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ಪರಿಜ್ಞಾ ಪತ್ರಿಕಾ 
 

ಹ  ೋಳಿ 2021 
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News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla 

                      

    Adesh Mohite – Std.  3                  Vihan Garud   - Std.1           Rudra Garud – Std 4                    Arohi Kadam - Std 2          Vaishnavi Yewale – Std-5   

Republic Day Celebrations 

                     

  Aditya Chinnarathod  Std 3         Shri Praveen Kadle Mam                          Interaction with the teachers                             Satyam Ambekar  - Std 8 

                                                                 Hoisting the Flag                                                                                                                              Road Safety Week  
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News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla 

                              

                              Makara Sankranti Celebrations      Swami Vivekanand  Jayanti         Jijamata Jayanti 

                      

Shivaji Jayanti 
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News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla 

 

                                       

National Science Day 
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News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla 
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News from … Ganapathy English Medium School 
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News from … Ganapathy English Medium School 
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 News from … Ganapathy English Medium School  
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News from … Ganapathy English Medium School  
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News from … Anandashrama High School Someshwara, Kotekar  

 

Mid-Day Meal Ration Distribution. 
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News from … Parijnan Vidyalay, Kotekar 

The Therapeutic Movement Workshop Series, organized by Lions Club Mangalore and Centre for Integrated Learning, was conducted 

at Nalanda English Medium School. The workshop was facilitated by Sachitha Nandagopal, Founder Anveshanam-Centre for 

Mindfulness and Emotional Well Being. Teachers from Nalanda, Parijnan Vidyalay and Ganapathy School participated in the 

Workshop. 
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News from … Guruprasad High School, Mallapur 

 

International Women’s Day 
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News from … Guruprasad High School, Mallapur 

         

Welcoming students after lockdown        Seminar - Adult Education        Parents Meeting     

     

Concert Time 
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News from …. Srivali High School, Shirali 
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News from …. Srivali High School, Shirali 
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News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar 
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News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar 

 

       

 

 

 

 



18 
 

 

 

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ 

ವ ೈಶಾಲಿ ಹ ಬಳ ೇಕರ್ ಅವರಿಂದ 

“ಮಮ್ಾಾ! ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶ ೇಷವ ೇನು? ಇದು ಶಿವನ ಜನಾದಿನದ ಬಗ್ ೆಯೇ? ” ಎಿಂದು ಚಿಕಕ ವ ೇದಾಿಂತ್ ಕ ೇಳಿದನು. ಅವನು ತನನ ಅಜ್ಜ ಿತಮಾ 
ನ ರ ಯವರ  ಿಂದಿಗ್  ಮುಿಂದಿ ಬರುವ ಹಬಬದ ಬಗ್  ೆ ಮ್ಾತನಾಡುವುದನುನ ಕ ೇಳಿ ಕ  ೇಣ ಗ್  ಓಡಿಹ  ೇದನು. ಅವನ ತಾಯಿ ತನನ ಲ್ಾಾಪ್ಟಾಪ್ನಲಿಿ ಕ ಲವು ಕ ಲಸಗಳಲಿ ಿ

ನಿರತಳಾಗಿದದರ  ಮೇಲಕ ಕ ನ  ೇಡಿದಳು. ಅವನ ಪ್ಿಶ ನಗಳನುನ ಉತತರಸಿದ ೇ ಇರಲ್ಾಗಲಿಲಿ. ಏಕ ಿಂದರ  ಅವನ ಕುತ ಹಲವನುನ ಕುಗಿೆಸಲು ಅವಳು ಬಯಸಲಿಲಿ. ಅವಳು 
ಲ್ಾಾಪ್ಟಾಪ್ನುನ ಪ್ಕಕಕ ಕ ಇಟ್ುು ಅವನನುನ ಕರ ದಳು. ಅವನ ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಹರಯುವ ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಿಶ ನಗಳಿಗ್  ಉತತರಸಲು  ನಿರ್ಧರಸಿದಳು. 

“ಹ ೇಳು ವ ೇದಾಿಂತ್! ಶಿವನ ಬಗ್  ೆನಿನಗ್  ಏನು ಗ್  ತುತ? ” ಎಿಂದು ಅವನ ತಾಯಿ ಕ ೇಳಿದಳು. “ಶಿವನು ನಿೇಲಿ ಬಣ್ಣದಾದಗಿರುತಾತನ  ಏಕ ಿಂದರ  ಅವನು ವಿಷವನುನ 
ಕುಡಿದಿದದನು, ಆದರ  ಅವನಿಗ್  ಏನ  ಆಗಲಿಲಿ. ಅವನು ಕ ೈಲ್ಾಸ ಪ್ವಧತದಲಿಿ ವಾಸಿಸುತಾತನ  ಮತುತ ದ ೇವಿ ಪಾವಧತ್ರಯ ಪ್ತ್ರ ಮತುತ ಕಾತ್ರಧಕ ೇಯ ಮತುತ ಗಣ್ಪ್ತ್ರ ಬಾಪಾಾ 
ಅವರ ತಿಂದ . ಗಿಂಗ್ಾ ನದಿ ಅವನ ಗಿಂಟ್ು ಹಾಕಿದ ಕ ದಲಿನಿಿಂದ ಹರಯುತತದ  ಮತುತ ಅವನು ಕುತ್ರತಗ್ ಗ್  ಹಾವನುನ ರ್ರಸುತಾತನ  ಎಿಂದು ನನಗ್  ತ್ರಳಿದಿದ . ಅವನು ತನನ 
ತ  ೇಳು ಮತುತ ಕುತ್ರತಗ್ ಗ್  ಅನ ೇಕ ರುದಾಿಕ್ಷ ಮ್ಾಲ್ ಗಳನುನ ರ್ರಸುತಾತನ  ಮತುತ ಹುಲಿ ಚಮಧದ ಉಡುಪ್ನುನ ರ್ರಸುತಾತನ . ಅವನು ತನನ ಕ ೈಯಲಿಿ ಡಮರು ಹಿಡಿದಿದಾದನ  
ಮತುತ ಅವನ ನೃತಾವನುನ ತಾಿಂಡವ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಗುತತದ  ” ಎಿಂದು ವ ೇದಾಿಂತ್ ಹ ೇಳಿದನು.  ಅವನು ಮುಿಂದುವರಯುತ್ರತದದಿಂತ  ಅವನ ತಾಯಿ ಮುಗುಳನಕಕಳು.ಅವನು 
ಹ ೇಳಿದನು ;ಲ್ಾಕ್ಡೌನ್ ಪಾಿರಿಂಭವಾದಾಗಿನಿಿಂದ ಪ್ಿತ್ರೇ ಸ  ೇಮವಾರ ಅಜಿ ಮತುತ  ಅಜ್ಜಯಿಿಂದಿಗ್  ಶಿವ ತದ ೇವಸಾಾನಕ ಕ ಹ  ೇಗಲು ಆಗುತ್ರತಲಿ.  ನಾನು ಅಲಿಿಗ್  
ಹ  ೇಗುವುದನುನ ತುಿಂಬಾ  ಇಷುಪ್ಡುತ ತೇನ . ಮತುತ ಶಿವಲಿಿಂಗದ ಮೇಲ್  ಹಾಲಿನ ಹನಿಗಳು ಹ ೇಗ್  ಬೇಳುತ್ರತದದವು ಎಿಂದು ನ  ೇಡುತ್ರತದ ದ. ಅದು ಎಿಂದಿಗ  ಮುಗಿಯಲಿಲಿ. ನಾನು 
ಸುಮ್ಾರು 989 ಹನಿಗಳನುನ ಒಮಾ ಎಣಿಸಿದ ದೇನ ! ”  

ಅವರ ತಾಯಿ ಉತತರಸಿದಳು “ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನುನ ಮ್ಾಘ ಮ್ಾಸದಲಿಿ 14 ನ ೇ ದಿನ ಆಚರಸಲ್ಾಗುತತದ . ಈ ಸಿಂದಭಧದಲಿಿ ಜನರು ದಿೇಪಾವಳಿ ಮತುತ 
ಜನಾಾಷುಮಿಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿ ದಿನವಿಡಿೇ ಉಪ್ವಾಸದ ಜ  ತ ಗ್  ಸಾಕಷುು ಜಪ್ ಮತುತ ಪಾಿರ್ಧನ ಗಳನುನ ಅರ್ಪಧಸುತಾತರ .ಇದನುನ ಬಹಳ ಆಡಿಂಬರ ಮತುತ 
ಪ್ಿದರ್ಧನದ  ಿಂದಿಗ್  ಆಚರಸಲ್ಾಗುತತದ . ಭಕತರು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿೇ ಶಿವ-ಪ್ೂಜ ಯನುನ ಮ್ಾಡುತಾತರ . ರಾತ್ರಿಯನುನ ನಾಲುಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲ್ಾಗಿದ  ಮತುತ ಪ್ಿತ್ರ 

ಭಾಗವನುನ ಯಾಮ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಗುತತದ . ಪ್ೂಜಾ ಸಾಾಮಿೇಜ್ಜ ಹುಬಬಳಿಿಯಲಿಿ ಶಿವ ಪ್ೂಜ ಯನುನ ಮ್ಾಡುತ್ರತರುವದು ನಿನಗ್  ನ ನರ್ಪದ ಯೇ? ಭಕತರು ಸ  ತೇತಿಗಳನುನ 
ಜರ್ಪಸುತಾತ ರಾತ್ರಿಯಿಡಿೇ ಧ್ಾಾನ ಮ್ಾಡುತ್ರತದದರು. ವ ಬ್ ಪ್ಿಸಾರದಲಿಿ ಅಜಾಿ ಮತುತ ಅಜ್ಜಿಯವರ  ಿಂದಿಗ್  ನಿೇನು ಎರಡು ವಷಧಗಳ ಹಿಿಂದ  ನ  ೇಡಿದಿದೇ ಅಲಿವ ೇ? ” ವ ೇದಾಿಂತ್ 

ತಲ್  ಅಲ್ಾಿಡಿಸಿ ಸಿಂಭಿಮದಿಿಂದ ಹಿಂಚಿಕ  ಿಂಡ, “ಭಕತರು ರಾತ್ರಿಯಿಡಿೇ ಸ  ತೇತಿಗಳನುನ ಹ ೇಗ್  ಜರ್ಪಸುತಾತರ ಿಂದು ನನಗ್  ಆರ್ಚಯಧವಾಯಿತು. ಅವರಗ್  ಹ ೇಗ್  ನಿದ ಿ 
ಬರುವುದಿಲಿ? ” 
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ಅವರ ತಾಯಿ ಮುಿಂದುವರ ಸಿದಳು,;ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ೂಜ ಯಲಿಿ ಮತುತ ಪ್ಠಣ್ಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬ ಭಕತನು ಬ ಳಿಗ್ ೆ ಹ ಚುಚ ಆಧ್ಾಾತ್ರಾಕವಾಗಿ ಉಲ್ಾಿಸವನುನ 
ಅನುಭವಿಸುತಾತನ ; ಅವಳು ವ ೇದಾಿಂತನಿಗ್  ವಾಾರ್ (ಬ ೇಟ ಗ್ಾರ) ಮತುತ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಕಥ ಯು ನ ನರ್ಪದ ಯೇ ಎಿಂದು ಕ ೇಳಿದಳು. ಅವನಿಗ್  ಸಾಷುವಾಗಿ ನ ನರ್ಪಲಿ. ಇದನುನ ಸಾಲಾ 
ಸಮಯದ ಹಿಿಂದ  ಅವನ ಪಾಿರ್ಧನಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹ ೇಳಿದಾದರ . ಆದದರಿಂದ, ಅವನಿಗ್  ಮತ ತ ಕಥ ಯನುನ ಹ ೇಳಬ ೇಕ ಿಂದು ಅವನು ತನನ ತಾಯಿಯನುನ ಬ ೇಡಿಕ  ಿಂಡನು. 

