
ಯುಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮ - ಪ್ರರ ರ್ 13-18 

ನಾಮಕತವ ಹಿಸುರಿಗೆ ಟಿೃ ಣಿಗಳು : ಈ ಚಟುಟಿಕೄಗಳನ್ನೂ  ಯುಜನಯ ಅಧಿವವನದಲಿ್ಲ  

ಯಷೃ ಯ ಸಂಫದು ತೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ ರ ತಿಪಲ್ಲಸುವಂತೆ ಕಾಮಯಕರ ಭನ್ನೂ  ಆಯೋಜಿಷಲಾಗಿದೄ. 

ಸಮಿ್ಮಕೊಳುು  ವಿವಿಧ ಚಟುಟಿಕೄಗಳು ಮುಖ್ಯ  ರ ಸ್ತಾ ವಾದ ಯೆರೆಮ್ಮೋಮ 29: 1-14 (ಹೊಷ 

ವತಮಾನದ ಬೈಫಲ್) ಚನಗಳಲಿ್ಲರು “ನಾನ್ನ ನಿಭಿ  ವಿಶಮದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿಾ ರು 

ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ  ನಾನೇ ಫಲಿ್ಲನ್ನ” ಎಿಂಫ ವಾಕಯ ದ ನಅರ ಧಾನಯ ತೆಮನ್ನೂ  ಸೂಚಿಸುತಾ ದೄ. ಅದರಂತೆ, 

ದರು ನಭಿ  ಳಿತು ಭತುಾ  ಕೄಡುಕಿನ ಸಂದಬಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಭಿ  ಜಿೋವಿತದ ಉದೄೀ ೋವಗಳನ್ನೂ  

ಬವಿಶಯ ನ್ನೂ  ನೆಯವರಿಸು ನಿರಿೋಕೆೄಮನ್ನೂ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

‚ಕುರುಬ”ನಂತೆ ನಾರ್ಕ್ತ್ವ ಹಿಸುರಿಗೆ ಅವಯ ವಾದ ಷಲಹಾ ಸೂತ್ರ ಗಳು : ವಿಶಾಲವಾದ 

ವಿಚಾಯ ವಿನಿಭಮದ ಸುಯಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ದಮವಿಟುು  ಮುಿಂದಣ ಷಲಹೆಗಳನ್ನೂ  ಅನ್ನಷರಿಸಿರಿ. 

1. ಈ ಗಿಂನಆನಲಿ್ಲ  ವಿನಿಭಮ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡ ಎಲಿಾ  ವಿಶಮಗಳನ್ನೂ  “ಗೌಯ ವಾಗಿ” ಇಡತಕಕ ದ್ದೀ . 

ಿಂದ್ದ ವಳೆ, ಫಬ  ಯ ಕಿಾ ಯು ತನಗೆ ಅಥವಾ ಇತಯರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಿಂಟುಮಾಡಿಕೊಳುು /ಮಾಡು 

ಅನಅಮದ ಸಂಬ ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಈ ನಿಮಭಕೄಕ  ವಿನಾಮತಿ ಇರುತಾ ದೄ. 

2.  ಯಾವುದ ಹೇಳಿಕೄಮನ್ನೂ  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಷಲು ರ ಮತಿೂ ಸಿರಿ ಭತುಾ  ತಿೋರ್ಪಯ ಮಾಡದಿರಿ - ಸುಯಕೆಿತ 

ಅಿಂತಯ ರ ತಿಯಫಬ ರಿಗೂ ಗೌಯದಾಮಕವಾದದ್ದೀ . 

3. ನಿಭಿ  ಸುಯಕ್ಷತೆಮ ಇತಿಮ್ಮತಿಗಳನ್ನೂ  ಕಾನಅಡಿಕೊಿಂಡು ಕಾಮಯ ನಿಯಹಿಸಿರಿ ಭತುಾ  ಷಲಹಾ 

ಸೂತರ ಗಳನ್ನೂ  ಅನ್ನಷರಿಸಿರಿ.  

4. ಷವ ಕಾಳಜಿಯೂ ನಿಭಗೆ ಅವಯ  - ನಿಭಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಯಹಿಷಲು ಕಠಿಣವೄನಿಸಿದರೆ ಮಾತನಾಡಲು 

ಫಬ ರಿದಾೀ ರೆ ಎಿಂಫ ನಂಬಿಕೄ ಇಯಲ್ಲ.  

 

 

 

 

 

 



ವಿಶರ್ ಪ್ರ ವೇವದ ಪ್ರ ಥಮ ಆಟ - ಷರಿ ಅಥವಾ ತ್ಪ್ಪ  (10 ನಿಮಿಶಗಳು)  

ಉದ್ದ ೇವ : ಇಿಂಗಿೆ ಿಂಡ್, ವಲ್್  ಭತುಾ  ಉತಾ ಯ ಐಲ್ಲಯಿಂಡ್ ದವಗಳ ಸ್ತಿಂಷಕ ೃತಿಕ ಸ್ತಭಗಿರ ಗಳನ್ನೂ  

ರಿಚಯಸುವುದ್ದ. 

 

 

ನಿಭಗೆ ಅವಯ ವಾದದ್ದೀ  ಭಾಚಿತರ ದ ರ ತಿಗಳು. 

ಯುಜನರಿಗೆ ಭಾಚಿತರ ಗಳನ್ನೂ  ತೋರಿಸುವುದ್ದ. 

ರ ತಿಯಿಂದ್ದ ಚಿತರ ದ ಕುರಿತ್ತಗಿ ಎಯಡು ವಿಯಣೆಗಳನ್ನೂ  ಅಯ 

ಮುಿಂದಿಡುವುದ್ದ. ಭತಗಳನ್ನೂ  ಚಲಾಯಸಿ ಷರಿಯಾದ ಉತಾ ಯನ್ನೂ  

ಗರುತಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದ್ದ. ಆಟನ್ನೂ  ಭನರಂಜನಿೋಮವಾಗಿಷಲು ಇಫಬ ರು 

ನಾಮಕಯನ್ನೂ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಿ, ಅರಿಫಬ ರೂ ಿಂದೇಿಂದ್ದ ವಿಯಣೆಮನ್ನೂ  ಒದಿ 

ತಭಿ  ವಿಯಣೆಯೇ ಷರಿಯೆಿಂದ್ದ ಗಿಂನಆಗೆ ಭನರಿಕೄ ಮಾಡಲು 

ರ ಮತಿೂ ಸುವುದ್ದ. ಷರಿಯಾದ ಉತಾ ಯವು ಎದ್ದೀ  ಕಾಣುವಂತಿರು ಅಕ್ಷಯಗಳಲಿ್ಲದೄ. 

