
म किन कििं ग जमे्स बाइबल प्रयोग गर्छ ु? 

म कििं ग जेम्स बाइबल प्रयोग गने थछप्रै िारणहरू र्न्। 

यकि तपाईं KJB मा नयााँ हुनछहुन्र् भने, मलाई आशा र् कि तपाईं यस बाइबलिो लागग प्रयोग 

हुनसके्न थप मेहनतिो लागग तपाईलाई उत्सागहत पानछहुुनेर्। धेरै मागनसहरूले मलाई बाइबलिो 

अन्य सिंस्िरणहरू जस्तै NKJV, ESV, NASB वा NIV प्रयोग गनु आग्रह गरेिा र्न्। माँ सहमत 

र्छ  कि परमेश्वरले यी “पढ्न सगजलो” आधछगनि बाइबली सिंस्िरणहरू आत्मा बचाउनिो लागग 

प्रयोग गन ुसक्नछ हुन्र्। 

तर परमेश्वरले हामी पगन “सत्यिो ज्ञानमा आएिो” चाहनछहुन्र् (१ गतमोथी २:४)। सगजलो र 

लोिगप्रय सधैं राम्रो हुाँिैन। मैले बछझें कि यो िेवल "थेस (Thees) र गथस (Thous)" लाई मात्र 

हटाउने िछ रा होइन तर आधछगनि बाइबली सिंस्िरणमा भएिा पररवतुनहरू पाठ्य र सैद्धागन्ति पगन 

हो। म आशा गिुर्छ  कि तपाईल ेमहसछस गनछुहुनेर् कि तपाईिो किमागमा उत्तम रुगच र् र म िेवल 

तपाईलाई आशीवाुि किन खोज्िै र्छ । बाइबलिो कििं ग जेम्स सिंस्िरण प्रयोग गने मेरो िारणहरू 

पकिसिेपगर्, म आशा गिुर्छ  कि तपाईंल ेयसिो लाभहरू बछझ्नछहुनेर् र चछनौतीिो स्वागत गनछुहुनेर्। 

तपाईं आफैं मा यसिो मजा गलन िो लागी लागू हुनेर्।  

 

यहााँ िेही िारणहरू र्न:् 

 

• कििं ग जेम्स बाइबलले मलाई मछटछिो र्ान्र् र मेरो प्राणलाई गवश्वस्त बनाउाँर् जस्तो अरू िछ नै 

बाइबलले गिैन। आफैं िो लागग प्रयास गनछुहोस्, िछ नै पगन धमुशास्त्रिो िछ नै अिंश गलनछहोस् र यसलाई 

गवगभन्न बाइबल अनछवािमा पढ्नछहोस्, िछ नलेचागहिॅं तपाईंलाई बोल्र्? 

• यद्यगप मूल अटोग्राफहरू अब अवगस्थत रै्नन्, यथाथुिो ठीि प्रगतहरूमाफुत परमेश्वरले आफ्नो 

वचन पूणु रूपमा सछरगित गनछुभयो। म गवश्वास गिुर्छ  कि KJB १००% सही ईश्वरिो शब्ि हो। म 

गवश्वास गर्छ ु कि परमेश्वरले आफ्नो वचन पूरा गनछुभयो र उहााँिो वचन सछरगित गनछुभयो। म 

गवश्वास गिुर्छ  कि उहााँले पगवत्र आत्मािो प्रेरणाबाट आफ्नो वचनिो सिंरिणिो हरेि पाइलालाई 

पगवत्र आत्माले प्रेरणाद्वारा लेखन, सिंग्रह, अनछवाि (उनीहरूमा पगवत्र आत्मा भएिा ४७ जना 

मागनस) लाई र्ापाखानािो गनरीिण र प्रिाशन (Publication) सछरगित गनछुभयो। 

 

•कििं ग जेम्स बाइबलमा ती नयााँहरूिा लागग यसिो िेही सछगवधाहरू जान्नछ महत्त्वपूणु र्। कििं ग जेम्स 

बाइबल गवचारिो लागग गवचार (गगतशील समििता) अनछवाि भन्िा शब्ििो लागग शब्ि 

(औपचाररि समििता) हो। "परमेश्वरिो हरेि वचन शछद्ध र्" (गहतोपिेश ३०:५)। 

 

