ರ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ 

ಜ್ಣ್್ಯೆನ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೊಚಿ್ ವೆ�ಳ್್ ಚಡ್್ ಉತತಾಮ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ವ್ಪ್ರ್.್  6

್ ತುಮಿ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ವೆಳ್ರ್್  ದಯೆನ್ಯ�್  ಜ್ಣ್್ಯೆನ್ಯ�್ 
ಉಲೆೈಯ್.್  ತವಳ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜ್ಪ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.

ಪಾವಾಲಿಸಾಂರಾತಾ ಆಸಾಚೊಯ ಲೊರಾಚಾಕ್  
ವಿಶಾಕ್ಂತಿಲಿ ಖಬರ್

7
್ ತುಖಿಕ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಮೊ�ಗ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ತೊಯ�್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್  ಸೆವ್ಕಯ�್ 
ಗುಲ್ಮ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮ್್ಹಕ್್ ಘಡೆಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತೊ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಯ ತ್ಾಲೊ.್ 8

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಕ್ರಣ್ಖ್ತಿರ್್ 
ಹ್ಂವ್್  ತ್ಕ್್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್  ಆಮಿ್  ಕಶೆಂ್  ಆಸ್ಂವ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ಮ್ಹಜ್ 
ಅಪೆ�ಕ್್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ಕರುಂಕ್  ಹ್ಂವ್್ 
ತ್ಕ್್  ಒನೆಸಿಮ್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್ 
9

್ ಒನೆಸಿಮ್ಸ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಚಿಚ್.್ ಹ್ಂಗ್್ 
ಘಡ್ಲೆಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತೆ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೆ.

10
್ ಆರಿಸ ತ್ಾಖ್ಯಾನ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್  ತೊ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಬಂದೆಂತ್್  ಆಸ್.್  ಬ್ನ್ಯಾಬ್ಸ್ಕ್ 
ಭ್ವ್ಚೊ್  ಸಂಬಂದಿ್  ಜ್ಲೊ್್  ಮ್ಕ್ಯಾಕಯ�್ 
ನಮ್ನ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  (ಮ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ತೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಎದೊಳ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ತೊ್ ಆಯ್್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕರ್.)್ 

11
್ ಜೆಜು್  (ಜುಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಣುಯ�್  ತ್ಕ್್  ಅಪಯ ತ್ಾತ್.)

ಸಯ್ತಾ್  ನಮ್ನ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಜುದೆವ್ಂಪೆೈಕ್್  ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೆ್ ಹೆ್ ಮ್ತ್ರಿಚ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಹೆಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಭುಜಯ್ತಾತ್.

12
್ ಎಪ್ಫ್ರಿಸ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ವಂದನ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೊ್ ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಸೆವ್ಕ.್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�ಪೆೈಕ್್ ಎಕೊಜ್್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೊ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಮಿ್ ಆತಿಮೀಕ್ಯೆಂತ್್ ವ್ಡೊನ್ಚ್್ ಸಂಪುಣ್ಯಾತೆಕ್ 
ಪ್ವಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸಮು್ನ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಥಿರ್್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾ.್ 13

್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್,್ ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್್ 
ಆನಿ್  ಹಿರೆಯ್ಪೊಲ್ಂತ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್  ಚಡ್್ 
ವ್ವುನ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
14

್ ದೆ�ಮ್ಸ್್ ಆನಿ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಈಷ್ಟ್ ಜ್ಲೊ್್ ವಯ್್್ 
ಲೂಕ್ನ್್ ನಮ್ನ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

15
್ ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್ಂತ್್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್ 

ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ ನಿಂಫ್ಕಯ�್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ 
ಜಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಂಕ್�್  ನಮ್ನ್್  ದಿಯ್.್  16

್ ಹೆಂ್ 
ಪತ್ರಿ್  ವ್ಚ್್ಯಾ್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂತ್್ಯಾಕ್  ವ್ಚುಂಕ್  ದಿಯ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಲ್ವ್ದಿಸೆ�ಯ್ಚ್ಯಾಂಕ್  ಬರಯ್ೆಂ್  ಪತ್ರಿ್  ತುಮಿ�್ 
ವ್ಚ್.್  17

್ ಅಖಿಯಾಪ್್ಪಕ,್  “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ತುಕ್್ 
ವಯಸೆಲ್್್ ಸೆವ್್ ಖರೆಂಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕರಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

18
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ನಮ್ನ್.್  ಪ್ವ್್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್  ಹೆಂ್  ಬರಯ್್ಂ.್ 
ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.
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ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪಯೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಥಂಯ್ಯ�್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್ಯ�್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಥೆಸೆಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಸಭೆಕ್ ಪ್ವ್್,್ ಸಿಲ್್ನ್್ ಆನಿ್ ಥಿಮೊಥಿನ್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಪತ್ರಿ.
ದೆವ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್  ಶ್ಂತಿಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಆಸೊಂದಿ.

ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಪಾತೆಕ್ಣಂ
2

್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತುಮಿ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಉಗ್್ಸ್್  ಕನ್ಯಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾಸಕ್್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್ 
ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂ್  ಸುತಾತಿ್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್  3

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ದೆವ್ಬ್ಪ್ಕ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂಚೊ್ ಆನಿ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಫೊಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಂಕಯ�್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಭವಯಾಸ್ಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್ ಥಿರ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಕಯ�್  ಆಮಿ್  ತ್ಕ್್  ಸದ್ಂಚ್್  ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

4
್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ದೆ�ವ್್  ತುಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್ 

ಕತ್ಯಾ.್  ತೊ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪ ಣ್್ಚೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್್ಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್ ಆಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂವ್.್ 5

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಕೆ�ವಲ್್ ಉತ್ರಿಂ್ 
ವ್ಪರಿನ್ಶೆಂ್  ತಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್ಯ�್ 
ಆನಿ್ ತಿ್ ಸತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಣ್್ಯೆಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಹ್ಡ್್ಯಾ.್  ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್  ಕಶೆಂ್  ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಖ್ತಿರ್್ ತಶೆಂ್ ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್.್ 6

್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕಯ�್ ದೆ�ಖ್್ ದಿಲ್;್ ಚಡ್್ ದಗದಾಣ್ ಸೊಸಿ್;್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಉಪದೆಸ್್  ತುಮಿ್  ಸಂತೊಸ್ನ್್  ಮ್ನುನ್್ 
ಘತೊ.್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾ್ಮ್ನ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತೊ್ ಸಂತೊಸ್್ 
ದಿಲೊ.

7
್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್  ಆನಿ್  ಆಖ್ಯಯ್ಚ್ಯಾ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕ್  ದೆ�ಖ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 
8

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್್ 
ಆನಿ್  ಆಖ್ಯಯ್ಂತ್್  ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಜ್ಲೊ.್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸಗ್್ಂನಿ�್  ಕಳವ್ನಾ್  ಆಯ್.್  ತ್ಯಾದೆಕುನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಕ್ಂಯ್್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ನ್.್  9

್ ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾನ್್ 
ತುಮಿ್  ಆಮಿಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಳ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್  ಮೂತಿಯಾಪೂಜ್್  ರ್ವ್ನ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆರ್ಧನ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್ಯ�್ ಥಂಯೊಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕಳಯ ತ್ಾಲೆ.್ 
10

್ ದೆವ್ಚೊ್ ಪೂತ್್ ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ಮುಖ್ರ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್ ತುಮಿ್ ತಶೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ನ್ಚ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಪುತ್ಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವಯ್ರಿ್ 
ಉಠಯ್ೊ.್  ತೊಚ್್  ಜೆಜು.್  ಮುಖ್ರ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖೊರಿಧ್ಚ್ಯಾ್ ಝಡೆತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕತಯಾಲೊಲೊ್ ತೊಚ್.

ಥೆಸಸ್ಲೊೇನಿರಾಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆಂ ರಾಮ್

2್ ್ 1್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಆಯ್ಲೆ್ಂ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  2
್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 

ಫಿಲ್ಪ್್ಪಂತ್್ ದಗದಾಣ್ ಸೊಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಥಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಜ್ಲೆಂ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ತೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್,್ 
ಸಬ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊ.್್ 
ಪುಣ್್ ಧೆೈರ್ನ್್ ಆಸೊಂಕ್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಕರುಂಕ್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕೆಲ್.್ 
3

್ ಆಮಿಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಚೂಕಯ�್  ನ್ಹಯ್್  ಆನಿ್  ಆಸುದ್ದಾ್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಉದೆದಾ�ಶ್ಯ�್ ನ್ಹಯ್್ ಆನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಫಟೊಂವಿಚಿ್ 
ಪರಿಯತನ್ಯ�್ ನ್ಹಯ್.್  4

್ ಆಮಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ನಿತಳ್್  ಕೆಲ್ಂ್  ಆನಿ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನೆಮ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ನೊ್ಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್ ಪ್ಕ್ಯಾತಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಕಚ್್ ಮ್ನೊ್ಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.

5
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಬರೆಂ್ ಸ್ಂಗೊನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಫಟಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಆಮಿ್  ಕೆದಿಂಚ್್  ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರುಂಕ್ ನ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ 
ತುಮೊಚಿ್ ದುಡು್ ಲುಟುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್;್ 
ಆಮೊಚಿ್  ಸ್್ರ್ಯಾ್  ಲ್ಪೊನ್್  ವೆ�ಸ್್  ಘಾಲೆಚಿಂ್  ಮನಿಸ್್ 
ನ್ಹಯ್.್ ಹೆಂ್ ಖರೆಂ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
6

್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಯೆಂವಿಚಿ್  ಮ್ನ್್  ಮಯ್ಯಾದ್್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಂವ್್ 
ಆಮಿ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಆಶೆಂವ್ಕ್್ ನ್.

7
್ ಆಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಆಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ 

ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಘಳೊೆಂಕ್ ಆಮೊಚಿ್ ಅಧಿಕ್ರ್್ 
ವ್ಪರಿಯೆತೊ್  ಆಸೊ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿಂ್  ಸವೆಂ್  ಚಡ್್ 
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ಭೊಳೆಜ್ವ್ನಾಸ್್ಂವ್.್  ಆವಯ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾ್  ಬರಿ್ 
ಆಮಿ್ ಚಲ್್ಯಾಂವ್.್ 8್ ತುಮೊಚಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ವ್ಂಟುಂಕ,್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್,್ ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಸ್ಂತ್್ 
ಜ�ವ್್  ದಿಂವ್ಕ್್  ತಯ್ರ್್  ಆಸ್್ಯಾಂವ್.್  9

್ ಭ್ವ್್ 
ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಆಮಿ್ ಭೊಗ್್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂ್ ಅನ್್ರ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಉಗ್ಸ್್ಕಚ್್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್್ ದಿಂವೆಚಿಂ್ 
ವ್ಜೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಯ್ರಿ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ವ್ಂವ್ಟ್ ಕ್ಡುನ್್ ಜಣ್ ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್.

10
್ ವಿಶ್್ಸಿಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಮಿ್ 

ಆಸ್ತಾನ್್ ಚೂಕ್ದ್ರ್ಯ�್ ಪವಿತ್ರಿಯ�್ ಆನಿ್ ನಿಧೊ�ಯಾಶ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಜಯೆಲ್ಯಾಂವ್.್  ಹೆಂ್  ನಿ�ಜ್್  ಮ್ಹಣ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್್ ಅನಿ್ ದೆವ್ಕಯ�್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 11

್ ಬ್ಪ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಲ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಚಲ್್ಯಾಂವ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್ 
12

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕೆಲೆಂ್ ಆನಿ್ ಬುಜಯ್ೆಂ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾಕಯ�್  ಮಹಿಮೆಕಯ�್  ಆಪಯ್್ಯಾ್ 
ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

13
್ ತುಮಿ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 

ಕೆಲ್್ಯಾಖ್ತಿರ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
ತುಮಿ್ ತೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯುಕ್ನ್,್ ತೊ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಬರಿ್ ಮ್ನೊ್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಲೆ್ ಶಿವ್ಯ್್ 
ಮನ್ಶೆಂಚಿ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ನ್ಹಯ್.್  ತೊ್  ನಿ�ಜ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ದೆವ್ಚೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್.್  ತೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 14

್ ಭ್ವ್್ 
ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಜುದೆ�ಯ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಭೆಂಬರಿ್  ಆಸ್ತ್.್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ದವಲೆಯಾ್ ತೆ್ ಹೆರ್್ ಜುದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ದಗಿದಾಲೆ.್್ ತ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ತುಮಿಯ�್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ದಗುದಾಣೆಯಾಕ್ ಒಳಗ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾತ್.್ 15

್ ತೆ್ ಜುದೆವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕಯ�್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕಯ�್  ಜವೆಶಿಂ್  ಮ್ಲೆಯಾಂ.್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಗ್ಂವ್ಥ್ವ್ನಾ್  (ಜುದೆ�ಯ್)್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬಳ್ಂತ್ನ್್ ಭ್ಯ್ರಿ್ ಘಾಲೆಂ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್ಲೆ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಆನಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
16

್ ವ್ಹಯ್,್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವಿ್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಆಮಿ್ ಶಿಕಯ್ನಾಶೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಡ್ಂವ್ಕ್್ 
ತ್ಣ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಶೆಂ್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್ 
ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆಖೆರಿಕ,್ 
ದೆವ್ಚೊ್ ಖೊರಿ�ಧ್್ ತ್ಂಚೆ್ ವಯ್ರಿ್ ಯೆತ್.

ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾಂಚಾಕ್ಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕಾ ಆಶಾ
17

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಥೊಡೊಕ್ಳ್್ 

ಪಯ್ಸೆ್  ಗೆಲ್್ಯಾಂವ್.್  (ಆಮಿ್  ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾಂವ್.್  ಪುಣ್್  ಆಮಿಚಿ್  ಆಲೊ�ಚನ್ಂ್ 
ತುಮೆಚಿಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆನಿಂಕ್�್  ಆಸ್ಂತ್.)್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಆತುರ್ಯೆನ್್ ಚಡ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ 
18

್ ವ್ಹಯ್,್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಚಿಂತೆಂ್.್ 
ಪ್ವ್್್ ಜ್ಲೊ್್ ಹ್ಂವ್,್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆಂ,್ ಪುಣ್್ ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ 
ರ್ವಯ್ೆಂ.್ 19

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ 
ಜ್ತ್ನ್್  ಆಮಿ್  ಹೊಗೊಳ್ಸೆಂಚಿ್  ಆಮೊಚಿ್  ಭವಯಾಸೊ,್ 
ಆಮೊಚಿ್  ಸಂತೊಸ್,್  ಆಮೊಚಿ್  ಮುಕುಟ್್  ತುಮಿಂಚ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 20

್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಮಿಂಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಆನಿ್ ಮ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

3್ ್ 1್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ಪುಣ್್ 
ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಕ್ಳ್್ ರ್ಕೊಂಕ್ ಚಡ್್ ಕಷ್ಟಂಚೆಂ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ ಆಥೆನ್ಸೆಂತ್್  ರ್ವ್ವ್ನಾ್ 

ತಿಮೊಥಿಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಧ್ಡುಂಕ್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ತಿಮೊಥಿ್ ಆಮೊಚಿ್ ಭ್ವ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾ.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಚಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ತೊ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆನಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬುಜೊಂಕ್  ತಿಮೊಥಿಕ್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂವ್.್ 
3

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆತ್ಂ್  ಆಯ್ೆಲ್ಯಾ್  ಕಷ್ಟಂವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಕೊಣೆಯ�್  ಧಂಡಳ್ಂಕ್  ನ್ಹಜೊ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್  ತಿಮೊಥಿಕ್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂವ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸಲೆ್ 
ಕಷ್ಟ್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 4್ ಆಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್,್ ಆಮಿಸಕಕ್ಡ್್ ದಗೊದಾಣ್ 
ಬೊಗಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಸ್ಂಗಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಘಡೆಂ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
5

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಸಮ್ಜ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ಕ್ರಣ್ವವಿಯಾಂಚ್್  ಹ್ಂವ್್  ತಿಮೊಥಿಕ್ 
ತುಮೆಚಿಲ್ಗಿಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಆನಿಂಕ್�್ 
ಚಡ್್ ಕ್ಳ್್ ರ್ಕೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂಚ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಕ್್  ಧ್ಡೆ್ಂ.್  ಲೊಕ್ಕ್  ತ್ಳ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಪಡೊಂವ್ಚಿ್  ಸೆೈತ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್ 
ತ್ಳ್ಣ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಸಲೊ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಭೆಂ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಆಸಲ್ೆಂ.್ ಏಕ್ದ್ವೆಳ್,್ ತಶೆಂ್ ಮ್ಹಣ್ ಜ್ಲೆಂ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಆಮೊಚಿ್ ವ್ವ್ರಿ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ತೊ್ ಆಸೊ.್

6
್ ಪುಣ್್  ತಿಮೊಥಿ್  ತುಮೆಚಿಥ್ವ್ನಾ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 

ಪ್ಟಂ್  ಪತುಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್,್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಆನಿ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಬರಿಖಬರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ ತುಮಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ 
ಆಶೆಂತ್್ ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.್ 
ತ್ಯಾಚ್್ ರಿತಿನ್್ ಆಮಿ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ ಆಶೆನ್್ 
ಆಸ್ಂವ್.್ 7್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಬುಜ್ಣ್್ ಮೆಳಿ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್ 
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ಕಷ್ಟ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ದಗದಾಣ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್  ಹುರುಪ್್  ಬಲೊಯಾ.್ 
8

್ ತುಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾರ್,್ 
ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಜ�ವ್್ ಬರೊನ್್ ಆಸೊತಾಲೊ.್  9

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಚಡ್್  ಸಂತೊಸಬಾರಿತ್್ 
ಆಸ್ಂವ್!್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಕ್ 
ಸರಿಸಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಶೆಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ತಾ?್ 10

್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂವ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಖುದ್ದಾ್ 
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಆಸೆಚಿ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಗಜೊಯಾಯಾ್ ನಿವ್ರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ದಿ�ಸ್್ ರ್ತ್್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.

11
್ ಆಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ವ್ಟ್್  ಸಲ್�ಸ್್ 

ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕಯ�್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 12

್ ಆಮಿ್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್  ವ್ಡೊನ್್  ಎಕ್ಮೆಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�್  ಹೆರ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ವಯ್ರಿಯ�್  ಚಡ್್  ಜ್ಂವಿದಾ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್  13

್ ತುಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಅಪ್್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಬ್ಪ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್ 
ಪವಿತ್ರಿಯ�್ ಚೂಕ್ದ್ರ್ಯ�್ ಜ್ತ್ಲ್ಯಾತ್.

ದೆವಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡೆಚೊಂ ಜಿವಿತ್

4್ ್ 1 ್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ನೊ�,್  ಆತ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಹೆರ್್  ಥೊಡೊಯಾ್  ವಿಷಯ್್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  ದೆವ್ಕ್ 

ಮ್ನೊ್ಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕಯ್್ಂ.್  ತುಮಿ್  ತೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಜಯೆತ್ತ್.್  ತೆಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಸಮಪ್ಯಾತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್್ 
ಆನಿ್ ಪೊರಿತ್ಸೆಹಿತ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 2್ ತುಮಿ್ ಕಸಲ್್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂಗಿ�್ 
ತೆಂಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್ಚ್್ ಆಸ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಮಿ್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್  3

್ ತುಮಿ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಖುಶಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್ 
ತುಮಿ್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ 
4

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ತುಮೊಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್ 
ಕುಡಿಯೊ್  ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್  ದವರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳಿ್್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಆಪೆ�ಕ್್.್  ತುಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವ್ಟೆನ್್ ವ್ಪ್ಲ್ಯಾಯಾರ್,್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ 
್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.a್  5

್ ತುಮಿಚಿ್  ಕೂಡ್್  ಲ್ಂಯಗೆಕ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 

a 4.4ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ ದಲಾಲಿಯಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ ವ್್ 
“ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಮ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಬ್ಯ್ೆಕ್  ಅಪ ಣ್್ಚಿ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಘಂವ್ಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ”

ಖ್ತಿರ್್ ವ್ಪರಿನ್ಕ್ತ್.್ ದೆವ್ಕ್ ನೆಣ್್ ಆಸ್ಲೊ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಪೊ್ಯಾ್ ಕುಡಿಯೊ್ ತ್ಕ್್ ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.್ 6್ ಹ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ಫಟವ್ನಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ಆಮಿ್  ಯೆದೊಳ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್  ಆನಿ್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆ�ವ್್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ ತ್ಾ.್ 7

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಆಪಯ್್ಂ.್ ಆಮಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ 
ತೊ್ ಖುಶಿ್ ವ್ಹರಿನ್.್  8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹೊ್ ಉಪದೆಸ್್ 
ಪ್ಳಿನ್ತ್ಲೊ್  ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ಮನ್ಶೆಕ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ್್ ದೆವ್ನ್ಚ್.

9
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಬರೊಂವಿಚಿ್  ಗಜ್ಯಾ್  ನ್.್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕಶೆಂ್  ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಎದೊಳ್ಚ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಶಿಕಯ್್ಂ.್ 10

್ ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಂತ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತೆಯಾಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಆನಿಂಕ್�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ತುಮಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್್ ಪೊರಿ�ತ್ಸೆಹಿತ್್ 
ಕತ್ಯಾಂವ್.

11
್ ಶ್ಂತಿಯೆಂತ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ತುಮೆಚಿಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್್ 

ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ವ್ಯಾಪ್ರ್ಚಿ್ ಜತಣ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಹ್ತ್ಂನಿ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ 12

್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಜವಿತ್ಯಾಚಿ್ ರಿ�ತ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಮ್ನ್್ ದಿತ್ತ್.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗಜೆಯಾಚೆಂ್ 
ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದುಸ್ರಿಯಾಂಚೆರ್್ ಅವಲಂಬನ್್ 
ಕಚೆಯಾಂಯ�್ ಗಜ್ಯಾಯ�್ ಆಸ್ನ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚೆ ಯೆಣ್ೆಂ
13

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಬರಿ್  ತುಮಿ್  ಖಂತಿಂತ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಖುಶಿ್ ನ್.್ 14

್ ಜೆಜು್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮಿ್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್ ಪುಣ್್ ಜೆಜು್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜವಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಉಠೊನ್್  ಆಯ್್್  ಮ್ಹಣನಿ�್  ಆಮಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾತ್ಂವ್.್  ತಶೆಂಚ್್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ವಿಶ್್ಸ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾಂಕ್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್ತಾಲೊ.

15
್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ 

ಸ್ಂತ್್ ಸಂದೆ�ಶ್ಚ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಯೆತ್ನ್್ 
ಆತ್ಂ್ ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಆಮಿ್ ಆನಿಂಕ್�್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಆಮಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್.್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್್ಯಾ್  ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಕ್�್  ಆಮಿ್ 
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ಮುಖ್ರ್್ ಆಸಿಚಿಂನ್ಂವ್.್  16
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 

ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ದೆಂವುನ್್ ಯೆತ್ಲೊ.್ ತವಳ್್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್ 
ದೆವ್ದೂತ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ತುತೂರಿಚ್ಯಾ್  ಆವ್ಜ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಪಮ್ಯಾಣ್ಚೆ�್  ಘಜೊಯಾವಿಣ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತಕ್ಷಣ್ಚ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲೆ್ ಪಯ್ೆ್ 
ಉಠೊನ್್ ಯೆತ್ಲೆ.್  17

್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್ ಉಲಯಾಲೆ್  ಆಮಿ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಏಕ್  ಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್  ಅಂತ್ರಿಳ್ರ್್ 
ಮುಖ್ರ್್ ಮೆಳ್ಂಕ್ ಆಮಿ್ ಕುಪ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮಧೆಂ್ ಉಕಲ್ನಾ್ 
ವ್ಹತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.್ ಆಶೆಂ್ ಆಮಿ್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ ತ್ಾಲ್ಯಾಂವ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಂನಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬುಜ್ಣ್್ ದಿಯ್.

ಸವೆತಾಸ್ಪರಾಚಾಕ್ ಯೆಣ್ಾಕ್ಕ್ ತರಾರ್ ರಾವಾ

5್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಆತ್ಂ್ ಆಮಿ್ ಘಡಿ್ ಆನಿ್ 
ದಿಸ್ಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬರೊಂವಿಚಿ್ 

ಗಜ್ಯಾ್  ನ್.್  2
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿ್ ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್ಚಿಯಾ್ 

ಘಡಿಯೆರ್್ ಚೊ�ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಯೆತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂಕ್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 3್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಆಸ್.್ ಆಮಿ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಂವ್”್ ಮ್ಹಣ್್  ಲೊ�ಕ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾನ್ಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವಿಬ್ಡ್್ ಗಭೆಯಾಸ್ತಾ್ ಸಿತ್ಯೆಕ್ ಪರಿಸೂತ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ 
ಯೆಣೊ�್ ಆಯಲ್ೆ�ರಿ್ ಯೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾ.

4
್ ಪುಣ್್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಂತ್್ 

(ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್)್  ಜಯೆನ್ಂತ್.್  ತೊ್  ದಿ�ಸ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚೊರ್ಬರಿ್  ಎಕ್ಚ್ಚಿಣೆಂ್ ಯೆ�ನ್.್  5

್ ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್  ಸಂಬಂಧಿತ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಆಮಿ್  ರ್ತಿಚೆ್  ಜ್ಂವ್್ ವ್್  ಕ್ಳೊೆಕ್ಕ್ ಸಂಬಂಧ್್ 
ಜ್ಲೆ್್ ನ್ಹಯ್.್ 6

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಹೆರ್್ ಲೊಕ್ಬರಿ್ 
ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮಿ್ ನಿದೊಂಕಚ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಆಮಿ್ 
ಜ್ಗೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊವ್ನಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂಚ್್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ 
ದವನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್  7

್ ನಿದೆಚಿ್  ಲೊ�ಕ್  ರ್ತಿಚೆರ್್ 
ನಿದ ತ್ಾತ್.್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್  ಅಮಲ್ಪಣ್ಚೆ್  ರ್ತಿಂ್  ಪ್ಯೆವ್ನಾ್ 
ಅಮಲ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 8್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ ದಿಸ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ ದವನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ ಆಮಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಖ್ತಿರ್್ 
ಮೊ�ಗ್ಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಣಂಯ�್  ನ ್ೆಹಸೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಜಯ್.್ 
ಬಚ್ವೆಚೊ್  ಭವಯಾಸೊ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಶಿರ್ಸ್ತ್ಣ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.

9
್ ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಲೆಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 

ರ್ಗ್ಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ನ್ಹಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವಿ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ವಿಂಚುನ್್ 

ಕ್ಡೆಂ್.್ 10
್ ಆಮಿ್ ಆಪ್ಣ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ 

ಜೆಜು್  ಆಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಮೆಲೊ.್  ಜೆಜು್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್,್ 
ಆಮಿ್ ಜಯೆತ್ಂವ್ಗಿ�್ ವ್್ ಮೊತ್ಯಾಂವ್ಗಿ�್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಮುಖಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಬುಜವ್ನಾ್ 
ಬಳ್ಂತ್್ ಕರ್.್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ತೆಂಚ್.

ಆಖೆರಿೇಚಿಂ ಉತಾರಿಂ ಆನಿ ನಮಾನ್
12

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಆತ್ಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ವ್ವುನ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ 
ವ್ಟೆರ್್ ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ 
13

್ ತ್ಣಂ್  ತುಮೆಚಿ�್  ಥಂಯ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಸೆವೆಖ್ತಿರ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ನ್್ ಮ್ನ್್ ದಿಯ್.
ತುಮಿ್  ಸಕ್್ಂನಿ್  ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್  ಜಯೆಜಯ್.್ 

14
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 

ಲೊಕ್ಕ್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಮಿ್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್ 
ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತೆತಾ�ಜನ್್ 
ಕರ್;್  ಆಸಕ್ತ್ಯಾಂಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರ್;್  ಸಕ್್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಂತ್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್;್  15

್ ಕೊಣ್ಯ�್ 
ವ್ಯ್ಟಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್;್ 
ಎಕ್ಮೆಕ್ಕ್  ಆನಿ್  ಸಮೆ�ಸ ತ್ಾಂಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.

16
್ ಸದ್ಂಚ್್ ಸಂತೊಸ್ನ್್ ಆಸ್.್ 17

್ ಖಳನ್ಸ್ತಾನ್್ 
ಮ್ಗ್.್ 18

್ ದೆವ್ಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ಸುತಾತಿ್  ದಿಯ್.್  ಹೆಂಚ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ಆಯ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಖುಶಿ.

1 9
್ ಪವಿತ್ರಿ ್  ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ್  ಕ್ಮ್ಕ್ 

ಪ್ಲ್ಯ್ನ್ಕ್ತ್.್  20
್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂಕ್  ಅಕ್ಮನ್್ 

ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 21
್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಪರಿ�ಕ್್್ ಕನ್ಯಾ,್ ಬರೆಂ್ 

ಸ್ಂಬ್ಳ್ನಾ್ ಧರ್.್ 22
್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟಥ್ವ್ನಾ್ 

ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.
23

್ ಸಮ್ಧ್ನ್್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಆತೊಮ,್ ಕೂಡ್,್ ಪ್ರಿಣ್್ ನಿಧೊ�ಯಾಷಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸೊಂದಿ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ 24

್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್ಲೊ್ ತೆಂ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೊ್ ವಿಶ್್ಸಿ.

25
್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ಆಮೆಚಿ�ಖ್ತಿರ್್ 

ಮ್ಗ್.್ 26
್ ಭ್ವ್್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚಿ್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಉಮ್ಯಾನ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಯ್.್ 27
್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ 

ಭ್ವ್್ ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್ ವ್ಚುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾಂ.್  28

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸುಂ.
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ಥೆಸೆಸ್ಲೊೇನಿರಾರಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1 ್ ದೆವ್ಬ್ಪ್ಥಂಯ�್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ�್  ಆಸೆಚಿ್  ಥೆಸಲೊ�ನಿಕ್ಂಚ್ಯಾ್ 

ಸಭೆಕ್ ಪ್ವ್್,್ ಸಿಲ್್ನ್್ ಆನಿ್ ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಪತ್ರಿ.

2
್ ದೆವ್ಬ್ಪ್್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ 

ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಂದಿ.
3

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಸದ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ 
ದಿತ್ಂವ್.್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಆನಿ್  ಹೆರ್ಂಚೆರ್್ 
ವಯ್ರಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ದಿ�ಸ್ನ್್ ದಿ�ಸ್್ ಚಡ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿಂವಿಚಿ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 4್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಹೆರ್್ ಸಭ್ಂನಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಹೆರ್್  ಸಭ್ಂಕ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್ 
ತುಮಿ್ ದಗದಾಣ್ ಭೊಗ್್ಯಾರಿ�್ ಸಬ್ರ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಯ�್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಂತ್ಯ�್ ಜಯೆತ್ತ್.

ದೆವಾಚೆಂ ತಿೇಪಾತಾಚಾಕ್ ವಿಷಯೆಂತ್ ಪಾವಾಲಿಚೆ ವಿವರಣ್
5

್ ದೆ�ವ್್ ನಿತಿಚೆಂ್ ತಿ�ಪುಯಾ್ ದಿತ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತೆಂಚ್್ 
ಪಮ್ಯಾಣ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಳಿ್್  ತ್ಚಿ್  ಅಪೆ�ಕ್್.್ 
ತುಮಿ್  ದಗೊದಾಣ್  ಸೊಸಿಚಿ್  ತ್ಯಾ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಖ್ತಿರ್ಚ್.್ 
6

್ ದೆ�ವ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆಂ್ಚ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದೊಶಿ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆ�ವ್್ ಕಷ್ಟ್ ದಿತ್.್ 7

್ ಕಷ್ಟಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದೆ�ವ್್  ಶ್ಂತಿ್  ದಿತ್.್  ತೊ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿತ್ಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದುತ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್್ ಹಿ್ ಶ್ಂತಿ್ ದಿತ್ಂ.್ 
8

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಆಗ್ಟಯಾಸ್ಂಗ್ತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸಮ್ನ್ತ್ಲ್ಯಾಂಕಯ�್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಕ್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾಂಕಯ�್  ಶಿಕ್್್ 
ಲ್ಯ ತ್ಾ.್ 9

್ ತ್ಂಕ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜ್ಲ್್್ ಶಿಕ್್್ ಜ್ತ್ಲ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸೊಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಅವ್ಕ್ಸ್್  ಮೆಳ್ನ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಡ್್ಯಾಸಕ ತೆಾನ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಪಯ್ಸೆ್  ದವರೆೈತ್.್  10

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್  ಹೆಂ್  ಘಡ ತ್ಾ.್  ತೊ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಮೆಳ್ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್.್ 
ತ್ಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಆಜ್ಪ್್  ಜ್ತ್ಲೆ.್  ಆಮಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ಪ್ತೆಯಾಲೆ್್ 
ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಪಗ್್ಂತ್್ 
ಆಸತಾಲ್ಯಾತ್.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ರ್ಣ್ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಸದ್ಂಚ್್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ 

ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ ಖಂಯ್ಚಿಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ವ್ಟೆಂತ್್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯ್್ಯಾಂಗಿ�,್ ತ್ಯಾ್ ವ್ಟೆರ್ಚ್್ 
ತುಮಿ್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯೆಶೆ್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್  ಬರೆಂಪಣ್್  ಬರೆಂ್  ಕರಿಶೆಂ್  ಪೆರಿ�ರಣ್್  ಕತ್ಯಾ.್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಆಸಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಮೆಚಿ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ತುಮಿ್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ 
ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್  12

್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್ 
ನ್ಂವ್್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ 
ತುಮಿಯ�್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಮಹಿಮ್್ ಜೊಡುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮಿ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ ತಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಯೆತ್.

