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ಜುಮ್ (ZÚME) ತರಬೆೇತಿಗೆ ಸ್ಹಾಗತ!  

ನಿೇು ಇಲ್ಲಲಯುದಕಹಕಗಿ ನಹು ಷುಂರ್  ೇಶಡುರ್ ತೇ ! 

ಆತನ ಭಸಹಆಜ್ಞ ಗ  ಸ ೇಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಫ ೇಕು ಭತುತ ಸ ಚಿಿಷು ರ್ಶಶಮಯನುನ ಭಹಡಲು ಕಲ್ಲಮುದಕಹಕಗಿ ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷು 
ಚಿಕಕ ಗುುಂುಗಳಿಗಹಗಿ ಜುಮ್ (ZÚME) ಆನ್ ಲ ೈನ್ ಭತುತ ಅುಂತಮಗದ ಜೇನನುನ ಕುರಿತು ಕಲ್ಲಮು ಅನುಬನುನ ಯ ಪ್ಪಷಲಹಗಿದ . 

ಅಧಿೆೇವನದ ಮಹದರಿ 

ಜುಮ್ (ZÚME) ತಯಫ ೇತಮು 9 ಭ ಲ ಅಧಿ ೇವನಗಳನುನ ಭತುತ ುಂದು ಭುುಂದುಯ ದ ಅಧಿ ೇವನನುನ ಳಗ  ುಂಡಿದ  [ನಿಭಭ 
ಆಯುಂಬದ ತಯಫ ೇತ ೂಣಗಗ  ುಂಡ ನುಂತಯ ನಿಭಭ ಗುುಂು ಇದಕ ಕ ಹುಂದಿಯುಗಫಸುದು]. ಯತಯುಂದು ಅಧಿ ೇವನು ಷುಭಹಯು 2 

ಗುಂಟ ಗಳು ಇಯುತತದ  ಭತುತ ಇುಗಳನುನ ಳಗ  ುಂಡಿಯುತತ : 

• ನಿಭಭ ಗುುಂು ರ್ಶಶಮಯನುನ ಸ ಚಿಿಷು ಭ ಲ ತತಗಳನುನ ತಳಿದುಕ  ಳಳಲು ಷಸಹಭಹಡು ವಿಡಿಯೇ ಭತುತ ಆಡಿಯೇ. 
• ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡ ವಿಶಮಗಳನುನ ಕುರಿತು ಆಲ  ೇಚಿಷಲು ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪಗ  ಷಸಹಮಭಹಡಲು ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ಚರ್ ಗ. 
• ನಿೇು ಕಲ್ಲತುಗಳನುನ ಯಯೇಗಕ ಕ ಸಹಕಲು ಷಸಹಮಭಹಡಲು ಷಯಳ ಚಟುಟ್ಟಕ ಗಳು. 
• ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ ಅಧಿ ೇವನಗಳ ನಡು  ಕಲ್ಲಮುತತಯಲು ಭತುತ ಫ ಳ ಮುತತಯಲು ಷಸಹಮಭಹಡಲು ಅಧಿೇ ೇವನದ 

ಷಹಲುಗಳು. 

ಆರಂಭದ ಮತುು ಮುಕಹುಯದ ಹರಥಥನೆ 

ಲ  ೇಕದ ಲ ಲಡ  ಯೇಷುವಿನ ಅನ ೇಕ ಹುಂಫಹಲಕಯು ನಿಭಗಹಗಿ ಭತುತ ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷುತತದಹದಯ , ಭತುತ ಈ ುಷತಕದಲ್ಲಲಯು 
ಕಹಮಗಗಳನುನ ನಿೇು ಭಹಡುತತಯುಹಗ ನಹು ಹಯರ್ಥಗಷಲು ಭುುಂದುಯ ಷುರ್ ತೇ . ನಿಭಭ ಗುುಂು ಷಸ ಹಯರ್ಥಗಷುತತದ  ಎುಂದು 
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. 

ಯತಯುಂದು ಅಧಿ ೇವನದ ಆಯುಂಬದಲ್ಲಲ, ನಿಭಭ ಸೃದಮಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಷಲು ಭತುತ ನಿಭಭ ಷಭಮನುನ ಟಹಿಗಿ ಕಳ ಮಲು 
ವಿರ್ಹಯತಭನನುನ ಆಭುಂತಯಷಲು ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನಿುಂದ ಫಫಯನುನ [ಅಥಹ ಅನ ೇಕಯನುನ] ಕ ೇಳಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಯತಯಫಫರಿಗಹಗಿ ಆತನು 
ಫಮಷುದ ೇನುಂದಯ  - ಆತನನುನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ ತಳಿಮಫ ೇಕು ಭತುತ ಪ್ಪಯೇತಷಫ ೇಕು ಎುಂಫ ಅಕಹವಕಹಕಗಿ ದ ೇರಿಗ  ಕೃತಜ್ಞರ್  ಷಲ್ಲಲಷಲು 
ನ ನಪ್ಪಡಿ! 

ಯತಯುಂದು ಅಧಿ ೇವನದ ಅುಂತಮದಲ್ಲಲ, ಗುುಂಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಲು ನಿಭಗ  ಭರ್  ತಮ್ಮಭ ಅಕಹವ ದ  ಯಕುತತದ . ಫ ೇಯ ಮಯ  ುಂದಿಗ  
ಆತನು ನಿಭಗ  ಫ  ೇಧಿಷುತತಯುದನುನ ನಿೇು ತಳಿದುಕ  ಳಳಲು, ಅನಯಷಲು ಭತುತ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ನಿಭಗ  ಷಸಹಮಭಹಡಲು 
ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳುಳ ಅಕಹವನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ಳಳಲು ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯು ನಿಧಿಗಶಿಹದ ಅಗತಮರ್ ಗಳಿಗಹಗಿ 
ಹಯರ್ಥಗಷಲು ನ ನಪ್ಪಡಿ. 
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ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಚರ್ೆಥಗಳು 

ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ  ುಂದಿಗ  ನಿೇು ಕಲ್ಲಮುತತಯು ಷುಂಗತಗಳನುನ ಕುರಿತು ಭಹತನಹಡಲು ನಿಭಗ  ಅನ ೇಕ ಅಕಹವಗಳಿಯುು. ಗುುಂಪ್ಪನ 
ಚರ್ ಗಮು ಷುಭಹಯು 10 ನಿಮಿಶಗಳು ಇಯಫ ೇಕು. ಯತಯಫಫಯ  ಬಹಗಹಸಿ ತಭಭ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳನುನ ಭತುತ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೇನಗಳನುನ 
ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳುಂರ್  ಉರ್ ತೇಜಸಿರಿ. ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯು ಫಫಯ ಭ ಲಕ ದ ೇಯು ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫ ೇಕ ುಂದು ಫಮಷು ಷುಂಗತಗಳನುನ 
ತಪ್ಪಷಫ ೇಡಿರಿ. 

ರಿಶೇಲ್ಲಸಿರಿ 

ನಿೇು ಕಲ್ಲತುಗಳಿಗ  ಸ ೇಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗುತತದಿದೇರಿ ಭತುತ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತದಿದೇರಿ ಎುಂದು ನ  ೇಡಲು ಕ  ೇಸ್ಗ ಆದಮುಂತ ನಿಭಭ 
ಗುುಂು ಫಫರಿಗ  ಫಫಯು ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿಕ  ಳಳಲು ಅಕಹವನುನ ಸ  ುಂದಿಯುಯು. ತಯಫ ೇತಮ ಈ ಭುಖಮಬಹಗನುನ 
ತಪ್ಪಷಫ ೇಡಿರಿ, ಆದಯ  ವಿಭವಗನಹತಭಕಹಗಫ ೇಡಿರಿ. ಇತಯಯು ಫ ಳ ಮಲು ಷಸಹಮಭಹಡು ನಭಯರ್ ಮ ಸೃದಮನುನ 
ಸ  ುಂದಿಕ  ಳಳಲು ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ! 

ಆಯುಂಭಿಷಲು ಸಿದಧಹಗಿದಿದೇಯಹ? ನಹು ಈಗ ಸ  ೇಗ  ೇಣ!  
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ಅಧಿೆೇವನ 01 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದ ಜುಮ್ (ZÚME) ತಯಫ ೇತಮಲ್ಲಲ, ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡು ಎಯಡು ಭ ಲತತಗಳನುನ ಕುರಿತು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ  ಭತುತ 
ಸ ಚಿಿಷುುಂತ ರ್ಶಶಮಯನುನ ಭಹಡುದಕಹಕಗಿ ಎಯಡು ಷಯಳ ಷಹಧನಗಳನುನ ಅನ ೇಷ್ಟಷುರ್ ತೇ . 
 

S.O.A.P.S. ಷತಯೆೇದನುು ಓದುದು 

ಯೇಷುವಿನ ಹುಂಫಹಲಕಯಹದ ನಹು ಹಕಮನುನ ಯತದಿನ ಒದಫ ೇಕಹಗಿದ . ಯತಹಯ ಷತಮ ೇದದಲ್ಲಲಯು ಕನಿಶಠ 25-30 

ಅಧಹಮಮಗಳನುನ ಒದುದು ುಂದು ಳ ಳಮ ಭಹಗಗದವಗನಹಗಿದ . S.O.A.P.S. ಷತಮ ೇದ ಒದು ಭಹದರಿಮನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ 
ದಿನಚರಿಮನುನ ಫಯ ಯರಿ, ಇದು ಇನ ನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ ನಿಭಗ  ಅಥಗಭಹಡಿಕ  ಳಳಲು, ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ಭತುತ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಷಸಹಮ 
ಭಹಡುತತದ . S.O.A.P.S. ಅುಂದಯ : 

 

• S ಹಕಮ: ಇುಂದು ನಿಭಗ  ವಿವ ೇಶಹಗಿ ಅಥಗಗಭಿಗತಹಗಿಯು ುಂದು ಅಥಹ ಸ ಚುಿ ಚನಗಳನುನ ಫಯ ಯರಿ.  
• O ಅಲ  ೇಕನ: ಇನ ನ ಉತತಭಹಗಿ ಅಥಗಭಹಡಿಕ  ಳಳಲು ಆ ಚನಗಳನುನ ಅಥಹ ಭುಖಮ ಅುಂವಗಳನುನ ನಿಭಭ ಷುಂತ 

ಭಹತುಗಳಲ್ಲಲ ತರಿಗಿ ಫಯ ಯರಿ. 
• A ಅನಮ: ನಿಭಭ ಷುಂತ ಜೇನದಲ್ಲಲ ಈ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗುದು ಎುಂದಯ  ಏನ ುಂಫುದನುನ ಕುರಿತು ಆಲ  ೇಚಿಸಿ. 
• P ಹಯಥಗನ : ನಿೇು ಏನನುನ ಕಲ್ಲತದಿದೇರಿ ಭತುತ ನಿೇು ಸ ೇಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ಯೇಜನ  ಭಹಡುತತಯ ುಂದು ದ ೇರಿಗ  ಸ ೇಳು 

ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಫಯ ಯರಿ. 
• S ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳದು: ನಿೇು ಕಲ್ಲತದದನುನ/ಅನಯಸಿದದನುನ ಮಹಯ  ುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫ ೇಕ ುಂದು ದ ೇಯು ಫಮಷುರ್ಹತನ ುಂದು 

ಕ ೇಳಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
  

S.O.A.P.S. ಕಹಮಗಭಹಡುತತಯು ುಂದು ಉದಹಸಯಣ  ಇಲ್ಲಲ ಕ  ಡಲಟ್ಟಿದ : 

S    – “ಯಸ  ೇನು ಹೇಗನುನರ್ಹತನ  - ನನನ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳು ನಿಭಭ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳಲಲ, ನಿಭಭ ಭಹಗಗಗಳು ನನನ ಭಹಗಗಗಳಲಲ. 
ಬ ಮಿಮ ಮ್ಮೇಲ  ಆಕಹವು ಎಶುಿ ಉನನತವೇ ನಿಭಭ ಭಹಗಗಗಳಿಗಿುಂತ ನನನ ಭಹಗಗಗಳೄ ನಿಭಭ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳಿಗಿುಂತ ನನನ 
ಆಲ  ೇಚನ ಗಳೄ ಅಶುಿ ಉನನತಹಗಿ .”  [ಯವಹಮ 55:8-9]   

O    – ಭಹನನಹದ ನಹನು, ನನಗ  ತಳಿದಿಯು ಭತುತ ಸ ೇಗ  ಭಹಡಫ ೇಕ ುಂದು ನನಗ  ತಳಿದಿಯು ಷುಂಗತಗಳಲ್ಲಲ ನಹನು 
ಸಿೇಮಿತಹಗಿದ ದೇನ . ದ ೇಯು ಮಹುದ ೇ ರಿೇತಮಲ್ಲಲ ಮಿತಮನುನ ಸ  ುಂದಿಯುದಿಲಲ. ಆತನು ಎಲಲನುನ ನ  ೇಡುಹತನು ಭತುತ 
ತಳಿದಹತನು ಆಗಿದಹದನ . ಆತನು ಏನು ಫ ೇಕಹದಯ  ಭಹಡಫಲಲನು.   

A    – ದ ೇಯು ಎಲಲನುನ ತಳಿದಿಯುದರಿುಂದ ಭತುತ ಆತನ ಭಹಗಗಗಳು ಳ ಳಮದಹಗಿಯುದರಿುಂದ, ನನನ ಷುಂತ ರಿೇತಮಲ್ಲಲ 
ಕಹಮಗಗಳನುನ ಭಹಡುದಕ ಕ ಫದಲಹಗಿ ನಹನು ಆತನನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಸಿದಯ  ಜೇನದಲ್ಲಲ ಸ ಚುಿ ಮವಸಿಮಹಗು ನು.   

P    –  ಕತಗನ ೇ, ನಿನನನುನ ಮ್ಮಚಿಿಷು ಭತುತ ಇತಯರಿಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡುುಂತ ಳ ಳೇ ಜೇವಿತನುನ ಸ ೇಗ  ನಡ ಷಫ ೇಕ ುಂದು ನನಗ  
ತಳಿದಿಲಲ.  ನನನ ಭಹಗಗಗಳು ತುಗಳಿಗ  ನಡ ಷುತತ . ನನನ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳು ನ  ೇವಿಗ  ನಡ ಷುತತ . ದಮವಿಟುಿ ನನಗ  ನಿನನ 
ಭಹಗಗಗಳನುನ ಭತುತ ನಿನನ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳನುನ ಕಲ್ಲಷು. ನಹನು ನಿನನನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷುಹಗ ನಿನನ ವಿರ್ಹಯತಭನು ನನನನುನ 
ಭಹಗಗದರ್ಶಗಷಲ್ಲ.    

S    –  ನಹನು ಈ ಚನಗಳನುನ ಭತುತ ಈ ಅನಮನುನ ನನನ ಷ ನೇಹತನಹದ ಸಿಿೇವ್ ನ  ುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳರ್ ತೇನ , ಈತನು 
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ಕಶಿಕಯಹದ ಷಭಮನುನ ಸಹದುಸ  ೇಗುತತದಹದನ  ಭತುತ ಅನು ಎದುರಿಷುತತಯು ಭುಖಮಹದ ತೇಭಹಗನಗಳಿಗ  
ಭಹಗಗದವಗನು ಅಗತಮಹಗಿದ . 

ಒಪಿಿಷಬೆೇಕಹದ ಗುಂುಗಳು 

ುಂದ ೇ ಲ್ಲುಂಗದ ಫಫಯು ಅಥಹ ಇಫಫಯನುನ ಳಗ  ುಂಡಿಯು ಲ ಕಕ ಪ್ಪಷಫ ೇಕಹದ ಗುುಂು ಭಹಡಲಟ್ಟಿಯುತತ  – ುಯುಶಯು 
ುಯುಶಯ  ುಂದಿಗ , ಸಿರೇಮಯು ಸಿರೇಮಯ  ುಂದಿಗ , - ಎಲ್ಲಲ ಕಹಮಗಗಳು ಷರಿಮಹಗಿ ಸ  ೇಗುತತ  ಭತುತ ತದುದಡಿ ಅಗತಮವಿಯು ಇತಯ  
ಬಹಗಗಳನುನ ತಳಿಮಡಿಷಲು ಷಸಹಮಭಹಡುದಕಹಕಗಿ ಇಯು ಯವ ನಗಳನುನ ಚಚಿಗಷಲು ಹಯಕ  ಕಮ್ಮಭ ಷ ೇಯುಯು. ಅಯು 
ಭುಖಹಭುಖಿಮಹಗಿ ಫ ೇಟ್ಟಮಹಗಲು ಆಗದ  ಇದದಯ  ದ ಯಹಣಿ ಭ ಲಕ ಷಸ ಷುಂರ್ಕಗಷಫಸುದು. ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡ ಷುಂಗತಮು 
ಗೌಮಹದದ ದುಂದು ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯು ಯತಯಫಫಯು ತಳಿದುಕ  ಳಳಫ ೇಕಹಗಿದ . 

ಚಟುಟಿಕೆ [45 ನಿಮಿಶ] - ುಂದ ೇ ಲ್ಲುಂಗದ ಜನಯನುನ ಇಫಫಯು ಅಥಹ ಭ ಯ ಗುುಂನಹನಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಿ. ಕ ಳಗ  ಕ  ಡಲಟ್ಟಿಯು ಲ ಕಕ 
ಪ್ಪಷಫ ೇಕಹದ ಯವ ನಗಳನುನ ಕುರಿತು ಟಹಿಗಿ ಕ ಲಷಭಹಡುರ್ಹತ ಭುುಂದಿನ 45 ನಿಮಿಶಗಳನುನ ಕಳ ಯರಿ – ಕ ಳಗ  ಕ  ಡಲಟ್ಟಿಯು ಟ್ಟಿ 
2. ಈ ಅಧಿ ೇವನರ್ಕಕುಂತ ಭುುಂಚಿತಹಗಿ ಗುುಂಹಗಿ ಟಹಿಗಿ ಒದದ  ಇಯುದರಿುಂದ, ಹುಂದ  ಒದಿದುಗಳನುನ ಕುರಿರ್ಹದ ಯವ ನಗಳನುನ 
ಕ ೇಲ ಬಿಟುಿಬಿಡಿರಿ. ನಿೇು ತಯಫ ೇತಮಲ್ಲಲ ಇನುನ ಭುುಂದ  ಸ  ೇಗುಹಗ ಟ್ಟಿ 1 ದ  ಡಡ ಆಯಕಮಹಗಿಯುತತದ . 
  

 
 

ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿಿಷಬೆೇಕಹದ  ರವೆುಗಳು -  ಟಿಿ 1 

ನಹು ಯೇಷುವಿನುಂರ್  ಆಗಲು ಹಯರ್ಥಗಸಿರಿ. 

ನಿೇು ಸ ೇಗಿದಿದೇರಿ?  ನಿಭಭ ಹಯಥಗನಹ ಜೇವಿತು ಸ ೇಗಿದ ? 

ನಿೇು ಅರಿಕ  ಭಹಡಫ ೇಕಹದ ಮಹುದಹದಯು ಹ ಉುಂಟ  ೇ? [ಷುಂಫುಂಧಗಳ, ಲ ೈುಂಗಿಕ, ಸಣಕಹಸಿನ, ಸ ಮ್ಮಭ, ಷಭಗಯರ್ , ಅಧಿೇಕಹಯಕ ಕ 
ಅಧಿೇನಯಹಗುದು, ಇರ್ಹಮದಿ.] 

ದ ೇಯು ನಿಭಗ  ಕಳ ದ ಷಹರಿ ಸ ೇಳಿದುಗಳಿಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿದಿದೇಯಹ? ವಿಯನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ. 

ನಿಭಭ ಷುಂಫುಂಧಿಕಯಲ್ಲಲಯು “ಅವಿವಹಸಿಗಳಿಗ ” ನಿೇು ಕಳ ದ ಹಯ ಹಯರ್ಥಗಸಿದಿದೇಯಹ? ಅಯಲ್ಲಲ ಮಹರಿಗಹದಯು ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ನಿಭಗ  
ಅಕಹವ ದ  ಯರ್ಕರ್ಹ? ವಿಯನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ. 

ಈ ಹಯ ನಿೇು ಸ  ಷ ಚನನುನ ಫಹಯಹಠ ಭಹಡಿದಿದೇಯಹ? ಅದನುನ ಸ ೇಳಿರಿ. 

ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ಷತಮ ೇದದಲ್ಲಲಯು ಕನಿಶಠ 25 ಅಧಹಮಮಗಳನುನ ಒದಿದಿದೇಯಹ? ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ಹಕಮದಿುಂದ ದ ೇಯು ಏನು ಸ ೇಳಿದಯು?  

ಇದನುನ ಕುರಿತು ನಿೇು ನಿಧಿಗಶಿಹಗಿ ಏನು ಭಹಡುವಿರಿ?   

ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ನಿಭಭ 3/3 ಗುುಂುನುನ ಷುಂಧಿಸಿದಿದೇಯಹ? ಅದು ಸ ೇಗ  ನಡ ಯತು? 

ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ಸ  ಷ 3/3 ಗುುಂುನುನ ಹಯಯುಂಭಿಷಲು ಮಹರಿಗಹದಯು ನಿೇು ಭಹದರಿಮಹಗಿದಿದೇಯಹ ಅಥಹ ಷಸಹಮಭಹಡಿದಿದೇಯಹ?  

ವಿಯನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ. ರ್ಕಯಷತನ  ುಂದಿಗ  ನನನ ನಡ ಗ  ಅಡಿಡಡಿಷು ಮಹುದಹದಯು ಷುಂಗತಗಳನುನ ನಿೇು ನ  ೇಡುವಿಯಹ? 
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ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ಷುಹರ್ ಗಮನುನ ಷಹಯಲು ನಿಭಗ  ಅಕಹವ ದ  ಯರ್ಕರ್ಹ? ವಿಯನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ. 1-3 ನಿಮಿಶ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಭತುತ 
ಷುಹರ್ ಗಮನುನ ಈಗಲ ೇ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. 

ನಿೇು ಭುುಂದಿನ ಹಯ ಗುುಂಪ್ಪಗ  ಮಹಯನುನ ಆಭುಂತಯಷುವಿರಿ? ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ನಹಲುಕ ಅಥಹ ಸ ಚಿಿನ ಭುಂದಿ ಇದದಯ , ಅದನುನ ಸ ಚಿಿಸಿ. 
ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡದನುನ ಕುರಿತು ಹಯಥಗನ ಯುಂದ ಭುಕಹತಮಗ  ಳಿಸಿ. 
 

ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿಿಷಬೆೇಕಹದ  ರವೆುಗಳ - ಟಿಿ 2 

ಕಳ ದ ಹಯ ನಿೇು ಒದಿದುಗಳಿುಂದ ಫುಂದ ನಿಭಭ ಳನ  ೇಟಗಳು ನಿೇು ಆಲ  ೇಚಿಷು ಭತುತ ನಡ ದುಕ  ಳುಳ ರಿೇತಮನುನ ಸ ೇಗ  
ಯ ಪ್ಪಸಿದ ? ಕಳ ದ ಹಯದ ನಿಭಭ ಳನ  ೇಟಗಳನುನ ಮಹರಿಗ  ತಳಿಮಡಿಸಿದಿರಿ ಭತುತ ಅದನುನ ಸ ೇಗ  ಸಿೇಕರಿಷಲಹಯತು?  

ದ ೇಯು ಭಹಡುತತಯು ಕಹಮಗನುನ ನಿೇು ಸ ೇಗ  ನ  ೇಡಿದಿದೇರಿ?  

ನಿಭಭ ಭಹತುಗಳು ಭತುತ ರ್ಕಯಯಗಳಿುಂದ ಯೇಷು ರ್ಕಯಷತನ ವ ಯೇಶಠರ್ ಮನುನ ಕುರಿತು ನಿೇು ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ಷಹಕ್ಷಿಮಹಗಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿೇು ಲ ೈುಂಗಿಕರ್ ಮನುನ ಯರ್  ೇಧಿಷು ುಷತಕಗಳಿಗ  ರ್ ಯ ದಯಹಗಿದಿದೇಯಹ ಅಥಹ ಷ ಕತಲಲದ ಲ ೈುಂಗಿಕ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳಿುಂದ ನಿಭಭ 
ಭನಷಸನುನ ನಡಿಸಿಕ  ುಂಡಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿಭಭ ಸಣನುನ ಉಯೇಗಿಷಲು ನಿೇು ದ ೇಯ ಡ ಮತನುನ ಅರಿಕ ಭಹಡಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿೇು ಮಹುದಕಹಕದಯ  ದುಯಹವ ಟ್ಟಿದಿದೇಯಹ? 

ನಿಭಭ ಭಹತುಗಳಿುಂದ ನಿೇು ಫ ೇಯ  ಫಫಯ ಸ ಷಯು ಅಥಹ ಬಹನ ಗಳನುನ ನ  ೇಯಸಿದಿದೇಯಹ? 

ನಿೇು ಭಹತುಗಳಲ್ಲಲ ಅಥಹ ರ್ಕಯಯಮಲ್ಲಲ ಅಹಯಭಹಣಿಕಯಹಗಿದಿದೇಯಹ ಅಥಹ ಅತಮಹಗಿ ಭಹಡಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿೇು ಚಟದ ನಡರ್ ಗ  [ಅಥಹ ಷ  ೇಭಹರಿತನ ಅಥಹ ಅರ್ಶಸಿತಗ ] ಪ್ಪಸಿದಿದೇಯಹ? 

ಷರಗಳನುನ ಧರಿಸಿಕ  ಳುಳದು, ಷ ನೇಹತಯು, ಕ ಲಷ ಅಥಹ ಷ  ತುತಗಳಿಗ  ಗುಲಹಭಯಹಗಿದಿದೇಯಹ?  

ಮಹರಿಗಹದಯ  ಕ್ಷಮಿಷಲು ವಿಪಲಯಹಗಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿೇು ಎುಂಥಹ ವಿಧಹದ ಚಿುಂರ್ ಗಳು ಅಥಹ ಆತುಂಕಗಳನುನ ಎದುರಿಷುತತದಿದೇರಿ? ನಿೇು ದ ಯು ಸ ೇಳಿದಿದೇಯಹ ಅಥಹ ಗುಣುಗುಟ್ಟಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿೇು ಕೃತಜ್ಞರ್ ಮುಳಳ ಸೃದಮನುನ ಕಹಹಡಿಕ  ುಂಡಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿಭಭ ಹಯಭುಖಮಹದ ಷುಂಫುಂಧಗಳನುನ ನಿೇು ಗೌಯವಿಷುತತದಿದೇಯಹ, ತಳಿದುಕ  ಳುಳತತದಿದೇಯಹ ಭತುತ ಉದಹಯರ್ ಮುಳಳಯಹಗಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿಭಭ ಆಲ  ೇಚನ  ಭಹತು ಅಥಹ ರ್ಕಯಯಮಲ್ಲಲ ಮಹ ವ ೃೇಧನ ಗಳನುನ ಎದುರಿಸಿದಿದೇಯಹ ಭತುತ ನಿೇು ಸ ೇಗ  ಯತರ್ಕಯಯಸಿದಿದೇರಿ?  

