
1111

1111 ಆ�ಯ�� �ಾಕ��ದ�ನು; ಆ �ಾಕ�ವ� �ೇವ�ೊಂ��ೆ ಇದ�ನು; ಆ �ಾಕ�ವ�

�ೇವ�ಾ�ದ�ನು. 2222 ಆತ ೇ ಆ�ಯ�� �ೇವ�ೊಂ��ೆ ಇದ�ನು. 3333 ಎಲ�ವ� ಆತ$ಂದ

ಉಂ&ಾ'ತು; ಉಂ&ಾದದ�ರ�� ಆತ$ಲ��ೆ )ಾವದೂ ಉಂ&ಾಗ �ಲ�. 4444 ಆತನ��

,ೕವ�ತು-; ಆ ,ೕವವ� ಮನುಷ� 0�ೆ 1ೆಳ3ಾ�ತು-. 5555 ಆ 1ೆಳಕು ಕತ-ಲ��

ಪ63ಾ7ಸುತ-�ೆ; ಆ ಕತ-ಲು ಅದನು: ಗ6;ಸ�ಲ�. 6666 �ೇವ0ಂದ ಕಳ=; ಸಲ>ಟ@ ಒಬC

ಮನುಷ�$ದ�ನು; ಅವನ Dೆಸರು EೕDಾನನು. 7777 ಎಲ�ರೂ ತನ: ಮೂಲಕ�ಾ�

ನಂಬುವಂGೆ ಅವ ೇ ಆ 1ೆಳHನ �ಷಯದ�� IಾJ 3ೊಡುವದ3ೆL IಾJ�ಾ� ಬಂದನು.

8888 ಅವನು ಆ 1ೆಳಕಲ�. ಆದ�ೆ ಆ 1ೆಳHನ �ಷಯದ�� IಾJ 3ೊಡು ವದ3ೆL

ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ನು. 9999 Oೋಕದ�� ಬರುವ ಪ6PEಬC ಮನುಷ�$�ೆ ಆತನು 1ೆಳಕನು:

3ೊಡುವ $ಜ�ಾದ 1ೆಳ3ಾ�ದ�ನು. 10101010 ಆತನು Oೋಕದ�� ಇದ�ನು; Oೋಕವ�

ಆತ$ಂದ ಉಂ&ಾ'ತು; Oೋಕವ� ಆತನನು: ಅ0ಯ�ಲ�. 11111111 ಆತನು ತನ:

ಸSಂತದವರ ಬT�ೆ ಬಂದನು. ಆತನ ಸSಂತದವರು ಆತನನು: ಅಂ�ೕಕ0ಸ�ಲ�. 12121212

ಆದ�ೆ )ಾ�ಾರು ಆತನನು: ಅಂ�ೕಕ0Uದ�ೋ ಅವ0�ೆ ಅಂದ�ೆ ಆತನ Dೆಸ0ನ

VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಡುವವ0�ೆ �ೇವರ ಪ�ತ6�ಾಗುವ ಅX3ಾರವನು: ಆತನು 3ೊಟ@ನು.

13131313 ಇವರು ರಕ-�ಂ�ಾಗ� ಇಲ��ೆ ಶ0ೕರದ ಇZ [ೆ'ಂ�ಾಗ� ಇಲ��ೆ ಮನುಷ�ನ

ಇZೆ['ಂ�ಾ ಗ� ಹು]@ದವರಲ�, �ೇವ0ಂದOೇ ಹು]@ದವರು. 14141414 ಇದಲ��ೆ ಆ

�ಾಕ��ಾ�ರು�ಾತನು ಶ0ೕರ_ಾ0 )ಾ� ಕೃaೆ'ಂದಲೂ ಸತ��ಂದಲೂ ತುಂW

ನಮb ಮಧ�ದ�� �ಾಸdಾeದನು. (ತಂ�ೆ'ಂದ ಹು]@ದ ಒಬC ೇ ಮಗನ

ಮ;VಯಂGೆ  ಾವ� ಆತನ ಮ;Vಯನು:  ೋe�ೆವ�). 15151515 EೕDಾನನು ಆತನ

�ಷಯದ�� IಾJ 3ೊಟು@--ನನ: ;ಂ�ೆ ಬರು�ಾತನು ನನ�ಂತ iದOೇ ಇದ�ದ0ಂದ



ನನ�ಂತ ಮುಂ�ನವನು ಎಂದು  ಾನು DೇT�ಾತನು ಈತ ೇ ಎಂದು ಕೂ�

DೇTದನು. 16161616 ಆತನ ಸಂಪkಣmGೆEಳ�ಂದ  ಾ�ೆಲ�ರೂ ಕೃaೆ�ಾ� ಕೃaೆಯನು:

Dೊಂ��ೆವ�. 17171717  ಾ�ಯಪ6dಾಣವ� iೕnೆಯ ಮುoಾಂತರ �ಾ� 3ೊಡಲ>]@ತು;

ಆದ�ೆ ಕೃaೆಯೂ ಸತ�ವk pೕಸು H6ಸ-ನ ಮುoಾಂತರ�ಾ� ಬಂದವ�. 18181818 )ಾವನೂ

)ಾವ 3ಾಲದಲೂ� �ೇವರನು: ಕಂeಲ�. ತಂ�ೆಯ ಎ�ೆಯ��ರುವ ಆ ಒಬC ೇ ಮಗ

 ಾ�ರು�ಾತನು ಆತನನು: PTಯಪeU�ಾ� ೆ. 19191919 $ೕನು )ಾರು ಎಂದು ಅವನನು:

3ೇಳ=ವದ 3ಾL� pಹೂದ�ರು )ಾಜಕರನೂ: Oೇ�ಯರನೂ: pರೂಸOೇq$ಂದ

ಕಳ=;U�ಾಗ EೕDಾನನು 3ೊಟ@ IಾJ ಇ�ೇ. 20202020 ಅವನು ಒr>3ೊಂಡನು.

ಅಲ�ಗsೆಯ�ಲ�; ಅವನು-- ಾನು H6ಸ-ನಲ� ಎಂದು ಒr>3ೊಂಡನು. 21212121 ಅದಕLವರು--

Dಾ�ಾದ�ೇನು? $ೕನು ಎ�ೕಯ ೋ ಎಂದು 3ೇTದರು. ಅದ3ೆL ಅವನು-- ಾನಲ�

ಅಂದನು. ಅವರು $ೕನು ಆ ಪ6�ಾ�Eೕ ಎಂದು 3ೇTದ�3ೆL ಅವನು--ಅಲ� ಎಂದು

ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 22222222 ಆಗ ಅವರು ಅವ $�ೆ--$ೕನು )ಾರು? ನಮbನು:

ಕಳ=;Uದವ0�ೆ  ಾವ� ಉತ-ರ Dೇಳ=ವಂGೆ $ೕನು $ನ: �ಷಯದ�� ಏನು Dೇಳ=P-ೕ

ಎಂದು 3ೇTದರು. 23232323 ಅವನು--ಕತmನ �ಾ0ಯನು:  ೆಟ@�ೆ dಾe0 ಎಂದು ಅಡ�

ಯ�� ಕೂಗುವ ಒಬCನ ಶಬ�ವ�ೆ ಎಂದು ಪ6�ಾ� )ಾದ pnಾಯನು DೇTದ ಶಬ��ೇ

 ಾನು ಎಂದು ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 24242424 ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ವರು ಫ0Iಾಯರ

ಕwೆಯವ�ಾ�ದ�ರು. 25252525 ಅವರು ಅವ$�ೆ--$ೕನು ಆ H6ಸ-ನೂ ಎ�ೕಯನೂ ಇಲ��ೆ ಆ

ಪ6�ಾ�ಯೂ ಅಲ��ದ��ೆ 1ಾr-ಸb dಾeಸುವದು )ಾ3ೆ ಎಂದು 3ೇTದರು. 26262626

EೕDಾನನು ಅವ0�ೆ ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ�-- ಾನು $ೕ0$ಂದ 1ಾr-ಸb

dಾeಸುG -ೇ ೆ; ಆದ�ೆ $ೕವ� ಅ0ಯ�ರುವಂಥ ಒ1ಾCತನು $ಮb ಮಧ�ದ��

$ಂP�ಾ� ೆ; 27272727 ಆತ ೇ ನನ: ;ಂ�ೆ ಬರು �ಾತ ಾ�ದು� ನನ�ಂತ



ಮುಂ�ನವ ಾದನು; ಆತನ 3ೆರದ 1ಾರನು: Wಚುzವದ3ೆL  ಾನು Eೕಗ�ನಲ� ಎಂದು

DೇTದನು. 28282828 ಇವ�ಗಳ= Eದm$ನ ಆZೆ ಕwೆಯ 1ೇ{ಾಬರದ�� ನwೆದವ�; ಅ��

EೕDಾನನು 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದ�ನು. 29292929 ಮರು�ನ EೕDಾನನು ತನ: ಕwೆ�ೆ

ಬರುP-ದ� pೕಸುವನು:  ೋe--ಇ�ೋ, Oೋಕದ aಾಪ ವನು: Gೆ�ೆದುDಾಕುವ

�ೇವರ ಕು0ಮ0 ಎಂದು DೇTದನು. 30303030 ನನ: ;ಂ�ೆ ಒಬC ಮನುಷ�ನು ಬರು Gಾ- ೆ;

ಆತನು ನನ�ಂತ iದOೇ ಇದ�ದ0ಂದ ನನ�ಂತ ಮುಂ�ನವನು ಎಂದು  ಾನು

)ಾರ �ಷಯದ�� DೇT�ೆ ೋ ಆತ ೇ ಈತನು. 31313131  ಾನು ಆತನನು: ಅ0Pರ�ಲ�;

ಆದ�ೆ ಆತನು ಇIಾ6pೕಲ�0�ೆ ಪ6ತ�| ಾಗುವಂGೆ  ಾನು $ೕ0$ಂದ 1ಾr-ಸb

dಾeಸುವವ ಾ� ಬಂ�� �ೇ ೆ ಅಂದನು. 32323232 EೕDಾನನು IಾJ3ೊಟು@--ಆತbನು

aಾ0�ಾಳ ದಂGೆ ಪರOೋಕ�ಂದ ಇTದು ಆತನ VೕOೆ  ೆOೆ �ೊಂeರುವದನು:

 ಾನು  ೋe�ೆನು. 33333333  ಾನು ಆತನನು: ಅ0Pರ�ಲ�; ಆದ�ೆ $ೕ0$ಂದ 1ಾr-ಸb

dಾeಸುವದ3ೆL ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತ ೇ ನನ�ೆ-- )ಾ�ಾತನ VೕOೆ ಆತbನು

ಇTದು  ೆOೆ)ಾ�ರು ವದನು: $ೕನು  ೋಡು�Eೕ ಆತ ೇ ಪ�Gಾ6ತb $ಂದ

1ಾr-ಸb dಾeಸು�ಾತನು ಎಂದು DೇTದನು. 34343434  ಾನು  ೋe ಈತ ೇ

�ೇವರಮಗ ೆಂದು IಾJ 3ೊ]@� �ೇ ೆ ಅಂದನು. 35353535 dಾರ ೆಯ �ನ P0�

EೕDಾನನೂ ಅವನ 7ಷ�ರ�� ಇಬCರೂ $ಂತು3ೊಂeದ�ರು. 36363636 ಆಗ ನwೆ �ಾಡುP-ದ�

pೕಸುವನು:  ೋe ಅವನು (EೕDಾ ನನು)--ಇ�ೋ, �ೇವರ ಕು0ಮ0! ಎಂದು

DೇTದನು. 37373737 ಅವನು DೇTದ�ನು: 3ೇT ಆ ಇಬCರು 7ಷ�ರು pೕಸು�ನ ;ಂ�ೆ

Dೋದರು. 38383838 ಆಗ pೕಸು ;ಂPರು� ತನ: ;ಂ�ೆ ಬರುP-ದ�ವರನು:  ೋe

ಅವ0�ೆ--$ೕವ� ಏನು ಹುಡುಕುP-ೕ0? ಅನ:ಲು ಅವರು ಆತ$�ೆ--ರWCpೕ, (ರWC

ಅಂದ�ೆ ಗುರು ಎಂದಥm) $ೕನು �ಾUಸುವದು ಎ�� ಅಂದರು. 39393939 ಆತನು



ಅವ0�ೆ--ಬಂದು  ೋe0 ಅಂದನು. ಅವರು Dೋ� ಆತನು �ಾUಸುP-ದ� ಸ~ಳವನು:

 ೋe ಆ �ವಸ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ�ರು. ಆಗ Dೆಚುz ಕeV ಹತ- ೆಯ GಾIಾ�ತು-.

40404040 EೕDಾ ನನ dಾತನು: 3ೇT ಆತನನು: ;ಂ1ಾ�Uದ ಇಬCರ�� Uೕiೕ� 

aೇತ6ನ ಸDೋದರ ಾದ ಅಂ�ೆ6ಯನು ಒಬC ಾ�ದ�ನು. 41414141 ಇವನು iದಲು ತನ:

ಸSಂತ ಸDೋದರ ಾದ Uೕiೕನನನು: ಕಂಡು ಅವ $�ೆ-- ಾವ� VU�ೕಯನನು:

ಕಂಡು3ೊಂwೆವ� ಎಂದು DೇTದನು (VU�ೕಯನು ಅಂದ�ೆ H6ಸ-ನು ಎಂದಥm). 42424242

42ಆಗ ಅಂ�ೆ6ಯನು Uೕiೕನನು: pೕಸು�ನ ಬT�ೆ ಕರ3ೊಂಡು ಬಂದನು. pೕಸು

ಅವನನು:  ೋe--$ೕನು Eೕನನ ಮಗ ಾದ Uೕiೕನನು, $ೕನು 3ೇಫ ೆಂದು

ಕ�ೆಯಲ>ಡು� ಅಂದನು. (3ೇಫ ಅಂದ�ೆ ಕಲು� ಎಂದಥm). 43434343 ಮರು�ನ pೕಸು

ಗ�Oಾಯ3ೆL Dೊರಟು Dೋಗ1ೇ3ೆಂ��ಾ�ಗ ��ಪ>ನನು: ಕಂಡು ಅವ $�ೆ--ನನ:ನು:

;ಂ1ಾ�ಸು ಅಂದನು. 44444444 ��ಪ>ನು ಅಂ�ೆ6ಯನ ಮತು- aೇತ6ನ ಪಟ@ಣ�ಾದ

1ೇGಾ�' ದವನು. 45454545 ���ಪನು ನGಾನpೕಲನನು: ಕಂಡು ಅವ$�ೆ--

 ಾ�ಯಪ6dಾಣದ�� iೕnೆಯು ಮತು- ಪ6�ಾ�ಗಳ= )ಾ�ಾತನ �ಷಯ�ಾ�

ಬ�ೆದ�ೋ ಆತನನು:  ಾವ� ಕಂಡು3ೊಂwೆವ�; ಆತನು EೕIೇ ಫನ ಮಗ ಾದ

ನಜ�ೇPನ pೕಸುವ� ಅಂದನು. 46464646 ಅದ3ೆL ನGಾನpೕಲನು ಅವ$�ೆ--ನಜ�ೇP

$ಂದ ಒs �ೇ�ೇ ಾದರೂ ಬರುವ�ೋ? ಅಂ�ಾಗ ��ಪ>ನು ಅವ$�ೆ--ಬಂದು

 ೋಡು ಅಂದನು. 47474747 pೕಸು ತನ: ಬT�ೆ ಬರುವ ನGಾನpೕಲನನು: ಕಂಡು ಅವನ

�ಷಯ�ಾ�--ಇ�ೋ, ಇವನು $ಜ �ಾ�ಯೂ ಇIಾ6pೕಲನು; ಇವನ�� ಕಪಟ�ಲ�

ಅಂದನು. 48484848 ನGಾನpೕಲನು ಆತ$�ೆ--$ೕನು ನನ:ನು: Dೇ�ೆ ಬOೆ�? ಅಂದನು;

pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ� ಅವ$�ೆ--��ಪ>ನು $ನ:ನು: ಕ�ೆಯುವದHLಂತ ಮುಂZೆ

$ೕನು ಆ ಅಂಜೂರ ಮರದ 3ೆಳ�ೆ ಇ�ಾ�ಗ  ಾನು $ನ:ನು:  ೋe�ೆನು ಅಂದನು. 49494949



ನGಾನ pೕಲನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ--ರWCpೕ, $ೕನು �ೇವರಕುdಾರನು;

$ೕನು ಇIಾ6pೕ�ನ ಅರಸನು ಅಂದನು. 50505050 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�

ಅವ$�ೆ-- ಾನು ಆ ಅಂಜೂರ ಮರದ 3ೆಳ�ೆ $ನ:ನು:  ೋe�ೆ ೆಂದು DೇTದ�0ಂದ

$ೕನು ನಂಬು P-ೕEೕ? $ೕನು ಇವ�ಗT�ಂತ ಮಹGಾ-ದವ�ಗಳನು:  ೋಡು�

ಅಂದನು. 51515151 ಆತನು ಅವ$�ೆ--$ನ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ. ಇಂ�$ಂದ

ಪರOೋಕವ� Gೆ�ೆ�ರುವದನೂ: �ೇವದೂತರು ಮನುಷ�ಕುdಾರನ VೕOೆ

ಏರುವದನೂ: ಇTಯುವದನೂ: $ೕವ�  ೋಡು�0 ಅಂದನು.

2222

1111 ಮೂರ ೆಯ �ನದ�� ಗ�Oಾಯದ 3ಾ ಾದ�� ಒಂದು ಮದು�ೆ ಆ'ತು. ಅ��

pೕಸು�ನ Gಾ'ಯು ಇದ�ಳ=. 2222 ಇದಲ��ೆ pೕಸುವನೂ: ಆತನ 7ಷ�ರನೂ:

ಮದು�ೆ�ೆ ಕ�ೆ� ದ�ರು. 3333 ಆಗ ಅವ0�ೆ �ಾ6�ಾರಸವ� Iಾಲ�ೆ Dೋದ ದ�0ಂದ

pೕಸು�ನ Gಾ'ಯು ಆತ$�ೆ--ಅವ0�ೆ �ಾ6�ಾರಸವ� ಇಲ� ಅಂದಳ=. 4444 pೕಸು

ಆ3ೆ�ೆ-- U�ೕpೕ, ನನ: �ೊಡ�ೆ $ನ�ೆ )ಾ3ೆ? ನನ: ಗT�ೆ ಯು ಇನೂ: ಬಂ�ಲ�

ಅಂದನು. 5555 ಆತನ Gಾ'ಯು Iೇವಕ0�ೆ--ಆತನು $ಮ�ೆ ಏನು Dೇಳ=Gಾ- ೋ

ಅದನು: dಾe0 ಅಂದಳ=. 6666 pಹೂದ�ರ ಶು��ೕ ಕರಣದ ಪ63ಾರ ಅ�� ಪ6PEಂದು

ಎರಡು ಇಲ��ೆ ಮೂರು 3ೊಳಗ $ೕರು ;eಯುವಷು@ ಆರು ಕ��ನ 1ಾ ೆಗಳ= ಇದ�ವ�.

7777 pೕಸು ಅವ0�ೆ--ಆ 1ಾ ೆ ಗಳ�� $ೕರು ತುಂW0 ಅಂದನು. ಅವರು ಅವ�ಗಳನು:

ಕಂಠದವ�ೆ�ೆ ತುಂWದ�ರು. 8888 ಆತನು ಅವ0�ೆ--ಈಗ ಇದನು: Gೋe3ೊಂಡು Dೋ�

ಔತಣದ aಾರುಪತ��ಾರ$�ೆ 3ೊe0 ಎಂದು Dೇಳಲು ಅವರು ತ3ೊLಂಡು Dೋ�

3ೊಟ@ರು. 9999 ಔತಣದ aಾರುಪತ� �ಾರನು �ಾ6�ಾರಸ�ಾದ $ೕರನು: ರು�



 ೋe�ಾಗ ಅದು ಎ��ಂದ ಬಂGೆಂದು PTಯದವ ಾ� ($ೕರನು: Gೋe3ೊಂಡ

Iೇವಕ0�ೆ PT�ತು-) ಮದ�ಂಗನನು: ಕ�ೆದು 10101010 ಅವ$�ೆ--ಪ6P ಮನುಷ�ನು

iದಲು ಒs �ೇ �ಾ6�ಾರಸವನು: 3ೊಟು@ ಜನರು Zೆ ಾ:� ಕುeದ VೕOೆ

ಕ$ಷ��ಾದದ�ನು: 3ೊಡುGಾ- ೆ; ಆದ�ೆ $ೕನು ಇದು ವ�ೆ�ೆ ಒs �ೇ �ಾ6�ಾರಸವನು:

ಇಟು@ 3ೊಂe��ೕ ಅಂದನು. 11111111 pೕಸು ಈ iದಲ ೆಯ ಅದು�ತ 3ಾಯmವನು:

ಗ�Oಾಯದ 3ಾ ಾದ�� dಾe ತನ: ಮ;Vಯನು: GೋಪmeUದನು; ಮತು- ಆತನ

7ಷ�ರು ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಟ@ರು. 12121212 ಇ�ಾದ VೕOೆ ಆತನೂ ಆತನ

Gಾ'ಯೂ ಆತನ ಸDೋದರರೂ ಆತನ 7ಷ�ರೂ ಕaೆ ೌmq�ೆ Dೋ� ಅ�� 3ೆಲವ�

�ವಸ ಇದ�ರು. 13131313 pಹೂದ�ರ ಪಸLವ� ಹP-ರ�ಾ�ಾಗ pೕಸು pರೂಸOೇq�ೆ

Dೋ� 14141414 �ೇ�ಾಲಯದ�� ಎತು- ಕು0 aಾ0�ಾಳ ಇವ�ಗಳನು: dಾರುವವ ರನೂ:

ಹಣ ಬದOಾ'ಸುವವರು ಕೂPರುವದನೂ ಕಂಡನು; 15151515 ಆಗ ಆತನು ಸಣ� ಹಗ�ಗTಂದ

3ೊರwೆ dಾe ಕು0 ಎತು- ಸ;ತ ಎಲ�ರನೂ: �ೇ�ಾಲಯದ Dೊರ3ೆL ಅ]@

�$�ಾರರ ಹಣವನು: Zೆ�� Vೕಜು ಗಳನು: 3ೆಡ�ದನು. 16161616 ಆತನು aಾ0�ಾಳ

dಾರುವ ವ0�ೆ--ಇವ�ಗಳನು: ಇ��ಂದ ತ3ೊLಂಡು Dೋ�0; ನನ: ತಂ�ೆಯ

ಮ ೆಯನು: �ಾ�aಾರದ ಮ ೆಯ  ಾ:� dಾಡ1ೇe0 ಅಂದನು. 17171717 ಆಗ ಆತನ

7ಷ�ರು--$ನ: ಆಲಯದ ಆಸH-ಯು ನನ:ನು: ದ;U W]@�ೆ ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುವದನು:

�ಾಪಕdಾe 3ೊಂಡರು. 18181818 ಆಗ pಹೂದ�ರು ಆತ$�ೆ--$ೕನು ಇವ�ಗಳನು:

dಾಡುವದ3ೆL )ಾವ ಸೂಚಕ3ಾಯm ವನು: ನಮ�ೆ Gೋ0ಸುP-ೕ ಎಂದು 3ೇTದರು.

19191919 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--ಈ �ೇ�ಾಲ ಯವನು: 3ೆಡ�ದ�ೆ  ಾನು

ಮೂರು �ನಗಳ�� ಅದನು: ಎWCಸು�ೆನು ಅಂದನು. 20202020 ಅದ3ೆL pಹೂದ�ರು-- ಈ

�ೇ�ಾಲಯವನು: ಕಟು@ವದ3ೆL  ಾಲSGಾ-ರು ವರುಷಗಳ= ;eದವ�; $ೕನು ಮೂರು



�ನಗಳ�� ಅದನು: ಎWCಸು�Eೕ ಅಂದರು. 21212121 ಆದ�ೆ ಆತನು ತನ: �ೇಹ�ೆಂಬ

ಆಲಯವನು: ಕು0ತು DೇTದನು. 22222222 ಆದದ0ಂದ ಆತನು ಸತ-ವ�ೊಳ�ಂದ

ಎದ�VೕOೆ ಆತನ 7ಷ�ರು ತಮ�ೆ DೇTದ ಈ dಾತನು:  ೆನಪ� dಾe3ೊಂಡು

ಬರಹವನೂ: pೕಸು ತಮ�ೆ DೇTದ�ನೂ: ನಂWದರು. 23232323 ಆತನು ಪಸLಹಬCದ �ನದ��

pರೂಸOೇq ನ���ಾ�ಗ ಆತನು dಾeದ ಅದು�ತ 3ಾಯmಗಳನು: ಅ ೇಕರು  ೋe

ಆತನ Dೆಸ0ನ�� ನಂW3ೆ ಇಟ@ರು. 24242424 ಆದ�ೆ pೕಸು ತನ:ನು: ಅವ0�ೆ ವಶಪeU

3ೊಳ��ಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ ಆತನು ಎಲ�ರನೂ: ಅ0ತ ವ ಾ�ದ�ನು. 25252525 ಆತನು

ಮನುಷ�ರ ಅಂತರಂಗವನು: PTದವ ಾದ 3ಾರಣ )ಾರೂ )ಾವ ಮನುಷ�ನ

�ಷಯದ��ಯೂ ಆತ$�ೆ IಾJ3ೊಡ1ೇ3ಾದ ಅವಶ��ರ�ಲ�.

3333

1111 ಫ0Iಾಯರ�� pಹೂದ�ರ ಅX3ಾ0 )ಾದ $3ೊ�ೇಮ ೆಂಬ ಒಬC ಮನುಷ�

$ದ�ನು. 2222 ಇವನು �ಾP6ಯ�� pೕಸು�ನ ಬT�ೆ ಬಂದು ಆತ$�ೆ--ರWCpೕ

(ಗುರುವ�), $ೕನು �ೇವರ ಬT'ಂದ ಬಂದ 1ೋಧಕ ೆಂದು  ಾವ� ಬO �ೆವ�,

)ಾಕಂದ�ೆ �ೇವರು ಒಬCನ ಕೂಡ ಇಲ�ದ Dೊರತು $ೕನು dಾಡುವ

ಅದು�ತ3ಾಯmಗಳನು: )ಾವ ಮನುಷ�ನೂ dಾಡOಾರನು ಅಂದನು. 3333 pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ-- ಾನು $ನ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ, ಒಬCನು P0�

ಹುಟ@�ದ��ೆ ಅವನು �ೇವರ �ಾಜ�ವನು:  ೋಡOಾರನು ಅಂದನು. 4444 $3ೊ�ೇಮನು

ಆತ$�ೆ--ಒಬCನು ಮುದುಕ ಾದ VೕOೆ ಹುಟು@ವದು Dೇ�ೆ? ಅವನು ತನ: Gಾ'ಯ

ಗಭmದ�� ಎರಡ ೆಯ Iಾ0 ಪ6�ೇ7U ಹುಟು@ವ�ಾ�ೕGೇ ಎಂದು 3ೇTದನು. 5555

pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ--$ನ�ೆ $ಜ$ಜ �ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ, ಒಬCನು



$ೕ0$ಂದಲೂ ಆತb $ಂದಲೂ ಹುಟ@�ದ��ೆ ಅವನು �ೇವರ �ಾಜ��ೊಳ�ೆ

ಪ6�ೇ7ಸOಾರನು. 6666 ಶ0ೕರ�ಂದ ಹು]@ದು� ಶ0ೕ ರ�ೇ; ಆತb$ಂದ ಹು]@ದು�

ಆತb�ೇ. 7777 $ೕವ� P0� ಹುಟ@ತಕLದು� ಎಂದು  ಾನು $ನ�ೆ DೇTದ�0ಂದ

ಆಶzಯmಪಡ1ೇಡ. 8888 �ಾTಯು ತನ: ಮನಸು� ಬಂದ ಕwೆ�ೆ Wೕಸುತ-�ೆ; $ೕನು ಅದರ

ಶಬ�ವನು: 3ೇಳ=P-ೕ; ಆದ�ೆ ಅದು ಎ��ಂದ ಬರುತ-�ೋ ಎ���ೆ Dೋಗು ತ-�ೋ

DೇಳOಾ0; ಅದರಂGೆpೕ ಆತb$ಂದ ಹು]@ದ ಪ6PEಬCನು ಇ�ಾ� ೆ ಅಂದನು. 9999

ಅದ3ೆL $3ೊ �ೇಮನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ--ಇವ�ಗಳ= Dೇ�ಾ�ಾವ� ಎಂದು

3ೇTದ�3ೆL 10101010 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ� ಅವ$�ೆ--ಇIಾ6pೕಲ�0�ೆ 1ೋಧಕ ಾ�

ರುವ $ನ�ೆ ಈ �ಷಯಗಳ= PTಯುವ�ಲ��ೕ? 11111111  ಾನು $ನ�ೆ $ಜ$ಜ �ಾ�

Dೇಳ=G -ೇ ೆ,  ಾವ� ಅ0Pರುವದನು: dಾತ ಾಡುG -ೇ�ೆ ಮತು-  ೋe ದ�3ೆL

IಾJೕಕ0ಸುG -ೇ�ೆ; ಆದ�ೆ $ೕವ� ನಮb IಾJ ಯನು: ಅಂ�ೕಕ0ಸುವ�ಲ�. 12121212  ಾನು

ಭೂOೋಕ ದವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ DೇTದ�ೆ $ೕವ� ನಂಬುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ

ಪರOೋಕದವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ DೇTದ�ೆ Dೇ�ೆ ನಂWೕ0? 13131313 ಪರOೋಕ�ಂದ ಇTದು

ಬಂ�ಾತ ೇ ಅಂದ�ೆ ಪರOೋಕದ��ರುವ ಮನುಷ� ಕುdಾರ ೇ Dೊರತು )ಾವನೂ

ಪರOೋಕ3ೆL ಏ0Dೋದವನಲ�. 14141414 ಇದಲ��ೆ iೕnೆಯು ಅರಣ�ದ�� ಸಪmವನು:

ಎP-ದ Dಾ�ೆpೕ ಮನುಷ� ಕುdಾರನು ಸಹ ಎತ-ಲ>ಡತಕLದು�. 15151515 ;ೕ�ೆ ಆತನನು:

ನಂಬುವ )ಾವ ಾದರೂ  ಾಶ�ಾಗ�ೆ $ತ�,ೕವ ವನು: ಪwೆ�ರುವನು. 16161616 �ೇವರು

Oೋಕವನು: ಎ�ೊ@ೕ r6ೕPdಾe ತನ: ಒಬC ೇ ಮಗನನು: 3ೊಟ@ನು; ಆತನನು:

ನಂಬುವ )ಾವ ಾದರೂ  ಾಶ�ಾಗ�ೆ $ತ�,ೕವ ವನು: ಪwೆದವ ಾ�ರುವನು. 17171717

�ೇವರು Oೋಕ3ೆL Pೕಪ�m dಾಡುವದ3ಾL� ಅಲ�; ಆದ�ೆ ತನ: ಮಗನ ಮುoಾಂತರ

Oೋಕವನು: ರJಸುವದ3ಾL� ಆತನನು: ಕಳ=;Uದನು. 18181818 ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ



ಇಡುವವ$�ೆ Pೕಪ�m ಆಗುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ನಂW3ೆ'ಡದವ$�ೆ ಆಗOೇ

Pೕaಾm'ತು; )ಾಕಂದ�ೆ ಅವನು �ೇವರ ಒಬC ೇ ಮಗನ Dೆಸ0ನ VೕOೆ ನಂW3ೆ

ಇಡ�ಲ�. 19191919 ಆ Pೕಪ�m ಏನಂದ�ೆ, 1ೆಳಕು Oೋಕ3ೆL ಬಂ�ದ�ರೂ ಮನುಷ�ರ

H6pಗಳ= 3ೆಟ@ವ�ಗsಾ �ರುವದ0ಂದ ಅವರು 1ೆಳH�ಂತ ಕತ-Oೆಯ ೆ:ೕ r6ೕP

dಾeದರು. 20202020 3ೆಟ@ದ�ನು: dಾಡುವ ಪ6P EಬCನು ತನ: ಕೃತ�ಗಳ=

ಖಂeಸಲ>&ಾ@�ೆಂದು 1ೆಳಕನು: ಹ�ೆdಾಡುGಾ- ೆ ಮತು- 1ೆಳH�ೆ ಬರುವ�ಲ�. 21212121

ಆದ�ೆ ಸತ�ವನು: ಅನುಸ0ಸುವವನು ತನ: ಕೃತ�ಗಳ= �ೇವ0ಂದ

dಾಡಲ>ಟ@ವ�ಗsೆಂದು ಪ6ಕಟ�ಾಗು ವಂGೆ 1ೆಳH�ೆ ಬರುGಾ- ೆ ಎಂದು DೇTದನು. 22222222

ಇವ�ಗsಾದ VೕOೆ pೕಸುವk ಆತನ 7ಷ�ರೂ ಯೂ�ಾಯ �ೇಶ3ೆL ಬಂದರು; ಅ��

ಆತನು ಅವ�ೊಂ��ೆ ಇದು� 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದ�ನು. 23232323 ಇದಲ��ೆ EೕDಾನನು

ಸಹ ಸ�ೕqನ ಸ�ಾಪ ದ��ದ� ಐ ೋ$ನ�� 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದ�ನು; )ಾಕಂದ�ೆ

ಅ�� ಬಹಳ $ೕರು ಇತು-; ಅವರು (ಜನರು) ಬಂದು 1ಾr-ಸb dಾeU3ೊಳ=�P-ದ�ರು.

24242424 )ಾಕಂದ�ೆ EೕDಾನನು ಅದುವ�ೆ�ೆ Iೆ�ೆಯ�� Dಾಕಲ>]@ರ�ಲ�. 25252525

ತರು�ಾಯ EೕDಾನನ 7ಷ�ರ�� 3ೆಲವ0ಗೂ pಹೂದ�0ಗೂ ಮಧ�ದ��

ಶು��ೕಕರಣದ �ಷಯ�ಾ� ��ಾದ ಉಂ&ಾ'ತು. 26262626 ಅವರು EೕDಾನನ ಬT�ೆ

ಬಂದು ಅವ $�ೆ--ಗುರು�ೇ, ಇ�ೋ, Eದm$ನ ಆZೆ $ನ: ಬTಯ��ದ� ಒ1ಾCತನ

�ಷಯದ�� $ೕನು IಾJ3ೊ]@ಯOಾ�; ಆತನೂ 1ಾr-ಸb dಾeಸುGಾ- ೆ, ಎಲ�ರೂ

ಆತನ ಬT�ೆ DೋಗುGಾ-�ೆ ಅಂದರು. 27272727 EೕDಾನನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--ಪರOೋಕ

�ಂದ ಒಬC ಮನುಷ�$�ೆ 3ೊಡಲ>ಡದ Dೊರತು ಅವನು )ಾವದನೂ:

DೊಂದOಾರನು. 28282828  ಾನು H6ಸ-ನಲ�, ಆದ�ೆ ಆತನ ಮುಂ�ಾ� ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@

ವ ೆಂದು  ಾನು DೇTದ�3ೆL $ೕ�ೇ ನನ�ೆ IಾJಗsಾ ���ೕ0. 29292929



ಮದಲ�P-ಯುಳ�ವ ೇ ಮದ�ಂಗನು; ಆದ�ೆ ಮದ�ಂಗನ Iೆ:ೕ;ತನು $ಂತು3ೊಂಡು

ಆತನ dಾತನು: 3ೇT ಮದ�ಂಗನ ಧ�$�ೆ ಬಹಳ�ಾ� ಸಂGೋಷ ಪಡುGಾ- ೆ;

ಆದ3ಾರಣ ಈ ನನ: ಸಂGೋಷವ�  ೆರ�ೇ0ತು. 30303030 ಆತನು Dೆ�zಸಲ> ಡತಕLದು�;

 ಾನು ತ��ಸಲ>ಡತಕLದು�. 31313131 Vೕ�$ಂದ ಬರು�ಾತನು ಎಲ�ರ VೕOೆ ಇ�ಾ� ೆ;

)ಾವನು ಭೂಸಂಬಂಧ�ಾದವ ಾ��ಾ� ೋ ಅವನು ಭೂ ಸಂಬಂಧದವ ಾ�ದು�

ಭೂಸಂಬಂಧ�ಾದವ�ಗಳನು: dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ; ಪರOೋಕ�ಂದ ಬರು�ಾತನು

ಎಲ�ರ VೕOೆ ಇ�ಾ� ೆ. 32323232 ಆತನು )ಾವದನು: ಕಂಡು 3ೇTದ ೋ ಅದ3ೆL IಾJ

3ೊಡುGಾ- ೆ; ಆದ�ೆ ಆತನ IಾJಯನು: )ಾವನೂ ಅಂ�ೕಕ0ಸುವ�ಲ�. 33333333 ಆತನ

IಾJಯನು: ಅಂ�ೕಕ0Uದವನು �ೇವರು ಸತ�ವಂತ ೆಂಬದ3ೆL ತನ: ಮು�ೆ6ಯನು:

DಾH�ಾ� ೆ. 34343434 �ೇವರು ಕಳ=;U�ಾತನು �ೇವರ dಾತುಗಳ ೆ:ೕ ಆಡುGಾ- ೆ;

�ೇವರು ಆತ$�ೆ ಆತbನನು: ಅಳGೆ dಾಡ�ೆ 3ೊಡುGಾ- ೆ. 35353535 ತಂ�ೆಯು ಮಗನನು:

r6ೕPU ಎಲ�ವ�ಗಳನು: ಆತನ 3ೈಯ�� 3ೊ]@�ಾ� ೆ. 36363636 ಮಗನ VೕOೆ

ನಂW3ೆ'ಡುವವ$�ೆ $ತ�,ೕವ ಉಂಟು; )ಾವನು ಮಗನನು: ನಂಬುವ�ಲ��ೕ

ಅವನು ,ೕವವನು: 3ಾಣುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ �ೇವರ 3ೋಪವ� ಅವನ VೕOೆ

 ೆOೆ�ೊಂe�ೆ ಅಂದನು.

4444

1111 pೕಸು EೕDಾನ$�ಂತ Dೆಚುz 7ಷ�ರನು: dಾe3ೊಂಡು 1ಾr-ಸb

dಾeಸುP-ದ�ದು� ಫ0Iಾಯರು 3ೇT�ಾ��ೆಂದು ಕತm $�ೆ �ೊGಾ-'ತು. 2222

(ಆ�ಾಗೂ� 1ಾr-ಸb dಾeಸು P-�ಾ�ತನು pೕಸು Gಾ ೇ ಅಲ�, ಆದ�ೆ ಆತನ 7ಷ�ರು

dಾeಸುP-ದ�ರು). 3333 ಆಗ ಆತನು ಯೂ�ಾಯ ವನು: Wಟು@ ಗ�Oಾಯ3ೆL P0�



Dೊರಟು Dೋದನು. 4444 ಆತನು ಸdಾಯmದ dಾಗm�ಾ� Dೋಗ1ೇ3ಾದದು�

ಅವಶ��ಾ�ತು-. 5555 ಆಗ )ಾ3ೋ ಬನು ತನ: ಮಗ ಾದ EೕIೇಫ$�ೆ 3ೊಟ@

ಭೂqಯ ಸ�ಾಪದ��ರುವ ಸುಖ�  ಎಂಬ ಸdಾಯmದ ಪಟ@ಣ3ೆL ಆತನು ಬಂದನು.

6666 ಅ�� )ಾ3ೋಬನ 1ಾ� ಇತು-; pೕಸು ಪ6)ಾಣ�ಂದ ಆ)ಾಸ�ೊಂeರOಾ� ಆ

1ಾ�ಯ ಬTಯ�� Dಾ�ೆpೕ ಕೂತು3ೊಂಡನು. ಆಗ ಸುdಾರು ಆರ ೇ GಾIಾ�ತು-.