ವಾಯ್್ ರಾಮ್ ಘಡಾತಾಲ್ಂ

2್ ್ 1್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಥೊಡಿಂ್ 

ಉತ್ರಿಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್  ಆಸೆ್ಂ.್  ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ಭೆಟ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಂವ್.್ 
2

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ದಿ�ಸ್್ ಎದೊಳ್ಚ್್  ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್  ತ್ಯಾಚ್್  ಘಡಿಯೆ್ 
ಘಡೊಬಾಡ್ನಾಕ್ತ್್ ವ್್ ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್.್ ಕೊಣ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಂತ್್ ಜ್ಂವ್್ 
ತಶೆಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್  ಆಸ್.್  ಕೊಣ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ಫಟಕ್ರೆಂ್  ಪತ್ರಿಚ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ನ್ಂವ್ರ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಬರೊವ್ನಾ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ವ್ಚುನ್್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಯ�್  ಆಸ್.್  3

್ ಕೊಣ್ಯ�್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾಂಯ್್ 
ಥರ್ನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಠಕೊಂಕ್ ಆವಕ್ಸ್್ ದಿ�ನ್ಕ್ತ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ ದೆವ್ಕ್ ಪಯ್ಸೆ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಶಿವ್ಯ್,್ ಧಮ್ಯಾ್ 
ದೊರಿ�ಹಿ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ತೊ್  ದಿ�ಸ್್ 
ಯೆಂವ್ಚಿ್  ನ್.್  4

್ ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಆಪವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತೆಂಯ�್  ಜ್ಂವ್,್  ಲೊ�ಕ್  ಆರ್ಧನ್್  ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಖಂಯೆಚಿ�ಯ�್ ಜ್ಂವ್್ ಧಮ್ಯಾ್ ದೊರಿ�ಹಿ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕನ್ಯಾ,್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪೆೈಕ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ವ್ಹತೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಮಂದಿರ್ಚ್ಯಾ್  ಭಿತರ್್  ವಚುನ್್  ಬಸುನ್್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ದೆ�ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಲೊ.

5
್ ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಘಡತಾಲೊಯಾ್ ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ಪಯ್ೆಂಚ್್  ಕಳಿತ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಉಗ್್ಸ್್  ನ್್  ಕ್ತೆಂ?್ 
6

್ ಆತ್ಂ್  ಧಮ್ಯಾ್  ದೊರಿ�ಹಿಕ್  ಆಡಯ ತ್ಾ್  ಖಂಯೆಚಿಂ್ 
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ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತೊ್  ನಿಶಿಚಿತ್್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್  ತ್ಕ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಆಡ್್ನ್ಯಾ್ ಧಲ್ಯಾಯಾತ್.್ 7್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಖೊಟ್ ಸಕತ್್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಅಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ 
ಆಸ್.್ ಪುಣ್್ ತಿ್ ಗುಪ್ತ್್ ಜ್ಲ್್್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಸಕೆತಾಕ್ ಆಡ್ನ್ಯಾ್ 
ಧಚೊಯಾ್ ಎಕೊ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್ಯಾ್ ತಕ್ಷಣ್್ 
8

್ ಧಮ್ಯಾ್ ದೊರಿ�ಹಿ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡತಾಲೊ.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ತ್ಕ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ತೊಂಡ್ಚ್ಯಾ್  ಶ್್ಸ್ನ್ಚ್್ ಜವೆಶಿಂ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಲೊ;್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಥ್ವ್ನಾ್ 
ನ್ಸ್್ ಕತಯಾಲೊ.

9
್ ತೊ್ ಧಮ್ಯಾ್ ದೊರಿ�ಹಿ್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಹಡ್್ಯಾಸಕೆತಾನ್್ 

ಭಲಯಾಲೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೊ.್  ತೊ್  ಸಬ್ರ್್  ಠಕ್ಕ್್ 
ಆಚಯ್ಯಾಂ,್  ಖುಣ್,್  ಆದುಭುತ್್  ಕ್ಮ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
10

್ ಸತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಚುಕೊವ್ನಾ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಠಕೊಂವ್ಕ್,್ ತೊ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಚಿಂ್ ತಂತ್ರಿಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್ (ತ್ಣಂ್ ಸತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲೆಂ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ತೆ್  ಆಸತಾಲೆ.)್  11

್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಸತ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್,್ ಸತ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಆಸ್ಲೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಶೆಂ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಎಕ್್  ಸಕ ತೆಾಕ್  ದೆ�ವ್್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಧ್ಡತಾಲೊ.್ 12

್ ಸತ್್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಶೆಂ,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ಚಿಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ 
ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ತಲೊ.

ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ವಿಂಚಲಿಲೆ ಜಾವಾನ್ಸಾತ್
13

್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುವೆಯಾರ್ಚ್್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಂ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಸದ್ಂಚ್್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆತ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಸತ್ಚೆರ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ತುಮಿ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್.್ 14

್ ತುಮಿ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್  ಭ್ಗಿದ್ರ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್,್  ಆಮಿ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ೊ.್  15

್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಥಿರ್್ 
ರ್ವ್.್ ಆಮಿ್ ಉತ್ರಿಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆನಿ್ ಪತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶಿಕಯೆ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಪ್ತೆಯಾವ್ನಾಚ್್ 
ಆಸ್.

16
್ -್ 17

್ ತುಮಿ್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಸಂಗ್್ಯ್ ಪೆೈಕ್್ ಆನಿ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಬಯ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಪೆೈಕ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಯ�್ 
ಬುಜವ್ನಾಯ�್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಆನಿ್  ದೆ�ವ್್ 
ಬ್ಪ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ದಿ�ಂವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಆಮಿ್ ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.್ 
ದೆವ್ನ್್  ಆಮೊಚಿ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕೆಲೊ.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೊ್ ಭವಯಾಸೊಯ�್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜ್ಲ್್್ ಭುಜವ್ನಾಯ�್ ದಿಲ್.

ಆಮೆಚೊೇಖಾತಿರ್ ಮಾರಾ

3್ ್ 1್ ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�್  ಆಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಗ್.್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ವೆಗಿಂವೆಗಿಂಚ್್ 

ವಿಸತಾರುಂದಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಗ್.್ ತುಮೆಚಿಬರಿ್ ಹೆರ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಹ್ಯಾ್ ಉಪದೆಸ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಶೆ್ ಮ್ಗ್.್ 2್ ಕಪಟಜ್ಲೆ್್ 
ಆನಿ್  ಧೊಸುಕ್ಯ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಹ್ತ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರಿಶೆಂ್  ದೆವ್ಲ್ಗಿ್  ಮ್ಗ್.್ 
(ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ದವರುಂಕ್ ನ್.)

3
್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ವಿಶ್್ಶಿ.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 

ಕತ್ಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಖೊಟ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  (ಸೆೈತ್ನ್ಥ್ವ್ನಾ)್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕತ್ಯಾಲೊ.್  4

್ ಆಮಿ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ತುಮಿ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲ್.್ ತುಮಿ್ 
ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್ಯ�್ ಹೊಯಾಸಂಗಿತಾ್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 5

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊ�ಗ್ಥಂಯ್್ 
ಆನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಥಂಯ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್್  ಮುಂದರುನ್್  ವ್ಹರುಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಮಿ್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂವ್.

ಹಯೆತಾರೊಲಿಯ್ೇ ವಾವುರಿಂದ
6

್ ಭ್ವ್ಭಯಣ್ಂನೊ�,್  ಕ್ಮ್್  ಕರಿನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್್ಶ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮಿ್  ಪಯ್ಸೆ್  ಆಸ್ಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣನ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿತ್ಂ.್ 
ಆಮಿ್  ದಿಲ್್್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಪ್ಳಿನ್ತ್.್ 
7

್ ಆಮಿ್  ಜಯೆಲ್್ಯಾಬರಿಂಚ್್  ತುಮಿ್  ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಆಳಿಶೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನ್ತ್್ಯಾಂವ್;್ 
8

್ ದುಡು್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಕೊಣ್ಕಡೆಯ�್ ಜೆವಣ್್ ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ವ್ಜೆಂ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಖಳನ್ಸ ತ್ಾನ್್ 
ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡಿ್.್  9

್ “ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕರ್”್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತುಮೆಚಿ�ಲ್ಗಿಂ್ ವಿಚ್ರುಂಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಕಕ್್ 
ಆಸ್ಲೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಕಸ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಆಮಿಂಚ್್  ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಜೊಡ ತ್ಾಂವ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಮಿ್ ದೆ�ಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ 
10

್ ಆಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಸ್ತಾನ್,್ “ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿನ್ತ್್ಯಾನ್್  ಜೆಂವ್ಕ್ಯ�್  ನ್ಹಜೊ”್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ನಿಯಮ್್ ದಿಲೆ್ಂ.

11
್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಥೊಡೆ್  ಕಸಲೆಂಯ�್  ಕ್ಮ್್ 

ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಣೆಯಾಂತ್್ ಮಗ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಯ್ಕ್ಲ್ಂ.್  12

್ ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ಆಪುಣ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್ಯಾ.್ ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ಜೊಡುನ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಖ್ಣ್್ ಜೊಡಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿ�ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಮ್ಗ ತ್ಾಂವ್.್ 
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13
್ ಭ್ವ್್ ಭಂಯಣ್ನೊ�,್ ಬರೆಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ 

ಬೆಜ್ರ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಕ್ತ್.
14

್ ಹ್ಯಾ್  ಪತ್ರಿಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಯ್್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಕ್ ಕೊಣ್ಯ�್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ನಾ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತೊ್ ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಉಗ್ಸ್್ಂತ್್ ದವರ್.್ 
ತ್ಚಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್  ತವಳ್್  ತ್ಕ್್ 
ಲಜ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುರೊ.್ 15

್ ಪುಣ್್ ತ್ಕ್್ ದುಸ್ಮನ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಭ್ವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಲೆಖುನ್್ ಬೂದ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

ಆಖೆರಿೇಚಿ ಉತಾರಿಂ
16

್ ಸಮ್ಧ್ನೆಚೊ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಯ�್ 
ಆನಿ್  ಸವ್ಯಾ್  ಥರ್ನ್ಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮ್ಧ್ನ್್ 
ದಿ�ಂವ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.

17
್ ಹ್ಂವ್್  ಪ್ವ್್್  ಆತ್ಂ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್್  ಹ್ತ್ನ್್ 

ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ಆಖೆ�ರ್್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಮ್ಹಜ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪತ್ರಿಂಕ್ 
ಹೊಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಗುತ್ಯಾ,್ ಹೆಂಚ್್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಹ್ತ್್ ಬರಪ್.

18
್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.
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1್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪ್ವ್್ನ್್ 
ತಿಮೊಥಿಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ 

ಜ್ಲೊ್್  ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್ ಆಧ್ರ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ತ್ಕ್ದೆಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಹ್ಂವ್್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಜ್ಲೊ.

2
್ ತುಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖರೊ್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಯ್.
ದೆವ್್  ಬ್ಪ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್  ಶ್ಂತಿಯ�್  ತುಕ್್ 
ಲ್ಭೊಂವಿದಾ.

ಫಟಕಾರಾತಾ ಶಿರೊವಾಣ್ಯಂಚಾಕ್ ವಿರೊೇಧ್ ಚತಾರಿಯ್
3

್ ಹ್ಂವ್್  ಮ್ಸೆದೊ�ನಿಯ್ಕ್  ವೆತ್ನ್,್  ತುಂ್ 
ಎಫೆಜ್ಂತ್ಚ್್  ರ್ವ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಕ್್  ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ.್ 
ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಥೊಡೆ್  ಥಂಯ್್  ಫಟ್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್  ತುವೆಂ್  ತೆಂ್  ರ್ವಜಯ್.್  4

್ ಕಲ್ಪನ್್ 
ಕ್ನಿಯ್ಂಕ್ ತ್ಳ್್ ಮೂಳ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ವಂಶ್ವಳಿಂಕ್ 
ಗುಮ್ನ್್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿ.್ 
ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತಕಯಾ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಹ್ಡ ತ್ಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಕ್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.್ 
ದೆವ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಕರಿಜಯ್.್ 5್ ಮೊ�ಗ್ಚ್್ 
ಹ್ಯಾ್  ತ್ಕ್ದೆಚೊ್  ಶೆವಟ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ನಿತಳ್್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ ಜಣ್್ ಆಸ್ಜಯ್;್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್ಚ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್್ ಆನಿ್ 
ನಿಸಕ್ಳ್್ ಜ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಜ್ಲೆ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 6

್ ಥೊಡೆ್ 
ಹೊ್ ಶೆವಟ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ನ್ಕ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವಿಷಯ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶೆಯಾ�ಂತ್್ ಉಲೆೈತ್ತ್.್ 7್ ಆಪುಣ್್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಚೆ್ 
ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ಪುಣ್್ 
ಆಪುಣ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಉಲೆೈತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ನ್.್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಖಚಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪುಣ್್ 
ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್.

8
್ ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಬರೆಂಚ್.್ ಪುಣ್್ ತೆಂ್ ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ 

ರಿತಿನ್್  ಪ್ಳಿಜಯ್.್  9
್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್ 

ಬಯ್ಯಾಪ್ಸತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ ಂ್  ನ್ಹಂಯ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ತೆಂ್  ನಿಮಿಯಾಲೆ್ಂ್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲ್ಚಿಯಾ್ ಆನಿ್ ತೆಂ್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಖುಶಿನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್ಚ್.್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಆನಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ,್  ಅಧಮ್ಯಾಯಾಂಕ್  ಆನಿ್ 
ಅಪವಿತ್ರಿಯಾಂಕ,್  ಆವಯ್್  ಬ್ಪ್ಯೊಚಿ್  ಜ�ವ್್ 
ಕ್ಡತಾಲ್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಖುನಿಗ್ರ್ಂಕ,್  10

್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ 

ಪ್ತ್ಕ್  ಆಧ್ತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕ,್  ಸ್ಲ್ಂಗ್್  ಕ್ಮಿಂಕ,್ 
ಗುಲ್ಮ್ಂಕ್ ವಿಕತಾಲ್ಯಾಂಕ,್ ಫಟಕ್ಯ್ಯಾಂಕ,್ ಕರ್ರ್್ 
ಮೊಡ್ಚಿಯಾ್  ಜಣ್ಂಕ,್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸತ್್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕ್ತೆಂ್  ಜ್ಯ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ತೆಂ್  ನಿಮಿಯಾಲ್ಂ.್  11

್ ಹಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್ 
ಸುವ್ತೆಯಾಚೊ್ ಏಕ್ ಭ್ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಭ್ಗೆವಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಂಚ್್ ಹಿ್ ಮಹಿಮೆಚಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಆಯ್.

ದೆವಾಚಾಕ್ ದರಾಳಾಯೆಪಾಸತ್ ಆರಾತಾಂ
12

್ ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್ ತ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ನೆಮಲ್್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವ್್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ತೊ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕತ್ಯಾ.್ 13

್ ಪಯ್ೆಂ,್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಲೆೈಲೊ್.್ ತ್ಕ್್ ದಗಿದಾಲೆ್ಂ.್ ತ್ಕ್್ 
ದುಖೊಂವಿಚಿತಸಲ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕೆಲ್ಂ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಕತ್ಯಾಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ನೆಣ್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್.್ ಪ್ತೆಯಾನ್ಶೆಂ್ 
ಆಸ ತ್ಾನ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತೆಂ್  ಕೆಲೆಂ.್  14

್ ಪುಣ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಲ್ಭಿ್ಲ.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್  ಆಸಿಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಆನಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ತ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಸವೆಂ್ ಆಯೊ್ಯಾ.

15
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮ್ನುನ್್ 
ಘಜಯ್.್ ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ 
ಜ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಹ್ಂವ್ಚ್್  ಮುಖಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ಪುಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಮೆಳಿ್.್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಶೆ�ಸ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್ ಮ್ಹಜೆರ್್ 
ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್.್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಯಾ್  ಪೆೈಕ್್  ಮುಖ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್  ಆಪ್್್  ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್್  ದ್ಖಯ್.್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವಿತ್ಖ್ತಿರ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಹ್ಂವ್್  ದೆ�ಖ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್.್ 17

್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ರ್ಜ್ಟ್್  ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ರ್ಯ್ಕ್  ಮ್ನ್ಯ�್ 
ಮಹಿಮ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ತ್ಕ್್ ನ್ಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ನ್.್ ತೊ್ 
ಅದೃಶ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಎಕೊ್ಚ್್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತ್ಕ್್ 
ಮ್ನ್ಯ�್ ಮಹಿಮ್ಯ�್ ಜ್ಂವಿದಾ.್ ಆಮೆನ್.

18
್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪುತ್ಬರಿ.್ ಹ್ಂವೆ್ ತುಕ್್ 
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ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಂವಿಚಿ್  ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಪಯ್ೆಂ್  ತುಜ್ಯಾ್ 
ವಿಷಯೆಂತ್್ ಉಚಲ್ಯಾಯಾ್  ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂಕ್  ಸರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆಂ್ ವ್ಹಡ್್ ಝುಜ್್ ಕರ್.್ 19

್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ತುಜೆ�್ 
ಥಂಯ್್ ಸಿಥಿರ್್ ಆಸೊಂದಿ,್ ತುಕ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂಚ್್ 
ಕರ್.್  ಥೊಡ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಆಶೆಂ್  ಕರುಂಕ್  ನ್.್ 
ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಲ್.್ 20

್ ಹಿಮೆನೆವ್್ ಆನಿ್ 
ಅಲೆಸೆಂದ್ರಿನ್್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಮುನ್್್ ಕ್ಣೆಘಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್್ ದಿಲೆಂ.

ಮಾರೆಣ್ಂ ಆನಿ ಸಭಾಜಮಾತಾಕ್ಂಕ್ ಮಜತ್

2್ ್ 1್ ಪರಿಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಖ್ತಿರ್್ 

ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಗ್,್ ವಿನಂತಿಕರ್,್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಗಜೆಯಾಕ್ 
ಜ್ಯತಿತೆ್್ ಒತ್ತಾಯ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಕ್್ ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ದಿಯ್.್  2

್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಶ್ಂತಿ್  ಸಮ್ಧ್ನ್ಂ್ 
ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಮಿ್  ದೆವ್ಕ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಭಕ ತೆಾನ್ಯ�್ 
ಮ್ನ್ನ್ಯ�್ ಆರ್ಧನ್್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ 
ರ್ಯ್ಂ್  ಪ್ಸತ್ಯ�್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್ 
ಕರ್.್  3

್ ಹೆಂ್  ಬರೆಂಯ�್  ಆನಿ್  ಆಮೊಚಿ್  ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನೊ್ಂಚೆಂಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

4
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್,್ 

ಸತ್್ ಸಮ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್ 5
್ ದೆ�ವ್್ 

ಎಕೊ್ಚ್.್ ದೆವ್ಕಯ�್ ಮನ್ಶೆಂಕಯ�್ ಮಧಯಾಸ್ತಾಯ�್ 
ಎಕೊ್ಚ್.್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತೊಚ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ.್ 6್ ಜೆಜು್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಖ್ತಿರ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ 
ಧಮ್ಯಾರ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಭೆಟೊವ್ನಾ್ ದಿಲೊ.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಆಪೆ�ಕ್್್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಜೆಜುನ್್ ನೆಮ್ಲ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ದಿಲ್.್ 
7

್ ತ್ಯಾಚ್್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕಯ�್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್ಯ�್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡೆ್ಂ.್ (ಹೆಂ್ ಸತ್,್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ಫಟ್್ ನ್ಹಯ್.)್ 
ಸತ್್  ಜ್ಣ್ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್ಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ದಾದಾಲಿಯಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ೇರಾಂಕ್ ಮಾಗತಾದರತಾನ್
8

್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಸುವ್ತೆರ್್ ದ್ದ್್ಯಾಂನಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ಉಬ್ನ್ಯಾ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕಚೆಯಾ್ ತ್ಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ ತೆ್ ತಕಯಾ್ 
ಕಚೆಯಾಯ�್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂಯ�್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.

9
್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸಣ್್ 

ನೆಸಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್  ತ್ಂಚೆಂ್ 
ನ ್ೆಹಸಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಮ್ಣುಸೆಗೆಚೆ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತ್ಂಣಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಶೃಂಗ್ರ್್ ಚಡ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆಸ್್ ಅಲಂಕ್ರ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಧುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ 

ಭ್ಂಗ್ರ್್ ಆನಿ್ ಮೊತಿಯ್ಂ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಆನಿ್ 
ಮೊಲ್ಧಿಕ್  ವಸುತಾರ್ಂ್  ನ ್ೆಹಸುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  10

್ ಪುಣ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲ್್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 
ಆಪ್್್  ಸೊಭಯ್್  ಚಡಯ್ಯ್.್  ದೆವ್ಕ್  ಆರ್ಧನ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಹೆಚ್್ 
ರಿತಿನ್್ ಅಲಂಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.

11
್ ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ ಉಪದೆಸ್್ ಆಯಕ್ಜಯ್್ ಆನಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 

ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪುತೆಯಾಂ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಜಯ್.್ 12
್ ತ್ಣಂ್ 

ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಕ್  ಜ್ಂವ್್  ತ್ಂಚೆರ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್  ಚಲೊಂವ್ಚಿಯಾಖ್ತಿರ್್  ಜ್ಂವ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಪವಯಾಣಗೆ್  ದಿ�ನ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್  ಮೌನ್್  ರ್ವಜಯ್.್ 
13

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ರಚ್ಲೊ್  ಆದ್ಂವ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ರಚ್ಲ್್  ಎವೆಕ.್  14

್ ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಫಟೊ್ನ್್ ಪಡ್ಲೊ್್ ಆದ್ಂವ್್ ನ್ಹಯ್.್ 
ಸಿತ್�್ ಫಟೊ್ನೆಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ತಿಕ್್ ಜ್ಲ್.್ 15

್ ಪುಣ್್ 
ಸಿತ್ಯ್ಂನಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್ ಮೊಗ್ಂತ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪಣ್ನ್್ 
ಆನಿ್  ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಮ್ಣುಸೆಗೆನ್್  ಥಿರ್್  ಆಸ್್ಯಾರ್್ 
ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತ್ನ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಂ.

ಸಭೆಚೆಮುಖೆಲ್

3್ ್ 1್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗಿಚಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಸಭ್ಧಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಚಡ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್ಚ್್ ಅಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  2

್ ತೊ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಖಂಡನೆಕ್  ಆಧಿ�ನ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ಉತತಾಮ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್  ತ್ಕ್್ 
ಏಕಚ್್  ಪತಿಣ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  ತೊ್  ಸ್ಧಮಣ್ಯ�್ 
ನಿಪುಣ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಕ್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್ಂನಿ್ 
ಸ್್ಗತ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ 
ಆಸ್ಜಯ್;್ ಬರೊ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ 3್ ಆಮಲ್್ 
ಪ್ಯೊಣೆಯಾಂತ್್ ಆಸಕತಾ್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಆನಿ್ ಝಗಡೊಚಿ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ತೊ್  ಸ್ಧೊಯ�್  ಭೊಳೊೆಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್;್  ದುಡ್್ಚಿ್  ಆಶ್್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್  4

್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಘರ್ಣ್ಯಾಕ್ 
ಬರೊ್  ಮುಖೆಲ್ಜ್ಯ್ಯ್.್  ತ್ಚಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ತ್ಕ್್ 
ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಮ್ನ್್ ದಿಂವೆಚಿ್ ಜ್ಯಯ್್್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಚೊ್  ಆರ್ಯಾ.್  5

್ (ಆಪ್್ಯಾ್  ಸ್ಂತ್್  ಘರ್ಣೆಂ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂಕ್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತಲ್ೊ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಭ್್ ಜತಣ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಲ್ಯೆಕ್ ನ್ಹಯ್.)

6
್ ತೊ್  ನವ್್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ನವ್್ 

ವಿಶ್್ಸಿ್  ಸಭೆಚೊಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ 
ಗವಿಯಾಷ್ಠ್್ ಜ್ತಲೊ.್ ಸೆೈತ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಗವ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ಶಿಕ್ೆಕ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೊಯ�್ ಶಿಕ್ೆಕಯ�್ ಪ್ತ್ರಿ್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್ 7

್ ಸಭೆಚೊ್ ಮುಖೆಲ್್ ಸಭೆಂತ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತೊ್  ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾಅಪಕ್�ತಿಯಾಕ್  ಪ್ತ್ರಿಯ�್ 
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ಜ್ಯ್ನಾ,್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಪ್ಸ್ಂತ್್ ಸ್ಂಪಡ್ನಾಯ�್ 
ಪಡನ್.

ವಿಶೆೇಷ್ ಸೆವಕ್
8

್ ತೆ�ಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಸಭೆಂತ್್  ವಿಶೆ�ಷ್್  ಸೆವಕ್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಆಪ್್್  ಚ್ಲ್್ ವವಿಯಾಂ್  ಹೆರ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ನ್್ ಘಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ ಉಗ್್ಯ್ ಮನ್ಂತ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್  ತ್ಣಂ್  ಆಮಲ್್  ಪ್ಯೊಣ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಶೆವ್ನಾ್ ಆಪೊ್್  ಕ್ಳ್್ ಖಚುಯಾಂಚೆ್ ಆಸೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಹೆರ್ಂಕ್  ಫಟೊವ್ನಾ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ 9್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಸಮ್ಯ್ಲೆ್ಂ್ ಸತ್್ ನಿತಳ್್ ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂತ್್ ಕಚೆಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ 10

್ ತ್ಂಕ್್ ತುಂ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪರಿ�ಕ್್್ 
ಕರ್.್ ತೆ್ ಅಕ್ೆ�ಪ್ವಿಣ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಸೆವ್್ ಕಯೆಯಾತ್.

11
್ ಹೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಸಭ್ಸೆವ್ಕ್್  ಜ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಿತ್�ಯೊ್ 

ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನ್ಕ್ ಪ್ತ್ರಿ್ ಜ್ಯಯ್್.್ ತ್ಣಂ್ ಹೆರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಆಸೊಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ನಿಯಂತರಿನ್ಂತ್್ ದವರಿಜಯ್;್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ವಿಷಯ್ಂನಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.

12
್ ಸಭೆಚೆ್ ಸೆವಕ್ ಏಕ್ ಪತಿಣ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 

ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ಕುಟ್ಮಚೊ್ ಬರೊ್ 
ಮುಖೆಲ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್.್  13

್ ಖಯ್ಯಾ್  ವ್ಟೆರ್್ 
ಸೆವ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮ್ನ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಸ್ಥಿನ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ತೆ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ತ್.

ಆಮಾಚೊಯ ಜಿವಿತಾಚೊ ಗುಟ್
14

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಯೆತಲೊಂ್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಆಸ್.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಹ್ಂವ್್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಬರಯ ತ್ಾ.್ 15

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾಂ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�,್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕರಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್್್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತೆಂ್ 
ಘರ್್ ಜವಿತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಭ್.್ ತೆಂ್ ಸತ್ಚೆಂ್ ತಳ್ಯ�್ 
ಆಧ್ರ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ದುಬ್ವಿಣೆಂಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಆರ್ಧ್ನ್ಚೆ್ ಜವಿತ್ಚೊ್ ಗುಟ್್ ವತೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್:

ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಷಿಟ್ 
ಪಡೊ್.

ತೊಚ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿಲೆಂ.

ದೆವದುತ್ಂಕ್ ತೊ್ ದಿಷಿಟ್ ಪಡೊ್.
ತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಜನ್ಂಗ್ಂಕ್ (ಜುದೆವ್ನ್ಹಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ)್ ನ್ವ್ಡಿಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾ.

ತೊ್ ಮಹಿಮೆಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಗ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್್ 
ಉಬ್ಲೊಯಾ.

ಫಟಕಾರಾತಾಶಿರೊವಾಣ್ಯಣ್ಾ್ದರಾಂಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ 
ಚತಾರಿಯ್

4್ ್ 1 ್ ಮುಖ್್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಥೊಡೆ್  ಜಣ್್  ಸತ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಣ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ 

ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾಆತ್ಯಾಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ತ್ಲೆ;್ ದೆಂವ್ಚಿರ್ಂಚಿ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಪ್ಳ ತ್ಾಲೆ.್  2

್ ತಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಫಟ್್  ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ 
ಆನಿ್ ಕಪಟ್್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಯೆತ್ತ್.್  ತೆ್ 
ಸ್ಕೆಯಾಂಚೂಕ್ಂಚೊ್  ಭೆ�ದ್್  ವಳಕ್  ದವರಿನ್ಂತ್.್ 
ಹುನ್್  ಲೊಂಕ್್ಥ್ವ್ನಾ್  ಹುಲೊ್ಪನ್್  ಗೊಬೊರ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್  ತ್ಂಚಿ್  ಜ್ಣ್್ಯ್್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 
3

್ ಲೊ�ಕ್ ಲಗ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ಥೊಡೆ್ ವಸುತಾ್  ಖ್ಯ್ನಾಯೆ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ತೆ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್ 
ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂಆಸ್ಲೆ್  ಆನಿ್  ಸತ್್  ಜ್ಣ್ಆಸ್ಲೆ್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ತಿ್ ಖ್ಣ್ವಸುತಾ್ ಖ್ಂವಿದಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ರಚ್ಲೆಂ್  ದೆವ್ನ್ಚ್.್  4

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ರಚ್ಲೆಂ್ ಹಯೆಯಾಕಯ�್ ಉತತಾಮ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾ.್ ತ್ಕ್್ 
ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವಿಚಿ್ ಖಂಯಚಿಚ್್ ವಸುತಾ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ 
ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ನ್ಹಜೊ.್  5

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿ್ ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ತೆಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ತ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾ ಜೆಜುಚೆ ಬರೆ ಸೆವಾಕ್ ಜಾ
6

್ ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ಹಿ್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್,್  ತುಂ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಬರೊ್  ಸೆವಕ್ 
ಜ್ತ್ಲೊಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಂನಿ್ 
ಆನಿ್ ಉತತಾಮ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಪ್ಳ್ಲ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಜ್ಲ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂಯ�್ ದ್ಖಯ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ 7್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸತ್ಕ್ ಜೊಡನ್ತ್್ಯಾ್ ಕ್ಲ್ಪನಿ�ಕ್ ಕ್ಣಯೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ಣಯ್ಂಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳಿನ್ಕ್.್ 
ದೆವ್ಕ್ ಖರಿ್ ಜ್ಲ್್್  ಸೆವ್್ ಕರುಂಕ್ ತುಕ್್ ತುಂಚ್್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘ.್ 8

್ ತುಂ್ ಕೂಡ್್ ವ್ಡಯ್್ಯಾರ್್ ತುಕ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ರಿತಿನಿ್  ಕುಮಕ್  ಜ್ತ್ಲ್.್  ಪುಣ್್  ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್  ತುಕ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿತಿಂನಿ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಜ್ತ್ಲ್.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಭುಂಯ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ದೊ�ನ್ಂತ್ಯ�್ 
ತುಕ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್  ಉಬ್ಶೆಂ್  ಕತ್ಯಾಲೆಂ.್  9

್ ಹಿ್ 
ಸಂಗತ್್ ಪ್ತೆಯಾಜಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯ�್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಥರ್ನ್್ 
ಮ್ನುನ್್ ಘಂವ್ಚಿಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 10

್ ತೆಚ್್ 
ಖ್ತಿರ್,್ ಆಮಿ್ ಜವ್ಯಾಸ್ರೂಪ್ಚ್ಯಾ್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ದವನ್ಯಾ್  ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡ ತ್ಾಂವ್್  ಆನಿ್  ಝುಜ ತ್ಾಂವ್.್ 
ತೊ್  ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
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ಆಪ್ಣ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಚ್ಯಾಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ತೊ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ರಿತಿನ್್ ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

11
್ ಹೆಂ್ ಸಗೆ್ಂ್ ಫಮ್ಯಾಯ್್ ಆನಿ್ ಶಿಕಯ್.್ 12

್ ತುಂ್ 
ತನಯಾಟೊ್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತುಕ್್  ಪರಿಮುಖ್್  ನ್ಹಯ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖುನ್್ ಬೆಪವ್ಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಆವಕ್ಸ್್ 
ದಿ�ನ್ಕ್.್  ವಿಶ್್ಸಿ್  ಕಶೆಂ್  ಜಯೆಜಯ್್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ 
ತುಂಚ್್  ತ್ಂಕ್್  ದೆ�ಖ್್  ಜ್.್  ಬಯ್ಯಾಗುಣ್ಂನಿ್ 
ಉತ್ರಿಂನಿ,್ ಮ್ಯ್ಮೊಗ್ನ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಜಣೆಯಾಂತ್್ ತುಂಚ್್ ತ್ಂಕ್್ ದೆ�ಖ್್ ಜ್.

13
್ ದೆವ್ಚೆ್ ಉತ್ರ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಚುನ್್ ಸ್ಂಗುನ್್ 

ತ್ಂಕ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕಯ್.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಯೆತ್ಂ್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ 14

್ ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ 
ಆಸಲ್ೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ಉಗ್ಸ್್್ ಕರ್.್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್ ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂನಿ್ 
ಪರಿವ್ದ್ನ್ಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಪೆ್್ ಹ್ತ್್ ತುಜೆರ್್ ದವತ್ಯಾನ್್ 
ತೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ತುಕ್್ ದಿಲೆ್ಂ.್ 15

್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ತುಜೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಸಮಪುಯಾನ್್ ದವರ್.್ ತವಳ್್ ತುಜೆಂ್ 
ಕ್ಮ್್ ಪರಿಗತಿ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊ�ಕ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ.್ 
16

್ ತುಜ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್ಯ�್ ತುಜ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ರ್ವ್.್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ರಿತಿನ್್  ಜಯೆವ್ನಾಂಚ್್ 
ಶಿಕಯ್.್  ತವಳ್್  ತುಂ,್  ತುಕ್ಯ�್  ತುಜ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಆಯಕ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಚ್ವ್್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್.

