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 ಸಿಬಿಐಗ  ಸುಸ್ಲಾಗತ ....“ಮಕ್ಕಳ ಬ ೈಬಲ್ 
ಪರಿಶ  ೋಧನ ”!!! 
ನಿಮಮ ಸಮುದಲಯದಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ನಿಮಮ ಪಲರಂತಯದಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ನಿಮಮ 
ಸಭ ಗಳಲ್ಲಾರುವ ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳಿಗ  ಇನ ಕುಂದು ರಿೋತಿಯಲದ ವಲರದ ಬ ೈಬಲ್ ಅಧಯಯನವು ಅಥವಲ ಇಡೋ ವರ್ಷಕ್ ಕಲ್ಲಾ 
ಬ ೋಕ್ಲದ ಸಂಡ  ಸಕಕಲ್ ತರಗತಿಗಳು ಕ್ ಕಡುವುದಕ್ ಕ ನಲವು “ಮಕ್ಕಳ ೋ ಪರಮುಖರು” ಎನುುವ ಈ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ 
ಎಷ ಕಟೋ ಸಂತ ಕೋರ್ವಲಗಿದ ದೋವ . ಈ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ, ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಾರಕ ಪರತ ಯೋಕ್ವಲದ ಪರತಿನಿಧಿಗಳ ಂದು 
ಅಥವಲ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರ ಂದು ಊಹಿಸಿಕ್ ಕಳುುವರು ಮತುತ ಪರತಿಯಂದು ವಲರ ಪರಿಷಲಕರ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅವರಿಗ  
ಒಂದ ಕಂದು ಕ್ ೋಸನುು ಕ್ ಕಡಲ್ಲಗುತತದ . ದಕರದರ್ಷನದಲ್ಲಾ (ಟಿವಿಯಲ್ಲಾ) “ಸಿಬಿಐ” ಎನುುವ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮಗಳು 
ಬರುತಿತರುವಂತ ಯೋ, ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರಲಗಿಯಕ ಮತುತ ಪರತಿಯಂದು ಕ್ ೋಸನುು 
ಪರಿಷಲಕರ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಫೋಟ ಕೋಗಳನುು ತ ಗ ಯುವ, ಪರಯೋಗಗಳನುು ಮಲಡುವ ವಿಜ್ಞಲನ ತಂತರಜ್ಞರಲಗಿ (ಸ್ ೈನ್ಸ್ 
ಟ ಕ್ನುಶಿಯನ್ಸ್) ಇರುವರು. ನಿಮಮ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ ಲ್ಾರು ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರ ಮತುತ ವಿಜ್ಞಲನ ತಂತರಜ್ಞರ (ಸ್ ೈನ್ಸ್ 
ಟ ಕ್ನುಶಿಯನ್ಸ್) ವಸರಗಳನುು ಧರಿಸಿಕ್ ಕಳುಲ್ು ಹ ೋಳಿರಿ. ಅನ ೋಕ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ  ನಲನು ಸಂಡ ೋ ಸಕಕಲ್ಲನಲ್ಲಾ 
ಬ ಕೋಧಿಸುತಿತರುವಲಗ, ಪಲಸತರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತುತ ಸಭ ಗ  ಬರುವ ವಿಶಲಾಸಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಸತಯವ ೋದದಲ್ಲಾರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ಸ್ಲಧ್ಲರಣ ಕ್ಥ ಗಳನ ುಲ್ಲಾ ತಿಳಿದುಕ್ ಕಂಡದದರು. ಒಂದುವ ೋಳ  ನಲನು ನ ಕೋವನ ನಲವ ಯ ಕ್ಥ ಯನಲುಗಲ್ಲ ಅಥವಲ 
ಯೋನ ಮತುತ ಮೋನಿನ ಕ್ಥ ಯನಲುಗಲ್ಲ ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ಆರಂಭಿಸಿದಲಗ, ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಾರಕ ನರಳುತಲತ ಮುಲ್ುಕ್ುತಲತ 
ಇರುತಿತದದರು. ಯಲಕ್ಂದರ , ಆ ಕ್ಥ ಗಳ ಲ್ಲಾ ಅವರಿಗ  ಚ ನಲುಗಿ ಗ ಕತುತ. ನಲನು ತರಗತಿ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುುವ ವಿಧ್ಲನವನುು 
ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಆರಂಭಿಸಿದ , ಆದರ  ಅದು ಅನಿವಲಯಷವಲಗಿ ಅದಕ್ ಕ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯ 
ವಿಧ್ಲನಕ್ ಕ ಹ ಕೋಲ್ುವಂತಿತುತ; ನನು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಲ್ಾರಕ ತುಂಬಲ ಬ ೋಸರಗ ಕಳುುತಿತದದರು. ಈ ಸಮಸ್ ಯಯನುು 
ಗುರುತಿಸಿ, “ಮಕ್ಕಳ ೋ ಪರಮುಖರು” ಸಿಬಬಂದಿಯಲ್ಾರು ಒಂದು ಹ ಕಸ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಯನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಂಡರು, 
ಅದ ೋನಂದರ  ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ ಲ್ಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗ  ಕ್ಥ ಯನುು ಹ ೋಳಬಲರದು! ಅದರ ಬದಲ್ಲಗಿ, ನಿಮಮ 
ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಲ್ಾರು ಕ್ ೋಸನುು ಪರಿರ್ಕರಿಸಬ ೋಕ್ು, ಮತುತ ಪರತಿೋ ವಲರ ಅವರು ಯಲವ ಕ್ಥ ಯನುು ಕ್ಲ್ಲಯುತಿತದಲದರ ಕೋ 
ಅದನುು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು! ಇದರ ಅಥಷವ ೋನಂದರ , ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕ್ಥ  ಯಲವುದ ಂದು ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುುವವರ ಗಕ ನಿಮಮ 
ಮಕ್ಕಳನುು ನಿಮಗ  ಕ್ ಕಡಲ್ಪಡುವ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ ಕ್ ೈಪಿಡಯನುು, ಅಥವಲ ಸಕಚನ ಗಳಿಗ  (ಕ್ುಾಗಳಿಗ ) ಉತತರಗಳನುು 
ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಅನುಮತಿಸಬಲರದು. ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಥ ಯನುು ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಅವರಿಗ  ಪರೋತಲ್ಹ ಕ್ ಕಡುವುದಕ್ ಕ 
ನಿಮಗ  ಪರತಿೋ ವಲರ 5 ಸಕಚನ ಗಳನುು (ಕ್ುಾಗಳನುು) ಕ್ ಕಡಲ್ಲಗುತತದ . ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸಕಚನ ಗಳನಕು (ಕ್ುಾಗಳನುು) 
ನ ಕೋಡುತಿತರುವಲಗ, ಯಲವುದನುು ನಿರ್ಚಯಗ ಕಳಿಸಬ ೋಡರಿ ಅಥವಲ ಯಲವುದನುು ಉಪ ೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಡರಿ, ಅದರಿಂದ 
ತರಗತಿಯ ಮೊದಲ್ ಆರಂಭ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಾ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುುವುದರಲ್ಲಾ ಪರತಿಯಬಬರಕ ತುಂಬಲ 
ಹ ಚಲಚಗಿ ಸಂತ ಕೋರ್ಪಡುತಲತರ .  



ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿಷಲಕರವಲದ ಕ್ಕಡಲ್ ೋ, ನಿೋವು ಸಂಡ ೋ ಸಕಕಲ್ ತರಗತಿಯ ಸ್ಲಧ್ಲರಣ ಭಲಗಗಳು ಇರುತತವ , ಆಗ 
ಕ್ ಲ್ವಂದು ವಿನ ಕೋದದಿಂದ ಕ್ಕಡರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ ಗಳಿರುತತವ . ಪರತಿೋ ವಲರ ನಲವು ಒಂದು ಆಟವನುು, ಚಚ ಷಯ 
ಪರಶ ುಗಳನುು, ಪಜಿಲ್.ಗಳು ಮತುತ ಬಣಣ ಹಚುಚವಿಕ್  ಚಟುವಟಿಕ್ ಗಳಿರುವ  ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳು ಮತುತ “ಡಲ. ಲ್ಕಕ್ಸ್” 
ಎಂದು ಕ್ರ ಯಲ್ಪಡುವ ದ ಕಡಡ ವಿಜ್ಞಲನಿಯಂದಿಗ  ವಿನ ಕೋದಲತಮಕ್ವಲದ ವಿಜ್ಞಲನ ಪರಯೋಗಗಳು ಇರುತತವ . 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಾಯೋ ನಿೋವು ಪರಯೋಗಗಳನುು ಮಲಡಬಹುದು, ಅಥವಲ ನಲವು ತಯಲರು ಮಲಡರುವ 
ವಿಡಯೋಗಳನಕು ನಿೋವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.  
ನಮಮ ಸ್ ೋವ ಯಲ್ಲಾ ಯಲವಲಗಲ್ಕ ಇರುವಂತ ಯೋ, ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮದ ಸಮಲಚಲರವ ಲ್ಲಾ ನಿಮಗ  
ಉಚಿತವಲಗಿ ಕ್ ಕಡಲ್ಪಡುವುದು. ನಿೋವು ಗಲರಮೋಣ ಪಲರಂತಯದಲ್ಲಾದದರಕ, ಉಪಲಧ್ಲಯರಲಯರಲಗಿರುವವರು 
ಇಂಟನ ಷಟ್.ನಿಂದ ಪುಸತಕ್ಗಳನುು ಡೌನ್ಸ.ಲ್ ಕೋಡ್ ಮಲಡಕ್ ಕಳುಬಹುದು ಮತುತ ನಿೋವು ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳನುು ಕ್ಲಪಿ 
ಮಲಡಕ್ ಕಳುಬಹುದ ಕೋ ಇಲ್ಾವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬಹುದು. “ಮಕ್ಕಳ ಬ ೈಬಲ್ ಪರಿಶ  ೋಧನ ”ಯಲ್ಲಾ ತುಂಬಲ 
ಹ ಚುಚ ಚಟುವಟಿಕ್ ಗಳಿವ . ಆದದರಿಂದ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಸತಕ್ಗಳನುು ಬಳಸಬಲರದ ಂದು ನಿೋವು ತಿೋಮಲಷನಿಸಿಕ್ ಕಂಡರಕ, 
ನಿಮಮ ಪರಿಸಿತಿಿಗಳಿಗ  ಅವು ಉಪಯೋಗವಲಗುತತವ .  ಈ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮವನುು ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ನಿಮಗ  ಇಂಟನ ಷಟ್ 
ಬ ೋಕ್ಲಗಿರುವುದಿಲ್ಾ! ಒಬಬರು ಒಂದು ಸಮಯವನುುಂಟು ಮಲಡುತಲತರ , ಬ ೋಕ್ಲದವುಗಳನುು ಸಭ ಯ ಸಿಳಕ್ ಕ ತರುತಲತರ . 
ಅದನಂತರ ನಿಮಮ ಸ್ ೋವ ಯು ಹ ೋಗ  ಬ ಳ ಯುತತದ ಯಂದು ನಿೋವು ನ ಕೋಡರಿ! 
ಅತುಯತಲ್ಹಕ್ವಲದ, ಹ ಕಸದಲದ ಈ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮದ ಕಂದಿಗ  ನಲವ ಲ್ಾರು ಸ್ ೋರಿ, ಸಂಡ ೋ ಸಕಕಲ್ಲನ ಕಳಗ  
ಧುಮುಕ್ ಕೋಣ1 ಸಿಬಿಐ ಎಲ್ಲಾ 3 ಘಟಕ್ಗಳಲ್ಲಾರುವ ಈ 39 ಪಲಠಗಳಲ್ಲಾ ದಲವಿೋದ, ಗ ಕಲ್ಲಯತ್, ಎಸ್ ತೋರಳು, ಸೃಷ್ಟಟ, 
ಯೋಸು ಕ್ನರಸತನ ಪುನರುತಲಾನ, ವಿಶಲಾಸ ಮತುತ ಇನಕು ಅನ ೋಕ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು 
ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಲತ ಇರುತಲತರ . ನಿೋವು ನಿಮಮ ತರಗತಿಯನುು ವಿನ ಕೋದಲತಮಕ್ವಲಗಿ ಮತುತ ಉತಲ್ಹಕ್ರವಲಗಿ 
ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದು ನಿಮಗ  ನಲನು ಸವಲಲ್ು ಬಿೋಸುತಿತದ ದೋನ ! ಸೃಜನಲತಮಕ್ವಲಗಿ  ಲ್ಲಯಬ್ ಕ್ ಕೋಟು, ವಿಜ್ಞಲನದ 
ಪರಯೋಗಗಳನುುಂಟು ಮಲಡರಿ ಮತುತ “ಅಪರಲಧ ಸನಿುವ ೋರ್ವನುು” ತ ಕೋರಿಸುವುದಕ್ ಕ ಹಳದಿ ಟ ೋಪ್ ಬಳಸುವುದು, 
ಇದನುು ನಲವು “ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್” ಎಂದು ಕ್ರ ಯುತ ತೋವ . ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಲ್ಾರು ಹ ಚಿಚನ 
ವಿನ ಕೋದವನುು ಪಡ ಯುತಲತರ !  
ಒಂದು ಹ ಕಸದಲದ, ಉತಲ್ಹವನುುಂಟು ಮಲಡುವ ವಿಧ್ಲನದಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳಿಗ  ನಿೋವು ಸ್ ೋವ  ಮಲಡುತಿತರುವಲಗ 
ದ ೋವರು ನಿಮಮನುು ಹ ಚಲಚಗಿ ಆಶಿೋವಲಷದ ಮಲಡಲ್ಲ!  
 
ಕ್ನರಸತನಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ಸಹ ಕೋದರಿ,  
ಕ್ನರಸಿಟನಲ ಕ್ಲರಸ್  
  



--[ ಹ ೋಗ  ಉಪಯೋಗಿಸಬ ೋಕ್ು?]— 
ವಿನ ಕೋದಲತಮಕ್ವಲದ ಪರಿಶ  ೋಧನ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮಕ್ ಕ 
ಸುಸ್ಲಾಗತ! ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ನಿೋವು 
ತರಬ ೋತಿಗ ಕಳಿಸುವಿರ ಂದು ನಮಗ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯುಂಟು. ಅದ ೋ 
ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಾರು ಸ್ ೋರಿ ತುಂಬಲ ಹ ಚಲಚದ ವಿನ ಕೋದವನುು 
ಪಡ ಯಿರಿ! ಈ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮವನುು ನಿೋವು ಮಕ್ಕಳಿಗಲಗಿ ವಲರದ 
ಬ ೈಬಲ್ ಮನಿಸಿರೋ ಎಂದಲಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಸಭ  ಎಂದಲಗಲ್ಲ ಅಥವಲ 
ಸಂಡ ೋ ಸಕಕಲ್ ಎಂದಲಗಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಳುಬಹುದು. ನಮಮ 
ವ ಬ್.ಸ್ ೈಟ್.ನಲ್ಲಾ ದೃರ್ಯ ಸ್ಲಧನ ಗಳು ಲ್ಭಯದಲ್ಲಾವ . ಆದುದರಿಂದ 

ಪರತಿಯಂದು ಚಿತರವನುು ದ ಕಡಡದಲಗಿ ತ ಕೋರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಲ ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ಫೋನ್ಸ ಮಕಲ್ಕ್ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ತ ಕೋರಿಸಬಹುದು. 
ಈ ಪಠಯಕ್ರಮದ 3 ಘಟಕ್ಗಳನುು (ಅಥವಲ ವಿಭಲಗಗಳನುು) ಓದಿ ಸಂತ ಕೋರ್ ಪಡುತಿತೋರ ಂದು ನಲವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತದ ದೋವ . ಇದು ನಿಮಗ  9 
ತಿಂಗಳುಗಳ ತರಗತಿಗಳನುು  ಕ್ ಕಡುತತದ . ಈ ಮೊದಲ್ನ ೋ ಘಟಕ್ದಲ್ಲಾ 13 ಪಲಠಗಳಿರುತತವ  ಮತುತ ಇನುುಳಿದ 2 ಘಟಕ್ಗಳಲ್ಲಾ (ವಿಭಲಗಗಳಲ್ಲಾ) 
39 ಪಲಠಗಳನುು ನಿೋವು ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಳುುವಿರಿ.  
 

ಶಿಫಲರಸು ಮಲಡುವ ವ ೋಳಲಪಟಿಟ (2-2 1/2 ಗಂಟ ಗಳು) 
• 5 ಸಕಚನ ಗಳ  ಂದಿಗ  ಪರಿಚಯ (25 ನಿಮರ್ಗಳು) 

o ಅಂರ್ (3 ನಿಮರ್) 
o ನಲಟಕ್ (10 ನಿಮರ್)  
o ವಸುತ (3 ನಿಮರ್) 
o ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (2 ನಿಮರ್)  
o ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (7 ನಿಮರ್)  

• ಮುಖಯ ಪಲಠದ ಸಮಯ (35 ನಿಮರ್) 
o ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  / ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿಷಲಕರ ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ  (13 ನಿಮರ್) 
o ಅನಾಯ (2 ನಿಮರ್)  
o ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುವುದು (15 ನಿಮರ್) 
o ಮನ ಗ ಲ್ಸ (3 ನಿಮರ್)  
o ದ ೋವರ ಡ.ಎನ್ಸ.ಎ. (2 ನಿಮರ್)  

• ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (1 ಗಂಟ ) 
o ಆಟ (15 ನಿಮರ್) 
o ಚಚ ಷ (15 ನಿಮರ್)  
o ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಸತಕ್ಗಳು (15 ನಿಮರ್) 



o ಲ್ಕಕ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಲನ ಪರಯೋಗ (15 ನಿಮರ್) 
• “ಯಲರ ಂದು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಿರಿ (ಗ ಸ್ ವೂ)” ಎನುುವ ಆಟ (ಕ್ಡಲಡಯವಲ್ಾ) (30 ನಿಮರ್) 

 

ಸಕಚನ ಗಳು! 
 

ಕ್ ೋಸನುು ಪರಿಷಲಕರ ಮಲಡಲ್ು ನಿಮಮ “ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರಿಗ ” ಐದು ಸಕಚನ ಗಳ  ಂದಿಗ  
ನಿಮಮ ತರಗತಿಯನುು ಪಲರರಂಭಿಸಿಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಇದಕ್ ಕ ನಿಮಗ  5 ರಿಂದ 15 ನಿಮರ್ಗಳ 
ಸಮಯ ಬ ೋಕ್ಲಗುತಿತರಬಹುದು. ವಿನ ಕೋದವ ಲ್ಾ ನಿಮಮ ಮೋಲ್ ಯೋ 

ಆಧ್ಲರಪಟಿಟರುತತದ ! ಪರತಿಯಂದು ಪಲಠಕ್ ಕ 5 ಸಕಚನ ಗಳಿರುತತವ . ಆ ಸಕಚನ ಗಳನುು ನಿೋವು ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್.ನಲ್ಲಾ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಳುಬಹುದು ಅಥವಲ ತಿಳಿಯಪಡಸುವುದಕ್ ಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಾಗ  ಆ ಸಕಚನ ಗಳನುು ಉಂಟುಮಲಡಬಹುದು.  

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್   

ಮೊಟಟಮೊದಲ್ನ ೋ ಸಕಚನ  ಏನ ಂದರ  ಪಲಠಕ್ಲಕಗಿ ಕ್ ಕಡಲ್ಪಟಟ ಅಂರ್ವಲಗಿರುತತದ . ಅಂರ್ವನುು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಲ್ಾರು ಓದಬ ೋಕ್ು ಅಥವಲ 
ಅದನುು ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಗದ ಮೋಲ್  ಮುದರಣ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬಹುದು ಉದಲಹರಣ ಗ , ದಲವಿೋದ ಮತುತ ಗ ಕಲ್ಲಯತರ ಮೋಲ್  
ಪಲಠ ಇದ ಯಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳ  ುೋಣ, ಅದಕ್ ಕ “ಮೊಂಡಲದ ರ್ಕ್ನತಗ  ಆಘಾತ” ಎಂದು ಕ್ರ ಯಬಹುದು. ಮೊಂಡಲದ ರ್ಕ್ನತಗ  ಆಘಾತ ಎನುುವುದು 
ದಲವಿೋದನು ಒಂದು ನದಿಯಳಗಿನಿಂದ ಕ್ಲ್ಾನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಹಣ ಯ ಮೋಲ್  ಹ ಕಡ ದು ಸ್ಲಯಿಸಿದದನುು ಸಕಚಿಸುತತದ . 
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು ಮತುತ ಫೋರನಿ್ಕ್ ವಿಶ ಾೋರ್ಕ್ರಿಂದ ತ ಗ ಕ್ ಕಂಡರುವ ಪದಗಳು ನಿಮಮ ಬ ೈಬಲ್ ತರಗತಿಗ  ವಿನ ಕೋದವನುು ಕ್ ಕಡುತತವ . 
ನಿಮಮ ಉಪಲಧ್ಲಯಯ ಪುಸತಕ್ವನುು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ತ ಕೋರಿಸಬಲರದ ಂದು ನ ನಪಿಟುಟಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮೊೋಸಮಲಡುವುದಿಲ್ಾ 
ಮತುತ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು ನ ಕೋಡುವುದಿಲ್ಾ.   

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ 
 

ಪರತಿೋ ವಲರ ಒಂದು ನಲಟಕ್ಕ್ ಕ ಎರಡನ ೋ ಸಕಚನ ಯನುು ಕ್ ಕಡಲ್ಲಗಿದ . 
ನಿಮಮ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ಈ ಕ್ಥ ಯನುು ನಲಟಕ್ ಮಲಡ ತ ಕೋರಿಸಬ ೋಕ್ು 
ಅಥವಲ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ನಲಟಕ್ ಮಲಡ ತ ಕೋರಿಸಬಹುದು.  ಬ ೈಬಲ್ 
ಕ್ಥ ಯನುು ಸಂಪೂಣಷವಲಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ೋ ನಲಟಕ್ ರಕಪದಲ್ಲಾ ಕ್ ಕಡುವುದ ೋ 
ಇನ ಕುಂದು ಆಲ್ ಕೋಚನ . ಗ ಕಲ್ಲಯತ ಮತುತ ದಲವಿೋದ ಮೋಲ್ಲನ ಪಲಠದಲ್ಲಾ, 
ಸ್ ೈನಿಕ್ನು ಮನ ಗ  ಬಂದು, ತನು ಹ ಂಡತಿಯಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡುತಿತರುತಲತರ . ಸ್ ೈನಿಕ್ನು ಫಿಲ್ಲಸಿತಯನ್ಸ ಆಗಿರುತಲತನ  ಮತುತ ಅವರು ಹ ೋಗ  
ಯುದಧದಲ್ಲಾ ಸ್ ಕೋತಿದಲದರ ಂದು ಮಲತನಲಡುತಿತರುತಲತನ . ಅವರು “ಬಲ್ವಲಗಿರುವ” ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನನುು ಸಕಚಿಸುತಲತರ  ಮತುತ ತನು 
ಸಹ ಕೋದರನು ಕ್ಕಡ ದ ಕಡಡವನಲಗಿರುತಲತನ . (ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಹ ಸರು ಹ ೋಳದಂತ  ವಯವಹರಿಸಬ ೋಕ್ು). ಗ ಕಲ್ಲಯತನಿಗ  “ಬಲ್ವಲಗಿರುವ” ಒಬಬ 
ತಮಮನಿದಲದನ ಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳುವುಡಲ್ಾ, ಇದು ಕ್ ೋವಲ್ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಮಲತರ 
ಮಲಡುತಿತರುವ ವಿನ ಕೋದಲತಮಕ್ವಲದ ನಲಟಕ್ವಷ ಟೋ.   



 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ    

ಪರತಿಯಂದು ಪಲಠಕ್ಲಕಗಿ ನಿೋವು ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬರಬ ೋಕ್ಲದ ಒಂದು ವಸುತವು ಇರುತತದ . ಇದು 
ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಮುಟಿಟಕ್ ಕಳುುವ ಭೌತಿಕ್ವಲದ ವಸುತವಲಗಿರುತತದ . ಇದು ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  
ಏನಲಗಿರುತತದ ಯಂದು ಅವರು ಕ್ಂಡು ಹಿಡಯುವುದಕ್ ಕ ಸಹಲಯ ಮಲಡುತತದ . ಉದಲಹರಣ ಗ , ನಿಮಗ  
ಕ್ ಕಟಿಟರುವ ಪಲಠದಲ್ಲಾ, ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬರಬ ೋಕ್ಲದ ವಸುತವು 5 ಕ್ಲ್ುಾಗಳ ಂದು ಹ ೋಳಲ್ಪಟಿಟದ .  ಈ 
ಕ್ಲ್ುಾಗಳನುು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ನ ಕೋಡದಲಗ, ದಲವಿೋದನು ನದಿಯ ಬಳಿ 5 ಕ್ಲ್ುಾಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡರುವ 
ಕ್ಥ ಯನುು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಕ್ಂಡುಹಿಡದರ , ಅದನುು ಒಪಿಪಕ್ ಕಳುಬ ೋಡರಿ ಅಥವಲ 
ತಿರಸಕರಿಸಬ ೋಡರಿ. ಹಲಗ ಯೋ ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಸುಳುು ಕ್ಕಡ ಹ ೋಳಬಲರದು, ಆದರ  ನಿೋವು 
ಸ್ಲಧಯವದರ್ುಟ ಸಮಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಇದು ಯಲವ ಕ್ಥ ಯಂದು ಪರಶಿುಸುವುದನುು ಮುಂದ ವರಿಸಿರಿ.    

 ಸಕಚನ  #4 
ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ  

ಪರತಿಯಂದು ಪಲಠಕ್ ಕ ನಲಲ್ಕನ ಯ ಸಕಚನ  ಏನಂದರ  ಪುರಲತನ 
ವಸುತ ಶಲಸರದ ಚಿತರವಲಗಿರುತತದ . ಇಲ್ಲಾ ಕ್ ಕಟಿಟರುವ ಚಿತರವು, ಈಗಿನ 
ಗಲತ್ ಪಟಟಣದ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿತರ. ಇದಿೋಗ ಟ ಲ್ ಜಫಿಟ್ ನಲಯರ್ನಲ್ 
ಪಲಕ್ಷ.ನ ಕಳಗ  ಕ್ಂಡು ಬರುತತದ . (ರಹಸಯ: ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಉರು 
ಫಿಲ್ಲಷ್ಟಟನ್ಸ ಪಟಟಣ.) ನಿೋವು ಈ ಚಿತರವನುು ತ ಕೋರಿಸಿ, ರಹಸಯದ ಮಲತು 
ಹ ೋಳದಂತ , ಇದು ಪುರಲತನದ ಗಲತ್ ಪಟಟಣದ ಚಿತರವ ಂದು 
ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು. ಅನ ೋಕ್ ಜನರಿಗ  ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಹುಟಿಟದ ಊರು ಗಲತ್ 
ಎಂಬುವ ವಿರ್ಯ ಗ ಕತಿತರುವುದಿಲ್ಾ. ಆದದರಿಂದ ನಿಮಮ ಪಲಠವು ಇನಕು ರಹಸಯವಲಗಿರುತತದ !   

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್  
 

ಪರತಿೋವಲರ ಕ್ ಕನ ಯ ಸಕಚನ ಯು ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ವಲಗಿರುತತದ . ನಿಮಮ 
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು ಪರಿಶ  ೋಧನ  ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅಪರಲಧ ಸನಿುವ ೋರ್ದಂತ  
ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಾ ನಿೋವ ೋ ಸೃಷ್ಟಟಸಬ ೋಕ್ು.   



 

 

 

ಉದಲಹರಣ ಗ , ಅನನಿೋಯ ಮತುತ ಸಪ ಪಯೋರಳು ದ ೋವರಿಗ  ಸುಳುು 
ಹ ೋಳಿರುವ ಪಲಠದಿಂದ ನಿೋವು ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ವನುು 
ಬರ ಯಬಹುದು. ನಿೋವು ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶ  ೋಧನ  ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ  
ನಲವು ಚಿತರದಲ್ಲಾ ಕ್ ಕಟಿಟರುವಂತ  ಗ ಕಂಬ ಗಳನುು ಬರ ಯಬಹುದು, 
ಅಥವಲ ನಿೋವ ೋ ನಿಮಮದ ೋಯಲದ ಸೃಜನಲತಮಕ್ತ ಯಿಂದ 
ಸನಿುವ ೋರ್ವನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾ ನಿೋವು ನ ಕೋಡುವುದಲದರ , ಈ 
ಸಭ ಯು ತಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಪರಿಶ  ೋಧನ ಗಲಗಿ ಹ ಚಲಚದ 

ವಿನ ಕೋದವನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಲ್ು, ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  ಹಲಕ್ನರುವ ಸಕಚನ ಗಳ ಸುತತಮುತತ ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ಟ ೋಪ್.ನುು ಇಟಿಟದಲದರ  ಮತುತ ಅವರು ರ್ವಗಳ 
ಗ ಕಂಬ ಗಳ ಗ ರ ಗಳಿಗ  ಟ ೋಪ್.ನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲದರ .  

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ !   

ಒಂದುಬಲರಿ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಸಕಚನ ಗಳನುು ಪರಿಶ  ೋಧನ  ಮಲಡದನಂತರ, ಹಲಗ ಯೋ ಕ್ ೋಸನುು ಪರಿಷಲಕರ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ 
ಅನುಮತಿಸಿರಿ ಅಥವಲ ಈ ವಲರದಲ್ಲಾ ಯಲವ ಕ್ಥ ಯನುು ನಿೋವು ಹ ೋಳುತಿತರುವಿರ ಕೋ ಅದನುು ಅವರು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯುವದಕ್ ಕ ಸಮಯವನುು 
ಕ್ ಕಡರಿ. ಅನ ೋಕ್ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಲಲ್ ಸಭ ಗ  ಬರಲ್ಲರದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಮ ಹತಿತರವಿದದರ , ಅವರು ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಲ್ು ತುಂಬಲ 
ಕ್ರ್ಟಪಡುತಿತರಬಹುದು. ಅದು ಸಮಸ್ ಯಯಂತ  ನ ಕೋಡದ , ಅವರಿಗ  ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು ಹ ೋಳಿರಿ. ಆದರಕ ಅವರು ಸರಿಯಲಗಿ ಕ್ಂಡುಹಿಡ 
ಯಲ್ಲಲ್ಾವ ಂದರ ,  ಸಕಚನ ಗಳ ಲ್ಾವೂ ಕ್ಥ ಗ ಕೋಸಕರ ತುಂಬಲ ವಿನ ಕೋದವುಳು ಪರಿಚಯವನುು ಕ್ ಕಡುತತವ . ಅದು ಒಂದು ಪರತ ಯೋಕ್ವಲದ ಸಂಡ ೋ 
ಸಕಕಲ್.ನುು ನಿಮಗ  ಕ್ ಕಡುತತದ .  

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ    

ಎಲ್ಲಾ ಸಕಚನ ಗಳು ಆದಮೋಲ್ , ಈ ವಲರದಲ್ಲಾ ಯಲವ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿತೋವ ಂದು 
ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿರಿ. ಸಹಜವಲಗಿ ಸಂಡ ೋ ಸಕಕಲ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಹ ೋಳುವಂತ ಯೋ  ಈಗ 
ಕ್ಥ ಯನುು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು. ನಿಮಗ  ಕ್ ಕಡಲ್ಪಟಟ ಅನುಬಂಧ ಪುಸತಕ್ದಲ್ಲಾ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು 
ನ ಕೋಡಬಹುದು, ಅಥವಲ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ ಪುಸತಕ್ದ ಸಹಲಯದ ಕಂದಿಗ  ನಿೋವು ಕ್ಥ ಯನುು 
ಹ ೋಳಬಹುದು.  ಕ್ಥ ಯನುು ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ನಮಮ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ ಪುಸತಕ್ವನುು ನಿೋವು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಲದರ , ಅವಲಗಲ್ಕ ನಿಮಮ  ಹತಿತರ ಬ ೈಬಲ್.ನುು ಇಟುಟಕ್ ಕಂಡರುವುದು ಒಳ ುೋಯದು. 
ಅಗ ನಿೋವು ಬ ೈಬಲ್ಲನಿಂದ ಕ್ಥ ಯನುು ಓದಿ ಹ ೋಳಬಹುದು. ಕ್ಥ ಯಲ್ಲಾರುವವರಲ್ಲಾ ಒಬಬರ ಚಿತರಕ್ ಕ ಬಣಣ 
ಹಚುಚವುದು ಪರತಿೋ ವಲರ ಇರುತತದ . ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ಕ್ಥ ಯ ನಲಯಕ್ನಿಗ  ಬಣಣ ಹಚುಚತಲತರ , 
ಮತ ಕತಂದುಸಲ್ ಕ್ಥ ಯ ವಿಲ್ನ್ಸ.ಗ  ಬಣಣ ಹಚುಚತಲತರ . ದಲವಿೋದ ಮತುತ ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಪಲಠದಲ್ಲಾ, ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ತ ಕೋರಿಸುವದಕ್ ಕ 
ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಚಿತರವಿದ . ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ತಿನುುವುದಕ್ ಕ ಕ್ ಕಡಲ್ು, ನಿಮಗ  ಕ್ ಕಡಲ್ಪಟಟ ಬ ೈಬಲ್ ವಯಕ್ನತಗಳ ಕ್ಲಡುಷಗಳನುು 



ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಇವು ಹಲಜರಲತಿ ಕ್ಲಡುಷಗಳಲಗಿ ನಿೋವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಅಥವಲ “ಯಲರ ಂದು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಿರಿ (ಗ ಸ್ ವೂ)” 
ಎನುುವ ಆಟವನುು ಆಡುವುದಕ್ ಕ ಕ್ಕಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಆಟದ ಕ್ುರಿತಲದ ಸಕಚನ ಗಳನುು “ಹ ೋಗ  ಉಪಯೋಗಿಸಬ ೋಕ್ು” ಎನುುವ 
ಈ ವಿಭಲಗದ ಕ್ ಕನ ಯ ಭಲಗದಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಲ್ಲಗಿದ .  

ಅನಾಯ    

ಪಲಠ ಹ ೋಳಿದನಂತರ ಜಿೋವನಕ್ ಕ ಸರಿಯಲಗುವ ಅನಾಯವನುು ಹಂಚಿಕ್ ಕಳಿುರಿ. ದಲವಿೋದ ಮತುತ ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಕ್ಥ ಗಲದರ , “ನಲನು 
ಚಿಕ್ಕವನಲಗಿದದರಕ ನಲನು ದ ಕಡಡ ದ ಕಡಡ ಕ್ಲಯಷಗಳನುು ಮಲಡಬಲ್ ಾ” ಎನುುವ ಅನಯವಯವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ದ ಕಡಡ ಕ್ಲಯಷವನುು 
ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ದ ೋವರು ಚಿಕ್ಕವನಲಗಿರುವ ದಲವಿೋದನನುು ಹ ೋಗ  ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಂಡರ ಂದು ಮತುತ ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳನಕು ದ ೋವರು ಹ ೋಗ  
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತರ ನುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳ  ಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡರಿ,  

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ   

ಪರತಿಯಂದು ವಲರಕ್ ಕ ಕ್ ಕಡಲ್ಪಟಟ ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯವು ಜಿೋವನಕ್ ಕ ಅಳವಡಸುವ ಮಲತುಗಳಲನುಸವಲಗಿ ಹ ಕೋಗುವುದಕ್ ಕ ಆಯಕ 
ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯವನುು ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಂಠಪಲಠಲ್ು ಸಾಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಹಲಯ ಮಲಡರಿ.  

ಮನ ಗ ಲ್ಸ   

ವಲರವ ಲ್ಾ ಕ್ನರಯಲ ರಕಪದಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳು ನಡ ಯುವಂತ  ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳಿಗ  ಪರತಿೋ ವಲರವು ಒಂದು ಮನ ಗ ಲ್ಸವನುು ಕ್ ಕಡಲ್ಲಗುತತದ . 
ಈ ಪಠಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಇದು ತುಂಬಲ ಪಲರಮುಖಯವಲದ ವಿರ್ಯ! ನಲವು ಕ್ ೋವಲ್ ವಲಕ್ಯವನುು ಕ್ ೋಳುವವರಲಗಿರಬ ೋಕ್ ನುುವುದ ೋ ದ ೋವರ 
ಬಯಕ್ ಯಲ್ಾ, ಆದರ  ಅದರ ಪರಕ್ಲರ ನಡ ಯುವುದ ೋ ಆತನ ಇರ್ಟವಲಗಿದ ! ಸಭ ಯಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡರುವುದನುು ಹ ಕರ 
ಪರಪಂಚದಲ್ಲಾಯಕ ಅದನುು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಿೋವಿಸಬ ೋಕ್ು. ಪರತಿೋ ವಲರ ನಿಮಮ ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುವ ಪಲಠವನುು ಕ್ನರಯಲ ರಕಪದಲ್ಲಾ ತ ಕೋರಿಸದ , 
ಕ್ ೋವಲ್ ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಗಳನುು ಮತುತ ಸಿದಲಧಂತವನುು ಕ್ಂಠಪಲಠ ಮಲಡುವುದರಿಂದ ಫರಿಸ್ಲಯರನಲುಗಿ ಮಲಡಬ ೋಡರಿ. ನಲವು 
ವ ೋರ್ಧ್ಲರಿಗಳನುು ತಯಲರುಗ ಕಳಿಸುವ ತಪಪನುು ಮಲಡಬಲರದು! ನಿೋವು ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ವ ೋರ್ಧ್ಲರಿಗಳಲಗಿ ಪರೋತಲ್ಹ 
ಮಲಡುತಿತಲ್ಾವ ಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದರ  ಒಂದ ೋ ಒಂದು ಮಲಗಷವಿದ . ಅದ ೋನಂದರ  ಅವರು (ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು) ವಲರ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ 
ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡರುವ ಪಲಠದ ಅನುಸ್ಲರವಲಗಿ ನಡ ದುಕ್ ಕಳುುವುದ ೋ.   

ದ ೋವರ ಡ.ಎನ್ಸ.ಎ.   

ದ ೋವರ ಡ.ಎನ್ಸ.ಎ. ಎನುುವುದು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುವ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣವಲಗಿರುತತದ . ಇದು ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಲಯನುಸ್ಲರವಲಗಿರುತತದ . ಉದಲಹರಣ ಗ , ದಲವಿೋದ 
ಮತುತ ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಪಲಠದಲ್ಲಾ, ದ ೋವರು ತನು ಪರಣಲಳಿಕ್ ಗಳನುು ನ ರವ ೋರಿಸಿಕ್ ಕಳುಲ್ು, ಜನರನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತರ ನುುವ ಪಲಠವನುು ನಲವು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುಬಹುದು.   

ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ! 

ಆಟ   

ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ಆಟಗಳು ತುಂಬಲ ಪಲರಮುಖಯ, ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ತಿರುಗಿ ತರಗತಿಗ  ಬರುವುದಕ್ ಕ ಸಹಲಯ ಮಲಡುತತವ ! ಮಕ್ಕಳಿಗ  
ಆಟಗಳ ಂದರ  ತುಂಬಲ ಇರ್ಟ. ಪರತಿಯಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಆಟವನುು ಸ್ ೋರಿಸಿದರ , ವಲರ ವಲರಕ್ಕಕ ನಿಮಮ ತರಗತಿ ಬ ಳ ಯುವುದನುು 
ನ ಕೋಡುವಿರಿ. ನಿಮಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಹ ಚಿಚನ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿದದರ , ನಿೋವು ಅನ ೋಕ್ ಜಿೋವನಗಳನುು ಮಲಪಷಡಸುವಿರಿ!   



ಚಚ ಷ   

ಸವಲಲ್ುನ ಕಂದಿಗ  ಕ್ಕಡರುವ ಚಚ ಷಯಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಾರನುು ಚುರುಕ್ಲಗಿರುವುದಕ್ ಕ ನಿಮಗ  ಚಚ ಷ ಮಲಡಕ್ ಕಳುಲ್ು 
ಮಕರು ಪರಶ ುಗಳು ಕ್ ಕಟಿಟದ ದೋವ . ಆ ಪರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳನುು ಹ ೋಳಿಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗುವುದು ಸರಿಯಲದ  ಪದಧತಿಯಲ್ಾ. 
ಆದರ  ಪರತಿಯಂದು ಪರಶ ುಯ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಅವರು ನಿಜವಲಗಿ ಮಲತನಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಅವರಿಗ  ಸಮಯವನುು 
ಕ್ ಕಡರಿ. ಅವರು ಎರ್ುಟ ಹ ಚಲಚಗಿ ವಲದಿಸುತಲತರ ಕೋ, ಅಷ ಟೋ ಒಳ ುಯದನುು ನಿೋವು ಅವರಿಗ  ಮಲಡುವಿರಿ! ಆದುದರಿಂದ, 
ದ ಕಡಡ ವಿವಲದವುಳು ಚಚ ಷ ನಡ ಯುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತಿುಸಿರಿ. ಆಗ ನಿೋವು ನಿಜವಲದ ಅಭಿಪಲರಯಗಳನುು ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಡ ದುಕ್ ಕಳುುವಿರಿ. 
ನಲವು ಆ ಪರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳನುು ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ ಪುಸತಕ್ದಲ್ಲಾ ಕ್ ಕಟಿಟದ ದೋವ . ಆದದರಿಂದ ಪರಶ ುಯ ಚಚ ಷಯ ಕ್ ಕನ ಯ ಭಲಗದಲ್ಲಾ ನಿೋವೂ 
ನಿಮಮ ಅಭಿಪಲರಯಗಳನುು ಹಂಚಿಕ್ ಕಳುಬಹುದು.   

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು   

ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ಚಟುವಟಿಕ್ ಗಳಲಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ ಕ  ಈ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳು ಕ್ಕಡ ಇವ . ಮಕ್ಕಳಿಗ  ಬಣಣ 
ಹಚುಚವುದ ಂದರ  ಇರ್ಟ ಮತುತ ಪದಗಳನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯುವುದ ಂದರ  ಇರ್ಟ. ನಿಮಮ ತರಗತಿಯನುು ವಿನ ಕೋದಲತಮಕ್ವಲಗಿ ಮಲಡಕ್ ಕಳುಲ್ು 
ನಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಸತಕ್ಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವಿರ ಂದು ನಲವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತ ತೋವ . ಈ ವಿಭಲಗದಲ್ಲಾ, ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಸತಕ್ಗಳಲ್ಲಾ 4ನ  ಪುಟದಲ್ಲಾ 
ಪಜಿಲ್.ಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳನುು ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುುವಿರಿ.  

ಲ್ಕಕ್ಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ    

ನಿಮಮ ತರಗತಿಯ ಕ್ ಕನ ಯ ಚಟುವಟಿಕ್  ಕ್ ರೋಜಿ ವಿಜ್ಞಲನಿಯಲದ ಡಲಕ್ಟರ್ ಲ್ಕಕ್ಸ್.ರವರ ಕಂದಿಗ  ವಿಜ್ಞಲನದ ಪರಯೋಗವಲಗಿರುತತದ ! ಪರತಿೋ 
ವಲರ ಇವರು ನಿಮಗ  ವಿಜ್ಞಲನದ ಪರಯೋಗವು ಕ್ ಕಡುತಲತರ , ಅದನುು ನಿೋವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕ್ ಯಲಗಿ ಮಲಡಬಹುದು. ನಿೋವು 
ಅವರ ವಿೋಡಯೋಗಳನುು ನ ಕೋಡಬಹುದು, ಅಥವಲ ಈ ಚಿತರದಲ್ಲಾ ಒಬಬ ಉಪಲಧ್ಲಯಯಿನಿ ತನು ಪರಯೋಗಶಲಲ್ ಯ ಬಟ ಟಗಳನುು 
ಧರಿಸಿಕ್ ಕಂಡು ಪರಯೋಗ ಮಲಡುತಿತರುವಂತ ಯೋ, ನಿೋವೂ ಪರಯೋಗವನುು ಮಲಡಬಹುದು.  

 



ಯಲರ ಂದು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಿರಿ ಎನುುವ ಆಟ    

ನಿಮಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಕ್ ಕನ ಯದಲಗಿ ಮಲಡಬಹುದಲದ ಚಟುವಟಿಕ್  ಏನ ಂದರ  
ಅದು ಒಂದು ಆಟ. “ಯಲರ ಂದು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಿರಿ” ಎಂದು ಕ್ರ ಯಲ್ಪಡುವ 
ಬ ೈಬಲ್ ವಯಕ್ನತಗಳ ಕ್ಲಡುಷಗಳ  ಂದಿಗ  ಈ ಆಟ ಆಡಬಹುದು. ಇದು 
ಸ್ಲಂಪರದಲಯಿಕ್ವಲದ ಕ್ ಳಗ  ಕ್ುಳಿತುಕ್ ಕಂಡು ಇಬಬರು ಅಥವಲ ಮಕವರು 
ಸಹಭಲಗಿಗಳಲಗಿ ಆಡುವ ಆಟ ಅಥವಲ ಇಬಬರು ಮಕ್ಕಳು ಒಬಬರಿಗ ಕಬಬರು 
ಎದುರಲಳಿ ಆಡುವ ಆಟ.  
ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗ  13 ಕ್ಲಡುಷಗಳನುು ಮುದಿರಸಿ ಕ್ ಕಡರಿ. ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ 
ಹತಿತರವೂ ಒಂದು ಸ್ ಟ್ ಕ್ಲಡುಷಗಳು ಇರಬ ೋಕ್ು. ಈ ಆಟವನುು ಆಡುವ 
ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಬ ೈಬಲ್ ವಯಕ್ನತಗಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ತುಂಬಲ 
ಸುಪರಿಚಿತರಲಗುತಲತರ .  
ಕ್ಲಡುಷಗಳನುು ನಿಲ್ಲಾಸುವುದಕ್ ಕ ಒಂದು ದಪಪ ಕ್ಲಗದವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಮಡಚಿರಿ. ನಿಮಮ ಸಹಭಲಗಿ ಅಥವಲ ನಮಮ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರ ಬಳಿ 
ಬ ೈಬಲ್ ವಯಕ್ನತಯ ಯಲರ ಕ್ಲಡುಷ ಇದ ಯಂದು  ಊಹಿಸಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು. ನಿಮಮ ಸಹಭಲಗಿಯಿಂದ ಆ ಕ್ಲಡಷನುು ರಹಸಯವಲಗಿ ಇಡುತಲತ, 
ಪರತಿಯಬಬರಕ ಬ ೈಬಲ್ ವಯಕ್ನತಯ ಕ್ಲಡಷನುು ಆಯಕಮಲಡಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು.  
ಬ ೈಬಲ್ ವಯಕ್ನತಗಳ ವಿವಿಧವಲದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ನ ಕೋಡರಿ, ಅದರಲ್ಲಾ ವರ ಕ್ಣುಣಗಳ ಬಣಣವನುು, ಕ್ಕದಲ್ಲನ ಬಣಣವನುು ಕ್ಕಡ ಸ್ ೋರಿಸಬ ೋಕ್ು, 
ಅವರಿಗ  ಗಡಡ ಬಂದಿದದರ , ಅವರು ಟ ಕೋಪಿಯನುು, ಅವರ ಮಕಗು ಅಥವ ಕ್ನವಿಗಳ ಸ್ ೈಜುಗಳನುು ಇಟುಟಕ್ ಕಂಡದದರ , ಮತುತ ಅವರು ಸಿರೋಯೋ 
ಅಥವಲ ಪುರುರ್ನ ಕೋ ಎನುುವವುಗಳನುು ಕ್ಕಡ ಸ್ ೋರಿಸಬ ೋಕ್ು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಮೊದಲ್ ಆಟಗಲರನು ಕ್ ೋಳುವುದಕ್ ಕ 
ಪಲರರಂಭಿಸುತಲತನ , ಮತುತ ಎರಡನ ೋ ಆಟಗಲರನು “ಹೌದು” ಅಥವಲ “ಅಲ್ಾ” ಎಂದು ಎರಡು ಪದಗಳ ಉತತರ ಮಲತರವ ೋ ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ು. ಒಂದು 

ತಿರುಗುವಿಕ್ ಗ  ಒಂದು ಪರಶ ು ಮಲತರ ಅನುಮತಿಸಬ ೋಕ್ು. ಒಂದುಸಲ್ ನಿೋವು ಉತತರ 
ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡಲಗ, ನಿಮಮ ಹತಿತರವಿಲ್ಾದ ಕ್ಲಡುಷಗಳನುು ಕ್ ಳಗಿಡಬಹುದು. 
ಉದಲಹರಣ ಗ , ನಿೋವು ಸಿರೋ ಎಂದು ಕ್ ೋಳಿದಿದೋರಿ, ನಿನು ಸಹಭಲಗಿ “ಅಲ್ಾ” ಎಂದು 
ಹ ೋಳುತಲತನ , ಆಗ ನಿೋವು ಸಿರೋಯರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಡುಷಗಳನುು ಕ್ ಳಗ  ಇಡಬ ೋಕ್ು. ಹಿೋಗ  
ರಹಸಯ ಬ ೈಬಲ್ ವಯಕ್ನತಯನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯುವವರ ಗಕ ಪರಶ ುಗಳನುು ಕ್ ೋಳುತಲತ 
ಮುಂದ ವರಿಸಬ ೋಕ್ು! 
 