ಇತಯರಿಗ , ವಿವ ೇಶಹಗಿ ವಿವಹಸಿಗಳಿಗ  ಷ ೇ ಭಹಡಲು ಅಥಹ ಆರ್ಶೇಗದಿಷಲು ನಿೇು ಅಕಹವನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ುಂಡಿದಿದೇಯಹ?  

ನಿೇು ಹಯಥಗನ ಗ  ನಿಧಿಗಶಿಹದ ಉತತಯಗಳನುನ ನ  ೇಡಿದಿದೇಯಹ?  

ಹಯದಲ್ಲಲ ಒದಫ ೇಕಹದುಗಳನುನ ೂತಗಗ  ಳಿಸಿದಿದೇಯಹ? 
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ಅಧಿೆೇವನ 02 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ, ನಿಭಭ ಗುುಂು ದ ೇಯ ಯಹಜಮದಲ್ಲಲ ಉತನನಯು ಭತುತ ಗಹಯಸಕಯ ನಡುವಿನ ಮರ್ಹಮಷನುನ ಕಲ್ಲಮುತತದ . ರ್ಶಶಮಯನುನ 
ಸ ಚಿಿಷಲು ನಿೇು ಇನುನ ಎಯಡು ಷಯಳಹದ ಷಹಧನಗಳನುನ ಕುರಿತು ಷಸ ಕಲ್ಲಮುವಿರಿ ಭತುತ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡುವಿರಿ. 

ಹರಥಥನೆಯ ಕಹಲಚಕ್ರ 

ಹಯಥಗನ ಮ ಕಹಲಚಕಯು ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಲು ಷಯಳ ಷಹಧಹಗಿದ . ನಿೇು ಇದನುನ ನಿಭಶಿಕ ಕ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು 
ಭತುತ ನಿೇು ಇತಯ  ಹುಂಫಹಲಕಯ  ುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫಸುದು. ಈ ಹಯಥಗನ ಮ ಕಹಲಚಕಯು – ಯತಯುಂದು 5 ನಿಮಿಶದ – ಕ ೇಲ 12 

ಷಯಳ ಸ ಜ್ ೆಗಳಲ್ಲಲ ಹಯರ್ಥಗಷಲು ಷತಮ ೇದು ಫ  ೇಧಿಷು ಸನ ನಯಡು ರಿೇತಗಳ ಭ ಲಕ ನಭಭನುನ ಭಹಗಗದರ್ಶಗಷುತತದ . 

 

 

 
 

ಷುುತಿಸಿರಿ: ಕತಗನನುನ ಷುತತಷುರ್ಹತ ನಿಭಭ ಹಯಥಗನ ಮ ಷಭಮನುನ ಆಯುಂಭಿಸಿ. ಈಗಹಗಲ ೇ ನಿಭಭ ಭನಸಿಸನಲ್ಲಲಯು ಷುಂಗತಗಳಿಗಹಗಿ 
ಆತನನುನ ಷುತತಸಿರಿ. ಕಳ ದ ಹಯ ಆತನು ನಿಭಭ ಜೇನದಲ್ಲಲ ಭಹಡಿದ ುಂದು ವಿವ ೇಶಹದ ಕಹಮಗಕಹಕಗಿ ಆತನನುನ ಷುತತಸಿರಿ. ನಿಭಭ 
ಕುಟುುಂಫದರಿಗ  ಆತನು ಳ ಳಮನಹಗಿಯುದಕಹಕಗಿ ಆತನನುನ ಷುತತಸಿರಿ. 

ಕಹದಿರಿರ: ಕತಗನ ಮ್ಮೇಲ  ಆತುಕ  ುಂಡು ಕಹದಿಯುರ್ಹತ ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ. ಭೌನಹಗಿರಿಯ ಭತುತ ನಿಭಗಹಗಿ ಟಹಿಗಿ ಯತಪಲಗಳನುನ 
ಆತನು ಕ  ಡಲ್ಲ. 

ಅರಿಕೆ ಮಹಡಿರಿ: ಆತನನುನ ಮ್ಮಚಿಿಷದ  ಇಯು ಮಹುದಹದಯ  ಷುಂಗತಮು ನಿಭಭ ಜೇನದಲ್ಲಲ ಇದದಯ  ಅದನುನ ರ್  ೇರಿಷಲು 
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ವಿರ್ಹಯತಭನನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. ನಿೇು ಇನ ನ ಅರಿಕ ಮ ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಭಹಡದ  ಇಯುುಂತ ತಹದ ನಡರ್ ಗಳನುನ ಸಹಗ  
ನಿಧಿಗಶಿಹದ ರ್ಕಯಯಗಳನುನ ರ್  ೇರಿಷಲು ಆತನನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಈಗ ಕತಗನಿಗ  ಅರಿಕ  ಭಹಡಿರಿ, ಹೇಗ  ನಿೇು ವುದಧಯಹಗಫಸುದು. 

ಹಕ್ಯನುು ಓದಿರಿ: ರ್ಕೇತಗನ ಗಳು, ಯಹದನ ಗಳು ಭತುತ ಸ  ಷ ಡುಂಫಡಿಕ ಮಲ್ಲಲಯು ಹಯಥಗನ ಮ ಹಕಮಬಹಗಗಳನುನ ಒದುರ್ಹತ 
ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ. 

ಬೆೇಡಿಕೆೊಳ್ಳಿರಿ: ನಿಭಭ ಯಹಗಿ ಭನವಿಗಳನುನ ಭಹಡಿರಿ.  

ವಿಜ್ಞಹಣೆ: ಇತಯಯ ಯಹಗಿ ಭನವಿಗಳನುನ ಭಹಡಿರಿ.  

ಹಕ್ಯದಿಂದ ಹರರ್ಥಥಸಿ: ನಿಧಿಗಶಿ ಹಕಮಬಹಗಗಳಿುಂದ ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ಹಕಮದ ಹಯಥಗನ ಗಳು ಸಹಗ  ಅನ ೇಕ ರ್ಕೇತಗನ ಗಳು ಈ ಉದ ಧೇವಕಹಕಗಿ 
ಅಯನುನ ಉತತಭಹಗಿ ನಡ ಷುತತ .  

ಕ್ೃತಜ್ಞತೆ ಷಲ್ಲಿಸಿರಿ: ನಿಭಭ ಜೇನದಲ್ಲಲಯು ಷುಂಗತಗಳಿಗಹಗಿ, ನಿಭಭ ಕುಟುುಂಫದ ಯಹಗಿ ಭತುತ ನಿಭಭ ಷಬ ಮ ಯಹಗಿ ದ ೇರಿಗ  
ಕೃತಜ್ಞರ್  ಷಲ್ಲಲಸಿರಿ.  

ಹಹಡಿರಿ: ಷುತತಮ ಅಥಹ ಆಯಹಧನ ಮ ಅಥಹ ಫ ೇಯ  ಷುತತಗಿೇರ್  ಅಥಹ ಆತೀಕ ಸಹಡುಗಳನುನ ಸಹಡಿರಿ. 

ಧಹಯನಮಹಡಿರಿ: ದ ೇಯು ನಿಮ್ಭುಂದಿಗ  ಭಹತನಹಡುುಂರ್  ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಆತನು ನಿಭಗ  ಕ  ಡು ಅನಿಸಿಕ ಗಳನುನ ಫಯ ದುಕ  ಳಳಲು 
 ನ್ ಭತುತ ಸಹಳ ಮನುನ ಸಿದಧಹಗಿ ಇಟುಿಕ  ಳಿಳರಿ.  

ಕೆೇಳ್ಳರಿ: ನಿೇು ಒದಿದ ಷುಂಗತಗಳನುನ, ಹಯರ್ಥಗಸಿದ ಷುಂಗತಗಳನುನ ಭತುತ ಸಹಡಿದ ಷುಂಗತಗಳನುನ ವಿಲ್ಲೇನಗ  ಳಿಸಿ ಭತುತ ನಿಮ್ಭುಂದಿಗ  
ಭಹತನಹಡಲು ಕತಗನು ಅುಗಳನುನ ಟಹಿಗಿ ಸ ೇಗ  ತಯುನ ುಂದು ನ  ೇಡಲು ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ.  

ಷುುತಿಸಿರಿ: ಆತನ  ುಂದಿಗ  ನಿೇು ಕಳ ದ ಷಭಮಕಹಕಗಿ ಭತುತ ಆತನು ನಿಭಗ  ಕ  ಟಿ ಆಲ  ೇಚನ ಗಳಿಗಹಗಿ ಆತನನುನ ಷುತತಸಿರಿ. ಆತನ 
ಭಹಮ್ಮಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಹಗಿ ಆತನನುನ ಷುತತಸಿರಿ. 

ಚಟುಟಿಕೆ [60 ನಿಮಿಶ] – ಹಯಥಗನ ಮ ಚಕಯದಲ್ಲಲಯು ಚಟುಟ್ಟಕ ಗಳನುನ  ೈಮರ್ಕತಕಹಗಿ ಕಹಮಗಭಹಡುರ್ಹತ ಭುುಂದಿನ 60 

ನಿಮಿಶಗಳನುನ ಹಯಥಗನ ಮಲ್ಲಲ ಕಳ ಯರಿ. ಗುುಂಪ್ಪನಯು ತರಿಗಿ ಷುಂಕಗದಲ್ಲಲಯಲು ಷಭಮನುನ ಗ  ತುತಡಿಸಿರಿ. ಹಯರ್ಥಗಷುದಕಹಕಗಿ 
ಯತಯಫಫಯು ಭೌನಹದ ಷಥಳನುನ ಕುಂಡುಕ  ಳಳಲು ಭತುತ ತಭಭ ಗುುಂಪ್ಪಗ  ಹುಂದಿಯುಗಲು ಇನುನ ಷಲ ನಿಮಿಶಗಳನುನ ಷ ೇರಿಷಲು 
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. 

100 ಮಂದಿಯ ಟಿಿ 

ನಿಭಭ ಷುಂಫುಂಧಿಕಯ ಕಡ ಗ  ನಿಭಗಿಯು ುಂದು ಜಹಫಹಧರಿಕ ಮನುನ ಕುರಿತು ಎುಂದಹಯು ಆಲ  ೇಚಿಸಿದಿದೇಯಹ? 100 ಭುಂದಿಮ ಟ್ಟಿಮು 
ನಿಭಭ ಷುಂಫುಂಧಿಕಯ ಕಡ ಗ  ನಿೇು ಸ ಚುಿ ಜಹಫಹಧಯಯಹಗಿಯಲು ನಿಭಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡು ುಂದು ಷಯಳ ಷಹಧನಹಗಿದ . 

ದ ೇಯು ಈಗಹಗಲ ೇ ನಭಗ  ಷುಂಫುಂಧಗಳನುನ ಕ  ಟ್ಟಿದಹದನ , ನಹು “ಸ  ೇಗಿ ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡಫ ೇಕಹಗಿದ .” ಇಯು ನಭಭ ಕುಟುುಂಫ, 

ಷ ನೇಹತಯು, ನ ಯ ಮಯು, ಜ್  ರ್ ಕ ಲಷಗಹಯಯು ಭತುತ ಷಸಹಠಿಗಳು – ನಭಭ ಜೇವಿತ ಕಹಲದಲ್ಲಲ ನಹು ತಳಿದಿಯು ಎಲಹಲ ಜನಯು 
ಅಥಹ ನಹು ಈಗ ರ್ಹನ ೇ ಷುಂಧಿಸಿಯು ಜನಯು ಆಗಿದಹದಯ . ಈಗಹಗಲ ೇ ನಭಭ ಜೇವಿತದಲ್ಲಲ ದ ೇಯು ಇಟ್ಟಿಯು ಜನಯ  ುಂದಿಗ  
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ನುಂಬಿಗಷತಯಹಗಿಯುದು ಸ ಚುಿ ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ಅತದ  ಡಡ ಸ ಜ್ ಮೆಹಗಿದ . ಭತುತ ಇದು ಟ್ಟಿಭಹಡು ಷಯಳ ಸ ಜ್ ೆಯುಂದ 
ಆಯುಂಬಹಗುತತದ . 

ಚಟುಟಿಕೆ [30 ನಿಮಿಶಗಳು] – ಈ ಕ ಳಗ  ಕ  ಡಲಟ್ಟಿಯು ಪಹಯುಂ ಉಯೇಗಿಸಿ ತಭಭ ಷುಂತ ಷುಂಫುಂಧಿಕಯ ಟ್ಟಿಮನುನ ಭಹಡಲು 
ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯು ಯತಯಫಫಯು ಭುುಂದಿನ 30 ನಿಮಿಶಗಳನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ಳಳಲ್ಲ. ಯತಯುಂದು ಷಹಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಸ ಷಯನುನ ಫಯ ಯರಿ 
ಭತುತ ಆ ಮರ್ಕತಮ ಆತೀಕ ಸಿಥತಮನುನ “ರ್ಶಶಮನು” [ಈಗಹಗಲ ೇ ಯೇಷುವಿನ ಹುಂಫಹಲಕನ ುಂದು ನಿೇು ನುಂಬಿಯು ಮರ್ಕತ], “ಅವಿವಹಸಿ” 

[ಈಗಹಗಲ ೇ ಯೇಷುವಿನ ಹುಂಫಹಲಕನಲಲ ುಂದು ನಿೇು ನುಂಬಿಯು ಮರ್ಕತ] ಅಥಹ “ತಳಿಮದನು” ಎುಂದು ಗುಯುತಸಿ. 

ಮಹಯಹದಯ  ತಭಭ ಟ್ಟಿಮನುನ ೂಣಗಗ  ಳಿಷಲು ಷಭಮ ಈಗ ಷಹಕಹಗದಿದದಯ , ಅಯು ಫ ೇಯ  ಷಭಮದಲ್ಲಲ ೂಣಗಗ  ಳಿಷಫಸುದು. 

ನೆನಪಿಡಿ – ನಿಭಭ 100 ಭುಂದಿಮ ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಲಯು ಜನಯನುನ ನಿೇು ಸ ೇಗ  ಷುಂಧಿಷುತತೇಯ ುಂದು ತಳಿದಿಯಫ ೇಕು ಭತುತ ಅಯ  ುಂದಿಗ  ನಿೇು 
ಯಷುತತಹಗಿ ಅಥಹ ಫಸುಕಹಲದ ಷುಂಕಗವಿಯಫ ೇಕು.  
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100 ಮಂದಿಯ ಟಿಿ 
 

1. ಜ್ಹನ್ ಡಿಯೇ  ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

 

1.    
 

ರ್ಶಶಮನು 
 

ಅವಿವಹಸಿ 
 

ತಳಿಮದಯು 
2.      ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

3.      ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

4.      ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

5.     ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

6.      ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

7.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

8.      ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

9.      ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

10.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

11.     ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

12.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

13.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

14.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

15.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

16.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

17.     ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

18.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

19.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

20.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

21.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

22.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

23.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

24.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

25.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

26.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

27.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

28.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

29.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

30.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

31.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 
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32.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

33.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

34.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

35.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

36.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

37.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

38.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

39.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

40.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

41.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

42.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

43.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

44.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

45.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

46.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

47.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

48.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

49.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

50.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

51.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

52.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

53.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

54.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

55.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

56.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

57.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

58.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

59.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

60.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

61.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

62.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

63.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

64.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

65.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 
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66.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

67.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

68.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

69.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

70.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

71.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

72.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

73.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

74.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

75.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

76.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

77.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

78.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

79.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

80.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

81.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

82.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

83.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

84.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

85.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

86.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

87.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

88.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

89.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

90.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

91.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

92.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

93.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

94.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

95.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

96.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

97.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

98.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

99.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 

100.    ರ್ಶಶಮನು ಅವಿವಹಸಿ ತಳಿಮದಯು 
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ಅಧಿೆೇವನ 03 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ ದ ೇಯ ಆತೀಕ ಆರ್ಥಗಕರ್  ಸ ೇಗ  ಕಹಮಗ ಭಹಡುತತದ  ಭತುತ ತಭಗ  ಈಗಹಗಲ ೇ ಕ  ಡಲಟ್ಟಿಯುುಗಳಿುಂದ 
ನುಂಬಿಗಷತಯಹಗಿಯುಯಲ್ಲಲ ದ ೇಯು ಸ ೇಗ  ಸ ರ್ಹಿಗಿ ರ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಳುಳನು ಎುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ . ರ್ಶಶಮಯನುನ ಭಹಡಲು ಇನುನ 
ಎಯಡು ಷಹಧನಗಳನುನ ಕುರಿತು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ  - ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳದು, ಷೃಷ್ಟಿಯುಂದ ನಹಮಮತೇಪ್ಪಗನಯ ಗ  ಭತುತ 
ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ. 

ದೆೇರ ಕ್ಥೆ [ಷುಹತೆಥ] 

ಯೇಷು ಸ ೇಳಿದುದ – “ವಿರ್ಹಯತಭನು ನಿಭಭ ಮ್ಮೇಲ  ಫಯಲು ನಿೇು ಫಲನುನ ಸ  ುಂದಿ ಯಯ ಷಲ ೇಮಿನಲ್ಲಲಮ  ಎಲಹಲ ಮ ದಹಮ 
ಷಭಹಮಗ ಸಿೇಮ್ಮಗಳಲ್ಲಲಮ  ಬ ಲ  ೇಕದ ಕಟಿಕಡ ಮ ಯ ಗ  ನನಗ  ಷಹಕ್ಷಿಗಳಹಗಿಯಫ ೇಕು.” 

ಯೇಷು ತನನ ಹುಂಫಹಲಕಯನುನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ ನುಂಬಿ, ತನನ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಲು ಅಯಲ್ಲಲ ಬಯಷ ಯಟಿನು. ನುಂತಯ ಆತನು ಅಯನುನ ಸಹಗ  
ಭಹಡಲು ಲ  ೇಕದಲ ಲಡ  ಕಳುಹಸಿದನು. ಈಗ ಆತನು ನಭಭನುನ ಕಳುಹಷುತತದಹದನ . 

ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ [ಷುಹರ್ ಗ ಎುಂದು ಷಸ ಕಯ ಮುದನುನ] ಸ ೇಳಲು “ಉತತಭಹದ ಭಹಗಗವಿಲಲ”, ಮಹಕ ುಂದಯ  ನಿೇು ಮಹಯ  ುಂದಿಗ  
ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತದಿದೇರಿ ಎುಂಫುದಯ ಮ್ಮೇಲ  ಉತತಭಹದ ಭಹಗಗು ಆಧಹಯಗ  ಳುಳತತದ . ಹಕಮಕ ಕ ಷರಿಮಹಗಿಯು ಭತುತ ಅಯು 
ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತಯು ಜನರಿಗ  ಷುಂಫುಂಧಿಷು ರಿೇತಮಲ್ಲಲ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಲು ಯತಯಫಫ ರ್ಶಶಮನು ಕಲ್ಲಮಫ ೇಕಹಗಿದ . 

ದೆೇರ ಕ್ಥೆ (ಷೃಷ್ಟಿಯಂದ ನಹಯಯತಿೇಪಿಥನ ರೆಗೆ) 

ದ ೇಯ ವುಬಹರ್ ಗಮನುನ ಷಹಯಲು ುಂದು ಭಹಗಗ ುಂದಯ  ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಷೃಷ್ಟಿಯುಂದ ನಹಮಮತೇಪ್ಪಗನ ಯ ಗ  ಸ ೇಳುದು – 

ಅುಂದಯ  ಭಹನ ಕುಲದ ಆಯುಂಬದಿುಂದ ಈ ಮುಗದ ಷಭಹಪ್ಪತಮ ಯ ಗ . 

ನಹು ಈ ರಿೇತಮಲ್ಲಲ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಿದಹಗ, ನಹು ಅದನುನ ಉದಧಹಗಿ ಅಥಹ ಚಿಕಕದಹಗಿ, ವಿಯಹಗಿ ಅಥಹ ಕ ೇಲ 
ಸ  ಯನ  ೇಟನುನ ಸ ೇಳಫಸುದು, ಆದಯ  ಮಹಹಗಲ  ಕ ೇಳುಯ ಷುಂಷೃತಗ  ಜ್  ೇಡಣ ಮಹಗಿಯಫ ೇಕು. 

ವಿವಿಧ ಷುಂಷೃತಗಳು ಭತುತ ಲ  ೇಕದ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೇನಗಳಿುಂದ ಆತನ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಲು ಷಸಹಮಹಗುದಕಹಕಗಿ, ಕಲ್ಲಮಲು ಭತುತ 
ಫ  ೇಧಿಷಲು ಷುಲಬಹಗಲು ನಿೇು ಕ ೈ ಚಲನ ಗಳನುನ ಷಸ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. 

ದ ೇಯ ಕಥ ಮ ವುಬಹರ್ ಗಮು ಇಲ್ಲಲ ಕ  ಡಲಟ್ಟಿದ  – 

“ಆದಿಮಲ್ಲಲ ದ ೇಯು ಇಡಿೇ ಲ  ೇಕನುನ ಭತುತ ಅದಯಲ್ಲಲಯು ಷಭಷತನುನ ಉುಂಟುಭಹಡಿದನು. ಆತನು ಮ್ದಲ ುಯುಶನು ಭತುತ 
ಮ್ದಲ ಸಿರೇಮನುನ ಉುಂಟುಭಹಡಿದನು. ಆತನು ಅಯನುನ ಷುುಂದಯಹದ ರ್  ೇಟದಲ್ಲಲ ಇಟಿನು. ಆತನು ಅಯನುನ ತನನ ಕುಟುುಂಫದ 
ಬಹಗಹಗಿ ಭಹಡಿದನು ಭತುತ ಅಯ  ುಂದಿಗ  ನಿಕಟಹದ ಷುಂಫುಂಧನುನ ಸ  ುಂದಿದದನು. ಆತನು ಅಯನುನ ಷದಹಕಹಲ ಇಯುದಕಹಕಗಿ 
ಉುಂಟುಭಹಡಿದನು. ಭಯಣ ಎುಂಫ ಷುಂಗತಮು ಇಯಲ ೇ ಇಲಲ.” 
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“ಇುಂಥ ರಿೂಣಗ ಷಥಳದಲ್ಲಲ ಭನುಶಮನು ದ ೇರಿಗ  ವಿಯುದಧಹಗಿ ತಯುಗಿಬಿದುದ ಲ  ೇಕದ  ಳಕ ಕ ಹ ಭತುತ ಷುಂಕಶಿನುನ ತುಂದನು. 
ದ ೇಯು ಭನುಶಮನನುನ ರ್  ೇಟದಿುಂದ ರ್ ಗ ದುಸಹರ್ಕದನು. ಭನುಶಮ ಭತುತ ದ ೇಯ ನಡುವಿನ ಷುಂಫುಂಧು ಭುರಿದುಸ  ೇಯತು. ಈಗ 
ಭನುಶಮನು ಭಯಣನುನ ಎದುರಿಷಫ ೇಕಹಗಿದ . ” 

 “ನ ಯಹಯು ಯುಶಗಳಿುಂದ, ದ ೇಯು ಈ ಲ  ೇಕಕ ಕ ದ ತಯನುನ ಕಳುಹಷುತತದದನು. ಅಯು ಭನುಶಮರಿಗ  ತಭಭ ಹನುನ ಕುರಿತು 
ನ ನಪ್ಪಷುತತದದಯು, ಆದಯ  ದ ೇಯ ನುಂಬಿಗಸಿತಕ  ಭತುತ ಲ  ೇಕಕ ಕ ಯಕ್ಷಕನನುನ ಕಳುಹಸಿಕ  ಡು ಹಗಹದನನುನ ಕುರಿತು ಸ ೇಳಿದಯು. ಈ 
ಯಕ್ಷಕನು ದ ೇಯು ಭತುತ ಭನುಶಮನ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಷುಂಫುಂಧನುನ ುನಃಷಹಥಪ್ಪಷುನು. ಯಕ್ಷಕನು ಭನುಶಮನನುನ ಭಯಣದಿುಂದ 
ಹಯುಭಹಡುನು. ಈ ಯಕ್ಷಕನು ನಿತಮಜೇನುನ ಕ  ಡುನು ಭತುತ ಭನುಶಮನ  ುಂದಿಗ  ಷದಹಕಹಲ ಇಯುನು.” 

 “ದ ೇಯು ನಭಭನುನ ಎಶ  ಿೇ ಸ ರ್ಹಿಗಿ ಪ್ಪಯೇತಸಿ, ತಕಕ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ತನನ ಭಗನನುನ ಈ ಲ  ೇಕದ ಯಕ್ಷಕನನಹನಗಿ ಕಳುಹಸಿದನು.” 

 “ಯೇಷು ದ ೇಯ ಕುಭಹಯನಹಗಿದದನು. ಆತನು ಕನಿನಕ ಮ ಭ ಲಕ ಈ ಲ  ೇಕದ  ಳಗ  ಜನಿಸಿದನು. ಆತನು ರಿೂಣಗಹದ 
ಜೇನನುನ ನಡ ಸಿದನು. ಆತನು ಎುಂದಿಗ  ಹಭಹಡಲ್ಲಲಲ. ಯೇಷು ದ ೇಯನುನ ಕುರಿರ್ಹಗಿ ಜನರಿಗ  ಫ  ೇಧಿಸಿದನು. ಆತನು ತನನ 
ದ  ಡಡ ಫಲದಿುಂದ ಅನ ೇಕ ಅದುಬಕಹಮಗಗಳನುನ ನಡ ಸಿದನು. ಆತನು ಅನ ೇಕ ದ ಗಳನುನ ಒಡಿಸಿದನು. ಅನ ೇಕ ಜನಯನುನ 
ಗುಣಡಿಸಿದನು. ಕುಯುಡಯನುನ ನ  ೇಡುುಂರ್  ಭಹಡಿದನು. ಆತನು ರ್ಕುಡಯನುನ ಕ ೇಳುುಂರ್  ಭಹಡಿದನು. ಆತನು ಕುುಂಟಯನುನ 
ನಡ ಮುುಂರ್  ಭಹಡಿದನು. ಯೇಷು ಷತತಯನುನ ಷಸ ಎಬಿಫಸಿದನು.” 

