
ಸಂಭ್ರಮದ -2017 
2017 ರಲ್ಲಿ ಯುವಾ ಬ್ರರಗ ೇಡ್ ನ ಕಾಯಯವಾಾಪ್ತಿ ಮತ್ಷಿ್ುು ವಿಸ್ಾಿರವಾಯಿತ್ು. ಸ್  ೇದರಿ ನಿವ ೇದಿತಾಳ 150ನ ೇ ಜಯಂತಿಯ 

ಪ್ರಯುಕ್ ಿದ ೇಶದಲ್ಲಯಿೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಸ್ಾಾಮಿ ವಿವ ೇಕಾನಂದ ಮತ್ುಿ ಅಕ್ಕ ನಿವ ೇದಿತಾ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನುು #SVANSS 

ಫ ಬ್ರವರಿ 11, 12 ರಂದು ಯುವಾ ಬ್ರರಗ ೇಡ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲ ಿಆಯೇಜಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ತ್ಯಾರಿ, ಓಡಾಟ, ನಿಧಿ 

ಸಂಗರಹ ಮತ್ು ಿಅನ ೇಕ್ ಸವಾಲುಗಳು ಎಲಿವೂ ನಮಗ  ಹ  ಸದ  ಂದು ಪಾಠ ಕ್ಲ್ಲಸಿಕ  ಟುವು. ಆದರ  ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿ 

ಮುಗಿಯುವ ವ ೇಳ ಗ  ರಾಜಾದ ಜನರಲ್ಲ ಿವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಛಾಪ್ು ಮ ಡಿಸಿದ ೆವು. 

ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಂದರ , ಪ್ಲಕಿ್ಕಕ ಮ್ಮೇಲ  ಯಾರ್ ಕ್ ತ  ಕೇಬ ೇಕ್ು? ಅಧ್ಾಕ್ಷನಾ ಉಪಾಧ್ಾಕ್ಷನಾ? ಅದು ಗೌರವಾನಾ, 

ಮಾನವ ಹಕ್ುಕಗಳ ಉಲಿಂಘನ ಯಾ? ಮ್ಮೇಲಾಾತಿಯವರು ಕ್ ರಬ ೇಕಾ? ಕ ಳಜಾತಿಯವನು ಹ  ರಬ ೇಕಾ? ಅಂತ ಲಾ ಿ

ತ್ಲ ಕ ಡಿಸಿಕ  ಂಡು ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಮ ಲ ಉದ ೆೇಶವನ ುೇ ಚಂದಿ ಚತಾರನು ಮಾಡಿ, ಸಕಾಯರದ ದುಡಡಲ್ಲ ಿ ಸ್  ೇಕಾಲ್ಡಡ 

ಸ್ಾಹಿತಿಗಳು ಬ್ರಟ್ಟು ಬ್ ಂದಿ ಮೊಸರನು ತಿಂದು ಎದುೆ ಹ  ೇಗುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಾಾಮಿ ವಿವ ೇಕಾನಂದ ಅಕ್ಕ 

ನಿವ ೇದಿತಾ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ  ಿಂದು ಅದುುತ್ವಾದ ನಯನ ಮನ  ೇಹರವಾದ ಕ್ಣ್ಣಿಗ  ಹಬ್ಬದಂತಿದೆ ಪ್ಲಿಕ್ಕಕ ಉತ್ಸವ 

ನಡ ಯಿತ್ು. ಅಂದು ಸ್ಾಾಮಿ ವಿವ ೇಕಾನಂದ ಮತ್ುಿ ಸ್  ೇದರಿ ನಿವ ೇದಿತಾರ ಕ್ುರಿತಾದ 600 ಕ್ ಕ ಹ ಚ್ುು ವಿವಿಧ್ ಭಾಷ ಯ 

ಪ್ುಸಿಕ್ಗಳನುು ಅಂದವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ೆ ಪ್ಲಿಕ್ಕಕಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲರಿಸಲಾಗಿತ್ುಿ. ಕ ೇಸರಿ ಪ ೇಟದ ಜ  ತ ಗ  ಶುಭ್ರ ಶ ಾೇತ್ 

ವಸರಧಾರಿಗಳಾಗಿದೆ 20-25 ವಯಸಿಸನ ದೃಢಕಾಯರಾದ ಯುವಕ್ರು ಆ ಪ್ಲಿಕ್ಕಕಯನುು ಹ  ತ್ುಿ ಗಂಭಿರವಾದ ಹ ಜ ಾ ಹಾಕ್ಲು 