 



--[ ಕ್ ೋಸ್ 1 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 1) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 1)  

ಮೊಂಡಲದ ಆಯುಧಗಳ  ಂದಿಗ  ಹ ಕಡ ದಿರುವ ಗಲಯದ ಕಂದಿಗ  ಕ್ ೋಸ್ 

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 1)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ 
ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ .  
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ಹನಿೋ, ನಲನು ಪಡ ದುಕ್ ಕಂಡ ಆ ದಿನವನುು ನಿೋನು ನಂಬದ ೋ ಇರಬಹುದು, ನಲನು ಅದನುು ಕ್ ೋವಲ್ ಜಿೋವಂತವಲಗಿರುವಂತ  
ಮಲಡದ ನು!  
ಹ ಂಡತಿ : ಅಲ್ಲಾಗ  ಹ ಕೋಗಬಲರದ ಂದು ನಲನು ನಿಮಗ  ಹ ೋಳಿದ , ಆದರಕ ನಿೋವು ಅದನುು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡಲ್ಾ. 
ಸ್ ೈನಿಕ್ ; ಹೌದು, ಆಗ ನಿೋನು ಹ ೋಳಿದುದ ಸರಿಯೋ, ಆದರ  ಅಲ್ಲಾ ಏನು ನಡ ದಿದ  ಎಂದು ನಿೋನು 
ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಅಲ್ಲಾ ನಿೋನು ಇದಿದಲ್ಾ. 
ಹ ಂಡತಿ : ನನು ತಂದ ಯ ಕ್ತಿತಯು ಎಲ್ಲಾದ ?  
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ಎಪ ಸ್ ಡಮಮಮ್.ನ ಕ್ಲಯಂಪಸ್.ನಲ್ಲಾ ಅದನುು ಬಿಟುಟ ಬಂದ  (ಪಿಸುಮಲತು) 
ಹ ಂಡತಿ : ಒಳ ುೋದು, ಒಳ ುಯ ಸಮಯ ಸ್ ೈನಿಕ್, ನಿೋನು ಹಲಗ ಯೋ ಹಿಂದಕ್ ಕ ಶಲರ ೈಮ್ ರಸ್ ತ ಕ್ಡ ಗ  ಹ ಕೋಗಿ, ಅದನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬಲ. 
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ನಲನು ಅದನುು ಮಲಡುವುದಿಲ್ಾ, ಅವರು ನನುನುು ಕ್ ಕಂದು ಹಲಕ್ುತಲತರ .  
ಹ ಂಡತಿ : ನಿೋನು ಮಲಡದಿದದರ , ಇಲ್ಲಾ ನಿನಗ  ಸಿಗುವ ಅವಕ್ಲರ್ಗಳು ಅರ್ುಟ ಒಳ ುಯದಲಗಿ ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವುದಿಲ್ಾ. 
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ನಿೋನು ಕ್ ಕೋಪದಲ್ಲಾ ಇದಿದೋಯಂದು ನನಗ  ಗ ಕತುತ, ಆದರ  ನಿಮಮ ತಂದ ಯ ಖಡಗಕ್ಲಕಗಿ ನಲನು ತಿರುಗಿ ಹ ಕೋಗುವುದಿಲ್ಾ.  
ಹ ಂಡತಿ : ಈ ದ ಕಡಡ ಅವಕ್ಲರ್ವನುು ನಿೋನು ಯಲಕ್  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬಲರದು, ನಿನಗ  ಅರ್ುಟ ಭಯವಿದದರ , ತನು ದ ಕಡಡಣಣ ನಿನು ಜ ಕತ ಯಲ್ಲಾ 
ಇರುತಲತನ .  
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ನಲನು ಹ ಕೋಗುವುದಿಲ್ಾ, ತನು ಅಣಣನು ಸತುತ ಹ ಕೋಗಿದಲದನ , ನಲವು ಆತನನುು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ .  
ಹ ಂಡತಿ : [ಹಿಟುಟ ಕ್ಲ್ಲಸುವ ಬಟಟಲ್ನುು ಕ್ ಳಗ  ಬಿೋಳಿಸುವಳು, ಅದರಲ್ಲಾರುವ ಹಿಟ ಟಲ್ಲಾ ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  ಚಲ್ಲಾಹ ಕೋಗುವುದು] ಓ, ಹನಿೋ, 
ಏನಲಯಿತು?  



ಸ್ ೈನಿಕ್ : ಅದು ವಿಚಿತರವಲಗಿರುತತದ ಯಂದು ನಿನಗ  ನಲನು ಹ ೋಳಿದ . ಎಫ ಸ್.ನಲ್ಲಾ ನಲವು ನಡ ದಲಡದ ದವು. ಸ್ ಕೋಕ್ ಕೋ ಮಕಲ್ಕ್. ಒಂದು 
ತಿಂಗಳು ವರ ಗಕ ನಲವು ಅವುಗಳನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ . ಪರತಿದಿನ ದ ಕಡಡಣಣ ಹ ಕರಗಡ  ಹ ಕೋಗಿ, ಜಗಳ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಸವಲಲ್ು 
ಮಲಡುತಿತದದ ಮತುತ ಅವರನುು ಜಲಸಿತಯಲಗಿ ಹಿಯಲಳಿಸುತಿತದದ. ಆಗ ನಮಮ ಸವಲಷಂಗ ಕ್ವಚವನುು ಧರಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತರಲ್ಲಲ್ಾ ಅದು 
ವಿನ ಕೋದವಲಗಿರುತಿತತುತ. ನಲವು ಸುಮಮನ  ಹ ಕರಗಡ ಗ  ಹ ಕೋಗಿ, ಅವನು ಅವರನುು ಮಕಖಷರನಲುಗಿ ಮಲಡುತಿತರುವುದನುು ನ ಕೋಡುತಿತದ ದವು.  
ನಿಮಮ ತಂದ ಯ ಕ್ತಿತಯನುು ಆ ಗುಡಲರದ ಕಳಗ  ಬಿಟುಟ ಬಂದ ನು. ನಲನು ಉದ ದೋರ್ಪೂವಷಕ್ವಲಗಿ ಬಿಟುಟಬಂದಿಲ್ಾ. 
ಹ ಂಡತಿ : ಗುಡಲರದಲ್ಲಾ? ಗುಡಲರದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತಲಡುತ ತೋನ , ನಿೋವು ಆ ಗುಡಲರವನುು ಹಿಂದಕ್ ಕ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದಿದೋರಲ?  
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ಇಲ್ಾ.  
ಹ ಂಡತಿ : ಹ ಕೋ... ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಾ ನಲವು ಹ ಕರಗಡ  ಶಿಬಿರಕ್ ಕ (ಕ್ಲಯಂಪಿಂಗ್) ಹ ಕರಟರ , ಈಗ ಏನನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು?  
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ಹನಿ, ಯಲರಿಗಕ ಗುಡಲರಗಳಿಲ್ಾ, ಅಥವಲ ಖಡಗಗಳಿಲ್ಾ, ಎರ್ುಟ ಶಿೋಘರವಲದರ , ಅರ್ುಟ ಶಿೋಘರವಲಗಿ ನಲನು ಮನ ಗ  ಬಂದ ನು, ಹಿೋಗ  
ಯಲರಕ ಮಲಡಲ್ಲಲ್ಾ. ಅದಕ್ ಕ ನಿೋನು ಸಂತ ಕೋರ್ಪಡು.  
ಹ ಂಡತಿ : ಒಳ ುೋಯದು, ಮನ ಗ  ಸುಸ್ಲಾಗತ. ನಲವು ಹ ೋಗ ಕೋ ಒಂದುರಿೋತಿ ಮಲಡಕ್ ಕಳ  ುೋಣ. ನಲನು ನಿನುನುು ತುಂಬಲ ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡದ ದೋನ . 
ಸ್ ೈನಿಕ್ : ನಲನಕ ನಿನುನುು ತುಂಬಲ ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡದ ದೋನ . 
 

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 1) 
 

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು 
ಬನಿುರಿ : 5 ಕ್ಲ್ುಾಗಳು  
 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 1)  
 

ಗಲತ್ ಪಟಟಣದ ಇತಿತೋಚಿನ ಚಿತರ. ಇದಿೋಗ ಟ ಲ್ ಜಫಿಟ್ ನಲಯರ್ನಲ್ ಪಲಕ್ಷ.ನಲ್ಲಾದ . (ರಹಸಯ : ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಮನ  ಪಲಲ್ಲಸ್ ಟೈನ್ಸ ಪಟಟಣ.)  
 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 1) 
 

ರಹಸಯ : ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ದ ಕಡಡ ದ ಕಡಡ ಪಲದದ ಹ ಜ ೆಗಳು ಮತುತ ಸ್ ೈನಯದ ಚಿಕ್ಕ 
ಚಿಕ್ಕ ಹ ಜ ೆಗಳು. 



 

ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 1) 
ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 1)  

ದಲವಿೋದ ಮತುತ ಗ ಕಲ್ಲಯತ್  
ಬ ೈಬಲ್ಲನಿಂದ : 1 ಸಮಕ.17:1-53 

ಇಸ್ಲರಯೋಲ್ಯರು ಮತುತ ಫಿಲ್ಲಸಿಟಯರ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾರುವ ಯುದಧ ಮೈದಲನದಲ್ಲಾ ನಿಂತಿದದರು, ನಲನು 
ಜಯವನುು ಗಳಿಸುತ ತೋನ ಂದು ದಲವಿೋದನಿಗ  ಗ ಕತಿತತುತ. ತನು ಕ್ಡ ಗ  ದ ೋವರು ಇರುವುದರಿಂದ 
ಸ್ ಕೋತು ಹ ಕೋಗುವುದಿಲ್ಾ, ಆದರ  9 ಅಡ ಎತತರವಿರುವ ದ ಕಡಡ ಗಲತರವಿರುವವನು ಮುಂದ  ಮುಂದ  
ನಡ ದು ಬರುತಿತರುವುದನುು ನ ಕೋಡ ದಲವಿೋದನು ಭಯಗ ಕಂಡರಬಹುದು. ಗ ಕಲ್ಲಯತನು ತುಂಬಲ 
ಬಲ್ಶಲಲ್ಲಯಲಗಿ, ಇಸ್ಲರಯೋಲ್ಯರನುು ಹಂಗಿಸುತಿತದದನು. ಈ ಫಿಲ್ಲಸಿಟಯನ ಜ ಕತ ಯಲ್ಲಾ ಯುದಧ 
ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಯಲರಕ ಇರ್ಟಪಡಲ್ಲಲ್ಾ. 
 

ದಲವಿೋದನು ಸ್ ೈನಿಕ್ನಲಗುವುದಕ್ ಕ ದ ಕಡದವನಲಗಿದಿದಲ್ಾ; ಅವನು ತುಂಬಲ ಚಿಕ್ಕವನಲಗಿ, ಕ್ುರಿಗಳನುು 
ಕ್ಲಯುತಿತದದನು, ಆದರ  ಅಷ ಟೋ ಧ್ ೈಯಷಶಲಲ್ಲಯಲಗಿದದನು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಾ, ತನು 
ಕ್ ೈಗ ಕೋಲ್ುಯಿಂದ ಸಿಂಹವನುು ಮತುತ ಕ್ರಡಯನುು ಸ್ಲಯಿಸಿದದನು. ಏನ ೋಯಲದರು ಈ ಯುದಧದಲ್ಲಾ ದಲವಿೋದನ್ಸ ಕ್ಡ ಗ  ದ ೋವರ ೋ 
ನಿಂತುಕ್ ಕಂಡದಲದರ . ಕ್ತಷನ ನಲಮದಲ್ಲಾ ಬಂದರ  ಸ್ ಕೋತು ಹ ಕೋಗುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ತನಗ  ಚ ನಲುಗಿ ಗ ಕತಿತತುತ.  
 

5 ನುಣುಪಲದ ಕ್ಲ್ುಾಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು, ಅದರಲ್ಲಾ ಒಂದನುು ತನು ಕ್ ೈಯಲ್ಲಾರುವ ಕ್ವಣ ಯಲ್ಲಾಟುಟಕ್ ಕಂಡನು. ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಭಲರಿೋ ದ ೋಹವು 
ಹತಿತರತತರಕ್ ಕ ಬರುತಿತತುತ. ಸರಿಯಲದ ಸಮಯಕ್ಲಕಗಿ ಕ್ಲಯಬ ೋಕ್ಲದ ಅವರ್ಯಕ್ತ ಯಿದ ಯಂದು ದಲವಿೋದನು ತಿಳಿದಿದದನು, ಈಗ ತನು 
ಕ್ ೈಯಲ್ಲಾರುವ ಕ್ಣಿವ ಯನುು ಬಿೋಸುವುದಕ್ ಕ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅದನುು ಹ ಚಿಚನಸಲ್ ಸುತಿತ, ಗ ಕಲ್ಲಯತನ ಎರಡು ಕ್ಣುಣಗಳ ನಡುವ  ಇರುವ ಆ ಚಿಕ್ಕ 
ಸಿಳದಲ್ಲಾ ತಗುಲ್ುವಂತ  ಬಿೋಸಿದನು. ಆ ಕ್ಲ್ುಾ ಅವನ ಹಣ ಯಳಗ  ಹ ಕಕ್ನಕತು. ಗ ಕಲ್ಲಯತನು ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  ಬ ಕೋರಲ್ ಬಿದುದ ಸತುತಹ ಕೋದನು. 
ಫಿಲ್ಲಸಿಟಯನರ ಸ್ ೈನಯವು ತಮಮ ನಲಯಕ್ನು ನ ಲ್ಕ್ ಕ ಬಿದುದ ಹ ಕೋದದದನುು ನ ಕೋಡ ಓಡಹ ಕೋದರು. 

 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 1)  

ನಲನು ಚಿಕ್ಕವನಲಗಿದದರಕ, ನಲನು ದ ಕಡಡ ದ ಕಡಡ ಕ್ಲಯಷಗಳನುು ಮಲಡಬಲ್ ಾ. 

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 1)  

“...ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿರಲ್ಲ ಎಂದು ನಲನು ನಿಮಮ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುತಿತರುವ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳನುು ನಲನ ೋ ಬಲ್ ಾನು; ಅವು ಅಹಿತದ 
ಯೋಚನ ಗಳಲ್ಾ, ಹಿತದ ಯೋಚನ ಗಳ ೋ.” ಯರ ಮಯಲ.29:11. 



ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 1)  

ನಿಮಮದಲ್ಾದ ಕ್ ಲ್ಸವನುು ಈ ವಲರ ನಿೋವು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳಿುರಿ, ಹ ೋಗ ಂದರ  ಪರತಿದಿನ ಪಲತ ರಗಳನುು ತ ಕಳ ಯಿರಿ, ಅಥವಲ ಪರತಿದಿನ ಸಹಜವಲಗಿ 
ನಿೋವು ಮಲಡದ ಕ್ ಲ್ಸವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು, ನಿಮಮ ತಂದ ತಲಯಿಗಳಿಗ  ಮಲಡ ತ ಕೋರಿಸಿರಿ. ನಿೋವು ದ ಕಡಡ ದ ಕಡಡ ಕ್ಲಯಷಗಳು 
ಮಲಡುವಂತ  ದ ೋವರು ನಿಮಗ  ಸಹಲಯ ಮಲದುತಲತನ . 

 ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ (ಪಲಠ 1)   

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ ? ದ ೋವರು ತನು 
ಪರಣಲಳಿಕ್ ಗಳನುು ನ ರವ ೋರಿಸಿಕ್ ಕಳುಲ್ು, ಅನ ೋಕ್ ಜನರನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತನ . 

 ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ! (ಪಲಠ 1) 
ಆಟ (ಪಲಠ 1)  

ಶಲಡ ಕೋ ಟಲಯಗ್ 

ಟಲಯಗ್ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಕ್ ಲ್ವರು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಉಪಲದಲಯಯರು ಆಯಕ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವ ಇತರ ಟಲಯಗ್ ಆಟಗಳಂತ ಯೋ ಈ ಆಟವು 
ಇರುತತದ  ಮತುತ ಅವರು ಓಡುತಲತ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನುು ಟಲಯಗ್ ಮಲಡುತಲತರ . ಈ ಒಂದು ವಿಧ್ಲನದಲ್ಲಾ, ಆಟ ಆಡುವವರನುು ಮುಟುಟವುದರ 
ಬದಲ್ಲಗಿ, ಅವರ ನ ರಳುಗಳ ಮೋಲ್  ಹ ಜ ೆಯನುು ಹಲಕ್ುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ಟಲಯಗ್ ಮಲಡಬ ೋಕ್ು. 

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 1)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 

1. ಇದಲದ ಮೋಲ್  ಏನು ನಡ ಯುತತದ ಯಂದು ನಿಮಗ  ಗ ಕತಿತದದರ , ನಿೋವು ಮಲಡುತಿತರುವುದು ಹ ೋಗ  
ಮಲಪಲಷಟು ಹ ಕಂದುವುದು? 

ಲ್ಲಟರಿ ಟಿಕ್ ಟ್.ಗಳನುು ಕ್ ಕಂಡುಕ್ ಕಳುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ, ಸ್ ಟೈಲ್ಲಶ್ ಬಟ ಟಗಳನುು ಕ್ ಕಂಡುಕ್ ಕಳುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ, 
ಅಥವಲ ವಿಪತುತಗಳನುು ತಪಿಪಸಿಕ್ ಕಳುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಕ್ ಲ್ವಂದು ನಿಮರ್ಗಳ ಕ್ಲಲ್ ಮಲತನಲಡಲ್ು ನಿಮಮ 
ಸಮಯವನುು ವ ಚಚಗ ಕಲ್ಲಸಿರಿ. ಊಹಿಸುವಂಥಹ   ವಿಧ್ಲನದಲ್ಲಾ ದ ೋವರು ಯಲವರಿೋತಿ ಕ್ ಲ್ಸ ಮಲಡುತಲತರ ನುುವ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಯ ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ಮತುತ ಭಕತಕ್ಲಲ್ದಲ್ಲಾ ದ ೋವರು ಮಲಡರುವ ಕ್ಲಯಷಗಳನುು ನ ಕೋಡ ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್, ಆದಮೋಲ್  ದ ೋವರು ಏನು 
ಮಲಡಬಹುದ ಂದು ನಲವು ಹ ೋಗ  ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬಹುದು ಎನುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಲಡಸಿರಿ. ನಂಬಿಕ್ ಯಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭಲಗ ಏನಂದರ  
ಇದಲದಮೋಲ್  ದ ೋವರು ಏನು ಮಲಡುತಲತರ ಂದು ಮತುತ ಅದರಲ್ಲಾ ಅವರು ಹ ೋಗ  ಪಲಲ್ ಕಗಳುುತಲತರ ಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುುವುದಲಗಿರುತತದ . 
“ನನುನುು ಅಂಥ ಸಿಂಹದ ಮತುತ ಕ್ರಡಯ ಉಗುರುಗಳಿಗ  ತಪಿಪಸಿದ ಯಹ ಕೋವನು ಈ ಫಿಲ್ಲಪಿಪಯನ ಕ್ ೈಗಕ ತಪಿಪಸುವನು....” 1 ಸಮಕ.17:37. 

2. ದಲವಿೋದನು ಗ ಕಲ್ಲಯತನನುು ಕ್ ಕಲ್ುಾವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ, ದಲವಿೋದನು ಗ ಕಲ್ಲಯತನನುು ಅಪಹಲಸಯಗ ಕಳಿಸಿದನು, ದಲವಿೋದನು 
ಗ ಕಲ್ಲಯತನನುು ಅಪಹಲಸಯಗ ಕಳಿಸಿದುದ ಯಲಕ್  ಸರಿಯಲಗಿರುತತದ ? ನಿೋವು ಇನ ಕುಬಬರನುು ಅಪಹಲಸಯಗ ಕಳಿಸುರುವುದು ಸರಿಯಂದು 
ಹ ೋಳುವ ಕ್ಲರಣಗಳ ೋನು?  

ಇದು ಒಂದು ವಿಧವಲದ ಟಿರಕ್ (ಉಪಲಯವುಳು) ಪರಶ ುಯಲಗಿರುತತದ , ದಲವಿೋದನು ಗ ಕಲ್ಲಯತನನುು ಹಿಯಲಳಿಸಿರುವುದು 
ಅಂಗಿೋಕ್ಲರಯೋಗಯವಲ್ಾ, ಆದರ , ಅದು ಕ್ಥ ಯಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭಲಗವಲಗಿರುತತದ . ಅದು ತನು ನಂಬಿಕ್ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುವುದಲಗಿದ .  

3. ಭಲರಿೋ ದ ಕಡಡ ರಣರ್ ರನನುು ಕ್ ಕಲ್ುಾವುದಕ್ ಕ ದಲವಿೋದನಿಗ  ಸಿಕ್ಕ ದ ಕಡಡ ಅವಕ್ಲರ್, ಇದು ಕ್ ೋವಲ್ ತನು ಸಹ ಕೋದರರಿಗ  ಸ್ ೋವ  



ಮಲಡುವದರಿಂದ ಮಲತರ ಆ ಅವಕ್ಲರ್ ಸಿಕ್ನಕದ . ಒಬಬರಿಗ ಕಬಬರಿಗ  ನಲವು ಯಲವರಿೋತಿ ಸ್ ೋವ  ಮಲಡಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋವ  ಮತುತ ಒಬಬರನ ಕುಬಬರು 
ಯಲವರಿೋತಿ ನಡ ಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋವ ? 

 

ಒಬಬರಿಗ ಕಬಬರು ಸ್ ೋವ  ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದು ಮತುತ ಒಬ್ಬರನ ಕುಬಬರು ನಡ ಸಿಕ್ ಕಳುುವುದು ವಿಬಿಬನುವಲಗಿದದರಕ; ಅಲ್ಲಾ ನಲಯಕ್ತಾವನುುಂಟು 
ಮಲಡುವ ಸ್ ೋವಲ ಭಲವನ ಯ ನಲಯಕ್ತಾವು ಅಲ್ಲಾದ  ಮತುತ ಆ ಸ್ ೋವ ಯು ಮಲದರಿಕ್ರವಲಗಿದ . ಸ್ ೋವ  ಮಲಡುವಲಗ, ನಿೋವು ಕ್ ಲ್ವಂದು 
ಅವಕ್ಲರ್ಗಳನುು ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುಬಹುದು; ನಿೋವು ಕ್ಂಡ ಅವಕ್ಲರ್ಗಳ ಪರಕ್ಲರ ನಿೋವು ನಡ ದುಕ್ ಕಳುುವುದಲದರ , ಅದು ನಲಯಕ್ತಾದ 
ಮಲದರಿಯ ರಕಪವ ಂದು ನಿರಕಪಣ ಗ ಕಲ್ಲಸುವಿರಿ. 

ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 1)   

 

ಲ್ಕಕ್ಲಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 1) 

 

ಒಂದು ಪಲತ ರಯಲ್ಲಾ (ಅಥವಲ ಗಡಗ ಯಲ್ಲಾ) ಒಂದು ಬಟಟಲ್ಲನ ಕ್ಲಲ್ ಭಲಗ ನಿೋರಿನ ಕಂದಿಗ , ಕ್ಲಲ್ ಭಲಗ ಬಟಟಲ್ಲನ ವ ನಿಗರ್ ಹಲಕ್ನರಿ. 
ಅದರ ಕಳಗ  ಕ್ಲಲ್ ಭಲಗ ಬಟಟಲ್ಲನ ಬ ೋಕ್ನಂಗ್ ಸ್ ಕೋಡಲವನುು ಮರ್ರಣಗ ಕಳಿಸಿರಿ. ಆ ಮರ್ರಣವು ಬ ಕಬ ಬಗಳಲಗಿ ಎದುದ ಬರುವುದು, ಕ್ಲಬಷನ್ಸ 
ಡಯಲಕ್ ್ೈಡ್.ನ ಕಂದಿಗ  ಆ ಪಲತ ರಯು ತುಂಬಿರುತತದ . ಅದು ಸ್ಲಮಲನಯವಲದ ಗಲಳಿಗಿಂತಲ್ಕ ತುಂಬಲ ದಟಟವಲಗಿರುತತದ . ಆಗ ದರವ 
ಪದಲಥಷವನುು ಬಿಟುಟ, ಕ್ಲಬಷನ್ಸ ಡಯಲಕ್ ್ೈಡ್.ನುು ಬ ಳಗುತಿತರುವ ಕ್ಲಯಂಡಲ್ ಮೋಲ್  ಸುರಿಸಿರಿ, ಆಗ ಕ್ಲಯಂಡಲ್ ಆರಿ ಹ ಕೋಗುತತದ . (ಇದನುು 
ಇನಕು ಸಪರ್ಟವಲಗಿ ಯಕ ಟಕಯಬ್.ನಲ್ಲಾ ನ ಕೋಡಬಹುದು). 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 2 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 2) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 2)  

ಕ್ಲಣ ಯಲದ ರ್ವದ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  2# ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 2)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯ ಕ್ಲ್ಪನಲ ಕ್ಥ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ಅಪರಲಧಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳು ಮತುತ ಸಿಳಗಳು 
ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಪತ ತದಲರ: ಅವರ ಹ ಜ ೆ ಗುರುತುಗಳ ಚಿತರಣವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ, ಇದು ಸ್ ಟ್ ಸಂಖ್ ಯ 5ರಂತ  
ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತದ . 
ಟ ಕ್: ಇಲ್ಲಾ ಪುರುರ್ರ ಗುರುತುಗಳ 2 ಸ್ ಟ್.ಗಳು ನನು ಬಳಿ ಇವ . ಅವರು ಓಡ ಹ ಕೋಗುತಿತರುವಂತ  ಅವುಗಳು 
ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತವ .  
ಪತ ತದಲರ: ಆದರ  ಅಲ್ಲಾ ನಮಗ  ಬಕಟ್ ಗುರುತುಗಳಿವ . ಅವರು ನಿಂತುಕ್ ಕಂಡರುವ ಗಲಡ್ಷ.ಗಳಲಗಿ 
ಕ್ಲಣಿಸುಕ್ ಕಳುುತಿತದಲದರ , ಅವರು ಎರ್ುಟ ಕ್ ಲ್ಸವನುು ಮಲಡರಬಹುದ ಕೋ ನ ಕೋಡರಿ. 
ಟ ಕ್: ಇವು ತುಂಬಲ ಚಿಕ್ಕದಲಗಿ ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತವ . ಅವರು 2 ಹ ಣುಣ ಮಕ್ಕಳಲಗಿರಬ ೋಕ್ು, ಅಥವಲ ಮಕವರಲಗಿರುತಲತರ ,  ಇವರು ಸಾಲ್ಪ 
ದಪಪವಲಗಿರಬಹುದು. 
ಪತ ತದಲರ: [ಇನ ಕುಂದು ಕ್ಡ  ನ ಕೋಡದರ , ಇನ ಕುಂದು ಮುದ ರಯನುು ಗಮನಿಸಬಹುದು] ಇದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನು ಹ ೋಳಬಹುದು, ಈ 
ಮುದರಣವು ತುಂಬಲ ದ ಕಡಡದಲಗಿ ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತದ , ಇದು ಟ ಕ್.ಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸುತತ ಮುತತ ನ ಕೋಡುವಂತ ದ ಕಡಡದಲಗಿದ ಯಲ??? 

ಟ ಕ್: ಹೌದು? [ಕ್ ಮರಲದಿಂದ ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ನ ಕೋಡುತಲತ] 
ಪತ ತದಲರ: ಮಲ್ಲನಗ ಕಳಿಸುವ ಈ ಅಪರಲಧ ಸನಿುವ ೋರ್ದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲನು ಏನ ಂದು ಹ ೋಳುವ ನು? 

ಟ ಕ್: [ಗುಟುಕ್ು ನುಂಗುತಲತ] ಅದನುು ಮತ ಕತಂದುಬಲರಿ ನಲನು ಮಲಡದದರ , ನನಗ  ಸಿಟುಟ ಬರುತಿತತುತ? 

ಪತ ತದಲರ: ನಿೋನು ಇಲ್ಲಾ ಇನಕು ಕ್ ಲ್ಸ ಮಲದುತಿತರುವ ಯಲ? 

ಟ ಕ್: ಇಲ್ಾ  
ಪತ ತದಲರ: ನಿಜವಲಗಿ ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡುವುದು ತುಂಬಲ ಕ್ರ್ಟ, ಇಲ್ಲಾ ನಿೋನು ನಡ ದಲಡದಿದೋಯಲ ಅಥವಲ ಇಲ್ಲಾರುವ ಕ್ಲ್ಮರ್ದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡುತಿತರುವ ಯಲ? 



ಟ ಕ್: ಇಲ್ಾ, ನಲನು ಪರಮಲಣ ಮಲಡುತಿತದ ದೋನ ! 
ಪತ ತದಲರ: ಇಲ್ಲಾ ನಿೋನಕ ಇಲ್ಾದಿದದರ  ಮತುತ ನಲನಕ ಇಲ್ಾದಿದದರ , ಇಲ್ಲಾ ದ ಕಡಡ ದ ಕಡಡ ಪಲದ ಮುದ ರಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಮತುತ ಅಲ್ಲಾ ಹ ೋಗ  ಬಂದವು 
(ಪಲದ ಮುದ ರಗಳನುು ತ ಕೋರಿಸುತಲತ)? 

ಟ ಕ್: ಆ ಸಿರೋಯರು ಏನ ಕೋ ಒಂದನುು ಹ ಕತುತಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗಿರುವಂತ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತದ . 
ಪತ ತದಲರ: ಹೌದು, ಆದರ  ಅವರು ಅರ್ುಟ ದ ಕಡಡದ ೋನಕ ಹ ಕತುತಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗಲ್ಲಲ್ಾ, ಅವರು ಏನಲದರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಬ ಬಗಳು ಮತುತ 
ಬಟ ಟಗಳನುು ಹ ಕತುತಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗಿರಬಹುದು  
ಟ ಕ್: ಓಡ ಹ ಕೋದ ಪುರುರ್ರು ಅರ್ುಟ ದ ಕಡಡದಲಗಿ ಏನನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗಿದದಂತಿಲ್ಾ. 
ಪತ ತದಲರ: ನನಗ  ಇದು ಅಥಷವಲಗುತಿತಲ್ಾ. ಗುಹ ಯಳಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಪಲದ ಮುದ ರಗಳು ನನು ಬಳಿ ಇವ , ಆದರ  ಗುಹ ಯಳಗ  ಹ ಕೋದಂತ 
ಪಲದ ಮುದ ರಗಳು ಇಲ್ಾ. ಓಡ ಹ ಕೋದಂತ ಪುರುರ್ರ ಪಲದ ಮುದ ರಗಳು, ಬಕಟ್ ಮುದ ರಗಳು, ಆದರ  ಆ ದ ಕಡಡ ಮುದ ರಗಳು ಇಲ್ಲಾ 
ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತವ  ಮತುತ ಆ ದ ಕಡಡ ಬಂಡ ಯ ಮೋಲ್  ಹಲದು ಹ ಕೋದಂತ  ಕ್ಲಣಿಸುತಿತದ . 
ಟ ಕ್: ಕ್ಳ ದ ರಲತಿರಯಲ್ಲಾ ಭಕಕ್ಂಪವ ೋನಲದರಕ ಬಂದಿರಬ ೋಕ್ು. ಆದರಕ ಇಲ್ಲಾರುವ ತ ಕೋಟವು ತುಂಬಲ ಚ ನಲುಗಿದ .  
ಪತ ತದಲರ: ನಿೋನು ಏನು ಹ ೋಳುತಿತದಿದೋಯಲ?  
ಟ ಕ್: ತ ಕೋಟವು ತುಂಬಲ ಸುಂದರವಲಗಿದ ?  
ಪತ ತದಲರ: ಇಲ್ಾ, ಅದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ಏನು ಹ ೋಳಿದಿದೋಯಲ.... 

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 2)  

ಒಂದು ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು 
ಬನಿುರಿ: ಅಲ್ಲಮ್ಷ ಗಡಯಲರ 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 2) 
 

ಚಿ ರ ಕೋ ವಿತ್ ಎ ವಲರತ್” ಎನುುವುದು ನ ಲ್ ಮಲಳಿಗ ಗಳಲ್ಲಾ 
ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಂಡಲ್ಪಟಿಟದ , ಅಲ್ಲಾ ಅನ ೋಕ್ ರಹಸಯ ಗುರುತುಗಳಿವ  (ಸುಮಲರು 350) 
(ರಹಸಯ: ಇದು ಪುನರುತಲಿನದ ಜಯವನುು ಸಕಚಿಸುತತದ  ಮತುತ ಇದನುು 
ರ ಕೋಮಲ ಸ್ ೈನಿಕ್ರ ಮೋಲ್ಲಾಗದಲ್ಲಾ ತ ಕೋರಿಸಲ್ಲಗುತತದ .) 
  



 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 2)  

ರಹಸಯ: ಮಗದಳದ ಮರಿಯಳು ಸುಗಂಧ ದರವಯವನುು ಸುರಿದಳು, 

ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರರು, ತ ಕೋಟ ಮತುತ ತ ಕೋಟ ಮಲಲ್ಲ ಕ್ಲರಣದಿಂದ. ಯಲಕ್ಂದರ  

ಮರಿಯಳು ಆತನನುು ತ ಕೋಟದ ಮಲಲ್ಲ ಅಂದುಕ್ ಕಂಡದದಳು. 

 

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 2) 

ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 2)  

ಕ್ನರಸತನ ಪುನರುತಲನಿ  
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯದಿಂದ: ಮತಲತಯ 28; ಯೋಹಲನ.20:6-9 

ಏನ ೋನು ನಡ ಯಬ ೋಕ್ ಂದು ಯೋಸು ಹ ೋಳಿದದನ ಕೋ, ಅವುಗಳ ಲ್ಲಾ ನಡ ಯುತಿತರುವಲಗ ಶಿರ್ಯರಿಗ ಲ್ಾರಿಗ  ಆರ್ಚಯಷ! ಯೋಸು ಹಿಡಯಲ್ಪಟಿಟದಲದನ , 
ರ್ರಮಗಳನುು ಹಿಂಸ್ ಗಳನುು ವಹಿಸಿ, ಶಿಲ್ುಬ ಗ  ಏರಿಸಲ್ಪಟಿಟದಲದನ . ಮಕರು ದಿವಸಗಳಲದನಂತರ, ಬ ಳಗಿನ ಜಲವದಲ್ಲಾ ಪರಧ್ಲನ ಯಲಜಕ್ರು 
ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರರ ಕಂದಿಗ  ರಹಸಯ ಭ ೋಟಿಗ  ಹ ಕರಟಿದದರು. ಅಲ್ಲಾ ನಡ ದಿರುವ ಭಯಂಕ್ರವಲದ ಭಕಕ್ಂಪದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರರು ವಿವರಣ  
ಕ್ ಕಟಟರು. ಕ್ತಷನ ದಕತ ಕ್ ಳಗ  ಇಳಿದು ಬಂದು ಸಮಲಧಿಯ ಕ್ಲ್ಾನುು ಉರುಳಿಸಿಟಿಟದದನು ಮತುತ ಆ ಕ್ಲ್ಲಾನ ಮೋಲ್  ಆ ದಕತನು 
ಕ್ಕತುಕ್ ಕಂಡದದನು. ಆ ದಕತ ಬಿಳಿೋ ಅಂಗಿಯನುು ಧರಿಸಿಕ್ ಕಂದಿದದನು ಮತುತ ಆ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತ  ಬ ಳಗುತಿತತುತ.ಅವರು ಯಲವರಿೋತಿ 
ಹ ದರಿ ನಡುಗಿದದರ ಕೋ ಮತುತ ಯಲವರಿೋತಿ ಸತತವರಂತ  ಆದರ ಕೋ ಅದರ ಅನುಭವವನುು ಹಂಚಿಕ್ ಕಂಡರು. ಒಂದು ಪರಣಲಳಿಕ್ ಯಂದಿಗ  
ಪರಧ್ಲನ ಯಲಜಕ್ರು ಬಂದಿದದರು, “ನಲವು ನಿದ ದ ಹ ಕೋಗುತಿತರುವಲಗ, ತನು ಶಿರ್ಯರು ರಲತಿರ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಬಂದು ಯೋಸುವಿನ ದ ೋಹವನುು 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋದರು” ಎನುುವ ಸುಳುನುು ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರರು ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ಯಲಜಕ್ರು ಅವರಿಗ  ತುಂಬಲ ಜಲಸಿತ ಲ್ಂಚವನುು ಕ್ ಕಟಟರು, 
ಇದರ ಸುದಿದ ದ ಶಲಧಿಪತಿಯ ಕ್ನವಿಯಲ್ಲಾ ಬಿದದರ , ನಿಮಮನುು ಕ್ಲಪಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅವನನುು ಸಮಲಧ್ಲನಪಡಸುತ ತೋವ ಂದು ಯಲಜಕ್ರು ಹ ೋಳಿದರು. 
ಅವರಿಗ  ತ ಕಂದರ ಯಲಗಬ ೋಕ್ಲಗಿತುತ.  
ಮರಿಯಳು ಮತುತ ಮಗದಳದ ಮರಿಯಳು ಸಮಲಧಿಯ ಬಳಿಗ  ಹ ಕೋದಲಗ, ಅಲ್ಲಾ ದಕತನು ಆ ಸಿರೋಯರಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಮಲತ ೋನಂದರ , ನಿೋವು 
ಹ ದರಬ ೋಡರಿ; ಶಿಲ್ುಬ ಗ  ಹಲಕ್ಲ್ಪಟಿಟದದ ಯೋಸುವನುು ಹುಡುಕ್ುತಿತೋರ ಂದು ಬಲ್ ಾನು. ಆತನು ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾ; ತಲನು ಹ ೋಳಿದಂತ  ಎದಿದದಲದನ ; ಬನಿು, 
ಆತನು ಮಲ್ಗಿದದ ಸಿಳವನುು ನ ಕೋಡರಿ; ಮತುತ ಬ ೋಗ ಹ ಕೋಗಿ ಆತನ ಶಿರ್ಯರಿಗ  – ಸತತವನು ಬದುಕ್ನದಲದನ , ಆತನು ನಿಮಮ ಮುಂದ  
ಗಲ್ಲಲ್ಲಯಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗುತಲತನ , ಅಲ್ಲಾ ಆತನನುು ಕ್ಲಣುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ; ನಲನು ನಿಮಗ  ಹ ೋಳಿದ ದೋನ  ನ ಕೋಡರಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು”. ಈ 
ಸುದಿದಯನುು ಎಲ್ಾರಿಗ  ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ಆ ಸಿರೋಯರು ಆ ಸಮಲಧಿಯಿಂದ ಬ ೋಗನ  ಹ ಕರಟುಹ ಕೋದರು. ಯೋಸು ಅವರ ಎದುರಿಗ  ಬಂದು – 
ಹ ದರಬ ೋಡರಿ; ನನು ಸಹ ಕೋದರರ ಬಳಿಗ  ಹ ಕೋಗಿ ಅವರು ಗಲ್ಲಲ್ಲಯಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗಬ ೋಕ್ ಂದು ಹ ೋಳಿರಿ; ಅಲ್ಲಾ ನನುನುು ನ ಕೋಡುವರು ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿದನು.”  



ಪ ೋತರನು ಮತುತ ಯೋಹಲನನು ತಮಮರ್ಟಕ್ ಕ ತಲವ ೋ ಇದನುು ಅವರು ನ ಕೋಡಬ ೋಕ್ಲಗಿತುತ, ಅವರು ಸಮಲಧಿಯಳಗ  ನ ೋರವಲಗಿ 
ಹ ಕರಟುಹ ಕೋದರು. ಆ ಸಮಲಧಿಯಳಗ  ಅವರು ಬಟ ಟಗಳನುು ಮಲತರ ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಂಡರು. ಅವರು ಆ ಆಧ್ಲರವನುು ನ ಕೋಡದಲಗ, ಯೋಸು 
ನಿಜವಲಗಿ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿಬಸಲ್ಪಟಿಟದಲದನ ಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ಸುದಿದಯನುು ನಂಬಿದರು! 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 2)  

ಎಲ್ಾವು ತಪಲಪದ ಹಲದಿಯಲ್ಲಾ ಹ ಕರಟು ಹ ಕೋಗುತಿತವ ಯಂದು ನಲನು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಂಡದದರಕ, ದ ೋವರು ಇನಕು ನಂಬಿಗಸತನಲಗಿರುವನು.   

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 2)  

ನಂಬಿಗಸತನು; ಕ್ತಷನಲದ ಯೋಸುಕ್ನರಸತನ ಂಬ ತನು ಮಗನ ಅನ ಕಯೋನಯತ ಗ  ನಿಮಮನುು ಕ್ರ ದವನು ಆತನ ೋ.” – 1 ಕ್ ಕರಿಂಥ.1:9 

ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 2)  

ನಿೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ ಟಟದಲದ ಸಮಯದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಬ ೋರ  ಯಲರದರ ಕಬಬರಿಗ  ಹ ೋಳಿರಿ, ಆದರ  ಅದ ಲ್ಲಾ ಒಳ ುಯದಕ್ಲಕಗಿಯೋ ಮಲಪಲಷಟು 
ಹ ಕಂದುತತದ . ಇದರ ಮಕಲ್ಕ್ವ ೋ ದ ೋವರು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಪಲರಮುಖಯವಲದ ವಿರ್ಯಗಳನುು ನಿಮಗ  ತಿಳಿಸಿಕ್ ಕಡುತಲತರ . 

 ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ (ಪಲಠ 2)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋವ ? ಯೋಸುವಿನ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮತುತ ಅವರು ಯಲಕ್  ಈ ಲ್ ಕೋಕ್ಕ್ ಕ ಬಂದಿದಲದರ ಂದು ಜನರ ಲ್ಾರಕ 
ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರು ಬಯಸಿದಲದರ . 

 ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ! (ಪಲಠ 2) 

ಆಟ (ಪಲಠ 2)  

ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಬಲ್ಕನ್ಸ ಸ್ಲಕ್್ರ್ 

ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಎರಡು ತಂಡಗಳಲಗಿ ವಿಭಲಗಿಸಿರಿ, ಕ್ುಚಿಷಗಳ ಎರಡು ಸ್ಲಲ್ಲಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಾ ಅವರನುು ಕ್ಕತುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಹ ೋಳಿರಿಅವ 
ಅವರಿಗ  ಒಂದು ಮೋಟರ್ ದಕರದಲ್ಲಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಆಟಗಲರರನುು ಕ್ಕಡಸಿರಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕ್ ಕನ ಯ ಭಲಗದಲ್ಲಾ 
ಗ ಕೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ.ಗಳನುು ಅಂಟಿಸಿರಿ. ನಲಯಕ್ನು ಅವರ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಲ್ಕನ್ಸ ಟಲಸ್ ಹಲಕ್ುವಂತ  ಹಲರಿಸುವನು. ಆಟಗಲರರ ಲ್ಾರಕ 
ಅವರು ಕ್ುಳಿತಂತ ಕ್ುಚಿಷಗಳಲ್ಲಾಯೋ ಕ್ುಳಿತುಕ್ ಕಂಡರಬ ೋಕ್ು. ಆಟದ ಮುಖಯ ಉದ ದೋರ್ವ ೋನಂದರ  ಬಲ್ಕನ್ಸ.ನನುು ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  
ಹ ಕಡ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗುತಲತ ಗ ಕೋಲ್ ಮಲಡಬ ೋಕ್ು. ಸ್ಲಕ್್ರ್ ಆಟದಲ್ಲಾ ಇರುವಂತ ಯೋ ಆಡಬ ೋಕ್ು,  ಆ ಬಲ್ಕನ್ಸ ಹಲಕ್ನರುವ ಹದುದಗಳನುು 
ದಲಟಿ ಹ ಕೋದರ , ನಲಯಕ್ನು  ಆಟವನುು ಆರಂಭಿಸಲ್ು ಅಥವಲ ಬಲ್ಕನ್ಸ.ನನುು ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ಹಲರಿಸುವುದಕ್ ಕ ಇನ ಕುಂದು ತಂಡಕ್ ಕ 
ಕ್ ಕಡುತಲತನ .   

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 2)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 



1. ಶಿರ್ಯರ ಲ್ಾರಕ ಕ್ನರಸತನ ಮರಣವನುು ಸರಿಯಲಗಿ ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಂಡಲ್ಾದ ಕ್ಲರಣದಿಂದ ಒಂದು ಮನ ಯಲ್ಲಾ ಸ್ ೋರಿ 
ಬಚಿಚಟುಟಕ್ ಕಂಡದದರು. ಇತರರು ಯಲರಲದರಕ ದ ೋವರ ವಲಕ್ಯವನುು ಸರಿಯಲಗಿ ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಳುದಿದದರ , ನಿೋವು ಯಲವರಿೋತಿ 
ಸಪಂದಿಸುವಿರಿ? ನಿಮಗ  ಬ ೈಬಲ್ ಸರಿಯಲಗಿ ಅಥಷವಲಗುತಿತದ ಯಂದು ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ತಿಳಿಯುವಿರಿ?  

ಸತಯವ ೋದವನುು ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ನಿಮಮ ಹಿರಿಯರ ಸಹಲಯವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಸತಯವ ೋದದಲ್ಲಾರುವ ಇತರ ವಲಕ್ಯಭಲಗದ 
ಸಪರ್ಟವಲದ ಅಥಷದ ಕಂದಿಗ  ಇನ ಕುಂದು ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಬಲಗದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲನು ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಂಡರುವ ಅಥಷವು ವಿಭ ೋದಕ್ ಕ 
ಒಳಗಲಗದಂತ  ನ ಕೋಡಕ್ ಕಳಿುರಿ. 

2. ದ ೋವರು ಮಲಡದ ಕ್ಲಯಷವನುು ಜನರಿಗ  ಹ ೋಳಬ ೋಡರ ಂದು ಸಿಪಲಯಿಗಳನುು ಒತತಡಕ್ ಕ ಗುರಿ ಮಲಡದರು. ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ಜನರಿಗ  ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ ಂದು ನಿೋವು ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡಗಲಗ ನಿೋವು ಯಲವ ಯಲವ ಒತತಡಗಳಿಗ  ಗುರಿಯಲಗುತಿತೋರಿ?  

ಒತತಡದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಕ್ಕಳನ ುೋ ಮಲತನಲಡಸಿರಿ, ತುಂಬಲ ಒಳ ುೋಯವರಲಗಿ ಅಥವಲ ತುಂಬಲ ಭಕ್ನತಯುಳುವರಲಗಿ ಇರಬಲರದ ಂದು 
ಸ್ ುೋಹಿತರು ನಮಗ  ಹ ೋಳುತಿತರುತಲತರ , ಹಿೋಗ  ತುಂಬಲ ಹ ಚಿಚನ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಳ ಯುತಲತರ  ಮತುತ ಒಬಬರು ಹ ೋಳಿದ ಉತತರವು 
ಮತ ಕತಬಬರು ಹ ೋಳದಂತ  ನ ಕೋಡಬಹುದು. ಒಳಗಿನ ಒತತಡದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡರಿ, ನಲವು ನಮಮ ಸ್ಲಾಥಷವನುು ಮತುತ ನಮಮನುು 
ನಲವು ಸಂತ ಕೋರ್ಪಡಸಿಕ್ ಕಳುುವುದನುು ನ ಕೋಡಕ್ ಕಳುುತ ತೋವ . ಹತ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಾರುವ ಒಳ ುೋಯ ಮತುತ 
ಆರ ಕೋಗಯಕ್ರವಲದ ಕ್ ಲ್ಸಕ್ ಕಬಲರದ ಕ್ಲಯಷಗಳನುು ಆಯಕ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದು ತುಂಬಲ ಸುಲ್ಭ, ಆದರ  ಅವು 
ಹ ಚಲಚದಲ್ಲಾ ತುಂಬಲ ಅಪಲಯಕ್ರ. ಕ್ುಟುಂಬ ಒತತಡವನುು ನಿಲ್ಷಕ್ಷ ಯ ಮಲಡಬ ೋಡರಿ. ಯೋಸುವಿನ ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ಮಲತನಲಡಬಲರದ ಂದು ನಿಮಮ ಬಂಧುಗಳು ನಿಮಮನುು ಕ್ ೋಳುತಲತರ , ಅಥವಲ ಅವರ ಧಮಷ ಕ್ಲಯಷಗಳಲ್ಲಾ 
ನಿೋವು ಪಲಲ್ ಕಗಳುಬ ೋಕ್ ಂದು ನಿಮಮನುು ಒತತಡ ಮಲಡುತಲತರ . ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒತತಡಗಳಲ್ಲಾ, ತುಂಬಲ 
ಸಮತ ಕೋಲ್ನವಿದ , ನಮಮ ಸುತತಮುತತಲ್ಲರುವ ಜನರನುು ಪಿರೋತಿಸುವುದು ಅವರನುು ಗೌರವಿಸುವಂತಿರುತತದ  ಮತುತ ವಿಭಿನುತ ಯಲಗಿ 
ಇರಬ ೋಕ್ಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ಅದ ೋ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ನಲವು ದ ೋವರಿಗ  ನಂಬಿಗಸತರಲಗಿ ಇರಬ ೋಕ್ ಂದು ಆತನು ನಮಮಂದ ಬಯಸುತಿತದಲದನ .  

3. ಶಿರ್ಯರಿಗ ಲ್ಾರಿಗ  ಒಂದು ಸಂದ ೋರ್ವನುು ಹಂಚಲ್ು ದ ೋವರು ಸಿರೋಯರನುು ಆರಿಸಿಕ್ ಕಂಡದಲದರ . ಅವರ ಮಲತನುು ಶಿರ್ಯರು 
ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಳುದಿದದರ  ಏನು ಆಗುತಿತತುತ? ಇತರರಿಗಕ ಮತುತ ನಮಗಕ ಕ್ ಕಡುವ ದ ೋವರ ಸಂದ ೋರ್ಗಳನುು ನಲವು 
ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಳುುತಿತರಲ್ಲಲ್ಾ ಎಂದು ಖಂಡತವಲಗಿ ನಲವು ಹ ೋಳುತಿತದಿದೋವೋ?  

ವಿವಲದಲಸಪದವಲದ ಚಚ ಷಯನುು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ ಕ ಸಭ ಯಲ್ಲಾನ ಸಿರೋಯರ ವಿರ್ಯವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ಎಲ್ಾರು 
ಮಲತನಲಡುವಂತ  ಮಕ್ಕಳನುು ಒಂಗಕಡಸಿರಿ. ಅವರು ಸಿರೋಯರ ಸ್ಲಿನದಲ್ಲಾದುದ ಮಲತನಲಡಲ್ು ಅವಕ್ಲರ್ವನುು ಕ್ ಕಡರಿ, ಆದನಂತರ 
ದ ೋವರು ಪರತಿಯಬಬರಿಗಕ ವಿವಿಧವಲದ ವರಗಳು ಅನುಗರಹಿಸಿದಲದನ  ಮತುತ ಅವರ ವರಗಳ ತಕ್ಕಂತ  ಯಲರ ಮಲತನಲುದರಕ ನಲವು 
ಲ್ಕ್ಷಯವಿಡದಿದದರ , ಅವರ ಮಕಲ್ಕ್ ನಮಗ ಕೋಸಕರ ದ ೋವರು ಹ ೋಳ ಬಯಸುವ ಸಂದ ೋರ್ವನುು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಳುುತ ತೋವ ಂದು ಸಪರ್ಟವಲಗಿ 
ತ ಕೋರಿಸುವ ಎಫ ಸ. 4 ಮತುತ 1 ಕ್ ಕರಿಂಥ.12 ಅಧ್ಲಯಯಗಳನುು ತ ಕೋರಿಸಿರಿ. 

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 2)   

 



ಲ್ಕಕ್ಲಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 2)   

ಮಕರು ವಸುತಗಳು ಬಚಿಚಟಟಲ್ಪಟಿಟವ ಯಂದು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ: ಒಂದು ವಸುತವು ಬಚಿಚಟಟಲ್ಪಟಿಟದ , ಆದರ  ಸಿಕ್ನಕದ ; 
ಮತ ಕತಂದು ವಸುತವು ಬಚಿಚಟಟಲ್ಪಟಿಟದ , ಆದರ  ಸಿಗಲ್ ೋ ಇಲ್ಾ; ಇನ ಕುಂದು ವಸುತವು ಬಚಿಚಟಟಲ್ಪಟಿಟದ , ಆದರ  ತನುರ್ಟಕ್ಕದ  ಬಿಟುಟ ಹ ಕೋಗುತತದ . 
ಇದನುು ಒಂದು ವಿನ ಕೋದಲತಮಕ್ವಲದ ಚಟುವಟಿಕ್ ಯಲಗಿರುವಂತ , ಅವರು ಹುಡುಕ್ನ ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುುವಂತ  ಕ್ ಲ್ವಂದು ವಸುತಗಳನುು ನಿಮಮ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಾ ಬಚಿಚಡರಿ. (ಇನಕು ಹ ಚಿಚನ ವಿವರಿಗಳಿಗ  ಯಕ ಟಕಯಬ್.ನಲ್ಲಾ ನ ಕೋಡರಿ). 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 3 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 3) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 3)  

ನಿೋರಿನ ಕಳಗ  ಎಸ್ ಯಲ್ಪಟಟ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಕ್ ೋಸ್ 

 ಸಕಚನ  2# ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 3)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯ ಕ್ಲ್ಪನಲ ಕ್ಥ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ಅಪರಲಧಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು 
ಹ ಸರುಗಳು ಮತುತ ಸಿಳಗಳು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ಈ ರಿಪೋಟಷನುು (ವರಧಿಯನುು) ನಲನು ಫ ೈಲ್ ಮಲಡಬ ೋಕ್ು.  
ಕ್ ಕೋಸ್ಟ ಗಲಡ್ಷ: ಆಯಿತು, ಅಸಹಜವಲದ ಘಟನ ಗಳನಕು ರಿಪೋಟ್ಷ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕಕೋಸಕರ ಇಲ್ಲಾ ಕ್ ಲ್ವಂದು 
ಪತರಗಳಿವ . ನಿಮಗ  ಯಲವ ಪತರ ಬ ೋಕ್ು?  
ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ನಿೋರಿನ ಕಳಗ  ಎಸ್ ಯಲ್ಪಟಟ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು.  
ಕ್ ಕೋಸ್ಟ ಗಲಡ್ಷ: ನಿೋವು ಅವನನುು ರಕ್ಷಿಸಿದಿದೋರ ಕೋ?  
ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ಇಲ್ಾ ಸ್ಲರ್, ನಲವು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಲಕಗಲ್ಲಲ್ಾ. 
ಕ್ ಕೋಸ್ಟ ಗಲಡ್ಷ: ವಲತಲವರಣವು ಹ ೋಗಿತುತ? ಅಂಥ ಭಯಂಕ್ರವಲದ ಬಿರುಗಲಳಿಯಲ್ಲಾ ನಿೋವ ೋನಲದರು ಸಿಳುಕ್ನಕ್ ಕಂಡದಿದೋರ ಕೋ?  
ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ಹೌದು ಸ್ಲರ್, ನಲವ ಲ್ಾರು ಸ್ಲಯಬ ೋಕ್ಲದ ಪರಿಸಿಿತಿ ಬಂದಿತುತ.  
ಕ್ ಕೋಸ್ಟ ಗಲಡ್ಷ: ಓಕ್ ೋ, ನಿಮಮ ಹಡಗಿನಲ್ಲಾರುವ ಸ್ಲಮಲನುಗಳ ೋನಲದರು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡು ನರ್ಟವನುು ಹ ಕಂದಿದಿದೋರಲ? ನಿೋವ ೋನಲದರಕ 
ಸ್ಲಮಲನುಗಳನುು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡದದರ , ನಿೋವು ಈ ಪತರವನುು ತುಂಬಿಸಿರಿ.  
ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ಅವನು ಪರಯಲಣಿಕ್ನು. 
ಕ್ ಕೋಸ್ಟ ಗಲಡ್ಷ: ಓ..ಹೌದಲ, ಆದರ  ನಿೋವು ಇಲ್ಲಾರುವ ಇನ ಕುಂದು ಪತರವನುು (ಫಲಮ್ಷ) ತುಂಬಿಸಬ ೋಕ್ು, ಅದರ ಮಕಲ್ಕ್ ನಲವು ಸತತಂತ 
ವಯಕ್ನತಯ ಕ್ುಟುಂಬಕ್ ಕ ಸಮಲಚಲರವನುು ತಿಳಿಸಿಕ್ ಕಡುತ ತೋವ , ಅವನಿಗ  ವಯಕ್ನತಗತವಲದ ಒತತಡಗಳ ೋನಲದರಕ ಇವ ಯೋ? 

ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ಅವನು ಸತಿತದಲದನ ಕೋ ಇಲ್ಾವೋ ಎಂದು ಇನಕು ಖಂಡತವಲಗಿ ಗ ಕತಿತಲ್ಾ.  
ಕ್ ಕೋಸ್ಟ ಗಲಡ್ಷ: ನಿೋವು ಅವನನುು ಭಯಂಕ್ರವಲದ ಬಿರುಗಲಳಿಯಲ್ಲಾ ಸಮುದರದಲ್ಲಾ ಅವನನುು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡದಿದೋರಲ್ಾವೋ?  
ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ಹೌದು, ಆದರ  ಅದು ಬಿರುಗಲಳಿ ಬಂದಲದ ಮೋಲ್  ನಡ ದಿದ . 
ಕ್ ಕೋಸ್ಟ ಗಲಡ್ಷ: ಅವನ ಹಿಂದ  ಹ ಕೋಗುವುದಕ್ ಕ ನಿೋವು ಪರಯತುಪಟಿಟದಿದೋರ ಕೋ?  



ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ: ಅವನು ಒಂದು ತರಲ..ಅವನ ಹಿಂದ  ಹ ಕೋಗುವುದಕ್ ಕ ಸಿದಧವಲಗುತಿತರುವಲಗಲ್ ೋ, ಅವನು ಕ್ಲಣ ಯಲದ.... 

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 3) 
 

ಒಂದು ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ: 
ಮೋನಿಗ  ಗಲಳ ಹಲಕ್ುವ ಕ್ ಕಂಡ 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 3) 
 

ಸ್ಲಮಲರಜಯಶಲಹಿಯಲಗಿರುವ ನಿನ ವ  ಎನುುವ ಪಟಟಣವು 1,50,000 
ಜನಸಂಖ್ ಯಗಿಂತಲ್ಕ ದ ಕಡಡದಲದ ನಗರ. ಭವಯವಲದ ಸಿಳಗಳು, ಗುಡಗಳು, ದ ಕಡಡ 
ದ ಕಡಡ ಗ ಕೋಡ ಗಳು ಮತುತ ಗ ಕೋಪುರಗಳನುು ಒಳಗ ಕಂಡರುವ ನಗರ. ಇಲ್ಲಾ ಕ್ಲಣಿಸುತಿತರುವ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿತರವು ನಿನ ವ  ಗ ಕೋಡ ಗಳನುು 
ತ ಕೋರಿಸುತಿತದ . ಆ ಗ ಕೋಡ ಯಲ್ಲಾ ಕ್ ಲ್ವಂದು ಭಲಗಗಳನುು ತಿರುಗಿ ನಿಮಷಸಿದಲದರ . (ರಹಸಯ: ನಿನ ವ  ಎನುುವ ಪಟಟಣವು ದ ೋವರು 
ಯೋನಲನನುು ಕ್ಳುಹಿಸಿದ ಪಟಟಣವಲಗಿದ .) 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 3) 
 

ರಹಸಯ: ಹಡಗಿನ ಮೋಲ್  ತುಂಬಲ ಭಯಂಕ್ರ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲಗಿದಿದತುತ. ಯಲಕ್ಂದರ  ನಲವಿಕ್ರು 

“ಹಡಗಿನ ಸ್ಲಮಲನುಗಳನುು” ನಿೋರಿನಲ್ಲಾ ಬಿೋಸ್ಲಡದರು, ಬಿರುಗಲಳಿಯ ಮೋಘವು 

ಕ್ಲಣ ಯಲಯಿತು. ಆದದರಿಂದ ತುಫಲನು ನಿಂತುಹ ಕೋಯಿತು. 



 

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 3) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 3)  

ಯೋನನು  
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯದಿಂದ: ಯೋನಲ 1 
ಕ್ತಷನ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಾ ಅನ ೋಕ್ವಲದ ಕ್ ಟಟ ಕ್ಲಯಷಗಳು ನಿನ ವ  ಎನುುವ ಪಟಟಣದಲ್ಲಾ ನಡ ಯುತಲತಯಿದದವು, 
ಆಗ ದ ೋವರು ಯೋನನಿಗ , ನಿೋನು ಆ ಪಟಟಣಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗಿ ಅವರನುು ಎಚಚರಿಸು ಎಂದು ಹ ೋಳಿದರು. 
ಅವರ ಪಲಪಗಳನುು ನಿಲ್ಲಾಸಬ ೋಕ್ ನುುವುದ ೋ ದ ೋವರ ಬಯಕ್ ಯಲಗಿತುತ. ಇದಕ್ ಕ ಯೋನನು 
ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುವುದಕ್ ಕ ಬದಲ್ಲಗಿ, ಬ ೋರ  ಯಲವುದ ಕೋ ಒಂದು ದಕರದಲಚ ಗ  ಹ ಕೋಗುವ 
ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಾ ಏರುತಲತನ . ಯೋನನು ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಾ ಮಲ್ಗುವುದಕ್ ಕ ಹ ಕೋದ ತಕ್ಷಣವ ೋ, ಆ 
ಹಡಗಿನಲ್ಲಾರುವ ಜನರ ಲ್ಾರಕ ತುಫಲನು ಬರುವುದನುು ನ ಕೋಡದರು. ಕ್ ಲ್ವು ಗಂಟ ಗಳಲದನಂತರ, 
ಅರ್ುಟ ಭಯಂಕ್ರವಲದ ತುಫಲನು ಸಮಯದಲ್ಲಾಯಕ ಈ ಮನುರ್ಯನು ಹ ೋಗ  ಮಲ್ಗಿದಲದನ ಂದು ಕ್ ೋಪಪನ್ಸ ನ ಕೋಡ ಬ ರಗಲದನು. ಆ ಹಡಗು 
ಸಮುದರದಲ್ಲಾ ಮುಳುಗಿ ಹ ಕೋಗುತತದ ಯಂದು ಎಲ್ಾರು ತಿಳಿದು, ದ ೋವರು ಯಲಕ್  ಈ ತುಫಲನು ಕ್ಳುಹಿಸಿದಲದನ ಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದಿದದರು. 
ಇದಕ್ ಕ ಯಲರು ಕ್ಲರಣವ ಂದು ತಿಳಿಯಬ ೋಕ್ ಂದರ , ಚಿೋಟುಗಳು ಹಲಕ್ುವುದು ಉತತಮವ ಂದ, ಚಿೋಟುಗಳು ಹಲಕ್ನದರು. ಅದರಲ್ಲಾ ಚಿೋಟು ಹ ಕರ 
ತ ಗ ದಲಗ, ಅದು ಯೋನನಿಗ  ಬಂತು. ಅವರ ಲ್ಾರಕ ಈಗ ನಡ ಯುತಿತದ ಯಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸಿದದರು. ಆಗ ಯೋನನು ತನು 
ಪಲಪಗಳನುು ಒಪಿಪಕ್ ಕಂಡನು ಮತುತ ನನುನುು ಆ ಸಮುದರದ ಕಳಗ  ಎಸ್ ದುಹಲಕ್ನರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗ  ಹ ೋಳಿದನು. ಅದನುು ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ 
ಅಲ್ಲಾರುವವರಿಗ  ಇರ್ಟವಿದಿದಲ್ಾ. ಆದರ  ಅವರು ಆ ಹಡಗನುು ಕ್ಡಲ್ಲಗ  ತರಬ ೋಕ್ ಂದು ಪರಯತುಪಟಟರು. ಆದರ  ಯೋನನನುು ಸಮುದರದ ಕಳಗ  
ಎಸ್ ಯುವುದ ೋ ಒಂದ ೋ ಮಲಗಷವ ಂದು ತಿೋಮಲಷನ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುುವತನಕ್ ಆ ತುಫಲನು ತುಂಬಲ ಕ್ ರಳಿಸುತಿತತುತ. ಯೋನನು ಆ ನಿೋರಿನ ಕಳಗ  
ಎಸ್ ಯಲ್ಪಟಟನು, ಆಗ ತುಫಲನು ನಿಂತುಹ ಕೋಯಿತು. ಆಗ ಹಡಗು ಕ್ದಲ್ದಂತ  ನ ಮಮದಿಯಿಂದ ಹ ಕೋಯಿತು! ಯೋನನು ನಿೋರಿನ ಕಳಗ  
ಈಜುವುದಕ್ ಕ ಆರಂಭಿಸಿದಲಗ, ಒಂದು ದ ಕಡಡ ಮೋನು ಬಂದು, ತನುನುು ನುಂಗಿಬಿಟಿಟತು. ಮಕರು ಹಗಲ್ು ಮಕರು ರಲತಿರ ಯೋನನು ಮೋನಿನ 
ಹ ಕಟ ಟಯಲ್ಲಾ ಇದಿದದದನು. ಆ ಮೋನಿನ ಹ ಕಟ ಟಯಲ್ಲಾ ಯೋನನು ಮಲಡಬಹುದಲದ ಒಂದ ೋ ಒಂದು ಕ್ ಲ್ಸವ ೋನಂದರ  ಅದು ಪಲರಥಷನ  ಮಲತರ. 
ದ ೋವರ ಕ್ಷಮಗಲಗಿ ಆತನು ಪಲರರ್ಥಷಸಿದ ಮತುತ ತನು ಎಲ್ಲಾ ಪಲಪಗಳನುು ಒಪಿಪಕ್ ಕಂಡನು. ಅಷ ಟೋ ಅಲ್ಾದ , ತನಗ  ದ ೋವರು ಕ್ ಕಟಟ 
ಕ್ ಲ್ಸಗಳನುು ಮಲಡುತ ತೋನ ಂದು ದ ೋವರಿಗ  ಮಲತು ಕ್ ಕಟಟನು. ಆಗ ದ ೋವರು ಯೋನನನುು ಮೋನಿನ ಹ ಕಟ ಟಯಿಂದ ಒಣ ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  
ಎಸ್ ಯುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ಅವನ ಪಲರಥಷನ ಗಳಿಗ  ಉತತರಕ್ ಕಟಟನು. 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 3)  

ನಲನು ನನು ಪಲಪವನುು ತಿಳಿದು ಗುರುತಿಸಿದಲಗ, ನಲನು ತಪಪದ ೋ ಅದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಪಶಲಚತಲತಪಪಟುಟ, ಅದನುು ನಿಲ್ಲಾಸಬ ೋಕ್ು.     

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 3)  

ಆದದರಿಂದ ದ ೋವರು ನಿಮಮ ಪಲಪಗಳನುು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವ ಹಲಗ  ನಿೋವು ಪಶಲಚತಲತಪಪಟುಟ ಆತನ ಕ್ಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ್ ಕಳಿುರಿ. ತಿರುಗಿದರ  ದ ೋವರ 
ಸನಿುಧ್ಲನದಿಂದ ವಿಶಲರಂತಿ ಕ್ಲಲ್ಗಳು ಒದಗಿ ಆತನು ನಿಮಗ  ನ ೋಮಕ್ವಲಗಿರುವ ಕ್ನರಸತನಲದ ಯೋಸುವನುು ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ್ ಕಡುವನು. 
ಅಪೋ.ಕ್ೃತಯ.3:19 



ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 3)   

ಈ ವಲರದಲ್ಲಾ ನಿೋವು ಮಲಡುವ ಅಥವಲ ಹ ೋಳುವ ಏನಲದರ ಕಂದು ತಪುಪ ವಿರ್ಯಗಳಿಗಲಗಿ, ನಲಚಿಕ್  ಪಡುವ ವಿರ್ಯಗಳಿಗಲಗಿ ತುಂಬಲ 
ಹ ಚಲಚದ ಸಕಕ್ಷಮತ ಯಿಂದ ಇರಬ ೋಕ್ು ಮತುತ ಪಬಿಾಕ್ ವಿಡಯೋಗಳಲ್ಲಾ ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟಪಡಬಲರದು. ಪಶಲಚತಲತಪಪಡರಿ. ಮೊಟಟ 
ಮೊದಲ್ನ ೋಯದಲಗಿ ಅದನುು ಮತ ತೋ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ನಿಂತು, ಅದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡುವುದಕ್ಕ ದ ೋವರ 
ಸಹಲಯಕ್ಲಕಗಿ ಬ ೋಡಕ್ ಕಳಿುರಿ 

 ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ  (ಪಲಠ 3)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋವ ? ದ ೋವರು ತನು 
ಜನರು ಸುಲ್ಭವಲದ ಜಿೋವನವನುು ಹ ಕಂದಿರುವದಕ್ನಕಂತ ಆತನ ಜನರು 
ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರು ಬಯಸುತಿತದಲದರ . 

 ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ! (ಪಲಠ 3) 
ಆಟ (ಪಲಠ 3)  

ಮೋನಿನ ರ ಕ್ ಕಗಳು 

ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ತಮಮ ನಡುವಿಗಳಿಗ  ಕ್ಟಿಟಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ಲಕಗಲ್ಲ ಅಥವಲ ತಮಮ ಹಿಂದಿನ ಜ ೋಬುಗಳಲ್ಲಾ ಇಟುಟಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ಲಕಗಲ್ಲ 
ಅವರಿಗ  ಹಳ ೋ ಸ್ಲಕ್್.ಗಳನುು (ಅಥವಲ ನಕಲ್ುಹುರಿ, ತಂತಿ, ಕ್ಲಗದ ಅಥವಲ ಬಟ ಟಯನಲುಗಲ್ಲ ಕ್ ಕಡಬಹುದು).  ಈ ಆಟವ ೋನಂದರ , ಈ 
ಆಟದಲ್ಲಾ ಆಡುವವರು ತಮಗ  ಕ್ ಕಟಿಟರುವ “ಸ್ಲಕ್್.ಗಳನುು ಅಥವಲ ಇನಕು ಯಲವುದ ೋ ವಸುತಗಳನುು” ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಳುದ ೋ, ಇತರ ಆಟಗಲರರ 
ವಸುತಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು. ಒಂದುವ ೋಳ  ಯಲರಲದರಕ ತಮಮಲ್ಲಾರುವ ಬಟ ಟಗಳನುು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡರ , ಅವರು ಕ್ ಳಗ  ಕ್ಕಡಬ ೋಕ್ು, 
ಆದರ  ಕ್ುಳಿತುಕ್ ಕಂಡರುವ ಆಟಗಲರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಾ ಬ ೋರ  ಆಟಗಲರನು ತುಂಬಲ ಹತಿತರಕ್ ಕ ಬಂದರ , ಅವನ ಹತಿತರವಿರುವ ಬಟ ಟಯನುು 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬಹುದು, ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡಲಗ ಆಟದಲ್ಲಾ ಪುನ: ಸ್ ೋರಬಹುದು. 

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 3)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 

1. ಲ್ಕಕ್.11:30ರ ವಚನಭಲಗವು ಯೋಸುವಿಗ  ಮತುತ ಯೋನನಿಗ  ಹ ಕೋಲ್ಲಕ್ ಗಳನುು ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ನಮಗ  ಕ್ರ ಯನುು ನಿೋಡುತಿತದ , 
ಯೋಸು ಮತುತ ಯೋನನ ಕ್ಥ ಗಳ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ಎರ್ುಟ ಹ ಕೋಲ್ಲಕ್ ಗಳನುು ನಿೋವು ನ ಕೋಡಬಹುದು?  

ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ತಮಮ ಸಾಂತ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳಿಂದ ಈ ಮನ ಗ ಲ್ಸವನುು ಮಲಡದರ  ಈ ಅಭಲಯಸವು ಚ ನಲುಗಿ ಕ್ ಲ್ಸ ಮಲಡುತತದ . ಅವರು  
ಯೋನನ ಪುಸತಕ್ವನುು ಓದಲ್ು ಹ ೋಳಿರಿ ಮತುತ ಅವರು ಹ ೋಳುವ ಉತತರಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹ ಕೋಲ್ಲಕ್ ಗಳು ಇದದಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನುು ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರಿ. 
ಕ್ ಳಗ  ಪಟಿಟ ಮಲಡರುವ ಕ್ ಲ್ವು ಹ ಕೋಲ್ಲಕ್ ಗಳನುು ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಬಹುದು:  

• ಸಮಲಧಿಯಲ್ಲಾ/ ಮೋನಿನಲ್ಲಾ 3 ದಿನಗಳು ಇದದರು  
• ದ ೋವರ ವಲಕ್ಯವನುು ತಂದರು  
• ದಕರ ಪರಯಲಣ ಮಲಡದರು/ ಅಥವಲ ನಡ ದರು  
• ತುಫಲನು ಬರುವಲಗ ಹಡಗಿನಲ್ಲಾ ಮಲ್ಗಿದದರು 
• ತುಫಲನು ನಿಂತುಹ ಕೋಯಿತು  



• ಪಶಲಚತಲತಪದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಬ ಕೋಧನ  ಮಲಡದರು  
• ಅಪರಲಧಿಯಲ್ಾದ ಮನುರ್ಯನ ಮರಣದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಅವರ ಕ್ ೈಗಳನುು ತ ಕಳ ದುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ನಿಜವಲದ 

ಕ್ ಕಲ್ ಗಲರರು ಪರಯತಿುಸಿದರು. 
• ದ ೋವರ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ಬಹಿರ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿಟದದರು  
• ಪಟಟಣದ ಹ ಕರಗಡ  ಒಣಗಿದ ದಲರಕ್ಷ ಬಳಿು/ಮರ ಬ ಳ ದಿತುತ  

2. ಆಜ್ಞ ಗಳನುು ನಿಲ್ಷಕ್ಷ ಯ ಮಲಡುವುದಕ್ಕಕ ಮತುತ ಅವುಗಳಿಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುವುದಕ್ಕಕ ಮಧ್ ಯ ಇರುವ 
ವಯತಲಯಸವ ೋನು?  

ಇನ ಕುಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಾ, ಅವ ರಡರ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ಯಲವ ವಯತಲಯಸವೂ ಇಲ್ಾ. ಯಲಕ್ಂದರ  ಅವು ಒಂದ ೋ ಫಲ್ಲತಲಂರ್ವನುು ಕ್ ಕಡುತತವ . 
ಎರಡು ಕ್ಡ ಯಿಂದ, ಕ್ ೋಳಲ್ಪಟಿಟದದನುು ನಲನು ಮಲಡಲ್ಲಲ್ಾ. ಆದರ  ದ ೋವರು ನಮಮ ಹೃದಯಗಳನುು ಮತುತ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳನುು 
ನ ಕೋಡುವವನಲಗಿದಲದನ ಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳುತಿತರುವ ಸತಲಯಂರ್. ಆದರ  ನಲವು ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ನಮಮ ನಡತ ಯ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ 
ನ ಪಗಳನುು ಹ ೋಳುತ ತೋವ . ನಲವು ಏನು ಮಲಡದರು ಅದಕ್ ಕ ಬಲಧಯತ  ವಹಿಸಬ ೋಕ್ಲದ ಅವರ್ಯಕ್ತ ಯಿಲ್ಾವ ಂದು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಾಟುಟಕ್ ಕಂಡು 
ನಡ ಯುತಿತರುತ ತೋವ . ಈ ವಿರ್ಯವನುು ಇನಕು ಹ ಚಲಚಗಿ ಚಚ ಷ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಪರೋತ್ಹಿಸಿರಿ. 
3. ಕ್ಷಮಸಲ್ಲಗದ ಕ್ ಟಟ ಕ್ಲಯಷಗಳ ೋನು?  
ಸಿೋರಿಯಲ್ ಕ್ ಕಲ್ ಗಲರರು, ಹಿಂಸಕ್ರು ಮತುತ ಮಲಪಲಷಡು ಹ ಕಂದುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟಪಡದ  ಪಲಪಗಳನುು ಮಲಡುವವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ಉದಲಹರಣ ಗಳನುು ಹ ೋಳುತಲತ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಜ ಕತ ಯಲ್ಲಾ ಅನ ೋಕ್ ವಿಭಿನುವಲದ ಕ್ ಟಟ ವಿರ್ಯಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಚಚ ಷ ಮಲಡರಿ. 
ಮಕ್ಕಳಿಗ  ಮಲದಕ್ ದರವಯಗಳನುು ಮಲರುವ ಜನರ ವಿರ್ಯವ ೋನು? (ನಿನ ವ  ಜನರನುು ದ ೋವರು ಕ್ಶಮಸಬಲರದ ಂದು ಯೋನನು 
ಬಯಸಿದದನು, ಆದರ  ದ ೋವರು ನಮಮಲ್ಾರನುು ಕ್ಷಮಸುವುದಕ್ ಕ ಕ್ೃಪ ಯುಳುವನಲಗಿದಲದನ .)  

 

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 3)   

 

ಲ್ಕಕ್ಲಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 3)   

ಮಲರ್ಷಷ.ಮಲಯಲ್ ಕೋಗಳನುು ಕ್ತತರಿಸಿ, ಒಂದು ಕ್ಡಡಗ  (ಹಲ್ುಾ ಕ್ಡಡ) ಹಚುಚವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ಮಲರ್ಷಷ.ಮಲಯಲ್ ಕೋ ದಿಾೋಪವನುು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು 
ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಪರೋತ್ಹಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಪಲತ ರಯಲ್ಲಾ ನಿೋರನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳಿುರಿ, ಅದು ಸಮುದರಕ್ ಕ ಸ್ಲದೃರ್ಯವಲಗಿರುತತದ .  
ಮಲರ್ಷಷ.ಮಲಯಲ್ ಕೋಗಳನುು ಸಪರ್ಟವಲದ ಬಟಟಲ್ನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ನಿೋರಿನಲ್ಲಾ ಮುಳುಗಿಸಿರಿ. ವಿನ ಕೋದಕ್ಲಕಗಿ, ಮೋನಿನ ಚಿತರವನುು ಬಿಡಸಿರಿ 
ಮತುತ ದಿಾೋಪವನಲುಗಿ ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಇನಕು ಬ ೋರ  ಏನಲದರಕ ಮಲಡಬಹುದು. (ಯಕ ಟಕಯಬ್.ನಲ್ಲಾ ಇನಕು ಹ ಚಿಚನ ವಿರ್ಯಗಳನುು 
ನ ಕೋಡಬಹುದು). 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 4 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 4) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 4)  

ಅನಲಮಕ್ ಸಹಲಯದ ಕ್ುರಿತಲದ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  2# ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 4)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯ ಕ್ಲ್ಪನಲ ಕ್ಥ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ಅಪರಲಧಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳು ಮತುತ ಸಿಳಗಳು 
ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : ಹಲ್ ಕೋ ಸ್ಲರ್, ನನು ಜ ಕತ  ಕ್ ಲ್ಸಗಲರನ ೋ, ನಿನುನುು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಪರಶ ುಗಳನುು ಕ್ ೋಳಬ ೋಕ್ ಂದು 
ಇರ್ಟಪಡುತಿತದ ದೋನ . 
ಪಲದಚಲರಿ : ಹ ೋಳಿ ಆಫಿೋಸರ್, ಏನು ವಿರ್ಯ?  
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : ಕ್ಳ ದ ರಲತಿರಯಲ್ಲಾ ಹ ೈವ ೋ ರ ಕೋಡ್.ನಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಸ ಆಕ್ನ್ಡ ಂಟ್ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಮಗ  ವರಧಿ 
ಬಂದಿದ .  
ಪಲದಚಲರಿ : ಓ.. ಹೌದಲ, ಅದಕ್ಲಕಗಿಯೋ ಅಂಥಹ ಹ ೈವ ೋ ರ ಕೋಡ್.ಗಳಲ್ಲಾ ನಲನು ಒಬಬಂಟಿಗನಲಗಿ ಎಂದಿಗಕ 
ಪರಯಲಣಿಸುವುದಿಲ್ಾ. ಆಫಿೋಸರ್.ಗಳಲಗಿರುವ ನಿೋವು ಸಾಲ್ಪ ಜನ ಮಲತರ ಇದಲದರ , ಆ ಹ ೈವ ೋನಲ್ಲಾ ಅಂಥಹ ಡಕ್ಲಯಿತರಿಂದ ನಡ ಯುತಲತಯಿದ . 
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : [ತನು ಜ ಕತ  ಕ್ ಲ್ಸಗಲರನನುು ನ ಕೋಡುತಲತ] ನಲನು ಡಕ್ಲಯಿತರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನಕ ಹ ೋಳಲ್ಲಲ್ಾ, ನಿೋನ ೋನಲದರಕ 
ಮಲಡದಿದೋಯಲ? 

ಪೋಲ್ಲೋಸ್ 2 : ಇಲ್ಾ, ನಲನು ಮಲಡಲ್ಲಲ್ಾ! 
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : ಅವರು ಡಕ್ಲಯಿತರ ಂದು ನಿನಗ  ಹ ೋಗ  ಗ ಕತುತ? ಕ್ಳ ದ ರಲತಿರಯಲ್ಲಾ ನಿೋವು ಎಲ್ಲಾದಿದೋರ ಂದು ಸಾಲ್ಪ ಮಲಹಿತಿ ಏನಲದರಕ 
ಹ ೋಳುತಿತೋರ ಕೋ? 

ಪಲದಚಲರಿ : ನಿಟುಟಸಿರು ಬಿಡುತಲತ.. ಈ ಪಟಟಣದ ಕ್ ಕೋಟ ಯ ಹತಿತರದ ಲ್ಲಾಯೋ ನನು ಕ್ುಟುಂಬವನುು ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗಿದ ದ, ಮತುತ ಕ್ಳ ದ 
ರಲತಿರಯಲ್ಲಾ ನಲನು ಮನ ಗ  ಹ ಕೋಗಿದ ದೆ, ಆದದರಿಂದಲ್ ೋ ಈ ಬ ಳಗ ಗ ನಲನು ಕ್ ಲ್ಸಕ್ ಕ ಬರುವುದಕ್ಲಕಯಿತು.  
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : ಓ.. ಕ್ಳ ದ ರಲತಿರ ನಿೋನು ಹ ೈವ ೋನಲ್ಲಾ ಇದಿದೋರಿ?  
ಪಲದಚಲರಿ : ಹೌದು ಸ್ಲರ್. 



ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : ರ ಕೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾ ಸುಮಲರು 180 ಸ್ ಂ.ಮೋ. ಎತತರವಿರುವ, ಮಧಯ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಾ ಚ ನಲುಗಿ ಬ ಳ ದಿರುವ, ಕ್ ಕಳಕ್ು ಕ್ ಕಳ ತ 
ದೃಷ್ಟಟಯಿರುವ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನನುು ನಿೋನ ೋದರಕ ನ ಕೋಡದಿದೋಯಲ?  
ಪಲದಚಲರಿ : ಇಲ್ಾ, ಬಹುರ್ಃ ನಲನು ಸರಿಯಲಗಿ ನ ಕೋಡಲ್ಲಲ್ಾವ ೋನ ಕೋ, ಆದರ  ಅವನ ನ ಕೋಟ ನನಗ  ನ ನಪಿಗ  ಬರುತಲತಯಿಲ್ಾ.  
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ 2 : [ನ ಕೋಟ್  ಪುಸತಕ್ವನುು ತ ಗ ದು, ಹ ೋಳಿದದನ ುಲ್ಲಾ ಬರ ದುಕ್ ಕಳಿುರಿ] 
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : ನಿೋನು ಅವನನುು ನ ಕೋಡಲ್ಲಲ್ಾ ಅಥವಲ ಅವನನುು ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ನಿನಗ  ಇರ್ಟವಲಗಲ್ಲಲ್ಾ? 

ಪಲದಚಲರಿ : ನ ಕೋಡ, ನಲನು ಸಿದಧವಲಗಿದ ದೋನ , ಏನ ಕೋ ಒಂದು ಕ್ ಲ್ಸದ ಮೋಲ್  ನಲನು ಫೋನ್ಸ.ನಲ್ಲಾ ಮಲತನಲಡುತಿತದ ದ ಮತುತ ಅದಕ್ ಕ ನನಗ  
ಅರ್ುಟ ಸಮಯವಿದಿದಲ್ಾ. ಸಹಲಯಕ್ಲಕಗಿ ನನುನುು ಕ್ರ ದಿದದರ  ಏನಲಗುತಿತತುತ? ಅವರು ಮತ ಕತಂದು ಬಲರಿ ಕ್ರ ಯುವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ಎರ್ುಟ 
ಸಮಯವು ಹಿಡದಿದ ಯಂದು ಯಲರಿಗ  ಗ ಕತುತ. 
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ 2 : ಹಲ...ಹಲ...ಹ...ಹ... ಅವನಿಗ  ಸಹಲಯ ಬ ೋಕ್ಲಗಿದಿದಲ್ಾ, ಯಲಕ್ಂದರ  ಅವನು ಸಹಲಯಕ್ಲಕಗಿ ಕ್ರ ಯಲ್ಪಟಿಟರಬಹುದು, 
ಹಲ..ಹ...ಅದು ತಮಲಷ ಯಲಗಿದ ಯಲ್ಾ, ಆದರ  ನಿೋನು ಕ್ರ ಯಲ್ಪಟಿಟದಿದೋಯಲ? 

ಪಲದಚಲರಿ : ಅದನುು ತಲ್ ಗ  ಹಲಕ್ನಕ್ ಕಳುಬ ೋಡರಿ, ಅದು ಅರ್ುಟ ಪಲರಮುಖಯವಲ್ಾ.  
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ : ಅಷ ಟೋ, ನನಗ  ಕ್ ಲ್ವಂದು ಪರಶ ುಗಳಿವ . ನಿೋನು ನನಗ  ಬ ೋಕ್ಲದರ , ನಲನು ನಿಮಮನುು ಕ್ರ ಯಬಹುದ ೋ?  
ಪಲದಚಲರಿ : ಯಲವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರಕ ಕ್ರ ಯಬಹುದು, ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ನನಗ  ತುಂಬಲ ಸಂತ ಕೋರ್. 
ಪೋಲ್ಲೋಸ್ 2 : [ಅಪನಂಬಿಕ್ ಯಿಂದ ಪಲದಚಲರಿಯನುು ನ ಕೋಡುತಲತ....] 

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 4) 
 

ಒಂದು ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು 
ಬನಿುರಿ: ಪರಥಮ ಚಿಕ್ನತ ್ (ಬಲಯಂಡ್-ಏಡ್) 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 4)  
 

ಈ ದಿನದಂದು ಆಸಪತಿರಗ  ಒಂದು ತುತುಷ ಚಿಕ್ನತ ್ಗಲಗಿ ಬರುವುದು. (ರಹಸಯ : 
ಸಹಲಯಕ್ಲಕಗಿ ಹ ಕಡ ಯಲ್ಪಟಿಟರುವ ವಯಕ್ನತಯ ಬಳಿಗ  ಒಳ ುೋಯ ಸಮಯಲಷನನುು ಅಲ್ಲಾಗ  ಕ್ಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿಟರುವುದು. 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 4) 
 

ರಹಸಯ: ಖ್ಲಲ್ಲ ಚಿೋಲ್ ಮತುತ ನಲಣಯಗಳ ಲ್ಾ ಬಿಸ್ಲಡಲ್ಪಟಿಟದದವು ಯಲಕ್ಂದರ  ಅವನು 

ಕ್ದದಲ್ಪಟಿಟದದನು, ರಹದಲರಿ ಪಕ್ಕಕ್ ಕ ಯಲಜಕ್ನ ಮತುತ ಫರಿಸ್ಲಯನ 2 ಜ ಕತ  ಹ ಜ ೆಗಳು 

ಇದದವು, ಹ ಕಡ ಯಲ್ಪಟಟ ವಯಕ್ನತಯ ಭೌತಿಕ್ ದ ೋಹದ ಗುರುತು ಅಲ್ಲಾ ಹಲಕ್ಲ್ಪಟಿಟತು. 



 

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 4) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 4)  

ಒಳ ುೋಯ ಸಮಯಲಷನು  
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯದಿಂದ: ಲ್ಕಕ್.10:25-37  
ಧಮಷಶಲಸರದಲ್ಲಾ ಪರವಿೋಣನಲಗಿರುವ ಒಬಬ ವಯಕ್ನತ ಯೋಸುವನುು ಪರಿೋಕ್ಷ  ಮಲಡಲ್ು, “ನಿತಯ ಜಿೋವದ 
ಸ್ಲಾಸಿಯವನುು ಪಡ ಯಬ ೋಕ್ ಂದರ  ನಲನ ೋನು ಮಲಡಬ ೋಕ್ು?” ಎಂದು ಒಂದು ಪರಶ ು ಕ್ ೋಳಿದನು.  ಯೋಸು 
ಅವನಿಗ  ದ ಕಡಡ ಆಜ್ಞ ಯಂದಿಗ  ಉತತರ ಕ್ ಕಟಟನು : “ನಿನು ದ ೋವರಲಗಿರುವ ಕ್ತಷನನುು ನಿನು ಪೂಣಷ 
ಹೃದಯದಿಂದಲ್ಕ ನಿನು ಪೂಣಷ ಪಲರಣದಿಂದಲ್ಕ ನಿನು ಪೂಣಷ ರ್ಕ್ನತಯಿಂದಲ್ಕ ನಿನು ಪೂಣಷ 
ಬುದಿಧಯಿಂದಲ್ಕ ಪಿರೋತಿಸಬ ೋಕ್ು. ಮತುತ ನಿನು ನ ರ ಯವನನುು ನಿನುಂತ ಯೋ ಪಿರೋತಿಸಬ ೋಕ್ು ಎಂದು 
ಬರ ದದ  ಅಂದನು. ‘ಆ ಧಮೊೋಷಪದ ೋರ್ಕ್ನು ತನು ನ ರ ಯವರ ಹ ಸರುಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಕ್ ಕಡುವುದರ 
ಬದಲ್ಲಗಿ, “ಯಲರು ನನು ನ ರ ಯವನು?” ಎಂದು ಪರಶ ುಯನುು ಕ್ ೋಳುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ತನುನುು ತಲನು 
ಸಮರ್ಥಷಸಿಕ್ ಕಳುಲ್ು ಪರಯತಿುಸಿದನು. ಆಗ ಯೋಸು ಕ್ ಳಗಿನ ಕ್ಥ ಯನುು ಹ ೋಳುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ಯಲರು ನ ರ ಯವರು ಎಂದು ಅವನಿಗ  
ಚ ನಲುಗಿ ತಿಳಿಸಿಕ್ ಕಟಟನು. 
 

ಯರಕರ್ಲ್ ೋಮನಿಂದ ಘಟಟ ಇಳಿದು ಯರಿಕ್ ಕೋವಿಗ  ಆ ಮಣಿಣನ ಹಲದಿಯಲ್ಲಾ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು ನಡ ದು ಹ ಕೋಗುತಿತರುವಲಗ, ಅವನನುು 
ಅರಜಿೋವದಲ್ಲಾ ಇರುವ ತನಕ್ ಹ ಕಡ ದು, ತನು ಬಟ ಟಗಳನುು ಕ್ದುದಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋದರು. ಆ ಧಕಳಿನಲ್ಲಾ ಬರ ಬತತಲ್ ಯಿಂದ, ನಡ ಯುವುದಕ್ಲಕಗದ  
ರಕ್ತ ಸ್ ಕೋರಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತ ಬಿದಿದದದ ಆ ಮನುರ್ಯನು ಒಬಬ ಯಲಜಕ್ನು (ದ ೋವರ ಭಯದಲ್ಲಾರುವ ಒಂದು ಕ್ುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಒಬಬ ಒಳ ುೋಯ 
ಮನುರ್ಯ – ಲ್ ೋವಿಯರು) ಬರುವುದನುು ನ ಕೋಡದನು, ಅವರಿಬಬರು ಕ್ಣಣಲ್ಲಾ ಕ್ಣಿಣಟುಟ ನ ಕೋಡದಲಗ, ಆ ಯಲಜಕ್ನು ಆ ಮನುರ್ಯನ ಹತಿತರವಿರದ  
ದಲಟಿ ಹ ಕೋದನು. ಆದನಂತರ ಇನ ಕುಬಬ ವಿದ ೋಶಿ ವಯಕ್ನತ, ಅಂದರ  ಸಭ ಯಲ್ಲಾ ಸ್ ೋರಿಸಿಕ್ ಕಳುದ ವಯಕ್ನತ, ತಪುಪ ಮಲಗಷದಲ್ಲಾ ದ ೋವರನುು 
ಆರಲಧಿಸುವ ವಯಕ್ನತ (ಸಮಯಲಷದವನು) ಆ ಮನುರ್ಯನನುು ನ ಕೋಡ, ಅವನ ಮೋಲ್  ಕ್ನಿಕ್ರಪಟಟನು. ಆ ಸಮಯಲಷದವನು ಅಲ್ಲಾ ನಿಂತು, 
ಅವನ ಗಲಯಗಳಲ್ಲಾ ಎಣ ಣಯನಕು ದಲರಕ್ಷಲರಸವನಕು ಹ ಕಯುದ ಕ್ಟಿಟ ತನು ಸಾಂತ ವಲಹನದ ಮೋಲ್  ಹತಿತಸಿಕ್ ಕಂಡು ಛತರಕ್ ಕ ಕ್ರಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗಿ 
ಅವನನುು ಆರ ೈಕ್  ಮಲಡದನು: ಛತರ, ಖಚುಷಗಳು ಮತುತ ಅವನನುು ನ ಕೋಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಒಬಬನಿಗ  ಆಗುವ ಖಚುಷ, ಹಲಗ  ಪರತಿಯಂದಕ್ಕಕ 
ಹಣ ಕ್ ಕಟಟನು.  
“ಈ ಮಕವರಲ್ಲಾ ಯಲವನು ಕ್ಳುರ ಕ್ ೈಗ  ಸಿಕ್ನಕದವನಿಗ  ನ ರ ಯವನಲದನ ಂದು ನಿನಗ  ತ ಕೋರುತತದ  ಹ ೋಳು ಎಂದು ಕ್ ೋಳಿದದಕ್ ಕ ಆ 
ಧಮೊೋಷಪದ ೋರ್ಕ್ನು – ಅವನಿಗ  ದಯ ತ ಕೋರಿಸಿದವನ ೋ ಅಂದನು. ಆಗ ಯೋಸು ಅವನಿಗ  – ಹ ಕೋಗು, ನಿೋನಕ ಅದರಂತ  ಮಲಡು ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿದನು.” 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 4)   

ಒಳ ುೋಯ ಸಮಯಲಷನಂತ , ನಲನು ಕ್ಕಡ ಪರತಿಯಬಬರ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ಕ್ರುಣ ಯನುು ತ ಕೋರಬ ೋಕ್ು.     



ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 4)  

ನಿಮಗ  ಪಿರೋತಿ ತ ಕೋರಿಸುವವರನ ುೋ ನಿೋವು ಪಿರೋತಿಸಿದರ  ಫಲ್ವ ೋನು?” – ಮತಲತಯ.5:46. 

ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 4)   

ನಿಮಗ  ಸ್ ುೋಹಿತನಲಗದಿರುವ ಒಬಬ ವಯಕ್ನತಯನುು ಆರಿಸಿಕ್ ಕಲ್ಲಾರಿ ಮತುತ ಅವರನುು ಸ್ ುೋಹಭಲವನ ಯಿಂದ ಮಲತನಲಡಸಿರಿ. ನಿಮಮ ಶಲಲ್ ಯ 
ಸಮಯ ಆದಮೋಲ್  ಆಟವಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅವರನುು ಆಹಲಾನಿಸಿರಿ, ಅಥವಲ ಮಧ್ಲಯಹು ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ಜ ಕತ ಯಲ್ಲಾ ಕ್ಕಡ 
ತಿನುುವುದಕ್ ಕ ಕ್ರ ಯಿರಿ. 

 ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ (ಪಲಠ 4)   

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋವ ? ನಲವ ಲ್ಾರು 
ಇನ ಕುಬಬರಿಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರು ಬಯಸುತಿತದಲದರ . 
 

 ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ! (ಪಲಠ 4) 

ಆಟ (ಪಲಠ 4)   

ಬಡಡ ಟಲಯಗ್  
ಈ ಆಟವನುು ಆರಂಭಿಸಲ್ು ಕ್ನಿರ್ಠವ ಂದರ  6 ಮಂದಿ ಆಟಗಲರರು ಬ ೋಕ್ಲಗುತಲತರ  (ಹ ಚುಚ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದದರ  ಇನಕು ಒಳ ುೋಯದು) , 
ಇದು ಮೈದಲನದಲ್ಲಾ ಆಡುವ ಆಟವಲಗಿರುತತದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ನತ ಓಡುತಿತರುತಲತನ , ಇನ ಕುಬಬ ವಯಕ್ನತ “ಇಟ್” ಆಗಿರುತಲತನ . ಉಳಿದ ಪರತಿಯಬಬರು 
ತಮಮ ಬಡಡಯನುು (ಜ ಕತ ಗಲರನನುು) ಹುಡಕ್ನಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು, ಕ್ ೈಗಳನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುುವುದು, ಮತುತ ಆದನಂತರ ಆಟವಲಡುವ ಸಿಳದಲ್ಲಾ ಚ ದರಿ 
ಹ ಕೋಗುವುದು. “ಇಟ್” ಆಗಿರುವವನು ಓಡುವವನನುು ಟಲಯಗ್ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತಿುಸುತಲತನ . ಓಡುವವವನು ಟಲಯಗ್ ಆಗುವುದಕ್ ಕ 
ಮುಂಚಿತವಲಗಿಯೋ ಯಲರಲದರ ಕಬಬನ ಜ ಕತ ಯಲ್ಲಾ ಸ್ ೋರಿಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು. ಒಂದುವ ೋಳ  ಓಡುವವವನು ಜ ಕತ ಗಲರನನುು ಸಿಕ್ನಕಸಿಕ್ ಕಂಡರ , 
ಇದುವರ ಗಕ ಕ್ ೈಹಿಡದುಕ್ ಕಂಡು ಕ್ ೈ ಬಿಟಿಟರುವ ಇನ ಕುಬಬನು ಓಡಬ ೋಕ್ು. ಅವನು ಇನ ಕುಬಬನನುು ತನು ಬಡಡಯಲಗಿ ಕ್ ೈಹಿಡಡುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು, 
ಇಲ್ಾದ ೋ, ಅವನು ಓಡಸುವವನಿಂದ ಇಟ್ ಆಗುತಲತನ . “ಇಟ್” ಆದವನು ಓಡುತಲತ ಇರಬ ೋಕ್ು. 
ಪಲರಥಮಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಲಗಿ: ಫ ರಂಡಶಪ್ ವ ಬ್  
ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಾರನುು ವೃತಲತಕ್ಲರದಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಾಸಿರಿ. ನಕಲ್ುಹುರಿಯಿಂದ ಮಲಡರುವ ಒಂದು ಚ ಂಡನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, “ನಲನು 
ಯಲವಲಗ ಸಂತ ಕೋರ್ವಲಗಿರುತ ತೋನ ಕೋ ಗ ಕತಲತ?” ಎಂದು ಮಗುವನುು ಕ್ ೋಳಿರಿ, ಆ ಮಗುವು ಉತತರ ಕ್ ಕಡುತಿತರುವಲಗಲ್ ೋ, ಆ 
ನಕಲ್ುಹುರಿಯಿಂದ ಮಲಡರುವ ಚ ಂಡನುು ಮಗುವಿಗ  ಕ್ ಕಡರಿ, ಅವರು ಅದನುು ಸರಿಯಲಗಿ ಇಟುಟಕ್ ಕಂಡದಲದರ  ಇಲ್ಾವೋ ಎಂದು ಚ ನಲುಗಿ 
ನ ಕೋಡಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಹಲಗ ಯೋ ಆ ಮಗುವು ಕ್ಕಡ ತನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾ ಕ್ಕಡರುವ ಮಗುವನುು “ನಲನು ಯಲವಲಗ ಸಂತ ಕೋರ್ವಲಗಿರುತ ತೋನ ಕೋ 
ಗ ಕತಲತ?” ಎಂದು ಕ್ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ಹ ೋಳಿರಿ, ಉತತರ ಕ್ ಕಡುತಿತರುವಲಗಲ್ ೋ ಆ ಚ ಂಡನುು ಆ ಮಗುವಿಗ  ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ು. ಹಿೋಗ  ಆ ವೃತಲತಕ್ಲರದಲ್ಲಾ 
ಕ್ಕಡರುವ ಪರತಿಯಬಬರಿಗ  ಮಲಡುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ. ಒಂದುವ ೋಳ  ಈ ಆಟವನ ುೋ ಆಡಬ ೋಕ್ಂದರ , ಅವರಿಗ  ಇನಕು ವಿನ ಕೋದಲತಮಕ್ವಲಗಿರಲ್ು, 
ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ಕ್ ೋಳಿರುವ ಪರಶ ುಯನುು ಕ್ ೋಳುವುದರ ಬದಲ್ಲಗಿ, “ನನಗ  ತುಂಬಲ ಯಲವಲಗ ನ ಕೋವಲಗುತ ತ ಗ ಕತಲತ?” ಎನುುವ ಪರಶ ುಯನುು 
ಕ್ ೋಳಿರಿ ಮತುತ ಚ ಂಡನುು ಕ್ ಕಡರಿ. ಈ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಾರನುು ಎಬಿಬಸಿ, ಒಬಬರ ಕಬಬರ ಕ್ ೈಗಳನುು ಗಟಿಟಯಲಗಿ 
ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುಲ್ು ಹ ೋಳಿರಿ. ಈಗ ನಿಮಗ  ಫ ರಂಡಶಪ್ ವ ಬ್ ಇದ . 



ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 4)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ)  
1. ನಿಮಮ ಶಲಲ್ ಯಲ್ಲಾ ಹ ಕಸ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗ  ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ನ ರ ಯವರಲಗುವಿರಿ? ಭಿಕ್ಷಕ್ರಿಗಲ? ಇಲ್ಾಂದರ  ಕ್ನರುಕ್ುಳಮಲಡುವ ನಿಮಮ 

ತಮಮಂದಿರಿಗಲ/ ತಂಗಿಯರಿಗಲ? 

ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಇರ್ಟವಲಗದಿದದರಕ, ಇತರರಿಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅನ ೋಕ್ ವಿಧ್ಲನಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಮಲತನಲಡಸಿರಿ, ಅಥವಲ ಬಹಿರಂಗವಲಗಿ ಯಲರಿಗಲದರಕ ಹ ಕಸ ಮಗುವಿಗ  ಅವರು 
ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಿತರುವಲಗ ಸಿಕ್ನಕಕ್ ಕಂಡರ  ಅವರು ಯಲವರಿೋತಿ ಎದುಗ ಕಷಳುುತಲತರ . ನಮಮ ಸಣಣ ಪುಟಟ 
ಮಕ್ಕಳಿಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದು ತುಂಬಲ ಕ್ರ್ಟವ ನುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡರಿ.  

2. ಚ ನಲುಗಿ ಗ ಕತಿತರುವ ಒಬಬ ವಯಕ್ನತ ತನುನುು ತಲನು ಯಲವರಿೋತಿ ಸಮರ್ಥಷಸಿಕ್ ಕಂಡದಲದನ ನುುವುದರ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಒಂದು ಉದಲಹರಣ ಯನುು ಹ ೋಳಿರಿ. ಒಂದುವ ೋಳ  ಅವರು ಆ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲಾ ದ ೋವರನುು ಮತುತ ನ ರ ಯವರನುು ಪಿರೋತಿ 
ಮಲಡುತಿತದಲದರ , ಅವರು ಯಲವರಿೋತಿ ನಡ ದುಕ್ ಕಳುುತಲತರ ?  
ರಲಜಕ್ಲರಣಿಗಳು, ಸಂಗಿೋತಗಲರರು, ಕ್ನರೋಡಲಕ್ಲರರು ಮತುತ ನಟರು ಅನ ೋಕ್ಬಲರಿ ತಮಮ ಕ್ ಟಟ ನಡತ ಯ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ವಲತ ಷಗಳಲ್ಲಾ 
ಬರುತಿತರುತಲತರ . ಅಂಥವರುಗಳಲ್ಲಾ ಒಬಬರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮತುತ ಅವರು ಏನು ಮಲಡದಲದರ ಕೋ ಮಕ್ಕಳಿಗ  ತಿಳಿಸಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು 
ಕ್ಡ  ಮಲತನಲಡುವುದಲರ , ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿ ತ ಕೋರಿಸುವುದಕ್ ಕ ಅವರು ಏನು ಮಲಡಬಹುದಲಗಿತ ಕತೋ ಎನುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲದ 
ಸಂಭಲರ್ಣ ಗ  ನಡ ಸಿರಿ. ಆದರ  ಮಕ್ಕಳು ಹ ೋಳುವ ಮೊದಲ್ ಉತತರವು ಎರ್ುಟ ಒಳ ುಯದಲದರಕ, ಅದನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಬ ೋಡರಿ, 
ಅವರನುು ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಗಿ ಮಲತನಲಡಸುತಲತ ಇರಿರ.  

3. ಯಲರ ೋಯಲಗಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನುು ಚ ನಲುಗಿ ಪಲಲ್ಲಸುತಲತ, ಅದನುು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ ಕ ತುಂಬಲ ಪಲರಮುಖಯವಲದ ಪಲರಥಮಕ್ 
ನಿಯಮಗಳನುು ಪಲಲ್ಲಸದ ೋ ಇರುವ ಇತಿತೋಚಿನ ಪರಿಸಿಿತಿಯನುು ವಿವರಿಸಿ.  

ನಿೋವು ಶಲಲ್ ಯ ನಿಯಮಗಳು, ಪೋಲ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲನಕನುಗಳು, ಚರ್ಚಷ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಲ ಅಥಷ ಕ್ ಕಡದ ನಿಯಮಗಳು ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಂಡರುವ 
ಯಲವ ಸಿಳದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿೋವು ಮಲತನಲಡಬಹುದು. ಉದಲಹರಣ ಗ : ಶಲಲ್ ಯ ಹಲಲ್.ಗಳಲ್ಲಾ ಓಡಲಡ ಸಮಸ್ ಯಯಲ್ಲಾ ಬಿದುದಕ್ ಕಂಡರುವುದು, 
ಇದನುು ಮಲಡುತಲತ ತರಗತಿ ತುಂಬಲ ತಡವಲಗಿ ಹ ಕೋಗಬಲರದು. ಅಥವಲ ಮಲತನಲಡದದಕ್ಲಕಗಿ ಸಮಸ್ ಯ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದು, ರಬಬರ್ 
(ಎರ ೋಜರ್) ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತುಮಲಡುವಲಗ ತ ಕಂದರ  ಆಗುವುದು, ಅಥವಲ ತರಗತಿಗ  ಸರಿಯಲದ ಸಮಯಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗಬ ೋಕ್ ಂದು 
ಗ ಕೋಡ ಯನುು ದಲಟುವಲಗ ನಿೋನು ನಿನು ಸ್ ಾಟರ್.ನುು ಹರಿದುಕ್ ಕಳುುವುದು, ಆದರ  ಆ ಸ್ ಾಟರ್.ಗಲಗಿ ಮತ ತೋ ಮನ ಯಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ ಯಗ  
ಗುರಿಯಲಗುವುದು. 

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 4)  

 



ಲ್ಕಕ್ಲಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 4)   

 ದೃಷ್ಟಟಕ್ ಕೋನದಿಂದ ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಈ ಪರಯೋಗವು ಸಹಲಯಕ್ಲರಿಯಲಗುತತದ  ಮತುತ ನಲವು ನ ಕೋಡುವ 
ವಿರ್ಯಗಳನುು ಹ ೋಗ  ನಮಮ ದೃಷ್ಟಟಕ್ ಕೋನ ಮಲಪಷಡಸುತತದ ಕೋ ತ ಕೋರಿಸುತತದ . ಈ ಎರಡು ಸ್ಲಲ್ುಗಳನುು 
ನ ಕೋಡರಿ, ಮತುತ 1 ಎರ್ುಟ ದ ಕಡಡದಲಗಿ ಕ್ಲಣಿಸುತತದ ಯಲ್ಾವೋ. ಎರಡನ ೋ ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಏನಂದರ  ಓರ ಯಲಗಿರುವ 
ಗ ರ ಗಳು ಹ ೋಗ  ಸಮಲಂತರಗಳಲಗಿರುತತವ , ಆದರ  ಅವು ಆ ರಿೋತಿ ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವುದಿಲ್ಾ. ಮಕರನ ೋ ಉದಲಹರಣ  
ಏನಂದರ  ಮಗು ಮತುತ ಇಲ್ಲ ಇರುತತದ . ಮಗು ಮತುತ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಚುಕ್ ಕಯನುು ಇಡರಿ. ಆ ಚುಕ್ ಕಯನುು 
ನಿಮಮ ಮಕಗಿನಿಂದ ಮುಟಿಟದರ , ಆ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಳಿಗ  ಹ ಕೋಗುತಿತರುವಂತ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವಿರಿ. 
ವಿೋಡಯೋನಲ್ಲಾ ತ ಕೋರಿಸಿದಂತ  ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕರು ಉದಲಹರಣ ಗಳನುು ಮಲಡಲ್ಲ. (ಹ ಚಿಚನ ವಿವರಣ  
ಗಳಿಗಲಗಿ ಯಕ ಟಕಯಬ್ ಸಂದಶಿಷಸಿರಿ). 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/ 

 
 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/


--[ಕ್ ೋಸ್  5 ]-- 

 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 5) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 5)  

ಗಲ್ುಾ ಮರದ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 5)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ 
ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ .  
ಪಲ್ಲೋಸ್:  ಮೋಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮರ್ ನಿಮೊಮಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡಬಹುದ ೋ? 

ಮೋಡಮ್ : ಏನು ವಿರ್ಯ ಹ ೋಳಿ ಆಫಿೋಸರ್? 

ಪಲ್ಲೋಸ್ ; ನಿಮಮನುು ಕ್ ಲ್ವು ಪರಶ ುಗಳನುು ಕ್ ೋಳಬ ೋಕ್ು. 
ಮೋಡಮ್ : ನಿಮಮಂತ ಸುಂದರವಲದ ಆಫಿೋಸಗಲಷಗಿ ಏನಲದಕರ ಸಮಲದಲನ ಕ್ ಕಡುತ ತೋನ . 
ಪಲ್ಲೋಸ್: ಹೌದ ೋ, ಮ್, ನ ನ ುಯ ರಲತಿರ ಎರಡನ ೋ ಪರಕ್ಟಣ ಗ  ಮುಂಚ  ನಿೋವು ಏನಲದರು ನ ಕೋಡರುವಿರಲ ಎಂದು ನಲನು ಯೋಚಿಸುತಿತದ ದ? 

ಮೋಡಮ್: ಆ ಪಕ್ಕದ ಸಂದಿಯಲ್ಲಾರುವ ಜ ರ ಶ್ ಮತುತ ಅವಳ ಗಂಡನ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡುತಿತದಿದೋರ? 

ಪಲ್ಲೋಸ್: ಹೌದು, ಅವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿಯೋ ನಲನು ಮಲತನಲಡುತಿತದ ದೋನ . 
ಮೋಡಮ್: ಅದು ನ ಕೋದುವದಕ್ ಕ ಸಾಲ್ಪ ವಿಚಿತರವಲಗಿದ , ಯಲಕ್ಂದರ  ಕ್ಳ ದ ವಲರವ ಲ್ಾ ಅವರ ಮನ ಯ ಮುಂಭಲಗದಲ್ಲಾ ಕ್ಟಟಡವನುು 
ಕ್ಟುಟತಿತದದರು. 
ಪಲ್ಲೋಸ್ : ಮ್... ಹ ೋಳಿ. [ಒಂದು ಪುಸತಕ್ವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಆಕ್  ಹ ೋಳುವುದ ಲ್ಾವನುು ಬರ ದುಕ್ ಕಳುುತಿತದದನು.] 
ಮೋಡಮ್: ಅದು ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಆತಮಹತ ಯಯಂತ  ಕ್ಲಣಿಸುತತದ , ಆದರ  ನನುನುು ಕ್ ೋಳಿದರ  ಅದು ವಿಲ್ಕ್ಷಣವಲಗಿದ . ಈ ಎಲ್ಾವನುು 
ನ ಕೋಡದರ  ಏನ ಕೋ ಗ ಕಂದಲ್ ನಡ ದಿದ  ಎಂದು ಅನಿಸುತತದ . 
ಪಲ್ಲೋಸ್: ಅಂದರ , ಇದು ಆತಮಹತ ಯ ಎಂದು ನಿೋವು ನ ನ ಯುತಿತಲ್ಾ, ಹೌದ ೋ? 

ಮೋಡಮ್: [ಹಿಟುಟ ಕ್ಲ್ಲಸುವ ಬಟಟಲ್ನುು ಕ್ ಳಗ  ಬಿೋಳಿಸುವಳು, ಅದರಲ್ಲಾರುವ ಹಿಟ ಟಲ್ಲಾ ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  ಚಲ್ಲಾಹ ಕೋಗುವುದು] ಓ, ಹನಿೋ, 
ಏನಲಯಿತು?  
ಪಲ್ಲೋಸ್ : ಒಟಲಟರ  ಅದು ಹಲಗ  ಆಗಿರಬಹುದ ಂದು ಅಂದುಕ್ ಕಳುುತ ತೋನ . ಅವನು ದುರ್ಟ ಮನುರ್ಯನಲಗಿದದನು, ಇನುುಮುಂದ  ಅದು ನನು 
ಸಮಸ್ ಯಯಲಗಿರುವದಿಲ್ಾವ ಂದು ನ ನ ಯುತ ತೋನ , ಆದರ  ಅವನು ಬ ೋರ ಯಲಗಿಗಲಗಿಯೋ ಕ್ ೋಡನುು ಮಲಡಲ್ು ಇಚಿಚಸಿದನ ಂದು ನಲನು 



ನಿರ್ಚಯವಲಗಿ ಹ ೋಳುತ ತೋನ , ಯಲಕ್ಂದರ  ಅವನ ಪಟಟಣದಲ್ಲಾರುವ ಎಲ್ಾರಿಗ  ಅವನು ಎರ್ುಟ ದ ಕಡಡ ವಯಕ್ನತಯಂದು ಹ ಕಗಳಿಕ್  
ಮಲಡಕ್ ಕಳುುತಿತದದನು... ಮತ ತ ನನು ನ ರ ಯವನು ಆ ಗಲ್ುಾ ಮರದ ಮೋಲ್  ಹ ೋಗ  ನ ೋತುಹಲಕ್ಲ್ಪತಿತದದನ ಕೋ ನಿೋವ ೋ ನ ಕೋಡರಿ! 
  

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 5)   

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ : ಕ್ಲಂಫ ಟಿಟ (ಬಣಣ ಬಣಣದ ಕ್ಲಗದದ ಸಣಣ ತುಂಡುಗಳು). 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 5) 
 

 ಜ ರ ಕ್್ ಎಂದು ಕ್ರ ಯಲ್ಪಡುತಿತದದ ಅರಸನಲದ ಅಹಷ ಟೋರ ಕೋರ್ನ (ಕ್ನರ.ಪು. 486 - 
465) ಸಮಲಧಿಯ ಚಿತರ. ಇರಲನ್ಸ ದ ೋರ್ದಲ್ಲಾ, ನಕ್ಶ-ಈ ರುಸತಂ ಎನುುವ ಈ 
ಐತಿಹಲಸಿಕ್ ಪಲರಂತದಲ್ಲಾ ಪಷ್ಟಷಯಲ ದ ೋರ್ವನುು ಆಳಿಾಕ್  ಮಲಡದ ಮಹಲನ್ಸ ಅರಸರ 
ಸಮಲಧಿಗಳ  ಂದಿಗ  ಅವನ ಸಮಲಧಿ ಇದ ೋ. (ಇದು ಅಮೋರ್ ಹುಸ್ ್ೈನ್ಸ 
ಜ ಕಲ್್ಘರ ರವರು ತ ಗ ದ ಚಿತರವಲಗಿದ ) (ರಹಸಯ: ಜ ರ ಕ್್ ಎಂಬ ಅರಸನು ಎಸ್ ತೋರ 
ಗರಂಥದಲ್ಲಾ ಕ್ಲಣುವ ಅರಸನ ೋ ಆಗಿದಲದನ .) 
 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 5) 
 

 ರಹಸಯ : ಅರಸನ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಾ ಲ್ಲಖಿತವಲದ ಪತರಗಳು (ರಲಜ ಶಲಸನಗಳು) ಮತುತ 
ಅವುಗಳಲ್ಲಾ ರಲಜ ಮುದ ರ. ಎಸ್ ತೋರಳು.3:12 ಮತುತ 8:8 

 

 

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 5)  

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 5)  

ಎಸ್ ತೋರಳು 
ಬ ೈಬಲ್ಲನಿಂದ : ಎಸ್ ತೋರಳು.2-7 



ಎಸ್ ತೋರಳು ಅರಸನಲದ ಜ ರ ಕ್್ ಹತಿತರ ನಂಬಿಕ್ ಯುಳು ದಲಸನಲಗಿ ಕ್ ಲ್ಸ ಮಲಡುತಿತದದ ಮೊದ ಷಕ್ ೈಯಿನ 
ಚಿಕ್ಕಪಪನ ಮಗಳಲಗಿದದಳು. ಈ ಅರಸನು ತನಗಲಗಿ ಒಬಬ ಸುಂದರವಲದ ರಲಣಿಗಲಗಿ ಹುದುಕ್ುತಿತದದನು. 
ಎಸ್ ತೋರಳು ಅರಸನ ಮುಂದ  ಹ ಕೋಗುವದಕ್ನಕಂತ ಮೊದಲ್ು 12 ತಿಂಗಳು ಸ್ೌಂದಯಷದ ಪರಯೋಗಗಳಿಗ  
ಹ ಕೋಗುವದಕ್ ಕ ಮೊದ ಷಕ್ ೈ ಎಲ್ಾವನುು ಸಿದದಗ ಕಳಿಸಿದನು. ಆಕ್  ಬಹು ಸ್ೌಂದಯಷವತಿಯಲಗಿದದಳು, 
ಅರಸನು ಆಕ್ ಯನುು ನ ಕೋಡದ ಕ್ಕಡಲ್ ೋ ಆಕ್ ಯನುು ಪಿರತಿಸಿದನು ಮತುತ ಆಕ್ ಯನುು ಮದುವ  
ಮಲಡಕ್ ಕಂಡನು. ಅರಸನಲದ ಜ ರ ಕ್್ ಹತಿತರ ಹಲಮಲನನು ಉನುತ ಅಧಿಕ್ಲರಿಯಲಗಿದದನು; ಅವನು 
ಯಹಕದಯರನುು ದ ಾೋಷ್ಟಸುತಿತದದನು ಮತುತ ಎಲ್ಾರು ಅವನಿಗ  ನಮಸಕರಿಸಬ ೋಕ್ ಂದು ತನುನುು ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ತಲನ ೋ ಅರಮನ ಯ ಸಭಲಂಗಣದಲ್ಲಾರುವವರ ಬಳಿ ಜಂಬ ಕ್ ಕಚಿಚಕ್ ಕಳುುತಿತದದನು. ಮೊದ ಷಕ್ ೈ ಬಿಟುಟ 
ಇನ ುಲ್ಾರಕ ಅವನಿಗ  ನಮಸಕರಿಸುತಿತದದರು; ಯಲಕ್ಂದರ  ಮೊದ ಷಕ್ ೈ ನಿಜವಲದ ದ ೋವರಿಗ  ಮಲತರವ ೋ 
ನಮಸಕರಿಸುತಿತದದನು. ಹಲಮಲನನಿಗ  ಮೊದ ಷಕ್ ೈ ಮೋಲ್  ಇದದ ದ ಾೋರ್ ಯಹಕದಯರನುು ಕ್ ಕಲ್ಾಲ್ು ಪರಣಲಳಿಕ್  ಹಲಕ್ಲ್ು ಪರೋತಲ್ಹಿಸಿತು. ಒಂದು 
ಜನದ ಗುಂಪು ಅವನ ಶಲಸನಗಳನುು ಪಲಲ್ಲಸುತಿತಲ್ಾವ ಂದು ಅವನು ಅರಸಲ್ಲಗ  ಹ ೋಳಿದನು. ಅವರ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ಹಲಮಲನನು ಯಲವುದ ೋ 
ನಿಣಷಯವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬಹುದ ಂದು ಅರಸನಲದ ಜ ರ ಕ್್ ಅವನಿಗ  ಹ ೋಳಿದನು. ಅದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಯಹಕದಯರನುು ಕ್ ಕಲ್ಾಬ ೋಕ್ ಂದು 
ಹಲಮಲನನು ಒಂದು ಶಲಸನವನುು ಮಲಡದನು. ನಂತರ ಮೊದ ಷಕ್ ೈಯನುು ನ ೋತುಹಲಕ್ನಸುವದಕ್ ಕ ತನ ಮನ ಯ ಮುಂಭಲಗದಲ್ಲಾ ದ ಕಡಡ 
ಗಲ್ುಾ ಮರವನುು ಕ್ಟಿಟಸಿದನು. 
ಎಸ್ ತೋರಳಿಗ  ಹಲಮಲನನ ಕ್ುತಂತರವು ತಿಳಿದುಬಂತು ಮತುತ ಅವಳು ಏನಲದರು ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದು ತಿಳಿದಿದದಳು. ಅವಳು ಅರಸನನುು ಮತುತ 
ಹಲಮಲನನುು ಔತಣಕ್ ಕ ಕ್ರಿಸಿದಳು, ಆಗ ಅರಸನು ಆಕ್  ಏನು ಕ್ ೋಳಿದರು ಕ್ ಕಡುತ ತೋನ ಂದು, ಅವನ ರಲಜಯದಲ್ಲಾ ಅಧಷ ಭಲಗ ಬ ೋಕ್ ಂದರ  
ಅದನುು ಕ್ ಕಡುತ ತೋನ ಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಆಗ ಹಲಮಲನನು ತನು ಜನರನುು ಹಿಂಸಿಸುತಿತದಲದನ ಂದು ಮತುತ ಅವರನುು ರಕ್ಷಿಸಿದರ  ಸ್ಲಕ್ು ಎಂದು 
ಎಸ್ ತೋರಳು ಅರಸನಿಗ  ಹ ೋಳಿದಳು. ಅರಸನು ಬಹಳ ಸಿಟುಟಗ ಕಂಡು ಕ್ ಕಠಡಯನುು ಬಿಟುಟ ಹ ಕರಗ  ಹ ಕೋದನು. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಲಗ, 
ಹಲಮಲನನು ಎಸ್ ತೋರಳನುು ಭಂಗಪದಿಸುತಿತದಲದನ ಂದು ನ ನ ದನು. ರೌದಲರವ ೋರ್ವಲದ ಅರಸನು, ಹಲಮಲನನು ಮೊದ ಷಕ್ ೈಯನುು 
ನ ೋತುಹಲಕ್ಲ್ು ತನ ಮನ ಯ ಮುಂಭಲಗದಲ್ಲಾ ಕ್ಟಿಟಸಿದ ಅದ ೋ ಗಲ್ುಾ ಮರಕ್ ಕ ಹಲಮಲನನನುು ನ ೋತುಹಲಕ್ನಸಿದನು!   

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 5)  

ಕ್ ಲ್ವಮಮ ನಲನು ಧ್ ೈಯಷವಲಗಿರಬ ೋಕ್ ಂದು ಮತುತ ಆತನಿಗಲಗಿ ಕ್ ಲ್ವಂದು ಅಪಲಯಗಳನುು ಎದುರಿಸಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರು ನನನುು 
ಕ್ ೋಳುತಿತದಲದನ . 

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 5)   

ನಲನು ನಿನಗ  ಆಜ್ಞಲಪಿಸಿದ ದೋನಲ್ಲಾ; ಸಿಿರಚಿತತನಲಗಿರು, ಧ್ ೈಯಷದಿಂದಿರು. ಅಂಜಬ ೋಡ, ಕ್ಳವಳಗ ಕಳುಬ ೋಡ. ನಿೋನು ಹ ಕೋಗುವಲ್ ಾಲ್ಲಾ ನಿನು 
ದ ೋವರಲದ ಯಹ ಕೋವನು ನಿನು ಸಂಗಡ ಇರುತಲತನ  ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು.” ಯಹ ಕರ್ುವ.1:9. 
 

ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 5)  

ನಲನು ಬ ೋರ ಯವರನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ದ ೋವರು ನನುನುು ಆಯಕಮಲಡಕ್ ಕಂಡರಬಹುದು, ಮತುತ “ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಾ” ನನುನುು ಇಲ್ಲಾ 
ನ ೋಮಸಿದಲದನ . ನಿೋವು ಕ್ ೈಸತರ ಂದು ನಿಮಮ ನ ರ ಯವರಿಗ  ಹ ೋಳಿರಿ ಮತುತ ಮುಂದಿನ ಭಲನುವಲರ ನಿಮಮ ಜ ಕತ  ಅವರು ಸಭ ಗ  ಬರಲ್ು 
ಇರ್ಟಪಡುತಲತರ ಕೋ ಇಲ್ಾವೋ ಎಂದು ತಿಲ್ಲದುಕ್ ಕಳಿುರಿ. 



 ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ (ಪಲಠ 5)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ ? ದ ೋವರು ತನು 
ಜನರನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು, ಕ್ ಲ್ವಮಮ ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಇಲ್ಾದ ಒಬಬ ವಯಕ್ನತಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತನ . 

 ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ! (ಪಲಠ 5)  
ಆಟ  (ಪಲಠ 5)  

ಹಲಮಲನ, ಮೊದ ಷಕ್ ೈ, ಎಸ್ ತೋರ್ 

ಈ ಆಟವು ರಲಕ್, ಪ ೋಪರ್, ಸಿಸಸ್ಷ ಆಟವನುು ಹ ಕೋಲ್ಲ ಇರುತತದ . ಎಸ್ ತೋರಳು ಹಲಮಲನನನುು ಹ ಕಡ ಯುತಲತಳ , ಹಲಮಲನನು 
ಮೊದ ಷಕ್ ೈಯ ಮೋಲ್  ದಲಳಿ ಮಲಡುತಲತನ  ಮತುತ ಮೊದ ಷಕ್ ೈ ಎಸ್ ತೋರಳನುು ಕ್ಲಪಲಡುತಲತನ . 
ಮಕ್ಕಳನುು ಎರಡು ತಂಡಗಳಲಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಮತುತ ಅವರ ನಡುವ  4 ಅಡ ಸಿಳವನುು ಬಿಡರಿ. ಪರತಿಯಂದು ತಂಡದವರು ಸಾಲ್ಪ 
ದಕರ ಹ ಕೋಗಿ ಅವರು ಯಲವ ಹ ಸರನುು ಕ್ಕಗಬ ೋಕ್ ಂದು ನಿರ್ಚಯಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತರ : ಹಲಮಲನ, ಮೊದ ಷಕ್ ೈ ಅಥವಲ ಎಸ್ ತೋರಳು. 
ಅವರು ಒಟಲಟರ  ನಿರ್ಚಯಿಸಿದ ಹ ಸರು ಅಲ್ಾದ , ಮತ ಕತಂದು ಹ ಸರನುು ಎರಡನ ಯ ಆಯಕಯಲಗಿ ಯೋಚಿಸಿಕ್ ಕಂಡರುತಲತರ . 
ನಂತರ ಅವರ 4 ಅಡ ಸಿಳದ ಕ್ಡ ಗ  ಬಂದು ನಿಲ್ುಾತಲತರ . ಮಕರಕ ಸಂಖ್ ಯಗಳನುು ಕ್ಕಗಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ತಂಡದವರು 
ಅವರು ಮೊದಲ್ು ನಿರ್ಚಯಿಸಿದ ಹ ಸರನುು ಕ್ಕಗಿ ಹ ೋಳುತಲತರ . ಒಂದು ತಂಡದವರು “ಎಸ್ ತೋರ್!” ಎಂದು ಕ್ಕಗಲ್ು ಮತುತ 
ಮತ ಕತಂದು ತಂಡದವರು “ಹಲಮಲನನು” ಎಂದು ಕ್ಕಗಿದರ , ಎಸ್ ತೋರ್ ತಂಡದವರು ಹಲಮಲನನ ತಂಡದವರನುು ಅವರ 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಿಳದವರ ಗಕ ಬ ನುಟಿಟ ಓಡಸುತಲತರ  (ಈ ಸಿಳವನುು ನಿೋವು ಕ್ಲನುಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಲ ಮರಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಚಯಿಸಬಹುದು). ಯಲರನಲುದರಕ ಔಟ್ ಮಲಡದರ  ಅವರು ಅವರ ವಿರ ಕೋಧ ತಂಡಕ್ ಕ ಸ್ ೋರುತಲತರ . ಒಂದು 
ವ ೋಳ  ಎರಡು ತಂಡದವರು ಒಂದ ೋ ಹ ಸರನುು ಕ್ಕಗಿದರ , ಅವರು ಮತ ಕಮಮ ಎರಡನ ಯ ಆಯಕಯಲಗಿ ನಿರ್ಚಯಿಸಿದ ಹ ಸರನುು 
ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು. 

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 5)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 

1. ದ ೋವರು ನಿಮಗ  ಕ್ ಕಟಿಟರುವ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ  ಂದಿಗ  ಆತನ ಸ್ ೋವಿಸುವುದಕ್ ಕ ನಿೋವ ೋನು ಮಲಡುತಿತೋರಿ?  
ಅವರು ತಮಮನುು ತಲವು ಮಲಪಷಡಸುಕ್ ಕಳುಲ್ು ಬಹಿರಂಗವಲಗಿರುವ ಪರಯೋಜನಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡಲ್ಲ, 
ಉದಲಹರಣ ಗ , ಮಕಗು, ಗಡಡ, ಕ್ಣುಣಗಳು, ಬಲಯಿ, ಇನಕು ಇತಲಯದಿ. ಆದರ  ಭೌತಿಕ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಅವರು 
ಮಲತನಲಡುತಿತರುವಲಗ, ಒಬಬರ ಕಬಬರನುು ಅಣಕ್ನಸುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಬಿಡಬ ೋಡರಿ. ಸಾಲ್ಪ ಸಮಯವಲದನಂತರ, ಆ 
ಸಂಭಲರ್ಣ ಯನುು ಸೃಜನಲತಮಕ್ತ  ಅಥವಲ ಜಲಣತನದ ಕ್ಡ ಗ  ನಡ ಸಿರಿ, ಅಥವಲ ಕ್ುಟುಂಬದಲ್ಲಾರುವ ಒಳಗಿನ 
ಬಲ್ ಮತುತ ರ ಕೋಗಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡಸಲ್ು ಪರಯತಿುಸಿರಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿರ್ಯಗಳು ದ ೋವರ ತಯಲರಿಕ್ ಯ 
ಸಂಯೋಗವಲಗಿರುತತವ . ನಮಗ  ಇರ್ಟವಿಲ್ಾದಿದದರಕ, ದ ೋವರು ನಮಗ  ಕ್ ಕಟಿಟರುವವುಗಳನುು ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಬ ೋಕ್ು. ದ ೋವರು ತನು ಕ್ ಲ್ಸವನುು 
ಅಥವಲ ಪರಣಲಳಿಕ್ ಯನುು ಮಲಡ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ ಕ ನಿಮಗ  ಚಮಷದ ಬಣಣವನುು ಕ್ ಕಟಿಟರಬಹುದು ಅಥವಲ ಸಾರವನುು ಕ್ ಕಟಿಟರಬಹುದು. 

2. ನಿೋವು ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುವುದಕ್ ಕ ನಿಮಗ  ಕ್ರ್ಟವಲದ ಆಜ್ಞ  ಏನಲಗಿದಿದತುತ?  



ವಯಕ್ನತಗತವಲದ ಯರ್ಸಿ್ನ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಒಬಬರಿಗ ಕಬಬರು ಮಲತನಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಅವಕ್ಲರ್ವನುು ಕ್ ಕಡರಿ. ಇದರಿಂದ, ಒಂದಲನ ಕಂದು 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ವಿಧ್ಲನದಲ್ಲಾ ಪರತಿಯಬಬರು ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುತಿತದಲದರ ಂದು ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಾರು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುುವರು. ಬಡಲಯಿ 
ಮಲಡುವುದನುು ಅಥವಲ ಉಬಿಬಕ್ ಕಳುುವುದನುು ಪರೋತ್ಹಿಸಬ ೋಡರಿ. ಉದಲಹರಣ ಗ : ಕ್ತತಲ್ಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಗ  ಹ ಕೋಗುವುದು, ಜಗಳ ಮಲಡುವವರ 
ಮನ ಯ ಕ್ಡ ಯಿಂದ ಶಲಲ್ ಗ  ಹ ಕೋಗುವುದು, ಅಥವಲ ಇರ್ಟವಲಗದಿರುವ ಹ ಕೋಂ ವಕ್ಷ.ನುು ಮತ ತೋ ಮತ ತೋ ಮಲಡುವುದು. 

3. ಚಿಕ್ಕಮಮ ಮತುತ ಚಿಕ್ಕಪಪನಂಥವರು ನಿಮಮ ಕ್ುಟುಂಬದಲ್ಲಾರುವವರು ನಿಮಮನುು ಚ ನಲುಗಿ ನ ಕೋಡಕ್ ಕಳುುವುದರಲ್ಲಾ ಯಲವ ಯಲವ 

ಪದಧತಿಗಳನುು ಪಲಲ್ಲಸುತಲತರ ? 

ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ತಮಮ ಅಜಿೆ, ಅಜೆಂದಿಯರು, ಚಿಕ್ಕಮಮ ಮತುತ ಚಿಕ್ಕಪಪವರು, ಅತ ತ ಮತುತ ಮಲಮವರು, ಅಣಣ ತಮಮಂದಿಯರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ 
ಮಲತನಲಡಲ್ು ಹ ೋಳಿರಿ. ಕ್ುಟುಂಬ ಸದಸಯರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಕ್ ಟಟ ವಿರ್ಯಗಳನುು ಹ ೋಳದಂತ  ತಡ ಗಟಿಟರಿ. ಅವರು ಹ ೋಳುವ ಉತತರಗಳು ಬ ೋರ  
ಬ ೋರ ಯಲಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಎಲ್ಾವನುು ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರಿ, “ನನಗ  ಗ ಕತಿತರುವ ವಯಕ್ನತಯಿಂದ ಏನಲದರ ಕಂದು ಕ್ ಲ್ಸ ಮಲಡಸಿಕ್ ಕಳುಲ್ು 
ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ನನಗ  ಏನಲದರು ತಿಂಡ ತಿನಿಸುಗಳು ಕ್ ಕಡುತಲತರ .” 

ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 5)   

 

ಲ್ಕಕ್ಲಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 5)   

ಎಗುರುವ ರಲಕ್ ಟ್.ನನುು ತಯಲರಿಸಲ್ು ಟ ೋಪ್ ತುಂಡನುು ಮತುತ ಎರಡು ಸ್ಲಾಗಳನುು (ಚಿಕ್ಕ ಪಲಾಸಿಟಕ್ ಪ ೈಪ್.ಗಳು) ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ು 
ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಾರುವ ಒಂದು ಪ ೈಪ್.ನಲ್ಲಾ ಗಲಳಿ ಊದುವುದರಿಂದ ಅದು ಕ್ ಲ್ಸವಲಗುತತದ . ಹ ಚಿಚನ, ವಿಭಿನುವಲದ ಅಥವಲ 
ಸರಿಯಲದ ಸ್ಲಾ ರಲಕ್ ಟ್. ಗಳನುು ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಸಪದ ಷಯನಿುಟುಟಕ್ ಕಳಿುರಿ. 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 6 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಪಲಠ 6) 

 ಸಕಚನ  1 # ಅಂರ್ (ಪಲಠ 6)   

ಬದಲ್ಲಗಿರುವ ಆರ ಕೋಗಯದ ಆಧ್ಲರದ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 6)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯ ಕ್ಲ್ಪನಲ ಕ್ಥ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ಅಪರಲಧಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳು ಮತುತ ಸಿಳಗಳು 
ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಕ್ಸ ಗಕಡಸುವ ಮನುರ್ಯ : [ಫೋನ್ಸ.ನಲ್ಲಾ ಮಲತನಲಡುತಲತ] ಹಲ್ ಕೋ, ಕ್ಸವನುು ಎತಿತಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗುವವರಲ? ನಲನು ಒಂದು ದಕರು 
ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ಲಗಿದ .  
ಕ್ಸ ಎತುತವವನು : [ಏನಪಲಪ ಇದು ಎಂದು ಗುನುಗುತಲತ] ಹೌದು, ಏನು ಹ ೋಳಿ?  
ಕ್ಸ ಗಕಡಸುವ ಮನುರ್ಯ : ಮತ ಕತಂದುಬಲರಿ ನಿಮಮನುು ಬ ೋಜಲರು ಮಲಡತದಿದೋನಿ, ಅದಕ್ ಕ ಕ್ಷಮಸಿ, ಆದರ  ಇದು ಕ್ ೋವಲ್ ಹುಲ್ುಾ ಮಲತರ. ಇದರ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿೋವು ಏನಲದರ ಕಂದು ಮಲಡಲ್ ೋಬ ೋಕ್ು.  
ಕ್ಸ ಎತುತವವನು : ಏನಲದರ ಕಂದು ಮಲಡಬ ೋಕ್ಂದರ ? ಏನು ಮಲಡಬ ೋಕ್ು?  
ಕ್ಸ ಗಕಡಸುವ ಮನುರ್ಯ : ಇಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಬಲಯಂಡ್-ಏಡ್.ಗಳು ಮತುತ ಬಲಯಂಡ ೋಜ್.ಗಳು ಈ ಸಿಳದಲ್ ಾಲ್ಲಾ ಬಿದಿದವ . 
ಕ್ಸ ಎತುತವವನು : ಒಳ ುೋಯದು, ಪಲಾಸಿಟಕ್ ಗ ಕಾೋಸ್.ಗಳನುು ಧರಿಸಿಕ್ ಕಂಡು, ಅವುಗಳನುು ಎತಿತರಿ.  
ಕ್ಸ ಗಕಡಸುವ ಮನುರ್ಯ : ಇಲ್ಾ, ನಿೋನು ಅಥಷ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುತಿತಲ್ಾ, ಈ ಸಿಳದಲ್ಲಾ ತುಂಬಲ ಹ ಚಲಚಗಿ ಬಿದಿದವ , ಸುಮಲರು ಒಂದು 
ಡಜನ್ಸ ಇರುತತವ , ಯಲರ ಕೋ ರ ಕೋಗಗರಸಿರಲಗಿರುವವರು ತಮಮ ಬಲಯಂಡ ೋಜ್.ಗಳನುು ಇಲ್ಲಾ ಬಿೋಸ್ಲಡ ಹ ಕೋಗಿದಲದರ , 
ಅಸಹಯವಲಗಿ ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತದ .  
ಕ್ಸ ಎತುತವವನು : ಸರಿ, ಎಲ್ಲಾದಿಯಲ?  
ಕ್ಸ ಗಕಡಸುವ ಮನುರ್ಯ : ಯರಕರ್ಲ್ ೋಮನ ಹ ೈವ ೋ ರಹದಲರಿಯಲ್ಲಾರುವ ಗಲರಮದಲ್ಲಾ ಪಶಿಚಮ ಭಲಗದಲ್ಲಾದ ದೋನ . 
ಕ್ಸ ಎತುತವವನು : ಸರಿ, ಆಫಿೋಸರ್ ಜ ಕೋ ಕ್ ಲ್ಸದಲ್ಲಾರುತಲತನ , ಆ ಪಟಟಣದ ಕಳಗಿನಿಂದ ಅವನು ಬರುತಿತರುವಲಗ, ನಿಮಮ ಬಳಿ ಬಂದು 
ನಿಲ್ುಾವುದಕ್ ಕ ಹ ೋಳುತ ತೋನ .  
ಕ್ಸ ಗಕಡಸುವ ಮನುರ್ಯ : ಓ... ಇಲ್ಾ ಆಫಿೋಸರ್ ಜ ಕೋ... ನನಗ  ಅವನು ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಿಲ್ಾ.  



ಕ್ಸ ಎತುತವವನು : ಷ್ಟಫ್ಟಟ ಮಲಪಷದುವುದಕ್ ಕ ಇನಕು ಎರಡು ಘಂಟ  ಹ ಕತುತ ಬ ೋಕ್ಲಗಿರುತತದ , ಅದುವರ ಗಕ ಆ ಆಫಿೋಸರ್ ಮಲತರ ನಿಮಗ  
ಲ್ಭಯದಲ್ಲಾದಲದರ .  
ಕ್ಸ ಗಕಡಸುವ ಮನುರ್ಯ : ಓ...ಸರಿ.. ನಲನ ೋ ಇದನ ುಲ್ಲಾ ಗಕಡಸಿ, ಎತಿತ ಹಲಕ್ುತ ತೋನ . 
 

ಸಕಚನ  # 3 ವಸುತ (ಪಲಠ 6)  

ಒಂದು ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ: ಬಿಳಿಯ ಬಟ ಟ  
 

 ಸಕಚನ  # 4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 6) 
 

ಇಲ್ಲಾ ನಿೋವು ಈ ದಿನದ ಯರಕರ್ಲ್ ೋಮನ ದ ೋವಲಲ್ಯದ ಚಿತರಣವನುು ನ ಕೋಡಬಹುದು. 
(ರಹಸಯ : ಯೋಸುಕ್ನರಸತನಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಲಗಿ ತಮಮ ಸಾಸಿತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುವುದಕ್ ಕ 
ಕ್ುರ್ುಟರ ಕೋಗಿಗಳು ಅಲ್ಲಾಗ ೋ ಹ ಕೋಗಬ ೋಕ್ಲಗಿತುತ)  
 

 ಸಕಚನ  # 5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 6)  
 

ರಹಸಯ : 10 ಮಂದಿ ಕ್ುರ್ುಟ ರ ಕೋಗಿಗಳಿಗ  ಹತುತ ವಿಧವಲದ 

ಅಡುಗ ಗಳು, ಅವರು ಗ ಕೋಡ ಯ ಹ ಕರಗ  ಇರುತಲತರ , ಯಲಕ್ಂದರ  

ಪಟಟಣದ ಆಚ  ಭಲಗದಲ್ಲಾ ಕ್ುರ್ುಟ ರ ಕೋಗಿಗಳು ಇರಬ ೋಕ್ು. 

