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�ೆ�ನ � ಯಗ��ಾ� ಸಂಪ���   , . .  8 78,  8 . 

 .
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ಎಲ�ರೂ ಏ�ಾದರೂ ಾ ುವ�ದರ ಮೂಲಕ ೆ�ಾ�  ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು

ಉ�ಾಹರ ೆ  �ತ�ಬರಹ, ಬರವ �ೆ, �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಅ ನಯ, �ೕ ೆ ಅಥ�ಾ �ಾತು�ಾ��ೆ.

ಂದು �ೇ ದ ಂ ವನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಎಲ�ರೂ ೆ�ಾ�  
ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು

ಕ ೆ, ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡು, ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠ, �ೈಬ  ವಚನವನು� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಆಟ 

ಮತು� ನಮ� �ೈನಂ�ನ ೕ�ತ�ೆ� ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆ, ಇ�ೆಲ�ವ  ಒಂ�ೇ ಸಂ�ೇಶವನು� 

ಅಥ�ಾ ಒಂ�ೇ ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� �ೊಂ��ೆ. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೕಸು �ೋಕ�ೆ� 

�ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವ� �ಾಠದ ಪ���ಂದು ���ಯಲೂ� ಪ�ಕಟ�ಾ��ೆ.

ಎಲ�ರೂ �ನ�ಾವತ��ೆ  �ನ�ಾವತ��ೆ  �ನ�ಾವತ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ೆ�ಾ�  ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು

ಉ�ಾಹರ ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಸರ �ಂದ ಒಂದು ಕ ೆಯನು� �ೇ�. ಅ�ೇ ಕ ೆಯನು� 

ಮ�ೆ� ಗುಂ��ೆ �ೇಳ�ವಂ�ೆ ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�, ಆ ಬ�ಕ ಮ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ ಅ�ೇ 

ಕ ೆಯನು� �ೇಳಲು �ೇ� ಅಥ�ಾ ಕ ೆಯನು� �ೇ�ದ �ೕ�ೆ ಆ ಕ ೆಯನು� ���ಸಲು ಮಕ���ೆ 

�ೇ� ಅಥ�ಾ ಕ ೆಯನು� �ೇ�ದ �ೕ�ೆ ಆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಮಕ���ೆ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�.

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಕ ಮದ �ೆ

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಪಠ�ಕ�ಮದ��  �ಾಠಗ��ೆ. ಪ���ಂದು �ಾಠವ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಸರ ಯ ಕ ೆಯನು�, ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು�, ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠವನು�, �ೈಬ  

ವಚನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಆಟವನು� ಮತು� ನಮ� �ೈನಂ�ನ ೕ�ತ�ೆ� 

ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆಯನು� �ೊಂ��ೆ. ಪ���ಂದು �ಾಠದ�� ಮಕ�ಳ� ಏ�ಾದರೂ 

�ಾಡು��ರು�ಾ��ೆ.

ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೕವ� ಎ ು� �ೇ�ಸು��ೕ�ೆಂಬುದು ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಮ�ೆ ು� ಸಮಯ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� ಮತು� ಅವರ ಅ ವೃ��ಯ ಮಟ�ವನು� ಅವಲಂ ��ೆ. ಪ���ಂದು �ಾಠವ� 

ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ��ಸುವ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ ಕ ೆಯನು�, 

ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು� ಮತು� ನಮ� �ೈನಂ�ನ ೕ�ತ�ೆ� ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆಯನು� 

�ೊಂ�ರ�ೇಕು.

ಪಠ�ಕ�ಮದ ಪ���ಂದು ಹಂತ ಮು�ದ �ೕ�ೆ, ಆ �ಾಠಗಳ�� ಬಳ�ದ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕವನು� ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಸ�ಂತ�ೆ� �ೊಡ�ೇಕು. ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ 

ಪಠ�ಕ�ಮ �ೊ�ೆ�ೊಂ ಾಗ, ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಆರು ಪ�ಸ�ಕಗಳ� ���ರ�ೇಕು.

ಎಲ�ರೂ ಏ�ಾದರೂ 
�ಾಡುವ�ದರ 
ಮೂಲಕ ೆ�ಾ�� 
ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು
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ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ 
ಅಂಶವನು� 
ಬಳಸುವ�ದರ 
ಮೂಲಕ ಎಲ�ರೂ 
ೆ�ಾ�� 
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ಪಠ�ಕ�ಮ �ೊ�ೆ�ೊಂ ಾಗ, ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಆರು ಪ�ಸ�ಕಗಳ� ���ರ�ೇಕು.
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ಂದು ನ�ಾತ ಕ ಾ ು  ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾ�ನ ಪದಗಳ� ತುಂಬ, ತುಂಬ, ತುಂಬ 

ಸರಳ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಕ�ಯಲು ಸುಲಭ�ಾ�ರ�ೇಕು. ಪದಗ��ೆ ತಕ�ಂ�ೆ �ೕವ� ಲಯವನು� 

ಅಳವ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಮ�ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ �ೊ��ರುವ ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು� 

ಬಳಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೕ�ೇ ಒಂದು �ಾಡನು� ಬ�ೆಯಬಹುದು. �ೕವ� ಬಳಸಲು ಆ���ೊಳ��ವ 

�ಾವ��ೇ ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡು, �ಾಠದ ಒಂದು ಉವ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� 

��ಸುವಂಥ�ಾ��ರ�ೇಕು.

ಮಕ�ಳ� �ಾಡನು� ಾಪಕ�ಟು��ೊಳ�ಲು ಅಗತ��ಾದ ು� ಸಲ ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು� ಮ�ೆ� 

ಮ�ೆ� �ಾ�.

ಂದು ದೃ ಾ�ಂತ ಾ  �ೇವರ ಕು��ಾದ ಉಪ�ೇಶದ ಒಂದು ಅಂಶವನು� ��ಸುವಂಥ ಮತು� 

ಮಕ�ಳ� ಪ���ತ� �ೋಡುವಂಥ �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ವಸು�ವನು� �ೋ�ಸುವ��ೇ 

ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠ.

ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� 

��ಸುವ�ದ�ೆ� ಒಂದು ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠ  �ೕಪಗಳನು� ಆ�� �ೋ ೆಯನು� ಕತ�ಲು �ಾ�. 

ಒಂದು �ೕ ದ ಬ��ಯನು� ಹ�, �ೕ ದ ಬ��ಯ ಸಹಜ�ಾದ �ೆಳಕು ಸಹಜ�ಾದ 

ಕತ��ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ಂದ�ೆ� ತಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೋ��. ಬ�ಕ �ೕಸು �ೇ�ೆ �ೕ ದ 

ಬ��ಯಂ�ೆ �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆಂದು ���, ಅಲ��ೆ ಎಲ� �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ ಆ��ಕ ಕತ��ೆಯನು� ಮತು� 

�ಾವ� ಈವ�ೆ�ೆ �ೇ�ದ ಎಲ� �ೆಟ��ಾತುಗಳನು�, �ಾ�ದ ಎಲ� �ೆಟ� ಆ�ೋಚ�ೆಗಳನು� 

�ಾಗೂ �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� ಆತನು �ೇ�ೆ �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ�ೆಂದು ���.

ಂದು �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ  ಇದು �ಾಠದ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ 

ಅಂಶವನು� ಮತು� ಒಂದು �ೈಬ  ವಚನವನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ. 

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ ಪಠ�ಕ�ಮವ� �ೈಬ  ವಚನವನು� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಆಟಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೈಬ  ವಚನವನು� ಅ ನಯದ ಮೂಲಕ ��� �ಾ�ಾಡ�ೆ 

ಮತು� ಶಬ� �ಾಡ�ೆ  ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಒ�ೊ�ಬ��ಾ� ಆ ಅ ನಯ �ಾವ�ದರ ಬ�ೆ� ಎಂದು 

ಊ�ಸ�. ಉ�ದ ಆಟಗಳ� ಭಂ ಾರವನು� ಹುಡುಕುವ ಆಟ�ಾ�ರಬಹುದು, ಊ�ಸುವ ಸ� ೆ� 

ಆಟ�ಾ�ರಬಹುದು ಮತು� ಇನೂ� ಅ�ೇಕ ಅ�ೇಕ �ೕ�ಯ ಆಟ�ಾ�ರಬಹುದು.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ  ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವ� ನಮ� �ೈನಂ�ನ ೕ�ತ�ೆ� �ೇ�ೆ 

ಅನ��ಸುತ��ೆ  ಎಂಬುದನು� ಕ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಮು ��ಾದದು�. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೕಸು 

�ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶ�ೆ� ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆ ಇ�ಾ��ೆ  �ಾವ� 

�ೕಸು�ನ�� ನಂ �ೆ ಇ ಾ�ಗ, ಆತನು �ೆಟ� ಆತ�ಗಳನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ ಆ��ಕ 

�ೆಳ�ಾ�ರುವನು. �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ ನಮ� �ೕ�ೆ �ಾವ ಅ��ಾರ�ಲ�.
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ಎಲ�ರೂ ಏ�ಾದರೂ ಾ ುವ�ದರ ಮೂಲಕ ೆ�ಾ�  ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು

ಉ�ಾಹರ ೆ  �ತ�ಬರಹ, ಬರವ �ೆ, �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಅ ನಯ, �ೕ ೆ ಅಥ�ಾ �ಾತು�ಾ��ೆ.

ಂದು �ೇ ದ ಂ ವನು� ಬಳಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಎಲ�ರೂ ೆ�ಾ�  
ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು

ಕ ೆ, ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡು, ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠ, �ೈಬ  ವಚನವನು� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಆಟ 

ಮತು� ನಮ� �ೈನಂ�ನ ೕ�ತ�ೆ� ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆ, ಇ�ೆಲ�ವ  ಒಂ�ೇ ಸಂ�ೇಶವನು� 
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�ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವ� �ಾಠದ ಪ���ಂದು ���ಯಲೂ� ಪ�ಕಟ�ಾ��ೆ.

ಎಲ�ರೂ �ನ�ಾವತ��ೆ  �ನ�ಾವತ��ೆ  �ನ�ಾವತ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ೆ�ಾ�  ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಕ ಮದ �ೆ
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ಎಲ�ರೂ ಏ�ಾದರೂ 
�ಾಡುವ�ದರ 
ಮೂಲಕ ೆ�ಾ�� 
ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು

ಎಲ�ರೂ 
ಪ�ನ�ಾವತ��ೆ 
ಪ�ನ�ಾವತ��ೆ 
ಪ�ನ�ಾವತ��ೆಗಳ 
ಮೂಲಕ ೆ�ಾ�� 
ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು

ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ 
ಅಂಶವನು� 
ಬಳಸುವ�ದರ 
ಮೂಲಕ ಎಲ�ರೂ 
ೆ�ಾ�� 

ಕ�ತು�ೊಳ��ವರು
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ಊ�ಸ�. ಉ�ದ ಆಟಗಳ� ಭಂ ಾರವನು� ಹುಡುಕುವ ಆಟ�ಾ�ರಬಹುದು, ಊ�ಸುವ ಸ� ೆ� 

ಆಟ�ಾ�ರಬಹುದು ಮತು� ಇನೂ� ಅ�ೇಕ ಅ�ೇಕ �ೕ�ಯ ಆಟ�ಾ�ರಬಹುದು.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ  ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವ� ನಮ� �ೈನಂ�ನ ೕ�ತ�ೆ� �ೇ�ೆ 

ಅನ��ಸುತ��ೆ  ಎಂಬುದನು� ಕ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಮು ��ಾದದು�. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೕಸು 

�ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶ�ೆ� ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆ ಇ�ಾ��ೆ  �ಾವ� 
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���ಸುವ�ದು ಮತು� ��ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
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ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ನ ತ�ಗಳ�.

�ಾ� ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ಾ� ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
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, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ನ ತ�ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ನ ತ�ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?
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ಂದು �ೇ ದ ಂ  
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ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು .
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ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ನ ತ�ಗಳ�.

�ಾ� ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ಾ� ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ!’ �ಾನು �ಾಡ�ಾರಂ ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು

9

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು ೇ ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  �ಾನು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ!

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಪ�ಪ ��ಾದ ನನ� 

ಪ�ಪಂಚವನು� �ೋ��ೊ���.’

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು ೇ ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ನನ� ಪ�ಪ ��ಾದ ಪ�ಪಂಚವನು� �ೋ��ೊ��.

ಪ���ಂದು �ಾಡು�ಾ�...�ಾಡು�ಾ�...�ಾಡು�ಾ� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ.

ಪ���ಂದು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡು���ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಪ���ಂದನು� 

ಸೃ��ದನು.

ಕ�ೆಯನು� ಸುವಂ ೆ ಮಕ �ೆ ೇ

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವ�ೇ ಸೃ����ಾತನು.’ ಚ�ಾ��  ೆತ��

�ೕಚ  ‘�ೆಳಕನೂ� ನಮ�ೆ �ಾಗ� �ೋರ�ೆಂದು.’ 

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವ�ೇ ಸೃ����ಾತನು.’ ಚ�ಾ��  ೆತ��

�ೕಚ  ‘ �ೕರನೂ� ನಮ�ೆ ೕವ �ೊಡ�ೆಂದು, ಕು�ಯ�ೆಂದು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವ�ೇ ಸೃ����ಾತನು.’ ಚ�ಾ��  ೆತ��

�ೕಚ  ‘�ಡಗಳನೂ� ಹ ುಗಳನೂ� ನಮ�ಆ�ಾರ�ೆ�ಂದು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವ�ೇ ಸೃ����ಾತನು.’ ಚ�ಾ��  ೆತ��

�ೕಚ  ‘ನ ತ�ಗಳನೂ� ಕತ��ಾದ ಆ�ಾಶದ�� �ೆಳಕನು� �ೊಡ�ೆಂದು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವ�ೇ ಸೃ����ಾತನು.’ ಚ�ಾ��  ೆತ��

�ೕಚ  ‘ ೕನುಗಳನೂ� ಪ ಗಳನೂ� ನಮ� ಆ�ಾರ�ೆ�ಂದು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವ�ೇ ಸೃ����ಾತನು.’ ಚ�ಾ��  ೆತ��

�ೕಚ  ‘ಪ�ರು ನನೂ� � ೕಯನೂ� �ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೆಂದು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವ�ೇ ಸೃ����ಾತನು.’ ಚ�ಾ��  ೆತ��

�ೕಚ  ‘ಅದು ತುಂಬ ಒ� �ೆಯ�ೇ, � � ದು ತುಂಬ ಒ� �ೆಯ�ೇ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು

�ಾಠ 
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ  
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು .

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಮತು� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ನ ತ�ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ನ ತ�ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ನ ತ�ಗಳ�.

�ಾ� ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ಾ� ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  �ಾ� ಗಳ�.

ಆತ�ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತ�ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ಆತ�ಗಳ�.

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ 

�ಾಡು���ಾ��ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ!’ �ಾನು �ಾಡ�ಾರಂ ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು

8

�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ  
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು .

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಮತು� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ನ ತ�ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ನ ತ�ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ನ ತ�ಗಳ�.

�ಾ� ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ಾ� ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  �ಾ� ಗಳ�.

ಆತ�ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತ�ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ಆತ�ಗಳ�.

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ 

�ಾಡು���ಾ��ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ!’ �ಾನು �ಾಡ�ಾರಂ ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು

1 0

�ಾಠ 

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

�ೋ  ಮತು ಗ �ೊ �  �ೕಡಗಳನು� �ೋ�, ಪ���ಂದು �ೕಡವ� ಒಂದು 

�ೕಡ�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಪ���ಂದು �ೕಡವ� �ೇ�ೆ �ೕ��ಾ��ೆ. �ಾ��ಯ�� ನ ತ�ಗಳನು� 

�ೋ�, ಪ���ಂದು ನ ತ�ವ� ಒಂದು ನ ತ��ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಪ���ಂದು ನ ತ�ವ� �ೇ�ೆ 

�ೕ��ಾ��ೆ. ಹಸುಗಳನು� �ೋ�, ಪ���ಂದು ಹಸುವ� ಒಂದು ಹಸು�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ 

ಪ���ಂದು ಹಸುವ� �ೇ�ೆ �ೕ��ಾ��ೆ. ಪ�ರು ನನು� �ೋ�, ಪ���ಬ� ಪ�ರು ನು ಒಬ� 

ಪ�ರು �ಾ��ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಪ���ಬ� ಪ�ರು ನು �ೇ�ೆ �ೕ��ಾ��ಾ��ೆ. � ೕಯನು� �ೋ�, 

ಪ���ಬ� � ೕಯೂ ಒಬ� � ೕ�ಾ��ಾ�� ,ೆ ಆದ�ೆ ಪ���ಬ� � ೕಯೂ �ೇ�ೆ 

�ೕ��ಾ��ಾ�� .ೆ

ಸೃ���ಾದ ಎಲ�ವ�ಗ��ೆ ಒಬ��ೇ ಸೃ��ಕತ�ನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಪ���ಂದನು� 

ಸೃ���ದನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ�ವನು� ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಸೃ���ದನು, ಆದ�ೆ 

ಪ���ಂದೂ �ೇ�ೆ �ೕ��ಾ��ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

�ೕತ��ೆ 146 ವ ನ 1 �ಂದ 6 ‘��ೋವ��ೆ �ೊ�ೕತ��ಾಗ�! ನನ� ಮನ�ೇ, ��ೋವನನು� 

ಸು��ಸು! ��ೋವನು ಆ�ಾಶವನೂ� ಭೂ ಯನೂ� ಸಮುದ�ವನೂ� ಅದರ��ರುವ 

ಪ���ಂದನೂ� ಸೃ���ದನು. ಆತನು ಅವ�ಗಳನು� ಾಶ�ತ�ಾ� ಸಂರ ಸುವನು.’

ಂ ಾರ�ಾ  ು ು�ಾ  ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ, ‘��ೋವ��ೆ �ೊ�ೕತ��ಾಗ�!’ 

ಎಂದು ಬ�ೆ��, ಆ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� �ರು�� ಆ�ಾ�ಸು��ರುವ ಒಬ� ವ���ಯ �ತ�ವನು� 

ಆ �ಂ ಾಗದ�� ಬ�ೆ�� . ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ, ‘ನನ� ಮನ�ೇ, 

��ೋವನನು� ಸು��ಸು!’ ಎಂದು ಬ�ೆ��, ಆ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� �ರು�� ತನ� 

ಹೃದಯ�ಂದ ಆ�ಾ�ಸು��ರುವ ಒಬ� ವ���ಯ �ತ�ವನು� ಆ �ಂ ಾಗದ�� ಬ�ೆ�� . 

ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ, ‘��ೋವನು ಆ�ಾಶವನೂ� ಭೂ ಯನೂ�’ ಎಂದು 

ಬ�ೆ��, ಆ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� �ರು�� ಪರ�ೋಕದ ಮತು� ಭೂ�ೋಕದ �ತ�ಗಳನು� ಆ 

�ಂ ಾಗದ�� ಬ�ೆ�� . ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ, ‘ಸಮುದ�ವನೂ� ಅದರ��ರುವ 

ಪ���ಂದನೂ� ಸೃ���ದನು’ ಎಂದು ಬ�ೆ��, ಆ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� �ರು�� ಸಮುದ�ದ 

ಮತು� ೕ�ನ �ತ�ಗಳನು� ಆ �ಂ ಾಗದ�� ಬ�ೆ�� . ಮಕ�ಳ� ಬರುವ�ದ��ಂದ �ದ�ೇ 

�ಾಗದದ ಪ���ಂದು �ೕ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಸಳಗಳ�� ಬ��. ಬ���ರುವ ಪ���ಂದು 

ಸಳ�ೆ� �ೋಗಲು �ೇ�ೆ ದು �ಾಗದದ �ೕ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಸರಳ�ಾದ ನ ೆಯನು� ಬ�ೆ��.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು

1 1

ಮಕ�ಳನು� ದು ತಂಡಗಳ�ಾ�� �ಾ�. ದು ಮಕ���ಂತ ಕ�� ಇದ��ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳನು� 

ಒಂದು ತಂಡವ�ಾ�� �ಾ� ಪ���ಂದು ನ ೆಯನು� ಬ�ೆಯಲು �ೇ� . �ೊಡ ಮಕ�ಳ� 

ತಂಡದ �ಾಯಕ�ಾ�ದು� �ಕ�ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ�ಾಡ�ೇಕು. ಬ���ರುವ ತಮ� 

‘ಭಂ ಾರ’ವನು� ಹುಡುಕಲು ಪ���ಂದು ತಂಡ�ೆ� ಅವರ ನ ೆಯನು� �ೊ�, ಅಥ�ಾ 

ಅಗತ��ೆ��ದ�ೆ ಹುಡುಕಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾದ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ತಮ� ಾಗವನು� �ದಲು ಹುಡು�ದ ತಂಡವ� 

�ೆಲು�ವ�ದು.

, ,  ಆರಂ �...

ಎಲ� ದು ತಂಡಗಳವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ತಮ� ಾಗವನು� 

ಕಂಡು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, ಪ���ಂದು ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ತಮ� ತಂಡ�ೆ� �ಾಯಕನನು� ಆ�� 

�ಾ��ೊಳ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ಾಕ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ �ತ�ಗಳನು� 

ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ೋ�ಸಲು ಪ���ಂದು ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. ಪ���ಂದು ತಂಡದ 

�ಾಯಕನು ಇತರ ತಂಡಗಳ �ಾಯಕ�ೊಂ��ೆ ಸಹಕ�ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಕ�ಮಬದ��ಾ� 

�ೋ���ಾಗ ಸ��ಾ��ೆ�ಂದು �ೇ�.

ಬ�ಕ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಗ���ಾ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� 

ಎ����ದು �ೋ�ಸ� ಅಥ�ಾ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ� 

ಮತು� ಒಂ�ೊಂದು �ಾಕ��ಾ� �ೇಳ�.

ಆದ�ೆ ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ಗಳನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ�ಲು 

ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವಂ�ೆ �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸು�ಾ� ಆ �ಾಕ�ಗಳನು� �ಾ�ಂದ �ೇ�. ಮಕ�ಳ� 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ��ವ ತನಕ ಆ ವಚನವನು� 

ಮಕ��ಂದ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ���ೆ 

ಮ�ೆ�ಾ�, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು ಅವ��ೆ ���.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಮ�ನು� ಮತು� ನನ�ನು� �ದಲು�ೊಂಡು ಪ���ಂದನು� 

ಸೃ���ದನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ�ನು �ಾತ� ಆ�ಾಧ�ೆ�ೆ �ೕಗ��ಾ��ಾ��ೆ, 

�ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಪ���ಂದನು� ಸೃ���ದನು.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ಪ���ಂದನು� ಸೃ����ೆ. ��ೊ�ಬ�ನನು� �ಾತ� 

�ಾವ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಕಂದ�ೆ �ೕನು ಪ���ಂದನು� ಸೃ����ೆ. �ೕನು ಪ���ಂದನು� 

ಸೃ���ದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು
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ಂದು �ೇ ದ ಂ  
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು .

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಮತು� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ನ ತ�ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ನ ತ�ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ನ ತ�ಗಳ�.

�ಾ� ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ಾ� ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  �ಾ� ಗಳ�.

ಆತ�ಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತ�ಗಳ� �ಾಡು���ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  ಆತ�ಗಳ�.

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ 

�ಾಡು���ಾ��ೆ.

ಪ� ೆ�  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನನು� ಸೃ�� ದನು?

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ!’ �ಾನು �ಾಡ�ಾರಂ ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು

1 1

ಮಕ�ಳನು� ದು ತಂಡಗಳ�ಾ�� �ಾ�. ದು ಮಕ���ಂತ ಕ�� ಇದ��ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳನು� 

ಒಂದು ತಂಡವ�ಾ�� �ಾ� ಪ���ಂದು ನ ೆಯನು� ಬ�ೆಯಲು �ೇ� . �ೊಡ ಮಕ�ಳ� 

ತಂಡದ �ಾಯಕ�ಾ�ದು� �ಕ�ಮಕ���ೆ ಸ�ಾಯ�ಾಡ�ೇಕು. ಬ���ರುವ ತಮ� 

‘ಭಂ ಾರ’ವನು� ಹುಡುಕಲು ಪ���ಂದು ತಂಡ�ೆ� ಅವರ ನ ೆಯನು� �ೊ�, ಅಥ�ಾ 

ಅಗತ��ೆ��ದ�ೆ ಹುಡುಕಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾದ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ತಮ� ಾಗವನು� �ದಲು ಹುಡು�ದ ತಂಡವ� 

�ೆಲು�ವ�ದು.

, ,  ಆರಂ �...

ಎಲ� ದು ತಂಡಗಳವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ತಮ� ಾಗವನು� 

ಕಂಡು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, ಪ���ಂದು ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ತಮ� ತಂಡ�ೆ� �ಾಯಕನನು� ಆ�� 

�ಾ��ೊಳ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ಾಕ�ಗಳನು� ಅಥ�ಾ �ತ�ಗಳನು� 

ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ೋ�ಸಲು ಪ���ಂದು ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. ಪ���ಂದು ತಂಡದ 

�ಾಯಕನು ಇತರ ತಂಡಗಳ �ಾಯಕ�ೊಂ��ೆ ಸಹಕ�ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಕ�ಮಬದ��ಾ� 

�ೋ���ಾಗ ಸ��ಾ��ೆ�ಂದು �ೇ�.

ಬ�ಕ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಗ���ಾ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� 

ಎ����ದು �ೋ�ಸ� ಅಥ�ಾ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ� 

ಮತು� ಒಂ�ೊಂದು �ಾಕ��ಾ� �ೇಳ�.

ಆದ�ೆ ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ಗಳನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ�ಲು 

ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವಂ�ೆ �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸು�ಾ� ಆ �ಾಕ�ಗಳನು� �ಾ�ಂದ �ೇ�. ಮಕ�ಳ� 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ��ವ ತನಕ ಆ ವಚನವನು� 

ಮಕ��ಂದ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ���ೆ 

ಮ�ೆ�ಾ�, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು ಅವ��ೆ ���.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಂದನು� ಸೃ�� ದನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಮ�ನು� ಮತು� ನನ�ನು� �ದಲು�ೊಂಡು ಪ���ಂದನು� 

ಸೃ���ದನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ�ನು �ಾತ� ಆ�ಾಧ�ೆ�ೆ �ೕಗ��ಾ��ಾ��ೆ, 

�ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಪ���ಂದನು� ಸೃ���ದನು.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ಪ���ಂದನು� ಸೃ����ೆ. ��ೊ�ಬ�ನನು� �ಾತ� 

�ಾವ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಕಂದ�ೆ �ೕನು ಪ���ಂದನು� ಸೃ����ೆ. �ೕನು ಪ���ಂದನು� 

ಸೃ���ದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಪ���ಂದನು� 
ಸೃ���ದನು
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ�

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�
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�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ�

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ�

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ�

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�

1 3

ಬ�ಕ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಮ�ೊ�ಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� 

ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ��ಾಗ, ಒ�� �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಇ�ೊ��� ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

�ೇ�.

ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� �ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� 

ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ 

ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�.

ಉತ�ರ�ೊಡ�ೆ �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರಂ ಾಗು�ೆ  ಎಂದು �ಾರು ೇಳ�ವರು?

�ೆಟ� ಆತ�.

ಈ �ಾ ಕ ಂದ �ಾವ� ಏನು ಕ�ತು�ೊಳ�� ೇ�ೆ?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಅತ�ಂತ ಬ� ಾ�.

ತ ಗಳ ಯುದ ಎ�� ನ ೆ�ತು?

ಪರ�ೋಕದ��.

�ಾ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ತ ಂತ ಬ� ಾ�?

ಆತ�ೇ ಅತ�ಂತ ಬ� ಾ� �ಾಕಂದ�ೆ ಆತ�ೇ ಪ���ಂದನು� ಸೃ���ದನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ತ ಂತ ಬ� ಾ� ಎಂದು ದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಂದು ನಮ�ೆ 

ದು ೇ�ೆ ಸ ಾಯಕ�ಾಗುವ�ದು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಅತ�ಂತ ಬ� ಾ� ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ �ೆಟ� ಆತ��ೆ� 

ಮತು� ಎಲ� �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ ನನ� �ೕ�ೆ �ಾವ ಶ���ಲ� ಎಂದಥ�. �ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವ�ೊಬ���ೆ �ಾತ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�

�ಾಠ 



121 2

�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ�

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�
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�ಾಠ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ೇ, �ೕ�ೇ ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು 

ಶ��ವಂತನು  ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು!

�ೆ ಾ�ತ�ಗ� ೕೆ, �ಮ�ಲ� �ಾವ ಶ��ಯು 

�ಮ�ಲ� �ಾವ ಶ��ಯು  �ಮ�ಲ� �ಾವ ಶ��ಯು!

ಸೃ��ಕತ��ೇ, �ೕ�ೇ ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು 

ಶ��ವಂತನು  ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು!

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಅತ�ಂತ �ಕ� ಹುಡುಗ ಮತು� ಅತ�ಂತ �ೊಡ ಹುಡುಗ ಅಥ�ಾ ಅತ�ಂತ �ಕ� ಹುಡು� ಮತು� 

ಅತ�ಂತ �ೊಡ ಹುಡು� ಇವರ ನಡು�ೆ ಕು��. ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ� �ೇ�ೆ �ೆಲು��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� 

�ೋ�� ಮತು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ��ಂದು ಮತು� ಆತನು 

�ಾ�ಾಗಲೂ �ೆಲು��ಾ��ೆಂದು �ವ��. �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ� �ೋ�ಸಲ���ೆ. ಅವ�ಗ��ೆ 

�ೋ�ಾಟದ�� ಅಪಜಯ�ಾ��ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಕ �ೆ 12 8 ‘ಆದ�ೆ ಆ ಟಸಪ�ವ  ಅದರ ದೂತರೂ �ೋತು�ೋ� ಪರ�ೋಕದ�� ತಮ� 

�ಾನಗಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡರು.’

ರ ಸ �ಾದ ತ ಗಳ� ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, ಪದಗಳ ಬದಲು 

ದೃ�ಾ�ಂತಗಳನು� ಬಳ�. ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ 

ವಚನದ ಒಂದು ಪದವನು� ಬ�ೆ��. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ ಅ�ೇ ಅಳ�ೆಯ  

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಮ�ೊ�ಂದು ಪದವನು� ಬ�ೆ��. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ 

�ೕ�ಯ �ೕ�ೆ ಅ�ೇ ಅಳ�ೆಯ  �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಮ�ೊ�ಂದು 

ಪದವನು� ಬ�ೆ��, �ೕ�ೆ �ಾಗದದ �ೕ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ 

ಉ��ೆಲ� ಪದಗಳನು� ಬ�ೆ��. ‘�ೋತು�ೋ�’ ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುವ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� 

ಟು� ಉ��ೆಲ� �ೕ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ಕ� ಅ ರಗಳ��  ಅಂ�ೆಗಳ� ಎಂದು ಬ�ೆ��. 

‘�ೋತು�ೋ�’ ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುವ �ೕ�ಯ �ೕ�ೆ �ಕ� ಅ ರಗಳ��  ಅಂ�ೆಗಳ� ಎಂದು 

ಬ�ೆ��.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�

1 5

�ಾಗದದ ಎಲ� �ೕ�ಗಳನು� �ೋರಲು �ಾ�, ಆಗ ಪದಗಳನು� ಮತು� ಅಂ�ೆಗಳನು� �ೋಡಲು 

�ಾ�ಗೂ ಆಗುವ��ಲ�, ಅಲ��ೆ ಪದಗಳನು� ಬ�ೆ�ರುವ ಆ �ೕ�ಗಳನು� �ೆರ� �.

ಮಕ�ಳನು� ಎರಡು ತಂಡಗಳ�ಾ�� �ಾ�. ತಮ� ತಂಡ�ಾ�� �ಾಗದದ ಒಂದು �ೕ�ಯನು� 

ಆ���ೊಳ�ಲು ಒಂದು ಮಗುವನು� ಆ�� �ಾ�. ಆ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� �ರು���ೋ� 

ಅದರ �ೕ�ರುವ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಆ ತಂಡ�ೆ� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�. 

ತಮ� ತಂಡ�ಾ�� �ಾಗದದ ಒಂದು �ೕ�ಯನು� ಆ���ೊಳ�ಲು ಒಂದು ಮಗುವನು� ಆ�� 

�ಾ�. ಆ ಮಗು ಆ���ೊಂಡ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� �ರು���ೋ� ಅದರ �ೕ�ರುವ 

ಅಂ�ೆಗಳನು� ಆ ತಂಡ�ೆ� �ೊ�. ಎಲ� ಪದಗಳ� �ೊ�ಾ�ಗುವ ತನಕ ತಂಡಗಳ� ಸರ� ಪ��ಾರ 

�ೕ�ೆ �ಾಡ�.

ಅವರ�� �ಾರು ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆಂದು �ೇ�, ಅವರು �ದಲು �ೈ ಎ��ದವರು  

ಯಶ���ಾದ�ೆ ಅವ��ೆ  �ೆ�ನ ಅಂ�ೆಗಳನು� �ೊ�. �ೆದ� ತಂಡ�ೆ� ಆ ಅಂ�ೆಗಳನು� 

�ೇ��.

ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, �ೕವ� ಪದಗಳನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ೋ��, �ೈಬ�ನ 

ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ�ಳ� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡ�ಾಗುವಂ�ೆ �ೇ�.

�ೆದ� ತಂಡ�ೆ� ಪ���ಬ�ರೂ ೆ�ಾ��  ೆತ�� ಸಂತಸ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 

�ಾಡುವ ವಚನದ �ಾಗದದ �ೕ�ಗಳನು� ಮಕ�ಳ� �ೋಡ�ಾಗುವಂ�ೆ ಕ�ಮಬದ��ಾ� 

�ೋ���.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಅತ�ಂತ ಬ� ಾ� ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ �ೆಟ� ಆತ��ೆ� 

ಮತು� ಎಲ� �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ ನನ� �ೕ�ೆ �ಾವ ಶ���ಲ� ಎಂದಥ�. �ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವ�ೊಬ���ೆ �ಾತ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ��ಾ�ರುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ 

ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು ��ೊ�ಬ���ೆ �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಮತು� �ೆಟ� ಆತ��ೆ� ಮತು� ಎಲ� 

�ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ ನನ� �ೕ�ೆ �ಾವ ಶ���ಲ��ರುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕನು 

ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�. �ೕನು ನನ�ಾ� �ೋ�ಾಟದ�� �ೆ��ರು�ೆ. ಆ�ನ್.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�

�ಾಠ 
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ�

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.
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�ೇವರು ಎಲ� 
ಶ��ಗ��ಂತಲೂ 
ಬಲ ಾ�
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�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತಲೂ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಅತ�ಂತ ಬಲ ಾ�.

ಮಕ���ೆ -  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

�ೕವ� ಕ ೆಯನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ�ಳ ಸರ�.

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�.  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ� 

ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 
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�ಾಠ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ೇ, �ೕ�ೇ ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು 

ಶ��ವಂತನು  ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು!

�ೆ ಾ�ತ�ಗ� ೕೆ, �ಮ�ಲ� �ಾವ ಶ��ಯು 

�ಮ�ಲ� �ಾವ ಶ��ಯು  �ಮ�ಲ� �ಾವ ಶ��ಯು!

ಸೃ��ಕತ��ೇ, �ೕ�ೇ ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು 

ಶ��ವಂತನು  ಅ�ೕ ಶ��ವಂತನು!

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎಲ� �ಗ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಅತ�ಂತ �ಕ� ಹುಡುಗ ಮತು� ಅತ�ಂತ �ೊಡ ಹುಡುಗ ಅಥ�ಾ ಅತ�ಂತ �ಕ� ಹುಡು� ಮತು� 
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ಅದರ �ೕ�ರುವ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಆ ತಂಡ�ೆ� �ೊ�.
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ಯಶ���ಾದ�ೆ ಅವ��ೆ  �ೆ�ನ ಅಂ�ೆಗಳನು� �ೊ�. �ೆದ� ತಂಡ�ೆ� ಆ ಅಂ�ೆಗಳನು� 
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ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ�ಳ� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡ�ಾಗುವಂ�ೆ �ೇ�.
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� 

ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನ��ೇ�.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�.

�ೆಟ� ಆತ�ವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� ����.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ��ೆ.

�ಾವ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ��ೆ 
ಅ� ೇಯ�ಾ� 
ಕತ��ೆಯ�� 
ತ���ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
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ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.
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�ದಲ�ೆ ಪ�ರು ನನು� ಮತು� � ೕಯನು� �ೋಡಲು ಪ�ಯ��ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  

ಮತು� � ೕ ಅ�ತು�ೊಂ��ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� ಇನೂ� 

��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ! �ಾನು �ಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವ� ನನ�ನು� ಕಂಡು�ೊಳ����.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� 

�ಾ�.

ಬ�ಕ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಮ�ೊ�ಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� 

ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ��ಾಗ, ಒ�� �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಇ�ೊ��� ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

�ೇ�.

ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� �ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� 

ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ 

ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�.

ಮುಂ�ನ ಪ�ಟದ�� ಉತ�ರ�ೊಡ�ೆ �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗ��ೆ.
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� 

ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನ��ೇ�.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�.

�ೆಟ� ಆತ�ವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� ����.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ��ೆ.
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  
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�ೆಟ� ಆತ�ವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
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�ಾಠ 

ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರಂ ಾಗು�ೆ  �ೆಯದು ಮತು �ೆ �ದು ಎಂಬ ಮರದ ನು� 

ನು�  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು?

�ೆಟ� ಆತ�.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ � �ೊ �ದು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೋ �ೆ � ತ �ೊ ೕ?

�ೆಟ� ಆತ��ೆ�.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಮ�ೆ�ಾ  ತು�ೊಂ �ೇ�ೆ?

ಅವರು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ���ೊಡ�ದ��ಂದ ಮತು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು 

�ಾಡ�ೇ� ಎಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ ಅವರು �ಾ��ೊಂ�ದ�ರು.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಮ�ೆ�ಾ  ತು�ೊಂ �ಾಗ ತನು 

ವ��ೆ ೇ �ೇನು?

‘�ಾನು �ಮ�ನು� ಇನೂ� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ! �ಾನು �ಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವ� ನನ�ನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ����.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಬ�ೆ� ಕ�ೆಯು ನಮ�ೆ ಏನನು� ೋ�ಸುತ�ೆ?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಂದು ನಮ�ೆ ೇ�ೆ 

ಸ ಾಯಕ�ಾಗುವ�ದು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಅತ�ಂತ ಬ� ಾ� ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ �ೆಟ� ಆತ��ೆ� 

ಮತು� ಎಲ� �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ ನನ� �ೕ�ೆ �ಾವ ಶ���ಲ� ಎಂದಥ�. �ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವ�ೊಬ���ೆ �ಾತ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಮಕ �ೆ ಕ�ೆಯನು� ಸಲು ೇ

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು.

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು.

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು.

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

�ಾ�ಾಡುವ�ದು ನನ�ನು�, �ಾ�ಾಡುವ�ದು ನನ�ನು�, �ಾ�ಾಡುವ�ದು ನನ�ನು�!
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� 

ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನ��ೇ�.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�.

�ೆಟ� ಆತ�ವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� ����.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ��ೆ.
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�ಾಠ 

ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರಂ ಾಗು�ೆ  �ೆಯದು ಮತು �ೆ �ದು ಎಂಬ ಮರದ ನು� 

ನು�  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು?