ಅ. ಬಬ  ಯ ಕಿ್ತಯು ತ್ನನ  ಪ್ರರ ರ್ತ್ಮೆಗೆ ಪ್ರ ೇಮದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಿೇಡಲು ಮರದಲಿ್ಲ  ಹೃದರ್ದ 

ಆಕಾರದ ಚಮಚನ್ನನ  ಕೆತಿ್ನೆರ್ ಹಿಡಿಯಿಂದ ಅಲಂಕ್ರಿಸಿ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದದ ನೆ. ಇದು 1600ಕ್ಕೂ  

ಹಿಿಂದ್ ವೇಲ್ ನ  ಬಡಗಿರ್/ಕುವಲಕ್ಮಿಯರ್ ಕೆತಿ್ನೆರ್ ಕೌವಲಯ ನ್ನನ , ಅಿಂದಿನ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ದರ್ನ್ನನ , ಸೂಚಿಸು ಉದ್ದ ೇವದಿಿಂದಲೇ ತ್ಯಾರಿಷಲ ಟಿ್ಟ ದ್. 

ಫ. ಇದ್ದ ಿಂದ್ದ ಚಭಚದ ಆಕಾಯದಲಿ್ಲ  ವಿನಾಯ ಷಗೊಳಿಷಲಾದ ರ್ಪಟು  ತೆೃ ವಾಗಿದೄ. ವಲ್್  ನಲಿ್ಲ  ಷಣಣ  

ನಿೋರಿನ ಗಿಂಡಿಗಳನ್ನೂ  ದಾಟಲ್ಲಿಂದ್ದ ತಯಾರಿಷಲೃ ಟುು , ಮುಳುಗದಂತೆ ಸ್ತಗ / ದಾಟು ದಕ್ಷತೆಮನ್ನೂ  

ಪ್ರ ೋಮ್ಮಗೆ  ನಿರೂನಆಸುವುದಾಗಿದೄ. 

 



ಅ. ಇದೇಿಂದ್ದ ರ್ಪರಾತನ ಭಯದ ವಾದಯ . ಉತಾ ಯ 

ಐಲ್ಲಯಿಂಡ್ ನ ಭಕಕ ಳು ಉಯೋಗಿಸುತಿಾ ದೀ ರು.  

ಿಂದ್ದ ಭಗವು ಇದರೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಿಂದ್ದ ಭಯದ 

ಚಭಚದಿಿಂದ ಏಣುಕಟಿು ಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಸಂಗಿೋತ 

ಹೊಯಹೊಮಿುತಿಾ ತುಾ . 

 

ಬ. ಇದಿಂದು ಪ್ಪರಾತ್ನ ಕಾಲದ ದಡಡ  ಬುಟಿ್ಟ  ಇದನ್ನನ  ಿಂದು ಕ್ತಿೆರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಪಟಿ  

ಕುದುರೆರ್ ಪ್ಕ್ೂ ಕೊ  ತೂಗುಹಾಕ್ತ, ಹುಲಿು  ಹೆಪ್ಪ  ಕ್ಟಿ್ಟ ಗಳನ್ನನ  ಅಥವಾ ಗೊಬಬ ರಕಾೂ ಗಿ ಬಳಸು 

ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಲದಿದ  / ಷಗಣಿರ್ನ್ನನ  ಸಾಗಿಷಲು ಉತಿ್ರ ಐರ್ಯಿಂಡನ ಲಿ್ಲ  ಬಳಷಲಾಗುತಿ್ತತಿ್ತ . 

ಅ. ಈ ಸಿುವಿನ ಳಗೆ ಿಂದು ಪ್ಪಟಿ  ಆಟ್ಟಗೆ / 

ಉಡುಗೊರೆರ್ನ್ನನ  ಇರಿಸಿ ಕ್ತರ ಷಿ  ಜಯಂತ್ತರ್ 

ಕಾಲದಲಿ್ಲ , ಸಂಯುಕಿ್  ರಾಶಿ ರ  (UK)ದಲಿ್ಲ  ಕೊಡು 

ವಾಡಿಕೆ. ಉಡುಗೊರೆರ್ನ್ನನ  ಹೊರತೆಗೆರ್ಲು 

ಇಬಬ ರು ಎಳೆದು ಪ್ರ ತೆಯ ೇಕ್ತಷಬೇಕು. 

 

ಫ. ಈ ಸುಾ ನ್ನೂ  ಇಿಂಗಿೆ ಿಂಡ್ ದವದ ಜನರು 

ಕಿರ ಷಾ ಜಯಂತಿಮಲಿ್ಲ  ಬಿಂಕಿಮನ್ನೂ  ಉತ್ತೃ ದಿಷಲು 

ಉಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

 

 

ವಿರಣೆ : ರ ತಿಯಿಂದ್ದ ಸುಾ ವಿಗೂ ಿಂದ್ದ ಉದೄೀ ೋವವಿದೄ. ಅಿಂತೆಯೇ, ನಿಭಿ  ದವದ ಜನರು ಫಳಸು, 

ನಿಭಿ  ದವದ ವೆಶಿಶು ಯ ನ್ನೂ  ರ ಕಟಿಸು ಕೄಲವು ಸುಾ ಗಳ ಫಗೆೆ  ನಿೋವು ಯೋಚಿಸಿ,  ತಿಳಿಷಫಲಿ್ಲರಾ? 

ಪ್ರ ತ್ತಯಿಂದಕ್ಕೂ  ಿಂದು ಉದ್ದ ೇವವಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೂ ಿಂದು ಷ ಶಿ  ಉದ್ದ ೇವವಿದ್. ‘ನನನ  

ಜೇವಿತ್ದಲಿ್ಲ  ದೇರ ಉದ್ದ ೇವವೇನ್ನ?’ ಎಿಂಬುದ್ದಗಿ ಆಲೇಚಿಸಿರಿ (20 ನಿಮಿಶಗಳು) 

ಉದ್ದ ೇವ : ದರು ತಭಿ ನ್ನೂ  ಷಯಳವಾಗಿಯೂ ಸೃಜನಾತಿ ಕವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟು ಸಿದ ಕಾಯಣವನ್ನ ಎಿಂದ್ದ 

ಆಲೋಚಿಷಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡುವುದ್ದ.  

ಅವಯ ವಾದ ಸಿುಗಳು : ಉತ್ತೃ ದನ ಸ್ತಧನೆಗಳ ಹಾಳೆ ‘ಅ’ (Resource Sheet A), ತೆಳುವಾದ ಯಟುು  /  

ಕಾಗದನ್ನೂ  ಕತಾ ರಿಸಿ ಯಚಿಸಿದ ಫಬ  ‘ಶಿಂಠಿಮ ರೊಟಿು  ಭನ್ನಶಯ ’ನ ಆಕೃತಿ ಭತುಾ  ಲೇಖ್ಣೆಗಳು ( ಪ್ನ಄). 