 

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 6) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 6) 
  
10 ಮಂದಿ ಕ್ುರ್ಠ ರ ಕೋಗಿಗಳು  
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗ : ಲ್ಕಕ್.17:11-19  



ಯೋಸು 30 ಗಂಟ ಗಳ ಹ ಕತುತ ಪರಯಲಣ ಮಲಡುವ ದಕರದ ಆಚ ಯಲ್ಲಾರುವ ಯರಕರ್ಲ್ ೋಮಗ  ಪರಯಲಣ ಮಲಡುವಲಗ ಸಮಲಯಲಷ 
ಗಲ್ಲಲ್ಲಯ ಸಿೋಮಗಳ ನಡುವ  ಹಲದು ಹ ಕೋದನು. ತನು ಊರಿನಿಂದ ಅದು ಅರ್ುಟ ದಕರವ ೋನಕ ಇದಿದಲ್ಾ. ಆತನು ಗಲರಮದಲ್ಲಾ ಪರವ ೋಶಿಸಿದ 
ಕ್ಕಡಲ್ ೋ, 10 ಮಂದಿ ಕ್ುರ್ಠ ರ ಕೋಗಿಗಳು, “ಯೋಸು, ಬ ಕೋಧಕ್ನ , ನಮಮನುು ಕ್ರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಆತನನುು ಕ್ಕಗಿದರು. ಕ್ುರ್ಠ ರ ಕೋಗವು 
ತುಂಬಲ ಕ್ಕರರವಲದ ರ ಕೋಗ, ಅದು ಬ ರಳುಗಳನಕು, ಕ್ಲಲ್ ಬರಳುಗಳನುು, ಮಕಗು ಮತುತ ಕ್ನವಿಗಳನುು ನಲರ್ ಮಲಡುತತದ ; ನಿೋನು 
ಸಾಚಚವಲಗಿಲ್ಾವ ಂದು ಕ್ರ ಯುವಂತ  ನಿಮಮನುು ಮಲಡುತತದ . ಯೋಸು ಅವರನುು ನ ಕೋಡದಲಗ, “ನಿೋವು ಹ ಕೋಗಿ ಯಲಜಕ್ರಿಗ  ಮೈ 
ತ ಕೋರಿಸಿಕ್ ಕಳಿುರಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಮೊೋಶ  ಧಮಷಶಲಸರದ ಪರಕ್ಲರ, ಅವರು ಒಂದುವ ೋಳ  ಗುಣ 
ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಂಡರ , ಅವರು ತಿರುಗಿ ಸಮಲಜದಲ್ಲಾ ಸ್ ೋರಿಕ್ ಕಳುಬಹುದು ಮತುತ ಅವರು ದ ೋವಲಲ್ಯಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗಿ, 
ಆರಲಧನ  ಮಲಡಬಹುದು. ಆದರ  ಅವರಿಗ  ಗುಣವಲಗದ ಕ್ಲರಣದಿಂದ, ಯೋಸು ಹ ೋಳಿದ ಮಲತು ಅವರಿಗ  
ವಿಚಿತರವಲಗಿ ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡತುತ. 
ಅವರ ಲ್ಾರು ಯರಕರ್ಲ್ ೋಮಗ  ಹ ಕೋಗಲ್ು ಆರಂಭಿಸಿ, ಹ ಕೋಗುತಿತರುವಲಗಲ್ ೋ ರ್ುದಧರಲದರು/ ಗುಣವಲದರು! 
ಅವರಲ್ಲಾ ಒಬಬನು, ತನು ದ ೋಹವು ರ್ುದಧವಲಗಿರುವುದನುು ನ ಕೋಡ, ತಕ್ಷಣವ ೋ ಯೋಸುವಿನ ಕ್ಡ ಗ  ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 
ಮಹಲ ರ್ಬದದಿಂದ ದ ೋವರನುು ಕ್ ಕಂಡಲಡಕ್ ಕಂಡು ಬರುತಲತ, ಯೋಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಬಂದು, ಆತನ ಪಲದಗಳಿಗ  ಅಡಡ 
ಬಿದುದ ಆತನಿಗ  ಉಪಕ್ಲರ ಸುತತಿ ಮಲಡದನು. ಯೋಸು ಅವನನುು ನ ಕೋಡ ಆರ್ಚಯಷಗ ಕಂಡು, ಅವನನುು ನ ಕೋಡ, 
“ಹತುತ ಮಂದಿ ರ್ುದಧರಲದರಲ್ಾವ ೋ, ಮಕ್ಕ ಒಂಭತುತ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾ? ದ ೋವರನುು ಸುತತಿಸುವುದಕ್ ಕ ಈ ಅನಯ ದ ೋರ್ದ ೋವನ ೋ ಹ ಕರತು ಇನಲುರಕ 
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲಲ್ಾವ ೋ?” ಎಂದು ಅವನಿಗ  ಕ್ ೋಳಿದನು. ಗುಣವನುು ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಕ್ೃತಜ್ಞತ ಯಿಂದ ಇರುವ ಆ 
ಮನುರ್ಯನಿಗ  ಯೋಸು, “ಎದುದ ಹ ಕೋಗು, ನಿನು ನಂಬಿಕ್ ಯು ನಿನುನುು ಸಾಸಿ ಮಲಡಯದ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು.   

 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 6)   

ಕ್ುರ್ಠ ರ ಕೋಗಿಗಳು ಹ ೋಳಿದಂತ , ನನಗಲಗಿ ಕ್ಲಯಷವನುು ಮಲಡದ ದ ೋವರಿಗ  “ವಂದನ ಗಳು” ಎಂದು ನಲನು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು. 
 

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ (ಪಲಠ 6)  

“ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಾಯಕ ಕ್ೃತಜ್ಞತಲಸುತತಿ ಮಲಡರಿ; ಇದ ೋ ನಿಮಮ ವಿರ್ಯವಲಗಿ ಕ್ನರಸತ ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಾ ತ ಕೋರಿ ಬಂದ ದ ೋವರ ಚಿತತ.” 1 ಥ ಸ.5:18.  

ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 6)  

ದ ೋವರಿಗ  ನಿೋವು ಇನಕು ಕ್ೃತಜ್ಞತ  ವಂದನ ಗಳು ಹ ೋಳದಿರುವ ಮಕರು ಕ್ಲಯಷಗಳನುು ಪಟಿಟ ಮಲಡಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಸಹಜವಲಗಿ ನಲವ ಲ್ಾರು 
ಆಹಲರಕ್ಲಕಗಿ, ಬಟ ಟಗಳಿಗಲಗಿ ಮತುತ ಕ್ುಟುಂಬಕ್ಲಕಗಿ ವಂದನ ಗಳು ಹ ೋಳುತಿತರುತ ತೋವ . ಕ್ೃತಜ್ಞತಲಸುತತಿಗಳನುು ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು 
ಹ ಕಸ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳು ಮಲಡುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ; ಅವು ಹ ೋಗಿರಬ ೋಕ್ ಂದರ : ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡರುವ ವಸುತವನುು ನಿಮೊಮಂದಿಗ  ಹುಡುಕ್ುವುದಕ್ ಕ 
ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದು, ಶಲಲ್ ಗ  ಹ ಕೋಗುವವರ ಗಕ ಮಳ  ಬರದ ೋ ಇರುವುದಕ್ಲಕಗಿ, ಈ ದಿನದಂದು ನಿೋವು ಓಡಸುತಿತರುವ ಗಲಡ ಒಂದುಸಲ್ 
ಕ್ಕಡ ಕ್ ಳಗ  ಬಿೋಳದಂತ  ಕ್ಲಪಲಡದದಕ್ಲಕಗಿ, ಈ ದಿನದಂದು ನಿಮಮ ಸಹ ಕೋದರಿ ಅಥವಲ ಸಹ ಕೋದರನಿಗ  ಒಳ ುಯ ವಿರ್ಯಗಳನುು 
ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ಸ್ಲಮಥಯಷವನುು ಕ್ ಕಟಿಟದದಕ್ಲಕಗಿ, ಇನಕು ಇತಲಯದಿ ಹ ೋಳಬಹುದು. 
 

ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ (ಪಲಠ 6)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ ? ದ ೋವರಿಗ  ತನು 
ಜನರಿಂದ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ಮತುತ ಕ್ೃತಜ್ಞತ ಯನುು ಎದುರು ನ ಕೋಡುತಿತದಲದನ .  



ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ) !ಪಲಠ  6(  

ಆಟ (ಪಲಠ 6)   

ಪರಕ್ ಯನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಳಿುರಿ. 
ಆಟ ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಲ್ಾರಕ ವೃತಲತಕ್ಲರದಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಾಬ ೋಕ್ು. ಒಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಮಲತರ ಅವರ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಾಬ ೋಕ್ು. ವೃತಲತಕ್ಲರದಲ್ಲಾ 
ನಿಂತುಕ್ ಕಂಡರುವ ಪರತಿಯಬಬರಿಗ  ಒಂದು ಸಂಖ್ ಯಯನುು ಕ್ ಕಡಲ್ಪಟಿಟರುತತದ . ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾರುವ ಆಟಗಲರನು ಪರಕ್ ಯನುು ಒಂದ ೋ 
ಬ ರಳಿನಿಂದ ಹಿಡದುಕ್ ಕಂಡರುತಲತನ . ಇದದಕ್ನಕಂದದಂತ , ಆ ಬ ರಳಿನಿಂದ ಆ ಪರಕ್ ಯನುು ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ಎತಿತ ಹಿಡದು, ಅದ ೋ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಒಂದು 
ಸಂಖ್ ಯಯನುು ಕ್ರ ಯುತಲತನ . ಆಗ ಆ ಪರಕ್ ಯು ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  ಬಿೋಳುವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ, ಕ್ರ ದ ಆ ಸಂಖ್ ಯಯವನು ಬಂದು ಆ 
ಪರಕ್ ಯನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು. ಒಂದು ಅವನು ಅದನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಂಡರ , ಆಗ ಅವನು ಮಧಯದಲ್ಲಾ ನಿಲ್ುಾವ ಅವಕ್ಲರ್ ಬರುತತದ , 
ಇಲ್ಾಂದರ  ಹಿಂದಿರುಗಿ ವೃತತದಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಾಬ ೋಕ್ು.  
 

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 6)   

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 
1. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ನಲವು ಯಲಕ್  ಹ ಚಲಚಗಿ ಸಾಸಿತ ಗಳನುು ನ ಕೋಡುತಿತಲ್ಾ?  

ಸಾಸ್ ಿಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮಮ ಅಭಿಪಲರಯಗಳನುು ಹಂಚಿಕ್ ಕಳುುವಂತ  ಮಲಡರಿ; ನಿಮಮ ಸಭ ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ನಗರದಲ್ಲಾ ದ ೋವರ 
ಮಲಡದ ಕ್ಲಯಷಗಳನುು ಹಂಚಿಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಸಾಸಿತ ಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿಮಮ ಸಂಸ್ ಿಯ ವಿಶಲಾಸಿಗಳ ಅಭಿಪಲರಯಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಚಚಿಷಸಿರಿ. 
ಸಾಸಿತ ಗಳು ನಡ ಯದ ೋ ಇರುವುದಕ್ ಕ ಉಂಟಲದ ಕ್ಲರಣಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡರಿ; ಪರಜ ಗಳಲ್ಲಾ ಅಪನಂಬಿಕ್ , ಸಾಸ್ ಿಯ ವರವನುು 
ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಂಡರುವ ಶಿರ್ಯರು ಅತಿೋ ಕ್ಡಮ, ನಿಮಮ ಪಲರಂತಯದಲ್ಲಾ ಹ ಚಿಚನ ಒತತಡ, ಕ್ ೋಳುವವರು ಅತಿೋ ಕ್ಡಮ, ಅಥವಲ ಉಜಿೆೋವನ 
ಇಲ್ಾದಿರುವುದು.  

2. ನಲನು ಎದುರುನ ಕೋಡುತಿತರುವ ಸಾಸಿತ ಯನುು, ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಳುದಿರುವುದಕ್ ಕ ಕ್ಲರಣಗಳ ೋನು?  

ಅಪನಂಬಿಕ್ , ಅಥವಲ ದ ೋವರು ನಿಮಗಲಗಿ ವಿಭಿನುವಲದ ಪರಣಲಳಿಕ್ ಯನುು ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಂಡರುತಲತನ  ಮತುತ ನಿಮಮ 
ಭವಿರ್ಯತತನುು ಅರಿತಿರುತಲತನ , ಅಥವಲ ನಿಮಮ ಉದ ದೋರ್ಗಳು ಸರಿಯಲಗಿರುವುದಿಲ್ಾ. ನಿಮಗ  ಗುಣವಲಗುವುದು ನಿಮಗ  
ಒಳ ುೋಯದಲಗಿರುವುದಿಲ್ಾ, ಅಥವಲ ನಮಮ ಜಿೋವನಗಳಲ್ಲಾ ಪಲಪವಿರಬಹುದು, ಅಥವಲ ಸರಿಯಲದ 
ಸಮಯವಲಗದಿರಬಹುದು ಅಥವಲ ನಿಮಮ ಕ್ಲಯಿಲ್ ಯಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಅನಲರ ಕೋಗಯದಲ್ಲಾ ದ ೋವರಿಗ  ಮಹಿಮ 
ಬರುತಿತರಬಹುದು.  

3. 10 ಮಂದಿ ಕ್ುರ್ಠ ರ ಕೋಗಿಗಳು ತಮಮ ಸಾಸಿತ ಗ  ಅಹಷರ ಕೋ?  

ಅಹಷತ  ಅಥವಲ ಹಕ್ುಕ ಎನುುವುದು ಇವತುತ ತುಂಬಲ ಹ ಚಲಚಗಿ ವಲಯಪಕ್ವಲಗಿದ , ಅನ ೋಕ್ಮಂದಿ ತಲವು ಪಡ ದುಕ್ ಕಂಡರುವುದನುು ಸಾಂತ 
ಮಲಡಕ್ ಕಂಡದಲದರ . ಆದದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಾ ಕ್ೃತಜ್ಞತ ಯಿಲ್ಾ. ಅಹಷತ  ಅಥವಲ ಹಕ್ಕನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ನಲವಲರು? ಉಪಲಧ್ಲಯಯರಲಗಿ 
ನಿಮಮ ಗುರಿಯೋನಂದರ  ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಯಲವ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾದರಕ ತಮಗ  ಯಲವ ಹಕ್ುಕಗಳಿಲ್ಾವ ಂದು ಅವರು ಗುರುತಿಸುವಂತ  
ಮಲಡಬ ೋಕ್ು. ನಲವ ೋನಲಗಿದ ದವೋ ಅದಕ್ಲಕಗಿಯಕ ಮತುತ ನಲವು ಏನನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವೋ ಅವುಗಳಿಗಲಗಿ ಕ್ೃತಜ್ಞತ ಯಿಂದ ಇರಬ ೋಕ್ು. 
ಯಲಕ್ಂದರ  ಈ ಭಕಮಯ ಮೋಲ್  ನಮಮ ಕ್ತಷವಯವನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವುದಕ್ ಕ ನಮಗ  ಬ ೋಕ್ಲದ ಎಲ್ಾವುಗಳನುು ದ ೋವರು ಕ್ ಕಟಿಟದಲದರ .  
 

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 6)    



 
 

ಲ್ಕಕ್ಲಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 6)  
ಒಂದು ಗಟಿಟಯಲದ ಕ್ಲಗದದ ಅಟ ಟಯನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಕ್ಮಲನ್ಸ ರಿೋತಿ ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿರಿ, ಅದನುು ಒಂದು 
ಮೋಜಿನ ಮೋಲ್  ಇಟುಟ, ಆ ಕ್ಲಗದ ಕ್ಮಲನ್ಸ ಒಳಗ  ಗಲಳಿ ಬಿೋಸಬ ೋಕ್ು. ಆಗ, ಸಹಜವಲಗಿರುವ ಗಲಳಿ ಮಲ್ಾಗ  ಬಿೋಸುವುದಕ್ನಕಂತಲ್ು ವ ೋಗವಲಗಿ 
ಬಿೋಸುವ ಗಲಳಿಯು ಕ್ಡಮ ಗಲಳಿಯ ಒತತಡವಿರುವುದನುು ನ ಕೋಡವಿರಿ. ಒಂದು ವಿಮಲನದ ರ ಕ್ ಕಯ ಮೋಲ್ಲಾಗದಲ್ಲಾ ವ ೋಗವಲದ ಗಲಳಿಯೋ 
ಅದನುು ಗಲಳಿಯ ಒಳಗಡ ಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗುವುದು. (ಹ ಚಿಚನ ವಿವರಣ ಗಳಿಗಲಗಿ ಯಕ ಟಕಯಬ್ ನ ಕೋಡರಿ.) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/ 

 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 7 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 7) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 7)  

ಪಪಿಪೋಗಳು ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವ ಕ್ ೋಸ್   

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 7)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ 
ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಪಲಡ್ : ದ ಕಡಡ-ದ ಕಡಡ-ದ ಕಡಡ-ದ ಕಡಡ-ದ ಕಡಡ-ದ ಕಡಡ-ಅಜೆ?  
ದ ಕಡಡ ಅಜೆ: ಹೌದು, ಹುಡುಗ?  
ಪಲಡ್ : ಪರಿಶ  ೋಧನ ಯ ಮನ ಗ ಲ್ಸ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ನಿೋವು ನಮಮ ಶಲಲ್ ಯಂದಿಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಿತೋರಲ? 

ದ ಕಡಡ ಅಜೆ : ತಪಪದ ೋ ಸಹಲಯ ಮಲಡುತ ತೋನ , ನಲನು ಕ್ ಲ್ಸ ಮಲಡುತಿತರುವಲಗ ನನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾ ಕ್ ೋವಲ್ 
ನಡ ಯುತಲತಯಿರು, ಈ ದಿನದಲ್ಲಾ ಕ್ ಕನ ಗ  ಸಸಿ ಹಚಿಚರುವ ಈ ಸ್ಲಲ್ನುು ನಲನು ಪಡ ಯಬ ೋಕ್ು, ಆದದರಿಂದ ನಲನು 
ನಲಳ ಯ ಹಿಂಭಲಗದಲ್ಲಾ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. ಹಣ ಯ ಮೋಲ್  ಬ ವರು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುುತಲತ. 
ಪಲಡ್ : ಓ..ಒಳ ುೋಯದು! ನಲನು ಉತತಮ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ನಲಗುತ ತೋನ . ತುಂಬಲ ವೃದಧ ವಯಕ್ನತಯ ತನು ಸವಿ ನ ನಪುಗಳನುು ನಲನು ಪರಿಶ  ೋಧನ  
ಮಲಡುತಿತದ ದೋನ . ಇದು ಕ್ ೋವಲ್ ವರಧಿಗ  ಮಲತರವ ಂದು ನನಗ  ಗ ಕತುತ.  
ದ ಕಡಡ ಅಜೆ : ಅದಕ್ಲಕಗಿ ನನುನುು ಆಯಕ ಮಲಡಕ್ ಕಂಡದಿದೋಯ, ನಿನು ಕ್ ಲ್ಸ ಮುಗಿಯಿತ ಕೋ?  
ಪಲಡ್ : ನಲನು ತಪಪದ ೋ ಮಲಡದ ದೋನ . ಅದಕ್ಲಕಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪವಷತಗಳು ಇಲ್ಲಾ ಯಲವರಿೋತಿ ಬಂದವ ಂದು ನನಗ  ಹ ೋಳುತಿತೋರಲ?  
ದ ಕಡಡ ಅಜೆ : ನಲಚಿಕ್  ಪಡುತಲತ, ನನಗ  ವಯಸ್ಲ್ಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ನಲನು ಹ ಕಲ್ಸುಗಿಂತ ವಯಸ್ಲ್ಗಿದದವನಲ್ಾ. 
ಪಲಡ್ : ಓಕ್ ೋ, ನದಿಯ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಹ ೋಳಿರಿ?  
ದ ಕಡಡ ಅಜೆ : ನಿೋರಿನ ಬುಗ ಗಗಳಿಂದ ಬರುತತವ ಂದು ನಲನು ನ ಕೋಡದ ದೋನ , ಆದರ  ನಲನು ತುಂಬಲ ಚಿಕ್ಕವನಲಗಿದ ದ ಮತುತ ಅದರ ಹಿಂಭಲಗದಲ್ಲಾ 
ನಲನು ಇದಿದಲ್ಾ.  
ಪಲಡ್ : ಆದರ , ನಿೋವು ಜ್ಞಲಪಕ್ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವ ಅತಿೋ ಪಲರರಂಭದ ವಿರ್ಯವ ೋನು?  



ದ ಕಡಡ ಅಜೆ : ಪಲರಣಿಗಳು. ನನು ಹ ಂಡತಿ ಮತುತ ನಲನು ಪರತಿದಿನ ಬ ಳಗ ಗ ಎದುದ, ಅವು ಆಟವಲಡಕ್ ಕಳುುತಿತರುವುದನುು ನ ಕೋಡುತಲತ ಟಿಫನ್ಸ 
ಮಲಡುತಿತದ ದವು. ಅದು ಎರ್ುಟ ಚ ಂದವಲಗಿದ ಯಲ್ಾ ಎಂದು ನಲನು ಹ ೋಳುತಿತದ ದ, ಅಗ ಅವಳು ಇಲ್ಲಾರುವ ಕ್ಪುಪ ಬಣಣದಲದ ಅಥವಲ ಅಲ್ಲಾರುವ ಕ್ ಂಪು 
ಬಣಣದಲದ ಎಂದು ಕ್ ೋಳುತಿತದದಳು. ಸಾಲ್ಪ ಸಮಯವಲದನಂತರ ಅದನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಸಂತ ಕೋರ್ಪಡುತಲತ ನಮಮ ಟಿಫನ್ಸ ನಲವು ಮಲಡುತಿತದ ದವು. 
ಕ್ ೋವಲ್ ಪಲರಣಿಗಳನುು ಮಲತರ ನ ಕೋಡರಿ, ಅವು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಚುಚ ಕ್ನರಯಗಳು ಮಲಡುತಲತ ಇರುತತವ . 
ಪಲಡ್ : ಹೌದಲ? ಆಗಿದದರ  ಅದು ಇನಕು ಚ ನಲುಗಿರುತತದ ಯಲ್ಲಾ.... 
ದ ಕಡಡ ಅಜೆ : ಹೌದು, ಹಲಗ  ಇರುತತದ . ಆ ದಿನ ನಲವು ನ ಕೋಡದಂತ , ನಿೋನಲಗಲ್ಲೋ ಅಥವಲ ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾ ಒಬಬರಲಗಲ್ಲ ಒಂದಲನ ಕಂದು 
ದಿನ ನ ಕೋಡಬಹುದು.  
ಪಲಡ್ : ಅದು ತುಂಬಲ ಆರ್ಚಯಷಕ್ರವಲಗಿ ಇರುತತದ . 

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 7) 
 

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ : 
ಹಕವು   

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 7)

 

ಈ ದಿನದ ಬಲಗಲದದ್.ನಲ್ಲಾರುವ ಟಿಗಿರಸ್ ನದಿಯ ಚಿತರ. (ರಹಸಯ : ಆದಿಕ್ಲಂಡ 2ನ ೋ 
ಅಧ್ಲಯಯದಲ್ಲಾ ಈ ಪಲರಂತಯದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಬರ ಯಲ್ಪಟಿಟದ .) 
 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್  ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 7) 
 

ರಹಸಯ: ನಮಗ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವ ಸೃಷ್ಟಟಯಲ್ಾ ಆಧ್ಲರವಲಗಿರುತತದ . 

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 7) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 7) 
 

ಸೃಷ್ಟಟ    
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗದಿಂದ : ಆದಿ 1  



ಏಳನ ಯ ದಿನದಂದು ದ ೋವರು ಕ್ ಲ್ಸದಿಂದ ವಿರ್ರಮಸಿದರು, ಅವರು ಸೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಾ ಚ ನಲುಗಿ, ಸುಂದರವಲಗಿದ ಯಂದು ನ ಕೋಡ, ತನು 
ಕ್ ಲ್ಸದಿಂದ ಬಿಡುವು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ವಿಶಲರಂತಿ ಪಡ ದರು. ಆದರ  ಪಲರರಂಭದಿಂದ ನಲವು ನ ಕೋಡುವುದಲದರ , ಮೊದಲ್ನ ೋ ದಿನ, 
“ಬ ಳಕ್ಲಗಲ್ಲ..” ಎಂದು ದ ೋವರು ಹ ೋಳಲ್ು, ಬ ಳಕ್ಲಯಿತು. ಎರಡನ ೋ ದಿನದಂದು, “ಆಕ್ಲರ್ವು ಉಂಟಲಗಲ್ಲ” ಎಂದು ದ ೋವರು ಹ ೋಳಲ್ು, 
ಆಕ್ಲರ್ವು ಉಂಟಲಯಿತು. ಮಕರನ ೋ ದಿನದಂದು, ದ ೋವರು ತುಂಬಲ ಕ್ ಲ್ಸದಲ್ಲಾದದರು, ಭಕಮಯನುು ಮಲಡದರು ಮತುತ ಅದರ ಮೋಲ್  ಎಲ್ಲಾ 
ಗಿಡ ಮರಗಳನುು ಉಂಟು ಮಲಡದನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಾ ಪರತಿಯಂದು ಹಕವನುು, ಮರವನುು ಮತುತ ಹುಲ್ುಾಗಳನುುಂಟು ಮಲಡದನು. ನಲಲ್ಕನ ೋ 
ದಿನದಂದು, ಹಗಲ್ಲರುಳುಗಳನುು, ಸಮಯಗಳನುು, ದಿನ ಸಂವತ್ರಗಳನುು ತ ಕೋರಿಸುವುದಕ್ ಕ ದ ೋವರು 
ಸಕಯಷನನುು ಚಂದರರನುುಂಟು ಮಲಡದನು. ರಲತಿರಯಲ್ಲಾ ಮಂಚುವಂತ  ಲ್ಕ್ಷಲಂತರ ನಕ್ಷತರಗಳನುು 
ತಯಲರು ಮಲಡದನು. ಐದನ ೋ ದಿನದಂದು, ಗಲಳಿಯಲ್ಲಾ ಆಕ್ಲರ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು, ಸಮುದರದಲ್ಲಾ ಜಲ್ಚರ 
ಪಲರಣಿಗಳನುು ಉಂಟುಮಲಡದನು, ಮತುತ ದ ೋವರು ಅವುಗಳಿಗ  ಫಲ್ಲಸಿ, ವೃದಿಧ ಹ ಕಂದಿರ ಂದು 
ಹ ೋಳಿದರು. 
ಆರನ ೋ ದಿನದಂದು, ದ ೋವರು ಪರ್ು ಕ್ನರಮಗಳನುು ಮತುತ ಕ್ಲಡು ಮೃಗಗಳನುು ಹುಟಿಟಸಿದನು. 
ಆದನಂತರ ದ ೋವರು ಮನುರ್ಯನನುು ತಯಲರಿಸಿದನು.  ಮಣಿಣನಿಂದ ಉಂಟುಮಲಡದ ಆ ಚಿಕ್ಕ 
ದ ೋಹದ ಕಳಗ  ತನು ಜಿೋವಶಲಾಸವನುು ಊದಿದನು! ದ ೋವರು ಅವನಿಗ  ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೋಲ್ , 
ಹಲರಲಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೋಲ್ ಯಕ, ಪರ್ುಗಳ ಮೋಲ್ ಯಕ ದ ಕರ ತನ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅಧಿಕ್ಲರವನುು 
ಕ್ ಕಟಟನು. ದ ೋವರು ಪರತ ಯೋಕ್ವಲದ ತ ಕೋಟವನುು ಮಲಡ, ಅದರಲ್ಲಾ ಆದಲಮನನುು ಇಟಟನು. ಅದಲಮನು ಗಲಢನಿದ ರಯಲ್ಲಾರುವಲಗ, ಇವನು 
ಒಬಬಂಟಿಗನಲಗಿ ಇರುವುದು ಒಳ ುಯದಲ್ಾವ ಂದು ನಿಣಷಯಿಸಿಕ್ ಕಂಡನು, ಆದದರಿಂದ ಅವನ ಪಕ್ ಕಯ ಎಲ್ುಬುಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು 
ಅದರಿಂದ ಸಿರೋಯಲಗಿರುವ ಹವಾಳನುು ಮಲಡದನು. ಆದಮೋಲ್ , ದ ೋವರು ಅವರಿಗ  ನಿೋವು ಬಹು ಸಂತಲನವುಳುವರಲಗಿ ಹ ಚಿಚರಿ; ಭಕಮಯಲ್ಲಾ 
ತುಂಬಿಕ್ ಕಂಡು ಅದನುು ವರ್ಮಲಡಕ್ ಕಳಿುರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞ  ಮಲಡದನು ಮತುತ ಏಳನ ೋಯ ದಿನದಂದು ವಿಶಲರಂತಿ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡನು.  

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 7)  

ಆದಲಮನಂತ , ನಲನು ಕ್ಕಡ ನನು ಸುತತಮುತತಲ್ಲರುವ ಈ ಸೃಷ್ಟಟಯನುು ಚ ನಲುಗಿ ನ ಕೋಡಕ್ ಕಳುುವ ಬಲಧಯತ ಯಿದ .  

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 7)  

“ದ ೋವರು ಅವರನುು ಆಶಿೋವಷದಿಸಿ – ನಿೋವು ಬಹು ಸಂತಲನವುಳುವರಲಗಿ ಹ ಚಿಚರಿ; ಭಕಮಯಲ್ಲಾ ತುಂಬಿಕ್ ಕಂಡು ಅದನುು ವರ್ಮಲಡಕ್ ಕಳಿುರಿ. 
ಸಮುದರದ ಮೋನುಗಳ ಮೋಲ್ ಯಕ ಆಕ್ಲರ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೋಲ್ ಯಕ ಭಕಮಯಲ್ಲಾ ಚಲ್ಲಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಿೋವಿಗಳ ಮೋಲ್ ಯಕ ದ ಕರ ತನಮಲಡರಿ 
ಅಂದನು” – ಆದಿ.1:28.  

ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 7)  

ನಿಮಮ ತ ಕೋಟದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ ಕ ನಿೋರನುು ಹಲಕ್ನರಿ ಮತುತ ಅದರ ಸುತತಮುತತಲ್ಲರುವ ಹುಲ್ಾನುು ತ ಗ ಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಚ ನಲುಗಿ 
ಬ ಳ ಯುವುದು.  

ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ (ಪಲಠ 7)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋವ ? ದ ೋವರ ೋ ಎಲ್ಲಾ 
ಸೃಷ್ಟಟಯನುು ಉಂಟುಮಲಡದರು.   



ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (ಪಲಠ 7) 

ಆಟ (ಪಲಠ 7)  

ಸೃಷ್ಟಟ ಆಟ  

ನಿಮಮ ಕ್ಲಗದದ ಮೋಲ್  ಸಕಯಷ ಮತುತ ಚಂದರ ಎನುುವ ಪದಗಳನುು ಬರ ಯಿರಿ; ಪರತಿಯಬಬರ ಅನುಕ್ಕಲ್ಕ್ ಕಕೋಸಕರ ಅವುಗಳ ಚಿತರಗಳನುು 
ಬಿಡಸಿರಿ. ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್ ಯಲಗಲ್ಲ ಅಥವಲ ಗ ಕೋಡ ಯ ಮೋಲ್ ಯಲಗಲ್ಲ ಅದನುು ಅಂಟಿಸಿರಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮೋನು, ಮರಗಳು, ಕ್ ರ ಗಳು, ಇನಕು 
ಮುಂತಲದವುಗಳು, ಅಂದರ  ಆದಿಕ್ಲಂಡದಲ್ಲಾ ಪಟಿಟ ಮಲಡರುವ ಪರತಿಯಂದಕ್ಲಕಗಿ ಗುರುತುಗಳನುು ಬರ ಯಿರಿ. ಆಟವಲಡುವುದಕ್ ಕ, ಆ 
ಪಟಿಟಯಲ್ಲಾರುವ ಯಲವುದಲದರ ಕಂದನುು ಉಪಲದಲಯಯರು ಕ್ರ ಯುತಲತರ , ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗುರುತಿನ ಕ್ಡ ಗ  ಹ ಕೋಗಿ, ಕ್ಕಗಿರುವದನುು 
ಚಿತಿರಸಬ ೋಕ್ು. ಹಿಂದ  ಬಿದದ ವಿದಲಯರ್ಥಷ “ಔಟ್” ಆಗುತಲತನ  ಮತುತ ಅಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕಕ್ ಕ ಕ್ಕಡುತಲತನ . ದ ೋವರು ಸೃಷ್ಟಟ ಮಲಡದವುಗಳ ಚಿತರಗಳ ಕ್ಡ ಗ  
ಮಕ್ಕಳು ಹ ಕೋಗುತಿತರುವಲಗ, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಪಲರಣಿಗಳಂತ  ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ತುಂಬಲ ಇರ್ಟಪಡುತಲತರ .  

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 7)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 

1. ಕ್ ಕಾೋನಿಂಗ್ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿಮಮ ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಏನು? ವಿಜ್ಞಲನದ ಕಂದಿಗ  ನಲವು ಮನುರ್ಯರನುು ಉಂಟು ಮಲಡಬಹುದ ೋ?  

ಸೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಾ ದ ೋವರ ಕ್ ಲ್ಸದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಮಲತನಲಡಸಿರಿ ಮತುತ ಆತನು ರ್ ನಯದಿಂದ ಮನುರ್ಯರನುು ಮಲಡದಲದನ . 
ನಲವು ಯಲವುದ ೋ ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದರು, ಅಥವಲ ತಯಲರಿಸಬ ೋಕ್ ಂದರು ತಪಪದ  ದ ೋವರ ವಿಜ್ಞಲನವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಬ ೋಕ್ ನುುವುದು ಸತಯ. 
ಅದ ೋ ಡಏನ್ಸ.ಎ ಯಿಂದ ಮಲಡರುವ ಒಬಬರ ಬ ಳ ಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿಯಕ ಮತುತ ಎರ್ುಟ ದ ೋರ್ಗಳು ಕ್ ಕಾೋನಿಂಗ್ ವಯವಸ್ ಿಯನುು ಅನುಮತಿ 
ನಿೋಡುತಲತರ  ಅಥವಲ ಎರ್ುಟ ದ ೋರ್ಗಳು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುತಿತಲ್ಾ ಎನುುವದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡರಿ.  

2. ನಲವು ಹಳ ೋ ಒಡಂಬಡಕ್  ಕ್ ಳಗ  ಇಲ್ಾದಿರುವಲಗ, ನಲನು ಯಲಕ್  ವಲರಕ್ ಕ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶಲರಂತಿ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು?  

ಈ ಪರಶ ುಗ  ನಿೋವು ಉತತರ ಕ್ ಕಡುವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ಸಬಲಬತನುು ನಿಮಮ ಸಂಸ್ ಿಯವರು ಯಲವಲಗ 
ಆಚರಿಸುತಲತರ ಕೋ ಮತುತ ಹ ೋಗ  ಆಚರಿಸುವರ ಕೋ ಎಂದು ನಿಮಮ ಪಲಸಟರ್ ಬಳಿ ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಸಬಲಬತನುು 
ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ನಿಮಮ ಸಂಸ್ ಿಯವರು ಒತತಡ ಮಲಡದಿದದರಕ, ನಮಮ ದ ೋಹಗಳಿಗ  ಬ ೋಕ್ಲದ ವಿಶಲರಂತಿ ಸಿಗದಿದದರ , ಅವು 
ಬಲ್ಹಿೋನವಲಗುತತವ ಯಂದು ನಿಮಮ ಮಕ್ಕಳ  ಂದಿಗ  ಹಂಚಿಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಕ್ೃಪ ಯಲ್ಲಾ ನಲವು ಇದದರಕ, ಪರತಿೋ ವಲರ ನಮಗ  
ವಿಶಲರಂತಿ ಬ ೋಕ್ ೋ ಬ ೋಕ್ು, ನಮಗ  ವಿಶಲರಂತಿ ಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರಿಗ  ಗ ಕತಿತದ .  

3. ಈ ವಿನಲರ್ದಿಂದ ಪಲರಣಿಗಳನುು ಕ್ಲಪಲಡುವುದು, ಭಕ ಉರಿಯು ಮತುತ ತಿರಿಗಿ ತಯಲರಿಕ್ ಯಲ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನ ಂದು 

ಹ ೋಳಬಹುದು? ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ ೈಸತರು ಪರವ ೋಶಿಸಬಹುದ ಕೋ? 

ದ ೋವರು ಮಲಡದ ಸೃಷ್ಟಟಯ ಮೋಲ್  ಆತನು ನಮಗ  ಅಧಿಕ್ಲರವನುು ಕ್ ಕಟಿಟದಲದನ , ಅದನುು ನಲವ ೋ ಕ್ಲಪಲಡಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು ಎಂದು ಒಂದು 
ಕ್ಡ ಯ ವಲದವಿದ . ಪರಯೋಗಲತಮಕ್ವಲಗಿ ಮಲತನಲಡುತಿತದ ದೋನ , ಪಲರಣಿಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ ಕಳುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮತುತ ಮಲಲ್ಲನಯ ವಿರ್ಯದ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ತಪಪದ ೋ ಜಲಗೃತಿ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು. ಯುದಧಗಳಲ್ಲಾಿ, ಇನಕು ಅನ ಕ್ವಲದ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಜನರು ಸ್ಲಯುತಿತದಲದರ . ಮನುರ್ಯ 
ಜಲತಿಯ ವಿರುದಧವಲಗಿ ಎಷ ಕಟೋ ಕ್ ೋಡು ನಡ ಯುತಲತಯಿದ . ಆದದರಿಂದ, ನಲವು ಮನುರ್ಯರನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತುಪಡುತಿತರುವಲಗ, ನಲವು 
ಯಲಕ್  ಪಲರಣಿಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ ಕ ಸಂಪನಕಮಲ್ಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಬಲರದು ಎಂದು ಇನ ಕುಂದು ಕ್ಡ  ವಲದವುಂಟು. ಆದದರಿಂದ ಈ 



ಚಚ ಷಗ  ಉತತರವ ೋ ಇಲ್ಾ; ಆದಕ್ಲರಣ, ಮಕ್ಕಳು ತಮಮ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ತಲವು ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವಂತ  ಮಲಡುವುದ ೋ 
ಉಪಲದಲಯಯರಲಗಿರುವ ನಿಮಮ ಗುರಿ.  

  

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 7)  

 

ಲ್ಕಕ್ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 7)  

ಲ್ ೋಬಲ್ ಹಲಕ್ನರುವ ಐದು ವಸುತಗಳನುು ಮತುತ ಲ್ ೋಬಲ್ ಹಲಕ್ದಿರುವ ಐದು ವಸುತಗಳನುು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುಲ್ಲ. ಸಹಜವಲಗಿ ಜನರು 
ವಸುತಗಳ ಮೋಲ್  ಲ್ ೋಬಲ್.ಗಳನಕು ಹಲಕ್ನರುತಲತರ , ಆದರ  ದ ೋವರು ಲ್ ೋಬಲ್.ಗಳನುು ಹಲಕ್ನರುವುದಿಲ್ಾ ಎನುುವುದನುು ಗಮನಿಸಿರಿ. (ಯಕ 
ಟಕಯಬ್ .ನಲ್ಲಾ ಇನಕು ವಿವರಗಳು ನ ಕೋಡಬಹುದು). 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/ 

  
 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 8 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 8) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 8)  

ನ ಕಂದವರನುು ಸರಿಪಡಸುವ ಕ್ ೋಸ್    

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 8)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ 
ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಡಲಕ್ಟರ್ : ಹಲ್ ಕೋ ಗಲಡ್ಷ, ನಲನು ಜಲನ್ಸ.ನನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ ದೋನ .  
ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರ : ಓ.. ಅವರ್ಯಕ್ತ ಯಿಲ್ಾ. 
ಡಲಕ್ಟರ್ : ನಿೋವು ಏನು ಮಲತನಲಡುತಿತದಿದೋರಲ? ನಲನು ಅವನಿಗ  ವಿಶಲರಂತಿ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದು ಖಂಡತವಲಗಿ 
ಹ ೋಳಿದ ದೋನ , ಆದರ  ಅವನು ರಲತಿರಯಲ್ಲಾ ವಿಶಲರಂತಿ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ಅನಿಸುತಿತದ . ಆದದರಿಂದ, ನಲನು 
ಅವನನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಂದಿದ ದೋನ . 
ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರ : ಒಳ ುೋಯದು, “ಬರುವುದರಿಂದ” “ಹ ಕೋಗುವ” ಸಮಯದ ಕ್ ಲ್ಸವು ಮಲಪಷಡಸಲ್ಲಗಿದ .  
ಡಲಕ್ಟರ್ : ಅದು ನಿಜವಲಗಿಯಕ ವಿಚಿತರವಲಗಿದ . ಯೋಹಲನನು ಸತುತಹ ಕೋಗಿದಲದನ ಕೋ ಅಥವಲ ಅವನಿಗ  ಏನಲದರಕ ಒಳ ುೋಯದು 
ಆಯಿತ ಕೋ? 

ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರ : ನನಗ  ಗ ಕತಿತಲ್ಾ. ನಿನ ುಯಿಂದ ನನು ಕ್ಲಗದದಲ್ಲಾ ಆ ಸಮಲಚಲರವು ಇಲ್ಾ, ಬರುವುದಕ್ಕಕ ಹ ಕೋಗುವುದಕ್ಕಕ ನಿನಗ  ಕ್ ಕಟಿಟರುವ 
ಕ್ ಲ್ಸವೂ ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ .  
ಡಲಕ್ಟರ್ : ಇದು ವಿಚಿತರವಲಗಿದ , ದ ಕಡಡವರು ಇದನುು ಹಿಂದಕ್ ಕ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬರುವುದಕ್ಲಕಗುವುದಿಲ್ಾವೋ? ನಲನು ಅವರ ಕಂದಿಗ  
ಮಲತನಲಡುತ ತೋನ .  
ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರ : ಅವರು ಇದನುು ಹಿಂದಕ್ ಕ ಬರುವಂತ  ಮಲಡದಲದರ , ಆದರ  ಅವರು ಸಹಲಯಕ್ರಲಗಿರುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ನನಗ  ಅನಿಸುತಿತದ . 
ಡಲಕ್ಟರ್ : ಯಲಕ್ ? ಸಹಲಯಕ್ಲಕಗಿ ಅವರು ಹ ಕೋಗಿರಬಹುದ ಂದು ನಲನು ಅಂದುಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋನ . 
ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರ : ಅವರು ಮಲಡದಲದರ , ಆದರ  ಅದಲದನಂತರ ಬಲಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ  ಹ ಕೋಗಿ, ಅವನಿಗ  ಬರಬ ೋಡವ ಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಏನು 
ನಡ ದಿದ ಯಂದು ನನಗ  ಗ ಕತಿತಲ್ಾ, ಆದರ  ನಿನ ು ಬಲಸ್ ಹ ಕೋದನಂತರ, ಆತನು ನಿನು ಆದ ೋರ್ಗಳನುು ಮಲಪಷಡಸಿದನು.  



ಡಲಕ್ಟರ್ : ಒಳ ುೋದು, ಈಗ ನಿಮಮ ಬಲಸ್.ನ ಕಂದಿಗ  ನಲನು ಮಲತನಲಡಬಹುದ ೋ?  
ಕ್ಲವಲ್ುಗಲರ : ಇಲ್ಾ, ಅವರು ನಿಮಗ  “ಹ ಕೋಗು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಲಗ, ನಿೋವು ತಿರುಗಿ ಬರಬಲರದು, ಹೌದಲ?  
ಡಲಕ್ಟರ್ : ಇಲ್ಾ ನಲನು ಬರುವುದಿಲ್ಾ, ನಿಮಮ ಸಮಯಕ್ಲಕಗಿ ನಿಮಗ  ವಂದನ ಗಳು.  
 

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 8)  

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ : ಔರ್ಧ    
 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 8)  

ರ ಕೋಮಲ ಸ್ ೈನಿಕ್ರ ನಲಟಕ್ ಪರದರ್ಷನದ ಚಿತರ. ಕ್ ಂಪು ಗರಿಗಳ ಟ ಕೋಪಿಯನುು 
ಇಟುಟಕ್ ಕಂಡರುವವರು “ರ್ತಲಧಿಪತಿಯಲಗಿರಬಹುದು”, 100 ಮಂದಿ ಕ್ಲಲ್ಲನ ಬಲ್ 
ಇರುವವರ ಮೋಲ್  ಅಧಿಕ್ಲರಿಗಳು. (ರಹಸಯ : ಯೋಸುವಿನ ಕಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡದ 
ರ್ತಲಧಿಪತಿಯ ಸ್ ೈನಿಕ್ನು ಈ ರಿೋತಿಯ ವಸರಧ್ಲರಣ  ಮಲಡಕ್ ಕಂಡರಬಹುದು.) 
 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 8)
 

ರಹಸಯ : ಖ್ಲಲ್ಲ ಹಲಸಿಗ , ತಟ ಟ, ಬಟಟಲ್ು ಮತುತ ರ ಕೋಗಿಯನುು 
ಸಕಚಿಸುವ ಥಮೊೋಷಮೋಟರ್, ಜನರು ನಿಂತುಕ್ ಕಂಡರುವ 
ಮಟಿಟಲ್ುಗಳಿಗಕ  ಮತುತ ಮನ ಗಕ ಮಧ್ ಯ ಇರುವ ದಕರವಿರಬ ೋಕ್ು. 
ಯಲಕ್ಂದರ  ಯೋಸು ಕ್ನರಸತ ಅವನನುು ದಕರದಲ್ಲಾರುವಲಗಲ್ ೋ 
ಗುಣಪಡಸಿದರು.  



 

 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 8) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 8)  

ರ್ತಲಧಿಪತಿಯ ವಿಶಲಾಸ  

ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗದಿಂದ : ಲ್ಕಕ್. 7:1-10 

ಆಳುಗಳ ಗುಂಪು ಯೋಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಹ ಕೋದರು, ಒಬಬ ಆಳು ತಮಮ ಯಜಮಲನನ ಮನ ಯಲ್ಲಾ 
ರ ಕೋಗಿಯಲಗಿದಲದನ ಂದು ತಕ್ಷಣವ ೋ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಲಸ್ ರ ಕೋಮಲ ರ್ತಲಧಿಪತಿಯ ಸ್ ೈನಿಕ್ನು.  
ಇವನು 100 ಮಂದಿ ಸ್ ೈನಿಕ್ರಿಗ  ರ್ತಲಧಿಪತಿಯಲಗಿದದನು ಮತುತ ತನಗ  ತುಂಬಲ ಇರ್ಟವಲಗಿರುವ ಆಳಿಗ  
ರ ಕೋಗವು ಸಂಭವಿಸಿದ  ಮತುತ ಅವನು ಸ್ಲವು ಬದುಕ್ುನಲ್ಲಾದಲದನ . ಯೋಸು ರ್ತಲಧಿಪತಿಯ ಮನ ಗ  
ತ ರಳಿದಲಗ, ಅಲ್ಲಾ ಯೋಸು ಇನ ಕುಂದು ಗುಂಪಿನವರನುು ಎದುಗ ಕಷಂಡರು. ರ್ತಲಧಿಪತಿಯು ಆ 
ಗುಂಪಿನವರ ಕಂದಿಗ  ಈ ಸಂದ ೋರ್ವನುು ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ್ ಕಟಿಟದದರು, “ನನು ಮನವಿಗ  ನಿೋವು ಸಪಂದಿಸುವರ್ುಟ 
ದ ಕಡಡವನು ನಲನಲ್ಾ, ನನು ಮನ ಯಲ್ಲಾ ನಿೋವು ಹ ಜ ೆ ಇಡುವುದಕ್ ಕ ನಲನು ಯೋಗಯನಲ್ಾ. ಆದದರಿಂದಲ್ ೋ 
ನಲನು ನಿಮಮ ಬಳಿಗ  ಬಂದಿಲ್ಾ. ಆದರ  ನಿೋವು ಒಂದು ಮಲತನುು ಹ ೋಳುವುದಲದರ , ನನು ಆಳು ಗುಣ ಹ ಕಂದುವನು. ನಲನು ಅಧಿಕ್ಲರದ ಕ್ ಳಗ  
ಇರುವವನು ಮತುತ ಇತರರ ಮೋಲ್ ಯಕ ನನಗ  ಅಧಿಕ್ಲರವಿದ . ನಲನು ಒಬಬ ಸ್ ೈನಿಕ್ನಿಗ  ಹ ಕೋಗು ಅಂದರ  ಹ ಕೋಗುವನು, ಬಲ ಅಂದರ  
ಬರುವನು. ನಲನು ಹ ೋಳಿದರಕ ಅವರು ಮಲಡುತಲತರ ”  ಯೋಸುವಿಗ  ಅಧಿಕ್ಲರವಿದ ಯಂದು, ಅವರು ಹ ೋಳುವ ಪರತಿಯಂದು ಮಲತು ಕ್ನರಯಲ 
ರಕಪದಲ್ಲಾ ಉಂಟಲಗುವುದು ಎಂದು ರ್ತಲಧಿಪತಿ ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಂಡದದರು.  ಈ ಸಂದ ೋರ್ವನುು ಕ್ ೋಳಿದ ಯೋಸು ಆರ್ಚಯಷಪಟುಟ, “ನಲನು 
ಇಂಥ ದ ಕಡಡ ನಂಬಿಕ್ ಯನುು ಇಸ್ಲರಯೋಲ್ ಜನರಲ್ಲಾಯಕ ಕ್ಲಣಲ್ಲಲ್ಾವ ಂದು” ಹ ೋಳಿದನು. ಆ ಸಂಜ ಯಲ್ಲಾ ರ್ತಲಧಿಪತಿಯ ಆಳುಗಳು ಮನ ಗ  
ಹಿಂದುರಿಗಿ ಹ ಕೋದಲಗ, ರ ಕೋಗಿಯಲಗಿರುವ ಮತುತ ಸ್ಲಯುವ ಪರಿಸಿಿತಿಯಲ್ಲಾರುವ ಆಳು ಗುಣವಲಗಿರುವದನುು ಕ್ಂಡರು. 