(ಅಂದ�ೆ ಮ_ಾ�ಹ: ಹ ೆ:ರಡು ಗಂ&ೆ)ಾ �ತು-). 7777 ಆಗ ಸdಾಯmದ ಒಬC U�ೕಯು

$ೕರು Iೇದುವದ3ಾL� ಬಂದಳ=; pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--ನನ�ೆ ಕುeಯುವದ3ೆL 3ೊಡು

ಅಂದನು. 8888 ()ಾಕಂದ�ೆ ಆತನ 7ಷ�ರು ಆDಾರವನು: 3ೊಂಡು3ೊಳ=�ವದ3ಾL�

ಪಟ@ಣ�ೊಳ3ೆL Dೋ�ದ�ರು). 9999 ಅದ3ೆL ಆ ಸdಾ ಯmದ U�ೕಯು ಆತ$�ೆ--$ೕನು

pಹೂದ� ಾ�ದು� ಕುeಯುವದ3ೆL 3ೊಡು ಎಂದು ಸdಾಯmದ U�ೕ)ಾದ ನ$:ಂದ

3ೇಳ=ವದು Dೇ�ೆ? )ಾಕಂದ�ೆ pಹೂದ�ರು ಸdಾಯmದವ�ೊಂ��ೆ DೊಕುL ಬT3ೆ

dಾಡುವ�ಲ�ವOಾ� ಅಂದಳ=. 10101010 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆ3ೆ�ೆ--�ೇವರ

�ಾನ�ೇ ೆಂಬದೂ ಮತು---ನನ�ೆ ಕುeಯುವದ3ೆL 3ೊಡು ಎಂದು $ನ:ನು:

3ೇT�ಾತನು )ಾ�ೆಂಬದೂ $ನ�ೆ PT�ದ��ೆ $ೕನು ಆತನನು: 3ೇಳ=P-��, ಆತನು

$ನ�ೆ ,ೕವಕರ�ಾದ $ೕರನು: 3ೊಡುP-ದ�ನು ಎಂದು DೇTದನು. 11111111 ಆ U�ೕಯು

ಆತ$�ೆ--ಅ)ಾ�, Iೇದುವದ3ೆL $ನ�ೆ ಏನೂ ಇಲ� ಮತು- 1ಾ� ಅಳ�ಾ��ೆ;

;ೕ�ರುವ�� ಆ ,ೕವಕರ�ಾದ $ೕರು $ನ�ೆ ಎ��ಂದ ಬಂತು? 12121212 Gಾನೂ ತನ:

ಮಕLಳ� ತನ: ದನಗಳ� ಈ 1ಾ� 'ಂದ ಕುeದು ನಮ�ೆ ಅದನು: 3ೊಟ@ ನಮb

ತಂ�ೆ)ಾದ )ಾ3ೋಬ$�ಂತ $ೕನು �ೊಡ� ವ ೋ? ಅಂದಳ=. 13131313 pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆ3ೆ�ೆ--ಈ $ೕರನು: ಕುeಯುವ ಪ6PEಬC$�ೆ P0�

$ೕರe3ೆ)ಾಗುವದು; 14141414 ಆದ�ೆ  ಾನು 3ೊಡುವ $ೕರನು: ಕುeಯುವವ$�ೆ



ಎಂ�ಗೂ $ೕರ e3ೆ)ಾಗುವ�ಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ಅವ$�ೆ 3ೊಡುವ $ೕರು

ಅವನ�� $ತ�,ೕವ3ೆL ಉಕುLವ $ೕ0ನ 1ಾ�)ಾ�ರುವದು ಅಂದನು. 15151515 ಆ U�ೕಯು

ಆತ$�ೆ--ಅ)ಾ�, ನನ�ೆ $ೕರe3ೆ)ಾಗದಂGೆಯೂ $ೕರು Iೇದುವದ3ೆL  ಾನು

ಇ���ೆ 1ಾರದಂGೆಯೂ ನನ�ೆ ಈ $ೕರನು: 3ೊಡು ಅಂದಳ=. 16161616 pೕಸು

ಆ3ೆ�ೆ--Dೋ� $ನ: ಗಂಡನನು: ಕರ3ೊಂಡು ಇ���ೆ 1ಾ ಅಂದನು. 17171717 ಆಗ ಆ U�ೕಯು

ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ�--ನನ�ೆ ಗಂಡ$ಲ� ಅಂದಳ=, pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--ನನ�ೆ ಗಂಡ$ಲ�

ಎಂದು $ೕನು DೇTದು� ಸ0pೕ; 18181818 )ಾಕಂದ�ೆ $ನ�ೆ ಐದು ಮಂ�

ಗಂಡಂ�0ದ�ರು; ಈಗ $ನ�ರುವವನು $ನ: ಗಂಡ ನಲ�; ಆ �ಷಯದ�� $ೕನು

DೇTದು� ಸತ��ಾದದು� ಅಂದನು. 19191919 ಆಗ ಆ U�ೕಯು ಆತ$�ೆ--ಅ)ಾ�, $ೕನು ಒಬC

ಪ6�ಾ�pಂದು  ಾನು ಗ6;ಸುG -ೇ ೆ; 20202020 ನಮb rತೃಗಳ= ಈ 1ೆಟ@ದ��

ಆ�ಾXUದರು; ಆದ�ೆ ಜನರು ಆ�ಾXಸತಕL ಸ~ಳವ� pರೂಸOೇq ನ��pೕ ಎಂದು

$ೕವ� ಅನು:P-ೕ0 ಅಂದಳ=. 21212121 pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--U�ೕpೕ, ನನ:ನು: ನಂಬು; ಈ

1ೆಟ@ದ��)ಾಗ�ೕ pರೂಸOೇqನ��)ಾಗ�ೕ $ೕವ� ತಂ�ೆಯನು: ಆ�ಾXಸ�ೆ

ಇರುವ ಗT�ೆ ಬರುತ-�ೆ. 22222222 $ೕವ� ಅ0ಯ�ೆ ಇರುವದನು: ಆ�ಾX ಸುP-ೕ0;  ಾವ�

ಅ0Pರುವದ ೆ:ೕ ಆ�ಾXಸುG -ೇ�ೆ; )ಾಕಂದ�ೆ ರ|�ೆಯು pಹೂದ�0ಂದOೇ. 23232323

$ಜ �ಾದ ಆ�ಾಧಕರು ತಂ�ೆಯನು: ಆತb�ಂದಲೂ ಸತ� �ಂದಲೂ ಆ�ಾXಸುವ

ಗT�ೆಯು ಬರುತ-�ೆ, ಅದು ಈಗOೇ ಬಂ��ೆ; )ಾಕಂದ�ೆ ತನ:ನು: ಆ�ಾXಸು ವದ3ೆL

ತಂ�ೆಯು ಅಂಥವರನು: ಹುಡುಕುGಾ- ೆ. 24242424 �ೇವರು ಆತb ಾ��ಾ� ೆ; ಆತನನು:

ಆ�ಾXಸುವ ವರು ಆತb�ಂದಲೂ ಸತ��ಂದಲೂ ಆ�ಾXಸತಕLದು� ಅಂದನು. 25252525 ಆ

U�ೕಯು ಆತ$�ೆ--H6ಸ- ೆಂದು ಕ�ೆಯಲ>ಟ@ VU�ೕಯನು ಬರುGಾ- ೆಂದು  ಾನು

ಬOೆ�ನು; ಆತನು ಬಂ�ಾಗ ನಮ�ೆ ಎಲ�ವ�ಗಳನು: PTಯಪeಸುವನು ಅಂದಳ=. 26262626



pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--$ ೊ:ಂ��ೆ dಾತ ಾಡುವ  ಾ ೇ ಆತನು ಅಂದನು. 27272727

ಅಷ@�ೊಳ�ೆ ಆತನ 7ಷ�ರು ಬಂದು ಆತನು ಆ U�ೕEಂ��ೆ dಾತ ಾಡುP-ದ� ೆಂದು

ಆಶzಯm ಪಟ@ರು; ಆ�ಾಗೂ�--$ನ�ೆ ಏನು 1ೇಕು? ಇಲ��ೆ ಆ3ೆEಂ��ೆ )ಾ3ೆ

dಾತ ಾಡುP-ೕ ಎಂದು ಒಬC  ಾದರೂ 3ೇಳ�ಲ�. 28282828 ಆಗ ಆ U�ೕಯು ತನ: $ೕ0ನ

3ೊಡವನು: Wಟು@ ಪಟ@ಣ�ೊಳ3ೆL DೊರಟುDೋ� ಜನ0�ೆ-- 29292929 ಬ$:0,  ಾನು

dಾeದವ�ಗಳ ೆ:Oಾ� ನನ�ೆ PTUದ ಮನುಷ�ನನು:  ೋe0; ಈತನು ಆ

H6ಸ-ನಲ��ೇ ಅಂದಳ=. 30303030 ಆಗ ಅವರು ಪಟ@ಣ�ಂದ ಆತನ ಬT�ೆ Dೊರಟು ಬಂದರು.

31313131 ಆ ಸಮಯದ�� ಆತನ 7ಷ�ರು ಆತ$�ೆ--1ೋಧಕ ೇ, ಊಟ dಾಡು ಎಂದು

1ೇe 3ೊಂಡರು. 32323232 ಆದ�ೆ ಆತನು ಅವ0�ೆ--$ಮ�ೆ Pಳಯ�ರುವ ಆDಾರವ�

ನನ�ೆ ಊಟ3ೆL ಇ�ೆ ಅಂದನು. 33333333 ಆದದ0ಂದ 7ಷ�ರು--ಊಟ dಾಡು ವದ3ೆL

)ಾ�ಾದರೂ ಆತ$�ೆ ಏ ಾದರೂ ತಂದು 3ೊಟ@�ೋ ಎಂದು ಒಬC0�ೊಬCರು

dಾತ ಾe 3ೊಂಡರು. 34343434 ಆದ�ೆ pೕಸು ಅವ0�ೆ--ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನ

�ತ-ವನು:  ೆರ�ೇ0U ಆತನ 3ೆಲಸ ವನು: ಪk�ೈಸುವ�ೇ ನನ: ಆDಾರ ಅಂದನು. 35353535

$ೕವ�--ಸು��ಯು ಬರುವದ3ೆL ಇನೂ:  ಾಲುL Pಂಗಳ=ಗಳ= ಇ�ೆpಂದು

Dೇಳ=P-ೕರಲ��ೕ? ಮತು---ಇ�ೋ, $ಮb ಕಣು�ಗಳನು: Vೕಲ3ೆLP- Dೊಲಗಳನು:

 ೋe0, )ಾಕಂದ�ೆ ಅವ� ಈ�ಾ ಗOೇ 1ೆಳ��ಾ� 3ೊ'��ೆ ಬಂದ�ೆ ಎಂದು  ಾನು

$ಮ�ೆ Dೇಳ=G -ೇ ೆ. 36363636 3ೊಯು�ವವನು ಕೂ�ಯನು: Dೊಂ� $ತ�,ೕವ3ಾL�

ಫಲವನು: ಕೂeU3ೊಳ=� Gಾ- ೆ; ;ೕ�ೆ Wತು-ವವನೂ 3ೊಯು�ವವನೂ ಒ&ಾ@�

ಸಂGೋ�ಸುವರು. 37373737 Wತು-ವವ ೊಬCನು, 3ೊಯು� ವವನು ಮGೊ-ಬCನು ಎಂದು

Dೇಳ=ವ dಾತು ಇದ ರ�� ಸತ��ಾ��ೆ. 38383838 $ೕವ� ಕಷ@ಪಡದಂಥ 1ೆsೆಯನು:

3ೊಯು�ವದ3ೆL  ಾನು $ಮbನು: ಕಳ=;U�ೆನು. 1ೇ�ೊಬCರು ಕಷ@ ಪಟ@ರು $ೕವ�



ಅವರ ಕಷ@ದ�� Iೇ03ೊಂe��ೕ0 ಅಂದನು. 39393939 ಆಗ-- ಾನು dಾe �ೆಲ�ವನು: ನನ�ೆ

PTUದ ೆಂದು IಾJ3ೊಟ@ ಆ U�ೕಯ dಾP�ೋಸLರ ಆ ಪಟ@ಣದ ಅ ೇಕ

ಸdಾಯmದವರು ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಟ@ರು. 40404040 ;ೕ�ೆ ಆ ಸdಾಯm ದವರು

ಆತನ ಬT�ೆ ಬಂ�ಾಗ ಆತನು ತibಂ��ೆ ಇರ1ೇ3ೆಂದು ಆತನನು: 1ೇe3ೊಳ�ಲು

ಆತನು ಎರಡು �ವಸ ಅ�� ಇಳ=3ೊಂಡನು. 41414141 ಇನೂ: Dೆಚುz ಜನರು ಆತನ ಸSಂತ

dಾP�ೋಸLರ ಆತನನು: ನಂWದರು. 42424242 ಆ U�ೕ�ೆ--  ಾವ� ಈಗ ನಂಬುವದು $ನ:

dಾP$ಂದಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾ�ೇ ಸSತಃ ಈತನ dಾತನು: 3ೇT� �ೇ�ೆ ಮತು-

ಈತನು $ಜ�ಾ�ಯೂ Oೋಕರ|ಕ ಾದ H6ಸ- ೆಂದು ಬO �ೆವ� ಅಂದರು. 43434343 ಎರಡು

�ವಸಗsಾದ VೕOೆ ಆತನು ಅ��ಂದ Dೊರಟು ಗ�Oಾಯ3ೆL Dೋದನು. 44444444

)ಾಕಂದ�ೆ ಪ6�ಾ��ೆ ತನ: ಸS�ೇಶದ�� ಸ ಾbನ�ಲ��ೆಂದು pೕಸು Gಾ ೇ IಾJ

DೇTದನು. 45454545 ಗ�Oಾಯ ದವರು pರೂಸOೇqನ ಹಬC3ೆL Dೋ�ಾಗ ಆತನು ಅ��

dಾeದವ�ಗಳ ೆ:Oಾ� ಅವರು  ೋe ದ�0ಂದ ಆತನು ಗ�Oಾಯ3ೆL ಬಂ�ಾಗ

ಆತನನು: USೕಕ0Uದರು. 46464646 ;ೕ�ೆ pೕಸು Gಾನು $ೕರನು: �ಾ6�ಾರಸ ವ ಾ:�

dಾeದ ಗ�Oಾಯದ 3ಾ ಾ$�ೆ P0� ಬಂದನು. ಆಗ ಕaೆ ೌmqನ��ದ� ಒಬC

ಪ6_ಾನನ ಮಗನು ಅಸSಸ~ ಾ�ದ�ನು. 47474747 pೕಸು ಯೂ�ಾಯ �ಂದ ಗ�Oಾಯ3ೆL

ಬಂದ ೆಂದು ಅವನು 3ೇT�ಾಗ ಆತನ ಬT�ೆ Dೋ� Gಾನು ಬಂದು ತನ: ಮಗನನು:

ಸSಸ~ಪeಸ1ೇ3ೆಂದು ಆತನನು: 1ೇe3ೊಂಡನು; )ಾಕಂದ�ೆ ಅವನು Iಾಯುವ

Dಾ�ದ�ನು. 48484848 pೕಸು ಅವ$�ೆ--$ೕವ� ಸೂಚಕ 3ಾಯmಗಳನೂ:

ಅದು�ತ3ಾಯmಗಳನೂ:  ೋಡದ Dೊರತು ನಂಬು ವ�ೇ ಇಲ� ಅಂದನು. 49494949 ಆಗ ಆ

ಪ6_ಾನನು ಆತ$�ೆ--ಅ)ಾ�, ನನ: ಮಗನು Iಾಯುವದ3ೆL iದಲು ಬರ1ೇಕು

ಅಂದನು. 50505050 pೕಸು ಅವ$�ೆ--$ೕನು Dೋಗು, $ನ: ಮಗನು ಬದುHರುGಾ- ೆ



ಅಂದನು. ಮತು- ಆ ಮನುಷ�ನು pೕಸು DೇTದ dಾತನು: ನಂW DೊರಟುDೋದನು.

51515151 ;ೕ�ೆ ಅವನು DೋಗುP-ರು�ಾಗ ಅವನ Iೇವಕರು ಅವ ನನು: ಸಂXU--$ನ:

ಮಗನು ಬದುHದನು ಎಂದು ಅವ$�ೆ DೇTದರು. 52525252 ಆಗ ಅವನು--)ಾವ

ಗT�ೆಯ�� ಅವ$�ೆ ಗುಣ�ಾಗGೊಡ�ತು ಎಂದು ಅವರನು: �Zಾ0U�ಾಗ ಅವರು

$ ೆ: ಏಳ ೇ GಾUನ�� ಜSರವ� ಅವನನು: W]@ತು ಎಂದು ಅವ$�ೆ DೇTದರು. 53535353

;ೕ�ೆ--$ನ: ಮಗನು ಬದುಕುGಾ- ೆ ಎಂದು pೕಸು ತನ�ೆ DೇTದ ಗT�ೆಯ��pೕ

ಅದು ಆ'Gೆಂದು ತಂ�ೆಯು PTದು3ೊಂಡು Gಾನೂ ತನ: ಮ ೆಯವ�ೆಲ�ರೂ

ನಂWದರು. 54545454 pೕಸು ಯೂ�ಾಯ�ಂದ ಗ�Oಾಯ3ೆL ಬಂದVೕOೆ P0� dಾeದ

ಎರಡ ೆಯ ಅದು�ತ3ಾಯmವ� ಇ�ಾ��ೆ.

5555

1111 ಇ�ಾದ VೕOೆ pಹೂದ�ರ�ೊಂದು ಹಬC ಇದ�ದ0ಂದ pೕಸು pರೂ ಸOೇq�ೆ

Dೋದನು. 2222 pರೂಸOೇqನ�� ಕು0 dಾರುವ ಸ~ಳದ ಹP-ರದ�� ಒಂದು 3ೊಳ��ೆ;

ಇದು ಇW6ಯ �ಾ�ೆಯ�� 1ೇತ�{ಾ ಎಂದು ಕ�ೆಯ ಲ>ಡುತ-�ೆ. ಅದ3ೆL ಐದು

�ಾS�ಾಂಗಳಗT�ೆ. 3333 ಇವ� ಗಳ�� ಬಲ;ೕನರೂ ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ Vೖ

ಒಣ�ದವರೂ ಆ�ದ� �ೊಡ� ಸಮೂಹವ� Wದು� 3ೊಂeದು� $ೕ0ನ ಕದ�ಸು�3ೆ�ಾ�

3ಾದು3ೊಂe ದ�ರು. 4444 ಆ)ಾ 3ಾಲದ�� ಒಬC ದೂತನು 3ೊಳ �ೊಳ�ೆ ಇTದುDೋ�

$ೕರನು: ಕದ�ಸುP-ದ�ನು; $ೕರು ಕದ�ಸಲ>ಟ@ VೕOೆ iದಲು )ಾರು $ೕ0 ೊಳ�ೆ

Dೆ�  ೆ'ಡುP-ದ��ೋ ಅವ0�ೆ )ಾವ �ೋಗ�ದ�ರೂ ಸSಸ~�ಾಗುP-ತು-. 5555 ಆಗ

ಮೂವG -ೆಂಟು ವರುಷ�ಂದ �ೋ�)ಾ�ದ� ಒ1ಾC ೊಬC ಮನು ಷ�ನು ಅ�� ಇದ�ನು. 6666

ಅವನು Wದು�3ೊಂeರುವದನು: pೕಸು  ೋe ಅವನು ಬಹು3ಾಲ�ಂದ ಆ U~P ಯ��



ಇ�ಾ� ೆಂದು PTದು ಅವ$�ೆ--$ನ�ೆ ಸSಸ~�ಾ ಗುವದ3ೆL ಮನಸು�ಂ&ೋ ಎಂದು

3ೇTದನು. 7777 ಅದ3ೆL ಆ �ೋ�ಯು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ--ಅ)ಾ�, $ೕರು

ಕದ�ಸಲ>ಡು�ಾಗ ನನ:ನು: 3ೊಳ�ೊಳ�ೆ ಇTಸುವದ3ೆL ನನ�ೆ )ಾರು ಇಲ�; ಆದ�ೆ

 ಾನು ಬರುP-ರು�ಾಗOೇ ನನ�ಂತ ಮುಂ�ಾ� ಮGೊ-ಬCನು ಇTಯುGಾ- ೆ ಅಂದನು.

8888 pೕಸು ಅವ$�ೆ-- ಎದು� $ನ: DಾU�ೆಯನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು ನwೆ ಅಂದನು. 9999

ಕೂಡOೆ ಆ ಮನುಷ�ನು ಸSಸ~ ಾ� ತನ: DಾU�ೆಯನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು ನwೆದನು; ಆ

�ನವ� ಸಬCGಾ-�ತು-. 10101010 ಆದದ0ಂದ pಹೂದ�ರು ಸSಸ~ ಾದವ$�ೆ--ಇದು ಸಬC¡ 

�ನ�ಾ��ೆ; $ೕನು DಾU�ೆಯನು: Dೊತು-3ೊಳ=�ವದು  ಾ�ಯವಲ� ಅಂದರು. 11111111

ಅವನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--ನನ:ನು: ಸSಸ~ dಾe�ಾತ ೇ--$ನ: DಾU�ೆಯನು:

Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು ನwೆ ಎಂದು ನನ�ೆ DೇT�ಾ� ೆ ಅಂದನು. 12121212 ಅದ3ೆL ಅವರು

ಅವ$�ೆ--$ನ: DಾU�ೆಯನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು ನwೆ ಎಂದು $ನ�ೆ DೇTದ

ಮನುಷ�ನು )ಾರು ಎಂದು 3ೇTದರು. 13131313 ಆದ�ೆ ಆತನು )ಾ�ೆಂದು ಸSಸ~ ಾದವ$�ೆ

PT�ರ�ಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ ಆ ಸ~ಳ ದ�� ಜನಸಮೂಹವ� ಇದ�ದ0ಂದ pೕಸು ಅ��ಂದ

ಸರ3ೊಂಡು Dೋ�ದ�ನು. 14141414 ತರು�ಾಯ pೕಸು ಅವನನು: �ೇ�ಾಲಯದ��

ಕಂಡು3ೊಂಡು ಅವ $�ೆ--ಇ�ೋ, $ನ�ೆ ಸSಸ~�ಾ'ತOಾ�; $ನ: VೕOೆ Dೆ�zನ

3ೇಡು 1ಾರದಂGೆ ಇನು: aಾಪdಾಡ1ೇಡ ಅಂದನು. 15151515 ಆಗ ಅವನು Dೊರಟು

Dೋ� ತನ:ನು: ಸSಸ~ಪeU�ಾತನು pೕಸು�ೇ ಎಂದು pಹೂದ� 0�ೆ PTUದನು.

16161616 ಆತನು ಇವ�ಗಳನು: ಸಬC¡  �ನದ�� dಾeದ 3ಾರಣ pಹೂದ�ರು pೕಸು ವನು:

;ಂUU ಆತನನು: 3ೊಲು�ವದ3ೆL  ೋeದರು. 17171717 ಆದ�ೆ pೕಸು ಅವ0�ೆ--ನನ:

ತಂ�ೆಯು ಈ ವ�ೆಗೂ 3ೆಲಸ dಾಡುGಾ- ೆ ಮತು-  ಾನೂ 3ೆಲಸ dಾಡುGೆ-ೕ ೆ

ಅಂದನು. 18181818 ಆದದ0ಂದ ಆತನು ಸಬCತ-ನು: �ಾ0ದು� dಾತ6ವಲ��ೆ �ೇವರನು: ತನ:



ಸSಂತ ತಂ�ೆ ಎಂದು ಕ�ೆದು ತನ:ನು: �ೇವ0�ೆ ಸdಾನ dಾe3ೊಂಡ 3ಾರಣ

pಹೂದ�ರು ಆತನನು: 3ೊಲು�ವದ3ೆL ಇನ:ಷು@ ಪ6ಯತ: dಾeದರು. 19191919 ಆಗ pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ತಂ�ೆಯು

dಾಡುವದನು: ಕಂಡದ�ನ:ಲ��ೆ ಮಗನು ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ )ಾವದನೂ:

dಾಡOಾರನು; ಆತನು dಾಡುವದ ೆ:Oಾ� Dಾ�ೆpೕ ಮಗನೂ dಾಡುವನು. 20202020

)ಾಕಂದ�ೆ ತಂ�ೆಯು ಮಗನನು: r6ೕPU Gಾನು ಸSತಃ dಾಡುವವ�ಗಳ ೆ:Oಾ�

ಮಗ$�ೆ Gೋ0ಸುGಾ- ೆ; $ೕವ� ಆಶzಯmಪಡುವ Dಾ�ೆ ಇವ�ಗT�ಂತ ಮಹGಾ-ದ

3ೆಲಸಗಳನು: ಆತ$�ೆ Gೋ0ಸುವನು. 21212121 ತಂ�ೆಯು Dೇ�ೆ ಸತ-ವರನು: ಎWCU

ಬದುHಸುGಾ- ೋ Dಾ�ೆpೕ ಮಗನೂ ತನ�ೆ ಇಷ@�ರು ವವರನು: ಬದುHಸುGಾ- ೆ.

22222222 ಇದಲ��ೆ ತಂ�ೆಯು )ಾ0ಗೂ Pೕಪ�m dಾಡುವ�ಲ�; 23232323 ಆದ�ೆ ಎಲ�ರೂ ತಂ�ೆ�ೆ

dಾನ3ೊಡುವ ಪ63ಾರ�ೇ ಮಗ$ಗೂ dಾನ 3ೊಡ1ೇ3ೆಂದು Pೕಪ�m dಾಡು

ವದ ೆ:Oಾ� ಮಗ$�ೆ ಒr>U�ಾ� ೆ. ಮಗ$�ೆ dಾನ 3ೊಡದವನು ಆತನನು:

ಕಳ=;Uದ ತಂ�ೆಗೂ dಾನ 3ೊಡದವ ಾ��ಾ� ೆ. 24242424  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ�

Dೇಳ=G -ೇ ೆ, ನನ: �ಾಕ�ವನು: 3ೇT ನನ:ನು: ಕಳ=;U �ಾತನನು: ನಂಬುವವನು

$ತ�,ೕವವನು: Dೊಂ� �ಾ� ೆ. ಅವನು Pೕrm�ೆ ಗು0)ಾಗುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ

ಮರಣ�ಂದ ,ೕವ3ೆL �ಾ]�ಾ� ೆ. 25252525  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ,

ಸತ-ವರು �ೇವಕುdಾರನ ಧ�$ಯನು: 3ೇಳ=ವ ಗT�ೆ ಬರುತ-�ೆ; ಅದು ಈಗOೇ

ಬಂ��ೆ; 3ೇಳ=ವವರು ಬದುಕುವರು. 26262626 ತಂ�ೆಯು Dೇ�ೆ ಸSತಃ

,ೕವವ�ಳ�ವ ಾ��ಾ� ೋ Dಾ�ೆpೕ ಮಗನೂ ಸSತಃ ,ೕವವ�ಳ�ವ ಾ�ರುವಂGೆ

ಆತನು ಅನುಗ6;U�ಾ� ೆ. 27272727 ಆತನು ಮನುಷ�ಕುdಾರ  ಾ�ರುವದ0ಂದ

 ಾ�ಯPೕ0ಸುವ ಅX3ಾರವನು: ಸಹ ಆತ$�ೆ 3ೊ]@�ಾ� ೆ. 28282828 ಇದ3ೆL ಆಶzಯmಪಡ



1ೇe0; ಒಂದು 3ಾಲ ಬರುತ-�ೆ; ಆಗ ಸdಾXಗಳ�� ರುವವ�ೆಲ�ರೂ ಆತನ

ಧ�$ಯನು: 3ೇT Dೊರ�ೆ ಬರುವರು, 29292929 ಒs �ೇದನು: dಾeದವರು ,ೕವದ

ಪ�ನರುGಾ~ನವನೂ: 3ೆಟ@ದ�ನು: dಾeದವರು Pೕrmನ ಪ�ನರುGಾ~ನವನೂ:

Dೊಂದುವರು. 30303030 ನನ:ಷ@3ೆL  ಾ ೇ ಏನೂ dಾಡOಾ�ೆನು;  ಾನು 3ೇಳ=ವಂGೆpೕ

Pೕಪ�m dಾಡುG -ೇ ೆ ಮತು- ನನ: Pೕಪ�m  ಾ�ಯ �ಾದದು�; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ನನ:

ಸSಂತ�ತ-ವನ:ಲ�, ಆದ�ೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂ�ೆಯ �ತ-ವ�  ೆರ�ೇರ 1ೇ3ೆಂದು

ಅaೆJಸುG -ೇ ೆ. 31313131 ನನ:ನು: ಕು0ತು  ಾ ೇ IಾJ Dೇಳ=ವ�ಾದ�ೆ ನನ: IಾJಯು

$ಜ�ಾದದ�ಲ�. 32323232 ನನ:ನು: ಕು0ತು IಾJ3ೊಡು�ಾತನು 1ೇ�ೊಬC$ �ಾ� ೆ; ಆತನು

ನನ: �ಷಯದ�� 3ೊಡುವ IಾJಯು $ಜ�ೆಂದು  ಾನು ಬO �ೆನು. 33333333 $ೕವ�

EೕDಾನನ ಬT�ೆ ಕಳ=;U�0; ಅವನು ಸತ�3ೆL IಾJ3ೊಟ@ನು. 34343434  ಾನು

ಮನುಷ�$ಂದ IಾJ ಅಂ�ೕಕ0ಸುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ $ೕವ� ರ|�ೆ DೊಂದುವಂGೆ  ಾನು

ಇವ� ಗಳನು: Dೇಳ=G -ೇ ೆ. 35353535 ಅವನು ಉ0ದು ಪ63ಾ7ಸುವ �ೕಪ�ಾ�ದ�ನು; $ೕವ�

ಸSಲ>3ಾಲ ಅವನ 1ೆಳHನ�� ಸಂGೋ�ಸುವದ3ೆL ಮನಸು�ಳ�ವ�ಾ���ೕ0; 36363636 ಆದ�ೆ

EೕDಾನ$�ಂತಲೂ Dೆ�zನ IಾJ ನನಗುಂಟು; Dೇ�ೆಂದ�ೆ ಪk�ೈಸುವದ3ಾL�

ತಂ�ೆಯು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ 3ೆಲಸಗಳ= ಅಂದ�ೆ  ಾನು dಾಡುP-ರುವ ಈ 3ೆಲಸಗsೇ

ತಂ�ೆಯು ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾ� ೆಂದು ನನ: �ಷಯ�ಾ� IಾJ 3ೊಡುತ-�ೆ. 37373737

ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂ�ೆಯು Gಾ ೇ ನನ: �ಷಯದ�� IಾJ DೇT�ಾ� ೆ; $ೕವ�

ಎಂ�ಾದರೂ ಆತನ ಧ�$ಯನು: 3ೇಳ�ಲ� ಇಲ��ೆ ಆತನ ರೂಪವನು:  ೋಡ�ಲ�. 38383838

ಆತನ �ಾಕ�ವ� $ಮb��  ೆOೆ)ಾ�ರುವ�ಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ ಆತನು

ಕಳ=;U�ಾತನನು: $ೕವ� ನಂಬು ವ�ಲ�. 39393939 ಬರಹಗಳನು: ಪ0nೆ¢ೕXU0;

ಅವ�ಗಳ�� $ಮ�ೆ $ತ�,ೕವ ಉಂ&ೆಂದು $ೕವ�  ೆನಸುP-ೕರOಾ�; ಅವ�ಗsೇ ನನ:



�ಷಯ�ಾ� IಾJ3ೊಡುವವ�ಗsಾ ��ೆ. 40404040 ಆದ�ೆ $ೕವ� ,ೕವವನು: DೊಂದುವಂGೆ

ನನ: ಬT�ೆ ಬರುವ�ಲ�. 41414141  ಾನು ಮನುಷ�0ಂದ dಾನವನು: ಅಂ�ೕಕ0 ಸುವ�ಲ�.

42424242 ಆದ�ೆ  ಾನು $ಮbನು: ಬO �ೆನು, $ಮb�� �ೇವರ r6ೕP ಇಲ�. 43434343  ಾನು ನನ:

ತಂ�ೆಯ Dೆಸ0ನ�� ಬಂ�� �ೇ ೆ, $ೕವ� ನನ:ನು: ಅಂ�ೕಕ0 ಸುವ�ಲ�; ಮGೊ-ಬCನು

ತನ: ಸSಂತ Dೆಸ0ನ�� ಬಂದ�ೆ $ೕವ� ಅವನನು: ಅಂ�ೕಕ0ಸು�0. 44444444 �ೇವ0ಂದ

dಾತ6 ಬರುವ dಾನವನು: ಹುಡುಕ�ೆ ಒಬC0ಂ�ೊ ಬC0�ೆ ಬರುವ dಾನವನು:

Dೊಂದುವ $ೕವ� Dೇ�ೆ ನಂWೕ0? 45454545 ತಂ�ೆಯ ಮುಂ�ೆ $ಮb VೕOೆ  ಾನು ತಪ�>

Dೊ0ಸು�ೆ ೆಂದು $ೕವ�  ೆನಸ1ೇe0; ಆದ�ೆ $ೕವ� ನಂWರುವ iೕnೆpೕ $ಮb

VೕOೆ ತಪ�> Dೊ0ಸುGಾ- ೆ. 46464646 $ೕವ� iೕnೆಯನು: ನಂWದ��ೆ ನನ:ನೂ:

ನಂಬುP-��0; )ಾಕಂದ�ೆ ಅವನು ನನ: �ಷಯ�ಾ� ಬ�ೆದನು. 47474747 ಅವನು

ಬ�ೆದದ�ನು: $ೕವ� ನಂಬ�ದ��ೆ ನನ: dಾತುಗಳನು: Dೇ�ೆ ನಂW0 ಅಂದನು.

6666

1111 ಇವ�ಗsಾದ VೕOೆ pೕಸು P1ೇ0 ಯ�ೆಂಬ ಗ�Oಾಯ ಸಮುದ6ದ ಆZೆ�ೆ

Dೋದನು. 2222 ಆಗ ಆತನು �ೋ�ಗಳ�� ನeUದ ಆತನ ಅದು�ತ 3ಾಯmಗಳನು:

 ೋeದ ಜನರ �ೊಡ� ಸಮೂಹವ� ಆತನನು: ;ಂ1ಾ�ಸುP-ತು-. 3333 pೕಸು

1ೆಟ@ವ ೆ:ೕ0 ಅ�� ತನ: 7ಷ��ೊಂ��ೆ ಕೂತು 3ೊಂಡನು. 4444 ಆಗ pಹೂದ�ರ ಪಸL

ಹಬCವ� ಸ�ಾಪ�ಾ�ತು-. 5555 ಜನರ �ೊಡ� ಗುಂಪ� ತನ: ಕwೆ�ೆ ಬರುವದನು: pೕಸು

ಕ� �ೆP-  ೋe ��ಪ> $�ೆ--ಇವರು ಊಟ dಾಡುವಂGೆ  ಾವ� �ೊ]@ ಯನು:

ಎ��ಂದ 3ೊಂಡು ತ�ೋಣ ಅಂದನು. 6666 ಅವ ನನು: ಪ0ೕJಸುವದ3ಾL� ಆತನು

ಇದನು: DೇTದನು; )ಾಕಂದ�ೆ Gಾನು dಾಡ1ೇ3ೆಂ�ದ�ದು� ಆತನು Gಾ ೇ



PTದವ ಾ�ದ�ನು. 7777 ��ಪ>ನು ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ� ಆತ$�ೆ--ಇವರ�� ಪ6PEಬCನು

ಸSಲ> ಸSಲ> Pಂದರೂ ಇನೂ:ರು ಹಣಗಳಷು@ �ೊ]@ಗಳ= ಅವ 0�ೆ Iಾಲುವ�ಲ�

ಅಂದನು. 8888 ಆಗ ಆತನ 7ಷ�ರ�� ಒಬC ಾ�ರುವ Uೕiೕ�  aೇತ6ನ

ಸDೋದರ ಾದ ಅಂ�ೆ6ಯನು ಆತ$�ೆ-- 9999 ಇ�� ಒಬC ಹುಡುಗ$ �ಾ� ೆ; ಅವನ��

ಐದು ಜ�ೆ�ೋ�ಯ �ೊ]@ಗಳ� ಎರಡು ಸಣ� �ಾನುಗಳ� ಅ�ೆ; ಆದ�ೆ ಇ�ೊ@ಂದು

ಜನ0�ೆ ಅವ� )ಾತ3ಾL�ಾವ� ಅಂದನು. 10101010 ಆಗ pೕಸು--ಜನರನು: ಕೂe6U0

ಅಂದನು. ಆ ಸ~ಳ ದ�� ಬಹಳ ಹುಲು� ಇರOಾ� ಜನ�ೆಲ�ರು ಕುTತು 3ೊಂಡರು ಅವರ��

ಸುdಾರು ಐದು Iಾ�ರ ಪ�ರುಷ�ೇ ಇದ�ರು. 11111111 ತರು�ಾಯ pೕಸು �ೊ]@ ಗಳನು:

Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು Iೊ-ೕತ6dಾe 7ಷ�0�ೆ ಹಂ�ದನು; ಅವರು ಕುTತು3ೊಂಡವ0�ೆ

ಹಂ� ದರು; ಅ�ೇ 0ೕPಯ�� �ಾನುಗಳನು: ಅವ0�ೆ 1ೇ3ಾದಷು@ ಹಂ�ದರು. 12121212

ಅವ0�ೆ ತೃr-)ಾದ VೕOೆ pೕಸು ತನ: 7ಷ�0�ೆ--ಏನೂ ನಷ@�ಾಗ ದಂGೆ qHLದ

ತುಂಡುಗಳನು: ಕೂeU0 ಅಂದನು. 13131313 ಆದದ0ಂದ ಅವರು ಐದು ಜ�ೆ�ೋ�ಯ

�ೊ]@ಗಳ�� Pಂದವ0ಂದ qHLದ ತುಂಡುಗಳನು: ಕೂeU ಹ ೆ:ರಡು ಪ�]@ಗಳ��

ತುಂWದರು. 14141414 ಬTಕ ಆ ಜನರು pೕಸು dಾeದ ಅದು�ತ 3ಾಯmವನು:  ೋe--

$ಜ�ಾ�ಯೂ Oೋಕ3ೆL ಬರ1ೇ3ಾ�ದ� ಆ ಪ6�ಾ�ಯು ಈತ ೇ ಅಂದರು. 15151515

ಆದದ0ಂದ ಅವರು ಬಂದು ತನ:ನು: ಒGಾ-ಯ �ಂದ Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು Dೋ�

ಅರಸನ ಾ:� dಾಡ 1ೇ3ೆಂ��ಾ��ೆಂದು pೕಸು PTದು ಅ��ಂದ P0�

Gಾ ೊಬC ೇ ಒಂ]ಗ ಾ� ಒಂದು 1ೆಟ@3ೆL Dೊರಟು Dೋದನು. 16161616

Iಾಯಂ3ಾಲ�ಾ�ಾಗ ಆತನ 7ಷ�ರು ಸಮುದ63ೆL DೊರಟುDೋ� 17171717 �ೋ£ಯನು:

ಹP- ಸಮುದ6dಾಗm�ಾ� ಕaೆ ೌmq�ೆ DೋಗುP- ದ�ರು. ಆಗOೇ ಕತ-Oಾ�ತು- ,

pೕಸು ಅವರ ಬT�ೆ ಬಂ�ರ�ಲ�. 18181818 ಆಗ ಬಲ�ಾದ �ಾTಯು WೕUದ� 0ಂದ



ಸಮುದ6ವ� ಅಲ�ಕOೊ�ೕಲ�ಾ'ತು. 19191919 ;ೕ�ೆ ಅವರು ಹುಟು@ DಾಕುGಾ- ಒಂದು

ಹರ�ಾ0ಯಷು@ ದೂರ Dೋದ VೕOೆ pೕಸು ಸಮುದ6ದ VೕOೆ ನwೆದು ತಮb

�ೋ£ಯ ಕwೆ�ೆ ಸ�ಾrಸುP-ರು ವದನು: ಅವರು ಕಂಡು ಭಯಪಟ@ರು. 20202020 ಆದ�ೆ

ಆತನು ಅವ0�ೆ-- ಾ ೇ, ಭಯಪಡ1ೇe0 ಅಂದನು. 21212121 ಆಗ ಅವರು

ಮನಃಪkವmಕ�ಾ� ಆತನನು: �ೋ£ಯ�� Iೇ0U3ೊಂಡರು; ಕೂಡOೆ �ೋ£ಯು

ಅವರು DೋಗುವದHLದ� ದಡ3ೆL Iೇ0ತು. 22222222 ಆತನ 7ಷ�ರು ಹP-ದ ಒಂ�ೇ

�ೋ£ಯ Dೊರತು ಮGೊ-ಂದು ಅ�� ಇರ�ಲ��ೆಂದೂ ಆತನ 7ಷ�ರು dಾತ6

Dೋದ�ೆಂದೂ pೕಸು ತನ: 7ಷ�ರ ಸಂಗಡ �ೋ£ಯ�� Dೋಗ�ಲ��ೆಂದೂ ಮರು

�ನ ಸಮುದ6ದ ಆZೆಯ�� $ಂPದ� ಜನರು  ೋe ದ�ರು. 23232323 (ಆ�ಾಗೂ� ಕತmನು

Iೊ-ೕತ6 dಾeದ ನಂತರ ಅವರು �ೊ]@ಯನು: Pಂದ ಸ~ಳದ ಸ�ಾಪ3ೆL

P1ೇ0ಯ�ಂದ 1ೇ�ೆ �ೋ£ಗಳ= ಬಂದವ�). 24242424 ಆಗ pೕಸು ಮತು- ಆತನ 7ಷ�ರು

ಅ�� ಇಲ��ರುವದನು: ಜನರು  ೋe ಅವರು ಸಹ �ೋ£ಗಳ�� ಹP- pೕಸುವನು:

ಹುಡುಕುGಾ- ಕaೆ ೌmq�ೆ ಬಂದರು. 25252525 ಅವರು ಆತನನು: ಸಮು ದ6ದ ಆZೇಕwೆಯ��

ಕಂಡು ಆತ$�ೆ--ರWCpೕ, $ೕನು ಇ���ೆ )ಾ�ಾಗ ಬಂ� ಅಂದರು. 26262626 pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ-- ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ �ಾ� Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, $ೕವ� ನನ:ನು:

ಹುಡುಕುವದು ಅದು�ತ3ಾಯmಗಳನು:  ೋeದ�0ಂದಲ�, ಆದ�ೆ �ೊ]@ಗಳನು: Pಂದು

ತೃr- Dೊಂ�ದ�0ಂದOೇ. 27272727  ಾಶ�ಾಗುವ ಆDಾರ3ಾL� ಅಲ�, $ತ�,ೕವ ವನು:ಂಟು

dಾಡುವ ಆDಾರ3ೊLೕಸLರ ದುe'0; ಅದನು: ಮನುಷ�ಕುdಾರನು $ಮ�ೆ

3ೊಡುವನು; ತಂ�ೆ)ಾದ �ೇವರು (ಇದ3ಾL�) ಆತ$�ೆ ಮು�ೆ6 DಾH�ಾ� ೆ ಅಂದನು.