“ಅನ ೇಕ ಧಹಮಿಗಕ ನಹಮಕಯು ಸ ದರಿಕ  ುಂಡಯು ಭತುತ ಯೇಷುನುನ ಕುರಿರ್ಹಗಿ ಸ  ಟ ಿರ್ಕಚುಿಟಿಯು. ಅಯು ಆತನನುನ ಕ  ಲಲಫ ೇಕ ುಂದು 
ಫಮಸಿದಯು. ಆತನು ಎುಂದಿಗ  ಹ ಭಹಡದ  ಇದದದರಿುಂದ, ಯೇಷು ಷಹಮಫ ೇಕಹಗಿಯಲ್ಲಲಲ. ಆದಯ  ನಮ್ಮಭಲಲರಿಗಹಗಿ ಫಲ್ಲದಹನಹಗಿ 
ಷಹಮಲು ಆತನು ಆಯಕಭಹಡಿಕ  ುಂಡನು. ಆತನ ನ  ೇುಕಯ ಭಯಣು ಭನುಶಮನ ಹಗಳನುನ ಭುಚಿಿಸಹರ್ಕತು. ಇದಹದ ನುಂತಯ 
ಯೇಷುನುನ ಷಭಹಧಿಮಲ್ಲಲ ಸ ಣಿಡಲಹಯತು.” 

“ಯೇಷುವಿನ ಫಲ್ಲದಹನನುನ ದ ೇಯು ನ  ೇಡಿ ಅದನುನ ಅುಂಗಿೇಕರಿಸಿದನು. ಯೇಷುನುನ ಭ ಯನ ಮ ದಿನದಲ್ಲಲ ಭಯಣದಿುಂದ 
ಎಬಿಫಷುದಯ ಭ ಲಕ ತನನ ಅುಂಗಿೇಕಹಯನುನ ರ್  ೇರಿಸಿದನು.” 

ದ ೇಯು ಯೇಷುನುನ ಭಯಣದಿುಂದ ಎಬಿಫಸಿದನ ುಂದು ನಭಭ ಸೃದಮಗಳಲ್ಲಲ ನುಂಬಿ ಆತನನುನ ನಭಭ ಡ ಮನು, ನಭಭ ಅಧಿತಮು 
ಭತುತ ಅಯಷನ ುಂದು ಅರಿಕ  ಭಹಡಿದಯ , ನಹು ಯಕ್ಷಣ  ಸ  ುಂದುರ್ ತೇ . ವಿವಹಸಿಗಳಹಗಿ ನಹು ಹದ ಜೇವಿತದಿುಂದ ತಯುಗಿಕ  ುಂಡು 
ಯೇಷುವಿನ ಸ ಷರಿನಲ್ಲಲ ದಿೇಕ್ಹಷಹನನಭಹಡಿಸಿಕ  ುಂಡು, ನಿೇರಿನಲ್ಲಲ ಸ ಣಲಟುಿ, ನಭಭ ಸಳ ಮ ಜೇವಿತಗಳಿಗ  ಷತುತ ಭತುತ ಯೇಷುನುನ 
ಭಯಣದಿುಂದ ಎಬಿಫಸಿದುಂರ್ ಯೇ ನಿೇರಿನಿುಂದ ಎಬಿಫಷಲಟುಿ, ಆತನನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷುರ್ಹತ ಸ  ಷ ಜೇನನುನ ನಡ ಷಫ ೇಕು. ದ ೇಯು ನಭಭ 
ಎಲಹಲ ಹಗಳನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದ ೇಯನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷಲು ಭತುತ ತರಿಗಿ ನಭಭನುನ ಆತನ ಕುಟುುಂಫಕ ಕ ಷ ೇರಿಷುದಕಹಕಗಿ ನಮ್ಭಳಗ  
ಹಸಿಷಲು ವಿರ್ಹಯತಭನನುನ ಕಳುಹಷುನು. 

 “ಯೇಷು ಭಯಣದಿುಂದ ಎದದ ನುಂತಯ ಆತನು ಬ ಮಿಮ ಮ್ಮೇಲ  ನಹಲತುತ ದಿಷಗಳನುನ ಕಳ ದನು. ಎಲಹಲ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ ಸ  ೇಗಿ ಆತನ 
ಯಕ್ಷಣ ಮ ಷುಹರ್ ಗಮನುನ ಲ  ೇಕದ ಲ ಲಡ  ಯತಯಫಫರಿಗ  ತಳಿಷಲು ಯೇಷು ತನನ ಹುಂಫಹಲಕರಿಗ  ಫ  ೇಧಿಸಿದನು.” 

“ಯೇಷು ಹೆೇಳ್ಳದುು - ಆದದರಿುಂದ ನಿೇು ಸ  ಯಟು ಸ  ೇಗಿ ಎಲಹಲ ದ ೇವಗಳ ಜನಯನುನ ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡಿರಿ; ಅರಿಗ  ತುಂದ ಮ, ಭಗನ, 

ವಿರ್ಹಯತಭನ ಸ ಷರಿನಲ್ಲಲ ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಭಹಡಿಸಿ, ನಹನು ನಿಭಗ  ಆಜ್ಞಹಪ್ಪಸಿದದನ ನಲಹಲ ಕಹಹಡಿಕ  ಳುಳದಕ ಕ ಅರಿಗ  ಉದ ೇವ ಭಹಡಿರಿ. 
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ನ  ೇಡಿರಿ, ನಹನು ಮುಗದ ಷಭಹಪ್ಪತಮಯ ಗ  ಎಲಹಲ ದಿಷ ನಿಭಭ ಷುಂಗಡ ಇಯುರ್ ತೇನ .” ಅಯು ನ  ೇಡುತತಯುಹಗಲ ೇ ಯೇಷುು 
ಯಲ  ೇಕಕ ಕ ಮಮಲಟಿನು. 

 “ುಂದು ದಿಷ ಯೇಷು ಸ  ೇದ ರಿೇತಮಲ್ಲಲಯೇ ತರಿಗಿ ಫಯುನು. ಆತನನುನ ಪ್ಪಯೇತಸಿ ವಿಧ ೇಮಯಹಗದ  ಇಯುರಿಗ  ನಿತಮರ್ಶಕ್ ಮನುನ 
ಕ  ಡುನು. ಆತನನುನ ಪ್ಪಯೇತಸಿ ವಿಧ ೇಮಯಹದಯು ಷದಹಕಹಲದ ಫಸುಭಹನನುನ ಸ  ುಂದಿಕ  ಳುಳಯು. ನಹು ಆತನ  ುಂದಿಗ  ಸ  ಷ 
ಆಕಹವ ಭತುತ ಸ  ಷ ಬ ಮಿಮ ಮ್ಮೇಲ  ಷದಹಕಹಲ ಇಯು ು.” 

“ಯೇಷು ನನನ ಹಗಳಿಗಹಗಿ ಭಹಡಿದ ಫಲ್ಲದಹನನುನ ನಹನು ನುಂಬಿ ಸಿೇಕರಿಸಿದ ದೇನ . ಆತನು ನನನನುನ ವುದಿಧೇಕರಿಸಿ ದ ೇಯ ಕುಟುುಂಫದ 
ಬಹಗಹಗಿ ನನನನುನ ುನಃಷಹಥಪ್ಪಸಿದನು. ಆತನು ನನನನುನ ಪ್ಪಯೇತಷುನು ಭತುತ ನಹನು ಆತನನುನ ಪ್ಪಯೇತಷುರ್ ತೇನ  ಭತುತ ಆತನ ಯಹಜಮದಲ್ಲಲ 
ಆತನ  ುಂದಿಗ  ಷದಹಕಹಲ ಹಸಿಷುರ್ ತೇನ .” 

 “ದ ೇಯು ನಿಭಭನುನ ಪ್ಪಯೇತಷುರ್ಹತನ  ಭತುತ ನಿೇು ಷಸ ಈ ಯನುನ ಸ  ುಂದಿಕ  ಳಳಫ ೇಕ ುಂದು ಫಮಷುರ್ಹತನ . ನಿೇು ಈಗಲ ೇ ಹೇಗ  
ಭಹಡಲು ಫಮಷುವಿಯಹ?” 

ಚಟುಟಿಕೆ [45 ನಿಮಿಶ] – ಇಫಫಯು ಅಥಹ ಭ ಯು ಭುಂದಿಮ ಗುುಂುಗಳಹಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಿ ಭತುತ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳುದನುನ 
ಅಬಹಮಷಭಹಡುರ್ಹತ ಭುುಂದಿನ 45 ನಿಮಿಶಗಳನುನ  ಕಳ ಯರಿ. “ಅವಿವಹಸಿ ಅಥಹ ತಳಿಮದಯು” ಎುಂದು ನಿೇು ಗುಯುತಸಿದ 100 

ಭುಂದಿಮ ನಿಭಭ ಟ್ಟಿಯುಂದ 5 ಜನಯನುನ ಆರಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಈ ಐದು ಜನಯಹಗಿ ನಟ್ಟಷಲು ಮಹಯನಹನದಯು ಆರಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ ಭತುತ ಆ ಮರ್ಕತಗ  
ಅಥಗಕ  ಡು ರಿೇತಮಲ್ಲಲ ದ ೇಯ ಕಥ  ಸ ೇಳಲು ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. 

ನಿೇು ಷೃಷ್ಟಿಯುಂದ ನಹಮಮತೇಪ್ಪಗನ ಯ ಗಿನ ಕಥ ಮನುನ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು ಅಥಹ ನಿೇು ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತಯುರಿಗ  
ಷಸಹಮಕಯ ುಂದು ನಿೇು ಆಲ  ೇಚಿಷು ಫ ೇಯ  ರಿೇತಮನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ. ನಿೇು ಅಬಹಮಷಭಹಡಿದ ನುಂತಯ ಭರ್  ತಫಫರಿಗ  ಅಕಹವ 
ಕ  ಡಿ. ಅಯ ಟ್ಟಿಯುಂದ ಐದು ಜನಯಲ್ಲಲ ಫಫಯ ುಂದು ನಟ್ಟಸಿರಿ. ನಿೇು ಭುಗಿಸಿದ ನುಂತಯ, ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು 
ಸಿದಧಯಹಗಿಯುವಿರಿ. 

ದಿೇಕ್ಷಹಸ್ಹುನ 

ಯೇಷು ಸ ೇಳಿದುದ – “ಆದದರಿುಂದ ನಿೇು ಸ  ಯಟು ಸ  ೇಗಿ ಎಲಹಲ ದ ೇವಗಳ ಜನಯನುನ ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡಿರಿ; ಅರಿಗ  ತುಂದ ಮ, ಭಗನ, 

ವಿರ್ಹಯತಭನ ಸ ಷರಿನಲ್ಲಲ ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಭಹಡಿಸಿ.” 

ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಅಥಹ ಫಹಮ ಿೈಷ  ೇ ಎುಂಫ ಭ ಲ ಗಿಯೇಕ್ ಬಹಶ ಮ ಅಥಗ ಭುಳುಗಿಷು ಎುಂಫದ ೇ – ನಿೇು ಫಟ ಿಗ  ಫಣಣ ಸಹರ್ಕದಹಗ ಭತುತ 
ಫಣಣದಲ್ಲಲ ನ ನ ಸಿದಹಗ ಅದು ಭಹಗಟುಿ ಸ  ಯಫಯುತತದ . ದಿೇಕ್ಹಷಹನನು ಯೇಷುವಿನ ಷಯ ದಲ್ಲಲ ಭುಳುಗಿಷಲಟುಿ, ದ ೇರಿಗ  
ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿ ಭಹಗಟಿುಂತ ನಭಭ ಸ  ಷ ಜೇನದ ಚಿತಯಣಹಗಿದ . ಯೇಷು ನಭಭ ಹಗಳಿಗಹಗಿ ಷತತುಂರ್ ಯೇ, ಇದು ಹಕ ಕ ಷತತ 
ನಭಭ ಭಯಣದ ಚಿತಯಣಹಗಿದ ; ಯೇಷು ಸ ಣಲಟಿುಂರ್ ಯೇ ನಭಭ ಸಳ ಮ ಜೇವಿತನುನ ಸ ಣಿಡುದು; ಯೇಷು ುನಯುರ್ಹಥನಹಗಿ 
ಇುಂದು ಜೇವಿಷುತತಯುುಂರ್ ಯೇ, ರ್ಕಯಷತನಲ್ಲಲಯು ಸ  ಷ ಜೇನಕ ಕ ಸ  ಷ ಜನಭಹಗಿದ . 

ನಿೇು ಫ ೇಯ  ಫಫಯನುನ ಎುಂದಿಗ  ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಭಹಡಿಷದ  ಇದದಯ , ಅದು ಫ ದರಿಷುುಂರ್  ಕಹಣುತತದ , ಆದಯ  ಸಹಗ  ಇಯಫಹಯದು. ಇಲ್ಲಲ 
ಕ ಲು ಷಯಳ ಸ ಜ್ ಗೆಳು ಕ  ಡಲಟ್ಟಿ : 
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1. ಸ  ಷ ವಿವಹಸಿಮನುನ ಭುಳುಗಿಷಲು ಷಹಕಶುಿ ಆಳವಿಯು ನಿುಂತಯು ನಿೇರಿನ ಷಥಳನುನ ಕುಂಡುಕ  ಳಿಳರಿ. ಇದು ಕ  ಳ, ನದಿ, 

ಅಥಹ ಷಹಗಯಹಗಿಯಫಸುದು. ಇದು ಷಹನನದ ರ್  ಟ್ಟಿ ಅಥಹ ನಿೇಯನುನ ಷುಂಗಯಹಷಲು ಫ ೇಯ  ುಂದು ರಿೇತ ಆಗಿಯಫಸುದು. 

2. ನಿಭಭ ಕ ೈಗಳಿುಂದ ರ್ಶಶಮನ ುಂದು ಕ ೈಮನುನ ಹಡಿದುಕ  ುಂಡು ಭರ್  ತುಂದು ಕ ೈಯುಂದ ಅಯ ಫ ನಿನಗ  ಆಧಹಯಹಗಿ 
ಹಡಿದುಕ  ಳಿಳರಿ.  

3. ಅಯ ತೇಭಹಗನನುನ ತಳಿದುಕ  ಳಳಲು ಈ ಎಯಡು ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೇಳಿರಿ.  

“ನಿೇು ಯೇಷು ರ್ಕಯಷತನನುನ ನಿಭಭ ಡ ಮನು ಭತುತ ಯಕ್ಷಕನ ುಂದು ಅುಂಗಿೇಕರಿಸಿದಿದೇಯಹ?”  

“ನಿಭಭ ಉಳಿದ ಜೇನದಲ್ಲಲ ಆತನು ನಿಭಭ ಅಯಷನ ುಂದು ಆತನಿಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿ ಷ ೇ  ಭಹಡುವಿಯಹ?” 

4. ಅಯು “ಸೌದು” ಎುಂದು ಎಯಡಕ ಕ ಉತತರಿಸಿದಯ , ಈ ಕ ಳಗಿನುಂರ್  ಸ ೇಳಿರಿ: 

“ನಿೇು ಕತಗನಹದ ಯೇಷುವಿನಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ನುಂಬಿಕ ಮನುನ ಅರಿಕ  ಭಹಡಿದರಿುಂದ, ನಹನು ಈಗ ನಿಭಗ  ತುಂದ ಮ ಭಗನ ಭತುತ 
ವಿರ್ಹಯತಭನ ಸ ಷರಿನಲ್ಲಲ ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಭಹಡಿಷುರ್ ತೇನ ” 

5. ಅಯನುನ ನಿೇರಿನ  ಳಗ  ಷುಂೂಣಗಹಗಿ ಭುಳುಗಿಸಿ ತರಿಗಿ ಮ್ಮೇಲಕ ಕತತರಿ. 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ನಿೇು ಸ  ಷದಹಗಿ ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷುರಿಗ  ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಭಹಡಿಸಿದಿದೇರಿ – ಅನು ಯಲ  ೇಕದ ಸ  ಷ ಯಜ್  
– ಜೇವಿಷು ದ ೇಯ ಸ  ಷ ಭಗನು ಆಗಿದಹದನ . ಇದು ಷುಂರ್  ೇಷ್ಟಷು ಷಭಮಹಗಿದ . 

ನೆನಪಿಸಿಕೆೊಳಿಬೆೇಕಹದ ಮುಖ್ಯ ಷಂಗತಿ – ಅಧಿ ೇವನ 4 ಯಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ಗುುಂು ಕತಗನ ಬ  ೇಜನನುನ ಆಚರಿಷುತತದ . ಅಗತಮಹದ 
ಷುತಗಳನುನ [ಯ  ಟ್ಟಿ ಭತುತ ದಹಯಕ್ಹಯಷ] ನ ನಪ್ಪನಲ್ಲಲಟುಿಕ  ಳಳಲು ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
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ಅಧಿೆೇವನ 04 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ, ಯತಯಫಫ ಹುಂಫಹಲಕನು ಸ ಚಿಿಷುದಕಹಕಗಿ ದ ೇಯ ಯೇಜನ  ಏನ ುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ ! ಕ ಲವಮ್ಮಭ 
ಸ ಚುಿ ನುಂಬಿಗಷತಯಹಗಿಯು ಹುಂಫಹಲಕಯು ಕಡ ಗಣಿಷಲಟಿ ಷಥಳಗಳಿುಂದ ಫಯುಯ ುಂದು ನಹು ಅನ ೇಷ್ಟಷುರ್ ತೇ . ನಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಆದಶುಿ 
ಷಯಳಹಗಿ ಸ ೇಳುುಂರ್ ಯೇ ಇತಯಯನುನ ದ ೇಯ ಕುಟುುಂಫದ  ಳಗ  ಆಭುಂತಯಷಲು ಭರ್  ತುಂದು ದ  ಡಡ ಷಹಧನನುನ ಕುರಿತು 
ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ . 

3-ನಿಮಿಶದ ಸ್ಹಕ್ಷಿ 

ಯೇಷು ತನನ ಹುಂಫಹಲಕರಿಗ  ಹೇಗ  ಸ ೇಳಿದನು – “ನಿೇು ಇುಗಳಿಗ  ಷಹಕ್ಷಿಗಳಹಗಿದಿದೇರಿ.” 

ಯೇಷುವಿನ ಹುಂಫಹಲಕಯಹದ ನಹು ಷಸ “ಷಹಕ್ಷಿಗಳಹಗಿದ ದೇ ” – ನಭಭ ಜೇವಿತದಲ್ಲಲ ಯೇಷು ಸ  ುಂದಿದದ ಯಬಹನುನ ಕುರಿತು “ಷಹಕ್ಷಿ 
ಸ ೇಳುದು.” ದ ೇಯ  ುಂದಿಗಿನ ಷುಂಫುಂಧದ ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ನಿಭಭ ಷಹಕ್ಷಿಯುಂದು ಕಯ ಮಲಹಗುತತದ . ಯತಯಫಫಯು ಕಥ ಮನುನ 
ಸ  ುಂದಿದಹದಯ . ನಿಭಭ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳದು ಅದನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಲು ಅಕಹವಹಗಿದ . 

ನಿಭಭ ಕಥ ಗ  ಆಕಹಯ ಕ  ಡಲು ಕ  ನ ಯಲಲದ ರಿೇತಗಳಿ , ಆದಯ  ಉತತಭಹಗಿ ಕಹಮಗಭಹಡು ಕ ಲು ರಿೇತಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಕ  ಡಲಟ್ಟಿ : 

• ಒಂದು ಷರಳ ಹೆೇಳ್ಳಕೆ – ನಿೇು ಮಹಕ  ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷಲು ಆರಿಸಿಕ  ುಂಡಿದಿದೇಯ ುಂದು ುಂದು ಷಯಳ ಹಕಮದಲ್ಲಲ 
ಸ ೇಳಫಸುದು. ಇದು ಅತ ಸ  ಷ ವಿವಹಸಿಗ  ರ್ ನಹನಗಿ ಕಹಮಗಭಹಡುತತದ . 

• ಮೊದಲು ಮತುು ನಂತರ – ನಿಭಭ “ಮ್ದಲ್ಲನ” ಭತುತ “ನುಂತಯದ” ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫಸುದು – ನಿೇು ಯೇಷುನುನ 
ತಳಿದುಕ  ಳುಳದರ್ಕಕುಂತ ಮ್ದಲು ನಿಭಭ ಜೇವಿತು ಸ ೇಗಿತುತ ಭತುತ ಈಗ ನಿಭಭ ಜೇವಿತು ಸ ೇಗಿದ . ಇದು ಷಯಳ ಭತುತ 
ಫಲಹದದುದ.  

• ಕ್ಥೆಯಂದ ಅಥಹ ಕ್ಥೆಯಲಿದೆ – ನಿಭಭ ಕಥ ಯುಂದ ಭತುತ ಕಥ ಯಲಲದ  ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫಸುದು – “ಯೇಷುವಿನ  ುಂದಿಗ ” ನಿಭಭ 
ಜೇವಿತು ಸ ೇಗಿದ  ಭತುತ “ಆತನಿಲಲದ ” ಅದು ಸ ೇಗಿಯುತತದ . ನಿೇು ಮೌನ ಹಯಮದಲ್ಲಲ ನುಂಬಿಕ ಗ  ಫುಂದಿದದಯ , ನಿಭಭ ಕಥ ಮ 
ಈ ನಿಯ ಣ ಮು ರ್ ನಹನಗಿ ಕ ಲಷಭಹಡುತತದ . 

ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳಹಗ, ಅದನುನ ಭ ಯು ಬಹಗದ ಕಹಮಗವಿಧಹನ ುಂದು ಆಲ  ೇಚಿಷುದು ಷಸಹಮಕಯಹಗಿಯುತತದ : 

• ಅರ ಕ್ಥೆ – ನಿೇು ಭಹತನಹಡುತತಯು ಮರ್ಕತಯುಂದಿಗ  ಅಯ ಆತಭಕ ಯಮಹಣನುನ ಕುರಿತು ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಸ ೇಳಿರಿ. 
• ನಿಮಮ ಕ್ಥೆ – ಅಯ ಅನುಬಕ ಕ ತಕಕುಂರ್  ಯ ಪ್ಪಸಿ ನಿಭಭ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
• ದೆೇರ ಕ್ಥೆ – ಅುಂತಭಹಗಿ ಅಯ ಲ  ೇಕದ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೇನ, ಭೌಲಮಗಳು ಭತುತ ಆಧಮರ್ ಗಳ ೄುಂದಿಗ  ಷುಂಫುಂಧ ಕಲ್ಲಷು 

ರಿೇತಮಲ್ಲಲ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ.  

ನಿಭಭ ಷಹಕ್ಷಿಮು ಉದಧಹಗಿಯು ಅಥಹ ಯಬಹ ಬಿೇಯದ ಸ ಚಿಿನ ವಿಯಗಳನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳ ಅಗತಮವಿಲಲ. ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಭ ಯು 
ನಿಮಿಶಗಳಿಗ  ಸಿೇಮಿತಗ  ಳಿಷುದು ಯವ ನಗಳಿಗ  ಭತುತ ಆಳಹದ ಷುಂಬಹಶಣ ಗಳಿಗ  ಷಭಮನುನ ಕ  ಡುತತದ .  
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ಸ ೇಗ  ಆಯುಂಭಿಷಫ ೇಕ ುಂದು ನಿೇು ಚಿುಂತಸಿದಯ  – ಅದನುನ ಷಯಳಹಗಿ ಭಹಡಿರಿ. ಜೇವಿತಗಳನುನ ಫದಲಹಯಷಲು ದ ೇಯು ನಿಭಭ 
ಕಥ ಮನುನ ಉಯೇಗಿಷುನು, ಆದಯ  ಅದನುನ ಸ ೇಳುಯು ನಿೇ ೇ ಆಗಿಯುತತೇಯ ುಂದು ನ ನಪ್ಪಡಿ. 

ಚಟುಟಿಕೆ [45 ನಿಮಿಶ] – ಎಯಡು ಅಥಹ ಭ ಯು ಗುುಂುಗಳಹಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಿ ಭತುತ ನಿಭಭ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಸ ೇಳುದಕಹಕಗಿ ಅಬಹಮಷ 
ಭಹಡಲು ಭುುಂದಿನ 45 ನಿಮಿಶಗಳನುನ  ಕಳ ಯರಿ. “ಅವಿವಹಸಿ ಅಥಹ “ತಳಿಮದಯು” ಎುಂದು ನಿೇು ಗುಯುತಸಿದ 100 ಭುಂದಿಮ 
ನಿಭಭ ಟ್ಟಿಯುಂದ 5 ಜನಯನುನ ಆರಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಈ ಐದು ಜನಯಹಗಿ ನಟ್ಟಷಲು ಮಹಯನಹನದಯ  ಆರಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ ಭತುತ ಆ ಮರ್ಕತಗ  
ಅಥಗಕ  ಡು ರಿೇತಮಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ಷಹಕ್ಷಿ ಸ ೇಳುದನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. 

ನಿೇು ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತಯು ಮರ್ಕತಯುಂದಿಗ  ಈ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ವಿಯಹದ ಮಹುದಹದಯ  ಭಹದರಿಮನುನ ಅಥಹ ಆ ಮರ್ಕತಯುಂದಿಗ  
ರ್ ನಹನಗಿ ಕಹಮಗಭಹಡುತತದ ುಂದು ನಿೇು ಆಲ  ೇಚಿಷು ಫ ೇಯ  ಮಹುದಹದಯ  ರಿೇತಮನುನ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. ನಿೇು ಅಬಹಮಷ 
ಭಹಡಿದ ನುಂತಯ ಭರ್  ತಫಫರಿಗ  ಅಕಹವ ಕ  ಡಿರಿ. ಅಯ ಟ್ಟಿಯುಂದ ಐದು ಜನಯಲ್ಲಲ ಫಫಯ ುಂದು ನಟ್ಟಸಿರಿ. ನಿೇು ಭುಗಿಸಿದ 
ಷಭಮಕ ಕ, ನಿಭಭ ಷಹಕ್ಷಿಮನುನ ಷುಭಹಯು ಭ ಯು ನಿಮಿಶಗಳು ಅಥಹ ಕಡಿಮ್ಮ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಸ ೇಳಲು ನಿಭಗ  ಷಹಧಮಹಗಫ ೇಕು. 