5್ ್ 1 ್ ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ರ್ಗ್ರ್್ 
ಉಲೆೈನ್ಶೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ತುಜೊ್ ಬ್ಪುಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

ಲೆಖುನ್್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೆೈ.್ ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ 
ಭ್ವ್್  ಮ್ಹಳೆ್�ಬರಿಯ�್  2

್ ಪ್ರಿಯ್ಂತ್್  ಸಿತ್ಯ್ಂಕ್ 
ಆವಯೊ�್ ಮ್ಹಳೆ್�ಬರಿಯ�್ ತನ್ಯಾಯಾ್ ಧ್ಕ್ಟಯಾ್ ಸಿತ್ಯ್ಂಕ್ 
ಭಯ ಣ್್ಯಾಬರಿ್  ಮಯ್ಯಾದ್್  ದಿಯ್.್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ತ್ಂಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಯ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಚಲ್.

ವಿಧಿ್ವಂಕ್ ಪೊಷಣ್
3

್ ನಿರ್ಧ್ರಿ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್  ಜತನ್್  ಕರ್.್  4
್ ಪುಣ್್  ಏಕ್ 

ವಿಧಿವಿಕ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಂವ್,್  ನ್ತ್ರಿಂ್  ಜ್ಂವ್್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್  ಆವಯ್್  ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್  ಕುಮಕ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಸ್ಂತ್್ ಕುಟ್ಮಕ್ ಮ್ನ್್ ದ್ಖಯ್ಯ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಆಶೆಂ್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಆನಿ್ 
ಆಜ್ವ್ಹಡ್್ಯಾಮ್ಂಯ್ಕ್್ ಫ್ರಿಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 
ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ಮ್ನೊ್ಂಚೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  5

್ ಎಕ್್ 
ವಿಧಿವಿಕ್ ಖರೆಂಯ�್ ಕುಮಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ನ್ಶೆಂ್ ಎಕುಸೆರೆಂ್ 
ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಬಚ್ವೆಖ್ತಿರ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವತಯಾಲ್.್ ತಿ್ ಸಿತ್�್ ದಿ�ಸ್್ ಸಗಿ್ರ್ತ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲ್.್ ತಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಮಕ್ ಮ್ಗ್ತಾಲ್.್ 6್ ಪುಣ್್ ವಿಧಿವಿ್ 
ಜ್ಲ್್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧ್ದೊಸ್ಕ್ಯೆಖ್ತಿರ್್ ಆಪೆ್ಂ್ ಜವಿತ್್ 
ಉಪೊಯಾ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತಿ್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಮೆಲೆ್�ಬರಿ.್ 7

್ ಲೊ�ಕ್ ತಿರಸಕ್ರೆಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಪ್ಳಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ರಿ�ತ್್  ಸಮ್ಯ್.್  ತವಳ್್ 
ಕೊಣ್ಯ�್  ತ್ಂಕ್್  ತಿರಸ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ಸ್ಧ್ಯಾ್ 

ನ್.್ 8
್ ಕೊಣ್ಯ�್ ಸ್ಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ವಿಶೆ�ಷ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಸ್ಂತ್್ ಕುಟ್ಮಂಚ್ಂಕ್ ಜತಣ್್ ಕರಿನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೊ್ 
ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತೊ್ 
ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್್ಯಾಚ್ಕ್್ ಚಡ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಿಥಿತೆಚೊ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

9
್ ವಿಧಿವಿಂಚ್ಯಾ್ ಪಟೆಟರ್್ ದ್ಖಲ್್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವಿಧಿವಿ್ ಪ್ರಿಯೆನ್್ 

ಸ್ಟ್್ ವಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್�್  ವಯ್ೆ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ ತಿ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಘೂವ್ಕ್ ವಿಶ್್ಶಿ್  ಜ್ಲ್್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  10

್ ಬರಿ್ 
ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚಿಯಾ್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ನ್ಂವ್್ ಜೊಡ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  ತಿ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್  ವ್ಗಯ್ಲ್್ಂ,್ 
ಸೆೈಯ್ಯಾಂಕ್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಕಚಿಯಾಯ�,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾಲೊಕ್ಚೆ್ 
ಪ್ಂಯ್್  ದುಂವಿಚಿಯ�,್  ಕಷ್ಟಂ್  ಅನ್್ರ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಚಿಯಾಯ�್ ಆನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕಚಿಯಾಯ�್ ಜ್ಯ್ಯ್.

11
್ ಪುಣ್್  ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್  ತ್ಯಾ್  ಪಟೆಟರ್್ 

ಮೆಳೊೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ತ್ಣಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ 
ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್  ಕುಡಿಚ್ಯಾ್  ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್  ವ್ಡ ಣ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ ಒಪ್ಸೆತ್ತ್.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ 
ತೆ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಲಗ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ತ್.್ 12

್ ಆಪುಣ್್ 
ದಿಲೆ್ಂ್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಮೊಡ್ಲೆ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ�ಪ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.್  13

್ ಹೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್,್  ತೆ್  ಘರ್ನ್್  ಘರ್್ 
ಭೊವುನ್್ ವೆ�ಳ್್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ 
ಖಬೊರಿಯಾ್ ಉಲೊವ್ನಾಚ್್ ಹೆರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಜಣಯೆಂತ್್ ಘುಸುನ್್ 
ವೆ�ಳ್್ ಪ್ಶರ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಜ್ಲ್್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 14

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಲಗ್ನಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿ�ಂವಿದಾ್ ಆನಿ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಘರ್್ 
ದ್ರ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವಿದಾ.್ ತವಳ್್ ತ್ಂಕ್್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಕ್ ಖಂಯೆಚಿಂ್ ಕ್ರಣ್ಯ�್ ಆಸ್ನ್.್ 
15

್ ಪುಣ್್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ಆಪ್್್ ವ್ಟ್್ ಬದುನ್್್ 
ಸೆೈತ್ನ್ಚೊ್ ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕೆಲ್.

16
್ ವಿಶ್್ಸಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಸಿತ್ಯೆಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಂತ್್  ವಿಧಿವಿ್ 

ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತಿಚ್್ ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂದಿ.್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವೆಚಿಂ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ಸಭೆಕ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ 
ತವಳ್್ ಗತ್್ ಆಧ್ರ್್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ವಿಧಿವಿಂಕ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಸಭೆಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.

ಮಾಲಗಾಡಾಕ್ಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ಶಿರೊವ್ಣ್
17

್ ಸಭೆಕ್  ಉತತಾಮ್್  ವ್ಟೆನ್್  ಚಲೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಮ್ನ್ಕಯ�್  ಸ್ಂಬ್ಳ್ಕಯ�್ 
ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಪರಿಸಂಗ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಯ�್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾಂತ್ಯ�್  ವ್ಂವ್ಟ್  ಕತಯಾಲ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡೆ್ 
ಊಂಚೊ್್ ಮ್ನ್್ ಜೊಡ ತ್ಾತ್.್ 18

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
“ಮಳಿಣ್್ ವಿಗಂಡ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಡ್ಯಾಚೆಂ್ ತೊಂಡ್್ ಬ್ಂಧುಂಕ್ 
ನ್ಹಜೊ”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  “ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ ಗ್ೆರ್ಕ್ 
ಫ್ವ್ತಿ್ ಮಜೂರಿ್ ಮೆಳ್ಜಯ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.
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19
್ ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಕೊಣೆಂಯ�್ ಆರೊ�ಪ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ದೊ�ಗ್್ ವ್್ ತಿ�ನ್್ 
ಸ್ಕಸೆ್  ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಶಿವ್ಯ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಕ್ 
ಕ್ನ್್ ದಿ�ನ್ಕ್.್ 20

್ ಪ್ತ್ಕ್ ಆಧ್ಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 
ಸಭೆಂತ್್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ ಮುಖ್ರ್ಚ್್ ಭೆಷ್ಟಯ್.್ ತವಳ್್ 
ಹೆರ್ಂಕಯ�್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್ಲ್.

21
್ ತುವೆಂ್  ಹಿಂ್  ಕ್ಮ್ಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 

ದೆವ್ಚ್ಯಾ,್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಸತ್್ 
ಸಮ್ೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಝಡಿತಾ್ ಮ್ಂಡಿನ್ಕ್.್ 
ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಪಕ್ಷಪ್ತ್್ ದ್ಖಯ್ನಾಕ್.

22
್ ತುಂ್  ತುಜೆ್  ಹ್ತ್್  ಕೊಣ್ಂಚೆರ್ಯ�್ ದವನ್ಯಾ್ 

ತ್ಂಕ್್ ಸಭೆಚೆ್ ಮ್ಲಗೆಡೆ್  ಜ್ವ್ನಾ್ ನಿಯುಕತಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಚಿ�ಂತ್.್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಂಚ್ಯಾ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂತ್್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ನಿತಳ್್ ರ್ವ್.

23
್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತುಂ್ ಉದ್ಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಪ್ಯೆನ್ಶೆಂ್ 

ಥೊಡೊ್ ದ್ಕ್ಂರೊ�ಸ್ಯ�್ ಪ್ಯೆಜಯ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತುಜ್  ಜವ್ಯಾಣೆಚಿ್  ಸಕತ್್  ಚಡತಾಲ್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ತವಳ್್ 
ತವಳ್್ ಪ್ಡೆಂತ್್ ಪಡೊಚಿನ್ಯ್.

24
್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಉಗ್್ಯನ್್ ದಿಸ್ತಾತ್.್ 

ತ್ಂಕ್್ ಝಡಿತಾ್ ಜ್ತಲ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾತ್.್  ಪುಣ್್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಚಿಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಥೊಡ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್್  ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಕಳೊೆನ್್  ಯೆತ್ತ್.್ 
25

್ ತಶೆಂಚ್,್  ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್  ಪರಿಖ್ಯಾತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.್  ಆನಿಂಕ್�್  ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಪರಿಖ್ಯಾತ್್ ಜ್ಯ್ನಾಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತಿಂ್ ವಿಸೊರಿಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ನ್ಂತ್.

ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ವಿಶೆೇಷ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿರೊವ್ಣ್

6್ ್ 1್ ಗುಲ್ಮ್ಂನಿ್  ಆಪ್್ಯಾಧನ್ಯಾಂಕ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಮ್ನ್್  ದಿ�ಜಯ್.್  ತವಳ್್  ದೆವ್ಚೆಂ್  ನ್ಂವ್್ 

ಜ್ಂವ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಅವಮಯಯಾದೆಕ್ ಬಲ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾ.್ 2್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಧನಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತೆ್ ಗುಲ್ಮ್್ ಆನಿ್ ಧನಿ್ ಭ್ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಧನ್ಯಾಂಕ್ ಉಣೊ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಧನ್ಯಾಂಚಿ್  ಸೆವ್್  ಆನಿಂಕ್್  ಬಯ್ಯಾಥರ್ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಣಂ್  ಬಯ್ಯಾ್ 
ಕ್ಮ್ಖ್ತಿರ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಸಮಪುಯಾಂಚೆಂ್  ವಿಶ್್ಸಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್್ ಆನಿ್ ಈಷ್ಟ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ್ a

ಹೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ತುವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ 
ಆನಿ್ ಸಮ್ಯ್್ ಜ್ಯ್.

ಫಟಕಾರಿಶಿರೊವ್ಣ್ ಆನಿ ಖರಿ ರೆರಿಸ್ತಾ ರಾಯ್
3

್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಫಟಕ್ರಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ 

a 6.2 ವಾ “ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಪುಣ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವಿಶ್್ಸ್ಯಾಂಕಚ್್ ಕುಮಕ್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.”

ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚಿ್ ಸತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮ್ನಿನ್ಂತ್.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಸತ್ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಳೊೆ್್ 
ಉಪದೆಸ್್ ತ್ಣಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಂತ್.್ 4

್ ಫಟಕ್ರೊ್ 
ಶಿಕೊವ ಣ್್ದರ್್ ಗವ್ಯಾನ್್ ಭರುನ್್ ಆಸ ತ್ಾ್  ಆನಿ್  ತ್ಕ್್ 
ಕ್ತೆಂಚ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  ತೊ್  ತಕ್ಯಾಕ್  ತಕಯಾ್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ಆಸಕತಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಹ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಮಸರ್,್ 
ಝಗೆ್ಂ,್ ನಿಂದನ್್ ಆನಿ್ ದುಬ್ವ್್ ಉಬ್ತ್ತ್.್ 5್ ಹೆಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್್ ಖೊಟ್ಯಾಂಥಂಯ್್ ತಕಯಾ್ ವಿವ್ದ್್ ಉಬ್ತ್ತ್.್ 
ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಸತ್್ ಸೊಡಲ್ೆಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ಯ್್ ಜೊಡಿಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಆಲೊ�ಚನ್.

6
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಆಪ ಣ್್ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ಯಾಂತ್್ 

ಧ್ದೊಶಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ತೊ್ ವ್ಹಡೊ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾಸ್್ ಸಯ್.್ 
7

್ ಆಮಿ್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಯೆತ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ಘವ್ನಾ್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂವ್.್ ಆಮಿ್ ಮೊತ್ಯಾನ್್ ಕ್ಂಯ್ಚಿ್ ವ್ಹನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ವಚನ್ಂವ್.್  8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್ 
ನೆ್ಹಸುಂಕ್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಪುರೊ,್ ಆಮಿ್ ಧ್ದೊಶಿ್ ಜ್ತ್ಂವ್.್ 
9

್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಆಪುಣ್್ ತ್ಳ ಣೆ್ಕ್ 
ಪಡ್ಶೆಂ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್  ತ್ಣಂ್ ಪ್ಸ್ಂತ್್ ಸ್ಂಪಡ್ನಾ್ 
ಪಡ್್ಯಾತ್.್  ತೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕನ್ಯಾ,್  ನ್ಸ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.್  10

್ ದುಡ್್ಚಿ್  ಆಶ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ರಿತಿಚ್ಯಾ್ 
ಖೊಟ್ಯಾಪಣ್ಕ್ ಮೂಳ್್ ಜ್ತ್.್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಚಡ್್ 
ಆನಿ್ ಚಡ್್ ದುಡು್ ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಆಪುಣ್ಚ್್ ಚಡ್್ 
ದುಖಿಕ್ ಬಲ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾತ್.

ಉರಾಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗಿತಾ
11

್ ಪುಣ್್ ತುಂ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮನಿಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕನ್ಯಾಚ್್ ಉತತಾಮ್್ ವ್ಟೆರ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕರ್;್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ ಮೊ�ಗ್,್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್ ಭೊಳೆಪಣ್್ 
ಆಸ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್.್ 12

್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ಆಸೆಚಿಂ್ 
ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಮ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಜಕುಂಕ್  ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಜ್ಯತಿತೆ್್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡುಂಕ್ 
ಝುಜ್.್  ತೆಂ್  ಜೊಡ್ಚಿಯಾಪ್ಸತ್್  ತುಂ್  ಆಪಯ್ಲೊ.್ 
ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತೆ್ಂ್ ಸತ್್ ತುಂ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಮ್ನ್ಲೊ್ಯ�.್  13

್ ಅಧಿಪತಿ್ 
ಪ್ಲ್ತ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಸ್ಕಸೆ್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್ಯ�್ ಸಗ್್ಯಾಪರಿಥೆ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಮೊರ್ಯ�್  ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿತ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ 14

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ 
ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ತುಂ್ 
ತಿ್ ಕ್ಮ್್ ಚೂಕ್ ನ್ಶೆಂ,್ ಆಕ್ೆ�ಪ್ವಿಣೆಂ್ ಕನ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್.್ 15

್ ದೆ�ವ್್ ನಿಶಿಚಿತ್್ ವೆಳ್ರ್್ ತೆಂ್ ಜ್ಯಾರಿ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತೊ್  ಬ್ಗೆವಂತ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಅಧಿಪತಿಯ�್ 
ರ್ಯ್ಂಚೊ್  ರ್ಯ್್  ಧನ್ಯಾಂಕ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಯ�್ 
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ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16
್ ಮರಣ್್ ನ್ತ್ಲೊ್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್.್ ತೊ್ 

ಉಜ್್ಡ್ಂತ್್ ಜಯೊಂವ್ಚಿಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಲ್ಗಿಂ್ ಲೊ�ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ನ್.್ ತ್ಕ್್ ಎದೊಳ್್ 
ಪಯ್ಯಾನ್್  ಕೊಣೆಂಚ್್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ನ್;್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್ 
ಸ್ಧ್ಯಾಯ�್  ನ್.್  ತ್ಕ್್ ಮ್ನ್ಯ�್  ರ್ಜ್ಟಕ್ಯ�್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಆಮೆನ್.

17
್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ 

ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿಂ್ ಪಮ್ಯಾಣ್ಂ್ ಕಳಯ್.್ ಗವ್ಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂಯ�್ ದುಡ್್ಕ್ ಹೊಂದೊ್ನ್್ ಆಸ್ನ್ಶೆಂ್ 
ದೆವ್ಚೆರ್ಚ್್  ಭವಯಾಸೊ್  ದವರಿಶೆಂಯ�್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸಮಯ್್.್ ದುಡು್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.್ ದೆವ್ನ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಂತೊಸ್ಪ್ಸತ್್ ಸವ್ಯಾ್ ವಸುತಾ್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಧ್ರ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದಿತ್ಲೊ.್ 18

್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಗೆರಿಸ ತ್ಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್.್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್ಚ್್  ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಕ್್ 

ಸ್ಂಗ್.್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಂತ್್ ವ್ಂಟುನ್್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾಂತ್ಯ�್  ಸಂತೊನ್್  ಪ್ವ್ಂಕ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಸ್ಂಗ್.್ 19

್ ತವಳ್್ ಸಗ್ಯಾರ್್ ಏಕ್ ದಿವೆಯಾಂ್ ತ್ಣಂ್ 
ಎಕ್ಟಂಯ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ತ್.್ ತೆಂ್ ದಿವೆಯಾಂಚ್್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಮುಖ್್ಯಾ್  ಜವಿತ್ಕ್  ಬಳಿಷ್ಟ್  ಬುನ್ಯಾದ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಆಶೆಂ್ ತೆ್ ಖರೆಂ್ ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೆ.

20
್ ತಿಮೊಥಿ,್ ತುಜ್ಯಾ್ ತ್ಬೆನ್್ ದಿಲ್್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 

ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ಸಂಸ್ರಿಕ್ ಫೊಕಲ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಸತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್  ತಕಯಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.್ ತ್ಣಂ್ ತೆಂ್  ಜ್ಣ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್್ಯಾರಿ�್ 
ತಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ಲ್್್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ನ್ಹಯ್.್ 21

್ ಥೊಡೆ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್್  ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನ್್  ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಸತ್ಚಿಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.
ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.



304

ತಿಮಥಿಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ದುಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಪ್ವ್ನ್್್ ತಿಮೊಥಿಕ್ 
ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ�್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ಹ್ಂವ್್  ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ಲೊಂ.್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಥಂಯ್್ 
ಆಸೆಚಿಂ್ ಜವಿತ್್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಕರುಂಕ್ 
ದೆವ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಧ್ಡೆ್ಂ.

2
್ ತಿಮೊಥಿ,್  ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್ಬರಿ್ 

ಆಸ್ಯ್.
ಬ್ಪ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಆಮೊಚಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಕ್್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್  ದಯ್ಯ�್ 
ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂದಿ.

ಆರಾತಾಂಸುತಾತಿ ಆನಿ ಉತೆತಾೇಜನ್
3

್ ಹ್ಂವ್್  ದಿ�ಸ್್  ರ್ತ್್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮ್ಗ ಣ್್ಯಾಂನಿ್ 
ಚುಕ್ನ್ಶೆಂ್  ತುಕ್್  ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್  ದವನ್ಯಾ್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಆಗ್ಯಾಂಸುತಾತಿ್ 
ಭೆಟಯ್ತಾ.್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಪುವ್ಯಾಜ್ಂನಿ್ ಸೆವ್್ ಸಮಪ್ಯಾಲ್್್ 
ತ್ಕ್ಚ್.್  ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಜ್ಣ್ಆಸ್ಲೆಂ್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ತ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕತ್ಯಾಂ.್ 
4

್ ತುವೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�ಪ್ಸತ್್ ದುಖ್ಂ್ ಗಳಯ್ಲ್್ಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಕ್ ಆಸ್.್ ತುಕ್್ ಪಳೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಚಡ್್ 
ಆಶ್ಜ್ಲ್ಯಾ.್  ತುಕ್್  ಪಳೆತ್ನ್್  ಮ್ಹಜೆ�ಥಂಯ್್ 
ಆನಂದ್್ ಭತ್ಯಾಲೊ.್ 5್ ತುಜ್ ಖರಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್ ಆಸ್.್ ತಿ್ ವಿಭಿನ್ನಾ್ ಜ್ಲ್್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ತುಜ್  ಆಜೆ�್  ಲೊಯಸ್ಥಂಯ�್  ತುಜ್ಯಾ್  ಆವಯ್್ 
ಯುನಿಸ್ಥಂಯ�್ ಆಸ್ಲ್್.್ ಆತ್ಂ್ ತಿಚ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ತುಜೆ�ಥಂಯ್್ ಆಸ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
6

್ ದೆವ್ನ್್  ತುಕ್್  ದಿಲೆ್ಂ್  ದೆಣೆಂ್  ತುವೆಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕರಿಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ಆಪೆ�ಕ್ಷುಂಚೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್ಚ್.್ ಹ್ವೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ್ ಹ್ತ್್ ತುಜೆರ್್ ದವಲ್ಯಾಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಕ್್ ಹೆಂ್ ದೆಣೆಂ್ ದಿಲೆಂ.್ ಉಜ್ಯಾಚೊ್ 
ಕೆಂಡ್್ ಜಳೊೆನ್್ ವ್ಡ್ಲೊ್ ಉಜೊ್ ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ತುಜೆಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್  ತೆಂ್  ಚಡಯ್ಯ್್ 
ಮ್ಹಳಿ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್.್ 7

್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿಲೊ್್ 
ಆತೊಮ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್ಹಯ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್ನ್,್ 
ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆನಿ್  ಸ್ನಿಯಂತರಿಥ್ವ್ನಾ್  ಭಚೊಯಾ್ 
ಆತೊಮ್ ತ್ಣೆಂ್ ದಿಲೊ.

8
್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಕಳಿತ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಪ್ಸತ್್ ಜ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪ್ಸತ್್ 
ಬಂದೆಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ಜ್ಂವ್್ 
ಲಜೆನ್ಕ್.್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಬದ್ಕ್್ ಸುವ್ತೆಯಾಪ್ಸತ್್ ಮ್ಹಜೆ�್ 

ಸವೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸ್.್  ತ್ಕ್್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ಸಕತ್್ 
ದೆ�ವ್ಚ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದಿತ್ಲೊ.

9
್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕನ್ಯಾ,್ ಆಪೊ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಲೊ�ಕ್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಪಯೆ್ಂ.್ ಆಮಿ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬಯ್ಯಾಂ್  ಕನ್ಯಾಯಾಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಶೆಂ್  ಜ್ಲೆಂ್ 
ಮ್ಹಣ್್ ನ್ಹಯ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಮ್ಂಡ್ವಳ �ೆ್ ಪ್ಸತ್್ 
ಆನಿ್ ಕುಪೆಯಾಪ್ಸತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ದೆಣೆಂ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲೆಂ.್  ವೆಳ್ಕ್ಳ್್  ಪುವಿಯಾಂಚ್್  ಹಿ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜು್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಲ್ಬಿ.್್ 10

್ ತಿ್ 
ಕುಪ್ಯಾ್ ಎದೊಳ್್ ಪಯ್ಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದ್ಖೊವ್ನಾ.್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್್ 
ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ದ್ಖಯ್ೆಂ.್  ಜೆಜುನ್್ ಮರಣ್್ ನ್ಸ್್ 
ಕನ್ಯಾ,್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಜವಿತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದ್ಖಯ್.

11
್ ತ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪಗಯಾಟ್ಣ್ರ್ಯ�್ 

ಅಪೊಸತಾಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್  ಶಿಕೊಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡೆ್ಂ.್  12

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಆತ್ಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಾಂ.್ ಪುಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಲಜೆನ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ತೆಯಾತೆಯಾಲ್ಯಾಕ್ ಜ್ಣ್ಂ.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ತ್ಬೆನ್್ ದಿಲೊ್್ ತೊ್ ದಿ�ಸ್್ ಯೆ�ಸರ್್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್ಂಕ್ ತೊ್ ತ್ಂಕ್ ಆಸಲ್ೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಖಂಡಿತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಣ್ಂ.

13
್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಯಕ್ಲ್್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್.್ 

ತುವೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಕ್ ತಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯಾಂಚ್್ 
ತುಕ್್ ದ್ಖೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 14

್ ತುಜ್ಯಾ್ ತ್ಬೆನ್್ ದಿಲೆಂ್್ 
ಸತ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ್.್ ತೊ್ 
ಆಮೆಚಿ�ಭಿತರ್್ ವಸಿತಾ್ ಕತ್ಯಾ.

15
್ ಆಸಿಯ್್  ಪ್ರಿಂತ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲೆ್  ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ 

ಮ ್್ಹಕ್್  ಸ್ಂಡುನ್್  ಗೆಲ್ಯಾತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತುಂ್ 
ಜ್ಣ್ಂಯ್.್ ಫಿಜೆಲ್ಯ�,್ ಹೆಮೊಯಾಜೆನ್ಯ�್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಸೊಡ್ನಾ್  ಗೆಲ್ಯಾತ್.್  16

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಒನೆಸಿಫೊರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘರ್ಣ್ಯಾಚೆರ್್ ದ್ಯ್್ ದ್ಖೊಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ 
ಕೆಲ್ಯಾ.್ ಹ್ಂವ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾರಿ�್ ತೊ್ ಲಜೆವ್ನಾ.್ 
17

್ ತೊ್ ರೊಮ್ಕ್ ಯೆತ್ನ್,್ ಚಡ್್ ಸೊಧುನ್್ ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಭೆಟೊ್.್  18

್ ತ್ಯಾ್  ದಿ�ಸ್್  ಒನೆಸಿಫೊರ್ಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಕ್ಕುಳ್ತಾ್  ಜೊಡುಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಮ್ಗ್ತಾಂ.್ ಎಫೆಜ್ಂತ್್ ತೊ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಕ್ತೆ್್ ರಿತಿನಿ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.
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ಕ್ರಿಸಾತಾ ಜೆಜುಚೊ ನಿಷಾ್ವಂತ್ ಶಿಪಾಯ್

2್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಜೆಜುಚೊ್ ನಿಷ್ಟವಂತ್್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ತಿಮೊಥಿ,್  ತುಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಪುತ್ಬರಿ್  ಆಸ್ಯ್.್ 

ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಬಳ್ಧಿಕ್ 
ಜ್.್ 2

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಶಿಕಯ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುವೆಂ್ ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾತ್.್ 
ತಿ್  ಹೆರ್್  ಸಬ್ರ್್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ.್  ತುವೆಂ್ 
ತಿ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಶಿಕಯ್ಯ್.್  ತುಕ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಜ್ಲೆ್್ 
ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಅಧಿ�ನ್ಕ್ ತೆ್ ಉಪದೆಸ್್ ದಿ�.್ ತವಳ್್ 
ತ್ಣಂ್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.್ 
3

್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಕಷ್ಟಂನಿ್  ತುಂಯ�್  ವ್ಂಟೆಲ್್ 
ಜ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್  ಜೆಜುಚೊ್ ಖರೊ್ ಶಿಪಯ್ಬರಿ್ ತೆ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಸಿ್�ಕ್ರ್್  ಕರ್.್  4

್ ಶಿಪ್ಯ್್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಸೆನ್ಧಿಕ್ರಿಕ್ 
ಮ್ನೊ್ಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತೊ್  ಶಿಪ್ಯ್್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ರ್ಟ್ವಳಿಂನಿ್ 
ಸ್ಂಪ್ಡ್ನಾಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಆಸ ತ್ಾಲೊ.್ 5್ ಧ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಪಧ್ಯಾಯಾಂತ್್  ಜಕ್ಜಯ್್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಖೆಳ ಗ್ೆಡಿನ್್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ನಿಯ್ಮ್ಂ್  ಪ್ಳಿಜಯ್.್  6

್ ಕಷ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಶೆತ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪ್ಕ್ಚೊ್ ಪಯೊ್್ ವ್ಂಟೊ್ 
ಮೆಳಜಯ್.್ 7್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೊಚಿಯಾ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಚಿ�ಂತ್.್ ಹಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವಿಚಿ್ 
ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಕ್್ ದಿತ್ಲೊ.

8
್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ತೊ್ ದ್ವಿದ್ಚೆ�್ 

ಸಂತತಿಚೊ.್ ಜೆಜು್ ಮೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ವಯ್ರಿ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯೊ್.್ ಹಿ್ ಸುವ್ತ್ಯಾಚ್್ ಹ್ಂವ್್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ 9್ ಹೆ�್ ಸುವ್ತೆ�ಯಾ್ ಖ್ತಿರ್ಚ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಸೊಸ ತ್ಾ.್  ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಬರಿ್  ಸ್ಂಕ್್ನಿ್  ಬಂದಿಸ್ಳೆಂತ್್ 
ಬ್ಂಧುಂನ್್ ಘಾಲ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಯಾಕ್ 
ಬ್ಂಧುಂಕ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  10

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹ್ಂವ್್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಚ್್ ಹೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ದೆವ್ನ್್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ್ಹಜ್ ಆಪೆ�ಕ್್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡುಂದಿ್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.್ 
ಹ್ಯಾ್ ಬಚ್ವೆ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಮೆಳ್ತಾ.

11
್ ಹೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ಸತ್್ ಜ್ಲೊ್:

ಆಮಿ್ ತ್ಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ (ಜೆಜು)್ ಮೆಲ್ಯಾಂವ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಚೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜಯೆತಲ್ಯಾಂವ್.

್ 12್ ಆಮಿ್ ಕಷ್ಟ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಚೆ�ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ಜ್ಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕರಿನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ತೊಯ�್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ ಕಚೊಯಾನ್.

್ 13್ ಆಮಿ್ ಬೆವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�,್ ತೊ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ;

ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ನ್.

ಯ್ೇಗ್ಕ್ ಜಾಲೊಲಿ ವಾವಾರಿಡ್
14

್ ಲೊಕ್ಕ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊನ್ಚ್್  ಆಸ್.
ಉತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶೆಯಾಂತ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ತ್ಂಕ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�.್ ತಕ್ಯಾಂನಿ್ 
ಕೊಣ್ಕಚ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್.್ ತಕಯಾ್ ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ ತ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್.್ 15

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ನದರೆಂತ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಮನಿಸ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್್ ಆನಿ್ ತುಕ್ಚ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂತ್್ ಲಜೆನ್ತ್ಲೊ್ ವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್,್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕಚೊಯಾ್ ಜ್.

16
್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಯೆ�ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ನ್ತೊ್ಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್  ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ 
ತಸಲೊಯಾ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆನಿಂಕ್�್ 
ಪಯ್ಸೆ್  ಕತ್ಯಾತ್.್  17

್ ತ್ಂಚೆ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉಪದೆಸ್್ 
ಕುಡಿಂತ್್  ವಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾಯಾ್  ಪ್ಡೆಬರಿ್  ಪರಿಸ್ರ್್  ಜ್ತ್ತ್.್ 
ಹಿಮೆನೆವ್್ ಆನಿ್ ಫಿಲೆತ್್ ತಸಲೆ್  ಜಣ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
18

್ ತ್ಣಂ್ ಸತ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ತಿರ್ಸ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪುನರ್್  ಜವಂತ್ಪಣ್್ 
ಎದೊಳ್ಚ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಲ್ಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ 
ತೆ್  ದೊ�ಗಿ�್  ಥೊಡೆ್  ಲೊಕ್ಚಿ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ವಿಬ್ಡ್್ 
ಕತ್ಯಾತ್.

19
್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್್ ಬದು್ಂಚಿಚ್್ ನ್.್ 

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಆಪ ಣ್್ಚೆ್  ಕೊಣ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್”್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲಯಾಲೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಖೊಟ್ ವ್ಟ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿಜಯ್”್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್್ ಬರೊವ್ನಾ್ ಆಸ್.

20
್ ವ್ಹಡ್್ಯಾ್  ಘರ್ಂತ್್  ರುಪ್ಯಾಭ್ಂಗ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ಕೆಲ್್್  ವಸುತಾ್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ತೆಂಚ್್  ನ್ಹಯ್್  ರುಕ್ಥ್ವ್ನಾ,್ 
ಮ್ತೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್್ ವಸುತಾಯ�್ ಆಸ ತ್ಾತ್.್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ 
ವಿಶೆ�ಷ್್  ಕ್ಮ್ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.್  ಹೆರ್್ 
ವಸುತಾ್  ಸ್ಧ್ರಣ್್  ಕ್ಮ್್  ಖ್ತಿರ್್  ವ್ಪ್ತ್ಯಾತ್.್ 
21

್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ ಆಪ್್್ ಖೊಟಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ 
ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ನಿತಳ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಕ್್ 
ವ್ಪತಯಾಲೆ.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಕ್ ಕ್ಡ್ನಾ್ ದವಲಯಾಲೊ;್ 
ಧನಿಯ್ಂಕ್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡ ತ್ಾ;್  ಬರಿ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ತಾ.