28282828 ಆಗ ಅವರು ಆತ$�ೆ-- ಾವ� �ೇವರ H6p ಗಳನು: dಾಡುವಂGೆ ಏನು

dಾಡ1ೇಕು ಎಂದು 3ೇTದ�3ೆL 29292929 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--�ೇವರH6p



)ಾವದಂದ�ೆ, ಆತನು ಕಳ=;U 3ೊ&ಾ@ತನನು: $ೕವ� ನಂಬುವ�ೇ ಅಂದನು. 30303030

ಅದ3ೆL ಅವರು ಆತ$�ೆ--Dಾ�ಾದ�ೆ  ಾವ�  ೋe $ನ:ನು: ನಂಬುವಂGೆ )ಾವ

ಸೂಚಕ 3ಾಯmವನು: ನಮ�ೆ Gೋ0ಸುP-ೕ? $ೕನು )ಾವ H6pಯನು: dಾಡುP-ೕ?

31313131 Pನು:ವದ3ಾL� ಆತನು ಅವ0�ೆ ಪರOೋಕ�ಂದ �ೊ]@ಯನು: 3ೊಟ@ನು ಎಂದು

ಬ�ೆ�ರುವ ಪ63ಾರ ನಮb rತೃಗಳ= ಅಡ� ಯ�� ಮ ಾ: Pಂದರು ಎಂದು DೇTದರು.

32323232 ಆಗ pೕಸು ಅವ0�ೆ-- ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ. iೕnೆಯು

$ಮ�ೆ ಪರOೋಕ�ಂದ �ೊ]@ 3ೊಡ�ಲ�; ಆದ�ೆ ನನ: ತಂ�ೆಯು $ಮ�ೆ $ಜ�ಾದ

�ೊ]@ಯನು: ಪರOೋಕ�ಂದ 3ೊಡು Gಾ- ೆ. 33333333 ಪರOೋಕ�ಂದ 3ೆಳ�ೆ ಬಂದು

Oೋಕ3ೆL ,ೕವವನು: 3ೊಡು�ಾತ ೇ �ೇವರ �ೊ]@)ಾ��ಾ� ೆ ಅಂದನು. 34343434

ಅದಕLವರು ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ, ಈ �ೊ]@ಯನು: ನಮ�ೆ )ಾ�ಾಗಲೂ 3ೊಡು

ಅಂದರು. 35353535 ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0�ೆ-- ಾ ೇ ಆ ,ೕವದ �ೊ]@; ನನ: ಬT�ೆ

ಬರುವವ$�ೆ ಎಂ�ಗೂ ಹU�ೆ)ಾಗುವ�ಲ� ಮತು- ನನ: VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಡುವವ$�ೆ

ಎಂ�ಗೂ $ೕರe3ೆ)ಾಗುವ�ಲ�. 36363636 ಆದ�ೆ--$ೕವ� ನನ:ನು:  ೋeಯೂ ನಂಬ�ಲ�

ಎಂದು  ಾನು $ಮ�ೆ DೇT�ೆನು. 37373737 ತಂ�ೆಯು ನನ�ೆ 3ೊಡುವಂಥವ�ೆಲ�ರೂ ನನ:

ಬT�ೆ ಬರು ವರು; ನನ: ಬT�ೆ ಬರುವವನನು:  ಾನು Dೊರ�ೆ ತT�Wಡುವ�ೇ ಇಲ�.

38383838  ಾನು ನನ: ಸSಂತ �ತ-ವನ:ಲ�; ಆದ�ೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನ �ತ-ವ ೆ:ೕ

dಾಡುವದ3ೆL ಪರOೋಕ�ಂದ ಬಂ�ೆನು. 39393939 ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂ�ೆಯ

�ತ-�ೇನಂದ�ೆ, ಆತನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ವರ��  ಾನು ಒಬCನನೂ: ಕಳ3ೊಳ��ೆ ಕwೇ

�ನದ�� ಅವನನು: P0� ಎWCಸುವ�ೇ. 40404040 ನನ:ನು: ಕಳ=;ಸ�ಾತನ

�ತ-�ೇನಂದ�ೆ, ಮಗನನು:  ೋe ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇಡುವ ಪ6PEಬCನು

$ತ� ,ೕವವನು: Dೊಂದುವ�ೇ;  ಾನು ಅವನನು: ಕwೇ �ನದ�� ಎWCಸು�ೆನು ಎಂದು



DೇTದನು. 41414141 ಪರOೋಕ�ಂದ ಇTದು ಬಂದ �ೊ]@  ಾ ೇ ಎಂದು ಆತನು

DೇTದ�3ೆL pಹೂದ�ರು ಆತನ �ಷಯ�ಾ� ಗುಣುಗು]@-- 42424242 ಇವನು EೕIೇಫನ

ಮಗ ಾದ pೕಸು ಅಲ��ೇ? ಇವನ ತಂ�ೆ Gಾ' ಗಳನು:  ಾವ� ಬOೆ�ವಲ��ೇ?

Dಾ�ಾದ�ೆ-- ಾನು ಪರOೋಕ�ಂದ ಇTದು ಬಂ�ೆನು ಎಂದು ಇವನು Dೇಳ=ವದು

Dೇ�ೆ ಅಂದರು. 43434343 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ� ಅವ0�ೆ--$ಮb $ibಳ�ೆ ಗುಣುಗುಟ@

1ೇe0. 44444444 ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂ�ೆಯು ಎsೆಯದ Dೊರತು )ಾವನೂ ನನ:

ಬT�ೆ ಬರOಾರನು.  ಾನು ಅವನನು: ಕwೇ �ನದ�� ಎWCಸು�ೆನು. 45454545 ಅವ�ೆಲ�ರು

�ೇವ0ಂದ 1ೋXಸಲ>ಡುವ�ೆಂದು ಪ6�ಾದ ೆಗಳ�� ಬ�ೆಯಲ>]@�ೆ. ಆದ3ಾರಣ

ತಂ�ೆ'ಂದ 3ೇT ಕ�ತ ಪ6PEಬC ಮನುಷ�ನು ನನ: ಬT�ೆ ಬರುGಾ- ೆ. 46464646

�ೇವ0�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ ವ ೇ ತಂ�ೆಯನು:  ೋe�ಾ� ೆ Dೊರತು 1ೇ�ೆ )ಾವನೂ

ತಂ�ೆಯನು:  ೋಡ�ಲ�. 47474747  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ--ನನ: VೕOೆ

ನಂW3ೆ ಇಡುವವನು $ತ�,ೕವವನು: Dೊಂ��ಾ� ೆ. 48484848  ಾ ೇ ಆ ,ೕವದ

�ೊ]@)ಾ��ೆ�ೕ ೆ. 49494949 $ಮb rತೃಗಳ= ಅಡ�ಯ�� ಮ ಾ: Pಂ�ಾಗೂ� ಸತು-

Dೋದರು. 50505050 ಮನುಷ�ನು Pಂದು Iಾಯ�ೇ ಇರು ವಂGೆ ಪರOೋಕ�ಂದ 3ೆಳ�ೆ

ಇTದು ಬಂದ �ೊ]@ ಇ�ೇ. 51515151 ಪರOೋಕ�ಂದ ಇTದುಬಂದ ,ೕವದ �ೊ]@ಯು

 ಾ ೇ; ಈ �ೊ]@ಯನು: )ಾವ ಾದರೂ Pಂದ�ೆ ಅವನು ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ

ಬದುಕುವನು;  ಾನು 3ೊಡುವ �ೊ]@ಯು ನನ: dಾಂಸ�ೇ; ಅದನು:  ಾನು Oೋಕದ

,ೕವ3ಾL� 3ೊಡು�ೆನು ಅಂದನು. 52525252 ಇದ0ಂದ pಹೂದ�ರು ತಮbತibಳ�ೆ

�ಾ�ಾSದ dಾಡುGಾ---ಈ ಮನುಷ�ನು ತನ: dಾಂಸ ವನು: Pನು:ವದ3ೆL ನಮ�ೆ Dೇ�ೆ

3ೊಡುGಾ- ೆ ಅಂದರು. 53535353 ಆಗ pೕಸು ಅವ0�ೆ--$ಮ�ೆ $ಜ $ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ,

$ೕವ� ಮನುಷ�ಕುdಾರನ dಾಂಸವನು: Pಂದು ಆತನ ರಕ-ವನು: ಕುeಯದ Dೊರತು



$ibಳ�ೆ ,ೕವ�ಲ�. 54545454 )ಾವನು ನನ: dಾಂಸವನು: Pಂದು ನನ: ರಕ-ವನು:

ಕುeಯುGಾ- ೋ ಅವನು $ತ�,ೕವವನು: Dೊಂ��ಾ� ೆ;  ಾನು ಅವ ನನು: ಕwೇ

�ನದ�� ಎWCಸು�ೆನು. 55555555 )ಾಕಂದ�ೆ ನನ: dಾಂಸವ� $ಜ�ಾದ ಆDಾರವk ನನ:

ರಕ-ವ� $ಜ�ಾದ aಾನವk ಆ��ೆ. 56565656 )ಾವನು ನನ: dಾಂಸವನು: Pಂದು ನನ:

ರಕ-ವನು: ಕುeಯುGಾ- ೋ ಅವನು ನನ:�� �ಾUಸುGಾ- ೆ;  ಾನು ಅವನ�� �ಾU

ಸುG -ೇ ೆ. 57575757 ,ೕವವ�ಳ� ತಂ�ೆಯು ನನ:ನು: ಕಳ=;U ರOಾ�  ಾನು ತಂ�ೆಯ

ಮೂಲಕ ,ೕ�ಸುವಂGೆpೕ ನನ:ನು: Pನು:ವವನು ನನ: ಮೂಲಕ�ಾ�pೕ ,ೕ�

ಸುವನು. 58585858 ಪರOೋಕ�ಂದ ಇTದು ಬಂದ �ೊ]@ಯು ಇ�ೆ; $ಮb rತೃಗಳ=

ಮ ಾ: Pಂ�ಾಗೂ� ಸತು-DೋದಂGೆ ಅಲ�; ಆದ�ೆ ಈ �ೊ]@ಯನು: Pನು:ವವನು

ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ,ೕ�ಸುವನು ಅಂದನು. 59595959 ಕaೆ ೌmqನ�� 1ೋXಸುP-ರು�ಾಗ ಸ�ಾ

ಮಂ�ರದ�� ಆತನು ಇವ�ಗಳನು: DೇTದನು. 60606060 ಆದದ0ಂದ ಆತನ 7ಷ�ರ��

ಅ ೇಕರು ಇದನು: 3ೇT--ಇದು ಕ¤ಣ�ಾದ dಾತು; ಇದನು: )ಾರು 3ೇsಾರು

ಅಂದರು. 61616161 ತನ: 7ಷ�ರೂ ಇದ3ೆL ಗುಣು ಗುಟು@Gಾ-�ೆಂದು pೕಸು ತನ:��

PTದು3ೊಂಡು ಅವ0�ೆ--ಇದು $ಮ�ೆ ಅಭ�ಂತರ�ಾ'Gೋ? 62626262 Dಾ�ಾದ�ೆ

ಮನುಷ�ಕುdಾರನು Gಾನು iದಲು ಇದ����ೆ ಏ0Dೋಗುವದನು: $ೕವ�  ೋeದ�ೆ

ಏನನು:�0? 63636363 ಬದುHಸುವಂಥದು� ಆತb�ೇ; dಾಂಸವ� )ಾವದಕೂL

ಪ6Eೕಜನ�ಾಗುವ�ಲ�;  ಾನು $ಮ�ೆ Dೇಳ=ವ dಾತುಗsೇ ಆತb�ಾ�ಯೂ

,ೕವ�ಾ�ಯೂ ಇ�ೆ. 64646464 ಆದ�ೆ ನಂಬದವರು 3ೆಲವರು $ಮb�� ಇ�ಾ��ೆ ಅಂದನು.

)ಾಕಂದ�ೆ ನಂಬದವರು )ಾ�ೆಂದೂ ತನ:ನು: ;ಡು3ೊಡು ವವನು )ಾ�ೆಂದೂ

iದ�$ಂದOೇ pೕಸು PT�ದ�ನು. 65656565 ಆತನು--ನನ: ತಂ�ೆ'ಂದ ಒಬC$�ೆ

3ೊಡಲ>ಟ@ Dೊರತು )ಾವನೂ ನನ: ಬT�ೆ ಬರ Oಾರನು; ಇದ3ೊLೕಸLರ�ೇ  ಾನು



$ಮ�ೆ DೇT�ೆನು ಅಂದನು. 66666666 ಅಂ�$ಂದ ಆತನ 7ಷ�ರ�� ಅ ೇಕರು ;ಂದ3ೆL

DೊರಟುDೋ� ಮG -ೆ ಅವರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಎಂ�ಗೂ ಸಂಚ0ಸOೇ ಇಲ�. 67676767 ಆಗ

pೕಸು ಹ ೆ: ರಡು ಮಂ��ೆ--$ೕವ� ಸಹ Dೊರಟು Dೋಗ1ೇ3ೆಂ ���ೕ�ೋ ಎಂದು

3ೇಳಲು 68686868 Uೕiೕ�  aೇತ6ನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ,  ಾವ� )ಾರ

ಬT�ೆ Dೋ�ೋಣ? $ನ:�� $ತ�,ೕವದ �ಾಕ�ಗಳ= ಉಂಟOಾ�. 69696969 $ೕನು ,ೕವವ�ಳ�

�ೇವರಮಗ ಾದ ಆ H6ಸ- ೆಂದು  ಾವ� ಖಂeತ�ಾ� ನಂW� �ೇ�ೆ ಅಂದನು. 70707070

ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ 0�ೆ--ಹ ೆ:ರಡು ಮಂ�)ಾದ $ಮbನು:  ಾನು

ಆ0U 3ೊಂwೆನಲ��ೇ? ಆದ�ೆ $ಮb�� ಒಬCನು IೈGಾನ ಾ ��ಾ� ೆ ಅಂದನು. 71717171

Uೕiೕನನ ಮಗ ಾದ ಇಸL0Eೕ¡  ಯೂದನ �ಷಯ�ಾ� ಆತನು DೇT ದನು.

)ಾಕಂದ�ೆ ಹ ೆ:ರಡು ಮಂ�ಯ�� ಒಬC ಾದ ಇವನು ಆತನನು:

;ಡು3ೊಡುವದHLದ�ನು.

7777

1111 ಇವ�ಗsಾದ VೕOೆ pೕಸು ಗ�Oಾ ಯದ�� ಸಂZಾರ dಾeದನು; pಹೂದ�ರು

ಆತನನು: 3ೊಲು�ವದ3ೆL ಹುಡುಕುP- ದ�ದ0ಂದ ಯೂ�ಾಯದ�� ಸಂಚ0ಸಲು ಆತ$�ೆ

ಮನU�ರ�ಲ�. 2222 ಆಗ pಹೂದ�ರ ಗುwಾರಗಳ ಹಬCವ� ಹP-ರ�ಾ�ತು-. 3333 ಆದದ0ಂದ

ಆತನ ಸDೋದರರು ಆತ$�ೆ--$ೕನು dಾಡುವ H6pಗಳನು: $ನ: 7ಷ�ರು ಸಹ

 ೋಡುವಂGೆ ಇ��ಂದ Dೊರಟು ಯೂ�ಾಯ3ೆL Dೋಗು; 4444 )ಾಕಂದ�ೆ Gಾನು

ಪ6U���ೆ ಬರ1ೇ3ೆಂ�ರುವ )ಾವ ಾದರೂ ರಹಸ��ಾ� )ಾವದನೂ: dಾಡುವ�ಲ�;

$ೕನು ಇವ�ಗಳನು: dಾಡುವ�ಾದ�ೆ Oೋಕ3ೆL $ನ:ನು: $ೕ ೇ GೋಪmeU3ೋ

ಅಂದರು. 5555 )ಾಕಂದ�ೆ ಆತನ ಸDೋದರರು ಸಹ ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ ಇ]@ರ�ಲ�.



6666 ತರು�ಾಯ pೕಸು ಅವ0�ೆ-- ನನ: ಸಮಯವ� ಇನೂ: ಬಂ�ಲ�; ಆದ�ೆ $ಮb

ಸಮಯವ� )ಾ�ಾಗಲೂ Uದ��ಾ��ೆ. 7777 Oೋಕವ� $ಮbನು: ಹ�ೆdಾಡOಾರದು;

ಆದ�ೆ ಅದರ H6pಗಳ= 3ೆಟ@ವ�ಗsಾ��ೆ ಎಂದು ಅದರ �ಷಯ ದ��  ಾನು IಾJ

Dೇಳ=ವದ0ಂದ ಅದು ನನ:ನು: ಹ�ೆdಾಡುತ-�ೆ. 8888 $ೕವ� ಈ ಹಬC3ೆL Dೋ�0;

 ಾನು ಈ ಹಬC3ೆL ಈಗOೇ Dೋಗುವ�ಲ�, )ಾಕಂದ�ೆ ನನ: ಸಮಯವ� ಇನೂ:

ಪkಣm�ಾ� ಬರ�ಲ� ಅಂದನು. 9999 ಆತನು ಈ dಾತುಗಳನು: ಅವ0�ೆ DೇT�ಾ�ದ

VೕOೆ ಇನೂ: ಗ�Oಾಯ ದ��pೕ ಉTದನು. 10101010 ಆದ�ೆ ಆತನ ಸDೋದರರು

DೋದVೕOೆ ಆತನು ಸಹ ಹಬC3ೆL ಬ;ರಂಗ�ಾ� Dೋಗ�ೆ ಗುಪ-�ಾ� Dೋದನು. 11111111

ಆಗ pಹೂದ�ರು ಆ ಹಬCದ�� ಆತನನು: ಹುಡುH--ಆತನು ಎ���ಾ� ೆ ಅಂದರು. 12121212 ಆ

ಜನಗಳ�� ಆತನ �ಷಯ�ಾ� ಬಹಳ ಗುಣುಗುಟು@�3ೆ ಇತು-; )ಾಕಂದ�ೆ

3ೆಲವರು--ಆತನು ಒಬC ಒs �ೇ ಮನುಷ� ಾ��ಾ� ೆ ಅಂದರು; 1ೇ�ೆ 3ೆಲವರು--ಅಲ�;

ಆತನು ಜನರನು: iೕಸ �ೊTಸುGಾ- ೆ ಎಂದು ಅನು:P-ದ�ರು. 13131313 ಆ�ಾಗೂ�

pಹೂದ�ರ ಭಯದ $qತ- ಆತನ �ಷಯದ�� )ಾರೂ ಬ;ರಂಗ�ಾ�

dಾತ ಾಡ�ಲ�. 14141414 ಆಗ pೕಸು ಆ ಹಬCದ ಮಧ�ದ�� �ೇ�ಾ ಲಯ�ೊಳ�ೆ Dೋ�

1ೋXUದನು. 15151515 pಹೂ ದ�ರು ಆಶzಯmಪಟು@--ಏನನೂ: ಕ�ಯ�ರುವ ಈ

ಮನುಷ�$�ೆ ಇಂಥ �ಾನವ� ಬಂ�ರುವದು Dೇ�ೆ ಅಂದರು. 16161616 ಅದ3ೆL pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ 0�ೆ--ನನ: 1ೋಧ ೆಯು ನನ:ದಲ�; ಆದ�ೆ ನನ:ನು:

ಕಳ=;U�ಾತನ�ೇ. 17171717 )ಾವ ಾದರೂ ಆತನ �ತದಂGೆ dಾeದ�ೆ ಈ

1ೋಧ ೆಯು �ೇವರ�ೋ ಅಥ�ಾ ನನ:ಷ@3ೆL  ಾ ೇ Dೇಳ=G -ೇ ೋ ಎಂಬದು

ಅವ$�ೆ PTಯುವದು. 18181818 ತನ: �ಷಯ�ಾ� Gಾ ೇ dಾತ ಾಡುವವನು ತನ: ಸSಂತ

ಮ;Vಯನು: ಹುಡುಕುGಾ- ೆ; ಆದ�ೆ ತನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನ ಮ;Vಯನು:



ಹುಡುಕು�ಾತ ೇ ಸತ�ವಂತನು; ಆತ ನ�� ಅ$ೕP'ಲ�. 19191919 iೕnೆಯು $ಮ�ೆ

 ಾ�ಯ ಪ6dಾಣವನು: 3ೊ&ಾ@ಗೂ� $ಮb�� ಒಬCನೂ ಆ  ಾ�ಯಪ6dಾಣವನು:

3ೈ3ೊಳ��ಲ�ವOಾ�; $ೕವ� )ಾ3ೆ ನನ:ನು: 3ೊಲು�ವದ3ೆL  ೋಡುP-ೕ0 ಎಂದು

DೇTದನು. 20202020 ಅದ3ೆL ಜನರು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--$ನ�ೆ �ೆವS ;e��ೆ; $ನ:ನು:

3ೊಲು�ವದ3ೆL  ೋಡು ವವರು )ಾರು ಅಂದರು. 21212121 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ�

ಅವ0�ೆ-- ಾನು ಒಂದು H6pಯನು: dಾe �ೆನು; ಅದ3ೆL $ೕ�ೆಲ�ರು

ಆಶzಯmಪಡುP-ೕ 22222222 Dಾ�ದ��ೆ iೕnೆಯು $ಮ�ೆ ಸುನ:Pಯನು: 3ೊಟ@ನು; (ಅದು

iೕnೆಯದಲ�, ಆದ�ೆ ಅದು rತೃಗಳ�ೇ). $ೕವ� ಸಬC¡  �ನದ�� ಮನುಷ�$�ೆ

ಸುನ:P dಾಡುP-ೕ0. 23232323 ಒಬC ಮನುಷ�ನು iೕnೆಯ  ಾ�ಯಪ6dಾಣವನು: �ಾರದ

Dಾ�ೆ ಸಬC¡  �ನ ದ�� ಸುನ:Pಯನು: dಾeU3ೊಂಡ�ೆ  ಾನು ಒಬC ಮನುಷ�ನನು:

ಸಬC¡ �ನದ�� ಸಂಪkಣm�ಾ� ಸSಸ~ dಾeದ�3ೆL ನನ: VೕOೆ $ೕವ� 3ೋಪ�ೊಳ=�

P-ೕ�ೋ? 24242424 Gೋ03ೆ�ೆ ಅನುIಾರ�ಾ�  ಾ�ಯPೕ0 ಸ1ೇe0. ಆದ�ೆ $ೕPಯ

 ಾ�ಯPೕಪmನು: dಾe0 ಅಂದನು. 25252525 ಆVೕOೆ pರೂಸOೇqನವರ�� 3ೆಲವರು--

ಅವರು 3ೊಲ�1ೇ3ೆಂದು ಹುಡುಕುP-ರುವದು ಈತನ ೆ:ೕ ಅಲ��ೇ? 26262626 ಆ�ಾಗೂ�

ಇ�ೋ, ಈತನು _ೈಯm �ಾ� dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ; ಆದ�ೆ ಅವರು ಈತ$�ೆ ಏನೂ

Dೇಳ=ವ�ಲ�. ಈತ ೇ $ಜ�ಾದ ಆ H6ಸ- ೆಂದು ಅX3ಾ0ಗಳ= Pಳ=3ೊಂe�ಾ��ೋ?

27272727 Dೇಗೂ ಈ ಮನುಷ�ನು ಎ��ಯವ ೆಂದು  ಾವ� ಬO �ೆವ�; ಆದ�ೆ H6ಸ-ನು ಬರು�ಾಗ

ಆತನು ಎ��ಯವ  ೆಂದು )ಾ0ಗೂ PTಯದು ಅಂದರು. 28282828 ತರು �ಾಯ pೕಸು

�ೇ�ಾಲಯದ�� 1ೋXಸುP- �ಾ�ಗ--$ೕವ� ನನ:ನು: ಬ��0 ಮತು-  ಾನು

ಎ��ಯವ ೆಂದೂ $ೕವ� ಬ��0; ಆದ�ೆ ನನ:ಷ@3ೆL  ಾ ೇ ಬರ�ಲ�; ನನ:ನು:

ಕಳ=;U�ಾತನು ಸತ� ವಂತ ೇ; ಆತನನು: $ೕವ� ಅ0ತವರಲ�. 29292929 ಆದ�ೆ  ಾನು



ಆತನನು: ಬO �ೆನು; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ಆತನ ಕwೆ'ಂದ ಬಂದವನು; ಆತನು ನನ:ನು:

ಕಳ=;U3ೊ]@�ಾ� ೆ ಎಂದು ಕೂ� DೇTದನು. 30303030 ಆಗ ಅವರು ಆತನನು: ;eಯಲು

ಹವ£Uದರು; ಆದ�ೆ ಆತನ ಗT�ೆ ಇನೂ: 1ಾರ�ೆ ಇದ�ದ0ಂದ ಆತನ VೕOೆ

)ಾರೂ 3ೈ Dಾಕ�ಲ�. 31313131 ಜನರ�� ಅ ೇಕರು ಆತನನು: ನಂW--H6ಸ-ನು ಬಂ�ಾಗ ಈ

ಮನುಷ�ನು dಾeದ�HLಂತ Dೆಚುz ಅದು�ತ3ಾಯmಗಳನು: dಾಡು ವ ೋ ಅಂದರು.

32323232 ಆತನ �ಷಯ�ಾ� ಜನರು ಗುಣುಗು]@ದ �ೆಂದು ಫ0Iಾಯರು 3ೇTದರು;

ಫ0Iಾಯರೂ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ ಆತನನು: ;eಯುವದ3ೆL ಅX 3ಾ0ಗಳನು:

ಕಳ=;Uದರು. 33333333 ತರು�ಾಯ pೕಸು ಅವ0�ೆ--ಇನು: ಸSಲ>3ಾಲ  ಾನು

$ibಂ��ದು� ಆVೕOೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನ ಬT�ೆ Dೋಗು G -ೇ ೆ. 34343434 $ೕವ�

ನನ:ನು: ಹುಡುಕು�0, ಆದ�ೆ ನನ:ನು: 3ಾಣುವ�ಲ�;  ಾ$ರುವ���ೆ $ೕವ� ಬರOಾ00

ಅಂದನು. 35353535 ಆಗ pಹೂದ�ರು-- ಾವ� ಅವನನು: 3ಾಣದ Dಾ�ೆ ಅವನು ಎ���ೆ

Dೋಗುವನು? ಅನ�ಜನರ ಮಧ�ದ�� ಚದ0Dೋದವರ ಬT�ೆ Dೋ� ಅನ�ಜನ0�ೆ

1ೋXಸುವ ೋ? 36363636 $ೕವ� ನನ:ನು: ಹುಡುಕು�0, ಆದ�ೆ ನನ:ನು: 3ಾಣOಾ00;

 ಾ$ರುವ���ೆ $ೕವ� ಬರOಾ00 ಎಂದು ಇವನು DೇTರುವದು ಎಂ{ಾ

dಾGಾ�ರಬಹುದು ಎಂದು ತಮb�� ಅಂದು3ೊಂಡರು. 37373737 ಹಬCದ ಆ

ಮDಾ�ವಸ�ಾದ ಕwೇ �ನದ�� pೕಸು $ಂತು3ೊಂಡು--)ಾವ$�ಾದರೂ

$ೕರe3ೆ )ಾ�ದ��ೆ ಅವನು ನನ: ಬT�ೆ ಬಂದು ಕುeಯ�. 38383838 ನನ: VೕOೆ ನಂW3ೆ

ಇಡುವವ$�ೆ ಬರಹವ� DೇTದ ಪ63ಾರ ಆತನ Dೊ&ೆ@Eಳ�ಂದ ,ೕವ ಕರ�ಾದ

$ೕ0ನ Dೊsೆಗಳ= ಹ0ಯುವವ� ಎಂದು ಕೂ� DೇTದನು. 39393939 (ಆದ�ೆ ಆತನು ತನ:��

�nಾSಸ�ಡುವವರು Dೊಂದ�ರುವ ಆತbನನು: ಕು0ತು ಇದನು: DೇTದನು;

)ಾಕಂದ�ೆ pೕಸು ಇನೂ: ಮ;Vಯನು: Dೊಂ�ರ�ಲ��ಾದ�0ಂದ ಪ�Gಾ6 ತbನು



ಇನೂ: 3ೊಡಲ>]@ರ�ಲ�.) 40404040 ಆದದ0ಂದ ಜನರ�� ಅ ೇಕರು ಈ dಾತನು:

3ೇT�ಾಗ--ಈತನು $ಜ�ಾ�ಯೂ ಆ ಪ6�ಾ� )ಾ��ಾ� ೆ ಅಂದರು. 41414141

1ೇ�ೆಯವರು--ಈತ ೇ ಆ H6ಸ-ನು ಅಂದರು. ಆದ�ೆ 3ೆಲವರು--H6ಸ-ನು

ಗ�Oಾಯ�ಂದ ಬರುವ ೋ? 42424242 ಆದ�ೆ H6ಸ-ನು �ಾ�ೕದನ ಸಂGಾನ�ಂದಲೂ

�ಾ�ೕದ$ದ� 1ೇGೆDೇVಂಬ ಊ0$ಂದಲೂ ಬರುವ ೆಂದು ಬರಹವ�

Dೇಳ=ತ-ದಲ��ೇ? ಅಂದರು. 43434343 ;ೕ�ೆ ಆತನ $qತ- �ಾ� ಜನರ�� �ೇದ

ಉಂ&ಾ'ತು; 44444444 ಅವರ�� 3ೆಲವರು ಆತನನು: ;eಯ1ೇ3ೆಂ�ದ�ರು; ಆದ�ೆ

)ಾರೂ ಆತನ VೕOೆ 3ೈ Dಾಕ�ಲ�. 45454545 ಬTಕ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರ ಮತು-

ಫ0Iಾಯರ ಬT�ೆ ಅX3ಾ0ಗಳ= ಬಂ�ಾಗ ಅವ0�ೆ--$ೕವ� )ಾ3ೆ ಆತನನು:

ಕರತರ�ಲ� ಎಂದು 3ೇTದರು. 46464646 ಅದ3ೆL ಅX3ಾ0ಗಳ= ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--ಈ

ಮನುಷ�ನಂGೆ )ಾವನೂ ಎಂದೂ dಾತ ಾಡ�ಲ� ಅಂದರು. 47474747 ಆಗ ಫ0Iಾಯರೂ

ಅವ0�ೆ--$ೕವ� ಸಹ iೕಸ Dೋ��ೋ? 48484848 ಅX3ಾ0ಗಳ��ಯೂ

ಫ0Iಾಯರ��ಯೂ )ಾ�ಾದರೂ ಅವನ VೕOೆ �nಾSಸ�]@�ಾ��ೋ? 49494949 ಆದ�ೆ

 ಾ�ಯಪ6dಾಣ ವನ:0ಯದ ಈ ಜನರು nಾಪಗ6ಸ-�ೇ ಎಂದು DೇTದರು. 50505050

$3ೊ�ೇಮನು ಅವ0�ೆ--(�ಾP6ಯ�� pೕಸು�ನ ಬT�ೆ ಬಂ�ದ� ಇವನು ಅವರ��

ಒಬC  ಾ�ದ�ನು.) 51515151 ಒಬCನನು: �Zಾ0U ಅವನು dಾಡು ವ�ೇ ೆಂದು

PTದು3ೊಳ=�ವದHLಂತ ಮುಂZೆ ಅವ ನನು: ನಮb  ಾ�ಯಪ6dಾಣವ� Pೕಪ�m

dಾಡುವ ದುಂ&ೇ ಅಂದನು. 52525252 ಅವರು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ--$ೕನು ಸಹ

ಗ�Oಾಯದವ ೋ? ಗ� Oಾಯದ�� ಪ6�ಾ�ಯು ಏಳ=ವ�ೇ ಇಲ�, ಪ0 nೆ¢ೕXU

 ೋಡು ಅಂದರು. 53535353 ಪ6PEಬCನು ತನ: ಸSಂತ ಮ ೆ�ೆ Dೋದನು.

8888



1111 pೕಸು ಎ� �ೇಮರಗಳ ಗುಡ�3ೆL Dೋದನು. 2222 1ೆT� �ೆ ಆತನು P0� �ೇ�ಾಲಯ3ೆL

ಬಂ�ಾಗ ಎOಾ� ಜನರು ಆತನ ಬT�ೆ ಬಂದರು; ಆತನು ಕೂತು3ೊಂಡು ಅವ0�ೆ

1ೋXU ದನು. 3333 ಆಗ ವ�¥Zಾರದ�� UHLದ ಒಬC Dೆಂಗಸನು: nಾU�ಗಳ= ಮತು-

ಫ0Iಾಯರು ಆತನ ಬT�ೆ ತಂದು ಆ3ೆಯನು: ನಡು�ೆ $��U 4444 ಆತ$�ೆ --

1ೋಧಕ ೇ, ಈ Dೆಂಗಸು ವ�¥Zಾರ dಾಡು�ಾಗOೇ ;eಯ ಲ>ಟ@ಳ=. 5555 ಇಂಥವರು

ಕO �ೆIೆಯಲ>ಡ1ೇ3ೆಂದು iೕnೆಯು  ಾ�ಯಪ6dಾಣದ�� ನಮ�ೆ ಅಪ>�ೆ 3ೊ]@�ಾ� ೆ;

ಆದ�ೆ $ೕನು ಏನು Dೇಳ=P-ೕ ಎಂದು 3ೇTದರು. 6666 ಅವರು ಆತನನು:

nೆ¢ೕXಸುವವ�ಾ� ಆತನ VೕOೆ ತಪ�> Dೊ0ಸ1ೇ3ೆಂದು ;ೕ�ೆ DೇT ದರು. ಆದ�ೆ

pೕಸು ಅವರ dಾತುಗಳನು: 3ೇಳದವ ನಂGೆ 1ೊ��3ೊಂಡು ತನ: 1ೆರT$ಂದ  ೆಲದ

VೕOೆ ಬ�ೆದನು. 7777 ಆದ�ೆ ಅವರು Wಡ�ೆ ಆತನನು: 3ೇಳ=P-ರಲು ಆತನು Vೕಲ3ೆL

 ೋe--$ibಳ�ೆ )ಾವನು aಾಪ�ಲ�ದವ ಾ��ಾ� ೋ ಅವ ೇ iದಲು ಆ3ೆಯ

VೕOೆ ಕಲ�ನು: Dಾಕ� ಎಂದು ಅವ0�ೆ DೇTದನು. 8888 P0� ಆತನು 1ೊ��3ೊಂಡು

 ೆಲದ VೕOೆ ಬ�ೆದನು. 9999 ಅದನು: 3ೇTದವರು ತಮb ಸSಂತ ಮನIಾ�J'ಂದ

ಮನವ03ೆ)ಾ� ;0ಯವನು iದಲು�ೊಂಡು ಕwೆಯವನವ�ೆಗೂ ಒ1ೊCಬC�ಾ�

Dೊರ�ೆDೋದರು; ಆಗ pೕಸು ಒಬC ೇ ಉTದನು; ಆ Dೆಂಗಸು ನಡು�ೆ $ಂತು

3ೊಂeದ�ಳ=. 10101010 pೕಸು Vೕಲ3ೆL  ೋe ಆ DೆಂಗUನ Dೊರತು )ಾರನೂ: 3ಾಣ�ೆ

ಆ3ೆ�ೆ--U�ೕpೕ, $ನ: VೕOೆ ದೂರು Dೊ0Uದವರು ಎ�� �ಾ��ೆ? $ನ�ೆ )ಾರೂ

7�ೆ �Xಸ�ಲ��ೕ? ಅಂದನು. 11111111 ಅದ3ೆL ಆ3ೆಯು-- ಕತm ೇ, )ಾರೂ �Xಸ�ಲ�

ಅಂದಳ=. pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ-- ಾನೂ $ನ�ೆ 7�ೆ �Xಸುವ�ಲ�; Dೋಗು, ಇನು: VೕOೆ

aಾಪdಾಡ1ೇಡ ಅಂದನು. 12121212 ತರು�ಾಯ pೕಸು P0� dಾತ ಾe

ಅವ0�ೆ-- ಾ ೇ Oೋಕ3ೆL 1ೆಳ3ಾ�� �ೇ ೆ; ನನ:ನು: ;ಂ1ಾ�ಸುವವನು ಕತ-Oೆಯ��



ನwೆಯುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ,ೕವದ 1ೆಳಕನು: Dೊಂದುವನು ಎಂದು DೇTದನು. 13131313

ಆದ3ಾರಣ ಫ0Iಾಯರು ಆತ $�ೆ--$ನ: �ಷಯ�ಾ� $ೕ ೇ IಾJ3ೊಡುP-ೕ; $ನ:

IಾJಯು $ಜವಲ� ಎಂದು DೇTದರು. 14141414 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--ನನ:

�ಷಯ �ಾ�  ಾನು IಾJ3ೊ&ಾ@ಗೂ� ನನ: IಾJ $ಜ�ೇ; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು

ಎ��ಂದ ಬಂ�ೆ ೋ ಮತು- ಎ���ೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೋ  ಾನು ಬO �ೆನು; ಆದ�ೆ  ಾನು

ಎ��ಂದ ಬಂ�ೆ ೋ ಇಲ��ೆ ಎ���ೆ DೋಗುG -ೇ ೋ $ೕವ� DೇಳOಾ00. 15151515 $ೕವ�

nಾ0ೕ0ಕ 0ೕPಯ�� Pೕಪ�m dಾಡುP-ೕ0; ಆದ�ೆ )ಾವ ಮನುಷ�$ಗೂ  ಾನು

Pೕಪ�mdಾಡುವ�ಲ�. 16161616  ಾನು Pೕಪ�m dಾeದರೂ ನನ: Pೕಪ�m $ಜ �ಾದ� �ೇ;

)ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ಒಂ]ಗನಲ�, ಆದ�ೆ  ಾನೂ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ತಂ�ೆಯೂ

ಇ�ೆ�ೕ�ೆ. 17171717 ಇಬCರ IಾJಯು $ಜ�ೆಂದು $ಮb  ಾ�ಯ ಪ6dಾಣದ��ಯೂ ಬ�ೆದ�ೆ.