ಕ್ತಥನ ಭೆೊೇಜನ 

ಯೇಷು ಹೆೇಳ್ಳದುು – ಯಲ  ೇಕದಿುಂದ ಇಳಿದುಫಯು ಜೇುಳಳ ಯ  ಟ್ಟಿಮು ನಹನ ೇ; ಈ ಯ  ಟ್ಟಿಮನುನ ಮಹನಹದಯ  ತುಂದಯ  ಅನು 
ಷದಹಕಹಲ ಫದುಕುನು. ಭತುತ ನಹನು ಕ  ಡು ಯ  ಟ್ಟಿ ನನನ ಭಹುಂಷ ೇ; ಅದನುನ ಲ  ೇಕದ ಜೇಕ  ಕೇಷಕಯ ಕ  ಡು ನು ಎುಂದು 
ಸ ೇಳಿದನು. 

ರಿವುದಧ ಷಸಬ  ೇಗ ಅಥಹ “ಕತಗನ ಬ  ೇಜನ” ಇದು ಯೇಷುವಿನಲ್ಲಲಯು ನಭಭ ನಿಕಟಹದ ಷುಂಫುಂಧನುನ ಕುರಿತು 
ಷುಂರ್  ೇಶಡಲು ುಂದು ಭಹಗಗಹಗಿದ . ಇಲ್ಲಲ ಆಚರಿಷಲು ುಂದು ಷಯಳ ರಿೇತ ಕ  ಡಲಟ್ಟಿದ : 

ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷು ನಿೇು ಟಹಿಗಿ ಕ ಡಿದಹಗ, ಭೌನಹಗಿ ಧಹಮನಭಹಡಲು ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ, ನಿಭಭ ಹಗಳನುನ 
ರಿಗಣಿಸಿ ಅುಗಳನುನ ಅರಿಕ  ಭಹಡಿರಿ. ನಿೇು ಸಿದಧಯಹದಹಗ, ಮಹರಿಗಹದಯ  ಈ ಹಕಮಬಹಗನುನ ಒದಲು ಸ ೇಳಿರಿ – 

“ನಹನು ನಿಭಗ  ತಳಿಸಿಕ  ಟಿ ಉದ ೇವನುನ ಕತಗನಿುಂದ ಸ  ುಂದಿದ ನು. ಅದ ೇನುಂದಯ  – ಕತಗನಹದ ಯೇಷು ರ್ಹನು 
ಹಡಿದುಕ  ಡಲಟಿ ಯಹತಯಮಲ್ಲಲ ಯ  ಟ್ಟಿಮನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ುಂಡು ದ ೇಯ ಷ  ತೇತಯಭಹಡಿ ಭುರಿದು – ಇದು 
ನಿಭಗ  ೇಷಕಯಹಗಿಯು ನನನ ದ ೇಸ; ನನನನುನ ನ ನಸಿಕ  ಳುಳದಕ  ಕೇಷಕಯ ಹೇಗ  ಭಹಡಿರಿ ಅುಂದನು.” 

1 ಕ  ರಿುಂಥ 11:23-24 

ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪಗಹಗಿ ನಿೇು ಯರ್ ಮೇರ್ಕಸಿದ ಯ  ಟ್ಟಿಮನುನ ಕ  ಡಿ ಭತುತ ಅದನುನ ತನಿನರಿ. ಒದುದನುನ ಭುದುಯ ಸಿ – 

“ಊಟಹದ ಮ್ಮೇಲ  ಆತನು ಅದ ೇ ರಿೇತಮಹಗಿ ಹರ್ ಯಮನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ುಂಡು – ಈ ಹರ್ ಯಮು ನನನ ಯಕತದಿುಂದ 
ಷಹಥಪ್ಪತಹಗು ಸ  ಷ ಡುಂಫಡಿಕ ಮನುನ ಷ ಚಿಷುತತದ ; ನಿೇು ಇದಯಲ್ಲಲ ಹನಭಹಡುಹಗ ಲಹಲ ನನನನುನ 
ನ ನಸಿಕ  ಳುಳದಕ  ಕೇಷಕಯ ಹನಭಹಡಿರಿ ಅುಂದನು.” 

1 ಕ  ರಿುಂಥ 11:25 

ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪಗಹಗಿ ಯರ್ ಮರ್ಕಸಿದ ದಹಯಕ್ಹಯಷನುನ ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡು ಕುಡಿಯರಿ. ಒದುದನುನ ಭುಕಹತಮಗ  ಳಿಸಿ – 
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 “ನಿೇು ಈ ಯ  ಟ್ಟಿಮನುನ ತುಂದು ಈ ಹರ್ ಯಮಲ್ಲಲ ಹನಭಹಡುಶುಿ ಷಹರಿ ಕತಗನ ಭಯಣನುನ ಆತನು ಫಯು 
ತನಕ ಯಸಿದಿಧಡಿಷುತತೇರಿ.”   

1 ಕ  ರಿುಂಥ 11:26  

ಹಯಥಗನ  ಭತುತ ಸಹಡುದಯ ಭ ಲಕ ಆಚರಿಸಿರಿ. ನಿೇು ಕತಗನ ಬ  ೇಜನದಲ್ಲಲ ಹಲುಗ  ುಂಡಿದಿದೇರಿ. ನಿೇು ಆತನಯು ಭತುತ ಆತನು 
ನಿಭಭನು! 

ಚಟುಟಿಕೆ [10 ನಿಮಿಶಗಳು] – ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ  ುಂದಿಗ  ಕತಗನ ಬ  ೇಜನನುನ ಆಚರಿಷುರ್ಹತ ಭುುಂದಿನ 10 ನಿಮಿಶಗಳನುನ ಕಳ ಯರಿ. 
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ಅಧಿೆೇವನ 05 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ ನ ಯ ಸ  ಯ ಮಯನುನ ಯೇಷುವಿಗಹಗಿ ಸಿದಧಡಿಷಲು ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮು ಸ ೇಗ  ಫಲಹದದ ದುಂದು ನಹು 
ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ  ಭತುತ ಷುಂಧಿಷಲು ಭತುತ ಸ  ಷ ರ್ಶಶಮಯನುನ ಭಹಡಲು ನಭಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಹಯಥಗನ ಗಹಗಿ ಷಯಳಹದ 
ಅುಂದಯ  ಫಲಹದ ಹಯಥಗನಹ ಭಹದರಿಮನುನ ನಹು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ . 

ಹರಥಥನಹ ನಡಿಗೆ 

ದ ೇಯ ಹಕಮು ಸ ೇಳುದ ೇನ ುಂದಯ , “ಎಲಹಲದರ್ಕಕುಂತ ಮ್ದಲು ಭನುಶಮಯ ಲಲರಿಗ  ೇಷಕಯ ದ ೇರಿಗ  ವಿಜ್ಞಹನ ಗಳನ ನ 
ಹಯಥಗನ ಗಳನ ನ ಭನವಿಗಳನ ನ ಕೃತಜ್ಞರ್ಹ ಷುತತಗಳನ ನ ಭಹಡಫ ೇಕ ುಂದು ಫ  ೇಧಿಷುರ್ ತೇನ . ನಭಗ  ಷುಖ ಷಭಹಧಹನಗಳು 
ಉುಂಟಹಗಿ ನಹು ೂಣಗಬರ್ಕತಯುಂದಲ  ಗೌಯದಿುಂದಲ  ಕಹಲಕ ಞೇ ಭಹಡುುಂರ್  ಅಯಷುಗಳಿಗಹಗಿಮ  ಎಲಹಲ ಅಧಿಕಹರಿಗಳಿಗಹಗಿಮ  
ವಿಜ್ಞಹನ ಗಳನುನ ಭಹಡಫ ೇಕು. ಸಹಗ  ಭಹಡುದು ನಭಭ ಯಕ್ಷಕನಹದ ದ ೇಯ ಷನಿನಧಿಮಲ್ಲಲ ಮ್ಮಚಿಿಕ ಮಹಗಿ ಯೇಗಮಹಗಿಮ  ಅದ  ಎಲಲ 
ಭನುಶಮಯು ಯಕ್ಷಣ ಮನುನ ಸ  ುಂದಿ ಷತಮದ ಜ್ಞಹನಕ ಕ ಷ ೇಯಫ ೇಕ ುಂಫದು ಆತನ ಚಿತತಹಗಿದ .” 

ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮು ಇತಯರಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಲು ದ ೇಯ ಆಜ್ಞ ಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗು ಷಯಳಹದ ಭಹಗಗಹಗಿದ . ಷುತತಲ  
ನಡ ದಹಡುಹಗ ದ ೇರಿಗ  ಹಯರ್ಥಗಷುದು. 

ನಭಭ ಕಣುಣಗಳನುನ ಭುಚುಿದು ಭತುತ ನಭಭ ಕಣುಣಗಳನುನ ಫಹಗಿಷುದಕ ಕ ಫದಲಹಗಿ, ನಭಭ ಷುತತಲ  ನ  ೇಡು ಅಗತಮರ್ ಗಳ ಕಡ ಗ  
ನಭಭ ಕಣುಣಗಳನುನ ರ್ ಯ ಮುರ್ ತೇ  ಭತುತ ದ ೇಯು ಭಧಮಯ ೇರ್ಶಷುದಕಹಕಗಿ ತಗಿಷಿುದರಿುಂದ ಫ ೇಡಿಕ  ಳುಳದಕಹಕಗಿ ನಭಭ 
ಸೃದಮಗಳನುನ ಫಹಗಿಷುರ್ ತೇ .   

ನಿೇು ಇಫಫಯು ಅಥಹ ಭ ಯ ಚಿಕಕ ಗುುಂಪ್ಪನಿುಂದ ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮನುನ ಭಹಡಫಸುದು ಅಥಹ ನಿಭಭಶಿಕ ಕ ನಿೇ ೇ ಹಯಥಗನಹ 
ನಡಿಗ ಮನುನ ಭಹಡಫಸುದು. 

ನಿೇು ಗುುಂಪ್ಪನ  ುಂದಿಗ  ಸ  ೇದಯ  – ಯತಯಫಫಯು ಗಟ್ಟಿಮಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷುುಂರ್  ನಡ ಸಿರಿ, ಯತಯಫಫಯು ನ  ೇಡುತತಯು ಷುಂಗತಗಳನುನ 
ಕುರಿರ್ಹಗಿ ಭತುತ ದ ೇಯು ಅಯ ಸೃದಮಗಳಿಗ  ತಯು ಅಗತಮರ್ ಗಳಿಗಹಗಿ ದ ೇಯ  ುಂದಿಗ  ಷುಂಬಹಷ್ಟಷಲ್ಲ. ನಿಭಭಶಿಕ ಕ ನಿೇ ೇ ಸ  ೇದಯ  
– ುಂಟ್ಟಮಹಗಿಯುಹಗ ಭೌನಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ ಭತುತ ದಹರಿಮಲ್ಲಲ ನಿೇು ಮಹಯನಹನದಯ  ಬ ೇಟ್ಟಮಹದಯ  ಅಯ  ುಂದಿಗ  ಗಟ್ಟಿಮಹಗಿ 
ಹಯರ್ಥಗಸಿ. 

ನಿಭಭ ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಮಹ ಷುಂಗತಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಫ ೇಕ ುಂದು ನಿೇು ತಳಿದುಕ  ಳಳಫ ೇಕಹದ ನಹಲುಕ ರಿೇತಗಳು 
ಕ  ಡಲಟ್ಟಿ :  

ವಿೇಕ್ಷಣೆ - ನಿೇು ಏನನುನ ನ  ೇಡುತತದಿದೇರಿ? ನಿೇು ಅುಂಗಳದಲ್ಲಲ ಭಗುವಿನ ಆಟದ ಷಹಭಹನನುನ ನ  ೇಡಿದಯ , ನಿೇು ನ ಯ ಮಯ 
ಭಕಕಳಿಗಹಗಿ, ಕುಟುುಂಫಗಳಿಗಹಗಿ ಅಥಹ ಆ ಷಥಳದಲ್ಲಲಯು ವಹಲ ಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಲು  ಯೇಯ ಪ್ಪಷಲಡುವಿರಿ.  

ಅನೆಾೇಶಣೆ - ನಿಭಗ  ಏನು ತಳಿದಿದ ? ನಿೇು ನ ಯ ಮಯನುನ ಕುರಿತು ತಳಿದಿದದಯ , ಅಲ್ಲಲ ಹಸಿಷು ಜನಯನುನ ಕುರಿರ್ಹಗಿ ಏನನಹನದಯ  
ತಳಿದಿಯಫಸುದು, ಅಥಹ ಆ ಷಥಳು ಅಯಹಧ ಅಥಹ ಅನಹಮಮದಿುಂದ ಕಶಿಡುತತದದಯ , ಈ ಷುಂಗತಗಳನುನ ಕುರಿರ್ಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ ಭತುತ 
ದ ೇಯು ಕಹಮಗಭಹಡುುಂರ್  ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ.  
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ರಕ್ಟನೆ - ುಂದು ನಿಧಿಗಶಿಹದ ಅಗತಮರ್  ಅಥಹ ಹಯಥಗನ ಮ ಬಹಗಕ ಕ ವಿರ್ಹಯತಭನು ನಿಭಭ ಸೃದಮನುನ ತಳುಳನು ಅಥಹ 
ನಿಭಭ ಭನಸಿಸಗ  ುಂದು ಆಲ  ೇಚನ ಮನುನ ತಯುನು. ರ್ಕವಿಗ  ಡಿರಿ – ಭತುತ ಹಯರ್ಥಗಸಿರಿ!  

ಹಕ್ಯ – ನಿಭಭ ನಡ ಗಹಗಿ ಸಿದಧರ್ ಮಲ್ಲಲ ದ ೇಯ ಹಕಮದ ುಂದು ಬಹಗನುನ ಒದಿಯಫಸುದು ಅಥಹ ನಿೇು ನಡ ಮುಹಗ ವಿರ್ಹಯತಭನು 
ನಿಭಭ ಭನಸಿಸಗ  ುಂದು ಹಕಮನುನ ತಯಫಸುದು. ಹಕಮಬಹಗನುನ ಕುರಿತು ಭತುತ ಆ ಷಥಳದಲ್ಲಲಯು ಜನಯ ಮ್ಮೇಲ  ಸ ೇಗ  ಯಬಹ 
ಬಿೇಯಫಸುದ ುಂದು ಹಯರ್ಥಗಸಿ.  

ನಿಭಭ ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ನಿೇು ಗಭನಿಷಫಸುದಹದ ಯಬಹ ಬಿೇಯು ಐದು ಕ್ ೇತಯಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಕ  ಡಲಟ್ಟಿ :  

ಷಕಹಥರ – ಷಕಹಗಯದ ಕ ೇುಂದಯಗಳನುನ ಗಭನಿಸಿ ಅುಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ, ಅು ನಹಮಮಹಲಮಗಳು, ಆಯೇಗದ ಕಟಿಡಗಳು ಅಥಹ 
ಕಹನ ನು ಜ್ಹರಿ ಕಛ ೇರಿಗಳು. ಆ ಷಥಳದ ಷುಂಯಕ್ಷಣ , ನಹಮಮ ಭತುತ ಅುಗಳ ನಹಮಕಯ ದ ೈವಿೇಕ ಜ್ಞಹನಕಹಕಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ.  

ಹಯಹರ ಮತುು ಹಣಿಜಯ – ಹಣಿಜಮ ಕ ೇುಂದಯಗಳನುನ ಸುಡುರ್ಕ ಅುಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿರಿ, ಅು ಸಣಕಹಸಿನ ಜಲ ಲಗಳು ಅಥಹ 
ಭಹಯುಕಟ ಿಮ ಯದ ೇವ. ನಿೇತ ನಹಮಮದ ಫುಂಡಹಳ ಸ ಡುವಿಕ  ಭತುತ ಷುಂನ ಭಲಗಳನುನ ಉತತಭ ಉಷುತಹರಿಕ ಯುಂದ ನಡ ಷಲು 
ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ಆರ್ಥಗಕ ನಿೇತ ಭತುತ ಅಕಹವ ಭತುತ ಉದಹಯರ್  ಭತುತ ಲಹಬರ್ಕಕುಂತ ಜನಯನುನ ರಿಗಣಿಷು ದ ೈವಿೇಕರ್ ಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ.  

ಶಕ್ಷಣ – ರ್ಶಕ್ಷಣ ಕ ೇುಂದಯಗಳನುನ ಸುಡುರ್ಕ ಅುಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ, ಅು ವಹಲ ಗಳು ಭತುತ ಆಡಳಿತ ಕಟಿಡಗಳು, ೃತತಯ ತಯಫ ೇತ 
ಕ ೇುಂದಯಗಳು, ಷಹಭಹಜಕ ಕಹಲ ೇಜುಗಳು ಭತುತ ವಿವವಿದಹಮನಿಲಮಗಳು ಆಗಿ . ದ ೇಯ ಷತಮರ್ ಮನುನ ಫ  ೇಧಿಷು ಭತುತ ತಭಭ 
ವಿದಹಮರ್ಥಗಗಳ ಭನಷುಸಗಳನುನ ಕಹಹಡು ನಿೇತುಂತ ರ್ಶಕ್ಷಕರಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ಷುಳುಳ ಅಥಹ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಮನುನ ಉುಂಟುಭಹಡಲು 
ಯಮತನಷು ಯತಯುಂದು ಯಮತನನುನ ತಡ ಮುುಂರ್  ದ ೇರಿಗ  ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ಈ ಷಥಳಗಳು ಷ ೇ  ಭಹಡಲು ಭತುತ ಭುನನಡ ಷಲು 
ಸೃದಮನುನ ಸ  ುಂದಿಯು ಫುದಿಧುಂತ ಯಜ್ ಗಳನುನ ಕಳುಹಷುುಂರ್  ಹಯರ್ಥಗಸಿ.  

ಷಂಕ್ಥ – ಷುಂಕಗದ ಕ ೇುಂದಯಗಳಿಗಹಗಿ ಸುಡುರ್ಕ ಅುಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ, ಅು ಯ ೇಡಿಯೇ ಕ ೇುಂದಯಗಳು ಟ್ಟವಿ ಕ ೇುಂದಯಗಳು ಭತುತ 
ಹರ್ಹಗ ತಯಕ  ಯಷಹಯಕಯು. ದ ೇಯ ಕಥ  ಭತುತ ಆತನನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷುಯ ಷಹಕ್ಷಿಮು ಟಿಣದಲ ಲಡ  ಭತುತ ಲ  ೇಕದ ಲ ಲಡ  
ಷಹಯಲಡುುಂರ್  ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ಆತನ ಷುಂದ ೇವು ಆತನ ಜನರಿಗ  ಆತನ ಭಹದಮಭದ ಭ ಲಕ ತಲುುುಂರ್  ಭತುತ ದ ೇಯ ಜನಯು 
ಎಲ ಲಡ  ದ ೇಯ ಕ ಲಷನುನ ನ  ೇಡುುಂರ್  ಹಯರ್ಥಗಸಿ. 

ಆತಿಮಕ್ತೆ – ಆತಭಕ ಕ ೇುಂದಯಗಳನುನ ಸುಡುರ್ಕ ಅುಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ, ಅು ಷಬಹಕಟಿಡಗಳು, ಭಸಿೇದಿಗಳು ಅಥಹ ದ ೇಷಹಥನಗಳು. 
ಆತಭಕರ್ ಮನುನ ಸುಡುಕು ಯತಯಫಫಯು ಯೇಷುವಿನಲ್ಲಲ ಷಭಹಧಹನನುನ ಭತುತ ಆದಯಣ ಮನುನ ಕುಂಡುಕ  ಳುಳುಂರ್  ಭತುತ 
ಮಹುದ ೇ ಷುಳುಳ ಧಭಗದಿುಂದ ಚುಂಚಲ ಅಥಹ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಮಹಗದಿಯಲು ಹಯರ್ಥಗಸಿ.  

ಚಟುಟಿಕೆ [60-90 ನಿಮಿಶಗಳು] ಇಫಫಯು ಅಥಹ ಭ ಯ ಗುುಂುಗಳಹಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಿ ಭತುತ ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮನುನ ಅಬಹಮಷ 
ಭಹಡಲು ಷಭುದಹಮಕ ಕ ಸ  ೇಗಿರಿ. ಷಥಳನುನ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳದು ನಿಭಭ ಯಷುತತ ಅಧಿ ೇವನದಿುಂದ ಎದುದ ನಡ ಮುಶುಿ ಅಥಹ ುಂದು 
ಷಥಳಕಹಕಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ ಯೇಜನ  ಭಹಡುಶುಿ ಷಯಳಹಗಿಯಫಸುದು. ದ ೇಯು ನಡಿಸಿದುಂರ್  ಸ  ೇಗಿರಿ ಭತುತ ಈ ಚಟುಟ್ಟಕ ಗಹಗಿ 60-90 
ನಿಮಿಶಗಳು ಕಳ ಮಲು ಯೇಜನ  ಭಹಡಿರಿ.  

ಟಿಿಣಿ – ನಿೇು ಸ  ೇಗುದರ್ಕಕುಂತ ಭುುಂಚಿರ್ಹಗಿ ಈ ಕ ಳಗ  ಕ  ಡಲಟ್ಟಿಯು B.L.E.S.S. ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಕಲ್ಲತು ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಲು 
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
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ಬಿ.ಎಲ್.ಇ.ಎಸ್.ಎಸ್. (B.L.E.S.S.) ಹರರ್ಥಥಸಿರಿ 

ನಿಭಭ ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮಲ್ಲಲ ನಿೇು ಷುಂಧಿಷು ಜನರಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಲು ಇಲ್ಲಲ ಐದು ರಿೇತಗಳು ಕ  ಡಲಟ್ಟಿ : 

ನಿೇು ನಡ ದು ಹಯರ್ಥಗಷುಹಗ, ದಹರಿಮಲ್ಲಲ ನಿೇು ಷುಂಧಿಷು ಮರ್ಕತಗಳು ಅಥಹ ಗುುಂುಗಳಿಗಹಗಿ ದ ೇಯ ಆತಭನ  ಯೇಯಣ ಗ  
ರ್ಕವಿಗ  ಡಲು ಭತುತ ಅಕಹವಕಹಕಗಿ ಎಚಿಯಹಗಿರಿಯ. 

ನಿೇು ಹೇಗ  ಸ ೇಳಫಸುದು, “ನಹು ಈ ಷಭುದಹಮಕಹಕಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷುತತದ ದೇ . ನಿಭಭ ಮಹುದಹದಯ  ವಿಶಮಕಹಕಗಿ ನಹು 
ಹಯರ್ಥಗಷಫ ೇಕ  ೇ?” ಅಥಹ ಹೇಗ  ಸ ೇಳಿರಿ, “ನಹನು ಈ ಯದ ೇವಕಹಕಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷುತತದ ದೇನ . ನಹು ಹಯರ್ಥಗಷಫ ೇಕಹದ ಮಹುದಹದಯ  
ಷುಂಗತಮನುನ ನಿೇು ತಳಿದಿದಿದೇಯಹ?” ನಿೇು ಅಯ ಯತುಮತತಯನುನ ಕ ೇಳಿಸಿಕ  ುಂಡ ನುಂತಯ, ಅಯ ಷುಂತ ಅಗತಮರ್ ಗಳನುನ ಕುರಿರ್ಹಗಿ 
ಕ ೇಳಫಸುದು. ಅಯು ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡಯ , ಅರಿಗಹಗಿ ಆಗಲ ೇ ಹಯರ್ಥಗಸಿ.ಕತಗನು ನಿಭಭನುನ ನಡ ಸಿದಯ  ನಿೇು ಇತಯ  ಅಗತಮರ್ ಗಳಿಗಹಗಿ 
ಷಸ ಹಯರ್ಥಗಷಫಸುದು. 

ನಿೇು ಹಯರ್ಥಗಷಫಸುದಹದ ಐದು ವಿವಿಧ ರಿೇತಗಳನುನ ನ ನಪ್ಪಸಿಕ  ಳಳಲು ನಿಭಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಬಿ.ಎಲ್.ಇ.ಎಸ್.ಎಸ್. 
(B.L.E.S.S.) ದನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ: 

• B ದ ೇಸ (ಆಯ  ೇಗಮ)  

• L ದುಡಿಮ್ಮ (ಕ ಲಷ ಭತುತ ಸಣಕಹಷು) 
• E ಭನ  ೇಬಹನ  (ನ ೈತಕರ್ )  
• S ಷಹಭಹಜಕ (ಷುಂಫುಂಧಗಳು) 
• S ಆತಭಕ (ದ ೇಯನುನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ ತಳಿದುಕ  ಳುಳದು ಭತುತ ಪ್ಪಯೇತಷುದು) 

ಅನ ೇಕಯ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ, ನಿೇು ಷಹಕಶುಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿದಯ  ಜನಯು ಕೃತಜ್ಞರ್ ಮುಳಳಯಹಗಿಯುಯು.  

ುಂದು ೇಳ  ಆ ಮರ್ಕತಮು ಕ ೈಷತನಲಲದಿದದಯ , ನಿಭಭ ಹಯಥಗನ ಮು ಆತಭಕ ಷುಂಬಹಶಣ ಗ  ಫಹಗಿಲನುನ ರ್ ಯ ಮಫಸುದು ಭತುತ ನಿಭಭ 
ಕಥ ಮನುನ ಸಹಗ  ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಅಕಹವನುನ ಕ  ಡಫಸುದು. ನಿೇು ಅಯನುನ ಷತಮ ೇದ ಅಧಮಮನಕ ಕ 
ಆಭುಂತಯಷಫಸುದು ಅಥಹ ಅಯ ಭನ ಮಲ ಲೇ ಅಧಮಮನನುನ ನಡ ಷಫಸುದು.  

ುಂದು ೇಳ  ಆ ಮರ್ಕತಮು ಕ ೈಷತನಹಗಿದದಯ , ಅಯನುನ ನಿಭಭ ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಗ  ಷ ೇರಿಸಿಕ  ಳಳಫಸುದು ಅಥಹ ಅಯು ಹಯಥಗನಹ 
ನಡಿಗ ಮನುನ ಸ ೇಗ  ಭಹಡಫಸುದ ುಂದು ಭತುತ ಯಬಹದ ಯದ ೇವಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಲು ಷಯಳ ಸ ಜ್ ೆಗಳನುನ ಅಥಹ ದ ೇಯ 
ಕುಟುುಂಫನುನ ಇನುನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ B.L.E.S.S. ಹಯಥಗನ ಮ ತಯಫ ೇತಮನುನ ಕ  ಡಫಸುದು. 

ಚಟುಟಿಕೆ [15 ನಿಮಿಶ] – ಎಯಡು ಅಥಹ ಭ ಯು ಗುುಂುಗಳಹಗಿ ವಿುಂಗಡಿಸಿ ಭತುತ ಬಿ.ಎಲ್.ಇ.ಎಸ್.ಎಸ್. (B.L.E.S.S.) 

ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಲು ಭುುಂದಿನ 15 ನಿಮಿಶಗಳನುನ ಕಳ ಯರಿ. B.L.E.S.S. ಹಯಥಗನ ಮ ಐದು ಬಹಗಗಳನುನ ಹಯರ್ಥಗಷಲು 
ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. ಮಹರಿಗಹದಯ  ಹಯರ್ಥಗಸಿರಿ ಭತುತ B.L.E.S.S. ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಇತಯಯು ಅಥಗಭಹಡಿಕ  ಳಳಲು ಭತುತ 
ಉಯೇಗಿಷಲು ನಿೇು ಸ ೇಗ  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುತತೇಯ ುಂದು ಷಸ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. 
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ಅಧಿೆೇವನ 06 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ, - ಕ ೇಲ ವಿಧ ೇಮಯಹಗದ  ಇಯು ಅನ ೇಕ ಯುಶಗಳಿುಂದ ತಳುಳಿಕ  ಭತುತ ತಯಫ ೇತಮನುನ ಸ  ುಂದಿಯುರಿಗಿುಂತ 
ಸ ರ್ಹಿಗಿ, ನುಂಬಿಗಷತ ಹುಂಫಹಲಕಯನುನ – ಅಯು ಅತ ಸ  ಷಫಯಹಗಿದದಯ  ಷಸ – ದ ೇಯು ಸ ೇಗ  ಉಯೇಗಿಷುರ್ಹತನ ುಂದು 
ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ . ಭತುತ ರ್ಶಶಮಯು ಫಸಳ  ೇಗಹಗಿ ಸ ರ್ಹಿಗಲು ಷಸಹಮಹಗು ಷುಂಗತಮನುನ ನಹು ಮ್ದಲು ನ  ೇಡುರ್ ತೇ . 

3/3 ಗುಂುಗಳ ಯಸ್ೆ ೆ

ಯೇಷು ಸ ೇಳಿದುದ – “ಇಫಫಯ  ಭ ಯ  ನನನ ಸ ಷರಿನಲ್ಲಲ ಕ ಡಿ ಫುಂದಿಯುರ್ಹತಯ  ೇ ಅಲ್ಲಲ ಅಯ ನಡು  ನಹನು ಇದ ದೇನ .” 

ಇದು ಫಲುಳಳ ಹಗಹದನಹಗಿದ  ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಹುಂಫಹಲಕಯಹದ ಯತಯಫಫಯು ಇದಯ ಯಯೇಜನನುನ ಸ  ುಂದಿಕ  ಳಳಫ ೇಕು. 
ಆದಯ  ನಿೇು ಗುುಂಹಗಿ ಟಹಿಗಿ ಕ ಡಿ ಫುಂದಹಗ, ನಿಭಭ ಷಭಮನುನ ಸ ೇಗ  ಕಳ ಮಫ ೇಕಹಗಿದ ? 

ುಂದು 3/3 ಯ ಗುುಂು ಅಯ ಷಭಮನುನ ಟಹಿಗಿ ಭ ಯು ಬಹಗಗಳಹಗಿ ವಿುಂಗಡಿಷುತತದ , ಹೇಗ  ಅಯು ಯೇಷು ಆಜ್ಞಹಪ್ಪಷು 
ಅತಭುಖಮಹದ ಕ ಲು ವಿಶಮಗಳಿಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ಅಬಹಮಷಭಹಡಫಸುದು. 

ಇದು ಹೇಗ  ಕ ಲಷ ಭಹಡುತತದ : 

ಹಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ (ನಿಭಭ ಷಭಮದ 1/3 ಬಹಗ) 

ಆರೆೈಕೆ ಮತುು ಹರಥಥನೆ: ಯತಯಫಫಯು ಮಹ ವಿಶಮಕಹಕಗಿ ಕೃತಜ್ಞರ್ ಮುಳಳಯಹಗಿದಹದಯ  ೇ ಅದನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲ್ಲ. ನುಂತಯ 
ಯತಯಫಫ ಮರ್ಕತಮು ತಭಗ  ಸ  ೇಯಹಟವಿಯು ಮಹುದಹದಯ  ಷುಂಗತಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫ ೇಕು. ಅಯು ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳ 
ವಿಶಮಗಳಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಲು ಆ ಮರ್ಕತಮನುನ ತಭಭ ಫಲಗಡ ಮಲ್ಲಲ ನಿಲ್ಲಲಸಿಕ  ಳಳಲ್ಲ. ಸ ರ್ಹಿಗಿ ಗಭನ ಸರಿಷಫ ೇಕಹದ ಮಹುದಹದಯು 
ಕಶಿನುನ ಮಹಯಹದಯ  ಸ  ುಂದಿದದಯ , ಆ ಮರ್ಕತಮ ಆಯ ೈಕ ಗಹಗಿ ಕ  ನ ಮಲ್ಲಲ ಅಯ ಜ್  ರ್  ಉಳಿದುಕ  ಳಿಳರಿ.  

ದವಥನ: ಟಹಿಗಿ ಸಹಡುರ್ಹತ ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ ಭತುತ ದ ೇಯನುನ ಪ್ಪಯೇತಷು, ಇತಯಯನುನ ಪ್ಪಯೇತಷು, ಇತಯಯ  ುಂದಿಗ  
ಯೇಷುನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳ, ಸ  ಷ ಗುುಂುಗಳನುನ ಆಯುಂಭಿಷು, ಭತುತ ಹೇಗ  ಭಹಡಲು ಇತಯರಿಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡು ವಿಶಮಗಳಿಗ  
ಲ ೇಖನನುನ ಫಯ ಯರಿ. ಈ ವಿಶಮಗಳನುನ ತಳಿಮಡಿಷು ಷತಮ ೇದ ಹಕಮಬಹಗಗಳನುನ ಷಸ ಜನಯು ಮಹಗಮಹಗಿ 
ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫಸುದು. 

ರಿಶೇಲನೆ: ಕಳ ದ ಹಯದಲ್ಲಲ ತಭಭ ಷಭಗಣ ಗಳನುನ ಕುರಿತು ಫಯ ದ ಷುಂಗತಗಳ ೄುಂದಿಗ  ಸ ೇಗ  ಕಹಮಗಭಹಡಿದಯ ುಂದು ಯತಯಫಫಯು 
ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲ್ಲ: 

1. ನಿೇು ಕಲ್ಲತುಗಳಿಗ  ಸ ೇಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿದಿದೇರಿ?  

2. ನಿೇು ಕಲ್ಲತುಗಳನುನ ಕುರಿತು ಮಹರಿಗ  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಟ್ಟಿದಿದೇರಿ? 

3. ನಿಭಭ ಕಥ ಮನಹನಗಲ್ಲ ಅಥಹ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನಹನಗಲ್ಲ ನಿೇು ಮಹಯ  ುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡಿದಿದೇರಿ? 
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ಅಯು ುಂದು ೇಳ  ತಭಭ ಷಭಗಣ ಮನುನ ಅನುಷರಿಷಲು ಭಯ ತು ಸ  ೇಗಿದದಯ  ಅಥಹ ಸಹಗ  ಭಹಡಲು ಅಕಹವ ಸಿಗದ  ಇದದಯ , ಆಗ 
ಕಳ ದ ಹಯದ ಷಭಗಣ ಗಳನುನ ಈ ಹಯದ ಷಭಗಣ ಗಳ ೄುಂದಿಗ  ಷ ೇರಿಷಫ ೇಕಹಗಿದ . ದ ೇರಿುಂದ ಷಶಿಹಗಿ ಕ ೇಳಿದ ಮಹುದಹದಯ  
ಷುಂಗತಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ಕ ೇಲ ನಿಯಹಕರಿಸಿದಯ , ಆಗ ಅದನುನ ಷಬ ಮ ರ್ಶಸಿತನ ಷಭಷ ಮಯುಂದು ರಿಗಣಿಸಿ. 

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ (ನಿಭಭ ಷಭಮದ 1/3 ಬಹಗ) 

ಹರರ್ಥಥಸಿ: ಷಯಳಹಗಿ ಭತುತ ಷುಂಕ್ಷಿತಹಗಿ ದ ೇಯ  ುಂದಿಗ  ಭಹತನಹಡಿರಿ. ಈ ಹಕಮಬಹಗನುನ ಕಲ್ಲಷಲು ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
ಓದಿ ಮತುು ಚರ್ಚಥಸಿ: ಈ ಹಯದ ಹಕಮಬಹಗನುನ ಒದಿರಿ. ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯವ ನಗಳನುನ ಚಚಿಗಸಿ: 

1. ಈ ಹಕಮಬಹಗದಲ್ಲಲ ಮಹ ವಿಶಮು ನಿಭಗ  ಇಶಿಹಯತು?  

2. ಈ ಹಕಮಬಹಗದಲ್ಲಲ ನಿಭಗ  ಮಹುದು ಷಹಲಹಗಿತುತ ಅಥಹ ಅಥಗಭಹಡಿಕ  ಳಳಲು ಕಶಿಕಯಹಗಿತುತ?   

ಈ ಹಯದ ಹಕಮಬಹಗನುನ ತರಿಗಿ ಒದಿರಿ. 

3. ಈ ಹಕಮಬಹಗದಿುಂದ ಜನಯನುನ ಕುರಿತು ನಹು ಏನನುನ ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಳಫಸುದು? 

4. ಈ ಹಕಮಬಹಗದಿುಂದ ದ ೇಯನುನ ಕುರಿತು ನಹು ಏನನುನ ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಳಫಸುದು? 

ಮುಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ (ನಿಭಭ ಷಭಮದ 1/3 ಬಹಗ) 

ವಿಧೆೇಯರಹಗಿ. ತರಬೆೇತಿ ಕೆೊಡಿ. ಸಂರ್ಚಕೆೊಳ್ಳಿರಿ: ಭೌನಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಲು ಕನಿಶಠ 5 ನಿಮಿಶ ರ್ ಗ ದುಕ  ಳಿಳರಿ. ಈ ಯವ ನಗಳಿಗ  ಸ ೇಗ  
ಉತತರಿಷಫ ೇಕ ುಂದು ಅರಿಗ  ರ್  ೇರಿಷಲು ವಿರ್ಹಯತಭನಿಗಹಗಿ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ಯತಯಫಫಯು ಹಯರ್ಥಗಷಲ್ಲ, ನುಂತಯ ಷಭಗಣ ಗಳನುನ 
ಭಹಡಲ್ಲ. ಯತಯಫಫಯು ಷಭಗಣ ಗಳನುನ ಫಯ ಮಫ ೇಕು, ಇದರಿುಂದ ಅಯು ತಳುಳಿಕ ಯುಂದ ಜನರಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಫಸುದು ಭತುತ 
ಅಯನುನ ಸ  ಣ ಗಹಯಯನಹನಗಿ ಭಹಡಫಸುದು. ಯತ ಹಯ ಯತಯುಂದು ಯವ ನಗ  ಷುಂಫುಂಧಟಿ ಮಹುದಹದಯ  ಷುಂಗತಮನುನ ಅಯು 
ಸ ೇಳದ  ಇಯಫಸುದು. ಅಯು ದ ೇರಿುಂದ ಕ ೇಳಿದ ದೇ ುಂದು ಖಚಿತಲಲದ ಷುಂಗತಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡಯ  ಅದನುನ ಫಯ ದಿಟುಿಕ  ಳಳಫ ೇಕು, 
ಆದಯ  ಈ ವಿಶಮದಲ್ಲಲ ಸ  ಣ ಗಹರಿಕ ಮನುನ ವಿವಿಧಹದ ಸುಂತಗಳಲ್ಲಲ ನಿಗಹಷುದರಿುಂದ ಇದು ಳ ಳಮದ ುಂದು ಅಯು 
ಆಲ  ೇಚಿಷಫಸುದು. 

5. ಈ ಹಕಮಬಹಗನುನ ನಹನು ಅನಯಸಿ ವಿಧ ೇಮನಹಗುದು ಸ ೇಗ ? 

6. ಈ ಹಕಮಬಹಗನುನ ಕುರಿತು ನಹನು ಮಹರಿಗ  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುರ್ ತೇನ  ಅಥಹ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳರ್ ತೇನ ? 

7. ನನನ ಕಥ ಮನುನ [ಷಹಕ್ಷಿ] ಭತುತ/ಅಥಹ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ನಹನು ಮಹಯ  ುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಫ ೇಕ ುಂದು 
ದ ೇಯು ಫಮಷುರ್ಹತನ ? 

ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಿರಿ: ಇಫಫಯು ಅಥಹ ಭ ಯ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ, ಯವ ನ 5, 6 ಅಥಹ 7 ಯಲ್ಲಲ ನಿೇು ಷಭಪ್ಪಗಸಿದುಗಳನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. 
ಉದಹಸಯಣ ಗ , ಕಶಿಕಯಹದ ಷುಂಬಹಶಣ  ಅಥಹ ವ ೃೇಧನ ಮನುನ ಎದುರಿಷುದನುನ ಕುರಿತು ುಂದು ರ್ಕಯುನಹಟಕ ಭಹಡಿರಿ; ಈ ದಿನದ 
ಹಕಮಬಹಗದ ಫ  ೇಧನ ಮನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ ಅಥಹ ಷುಹರ್ ಗ ಷಹಯುದನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. 

ದೆೇರೆೊಂದಿಗೆ ಮಹತನಹಡಿ: ಅದ ೇ ಇಫಫಯು ಅಥಹ ಭ ಯ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ಮರ್ಕತಗತಹಗಿ ಯತಯಫಫ ಷದಷಮರಿಗಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ಈ 
ಹಯದಲ್ಲಲ ಯೇಷುನುನ ಕುರಿತು ಕ ೇಳು ಜನಯ ಸೃದಮಗಳನುನ ಸಿದಧಡಿಷಲು ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. ನಿಭಭ ಷಭಗಣ ಗಳಿಗ  
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ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ನಿಭಗ  ಫಲನುನ ಭತುತ ಜ್ಞಹನನುನ ಕ  ಡಲು ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಇದು ಕ ಟದ ಭುಕಹತಮಹಗಿದ .  

ಯತಯಫಫಯು ಭುಗಿಸಿದ ನುಂತಯ, ಕತಗನ ಬ  ೇಜನನುನ ಭಹಡಿರಿ ಅಥಹ ಟಹಿಗಿ ಊಟ ಭಹಡಿರಿ. 

ಟಿಿಣಿ – ಭಹಗಗದರ್ಶಗ ುಷತಕದ ಅನುಫುಂಧದಲ್ಲಲ ನಿಭಭ 3/3 ಗುುಂುಗಳನುನ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಲು ಹಕಮಬಹಗಗಳ ಷಯಣಿಗಳು 
ಕ  ಡಲಟ್ಟಿ . 
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ಅಧಿೇೆೇವನ 07 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ ಫಫರಿುಂದ ಅನ ೇಕಯ ಫಳಿಗ  ಸ  ೇಗಲು ಭತುತ ಷ ೇ ಮನುನ ುಂದು ಷುಂಚಲನನಹನಗಿ ಭಹಗಡಿಷಲು ರ್ಶಶಮರಿಗ  
ಷಸಹಮ ಭಹಡು ತಯಫ ೇತ ಕಹಲಚಕಯನುನ ಕುರಿತು ನಹು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ . ನಹು 3/3 ಗುುಂುಗಳ ಭಹದರಿಮನುನ ಷಸ 
ಅಬಹಮಷಭಹಡುರ್ ತೇ  ಭತುತ ನಿೇು ಫಸುಜನಯನಹನಗಿ ಭಹಡುದನುನ ಕುರಿತು ಟಹಿಗಿ ಕ ಡು ರಿೇತಮು ಸ ೇಗ  ಯಬಹ ಬಿೇಯುತತದ ುಂದು 
ಕಲ್ಲಮುವಿರಿ. 

ತರಬೆೇತಿ ಕಹಲಚಕ್ರ 

ತಯಫ ೇತ ಕಹಲಚಕಯು ಭಹದರಿ, ಷಸಹಮಭಹಡುುದು, ವಿೇಕ್ಷಣ  ಭತುತ ಬಿಟುಿಬಿಡುದು ಇುಗಳನುನ ಳಗ  ುಂಡಿದ , ಭತುತ ಇದು ಹೇಗ  
ಕಹಮಗ ಭಹಡುತತದ : 

 

 

ಮಹದರಿ ಎುಂದಯ  ಷಯಳಹಗಿ ಅಬಹಮಷ ಅಥಹ ಷಹಧನದ ಉದಹಸಯಣ ಮನುನ ಕ  ಡುದಹಗಿದ . ಇದು ತಯಫ ೇತ ಕಹಲಚಕಯದ ಷುಂಕ್ಷಿತ 
ಬಹಗಹಗಿದ .  ಇದನುನ ಷಹಭಹನಮಹಗಿ ುಂದು ಷಹರಿ ಭಹತಯ ಭಹಡಫ ೇಕಹಗಿದ .  ಇದು ಕ ೇಲ ಅಬಹಮಷ ಅಥಹ ಷಹಧನ ುಂದು ಅರಿು 
ಭ ಡಿಷುುದು ಭತುತ ಇದು ಸ ೇಗ  ಕಹಣಿಷುತತದ  ಎುಂದು ಷಹಭಹನಮ ಕಲನ ಮನುನ ಕ  ಡುುದು. ಮಹಯನಹನದಯು ಸಿದಧಡಿಷಲು 
ುನಯಹತಗಸಿದ ಭಹದರಿಮು ರಿಣಹಭಕಯಹದ ರಿೇತಮಲಲ. ತಭಭಶಿಕ ಕ ರ್ಹು ಕೌವಲಮಗಳನುನ ಉಯೇಗಿಷಲು ಅರಿಗ  ಅಕಹವ 
ಕ  ಡಫ ೇಕಹಗಿದ . 
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ಮಹಯಹದಯು ಷ ೈಕಲ್ ಚಲ್ಲಷುದನುನ ಭಗು ನ  ೇಡಿದಹಗ, ಅದು ಭಹದರಿಮ ಸುಂತಹಗಿಯುತತದ . 

ಷಹಹಯಮಹಡಿ - ಷಸಹಮಭಹಡುದ ುಂದಯ  ಕಲ್ಲಮುರಿಗ  ಕೌವಲಮನುನ ಅಬಹಮಷಭಹಡಲು ಅಕಹವ ಕ  ಡುದು, ಇದು 
ಭಹದರಿಮಹಗಿಯುದರ್ಕಕುಂತ ಸ ಚಿಿನ ಷಭಮ ರ್ ಗ ದುಕ  ಳುಳತತದ . ಇದು ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುನು “ಕ ೈಹಡಿದುಕ  ಳುಳ” ಸುಂತನುನ 
ಸ  ುಂದಿಯುತತದ .  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುನು ಭಹಗಗದವಗನ ನಿೇಡಫ ೇಕು ಭತುತ ಕಲ್ಲಮುರಿಗ  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುದು ರ್ಕಯಮಹತಭಕಹಗಿ 
ಹತಯನುನ ಹಷಫ ೇಕು. ಕಲ್ಲಮುನು ಷುಂೂಣಗಹಗಿ ಷಭಥಗನಹಗುಯ ಗ  ಈ ಸುಂತು ಭುಗಿಮುದಿಲಲ, ಆದಯ  ಇದು ಕ ೇಲ 
ಕೌವಲಮದ ಭ ಲಗಳನುನ ತಳಿದುಕ  ಳುಳಯ ಗ  ಇಯುತತದ . ುಂದು ೇಳ  ಈ ಸುಂತು ಫಸಳ ಕಹಲ ಭುುಂದುಯ ದಯ , ಆಗ ಕಲ್ಲಮುನು 
ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುನ ಮ್ಮೇಲ  ಆಧಹಯಗ  ಳುಳನು ಭತುತ ಎುಂದಿಗ  ಷುಂೂಣಗ ಷಭಥಗರ್ ಗ  ಫಯುದಿಲಲ. ಷಸಹಮಭಹಡು ಸುಂತದ 
ಭುಕಹತಮು ಕಲ್ಲಮುನು ಇತಯರಿಗ  ಭಹದರಿಮಹಗಿಯುದನುನ ಗುಯುತಷಫ ೇಕು. 

ಭಗು ತನನ ಷಭರ್  ೇಲನನುನ ಕಹಹಡಿಕ  ಳಳಲು ಕಲ್ಲಮುತತಯುಹಗ ಪೇಶಕಯು ಷ ೈಕಲನುನ ಹಡಿದುಕ  ುಂಡಿಯುಹಗ, ಇದು 
ಷಹಹಯಮಹಡು ಸುಂತಹಗಿದ . 

ವಿೇಕ್ಷಿಷುದು – ವಿೇಕ್ಷಿಷುದು ಸ ಚಿಿನ ಕಹಲದ ಸುಂತಹಗಿದ . ಇದು ಕಲ್ಲಮುಯ  ುಂದಿಗ  ಸ ಚುಿ ಯ  ೇಕ್ಷ ಷುಂಕಗನುನ ಸ  ುಂದಿಯುತತದ . 
ಆ ಕೌವಲಮದ ಎಲಹಲ ಅುಂವಗಳನುನ ಷುಂೂಣಗಹಗಿ ಷಭಥಗಯಹಗು ಯ ಗ  ಯಮತನಷುತತದ . ಮ್ದಲ ಎಯಡು ಸುಂತಗಳನುನ 
ಜ್  ೇಡಿಷುಯ ಗ  ಇದು ಸತುತ ಟುಿ ಅಥಹ ಇನುನ ಸ ರ್ಹಿಗಿಯಫಸುದು. ಈ ಸುಂತದಲ್ಲಲ ಕೌವಲಮನುನ ಉಯೇಗಿಷಲು ಕಲ್ಲಮುನು 
ಸ ಚುಿ ಜಹಫಹದರಿಕ  ಭತುತ ಆಷರ್ಕತಮನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ಳುಳನು. ರ್ಶಶಮಯನುನ ಭಹಡುಹಗ ಈ ಸುಂತದ ಭುಕಹತಮಕ ಕ ಗುಯುತು ರ್ಹು 
ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುತತಯುಯ ಭ ಲಕ ಕಲ್ಲಮುಯು ನಹಲಕನ ೇ ತಲ ಭಹರಿಗ  ಕೌವಲಮನುನ ಮವಸಿಮಹಗಿ ಷಹಗಿಸಿದಹಗ 

ಉುಂಟಹಗುತತದ .    

ಭಗು ಷ ೈಕಲ್ ಚಲ್ಲಷುದನುನ ಪೇಶಕಯು ವಿೇಕ್ಷಿಷುತತಯುಹಗ, ಮ್ಮೇಲ್ಲರ್ಹಯಣ  ಭಹಡದಿಯುಹಗಲ  ಷಸ ಭಗು ಷಹಕಶುಿ ಕೌವಲಮನುನ 
ಭತುತ ತಳುಳಿಕ ಮನುನ ಸ  ುಂದಿದ  ಎುಂದು ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳುಳಯು, ಇದು ವಿೇಕ್ಷಿಷು ಸುಂತಹಗಿದ . 

ಬಿಟುಿಬಿಡಿ – ಬಿಟುಿ ಬಿಡುದು ಕಲ್ಲಮುನು ರ್ಶಕ್ಷಕನಿಗ  ಜ್  ರ್  ಕ ಲಷಗಹಯನಹದಹಗ ದವಿ ಹಯಪ್ಪತಮಹದುಂರ್  ಆಗಿಯುತತದ . ುಂದು ೇಳ  
ಕಲ್ಲಮುಯು ಭತುತ ತಯಫ ೇತಕ  ಡುಯು ುಂದ ೇ ಷುಂಕಗದ ಜ್ಹಲದಲ್ಲಲದದಯ , ಆಗಹಗ ಷುಂಕಗ ಭತುತ ಜ್  ರ್ ಗಹಯರಿಗ  ತಯಫ ೇತಮು 
ಭುುಂದುಯ ಮಫಸುದು. 

ಮ್ಮೇಲ್ಲರ್ಹಯಣ ಯಲಲದ  ಭಗು ಷ ೈಕಲನುನ ಷುಂೂಣಗಹಗಿ ಚಲ್ಲಷಲು ಪೇಶಕಯು ಬಿಟುಿಡುಹಗ, ಇದು ಬಿಟುಿಬಿಡು ಸುಂತಹಗಿಯುತತದ . 

3/3 ಗುಂುಗಳ ಯಸ್ೆಯೆನುು ಅಭಹಯಷಮಹಡಿರಿ 

ಚಟುಟಿಕೆ (90 ನಿಮಿಶಗಳು) – ುಟ 19-20 ಯಲ್ಲಲಯು 3/3 ಗುುಂುಗಳ ಮಷ ಥಮ ಬಹಗದಲ್ಲಲಯು ಭಹದರಿಮನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ 

3/3 ಗುುಂುಗಳ ಮಷ ಥಮನುನ ಅಬಹಮಷಭಹಡುರ್ಹತ ನಿಭಭ ಗುುಂು ಭುುಂದಿನ 90 ನಿಮಿಶಗಳನುನ ಕಳ ಮಲ್ಲ. 

• ಹಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ – “ನುಂಬಿಗಸಿತಕ ಮನುನ” ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಲು ಕಳ ದ ಹಯದ ಅಧಿ ೇವನದ ಷಹಲುಗಳನುನ ಉಯೇಗಿಸಿರಿ. 

• ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ – ಭಹಕಗ 5:1-20 ನುನ ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ ಒದು ಹಕಮಬಹಗಹಗಿ ಉಯೇಗಿಸಿ, ಯವ ನಗಳು 1-4 ನುನ 
ಉತತರಿಸಿ.  
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• ಮುಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ – ನಿೇು ಸ ೇಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗುವಿರಿ, ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುವಿರಿ ಭತುತ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳವಿರಿ ಎುಂಫುದನುನ 
ೃದಿಧಡಿಷಲು ಯವ ನ 5, 6, 7 ನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ. 

ನೆನಪಿಡಿ – ಯತಯುಂದು ಬಹಗು ಷುಭಹಯು ನಿಭಭ ಅಬಹಮಷ ಷಭಮದ 1/3 ಯಶುಿ (ಅಥಹ 30 ನಿಮಿಶಗಳು) ರ್ ಗ ದುಕ  ಳಳಫ ೇಕು. 
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ಅಧಿೆೇವನ 08 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ, ನಹಮಕಯ ಚಿಕಕ ಗುುಂುಗಳು ಜೇನ ಮಗುಂತದ ನಹಮಕಯಹಗಲು ಷಲ ಷಭಮದಲ ಲೇ ಹುಂಫಹಲಕಯನುನ ಸ ೇಗ  
ಸಿದಧಡಿಷುತತ  ಎುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ . ನಹಮಕತಕ ಕ ಇತಯಯ ಷ ೇ  ಭಹಡುದು ಸ ೇಗ  ಯೇಷುವಿನ ತುಂರ್  ಯೇಹಮ ುಂದು 
ನಹು ಕಲ್ಲಮಫಸುದು. ಭತುತ ನಹು ತರಿಗಿ 3/3 ಗುುಂಹಗಿ ಅಬಹಮಷಭಹಡುರ್ಹತ ಷಭಮನುನ ಕಳ ಮುರ್ ತೇ . 