22
್ ತನ್ಯಾಯಾಟೆ್  ಆಶೆಂವ್ಚಿಯಾ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

ತುಂ್ ಪಯ್ಸೆ್ ರ್ವ್.್ ಮೊ�ಗ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಜೊಡ್ಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ವತೆಯಾಂ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೊಂವ್ಕ್್ 
ಚಡ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಪರಿಯತನ್್  ಕರ್.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದವಲಯಾಲೊ್ ಆನಿ್ ಪರಿವಿತ್ರಿ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಎಕ್ಟಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಹಿಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕರ್.್ 
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23
್ ಮೂಖ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಬೆಕುಪ್್ ಜ್ಲ್್್ ತಕ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 

ರ್ವ್.್ ತೆ್ ತಕಯಾ್ ವ್ಡೊನ್್ ವ್ಹಡ್್ ಜ್ತ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್  24

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್  ಸೆವಕ್ನ್್ 
ತಕಯಾ್  ಕರುಂಕಚ್್  ನ್ಹಜೊ.್  ತ್ಣೆಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಖಯ್ಯ್;್ ಬರೊ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  25

್ ತ್ಣೆಂ್  ಆಪ ಣ್್್ 
ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಒಪ್್ಪ್  ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಭೊಳ್ಯಾ್ 
ರಿತಿನ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಸತ್್ ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕರಿಶೆಂ್  ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್ ಬದು್ಂಕ್ ಸಕತಾಲೊ.್ 
26

್ ಸೆೈತ್ನ್್ ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಜ್ಳಿಕ್ ಪಡ್ಶೆಂ,್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ೆಕ್ ಜ್ಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತ್ಂಚೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಯ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಣಂ್  ಜ್ಗೊನ್,್  ಸೆೈತ್ನ್ನ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕೆೈದಿ್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ಲೆಂ್  ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಪುರೊ್ 
ತಶೆಂಚ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಜ್ಳಿಥ್ವ್ನಾ್ ಚುಕೊನ್್ ಸುಟ್ಕ್್ 
ಜ್ವೆಯಾತ್.

ನಿಮಾಣ್ೆಂ ದೇಸ್

3್ ್ 1್ ಉಗ್್ಸ್್ ದವರ್!್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ ಸಬ್ರ್್ 
ಕಷ್ಟ್ ಯೆತ್ತ್.್ 2್ ತ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ,್  ದುಡ್್ಕ್  ಲಬದಾಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್ 
ಹಂಕ್ರ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ;್ ಗವಿಯಾಷ್ಠ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ;್ 
ಚ್ಡಿಯೊ್ ಸ್ಂಗೆಚಿ;್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ಕ್್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ;್  ಅನುಪ್ಕ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್  ಅಧಮಿಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್  3

್ ಹೆರ್ಂಕ್  ಮೊ�ಗ್್  ಕರಿನ್ಸ್ಲೆ;್ 
ಭಗಿಶೆನ್ತ್ಲೆ;್ ಆಕ್ಮನ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ.್ ಆಪ್ಣ್ಚೆರ್್ 
ಆಪ್ಣ್ಕಚ್್ ಸ್-ನಿಯಂತರಿಣ್್ ನ್ತ್ಲೆ;್ ಬರೆಪಣ್್ ದೆ್�ಷ್್ 
ಕಚೆಯಾ;್ ರ್ಗ್ರ್್ ಜ್ಂವೆಚಿ;್ ಅಸಮ್ಧ್ನಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ.್ 
4

್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಮಿತ್ರಿಘಾತ್್  ಕಚೆಯಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ ತ್ಾಲೆ;್  ಅಕಕ್ಲ್್  ನ್ಶೆಂ್  ಮೂಖ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್್ 
ಕಚೆಯಾ್ ತಸಲೆ;್ ಗವ್ಯಾನ್್ ಫುಗ್ಲೆ್;್ ದೆವ್ಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಖುಶ್ಲ್ಯ್ಂಕ್ ಲಬದಾಲೆ್;್ 5

್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪುಣ್್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸೆವ್್  ಕತ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣುನ್್  ನಟನ್್ 
ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸತಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ ತೆ್ ಖರೆ್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ದೆವ್ಚಿ್ 
ಸೆವ್್  ಕರಿನ್ಂತ್್  ಮ್ಹಣುನ್್  ತ್ಂಚೆ್  ಜವಿತ್ಚ್್ 
ದ್ಖಯ್ತಾ.್ ತಿಮೊಥಿ�,್ ತಸಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.

6
್ ತ್ಂಚೆ�್ ಥಂಯ್್ ಥೊಡೆ್ ಘರ್ಂಘರ್ಂನಿ್ ರಿಗೊನ್,್ 

ಘುಸ್ಪಡೆ್ಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂಕ್ ಭುಲಯತಾಲೆ.್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ 
ಸಬ್ರ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಕೃತ್ಯಾಂನಿ್ ಭಲಯಾಲ್ಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲ್ಂ.್ 
7

್ ತೊಯಾ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ನವಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆರ್ಯಾ್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್  ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಧ್ಯಾಚ್್  ನ್.್ 
8

್ ಜ್ನೆನಾಸ್್  ಆನಿ್  ಜ್ಂಬೆರಿಸ್ಂಕ್  ಉಗ್್ಸ್್  ಕರ್.್ 
ತ್ಣಂ್ ಮೊಯ್ೆಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕಯ�್ 
ತ್ಂಚೆ�ಬರಿಂಚ್.್  ತ್ಣಂ್  ಸತ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ರ್ವ ತ್ಾತ್.್ ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ್ ಘುಸ್ಪಡ್್ಂತ್.್ 

ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪ್ಳ ಚೆಿ್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿಯತ್ನಾಂನಿ್ ಸಲ್್ಲ್ಯಾತ್.್ 
9

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್  ಕ್ಮ್ಂನಿ್  ತ್ಂಕ್್ ಯಶ್ಸಿ್  ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ತೆ್  ಪ್ಶೆಮ್ಹಣ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ದಿಸ ತ್ಾ.್  ಜ್ನೆನಾಸ್,್ 
ಜ್ಂಬೆರಿಸ್ಕ್ ಆಶೆಂಚ್್ ಜ್ಲೆಂ.

ನಿಮಾಣಂ ಮಾಗ್ತಾ ದರತಾನ್
10

್ ಪುಣ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ ಮ್ಹಜ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್,್ ಚ್ಲ್,್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ,್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್,್  ಮೊ�ಗ್,್  ಥಿರ್ಸಣ್್  ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.್ 11

್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಘಡ್ಚಿಯಾ್ ದಗದಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಯ�್  ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್  ಆಸ್.್  ಅಂತಿಯೊಕ,್ 
ಇಕೊ�ನಿಯ್,್ ಲ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ ಘಡಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ 
ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ತ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ಜ್ಗ್ಯಾಂನಿ್ 
ಭೊಗ್ಲ್್್ ದಗದಾಣಂ್ ತುಕ್್  ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾಂತ್್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ರ್ಕೆ್ಂ.್  12

್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಖುಶೆ�್ 
ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್  ಜಯೊಂವೆಚಿ್  ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್  ದಗದಾಣೆಯಾಕ್ 
ಆಧಿ�ನ್್  ಜ್ತ್ಲೆ.್  13

್ ಖೊಟೆ್  ಆನಿ್  ಕಪಟ್ ಮನಿಸ್್ 
ಹೆರ್ಂಕ್ ಫಟೊವ್ನಾ್ ಆಪ್ಣ್ಕಯ�್ ಫಟೊವ್ನಾಚ್್ ದಿಸ್ನ್್ 
ದಿ�ಸ್್ ವ್ಯ್ಟಕ್ ರೊಂಬತಾಲೆ.

14
್ ಪುಣ್್ ತುವೆಂ್ ಶಿಕಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್.್ ತಿ್ ಸತ್್ 

ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತಿ್ ತುಕ್್ ಶಿಕಯ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
15

್ ಭುಗೆಯಾಯಾಪಣ್ರ್್ ಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಕ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಚಿ್ 
ಒಳಕ್ ಆಸ್.್ ತುಕ್್ ಜ್ಣ್ರೊ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸಕ ತ್ಾ.್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ ಬಚ್ವೆಕ್ 
ಚಲಯ ತ್ಾ.್  16

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್  ದೆವ್ನ್್  ದಿಲೊ.್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಭೆಷ್ಟಂವ್ಕ್್ ಚುಕ್್ 
ತಿದು್ಂಕಯ�್ ತಿ್ ಉಪ್ಕ್ತ್ಯಾ.್ 17

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಚೆ್ 
ಸೆವಕ್ ತಯ್ರಿ�್ ಸವ್ಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ಕ್ ಪರಿವಿ�ಣ್್ 
ಜ್ತ್ಲೆ.

4್ ್ 1 ್ ಜವಂತ್್  ಆಸ್ಲ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಮೆಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕಯ�್  ಝಡಿತಾ್  ಕಚೊಯಾ್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್.್ 

ತ್ಣೆಂ್  ಆಪೆ್ಂ್  ರ್ಜ್ಯಾ್  ಜೊಡ್್ಂ.್  ತೊ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಯೆತ್ಲೊ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸಮೊರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿತ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್  2

್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕರ್.್  ಕ್ಳ್್ ಬರೊ್ ಆಸ ತ್ಾನ್ಯ�್ ಬರೊ್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ 
ವೆಳ್ರ್ಯ�್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹರ್.್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಸಮ್ಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಚೂಕ್ 
ಕತ್ಯಾನ್್ ತೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ದ್ಖಯ್.್ ತ್ಂಕ್್ ಭೆಷ್ಟಯ್,್ 
ಹೆಂ್ ಚಡ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್ಯ�್ ಚತ್ರಿಯೆನ್ಯ�್ ಕರ್.

3
್ ಲೊ�ಕ್ ಸತ್ಚಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಆಯಕ್ನ್ತ್ಲೊ್ ಕ್ಳ್್ 

ಯೆತಲೊ.್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಮ್ನ್್ಸ್ಕೆಯಾಂ್ 
ಶಿಕೊವ್ಣ್ದ್ರ್ಂಕ್ ಆನಿ್ ಕ್ನ್ಕ್ ಖುಶಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ 
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ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ದ್ರ್ಂಕ್ ಜಮೊ್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 4್ ಲೊ�ಕ್ 
ಸತ್್ ಆಯಕ್ನ್ಶೆಂ್ ಫಟ್್ ಕ್ಣಯ್ಂಕ್ ಆಯೊಕ್ಂಕ್ 
ಲ್ಗ ತ್ಾಲೆ.್  5

್ ಪುಣ್್  ತುಂ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಕ್ಳ್ಂತ್ಯ�್ 
ಜ್ಗುರಿತ್್ ರ್ವ್.್ ಕಷ್ಟ್ ಯೆತ್ನ್್ ಸೊಸ್.್ ಸುವತ್ಯಾ್ 
ಪಗಯಾಟ್್ ಕರ್.್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸೆವ್ಕ್ಕ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್.

6
್ ಮ್ಹಜೆಂ್  ಜವಿತ್್  ದೆವ್ಖ್ತಿರ್್  ಸಮಪ್ಯಾತ್.್ 

ಹ್ಂವ್್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವೆಚೊ್ ಕ್ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಪ್ವ್್.್  7

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಝುಜ್್  ಝುಜ್್ಂ.್  ಧ್ಂವ ಣೆ್ಂತ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್  ಧ್ಂವ್್ ಅಖೆ�ರ್್  ಕೆಲ್ಯಾ;್ ಮ್ಹಜ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಸ್ಂಬ್ಳ್್ಯಾ.್  8

್ ನಿತಿವಂತ್ಕ್  ಮೆಳೊೆಚಿ್  ಮುಕುಟ್್ 
ಆತ್ಂ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ಲ್.್  ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ ್  ನ್ಯಾಯ್ದಿ�ಶ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ತೆಂ್  ತ್ಯಾ್  ದಿಸ್್  ದಿತ್ಲೊ.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಮ್ತ್ರಿ್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅಪೆ�ಕ್ಷುನ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತೊ್ ಮಕುಟ್್ ದವಲ್ಯಾ.

ಖಾಸ್ಗಾ ಉತಾರಿಂ
9

್ ತುಕ್್  ಜ್ತ್್  ತಿತೆ್�್  ವೆಗಿಂ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆ�.್ 
10

್ ದೆಮ್ಸ್ನ್್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೊ್  ಚಡ್್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕೆಲೊ.್  ತೆ�ಚ್್  ಲ್ಗುನ್್  ತೊ್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಸೊಡ್ನಾ್ 
ಥೆಸ್ಸೆಲೊ�ನಿಕ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ ಕೆರಿಸೆನ್ಸೆ್ ಗ್ಲ್ತಿಸೆಯ್ಕ್ 
ಗೆಲೊ.್ ತಿ�ತ್್ ದ್ಲ್ಮತಿಸೆಯ್ಕ್ ಗೆಲೊ.್ 11

್ ಲೂಕ್ ಎಕೊ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಮ್ಹಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ರ್ವ್್.್ ತುಂ್ ಯೆತ್ನ್್ 
ಮ್ಕ್ಯಾಕಯ�್ ತುಜೆ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಆಪೊವ್ನಾ್ ಹ್ಡ್.್ 
ತೊ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಸೆವೆಕ್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ಸಕ ತ್ಾಲೊ.್ 
12

್ ತಿಖಿಕ್ಕ್ ಎಫೆಜ್ಕ್ ಧ್ಡೆ್ಂ.
13

್ ಹ್ಂವ್್  ತೊರಿ�ಆಸ್ಂತ್್  ಆಸ ತ್ಾ ನ್್ 
ಕ್ಪುಯಾಸ್ಲ್ಗಿಂ್ ಮ್ಹಜೊ್ ದಗೊ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯ್್.್ ತುಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತ್ನ್್ ತೊ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ಯೆ�.್ ಮ್ಹಜೆ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂ್  ಪರಿಮುಖ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್  ಚ್ಮ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಕೆಲ್್ಂ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂ್ ಘವ್ನಾ್ ಯೆ�.

14
್ ತ್ಮಿಟ್ ಕ್ಮ್ಂಚೊ್ ಅಲೆಕ್ಸೆಂದ್ರಿನ್ನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 

ಸಬ್ರ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಕತುಯಾವ್ಂಕ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ತ್ಕ್್  ಶಿಕ್್್  ದಿತ್ಲೊ.್  15

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ತುಕ್ಯ�್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ರ್ವ್.್ ತೊ್ 
ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಡ್್ ಝುಜ್್.

16
್ ಪಯ್ೆಂ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಹ್ಂವ್್ ಮ ್್ಹಕ್ಚ್್ ಪರಿತಿವ್ದ್್ 

ಕತ್ಯಾನ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕೊಣೆಂಚ್್  ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್ 
ನ್.್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೆ.್ ದೆ�ವ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ಬೊಗುಸೆಂದಿ್  ಮ್ಹಣ್್  ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್  17

್ ಪುಣ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂನ್ಚ್್ ಆಸ್ಲೊ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಸುವ್ತ್ಯಾ್ 
ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂಕ್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಸಕತ್್ ದಿಲ್.್  ತಿ್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್ ಜುದೆವ್್ ನ್ಹಯ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ 
ಆಯೊಕ್ಂವೆಚಿಂ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚಿ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸಿ್.್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಮ್್ಹಕ್್ ಸಿಂಹ್ಚ್ಯಾ್ (ದುಸ್ಮನ್)್ ಘಾಸ್ಂತೊ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್  18

್ ಕೊಣೆ�್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಷ್ಟ್ ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಬಚ್ವ್್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಶ್ಬಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಸಗಿಯಾಂಚ್ಯಾ್ ರ್ಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯತಾಲೊ.್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಕ್ ಮಹಿಮ್್ ಜ್ಂವ್.

ಆಖೆರಿೇಚೆ ನಮಾನ್
19

್ ಪ್ರಿಸಿಕ್ಲ್್ಕ,್  ಆಕ್್ಲ್ಕ್  ಆನಿ್  ಒನೆಸಿಪೊರ್ಚ್ಯಾ್ 
ಘಚ್ಯಾಯಾಂಕ್  ನಮ್ನ್್  ದಿ�.್  20

್ ಎರ್ಸ್ತಾ್ 
ಕೊರಿಂಥ್ಂತ್ಚ್್  ರ್ವ್್.್  ತೊರಿ�ಫಿಮ್್  ಪ್ಡೆಸ್ತಾ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮಿಲೆ�ತ್ಂತ್ಚ್್ 
ದವರಿಜಯ್್  ಪಡೆ್ಂ.್  21

್ ಹಿಂವ್ಳ್ಚ್ಯಾ್  ಪಯ್ೆಂಚ್್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ ಜ್ಯ್್ ತಿತೆ್ಂ್ 
ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.
ಎಬುಲ್,್ ಪುದೆನ್ಸೆ,್ ಲ್�ನ್ಸ್,್ ಕೌ್ವಿದಾಯ್,್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಆನಿ್ ಹೆರ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಭ್ವ್್ ತುಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಧ್ಡ್ತಾತ್.
22

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಆತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಆಸುಂ.್ ತ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಜೆ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.
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1್ ್ 1್ ದೆವ್ಚೊ್ ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ 
ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಪ್ವ್್ನ್್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.್ ದೆವ್ನ್್ 

ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ವ್ಡೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಆನಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಸತ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಧ್ಡೆ್ಂ.್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಶೆಂ್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ತೆಂ್ 
ಸತ್್  ದ್ಖಯ ತ್ಾ.್  2

್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್ಚೆರ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್ಚ್್ ತಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನಿ್ ಜ್ಣ್್ಯ್್ 
ಉಬ್ಲ್ಯಾ.್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆದ್್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ರ್ಚ್್ ಭ್ಸಯ್ೆಂ.್ ದೆ�ವ್್ ಫಟ್್ 
ಮ್ರಿನ್.್  3

್ ನಿಮಿಯಾಲೊ್್  ಕ್ಳ್್ ಯೆತ್ನ್್  ದೆವ್ನ್್ 
ತೆಂ್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಉಗ್್ಪಣ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ಒಪುನ್್  ದಿಲೊ್್  ಹೊ್  ಸಂದೆ�ಶ್್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಕ್ದೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕತ್ಯಾಂ.

4
್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ ಪತ್ರಿ್ ತಿತ್ಕ್ ಬರಯ ತ್ಾಂ.್ ಆಮ್್ಯಾ್ 

ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಸಂಬಂಧ್ಂತ್್ ತುಂ್ ಖರೊ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಪುತ್ಬರಿ್ ಆಸ್ಯ್.
ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಪ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಮೊಚಿ್ 

ಸೊಡ್್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ತುಕ್್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಲ್ಭೊಂದಿ.

ರೆರಿೇತಾರಿಂತ್ ತಿತಾಚೆಂ ರಾಮ್
5

್ ಅನಿಂಕ್�್  ಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಯ್್  ನ್ತ್ಲೆಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಪ್ಸತ್ಯ�್ ಹಯೆಯಾಕ್ ಶಹರ್ಂತ್್ 
ಸಭೆಚೆವ್ಹಡಿಲ್ಂಕ್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಸತ್ಯ�್ 
ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಕೆರಿ�ತ್ಂತ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಆಯೊ್.್ 6್ ಸಭೆಚೊ್ 
ವ್ಹಡಿಲ್್ ಚುಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಅವಮನ್ಕ್ ಬಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  ತ್ಕ್್ ಏಕಚ್್ ಪತಿನ್್ ಆಸ್ಜಯ್.್  ತ್ಚಿ್ 
ಭುಗಿಯಾಂ್ ವಿಶ್್ಸಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ತ್ಣಂ್ ಖೊಟೆ್ 
ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಸ್ಂಗೊವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್ 7್ ಸಭೆಚೊ್ ವ್ಹಡಿಲ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್ಚಿ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ 
ವಹಿಸಿಲೊ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತೊ್ ಅಪ್ರಿಧಿ್ 
ಮ್ಹಣ್್  ಅಕ್ಮನೆಕ್  ಬಲ್್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ;್  ಗವಿಯಾಷ್ಟ್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ ಸ್್ಥಿಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ ಆನಿ್ ರ್ಗಿಷ್ಠ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ;್ ದ್ಕ್ರೊ�ಸ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಪ್ಯೆಂವ್ಚಿ್ 
ಜ್ಯ್ನಾಯೆ;್  ಜಗಡೊಚಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ;್  ಲೊಕ್ಕ್ 
ಫಟೊನ್್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕಚೊಯಾ್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ನ್ಹಜೊ.್  8

್ ಸಭೆಚೊ್  ವ್ಹಡಿಲ್್  ಲೊಕ್ಕ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಘರ್್ 
ಸತ್ಕ್ರ್್  ಕರುಂಕ್  ತಯ್ರ್್  ಆಸ್ಜಯ್.್  ತ್ಣೆಂ್ 
ಬರೆಂಚ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್;್ ಶ್ಣೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ 

ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್;್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಜಯ್.್ 
9

್ ಆಮಿ್ ಶಿಕೊಂವಿಚಿ್ ಸತ್್ ಉತ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ 
ಪ್ಳಿಜಯ್.್  ಸತ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಆನಿ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಶಿಕೊವ ಣೆ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತೊ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಕುಮಕ್  ಕಚೊಯಾ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತೊ್ ಸತ್್ ಶಿಕೊವೆಣ್ಯಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಚೂಕ್  ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್  ಸಮರ್ಯಾ್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್.

10
್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಬ್ರ್್ ಆಸ್ತ್.್ 

ತೆ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಉಲೊವ್ನಾಂಚ್್ 
ಆಸ ತ್ಾತ್್ ಆನಿ್ ಉಲಯಾಲ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ ವ್ಟೆಕ್ 
ವ್ಡ ತ್ಾತ್.್  ಜುದೆವ್್  ನ್ಹಯ್್  ಜ್ಲೆ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊ�ಕ್ 
ಸುನತ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘಯ್ಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಶಿಕೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್ಚ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ.್ 11

್ ತ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಚಿ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್್  ದ್ಖೊಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ನ್ತಲ್್್ ತಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ್ನಾಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ 
ಸಭೆಚೊ್  ವ್ಹಡಿಲ್್  ಸಕ್ತಾವಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಜಯ್.್ 
ತೆ್  ಶಿಕೊಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾತಿ್್  ಸಂಗಿತಾ್  ಶಿಕೊವ್ನಾಚ್್ ಸಗೆ್ಂ್ 
ಕುಟ್ಮ್ಚ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ನ್ಸ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್ 
ತೆ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಫಟವ್ನಾ,್ ದುಡು್  ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್  ಪ್ಸತ್್ ತಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್ ಶಿಕಯ ತ್ಾತ್.್ 12

್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಪೆೈಕ್್ ಎಕೊ,್್ 
“ಕೆರಿ�ತ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಫಟ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾತ್.್ ತೆ್ 
ಖೊಟೆ್ ಮೊನ್ತ್ಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್;್ ಆಳ್ಶೆಯಾಥ್ವ್ನಾ್ ಕ್ಮ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಪೊಟ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಂ್.್ 
13

್ ಪರಿವ್ದಿನ್್ ಸ್ಂಗಲ್್ಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಣಂ್ ಕಚಿಯಾ್ ಚೂಕ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕಳಯ್.್ ತುಂ್ 
ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ಖಡ್ಖಡ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜ್ಯ್.್ 
ತವಳ್್  ತ್ಣಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ,್ 
14

್ ಜುದೆವ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಣಯ್ಂಕ್ ಮ್ನಿನ್ಂತ್್ ಆನಿ್ 
ಸತ್್ ಮ್ನಿನ್ತ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚಿ್ ತ್ಕ್ದ್ಂ್ ಪ್ಳಿನ್ಂತ್.

15
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಗಿತಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂಚ್್ ಭನ್ಯಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಆಸ್ನ್.್  ಖರೆ್  ಜ್ವ್ನಾಯ�,್  ತ್ಂಚಿ್ ಮನ್ಂ್  ಆನಿ್ 
ಅಂತಸಕ್ನ್ಯಾಂ್  ಮೆಳಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.್  16

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್ಂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ 
ಸ್ಂಗ್್ಯಾರಿ�್  ತ್ಣಂ್  ದೆವ್ಕ್  ನೆಣ್ಮ್ಹಣ್್  ತ್ಂಚಿ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತೆ್ ಭಿರ್ಂಕುಳ್್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆನಿ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಖಂಯಚಿಯ�್ 
ಬರಿಂ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕರುಂಕಯ�್ ತೆ್ ಯೊ�ಗ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್.
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ಸತಾಚಿ ಶಿರೊವ್ಣ್ ಪಾಳ್ಜಯ್

2್ ್ 1್ ಸತ್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಪ್ಳ್ಂಕ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಕರಿಜಯ್್ 
ಜ್ಲ್್ಂ್  ಕ್ಮ್್  ತ್ಂಕ್್  ತುಂ್  ಕಳಿತ್್  ಕರ್.್ 

2
್ ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾಂಕ,್  ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್ಯ�್  ಘನ್ಧಿಕ್ 

ಸ್ಭ್ವಚೆ�ಯ�್  ಶ್ಣೆಯ�್  ಆಸ್ಜಯ್್  ಮ್ಹಣುನ್್ 
ಶಿಕಯ್.್  ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್,್ ಮೊಗ್ಂತ್್ 
ಆನಿ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಬಳ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್.

3
್ ತಶೆಂಚ್್ ಪ್ರಿಯೆಚ್ಯಾ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನಿ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಥರ್ನ್್ 

ಜಯೆಜಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಖಬೊರಿಯಾ್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್  ;್ 
ಪ್ಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಲಬದಾಲೊ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾಯೆ.್ ತ್ಣಂ್ ಬರೆಂಚ್್ 
ಶಿಕಯ್ಯ್.್  4

್ ತ್ಣಂ್  ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾ್  ಬ್ಯ್್ಂಕ,್ 
“ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್  ಆನಿ್  ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕರ್.್ 5್ ಜ್ಣ್್ಯೆಚೆ್ ಜ್ಯ್,್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್,್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಘರ್್ ದ್ರ್ಚೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್,್ 
ದಯ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ದ್ದ್್ಯಾಂಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಶಿಕಯ್ಯ್.್ ತವಳ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ದಿಲ್್್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ 
ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ನ್.

6
್ ತೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ಯುವಕ್ಂಕ್  ಜ್ಣ್್ಯೆಂತ್್ 

ಆಸೊಂಕ್ ಸ್ಂಗ್.್ 7
್ ತುಂ್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ 

ಯುವ್ಕ್ಂಕ್ ಸವ್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾನಿ್ ಮೆ�ಲ್್ ಫ್ಂಕತಾ್ ಜ್.್ 
ತುಜ್ಯಾ್  ಶಿಕೊವ ಣೆ್ಂತ್್  ಆಪುಟ್್  ಆನಿ್  ಗಂಭಿರ್ಯ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿ�.್ 8್ ತುಂ್ ಸತ್ಚ್್ ಉಲೆೈ.್ ತವಳ್್ ತುಜೆ�್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಸ್ಧ್ಯಾನ್ಶೆಂ್ ತುಜೆ�್ 
ವಿರೊ�ಧಿ್ ಲಜೆಕ್ ಕ್ರಣ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.

9
್ ಗುಲ್ಮ್ಂಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಸ್ಂಗ್:್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 

ಧನ್ಯಾಕ್  ಕೆದ್ಳ್ಯ್  ವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಮ್ನೊ್ಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ತ್ಣಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಧನಿಲ್ಗಿಂ್ ತಕಯಾ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ 10

್ ತ್ಣಂ್ ವಸುತಾ್ 
ಚೊರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ;್ ಆನಿ್ ಆಪುಣ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೆ್ ಮ್ಹಣ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ದಿ�ಜಯ್.್ ಗುಲ್ಮ್ಂನಿ್ ಆಶೆಂ್ ಚಲ್್ಯಾರ್,್ 
ತ್ಣಂ್  ಕೆಲ್್ಂ್  ಹಯೆಯಾಕ್  ಕ್ಮ್ಂತ್ಯ�್  ಆಮೊಚಿ್ 
ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್  ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಠ್್  ಜ್ಲೊ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ದ್ಖೊಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.

11
್ ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ್  ಬಚ್ವಿ್  ದಿಂವಿಚಿ್  ದೆವ್ಚಿ್  ಕುಪ್ಯಾ್ 

ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಲ್ಯಾ.್ 12
್ ಆಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 

ಜಯೆನ್ಶೆಂ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕರುಂಕ್ 
ಆಪೆಕ್ಷುಂಚಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ತೆಂ್ ಆಡಯ್ತಾ.್ 
ಆಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಪ್ಸತ್್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ ್ ಬುದ್ಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆತ್ಂ್ ಜಯೆಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತೆಂ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.್ 
13

್ ಆಮೊಚಿ್ ವತೊಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ಆನಿ್ ಸೊಡ್್ಣ್ದಾರ್್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ ಪರಿತಯಾಕ್್ತ್್ ಮುಖ್ರ್್ ಪಳೆಂವೆಚಿ್ ಆಮಿ್ 
ತ್ಯಾ್ ರಿತಿನ್ಚ್್ ಜಯೆಜಯ್.್ ತೊಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ವತೊಯಾ್ 
ಭವಯಾಸೊ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತೊ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಮಹಿಮೆಂತ್್ 

ಯೆತ್ಲೊ.್  14
್ ತ್ಣೆಂ್  ಆಮೆಚಿ�್  ಪ್ಸತ್್ ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್ 

ಭೆಟೊವ್ನಾ್  ದಿಲೊ.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಪ್ತ್ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಸುಟ್ಕ್್ 
ದಿಂವ್ಕ್್ ಆನಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಕರುಂಕ್ 
ಆಪೆ�ಕ್ಷುಂಚುಚೊ್  ಆಪೊ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಲೊ�ಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ತೊ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.

15
್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸ್ಂಗುಂಕ್ ತುಕ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 

ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್.್ ಲೊಕ್ಕ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕರುಂಕ,್ ಹೊ್ 
ಆಧಿಕ್ರ್್  ವ್ಪರುನ್,್  ತ್ಣಂ್  ಕರಿಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಸ್ಂಗ್.್ ತುಂ್ ಮುಖ್ಯಾ್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕೊಣ�್ ತುಕ್್ 
ಲೆಖಿನ್ಶೆಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆ.

ಜಿಯ್ಂವ್ಕಾ ಯ್ೇಗ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಟ್

3್ ್ 1 ್ ತುವೆಂ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ಕ್ತೆಂ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಅಧಿಪತಿಂಕಯ�್ 

ಅಧಿಕ್ಯ್ಯಾಂಕಯ�್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್;್ ಸವ್ಯಾ್ ಥರ್ಚಿ್ 
ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕರುಂಕ್ ತಯ್ರ್್ ಆಸ್.್ 2್ ಕೊಣ್ಕಯ�್ 
ತಕ್ರಿರ್್  ಕರಿನ್ಶೆಂ,್  ಕೊಣ್ಸವೆಂಯ�್  ಝಗ ದೆಾಂ್ 
ಕರಿನ್ಸ ತ್ಾನ್್  ಸ್ಧೆಪಣ್ನ್್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಬಯ್ಯಾ್ ಮನ್ನ್್ ಚಲ್.

3
್ ಪಯ್ೆಂ್  ಆಮಿ್  ಸಯ್ತಾ್  ಪ್ಶೆಪಣ್ಂ್  ಬರಿ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾತ್್ಯಾಂವ್.್ ಆಮಿ್ 
ಪಟೊವ್ನಾ್ ಪಡ್್ಯಾಂವ್.್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂಚ್ಯಾ್ ಆಶ್ಂಕ್ 
ಆನಿ್  ಖುಶ್ಲ್ಯೆಂಚೆ್  ಗುಲ್ಮ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಂವ್;್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕಚೆಯಾಯ�್ ಮಸರ್್  ಕಚೆಯಾ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್್ಯಾಂವ್.್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ 4

್ ತವಳ್್ ಆಮೊಚಿ್ 
ಸೊಡ್್ಣ ದ್ಾರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆವ್ಚೊ್  ಮೊ�ಗ್ಯ�್ 
ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಲೊಯಾ.್ 5್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್್ ಬಚ್ವ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್  ಕ್ಕುಳ ತೆಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಶಿವ್ಯ್್ ನಿತಿವಂತ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಆಮಿ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಬಯ್ಯಾ್ ಕ್ಮ್ವವಿಯಾಂ್ ನ್ಹಯ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್ಯ�್ ನವೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆಂ.್ 6

್ ಆಮೊಚಿ್ ಸೊಡ್ಣ ದ್ಾರ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ನ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಕ್ 
ಆಮೆಚಿ�ರ್್  ಧ್ದೊಶಿ್ ಮ್ಪ್ನ್್ ವ್ತೊ್.್  7

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೆಂ.್ 
ಆಮಿ್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್  ಜವಿತ್್  ಜೊಡಿಶೆಂ್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲೊ.್ ತೊಚ್್ ಆಮೊಚಿ್ ಭವಯಾಸೊ.್ 
8

್ ಹಿ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್್ ಸತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ತುವೆಂ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ದ್ಂಬುನ್್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ 

ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ಅಪೆ�ಕ್ಷಿತ್.್  ತವಳ್,್  ದೆವ್ಚೆರ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ದವಲಯಾಲೆ್  ಜ್ಗುರಿತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಜಣಯೆಂತ್್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾಲೆ.್ ಹೊಯಾ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ 
ಬರೆಂ್ ಲ್ಗ್ಂ್್ ಆನಿ್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡೊಚಿಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

9
್ ಬೂದ್್ ನ್ತ್ಲ್ಯಾ್ ಪ್ಶೆಪಣ್ಂಚಿ್ ತಕಯಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 

ಲೊಕ್್  ಥ್ವ್ನಾ,್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡನ್ತ್ಲ್ಂ್ 
ವಂಶ್ವಳಿಂಚ್ಯಾ್ ಚರಿತೆರಿಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಉಲೊಂವ್ಚಿಯಾ್ 
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ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ,್  ಮೊಯ್ೆನ್್  ಬರಯ್್ಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಆಸ್್ಯಾ್ ನಿಯಮ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಆನಿ್  ತಕಯಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಲೊಕ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಪಯ್ಸೆ್  ರ್ವ್.್ 
ತ್ಂಕ್್  ಕಸಲೆಂಯ�್  ಮೊಲ್್  ನ್,್  ತ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಕಸಲೆಂಚ್್  ಪರಿಯೊ�ಜನ್್  ನ್.್  10

್ ಕೊಣ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಭೆ�ದ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತ್ಂಕ್್ ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�.್ 
ತ್ನಿ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಮುಂದರುನ್್  ಗೆಲ್ಯಾರ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಚತ್ರಿಯ್್ ದಿ�.್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಆಯ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಚಿ್ 
ಸಳ್ವಳ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡ್.್ 11

್ ತಸಲೊ್ ಖೊಟೊಯ�್ 
ಪ್ತಿಕ್ಯ�್ ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಕ್ಯ�್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ 
ತೊ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಸ್ಂತ್್ ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಚೂಕ್ದ್ರ್್ ಮ್ಹಳಿ್್ 
ಝಡಿತಾ್ ಜ್ಲ್ಯಾ.