ಆಳಾಾಸ್ ಸಂಸ್ ೆಯ ಅಧ್ಾಕ್ುರಾದ ಡಾ ಮೊೇಹನ್ ಆಳಾಾ ರವರು ಹಸಿರು ಬಾವುಟ ತ  ೇರಿದರು. ಗಜ ಗಾಂಭಿೇಯಯದಲ್ಲ ಿಪ್ಲಿಕ್ಕಕ 

ಸ್ಾಗುತಿಿರಲು ಅದರ ಹಿಂದ ಯೇ ಭ್ವಾವಾದ ರಥವಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾತ ಯ ಬ್ೃಹತ್ ಭಾವ ಚತ್ರ ಮತ್ದಿರ ಕ ಳಗ  ಸ್ಾಾಮಿ 

ವಿವ ೇಕಾನಂದರ ಸುಂದರ ಪ್ರತಿಮ್ಮಯ ಮ್ಮರವಣ್ಣಗ . ಅದರ ಹಿಂದ  ಮುಂದ  ಶಿಸಿಿನ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ ರಾರು ಯುವಕ್ ಯುವತಿಯರು 

ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕ್ಕೇ ಜ ೈ ವಂದ ೇ ಮಾತ್ರಂ ಸ್ಾಾಮಿ ವಿವ ೇಕಾನಂದರಿಗ  ಜ ೈ ಅಕ್ಕ ನಿವ ೇದಿತ ಗ  ಜ ೈ ಘ ೇಷ್ಣ  ಹಾಕ್ುತಾ ಿ

ಉತಾಸಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಗುತಿದಿೆರ  ಇತ್ಿ, ಕ  ಂಬ್ು ಕ್ಹಳ , ತ್ಮಟ , ನಗಾರಿಗಳ ಆಭ್ಯಟಕ ಕ ಅಷ ುೇ ಬ್ರರುಸಿನಿಂದ ಹ ಜ ಾ ಹಾಕ್ುತಿದಿ ೆ

ತ್ರುಣ್ಣಯರು. ಇದಕ ಕ ಕ್ಲಶಪಾರಯವಾಗಿ ತ್ರುಣ ತ್ರುಣ್ಣಯರ  ಂದಿಗ  ವಿವ ೇಕಾನಂದ ನಿವ ೇದಿತಾರ ಈ ವ ೈಭ್ವಕ ಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ  

ಮ್ಮರವಣ್ಣಗ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಗುತಿದಿೆ ಆನಂದ ತ್ುಂದಿಲರಾಗಿದೆ ಸನಾಾಸಿ, ಸನಾಾಸಿನಿಯರು. ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯ ಗಂಟ ಗಳ ಕಾಲ 

ಜಿಲಾಿಧಿಕಾರಿ ಕ್ಛ ೇರಿಯಿಂದ ಕ ೇಂದರ ಮ್ಮೈದಾನಕ ಕ ಸ್ಾಗಿದ ಮ್ಮರವಣ್ಣಗ  ನ  ೇಡುವವರ ಕ್ಣ್ಣಿಗ  ಹಬ್ಬದಂತಿತ್ುಿ. ರಸಿಕ್ರ ಕ್ಣ್ಣಿಗ  

ಸ್ಾಾದಭ್ರಿತ್ ರಸ ಕಾವಾದಂತಿತ್ು!ಿ 

ಆಮ್ಮೇಲ  ನಡ ದಿದ ೆಲವಿವೂ ವಿವ ೇಕ್ ನಿವ ೇದಿತ ಯರ ವ ೈಭ್ವವ ೇ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಯಯಕ್ರಮದುದೆಕ್ ಕ ಸ್ಾಾಮಿ 

ನಿಖಿಲ ೇಶಾರಾನಂದ ಜಿೇ ಮಹಾರಾಜ್, ಸ್ಾಾಮಿ ನಿಭ್ಯಯಾನಂದಜಿೇ ಮಹಾರಾಜ್, ಮಾತಾ ಯೇಗಾನಂದಮಯಿ, ಬ್ರ. 