ನಹಯಕ್ತಾದ ರ್ಚಕ್ಕ ಗುಂುಗಳು 

ನಹಮಕತದ ಚಿಕಕ ಗುುಂುಗಳು 3/3 ಯ ಗುುಂುಗಳಹಗಿದುದ ಮಿತಹದ ಭತುತ ಮ್ದಲ ೇ ನಿಧಗರಿಸಿದ ಷಭಮಕಹಕಗಿ ಭಹತಯ ಕ ಡುದು 
[9-ಅಧಿ ೇವನದ ಜುಮ್ (ZÚME) ತಯಫ ೇತ ಕ  ೇಷನಗ ಸಹಗ ]. ಇದಯ ಉದ ಧೇವ ೇನ ುಂದಯ  ುಂದು ಗುುಂಪ್ಪನ ಜನಯು ಸ  ಯಗ  ಸ  ೇಗಿ 
ತಭಭ ಷುಂತ ಗುುಂುಗಳನುನ ಆಯುಂಭಿಷಲು ಅಥಹ ತಯಫ ೇತ ಭುಗಿದ ನುಂತಯ ಭರ್  ತುಂದು ನಹಮಕತದ ಚಿಕಕ ಗುುಂನುನ ಆಯುಂಭಿಷಲು 
ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುದ ೇ ಆಗಿದ .  

ಈ ವಿಧಹನನುನ ಅನ ೇಕ ಷುಂದಬಗಗಳಲ್ಲಲ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. ಇದನುನ ಅಲ ಭಹರಿಗಳು, ವಿದಹಮರ್ಥಗಗಳು ಇರ್ಹಮದಿಗಳ ಭಧ ಮ 
ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. ಈಗಹಗಲ ೇ ಕ ೈಷತಯಹಗಿಯು ಜನರಿದದಯ  ಆದಯ  ಕ ಲು ಕಹಯಣಗಳಿುಂದ ಯಷುತತ ಇಯು ಗುುಂಪ್ಪಗ  ಷ ೇಯಲು 
ಷ ಕತಹಗದ  ಇಯಫಸುದು ಭತುತ ಅಯು ತಭಭ ಷುಂತ ಗುುಂುಗಳನುನ ಹಯಯುಂಭಿಷಲು ತಯಫ ೇತ ಅಗತಮಹಗಿಯು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಲ 
ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. ುಂದ ೇ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ನುಂಬಿಕ ಗ  ಫುಂದಿಯಫಸುದು ಭತುತ ದ  ಡಡ ಆರ್ಶೇಹಗದದ ವಿಧಹನ ಅಥಹ ಇದ ೇರಿೇತಮ 
ಕ ಲು ವಿಧಹನಗಳಿುಂದ  ೈಮರ್ಕತಕಹಗಿ ಅಯನುನ ಅನುಷರಿಷಲು ಷಹಕಶುಿ ಷಭಮ ಅಥಹ ಅಕಹವ ಇಲಲದ  ಇಯು ರಿಸಿಥತಮಲ್ಲಲ 
ಇದನುನ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. 

ತಿರಿಗಿ 3/3 ಗುಂುಗಳ ಯಸ್ೆೆಯನುು ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಿ 

ಚಟುಟಿಕೆ (90 ನಿಮಿಶಗಳು) – ುಟ 19-20 ಯಲ್ಲಲಯು 3/3 ಗುುಂುಗಳ ಮಷ ಥಮ ಬಹಗದಲ್ಲಲಯು ಭಹದರಿಮನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ 
3/3 ಗುುಂುಗಳ ಮಷ ಥಮನುನ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡುರ್ಹತ ನಿಭಭ ಗುುಂು ಭುುಂದಿನ 90 ನಿಮಿಶಗಳನುನ ಕಳ ಮಲ್ಲ. 

ಈ ಷಭಮದಲ್ಲಲ: 

 ಹಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ – ಫಫರಿಗ  ಫಫಯು ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿಕ  ಳಳಲು ಕಳ ದ ಹಯದ ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿ, ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡಿ ಭತುತ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ 
ಅಧಿ ೇವನದ ಷಹಲುಗಳನುನ ಉಯೇಗಿಸಿರಿ.  

 ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ – ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮಗಳು 2:42-47 ನುನ ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ ಒದು ಹಕಮಬಹಗಹಗಿ ಉಯೇಗಿಸಿ 
ಯವ ನಗಳು 1-4 ನುನ ಉತತರಿಸಿ.  

 ಮುಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ – ನಿೇು ಸ ೇಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗುವಿರಿ, ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುವಿರಿ ಭತುತ ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳವಿರಿ ಎುಂಫುದನುನ 
ೃದಿಧಡಿಷಲು ಯವ ನ 5, 6, 7 ನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ.  

ಅಧಿ ೇವನದಹದಮುಂತ ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ನಹಮಕತನುನ ಸಷಹತುಂತರಿಸಿ, ಇದರಿುಂದ ಯತಯಫಫರಿಗ  ನಡ ಷಲು, ಹಯರ್ಥಗಷಲು ಭತುತ 
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ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೇಳಲು ಅಕಹವ ದ  ಯಕುತತದ . ನಡ ಮುತತಯು ಕಹಮಗನುನ, ಷಲ ಅಬಹಮಷದಿುಂದ ಳ ಳಮದಹಗುತತದ ುಂದು ಭತುತ 
ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯು ಯತಯಫಫ ಇನ ನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ ಫ ಳ ಮಲು ಮಹ ಭುುಂದಿನ ಸ ಜ್ ೆಮು ಳ ಳಮದಹಗಿಯುತತದ  ಎುಂದು ತಳಿಮಲು ಉರ್ ತೇಜಸಿ 
ಭತುತ ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡಿ. 

ನೆನಪಿಡಿ – ಯತಯುಂದು ಬಹಗು ಷುಭಹಯು ನಿಭಭ ಅಬಹಮಷ ಷಭಮದ 1/3 ಯಶುಿ [ಅಥಹ 30 ನಿಮಿಶಗಳು] ರ್ ಗ ದುಕ  ಳಳಫ ೇಕು. 
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ಅಧಿೆೇವನ 09 

ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ ಯ ೇಖಿೇಮ ಭಹದರಿಗಳು ದ ೇಯ ಯಹಜಮದ ಫ ಳಣಿಗ ಮನುನ ಅಡಿಡಡಿಷುತತದ  ಎುಂದು ಭತುತ ರ್ಶಶಮಯನುನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ 
ಭಹಡಲು ಅನುಕಯಭವಿಲಲದ ಆಲ  ೇಚನ ಮು ಸ ೇಗ  ಷಸಹಮಭಹಡುತತದ  ಎುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ . ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ಷಭಮು 
ಎಶುಿ ಹಯಭುಖಮ ುಂದು ಭತುತ ನಭಭ  ೇಗನುನ ಸ ೇಗ  ತರಿತಗ  ಳಿಷಫ ೇಕ ುಂದು ನಹು ಕುಂಡುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ . ನುಂಬಿಗಷತ, ಆತಭಕ 
ಕುಟುುಂಫಗಳನುನ ಟಿಣದಹದಮುಂತ ಫ ಳ ಮುತತಯು ವಿವಹಸಿಗಳ ದ ೇಸಹಗಿ ಭಹಗಡಿಷಲು ಸ ೇಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದ  ಎುಂದು 
ಯೇಷುವಿನ ಹುಂಫಹಲಕಯು ಎಯಡು ಷಬ ಗಳ ಬಹಗಹಗಿಯಫಸುದ ುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ . ಅುಂತಭಹಗಿ, ದ ೇಯ ಕುಟುುಂಫನುನ 
ವಿಷಭಮಕಹರಿಮಹಗಿ ಫ ಳ ಷುಲ್ಲಲ ಷಯಳಹದ 3-ತುಂಗಳ ಯೇಜನ ಮು ನಿಭಭ ಯಮತನಗಳನುನ ಸ ೇಗ  ಕ ೇುಂದಿಯಕರಿಷುತತದ  ಭತುತ ನಿಭಭ 
ಯವಿೇಣರ್ ಮನುನ ಸ ಚಿಿಷುತತದ  ಎುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಳರ್ ತೇ . 

3-ತಿಂಗಳ ಯೇಜನೆ 

ಈಗ ನಿಭಗ  ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡು ಕ ಲು ಭ ಲ ಷಹಧನಗಳನುನ ರಿಚಮಭಹಡಲಹಗಿದ , ಹಯಥಗನ  ಭಹಡುರ್ಹತ ಭುುಂದಿನ 3-ತುಂಗಳ 
ನಿೇು ನಿಧಿಗಶಿಹಗಿ ಏನು ಭಹಡಫ ೇಕ ುಂದು ಆತನು ಫಮಷುರ್ಹತನ ುಂದು ಕ ೇಳುರ್ಹತ ಷಲ ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ. ನಿೇು ಆತನಿಗ  
ರ್ಕವಿಗ  ಡುರ್ಹತ ಷಭಮನುನ ಕಳ ದ ನುಂತಯ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಯೇಜನ ಮುನ ಅನುಷರಿಷಲು ೂಣಗಗ  ಳಿಸಿ. ನಿಭಭ ಯೇಜನ ಮನುನ ನಿಭಭ 
ತಯಫ ೇತಮ ಜ್  ರ್ ಗಹಯಯ  ುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ ಭತುತ ನಿೇು ಈ ಷಭಮದಿುಂದ ಯಷಯ ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಷುಹಗ 1, 2, 3, 4, 6, 8 ಭತುತ 12 

ಹಯಗಳ ಲ ಕಕ ಪ್ಪಷಫ ೇಕಹದ  ೇಳಹಟ್ಟಿಮನುನ ಗ  ತುತಡಿಸಿ. 

 

ನನನ ಕಥ ಮನುನ [ಷಹಕ್ಷಿ] ಭತುತ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ [ಷುಹರ್ ಗ] ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮರ್ಕತಗಳ ೄುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳರ್ ತೇನ :  

 

ನನ  ನುಂದಿಗ  ಲ ಕಕ ಪ್ಪಷಫ ೇಕಹದ ಗುುಂನುನ ಆಯುಂಭಿಷಲು ನಹನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನಯನುನ ಆಭುಂತಯಷುರ್ ತೇನ :  

 

ತಭಭ ಷುಂತ ಲ ಕಕ ಪ್ಪಷಫ ೇಕಹದ ಗುುಂುಗಳನುನ ಆಯುಂಭಿಷಲು ಭತುತ ಅರಿಗ  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡಲು ನಹನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನರಿಗ  
ಷಹಲು ಸಹಕುರ್ ತೇನ :  

 

ನನ  ನುಂದಿಗ  3/3 ಗುುಂನುನ ಆಯುಂಭಿಷಲು ನಹನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನಯನುನ ಆಭುಂತಯಷುರ್ ತೇನ :  

 

ತಭಭ ಷುಂತ 3/3 ಗುುಂುಗಳನುನ ಆಯುಂಭಿಷಲು ಭತುತ ಅರಿಗ  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡಲು ನಹನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನರಿಗ  ಷಹಲು ಸಹಕುರ್ ತೇನ :  
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3/3 ನಿರಿೇಕ್ ಮ ಅಥಹ ಅನ ೇಶಣ ಮ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ಬಹಗಹಷಲು ನಹನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನಯನುನ ಆಭುಂತಯಷುರ್ ತೇನ  [ಅನುಫುಂಧನುನ 
ನ  ೇಡಿರಿ]:  

 

ನನ  ನುಂದಿಗ  ಹಯಥಗನ ಮ ನಡಿಗ ಮಲ್ಲಲ ಬಹಗಹಷಲು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನಯನುನ ಆಭುಂತಯಷುರ್ ತೇನ :  

 

ಅಯ ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಭತುತ ತಭಭ ಷುಂಫುಂಧಿಕಯಲ್ಲಲ 100 ಜನಯ ಟ್ಟಿಮನುನ ಭಹಡಲು ನಹನು ಈ 
ಕ ಳಗಿನ ಜನಯನುನ ತಯಫ ೇತಗ  ಳಿಷುರ್ ತೇನ :  

 

ಹಯಥಗನಹ ಕಹಲಚಕಯದ ಷಹಧನನುನ ನಿಮತಕಹಲ್ಲಕ ಆಧಹಯದ ಮ್ಮೇಲ  ಉಯೇಗಿಷಲು ನಹನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನರಿಗ  ಷಹಲು 
ಸಹಕುರ್ ತೇನ :   

 

ನಹನು ಹಯಥಗನಹ ಕಹಲಚಕಯದ ಷಹಧನನುನ ಯತ ____________________ [ದಿನಗಳು/ಹಯಗಳು/ತುಂಗಳು] ಉಯೇಗಿಷುರ್ ತನ .  

 

ನಹನು ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ ಮನುನ ಯತ ______________________ [ದಿನಗಳು/ಹಯಗಳು/ತುಂಗಳು] ಭಹಡುರ್ ತನ .  

 

ನಹನು ನಡ ಷು ನಹಮಕತದ ಚಿಕಕ ಗುುಂಪ್ಪನ ಬಹಗಹಗಿಯಲು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನಯನುನ ನಹನು ಆಭುಂತಯಷುರ್ ತೇನ :  

 

ಈ ಜುಮ್ (ZÚME) ತಯಫ ೇತಮನುನ ಸ  ುಂದಿಕ  ಳಳಲು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಜನರಿಗ  ನಹನು ಉರ್ ತೇಜಷುರ್ ತೇನ :  

 

ಇತಯ  ಷಭಗಣ ಗಳು: 
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ಮುಂದುರೆದ ತರಬೆೇತಿ   

ಅಧಿೆೇವನ 10 

ಈ ಭುುಂದುಯ ದ ತಯಫ ೇತಮ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ, ಷುಂಕ್ಷಿತ ರಿರ್ಶೇಲನಹಟ್ಟಿ ಭೌಲಮಭಹನದಿುಂದ ನಭಭ ತಯಫ ೇತ ಫಲಗಳನುನ ಸ ೇಗ  
ಷರಿಷಭ ಭಹಡಫಸುದ ುಂದು ನ  ೇಡುರ್ ತೇ . ಇನುನ ಸ ರ್ಹಿಗಿ ಷಹಧಿಷಲು ಟಹಿಗಿ ಕ ಲಷ ಭಹಡುದಕಹಕಗಿ ಚಿಕಕ ಷಬ ಮ ಗುುಂನುನ 
ಫ ಳ ಷಲು ಜ್ಹಲಗಳಲ್ಲಲ ನಹಮಕತು ಸ ೇಗ  ನಡ ಷುತತ  ಎುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ . ಭತುತ ಸ  ಷ ಸುಂತದ ಫ ಳಣಿಗ ಗ  ನಹಮಕಯನುನ 
ನಡ ಷು ಜ್  ರ್ ಗಹಯಯ ತಯಫ ೇತ ಗುುಂುಗಳನುನ ಸ ೇಗ  ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷಫ ೇಕ ುಂದು ನಹು ಕಲ್ಲಮುರ್ ತೇ . 

ತರಬೆೇತಿ ರಿಶೇಲನಹಟಿಿ 

ಸ ಚಿಿಷು ರ್ಶಶಮಯನುನ ಭಹಡು ವಿಶಮಕ ಕ ಫುಂದಹಗ ನಿಭಭ ಷುಂತ ಫಲಗಳನುನ ಭತುತ ದುಫಗಲರ್ ಗಳನುನ ಫ ೇಗನ  ಗ  ತುತಭಹಡಲು ನಿೇು 
ಫಲುಳಳ ಷಹಧನಹದ ರಿರ್ಶೇಲನಹಟ್ಟಿಮನುನ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. ಇತಯರಿಗ  ಷಸಹಮಭಹಡಲು ಇದು ಷಸ ುಂದು ಫಲುಳಳ 
ಷಹಧನಹಗಿದ  – ಭತುತ ನಿಭಗ  ಷಸಹಮಭಹಡಲು ಇತಯಯು ಇದನುನ ಉಯೇಗಿಷಫಸುದು. 

ಈ ಷುಂಕ್ಷಿತ [5 ನಿಮಿಶಗಳು ಅಥಹ ಕಡಿಮ್ಮ] ಷ-ರಿರ್ಶೇಲನ ಮನುನ ಭಹಡಲು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸ ಜ್ ಗೆಳನುನ ಅನುಷರಿಸಿ: 

• ಸ ಜ್ ೆ 1 – ರಿರ್ಶೇಲನಹಟ್ಟಿಮ ಎಡಬಹಗದಲ್ಲಲಯು ರ್ಶಶಮಯ ತಯಫ ೇತ ಷಹಧನಗಳನುನ ಒದಿರಿ. 

• ಸ ಜ್ ೆ 2 – ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿಧಹನನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ ತಯಫ ೇತಮ ಯತಯುಂದು ಷಹಧನನುನ ಗುಯುತಸಿ: 
• ನಿಭಗ  ಈ ಷಹಧನದ ರಿಚಮ ಇಲಲದಿದದಯ  ಅಥಹ ಅಥಗಭಹಡಿಕ  ಳಳಲು ಆಗದಿದದಯ  – ಕು ಕಹಲಮ್ ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿ. 
• ನಿಭಗ  ಷಹಧನನುನ ಕುರಿತು ಷಲ ರಿಚಿತಹಗಿದುದ ಆದಯ  ಇನುನ ಖಚಿತಲಲದಿದದಯ  – ಕ ುಂು ಕಹಲಮ್ ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿ.  
• ನಿಭಗ  ಷಹಧನು ಅಥಗಹಗಿದುದ ಅದಯ ಭ ಲಹುಂವಗಳನುನ ಕುರಿತು ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡಫಸುದಹದಯ  – ಸಳದಿ ಕಹಲಮ್ 

ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿ.  
• ನಿೇು ದೃಢವಿವಹಷುಳಳಯಹಗಿದುದ ಈ ಷಹಧನನುನ ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡಫಸುದಹದಯ  – ಸಸಿಯು 

ಕಹಲಮ್ ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸಿ.  

 

ನೆನಪಿಡಿ – ನಿಭಭ ಜುಮ್ ತಯಫ ೇತುಯಹಯಯ  ುಂದಿಗ  ಭತುತ/ಅಥಹ ನಿಭಭ ತಯಫ ೇತ ಷಸಹಠಿಯುಂದಿಗ  ಅಥಹ ಇತಯ  
ತಯಫ ೇತುಗಹಯಯ  ುಂದಿಗ  ನಿಭಭ ತಯಫ ೇತ ರಿರ್ಶೇಲನಹಟ್ಟಿಮ ಪಲ್ಲರ್ಹುಂವಗಳನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. ುಂದು ೇಳ  
ನಿೇು ತಯಫ ೇತುಗಹಯರಿಗ  ಷಸಹಮಭಹಡುತತದದಯ  ಅಥಹ ಫ ೇಯ  ಮಹರಿಗಹದಯ  ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡುತತದದಯ , ಮಹ ಬಹಗಗಳಲ್ಲಲ ನಿಭಭ 
ಗಭನ ಭತುತ ತಯಫ ೇತ ಅಗತಮವಿದ  ಎುಂದು ನಿಧಗರಿಷಲು ಷಸಹಮಭಹಡುದಕಹಕಗಿ ಈ ಷಹಧನನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
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ತರಬೆೇತಿ ರಿಶೇಲನಹಟಿಿ 
 
 

 
 

ಕು:  ಸ  ಷ ಭಹಹತಯುಂದ ತಯಫ ೇತ  

  ಕ  ಡಿರಿ ಭತುತ ಳಿದುಕ  ಳುಳತತದಹದಯ ುಂದು 
  ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ.  

ಕ ುಂು:  ಅಯು ಭ ಲಗಳನುನ   

  ಸ  ುಂದಿಕ  ಳುಳರಿಗ  ನಿಲ್ಲಲಸಿ  

  ಅಯ  ುಂದಿಗಿರಿಯ.  

ಸಳದಿ:  ಷತತಹದ ಷಹಭಥಮಗಕಹಕಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ 

  ಭುುಂದ  ಸ  ೇಗಿ ಅಯನುನ ಬಿಡಿರಿ  

ಸಸಿಯು:  ಭತುತ ಅಭಿೃದಿಧಡಿಷಲು ಇತಯಯನುನ  

  ಕುಂಡುಕ  ಳಿಳರಿ 

 

 
 

ತರಬೆೇತಿ ಸ್ಹಧನ 

ಮಹದರಿ ಷಹಹಯ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ    ಬಿಟುಿಬಿಡಿ 

ತಿಳ್ಳದಿಲ ಿ ಕೌವಲಯವಿಲದಿ ಷಿಧಹಥತಮಕ್ ಕೌವಲಯುಳಿ 

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯ 

ಭಹಗಗದವಗನ ಭತುತ 
ಭಹಹತ ಕ  ಡುನು 

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯನು 
ಭಹಗಗದವಗನ 
ಭತುತ ಷಸಹಮ 

ಭಹಡುನು 

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯನು 
ಭಹಗಗದವಗನ 
ಭತುತ ಉರ್ ತೇನ 

ಕ  ಡನು 

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯನು 
ನವಿೇಕಯಣಗಳಡ 

ಮುನು 

ಯೇಜನ ಗಳನುನ ಸ ೇಗ  ಭಹಡಲಹಗುದು 

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯನು 
ತೇಭಹಗನಿಷುನು 

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯನು 
ಚಚಿಗಷುನು ಭತುತ 
ತೇಭಹಗನಿಷುನು 

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯನು 
ಚಚಿಗಷುನು ಭತುತ 

ಷಲಸ  
ಡ ದುಕ  ಳುಳನು 
ತೇಭಹಗನಿಷುನು 

 

ಷಲಸ  
ಡ ದುಕ  ಳುಳನು 
ತೇಭಹಗನಿಷುನು 

ಭರಿ ಫಹತುಕ  ೇಳಿ ರ್ಶಶಮತ     

ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಿ [ಷಹಕ್ಷಿ]     

ದ ೇಯ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಿ [ಷುಹರ್ ಗ]     

ಷುಂಫುಂಧಗಳ ಭನ ಹರ್ ಗಗಹಯ – 100 ಭುಂದಿಮ ಟ್ಟಿ     

 ೇಗ 
    

ಅನುಕಯಭವಿಲಲದ ಷ ೇ      

3/3 ಗುುಂುಗಳ ಮಷ ಥ     

ಷಯಳ ಷಬ   - ದ ೇಯನುನ/ಇತಯಯನುನ ಪ್ಪಯೇತಸಿ, ರ್ಶಶಮಯನುನ 
ಭಹಡಿ 

    

ಎಯಡು ಷಬ ಗಳ ಬಹಗಹಗಿಯುದು     

ತಯಫ ೇತ ಕಹಲಚಕಯ     

ಲ ಕಕ ಪ್ಪಷಫ ೇಕಹದ ಗುುಂುಗಳು 
    

ಷ-ಪೇಶಣ :     

• ಹಕಮನುನ ದಿನನಿತಮ ಒದುದು [ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿ]     

• ಹಯಥಗನ  – ಭಹತನಹಡಿ ಭತುತ ರ್ಕವಿಗ  ಡಿ [ಹಯಥಗನ  
ಕಹಲಚಕಯ] 

    

• ದ ೈಹಕ ಜೇನ - ಅನ  ಮೇನಮರ್  [ಭರ್  ತಫಫಯ]     

• ಹುಂಷ  ಭತುತ ಫಹಧ      

ದ ೇಯಯಹಜಮು ಎಲ್ಲಲ ಇಲಲ ುಂದು ನ  ೇಡಲು ಕಣುಣಗಳು 
    

ಷಭಹಧಹನ ಮರ್ಕತಮನುನ ಕುಂಡುಕ  ಳಿಳರಿ [ಭರ್ಹತ 10 ಲ ಕ 

10] 

    

ಹಯಥಗನಹ ನಡಿಗ      

ಷಬ ಮಹಗಿಯುುದು:     
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• ಅನ  ಮೇನಮರ್  [ಟಹಿಗಿ ಊಟಭಹಡಿರಿ, 

ಫಫರಿಗ  ಫಫಯು] 

    

• ಷುತತ ಭತುತ ಆಯಹಧನ      

• ಷತಮ ೇದ [ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿ, ತಯಫ ೇತ ಕ  ಡಿ]     

• ಜನರಿಗ  ಯೇಷುನುನ ಕುರಿತು ಸ ೇಳುದು 
[ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ] 

    

• ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ 
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ಆು ಷಲಹೆಗಹರರ ಗುಂುಗಳು 

ಯೇಷು ಸ ೇಳಿದುದ – “ನಹನು ನಿಭಗ  ುಂದು ಸ  ಷ ಆಜ್ಞ ಮನುನ ಕ  ಡುರ್ ತೇನ ; ಏನ ುಂದಯ  ನಿೇು ಫಫಯನ  ಫಫಯು ಪ್ಪಯೇತಷಫ ೇಕು; ನಹನು 
ನಿಭಭನುನ ಪ್ಪಯೇತಸಿದ ಮ್ಮೇಯ ಗ  ನಿೇು ಷಸ ಫಫಯನ  ಫಫಯು ಪ್ಪಯೇತಷಫ ೇಕು ಎುಂಫದ ೇ. ನಿಮ್ಭಳಗ  ಫಫಯ ಮ್ಮೇಲ  ಫಫರಿಗ  ಪ್ಪಯೇತ ಇದದಯ  
ಎಲಲಯ  ನಿಭಭನುನ ನನನ ರ್ಶಶಮಯ ುಂದು ತಳಿದುಕ  ಳುಳಯು.”  

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯಯ ಗುುಂು 3/3 ಗುುಂುಗಳನುನ ನಡ ಷು ಭತುತ ಆಯುಂಭಿಷು ಜನಯನುನ ಳಗ  ುಂಡಿದ . ಇದು 3/3 ಮಷ ಥಮನುನ 
ಅನುಷರಿಷುತತದ  ಭತುತ ನಿಭಭ ಕ್ ೇತಯದಲ್ಲಲಯು ದ ೇಯ ಕ ಲಷದ ಆತಭಕ ಆಯ  ೇಗಮನುನ ನಿಧಗರಿಷಲು ಫಲುಳಳ ರಿೇತಮಹಗಿದ .  