ಸಕಚನ  #8 ಅನಾಯ (ಪಲಠ 8)  

ರ್ತಲಧಿಪತಿಯಂತ , ನನು ಬಳಿಯಿರದ ಜನಗಳ ವಿರ್ಯವಲಗಿ ಅನ ೋಕ್ ಕ್ಲಯಷಗಳು ನನು ವಿಶಲಾಸವು ಮಲಡಬಹುದು.   

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 8)  

“ಯೋಸು ಈ ಮಲತನುು ಕ್ ೋಳಿ ಅವನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ಆರ್ಚಯಷಪಟುಟ ತನು ಹಿಂದ  ಬರುತಿತರುವ ಗುಂಪನುು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನ ಕೋಡ – ನಲನು ಇಂಥ 
ದ ಕಡಡ ನಂಬಿಕ್ ಯನುು ಇಸ್ಲರಯೋಲ್ ಜನರಲ್ಲಾಯಕ ಕ್ಲಣಲ್ಲಲ್ಾವ ಂದು ನಿಮಗ  ಹ ೋಳುತ ತೋನ  ಅಂದನು.” – ಲ್ಕಕ್.7:9. 

ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 8)  

ಸ್ ುೋಹಿತನಿಗ  ಅಥವಲ ಬಂಧುಗಳಿಗ  ಒಂದು ಸಂದ ೋರ್ವನುು ಬರ ಯಿರಿ ಮತುತ ಅವರು ಹ ೋಗ  ಮಲಡುತಿತದಲದರ ಂದು ಕ್ ೋಳಿರಿ ಮತುತ ಅವರಿಗಲಗಿ 
ಪಲರಥಷನ  ಮಲಡರಿ.   



ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ. (ಪಲಠ 8)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ ? ದ ೋವರ ೋ 
ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕ್ಲರಿ.  

ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (ಪಲಠ 8) 

ಆಟ (ಪಲಠ 8)  

ಅವರ ಕ್ಲಯಿ ಚಿೋಲ್ದ ಆಟಗಳು  
ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ ಕ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಅವರ ಕ್ಲಯಿ ಚಿೋಲ್ಗಳನುು ತಯಲರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನುು 
ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ, ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಪಲಾಸಿಟಕ್ ಚಿೋಲ್ಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು (ಒಂದರಲ್ಲಾ ಒಂದನುು ಹಲಕ್ಬ ೋಕ್ು), ಒಂದು ಬಟಟಲ್ು ಒಣಗಿದ 
ಅವರ ಕ್ಲಯಿ ಬಿೋಜಗಳನಲುಗಲ್ಲ ಅಥವಲ ಅಕ್ನಕಯನಲುಗಲ್ಲ ಚಿೋಲ್ದಲ್ಲಾ ಹಲಕ್ನರಿ ಮತುತ ಆ ಬಿೋಜಗಳು ಅಥವಲ ಅಕ್ನಕ ಹ ಕರಬರದಂತ  ಆ ಪಲಾಸಿಟಕ್ 
ಚಿೋಲ್ಗಳನುು ಗಂಟುಗಳಲಗಿ ಕ್ಟಿಟ ಹಲಕ್ನರಿ.  

• ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಕ್ಟಿಟ ಹಲಕ್ನರುವ ಚಿೋಲ್ಗಳನುು ಚ ನಲುಗಿ ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ಎಸ್ ದು, ಅದನುು ಮತ ತೋ ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು. 
• ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಆ ಕ್ಲಳುಗಳ ಅಥವಲ ಅಕ್ನಕಯ ಚಿೋಲ್ವನುು ಇನ ಕುಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುಲ್ು ಎಸ್ ಯಬ ೋಕ್ು, ಇನಕು 

ಸಾಲ್ಪ ಜಿಗಿದು ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ಎಸ್ ದು, ಹಿಡದುಕ್ ಕಳಿುರಿ, ಆದಲದನಂತರ ಆ ಚಿೋಲ್ವನುು ಇನ ಕುಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷ 
ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುುವಂತ  ಚ ನಲುಗಿ ಎಸ್ ಯಿರಿ.  

ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ ಇನಕು ಹ ಚಿಚನ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳು  
• ಚಿೋಲ್ವನುು ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ಎಸ್ ದಲಗ, ಅದು ಕ್ ಳಕ್ ಕ ಬಿೋಳುವದರ ಕಳಗ  ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಗಟಿಟಯಲಗಿ ಚಪಲಪಳ ಯನುು ತಟುಟತಲತ, 

ಅದನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುಬಹುದು. 
• ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಆ ಚಿೋಲ್ವನುು ಒಂದು ಕ್ ೈಯಿಂದ ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ಎಸ್ ದು, ಇನ ಕುಂದು ಕ್ ೈಯನುು ಹಿಂದಕ್ ಕ ಇಟುಟಕ್ ಕಂಡು, 

ಒಂದ ೋ ಕ್ ೈಯಿಂದ ಆ ಚಿೋಲ್ವನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುುವ ಸ್ಲಹಸ ಮಲಡಬಹುದು. 

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 8)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 
1. ಸಾಸಿತ ಯಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕ್ ಯ ಪಲತರವ ೋನು? 

ನಿಮಗ  ಕ್ಣಿಣಗ  ಕ್ಲಣದಿದದರಕ, ನಿೋವು ನಂಬುವುದು ಇದ ಯಂದು ನ ಕೋಡುವುದ ೋ ನಂಬಿಕ್ . ಸಾಸಿತ ಯಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕ್ ಯ ಪಲತರವನುು ಈ 
ಉದಲಹರಣ ಗಳಿಂದ ನಲವು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬಹುದು : ನಿೋನು ಕ್ ೋವಲ್ ಯೋಸುವನುು ಮುಟಿಟದರ  ಸ್ಲಕ್ು, ನಿೋನು ಗುಣ ಹ ಕಂದುವಿಯಂದು ಆಕ್  
ತಿಳಿದುಕ್ ಕಂಡಲಗ ಆಕ್  ಆ ರಿೋತಿ ಮಲಡ ಗುಣವನುು ಪಡ ದಳು. “ನಿನು ನಂಬಿಕ್ ಯೋ ನಿನು ಗುಣಪಡಸಿತು” ಎಂದು ಯೋಸು ಆಕ್ ಗ  ಹ ೋಳಿದನು. 
ಮಲಕ್ಷ 2ನ ೋಯ ಅಧ್ಲಯಯದಲ್ಲಾ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಸ್ ುೋಹಿತರು, ತನಗ  ವಲಸಿಯಲಗುವುದಕ್ ಕಕೋಸಕರ, ಮೋಲ್ಲಾವಣಿಯಿಂದ ಇಳಿಸಿದರು, 
ಯೋಸುವು ಆ ರ ಕೋಗಿಯ ನಂಬಿಕ್ ಯನುು ನ ಕೋಡ, ಆ ಮನುರ್ಯನನುು ಗುಣಪಡಸಿದರ ಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳುತಿತದ . ಯೋಸು ಕ್ನರಸತ ದಕರದಲ್ಲಾದದರಕ 
ಗುಣಪಡಸಬಲ್ಾನು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ರ್ತಲಧಿಪತಿಯು, ಇಡೋ ದ ೋರ್ದಲ್ ಾೋ ದ ಕಡಡ ನಂಬಿಕ್ ಯಿರುವ ವಯಕ್ನತಯಂದು ಲ್ಕಕ್ 7ನ ೋ ಅಧ್ಲಯಯದಲ್ಲಾ 
ಹ ೋಳಲ್ಪಟಿಟದ . ಮತಲತಯ 15ರಲ್ಲಾ ಒಬಬ ಸಿರೋ ತನು ನಂಬಿಕ್ ಯನುು ವಯಕ್ತಗ ಕಳಿಸುವದರಿಂದ ಯೋಸುವಿನ ಮನಸ್ನ ುೋ ಮಲಪಷಡಸಿದಳು ಮತುತ 
ಆಕ್  ಎದುರುನ ಕೋಡುತಿತರುವ ಸಾಸಿತ ಯನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಂಡಳು. ಆದದರಿಂದ, ಸಾಸಿತ ಯನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಳುುವುದರಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕ್ ಯು ತುಂಬಲ 
ಪಲರಮುಖಯವಲದದುದ. ಆದದರಿಂದ ನಿೋವು ಎದುರುನ ಕೋಡುತಿತರುವ ಸಾಸಿತ ಯನುು ನಿೋವು ಪಡ ದುಕ್ ಕಳುಲ್ಲಲ್ಾವ ಂದರ , ಬಹುರ್ಃ ನಿಮಗ  ನಂಬಿಕ್  



ಕ್ಡಮ ಇದಿದರಬಹುದು. ನಲವು ಯಲಕ್  ಸಾಸಿತ ಯನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಳುುತಿತಲ್ಾವ ನುುವುದು ಅನ ೋಕ್ಸಲ್ ನಮಗ  ಸರಿಯಲಗಿ ಗ ಕತಲತಗದಿರಬಹುದು, 
ಆದರ  ನಂಬಿಕ್  ಎನುುವುದು ತುಂಬಲ ಪಲರಮುಖಯವ ಂದು ನಲವು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಂಡರಬ ೋಕ್ು.  

2. ನಿಮಮ ನಂಬಿಕ್ ಯ ಮಟಟವನುು ಸಕಕಲ್ ಗ ರೋಡ್.ನಲ್ಲಾ ಕ್ ಕಟಟರ , ನಿಮಮ ಗ ರೋಡ್ ಏನಲಗಿರಬಹುದು?  
ವಿವಿಧವಲದ ಗ ರೋಡ್.ಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಚಚ ಷ ಮಲಡರಿ; ಉತಿತೋಣಷವಲಗುವುದಂದರ ೋನು ಮತುತ 
ಅನುತಿತೋಣಷವಲಗುವುದಂದರ ೋನು?  ಎನುುವದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮಲತನಲಡರಿ (ಗ ರೋಡಂಗ್ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿಮಮ ದ ೋರ್ದ 
ಪದಧತಿಯನ ುೋ ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ಕ್ ಲ್ವಂದು ಜನರು 10 ಅಂಕ್ನಗಳು ಇಟುಟಕ್ ಕಳುುತಲತರ , ಕ್ ಲ್ವಂದು ಜನರು ಆಂಗಾ 
ಅಕ್ಷರಗಳು ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡ... ಎಂದು ಇಟುಟಕ್ ಕಳುುತಲತರ ) ನಂಬಿಕ್ ಯಲ್ಲಾ ಕ್ ೋವಲ್ ಉತಿತೋಣಷವಲದರ  ಹ ೋಗಿರುತತದ , ಮತುತ 
ನಂಬಿಕ್ ಯಲ್ಲಾ 10ಕ್ ಕ 10 ಅಂಕ್ನಗಳು ಅಥವಲ ಎ ಬಂದರ  ಹ ೋಗಿರುತತದ ?  ಉದಲಹರಣ ಗ  : ನಂಬಿಕ್  ಇಲ್ಾದಿರುವುದು ಅನುತಿತೋಣಷ (ಫ ೋಲ್), 
ನಂಬಿಕ್ ಯಲ್ಲಾದುದ ವಿಧ್ ೋಯತ  ತ ಕೋರಿಸುವುದು ಉತಿತೋಣಷ (ಪಲಸ್). ನಿೋವು ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುತಲತ, ನಿೋವು ದಕರು ಹ ೋಳುತಿತದದರ , 
ನಿಮಗ  10ಕ್ ಕ 8 ಅಂಕ್ನಗಳು ಅಥವಲ ಬಿ ಗ ರೋಡ್.ಯಲಗಲ್ಲ ಬಂದಿರಬ ೋಕ್ು. ಯಲಕ್ಂದರ  ಅದು ನಿೋವು ದಕರುಗಳಿಂದ ಮಲತರವ ೋ.  
 

3. ಕ್ ೈಸತರಲಗದಿರುವವರು ಎಂಥಹ ನಂಬಿಕ್ ಯನುು ಹ ಕಂದಿರುತಲತರ ?  
ನಿಮಗ  ಕ್ಣಿಣಗ  ಕ್ಲಣದಿದದರಕ, ನಿೋವು ನಂಬುವುದು ಇದ ಯಂದು ನ ಕೋಡುವುದ ೋ ನಂಬಿಕ್ . ಆದದರಿಂದ ಕ್ ೈಸತರಲಗದಿರುವವರಿಗ  ಕ್ಕಡ ನಂಬಿಕ್  
ಇದ . ನಲವು ಕ್ುಚಿಷಯಲ್ಲಾ ಕ್ಕತುಕ್ ಕಂಡಲಗ, ನಮಮ ಕ್ ಳಗಿರುವ ಕ್ುಚಿಷ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ನಮಗ  ನಂಬಿಕ್ ಯುಂಟು.  ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲಾ 
ನಮಮ ನಂಬಿಕ್ ಯು ಏನ ಂಬುವುದು ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತತದ , ಅಥವಲ ಚುನಲವಣ ಯಲ್ಲಾ ಗ ಲ್ುಾವುದಕ್ ಕ ರಲಜಕ್ಲರಣಿಗ  ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುವಂತ  ಮಲಡುತತದ . 
ನಿಜವಲ್ಾದ ದ ೋವರುಗಳಲ್ಲಾ ಜನರು ನಂಬಿಕ್ ಯನಿುಟಿಟದಲದರ , ಮತುತ ಜನರಲ್ಲಾಡುವ ನಂಬಿಕ್  ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ಅವರನುು ವಿಫಲ್ಗ ಕಳಿಸುತತದ . 
ಪರಪಂಚದಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಡ ಯಲ್ಲಾದ , ಮತುತ ಪರತಿಯಬಬರಿಗ  ಎಲ್ ಕಾೋ ಒಂದರಲ್ಲಾ ನಂಬಿಕ್  ಎನುುವುದು ಇದ .  

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 8)  

 

ಲ್ಕಕ್ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 8)  

ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಬಲ್ಕನ್ಸ.ಗಳನುು ಊದುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ ಮತುತ ಆ ಬಲ್ಕನ್ಸ.ಗಳನುು ಸ್ಲಟಟಿಕ್ ವಿದುಯತತನುು ಸೃಷ್ಟಟಸಲ್ು ತಮಮ ತಲ್ ಗಳ 
ಮೋಲ್  ತಿಕ್ನಕಕ್ ಕಳುುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ. ಗ ಕೋಡ ಯ ಮೋಲ್  ಬಲ್ಕನ್ಸ ಇಡರಿ, ಯಲವ ಸಹಲಯವಿಲ್ಾದ  ಆ ಗ ಕೋಡ ಯ ಮೋಲ್  ಬಲ್ಕನ್ಸ 
ಹ ೋಗಿರುತತದ ಕೋ ನ ಕೋಡರಿ, ಯಲಕ್ಂದರ  ಸ್ಲಟಟಿಕ್ ವಿದುಯತ್.ನಿಂದ ಏನು ನಡ ಯುತತದ ಕೋ ನ ಕೋಡರಿ! (ಇನಕು ಹ ಚಿಚನ ವಿವರಗಳಿಗ  ಯಕ 
ಟಕಯಬ್.ನುು ನ ಕೋಡರಿ) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 9 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 9) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 9)  

ಕ್ುರುಡುತನದ ರಹಸಯ ದಲಳಿಯ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 9)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ 
ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : [ಬಲಗಿಲ್ನುು ತಟುಟತಲತ] ಗುಡ್ ಮಲನಿಷಂಗ್ (ರ್ುಭ ಕೋಧಯ), ನಲವು ಆರ ಕೋಗಯ ಇಲ್ಲಖ್ ಯಿಂದ 
ಬಂದಿದ ದೋವ , ನಿಮಮನುು ಕ್ ಲ್ವು ಪರಶ ುಗಳನುು ಕ್ ೋಳಬ ೋಕ್ು.  
ಯಕದಲ : [ಬಲಗಿಲ್ಲನ ಹಿಂದ  ಇದುದ] ಹೌದು ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ?  
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಆರ ಕೋಗಯ ಜಲಗೃತಿ ನಡ ಸಿದ ವರದಿಯು ನಮಮ ಹತಿತರವಿದ . ಇಲ್ಲಾ ನಿೋವು ವ ೈದಯಕ್ನೋಯ 
ಅಭಲಯಸವನುು ಮಲಡುತಿತದಿದೋಯ?  
ಯಕದಲ : ಇಲ್ಾ ಸ್ಲರ್.  
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಪರಯಲಣಿಕ್ನ ಕಂದಿಗ  ನಿಮಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವನುು ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ವಿವರಿಸುವಿರಿ?  
ಯಕದಲ : ತನು ಗುಂಪಿನ ಕಂದಿಗ  ಅವನು ನನು ಹತಿತರಕ್ ಕ ಬಂದಿದದನು. 
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಏನಲದರಕ ನಿೋವು ಪರತ ಯೋಕ್ವಲದ ಆಹಲರ ಪದಲಥಷಗಳನುು ನಿೋವು ಅವರಿಗ  ಕ್ ಕಟಿಟದಿದೋರಲ? 

ಯಕದಲ : ತನು ಗುಂಪಿನವರು ತುಂಬಲ ಹ ಚಲಚಗಿ ತಿಂದರು, ಆದರ  ಆ ಪರಯಲಣಿಕ್ನು ತಿಂದನ ಕೋ ಇಲ್ಾವೋ ಎಂದು ನಲನು ಅರ್ುಟ ಚ ನಲುಗಿ 
ನ ಕೋಡಲ್ಲಲ್ಾ. ಅವನು ಹ ಚಲಚಗಿ ಪಲರಥಷನ  ಮಲಡಕ್ ಕಳುುತಿತದದನು.  
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ನಿೋವು ಅವನನುು ಚ ನಲುಗಿ ನ ಕೋಡದಿದೋರಲ?  
ಯಕದಲ : ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ಂದರ  ನ ಕೋಡಲ್ಾ, ನಲನು ಅವರಿಗ  ಸಹಲಯವನುು ಮಲಡುತಿತದ ದ , ನಲನು ವ ೈದಯನನುು ಕ್ರ ಯುತ ತೋನ ಂದು ಅವನಿಗ  
ಹ ೋಳಿದ , ಆದರ  ಅವನು ನನುನುು ಕ್ರ ಯುವುದಕ್ ಕ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಾ. ಅವನು ಬ ೋರ ಯವರಿಗಲಗಿ ನ ಕೋಡುತಿತದದನು. 
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಆದರ , ಅವರಿಗಲಗಿ ತನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಾರುವವರನುು ಕ್ಳುಹಿಸಿದದನ ಕೋ? 



ಯಕದಲ : ಇಲ್ಾ, ನಿಜವಲಗಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ ಂದರ , ಅವರು ಯಲರ ಕಂದಿಗಕ ಮಲತನಲಡಲ್ಲಲ್ಾ. ಅವನು ಮಲ್ಾಕ್ ಕ ನ ಕೋಡ, ಪಲರಥಷನ  ಮಲಡುತಲತ, 
ಎದುರುನ ಕೋಡುತಿತದದನು.  
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಆದನಂತರ ಏನು ನಡ ಯಿತು? 

ಯಕದಲ : ಕ್ ಲ್ವು ದಿನಗಳಲದ ಮೋಲ್ , ಬ ೋರ  ಯಲರ ಕೋ ಒಬಬರು ಬಂದು, ತನುನುು ಮುಟಿಟ, ಆತನಿಗ  ಕ್ ಲ್ವು ಸಂಗತಿಗಳನುು ಹ ೋಳಿದನು, 
ಅವನನುು ರ್ುದಿಧಪಡಸಿ, ಕ್ಳುಹಿಸಿದನು.  
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಅವರು ವ ೈದಯರ ಕೋ? ಅವರು ಏನಲದರು ಔರ್ಧಕ್ಲಕಗಿ ಬರ ದುಕ್ ಕಟಿಟದದರ ಕೋ? ಏನಲದರಕ ಉಪಕ್ರಣಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದದರ ಕೋ? 

ಯಕದಲ : ಇಲ್ಾ, ಇಲ್ಾ, ಇಲ್ಾ . 
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಅವರು ಸ್ ುೋಹಿತರ ಕೋ? 

ಯಕದಲ : ಅವರು ರ್ತುರಗಳಲಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಅವರು ಸ್ ುೋಹಿತರನಲುಗಿ ನಟಿಸಿದದರು. ನಲನು ನಿಜವಲಗಿ ಆ ಸಂಘಟನ ಯನುು ಸರಿಯಲಗಿ 
ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ಲಕಗುವುದಿಲ್ಾ.  
ಪರಿೋಕ್ಷಲಧಿಕ್ಲರಿ : ಸರಿ, ನಿಮಮ ಸಹಕ್ಲರಕ್ಲಕಗಿ ವಂದನ ಗಳು. ಇನಕು ನನು ಬಳಿ ಇರುವ ಅನ ೋಕ್ವಲದ ಪರಶ ುಗಳಿಗ , ನಲನು ಎಲ್ಲಾ ಉತತರಗಳನುು 
ಪಡ ದುಕ್ ಕಳುಬಹುದು?  
ಯಕದಲ : ನ ಟಟಗಿರುವ ಬಿೋದಿಯ ಮೋಲ್ಲರುವ ನನು ಮನ ಯಲ್ಲಾಯೋ ನಲನು ಇರುತ ತೋನ . 

 ಸಕಚನ  #3 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 9)
 

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ : 
ಸನ್ಸ.ಗಲಾಸಸ್   
 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 9) 
  
ಕ್ ಕೋಲ್ಲಹಲ್ದ ನಗರವಲಗಿರುವ ತಲಸಷದ ಚಿತರಣ, ಇವತುತ ಸುಮಲರು 2,೦೦,000 ಜನರು ಈ ಪಟಟಣದಲ್ಲಾ ನಿವಲಸವಲಗಿದಲದರ , ಇದು 
ಮಧಯದರಲ ಸಮುದರದಿಂದ ಕ್ ಲ್ವು ಮೋಲ್ುಗಳ ದಕರದಲ್ಲಾ ಇನಕು ಇದ . (ರಹಸಯ : ತಲಸಷ ಎನುುವ ನಗರದಿಂದಲ್ ೋ ಅಪಸತಲ್ನಲದ ಪೌಲ್ನು 
ಬಂದಿದಲದನ .) 

  ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 9)
 

ರಹಸಯ : ಆ ಬಿೋದಿಯನುು “ನ ೋರ” ಎಂದು ಕ್ರ ಯುತಲತರ , ಯಲಕ್ಂದರ  ಯೋಸು ಕ್ನರಸತ 

ಸ್ೌಲ್ನನುು ಕ್ಳುಹಿಸಿದಲದನ , ಮತುತ  ಸ್ೌಲ್ಲಗ  ಬ ತತದ ಏಟು, ಯಲಕ್ಂದರ  ಅವರು ಕ್ತಷನಿಗ  

ವಿಧ್ ೋಯನಲದಲಗ ಕ್ುರುಡನಲಗಿದದನು. 



 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 9) 

ಬ ೈಬಲ್  ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 9)  

ಪೌಲ್ನ ಮಲನಸ್ಲಂತರ  

ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗ : ಅಪ.9:1-19  
ಪೌಲ್ನು ಯೋಸುವಿನ ಹಿಂಬಲಲ್ಕ್ನಲಗುವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತ ಅವರು ಕ್ ಡುಕ್ನಲಗಿದದನು, ಕ್ನರಸತನನುು 
ಹಿಂಬಲಲ್ಲಸುವವರನುು ಹಿಂಸ್ ಗ  ಗುರಿ ಮಲಡುತಿತದದನು. ಅವರು ಪಲಪಿಗಳಲ್ಲಾ ಪರಧ್ಲನ 
ಪಲಪಿಯಲಗಿದ ದೋನ ಂದು ಹ ೋಳಿಕ್ ಕಂಡದದರು! ಕ್ ೈಸತರಲಗಿರುವ ಪರತಿಯಬಬರನುು ಅಂದರ  ಯೋಸುವನುು 
ಪಿರೋತಿಸುವ ಪರತಿಯಬಬರನುು ಸ್ ರ ಗ  ಹಲಕ್ಲ್ು ಪೌಲ್ನಿಗ  ಅನುಮತಿ ಹ ಕಂದಿದದನು. ಒಂದು ದಿನ 
ಕ್ ೈಸತರನುು ಸ್ ರ ಗ  ಹಲಕ್ಲ್ು ದಮಸಕ ಎನುುವ ನಗರಕ್ ಕ ತ ರಳಿದದನು. ದಮಸಕದ ಹತಿತರಕ್ ಕ ಬರಲ್ು ಫಕ್ಕನ  
ಆಕ್ಲರ್ದ ಕಳಗಿಂದ ಒಂದು ಬ ಳಕ್ು ಅವನ ಸುತತಲ್ು ಮಂಚಿತು. ಪೌಲ್ನು ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  ಬಿದದನು. 
“ಸ್ೌಲ್ನ ೋ, ಸ್ೌಲ್ನ ೋ, ನನುನುು ಯಲಕ್  ಹಿಂಸ್  ಪಡಸುತಿತೋ?” ಎನುುವ ಸಾರವನುು ಪೌಲ್ನು 
ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡದದನು. ಆಗ ಪೌಲ್ನು, ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡರುವ ಸಾರವು ಯಲರದ ಂದು ತಿಳಿಯ ಬಯಸಿದದನು, ಅವರು ತಕ್ಷಣವ ೋ, “ನಿೋನು 
ಹಿಂಸ್ ಪಡಸುವ ಯೋಸುವ ೋ ನಲನು, ನಿೋನ ದುದ ಊರ ಕಳಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗು...” ಎನುುವ ಉತತರವನುು ಕ್ ೋಳಿದನು.  
ಪೌಲ್ನು ಎದುದ ನಿಂತುಕ್ ಕಂಡಲಗ, ತನಗ  ಕ್ಣುಣಗಳು ಕ್ಲಣುತಿತಲ್ಾವ ಂದು ಅರಿತನು! ಯೋಸು ಅವನನುು ಕ್ುರುಡುನನಲುಗಿ ಮಲಡದನು! ಪೌಲ್ನಿಗ  
ಕ್ ಲ್ವರು ಸ್ ುೋಹಿತರಿದದರು, ಅವರ ೋ ಪೌಲ್ನು ಊರಿನ ಕಳಗ  ಬರುವುದಕ್ ಕ ಸಹಲಯ ಮಲಡದರು. ಅವರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಾದದ ಮಕರು ದಿನಗಳು 
ಏನಕ ತಿನುದ ೋ, ಕ್ುಡಯದ ೋ, ಉಪವಲಸವಿದುದ ತನು ಸಮಯವ ಲ್ಲಾ ಪಲರಥಷನ ಯಲ್ಲಾ ಕ್ಳ ದಿದದರು.  
ಪೌಲ್ನು ಪಲರಥಷನ  ಮಲಡುತಿತರುವಲಗ, ದ ೋವರು ತನು ಶಿರ್ಯನಲಗಿರುವ ಅನನಿೋಯನ ಜ ಕತ ಗ  ಮಲತನಲಡದನು. ಪೌಲ್ನ ಕ್ುರುಡುತನವನುು 
ಗುಣಪಡಸಲ್ು ಪಲರಥಷನ  ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ದ ೋವರು ಅನನಿೋಯನನುು ಕ್ಳುಹಿಸಿದನು. ಅನನಿೋಯ ಬ ರಗಲದನು; ಯಲಕ್ಂದರ  ಪೌಲ್ನು 
ಸ್ೌಲ್ನಲಗಿರುವಲಗ ಕ್ ೈಸತರ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ಎರ್ುಟ ಕ್ ಡುಕ್ನಲಗಿದದನ ಕೋ ತನಗ  ಚ ನಲುಗಿ ಗ ಕತಿತತುತ ಮತುತ ಆ ಸಂಘಟನ ಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ದ ೋವರಿಗ  
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ದ ೋವರು, “ನಿೋನು ಹ ಕೋಗು; ಆ ಮನುರ್ಯನು ಅನಯಜನರಿಗಕ ಅರಸುಗಳಿಗಕ ಇಸ್ಲರಯೋಲ್ಯರಿಗಕ ನನು ಹ ಸರನುು 
ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಲಕಗಿ ನಲನು ಆರಿಸಿಕ್ ಕಂಡ ಸ್ಲಧನವಲಗಿದಲದನ ” ಎಂದು ಅನನಿೋಯನಿಗ  ಉತತರ ಕ್ ಕಟಟನು. ಆ ಮಲತುಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಲಗಿ, 
ಪೌಲ್ನಿಗ  ಪಲರಥಷನ  ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅನನಿೋಯನು ಹ ಕರಟುಹ ಕೋದನು. ಅನನಿೋಯನು ಪೌಲ್ನ ಮೋಲ್  ಕ್ ೈಗಳನಿುಟುಟ ಪಲರರ್ಥಷಸುತಿತರುವಲಗ, 
ಪೌಲ್ನು ಪವಿತಲರತಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟಟನು, ಮತುತ ತನು ಕ್ಣುಣಗಳಿಗಿರುವ ಕ್ುರುಡುತನವು ವಲಸಿಯಲಯಿತು. ಪೌಲ್ನ ಹೃದಯವು 

ಮಲನಸ್ಲಂತರ ಹ ಕಂದಿ, ತಕ್ಷಣವ ೋ ಹ ಕೋಗಿ ದಿೋಕ್ಷಸ್ಲುನವನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಂಡನು. 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 9)   

ನಲನು ನನು ರ್ತುರಗಳನಕು ಪಿರೋತಿಸುತ ತೋನ .  

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 9)   

ಆದರ  ನಲನು ನಿಮಗ  ಹ ೋಳುವುದ ೋನಂದರ  – ನಿಮಮ ವ ೈರಿಗಳನುು (ರ್ತುರಗಳನುು) ಪಿರೋತಿಸಿರಿ; ನಿಮಮನುು ಹಿಂಸ್  ಪಡಸುವವರಿಗ ಕೋಸಕರ 
ದ ೋವರನುು ಪಲರರ್ಥಷಸಿರಿ.” – ಮತಲತಯ.5:44.  



ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 9)  

ನಿಮಮನುು ನ ಕೋಯಿಸಿರುವವರಿಗ  ಒಂದು ಉಡುಗ ಕರ ಯನುು ಕ್ ಕಂಡುಕ್ ಕಂಡು, ಅವರಿಗ  ಬಹುಮಲನವಲಗಿ ಕ್ ಕಡರಿ. 

ದ ೋವರ ಡ.ಎನ್ಸ.ಎ. (ಪಲಠ 9)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ ? ದ ೋವರು ಜನರಿಗ  
ತನು ಅಸಿತತಾವನುು ತ ಕೋರಿಸಿಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸುತಿತದಲದರ . 

 ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (ಪಲಠ 9) 

ಆಟ (ಪಲಠ 9)  

ಸ್ೌಲ್ನಂರ್ಥರುವ ಒಬಬ ಕ್ುರುಡ  
ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ಒಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗ  ಬಟ ಟಯಿಂದ ಕ್ಣುಣಗಳು ಕ್ಲಣದಂತ  ಕ್ಟಟಬ ೋಕ್ು. ಆ ವಿದಲಯರ್ಥಷಯು ಇನ ಕುಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷಯನುು 
ಮುಟಟಬ ೋಕ್ು. ಒಂದುವ ೋಳ  ಮುಟಿಟದರ , ಮುಟಟಲ್ಪಟಟ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ರ್ಬದ ಮಲಡಬ ೋಕ್ು. ಆಗ ಮುಟಿಟದ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ತಲನು ಯಲರನುು 
ಮುಟಿಟದ ದೋನ ಂದು ಕ್ನರಿಚಿದ ಸಾರವನುು ಕ್ ೋಳುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಬ ೋಕ್ು. ಇನಕು ಮುಟಟಲ್ಪಡದ ೋ ಇರುವ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಆ 
ಕ್ ಕಠಡಯಲ್ಲಾ ಮಲ್ಾಕ್ , ರ್ಬದ ಮಲಡದಂತ  ತಿರುಗುತಲತ ಇರಬ ೋಕ್ು. 
ಪಲರಥಮಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲಗಬ ೋಕ್ು, ಪರತಿಯಂದು ಗುಂಪಿಗ  ಒಂದು ಕ್ಣುಣ ಮುಚುಚವ ಬಟ ಟಯನುು ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ು. ಅವರಲ್ಲಾ ಒಬಬ 
ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಆ ಬಟ ಟಯಿಂದ ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು, ಇತರರು ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಲತರ .. ತರಗತಿಯ ಮುಂದ  ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ಇರಿಸಿರುವ 
ಸುಲ್ಭವಲದ ಅಡಚಣ ಯಂದಿಗ  ಆ ಮಗುವನುು ಮುಂದಕ್ ಕ ನಡ ಸಿರಿ.  

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 9)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 

1. ಯಲವಲಗ ಜನರು ತಮಮನುು ತಿೋಪುಷ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುತಲತರ , ಅದು ಹ ೋಗ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತತದ ? 

ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ತಿೋಪುಷ ಮಲಡುವುದು ಈ ರಿೋತಿ ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವುದು :  ಗುಣುಗುಟುಟ ಮಲಡುವುದು, ಕ್ನಸಿ ಕ್ನಸಿ 
ನಗುಗಳು, ಒಬಬರು ಇರುವಲಗ ಅವರಿಂದ ದಕರ ಹ ಕೋಗುವುದು, ಅಥವಲ ಒಬಬರ ಕಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡಲ್ು 
ಇರ್ಟಪಡದಿರುವುದು. ಉಪಲಧ್ಲಯಯರಲಗಿ ನಿಮಮ ಗುರಿಯೋನಂದರ , ಪೌಲ್ನು ಕ್ ೈಸತರನುು ಹಿಂಸಿಸುವ ಕ್ ಲ್ಸದಲ್ಲಾದಲದಗ, ಬ ೋರ ಯವರು ತನುನುು 
ಎರ್ುಟಮಂದಿ ತಿೋಪುಷ ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದಿರಬಹುದು ಎನುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಮತುತ ಆತನ ಸ್ ೋವ ಯನುು ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಕ್ ಲ್ಸಕ್ ಕ ಬಲರದವರನುು 
ಯಲವರಿೋತಿ ಆತನು ತನು ಸ್ ೋವ ಗಲಗಿ ಆಯಕ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುತಲತರ  ಎನುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿಯಕ ಮಲತನಲಡಸುವುದ ೋ. 

2. ಕ್ ೈಸತರಲಗಿರುವ ನಮಗ  ವ ೈರಿಗಳು (ರ್ತುರಗಳು) ಇರಬಲರದು, ಆದದರಿಂದ ನಲನು ಪಿರೋತಿಸುವುದಕ್ ಕ ನನು ರ್ತುರ (ವ ೈರಿ) ಯಲರು?   

ಕ್ ೈಸತರಲಗದವರ ಪದಧತಿಯಲ್ಲಾಯೋ, ಕ್ ೈಸತರು ವಿವಲದಗಳಲ್ಲಾರುತಲತರ ನುುವ ವಿರ್ಯದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳ  ಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡಲ್ು 
ಯತಿುಸಿರಿ ಮತುತ ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ನಲವು ಕ್ಕಡ ಇರುತ ತೋವ . ನಮಗ  ನಲವ ೋ ಸುಳುು ಹ ೋಳಿಕ್ ಕಳುಬಲರದು, ನಮಮಲ್ಾರಿಗ  ರ್ತುರಗಳು 
(ವ ೈರಿಗಳು) ಇದಲದರ ಂದು ನಲವ ಲ್ಾರು ಒಪಿಪಕ್ ಕಳುಲ್ ೋಬ ೋಕ್ು. ಆ ರ್ತುರಗಳು, ನಲವು ಅವರ ಕಂದಿಗಿರುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟಪಡದಿರುವ 



ಜನರಲಗಿರಬಹುದು, ನಮಮನುು ನ ಕೋಯಿಸಿರುವವರಲಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಲ ನಮಮಂದ ಏನಲದರ ಕಂದನುು ಅಥವಲ ಯಲರಲದರ ಕಬಬರನುು 
ಕ್ದುದಕ್ ಕಂಡರುವವರಲಗಿರಬಹುದು. ಅಂಥಲ ಜನಗಳಿಗ  ನಲವು ಪಿರೋತಿಯನುು ತ ಕೋರಿಸಬ ೋಕ್ು.  

3. ದ ೋವರು ನಿಮೊಮಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತಿುಸುತಿತರುವಲಗ, ನಿೋವು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಳುದಿದದರ , ನಿಮಮ ಗಮನವನುು 

ಸ್ ಳ ಯುವುದಕ್ ಕ ಆತನು ಏನು ಮಲಡಬ ೋಕ್ಲಗುತತದ ?  

ನಮಮ ಗಮನವನುು ಸ್ ಳ ಯಲ್ು ದ ೋವರು ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ತಿೋವರವಲದ ಕ್ಲಯಷಗಳನುು ಮಲಡಬ ೋಕ್ಲಗಿರುತತದ , ಅವುಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ ಲ್ವು 
ಹಿೋಗಿರಬಹುದು – ಪಿರಯನನುು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಳುುವುದು, ನಿಮಮನುು ಬ ೋರ  ನಗರಕ್ ಕ ಅಥವಲ ರಲರ್ಾಕ್ ಕ ನಡ ಸುವುದು, ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಾ ಅತಿೋ ಕ್ಡಮ 
ಗ ರೋಡ್ ಬರುವಂತ  ಮಲಡುವುದು, ನಿಮಮ ಸ್ ುೋಹಿತನನುು ಇನ ಕುಂದು ತರಗತಿಗ  ಕ್ಳುಹಿಸುವುದು, ಅಥವಲ  ಕ್ಲಲ್ುದಲರಿಯಲ್ಲಾ ಅಳುವವವರನುು 
ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುುವುದು. ದ ೋವರು ನಮಮ ಗಮನವನುು ಸ್ ಳ ಯಲ್ು ಯಲವುದ ೋ ಕ್ಲಯಷವನಲುಗಲ್ಲ ಮಲಡಬಹುದು, ಯಲಕ್ಂದರ  ನಮಮ ಭೌತಿಕ್ 
ಕ್ಷ ೋಮಕ್ನಕಂತ ಅತಿೀಯಕ್ವಲದ ಕ್ಷ ೋಮವನ ುೋ ಅವರು ಹ ಚಲಚಗಿ ಬಯಸುತಲತರ .  

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 9)  

 

ಲ್ಕಕ್ಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 9)  

ಎರಡು ಪಲಾಸಿಟಕ್ ಕ್ಪುಪಗಳನುು, ಎರಡು ಕ್ಲಗದ ಕ್ನಾಪ್.ಗಳನಕು ಮತುತ ಒಂದು ಸಿಾಂಗ್ ತುಂಡನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ “ಸ್ ಲ್ ಫೋನ್ಸ.ಗಳು” 
ತಯಲರಿಸಲ್ು ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿರಿ. ಎರಡು ಕ್ಪುಪಗಳ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ತುಂಬಲ ಉದದವಲದ ಸಿಾಂಗ್.ನುು ಜ ಕೋಡಸಿರಿ. ಅದನುು ಒಂದು ಕ್ ಕಠಡ 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗಿ, ಆ ಕ್ಪುಪಗಳ ಮುಖ್ಲಂತರ ಮಲತನಲಡರಿ. (ಇನಕು ಹ ಚಿಚನ ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ ಯಕ ಟಕಯಬ್.ನಲ್ಲಾ ನ ಕೋಡರಿ)    
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 10 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 10)  

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 10)  

ಗ ಕತಿತಲ್ಾದ ಚಲಡಕ್ ಕೋರನ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 10)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು 
ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ನಿವಲಷಹಕ್ : ತುತುಷ ಸ್ ೋವ ಗಳು, ನಿಮಮ ಅತಯಗತಯ ವಿರ್ಯವ ೋನು?  
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ನಂಬಲ್ಹಷ ಮರಣ ಬ ದರಿಕ್ ಯು ನನಗ  ಬಂತು.  
ನಿವಲಷಹಕ್ : ಇದು ಯಲವಲಗ ನಡ ಯಿತು?  
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಕ್ಳ ದ ರಲತಿರ. ನನು ಸಹ ಕೋದರನಿಂದ ನನು ತಂದ ಯ ಬಳಿಗ  ಬಂದಿತುತ.  
ನಿವಲಷಹಕ್ : ಹೌದಲ, ನನಗ  ಅಥಷವಲಯಿತು. ನಿಮಮ ಸಹ ಕೋದರನ  ನಿನುನುು ಕ್ ಕಲ್ಾಬ ೋಕ್ ಂದು ಬ ದರಿಸಿರಬಹುದು?  
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಇದದರ ೋ ಇರಬಹುದು.  
ನಿವಲಷಹಕ್ : ನಿಮಮ ಸಹ ಕೋದರನ ೋಯಲಗಿರಬಹುದ ಂದು ನಲನು ಹ ೋಳುತಿತಲ್ಾ?  
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಅಂದರ  ಬ ೋರ  ರಿೋತಿಯಲಗಿ ನಲನು ಹ ೋಳುತಿತದ ದೋನ , ಅವನು ನನುನುು ಖಂಡತವಲಗಿ ಕ್ ಕಲ್ಾಬ ೋಕ್ ಂದು ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡುವುದಿಲ್ಾ.  
ನಿವಲಷಹಕ್ : ಸರಿ, ಈಗ ನಿಮಮನುು ನಿಮಮ ಸಹ ಕೋದರನು ಕ್ ಕಲ್ುಾವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ಹ ೋಳುತಿತದಿದೋರಿ?  
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಹೌದು, ಅದ ೋ ಸರಿ. 
ನಿವಲಷಹಕ್ : ಇಲ್ಲಾ ನಿೋವು ವರದಿ ಕ್ ಕಡುವುದಕ್ ಕ ಅದು ಅರ್ುಟ ಅತಯಗತಯವಲದ ವಿರ್ಯವಲ್ಾವ ಂದು ನನಗ  ಅನಿಸುತಿತದ  ಸ್ಲರ್.  
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಹೌದು, ದ ೋವರು ನನುನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುುವನು ಮತುತ ಅದ ೋ ದಿನದಂದು ನನು ಸಹ ಕೋದರನು ಸ್ಲಯುತಲತನ ಂದು ಅವನು 
ಹ ೋಳುತಿತದಲದನ . 
ನಿವಲಷಹಕ್ : ಅದ ೋ ದಿನದಂದು ದ ೋವರು ನಿಮಮಬಬರನುು ಸ್ಲಯಿಸುತಲತರಲ? 

ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಅದ ೋ ಸರಿಯಲದದುದ. 
ನಿವಲಷಹಕ್ : ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಾ, ನಲನು ನಿನು ಸಾರವನುು ಗುರುತಿಸಿದ ದೋನ . ನಿೋವು ಯಲವಲಗಲ್ಕ ತಿನುುವ ಯಲಜಕ್ರ ಕೋ?  



ಫಿೋನ ಹಲಸ :  ಇಲ್ಾ, ನಿೋವು ನನು ಸಹ ಕೋದರನ ವಿರ್ಯವಲಗಿ ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡುತಿತದಿದೋರಿ. ನನಗ  ಪಕ್ ಕಲ್ುಬುಗಳ ಂದರ  ಇರ್ಟ.  
ನಿವಲಷಹಕ್ : ನ ಕೋಡ, ಕ್ಠಿಣತಾ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲನು ಹ ೋಳುತಿತಲ್ಾ, ಆದರ  ಅವರು ತಪುಪ ಮಲಡದಲದರ ಂದು ನಲನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ ೋಳಲ್ಲಲ್ಾ. ಅದ ಲ್ಾ 
ಪಕ್ನಕಕ್ನಕಟಟರ , ಕ್ತಷನಿಗ  ವಿರುದಧವಲಗಿ ನಿೋವು ಪಲಪ ಮಲಡದರ , ನಿಮಗ  ಯಲರು ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಲತರ ?  
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಹಕ... ಅದ ೋ ಕ್ಟುತಾ. ಆದದರಿಂದ, ನಿೋವು ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ಕ್ಳುಹಿಸುತಿತೋರ ಕೋ?  
ನಿವಲಷಹಕ್ ; ಅಯಲಯ, ನನುನುು ಕ್ಷಮಸಿ, ನಿಮಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಏನಕ ಇಲ್ಾ. ನಿಮಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಬ ೋರ  ಏನಲದರಕ 
ಮಲಗಷವಿದ ಯಂದು ನಿಮಮ ತಂದ ಯಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತುಮಲಡರಿ. 
ಫಿೋನ ಹಲಸ : ಒಳ ುೋಯದು, ನಿಮಗ  ವಂದನ ಗಳು.  

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 10)   

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ : ಕ್ನವಿ ಕ್ಡಡಗಳು    

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 10)  
 

ಏಲ್ಲೋ ಈತಲಮಲರ್ ಸ್ಲಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಇದದವನು, ಆರ ಕೋನನ ಮಗ ಮತುತ ಶಿೋಲ್ ಕೋನಲ್ಲಾ ಹತುತ 
ಆಜ್ಞ ಗಳನುು ಒಳಗ ಕಂಡರುವ ಒಡಂಬಡಕ್ ಯ ಮಂಜಕರ್ವಿದಲದಗ ಇಸ್ಲರಯೋಲ್ ಪರಧ್ಲನ 

ಯಲಜಕ್ನಲಗಿಯು ಮತುತ ನಲಯಯಲಧಿಕ್ಲರಿಯಲಗಿ ಸ್ ೋವ  ಮಲಡದನು.  (ರಹಸಯ : ಬ ೈಬಲ್ 
ಕ್ಥ ಯಿಂದ ಏಲ್ಲೋ ಇದದಂತ , ಸಮಕವ ೋಲ್ನ ಕ್ಲಲ್ದಲ್ಲಾ ಪರಧ್ಲನ ಯಲಜಕ್ನ 
ವಸರಧ್ಲರಣ  ಹಿೋಗಿತುತ, ) 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 10)   

ರಹಸಯ : ಯಹ ಕೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಾ : ದಿೋಪ ಸತಂಭ, ರ ಕಟಿಟ ಮೋಜು, ಧಕಪದ ವ ೋದಿಕ್ , ತ ರ , ಮತುತ ಮಂಜಕರ್. ನ ಲ್ದ ಮೋಲ್  
ಸಮಕವ ೋಲ್ನ ಮಲ್ಗಿರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲಾ ಹ ಕದಿಕ್  ಮತುತ ತಲ್ ದಿಂಬುಗಳಿದದವು. – 1 ಸಮಕ.3:3. 