 

“ಒಮಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನದಿಂದು, ದಿನವಿಡಿೇ ತ್ರರುಗ್ಾಡುತ್ರತದದರ   ಬ ೇಟ ಗ್ಾರನ  ಬಬನಿಗ್  ಬ ೇಟ  ಸಿಗಲಿಲಿ. ಅವನಿಗ್  ಬ ೇಟ ಯಾಡಲು ಅರ್ವಾ ತ್ರನನಲು ಏನ  ಸಿಗಲಿಲಿ. ಮರದ 

ಕ ಳಗ್  ಹಾಕಿದ ಬಲ್ ಗ್  ಸಿಕಿಕಹಾಕಿಕ  ಳಿಲು ಅವನು ತನನ ಬ ೇಟ ಯನುನ ಕಾಯುತ್ರತದಾದಗ ರಾತ್ರಿಯಲಿಿ ಮರದ ಮೇಲ್  ಆರ್ಿಯ ಪ್ಡ ದನು. ಅವನು ಕಾಯುತ್ರತದದಿಂತ ಯೇ, ಅವನು 
ನಿದಿಿಸುವುದನುನ ತಡ ಯುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮರದ ಎಲ್ ಗಳನುನ ಕಿತುತಕ  ಿಂಡು ಒಿಂದ  ಿಂದಾಗಿ ಕ ಳಕ ಕ ಹಾಕಲು ಪಾಿರಿಂಭಿಸಿದನು. ಮರದ ಬುಡದಲಿಿ ಹಳ ಯ ಶಿವಲಿಿಂಗ 
ಇತುತ  ಮತುತ ಎಲ್ ಗಳು ಶಿವಲಿಿಂಗದ ಮೇಲ್  ಬೇಳುತ್ರತವ  ಎಿಂದು ಅವನಿಗ್  ತ್ರಳಿದಿರಲಿಲಿ. ಶಿವನಿಿಂದ ರ್ಪಿೇತ್ರಸಲಾಟ್ು ಈ ಎಲ್ ಗಳು ‘ಬಲಾ’ ಮರದಿಿಂದ ಕ ಡಿವ , ಆದದರಿಂದ 

ಬ ೇಟ ಗ್ಾರನು ತನನ ರಾತ್ರಿಯ ತಪ್ಸಿಿಗ್  ಶಿವನಿಿಂದ ವಿಶ ೇಷ ಆಶಿೇವಾಧದವನುನ ಪ್ಡ ದನು ”ಎಿಂದು ವ ೇದಾಿಂತನ ತಾಯಿಯು ಹ ೇಳಿದಳು.  

ವ ೇದಾಿಂತ್ ಬಹಳ ದೃಢ ನಿರ್ಚಯದಿಿಂದ  ತನನ ತಾಯಿಗ್ , “ಮಮ್ಾಾ! ನಾನು ಸಹ ಶಿವನಿಿಂದ ವಿಶ ೇಷ ಆಶಿೇವಾಧದಗಳನುನ ಪ್ಡ ಯಲು ಬಯಸುತ ತೇನ . ಆದದರಿಂದ ನಾನು ಈ 

ಬಾರ ಇಡಿೇ ರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದು  ಅವನ ಹ ಸರನುನ ಜರ್ಪಸುತ ತೇನ . ” ಅವಳು ಅವನನುನ ನ  ೇಡಿ ಮುಗುಳನಕುಕ, “ಕಿಂದ, ಅವನಿಿಂದ ನಿನಗ್  ಯಾವ ವಿಶ ೇಷ ಆಶಿೇವಾಧದ 

ಬ ೇಕು?” ಎಿಂದು ಕ ೇಳಿದಳು. &quot;ಅವನು ಬಿಂದು ಅವನ  ಿಂದಿಗ್  ಕರ  ೇನಾ ವ ೈರಸ್ ನುನ ತ ಗ್ ದುಕ  ಿಂಡು ಹ  ೇಗಬ ೇಕು ಇದರಿಂದ ಶಾಲ್ ಗಳು ಮತ ತ 
ಪಾಿರಿಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತುತ ನಾನು ನನನ ಸ ನೇಹಿತರು ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಕರನುನ ಭ ೇಟಿ ಮ್ಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ ೆಯ  ಚಿಿಂತ್ರಸದ  ನಮಾ ಸ ನೇಹಿತರ  ಿಂದಿಗ್  
ಆಟ್ವಾಡಬಹುದು ”ಎಿಂದು ವ ೇದಾಿಂತ್ ಹ ೇಳಿದನು. “ಹಾಗ್ ಯೇ ಆಗಲಿ  ನಿೇನು ವಿಶ ೇಷ  ಆಶಿೇವಾಧದವನುನ ಪ್ಡ ಯಲಿ, ಕಿಂದ” ಎಿಂದು ಅವನ ತಾಯಿ ಹ ೇಳಿದಳು ಮತುತ 
ವ ೇದಾಿಂತ್ ತನನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕ  ೇಣ ಗ್  ಅವನು ತನನ ತಾಯಿಯಿಿಂದ ಕ ೇಳಿದ ಹ  ಸ ಕಥ ಯನುನ ಹ ೇಳಲು ಓಡಿ ಹ  ೇದನು. 
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದಿ್ದ 

ಜ ್ಯೀತ್ರ ಭರತ್ ದ್ದವಗಿ ಅವರಿಿಂದ 

ರ ಪ್ ಜ  ಾೇತ್ರ  ಸ ೈಕಿಯಾ ಗ್  ಗ್  ಯ್ ಅವರು ಅಸಾಿಿಂನ ಕಾಜ್ಜರಿಂಗ್ಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದಾಾನವನದ ಸುತತಲ  ಎಸ ದ ಪಾಿಸಿುಕ ತಾಾಜಾವನುನ 
ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉತತಮ ಮ್ಾಗಧವನುನ ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡರು - ಇದನುನ ಸಾಿಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಕ ೈಮಗೆಕ ಕ ನ ೇಯೆ ಮ್ಾಡಿ ಇಿಂದು ನ ರಾರು ಹಳಿಿಯ ಮಹಿಳ ಯರಗ್  
ಜ್ಜೇವನ  ೇಪಾಯವನುನ ಪ್ಡ ಯಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತ್ರತದ . 

ದ ೇರ್ದಾದಾಿಂತದ ಪ್ಿವಾಸಿ ತಾಣ್ಗಳು ಒಿಂದು ವಿಷಯವನುನ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ಹ  ಿಂದಿವ  - ಪಾಿಸಿುಕ ತಾಾಜಾದ ಉತಾಾದನ . ಅಪ್ರ ಪ್ದ ಒಿಂದು ಕ  ಿಂಬನ 

ಖಡೆಮೃಗದ ನ ಲ್ ಯಾದ ಅಸಾಿಿಂನ ವಿರ್ಾ ಪ್ರಿಂಪ್ರ ಯ ತಾಣ್ವಾದ ಕಾಜ್ಜರಿಂಗ್ಾ ಕ ಡ ಪಾಿಸಿುಕ ತಾಾಜಾ - ಬಾಟ್ಲಿಗಳು, ಚಿೇಲಗಳು ಮತುತ ಆಹಾರ 

ಹ  ದಿಕ ಗಳಿಗ್  ಬಲಿಯಾಗಿದ . 

ಪ್ಿದ ೇರ್ದ ವಾಸಿಯಾದ ರ ಪ್ ಜ  ಾೇತ್ರ  ಸ ೈಕಿಯಾ  ಗ್  ಗ್  ಯ್ ಈ ತಾಾಜಾವನುನ ಸಿಂಗಿಹಿಸಿ ಸಾಿಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಕ ೈಮಗೆಗಳಲಿಿ ನ ೇಯೆ ಮ್ಾಡಿ 

ಕ ೈಚಿೇಲಗಳು, ಬಾಗಿಲಲಿಿ  ಕಾಲ್  ರ ಸಲು ಮ್ಾಾಟ್ಿ,  ಟ ೇಬಲ್ ಮ್ಾಾಟ್ಸಿ ಮತುತ ಇತರ ಸಜುಿಗ್  ಳಿಸುವ ಉತಾನನಗಳನುನ ತಯಾರಸುತಾತರ . ಅವರು 
ತಾಾಜಾವನುನ ಹ ಚಿಚಸಲು ಮಹಿಳ ಯರಗ್  ತರಬ ೇತ್ರ ನಿೇಡಿದಾದರ , ಇದು ಜ್ಜೇವನ  ೇಪಾಯವನುನ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡಿದ  ರ ಪ್ ಜ  ಾೇತ್ರ  ಇತರ ಕ ಲವು 

ಮಹಿಳ ಯರ  ಿಂದಿಗ್ , ತಮಾ ನ ರ ಹ  ರ ಯ ಸುತತಮುತತಲಿನ ಪ್ರ್ಗಳ ಸುತತ ಎಸ ದ ಪಾಿಸಿುಕ ಕವರ್್ಗಳನುನ ಸಿಂಗಿಹಿಸುವ 

ಮ ಲಕ ಪಾಿರಿಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಕಷುು ಸಿಂಗಿಹಿಸಿದ ನಿಂತರ, ತಾಾಜಾವನುನ ಚ ನಾನಗಿ ತ  ಳ ದು ಒಣ್ಗಿಸಿ. ನಿಂತರ 

ಚಿೇಲಗಳನುನ ಒಿಂದು  ಕತತರ ಬಳಸಿ ಪ್ಟಿುಗಳಾಗಿ ಕತತರಸಿ, ಒಿಂದು ಉದದವಾದ ದಾರವನುನ ತಯಾರಸಲು ಕ  ನ ಯಿಿಂದ 

ಕ  ನ ಯವರ ಗ್  ಕ ೈಯಿಿಂದ ಕಟ್ುಲ್ಾಗುತತದ . ಸಾಿಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಕ ೈಮಗೆದ ಮೇಲ್ , ಹತ್ರತ ದಾರವನುನ ಲಿಂಬ ದಿಕಿಕನಲಿಿ 
ನ ೇಯಲ್ಾಗುತತದ  ಮತುತ ಪಾಿಸಿುಕ ದಾರವನುನ ಬಳಸಿ ಸಮತಲ ನ ೇಯೆಯನುನ ತಯಾರಸಲ್ಾಗುತತದ , ಇದು ವಣ್ಧರಿಂಜ್ಜತ 

ನ  ೇಟ್ವನುನ ನಿೇಡುತತದ . ಅವರು ಕಾಜ್ಜರಿಂಗ ಹಾತ್ ಎಿಂಬ ಮ್ಾರಾಟ್ ಮಳಿಗ್  ಮ ಲಕ ಉತಾನನಗಳನುನ ಪ್ಿವಾಸಿಗರಗ್  
ಮ್ಾರಾಟ್ ಮ್ಾಡಲು ಪಾಿರಿಂಭಿಸಿದರು. 

