
  ಪರಕರಣ ಅಧಯ ಯನ

                  ರಮಪರ ಎ೦ಬ ಗರಮದ ಸಕರರ ಹರಯ ಪರಥಮಕ ಶಲಯ ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರುಗಳದ ಶವಲಂಗಯಯ ರವರು 
    ಒಂದು ದನ ಶಕಷ ಕರ ಸಭಯನುನ ಕರದರು.    ಎಲಲ ಶಕಷ ಕರುಗಳು ವೃತತಕರದಲ ಕುಳತರು.    ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ಸಹ ಶಕಷ ಕರಂದ 

           ಈ ಬರ ತಮಮ ಶಲಯಲ ನಡಯುವ ಪರತಭ ಕರಂಜ ಕಯರಕ ರಮಕಕಗ ಈಗಗಲೇ ಮಡರುವ ತಯರಗಳ ಬಗಗ 
 ಹಂಚಕೊಳಳ ಲು ತಳಸದರು.         ಸಹ ಶಕಷ ಕರು ತವ ಇಲಯವರಗ ಮಡದ ಕಯರಗಳನುನ ಹಂಚಕೊಂಡರು ಜೊತಗ 

    ಮುಂದ ಮಡಬೇಕಗರುವ ಕಲಸಗಳ ಬಗಗ ಚಚರಸದರು.       ನಂತರ ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ಪರತಭ ಕರಂಜ ಕಯರಕ ರಮಕಕ 
      ಬೇರ ಶಲಯ ಮಕಕ ಳು ಬರುವದರಂದ ಯವಲಲ ಸಮಸಯಗಳು ಎದುರಗಬಹುದು,   ಅದಕಕಗ ಎನಲಲ  

     ಮುನನಚಚ ರಕಗಳನುನ ತಗದುಕೊಳಳ ಬೇಕಗಬಹುದು ಎ೦ದು ಸಹ ಶಕಷ ಕರೊಂದಗ ಸಂವದಸದರು. 
                    ಈ ಹಂದ ನಡದರುವ ಪರತಭ ಕರಂಜ ಕಯರಕ ರಮದ ಬಗಗ ನಮಮ ಅಭಪರಯವೇನು ಎ೦ದು ಸಹ ಶಕಷ ಕರಗ 

  ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ಕೇಳದರು.    ಆಗ ಸಹಶಕಷ ಕರು ತಮಮ ಅನಸಕ/    ಅಭಪರಯ ಮತುತ ಸವನನಪಗಳನುನ ಹಂಚಕೊಂಡರು. 
              ನಂತರ ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ಕಳದ ವರ ಮಡದ ಸಮುದಯದತತ ಶಲ ಕಯರಕ ರಮ ತುಂಬ ಚನನಗತುತ,  ಸಕಷುಟ 
ಪೇಷಕರು,   ಸಮುದಯದವರು ಪಲೊಗಂಡದದ ರು,     ಊಟದ ವಯ ವಸಥ ಅಚುಚಕಟಟಗ ಆಗತುತ,    ಮಕಕ ಳ ಕಲಕ ಕುರತು 

  ಪೇಷಕರೊಂದಗನ ಸಂವದ ಪರಣಮಕರಯಯತು,    ಕಯರಕ ರಮದ ಸಮಯ ಪಲನ ಉತತಮವಗತುತ, ಇದಲಲ  
       ತಂಡಕಯರ ಮತುತ ನಮಮ ಸಹಯಗದಂದ ಸಧಯ ವಯತು ಎ೦ದು ಹಮಮಯಂದ ಹಂಚಕೊಂಡರು. 

                   ಸಭಯ ನಂತರ ಸಹ ಶಕಷ ಕರಲಲ ರೊ ತಮಮ ತಮಮ ತರಗತಗಳಗ ತರಳದರು.    ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ತವ 
      ಮಡಬೇಕಗರುವ ಕಯರಗಳ ಬಗಗ ಯಚಸುತತ ತಮಮ ಕೊಠಡಗ ಹೊೇದರು.     ಸವ ಲಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಹ 

        ಶಕಷ ಕರೊಬಬ ರು ಘಟಕ ಪರೇಕಯಪರಶನ ಪತರಕಯಂದಗ ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರ ಕೊಠಡಗ ಬರುತತರ.    ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ಸಹ 
     ಶಕಷ ಕರಗ ಕುಳತುಕೊಳಳ ಲು ಹೇಳುತತ ಪರಶನ ಪತರಕಯನುನ ಗಮನಸದರು.    ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು "    ನಮಮ ಪರಶನ ಪರತಕ ತುಂಬ 

ಚನನಗದ.       ಇದರಲ ನಮಮ ಆಸಕತ ಮತುತ ಕ ರಯಶೇಲತ ಕಣುತತದ,      ನಮಮ ಶ ರಮದ ಬಗಗ ಹಮಮ ಅನಸುತತದ"  ಎ೦ದು 
ಹೇಳದರು.     ಅದಕಕ ಸಹ ಶಕಷ ಕರು '        ನಮಮ ಬಂಬಲ ಒಂದದದ ರ ಸಕು ಸರ ಇನನ ಷುಟ ಕಯರಗಳನುನ ಅಚುಚಕಟಟಗ 
ಮಡುತತೇವ'   ಎ೦ದು ಹೇಳದರು.         ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ನೇವ ಮಡುತತರುವ ಎಲಲ ಕಲಸಗಳು ಶಲಯ ಒಳತಗ 

           ಪರಕವಗವ ಸವ ಲಪ ಸಮಯದ ನವರಹಣ ಬಗಗ ಗಮನಕೊಡ ಅಂದರ ಬಳಗಗ ಸಮಯಕಕ ಸರಯಗ ಬಂದರೊ ಸಕು 
 ಎ೦ದು ಹೇಳದರು.         ತಕಷ ಣ ಸಹ ಶಕಷ ಕರು ಆಗಲ ಸರ ಎ೦ದು ಹೇಳ ತರಗತಗ ಹೊೇದರು. 

                ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ಪರತಭ ಕರಂಜ ಕಯರಕ ರಮದ ಒಂದು ವರದ ಮುಂಚ ಪನ:    ಶಕಷ ಕರ ಸಭ ಕರದರು. 
      ಶಕಷ ಕರಲಲ ರೊ ತವ ಮಡರುವ ಕಯರಗಳ ಬಗಗ ಹಂಚಕೊಂಡರು.     ಸಹ ಶಕಷ ಕರು ಕಲವಂದು ಕಯರಗಳು 
         ಮಡುವದದ ಎ೦ದಗ ಮುಖಯ ಶಕಷ ಕರು ಯರಗ ನನನಂದ ಏನದರೊ ಸಹಯದ ಅವಶಯ ಕತ ಇದದ ಲ,   ನನು ಸದದ  

   ಎ೦ದು ತಳಸುತತ ಸಭಯನುನ ಕೊನಗೊಳಸದರು. 
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