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ನಡೆಯುಂತಸದುು.

ವಿಶಮರಿಸ್ಥೆತಿಗಳಲ ೂ ಗುರುಕುಲದ ಚಟುಟಿಕೆಗಳನುು ಆಧುನಕ ಶಹಧನಗಳನುು ಬಳಸ್ಥಕೆ ಂಡು ಕಳೆದ
ಎರಡು ಶಷಗಳಂದ ನಡೆಸ್ಥಕೆ ಂಡು ಬಂದಿದ್ುೋವೆ. ಕಳೆದು ಎರಡು ಶಷಗಳಂದ ಆನ್ೂೈನ್ ಷಂದವಷನದ
ಮ ಲಕ ಮಕಕಳನುು ಆಯ್ಕಕ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡಿದ್ುೋವೆ. ಈ ಶಷದ ಚಟುಟಿಕೆಗಳ ರದಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್.
 ದಿನಹಂಕ 16-5-21 ರಂದು ಆನ್ೂೈನ್ ಮ ಲಕ ಗುರುಕುಲದ ಪಹಲಕರ ಷಭೆ ನಡೆಯಿತು.80 ಕ ಕ
ಹೆಚುು ಜನ ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು.
 23-5-21 ರಿಂದ ಎಲೂ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳಗ

ಆನ್ೂೈನ್ ಅಧಿಗಳ ಆರಂಭಳಹಗು ಮ ಲಕ

ರಬ ೋಧಿನೋ ಗುರುಕುಲದ 21-22 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಷ ವುರುಳಹಗಿದ್.
 13-6-21 ರಂದು ಆನ್ೂೈನ್ ಮ ಲಕ ಹೆ ಷ ಮಕಕಳ ರವೆೋಶ ೋತಸ ಜರುಗಿತು. ಮೈತೆರೋಯಿ
ಗುರುಕುಲದ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹತೃಶಿರೋಯರು ಮಹತನಹಡಿದರು.
 ಜ ನ್ 14 ರಿಂದ 17 ರ ರೆಗೆ ಮ ರ

ಗುರುಕುಲದ ಆಚಹಯಷ-ಮಹತೃಶಿರಯರ ಆನ್ೂೈನ್ ರಶಿಕ್ಷಣ

ನಡೆಯಿತು. ಗುರುಕುಲದ ಹಿರಿಯರಹದ ಡಹ. ರಹಮಚಂದರ ಭಟ್ ಕೆ ೋಟೆಮನ್, ಡಹ. ಮಷಹಬಲೋವವರ
ಭಟ್, ಅಂಕಣಕಹರರಹದ ಶಿರೋ ರೆ ೋಹಿತ್ ಚಕರತಿೋಥಷ, ಶಿರೋ ವಿವವನಹಥ ಷುಂಕಶಹಲ, ಷಂಘದ ಹಿರಿಯರಹದ
ಶಿರೋ ಮುಕುಂದ, ಶಿರೋ ಷುಧಿೋರ್, ಶಿರೋ ಗುರುರಶಹದ್, ಶಿರೋ ಷು.ರಹಮಣಣ, ಶಿರೋ ಕಜಂಪಹಡಿ
ಷುಬರಸಮಣಯಭಟ್ ಮುಂತಹದರು ಅಧಿಗಳನುು ನಡೆಸ್ಥಕೆ ಟಟರು.
 21-6-21 ರಂದು ಆನ್ೂೈನ್ ಮ ಲಕ ವಿವವ ೄೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಷಱಹಯಿತು. ಪಹಲಕರು ಮತುು
ಛಹತರರನ್ ುಳಗೆ ಂಡಂತೆ 100 ಕ ಕ ಹೆಚುು ಜನ ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು. ಷಂಘದ ಕನಹಷಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪಹರಂತ
ಕಹಯಷಳಹಸರಹದ ಶಿರೋ ಜಯರಕಹಶ್ ಅರು ೄೋಗದ ಬಗೆೆ ಮಹತನಹಡಿದರು.
 23-6-21 ರಂದು ಹಿಂದ ಶಹಮಹರಜಯ ದಿನ್ ೋತಸನುು ಆಚರಿಷಱಹಯಿತು. ಇದರಲ್ಲೂ ನ್ೋರಳಹಗಿ 40
ಜನ ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು, ಷಹಗ

ಆನ್ೂೈನ್ ಮ ಲಕ 100 ಕ ಕ ಹೆಚುು ಜನ ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು.