ದರು ರ ತಿಯಫಬ ಯನ್ನೂ  ಿಂದ್ದ ವಿಶೇಶವಾದ ಉದೄೀ ೋವಕಾಕ ಗಿ ಸೃಷ್ಟು ಸಿದಾೀ ನೆ. ಆದರೆ, ದರು ನಿನೂ ನ್ನೂ  

/ ನಿಭಿ ನ್ನೂ  ಯಾ ಉದೄೀ ೋವಕಾಕ ಗಿ ಸೃಷ್ಟು ಸಿದಾೀ ನೆಿಂದ್ದ ನಿಭಗೆ ತಿಳಿದಿದೄಯೇ ಎಿಂಬುದ್ದ ನನಗೆ ವಿಷಿಮದ 

ಸಂಗತಿ. ಇದೇಿಂದ್ದ ದೇಡಡ  ಹೆದರಿಕೄಮನ್ನೂ  ಉಿಂಟುಮಾಡು ರ ಶ್ನೂ  ಎನಿಷಫಹುದ್ದ- ಆದರೆ, ದರು 

ನಿಭಿನ್ನೂ  ಸೃಷ್ಟು ಸುವಾಗ ನಿಭಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ನಿದಿಯಶು  ನೈರ್ಪಣಯ ತೆಮನ್ನೂ  ಭಾವೇೋದೄವ ೋಗಗಳನ್ನೂ , 

ಗಾಢವಾದ ಇಚೆ್ಛ ಗಳನ್ನೂ  ಇದರೊಿಂದಿಗೆ ರ ಪಂಚನ್ನೂ  ವಿಶಿಶು ವಾಗಿ ನೋಡು ರಿೋತಿಮನ್ನೂ  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಾೀ ನೆ. ಇದ್ದ ದರು ನಿಭಗಾಗಿ ನೇಮ್ಮಸಿರು ಬವಿಶಯ ತಿಾ ನ ದವಯನನ್ನೂ  ಅರ್ಥಯಷಲು 

ಷಹಾಮ ಮಾಡಫಹುದ್ದ. ನಾನ್ನ ಭತಾ ಷ್ಟು  ವಿರಿಷಲು ಮತಿೂ ಸುತೆಾ ೋನೆ : 

 ಕ್ಣ್ಣು ಗಳು : ಿಂದು ಜೊತೆ ಕ್ಣ್ಣು ಗಳನ್ನನ  ಚಿತ್ತರ ಸಿ, ಅವು ನಿಮಮ  ಕ್ಣ್ಣು ಗಳೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ 

ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ಶ್ನನ ರ್ನ್ನನ  ಬರೆಯರಿ - ನನನ  ಸುತಿ್ಲೂ ನಾನ್ನ ಯಾ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದ ೇನೆ? 

 ನನೂ  ಸುತಾ ಲ್ಲನ ರ ಪಂಚ ಅಸಿಿ ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಷಮಾಧಾನ, ಅನಾಯ ಮಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದೄ; ಇದ್ದ ದರು 

ಸಂಕಲ್ಲೃ ಸಿದಂತೆ ಇಲಿ . ಷರಿಡಿಷಬೇಕಾದ ಅನಾಯ ಮಗಳು ಯಾವುವು? ಫದ್ದಕಲು ನೆಲ್ಲ/ಸೂರು 

ಇಲಿದಿರುವುದ ಫಡತನವ? ಲ್ಲಿಂಗತ್ತಯತಭಯ ವ? ಘಶಯಣೆಗಳೇ? 

 ದರು ನಭಗೆ ಭಿನೂ ಭಿನೂ ವಾದ ಅನಾಯ ಮಗಳನ್ನೂ  ಕಾಣುವಂತೆ ಆತಿಿ ೋಕ ಕಣುಣ ಗಳನ್ನೂ  ಕೊಟುು  

ಆತನ ರ್ಪನಶ್ನಚ ೋತನ ನಿಯೋಗದ ರ ಕಿರ ಯೆಮಲಿ್ಲ  ನಅಲೆಳು ಲು ಆಹಾವ ನಿಸುತಿಾ ದಾೀ ನೆ. 

 ಹೃದರ್ : ನಿಮಮ  ಹೃದರ್ದ ಪ್ರ ತ್ತೇಕ್ವಾಗಿ ಿಂದು ಹೃದರ್ನ್ನನ  ಚಿತ್ತರ ಸಿ, ಈ ಪ್ರ ಶ್ನನ ರ್ನ್ನನ  

ಬರೆಯರಿ - ನಾನ್ನ ಯಾವುದನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಹೃತೂ ಯಕ್ವಾಗಿ ಇಶಿ ಪ್ಡುತಿೆೇನೆ? 

  ಸೃಷ್ಟು  ಕತಯನಾದ ದರು ನಿಭಿ  ಹೃದಮಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾವೇೋದೄವ ೋಗಗಳನ್ನೂ  ಗಾಢ ಅನ್ನರಾಗನ್ನೂ  

ಇರಿಸಿದಾೀ ನೆ. ನಿೋವು ಯಾ ಕೄಲಷಗಳನ್ನೂ  ಮಾಡಲು ಫಮಸುತಿಾ ೋರಿ? ಯಾವುದ್ದ ನಿಭಗೆ 

ಆನಂದನ್ನೂ  ಕೊಡುತಾ ದೄ? ಉದಾ: ಒಡುವುದ್ದ ಸಂಗಿೋತ ಅಥವಾ ಇತಯರಿಗೆ ಸವೄ ಷಲಿ್ಲಸುವುದ್ದ. 

 ಯಾ ಕೄಲಷ ನಿಭಿ  ಹೃದಮದ ಜ್ವವ ಲ್ಲಮನ್ನೂ  ಹೊತಿಾ ಸುತಾ ದೄ? 

 ಕೈಗಳು ಮತಿ್ತ  ಪ್ರದಗಳು : ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಿಂದಿನ ಪ್ರ ಶ್ನನ ರ್ನ್ನನ  ಬರೆಯರಿ - ದೇರು ನನಗೆ 

ಯಾ ನೈಪ್ಪಣ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ಮತಿ್ತ  ತ್ಲಾಿಂತ್ತಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ್ದದ ನೆ? 

 ಇಿಂದ್ದ ನಾವಿರು ರ ಪಂಚ ಅಥವಾ ಸಂಷಕ ೃತಿ ನಭಿ  ದಕ್ಷತೆಮ ಫಗೆೆ  ನಾಚಿಕೄಮನ್ನೂ  

ಉಿಂಟುಮಾಡಫಹುದ್ದ ಅಥವಾ ನಭಿ  ಮೇಧಾವಕಿಾ  ಭಧಯ ಭ ಭಟು ದ್ದೀ  ಅಥವಾ ಮ್ಮತವಾದದ್ದೀ  

ಎನಿಷಫಹುದ್ದ - ಆದರೆ ದರು ನಿಭಿ ನ್ನೂ  ಸೃಷ್ಟು ಸುವಾಗ ಯಗಳನ್ನೂ  ಭತುಾ  ತಲಾಿಂತುಗಳನ್ನೂ  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಾೀ ನೆ. ಉದಾ: ಫರೆಯುವುದಯಲಿ್ಲ  ಜ್ವಣರಿಯಫಹುದ್ದ, ವಾದಯ  ನ್ನಡಿಸು ಸ್ತಭಥಯ ಯ, 

ಸ್ತಯಜನಿಕ ಭಾಶಣದಲಿ್ಲ  ನೈರ್ಪಣಯ ತೆ, ಷಮಾರಂಬಗಳನ್ನೂ  ಏಯಡಿಸು ಕೌವಲಯ  ಅಥವಾ 

ದ್ದುಃಖಿತಯನ್ನೂ  ಸಂತೈಸಿ, ನಗಿಸಿ ನಿರಾಳಯನಾೂ ಗಿಸು ವಿಶೇಶ ವಕಿಾ  ಇಯಫಹುದ್ದ. 