18181818 ನನ: �ಷಯ�ಾ�  ಾ ೇ IಾJ 3ೊಡುG -ೇ ೆ ಮತು- ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ

ತಂ�ೆಯೂ ನನ: �ಷಯ�ಾ� IಾJ3ೊಡುGಾ- ೆ ಅಂದನು. 19191919 ತರು�ಾಯ ಅವರು

ಆತ$�ೆ--$ನ: ತಂ�ೆ ಎ�� ಅಂದರು. ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ�--ನನ: ಾ:ಗ�

ನನ: ತಂ�ೆಯ ಾ:ಗ� $ೕವ� ಅ0Pಲ�; $ೕವ� ನನ:ನು: ಅ0ತು3ೊಂeದ��ೆ ನನ:

ತಂ�ೆಯನು: ಸಹ ಅ0ತು3ೊಳ=�P-��0 ಅಂದನು. 20202020 pೕಸು �ೇ�ಾಲಯದ��

1ೋXಸುP-�ಾ�ಗ 1ೊಕLಸದ ಬTಯ�� ಈ dಾತುಗಳನು: ಆeದನು; ಆದ�ೆ ಆತನ

ಗT�ೆ ಇನೂ: 1ಾರ�ೆ ಇದ�ದ0ಂದ )ಾರೂ ಆತನ VೕOೆ 3ೈDಾಕ�ಲ�. 21212121 pೕಸು

P0� ಅವ0�ೆ-- ಾನು DೋಗುG -ೇ ೆ; $ೕವ� ನನ:ನು: ಹುಡುಕು�0 ಮತು- $ಮb

aಾಪ ಗಳ�� Iಾಯು�0;  ಾನು Dೋಗುವ���ೆ $ೕವ� ಬರOಾ00 ಅಂದನು. 22222222

ಅದ3ೆL pಹೂದ�ರು--ಇವನು ತನ:ನು: Gಾ ೇ 3ೊಂದು3ೊಳ�1ೇ3ೆಂ� �ಾ� ೋ?

)ಾಕಂದ�ೆ-- ಾನು Dೋಗುವ���ೆ $ೕವ� ಬರOಾ00 ಎಂದು Dೇಳ=Gಾ-ನOಾ�



ಅಂದರು. 23232323 ಆತನು ಅವ0�ೆ--$ೕವ� 3ೆಳ�ನವರು,  ಾನು Vೕ�ನವನು; $ೕವ� ಈ

Oೋಕದವರು,  ಾನು ಈ Oೋಕದವನಲ�. 24242424 ಆದದ0ಂದ $ೕವ� $ಮb

aಾಪಗಳ��pೕ Iಾಯು�0 ಎಂದು  ಾನು $ಮ�ೆ DೇT�ೆನು. )ಾಕಂದ�ೆ ನನ:ನು:

ಆತ ೆಂದು $ೕವ� ನಂಬ�ೆ Dೋದ�ೆ $ೕವ� $ಮb aಾಪಗಳ��pೕ Iಾಯು�0

ಎಂದು DೇTದನು. 25252525 ತರು�ಾಯ ಅವರು ಆತ$�ೆ--$ೕನು )ಾ�ಾ���ೕ ಅಂದರು.

ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0�ೆ--iದ�$ಂದಲೂ  ಾನು $ಮ�ೆ DೇTದಂತವ ೇ. 26262626

$ಮb �ಷಯ�ಾ� Dೇಳ=ವದಕೂL Pೕಪ�mdಾಡುವದಕೂL ನನ�ೆ ಅ ೇಕ

�ಷಯಗT�ೆ. ಆದ�ೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನು ಸತ�ವಂತನು.  ಾನು ಆತ$ಂದ

3ೇTದವ�ಗಳ ೆ:ೕ Oೋಕ3ೆL Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 27272727 ಆತನು ತಂ�ೆಯ �ಷಯ�ಾ�

ತಮb ಸಂಗಡ dಾತ ಾeದ ೆಂದು ಅವರು ಗ6;ಸ�ಲ�. 28282828 ಆVೕOೆ pೕಸು ಅವ

0�ೆ--ಮನುಷ�ಕುdಾರನನು: $ೕವ� Vೕಲ3ೆLP-�ಾಗ  ಾ ೇ ಆತ ೆಂದೂ ನನ:ಷ@3ೆL

 ಾ ೇ ಏನೂ dಾಡ�ೆ ನನ: ತಂ�ೆಯು ನನ�ೆ PTUದ Dಾ�ೆ ಈ ಸಂಗP ಗಳನು:

Dೇಳ=G -ೇ ೆಂದೂ $ೕವ� PTದು3ೊಳ=��0. 29292929 ಇದಲ��ೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನು

ನನ: ಸಂಗಡ ಇ�ಾ� ೆ; ತಂ�ೆಯು ನನ:ನು: ಒಂ])ಾ� Wಡ�ಲ�;)ಾಕಂದ�ೆ ಆತನು

Vಚುzವವ�ಗಳ ೆ:ೕ  ಾನು )ಾ�ಾಗಲೂ dಾಡುG -ೇ ೆ ಅಂದನು. 30303030 ಆತನು ಈ

dಾತುಗಳನು: Dೇಳ=P-�ಾ�ಗOೇ ಅ ೇಕರು ಆತನ�� ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. 31313131 ಆತನ

VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಟ@ ಆ pಹೂದ�0�ೆ pೕಸು $ೕವ� ನನ: �ಾಕ�ದ��  ೆOೆ�ೊಂeದ��ೆ

$ಜ�ಾ �ಯೂ $ೕವ� ನನ: 7ಷ��ಾಗು�0. 32323232 ಇದಲ��ೆ $ೕವ� ಸತ�ವನು:

PTದು3ೊಳ=��0; ಆ ಸತ�ವ� $ಮbನು: Wಡುಗwೆ dಾಡುವದು ಎಂದು DೇTದನು.

33333333 ಅದ3ೆL ಅವರು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ-- ಾವ� ಅಬ6Dಾಮನ

ಸಂತPಯವ�ಾ�ರOಾ� )ಾವ ಮನುಷ�$ಗೂ ಎಂ�ಗೂ ಗುOಾಮ�ಾ�ರ�ಲ�;



Dಾ�ಾದ�ೆ--$ಮ�ೆ Wಡುಗwೆ)ಾಗುವ�ೆಂದು $ೕನು Dೇ�ೆ Dೇಳ=P-ೕ ಅಂದರು. 34343434

ಆಗ pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ-- ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ �ಾ�

Dೇಳ=G -ೇ ೆ--aಾಪ dಾಡುವವನು aಾಪ3ೆL ಗುOಾಮ ಾ��ಾ� ೆ. 35353535 ಗುOಾಮನು

ಮ ೆಯ�� )ಾ�ಾಗಲೂ ಇರುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ಮಗನು )ಾ�ಾಗಲೂ ಇರುGಾ- ೆ. 36363636

ಆದದ0ಂದ ಮಗನು $ಮbನು: Wಡುಗwೆ dಾeದ�ೆ $ಜ�ಾ�ಯೂ $ೕವ�

Wಡುಗwೆ)ಾಗು�0. 37373737 $ೕವ� ಅಬ6Dಾಮನ ಸಂತPಯವ�ೆಂದು  ಾನು ಬO �ೆನು;

ಆದ�ೆ $ಮb�� ನನ: �ಾಕ�3ೆL ಸ~ಳ�ಲ�ದ 3ಾರಣ $ೕವ� ನನ:ನು: 3ೊಲು�ವದ3ೆL

 ೋಡುP-ೕ0. 38383838 ನನ: ತಂ�ೆಯ ಬT ಯ��  ಾನು  ೋeದ� ೆ:ೕ dಾತ ಾಡುGೆ-ೕ ೆ;

$ೕವ� $ಮb ತಂ�ೆಯ ಬTಯ��  ೋeದ�ನು: dಾಡುP-ೕ0 ಅಂದನು. 39393939 ಅವರು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ--ಅಬ6Dಾಮನು ನಮb ತಂ�ೆ ಅಂದರು; ಅದ3ೆL pೕಸು

ಅವ0�ೆ--$ೕವ� ಅಬ6Dಾಮನ ಮಕLsಾ�ದ��ೆ ಅಬ6Dಾಮನ H6pಗಳನು: dಾಡು

P-��0. 40404040 ಆದ�ೆ �ೇವ0ಂದ 3ೇTದ ಸತ�ವನು: $ಮ�ೆ DೇTದ ನನ:ನು: ಈಗ

3ೊಲು�ವದ3ೆL  ೋಡುP-ೕ0; ಇದನು: ಅಬ6Dಾಮನು dಾಡ�ಲ�. 41414141 $ೕವ� $ಮb

ತಂ�ೆಯ H6pಗಳನು: dಾಡುP-ೕ0 ಅಂದನು. ಅದಕLವರು ಆತ$�ೆ-- ಾವ�

ವ�¥Zಾರ�ಂದ ಹು]@ ದವರಲ�; ನಮ�ೆ ಒಬC ೇ ತಂ�ೆ, ಆತನು �ೇವ�ೇ ಅಂದರು.

42424242 pೕಸು ಅವ0�ೆ--�ೇವರು $ಮb ತಂ�ೆ)ಾ�ದ��ೆ $ೕವ� ನನ:ನು:

r6ೕPಸುP-��0; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು �ೇವ0ಂದ Dೊರಟುಬಂ��ೆ�ೕ ೆ. ನನ:ಷ@3ೆL

 ಾ ೇ ಬರ�ಲ�; ಆದ�ೆ ಆತ ೇ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದನು. 43434343 $ೕವ� ನನ: dಾತನು:

)ಾ3ೆ ಗ6; ಸ�ೆ ಇ��ೕ0? $ೕವ� ನನ: �ಾಕ�ವನು: 3ೇಳ�ೆ ಇರುವದ0ಂದOೇ. 44444444

$ೕವ� $ಮb ತಂ�ೆ)ಾದ IೈGಾನ$�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವ�ಾ���ೕ0. $ಮb ತಂ�ೆಯ

ದು�ಾnೆಗಳ ೆ:ೕ $ೕವ� dಾಡುವದ3ೆL ಇZ [ೈಸುP-ೕ0; ಅವನು ಆ�'ಂದಲೂ



3ೊOೆ�ಾರ ಾ�ದು� ಸತ� ದ�� $ಲ��ಲ�. )ಾಕಂದ�ೆ ಅವನ�� ಸತ��ೇ ಇಲ�; ಅವನು

ಸುsಾ�ಡು�ಾಗ ತನ: ಸSಂತ�ಾದವ�ಗTಂದ dಾ 45454545  ಾನು $ಮ�ೆ ಸತ�ವನು:

Dೇಳ=ವವ ಾದದ0ಂದ $ೕವ� ನನ:ನು: ನಂಬುವ�ಲ�. 46464646 ನನ:�� aಾಪ��ೆ ಎಂದು

$ಮb�� )ಾರು Iಾ~rಸು�0? ಮತು-  ಾನು ಸತ�ವನು: DೇTದ�ೆ $ೕವ� ನನ:ನು:

)ಾ3ೆ ನಂಬುವ�ಲ�? 47474747 �ೇವ0�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವನು �ೇವರ �ಾಕ�ಗಳನು:

3ೇಳ=Gಾ- ೆ. ಆದ�ೆ $ೕವ� �ೇವ0�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವರಲ�ದ 3ಾರಣ ಅವ�ಗಳನು:

3ೇಳ=ವ�ಲ� ಎಂದು DೇTದನು. 48484848 ಆಗ pಹೂದ�ರು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�

ಆತ$�ೆ--$ೕನು ಸdಾಯmನು ಮತು- $ನ�ೆ �ೆವS ;eದ�ೆ ಎಂದು  ಾವ�

Dೇಳ=ವದು ಸ0ಯಲ��ೕ ಎಂದು DೇTದರು. 49494949 ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--

ನನ�ೆ �ೆವS ;e�ಲ�; ಆದ�ೆ ನನ: ತಂ�ೆಯನು: ಸ ಾb$ಸುG -ೇ ೆ, $ೕವ� ನನ:ನು:

ಅವdಾನ ಪeಸುP-ೕ0. 50505050 ಇದಲ��ೆ  ಾನು ನನ: ಸSಂತ ಮ;Vಯನು:

ಹುಡುಕುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ಹುಡುಕು ವವನೂ  ಾ�ಯPೕ0ಸುವವನೂ ಒಬC$�ಾ� ೆ. 51515151

 ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--ಒಬCನು ನನ: dಾತನು: 3ೈ3ೊಂಡ�ೆ

ಅವನು ಎಂ�ಗೂ ಮರಣವನು: 3ಾಣುವ�ಲ� ಅಂದನು. 52525252 ಆಗ pಹೂದ�ರು

ಆತ$�ೆ--$ನ�ೆ �ೆವS ;eದ�ೆ ಎಂದು ನಮ�ೆ ಈಗ PT'ತು; ಅಬ6Dಾಮನು ಮತು-

ಪ6�ಾ�ಗಳ= ಸತ-ರು; ಆದ�ೆ--)ಾವ ಾದರೂ ನನ: dಾತನು: 3ೈ3ೊಂಡ�ೆ ಅವನು

ಎಂ�ಗೂ ಮರಣವನು: ಅನುಭ�ಸುವ�ಲ��ೆಂದು $ೕನು Dೇಳ=P-ೕಯOಾ�; 53535353

ಸತು-Dೋದ ನಮb ತಂ�ೆ )ಾದ ಅಬ6Dಾಮ$�ಂತಲೂ $ೕನು �ೊಡ� ವ ೋ?

ಪ6�ಾ�ಗಳ� ಸತು-Dೋದರು. $ನ:ನು: )ಾ�ೆಂದು $ೕನು dಾe3ೊಳ=�P-ೕ ಎಂದು

3ೇಳಲು 54545454 pೕಸು--ನನ:ನು:  ಾ ೇ ಸ ಾb$U3ೊಂಡ�ೆ ನನ: ಸ ಾbನವ� ಏನೂ

ಅಲ�; $ೕವ� )ಾ�ಾತನನು: $ಮb �ೇವ�ೆಂದು Dೇಳ=P-ೕ�ೋ ಆ ನನ: ತಂ�ೆpೕ



ನನ:ನು: ಸ ಾb$ಸುGಾ- ೆ. 55555555 ಆ�ಾಗೂ� $ೕವ� ಆತನನು: ಅ0ತು3ೊಂeಲ�; ಆದ�ೆ

 ಾನು ಆತನನು: ಅ0P� �ೇ ೆ.  ಾನು ಆತನನು: ಅ0ಯ�ಲ��ೆಂದು DೇTದ�ೆ $ಮb

Dಾ�ೆ  ಾನೂ ಸುಳ=��ಾರ ಾ� ರು�ೆನು; ಆದ�ೆ  ಾನು ಆತನನು: ಅ0P� �ೇ ೆ; ಆತನ

dಾತನು: 3ೈ3ೊಂe� �ೇ ೆ. 56565656 $ಮb ತಂ�ೆ)ಾದ ಅಬ6Dಾಮನು ನನ: �ನವನು:

 ೋಡಲು ಸಂGೋ� Uದನು, ಅದನು:  ೋe ಅವನು ಉOಾ�ಸ�ೊಂಡನು ಎಂದು

DೇTದನು. 57575757 ಆಗ pಹೂದ�ರು ಆತ $�ೆ--$ನ�ೆ ಇನೂ: ಐವತು- ವರುಷ�ಾ�ಲ�;

$ೕನು ಅಬ6Dಾಮನನು:  ೋe��ೕEೕ ಅಂದರು. 58585858 pೕಸು ಅವ0�ೆ-- ಾನು

$ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ, ಅಬ6Dಾಮ$�ಂತ ಮುಂZೆpೕ  ಾನು ಇ� �ೇ ೆ

ಅಂದನು. 59595959 ಆಗ ಅವರು ಆತನ VೕOೆ ಕಲು�ಗಳನು: ಎIೆಯಲು ತ3ೊLಂಡರು; ಆದ�ೆ

pೕಸು ಅಡ�3ೊಂಡು ಅವರ ಮಧ��ಂದ �ೇ�ಾಲಯದ Dೊರ�ೆ ಬಂದು ಅ��ಂದ

Dಾದು Dೊರಟು Dೋದನು.

9999

1111 pೕಸು DಾದುDೋಗುP-ರು�ಾಗ ಹುಟು@ಕುರುಡ ಾ�ದ� ಒಬC ಮನುಷ�ನನು:

ಕಂಡನು. 2222 ಆತನ 7ಷ�ರು--1ೋಧಕ ೇ, ಇವನು ಕುರುಡ ಾ� ಹು]@ರುವದ3ೆL

aಾಪdಾeದವರು )ಾರು? ಈ ಮನುಷ� ೋ ಅಥ�ಾ ಇವನ ತಂ�ೆ Gಾ'ಗs�ೇ

ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದರು; 3333 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--ಈ ಮನುಷ� ಾಗ� ಇಲ��ೆ

ಇವನ ತಂ�ೆGಾ'ಗsಾಗ� aಾಪdಾಡ�ಲ�; ಆದ�ೆ �ೇವರ H6pಗಳ= ಇವನ��

ಪ6ಕಟ�ಾಗುವದ3ಾL �pೕ ಇ�ಾ'ತು. 4444 ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನ 3ೆಲಸ ಗಳನು:

ಹಗ�ರು�ಾಗ  ಾನು dಾಡತಕLದು�; �ಾP6 ಬರುತ-�ೆ, ಆಗ )ಾವ ಮನುಷ�ನೂ

3ೆಲಸdಾಡ Oಾರನು. 5555  ಾನು ಈ Oೋಕದ��ರುವವ�ೆ�ೆ Oೋಕದ 1ೆಳ3ಾ�� �ೇ ೆ



ಅಂದನು. 6666 ಆತನು ;ೕ�ೆ dಾತ ಾe  ೆಲದ VೕOೆ ಉಗುT ಆ ಉಗುT$ಂದ

3ೆಸರು dಾe ಆ 3ೆಸರನು: ಕುರುಡನ ಕಣು�ಗT�ೆ ಹ�zದನು; 7777 ಅವ$�ೆ--Dೋಗು,

UOೋವ 3ೊಳ ದ�� Gೊsೆದು3ೋ(UOೋವ ಅಂದ�ೆ ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ ವನು ಎಂದಥm)

ಅಂದನು. ಅವನು Dೋ� Gೊsೆದು3ೊಂಡು ದೃ�@ಯುಳ�ವ ಾ� ಬಂದನು. 8888

;ೕ�ರುವದ0ಂದ  ೆ�ೆಯವರೂ ಅವನು iದಲು ಕುರುಡ ಾ��ಾ�ಗ ಅವನನು:

 ೋeದವರೂ-- ಕೂತು3ೊಂಡು ¥�ೆ 1ೇಡುP-ದ�ವನು ಇವ ೇ ಅಲ��ೕ ಅಂದರು. 9999

3ೆಲವರು--ಅವನು ಇವ ೇ ಅಂದರು. 1ೇ�ೆಯವರು--ಇವನು ಅವನ Dಾ�ೆ ಇ�ಾ� ೆ

ಅಂದರು. ಆದ�ೆ ಅವನು-- ಾ ೇ ಅವನು ಎಂದು DೇTದನು. 10101010 ಆದದ0ಂದ ಅವರು

ಅವ $�ೆ--$ನ: ಕಣು�ಗಳ= Dೇ�ೆ Gೆ�ೆಯಲ>ಟ@ವ� ಎಂದು 3ೇಳಲು 11111111 ಅವನು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--pೕಸು ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ>ಟ@ ಮನುಷ�ನು 3ೆಸರುdಾe ನನ: ಕ£��ೆ

ಹ�z ನನ�ೆ--UOೋವ3ೊಳ3ೆL Dೋ� Gೊs  ೆದು3ೋ ಎಂದು Dೇಳಲು  ಾನು

Dೋ� Gೊsೆದು 3ೊಂಡು ದೃ�@ಯನು: Dೊಂ��ೆನು ಅಂದನು. 12121212 ಆಗ ಅವರು

ಅವ$�ೆ--ಅವನು ಎ���ಾ� ೆ? ಅಂ�ಾಗ ಅವನು--ನನ�ೆ �ೊP-ಲ� ಅಂದನು; 13131313

iದಲು ಕುರುಡ ಾ�ದ�ವನನು: ಅವರು ಫ0Iಾ ಯರ ಬT�ೆ ಕ�ೆದು3ೊಂಡು

ಬಂದರು. 14141414 pೕಸು 3ೆಸರುdಾe ಅವನ ಕಣು�ಗಳನು: Gೆ�ೆ�ಾಗ ಅದು

ಸಬC¡ �ನ�ಾ�ತು-. 15151515 ಆಗ ಫ0Iಾಯರು ಸಹ P0� ಅವನು Dೇ�ೆ

ದೃ�@Dೊಂ��ಾ� ೆಂದು ಅವ ನನು: 3ೇಳಲು ಅವನು ಅವ0�ೆ--ಆತನು 3ೆಸರನು: ನನ:

ಕಣು�ಗಳ VೕOೆ ಇಡಲು  ಾನು Gೊsೆದು3ೊಂಡ ವ ಾ�  ೋಡುG -ೇ ೆ ಅಂದನು. 16161616

ತರು�ಾಯ ಫ0Iಾಯರ�� 3ೆಲವರು--ಈ ಮನುಷ�ನು �ೇವ0�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ವನಲ�;

)ಾಕಂದ�ೆ ಈತನು ಸಬC¡  �ನವನು: 3ೈ3ೊಳ=�ವವನಲ� ಅಂದರು. 1ೇ�ೆಯ

ವರು--aಾr)ಾದ ಒಬC ಮನುಷ�ನು ಇಂಥ ಅದು�ತ 3ಾಯmಗಳನು: Dೇ�ೆ



dಾಡುGಾ- ೆ ಅಂದರು. ;ೕ�ೆ ಅವರ�� �ೇದವ�ಂ&ಾ 17171717 ಅವರು P0�

ಕುರುಡ$�ೆ--$ನ: ಕಣು�ಗಳನು: Gೆ�ೆ�ಾತನ �ಷಯ�ಾ� $ೕನು ಏನು Dೇಳ=P-ೕ

ಅಂ�ಾಗ ಅವನು--ಆತನು ಒಬC ಪ6�ಾ� ಅಂದನು. 18181818 ಆದ�ೆ ದೃ�@ Dೊಂ�ದವನ

ತಂ�ೆGಾ' ಗಳನು: ಕ�ೆಯುವವ�ೆ�ೆ pಹೂದ�ರು ಅವನ �ಷಯ�ಾ� ಅವನು

ಕುರುಡ ಾ�ದು� ದೃ�@ Dೊಂ� ದ ೆಂದು ನಂಬ�ಲ�. 19191919 ಅವರು--ಕುರುಡ ಾ�

ಹು]@ದ ೆಂದು $ೕವ� Dೇಳ=ವ $ಮb ಮಗನು ಇವ ೋ? Dಾ�ಾದ�ೆ ಈಗ ಅವನು

Dೇ�ೆ  ೋಡುGಾ- ೆ ಎಂದು ಅವರನು: 3ೇTದರು. 20202020 ಅವನ ತಂ�ೆGಾ'ಗಳ=

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--ಅವನು ನಮb ಮಗ ೆಂದೂ ಅವನು ಕುರುಡ ಾ� ಹು]@ದ

 ೆಂದೂ  ಾವ� ಬO �ೆವ�. 21212121 ಆದ�ೆ ಅವನು ಈಗ )ಾವದರ ಮೂಲಕ  ೋಡುGಾ- ೋ

ನಮ�ೆ �ೊP-ಲ�; ಇಲ��ೆ )ಾರು ಅವನ ಕಣು�ಗಳನು: Gೆ�ೆದ�ೋ ಅದೂ ನಮ�ೆ

�ೊP-ಲ�; ಅವನು aಾ6ಯದವ ಾ��ಾ� ೆ. ಅವನ ೆ:ೕ 3ೇT0; ಅವ ೇ ತನ: �ಷಯ

dಾತ ಾಡುವನು ಎಂದು DೇTದರು. 22222222 ಅವನ ತಂ�ೆGಾ'ಗಳ= pಹೂದ�0�ೆ

ಭಯಪಟ@ ದ�0ಂದ ಈ dಾತುಗಳನು: DೇTದರು; )ಾಕಂದ�ೆ )ಾವ ಾದರೂ

ಆತನು H6ಸ- ೆಂದು ಒr>3ೊಂಡ�ೆ ಅವನನು: ಸ�ಾಮಂ�ರ�ಂದ ಬ;ಷL0ಸ1ೇ3ೆಂದು

pಹೂದ�ರು ಆಗOೇ $ಣm'Uದ�ರು. 23232323 ಆದದ 0ಂದ ಅವನ ತಂ�ೆ

Gಾ'ಗಳ=--ಅವನು aಾ6ಯದ ವ ಾ��ಾ�ನOಾ�; ಅವನ ೆ:ೕ 3ೇT0 ಎಂದು

DೇTದರು. 24242424 ತರು�ಾಯ ಅವರು ಆ ಕುರುಡ ಾ�ದ� ಮನುಷ�ನನು: ಕ�ೆದು

ಅವ$�ೆ--�ೇವ0�ೆ Iೊ-ೕತ6 ಸ��ಸು; ಈ ಮನುಷ�ನು aಾrpಂದು  ಾವ� ಬO �ೆವ�

ಅಂದರು. 25252525 ಅವನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--ಆತನು aಾrEೕ ಅಲ��ೕ ನನ�ೆ �ೊP-ಲ�;

ಒಂದು dಾತ6 ಬO �ೆನು; ಅ�ೇನಂದ�ೆ  ಾನು ಕುರುಡ ಾ�� �ೆನು; ಈಗ  ಾನು

 ೋಡುG -ೇ ೆ ಅಂದನು. 26262626 ಅವರು P0� ಅವ$�ೆ--ಆತನು $ನ�ೆ ಏನು



dಾeದನು? ಆತನು $ನ: ಕಣು�ಗಳನು: Dೇ�ೆ Gೆ�ೆದನು ಎಂದು DೇTದ�3ೆL 27272727 ಅವನು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ-- ಾನು $ಮ�ೆ ಆಗOೇ DೇT� �ೇನOಾ�; ಆದ�ೆ $ೕವ�

3ೇಳ�ಲ�; $ೕವ� ಅದನು: P0� )ಾ3ೆ 3ೇಳ1ೇ3ೆಂ���ೕ0? ಆತನ 7ಷ��ಾಗುವದ3ೆL

$ಮಗೂ ಮನU��ೆEೕ ಅಂದನು. 28282828 ಆಗ ಅವರು ಅವನನು: ದೂ�U--$ೕನು

ಅವನ 7ಷ�ನು; ಆದ�ೆ  ಾವ� iೕnೆಯ 7ಷ�ರು. 29292929 iೕnೆಯ ಸಂಗಡ �ೇವರು

dಾತ ಾeದ ೆಂದು  ಾವ� ಬO �ೆವ�; ಆದ�ೆ ಇವನು ಎ��ಯವ ೋ ನಮ�ೆ �ೊP-ಲ�

ಅಂದರು. 30303030 ಆಗ ಆ ಮನುಷ�ನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--ಆತನು ನನ: ಕಣು�ಗಳನು:

Gೆ�ೆದರೂ ಆತನು ಎ��ಯ ವ ೆಂದು $ಮ�ೆ PTಯ�ೆ ಇರುವದು ಆಶzಯm�ಾದ

�ಷಯವಲ��ೇ? 31313131 �ೇವರು aಾrಗಳ aಾ6ಥm ೆ ಯನು: 3ೇಳ=ವ�ಲ�; ಆದ�ೆ

)ಾವ ಾದರೂ �ೇವ ರನು: ಆ�ಾXಸುವವ ಾ�ದು� ಆತನ �ತ-ದಂGೆ ನwೆದ�ೆ ಅವನ

aಾ6ಥm ೆಯನು: ಆತನು 3ೇಳ= Gಾ- ೆಂದು  ಾವ� ಬO �ೆವ�. 32323232 ಹುಟು@ಕುರುಡ ಾ�ದ�

ಒಬC ಮನುಷ�ನ ಕಣು�ಗಳನು: )ಾವ ಾದರೂ Gೆ�ೆ� ದ�ದ�ನು: Oೋ3ಾ�'ಂದ

3ೇTರ�ಲ�. 33333333 ಈ ಮನುಷ�ನು �ೇವರ ಕwೆ'ಂದ ಬಂದವನಲ� �ದ��ೆ ಏನೂ

dಾಡOಾರ�ೆ ಇರುP-ದ�ನು ಅಂದನು. 34343434 ಅದ3ೆL ಅವರು ಅವ$�ೆ--$ೕನು 3ೇವಲ

aಾಪ ದ��pೕ ಹು]@ದವನು; $ೕನು ನಮ�ೆ 1ೋXಸು P-ೕEೕ ಎಂದು DೇT

ಅವನನು: Dೊರ�ೆ DಾHದರು. 35353535 ಅವರು ಅವನನು: Dೊರ�ೆ DಾHದ�ನು: pೕಸು 3ೇT

ಅವನನು: ಕಂಡು ಅವ$�ೆ--$ೕನು �ೇವರ ಮಗನನು: ನಂಬುP-ೕEೕ ಅಂದನು. 36363636

ಅದ3ೆL ಅವನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--ಕತm ೇ,  ಾನು ಆತನನು: ನಂಬುವಂGೆ ಆತನು

)ಾರು ಅಂದನು. 37373737 pೕಸು ಅವ$�ೆ--$ೕನು ಆತನನು:  ೋe��ೕ; $ನ: ಸಂಗಡ

dಾತ ಾಡುP-ರುವ  ಾ ೇ ಆತನು ಎಂದು DೇTದನು. 38383838 ಆಗ ಅವನು--ಕತm ೇ,

 ಾನು ನಂಬುG -ೇ ೆ ಎಂದು DೇT ಆತನನು: ಆ�ಾXUದನು. 39393939 pೕಸು--



 ೋಡದವರು  ೋಡುವಂGೆಯೂ  ೋಡುವವರು ಕುರುಡ�ಾಗುವಂGೆಯೂ

 ಾ�ಯPೕrm�ೋಸLರ  ಾನು ಈ Oೋಕ3ೆL ಬಂ�� �ೇ ೆ ಅಂದನು. 40404040 ಆತ

 ೊಂ��ದ� ಫ0Iಾಯರ�� 3ೆಲವರು ಈ dಾತು ಗಳನು: 3ೇT-- ಾವ� ಸಹ

ಕುರುಡ�ೋ ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದರು. 41414141 ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0�ೆ--$ೕವ�

ಕುರುಡ�ಾ�ದ��ೆ $ಮb�� aಾಪವ� ಇರುP-ರ �ಲ�. ಆದ�ೆ-- ಾವ�  ೋಡುG -ೇ�ೆಂದು

$ೕವ� Dೇಳ=ವದ0ಂದ $ಮb aಾಪವ� ಉTದ�ೆ ಅಂದನು.

10101010

1111  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ= G -ೇ ೆ--1ಾಗ�$ಂದ ಕು0ೕಹ]@Eಳ�ೆ

1ಾರ�ೆ ಮG -ೆ��ಂ�ಾದರೂ ಹP-ಬರುವವ ೇ ಕಳ�ನೂ ಸುಲು3ೊಳ=�ವವನೂ ಆ��ಾ� ೆ.

2222 ಆದ�ೆ 1ಾಗ� $ಂದ ಒಳ�ೆ ಬರುವವನು ಆ ಕು0ಗಳ ಕುರುಬ ಾ� �ಾ� ೆ. 3333

1ಾಗಲು 3ಾಯುವವನು ಅವ$�ೆ Gೆ�ೆಯು Gಾ- ೆ; ಕು0ಗಳ= ಅವನ ಸSರವನು:

3ೇಳ=ತ-�ೆ, ಅವನು ತನ: ಸSಂತ ಕು0ಗಳನು: Dೆಸರು DೇT ಕ�ೆದು ಅವ� ಗಳನು:

Dೊರ�ೆ ನeಸುGಾ- ೆ. 4444 ಅವನು ತನ: ಕು0 ಗಳನು: Dೊರ�ೆ Wಟ@ VೕOೆ ಅವ�ಗಳ

ಮುಂ�ೆ DೋಗುGಾ- ೆ. ಕು0ಗಳ= ಅವನ ಸSರವನು: Pಳ= 3ೊಳ=�ವದ0ಂದ ಅವನನು:

;ಂ1ಾ�ಸುತ-�ೆ; 5555 ಅವ� ಅನ�ನನು: ;ಂ1ಾ�ಸ�ೆ ಅವನ ಬT'ಂದ ಓe

Dೋಗುವವ�; ಅವ� ಅನ�ರ ಸSರವನು: PTಯುವ�ಲ�. 6666 pೕಸು ಈ Iಾಮ�ವನು:

ಅವ0�ೆ DೇTದನು; ಆದ�ೆ ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ dಾತ ಾeದ �ಷಯಗಳ=

ಏ ಾ�ದ�ವ� ಎಂದು ಅವರು ಗ6;ಸ�ಲ�. 7777 pೕಸು P0� ಅವ0�ೆ-- ಾನು $ಮ�ೆ

$ಜ $ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ, ಕು0ಗT�ೆ  ಾ ೇ 1ಾಗ Oಾ�� �ೇ ೆ. 8888 ನನ�ಂತ

ಮುಂZೆ ಬಂದವ�ೆಲ�ರು ಕಳ�ರೂ ಸುಲು3ೊಳ=�ವವರೂ ಆ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಕು0ಗಳ=



ಅವ0�ೆ H��ೊಡ�ಲ�. 9999  ಾ ೇ ಆ1ಾಗಲು; ನನ: ಮೂಲಕ�ಾ� )ಾವ ಾದರೂ

ಪ6�ೇ7Uದ�ೆ ಅವನು ರ|�ೆ Dೊಂದುವನು; ಇದ ಲ��ೆ ಅವನು ಒಳ�ೆ DೋಗುGಾ- ೆ,

Dೊರ�ೆ ಬರು Gಾ- ೆ ಮತು- Vೕವನು: ಕಂಡು3ೊಳ=�Gಾ- ೆ. 10101010 ಕಳ�ನು

ಕದು�3ೊಳ=�ವದಕೂL 3ೊಲು�ವದಕೂL Dಾಳ=dಾಡು ವದಕೂL dಾತ6 ಬರುGಾ- ೇ

Dೊರತು ಮGಾ-ವದಕೂL ಬರುವ�ಲ�;  ಾ ಾದ�ೋ ಅವ�ಗT�ೆ ,ೕವವ�

ಇರ1ೇ3ೆಂತಲೂ ಸಮೃ��ಯು ಇರ1ೇ3ೆಂತಲೂ ಬಂ�ೆನು. 11111111  ಾ ೇ ಒs �ೇ ಕುರುಬನು;

ಒs �ೇ ಕುರುಬನು ಕು0ಗT�ೋಸLರ ತನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡುGಾ- ೆ. 12121212 ಆದ�ೆ

ಕೂ�ಯವನು ಕುರುಬನಲ��ಾದದ 0ಂದಲೂ ಕು0ಗಳ= ತನ:ವ�ಗಳಲ��ಾದದ0ಂದಲೂ

Gೋಳ ಬರುವದನು: ಕಂಡು ಕು0ಗಳನು: Wಟು@ ಓe DೋಗುGಾ- ೆ; ಆಗ Gೋಳವ�

ಕು0ಗಳನು: ;eದು 3ೊಂಡು ಅವ�ಗಳನು: ಚದ0ಸುತ-�ೆ. 13131313 ಕೂ�ಯವನು

ಕೂ�ಯವ ೇ ಆ�ರುವದ0ಂದ ಕು0ಗT�ೋಸLರ �ಂPಸ�ೆ ಓe DೋಗುGಾ- ೆ. 14141414

 ಾ ೇ ಒs �ೇ ಕುರುಬನು; ನನ: ಕು0ಗಳನು:  ಾನು ಬO �ೆನು. ನನ: ಕು0ಗಳ= ನನ:ನು:

PTದ�ೆ. 15151515 ತಂ�ೆಯು ನನ:ನು: PT�ರುವಂGೆ  ಾನು ತಂ�ೆಯನು: PT�ರುG -ೇ ೆ;

ಕು0ಗT�ೋಸLರ ನನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡುG -ೇ ೆ. 16161616 ಇದಲ��ೆ ಈ ಹ]@�ೆ Iೇರದ

1ೇ�ೆ ಕು0ಗಳ= ನನಗುಂಟು; ಅವ�ಗಳನು: ಸಹ  ಾನು ತರ1ೇಕು ಮತು- ಅವ� ನನ:

ಸSರ3ೆL H��ೊಡುವವ�; ಆಗ ಒಂ�ೇ ;ಂಡು ಆಗುವದು ಮತು- ಒಬC ೇ ಕುರುಬನು

ಇರುವನು. 17171717 )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ನನ: aಾ6ಣವನು: P0�ಪಡ3ೊಳ=�ವಂGೆ ಅದನು:

3ೊಡುG -ೇ ೆ; ಆದದ 0ಂದ ನನ: ತಂ�ೆಯು ನನ:ನು: r6ೕPಸುGಾ- ೆ. 18181818 )ಾವ

ಮನುಷ� ಾದರೂ ಅದನು: ನ$:ಂದ Gೆ�ೆಯುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ನನ:ಷ@3ೆL  ಾ ೇ ಅದನು:

3ೊಡುG -ೇ ೆ.  ಾನು ಅದನು: 3ೊಡುವದ3ೆL ನನ�ೆ ಅX3ಾರ��ೆ; ಅದನು: P0�

ಪಡ3ೊಳ=�ವದ3ೆL ನನ�ೆ ಅX3ಾರ��ೆ. ಈ ಅಪ>�ೆಯನು:  ಾನು ನನ: ತಂ�ೆ 'ಂದ



Dೊಂ�� �ೇ ೆ ಅಂದನು. 19191919 ಈ dಾತುಗಳ �ೆIೆ'ಂದ pಹೂದ�ರ ಮಧ�ದ�� P0�

�ೇದಉಂ&ಾ'ತು. 20202020 ಅವರ�� ಅ ೇಕರು--ಅವ$�ೆ �ೆವS ;eದ�ೆ ಮತು-

ಹುಚz ಾ� �ಾ� ೆ; $ೕವ� )ಾ3ೆ ಅವನ dಾತನು: 3ೇಳ=P-ೕ0 ಅಂದರು. 21212121

1ೇ�ೆಯವರು--ಇವ� �ೆವS ;eದವನ dಾತುಗಳಲ�, �ೆವSವ� ಕುರುಡನ ಕಣು�ಗಳನು:

Gೆ�ೆ ಯುವದ3ಾL�ೕGೇ ಅಂದರು. 22222222 pರೂಸOೇqನ�� (�ೇ�ಾಲಯದ) ಪ6P

� �ೆಯ ಹಬC�ತು-; ಆಗ ಚT�ಾಲ�ಾ�ತು-. 23232323 pೕಸು �ೇ�ಾಲಯದ��

IೊOೊiೕನನ �ಾS�ಾಂಗಳ �ೊಳ�ೆ Pರು�ಾಡುP-ದ�ನು; 24242424 ಆಗ pಹೂದ�ರು

ಆತನ ಸುತ-ಲು ಬಂದು ಆತ$�ೆ--ಇನು: ಎಷ@ರ ವ�ೆ�ೆ ನಮbನು: ಸಂ�ೇಹಪeಸುP-ೕ?

