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  ಉಡಮಪಜಲ - ೫೭೬೧೧೭

           ರಳದ ಕಲವ ವರರಗಳಸದ ಸಸಗತತ ಸಮಮದಯದಲ ನವ ಸಮಸಸರತ ಮತಮತ ಸಮನತಯ ವರಯದಲ ತಳಮವಳಕ ಮಲಡಸಮವ
    ಉದಶ ಇಟಮಟ ಕಲಸಡಮ ಶಬರಗಳನಮನ ಆಯಜಸಮತತ ಬಸದದವ.       ಸಮನತ ವಗ ಈ ಶಬರಗಳಲ ಕಲಲಜಮ ವದತರರಗಳಮ ಮತಮತ

 ಇತರ ಯಮವರ-  ಯಮವತಯರಮ ಪಲಲಲಳಮಳ ತತರ.      ನಮಮ ಮಮಸದನ ಶಬರದಲ ಪಲಲಲಳಳ ಲಮ,     ಈ ವರಯದಲ ಗಸಭಲರ ಆಸಕತ
   ಇರಮವವರನಮನ ಈಮಲಲರಆಹಹನಸಮತತಲವ.          ಏಳಮ ದನಗಳಈಶಬರಮಲ೨೩ರಸದಮಲ೨೯ರವರಗನಡಲದ.

      ಅಸಮನತಮನಮರತ ಸಮಜವನಮನ ಯವಗಲಲಕಡಮತತ ಬಸದರಮವ ಸಮಸತ .  ವಗರ, ಜತ, ಮತ, ಲಸಗ, ಜನಸಗ, ರಷಟಕಲಯತ,
   ಇತತದಗಳ ನಲಯಲ ಅಸಮನತ ಬಲರಲರದಸತ,     ಸಮನತಗಗ ಹಲಲರಟವ ನಡದಲ ಇದ.     ನವಲಗ ಇರಮವ ಹಸತದಲ

      ಅಸಮನತಯ ವರಮದದ ಹಲಲರಡಮವವರಮ ಸಮಸಸರತಯ ಬಗಲ ತಳದಮಕಲಳಳ ಬಲಕರಮವದಮ ಅಗತತ .      ನಮಮ ಇರಮವನ ಭತರ
       ಅಡಪಯವನಮನ ಅರತಮಕಲಳಮಳ ವದಮ ಇಸದಮ ಅವಶತ ರವಗರಮವದಕಕ ಮಮಖತ ವಗ ಎರಡಮ ವದತ ಮನಗಳಮ ಕರಣ. ಒಸದಮ, ಮನಮರತ ರ

   ಚಟಮವಟಕಗಳಸದಲಲ ಆಗರಮವ ಹವಮನ ವವಪರಲತತ .   ಇನಲನಸದಮ,   ವಲಗವಗ ಬರದಗಮತತರಮವ,  ಪನನರವಲರರಣಗಲಳಳ ದ
     ನವಸಗರರ ಸಸಪನಲಮ ಲಗಳ ಮಲಲ ನಮಮ ಅತಯದ ಅವಲಸಬನ.          ಅಸಕ ಅಸಶಗಳ ಪಕಕರ ನಮಮ ದಲಶದ ಅತತ ಸತ ಶಕಲಮಸತ ಶಲರಡ

  ೧ರರಮಟ ಜನರ ಬಳ,          ಶಲರಡ೫೮ರರಮಟ ದಲಶದ ಸಸಪತತದಮತಮತ ಈ ಅಸಮನತ ದನಲ ದನಲ ಹಚಮಚ ತತದ.    ನಮಮ ದಲಶದ ಶಲರಡ೪೨ರರಮಟ
  ಮರಕ ಳಮ ಅಪಷಟರತಯಸದ ಬಳಲಮತತದರ.   ಈಗಗಲಲ,       ಆರರರ ಬಳವಣಗಯ ಮಲಲರ ಬಡತನ ನವರಣಗ ಅವಕಶವಲಲ ದ

ಮಟಟಗ,     ನವ ಪರಸರದ ಮತಯನಮನ ಮಲರದವ.       ಆದರಲ ನಮಮ ಸರಕರಗಳಮ ಆರರರ ಬಳವಣಗಯನನಲ
 ಗಮರಯಗಟಮಟ ಕಲಸಡರಮವಧಲಲರಣಗಳನನ ನಮಸರಸಮತತವ.

    ಇಸದಮ ಜನಸಮನತ ರಲ ಸಮಸಸರತಯಬಗಲ ತಳಮವಳಕಯಲಲ .      ಇಲಯವರಗ ಅಭವವದದಯಪರರಲಲ ನಯಸದಗ ನಡದಮಕಲಸಡಮ ಬಸದ
        ಬಳವಣಗಗಳಮ ಇದಲ ರಲತ ಮಮಸದಮವರಯಮವದಕಕ ಭಲಮಯ ಧರಣಶಕತಯ ಮತ ಅಡಡಯಗಬಲಲ ದಸಬಮದನಮನ ಹಚಚನವರಮ

ಅರತಲಲ .        ಇನಮನ ಕಲವರಮ ಸಮಸಸರತಯ ಒಸದಮ ವತಖತ -        ಮಮಸದನ ಪಲಳಗಗಳ ಅಗತತ ಗಳಗ ಧಕಕ ಬರದಸತ ಇಸದನ ಅಗತತ ಗಳನಮನ
  ಪಡದಮಕಲಳಮಳ ವದಮ ಎಸದಮ -  ಅರತದದ ರಲ,    ಅದರಲಕ ತಮಮ ಜಲವನಶವಲ,      ಮಲತ ಹಗಲ ಬಯಕಗಳಗಲ ಯವದಲ ಸಸಬಸಧ