 

 

Source: www.betterindia.com 

http://www.betterindia.com/
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ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದಿ್ದ 

 ಖಚಿತವಾಗಿ ಉತತಮ ಸ ನೀಹಿತ! 

ನಾಯಿಗಳು ಮ್ಾನವರ ಅತುಾತತಮ ಸ ನೇಹಿತರು ಮತುತ ಇದು ಎಷುು ನಿಜವ ಿಂದು ನಿಮಗ್  ತ್ರಳಿಯಪ್ಡಿಸುವ ಒಿಂದು ಕಥ  ಇಲಿಿದ ! ರಸ ಿಲ್ ಜ  ೇನ್ಿ ಅವನ ಕಾಲಿನ 

ಎಲುಬು  ಮುರದಿತುತ ಮತುತ  ಅವನು ಊರುಗ್  ೇಲನುನ ಬಳಸುತ್ರತದದನು ಮತುತ ಕುಿಂಟ್ುತ್ರತದದನು. ಅವನು ಶಿೇಘಿದಲ್ ಿೇ ತನನ ನಾಯಿ ಬಲ್ ಕ ಡ ಕುಿಂಟ್ುತ್ರತರುವುದನುನ 
ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡನು. ರಸ ಿಲ್ ಆತಿಂಕಗ್  ಿಂಡನು ಮತುತ ಅವನ ಪ್ರ್ು ವ ೈದಾರ ಬಳಿಗ್  ಕರ ದ  ಯದನು. ವ ೈದಾಕಿೇಯ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಗಳಿಗ್  ಭಾರ ಮೊತತವನುನ ಅವನು 
ಕ  ಡಬ ೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷ ಗಳು ಮತುತ ಎಕಿರ ಗಳಿಿಂದ ನಾಯಿಯಲಿ ಿಯಾವುದ ೇ ದ  ೇಷವಿಲಿ ಎಿಂದು ಗ್  ತಾತಯಿತು.  ಬಲ್ ತನನ ಮ್ಾಲಿೇಕರಗ್  ಸಹಾನುಭ ತ್ರ 

ತ  ೇರಸಲು ಕುಿಂಟ್ುತ್ರತದದನು. 

ಹೌದು! ತನನ ರ್ಪಿೇತ್ರಯ ಯಜಮ್ಾನನ ಮೇಲಿನ ರ್ಪಿೇತ್ರಯನುನ ತ  ೇರಸಲು ನಾಯಿ ಮ ರು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲ್  ಹ  ೇಗುತ್ರತತುತ 

 

ಐಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಬೀಚ್ 

ರಸ  ು ಮಟಿಲ್ಾ ಮತುತ ಅವರ ಪ್ತ್ರನ ಫಿನ್್ಲ್ಾಾಿಂಡ್ನ ಹ ೈಲುಟ   ದಿಾೇಪ್ದ ಕಡಲತ್ರೇರದ ಮೇಲ್  ನಡ ದಾಡಲು 
ಹ  ೇದಾಗ, ಅವರು ಅಪ್ರ ಪ್ದ ಮತುತ ನ ೈಸಗಿಧಕ ವಿದಾಮ್ಾನಕ ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು - ಸಾವಿರಾರು “ಐಸ್ ಬಾಲ್” 

ಗಳು. 

ಹವಾಮ್ಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ಿಕಾರ, ಗ್ಾಳಿ ಮತುತ ಒರಟ್ು ನಿೇರನಿಿಂದ ಮಿಂಜುಗಡ ೆಯ ತುಿಂಡುಗಳು ಜಜಧರತವಾದಾಗ 

ಚ ಿಂಡುಗಳು ರ ಪ್ುಗ್  ಳುಿತತವ . ಅಿಂತಹ ಸುಿಂದರವಾದ ದೃರ್ಾ, ಅಲಿವ ೇ? 

 

 
Source: www.goodnewsnetwork.org 



22 
 

 

 

ಫಿಟ್ ನಸ್ 2021 

ದ್ದೀಪ್ತತ ಅನಿಲ್ಸ ಅವರಿಿಂದ 

ನಮಗ್  ಸಿಗುವ ಅತಾಿಂತ ರ್ಕಿತಯುತವಾದ ಅದುುತ-ಆಹಾರವ ಿಂದರ  ಆಮ್ಾಿ -ಅದನುನ ಭಾರತ್ರೇಯ ನ ಲಿಿಕಾಯಿ ಎಿಂದು 
ಕರ ಯಲ್ಾಗುತತದ . ಆಮ್ಾಿ ಅರ್ವಾ ಆವಾಿ ತ್ರಳಿದಿರುವಿಂತ , ಭಾರತದಲಿ ಿಹಸಿಯಾಗಿ,  ಒಣ್ಗಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಕಾಾಿಂಡಿ ಮ್ಾಡಿ ಅರ್ವಾ 
ಉರ್ಪಾನಕಾಯಿ  ರ ಪ್ದಲಿಿ ವಾಾಪ್ಕವಾಗಿ ಸ ೇವಿಸಲ್ಾಗುತತದ .  ಹುಳಿ ಮತುತ ಸಿಹಿ ಮಿರ್ಿಣ್ ರುಚಿಯುಳಿ ಇದು ಒಳ ಿಗುಣ್ಗಳಿಿಂದ 

ಕ ಡಿದ . ಆಮ್ಾಿದ ಅದುುತಗಳನುನ ನಾವು ನ  ೇಡ  ೇಣ್. ಜ ೈವಿಕವಾಗಿ ಫಿಲ್ಾಿಂರ್ಸ್ ಎಿಂಬಿಕಾ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಡುವ 

ಭಾರತ್ರೇಯ ನ ಲಿಿಕಾಯಿಯನುನ ಯುನಾನಿ, ಆಯುವ ೇಧದ ಮತುತ ಸಿದಧ ಮುಿಂತಾದ ಪಾಿಚಿೇನ ಔಷರ್ ವಾವಸ ಾಗಳಲಿಿ 
ಅದರ  ಔಷಧೇಯ ಗುಣ್ಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಾಗುತತದ . ಇದರಲಿಿ  ನ ೈಸಗಿಧಕ ರಕತ ರ್ುದಿಧೇಕರಣ್ ಮತುತ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವ 

ಕಾರಣ್ದಿಿಂದಾಗಿ ರ  ೇಗನಿರ  ೇರ್ಕ ವರ್ಧಕವಾಗಿದ , ಜ  ತ ಗ್  ಫ ೈಬರ್್ನ ಉತತಮ ಮ ಲವಾಗಿದ . ಇದಕಾಕಗಿಯೇ ಹಲವಾರು 
ಕಾಯಿಲ್ ಗಳನುನ ತಡ ಗಟ್ುಲು ಮತುತ ಗುಣ್ಪ್ಡಿಸಲು ಆಮ್ಾಿವನುನ ಬಳಸಲ್ಾಗುತತದ . 

ಭಾರತ ಮ ಲದ, ಆಮ್ಾಿ ಒಿಂದು ವಿಶಿಷುವಾದ ರುಚಿಯನುನ ಹ  ಿಂದಿದ , ಇದು ಕಟ್ುವಾದ, ಕಹಿ ಮತುತ ಸಿಹಿ ಮುಿಂತಾದ ವಿವಿರ್ ಅಭಿರುಚಿಗಳ ಮಿರ್ಿಣ್ವಾಗಿದ . ಅಮ್ಾಿ ಪ್ಿಪ್ಿಂಚದಾದಾಿಂತ 

“ಸ ಪ್ರ್ ಫ್ರಿಟ್ಸ” ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಡುವಲಿ ಿ ಆರ್ಚಯಧವ ೇನಿಲಿ - ತಾಜಾ ಆಮ್ಾಿ ಹಣ್ುಣಗಳ 100 ಗ್ಾಿಿಂ ಸ ೇವ ಯಲಿ ಿ20 ಕಿತತಳ ಗಳಷುು ವಿಟ್ಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತತದ . ಅದಕಿಕಿಂತ ಹ ಚಾಚಗಿ, 

ಆಯುವ ೇಧದ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಪ್ಿಕಾರ, ನಮಾ ದ ೇಹದಲಿಿನ ಮ ರು ವಿರ್ದ ದ  ೇಷಗಳನುನ ಸಾಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಗುಣ್ಪ್ಡಿಸುವಿಂತಹ ಒಿಂದು ಹಣ್ುಣ ಆಮ್ಾಿ, ಅವುಗಳ ಿಂದರ , ವಾತ, ರ್ಪತತ ಮತುತ ಕಫ. 

ಆಮ್ಾಿ ಹಣ್ುಣಗಳಲಿಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ಉತಕಷಧಣ್ ನಿರ  ೇರ್ಕಗಳು ಮತುತ ಜ್ಜೇವಸತಾಗಳು ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಿಂತ  ಹಲವಾರು ಆರ  ೇಗಾ ಪ್ಿಯೇಜನಗಳನುನ ನಿೇಡುತತವ : ಮರ್ುಮೇಹದಲಿಿ 
ರಕತದಲಿನಿ ಸಕಕರ  ನಿಯಿಂತಿಣ್: ಆಮ್ಾಿ ಹಣ್ುಣಗಳಲಿಿನ ಕರಗುವ ಫ ೈಬರ್ ದ ೇಹದಲಿಿ ತಾರತವಾಗಿ ಕರಗುತತದ , ಇದು ನಿಮಾ ದ ೇಹವು ಸಕಕರ ಯನುನ ಹಿೇರಕ  ಳುಿವ ಪ್ಿಮ್ಾಣ್ವನುನ 
ನಿಧ್ಾನಗ್  ಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ಇದು ಮರ್ುಮೇಹಿಗಳಲಿ ಿರಕತದಲಿಿನ ಸಕಕರ  ಹ ಚಚಳವನುನ (ಗರಷಠ) ಕಡಿಮ ಮ್ಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . 

ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರ ್ ೀಗ್ಯ ಮತುತ ತ್ಕ ನಿವಣಹಣ : 

ಆಮ್ಾಿ ಹಣ್ುಣಗಳಲಿಿನ ಫ ೈಬರ್ ದ ೇಹವು ಕರುಳಿನ ಚಲನ ಯನುನ ನಿಯಿಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ  ಮತುತ ಕ ರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಮತುತ ಮಲಬದಧತ ಯಿಂತಹ 

ಪ್ರಸಿಾತ್ರಗಳನುನ ನಿವಾರಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ಆಮ್ಾಿ ಹಣ್ುಣಗಳಲಿಿ ಹ ಚಿಚನ ಪ್ಿಮ್ಾಣ್ದ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಸಿ ದ ೇಹವು ಕಬಬಣ್ ಮತುತ ಇತರ ಖನಿಜಯುಕತ ಪ್ದಾರ್ಧಗಳಿಂತಹ ಇತರ  
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ಪೇಷಕಾಿಂರ್ಗಳನುನ ಹಿೇರಕ  ಳಿಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ಆರ  ೇಗಾ ತಜ್ಞರು ಮತುತ ಪೌಷ್ಟ್ುಕತಜ್ಞರ ಪ್ಿಕಾರ, ಆಮ್ಾಿ ರಸವನುನ ಸ ೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜ್ಜೇಣ್ಧಕಿಿಯಯನುನ ಸುಧ್ಾರಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ  ಮತುತ ಬಲವಾದ ಚಯಾಪ್ಚಯವನುನ ನಿಮಿಧಸುತತದ . ಒಿಂದು ಚುಟ್ುಕು  ಉಪ್ುಾ ಮತುತ ಮಣ್ಸಿನ  ಿಂದಿಗ್  ಒಿಂದು ಲ್  ೇಟ್ ಆಮ್ಾಿ ರಸವನುನ ಕುಡಿಯುವುದು 
ಜ್ಜೇಣ್ಧಕಿಿಯಯನುನ ಸುಧ್ಾರಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ  ಮತುತ ದಿೇಘಧಕಾಲದವರ ಗ್  ನಿಮಾನುನ ಸಿಂತೃರ್ಪತಗ್  ಳಿಸುತತದ , ಇದು ಹಸಿವನುನ ನಿೇಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ಇದಲಿದ , 
ಊಟ್ಕ ಕ ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿ ಆಮ್ಾಿ ರಸವನುನ ಸ ೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪೇಷಕಾಿಂರ್ಗಳನುನ ಉತತಮವಾಗಿ ಹಿೇರಕ  ಳಿಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ  ಮತುತ ನ ೈಸಗಿಧಕ ವಿರ ೇಚಕವಾಗಿ 

ಕಾಯಧನಿವಧಹಿಸುತತದ  ಇದಕ ಕ ಕಾರಣ್  ಫ ೈಬರ್  ಇರುವಿಕ ಯಿಿಂದಾಗಿ. 

ಆರ ್ ೀಗ್ಯಕರ ಕರ್ುುಗ್ಳು ಮತುತ ದೃಷ್ಟ್ಿ: 

ಆಮ್ಾಿ ಹಣ್ುಣಗಳಲಿಿ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಎ ಸಮೃದಧವಾಗಿದ , ಇದು ಕಣಿಣನ ಆರ  ೇಗಾವನುನ ಸುಧ್ಾರಸುವಲಿಿ ಪ್ಿಮುಖವಾಗಿದ . ಕಾಾರ  ೇಟಿನ್ (ವಿಟ್ಮಿನ್ ಎ) ಇರುವಿಕ ಯು ದೃಷ್ಟ್ು ಸುಧ್ಾರಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ವಾಸತವವಾಗಿ, ಆಮ್ಾಿ ದ ೈನಿಂದಿನ ಸ ೇವನ ಯು ಕಣಿಣನ ಪರ  ಸಮಸ ಾಗಳನುನ ಕಡಿಮ ಮ್ಾಡಲು ಮತುತ ಕಣಿಣನ ಒತತಡವನುನ ಕಡಿಮ ಮ್ಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . 
ಅಮ್ಾಿದ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಸಿ ಅಿಂರ್ವು ಬಾಾಕಿುೇರಯಾಗಳ ವಿರುದಧ ಹ  ೇರಾಡುವ ಮ ಲಕ ನಿಮಾ ಕಣ್ುಣಗಳನುನ ಕಾಿಂಜಿಂಕಿುವಿಟಿಸ್ (ಗುಲ್ಾಬ ಕಣ್ುಣ) ಮತುತ ಇತರ ಸ  ೇಿಂಕುಗಳಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . 

ಬಲವಾದ ರ ್ ೀಗ್ನಿರ ್ ೀಧಕ ವಯವಸ ೆ: 

ಒಿಂದು 100 ಗ್ಾಿಿಂ ಆಮ್ಾಿ ಹಣ್ುಣಗಳು (ಸುಮ್ಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ) 300 ಮಿಗ್ಾಿಿಂ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಒಳ ಿಯತನದಿಿಂದ ತುಿಂಬರುತತದ .  ಹಸಿ ಆಮ್ಾಿ ಅರ್ವಾ ಆಮ್ಾಿ ಪ್ುಡಿಯನುನ  
ಜ ೇನುತುಪ್ಾದ  ಿಂದಿಗ್  ತ್ರನುನವುದು ಶಿೇತ, ಕ ಮುಾ ಮತುತ ಹಲವಾರು  ಕಾಲ್  ೇಚಿತ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳನುನ ಎದುರಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ತುಳಸಿ ಎಲ್ ಗಳು, ಜ ೇನುತುಪ್ಾ, ರ್ುಿಂಠಿ ಮತುತ 
ಕಚಾಚ ಆಮ್ಾಿಗಳ  ಿಂದಿಗ್  ನಿೇವು ಸರಳವಾದ ಮನ ಯಲಿ ಿತಯಾರಸಿದ ಕಷಾಯ ಮ್ಾಡಬಹುದು; ಈ ಪ್ರಹಾರವು ಪ್ಿತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವಾವಸ ಾಯನುನ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ  ಆದರ  
ಕಾಲ್  ೇಚಿತ ಶಿೇತ ಮತುತ ಜಾರಕ ಕ ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ನ ನರ್ಪನ ರ್ಕಿತ ಮತುತ ಮಿದುಳಿನ ಆರ  ೇಗಾ ಆಮ್ಾಿದಲಿಿನ ಫ ೈಟ  ನ ಾಟಿಿಯಿಂಟ್ಸಿ ಮತುತ ಆಿಂಟಿಆಕಿಿಡ ಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮದುಳಿನ 

ಕ  ೇರ್ಗಳ ಮೇಲ್  ದಾಳಿ ಮ್ಾಡುವ ಮತುತ ಹಾನಿ ಮ್ಾಡುವ ಸಾತಿಂತಿ ರಾಡಿಕಲ್ ವಿರುದಧ ಹ  ೇರಾಡುವ ಮ ಲಕ ನ ನರ್ಪನ ರ್ಕಿತ  ಪ್ಿಯೇಜನವನುನ ನಿೇಡುತತದ . ಆಮ್ಾಿ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಸಿ ಯ 

ಹ ಚಿಚನ ಸಾಿಂದಿತ ಯು ನಿಮಾ ದ ೇಹವು ನ  ಪ ೈಧನಿರಿನ್ ಅನುನ ಉತಾಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ , ಇದು ಬುದಿಧಮ್ಾಿಂದಾತ ಯಿಿಂದ ಬಳಲುತ್ರತರುವ ಜನರಲಿಿ ಮದುಳಿನ ಕಾಯಧವನುನ 
ಸುಧ್ಾರಸುತತದ  ಎಿಂದು ನಿಂಬಲ್ಾಗಿದ  , ನ  ೇವು ಪ್ರಹಾರ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ್ಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಹುಣ್ುಣಗಳು, ಸಾನಯು ನ  ೇವು ಮತುತ ಕಿೇಲು ನ  ೇವುಗಳನುನ ಗುಣ್ಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ 
ಮ್ಾಡುವ ಉರಯ ತದ ಗುಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳನುನ ಆಮ್ಾಿ ತುಿಂಬದ . ಇದಲಿದ , ಒಿಂದು ಚುಟ್ುಕು  ಅರಶಿನದ  ಿಂದಿಗ್  ಆಮ್ಾಿ ಜ ಾಸ್ ಮತುತ ಜ ೇನುತುಪ್ಾವನುನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನ  ೇವು 
ಗುಣ್ವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ನ ೈಸಗಿಧಕ ರಕತ ರ್ುದಿಧೇಕರಣ್ ಹಸಿ ನ ಲಿಿಕಾಯಿ ತ್ರನುನವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ಿಯೇಜನಗಳನುನ ಪ್ಡ ಯುವ ಉತತಮ ಮ್ಾಗಧವಾಗಿದ .  
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ಆದಾಗ ಾ, ನಿೇವು  ಆಮ್ಾಿ  ಜ ಾಸ್ ಅರ್ವಾ ಆಮ್ಾಿ ಪೌಡರ್ ನುನ ಸಹ ಸ ೇವಿಸಬಹುದು, ಅದು ಸಹ ಪ್ರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿದ . 
ವಾಸತವವಾಗಿ, 1 ಚಮಚ ಬ ಲದಿ ಪ್ುಡಿಯಿಂದಿಗ್  ಒಿಂದು ಲ್  ೇಟ್ ಆಮ್ಾಿ ಜ ಾಸ್ ನಿಮಾ ದ ೇಹಕ ಕ ವಿಟ್ಮಿನ್ ಸಿ ಮತುತ ಕಬಬಣ್ದ 

ಅಗತಾವಿರುವ  ಪ್ಿಮ್ಾಣ್ವನುನ ನಿೇಡಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ , ಇದು ಹಿಮೊೇಗ್  ಿೇಬನ್ ಮಟ್ುವನುನ ಸುಧ್ಾರಸಲು ಮತುತ 
ರಕತವನುನ ನ ೈಸಗಿಧಕವಾಗಿ ರ್ುದಿಧೇಕರಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ . ನಿೇವು ಆಮ್ಾಿ ಪ್ುಡಿ ಮತುತ ಜ ೇನುತುಪ್ಾವನುನ ಸಹ 
ತ ಗ್ ದುಕ  ಳಿಬಹುದು, ಅದನುನ ಚ ನಾನಗಿ ಬ ರ ಸಿ ತ್ರನನಬಹುದು. ಮೇಲ್  ತ್ರಳಿಸಿದ ಪ್ಿಯೇಜನಗಳ ಹ  ರತಾಗಿ, ಆಮ್ಾಿ ಸ ೇವನ ಯು 
ಕ ದಲಿನ ಬ ಳವಣಿಗ್ ಗ್  ಮತುತ ಉತತಮ ಚಮಧದ  ಟ  ೇನಿಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ  ತುಿಂಬಾ ಪ್ಿಯೇಜನಕಾರಯಾಗಿದ . 

 

ಯೀಗಾಸನ 

‘ಪ್ವಧತ’ ಎಿಂದರ  ಸಿಂಸೃತದಲಿ ಿಗಿರ. ನಾವು ಕಳ ದ ಬಾರ ಕಲಿತ ಅದುುತ ಬ ನುನಮ ಳ ಯ ಹಿಿಂಭಾಗದ (ಚಕಿಸಾನ) ನಿಂತರ, ನಾವು ಈಗ ನಮಾ ಬ ನುನಮ ಳ ಯನುನ ಮೇಲಕ ಕ 
ಹಿಗಿೆಸಲು ನ  ೇಡ  ೇಣ್, ನಮಾ ದ ೇಹವು ಪ್ವಧತದಿಂತ  ಎತತರ ಮತುತ  ಪ್ಿಬಲವಾಗಿದ  ಎಿಂದು ಯೇಚಸಿ. ಅಿಂತ್ರಮ ಭಿಂಗಿಯಲಿಿ, ತ  ೇಳುಗಳನುನ ಎತತರಕ ಕ ಎತ್ರತ ಅಿಂಗ್ ೈಗಳನುನ ತಲ್ ಯ 

ಮೇಲ್  ಜ  ೇಡಿಸಿ, ನಮಾ ದ ೇಹವು ಪ್ವಧತದಿಂತ  ಕಾಣ್ುವಿಂತ  ಮ್ಾಡುತತದ , ಆದದರಿಂದ ಈ ಹ ಸರು ಬಿಂದಿದ . 

