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ಈ "ಾಲು ಭರವ)ಯದು,… 

!ರು$ಾ&ಯಂ) ಇ+ೕ ಪ.ಪಂಚವನು2 ಆಕ.56ದ 

8ೂೕ:; <ಂದ =ೂರಬರುವ ಭರವ@. ಈ 

ವಷCವD 8ಲವD ಏG&HಗಳK, LಾM Nೌ<ನ 

ಅ<QRತ)ಗಳK, ಪDನಃ Uಾಂಪಸ2WX ಒZ[\ @ೕರುವ 

ಖು^, ಮುಂಬರುವ ವಷCದ ಚಟುವZ8ಗಳ 

Uಾತುರ)ಯWX aಾಗೂ ಸಮುbಾಯವD 

ಬಲ\ೂಳKcವDದರWX ಕdeತು.                 

 



ಮು.ಾ/ಂಶಗಳ4

3 ಜೂ7 - ಸUಾCರ :f6ದ LಾM Nೌg hೂಂi\, ಪ.H 
jಾ ರ : ಷಯ ಗ dkಂ i \ ಸಂ f ಸು lಾm , ಪ ರ ಸn ರ 
ಹುGದುಂ!ಸುlಾm ಈ pೖrsಕ ವಷCವನು2 tಾ.ರಂu6vವD.

)89ಂಬ; - wಾವD  ನಮx <ಯ5ತ 5-iನದ ಲಯವನು2 
ಪDನyಾರಂu6vವD. ಮಕzಳK, tಾಲಕರು ಮತುm QrಕG\ {ೌHಕ 
|ಾಗದWX ಮ)m UಾಯC\ೖಯಲು ಸಂ)ೂೕಷjಾeತು.

ಆ=ೂೕಗ/ ಏ)@ABC ಮತುm ಅEಾFGBC }ಾ~ಗಳK ಪDನಃ 
ಪ�ಣCಪ.�ಾಣದWX ಆರಂಭjಾeತು.

vೂಡ� ಮಕz&\ ಆಯುHೕIದ ಪGಚeಸLಾeತು.

 ಆಡ&lಾತxಕ ಚಟುವZ8ಗಳK , pೖrsಕ ಸಂpೂೕಧh , 
�ಾಂಸz�Hಕ ಬಲವಧCh, <f ಸಂಗ.ಹ�, ಸಣ� ಪ.�ಾಣದ 
jಾ�tಾರ ಮತುm ಔZ.ೕ� UಾಯCಕ.ಮಗಳK ಒಳ\ೂಂಡಂ) 
::ಧ ಜjಾ�ಾ�Gಗಳನು2 )\ದು8ೂಳcಲು ಮತುm  ಸುಗಮ 
UಾಯC<ವCಹ�ಯನು2 ನ�ಸಲು tಾಲಕರು ಮತುm Qrಕರು 
ಒ�ಾ[� 6 ="ಾJಂKLMA ಗುಂಪOಗಳನುQ ರ�6ದರು.



$ೌG!ದನೂGನWX ಭತmದ !ತmh ಮತುm ಅದರ ಸಂಪ�ಣC 
�ೕವನ ಚಕ. ಚಟುವZ8ಗಳWX ಮಕzಳK {ಾಗವ�6ದರು. 

\ೂೕಪDರ ಗುಂಪD (10 Gಂದ 13 ವಷC ವಯ6�ನವರು) 
6�ೕ� �.ೕ6ಂ� $ಾ� ಪQRಮ ಘಟ[ಗ&\ �ೕZ <ೕ+ದರು 
ಮತುm ಅದ�ೂಂi\ ಬಂದ �ಾಹಸಗಳನು2 ಆನಂi6ದರು. 

ಮಕzಳK ಉತmರಹ&c ರ@mಯWXರುವ �ಾವg ದ�ಾC� 
ಆಶ.ಮ8z �ೕZ <ೕ+ ಅWXನ hೖಸ�Cಕ  ಲX ತ¡ಾG8ಯ 
ಅನುಭವ ಪ�ದರು. 

