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 ಕ ೆ ಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರ ರ್ರ ುಸ್ತಕ ಿಂದ ರಿ ಕೆೊಳ ಾಗಿದೆ

 ಕ ಾ ುಸ್ತಕದ ರ್ವ ಲ ರ್ರ ಳನ್ನು ಾರರದ ಬ್ಡಕ ್ಟಿ ಮಕ ಳು ಬರೆ ದಾರೆ

್ ಾ ೆ್ತ ಕ ಾ ುಸ್ತಕ ನಾಲ್  ಕಾ ರೆ  2017  ್ರಿಂ ೆ   ಿಂ ಾ  ಹೆ ನ ಳಿಗಾಗಿ ಸಿಂ ರ್್ತ : 

       : 

ದ್ ನನನು ್ ಾ ೆ್ತ ನಾಲ ನೆ ಕ ಾ ುಸ್ತಕ

ನನನು ಹೆಸರ್

ನನನು ್ ಾ ೆ್ತ ನಾಲ ನೆ ಕ ಾ ುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನ್
ದಬ ೆ

 ಕ ೆ ಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರ ರ್ರ ುಸ್ತಕ ಿಂದ ರಿ ಕೆೊಳ ಾಗಿದೆ

 ಕ ಾ ುಸ್ತಕದ ರ್ವ ಲ ರ್ರ ಳನ್ನು ಾರರದ ಬ್ಡಕ ್ಟಿ ಮಕ ಳು ಬರೆ ದಾರೆ

್ ಾ ೆ್ತ ಕ ಾ ುಸ್ತಕ ನಾಲ್  ಕಾ ರೆ  2017  ್ರಿಂ ೆ   ಿಂ ಾ  ಹೆ ನ ಳಿಗಾಗಿ ಸಿಂ ರ್್ತ : 

       : 

ದ್ ನನನು ್ ಾ ೆ್ತ ನಾಲ ನೆ ಕ ಾ ುಸ್ತಕ

ನನನು ಹೆಸರ್

ನನನು ್ ಾ ೆ್ತ ನಾಲ ನೆ ಕ ಾ ುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನ್
ದಬ ೆ

1

ರ ೆೊೇಕ ಿಂದ ಬೆಿಂರ್  

ಬೆಿಂರ್ ಕೆೊಿಂಡ  



2

ನೆೇಕ  ನೆೇಕ  ನೆೇಕ 
ವ ್ತ ಳು ಕ ೆದವು

ಜನರ್ ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ 
ಹಾಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

್ೋ ಿಂ  ಬ್ಿಂಕಿ

2

ನೆೇಕ  ನೆೇಕ  ನೆೇಕ 
ವ ್ತ ಳು ಕ ೆದವು

ಜನರ್ ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ 
ಹಾಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

್ೋ ಿಂ  ಬ್ಿಂಕಿ

3

ಬ  ಮನ್  ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದಾನೆ

ವನ ಹೆಸರ್ ೇ

ೇ ನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ 
ದೆೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ತ್್ತದಾನೆ



5

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರ್
ೆೇ ಕೆ ಕ ್ಟಿತ್್ತರ್ವುದ್

ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರ್
ೆೇ ಕೆ  ೇ ೆ ಿಂದ್ ಹೆೊೇರಿ ನ್ನು 

ಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

4

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರಿಗೆ 
ೇ ನ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್

ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ:

‘ನಿಮ  ದೆೇವರ್ ಳು ನಿಜದೆೇವರಾಗಿದರೆ  
ವರ್ ೆೇ ಕೆ  ೇ ೆ 

ಬೆಿಂರ್ ೇಳುವಿಂ ೆ ಮಾಡ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರ್ ನಿಜದೆೇವರಾಗಿದರೆ  
ರನ್ ೆೇ ಕೆ  ೇ ೆ 

ಬೆಿಂರ್ ೇಳುವಿಂ ೆ ಮಾಡ ’

ಹೆೊೇರಾ  ರಿಂ ಾ ್ರ್ತದೆ



6

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರ್
ಹಾಡ್ ಾ್ತ  ಾ್ರ ್ತಸ್ ಾ್ತ  ನತ್್ತಸ್ ಾ್ತ