 



 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 10) 

ಬ ೈಬಲ್  ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 10)  

ದ ೋವರಿಗ  ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ವಿಧ್ ೋಯನಲಗಿದದನು  
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗದಿಂದ : 1 ಸಮಕ.3:1-18 

ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ಒಬಬ ಪರತ ಯೋಕ್ವಲದ ಹುಡುಗನಲಗಿದದನು; ದ ೋವರು ಇವರನುು ತನು ಕ್ ಲ್ಸಕ್ಲಕಗಿ 
ಆರಿಸಿಕ್ ಕಂಡದದನು. ಎಲ್ಲೋ ಯಲಜಕ್ನಲಗಿದಲದಗ ಗುಡಲರದಲ್ಲಾದುದ ಬ ಳ ದಿದದನು. ಸಮಕವ ೋಲ್ನು 
ಎಲ್ಲೋಯವರಿಗ  ನಂಬಿಗಸತನಲಗಿದದನು. ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ಕ್ತಷನಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಾ 
ಚ ನಲುಗಿದದನು. ಈ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಾ, ದ ೋವರು ತನು ಜನರ ಕಂದಿಗ  ಹ ಚಲಚಗಿ ಮಲತನಲಡುತಿತರಲ್ಲಲ್ಾ ಮತುತ 
ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ಎಂದಿಗಕ ದ ೋವರ ಸಾರವನುು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡರಲ್ಲಲ್ಾ. ಆದದರಿಂದ, ಒಂದು ರಲತಿರ 
ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ದ ೋವರು ಸಮಕವ ೋಲ್ನನುು ಕ್ರ ದರು, ಆಗ ಎಲ್ಲೋಯವರ ೋ ಕ್ರ ದಿರಬಹುದ ಂದು 
ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ತಿಳಿದು, ಎಲ್ಲೋಯನ ಬಳಿಗ  ಓಡ ಹ ಕೋದನು. ಸಮಕವ ೋಲ್ನನುು ನಲನು ಕ್ರ ದಿಲ್ಾವ ಂದು 
ಎಲ್ಲೋ ಉತತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ತಿರುಗಿ ಹಲಸಿಗ  ಮೋಲ್  ಮಲ್ಗಿದನು. ಮತ ತೋ ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ಮಲ್ಗಿದಲಗ, ತನು ಹ ಸರನುು 
ಮತ ತೋ ಯಲರ ಕೋ ಕ್ರ ಯುತಿತದಲದರ ಂದು ತಿಳಿದು, ಮತ ಕತಮಮ ಎಲ್ಲೋಯನ ಬಳಿಗ  ಹ ಕೋದನು. ಆಗ ನಲನು ಕ್ರ ದಿಲ್ಾವ ಂದು ಎಲ್ಲೋ 
ಉತತರಕ್ ಕಟಟನು. ಮತ ತೋ ತಿರುಗಿ ಹ ಕೋಗಿ ಹಲಸಿಗ ಯ ಮೋಲ್  ಮಲ್ಗಿದನು. ತಕ್ಷಣವ ೋ ಮತ ಕತಮಮ ತನುನುು ಕ್ರ ಯುತಿತರುವುದನುು ಕ್ ೋಳಿ, ಮತ ತೋ 
ಎಲ್ಲೋಯನ ಬಳಿಗ  ಬಂದನು. ಆದರ  ಇವಲಗ ಎಲ್ಲೋಯನು ಕ್ ಕಟಿಟರುವ ಉತತರವು ವಯತಲಯಸವಲಗಿತುತ. ದ ೋವರ ೋ ನಿನುನುು ಕ್ರ ಯುತಿತರಬಹುದು, 
ಇನ ಕುಂದುಬಲರಿ ಆ ಸಾರವು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡರ , “ಯಹ ಕೋವನ ೋ ಅಪಪಣ ಯಲಗಲ್ಲ, ನಿನು ದಲಸನು ಕ್ಲದಿದಲದನ ...” ಎಂದು ದ ೋವರಿಗ  ಉತತರ 
ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ ಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸಮಕವ ೋಲ್ನಿಗ  ತಿಳಿಸಿಕ್ ಕಟಟನು. ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ತಿರುಗಿ ಹಲಸಿಗ ಯ ಮೋಲ್  ಮಲ್ಗಿದಲಗ, ಮತ ಕತಮಮ ತನು 
ಹ ಸರಿಟುಟ ಕ್ರ ಯುತಿತರುವ ಸಾರವನುು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡನು. ತಕ್ಷಣವ ೋ ಹಲಸಿಗ ಯ ಮೋಲ್  ಕ್ುಳಿತುಕ್ ಕಂಡು, “ಕ್ತಷನ ೋ ಮಲತನಲಡು, ನಿನು 
ದಲಸನು ಕ್ ೋಳುತಿತದಲದನ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಕ್ ಲ್ವಂದು ವಿರ್ಯಗಳ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ದ ೋವರ ಸಮಕವ ೋಲ್ನ ಕಂದಿಗ  ಹಂಚಿಕ್ ಕಂಡನು. 
ಆವುಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದಲನ ಕಂದು ವಿರ್ಯವ ೋನಂದರ , ಎಲ್ಲೋಯ ಇಬಬರ ಮಕ್ಕಳು ಹ ೋಗ  ವಿನಲರ್ವಲಗುತಲತರ ಂದು ದ ೋವರು ಸಮಕವ ೋಲ್ನ ಕಂದಿಗ  
ಹಂಚಿಕ್ ಕಂಡನು. ದ ೋವರು ಸಮಕವ ೋಲ್ನ ಕಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡದನು ಮತುತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸಮಕವ ೋಲ್ನು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಿತದದನು.  

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 10)   

ನಲನು ಕ್ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನುು ತ ಕೋರಿಸಿದಲಗ, ಆತನು ನನ ಕುಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡುವರು.  

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 10)  

“...ಕ್ುರಿಗಳು ಅವನ ಸಾರಕ್ ಕ ಕ್ನವಿಗ ಕಡುತತವ . ಅವನು ಸಾಂತ ಕ್ುರಿಗಳನುು ಹ ಸರು ಹ ೋಳಿ ಕ್ರ ದು ಹ ಕರಗ  ಬಿಡುತಲತನ .” – ಯೋಹಲನ.10:3,4.  

ಮನ ಗ ಲ್ಸ  (ಪಲಠ 10)   

ಈ ವಲರದಲ್ಲಾ ಸಮಕವ ೋಲ್ನ ಹಲಗ  ದ ೋವರ ಸಾರವನುು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡ ಸ್ ೋವಕ್ರನುು ಪರಿಚಯ ಮಲಡಕ್ ಕಂಡು, ಅವರ ಕಂದಿಗ  
ಮುಖ್ಲಮುಖಿಯಲಗಿ ಮಲತನಲಡರಿ. “ದ ೋವರು ನಿಮೊಮಂದಿಗ  ಎಂದಲದರು ಮಲತನಲಡದಲದರ ಕೋ? ದ ೋವರು ಹ ೋಗ  ನಿಮೊಮಂದಿಗ  



ಮಲತನಲಡದಲದರ ? ಆ ಸಾರವು ಅಥವಲ ಆ ಮಲತುಗಳು ದ ೋವರದ ೋ ಎಂದು ನಿೋವು ಹ ೋಗ  ತಿಳಿದುಕ್ ಕಂಡದಿದೋರಿ?” ಎಂದು ಅನ ೋಕ್ ಪರಶ ುಗಳು 
ಕ್ ೋಳಿರಿ. 

ದ ೋವರ ಡ. ಏನ್ಸ.ಎ. (ಪಲಠ 10)   

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಂಡದ ದೋವ ? ದ ೋವರು ತನು ಜನರ ಕಂದಿಗ  
ಮಲತನಲಡಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸುತಿತದಲದರ .  

ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (ಪಲಠ 10) 

ಆಟ  (ಪಲಠ 10)  

ಆಟಗಳನುು ಕ್ ೋಳುವುದು  
ನಿೋವು ಚ ನಲುಗಿ ಕ್ ೋಳುವವರ ಕೋ ಎಂದು ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ತಮಮ ತರಗತಿಯನುು ಕ್ ೋಳುವುದರ ಮುಖ್ಲಂತರ ಆರಂಭಿಸುತಲತರ . ಚ ನಲುಗಿ 
ಕ್ ೋಳದ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಈ ಕ್ ಳಗ  ಕ್ ಕಟಿಟರುವ ವಸುತಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ:  

• ನಿೋವು 3 ಹಣುಣಗಳಿಂದ 2 ಹಣುಣಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡರ  ನಿಮಮ ಹತಿತರ ಎಷ್ಟಟರುತತವ ? (1 ಹಣುಣ ಮಲತರವಲ್ಾ, 2 ಇರುತತವ .... 
ಯಲಕ್ಂದರ  ಅವು ನಿನು ಬಳಿಯಲ್ಲಾಯೋ ಅವ .) 

• ಜಿಗಿಯುತಲತ ನಲನು ಹ ೋಳಿದದನುು 5 ಸಲ್ ನಿೋವು ತಿರುಗಿ ಹ ೋಳಿರಿ : ಹಲಪ್, ಹಲಪ್, ಹಲಪ್, ಹಲಪ್, ಹಲಪ್. ಹಸಿರು ಟಲರಫಿಕ್ ಲ್ ೈಟ್ 
ಹತಿತರ ನಿೋವ ೋನು ಮಲಡುವಿರಿ? (“ಹ ಕೋಗುತ ತೋವ ” ಎನುುವುದು ಉತತರ, “ನಿಲ್ುಾತ ತೋವ ” ಎನುುವುದು ಉತತರವಲ್ಾ) 

• ಚಪಲಪಳ  ಹ ಕಡ ಯುತಿತರುವಂತ , ಮಳ  ಬರುತಿತರುವಂತ  ಮಲಡಲ್ು ಸಿೋಡಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. (ಅಥವಲ ಆನ್ಸ.ಲ್ ೈನ್ಸ.ನಲ್ಲಾ 
ಸ್ೌಂಡ್.ಗಳನಕು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್.ನಲ್ಲಾ ಹಲಕ್ನಕ್ ಕಳಿುರಿ.) ಈಗ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಕ್ಣುಣಗಳನುು ಮುಚಿಚಕ್ ಕಂಡು, ಆ 
ರ್ಬದಗಳನುು ಕ್ ೋಳಬ ೋಕ್ು, ಒಂದು ವ ೋಳ  ಆ ರ್ಬದವು ಏನ ಂದು ಗುರುತಿಸುವುದಲದರ , ಅವರು ತಮಮ ಕ್ ೈಗಳನುು ಮೋಲ್ಕ್ ಕ ಎತಿತ 
ತ ಕೋರಿಸಬ ೋಕ್ು.  ಹಲಗ ಯೋ, ನಿಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ಮಕಲ್ಕ್ ರ್ಬದಗಳನುು ಕ್ ೋಳಿಸುತಲತ ಇರಿರ, ಒಂದುಸಲ್ ನಿಲ್ಲಾಸಿ, ನಿೋವು ಯಲರು 
ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನುು ಕ್ ೋಳಿರಿ.  

• ನಲಲ್ುಕ ಮಂದಿ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಗುಂಪು ಆಗುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ, ಪರತಿ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗ  1,2,3,4 ಎಂದು ಸಂಖ್ ಯಯನುು ಕ್ ಕಡರಿ. ಒಂದು 
ಕ್ುಚಿಷಯ ಮೋಲ್ ಯಲಗಲ್ಲ ಅಥವಲ ಮೋಜಿನ ಮೋಲ್ ಯಲಗಲ್ಲ ನಲಲ್ುಕ ವಸುತಗಳನುು ಇಡರಿ (ನಲಣಯ, ಪ ನಿ್ಲ್, ಕ್ಲ್ುಾ, ಕ್ಲಗದ ಅಥವಲ 
ಬಟ ಟ). ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಓದುವಂತ  ಕ್ ಳಗ  ಕ್ ಲ್ವು ಸಕಚನ ಗಳನುು ಬರ ಯಿರಿ. ಉದಲಹರಣ ಗ  : “ಸಂಖ್ ಯ 2, ಕ್ಲಗದವನುು 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕೋ.” “ಸಂಖ್ ಯ 1 ನಲಣಯವನುು ತ ಗ ದು ಸಂಖ್ ಯ 4ಕ್ ಕ ಕ್ ಕಡು” “ಸಂಖ್ ಯ 3, ಸಂಖ್ ಯ 1ಕ್ ಕ ಪ ನಿ್ಲ್ ಕ್ ಕಡಬ ೋಡ.” ಮಕ್ಕಳು 
ಅಲ್ಲಾರುವ ಸಕಚನ ಗಳನುು ಚ ನಲುಗಿ ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕ್ು. ಕ್ ಕನ ಗ , ಯಲರ ಹತಿತರ ಯಲವ ವಸುತವಿರುತತದ  ನ ಕೋಡರಿ. ವಿಭಿನು 
ವಸುತಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಸಕಚನ ಗಳನುು ಬರ ಯಬಹುದು. (ಉದಲ: ಕ್ ಕಡು, ಕ್ ೈ, ಮುಂದಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗು, 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕೋ, ಕ್ ಳಗಿಡು, ಮಲರು...ಇನಕು ಇತಲಯದಿ). 

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 10)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 



1. ದ ೋವರು ನಿಮೊಮಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡದಲದರ ಂದು ಅಥವಲ ನಿಮಮ ಹ ಕಟ ಟಯಲ್ಲಾ ಏನಲದರಕ ಇದುದ, ನಿೋವು ಊಟ ಮಲಡದಿದೋರ ಂದು 

ಹ ೋಗ  ಹ ೋಳುವಿರಿ?  

ದ ೋವರಿಂದ ಹ ೋಗ  ಕ್ ೋಳಬ ೋಕ್ ಕೋ ಪರತಿಯಬಬ ಕ್ ೈಸತನು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ು. ಮೊಟಟ ಮೊದಲ್ನ ೋಯದಲಗಿ, ನಿೋವು 
ಬ ೈಬಲ್.ನಿಂದ ಏನನುು ಕ್ ೋಳುತಿತದಿದೋರ ಕೋ ಅದನುು ನಿರ್ಚಯಪಡಸಿಕ್ ಕಳಿುರಿ, ಅದು ದ ೋವರು ಮಲಡದ ಕ್ಲಯಷದ ಕಂದಿಗ  
ಅಥವಲ ವಲಕ್ಯಭಲಗದಲ್ಲಾ ಹ ೋಳಲ್ಪಟಿಟರುವ ವಿರ್ಯದ ಕಂದಿಗ   ವಿರುದಧವಲಗದಂತ  ನ ಕೋಡಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಎರಡನ ೋಯದಲಗಿ, 
ನಡ ಯುತಿತರುವ ವಿರ್ಯಗಳನುು ನಿಮಮ ಹಕ್ುಕಗಳ  ಂದಿಗ  ನಿರ್ಚಯಿಸಿಕ್ ಕಳುಬಹುದು; ತಂದ ತಲಯಿಗಳು, ಸಭಲಪಲಲ್ಕ್ರು 
ಅಥವಲ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು. ಮಕರನ ೋಯದಲಗಿ, ಇದು ಸರಿಯೋ ತಪಪೋ ಎನುುವುದನುು ನಿರ್ಚಯಿಸಿಕ್ ಕಳುಲ್ು, ನಿಮಮಲ್ಲಾ ನಿೋವ ೋ ಪರಿೋಕ್ಷ  
ಮಲಡಕ್ ಕಳುಬಹುದು. 

2. ದ ವಾಗಳು ನಿಜವಲಗಿ ಇದಲದವೋ?  

ಸಮಕವ ೋಲ್ನ ಕಂದಿಗ  ದ ವಾ ಮಲತಲಡಲ್ಲಲ್ಾ, ದ ೋವರ ೋ ಮಲತನಲಡದಲದರ , ಆದರ  ಈ ಕ್ಥ ಯು ದ ವಾಗಳ ಕ್ುರಿತಲದ ಯೋಚನ ಯನುು 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬರುತತವ . ಈಗ ಭಕಮಯ ಮೋಲ್  ದ ವಾಗಳು ಮತುತ ದಕತರು ಇವ ಯಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಸಪರ್ಟವಲಗಿ ನಮಗ  ತಿಳಿಸುತಿತದ . ನಲವು 
ನ ಕೋಡಲ್ಲರದ ಆತಿೀಯ ಕ್ಲಯಷಗಳು ನಡ ಯುತಿತವ . ದ ವಾಗಳಂತ  ಮನ ಯಲ್ಲಾಯು ಅಥವಲ ಬ ೋರ  ಸಿಳದಲ್ಲಾ ಸತತವರು ನ ೋಣುಗಂಬ 
ಹಲಕ್ನಕ್ ಕಳುುವರ ಂದು ವಲಕ್ಯದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಕಾ ಇಲ್ಾ. ಆದದರಿಂದ, ಅನ ೋಕ್ರು ತುಂಬಲ ಹ ಚಲಚಗಿ ದ ವಾಗಳು ಇದಲದವ ಂದು ನಂಬುತಲತರ . ಇದು ಬಹುರ್ಃ 
ಅವರ ಊಹ ಯಲಗಿರಬಹುದು ಅಥವಲ ಅವರಲ್ಲಾ ದ ವಾನ ೋ ಇರಬಹುದು. ದ ವಾಗಳನುು ಗದರಿಸುವುದಕ್ ಕ ನಮಗ  ದ ೋವರು ಅಧಿಕ್ಲರವನುು 
ಕ್ ಕಟಿಟದಲದರ . ಆದದರಿಂದ ನಮಮಲ್ಲಾರುವ ಪರತಿಯಂದು ಭಯದ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಯನುು ಸ್ ರ ಹಿಡಯಬ ೋಕ್ು. ಆದದರಿಂದ ಕ್ ೈಸತರಲಗಿರುವ ನಲವು 
“ದ ವಾಗಳ” ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಭಯಪಡುವ ಅವರ್ಯಕ್ತ ಯಿಲ್ಾ.  ನಮಮ ಸುತತಮುತತ ಆ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳನುು ಇರದಂತ , ಯೋಚಿಸದಂತ  ನಲವು ನಮಮ 
ಮನಸಿ್ಗಳಿಗಲದರಕ ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಅಥವಲ ದ ವಾಗಳನುು ಗದರಿಸಬ ೋಕ್ು ಮತುತ ಬರಲ್ಲರದಂಥ ಸಿಳಕ್ ಕ ಬಂದು ಆಟವಲಡುವುದನುು 
ನಿಲ್ಲಾಸಬ ೋಕ್ ಂದು ಅವುಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು.  

3. ನಲನು ಯಲರ ಸಾರವನುು ಕ್ ೋಳಬ ೋಕ್ು?  

ನಿೋವು ಒಬಬರನುು ಇರ್ಟಪಡುವವರ ಗಕ ಅಥವಲ ಅವರು ಸ್ಲಧಿಸಿದದನುು ನಿೋವು ಸ್ಲಧಿಸಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸುವರ ಗಕ ನಿೋವು ಯಲರ ಸಲ್ಹ ಯನುು 
ಅನುಸರಿಸಬ ೋಡರಿ. ನಿೋವು ಸರಿಯಲದದದನ ುೋ ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸುತಿತದಿದೋರಲ? ಯಲರ ಸಲ್ಹ ಯನಲುಗಲ್ಲ ಬ ೈಬಲ್ ಜ ಕತ ಯಲ್ಲಾರಿಸಿ 
ನ ಕೋಡ ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕ್ು ಅಥವಲ ಒಂದುವ ೋಳ  ಆ ಸಲ್ಹ  ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳುವುದರ ಕಂದಿಗ  ಸರಿಯಲಗದಿದದಲ್ಲಾ ಅನುಸರಿಸಬಲರದು. ನಿಮಮ 
ಆತಿೀಯ ಕ್ಷ ೋಮವನುು ಬಯಸುವವರ ಮಲತುಗಳನುು ಮತುತ ನಿೋವು ಅವರಂತ  ಆಗಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸುವವರ ಮಲತುಗಳನುು ಕ್ ೋಳಿರಿ.  

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು  (ಪಲಠ 10)  

 



ಲ್ಕಕ್ಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 10)   

ಕ್ ಕಠಡಯ ಮಧ್ ಯ ಭಲಗದಲ್ಲಾ ಬಟ ಟಯಂದಿಗ  ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚರುವ ವಿದಲಯರ್ಥಷಯನುು ಕ್ಕಡಸಿರಿ ಮತುತ ಆ ತರಗತಿ ಕ್ ಕಠಡಯಲ್ಲಾ ಆಲ್ಾಲ್ಲಾ 
ಗುಣುಗುಟುಟ ಮಲಡುವವರನುು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡ ಯಲ್ು ಪರಯತಿುಸಬ ೋಕ್ು. ನಿೋವು ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಟಿಟರುವ ವಿದಲಯರ್ಥಷಯ ಒಂದು ಕ್ನವಿಯನುು ಮುಚಿಚ 
ವಿವಿಧವಲದ ರ್ಬದಗಳನಕು ಮಲಡಬಹುದು ಅಥವಲ ಗುಣುಗುಟುಟ ಮಲಡುವುದಕ್ನಕಂತ ಚಿೋಟು ಹಲಕ್ಬಹುದು. (ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ ಯಕ ಟಕಯಬ್ 
ನ ಕೋಡರಿ) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 11 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 11) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 11)  

ನಡ ಯುತಿತರುವ ಅಮಮನ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 11)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ 
ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ನಲನು ಹಿಂದಕ್ ಕ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ ದೋನ . 
ಮರಿಯಳು : ಆತನು ಏನ ಂದು ಹ ೋಳಿದಲದನ ?  
ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ದ ಕಡಡ ಸಂದ ೋರ್, ಈ ರ ಕೋಗವು ಮರಣಕ್ ಕ ನಡ ಸುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ಹ ೋಳಿದನು.  
ಮರಿಯಳು : (ಬಿಕ್ನಕ ಬಿಕ್ನಕ ಆಳುವುದಕ್ ಕ ಆರಂಭಿಸಿದಳು) 
ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ಏನಲಯಿತು?  
ಮರಿಯಳು : ಅವನು ಸತುತಹ ಕೋಗಿದಲದನ ! 
ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ಅದು ಹ ೋಗ  ನಡ ಯಿತು? ಅವರು ಮರುದಿನವಲದರಕ ಬರುವಂತ  ಕ್ಲಣಿಸುತಿತಲ್ಾ. 
ಮರಿಯಳು : ನನಗ  ಅಥಷವಲಗುತಿತಲ್ಾ, ಅವನು ಸ್ಲಯುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ನಿಜವಲಗಿ ಹ ೋಳಿದದನ ಕೋ? 

ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ಇರು, ಒಂದುಸಲ್ ನ ಕೋಡ ಹ ೋಳಿತೋನಿ (ಜ ೋಬುನ ಕಳಗಿನಿಂದ ಕ್ಲಗದವನುು ತ ಗ ದು ಓದುತಲತನ ), ಹೌದು, ಆ ರಿೋತಿಯಲಗಿ 
ಅವರು ಹ ೋಳಿದರು. “ಈ ರ ಕೋಗವು ಮರಣಕ್ ಕ ನಡ ಸುವುದಿಲ್ಾ.”  
ಮರಿಯಳು : ಅದು ನನಗ  ಕ್ ಕಡು (ಅದನ ುಲ್ಲಾ ಓದುವಳು)  
ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ನಿಮಮ ತಮಮನನುು ಕ್ಳ ದುಕ್ ಕಂಡದದಕ್ಲಕಗಿ ನಲನು ವಿಚಲರಿಸುತಿತದ ದೋನ . 
ಮರಿಯಳು : ಅವರು ಬರುತಲತರ ಂದು ಹ ೋಳಿದದರ ಕೋ? 

ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ಹೌದು.  
ಮರಿಯಳು : ಒಳ ುೋಯದು, ಅವರು ಇಲ್ಲಾಗ  ಬಂದಲಗ ನಲನು ಅವರ ಕಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡುತ ತೋನ , ಯಲಕ್ಂದರ  ನನಗ ೋನಕ ಅಥಷವಲಗುತಿತಲ್ಾ.  
[ಬಿಕ್ನಕ ಬಿಕ್ನಕ ಆಳುತಲತ ಇರುವಳು] 



ಸಂದ ರ್ಗಲರ : ಇನ ುೋನಲದರಕ ಇದ ಯಲ? 

ಮರಿಯಳು : ನಲನು ಸಮಲಧಿ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮಕ್ ಕ ಎಲ್ಾವನುು ಸಿದಧ ಮಲಡಬ ೋಕ್ು. ನಿೋವು ಸಾಲ್ಪ ಊರ ಕಳಗ  ಹ ಕೋಗಿ ಹಕಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು 
ಬರುತಿತೋರ ಕೋ, ಮತುತ ಇನಕು ಸಾಲ್ಪ ಹ ಚಿಾನ ಸಹಲಯ ನನಗಿಲ್ಲಾ ಬ ೋಕ್ಲಗುತತದ .  
ಸಂದ ೋರ್ಗಲರ : ಆಯಿತು, ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬರುತ ತೋನ . 
 

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 11)   

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ : ಬಿಳಿಯ ಬಲಯಂಡ ೋಜ್ ಬಟ ಟ ಅಥವಲ ಬಿಳಿೋ ಬಟ ಟ  

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 11) 
ಈಗಿನ ಬ ೋಥಲನಯ ಊರಿನ ಚಿತರ. (ರಹಸಯ : ಲ್ಲಜರನು ನಿವಲಸ ಮಲಡರುವ 
ಪಟಟಣ.) 
 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 11) 
ರಹಸಯ : ಮುದಿರಸಲ್ಪಟಟ ಸಮಲಧಿ (ಅದು ಚ ನಲುಗಿಲ್ಾದಿದದರಕ), ವಲಸನ  ಯಲಕ್ಂದರ  
ಆ ಸಮಲಧಿಯಲ್ಲಾ ಲ್ಲಜರನು 4 ದಿನಗಳು ಇದಿದದದನು ಮತುತ ಸಮಲಧಿಯನುು ತ ರ ದರ , ತುಂಬಲ ದುವಲಷಸನ  ಬರುತತದ ಯಂದು ಮಲತಷ 
ಮಲರಿಯಳು ಇಬಬರು ಹ ೋಳಿದರು.  



 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 11) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 11)  

ಲ್ಲಜರನು   
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗದಿಂದ : ಯೋಹಲನ. 11:1-44.  
ಯೋಸು ಆ ಪಟಟಣವನುು ಸಂದಶಿಷಸಿ, ಜನಗಳ  ಂದಿಗ  ತನು ಪಿರೋತಿಯನುು ಹಂಚಿಕ್ ಕಳುುತಿತದದನು, ತನು 
ಪಿರೋತಿಯ ಗ ಳ ಯನಲದ ಲ್ಲಜರನು ರ ಕೋಗದಿಂದ ನರಳಿ, ಸತಿತದಲದನ ಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಂಡನು. ಲ್ಲಜರನ 
ಅಕ್ಕ ಯೋಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಬಂದು, ನಮಮ ಊರಿಗ  ಬನಿುರಿ, ನಮಮ ತಮಮನನುು ಬದುಕ್ನಸಿರಿ ಎಂದು 
ಬ ೋಡಕ್ ಕಂಡಳು. ಲ್ಲಜರನಿಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ಯೋಸು ಇನಕು ಎರಡು ದಿನದ 
ವರ ಗಕ ಅಲ್ಲಾಗ  ಹ ಕೋಗಬಲರದ ಂದು ನಿಣಷಯಿಸಿಕ್ ಕಂಡನು. ಲ್ಲಜರನು ನಿದಿರಸುತಿತದಲದನ , ಆದರ  
ಲ್ಲಜರನು ಸತಿತದಲದನ ಂದು ಯಲರಕ ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಂಡಲ್ಾ.  ಲ್ಲಜರನು ನಿವಲಸವಲಗಿದದ ಊರ ಕಳಗ  
ಯೋಸು ಮತುತ ತನು ಶಿರ್ಯರು ಸ್ ೋರಿಕ್ ಕಂಡರು, ಲ್ಲಜರನ ಅಕ್ಕ ಯೋಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಬಂದು, ನಿೋವು ಎರಡು 
ದಿನ ಮುಂಚಿತವಲಗಿಯೋ ಬಂದಿದಲದರ , ಅವನು ಸತುತಹ ಕೋಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಾ ಎಂದು ಹ ೋಳಿಕ್ ಕಂಡಳು. ನಲನು ಕ್ನರಸತನ ಂದು, ದ ೋವರ ಮಗನ ಂದು 
ನಂಬುತಿತರುವುದಲದರ , ಅವರು ನಿತಯಜಿೋವವನುು ಪಡ ಯುತಲತರ ಂದು ಯೋಸು ಲ್ಲಜರನ ಅಕ್ಕಂದಿಯರಿಗ  ಕ್ ೋಳಿದನು. ನಲವು ನನುಬತಿತದ ದೋವ ಂದು 
ಅವರು ಒಪಿಪಕ್ ಕಂಡರು, ಆದರ  ಅವರು ಯೋಸು ಯಲವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಹ ೋಳುತಿತದಲದರ ಂದು ನಿಜವಲಗಿ ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಂಡಲ್ಾ. ಲ್ಲಜರನನುು 
ಸಮಲಧಿ ಮಲಡಟಿಟರುವ ಸಿಳಕ್ ಕ ಎಲ್ಾರನುು ಯೋಸು ಕ್ರ ದುಕ್ ಕಂಡನು. ಸಮಲಧಿಯ ದಲಾರಕ್ ಕ ಆನಿಸಿರುವ ಕ್ಲ್ಾನುು ತ ಗ ದುಹಲಕ್ನರ ಂದು ಯೋಸು 
ಹ ೋಳಿದನು. ಆಗ ಅದನುು ಮಲಡಬ ೋಡರ ಂದು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಬಬರು ಯೋಸುವನುು ಬ ೋಡಕ್ ಕಂಡರು. ಲ್ಲಜರನು ಸತುತ ನಲಲ್ುಕ ದಿನಗಳಲಗಿತುತ 
ಮತುತ ಅಲ್ಲಾ ಭಯಂಕ್ರವಲದ ದುವಲಷಸನ  ಬಂದಿರಬಹುದು. “ನಿೋವು ನಂಬಿದರ , ದ ೋವರ ಮಹಿಮಯನುು ಕ್ಲಣುವಿರಿ” ಎಂದು ಯೋಸು ಅವರಿಗ  
ಹ ೋಳಿದದರು. ಆಗ ಆ ಕ್ಲ್ಾನುು ತ ಗ ದುಹಲಕ್ನದರು, “ಲ್ಲಜರನ ೋ, ಹ ಕರಗ  ಬಲ!” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಲಗಿ ಕ್ಕಗಿದನು. ತಕ್ಷಣವ ೋ, ಲ್ಲಜರನು 
ಜಿೋವಂತವಲಗಿ ಹ ಕರಗಡ ಗ  ನಡ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬಂದನು! ಯೋಸು ತನು ಗ ಳ ಯನಲದ ಲ್ಲಜರನನುು ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿಬಸಿದನು! 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 11)  

ನನು ದುಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಾಯಕ ದ ೋವರು ನನುನುು ಪಿರೋತಿಸುವನು.  

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 11)  

“ನಲನ ೋ ಪುನರುತಲಾನವೂ ಜಿೋವವೂ ಆಗಿದ ದೋನ ; ನನುನುು ನಂಬುವವನು ಸತತರಕ ಬದುಕ್ುವನು;...” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. – ಯೋಹಲನ.11:25.  

ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 11)  

ನಿಮಗ  ಗ ಕತಿತರುವ ಯಲರಿಗಲದರು ಎನಲದರಕ ಆಗಿದದರ  ಅವರಿಗ  ಏನಲದರ ಕಂದು ಒಳ ುೋಯ ಸಹಲಯವನುು ಮಲಡರಿ. 



ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ. (ಪಲಠ 11)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿದ ದೋವ ? ಪುನರುತಲಿನವು ಇದ ಯಂದು 
ಪರತಿಯಬಬರು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರು ಬಯಸುತಿತದಲದರ .   

ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (ಪಲಠ 11) 

ಆಟ (ಪಲಠ 11)  

ಅಕ್ಷರಗಳು   
ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಾರುವ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳನುು ಜ ಕತ  ಜ ಕತ ಯಲಗಿ ವಿಂಗಡಸುತಲತರ . ಪರತಿಯಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಾ ಒಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷ 
ಬಂದು ರಹಸಯವಲಗಿ ಬರ ಯಲ್ಪಟಿಟರುವ ಅಕ್ಷರವನುು ನ ಕೋಡಬ ೋಕ್ು. ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಓದಿರುವ ಆ ಅಕ್ಷರವನುು ಹ ಕರ ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ 
ಅನುಮತಿಸಬ ೋಡ, ಅಥವಲ ತನು ಪಲಲ್ುಗಲರರಿಗ  ಯಲವ ಸಂಜ್ಞ ಯು ಕ್ ಕಡಬಲರದು. ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ತಮಮ ಪಲಲ್ುಗಲರರ ಬಳಿಗ  ಬಂದಲಗ, 
ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು “ಹ ಕೋಗು” ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು, ಆಗ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಅವರ ಪಲಲ್ುಗಲರರ ಹಿಂಭಲಗದಲ್ಲಾ ಬ ರಳುನ ಕಂದಿಗ  ಆ ಅಕ್ಷರವನುು 
ಬರ ಯಬ ೋಕ್ು. ಒಂದುವ ೋಳ  ಪಲಲ್ುಗಲರನು ಆ ಅಕ್ಷರವನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡಯುವುದಲದರ , ಅವನು/ಅವಳು ತಪಪದ ೋ ತಮಮ ಕ್ ೈಗಳನುು ಮೋಲ್ಕ್ ಕ 
ಎತತಬ ೋಕ್ು, ಆದನಂತರ ಆ ಅಕ್ಷರವು ಏನಲಗಿರುವುದ ಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು. ಸರಿಯಲಗಿ ಹ ೋಳಿದದಲ್ಲಾ, ಅವರಿಗ  ಒಂದು ಪಲಯಿಂಟ್ ಬರುತತದ . 
ಒಂದುವ ೋಳ  ತಪಲಪಗಿ ಹ ೋಳಿದರ , ಸರಿಯಲಗಿ ಹ ೋಳುವವರ ಗಕ ಆ ಆಟವು ಮುಂದ ವರಿಯುತತದ . ಯಲರಬಳಿ ಹ ಚಿಚನ ಪಲಯಿಂಟ್.ಗಳು 
ಇರುತತವೋ, ಅವರ ೋ ಈ ಆಟದಲ್ಲಾ ಗ ಲ್ುಾತಲತರ .  
ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ವಿಭಿನುತ  : ಒಂದ ೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನುು ಬರ ಯುವುದರ ಬದಲ್ಲಗಿ ಮಕರು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಪದಗಳನುು ಬರ ಯಿರಿ. 

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 11)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 

1. ನಿಮಮ ಜಿೋವನವು ಯಲವ ಯಲವ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಚ ನಲುಗಿರುವುದಿಲ್ಾ? ಅದನುು ದ ೋವರು ಹ ೋಗ  ಪರಿಹಲರ ಮಲಡುತಲತರ ಂದು ನಿೋವು 

ಆಲ್ ಕೋಚನ  ಮಲಡುತಿತದಿದೋರಿ? 

ನಿಮಮ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಹಂಚಿಕ್ ಕಳುುವ ಪರತಿಯಂದು ವಿರ್ಯವನುು ಸಿಾೋಕ್ರಿಸಿರಿ, ತಪಲಪಗುವ ಉತತರಗಳ ೋ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. 
ಪರತಿಯಬಬರ ಜಿೋವನದಲ್ಲಾಯಕ ಚ ನಲುಗಿಲ್ಾದ ಸಂಘಟನ ಗಳು ಇರುತತವ . ಚ ನಲುಗಿರುವ ಮತುತ ಚ ನಲುಗಿಲ್ಾದ ಸಂದಭಷಗಳ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಸಮತ ಕೋಲ್ನವಲಗಿ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಚಚ ಷ ಮಲಡುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ. ದ ೋವರಿಗಲಗಿ ತಮಮ ಜಿೋವನಗಳನುು ತಲಯಗ 
ಮಲಡಕ್ ಕಂಡರುವವರಿಗ ಕೋಸಕರ ಆತನು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗ  ಹ ೋಗ  ಕ್ ಕಡುತಲತನ ಂದು ಮತಲತಯ.19:29ರ ವಚನವು ನಮಗ  
ತ ಕೋರಿಸುತಿತದ . ಮತಲತಯ 20ನ  ಅಧ್ಲಯಯವು ಕ್ ಲ್ವು ಗಂಟ ಗಳ ಕ್ಲಲ್ ಕ್ ಲ್ಸ ಮಲಡದ ಕ್ ಲ್ಸಗಲರರು ಒಂದ ೋ ರಿೋತಿಯ 
ಫಲ್ವನುು ಪಡ ದುಕ್ ಕಳುುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿರುತತದ . ಇದು ಅದಕ್ ಕ ವಿರುದಧವಲಗಿ ತ ಕೋರಿಸುತಿತದ . ಈ ಸ್ಲಮಯದಲ್ಲಾ, 
ಜಿೋವನವ ಂಬುದು ಚ ನಲುಗಿರುವುದಿಲ್ಾ ಮತುತ ಚ ನಲುಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. ಇವ ರಡರ ವಿರ್ಯವಲಗಿ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಮಲತನಲಡಲ್ು ಅನುಮತಿಸಿರಿ. 

2. ನಲನು ಪಲರಥಷನ  ಹ ಚಲಚಗಿ ಮಲಡದರ  ಏನಲಗುತತದ ?  

ದ ೋವರು ವಿತರಣ ಯಂತರವಲ್ಾ. ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ಅವರು ನಮಮ ಪಲರಥಷನ ಗಳಿಗ  “ಇಲ್ಾ” ಎಂದಲಗಲ್ಲ ಅಥವಲ “ಇವಲಗಲ್ ೋ ಅಲ್ಾ” 
ಎನುುವುದಲಗಲ್ಲ ಹ ೋಳಬಹುದು. ಇವಲಗ ನಮಗ  ಕ್ರ್ಟಕ್ಲಲ್ವಿದದರಕ, ದ ೋವರು ಯಲವಲಗಲ್ಕ ಯಲವುದು ಉತತಮವಲದದ ಕದೋ ಅದನ ುೋ ನಮಗ  



ಕ್ ಕಡುವುದಕ್ ಕ ಬಯಸುತಲತರ . ನಲವು ಪಲರರ್ಥಷಸಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರು ಬಯಸುತಲತರ , ಮತುತ ನಲವು ಪಲರಥಷನ  ಮಲಡುವಲಗ, ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ 
ಅವರು ತನು ಮನಸ್ನುು ಮಲಪಷಡಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತರ . ಆದರ  ನಲವು ಬಯಸಿದ ಉತತರವನ ುೋ ಪರತಿಯಂದುಸಲ್ 
ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ಲಕಗುವುದಿಲ್ಾ.  

3. ಯೋಸುವಿನಿಂದ ನಿೋವು ಎಂಥಹವುಗಳನುು ಎದುರು ನ ಕೋಡುತಿತದಿದೋರಿ?  

ಅನ ೋಕ್ಸಲ್ ಕ್ ೈಸತರು ಸಮಸ್ ಯಗಳಿಲ್ಾದ ಜಿೋವನವನುು ಎದುರುನ ಕೋಡುತಿತರುತಲತರ , ಅಂದರ  ಯೋಸು ತಮಗ  ಸುಲ್ಭಕ್ರವಲದ ಜಿೋವನವನುು 
ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸುತಲತರ  ಮತುತ ಅವರು ಎಂದ ಂದಿಗಕ ಅರ ಕೋಗಯಕ್ರವಲಗಿ ಇರಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸುತಲತರ . ಕ್ಷಮಸಿ; ಕ್ ೈಸತರಿಗ  ಜಿೋವನವು 
ತುಂಬಲ ಕ್ರ್ಟಕ್ರವಲಗಿ ಇರುತತದ ಯಂದು ಅಥವಲ ಸುಲ್ಭಕ್ರವಲಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ಯೋಸು ಹ ೋಳಿದರು. ದ ವಾವು ಈಗ ಭಕಮಯಲ್ಲಾ 
ಸುತುತತಲತ ಇದ , ನಮಮನುು ನಲರ್ಪಡಸುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತಿುಸುತಿತದ . ಕ್ಠಿಣವಲದ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಲ್ಲಾ ಯೋಸು ನನಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಲತರ , 
ಸರಿಯಲದ ನಿಣಷಯಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಲತರ  ಎನುುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗಳು ನಮಗ  ಇರಬ ೋಕ್ ೋ ಹ ಕರತು, 
ಸಂಪೂಣಷವಲಗಿ ಕ್ಠಿಣವಲದ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳು ತ ಗ ದುಹಲಕ್ುವರ ಂದು ಎದುರುನ ಕೋಡಬಲರದು. 

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 11)  

 

ಲ್ಕಕ್ಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 11)  

ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಕ್ಲಗದವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ತಮಮ ಹಣ ಯ ಮೋಲ್  ಇಟುಟಕ್ ಕಳುುವಂತ  ಹ ೋಳಿರಿ, ಆಗ ಅದರ ಅವರ ಹ ಸರುಗಳನುು ಒಂದು 
ಮಲಕ್ಷರ್ ಪ ನ್ಸ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬರ ಯಿರಿ. ಎಲ್ಾರು ಹಿಂದ  ಇದಲದರ ಂದು ತಿಳಿದಲಗ, ಬರ ಯುವುದು ತುಂಬಲ ಕ್ರ್ಟ. (ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ ಯಕ 
ಟಕಯಬ್ ನ ಕೋಡರಿ).  
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 12 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 12) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 12)  

ಸುಳಿುನ ಕ್ುತಂತರದ ಕ್ ೋಸ್   

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 12)  

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯು ಕ್ಲ್ಪನ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ತಪುಪ ಮಲದದಿರುವವರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳನುು ಮತುತ 
ಸಿಳಗಳನುು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಹಲ್ ಕೋ ಆಫಿೋಸರ್, ನಲನು ಇವತುತ ಯಲವರಿೋತಿ ಸಹಲಯ ಮಲಡಲ್ಲ?  
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು  : ಗುಡ್ ಆಫಟರ್ ನಕನ್ಸ [ಬಲಯಡ್ೆ ತ ಗದು ತ ಕೋರಿಸಿ, ಜ ೋಬುನಲ್ಲಾ ಇಟುಟಕ್ ಕಳುುತಲತನ ] ನಲನು 
ನಿಮಮನುು ಕ್ ಲ್ವು ಪರಶ ುಗಳನುು ಕ್ ೋಳಬಹುದ ೋ?  
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಖಂಡತವಲಗಿ ಕ್ ೋಳಬಹುದು. 
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಇವತುತ ಈ ಭವನದಲ್ಲಾ ಎರಡು ಕ್ ಕಲ್ ಗಳು ನಡ ದಿವ ಯಂದು ನಲನು ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಂಡದ ದೋನ .  
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಉಂ... ಇಲ್ಾ ಸ್ಲರ್, ಅವು ಆತಮಹತ ಯಗಳ ಂದು ನಲನು ಹ ೋಳುತಿತದ ದೋನ . 
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ನಿೋವು ಅರ್ುಟ ಖಂಡತವಲಗಿ ಅವು ಆತಮಹತ ಯಗಳ ಂದು ಹ ೋಗ  ಹ ೋಳುತಿತದಿದೋರಿ? ಇಲ್ಲಾ ನ ಕೋಟ್ ಬರ ದಿಟಿಟರುವ ಆಧ್ಲರವು 
ಯಲವುದು ಇಲ್ಾ. ಇದು ಆತಮಹತ ಯಗಳ ಗುರುತುಗಳಲ್ಾ. 
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಭಯಂಕ್ರವಲಗಿರುವಂತ  ಈ ವಂಚನ ಯ ಪರಣಲಳಿಕ್  ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅವರು ಪರಯತಿುಸುತಿತದದರು ಮತುತ ಅದು ಅವರ ಸಾಂತ 
ಮರಣಗಳಲ್ಲಾಯೋ ಕ್ಂಡುಬಂತು.  
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ನಿವ ೋಲ್ಲಾದಿದೋರಿ?  
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ನಲನು ಎಂದಿನಂತ ಯೋ, ನನು ಪಲದಗಳು ಈ ಬಲಗಿಲ್ು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾಯೋ ಇದದವು.  
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ನಲಟಕ್ದಲ್ಲಾ ನಿೋವು ಪಲತರ ವಹಿಸಿದಿದೋರ ಕೋ?  
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಹೌದು ಸ್ಲರ್, ಆ ಕ್ ಕಠಡಯಳಗಿನಿಂದ ಆ ದ ೋಹಗಳನುು ಹ ಕರ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದ ದೋನ  ಮತುತ ರ್ವಗಲರಕ್ ಕ 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗುವ ದುಮಷರಣ ವಿಚಲರಕ್ನ ಬಳಿಗ  ತ ಗ ದು ಹ ಕೋಗಿದ ದೋನ . 
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಓ.. ಹೌದಲ, ಹಲಗಲದರ  ನಿೋವು ಆ ರ್ವಗಳನುು ನ ಕೋಡದಿದೋರಿ?  



ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಹೌದು ಸ್ಲರ್, ಅವು ಒಂದು ಗಂಡು ಮತುತ ಒಂದು ಹ ಣುಣ ಆಗಿದದವು.  
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ನಿೋವು ಯಲವಲಗ ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕೋಗಿದಿದೋರಿ, ಅವುಗಳ ಮೋಲ್  ಏನಲದರಕ ಗುರುತುಗಳಿವ ಯಲ?  
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಇಲ್ಾ ಸ್ಲರ್, ಅವರು ಸತಿತದಲದರ ನುುವ ವಿರ್ಯವನುು ಬಿಟುಟ, ಅವರು ಸಂಪೂಣಷವಲಗಿದದಂತ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಂಡರು. 
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ನಿೋವು ಹ ಕರಗಡ  ಇದುದ, ಒಳಗ  ಏನು ನಡ ದಿದ ಯಂದು ಹ ೋಳುವುದಕ್ಲಕಗುವುದಿಲ್ಾವ ಂದು ಕ್ಲಣಿಸುತಿತದ ? 

ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಅದು ನಿೋವ ೋ ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು ಸ್ಲರ್, ಅದನ ುೋ ಅವರು ಅಂದುಕ್ ಕಂಡದದರು. ಆದರ  ಏನ ಂದು ನಲನು ನಿಮಗ  ಹ ೋಳುತ ತೋನ , ಈ 
ಕ್ ಕಠಡಯಲ್ಲಾ ಅನ ೋಕ್ಮಂದಿ ಸುಳುುಗಲರರು ಕ್ಂಡುಬಂದಿಲ್ಾ.  
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ನಿೋವು ಹ ೋಳುತಿತರುವುದ ೋನು?  
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಇಲ್ಲಾ ಸುಳುುಗಲರರ ೋ ಇಲ್ಾ.  
ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಅದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ಯಲರಕ ಇಲ್ಾವೋ. 
ದಲಾರಪಲಲ್ಕ್ನು : ಓ... ಒಳಗ  ಏನು ನಡ ದಿದ ಯಂದು ಯಲರಕ ನ ಕೋಡುವುದಕ್ಲಕಗುವುದಿಲ್ಾ.  

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 12)  

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ : ನಲಣಯಗಳು  

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 12)

 

ಯರಕರ್ಲ್ ೋಮನಲ್ಲಾ ದ ೋವಲಲ್ಯದಿಂದ ಇವತುತ ಹ ಕರಗಡ  ನ ಕೋಡದಲಗ ಸ್ ಕಲ್ ಕಮೊೋನ 
ಕ್ಂಬ ಮಂಟಪಪು ಈ ಚಿತರದಲ್ಲಾ ಇರುವಂತ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುತತದ . (ರಹಸಯ : 
ಅಪ.ಕ್ೃತಯ.3ನ ೋಯ ಅಧ್ಲಯಯವು ಸ್ ಕಲ್ ಕಮೊೋನ ಮಂಟಪದಲ್ಲಾ ಪ ೋತರನು ಪರಸಂಗ 
ಮಲಡದದನುು ನ ಕೋಡಬಹುದು. ಅಪ.ಕ್ೃತಯ.5ನ ೋ ಅಧ್ಲಯಯದಲ್ಲಾ ಅನನಿೋಯ ಮತುತ 
ಸಪ ಪಯೋರಳ  ಂದಿಗ  ಪ ೋತರನು ವಯವಹಲರದ ಕ್ಥ ಯನುು ನ ಕೋಡಬಹುದು. ಈ 
ಸಂಘಟನ ಯು ಈ ಸಿಳಕ್ ಕ ಅತಿೋ ಸಮೋಪದಲ್ಲಾಯೋ ಇದ .      