ಉರಾ್ದಸಾಕ್ ದವರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಥೊಡೊಕ್ ಸಂಗಿತಾ
12

್ ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಆತೆಯಾಮ್ಕ್ ಆನಿ್ ತಿಖಿತ್ಕ್ 

ಧ್ಡ ತ್ಾನ್,್  ನಿಕೊಪೊಲ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ಹಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್ 
ಯೆಂವ್ಕ್್ ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ಹ್ಂವ್್ ಹೊ್ 
ಹಿಂವ್ಳೊೆ್ ಥಂಯ್ಚಿ್ ಪ್ಶ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.್ 
13

್ ವಕ್�ಲ್್ ಝೆನ್ನ್ಯ�್ ಅಪೊಲೊಯ್�್ ಥಂಯ್್ ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಪಯ್ಣ್್  ಕತ್ಯಾತ್.್  ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪಯ ಣ್್ಕ್ ತುಜೆ�ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಜ್ತ್ತಿತೆ್ಂ್  ಕುಮಕ್  ಕರ್.್  ತ್ಂಕ್್  ಕಸಲೆಂಚ್್ 
ಉಣೆಪಣ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪಳ .ೆ್ 14

್ ಆಮೊಚಿ್ ಲೊ�ಕ್ ಆಪೆ್ಂ್ 
ಜವಿತ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್ತ್ಲೆಂ್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಶಿಕೊವ್ಣ್್  ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್  ಗಜೆಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕ್ರ್್ ಕರಿಜಯ್.

15
್ ಹ್ಂಗ್್  ಮ್ಹಜೆ�್  ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 

ಲೊಕ್ಂನಿ್ ತುಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಧ್ಡ್್ಯಾತ್.್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಥಂಯ್್ 
ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲಯಾಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಸಕ್್ಂಕ್ ಆಮೊಚಿ್ ನಮ್ನ್್ ಸ್ಂಗ್.
ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.
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ಫಿಲೊಮನಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1
್ ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಬಂಧಿವ್ನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಲೊ್ 
ಪ್ವ್್ನ್ಯ�್ ಭ್ವ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ತಿಮೊಥಿನ್ಯ�್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಮೊಗ್ಚೊ್ ಆನಿ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಫಿಲೊಮೊನ್ಕ,್ 
2

್ ಭಯ್ಣ್್  ಜ್ಲ್್್  ಆಪ್್ಪಯ್ಕ,್  ಆಮೊಚಿ್  ಸಹಸೆೈನಿಕ್ 
ಅಖಿಯಾಪ್್ಪಕ್ ಆನಿ್ ಫಿಲೊಮೊನ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂತ್್ ಜಮತಾಲ್ಯಾ್ 
ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸಭೆಚ್ಂಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.

3
್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ದೆವ್ಬ್ಪ್ಚಿ್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ತುಮೆಚಿ�್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.

ಫಿಲೊಮನಾಚೊ ಮೇಗ್ ಆನಿ ವಿಶಾವಾಸ್
4

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮ್ಗ್ಣ್ಯಾಂತ್್ ತುಕ್್ ಉಗ್ಸ್್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್.್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ತುಜೆ�್ ಪ್ಸತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 
5

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಲೊಕ್ಚೆರ್್ ತುಕ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜುಥಂಯ್್ ತುಕ್್ ಆಸಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಆಯಕ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಂ.್ 6

್ ತುಂ್ 
ತುಜ್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ವ್ಂಟ್ಚಿಯಾಂತ್್  ಮಗ್ನಾ್  ಜ್ಲ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ದೆಣಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿಯಾಬರಿ್ ಜ್ಂವಿದಾ್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ್ಗ್ತಾ.್ 
7

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್,್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತುವೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ದ್ಖೊವ್ನಾ್ ತ್ಂಚಿ್ ಕ್ಳ್್ಂ್ ಭುಜಯ್ಂ.್ ಹೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್ಯ�್ ಸಮ್ಧ್ನ್ಯ�್ ಹ್ಡ್್ಂ.

ಒನೆಸ್ಮಾಕ್ ಭಾವಾಬರಿ ಸೆವತಾಯ್
8

್ ತುವೆಂ್  ಕರಿಜಯ್್ ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಏಕ್  ಕ್ಮ್್ ಆಸ್.್  ತೆಂ್ 
ಕರಿಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್  ಆಸ್.್  9

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಕ್್  ತ್ಕ್ದ್್ 
ದಿ�ನ್ಶೆಂ್ ಮೊಗ್ನ್್ ತುಕ್್ ವಿನಂತಿ್ ಕತ್ಯಾಂ.್ ಹ್ಂವ್್ 
ಪ್ವ್್್  ಆತ್ಂ್  ಉತ್ರ್್  ಪ್ರಿಯೆಚೊ್  ಜ್ಲ್ಂ್  ಆನಿ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ್ ಜೆಜು್ ಖ್ತಿರ್್ ಬಂಧಿವ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಂ.್ 10

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ 
ಪುತ್್ ಒನೆಸಿಮ್ಸ್್ ಪ್ಸತ್್ ತುಜೆಲ್ಗಿಂ್ ಪ್ರಿಥಿಯಾತ್ಂ,್ 
ಹ್ಂವ್್ ಬಂಧೆಂತ್್ ಆಸ ತ್ಾನ್್ ತೊ್ ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
11

್ ಆದಿಂ್ ತೊ್ ತುಕ್್ ಪರಿಯೊ�ಜನ್್ ನ್ತಲ್ೊ.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ 
ತೊ್ ತುಕ್ಯ�್ ಮ ್್ಹಕ್ಯ�್ ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ ಪಡ ತ್ಾಲೊ.

12
್ ತ್ಕ್್  ತುಜೆ�್  ಸಶಿಯಾಂ್  ಪ್ಟಂ್  ಧ್ಡ ತ್ಾ.್  ತ್ಚೆ�್ 

ಸ್ಂಗ್ತ್್  ಮ್ಹಜೆಂ್  ಕ್ಳಿಜ್ಚ್್  ಧ್ಡ ತ್ಾಂ.್  13
್ ಹ್ಂವ್್ 

ಆತ್ಂ್ ಸುವ್ತೆಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಬಂದೆಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಮ್್ಹಕ್್ 
ಕುಮಕ್  ಕರುಂಕ್  ತ್ಕ್್  ರ್ವಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸೊ್.್ 
ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕುಮಕ್ ಕನ್ಯಾಚ್್ ತುಜ್ 
ಸೆವ್ಚ್್ ಕಯೆಯಾತ್್ ಆಸ್ಲ್್.್  14

್ ಪುಣ್್  ಹ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ತುಜ್ ಕಬ್ತ್್್ ನ್ಸ್ತಾನ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕರುಂಕ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಖುಶಿ್ 

ನ್.್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುವೆಂ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಬರೆಂ್ ಕ್ಮ್್ 
ಪುತ್ಯಾಯಾ್ ಮನ್ನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಬಲ್ತ್ಕ್ರ್ನ್್ 
ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.

15
್ ಒನೆ�ಸಿಮ್ಸ್್  ಥೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್  ತುಕ್್  ಚುಕೊ್.್ 

ಬಹುಶ್ ತೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ತುಜೊ್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಶೆಂ್ 
ಜ್ಲೆಂ್ ಕ್ತೆಂಗಿ�!್ 16

್ ಆನಿ್ ಮುಖ್ರ್್ ತೊ್ ತುಕ್್ ಗುಲ್ಮ್್ 
ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ ಗುಲ್ಮ್ಂಚ್ಕ್�್ ಚಡ್್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಚೊ್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ಪುಣ್್ 
ತುವೆಂ್ ತ್ಚೊ್ ಆನಿಂಕ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಯ್.್ 
ತುಂ್ ತ್ಕ್್ ಮನಿಸ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಥಂಯ್್ 
ಎಕೊ್್ ಭ್ವ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲ್ಯ್.

17
್ ಮ ್್ಹಕ್್ ತುಜೊ್ ಸಹಭ್ಗಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಂ್ ಮ್ನ ತ್ಾಯ್್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಒನೆ�ಸಿಮ್ಸ್ಕ್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಸೆವಯಾಯ್.್ 
ತುವೆಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ತ್ಕ್ಯ�್ ಸ್್ಗತ್್ 
ಕರ್.್ 18

್ ತ್ಣೆಂ್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ 
ತೆಂ್ ಮ್ಹಜೆರ್್ ಘಾಲ್;್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್,್ ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಲೆಖ್ಕ್ ಘಾಲ್.್ 19

್ ಹ್ಂವ್್ ಪ್ವ್್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್್ 
ಹ್ತ್ಂನಿ್ ಹೆಂ್ ಬರಯ್ತಾಂ.್ ಒನೆ�ಸಿಮ್ಸ್ನ್್ ತುಕ್್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಆಸ್್ಯಾರ್್ ಹ್ಂವ್್ ತೆಂ್ ದಿತ್ಂ.್ ತುಂ್ 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಜವಿತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ ತುಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ 
ಕ್ತೊ್್ ಋಣ್ ಜ್ಲ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಂಯ್ಚ್್ 
ಸ್ಂಗ್ನ್.್  20

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಭ್ವ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಥಂಯ್್ 
ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಜೆ�್  ಥ್ವ್ನಾ್ ಏಕ್ ಕುಮಕ್ ಮ್ಗೆಯಾತ್ಗಿ�?್ 
ತೆಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಂ್ ಮ್ಹಜೆಂ್ ಕ್ಳಿಜ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಭುಜಯ್.್ 21

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಚ್ಲೆಯಾಲೆಂ್ ತುಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊಯ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಚ್್ ಹ್ಂವ್್ ಹೆಂ್ 
ಪತ್ರಿ್ ಬರಯ ತ್ಾಂ.್  ಹ್ಂವೆಂ್ ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ ತುಂ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.

22
್ ಹ್ಂವ್್ ವಸಿತಾ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ 

ತಯ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದವರ್.್ ದೆ�ವ್್ ತುಜ್ ಮ್ಗಿಣ್ಂ್ ಆಯುಕ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಜೆ�್  ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್  ಅವಕ್ಸ್್ ದಿತ್ಲೊ್ 
ಮ್ಹಳೊೆ ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಆಸ್.

ನಿಮಾಣ್ೊ ನಮಾನ್
23

್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಬಂದೆಂತ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಎಪ್ಫ್ರಿಸ್ನ್್ ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ 24

್ ಮ್ಕಯಾ,್ 
ಆರಿಸ್ತಾಖ್ಯಾ,್ ದೆ�ಮ್ಸ್,್ ಲೂಕ್ ಹೆ್ ಸಕ್ಂ್ನಿ್ ತುಕ್್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಲ್.್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಮ್ಹಜೆ್ ಸಹವ್ವ್ರಿಡಿ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

25
್ ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮೆಚಿ�್ 

ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.
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ಆಪಾಲಿಯಪುತಾ ಮಾರಿಫತ್ ಉಲಯ್ಲಿ ದೆೇವ್

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

ಸಬ್ರ್್  ಪ್ವಿಟಂ್  ಉಲಯ್ೊ.್  2
್ ಆತ್ಂ,್  ನಿಮ್ಣೆ್ 

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

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

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

5
್ ದೆ�ವ್ನ್್ ಖಂಯ್ಚಿ್ ದುತ್ಂಕಯ�್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ನ್:
“ತುಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಪೂತ್

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

ದೆವ್ನ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ದುತ್ಕ್ ಆಶೆಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ನ್:

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

್  2್ ಸ್ಮುಯಾವೆಲ್್ 7:14
6

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

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

7
್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್ ಆಶೆಂ್ 

ಆಸ್:

“ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ದುತ್ಂಕ್ ವ್ಯ್ಯಾಬರಿ್ ಕೆಲೆಂ.

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

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

8
್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪುತ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗೆ್ಂ:

“ದೆವ್,್ ತುಜ್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚ್ಯಾ್ ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ 
ಬ್ಳ್ತಾ.

ತುಂ್ ತುಜೆಂ್ ರ್ಜ್ಯಾ್ ಸಮ್ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ನಿ�ತ್್ 
ಪಣಂ್ ಚಲಯ್ತಾಯ್.

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

ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ನ್,್ ವ್ಹಯ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್ಚ್್ ತುಕ್

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

10
್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ದೆ�ವ್್ ಆಶೆಂಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್,್ ಆರಂಭ್ಂತ್್ ತುವೆಂ್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 
ರಚೊ್ಯ್.

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

ಸ್ಸ್ಣ್ಕ್ ಆಸತಾಲೊಯ್.
ಸಗೆ್ಂ್ ವಸುತಾ್ ವಸ್ತ್ರ್ಬರಿ್ ಪನೆಯಾಂ್ ಜ್ತಲೆಂ.

್ 12್ ತುಂ್ ತೆಂ್ ವಸುತಾರ್ಬರಿ್ ಕೊವಳತಾಲೊಯ್.
ತೆಂ್ ವಸುತಾರ್ಬರಿ್ ಬದ್್ತ್ತ್.

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

್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 102:25–27
13

್ ದೆವ್ನ್್  ಖಂಯ್ಚಿಯಾದುತ್ಕಯ�್  ಹೆಂ್  ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ನ್:

“ಹ್ಂವ್್ ತುಜ್ಯಾ್ ದುಸ್ಮನ್ಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಪ್ಂಯ್ಂಥಳ್್ ಕರಿಸರ್,

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

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

ನಿಯಮ್ ಶಾಸಾತ್ಚಾಕ್ಕ್ೇ ವತೆತಾಂ ಬಚಾವಿ

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

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

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

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

ಮನಾಶಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ರಿೇಸ್ತಾ ಮನಾಶಬರಿ ಜಾಲೊ
5

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

್ ತೆಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರಯ್್ಂ:

“ದೆವ್,್ ತುವೆಂ್ ಮನ್ಶೆಚೊ್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಉಗ್್ಸ್್ 
ಕರಿಜಯ್?

ತುಂ್ ಮನ್ಶೆಪ್ಸತ್್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಿಜಯ್?
ತೊ್ ತಿತೊ್್ ಮುಖಯಾ್ ಜ್ಲೊ್ಗಿ�?

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

ತುವೆಂ್ ತ್ಕ್್ ಮಹಿಮ್ಯ�್ ಗೌರವ್ಯ�್ 
ಮುಕುಟ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ದವಲೊಯಾಯ್.

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

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

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

10
್ ಸವ್ಯಾ್  ವಸುತಾ್  ರಚ್ಲೊ್ಯಾಲೊಯಾ್  ದೆ�ವ್ನ್ಚ್.್ 

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

11
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಂವ್ಕ್್  ಕಚೊಯಾ್  ಜೆಜುಯ�್ 

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

್ ಜೆಜು್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ದೆವ್,್ ತುಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ 
ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ;

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

13
್ ತೊ್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾಂ:

“ಹ್ಂವ್್ ದೆವ್ಚೆರ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವತ್ಯಾಂ.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 8:17

ತೊ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

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

14
್ ತಿ್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ವ್ಸತಾವಿಕ್  ಕೂಡ್್  ಆಸ್ಲ್ಂ.್  ತ್ಯಾ್ 

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

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

್ ತ್ಣೆಂ್ 
ಕುಮಕ್  ಕಚಿಯಾ್  ಆಬ್ರಿಮ್ಂಚ್ಯಾ್  ಸಂತತೆಚ್ಯಾಂಕ್ 
ಶಿವ್ಯ್್ ದೆವ್ದುತ್ಂಕ್ ನ್ಹಯ್.್ 17

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

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

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

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

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

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

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

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

ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಿಜಯ್ಚ್
7

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾನ್್ ಸ್ಂಗ್ಚಿಯಾ್ ಪರಿಕ್ರ್,

“ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾರ್,

8
್ ಆದ್್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ತುಮೆಚಿ�್  ವ್ಹಡಿಲ್ಂನಿ್  ದೆವ್ಕ್ 

ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಕ್ಳ್್ಂ್  ಧ್ರುಣ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.

ತವಳ್್ ತ್ಣಂ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಪರಿ�ಕ್್್ 
ಕೆಲ್.

್  9್ ಹ್ಂವ್್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್್ ಚ್ಳಿಸ್್ ವಸ್ಯಾಂ್ ಕ್ಳ್್ 
ಕೆಲೆ್ಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪುವಯಾಜ್ಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರಿ�

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

ಜ್ಲೊ.
‘ತ್ಂಚಿ್ ಚಿಂತ್ನಾ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಚೂಕ್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.
ಮ್ಹಜ್ ವ್ಟ್್ ತ್ಣಂ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 

ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್ಚ್್ ನ್’್ ಮ್ಹಣ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಸ್ಂಗೆ್ಂ.

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

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

12
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂನೊ�,್  ತುಮೆಚಿ�್ 

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

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

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

್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

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

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

16
್ ದೆವ್ಚೊ್ ತ್ಳೊೆಆಯುಕ್ನ್ಯ�್ ತ್ಕ್್ ವಿರೊ�ಧ್್ 

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

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

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

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

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

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

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

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



315 ಹೆಬೆರಿವಾಂಕ್ 5:6

“ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್ಂತ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ಸಚಿಯಾಂನ್ತ್್ ಮ್ಹಣ್

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

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

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

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

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಥೊಡೆ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶೆವ್ಂತ್್ 

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

‘್ ‘ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ತ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕ್ನ್್ 
ದಿಲ್ಯಾರ್,

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

8
್ ದೆವ್ನ್್ ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವಿಶೆವ್ಕ್ ಜೊಶುವನ್್ 

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

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

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

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

12
್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಜವೆಂ್  ಆನಿ್  ಕ್ರಿಯ್ತ್ಮಕ್ 

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

ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಆನಿ್  ಚಿಂತ್ನಾಂ್  ಪ್ಕ್ಯಾತ್.್  13
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 

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

ದೆವಾಚಾಕ್ ಸಮರ್ ಯೆಂವ್ಕಾ ಜೆಜುಚಿ ಕುಮಕ್
14

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

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

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

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

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

4
್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ನೆಮ್ಲೆಂ್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್ ಏಕ್ 

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

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

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

6
್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಚ್ಯಾ್  ಆನೆಯಾಕ್  ಕಡೆ್  ದೆ�ವ್್  ಆಶೆಂ್ 

ಸ್ಂಗ್ತಾ:

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

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

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

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

್ ದೆವ್ನ್್  ತ್ಕ್್  ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ಚ್ಯಾಬರಿ್ 
ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ಬರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲೊ.

ತಾಳ ನೆ್ಕ್ ಸಲೊವಾನ್ ಪಡಾನಾರಾತ್
11

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

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

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

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

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

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

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

4
್ -್  6

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

7
್ ತೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಚೆರ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್  ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 

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

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

9
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂನೊ�,್ ಆಮಿ್ ಹಿ್ ಸಂಗಿತಾ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

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

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

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

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

13
್ ದೆವ್ನ್್  ಆಬ್ರಿಮ್ಕ್  ಏಕ್  ಭ್ಸ್ವಿಣ್್  ಕೆಲ್.್ 

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

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

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

16
್ ಲೊ�ಕ್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್್  ಕತ್ಯಾನ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 

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

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

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

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

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

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

ರಾಜಕ್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್

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

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

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

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

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

4
್ ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆಕ್ ಕ್ತೊ್್ ವ್ಹಡೊ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಇಲೆಶ್ೆಂ್ ಚಿಂತುನ್್ 

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

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

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

8
್ ಯ್ಜಕ್  ಧ್ಂ-ತ್್  ಏಕ್  ವ್ಂಟೊ್  ಘತ್ತ್.್ 

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

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

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

11
್ ಲೆವಿ ್  ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾ ್  ಯ್ಜಕ್ಪಣ್ಚ್ಯಾ್ 

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

್ ದುಸೊರಿ್ ಏಕ್ ಯ್ಜಕ್ ಆಯ್್ಯಾರ್,್ ತವಳ್್ ನಿಯಮ್್ 
ಶ್ಸ್ತ್ರ್್ ಬದ್ಜ್ಯ್ಚ್.್ 13

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

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

ಜೆಜು ಮೆಲ್ಖಾಸೆದೆರಾಚಾಕ್ ತಸಲೊ ರಾಜಕ್
15

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

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

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

18
್ ಪನೆಯಾಂ್  ನಿಯಮ್್  ಅಸಕ್ತ್ಯ�್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್ 

ಪಡನ್ಸಲೊ್ಯ�್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್  ಅಖೆ�ರ್್ 
ಜ್ಲೆಂ.್  19

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

20
್ ದೆವ್ನ್್  ಜೆಜುಕ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 

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

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

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

ಭ್ಸ್ವೆಣ್ಂ್ ಕೆಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕೆದಿಂಚ್ಯ�್ ಪಶ್ಚಿತ್ತಾಪ್್ 

ಪ್ವ್ನ್.”್ ್  ಕ್�ತಯಾನ್್ 110:4
22

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

23
್ ಹೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ಹೆರ್್ ಯ್ಜಕ್ಪೆೈಕ್್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 

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

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

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

26
್ ಜೆಜುಚ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಜ್ಯ್್  ಜ್ಲೊ್್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 

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

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

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

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

ಜೆಜುಚ್ ಆಮಚೊ ಶೆರಿೇಷ್್ ರಾಜಕ್

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

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

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

3
್ ಹಯೆಯಾಕ್  ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ಯ್ಜಕ್ನ್್  ದೆವ್ಕ್ 

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

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

7
್ ಪಯ್ೆಂ್  ಕರ್ರ್್  ಕ್ಂಯ್ಚಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ನ್ತ್ಲೆ್ಂ್ 

ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ದುಸ್ರಿಯಾ್  ಕರ್ರ್ಚಿ್  ಗಜಯಾಚ್್  ನ್ತ್ಲ್್.್ 
8

್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ನ್್ ಲೊಕ್ಥಂಯ್್ ಖಂಯೆಚಿಂಯ�್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಪಳೆವ್ನಾ್ ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

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

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

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

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

ಮ್ಹಣ್ತಾ.
್ 10್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮುಖ್್ಯಾ್ 

ದಿಸ್ಂನಿ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಚಿ
ನವ್್ ಕರ್ರ್್ ಆಶೆಂ್ ಆಸ್:

ಮ್ಹಜಂ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ 
ದವತಯಾಲೊಂ;

ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್್ಂಚೆರ್್ ಬರಯತಾಲೊ;
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚೊ್ ದೆ�ವ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತಾಲೊಂ;

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

ಶಿಕಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ನ್;
ದೆವ್ಕ್ ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 

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

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

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

13
್ ದೆವ್ನ್್ ಹೆಂ್ ನವೆಂ್ ಕರ್ರ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ್ೆಂ.್ ತ್ಯಾ್ 

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

ಪನಾಕ್ತಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್

9್ ್ 1 ್ ಪಯ್್ಯಾ್  ಕರ್ರ್ಂತ್್  ಆರ್ಧ್ನ್ಂಚಿ್ 
ನಿಯಮ್ಂ್  ಆಸ್ತ್.್  ತ್ಂತುನ್್  ಮನ್ಶೆನ್್ 

ನಿಮಿಯಾಲೊ್್  ಆರ್ಧ್ನ್ಚೊ್  ಜ್ಗೊ್ ಆಸೊ್.್  2
್ ಹೊ್ 

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

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

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

6
್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸೊಡೊವ್ನಾ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾಬರಿ್ 

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

8
್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್  ತ್ಯಾ್  ದೊ�ನ್್  ಕುಡ್ಂಚ್ಯಾ್ 

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

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

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

ನವಾಕ್ ಕರಾರಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್
11

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

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

13
್ ಬಕ್್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ಆನಿ್  ಪ್ಡ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್  ರಗ್ತ್ಯ�್ 

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

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

15
್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಆಪಯೊ್್  ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಚೆಂ್ 

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

16
್ ಎಕೊ್್  ಮೊಚ್ಯಾಯಾ್  ಪಯ್ೆಂ್  ್ ವಿ�ಲ್್ a್  ಬರೊವ್ಣ್್ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ಪಾತಾಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆಲಿಂ ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆಂ ಬಲ್ದಾನ್
23

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

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

25
್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಯ್ಜಕ್ ವಸ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಭೊ�ವ್್ 

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

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

27
್ ಹಯೆಯಾಕೊ್�ಯ�್ ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ಮೊತ್ಯಾಲೊ.್ 

ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಂಕ್್ ಝಡಿತಾ್ ಜ್ತ್ಲ್.್ 28
್ ತೆಚ್್ ಬರಿ್ 

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

b 9.19ಹಿಸೊಸ್ಪಾಚೆಂ ಝಡ್ಏಕ್ ಥರ್ಚೆಂ್ ಝಡ್.
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ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಚೆತಾಂ ಕ್ರಿಸಾತಾಚೆಂ ಬಲ್ದಾನ್

10್ ್ 1 ್ ನಿಯಮ್್  ಶ್ಸ್ತ್ರ್್  ಮುಖ್ರ್್  ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್  ಸ್ವಿ್ಯೆಚೆಂ್ ಪ್ಂತುರ್್ 

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

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

5
್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆ್ಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

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

ತಯ್ರ್್ ಕನ್ಯಾ್ ದಿಲೆ್ಂ.
್  6್ ತುಂ್ ಮೊನ್ತಿಂಚ್ಯಾ್ ಬಲ್ದ್ನ್ನ್ಯ�

ಪ್ತ್ಕ್ ನಿವ್ಚೆಯಾಂ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂತ್ಯ�್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ಂಕ್ ನ್ಂಯ್.

್  7್ ತವಳ್್ ಹ್ಂವ್,್ ‘ದೆವ್,್ ಹ್ಂವ್್ ಹ್ಂಗ್ಸರ್್ 
ಆಸ್ಂ.

ನಿಯಮ್್ ಶ್ಸ್ತ್ಂತ್್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಬರಯ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್

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

8
್ ಹ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್  ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್್  ಪರಿಥಮ್್ 

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

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

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಖುಶೆ್ 

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

11
್ ಹಯೆಯಾಕ್ ದಿ�ಸ್ಯ�್ ಯ್ಜಕ್ ಉಬೆರ್ವ್ನ್್ 

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

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

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

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

15
್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾನ್್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಹ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಸ್ಂಗ್್ಂ.್ ಪರಿಥಮ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

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

ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಹಜಂ್ ನಿಯ್ಮ್ಂ್ ತ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್್ಂತ್್ ದವತಯಾಲೊಂ;

ತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಮನ್ಂತ್್ ಹ್ಂವ್್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ.”
್  ಯೆರೆಮಿಯ್್ 31:33

17
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತ್ಣೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್:

“ಹ್ಂವ್್ ತ್ಂಚಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆನಿ್ ತ್ಂಚಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್್ ಬೊಗಿಸೆತ್ಲೊಂ.

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

18
್ ಹಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಬೊಗಿಸೆಲ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್,್ ತ್ಯಾ್ 

ಪ್ಸತ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಭೆಟೊಂವಿಚಿ್ ಗಜ್ಯಾ್ ನ್.

ಲಾರಾಶರ್ ಯೆರಾ
19

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

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

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

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

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

ಎರಾಮೆರಾ ಕುಮಕ್ ಕರಾ
24

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

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

ಕ್ರಿಸಾತಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಾನಾರಾತ್
26

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

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

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

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

್ “ಲೊಕ್ಂನಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಚೂಕ್  ಕ್ಮ್ಪ್ಸತ್್ 

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

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

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

ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾ ಆನಿ ಧೆೈರಾನ್ ರಾವಾ
32

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

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

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

35
್ ಆದಿಂ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ್್ ಧೆೈಯ್ಯಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಸೊಡಿನ್ಕ್ತ್.್ 

ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಧೆೈರ್ಕ್ ವತೊಯಾ್ ಪರಿತಿಫೊಳ್್ ಲ್ಬ ತ್ಾಲೊ.್ 
36

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

್ ತೊ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ:

“ಥೊಡ್ಯಾಚ್್ ಕ್ಳ್ನ್,್ ಯೆತ್ಲೊ್ ಯೆತ್.
ತೊ್ ಘಳ್ಯ್್ ಕಚೊಯಾನ್.

್ 38್ ನಿತಿವಂತ್್ ಮನಿಸ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್ಚ್
ಜವಿತ್್ ಜೊಡತಾಲೊ.

ಪುಣ್್ ತೊ್ ಭಿಯ್ನ್್ ಪ್ಟಂ್ ಸರ್ತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್
ಹ್ಂವ್್ ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಸಂತೊಸ್್ 

ಪ್ವ್ನ್.”್ ್  ಹಬಕೂಕ್ಕ್ 2:3–4
39

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

ಪಾತೆಕ್ಣಂ

11್ ್ 1್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮಿ್ ಭವಯಾಸ್ಯಾಂತ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಂಗಿತಾನಿ್ ಭವಯಾಸುನ್್ ಆಸೊನ್್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 

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

3
್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಹೊ್ ಸಂಸ್ರ್್ 

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

4
್ ಕ್ಯನ್್ ಆನಿ್ ಆಬೆಲ್್ ದೊಗ್ಂನಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಬಲ್್ 

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

5
್ ಎನೊಕ್  ಮರಣ್್  ಪ್ವ್ನ್ಶೆಂ್  ಹ್ಯಾ್ 

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

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

7
್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂಕ್�್ ದಿಸ್ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚ್ಯಾ್ 

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

8
್ ದೆ�ವ್್  ಆಪುಣ್್  ದಿತ್ಮ್ಹಣ್್  ಭ್ಸ್ವ ಣೆ್ಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್ 

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

್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್ 

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

11
್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್್  ಭುಗಿಯಾಂ್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್ಯಾ್  ತಿತೊ್್ 

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

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

13
್ ಹೆ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವ್ಹಡ್್  ದ್ದೆ್್  ಮನಿಸ್್  ಆಪುಣ್್ 

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

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

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

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

17
್ 
–18

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

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

20
್ ಇಸ್ಕ್ನ್್ ಜ್ಕೊಬ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಏಸ್ವ್ಚ್ಯಾ್ 

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

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

22
್ ಜುಜೆ್  ಮೊಚಿಯಾ್  ಘಡಿ್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್ 

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

23
್ ಮೊಯೆ್್ ಜಲಮತ್ನ್್ ತ್ಚಿ್ ಆವಯ್್ ಬ್ಪ್ಯ್ನಾ್ 

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

24
್ ಮೊಯ್ೆ್  ವ್ಡೊನ್್  ವ್ಹಡೊ್್  ಜ್ಲೊ.್  ತ್ಣೆಂ್ 

ಫ್ರ್ವ್ಚ್ಯಾ್  ಧುವೆಚೊ್  ಪೂತ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಪೊವ್ನಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲೊ.್ 25

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

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

27
್ ತೊ್ ಎಜಪ್ತಾ್ ಸೊಡ್ನಾ್ ಗೆಲೊ್್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾಚ್.್ 

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

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

29
್ ಮೊಯೆ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಮುಖ್ರ್್  ಚಲಯೊ್್  ಲೊ�ಕ್ 

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

30
್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ 

ಜೆರಿಕೊ್  ಶಹರ್ಚ್ಯಾ್  ಪ್ಗೊರ್ಂಚ್ಯಾ್  ಭೊಂವತಾಣ್ 
ಸ್ತ್್ ದಿಸ್ಪಯ್ಯಾಂತ್್ ಭೊಂವತಾನ್್ ತೊಯಾ್ ಕೊಸೊ್ನ್್ 
ಪಡೊ್ಯಾ.

31
್ ರ್ಹ್ಬ್್  ಮ್ಹಳಿ್್  ವೆ�ಶ್ಯಾ್  ಇಸ್ರಿಯೆಲ್ಚ್ಯಾ್ 

ಗೂಡ್ಚ್ಯ್ಯಾಂಕ್  ಸ್್ಗತ್್  ಕನ್ಯಾ,್  ತ್ಂಕ್್ 

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

32
್ ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆನಿಂಕ್�್  ಚಡ್್  ಸ್ಂಗಿಚಿ್ 

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

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

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

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

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

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

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

39
್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್ಯ�್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 

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

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

ಜೆಜುಚೊಚ್ ಪಾಟಾಲಿವ್ ಕರಾ

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

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

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

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

ದೆೇವ್ ಬಾಪಾಬರಿ ಆಸಾ
4

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

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

ಪ್ವ್ನ್ಕ್.
್  6್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಪುಣ್್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಂಕಚ್್ 

ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ತಾ;
ಕೊಣ್ಕ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಲೆಖ್ತಾಗಿ�್ ತ್ಕ್್ ಶಿಕ್್್ 

ಲ್ಯ್ತಾ;

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಬ್ಪ್ನ್್ ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕ್್್ ಮ್ಹಣ್್ ತಿ್ 

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

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

್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಚೆ್ ಆಮೆಚಿ್ 
ಬ್ಪ್ಯ್ಂನಿ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಥೊಡೊ್ ಕ್ಳ್್ ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್.್ 

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

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

ಫಾವ್ತಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ಜಿಯೆರಾ
12

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

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

14
್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಸಮ್ಧ್ನೆನ್ಯ�್ 

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

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

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

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

18
್ ತುಮಿ್ ಏಕ್ ನವ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಯೆ�ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್.್ 

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

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

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

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

22
್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತಸಲ್ಯಾ್ ಜ್ಗ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್ಂತ್.್ 

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

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

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

25
್ ದೆ�ವ್್  ಉಲೆೈತ್ನ್್  ಆಯ್ಕ್ನ್ಶೆಂ್ 

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

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

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

28
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್,್ ಹ್ಲೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾನ್ತ್ಲೆ್ಲೆಂ್ 

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

್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಮೊಚಿ್ ದೆ�ವ್್ ನ್ಸ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಉಜ್ಯಾಬರಿ್ 
ಆಸ್.