ಆತ ಷಲಸ ಗಹಯಯ ಗುುಂು ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷು ಮರ್ಕತಯುಂದಿಗ , ಷಯಳ ಷಬ ಗಳ ೄುಂದಿಗ , ಷ ೇಹ ಷುಂಷ ಥಗಳ ೄುಂದಿಗ  ಅಥಹ 
ಲ  ೇಕನುನ ಷುಂಧಿಷು ಜ್ಹಗತಕ ಷಯಳ ಷಬ ಮ ಜ್ಹಲದ  ುಂದಿಗ  ನಹಮಕರಿುಂದ–ನಹಮಕರಿಗ  ತಯಫ ೇತಮನುನ ಉಯೇಗಿಷುತತದ ,  

ಷ ೇ ಗಹಗಿ ಯೇಷುವಿನ ತುಂರ್  ಯೇಹಮನುನ ಅನುಷರಿಷು ಉದ ಧೇವ ಷ ಚಕಗಳನುನ ಜ್  ರ್ ಗಹಯಯ ತಯಫ ೇತ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ 
ಬಹಗಹಷುಯು ನ  ೇಡುಯು ಭತುತ ಯವ ನಗಳನುನ ಕ ೇಳುಯು ಭತುತ ಯತರ್ಕಯಯಗಳನುನ ಕ  ಡುಯು. ಈ ಅಧಿ ೇವನಗಳು ಮಹಯ 
ಅಸುಂಬಹನುನ ಕುಗಿಷಿಲು ಅಥಹ ಮಹಯನಹನದಯ  ರ್ಕೇಳಹಗಿ ನ  ೇಡಲು ಉದ ಧೇರ್ಶಷಲಹಗಿಲಲ. ಇು ಫ  ೇಧಿಷಲು ಭತುತ ಷ ಪತಗಮನುನ 
ಕ  ಡಲು ಉದ ಧೇರ್ಶಷಲಹಗಿದ .  

ಈ ಷಯಳಹದ ಭಹದರಿಮನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ: 

ಹಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ [ನಿಭಭ ಷಭಮದ 1/3 ಬಹಗ] 

ಭ ಯನ ಮ ುಂದು ಬಹಗದ ಷಭಮದಲ್ಲಲ - ನಿೇು ಭ ಲ 3/3 ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯುಹಗ ಭಹಡಿದುಂರ್  ಆಯ ೈಕ  ಭತುತ ಹಯಥಗನ ಮಲ್ಲಲ ಷಭಮನುನ 
ಕಳ ಯರಿ. ನುಂತಯ ಹುಂದಿನ ಷಭಗಣ ಗಳಲ್ಲಲ ಗುುಂಪ್ಪನ ದವಗನ ಭತುತ ನುಂಬಿಗಸಿತಕ ಮನುನ ನ  ೇಡುರ್ಹತ ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ: 

ನಿೇು ರ್ಕಯಷತನಲ್ಲಲ ಸ ೇಗ  ನ ಲ ಗ  ುಂಡಿದಿದೇರಿ? [ಹಕಮ, ಹಯಥಗನ , ನುಂಬಿಕ , ವಿಧ ೇಮತ, ಭುಖಮ ಷುಂಫುಂಧಗಳು?]  ಕಳ ದ ಅಧಿ ೇವನದಿುಂದ 
ನಿಭಭ ಗುುಂು ನಿಭಭ ಕಹಮಗಗತ ಯೇಜನ ಗಳನುನ ೂಣಗಗ  ಳಿಸಿರ್  ೇ? ಅುಗಳನುನ ುನಯಹಲ  ೇಕನ ಭಹಡಿರಿ. 

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ [ನಿಭಭ ಷಭಮದ 1/3 ಬಹಗ] 

ಗುುಂು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಷಯಳ ಯವ ನಗಳನುನ ಚಚಿಗಷುುಂರ್  ನಡ ಸಿರಿ: 

1. ನಹಲುಕ ಕ್ ೇತಯಗಳ ಚಿತಯದ ಯತಯುಂದು ಬಹಗದಲ್ಲಲ ನಿೇು ಸ ೇಗ  ಕಹಮಗಭಹಡುತತದಿದೇರಿ? 

2. ಮಹುದು ರ್ ನಹನಗಿ ಕ ಲಷಭಹಡುತತದ ? ನಿಭಭ ದ  ಡಡ ಷಹಲುಗಳು ಮಹುು?  

3. ನಿಭಭ ಯಷುತತ ತಲ ಭಹಯು ನಕ್ ಮನುನ ವಿಭರ್ಶಗಸಿ 

4. ನಿಭಗ  ಮಹುದು ಷಹಲಹಗಿತುತ ಅಥಹ ಅಥಗಭಹಡಿಕ  ಳಳಲು ಕಶಿಕಯಹಗಿತುತ? 

5. ಇತತೇರ್ ಗ  ದ ೇಯು ನಿಭಗ  ಏನನುನ ರ್  ೇರಿಷುತತದಹದನ ? 

6. ಇತಯ  ಷದಷಮರಿುಂದ ಅಥಹ ರಿಣಿತ ನಹಮಕರಿುಂದ ಮಹುದಹದಯ  ಯವ ನಗಳುುಂಟ  ೇ? 
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ಮುಂದಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ [ನಿಭಭ ಷಭಮದ 1/3 ಬಹಗ] 

ಈ ಯವ ನಗಳಿಗ  ಸ ೇಗ  ಉತತರಿಷಫ ೇಕ ುಂದು ಅರಿಗ  ರ್  ೇರಿಷಲು ವಿರ್ಹಯತಭನಿಗಹಗಿ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ಯತಯಫಫಯು ಭೌನಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷುರ್ಹತ 
ಷಭಮನುನ ಕಳ ಯರಿ:   

7. ನಹು ಭುುಂದಿನ ಷಹರಿ ಟಹಿಗಿ ಷ ೇಯುದರ್ಕಕುಂತ ಭುುಂಚಿತಹಗಿ ನಹನು ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಫ ೇಕ ುಂದು ದ ೇಯು ಫಮಷು 
ಕಹಮಗಗತ ಯೇಜನ ಗಳು ಅಥಹ ಗುರಿಗಳು ಮಹುು? [ನಿಭಭ ಕ ಲಷನುನ ಕ ೇುಂದಿಯಕರಿಷಲು ಷಸಹಮಭಹಡುದಕಹಕಗಿ 
ನಹಲುಕ ಕ್ ೇತಯಗಳ ಷಹಧನನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ] 

8. ನನನ ತಯಫ ೇತುಗಹಯನು ಅಥಹ ಇತಯ  ಗುುಂಪ್ಪನ ಷದಷಮಯು ಈ ಕ ಲಷದಲ್ಲಲ ನನಗ  ಸ ೇಗ  ಷಸಹಮಭಹಡಫಸುದು? 

ಅುಂತಭಹಗಿ ಹಯಥಗನ ಮಲ್ಲಲ ದ ೇಯ  ುಂದಿಗ  ಭಹತನಹಡುರ್ಹತ ಗುುಂಹಗಿ ಷಭಮ ಕಳ ಯರಿ. 

ಗುುಂಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷುುಂರ್  ನಡ ಸಿರಿ ಇದರಿುಂದ ತಭಭ ಬಿಡುವಿನ ಷಭಮದಲ್ಲಲ ಇತಯಯನುನ ಷುಂಧಿಷು ಆ ಎಲಹಲ ಗುುಂಪ್ಪನಯ 
ಸೃದಮನುನ ಸಿದಧಡಿಷಲು ಯತಯಫಫ ಷದಷಮಯು ಹಯರ್ಥಗಸಿ ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಳಲ್ಲ.  

ದ ೇಯು ಈ ಅಧಿ ೇವನದಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಸಿದುಗಳನುನ ಅನಯಸಿ ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ಗುುಂಪ್ಪನ ಯತಯಫಫ ಷದಷಮನಿಗ  ಧ ೈಮಗ ಭತುತ ಫಲನುನ 
ಕ  ಡುುಂರ್  ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಹರಿಮ ನಹಮಕಯು ರ್ಕರಿಮ ನಹಮಕರಿಗಹಗಿ ವಿವ ೇಶಹಗಿ ಹಯರ್ಥಗಷಫ ೇಕಹದ ಅಗತಮವಿದದಯ , ಆ 
ಹಯಥಗನ ಗಹಗಿ ಇದ ೇ ಷ ಕತ ಷಭಮಹಗಿದ .   

ಈ ಗುುಂು ಫ ೇಯ  ಫ ೇಯ  ಷಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಅನ ೇಕ ೇಳ  ಷ ೇಯುದರಿುಂದ, ನಿೇು ಕತಗನ ಬ  ೇಜನನುನ ಆಚರಿಷಲು ಅಥಹ ಊಟ ಭಹಡಲು 
ಷಹಧಮಹಗದ  ಇಯಫಸುದು, ಆದಯ  ಆಯ  ೇಗಮ, ಕುಟುುಂಫ ಭತುತ ಷ ನೇಹತಯನುನ ಕುರಿತು ತಳಿದುಕ  ಳಳಲು ಷಭಮನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ಳಳಲು 
ಖಚಿತಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ.   

 

ನಹಲುಕ ಕ್ಷೆೇತರಗಳ ವಿವೆಿೇಶಣಹತಮಕ್ ರೆೇಖಹರ್ಚತರ  

 

ಹೆರ್ಚಿಷು ಕ್ಷೆೇತರ: ುನಯುತತತಮಹಗಿ ನಿೇು ಮಹಯ  ುಂದಿಗ , ಸ ೇಗ  ಭತುತ ಮಹಹಗ 
ನುಂಬಿಗಷತ ಜನಯನುನ ಸುಡುಕುತತದಿದೇರಿ ಭತುತ ಅಯನುನ ತಯಫ ೇತಗ  ಳಿಷುತತದಿದೇರಿ 
ಭತುತ ಅಯನುನ ಸ  ಣ ಗಹಯಯನಹನಗಿ ಭಹಡುತತದಿದೇರಿ?  

ಬರಿದಹದ ಕ್ಷೆೇತರ: ನಿೇು ದ ೇಯಹಜಮನುನ ವಿಷತರಿಷುದಕಹಕಗಿ ಎಲ್ಲಲ ಭತುತ 
ಮಹಯ  ುಂದಿಗ  [ಮಹ ಜನಯ ಗುುಂುಗಳು] ಯೇಜನ  ಭಹಡುತತದಿದೇರಿ?  

ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿ ಬಿೇಜಬಿತುದು: ದ ೇಯ ಯಹಜಮದ ವುಬಹರ್ ಗಮನುನ ಎಲ್ಲಲ ಅಥಹ 
ಮಹಯ  ುಂದಿಗ  ನಿೇು ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತದಿದೇರಿ? ನಿೇು ಇದನುನ ಸ ೇಗ  ಭಹಡುತತದಿದೇರಿ?  

ಬೆಳೆಯುತಿುರು ಕ್ಷೆೇತರ: ನಿೇು ಜನಯನುನ ಸ ೇಗ  ಷಜುೆಗ  ಳಿಷುತತದಿದೇರಿ ಭತುತ 
ಆತಭಕಹಗಿ, ಮರ್ಕತಗತಹಗಿ ಭತುತ ತಭಭ ಷಹಬಹವಿಕ ಜ್ಹಲದಲ್ಲಲ ಸ ೇಗ  
ಫ ಳ ಷುತತದಿದೇರಿ?  

ಷುಗಿಿಯ ಕ್ಷೆೇತರ: ಸ  ಷ ಆತಭಕ ಕುಟುುಂಫಗಳು [ಷಯಳ ಷಬ ಗಳು] ಸ ೇಗ  
ಉುಂಟಹಗುತತ ?



ಜುಮ್  ಭಹಗಗದರ್ಶಗ ುಷತಕ  / Page 39 

 

ತಲೆಮಹರಿನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಷರಳ ಷಭೆಯನುು ನಿರೊಪಿಷು ಮಹದರಿ 

Jim T 
Fort Worth 3-13 

 
Wylie C 
Berlin 2-14 

Tim P 
Johor Bahru 2-14 

Arnold S 
Flagstaff 5-14 

Charles D 
Fort Worth 9-14 

    
 
 

ಗುುಂಪ್ಪನ ನಹಮಕನ ಸ ಷಯು   

 

 
 

ಷಥಳ/ಆಯುಂಬದ ದಿನಹುಂಕ 

 
0 8 

0 
Y 8 

12 0 

0 
N 0 

 
3 0 

0 

N 0 

 
2 4 

0 
N 4 

0 5 

5 

Y 3 

Rusty N Fort 
Worth 6-13 

Jeremy T 
Arllington 7-13 

Jerry E 
Pheonix 9-13 

Mike L Fort 
Worth 9-13 

0 7 

2 

0 6 

0 

Y 4 N 0 

4 1 

1 

N 1 

2 2 

1 
Y 4 

David T  Grant N 
State Prison 10-13 WS H.S. 1-14 

Chris K 
Flagstaff 1-14 

Matt B Fort 
Worth 2-14 

8 0 

0 
N 2 

0 8 

5 

Y 4 

5 0 

1 
N 0 

4 2 

1 

N 2 

Justin D 
Online 5-13 

0 9 

5 

Y 8 

Zack D 
Richardson 9-13 

Kevin R 
Piano 1-14 

George P 
Frankfurt 8-13 

Dave L 
Singapore 11-13 

Jacob Y 
Naples 1-14 

6 0 

0 
N 0 

2 2 

0 
N 2 

4 1 

1 

N 2 

2 6 

1 

Y 4 

4 0 

0 

N 0 
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ಅನುಬಂಧ 
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3/3 ಗುಂಪಿನ ಷರಣಿಗಳು 

ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯ ಷರಣಿಗಳು [ಸುಡುಕ್ುರಿಗಹಗಿ] 
ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ “ಮ್ಮೇಲಕ ಕ ನ  ೇಡಿರಿ” ಎುಂಫ ಬಹಗಕಹಕಗಿ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಹಕಮಬಹಗಗಳನುನ ನ  ೇಡಿರಿ. ಕ ಲು ಹಕಮಬಹಗಗಳಿಗ  ನಿಭಭ 
ಗುುಂಪ್ಪಗ  ುಂದರ್ಕಕುಂತ ಸ ಚಿಿನ ಕ ಟಗಳ ಅಗತಮವಿದ .  

1. ಹಪ್ಪಗಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ : ಲ ಕ 18:9-14 

2. ಫಡಗಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ : ಲ ಕ 12:13-34 

3. ದ ಯ ಸ  ೇದರಿಗಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ : ಲ ಕ 15:11-32 

4. ಕಳ ದು ಸ  ೇದರಿಗಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ : ಲ ಕ 19:1-10 

5. ದುಃಖಿಷುರಿಗಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ : ಯೇಸಹನ 11:1-44 

6. ಸುಡುಕುರಿಗಹಗಿ ನಿರಿೇಕ್ : ಯೇಸಹನ 3:1-21 

 

ಯೇಹಹನನ ಷೊಚನೆಗಳು [ಸುಡುಕ್ುರಿಗಹಗಿ]   

ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ “ಮ್ಮೇಲಕ ಕ ನ  ೇಡಿರಿ” ಬಹಗಕಹಕಗಿ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಹಕಮಬಹಗಗಳನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ. ಕ ಲು ಹಕಮಬಹಗಗಳಿಗ  ನಿಭಭ 
ಗುುಂಪ್ಪಗ  ುಂದರ್ಕಕುಂತ ಸ ಚಿಿನ ಕ ಟಗಳ ಅಗತಮವಿದ . 

1. ನಿೇಯನುನ ದಹಯಕ್ಹಯಷನಹನಗಿ ಭಹಗಡಿಷುದು: ಯೇಸಹನ 2:1-12 

2. ಷ ೇನಹಧಿತಮ ಭಗನನುನ ಗುಣಡಿಸಿದುದ: ಯೇಸಹನ 4:46-54 

3. ಹವಗಹಮುನುನ ಗುಣಡಿಸಿದುದ: ಯೇಸಹನ 5:1-17 

4. ಐದು ಷಹವಿಯ ಜನರಿಗ  ಪೇಷ್ಟಸಿದುದ: ಯೇಸಹನ 6:1-14 

5. ನಿೇರಿನ ಮ್ಮೇಲ  ನಡ ಮುದು: ಯೇಸಹನ 6:15-25 

6. ಸುಟುಿ ಕುಯುಡನನುನ ಗುಣಡಿಷುದು. ಯೇಸಹನ 9:1-41 

7. ಷತತ ಲಹಜಯನನುನ ಎಬಿಫಷುದು: ಯೇಸಹನ 11:1-46 

 

ಆರಂಭದ ಹಹದಿ : ಮೊದಲ 8 ಕ್ೊಟಗಳು 
ಈಗಹಗಲ ೇ ಕ ೈಷತಯಹಗಿಯುರಿಗ  ಆದಯ  ಇುಂಥ ವಿಧಹದ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲ ಮ್ದಲು ಇಲಲದರಿಗ  ಷ ಕತಹಗಿದ . ಅಬಹಮಷದ ಬಹಗನುನ 
ಭಹಗಗದರ್ಶಗಷಲಹಗಿದ . ಈ ಎುಂಟು ಅಧಿ ೇವನಗಳಿಗ  ವಿರ್ಶಶಿಹಗಿದ . ಭುುಂದ  ಫಯು ಕ ಟಗಳಲ್ಲಲ ಮರ್ಕತಗತ ಅಬಹಮಷನುನ 
ಆಯುಂಭಿಷಲಹಗಿದ .   

1. ನಿಮಮ ಕ್ಥೆಯನುು ಹೆೇಳ್ಳರಿ 

ಮ್ಮೇಲಕ ಕ ನ  ೇಡಿರಿ:  ಭಹಕಗ 5:1-20. ಚನ 18-20 ವಿವ ೇಶ ಗಭನನುನ ಕ  ಡಿರಿ.  
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ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಿರಿ: ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಲು ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ನಿೇು ಸಿದಧಡಿಷಫ ೇಕಹಗಿದ  ಭತುತ ನಿೇು ಜನರಿಗ  
ಯೇಷುನುನ ಕುರಿತು ಸ ೇಳುಹಗ ಅದನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಸಿದಧಯಹಗಿರಿಯ. ಈ ಕ ಳಗಿನ ರಿೇತಮಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಫಸುದು: 

 ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷುದರ್ಕಕುಂತ ಭುುಂರ್  ಇದದ ಜೇವಿತನುನ ಕುರಿತು ಭಹತನಹಡಿರಿ – ನಿಭಭ ಬಹನ ಗಳನುನ [ನ  ೇು, 
ುಂಟ್ಟತನ], ಯವ ನಗಳನುನ [ಭಯಣದ ನುಂತಯ ಏನಹಗುತತದ ?], ಅಥಹ ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಷುದರ್ಕಕುಂತ ನಿಭಗಿದದ 
ಸ  ೇಯಹಟಗಳನುನ ವಿರಿಸಿ.  

 ನಿೇು ಸ ೇಗ  ಯೇಷುವಿನ ಹುಂಫಹಲಕಯಹದಯ ುಂದು ಸ ೇಳಿರಿ – ಅರಿಗ  ಯೇಷುನುನ ಕುರಿತು ಸ ೇಳಿರಿ! ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮ ರ್ಹತಮಗ 
ಹೇಗಿದ : ನಭಭ ಹಗಳಿುಂದ ನಹ ಲಲಯ  ದ ೇಯನುನ ನ  ೇಯಸಿದ ದೇ . ನಭಭ ಹಗಳ ನಿಮಿತತ ನಹು ಷಹಮುರ್ ತೇ . 

 ಆದಯ  ನಭಭ ಹಗಳಿಗಹಗಿ, ಷತುತ, ಸ ಣಲಟುಿ ಭತುತ ಭಯಣದಿುಂದ ಎದದ ಯೇಷುವಿನಲ್ಲಲ ನಹು ನುಂಬಿಕ ಯಟಹಿಗ ಭಯಣದಿುಂದ 
ಯಕ್ಷಿಷಲಡುರ್ ತೇ . 

 ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಸಿದ ನುಂತಯ ನಿಭಭ ಜೇವಿತನುನ ಕುರಿತು ಭಹತನಹಡಿರಿ – ಯೇಷು ನಿಭಭ ಜೇವಿತನುನ ಸ ೇಗ  
ಫದಲಹಯಸಿದಯ ುಂದು ಅರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ. ಯೇಷು ಕ  ಟಿ ಷುಂರ್  ೇಶ, ಷಭಹಧಹನ ಭತುತ ಕ್ಷಭಹಣ ಮನುನ ಕುರಿತು ಸ ೇಳಿರಿ. 

 ಯತರ್ಕಯಯಮನುನ ಆಭುಂತಯಸಿ – ನಿಭಭ ಕಥ ಮು ನಿಭಭ ಯತರ್ಕಯಯಮನುನ ಕ ೇಳಫ ೇಕು. ಫಫ ಮರ್ಕತಮ ಆತಭಕ ಆಷರ್ಕತಮ ಭಟಿನುನ 
ಕುಂಡುಕ  ಳಳಲು ನಿಭಗ  ಷಸಹಮಭಹಡುದಕಹಕಗಿ ಯವ ನಯುಂದಿಗ  ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸಿ. ಹೇಗ  ಏನನಹನದಯ  ಕ ೇಳಿರಿ: “ನಿಭಗ  ಸ ೇಗ  
ಕ್ಷಮಿಷಫಸುದ ುಂದು ತಳಿದುಕ  ಳಳಲು ಇಶಿಡುವಿಯಹ?” ಅಥಹ “ನಿಭಭ ಜೇವಿತನುನ ದ ೇಯು ಫದಲಹಯಷಫ ೇಕ ುಂದು ನಿೇು 
ಇಶಿಡುವಿಯಹ?”  

 ಅದನುನ ಷುಂಕ್ಷಿತಹಗಿ ಭಹಡಿರಿ [3 ನಿಮಿಶಗಳು ಅಥಹ ಕಡಿಮ್ಮ] – ನಿಭಭ ಕಥ ಮು ಚಿಕಕದಹಗಿ ಭತುತ ಆಷರ್ಕತಕಯಹಗಿಯಫ ೇಕು. 
ಫ ೇಷಯಹಗಿಯದ  ಭತುತ ಕ ೇಳುಗಯು ಆಷರ್ಕತಮನುನ ಕಳ ದುಕ  ಳಳದುಂರ್  ಫಸಳ ಉದಧಹಗಿ ಭಹತನಹಡಫ ೇಡಿರಿ.  

 ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯು ಮಹಯ  ುಂದಿಗಹದಯ  ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ.    

_____________________ 

2. ಯೇಷುವಿನ ಕ್ಥೆಯನುು ಹೆೇಳ್ಳರಿ  

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ: 1 ಕ  ರಿುಂಥ 15:1-8, ಯ  ೇಭಹ 3:23, ಯ  ೇಭಹ 6:23 

ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಿರಿ: ಇಹಮುಂಜ್ ಕ ಮಬ್ ಅಥಹ ಫ ೇಯ  ಷಯಳಹದ ವಿಧಹನನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ ಸ ೇಳಲು ನಿಭಭ 

ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯು ಯತಯಫಫಯು ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಲ್ಲ. ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ 5 ಜನರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ. 
ಇದನುನ ಯತಹಯ ಭಹಡಿರಿ.   

_____________________ 
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3. ಹಂಬಹಲ್ಲಸಿ ಮತುು ಮಿೇನು ಹಡಿಯರಿ 

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ: ಭಹಕಗ 1:16-20 

ಅಭಹಯಷಮಹಡಿರಿ: ಟ್ಟಿ ಭಹಡಿರಿ – ಖಹಲ್ಲ ಸಹಳ ಮನುನ ರ್ ಗ ದುಕ  ುಂಡು ಯೇಷುನುನ ಕುರಿತು ಕ ೇಳಫ ೇಕಹಗಿಯುಯಲ್ಲಲ ನಿಭಗ  

ತಳಿದಿಯು [ಕುಟುುಂಫ, ಷ ನೇಹತಯು, ನ ಯ ಮಯು, ಜ್  ರ್ ಕ ಲಷದಯು, ಅಥಹ ವಹಲಹ ಷಸಹಠಿಗಳು] 100 ಜನಯ ಸ ಷಯನುನ 

ರ್ ಗ ದುಕ  ುಂಡು ಫಯ ಯರಿ. ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ 5 ಜನರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ ಇದನುನ ಯತಹಯ 
ಭಹಡಿರಿ. 

_____________________ 

4. ದಿೇಕ್ಷಹಸ್ಹುನ 

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ: ಯ  ೇಭಹ 6:3-4; ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 8:26-40 

ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಿರಿ: ಸತತಯದಲ್ಲಲಯು ನಿೇರಿನ [ಷಹನನದ ರ್  ಟ್ಟಿ, ಕ  ಳ, ನದಿ, ಕ ಯ ] ಕುಂಡುಕ  ುಂಡು ಸ  ಷ ವಿವಹಸಿಗಳಿಗ  ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ 
ಭಹಡಿಸಿರಿ. ಜನಯು ವಿವಹಸಿಗಳಹದ ಕ ಡಲ ೇ ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಭಹಡಿಷಲು ಭುುಂದುಯ ಸಿ. ದಿೇಕ್ಹಷಹನನನುನ ಕುರಿತು ಸ ರ್ಹಿಗಿ ಕಲ್ಲಮಲು, 

ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 2:37-41, 8:5-13, 8:36-38, 9:10-19, 10:47-48, 16:13-15, 16:27-34, ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 18:5-9 
ಭತುತ 1 ಕ  ರಿುಂಥ 1:10-17,ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 19:1-5, ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 22:14-17. 

ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ 5 ಜನರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ. ಇದನುನ ಯತಹಯ ಭಹಡಿರಿ. 

_____________________ 

5. ಷತಯೆೇದ  

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ: 2 ತಮ್ಥ  3:14-16 

ಅಭಹಯಷಮಹಡಿರಿ: ಷತಮ ೇದ ಅಧಮಮನದ ಏಳು ಯವ ನಗಳನುನ ಕುಂಠಹಠ ಭಹಡಿ ಭತುತ ಠಿಸಿರಿ [ಷಯಳ ಕ ಟದ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಲಯು  

1-7 ಯವ ನಗಳು]. ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ 5 ಜನರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ. ಇದನುನ ಯತಹಯ ಭಹಡಿರಿ.   