ಮಂಥ7, ¢�ೕಷಕ�ೂಂi\ ನಮx �ಾ6ಕ �ೕZಗಳWX 
ಆಧು<ಕ) ಮತುm Qrಣ aಾಗೂ ನಮx �ೕವನದ £ೕ¤ ಅದರ 
ಪ.{ಾವ, ಸಮುbಾಯದ ಮೂಲತತ¥ ಮತುm ಸಮುbಾಯದ 
{ಾಗjಾಗಲು ಅಗತ�jಾದ ಆ¤ೂೕಚwಾ ಪ.¦.§, ಒಬ¨ರ 
�ೕವನದWX Qrಣ ವ�ಸುವ tಾತ. - ಇವDಗಳ ಕುGತು �ಂತh\ 
ಪ.©ೂೕiಸುವ ಚ©Cಗಳನು2 ತಂದರು.



wಾವD ಈ ವಷC ಸು�ಾರು 5 ಪSಚಯ UಾಯCಕ.ಮಗಳನು2 
ಹ5x8ೂಂ+v�ವD, ಅWX wಾವD =ೂರ�ನವG\ ಉದªವಃಹದ 
ಆಗು=ೂೕಗುಗಳ ಬ\« ಪGಚe6vವD, ಅವರWX 8ಲವರು 
ಈಗ ¢�ೕಷಕರು ಅಥjಾ Qrಕyಾ� ಸಮುbಾಯದ 
{ಾಗjಾ�bಾ��.

=ಸyಾಂತ ಗsತ}ಾಸ® ಮತುm Qrಣತ®ರು ಆ�ರುವ 
8UV.K.W. Xಾಜು ಅವರು ಗsತ ಮತುm :¯ಾನದ :°ಾನದ 
£ೕ¤ tಾQR�ಾತ� ಪ.{ಾವದ ಬ\«  �ಾತwಾ+ದರು ಮತುm 
}ಾ Lಾ / Uಾ ¤ೕ ಜು ಪ ಠ� ಪD ಸm ಕ ಗ ಳ WX ಎ ದು� Uಾ ಣು ವ 
³ೖಪGೕತ�ಗಳನೂ2 H&6ದರು. ಅವರು ಈ :ಷಯದ ಕುGತು 
ನಮx ಸಮು bಾಯ ಮತುm ಇ ತ ರ ರ ನು2 ಉv�ೕ Q 6 
�ಾತwಾ+ದು� ನಮx �ೌ{ಾಗ�³ೕ ಸG.

ಮಸೂ�GಯWX SIDH ನ ಪವg � ಆ´ೕ�6ದ� Yಂತ7 
Eಾ[ಾI \ಾ ರ ' "ಾ ಥIB ]ೕವ7  ' ನWX Q r ಕ ರು 
{ಾಗವ�6ದರು ,ಅWX ಆಧು<ಕ) ಮತುm �ೌಂದಯCದ 
ಸುತmWನ :ಷಯಗಳ ಬ\« �ಂತh-ಚ©C �ಾಡLಾeತು.



Kದ^, ಮಸೂSಯM` ನFದ Yಂತನ aLರ

ಮಂಥನಆ" ಮ$

8ೖ; ನಡುವOದು



ವರಮdಾಲef ಹಬhದ ಪ.ಯುಕm ಉದªವಃದWX ಪDಟ[ ಮಕz&ಂದ ಒಂದು �ಕz 
ಪ�µ ನ�eತು. 

aVೕಕೃಷl ಜmಾnಷ9Gಯು ಕೃಷ�<\ ಅu·ೕಕ ನಂತರ )ೂZ[ಲು @ೕ³ಯ ಮೂಲಕ 
ಆಚGಸLಾeತು. ::ಧ ಬ\ಯ ¸ಸರು ಮ+8 (ದ� ಹಂ+) ಆಟಗಳK ಸಹ 
ಆಚರ�ಯ {ಾಗjಾ�ದ�ವD.

ಹಬh ಹಬh..

ವರಮ'ಾಲ*+ ಪ-.

oೂA9ಲು ತೂಗುವOದು

pqlೕ ಕrಯುವOದು



ಗqೕಶ ಚತುsI ಆಚರ� ³ೕd ಉದªವಃದ ಮಕzಳK µೕ+ ಮs�ಂದ 
ತ¡ಾG6ದ� ಗ�ೕಶನ ಮೂHCಗಳನು2 ಪ.H¹ಾº»ಸLಾeತು.ಪ�µಯ 
ನಂತರ, ಮೂHCಗಳನು2 £ರವs\ಯWX ಕ�vೂಯು� ನಮx =ೂೕW 
=ೂಂಡದWX :ಸಜCh �ಾಡLಾeತು. 

tೕuಾಜಯಂvಯ ಅಂಗjಾ� ¢�ೕಷಕರೂ Qrಕರೂ ಒಗೂ«+ ಭಗವi«ೕ)ಯ 
ಎLಾX 18 ಅ°ಾ�ಯಗಳನು2 ಪ¼6 Q.ೕ 8. ಎ½.wಾyಾಯ¾ಾ¿ಾಯG\ 
ಅ»C6ದರು. ಹHmರದ Q.ೕ<jಾಸನ ಗು+\ ಸಹ =ೂೕvವD, ಅWX ಮಕzಳK lಾವD 
ಕWತ �ೕ)ಯ ಅ°ಾ�ಯಗಳನು2 vೕವG\ ಅ»C6ದರು. 