  ದರು ನಿಭಗೆ ದಮನಅಲ್ಲಸಿರು ವಕಿಾ  ಭತುಾ  ತಲಾಿಂತುಗಳು ಯಾವುವು? ಆ ವಿಶೇಶವಾದ ಯಗಳು 

ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಯೋಗವಾಗಿದೄ?  

ಮೇಲಕ ಿಂಡ ಚಟುಟಿಕೄಯು ದಯ ಉದೄೀ ೋವಗಳನ್ನೂ  ನೆಯವರಿಸು ಮಾಗಯಗಳನ್ನೂ  ಕಂಡುಕೊಳು ಲು 

ಷಯಳವಾಗಿಯೂ, ಕಿರ ಯಾತಿ ಕವಾಗಿಯೂ ಇದೄ. ಆದರೂ, ನಿಭಿ ಲಿ್ಲ  ಇದಯ ಫಗೆೆ  ಅನ್ನಮಾನಿಸುರು 

ಇಯಫಹುದ್ದ. ಅನ್ನಮಾನಿಷದಿರಿ, ರ ತಿಯಫಬ ರಿಗೂ ಿಂದ್ದ ನಿದಿಯಶು  ಉದೄೀ ೋವ ಹಾಗೂ ಕರೆ ಇದೄ. 

ಅದನ್ನೂ  ನೆಯವರಿಷಲು ಆಯಾ ಯ ಕಿಾ  ಮಾತರ  ಅಗತಯ ವಾದ ಅಸಯತೆ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತಾ ನೆ/ಳೆ. 

 ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸು ಆಟ (20 ನಿಮ್ಮಶಗಳು) 

ಉದ್ದ ೇವ : ಅಡಚಣೆಗಳ ರಿಕಲೃ ನೆಮನ್ನೂ  ಭನರಂಜನಿೋಮವಾಗಿ ರಿಚಯಸಿ, ದರು ನಭಿ  

ತಿಂದರೆಗಳ ನಿವಾಯಣೆಗಾಗಿ ನಿರಿೋಕೆೄಮನ್ನೂ  ನಿೋಡಿ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ  ರೂನಆಷಲು ಹೇಗೆ ನೆಯವು 

ನಿೋಡುತ್ತಾ ನೆಿಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳು ಲು ಸಂವಾದ ಮಾಡುವಂತೆ ಉತೆಾ ೋಜಿಸುವುದ್ದ. 

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಸಿುಗಳು : ಎ 4 ಅಳತೆಮ ಕಾಗದದ ಿಂದ್ದ ಕಟುು  ಭತುಾ  ಕಾಗದಗಳನ್ನೂ  ಹಿಡಿದಿಡು 

ಕಿಿರ್ಪೃ ಗಳು ಶಾಡ್ಯ ಕಟು ಡದ ಚಿತರ , ಗೆಲಿು ತಂಡಕೄಕ  ನಿೋಡಲು ಿಂದ್ದ ರ್ಪಟು  ಫಹುಮಾನ. 

 

ಿಂದ್ದ ತಂಡದಲಿ್ಲ  ನಾಲುಕ  ಜನರಿರುವಂತೆ 

ಗಿಂನ್ನೂ  ರ ತೆಯ ೋಕಿಸುವುದ್ದ. ವಿಶೇಶವಾದ 

ಪಂಥಾಹಾವ ನದಲಿ್ಲ  ಭಾಗಹಿಷಲ್ಲದಾೀ ರೆಿಂದ್ದ 

ವಿರಿಸುವುದ್ದ. “ದಿ ಶಾಡ್ಯ” ಕಟು ಡದ ಚಿತರ ನ್ನೂ  

ತೋರಿಸಿ, ಲಂಡನೂ ಲಿ್ಲರು, 95 ಅಿಂತಸುಾ ಗಳಿರು 

ಅತಯ ಿಂತ ಎತಾ ಯವಾದ ಗಗನಚಿಂಬಿ ಸೌಧವೄಿಂದ್ದ 

ರಿಚಯಸುವುದ್ದ. 309.7 ಎತಾ ಯವಿರು ಶಾಡ್ಯ 

ಕಟು ಡ ಸಂಯುಕಾ  ರಾಶು ರ (UK)ದ ಅತಿ ಎತಾ ಯವಾದ 

ಕಟು ಡ, ಹಾಗೂ ಯೂರೊೋನಆನಲಿ್ಲ  ಐದನೆಮ ಅತಿ 

ಎತಾ ಯವಾದ ಕಟು ಡ ಭತುಾ  ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  96ನೇ 

ಅತಿ ಎತಾ ಯವಾದ ಕಟು ಡ ವೄಿಂದ್ದ ವಿರಿಸುವುದ್ದ. 

ಈಗ ತಂಡಗಳ ನಡುವೄ ಪಂಥಾಹಾವ ನ ದಲಿ್ಲ  ರ ತಿ 

ತಂಡವೂ ತಭಿ  ದೃಷ್ಟು ಗೆ ಷರಿಯೆನಿಸುವಂತೆ 

ಶಾಡ್ಯ ಕಟು ಡನ್ನೂ  ನಿಮ್ಮಯಸಿ ನಿಲಿ್ಲಷಬೇಕು. 

 



ಅನ್ನಷರಿಷ ತ್ಕ್ೂ  ನಿರ್ಮಗಳು  

 ನಿಭಗೆ ಕೊಡಲೃ ಟು  ಸುಾ ಗಳನ್ನೂ  ಮಾತರ  ಉಯೋಗಿಷತಕಕ ದ್ದೀ - ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳು ಭತುಾ  ಕಿಿಪ್್ಸ . 

 ನಿಭಿ  ಕಟು ಡದ ಗೊೋರ್ಪಯ ಷವ ತಂತರ ವಾಗಿ ನಿಲಿಬೇಕು (ಗೊೋಡೆಗೆ ಯಗಿಸುವಂತೆ ಇಲಿ  ಅಥವಾ 

ಯಾವುದ ಫಳಸುವಂತಿಲಿ ). 

 ನಿಭಿ  ತಂಡದ ಷದಷಯ ರು ಯಷೃ ಯ ಷಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಾಯಚಯಣೆಮನ್ನೂ  ಯೋಜಿಷಲು 

ಐದ್ದ ನಿಮ್ಮಶಗಳ ಕಾಲಾಧಿ (ಆದರೆ ನಿೋವು ವೃತ್ತಾ ಕಾಯದಲಿ್ಲ , ಯಷೃ ಯ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗ ದಂತೆ 

ಹೊಯ ಮುಖ್ಮಾಡಿ ನಿಲಿತಕಕ ದ್ದೀ ) 

 ನಂತಯ 10 ನಿಮ್ಮಶಗಳಲಿ್ಲ , ತಂಡದ ಷದಷಯ ರು ಯಷೃ ಯ ಮಾತನಾಡದೄ ಗೊೋರ್ಪಯನ್ನೂ  

ನಿಮ್ಮಯಷಬೇಕು. 