�ೆಟ� ಆತ�.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ � �ೊ �ದು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೋ �ೆ � ತ �ೊ ೕ?

�ೆಟ� ಆತ��ೆ�.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಮ�ೆ�ಾ  ತು�ೊಂ �ೇ�ೆ?

ಅವರು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ���ೊಡ�ದ��ಂದ ಮತು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು 

�ಾಡ�ೇ� ಎಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ ಅವರು �ಾ��ೊಂ�ದ�ರು.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಮ�ೆ�ಾ  ತು�ೊಂ �ಾಗ ತನು 

ವ��ೆ ೇ �ೇನು?

‘�ಾನು �ಮ�ನು� ಇನೂ� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ! �ಾನು �ಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವ� ನನ�ನು� 

ಕಂಡು�ೊಳ����.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಬ�ೆ� ಕ�ೆಯು ನಮ�ೆ ಏನನು� ೋ�ಸುತ�ೆ?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತ ಂತ ಬಲ ಾ� ಎಂದು ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಂದು ನಮ�ೆ ೇ�ೆ 

ಸ ಾಯಕ�ಾಗುವ�ದು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಅತ�ಂತ ಬ� ಾ� ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ �ೆಟ� ಆತ��ೆ� 

ಮತು� ಎಲ� �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ ನನ� �ೕ�ೆ �ಾವ ಶ���ಲ� ಎಂದಥ�. �ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವ�ೊಬ���ೆ �ಾತ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಮಕ �ೆ ಕ�ೆಯನು� ಸಲು ೇ

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು.

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು.

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು, ಬಹು �ೊಡದು.

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು

�ಾ�ಾಡುವ�ದು ನನ�ನು�, �ಾ�ಾಡುವ�ದು ನನ�ನು�, �ಾ�ಾಡುವ�ದು ನನ�ನು�!

�ಾವ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ��ೆ 
ಅ� ೇಯ�ಾ� 
ಕತ��ೆಯ�� 
ತ���ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ
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ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ ಗಳ�  ಒಂದು �ೊಡ �ಾಗದದ �ಾ� .ೆ ಒಂದು �ೊ�ೆ ಕತ��.

ಹೃದ�ಾ�ಾರದ �ತ�ವನು� ಬ�ೆದು, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ��ೕ�’ ಎಂದು ಹೃದಯ�ೊಳ�ೆ 

ಬ�ೆ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ��ೕ� ಎಂದು ಬ�ೆ�ರುವ �ಾಗದವನು� ಮಕ���ೆ �ೋ��. 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ��ೕ�ಯು �ಾ�ೆಲ�ರೂ �ೊಂ��ೊಳ�ಬಹು�ಾದದು� ಮತು� ಇತರ��ೆ 

�ೊಡಬಹು�ಾದದು� ಸಹ ಆ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ವ��. �ಾಗದದ �ಾಲು� ಮೂ�ೆಗ�ಗೂ 

�ೆರಳ��ಾ� �ೋ��.

�ೕಚ  ನನ���ರುವ ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯ �ಾಲು� ಮೂ�ೆಗಳ�� �ಾನು �ಮ�ೆ ಒಂದನು� 

�ೊಟ��ೆ, ನನ��� ಉ��ರುವ ಮೂ�ೆಗ�ೆ ು�

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ      .

ಮೂ�ೆಗಳ�� ಒಂದನು� ಕತ���ಂದ ಕತ��� ಮಕ�ಳ�� ಒಬ���ೆ �ೊ�.

�ೕಚ  ಈಗ ಎ ು� ಮೂ�ೆಗ��ೆ ಎ �

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  , , , ... !

�ೕಚ  ನನ��� �ಾಲು� ಮೂ�ೆಗ�ದ�ವ�, ಒಂದು ಮೂ�ೆಯನು� �ೊಟು� ೆನು, ಆದ�ೆ ಈಗ 

ನನ��� ದು ಮೂ�ೆಗ��ೆ!

ಉ�ದ ಮೂರು ಮೂ�ೆಗಳನು� ಕತ���.

�ೕಚ  ಈಗ ನನ��� ಎ ು� ಮೂ�ೆಗ��ೆ ಎ �

ಮಕ�ಳ ಉತ�ರ  , , , , , , 7... 8!

�ಾಗದದ ಮೂ�ೆಗಳಂ�ೆ, �ೇವರ ��ೕ�ಯನು� �ೊಡುತ��ೇ ಇದ��ೆ ಅದು �ೊಡ�ಾಗು�ಾ� 

�ೋಗುತ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ�ನ ��ೕ�ಯು ಎ ು� �ೊಡ�ೆಂದ�ೆ, ಅದು ಎ ು� �ೊಡ�ೆಂದು ಎ ಸಲು ನಮ�ೆ 

�ಾಧ��ಲ�.
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� 

ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನ��ೇ�.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�.

�ೆಟ� ಆತ�ವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� ����.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ��ೆ.

�ಾವ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ��ೆ 
ಅ� ೇಯ�ಾ� 
ಕತ��ೆಯ�� 
ತ���ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ

1 6

�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� 

ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನ��ೇ�.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�.

�ೆಟ� ಆತ�ವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� ����.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ��ೆ.

�ಾವ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ��ೆ 
ಅ� ೇಯ�ಾ� 
ಕತ��ೆಯ�� 
ತ���ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ

2 0

�ಾಠ 

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ�ನ 
ವ ನವನು� ಬಳ

�ೕತ��ೆ 103 4 ‘ಆತನು ನಮ� ೕವವನು� �ಾಶನ�ಂದ ರ � ನಮ�ೆ ��ೕ�ಯನೂ� 

ಕ�ಕರವನೂ� �ೋರುವನು.’

ವೃ ಾ�ಾರದ �ಾಕ ತ  ಮಕ���ೆ ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. �ೈಬ�ನ 

ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ���ೆ �ೋ��, ಒಂ�ೊಂದು ಪದ�ಾ� ಓ�. ಮಕ�ಳ� 

ಕ�ತು�ೊಳ��ವ ತನಕ ಆ ವಚನವನು� ಮಕ��ಂದ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 

�ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ���ೆ �ಾ ದಂ�ೆ ಬ��.

ೆಂಡನು� ಅಥ�ಾ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� ೆಂ��ೆ ಅಂ�� ಅದನು� ಒಂದು ಮಗು��ೆ ಎ�ೆ��.

ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಾ�  �ಾ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ದಲ�ೆ 
ಪದವನು� �ೇಳ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಮ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು. ಆಗ �ೕವ� ಆ 
ೆಂಡನು� ಮ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು ಮತು� ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಾ�  �ಾ� 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಮುಂ�ನ ಪದವನು� �ೇಳ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಆ ಮಗುವ� 
ೆಂಡನು� �ಮ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು. ಆಗ �ೕವ� ಆ ೆಂಡನು� ಮ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು 

ಮತು� ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಾ�  �ಾ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಮುಂ�ನ 
ಪದವನು� �ೇಳ�ೇಕು. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಎಲ� ಪದಗಳ� ಮತು� �ೕತ��ೆ 
ಪ�ಸ�ಕದ ಅ ಾ�ಯದ ಸಂ ೆ�  �ಾಗೂ ವಚನದ ಸಂ ೆ�  ಮು�ಯುವ ತನಕ �ೕ�ೆ�ೕ 
�ಾ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ನಂಬತಕ�ದು� ಎಂದಥ�.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ 
ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ನ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� ಏ�ಾದರೂ �ೇಳ��ಾಗಲೂ 
�ೕ�ಸು�ಾಗಲೂ ಅಥ�ಾ �ಾಡು�ಾಗಲೂ �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ. �ೕನು ನನ�ನು� 
�ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು 
�ಾ�ೆಂಬುದನು�, �ೕನು ನನ�ನು� ಎ�ೊ�ಂದು ��ೕ�ಸು�ೆ ಎಂಬುದನು� ಮತು� �ೕನು ನನ�ಾ� 

�ಾ�ರುವ�ದನು� ��ದು�ೊಳ�ಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ�ಾಡು. ಆ�ನ್.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಒಂದರ

ಪ��ಯನು� �ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಒಂದರ 

ಪ��ಯನು� ಓದಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.

�ಾವ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ��ೆ 
ಅ� ೇಯ�ಾ� 
ಕತ��ೆಯ�� 
ತ���ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಂದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋದವರು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 

ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  

ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ. ���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� 

ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನ��ೇ�.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�...�ೇ���ೊಳ����ಲ�.

�ೆಟ� ಆತ�ವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� ����.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ..�ೇ���ೊಳ�����ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ � ೕ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ � ೕ �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ�� .ೆ

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರಂ�ಾಗು�ೆ. ಒ� �ೆಯದು ಮತು� �ೆಟ�ದು� ಎಂಬ ಮರದ ಹ ನು� �ನು��ೆನು.’

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  �ನು��ಾ�...�ನು��ಾ�...�ನು��ಾ� ಇ�ಾ��ೆ.

�ಾವ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ��ೆ 
ಅ� ೇಯ�ಾ� 
ಕತ��ೆಯ�� 
ತ���ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ

2 0

�ಾಠ 

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ�ನ 
ವ ನವನು� ಬಳ

�ೕತ��ೆ 103 4 ‘ಆತನು ನಮ� ೕವವನು� �ಾಶನ�ಂದ ರ � ನಮ�ೆ ��ೕ�ಯನೂ� 

ಕ�ಕರವನೂ� �ೋರುವನು.’

ವೃ ಾ�ಾರದ �ಾಕ ತ  ಮಕ���ೆ ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. �ೈಬ�ನ 

ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ���ೆ �ೋ��, ಒಂ�ೊಂದು ಪದ�ಾ� ಓ�. ಮಕ�ಳ� 

ಕ�ತು�ೊಳ��ವ ತನಕ ಆ ವಚನವನು� ಮಕ��ಂದ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 

�ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ���ೆ �ಾ ದಂ�ೆ ಬ��.

ೆಂಡನು� ಅಥ�ಾ �ಾಗದದ �ೕ�ಯನು� ೆಂ��ೆ ಅಂ�� ಅದನು� ಒಂದು ಮಗು��ೆ ಎ�ೆ��.

ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಾ�  �ಾ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ದಲ�ೆ 
ಪದವನು� �ೇಳ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಮ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು. ಆಗ �ೕವ� ಆ 
ೆಂಡನು� ಮ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು ಮತು� ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಾ�  �ಾ� 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಮುಂ�ನ ಪದವನು� �ೇಳ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಆ ಮಗುವ� 
ೆಂಡನು� �ಮ�ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು. ಆಗ �ೕವ� ಆ ೆಂಡನು� ಮ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ ಎ�ೆಯ�ೇಕು 

ಮತು� ಆ ಮಗುವ� ೆಂಡನು� �ಾ�  �ಾ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಮುಂ�ನ 
ಪದವನು� �ೇಳ�ೇಕು. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಎಲ� ಪದಗಳ� ಮತು� �ೕತ��ೆ 
ಪ�ಸ�ಕದ ಅ ಾ�ಯದ ಸಂ ೆ�  �ಾಗೂ ವಚನದ ಸಂ ೆ�  ಮು�ಯುವ ತನಕ �ೕ�ೆ�ೕ 
�ಾ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ೇಯ�ಾ  ಕತ ೆಯ�� ತ ೋದರೂ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ ನು� ೕ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ 
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ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ನ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� ಏ�ಾದರೂ �ೇಳ��ಾಗಲೂ 
�ೕ�ಸು�ಾಗಲೂ ಅಥ�ಾ �ಾಡು�ಾಗಲೂ �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ. �ೕನು ನನ�ನು� 
�ಾ�ಾಗಲೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು 
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�ಾ�ರುವ�ದನು� ��ದು�ೊಳ�ಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ�ಾಡು. ಆ�ನ್.
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�ೇವ��ೆ 
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�ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ

2 1

ಂದು �ೇ ದ ಂ
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೊಡ, �ೊಡ, �ೊಡ ರು�ಾ�.

ಮಕ���ೆ - 7 ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.
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�ೕಚ  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು ೋ� ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  
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�ೇವರನು� ನಂ

�ಾಠ 

2 1

ಂದು �ೇ ದ ಂ
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, ,  ಓದಲು ಆರಂ �...

�ೋಹನು �ೇಳ�ವ �ಾ� ಗಳ �ಾಟಕ�ಾಡಲು ಕ ೆ �ೇಳ�ವ�ದನು� 7�ೇ ಪ�ಟದ �ೊ�ೆಯ�� 
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�ೕಚ  ು�ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  ಹು�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.
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�ಾಠ 

ಆಟದ �ಯಮಗಳನು� �ವ��.

�ಾನು, �ೋ ನು ೇಳ�ವನು  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� 

ಮಕ�ಳ� �ಾ�ಯಂ�ೆ ನಡುಗ�ೇಕು. �ಾನು, �ಾ�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?  ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾ� ತಂಡದವರು �ಾತ� �ಾ�ಯಂ�ೆ ನಡುಗ�ೇಕು. �ಾನು, �ೋ ನು 

ೇಳ�ವನು  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ‘�  � ’ ಎಂದು 

�ೇಳ�ೇಕು. �ಾನು, �ಾ�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, �ಾ� ತಂಡದವರು 

�ಾತ� ‘�  � ’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇಕು.

�ಾನು, �ೋ ನು ೇಳ�ವನು  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� 

ಮಕ�ಳ� �ಾತು�ೋ�ಯಂ�ೆ ನ ೆಯ�ೇಕು. �ಾನು, �ಾತು�ೋ ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?

ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, �ಾತು�ೋ� ತಂಡದವರು �ಾತ� �ಾತು�ೋ�ಯಂ�ೆ ನ ೆಯ�ೇಕು. 

�ಾನು, �ೋ ನು ೇಳ�ವನು  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� 

ಮಕ�ಳ� ‘ಕ�  ಕ� ’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇಕು. �ಾನು, �ಾತು�ೋ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತು�ೋ� ತಂಡದವರು �ಾತ� ‘ಕ�  ಕ� ’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇಕು.

�ಾನು, �ೋ ನು ೇಳ�ವನು  ು�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� 

ಮಕ�ಳ� ಹು�ಯಂ�ೆ ನ ೆಯ�ೇಕು. �ಾನು, ು�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, 

ಹು� ತಂಡದವರು �ಾತ� ಹು�ಯಂ�ೆ ನ ೆಯ�ೇಕು. �ಾನು, �ೋ ನು ೇಳ�ವನು  

ು�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ‘  ’ ಎಂದು 

�ೇಳ�ೇಕು. �ಾನು, ು�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಹು� ತಂಡದವರು 

�ಾತ� ‘  ’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇಕು.

�ಾನು, �ೋ ನು ೇಳ�ವನು  ಕ ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� 

ಕ�ಯಂ�ೆ ನ ೆಯ�ೇಕು. �ಾನು, ಕ ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಕ� 

ತಂಡದವರು �ಾತ� ಕ�ಯಂ�ೆ ನ ೆಯ�ೇಕು. �ಾನು, �ೋ ನು ೇಳ�ವನು  ಕ ಗಳ� ಏನು 

ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ�    ಈ ಈ ಈ     ಎಂದು 

�ೇಳ�ೇಕು. �ಾನು, ಕ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ?  ಎಂದು �ೇಳ��ಾಗ, ಕ� ತಂಡದವರು �ಾತ� 

‘ಊ ಊ ಊ, ಈ ಈ ಈ, ಆ ಆ ಆ’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇಕು.

ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಅ ನಯ �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ತಪ�� ಪದಗಳನು� �ೇ�ದ�ೆ, ಆ ಮಗು 

ಮುಂ�ೆ ಬಂದು ಮುಂ�ನ ಸರ�ಯ�� �ಾರು ತಪ�� �ೇಳ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ತಪ�� ಅ ನಯ 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಗಮ�ಸಲು �ಮ�ೆ �ೕಚ  ಸ�ಾಯ�ಾಡ�. �ೕ�ೆ 

ತಪ���ಾ�ದವ�ೆಲ� ಮುಂ�ೆ ಬರ�. ಆಟದ�� ತಪ�� �ಾಡ�ೆ �ೊ�ೆಗು�ಯುವ ಮಗು�ೇ ಅವರ 

ತಂಡ�ೆ� ಜಯತಂದು�ೊಟ�ವ�ಾಗುವನು.
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�ೋ ನು ೇಳ�ವ ಾ ಗಳ �ಾ ಕ  ಮಕ�ಳ�� �ಾಲು� ತಂಡಗ�ರ�. ಒಂದು ತಂಡ 

�ಾ�ಗಳ ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ �ಾತು�ೋ�ಗಳ ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ ಹು�ಗಳ 

ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ ಕ�ಗಳ ತಂಡ.

�ೕಚ  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು ೋ� ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  

�ಾ�ಯಂ�ೆ ನಡು��.

�ೕಚ  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  �  � .

�ೕಚ  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  

�ಾತು�ೋ�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  ಕ�  ಕ� .

�ೕಚ  ು�ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  ಹು�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  ು�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು   .

�ೕಚ  ಕ ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  ಕ�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  ಕ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  ಊ ಊ ಊ, ಈ ಈ ಈ, ಆ ಆ ಆ.

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ

�ಾಠ 

2 3

ಆ ೆಗಳನು� ಶ� �ೊ��, ಆಗ ಮಕ�ಳ� ಬಹಳ ಎಚ��ೆ�ಂದ ���ೊಡ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

ಒಬ�ರು ಸ��ಾ� ಅ ನ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಮತು� ಧ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಆಟ 

ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು. ಅವರ ತಂಡ �ೆದ� ತಂಡ�ಾಗುವ�ದು. ಪ���ಬ��ಗೂ ಆಟ 

ಅಥ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ತಪ���ೊ��.

ಒಂ�ೇ ಮಗು ಉ�ದು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, ಜಯಗ��ದ ತಂಡವನು� ೂೕ��. ಪ���ಬ�ರೂ 

ಮ�ೆ� ಕು�ತು�ೊಳ��.

�ೋ ನ ಾ ಕ �ೆ ೕ? �ೋ ನ ಕ�ೆಯ�� ಮ�ೆ �ಾವ�ದು ಾ ಕ �ೆ ಮತು �ಾವ�  

ಕ�ೆಯ�� ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಬಂ �ೇ�ೆ?

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ 8-  ಪ�ಟಗಳನು� ಓ�ಮು��, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಓದಲು ಆರಂ �...

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� �ಾ�.

ಬ�ಕ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಮ�ೊ�ಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� 

ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ��ಾಗ, ಒ�� �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಇ�ೊ��� ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

�ೇ�.

ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� �ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� 

ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ 

ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�.

ಮುಂ�ನ ಪ�ಟದ�� ಉತ�ರ�ೊಡ�ೆ �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗ��ೆ.

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ

�ಾಠ 

2 3

ಆ ೆಗಳನು� ಶ� �ೊ��, ಆಗ ಮಕ�ಳ� ಬಹಳ ಎಚ��ೆ�ಂದ ���ೊಡ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

ಒಬ�ರು ಸ��ಾ� ಅ ನ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಮತು� ಧ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಆಟ 

ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು. ಅವರ ತಂಡ �ೆದ� ತಂಡ�ಾಗುವ�ದು. ಪ���ಬ��ಗೂ ಆಟ 

ಅಥ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ತಪ���ೊ��.

ಒಂ�ೇ ಮಗು ಉ�ದು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, ಜಯಗ��ದ ತಂಡವನು� ೂೕ��. ಪ���ಬ�ರೂ 

ಮ�ೆ� ಕು�ತು�ೊಳ��.

�ೋ ನ ಾ ಕ �ೆ ೕ? �ೋ ನ ಕ�ೆಯ�� ಮ�ೆ �ಾವ�ದು ಾ ಕ �ೆ ಮತು �ಾವ�  

ಕ�ೆಯ�� ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಬಂ �ೇ�ೆ?

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ 8-  ಪ�ಟಗಳನು� ಓ�ಮು��, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಓದಲು ಆರಂ �...

ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ 

ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ 

ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, 

ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� �ಾ�.

ಬ�ಕ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಮ�ೊ�ಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� 

ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ��ಾಗ, ಒ�� �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಇ�ೊ��� ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

�ೇ�.

ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� �ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� 

ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ 

ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�.

ಮುಂ�ನ ಪ�ಟದ�� ಉತ�ರ�ೊಡ�ೆ �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗ��ೆ.

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೊಡ, �ೊಡ, �ೊಡ ರು�ಾ�.

ಮಕ���ೆ - 7 ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಓದಲು ಆರಂ �...

�ೋಹನು �ೇಳ�ವ �ಾ� ಗಳ �ಾಟಕ�ಾಡಲು ಕ ೆ �ೇಳ�ವ�ದನು� 7�ೇ ಪ�ಟದ �ೊ�ೆಯ�� 

����.

�ೋ ನು ೇಳ�ವ ಾ ಗಳ �ಾ ಕ  ಮಕ�ಳ�� �ಾಲು� ತಂಡಗ�ರ�. ಒಂದು ತಂಡ 

�ಾ�ಗಳ ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ �ಾತು�ೋ�ಗಳ ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ ಹು�ಗಳ 

ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ ಕ�ಗಳ ತಂಡ.

�ೕಚ  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು ೋ� ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  

�ಾ�ಯಂ�ೆ ನಡು��.

�ೕಚ  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  �  � .

�ೕಚ  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  

�ಾತು�ೋ�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  ಕ�  ಕ� .

�ೕಚ  ು�ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  ಹು�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  ು�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು   .

�ೕಚ  ಕ ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  ಕ�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  ಕ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  ಊ ಊ ಊ, ಈ ಈ ಈ, ಆ ಆ ಆ.

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ

�ಾಠ 
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�ಾಠ 
�ೋ ನು �ಾ��ೆ ಾ ದನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋ �ೆ �ೊ  �ೊ  �ೊ  �ಾ�ೆ ಕ �ಲು �ಾ�ೆ ೇ ದನು?

�ೊಡ ರು�ಾ� ಬರ�ತು�, ಆದ��ಂದ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು�, �ೋಹನ 

ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� �ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ದ�ನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ�ೆ �ೋ ನ ೕ�ರುವ ೕ ಯನು� ೇ�ೆ ೋ� �ೊ �ನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು� ಮತು� �ೋಹನ ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� 

�ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾ�ದನು.

�ೋ ನ ಕ�ೆಯು �ಾ�ಾಗ ರಂ �ಾ�ತು?

ನಮ� ಪ ��ಕರ �ಾಲದ��.

�ೋ ನ ಕ�ೆ�ಂದ ಏನನು� ಕ�ತು�ೊಳ�� ೇ�ೆ?
ಸಂಭ�ಸುವ��ೆ�ಾ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ೊ���ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ �ೋಹನು 
ಸುರ ತ�ಾ�ದ�ನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡುವನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು �ಾನು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾಡುವನು.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಓ �ೋ���ಾ �ೕವ� �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�.
�ೋ���ಾ �ೕವ� ಹಡ��ಂದ �ೊರಬರುವ �ಾ� ಗಳನು�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗ�ೆ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, ಉ��ದನು ಅವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� ಜಲಪ�ಳಯ�ಂದ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕ��. 

ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗುವನು� �ೋ ೆಯ ಸುತ�ಲೂ ಅಥ�ಾ ಹ��ಯ ಸುತ�ಲೂ 

ನ ೆ��ೊಂಡು �ೋಗಲು ಇ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�.

ಆ ಇಬ�ರು ಮಕ�ಳ� ಸು�ಾ��ದ �ೕ�ೆ, ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗು��ೆ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�, 

ಆ ಮಗು�ನ ಉತ�ರವನು� ಉ�ದ ಮಕ��ೆಲ� �ೇ���ೊಳ��.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ೕನು ಎ���ೆ ೋಗು ರು�ೆ ಎಂದು ನ�ೆ �ೊ ಲ� �ಾಗ ನ�ೇನ � ತು?

ನ� �ೆ ೆಯನನು� ನಂ ದ�ಂದ ೋಗಲು ಸುಲ �ಾ� ೇ?

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ

2 4

�ಾಠ 
�ೋ ನು �ಾ��ೆ ಾ ದನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋ �ೆ �ೊ  �ೊ  �ೊ  �ಾ�ೆ ಕ �ಲು �ಾ�ೆ ೇ ದನು?

�ೊಡ ರು�ಾ� ಬರ�ತು�, ಆದ��ಂದ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು�, �ೋಹನ 

ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� �ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ದ�ನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ�ೆ �ೋ ನ ೕ�ರುವ ೕ ಯನು� ೇ�ೆ ೋ� �ೊ �ನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು� ಮತು� �ೋಹನ ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� 

�ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾ�ದನು.

�ೋ ನ ಕ�ೆಯು �ಾ�ಾಗ ರಂ �ಾ�ತು?

ನಮ� ಪ ��ಕರ �ಾಲದ��.

�ೋ ನ ಕ�ೆ�ಂದ ಏನನು� ಕ�ತು�ೊಳ�� ೇ�ೆ?
ಸಂಭ�ಸುವ��ೆ�ಾ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ೊ���ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ �ೋಹನು 
ಸುರ ತ�ಾ�ದ�ನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡುವನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು �ಾನು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾಡುವನು.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಓ �ೋ���ಾ �ೕವ� �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�.
�ೋ���ಾ �ೕವ� ಹಡ��ಂದ �ೊರಬರುವ �ಾ� ಗಳನು�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗ�ೆ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, ಉ��ದನು ಅವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� ಜಲಪ�ಳಯ�ಂದ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕ��. 

ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗುವನು� �ೋ ೆಯ ಸುತ�ಲೂ ಅಥ�ಾ ಹ��ಯ ಸುತ�ಲೂ 

ನ ೆ��ೊಂಡು �ೋಗಲು ಇ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�.

ಆ ಇಬ�ರು ಮಕ�ಳ� ಸು�ಾ��ದ �ೕ�ೆ, ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗು��ೆ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�, 

ಆ ಮಗು�ನ ಉತ�ರವನು� ಉ�ದ ಮಕ��ೆಲ� �ೇ���ೊಳ��.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ೕನು ಎ���ೆ ೋಗು ರು�ೆ ಎಂದು ನ�ೆ �ೊ ಲ� �ಾಗ ನ�ೇನ � ತು?

ನ� �ೆ ೆಯನನು� ನಂ ದ�ಂದ ೋಗಲು ಸುಲ �ಾ� ೇ?

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೊಡ, �ೊಡ, �ೊಡ ರು�ಾ�.

ಮಕ���ೆ - 7 ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಓದಲು ಆರಂ �...

�ೋಹನು �ೇಳ�ವ �ಾ� ಗಳ �ಾಟಕ�ಾಡಲು ಕ ೆ �ೇಳ�ವ�ದನು� 7�ೇ ಪ�ಟದ �ೊ�ೆಯ�� 

����.

�ೋ ನು ೇಳ�ವ ಾ ಗಳ �ಾ ಕ  ಮಕ�ಳ�� �ಾಲು� ತಂಡಗ�ರ�. ಒಂದು ತಂಡ 

�ಾ�ಗಳ ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ �ಾತು�ೋ�ಗಳ ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ ಹು�ಗಳ 

ತಂಡ, ಇ�ೊ�ಂದು ತಂಡ ಕ�ಗಳ ತಂಡ.

�ೕಚ  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು ೋ� ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  

�ಾ�ಯಂ�ೆ ನಡು��.

�ೕಚ  �ಾ�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  �  � .

�ೕಚ  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  

�ಾತು�ೋ�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  �ಾತು�ೋ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  ಕ�  ಕ� .

�ೕಚ  ು�ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  ಹು�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  ು�ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು   .

�ೕಚ  ಕ ಗಳ� ೇ�ೆ ನ ೆಯುತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� ಅ ನ�ಸು�ಾ��ೆ  ಕ�ಯಂ�ೆ ನ ೆ��.

�ೕಚ  ಕ ಗಳ� ಏನು ೇಳ�ತ�ೆ? ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�ವರು  ಊ ಊ ಊ, ಈ ಈ ಈ, ಆ ಆ ಆ.

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ

�ಾಠ 

2 4

�ಾಠ 
�ೋ ನು �ಾ��ೆ ಾ ದನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋ �ೆ �ೊ  �ೊ  �ೊ  �ಾ�ೆ ಕ �ಲು �ಾ�ೆ ೇ ದನು?

�ೊಡ ರು�ಾ� ಬರ�ತು�, ಆದ��ಂದ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು�, �ೋಹನ 

ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� �ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ದ�ನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ�ೆ �ೋ ನ ೕ�ರುವ ೕ ಯನು� ೇ�ೆ ೋ� �ೊ �ನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು� ಮತು� �ೋಹನ ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� 

�ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾ�ದನು.

�ೋ ನ ಕ�ೆಯು �ಾ�ಾಗ ರಂ �ಾ�ತು?

ನಮ� ಪ ��ಕರ �ಾಲದ��.

�ೋ ನ ಕ�ೆ�ಂದ ಏನನು� ಕ�ತು�ೊಳ�� ೇ�ೆ?
ಸಂಭ�ಸುವ��ೆ�ಾ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ೊ���ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ �ೋಹನು 
ಸುರ ತ�ಾ�ದ�ನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡುವನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು �ಾನು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾಡುವನು.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಓ �ೋ���ಾ �ೕವ� �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�.
�ೋ���ಾ �ೕವ� ಹಡ��ಂದ �ೊರಬರುವ �ಾ� ಗಳನು�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗ�ೆ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, ಉ��ದನು ಅವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� ಜಲಪ�ಳಯ�ಂದ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕ��. 

ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗುವನು� �ೋ ೆಯ ಸುತ�ಲೂ ಅಥ�ಾ ಹ��ಯ ಸುತ�ಲೂ 

ನ ೆ��ೊಂಡು �ೋಗಲು ಇ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�.

ಆ ಇಬ�ರು ಮಕ�ಳ� ಸು�ಾ��ದ �ೕ�ೆ, ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗು��ೆ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�, 

ಆ ಮಗು�ನ ಉತ�ರವನು� ಉ�ದ ಮಕ��ೆಲ� �ೇ���ೊಳ��.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ೕನು ಎ���ೆ ೋಗು ರು�ೆ ಎಂದು ನ�ೆ �ೊ ಲ� �ಾಗ ನ�ೇನ � ತು?

ನ� �ೆ ೆಯನನು� ನಂ ದ�ಂದ ೋಗಲು ಸುಲ �ಾ� ೇ?

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ

2 4

�ಾಠ 
�ೋ ನು �ಾ��ೆ ಾ ದನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋ �ೆ �ೊ  �ೊ  �ೊ  �ಾ�ೆ ಕ �ಲು �ಾ�ೆ ೇ ದನು?

�ೊಡ ರು�ಾ� ಬರ�ತು�, ಆದ��ಂದ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು�, �ೋಹನ 

ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� �ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ದ�ನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ�ೆ �ೋ ನ ೕ�ರುವ ೕ ಯನು� ೇ�ೆ ೋ� �ೊ �ನು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋಹನನು� ಮತು� �ೋಹನ ಕುಟುಂಬವನು� ಮತು� ಎಲ� 

�ಾ� ಗಳನು� �ಾ�ಾ�ದನು.

�ೋ ನ ಕ�ೆಯು �ಾ�ಾಗ ರಂ �ಾ�ತು?

ನಮ� ಪ ��ಕರ �ಾಲದ��.

�ೋ ನ ಕ�ೆ�ಂದ ಏನನು� ಕ�ತು�ೊಳ�� ೇ�ೆ?
ಸಂಭ�ಸುವ��ೆ�ಾ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ೊ���ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� 
��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ �ೋಹನು 
ಸುರ ತ�ಾ�ದ�ನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡುವನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು �ಾನು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾಡುವನು.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಓ �ೋ���ಾ �ೕವ� �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�, �ಾ� ಗಳನು�.
�ೋ���ಾ �ೕವ� ಹಡ��ಂದ �ೊರಬರುವ �ಾ� ಗಳನು�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗ�ೆ�ೆ�ಲ�, �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�.

�ೇವರು��ದನು �ಾ� ಗಳ�ೆ�ಲ�, ಉ��ದನು ಅವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� ಜಲಪ�ಳಯ�ಂದ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕ��. 

ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗುವನು� �ೋ ೆಯ ಸುತ�ಲೂ ಅಥ�ಾ ಹ��ಯ ಸುತ�ಲೂ 

ನ ೆ��ೊಂಡು �ೋಗಲು ಇ�ೊ�ಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�.

ಆ ಇಬ�ರು ಮಕ�ಳ� ಸು�ಾ��ದ �ೕ�ೆ, ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕಟ�ಲ�ಟ� ಮಗು��ೆ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�, 

ಆ ಮಗು�ನ ಉತ�ರವನು� ಉ�ದ ಮಕ��ೆಲ� �ೇ���ೊಳ��.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ೕನು ಎ���ೆ ೋಗು ರು�ೆ ಎಂದು ನ�ೆ �ೊ ಲ� �ಾಗ ನ�ೇನ � ತು?

ನ� �ೆ ೆಯನನು� ನಂ ದ�ಂದ ೋಗಲು ಸುಲ �ಾ� ೇ?

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ
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ಜ ೕವನದ��  ಮುಂ�ೆ ಸಂ ಸುವಂ ದು ನ�ೆ �ಾ�ಾಗಲೂ �ೊ ರುತ�ೆ�ಾ?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂಬಲು ೕನು ಏನು ಾ ಬ ುದು?

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  
ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

�ಾಂ  6 22 ‘�ೇವರು ಆ ಾ��ದಂ�ೆ�ೕ �ೋಹನು �ಾ�ದನು.’

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇ� �ಾ� ಮತು� �ೕವ� �ೕಚ  �ಾ�ದ ನಂತರ 

�ಾಡಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ�ಳ� �ೆನ�ಟು��ೊಳ��ವ 

ತನಕ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ� �ಾ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನ�ೆ� ತಬಲದ �ಾಳವನು� ಮತು� ಅ ನಯವನು� ಅಳವ��, 

ಆಗ ಮಕ���ೆ ಅದನು� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು.

�ೕಚ  ‘�ೇವರು’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವರು’

�ೕಚ  ‘ಆ ಾ��ದಂ�ೆ�ೕ’

ಮಕ�ಳ�  ‘ಆ ಾ��ದಂ�ೆ�ೕ’

�ೕಚ  ‘�ೋಹನು �ಾ�ದನು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೋಹನು �ಾ�ದನು.’

�ೕಚ  ‘ಆ��ಾಂಡ ’

ಮಕ�ಳ�  ‘ಆ��ಾಂಡ ’

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ��ೆಂದ�ೆ 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ನಂಬತಕ�ದು� ಎಂದಥ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ���ಂದು 

�ೊ���ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಪ���ಂದನು� �ೋಡು�ಾ��ೆ. �ೋಹನು ತನ�ನು� ನ ೆಸಲು 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಟು��ೊಟ�ಂ�ೆ, �ಾವ� ನಮ�ನು� ನ ೆಸಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ 

ಟು��ೊಟ��ೆ, �ಾವ� ರು�ಾ�ಯ��ದ�ರೂ ನಮ�ೆ ಾಂ� ಇರುವ�ದು.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ಜನರನು� ಮತು� �ಾ� ಗಳನು� 

�ಾ�ಾಡು��ರುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ಾನು �ನ��� ನಂ �ೆ 

ಇ���ೆ�ೕ�ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ� ೕ�ತದ ಎಲ� �ನಗಳ��ಯೂ ನನ�ನು� ನ ೆಸು. 

ಆ�ನ್.

ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� ನಂ
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು

2 7

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು, ಎಡ�ಾಲು!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು, ಎಡ�ಾಲು, �ಮ� ತ�ೆ�ಾ��!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು ಎಡ�ಾಲು, �ಮ� ತ�ೆ�ಾ��, ಸುತ�ಲೂ �ರು�! 

�ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

�ಾಠ 
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು
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ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು, ಎಡ�ಾಲು!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು, ಎಡ�ಾಲು, �ಮ� ತ�ೆ�ಾ��!

ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ�, ಅ�ೇಕ ಗಂಡುಮಕ�ಳ� ತಂ�ೆ ಅಬ��ಾಮ��ೆ.

�ಾನು ಅವರ�ೊ�ಬ�ನು, �ೕವ  ಅವರ�ೊ�ಬ�ರು. �ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

ಬಲ�ೈ, ಎಡ�ೈ, ಬಲ�ಾಲು ಎಡ�ಾಲು, �ಮ� ತ�ೆ�ಾ��, ಸುತ�ಲೂ �ರು�! 

�ಾ�ೆಲ� ಸು���ೋ  �ೇವರನು� ಅದ�ಾ���ೕ.

�ಾಠ 



262 6

�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು
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�ಾಠ 5
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಮ�ೆ ಏನು �ಾ ು �ೆ? ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ �ೋ�. ಮ�ೆ ಏನು �ಾ ು �ೆ?

�ೊಡಬಹು�ಾದ ಉತ�ರಗಳ�  ಸೂಯ�, ಆ�ಾಶ, �ೕಡಗಳ�, ಪ ಗಳ�,

ಂದು ಮುಂ ಾ�ೆ ಸೂಯ�ನನು� ೕ ೇ� ದವನು �ಾರು?

ಇಂದು ಮುಂ�ಾ�ೆ ಸೂಯ�ನನು� �ೕ�ೇ��ದವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

 �ಾ  ಸೂಯ�ನನು� �ೆಳ ಸುವವನು �ಾರು?

ಪ�� �ಾ�� ಸೂಯ�ನನು� �ೆಳ��ಸುವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

ೕ ಗಳನು� �ಾ ದ ೆ� ಾ� �ಸುವವನು �ಾರು?

�ೕಡಗಳನು� ಆ�ಾಶದ�ೆ��ಾ� ಚ�ಸುವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

ೕ ಗ ಂದ ಮ ೆ�ಾಗುವಂ ೆ ಾ ುವವನು �ಾರು?

�ೕಡಗ�ಂದ ಮ�ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

�ಾ ದ�� ಾ�ಾ ುವ ಗಳನು� �ೋ �ೊಳ��ವವನು �ಾರು?

ಆ�ಾಶದ�� �ಾ�ಾಡುವ ಪ ಗಳನು� �ೋ��ೊಳ��ವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

�ಾಂ  15 6 ‘ಅ�ಾ�ಮನು ��ೋವನನು� ನಂ ದನು. ಆ ನಂ �ೆಯ � ತ��ೇ 

��ೋವನು ಅ�ಾ�ಮನನು� �ೕ�ವಂತ�ೆಂದು ಪ�ಗ �ದನು.’

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೆ� .

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮರ�ನ�� ಅಥ�ಾ 

�ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಪ���ಂದು ಪದ�ೆ� 

�ೆರಳ��ಾ� ವಚನವನು� �ೇ�. ಮಕ���ೆ ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 

�ಾಡುವ ವಚನವನು� ಬ�ೆಯುವ ಅಗತ��ಲ�. �ೕವ� ಒಂದು �ಾಕ�ದ ಪದಗಳನು� �ೇ� ����ದ 

ನಂತರ ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ದ ಪದಗಳನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು
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�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು

2 6

�ಾಠ 

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಎರ ು  ಪ�ಟಗಳ� - . � ೇ  �ೊಡು�ೆ.