ಗqೕಶ ಹಬh wಸಜIx

tೕತ ಜಯಂv



ಕLಾ ಸಂ°ಾ�ದ ಅಂಗjಾ� ದಸXಾ aಾಗೂ yೕzಾವ{ಯ ಆಚರ�\ ಸರಸ¥H 
ಪ�µ ಮತುm ಲÀÁ ಪ�µ �ಾಡLಾeತು. 

|ೂಂp

ಸರಸ}v dಾಗೂ ಲefೕ ಪU~



ಉದªವಃದ jಾ^Cಕ ಹಬ¨jಾದ ಸಂEಾVಂv ಹಬ¨ವನು2 8ೂೕ:; 
LಾM Nೌg ನ =ಚುRHmದ� ಅ<QRತ)ಯ ಮÂ�ಯೂ ಬಹಳ ಉlಾ�ಹiಂದ 
ಆಚGಸLಾeತು. $ೌG!ದನೂGನWX ಸು�« ಹಬ�8z yಾQ ಪ�µ, \ೂೕಪ�µ 
�ಾ+, ಸೂಯC<\ ಅಘ�C <ೕ+vವD. ಸು�«ಯ yಾQಯ ಸುತm ‘ಸು�« Uಾಲ 
��« ಬಂiತು’ aಾ+\ ಮಕzಳK ಮತುm Qrಕರು =µÃ aಾ¦ದರು. ಅಲXv 
ಜನಪದ ಸಂ�ೕತ ಕLಾ:ದGಂದಲೂ UಾಯCಕ.ಮ ನ�eತು. 

ಮರ{ಮ�l| oೂೕಟದM` ಸಂEಾVಂv ಹಬhದ ಆಚರq

ಜನಪದ ಸಂtೕತ



Xಾa ಪU~

ಕುಂ�ಾSW

8Uಂಗ� ಓ 8Uಂಗ�

LK LK ಊಟ



ಮdಾaವXಾvVಯ ಪ.ಯುಕm wಾವD }ಾ¤ಯWX ಸಣ� ಪ�µ �ಾ+ದ ನಂತರ 
ಹHmರದ Qವನ vೕವ�ಾÄನ8z )ರ&vವD. ಅWX ಮಕzಳK pೂXೕಕಗಳನು2 ಪ¼6 ಅವರು 
ಕWHದ� ಭಜhಗಳನು2 aಾ+ದರು.

�ೂೕM ಹಬhದ ಆಚರ�ಯು ಹಳi ಕುಂಕುಮ ಮತುm !ೕಟೂ.Å ಗ&ಂದ 
hೖಸ�Cಕ ಬಣ�ಗಳನು2 ತ¡ಾGಸುವDದ�ೂಂi\ tಾ.ರಂಭjಾeತು. ಈ 
ಬಣ�ಗdkಂi\ ಆಡುlಾm =ೂೕW =ೂಂಡದWX ಆಚರ� ಮುಂದುವ�eತು 

ಮdಾaವXಾvV ಪU~

ಹೂಂಡದM` �ೂೕM Eಾಮಣlನ ದಹನ



<ೕವD 8ಂಡದ £ೕ¤ ನ�ಯ ಬಹುv?



XಾಮನವG ಆಚGಸ¤ಂದು yಾ¸ೕಹ&cಯ yಾಮನ ಗು+\ =ೂೕvವD. 
\ೂೕಪDರ-೪ :{ಾಗದ ಮಕzಳK lಾವD ಕWತ ಮೂಲ ಸಂÇೕಪ 
yಾ�ಾಯಣವನು2 ಪ¼6 yಾಮ<\ ಅ»C6ದರು. ಒಂದು GೕHಯWX ಇದು 
ಸಂಸz�ತ Qrಕyಾದ ಹGೕಶಣ� ಮಕzಳ ಕW8ಯನು2 ಪGೕÀ6ದಂ)ಯೂ 
ಆeತು. 

p�ಯುv@ರುವ ಕುಟುಂಬ… 
1. 2021-22 ರWX, ಉದªವಃ 45 ಮಕzಳK ಮತುm 33 ಕುಟುಂಬಗ&\ 
 deತು.