ಎಲ್ಡ.ಸಂತ  ೇಷ್, ಡಾ.ಆರ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಹಮಣಾಂ, ಚ್ಕ್ರವತಿಯ ಸ ಲ್ಲಬ ಲ  ಹಿೇಗ  ಮೊದಲಾದ ನಾಡಿನ ಶ ರೇಷ್ಠ  ಸಂತ್ರು, 

ಚಂತ್ಕ್ರು, ವಾಗಿಮಗಳು, ವಿವಿಧ್ ಗ  ೇಷ್ಠಠಗಳ ಮ ಲಕ್ ವಿವ ೇಕಾನಂದ ಮತ್ು ಿನಿವ ೇದಿತ ಯರ ಸದಿಾಚಾರಗಳನುು ನ ರ ದ ಯುವ 

ಸಮ ಹಕ ಕ ಮನಮುಟುುವಂತ  ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವ ೇದಿಕ ಯ ವಿಷ್ಯವಾದ , ಇದರ ಜ  ತ  ಸಮಾನಂತ್ರವಾಗಿ 

ಮೊಗವಿೇರರ ಸಮಾವ ೇಶ, ನ ೇಕಾರರ, ಆಟ  ೇ ಚಾಲಕ್ರ ಸಮಾವ ೇಶ, ಹಿೇಗ  ಲಘು ಸಮಾವ ೇಶಗಳು ನಡ ದವು. 



ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರ ಪ್ುಗ  ಂಡಿದೆ ಪ್ರದಶಿಯನಿ, ವಿವ ೇಕಾನಂದರ ಬ್ೃಹತಾಿದ ಕ  ಲ ೇಜ್ ಫೇಟ  ೇ ಮತ್ುಿ ಚ್ಕ್ರವತಿಯ 

ಸ ಲ್ಲಬ ಲ ಯವರ ವಿಶಿಷ್ುವಾದ ನರ ೇಂದರ ಭಾರತ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಶ  ೇಭ  ಹ ಚುಸಿದವು.ಈ ಯಶಸಿಾೇ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ 

ನಂತ್ರ ರಾಜಾದಾದಾಂತ್ ಜಿಲಾಿವಾರು ಲಘು ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸಲು ನಿಧ್ಯರಿಸಿ, ಶಿವಮೊಗಗ, ಬ್ಳಾಾರಿ, 

ಹಾವ ೇರಿ, ಇಳಕ್ಲ್ಡ ಗಳಲ್ಲಯಿ  ಸಹ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನುು ಯಶಸಿಾಯಾಗಿ ನಡ ಸಲಾಯಿತ್ು. ಸ್ ಪ ುಂಬ್ರ್ 10, 11 ರಂದು 

ಬ ಳಗಾವಿಯಲ್ಲ ಿಜರುಗಿದ ಸ್ಾಾಮಿ ವಿವ ೇಕಾನಂದ ಮತ್ು ಿಅಕ್ಕ ನಿವ ೇದಿತಾ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ #SVANSS ಸಮಾರ  ೇಪ್ವು 

ಮಂಗಳೂರಿನ ವ ೈಭ್ವವನ ು ಮರ ಸುವಂತಿತ್ುಿ. ಕಾಯಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಿರಾಷ್ಠರೇಯವಾದಿ ಅಂಕ್ಣಕಾರರಾದ ತ್ರುಣ್ ವಿಜಯ್ ರವರು 

ಪಾಲ  ಗಂಡು ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ಬ್ಗ ಗ ಮ್ಮಚ್ುುಗ  ಸ ಚಸಿದರು. 

ಯುವ ಪ್ತೇಳಿಗ ಯೇ ನಡ ಸಿದ ಇಂಥದ  ಂದು ಅಪ್ರ ಪ್ದ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ಾಹಿತ್ಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚ್ಲನ ಮ ಡಿಸಿದು ೆ

ಯುವಾ ಬ್ರರಗ ೇಡ್ ನ ಹ ಗಗಳಿಕ . 

ನಿೇರಿನ ಬ್ಳಕ ಯ ಬ್ಗ ಗ ಸದಾ ಕಾಳಜಿ ಹ  ಂದಿರುವ ಯುವಾ ಬ್ರರಗ ೇಡ್, ಅದ ೇ ಧ ಾೇಯದ  ಂದಿಗ  #ಜಲಜನ_ಸಂಪ್ಕ್ಯಸ್ ೇತ್ು 

ಎಂಬ್ ಶಿಷ್ಠಯಕ ಯಡಿ ನಿೇರಿನ ಕ್ುರಿತಾದ ಜಲ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವನುು ಕ ೈಗ  ಂಡಿತ್ು. ಕ್ರ ಪ್ತ್ರಗಳ ಮ ಲಕ್, ಪೇಸುರ್ ಗಳ 

ನಿೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣ ಯ ಕ್ುರಿತ್ು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮ ಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು. 

ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯ ಶಾರವಣವನುು ಉತ್ಿರ ಕ್ನುಡ ಜಿಲ ಿಯ ಹ  ನಾುವರದ ಪ್ರಕ್ೃತಿಯ ಮಡಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ 

ಬಾರಿಯ ವಿಶ ೇಷ್ವ ಂದರ  ಸ್ಾಾತ್ಂತ್ರಯ ವಿೇರರು, ಗಡಿಯಲ್ಲ ಿ ಪಾರಣತ ತ್ ಿ ಯೇಧ್ರ ಪಾದ ಸಪಷ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ವಿತ್ರಗ  ಂಡ 

ಮೃತಿಿಕ ಯನುು ಸಂಗರಹಿಸಿ ತಿಲಕ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗ  ಹಚುಕ  ಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತ ಯ ರಥ  ೇತ್ಸವವನುು 

ನ ರವ ೇರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಕಾಯಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ ೇಷ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಚತ್ರನಟ ಶಿರೇಧ್ರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆರು.   

ಜನರು ಹಳ ಯ ದ ೇವರ ಫೇಟ  ಗಳನ ು ದ ೇವಸ್ಾನೆಗಳ ಮುಂದ , ಎಲ ಿಂದರಲ ಿ ಬ್ರಸ್ಾಡುತಿದಿೆನುು ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ 

ಯುವಾ ಬ್ರರಗ ೇಡ್ ಜನರ ಧಾಮಿಯಕ್ ಭಾವನ ಗ  ಧ್ಕ ಕ ತ್ರದಂತ  ಅವುಗಳನುು ಸಂಗರಹಿಸಿ, ಗಾಜು, ಫ ರೇಮ್ ಮತ್ು ಿ

ಫೇಟ  ೇಗಳನುು ಸ ಕ್ಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ ೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ವಿತ್ರ ಕ ಲಸವನುು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿಿದ . ಆ ಮ ಲಕ್ 

ಕ್ಣಕ್ಣದಲ ಿ ಶಿವನಿದಾೆನ  ಎನುು ಸಂದ ೇಶ ನಿೇಡಲಾಗುತಿಿದ .   

ಮುಂದ  ರಾಜಾದ ಜನರಲ್ಲ ಿಅಭಿವೃದಿಿಯ ಕ್ುರಿತ್ು ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಲು ಯುವಾ ಬ್ರರಗ ೇಡ್ ಕ ೈಗ ತಿಿಕ  ಂಡ ಮಹತ್ರಿ ಯಜನ ಯೇ 

#ನನುಕ್ನಸಿನ_ಕ್ನಾಯಟಕ್ . ಈ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ ಮ ಲಕ್ ಚ್ುನಾಯಿತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ, ಆಡಳಿತ್ ವಗಯದಿಂದ ಹ ೇಗ  ತ್ಮಮ 

ಗಾರಮ, ತಾಲ ಿಕ್ು, ಜಿಲ ಗಿಳನುು ಹ ೇಗ  ಸವಾಯಂಗಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಿಗ  ಳಿಸಬ್ಹುದು ಎಂಬ್ ಬ್ಗ ಗ ಪ್ರಜ್ಞ  ಮ ಡಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ 

ಮ ಲಕ್ ಯುವಾ ಬ್ರರಗ ೇಡ್ ಕಾಯಯಕ್ತ್ಯರು ಸಾತ್ಃ ತಾವುಗಳ ೇ ಅಧ್ಾಯನ ನಡ ಸಿ ಸಾಂತ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕ ಯನುು ತ್ಯಾರಿಸಿ, ತ್ಮಮ 

ತ್ಮಮ ಊರಿನ ಅಭಿವೃ00ದಿಿಯ ಕ್ುರಿತ್ು ನಿೇಲನಕ್ಷ ಯನುು ರ ಪ್ತಸಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗ  ನಿೇಡುವ ಪ್ರಯತ್ು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು.  