ೇಲಕೆ  ಕೆಳಕೆ ೇಲಕೆ  ಕೆಳಕೆ
ೇಲಕೆ  ಕೆಳಕೆ  ನೆಗೆ ್ತ್್ತರ್ವುದ್

ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

7

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರ್

ಕೆೇಳಿ ಕೆೊಳು ಾ್ತ ಕೆೇಳಿ ಕೆೊಳು ಾ್ತ
ಕೆೇಳಿ ಕೆೊಳು ಾ್ತ ರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ
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ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳು ರ್ತರಿಸ್ವು ಲ

9

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರಿಗೆ 
ೇ ನ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್

ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ: 

‘ ೆೊೇರಾಗಿ ಾ್ರ ್ತ  ನನು ್ಟಿ ನತ್್ತ  
ಮರ್್ತ ನೊನು ೇಲಕೆ  ನೆಗೆ ರಿ

ಬ ್  ನಿಮ  ದೆೇವರ್ ಳು 
ನಿ ್ರಸ್ತ್್ತದಾರೆ ’
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ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರ್

ೆೊೇರಾಗಿ ಾ್ರ ್ತಸ್ ಾ್ತ  ನನು ್ಟಿ
ನತ್್ತಸ್ ಾ್ತ ಮರ್್ತ ನೊನು ರ್ತರಕೆ

ೇಲಕೆ  ಕೆಳಕೆ ೇಲಕೆ  ಕೆಳಕೆ
ೇಲಕೆ  ಕೆಳಕೆ  ನೆಗೆ ್ತ್್ತರ್ವುದ್

ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

11

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳಿಗೆ ಹಾಡ್ವ ಜನರ್
ಕೆೇಳಿ ಕೆೊಳು ಾ್ತ ಕೆೇಳಿ ಕೆೊಳು ಾ್ತ
ಕೆೇಳಿ ಕೆೊಳು ಾ್ತ ರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ  

ಬೆೇರೆ ದೆೇವರ್ ಳು ರ್ತರಿಸ್ವು ಲ  



12

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ವ 
ೇ ನ್ ೆೇ ಕೆ ಕ ್ಟಿತ್್ತರ್ವುದ್

ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ವ 
ೇ ನ್ ೆೇ ಕೆ ೇ ೆ ಿಂದ್

ಹೆೊೇರಿ ನ್ನು ಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

14

ೇ ನ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ:

‘ದ ್ಟಿ ನನಗೆ ರ್ತರಿಸ್   ಜನರ್
ನಿನಗೆ ಮಾರ್ರ ಹಾಡ್ವರ್ ’

13

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ವ 
ೇ ನ್ ೆೇ ಕೆ  ಸ್ರ್ತಲೊ

ನಿೇರನ್ನು ಸ್ರಿ ್ ಾ್ತ ಸ್ರಿ ್ ಾ್ತ
ಸ್ರಿ ್ ಾ್ತ ರ್ವುದ್ ನನಗೆ 
ಕಾ ್ತ್್ತದೆ



12

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ವ 
ೇ ನ್ ೆೇ ಕೆ ಕ ್ಟಿತ್್ತರ್ವುದ್

ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ವ 
ೇ ನ್ ೆೇ ಕೆ ೇ ೆ ಿಂದ್

ಹೆೊೇರಿ ನ್ನು ಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

15

್ರತ್ಯೊಬ ರ್ ನೆೊೇಡ್ ಾ್ತ
ಕಾ ್ ಾ್ತ ೇ ಸ್ ಾ್ತ ದಾರೆ



16

 ದಾ ರ್!

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರ್ ೇ ನಿಿಂದ 
ೆೇ ಕೆಗೆ ಬೆಿಂರ್ ಕಳುಹ ದನ್!

17

ಾ ಜನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ 
ಹಾಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಾ ಜನರ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ: ‘ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ 
ದೆೇವರೆೇ ನಿಜ ಾದ ದೆೇವರ್ ’



18

ನೆೇಕ ವ ್ತ ಳು ಕ ೆದವು  

ನನಗೆ ರಾಜನ್ ಕಾ ್ತ್್ತದಾನೆ

ರಾಜನ್  ನನುದ ್ರತ್ ನ್ನು 
ನಿ ್ತಸ್ತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಬ್ಿಂಕಿ ಕ್ೋಿಂಡ

18

ನೆೇಕ ವ ್ತ ಳು ಕ ೆದವು  

ನನಗೆ ರಾಜನ್ ಕಾ ್ತ್್ತದಾನೆ

ರಾಜನ್  ನನುದ ್ರತ್ ನ್ನು 
ನಿ ್ತಸ್ತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಬ್ಿಂಕಿ ಕ್ೋಿಂಡ