�ಾಯುವ  ಎಲ� ಮಕ�ಳ� �ಮ�ನು� �ೋಡ�ಾಗುವಂಥ ಸಳದ�� �ೕವ� �ಂತು�ೊ��. �ಮ� 
�ಾಚನು� ಬಹು ಎಚ��ೆ�ಂದ �ೋಡು��ರುವಂ�ೆ ನ�� ಅಥ�ಾ �ಮ��� �ಾ�ಲ��ದ��ೆ, 
�ಾಚು ಇರುವವರಂ�ೆ ನ�� . ಏ�ೋ ಸಂಭ�ಸುವ�ದನು� �ಾಯು��ರುವವರಂ�ೆ ನ��. �ೕವ� 
�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ�ೆಂದು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು �ೇಳ�ವ ತನಕ �ಾ��. ಇದ�ೆ� ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೇ�ಾಗಬಹುದು.  ಬ�ಕ, ‘�ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾಯು����ೕ� ಎಂದು �ೕವ� �ೇಳ�ೆಂದು 

�ಾಯು���ೆ�!’ ಎಂದು �ೇ�.

ಈ �ನದ ಕ ೆಯ�� ಒಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ಅಬ��ಾಮ. �ಾವ��ೋ 
ಒಂದ�ಾ�� ಅವನು ಅ�ೇಕ ವ �ಗ�ಂದ �ಾಯು��ದ�ನು. ಅಬ��ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ�� 
�ಾಯು��ದ�ನು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಕಂಡು��ಯು�ಾಗ ಗಮನ�ಟು� �ೇ���ೊ��.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ �ಾನು �ಮ� ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ�ಸುವ ಪ�� ಸಲವ  �ೕ�ೆಲ�ರೂ, 
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ���. 
ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡ�ಂದ ‘� ೇ  �ೊಡು�ೆ’ ಯನು� ಓ� ಕ ೆ �ೇ�.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಕ ೆಯ�� ಬಂದ ಪ�� 
ಸಲವ  ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು’ ಎಂದು ಮಕ�ಳ� �ೇಳ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆ �ೇ�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ ಈ ಪ� ೆ� �ೇ�.

ಬ ಾಮನು �ಾವ�ದ�ಾ  �ಾಯು ದನು?
ಒಂದು ಮಗು��ಾ�.

ಅವನ ಮಕ�ಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರನು� �ೇವರು �ಾ�ಾಡ�ೆಂದು.

ಯ �ಾ� ಒಂದು ಕು�ಯನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಭೂ�ೋಕ�ೆ� ಇ�ದುಬರ�ೆಂದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು

2 8

�ಾಠ 5
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಮ�ೆ ಏನು �ಾ ು �ೆ? ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ �ೋ�. ಮ�ೆ ಏನು �ಾ ು �ೆ?

�ೊಡಬಹು�ಾದ ಉತ�ರಗಳ�  ಸೂಯ�, ಆ�ಾಶ, �ೕಡಗಳ�, ಪ ಗಳ�,

ಂದು ಮುಂ ಾ�ೆ ಸೂಯ�ನನು� ೕ ೇ� ದವನು �ಾರು?

ಇಂದು ಮುಂ�ಾ�ೆ ಸೂಯ�ನನು� �ೕ�ೇ��ದವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

 �ಾ  ಸೂಯ�ನನು� �ೆಳ ಸುವವನು �ಾರು?

ಪ�� �ಾ�� ಸೂಯ�ನನು� �ೆಳ��ಸುವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

ೕ ಗಳನು� �ಾ ದ ೆ� ಾ� �ಸುವವನು �ಾರು?

�ೕಡಗಳನು� ಆ�ಾಶದ�ೆ��ಾ� ಚ�ಸುವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

ೕ ಗ ಂದ ಮ ೆ�ಾಗುವಂ ೆ ಾ ುವವನು �ಾರು?

�ೕಡಗ�ಂದ ಮ�ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

�ಾ ದ�� ಾ�ಾ ುವ ಗಳನು� �ೋ �ೊಳ��ವವನು �ಾರು?

ಆ�ಾಶದ�� �ಾ�ಾಡುವ ಪ ಗಳನು� �ೋ��ೊಳ��ವವನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

�ಾಂ  15 6 ‘ಅ�ಾ�ಮನು ��ೋವನನು� ನಂ ದನು. ಆ ನಂ �ೆಯ � ತ��ೇ 

��ೋವನು ಅ�ಾ�ಮನನು� �ೕ�ವಂತ�ೆಂದು ಪ�ಗ �ದನು.’

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೆ� .

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮರ�ನ�� ಅಥ�ಾ 

�ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಪ���ಂದು ಪದ�ೆ� 

�ೆರಳ��ಾ� ವಚನವನು� �ೇ�. ಮಕ���ೆ ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 

�ಾಡುವ ವಚನವನು� ಬ�ೆಯುವ ಅಗತ��ಲ�. �ೕವ� ಒಂದು �ಾಕ�ದ ಪದಗಳನು� �ೇ� ����ದ 

ನಂತರ ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ದ ಪದಗಳನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಏನು�ೇ�ಾದರೂ 
�ಾಡಬಲ�ನು
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ಅ�ಾ�ಮನು ��ೋವನನು� ನಂ ದನು. 

ಆ ನಂ �ೆಯ � ತ��ೇ 

��ೋವನು ಅ�ಾ�ಮನನು� 

�ೕ�ವಂತ�ೆಂದು ಪ�ಗ �ದನು. 

ಈಗ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಎದು� �ಂತು�ೊಳ��. �ಮ�ನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ��ಾ� �ಮ� �ೊ ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೈ�ಾ��. ಆ 

ಬ�ಕ ಮಕ�ಳ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ��ಾ� ತಮ� �ೊ ೆ�ಯ �ೕ�ೆ 

�ೈ�ಾ�ಸ�. 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ��ಾ� ಒಂದು ಸುತು� ಸು���. ಆ ಬ�ಕ ಮಕ�ಳ� 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ��ಾ� ಒಂದು ಸುತು� ಸುತ��.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ��ಾ� �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��. ಆ ಬ�ಕ 

ಮಕ�ಳ� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ��ಾ� �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆಯ�. 

ಇ�ೆರಡನೂ� ಒ���ೆ �ಾಡ�ೇಕು.

ಬ�ೆ�ರುವ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ���ಾ� �ೊ�ೆಯ�ಾ� �ೈಬ�ನ 

ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ ���.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ ಾ ಬಲ�ನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬಲ�ನು �ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು 

ಪ���ಂದನು� ಸೃ���ದನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ಬಹಳ�ಾ� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ. 

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ಬಹಳ�ಾ� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ವಂದ�ೆಗಳ�. 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ಏನು�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡಬ�ೆ� �ಾಕಂದ�ೆ �ೕನು 

ಪ���ಂದನು� ಸೃ���ದವನು, ಅದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ನ��� ನಂ �ೆ 

ಇ���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ನ��� ಭರವ�ೆ ಇ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆ�ನ್.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಎರಡರ 
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ಓದಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಮೂರು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ದು � �ಾಜ.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಮೂರ�ಂದ �ೕವ� ದು � �ಾಜನ ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� 

ಕ ೆಯನು� ಅ ನಯದ ಮೂಲಕ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� �ಾಟಕದ ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ದು ��ಾಜ 

ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೕ ೆ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಆ�ೋನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕರು ಮಕ�ಳ�� ಮೂವರು . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ� �ಾಟಕದ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ�ಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ದು � �ಾಜ��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ರುವ ಈ ಸಳವ� ದು � 

�ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆಯನು� ಪ��ೇ ಸಲು 

ಮಕ���ೆ ಅನುಮ��ಲ�. �ೕ ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋನ��ೆ ಮಕ�ಳ ಪಕ�ದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�, ಆಗ ಮಕ���ೆ �ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕ��ೆ ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಳ�ೆ ದು � �ಾಜನ �ಂ ಾಗದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�.

�ಾಟಕದ�� ಎಲ� ಮಕ��ಗೂ �ಾತ�ಗ��ೆ. �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಕ ೆಯ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ� ಬರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡು�ಾ� ��ೇ� �. �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾಡುವ�ದಕೂ� �ೇಳ�ವ�ದಕೂ� ಮಕ�ಳ� ಗಮನ�ೊಡ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಕ ೆಯ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

ಉ�ಾಹರ ೆ  -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘ಮಕ�ಳ� 

�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� �ಾಟಕದ�� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮಕ�ಳ 

ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ �ಾತ� ವ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು �ೇಳ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
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ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೕ ೆ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಆ�ೋನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು 
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ದು � �ಾಜ��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ರುವ ಈ ಸಳವ� ದು � 
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ಮಕ���ೆ ಅನುಮ��ಲ�. �ೕ ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋನ��ೆ ಮಕ�ಳ ಪಕ�ದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�, ಆಗ ಮಕ���ೆ �ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕ��ೆ ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಳ�ೆ ದು � �ಾಜನ �ಂ ಾಗದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�.

�ಾಟಕದ�� ಎಲ� ಮಕ��ಗೂ �ಾತ�ಗ��ೆ. �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಕ ೆಯ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ� ಬರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡು�ಾ� ��ೇ� �. �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾಡುವ�ದಕೂ� �ೇಳ�ವ�ದಕೂ� ಮಕ�ಳ� ಗಮನ�ೊಡ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಕ ೆಯ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

ಉ�ಾಹರ ೆ  -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘ಮಕ�ಳ� 

�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� �ಾಟಕದ�� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮಕ�ಳ 
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ಮಕ�ಳ�, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು �ೇಳ�.
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ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೕ ೆ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಆ�ೋನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕರು ಮಕ�ಳ�� ಮೂವರು . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ� �ಾಟಕದ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ�ಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ದು � �ಾಜ��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ರುವ ಈ ಸಳವ� ದು � 

�ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆಯನು� ಪ��ೇ ಸಲು 

ಮಕ���ೆ ಅನುಮ��ಲ�. �ೕ ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋನ��ೆ ಮಕ�ಳ ಪಕ�ದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�, ಆಗ ಮಕ���ೆ �ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕ��ೆ ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಳ�ೆ ದು � �ಾಜನ �ಂ ಾಗದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�.

�ಾಟಕದ�� ಎಲ� ಮಕ��ಗೂ �ಾತ�ಗ��ೆ. �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಕ ೆಯ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ� ಬರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡು�ಾ� ��ೇ� �. �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾಡುವ�ದಕೂ� �ೇಳ�ವ�ದಕೂ� ಮಕ�ಳ� ಗಮನ�ೊಡ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಕ ೆಯ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

ಉ�ಾಹರ ೆ  -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘ಮಕ�ಳ� 

�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� �ಾಟಕದ�� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮಕ�ಳ 

ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ �ಾತ� ವ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು �ೇಳ�.
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�ೇವರು ತನ� 
ಜನರನು� 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಮೂರು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ದು � �ಾಜ.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಮೂರ�ಂದ �ೕವ� ದು � �ಾಜನ ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� 

ಕ ೆಯನು� ಅ ನಯದ ಮೂಲಕ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� �ಾಟಕದ ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ದು ��ಾಜ 

ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೕ ೆ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಆ�ೋನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕರು ಮಕ�ಳ�� ಮೂವರು . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ� �ಾಟಕದ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ�ಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ದು � �ಾಜ��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ರುವ ಈ ಸಳವ� ದು � 

�ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆಯನು� ಪ��ೇ ಸಲು 

ಮಕ���ೆ ಅನುಮ��ಲ�. �ೕ ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋನ��ೆ ಮಕ�ಳ ಪಕ�ದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�, ಆಗ ಮಕ���ೆ �ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕ��ೆ ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಳ�ೆ ದು � �ಾಜನ �ಂ ಾಗದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�.

�ಾಟಕದ�� ಎಲ� ಮಕ��ಗೂ �ಾತ�ಗ��ೆ. �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಕ ೆಯ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ� ಬರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡು�ಾ� ��ೇ� �. �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾಡುವ�ದಕೂ� �ೇಳ�ವ�ದಕೂ� ಮಕ�ಳ� ಗಮನ�ೊಡ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಕ ೆಯ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

ಉ�ಾಹರ ೆ  -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘ಮಕ�ಳ� 

�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� �ಾಟಕದ�� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮಕ�ಳ 

ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ �ಾತ� ವ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು �ೇಳ�.
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ಉ�ಾಹರ ೆ -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘�ೕ ೆಯು �ೆಂ�ಯ 

ಮರವನು� �ೋಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ’ ಎಂದು ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� 

�ಾಟಕದ�� �ೕ ೆಯ �ಾತ� ವ��ರುವ ಮಗು�ನ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. �ೕ ೆಯ 

�ಾತ� ವ��ರುವ ಮಗುವ� ಆಗ �ೆಂ�ಯ ಮರವನು� ಆಶಯ��ಂದ �ೋಡುವಂ�ೆ 

ನ�ಸ�ೇಕು.

ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ�ವ�ದನು� ಮುಂದುವ��, ಪ�� ಸಲ ���� ಮತು� �ಾಟಕದ�� �ಾತ� 

ವ��ರುವ ಮಗು�ನ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ಕ ೆಯ�� ಬರುವ ಅವರ �ಾತ� ಾ�ಯು 

�ಾಡುವಂ�ೆ ಮತು� �ೇಳ�ವಂ�ೆ ಅವರು ಅ ನ�ಸ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

, , , �ಾಟಕವನು� ಆರಂ �...

ಕ ೆಯನು� ಓದುವ�ದು, �ೇಳ�ವ�ದು ಮತು� ಅ ನ�ಸುವ�ದು ಮು�ದ �ೕ�ೆ, ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� 

ಮಕ���ೆ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ದು � �ಾಜನು �ಾರನು� �ೆ ೕ�ಸು ಾ�ೆ?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಪ���ಬ�ರನು�.

ತನ� ಜನರು ಸ ತಂತ �ಾ  ೋಗಲು �ೇ�ೆಂದು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ದು � �ಾಜ �ೆ 

ಸಲು �ಾರನು� ಕಳ� ದನು?

�ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೋನ �ೆ ಏನು ೇ ದನು?

�ನ� ಊರು�ೋಲನು� �ಾಡು.

�ೋನನು ಏನು ಾ ದನು?

ಆ�ೋನನು ತನ� ಊರು�ೋಲನು� �ಾ�ದನು.

�ೋನನ ರು�ೋ��ೆ ಏ�ಾ�ತು?

ಆ�ೋನನ ಊರು�ೋಲು �ಾ�ಾ�ತು.
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಮೂರು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ದು � �ಾಜ.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಮೂರ�ಂದ �ೕವ� ದು � �ಾಜನ ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� 

ಕ ೆಯನು� ಅ ನಯದ ಮೂಲಕ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� �ಾಟಕದ ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ದು ��ಾಜ 

ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೕ ೆ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಆ�ೋನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕರು ಮಕ�ಳ�� ಮೂವರು . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ� �ಾಟಕದ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ�ಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ದು � �ಾಜ��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ರುವ ಈ ಸಳವ� ದು � 

�ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆಯನು� ಪ��ೇ ಸಲು 

ಮಕ���ೆ ಅನುಮ��ಲ�. �ೕ ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋನ��ೆ ಮಕ�ಳ ಪಕ�ದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�, ಆಗ ಮಕ���ೆ �ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕ��ೆ ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಳ�ೆ ದು � �ಾಜನ �ಂ ಾಗದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�.

�ಾಟಕದ�� ಎಲ� ಮಕ��ಗೂ �ಾತ�ಗ��ೆ. �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಕ ೆಯ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ� ಬರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡು�ಾ� ��ೇ� �. �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾಡುವ�ದಕೂ� �ೇಳ�ವ�ದಕೂ� ಮಕ�ಳ� ಗಮನ�ೊಡ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಕ ೆಯ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

ಉ�ಾಹರ ೆ  -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘ಮಕ�ಳ� 

�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� �ಾಟಕದ�� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮಕ�ಳ 

ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ �ಾತ� ವ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು �ೇಳ�.
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�ಾಠ 

ತನ� ಜನರನು� ಮರ ಂದ ಸಂರ ಸಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ವ��ೆ ಏನು ಾ �ೇ�ೆಂದು 
ೇ ದನು?

ಕು�ಗಳ ರಕ�ವನು� ಮ�ೆಗಳ �ಾ��ನ �ಲುವ�ಗ��ೆ ಹಚ�ೇ�ೆಂದು.

ಈ ಕ�ೆ�ಂದ �ಾವ� ಏನು ಕ�ತು�ೊಳ�� ೇ�ೆ?
�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಡ�ೆ �ಾ�ಾಡು�ಾಗ ಆತನು ನಮ�ೆ ���ೊಡು�ಾ��ೆ. 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಶ�� ಶ�� ಅದು ತ ಶ��ಯು
ಕು�ಮ�ಯ ರಕ�ದ�
ಶ�� ಶ�� ಅದು ತ ಶ��ಯು
ಕು�ಮ�ಯ ರಕ�ದ�!

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ  ಮಗು��ೆ ಪ ���ಾ� �ೊ�ಸತಕ� ಒಂದು ಕಂಬ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರನು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ದು � �ಾಜನ 
�ೈನ��ಂದ ಸಂರ �ದ ಕ ೆಯು �ಮ�ೆ �ೆನ��ೆ�ೕ  ಅದು �ಾವ �ೕ��ಾ��ೆ�ಂದು �ಾನು 
�ಮ�ೆ �ೋ�ಸು�ೆ. �ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರುವಂ�ೆ ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�, �ಮ�ೆ 
ಸ�ಾಯ�ಾಡಲು �ಮ� ಪಕ��ೆ� ಬಂದು �ಂತು�ೊಳ�ಲು ಆ ಮಗು��ೆ �ೇ�.

ಈ ಕಂಬ  �ಾ ು �ೆ ೕ? ಮಕ���ೆ �ೋ�ಸಲು �ೕ�ೆ�� ��ದು�ೊ�� . ಮಕ�ಳ� 
ಉತ��ಸುವರು  � ದು.

ಬ�ಕ ಕಂಬ�ಯನು� �ಮ� ಸ�ಾಯಕನ �ೕ�ೆ �ಾ� ಅವನ �ೇಹ�ೆ� ಪ ���ಾ� �ೊ��.

�ಮ� ಸ�ಾಯಕನನು�, ಕಂಬ ಯ �ೆಳ�ೆ �ಾ  ಬರು �ೆ ೕ?  ಎಂದು �ೇ�.
�ಮ� ಸ�ಾಯಕನ ಉತ�ರ  ಇಲ�.

ಕಂಬ�ಯು ನಮ�ನು� ಸಂರ ಸುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರಂ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು 
ನಮ�ನು� ತನ� ��ೕ��ಂದ �ೊ�ಸುವನು ಮತು� �ೆಟ� ಆತ�ಗ�ಂದ ಮತು� ದು � ಶ��ಗ�ಂದ 
ನಮ�ನು� ಸಂರ ಸು�ಾ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ತನ� 
ಜನರನು� 
ಸಂರ ಸು�ಾ��ೆ
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಮೂರು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ದು � �ಾಜ.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಮೂರ�ಂದ �ೕವ� ದು � �ಾಜನ ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� 

ಕ ೆಯನು� ಅ ನಯದ ಮೂಲಕ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� �ಾಟಕದ ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ದು ��ಾಜ 

ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೕ ೆ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಆ�ೋನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕರು ಮಕ�ಳ�� ಮೂವರು . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ� �ಾಟಕದ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ�ಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ದು � �ಾಜ��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ರುವ ಈ ಸಳವ� ದು � 

�ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆಯನು� ಪ��ೇ ಸಲು 

ಮಕ���ೆ ಅನುಮ��ಲ�. �ೕ ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋನ��ೆ ಮಕ�ಳ ಪಕ�ದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�, ಆಗ ಮಕ���ೆ �ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕ��ೆ ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಳ�ೆ ದು � �ಾಜನ �ಂ ಾಗದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�.

�ಾಟಕದ�� ಎಲ� ಮಕ��ಗೂ �ಾತ�ಗ��ೆ. �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಕ ೆಯ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ� ಬರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡು�ಾ� ��ೇ� �. �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾಡುವ�ದಕೂ� �ೇಳ�ವ�ದಕೂ� ಮಕ�ಳ� ಗಮನ�ೊಡ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಕ ೆಯ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

ಉ�ಾಹರ ೆ  -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘ಮಕ�ಳ� 

�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� �ಾಟಕದ�� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮಕ�ಳ 

ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ �ಾತ� ವ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು �ೇಳ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ತನ� 
ಜನರನು� 
ಸಂರ ಸು�ಾ��ೆ
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಮೂರು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ದು � �ಾಜ.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಮೂರ�ಂದ �ೕವ� ದು � �ಾಜನ ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಮಕ�ಳ� 

ಕ ೆಯನು� ಅ ನಯದ ಮೂಲಕ ವ�ಕ�ಪ�ಸ�.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� �ಾಟಕದ ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ದು ��ಾಜ 

ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೕ ೆ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಆ�ೋನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕರು ಮಕ�ಳ�� ಮೂವರು . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ� �ಾಟಕದ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ�ಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ದು � �ಾಜ��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ರುವ ಈ ಸಳವ� ದು � 

�ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆಯನು� ಪ��ೇ ಸಲು 

ಮಕ���ೆ ಅನುಮ��ಲ�. �ೕ ೆ�ೆ ಮತು� ಆ�ೋನ��ೆ ಮಕ�ಳ ಪಕ�ದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�, ಆಗ ಮಕ���ೆ �ೕ ೆಯನು� ಮತು� ಆ�ೋನನನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರು 

�ಾಂ��ಕ��ೆ ದು � �ಾಜನ ಅರಮ�ೆ�ಳ�ೆ ದು � �ಾಜನ �ಂ ಾಗದ�� �ಂತು�ೊಳ�ಲು 

�ೇ�.

�ಾಟಕದ�� ಎಲ� ಮಕ��ಗೂ �ಾತ�ಗ��ೆ. �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇಳ��ಾಗ, ಕ ೆಯ�� 

�ಾತ� ಾ�ಗ�ಾ� ಬರುವ ಮಕ���ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡು�ಾ� ��ೇ� �. �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾಡುವ�ದಕೂ� �ೇಳ�ವ�ದಕೂ� ಮಕ�ಳ� ಗಮನ�ೊಡ�ೇಕು. ಬ�ಕ ಕ ೆಯ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಮತು� �ೇ�ದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� �ೇಳ�ೇಕು.

ಉ�ಾಹರ ೆ  -  ಪ�ಟಗಳನು� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ , ‘ಮಕ�ಳ� 

�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�ದ �ೕ�ೆ ����, ಮತು� �ಾಟಕದ�� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಮಕ�ಳ 

ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� ಸೂ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡುವ ಮಕ�ಳ �ಾತ� ವ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ದಯ�ಟು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು’ ಎಂದು �ೇಳ�.
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  
ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

ೕ ನ�ಾಂ  14 14 ‘��ೋವನು �ಮ�ೋಸ�ರ ಯುದ��ಾಡುವನು. ಆದ��ಂದ �ೕವ� ಸುಮ��ೆ ಇ�.’

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, ಅಥ�ಾ 
�ಾಗದ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೆ� . �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೕವ� �ೇಳ��ಾ� ಬ�ೆ�� 
ಮತು� �ೕವ� ಬ�ೆಯು�ಾ� �ೋದಂ�ೆ ಮಕ�ಳ� ಅವ�ಗಳನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�. ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� 
ಕ��ಲ��ದ��ೆ, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಬ�ೆಯುವ ಅಗತ��ಲ�. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 
�ಾಡುವ ವಚನವನು� �ಾ�ಂದ �ೇ�.

�ೕಚ  ��ೋವನು. ಮಕ�ಳ�  ��ೋವನು.
�ೕಚ  �ಮ�ೋಸ�ರ. ಮಕ�ಳ�  �ಮ�ೋಸ�ರ.
�ೕಚ  ಯುದ�. ಮಕ�ಳ�  ಯುದ�.
�ೕಚ  �ಾಡುವನು. ಮಕ�ಳ�  �ಾಡುವನು.
�ೕಚ  ಆದ��ಂದ. ಮಕ�ಳ�  ಆದ��ಂದ.
�ೕಚ  �ೕವ�. ಮಕ�ಳ�  �ೕವ�.
�ೕಚ  ಸುಮ��ೆ ಇ�. ಮಕ�ಳ�  ಸುಮ��ೆ ಇ�.

�ಾವ��ಾದರೂ ಮೂರು ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�. �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� ಹುಡುಗನನು� 
ಆ���ೊ��, ತುಂ �ಾದ �ೕ�ೆ ಎಲ�ರೂ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ�. ಮೂರು 
�ೇ�ೆ�ೇ�ೆ ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�. �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� ಹುಡು�ಯನು� ಆ���ೊ��, 
ತುಂ �ಾದ �ೕ�ೆ ಎಲ�ರೂ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ� ಜನರನು� ಸಂರ ಸು ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ಾವ� ಭಯ�ೊಂ�ರು�ಾಗ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಆತನು ನಮ� ಭಯವನು� 
�ೆ�ೆದು�ಾಕುವನು. ನಮ�ೆ ಾಂ� ಇರುತ��ೆ, �ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� 
ಸಂರ ಸು�ಾ��ೆ.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ಈ �ೋಕದ �ೆಟ� ಆತ�ಗ�ಂದ ಮತು� ದು � ಶ��ಗ�ಂದ �ೕನು 
ನನ�ನು� ಸಂರ ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. 
ಆ�ನ್.
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನನ�ೆ 

ೕವ �ೊಡುವನು

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನನ�ೆ ೕವ �ೊ ುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನನ�ೆ ೕವ �ೊ ುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ಮೂರು  ಪ�ಟಗಳ� 8- . ಕುರುಬ �ಾಲಕ.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕುರುಬ �ಾಲಕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ಾ�ೕದ.

�ಾ�ೕದನು ಅಬ��ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವನು.

ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಕುರುಬ �ಾಲಕ�ಾದ �ಾ�ೕದ ಈಗ �ಾಜ�ಾ��ಾ��ೆ.

�ಾ�ೕದ �ಾಜನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ೆ ಪ���ಂದೂ �ೕ�ೇ ಆ�ರು�ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ೆ ೕವ �ೊಡು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ೆ ಾಂ� �ೊಡು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ರ ಸು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ನ�ೊ�ಂ��ರು�ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾ�ೕದ �ಾಜ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ

‘�ನ� ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾನು ಪ���ಬ�ರನೂ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡು�ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...
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, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕುರುಬ �ಾಲಕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ಾ�ೕದ.

�ಾ�ೕದನು ಅಬ��ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವನು.
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‘�ನ� ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾನು ಪ���ಬ�ರನೂ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡು�ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...

ಮಕ �ೆ ಕ�ೆಯನು� ಸಲು ೇ
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ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಕುರುಬ �ಾಲಕ�ಾದ �ಾ�ೕದ ಈಗ �ಾಜ�ಾ��ಾ��ೆ.
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�ೇವರು ನನ�ೆ 

ೕವ �ೊಡುವನು
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾ�ೕದ �ಾಜ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ

‘�ನ� ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾನು ಪ���ಬ�ರನೂ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡು�ೆ.’
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ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಕುರುಬ �ಾಲಕ ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ಾ�ೕದ.

�ಾ�ೕದನು ಅಬ��ಾಮನ ಕುಟುಂಬದವನು.

ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಕುರುಬ �ಾಲಕ�ಾದ �ಾ�ೕದ ಈಗ �ಾಜ�ಾ��ಾ��ೆ.

�ಾ�ೕದ �ಾಜನು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ೆ ಪ���ಂದೂ �ೕ�ೇ ಆ�ರು�ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ೆ ೕವ �ೊಡು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ೆ ಾಂ� �ೊಡು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ರ ಸು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾತನು �ೕ�ೇ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ನ�ೊ�ಂ��ರು�ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾ�ೕದ �ಾಜ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ

‘�ನ� ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಾನು ಪ���ಬ�ರನೂ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡು�ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...

ಮಕ �ೆ ಕ�ೆಯನು� ಸಲು ೇ

3 5

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನನ�ೆ ೕವ �ೊ ುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ ಇಂ�ಾದ ಪ ಗ��ಾ� �ನ�ೆ �ೊ�ೕತ� 

ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ ��ೆ�ಲ� ಉಪ�ಾರ�ಾ�� �ನ�ೆ �ೊ�ೕತ�

ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ ೕವ �ೊಡು�ಾತ�ೇ �ನ�ೆ �ೊ�ೕತ�

ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ ನನ� �ಾ� ��ಯ�ೇ �ನ�ೆ �ೊ�ೕತ�

ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ �ೊ�ೆಯುವ ನ ತ�ಗ��ಾ� �ನ�ೆ �ೊ�ೕತ�

ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ನನ�ವ�ೇ �ನ�ೆ �ೊ�ೕತ�.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನನ�ೆ ೕವ �ೊ ುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ ಗಳ�  ಬಲೂನ್.

ಾ� ಬಲೂನನು� �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ಾ�. ಮಕ���ೆ, ‘�ೋ�, ಈ ಬಲೂ�ನ�� 

�ಾ��ಲ��ರುವ�ದು �ಾ ು���ೆ�ೕ  ಇದು ಚ�ಸುವ��ಲ�, ಇದು ಏನೂ �ಾಡುವ��ಲ�. ಈಗ 

�ೋ�’ ಎಂದು �ೇ�.

ಬಲೂ��ೆ �ಾ� ಊ�, �ಾ� �ೊರ�ೋಗದಂ�ೆ ಅದರ �ಾ��ೆ �ಾರ ಕ�. ಮಕ���ೆ, 

‘�ೋ�, �ಾನು ಬಲೂ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾ� ಊ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈಗ ಬಲೂನು ಚ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ನ��ಸುತ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ದಲ�ೆ ಪ�ರು ನನು� ಮತು� � ೕಯನು� ಸೃ����ಾಗ, 

ಅವ��ೆ ತನ� ೕವ ಾ�ಸವನು� ಊ�ದನು, ಆಗ ಅವ��ೆ ೕವ ಬಂ�ತು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು ನಮ�ೆ ೕವವನು� �ೊಡು�ಾ��ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನನ�ೆ ೕವ �ೊ ುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  
ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

�ೕತ��ೆ 23 6 ‘�ಶಯ�ಾ� ನನ� ೕವ�ಾನದ�ೆ��ಾ� �ನ� ಶುಭವ  ಕೃ�ೆಯೂ 

ನ�ೊ�ಂ��ರುತ��ೆ. ನನ� ೕವ�ಾನ�ೆ�ಾ� ��ೋವನ ಆಲಯದ�ೆ�ೕ �ಾ�ಸು�ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನನ�ೆ 

ೕವ �ೊಡುವನು

�ಾಠ 7
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�ಾಠ 7
ದಗ ಲ�ದ ಸ ೆ�

ಮಕ�ಳನು� ಎರಡು ತಂಡಗಳ�ಾ�� �ಾ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ತಮ� �ಾಯಕನನು� 
ಆ���ೊಳ�ಲು �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕನು ಮುಂ�ೆ ಬರ�ೇಕು. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ 
�ಾಯಕ��ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ದಲ�ೆ ಾಗವನು� �ೇ�  ‘�ಶಯ�ಾ� 
ನನ� ೕವ�ಾನದ�ೆ��ಾ� �ನ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು  ಶುಭವ  ಕೃ�ೆಯೂ ನ�ೊ�ಂ��ರುತ��ೆ.’ 
�ೇ�ೆ �ಾವ ಮಕ��ಗೂ ಅದು �ೇ�ಸದಂ�ೆ �ೋ��ೊ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ 
ವಚನವನು� ಅ ನಯದ �ಾ�ಂದ �ೇಳ�ೆ  ಮೂಲಕ �ೋ�ಸುವಂ�ೆ �ದಲ�ೆ ತಂಡದ 
�ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�.

ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವಂ�ೆ ���. ಸ�ಲ� ಸಮಯ 
�ೊಟ�ರೂ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಮಕ���ೆ ಊ�ಸಲು 
ಸ�ಾಯಕ�ಾದ �ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ���ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಸ��ಾ� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕನು ಮುಂ�ೆ ಬರುವನು. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೈಬ�ನ 
ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಎರಡ�ೆ ಾಗವನು� �ೇ�  ‘ನನ� ೕವ�ಾನ�ೆ�ಾ� ��ೋವನ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ  ಆಲಯದ�ೆ�ೕ �ಾ�ಸು�ೆ.’ �ೇ�ೆ �ಾವ ಮಕ��ಗೂ ಅದು �ೇ�ಸದಂ�ೆ 

�ೋ��ೊ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ ನಯದ �ಾ�ಂದ �ೇಳ�ೆ  
ಮೂಲಕ �ೋ�ಸುವಂ�ೆ ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ಆ 
�ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�.

ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, 
�ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವಂ�ೆ ���. ಸ�ಲ� ಸಮಯ 
�ೊಟ�ರೂ �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಮಕ���ೆ ಊ�ಸಲು 
ಸ�ಾಯಕ�ಾದ �ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ���ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಸ��ಾ� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ ���.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನನ�ೆ ೕವ �ೊ ುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ೆ ೕವ �ೊಡುವನು. �ಾವ� ಆತ��ೆ �ಾತ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ 
�ಾಕಂದ�ೆ ಆತನು ನಮ�ೆ ೕವ �ೊಡುವನು.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಮತು� ನನ�ೆ ೕವ ಾ�ಸ 
ಊ�ದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ನ� ಒ� �ೆಯತನವ� ಮತು� ಕರು ೆ ನ�ೊ�ಂ��ೆ ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
ಇರುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಮೂರ�ೆ 
ಪ��ಯನು� �ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಮೂರನು� 

ಓದಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು ನನ�ೆ 

ೕವ �ೊಡುವನು
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ �ಾಲು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ಪರ�ೋಕ�ಂದ �ೆಂ�.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

�ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� ಓದು�ಾಗ 

ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೇ�ೆ �ೇವರುಗ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರು �ಾಡು�ಾ� �ಾಡುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , �ಾ� �ಸು�ಾ� �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ನ��ಸು�ಾ� ನ��ಸುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , ಮತು� �ೆ�ೆಯು�ಾ� �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  

ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
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ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 
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�ಾ� �ಸು�ಾ� ಗ���ಾ� �ಾ� �ಸು��ರುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಇನ� ು� ನ��ಸು�ಾ� ಬಹಳ 

ಸಮಯ ನ��ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಮತು� ಇನೂ� ಎತ�ರ�ೆ� �ೆ�ೆಯು�ಾ� ಬಹು �ೕಲ�ೆ� 
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�ೇವ�ೇ 
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�ೇವರು

�ಾಠ 8

3 7

ಂದು �ೇ ದ ಂ
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ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  ಯ �ೇ��ೆಯ ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯು�ಾ� 
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ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೇ�ೆ �ೇವರುಗ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರು �ಾಡು�ಾ� �ಾಡುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , �ಾ� �ಸು�ಾ� �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ನ��ಸು�ಾ� ನ��ಸುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , ಮತು� �ೆ�ೆಯು�ಾ� �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  

ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

7-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 
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ೆ �ೕತರಗಳ ಸ ೆ�

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಮಕ�ಳ ಎರಡು ತಂಡಗ�ರ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� 

ಒಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ 

ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ 

ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ 

ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�.

�ೊ�ೆತ ಅಂ�ೆಗಳನು� ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಾಗದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆದು �ತ� �ಾ�.

ಬ�ಕ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಮ�ೊ�ಂದು ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� 

ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು 

ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. ಎರಡ�ೆ ತಂಡ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಅ�ೇ 

ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ��ೆಲ� ಒಂದು ಉತ�ರವನು� �ಧ��ಸ�ೇಕು. ಅವರು 

ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಅವರ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�. ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� 

�ೇಳ��ಾಗ, ಒ�� �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಇ�ೊ��� ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� �ೇ�.

ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� �ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ 

�ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ 

�ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�.

ಉತ�ರ�ೊಡ�ೆ �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಎ�ೕಯನು �ಾ��ೆ ಾ ದನು? ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ.

ಜನರು �ಾ��ೆ ಾ ದರು? ಇತರ �ೇವರುಗ��ೆ.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳ� ಏನು ಾ ದರು? ಏನೂ ಇಲ�.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳ� �ೇ ೋಕ ಂದ �ೆಂ�ಯನು� ಬರ ಾ ದ�ೇ? ಇಲ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ರ ೋಕ ಂದ �ೆಂ�ಯನು� ಬರ ಾ ದ�ೇ? � ದು.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳ� ತರ �ೇವರುಗ �ೆ ಾ ುವ ಜನ��ೆ ತರ �ೊ ��ೇ? ಇಲ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಾತ  ಾ ುವ ಜನ��ೆ ತರ �ೊ ��ೇ?

� ದು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ�ೇ 
�ಜ�ಾದ 
�ೇವರು
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಬ�ೆ� ಈ ಕ�ೆ�ಂದ ೕವ� ಏನು ಕ�ತು�ೊಂ �?

�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� �ಾಡು�ಾಗ ಆತನು ನಮ�ೆ ಉತ��ಸುವನು.

ಪರ�ೋಕ�ಂದ �ೆಂ�ಯನು� ಬರ�ಾಡಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� �ಾ�� ಆ�ಾ�� , �ಾಕಂದ�ೆ ಆತ�ೇ �ಜ�ಾದ 
�ೇವರು.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� �ಾ��’ ಅಂದ�ೆ ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� 

ಆ�ಾ���’ ಎಂದಥ��ೆಂದು �ವ��.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ 

ಾ ನು� ಬಳ

�ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ 
ಪ ವ��ಂದ ಪ ಮದವ�ೆಗೂ
ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ ೆ�ೕ ನು.

�ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ 
ಉತ�ರ�ಂದ ದ ದವ�ೆಗೂ

�ಾ�ಾತನನು� �ಾ�ಾ�ೆ ಸು��ಸು�ೆ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�. ಆಟದ �ಯಮಗಳನು� �ವ��.

�ೕವ� �ೕಚ  ಒಂದು ಪದವನು� �ೇವ�ಂದ ಸೃ��ಸಲ�ಟು� ಪ���ಬ��ಗೂ �ಾ ುವಂಥ 
�ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದನು�  ಸ�ಾಯಕನ ��ಯ�� �ಸುಗು��. ಬ�ಕ ಸ�ಾಯಕನು ಮಕ�ಳ 
ಮುಂ�ೆ �ಂತು�ೊಂಡು, ‘ನನ�ೆ �ಾವ��ೋ ಒಂದು �ಾ ು���ೆ, ಅದರ ಆ ವಸು��ನ ಬ  
ಬ �ದು’ ಎಂದು �ೇಳ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಸೂಯ� ಎಂದು �ಸುಗು��. ಬ�ಕ ಸ�ಾಯಕನು, ‘ಹಳ� ಬ ದ �ಾವ��ೋ 
ಒಂದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ’ ಎಂದು �ೇಳ�.

ಉ�ದ ಮಕ�ಳ� ಸುತ�ಮುತ� �ೋಡು�ಾ� ‘ಹಳ� ಬ ದ ಅದು’ �ಾವ��ೆಂದು ಊ�ಸ�ೇಕು.

ಸ��ಾ� �ದಲು ಊ�ಸುವವನು ಮುಂ�ನ ಸರ�ಯ�� ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರ�.

ಮಕ�ಳ� ಇ �ಪಡುವ ು� ಸಲ ಸರ�ಗಳನು� �ಾ�.