$ೕನು H6ಸ-  ಾ�ದ��ೆ ನಮ�ೆ ಸ>ಷ@�ಾ� Dೇಳ= ಅಂದರು. 25252525 pೕಸು

ಅವ0�ೆ-- ಾನು $ಮ�ೆ DೇT�ೆನು, ಆದ�ೆ $ೕವ� ನಂಬ�ಲ�; ನನ: ತಂ�ೆಯ

Dೆಸ0ನ��  ಾನು dಾಡುವ H6pಗsೇ ನನ: �ಷಯ�ಾ� IಾJ3ೊಡುತ-�ೆ. 26262626

ಆದ�ೆ  ಾನು $ಮ�ೆ DೇTದಂGೆ $ೕವ� ನನ: ಕು0ಗಳಲ��ಾದದ0ಂದ ನಂಬ�ೆ

ಇ��ೕ0. 27272727 ನನ: ಕು0ಗಳ= ನನ: ಸSರ3ೆL H��ೊಡುತ-�ೆ,  ಾನು ಅವ�ಗಳನು: ಬO �ೆನು;

ಅವ� ನನ:ನು: ;ಂ1ಾ�ಸುತ-�ೆ. 28282828  ಾನು ಅವ�ಗT�ೆ $ತ�,ೕವವನು: 3ೊಡುG -ೇ ೆ;

ಅವ� ಎಂ�ಗೂ  ಾಶ�ಾಗುವ�ಲ�; ಇಲ��ೆ ಅವ� ಗಳನು: )ಾವನೂ ನನ:

3ೈEಳ�ಂದ ಕಸ3ೊಳ� Oಾರನು. 29292929 ಅವ�ಗಳನು: ನನ�ೆ 3ೊಟ@ ನನ: ತಂ�ೆಯು

ಎಲ�0�ಂತಲೂ �ೊಡ�ವನು; ನನ: ತಂ�ೆಯ 3ೈEಳ �ಂದ ಅವ�ಗಳನು: )ಾವನೂ

ಕಸ3ೊಳ�Oಾರನು. 30303030  ಾನು ಮತು- ನನ: ತಂ�ೆಯು ಒಂ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು

ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 31313131 ಆಗ pಹೂದ�ರು P0� ಆತನನು: 3ೊಲು�ವ ದ3ಾL� ಕಲು�ಗಳನು:

ತ3ೊLಂಡರು. 32323232 ಅದ3ೆL pೕಸು ಅವ0�ೆ--ನನ: ತಂ�ೆ'ಂದ ಅ ೇಕ ಒs �ೇ 3ಾಯm

ಗಳನು:  ಾನು $ಮ�ೆ Gೋ0U�ೆ�ೕ ೆ; ಅವ�ಗಳ�� )ಾವ 3ಾಯmಗT�ೋಸLರ



$ೕವ� ನನ: VೕOೆ ಕO �ೆIೆಯ1ೇ3ೆಂ���ೕ0 ಎಂದು 3ೇTದನು. 33333333 ಅದ3ೆL pಹೂದ�ರು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ--ಒs �ೇ 3ಾಯmಗT�ೋಸLರವಲ�, �ೇವದೂಷ�ೆ�ೋಸL

ರವk $ೕನು ಮನುಷ� ಾ�ದು� $ನ:ನು: $ೕ ೇ �ೇವ�ಾ�

dಾe3ೊಳ=�ವದ3ೊLಸLರವk  ಾವ� $ನ: VೕOೆ ಕOೆ�IೆಯುG -ೇ�ೆ ಅಂದರು. 34343434

pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--$ೕವ� �ೇವರುಗsಾ ���ೕ0 ಎಂದು  ಾನು

DೇT�ೆನು ಎಂಬ�ಾ� $ಮb  ಾ�ಯಪ6dಾಣದ�� ಬ�ೆ�ರುವ�ಲ��ೕ? 35353535

Dಾ�ಾದ�ೆ �ೇವರ�ಾಕ�ವನು: Dೊಂ�ದವರು �ೇವರುಗsೆಂದು ಆತನು ಕ�ೆ�ರುವ��

ಬರಹವ� ವ�ಥm�ಾಗOಾರದ�ೆ@. 36363636 ತಂ�ೆಯು ಪ6P� �ೆdಾe Oೋಕ3ೆL

ಕಳ=;U3ೊಟ@ವ ಾದ  ಾನು �ೇವರ ಮಗ ಾ�� �ೇ ೆಂದು DೇTದ�3ೆL--$ೕನು �ೇವ

ದೂಷ�ೆ dಾಡುP-ೕ ಎಂದು $ೕವ� ಅನು:P-ೕ�ೋ? 37373737 ನನ: ತಂ�ೆಯ 3ಾಯmಗಳನು:

 ಾನು dಾಡ�ೆ Dೋದ�ೆ ನನ:ನು: ನಂಬ1ೇe0. 38383838  ಾನು dಾe ದರೂ $ೕವ�

ನನ:ನು: ನಂಬ�ದ��ೆ ತಂ�ೆಯು ನನ: ��ಯೂ  ಾನು ಆತನ��ಯೂ ಇರುವದನು: $ೕವ�

PTದು3ೊಂಡು ನಂಬುವಂGೆ ಈ 3ಾಯmಗಳ ಾ: ದರೂ ನಂW0 ಅಂದನು. 39393939

ಆದದ0ಂದ P0� ಅವರು ಆತನನು: ;eಯುವದ3ೆL ಹುಡುHದರು; ಆದ�ೆ ಆತನು

ಅವರ 3ೈ'ಂದ ತr>U3ೊಂಡು 40404040 EೕDಾನನು iದಲು 1ಾr-ಸb dಾeಸುP-ದ�

ಸ~ಳ�ಾದ Eದm$ನ ಆZೆ�ೆ P0�Dೋ� ಅ�� �ಾUUದನು. 41414141 ಆಗ ಅ ೇಕರು

ಆತನ ಬT�ೆ ಬಂದು--EೕDಾನನು ಅದು�ತ3ಾಯmಗಳನು: dಾಡ�ಲ�; ಆದ�ೆ ಈ

ಮನುಷ�ನ �ಷಯ�ಾ� EೕDಾನನು DೇT� �ೆಲ�ವk $ಜ�ಾ��ೆ ಅಂದರು. 42424242 ಅ��

ಅ ೇಕರು ಆತನ VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಟ@ರು.

11111111



1111 ಮ0ಯಳ ಮತು- ಆ3ೆಯ ಸDೋದ0 )ಾದ dಾಥmಳ ಊ�ಾದ 1ೇ{ಾನ� ದ��

Oಾಜರ ೆಂಬವ ೊಬCನು ಅಸSಸ~ ಾ�ದ�ನು. 2222 (ಕತm$�ೆ Gೈಲವನು: ಹ�z ತನ:

ತOೇಕೂದ�$ಂದ ಆತನ aಾದಗಳನು: ಒರUದ ಈ ಮ0ಯಳ ಸDೋ ದರ ಾದ

Oಾಜರನು ಅಸSಸ~ ಾ�ದ�ನು). 3333 ಆದದ 0ಂದ ಅವನ ಸDೋದ0ಯರು--ಕತm ೇ,

ಇ�ೋ, $ೕನು r6ೕPdಾಡುP-ರುವವನು ಅಸSಸ~ ಾ��ಾ� ೆ ಎಂದು ಆತ$�ೆ

DೇTಕಳ=;Uದರು. 4444 pೕಸು ಅದನು: 3ೇT--ಈ �ೋಗವ� ಮರಣ3ಾL�ಯಲ�, ಆದ�ೆ

�ೇವಕುdಾರನು ಅದ0ಂದ ಮ;V DೊಂದುವಂGೆ �ೇವರ ಮ;V�ೋಸLರ�ೇ

ಬಂದದು� ಎಂದು DೇTದನು. 5555 dಾಥmಳನೂ: ಅವಳ ಸDೋದ0ಯನೂ:

Oಾಜರನನೂ: pೕಸು r6ೕPಸು P-ದ�ನು. 6666 ಅವನು ಅಸSಸ~ ಾ��ಾ� ೆಂದು ಆತನು

3ೇT ದರೂ ಎರಡು �ವಸ Gಾ$ದ� ಸ~ಳದOೆ�ೕ ಉTದನು. 7777 ತರು�ಾಯ ಆತನು ತನ:

7ಷ�0�ೆ-- ಾವ� P0� ಯೂ�ಾಯ3ೆL Dೋ�ೋಣ ಅಂದನು. 8888 ಆತನ 7ಷ�ರು

ಆತ$�ೆ--1ೋಧಕ ೇ, ಆಗOೇ pಹೂದ�ರು $ನ: VೕOೆ ಕO �ೆIೆಯ1ೇ3ೆಂದು

ಹುಡುಕುP- ದ�ರOಾ�; P0� $ೕನು ಅ���ೆ DೋಗುP-ೕEೕ? ಅಂದರು. 9999 pೕಸು--

ಹಗ��ೆ ಹ ೆ:ರಡು Gಾಸುಗಳ= ಇ�ೆಯಲ��ೇ? )ಾವ ಮನುಷ� ಾದರೂ ಹಗ� ನ��

Pರು�ಾeದ�ೆ ಈ Oೋಕದ 1ೆಳಕನು:  ೋಡು ವದ0ಂದ ಅವನು ಎಡವ�ವ�ಲ�. 10101010

ಆದ�ೆ ಒಬC ಮನುಷ�ನು �ಾP6ಯ�� Pರು�ಾeದ�ೆ ತನ:�� 1ೆಳಕು ಇಲ��ಾದದ0ಂದ

ಅವನು ಎಡವ�Gಾ- ೆ ಎಂದು ಉತ-ರ3ೊಟ@ನು. 11111111 ಈ dಾತುಗಳನು: DೇTದ

ತರು�ಾಯ ಆತನು ಅವ0�ೆ--ನಮb Iೆ:ೕ;ತ ಾದ Oಾಜರನು $�6ಸುP-�ಾ� ೆ; ಆದ�ೆ

 ಾನು ಅವನನು: $�ೆ6'ಂದ ಎWCಸುವ�ಾ3ಾL� DೋಗುG -ೇ ೆ ಎಂದು DೇTದನು. 12121212

ಆಗ ಆತನ 7ಷ�ರು--ಕತm ೇ, ಅವನು $�ೆ6dಾಡುP-ದ��ೆ ಸSಸ~ ಾಗುವನು ಅಂದರು.

13131313 ಆದ�ೆ pೕಸು ಅವನ ಮರಣದ �ಷಯ�ಾ� DೇTದ�ನು; ಆದ�ೆ ಅವರು



$�ೆ6ಯ��ಯ �nಾ6ಂP ಕು0ತು ಆತನು DೇTದ  ೆಂದು Eೕ�Uದರು. 14141414 ಆಗ

pೕಸು ಸ>ಷ@�ಾ� ಅವ0�ೆ--Oಾಜರನು ಸP-�ಾ� ೆ. 15151515 $ೕವ� ನಂಬು ವಂGೆ

$ಮ�ೋಸLರ  ಾನು ಅ�� ಇಲ��ರುವದ3ೆL ಸಂGೋಷಪಡುGೆ-ೕ ೆ; Dೇಗೂ  ಾವ�

ಅವನ ಬT�ೆ Dೋ�ೋಣ ಎಂದು ಅವ0�ೆ DೇTದನು. 16161616 ತರು �ಾಯ �ದುಮ ೆಂಬ

Gೋಮನು ತನ: �ೊGೆ 7ಷ�0�ೆ-- ಾವ� ಸಹ ಆತ ೊಂ��ೆ IಾಯುವಂGೆ

Dೋ�ೋಣ ಅಂದನು. 17171717 ತರು�ಾಯ pೕಸು ಬಂ�ಾಗ Oಾಜರನನು:

ಸdಾXಯ��ಟು@ ಆಗOೇ  ಾಲುL �ವಸಗsಾ�ದ� �ೆಂದು ಆತನು PTದು3ೊಂಡನು;

18181818 1ೇ{ಾನ�ವ� pರೂಸOೇq�ೆ DೆಚುzಕeV ಒಂದು ಹರ�ಾ0 ಯಷು@

ಸ�ಾಪದ��ತು-. 19191919 pಹೂದ�ರ�� ಅ ೇಕರು dಾಥmಳನು: ಮತು- ಮ0ಯಳನು:

ಅವರ ಸDೋ ದರನ �ಷಯ�ಾ� ಆದ0ಸುವದ3ೆL ಬಂ�ದ�ರು. 20202020 ಆಗ pೕಸು

ಬರುP-�ಾ� ೆಂದು dಾಥmಳ= 3ೇಳ= ತ-Oೇ Dೋ� ಆತನನು: ಎದುರು�ೊಂಡಳ=.

ಮ0ಯsಾದ�ೋ ಮ ೆಯ��pೕ ಕೂತು3ೊಂe ದ�ಳ=. 21212121 ಆಗ dಾಥmಳ=

pೕಸು��ೆ-- ಕತm ೇ, $ೕನು ಇ�� ಇರುP-ದ��ೆ ನನ: ಸDೋದರನು Iಾಯು

P-ರ�ಲ�. 22222222 ಆದ�ೆ ಈಗಲೂ ಸಹ $ೕನು �ೇವ0ಂದ ಏನು 3ೇT3ೊಳ=�P-ೕEೕ

�ೇವರು ಅದನು: $ನ�ೆ 3ೊಡುವ ೆಂದು  ಾನು ಬO �ೆನು ಅಂದಳ=. 23232323 pೕಸು

ಆ3ೆ�ೆ--$ನ: ಸDೋದರನು P0� ಎ� �ೇಳ=ವನು ಎಂದು DೇTದನು. 24242424 dಾಥmಳ=

ಆತ$�ೆ--ಕwೇ �ನದ�� ಪ�ನರುGಾ~ನ�ಾಗು�ಾಗ ಅವನೂ P0� ಎ� �ೇಳ=ವ ೆಂದು

 ಾನು ಬOೆ�ನು ಎಂದು DೇTದಳ=. 25252525 pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ-- ಾ ೇ ಪ�ನರುGಾ~ನವk

,ೕವವk ಆ�� �ೇ ೆ; ನನ:�� ನಂW3ೆ ಇಡುವವನು ಸತ-ರೂ ಬದುಕುವನು; 26262626

)ಾವ ಾದರೂ ಬದುಕುGಾ- ನನ:�� ನಂW3ೆ'ಡುವ�ಾದ�ೆ ಅವನು ಎಂ�ಗೂ

Iಾಯುವ �ಲ�. ಇದನು: $ೕನು ನಂಬುP-ೕEೕ ಎಂದು 3ೇTದ�3ೆL 27272727 ಆ3ೆಯು



ಆತ$�ೆ--Dೌದು, ಕತm ೇ, Oೋಕ3ೆL ಬರ1ೇ3ಾ�ದ� �ೇವರಮಗ ಾದ H6ಸ-ನು

$ೕ ೇ ಎಂದು  ಾನು ನಂಬುG -ೇ ೆ ಅಂದಳ=. 28282828 ಆ3ೆಯು ;ೕ�ೆ DೇTದ VೕOೆ

Dೊರಟು Dೋ� ತನ: ಸDೋದ0)ಾದ ಮ0ಯಳನು: ಗುಪ- �ಾ� ಕ�ೆದು--

1ೋಧಕನು ಬಂ��ಾ� ೆ, $ನ:ನು: ಕ�ೆಯುGಾ- ೆ ಅಂದಳ=. 29292929 ಆ3ೆಯು ಇದನು:

3ೇTದ ಕೂಡOೆ ತಟ@ ೆ ಎದು� ಆತನ ಬT�ೆ ಬಂದಳ=. 30303030 pೕಸು ಇನೂ: ಊ�ೊಳ3ೆL

1ಾರ�ೆ dಾಥmಳ= ಆತನನು: ಸಂXUದ ಸ~ಳದ��pೕ ಇದ�ನು. 31313131 ಮ ೆ ಯ�� ಆ3ೆಯ

ಕೂಡ ಇದು� ಆ3ೆಯನು: ಆದ0ಸುP-ದ� pಹೂದ�ರು ಆ3ೆಯು ತಟ@ ೆ ಎದು� Dೊರ�ೆ

Dೋಗುವದನು:  ೋe--ಆ3ೆಯು ಅಳ=ವದ3ಾL� ಸdಾXಯ ಬT�ೆ

DೋಗುGಾ-sೆಂದು PTದು ಆ3ೆ ಯನು: ;ಂ1ಾ�Uದರು. 32323232 ತರು�ಾಯ pೕಸು ಇದ�

ಸ~ಳ3ೆL ಮ0ಯಳ= ಬಂದು ಆತನನು: ಕಂಡು ಆತನ aಾದಗT�ೆ Wದು� ಆತ$�ೆ--

ಕತm ೇ, $ೕನು ಇ�� ಇರುP-ದ��ೆ ನನ: ಸDೋದರನು IಾಯುP-ರ�ಲ� ಎಂದು

DೇTದಳ=. 33333333 ಆ3ೆಯು ಅಳ=ವದನು: ಮತು- ಆ3ೆEಂ��ೆ ಬಂದ pಹೂದ�ರು ಸಹ

ಅಳ=ವದನು: pೕಸು  ೋe�ಾಗ ಆತbದ�� ಕಳವಳಪಟು@ ಮೂಲು�Gಾ--- 34343434

ಅವನನು: ಎ�� ಇ]@��ೕ0 ಅಂದನು. ಅವರು ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ, ಬಂದು  ೋಡು

ಅಂದರು. 35353535 pೕಸು ಅತ-ನು. 36363636 ಆಗ pಹೂದ� ರು--ಇ�ೋ, ಆತನು ಅವನನು:

ಎಷು@ r6ೕP dಾeದನOಾ� ಅಂದರು. 37373737 ಅವರ�� 3ೆಲ ವರು--ಆ ಕುರುಡನ

ಕಣು�ಗಳನು: Gೆ�ೆದ ಈ ಮನುಷ�ನು ಇವನನೂ: IಾಯದDಾ�ೆ dಾಡOಾರ�ೆ ಇದ� ೇ

ಅಂದರು. 38383838 ಆದದ0ಂದ pೕಸು P0� ತನ:�� ಮೂಲು�Gಾ- ಸdಾX�ೆ ಬಂದನು.

ಅದು ಗ�)ಾ�ತು-; ಒಂದು ಕಲು� ಅದರ VೕOೆ ಇ]@ತು-. 39393939 pೕಸು--ಆ ಕಲ�ನು:

Gೆ�ೆದುDಾH0 ಅಂದನು. ಅದ3ೆL ಸತು-Dೋದವನ ಸDೋದ0)ಾದ dಾಥmಳ=

ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ, ಇಷ@�ೊಳ�ೆ ಅವನು  ಾರುGಾ- ೆ; )ಾಕಂದ�ೆ ಅವನು ಸತು-



 ಾಲುL �ನಗsಾದವ� ಅಂದಳ=. 40404040 pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--$ೕನು ನಂಬುವ�ಾದ�ೆ �ೇವರ

ಮ;Vಯನು:  ೋಡು� ಎಂದು  ಾನು $ನ�ೆ Dೇಳ�ಲ��ೇ ಅಂದನು. 41414141 ಆಗ

ಅವರು ಸತ-ವನನು: ಇ]@ದ� ಸ~ಳ�ಂದ ಕಲ�ನು: Gೆ�ೆದುDಾHದರು. pೕಸು ಕ� �ೆP-

Vೕಲ3ೆL  ೋe--ತಂ�ೆpೕ, $ೕನು ನನ: aಾ6ಥm ೆಯನು: 3ೇTದ�3ೆL  ಾನು $ನ:ನು:

3ೊಂwಾಡುG -ೇ ೆ. 42424242 $ೕನು ನನ: aಾ6ಥm ೆಯನು: )ಾ�ಾಗಲೂ 3ೇಳ=P-ೕ ಎಂದು

 ಾನು ಬOೆ�ನು. ಆದ�ೆ ನನ: ಹP-ರದ�� $ಂPರುವ ಜನರ $qತ-�ಾ� $ೕನು ನನ:ನು:

ಕಳ=;U��ೕ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವಂGೆ  ಾನು ಅದನು: DೇT�ೆನು ಅಂದನು. 43434343

ಆತನು ;ೕ�ೆ dಾತ ಾeದ VೕOೆ--Oಾಜರ ೇ, Dೊರ�ೆ 1ಾ ಎಂದು ಗ]@)ಾದ

ಸSರ�ಂದ ಕೂ�ದನು. 44444444 ಆಗ aೆ6ೕತ ವಸ�ಗTಂದ 3ೈ3ಾಲುಗಳನು: ಕ]@ದ� ಆ

ಸತ-ವನು Dೊರ�ೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಮುಖವ� ವಸ� �ಂದ ಸುತ-ಲ>]@ತು-; pೕಸು

ಅವ0�ೆ--ಅವನನು: W�z0, ಅವನು Dೋಗ� ಎಂದು DೇTದನು. 45454545 ಆಗ ಮ0ಯಳ

ಬT�ೆ ಬಂ�ದ� pಹೂದ� ರ�� ಅ ೇಕರು pೕಸು dಾeದವ�ಗಳನು:  ೋe ಆತನ��

ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. 46464646 ಆದ�ೆ ಅವರ�� 3ೆಲವರು ಫ0Iಾಯರ ಬT�ೆ Dೋ� pೕಸು

dಾeದವ�ಗಳನು: ಅವ0�ೆ DೇTದರು. 47474747 ಆಗ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ ಫ0Iಾಯರೂ

ಆOೋಚ ಾ ಸ�ೆಯನು: ಕೂeU--ಈ ಮನುಷ�ನು ಅ ೇಕ ಅದು�ತ3ಾಯmಗಳನು:

dಾಡುGಾ-ನOಾ�,  ಾವ� ಏನು dಾwೋಣ? 48484848  ಾವ� ಅವನನು: Dಾ�ೆpೕ Wಟ@�ೆ

ಎಲ�ರೂ ಅವನ VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಡುವರು ಮತು- �ೋdಾಯರು ಬಂದು ನಮb

ಸ~ಳವನೂ: ಜ ಾಂಗವನೂ: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು W&ಾ@ರು ಅಂದರು. 49494949 ಆದ�ೆ ಅವರ�� ಆ

ವರುಷದ ಮDಾ)ಾಜಕ  ಾದ 3ಾಯಫ ೆಂಬವನು ಅವ0�ೆ-- 50505050 $ಮ�ೆ ಏನೂ

PTಯದು; ಜ ಾಂಗ�ೆOಾ�  ಾಶ�ಾಗದ Dಾ�ೆ ಒಬC ಮನುಷ�ನು ಜನ0�ೋಸLರ

Iಾಯುವದು ನಮ�ೆ �;ತ�ಾ��ೆ ಎಂದು $ೕವ� Eೕ�ಸುವದೂ ಇಲ� ಅಂದನು. 51515151



ಈ dಾತನು: ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ dಾತ ಾಡ�ಲ�; ಆದ�ೆ ಅವನು ಆ ವರುಷದ��

ಮDಾ)ಾಜಕ ಾ�ದು� pೕಸು ಆ ಜ ಾಂಗ3ೊLೕಸLರ dಾತ6ವಲ��ೆ 52525252 ಚದ0ರುವ

�ೇವರ ಮಕLಳನು: ಒಟು@ಗೂeಸುವದಕೂL ಆತನು Iಾಯ1ೇ3ಾ��ೆ ಎಂದು ಅವನು

ಪ6�ಾ�Uದನು. 53535353 ಅವರು ಕೂe 3ೊಂಡು ಆ �ನ�ಂದ ಆತನನು: 3ೊಲ�1ೇ3ೆಂದು

ಆOೋಚ ೆ dಾe3ೊಂಡರು. 54545454 ;ೕ�ರುವದ0ಂದ pೕಸು pಹೂದ�ರ ಮಧ�ದ��

ಬ;ರಂಗ�ಾ� Pರು�ಾಡ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಅ��ಂದ ಅಡ��ೆ ಸ�ಾಪ ದ��ದ� ಪ6�ೇಶದ

ಎ§ಾ6'¨  ಎಂಬ ಪಟ@ಣ3ೆL Dೋ� ಅ�� ತನ: 7ಷ�ರ ಸಂಗಡ ಇದ�ನು. 55555555 ಆಗ

pಹೂದ�ರ ಪಸLವ� ಹP-ರ�ಾ�ತು-; ಅ ೇಕರು ತಮbನು: ಶು��

dಾe3ೊಳ=�ವದ3ೊLೕಸLರ ಪಸL3ೆL ಮುಂZೆ ಹT�ಗTಂದ pರೂಸOೇq�ೆ

Dೋದರು. 56565656 ಆಗ ಅವರು pೕಸುವನು: ಹುಡುಕು ವವ�ಾ� �ೇ�ಾಲಯದ��

$ಂತು3ೊಂe�ಾ�ಗ--ಆತನು ಹಬC3ೆL ಬರುವ�ಲ��ೕ? $ಮ�ೆ Dೇ�ೆ 3ಾಣುತ-�ೆ

ಎಂದು ತಮbತibಳ�ೆ dಾತ ಾe 3ೊಂಡರು. 57575757 ಆಗ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ

ಫ0Iಾಯ ರೂ ಆತನನು: ;eಯುವಂGೆ ಆತ$ರುವ ಸ~ಳವ� )ಾ0�ಾದರೂ PTದ�ೆ

ಅವರು ತಮ�ೆ Gೋ0ಸ 1ೇ3ೆಂದು ಅಪ>�ೆ 3ೊ]@ದ�ರು.

12121212

1111 ಇ�ಾದ VೕOೆ ಪಸL3ೆL ಆರು �ನಗಳ ಮುಂZೆ ಸತ-ವ�ೊಳ�ಂದ ಎWCUದ

Oಾಜರನು ಇದ� 1ೇ{ಾನ�3ೆL pೕಸು ಬಂದನು. 2222 ಅ�� ಅವರು ಆತ$�ಾ�

ಔತಣವನು: Uದ� dಾeದರು; dಾಥmಳ= ಉಪZಾರ dಾeದಳ=. ಆತ ೊಂ��ೆ

ಊಟ3ೆL ಕೂತವರ�� Oಾಜರನೂ ಒಬC ಾ�ದ�ನು. 3333 ಆಗ ಮ0ಯಳ= ಬಹು 1ೆOೆಯುಳ�

ಅಚz ಜ&ಾdಾಂU Gೈಲವನು: ಒಂದು Iೇರಷು@ ತಂದು pೕಸು�ನ aಾದ3ೆL ಹ�z



ತನ: ತOೆಯ ಕೂದ�$ಂದ ಆತನ aಾದಗಳನು: ಒರUದಳ=; ಆ Gೈಲದ ಪ0 ಮಳವ�

ಮ ೆಯ�� ತುಂW3ೊಂeತು-. 4444 ಆಗ ಆತನ 7ಷ�ರ�� ಒಬCನು ಅಂದ�ೆ ಆತನನು:

;eದು 3ೊಡುವದHLದ� Uೕiೕನನ ಮಗ ಾದ ಯೂದ ಇಸL0Eೕತನು-- 5555 ಈ

Gೈಲವನು: )ಾ3ೆ ಮುನೂ:ರು  ಾಣ�ಗT�ೆ dಾ0 ಬಡವ0�ೆ 3ೊಡ�ಲ� ಅಂದನು. 6666

ಅವನು ಬಡವ0�ೋಸLರ �ಂPUದ�3ಾL� ಅಲ� , ಅವನು ಕಳ� ಾ�ದು� ಹಣದ

�ೕಲವನು: ಇಟು@ 3ೊಂಡು ಅದರ�� DಾHದ�ನು: ತ3ೊLಳ=�ವವ ಾ�ದ� ದ0ಂದOೇ

ಇದನು: DೇTದನು. 7777 ಆಗ pೕಸು--ಈ3ೆಯನು: Wಟು@We0; ನನ:ನು: ಹೂ£ಡುವ

�ವಸ3ಾL� ಈ3ೆಯು ಇದನು: ಇಟು@3ೊಂe�ಾ�s .ೆ 8888 )ಾಕಂದ�ೆ ಬಡವರು

)ಾ�ಾಗಲೂ $ಮb ಬTಯ�� ಇರುGಾ-�ೆ; ಆದ�ೆ  ಾನು )ಾ�ಾಗಲೂ $ಮb

ಬTಯ�� ಇರುವ�ಲ� ಅಂದನು. 9999 ಆದ3ಾರಣ pೕಸು ಅ���ಾ� ೆಂದು pಹೂದ� ರ��

ಬಹಳ ಜನರು PTದು ಆತನನು: dಾತ6ವಲ��ೆ ಆತನು ಸತ-ವ�ೊಳ�ಂದ ಎWCUದ

Oಾಜರನನೂ:  ೋಡುವದ3ಾL� ಬಂದರು. 10101010 ಆದ�ೆ ಪ6_ಾನ )ಾಜಕರು

Oಾಜರನನು: ಸಹ 3ೊಲ�1ೇ3ೆಂದು ಆOೋಚ ೆ dಾe3ೊಂಡರು. 11111111 )ಾಕಂದ�ೆ

ಅವನ $qತ- ಅ ೇಕ pಹೂದ�ರು Dೋ� pೕಸು�ನ�� ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. 12121212

ಮರು�ನ ಹಬC3ೆL ಬಂದ ಬಹಳ ಜನರು pೕಸು pರೂಸOೇq�ೆ ಬರುGಾ- ೆಂದು

3ೇT�ಾಗ 13131313 ಖಜೂmರದ ಗ0ಗಳನು: ತ3ೊLಂಡು ಆತನನು: ಎದುರು�ೊಳ=�ವದ3ೆL

Dೊರ�ೆ ಬಂದು--Dೊಸನ:, ಕತmನ Dೆಸ0ನ�� ಬರುವ ಇIಾ6pೕ�ನ ಅರಸನು

ಆ7ೕವm�ಸಲ>ಡ� ಎಂದು ಕೂ�ದರು. 14141414 pೕಸು aಾ6ಯದ ಕGೆ-ಯನು:

ಕಂಡು3ೊಂಡು ಅದರ VೕOೆ ಕೂತು3ೊಂಡನು; 15151515 ;ೕ�ೆ--�ೕEೕ� ಕುdಾ 0pೕ,

ಭಯಪಡ1ೇಡ; ಇ�ೋ, $ನ: ಅರಸನು aಾ6ಯದ ಕG -ೆಯ VೕOೆ ಕೂತು3ೊಂಡು

ಬರುGಾ- ೆ ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುವ ಪ63ಾರ  ೆರ�ೇ0ತು. 16161616 ಇವ� ಗಳನು: ಆತನ 7ಷ�ರು



iದಲು PT�ರ�ಲ�; ಆದ�ೆ pೕಸು ಮ;V Dೊಂ��ಾಗ ಇವ� ಆತನ

�ಷಯ�ಾ� ಬ�ೆಯಲ>]@�ೆpಂದೂ ಇವ�ಗಳನು: ಅವರು ಆತ$�ೆ dಾeದ�ೆಂದೂ

�ಾಪಕdಾe 3ೊಂಡರು. 17171717 ಇದಲ��ೆ ಆತನು Oಾಜರನನು: ಸdಾ XEಳ�ಂದ

ಕ�ೆದು ಅವನನು: ಸತ-ವ�ೊಳ�ಂದ ಎWCU�ಾಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ� ಜನರು

IಾJ3ೊಟ@ರು. 18181818 ಆತನು ಈ ಅದು�ತ3ಾಯmವನು: dಾeದ ೆಂದು 3ೇTದ ಜನರು

ಸಹ ಆತನನು: ಎದುರು�ೊಂಡರು. 19191919 ಆದದ0ಂದ ಫ0Iಾಯರು

ತಮbತibಳ�ೆ--$ಮb ಯತ:�ೇನೂ Iಾಗ�ಲ��ೆಂದು $ೕವ� PTಯುವ�ಲ��ೕ?

ಇ�ೋ, Oೋಕವ� ಆತನ ;ಂ�ೆ Dೋ'ತು ಎಂದು ಅಂದು3ೊಂಡರು. 20202020 ಹಬCದ��

ಆ�ಾXಸುವದ3ೆL ಬಂದವರ�� 3ೆಲ ವರು �6ೕಕ0ದ�ರು. 21212121 ಇವರು ಗ�Oಾಯ

1ೇGಾ�'ದವ ಾದ ��ಪ>ನ ಬT�ೆ ಬಂದು--ಅ)ಾ�,  ಾವ� pೕಸುವನು:

 ೋಡ1ೇ3ೆಂ�� �ೇ�ೆ ಅಂದರು. 22222222 ��ಪ>ನು ಬಂದು ಅಂ�ೆ6ಯ$�ೆ DೇT ದನು;

ಅಂ�ೆ6ಯನೂ ��ಪ>ನೂ P0� pೕಸು��ೆ DೇTದರು. 23232323 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�

ಅವ0�ೆ--ಮನುಷ�ಕುdಾರನು ಮ;V Dೊಂದುವ ಗT�ೆ ಬಂದ�ೆ. 24242424  ಾನು

$ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ= G -ೇ ೆ--�ೋ�ಯ 3ಾಳ= ಭೂqಯ�� Wದು� Iಾಯ

�ದ��ೆ ಅದು ಒಂ�ೇ ಆ� ಉTಯುವದು; ಅದು ಸತ-VೕOೆ ಬಹಳ ಫಲ3ೊಡುವದು. 25252525

ತನ: aಾ6ಣ ವನು: r6ೕPಸುವವನು ಅದನು: ಕಳ3ೊಳ=�ವನು; ಈ Oೋಕದ�� ತನ:

aಾ6ಣವನು: ಹ�ೆdಾಡುವವನು $ತ�,ೕವ3ಾL� ಅದನು: 3ಾaಾe3ೊಳ=�ವನು. 26262626

)ಾವ ಾದರೂ ನನ:ನು: Iೇ�ಸುವವ ಾದ�ೆ ಅವನು ನನ:ನು: ;ಂ1ಾ�ಸ�;  ಾನು

ಇರುವ��pೕ ನನ: Iೇವಕನೂ ಇರುವನು; )ಾವ ಾದರೂ ನನ:ನು:

Iೇ�ಸುವವ ಾದ�ೆ ನನ: ತಂ�ೆಯು ಅವನನು: ಸ ಾb$ಸುವನು. 27272727 ಈಗ ನನ:

aಾ6ಣವ� ತತ-0ಸುತ-�ೆ.  ಾನು ಏನು Dೇಳ�? ತಂ�ೆpೕ, ಈ ಗT�ೆ'ಂದ ನನ:ನು:



ತr>ಸು; ಆದ�ೆ ಇದ3ಾL�pೕ  ಾನು ಈ ಗT�ೆ�ೆ ಬಂ�ೆನು. 28282828 ತಂ�ೆpೕ, $ನ:

Dೆಸರನು: ಮ;VಪeU3ೋ ಅಂದನು. ಆಗ-- ಾನು ಮ; VಪeU� �ೇ ೆ, P0�

ಅದನು: ಮ;Vಪeಸು�ೆನು ಎಂದು Dೇಳ=ವ ಧ�$ಯು ಪರOೋಕ�ಂದ ಬಂತು. 29292929

ಆಗ ಅ�� $ಂPದ� ಜನರು ಅದನು: 3ೇT--ಗುಡು�ತು ಅಂದರು. 1ೇ�ೆಯವರು--ದೂತ

 ೊಬCನು ಈತನ ಸಂಗಡ dಾತ ಾeದನು ಅಂದರು. 30303030 pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--ಈ ಧ�$ಯು ನನ�ೋ ಸLರವಲ�, $ಮ�ೋಸLರ�ೇ ಬಂ��ೆ. 31313131

ಈಗ ಈ Oೋಕ3ೆL  ಾ�ಯPೕಪ�m ಆಗುತ-�ೆ; ಇಹOೋಕದ ಅXಪPಯು ಈಗ Dೊರ�ೆ

Dಾಕಲ>ಡುವನು. 32323232  ಾನು ಭೂq'ಂದ Vೕಲ3ೆL ಎತ-ಲ>ಟ@�ೆ ಎಲ� ರನೂ: ನನ:

ಬT�ೆ ಎಳ3ೊಳ=��ೆನು ಅಂದನು. 33333333 Gಾನು ಎಂ{ಾ ಮರಣ�ಂದ

Iಾಯ1ೇ3ಾ�G -ೆಂದು ಸೂ�U ಇದನು: DೇTದನು. 34343434 ಜನರು ಆತ $�ೆ--H6ಸ-ನು

ಸ�ಾ3ಾಲವk ಇರುGಾ- ೆಂದು  ಾವ�  ಾ�ಯಪ6dಾಣದ�� 3ೇT�ೆ�ೕ�ೆ; Dಾ�ಾದ�ೆ

ಮನುಷ�ಕುdಾರನು ಎತ-ಲ>ಡ1ೇ3ೆಂದು $ೕನು Dೇಳ=ವದು Dೇ�ೆ? ಈ

ಮನುಷ�ಕುdಾರನು )ಾರು ಎಂದು 3ೇTದರು. 35353535 ಆಗ pೕಸು ಅವ 0�ೆ--ಇನು:

ಸSಲ>3ಾಲ�ೇ 1ೆಳಕು $ibಂ��ೆ ಇರು ತ-�ೆ. ಕತ-Oೆ $ಮbನು: ಮುಸುH3ೊಳ�ದಂGೆ

$ಮ�ೆ 1ೆಳHರು�ಾಗOೇ ನwೆ'0; )ಾಕಂದ�ೆ ಕತ-Oೆಯ�� ನwೆಯುವವನು Gಾನು

ಎ���ೆ DೋಗುGಾ- ೆಂದು PTಯನು. 36363636 $ೕವ� 1ೆಳHನ ಮಕLsಾಗುವಂGೆ $ಮ�ೆ

1ೆಳಕು ಇರು�ಾಗOೇ 1ೆಳಕನು: ನಂW0 ಅಂದನು. pೕಸು ಇವ�ಗಳನು: DೇTದ

VೕOೆ DೊರಟುDೋ� ಅವ0ಂದ ಅಡ�3ೊಂಡನು. 37373737 ಆದ�ೆ ಆತನು ಅ ೇಕ

ಅದು�ತ3ಾಯmಗಳನು: ಅವರ ಮುಂ�ೆ dಾe�ಾಗೂ� ಅವರು ಆತನನು: ನಂಬ�ಲ�.