ನಹರಹಯಣ ಶವಿರೆಯರು (ಅ.ಭಹ.ಶಹ..ರಹಜಯ ಷಂಘಟನಹ ಕಹಯಷದಶಿಷ) ಬೌದಿಿಕ ಗಷನುು
ನಡೆಸ್ಥದರು.
 24-7-21 ರಂದು ಗುರುೂಣಿಷಮಹ ಉತಸ ನಡೆಯಿತು. ಜಯರಹಮ.ಬ ಲಹಾಜೆ. (ಯಹಷರಣ
ಗತಿವಿಧಿ ಕನಹಷಟಕ ಉತುರ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ ಷಂೄೋಜಕ) ಯರು ಬೌದಿಿಸ ಮಹಡಿದರು.
 19-8-21 ರಂದು ಧೃತಿ ಮತುು ಅಧಿರಜ್ಞ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳು ಗುರುಕುಲಕೆಕ ಬರು ಮ ಲಕ 21-22 ರ
ಗುರುಕುಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಷ ಆರಂಭಗೆ ಂಡಿದ್.

 22-8-21 ರಂದು ಯಜುರುಪಹಕಮಷ ಷಹಗ

ರಕ್ಷಹಬಂಧನ್ ೋತಸ ಆಚರಿಷಱಹಯಿತು. ಶಿರೋ

ರಹಮಚಂದರಜಿ ಯರು (ಶಿೃಗೆ ವಿಭಹಗದ ಬೌದಿಿಕ ರಮುಖ) ಬೌದಿಿಸ ನಡೆಸ್ಥಕೆ ಟಟರು.
 29-8-21 ರಂದು ರತಿಭಹ ಗಣದ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳನುು ಗುರುಕುಲಕೆಕ ಕರೆಯಱಹಯಿತು.
 30-8-21 ರಂದು ಕೃಶಣ ಜನಹಮಶಟಮಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಹಡಱಹಯಿತು.
 31-8-21 ರಿಂದ 4-9-21 ರ ರೆಗೆ ಡಹ.ರಹಮಚಂದ್ಹರಚಹಯಷ ಮತುು ವಂಕರನಹರಹಯಣ ಹಸ್ಥಗಳು
ಗುರುಕುಲದಲ್ಲೂ ಇದುು ಮಕಕಳಗೆ ವೆೋದ್ಹಂತ ಮತುು ೄೋಗಪಹಠ ಮಹಡಿದ್ಹುರೆ.
 3-9-21 ರಂದು ಬಳಗಹವಿಯ ಶಿರೋ ಶಿಳಹನಂದ ಗುರ ಜಿ (ಅಱೌಕಿಕ ಧ್ಹಯನ ಮಂದಿರ,ನಲಜಿ) ಯರು
ಗುರುಕುಲಕೆಕ ಆಗಮಿಸ್ಥದುರು.
 4-9-21 ರಂದು 'ರೆ ೋಟರಿ ಕೆ ಪ ಮಱಹುಡ್' ತಿಯಿಂದ ನಮಹೆ ೋತಸ ಕಹಯಷಕರಮ ನಡೆಯಿತು.
ಶಿರೋ ಶಿಳಹನಂದ ಗುರ ಜಿಯರು ಗಿಡ ನ್ಡು ಮ ಲಕ ಕಹಯಷಕರಮದಲ್ಲೂ ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು.
 5-9-21 ರಂದು ರಜ್ಞಹ ಗಣದ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳನುು ಗುರುಕುಲಕೆಕ ಕರೆಷಱಹಯಿತು.
 17-9-21 ರಂದು ವರದ್ಹಿ ಗಣದ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳನುು ಗುರುಕುಲಕೆಕ ಕರೆಯಱಹಯಿತು.
 14-11-21 ರಂದು ವರದ್ಹಿ ಮಕಕಳ ದಿೋಕ್ಷಹ ಕಹಯಷಕರಮ ನಡೆಯಿತು. ರಥಮ ಪಹಠನುು ಶಿರೋ
ಮಹದ್ಹರ ಚೆನುಯಯ ಗುರುಪೋಠದ ಶಿರೋ ಬಷಮ ತಿಷ ಮಹದ್ಹರ ಚೆನುಯಯ ಶಹವಮಿೋಜಿಯರು
ಮಹಡಿದರು. ಮುಖಯ ಕಹುರರಹಗಿ ಷಸ ಪಹರಂತ ಬೌದಿಿಕ ರಮುಖರಹದಂತಸ ಶಿರೋಕೃಶಣ ರಶಹದ್ ಜಿ
ಅರು ಬಂದಿದುರು.ಚಿಕಕಮಗಳ ರಿನ ಉದಯಮಿಗಲಹದ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ರರು ಮುಖಯ ಅತಿರ್ಥಗಲಹಗಿ
ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು.
 28-11-21 ರಂದು ಅಧಿರಜ್ಞ ಷಹಗ