ಎಲ� ಸರ�ಗಳ� ಮು�ದ �ೕ�ೆ, ಪ���ಂದನು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಸೃ���ದ�ೆಂದು 
�ವ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ���ಂದರ �ೕ�ೆ ಅ��ಾರ��ೆ �ಾಕಂದ�ೆ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ��ೇ ಪ���ಂದನು� ಸೃ���ದನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ��ೇ 
�ಜ�ಾದ �ೇವರು, �ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ���ೆ �ಾತ� ಅ��ಾರ��ೆ!

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ�ೇ 
�ಜ�ಾದ 
�ೇವರು

�ಾಠ 8
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ �ಾಲು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ಪರ�ೋಕ�ಂದ �ೆಂ�.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

�ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� ಓದು�ಾಗ 

ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೇ�ೆ �ೇವರುಗ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರು �ಾಡು�ಾ� �ಾಡುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , �ಾ� �ಸು�ಾ� �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ನ��ಸು�ಾ� ನ��ಸುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , ಮತು� �ೆ�ೆಯು�ಾ� �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  

ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

7-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 

ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೇ�ೆ �ೇವರುಗ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರು ಗ���ಾ� 

�ಾ� �ಸು�ಾ� ಗ���ಾ� �ಾ� �ಸು��ರುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಇನ� ು� ನ��ಸು�ಾ� ಬಹಳ 

ಸಮಯ ನ��ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಮತು� ಇನೂ� ಎತ�ರ�ೆ� �ೆ�ೆಯು�ಾ� ಬಹು �ೕಲ�ೆ� 

�ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 

ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  ಯ �ೇ��ೆಯ ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯು�ಾ� 

�ಾ��ಂದ �ೕರನು� ಪಂಪ್ �ಾ� �ೊಡದ�� �ೕರನು� �ೊತು��ೊಂಡು ಬಂದು �ೇ��ೆಯ 

ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯುವಂ�ೆ ಅ ನ��  ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

- 7 ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ�� ಮತು� ಅ ನ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...
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�ೇವ�ೇ 
�ಜ�ಾದ 
�ೇವರು
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-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 

ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  ಯ �ೇ��ೆಯ ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯು�ಾ� 

�ಾ��ಂದ �ೕರನು� ಪಂಪ್ �ಾ� �ೊಡದ�� �ೕರನು� �ೊತು��ೊಂಡು ಬಂದು �ೇ��ೆಯ 

ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯುವಂ�ೆ ಅ ನ��  ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

- 7 ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ�� ಮತು� ಅ ನ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಬ�ೆ� ಈ ಕ�ೆ�ಂದ ೕವ� ಏನು ಕ�ತು�ೊಂ �?

�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� �ಾಡು�ಾಗ ಆತನು ನಮ�ೆ ಉತ��ಸುವನು.

ಪರ�ೋಕ�ಂದ �ೆಂ�ಯನು� ಬರ�ಾಡಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� �ಾ�� ಆ�ಾ�� , �ಾಕಂದ�ೆ ಆತ�ೇ �ಜ�ಾದ 
�ೇವರು.

‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾತ� �ಾ��’ ಅಂದ�ೆ ‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� 

ಆ�ಾ���’ ಎಂದಥ��ೆಂದು �ವ��.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ 

ಾ ನು� ಬಳ

�ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ 
ಪ ವ��ಂದ ಪ ಮದವ�ೆಗೂ
ಸೃ��ಕತ� �ೇವ�ೇ ೆ�ೕ ನು.

�ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ �ಾನ �ಾ 
ಉತ�ರ�ಂದ ದ ದವ�ೆಗೂ

�ಾ�ಾತನನು� �ಾ�ಾ�ೆ ಸು��ಸು�ೆ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ೇ�. ಆಟದ �ಯಮಗಳನು� �ವ��.

�ೕವ� �ೕಚ  ಒಂದು ಪದವನು� �ೇವ�ಂದ ಸೃ��ಸಲ�ಟು� ಪ���ಬ��ಗೂ �ಾ ುವಂಥ 
�ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದನು�  ಸ�ಾಯಕನ ��ಯ�� �ಸುಗು��. ಬ�ಕ ಸ�ಾಯಕನು ಮಕ�ಳ 
ಮುಂ�ೆ �ಂತು�ೊಂಡು, ‘ನನ�ೆ �ಾವ��ೋ ಒಂದು �ಾ ು���ೆ, ಅದರ ಆ ವಸು��ನ ಬ  
ಬ �ದು’ ಎಂದು �ೇಳ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಸೂಯ� ಎಂದು �ಸುಗು��. ಬ�ಕ ಸ�ಾಯಕನು, ‘ಹಳ� ಬ ದ �ಾವ��ೋ 
ಒಂದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ’ ಎಂದು �ೇಳ�.

ಉ�ದ ಮಕ�ಳ� ಸುತ�ಮುತ� �ೋಡು�ಾ� ‘ಹಳ� ಬ ದ ಅದು’ �ಾವ��ೆಂದು ಊ�ಸ�ೇಕು.

ಸ��ಾ� �ದಲು ಊ�ಸುವವನು ಮುಂ�ನ ಸರ�ಯ�� ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರ�.

ಮಕ�ಳ� ಇ �ಪಡುವ ು� ಸಲ ಸರ�ಗಳನು� �ಾ�.

ಎಲ� ಸರ�ಗಳ� ಮು�ದ �ೕ�ೆ, ಪ���ಂದನು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಸೃ���ದ�ೆಂದು 
�ವ��. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ���ಂದರ �ೕ�ೆ ಅ��ಾರ��ೆ �ಾಕಂದ�ೆ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ��ೇ ಪ���ಂದನು� ಸೃ���ದನು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ��ೇ 
�ಜ�ಾದ �ೇವರು, �ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ���ೆ �ಾತ� ಅ��ಾರ��ೆ!
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�ಜ�ಾದ 
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ಅ ನ�� , �ಾ� �ಸು�ಾ� �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ನ��ಸು�ಾ� ನ��ಸುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , ಮತು� �ೆ�ೆಯು�ಾ� �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  

ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

7-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 

ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೇ�ೆ �ೇವರುಗ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರು ಗ���ಾ� 

�ಾ� �ಸು�ಾ� ಗ���ಾ� �ಾ� �ಸು��ರುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಇನ� ು� ನ��ಸು�ಾ� ಬಹಳ 

ಸಮಯ ನ��ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಮತು� ಇನೂ� ಎತ�ರ�ೆ� �ೆ�ೆಯು�ಾ� ಬಹು �ೕಲ�ೆ� 

�ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 

ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  ಯ �ೇ��ೆಯ ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯು�ಾ� 

�ಾ��ಂದ �ೕರನು� ಪಂಪ್ �ಾ� �ೊಡದ�� �ೕರನು� �ೊತು��ೊಂಡು ಬಂದು �ೇ��ೆಯ 

ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯುವಂ�ೆ ಅ ನ��  ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

- 7 ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ�� ಮತು� ಅ ನ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ�ೇ 
�ಜ�ಾದ 
�ೇವರು

�ಾಠ 8

40

�ಾಠ 8

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  
ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

1 �ಾಜರುಗಳ� 18 39 ‘ಈ ದೃಶ�ವನು� ಜನ�ೆಲ�ರೂ �ೋ�ದರು. ಜನರು �ೆಲ�ೆ� �ಾ� 
ನಮಸ��ಸು�ಾ�, “��ೋವ�ೇ �ೇವರು! ��ೋವ�ೇ �ೇವರು!” ಎಂದು ಕೂ�ದರು.’

ಕರ ಗಳ�  7 ಬಲೂನುಗಳ�, 7 ಕಲು�ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಸ�ಾಗದ ಕಪ�� ಇಂ�ನ �ೆನು�.

ತ �ಾಕ ಗಳ ಜ   ಏಳ� ಬಲೂನುಗ��ೆ �ಾ� ಊದಲು ಮತು� �ಾ��ೋಗದಂ�ೆ ಅದರ 
�ಾ��ೆ �ಾರಕಟ�ಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಪ���ಂದು ಬಲೂನನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೈಬ�ನ 
ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮತು� ಇ�� �ೋ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. 
ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, ಪದಗಳ ಬದಲು ದೃ�ಾ�ಂತಗಳನು� ಬಳ�.

ಮಕ�ಳ�� ಒಬ� ಸ�ಾಯಕನನು� ಆ���ೊ��, ಅವನು ಮುಂ�ೆ ಬಂದು ಮಕ���ೆಲ� �ೆನು��ಾ� 
�ಂತು�ೊಳ��. �ದಲ�ೆ ಬಲೂನನು� ಮಕ�ಳ ಮಧ��ೆ� ಎ�ೆ�ಾಗ, ಸ�ಾಯಕನು ‘�ಾ�ಪ್’ ಎಂದು 
ಕೂಗ�ೇಕು, ಆಗ ಬಲೂನು �ಾ��ೆ ���ರುತ��ೋ ಅವನು ಅದನು� ಮುಂ�ೆ ತಂದು ಬಲೂ�ನ 
�ೕ�ೆ ಬ�ೆ�ರುವ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮತು� �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸ�ೇಕು.

ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಏಳ� ಬಲೂನುಗಳನೂ� ಎ�ೆಯ�ೇಕು, ಏಳ� ಮಕ�ಳ� ಅವ�ಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು 
ಬಂದು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮತು� �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸ�ೇಕು. 
ಪ���ಂದು ಬಲೂ�ಗೂ �ಾರವನು� ಮತು� ಬಲೂನು �ಾ��ೋಗದಂ�ೆ �ಾರ�ೆ� ಒಂದು ಕಲ�ನು� 
ಕ��, ಆ ಕಲ�ನು� �ೆಲದ �ೕ��, ಆಗ ಆ ಏಳ� ಮಕ�ಳ� ಉ��ೆಲ� ಮಕ���ೆಡ�ೆ 
ಕು�ತು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಮಕ�ಳ�� �ಾರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಪದಗಳನು� 
ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ೋ�� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ಾಡಬಲ��ೆಂದು �ೇ�.

ಬಲೂ�ನ �ೕ�ರುವ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನ �ಾವ��ೆಂದು ಊ�ಸಲು 
ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಸಲ�ೆ� ಒಂದು ಬಲೂನನು� �ೆ�ೆದು�ೊ��. ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ ಅವ��ೆ ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಪಜಲನು� ಬ�ೆಹ�ಸಲು 
ಸ�ಾಯಕ�ಾದ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮೂರು ಸಲ 
ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ��ೇ ಆ�ಾ�ಸಲ�ಡಲು 
�ೕಗ��ಾ��ಾ��ೆ �ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು.

�ಾ �ೊ  ಒ�� �ೇವರು �ಮ� �ಾ�ಥ��ೆ�ೆ ಉತ���ದ�ರ ಬ�ೆ� �ೇ�.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು �ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು ನನ�ೆ �ೋ��ದ��ಾ�� 
�ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕನು ನನ�ೆ 
ಉತ�ರ �ೊಡುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ�ೇ 
�ಜ�ಾದ 
�ೇವರು
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ �ಾಲು  ಪ�ಟಗಳ� - 7. ಪರ�ೋಕ�ಂದ �ೆಂ�.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

�ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� ಓದು�ಾಗ 

ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೇ�ೆ �ೇವರುಗ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರು �ಾಡು�ಾ� �ಾಡುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , �ಾ� �ಸು�ಾ� �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ನ��ಸು�ಾ� ನ��ಸುವಂ�ೆ 

ಅ ನ�� , ಮತು� �ೆ�ೆಯು�ಾ� �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  

ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

7-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 

ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ೇ�ೆ �ೇವರುಗ��ೆ �ಾಡುವ ಜನರು ಗ���ಾ� 

�ಾ� �ಸು�ಾ� ಗ���ಾ� �ಾ� �ಸು��ರುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಇನ� ು� ನ��ಸು�ಾ� ಬಹಳ 

ಸಮಯ ನ��ಸುವಂ�ೆ ಅ ನ�� , ಮತು� ಇನೂ� ಎತ�ರ�ೆ� �ೆ�ೆಯು�ಾ� ಬಹು �ೕಲ�ೆ� 

�ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ�...�ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆ��  ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��. ಪ�ಟ ರ�� �ೕವ� ���ಾತ�ಕ ಪದಗಳನು� 

ಓದು�ಾಗ ಅ ನ��. ಉ�ಾಹರ ೆ  ಯ �ೇ��ೆಯ ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯು�ಾ� 

�ಾ��ಂದ �ೕರನು� ಪಂಪ್ �ಾ� �ೊಡದ�� �ೕರನು� �ೊತು��ೊಂಡು ಬಂದು �ೇ��ೆಯ 

ಸುತ�ಲೂ �ೕರನು� ಸು�ಯುವಂ�ೆ ಅ ನ��  ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

- 7 ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ�� ಮತು� ಅ ನ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವ�ೇ 
�ಜ�ಾದ 
�ೇವರು

�ಾಠ 8

40

�ಾಠ 8

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  
ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

1 �ಾಜರುಗಳ� 18 39 ‘ಈ ದೃಶ�ವನು� ಜನ�ೆಲ�ರೂ �ೋ�ದರು. ಜನರು �ೆಲ�ೆ� �ಾ� 
ನಮಸ��ಸು�ಾ�, “��ೋವ�ೇ �ೇವರು! ��ೋವ�ೇ �ೇವರು!” ಎಂದು ಕೂ�ದರು.’

ಕರ ಗಳ�  7 ಬಲೂನುಗಳ�, 7 ಕಲು�ಗಳ� ಮತು� ಅ�ಸ�ಾಗದ ಕಪ�� ಇಂ�ನ �ೆನು�.

ತ �ಾಕ ಗಳ ಜ   ಏಳ� ಬಲೂನುಗ��ೆ �ಾ� ಊದಲು ಮತು� �ಾ��ೋಗದಂ�ೆ ಅದರ 
�ಾ��ೆ �ಾರಕಟ�ಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಪ���ಂದು ಬಲೂನನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೈಬ�ನ 
ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮತು� ಇ�� �ೋ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. 
ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, ಪದಗಳ ಬದಲು ದೃ�ಾ�ಂತಗಳನು� ಬಳ�.

ಮಕ�ಳ�� ಒಬ� ಸ�ಾಯಕನನು� ಆ���ೊ��, ಅವನು ಮುಂ�ೆ ಬಂದು ಮಕ���ೆಲ� �ೆನು��ಾ� 
�ಂತು�ೊಳ��. �ದಲ�ೆ ಬಲೂನನು� ಮಕ�ಳ ಮಧ��ೆ� ಎ�ೆ�ಾಗ, ಸ�ಾಯಕನು ‘�ಾ�ಪ್’ ಎಂದು 
ಕೂಗ�ೇಕು, ಆಗ ಬಲೂನು �ಾ��ೆ ���ರುತ��ೋ ಅವನು ಅದನು� ಮುಂ�ೆ ತಂದು ಬಲೂ�ನ 
�ೕ�ೆ ಬ�ೆ�ರುವ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮತು� �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸ�ೇಕು.

ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಏಳ� ಬಲೂನುಗಳನೂ� ಎ�ೆಯ�ೇಕು, ಏಳ� ಮಕ�ಳ� ಅವ�ಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು 
ಬಂದು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮತು� �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸ�ೇಕು. 
ಪ���ಂದು ಬಲೂ�ಗೂ �ಾರವನು� ಮತು� ಬಲೂನು �ಾ��ೋಗದಂ�ೆ �ಾರ�ೆ� ಒಂದು ಕಲ�ನು� 
ಕ��, ಆ ಕಲ�ನು� �ೆಲದ �ೕ��, ಆಗ ಆ ಏಳ� ಮಕ�ಳ� ಉ��ೆಲ� ಮಕ���ೆಡ�ೆ 
ಕು�ತು�ೊಳ�ಬಹುದು. ಮಕ�ಳ�� �ಾರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ ಪದಗಳನು� 
ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ೋ�� �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ಾಡಬಲ��ೆಂದು �ೇ�.

ಬಲೂ�ನ �ೕ�ರುವ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನ �ಾವ��ೆಂದು ಊ�ಸಲು 
ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಸಲ�ೆ� ಒಂದು ಬಲೂನನು� �ೆ�ೆದು�ೊ��. ಸ�ಲ� 
ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ ಅವ��ೆ ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಪಜಲನು� ಬ�ೆಹ�ಸಲು 
ಸ�ಾಯಕ�ಾದ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮೂರು ಸಲ 
ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೊಬ��ೇ ಆ�ಾ�ಸಲ�ಡಲು 
�ೕಗ��ಾ��ಾ��ೆ �ಾಕಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು.

�ಾ �ೊ  ಒ�� �ೇವರು �ಮ� �ಾ�ಥ��ೆ�ೆ ಉತ���ದ�ರ ಬ�ೆ� �ೇ�.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು �ಜ�ಾದ �ೇವರು ಎಂದು ನನ�ೆ �ೋ��ದ��ಾ�� 
�ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕನು ನನ�ೆ 
ಉತ�ರ �ೊಡುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ �ಾಲು  ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೆಂ��ೊಂಡ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು �ಾಲಕರು ಮಕ�ಳ�� 

ಮೂವರು . �ಾಜನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೆಂ��ೊಂಡ ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ 

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ���ೆ �ೈಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು �ೊಡ ವೃತ�ವನು� �ಾಡಲು 

�ೇ�. ಕ ೆ�ಾರನು �ೕವ�  ಕ ೆಯನು� �ೇಳಲು ಆರಂ ��ಾಗ, ಅವರು � ಾನ�ಾ� 

ವೃ�ಾ��ಾರದ�� ನ ೆಯ�. ಕ ೆಯ�� �ಾ�ಾದರೂ ‘�ೆಂ�’ ಎಂ�ಾಗ, ವೃ�ಾ��ಾರದ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’ ಎಂದು �ೇಳ�. ಆರಂಭದ�� ಕ ೆ�ಾರ, 

�ಾಜನು, ಮೂರು ಮಕ�ಳ�, ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ವೃತ�ದ 

�ೆಂ��ೊಂಡ  �ೊರ�ರ�.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ��ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಳ� ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ

ಪ��ಯನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು�, ಕ ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ತಮ� �ಾತ�ದ �ಾಕ�ಗಳನು� 

ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟ �ಂದ, ‘�ಾಜನು ಜನ��ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�, ಬ�ಕ �ಾಜನ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗು�ನ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ�. �ಾಜನ 

�ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗುವ�, ‘�ನ�ದ ಪ����ೆ �ಾ�, ಇಲ��ಾದ�ೆ �ಾನು �ಮ�ನು� �ೆಂ��ೆ 

ಎ�ೆಯು�ೆನು’ ಎಂದು ಓ��ೇಳ�.
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�ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು �ಾಲಕರು ಮಕ�ಳ�� 

ಮೂವರು . �ಾಜನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೆಂ��ೊಂಡ ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ 

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ���ೆ �ೈಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು �ೊಡ ವೃತ�ವನು� �ಾಡಲು 

�ೇ�. ಕ ೆ�ಾರನು �ೕವ�  ಕ ೆಯನು� �ೇಳಲು ಆರಂ ��ಾಗ, ಅವರು � ಾನ�ಾ� 

ವೃ�ಾ��ಾರದ�� ನ ೆಯ�. ಕ ೆಯ�� �ಾ�ಾದರೂ ‘�ೆಂ�’ ಎಂ�ಾಗ, ವೃ�ಾ��ಾರದ��ರುವ 
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�ಾಜನು, ಮೂರು ಮಕ�ಳ�, ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ವೃತ�ದ 

�ೆಂ��ೊಂಡ  �ೊರ�ರ�.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ��ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಳ� ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ
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ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟ �ಂದ, ‘�ಾಜನು ಜನ��ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�, ಬ�ಕ �ಾಜನ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗು�ನ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ�. �ಾಜನ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ �ಾಲು  ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೆಂ��ೊಂಡ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು �ಾಲಕರು ಮಕ�ಳ�� 

ಮೂವರು . �ಾಜನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೆಂ��ೊಂಡ ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ 

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ���ೆ �ೈಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು �ೊಡ ವೃತ�ವನು� �ಾಡಲು 

�ೇ�. ಕ ೆ�ಾರನು �ೕವ�  ಕ ೆಯನು� �ೇಳಲು ಆರಂ ��ಾಗ, ಅವರು � ಾನ�ಾ� 

ವೃ�ಾ��ಾರದ�� ನ ೆಯ�. ಕ ೆಯ�� �ಾ�ಾದರೂ ‘�ೆಂ�’ ಎಂ�ಾಗ, ವೃ�ಾ��ಾರದ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’ ಎಂದು �ೇಳ�. ಆರಂಭದ�� ಕ ೆ�ಾರ, 

�ಾಜನು, ಮೂರು ಮಕ�ಳ�, ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ವೃತ�ದ 

�ೆಂ��ೊಂಡ  �ೊರ�ರ�.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ��ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಳ� ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ

ಪ��ಯನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು�, ಕ ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ತಮ� �ಾತ�ದ �ಾಕ�ಗಳನು� 

ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟ �ಂದ, ‘�ಾಜನು ಜನ��ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�, ಬ�ಕ �ಾಜನ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗು�ನ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ�. �ಾಜನ 

�ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗುವ�, ‘�ನ�ದ ಪ����ೆ �ಾ�, ಇಲ��ಾದ�ೆ �ಾನು �ಮ�ನು� �ೆಂ��ೆ 

ಎ�ೆಯು�ೆನು’ ಎಂದು ಓ��ೇಳ�.
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�ಾಠ 

�ಾ�ಾದರೂ ‘�ೆಂ�’ ಎಂದು ಓ��ೇ��ಾಗ ಕ ೆಯನು� ���ಸ�ೇ�ೆಂಬುದು ಾಪಕದ��ರ�, 

ಅಲ��ೆ ವೃ�ಾ��ಾರದ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆರಳ��ಾ�. ವೃ�ಾ��ಾರದ��ರುವ ಮಕ�ಳ� 

�ೆಂ��ೊಂಡ  ತಮ� �ೈಗಳನು� �ೕ�ೆ��, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’ ಎಂದು 

�ೇಳ�. ಅವರು �ೕ�ೆ �ಾ�ದ �ೕ�ೆ ಕ ೆ ಓ��ೇಳ�ವ�ದನು� ಮುಂದುವ��.

, , , �ಾಟಕವನು� ಆರಂ �...

�ೆಂ��ೊಂಡ�ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ� �ೈಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು ವೃ�ಾ��ಾರದ�� ನ ೆಯಲು 

ಆರಂ ಸುವರು. ಕ ೆಯನು� ಓ��ೇಳಲು ಆರಂ �.

�ಾಟಕವ� ಮು�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ 

�ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� �ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ 

ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�.

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಮೂರು �ಾಲಕರನು� �ಾಜನು �ಾ�ೆ �ೆಂ��ೆ ಎ�ೆದನು?

ಮೂರು �ಾಲಕರು �ನ�ದ ಪ����ೆ �ಾಡುವ��ಲ�.

ಮೂರು �ಾಲಕರನು� �ೆಂ�ಯ�� �ಾರು �ೇ��ಾದರು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರಂ�ದ� ಒಬ�ನು.

ಮೂರು �ಾಲಕ��ೆ �ೆಂ�ಯ�� �ಾ�ೆ �ಾಯ�ಾಗ�ಲ�?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಅವರನು� ಸಂರ �ದನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಬ�ೆ� ಈ ಕ�ೆ�ಂದ ಏನು ಕ�ತು�ೊಳ���ೆವ�?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ�ೆ �ಾತ� �ಾಡುವವರನು� ಸಂರ ಸುವನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು.

�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ �ಾಲು  ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೆಂ��ೊಂಡ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು �ಾಲಕರು ಮಕ�ಳ�� 

ಮೂವರು . �ಾಜನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೆಂ��ೊಂಡ ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ 
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‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ���ೆ �ೈಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು �ೊಡ ವೃತ�ವನು� �ಾಡಲು 

�ೇ�. ಕ ೆ�ಾರನು �ೕವ�  ಕ ೆಯನು� �ೇಳಲು ಆರಂ ��ಾಗ, ಅವರು � ಾನ�ಾ� 
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ಓದಲು �ೇ�.
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�ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗುವ�, ‘�ನ�ದ ಪ����ೆ �ಾ�, ಇಲ��ಾದ�ೆ �ಾನು �ಮ�ನು� �ೆಂ��ೆ 

ಎ�ೆಯು�ೆನು’ ಎಂದು ಓ��ೇಳ�.
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�ಾಠ 

�ಾ�ಾದರೂ ‘�ೆಂ�’ ಎಂದು ಓ��ೇ��ಾಗ ಕ ೆಯನು� ���ಸ�ೇ�ೆಂಬುದು ಾಪಕದ��ರ�, 
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, , , �ಾಟಕವನು� ಆರಂ �...
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ಆರಂ ಸುವರು. ಕ ೆಯನು� ಓ��ೇಳಲು ಆರಂ �.

�ಾಟಕವ� ಮು�ದ �ೕ�ೆ, ಮಕ���ೆ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ 

�ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� �ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ 

ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�.

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಮೂರು �ಾಲಕರನು� �ಾಜನು �ಾ�ೆ �ೆಂ��ೆ ಎ�ೆದನು?

ಮೂರು �ಾಲಕರು �ನ�ದ ಪ����ೆ �ಾಡುವ��ಲ�.

ಮೂರು �ಾಲಕರನು� �ೆಂ�ಯ�� �ಾರು �ೇ��ಾದರು?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರಂ�ದ� ಒಬ�ನು.

ಮೂರು �ಾಲಕ��ೆ �ೆಂ�ಯ�� �ಾ�ೆ �ಾಯ�ಾಗ�ಲ�?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಅವರನು� ಸಂರ �ದನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಬ�ೆ� ಈ ಕ�ೆ�ಂದ ಏನು ಕ�ತು�ೊಳ���ೆವ�?

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತನ�ೆ �ಾತ� �ಾಡುವವರನು� ಸಂರ ಸುವನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು.

�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

�ಾ�� ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. �ಾ�� ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ.

�ಾ�� ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. �ಮ�ನು� ಸೃ���ದ��ಾ���ೕ.

�ಾ �ಾಡು�ೆ ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. �ಾ �ಾಡು�ೆ ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ.

�ಾ �ಾಡು�ೆ ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. ನನ�ನು� ಸೃ���ದ��ಾ���ೕ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ಾ� ನ�ಸ�ರುವ 

ಮಗು��ೆ �ೆರಳ��ಾ�  �ವ��, ಬ�ಕ �ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ 

ನ�ಸ�ರುವ ಮಗು��ೆ �ೆರಳ��ಾ�  �ವ��.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ ನ�ಸ�ರುವ ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕ��.

ಆ ಇಬ�ರು ಸ�ಾಯಕ��ೆ ಇತರ ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ೆ ನ ೆಯಲು �ೇ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ಾ� 

ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ೆ �ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು�ನ 

�ಂ�ೆ ನ ೆಯಲು �ೇ�.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ ನ�ಸು��ರುವ ಮಗುವ� ಕತ��ೆಯ�� 

ತ���ೋ��ೆ�ಂದು ಮತು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ��ೆಂದು 

�ವ��.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� �ಾವ� ಆ�ಾ�ಸು�ಾಗ ಇ�ೇ �ೕ�ಯ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಕತ��ೆಯ�� 

ತ���ೋದವ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬಹು ದೂರ�ಾ�ಲ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� 

�ಾ�ಾಡಲು ಇ �ಪಡು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಾಡಲು �ಾಯು���ಾ��ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  
ವ ನವನು� ಬಳ

ೕ ನ�ಾಂ  20 3 ‘ನನ�ನ�ಲ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾವ �ೇವರುಗಳನೂ� �ೕವ� ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು.’

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ತಬಲದ �ಾಳ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ಾ� ಮತು� �ೕವ� 

�ೕಚ  �ಾ�ದ ನಂತರ ಮಕ��ಗೂ �ಾಡಲು �ೇ�.
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 
ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ �ಾಲು  ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೆಂ��ೊಂಡ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . ಮೂರು �ಾಲಕರು ಮಕ�ಳ�� 

ಮೂವರು . �ಾಜನು ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರು . �ೆಂ��ೊಂಡ ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ 

ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

‘�ೆಂ��ೊಂಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ���ೆ �ೈಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು �ೊಡ ವೃತ�ವನು� �ಾಡಲು 

�ೇ�. ಕ ೆ�ಾರನು �ೕವ�  ಕ ೆಯನು� �ೇಳಲು ಆರಂ ��ಾಗ, ಅವರು � ಾನ�ಾ� 

ವೃ�ಾ��ಾರದ�� ನ ೆಯ�. ಕ ೆಯ�� �ಾ�ಾದರೂ ‘�ೆಂ�’ ಎಂ�ಾಗ, ವೃ�ಾ��ಾರದ��ರುವ 

ಮಕ�ಳ�, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’, ‘�ಾ�ೇ��ೆ’ ಎಂದು �ೇಳ�. ಆರಂಭದ�� ಕ ೆ�ಾರ, 

�ಾಜನು, ಮೂರು ಮಕ�ಳ�, ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಒಬ�ನು ವೃತ�ದ 

�ೆಂ��ೊಂಡ  �ೊರ�ರ�.

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ��ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� 8- . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಳ� ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ

ಪ��ಯನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು�, ಕ ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ತಮ� �ಾತ�ದ �ಾಕ�ಗಳನು� 

ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟ �ಂದ, ‘�ಾಜನು ಜನ��ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ’ ಎಂದು 

ಓ��ೇ�, ಬ�ಕ �ಾಜನ �ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗು�ನ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ�. �ಾಜನ 

�ಾತ� ಾ��ಾದ ಮಗುವ�, ‘�ನ�ದ ಪ����ೆ �ಾ�, ಇಲ��ಾದ�ೆ �ಾನು �ಮ�ನು� �ೆಂ��ೆ 

ಎ�ೆಯು�ೆನು’ ಎಂದು ಓ��ೇಳ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� 
�ಾತ� 
ಆ�ಾ��
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�ಾಠ 
�ೕಚ  ‘ನನ�ನ�ಲ��ೆ’ 

ಮಕ�ಳ�  ‘ನನ�ನ�ಲ��ೆ’

�ೕಚ  ‘�ೇ�ೆ �ಾವ’ 

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇ�ೆ �ಾವ’

�ೕಚ  ‘�ೇವರುಗಳನೂ�’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವರುಗಳನೂ�’

�ೕಚ  ‘�ೕವ�’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೕವ�’

�ೕಚ  ‘ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು.’

�ೕಚ  ‘��ೕಚನ�ಾಂಡ .’

ಮಕ�ಳ�  ‘��ೕಚನ�ಾಂಡ .’

�ೕಚ  ‘ವಚನ .’

ಮಕ�ಳ�  ‘ವಚನ .’

ವಚನವನು� ಮಕ�ಳ� �ೆನ�ನ��ಟು��ೊಳ��ವ ತನಕ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು. �ಾವ� ಆತನನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸು�ಾಗ ಆ��ಕ ಕತ��ೆಯು ನಮ� ೕ�ತ�ೊಳ�ೆ� ಬರುತ��ೆ. 

�ಾವ� �ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾವ� �ಜ�ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಆತನು ಆ��ಕ ಕತ��ೆಯನು� ನಮ� 

ೕ�ತ�ೊಳ�ಂದ �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವನು. �ಾವ� �ಜ�ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 

ಆತನು ಆ��ಕ ಕತ��ೆ�ಂದ ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವ�ೆಂದು ನನ�ೆ �ೋ��ದ��ಾ�� 

�ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ಾನು ��ೊ�ಬ�ನ�ೆ�ೕ ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋಗು��ದ� ನನ�ನು� �ಾ�ಾ�ದ��ಾ�� �ನ�ೆ 

ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ 

ಪ��ಯನು� �ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ನು�

ಓದಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.
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ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

�ಾ�� ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. �ಾ�� ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ.

�ಾ�� ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. �ಮ�ನು� ಸೃ���ದ��ಾ���ೕ.

�ಾ �ಾಡು�ೆ ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. �ಾ �ಾಡು�ೆ ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ.

�ಾ �ಾಡು�ೆ ಸೃ��ಕತ� �ೇವ��ೆ. ನನ�ನು� ಸೃ���ದ��ಾ���ೕ.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ಾ� ನ�ಸ�ರುವ 

ಮಗು��ೆ �ೆರಳ��ಾ�  �ವ��, ಬ�ಕ �ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ 

ನ�ಸ�ರುವ ಮಗು��ೆ �ೆರಳ��ಾ�  �ವ��.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ ನ�ಸ�ರುವ ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕ��.

ಆ ಇಬ�ರು ಸ�ಾಯಕ��ೆ ಇತರ ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ೆ ನ ೆಯಲು �ೇ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ಾ� 

ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ೆ �ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು�ನ 

�ಂ�ೆ ನ ೆಯಲು �ೇ�.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸುವವನಂ�ೆ ನ�ಸು��ರುವ ಮಗುವ� ಕತ��ೆಯ�� 

ತ���ೋ��ೆ�ಂದು ಮತು� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ��ೆಂದು 

�ವ��.

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� �ಾವ� ಆ�ಾ�ಸು�ಾಗ ಇ�ೇ �ೕ�ಯ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಕತ��ೆಯ�� 

ತ���ೋದವ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬಹು ದೂರ�ಾ�ಲ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� 

�ಾ�ಾಡಲು ಇ �ಪಡು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಾಡಲು �ಾಯು���ಾ��ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  
ವ ನವನು� ಬಳ

ೕ ನ�ಾಂ  20 3 ‘ನನ�ನ�ಲ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾವ �ೇವರುಗಳನೂ� �ೕವ� ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು.’

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ತಬಲದ �ಾಳ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ಾ� ಮತು� �ೕವ� 

�ೕಚ  �ಾ�ದ ನಂತರ ಮಕ��ಗೂ �ಾಡಲು �ೇ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರನು� 
�ಾತ� 
ಆ�ಾ��

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�.

8-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡು�ೆನು.’ ನನ�ೆ ಒಬ� ಯುವ� �ಾ ು���ಾ�� .ೆ ಆ�ೆಯ 

�ೆಸರು ಮ�ಯ. ಸೃ��ಕತ�ನ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ವ� ಮ�ಯ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಒಬ� ಮಗನನು� ಪ ೆಯು�ೆ. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. 

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವನು.’

ಒಬ� ಯುವಕನು ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ೇ . �ೕ�ೇ ನ ಪ ��ಕರು 

�ಾ�ೕದ �ಾಜನ ಕುಲದವರು. �ಾ�ೕದ �ಾಜನು ಅಬ��ಾಮನ ಕುಲದವನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಒ� �ೆಯ ಆತ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋ� 

�ೕ�ೇ ��ೆ ಮ�ಯಳನು� ತನ� �ೆಂಡ�ಯ�ಾ�� �ಾ��ೊಳ�ಲು ��ಸು. ಮ�ಯಳ� ಒಬ� 

ಮಗನನು� ಪ ೆಯುವಳ�. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. �ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡುವನು.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ!

�ಾಠ 
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�ಾಠ 
�ೕಚ  ‘ನನ�ನ�ಲ��ೆ’ 

ಮಕ�ಳ�  ‘ನನ�ನ�ಲ��ೆ’

�ೕಚ  ‘�ೇ�ೆ �ಾವ’ 

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇ�ೆ �ಾವ’

�ೕಚ  ‘�ೇವರುಗಳನೂ�’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೇವರುಗಳನೂ�’

�ೕಚ  ‘�ೕವ�’

ಮಕ�ಳ�  ‘�ೕವ�’

�ೕಚ  ‘ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು.’

ಮಕ�ಳ�  ‘ಆ�ಾ�ಸ�ಾರದು.’

�ೕಚ  ‘��ೕಚನ�ಾಂಡ .’

ಮಕ�ಳ�  ‘��ೕಚನ�ಾಂಡ .’

�ೕಚ  ‘ವಚನ .’

ಮಕ�ಳ�  ‘ವಚನ .’

ವಚನವನು� ಮಕ�ಳ� �ೆನ�ನ��ಟು��ೊಳ��ವ ತನಕ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� ಾತ  �ಾ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವರು. �ಾವ� ಆತನನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 

�ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸು�ಾಗ ಆ��ಕ ಕತ��ೆಯು ನಮ� ೕ�ತ�ೊಳ�ೆ� ಬರುತ��ೆ. 

�ಾವ� �ೇ�ೆ �ೇವರುಗಳನು� ಆ�ಾ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾವ� �ಜ�ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಆತನು ಆ��ಕ ಕತ��ೆಯನು� ನಮ� 

ೕ�ತ�ೊಳ�ಂದ �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವನು. �ಾವ� �ಜ�ಾದ �ೇವರನು� �ಾತ� ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, 

ಆತನು ಆ��ಕ ಕತ��ೆ�ಂದ ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕ�ೇ �ಜ�ಾದ �ೇವ�ೆಂದು ನನ�ೆ �ೋ��ದ��ಾ�� 

�ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ಾನು ��ೊ�ಬ�ನ�ೆ�ೕ ಆ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋಗು��ದ� ನನ�ನು� �ಾ�ಾ�ದ��ಾ�� �ನ�ೆ 

ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ರ 

ಪ��ಯನು� �ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ �ಾಲ�ನು�

ಓದಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�.

8-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡು�ೆನು.’ ನನ�ೆ ಒಬ� ಯುವ� �ಾ ು���ಾ�� .ೆ ಆ�ೆಯ 

�ೆಸರು ಮ�ಯ. ಸೃ��ಕತ�ನ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ವ� ಮ�ಯ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಒಬ� ಮಗನನು� ಪ ೆಯು�ೆ. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. 

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವನು.’
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�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ!

�ಾಠ 

45

ಂದು �ೇ ದ ಂ
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�ಾಠ 

�ಾಲ�ಾ�ತು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾ��ಯ ಆ�ಾಶದ�� �ೊಸ ನ ತ�ವನು� ಸೃ��ಸು��ರುವ�ದು 
ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ೊಸ ನ ತ�ವ� ಪ��ಾ ಸು�ಾ�...ಪ��ಾ ಸು�ಾ�...ಪ��ಾ ಸು�ಾ� ಇ�ೆ.

ಾ�ಗಳ� �ಾ��ಯ ಆ�ಾಶವನು� �ೋಡು�ಾ�...�ೋಡು�ಾ�...�ೋಡು�ಾ� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
�ೊಸ ನ ತ�ವ� ಸೂ�ಸು�ಾ�...ಸೂ�ಸು�ಾ�...ಸೂ�ಸು�ಾ� ಇ�ೆ.
ಾ�ಗಳ� �ೊಸ ನ ತ�ವನು� �ಂ�ಾ�ಸು�ಾ� �ಕ� ಊ��ೆ...�ಕ� �ಾ�ಯ��...�ಕ� ಗು�ಸ��ೆ 

�ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

�ೕ�ೇ ನು, ಅವನ �ೆಂಡ� ಮ�ಯಳ� ಮತು� �ಕ� ಮಗು�ಾದ �ೕಸು ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘ಈ �ಕ� ಮಗು�ಾದ �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವನು.’
ಾ�ಗಳ� �ಕ� ಮಗು�ಾದ �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

�ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಕ� ಮಗು�ಾ� 
ಬಂ��ಾ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಅ�ೇ �ಾ��ಯ��...

ನನ�ೆ ಕುರುಬರು �ಾ ು���ಾ��ೆ. ನನ�ೆ ಕು�ಗಳ� �ಾ ು���ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಒ� �ೆಯ ಆತ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘�ೋ� ಕುರುಬ��ೆ, ಭಯಪಡ�ೇ�, �ಾನು ಶುಭ�ಾ�ೆ� �ೊಡು�ೆ ಎಂದು ��ಸು.
�ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಇ���ಾ��ೆ.’