ಚಟುಟಿಕೄಮನ್ನೂ  ಮುಗಿಸಿ, ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಹೆಷಯನ್ನೂ  ರ ಕಟಿಸಿದ ಫಳಿಕ ಷವ ಲೃ  ಷಭಮ 

ಚಚಿಯಷಫಹುದಾದ ವಿಶಮಗಳು: 

1. ಈ ಪಂಥಾಹಾವ ನನ್ನೂ  ನಿಭಾಯಸುವಾಗ ನಿೋವು ಎದ್ದರಿಸಿದ ಷಭಸೄಯ ಗಳೇನ್ನ? ನಿೋವು ಟ್ಟು ಗಿ ಕೂಡಿ 

ಹೇಗೆ ಷಭಸೄಯ ಗಳನ್ನೂ  ನಿವಾರಿಸು ಕೄಲಷನ್ನೂ  ಸ್ತಧಿಸಿದಿರಿ? 

2. ನಭಿ  ಜಿೋವಿತಗಳಿಗಾಗಿ ದಯ ಿಂದ್ದ ಉದೄೀ ೋವ ಭತುಾ  ಿಂದ್ದ ಯೋಜನೆ ಇದೄ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನೂ  

ನೆಯವರಿಷಲು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾ ರಿೋತಿಮ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕು?  

3. ಕಠಿಣವಾದ ರಿಸಿಿ ತಿಗಳನ್ನೂ  ಎದ್ದರಿಷಲು ನಾವು ಯಾ ರಿೋತಿಮಲಿ್ಲ  ರ ತಿಕಿರ ಯಷಫಹುದ್ದ? ನಭಿ  

ಕಶು ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ದಯ ರ ಷನೂ ತೆಮನ್ನೂ  ಹೇಗೆ ಅನ್ನಬವಿಷಫಹುದ್ದ? 

ಪ್ರ ತ್ತಫಲನ (15 ನಿಮಿಶಗಳು) ನಾರ್ಕ್ರ ಟ್ಟಪ್ ಣಿ(ಗಳು): ದಮವಿಟುು  ಯೆರೆಮ್ಮೋಮ 29 : 1-14 

ಚನಗಳ ರಿಚೆ್ಛ ೋದನ್ನೂ  ಗಂಭಿೋಯ ಚಿಿಂತನೆಮ ವಿಶಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳಿು ರಿ. ನಂತಯ ರ ಮುಖ್ 

ರ ಶ್ನೂ ಗಳನ್ನೂ  ಕುರಿತು ಚಚಿಯಷಲು ರ ಶ್ನೂ ಮ ದಾಳನ್ನೂ  (Resource Sheet B) ಫಳಸಿಕೊಳು ಲು 

ಪ್ರ ೋರೇನಆಷಫಹುದ್ದ.  

ನಾನ್ನ ನಿಮಮ  ವಿಶರ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿ್ತರು ಆಲೇಚನೆಗಳನ್ನನ  ನಾನೇ ಬರಿ್ನ್ನ., ಅವು 

ಅಹಿತ್ದ ಯೇಚನೆಗಳಲಿ . ಹಿತ್ದ ಯೇಚನೆಗಳೇ (ಸಂದೇವ ಯೆರೆಮಿರ್ 29 : 11) 

ಈ ವಾಕಯ ವು ದರು ನಭಿ ನ್ನೂ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ನಆರ ೋತಿಸಿ, ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿದಾೀ ನೆ ಎಿಂದ್ದ ತಿಳಿಮಡಿಸುತಾ ದೄ. ನಭಿ  

ಜಿೋವಿತಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಬವಿಸುತಿಾ ಯಲ್ಲ, ದರು ನಮಿ್ಿಂದಿಗೆ ಇದಾೀ ನೆ ಎಿಂದ್ದ ರ ಕಟಿಸುತಾ ದೄ. ಮಿ್ ಮಿ್ಮ  

ನಭಗೆ ಿಂಟಿತನದ ಅನ್ನಬವಾಗಫಹುದ್ದ ಆದರೆ ನಾವು ಎಿಂದೂ ಫಬ ಿಂಟಿಗಯಲಿ . 



ಘಟನೆಗಳು ಸಂಬವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೀ  ಏನ್ನ ಇಲಿವೄನಿಸುತಾ ದೄ. ದಯ 

ಯೋಜನೆಮಲಿ್ಲ  ಘಟಿಷಬೇಕಾದ ವಿಶಮಗಳಲಿ್ಲ  ದರು ತ್ತನೇ ಷಭಸೄಯ ಗಳನ್ನೂ  ರಿಸರಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

 ಆದರೂ, ನಿೋವು ಅಸಂತುಶು  ಭಾ ಹೊಿಂದಿದಿೀ ೋರಾ? ಕೄಲವೇಮಿ್ಮ  ಕಶು  ಸಂಕಟಗಳನ್ನೂ  ಎದ್ದರಿಸುವುದ್ದ 

ದಯ ಚಿತಾ ವೄಿಂದ್ದ ಅಥಯವ? 

 ನನಗೆ ಹಾಗೆನಿೂ ಸುವುದಿಲಿ , ಯಾಕೄಿಂದರೆ ವಾಕಯ ದ ಕೊನೆಮ ಭಾಗವು ನಾವು ನಭಿ  ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳಲಿ್ಲ  

ದಯನ್ನೂ  ಜೊತೆಗೆ ತಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಾಗ, ದರು ಬವಿಶಯ ಕಾಕ ಗಿ ಹಿತವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನೊ ೋ 

ಮಾಡುತ್ತಾ ನೆಿಂದ್ದ ಷೃ ಶು  ಡಿಸುತಾ ದೄ.  

ನಿಭಿ  ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳು ದರು ನಅರ ಧಾನಯ ತೆ ಕೊಡು ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೄ.  

ದಯ ಸೃಷ್ಟು ಮ ವೆಶಿಶು ಯ ವನೆಿಂದರೆ ನಿೋನ್ನ ನಿೋನೇ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ  ನಿನಗೆ ನಿೋನೇ  ಷರಿಸ್ತಟಿ. ನಿನೂ  

ಕನಸುಗಳಲಿ್ಲ , ನಿನೂ  ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳಲಿ್ಲ , ನಿನೂ  ಜಿೋವಿತದ ಆಗಹೊೋಗಗಳಲಿ್ಲ  ದರಿಗೆ ಆಷಕಿಾ  ಇದೄ. 