ಅನುಕಿಮ: 

ಪ್ದಾಾಸನದಲಿ ಿನ ಟ್ುಗ್  ಕುಳಿತುಕ  ಳಿಿ. 

ನಿಮಾ ಎದ ಯ ಮರ್ಾದಲಿಿರುವ ನಮಸಾಕರ ಭಿಂಗಿಯಲಿಿ ನಿಮಾ ಅಿಂಗ್ ೈಗಳನುನ ಸ ೇರಸಿ. 

ಈಗ ನಿಮಾ ಅಿಂಗ್ ೈಗಳನುನ ನಿಮಾ ದ ೇಹದ ಮರ್ಾದ ರ ೇಖ ಯ ಉದದಕ ಕ ನಿಮಾ ದ ೇಹದ ಮೇಲ್ಾುಗಕ ಕ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಸರಸಿ, ಅಿಂದರ  ಅಿಂತ್ರಮ ಭಿಂಗಿಯಲಿಿ, ನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ತ  ೇಳುಗಳು 
ನಿಮಾ ಕಿವಿಗಳ ಹತ್ರತರದಲಿಿರುತತವ , ನಿಮಾ ಮೊಣ್ಕ ೈಗಳು  ನ ೇರವಾಗಿರುತತವ  ಮತುತ ನಿಮಾ ಅಿಂಗ್ ೈಗಳು ಸ ೇರಕ  ಳುಿತತವ . ನಿಮಾ ಬ ನುನಮ ಳ ಯನುನ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ ಕ ಎಳ ಯಿರ 

ಮತುತ ನಿಮಾ ದ ೇಹ ಮತುತ ಭುಜಗಳಲಿ ಿಹಿಗಿಸೆುವಿಕ ಯನುನ ಆನಿಂದಿಸಿ. 
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5-7 ಉಸಿರಾಟ್ಗಳ ತನಕ ಭಿಂಗಿಯನುನ ಹಿಡಿದುಕ  ಳಿಿ. ನಿಮಾ ಕ ೈಗಳನುನ ನಿಮಾ ಎದ ಯ ಹತ್ರತರ ನಮಸಾಕರ ಸಾಾನಕ ಕ 
ತರುವ ಮ ಲಕ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಬಡುಗಡ  ಮ್ಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮಾ ಕ ೈಗಳನುನ ಬಡುಗಡ  ಮ್ಾಡಿ, ಪ್ದಾಾಸನದಿಿಂದ 

ಹ  ರಬಿಂದು ವಿಶಾಿಿಂತ್ರ ಪ್ಡ ಯಿರ. 

ವಿರ ್ ೀಧಾಭಾಸಗ್ಳು: 

ನಿೇವು ಗಟಿುಯಾದ ಮೊಣ್ಕಾಲುಗಳು, ಮೊಣ್ಕಾಲು ನ  ೇವು ಅರ್ವಾ ಸಿಂಧವಾತವನುನ ಹ  ಿಂದಿದದರ , ಇದನುನ 
ಪ್ದಾಾಸನದಲಿಿ ಪ್ಿಯತ್ರನಸಬ ೇಡಿ, ಆದರ  ಸಾಮ್ಾನಾ ಅಡೆ-ಕಾಲುಗಳ ಸಾಾನವನುನ (ಸುಖಾಸನ) ಆರಸಿಕ  ಳಿಿ. ಕುಚಿಧಯ 

ಮೇಲ್  ಕುಳಿತ ವಯಸಾಿದವರ  ಇದನುನ ಅಭಾಾಸ ಮ್ಾಡಬಹುದು. 

ಪಿಯೀಜನಗ್ಳು: 

ಪ್ವಧತಾಸನ ಎಲ್ಾಿ ಕಿಬ  ಬಟ ುಯ, ಶ ್ ಿೇಣಿಯ ಮತುತ ಅಡೆ ಸಾನಯುಗಳನುನ ಎಳ ಯುತತದ , ಬ ನುನ ಮತುತ ಪ್ಕ ಕಲುಬುಗಳನುನ 
ವಿಸತರಸುತತದ . ಹಿಗಿಸೆುವಿಕ ಯು ಎದ ಯನುನ ಅದರ ಪ್ೂಣ್ಧ ಪ್ಿಮ್ಾಣ್ದಲಿಿ ವಿಸತರಸುತತದ  ಮತುತ ಈ ಆಸನದ ನಿಯಮಿತ 

ಅಭಾಾಸದಿಿಂದ ಶಾಾಸಕ  ೇರ್ದ ಸಾಮರ್ಾಧವು ಸುಧ್ಾರಸುತತದ . ಅನುಚಿತ ಉಸಿರಾಟ್ದ ಮ್ಾದರಗಳನುನ ಸರಪ್ಡಿಸಲು 
ಇದು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುತತದ  ಮತುತ ವಪ ಯ ಸಾನಯುಗಳನುನ ಸಹ ಬಲಪ್ಡಿಸುತತದ . 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



26 
 

 

 

ಪ್ಾಿಚಿೀನ ಭಾರತದ ರತನಗ್ಳು - ಸುಶ್ುಿತ 

ಚಿಂದ್ದಿಮಾ ಕಲ್ಾಾಗ್ ಅವರಿಿಂದ 

ಸುರ್ುಿತ ಎಿಂದರ  ಚಿರಪ್ರಚಿತ. ಅದು ಬಹುರ್ಃ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಹ ಸರಲಿ, ಶಿೇಷ್ಟ್ಧಕ  ಅರ್ವಾ ಉಪಾಧ ಅವರಗ್  ನಿೇಡಲ್ಾಗಿದ . 
ಪ್ಿಸಿದಧ ಸುರ್ುಿತ ಸಿಂಹಿತ ಯ ಲ್ ೇಖಕ, ಅವರ ಔಷರ್ ಸಿಂಗಿಹದ ಬಗ್ ೆ ಅಷ ು. ಸುರ್ುಿತ ಸಿಂಹಿತಾ ರ್ಲಾ ತಿಂತಿ ಅರ್ವಾ ರ್ಸರಚಿಕಿತಾಿ 
ತಿಂತಿಗಳನುನ ವಿವರಸುತತದ , 300 ಕ ಕ ಹ ಚುಚ ರ್ಸರಚಿಕಿತಾಿ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಮತುತ 120 ರ್ಸರಚಿಕಿತಾಿ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳು, 1,120 

ರ  ೇಗಗಳು, ಗ್ಾಯಗಳು, ಪ್ರಸಿಾತ್ರಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಚಿಕಿತ ಿಗಳು ಮತುತ 700 ಕ ಕ ಹ ಚುಚ  ಔಷಧೇಯ ಗಿಡಮ ಲಿಕ ಗಳು 
ಮತುತ ಅವುಗಳ ಅನಾಯ, ರುಚಿ ಮತುತ ಪ್ರಣಾಮಕಾರತಾವನುನ ಪ್ಟಿುಮ್ಾಡಿದ . 

ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿಯ ಅಭಾಾಸವು ಅವರ ಸಮಯಕಿಕಿಂತ ಮುಿಂಚ ಯೇ ಉತತಮವಾಗಿ ಸಾಾರ್ಪತವಾಗಿದದರ , ಸುರ್ುಿತ ನವಿೇನ ಮತುತ ಹ  ಸ 

ರ್ಸರಚಿಕಿತಾಿ ತಿಂತಿಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದರು. ಹ  ಲಿಗ್ ಗಳನುನ ಲಿಯಲು ಇರುವ  ತಲ್ ಯನುನ ಬಳಸಿದನು.  ಕಾಸ ಾಟಿಕ 

ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿಯ ಅವರ ಮ್ಾಗಧ-ಮುರಯುವ ಆವಿಷಾಕರ, ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ರ ೈನ  ೇಪಾಿಾಸಿು – ಮ ಗಿನ ಪ್ುನನಿಧಮ್ಾಧಣ್ವು 
ಗಮನಾಹಧವಾಗಿದ . ವ ೈನ್ ಅನುನ ಅರವಳಿಕ  ರ ಪ್ದಲಿ ಿಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ರತತುತ ಮತುತ ರ  ೇಗಿಗಳಿಗ್  ಅತ್ರೇವವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು 
ಪಿೇತಾಿಹಿಸಲ್ಾಯಿತು. ಚಲನ ಯನುನ ತಡ ಗಟ್ುಲು ಅವುಗಳನುನ ಕ ಳಮಟ್ುದ ಮರದ ಟ ೇಬಲ್್ಗ್  ಕಟ್ುಲ್ಾಗಿತುತ ಮತುತ 
ರ್ಸರಚಿಕಿತಿಕನು ತನನ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ್  ಸ ುಲ್ ಮೇಲ್  ಕುಳಿತ್ರದಾದಗ ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿ ನಡ ಯುತತದ . ಇದು ಅರವಳಿಕ  ಬ ಳವಣಿಗ್ ಗ್  ಕಾರಣ್ವಾಯಿತು. 

ಅಿಂಗರಚನಾಶಾಸರ ಸ ೇರದಿಂತ  ಔಷರ್ದ ಪ್ಿತ್ರಯಿಂದು ಅಿಂರ್ಗಳನುನ ಅವರು ಅರ್ಾಯನ ಮ್ಾಡಿದರು ಮತುತ ಕಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲಿಿ ರ್ವಗಳ ಛ ೇದನವನುನ ಅನುಮತ್ರಸಲ್ಾಗಿದದರಿಂದ,  

ವಿಂತವಾಗಿರುವುದನುನ ಚ ನಾನಗಿ ಅರ್ಧಮ್ಾಡಿಕ  ಳಿಲು, ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡಲು ಮತುತ ಗುಣ್ಪ್ಡಿಸಲು ವ ೈದಾರು ಸತತವರ ಮೇಲ್  ಕ ಲಸ ಮ್ಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಚಮಧದ ಪ್ದರಗಳು, ಸಾನಯು, ಆಿಂತರಕ 

ಅಿಂಗಗಳ ಜ  ೇಡಣ  ಮತುತ ಅಸಿಾಪ್ಿಂಜರವನುನ ಅರ್ಾಯನ ಮ್ಾಡಿದರು. ಮನಸುಿ ಮತುತ ದ ೇಹದ ಸಾಮರಸಾದಿಿಂದ ಮ್ಾತಿ ಉತತಮ ಆರ  ೇಗಾವನುನ ಸಾಧಸಬಹುದು ಎಿಂದು ಸುರ್ುಿತ ಗುರುತ್ರಸಿದರು. 
ಸರಯಾದ ಪೇಷಣ , ವಾಾಯಾಮ ಮತುತ ತಕಧಬದಧ, ಉನನತ್ರಗ್ ೇರಸುವ ಚಿಿಂತನ ಯ ಮ ಲಕ ಈ ರಾಜಾವನುನ ಸಾಧಸಬಹುದು ಮತುತ ನಿವಧಹಿಸಬಹುದು.  