ಧೃತಿ ಪಹಲಕರ ರಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಯಿತು. ಪಹಲಕರಿಗೆ ಖ್ಹಯತ

ಅಂಕನಕಹರರು, ಶಿರೋ ಶೈಲೋಶ್ ಹೆ ಳಾ ಷಹಗ

ಡಹ. ಮಷಹಬಲೋವವರಹಚಹಯಷರು ಮಹಗಷದವಷನ

ಮಹಡಿದರು.
 6-12-21 ರಿಂದ ಒಂದು ಳಹರದ ಕಹಲ ಗಿೋತಹಜಯಂತಿಯ ನಮಿತು ಗುರುಕುಲದ ಷುತುಲ್ಲನ 4 ಪಹರಥಮಿಕ
ಮತುು 1 ಪೌರಢಹಲಯಲ್ಲೂ ಭಗದಿೆೋತೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಹಯಯದ ಪಹಠನುು 4 ನ್ೋ ತರಗತಿ
ಮೋಲಪಟಟ 9ನ್ೋ ತರಗತಿಯ ಒಳಗಿನ ಮಕಕಳಗೆ ಮಹಡಱಹಯಿತು. ಷುಮಹರು 260 ಕ ಕ ಹೆಚಿುನ
ಮಕಕಳು ಇದರ ಱಹಭನುು ಡೆದರು.
 22-12-21 ರಂದು ಗುರುಕುಲದ ಅಧಿವಹಾತೃ ದ್ೋತೆಯಹದ ಶಿರೋ ವಿವವಂಭರ ಷಹಗ

ಶಿರೋ

ವೆೋಣುಗೆ ೋಪಹಲ ಕೃಶಣಮಂದಿರದ ಳಹರ್ಷಷಕ ಧಷಂತಿ ಜರಗಿತು. ಅಂದು ಗಣಹೆ ೋಮ ಷಹಗ
ವೆೋಣುಗೆ ೋಪಹಲಕೃಶಣ ಹೆ ೋಮನುು ಮಹಡಱಹಯಿತು.
 1-1-22 & 2-1-22 ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪಹಲಕರಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಯಿತು. ಡಹ.ಕಲೂಡಕ ರಭಹಕರ ಭಟ್,
ವಿದ್ಹವನ್ ಟಿ.ಎನ್.ರಭಹಕರ, ಶಿರೋ ದಿೋಸ ದ್ ಡಡಯಯ, ಶಿರೋ ಟ್ಹಟಭಿರಹಮ, ವಿದ್ಹವನ್ ಮಹೆೋಶ್

ಕಹಕತಕರ್, ಶಿರೋ ಅರವಿಂದ ಮೋಲುಕೆ ಪ, ಡಹ|| ಶಿರೋತಿ ಅಡಿಗ ಮುಂತಹದರು

ಪಹಲಕರಿಗೆ

ಮಹಗಷದವಷನ ಮಹಡಿದರು.
 1-1-22 ರ ಷಂಜೆ ಗುರುಕುಲದ ಮಹಧ ಹಖೆಯ ಹಖ್ಹ ಳಹರ್ಷಷಕೆ ೋತಸ ನಡೆಯಿತು. ಕೆ ಪದ
ರಸ್ಥದಿ ತಷಕರಹದ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಷಮ ಸ ಷಂಸ್ಥೆಯ ಶಿರೋ ದಯಹನಂದ ರರು ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುು
ಹಿಸ್ಥದುರು. ಡಹ. ಕಲೂಡಕ ರಭಹಕರ ಭಟ್ ರರು ಬೌದಿಿಸ ನಡೆಸ್ಥಕೆ ಟಟರು.
 10-1-22 ರಂದು ಕೆ ಪದ ಆಯುವೆೋಷದ ಮಷಹವಿದ್ಹಯಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಷಹಗ

ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳು

ವರಿೋರ ರಚನಹ ಹಷದ ಬಗೆೆ ಮಕಕಳಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕಹಯಹಷಗಹರನುು ನಡೆಸ್ಥದರು.
 ಈ ಶಷ ಹೆ ಷದ್ಹಗಿ ಮಕಕಳಗೆ ಗಮಕ ಪಹಠದ ಆರಂಭಳಹಗಿದ್. ಹೆ ಷಸಳಾಯ ಶಿರೋಯುತ ರಶಹದ
ಭಹರದ್ಹವಜ್ ಇರು ಗಮಕ ಪಹಠನುು ಮಕಕಳಗೆ ಮಹಡುತಿುದ್ಹುರೆ.
 ತಿೋಥಷಸಳಾಯ ಬಹಳಗಹರು ಅಕ್ ೋಭಯತಿೋಥಷಮಠದಿಂದ ಆೄೋಜಿಷಱಹದ ಕಂಠಪಹಠ ರಿೋಕ್ಯಲ್ಲೂ
ಗುರುಕುಲದ ಇಬಬರು ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳು ಷಂೂರ್ಣ ಭಗದಿೆೋತೆ ಮತುು ಅಮರಕೆ ೋವನುು ಕಂಠಪಹಠ
ಮಹಡಿ ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು. ಷಹಗ

ಷಂಷಕೃತ ಭಹರತಿಯಿಂದ ಶಿೃಗೆದಲ್ಲೂ ಆೄೋಜಿಷಱಹದ

ಭಹಶಣ ಷಪರ್ಧಷಯಲ್ಲೂ ಇಬಬರು ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಗಳು ಭಹಗಹಿಸ್ಥದುರು. ವಿಶಯ – ‘ಪಹರಥಮಿಕಶಿಕ್ಷಣಷುರೆ
ಷಂಷಕೃತಶಿಕ್ಷಣಷಯ ಆವಯಕತಹ’. ‘ವಿವೆೋಕ ವಿೋರ ಭಹರತ’ ಎಂಬ ವಿಶಯದಲ್ಲೂ ಆೄೋಜಿಷಱಹದ ರಹಜಯ
ಷುರಿೋಯ ರಬಂಧ ಷಪರ್ಧಷಯಲ್ಲೂ ಒಬಬ ವಿದ್ಹಯರ್ಥಷಯು ಭಹಗಹಿಸ್ಥ ತೃತಿೋಯ ಶಹೆನನುು
ಡೆದಿರುತಹುನ್.

 16-1-22 ರಂದು ುತ ುರಿನ ೄೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿರೋ ಕರುಣಹಕರ ರರು ಧೃತಿ ಹಹಗೂ ಅಧಿರಜ್ಞ
ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗರಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡಿದರು.
 3-2-22 ರಂದು ರತಿಭಹ ಮತ್ುು ರಜ್ಞಹಗಣದ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಧಿೋ ದೋಕ್ಷಹ’ (ಉನಯನ
ಷಂಸ್ಹಾರ) ಕಹಯಿಕರಮ ನಡೆಯಿತ್ು.
 6-2-22 ರಂದು ಮಕಾಳು ಹಹಗೂ ಆಚಹಯಿರು ಸೋರಿ

ಷಮಿೋದ ಐತಿಷಹಸ್ಥಕ ಕೂೋಟೆಗುಡ್ಡ

ಚಹರಣ ನಡೆಸ್ಥದರು
 7-2-22 ರಂದು ರಥಷುಮಿಯ ರಯುಕು ಮಕಾಳು ಹಹಗೂ ಆಚಹಯಿರು ಸ್ಹಮೂಹಿಕಹಗಿ
108 ಷೂಯಿನಮಸ್ಹಾರ ಮಹಡ್ಲಹಯಿತ್ು.
 24-2-22 ರಂದು ಮೃದಂಗ ಹದಕರಹದ ಕನಹಷಟಕ ಕಱಹಶಿರೋ ವಿದ್ಹವನ್ ಷೂಳಿಿ ಗಣೋವ ಮ ತಿಷ
ಯರ ಶಿಶಾೃಂದದರು ಷಂಗಿೋತ್ ಕಛೋರಿ ನಡೆಸಿಕೂಟ್ಟರು.
 26-2-22 ರಂದು ಧೃತಿಗಣದ ಪಹಲಕರು ಮಹತ್ೃಭೂೋಜನ ಕಹಯಿಕರಮ ನಡೆಸಿಕೂಟ್ಟರು.
 27-2-22 ರಂದು ಧೃತಿಗಣದ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳ ವುಭಹವಂಷನ ಕಹಯಿಕರಮ ನಡೆಯಿತ್ು.
ರಷನ್ಹಾಚಹಯಿರು ಅರ ಮುಂದನ ಜೋನಕಾ ಮಹಗಿದವಿನ ಮಹಡಿದರು.