•सामान्य सवुनाम “तपाईं/गतमी [You]” भन्िा KJB मा प्रयोग हुने सवुनामहरूिा राम्रोसाँग प्रयोग 



गनछु बिी गवगशष्ट हुन्र्न्। यसप्रिार: “मैले गतमीलाई [Thee] (गनिोिेमस) भनें, गतमी [Ye] 

(बहुवचन हो, जसिो अथु हो इस्राएल राष्ट्र) नयााँ गरी जन्मनछ परु्” (यूहन्ना ३:७)। 

 

• तयार हुनछहोस् कि KJB मा गिरटश अिंग्रेजीिो उद्धारिताु जस्तो शब्िहरूमा अमेररिी अिंग्रेजी 

भन्िा अगल फरि हुन्र्। थप रूपमा, "एथ [eth]" प्रत्ययले "विुथ [worketh]" जस्ता वतुमान 

िाललाई जनाउाँर्। 

 

• कििं ग जेम्स बाइबल (१६११) ले उद्धरण गचन्हहरू प्रयोग गिैन, तर ठूला अिरहरूले िछ रािानी 

शछरू गिुर्। १७६९ मा अपडेट गररएिो गथयो।  

 

• पछरानो र नयााँ िरार र अन्य पिहरू बीचिो क्रस सन्िभुहरू कििं ग जेम्स बाइबलमा सगजलैसाँग हनेु 

सकिन्र्। परमेश्वरिो वचन सटीि र सिंगिप्त र्। उहााँले उस्तै शब्िहरू र वाकयािंशहरू प्रयोग 

गनछुभएिो र् ताकि हामी ती तछलना गनु र उहााँिो वचनिो बारेमा बछझ्न सकिर्ौं। अगधि 

जानिारीिो लागग, kjvtoday.com मा जानछहोस्। 

 

• KJB ले पछरानो र नयााँ िरार बीच सगजलो क्रस सन्िभुिो लागग सटीि उस्त ैशब्ि वा वाकयािंश 

प्रयोग गिुर्। उिाहरणिो लागग, "धेरै जागतहरूिा गपता" उत्पगत्त १७:३,४  र रोमी ४:१७,१८। 

यसबाहेि, KJB ल ेएि अगद्वतीय नम्बर िोड प्रयोग गिुर्। 

• १६११ मा िेजेबी प्रिागशत भएपगर् लोिगप्रय गेनभेा बाइबलिो सट्टामा धेरै मागनसहरूले यो 

पछस्ति हागसल गरे किनकि यसिो औपचाररि समानता परमेश्वरिो वचन र सछन्िर िाव्य भाषािो 

गथयो। 

 

• शैतानले शछरुिेगख नै परमेश्वरिो वचनलाई आक्रमण गिै आएिो र् "हो, िे परमेश्वरले भन्नछभएिो 

र्, गतमी बगैंचािो िछ नै रूखिो फल खान हुाँिैन?" (उत्पगत्त ३:१) तर परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई 

बचाउने प्रगतज्ञा गनछुभएिो र् 

“6 परमप्रभछिो शब्िहरू शछद्ध शब्िहरू हुन्: चााँिीलाई माटोिो भट्टीमा खारेर शछद्ध पाररएिो झैं, 

सात पल्ट शछद्ध र्न्। 

The words of the LORD are pure words: 

as silver tried in a furnace of earth, purified seven times. 

7 हे परमप्रभछ, तपाईंल ेगत शब्िहरूलाई रिा गनछुहुनेर्। तपाईंल ेयी पछस्ताहरूिेखो सिा-सवुिािो 

लागग बचाइराख्नछहुनेर्। 

Thou shalt keep them, O LORD, 



thou shalt preserve them from this generation for ever. (भजन १२: ६,७)। 

परमेश्वर आफ्नो वचन िछ नै पगन गहसाबले पररवतुन भएिो चाहनछहुन्न, थगपएिो वा घटाइएिो: 

“यस पछस्तििो अगमवाणीिा वचन सछन्न ेहरेि मागनसलाई म चेताउनी किनर््छ : यकि िसैले गतनमा 

थप्यो भने यस पछस्तिमा लेगखएिा गवपगत्तहरू परमेश्वरले त््समागथ थगपकिनछहुनेर्। अगन िसैले 