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 12) 
 

ರಹಸಯ :  ಆಸಿತಯ ಮಲರಲಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣ ಮಲತರವ ೋ (ಆದರ  ಎಲ್ಲಾದರ 
ಹಣವಲ್ಾ) ಮತುತ ಸಿರೋ ಪುರುರ್ರ ರ್ರಿೋರಗಳ ನ ರಳಿನ ಚಿತರಗಳು. (ಮೊದಲ್ು 
ಪುರುರ್ನು ಹ ಕರಟನು, ಆದಲನಂತರ ಸಿರೋಯು ಹ ಕೋದಳು.) 



 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 12) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 12)  

ಅನನಿೋಯ ಮತುತ ಸಪ ್ಯೋರಳು   
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗ : ಅಪ.ಕ್ೃತಯ.5:1-11 
ಯೋಸುವಿನ ರ್ುಭ ಸಂದ ೋರ್ದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಯೋಸುವಿನ ಶಿರ್ಯರು ಹಂಚಿಕ್ ಕಂಡಲಗ, ಜನರು 
ಒಬಬರಿಗ ಕಬಬರಿಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಪ ರೋರಣ ಗ ಕಂಡರು. ಬಡವರಿಗ  ಸಹಲಯ 
ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಅವರಿಗಿರುವ ಆಸಿತಯನುು ಮಲರಿದದರು. ಅನನಿೋಯ ಮತುತ ಸಪ ಪಯೋರಳಿಗ  ಕ್ಕಡ 
ವಯತಲಯಸವ ೋನಕ ಇದಿದಲ್ಾ, ಅವರು ಕ್ಕಡ ಸಹಲಯ ಮಲಡಬ ೋಕ್ ಂದು ಬಯಸಿದದರು. ಅದೃರ್ಾವಶಲತ್,  
ಅನನಿೋಯ ಮತುತ ಸಪ ಪಯೋರಳಿಗ  ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಕಮ (ಲ್ಲಯಂಡ್ ಅಥವಲ ಸ್ ೈಟ್) ಇದಿದತುತ, ಅವರು 
ಅದನುು ಮಲರಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ ುಲ್ಲಾ ವಿರಲಳವಲಗಿ ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ ಂದಿದದರು. 
ಅನನಿೋಯ ಮತುತ ಸಪ ಪಯೋರಳಿಬಬರು ತಮಮ ಭಕಮಯನುು ಮಲರಲಟ ಮಲಡದನಂತರ, ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಾ 
ಸಾಲ್ಪ ಹಣ ಮಲತರವ ೋ ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ ಂದು ನಿರ್ಚಯಿಸಿಕ್ ಕಂಡರು.  ಆದರ  ಅವರು ಮಲರಿ ಬಂದಿರುವ ಹಣವನ ುಲ್ಾ ಕ್ ಕಡುತಿತರುವಂತ  ನಟಿಸಿದರು. 
ಅನನಿೋಯನು ಸಂತ ಕೋರ್ಕ್ರವಲಗಿ ಪ ೋತರನಿಗ  ಕ್ ಕಟಟನು, ಆದರ  ಅನನಿೋಯನು ಸುಳುು ಹ ೋಳುತಿತದಲದನ ಂದು ಪವಿತಲರತಮ ದ ೋವರು ಪ ೋತರನಿಗ  
ಹ ೋಳಿದರು.  ಭಕಮ ಮಲರಿದಲಗ ಬಂದ ಹಣವು ಇದ ೋನಲ ಎಂದು ಪ ೋತರನು ಅನನಿೋಯನನುು ಕ್ ೋಳಿದಲಗ, ಹೌದು ಇರ್ುಟ ಮಲತರವ ೋ ಎಂದು 
ಸುಳುು ಹ ೋಳಿದನು. ಅನನಿೋಯನು ಕ್ತಷನಿಗಲಗಿ ಒಳ ುೋಯ ಕ್ಲಯಷವನುು ಮಲಡಲ್ು ಬಯಸಿದಲಗ, ಹ ೋಗ  ತನು ಹ ೋಗ  ಸ್ಲತಲನನನುು 
ಅನುಮತಿಸಿದನು ಎಂದು ಅನನಿೋಯನನುು ಪ ೋತರನು ಕ್ ೋಳಿದನು. ಆ ಭಕಮ ಅನನಿೋಯನಿಗ  ಮತುತ ಸಪ ಪಯೋರಳಿಗ  ಸಂಬಂಧಪಟಿಟದಲದಗಿರುತತದ . 
ಅವರು ಭಕಮಯನುು ಮಲರಬ ೋಕ್ಲದ ಅವರ್ಯಕ್ತ ಯಿಲ್ಾ ಮತುತ ಅವರು ಮಲರಿದದಕ್ ಕ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತತ ಹಣವು ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ಲಗಿಲ್ಾ. ಆದರ  
ಅದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಅವರು ಸುಳುು ಹ ೋಳಿದರು. ಪ ೋತರನು ಅವನನುು ಗದರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನನಿೋಯನು ಕ್ ಳಗ  ಬಿದುದ ಸತತನು!  
ಕ್ ಲ್ವು ಗಂಟ ಗಳಲದ ಮೋಲ್ , ತನು ಗಂಡನನುು ಹುಡುಕ್ನಕ್ ಕಂಡು ಸಪ ಪಯೋರಳು ಅಲ್ಲಾಗ  ಬಂದಳು. ಪ ೋತರನು ಆಕ್ ಯನುು ಕ್ಂಡ ತಕ್ಷಣವ ೋ, 
ಮಲರಲಟದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ ುಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾ ಕ್ ಕಟಿಟದಲದನ ಕೋ ಎಂದು ಕ್ ೋಳಿದನು, ಆದರ  ಆಕ್  ಕ್ಕಡ ತನು ಗಂಡನಂತ  ಸುಳುು ಹ ೋಳಿದಳು. 
ಸಪ ಪಯೋರಳು ಕ್ಕಡ ದ ೋವರಿಗ  ಸುಳುು ಹ ೋಳುವದನುು ನ ಕೋಡ ಪ ೋತರನು ಬ ರಗಲದನು. ಆ ರಿೋತಿ ಕ್ತಷನನುು ಹ ೋಗ  ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತೋರ ಂದು ಪ ೋತರನು 
ಆಕ್ ಯನುು ಕ್ ೋಳಿದನು. ಸಪ ಪಯೋರಳು ತಕ್ಷಣವ ೋ ತನು ಗಂಡ ಸತಿತದಲದನ ಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಂಡಳು, ತನು ಗಂಡನನುು ಸಮಲಧಿ ಮಲಡರುವ 
ಜನರನುು ನ ಕೋಡುತಿತದದಂತ ಯೋ ಆಕ್ ಯು ಕ್ ಳಗ  ಬಿದುದ ಸತತಳು. 

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 12)  

ನಲವು ಯಲವಲಗಲ್ಕ ಸತಯವನ ುೋ ನುಡಯಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರು ಬಯಸುತಿತದಲದರ .  

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 12)  

“ಒಬಬರಿಗ ಕಬಬರು ಸುಳಲುಡಬ ೋಡರಿ; ನಿೋವು ಪೂಣಷ ಸಾಭಲವವನುು ಅದರ ಕ್ೃತಯಗಳ ಕ್ಕಡ ತ ಗ ದಿಟುಟ ನಕತನ ಸಾಭಲವವನುು ಧರಿಸಿ 
ಕ್ ಕಂಡದಿದೋರಲ್ಾವ ೋ.” – ಕ್ ಕಲ್ ಕಸ್ ್.3:9.   



ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 12)  

ನಿೋವು ಹ ೋಳಿರುವ ಸುಳಿುನ ವಿರ್ಯವಲಗಿ ಯೋಚನ  ಮಲಡರಿ. ಇನ ಕುಬಬರಿಗ  ಅದ ೋ ಸುಳುನುು ಹ ೋಳುವುದನುು ನಿಲ್ಲಾಸಿರಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಗದವನುು 
ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು, ಅದನುು ಅದರ ಮೋಲ್  ಬರ ಯಿರಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಗದ ಮೋಲ್  ಒಂದು ಪಲರಥಷನ ಯನುು ಬರ ಯಿರಿ, ಎಂದಿಗಕ ಸುಳುು ಹ ೋಳದಂತ  
ದ ೋವರ ಸಹಲಯಕ್ಲಕಗಿ ಬ ೋಡಕ್ ಕಳಿುರಿ. ಆ ಕ್ಲಗದವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಹ ಕರಗಡ  ಬಂದು, ಎಲ್ಲಾದರು ಮಣಿಣನ ಕಳಗ  ಮುಚಚಡರಿ.  

ದ ೋವರ ಡ.ಏನ್ಸ.ಎ. (ಪಲಠ 12)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿತದ ದೋವ ? ದ ೋವರಿಗ  ಜನರ ಹೃದಯ 
ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳು ಮತುತ ಉದ ದೋರ್ಗಳು ಗ ಕತಿತವ .   

ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (ಪಲಠ 12) 

ಆಟ (ಪಲಠ 12)  

ಯಲರು ಅವರ ನಲಣಯಗಳನುು ಕ್ ಕಡಲ್ಲಲ್ಾ? 

ಒಂದು ವೃತತದಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ುಳಿತುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿರಿ. ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ಒಬಬ ಮಗುವನುು ಆರಿಸಿಕ್ ಕಂಡು 
(ಪ ೋತರನನಲುಗಿ) ಆ ವೃತತದ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಕಡಸಬ ೋಕ್ು. ಒಂದು ನಲಣಯವನುು ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಒಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗ  (ಅನನಿೋಯ) ಕ್ ಕಟುಟ, ಅದನುು 
ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದ  ಒಬಬರಲದಮೋಲ್  ಒಬಬರಿಗ  ಗಡಯಲರ ತಿರುಗುವ ದಿಶ ಯಲ್ಲಾ ಕ್ ಕಡುತಲತ ಹ ಕೋಗಬ ೋಕ್ು ಮತುತ ಇನ ಕುಂದು ನಲಣಯವನುು 
ಇನ ಕುಂದು ಮಗುವಿಗ  (ಸಪ ಪಯೋರಳಗ ) ಕ್ ಕಟುಟ, ಅದನುು ಗಡಯಲರದ ವಿರುದಧ ದಿಕ್ನಕನಲ್ಲಾ ಒಬಬರಲದ ಮೋಲ್  ಒಬಬರಿಗ  ಕ್ ಕಡುತಲತ ಹ ಕೋಗಬ ೋಕ್ು. 
ಮಕ್ಕಳು ಆ ನಲಣಯಗಳನುು ಕ್ ಕಡುತಿತರುವಂತ  ನಟಿಸಬಹುದು, ಅವರು ಕ್ ಕಡಬಹುದು ಅಥವಲ ಕ್ ಕಡದ ೋ ಕ್ ಕಡುತಿತರುವಂತ  ನಟಿಸಬಹುದು.  
ಪ ೋತರನು (ಅವನು/ ಅವಳು) ಕ್ಣುಣ ಮುಚಿಚಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ ಂದು ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ು. ಆ ವೃತಲತಕ್ಲರದಲ್ಲಾ ಕ್ುಳಿತುಕ್ ಕಂಡರುವ ಮಕ್ಕಳನುು 
ಸಿಳಲಂತರಪಡಸಿರಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ ಾೋ ಅವರಿಗ  ಕ್ ಕಟಿಟರುವ ನಲಣಯಗಳನುು ಬ ೋರ ಯವರಿಗ  ಕ್ ಕಡಬ ೋಕ್ು. ಈಗ ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ಪ ೋತರನಂತ  
ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾರುವ ಕ್ುಂತಿರುವ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗ  ಕ್ಣುಣಗಳನುು ತ ರ ಯುವುದಕ್ ಕ ಹ ೋಳಿರಿ ಮತುತ ಆ ನಲಣಯವು ಯಲರ ಹತಿತರವಿದ ಯಂದು 
ಕ್ಂಡುಹಿಡಯಲ್ು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅನನಿೋಯನನಲುಗಲ್ಲ ಅಥವಲ ಸಪ ಪಯೋರಳನನಲುಗಲ್ಲ (ನಲಣಯವನುು ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಂಡರುವ ವಿದಲಯರ್ಥಷ) ಪ ೋತರನು 
ಕ್ಂಡುಕ್ ಕಳುುವವರ ಗಕ ಆ ಆಟವು ಮುಂದ ವರಿಸಬ ೋಕ್ು. ಒಂದುವ ೋಳ  ನಲಣಯವನುು ಹಿಡದುಕ್ ಕಂಡ ವಿದಲಯರ್ಥಷಯನುು ಕ್ಂಡುಹಿಡದರ , ಆ 
ವಿದಲಯರ್ಥಷಯು “ಪ ೋತರನಲಗಿ” ಆ ವೃತತದ ಮಧ್ ಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಕಡಸಬ ೋಕ್ು.   

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 12)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 

1. ಪರತಿಯಬಬರಕ ಯಲಕ್  ಪರಲ್ ಕೋಕ್ಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗುವುದಿಲ್ಾ?  

ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಪಲಪವನುು ಮಲಡದಲದರ , ಅವರ ಲ್ಾರು ನರಕ್ಕ್ ಕ ಹ ಕೋಗುತಿತದಲದರ ಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳುತಿತದ . ದ ೋವರಿಗ  ರ ಕೋಬ ಕೋಟ್.ಗಳು 
ಬ ೋಕ್ಲಗಿಲ್ಾ ಮತುತ ಅವರು ನಮಗ  ಸ್ಲಾತಂತರಯವನುು ಕ್ ಕಟಿಟದಲದರ . ಪರತಿಯಬಬರಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬ ೋಕ್ ಂದು ದ ೋವರ ಬಯಕ್ ಯಲಗಿದ , ಆದರ  
ಕ್ ಲ್ವರು ತಮಮ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟಪಟಿಟದಲದರ , ಅವರು ಪರಲ್ ಕೋಕ್ವನಲುಗಲ್ಲ ಅಥವಲ ಯೋಸುವನಲುಗಲ್ಲ 
ಅಂಗಿೋಕ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಾ.  

2. ಹ ಕರಗಡ  ಹ ಕೋಗುವುದಕ್ ಕ ಸ್ಲಕ್ಲಗುವರ್ುಟ ಯಲಕ್  ಇಲ್ಾ? (ಇತರರ ಕಂದಿಗ  ಹಂಚಿಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ)  



ಮೊಟಟಮೊದಲ್ನ ೋಯದು, “ಸ್ಲಕ್ಲಗುವರ್ುಟ” ಎನುುವುದು ನಡ ಯುತಿತರುವ ಗುರಿಯಲಗಿರುತತದ , ಮತುತ ಪರತಿಯಂದು ವರ್ಷವು, ಪರತಿಯಂದು 
ದ ೋರ್ದಲ್ಲಾ ಅದು ಮಲಪಲಷಟಲಗುತಲತ ಇರುತತದ . ಎರಡನ ೋಯದು, ಬಡವರು ಯಲವಲಗಲ್ು ನಮೊಮಂದಿಗ  ಇರಬ ೋಕ್ ಂದು ಯೋಸು ಹ ೋಳಿದಲದರ . 
ಮಕರನ ೋಯದಲಗಿ, ನಲವು ಇತರರಿಗ  ಕ್ ಕಡುವುದು ನಮಗ  ಒಳ ುೋಯದು.  

3. ಚಿಕ್ಕ ಪಲಪವು ಅಥವಲ “ಸುಳಲುಡುವುದು” ಯಲವುದನುು ರಕಪಿಸುವುದು?  

ಉದ ದೋರ್ಗಳು ತುಂಬಲ ಪಲರಮುಖಯವಲದವುಗಳು. ಇತರರ ಭಲವನ ಗಳನುು ಕ್ಲಪಲಡುವುದಕ್ ಕ ನಿೋವು ಸುಳಲುಡುತಿತದಿದೋರ ಕೋ ಅಥವಲ ಹಣವನುು 
ಹ ಕಂದಿಕ್ ಕಳುಲ್ು ನಿಮಮನುು ನಿೋವು ಕ್ಲಪಲಡುಕ್ ಕಳುುತಿದಿದೋರ ಕೋ?  ಮೊೋಸ ಮಲಡುವುದು ದ ೋವರಿಗ  ಇರ್ಟವಿಲ್ಾ. ಅವರು ಮಲರಿರುವ ಭಕಮಯ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಸುಳಲುಡುವುದಕ್ನಕಂತ ಭಕಮಯನುು ಮಲರದ ೋ ಇದದರಕ ಚ ನಲುಗಿರುತಿತತುತ ಮತುತ ಮಲರಿದಲಗ ಬಂದಿರುವ ಹಣದಲ್ಲಾ ಅಧಷ ಹಣವು 
ಕ್ ಕಡದ ೋ ಇರಬ ೋಕ್ಲಗಿತುತ.  

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 12)  

 

ಲ್ಕಕ್ಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 12)  

ಪರತಿಯಬಬ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಮೋಜಿನ ಮೋಲ್  ಇಟಿಟರುವ ಕ್ಲಗದದ ಮೋಲ್   ಒಂದ ಕಂದು ಗುರುತನುು ಬರ ಯುವುದಕ್ ಕ ಹ ೋಳಿರಿ, ಆದನಂತರ ಆ 
ವಿದಲಯರ್ಥಷಯನುು ಮುಂದಕ್ ಕ ಚಲ್ಲಸುವಂತ  ಹ ೋಳಿ, ತನು ಒಂದು ಕ್ಣಣನುು ಮುಚಿಚಕ್ ಕಂಡು ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲದ ಗುರುತನುು ಮತ ಕತಮಮ 
ಬರ ಯುವುದಕ್ ಕ ಹ ೋಳಿರಿ. (ಹ ಚಿಚನ ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ ಯಕ ಟಕಯಬ್ ನ ಕೋಡರಿ). 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/


--[ ಕ್ ೋಸ್ 13 ]-- 
 ಸಕಚನ ಗಳು! (ಕ್ಕಾಸ್) (ಪಲಠ 13) 

 ಸಕಚನ  #1 ಅಂರ್ (ಪಲಠ 13)  

ಅನಯ ದುಸಾಪುಗಳ ಕ್ ೋಸ್  

 ಸಕಚನ  #2 ನಲಟಕ್ (ಪಲಠ 13)   

ಕ್ಥ  ಹ ೋಳುವವರು: ಈ ಕ್ಥ ಯ ಕ್ಲ್ಪನಲ ಕ್ಥ ಯಲಗಿರುತತದ , ಆದರ  ಅಪರಲಧಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಕ್ ಲ್ವಂದು ಹ ಸರುಗಳು 
ಮತುತ ಸಿಳಗಳು ಮಲಪಲಷಟು ಮಲಡಲ್ಲಗಿದ . 
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ನಿೋವು ಯಲವುದಕ್ಲಕಗಿ ಎದುರು ನ ಕೋಡುತಿತದಿದೋರಿ?  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಈ ಎತತರದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಕ್ಲಣ ಯಲಗಿರುವ ಯೌವನಸಿನ ವಿರ್ಯವಲಗಿ ತನಿಖ್  ಮಲಡುತಿತದ ದೋನ . 
ಇವರು ವಿಶ ೋರ್ವಲದ ಜಲಕ್ ಟ್.ನುು ಹಲಕ್ನಕ್ ಕಳುಬ ೋಕ್ಲಗಿತುತ. 
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಓ... ಹೌದಲ.. ನಲನು ಆತನನುು ನ ಕೋಡದ ದೋನ , ಅವರು ಕ್ ಲ್ವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದ  ಬಂದಿದದರು.  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು :  ಅವರು ಎಲ್ಲಾಗ  ಹ ಕೋಗುತಿತದದರ ಕೋ ನಿಮಗ ೋನಲದರಕ ಗ ಕತಿತದ ಯಲ? 

ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಅವರು ದ ಕಥಲನ್ಸ.ಗ  ಹ ಕೋಗುತಿತದದರ ಂದು ನನಗ  ಅನಿಸುತಿತದ .  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ದ ಕಥಲನ್ಸ.ಗ  ಯಲಕ್ ?  
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಸರಿ, ಅಲ್ಲಾಗ  ಹ ಕೋಗುಗುವುದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ತನು ಸಹ ಕೋದರರ ಕಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡದ ದೋನ , ಅವಲಗ ಅವರನುು ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ 
ಬಂದಿರುವಲಗ ಅವನು ಇಲ್ಲಾಗ  ಬಂದಿದದ. ಅವರು ಅಲ್ಲಾಗ  ಹ ಕೋಗುತಿತದಲದರ ಂದು ನಲನು ಅವನಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ದ.  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಇಲ್ಲಾ ನಿೋವ ೋನಲದರು ಕ್ ೋಳಿದಿದೋರಲ?  
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಹೌದು, ಸಹ ಕೋದರನ  ನಲನು ಒಂದುವ ೋಳ  ಅಲ್ಲಾ ಇದಿದದದರ , ಅವರು ಇರುವ ಸಿಳದ ಹತಿತರಕ್ ಕ ನಲನು ಹ ಕೋಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಾ. 
ಆತನ ಕಂದಿಗ  ಅವರು ತುಂಬಲ ಕ್ ಕೋಪದಿಂದ ಇದದರು.  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಆಸಕ್ನತಕ್ರವಲಗಿದ , ಯಲಕ್ ಂದು ನಿೋವು ಏನಲದರಕ ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡದಿದೋರ ಕೋ?  
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಒಳ ುೋದು ಇನಕು ಸಪರ್ಟವಲಗಿದ , ಅವನು ಅವರ ಕ್ ಟಟ ನಡ ತ ಯ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಹ ೋಳಿದದನು ಮತುತ ಅವರು ಮಲ್ಾಕ್  ಒಬಬರಲ್ ಕಾಬಬರು 
ಮಲತನಲಡುತಿತದದರು. ಅದು ನನಗ  ಸರಿಯಲಗಿ ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಂಡಲ್ಾ. 
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಅದು ನಿನಗ  ಕ್ ೋಳಿಸಿಲ್ಾವೋ ಅಥವಲ ಅದನುು ನಿೋನು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟವಿಲ್ಾವೋ?  



ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಸಾಲ್ಪ ಸಾಲ್ಪ ಕ್ ೋಳಿಸುತಿತತುತ, ಆದರ  ಅದು ನನಗ  ಸರಿಯಲಗಿ ಅಥಷವಲಗಲ್ಲಲ್ಾ, ಅದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ತನು ಎಲ್ಲಾ ಸಹ ಕೋದರರು 
ತುಂಬಲ ಕ್ುತಕಹಲ್ದಿಂದ ಇದದರು. ದಲನು ಇದರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಸಿಟುಟಗ ಕಳುುತಿತದದನು, ಆದರ  ಬ ನಲಯಮನನು, ತನು ಹ ಸರು ಇದ ೋ 
ಇರಬ ೋಕ್ನಿಸುತಿತದ . ತುಂಬಲ ಜಲಸಿತ ಸಿಟಿಟನಲ್ಲಾದದನು.  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ತನು ಸಹ ಕೋದರರು ಎಲ್ಲಾಗ  ಹ ಕೋಗಿದಲದರ ಂದು ಅವನಿಗ ೋನಲದರಕ ನಿೋವು ಹ ೋಳಿದಿದೋರಲ?  
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಒಳ ುೋಯದು, ಅವನು ದ ಕಥಲನ್ಸ.ಗ  ಹ ಕೋಗಿರಬ ೋಕ್ ಂದು ನಲನು ಅಂದುಕ್ ಕಂಡ , ಅವರು ನ ಮಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಮತುತ 
ಸುರಕ್ಷತ ಯಿಂದ ಇರುತಲತರ .  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಇಲ್ಾ, ಆ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ನನಗ  ನಿರ್ಚಯವಿಲ್ಾ.  
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಯಲಕ್ , ಏನಲದರು ಘಟನ  ನಡ ದಿತಲತ?  
ರಹಸಯ ಪರಿಶ  ೋಧಕ್ರು : ಹೌದು, ಅವನು ಕ್ಲಣ ಯಲಗಿದಲದನ  ಮತುತ ಈ ಸಮಯಕ್ ಕ ಅವನು ಸತಿತರಬಹುದು. ಅವನು ಕ್ಲಣ ಯಲಗುವುದಕ್ ಕ 
ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ತನು ತಂದ ಯು ನನುನುು ಕ್ ಲ್ಸಕ್ ಕ ಇಟುಟಕ್ ಕಂಡದಲದರ . ಸ್ಲಧಯವಲದರ  ತನು ಎಲ್ಲಾವುಗಳನುು ಸ್ ೋಕ್ರಿಸಬ ೋಕ್ು.  
ಅಲ್ ಮಲರಿ : ಓ...ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ತಪಿಪಹ ಕೋಗಿ ಬಂದಂತ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಂಡನು. ಅವನಿಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ನಲನು ತುಂಬಲ ಪರಯತುಪಟ ಟ, 
ನನಗ  ಗ ಕತಿತಲ್ಾ. 
  

 ಸಕಚನ  #3 ವಸುತ (ಪಲಠ 13) 
 

ಸಕಚನ ಯಲಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ್ ವಸುತವನುು ನಿಮಮ ತರಗತಿಗ  ತ ಗ ದುಕ್ ಕಂಡು ಬನಿುರಿ :  
ತಲ್ ದಿಂಬು  
 

 ಸಕಚನ  #4 ಪುರಲತನ ವಸುತ ಶಲಸರ (ಪಲಠ 13) 
 

ಗ ಕೋಧಿ ಬ ಳ ಯನುು ಕ್ ೈಗಳಿಂದ ಕ್ ಕಯುಯವ ಪದಧತಿ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಾ ಅನ ೋಕ್ ಪರದ ೋರ್ಗಳಿವ . (ರಹಸಯ : ಯೋಸ್ ೋಫನಿಗ  ಗ ಕೋಧಿ ಸಿವುಡುಗಳು ತನು 
ಸಿವುಡಗ  ಬಂದು ಅಡಡಬಿದಿದರುವ ಕ್ನಸು ಈ ಮೋಲ್ಲನಂತ  ಕ್ಲಣಿಸಿಕ್ ಕಳುುವುದು. 

 ಸಕಚನ  #5 ಬ ೈಬಲ್ ಸನಿುವ ೋರ್ (ಪಲಠ 13)  

 

ರಹಸಯ: ಯೋಸ್ ೋಫನ ಕ್ನಸು; ಸಕಯಷನು ಅವನ ತಂದ , ಚಂದರನು ಅವನ ತಲಯಿ 
ಮತುತ ತನು ಸಹ ಕೋದರರು 10 ನಕ್ಷತರಗಳು.   



 
ಕ್ ೋಸ್ ಪರಿರ್ಕರಿಸಲ್ಲಗಿದ ! (ಪಲಠ 13) 

ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ  (ಪಲಠ 13)  

ಯೋಸ್ ೋಫನು ಮತುತ ತನು ಕ್ನಸುಗಳು  
ಬ ೈಬಲ್ ವಲಕ್ಯಭಲಗ: ಆದಿ. 37:1-11. 
ಯೋಸ್ ೋಫನು ಕ್ುರುಬನಲಗಿರುವ ಯಲಕ್ ಕಬನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ. ತನು ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಸಹ ಕೋದರರು ತನು 
ದ ಾೋಷ್ಟಸಿದದರು. ಯಲಕ್ಂದರ  ತನು ತಂದ  ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಗಿಂತಲ್ಕ ತನುನುು ಹ ಚಲಚಗಿ ಪಿರೋತಿಸಿದದನು. 
ಯಲಕ್ ಕಬನು ವೃದಧ ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಾರುವಲಗ ಯೋಸ್ ೋಫನು ಜನಿಸಿದದನು. ಯೋಸ್ ೋಫನು ಒಂದು 
ಪರತ ಯೋಕ್ವಲದ ಆಶಿೋವಲಷದವ ಂದು ಅಂದುಕ್ ಕಂಡದದನು, ಆದದರಿಂದ ಯಲಕ್ ಕೋಬನು ಅವನ ಮೋಲ್  
ತುಂಬಲ ಹ ಚಲಚದ ಪಿರೋತಿಯನಿುಟುಟಕ್ ಕಂಡದದನು. ಯೋಸ್ ೋಫನು ಯಲಕ್ ಕೋಬನ ಪಿರೋತಿಯುಳು ಹ ಂಡತಿಗ  
ಮಗನಲಗಿದದನು. ಯಲಕ್ ಕೋಬನು ಯೋಸ್ ೋಫನಿಗ  ತುಂಬಲ ಹ ಚಿಚನ ಬ ಲ್ ಯುಳು ಬಣಣ ಬಣಣದ ಅಂಗಿಯನುು 
ಮಲಡಕ್ ಕಟಿಟದದನು. ಇದರಿಂದ ತನು ಸಹ ಕೋದರರಿಗ  ಅಸಕಯಯು ಹುಟಿಟತು. ಅವರು ಯೋಸ್ ೋಫನ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಒಂದು ದಯಯುಳು ಮಲತನುು ಹ ೋಳುತಿತರಲ್ಲಲ್ಾ. ಆದನಂತರ ದ ೋವರು ಯೋಸ್ ೋಫನಿಗ  ಎರಡು 
ವಿಭಿನುವಲದ ಕ್ನಸುಗಳನುು ಕ್ ಕಟಟನು. ಅದರಲ್ಲಾ ಮೊದಲ್ನ ೋಯದು, ತಲನು ಮತುತ ತನು ಸಹ ಕೋದರರು ಒಂದು ಹ ಕಲ್ದಲ್ಲಾ ಸಿವುಡುಗಳನುು 
ಕ್ಟುಟತಿತದದರು. ಇದದಕ್ನಕದದಂತ  ತನು ಸಿವುಡು ಎದುದ ನಿಂತುಕ್ ಕಲ್ಲಾತು, ತನು ಸಹ ಕೋದರರ ಸಿವುಡುಗಳು ತನು ಸಿವುಡಗ  ಅಡಡಬಿದದವು. ಎರಡನ ೋ 
ಕ್ನಸು ಏನಂದರ , ಸಕಯಷ, ಚಂದರ ಮತುತ ನಕ್ಷತರಗಳು. ತನು ತಂದ ಯು ಸಕಯಷನಲಗಿದದನು, ತನು ತಲಯಿಯು ಚಂದರ ಮತುತ 
ನಕ್ಷತರಗಳ ಲ್ಾವೂ ತನು ಸಹ ಕೋದರರು. ಅವನ ಮುಂದ  ಅವರ ಲ್ಾರು ಅಡಡ ಬಿದಿದದದರು. ಈ ಎರಡು ಕ್ನಸುಗಳನುು ತನು ಸಹ ಕೋದರರಿಗ  ಮತುತ 
ತಂದ ಗ  ಹ ೋಳಿದನು. ಆಗ ಅವರ ಲ್ಾರು ಸಿಟುಟಗ ಕಂಡರು. ಅವರು ದ ಾೋಷ್ಟಸಿದ ತಮಮನಿಗ  ಒಂದಲನ ಕಂದು ದಿನ ಅಡಡ ಬಿೋಳಬ ೋಕ್ ನುುವ 
ವಿರ್ಯವನುು ನಂಬುವುದಕ್ ಕ ಹಿರಿಯ ಸಹ ಕೋದರರ ಲ್ಾರಕ ತಿರಸ್ಲಕರ ಮಲಡದರು. ಯಲಕ್ ಕೋಬನು ತನು ಪಿರೋತಿಯ ಮಗನನುು ಗದರಿಸಿದನು, 
ಅಷ ಟೋ ಅಲ್ಾದ ೋ, ತಂದ ಯು ಮತುತ ತನು ಹ ಂಡತಿ ಒಂದಲನ ಕಂದು ದಿನ ತನು ಮಗನಿಗ  ಅಡಡ ಬಿೋಳಬ ೋಕ್ ನುುವ ವಿರ್ಯವನುು ನಂಬಲ್ು 
ಇರ್ಟವಿರಲ್ಲಲ್ಾ. ಆದರ  ಯಲಕ್ ಕೋಬನು ತನು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಾ ಆ ವಿರ್ಯವನುು ಬಚಿಚಟುಟ ಕ್ ಕಂಡದದನು. ಅನ ೋಕ್ ವರ್ಷಗಳಲದನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ 
ಕ್ನಸುಗಳು ನಿಜವಲದವು ಮತುತ ಭಯಂಕ್ರವಲದ ಬರಗಲಲ್ದಿಂದ ಅನ ೋಕ್ಮಂದಿಯನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ದ ೋವರು ಯೋಸ್ ೋಫನನುು ಐಗುಪತ 
ದ ೋರ್ದಲ್ಲಾ ಒಬಬ ನಲಯಕ್ನನಲುಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಂಡನು.  

ಅನಾಯ (ಪಲಠ 13)  

ದ ೋವರು ನನು ಸ್ ುೋಹಿತರಿಗ  ಮತುತ ನನು ಕ್ುಟುಂಬಕ್ ಕ ವಿಭಿನುವಲದ ವರಗಳನುು ಕ್ ಕಟಿಟದಲದನ ಂದು ನನಗ  ಗ ಕತುತ.  

ಕ್ಂಠಪಲಠ ವಲಕ್ಯ (ಪಲಠ 13)   

“ಆದರ  ದ ೋವರು ಆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಾ ಪರತಿಯಂದನುು ತನಗ  ಸರಿಯಲಗಿ ತ ಕೋಚಿದ ಪರಕ್ಲರ ದ ೋಹದ ಕಳಗ  ಇಟಿಟದಲದನ . ಅವ ಲ್ಾವೂ ಒಂದ ೋ 
ಅಂಗವಲಗಿದದರ  ದ ೋಹವ ಲ್ಲಾರುವುದು?...” 1 ಕ್ ಕರಿಂಥ.12:18-19 



ಮನ ಗ ಲ್ಸ (ಪಲಠ 13)  

ನಿಮಗ  ಗ ಕತಿತರುವ ಮಕವರನುು ಆರಿಸಿಕ್ ಕಂಡು, ನಿಮಗ  ವಿಭಿನುವಲಗಿ ದ ೋವರು ಅವರಿಗ  ಕ್ ಕಟಟ ವರಗಳನುು, ತಲ್ಲಂತುಗಳನಕು, 
ಸ್ಲಮಥಯಷಗಳನುು ಅಥವಲ ಬಲ್ಗಳನುು ಹ ೋಗ  ಕ್ ಕಟಿಟದಲದರ ಂದು ಪಟಿಟ ಮಲಡರಿ. ಆ ವರಗಳು, ತಲ್ಲಂತುಗಳು ಮತುತ ಸ್ಲಮಥಯಷಗಳ 
ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಿೋವು ಅಸಕಯ ಪಡದಂತ  ದ ೋವರ ಸಹಲಯಕ್ಲಕಗಿ ಬ ೋಡಕ್ ಕಳಿುರಿ.  

ದ ೋವರ ಡ.ಎನ್ಸ.ಎ (ಪಲಠ 13)  

ಈ ಪಲಠದಿಂದ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ನಲವು ಏನನುು ಕ್ಲ್ಲತುಕ್ ಕಳುುತಿತದಿದೋವಿ? ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ 
ದ ೋವರು ತನು ಭವಿರ್ಯತಿತನ ಪರಣಲಳಿಕ್ ಯನುು ಜನರಿಗ  ಮುಂಚಿತವಲಗಿಯೋ ತ ಕೋರಿಸುವನು. 

ವಿನ ಕೋದ ಸಮಯ (ಪಲಠ 13) 

ಆಟ (ಪಲಠ 13)  

ಕ್ನಸುಗಳ ಆಟ  
ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳನುು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲಗಿ ಮಲಡುವುದರ ಮಕಲ್ಕ್ ಈ ಆಟವನುು ಆರಂಭಿಸುತಲತರ  : ಧ್ಲನಯ ಮತುತ 
ನಕ್ಷತರಗಳ ಸಿವುಡುಗಳು. ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು ತರಗತಿ ಕ್ ಕಠಡಯ ಕ್ ಕನ ಯ ಭಲಗದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗ ರ ಯನುು ಹಲಕ್ುತಲತರ . ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳು ಆ 
ಗ ರ ಯವರ ಗ  ಓಡಬಹುದು, ಆ ಗ ರ ಯನುು ಮುಟಿಟದ ನಂತರ ಯಲರು ಕ್ಕಡ ಯಲರನುು ಟಲಯಗ್ ಮಲಡಬಲರದು.  ಉಪಲಧ್ಲಯಯರು 
ಕ್ಥ ಗಳನುು ಹ ೋಳುತಲತರ  ಮತುತ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಅವರವರ ಪದವನುು ಕ್ ೋಳಿಸಿಕ್ ಕಳುುತಲತರ  (ಉದಲಹರಣ ಗ : ಧ್ಲಯನಯ ಅಥವಲ ನಕ್ಷತರಗಳು) 
ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಲಗಿ ಓಡುತಲತರ . ಇನ ಕುಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಲಗಿ ಸ್ ೋರುವುದಕ್ ಕ ಮುಂಚಿತವಲಗಿ ವಿದಲಯರ್ಥಷಯನುು ಟಲಯಗ್ 
ಮಲಡುವುದಕ್ ಕ ಪರಯತಿುಸುತಲತರ . ಟಲಯಗ್ ಆಗಿರುವ ವಿದಲಯರ್ಥಷ/ ವಿದಲಯರ್ಥಷನಿ ತಪಪದ ೋ ಟಲಯಗ್ ಮಲಡದವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಾ ಸ್ ೋರಬ ೋಕ್ು. 15 
ನಿಮರ್ಗಳ ಆಟದಲ್ಲಾ ಯಲರ ಕ್ಡ ಗ  ಹ ಚುಚ ಜನರಿರುತಲತರ ಕೋ ಅವರ ೋ ಈ ಆಟದಲ್ಲಾ ಗ ಲ್ುಾತಲತರ . ಸ್ ಕೋತು ಹ ಕೋಗಿರುವ ಗುಂಪಿನವರು ಗ ದದವರ 
ಗುಂಪಿಗ  ಅಡಡ ಬಿೋಳಬ ೋಕ್ು (ಇದು ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಥ ಯನುು ಜ್ಞಲಪಕ್ ಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಮಲತರ ಮಲಡಬ ೋಕ್ು).  

ಚಚ ಷ (ಪಲಠ 13)  

(ಹಿರಿಯ ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗಲಗಿ) 
1. ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಇತರರಿಗ  ನಲನು ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ ಕೋ?  

ಕ್ ೈಸತರಲಗಿರುವ ನಲವು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ಸಿದಧತ ಯಿಂದ ಇರಬ ೋಕ್ು. “ಅವರ ಬ ದರಿಸುವಿಕ್ ಗ  ಹ ದರದ  ಕ್ಳವಳಪಡದ  ಕ್ನರಸತನನುು 
ಕ್ತಷನ ಂದು ನಿಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಾ ಪರತಿಷ ಿಪಡಸಿರಿ. ನಿಮಮಲ್ಲಾರುವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಆಧ್ಲರವ ೋನ ಂದು ಕ್ ೋಳುವವರ ಲ್ಾರಿಗ  ಉತತರ ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ 
ಯಲವಲಗಲ್ಕ ಸಿದಧವಲಗಿರಿ;..” ಎಂದು 1 ಪ ೋತರ.3:15 ಹ ೋಳುತಿತದ . “...ನಿೋವು ಹ ಕರಟು ಹ ಕೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದ ೋರ್ಗಳ ಜನರನುು ಶಿರ್ಯರನಲುಗಿ 
ಮಲಡರಿ;...” ಎಂದು ಮತಲತಯ.28:19-20 ವಚನಗಳು ಹ ೋಳುತಿತವ . ನಲವಬಬರ ೋ ಇದನುು ಮಲಡಬ ೋಕ್ಲದ ಅವರ್ಯವಿಲ್ಾ, ಇದಕ್ ಕ ದ ೋವರು 
ನಮಗ  ಸಹಲಯ ಮಲಡುತಲತರ . ಆತನ ಸ್ಲಕ್ಷಿಗಳಲಗಿ ಇರುವುದಕ್ ಕ ಪವಿತಲರತಮ ದ ೋವರು ನಮಗ  ರ್ಕ್ನತಯನುು ಅನುಗರಹಿಸುವನು 
(ಅಪ.ಕ್ೃತಯ.1:8).  ಕ್ ಲ್ವಂದು ಜನರು ಇತರರಿಗ  ಹ ೋಳುತಲತರ , ಯಲಕ್ಂದರ  ಅದು ಅವರಿಗ  ದ ೋವರು ಕ್ ಕಟಟ ಪರತ ಯೋಕ್ವಲದ ವರ ಮತುತ 
ಆತನ ಕ್ರ ಯು ಆಗಿರುತತದ  (ಎಫ ಸ.4:11, ಸುವಲತಿೋಷಕ್ರ ಕ್ರ ಯನುು ಮತುತ ವರವನುು ಪಟಿಟ ಮಲಡರಿ.) ಸುವಲತಿೋಷಕ್ರಣದ ವರವು 
ವಿದಲಯರ್ಥಷಗಳಿಗ  ಇಲ್ಾದಿರುವಲಗ, ಅವರು ತಮಮ ಶಲಲ್ ಯ ಹತಿತರ ಭ ೋಟಿಯಲಗುವ ಪರತಿಯಬಬರಿಗಕ ಮತುತ ನ ರ ಹ ಕರ ಯವರಿಗಕ ದ ೋವರ 



ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ ಂದರ , ನಲವು ಸುವಲತಿಷಕ್ರಲಗಿ ಇರಬ ೋಕ್ಲ್ಾವೋ ಎನುುವ ಆಲ್ ಕೋಚನ ಯಿಂದ ಅವರು ಇರಬ ೋಕ್ಲದ ಅವರ್ಯವಿಲ್ಾ. 
ಏನ ೋಯಲಗಲ್ಲ, ನಲವ ಲ್ಾರು ದ ೋವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಇತರರಿಗ  ಹ ೋಳುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟಪೂವಷಕ್ವಲಗಿರಬ ೋಕ್ು.  

2. ನಿನ ಕುಂದಿಗ  ನಿನು ಸ್ ುೋಹಿತನು ಯಲವ ಯಲವ ವಿಧ್ಲನದಲ್ಲಾ ಮಲತನಲಡುತಲತನ ? ದ ೋವರಿಂದ ಬರುವ “ಕ್ಕಗು” ಯಲವರಿೋತಿ 
ಇರುತತದ ?  

ನಲವು ಸ್ ುೋಹಿತರ ಕಂದಿಗ  ಫ ೋಸ್ ಬುಕ್, ಚಲಟಿಂಗ್, ಟಿಾಟರ್, ಸ್ ಲ್ ಫೋನ್ಸ ಕ್ಲಲ್ ಗಳಲ್ಲಾ ಮತುತ ಮುಖ್ಲಮುಖಿಯಲಗಿ ಸಂಭಲರ್ಣ  
ಮಲಡುತ ತೋವ . ರಹಸಯವಲಗಿ ನ ಕೋಡುವುದಕ್ ಕ ಅಥವಲ ಜನರ ಕಂದಿಗ  ಹಂಚಿಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ದ ೋವರ ಸಂದ ೋರ್ಗಳು ಇವ ಯೋ? ದ ೋವರು 
ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ನಿೋನು “ಹ ಕೋಗು” ಎಂದಲಗಲ್ಲ ಅಥವಲ “ಅಲ್ಲಾರು” ಎಂದಲಗಲ್ಲ ಅಥವಲ “ಸಹಲಯ” ಮಲಡು ಎಂದಲಗಲ್ಲ ಹ ೋಳುತಲತರ . 
ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ದ ೋವರು ಒಂದ ೋ ಒಂದು ಪದವನುು ನಿದ ೋಷರ್ನ ಕ್ ಕಡುತಲತರ . ಆತನ ಕಂದಿಗ  ಕ್ ೋಳಿರುವ “ಕ್ಕಗನುು” ಸಂಪೂಣಷವಲಗಿ 
ಅಥಷಮಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಆಗದಿದದರಕ ನಲವು ಅದಕ್ ಕ ಒಳಗಲಗುತ ತೋವ .  

3. ಕ್ನಸುಗಳು ಎರ್ಟರಮಟಿಟಗ  ನಿಜ? ಜನರ ತಮಮ ಭವಿರ್ಯವು ಏನಲಗಿರುತತದ ಯಂದು ಭವಿರ್ಯವನುು ಹ ೋಳುವವರಿಗ  ಯಲಕ್  ದುಡಡನುು 
ಖಚುಷ ಮಲಡುತಲತರ ?  

ಮಕ್ಕಳು ತಮಮ ಕ್ನಸುಗಳ ವಿರ್ಯವಲಗಿ ಪರತಿದಿನ ಬ ಳಗ ಗ ಮಲತನಲಡಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟಪಡುತಲತರ . ಹಂಚಿಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಸಮಯವನುು 
ಕ್ ಕಡರಿ. ಅವರ ಕ್ನಸುಗಳಿಗ  ಅರ್ುಟ ಅಥಷವಿಲ್ಾವ ಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುುತಲತರ , ಅವು ನನಸ್ಲಗುವುದು ಅಸ್ಲಧಯವ ಂದು ತಿಳಿಯುತಲತರ . 
ಅವು ಸಾಲ್ಪ ಸಾಲ್ಪ ಟಿವಿ ಕ್ಲಯಷಕ್ರಮದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ಅಥವಲ ನಿನ ು ರಲತಿರಯಲ್ಲಾ ನ ಕೋಡದ ಸಿನಿಮಲ ಕ್ುರಿತಲಗಿಯು 
ಇರುತತವ .  
 ದ ೋವರು ಸಾಲ್ಪ ಕ್ಲಲ್ ಕ್ನಸುಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಂಡದದರಕ, ಅದು ಯಲವಲಗ ಕೋ ಒಂದುಸಲ್ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್ ಕಂಡದದರು. ಕ್ ಲ್ವಂದುಸಲ್ ದ ೋವರು ಕ್ನಸುಗಳಲ್ಲಾ ನಮೊಮಂದಿಗ  ಮಲತನಲಡಬಹುದು, ಆದರ  ಅವು 
ನಮಮನುು ತಪುಪ ಮಲಗಷಕ್ ಕ ನಡ ಸಬಹುದು. ಭವಿರ್ಯವಲಣಿ ಹ ೋಳುವವರು ನಂಬಿಗಸತರಲ್ಾ. “...ಇಂಥ ಕ್ ಲ್ಸಗಳನುು 
ನಡಸುವವರು ಯಹ ಕೋವನಿಗ  ಅಸಹಯರಲಗಿದಲದರ ....” ಎಂದು ಧಮೊೋಷ.18:10-12 ರಲ್ಲಾ ನ ಕೋಡಬಹುದು. ಕ್ಣಿ ಹ ೋಳುವವರ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ದ ೋವರು 
ತನು ಜನರಿಗ  ಎಚಚರಿಕ್  ನಿೋಡದಲದರ . ಯಲಕ್ಂದರ  ಜನರು ತಮಮ ಭವಿರ್ಯದ ಕ್ುರಿತಲಗಿ ದ ೋವರನುು ನಂಬುವುದರ ಬದಲ್ಲಗಿ, ತಲವು ಭವಿರ್ಯತ್ 
ಹ ೋಗಿರುತತದ  ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ ಕಳುುವುದಕ್ ಕ ಇರ್ಟಪಡುತಲತರ ಂದು ಆತನಿಗ  ಚ ನಲುಗಿ ಗ ಕತುತ. ದ ೋವರು ತನು ಜನರು ತನುನ ುೋ ನಂಬಬ ೋಕ್ ಂದು 
ಬಯಸುತಿತದಲದರ ! 

ವಿದಲಯರ್ಥಷ ಪುಟಗಳಿಗ  ಉತತರಗಳು (ಪಲಠ 13)  

 

ಲ್ಕಕ್ಸ್ ರವರ ಪರಯೋಗ (ಪಲಠ 13)  

ಪರತಿ ವಿದಲಯರ್ಥಷ ತನು ಕ್ಲಲ್ನುು ಎತುತತಲತ ಮತುತ ಅದನುು ಗಡಯಲರ ಮುಳುುಗಳು ತಿರುಗುವಂತ  ತಿರಿಗಿಸುತಲತ ಇರುವಲಗ ಒಂದು ಕ್ಲಗದದ 
ತುಂಡನ ಮೋಲ್  ತನು ಹ ಸರನುು ಬರ ಯಲ್ು ಹ ೋಳಿರಿ. (ಯಕ ಟಕಯಬ್.ನಲ್ಲಾ ಇನಕು ಹ ಚಿಚನ ವಿರ್ಯಗಳಿಗಲಗಿ ನ ಕೋಡರಿ).  
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/ 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/