38383838 ಇದ0ಂದ--ಕತm ೇ, ನಮb ವತm dಾನವನು: )ಾರು ನಂW�ಾ��ೆ? ಕತmನ

1ಾಹುವ� )ಾ0�ೆ ಪ6ಕಟ�ಾ'ತು ಎಂದು ಪ6�ಾ�)ಾದ pnಾಯನು ನುeದದು�



 ೆರ�ೇರುವ Dಾ�ೆ ಇ�ಾ'ತು. 39393939 ಅವರು ನಂಬOಾರ�ೆ ಇದ�ದ0ಂದ pnಾಯನು

P0� DೇT� �ೇನಂದ�ೆ-- 40404040 ಅವರು ಕ£�$ಂದ 3ಾಣ�ೆ ಹೃದಯ�ಂದ ಗ6;ಸ�ೆ

ಮತು- Pರು�3ೊಂಡು ನ$:ಂದ ಸSಸ~Gೆಯನು: Dೊಂದ�ೆ ಇರುವಂGೆ ಆತನು ಅವರ

ಕಣು�ಗಳನು: ಕುರುಡು dಾe ಅವರ ಹೃದಯವನು: ಕ¤ಣ dಾeದನು ಎಂಬದು. 41414141

pnಾಯನು ಆತನ ಮ;Vಯನು:  ೋeದ�0ಂದ ಆತನ �ಷಯ�ಾ� ಇವ�ಗಳನು:

DೇTದನು. 42424242 ಆ�ಾಗೂ� ಮುoಾ�X3ಾ0ಗಳ�� ಅ ೇಕರು ಆತನ VೕOೆ

ನಂW3ೆ'ಟ@ರು. ಆದ�ೆ ಫ0Iಾಯರ $qತ- Gಾವ� ಸ�ಾಮಂ�ರ�ಂದ

ಬ;ಷL0ಸಲ>ಡ1ಾರ�ೆಂದು ಅವರು ಆತನನು: ಒr> 3ೊಳ��ಲ�. 43434343 )ಾಕಂದ�ೆ

ಅವರು �ೇವರ DೊಗT 3ೆ�ಂತ ಮನುಷ�ರ DೊಗT3ೆಯ ೆ:ೕ DೆZಾz� r6ೕPUದರು.

44444444 ಆಗ pೕಸು--ನನ:ನು: ನಂಬುವವನು ನನ:ನ:ಲ�. ನನ:ನು: ಕಳ=;U3ೊ&ಾ@ತನ ೆ:ೕ

ನಂW�ಾ� ೆ. 45454545 ನನ:ನು:  ೋಡುವವನು ನನ:ನು: ಕಳ=;U3ೊ&ಾ@ತನ ೆ:ೕ

 ೋಡುGಾ- ೆ. 46464646 ನನ:�� ನಂW3ೆ'ಟ@ )ಾವನೂ ಕತ-Oೆಯ�� ಇರ1ಾರ�ೆಂದು

 ಾನು 1ೆಳ3ಾ� Oೋಕ3ೆL ಬಂ�� �ೇ ೆ. 47474747 )ಾವ ಾದರೂ ನನ: dಾತುಗಳನು:

3ೇT ನಂಬ�ೆDೋದ�ೆ  ಾನು ಅವ $�ೆ Pೕಪ�m dಾಡುವ�ಲ�; Oೋಕ3ೆL Pೕಪ�m

dಾಡುವದ3ಾL� ಅಲ�, Oೋಕವನು: ರJಸುವದ 3ಾL�pೕ  ಾನು ಬಂ�ೆನು. 48484848

ನನ:ನು: PರಸL0U ನನ: dಾತುಗಳನು: ಅಂ�ೕಕ0ಸ�ರುವವ$�ೆ Pೕಪ�m

dಾಡುವಂಥದು ಒಂದು ಇ�ೆ; ಅದು  ಾನು DೇTದ dಾGೇ; ಅದು ಕwೇ �ನದ��

ಅವ$�ೆ Pೕಪ�m dಾಡುವದು. 49494949 ನನ:ಷ@3ೆL  ಾ ೇ dಾತ ಾಡ�ಲ�; ಆದ�ೆ  ಾನು

ಏನು Dೇಳ1ೇಕು ಮತು-  ಾನು ಏನು dಾತ ಾಡ1ೇ3ೆಂಬದನು: ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ

ತಂ�ೆpೕ ನನ�ೆ ಆ�ಾrU�ಾ� ೆ. 50505050 ಆತನ ಆ�ೆಯು $ತ�,ೕವ�ಾ��ೆ ಎಂದು

 ಾನು ಬOೆ�ನು; ಆದದ0ಂದ  ಾನು dಾತ ಾಡುವವ�ಗಳನು: ತಂ�ೆಯು ನನ�ೆ



DೇTದಂGೆpೕ  ಾನು dಾತ ಾಡು G -ೇ ೆ ಎಂದು DೇTದನು.

13131313

1111 ಆಗ ಪಸL ಹಬCದ ಮುಂZೆ pೕಸು Gಾನು ಈ Oೋಕ�ೊಳ�ಂದ ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ

Dೋಗ1ೇ3ಾದ ತನ: ಗT�ೆಯು ಬಂGೆಂದು PTದು ಈ Oೋಕದ��ದ� ತನ:

ಸSಂತದವರನು: r6ೕPU ಅವರನು: ಅಂತ�ದವ�ೆ�ೆ r6ೕPUದನು. 2222 ಊಟ�ಾದ VೕOೆ

ಆತನನು: ;ಡು3ೊಡ1ೇ3ೆಂಬದನು: Uೕiೕ ನನ ಮಗ ಾದ ಯೂದ ಇಸL0Eೕತನ

ಹೃದಯದ�� IೈGಾನನು ಆOೋಚ ೆ ಹು]@Uದನು. 3333 ತಂ�ೆಯು ತನ: 3ೈಯ��

ಎಲ�ವನೂ: 3ೊ]@�ಾ� ೆಂತಲೂ Gಾನು �ೇವರ ಬT'ಂದ Dೊರಟು ಬಂ�ದು� P0�

�ೇವರ ಬT�ೆ DೋಗುG -ೇ ೆಂತಲೂ pೕಸು PTದು 3ೊಂಡು 4444 ಊಟ�ಂ�ೆದು� ತನ:

ಉಡುಪ�ಗಳನು: Gೆ�ೆ�ಟು@ 3ೈ aಾವಡವನು: ತ3ೊLಂಡು ನಡುವನು: ಕ]@3ೊಂಡನು. 5555

ತರು�ಾಯ ಆತನು 1ೋಗು£ ಯ�� $ೕರು DಾH3ೊಂಡು 7ಷ�ರ 3ಾಲುಗಳನು:

GೊsೆಯುವದಕೂL Gಾನು ನಡು��ೆ ಕ]@3ೊಂಡ 3ೈ aಾವಡ�ಂದ ಅವ�ಗಳನು:

ಒರಸುವದಕೂL aಾ6ರಂ¥Uದನು. 6666 ಆತನು Uೕiೕನ aೇತ6ನ ಬT�ೆ ಬಂ�ಾಗ

ಅವನು ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ, $ೕನು ನನ: 3ಾಲುಗಳನು: GೊsೆಯುP-ೕEೕ ಎಂದು

3ೇT ದನು. 7777 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ-- ಾನು dಾಡುವದು ಏ ೆಂದು ಈಗ

$ನ�ೆ PTಯುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ಇನು: VೕOೆ $ನ�ೆ PTಯುವದು ಅಂದನು. 8888 aೇತ6ನು

ಆತ$�ೆ--$ೕನು ನನ: 3ಾಲುಗಳನು: ಎಂ�ಗೂ Gೊsೆಯ1ಾರದು ಅಂದನು; pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ-- ಾನು $ನ:ನು: Gೊsೆಯ �ದ��ೆ ನ ೊ:ಂ��ೆ $ನ�ೆ

aಾ�ಲ� ಎಂದು DೇTದನು. 9999 ಅದ3ೆL Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಆತ $�ೆ--ಕತm ೇ, ನನ:

aಾದಗಳನು: dಾತ6ವಲ��ೆ ನನ: 3ೈಗಳನು: ಮತು- ತOೆಯನು: ಸಹ Gೊs  ೆಅಂದನು.



10101010 pೕಸು ಅವ$�ೆ--Iಾ:ನdಾe3ೊಂಡವನು ತನ aಾದಗಳನು: Dೊರತು

ಮG -ೇನೂ Gೊsೆಯುವದು ಅವಶ��ಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ ಅವನು ಸಂಪkಣm�ಾ�

ಶುದ� ಾ��ಾ� ೆ. $ೕವ� ಶುದ��ಾ���ೕ0, ಆದ�ೆ ಎಲ�ರೂ ಅಲ� ಅಂದನು. 11111111 ತನ:ನು:

;eದು3ೊಡುವ ವನು )ಾ�ೆಂದು ಆತನು PT�ದ�0ಂದ--$ಮb�� ಎಲ�ರೂ ಶುದ�ರಲ�

ಎಂದು DೇTದನು. 12121212 ಆತನು ಅವರ aಾದಗಳನು: Gೊsೆದ VೕOೆ ತನ:

ಉಡುಪ�ಗಳನು: DಾH3ೊಂಡು P0� ಕೂತು 3ೊಂಡ VೕOೆ ಅವ0�ೆ-- ಾನು $ಮ�ೆ

dಾeದು� ಏ ೆಂದು PT'Gೋ? 13131313 $ೕವ� ನನ:ನು: 1ೋಧ ಕನು ಮತು- ಕತmನು

ಎಂದು ಕ�ೆಯುP-ೕ0; $ೕವ� Dೇಳ=ವದು ಸ0; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ಅಂಥವ ೇ Dೌದು.

14141414 Dಾ�ಾದ�ೆ $ಮb ಕತmನೂ 1ೋಧಕನೂ ಆ�ರುವ  ಾನು $ಮb 3ಾಲುಗಳನು:

Gೊsೆದ�ೆ $ೕವ� ಸಹ ಒಬCರ 3ಾಲುಗಳ ೊ:ಬCರು GೊsೆಯತಕLದು�. 15151515  ಾನು

$ಮ�ೆ dಾeದಂGೆpೕ $ೕವ� ಸಹ dಾಡ1ೇ3ೆಂದು  ಾನು $ಮ�ೆ dಾದ0ಯನು:

Gೋ0U� �ೇ ೆ. 16161616  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ--ತನ: ಒwೆಯ$�ಂತ

Iೇವಕನು �ೊಡ�ವನಲ�; ಇಲ��ೆ ಕಳ=;ಸಲ>ಟ@ವನು ಅವನನು: ಕಳ=;Uದವ$�ಂತ

�ೊಡ�ವನಲ�. 17171717 $ೕವ� ಇವ� ಗಳನು: Pಳ=3ೊಂಡು ಇದರಂGೆ dಾeದ�ೆ $ೕವ�

ಧನ�ರು. 18181818  ಾನು $Vbಲ�ರ �ಷಯದ�� dಾತ  ಾಡುವ�ಲ�;  ಾನು

ಆ0U3ೊಂಡವರನು: ಬO �ೆನು; ಆದ�ೆ--ನ ೊ:ಂ��ೆ �ೊ]@ಯನು: Pನು:ವವನು ನನ�ೆ

��ೋಧ�ಾ� ತನ: ;ಮbeಯನು: ಎP-�ಾ� ೆ ಎಂಬ ಬರಹವ�  ೆರ�ೇರ1ೇ3ಾ��ೆ.

19191919 ಅದು ಆಗು�ಾಗ  ಾ ೇ ಆತ ೆಂದು $ೕವ� ನಂಬುವಂGೆ ಅದು ಸಂಭ�ಸುವದHLಂತ

ಮುಂZೆ ಈಗOೇ $ಮ�ೆ Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ. 20202020  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ $ಜ�ಾ�

Dೇಳ=G -ೇ ೆ-- ಾನು ಕಳ=;Uದವನನು: ಅಂ�ೕಕ0ಸು ವವನು ನನ:ನು:

ಅಂ�ೕಕ0ಸುGಾ- ೆ; ನನ:ನು: ಅಂ�ೕಕ0 ಸುವವನು ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನ ೆ:ೕ



ಅಂ�ೕಕ0 ಸುGಾ- ೆ. 21212121 pೕಸು ;ೕ�ೆ DೇTದ VೕOೆ ಆತbದ�� ಕಳವಳ �ೊಂಡು

IಾJೕಕ0U-- ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ. $ಮb�� ಒಬCನು ನನ:ನು:

;eದು 3ೊಡುವನು ಎಂದು DೇTದನು. 22222222 ಆಗ 7ಷ�ರು ಅನುdಾನ�ಂದ ಈತನು

)ಾರನು: ಕು0ತು DೇTದ ೆಂದು ಒಬCರ ೊಬCರು  ೋeದರು. 23232323 7ಷ� ರ�� pೕಸು

r6ೕPUದ ಒಬCನು ಆತನ ಎ�ೆಯ VೕOೆ ಒರ�3ೊಂeದ�ನು. 24242424 ಆದದ0ಂದ

Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಅವ$�ೆ ಸ ೆ: dಾe ಆತನು )ಾರ �ಷಯ�ಾ�

dಾತ ಾeದ ೆಂದು 3ೇTದನು. 25252525 ತರು�ಾಯ ಅವನು pೕಸು�ನ ಎ�ೆಯVೕOೆ

ಒರ�3ೊಂಡು--ಕತm ೇ, ಅವನು )ಾರು ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದನು. 26262626 ಅದ3ೆL

pೕಸು-- ಾನು �ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: ಅ�� )ಾವ$�ೆ 3ೊಡುG -ೇ ೋ ಅವ ೇ ಎಂದು

ಉತ-ರ 3ೊಟ@ನು. ಆ �ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: ಅ�� ಆತನು Uೕiೕನನ ಮಗ ಾದ

ಯೂದ ಇಸL0Eೕತ$�ೆ 3ೊಟ@ನು. 27272727 �ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: ತ3ೊLಂಡ VೕOೆ

IೈGಾನನು ಅವ ೊಳ�ೆ DೊಕLನು. ಆಗ pೕಸು ಅವ$�ೆ--$ೕನು dಾಡುವ ದನು:

1ೇಗ ೆ dಾಡು ಎಂದು DೇTದನು. 28282828 ಆತನು ಯೂದ$�ೆ ಇದನು: DೇTದ

ಉ� �ೇಶ�ೇ ೆಂದು ಊಟ3ೆL ಕೂತವರ�� )ಾ0ಗೂ �ೊGಾ-ಗ�ಲ�. 29292929 ಯೂದನು

ಹಣದ �ೕಲವನು: ಇಟು@3ೊಂಡ ದ�0ಂದ pೕಸು ಅವ$�ೆ--ಹಬC3ೆL ನಮ�ೆ 1ೇ3ಾದವ�

ಗಳನು: 3ೊಂಡು3ೋ ಎಂತOೋ ಇಲ��ೆ ಬಡವ0�ೆ ಏ ಾದರೂ 3ೊಡು ಎಂತOೋ

ಅವ$�ೆ ಆತನು DೇTದ ೆಂದು ಅವರ�� 3ೆಲವರು  ೆನUದರು. 30303030 ಯೂದನು ಆ

�ೊ]@ಯ ತುಂಡನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡ ಕೂಡOೇ Dೊರ�ೆ Dೋದನು; ಆಗ

�ಾP6)ಾ�ತು-. 31313131 ಅವನು Dೊರ�ೆ DೋದVೕOೆ pೕಸು-- ಈಗ

ಮನುಷ�ಕುdಾರನು ಮ;Vಪ]@�ಾ� ೆ. �ೇವರು ಆತನ�� ಮ;Vಪ]@�ಾ� ೆ. 32323232

�ೇವರು ಆತನ�� ಮ;Vಪ]@ರOಾ� �ೇವರು ಸಹ ಆತನನು: ತನ:��pೕ



ಮ;Vಪeಸುವನು; ಕೂಡOೆ ಆತನನು: ಮ;Vಪeಸುವನು. 33333333 �ಕLಮಕLsೇ, ಇನು:

ಸSಲ> 3ಾಲ�ೇ  ಾನು $ಮb ಸಂಗಡ ಇರುGೆ-ೕ ೆ, $ೕವ� ನನ:ನು: ಹುಡುಕು�0;  ಾನು

Dೋಗುವ���ೆ $ೕವ� ಬರOಾ0�ೆಂದು  ಾನು pಹೂದ�0�ೆ DೇTದಂGೆpೕ $ಮಗೂ

ಈಗ Dೇಳ=G -ೇ ೆ. 34343434 ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕPಸ1ೇ3ೆಂಬ ಒಂದು Dೊಸ ಆ�ೆಯನು:

 ಾನು $ಮ�ೆ 3ೊಡುG -ೇ ೆ-- ಾನು $ಮbನು: r6ೕPUದ Dಾ�ೆpೕ $ೕವk

ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕPಸ1ೇಕು. 35353535 ಒಬCರ VೕOೊಬC0�ೆ r6ೕP'ದ��ೆ ಇದ0ಂದ

ಎಲ�ರೂ $ಮbನು: ನನ: 7ಷ��ೆಂದು PTದು3ೊಳ=� ವರು ಎಂದು DೇTದನು. 36363636

Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ, $ೕನು ಎ���ೆ DೋಗುP-ೕ? ಅನ:ಲು pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ-- ಾನು Dೋಗುವ���ೆ $ೕನು ಈಗ ಬರOಾ0; ತರು�ಾಯ

$ೕನು ನನ:ನು: ;ಂ1ಾ�ಸು� ಅಂದನು. 37373737 aೇತ6ನು ಆತ$�ೆ-- ಕತm ೇ,  ಾನು

)ಾ3ೆ ಈಗ $ನ: ;ಂ�ೆ ಬರ Oಾ�ೆನು? $ನ�ೋಸLರ ನನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡು �ೆನು

ಅಂದನು. 38383838 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ $�ೆ--$ೕನು ನನ�ೋಸLರ $ನ:

aಾ6ಣವನು: 3ೊಡು P-ೕEೕ?  ಾನು $ನ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ, $ೕನು

ನನ:ನು: ಮೂರು Iಾ0 ಅಲ�ಗsೆಯುವ ತನಕ ಹುಂಜವ� ಕೂಗುವ�ಲ� ಅಂದನು.

14141414

1111 $ಮb ಹೃದಯವ� ಕಳವಳ�ೊಳ��ೆ ಇರ�; $ೕವ� �ೇವರನು: ನಂW0, ನನ:ನೂ:

ನಂW0. 2222 ನನ: ತಂ�ೆಯ ಮ ೆಯ�� ಬಹಳ ಭವನ ಗT�ೆ; ಇಲ��ದ��ೆ  ಾನು $ಮ�ೆ

Dೇಳ=P-� �ೆನು,  ಾನು $ಮ�ೆ ಸ~ಳವನು: Uದ�dಾಡುವದ3ೆL Dೋಗು G -ೇನOಾ�. 3333

 ಾನು Dೋ� $ಮ�ೋಸLರ ಸ~ಳವನು: Uದ�dಾe P0� ಬಂದು $ಮbನು: ನನ:

ಬT�ೆ Iೇ0U3ೊಳ=��ೆನು; ಆಗ  ಾ$ರುವ�� $ೕವ� ಸಹ ಇರು�0. 4444  ಾನು ಎ���ೆ



DೋಗುG -ೇ ೆಂಬದು $ಮ�ೆ PTದ�ೆ; dಾಗmವk $ಮ�ೆ �ೊP-�ೆ ಅಂದನು. 5555

Gೋಮನು ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ, $ೕನು ಎ���ೆ DೋಗುP-ೕEೕ ನಮ�ೆ PTಯದು;

ನಮ�ೆ dಾಗmವ� Dೇ�ೆ �ೊGಾ-�ೕತು ಅಂದನು. 6666 pೕಸು ಅವ$�ೆ-- ಾ ೇ

dಾಗmವk ಸತ�ವk ,ೕವವk ಆ�� �ೇ ೆ; ನನ: ಮೂಲಕ�ಾ� Dೊರತು )ಾರೂ

ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ ಬರುವ�ಲ�. 7777 $ೕವ� ನನ:ನು: PT�ದ��ೆ ನನ: ತಂ�ೆಯನು: ಸಹ

PTದವ�ಾ� ರುP-��0; ಈ�$ಂದ $ೕವ� ಆತನನು: PT���ೕ0; ಆತನನು:

 ೋeದವ�ಾ���ೕ0 ಎಂದು DೇTದನು. 8888 ��ಪ>ನು ಆತ$�ೆ--ಕತm ೇ,

ತಂ�ೆಯನು: ನಮ�ೆ Gೋ0ಸು, ನಮ�ೆ ಅ�ೆ@ೕ Iಾಕು ಅಂದನು. 9999 pೕಸು ಅವ$�ೆ--

��ಪ> ೇ,  ಾನು $ಮb ಸಂಗಡ ಇಷು@ 3ಾಲ ಇದ�ರೂ $ೕನು ನನ:ನು:

PTಯ�ಲ��ೕ? ನನ:ನು:  ೋeದವನು ತಂ�ೆಯನು:  ೋe�ಾ� ೆ; Dಾ�ಾದ�ೆ

ತಂ�ೆಯನು: ನಮ�ೆ Gೋ0ಸು ಎಂದು $ೕನು Dೇಳ=ವದು Dೇ�ೆ? 10101010  ಾನು

ತಂ�ೆಯ�� ಇ� �ೇ ೆ ಮತು- ತಂ�ೆಯು ನನ:�� ಇ�ಾ� ೆ ಎಂದು $ೕನು

ನಂಬುವ�ಲ��ೕ?  ಾನು $ಮ�ೆ Dೇಳ=ವ dಾತುಗಳನು: ನನ:ಷ@3ೆL  ಾ ೇ

dಾತ ಾಡುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ನನ:�� �ಾUಸುP-ರುವ ತಂ�ೆpೕ ಆ 3ಾಯmಗಳನು:

dಾಡುGಾ- ೆ. 11111111  ಾನು ತಂ�ೆ ಯ��� �ೇ ೆಂತಲೂ ತಂ�ೆಯು ನನ:���ಾ� ೆಂತಲೂ

ನನ:ನು: ನಂW0. ಇಲ��ದ��ೆ ಆ H6pಗಳ $qತ-�ಾದರೂ ನನ:ನು: ನಂW0. 12121212

 ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ--ನನ:ನು: ನಂಬುವವನು  ಾನು dಾಡುವ

H6p ಗಳನು: ಸಹ dಾಡುವನು; ಇವ�ಗT�ಂತ ಮಹGಾ-ದ H6pಗಳನು: ಅವನು

dಾಡುವನು; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ನನ: ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ DೋಗುG -ೇ ೆ. 13131313 ನನ:

Dೆಸ0ನ�� $ೕವ� ಏ ೇನು 1ೇe3ೊಳ=���ೋ ಅದನು:  ಾನು dಾಡು�ೆನು. ;ೕ�ೆ

ಮಗನ�� ತಂ�ೆಯು ಮ;V Dೊಂದುವನು. 14141414 $ೕವ� ನನ: Dೆಸ0ನ�� ಏ ಾದರೂ



3ೇT3ೊಂಡ�ೆ  ಾನು ಅದನು: dಾಡು�ೆನು. 15151515 $ೕವ� ನನ:ನು: r6ೕPಸುವ�ಾದ�ೆ

ನನ: ಆ�ೆ ಗಳನು: 3ೈ3ೊT�0. 16161616  ಾನು ತಂ�ೆಯನು: 1ೇe 3ೊಳ=��ೆನು; ಆಗ

ಆತನು $ಮ�ೆ 1ೇ�ೊಬC ಆದ0 ಕನನು: ಸ�ಾ3ಾಲವk $ಮb ಸಂಗಡ ಇರುವದ3ೆL

3ೊಡುವನು. 17171717 ಆತನು ಸತ�ದ ಆತb ೇ; Oೋಕವ� ಆತನನು:  ೋಡ�ೆಯೂ

PTಯ�ೆಯೂ ಇರುವದ 0ಂದ ಆತನನು: DೊಂದOಾರದು. ಆದ�ೆ $ೕವ� ಆತನನು:

ಬ��0. )ಾಕಂದ�ೆ ಆತನು $ibಂ��ೆ �ಾUಸುGಾ- ೆ ಮತು- $ibಳ�ರುವನು.

18181818  ಾನು $ಮbನು: ಆದರ�ೆ'ಲ��ೆ Wಡುವ�ಲ�; $ಮb ಬT�ೆ  ಾನು ಬರು�ೆನು. 19191919

ಇನು: ಸSಲ> 3ಾಲ�ಾದ VೕOೆ Oೋಕವ� ನನ:ನು:  ೋಡುವ�ಲ�. ಆದ�ೆ $ೕವ�

ನನ:ನು:  ೋಡು�0;  ಾನು ,ೕ�ಸುವ ದ0ಂದ $ೕವ� ಸಹ ,ೕ�ಸು�0. 20202020  ಾನು

ನನ: ತಂ�ೆಯ��ಯೂ $ೕವ� ನನ:��ಯೂ  ಾನು $ಮb ��ಯೂ ಇರು�ೆ ೆಂದು $ೕವ�

ಆ �ನದ�� PTದು 3ೊಳ=��0. 21212121 ನನ: ಆ�ೆಗಳನು: Dೊಂ� ಅವ�ಗಳನು:

ಅನುಸ0ಸುವವ ೇ ನನ:ನು: r6ೕPಸುವವನು; ನನ:ನು: r6ೕPಸುವವನನು: ನನ:

ತಂ�ೆಯೂ r6ೕPಸುವನು.  ಾನು ಅವನನು: r6ೕPU ಅವ$�ೆ ನನ:ನು: ವ�ಕ-ಪeU

3ೊಳ=��ೆನು ಎಂದು DೇTದನು. 22222222 ಯೂದನು (ಇಸL0Eೕತನಲ�)--ಕತm ೇ, $ೕನು

Oೋಕ3ೆL 3ಾ£U3ೊಳ��ೆ ನಮ�ೆ 3ಾ£U 3ೊಳ=�ವದು Dೇ�ೆ ಎಂದು ಆತನನು:

3ೇTದನು. 23232323 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ--)ಾವ ಾ ದರೂ ನನ:ನು:

r6ೕPಸುವ�ಾದ�ೆ ಅವನು ನನ: dಾತುಗಳನು: 3ೈ3ೊಳ=�ವನು; ನನ: ತಂ�ೆಯು ಅವ

ನನು: r6ೕPಸುವನು. ಇದಲ��ೆ  ಾವ� ಅವನ ಬT�ೆ ಬಂದು ಅವ ೊಂ��ೆ ನಮb

$�ಾಸವನು: dಾe 3ೊಳ=��ೆವ�. 24242424 ನನ:ನು: r6ೕPಸದವನು ನನ: dಾತು ಗಳನು:

3ೈ3ೊಳ=�ವ�ಲ�; $ೕವ� 3ೇTದ dಾತು ನನ:ದಲ�; ಆದ�ೆ ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ ನನ:

ತಂ�ೆಯ dಾGೇ. 25252525  ಾನು ಇನೂ: $ಮb ಬTಯ�� ಇರು�ಾಗOೇ ಈ



ಸಂಗPಗಳನು: $ಮ�ೆ DೇT� �ೇ ೆ; 26262626 ತಂ�ೆಯು ನನ: Dೆಸ0ನ�� ಕಳ=;U3ೊಡುವ

ಪ0ಶು�ಾ�ತb ೆಂಬ ಆದ0ಕ ೇ ಎಲ�ವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ 1ೋXU  ಾನು $ಮ�ೆ

DೇTದವ�ಗಳ ೆ:Oಾ� $ಮb  ೆನr�ೆ ತರುವನು. 27272727  ಾನು $ಮ�ೆ ಸdಾ_ಾನವನು:

Wಟು@ DೋಗುG -ೇ ೆ, ನನ: ಸdಾ_ಾನವನು:  ಾನು $ಮ�ೆ 3ೊಡುG -ೇ ೆ; Oೋಕವ�

3ೊಡುವ 0ೕPಯ��  ಾನು $ಮ�ೆ 3ೊಡುವ�ಲ�, $ಮb ಹೃದಯವ� ಕಳವಳ�ೊಳ�

�ರ� ಇಲ��ೆ ಅಂಜ�ರ�. 28282828  ಾನು Dೋ� P0� $ಮb ಬT�ೆ ಬರುವದು Dೇ�ೆ

ಎಂದು  ಾನು $ಮ�ೆ DೇTದ�ನು: $ೕವ� 3ೇT��ೕ0; $ೕವ� ನನ:ನು: r6ೕPUದ��ೆ

 ಾನು ನನ: ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ DೊಗುG -ೇ ೆಂದು DೇTದ�3ೆL ಸಂGೋಷಪಡುP-��0; ನನ:

ತಂ�ೆಯು ನನ�ಂತಲೂ �ೊಡ�ವ ಾ��ಾ� ೆ. 29292929 ಅದು ನwೆಯು�ಾಗ $ೕವ�

ನಂಬುವಂGೆ ನwೆಯು ವದHLಂತ ಮುಂZೆpೕ ಈಗ  ಾನು $ಮ�ೆ DೇT� �ೇ ೆ. 30303030

ಇನು: VೕOೆ  ಾನು $ibಂ��ೆ ಬಹಳ�ಾ� dಾತ ಾಡುವ�ಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ ಇಹ

Oೋಕದ ಅXಪPಯು ಬರುGಾ- ೆ. ಅವ$�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ@ದು� ನನ:�� ಏನೂ ಇಲ�. 31313131

 ಾನು ತಂ�ೆಯನು: r6ೕPdಾಡುG -ೇ ೆಂದು Oೋಕವ� PTಯುವ Dಾ�ೆ ತಂ�ೆಯು

ನನ�ೆ ಆ�ೆ 3ೊಟ@ಂGೆpೕ  ಾನು dಾಡುG -ೇ ೆ. ಏT0,  ಾವ� ಇ��ಂದ Dೋ�ೋಣ

ಅಂದನು.

15151515

1111  ಾ ೇ $ಜ�ಾದ �ಾ6�ೇ ಬT� ನನ: ತಂ�ೆ ವ�ವIಾಯ�ಾರನು. 2222 ನನ:��

ಫಲಫ�ಸದ ಪ6PEಂದು 3ೊಂ1ೆಯನು: ಆತನು Gೆ�ೆದುDಾಕುGಾ- ೆ; ಫಲ3ೊಡುವ

ಪ6PEಂದು 3ೊಂ1ೆಯು DೆZಾz� ಫಲ3ೊಡುವ Dಾ�ೆ ಅದನು: ಶು�� dಾಡುGಾ- ೆ. 3333

 ಾನು $ಮ�ೆ DೇTದ dಾPನ �ೆIೆ'ಂದ $ೕವ� ಈಗ ಶುದ��ಾ���ೕ0. 4444 ನನ:��



 ೆOೆ�ೊಂe06,  ಾನು $ಮb��  ೆOೆ �ೊಂeರು�ೆನು. 3ೊಂ1ೆಯು

�ಾ6�ೇಯಬT�ಯ��  ೆOೆ�ೊಂeರ�ದ��ೆ Dೇ�ೆ ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ ಫಲ

3ೊಡOಾರ�ೋ Dಾ�ೆpೕ $ೕವk ನನ:�  ೆOೆ�ೊಂeರ�ದ��ೆ ಫಲ3ೊಡOಾ00. 5555

 ಾ ೇ �ಾ6�ೇಬT�, $ೕವ� 3ೊಂ1ೆಗಳ=; ಒಬCನು ನನ:�� ಮತು-  ಾನು ಅವನ��

 ೆOೆ�ೊಂeದ��ೆ ಅವ ೇ ಬಹಳ ಫಲವನು: 3ೊಡುವನು; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾ$ಲ��ೆ $ೕವ�

ಏನೂ dಾಡOಾ00. 6666 ಒಬCನು ನನ:��  ೆOೆ�ೊಂeರ�ದ��ೆ ಅವನು 3ೊಂ1ೆಯಂGೆ

WIಾಡಲ>ಟು@ ಒಣ� Dೋಗುವದ0ಂದ ಜನರು ಅವ�ಗಳನು: ಕೂeU 1ೆಂHEಳ�ೆ

Dಾಕುವರು; ಅವ� ಸುಡಲ>ಡುವವ�. 7777 $ೕವ� ನನ:��ಯೂ ನನ: �ಾಕ�ಗಳ=

$ಮb��ಯೂ  ೆOೆ�ೊಂeದ��ೆ $ಮ�ೆ 1ೇ3ಾದದ�ನು: 1ೇe3ೊT�0, $ಮ�ೆ ಅದು

�ೊ�ೆ ಯುವದು. 8888 $ೕವ� ಬಹಳ ಫಲವನು: 3ೊಡುವ ದ0ಂದ ನನ: ತಂ�ೆ�ೆ ಮ;V

ಉಂ&ಾಗುವದು; ;ೕ�ೆ $ೕವ� ನನ: 7ಷ��ಾಗು�0. 9999 ತಂ�ೆಯು ನನ:ನು: r6ೕPUದ

Dಾ�ೆpೕ  ಾನು $ಮbನು: r6ೕPU� �ೇ ೆ; $ೕವ� ನನ: r6ೕPಯ��  ೆOೆ)ಾ�06. 10101010

 ಾನು ನನ: ತಂ�ೆಯ ಆ�ೆಗಳನು: 3ೈ3ೊಂಡು ಆತನ r6ೕPಯ��  ೆOೆ)ಾ�ರು

ವಂGೆpೕ $ೕವ� ನನ: ಆ�ೆಗಳನು: 3ೈ3ೊಂಡ�ೆ ನನ: r6ೕPಯ��  ೆOೆ)ಾ�ರು�0.

11111111 ನನ: ಆನಂದವ� $ಮb��ರುವ Dಾ�ೆಯೂ $ಮb ಆನಂದವ� ಸಂಪkಣm�ಾಗುವ

Dಾ�ೆಯೂ  ಾನು ಇವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ DೇT� �ೇ ೆ. 12121212  ಾನು $ಮbನು: r6ೕPUದ

Vೕ�ೆ�ೆ $ೕವ� ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕPಸ1ೇ3ೆಂಬ�ೇ ನನ: ಆ�ೆ)ಾ��ೆ. 13131313 ಒಬCನು

ತನ: Iೆ:ೕ;ತ0 �ೋಸLರ ತನ: aಾ6ಣವನು: 3ೊಡುವ r6ೕP�ಂತ Dೆ�zನದು

)ಾವದೂ ಇಲ�. 14141414  ಾನು $ಮ�ೆ ಆ�ಾrUರುವವ�ಗಳನು: dಾeದ�ೆ $ೕವ� ನನ:

Iೆ:ೕ;ತ�ಾ�ರು�0. 15151515 ಇನು: VೕOೆ  ಾನು $ಮbನು: ಆಳ=ಗsೆಂದು ಕ�ೆಯುವ�ಲ�;

)ಾಕಂದ�ೆ ತನ: ದ£ಯು dಾಡುವಂಥದು� ಆT�ೆ PTಯುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ  ಾನು



$ಮbನು: Iೆ:ೕ;ತ�ೆಂದು ಕ�ೆ�� �ೇ ೆ; )ಾಕಂದ�ೆ ನನ: ತಂ�ೆ'ಂದ

3ೇTದವ�ಗಳ ೆ:Oಾ�  ಾನು $ಮ�ೆ PTಯಪeU� �ೇ ೆ. 16161616 $ೕವ� ನನ:ನು:

ಆ0U3ೊಂeಲ�; ಆದ�ೆ  ಾನು $ಮbನು: ಆ0U 3ೊಂಡು, $ೕವ� Dೋ�

ಫಲ3ೊಡುವಂGೆಯೂ $ಮb ಫಲವ�  ೆOೆ�ೊಂeರುವಂGೆಯೂ $ಮbನು:

 ೇqU� �ೇ ೆ. ಆದ3ಾರಣ $ೕವ� ನನ: Dೆಸ0ನ�� ತಂ�ೆಯನು: ಏನು 3ೇT3ೊಂಡರೂ

ಆತನು ಅದನು: $ಮ�ೆ 3ೊಡುವನು. 17171717 $ೕವ� ಒಬCರ ೊ:ಬCರು r6ೕP

dಾಡ1ೇ3ೆಂದು  ಾನು ಇವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ ಆ�ಾrಸುGೆ-ೕ ೆ. 18181818 Oೋಕವ� $ಮbನು:

�ೆSೕಷdಾeದ�ೆ $ಮ�ಂತ iದಲು ಅದು ನನ:ನು: �ೆSೕಷdಾe�ೆ ಎಂದು $ಮ�ೆ

PTದ�ೆ. 19191919 $ೕವ� Oೋಕದವ�ಾ�ದ��ೆ Oೋಕವ� ತನ:ವರನು: r6ೕPಸುP-ತು-; ಆದ�ೆ

$ೕವ� Oೋಕದವರಲ��ೆ ಇರುವದ0ಂದಲೂ  ಾನು Oೋಕ�ೊಳ�ಂದ $ಮbನು:

ಆ0U3ೊಂಡದ�0ಂದಲೂ Oೋಕವ� $ಮbನು: �ೆSೕಷdಾಡುತ-�ೆ. 20202020 ತನ: ದ£�ಂತ

ಆಳ= �ೊಡ�ವನಲ� ಎಂದು  ಾನು $ಮ�ೆ DೇTದ dಾತನು: �ಾಪಕdಾe3ೊT�0;

ಅವರು ನನ:ನು: ;ಂUUದ�ೆ $ಮbನು: ಸಹ ;ಂUಸುವರು. ಅವರು ನನ: dಾತನು: 3ೈ

3ೊಂeದ��ೆ $ಮb dಾತನು: ಸಹ 3ೈ3ೊಳ=�ವರು. 21212121 ಆದ�ೆ ಅವರು ನನ:ನು:

ಕಳ=;U�ಾತನನು: PTಯ�ರುವದ0ಂದ ನನ: Dೆಸ 0ನ $qತ- ಇವ�ಗಳ ೆ:Oಾ�

$ಮ�ೆ dಾಡುವರು. 22222222  ಾನು ಬಂದು ಅವ0�ೆ Dೇಳ�ದ��ೆ ಅವರ�� aಾಪವ�

ಇರುP-��ಲ�; ಆದ�ೆ ಈಗ ಅವರ aಾಪ3ೆL  ೆವ�ಲ�. 23232323 ನನ:ನು: �ೆSೕಷdಾಡುವವನು

ನನ: ತಂ�ೆಯನು: ಸಹ �ೆSೕಷdಾಡುGಾ- ೆ. 24242424 1ೇ�ೆ )ಾರೂ dಾಡ�ರುವ

H6pಗಳನು:  ಾನು ಅವ�ೊಳ�ೆ dಾಡ�ದ��ೆ ಅವ0�ೆ aಾಪವ� ಇರು P-ರ�ಲ�;

ಆದ�ೆ ಈಗ ಅವರು ನನ:ನು: ಮತು- ನನ: ತಂ�ೆಯನು:  ೋe �ೆSೕಷdಾe�ಾ��ೆ. 25252525

ಆದ�ೆ--ಅವರು ನನ:ನು: $�ಾLರಣ�ಾ� �ೆSೕಷ dಾeದ�ೆಂದು ಅವರ



 ಾ�ಯಪ6dಾಣದ�� ಬ�ೆ�ರುವ dಾತು  ೆರ�ೇರುವಂGೆ ;ೕ�ಾ'ತು. 26262626 ಆದ�ೆ

ತಂ�ೆಯ ಬT'ಂದ  ಾನು $ಮ�ೆ ಕಳ=;U3ೊಡುವ ಆದ0ಕನು ಅಂದ�ೆ ತಂ�ೆಯ

ಬT'ಂದ Dೊರಡುವ ಸತ�ದ ಆತbನು ಬಂ�ಾಗ ಆತನು ನನ: �ಷಯ�ಾ� IಾJ

3ೊಡುವನು. 27272727 $ೕವ� iದ�$ಂದಲೂ ನನ: ಸಂಗಡ ಇದ�ದ0ಂದ $ೕವ� ಸಹ IಾJ

3ೊಡು�0.