यस अगमवाणीिो पछस्तििा वचनबाट िेही घटायो भने, यस पछस्तिमा लेगखएिा जीवनिो वृि र 

पगवत्र सहरबाट त््सले पाउने गहस्सा परमेश्वरले त््सबाट खोस्नछहुनेर्।  

(प्रिाश २२ : १८,१८)। 

याि गनछुहोस्, आधछगनि बाइबली सिंस्िरणहरूले (version) पावललाई किएिो "रहस्य" िो प्रिाश 

लछिेिो (अस्पष्ट) र्। कििं ग जेम्स बाइबलमा यो रहस्य स्पष्ट रूपमा ठीिसिंग गवभागजत गिै अध्ययन 

गनेहरूिा लागग प्रस्ट र्। िेजेबी (जसलाई िेजेभी पगन भगनन्र्) एि उत्िृष्ट िृगत हो जछन परमेश्वर 

पगवत्र आत्माद्वारा प्रेररत भिो र्। प्रभछ येशू ख्रीष्ट, वचन (यूहन्ना १: १-४) ले भने कि उहााँिो वचन 

अनन्त हो "स्वगु र पृथ्वी गबतेर जानेर्, तर मेरा वचनहरू गबत्नेरै्न" (मत्ती २४:३५)। 

 

आधछगनि सिंस्िरणहरू (RSV, NIV, NASV, ESV, NLT, NWT, सन्िेश, आकि) सबै वेस्टिोट र 

होटुिो भ्रष्ट ग्रीि नयााँ िरार (१८८१) मा आधाररत र्न्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

अब म कििं ग जमे्स बाइबल मात्र प्रयोग गर्िनु, तर गवश्वास गर्छ ु कि यो ईश्वरिो उत्तम शब्ि 

हो। पावलिा अनछयायीहरूल ेएगन्टओिमा परमशे्वरिो सााँचो वचन सछरगित गरे । 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यशेिूो गवश्वास 
 



कििं ग जेम्स बाइबलले “येशूिो गवश्वासले” मछगि पाएिो िछ रा बताउाँ िा म िगत र्क्क परें; "ख्रीष्टिो 

गवश्वास"; "उनिो गवश्वास"; "ममा गवश्वास र्" र यस्तै। मलाई साँधै भगनएिो र् कि मछगि हाम्रो 

आफ्नै गवश्वासमा गनभुर गिुर्। मैले यस अवलोिनिो गगहरो तहमा अनछसन्धान गन ुशछरू गरें। मैले 

फेला पारे कि धेरै पास्टरहरूले "येशू ख्रीष्टिो गवश्वासिो गसद्धान्त" मा गसिाउाँ िैनन् वा यसिो 

बारेमा जानिैनन्। कििं ग जेम्स बाइबलमा लगभग एि िजुन पिहरू र्न् जछन यस थोरै ज्ञात 

गसद्धान्तलाई बछझाउाँ र्न्। जब येशूले िमीशििो बाटोमा पावललाई आिेश किए उहााँले भने कि यो 

उहााँिो गवश्वास हो जसले अन्यजागतहरूलाई बचाउनेर्। येशूले भन्नछभयो, “... म गतमीलाई गतम्रा 

आफ्नै जागत र अन्यजागतबाट र्छ टिारा किनेर्छ , जसिहााँ म गतमीलाई पठाउनेर्छ , कि तिमीले 
तिनीहरूिा आँखा खोललदेऊ, र तिनीहरू अन् सिाराा  ्  ोतििफ , र शैिानिो शक्तिाा  परमेश् ईरिफ  
फिक न   । िाकि म मा भएिा वईश् ईासद्वाईारा तिनीहरूले पापिो क्षमा र पवईत्र भएिाहरूिो स् ाान पा न 
सद्िक न    ।” (प्ररेरत २६:१७,१८)। 

ध्यान किनछहोस् कि गनम्न पिल ेयेशूिो बीचमा िछई पटि गवश्वास भएिो गवश्वासिो साथ िछई 

पटििो गवश्वासलाई जनाउाँ िर्: “हामी जान्िर्ौ, कि व्यवस्थािा िामद्वारा मागनस धमी ठहरराँिैन, 