ದ ೇಹ ಅರ್ವಾ ಮನಸಿಿಗ್  ನ  ೇವು ಅರ್ವಾ ದುಃಖವನುನ ಉಿಂಟ್ುಮ್ಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಯುತ ಅಿಂರ್ಗಳನುನ ತ ಗ್ ದುಹಾಕುವ ಗುರಯನುನ ಹ  ಿಂದಿರುವ ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಿಕಿಿಯಗಳನುನ ರ್ಲಾ-ತಿಂತಿವು ಸಿಾೇಕರಸುತತದ . 
ಬಾಣ್ಗಳ ಮುರದ ಭಾಗಗಳು ಅರ್ವಾ ಅಿಂತಹುದ ೇ ಮೊನಚಾದ ಆಯುರ್ಗಳನುನ ಗ್ಾಯಗಳಿಗ್  ಕಾರಣ್ವಾಗುವ ಮತುತ ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿಯ ಚಿಕಿತ ಿಯ ಅಗತಾವಿರುವ ಸಾಮ್ಾನಾ ಮತುತ ಅತಾಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರ 

ವಸುತಗಳು ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದ .  
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ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿಯನುನ ಎಿಂಟ್ು ತಲ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸುರ್ುಿತ ವಿವರಸಿದಾದನ : ಚ ಡಿಯಾ (ಎಕಿಿಜನ್), ಲ್ ಖಾಾ (ಸಾಕಫಿಧಕ ೇರ್ನ್), ವ ೇದಾಾ (ಪ್ಿಂಕಚರಿಂಗ್), ಎಸಾಾ (ಪ್ರಶ ್ ೇರ್ನ ), ಅಹಿಿಯಾ (ಹ  ರತ ಗ್ ಯುವಿಕ ), 
ವಿಸಾಿಯ (ಸಾಳಾಿಂತರಸುವಿಕ ) ಮತುತ ಶಿವಾಾ (ಸ ಚುರಿಂಗ್). ಪಾಿಸಿುಕ ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿಯ ಎಲ್ಾಿ ಮ ಲಭ ತ ತತಾಗಳಾದ ಯೇಜನ , ನಿಖರತ , ಹ ಮೊೇಸಾುಸಿಸ್ (ರಕತದ ಹರವನುನ ನಿಲಿಿಸುವುದು, 
ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿಯ ಸಮಯದಲಿ ಿರ  ೇಗಿಯು ರಕತಸಾಿವವಾಗುವುದನುನ ತಡ ಯುವುದು) ಮತುತ ಪ್ರಪ್ೂಣ್ಧತ ಯನುನ ಸುರ್ುಿತ ವಿವರಸಿದಾದರ . ಪಾಿಸಿುಕ ಸಜಧರ, ಮ ಗು ಮತುತ ಕ ನ ನಯ ಪ್ುನನಿಧಮ್ಾಧಣ್, 

ಅಿಂಡವಾಯು  ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿ, ಸಿಸ ೇರಯನ್ ವಿಭಾಗದ ಜನನ, ಪಾಿಸ ುೇಟ್ಸ ತ ಗ್ ಯುವಿಕ , ಹಲುಿ ಹ  ರತ ಗ್ ಯುವಿಕ , ಕಣಿಣನ ಪರ  ತ ಗ್ ಯುವಿಕ , 

ಚಿಕಿತ ಿ ಮುಿಂತಾದ ವಿವಿರ್ ರೇತ್ರಯ ದ  ೇಷಗಳಿಗ್  ಅವರು ವಿವಿರ್ ಪ್ುನನಿಧಮ್ಾಧಣ್ ವಿಧ್ಾನಗಳನುನ ವಿವರಸುತಾತರ . ಗ್ಾಯಗಳು ಮತುತ ಆಿಂತರಕ ರಕತಸಾಿವ, ಮತುತ ಇನ ನ ಅನ ೇಕ. ಅವರು ಕಣ್ುಣ ಮತುತ 
ಕಿವಿಗಳ ರ  ೇಗಗಳನುನ ಮತತಷುು ಪ್ತ ತಹಚಿಚದರು ಮತುತ ವಾಾಖಾಾನಿಸಿದರು, ಕಣ್ುಣ ಮತುತ ಕಿವಿಗ್   ಹಾಕಲು ಹನಿಗಳನುನ ಸ ಚಿಸಿದರು, ಭ ಿಣ್ಶಾಸರದ ಶಾಲ್ ಯನುನ ಸಾಾರ್ಪಸಿದರು, ಪಾಿಸ ಾಟಿಕ ಕ ೈಕಾಲುಗಳನುನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದರು. 

ಇಿಂದು, ಅವರನುನ ಪಾಿಸಿುಕ ರ್ಸರಚಿಕಿತ ಿಯ ರ್ಪತಾಮಹ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಗುತತದ , ಆದರ  ಅವರು ಈ ವಿಜ್ಞಾನವನುನ ಸುಮ್ಾರು 2000 ವಷಧಗಳ ಹಿಿಂದ  ಕಿಂಡುಹಿಡಿದರು, ಹಿಪಕ ಿಟಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ 

ಗಿಿೇಕ  ಮಡಿಸಿನ್ ಜನಿಸುವ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದರು.  

ಮ ಲ: ಪಾಿಚಿೇನ ಇತ್ರಹಾಸ ವಿರ್ಾಕ  ೇರ್. 
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ಕ್ರೋಡಾ ಸುದಿ್ದ 
ದ್ದಲೀಪ್ ಬಸ್ಿರ್ ಅವರಿಿಂದ 

ಸ ಪ್ಾಕ್ ತಕಾಿ 

ಸ ಪಾಕ ತಕಾಿ (“ಕಿಕ ಬಾಲ್”) ವಿಶಿಷುವಾದ  ಆಗ್ ನೇಯ ಏಷಾಾದ ಆಟ್ವಾಗಿದ  (ಈಗ ಇತರ 

ಪ್ಿದ ೇರ್ಗಳಲಿ ಿಆಡಲ್ಾಗುತತದ ) ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್್ಗ್  ಹ  ೇಲುತತದ  ಆದರ  ನ ೇಯದ ರಾಟ್ನ್ 

ಚ ಿಂಡಿನ  ಿಂದಿಗ್  ಮತುತ ಕ ೈಗಳನುನ ಬಳಸದ  ಆಡಲ್ಾಗುತತದ . ಈ ಕಿಿೇಡ ಯು  
ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ುದಲಿಿ ಸಾಧ್ಾಧತಾಕವಾಗಿದ , ಮತುತ ಮಲ್ ೇಷಾಾ ವಿಜ ೇತ ತಿಂಡಗಳನುನ 
ಮುನನಡ ಸಿದ . 

ಮಲಲಖಾಿಂಬ್ 

ಮಲಿಖಾಿಂಬ್ ಒಿಂದು ಸಾಿಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಕಿಿೇಡ ಯಾಗಿದುದ, ಇದು ಭಾರತ್ರೇಯ ಉಪ್ಖಿಂಡದಿಿಂದ 

ಹುಟಿುಕ  ಿಂಡಿದ , ಇದರಲಿ ಿಜ್ಜಮ್ಾನಸ್ು ವ ೈಮ್ಾನಿಕ ಯೇಗ ಅರ್ವಾ ಜ್ಜಮ್ಾನಸಿುಕ ಭಿಂಗಿಗಳು 
ಮತುತ ಕುಸಿತ ಹಿಡಿತಗಳನುನ ಲಿಂಬ ಸಾಾಯಿ ಅರ್ವಾ ನ ೇತಾಡುವ ಮರದ ಕಿಂಬ, ಬಾಿಂಬು 
ಅರ್ವಾ ಹಗೆದ  ಿಂದಿಗ್  ಪ್ಿದಶಿಧಸುತತದ . ಮಲಿಖಾಿಂಬ್ ಎಿಂಬ ಪ್ದವು ಕಿಿೇಡ ಯಲಿಿ ಬಳಸುವ 

ಕಿಂಬವನುನ ಸಹ ಸ ಚಿಸುತತದ . ಕಿಂಬವನುನ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ಕಾಾಸುರ್ ಆಯಿಲಿನಿಂದ ಹ  ಳಪ್ು 
ಕ  ಡುವ ಶಿೇರ್ಮ್ (ಇಿಂಡಿಯನ್ ರ  ೇಸ್್ವುಡ) ನಿಿಂದ ತಯಾರಸಲ್ಾಗುತತದ . 
ಮಲಿಖಾಿಂಬ್್ನ ಮ ರು ಜನರ್ಪಿಯ ಆವೃತ್ರತಗಳನುನ ಶಿೇರ್ಮ್ ಕಿಂಬ, ಬಾಿಂಬು ಅರ್ವಾ ಹಗೆ 
ಬಳಸಿ ಅಭಾಾಸ ಮ್ಾಡಲ್ಾಗುತತದ . 

ಮಲಿಖಾಿಂಬ್ ಎಿಂಬ ಹ ಸರು ಮಲ್ಾ,ಿ ಅಿಂದರ  ಕುಸಿತಪ್ಟ್ು ಮತುತ ಖಿಂಬ್ ಎಿಂಬ ಪ್ದಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ , ಇದರರ್ಧ ಕಿಂಬ “ಕುಸಿತ ಕಿಂಬ” ಎಿಂದರ್ಧ, ಈ ಪ್ದವು ಕುಸಿತಪ್ಟ್ುಗಳು ಬಳಸುವ ಸಾಿಂಪ್ಿದಾಯಿಕ 

ತರಬ ೇತ್ರ ಅನುಷಾಠನವನುನ ಸ ಚಿಸುತತದ . ಏರ್ಪಿಲ್ 9, 2013 ರಿಂದು ಭಾರತದ ಮರ್ಾಪ್ಿದ ೇರ್ ರಾಜಾವು ಮಲಿಖಿಂಬಾವನುನ ರಾಜಾ ಕಿಿೇಡ ಯಿಂದು ಘ ೇಷ್ಟ್ಸಿತು. 2017 ರಹ  ತ್ರತಗ್ , ಭಾರತದ ಇತರ 20 ಕ ಕ 
ಹ ಚುಚ ರಾಜಾಗಳು ಇದನುನ ಅನುಸರಸಿವ . 
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ಹ ೀಮಚಿಂದಿ - ಫ ೈಬ ್ ನಾಕಿ ಅನುಕಿಮ 

ಡಾ.ಗೌರಿಶ್ ಪಡುಕ ್ೀಣ  ಅವರಿಿಂದ 

ಪಾಿಚಿೇನ ಗಿಿೇಸ್್ನ ಪ ೈಥಾಗರಸ್ ಮತುತ ಯ ಕಿಿಡ್ನಿಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರ್ಾಕಾಲಿೇನ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಣಿತಜ್ಞ 