ದೆವಾಕ್ ಮಾನವಾಲೆಲಿಂ ಆರಾಧನ್

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

2
್ ಸಯ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಕರ್.್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ್ ನೆಣ್ಸ್ತಾಂ್ 

ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಕಯ�್ ಸತ್ಕ್ರ್್ ಕೆಲ್.್ 3
್ ಬಂದೆಂತ್್ 

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

4
್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಲೊಕ್ಂನಿ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಜಯ್.್ 

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

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

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

ನ್.”್ ್  ದಿ್ತಿನಿಯಮ್.್ 3:16

6
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಖರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಶೆಂ್ ಸ್ಂಗೆಯಾತ್:

“ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚ್್ ಮ್ಹಜೊ್ ಸಹ್ಯಕ;
ಹ್ಂವ್್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ್ ನ್.

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

7
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲ ಗ್ೆಡ್ಯಾಂಚೊ್  ಉಗ್್ಸ್್ 

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

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

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

10
್ ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಏಕ್  ಬಲ್ದ್ನ್್  ಆಸ್ಂ.್  ಪವಿತ್ರಿ್ 

ತಂಬ್ಂತ್್  ಸೆವ್್  ಕಚೆಯಾ್  ಯ್ಜಕ್  ಆಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್  ಥ್ವ್ನಾ್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಜ್ಯ್ನಾ.್  11

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

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

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

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

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

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

17
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಮ್ಲಗೆಡ್ಯಾಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 

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

18
್ ಆಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕಚೆಯಾಂ್  ಮುಂದರುನ್್ 

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

್ ದೆವ್ನ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಶಿಯಾ್  ವೆಗಿಂಚ್್  ಧ್ಡಿಶೆಂ್  ತುಮಿ್ 

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

20
್ -್ 21

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

22
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್್ ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್್ 

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

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

24
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಮುಖೆಲ್ಂಕ್  ಆನಿ್ 

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

25
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾ್ ಸವೆಂ್ ಆಸುಂ.
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1್ ್ 1್ ದೆವ್ಚೊ್  ಆನಿ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ 
ಸೆವಕ್ ಜ್ಲೊ್್ ಜ್ಕೊಬ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಸಂಸ್ರ್ರ್್ 

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

ಪಾತೆಕ್ಣಂ ಆನಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
2

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

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

5
್ ಪುಣ್್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಕೊಣ್ಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

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

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

್ -್ 8
್ ತೊ್ ಏಕಚ್್ ವೆಳ್ರ್್ 

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

ನಿೇಜ್ ರೆರಿೇಸ್ತಾರಾಯ್
9

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

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

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

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

ತಾಳ್ಣ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಯೆೇನಾಂತ್
12

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

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

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

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

16
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯಣ್ಂನೊ�,್ 

ಹ್ಯಾ್  ವಿಷಯೆಂತ್್  ತುಮಿ್  ಫಟೊನ್್  ಪಡನ್ಕ್ತ್.್ 
17

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

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

ಆಯ್ಕಾಂವೆಚೊಂ ಆನಿ ವಿಧೆೇಯ್ಪಣ್
19

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

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

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

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

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

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

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

ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕಚಿತಾ ಖರಿ ವಾಟ್
26

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

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

ಸಕಕಾಡ್ ಲೊರಾಚೊ ಮೇಗ್ ಕರಾ

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

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

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

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

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

5
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಭ್ವ್ಂಭ್ಯಣ್ಂನೊ�,್ 

ಆಯಕ್ಯ್!್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ದುಬಯಾಳಿಂ್ 

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

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

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

8
್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ಂತ್್ ಬರೊಂವ್ಚಿಯಾ,್ “ತುಜೊ್ ಮೊ�ಗ್್ 

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

10
್ ಎಕೊ್್  ದೆವ್ಚಿಂ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ನಿಯಮ್ಂ್ ಪ್ಳ್ನ್್ 

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

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

12
್ ಲೊಕ್ಕ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ನಿಯಮ್್ 

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

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

ಪಾತೆಕ್ಣಂ ಆನಿ ಬರಿಂ ರಾಮಾ
14

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

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಭಯ್ಣ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾಕ್ ವಸುತಾರ್್  ಜ್ಯ್್ 
ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ್  ವ್್  ಖ್ಂವ್ಕ್್  ಖ್ಣ್್  ಜ್ಯ್್  ಪಡುಂಕ್ 
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ಪುರೊ.್ 16
್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಮನ್ಶೆಕ,್ “ದೆ�ವ್್ ತುಜೆ�್ 

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

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

18
್ ಪುಣ್್ ಕೊಣೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ “ತುಜೆ�್ ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 

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

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

20
್ ಆಕಕ್ಲ್್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾನೊ�,್  ಕನೊಯಾಯಾ್  ನ್ತ್ಲ್್್ 

ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ಉಪ್ಕ್ರ್ಕ್  ಪಡನ್್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ದ್ಖಯ್ಯ್ಗಿ�?್ 21

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

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತ್ಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಕನ್ಯಾಯಾಂ್  ವವಿಯಾಂಚ್್  ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್  ಜ್ಲ್.್  23

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

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

25
್ ರ್ಹ್ಬ್್  ಸಿತ್�್  ಆನೆಯಾ�ಕ್  ಉದ್ಹರಣ್್ 

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

26
್ ಏಕ್ ಮನ್ಶೆಚ್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆತೊಮ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 

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

ನಿಯಂತರಿಣ್ ಉತೊರಿನ್ ಉಲೆೈನಾರಾತ್

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

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

2
್ ಆಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸಬ್ರ್್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಚುಕೊನ್್ 

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

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

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

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

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

7
್ ಲೊ�ಕ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ರ್ನ್್ ಮೊನ್ತಿ,್ ಸುಕ್ಣ್,್ 

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

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

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

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

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

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

ಖರಿ ಜಾಣ್ಾವಾಯ್
13

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

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

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

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

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

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

ತುಮಾಕಾಂ ದೆವಾಕ್ ಆಧಿೇನ್ ಕರಾ

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

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

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

4
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಂತ್್ ನ್ಂತ್!್ 

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

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

7
್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ದೆವ್ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ ಆಧಿ�ನ್್ ಕನ್ಯಾ್ 

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

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

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

ತುಮಿ ಝಡ್ತಾ ಕಚೆತಾ ನಹಾಯ್
11

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

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

ತುಮಾಚೊಯ ಜಿವಿತಾಚಾಕ್ ವಿಶಾಕ್ಂತ್ ದೆೇವ್ಚ್ ಚಿಂತುಂದ
13

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

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

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

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

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

ಸಾವಾಥಾತಾಚಾಕ್ ರೆರಿಸಾತಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಾ

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

2
್ ತುಮಿಚಿ್ ಗೆರಿ�ಸ್ತಾ್ ಕ್ಯ್್ ಕುಸೊನ್್ ವೆತ್ಲ್್ ಆನಿ್ ಮೊಲ್್ 

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

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

5
್ ತುಮೆಚಿಂ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚೆಂ್  ಜವಿತ್್ 

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

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

ಸೊಸ್ಣ್ರಾಯೆನ್ ಆಸಾ
7

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

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

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

10
್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಸಂದೆ�ಶ್್ 

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

್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ 

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

ಚತಾರಿಯೆನ್ ಉಲರಾ
12

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

ಚತಾರಿಯೆನ್ ಉಲೆೈರಾ
13

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

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

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

16
್ ತುಮಿ್ ಕೆಲೊ್ಯಾ್ ಚೂಕ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 

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

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

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

ಆತೊ್ಮ ಬಚಾವ್ ಕರಾ
19

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

್ ಹೆಂ್  ಉಗ್್ಸ್ಂತ್್  ದವರಿಜಯ್:್  ಎಕೊ್್  ಪ್ತಿಕ್್ 
ಮನ್ಶೆಕ್  ಚೂಕ್  ವ್ಟೆ�ಥ್ವ್ನಾ್  ಸ್ಕ್ಯಾಯಾ್  ವ್ಟೆಕ್ 
ಚಲಯತಾಲೊ್ ತ್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಚೊ್ ಆತೊಮ್ ಮೊನ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಚುಕೊ್ಲೊಯ�್  ಸಬ್ರ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂಕ್  ಬೊಗಸೆಣೆಂ್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲೊ್್ ಜ್ತ್.
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1್ ್ 1್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಅಪೊಸತಾಲ್್ ಪೆದುರಿ,್ ಪೊಂತುಸ್,್ 
ಗ್ಲ್ತ್ಯಾ,್  ಕ್ಪ್್ಪದೊ�ಸಿಯ್,್  ಆಸಿಯ್,್ 

ಬಿಥಿನಿಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ಗ್ಂವ್ಂನಿ್ ಶಿಂಪಡ್ಲ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ಸಿ್ 
ಜ್ಲೆ್್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಂಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.

2
್ ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 

ಮ್ರಿಫತ್್  ವಿಂಚುನ್್  ಕ್ಡುಂಕ್  ಚಡ್್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ 
ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಯೆವ್ಣ್್ ಕೆಲೆ್ಂ.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಕರುಂಕ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತ್ಯಾಂಚೆಂ್ ಕ್ಮ್.್ ತುಮಿ್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ರಗ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಆಪ್ಣ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್.್  ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಲ್ಭೊಂದಿ.

ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊಲಿ ಭವತಾಸೊ
3

್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ದೆವ್್ 
ಬ್ಪ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಜ್ಂವ್.್ ದೆ�ವ್್ ವ್ಹಡ್್ ಕ್ಕುಳಿತಾನ್್ 
ಭಲಯಾಲೊ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕ್ಕುಳ ತೆಾಥ್ವ್ನಾಚ್್ 
ಆಮ್ಕ್ಂ್ ನವೆಂ್ ಜವಿತ್್ ದಿಲೆಂ.್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ ಉಠೊನ್್ 
ಆಯೊ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ 
ಜವಿತ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ಹ್ಡ್ತಾ.್ 4್ ದೆ�ವ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ 
ದಿಂವ್ಚಿಯಾ್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂನಿ್ ಆತ್ಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್.್  ತಿಂ್  ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್  ಸಗ್ಯಾರ್್  ದವಲ್ಯಾತ್.್ 
ತಿ್  ವಿಬ್ಡ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್,್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಯ್ನಾತ್್  ಆನಿ್ 
ಸೊಭಯ್್ ಹೊಗ್್ವ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್.

5
್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸಕತ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್  ರ್ಕ ತ್ಾ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಜ್ಯೆಶೆರ್್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಶ್ಬಿತ್್ ಸ್ಂಬ್ಳ ತ್ಾ.್ ತಯ್ರ್್ ಆಸಿಚಿ್ ತಿ್ 
ಬಚ್ವಿ್ ಅಂತಿಮ್್ ಕ್ಳ್ರ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಲ್ಬ್ತಾಲ್.್ 6್ ಹೆಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಚಡ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ಆತ್ಂ್ 
ಥೊಡೊ್ ಕ್ಳ್್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಚೆ್ ಕಷ್ಟ್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ದೂಖ್್ ಹ್ಡುಂಕ್ ಪುರೊ.್ 7್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕರುಂಕ್ ಹೆ್ ಕಷ್ಟ್ ಘಡ್ತಾತ್.್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಬಂಗ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಮೊಲ್ಚ್ಯಾಕ್�್ ಚಡ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಬಂಗ್ರ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವೆಚಿಂ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ತೆಂ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್್  ಪುಟ್ಕ್ ಘಾಲ್ನಾ್  ತ್ಚೊ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪಣ್್ ವರೊವ್ನಾ್ ಪಳೆತ್ತ್.್ ಜೆಜು್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪಣ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕ್�ತ್ಯಾ,್ 
ಮಹಿಮ್್ ಆನಿ್ ಮ್ನ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.

8
್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ದೆಖುಂಕ್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ತ್ಚೊ್ 

ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಆತ್ಂ್ ತ್ಕ್್ ದೆಖ್ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 

ತ್ಚೆ�ಥಂಯ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವಲ್ಯಾಯಾ.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 
ಸ್ಂಗೊಂಕ್ ಜ್ಯ್ನಾತಿತೊ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಭಲ್ಯಾ.್ ತೊ್ 
ಸಂತೊಸ್್ ಮಹಿಮೆನ್್ ಭಲ್ಯಾ.್ 9್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಕ್ 
ಏಕ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ಆಸ್.್ ತೊ್ ಉದೆದಾ�ಶ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಆತೊಮ್ 
ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್.್ ತುಮೊಚಿ್ ಉದ ದೆಾ�ಶ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಬಚ್ವಿ್ ಜೊಡ್ನಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ಲ್ಯಾತ್.

10
್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಹ್ಯಾ್  ಬಚ್ವೆ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡ್ನಾ್  ಪರಿ�ಕ್್್  ಕರುಂಕ್ 
ಪರಿಯತನ್್  ಕೆಲೆಂ.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮುಖ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ತೆ್  ಉಲೆೈಲೆ.್  11

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ 
ಆತೊಮ್  ತ್ಂಚೆ�ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತೊ್  ಆತೊಮ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಘಡುಂಕ್ ಜ್ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ್ ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ಆಸ್್ ಲ್್ಯಾ್ ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಸ್ಂಗೊನ್್  ಆಸ್ಲೊ್.್  ತ್ಯಾ್  ಪರಿವ್ದಿಂನಿ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ಆತ್ಯಾನ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿ್ ಸಮುನ್್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ 
ಕೆಲೆಂ.್ ತೊಯಾ್ ಸಂಗಿತಾ್  ಕೆದ್ಳ್್ ಘಡ ತ್ಾತ್್ ತಶೆಂಚ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಕ್ಳ್ರ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಕಶೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾಲೊ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ಸಮು್ನ್್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕೆಲೆಂ.

12
್ ತ್ಯಾ್ ಪರಿವ್ದಿಂನಿ್ ಕೆಲ್್್ ಹಿ್ ಸೆವ್್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ 

ಶಿವ್ಯ್್ ತ್ಂಚೆ�ಪ್ಸತ್್ ನ್ಹಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ತ್ಂಕ್್ 
ಪಗಯಾಟ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ಆತ್ಂ್  ತುಮಿ್  ಆಯಕ್ಲ್್್  ಸಂಗಿತಾ್ 
ತ್ಣಂ್  ಸಮ್ಯ ತ್ಾನ್್  ತ್ಣಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಸೆವ್ಚ್್ 
ಕೆಲ್.್  ಸಗ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಧ್ಡ್ಲ್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಉಪ್ಕ್ರ್್  ಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾಂನಿಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ತೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗೊ್ಯಾ.್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ಸಂಗಿತಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಮುನ್್್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಯ�್ ಆತೆರಿಗ್ತಾತ್.

ಪವಿತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕಾ ಜಿಯ್ಂವ್ಕಾ ಆಮಂತರಿಣ್
13

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಚಿಂ್ ಮನ್ಂ್ ಸೆವೆಪ್ಸತ್್ ತಯ್ರ್್ 
ಕರ್.್ ತೆಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಿಯಂತರಿಣ್ಂತ್್ ದವರ್.್ 
ಜೆಜು್  ಕ್ರಿಸ್ತಾ್  ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ತ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಪೆಯಾಚ್ಯಾ್  ್  ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೆರ್್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗೊ್್ ಭವಯಾಸೊ್ 
ಆಸ್ಜಯ್.್  14

್ ತುಮಿ್  ಪಯ್ೆಂ್  ಹೊಯಾ್  ಸಂಗಿತಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆರ್ಯಾ್  ಕರಿನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ದೆಕುನ್,್  ತುಮಿ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಖುಶೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಂ್ ಕೆಲ್.್ 
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ ದೆವ್ಚಿಭುಗಿಯಾಂ,್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆತ್ಂ್ ಪಯ್ೆಂಚ್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಜಯೆನ್ಕ್ತ್.್ 
15

್ ದೆ�ವ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಚಿಯಾನಡ ತೆಾಂ್ 
ಚ್ಲ್ಂತ್್  ಪವಿತ್ರಿ್  ಆಸ್.್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ಲೊ್್ 
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ದೆ�ವ್ಚ್.್ 16
್ “ಹ್ಂವ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮಿ�್ 

ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಯ್ಯ್”್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪುಸತಾಕ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.
17

್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಬ್ಪ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪಯ ತ್ಾತ್.್ ದೆ�ವ್್ ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕ್ 
ತ್ಂತ್ಂಚ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ ಝಡಿತಾ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತುಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಪಯ ಣ್್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ 18

್ ಪಯ್ೆಂ್ ತುಮಿ್ ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ಜಯೆತೆಲ್ಯಾತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್ 
ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜಯೆಲ್್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ 
ತಸಲೆಂ್  ಜವಿತ್್  ಶಿಕೊವ್ನಾ್  ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್  ಪುಣ್್  ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್್್  ನ್ಸ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ರುಪೆಂ್  ಭ್ಂಗ್ರ್ಥ್ವ್ನಾ್  ನ್ಹಯ್.್  19

್ ಖತ್ವಿಣ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಆನಿ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್್ ಶೆಳಿ್ ಜ್ಲೊ್್ ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ 
ಆಮೊಲ್ಕ್  ರಗ ತ್ಾಥ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸುಟ್ಕ್್  ಜ್ಲ್.್ 
20

್ ಸಂಸ್ರ್್ ರಸ್ಚಿಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡೆಂ್.್ 
ಪುಣ್್ ತೊ್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ ಹ್ಯಾ್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ್ ದಿಸ್ಂನಿ್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಲೊ.್  21

್ ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್ 
ದೆವ್ಕ್ ಪ್ತೆಯಾಲ್್ಯಾತ್.್ ದೆವ್ನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಲ್್ಯಾಂತೊ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಠಯ್ೊ.್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆವ್ನ್್ ತ್ಕ್್ 
ಮಹಿಮ್್ ದಿಲ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆನಿ್ 
ಭವಯಾಸೊ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಆಸೊಂದಿ.

22
್ ತುಮಿ್ ಸತ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ 

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ ಆತ್ಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಭ್ವ್್  ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಕ್  ನಿ�ಜ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರುಂಕ್ ಸಕತಾಲ್ಯಾತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ 
ಕ್ಳ್್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ್ a್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ 23

್ ತುಮಿ್ ನವ್ಯಾನ್್ 
ಜಲಮಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಹೆಂ್  ನವೆಂ್  ಜವಿತ್್  ನ್ಸ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾಂತ್್  ಯೆ�ನ್ಶೆಂ್  ನ್ಸ್್  ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಯ್ಲೆಂ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಅವಿನ್ಶ್ಯ�್ 
ಸ್ಸಿಣ್ಕಯ�್  ಜ್ಲೆ್ಂ್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಉತ್ರಿಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ತುಮಿ್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಲ್್ಯಾತ್.್ 24

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ತಣ್ಬರಿಆಸ್ತ್.
ತ್ಂಚಿ್ ಮಹಿಮ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತಣ್ಚ್ಯಾ್ 

ಫುಲ್ಬರಿ್ ಆಸ್.
ತಣ್್ ಸುಕೊನ್್ ವೆತ್ಲೆಂ,

ಫುಲ್್ ಝಡ್ತಾಲೆಂ,
್ 25್ ಪುಣ್್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಉತ್ರ್್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಜವಂತ್್ 

ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾ.”
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 40:6–8

ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಹೆಂ್ ಉತ್ರ್ಚ್್ ಪಗಯಾಟ್್ ಕೆಲೆಂ.

a 1.22 ರಾಳಾಜೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ್ ಪನ್ಯಾಯಾ್ ಪತ್ರಿಂನಿ್ “ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಕ್ಳಿಜ್”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್್ಂ.

ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊಲಿ ಫಾತರ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್

2್ ್ 1 ್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಫಟ್್ ಮ್ರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಫಟಯ್್ ನ್ಕ್ತ್,್ ಮಸರ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್,್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಉತ್ರಿಂ್  ಉಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್  ಹೆ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಜವಿತ್ಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಘಾಲ್.್ 
2

್ ನವ್ಯಾನ್್ ಜಲಮಲ್್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತುಮೊಚಿ್ 
ಆತೊಮ್  ಪೊಸ್ಚಿಯಾ್  ಆಪುಟ್್  ದುದ್ಕ್  (ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ 
ಉತ್ರಿಕ)್ ಲ್ಲೆಯ್.್ ತುಮಿ್ ತೆಂ್ ಪ್ಯೆಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ 
ವ್ಡೊನ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.್ 3್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಬರೆಂಪಣ್ಚಿ್ ರೂಚ್್ ಪಳೆಲ್ಯಾ.

4
್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜೆಜುಚ್್  ಜವಂತ್್  “ಫ್ತರ್”.್  ಹ್ಯಾ್ 

ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ ಲೊ�ಕ್ಂನಿ್ ಆಪ ಣ್್ಕ್ ತೊ್ “ಫ್ತರ್”್ 
(ಜೆಜು)್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ನಿಧ್ಯಾರ್್ ಕೆಲೆಂ.್ ಪುಣ್್ ತೊ್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್  ವಿಂಚ್ಲೊ್  “ಫ್ತರ್”.್  ತೊ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಮೊಲ್ಧಿಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತ್ಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾನ್್ ಯೆಯ್.್ 5

್ ತುಮಿ�್ ಸಯ್ತಾ್ ಜವಂತ್್ ಫ್ತರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ಆತಿಮೀಕ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ಲೆ್್  ದೆವ್ಳ್್ 
ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ತುಮಿಂಚ್್ ಬ್ಂಧುಂನ್್ ಆಸ್ತ್;್ 
ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಮ್ನ ತ್ಾತಸಲ್ಂ್ ಆತಿಮೀಕ್ ಬಲ್ದ್ನ್ಂ್ 
ಜೆಜುಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಮ್ರಿಫತ್್  ದೆವ್ಕ್  ಸಮಪುಯಾಂಚೆ್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಯ್ಜಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  6

್ ಪವಿತ್ರಿ್  ಪುಸತಾಕ್ 
ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ಹ್ಂವೆಂ್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್್.

ಹ್ಂವ್್ ತೊ್ ಫ್ತರ್್ ಸಿಯೊನ್ಂತ್್ 
ದವತ್ಯಾಲೊಂ;

ತ್ಕ್್ ಪ್ತೆಯಾತ್ಲೊ್ ಕೆದಿಂಚ್್ ಲಜೆಕ್ ಪಡೊಚಿನ್”
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 28:16

7
್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಆಸ್ಲೊ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ತೊ್ ಫ್ತರ್್ 
(ಜೆಜು)್  ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ.್  ಪುಣ್್  ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್ಂ:

“ಬ್ಂಧತಾಲ್ಯಾಂನಿ್ ನ್ಕ್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಸೊಡ್ಲೊ್್ 
ಫ್ತರ್ಚ್

ಮುಲ್ಯಾಫ್ತರ್್ ಜ್ಲೊ.”
್  ಕ್�ತಯಾನ್.್ 118:22

8
್ ಪ್ತೆಯಾನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ತ್ಣೆಂ:

“ಲೊಕ್ಕ್ ಆದ್ತ್ಲೊ್ ಫ್ತರ್ಯ�
ಲೊಕ್ಕ್ ಪಡೊಂವ್ಚಿ್ ಫ್ತರ್ಯ�್ 

ಜ್ವ್ನಾಸ್.”್ ್  ಇಸ್ಯಯ್್ 8:14

ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂಚ್್ 
ಲೊ�ಕ್  ಆದೊ್ನ್್  ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಆಶೆಂ್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ದೆವ್ಚೆಂ್ ಯೊ�ಜನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸೆ್ಂ.
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9
್ ತುಮಿ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ದೆವ್ನ್್  ವಿಂಚ್ಲ್್ 

ಪಜ್ಯಾಯ�್  ರ್ಯ್ಳ್್  ಯ್ಜಕಯ�್  ವಿಂಚುನ್್ 
ಕ್ಡ್ಲೊ್ ಲೊ�ಕಯ�್ ದೆವ್ಚಿ್ ಆಪೆ್ಂಚ್್ ಪಜ್ಯಾಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪುಣ್್  ಕೆಲ್್ಂ್  ವಿಚಿತ್ರಿ್ 
ಸಂಗಿತಾ್  ಸಮು್ಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಕ್ಳೊೆ ಕ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
(ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ)್  ಆಪ್್ಯಾ್  ವಿಸಿಮತ್ಕ್ಯೆಚ್ಯಾ್ 
ಉಜ್್ಡ್ಕ್ ಆಪವ್ನಾ್ ಹ್ಡೆ್ಂ.

್ 10್ ಎಕ್್ ಕ್ಳ್ರ್,್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾನ್ತ್ಲ್್ಯಾತ್.

ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚೊ್ ಲೊ�ಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಪಯೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನ್ತ್ಲ್್.
ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ 

ಜೊಡ್ಲೆ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ದೆವಾಪಾಸತ್ ಜಿಯೆರಾ
11

್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟಂನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಪಯ ಣ್್ಯಯಾಬರಿ್  ಆನಿ್ 
ಪಗ್ಯಾಂವ್ಯಾಂಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಕುಡಿಂಕ್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಂಗ್್ಯ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಪಯ್ಸೆ್ 
ರ್ವ್.್ ಹೆ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಆತ್ಯಾಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಝುಜ್ತಾತ್.್ 12

್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಗ್್ಯಾಭೊಂವತಾಣ್ ಜಯೆತ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ಚೂಕ್ ಕತ್ಯಾತ್್ 
ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಣಂ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ಘಡೆಚಿಂ್ ಆಸ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಬಯ್ಯಾಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕಚಿಯಾ್ ಬರಿ್ ಕ್ಮ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಪಳೆಂವೆಚಿಂ್ ಆನಿ್ ದೆ�ವ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ 
ದಿಸ್್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ದಿತ್ಲೆ.

ಆಧಿರಾರಿಂಕ್ ವಿಧೆಯ್ ಜಾರಾ
13

್ ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿಕ್ರಿಂಕ್  ವಿಧೆ�ಯ್್ 
ಜ್ಯ್.್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪ್ಸತ್್ ಹೆಂ್ ಕರ್.್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ 
ಅಧಿಕ್ರಿ್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ರ್ಯ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್.್ 
14

್ ರ್ಯ್ನ್್ ಧ್ಡ್ಚಿಯಾ್ ಅಧಿಕ್ರಿಂಕ್ ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್.್ 
ಚೂಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್್ಲ್ಂವ್ಕ್ಯ�್ ಬರೆಂ್ ಕೆಲ್್ಯಾಂಕ್ 
ಹೊಗ್್ಪ್್  ಕರುಂಕ್  ತ್ಂಕ್್  ಧ್ಡುನ್್  ಜ್ಲ್ಂ.್ 
15

್ ತುಮಿ್ ಬರೆಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮೆಚಿ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಉತ್ರಿಂ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್್ ಪ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಧ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್ನಾ.್ 
ದೆವ್ಚಿ್ ಅಪೆ�ಕ್್ಯ�್ ಹಿಚ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 16

್ ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಬರಿ್  ಜಯೆಯ್.್  ಪುಣ್್  ತುಮಿ್  ಕಚಿಯಾ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್್  ಲ್ಪೊಂವ್ಕ್್  ತೆಂ್  ಸ್ತಂತ್ರಿ್ 
ಉಪಯೊ�ಗ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್್ 
ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಜಯೆಯ್.್ 17

್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊಕ್ಕ್ ಮ್ನ್್ 
ದಿಯ್.್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಭ್ವ್ಂ್ 
ಭಯ ಣ್್ಯಾಂಚೊ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್  ದೆವ್ಕ್ ಭಿಯೆಯ್್ 
ಆನಿ್ ರ್ಯ್ಕ್ ಮ್ನ್್ ದಿ�ಯ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾಚಾಕ್ ಕಷಾ್ಂಚಿ ದೆೇಖ್
18

್ ಸೆವ್ಕ್ನೊ�,್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಧನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ಆಧಿಕ್ರ್ಕ್ 
ಮ್ನ್ಯ್.್  ಹೆಂ್  ಚಡ್್  ಮ್ಯ್ಯಾದಿನ್್  ಕರ್.್ 
ಬರೆಜ್ಲೆ್್  ಆನಿ್  ದಯ್ಳ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ಧನಿಯ್ಂಕ್ 
ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್  ಆನಿ್  ವ್ಯ್ಟ್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಧನ್ಯಾಂಕಯ�್  ಖ್ಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್.್  19

್ ಎಕ್್ಯಾನ್್ 
ಅನ್ಯಾಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಪಡ್ತಾನ್್ ದೆವ್ಪ್ಸತ್್ 
ತೆಂ್ ಸೊಸುನ್್ ಕ್ಣೆಘಲ್ಯಾರ್್ ದೆವ್ಕ್ ಮ್ನ್್ಂಕ್ 
ಸಕ್ತಾ.್ 20

್ ಪುಣ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಚೂಕ್ಪ್ಸತ್್ ತುಮಿ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ 
ಸೊಸ್್ಯಾರ್್ ತಿ್ ಶಿಕ್್್ ತುಮಿ್ ಸೊಸ್್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕ್ಂಯ್್ ಹೊಗ್್ಪ್್ ಯೆ�ನ್.್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಬರೆಂ್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಪಡುನ್್ ತೆಂ್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ 
ಸೊಸ್್ಯಾರ್್  ತೆಂ್  ದೆವ್ಕ್  ಸಂತೊಸ್್  ಹ್ಡ ತ್ಾ.್ 
21

್ ಹ್ಯಾಚ್್ ಪ್ಸತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಅಪಯ್್ಯಾತ್.್ ತುಮಿ್ 
ಪ್ಳಿಜಯ್್  ಜ್ಲ್್್  ದೆ�ಖ್್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
ತ್ಣೆಂ್  ಕೆಲ್್ಯಾ್  ಬರಿ್  ತುಮಿ�್  ಕರ್.್  ತುಮಿ್  ಕಷ್ಟ್ 
ಸೊಸ ತ್ಾನ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ಆಸ್ಜಯ್,್ ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ತುಮೆಚಿ�ಪ್ಸತ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೊ್.

್ 22್ “ತ್ಣೆಂ್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾನ್)್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.
ತ್ಚ್ಯಾ್ ತೊಂಡ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಕಸಲೆಂಯ�್ 

ಫಟ್್ ಉತ್ರ್್ ಯೆಂವ್ಕ್್ ನ್.”್ 
್  ಇಸ್ಯಯ್್ 53:9

23
್ ಲೊಕ್ನಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಕ್ ಸೊವ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ತ್ಣೆಂ್ 

ತ್ಂಕ್್  ಸೊವೆ್ಂನ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸ್್ಯಾರಿ�್ 
ಲೊಕ್ಕ್  ಭೆಷ್ಟಯ್ೆಂನ್.್  ತ್ಣೆಂ್  ಆಪೆ್ಂ್  ಕ್ಮ್್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಅಧಿ�ನ್್  ದಿಲೆಂ.್  ಸಯ್್  ಜ್ಲೆ್ಂ್ 
ನಿತಿಪರಿಕ್ರ್್  ಝಡಿತಾ್  ದಿಂವ್ಚಿ್  ದೆ�ವ್್  ಎಕೊ್ಚ್.್ 
24

್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಆಮಿಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಕುಡಿಂತ್್ 
ವ್ವ್ನ್್  ಖುಸ್ಯಾರ್್  ಚಡೊ್.್  ಆಮಿ್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ 
ಪ್ಸತ್್ ಜಯೆನ್ಶೆಂ,್ ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೊೆ್ಚ್್  ತ್ಚೊ್  ಉದ ದೆಾ�ಶ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್ಲೊ್.್ 
ತ್ಚ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ)್ ಘಾಯ್ಂವವಿಯಾಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಗೂಣ್್ ಜ್ಲೆಂ.್ 25

್ ತುಮಿ್ ವ್ಟ್್ ಚುಕ್್ಯಾ್ ಬಕ್ರಿಯಾಂಬರಿ್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ಆತ್ಂ್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಗೊವ್್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ತುಮೆಚಿ್ ಆತ್ಯಾಂಕ್ ರ್ಕ್ಚಿಯಾಚ್ಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ ಆಯ್್ಯಾತ್.

ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಿ

3್ ್ 1 ್ ಸಿತ್�ಯ್ಂನೊ�,್  ಹೆಚ್್  ರಿತಿನ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಘೂವ್ಂಕ್ ಅಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್.್ ತ್ಂಚೆ�ಥಂಯ್್ 

ಥೊಡೆ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಕ್ ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
2

್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಥಂಯ್್ ಭಕತಾ್ ಭಿರ್ಂತಿನ್್ ನಿಷಕ್ಳ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ ಉತ್ರಿಚಿಶಿಕೊವ್ಣ್್ ನ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉತ್ರಿಚೆರ್್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ದವರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
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ಚ್ಲ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಉತೆತಾ�ಜತ್್ ಜ್ತ್ಲೆ.್ 3್ ಮ್ತ್ಯಾಚೆ್ ಕೆಸ್್ 
ಸೊಭ್ಯೆನ್್ ವಿಣ್ಲೆಂ್ ಜ್ಂವ್್ ಬಂಗ್ರ್ಚೆಂಶಿಂಗ್ರ್್ 
ಜ್ಂವ್್ ಬರೆಂ್ ವಸುತ್ರ್್ ಜ್ಂವ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸೊಭ್ಚಿ್ 
ಹ್ತೆರ್ಂ್  ಜ್ಯ್ನಾಯೆ.್  4

್ ಸ್ಧೊಯ�್  ಶ್ಂತ್್ 
ಸ್ಭ್ವ್ಚೊಯ�್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಅಂತಸಕ್ನಯಾಂತ್ಚ್್ ತುಮಿಚಿ್ 
ಸೊಭ್ಯ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತಿ್ ಸೊಭಯ್್ ನ್ಸ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ವಚನ್.್ ತಿ್ ದೆವ್ಕ್ ಚಡ್್ ಮೊಲ್ಧಿಕ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.