तर येशू ख्रीष्टिो गवश्वासद्वारा, हामी पगन येशू ख्रीष्टमा गवश्वास गिुर्ौं, ताकि हामी ख्रीष्टिो 

गवश्वासद्वारा धमी बन्न सिौ, व्यवस्थािो िामद्वारा होइन : किनकि व्यवस्थािा िामद्वारा िोही 

पगन धमी ठहरराँिैन” (गलाती २:१६)। 

हामी येशूमा गवश्वास र उहााँिो गवश्वासद्वारा र उहााँले िे गनछुभयो भन्ने िारणले धमी ठहररन्र्ौं। 

येशूिो "गवश्वास" लाई उल्लेख गने धेरै पिहरूमा ध्यान किनछहोस्: “म ख्रीष्टसाँगै कू्रसमा टााँगगएिो र्छ , 

अब उप्रान्त गजउने म होइनाँ, तर ख्रीष्ट ममा गजउनछहुन्र्। र अगहले जछन जीवन म शरीरमा गजउाँ र्छ , 

त्यो परमेश्वरिा पछत्रिो गवश्वासद्वारा गजउाँर्छ , जसले मलाई प्रेम गनछुभयो, र मेरो गनगम्त आफूलाई 

अपुण गनछुभयो” (गलाती २:२०)।  

 

“तर धमुशास्त्रले एस अन्तगुत गनष्िषुमा पछगेिो र् कि सबै पापिो अधीनमा बसेिो र्, ताकि येशू 

ख्रीष्टिो गवश्वासद्वारा उहामा गवश्वास गनेहरूलाई त्यो प्रगतज्ञा किइओस्” (गलाती २:२०)। 

 

“अनन्त उदे्दश्यअनछसार जछन योजना उहााँले हाम्रा प्रभछ येशू ख्रीष्टमा बनाइएिो गथयो। उहााँिो 

गवश्वासद्वारा हामी साहस र िढृ़ भरोसा साथ उहााँमा प्रवेश पाउाँर्ौं” (एकफसी ३:११,१२)। 

 

हामीले हाम्रो गवश्वास प्रभछ येशू ख्रीष्टमा राख्यौं र हामी उहााँिो गवश्वासमा गवश्वासद्वारा“उहााँमा” 

र्ौं। शरीरमा गवश्वास नगनछुहोस्, तर िेवल येशूले गनछुभएिो िाममा। सबै आधछगनि बाइबलीहरूले 

"येशूिो गवश्वास" भन्ने वाकयािंशमा सानो शब्ि "िो (of)" र्ोड्िर्न्। र “येशूिो गवश्वास" िो 

गसद्धान्त बिल्िै "इन(in)" भन्ने शब्िलाई प्रगतस्थापन गरु्न्। 



 

येशूिो गवश्वासिो गसद्धान्त किन सबै आधछगनि बाइबलीहरूबाट अनछपगस्थत र्? किनकि शैतानले 

यस गसद्धान्तलाई घृणा गिुर्। हामी यो गसद्धान्तिो गवशालतालाई पूणु रूपले बछझ्न सकिैनौं। कू्रसमा 

मने हिसम्म येशूले आफ्नो गपतािो आज्ञापालन नै गनछुभयो। येशूले आफ्ना गपतालाई प्रायः प्राथुना 

गनछुभयो, उहााँसाँग िछ रािानी गनछुभयो र गनिेशनहरू पाउनछभयो। पृथ्वीमा र्ाँिा येशूले गपतामागथिो 

आफ्नो गनभुरता उल्लेख गनछुभयो। “साचै्च, म गतमीहरूलाई भन्िर्छ , पछत्र आफैले िेही गनु सििैन, तर 

गपताले जे गनछुभएिो िेख्र् त्यही मात्र गरु्, किनकि गपताल ेजे गनछुहुन्र्, पछत्रले त्यसै गरु्” (यूहन्ना ५ 

: १९)।  

 

र “म आफै िेही गनु सि्किनाँ। जस्तो म सछन्र्छ , त्येस्तै न्याय म गर्छ ु, र मेरो न्याय ठीि ठहरु्, किनकि 

म आफ्नो इच्र्ा खोगज्िन, तर मलाई पठाउनछहुनेिो इच्र्ा खोज्िर्छ ” (यूहन्ना ५ : ३०)।  

 