�ೊಡ, �ೊಡ, �ೊಡ �ೊ�ೆಯುವ �ೆಳಕು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
�ೊಡ, �ೊಡ, �ೊಡ �ೊ�ೆಯುವ �ೆಳಕು ಒ� �ೆಯ ಆತ��ಾ�ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
ಒ� �ೆಯ ಆತ�ನು ಕುರುಬ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘ಭಯಪಡ�ೇ�, �ಾನು ಶುಭ�ಾ�ೆ� �ೊಡು�ೆನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾಡಲು ಇ���ಾ��ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಒಂದು...ಎರಡು...ಮೂರು...�ಾಲು�... ದು...ಆರು...ಏಳ�...
ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ಗಳ� �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ಗಳ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾ��. �ೕಸು��ೆ �ಾಡುವ ಪ���ಬ��ಗೂ ಾಂ��ರ�.’
ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ಗಳ� ಆ�ಾಶ�ೊಳ�ೆ� ಏ�...ಏ�...ಏ� �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ 
�ಾ ು���ೆ.

ಕುರುಬರು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ!
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
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�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
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�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�.

8-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡು�ೆನು.’ ನನ�ೆ ಒಬ� ಯುವ� �ಾ ು���ಾ�� .ೆ ಆ�ೆಯ 

�ೆಸರು ಮ�ಯ. ಸೃ��ಕತ�ನ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ವ� ಮ�ಯ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಒಬ� ಮಗನನು� ಪ ೆಯು�ೆ. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. 

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವನು.’

ಒಬ� ಯುವಕನು ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ೇ . �ೕ�ೇ ನ ಪ ��ಕರು 

�ಾ�ೕದ �ಾಜನ ಕುಲದವರು. �ಾ�ೕದ �ಾಜನು ಅಬ��ಾಮನ ಕುಲದವನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಒ� �ೆಯ ಆತ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋ� 

�ೕ�ೇ ��ೆ ಮ�ಯಳನು� ತನ� �ೆಂಡ�ಯ�ಾ�� �ಾ��ೊಳ�ಲು ��ಸು. ಮ�ಯಳ� ಒಬ� 

ಮಗನನು� ಪ ೆಯುವಳ�. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. �ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡುವನು.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ!
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�ಾಠ 

�ಾಲ�ಾ�ತು. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾ��ಯ ಆ�ಾಶದ�� �ೊಸ ನ ತ�ವನು� ಸೃ��ಸು��ರುವ�ದು 
ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ೊಸ ನ ತ�ವ� ಪ��ಾ ಸು�ಾ�...ಪ��ಾ ಸು�ಾ�...ಪ��ಾ ಸು�ಾ� ಇ�ೆ.

ಾ�ಗಳ� �ಾ��ಯ ಆ�ಾಶವನು� �ೋಡು�ಾ�...�ೋಡು�ಾ�...�ೋಡು�ಾ� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
�ೊಸ ನ ತ�ವ� ಸೂ�ಸು�ಾ�...ಸೂ�ಸು�ಾ�...ಸೂ�ಸು�ಾ� ಇ�ೆ.
ಾ�ಗಳ� �ೊಸ ನ ತ�ವನು� �ಂ�ಾ�ಸು�ಾ� �ಕ� ಊ��ೆ...�ಕ� �ಾ�ಯ��...�ಕ� ಗು�ಸ��ೆ 

�ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

�ೕ�ೇ ನು, ಅವನ �ೆಂಡ� ಮ�ಯಳ� ಮತು� �ಕ� ಮಗು�ಾದ �ೕಸು ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ.
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘ಈ �ಕ� ಮಗು�ಾದ �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವನು.’
ಾ�ಗಳ� �ಕ� ಮಗು�ಾದ �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

�ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಕ� ಮಗು�ಾ� 
ಬಂ��ಾ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಅ�ೇ �ಾ��ಯ��...

ನನ�ೆ ಕುರುಬರು �ಾ ು���ಾ��ೆ. ನನ�ೆ ಕು�ಗಳ� �ಾ ು���ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಒ� �ೆಯ ಆತ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘�ೋ� ಕುರುಬ��ೆ, ಭಯಪಡ�ೇ�, �ಾನು ಶುಭ�ಾ�ೆ� �ೊಡು�ೆ ಎಂದು ��ಸು.
�ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಇ���ಾ��ೆ.’

�ೊಡ, �ೊಡ, �ೊಡ �ೊ�ೆಯುವ �ೆಳಕು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
�ೊಡ, �ೊಡ, �ೊಡ �ೊ�ೆಯುವ �ೆಳಕು ಒ� �ೆಯ ಆತ��ಾ�ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
ಒ� �ೆಯ ಆತ�ನು ಕುರುಬ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘ಭಯಪಡ�ೇ�, �ಾನು ಶುಭ�ಾ�ೆ� �ೊಡು�ೆನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾಡಲು ಇ���ಾ��ೆ.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಒಂದು...ಎರಡು...ಮೂರು...�ಾಲು�... ದು...ಆರು...ಏಳ�...
ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ಗಳ� �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.
ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ಗಳ� �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ
‘ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ �ಾ��. �ೕಸು��ೆ �ಾಡುವ ಪ���ಬ��ಗೂ ಾಂ��ರ�.’
ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ, ಅ�ೇಕ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ಗಳ� ಆ�ಾಶ�ೊಳ�ೆ� ಏ�...ಏ�...ಏ� �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ 
�ಾ ು���ೆ.

ಕುರುಬರು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ.

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
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�ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಕ� ಮಗು�ಾ� 
ಬಂ��ಾ��ೆ. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಕ�ೆಯನು� ಸಲು ಮಕ �ೆ ೇ

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ಾಲ �ೕಸು, �ಾಲ �ೕಸು, �ಮ� �ೈಗ�ಂದ ಮಗುವನು� ತೂಗುವಂ�ೆ �ಾ�

ನಮ�ಾ� ಜ��ದ, ನಮ�ಾ� ಜ��ದ. �ಮ� �ೈಗಳನು� ಎ�ೆಯ �ೕ�ಟು��ೊ��

ಬ�� �ಾ�ೆ�ಾ� ಆತನನು� ಆ�ಾ��ೋ , �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ �ೈಗಳನು� �ೋ��

ಬ�� �ಾ�ೆ�ಾ� ಆತನನು� ಆ�ಾ��ೋ . �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ �ೈಗಳನು� �ೋ��

ಸಂ�ೋ �ಂದ, ಸಂ�ೋ �ಂದ. �ೈಗಳನು� �ೕ�ೆ��

�ಾಲ �ೕಸು, �ಾಲ �ೕಸು, �ಮ� �ೈಗ�ಂದ ಮಗುವನು� ತೂಗುವಂ�ೆ �ಾ�

ನಮ�ಾ� ಜ��ದ, ನಮ�ಾ� ಜ��ದ. �ಮ� �ೈಗಳನು� ಎ�ೆಯ �ೕ�ಟು��ೊ��

ನಮ�ನು� ರ ಸಲು �ೕನು ಬಂ�ೆ, �ಮ� �ೈಗಳನು� ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ ಎ��

ನಮ�ನು� ರ ಸಲು �ೕನು ಬಂ�ೆ. �ಮ� �ೈಗಳನು� ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ ಎ��

ಆ�ನ್, ಆ�ನ್. �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ �ೈಗಳನು� �ೋ��

�ಾಲ �ೕಸು, �ಾಲ �ೕಸು, �ಮ� �ೈಗ�ಂದ ಮಗುವನು� ತೂಗುವಂ�ೆ �ಾ�

�ಾವ� �ನ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾವ� �ನ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಮ�ನು� ಅ���ೊ��

�ಾವ� ಸ�ಗ��ೆ� �ೋಗು���ೆ�ೕ�ೆ, �ೕಲ�ೆ� �ೈ�ಾ� �ೋ��

�ಾವ� ಸ�ಗ��ೆ� �ೋಗು���ೆ�ೕ�ೆ. �ೕಲ�ೆ� �ೈ�ಾ� �ೋ��

�ನ�ೆ �ೊ�ೕತ�, �ನ�ೆ �ೊ�ೕತ�. �ಾ� �ಸುವಂ�ೆ �ೈಗಳನು� �ೋ��

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ ಗಳ�  ರ��ನ ಡಬ� ಮತು� ಕನ��. �ಾಠ �ೇಳ�ವ �ದ�ೇ ಕನ��ಯನು� 

ಡಬ��ೊಳ�ೆ �ಾ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ�ರ ಬಹು � ೇ �ಾದ ಾವ�ತ�ವ� ಈ ಡಬ��ೊಳ��ೆ 

ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒ�ೊ�ಬ��ಾ� ಬಂದು ಡಬ��ೊಳ�ರುವ�ದನು� �ೋ�, ಒಂದು �ಾತೂ 

ಆಡ�ೆ �ೋ� ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಪ���ಬ�ರೂ ಡಬ��ೊಳ�ರುವ�ದನು� 

�ೋಡುವ ತನಕ �ಾರೂ ಏನೂ �ೇಳಕೂಡದು.

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�.

8-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡು�ೆನು.’ ನನ�ೆ ಒಬ� ಯುವ� �ಾ ು���ಾ�� .ೆ ಆ�ೆಯ 

�ೆಸರು ಮ�ಯ. ಸೃ��ಕತ�ನ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ವ� ಮ�ಯ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಒಬ� ಮಗನನು� ಪ ೆಯು�ೆ. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. 

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವನು.’

ಒಬ� ಯುವಕನು ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ೇ . �ೕ�ೇ ನ ಪ ��ಕರು 

�ಾ�ೕದ �ಾಜನ ಕುಲದವರು. �ಾ�ೕದ �ಾಜನು ಅಬ��ಾಮನ ಕುಲದವನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಒ� �ೆಯ ಆತ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋ� 

�ೕ�ೇ ��ೆ ಮ�ಯಳನು� ತನ� �ೆಂಡ�ಯ�ಾ�� �ಾ��ೊಳ�ಲು ��ಸು. ಮ�ಯಳ� ಒಬ� 

ಮಗನನು� ಪ ೆಯುವಳ�. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. �ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡುವನು.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ!

�ಾಠ 
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�ಾಠ 
ಪ���ಬ�ರೂ ಡಬ��ೊಳ�ರುವ�ದನು� �ೋ�ದ �ೕ�ೆ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�

ಬ �ೊಳ�ೆ �ಾರನು� �ೋ �? ದು ೕ�ಾ ರು ೕ�ೆಂದು ೕವ� �ಾ �ಾ?

ೕವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾ ೕ�ೆಂದು ಮತು ತ �ೆ ೇ �ಾದವ�ೆಂದು 

ಮ�ೆ �ೊ ೇ?

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ �ೇ�ೆ ಬಂದ�ೆಂದು �ವ��. �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ಕ�ಮಗು�ಾ� ಬಂದ �ೕಸು�ೇ ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು.

�ಾವ� �ೕಸು�ನ�� ನಂ �ೆ ಇಡು�ಾಗ �ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

1 ೕ ಾನ 5 1 ‘�ೕಸು�ೇ ��ಸ� �ೆಂದು ನಂಬುವವರು �ೇವರ ಮಕ��ಾ��ಾ��ೆ.’

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 
ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೆ� .

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೕವ� �ೇಳ��ಾ� ಬ�ೆ�� ಮತು� �ೕವ� �ೇಳ��ಾ� 
ಬ�ೆಯು�ಾ� �ೋದಂ�ೆ ���ಂ��ೆ �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� 
ಕ��ಲ��ದ��ೆ, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಬ�ೆಯುವ ಅಗತ��ಲ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ಾ�ಂದ �ೇ�. �ಾವ��ಾದರೂ ಮೂರು 
ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�. ಈಗ ಹುಡುಗರು �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� 
ಹುಡುಗನನು� ಆ�ಸ�ೇಕು, ಆಗ ಅವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು 
�ಾಧ��ಾಗುವ�ದು. ಮ�ೆ� ಮೂರು �ೇ�ೆ�ೇ�ೆ ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�.

ಈಗ ಹುಡು�ಯರು �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� ಹುಡು�ಯನು� ಆ�ಸ�ೇಕು, 
ಆಗ ಅವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು.

ಎಲ�ರೂ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಇ�ೊ�ಂದು ಸಲ �ೇಳ�ೇಕು.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ಾ �ೊ  �ಮ� ೕ�ತ �ೇ�ೆ ಬದ�ಾ��ೆಂದು ಮತು� �ೕವ� ಈಗ �ೇವರ 

ಮಗು�ಾ�ರು��ೆಂದು �ಾ �ೊ�.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ೕನು �ಕ� 

ಗಂಡುಮಗು�ಾ� ಬಂದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ೕಸುವನು� ನಂ �ಾಗ 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�.

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ! 

 ೇ�ಸಲ �ವನು  �ಾ�ಾಡುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು
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ಬ �ೊಳ�ೆ �ಾರನು� �ೋ �? ದು ೕ�ಾ ರು ೕ�ೆಂದು ೕವ� �ಾ �ಾ?

ೕವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾ ೕ�ೆಂದು ಮತು ತ �ೆ ೇ �ಾದವ�ೆಂದು 

ಮ�ೆ �ೊ ೇ?

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ �ೇ�ೆ ಬಂದ�ೆಂದು �ವ��. �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ಕ�ಮಗು�ಾ� ಬಂದ �ೕಸು�ೇ ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು.

�ಾವ� �ೕಸು�ನ�� ನಂ �ೆ ಇಡು�ಾಗ �ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

1 ೕ ಾನ 5 1 ‘�ೕಸು�ೇ ��ಸ� �ೆಂದು ನಂಬುವವರು �ೇವರ ಮಕ��ಾ��ಾ��ೆ.’

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 
ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೆ� .

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೕವ� �ೇಳ��ಾ� ಬ�ೆ�� ಮತು� �ೕವ� �ೇಳ��ಾ� 
ಬ�ೆಯು�ಾ� �ೋದಂ�ೆ ���ಂ��ೆ �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� 
ಕ��ಲ��ದ��ೆ, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಬ�ೆಯುವ ಅಗತ��ಲ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ಾ�ಂದ �ೇ�. �ಾವ��ಾದರೂ ಮೂರು 
ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�. ಈಗ ಹುಡುಗರು �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� 
ಹುಡುಗನನು� ಆ�ಸ�ೇಕು, ಆಗ ಅವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು 
�ಾಧ��ಾಗುವ�ದು. ಮ�ೆ� ಮೂರು �ೇ�ೆ�ೇ�ೆ ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�.

ಈಗ ಹುಡು�ಯರು �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� ಹುಡು�ಯನು� ಆ�ಸ�ೇಕು, 
ಆಗ ಅವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು.

ಎಲ�ರೂ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಇ�ೊ�ಂದು ಸಲ �ೇಳ�ೇಕು.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ಾ �ೊ  �ಮ� ೕ�ತ �ೇ�ೆ ಬದ�ಾ��ೆಂದು ಮತು� �ೕವ� ಈಗ �ೇವರ 

ಮಗು�ಾ�ರು��ೆಂದು �ಾ �ೊ�.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ೕನು �ಕ� 

ಗಂಡುಮಗು�ಾ� ಬಂದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ೕಸುವನು� ನಂ �ಾಗ 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�.

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ! 

 ೇ�ಸಲ �ವನು  �ಾ�ಾಡುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�.

8-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡು�ೆನು.’ ನನ�ೆ ಒಬ� ಯುವ� �ಾ ು���ಾ�� .ೆ ಆ�ೆಯ 

�ೆಸರು ಮ�ಯ. ಸೃ��ಕತ�ನ ಒ� �ೆಯ ಆತ�ವ� ಮ�ಯ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು ಒಬ� ಮಗನನು� ಪ ೆಯು�ೆ. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. 

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವನು.’

ಒಬ� ಯುವಕನು ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ೇ . �ೕ�ೇ ನ ಪ ��ಕರು 

�ಾ�ೕದ �ಾಜನ ಕುಲದವರು. �ಾ�ೕದ �ಾಜನು ಅಬ��ಾಮನ ಕುಲದವನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಒ� �ೆಯ ಆತ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋ� 

�ೕ�ೇ ��ೆ ಮ�ಯಳನು� ತನ� �ೆಂಡ�ಯ�ಾ�� �ಾ��ೊಳ�ಲು ��ಸು. ಮ�ಯಳ� ಒಬ� 

ಮಗನನು� ಪ ೆಯುವಳ�. ಆತ��ೆ �ೕಸು ಎಂಬ �ೆಸ�ರುವ�ದು. �ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರ ಆತ��ಂದ ಹು��ದವನು. �ೕಸು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

�ಾ�ಾಡುವನು.’

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಬರು���ಾ��ೆ...

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ!
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�ಾಠ 
ಪ���ಬ�ರೂ ಡಬ��ೊಳ�ರುವ�ದನು� �ೋ�ದ �ೕ�ೆ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�

ಬ �ೊಳ�ೆ �ಾರನು� �ೋ �? ದು ೕ�ಾ ರು ೕ�ೆಂದು ೕವ� �ಾ �ಾ?

ೕವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾ ೕ�ೆಂದು ಮತು ತ �ೆ ೇ �ಾದವ�ೆಂದು 

ಮ�ೆ �ೊ ೇ?

�ೕಸುವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಆತ��ಂದ �ೇ�ೆ ಬಂದ�ೆಂದು �ವ��. �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ಕ�ಮಗು�ಾ� ಬಂದ �ೕಸು�ೇ ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು.

�ಾವ� �ೕಸು�ನ�� ನಂ �ೆ ಇಡು�ಾಗ �ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

1 ೕ ಾನ 5 1 ‘�ೕಸು�ೇ ��ಸ� �ೆಂದು ನಂಬುವವರು �ೇವರ ಮಕ��ಾ��ಾ��ೆ.’

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 
ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ಬ�ೆಯಲು �ೆ� .

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೕವ� �ೇಳ��ಾ� ಬ�ೆ�� ಮತು� �ೕವ� �ೇಳ��ಾ� 
ಬ�ೆಯು�ಾ� �ೋದಂ�ೆ ���ಂ��ೆ �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� 
ಕ��ಲ��ದ��ೆ, �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಬ�ೆಯುವ ಅಗತ��ಲ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ಾ�ಂದ �ೇ�. �ಾವ��ಾದರೂ ಮೂರು 
ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�. ಈಗ ಹುಡುಗರು �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� 
ಹುಡುಗನನು� ಆ�ಸ�ೇಕು, ಆಗ ಅವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು 
�ಾಧ��ಾಗುವ�ದು. ಮ�ೆ� ಮೂರು �ೇ�ೆ�ೇ�ೆ ಪದಗಳನು� ಅ���ಾ�.

ಈಗ ಹುಡು�ಯರು �ಾ ೆ�ಾ�ರುವ ಪದಗಳನು� ತುಂಬಲು ಒಬ� ಹುಡು�ಯನು� ಆ�ಸ�ೇಕು, 
ಆಗ ಅವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು.

ಎಲ�ರೂ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಇ�ೊ�ಂದು ಸಲ �ೇಳ�ೇಕು.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
�ೇವರ ಮಗು�ಾದ ನನ�ಾ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ���ಾ�ೆ  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ಾ �ೊ  �ಮ� ೕ�ತ �ೇ�ೆ ಬದ�ಾ��ೆಂದು ಮತು� �ೕವ� ಈಗ �ೇವರ 

ಮಗು�ಾ�ರು��ೆಂದು �ಾ �ೊ�.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ೕನು �ಕ� 

ಗಂಡುಮಗು�ಾ� ಬಂದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ೕಸುವನು� ನಂ �ಾಗ 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�.

�ೇವರ 
ಮಗು�ಾದ 
ನನ�ಾ� 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರು 
ಇ���ಾ��ೆ! 
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ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ಕ�ಮಗು�ಾ� ಬಂದ �ೕಸು�ೇ ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
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ಆಗ ಅವರು �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇಳಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು.
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�ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ಾ �ೊ  �ಮ� ೕ�ತ �ೇ�ೆ ಬದ�ಾ��ೆಂದು ಮತು� �ೕವ� ಈಗ �ೇವರ 

ಮಗು�ಾ�ರು��ೆಂದು �ಾ �ೊ�.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, ನನ�ನು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ೕನು �ಕ� 
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�ೇವರು 
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49

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . �ೕಸು ಒಂದು 

ಮಗು . ಕುರುಡ ಒಂದು ಮಗು . ಆ��ಕ �ಾಯಕ ಒಂದು ಮಗು . �ೕಸು�ನ �ರು ಮೂರು 

ಮಕ�ಳ� . ಅ�ೇಕ ಜನರು ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದ�ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಲು ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ

ಪ��ಯನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು�, ಕ ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ತಮ� �ಾತ�ದ ಪದಗಳನು� 

ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟಗಳ� - . ಮಕ���ೆ �ಾರುಕ ೆ�ಯ��ರುವಂ�ೆ ನ�ಸಲು �ೇ�. ‘ಅ�ೇಕ 

ಜನ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ� �ೕ�ಸಲು ವಸು�ಗಳನು� �ೋಡು��ರುವವರಂ�ೆ ನ�ಸು�ಾ� ನ ೆಯ�. 

‘ಕುರುಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಗು��ೆ ಮಧ�ದ�� ಕು�ತು�ೊಂಡು ಹ �ಾ�� �ೈ ಾ��ೊಂ�ರಲು �ೇ�.

ಕ ೆಯನು� ಓ��ೇ�. �ೕಸು�ನ �ಂ�ಾಲಕರು �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. ‘ಈ 

ಕುರುಡನು �ೆಟ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ ’ ಎಂದು �ೕವ� ಓ��ೇ�ದ 

�ೕ�ೆ �ೕಸು�ನ �ರ �ಾತ�ವ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆರಳ��ಾ�. ‘ಈ ಕುರುಡನು �ಾನು 

�ಾ�ದ ತ���ಂ�ಾ� ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾದ�ೇ ’ ಎಂದು �ೇಳಲು ಅಥ�ಾ ಅವರು ಓದಲು 

ಕ��ದ��ೆ, ಓ��ೇಳಲು �ೇ�  ಅವ��ೆ �ೇ�. ಅವರು �ೕಸುವನು� �ಂ�ಾ�ಸು�ಾ� 

ಕುರುಡನನು� �ಾದು�ೋಗ�.

, , , �ಾಟಕವನು� ಆರಂ �...

�ೕಸು 
�ೋಕ�ೆ� 
�ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ
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‘ಕುರುಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಗು��ೆ ಮಧ�ದ�� ಕು�ತು�ೊಂಡು ಹ �ಾ�� �ೈ ಾ��ೊಂ�ರಲು �ೇ�.

ಕ ೆಯನು� ಓ��ೇ�. �ೕಸು�ನ �ಂ�ಾಲಕರು �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. ‘ಈ 

ಕುರುಡನು �ೆಟ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ ’ ಎಂದು �ೕವ� ಓ��ೇ�ದ 

�ೕ�ೆ �ೕಸು�ನ �ರ �ಾತ�ವ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆರಳ��ಾ�. ‘ಈ ಕುರುಡನು �ಾನು 

�ಾ�ದ ತ���ಂ�ಾ� ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾದ�ೇ ’ ಎಂದು �ೇಳಲು ಅಥ�ಾ ಅವರು ಓದಲು 

ಕ��ದ��ೆ, ಓ��ೇಳಲು �ೇ�  ಅವ��ೆ �ೇ�. ಅವರು �ೕಸುವನು� �ಂ�ಾ�ಸು�ಾ� 

ಕುರುಡನನು� �ಾದು�ೋಗ�.

, , , �ಾಟಕವನು� ಆರಂ �...
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�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . �ೕಸು ಒಂದು 

ಮಗು . ಕುರುಡ ಒಂದು ಮಗು . ಆ��ಕ �ಾಯಕ ಒಂದು ಮಗು . �ೕಸು�ನ �ರು ಮೂರು 

ಮಕ�ಳ� . ಅ�ೇಕ ಜನರು ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದ�ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಲು ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ

ಪ��ಯನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು�, ಕ ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ತಮ� �ಾತ�ದ ಪದಗಳನು� 

ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟಗಳ� - . ಮಕ���ೆ �ಾರುಕ ೆ�ಯ��ರುವಂ�ೆ ನ�ಸಲು �ೇ�. ‘ಅ�ೇಕ 

ಜನ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ� �ೕ�ಸಲು ವಸು�ಗಳನು� �ೋಡು��ರುವವರಂ�ೆ ನ�ಸು�ಾ� ನ ೆಯ�. 

‘ಕುರುಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಗು��ೆ ಮಧ�ದ�� ಕು�ತು�ೊಂಡು ಹ �ಾ�� �ೈ ಾ��ೊಂ�ರಲು �ೇ�.

ಕ ೆಯನು� ಓ��ೇ�. �ೕಸು�ನ �ಂ�ಾಲಕರು �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. ‘ಈ 

ಕುರುಡನು �ೆಟ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ ’ ಎಂದು �ೕವ� ಓ��ೇ�ದ 

�ೕ�ೆ �ೕಸು�ನ �ರ �ಾತ�ವ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆರಳ��ಾ�. ‘ಈ ಕುರುಡನು �ಾನು 

�ಾ�ದ ತ���ಂ�ಾ� ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾದ�ೇ ’ ಎಂದು �ೇಳಲು ಅಥ�ಾ ಅವರು ಓದಲು 

ಕ��ದ��ೆ, ಓ��ೇಳಲು �ೇ�  ಅವ��ೆ �ೇ�. ಅವರು �ೕಸುವನು� �ಂ�ಾ�ಸು�ಾ� 

ಕುರುಡನನು� �ಾದು�ೋಗ�.

, , , �ಾಟಕವನು� ಆರಂ �...
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ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . �ೕಸು ಒಂದು 

ಮಗು . ಕುರುಡ ಒಂದು ಮಗು . ಆ��ಕ �ಾಯಕ ಒಂದು ಮಗು . �ೕಸು�ನ �ರು ಮೂರು 

ಮಕ�ಳ� . ಅ�ೇಕ ಜನರು ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದ�ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಲು ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ

ಪ��ಯನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು�, ಕ ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ತಮ� �ಾತ�ದ ಪದಗಳನು� 

ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟಗಳ� - . ಮಕ���ೆ �ಾರುಕ ೆ�ಯ��ರುವಂ�ೆ ನ�ಸಲು �ೇ�. ‘ಅ�ೇಕ 

ಜನ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ� �ೕ�ಸಲು ವಸು�ಗಳನು� �ೋಡು��ರುವವರಂ�ೆ ನ�ಸು�ಾ� ನ ೆಯ�. 

‘ಕುರುಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಗು��ೆ ಮಧ�ದ�� ಕು�ತು�ೊಂಡು ಹ �ಾ�� �ೈ ಾ��ೊಂ�ರಲು �ೇ�.

ಕ ೆಯನು� ಓ��ೇ�. �ೕಸು�ನ �ಂ�ಾಲಕರು �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. ‘ಈ 

ಕುರುಡನು �ೆಟ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ ’ ಎಂದು �ೕವ� ಓ��ೇ�ದ 

�ೕ�ೆ �ೕಸು�ನ �ರ �ಾತ�ವ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆರಳ��ಾ�. ‘ಈ ಕುರುಡನು �ಾನು 

�ಾ�ದ ತ���ಂ�ಾ� ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾದ�ೇ ’ ಎಂದು �ೇಳಲು ಅಥ�ಾ ಅವರು ಓದಲು 

ಕ��ದ��ೆ, ಓ��ೇಳಲು �ೇ�  ಅವ��ೆ �ೇ�. ಅವರು �ೕಸುವನು� �ಂ�ಾ�ಸು�ಾ� 

ಕುರುಡನನು� �ಾದು�ೋಗ�.
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�ಾಠ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� 

ಬಳ

. �ಾನು �ೇವರ �ೆಳ�ನ�� ನ ೆಯು��ರು�ೆ 
 �ೇವರ �ೆಳ�ನ�� ನ ೆಯು��ರು�ೆ.
 ನ ೆ ನ ೆ ನ ೆ �ೆಳ�ನ�� 
 �ೇವರ �ೆಳ�ನ�� ನ ೆಯು��ರು�ೆ.

. �ಾನು �ೇವರ �ೆಳ�ನ�� �ಯು��ರು�ೆ 

. �ಾನು �ೇವರ �ೆಳ�ನ�� ಓಡು��ರು�ೆ 

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� 

ಬಳ

ಪ�ಕೃ� ಸಹಜ�ಾದ �ೆಳಕನು� ಸೃ��ಸುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಕತ��ೆ�ಂತ 
�ೆಳಕು �ೇ�ೆ ಶ�� ಾ��ಂದು �ೋ���ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ೆಳಕು �ಂದ�ೆ� ತಳ��ತ��ೆ.

ದ �ನ  �ೕವ� ಉಪ�ೇ ಸು��ರುವ ಸಳವನು� ಕತ�ಲು �ಾ�. �ೕ ದ ಬ�� ಹ�, ಅಥ�ಾ 
ಾ � �ಾ�, ಅಥ�ಾ �ೕಪ ಹ� �ೆಳಕು ಕತ��ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ಂದ�ೆ� ತಳ��ತ��ೆ�ಂದು 

�ೋ��. �ೕಸು �ೇ�ೆ ಪ�ಕೃ� ಸಹಜ�ಾದ �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆಂದು �ವ��. ಎಲ� �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ 
ಮತು� ನಮ� ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗಳ ಆ��ಕ ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ ಆ��ಕ �ೆಳಕು 
�ೕಸು�ಾ��ಾ��ೆ. ಕತ��ೆ�ಂತ �ೆಳಕು �ೇ�ೆ ಶ�� ಾ��ಂದು ಾ���ೊ��. ಕತ��ೆಯನು� 
�ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ. �ನ�ನು� ಮತು� ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 

ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ೕಸು ಬಂದನು.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ೕ ಾನ 8 12 ‘ಬ�ಕ, �ೕಸುವ� ಜನ�ೊಂ��ೆ ಮ�ೆ� �ಾ�ಾಡು�ಾ�, “�ಾ�ೇ ಈ �ೋಕ�ೆ� 
�ೆಳ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ನನ�ನು� �ಂ�ಾ�ಸುವವನು ಕತ��ೆಯ�� ಎಂ�ಗೂ ೕ�ಸುವ��ಲ�. ಅವನು 

ೕವ�ೊಡುವ �ೆಳಕನು� �ೊಂ�ದವ�ಾ�ರುವನು” ಎಂದು �ೇ�ದನು.’

ತ �ಾಕ ಗಳ  ಕರ ಗಳ�  7 ಬಲೂನುಗಳ�, ಅ�ಸ�ಾಗದ ಕಪ�� ಇಂ�ನ �ೆನು�.

ಮೂರು ಮಕ���ೆ �ಮ� ಸ�ಾಯಕ�ಾ� ಮುಂ�ೆ ಬಂದು �ಂತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. ಆ ಮೂರು 
ಮಕ��ಗೂ ಒಂ�ೊಂದು ಬಲೂನನು� �ೊಟು� ಅವರವರ ಬಲೂ��ೆ �ಾ� ಊದಲು ಮತು� 

�ಾ��ೋಗದಂ�ೆ ಅದರ �ಾ��ೆ �ಾರಕಟ�ಲು �ೇ�.

�ೕಸು 
�ೋಕ�ೆ� 
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ಆ ಮೂರು ಮಕ���ೆ ಒಬ�ರ ಪಕ�ದ�� ಒಬ�ರಂ�ೆ ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ೆ �ಂತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. �ಾ� 

ಊ�ರುವ ಬಲೂನುಗಳ�� ಒಂದನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಕತ��ೆಯನು� �ೆಳಕು ತಳ����ರುವ �ತ�ವನು� 

ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. ಆ ಬಲೂನನು� ಮ�ೆ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊಟು� ಆ �ತ�ವನು� ಮಕ���ೆ 

�ೋ�ಸಲು �ೇ�. �ಾ� ಊ�ರುವ ಬಲೂನುಗಳ�� ಮ�ೊ�ಂದನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೊಡ 

ಲು�ೆಯ �ತ�ವನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. ಆ ಬಲೂನನು� ಮ�ೆ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊಟು� ಆ 

�ತ�ವನು� ಮಕ���ೆ �ೋ�ಸಲು �ೇ�. �ಾ� ಊ�ರುವ ಇ�ೊ�ಂದು ಬಲೂನನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

ಪ�ಪಂಚದ �ತ�ವನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. ಆ ಬಲೂನನು� ಮ�ೆ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊಟು� ಆ 

�ತ�ವನು� ಮಕ���ೆ �ೋ�ಸಲು �ೇ�.

ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಪ���ಂದು �ತ�ಕೂ� ಸ��ಾದ ಪದವನು� ಊ�ಸಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಸ�ಲ� 

ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ ಅವ��ೆ ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಊ�ಸಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾದ 

ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೊ�. ‘�ೆಳಕು’, ‘�ೕಸು’ ಮತು� ‘�ೋಕ’ ಎಂಬ ಪದಗಳನು� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, ಈ 

ಪದಗಳನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ�ಡಲು �ಾಲ��ೇ ಸ�ಾಯಕ��ೆ �ೇ� �ದಲ�ೆಯ�ಾ� ‘�ೕಸು’, 

ನಂತರ ‘�ೋಕ’ ಮತು� �ೊ�ೆಯ�ಾ� ‘�ೆಳಕು’.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೕ�ೆ �ವ��  ‘�ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ’. 

ಪ���ಂದು ಮಗು�ಗೂ ಹಳ� ಬ ದ ಒಂ�ೊಂದು ಬಲೂನನು� �ೊಟು� ಅದ�ೆ� �ಾ� ಊದಲು 

ಮತು� ಅದರ �ಾ��ೆ �ಾರಕಟ�ಲು �ೇ�, ಬ�ಕ ತಮ� ತಮ� ಬಲೂನುಗಳ �ೕ�ೆ ಲು�ೆಯ 

�ತ�ವನು�, ಕತ��ೆಯನು� �ೆಳಕು �ಂದ�ೆ� ತಳ����ರುವ �ತ�ವನು� ಮತು� �ೋಕದ �ತ�ವನು� 

ಬ�ೆಯಲು ಅವ��ೆ �ೇ�. ಬ�ೆಯಲು �ಾಧ��ರುವವರು ತಮ� �ೆಸರನು� ತಮ� ಬಲೂ�ನ �ೕ�ೆ 

ಬ�ೆಯ�. ಆ ಬ�ಕ ಮಕ���ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� 

ಬಳ

�ಾ�ಾಗ�ಾದರೂ �ಾವ� ಭಯ�ೊಂಡ�ೆ, ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದ�ನು� �ೕ��ದ�ೆ, ಅಥ�ಾ �ೇ�ದ�ೆ, 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ದ�ೆ, ಅಥ�ಾ ನಮ�ೆ ಹು�ಾ�ಲ��ದ��ೆ, �ಾವ� �ೕಸು��ೆ �ೕನು ನನ�ನು� 

��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಮತು� ಈ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ�ಂದ ನನ�ನು� �ಾ�ಾ�ದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ� 

ಎಂದು �ೇಳ�ೇಕು.

�ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೕಸು ಕತ��ೆ�ಂತ ಶ�� ಾ�. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� 

ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ 

ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ�ರುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, 

�ೕನು ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು ಬಂದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ನ� 

�ೆಸ�ನ�� �ಾವ� �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘ನನ�ೆ �ಾ ುತ��ೆ’ ಎಂಬ 

�ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

ಾತ ಾ�ಗಳ�  ಕ ೆ�ಾರ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ �ೕಚ  ಆ�ರುವ �ೕವ� . �ೕಸು ಒಂದು 

ಮಗು . ಕುರುಡ ಒಂದು ಮಗು . ಆ��ಕ �ಾಯಕ ಒಂದು ಮಗು . �ೕಸು�ನ �ರು ಮೂರು 

ಮಕ�ಳ� . ಅ�ೇಕ ಜನರು ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ಾ�ಗಳಲ�ದ ಎಲ� ಮಕ�ಳ� .

ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದ�ಂದ ಓ� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕವ� ಓದು�ಾ� ಕ ೆ 

�ೇಳ��ಾಗ, �ಾತ� ಾ�ಗ��ೆ �ಾಟಕದ�� ತಮ� �ಾತ�ಗಳನು� ಅ ನ�ಸಲು ��ೇ�ಶನ 

�ಾ�. �ಾತ� ಾ�ಗ�ಾದ ಮಕ�ಲು ಓದಬಲ�ವ�ಾ�ದ��ೆ, ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ

ಪ��ಯನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು�, ಕ ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ತಮ� �ಾತ�ದ ಪದಗಳನು� 

ಓದಲು �ೇ�.

ಉ�ಾಹರ ೆ  ಪ�ಟಗಳ� - . ಮಕ���ೆ �ಾರುಕ ೆ�ಯ��ರುವಂ�ೆ ನ�ಸಲು �ೇ�. ‘ಅ�ೇಕ 

ಜನ’ �ಾ�ರುವ ಮಕ�ಳ� �ೕ�ಸಲು ವಸು�ಗಳನು� �ೋಡು��ರುವವರಂ�ೆ ನ�ಸು�ಾ� ನ ೆಯ�. 

‘ಕುರುಡ’ �ಾ�ರುವ ಮಗು��ೆ ಮಧ�ದ�� ಕು�ತು�ೊಂಡು ಹ �ಾ�� �ೈ ಾ��ೊಂ�ರಲು �ೇ�.

ಕ ೆಯನು� ಓ��ೇ�. �ೕಸು�ನ �ಂ�ಾಲಕರು �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. ‘ಈ 

ಕುರುಡನು �ೆಟ�ದ�ನು� �ಾ�ದ��ಂದ ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ ’ ಎಂದು �ೕವ� ಓ��ೇ�ದ 

�ೕ�ೆ �ೕಸು�ನ �ರ �ಾತ�ವ��ರುವ ಮಕ���ೆ �ೆರಳ��ಾ�. ‘ಈ ಕುರುಡನು �ಾನು 

�ಾ�ದ ತ���ಂ�ಾ� ಹುಟು�ಕುರುಡ�ಾದ�ೇ ’ ಎಂದು �ೇಳಲು ಅಥ�ಾ ಅವರು ಓದಲು 

ಕ��ದ��ೆ, ಓ��ೇಳಲು �ೇ�  ಅವ��ೆ �ೇ�. ಅವರು �ೕಸುವನು� �ಂ�ಾ�ಸು�ಾ� 

ಕುರುಡನನು� �ಾದು�ೋಗ�.

, , , �ಾಟಕವನು� ಆರಂ �...