16161616

1111 $ೕವ� ಅಭ�ಂತರಪಡ1ಾರ�ೆಂದು ಈ dಾತುಗಳನು:  ಾನು $ಮ�ೆ DೇT� �ೇ ೆ. 2222

ಅವರು $ಮbನು: ಸ�ಾಮಂ�ರಗTಂದ Dೊರ�ೆ Dಾಕುವರು; Dೌದು, $ಮbನು:

3ೊಲು�ವವನು �ೇವರ Iೇ�ೆ dಾಡುGಾ- ೆಂದು  ೆನಸುವ ಗT�ೆ ಬರುತ-�ೆ. 3333 ಅವರು

ತಂ�ೆಯ ಾ:ಗ� ಇಲ��ೆ ನನ: ಾ: ಗ� PTಯ�ರುವ 3ಾರಣ ಇ�ೆಲ�ವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ

dಾಡುವರು. 4444 ಆದ�ೆ ಸಮಯ ಬಂ�ಾಗ ಇವ�ಗಳ �ಷಯ�ಾ�  ಾನು $ಮ�ೆ

DೇT� �ೇ ೆಂದು $ೕವ� �ಾಪಕdಾe3ೊಳ=�ವಂGೆ ಇವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ DೇT� �ೇ ೆ.

 ಾನು $ಮb ಸಂಗಡOೇ ಇದ�ದ0ಂದ aಾ6ರಂಭದ�� ಇವ�ಗಳನು: $ಮ�ೆ Dೇಳ�ಲ�. 5555

ಆದ�ೆ ಈಗ ನನ:ನು: ಕಳ=;U�ಾತನ ಬT�ೆ  ಾನು DೋಗುG -ೇ ೆ; $ಮb��

ಒಬC ಾದರೂ--$ೕನು ಎ���ೆ DೋಗುP-ೕ ಎಂದು ನನ:ನು: 3ೇಳ=ವ�ಲ�. 6666 ಆದ�ೆ

ಇವ�ಗಳನು:  ಾನು $ಮ�ೆ DೇTದ�0ಂದ $ಮb ಹೃದಯದ�� ದುಃಖವ� ತುಂWಯ�ೆ. 7777

ಆದರೂ  ಾನು $ಮ�ೆ ಸತ�ವನು: Dೇಳ=Gೆ-ೕ ೆ;  ಾನು Dೋಗುವದು $ಮ�ೆ

;ತಕರ�ಾ��ೆ; )ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು Dೋಗ�ದ��ೆ ಆದ0ಕನು $ಮb ಬT�ೆ

ಬರುವ�ಲ�;  ಾನು Dೋದ�ೆ ಆತನನು: $ಮb ಬT�ೆ ಕಳ=;ಸು�ೆನು. 8888 ಆತನು

ಬಂ�ಾಗ aಾಪ $ೕP  ಾ�ಯ Pೕ�m3ೆಯ �ಷಯಗಳ��ಯೂ 9999 ಅವರು ನನ:ನು:



ನಂಬ�ೆ ಇರುವದ0ಂದ aಾಪದ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ 10101010  ಾನು ನನ: ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ

Dೋಗುವದ0ಂದ $ೕವ� ನನ:ನು: ಎಂ�ಗೂ  ೋಡದ 3ಾರಣ $ೕPಯ

�ಷಯ�ಾ�ಯೂ 11111111 ಇಹOೋ3ಾXಪPಯು  ಾ�ಯPೕಪmನು: Dೊಂ�ರುವದ0ಂದ

 ಾ�ಯ Pೕ�m3ೆಯ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ Oೋಕವನು: ಗದ0ಸುವನು. 12121212  ಾನು $ಮ�ೆ

Dೇಳ1ೇ3ಾದ �ಷಯಗಳ= ಇನೂ: ಬಹಳ ಇ�ೆ; ಆದ�ೆ $ೕವ� ಈಗ ಅವ�ಗಳನು:

DೊರOಾ00; 13131313 ಆದ�ೆ ಆತನು ಅಂದ�ೆ ಸತ�ದ ಆತbನು ಬಂ�ಾಗ ಆತನು $ಮbನು:

ಎOಾ� ಸತ�3ೆL ನeಸುವನು. ಆತನು ತನ:ಷ@3ೆL Gಾ ೇ dಾತ ಾಡ�ೆ Gಾನು

3ೇTದವ�ಗಳ ೆ:ೕ dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ; ಮುಂ�ೆ ಬರುವದHLರುವ �ಷಯಗಳನು: ಆತನು

$ಮ�ೆ Gೋ0ಸುವನು. 14141414 ಆತನು ನನ:ನು: ಮ;Vಪe ಸುವನು; ಆತನು

ನನ:ದ�ೊಳ�ಂದ Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು $ಮ�ೆ PTಯಪeಸುವನು. 15151515 ತಂ�ೆ�ೆ ಇರುವವ�

ಗsೆಲ�ವ� ನನ:�ೇ; ಆದದ0ಂದOೇ ಆತನು ನನ:ದ�ೊ ಳ�ಂದ Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು $ಮ�ೆ

PTಯಪeಸುವನು ಎಂದು  ಾನು DೇT�ೆನು. 16161616 ಸSಲ> 3ಾಲ�ಾದ VೕOೆ $ೕವ�

ನನ:ನು:  ೋಡುವ�ಲ�; P0� ಸSಲ> 3ಾಲ�ಾದ VೕOೆ $ೕವ� ನನ:ನು:  ೋಡು�0;

)ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ DೋಗುG -ೇ ೆ ಅಂದನು. 17171717 ಆಗ ಆತನ 7ಷ�ರ��

3ೆಲವರು--ಈತನು ನಮ�ೆ Dೇಳ=ವ�ೇನು? ಸSಲ> 3ಾಲ�ಾದ VೕOೆ $ೕವ� ನನ:ನು:

 ೋಡುವ�ಲ�; P0� ಸSಲ>3ಾಲ�ಾದ VೕOೆ $ೕವ� ನನ:ನು:  ೋಡು�0;

)ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ DೋಗುG -ೇ ೆ ಅನು:Gಾ-ನOಾ ಎಂದು

ತಮbತibಳ�ೆ dಾತ ಾe3ೊಂಡ 18181818 ಆದದ0ಂದ ಅವರು--ಈತನು Dೇಳ=ವ ಈ

dಾGೇನು? ಸSಲ>3ಾಲ ಎಂದು Dೇಳ=Gಾ-ನOಾ�? ಈತನು Dೇಳ=ವದನು:  ಾವ�

ಅ0pವ� ಅಂದರು. 19191919 pೕಸು ತನ:ನು: ಪ67:ಸುವದ3ೆL ಅaೇJಸುP- �ಾ��ೆಂದು

PTದು ಅವ0�ೆ--ಸSಲ> 3ಾಲ�ಾದ VೕOೆ $ೕವ� ನನ:ನು:  ೋಡುವ�ಲ�; P0�



ಸSಲ>3ಾಲ�ಾದ VೕOೆ ನನ:ನು:  ೋಡು�0 ಎಂದು  ಾನು $ಮ�ೆ DೇTದ�3ೆL $ಮb

$ibಳ�ೆ �Zಾ0U3ೊಳ=�P-ೕ�ೋ? 20202020  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ�

Dೇಳ=G -ೇ ೆ--$ೕವ� ಅಳ=Gಾ- �ೋsಾಡು�0, ಆದ�ೆ Oೋಕವ� ಸಂGೋ�ಸುವದು;

$ೕವ� ದುಃ©ಸು�0, ಆದ�ೆ $ಮb ದುಃಖವ� Dೋ� ಆನಂದವ� ಬರುವದು. 21212121 ಒಬC

U�ೕ�ೆ ತನ: ಪ6ಸವ�ೇದ ೆಯ ಗT�ೆ ಬಂ�ಾಗ ದುಃಖ�ರುವದು; ಆ3ೆಯು ಮಗುವನು:

Dೆತ-ಕೂಡOೆ ಈ Oೋಕ�ೊಳ�ೆ ಒಬC ಮನುಷ�ನು ಹು]@ದ ೆಂದು ಸಂGೋಷ�ಂದ ಆ

 ೋವನು: ಆ3ೆಯು  ೆನr�ೆ ತರುವ�ೇ ಇಲ�. 22222222 ಆದದ0ಂದ ಈಗ $ಮ�ೆ

ದುಃಖವ�ಂಟು; ಆದ�ೆ  ಾನು $ಮbನು: P0�  ೋಡು�ೆನು; ಆಗ $ಮb ಹೃದಯವ�

ಉOಾ�Uಸುವದು; $ಮb ಆನಂದವನು: $qbಂದ )ಾರೂ Gೆ�ೆಯುವ�ಲ�. 23232323 ಆ

�ನದ�� $ೕವ� ನನ:ನು: ಏನೂ 3ೇಳ=ವ�ಲ�.  ಾನು $ಮ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ�

Dೇಳ=G -ೇ ೆ--$ೕವ� ನನ: Dೆಸ0ನ�� ತಂ�ೆಯನು: ಏನು 3ೇT3ೊಂಡರೂ ಅದನು:

ಆತನು $ಮ�ೆ 3ೊಡುವನು. 24242424 $ೕವ� ಇದುವ�ೆ�ೆ ನನ: Dೆಸ0ನ�� ಏನೂ

1ೇe3ೊಳ��ಲ�; 1ೇe3ೊT�0, $ಮ�ೆ �ೊ�ೆಯುವದು; ಆಗ $ಮb ಆನಂದವ�

ಪ0ಪkಣm�ಾಗುವದು. 25252525 ಇವ�ಗಳನು:  ಾನು Iಾಮ�ಗTಂದ $ಮ�ೆ DೇT� �ೇ ೆ;

ಆದ�ೆ  ಾನು ಇನು: Iಾಮ�ಗTಂದ dಾತ ಾಡ�ೆ ತಂ�ೆಯ �ಷಯ $ಮ�ೆ

ಸ>ಷ@�ಾ� PTಸುವ ಸಮಯ ಬರುತ-�ೆ. 26262626 ಆ �ವಸದ�� $ೕವ� ನನ: Dೆಸ0ನ��

1ೇe3ೊಳ=��0; $ಮ�ೋಸLರ ತಂ�ೆ ಯನು: 3ೇT3ೊಳ=��ೆ ೆಂದು  ಾನು $ಮ�ೆ

Dೇಳ= ವ�ಲ�. 27272727 $ೕವ� ನನ:ನು: r6ೕPU  ಾನು �ೇವರ ಬT'ಂದ

Dೊರಟುಬಂ�ೆ ೆಂದು ನಂWದ�0ಂದ ತಂ�ೆಯು Gಾ ೇ $ಮbನು: r6ೕPಸುGಾ- ೆ. 28282828

 ಾನು ತಂ�ೆಯ ಬT'ಂದ Dೊರಟು ಈ Oೋಕ3ೆL ಬಂ�� �ೇ ೆ; P0� ಈ

Oೋಕವನು: Wಟು@ ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಅಂದನು. 29292929 ಆತನ 7ಷ�ರು



ಆತ$�ೆ--ಇ�ೋ, ಈಗ $ೕನು Iಾಮ�ರೂಪದ�� dಾತ ಾಡ�ೆ ಸ>ಷ@�ಾ�pೕ

dಾತ ಾಡುP-ೕ. 30303030 $ೕನು ಎOಾ� �ಷಯಗಳನು: PT�ಾತ ೆಂದೂ )ಾವ

ಮನುಷ�ನು $ನ:ನು: 3ೇಳ= ವದು ಅಗತ��ಲ��ೆಂದೂ ಈಗ ನಮ�ೆ $ಶzಯ �ಾ'ತು;

ಇದ0ಂದ $ೕನು �ೇವರ ಕwೆ'ಂದ Dೊರಟು ಬಂ���ೕ ಎಂದು  ಾವ� ನಂಬುG -ೇ�ೆ

ಅಂದರು. 31313131 ಅದ3ೆL pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ0�ೆ--ಈಗ $ೕವ� ನಂಬುP-ೕ�ೋ?

32323232 ಇ�ೋ, ಒ1ೊCಬCನು ತನ: ತನ: ಸ~ಳ3ೆL ಚದ0 Dೋ� ನನ:ನು: ಒಂ]ಗ ಾ�

Wಡುವ ಗT�ೆ ಬರುವದು. Dೌದು, ಈಗOೇ ಬಂ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�  ಾನು ಒಂ]ಗನಲ�;

ತಂ�ೆಯು ನನ: ಸಂಗಡ ಇ�ಾ� ೆ. 33333333 ನನ:�� $ಮ�ೆ ಸdಾ_ಾನವ� ಉಂ&ಾಗುವಂGೆ

ಇವ�ಗಳನು:  ಾನು $ಮ�ೆ DೇT� �ೇ ೆ, Oೋಕದ�� $ಮ�ೆ ಸಂಕಟ ಇರುವದು; ಆದ�ೆ

_ೈಯm�ಾ�06;  ಾನು Oೋಕ ವನು: ಜ'U� �ೇ ೆ ಅಂದನು.

17171717

1111 pೕಸು ಈ dಾತುಗಳನು: DೇT ಪರOೋಕದ ಕwೆ�ೆ ಕಣು�ಗಳ ೆ:P--- ತಂ�ೆpೕ,

ಈಗ ಗT�ೆ ಬಂ��ೆ; $ನ: ಮಗನನು: ಮ;Vಪeಸು; ಆಗ $ನ: ಮಗನೂ $ನ:ನು:

ಮ;Vಪeಸುವದ3ಾLಗುವದು. 2222 $ೕನು ಆತ$�ೆ )ಾ�ಾರನು: 3ೊ]@��ೕEೕ

ಅವ0�ೆ ಆತನು $ತ�,ೕವವನು: 3ೊಡ1ೇ3ೆಂದು ಆತ$�ೆ ಎOಾ� ಮನುಷ�ರ VೕOೆ

ಅX3ಾರವನು: 3ೊ]@��ೕ. 3333 ಒಬC ೇ ಸತ��ೇವ�ಾ�ರುವ $ನ:ನೂ: $ೕನು

ಕಳ=;U3ೊಟ@ pೕಸು H6ಸ-ನನೂ: ಅವರು ಅ0ತು 3ೊಳ=�ವ�ೇ $ತ�,ೕವ. 4444  ಾನು

$ನ:ನು: ಭೂqಯ VೕOೆ ಮ;VಪeU� �ೇ ೆ; $ೕನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ 3ೆಲಸವನು:

 ಾನು ಮು�U� �ೇ ೆ; 5555 ಓ ತಂ�ೆpೕ, ;ೕ�ೆ Oೋಕವ� ಇದ�ದ�HLಂತ ಮುಂZೆ

$ ೊ:ಂ��ೆ ನನ�ದ� ಮ;V'ಂದ $ೕನು ಸSತಃ ನನ:ನು: ಮ;Vಪeಸು. 6666



Oೋಕ�ೊಳ�ಂದ $ೕನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ ಮನು ಷ�0�ೆ  ಾನು $ನ: Dೆಸರನು:

ಪ6ತ�|ಪeU� �ೇ ೆ. ಅವರು $ನ:ವ�ಾ�ದ�ರು; $ೕನು ಅವರನು: ನನ�ೆ 3ೊ]@��ೕ;

ಇದಲ��ೆ ಅವರು $ನ: �ಾಕ�ವನು: 3ೈ 3ೊಂe�ಾ��ೆ. 7777 $ೕನು ನನ�ೆ

3ೊ]@ರುವವ�ಗsೆಲ�ವ� $ನ:ವ�ಗsೇ ಎಂದು ಈಗ ಅವರು PTದು3ೊಂe�ಾ��ೆ. 8888

$ೕನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ �ಾಕ�ಗಳನು:  ಾನು ಇವ0�ೆ 3ೊ]@� �ೇ ೆ. ಇವರು ಅವ�ಗಳನು:

ಅಂ�ೕಕ0U�ಾ��ೆ;  ಾನು $ನ: ಬT'ಂದOೇ Dೊರಟುಬಂದವ ೆಂದು $ಶzಯ�ಾ�

PTದು $ೕ ೇ ನನ:ನು: ಕಳ=;U��ೕ pಂದು ನಂW�ಾ��ೆ. 9999  ಾನು ಅವ0�ೋಸLರ

3ೇT 3ೊಳ=�G -ೇ ೆ; $ೕನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ವ0�ೋಸLರ�ೇ Dೊರತು  ಾನು

Oೋಕ3ೊLೕಸLರ 3ೇT3ೊಳ=�ವ�ಲ�; )ಾಕಂದ�ೆ ಅವರು $ನ:ವರು. 10101010 ನನ:ವ�ೆಲ�ರು

$ನ: ವ�ೇ; $ನ:ವರು ನನ:ವ�ೇ; ಅವರ�� ಮ;V ಪ]@�ೆ�ೕ ೆ. 11111111 ಇನು: VೕOೆ  ಾನು

Oೋಕದ�� ಇರುವ�ಲ�; ಆದ�ೆ ಇವರು Oೋಕದ���ಾ��ೆ;  ಾನು $ನ: ಬT�ೆ

ಬರುG -ೇ ೆ. ಪ0ಶುದ� ಾದ ತಂ�ೆpೕ,  ಾವ� ಒಂ�ಾ�ರುವ Dಾ�ೆpೕ ಅವರು ಸಹ

ಒಂ�ಾ�ರುವಂGೆ $ೕನು ನನ�ೆ 3ೊ]@ರುವವರನು: $ನ: ಸSಂತ Dೆಸ0ನ�� 3ಾaಾಡು.

12121212  ಾನು ಅವ�ೊಂ��ೆ Oೋಕದ���ಾ�ಗ $ನ: Dೆಸ0ನ�� ಅವರನು: 3ಾaಾe�ೆನು;

$ೕನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ವರನು:  ಾನು 3ಾaಾe� �ೇ ೆ; ಬರಹವ�  ೆರ�ೇರುವ Dಾ�ೆ ಆ

 ಾಶನದ ಮಗ ೇ Dೊರತು ಅವರ�� ಒಬCನೂ  ಾಶ�ಾಗ�ಲ�. 13131313 ಈಗ  ಾನು $ನ:

ಬT�ೆ ಬರು G -ೇ ೆ ನನ: ಆನಂದವ� ಅವ�ೊಳ�ೆ ಈwೇರುವಂGೆ  ಾನು Oೋಕದ�� ಈ

�ಷಯಗಳನು: dಾತ ಾಡು G -ೇ ೆ. 14141414  ಾನು $ನ: �ಾಕ�ವನು: ಅವ0�ೆ 3ೊ]@� �ೇ ೆ

 ಾನು Oೋಕದವನಲ�ದ ಪ63ಾರ ಅವರೂ Oೋಕದವರಲ��ಾದದ0ಂದ Oೋಕವ�

ಅವರನು: ಹ�ೆdಾeಯ�ೆ. 15151515 $ೕನು ಅವರನು: Oೋಕ�ೊಳ�ಂದ

Gೆ�ೆಯ1ೇ3ೆಂತಲ�; ಅವರನು: 3ೇe$ಂದ 3ಾaಾಡ1ೇ3ೆಂದು  ಾನು 3ೇT3ೊಳ=�



G -ೇ ೆ. 16161616  ಾನು Oೋಕದವನಲ�ದ ಪ63ಾರ ಅವರೂ Oೋಕದವರಲ�. 17171717 $ನ:

ಸತ��ಂದ ಅವರನು: ಪ6P� �ೆ ಪeಸು; $ನ: �ಾಕ��ೇ ಸತ�ವ� 18181818 $ೕನು ನನ:ನು:

Oೋಕ�ೊಳ�ೆ ಕಳ=;Uದ Dಾ�ೆpೕ  ಾನು ಸಹ ಅವರನು: Oೋಕ�ೊಳ�ೆ

ಕಳ=;U� �ೇ ೆ. 19191919 ಅವರು ಸತ�ದ�� ಪ6P��ಸಲ>ಡುವಂGೆ  ಾನು ನನ:ನು: ಅವ0

�ೋಸLರ ಪ6P��U3ೊಳ=�G -ೇ ೆ. 20202020 ಆದ�ೆ ಇವ0�ೊಸLರ dಾತ6ವಲ��ೆ ಇವರ

�ಾಕ��ಂದ ನನ: VೕOೆ ನಂW3ೆ'ಡುವವ0�ೋ ಸLರವk 3ೇT3ೊಳ=�G -ೇ ೆ. 21212121

ಇದಲ��ೆ ಅವ�ೆಲ�ರೂ ನಮb�� ಒಂ�ಾ�ರ1ೇ3ೆಂತಲೂ $ೕನು ನನ:ನು: ಕಳ=;U��ೕ

ಎಂದು Oೋಕವ� ನಂಬುವಂGೆಯೂ ತಂ�ೆ)ಾದ $ೕನು ನನ:��ಯೂ  ಾನು

$ನ:��ಯೂ ಇರುವ Dಾ�ೆ ಇವರು ಸಹ ನಮb�� ಒಂ�ಾ�ರ 1ೇ3ೆಂತಲೂ

3ೇT3ೊಳ=�G -ೇ ೆ. 22222222  ಾವ� ಒಂ�ಾ�ರುವ Dಾ�ೆ ಇವರೂ ಒಂ�ಾ�ರುವಂGೆ $ೕನು

ನನ�ೆ 3ೊಟ@ ಮ;Vಯನು:  ಾನು ಇವ0�ೆ 3ೊ]@� �ೇ ೆ. 23232323  ಾನು ಇವರ��ಯೂ

$ೕನು ನನ:��ಯೂ (ಇರುವಂGೆ) ಅವರೂ ಒಂ�ಾ� ಪ0ಪkಣm�ಾ� ರುವರು; $ೕನು

ನನ:ನು: ಕಳ=;U��ೕ ಎಂತಲೂ ನನ:ನು: r6ೕP dಾeದಂGೆ ಅವರನು: $ೕನು

r6ೕPdಾe��ೕ ಎಂತಲೂ Oೋಕವ� PTದು3ೊಳ=�ವದು. 24242424 ತಂ�ೆ pೕ, $ೕನು

ನನ�ೆ 3ೊ]@ರುವ ಮ;Vಯನು: $ೕನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ವರು ಸಹ  ೋಡುವ

Dಾ�ೆಯೂ  ಾ$ರುವ�� ಅವರು ನ ೊ:ಂ��ೆ ಇರುವಂGೆಯೂ  ಾನು ಇZೆ[ೖಸುG -ೇ ೆ.

ಜಗದುತ>P-�ೆ ಮುಂZೆ $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPU�. 25252525 ಓ $ೕPಯುಳ� ತಂ�ೆpೕ,

Oೋಕವ� $ನ:ನು: PTಯ�ಲ�; ಆದ�ೆ  ಾನು $ನ:ನು: PT�� �ೇ ೆ, $ೕ ೇ ನನ:ನು:

ಕಳ=;U��ೕ ಎಂದು ಇವರು PT��ಾ��ೆ. 26262626 $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPUದಂಥ r6ೕPಯು

ಅವರ�� ಇರ1ೇ3ೆಂತಲೂ  ಾನು ಅವರ�� ಇರುವಂGೆಯೂ  ಾನು ಅವ0�ೆ $ನ:

Dೆಸರನು: ಪ6ಕ]U� �ೇ ೆ; ಇನೂ: ಪ6ಕ]ಸು�ೆನು ಅಂದನು.



18181818

1111 pೕಸು ಈ dಾತುಗಳನು: ಆeದ VೕOೆ ತನ: 7ಷ��ೊಂ��ೆ 3ೆ�ೊ6ೕ�  ಹಳ�ದ

ಆZೆ�ೆ Dೋದನು. ಅ�� ಒಂದು Gೋಟ �ತು-, ಆತನೂ ಆತನ 7ಷ�ರೂ ಅದ�ೊಳ�ೆ

ಪ6�ೇ7 Uದರು. 2222 ಆತನನು: ;ಡು3ೊಟ@ ಯೂದ$ಗೂ ಆ ಸ~ಳವ� �ೊP-ತು-;

)ಾಕಂದ�ೆ ಅ ೇಕ Iಾ0 pೕಸು ತನ: 7ಷ��ೊಂ��ೆ ಅ�� ಕೂeಬರುP-ದ�ನು. 3333 ಆಗ

ಯೂದನು ಪ6_ಾನ)ಾಜಕ0ಂದ ಮತು- ಫ0Iಾಯ 0ಂದ ಜನರ ಗುಂಪನೂ:

ಅX3ಾ0ಗಳನೂ: ಪwೆದು 3ೊಂಡು �ೕಪಗTಂದಲೂ ಪಂಜುಗTಂದಲೂ

ಆಯುಧಗTಂದಲೂ ಅ���ೆ ಬಂದನು. 4444 pೕಸು ತನ: VೕOೆ ಬರುವವ�ಗಳ ೆ:Oಾ�

PTದು3ೊಂಡು ಮುಂದ3ೆL Dೋ� ಅವ0�ೆ--$ೕವ� )ಾರನು: ಹುಡುಕುP-ೕ0 ಎಂದು

3ೇಳಲು 5555 ಅವರು ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ� ಆತ$�ೆ--ನಜ�ೇPನ pೕಸು ಅಂದರು. ಅದ3ೆL

pೕಸು ಅವ0�ೆ-- ಾ ೇ ಆತನು ಅಂದನು. ಮತು- ಆತನನು: ;ಡು3ೊಡುವ

ಯೂದನು ಸಹ ಅವ�ೊಂ��ೆ $ಂPದ�ನು. 6666 ಆತನು ಅವ0�ೆ-- ಾ ೇ ಆತನು ಎಂದು

DೇTದ ಕೂಡOೇ ಅವರು ;ಂದ3ೆL ಸ0ದು  ೆಲ3ೆL Wದ�ರು. 7777 ಆಗ ಆತನು P0�

ಅವ0�ೆ--$ೕವ� )ಾರನು: ಹುಡುಕುP-ೕ0 ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವರು--ನಜ�ೇPನ

pೕಸುವನು: ಅಂದರು. 8888 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�-- ಾ ೇ ಆತನು ಎಂದು $ಮ�ೆ

DೇT�ೆನOಾ�; $ೕವ� ನನ: ೆ: ಹುಡುಕು ವ��ಾದ�ೆ ಇವರನು: DೋಗWe0 ಅಂದನು. 9999

;ೕ�ೆ--$ೕನು ನನ�ೆ 3ೊಟ@ವರ�� ಒಬCನ ಾ:ದರೂ  ಾನು ಕಳ3ೊಳ��ಲ��ೆಂದು

ಆತನು DೇTದ dಾತು  ೆರ�ೇರುವಂGೆ ಇ�ಾ'ತು. 10101010 ಆಗ Uೕiೕನ aೇತ6ನು

ತನ:��ದ� ಕP-ಯನು: ;0ದು ಮDಾ )ಾಜಕನ ಆಳನು: Dೊwೆದು ಅವನ

ಬಲ��ಯನು: ಕತ-0Uದನು; ಆ ಆTನ Dೆಸರು ಮಲLನು. 11111111 ಆಗ pೕಸು

aೇತ6$�ೆ--$ನ: ಕP-ಯನು: ಒ�ೆ�ೆDಾಕು. ನನ: ತಂ�ೆಯೂ ನನ�ೆ 3ೊಟ@



aಾGೆ6ಯನು:  ಾನು ಕುeಯ1ಾರ�ೋ ಎಂದು DೇTದನು. 12121212 ತರು�ಾಯ ಜನರ

ಗುಂಪk  ಾಯಕನೂ pಹೂದ�ರ ಅX3ಾ0ಗಳ� pೕಸುವನು: ;eದು ಕ]@. 13131313

ಆತನನು: iದಲು ಅನ:ನ ಬT�ೆ ಕ�ೆದು 3ೊಂಡು Dೋದರು; ಅವನು ಆ ವರುಷದ

ಮDಾ )ಾಜಕ ಾ�ದ� 3ಾಯಫನ dಾವ ಾ�ದ�ನು. 14141414 ಜನ0�ೋಸLರ ಒಬC

ಮನುಷ�ನು Iಾಯುವದು ;ತ�ೆಂದು pಹೂದ�0�ೆ ಆOೋಚ ೆ DೇT3ೊಟ@

3ಾಯಫನು ಇವ ೇ. 15151515 Uೕiೕನ aೇತ6ನು pೕಸುವನು: ;ಂ1ಾ�Uದನು;

Dಾ�ೆpೕ 1ೇ�ೊಬC 7ಷ�ನೂ ಆತನನು: ;ಂ1ಾ�Uದನು; ಆ 7ಷ�ನು

ಮDಾ)ಾಜಕ$�ೆ ಪ0ಚಯ�ದ�ದ0ಂದ pೕಸು �ನ ಸಂಗಡ ಮDಾ)ಾಜಕನ

ಭವನ�ೊಳ�ೆ Dೋದನು. 16161616 aೇತ6ನು 1ಾಗ�ನ ಬTಯ�� Dೊರ�ೆ $ಂPದ�ನು;

;ೕ�ರOಾ� ಮDಾ)ಾಜಕ$�ೆ ಪ0ಚಯ�ದ� ಆ ಮGೊ-ಬC 7ಷ�ನು Dೊರ�ೆ Dೋ�

1ಾಗಲು 3ಾಯುವವಳ ಸಂಗಡ dಾತ ಾe aೇತ6ನನು: ಒಳ�ೆ ಕ�ೆದು3ೊಂಡು

ಬಂದನು. 17171717 ಆಗ 1ಾಗಲು 3ಾಯುವವsಾದ ಆ ಹುಡು�ಯು aೇತ6 $�ೆ--$ೕನು ಸಹ

ಈ ಮನುಷ�ನ 7ಷ�ರ�� ಒಬCನಲ��ೕ ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವನು-- ಾನಲ� ಅಂದನು. 18181818

ಆಗ ಚT)ಾ�ದ�ದ0ಂದ ಆಳ=ಗಳ� ಅX3ಾ0ಗಳ� ಇದ�ಲುಗTಂದ 1ೆಂHdಾe ಚT

3ಾ'U3ೊಳ=�P-ದ�ರು; aೇತ6ನೂ ಅವ�ೊಂ��ೆ $ಂತು 3ಾ'U3ೊಳ=�P-ದ�ನು. 19191919

ತರು�ಾಯ ಮDಾ)ಾಜಕನು ಆತನ 7ಷ�ರ �ಷಯ�ಾ�ಯೂ ಆತನ 1ೋಧ ೆಯ

�ಷಯ�ಾ�ಯೂ pೕಸುವನು: 3ೇTದನು. 20202020 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�

ಅವ$�ೆ-- ಾನು ಬ;ರಂಗ�ಾ� Oೋಕದ ಮುಂ�ೆ dಾತ ಾe� �ೇ ೆ; pಹೂದ�ರು

)ಾ�ಾಗಲೂ ಕೂಡುವಂಥ ಸ�ಾಮಂ�ರದ��ಯೂ �ೇ�ಾಲಯದ��ಯೂ  ಾನು

ಉಪ�ೇ7U�ೆ�ನು; ಗುಪ-�ಾ� )ಾವದನೂ:  ಾನು Dೇಳ�ಲ�. 21212121 $ೕನು ನನ:ನು:

)ಾ3ೆ �Zಾ0ಸುP-ೕ?  ಾನು ಅವ0�ೆ ಏನು DೇT�ೆ�ೕ ೆಂದು 3ೇTದವರನು:



�Zಾ0ಸು ಇ�ೋ,  ಾನು DೇTದು� ಅವ0�ೆ PT ದ�ೆ ಅಂದನು. 22222222 ಆತನು ;ೕ�ೆ

dಾತ ಾe�ಾಗ ಹP-ರ $ಂPದ� ಅX3ಾ0ಗಳ�� ಒಬCನು ತನ: ಅಂ�ೈ 'ಂದ

pೕಸುವನು: Dೊwೆದು--$ೕನು ಮDಾ )ಾಜಕ$�ೆ ;ೕ�ೆ ಉತ-ರ 3ೊಡುP-ೕEೕ

ಅಂದನು. 23232323 pೕಸು ಅವ$�ೆ-- ಾನು 3ೆಟ@ದ�ನು: dಾeದ��ೆ 3ೆಟ@ದ�ರ �ಷಯ�ಾ�

IಾJ3ೊಡು; ಒs �ೇದನು: dಾತ ಾeದ��ೆ $ೕನು ನನ:ನು: )ಾ3ೆ DೊwೆಯುP-ೕ

ಅಂದನು. 24242424 ಅನ:ನು ಆತನನು: ಕ]@U ಮDಾ )ಾಜಕ ಾದ 3ಾಯಫನ ಬT�ೆ

ಕಳ=;Uದನು. 25252525 ತರು�ಾಯ Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಚT3ಾ'U 3ೊಳ=�Gಾ-

$ಂPದ�ನು; ಆದದ0ಂದ ಅವರು ಅವ $�ೆ--$ೕನು ಸಹ ಆತನ 7ಷ�ರ�� ಒಬCನಲ��ೇ

ಎಂದು ಅವನನು: 3ೇTದರು. ಅದ3ೆL ಅವನು ಅದನು: ಅಲ�ಗsೆದು-- ಾನಲ� ಅಂದನು.

26262626 ಮDಾ)ಾಜ ಕನ ಆಳ=ಗಳ�� aೇತ6ನು H� ಕತ-0Uದವನ ಬಂಧು �ಾ�ದ�

ಒಬCನು-- ಾನು $ನ:ನು: Gೋಟದ�� ಆತನ ಸಂಗಡ  ೋಡ�ಲ��ೕ ಅಂದನು. 27272727

aೇತ6ನು P0� ಅಲ�ಗsೆದನು; ಆಗ ಕೂಡOೆ ಹುಂಜ ಕೂ�ತು. 28282828 ಆVೕOೆ ಅವರು

pೕಸುವನು: 3ಾಯಫನ ಬT'ಂದ  ಾ�)ಾಲಯ3ೆL Iಾ�U3ೊಂಡು Dೋದರು. ಆಗ

ಮುಂ�ಾ ೆ)ಾ�ತು-. Gಾವ� Vೖ��ೆ)ಾ� ಪಸLದ ಊಟ dಾಡುವದ3ೆL

ಅe�)ಾ�ೕGೆಂದು ಅವರು  ಾ�)ಾಲಯದ ಒಳ�ೆ Dೋಗ�ಲ�. 29292929 ಆಗ rOಾತನು

Dೊರ�ೆ ಅವರ ಬT�ೆ Dೋ� $ೕವ� ಈ ಮನುಷ�ನ VೕOೆ ಏನು ದೂರು ತರುP-ೕ0

ಎಂದು 3ೇTದ�3ೆL 30303030 ಅವರು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ--ಇವನು ದುಷLqmಯಲ� �ದ��ೆ

 ಾವ� ಇವನನು: $ನ�ೆ ಒr>U3ೊಡುP-ರ�ಲ ಎಂದು DೇTದರು. 31313131 ಆಗ rOಾತನು

ಅವ0�ೆ--$ೕ�ೇ ಆತನನು: ತ3ೊLಂಡು $ಮb  ಾ�ಯಪ6dಾಣದ ಪ63ಾರ ಆತ$�ೆ

 ಾ�ಯPೕ0U0 ಅಂದನು. ಅದ3ೆL pಹೂದ�ರು ಅವ$�ೆ-- ಾವ� )ಾವ ಮನುಷ�

ನನೂ: 3ೊ��ಸುವದ3ೆL ನಮ�ೆ  ಾ�ಯವಲ� ಎಂದು DೇTದರು. 32323232 ;ೕ�ೆ pೕಸು



Gಾನು ಎಂ{ಾ Iಾವ� Iಾಯುವ ೆಂದು ಸೂ�U DೇTದ dಾತು ಈwೇ0ತು. 33333333

ತರು�ಾಯ rOಾತನು P0�  ಾ�)ಾಲಯ �ೊಳ�ೆ ಪ6�ೇ7U pೕಸುವನು: ಕ�ೆದು

ಆತ $�ೆ--$ೕನು pಹೂದ�ರ ಅರಸ ೋ ಎಂದು 3ೇTದನು. 34343434 ಅದ3ೆL pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ$�ೆ--$ನ:ಷ@3ೆL $ೕ ೇ ಇದನು: Dೇಳ=P-ೕEೕ? ಇಲ��ೆ

1ೇ�ೆಯವರು ನನ: �ಷಯದ�� $ನ�ೆ DೇT �ಾ��ೋ? ಅಂದನು. 35353535 rOಾತನು

ಪ6ತು�ತ-ರ �ಾ�-- ಾ ೇನು pಹೂದ� ೋ? $ನ: ಸSಂತ ಜ ಾಂಗವk

ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ $ನ:ನು: ನನ�ೆ ಒr>U�ಾ��ೆ; $ೕನು ಏನು dಾe��ೕ ಎಂದು

3ೇT ದನು. 36363636 pೕಸು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�--ನನ: �ಾಜ�ವ� ಈ Oೋಕದ�ಲ�, ನನ:

�ಾಜ�ವ� ಈ Oೋಕ�ಾ��ದ��ೆ  ಾನು pಹೂದ�0�ೆ ಒr>ಸಲ>ಡದ Dಾ�ೆ ನನ:

Iೇವಕರು 3ಾ�ಾಡುP-ದ�ರು; ಆದ�ೆ ಈಗ ನನ: �ಾಜ�ವ� ಇ��ಯದಲ� ಅಂದನು. 37373737

ಆದದ0ಂದ rOಾತನು ಆತ$�ೆ--Dಾ�ಾದ�ೆ $ೕನು ಅರಸ ೋ ಅನ:ಲು pೕಸು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�-- ಾನು ಅರಸ  ಾ�� �ೇ ೆಂದು $ೕ ೇ Dೇಳ=P-ೕ.  ಾನು ಸತ�3ೆL

IಾJ3ೊಡುವದ3ೊLೕಸLರ ಹು]@ ಅದ3ೊLೕಸLರ�ೇ Oೋಕ3ೆL ಬಂ�ೆನು; ಸತ�3ೆL

ಸಂಬಂXUದ ಪ6PE ಬCನು ನನ: ಸSರವನು 38383838 rOಾ ತನು ಆತ$�ೆ--ಸತ�

ಅಂದ�ೇನು? ಅಂದನು. ಅವನು ಇದನು: 3ೇTದ VೕOೆ P0� pಹೂದ�ರ ಬT�ೆ

Dೊರ�ೆ ಬಂದು ಅವ0�ೆ-- ಾನು ಆತನ�� )ಾವ ಅಪ�ಾಧವನೂ: 3ಾಣ�ಲ�. 39393939

ಆದ�ೆ ಪಸL ದ��  ಾನು $ಮ�ೆ ಒಬCನನು: Wಟು@3ೊಡುವ ಪದ�P ಉಂಟ�ೆ@;

ಆದ3ಾರಣ  ಾನು pಹೂದ�ರ ಅರಸನನು: Wಟು@3ೊಡುವದು $ಮ�ೆ ಇಷ@�ೕ

ಎಂದು 3ೇT ದನು. 40404040 ಅದ3ೆL ಅವ�ೆಲ�ರೂ P0�--ಈ ಮನುಷ� ನನ:ಲ�; ಆದ�ೆ

ಬರಬCನನು: Wಟು@ 3ೊಡು ಎಂದು ಕೂ�3ೊಂಡರು. ಈ ಬರಬCನು ಕಳ� ಾ�ದ�ನು.

19191919



1111 ಆಗ rOಾತನು pೕಸುವನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು ಆತನನು: 3ೊರwೆ 'ಂದ

DೊeUದನು. 2222 Iೈ$ಕರು ಮುT�ನ H0ೕಟವನು: Dೆ�ೆದು ಆತನ ತOೆಯ VೕOೆ ಇಟು@

ಊ�ಾ ಬಣ�ದ $ಲುವಂ�ಯನು: GೊeU-- 3333 pಹೂದ�ರ ಅರಸ ೇ, ವಂದ ೆ!