येशूले गपतािो र्छ टिारािो योजनामा गवश्वास गनछुपयो। पृथ्वीमा, येशूलाई परमेश्वरिो वचनल े

गसिाएिो गथयो। “लेगखएिो र्, ‘मागनस रोटीले मात्र जीगवत रहाँिैन, तर परमेश्वरिो हरेि 

वचनले” (लिूा ४ : ४)।  

 

ईश्वर-मानविो रूपमा, येशू पूणु रूपमा परमेश्वर हुनछहुन्थ्यो र उहााँ पगन पूणु मागनस हुनछहुन्थ्यो। येशू 

ख्रीष्ट परमेश्वर बन्न र्ोड्नछभएन। तर उहााँले आफूलाई नम्र तछल्याए र एि नोिरिो रूप गलनछभयो 

“वचन [येशू] शरीर [मानव] बनाइनछभयो, र हामी माझमा बास गनछुभयो” (यूहन्ना १:१४)।  

 

येशूले राजीखछसीले आफ्ना सछअवसरहरू परमेश्वर (आफ्ना गछणहरूिो स्वतन्त्र प्रयोग) लाई 

र्ोड्नछभयो र गपतामा गनभुर हुनछभयो। “जो, परमेश्वरिो स्वरूपमा [१००% परमेश्वर], भएर पगन, 

उहााँले परमेश्वरिो बराबरी गरेर लछट्नछ हुाँिैन ठान्नछभयो: र आफूलाई िछ न ैप्रगतष्ठािो बनाउनछ भएन, र 

उहााँले आफूमागथ सेवि िो रूप गलई, र मागनस [१००% मागनस] जस्तै, भएर जन्मनछभयो: 

स्वरूपमा मागनसजस्तै भएर, उहााँले आफूलाई नम्र तछल्यानछभयो, र मृत्यछसम्मै, अथाुत् कू्रसिो 

मृत्यछसम्मै आज्ञािारी रहनछभयो। (कफगलप्पी २:६-८)।  

 

कू्रसमा नजान्ने प्रलोभन यगत प्रबल गथयो कि येशूले भन्िा पसीनाले पर्ागड यसलाई गजत्नछभयो 

"पसीनािो रगतिा ठूला ठूला ठूला थोिहरू" (लिूा २२::४४)। 

येशूले आफ्नो गपतालाई "मेरो इच्र्ा होइन, तर तपाईिो िाम पूरा होस्" भन्नछभयो 

(लिूा २२::४२)। 



 

गपतािो योजनामा उहााँिो गवश्वास प्रिशुन गिै उहााँ कू्रसमा जानछभयो। 

एिगर्निो लागग पगन येशूले आफ्नो गवश्वास गछमाउनछ भएन; किनकि यकि येशूले गछमाउनछ भएिो 

भए उहााँले आफ्नै पापहरूिो लागग मनछु पन ेगथयो र हाम्रो गनगम्त मनछु सक्नछ हुन्नथ्यो। हामीलाई 

बचाउनिो लागग आवश्यि सबै िामहरू सम्पन्न गिै येशूले गपतामा पूणु भरोसा राख्नछभयो। 

परमेश्वरले १००% गनछुभएिोले मछगि हो, र हामीले ०% गर्यौं। गवश्वास र प्रेम प्रभछ येशू ख्रीष्टमा 

र्। हामीप्रगतिो उहााँिो प्रेमिो िारण उनिो गवश्वास िगहल्यै िलपल भएन 

“ख्रीष्ट येशूमा भएिो गवश्वास र प्रेमिो साथ मेरो गनम्गत हाम्रा प्रभछिो अनछग्रह प्रशसत् मात्रामा 

उर्लुआयो” (१ गतमोथी १:१४)। 

 

परमेश्वरिो वचनलाई गवश्वास गरेर येशूिो गवश्वासमा हामीले गवश्वास राख्यौं “पगवत्र शास्त्रहरु 

जसले गतमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएिो गवश्वासद्वारा मछगििो गनम्गत गतमीलाई बछगद्धमान बनाउन 

सिम र्न्। (२ गतमोथी ३:१५)। 

 

िररब २,००० वषु अगघ, परमेश्वरिो पछत्र, येशू हाम्रो मछगि किन्निो लागग आफ्न ैरगत बहाउने 