�ೕಸು 
�ೋಕ�ೆ� 
�ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ
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ಆ ಮೂರು ಮಕ���ೆ ಒಬ�ರ ಪಕ�ದ�� ಒಬ�ರಂ�ೆ ಮಕ�ಳ ಮುಂ�ೆ �ಂತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. �ಾ� 

ಊ�ರುವ ಬಲೂನುಗಳ�� ಒಂದನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಕತ��ೆಯನು� �ೆಳಕು ತಳ����ರುವ �ತ�ವನು� 

ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. ಆ ಬಲೂನನು� ಮ�ೆ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊಟು� ಆ �ತ�ವನು� ಮಕ���ೆ 

�ೋ�ಸಲು �ೇ�. �ಾ� ಊ�ರುವ ಬಲೂನುಗಳ�� ಮ�ೊ�ಂದನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೊಡ 

ಲು�ೆಯ �ತ�ವನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. ಆ ಬಲೂನನು� ಮ�ೆ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊಟು� ಆ 

�ತ�ವನು� ಮಕ���ೆ �ೋ�ಸಲು �ೇ�. �ಾ� ಊ�ರುವ ಇ�ೊ�ಂದು ಬಲೂನನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

ಪ�ಪಂಚದ �ತ�ವನು� ಅದರ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��. ಆ ಬಲೂನನು� ಮ�ೆ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊಟು� ಆ 

�ತ�ವನು� ಮಕ���ೆ �ೋ�ಸಲು �ೇ�.

ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಪ���ಂದು �ತ�ಕೂ� ಸ��ಾದ ಪದವನು� ಊ�ಸಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಸ�ಲ� 

ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ ಅವ��ೆ ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಊ�ಸಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾದ 

ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೊ�. ‘�ೆಳಕು’, ‘�ೕಸು’ ಮತು� ‘�ೋಕ’ ಎಂಬ ಪದಗಳನು� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, ಈ 

ಪದಗಳನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ�ಡಲು �ಾಲ��ೇ ಸ�ಾಯಕ��ೆ �ೇ� �ದಲ�ೆಯ�ಾ� ‘�ೕಸು’, 

ನಂತರ ‘�ೋಕ’ ಮತು� �ೊ�ೆಯ�ಾ� ‘�ೆಳಕು’.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೕ�ೆ �ವ��  ‘�ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ’. 

ಪ���ಂದು ಮಗು�ಗೂ ಹಳ� ಬ ದ ಒಂ�ೊಂದು ಬಲೂನನು� �ೊಟು� ಅದ�ೆ� �ಾ� ಊದಲು 

ಮತು� ಅದರ �ಾ��ೆ �ಾರಕಟ�ಲು �ೇ�, ಬ�ಕ ತಮ� ತಮ� ಬಲೂನುಗಳ �ೕ�ೆ ಲು�ೆಯ 

�ತ�ವನು�, ಕತ��ೆಯನು� �ೆಳಕು �ಂದ�ೆ� ತಳ����ರುವ �ತ�ವನು� ಮತು� �ೋಕದ �ತ�ವನು� 

ಬ�ೆಯಲು ಅವ��ೆ �ೇ�. ಬ�ೆಯಲು �ಾಧ��ರುವವರು ತಮ� �ೆಸರನು� ತಮ� ಬಲೂ�ನ �ೕ�ೆ 

ಬ�ೆಯ�. ಆ ಬ�ಕ ಮಕ���ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ೋಕ�ೆ  �ೆಳ�ಾ �ಾ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� 

ಬಳ

�ಾ�ಾಗ�ಾದರೂ �ಾವ� ಭಯ�ೊಂಡ�ೆ, ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದ�ನು� �ೕ��ದ�ೆ, ಅಥ�ಾ �ೇ�ದ�ೆ, 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ದ�ೆ, ಅಥ�ಾ ನಮ�ೆ ಹು�ಾ�ಲ��ದ��ೆ, �ಾವ� �ೕಸು��ೆ �ೕನು ನನ�ನು� 

��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಮತು� ಈ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ�ಂದ ನನ�ನು� �ಾ�ಾ�ದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ� 

ಎಂದು �ೇಳ�ೇಕು.

�ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೕಸು ಕತ��ೆ�ಂತ ಶ�� ಾ�. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� 

ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ 

ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ�ರುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, 

�ೕನು ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು ಬಂದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ನ� 

�ೆಸ�ನ�� �ಾವ� �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. ಆ�ನ್.

�ಾಠ 
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�ೋಕ�ೆ� 
�ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 

ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಾಂ� �ೊಡು�ಾತನು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 
ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  
ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ.

ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ��ೕನ. �ೕಸುವ� ��ೕನ��ೆ �ೕ�ೆ 
�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ದಯ�ಟು� ನನ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾ.’ ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ 
��ೕನ ಮತು� �ೕಸು ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ ಒಬ� � ೕ 
ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅ�ೇಕ �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ�� .ೆ ಆ � ೕ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗ��ೆ ಅಡ ೕಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. 
ಆ�ೆಯ ಕ ೕರು �ೕಸು�ನ �ಾದಗಳ �ೕ�ೆ ೕಳ����ೆ. ಆ � ೕ ತನ� ಕೂದ�ಂದ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗಳನು� ಶು��ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ೕಸು ಆ � ೕ�ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು 
ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು �ಾ�ದ �ೆಟ�ವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾನು ಸು�ೆನು. ಾಂ��ಂದ �ೋಗು.’

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡು�ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ಾ�ಾ��ಾಜನು �ೇ�ಾ��ೇವನು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು ಸ�ಾ ಾನ ಪ�ಭು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು 
ಸು�ಾತನು 

ಮತು� 
ಾಂ� 

�ೊಡು�ಾತನು
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 

ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಾಂ� �ೊಡು�ಾತನು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 
ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  
ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ.

ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ��ೕನ. �ೕಸುವ� ��ೕನ��ೆ �ೕ�ೆ 
�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ದಯ�ಟು� ನನ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾ.’ ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ 
��ೕನ ಮತು� �ೕಸು ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ ಒಬ� � ೕ 
ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅ�ೇಕ �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ�� .ೆ ಆ � ೕ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗ��ೆ ಅಡ ೕಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. 
ಆ�ೆಯ ಕ ೕರು �ೕಸು�ನ �ಾದಗಳ �ೕ�ೆ ೕಳ����ೆ. ಆ � ೕ ತನ� ಕೂದ�ಂದ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗಳನು� ಶು��ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ೕಸು ಆ � ೕ�ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು 
ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು �ಾ�ದ �ೆಟ�ವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾನು ಸು�ೆನು. ಾಂ��ಂದ �ೋಗು.’

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡು�ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ಾ�ಾ��ಾಜನು �ೇ�ಾ��ೇವನು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು ಸ�ಾ ಾನ ಪ�ಭು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು 
ಸು�ಾತನು 

ಮತು� 
ಾಂ� 

�ೊಡು�ಾತನು

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 

ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಾಂ� �ೊಡು�ಾತನು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 
ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  
ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ.

ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ��ೕನ. �ೕಸುವ� ��ೕನ��ೆ �ೕ�ೆ 
�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ದಯ�ಟು� ನನ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾ.’ ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ 
��ೕನ ಮತು� �ೕಸು ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ ಒಬ� � ೕ 
ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅ�ೇಕ �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ�� .ೆ ಆ � ೕ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗ��ೆ ಅಡ ೕಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. 
ಆ�ೆಯ ಕ ೕರು �ೕಸು�ನ �ಾದಗಳ �ೕ�ೆ ೕಳ����ೆ. ಆ � ೕ ತನ� ಕೂದ�ಂದ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗಳನು� ಶು��ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ೕಸು ಆ � ೕ�ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು 
ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು �ಾ�ದ �ೆಟ�ವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾನು ಸು�ೆನು. ಾಂ��ಂದ �ೋಗು.’

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡು�ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ಾ�ಾ��ಾಜನು �ೇ�ಾ��ೇವನು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು ಸ�ಾ ಾನ ಪ�ಭು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು 
ಸು�ಾತನು 

ಮತು� 
ಾಂ� 

�ೊಡು�ಾತನು

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 

ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಾಂ� �ೊಡು�ಾತನು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 
ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  
ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ.

ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ��ೕನ. �ೕಸುವ� ��ೕನ��ೆ �ೕ�ೆ 
�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ದಯ�ಟು� ನನ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾ.’ ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ 
��ೕನ ಮತು� �ೕಸು ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ ಒಬ� � ೕ 
ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅ�ೇಕ �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ�� .ೆ ಆ � ೕ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗ��ೆ ಅಡ ೕಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. 
ಆ�ೆಯ ಕ ೕರು �ೕಸು�ನ �ಾದಗಳ �ೕ�ೆ ೕಳ����ೆ. ಆ � ೕ ತನ� ಕೂದ�ಂದ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗಳನು� ಶು��ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ೕಸು ಆ � ೕ�ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು 
ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು �ಾ�ದ �ೆಟ�ವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾನು ಸು�ೆನು. ಾಂ��ಂದ �ೋಗು.’

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡು�ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ಾ�ಾ��ಾಜನು �ೇ�ಾ��ೇವನು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು ಸ�ಾ ಾನ ಪ�ಭು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು 
ಸು�ಾತನು 

ಮತು� 
ಾಂ� 

�ೊಡು�ಾತನು

�ಾಠ 

53

�ಾಠ 

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ ಗಳ�  ಮಕ�ಳ� ಸುಲಭ�ಾ� ಎ���ೊಂಡು �ೋಗುವ ು� ತೂಕವ�ಳ�  ಕಲು�ಗಳ�.

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಆ ಮಗು��ೆ 

�ೆರಳ��ಾ�  �ೕಸು�ಾ� ನ�ಸುವ��ೆಂದು ಮತು� ಇ�ೊ�ಂದು ಮಗುವ� ಆ ಮಗು��ೆ 

�ೆರಳ��ಾ�  �ೕಸುವನು� ��ಯದ, �ೕಸುವನು� �ೋಡದ ಮತು� �ೕಸುವನು� ಆ�ಾ�ಸದ 

ಮಗು�ಾ� ನ�ಸುವ��ೆಂದು �ವ��.

�ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮಗು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗುವ� ಒಂದು �ೆಟ� ಆ�ೋಚ�ೆ 

�ಾಡು���ೆ�ಂದು �ವ��. �ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮಗು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ೆ 

�ೊತು��ೊಂಡು �ೋಗಲು ಒಂದು ಕಲ�ನು� �ೊ�. �ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮತು� �ೆಟ� 

ಆ�ೋಚ�ೆ �ಾಡು��ರುವ ವ����ೆ ಅದು ಈ ಕ��ನಂ�ರುವ�ದು ಎಂದು �ೇ�.

�ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮಗು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗುವ� ಒಂದು �ೆಟ�ದ�ನು� 

�ಾಡು���ೆ�ಂದು �ವ��. �ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮಗು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ೆ 

�ೊತು��ೊಂಡು �ೋಗಲು ಮ�ೊ�ಂದು ಕಲ�ನು� �ೊ�. �ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮತು� �ೆಟ�ದ�ನು� 

�ಾಡು��ರುವ ವ����ೆ ಅದು ಈ ಕ��ನಂ�ರುವ�ದು ಎಂದು �ೇ�.

�ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮಗು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗುವ� ಒಂದು �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ����ೆ�ಂದು 

�ವ��. �ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮಗು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ೆ �ೊತು��ೊಂಡು 

�ೋಗಲು ಮ�ೊ�ಂದು ಕಲ�ನು� �ೊ�. �ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮತು� �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ���ರುವ 

ವ����ೆ ಅದು ಈ ಕ��ನಂ�ರುವ�ದು ಎಂದು �ೇ�.

�ೕಸುವನು� ��ಯದ ಮಗು�ಾ� ಮೂರು ಕಲ�ನು� �ೊತು��ೊಂಡು �ೋಗು��ರುವ ಮಗು��ೆ 

ಈಗ �ೕಸು�ನ ಕ ೆ�ೆ �ೋಡಲು �ೇ�. �ೕಸು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ೆ �ೕಸುವನು� 

��ಯದ ಮಗು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ಂದ ಮೂರು ಕಲ�ನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ೇ�.

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡುವನು. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� 

ಶ����ೆ.

�ೕಸು 
ಸು�ಾತನು 

ಮತು� 
ಾಂ� 

�ೊಡು�ಾತನು
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� 

ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ದು  ಪ�ಟಗಳ� - . ಾಂ� �ೊಡು�ಾತನು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು ಕ�, 
ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, �ೆ�  
ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ.

ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು ��ೕನ. �ೕಸುವ� ��ೕನ��ೆ �ೕ�ೆ 
�ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ದಯ�ಟು� ನನ� ಮ�ೆ�ೆ �ಾ.’ ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ 
��ೕನ ಮತು� �ೕಸು ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ��ೕನನ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ ಒಬ� � ೕ 
ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅ�ೇಕ �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ಾ��ಾ�� .ೆ ಆ � ೕ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗ��ೆ ಅಡ ೕಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ � ೕ ಅಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. 
ಆ�ೆಯ ಕ ೕರು �ೕಸು�ನ �ಾದಗಳ �ೕ�ೆ ೕಳ����ೆ. ಆ � ೕ ತನ� ಕೂದ�ಂದ �ೕಸು�ನ 
�ಾದಗಳನು� ಶು��ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. �ೕಸು ಆ � ೕ�ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು 
ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕನು �ಾ�ದ �ೆಟ�ವ�ಗಳ�ೆ�ಲ� �ಾನು ಸು�ೆನು. ಾಂ��ಂದ �ೋಗು.’

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡು�ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ಾ�ಾ��ಾಜನು �ೇ�ಾ��ೇವನು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು ಸ�ಾ ಾನ ಪ�ಭು, ಮ�� ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು 
ಸು�ಾತನು 

ಮತು� 
ಾಂ� 

�ೊಡು�ಾತನು

�ಾಠ 

54

�ಾಠ 

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  

ವ ನವನು� ಬಳ

ಲೂಕ 7 50 ‘�ೕಸು ಆ � ೕ�ೆ, “�ನ� ನಂ �ೆ�ಂದ�ೇ �ನ�ೆ ರ ೆ ಆ�ತು. ಸ�ಾ ಾನ�ಂದ 
�ೋಗು” ಎಂದು �ೇ�ದನು.’

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇ� �ಾ� ಮತು� �ೕವ� �ೕಚ  �ಾ�ದ ನಂತರ 
�ಾಡಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ�ಳ� �ೆನ�ಟು��ೊಳ��ವ 
ತನಕ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ� �ಾ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನ�ೆ� ತಬಲದ �ಾಳವನು� ಮತು� ಅ ನಯವನು� ಅಳವ��, ಆಗ 
ಮಕ���ೆ ಅದನು� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು.

�ೕಚ  �ೕಸು. ಮಕ�ಳ�  �ೕಸು. �ೕಚ  ಆ � ೕ�ೆ. ಮಕ�ಳ�  ಆ � ೕ�ೆ.

�ೕಚ  �ನ� ನಂ �ೆ�ಂದ�ೇ. ಮಕ�ಳ�  �ನ� ನಂ �ೆ�ಂದ�ೇ.

�ೕಚ  �ನ�ೆ ರ ೆ ಆ�ತು. ಮಕ�ಳ�  �ನ�ೆ ರ ೆ ಆ�ತು.

�ೕಚ  ಸ�ಾ ಾನ�ಂದ �ೋಗು. ಮಕ�ಳ�  ಸ�ಾ ಾನ�ಂದ �ೋಗು.

�ೕಚ  ಎಂದು �ೇ�ದನು. ಮಕ�ಳ�  ಎಂದು �ೇ�ದನು.

�ೕಚ  ಲೂಕ, ಅ ಾ�ಯ 7. ಮಕ�ಳ�  ಲೂಕ, ಅ ಾ�ಯ 7.

�ೕಚ  ವಚನ . ಮಕ�ಳ�  ವಚನ .

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡುವನು. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

�ಾವ� �ೆಟ�ದ�ನು� ಆ�ೋ�ಸು�ಾಗ, ಅಥ�ಾ �ಾಡು�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ��ಾಗ ನಮ�ೆ 
�ೕಸು �ೊ��ದ��ೆ ನಮ� ಾರಗಳ�ೆ�ಲ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡದ��ಾ�� �ಾವ� ಆತ��ೆ ವಂದ�ೆ ಸ��ಸಬ�ೆ�ವ�.

ಾ ��ೆ  �ೕಸು�ೇ, �ಾನು �ೆಟ�ದ�ನು� ಆ�ೋ�ಸು�ಾಗ, ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದ�ನು� �ಾಡು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 
�ೇಳ��ಾಗ �ೕನು ನನ� ಾರಗಳ�ೆ�ಲ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು 
ನನ�ನು� ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು ನನ�ೆ ಾಂ� �ೊಡುವ�ದ�ಾ�� 
�ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, ಆ�ೋ�ಸಲು ಮತು� ೕ�ಸಲು �ೕನು ನನ�ೆ �ೊಸ �ಾಗ�ಗಳನು� 
�ೊಡುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾಡಲು ಬಂದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು ಎಂಬ �ನ� �ೆಸ�ನ�� �ಾವ� �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 
ಆ�ನ್.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ ಪ��ಯನು� 
�ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದನು� ಓದಲು 
ಸ�ಾಯ�ಾ�.

�ೕಸು 
ಸು�ಾತನು 

ಮತು� 
ಾಂ� 

�ೊಡು�ಾತನು
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�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ಗು ಪ�ಸುವನು.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೕಸು 

ಗು ಪ�ಸುವನು’ ಎಂಬ �ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಸ ಾಯ�ಾ  �ಾ�ರನು �ಾರ ಬ �ೆ ೋದನು? �ೕಸು�ನ ಬ��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ�ೆ ಗು �ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ ಬದುಕುವಳ�  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ. 

ೕಸು ನ ಂ�ೇ ಸ � ಂದ ನನ�ೆ ಗು �ಾ�ತು  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು? � ೕ.

�ಾ� ೆ�ಂದ ಗ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ೕಸು ಏನು ೇ ದನು? �ಕ� �ಾಲ�, 

ಎ�ೆ�ೕಳ�!

ೕಸು ಾ ಾ ದ ೕ ೆ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ಏ�ಾ�ತು? �ಕ� �ಾಲ��ೆ ೕವ 

ಬಂತು!

ಕತ ೆಯನು� ಂದ�ೆ  ತಳ�ಲು �ಾ��ೆ ���ೆ? �ೕಸು��ೆ.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು

�ಾಠ 
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�ಾಠ 

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  

ವ ನವನು� ಬಳ

ಲೂಕ 7 50 ‘�ೕಸು ಆ � ೕ�ೆ, “�ನ� ನಂ �ೆ�ಂದ�ೇ �ನ�ೆ ರ ೆ ಆ�ತು. ಸ�ಾ ಾನ�ಂದ 
�ೋಗು” ಎಂದು �ೇ�ದನು.’

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� �ೇ� �ಾ� ಮತು� �ೕವ� �ೕಚ  �ಾ�ದ ನಂತರ 
�ಾಡಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಮಕ�ಳ� �ೆನ�ಟು��ೊಳ��ವ 
ತನಕ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ� �ಾ�.

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನ�ೆ� ತಬಲದ �ಾಳವನು� ಮತು� ಅ ನಯವನು� ಅಳವ��, ಆಗ 
ಮಕ���ೆ ಅದನು� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು.

�ೕಚ  �ೕಸು. ಮಕ�ಳ�  �ೕಸು. �ೕಚ  ಆ � ೕ�ೆ. ಮಕ�ಳ�  ಆ � ೕ�ೆ.

�ೕಚ  �ನ� ನಂ �ೆ�ಂದ�ೇ. ಮಕ�ಳ�  �ನ� ನಂ �ೆ�ಂದ�ೇ.

�ೕಚ  �ನ�ೆ ರ ೆ ಆ�ತು. ಮಕ�ಳ�  �ನ�ೆ ರ ೆ ಆ�ತು.

�ೕಚ  ಸ�ಾ ಾನ�ಂದ �ೋಗು. ಮಕ�ಳ�  ಸ�ಾ ಾನ�ಂದ �ೋಗು.

�ೕಚ  ಎಂದು �ೇ�ದನು. ಮಕ�ಳ�  ಎಂದು �ೇ�ದನು.

�ೕಚ  ಲೂಕ, ಅ ಾ�ಯ 7. ಮಕ�ಳ�  ಲೂಕ, ಅ ಾ�ಯ 7.

�ೕಚ  ವಚನ . ಮಕ�ಳ�  ವಚನ .

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ಸು�ಾತನು ಮತು ಾಂ  �ೊ ು�ಾತನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ೕಸು �ಾತ� ಾಂ� �ೊಡುವನು. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

�ಾವ� �ೆಟ�ದ�ನು� ಆ�ೋ�ಸು�ಾಗ, ಅಥ�ಾ �ಾಡು�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ��ಾಗ ನಮ�ೆ 
�ೕಸು �ೊ��ದ��ೆ ನಮ� ಾರಗಳ�ೆ�ಲ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡದ��ಾ�� �ಾವ� ಆತ��ೆ ವಂದ�ೆ ಸ��ಸಬ�ೆ�ವ�.

ಾ ��ೆ  �ೕಸು�ೇ, �ಾನು �ೆಟ�ದ�ನು� ಆ�ೋ�ಸು�ಾಗ, ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದ�ನು� �ಾಡು�ಾಗ ಅಥ�ಾ 
�ೇಳ��ಾಗ �ೕನು ನನ� ಾರಗಳ�ೆ�ಲ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು 
ನನ�ನು� ಸುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು ನನ�ೆ ಾಂ� �ೊಡುವ�ದ�ಾ�� 
�ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, ಆ�ೋ�ಸಲು ಮತು� ೕ�ಸಲು �ೕನು ನನ�ೆ �ೊಸ �ಾಗ�ಗಳನು� 
�ೊಡುವ�ದ�ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾಡಲು ಬಂದದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�. �ೕಸು ಎಂಬ �ನ� �ೆಸ�ನ�� �ಾವ� �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 
ಆ�ನ್.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದರ ಪ��ಯನು� 
�ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ದನು� ಓದಲು 
ಸ�ಾಯ�ಾ�.
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ಗು ಪ�ಸುವನು.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೕಸು 

ಗು ಪ�ಸುವನು’ ಎಂಬ �ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಸ ಾಯ�ಾ  �ಾ�ರನು �ಾರ ಬ �ೆ ೋದನು? �ೕಸು�ನ ಬ��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ�ೆ ಗು �ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ ಬದುಕುವಳ�  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ. 

ೕಸು ನ ಂ�ೇ ಸ � ಂದ ನನ�ೆ ಗು �ಾ�ತು  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು? � ೕ.

�ಾ� ೆ�ಂದ ಗ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ೕಸು ಏನು ೇ ದನು? �ಕ� �ಾಲ�, 

ಎ�ೆ�ೕಳ�!

ೕಸು ಾ ಾ ದ ೕ ೆ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ಏ�ಾ�ತು? �ಕ� �ಾಲ��ೆ ೕವ 

ಬಂತು!

ಕತ ೆಯನು� ಂದ�ೆ  ತಳ�ಲು �ಾ��ೆ ���ೆ? �ೕಸು��ೆ.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ಗು ಪ�ಸುವನು.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೕಸು 

ಗು ಪ�ಸುವನು’ ಎಂಬ �ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಸ ಾಯ�ಾ  �ಾ�ರನು �ಾರ ಬ �ೆ ೋದನು? �ೕಸು�ನ ಬ��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ�ೆ ಗು �ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ ಬದುಕುವಳ�  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ. 

ೕಸು ನ ಂ�ೇ ಸ � ಂದ ನನ�ೆ ಗು �ಾ�ತು  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು? � ೕ.

�ಾ� ೆ�ಂದ ಗ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ೕಸು ಏನು ೇ ದನು? �ಕ� �ಾಲ�, 

ಎ�ೆ�ೕಳ�!

ೕಸು ಾ ಾ ದ ೕ ೆ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ಏ�ಾ�ತು? �ಕ� �ಾಲ��ೆ ೕವ 

ಬಂತು!

ಕತ ೆಯನು� ಂದ�ೆ  ತಳ�ಲು �ಾ��ೆ ���ೆ? �ೕಸು��ೆ.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಗು ಸುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ಗು ಪ�ಸುವನು.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೕಸು 

ಗು ಪ�ಸುವನು’ ಎಂಬ �ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಸ ಾಯ�ಾ  �ಾ�ರನು �ಾರ ಬ �ೆ ೋದನು? �ೕಸು�ನ ಬ��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ�ೆ ಗು �ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ ಬದುಕುವಳ�  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ. 

ೕಸು ನ ಂ�ೇ ಸ � ಂದ ನನ�ೆ ಗು �ಾ�ತು  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು? � ೕ.

�ಾ� ೆ�ಂದ ಗ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ೕಸು ಏನು ೇ ದನು? �ಕ� �ಾಲ�, 

ಎ�ೆ�ೕಳ�!

ೕಸು ಾ ಾ ದ ೕ ೆ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ಏ�ಾ�ತು? �ಕ� �ಾಲ��ೆ ೕವ 

ಬಂತು!

ಕತ ೆಯನು� ಂದ�ೆ  ತಳ�ಲು �ಾ��ೆ ���ೆ? �ೕಸು��ೆ.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಗು ಸುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ಗು ಪ�ಸುವನು.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೕಸು 

ಗು ಪ�ಸುವನು’ ಎಂಬ �ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಸ ಾಯ�ಾ  �ಾ�ರನು �ಾರ ಬ �ೆ ೋದನು? �ೕಸು�ನ ಬ��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ�ೆ ಗು �ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ ಬದುಕುವಳ�  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ. 

ೕಸು ನ ಂ�ೇ ಸ � ಂದ ನನ�ೆ ಗು �ಾ�ತು  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು? � ೕ.

�ಾ� ೆ�ಂದ ಗ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ೕಸು ಏನು ೇ ದನು? �ಕ� �ಾಲ�, 

ಎ�ೆ�ೕಳ�!

ೕಸು ಾ ಾ ದ ೕ ೆ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ಏ�ಾ�ತು? �ಕ� �ಾಲ��ೆ ೕವ 

ಬಂತು!

ಕತ ೆಯನು� ಂದ�ೆ  ತಳ�ಲು �ಾ��ೆ ���ೆ? �ೕಸು��ೆ.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು
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�ಾಠ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಹ�ೆ�ಲೂ, ಹ�ೆ�ಲೂ, ಹ�ೆ�ಲೂ ಹ�ೆ�ಲೂಯ. �ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು!

�ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! ಹ�ೆ�ಲೂಯ. �ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! ಹ�ೆ�ಲೂಯ.

�ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! ಹ�ೆ�ಲೂಯ. �ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! 

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು �ೇ�. ಆ ಮಗು��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು �ಮ� ಎದು�ನ�� 
�ಮ�ೆ �ೆನು� �ಾ�, ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ ಮು �ಾ� �ಂತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ  ಆ 
ಮಗು��ೆ, �ಂದ�ೆ� ೕಳ�ೇ�ೆಂದೂ ೕಳದಂ�ೆ �ೕವ� ��ದು�ೊಳ��ವ��ಾ�ಯೂ �ೇ�.

ಆ ಮಗುವನು� ��ದು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, �ೕವ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊ���ೆ�ಂದು ಮತು� �ಮ� �ೕ�ೆ ಆ 
ಮಗು��ೆ ನಂ �ೆ ಇ�ೆ�ಂದು �ವ��. �ೕವ� ��ದು�ೊಳ����ೕ�ೆಂದು ಆ ಮಗು��ೆ �ೊ��ತು� ಮತು� 
ನಂ �ೆ�ತು�. ಇದು ಕ ೆಯ��ರುವ � ೕಯಂ�ೆ ಮತು� �ಾ�ರನಂ�ೆ. ಅವ�ಬ��ಗೂ �ೊ��ತು� 
ಮತು� ಅವ�ಬ��ಗೂ �ೕಸು�ನ�� ನಂ �ೆ�ತು�. �ೕಸು ಗು ಪ�ಸು�ಾ��ೆಂದು ಅವ�ಬ��ಗೂ 
�ೊ��ತು� ಮತು� ನಂ �ೆ�ತು�.

�ಾ �ೊ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಮ�ನು� �ೇ�ೆ ಗು ಪ��ದ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ��� ಮತು� 
�ೋ��. ಅಥ�ಾ �ೈ�ಕ�ಾ��ಾಗ�ೕ �ಾನ�ಕ�ಾ��ಾಗ�ೕ �ೊಂದ�ೆ�ೊಳ�ಾ� 
�ಾ��ೆ�ಾ�ದು� ಈಗ ಗು ಮು �ಾ�ರುವ �ಾ�ಾದರೂ �ಮ�ೆ �ೊ��ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ಬಂದು 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತಮ�ನು� �ೇ�ೆ ಗು ಪ��ದ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ��ಸಲು ಮತು� 

�ೋ�ಸಲು �ೇ�.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಲೂಕ 6 19 ‘ಜನ�ೆಲ�ರೂ �ೕಸುವನು� ಮುಟು�ವ�ದ�ೆ� ಪ�ಯ���ದರು, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಆತ�ಂದ ಶ��ಯು 
ಹ�ದುಬಂದು ಎಲ�ರನೂ� ಗು ಪ�ಸು��ತು�!’

ದಗ ಲ�ದ ಸ ೆ�
ಮಕ�ಳನು� ಎರಡು ತಂಡಗಳ�ಾ�� �ಾ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ತಮ� �ಾಯಕನನು� ಆ���ೊಳ�ಲು 
�ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕನು ಮುಂ�ೆ ಬರ�ೇಕು. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೈಬ�ನ 

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು
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ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ದಲ�ೆ ಾಗವನು� �ೇ�  ‘ಜನ�ೆಲ�ರೂ �ೕಸುವನು� ಮುಟು�ವ�ದ�ೆ� 
ಪ�ಯ���ದರು.’ �ೇ�ೆ �ಾವ ಮಕ��ಗೂ ಅದು �ೇ�ಸದಂ�ೆ �ೋ��ೊ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 
�ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ ನಯದ �ಾ�ಂದ �ೇಳ�ೆ  ಮೂಲಕ �ೋ�ಸುವಂ�ೆ �ದಲ�ೆ ತಂಡದ 
�ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�.

ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ 
ತಂಡದ ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವಂ�ೆ ���. ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಮಕ���ೆ ಊ�ಸಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾದ 
�ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ���ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಸ��ಾ� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕನು ಮುಂ�ೆ ಬರ�ೇಕು. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 
�ಾಡುವ ವಚನದ ಎರಡ�ೆ ಾಗವನು� �ೇ�. ‘ಏ�ೆಂದ�ೆ ಆತ�ಂದ ಶ��ಯು ಹ�ದುಬಂದು.’ �ೇ�ೆ 
�ಾವ ಮಕ��ಗೂ ಅದು �ೇ�ಸದಂ�ೆ �ೋ��ೊ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� 
ಅ ನಯದ �ಾ�ಂದ �ೇಳ�ೆ  ಮೂಲಕ �ೋ�ಸುವಂ�ೆ ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�.

ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೆ 
ತಂಡದ ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವಂ�ೆ ���. ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ 
�ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಮಕ���ೆ ಊ�ಸಲು 
ಸ�ಾಯಕ�ಾದ �ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ���ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಸ��ಾ� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, 
�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ೊ�ೆಯ ಈ ಾಗವನು� ಮಕ���ೆ ���  ‘ಎಲ�ರನೂ� 
ಗು ಪ�ಸು��ತು�.’

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಇ�ೕ ವಚನವನು� �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ ���.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಮ �� ು ಾ�ಲ�ದ �ಾ�ಾದರೂ ೕಸು ಂದ ಗು ೊಂದಲು � ು ೕ�ಾ? ಎಂದು 

ಮಕ ಳನು� �ೇ
ಹು�ಾ�ಲ��ೆ �ೕಸು��ಂದ ಗು �ೊಂದಲು ಇ �ಪಡುವ ಮಕ���ೆ, ಅವ��ೋಸ�ರ �ಾ� �ಸ�ೇ�ೇ 
ಎಂದು �ೇ�. ಹು�ಾ�ಲ�ದ ಪ���ಬ���ಾ� �ಾ� �ಸಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�, �ೇ�ೆ 
�ಾ� �ಸ�ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ಮತು� �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡಲು �ೇವ�ಾತ���ೆ ಟು��ೊ�.

ಾ ��ೆ  ಕೃತ �ಾ�ಾ�ಥ��ೆ�ಡ�ೆ ಮತು� �ೕಸು�ನ �ೆಸ�ನ�� �ೊ�ೕತ� 
ಸ��ಸುವ�ದ�ೊಡ�ೆ ಮು�ಾ�ಯ �ಾ�.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು

�ಾಠ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಗು ಸುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ಗು ಪ�ಸುವನು.

ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅ ನ��. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ‘�ೕಸು 

ಗು ಪ�ಸುವನು’ ಎಂಬ �ಾಟಕವನು� ಅ ನ��ೋ  ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ

ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು 

�ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� �ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

ಸ ಾಯ�ಾ  �ಾ�ರನು �ಾರ ಬ �ೆ ೋದನು? �ೕಸು�ನ ಬ��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ�ೆ ಗು �ಾಗುವ�ದು  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ.

�ೆಯನು� ಮು ು�  ಗ �ೆ ಬದುಕುವಳ�  ಎಂದು �ಾ�ರನು �ಾ��ೆ ೇ ದನು?

�ೕಸು��ೆ. 

ೕಸು ನ ಂ�ೇ ಸ � ಂದ ನನ�ೆ ಗು �ಾ�ತು  ಎಂದು �ಾರು ೇ ದರು? � ೕ.

�ಾ� ೆ�ಂದ ಗ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ೕಸು ಏನು ೇ ದನು? �ಕ� �ಾಲ�, 

ಎ�ೆ�ೕಳ�!

ೕಸು ಾ ಾ ದ ೕ ೆ ಸತು ೋ ದ ಕ  �ಾಲ��ೆ ಏ�ಾ�ತು? �ಕ� �ಾಲ��ೆ ೕವ 

ಬಂತು!

ಕತ ೆಯನು� ಂದ�ೆ  ತಳ�ಲು �ಾ��ೆ ���ೆ? �ೕಸು��ೆ.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು
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ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಹ�ೆ�ಲೂ, ಹ�ೆ�ಲೂ, ಹ�ೆ�ಲೂ ಹ�ೆ�ಲೂಯ. �ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು!

�ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! ಹ�ೆ�ಲೂಯ. �ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! ಹ�ೆ�ಲೂಯ.

�ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! ಹ�ೆ�ಲೂಯ. �ೕಸು �ಾ� �ಾಡ�ನು! 

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಒಂದು ಮಗು��ೆ �ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು �ೇ�. ಆ ಮಗು��ೆ ಮುಂ�ೆಬಂದು �ಮ� ಎದು�ನ�� 
�ಮ�ೆ �ೆನು� �ಾ�, ಮಕ�ಳ ಕ ೆ�ೆ ಮು �ಾ� �ಂತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�. �ೕವ� �ೕಚ  ಆ 
ಮಗು��ೆ, �ಂದ�ೆ� ೕಳ�ೇ�ೆಂದೂ ೕಳದಂ�ೆ �ೕವ� ��ದು�ೊಳ��ವ��ಾ�ಯೂ �ೇ�.

ಆ ಮಗುವನು� ��ದು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, �ೕವ� ಆ ಮಗು��ೆ �ೊ���ೆ�ಂದು ಮತು� �ಮ� �ೕ�ೆ ಆ 
ಮಗು��ೆ ನಂ �ೆ ಇ�ೆ�ಂದು �ವ��. �ೕವ� ��ದು�ೊಳ����ೕ�ೆಂದು ಆ ಮಗು��ೆ �ೊ��ತು� ಮತು� 
ನಂ �ೆ�ತು�. ಇದು ಕ ೆಯ��ರುವ � ೕಯಂ�ೆ ಮತು� �ಾ�ರನಂ�ೆ. ಅವ�ಬ��ಗೂ �ೊ��ತು� 
ಮತು� ಅವ�ಬ��ಗೂ �ೕಸು�ನ�� ನಂ �ೆ�ತು�. �ೕಸು ಗು ಪ�ಸು�ಾ��ೆಂದು ಅವ�ಬ��ಗೂ 
�ೊ��ತು� ಮತು� ನಂ �ೆ�ತು�.

�ಾ �ೊ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಮ�ನು� �ೇ�ೆ ಗು ಪ��ದ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ��� ಮತು� 
�ೋ��. ಅಥ�ಾ �ೈ�ಕ�ಾ��ಾಗ�ೕ �ಾನ�ಕ�ಾ��ಾಗ�ೕ �ೊಂದ�ೆ�ೊಳ�ಾ� 
�ಾ��ೆ�ಾ�ದು� ಈಗ ಗು ಮು �ಾ�ರುವ �ಾ�ಾದರೂ �ಮ�ೆ �ೊ��ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ಬಂದು 
ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ತಮ�ನು� �ೇ�ೆ ಗು ಪ��ದ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ��ಸಲು ಮತು� 

�ೋ�ಸಲು �ೇ�.

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಲೂಕ 6 19 ‘ಜನ�ೆಲ�ರೂ �ೕಸುವನು� ಮುಟು�ವ�ದ�ೆ� ಪ�ಯ���ದರು, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಆತ�ಂದ ಶ��ಯು 
ಹ�ದುಬಂದು ಎಲ�ರನೂ� ಗು ಪ�ಸು��ತು�!’

ದಗ ಲ�ದ ಸ ೆ�
ಮಕ�ಳನು� ಎರಡು ತಂಡಗಳ�ಾ�� �ಾ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ತಮ� �ಾಯಕನನು� ಆ���ೊಳ�ಲು 
�ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕನು ಮುಂ�ೆ ಬರ�ೇಕು. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೈಬ�ನ 

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು
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ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ದಲ�ೆ ಾಗವನು� �ೇ�  ‘ಜನ�ೆಲ�ರೂ �ೕಸುವನು� ಮುಟು�ವ�ದ�ೆ� 
ಪ�ಯ���ದರು.’ �ೇ�ೆ �ಾವ ಮಕ��ಗೂ ಅದು �ೇ�ಸದಂ�ೆ �ೋ��ೊ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 
�ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ ನಯದ �ಾ�ಂದ �ೇಳ�ೆ  ಮೂಲಕ �ೋ�ಸುವಂ�ೆ �ದಲ�ೆ ತಂಡದ 
�ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. �ದಲ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�.

ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ �ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಎರಡ�ೆ 
ತಂಡದ ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವಂ�ೆ ���. ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಮಕ���ೆ ಊ�ಸಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾದ 
�ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ���ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಸ��ಾ� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕನು ಮುಂ�ೆ ಬರ�ೇಕು. ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ 
�ಾಡುವ ವಚನದ ಎರಡ�ೆ ಾಗವನು� �ೇ�. ‘ಏ�ೆಂದ�ೆ ಆತ�ಂದ ಶ��ಯು ಹ�ದುಬಂದು.’ �ೇ�ೆ 
�ಾವ ಮಕ��ಗೂ ಅದು �ೇ�ಸದಂ�ೆ �ೋ��ೊ��. �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� 
ಅ ನಯದ �ಾ�ಂದ �ೇಳ�ೆ  ಮೂಲಕ �ೋ�ಸುವಂ�ೆ ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ �ಾಯಕ��ೆ �ೇ�. 
ಎರಡ�ೆ ತಂಡದ ಮಕ�ಳ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�.

ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ ಎರಡ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, �ದಲ�ೆ 
ತಂಡದ ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುವಂ�ೆ ���. ಸ�ಲ� ಸಮಯ �ೊಟ�ರೂ 
�ದಲ�ೆ ತಂಡ�ೆ� ಆ �ಾಕ�ವನು� ಊ�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಮಕ���ೆ ಊ�ಸಲು 
ಸ�ಾಯಕ�ಾದ �ೆಲವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೊ�.