19

ರಾಜನ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ:

‘ ನನುದ ್ರತ್ ಗೆ ಹಾ ರಿ  
ಲ ಾದರೆ  ನಾನ್ ನಿಮ ನ್ನು 

ಬೆಿಂರ್ಗೆ ೆ ್ ೆನ್ ’
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ಮೊರ್ ಬಾಲಕರ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ 
ದೆೇವರಿಗೆ ಹಾಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಮೊರ್ ಬಾಲಕರ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ: ‘ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ 
ದೆೇವರಿಗೆ ಮಾರ್ರ ನಾವು ಹಾಡ್ ೆ್ತೇ ೆ ’

20

ದೆೊೇ ನೆೊೇ  ಬೆಿಂರ್ ಕಾ ೆೇರಿದೆ
ಕಾ ೆೇರಿದೆ ಕಾ ೆೇರಿದೆ!



23

ರಾಜನ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ: 

‘ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಮಾರ್ರ 
ಹಾಡ್ವ ಮೊರ್ ಬಾಲಕರನ್ನು 
ಬೆಿಂರ್ಗೆ ೆ ರಿ!’

22

ರಾಜನ್ ರ್ಿಂಬ  ರ್ಿಂಬ  ರ್ಿಂಬ 
ಕೆೊೇ ಿಂ ರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ



20

ದೆೊೇ ನೆೊೇ  ಬೆಿಂರ್ ಕಾ ೆೇರಿದೆ
ಕಾ ೆೇರಿದೆ ಕಾ ೆೇರಿದೆ!

25

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಮಾರ್ರ 
ಹಾಡ್ವ ಮೊರ್ ಬಾಲಕರನ್ನು ಬೆಿಂರ್ಗೆ 

ೆ ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ



20

ದೆೊೇ ನೆೊೇ  ಬೆಿಂರ್ ಕಾ ೆೇರಿದೆ
ಕಾ ೆೇರಿದೆ ಕಾ ೆೇರಿದೆ!

27

ರಾಜನ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್
ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ:

‘ ದೆೊೇ ನೆೊೇ  ಮೊರ್ ಬಾಲಕರ್
ಬೆಿಂರ್ಯೊಳಗೆ ನ ೆದಾಡ್ತ್್ತದಾರೆ!

 ನಾಲ್  ಜನರ್ ಬೆಿಂರ್ಯೊಳಗೆ 
ನ ೆದಾಡ್ತ್್ತದಾರೆ!

ಮೊರ್ ಬಾಲಕರ್ ಮರ್್ತ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಂತ್ರ್ವವನ್!’



28

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ ಮಾರ್ರ ಹಾಡ್ವ 
ಮೊರ್ ಬಾಲಕರಿಗೆ ರಾಜನ್ ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ: 

‘ದೆೊಡ್ಡ ಬೆಿಂರ್ಯೊಳಗಿಿಂದ ಹೆೊರಬನಿನುರಿ!’

20

ದೆೊೇ ನೆೊೇ  ಬೆಿಂರ್ ಕಾ ೆೇರಿದೆ
ಕಾ ೆೇರಿದೆ ಕಾ ೆೇರಿದೆ!
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ರಾಜನ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ 
ಕೆೇಳಿಸ್ತ್್ತದೆ: ‘ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರಿಗೆ 
ಹಾ ರಿ  

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರ್ ಮೊರ್
ಬಾಲಕರನ್ನು ಬೆಿಂರ್ಯೊಳಗಿಿಂದ 
ಕಾ ಾ ದನ್ ’

30

ಮೊರ್ ಬಾಲಕರ್ ಬೆಿಂರ್ಯೊಳಗಿಿಂದ 
ಹೆೊರಬರ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ

ಮೊರ್ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಬೆಿಂರ್ ಿಂದ ಾವ 
ಗಾ ಾಗಿಲ ರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕಾ ್ತ್್ತದೆ



32

ಬೆೇರೆ ಾವ ದೆೇವರಿ ೊ
ಕಾ ಾಡ್ವ ರ್್ತ ಲ

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರೆೇ 
ನಿಜ ಾದ ದೆೇವರ್

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೆೇವರ್ ಬರ್ತ್್ತದಾನೆ