ರಸಡಮಕಲಳಳಲರರಮ.       ಪರಸಸತಯ ಗಸಭಲರತಯನಮನ ಸರಯಗ ಅರರ ಮಡಕಲಸಡವರಮ,     ಕಲವಲ ವವಯಕತರ ಮಟಟ ದಲ ಈ
   ಸಮಸತ ಯನಮನ ಬಗಹರಸಲಕಕ ಸಧತ ವಲಲ ವಸಬಮದನಮನ ಅರತದರ.       ಅಸತಹವರಲ ಇಸದನ ಅಗತತ ವದ ಸಮಲಹರ ರ ಕಮಗಳಗ ಬಲಕದ
    ಸಹಕರವನಮನ ಬಳಸಮವ ಪಕಯತನ ಮಡಲರದ ಅಸಹಯರರಗದರ.        ಅಲಲ ದ ಸರಕರದ ನಲತಗಳ ಮಲಲ ಅವರಮ ಪಕಭವ

ಬಲರಲರರಮ.             ಸಮಸಸರತ ನಮಮ ಸಭತ ತಯ ಉಳವಗ ಸಸಬಸಧ ಪಟಟ ವರಯವದದ ರಸದ ಇದರ ಬಗಲ ತಳಮವಳಕ ತಜಜ ರಗ
ಸಲಮತವಗರಬರದಮ.         ಆದರಲನಮಮ ವದತಸಸಸಸ ಗಳ ಪಠತ ರ ಕಮದಲಇದಕಕ ತರಕ ಪಕಮಮಖತ ತ ದಲರತಲಲ .

      ನವ ಇಸತಹ ಶಬರಗಳನಮನ ಕವಗಲಳಮಳ ತತರಮವದಮ ಈ ಕಲರತಯನಮನ ಗಮನದಲಟಮಟ ಕಲಸಡಮ.      ನಮಮ ಶಬರದಲ ಸಮಸಸರತ ಮತಮತ
      ಸಮನತಯ ಎಲಲ ಆಯಮಗಳ ವಶಲಲರಣ ಮಡಮವ ಪಕಯತನ ಮಡಮವವ.     ಶಬರದಲ ಭಗವಹಸಮವವರಗ ಸಮಲಹಜಲವನದ

  ಒಸದಮ ಅನಮಭವ ದಲರಯಮವದಮ.      ಪಕತದನ ಸಹ ಲಲ ಸಮಯ ತಲಲಟ-  ಗದಯಲ ಕಲಸವರಮವದಮ.     ಅಡಮಗ ಮತಮತ ದನನತತ ದ
    ಮನಗಲಸದಲ ಸರದ ಪಕಕರ ಎಲಲ ರಲ ಪಲಲಲಳಳ ತರಕ ದಮದ .          ಶಬರದಲ ಸಮಸಸರತ ಮತಮತ ಸಮನತಗ ಸಸಬಸಧ ಪಟಟ ಲಲಖನ ಮತಮತ
  ಚಲನಚತ ಕಗಳ ಚರರ ನಡಯಲದ.            ಈ ಶಬರದಲ ಭಗವಹಸದವರಮ ಸಮಸಸರತ ಮತಮತ ಸಮನತಯ ಬಗಲ ಮಮಸದ ಇನಲನ ಆಳವಗ

          ಅಧತ ಯನಮಡಲಮಹಗಲ ತಮಮ ತಳಮವಳಕಯನಮನ ಬದಮಕನಲ ಅಳವಡಸಕಲಳಳ ಲಮ ಪಕಲರಣ ಪಡಯಮವರಸದಮ ನವ ಆಶಸಮತತಲವ.
        ಇದರಲ ಕಲವರದರಲ ಸಮಸಸರತಮತಮತ ಸಮನತಗಗಕಯರರತರರಗ ಕ ಕಯಶಲಲರಗಬಹಮದಸಬಮದಮ ನಮಮ ಹರವಕ.

         ನವಈ ಶಬರಗಳನಮನ ಯವದಲ ಧನಸಹಯವಲಲ ದ ಆಯಜಸಮವದರಸದ ಆದರಮಟ ರಡಮ ವಚಚ ದಲ ನರವಲರಸಮತತಲವ.  ಒಸದಮ
          ಸಣಣ ಮನಯಲ ಸಮಮರಮ ೨೫ಮಸದ ಇರಮವಗಉಸಟಗಮವ ಸಣಣ ಪಟಟ ಅನನಮರಲಲಗಳಗಗ ಕಮ ಇರಲ.    ಎಲಲ ರಲ ತಮಮ ತಮಮ

    ಹಲದಕಮತಮತ ಟಚಮರ ತರಬಲಕಗವನಸತ.

          ಈ ಶಬರದಲ ಭಗವಹಸಲಚಚಸಮವವರಮ ಮಲ ೧೦ ಅರವ ಅದಕಕ ಸತ ಮದಲಮ ನಮಮ ನಮನ ದಲರವಣ (9480346081)  ಅರವ
 ಇಮಲಲ (shreeudp@gmail.com)   ಮಲಲರ ಸಸಪಕರಸಬಲರಮ.        ದಲರವಣ ಮಲಲರ ರರ ಮಡಲಕಕ ಸಲರತ ಸಮಯ ಮಧತಹನ

       ೨ರಸದ೪ಘಸಟಅರವರತಕ ೯ರಸದ೧೧ಘಸಟ.

  ಇತನಮಮ ವಶಹಸ,
ಶಕಲರಮಮರ
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