�ೕವ� ಮಕ���ೆ ಆ �ಾಕ�ವನು� ���ದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರು ಸ��ಾ� ಊ��ದ �ೕ�ೆ, 
�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನದ �ೊ�ೆಯ ಈ ಾಗವನು� ಮಕ���ೆ ���  ‘ಎಲ�ರನೂ� 
ಗು ಪ�ಸು��ತು�.’

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಇ�ೕ ವಚನವನು� �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ ���.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ಗು ಸುವನು ಎಂದು �ೇ ಸುವ ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಮ �� ು ಾ�ಲ�ದ �ಾ�ಾದರೂ ೕಸು ಂದ ಗು ೊಂದಲು � ು ೕ�ಾ? ಎಂದು 

ಮಕ ಳನು� �ೇ
ಹು�ಾ�ಲ��ೆ �ೕಸು��ಂದ ಗು �ೊಂದಲು ಇ �ಪಡುವ ಮಕ���ೆ, ಅವ��ೋಸ�ರ �ಾ� �ಸ�ೇ�ೇ 
ಎಂದು �ೇ�. ಹು�ಾ�ಲ�ದ ಪ���ಬ���ಾ� �ಾ� �ಸಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�, �ೇ�ೆ 
�ಾ� �ಸ�ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ ಮತು� �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡಲು �ೇವ�ಾತ���ೆ ಟು��ೊ�.

ಾ ��ೆ  ಕೃತ �ಾ�ಾ�ಥ��ೆ�ಡ�ೆ ಮತು� �ೕಸು�ನ �ೆಸ�ನ�� �ೊ�ೕತ� 
ಸ��ಸುವ�ದ�ೊಡ�ೆ ಮು�ಾ�ಯ �ಾ�.

�ೕಸು 
ಗು ಪ�ಸುವನು

�ಾಠ 
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�ೕಸು 
�ಮ�ನು� 

ಡುಗ ೆ 
�ಾಡುವನು!

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ ಡುಗ ೆ ಆ�ತು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ. �ೕಸು ಮತು� ಆತನ �ರು ನ�ಯ 

ಆ ೆದಡ�ೆ� �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ಾ ು���ೆ. 

ಅ�� ಒಬ� ವ��� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ ವ����ಳ�ೆ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ. ಆ 

ವ����ಳ�ೆ ಇರುವ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ �ೕಸು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಆ ವ����ಳ�ಂದ �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ 

�ೋ�.’ ಆ ವ����ಳ�ಂದ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ� �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ 

ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ��ಳ�ೆ� 

ಓ��ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ಸತು��ೋದವ�. ಒಬ� ವ��� �ೕಸು��ೆ 

�ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. �ೕಸು ಆ ವ����ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋಗು, ಸೃ��ಕತ�ನು �ನ�ೆ �ಾ�ರುವ�ದನು� ಎಲ� ಜನ��ೆ ��ಸು.’

ಆ ವ���ಯು ಎಲ� ಜನ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ 

ನ�ೊ�ಳ�ಂದ �ೊರಬರಲು �ೇ�ದನು. �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ� ನ�ೊ�ಳ�ಂದ �ೊರಬಂದವ�. �ೕಸು 

ನನ�ನು� ಡುಗ ೆ �ಾ�ದನು.’ �ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� 

ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಮಕ �ೆ ಕ�ೆಯನು� ಸಲು ೇ
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�ೕಸು 
�ಮ�ನು� 

ಡುಗ ೆ 
�ಾಡುವನು!

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ ಡುಗ ೆ ಆ�ತು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ. �ೕಸು ಮತು� ಆತನ �ರು ನ�ಯ 

ಆ ೆದಡ�ೆ� �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ಾ ು���ೆ. 

ಅ�� ಒಬ� ವ��� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ ವ����ಳ�ೆ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ. ಆ 

ವ����ಳ�ೆ ಇರುವ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ �ೕಸು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಆ ವ����ಳ�ಂದ �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ 

�ೋ�.’ ಆ ವ����ಳ�ಂದ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ� �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ 

ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ��ಳ�ೆ� 

ಓ��ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ಸತು��ೋದವ�. ಒಬ� ವ��� �ೕಸು��ೆ 

�ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. �ೕಸು ಆ ವ����ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋಗು, ಸೃ��ಕತ�ನು �ನ�ೆ �ಾ�ರುವ�ದನು� ಎಲ� ಜನ��ೆ ��ಸು.’

ಆ ವ���ಯು ಎಲ� ಜನ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ 
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ನನ�ನು� ಡುಗ ೆ �ಾ�ದನು.’ �ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� 
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ ಡುಗ ೆ ಆ�ತು.
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�ಾ ು���ೆ. 

ಅ�� ಒಬ� ವ��� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ ವ����ಳ�ೆ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ. ಆ 
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ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ ಡುಗ ೆ ಆ�ತು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.
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ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ��ಳ�ೆ� 
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�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋಗು, ಸೃ��ಕತ�ನು �ನ�ೆ �ಾ�ರುವ�ದನು� ಎಲ� ಜನ��ೆ ��ಸು.’
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ಉಂ ೆಮ�ೆ ಜಯ! ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು �ಾಮದ��, �ೕಸು �ಾಮದ�� 

�ೈ�ಾನ ಓ��ೋಗುವ! ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

�ೕಸು ಎಂಬ �ಾಮದ�� 

ಉಂ ೆಮ�ೆ ಜಯ! ಹ�ೆ�ಲೂಯ! 

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ ಗಳ�  �ಾರ. ಕ �ೆ ಕಟ�ಲು ಬ ೆ�.

�ಮ�ೆ ಸ�ಾಯಕ�ಾ�ರಲು ಇಬ�ರು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ಆ ಮಗು��ೆ 

�ೆರಳ��ಾ�  �ೕಸು�ಾ� ನ�ಸುವ��ೆಂದು ಮತು� ಇ�ೊ�ಂದು ಮಗುವ� ಆ ಮಗು��ೆ 

�ೆರಳ��ಾ�  ಅ�ೇಕ �ೆವ�ಗ�ಂದ ��ಯಲ���ರುವ ವ���ಯಂ�ೆ ನ�ಸುವ��ೆಂದು �ವ��.

ಅ�ೇಕ �ೆವ�ಗ�ಂದ ��ಯಲ���ರುವ ವ���ಯಂ�ೆ ನ�ಸು��ರುವ ಮಗುವನು� �ಾರ�ಂದ ಕ��� 

ಮತು� ಆ ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಬ ೆ�ಕ��. ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ವ����ೆ ಇ�ೇ 

�ೕ� ಇರುವ�ದು, ಅಂಥವರು ����ೊಂ��ಾ��ೆ ಮತು� ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋ��ಾ��ೆ.

�ೕಸು�ಾ� ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು��ೆ, ಅ�ೇಕ �ೆವ�ಗ�ಂದ ��ಯಲ���ರುವ ವ���ಯಂ�ೆ 

ನ�ಸು��ರುವ ಮಗು�ನ ಕ ುಗ��ೆ ಕ��ದ ಬ ೆ�ಯನು� �ೆ�ೆಯಲು ಮತು� ಕ��ದ �ಾರಗಳನು� 

ಚಲು �ೇ�.

�ೕಸು��ಂದ ಡುಗ ೆ �ಾಡಲ�ಟ� ಮಗು��ೆ ಅ�ಾ�ನಂದ�ಂದ �ೕಲ�ೆ� �ೆಳ�ೆ� �ೆ�ೆಯು�ಾ� 

�ೕಸು��ೆ ವಂದ�ೆ ಸ��ಸಲು �ೇ�.

�ೕಸು ಜನರನು� ಡುಗ ೆ �ಾ��ಾಗ ಇ�ೇ �ೕ� ಇರುವ�ದು ಎಂದು �ವ��. �ೕಸು 

�ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

�ೕಸು 
�ಮ�ನು� 

ಡುಗ ೆ 
�ಾಡುವನು!
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�ಾಠ 

�ೕಸು 
�ಮ�ನು� 

ಡುಗ ೆ 
�ಾಡುವನು!

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ ಡುಗ ೆ ಆ�ತು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ. �ೕಸು ಮತು� ಆತನ �ರು ನ�ಯ 

ಆ ೆದಡ�ೆ� �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ಾ ು���ೆ. 

ಅ�� ಒಬ� ವ��� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ ವ����ಳ�ೆ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ. ಆ 

ವ����ಳ�ೆ ಇರುವ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ �ೕಸು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಆ ವ����ಳ�ಂದ �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ 

�ೋ�.’ ಆ ವ����ಳ�ಂದ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ� �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ 

ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ��ಳ�ೆ� 

ಓ��ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ಸತು��ೋದವ�. ಒಬ� ವ��� �ೕಸು��ೆ 

�ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ. �ೕಸು ಆ ವ����ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋಗು, ಸೃ��ಕತ�ನು �ನ�ೆ �ಾ�ರುವ�ದನು� ಎಲ� ಜನ��ೆ ��ಸು.’

ಆ ವ���ಯು ಎಲ� ಜನ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ 

ನ�ೊ�ಳ�ಂದ �ೊರಬರಲು �ೇ�ದನು. �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ� ನ�ೊ�ಳ�ಂದ �ೊರಬಂದವ�. �ೕಸು 

ನನ�ನು� ಡುಗ ೆ �ಾ�ದನು.’ �ೕಸು �ೋಕ�ೆ� �ೆಳ�ಾ��ಾ��ೆ. ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� 

ತಳ�ಲು �ೕಸು��ೆ �ಾತ� ಶ����ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಇ���ಾ��ೆ!

ಮಕ �ೆ ಕ�ೆಯನು� ಸಲು ೇ

60

�ಾಠ 

�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು  ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� 

ಬಳ

ೕ ಾನ 8 36 ‘ಆದ��ಂದ ಮಗನು �ೕಸು  �ಮ�ನು� ಡುಗ ೆ �ಾ�ದ�ೆ, �ೕವ� 

�ಜ�ಾ�ಯೂ ಡುಗ ೆ�ಾ�ರು��.’

ತ �ಾಕ ಗಳ ಜ  ಒಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ, ‘ಆದ��ಂದ ಮಗನು �ೕಸು ’ ಎಂದು ಬ�ೆ��. 

ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ �ೕಸುವ� ಲು�ೆ�ಂ��ರುವ �ತ�ವನು� ಬ�ೆ��. ಇ�ೊ�ಂದು 

�ಾಗದದ �ೕ�ೆ, ‘�ಮ�ನು� ಡುಗ ೆ �ಾ�ದ�ೆ’ ಎಂದು ಬ�ೆ��. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ �ೕ�ೆ 

ಕಟು��ಾಕಲ�ಟ� ಒಬ�ನನು� �ೕಸು ಚು��ರುವ �ತ�ವನು� ಬ�ೆ��. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ 

�ೕ�ೆ, ‘�ೕವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಡುಗ ೆ�ಾ�ರು��’ ಎಂದು ಬ�ೆ��. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗದದ 

�ೕ�ೆ ಡುಗ ೆ�ಾ�ರುವ ಒಬ�ನ �ತ�ವನು� ಬ�ೆ��.

ಮಕ�ಳ� ಬರುವ�ದ��ಂತ �ದ�ೇ ಪ���ಂದು �ಾಗದವನು� �ೇರ�ೇ�ೆ ಸಳಗಳ�� ಬ��.

ಮಕ�ಳ� ಕಂಡು��ಯ�ೇ�ಾ�ರುವ ಮು ��ಾದ ಸಂ�ೇಶ��ೆ�ಂದು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಈ 

ಸಳದ��  �ಾಗದಗಳನು� ಬ�ಡ�ಾ��ೆ �ೋ ೆ, ಮ�ೆ, ಚ � ಅಥ�ಾ ಹ�� ಪ��ೇಶ , 

ಪ���ಂದು �ಾಗದದ�� ಸಂ�ೇಶದ ಒಂದು ಾಗ��ೆ.

, , , ಬ���ರುವ ಸಂ�ೇಶವನು� ಹುಡುಕ�ಾರಂ �...

ಮಕ�ಳ� ಎಲ�  �ಾಗದಗಳನು� ಕಂಡು���ಾಗ, ಆ ಪದಗಳನು� ಅವ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವ 

�ತ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ �ೆ �ಾಡಲು �ೇ�. ಮಕ�ಳ� ಓದಲು ಇನೂ� ಕ��ಲ��ದ��ೆ, ಮಕ�ಳ� 

ಆ ಪದಗಳನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾಗುವಂ�ೆ �ತ�ಗಳನು� �ೋ�ಸು�ಾ� ಆ 

ಪದಗಳನು� �ಾ�ಂದ �ೇ�. ಪದಗಳನು� �ತ�ಗಳನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ�ಡಲು �ೇ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� 

�ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ��ವ ತನಕ ಆ ವಚನವನು� 

ಗ���ಾ� ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ�.

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ೕಸು ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವನು ಮತು� ನಮ�ನು� ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ�ಂದ ಡುಗ ೆ 

�ಾಡುವನು. �ೕಸು ಕತ��ೆಯನು� ನಮ� ೕ�ತ�ಂದ �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವನು. ನಮ�ನು� 

��ದು�ೊಳ�ಬಲ� ಮತು� ���ಸಬಲ� �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ೕಸು �ೆ�ೆದು�ಾಕುವನು. �ೕಸು ನಮ�ನು� 

ಡುಗ ೆ �ಾಡುವನು!

ಾ ��ೆ  ತಮ�ನು� ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ�ಂದ ಡುಗ ೆ �ಾ�ದ��ಾ�� �ೕಸು��ೆ ಕೃತ �ಾ 

�ಾ�ಥ��ೆ �ಾಡಲು ಇ �ಪಡು��ೕ�ಾ ಎಂದು ಒಬ�ರು ಅಥ�ಾ ಇಬ�ರು ಮಕ�ಳನು� �ೇ�.

�ೕಸು 
�ಮ�ನು� 

ಡುಗ ೆ 
�ಾಡುವನು!
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು �ಾ�ಾಡುವನು.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆ ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು 

ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

�ಾವ �ೆಲವ� �ಾರ ಗ ಂದ ೕಸು ತನ� ಾ ವನು� ರಕದ ಯ ವ�ಾ�  �ೊ �ನು?

�ಾವ� �ಾ�ದ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ��ಾ�.

ನಮ�ೆ ಆಗ�ೇ�ಾದ ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಂ�ಾ�.

ೕಸು ೇ�ೆ ಸತನು?

�ೕಸುವನು� ಲು�ೆ�ೆ ��ೆಗ�ಂದ ಜ�ದರು.

ೕಸುವನು� ಸ ಾ  ಾ ದ �ೋ�ಯು �ಾ�ೆ ಬ��ಾ ತು?

�ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ!

ೕಸು ತನ� ��ೆ ಏನು ಾ ಲು ೇ ದನು?

ಎಲ� ಕ ೆಗೂ �ೋ� ಎಲ� ಜನ��ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ���! �ೕಸು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೕಸು 

ಸತ�ನು ಆದ�ೆ ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಈಗ ೕವಂತ�ಾ��ಾ��ೆ.

�ೕಸು�ನ 
ರಕ�ದ 
ಯ  
ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುತ��ೆ

�ಾಠ 
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�ಮ�ನು� 

ಡುಗ ೆ 
�ಾಡುವನು!

ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ಮ ನು� ುಗ ೆ ಾ ುವನು  ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . ನನ�ೆ ಡುಗ ೆ ಆ�ತು.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಮ�ೊ�ಂದು �ನ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮಯ, ಮ�ೊ�ಂದು ಸಳ. �ೕಸು ಮತು� ಆತನ �ರು ನ�ಯ 

ಆ ೆದಡ�ೆ� �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ಾ ು���ೆ. 

ಅ�� ಒಬ� ವ��� ಇರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆ ವ����ಳ�ೆ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ. ಆ 

ವ����ಳ�ೆ ಇರುವ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ �ೕಸು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ೇ�ಸು���ೆ  ‘ಆ ವ����ಳ�ಂದ �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ 

�ೋ�.’ ಆ ವ����ಳ�ಂದ ಅ�ೇಕ �ೆಟ� ಆತ�ಗಳ� �ೊರಬಂದು ನ�ಯ ಬ� �ಂ�ರುವ 

ಹಂ�ಗಳ ಒಳ�ೆ �ೋಗು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಹಂ�ಗಳ� ನ��ಳ�ೆ� 
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�ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋಗು, ಸೃ��ಕತ�ನು �ನ�ೆ �ಾ�ರುವ�ದನು� ಎಲ� ಜನ��ೆ ��ಸು.’

ಆ ವ���ಯು ಎಲ� ಜನ��ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು �ೆಟ� ಆತ�ಗ��ೆ 
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು �ಾ�ಾಡುವನು.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆ ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು 

ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

�ಾವ �ೆಲವ� �ಾರ ಗ ಂದ ೕಸು ತನ� ಾ ವನು� ರಕದ ಯ ವ�ಾ�  �ೊ �ನು?

�ಾವ� �ಾ�ದ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ��ಾ�.

ನಮ�ೆ ಆಗ�ೇ�ಾದ ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಂ�ಾ�.

ೕಸು ೇ�ೆ ಸತನು?

�ೕಸುವನು� ಲು�ೆ�ೆ ��ೆಗ�ಂದ ಜ�ದರು.

ೕಸುವನು� ಸ ಾ  ಾ ದ �ೋ�ಯು �ಾ�ೆ ಬ��ಾ ತು?

�ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ!

ೕಸು ತನ� ��ೆ ಏನು ಾ ಲು ೇ ದನು?

ಎಲ� ಕ ೆಗೂ �ೋ� ಎಲ� ಜನ��ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ���! �ೕಸು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೕಸು 

ಸತ�ನು ಆದ�ೆ ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಈಗ ೕವಂತ�ಾ��ಾ��ೆ.
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ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. 

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ.

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. ಹ�ೆ�ಲೂಯ! 

�ಾ�ಾ�ತು ನನ�ನು� �ೕಸು�ನ ರಕ�. �ಾ�ಾ�ತು ನನ�ನು� �ೕಸು�ನ ರಕ�.

�ಾ�ಾ�ತು ನನ�ನು� �ೕಸು�ನ ರಕ�. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. 

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. 

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಈ �ಾಡನು� ಮೂರು ಸಲ �ಾ� .

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

��ೆ� ಸ�ತ ೆ�ಾ�� �ೇ��ದ ಗ��� ೆ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಬ��. ಗ��� ೆ�ಯನು� 

ಮಕ�ಳ� ಮು���ೋಡ�.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ ಾ ದ ತ �  �ಾವ��ೆಂದು ಮ �� �ಾರು ೇಳ� �?

ಮಕ�ಳ� ಉತ��ಸು�ಾಗ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರಗಳನು� ಅ�ಸ�ಾಗದ ಇಂ�ನ �ೆ���ಂದ 

ಬ�ೆ��. ಬ�ೆಯು�ಾಗ, ಅದರದರ �ೕ�ೆ�ೕ ಬ�ೆ��, ಆಗ ಆ � ೆಯು ಅಸಹ��ಾ� 

�ಾ �ೊಡಗುವ�ದು.

ತರಗಳ�  �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ���ೊಡ�ಲ�. 

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೆಟ� ಆತ��ೆ� ���ೊಟ�ರು. �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ತಮ�ೆ 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದರು.

�ವ��  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ದಲು ನಮ�ದ� 

ಹೃದಯಗಳಂ��ೆ ಈ � ೆ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ 

�ದಲು ನಮ� ಹೃದಯಗಳ� ಈ ಗ��� ೆ�ಯ ��ೆ�ಯಂ�ತು�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� 
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ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದರು.

�ವ��  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ದಲು ನಮ�ದ� 

ಹೃದಯಗಳಂ��ೆ ಈ � ೆ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ 

�ದಲು ನಮ� ಹೃದಯಗಳ� ಈ ಗ��� ೆ�ಯ ��ೆ�ಯಂ�ತು�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� 

�ೕಸು�ನ 
ರಕ�ದ 
ಯ  
ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾಡುತ��ೆ



6161

ಂದು �ೇ ದ ಂ
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ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು �ಾ�ಾಡುವನು.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆ ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು 

ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

�ಾವ �ೆಲವ� �ಾರ ಗ ಂದ ೕಸು ತನ� ಾ ವನು� ರಕದ ಯ ವ�ಾ�  �ೊ �ನು?

�ಾವ� �ಾ�ದ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ��ಾ�.

ನಮ�ೆ ಆಗ�ೇ�ಾದ ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಂ�ಾ�.

ೕಸು ೇ�ೆ ಸತನು?

�ೕಸುವನು� ಲು�ೆ�ೆ ��ೆಗ�ಂದ ಜ�ದರು.

ೕಸುವನು� ಸ ಾ  ಾ ದ �ೋ�ಯು �ಾ�ೆ ಬ��ಾ ತು?

�ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ!

ೕಸು ತನ� ��ೆ ಏನು ಾ ಲು ೇ ದನು?

ಎಲ� ಕ ೆಗೂ �ೋ� ಎಲ� ಜನ��ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ���! �ೕಸು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೕಸು 

ಸತ�ನು ಆದ�ೆ ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಈಗ ೕವಂತ�ಾ��ಾ��ೆ.
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�ಾಠ 

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 
ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. 

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ.

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. ಹ�ೆ�ಲೂಯ! 

�ಾ�ಾ�ತು ನನ�ನು� �ೕಸು�ನ ರಕ�. �ಾ�ಾ�ತು ನನ�ನು� �ೕಸು�ನ ರಕ�.

�ಾ�ಾ�ತು ನನ�ನು� �ೕಸು�ನ ರಕ�. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. 

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. 

ಉಕು��ೆ� ಉಕು��ೆ� �ೕಸು�ನ ��ೕ� ನನ� �ೕ�ೆ. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಈ �ಾಡನು� ಮೂರು ಸಲ �ಾ� .

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ 

ಾ ವನು� ಬಳ

��ೆ� ಸ�ತ ೆ�ಾ�� �ೇ��ದ ಗ��� ೆ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಬ��. ಗ��� ೆ�ಯನು� 

ಮಕ�ಳ� ಮು���ೋಡ�.

ದಲ�ೆ �ರು  ಮತು ೕ ಾ ದ ತ �  �ಾವ��ೆಂದು ಮ �� �ಾರು ೇಳ� �?

ಮಕ�ಳ� ಉತ��ಸು�ಾಗ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರಗಳನು� ಅ�ಸ�ಾಗದ ಇಂ�ನ �ೆ���ಂದ 

ಬ�ೆ��. ಬ�ೆಯು�ಾಗ, ಅದರದರ �ೕ�ೆ�ೕ ಬ�ೆ��, ಆಗ ಆ � ೆಯು ಅಸಹ��ಾ� 

�ಾ �ೊಡಗುವ�ದು.

ತರಗಳ�  �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ���ೊಡ�ಲ�. 

�ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ �ೆಟ� ಆತ��ೆ� ���ೊಟ�ರು. �ದಲ�ೆ ಪ�ರು  ಮತು� � ೕ ತಮ�ೆ 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು �ೇ�ದ�ನು� �ಾ�ದರು.

�ವ��  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ದಲು ನಮ�ದ� 

ಹೃದಯಗಳಂ��ೆ ಈ � ೆ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ 

�ದಲು ನಮ� ಹೃದಯಗಳ� ಈ ಗ��� ೆ�ಯ ��ೆ�ಯಂ�ತು�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� 
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�ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ದಲು �ಾವ� �ೆಟ� ಆತ��ೆ� ���ೊಡು���ೆ�ವ� ಮತು� 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ���ೊಡು��ರ�ಲ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� 

��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ದಲು ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ೆ �ಾಡಲು �ೇ�ದ�ನು� 

�ಾವ� �ಾಡು��ರ�ಲ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ದಲು, ನಮ�ನು� 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ಎ�ೊ�ಂದು ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆಂದು ಮತು� ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡಲು ಆತನು 

�ಾ��ೆ�ೕ�ೆಂದು ನಮ�ೆ �ೊ��ರ�ಲ�. ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರನು� �ಾವ� 

��ದು�ೊಳ��ವ�ದ��ಂತ �ದಲು, �ಾವ� ಕತ��ೆಯ�� ತ���ೋ��ೆ�ವ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ���ರುವ ಪ���ಬ���ಾ� �ಾ�ದ�ನು� ಈ � ೆ� ಾಪಕ�ೆ� 

ತರುತ��ೆ. �ೇ��ದ ಗ��� ೆ�ಯ ��ೆ�ಯನು� �ಸಲು ಆರಂ �.

�ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, 

�ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ�ಂದ �ೕಸು��ೊಳ�ರುವ ಸೃ��ಕತ��ಾದ 

�ೇವರು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ. �ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� ಮತು� 

ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ಾನು ಈ 

� ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ�ರುವ �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕು��ರುವಂ�ೆ�ೕ �ೕಸು 

�ೆ�ೆದು�ಾಕುವನು.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು �ಕ�ಮಗು�ಾ� 

ಬಂದನು. ಆತನ �ೆಸರು �ೕಸು. �ೕಸು ಭೂ ಯ �ೕ��ಾ�ಗ ತನ� ೕವ�ಾನ�ೆ�ಾ� 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಕು��ಾ�ಯೂ ಆತನು ಜನರನು� ಎ�ೊ�ಂದು ��ೕ��ದ�ೆಂದೂ ಜನರು 

ೕ�ಸ�ೇ�ೆದು ಆತನು ಎ�ೊ�ಂದು ಇ �ಪಡು�ಾ��ೆಂದೂ ಜನ��ೆ ���ದನು. �ೕಸು 

ನಮ�ೋಸ�ರ ೕ��ದು� �ಾತ�ವಲ��ೆ, ನಮ�ೋಸ�ರ ತನ� �ಾ� ವನು� �ೊಟ�ನು. 

�ಾ�ೆಲ�ರೂ �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ�ವ�ದ�ಂದ, �ೕ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಮತು� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ೕಸು 

ನಮ�ೋಸ�ರ ಸತ�ನು.

�ೕಸು ನಮ�ೋಸ�ರ ಲು�ೆ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ಗ, �ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� 

ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ��ಾ� 

ನಮ�ಾಗ�ೇ�ದ� ೆಯನು� �ಾನು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ನಮ� ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ಾ�ದನು. ಆದ�ೆ ಆತನು ಮರ ಾವ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಇರ�ೆ, ಮೂರು �ನಗಳ ನಂತರ 

ಸ�ಾ��ಂದ ಮ�ೆ� ಎದು�ಬಂದನು ಮತು� ಈಗ ಪರ�ೋಕದ�� ೕ�ಸು���ಾ��ೆ. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಈಗ ೆ�ಯು ೇ�ೆ �ಾ ು �ೆ ಮತು ಮು��ದ�ೆ ಏನ �ಸುತ�ೆ?

ಶು��ಾ��ೆ ಮತು� ಮೃದು�ಾ��ೆ. �ೕಸು�ನ ವ���ತ�ದ�� ಮತು� ಆತನು �ಾ�ದ 

�ಾಯ�ದ�� �ಾವ� ನಂ �ೆ ಇ ಾ�ಗ ಮತು� ಆತನ ರಕ�ದ ಯ �ಂ�ಾದ ಉ�ತ 

ಉಡು�ೊ�ೆಯನು� �ಾವ� ��ೕಕ���ಾಗ ನಮ� ಹೃದಯ�ೆ� �ೕ�ೇ ಆಗುತ��ೆ.
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ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು �ಾ�ಾಡುವನು.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆ ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು 

ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

�ಾವ �ೆಲವ� �ಾರ ಗ ಂದ ೕಸು ತನ� ಾ ವನು� ರಕದ ಯ ವ�ಾ�  �ೊ �ನು?

�ಾವ� �ಾ�ದ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ��ಾ�.

ನಮ�ೆ ಆಗ�ೇ�ಾದ ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಂ�ಾ�.

ೕಸು ೇ�ೆ ಸತನು?

�ೕಸುವನು� ಲು�ೆ�ೆ ��ೆಗ�ಂದ ಜ�ದರು.

ೕಸುವನು� ಸ ಾ  ಾ ದ �ೋ�ಯು �ಾ�ೆ ಬ��ಾ ತು?

�ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ!

ೕಸು ತನ� ��ೆ ಏನು ಾ ಲು ೇ ದನು?

ಎಲ� ಕ ೆಗೂ �ೋ� ಎಲ� ಜನ��ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ���! �ೕಸು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೕಸು 

ಸತ�ನು ಆದ�ೆ ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಈಗ ೕವಂತ�ಾ��ಾ��ೆ.
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�ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಕಂ ಾ  ಾ ುವ 
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  

ವ ನವನು� ಬಳ

ೕ ಾನ 3 16 ‘� ದು, �ೇವರು �ೋಕವನು� ಎ�ೊ�ೕ ��ೕ�� ತನ� ಒಬ��ೇ ಮಗನನು� �ೊಟ�ನು  
ಆತನನು� ನಂಬುವ ಒಬ��ಾದರೂ �ಾಶ�ಾಗ�ೆ ಎಲ�ರೂ �ತ� ೕವವನು� �ೊಂದ�ೇ�ೆಂದು ಆತನನು� 
�ೊಟ�ನು.’

ನನ�ನು� ನುಸ�  �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ ನ�ಸು�ಾ� �ೇ�. ಮಕ�ಳ� �ೇಳಲು 
ಮತು� ಅ ನ�ಸಲು ಕ�ತು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, ���ಂ��ೆ ಅ ನ�ಸು�ಾ� �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. 
ಮಕ�ಳ� �ಮ� ಸ�ಾಯ�ಲ��ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ ನ�ಸು�ಾ� �ೇಳ�ವ 
ತನಕ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ�. �ೇವರು ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ ಎ�� , 
�ೋಕವನು� ಅ ನಯ  ಒಂದು ಸುತು� ಸು�� , ಎ�ೊ�ೕ ��ೕ�� ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� ಎ�ೆಯ 
�ೕ�ೆ ಒಂದರ�ೕ�ೊಂದು ಇಟು��ೊ�� , ತನ� ಒಬ��ೇ ಮಗನನು� �ೕಸು  �ೊಟ�ನು ಅ ನಯ  �ಮ� 
ಒಂದು �ೆರಳನು� �ೕ�ೆ�� �ೋ�� , ಆತನನು� ನಂಬುವ ಅ ನಯ  �ಮ� �ದು�ನ ಕ ೆ�ೆ ಮತು� 
ಹೃದಯದ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� �ೋ�� , ಒಬ��ಾದರೂ ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� 
�ಾ� , �ಾಶ�ಾಗ�ೆ ಅ ನಯ  �ಮ� ಕ ುಗಳನು� �ೈಗ�ಂದ ಮು��ೊ�� , ಎಲ�ರೂ �ತ� ೕವವನು� 
�ೊಂದ�ೇ�ೆಂದು ಅ ನಯ  ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ �ೋಗುವಂ�ೆ �ಮ� �ೈಗಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಸು�� , 
ಆತನನು� �ೊಟ�ನು ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� �ೊಡುವ �ೈಗಳಂ�ೆ �ೋ�� .

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� 
ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ�ಂದ ನಮ�ನು� 
ಆತನು �ೕಸು�ನ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾ�ದನು ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದಥ�! �ೕಸು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾ�ದನು ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ಸಲ����ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದಥ�. �ೕಸು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾ�ದನು ಅಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರ ದೃ�ಯ�� �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ಶುದ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದಥ�. �ೕಸು ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾ�ದನು ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ 
ಎಂದಥ�. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ನ� 
��ೋಧ�ಾ� ಮತು� ಜನರ ��ೋಧ�ಾ� �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ��ಾಗಲೂ �ೕ�ಸು�ಾಗಲೂ 
�ಾಡು�ಾಗಲೂ �ೕನು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ��ೕ�ಸು�ೆ. �ಾನು �ನ� ��ೋಧ�ಾ� 
ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ ಪ���ಂದು �ೆಟ�ದ��ಂದ 
ನನ�ನು� �ಾ�ಾಡಲು �ೕನು ಬಂದು ನನ�ನು� �ಾ�ಾ�ದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ನ� ವ���ತ�ವನು� ಮತು� �ೕನು ನನ�ಾ� �ಾ�ದನು� ಪ�� �ನ �ೆ ೆ ಾ� 
��ದು�ೊಳ�ಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡು. �ನ�ನು� ನಂಬಲು ಮತು� �ನ��� ಭರವಸ�ಡಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ 
�ಾಡು. �ನ� ವ���ತ�ದ ಬ�ೆ� ಮತು� �ೕನು ನನ�ಾ� �ಾ�ದ�ರ ಬ�ೆ� ಇತರ��ೆ ��ಸಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ 
�ಾಡು. �ೕಸು�ನ �ೆಸ�ನ�� �ಾವ� �ಾ� ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆ�ನ್.
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ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು �ಾ�ಾಡುವನು.

-  ಪ�ಟಗ�ಂದ ಕ ೆಯನು� ಮಕ���ೆ ಓ�, �ೕವ� ಓದು�ಾಗ ಮಕ���ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� 

ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರರ��ರುವ �ತ�ಗಳನು� �ೋ��.

ಮಕ���ೆ ಕ ೆಯ ಬ�ೆ� ಪ� ೆ�ಗಳನು� �ೇ�. ಒಂದು ಮಗುವ� ತಪ�� ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಆ ಮಗುವನು� 

�ೕ�ಾ ಹಪ��, ಒ� �ೆಯ ಪ�ಯತ� ಆದ�ೆ �ಾನು ಅ�ೇ ಸು��ರುವ ಉತ�ರ ಅದಲ� ಎಂದು �ೇ�. 

ಒಂದು ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಟ��ೆ, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ! ಶ�ಾ ! ಎಂದು �ೇ�. ಒಂದು 

ಮಗುವ� ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೊಡುವ ತನಕ ಅ�ೇ ಪ� ೆ�ಯನು� �ೇಳ����.

�ೕವ� �ೇಳಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಪ� ೆ�ಗಳ� ಇ���ೆ.

�ಾವ �ೆಲವ� �ಾರ ಗ ಂದ ೕಸು ತನ� ಾ ವನು� ರಕದ ಯ ವ�ಾ�  �ೊ �ನು?

�ಾವ� �ಾ�ದ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ��ಾ�.

ನಮ�ೆ ಆಗ�ೇ�ಾದ ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ಕತ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ� ತಳ��ವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡುವ�ದ�ಾ��.

ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಂ�ಾ�.

ೕಸು ೇ�ೆ ಸತನು?

�ೕಸುವನು� ಲು�ೆ�ೆ ��ೆಗ�ಂದ ಜ�ದರು.

ೕಸುವನು� ಸ ಾ  ಾ ದ �ೋ�ಯು �ಾ�ೆ ಬ��ಾ ತು?

�ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ!

ೕಸು ತನ� ��ೆ ಏನು ಾ ಲು ೇ ದನು?

ಎಲ� ಕ ೆಗೂ �ೋ� ಎಲ� ಜನ��ೆ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ���! �ೕಸು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೕಸು 

ಸತ�ನು ಆದ�ೆ ನಮ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲು ಈಗ ೕವಂತ�ಾ��ಾ��ೆ.
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ೕ ಾನ 3 16 ‘� ದು, �ೇವರು �ೋಕವನು� ಎ�ೊ�ೕ ��ೕ�� ತನ� ಒಬ��ೇ ಮಗನನು� �ೊಟ�ನು  
ಆತನನು� ನಂಬುವ ಒಬ��ಾದರೂ �ಾಶ�ಾಗ�ೆ ಎಲ�ರೂ �ತ� ೕವವನು� �ೊಂದ�ೇ�ೆಂದು ಆತನನು� 
�ೊಟ�ನು.’

ನನ�ನು� ನುಸ�  �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ ನ�ಸು�ಾ� �ೇ�. ಮಕ�ಳ� �ೇಳಲು 
ಮತು� ಅ ನ�ಸಲು ಕ�ತು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ, ���ಂ��ೆ ಅ ನ�ಸು�ಾ� �ೇಳಲು ಮಕ���ೆ �ೇ�. 
ಮಕ�ಳ� �ಮ� ಸ�ಾಯ�ಲ��ೆ �ೈಬ�ನ ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ವಚನವನು� ಅ ನ�ಸು�ಾ� �ೇಳ�ವ 
ತನಕ ಮ�ೆ�ಮ�ೆ� �ೇ�. �ೇವರು ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ ಎ�� , 
�ೋಕವನು� ಅ ನಯ  ಒಂದು ಸುತು� ಸು�� , ಎ�ೊ�ೕ ��ೕ�� ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� ಎ�ೆಯ 
�ೕ�ೆ ಒಂದರ�ೕ�ೊಂದು ಇಟು��ೊ�� , ತನ� ಒಬ��ೇ ಮಗನನು� �ೕಸು  �ೊಟ�ನು ಅ ನಯ  �ಮ� 
ಒಂದು �ೆರಳನು� �ೕ�ೆ�� �ೋ�� , ಆತನನು� ನಂಬುವ ಅ ನಯ  �ಮ� �ದು�ನ ಕ ೆ�ೆ ಮತು� 
ಹೃದಯದ ಕ ೆ�ೆ �ೆರಳ��ಾ� �ೋ�� , ಒಬ��ಾದರೂ ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� 
�ಾ� , �ಾಶ�ಾಗ�ೆ ಅ ನಯ  �ಮ� ಕ ುಗಳನು� �ೈಗ�ಂದ ಮು��ೊ�� , ಎಲ�ರೂ �ತ� ೕವವನು� 
�ೊಂದ�ೇ�ೆಂದು ಅ ನಯ  ಆ�ಾಶದ ಕ ೆ�ೆ �ೋಗುವಂ�ೆ �ಮ� �ೈಗಳನು� ವೃ�ಾ��ಾರ�ಾ� ಸು�� , 
ಆತನನು� �ೊಟ�ನು ಅ ನಯ  �ಮ� �ೈಗಳನು� �ೊಡುವ �ೈಗಳಂ�ೆ �ೋ�� .

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ನ ರಕದ ಯ  ನಮ ನು� �ಾ ಾ ುತ�ೆ ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು ನಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾವ� ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� 
ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ�ಂದ ನಮ�ನು� 
ಆತನು �ೕಸು�ನ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾ�ದನು ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದಥ�! �ೕಸು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾ�ದನು ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ಸಲ����ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದಥ�. �ೕಸು ನಮ�ನು� �ಾ�ಾ�ದನು ಅಂದ�ೆ ಸೃ��ಕತ��ಾದ 
�ೇವರ ದೃ�ಯ�� �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ಶುದ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದಥ�. �ೕಸು ನಮ�ನು� 
�ಾ�ಾ�ದನು ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರ ಮಗು�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ 
ಎಂದಥ�. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಾ ��ೆ  ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ೕನು ನನ�ನು� ��ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ವಂದ�ೆಗಳ�. �ಾನು �ನ� 
��ೋಧ�ಾ� ಮತು� ಜನರ ��ೋಧ�ಾ� �ೆಟ�ದ�ನು� �ೇಳ��ಾಗಲೂ �ೕ�ಸು�ಾಗಲೂ 
�ಾಡು�ಾಗಲೂ �ೕನು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ��ೕ�ಸು�ೆ. �ಾನು �ನ� ��ೋಧ�ಾ� 
ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ ಪ���ಂದು �ೆಟ�ದ��ಂದ 
ನನ�ನು� �ಾ�ಾಡಲು �ೕನು ಬಂದು ನನ�ನು� �ಾ�ಾ�ದ��ಾ�� �ನ�ೆ ವಂದ�ೆಗಳ�.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ�ೇ, �ನ� ವ���ತ�ವನು� ಮತು� �ೕನು ನನ�ಾ� �ಾ�ದನು� ಪ�� �ನ �ೆ ೆ ಾ� 
��ದು�ೊಳ�ಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡು. �ನ�ನು� ನಂಬಲು ಮತು� �ನ��� ಭರವಸ�ಡಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ 
�ಾಡು. �ನ� ವ���ತ�ದ ಬ�ೆ� ಮತು� �ೕನು ನನ�ಾ� �ಾ�ದ�ರ ಬ�ೆ� ಇತರ��ೆ ��ಸಲು ನನ�ೆ ಸ�ಾಯ 
�ಾಡು. �ೕಸು�ನ �ೆಸ�ನ�� �ಾವ� �ಾ� ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆ�ನ್.
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�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ಾನ.