गवश्वास गथयो। सबै मागनसिा पापिो लागग उहााँले गतन ेिाम गररस्िनछभएिो र्, ताकि उहााँमागथ 

गवश्वास गनेहरू सिासवुिा आगत्मि रूपमा उहााँिा जीगवत सन्तानहरू हुनेर्न्। येशूिो गसद्ध 

गवश्वासिो िारण हामी गनश्चय पगन उहााँमा गवश्वास राख्न सकर्ौं। 

प्रभछ येशू ख्रीष्टले कू्रसमा आफ्नो िाम सम्पन्न गनु गपतामा पूणु गवश्वास राख्नछहुन्थ्यो। गपता उहााँिो 

रगतिो प्रायगश्चतिो साथ सन्तछष्ट हुनछभयो र उहााँलाई मृत्यछबाट गबउाँ ताउनछभयो। मछगि भनेिो एि 

पापीलाई किइएिो उपहार हो, जो गवश्वासिो अनछग्रहबाट परमेश्वरिो सन्तान भएिो र्। जब हामी 

यो गवश्वास गर्ौं कि उहााँ हाम्रो पापिो लागग मनछुभयो भनेर ख्रीष्टिो धार्मुिता हामीलाई 

लगाइन्र्। ख्रीष्टले हाम्रा पापहरूिो लागग गतनछुभयो र हामीलाई उहााँिो धार्मुिता किनछभयो। येशू 

ख्रीष्टिो गवश्वासिो िारण हामीले धार्मुिता पाउाँ िर्ौं। ““गवश्वास गने सबैमागथ पगन परमेश्वरिो 

धार्मुिता प्रिट भएिो र् जछन येशू ख्रीष्टिो गवश्वासद्वारा र्: किनभने त्यहााँ िछ न ैगभन्नता रै्न” 

(रोमी ३:२२)।  

“र सम्पूणु रूपले उहााँमा पाईन सिूाँ । व्यवस्थामागथ आधाररत भएिो मेरो आफ्न ैधार्मुिता 

होइन, तर त्यो जछन ख्रीष्टिो गवश्वासद्वारा आउर्, त्यो धार्मुिता जछनचाहहाँ गवश्वासद्वारा 

परमेश्वरिो हो” (कफगलप्पी ३:९)। 

हामी िेवल गवश्वास गिुर्ौं। कू्रसलाई पूरा गने "येशूिो गवश्वास" न ैहो, र हामीले उहााँले गनछुभएिा 

िामहरूमा गवश्वास गनछु आवश्यि र्। गपतािो गजम्मेवारी पूरा गनु येशूमा गवश्वास गथयो। हामीले 

उहााँिो गवश्वासमा गवश्वास राख्यौं। यकि "येशूिो गवश्वास" लाई "येशूमा गवश्वास "मा प्रगतस्थापन 

गररएिो र् भने तब जोड येशूमा हुाँिैन तर गवश्वासीमागथ हुन्र्। सानो शब्ि "िो" ले ठूलो फरि पानु 



सकर्। सही गवभाजनले किमागिो शागन्त प्रिान गिुर्। हाम्रो लागग ख्रीष्टिो शरीरमा शछद्ध 

अनछग्रहिो सन्िेश पावलिा पत्रहरूमा पाइन्र्। हामीसाँग यस प्रबन्धमा अनछग्रह र शागन्त र्। जब 

हामी पावलिा पत्रहरूमा भएिो "सही गसद्धान्त" लागू गिुर्ौं तब हामी स्वतन्त्र र गस्थर र्ौं। तर 

यकि हामी ख्रीष्टिो पार्थुव सेविाईलाई आफैं मा लागू गिुर्ौं भने हामीमा शिंिा, िानछनीवाि र भ्रम 

हुन्र्। एि पटि तपाई सत्यिो ज्ञानमा आउनछ भएपगर् अरु पगन िसैलाई तपाईंिो साझेिारी 

गनछुहोस्। िछ रािानी एसरर सछरूवात हुन सकर् "िे तपाईं मृत्यछ पगर् जीवनिो बारेमा िगहल्यै 

सोच्नछहुन्र्?" वा, "तपाईंलाई थाहा र् सिंसारिो उत्पगत्त हुनछ अगघ परमेश्वरिो गोप्य गथयो।" 

 