ಲಿಯನಾಡ  ಧ ಡಾ ವಿನಿಿ ಮತುತ ನವೇದಯ ಖಗ್  ೇಳಶಾಸರಜ್ಞ ಜ  ಹಾನ್ಿ ಕ ಪ್ರಿ್ ಅವರವರ ಗಿನ ಎಲ್ಾಿ 

ವಯಸಿಿನ ಗಣಿತದ ಕ ಲವು  ಪಾಿಜ್ಞರು ಆಕಿ್ಫಡಧ ಭೌತಶಾಸರಜ್ಞ ರ  ೇಜರ್ ಪ ನ  ಿೇಸ್ ಮತುತ ರ್ಪಿನಿಟನ್ 

ವಿರ್ಾವಿದಾಾಲಯದ ಪಿ. ಮಿಂಜುಲ್ ಭಾಗಧವ, ಈ ಸರಳ ಅನುಪಾತ ಮತುತ ಅದರ ಗುಣ್ಲಕ್ಷಣ್ಗಳಿಗ್ಾಗಿ 

ಲ್ ಕಕವಿಲಿದಷುು ಗಿಂಟ ಗಳ ಕಾಲ ಕಳ ದಿದಾದರ . ಆದರ  ಇತ್ರತೇಚ ಗ್  ಸಿಂಶ ್ ೇರ್ಕರು ಮತುತ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಈ 

ಸಿಂಖ ಾಗಳ ವಿದಾಮ್ಾನಗಳನುನ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಣಿತಜ್ಞ ಲಿಯನಾಡ  ಧ ಫಿಬ  ನಾಕಿಗ್  ಕಾರಣ್ವ ಿಂದು 
ಕಿಂಡುಹಿಡಿದಿದಾದರ  ಮತುತ ಇದನುನ ಫಿಬ  ನಾಕಿ ಸರಣಿ ಅರ್ವಾ ‘ಗ್  ೇಲೆನ್ ಅನುಪಾತ’ ಎಿಂದು 
ಕರ ಯುತಾತರ , ವಾಸತವವಾಗಿಇದಕ ಕ ಭಾರತ್ರೇಯ  ಮ ಲವಿದ . ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿೇಕ ಾನ್ಿ, ಒಿಂದು ರ ೇಖ ಯನುನ 
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ಕಿಂಡುಬರುವ ಒಿಂದು ವಿಶ ೇಷ ಸಿಂಖ ಾಯಾಗಿದುದ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನುನ ಭಾಗಿಸಿ ಉದದವಾದ ಭಾಗವು ಉದದದ ಭಾಗದಿಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಟ್ು ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಧ ಉದದಕ ಕ 
ಸಮವಾಗಿರುತತದ . ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಅನುಕಿಮ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ...... ವಾಸತವವಾಗಿ ಫಿಬ  ನಾಕಿ ಸರಣಿ ಮತುತ ಅದರ ವಿಸತರಣ ಯಾದ ಪಾಾಸಕಲ್್ನ ತ್ರಿಕ  ೇನವನುನ 2500 

ವಷಧಗಳ ಹಿಿಂದ  ಭಾರತ್ರೇಯ ಗಣಿತಜ್ಞ ಸಿಂತ ರಷ್ಟ್ ರ್ಪಿಂಗಲ್ಾ ಅವರು ಚಿಂದಿ ಶಾಸರ ಎಿಂಬ ಗಿಿಂರ್ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮ್ಾಟಾಿ-ಮೇರು ಉಲ್ ಿೇಖಿಸಿ ಈಗ್ಾಗಲ್ ೇ ವಿವರಸಿದಾದರ  ಮತುತ ಈ ಪ್ರಕಲಾನ ಯನುನ 
ಸಿಂಸೃತ ಕವಿಗಳು ಬಳಸಿದಾದರ  2000 ವಷಧಗಳಿಿಂದ. 

ನಾವು ಚಿಂದಾ ಶಾಸರ ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ ತೇವ , ಕಿಿ.ಪ್ೂ 2 ನ ೇ ರ್ತಮ್ಾನದಲಿಿ ರಷ್ಟ್ ರ್ಪಿಂಗಲ್ಾ ಪ್ಿವತಧಕ. ವಾಸತವವಾಗಿ, ರಷ್ಟ್ ರ್ಪಿಂಗಲ್ಾ ಅವರ ಚಿಂದಾ ಶಾಸರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರಣಿಯನುನ (ನಾವು ಇಿಂದು 
ಫಿಬ  ನಾಕಿ ಸರಣಿ ಎಿಂದು ಕರ ಯುತ ತೇವ ) ಪ್ರಕಲಾನ  ಮ್ಾಡಿದದಲಿದ , ಅದನುನ ನಾವು ಇಿಂದು “ಪಾಾಸಕಲ್್ನ ತ್ರಿಕ  ೇನ” ಎಿಂದು ಕರ ಯುವ ಜ  ೇಡಿಸಲ್ಾದ ಸಿಂಖ ಾಗಳ ರ್ಪರಮಿಡ್ನ ಪ್ರಕಲಾನ ಗ್  ವಿಸತರಸಿದ . 
ಆದಾಗ ಾ, ರ್ಪಿಂಗಲ್ಾ ಯುಗದಲಿಿ, ಮೇರು ಪ್ವಧತವನುನ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ಹಿಿಂದ  ನಾಗರಕತ ಯ ಕ ೇಿಂದಿವಾಗಿ ಉಲ್ ಿೇಖಿಸಲ್ಾಗಿದದರಿಂದ, ಅವರು ತಮಾ ಸಿಂಖ ಾಗಳ ಸಿಂಗಿಹವನುನ “ಮ್ಾತಿ ಮೇರು” 

ಎಿಂದು ಕರ ದಿದದರು, ಅದು ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತಕ ಕ ಒಮುಾಖವಾಗುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹ ೇಳಿಕ  ಿಂಡಿದದರು. ಆದರ  ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತದ ಮೊೇಹವು ಕ ೇವಲ ಗಣಿತಜ್ಞರಗ್  ಮ್ಾತಿ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಿ.  
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ಜ್ಜೇವಶಾಸರಜ್ಞರು, ಕಲ್ಾವಿದರು, ಸಿಂಗಿೇತಗ್ಾರರು, ಇತ್ರಹಾಸಕಾರರು, ವಾಸುತಶಿಲಿಾಗಳು, ಮನಶಾಾಸರಜ್ಞರು ಮತುತ ಅತ್ರೇಿಂದಿಿಯರು ಸಹ ಅದರ ಸಾವಧತ್ರಿಕ ಆಕಷಧಣ ಯ ಆಧ್ಾರವನುನ ಆಲ್  ೇಚಿಸಿದಾದರ  
ಮತುತ ಚಚಿಧಸಿದಾದರ . ಗಣಿತದ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿಿ ಬ ೇರ  ಯಾವುದ ೇ ಸಿಂಖ ಾಯಿಂತ  ಗ್  ೇಲನೆ್ ಅನುಪಾತವು ಎಲ್ಾಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಚಿಿಂತಕರಗ್  ಸ ರತ್ರಧ ನಿೇಡಿದ  ಎಿಂದು ಹ ೇಳುವುದು ಬಹುರ್ಃ 
ನಾಾಯೇಚಿತವಾಗಿದ . 

ಕಿಿ.ರ್ 5 ನ ೇ ರ್ತಮ್ಾನದಲಿಿ, ಭಾರತ್ರೇಯ ಖಗ್  ೇಳಶಾಸರಜ್ಞ-ಗಣಿತಜ್ಞ ವರಾಹಮಿಹಿರಾ ದಿಾಪ್ದ ಗುಣಾಿಂಕಗಳಿಗ್  ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ತನನ ಕೃತ್ರಗಳಲಿಿ ಅದ ೇ ಅನುಕಿಮವನುನ ಬಳಸಿದಾದನ . ಇದನುನ ಈಗ 

ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಣಿತ ಸಮುದಾಯವು ಚ ನಾನಗಿ ಒರ್ಪಾಕ  ಿಂಡಿದ  ಮತುತ ಇತ್ರತೇಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ ಿಅವರ ಸಿಂಶ ್ ೇರ್ನಾ ಕಾಯಧಗಳಲಿಯಿ  ಇದನುನ ಉಲ್ ಿೇಖಿಸಲ್ಾಗಿದ .  ರ್ಪಿಂಗಲ್ಾ ಮತುತ ವರಾಹಮಿಹಿರಾ 

ಅವರು ತಮಾ ಕ್ಷ ೇತಿಗಳಾದ ಸಿಂಸೃತ ಪಿಸ  ೇಡಿ ಮತುತ ಖಗ್  ೇಳವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿಂಖ ಾಯ ಸರಣಿಯನುನ ಬಳಸಿದದರ , ಅದನುನ ವಿವಿರ್ ಕ್ಷ ೇತಿಗಳಿಗ್  ಅನಾಯಿಸುವ ಅತಾಿಂತ ವಿಸಾತರವಾದ ವಾಾಖಾಾನಗಳಲಿ ಿ

ಒಿಂದಾಗಿದ , ನಿಂತರ ಇದನುನ ಕಿಿ.ರ್ 12 ನ ೇ ರ್ತಮ್ಾನದಲಿಿ ಆಚಾಯಧ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ ಎಿಂಬ ಜ ೈನ ವಿದಾಾಿಂಸರು ಮ್ಾಡಿದರು. 

ಕಿಿ.ರ್ 1150 ರಲಿಿ ಆಚಾಯಧ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ ತನನ ಗಿಿಂರ್ವನುನ ಸಿಂಕಲಿಸಿದಾದನ  ಎಿಂದು ಸಾಕ್ಷಾಚಿತಿ ಸಾಕ್ಷಾಗಳು ತ  ೇರಸುತತವ , ಆದರ  ಲಿಯನಾಡ  ಧ ಫಿಬ  ನಾಕಿ ಕಿಿ.ರ್ 1202 ರಲಿ ಿಮ್ಾತಿ ತನನ 
ಪ್ಿಬಿಂರ್ವನುನ ಮಿಂಡಿಸಿದಾದನ , ಇದು ಆಚಾಯಧ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ  ಮ್ಾಡಿದ ವಾಾಖಾಾನಕ ಕ ಹ  ೇಲುತತದ . ಆದದರಿಂದ, ಇದು ಒಿಂದು ಗಿಿಂರ್ದ ರ ಪ್ದಲಿಿಯ  ಸಹ, ಭಾರತ್ರೇಯ ವಿದಾಾಿಂಸ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ ಅವರು 
ಮಿಂಡಿಸಿದ ಸಿಂಖ ಾಯ ಸರಣಿಯು ಲಿಯನಾಡ  ಧ ಫಿಬ  ನಾಚಿಯವರ ಅರ್ಧ ರ್ತಮ್ಾನಕಿಕಿಂತಲ  ಮುಿಂಚ ಯೇ ಇತುತ ಎಿಂಬುದನುನ ಸಾಬೇತುಪ್ಡಿಸುತತದ  !! 

