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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.