5
್ ಭೊ�ವ್್ ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜಯೊವ್ನಾ್ ದೆವ್ಚೊ್ 

ಪ್ಟ್್ವ್್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸಿತ್�ಯೊ�್ ಹೆಚ್್ ರಿತಿನ್್ 
ಆಪ ಣ್್ಕ್  ನೆಟಯ ತ್ಾಲೊಯಾ.್  ತಿಂ್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಘೂವ್ಂಕ್ 
ಅಧಿ�ನ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸೊ್ಯಾ.್  6

್ ಹ್ಂವ್್  ಸ್ರ್ಚ್ಯಾ್ 
ತಸಲ್ಯಾ್ ಸಿತ್ಯಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್ ತಿ್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಘೂವ್್ ಆಬ್ರಿಹ್ಮ್ಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ವ್ನಾ,್ ತ್ಕ್್ 
ಆಪೊ್್ ಧನಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಪೊಂವ್ಕ್್ ಲ್ಗಿ್.್ ಸಿತ್ಯೊಜ್ಲೊ್ಯಾ್ 
ತುಮಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್್  ಕೆಲ್ಯಾರ್,್ ತುಮಿ್ 
ಸ್ರ್ಚಿಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಜ್ತಲ್ಯಾತ್.

7
್ ಘೂವ್ಂನೊ�,್  ಹೆಚ್್  ಪರಿಂ್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಪತಿಣಂಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘವ್ನಾ್ ತ್ಂಚೆಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಜಯೆಜಯ್.್  ತುಮಿ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಬ್ಯ್್ಂಕ್  ಮ್ನ್್ 
ದಿ�ಜಯ್.್ ತಿಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾಕ್�್ ಆಸಕ್ತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ಂತ್.್ 
ಪುಣ್್  ದೆವ್ನ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಿಂವೆಚಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಚ್್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ ಜವಿತ್್ ದಿಂವಿಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾಚ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಪತಿಣಂಕಯ�್ ದಿತ್ಲೊ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ ಜಯೆತ್ತ್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಡಕ್ಳ್್ ಜ್ಂವಿಚಿ್ 
ನ್.

ಬರಾತಾನಿಮಿತಾಂ ಜಾಂವೆಚೊಂ ಕಷ್್
8

್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ತುಮಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ 
ಸಮ್ಧ್ನೆನ್್ ಜಯೆಯ್;್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ 
ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರ್.್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಭ್ವ್ಂಬರಿ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರ್.್ ದಯ್್ ದ್ಖೊಂವೆಚಿಯ�್ ಆನಿ್ ಖ್ಲ್್ಯ್ 
ಸ್ಭ್ವ್ಚೆ�ಯ�್  ಜ್ಯ್.್  9

್ ವ್ಯ್ಟ್  ಕತ್ಯಾಲ್ಯಾಕ್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕರಿನ್ಶೆಂ,್  ಆಕ್ಮನ್್  ಕೆಲ್್ಯಾಕ್  ಆಕಮನ್್ 
ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ ತ್ಕ್್ ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ ಕರಿಶೆಂ್ ದೆವ್ಲ್ಗಿಂ್ 
ಮ್ಗ ಣೆ್ಕರ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್್ 
ಜೊಡುಂಕ್ ತುಮಿ್ ಆಪಯೆ್ಲೆ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 10

್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಪುಸತಾಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಸ್ಂಗ್ತಾ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,

“ಹ್ಯಾ್ ಜವಿತ್ಂತ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್ನ್ಚ್
ಬರೆ್ ದಿ�ಸ್್ ಪಳೆಂವ್ಕ್್ ಆಶೆತ್ಲೊ

ವ್ಯ್ಟ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಉಚ್ರಿನ್ಯೆ;
ಫಟ್್ ಮ್ರಿನ್ಯೆ.

್ 11್ ತ್ಣೆಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಶೆಂ್ ಬರೆಂಚ್್ ಕರುಂದಿ.
ತ್ಣೆಂ್ ಸಮ್ಧ್ನ್್ ಪಳೆವ್ನಾಚ್್ ತೆಂ್ 

ಜೊಡುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ ಕರುಂದಿ.
್ 12್ ನಿತಿವಂತ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ರ್ಕ್ತಾ;

ತ್ಂಚೆಂ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಆಯ್ಕ್ತ್.
ಪುಣ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ 

ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.”್ ್ ಕ್�ತಯಾನ್.್ 34:12–16

13
್ ತುಮಿ್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ ಬರೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ಪರಿಯತನ್್ 

ಕತ್ಯಾತ್್ ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್  ಕೊಣ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕರಿನ್.್ 14

್ ಪುಣ್್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಕತ್ಯಾನ್್ ತುಮಿ್ 
ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸಿಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾಲೆ.್ ಪುಣ್್ “ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಷ್ಟ್ 
ಹ್ಡ್ಚಿಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್  ಭಿಯೆನ್ಕ್ತ್್  ಆನಿ್  ಖಂತ್್ 
ಕರಿನ್ಕ್ತ್.”್  15

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಕ್ಳ್್ಂನಿ್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾಚ್್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಜ್ಂವಿದಾ.್  ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್  ಆಸ್ಲೊ್್ 
ಭವಯಾಸ್ಯಾಕ್  ಆಧ್ರ್್  ಕಸಲೊ್  ಮ್ಹಣ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿಚ್ಚ್ಯಾಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಜ್ಪ್್  ದಿಂವ್ಕ್್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ತಯ್ರ್್  ಜ್ಯ್.್  16

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸ್ಧೆಪಣ್ಂತ್್ ಮ್ನ್್ ಜ್ಲ್್ಯಾ್ ಪರಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಜ್ಪ್್ 
ದಿಯ್.್ ತುಮಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಸ್ಕೆಯಾಂ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಕೆದ್ಳ್ಯ�್  ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಸಮ್ಜ್ಯ್.್  ತವಳ್,್ 
ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಬರೆಂ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಂವೆಚಿಂ್ ಪಳೆವ್ನಾ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಉಲೊಂವೆಚಿಂ್ ಆಪುಣ್್ 
ಸ್ಂಗ್ಲ್್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಸಂಗಿತಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಲಜೆತ್ಲೆ.

17
್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಚಿಯಾಕ್ ಬರೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟ್ 

ಸೊಸೆಚಿಂ್ ಬರೆಂ.್ ವ್ಹಯ್,್ ತೆಂ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಅಪೆಕ್್್ ಜ್ಲ್್್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ ತೆಂಚ್್ ಬರೆಂ.

್ 18್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್ ಏಕಚ್್ 
ಪ್ವಿಟಂ

ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್್.
ನಿತಿವಂತ್್ ಜ್ಲೊ್್ ತೊ

ಆಪ್ರಿಧ್ಯಾಂ್ ಪ್ಸತ್್ ಪ್ರಿಣ್್ ದಿಲೊ.
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ದೆವ್್ ಸಶಿಯಾಂ್ ಪ್ಟಂ್ 

ಹ್ಡ್ಚಿಯಾಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.
ತ್ಚಿ್ ಕೂಡ್್ ಜವ್ಶಿ್ ಮ್ರ್ಲ್್,

ಪುಣ್್ ತೊ್ ಆತಿಮೀಕ್ ರಿತಿನ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ 
ಜವಂತ್್ ಜ್ಲೊ.

19
್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ತೊ್ ಆತಿಮೀಕ್ ರಿತಿನ್್ ವಚುನ್್ ಬಂದೆಂತ್್ 

ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಆತ್ಯಾಂಕ್  ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಪಗಯಾಟ್್  ಕೆಲ್.್ 
20

್ ಚಡ್್  ಪಯ್ೆಂ್  ನೊಯೆಚ್ಯಾ್  ಕ್ಳ್ರ್್  ದೆವ್ಕ್ 
ಅವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಲೆ್್ ತೆಚ್.್ ನೊಯೆನ್್ ತ್ರುಂ್ ಬ್ಂಧುನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ವೆಳ್ರ್್ ದೆ�ವ್್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆನ್್ ರ್ಕೊನ್್ 
ರ್ವತಾಲೊ.್ ಥೊಡೆ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ ಆಟ್್ ಜಣ್್ ಮ್ತ್ರಿ,್ ತ್ಯಾ್ 
ತ್ವ್ಯಾರ್್ ಉದ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಲೆ.್ 
21

್ ತೆ್ ಉದ್ಕ್ನ್್ ಆತ್ಂ್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಸ್ನಾನ್್ ಬರಿ್ ಆಸ್.್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಸ್ನಾನ್್ ಆಂಗ್ಚೊ್ ಚಿಕಲ್್ 
ಧುವ್ನಾ್ ಕ್ಡೊಚಿ್ ತಸಲೊ್ ನ್ಹಯ್.್ ತೆಂ್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಕ್ಳಿಜ್್ 
ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ವಿನಂತಿ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಜೆಜು್ 
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ಕ್ರಿಸ್ತಾ್ ಮೊನ್ಯಾಂಥ್ವ್ನಾ್ ಉಠೊನ್್ ಆಯ್ಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ 
ತೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕತ್ಯಾ.್  22

್ ಆತ್್  ಜೆಜು್ 
ಸಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಉಜ್್ಯಾಕ್ ಬಸುನ್್ 
ಆಸ್.್ ತೊ್ ದೆವ್ದೂತ್ಂಕಯ�್ ಅಧಿಕ್ರಿಂಕಯ�್ 
ಸಕ್್ಯಂಕಯ�್ ರ್ಜ್ಟಕ್್ ಚಲಯ್ತಾ.

ಬದಾಲಿವಣ್ ಜಾಲೆಲಿ ಜಿವಿತ್

4್ ್ 1್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್್ ಕುಡಿಂತ್್ ಆಸ್ತಾನ್್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೆ್.್ ತ್ಯಾ್ 
ದೆಕುನ್್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಮನೊ�ಭ್ವ್ಸ್್ 

ತುಮಿ್  ಜೊಡ್ಲೆ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಬಳ್ಂತ್್ 
ಕರ್.್  ಶ್ರಿ�ರಿಕ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಕಷ್ಟ್  ಸೊಸೊ್್  ಮನಿಸ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಸುಟ್ಕ್ಜ್ಲ್.್ 2

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ತುಮಿ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ೆಕ್ ತಿತಿ್ಂ್ 
ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್್ ಕರಿನ್ಶೆಂ,್ ದೆವ್ನ್್ ಆಪೆ�ಕ್ಷಿಸಿಲ್್ಂ್ 
ಕ್ಮ್ಂಚ್್ ಕರುನ್ಂಚ್್ ಜಯೆಂವ್ಕ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ 
ಕರ್.್ 3

್ ಪಯ್ೆಂ,್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ಲೊ�ಕ್ ಕಚಿಯಾ್ 
ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಚಡ್್  ವೆ�ಳ್್ ಖಚುಯಾನ್್  ಸೊಡ್್.್ 
ತುಮಿ್ ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಕತ್ಯಾತ್;್ ಖುಶಿ್ ಜ್ಲ್್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಕ್ಮ್್  ಕನ್ಯಾ್  ಆಸ್ತ್;್  ಬೆಬ ದೆಾಜ್ಲ್ಯಾತ್;್ 
ಕಠೊ�ರ್್  ಜ್ಲ್ಯಾತ್;್  ಅನಿಸಕ್ಳ್್  ಜ್ಲ್್್  ವಯಾರ್ಯಾ್ 
ಸಹಮಿಲನ್ಂ್  ಆನಿ್  ಆಮಲ್್ ಪ್ಯೊವ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾತ್;್ 
ಮೂತಿಯಾಪುಜ್್ ಕತ್ಯಾತ್.

4
್ ತುಮಿ್  ಖೊಟೆಪಣ್ಚೆಂ್  ವಯಾರ್ಯಾ್  ಸಹಮಿಲನ್್ 

ಕರಿನ್ತ್ಲೆಂ್ ಪಳೆಲೆ್್ ಅವಿಶ್್ಸಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಷಯೆಂತ್್ 
ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವತಾಲೆ.್  ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್ಚ್್  ತೆ್  ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ವ್ಯ್ಟ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾಲೆ.್  5

್ ಪುಣ್್ 
ಅವಿಶ್್ಸಿ್  ಆಪುಣ್್  ಕಚಿಯಾ್  ಕ್ಮ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಅಪೆಂ್ಚ್್ ವಿವರಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.್ ಜವಂತ್್ ಆಸ್ಲೆ್್ 
ಆನಿ್ ಮೊನ್ಯಾ್ ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ ಝಡಿತಾ್  ಕರುಂಕ್ 
ತಯ್ರ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತ್ಣಂ್ ವಿವರಣ್್ ದಿ�ಜಯ್್ 
ಪಡ ತ್ಾಲೆಂ.್  6

್ ಮೊನ್ಯಾ್  ಪ್ವ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ಸುವ್ತ್ಯಾ್  ಶಿಕಯ್್ಯಾ.್  ತ್ಣಂ್  ಕುಡಿಕ್  ಸಂಬಂದ್್ 
ಜ್ಲ್್್ ಮೊನ್ಯಾಚ್ಯಾ್ ಶಿಕ್ೆಕ್ ಫ್ವ್ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್ ಸಯ್ತಾ್ 
ಆತ್ಯಾ್  ಸಂಬಂದ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ದೆವ್ಬರಿ್  ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ 
ಜಯೆಜ್ಯ್ಚ್ಚಿ್ ಮ್ಹಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಶಿಕಯ್್ಂ.

ದೆವಾಚಾಕ್ ದೆಣ್ಾಕ್ಂಚಿ ರಾಮಾ ಕಚೆತಾ ಜಾವಾನ್ಸಾ
7

್ ಸಕಕ್ಡ್್  ಅಂತ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿ್  ಕ್ಳ್್  ಲ್ಗಿಂ್  ಪ್ವ್್.್ 
ತುಮಿ್  ಬುದ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂಚ್್  ನಿಯಂತರಿಣ್್ 
ಕನ್ಯಾ್ ದವರ್.್ ತುಮಿ್ ಮ್ಗೆಣ್ಂ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ 8್ ತುಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಸುಟ್ನ್ಶೆಂ್ ಮೊ�ಗ್್ 
ಕಚೆಯಾಂ್ ಚಡ್್ ಪರಿಮುಖ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಮೊ�ಗ್್ ಸಬ್ರ್್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಲ್ಪೊನ್್  ದವತ್ಯಾ.್  9

್ ಪುಪುಯಾನ್ಯಾಸ ತ್ಾನ್್ 
ಸಯ್ಯಾಂಚೊ್  ಸತ್ಕ್ರ್್  ಕರ್.್  10

್ ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ 
ಹಯೆಯಾಕೊ್ಯ�್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆತಿಮೀಕ್ ದೆಣೆಂ್ ಜೊಡುನ್್ 
ಕ್ಣೆಘಲ್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಬ್ರ್್ ಥರ್ಂನಿ್ ಆಪ್್್ 

ಕುಪ್ಯಾ್ ದ್ಖಯ್್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ದೆವ್ಚಿ್ ದೆಣಂ್ ವ್ಪ್ಚಿಯಾ್ 
ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ಜ್ಲೆ್್ ಸೆವಕ್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ಬರೆ್  ಸೆವಕ್  ಜ್ಯ್;್  ಎಕ್ಮೆಕ್್  ಸೆವ್್  ಕರುಂಕ್ 
ತುಮಿಚಿ್  ದೆಣಂ್  ಉಪಯೊ�ಗ್್  ಕರ್.್  11

್ ಶಿಕೊಂವ್ಚಿ್ 
ದೆವ್ಚಿ್  ಉತ್ರಿಂಚ್್  ಶಿಕೊಂವಿದಾತ್.್  ಸೆವ್್  ಕಚೊಯಾ್ 
ದೆವ್ನ್್ ದಿಲ್್ಯಾ್ ಸಕೆತಾನ್್ ಸೆವ್್ ಕರುಂದಿ.್ ತುಮಿ್ ಆಶೆಂ್ 
ಕೆಲ್ಯಾರ್,್  ತುಮಿ್  ಕಚ್ಯಾಯಾ್  ಹಯೆಯಾಕ್ಂತ್ಯ�್  ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ದೆವ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾಂ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ಅಧಕ್ರ್ಯ�್ ಮಹಿಮ್ಯ�್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಸ್ಸ ಣ್್ಕ್ 
ತ್ಕ್್ ಸಂಬಂಧಿತ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಆಮೆನ್.

ಕ್ರಿಸಾತಾವಾಂಕ್ ಯೆಂವೆಚೊಂ ಕಷ್್
12

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟನೊ�,್  ತುಮಿ್  ಆತ್ಂ್  ಸೊಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಕಷ್ಟಂಚ್ಯಾ್  ವಿಷಯ್ಂನಿ್  ಆಜ್ಪ್್  ಪ್ವನ್ಕ್ತ್.್ 
ತಿ್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ ಪರಿ�ಕ್ಷ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಅಪರಿಚಿತ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಘಡತಾಲೆಂ್  ಮ್ಹಣ್್  ಚಿಂತಿನ್ಕ್ತ್.್ 
13

್ ಪುಣ್್ ತುಮಿ್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆ್ ಕಷ್ಟ್ ವ್ಂಟುನ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ 
ವವಿಯಾಂ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ್.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾನ್್ ಆಪ್್್ ಮಹಿಮ್್ 
ದ್ಖಯ ತ್ಾನ್್ ತುಮಿ್ ಸಂತೊಸ್್ ಪ್ವ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್್ ಆನಿ್ 
ಉಲ್್ಸ ತ್ಾಲ್ಯಾತ್.್  14

್ ತುಮಿ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್  ಪ್ಟ್್ವ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಲೊ�ಕ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಯಾರ್್ ತುಮಿ್ ಸುಭ್ಗಿ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 
ಮಹಿಮೆಚೊ್  ಆತೊಮ್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ವಸಿತಾ್  ಕನ್ಯಾ್ 
ಆಸ್.್  15

್ ತುಮಿ್  ಖೊಟೆಜ್ಂವ್ಕ್್  ನ್ಹಜೊ್  ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್ 
ಖುನಿಗ್ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ,್ ಚೊ�ರ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ್ 
ಆನಿ್ ಹೆರ್ಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ದಿ�ಂವ್ಕ್್ ನ್ಹಜೊ.್ ಹೆ್ ಸಗೆ್್ ಕಚೆಯಾಂ್ 
ಕಷ್ಟಕ್  ಸ್ಂಪ್ಡ ತ್ಾಲೊ.್  ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್  ಕೊಣ�್ 
ತ್ಯಾ್ ಥರ್ಚ್ಯಾ್ ಕಷ್ಟಕ್ ಸ್ಂಪ್ಡ್ನಾಜೊಂ.್ 16

್ ತುಮಿ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ್ ಜ್ಲ್್ಯಾವವಿಯಾಂ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್್ಯಾರ್,್ ಲಜೆನ್ಹಜೊ.್ 
ತ್ಯಾ್  (ಕ್ರಿಸ ತ್ಾ)್  ನ್ಂವ್ಚ್ಯಾ್  ವವಿಯಾಂ್  ತುಮಿ್  ದೆವ್ಕ್ 
ಆಗ್ಯಾಂ್  ದಿ�ಜಯ್.್  17

್ ತುಮೊಚಿ್  ಝಡ ತೆಾಚೊ್  ಕ್ಳ್್ 
ಆಯ್್.್ ತೊ್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಘರ್ಂಣ್ಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾಚ್್ ಸುರು್ 
ಜ್ತ್ಲೊ.್  ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್ಚಿ್  ತೊ್  ಸುರು್  ಜ್ಲ್ಯಾರ್,್ 
ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ಸುವ್ತೆಯಾಕ್ ವಿಧೆ�ಯ್್ ಜ್ಯ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ತೆಂ್ ಜ್ಯ್ತಾ?

್ 18್ “ನಿತಿವಂತ್ಚ್್ ಬಚ್ವ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ ಕಷ್ಟ್ 
ಜ್ಲ್ಯಾರ್,

ದೆ�ವ್್ ಭಿರ್ಂತ್್ ನ್ತ್ಲೆ್್ ಆನಿ್ ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂಚಿ್ 
ಗತ್್ ಕ್ತೆಂ?”್ ್  ಮ್ಹಣೊಣ್ಯಾ.್ 11:31

19
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಅಪೆ�ಕ್್್  ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 

ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸೆಚಿ್ ಆಪೊ್್ ಜವಂತ್್ ಆತೆಮಂ್ ತ್ಕ್್ ಆಧಿ�ನ್್ 
ಕರಿಜಯ್.್ ತ್ಂಕ್್ ರಚ್ಲೆಂ್ ದೆವ್ನ್ಚ್.್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ 
ತ್ಣಂ್ ತ್ಚೆಥಂಯ್್ ಭವಯಾಸೊ್ ದವರಿಜಯ್.್ ಆಶೆಂ್ 
ಆಸ್ತಾನ್್ ತ್ಣಂ್ ಬರೆಂ್ ಕನ್ಯಾಂಚ್್ ಆಸ್ಜಯ್.
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ದೆವಾಚೊ ಹಿಂಡ್

5್ ್ 1 ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಚ್ಯಾ್  ವ್ಹಡಿಲ್ಂಕ್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಆತ್ಂ್ ಥೊಡಿಂ್ ಉತ್ರಿಂ್ ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಪಡ ತ್ಾ.್ 

ಹ್ಂವ್ಯ�್  ಎಕೊ್್  ವ್ಹಡಿಲ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ಹ್ಂವೆಂ್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೆಂ್  ಕಷ್ಟ್  ದೊಳ್ಯಾಂನಿ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್.್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್  ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಪರಿಭ್ವ್ಂತ್್  ಹ್ಂವ್ಯ�್ 
ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 2್ ತುಮಿ್ ಜವ್ಬ್ದಾರಿ್ ಕ್ಣೆಘಲ್್ಯಾ್ 
ಸಭೆಕ್  ಚರೆೈಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಹ್ಂವ್್  ತುಮ್ಚಿಯಾಲ್ಗಿ್ 
ಮ್ಗ ತ್ಾಂ.್ ತೆ್ ದೆವ್ಚೆ್ ಹಿಂಡ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಯಾ್ ಹಿಂಡ್ಕ್ 
ರ್ಕಜಯ್,್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ತಿ್  ತುಮಿಚಿ್  ಆಶ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್;್  ತೆಂ್  ಬಳ್ಂತ್ಂತ್್  ವ್ಹರಯ್ೆಂ್ ವ್ಜೆಂ್ 
ನ್ಹಯ್.್ ದೆ�ವ್್ ತೆಚ್್ ಖುಶಿ್ ವತ್ಯಾ.್ ತುಮಿ್ ತೊ್ ಹಿಂಡ್್ 
ರ್ಕೊಚಿ್  ದುಡ್್್  ವವಿಯಾಂ್  ನ್ಹಯ್,್  ದೆವ್ಚಿ್  ಸೆವ್್ 
ಕರುಂಕ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಸೊಚಿ್  ಸಂತೊಸ್್  ವವಿಯಾಂಚ್.್ 
3

್ ತುಮಿ್  ಜವ್ಬ ದ್ಾರ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್  ತ್ಯಾ್  ಹಿಂಡ್ಚೆರ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಚಲೆೈನ್ಕ್ತ್.್ ತುಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಬರಿ್ ದೆ�ಖ್್ 
ಜ್ಯ್.್ 4್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್ ಗೊವಿ್್ (ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ)್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ತ್ನ್,್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಮುಕುಟ್್ ಲ್ಭ್ತಾಲೊ.್ ಮಹಿಮೆಚೊ್ ಪರಿಭ್ವ್್ 
ಜೊಡ್ಲೊ್್  ತೊ್  ಮುಕುಟ್್  ಆಪೊ್್  ಸೊಭ್ಯ್್ 
ಹೊಗ್್ಂವ್ಚಿಚ್್ ನ್.

5
್ ತನ್ಯಾಯಾಟ್ಯಾನೊ�,್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂಯ�್ ಥೊಡಿ್ 

ಉತ್ರಿಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್ ಆಸಿ್ಂ.್  ತುಮಿ್ ವ್ಹಡಿಲ್ಂಕ್ 
ಖ್ಲ್್ ಜ್ಯ್ಯ್.್ ತುಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ನಮ್ರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಚಲಜಯ್.

“ದೆ�ವ್್ ಹಂಕಯ್ಯಾಂಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.
ಪುಣ್್ ತೊ್ ನಮರಿತೆಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ 

ಕುಪ್ಯಾ್ ದಿತ್ಲೊ.”್ ್  ಮ್ಹಣೊಣ್ಯಾ್ 3:34

6
್ ತ್ಯಾ್  ದೆಕುನ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಸಕ ತೆಾವಂತ್್  ಜ್ಲ್್ಯಾ್ 

ಹ್ತ್ಖ್ಲ್್ ನಮ್ರಿ್ ಜ್ಯ್.್ ಸ್ಕೊಯಾ್ ಕ್ಳ್್ ಲ್ಗಿಂ್ 
ಜ್ತ್ನ್್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಯ್ರಿ್ ಉಕಲ್ತಾಲೊ.್ 7್ ತೊ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸ್ಂಬ್ಳ್ನಾ್ ವೆಲ್್ಯಾ್ ವವಿಯಾಂ್ ತುಮೊಚಿ್ ಸಗೊ್್ 
ಹುಸೊಕ್್ ತ್ಕ್್ ಅಧಿ�ನ್್ ಕರ್.

8
್ ಜ್ಗುರಿತ್್  ಜ್ಯ್್  ಆನಿ್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್  ರ್ವ್!್ 

ಸೆೈತ್ನ್್  ತುಮೊಚಿ್  ದುಸ್ಮನ್.್  ಘರೊಜ್್  ಘಾಲ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಿಂಹ್ಬರಿ್ ಕೊಣ್ಕ್ ಖ್ವ್ಯಾಂ್ ಮ್ಹಣ್್ ಸೊಧ್ಚಿಯಾಬರಿ್ 
ತೊ್ ಮನ್ಶೆಕ್ ಸೊಧುನ್್ ಆಸ ತ್ಾ.್ 9

್ ತುಮಿಚಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಥಿರ್್  ಜ್ವ್ನಾ್  ತ್ಕ್್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಕರ್.್  ಕ್ತ್ಯಾಕ್ 
ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಆಸ್ಲ್್ಂ್  ತುಮಿಚಿ್  ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಆಸೆಚಿಂ್ ವಳ್ಳ ್ೆ ಸೊಸುನ್್ 
ಆಸ್ತ್್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ತುಮಿ್ ಜ್ಣ್ಂತ್.

10
್ ವ್ಹಯ್,್  ತುಮಿ್  ಥೊಡೊ್  ಕ್ಳ್್  ಮ್ತ್ರಿ್  ಕಷ್ಟ್ 

ಸೊಸ್ಲ್್ಯಾತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಉಪ್ರಿಂತ್್ ದೆ�ವ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ 
ಸಮಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬಳ್ಂತ್್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ 
ತುಮಿ್ ಸಕ್್್  ಪಡ್ನ್ಶೆಂ್  ತೊ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಧ್ರ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಪ್ಯಾ್ ದ್ಖೊಂವ್ಚಿ್ 
ದೆ�ವ್್ ತೊಚ್.್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಪರಿಭ್ವ್ಂತ್್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ಂವ್ಕ್್ 
ಕ್ರಿ�ಸ ತ್ಾನ್ಚ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಆಪಯ್ೆಂ.್  ತೊ್  ಪರಿಭ್ವ್್ 
ಸ್ಸ ಣ್್ಚೊ್  ಜ್ವ್ನಾ್  ಆಸ್.್  11

್ ಸವ್ಯಾ್  ಆಧಿಕ್ರ್್ 
ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ತ್ಚೊಚ್.್ ಆಮೆನ್.

ಅಂತಿಮ್ ನಮಾನ್
12

್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಹೆಂ್ ಲ್್ಹನ್್ ಪತ್ರಿ್ ಸಿಲ್್ನ್ಚ್ಯಾ್ ಕುಮೆಕ್ನ್್ 
ಬರಯ್ೆಂ.್  ತೊ್  ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚೊ್  ಭ್ವ್್ 
ಮ್ಹಣುನ್್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ಭುಜಂವ್ಕ್್  ಆನಿ್  ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್  ಕರುಂಕ್  ಹೆಂ್  ಪತ್ರಿ್ 
ಬರಯೆ್ಂ.್ ಹಿಚ್್ ದೆವ್ಚಿ್ ನಿ�ಜ್್ ಜ್ಲ್್್ ಕುಪ್ಯಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮ್ಜ್ಯ್್ ಮ್ಹಣುನ್ಚ್್ ಮ್ಹಜ್ ಅಪೆ�ಕ್್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಸಿ್.್ ತ್ಯಾ್ ಕುಪೆಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ರ್ವ್.

13
್ ಬ್ಬಿಲೊನ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಸಭಚ್ಯಾಂನಿ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

ನಮ್ನ್್ ದಿಲ್.್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಯಾ್ ಬರಿಂಚ್್ 
ತ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್್ಂ.್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ 
ಮ್ಹಜೊ್ ಪೂತ್್ ಮ್ಕ್ಯಾನ್ಯ�್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ 
ದಿಲ್.್ 14

್ ತುಮಿ್ ಭೆಟ್್ ಕತ್ಯಾನ್್ ಎಕ್ಮೆಕ್್ ಮೊಗ್ನ್್ 
ಉಮೊ್ ದಿಯ್.
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್  ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸಮೆಸ ತ್ಾಂಕ್ 

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

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

2
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಪ್ಯಾಯ�್ ಶ್ಂತಿಯ�್ ಚಡ್್ ಆನಿ್ ಚಡ್್ 

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

ಆಮಾಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲೆಲಿಂ ದೆೇವ್ ದತಾಲೊ
3

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

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

5
್ ತುಮಿ್  ಹಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್  ಜೊಡ್ಲ್್ಯಾ್ 

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

್ ಜ್ಣ್್ಯೆಕ್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್ಯ�್ ಸ್ನಿಯಂತರಿಣ್ಕ್ 
ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯ್ಯ�್ ಸೊಸಿಣ್ಕ್ಯೆಕ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಸೆವ್ಯ�್ 
7

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

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

10
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಭಯಣ್ಂನೊ�,್ ದೆವ್ನ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 

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

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

12
್ ಹೆ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಮೆಚಿಥಂಯ್್ 

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

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

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

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

ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸಾತಾಚಿ ಮಹಿಮಾ
16

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

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

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

19
್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್  ಸ್ಂಗ್ಲೊ್ಯಾ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಹೆಂ್ 

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

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

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

ಫಟಕಾರೆ ಪರಿವಾದ

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

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

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

4
್ ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್  ಪ್ತ್ಕ್ಂ್  ಕತ್ಯಾನ್,್  ದೆವ್ನ್್ 

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

5
್ ಚಡ್್ ಪಯ್ೆಂ್ ಜಯೆಲೆ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಲೊಕ್ಕ್ ದೆವ್ನ್್ 

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

6
್ ದೆವ್ನ್್ ಸೊದೊಮ್,್ ಗೊಮೊರ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 

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

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

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

9
್ ವ್ಹಯ್,್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ದೆ�ವ್್  ಆಪ್್ಯಾಭಕ ತ್ಾಂಕ್ 

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

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

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

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

12
್ ಪುಣ್್ ಹ್ಯಾ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ಯ್್ 

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

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

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

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

15
್ ಹೆ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾ್ ವ್ಟ್್ ಸೊಡ್ನಾ,್ ವ್ಯ್ಟ್ 



341 2 ಪೆದುರಿ 3:13

ವ್ಟೆಕ್  ಪತ್ಯಾಲ್ಯಾತ್.್  ಬ್ಲ್ಮ್್  ಬೆಯೊರ್ಚೊ್ 
ಪೂತ್.್ ತೊ್ ಖೊಟ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾಯಾ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆಳ್ಚಿಯಾ್ ಲ್ಬ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕೆಲೊ.್ 16

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

17
್ ಹೆ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಉದ್ಕ್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಝರಿಬರಿ್ 

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

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

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

20
್ ಹ್ಯಾ್ ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕ್ಮ್ಥ್ವ್ನಾ್ 

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

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

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

ಜೆಜು ಪತಾಕ್ತಾನ್ ಪರಿತಕ್ಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದೇಸ್

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

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

ಸೊಡ್ಣ್ದಾರ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಅಪೊಸತಾಲ್ಂಚ್ಯಾ್ 
ಮ್ರಿಫತ್್ ದಿಲೆ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಉಗ್ದಾಸ್್ ಕರ್.್ 

3
್ ಆಖೆರಿ�ಚ್ಯಾ್  ದಿಸ್ಂನಿ್  ಕ್ತೆಂ್  ಘಡತಾಲೆಂ್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 

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

5
್ ಪುಣ್್  ಬೊ�ವ್್  ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್ ಘಡೆ್ಂ್ 

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

್ ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಹೊ್  ಸಂಸ್ರ್್  ಬುಡ್ತಾಗೊಲ್್  ಥ್ವ್ನಾ್ 
ನ್ಸ್್  ಜ್ಲೊಂ.್  7

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

8
್ ಪುಣ್್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ಹೆಂ್ ಏಕ್ ಮ್ತ್ರಿ್ 

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

10
್ ಪುಣ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಪತ್ಯಾಯಾನ್್ ಪರಿತಯಾಕ್ಷ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿ್ 

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

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

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

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

14
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟಂನೊ�,್ ಹ್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಪ್ಸತ್್ 

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

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

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

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

17
್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ತುಮಿ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್್ ಹ್ಯಾ್ 

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

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

1
್ ಸಭೆಚೊ್ ಮ್ಲಗೆಡೊ,್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡಲ್್ಯಾ್ 
ಮ್ನೆಸಿತಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ್ ತಿಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 
ಪತ್ರಿ.
ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಸಮೆ�ಸ್ತಾಂಕ್ ಸತ್ಂತ್್ ಮೊ�ಗ್್ 

ಕತ್ಯಾಂ.್ ಸತ್್ ಜ್ಣ್್ ಆಸೊಚಿ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಲೊ�ಕ್ ಸಯ್ತಾ್ 
ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 2್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ವಸಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ 
ಸತ್್ ವವಿಯಾಂ್ ಆಮಿ್ ತುಮೊಚಿ್ ಮೊ�ಗ್್ ಕತ್ಯಾಂವ್.್ ಹೆಂ್ 
ಸತ್್ ಆಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಸದ್ಂಕ್ಳ್್ ಆಸೆತಾಲೆಂ.