 ನಾವು ನಭಿ  ಜಿೋವಿತಗಳಲಿ್ಲ  ನಭಿ  ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳು, ನಭಿ  ಕನಸುಗಳು, ನಭಿ  ದ್ದುಃಖ್, ನಿರಾಶ್ನಗಳನ್ನೂ  

ದರೊಿಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಂಚಿಕೊಳುು ತೆಾ ೋವೄ. ಫಸಳ ಸಂಕಶು ಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗ ದರು 

ಫಹುದೂಯದಲಿ್ಲದಾೀ ನೆ, ಆತನ್ನ ನಭಗೆ ನಿಲುಕುತಿಾ ಲಿ  ಎನಿಸುತಾ ದೄ. ಆದರೆ ನಾವು ಭನನ ಮಾಡಿದ 

ವಾಕಯ ದಿಿಂದ ನಭಿ  ಅಷಹಾಮಕ ರಿಸಿಿ ತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದರು ನಭಿ  ಮ್ರೆಮನ್ನೂ  ಕಳಿ 

ಷಹಾನ್ನಭೂತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನೆ ಎಿಂಫ ಬಯಸೄ ನಭಗೆ ದೇರೆಯುತಾ ದೄ. 

ದರು ನಿಭಿ  ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳಲಿ್ಲ , ನಿರಾಶ್ನ, ನೋವುಗಳಲಿ್ಲ , ನಿಭಿ  ಸುಖ್-ದ್ದುಃಖ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಎಲಿವುಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಇಚಿಚ ಸುತ್ತಾ ನೆ. ಆತನ್ನ ಎಲಿನ್ನೂ  ತಿಳಿಮಫಮಸುತ್ತಾ ನೆ. ನಾವು ವಿಶಾವ ಷದಿಿಂದ 

ಎಲಿನ್ನೂ  ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಭರೆಮಬಾಯದಷ್ು ೋ. 

ನಿಮಮ  ವಿವವ  ಪ್ರರ ಥಯನಾ ದಿನದ ನಿರಿೇಕೆೆಗಳು #WDPhope ಏನ್ನ? (10 ನಿಮಿಶಗಳು) 

ಉದ್ದ ೇವ : ದಯ ಉದೄೀ ೋವನ್ನೂ  ಯ ಕಿಾ ಗತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಷಮುದಾಮವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ 

ರ ತಿಪಲ್ಲಸುವುದ್ದ.  ಈ ಚಟುಟಿಕೄಯು ಯು ಜನರು ರ ಪಂಚದಾದಯ ಿಂತ ಸಂಬವಿಸುತಿಾ ರು 

ಅನಾಯ ಮಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ ರಿತಯನಾ ಕಾಮಯಕೄಕ  ಫದೀ ರಾಗವಂತೆ ಪ್ರ ೋತ್್ತ ಹಿಸುತಾ ದೄ. 

 ಅವಯ ವಾದ ಸಿುಗಳು : ಕಾಗದದ ತುಿಂಡುಗಳು, ಗರುತಿಷಲು ಮಾಕಯರ್, ಅಿಂತಯರಾಷ್ಟು ರೋಮ 

ಸಂಕಯ ಜ್ವಲ ರ ವಶಿಷಲು ಸ್ತಧಯ ವಾಗ ಮ್ಬೈಲ್/ಕಾಯ ಮ್ಮರಾ. 



 ವಿರಣೆ : ಇಿಂದ್ದ ನಾವು ಬಗೂ ವಾದ, ಬಯಸೄಯಲಿದ ಜಗತಿಾ ನಲಿ್ಲದೄೀ ೋವೄ; ದರು ಸೃಷ್ಟು ಸುವಾಗ 

ಫಮಸಿದಂತೆ ರ ಪಂಚವಿಲಿ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಯ ತ್ತಯ ಷನ್ನೂ  ತೋಯಲ್ಲಿಂದ್ದ ದರು ನಿಭಗೆ 

ಫಲವಾದ ಭಾವೇೋದೄವ ೋಗಗಳನ್ನೂ , ಯಗಳನ್ನೂ , ದಮನಅಲ್ಲಸಿ ಸೃಷ್ಟು ಸಿದಾೀ ನೆ. ಇಿಂಗಿೆ ಿಂಡ್, ವಲ್್  ಭತುಾ   

ಉತಾ ಯ ಐಲ್ಲಯಿಂಡ್ ಯು ಜನರು ಬಯಸೄಮನ್ನೂ  ತರುರೂ, ಸಂಷಕ ೃತಿಮನ್ನೂ  ರಿತಿಯಸುರೂ 

ಆಗಿದಾೀ ರೆ. ನಿರಾಶಾದಾಮಕ ಷಿ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಳೆಯು ಬಳಕಿನಂತೆ ಮಾಗಯದವಯಕರಾಗವಂತೆ ದರು 

ಅಯನ್ನೂ  ಉಯೋಗಿಸುತಿಾ ದಾೀ ನೆ. ಇದಕೄಕ  ಉದಾ: ಇಿಂಗಿೆ ಿಂಡ್ ನಿವಾಸಿ,  ಎಸ್ೄ ಕ್್ಸ  ನ ಗೆರ ೋಸ್. 

 

ನನೂ  ಹೆಷರು ಗೆರ ೋಸ್ ಭತುಾ  ನನೂ  ಮಸ್ು  24. ನನೂ  ನಿರಿೋಕೆೄ  

ಸಂಯುಕಾ  ರಾಶು ರದಲಿ್ಲ  (UK) ತಭಿ  ಸುಯಕ್ಷತೆಮನ್ನೂ  ಫಮಸಿ 

ಫರುರಿಗೆ ಆವರ ಮ, ಆದಯಣೆ ಭತುಾ  ಷಹಾಮ ಸಷಾ ನ್ನೂ  

ನಿೋಡುವುದ್ದ. ಷಣಣ  ಷಣಣ  ದೇೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮ್ಮಡಿಟರೇನಿಮನ಄ 

ಷಮುದರ ನ್ನೂ  ದಾಟಿ ಯುರೊೋಪ್ಸ ಖಂಡನ್ನೂ  ರ ವಶಿಷಲು 

ತಭಿ  ನಅರ ಣಗಳನೊ ೋ ತೆಾ  ಇಟು  ಜನಯ ಯ ಥೆಮ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ  

ಸುದಿೀಯಾಗಿ ಕಳಿದ ನನಗೆ ಈ ವಿಶಮನ್ನೂ  ನಿಲಯಕೆಿ ಷಲು 

ಆಗಲ್ಲಲಿ . 