ಶಿರೋ

 3-3-22 ರಂದು 7 ಜನ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳ ‘ಸ್ಹಧನ್ಹದವಿನ’ ಕಹಯಿಕರಮ ನಡೆಯಿತ್ು. ಸರಿಸರುರ
ನಹಸಿಗಳಹದ ಡಹ. ಅಶಿಿನ್ ವಹಸಿಿ (ಆಯುರ್ೋಿದ ರ್ೈದಾರು) ಉಸ್ಥೆತರಿದುು ಮಕಾಳನುಾ
ಪ್ರೋತ್ಹಾಹಿಸಿದರು.
 ಮಹರ್ಚಿ 6 ಮತ್ುು 7 ರಂದು ಎರಡ್ು ದನಗಳ ಕಹಲ ವಹಸೂಿೋಕರಮ ರಿೋಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದು.
ಅಧಿಶಿೋಲ ಷುರದ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳು ಭಗದಗೋತೆ, ಮೂಲರಹಮಹಯಣ, ಅಮರಕೂೋವ ಇತ್ಹಾದ
ವಿಶಯಗಳನುಾ ಕಂಠಪಹಠ ಮಹಡಿ ವಿದ್ಹಿಂಷರಿಗೆ ನರ್ೋದಸಿದರು. ವೃಂಗೆೋರಿಯ ವಿದ್ಹಿಂಷರಹದ
ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ರರು ರಿೋಕ್ಷಕರಹಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದರು. ಅಧಿರಜ್ಞ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಹಂಖ್ಾಕರಿಕಹ,
ತ್ಕಿಷಂಗರಸ, ಸಠಯೋಗರದೋಪಿಕಹ ಇತ್ಹಾದ ವಿಶಯಗಳನುಾ ಕಂಠಪಹಠದ ಜೂತೆಗೆ
ಅಥಿಷಹಿತ್ಹಗಿ ವಿದ್ಹಿಂಷರಿಗೆ ನರ್ೋದಸಿದರು. ಮೈತೆರೋಯಿ ಗುರುಕುಲದ ಆಚಹಯಿರಹದ

ಶಿರೋ

ಅನಂತ್ವಮಹಿ ಹಹಗೂ ಶಿರೋ ರಹಸುಲಹಚಹಯಿರು ರಿೋಕ್ಷಕರಹಗಿ ಆಗಮಿಸಿದದರು.
 11-3-22 ರಂದು

5 ಜನ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳ ‘ಸ್ಹಧನ್ಹದವಿನ’ ಕಹಯಿಕರಮ ನಡೆಯಿತ್ು.

ಡಹ. ರಹಮಚಹಂದ್ಹರಚಹಯಿರು ಉಸಿಿತ್ರಿದುದ ವಿದ್ಹಾಥಿಗಳಿಗೆ ವುಭಹಹರೈಸಿದರು.
 ಮಹರ್ಚಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ

8 ರಿಂದ

16 ರ ರಗೆ ಅಧಿರಜ್ಞ ವಿದ್ಹಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ೋದವಿಜ್ಞಹನ

ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದುದ ವಹಸ್ಹಿಧಾಯನ ದೃಷ್ಟಟಯಿಂದ ರಶಿಕ್ಷಣ ಡೆದರು.
 ಷಂಘದ

ಎಱಹೂ

ಉತಸಗಳನುು

ಷಹಗ

ಸಬಬ-ಸರಿದಿನಗಳನುು

ಆಚರಿಷಱಹಗಿದ್.

 ಗುರುಕುಲಕೆಕ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿದ ಗಣಯ ಯಕಿುಗಳು
 ಶಿರೋ ಬಹಬು ಕೃಶಣಮ ತಿಷ (ರಸ್ಥದಿ ಲೋಖಕರು)
 ಪ್ೂರ|| ಪ್ರೋಮಶೋಖರ (ರಸ್ಥದಿ ಅಂಕಣಕಹರರು)
 ಡಹ|| ವಿ.ವೆಂಕಟಷುಬರಸಮಣಿಯನ್ (Director of ATARI)

ೄೋಜನಹಬದಿಳಹಗಿ