�ೕ�ಾನನು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು ಆ�ಾಶದ �ೕ�ರುವ�ದು 

ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ ಕ ುಗಳ� �ೆಂ�ಯಂ��ೆ!’ �ೕಸು �ಕುದು�ೆಯ �ೕ�ೆ 

ಬರು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ �ೆಸರು �ೇವರ �ಾಕ�. �ೕಸು�ನ �ಲುವಂ�ಯ 

�ೕ�ರುವ ಪದಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ, �ಾಜರುಗ��ೇ �ಾಜ ಮತು� ಪ�ಭುಗ��ೇ ಪ�ಭು! ಎಲ� 

ಕುಲಗಳ ಜನರು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಎಲ� ಆತ�ಗಳ� �ೕಸು��ೆ 
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�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!

�ಾಠ 

65

ಂದು �ೇ ದ ಂ
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ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಪ�� ಮಗು ಸಂ ೆ� 

 ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಪ�� ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ೊಂ ಾ�� �ೕಸುವನು�, �ೊಂ ಾ��. �ೊಂ ಾ�� �ೕಸುವನು�, �ೊಂ ಾ��.

�ೊಂ ಾ�� �ೕಸುವನು�, �ೊಂ ಾ��. �ೇವರ ಜಯವನು� �ೊಂ ಾ��.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� �ೆಂಪ� �ೕ�ಸು  ಅಥ�ಾ � �ೕ�ಸು  ಬಳ� �ೆಂಪ� 

�ೕ�ಸು  ಇಲ��ದ��ೆ .

ಈ ಕಪ��ಹಲ�ೆಯು ನಮ� ಹೃದಯದ ಕತ��ೆಯಂ��ೆ ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. �ಾವ� 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ 

�ಾಡುವ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ� ೕೆ ಅದು.

ಈಗ ಗಮ��. ಇ�ೕ ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ಾ� �ೕ�ಸು ದ ಬ ��ೆ.

ಇದು �ೕಸು�ನ ರಕ�ದ ಯ ದಂ��ೆ ಎಂದು �ವ��. �ೕಸು�ನ ರಕ�ವ� ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� 

ಮು� ಡುತ��ೆ. �ೕಸು �ಾ�ದ�ನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕಲು �ಾ�ಗೂ �ಾಧ��ಲ�. ಆತನ 

�ಾಯ��ಂದ �ೕವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ೊ�ಸಲ�����ೕ�. �ೕಸು ನಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾ�ದನು �ಾಕಂದ�ೆ ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

ೕ�ಸುವವನು �ೕಸು ಒಬ��ೇ.



6565

ಂದು �ೇ ದ ಂ
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ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ಾನ.
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�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ಾನ.

�ೕ�ಾನನು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು ಆ�ಾಶದ �ೕ�ರುವ�ದು 

ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ ಕ ುಗಳ� �ೆಂ�ಯಂ��ೆ!’ �ೕಸು �ಕುದು�ೆಯ �ೕ�ೆ 

ಬರು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ �ೆಸರು �ೇವರ �ಾಕ�. �ೕಸು�ನ �ಲುವಂ�ಯ 

�ೕ�ರುವ ಪದಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ, �ಾಜರುಗ��ೇ �ಾಜ ಮತು� ಪ�ಭುಗ��ೇ ಪ�ಭು! ಎಲ� 

ಕುಲಗಳ ಜನರು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಎಲ� ಆತ�ಗಳ� �ೕಸು��ೆ 

�ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಪ���ಂದು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ಾ ು���ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ನನ� ಜನರು ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲ����ಾ��ೆ. ಮರ �ಲ�. ಕ ೕ�ಲ�. ದು �ಲ�. �ೋ�ಲ�. �ಾನು 

ಪ���ಂದನು� �ೊಸದ�ಾ�� �ಾ�ರು�ೆ.’

�ೕಸು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋ�, �ಾನು �ೇಗ�ೆ �ಂ�ರು� 

ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ತ��ಾಲ ಇರು�ಾತನು. �ಾನು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.’

ಕ�ೆಯನು� ಸುವಂ ೆ ಮಕ �ೆ ೇ  

�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!
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�ಾಠ 

�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!

ಮಕ ಳ� ಕ�ೆಯನು� ಮ ೆ ೇಳ�ವ�ದು  ಪ�� ಮಗು��ೆ  ಮತು� ,  ಮತು� ,  ಮತು� , 

ಮತು� ,  ಮತು� ... ಸಂ ೆ�ಯನು� �ೊ�. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� 

ಪ ೆ�ರುವ ಮಗು��ೊಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಪ�� ಮಗು ಸಂ ೆ� 

 ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಅವರು �ೇ� ಮು��ದ 

�ೕ�ೆ, ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ಪ�� ಮಗು ಸಂ ೆ�  ನು� ಪ ೆ�ರುವ ತನ� �ೊ�ೆ�ಾರ��ೆ 

ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರೂ �ೇ� ಮು��ದ �ೕ�ೆ, ಎಲ� ಮಕ�ಳ� ಒ ಾ�� 

ಮ�ೆ� ಒಂದು ಗುಂ�ಾ� �ೇರ�ೇಕು.

ನ�ಾತ ಕ ಾ ು
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ನ�ಾತ ಕ ಾ ನು� ಬಳ

�ೊಂ ಾ�� �ೕಸುವನು�, �ೊಂ ಾ��. �ೊಂ ಾ�� �ೕಸುವನು�, �ೊಂ ಾ��.

�ೊಂ ಾ�� �ೕಸುವನು�, �ೊಂ ಾ��. �ೇವರ ಜಯವನು� �ೊಂ ಾ��.

ದೃ ಾ�ಂತ ಾ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ದೃ ಾ�ಂತ ಾ ವನು� ಬಳ

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� �ೆಂಪ� �ೕ�ಸು  ಅಥ�ಾ � �ೕ�ಸು  ಬಳ� �ೆಂಪ� 

�ೕ�ಸು  ಇಲ��ದ��ೆ .

ಈ ಕಪ��ಹಲ�ೆಯು ನಮ� ಹೃದಯದ ಕತ��ೆಯಂ��ೆ ಎಂದು ಮಕ���ೆ �ವ��. �ಾವ� 

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಮತು� ಜನ��ೆ ��ೋಧ�ಾ� �ೇಳ�ವ, �ೕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ 

�ಾಡುವ ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗ� ೕೆ ಅದು.

ಈಗ ಗಮ��. ಇ�ೕ ಕಪ��ಹಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ಾ� �ೕ�ಸು ದ ಬ ��ೆ.

ಇದು �ೕಸು�ನ ರಕ�ದ ಯ ದಂ��ೆ ಎಂದು �ವ��. �ೕಸು�ನ ರಕ�ವ� ಎಲ� �ೆಟ�ವ�ಗಳನು� 

ಮು� ಡುತ��ೆ. �ೕಸು �ಾ�ದ�ನು� �ೆ�ೆದು�ಾಕಲು �ಾ�ಗೂ �ಾಧ��ಲ�. ಆತನ 

�ಾಯ��ಂದ �ೕವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ೊ�ಸಲ�����ೕ�. �ೕಸು ನಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾ�ದನು �ಾಕಂದ�ೆ ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 

ೕ�ಸುವವನು �ೕಸು ಒಬ��ೇ.
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ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ �ೆ ಬ  ವ ನವನು� ಬಳ

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವ��ೆ ಪ�ಭು ಎಂಬುದು ಮ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ೆಂದು �ವ��.

ಕ �ೆ 1 18 ‘�ಾ�ೇ ೕ�ಸು�ಾತನು. �ಾನು ಸ�ೆ�ನು, ಆದ�ೆ ಇ�ೋ �ೋಡು, �ಾನು 

ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ��ಯೂ ೕ�ಸುವವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮರ ದ ಮತು� �ಾ�ಾಳದ ೕಗದ 

�ೈಗಳ� ನನ����ೆ.’

ಕಂ ಾ  ಾ ುವ ಸ ೆ�  ಮಕ�ಳನು� ಮೂರು �ಾ�ಾ� ����. ಪ���ಂದು �ಾಲನು� 

ಎತ�ರ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ಅ� �ಕ�ಮಗು��ಂದ ಆರಂ � ಅ� �ೊಡ ಮಗುವನು� �ೊ�ೆಯ�� ����.

�ದಲ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ �ದಲ�ೆ ಮಗು�ನ ��ಯ��, ‘�ಾ�ೇ ೕ�ಸು�ಾತನು’ ಎಂದು 

�ಸುಗು��, ಆ �ಾಕ�ವನು� ಪಕ�ದ��ರುವ ಮಗು�ನ ��ಯ�� �ಸುಗುಟ�ಲು ಆ ಮಗು��ೆ ���. 

ತಮ� ��ಯ�� �ೇ���ೊಂಡ ಪದಗಳನು� ಪಕ�ದ ಮಗು�ನ ��ಯ�� �ಸುಗುಟ��ೇ�ೆಂದು 

ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಇದು �ಾ�ನ �ದಲ�ೆ ಮಗು��ಂದ ಆರಂಭ�ೊಂಡು �ಾ�ನ 

�ೊ�ೆಯ��ರುವ ಮಗು ಪದಗಳನು� �ೇ���ೊಳ��ವತನಕ ನ ೆಯ�ೇಕು.

ಎರಡ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ �ದಲ�ೆ ಮಗು�ನ ��ಯ��, ‘�ಾನು ಸ�ೆ�ನು, ಆದ�ೆ ಇ�ೋ 

�ೋಡು, �ಾನು ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ��ಯೂ ೕ�ಸುವವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ’ ಎಂದು �ಸುಗು��, ಆ 

�ಾಕ�ವನು� ಪಕ�ದ��ರುವ ಮಗು�ನ ��ಯ�� �ಸುಗುಟ�ಲು ಆ ಮಗು��ೆ ���. ತಮ� 

��ಯ�� �ೇ���ೊಂಡ ಪದಗಳನು� ಪಕ�ದ ಮಗು�ನ ��ಯ�� �ಸುಗುಟ��ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ 

�ೇ�. ಇದು �ಾ�ನ �ದಲ�ೆ ಮಗು��ಂದ ಆರಂಭ�ೊಂಡು �ಾ�ನ �ೊ�ೆಯ��ರುವ ಮಗು 

ಪದಗಳನು� �ೇ���ೊಳ��ವತನಕ ನ ೆಯ�ೇಕು.

ಮೂರ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ �ದಲ�ೆ ಮಗು�ನ ��ಯ��, ‘ಮರ ದ ಮತು� �ಾ�ಾಳದ ೕಗದ 

�ೈಗಳ� ನನ����ೆ’ ಎಂದು �ಸುಗು��, ಆ �ಾಕ�ವನು� ಪಕ�ದ��ರುವ ಮಗು�ನ ��ಯ�� 

�ಸುಗುಟ�ಲು ಆ ಮಗು��ೆ ���. ತಮ� ��ಯ�� �ೇ���ೊಂಡ ಪದಗಳನು� ಪಕ�ದ ಮಗು�ನ 

��ಯ�� �ಸುಗುಟ��ೇ�ೆಂದು ಮಕ���ೆ �ೇ�. ಇದು �ಾ�ನ �ದಲ�ೆ ಮಗು��ಂದ 

ಆರಂಭ�ೊಂಡು �ಾ�ನ �ೊ�ೆಯ��ರುವ ಮಗು ಪದಗಳನು� �ೇ���ೊಳ��ವತನಕ 

ನ ೆಯ�ೇಕು.

�ದಲ�ೆ �ಾ�ನ �ೊ�ೆಯ��ರುವ ಮಗು��ೆ ಮುಂ�ೆ ಬಂದು �ಾನು �ೇ�ದ �ಾಕ�ವನು� 

ಗ��ಾ� �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು �ೇ�. �ದಲ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಉ��ೆಲ� ಮಕ���ೆ, ಅದು 

ಸ��ಾ��ೆ�ೕ  ಎಂದು �ೇ�. ಅದು ಸ��ಾ�ದ��ೆ, ಆ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�, 

ಅದು ಸ��ಾ�ಲ��ದ��ೆ, ಆ ತಂಡ�ೆ� ಅಂ�ೆಯನು� �ೊಡ�ೇ�. ಮಕ���ೆಲ� ಸ��ಾದ 

ಪದಗಳನು� ���.

�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ಾನ.

�ೕ�ಾನನು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು ಆ�ಾಶದ �ೕ�ರುವ�ದು 

ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ ಕ ುಗಳ� �ೆಂ�ಯಂ��ೆ!’ �ೕಸು �ಕುದು�ೆಯ �ೕ�ೆ 

ಬರು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ �ೆಸರು �ೇವರ �ಾಕ�. �ೕಸು�ನ �ಲುವಂ�ಯ 

�ೕ�ರುವ ಪದಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ, �ಾಜರುಗ��ೇ �ಾಜ ಮತು� ಪ�ಭುಗ��ೇ ಪ�ಭು! ಎಲ� 

ಕುಲಗಳ ಜನರು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಎಲ� ಆತ�ಗಳ� �ೕಸು��ೆ 

�ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಪ���ಂದು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ಾ ು���ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ನನ� ಜನರು ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲ����ಾ��ೆ. ಮರ �ಲ�. ಕ ೕ�ಲ�. ದು �ಲ�. �ೋ�ಲ�. �ಾನು 

ಪ���ಂದನು� �ೊಸದ�ಾ�� �ಾ�ರು�ೆ.’

�ೕಸು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋ�, �ಾನು �ೇಗ�ೆ �ಂ�ರು� 

ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ತ��ಾಲ ಇರು�ಾತನು. �ಾನು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.’

ಕ�ೆಯನು� ಸುವಂ ೆ ಮಕ �ೆ ೇ  

�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!
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ಎರಡ�ೆ �ಾ�ನ �ೊ�ೆಯ��ರುವ ಮಗು��ೆ ಮುಂ�ೆ ಬಂದು �ಾನು �ೇ�ದ �ಾಕ�ವನು� 

ಗ���ಾ� �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು �ೇ�. ಎರಡ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಉ��ೆಲ� ಮಕ���ೆ, ಅದು 

ಸ��ಾ��ೆ�ೕ  ಎಂದು �ೇ�. ಅದು ಸ��ಾ�ದ��ೆ, ಆ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�, 

ಅದು ಸ��ಾ�ಲ��ದ��ೆ, ಆ ತಂಡ�ೆ� ಅಂ�ೆಯನು� �ೊಡ�ೇ�. ಮಕ���ೆಲ� ಸ��ಾದ 

ಪದಗಳನು� ���.

ಮೂರ�ೆ �ಾ�ನ �ೊ�ೆಯ��ರುವ ಮಗು��ೆ ಮುಂ�ೆ ಬಂದು �ಾನು �ೇ�ದ �ಾಕ�ವನು� 

ಗ���ಾ� �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು �ೇ�. ಮೂರ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಉ��ೆಲ� ಮಕ���ೆ, ಅದು 

ಸ��ಾ��ೆ�ೕ  ಎಂದು �ೇ�. ಅದು ಸ��ಾ�ದ��ೆ, ಆ ತಂಡ�ೆ� ಒಂದು ಅಂ�ೆಯನು� �ೊ�, 

ಅದು ಸ��ಾ�ಲ��ದ��ೆ, ಆ ತಂಡ�ೆ� ಅಂ�ೆಯನು� �ೊಡ�ೇ�. ಮಕ���ೆಲ� ಸ��ಾದ 

ಪದಗಳನು� ���.

�ದಲ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಮಕ���ೆಲ� ಒ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳಲು ���  ‘�ಾ�ೇ ೕ�ಸು�ಾತನು.’

ಎರಡ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಮಕ���ೆಲ� ಒ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳಲು ���  ‘�ಾನು ಸ�ೆ�ನು, ಆದ�ೆ ಇ�ೋ 

�ೋಡು, �ಾನು ಯುಗಯು�ಾಂತರಗಳ��ಯೂ ೕ�ಸುವವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.’

ಮೂರ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಮಕ���ೆಲ� ಒ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳಲು ���  ‘ಮರ ದ ಮತು� �ಾ�ಾಳದ 

ೕಗದ �ೈಗಳ� ನನ����ೆ.’

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ ೕ ಸು ಾ�ೆ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ

�ೕಸು ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ೕ�ಸು�ಾ��ೆ ಅಂದ�ೆ ಈ �ನ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲ�ಟ�ವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದಥ�. �ೕಸು �ೇಗ�ೆ ಬರು�ಾ��ೆ ಮತು� 

�ಾವ� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ ಆತ�ೊಡ�ೆ ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ��ದವ�ಾ� �ಾವ� 

ೕ�ಸಬಹುದು. �ೕಸು ಪ���ಂದನು� �ೊಸದ�ಾ�� �ಾ��ಾ��ೆ. ಮರ �ಲ�. ಕ ೕ�ಲ�, 

ದು �ಲ�. �ೋ�ಲ�. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಾ ��ೆ  ಮಕ�ಳ�� ಒಬ���ೆ �ಾ� �ಸಲು �ೇ�.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರ�ೆ 

ಪ��ಯನು� �ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರನು�

ಓದಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.

�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!
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�ೈಬ�ನ ಕ ೆಗ�ಂದ �ಮ��ೇ ಆದ �ಾಠಗಳನು� �ದ�ಪ��.

ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೕವ� ಎ ು� �ೇ�ಸಬಹು�ೆಂಬುದು ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಮ�ೆ ಎ ು� ಸಮಯ��ೆ 
ಎಂಬುದನು� ಅವಲಂ ��ೆ. �ೕವ� ಆ���ೊಂಡ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ 
ಒಂದು ಕ ೆಯನು�, ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು�, ಒಂದು ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆಯನು� �ೊ�ೆಪ  
ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೇ�ಸ�ೇಕು.

ೆ ೆ 1  �ೕವ� �ೇ�ೆ �ಾಡುವ ಮಕ���ಾ� �ಾ� ��. �ೇವ�ಂದ ��ೕಕ���ೊಳ�ಲು ಅವರ 
ಹೃದಯಗಳನು� ಮತು� �ಮ� ಹೃದಯವನು� �ದ�ಪ�ಸುವಂ�ೆ �ೇವರ�� �ಾ� ��. ಪ���ಂದು 
�ಾಠ�ೆ� �ಾವ �ೈಬ  ಕ ೆಯನು� ಉಪ�ೕ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ೇವರು �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ 
�ಾಡುವಂ�ೆ �ೇವರ�� �ಾ� ��.

ೆ ೆ 2  �ೈಬ  ಕ ೆಯನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ�ಲು ಎ ು�ಸಲ �ೇ�ೋ ಅ ು� ಸಲ ಓ�.

ೆ ೆ 3  ಮಕ���ೆ ಕು��ಾಗುವ �ೕ�ಯ�� ಸರಳ�ಾ� ಮತು� �ಾಸ�ಮಯ�ಾ� ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� 
�ೇಳಲು ಅ ಾ�ಸ �ಾ�.

ೆ ೆ 4  �ೕವ� ಆ���ೊಂಡ �ೈಬ  ಕ ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾವ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� 
ಉಪ�ೇ ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಧ���.

ೆ ೆ 5  �ೕವ� ಕ ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ಮತು� ಕ ೆಯ�� ಮಕ�ಳ� �ೇ�ೆ ಾಗವ�ಸ�ೇ�ೆಂದು 
�ೕ �. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ಾಟಕದಂ�ೆ ಅ ನ�ಸು�ಾ� ಕ ೆಯನು� �ೇ�, ಅಥ�ಾ ���� ಕ ೆ �ೇ�, 
ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಕ ೆಯ �ಾಟಕ �ಾಡ�, ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಧ� �ಾಡುವ�ದರ�� ಾಗವ�ಸ�, 
ಅಥ�ಾ ಕ ೆಯ ಪದಗಳನು� ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ವ�ದರ�� ಾಗವ�ಸ�.

ೆ ೆ 6  ಕ ೆಯ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು� 
�ೇ��. ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡು �ಮ�ೆ 
�ೊ��ಲ��ದ��ೆ, ಸರಳ�ಾದ ಪದಗಳನು� ಮತು� ಅ ನಯಗಳನು� ಬಳ�, ೆ�ಾ�� �ೊ��ರುವ ಲಯವನು� 
�ೊ�.

ೆ ೆ 7  ಈ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಅದು �ೇ�ೆ ನಮ� ೕ�ತ�ೆ� 
ಅನ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೕ �.

ೆ ೆ 8  �ಮ�ೆ �ಾಕ ು� ಸಮಯ�ದ��ೆ, �ಮ�ೆ �ೊ��ರುವ �ೕ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಈ �ೈ��ಯ�� 
�ೋ��ರುವ �ಾವ��ಾದರೂ �ೕ�ಯ�� ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠವನು� ಮತು� ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ೈಬ  
ವಚನವನು� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಆಟವನು� �ೇ��.

ೆ ೆ 9  �ಾಠ �ಾ� ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾಗೂ �ಮ� ಹೃದಯಗಳ�� �ಾಯ� �ಾಡಲು �ೇವ��ೆ 
ಟು��ೊ�. ಎಲ�ದ��ಂತ �ೆ ಾ� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ೕವ� ಕ�ೆಯುವ ಸಮಯವ� �ಮಗೂ ಮಕ��ಗೂ 

ಕು�ತರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊ��.

�ಾಠದ �ೕಜ�ೆ
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�ೈಬ�ನ ಕ ೆಗ�ಂದ �ಮ��ೇ ಆದ �ಾಠಗಳನು� �ದ�ಪ��.

ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೕವ� ಎ ು� �ೇ�ಸಬಹು�ೆಂಬುದು ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಮ�ೆ ಎ ು� ಸಮಯ��ೆ 
ಎಂಬುದನು� ಅವಲಂ ��ೆ. �ೕವ� ಆ���ೊಂಡ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ 
ಒಂದು ಕ ೆಯನು�, ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು�, ಒಂದು ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆಯನು� �ೊ�ೆಪ  
ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೇ�ಸ�ೇಕು.

ೆ ೆ 1  �ೕವ� �ೇ�ೆ �ಾಡುವ ಮಕ���ಾ� �ಾ� ��. �ೇವ�ಂದ ��ೕಕ���ೊಳ�ಲು ಅವರ 
ಹೃದಯಗಳನು� ಮತು� �ಮ� ಹೃದಯವನು� �ದ�ಪ�ಸುವಂ�ೆ �ೇವರ�� �ಾ� ��. ಪ���ಂದು 
�ಾಠ�ೆ� �ಾವ �ೈಬ  ಕ ೆಯನು� ಉಪ�ೕ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ೇವರು �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ 
�ಾಡುವಂ�ೆ �ೇವರ�� �ಾ� ��.

ೆ ೆ 2  �ೈಬ  ಕ ೆಯನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ�ಲು ಎ ು�ಸಲ �ೇ�ೋ ಅ ು� ಸಲ ಓ�.

ೆ ೆ 3  ಮಕ���ೆ ಕು��ಾಗುವ �ೕ�ಯ�� ಸರಳ�ಾ� ಮತು� �ಾಸ�ಮಯ�ಾ� ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� 
�ೇಳಲು ಅ ಾ�ಸ �ಾ�.

ೆ ೆ 4  �ೕವ� ಆ���ೊಂಡ �ೈಬ  ಕ ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾವ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� 
ಉಪ�ೇ ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಧ���.

ೆ ೆ 5  �ೕವ� ಕ ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ಮತು� ಕ ೆಯ�� ಮಕ�ಳ� �ೇ�ೆ ಾಗವ�ಸ�ೇ�ೆಂದು 
�ೕ �. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ಾಟಕದಂ�ೆ ಅ ನ�ಸು�ಾ� ಕ ೆಯನು� �ೇ�, ಅಥ�ಾ ���� ಕ ೆ �ೇ�, 
ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಕ ೆಯ �ಾಟಕ �ಾಡ�, ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಧ� �ಾಡುವ�ದರ�� ಾಗವ�ಸ�, 
ಅಥ�ಾ ಕ ೆಯ ಪದಗಳನು� ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ವ�ದರ�� ಾಗವ�ಸ�.

ೆ ೆ 6  ಕ ೆಯ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು� 
�ೇ��. ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡು �ಮ�ೆ 
�ೊ��ಲ��ದ��ೆ, ಸರಳ�ಾದ ಪದಗಳನು� ಮತು� ಅ ನಯಗಳನು� ಬಳ�, ೆ�ಾ�� �ೊ��ರುವ ಲಯವನು� 
�ೊ�.

ೆ ೆ 7  ಈ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಅದು �ೇ�ೆ ನಮ� ೕ�ತ�ೆ� 
ಅನ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೕ �.

ೆ ೆ 8  �ಮ�ೆ �ಾಕ ು� ಸಮಯ�ದ��ೆ, �ಮ�ೆ �ೊ��ರುವ �ೕ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಈ �ೈ��ಯ�� 
�ೋ��ರುವ �ಾವ��ಾದರೂ �ೕ�ಯ�� ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠವನು� ಮತು� ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ೈಬ  
ವಚನವನು� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಆಟವನು� �ೇ��.

ೆ ೆ 9  �ಾಠ �ಾ� ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾಗೂ �ಮ� ಹೃದಯಗಳ�� �ಾಯ� �ಾಡಲು �ೇವ��ೆ 
ಟು��ೊ�. ಎಲ�ದ��ಂತ �ೆ ಾ� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ೕವ� ಕ�ೆಯುವ ಸಮಯವ� �ಮಗೂ ಮಕ��ಗೂ 

ಕು�ತರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊ��.

�ಾಠದ �ೕಜ�ೆ
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ಂದು �ೇ ದ ಂ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು

�ೆ ಬ�ನ ಕ�ೆ
ೕಸು ನನ�ನು� ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ �ಾ ಾ ದನು  ಎಂದು 

�ೇ ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಬಳ

ು �ಾ ೆ� ಕ�ಾ �ಸಕ ರು  ಪ�ಟಗಳ� - . �ೕಸು ೕ�ಸು���ಾ��ೆ.

ಕರ ಗಳ�  ಕಪ��ಹಲ�ೆ ಮತು� ���ಸಲು �ೕ�ಸು , ಅಥ�ಾ ಮರಳ� ಮತು� ���ಸಲು 

ಕ�, ಅಥ�ಾ �ಾಗದ ಮತು� ���ಸಲು �ೆ� . ಮಕ���ೆ ಾ��ಂ  ಪ�ಸ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗದ, 

�ೆ�  ಮತು� ರಬ�  ಅವಶ�ಕ.

���� ಕ ೆ �ೇ�. ಪ�� ಪ�ಟವನು� ಓ�ದ �ೕ�ೆ ಮಕ���ೆ ಒಂದು ಪ� ೆ� �ೇ�.

, ,  ಕ ೆಯನು� ಆರಂ �...

ಅ�ೇಕ ವ �ಗಳ� ಕ�ೆದವ�. ಒಬ� ಮನು � ನನ�ೆ �ಾ ು���ಾ��ೆ. ಅವನ �ೆಸರು �ೕ�ಾನ.

�ೕ�ಾನನು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೕಸು ಆ�ಾಶದ �ೕ�ರುವ�ದು 

ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ ಕ ುಗಳ� �ೆಂ�ಯಂ��ೆ!’ �ೕಸು �ಕುದು�ೆಯ �ೕ�ೆ 

ಬರು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಆತನ �ೆಸರು �ೇವರ �ಾಕ�. �ೕಸು�ನ �ಲುವಂ�ಯ 

�ೕ�ರುವ ಪದಗಳ� ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ, �ಾಜರುಗ��ೇ �ಾಜ ಮತು� ಪ�ಭುಗ��ೇ ಪ�ಭು! ಎಲ� 

ಕುಲಗಳ ಜನರು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಎಲ� ಆತ�ಗಳ� �ೕಸು��ೆ 

�ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ಾ ು���ೆ. ಪ���ಂದು �ೕಸು��ೆ �ಾಡು��ರುವ�ದು ನನ�ೆ 

�ಾ ು���ೆ.

ಸೃ��ಕತ��ಾದ �ೇವರು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘ನನ� ಜನರು ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾಡಲ����ಾ��ೆ. ಮರ �ಲ�. ಕ ೕ�ಲ�. ದು �ಲ�. �ೋ�ಲ�. �ಾನು 

ಪ���ಂದನು� �ೊಸದ�ಾ�� �ಾ�ರು�ೆ.’

�ೕಸು �ೕ�ೆ �ೇಳ���ರುವ�ದು ನನ�ೆ �ೇ�ಸು���ೆ  ‘�ೋ�, �ಾನು �ೇಗ�ೆ �ಂ�ರು� 

ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ತ��ಾಲ ಇರು�ಾತನು. �ಾನು �ಮ�ನು� ��ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ಮ�ನು� 

ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.’

ಕ�ೆಯನು� ಸುವಂ ೆ ಮಕ �ೆ ೇ  

�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!

�ಾಠ 
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�ಾಠ 
ಎರಡ�ೆ �ಾ�ನ �ೊ�ೆಯ��ರುವ ಮಗು��ೆ ಮುಂ�ೆ ಬಂದು �ಾನು �ೇ�ದ �ಾಕ�ವನು� 

ಗ���ಾ� �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು �ೇ�. ಎರಡ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಉ��ೆಲ� ಮಕ���ೆ, ಅದು 
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ಅದು ಸ��ಾ�ಲ��ದ��ೆ, ಆ ತಂಡ�ೆ� ಅಂ�ೆಯನು� �ೊಡ�ೇ�. ಮಕ���ೆಲ� ಸ��ಾದ 
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�ದಲ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಮಕ���ೆಲ� ಒ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳಲು ���  ‘�ಾ�ೇ ೕ�ಸು�ಾತನು.’

ಎರಡ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಮಕ���ೆಲ� ಒ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳಲು ���  ‘�ಾನು ಸ�ೆ�ನು, ಆದ�ೆ ಇ�ೋ 
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ಮೂರ�ೆ �ಾ�ನ��ರುವ ಮಕ���ೆಲ� ಒ���ೆ �ೕ�ೆ �ೇಳಲು ���  ‘ಮರ ದ ಮತು� �ಾ�ಾಳದ 
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ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆ
ೕಸು ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು ಎಂ�ೆಂ ಗೂ ೕ ಸು ಾ�ೆ  ಎಂದು �ೇ ಸುವ 

ನ �ಸು�ೊಳ�� �ೆಯನು� ಬಳ
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ೕ�ಸಬಹುದು. �ೕಸು ಪ���ಂದನು� �ೊಸದ�ಾ�� �ಾ��ಾ��ೆ. ಮರ �ಲ�. ಕ ೕ�ಲ�, 

ದು �ಲ�. �ೋ�ಲ�. ಹ�ೆ�ಲೂಯ!

ಾ ��ೆ  ಮಕ�ಳ�� ಒಬ���ೆ �ಾ� �ಸಲು �ೇ�.

ಬ ು ಾನ  ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ�ೆ� ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರ�ೆ 

ಪ��ಯನು� �ೊ�. ಪ���ಂದು ಮಗು��ೆ ಅವರ ಸ�ಂತ ಶುಭ�ಾ�ೆ� ಕ ಾಪ�ಸ�ಕ ಆರನು�

ಓದಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�.

�ೕಸು ನನ�ನು� 
ಸ�ಾ�ಾಲ ಮತು� 
ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ 
�ಾ�ಾ�ದನು!
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�ೈಬ�ನ ಕ ೆಗ�ಂದ �ಮ��ೇ ಆದ �ಾಠಗಳನು� �ದ�ಪ��.

ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೕವ� ಎ ು� �ೇ�ಸಬಹು�ೆಂಬುದು ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಮ�ೆ ಎ ು� ಸಮಯ��ೆ 
ಎಂಬುದನು� ಅವಲಂ ��ೆ. �ೕವ� ಆ���ೊಂಡ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ 
ಒಂದು ಕ ೆಯನು�, ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು�, ಒಂದು ಅನ��ಸು�ೊಳ����ೆಯನು� �ೊ�ೆಪ  
ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೇ�ಸ�ೇಕು.

ೆ ೆ 1  �ೕವ� �ೇ�ೆ �ಾಡುವ ಮಕ���ಾ� �ಾ� ��. �ೇವ�ಂದ ��ೕಕ���ೊಳ�ಲು ಅವರ 
ಹೃದಯಗಳನು� ಮತು� �ಮ� ಹೃದಯವನು� �ದ�ಪ�ಸುವಂ�ೆ �ೇವರ�� �ಾ� ��. ಪ���ಂದು 
�ಾಠ�ೆ� �ಾವ �ೈಬ  ಕ ೆಯನು� ಉಪ�ೕ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ೇವರು �ಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ 
�ಾಡುವಂ�ೆ �ೇವರ�� �ಾ� ��.

ೆ ೆ 2  �ೈಬ  ಕ ೆಯನು� ಾಪಕದ��ಟು��ೊಳ�ಲು ಎ ು�ಸಲ �ೇ�ೋ ಅ ು� ಸಲ ಓ�.

ೆ ೆ 3  ಮಕ���ೆ ಕು��ಾಗುವ �ೕ�ಯ�� ಸರಳ�ಾ� ಮತು� �ಾಸ�ಮಯ�ಾ� ಕ ೆಯನು� ಮ�ೆ� 
�ೇಳಲು ಅ ಾ�ಸ �ಾ�.

ೆ ೆ 4  �ೕವ� ಆ���ೊಂಡ �ೈಬ  ಕ ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾವ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� 
ಉಪ�ೇ ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಧ���.

ೆ ೆ 5  �ೕವ� ಕ ೆಯನು� �ೇ�ೆ �ೇಳ�ೇ�ೆಂದು ಮತು� ಕ ೆಯ�� ಮಕ�ಳ� �ೇ�ೆ ಾಗವ�ಸ�ೇ�ೆಂದು 
�ೕ �. ಉ�ಾಹರ ೆ  �ಾಟಕದಂ�ೆ ಅ ನ�ಸು�ಾ� ಕ ೆಯನು� �ೇ�, ಅಥ�ಾ ���� ಕ ೆ �ೇ�, 
ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಕ ೆಯ �ಾಟಕ �ಾಡ�, ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ� ಧ� �ಾಡುವ�ದರ�� ಾಗವ�ಸ�, 
ಅಥ�ಾ ಕ ೆಯ ಪದಗಳನು� ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� �ೇಳ�ವ�ದರ�� ಾಗವ�ಸ�.

ೆ ೆ 6  ಕ ೆಯ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡನು� 
�ೇ��. ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ಉಪ�ೇ ಸುವ ಒಂದು ಅ ನ�ಾತ�ಕ �ಾಡು �ಮ�ೆ 
�ೊ��ಲ��ದ��ೆ, ಸರಳ�ಾದ ಪದಗಳನು� ಮತು� ಅ ನಯಗಳನು� ಬಳ�, ೆ�ಾ�� �ೊ��ರುವ ಲಯವನು� 
�ೊ�.

ೆ ೆ 7  ಈ ಒಂದು ಉಪ�ೇಶದ ಅಂಶವನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಅದು �ೇ�ೆ ನಮ� ೕ�ತ�ೆ� 
ಅನ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ೕ �.

ೆ ೆ 8  �ಮ�ೆ �ಾಕ ು� ಸಮಯ�ದ��ೆ, �ಮ�ೆ �ೊ��ರುವ �ೕ�ಯ�� ಅಥ�ಾ ಈ �ೈ��ಯ�� 
�ೋ��ರುವ �ಾವ��ಾದರೂ �ೕ�ಯ�� ದೃ�ಾ�ಂತ �ಾಠವನು� ಮತು� ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ೈಬ  
ವಚನವನು� ಕಂಠ�ಾಠ �ಾಡುವ ಆಟವನು� �ೇ��.

ೆ ೆ 9  �ಾಠ �ಾ� ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾಗೂ �ಮ� ಹೃದಯಗಳ�� �ಾಯ� �ಾಡಲು �ೇವ��ೆ 
ಟು��ೊ�. ಎಲ�ದ��ಂತ �ೆ ಾ� ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ೕವ� ಕ�ೆಯುವ ಸಮಯವ� �ಮಗೂ ಮಕ��ಗೂ 

ಕು�ತರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊ��.

�ಾಠದ �ೕಜ�ೆ
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ಪ���ಂದು �ಾಠ�ೆ� �ೕವ� ಎ ು� �ೇ�ಸಬಹು�ೆಂಬುದು ಮಕ���ೆಡ�ೆ �ಮ�ೆ ಎ ು� ಸಮಯ��ೆ 
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7 0

�ಾ�ಥ��ೆ

ಾ ��ೆ
ಎ ೆಸದವ��ೆ 3 16-19 ‘�ೕವ� �ಮ� ಆತ�ಗಳ�� ಬಲ�ಾ�ರಲು ಅಗತ��ಾದ ಶ��ಯನು� ತನ� 

ಮ��ಾ�ಶಯದ ಪ��ಾರ �ೊಡ�ೇ�ೆಂದು ತಂ�ೆಯನು� �ೇ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆತನು ತನ� 

ಆತ�ನ ಮೂಲಕ�ಾ� �ಮ�ೆ ಆ ಶ��ಯನು� �ೊಡು�ಾ��ೆ. �ಮ� ನಂ �ೆಯ ಮೂಲಕ ��ಸ�ನು 

�ಮ� ಹೃದಯಗಳ�� �ಾ�ಸ�ೇ�ೆಂದು �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಮ� ೕ�ತವ� ��ೕ�ಯ�� ಬಲ�ಾ� 

�ೇರೂ�ರ�ೇ�ೆಂದು ಮತು� ��ೕ�ಯ �ೕ�ೆ ಕಟ�ಲ���ರ�ೇ�ೆಂದು �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ೕವ� ಮತು� �ೇವರ ಪ�ಶುದ� ಜನ�ೆಲ�ರೂ ��ಸ�ನ ��ೕ�ಯ ಮಹತ�ವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು 

�ೇ�ಾದ ಶ��ಯನು� �ೊಂ�ದವ�ಾ�ರ�ೇ�ೆಂದು �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ��ಸ�ನ ��ೕ�ಯ 

ಉದ�ಗಲಗಳನು� ಮತು� ಆಳ ಎತ�ರಗಳನು� �ೕವ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೆಂದು �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

��ಸ�ನ ��ೕ�ಯನು� ಮನು �ನು ಗ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಆ ��ೕ�ಯನು� �ೕವ� 

��ದು�ೊಳ�ಶಕ��ಾಗ�ೆಂದು �ಾ� �ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆಗ �ೕವ� �ೇವರ ಸಂಪ ��ೆ�ಂದ 

ತುಂ ದವ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.’
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��ಸ�ನ ��ೕ�ಯನು� ಮನು �ನು ಗ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಆ ��ೕ�ಯನು� �ೕವ� 
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