2. ಅಚCwಾ ಅಕz ಸmಂಭ ಗುಂ»ನ (6 Gಂದ 8 ವಷC ವಯ6�ನವರು) 
Qr¦¡ಾ� @ೕG8ೂಂಡರು. ಮಂಡ� �¤Xಯ ಸಂ)ಕಸಲ\� ಎಂಬ ಹ&cಯWX 
ಹುZ[  dದ ಇವರು ಇHaಾಸ ಮತುm ಕನ2ಡದWX �ಾ2ತ8ೂೕತmರ ಪದ: 
ಪ�iದು�, ಅದಕೂz ¸ದಲು !.ಎ; ಮು�6ರುವರು. <ೕವD ಅಚCwಾ 
ಅಕzರನು2 �ೕZ¡ಾbಾಗ, ಅವರು ಸರಳ aಾಗೂ �ಾ°ಾರಣ ವ�¦mಯಂ) 
)ೂೕರಬಹುದು, ಆದ� jಾಸmವದWX ಅವರು ಅಚRGಗಳ ಆಗರ!  ಅವರು 
|ಾನಪದ ಕ¤ಗಳ ಖ|ಾh - ಸುಂದರjಾ� aಾಡುlಾm�, �ಾಂಪ.bಾeಕ 
“8ೂೕLಾಟ” ಕWಸಬಲXರು ಮತುm ಬುಗುG ಆ+ಸುವDದರWX <ಪDಣರು. 
ಉದªವಃದWX ಸುi� ಏhಂದ�, ಅಚCwಾ ಅಕz<ಂದ wಾವD ಪ.Hiನ 
=ೂಸvೂಂದನು2 ಕWಯು)mೕ³ ಎಂದು!

3.WÈlಾ ಅಕz Q.ೕ ಸಂ)ೂೕÉ ಅವ�ೂಂi�ನ :jಾಹದ ಮೂಲಕ ತಮx 
�ೕವನದ =ೂಸ ಹಂತ8z UಾWಟ[ರು.



ಆರತr)ಯ ಸಂಭ.ಮ

4.ನಮx ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳWX ನವ Qಶುಗಳ ಆಗಮನjಾeತು. ಖು^ ಮತುm 
6ಂಚwಾ ಅವರವರ ಮhಗಳWX ಒಬ¨ ಪDಟ[ ತಮxನನು2 �ಾ¥ಗH6ದರು.



1. ನಮx ಆHxೕಯ ¢�ೕಷಕರWX ಒಬ¨yಾದ ಮನ6¥ ಮತುm �ಾಂ� ಅವರ 

lಾe, ರಘKನಂದg ಅಣ�ನ =ಂಡH ಪಲ/0 ಅಕ3ನನು2 

ಕdದು8ೂಂNಾಗ ಅದು ಉದªವಃದ ಅತ�ಂತ ದುಃಖಕರ iನjಾ�ತುm. 

ಆ8ಯ ಸುಂದರ ನಗು, ಸbಾ  ಂಬWಸುವ ಸ¥{ಾವ ಮತುm ಉlಾ�ಹವD 

ನಮx hನ»ನWX }ಾಶ¥ತjಾ� ಉ&ಯುತm³.     

2. ಮx Uಾಲದ p.ೕಷº :bಾ¥ಂಸ ಮತುm ತತ¥¯ಾ< 

5-6.7.ಎ9.:ಾ;ಾಯ=ಾ>ಾಯ?ರು ನಮxನು2 ಅಗWದರು. ಈಗ 

ಉದªವಃದ  ಅ:{ಾಜ� ಅಂಗjಾ�ರುವ ಅವರ ಅಸಂÊಾ�ತ ಪDಸmಕಗಳ 

ರೂಪದWX ಅವರು ನಮx ನಡು³ �ರಸxರsೕಯ. ಅವರ �ಂತhಗಳK, 

ಉಪwಾ�ಸಗಳK, ಬರಹಗಳK ನಮ\ ಸೂËHC <ೕಡುತm¤ೕ ಇರುತm³. 

ಉದªವಃ ಆ´ೕ�6ದ� 'ನು+-ನಮನ' UಾಯCಕ.ಮ8z ಅವರ 

ಕುಟುಂಬದವರು, @2ೕ�ತರು, �)ೖ^ಗಳK {ಾಗವ�6 ನಮನ ಸWX6ದರು. 