3
್ ಬ್ಪ್್  ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾಯ�್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಪುತ್್  ಜೆಜು್ 

ಕ್ರಿಸ್ತಾಥ್ವ್ನಾಯ�್ ಕುಪ್ಯಾ,್ ದಯ್ಳ್ಯ�್ ಆನಿ್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಆಮೆಚಿ�ಸವೆಂ್  ಆಸ ತ್ಾತ್.್  ಆಮಿ್  ಹಿಂ್  ಆಶಿ�ವ್ಯಾದ್ಂ್ 
ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ಆನಿ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್.

4
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂ್ ಪೆೈಕ್್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 

ಹ್ಂವ್್  ವಿಚ್ತ್ಯಾನ್್  ಚಡ್್  ಸಂತೊಸ್್  ಜ್ಲೊ.್ 
ಬ್ಪ್್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ತ್ಕ್ದ್್ ದಿಲ್್್ ಸತ್ಚಿ್ ವ್ಟ್್ 
ತ್ಣಂ್ ಪ್ಳ್ಚಿಯಾವವಿಯಾಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ಲೊ.್ 
5

್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಮ್ನೆಸಿತಾಣೊ�,್ ಆತ್್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವಿನಂತಿಕತ್ಯಾಕ್ತೆಂ್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾರ್,್ ಆಮಿ್ ಎಕ್ಮೆಕ್ಚೊ್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕರಿಜಯ್.್ ಹೊ್ ನವ್್ ಉಪದೆಸ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಪಯ್ೆಂಥ್ವ್ನಾಯ�್  ಆಸೊಚಿ್  ಉಪದೆಸ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
6

್ ತ್ಣೆಂ್  ತ್ಕ್ದ್್  ದಿಲ್್ಯಾ್  ವ್ಟೆರ್ಚ್್  ಜಯೆವೆಚಿಂಚ್್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ ಮೊಗ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಜಯೆಜಯ್್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂಚ್್ ದೆವ್ಚೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ತುಮಿ್ 
ಆರಂಭ್ಥ್ವ್ನಾಚ್್  ಹೊ್  ಉಪದೆಸ್್  ಆಯೊಕ್ನ್್ 
ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾತ್.

7
್ ಆತ್ಂ್  ಸಂಸ್ರ್ಂತ್್  ಸಬ್ರ್್  ಫಟಕ್ರೆಶಿಕ್ಷಕ್ 

ಆಸ್ತ್.್  ಜೆಜು್  ಕ್ರಿ�ಸ್ತಾ್  ಹ್ಯಾ್  ಸಂಸ್ರ್ಕ್ ಮನಿಸ್್ 
ಜ್ವ್ನಾ್ ಆಯ್್್ ಮ್ಹಣುನ್್ ಹೆ್ ಫಟಕ್ರೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ನುನ್್ 
ಘನ್ಂತ್.್ ಹೆಂ್ ಸತ್್ ಮ್ನಿನ್ತ್ಲೊ್್ ಫಟಕ್ರೊ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್್ ಆನಿ್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ದುಸ್ಮನ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 
8

್ ತುಮಿ್ ಚತರಿಯೆನ್್  ರ್ವ್!್  ತುಮಿ್  ವ್ಂವ್ಟ್  ಕ್ಡ್ನಾ್ 
ಜೊಡ್ಲೆ್ಂ್  ಹೊಗ್್ಯ್ನಾಕ್ತ್.್  ತುಮಿ್  ಚತ್ರಿಯೆನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಯಾರ್,್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಜ್ಲೊ್್ ಸಂಪೂಣ್ಯಾ್ 
ಫೊಳ್್ ಜೊಡೆತಾಲ್ಯಾತ್.

9
್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಉಪದೆಸ್ಂತ್್  ಜಯೆನ್ಶೆಂ್  ತೊ್ 

ಪ್ಟಂ್ ಘಾಲ್ನಾ್ ಮುಕ್ರ್್ ವೆತ್ಲೊ್ ದೆವ್ಕ್ ನೆಣ್ಂ.್ 
ಪುಣ್್ ತ್ಯಾ್ ಶಿಕೊಣ್ಯಾಂತ್್ ಥಿರ್್ ರ್ಂವ್ಚಿ್ ಬ್ಪ್ಕಯ�್ 
ಪುತ್ಕಯ�್ ಆಪ ಣ್್ಯ್ಲೊ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 10

್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 
ಸಶಿಯಾಂ್ ಯೆತಲೊ್ ಹೊ್ ಉಪದೆಸ್್ ಆಸ್ನ್ಜ್ಲ್ಯಾರ್್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾಘರ್ಭಿತರ್್ ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕರಿನ್ಕ್ತ್.್ 
11

್ ತುಮಿ್ ತ್ಕ್್ ಸ್್ಗತ್್ ಕೆಲ್ಯಾರ್್ ತ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಯ್ಟ್ 
ಕ್ಮ್ಕ್ ತುಮಿಯ�್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಜ್ಲೆಂ.

12
್ ಹ್ಂವೆಂ್  ತುಮ್ಕ್ಂ್  ಸ್ಂಗ್ಜಯ್್  ಆಸ್ಲೆ್ಂ್ 

ಜ್ಯೆತಾಂ್ ಆಸ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಗದ್ಯ�್ ಶ್ಯ�್ 
ವ್ಪ್ರುಂಕ್  ಖುಶಿ್  ವರಿನ್.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ಬದ್್ಕ,್ 
ಹ್ಂವ್ಚ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಶಿಯಾ್ ಯೆ�ಜಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ ಆಸ್.್ 
ತವಳ್್  ಆಮಿ್  ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಮೆಳೊೆವ್ನಾ್ ಉಲೆೈಯೆತ್.್ 
ಹೆಂ್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಹ್ಡ್ತಾ.್ 13

್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ವಿಂಚುನ್್ ಕ್ಡ್ಲೆಂ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಭಯಣ್ಂಚ್ಯಾ್ ಭುಗ್ಯಾಯಾಂನಿ್ 
ತುಮ್ಕ್ಂ್ ನಮ್ನ್್ ಕೆಲ್.
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ಜುವಾಂವ್ನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ತಿಸೆರಿಂ ಪತ್ರಿ

1
್ ಸಭ್ಚೊ್  ಮ್ಲಗೆಡೊ,್  ಆಪುಣ್್  ಸತ್್  ಜ್ವ್ನಾಯ�್ 
ಮೊ�ಗ್್ ಕಚೊಯಾ,
ಆಪ್್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚೊ್ ಇಷ್ಟ್ ಗ್ಯ್ಕ್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ 

ಪತ್ರಿ.
2

್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್  ಇಷ್ಟ,್  ತುಜೊ್  ಆತೊಮ್ 
ವ್ಡ ತ್ಾ್ ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ ಮ ್್ಹಕ್್ ಕಳಿತ್್ ಆಸ್.್ ತುಂ್ ಸವ್ಯಾ್ 
ಸಂಗಿತಾಂನಿಯ�್ ವ್ಡ್ಜಯ್್ ಮ್ಹಣುನಿ�್ ಭಲ್ಯೆಕ್ಂತ್್ 
ಆಸ್ಜ್ಯ�್ ಮ್ಹಣುನಿ�್  ಹ್ಂವ್್ ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕತ್ಯಾಂ.್ 
3

್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಥಂಯ್್ ಆಸೆಚಿ್ ಥೊಡೆ್ ಭ್ವ್್ ಯೆ�ವ್ನಾ,್ ತುಜ್ಯಾ್ 
ಜವಿತ್ಂತ್್  ಆಸೆಚಿಂ್  ಸತ್್  ಮ ್್ಹಕ್್  ಕಳಯ್ೆಂ.್  ತುಂ್ 
ಸತ್ಚ್ಯಾ್  ವ್ಟೆಂತ್್  ಚಲೊವ್ನಾ್  ಆಸ್ಯ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್ 
ತ್ಣಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಸ್ಂಗೆಂ್.್ ಹೆಂ್ ಮ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ 
ಜ್ಯೆಶೆಂ್ ಕೆಲೆಂ.್ 4್ ಮ್ಹಜಂ್ ಭುಗಿಯಾಂ್ ಸತ್ಚ್ಯಾ್ ವ್ಟೆನ್್ 
ಚಲ ತ್ಾತ್್  ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಆಯೊಕ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ವೆಳ್ರ್್ 
ಮ ್್ಹಕ್್ ಚಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ಜ್ತ್.

5
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟ,್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 

ಭ್ವ್ಂಕ್ ತುವೆಂ್ ಕುಮಕ್ ಕಚೆಯಾಂ್ ಬರೆಂಚ್್ ಸಯ್.್ 
ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಕಯ�್ ತುಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಕತ್ಯಾಯ್!್ 6್ ತುಕ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಮೊ�ಗ್್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂನಿ್ ಸಭೆಕ್  ಸ್ಂಗೆ್ಂ.್  ತ್ಣಂ್ ಆಪೆ್ಂ್ ಪಯ್ಣ್್ 
ಮುಂದರುನ್್ ವ್ಹರುಂಕ್ ದಯ್ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮಕ್ 
ಕರ್.್ ದೆವ್ಕ್ ಮೆಚೊ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ರಿತಿನ್್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮಕ್ 
ಕರ್.್ 7

್ ಹೆ್ ಭ್ವ್್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್ ಸೆವೆಪ್ಸತ್್ ಪಯ ಣ್್ಕ್ 
ಭ್ಯ್ರಿ್  ಸಲ್ಯಾಯಾತ್.್  ಅವಿಶ್್ಸ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ತ್ಣಂ್ 
ಕುಮಕ್ ಕ್ಣೆಘಂವ್ಕ್್ ನ್.್ 8

್ ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಆಮಿ್ ಹ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಯ್.್ ಆಮಿ್ ತ್ಂಕ್್ ಕುಮಕ್ 
ಕತ್ಯಾನ್,್ ಸತ್ಪ್ಸತ್್ ತ್ಣಂ್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ಕ್ಮ್ಂತ್್ 
ಆಮಿಯ�್ ವ್ಂಟೆಲ್್ ಜ್ತ್ಂವ್.

9
್ ಹ್ಂವೆಂ್ ಸಭೆಕ್ ಏಕ್ ಪತ್ರಿ್ ಬರಯೆ್ಂ.್ ಪುಣ್್ ಆಮಿ್ 

ಸ್ಂಗ್ಲೆಂ್  ದಿಯೊತೆರಿಫ್್  ಆಯಕ್ನ್.್  ತೊ್  ಆಪುಣ್ಚ್್ 
ತ್ಂಚೊ್ ಮುಖೆಲ್್  ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್  ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಖುಶಿ್ ವ್ಹತ್ಯಾ.್  10

್ ಹ್ಂವ್್ ಯೆತ್ನ್,್ ದಿಯೊತೆರಿ�ಫ್್ 
ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸ್ಂಗ್ತಾ.್ ತ್ಣೆಂ್ ಆಮೆಚಿ�್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಫಟ್ಯ�್  ವ್ಯ್ಟ್  ಸಂಗಿತಾ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾ.್  ಪುಣ್್  ತಿತೆ್ಂಚ್್ 
ನ್ಹಯ್!್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ್ ಸೆವ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾ್ ತ್ಯಾ್ ಭ್ವ್ಂಕ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರುಂಕ್ ತೊ್ ಇನ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾ.್ ತೆಂಚ್್ ನ್ಹಯ್್ ತ್ಯಾ್ 
ಭ್ವ್ಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವೆಚಿಂ್ ಲೊಕ್ಕಯ�್ 
ತೊ್ ಆಡ್ಯ್ತಾ.್ ತೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಸಭ್್ ಸೊಡ್ನಾ್ ವಚ್ಶೆಂ್ 
ತೊ್ ಕತ್ಯಾ.

11
್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟ,್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕರಿನ್ಕ್;್ 

ಬರೆಂಚ್್  ಕರ್.್  ಬರೆಂ್  ಕಚೊಯಾ್  ದೆವ್ಕ್  ಸೆವಯಾಲೊ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ ಪುಣ್್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕಚೊಯಾ್ ದೆವ್ಕ್ ಕೆದಿಂಚ್್ 
ನೆಣ್ಜ್ವ್ನಾಸ್.

12
್ ದೆಮೆತಿರಿಯ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಬರೆ್ ಸಂಗಿತಾ್ 

ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  ತ್ಣಂ್  ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್  ಸತ್ಚ್್  ಸಿ್�ಕ್ರ್್ 
ಕತ್ಯಾ.್  ತ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಆಮಿ�್  ಸಯ್ತಾ್  ಬರೆಂ್ 
ಸ್ಂಗ ತ್ಾವ್.್ ಆಮಿ್ ಸ್ಂಗೆಚಿಂ್ ನಿ�ಜ್್ ಮ್ಹಣ್್ ತುಕ್್ ಕಳಿತ್್ 
ಆಸ್.

13
್ ಹ್ಂವ್್ ತುಕ್್ ಸ್ಂಗೊಂವ್ಕ್್ ಆಸೊಚಿಯಾ್ ಸಬ್ರ್್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಆಸ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ಹ್ಂವ್್ ಕ್ಗದ್ಯ�್ ಶ್ಯ�್ 
ವ್ಪ್ರುಂಕ್  ಖುಶಿವ್ಹರ್ನ್.್  14

್ ಹ್ಂವ್್  ತುಕ್್ 
ಪಳೆಂವ್ಕ್್  ಯೆ�ಜಯ್್  ಮ್ಹಣ್್  ಆಸ್.್  ತವಳ್್  ಆಮಿ್ 
ದೊ�ಗಿ�್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಉಲೊವೆಯಾತ್.್ 15

್ ತುಕ್್ ಶ್ಂತಿ್ 
ಆಸೊಂದಿ.್ ಇಷ್ಟ್ ತುಕ್್ ನಮ್ನ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಥಂಯ್್ 
ಆಸ್ಚಿಯಾ್  ಸಕಕ್ಡ್್  ಇಷ್ಟಂಕ್  ದಯ್ಕನ್ಯಾ್  ಆಮೊಚಿ್ 
ನಮ್ನ್್ ದಿ�.
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ಜುದಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಪತ್ರಿ

1
್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚೊ್ ಸೆವಕಯ�್ ಜ್ಕೊಬ್ಚೊ್ ಭ್ವ್್ 
ಜ್ಲೊ್್ ಜೂದ್್ ದೆವ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಪಯ್್ಯಾಂಕಯ�್ ದೆವ್್ 
ಬ್ಪ್ಕ್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾಂಕ್�್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಥಂಯ್್ ಸುರಕ್ಷಿತ್್ 
ದವಲ್ಯಾಯಾಂಕಯ�್ ಬರೊಂವೆಚಿಂ್ ಪತ್ರಿ.

2
್ ತುಮ್ಕ್ಂ್  ದಯ್,್  ಶ್ಂತಿ್  ಆನಿ್ ಮೊ�ಗ್್  ಚಡ್್ 

ಜ್ಂವಿದಾ.

ಚೂಕ್ ರೆಲಾಲಿಯಂಕ್ ದೆವಾಚಿ ಶಿಕ್ಾ
3

್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ಆಮಿ್ ಸಕಕ್ಡ್ಂನಿ್ ವ್ಂಟ್ಚಿಯಾ್ 
ಬಚ್ವೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಣ್್ 
ಹ್ಂವ್್ ಚಡ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಮೆಚ್್ಲೊಂ.್ ಪುಣ್್ ಆನೆಯಾ�ಕ್್ 
ವಿಷಯೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಹ್ಂವೆಂ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಬರೊಂವಿಚಿ್ 
ಗಜ್ಯಾ್  ಮ್ಹಣ್್  ಜ್ಲೆಂ.್  ದೆವ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್  ಪವಿತ್ರಿ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ದಿಲ್್ಯಾ್  ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಪ್ಸತ್್ ತುಮಿ್  ವ್ಂವ್ಟ್ 
ಕ್ಡ್ನಾ್ ಝುಜ್್ಯಾಬರಿ್  ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಉತ ತೆಾ�ಜನ್್ 
ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತ್ಂ.್ ದೆವ್ನ್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಹಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣಂ್ 
ಏಕಚ್್ ಪ್ವಿಟಂ್ ದಿಲ್.್ ತಿ್ ಸವ್ಯಾ್ ಕ್ಳ್ಂನಿಯ�್ ಬರಿ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.್ 4್ ಥೊಡೆ್ ಲೊ�ಕ್ ಗುಟ್ನ್್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸಭೆಕ್ 
ರಿಗ್್ಯಾತ್.್ ಹ್ಂಕ್್ ಜ್ಂವ್ಚಿಯಾ್ ಶಿಕ್ೆಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಚಡ್್ 
ಕ್ಳ್ಚ್ಯಾ್ ಪಯ್ೆಂಚ್್ ಪರಿವ್ದ್ಯಾಂನಿ್ ಬರಯ್್ಂ.್ ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ತಿಕ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ದೆವ್ಚಿ್ ಕುಪ್ಯಾ್ 
ನಿ�ಬ್್ ಕನ್ಯಾ್ ತ್ಣಂ್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಎಕ್್ಯಾಚ್್ ಧನಿ್ ಜ್ಲೊ್್ 
ಆನಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ್ ಪ್ಟ್ವ್್್ ಕರಿನ್ತಲ್ೆ್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

5
್ ತುಮಿ್  ಎದೊಳ್ಚ್್  ಜ್ಣ್ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್  ಥೊಡೊಯಾ್ 

ಸಂಗಿತಾ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಂವ್್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರುಂಕ್  ಖುಶಿ್  ವ್ಹತ್ಯಾಂ.್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಎಜಪ ತ್ಾ್  ಗ್ಂವ್ಂಥ್ವ್ನಾ್ ಬ್ಯ್ರಿ್ ಹ್ಡ್ನಾ್ 
ತ್ಂಕ್್ ಬಚ್ವ್್ ಕೆಲೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘಯ್.್ 
ಉಪ್ರಿಂತ್್  ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್  ಪ್ತೆಯಾಣಂ್  ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್ 
ಸಕಕ್ಡ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ನ್ಸ್್  ಕೆಲೆಂ.್  6

್ ದೆವ್ದೂತ್್ 
ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾರಿ್ ತೆಂ್ ಉರೊಂವ್ಕ್್ ಜ್ಯ್ನಾಶೆಂ್ 
ಸ್ಂತ್್ ನಿವ್ಸ್್ ಸ್ಂಡುನ್್ ಗೆಲೆ್ಂ್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ 
ತ್ಯಾ್ ದೆಕುನ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ನ್್ ಹ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದೂತ್ಂಕ್ 
ಅಂಧ್ಕ್ರ್ಂತ್್  ದವಲೆಯಾಂ.್  ತ್ಂಕ್್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್ 
ಖೊಡ್ಯಾಂನಿ್  ಬ್ಂಧೆ್ಂ.್  ಮಹ್ನ್್  ದಿಸ್್  ತ್ಂಕ್್ 
ಝಡಿತಾ್ ಕಚ್ಯಾಯಾಕ್ ತ್ಣೆಂ್ ತ್ಂಕ್್ ಥಂಯ್್ ದವಲ್ಯಾಂ.್ 
7

್ ಸೊದೊಮ್್  ಆನಿ್  ಗೊಮೊರ್್  ಶಹರ್ಂಯ�್  ತ್ಯಾ್ 
ಭೊಂವಿತಾಚ್ಯಾ್ ಶಹರ್ಂಯ�್ ಉಗ್್ಸ್್ ಕರ್.್ ತಿಂಯ�್ 

ತ್ಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಬರಿ್ ಜ್ಲ್ಂ.್ ತ್ಯಾ್ ಶಹ್ರ್ಂನಿ್ 
ಲ್ಂಯಗೆಕ್ ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಆನಿ್ ವ್ಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯಾಂ್ ಭರೊನ್್ 
ಆಸ್ಲ್್ಂ.್  ತೆ್  ಸ್ಸ ಣ್್ಚ್ಯಾ್  ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ್  ಶಿಕ್್ಥ್ವ್ನಾ್ 
ಕಷ್ಟತಲೆಂ.್ ತ್ಂಕ್್ ದಿಲ್್್ ಶಿಕ್್್ ಆಮ್ಕ್ಂ್ ಏಕ್ ದೆ�ಖ್್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್.

8
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಸಭೆಂತ್್  ರಿಗ್ಲ್್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕಯ�್ 

ಹಿಚ್್  ರಿ�ತ್್  ಜ್ತಲ್.್  ತ್ಂಚಿ್  ಸಪ ಣ್್ಂಚ್್ 
ತ್ಂಕ್್  ಮ್ಗಯಾದಶಯಾಕ್  ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್  ತ್ಣಂ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂವವಿಯಾಂಚ್್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ಮೆಳೆಂ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘತ್ತ್.್ 
ತೆ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್ಚೊ್ ಆಧಿಕ್ರ್್ ತಿರಸ್ಕ್ರ್್ ಕತ್ಯಾತ್;್ 
ಮಹಿಮೆಂತ್್ ಭಲ್ಯಾಯಾ್ ದೆ�ವ್್ ದುತ್ಂಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ 
ವ್ಯ್ಟ್  ಸ್ಂಗ ತ್ಾತ್.್  9

್ ಶೆರಿ�ಷ್ಟ್  ದೆ�ವ್್  ದೂತ್್ 
ಮಿಕ್ಯೆಲ್ನ್್ ಸಯ್ತಾ್ ಆಶೆಂ್ ಕರುಂಕ್ ನ್.್ ಮೊಯೆ್ಚಿ್ 
ಕೂಡ್್ ಕೊಣ್ಕ್ ಸ್್ಧಿ�ನ್್ ಜ್ಯ್ಯ್್ ಮ್ಹಳ್್ಯಾಚ್ಯಾ್ 
ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಮಿಕ್ಯೆಲ್ನ್್ ಸೆೈತ್ನ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಧಿಕ್ಕ್ರ್್ ಕರುಂಕ್ ಧೆೈರ್್ ಘನ್ಶೆಂ,್ “ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ತುಕ್್ 
ಶಿಕ್್್ ಲ್ಯ್ತಾ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೊ್.

10
್ ಪುಣ್್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕ್  ಆರ್ಯಾ್ 

ಜ್ಯ್ನಾನ್ತ್ಲೆ್ಂಚ್್ ತಕಯಾ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಂಕ್ಯ�್ 
ಥೊಡೆಂಚ್್ ಆರ್ಯಾ್ ಜ್ತ್.್ ಪುಣ್್ ತ್ಂಕ್್ ಗಿನ್ಯಾನ್್ 
ನ್ತ್ಲ್್ಯಾ್  ಮೊನ್್ತಿಂಬರಿ್  ಸಂಯ್ಬಾಥ್ವ್ನಾ್  ತಿಂ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್  ಕ್ಣೆಘತ್ತ್್ ಶಿವ್ಯ್್ ಭೊಗ ಣ್್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್ 
ಆರ್ಯಾ್ ಕನ್ಯಾ್ ಕ್ಣೆಘನ್ಂತ್.್ ಹೊಯಾ್ ವಸುತಾಚ್್ ತ್ಂಕ್್ 
ನ್ಸ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ 11

್ ತ್ಂಕ್್ ವಿಭ್ಡ್್ ಜ್ತ್ಲೆಂ.್ ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್  ಕ್ಯನ್ಚೆ�್  ವ್ಟೆನ್್ ಚಲ ತ್ಾತ್.್  ಹೆ್ ದುಡು್ 
ಜೊಡ್ಚಿಯಾಪ್ಸತ್,್ ಬ್ಲ್ಮ್ಚ್ಯಾ್ ಚೂಕ್ ವ್ಟೆಂತ್್ 
ಚಲುಂಕ್  ಆಪ ಣ್್ಕಚ್್  ಆಧಿ�ನ್್  ಕೆಲ್ಂ.್  ಕೊರ್ನ್್ 
ಕೆಲ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕಯ�್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ 
ಝುಜ್ತಾತ್.್ ತೆ್ ಕೊರ್ಬರಿ್ ನ್ಸ್್ ಜ್ತ್ತ್.

12
್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್  ಎಕ್್ಟ್ಚ್ಯಾ್  ಜೆವ ಣ್್ಂತ್್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ 

ಬುಡೊನ್್ ಗೆಲ್್ಯಾ್ ಖಡ್್ಪಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಭಿಯ್ನ್ಶೆಂ್ 
ತುಮ್ಚಿಯಾ್ ಸ್ಂಗ್ತ್್ ಖ್ತ್ತ್.್ ತೆ್ ಆಪ್್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಖಂತ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಗೊವಿ್್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ತೆ್ ಉದ್ಕ್ 
ನ್ತ್ಲೆ್ಲ್ಯಾ್  ಮೊಡ್ಂಬರಿ್  ಆಸ್ತ್.್  ವ್ರೆಂ್  ತ್ಯಾ್ 
ಮೊಡ್ಂಕ್ ಮ್ನ್ಯಾ್ ವೆತ್ಲೆಂ.್ ತೆ್ ಕ್ಳ್್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಫೊಳ್್ ದಿ�ನ್ಸ್ಲೆ್ ಆನಿ್ ಮುಳ್್ ಸಮೆ�ತ್್ ಹುಮುಟನ್್ 
ಲೊಳ್ಚಿಯಾ್ ರುಕ್ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 13

್ ಹೆ್ ದಯ್ಯಾಂತ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ 
ಭಯಂಕರ್್ ಲ್್ಹರ್ಂ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ ಹಿ್ ಲ್್ಹರ್ಂ್ ಫೆಂಡ್್ 
ವ್ಂಕ್್ಯಾಬರಿ್ ಹೆ್ ಲಜ್್ ನ್ತ್ಲ್ಂ್ ಕ್ಮ್್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ಹೆ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಕ್ಸ್ರ್್ ಬೊಂವ್ಚಿಯಾ್ ನೆಕೆತ್ರಿಂ್ ಬರಿ್ ಆಸ್ತ್.್ 
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ಹ್ಂಚ್ಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಸ್ಸ್ಣ್ಚೊ್ ಕ್ಳೊೆಕ್ಚೊ್ ಜ್ಗೊ್ 
ತಯ್ರ್್ ಕೆಲ್.

14
್ ಆದ್ಂವ್ಚಿಯಾ್  ಸ್ತ್್ಯಾ್  ತಕೆ್ಚ್ಯಾ್  ಹನೊಕ್ನ್್ 

ಹ್ಯಾ್ ಲೊಕ್ಚ್ಯಾ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್್ ಆಶೆಂ್ ಸ್ಂಗ್್:್  “ಆಳ ,ೆ್ 
ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಆಪ್್ಯಾ್ ಲಕ್್ಂತರ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ದುತ್ಸಂಗಿಂ್ 
ಯೆತ್.್  15

್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್  ಹಯೆಯಾಕ್್ಯಾಕಯ�್  ಝಡಿತಾ್ 
ಕತ್ಯಾಲೊ.್  ದೆ�ವ್್  ಭಿರ್ಂತ್್  ನ್ತ್ಲೆ್್  ಆಪ ಣ್್ಕ್ 
ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಕೆಲ್್ಯಾ್ ಸಕಕ್ಡ್್ ಖೊಟ್ ಕ್ಮ್್ ಆನಿ್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಯಾಂನಿ್ ಆಪ್ಣ್ಕ್ ವಿರೊ�ಧ್್ ಜ್ವ್ನಾ್ ಉಚ್ಲಯಾಲ್ಯಾ್ 
ಸವ್ಯಾ್ ನಿಂದ್ಂಕ್ ಶಿಕ್್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ತೊ್ ಯೆತ್.”

16
್ ಹೆ್  ಫಟಕ್ರೆ್  ಶಿಕ್ಷಕ್  ಜ್ಲ್ಯಾರಿ�್  ಪುಪುಯಾಚೆಯಾಯ�್ 

ಚೂಕ್  ಸೊಧುನ್್  ಕ್ಡೆಚಿಯ�್  ವ್ಯ್ಟ್  ಆಶೆಂಕ್ 
ಆಧಿ�ನ್್ ಜ್ಲೆ್ಯ್ ಬಡ್ಯ್್ ಉಲೊಂವೆಚಿಯ�್ ಆಪೊ್್ 
ಫ್ಯೊದಾ್ ಜೊಡೆಚಿ�್ ಖ್ತಿರ್್ ತೊಂಡ್ಚಿ್ ಸುತಾತಿ್ ಕಚೆಯಾಯ�್ 
ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.

ಜಾಗುರಿತ್ ರಾವಾ
17

್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ಆಮ್ಚಿಯಾ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ 
ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚ್ಯಾ್  ಅಪೊಸತಾಲ್ಂನಿ್ ಪಯ್ೆಂ್  ಕ್ತೆಂ್  ಸ್ಂಗ್್ಂ್ 
ಮ್ಹಳೆ್ಂ್  ಉಗ್್ಸ್್  ಕರ್.್  18

್ ಅಪೊಸತಾಲ್್  ತುಮ್ಕ್ಂ,್ 
“ಅಂತಿಮ್್  ಕ್ಳ್ರ್್  ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ವಿಶ್ಯಾಂತ್್  ಹ್ಸೆಚಿ್ 
ಲೊ�ಕ್ ಆಸ ತ್ಾಲೆ”್ ಮ್ಹಣ್್ ಸ್ಂಗ್ಲ್ಗೆ್.್  ಹೆ್  ಲೊ�ಕ್ 
ಆಪ್್ಯಾ್  ಖುಶೆ್  ಪಮ್ಯಾಣೆ್  ಆನಿ್  ದೆವ್ಕ್  ವಿರೊ�ಧ್್ 
ಜ್ಲೆ್ಂ್ ಮ್ತ್ರಿ್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ 19

್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ 
ತುಮೆಚಿ್ ಮಧೆಂ್ ಭೆ�ದ್್ ಕಚೆಯಾ್ ಜ್ವ್ನಾಸ್ತ್.್ ಹೆ್ ಲೊ�ಕ್ 

ಆಪ್್ಯಾ್ ಪ್ತ್ಕ್ಚ್ಯಾ್ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ್ ಅಪೆ�ಕ್ೆ್ ಪಮ್ಯಾಣೆಂ್ 
ಮ್ತ್ರಿ್ ಕತ್ಯಾತ್.್ ತ್ಂಚೆ�ಥಂಯ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಆತೊಮ್ ನ್.

20
್ ಪುಣ್್ ಮೊಗ್ಚ್ಯಾ್ ಇಷ್ಟನೊ�,್ ತುಮಿ್ ತುಮ್ಚಿಯಾ್ 

ಚಡ್್ ಪವಿತ್ರಿ್ ಪ್ತೆಯಾಣೆಯಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ಥಿರ್್ ರ್ವ್.್ 
ಪವಿತ್ರಿ್  ಆತ್ಯಾಂತ್್  ಭರೊನ್್  ಮ್ಗ ಣೆ್ಂ್  ಕರ್.್ 
21

್ ದೆವ್ಚ್ಯಾ್  ಮೊಗ್ಂತ್್  ಥಿರ್್  ರ್ವ್.್  ಸ್ಸಿಣ್ಕ್ 
ಜವಿತ್್ ಜೊಡ್ಚಿಯಾ್ ಪ್ಸತ್್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ ತ್ಾಚಿ್ 
ಕ್ಕುಳ್ತಾಚ್್ ರ್ಕೊನ್್ ರ್ವ್.

22
್ ದುಬ್ವ್್ ಆಸ್ಚಿಯಾ್ ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯ್.್ 

23
್ ಹೆರ್್  ಲೊಕ್ಕ್  ಬಚ್ವ್್  ಕರ್.್  ತ್ಯಾ್  ಲೊಕ್ಕ್ 

ಉಜ್ಯಾಥ್ವ್ನಾ್  ಭ್ಯ್ರಿ್  ಹ್ಡ್.್  ತುಮಿ್  ಥೊಡ್ಯಾ್ 
ಲೊಕ್ಕ್ ಕ್ಕುಳ್ತಾ್ ದ್ಕಯ ತ್ಾನ್್ ಚತ್ರಿಯೆನ್್ ಆಸ್.್ 
ಪ್ತ್ಕ್ಂ್ ಥ್ವ್ನಾ್ ಮೆ್ಹಳೆಂ್ ಜ್ಲೆ್ಂ್ ತ್ಂಚೆಂ್ ವಸತಾರ್ಂ್ 
ಸಯ್ತಾ್ ದೆ್�ಷ್್ ಕರ್.

ದೆವಾಕ್ ಆರಾತಾ ಕರಾ
24

್ ತೊ್  (ದೆ�ವ್)್  ಬಳ್ಂತ್್  ಜ್ವ್ನಾಸ್.್  ತುಮಿ್ 
ಪಡ್ನ್ಶೆಂ್ ತೊ್ ತುಮ್ಕ್ಂ್ ಕುಮಕ್ ಕತ್ಯಾಲೊ.್ ತೊ್ 
ತುಮೆಚಿ�ಥಂಯ್್ ಕಸಲ್್ ಚೂಕ್ ನ್ಶೆಂ್ ಕನ್ಯಾ,್ ಆಪ್್ಯಾ್ 
ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ್  ಸಮೊರ್್  ಹ್ಡುಂಕಯ�್  ತುಮ್ಕ್ಂ್ 
ವ್ಹಡ್್ ಸಂತೊಸ್್ ದಿಂವ್ಕ್್ ಸಕತಾಲೊ.್ 25

್ ತೊ್ ಎಕೊ್ಚ್್ 
ದೆ�ವ್.್  ಆಮ್ಕ್ಂ್  ಬಚ್ವ್್  ಕಚೊಯಾ್  ತೊ್  ಎಕೊ್ಚ್.್ 
ಆರಂಭ್ಥ್ವ್ನಾ್ ಆಸ್ಲ್್ಯಾ್ ಬರಿ್ ಆಜೂನಿ�್ ಕೆದ್ಳ್ಯ�್ 
ಆಮೊಚಿ್ ಸವೆಯಾಸ್ಪರ್್ ಜೆಜು್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ್ ಮ್ರಿಫತ್್ ತ್ಕ್್ 
ವೆೈಭವ್,್ ರ್ಜ್ಟಕ್,್ ಅಧಿಕ್ರ್್ ಆಸೊಂದಿ.್ ಆಮೆನ್.
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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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ಸಗ್ತಾ ಪಳೆಲೊಲಿ ಜುವಾಂವ್

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
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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.



365 ಉರಾಡಾಪಣ್ 16:3

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.
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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.
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