ಜನರು ತಭಿ  ಭನೆಗಳನ್ನೂ  ಬಿಟುು  ಲಾಮನಗೈಯು ತಾ ಡಕೊಕ ಳಗಾಗಿ ನಭಿ  ಖಂಡನ್ನೂ  

ತಲುಲು ನಅರ ಣಾನಅಮಕೄಕ  ಳಗಾಗತಿಾ ರು ರಿಸಿಿ ತಿಯು ನನೂ  ಹೃದಮನ್ನೂ  ಬಿರಿಯತು. ಯು.ಕೄ 

ಭತಿಾ ತಯ ಯುರೊೋಪ್ಸ ಖಂಡದ ರಾಶು ರಗಳ ರ ತಿಕಿರ ಯೆ ನನೂ  ದ್ದುಃಖ್ನ್ನೂ  ಕೊೋನಾೂ ಗಿ 

ಮಾಯಡಿಸಿತು. ರಾಜಕಿೋಮ ವೆಶಭಯ  ಭತುಾ  ದೆಹಿಕ ಶೋಶಣೆಮ ತಯನೆಯು ಭನಸ್ಿ ಗೆ 

ಆಘಾತನ್ನೂ ಿಂಟುಮಾಡಿತು. ಇಿಂತಸ ದ್ದದೄಯಸೄಮಲಿ್ಲ  ಇರುರಿಗೆ ಆಷರೆಮನ್ನೂ  ಅಲಿಗೆಳೆಯು 

ವಿಚಾಯನ್ನೂ  ಜಿೋಣಿಯಸಿಕೊಳುು ವುದ್ದ ಅಸ್ತಧಯ ವಾಯತು. ಇಿಂತಸ ದಾರುಣ, ಆತಂಕಕಾರಿ ಅನಾಯ ಮ 

ನನೂ  ಬಾಗಿಲ ಫಳಿಯೇ ನಡೆಯುವುದ? ನನೂ  ದರು ‘ನಾಯ ಮದ ದರು’. ನಾನ್ನ ಸೄಪ್ು ಿಂಫರ್ 

2017ಯಲಿ್ಲ  ಕೄಲಾಯ ಸ್ ನಲಿ್ಲದೀ  ನಿರಾಶಿರ ತಯ ಷಮುದಾಮದ ಅಡುಗೆಭನೆಮಲಿ್ಲ  ‘ಷವ ಯಂಸೇಕ್’ಳಾಗಿ 

ಸರಿದೄನ್ನ. ಅತಯ ಿಂತ ರ ತಿಕೂಲ ರಿಸಿಿ ತಿಮಲಿ್ಲ  ಸ್ತಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಮಾನವಿೋಮತೆಮನ್ನೂ  ಕಲ್ಲತೆನ್ನ. ಆರು 

ತಿಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರಾಶಿರ ತರಿಗೆ ಸೌಲಬಯ ಗಳನ್ನೂ  ವಿತರಿಷಲು ಚಾಲಕ್ತಯಾಗಿ ಕೄಲಷ ಮಾಡಿದೄನ್ನ. ಕೄಲಾಯ ಸ್ 

ನಲಿ್ಲದೀ  ಷಭಮದಲಿ್ಲ  ತಿೋರ  ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದ ರಿಸಿಿ ತಿಗಳನ್ನೂ  ಎದ್ದರಿಸಿದನ್ನ. ಕೄಲವು ಬಾರಿ ನಾವು 

ಅಶರ ವಾಯುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಡೆದಾಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕಿಕ ಕೊಿಂಡೆವು. ಪ್ಲ್ಲೋಷರು ಜನಯನ್ನೂ  

ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನೂ  ಟರ ಕೆಳಿಿಂದ ಹೊಯಗೆ ಎಳೆದ್ದ ಹಾಕುವುದನ್ನೂ  ಕಂಡೆವು ಈ ಷಭಮದಲಿ್ಲ  ದೇರೆತ 

ಸೄೂ ೋಹಿತರು ಅಯ ಅನ್ನಬಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ  ಹೇಳಿದರು ಲ್ಲಬಿಯಾದಲಿ್ಲ , ಷಸರಾ ಭರುಭೂಮ್ಮಮಲಿ್ಲ , 

ಮ್ಮಡಿಟರೇನಿಮನ಄ ಷಮುದರ ದ ದೇೋಣಿ ರ ಯಾಣಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಸೄರೆಭನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಫಸಳಷ್ಟು  



ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದ, ಊಹಿಷಲಾಗದ ಸಂಕಶು ಗಳನ್ನೂ  ಅರು ಅನ್ನಬವಿಸಿದೀ ರು. ದರು ಈ 

ಕಾಮಯಭಾಯದಲಿ್ಲ  ನನೂ  ಭನೆ ಭತುಾ  ಕೄಲಾಯ ಸ್ ಎಯಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅದ್ದು ತವಾಗಿ ಬಿಂಫಲನ್ನೂ  

ದಗಿಸಿದನ್ನ. ನಅರ ಮಶಃ ಜನರು ಸೄೂ ೋಸದ ಡನಾಟದಿಿಂದ ನಿರಿೋಕೆೄಮನ್ನೂ  ಡೆದ್ದಕೊಿಂಡರು. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಹಾಯನ್ನೂ  ದಗಿಸುವುದ್ದ ಅತಯ ವಯ ವಾಗಿದೀ ರೂ ಬಾಿಂಧಯ ಗಳನ್ನೂ  ಬಸೄಯುವುದ್ದ, 

ಜನಯ ಅಸಿಿ ತೆಗೆ ಧಕೄಕ  ಬಾಯದಂತೆ ತಿಯಸುವುದ್ದ, ಹಿಿಂಸ್ತನ್ನಬಗಳು ತ್ತತ್ತಕ ಲ್ಲಕ ಎಿಂದ್ದ ಭನನ 

ಮಾಡಿಸುವುದ್ದ, ಇತಯರಿಗೆ ಅಯ ಫಗೆೆ  ಕಾಳಜಿ ಇದೄ ಎಿಂಫ ಸುಯಕೆಿತ ಭಾನ್ನೂ  ಕಲ್ಲೃ ಸುವುದ್ದ 

ನಅರ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿತುಾ .  

ಗೆರ ೋಸ್ ಳ ವಿವವ ನಅರ ಥಯನಾ ದಿನದ ನಿರಿೋಕೆೄ  ನಿರಾಶಿರ ತರಿಗೆ ಆವರ ಮನ್ನೂ  ಕಲ್ಲೃ ಸುವುದಾಗಿತುಾ . ನಿಭಿ  ವಿವವ  

ನಅರ ಥಯನಾ ದಿನದ ನಿರಿೋಕೆೄ  ಏನಾಗಿದೄ? ನಾವು ವಿಶಾವ ದಯ ಿಂತ ಗಾಢಾನ್ನರಾಗದಿಿಂದ ನಿರಿೋಕೆೄಮನ್ನೂ  

ತರುಯ ಚಳುಳಿಮನ್ನೂ  ಯಚಿಷಬೇಕಾಗಿದೄ. ನಿಭಗೆ ಅತಯ ಿಂತ ಆಷಕಿಾ ದಾಮಕವೄನಿಸಿದ ಿಂದ್ದ 

ಷಭಸೄಯ ಮನ್ನೂ  ಕಾಗದದ ತುಿಂಡಿನ ಮೇಲ್ಲ ಫರೆದ್ದ, ನಿಭಿ  ತಂಡದೇಿಂದಿಗೆ ಅದನ್ನೂ  ಹಂಚಿಕೊಳಿು ರಿ. 

ನಂತಯ ಇದನ್ನೂ  ‘ವಿವವ ನಅರ ಥಯನಾ’ ದಿನದ ನಿರಿೋಕೆೄಯಾಗಿ #WDPhope ಸ್ತಮಾಜಿಕ ಜ್ವಲತ್ತಣಕೄಕ  

ಯವಾನಿಸಿರಿ.  