_____________________ 

6. ದೆೇರೆೊಂದಿಗೆ ಮಹತನಹಡಿ 

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ: ಭರ್ಹತಮ 6:9-13 

ಅಭಹಯಷಮಹಡಿರಿ: ದ ೇಯ  ುಂದಿಗ  ಸ ೇಗ  ಭಹರ್ಹಡಫ ೇಕ ುಂದು ಕಲ್ಲಮಲು ನಿಭಭ ಸಷತನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ. ಗುುಂಪ್ಪನಲ್ಲಲಯುಯು ಭರ್ಹತಮ 
6:9-13 ಯಲ್ಲಲಯು ಯೇಷುವಿನ ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಭಹಡುಹಗ ನಿಭಭ ಕ ೈಮನುನ ಭಹಗಗದರ್ಶಗಮಹಗಿ ಉಯೇಗಿಸಿ.  

1. ಅಂಗೆೈ = ಷಂಬಂಧ. ನಭಭ ಫ ಯಳುಗಳಿಗ  ಭತುತ ಸ ಫ ಫಯಳಿಗ  ಅುಂಗ ೈ ಅಸಿತಹಯಹಗಿಯುುಂರ್ , ದ ೇಯ  ುಂದಿಗ  ಏಕಹುಂಗಿಮಹಗಿ 
ಕಳ ಮು ಷಭಮು ಆತನ  ುಂದಿಗ  ನಭಭ  ೈಮರ್ಕತಕ ಷುಂಫುಂಧಕ ಕ ಅಸಿತಹಯಹಗಿದ . “ಯಲ  ೇಕದಲ್ಲಲಯು ನಭಭ ತುಂದ ಯೇ…” 

[ಭರ್ಹತಮ 6:9]. 
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2. ಹೆಬೆೆರಳು = ಆರಹಧನೆ. ನಹು ಏನನಹನದಯ  ಫ ೇಡಿಕ  ಳುಳದರ್ಕಕುಂತ ಭುುಂಚಿತಹಗಿ ದ ೇಯನುನ ಆಯಹಧಿಷಫ ೇಕ ುಂದು ನಭಭ 
ಸ ಫ ಫಯಳು ನ ನಪ್ಪಷುತತದ . “…ನಿನನ ನಹಭು ರಿವುದಧ ುಂದು ಎಣಿಷಲಡಲ್ಲ.” [ಭರ್ಹತಮ 6:9] 

3. ಮೊದಲ ಬೆರಳು = ಒಪಿಿಷುವಿಕೆ. ನುಂತಯ ನಹು ನಭಭ ಜೇವಿತನುನ, ಯೇಜನ ಮನುನ ಕುಟುುಂಫನುನ, ಸಣಕಹಷು, ಕ ಲಷ, ಬವಿಶಮತುತ 
ಎಲಲನುನ ಪ್ಪಷುರ್ ತೇ . “ನಿನನ ಯಹಜಮೂ ಫಯಲ್ಲ ನಿನನ ಚಿತತು ನ ಯ ೇಯಲ್ಲ…” [ಭರ್ಹತಮ 6:10] 

4. ಮಧೆಯ ಬೆರಳು = ಬೆೇಡಿಕೆೊಳ್ಳಿರಿ. ನಭಭ ಅಗತಮರ್ ಗಳನುನ ೂಯ ೈಷಲು ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. “ನಭಭ ಅನುದಿನ ಆಸಹಯನುನ ಈ 
ಸ  ತುತ ದಮಹಲ್ಲಷು.” [ಭರ್ಹತಮ 6:11] 

5. ನಹಲಕನೆಯ ಬೆರಳು = ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈಗ ನಭಭ ಹಗಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷಫ ೇಕ ುಂದು ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ  ಳುಳರ್ ತೇ  ಭತುತ ನಹು ಇತಯಯನುನ 
ಕ್ಷಮಿಷಫ ೇಕಹಗಿದ . “ನಭಗ  ತು ಭಹಡಿದಯನುನ ನಹು ಕ್ಷಮಿಸಿದುಂರ್  ನಭಭ ತುಗಳನುನ ಕ್ಷಮಿಷು.” [ಭರ್ಹತಮ 6:12] 

6.  ರ್ಚಕ್ಕ ಬೆರಳು = ಕಹಹಡುದು. ನುಂತಯ ನಹು ಕಹಹಡಲು ಫ ೇಡಿಕ  ಳುಳರ್ ತೇ . “ವ ೃೇಧನ ಗ  ಳಗಹಗದುಂರ್  ಕ ೇಡಿನಿುಂದ ತಪ್ಪಷು.” 

[ಭರ್ಹತಮ 6:13] 

7. ಹೆಬೆೆರಳು [ತಿರಿಗಿ] = ಆರಹಧನೆ. ನಹು ಷಗವಕತನಹದ ದ ೇಯನುನ ಆಯಹಧಿಸಿ ಆಯುಂಭಿಸಿದುಂರ್  ಭುಗಿಷುರ್ ತೇ . – “ಯಹಜಮೂ 
ಭಹಮ್ಮಮ  ಫಲೂ ಷದಹಕಹಲ ನಿನನ ೇ. ಆಮ್ಮನ್” [ಭರ್ಹತಮ 6:13] .  

ನಿಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ 5 ಜನರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ. ಇದನುನ ಯತಹಯ ಭಹಡಿರಿ. 

_____________________ 

7. ಕ್ಠಿನಹದ ಷಮಯಗಳು 

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ: ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮಗಳು 5:17-42; ಭರ್ಹತಮ 5:43-44 

ಅಭಹಯಷ ಮಹಡಿರಿ: ನಿಭಭ ಸ  ಷ ನುಂಬಿಕ ಮ ನಿಮಿತತ ನಿೇು ಎದುರಿಸಿದ ಷಭಷ ಮಮನುನ ಕುರಿತು ಗುುಂಪ್ಪನ  ುಂದಿಗ  ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ; ನಿೇು 
ಎದುರಿಷಫ ೇಕಹದ ಷಭಷ ಮಗಳನುನ ರಿಸರಿಸಿ; ಯೇಷು ಫ  ೇಧಿಸಿದುಂರ್  ನಿೇು ಧ ೈಮಗ ಭತುತ ಪ್ಪಯೇತಯುಂದ ಸ ೇಗ  ಯತರ್ಕಯಯಷುವಿರಿ 
ಎುಂದು ನಹಟಕ ಭಹಡಿರಿ. ಅಗತಮರ್ ಗಳು ಫುಂದಹಗ ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ಅಯು ಸುಂಚಿಕ  ುಂಡ ನುಂತಯ ಯತಯಫಫರಿಗ  ಹಯರ್ಥಗಸಿ. ನಿಭಭ 
ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ 5 ಜನರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ. ಇದನುನ ಯತಹಯ ಭಹಡಿರಿ. 

_____________________ 

8. ಷಭೆಯಹಗಿರಿ 

ಮೇಲಕೆಕ ನೆೊೇಡಿರಿ: ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮಗಳು 2:42-47, 1 ಕ  ರಿುಂಥ 11:23-34 

ಅಭಹಯಷಮಹಡಿರಿ: ಈ ಹಕಮಬಹಗದಲ್ಲಲ ವಿರಿಸಿದುಂರ್  ಷಬ ಮಹಗಿಯಲು ನಿಭಭ ಗುುಂು ಏನು ಭಹಡಫ ೇಕಹಗಿದ  ಎುಂದು ಚಚಿಗಸಿ. ಗುುಂಹಗಿ 
ುಂದು ಖಹಲ್ಲ ಸಹಳ ಮಹಗಿ ನಿಭಭ ಷುಂತ ಗುುಂನುನ ಯತನಿಧಿಸಿ ಚುಕ ಕ ಯ ೇಖ ಮ ೃತತನುನ ಎಳ ಯರಿ. ಅದಯ ಮ್ಮೇಲ  ಭ ಯು 
ಷುಂಖ ಮಗಳನುನ ಟ್ಟಿಭಹಡಿ: ಕಯಭಹಗಿ ಸಹಜಯಹಗುಯ ಷುಂಖ ಮ [ಕ  ೇಲ್ಲನ ಚಿತಯ], ಯೇಷುವಿನಲ್ಲಲ ನುಂಬಿಕ ಯಡು ಷುಂಖ ಮ [ರ್ಶಲುಫ ] 
ಭತುತ ನುಂಬಿದ ನುಂತಯ ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಸ  ುಂದಿದಯ ಷುಂಖ ಮ [ನಿೇಯು]. 
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ನಿಭಭ ಗುುಂು ಷಬ ಮಹಗಿಯಲು ಷಭಗಸಿಕ  ುಂಡಿದದಯ , ಚುಕ ಕ ಸಹರ್ಕಯು ೃತತನುನ ತುುಂಬಿರಿ. ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅುಂವಗಳನುನ ನಿೇು 
ಕಯಭಹಗಿ ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿದಯ  ಆಗ ನಿನನ ೃತತದ  ಳಗಿಯು ಅುಂವಗಳ ಚಿತಯನುನ ಫಯ ಯರಿ. ನಿೇು ಅುಂವನುನ ಭಹಡದ  ಇದದಯ  ಅಥಹ 
ಸ  ಯಗಿನಯು ಫುಂದು ಅದನುನ ಭಹಡಲು ಕಹದುಕ  ುಂಡಿದದಯ , ಆಗ ಆ ಅುಂವನುನ ೃತತದ ಸ  ಯಗ  ಫಯ ಯರಿ. 

 

1. ಷಬ ಮಹಗಿಯಲು ಷಭಗಣ : ಚುಕ ಕಮ ಯ ೇಖ ಗ  ಫದಲಹಗಿ ತುುಂಬಿದ ಯ ೇಖ .  
2. ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ – ನಿೇಯು  
3. ಷತಮ ೇದ – ುಷತಕ 

4. ಯೇಷುವಿನ ಯ  ಟ್ಟಿ ಭತುತ ನಿೇಯು – ಹರ್ ಯಮನುನ ನ ನಪ್ಪಸಿಕ  ಳಿಳರಿ 

5. ಅನ  ಮೇನಮರ್  – ಸೃದಮ 

6. ಕ  ಡುದು ಭತುತ ಷ ೇ  – ಸಣದ ಷ ಚನ   
7. ಹಯಥಗನ  – ಹಯರ್ಥಗಷು ಸಷತಗಳು 
8. ಷುತತ – ಎತತದ ಸಷತಗಳು 
9. ಜನರಿಗ  ಸ ಷಯನುನ ಕುರಿತು ಸ ೇಳುದು – ನುಂಬಿಕ ಗ  ನಡ ಸಿದ ಷ ನೇಹತನ  ುಂದಿಗ  ಫಫ ಷ ನೇಹತನು ಸಷತಗಳನುನ ಹಡಿದುಕ  ಳುಳದು 
10. ನಹಮಕಯು – ಎಯಡು ನಗು ಭುಖಗಳು 
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ಆಯ  ೇಗಮಕಯ ಷಬ ಮನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುದಕಹಕಗಿ ನಿಭಭ ಗುುಂು ಮಹುದನುನ ಕಳ ದುಕ  ುಂಡಿದ ?  

ಕಥ ಮನುನ ಭತುತ ಯೇಷುವಿನ ಕಥ ಮನುನ ಈ ಹಯದಲ್ಲಲ 5 ಜನರಿಗ  ಸ ೇಳಿರಿ. ಇದನುನ ಯತಹಯ ಭಹಡಿರಿ.  

_____________________ 

ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರುದು? 

3/3 ಅನ ೇಶಣ  ಅಥಹ 3/3 ಫಲ (ಈ ಕ ಳಗ  ಕ  ಡಲಟ್ಟಿದ ) ನ  ೇಡಿರಿ ಅಥಹ ಯೇಸಹನ ಅಥಹ ಭಹಕಗ ಇುಂಥ ಷತಮ ೇದದ 
ುಷತಕನುನ ಆರಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ [ುಂದು ಕ ಟಕ ಕ ಕ ೇಲ ುಂದು ಕಥ ಮನುನ ಆರಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ] 

_____________________ 

ಅನೆಾೇಶಣೆಯ ಷರಣಿಗಳು 
[ಷತಮ ೇದದ ಹನನಲ  ಭತುತ ರಿಚಮದ ಅಗತಮವಿಯು ಗುುಂಪ್ಪಗ ] 

ನಿಭಭ ಗುುಂಪ್ಪನ “ಮ್ಮೇಲಕ ಕ ನ  ೇಡಿರಿ” ಎುಂಫ ಬಹಗಕಹಕಗಿ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಹಕಮಬಹಗಗಳನುನ ಉಯೇಗಿಸಿರಿ. ಕ ಲು ಹಕಮಬಹಗಗಳಿಗ  
ನಿಭಭ ಗುುಂು ುಂದರ್ಕಕುಂತ ಸ ಚುಿ ಷಹರಿ ಷ ೇಯಫ ೇಕಹಗಿಯುತತದ . 

_____________________ 

ದೆೇರನುು ಅನೆಾೇಷ್ಟಸಿ - ದ ೇಯು ಮಹಯು ಭತುತ ಆತನು ಸ ೇಗಿದಹದನ  

1. ಷೃಷ್ಟಿ – ಆದಿಕಹುಂಡ 1  

2. ಜನಯನುನ ಉುಂಟುಭಹಡಿದುದ – ಆದಿಕಹುಂಡ 2 

3. ಜನಯ ಅವಿಧ ೇಮರ್  – ಆದಿಕಹುಂಡ 3 

4. ನ  ೇಸ ಭತುತ ಜಲಯಳಮ– ಆದಿಕಹುಂಡ 6:5-8:14 

5. ನ  ೇಸನ  ುಂದಿಗ  ದ ೇಯ ಹಗಹದನ – ಆದಿಕಹುಂಡ 8:15-9:17 

6. ಅಫಯಸಹಭನ  ುಂದಿಗ  ದ ೇಯು ಭಹತನಹಡುದು – ಆದಿಕಹುಂಡ 12:1-7, 15:1-6 

7. ಅಫಯಸಹಭನ ಷುಂತತಮರಿಗ  ದಹವಿೇದನು ಅಯಷನಹದನು-1 ಷಭು ೇಲ 16:1-13; 2 ಷಭು ೇಲ 7:1-28 

8. ಯಹಜನಹದ ದಹವಿೇದನು ಭತುತ ಫರ್ ಷೇಫಳು – 2 ಷಭು ೇಲ 11:1-27 

9. ನಹರ್ಹನನ ಕಥ  – 2 ಷಭು ೇಲ 12:1-25 

10. ಯಕ್ಷಕನು ಫಯುನ ುಂದು ದ ೇಯು ಹಗಹದನ ಭಹಡಿದನು – ಯವಹಮ 53 

ಯೇಷುನುು ಅನೆಾೇಷ್ಟಸಿ - ದ ೇಯು ಮಹಯು ಭತುತ ಆತನು ಸ ೇಗಿದಹದನ  

1. ಯಕ್ಷಕನ ಜನನ – ಭರ್ಹತಮ 1:18-25 

2. ಯೇಷುವಿನ ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ–ಭರ್ಹತಮ 3:7-9, 13-15 

3. ದ ಹಡಿದನನುನ ಗುಣಡಿಸಿದನು – ಭಹಕಗ 5:1-20 

4. ಯೇಷು ಕುರಿಮನುನ ಎುಂದಿಗ  ಕಳ ದುಕ  ಳುಳದಿಲಲ – ಯೇಸಹನ 10:1-30 
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5. ಕುಯುಡನನುನ ಗುಣಡಿಸಿದನು – ಲ ಕ 18:31-48 

6. ಯೇಷು ಭತುತ ಜಕಹಕಮನು – ಲ ಕ 19:1-9 

7. ಯೇಷು ಭತುತ ಭರ್ಹತಮ – ಭರ್ಹತಮ 9:9-13 

8. ಯೇಷು ೇ ುಂದ ೇ ಭಹಗಗ – ಯೇಸಹನ 14:1-15 

9. ವಿರ್ಹಯತಭನ ಫಯ  ೇಣ – ಯೇಸಹನ 16:5-15 

10. ಕಡ ಮ ಬ  ೇಜನ – ಲ ಕ 22:14-20 

11. ಷ ಯ ಹಡಿಮಲಟಿದುದ ಭತುತ ನಹಮಮವಿರ್ಹಯಣ  ಲ ಕ 22:47-53; 23:13-24 

12. ಭಯಣ ದುಂಡನ  – ಲ ಕ 23:33-56 

13. ಯೇಷು ಫದುರ್ಕದಹದನ  – ಲ ಕ 24:1-7, 36-47; ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 1:1-11 

14. ನುಂಫುದು ಭತುತ ಭಹಡುದು – ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ 3:3-9 

 

 

ಬಲಡಿಷು ಷರಣಿಗಳು 
[ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡಲು ಕ ೇುಂದಿಯಕರಿಷಫ ೇಕಹದ ಸ  ಷ ವಿವಹಸಿಗಳು ಅಥಹ ಗುುಂುಗಳು]  

ಯೇಷು ಹೆೇಳ್ಳದುು – ಯೇಷುವಿನ ಭ ಲ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಿಳರಿ. ನಿಭಭ ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಲಯು ಜನರಿಗ  ಯೇಷುನುನ 
ಕುರಿತು ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತರಿ.  

1.1 ಕಲ್ಲಯರಿ ಭತುತ ಭಹಡಿರಿ – ಯೇಸಹನ 14:15-21!  

1.2 ವಹಿರ್ಹತಡಿರಿ. ನುಂಬಿರಿ. ಹುಂಫಹಲ್ಲಸಿರಿ. – ಭಹಕಗ 1:14-17, ಎಪ ಷ 2:1-10 

1.3 ದಿೇಕ್ಹಷಹನನ ಭಹಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ – ಭರ್ಹತಮ 28:19, ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮಗಳು 8:26-38 

1.4 ದ ೇಯನುನ ಪ್ಪಯೇತಸಿರಿ. ಜನಯನುನ ಪ್ಪಯೇತಸಿರಿ – ಲ ಕ 10:25-37 

_____________________ 

ಯೇಷು ಹೇಗೆ ಷಸ ಹೆೇಳ್ಳದನು - ಯೇಷುವಿನ ಭ ಲ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಲು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಿಳರಿ. ನಿಭಭ ಟ್ಟಿಮಲ್ಲಲಯು ಜನರಿಗ  
ಯೇಷುನುನ ಕುರಿತು ಸುಂಚಿಕ  ಳುಳತತರಿ. 

2.1 ದ ೇಯ  ುಂದಿಗ  ಭಹತನಹಡಿರಿ – ಭರ್ಹತಮ 6:9-13. ಯೇಷುವಿನ ಭಹದರಿ ಹಯಥಗನ ಮನುನ ಕಲ್ಲತು ಅಬಹಮಷ ಭಹಡಿರಿ. 
2.2 ಯೇಷುನುನ ನ ನಪ್ಪಸಿಕ  ುಂಡು ಷಭರಿಸಿರಿ – ಲ ಕ 22:14-22, 1 ಕ  ರಿುಂಥ 11:23-32 

2.3 ಕ  ಡಿರಿ – ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 4:32-37 

2.4 ಭುುಂದಕ ಕ ಷಹಗಿಸಿರಿ – ಭರ್ಹತಮ 28:18-22 

   

_____________________ 
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ನಹನು ಅನುಷರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅನುಷರಿಸಿ – ರ್ಶಶಮಯನಹನಗಿ ಭಹಡಿರಿ. ನಿೇು ಕಲ್ಲತದದನುನ ಇತಯರಿಗ  ತಳಿಮಡಿಸಿ. ಇಯು ಷಸ ಇತಯ 
ಜನರಿಗ  ಷಹಧಿಷಲು ಫ  ೇಧಿಸಿ. 

3.1 ರ್ಶಶಮನನುನ ಕುಂಡುಕ  ಳಿಳರಿ – 2 ತಮ್ಥ  1:1-14 

3.2 ಭುುಂದಕ ಕ ಷಹಗಿಸಿ – 2 ತಮ್ಥ  2:1-4, 14-16 

3.3 ಇತಯರಿಗ  ಫ  ೇಧಿಷಲು ಅರಿಗ  ಉದ ೇವ ಭಹಡಿರಿ – 2 ತಮ್ಥ  3:1-17, ಕಠಿನ ಷಭಮಗಳು - 2 ತಮ್ಥ  4:1-22 

_____________________ 

ನಿಮಮ 3/3 ಗುಂನುು ಹೆರ್ಚಿಸಿ – ನಿಭಭ ರ್ಶಶಮಯನುನ ಸ  ಷ ಗುುಂುಗಳಿಗ  ಷ ೇರಿಸಿರಿ  

4.1 ಆಯುಂಭಿಸಿ ಭತುತ ುಂದು ಯೇಜನ ಮನುನ ಭಹಡಿ – ಲ ಕ 10:1-11. ನಿೇು ಸ  ಷ ಗುುಂನುನ ಆಯುಂಭಿಷುಹಗ ಯೇಷುವಿನ 
ಷ ಚನ ಗಳಿಗ  ರ್ಕವಿಗ  ಡಿರಿ. 

4.2 ಟಹಿಗಿ ಷ ೇರಿರಿ – ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 2:14-47 

4.3 ಷಭಹಧಹನದ ಮರ್ಕತ – ಭಹಕಗ 5:1-20, 6:53-56. ಯೇಷುನುನ ಕುರಿತು ತಭಭ ಕಥ ಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಳಲು ಸಿದಧಯಹಗಿಯು 
ಜನಯನುನ ಕುಂಡುಕ  ಳಿಳರಿ. ಆ ಮರ್ಕತ, ಭತುತ ಅಯ ಷ ನೇಹತಯು ಭತುತ ಕುಟುುಂಫದರಿುಂದ ಗುುಂನುನ ಆಯುಂಭಿಸಿ.  

4.4 ಮಹಯು ಸಿದಧಯಹಗಿದಹದಯ  – ಭರ್ಹತಮ 13:1-9, 18-23 

_____________________ 

ನಡೆಸಿ – 3/3 ಗುುಂನುನ ಸ ೇಗ  ನಡ ಷಫ ೇಕ ುಂದು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಿಳರಿ. 

5.1 ಭಹದರಿ [ಹೇಗ  ನಡ ಸಿರಿ] – ಯೇಸಹನ 13:1-17 

5.2 ಭಹದರಿ[ಹೇಗ  ನಡ ಷಫ ೇಡಿರಿ]- 3ಯೇಸಹನ 5-14 

5.3 ಷಸಹಮಭಹಡಿರಿ – ಭಹಕಗ 4:35-41 

5.4 ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ - ಲ ಕ 10:1-11, 17,20 

5.5 ಬಿಟುಿಬಿಡಿ - ಭರ್ಹತಮ 25:14-30 

_____________________ 

ಹೆೊೇಗಿರಿ: ಷೆಳ್ಳೇಯ – ನಿಭಭ ಷಥಳಿೇಮ ಷಭುದಹಮನುನ ಸ ೇಗ  ತಲುಫ ೇಕ ುಂದು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಿಳರಿ. 

6.1 ಸ  ೇಗಿರಿ: ಷಥಳಿೇಮ – ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 1:1-8 

6.2 ಫಡರಿಗ  ಷಸಹಮಭಹಡಿರಿ. ವುಬಹರ್ ಗಮನುನ ಸುಂಚಿಕ  ಳಿಳರಿ – ಲ ಕ 7:11-13 

6.3 ದ ೇಯು ಕಳುಹಷು ಕಡ ಗ  ಸ  ೇಗಿರಿ – ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 10:9-48 

6.4 ಯೇಜನ ಯುಂದಿಗ  ಸ  ೇಗಿರಿ – ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 13:1-3, 32-33, 38-39; 4:21-23, 26-27 

 

_____________________ 
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ಹೆೊೇಗಿರಿ: ರಂಚ – ಬ ಮಿಮ ಕಟಿಕಡ ಗಳನುನ ಸ ೇಗ  ತಲುಫ ೇಕ ುಂದು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಿಳರಿ. 

7.1 ಸ  ೇಗಿರಿ: ಯುಂಚ – ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 1:1-8, ಭರ್ಹತಮ 28:19-20 

7.2 ದ ೇಯು ಕಳುಹಷು ಕಡ ಗ  ಸ  ೇಗಿರಿ - ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 8:26-38 

7.3 ದ ೇಯು ಯತಯುಂದು ಜನಯ ಗುುಂನುನ ಪ್ಪಯೇತಷುರ್ಹತನ  – ಯೇಸಹನ 4:4-30, 39-41, ಯೇಜನ ಯುಂದಿಗ  ಸ  ೇಗಿರಿ - 
ಅಪಷತಲಯ ಕೃತಮ 13:1-3,32-33,38-39;14:21-23,26-27 

_____________________ 

ಮೊಲ ಷಂಗತಿಗಳನುು ನೆನಪಿಡಿ – ನಿೇು ಕ ಡಿದಹಗ ಏನು ಭಹಡಫ ೇಕ ುಂದು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಿಳರಿ. 

8.1 ಯೇಷು ಮ್ದಲು – ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ 2:1-11 

8.2 ದ ೇಯ  ುಂದಿಗ  ಭಹತನಹಡಿ – ಭರ್ಹತಮ 6:9-13 

8.3 ಷಭಹಜ – ಇಬಿಯಮ 10:23-25 

8.4 ಷತಮ ೇದ – 2 ತಮ್ಥ  3:10-17 

_____________________ 

ಷಮಥಣೆ – ಫಲಹಗಿಯಲು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಿಳರಿ ಭತುತ ಯೇಷುನುನ ಹುಂಫಹಲ್ಲಸಿರಿ. 

9.1 ಅವಿಧ ೇಮರ್  – ಯೇನ 1 

9.2 ಷಭಗಣ  – ಯೇನ 2 

9.3 ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿರಿ – ಯೇನ 3 

9.4 ಕಡ ಮಯ ಗ  ವಿಧ ೇಮಯಹಗಿರಿ – ಯೇನ 4 

9.5 ಅದನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ ಅಥಹ ಅದನುನ ಕಳ ದುಕ  ಳಿಳರಿ – ಭರ್ಹತಮ 25:14-30 

ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡುದು? 

ನಿಭಭ ಷುಂತ ಷತಮ ೇದ ಹಕಮಬಹಗನುನ ಆರಿಸಿಕ  ುಂಡು ಕ ಡುತತಲ ೇ ಇರಿಯ. ಅದ ೇ ಯವ ನಗಳನುನ ಭತುತ 3/3 ಗುುಂಪ್ಪನ ಕ ಟದ 
ಭಹದರಿಮನುನ ಉಯೇಗಿಸಿ. ಕ ಡುದನುನ ನಿಲ್ಲಲಷಫ ೇಡಿರಿ. 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ಶಶಯರನುು ಹೆರ್ಚಿಷುುದು 