4 .ಆ� ಆ� ನಗರದ ಅtಾÅ C£ಂÅ ನWX 'ದೃ^[ ' ಎಂಬ 
Uಾ¡ಾC$ಾರವD ¢�ೕಷಕG$ಾ� |ಾಗೃH ಮೂ+ಸಲು ನ�ಸLಾeತು.
 6ಎ½ ಆ� ಗಳK, ಎ� ಎg ಐಗಳK ಮತುm ಸ�ಾಜದ ಇತರ ಜನರು 
ನಮx UಾಯC8z   ಂಬWಸಲು ಮುಂv ಬಂದರು.

ದುರದೃಷ9ವ�ಾ�…



ನುr ನಮನ

ಪUಣIಪV� 
w�ಾ/�ೕಠW� �ೂೕtದು,

3. �ಾ:yಾರು ಕಣಜಗಳ ಕುಟುಕುಗ&\ ಬW¡ಾದ Uಾರಣ wಾವD ಅತ�ಂತ 

¦Gಯ ಕರುjಾದ ಗುರುBೕವನನುD ಕdದು8ೂಂ+ದು� hೂೕ:ನ ಸಂಗH . ಈ 

ಘಟhಯ ನಂತರ 8ಲವD Qrಕರು ಪ�ಣCಪ.¯ಾ :bಾ�»ೕಠ8z �ೕZ <ೕ+, 

ಪ.ಸುmತ ಉಡು» ¢ೕ|ಾವರ ಮಠದ ಮುಖ�ಸÄyಾದ Q.ೕ :ಶ¥ಪ.ಸನ2 
�ಾ¥5ಗಳನು2 �ೕZ �ಾ+ದರು. ಉಡು» ಸ5ೕಪದ <ೕLಾವರದWX 
ಮಠದ ವHeಂದ ನ�ಯುHmರುವ \ೂೕ}ಾ¤\ ಉದªವಃiಂದ ರೂ.30,000 

vೕs\ <ೕಡLಾeತು.



1.tಾಲಕರು ಮತುm Qrಕರು <f ಸಂಗ.�ಸುವ ಚಟುವZ8ಯWX 
ಒಗೂ«+, ಪ.H´ಬ¨ರೂ ತಮx 8ೖLಾದಷು[ �ಾ+ದರು.  

2.8ೂಯಮತೂmರು ಮತುm ಯುhೖ�; @[ೕಟ�ÍWXನ }ಾ¤ಗಳK 
ಮತುm ಗುಂಪDಗ&\ ಕÎ =ೕಳKವ UಾಯCಕ.ಮದWX Qrಕರು 
{ಾಗವ�6ದರು.  

3.¢�ೕಷಕರು  +.ೕ� Uಾ�ಚ� ತ¡ಾG8, ಮರದ 8ಲಸ ಮತುm 
�ತ.ಕ¤ ಮುಂlಾದ ::ಧ Uಾ¡ಾC$ಾರಗಳನು2 ನ�ಸುವ 
ಮೂಲ ಕ ತ ಮx Uೌ ಶ ಲ� ಗ ಳ ನು2 < f ಸಂ ಗ. ಹ � $ಾ � 
 ಂಬW6ದರು.  

�� ಸಂಗVಹq 

�� ಸಂಗVಹEಾ�t ಉದ�ವಃದM` ನFದ  WಲವO EಾಯIಕVಮಗಳ4



ಮರ|ಲಸ EಾಯIಕVಮ



ಉದ�ವಃದ  ಇನೂQ WಲವO ದೃಶ/ಗಳ�

ಪವ�ಾನ �ೂೕಮ

ಊಟ

w�ಾ/ರಂಬ



ಉದ�ವಃದM`  ಕMW

ಇದು ಆಟವ�ಾ`…Wಲಸ!

ನಮn  �Vೕvಯ  ಗುರು�ೕವ

ಮರ ಹoೂ@ೕಣH?

Eಾrನ ಪSಚಯ



ಉದ�ವಃ�ಾ  �ಾuಾವರಣ

ಅ�/ೕ…ಅzಾJ…ಎಷು9 �ಾXಾ ಇ�!
a�ಕರ TT ಆಟ

ಇದು �ಜ�ಾದ dಾ�ಾ?

ಇವತು@ ಊಟW� ಮೂಲಂt "ಾರೂ!

ಬ�Q ಅr| �ಾFೂೕಣ…

tೕಜಗ ಹ��ಗಳ ಗೂಡು
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