ಗೆರ ೋಸ್ ಗೆ ನಿರಾಶಿರ ತಯ ಫಗೆೆ  ಮೂಡಿದ ಗಾಢಾನ್ನರಾಗ ಕಾಯಾಯನ್ನಷ್ಟು ನಕೄಕ  ಪ್ರ ೋರೇಣೆ ಆಗಿ  ಅಯ 

ಷವ ಗೌಯದ ರ್ಪನಃಸಿ್ತನೆಗೆ ಷಹಾಮವಾಯತು. ಈ ವಾಯದಲಿ್ಲ , ನಿೋವು ಯಾ ಅನಾಯ ಮದ ವಿರುದು  

ಕರ ಭ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳು ಲ್ಲದಿೀ ೋರಿ? 

ಮಕಿಾರ್ದ ಪ್ರರ ಥಯನೆ  

ನಭಿ  ಸಂಪೂಣಯ ಜಿೋವಿತಗಳ ಡೆಮನಾದ ದರೇ,  

ನಭಿ  ಸಂತೋಶದಲಿ್ಲ  ಷಸಭಾಗಿಯಾಯಾಗಶು ಯ ಭಟಿು ಗೆ ನಭಿ  ಕಷ್ಟು ನ್ನಬಗಳಲಿ್ಲ  

ನಮಿ್ಿಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕಾಕ ಗಿ ಕೃತಜ್ಞತ್ತಸುಾ ತಿಮನ್ನೂ  ಷಲಿ್ಲಸುತೆಾ ೋವೄ. ಆಗಾಗೆೆ  ನಭಗಾಗ ಿಂಟಿತನದ 

ಅನ್ನಬದಲಿ್ಲ  ನಮಿ್ಿಂದಿಗೆ ಷದಾ ಇರುತಿಾ ೋ. ನಭಿ  ಜಿೋವಿತಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಲಗೊಿಂಡಿರುವಂತೆ ನಾವು 

ಆಹಾವ ನಿಷಲ್ಲಿಂದ್ದ ಕಾಯುತ್ತಾ  ಇರುತಿಾ ೋ. ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ, ನಿೋನ್ನ ನಮಿ್ಿಂದಿಗಿಯಲು ಫಮಸುತಿಾ ೋ. 

 ನಾವು ಿಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಬಮ,  ನಿರಾಶ್ನಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗ ನಿನೂ  ಸ್ತಮ್ಮಯ ನ್ನೂ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸೄಿಂದ್ದ  

ಬೇಡಿಕೊಳುು ತೆಾ ೋವೄ. ಯೇಸುಕಿರ ಷಾ ನ್ನ ಷಸ ವರ ಮ್ಮಮನ್ನೂ  ಅನ್ನಬವಿಸಿದೀ ನ್ನ ಎಿಂದ್ದ ನಾವು ಫಲಿ್ಲವು. ಆತನ 

ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳು ಭತುಾ  ಕನಸುಗಳು ಶಿಲುಬಮಲಿ್ಲ  ಅಿಂತಯ ಗೊಳುು ವಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಅದ್ದ ಆತನ 

ರ್ಪನರುತಿ್ತನಕೄಕ  ನಾಿಂದಿಯಾಗಿತುಾ . 



 ನಭಿ  ನಿರಿೋಕೆೄಮನ್ನೂ  ಇತಯರೊಿಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಅವಯ ವಾದ ಧವ ನಿಮನ್ನೂ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸು ನಭಿ  

ವರ ಮ್ಮಮನ್ನೂ  ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸು. ನಾವು ಈ ಎಯಡು ವಿಚಾಯಗಳನ್ನೂ  

ನಿನೂ  ಸ್ತನಿಧಯ ಕೄಕ  ತಯಲು ಸ್ತಧಯ ವಾಗಿ, ನಾವು ಸಗಯವಾಗಿ ನಾವ ಆಗಿಯಲು ಸ್ತಧಯ ವಾಗಿದೀ ಕಾಕ ಗಿಯೂ 

ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನೂ  ಷಲಿ್ಲಸುತೆಾ ೋ ವೄ. 

ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಹಾಳೆ ‘ಅ’ 

ನನನ  ಜೇವಿತ್ದಲಿ್ಲ  ದೇರ ಉದ್ದ ೇವವೇನ್ನ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಹಾಳೆ ‘ಬ’ - ಪ್ರ ಶ್ನನ ರ್ ದ್ದಳಗಳು 

ಹಾಳೆಮನ್ನೂ  ಕತಾ ರಿಸಿ ಅಿಂಟು ಹಾಕಿ ದಾಳಗಳನ್ನೂ  ಮಾಡಿಕೊಳಿು ರಿ ರ ತಿ ಯ ಕಿಾ ಯೂ ದಾಳನ್ನೂ  ಉರುಳಿಸಿ 

ಿಂದ್ದ ರ ಶ್ನೂ ಗೆ ಉತಾ ರಿಸುವುದ್ದ.  

 

 

 ನಿಭಿ  ಬವಿಶಯ ದ ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳು ಭತುಾ  ಕನಸುಗಳು ಯಾವುವು? 

 

 

 ನಿೋವು ಎಿಂದಾದರೂ ಕಶು  ಹಿಿಂಸೄಗಳನ್ನೂ  ಅನ್ನಬವಿಸಿದಿೀ ೋರಾ? ಆ ಅನ್ನಬದಿಿಂದ ನಿಭಿ  

ದರೊಿಂದಿಗಿನ ಬಾಿಂಧಯ ಕೄಕ  ಹಾನಿ ಉಿಂಟ್ಟಯತೇ? 

 

 ನಿಭಿ  ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳು ಭತುಾ  ಕನಸುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಈಡೇರಿದೄಯೇ? ಹಾಗಿದೀ ಲಿ್ಲ  ನಿಭಗೆ ದಯ 

ಸ್ತಮ್ಮೋಯ ದ ಅನ್ನಬವಾಯತೇ?  

 

 ನಿೋವು ನಿರಿೋಕೆಿಸು ಬವಿಶಯ ನೊ ೋ ದರು ನಿಭಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿರುವುದನ್ನೂ  ಕಳಿದರೆ ನಿಭಿ  

ಆಲೋಚನೆ/ ರ ತಿಕಿರ ಯೆ ಏನ್ನ?  

 

 ನಿಭಿ  ಕಶು ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ನಿಭಿ ನ್ನೂ  ಫಲಡಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಉಯೋಗಿಸು ವಿಶೇಶವಾದ ಬೈಫಲ್ 

ವಾಕಯ  ನಿಭಗಿದೄಯೇ?  

 

 ನಿಭಿ  ಅಡಚಣೆ/ತಿಂದರೆಮನ್ನೂ  ನಿವಾರಿಷಲು ಷಹಾಮ ಮಾಡಿದ ಷಭಮದ ಫಗೆೆ  ವಿಯಗಳನ್ನೂ  

ಹಂಚಿಕೊಳಿು ರಿ. 