ಎಂದು DೇT ತಮb 3ೈಗTಂದ ಆತನನು: Dೊwೆದರು. 4444 ಆದದ0ಂದ rOಾತನು

P0� Dೊರ3ೆL Dೋ� ಅವ0�ೆ--ಇ�ೋ,  ಾನು ಆತನ�� )ಾವ ಅಪ�ಾಧವನೂ:

3ಾಣ�ಲ��ೆಂದು $ೕವ� PTದು3ೊಳ=�ವ Dಾ�ೆ ಆತನನು: $ಮb ಮುಂ�ೆ ತರುG -ೇ ೆ

ಅಂದನು. 5555 ಆಗ pೕಸು ಮುT�ನ H0ೕಟವನು: ಮತು- ಊ�ಾಬಣ�ದ $ಲುವಂ�ಯನು:

ಧ0U3ೊಂಡವ ಾ� Dೊರ�ೆ ಬರಲು rOಾತನು ಅವ0�ೆ--ಇ�ೋ, ಈ ಮನುಷ�ನು!

ಅಂದನು. 6666 ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರೂ ಅX3ಾ0ಗಳ� ಆತನನು:  ೋe�ಾಗ--ಅವನನು:

7ಲು1ೆ�ೆ DಾHಸು, ಅವ ನನು: 7ಲು1ೆ�ೆ DಾHಸು ಎಂದು ಕೂ�ದರು. ಅದ3ೆL

rOಾತನು ಅವ0�ೆ--$ೕ�ೇ ಆತನನು: ತ3ೊLಂಡು Dೋ� 7ಲು1ೆ�ೆ DಾH0;

)ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ಆತನ�� )ಾವ ಅಪ�ಾಧವನೂ: 3ಾಣ�ಲ� ಅಂದನು. 7777

pಹೂದ�ರು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಅವ $�ೆ--ನಮb�� ಒಂದು  ಾ�ಯಪ6dಾಣ��ೆ ಮತು-

ನಮb ಆ  ಾ�ಯಪ6dಾಣದ ಪ63ಾರ ಅವನು IಾಯOೇ1ೇಕು; )ಾಕಂದ�ೆ ಅವನು

ತನ:ನು: �ೇವರಮಗ ೆಂದು dಾe3ೊಂe�ಾ� ೆ ಅಂದರು. 8888 rOಾತನು ಈ dಾತನು:

3ೇT�ಾಗ ಇನೂ: ಬಹಳ�ಾ� ಭಯಪಟ@ನು. 9999 P0�  ಾ�)ಾಲಯ �ೊಳ�ೆ Dೋ�

pೕಸು��ೆ--$ೕನು ಎ��ಂದ ಬಂದವನು ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇTದನು. ಆದ�ೆ pೕಸು

ಅವ$�ೆ ಉತ-ರ3ೊಡ�ಲ�. 10101010 ಆಗ rOಾತನು ಆತ$�ೆ--$ೕನು ನನ: ಸಂಗಡ dಾತ

 ಾಡುವ�ಲ��ೕ?  ಾನು $ನ:ನು: 7ಲು1ೆ�ೆ DಾHಸುವದಕೂL $ನ:ನು:

WeಸುವದಕೂL ನನ�ೆ ಅX3ಾರವ� ಉಂ&ೆಂದು $ನ�ೆ PTಯುವ�ಲ��ೕ ಎಂದು

3ೇTದನು. 11111111 ಅದ3ೆL pೕಸು--Vೕ�$ಂದ $ನ�ೆ 3ೊಡಲ>ಡ�ದ��ೆ ನನ: VೕOೆ



$ನ�ೆ )ಾವ ಅX3ಾರವk ಇರುP-ರ�ಲ�. ಆದ3ಾರಣ ನನ:ನು: $ನ�ೆ ಒr>Uದವ$�ೆ

DೆZಾzದ aಾಪ ಉಂಟು ಎಂದು ಉತ-ರ 3ೊಟ@ನು. 12121212 ಅಂ�$ಂದ rOಾತನು ಆತನನು:

Weಸಲು ಪ6ಯತ:ಪಟ@ನು. ಆದ�ೆ pಹೂದ�ರು--$ೕನು ಈ ಮನುಷ�ನನು:

Dೋಗ�ೊeUದ�ೆ 3ೈಸರ$�ೆ Iೆ:ೕ;ತನಲ�; ತನ:ನು: ಅರಸನ ಾ:� dಾe3ೊಳ=�

ವವನು 3ೈಸರ$�ೆ ��ೋಧ�ಾ� dಾತ ಾಡುGಾ- ೆ ಎಂದು ಕೂ� DೇTದರು. 13131313

ಆದದ0ಂದ rOಾತನು ಆ dಾತನು: 3ೇT pೕಸುವನು: Dೊರ�ೆ ಕರ 3ೊಂಡು ಬಂದು

ಇW6ಯ dಾPನ�� ಗಬC{ಾ ಎ$U3ೊಳ=�ವ ಕಲು� DಾUದ ಕ&ೆ@ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ>ಟ@

ಸ~ಳದ��  ಾ�)ಾಸನದ VೕOೆ ಕೂತು3ೊಂಡನು. 14141414 ಅದು ಪಸL3ೆL Uದ�dಾಡುವ

�ನದ�� ಸುdಾರು ಆರ ೇ GಾIಾ�ತು-; ಅವನು pಹೂದ�0�ೆ--ಇ�ೋ, $ಮb

ಅರಸನು ಅಂದನು. 15151515 ಆದ�ೆ ಅವರು--Gೆ�ೆದುDಾಕು, Gೆ�ೆದುDಾಕು, ಅವನನು:

7ಲು1ೆ�ೆ Dಾಕು ಅಂದರು. ಅದ3ೆL rOಾತನು ಅವ0�ೆ--$ಮb ಅರಸನನು: 7ಲು1ೆ�ೆ

DಾಕOೋ ಅಂ�ಾಗ ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರು--3ೈಸರ ೇ Dೊರತು ನಮ�ೆ 1ೇ�ೆ

ಅರಸ$ಲ� ಎಂದು ಉತ-ರ 3ೊಟ@ರು. 16161616 ಆಗ ಅವನು pೕಸುವನು: 7ಲು1ೆ�ೆ

DಾHಸುವದ3ೆL ಅವ0�ೆ ಒr>ಸOಾ� ಅವರು ಆತನನು: Iಾ�U3ೊಂಡು Dೋದರು. 17171717

ಆತನು ತನ: 7ಲು1ೆಯನು: Dೊತು-3ೊಂಡು ಕaಾಲ�ೆಂದು ಕ�ೆಯಲ>ಟ@ ಸ~ಳ3ೆL

Dೋದನು. ಅದು ಇW6ಯ �ಾ�ೆಯ�� �ೊOೊ�{ಾ (ಬುರುwೆಗಳ ಸ~ಳ) ಎಂದು

ಕ�ೆಯಲ>ಡುತ-�ೆ. 18181818 ಅ�� ಇಬCರು ಅಂದ�ೆ ಆ ಕwೆ�ೊಬCನನೂ: ಈ ಕwೆ�ೊಬCನನು:

ಮ_ೆ� pೕಸುವನೂ: ಇ0U ಆತ ೊಂ��ೆ 7ಲು1ೆ�ೆ DಾHದರು. 19191919 ಇದಲ��ೆ

rOಾತನು ಒಂದು 7�ೋ ಾಮವನು: ಬ�ೆ'U ಅದನು: 7ಲು1ೆಯ VೕOೆ

ಇ0Uದನು. ಆ ಬರಹವ� ಏನಂದ�ೆ--pಹೂದ�ರ ಅರಸ ಾದ ನಜ�ೇPನ pೕಸು

ಎಂಬ�ೇ. 20202020 ಈ 7�ೋ ಾಮ ವನು: pಹೂದ�ರ�� ಅ ೇಕರು ಓ�ದರು. pೕಸು



7ಲು1ೆ�ೆ Dಾಕಲ>ಟ@ ಆ ಸ~ಳವ� ಆ ಪಟ@ಣ3ೆL ಸ�ಾಪ�ಾ�ತು-. ಇದು ಇW6ಯ �6ೕª 

ಮತು- Oಾ�]�  �ಾ�ೆಗಳ�� ಬ�ೆಯಲ>]@ತು-. 21212121 ;ೕ�ರOಾ� pಹೂದ�ರ

ಪ6_ಾನ)ಾಜಕರು rOಾತ$�ೆ-- pಹೂದ�ರ ಅರಸ ೆಂದು ಬ�ೆಯ1ೇಡ;

ಆದ�ೆ-- ಾ ೇ pಹೂದ�ರ ಅರಸ ಾ�� �ೇ ೆ ಎಂದು ಅವನು DೇTದನು ಎಂದು ಬ�ೆ

ಅಂದರು. 22222222 rOಾತನು ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ�-- ಾನು ಬ�ೆದದು� ಬ�ೆ�ಾ'ತು ಅಂದನು.

23232323 Iೈ$ಕರು pೕಸುವನು: 7ಲು1ೆ�ೆ DಾHದ VೕOೆ ಆತನ ವಸ�ಗಳನು: Gೆ�ೆದು

ಪ6PEಬC Iೈ$ಕ $�ೆ ಒಂ�ೊಂದು �ಾಗದಂGೆ  ಾಲುL �ಾಗಗಳ ಾ:�

dಾe3ೊಂಡರು. ಆತನ Vೕಲಂ�ಯನು: ಸಹ ತ3ೊLಂಡರು; ಆದ�ೆ ಆ ಅಂ�ಯು

Dೊ��ೆ ಇಲ��ೆ Vೕ�$ಂದ ಉದ�ಕೂL  ೇಯ��ಾ��ತು-. 24242424 ಆದದ 0ಂದ

ಅವರು-- ಾವ� ಅದನು: ಹ0ಯುವದು 1ೇಡ; ಆದ�ೆ ಅದು )ಾ0�ಾಗುವ�ೋ ಎಂದು

ಅದ3ೊLೕಸLರ �ೕಟು DಾH3ೊs�ೆ�ೕಣ ಎಂದು ತಮbತibಳ�ೆ

dಾತ ಾe3ೊಂಡರು; ;ೕ�ೆ--ನನ: ಬ&ೆ@ಯನು: ಅವರು ತibಳ�ೆ aಾಲುdಾe

3ೊಂಡರು; ನನ: Vೕಲಂ��ೋಸLರ �ೕಟು DಾH ದರ 25252525 ಆಗ pೕಸು�ನ 7ಲು1ೆಯ

ಬTಯ�� ಆತನ Gಾ'ಯೂ ಆತನ Gಾ'ಯ ಸDೋದ0ಯೂ 3ೊ�ೕಫನ

DೆಂಡP)ಾದ ಮ0ಯಳ� ಮಗ�ಲದ ಮ0ಯಳ� $ಂPದ�ರು. 26262626 ತನ: Gಾ'ಯು

ಮತು- Gಾನು r6ೕPUದ 7ಷ�ನು ಹP-ರದ�� $ಂPರುವದನು: pೕಸು  ೋe ತನ:

Gಾ'�ೆ--U�ೕpೕ, ಇ�ೋ, $ನ: ಮಗನು ಅಂದನು. 27272727 ಆVೕOೆ ಆತನು ಆ

7ಷ�$�ೆ--ಇ�ೋ, $ನ: Gಾ'ಯು ಅಂದನು. ಆ ಗT�ೆ'ಂದ ಆ 7ಷ�ನು ಆ3ೆಯನು:

ತನ: ಸSಂತ ಮ ೆಯ�� Iೇ0U3ೊಂಡನು. 28282828 ಇ�ಾದ VೕOೆ pೕಸು ಆಗ ಎಲ�ವk

ಪk�ೈಸಲ>]@Gೆಂದು PTದು ಬರಹವ�  ೆರ�ೇರು ವಂGೆ--ನನ�ೆ $ೕರe3ೆ)ಾ��ೆ

ಅಂದನು. 29292929 ಆಗ ಅ�� ಹುTರಸ ತುಂWದ aಾGೆ6'ತು-; ಅವರು ಸ>ಂಜನು:



ಹುTರಸ�ಂದ ತುಂWU ;Iೊ�ೕr�ೆ UHLU ಆತನ 1ಾ'�ೆ ಇಟ@ರು. 30303030 pೕಸು ಆ

ಹುTರಸವನು: ತ3ೊLಂಡ VೕOೆ--Pೕ0ತು ಎಂದು DೇT ತನ: ತOೆಯನು: 1ಾ�U

ಆತbವನು: ಒr>U3ೊಟ@ನು. 31313131 ಅದು Uದ�Gೆಯ �ನ�ಾದದ�0ಂದ ಸಬC¡  �ನದ��

�ೇಹಗಳ= 7ಲು1ೆಯ VೕOೆ ಇರ1ಾರ �ೆಂದು ಅವರ 3ಾಲುಗಳನು: ಮು0ದು

ಅವರನು: Gೆ�ೆದುWಡ1ೇ3ೆಂದು pಹೂದ�ರು rOಾತನನು: 1ೇe3ೊಂಡರು.

()ಾಕಂದ�ೆ ಆ ಸಬC¡ �ನವ� �nೇಷ�ಾದ �ನ�ಾ�ತು-). 32323232 ಆಗ Iೈ$ಕರು ಬಂದು

ಆತನ �ೊGೆಯ�� 7ಲು1ೆ�ೆ Dಾಕಲ>]@ದ� iದಲ ೆಯವನ 3ಾಲುಗಳನೂ:

ಮGೊ-ಬCನ 3ಾಲುಗಳನೂ: ಮು0ದರು. 33333333 ಆದ�ೆ ಅವರು pೕಸು�ನ ಬT�ೆ

ಬಂ�ಾಗ ಆತನು ಆಗOೇ ಸP-ರುವದನು: ಕಂಡು ಆತನ 3ಾಲುಗಳನು: ಮು0 ಯ�ಲ�.

34343434 ಆದ�ೆ Iೈ$ಕರ�� ಒಬCನು ಈ]'ಂದ ಆತನ ಪ3ೆLಯನು: P�ದನು; ಕೂಡOೆ

ರಕ-ವk $ೕರೂ Dೊರ�ೆ ಬಂತು. 35353535 ಅದನು:  ೋeದವ ೇ IಾJ 3ೊ]@�ಾ� ೆ. ಅವನ

IಾJಯು ಸತ��ೇ; $ೕವ� ನಂಬುವಂGೆ ಅವನು Dೇಳ=ವದು ಸತ��ೆಂದು ಅವನು

ಬಲ�ನು. 36363636 )ಾಕಂದ�ೆ--ಆತನ ಒಂದು ಎಲು1ಾದರೂ ಮು0ಯಲ>ಡ1ಾರದು ಎಂಬ

ಬರಹವ�  ೆರ�ೇರುವಂGೆ ಇವ�ಗಳ= ಸಂಭ�Uದವ�. 37373737 P0� ಮGೊ-ಂದು

ಬರಹವ�--ಅವರು Gಾವ� ಇ0ದವನನು:  ೋಡುವರು ಎಂದು Dೇಳ=ತ-�ೆ. 38383838

ತರು�ಾಯ pಹೂದ�ರ ಭಯದ $qತ- �ಂದ ಗುಪ-�ಾ� pೕಸು�ನ 7ಷ� ಾ�ದ�

ಅ0ಮ{ಾ ಯದ EೕIೇಫನು pೕಸು�ನ �ೇಹವನು: Gಾನು Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು

DೋಗುವಂGೆ rOಾತನನು: 1ೇe 3ೊಂಡನು. ಆಗ rOಾತನು ಅಪ>�ೆ3ೊಡಲು ಅವನು

ಬಂದು ಆತನ �ೇಹವನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು 39393939 ಇದಲ��ೆ iದಲು ಒಂದು �ಾP6 ಯ��

pೕಸು�ನ ಬT�ೆ ಬಂ�ದ� $3ೊ�ೇಮನು ಸಹ 1ೆರUದ ರಕ-1ೋಳ ಅಗರುಗಳನು:

ನೂರು Iೇರು ತೂಕದಷು@ ತ3ೊLಂಡು ಅ���ೆ ಬಂದನು. 40404040 ಆಗ ಅವರು pೕಸು�ನ



�ೇಹವನು: ತ3ೊLಂಡು pಹೂದ�ರ�� ಹೂ£ಡುವ ಪದ�Pಯ ಪ63ಾರ ಅದನು:

ಸುಗಂಧದ6ವ�ಗs�ೆಂ��ೆ  ಾರು ಬ&ೆ@ಗಳ�� ಸುP-ದರು. 41414141 ಆತನು 7ಲು1ೆ�ೆ

Dಾಕಲ>ಟ@ ಸ~ಳದ�� ಒಂದು Gೋಟ�ತು-; ಆ Gೋಟದ�� )ಾರನೂ: ಇಡ�ೆ ಇದ�

ಒಂದು ಸdಾXಯು ಇತು-. 42424242 ಆ �ನವ� pಹೂದ�ರ Uದ�Gೆಯ �ನ�ಾದದ�0ಂದ

ಅವರು pೕಸುವನು: ಸdಾXಯ�� ಇಟ@ರು. )ಾಕಂದ�ೆ ಆ ಸdಾXಯು

ಸ�ಾಪದ��ತು-.

20202020

1111 �ಾರದ iದಲ ೆಯ �ನದ�� ಮಗ�ಲದ ಮ0ಯಳ= 1ೆT� �ೆ ಇನೂ:

ಕತ-�ರು�ಾಗOೇ ಸdಾXಯ ಬT�ೆ ಬಂದು ಸdಾX'ಂದ ಕಲು�

Gೆ�ೆದುDಾಕಲ>]@ರುವದನು: ಕಂಡಳ=. 2222 ಆಗ ಆ3ೆಯು Uೕiೕನ aೇತ6ನ ಬTಗೂ

pೕಸು r6ೕPUದ ಆ 1ೇ�ೆ 7ಷ�ನ ಬTಗೂ ಓeಬಂದು ಅವ0�ೆ--ಕತmನನು: ಅವರು

ಸdಾX Eಳ�ಂದ Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು Dೋ��ಾ��ೆ; ಅವರು ಆತನನು: ಎ��

ಇ]@�ಾ��ೋ ನಮ�ೆ �ೊP-ಲ� ಅಂದಳ=. 3333 ಆದದ0ಂದ aೇತ6ನೂ ಮGೊ-ಬC 7ಷ�ನೂ

Dೊರಟು ಸdಾX�ೆ ಬಂದರು. 4444 ;ೕ�ೆ ಅವ0ಬCರೂ �ೊGೆ)ಾ� ಓeದರು; ಆ 1ೇ�ೆ

7ಷ�ನು aೇತ6$�ಂತ ಮುಂ�ೆ ಓe iದಲು ಸdಾX�ೆ ಬಂದನು. 5555 ಅವನು

1ೊ��3ೊಂಡು ಒಳ�ೆ  ೋe�ಾಗ  ಾರುಬ&ೆ@ಗಳ= W��ರುವದನು: ಕಂಡನು.

ಆ�ಾಗೂ� ಅವನು ಒಳ�ೆ Dೋಗ�ಲ�. 6666 ಆVೕOೆ Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಅವನ ;ಂ�ೆ

ಬಂದು ಸdಾXEಳ3ೆL Dೋ�  ಾರುಬ&ೆ@ಗಳ= W��ರುವದನೂ: 7777 ಆತನ ತOೆಯ

Vೕ�ದ� 3ೈವಸ�ವ�  ಾರುಬ&ೆ@ಗs�ೆಂ��ೆ ಇರ�ೆ ಸುP- ಒಂದು ಕwೆಯ�� 1ೇ�ೆ

ಇರುವದನೂ: ಕಂಡನು. 8888 ಆಗ iದಲು ಸdಾX�ೆ ಬಂದ ಆ 1ೇ�ೆ 7ಷ�ನು ಸಹ



ಒಳ�ೆ Dೋ�  ೋe ನಂWದನು. 9999 )ಾಕಂದ�ೆ ಆತನು ಸತ-ವ�ೊಳ�ಂದ P0�

ಎ�ೆ�ೕಳ=ವದು ಅಗತ��ೆಂಬ ಬರಹವ� ಅವ0�ೆ ಇನೂ: PT�ರ�ಲ�. 10101010 ತರು �ಾಯ ಆ

7ಷ�ರು ತಮb ಸSಂತ ಮ ೆ�ೆ Dೊರಟು Dೋದರು. 11111111 ಆದ�ೆ ಮ0ಯಳ= Dೊರ�ೆ

ಸdಾXಯ ಬTಯ�� ಅಳ=Gಾ- $ಂPದ�ಳ=; ಆ3ೆಯು ಅಳ=Gಾ- ಸdಾXEಳ�ೆ

1ೊ��  ೋe�ಾಗ 12121212 pೕಸು �ನ �ೇಹವನು: ಇ]@ದ� ಸ~ಳದ�� WTೕವಸ�ಗಳನು:

ಧ0Uದ� ಇಬCರು ದೂತರು, ಒಬCನು ತOೆಯ ಕwೆಗೂ ಮGೊ-ಬCನು aಾದಗಳ ಕwೆಗೂ,

ಕೂPರುವದನು: ಕಂಡಳ=. 13131313 ಅವರು ಆ3ೆ�ೆ--U�ೕpೕ, $ೕನು )ಾ3ೆ ಅಳ=P-ೕ ಎಂದು

3ೇಳಲು ಆ3ೆಯು ಅವ0�ೆ--ನನ: ಕತmನನು: ಅವರು Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು Dೋ��ಾ��ೆ;

ಆತನನು: ಅವರು ಎ��ೕ ಇ]@�ಾ��ೋ ನನ�ೆ �ೊP-ಲ� ಅಂದಳ=. 14141414 ಆ3ೆಯು ;ೕ�ೆ

DೇTದ VೕOೆ ;ಂದ3ೆL Pರು� pೕಸು $ಂPರುವದನು: ಕಂಡಳ=; ಆದ�ೆ ಆತನು

pೕಸು ಎಂದು ಆ3ೆ�ೆ PTಯ�ಲ�. 15151515 pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--U�ೕpೕ, $ೕನು )ಾ3ೆ

ಅಳ=P-ೕ? )ಾರನು: ಹುಡುಕುP-ೕ ಅನ:ಲು ಆ3ೆಯು ಆತನು Gೋಟ�ಾರ ೆಂದು  ೆನU

ಆತ$�ೆ--ಅ)ಾ�, $ೕನು ಆತನನು: ಇ��ಂದ Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು Dೋ�ದ��ೆ ಆತನನು:

ಎ�� ಇ]@��ೕ ಎಂದು ನನ�ೆ Dೇಳ=;  ಾನು ಆತನನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು DೋಗುG -ೇ 16161616

pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--ಮ0ಯs ೕೆ ಅನ:ಲು ಆ3ೆಯು Pರು�3ೊಂಡು ಆತ$�ೆ--ರಬೂC$

ಅಂದಳ=,ಅಂದ�ೆ 1ೋಧಕ ೇ ಎಂಬದು. 17171717 pೕಸು ಆ3ೆ�ೆ--ನನ:ನು: ಮುಟ@1ೇಡ;

)ಾಕಂದ�ೆ  ಾನು ಇನೂ: ನನ: ತಂ�ೆಯ ಬT�ೆ ಏ0Dೋಗ�ಲ�; ಆದ�ೆ $ೕನು ನನ:

ಸDೋದರರ ಬT�ೆ Dೋ� ಅವ 0�ೆ--ನನ: ತಂ�ೆಯೂ $ಮb ತಂ�ೆಯೂ ನನ:

�ೇವರೂ $ಮb �ೇವರೂ ಆ�ರು�ಾತನ ಬT�ೆ  ಾನು ಏ0DೋಗುGೆ-ೕ ೆ ಎಂದು

Dೇಳ= 18181818 ಆಗ ಮಗ�ಲದ ಮ0ಯಳ= ಬಂದು Gಾನು ಕತmನನು:  ೋeದsೆಂದೂ

ಆತನು ಈ ಸಂಗPಗಳನು: ತನ�ೆ DೇTದ ೆಂದೂ 7ಷ�0�ೆ DೇTದಳ=. 19191919 ಅ�ೇ



�ಾರದ iದಲ ೆಯ �ನದ Iಾಯಂ3ಾಲದ�� pಹೂದ�ರ ಭಯ�ಂದ 7ಷ�ರು

ಕೂe ಬಂ�ದ� ಮ ೆಯ 1ಾಗಲುಗಳ= ಮು�zದ�ವ�. ಆಗ pೕಸು ಬಂದು ಅವರ ಮ_ೆ�

$ಂತು-- $ಮ�ೆ ಸdಾ_ಾನ�ಾಗ� ಎಂದು ಅವ0�ೆ DೇT ದನು. 20202020 ಆತನು ;ೕ�ೆ

DೇTದ VೕOೆ ತನ: 3ೈಗಳನೂ: ಪ3ೆLಯನೂ: ಅವ0�ೆ Gೋ0Uದನು; ಆಗ 7ಷ�ರು

ಕತmನನು:  ೋe ಸಂGೋಷಪಟ@ರು. 21212121 pೕಸು P0� ಅವ0�ೆ--$ಮ�ೆ

ಸdಾ_ಾನ �ಾಗ�; ನನ: ತಂ�ೆಯು ನನ:ನು: ಕಳ=;Uದ Vೕ�ೆ�ೆ  ಾನೂ $ಮbನು:

ಕಳ=;ಸುG -ೇ ೆ ಅಂದನು. 22222222 ಆತನು ಇದನು: DೇT ಅವರ VೕOೆ ಊ�

ಅವ0�ೆ--$ೕವ� ಪ0ಶು�ಾ�ತbನನು: Dೊಂ�3ೊT�0; 23232323 $ೕವ� )ಾರ aಾಪಗಳನು:

|qಸುP-ೕ�ೋ ಅವ� ಅವ0�ೆ |qಸಲ>ಡುವವ�; )ಾರ aಾಪಗಳನು: $ೕವ� ಉT

ಸುP-ೕ�ೋ ಅವ� ಅವ0�ೆ ಉTಯುತ-�ೆ ಎಂದು DೇTದನು. 24242424 ಆದ�ೆ pೕಸು

ಬಂ�ಾಗ ಹ ೆ:ರಡು ಮಂ� ಯ�� ಒಬC ಾದ �ದುಮ ೆಂದು ಕ�ೆಯಲ>ಟ@ Gೋಮನು

ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರ�ಲ�. 25252525 ಆದದ0ಂದ 1ೇ�ೆ 7ಷ�ರು ಅವ$�ೆ-- ಾವ� ಕತmನನು:

 ೋe � �ೇ�ೆ ಎಂದು DೇTದರು. ಆದ�ೆ ಅವನು ಅವ 0�ೆ-- ಾನು ಆತನ 3ೈಗಳ��

isೆಗಳ ಗುರುತನು:  ೋe ಆ isೆಗಳ ಗುರುPನ�� ನನ: 1ೆರಳನು: ಇಟು@ ಆತನ

ಪ3ೆLಯ�� ನನ: 3ೈಯನು: Dಾಕದ Dೊರತು  ಾನು ನ 26262626 P0� ಎಂಟು �ವಸಗsಾದ

VೕOೆ ಆತನ 7ಷ�ರು ಒಳ��ಾ�ಗ Gೋಮನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ�ನು. ಆಗ

1ಾಗಲುಗಳ= ಮು�zರOಾ� pೕಸು ಬಂದು ಮಧ�ದ�� $ಂತು--$ಮ�ೆ ಸdಾ_ಾನ

�ಾಗ� ಅಂದನು. 27272727 ಆVೕOೆ ಆತನು Gೋಮ$�ೆ--$ನ: 1ೆರಳನು: ಈ ಕwೆ Zಾ�

ನನ: 3ೈಗಳನು:  ೋಡು; $ನ: 3ೈಯನು: ಈ ಕwೆ Zಾ� ನನ: ಪ3ೆLಯ�� Dಾಕು;

ನಂW3ೆ'ಲ�ದವ ಾ�ರ�ೆ ನಂಬುವವ  ಾ�ರು ಅಂದನು. 28282828 Gೋಮನು

ಪ6ತು�ತ-ರ�ಾ� ಆತ$�ೆ--ನನ: ಕತm ೇ, ನನ: �ೇವ�ೇ ಅಂದನು. 29292929 pೕಸು



ಅವ$�ೆ--Gೋಮ ೇ, $ೕನು ನನ:ನು:  ೋeದ�0ಂದ ನಂW��ೕ;  ೋಡ�ೆ

ನಂWದವರು ಧನ�ರು ಅಂದನು. 30303030 pೕಸು ಇನು: 1ೇ�ೆ ಎ�ೊ@ೕ ಸೂಚಕ

3ಾಯmಗಳನು: ತನ: 7ಷ�ರ ಮುಂ�ೆ dಾeದು� $ಜ�ೇ. ಆದರೂ ಅವ�ಗಳನು: ಈ

ಪ�ಸ-ಕದ�� ಬ�ೆ�ರುವ�ಲ�. 31313131 ಆದ�ೆ pೕಸು�ೇ �ೇವಕುdಾರ  ಾದ H6ಸ- ೆಂದು

$ೕವ� ನಂಬುವಂGೆಯೂ ನಂW ಆತನ Dೆಸ0ನ ಮೂಲಕ ,ೕವವನು:

ಪwೆದು3ೊಳ=�ವಂGೆಯೂ ಇವ�ಗಳ= ಬ�ೆಯಲ>]@�ೆ.

21212121

1111 ಇವ�ಗsಾದ VೕOೆ pೕಸು P1ೇ0ಯ ಸಮುದ6ದ ಬTಯ�� 7ಷ�0�ೆ ತನ:ನು:

P0� Gೋ0U3ೊಂಡನು. ಆತನು ತನ:ನು: Gೋ0U 3ೊಂಡ 0ೕP Dೇಗಂದ�ೆ-- 2222

Uೕiೕನ aೇತ6ನೂ �ದುಮ ೆಂಬ Gೋಮನೂ ಗ�Oಾಯದ 3ಾ ಾ ಊ0ನ

ನGಾನpೕಲನೂ �ೆ1ೆ�ಾಯನ ಮಕLಳ� ಆತನ 7ಷ�ರ�� ಇ$:ಬCರೂ ಒ&ಾ@�

ಕೂeದ�ರು. 3333 ಆಗ Uೕiೕನ aೇತ6ನು ಅವ0�ೆ-- ಾನು �ಾನು ;eಯುವದ3ೆL

DೋಗುG -ೇ ೆ ಅನ:ಲು ಅವರು ಅವ$�ೆ-- ಾವ� ಸಹ $ನ: ಸಂಗಡ ಬರುG -ೇ�ೆ

ಅಂದರು. ಅವರು DೊರಟುDೋ� ಕೂಡOೆ �ೋ£ಯನು: ಹP-ದರು. ಆದ�ೆ ಆ

�ಾP6ಯ�� ಏನೂ ;eಯ�ಲ�. 4444 1ೆಳ�ಾ�ಾಗ pೕಸು ದಡದ�� $ಂPದ�ನು. ಆದ�ೆ

ಆತನು pೕಸು ಎಂದು 7ಷ�ರು PTಯ�ಲ�. 5555 ಆಗ pೕಸು ಅವ0�ೆ--ಮಕLT�ಾ,

$ಮ�ೆ ಊಟ3ೆL ಏ ಾದರೂ ಇ�ೆEೕ ಅನ:ಲು ಅವರು ಆತ$�ೆ--ಇಲ��ೆಂದು ಉತ-ರ

3ೊಟ@ರು. 6666 ಆತನು ಅವ0�ೆ--�ೋ£ಯ ಬಲಗwೆಯ�� ಬOೆಯನು: WೕU0; ಆಗ

UಕುLವದು ಅಂದನು. ಅವರು WೕU�ಾಗ �ಾನುಗಳ �ಾ7ಯ �ೆIೆ'ಂದ ಅದನು:

ಎsೆಯOಾರ�ೆ ಇದ�ರು. 7777 ಆದದ0ಂದ pೕಸು r6ೕPUದ ಆ 7ಷ�ನು



aೇತ6$�ೆ--ಆತನು ಕತmನು ಅಂದನು. ಆತನು ಕತm ೆಂದು Uೕiೕನ aೇತ6ನು 3ೇT

ತನ: 1ೆಸ-ರ ಅಂ�ಯನು: ಸುP-3ೊಂಡು ಸಮುದ6�ೊಳ�ೆ ದುಮುH ದನು ()ಾಕಂದ�ೆ

ಅವನು 1ೆತ-Oೆ)ಾ�ದ�ನು). 8888 ಉTದ 7ಷ�ರು �ಾನುಗTದ� ಬOೆಯನು: ಎsೆಯುGಾ-

ಒಂದು �ಕL �ೋ£ಯ�� ಬಂದರು; ()ಾಕಂದ�ೆ ಅವರು ದಡ�ಂದ ದೂರ�ರ�ಲ�;

ಆದ�ೆ ಅದು ಇನೂ:ರು iಳ ದ�@ತು-). 9999 ಅವರು ದಡ3ೆL ಬಂದ ಕೂಡOೆ 3ೆಂಡಗಳನೂ:

ಅವ�ಗಳ VೕOೆ ಇ]@ದ� �ಾನುಗಳನೂ: �ೊ]@ಯನೂ: ಕಂಡರು. 10101010 pೕಸು

ಅವ0�ೆ--$ೕವ� ಈಗ ;eದ �ಾನುಗಳ�� 3ೆಲ ವನು: ತ$:0 ಅಂದನು. 11111111 Uೕiೕನ

aೇತ6ನು Dೋ� ನೂ�ೈವತು- ಮೂರು �ೊಡ� �ಾನುಗTಂದ ತುಂWದ ಬOೆಯನು:

ದಡ3ೆL ಎsೆದನು. ಅಷು@ �ಾನು ಗTದ�ರೂ ಬOೆಯು ಹ0�ರ�ಲ�. 12121212 pೕಸು ಅವ

0�ೆ--ಬಂದು ಊಟdಾe0 ಅಂದನು; ಆತನು ಕತm ೆಂದು PT�ದ�0ಂದ--$ೕನು

)ಾರು ಎಂದು ಆತನನು: 3ೇಳಲು 7ಷ�ರ�� )ಾ0ಗೂ _ೈಯm �ರ�ಲ�. 13131313 ಆಗ

pೕಸು ಬಂದು �ೊ]@ಯನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂಡು 3ೊಟ@ನು; Dಾ�ೆpೕ �ಾನನೂ:

3ೊಟ@ನು. 14141414 pೕಸು ಸತ-ವ�ೊಳ�ಂದ ಎದ� VೕOೆ ತನ: 7ಷ�0�ೆ ತನ:ನು:

Gೋ0U3ೊಂಡದು� ಇದು ಮೂರ ೆಯ Iಾ0. 15151515 ಅವರು ಊಟdಾeದ VೕOೆ

pೕಸು Uೕiೕನ aೇತ6$�ೆ--Eೕನನ ಮಗ ಾದ Uೕiೕನ ೇ, $ೕನು

ಇವ�ಗT�ಂತ ನನ:ನು: DೆZಾz� r6ೕPಸುP-ೕEೕ ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವನು ಆತ

$�ೆ--Dೌದು, ಕತm ೇ,  ಾನು $ನ:ನು: r6ೕPಸುG -ೇ  ೆಂಬದನು: $ೕ ೇ ಬO �ೆ

ಅಂದನು. ಅದ3ೆL ಆತನು ಅವ$�ೆ 16161616 ಆತನು P0� ಎರಡ ೆಯ Iಾ0

ಅವ$�ೆ--Eೕನನ ಮಗ ಾದ Uೕiೕನ ೇ, $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPಸುP-ೕEೕ

ಎಂದು 3ೇಳಲು ಅವನು ಆತ$�ೆ--Dೌದು, ಕತm ೇ,  ಾನು $ನ:ನು:

r6ೕPಸುG -ೇ ೆಂಬದನು: $ೕ ೇ ಬO �ೆ ಅಂದನು. ಅದ3ೆL ಆತನು ಅವ$�ೆ--ನನ:



ಕು0ಗಳನು: Vೕ'ಸು ಎಂದು 17171717 ಆತನು ಮೂರ ೆಯ Iಾ0 ಅವ$�ೆ--Eೕನನ

ಮಗ ಾದ Uೕiೕನ ೇ, $ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPಸುP-ೕEೕ ಎಂದು 3ೇTದನು.

ಆತನು ಮೂರ ೆಯ Iಾ0--$ೕನು ನನ:ನು: r6ೕPಸುP-ೕEೕ ಎಂದು ತನ:ನು:

3ೇTದ�3ೆL aೇತ6ನು ದುಃಖಪಟು@--ಕತm ೇ, $ನ�ೆ ಎಲ�ವ�ಗಳ= PTದ�ೆ;  ಾನು $ನ

18181818  ಾನು $ನ�ೆ $ಜ$ಜ�ಾ� Dೇಳ=G -ೇ ೆ--$ೕನು )ೌವನಸ~ ಾ��ಾ�ಗ $ೕ ೇ

$ನ: ನಡುಕ]@3ೊಂಡು ಇಷ@ಬಂದ ಕwೆ�ೆ Pರು�ಾ ಡುP-��; ಆದ�ೆ $ೕನು

ಮುದುಕ ಾ�ಾಗ $ನ: 3ೈಗಳನು: Zಾಚು�, ಆಗ ಮGೊ-ಬCನು $ನ: ನಡುವನು: ಕ]@

$ನ�ೆ ಇಷ@�ಲ�ದ ಕwೆ�ೆ $ನ:ನು: Gೆ�ೆದು3ೊಂ 19191919 ಅವನು ಎಂಥ ಮರಣ �ಂದ

�ೇವರನು: ಮ;Vಪeಸ1ೇ3ಾ��ೆ ಎಂದು ಸೂ�U ಆತನು ಇದನು: DೇTದನು.

ಆತನು ಇದನು: DೇTದ VೕOೆ ಅವ$�ೆ--ನನ:ನು: ;ಂ1ಾ�ಸು ಅಂದನು. 20202020

ಊಟದ�� ಆತನ ಎ�ೆ�ೆ ಒರ�3ೊಂಡು-- ಕತm ೇ, $ನ:ನು: ;ಡು3ೊಡುವವನು

)ಾರು ಎಂದು 3ೇTದಂಥ ಮತು- pೕಸು r6ೕPUದಂಥ 7ಷ�ನು ;ಂ�ೆ ಬರುವದನು:

aೇತ6ನು ;ಂPರು�  ೋe 21212121 pೕಸು��ೆ--ಕತm ೇ, ಈ ಮನುಷ�ನ �ಷಯ�ೇನು

ಅಂದನು. 22222222 22pೕಸು ಅವ$�ೆ-- ಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಇರ1ೇ3ೆಂದು ನನ�ೆ

ಮನU�ದ��ೆ ಅದು $ನ�ೇನು? $ೕನು ನನ:ನು: ;ಂ1ಾ �ಸು ಅಂದನು. 23232323 ಆಗ ಆ

7ಷ�ನು Iಾಯುವ� ಲ��ೆಂಬ dಾತು ಸDೋದರರ�� ಹರeತು. ಆದರೂ--ಅವನು

Iಾಯುವ�ಲ��ೆಂದು pೕಸು ಅವ$�ೆ Dೇಳ�ಲ�; ಆದ�ೆ-- ಾನು ಬರುವ ತನಕ

ಅವನು ಇರುವದು ನನ�ೆ ಮನU�ದ��ೆ ಅದು $ನ�ೇನು ಎಂತOೇ DೇTದನು. 24242424

ಇವ�ಗಳ �ಷಯ�ಾ� IಾJ DೇT ಇವ�ಗಳನು: ಬ�ೆದ 7ಷ�ನು ಇವ ೇ; ಇವನ

IಾJಯು ಸತ��ೆಂದು  ಾವ� ಬO �ೆವ�. 25252525 ಇದಲ��ೆ pೕಸು dಾeದವ�ಗಳ= ಬಹಳ

ಉಂಟು; ಅವ�ಗಳನು: ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಬ�ೆಯುವ �ಾದ�ೆ ಬ�ೆಯ1ೇ3ಾದ



ಪ�ಸ-ಕಗಳನು: Oೋಕ�ೇ ;eಸOಾರ�ೆ Dೋ�ೕGೆಂದು  ಾನು  ೆನಸುGೆ-ೕ ೆ.

ಆV� .