ಈ ಸಿಂಗತ್ರ ಮತುತ ಪ್ುರಾವ ಗಳ ಬಗ್  ೆವಿಶಾಾದಾಿಂತ ಭಾರತ್ರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹರಡಿದ ಜಾಗೃತ್ರಗ್  ರ್ನಾವಾದಗಳು, 
ಬಹುತ ೇಕ ಎಲ ಿಗಣಿತಜ್ಞರು ಮತುತ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯವು ಇದನುನ ಒರ್ಪಾಕ  ಳಿಲು ಪಾಿರಿಂಭಿಸಿದ  
ಮತುತ ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳನುನ “ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ” ಎಿಂದು ನಮ ದಿಸುವ ಮ ಲಕ ಅದನುನ 
ಒರ್ಪಾಕ  ಳಿಲು ಪಾಿರಿಂಭಿಸಿದ . ಸಿಂಖ ಾಗಳು ”, ಇದು ಜಾಗೃತ್ರ ಪ್ಿಕಿಿಯಯ ಮೊದಲ ಹ ಜ ಿಯಾಗಿದುದ, ಭವಿಷಾದಲಿ ಿ

ಇದನುನ ಕ ಲವು ದಿನ“ ರ್ಪಿಂಗಲ್ಾ-ಹ ೇಮಚಿಂದಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳು ”ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಗುತತದ  ಎಿಂಬ ಭರವಸ ಯಿಂದಿಗ್ . 
ವಾಸುತ ಶಾಸರವು ಪಾಿಚಿೇನ ಭಾರತ್ರೇಯ ವಾಸುತಶಿಲಾ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ  ಮತುತ ಇದು ರ್ಕಿತಯುತವಾಗಿ ಮತುತ 
ಕಲ್ಾತಾಕವಾಗಿ ಸ ಕತವಾದ ದ ೇವಾಲಯಗಳು, ರರ್ಗಳು ಮತುತ ವಾಸಸಾಳಗಳನುನ ವಿನಾಾಸಗ್  ಳಿಸಲು ಮತುತ 
ನಿಮಿಧಸಲು ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತವನುನ ವಾಾಪ್ಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ  ಳುಿತತದ  - ಹಾಗ್ ಯೇ ಪ್ಿಪ್ಿಂಚದಾದಾಿಂತದ 

ದ ೇವಾಲಯಗಳಲಿಿ, ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲಿಿ ಪ್ೂಜ್ಜಸಲಾಡುವ ದ ೇವತ ಗಳನುನ ಹ  ಿಂದಿದ . ನವ ಿಂಬರ್ 23 ಅನುನ 
‘ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ದಿನ’ ಎಿಂದು ಆಚರಸಲ್ಾಗುತತದ  ಏಕ ಿಂದರ  ದಿನಾಿಂಕವನುನ ಎಿಂಎಿಂ / ಡಿಡಿ ಸಾರ ಪ್ದಲಿಿ (11/23) 

ಬರ ಯುವಾಗ, ದಿನಾಿಂಕದ ಅಿಂಕ ಗಳು ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಅನುಕಿಮವನುನ ರ ರ್ಪಸುತತವ : 1,1,2,3. “ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತ” 
ಒಿಂದು ವಿಶಿಷು ಗಣಿತ ಸಿಂಬಿಂರ್ವಾಗಿದ . ದ  ಡೆ ಸಿಂಖ ಾಯಿಿಂದ (ಎ) ಭಾಗಿಸಿದ ಸಿಂಖ ಾಗಳ ಮೊತತದ (ಎ) ಅನುಪಾತವು  
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ಸಣ್ಣ ಸಿಂಖ ಾಯ (ಎ / ಬ) ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ದ  ಡೆ ಸಿಂಖ ಾಯ ಅನುಪಾತಕ ಕ ಸಮನಾಗಿದದರ  ಎರಡು ಸಿಂಖ ಾಗಳು ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತದಲಿಿರುತತವ . ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತವು ಸುಮ್ಾರು 1.618 ಆಗಿದ , ಮತುತ 
ಇದನುನ ಗಿಿೇಕ ಅಕ್ಷರ ಫಿ ಪ್ಿತ್ರನಿಧಸುತತದ . 

ಚಿನನದ ಅನುಪಾತವನುನ ಪ್ಿಸಿದಧ “ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳಿಿಂದ”; ಅಿಂದಾಜು ಮ್ಾಡಲ್ಾಗಿದ . ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳು 0 ಮತುತ 1 ರಿಂದ ಪಾಿರಿಂಭವಾಗುವ ಎಿಂದಿಗ  ಮುಗಿಯದ 

ಅನುಕಿಮವಾಗಿದ  ಮತುತ ಹಿಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಿಂಖ ಾಗಳನುನ ಸ ೇರಸುವ ಮ ಲಕ ಮುಿಂದುವರಯುತತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ್ , ಹ ೇಮಚಿಂದಿ- ಫಿಬ  ನಾಕಿ ಅನುಕಿಮದಲಿಿನ ಮುಿಂದಿನ ಸಿಂಖ ಾಗಳು 1,2,3, ಮತುತ 5. 

                    0 

                    1 

                    1 (0 1) 

                    2 (1 1) 

                    3 (2 1) 

                    5 (3 2) 

ಅನುಕಿಮವಾದ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು (2/1, 3/2, 5/3, ಇತಾಾದಿ) ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತವನುನ ಸಮಿೇರ್ಪಸುತತವ . ವಾಸತವವಾಗಿ, ಹ ೇಮಚಿಂದಿ - ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳು 
ಹ ಚಾಚದಿಂತ , ಅವರ ಸಿಂಬಿಂರ್ವು 1.618 ಕ ಕ ಹತ್ರತರದಲಿಿದ . 

                    2/1 = 2 

                    3/2 = 1.5 

                    5/3 = 1.66666666. . . 

ನ ೈಸಗಿಧಕ ಜಗತ್ರತನಲಿಿ ಆವತಧನದಿಿಂದಾಗಿ ಚಿನನದ ಅನುಪಾತವನುನ ಕ ಲವಮಾ “ದ ೈವಿಕ ಅನುಪಾತ” ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಗುತತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ್ , ಹ ವಿನ ಮೇಲಿನ ದಳಗಳ ಸಿಂಖ ಾ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ- 
ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಯಾಗಿರುತತದ . ಸ ಯಧಕಾಿಂತ್ರಗಳು ಮತುತ ಪ ೈನ್ ಕ  ೇನ್್ಗಳ ಬೇಜಗಳು ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳ ಸುರುಳಿಗಳನುನ ವಿರ  ೇಧಸುತತವ . ಅನ್್ರ್ಪೇಲ್ೆ ಬಾಳ ಹಣಿಣನ ಬದಿಗಳು 
ಸಹ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಯಾಗಿರುತತವ  - ಮತುತ ಸಿಪ ಾ ಸುಲಿದ ಬಾಳ ಹಣಿಣನ ಮೇಲಿನ ರ ೇಖ ಗಳ ಸಿಂಖ ಾ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ದ  ಡೆ ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಯಾಗಿರುತತದ . 

ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಪ್ರಕಲಾನ ಯ ಮೇಲ್  ಬ ಳ ಯುವ ಅನ ೇಕ ಸಸಾಗಳಿವ  .ಈ ರೇತ್ರಯಾಗಿ ಬ ಳ ಯುವ ಒಿಂದು ಸಸಾವ ಿಂದರ  “ಸಿೇನುವಿಕ  “್ ಅಚಿಲಿಿಯಾ ಮಲಿಫಿೇಲಿಯಮ್ (ಮರಾಠಿಯಲಿ ಿಭುಟ್ಸ 

ಕ ೇಸಿ, ಹಿಿಂದಿಯಲಿಿ ಪ್ುತಕಿಂಡ). ಅನ ೇಕ ಸಸಾಗಳಲಿಿ, ದಳಗಳ ಸಿಂಖ ಾ ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾ: ಬಟ್ರ್್ಕಪ್ಗಳಲಿಿ 5 ದಳಗಳಿವ ; ಲಿಲಿಗಿಳು ಮತುತ ಐರಸ್ 3 ದಳಗಳನುನ ಹ  ಿಂದಿವ ; ಕ ಲವು ಡ ಲಿರನಿಯಮ್್ಗಳು 8  
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ಅನುನ ಹ  ಿಂದಿವ ; ಮ್ಾರಗ್  ೇಲ್ೆ್  13 ದಳಗಳನುನ ಹ  ಿಂದಿರುತತದ ; ಕ ಲವು ಆಸುರ್್ಗಳು 21 ಅನುನ ಹ  ಿಂದಿದದರ , ಡ ೈಸಿಗಳನುನ 34, 55 ಮತುತ ಸ ಯಧಕಾಿಂತ್ರಗಳನುನ 89 ರಿಂದ 144 ದಳಗಳ  ಿಂದಿಗ್  
ಕಾಣ್ಬಹುದು ಹ ವಿನ ತಲ್ ಯ ಮೇಲ್  ಬೇಜಗಳ ಜ  ೇಡಣ ಯಲಿಿ ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳನುನ ಸಹ ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಕಾರಣ್, ಈ ವಾವಸ ಾಯು ಬೇಜಗಳ ಅತುಾತತಮ ಪಾಾಕಿಿಂಗ್ ಅನುನ ರ ರ್ಪಸುತತದ , 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಜದ ತಲ್  ಎಷುು ದ  ಡೆದಾಗಿದದರ , ಅವು ಯಾವುದ ೇ ಹಿಂತದಲಿಿ ಏಕರ ಪ್ವಾಗಿ ಪಾಾಕ ಆಗುತತವ , ಎಲ್ಾಿ ಬೇಜಗಳು ಒಿಂದ ೇ ಗ್ಾತಿದಲಿಿರುತತವ , ಮರ್ಾದಲಿಿ ಜನಸಿಂದಣಿ ಇಲಿ ಮತುತ 
ತುಿಂಬಾ ಅಲಿ ಅಿಂಚುಗಳಲಿಿ ವಿರಳ. 

ಕಾಾಸುಆರನಾ ಮರದ ರ್ಿಂಕುಗಳು ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸುರುಳಿಗಳನುನ ಸಾಷುವಾಗಿ ತ  ೇರಸುತತವ . ಪಾಮ್ ಫಾಿಿಂಡ್ನಲಿಿರುವ ಕರಪ್ತಿಗಳ ಸಿಂಖ ಾಯ  ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಅನುಕಿಮವನುನ 
ಅನುಸರಸುತತದ . ಅಲಿದ , ಅನ ೇಕ ಸಸಾಗಳು ತಮಾ ಕಾಿಂಡಗಳ ಸುತತಲಿನ ಎಲ್ ಗಳ ವಾವಸ ಾಯಲಿ ಿಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಯನುನ ತ  ೇರಸುತತವ . ನಾವು ಒಿಂದು ಸಸಾವನುನ ಕಿೇಳಾಗಿ ನ  ೇಡಿದರ , ಎಲ್ ಗಳನುನ 
ಹ ಚಾಚಗಿ ಜ  ೇಡಿಸಲ್ಾಗುತತದ  ಆದದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ ಗಳು ಕ ಳಗಿನ ಎಲ್ ಗಳನುನ ಮರ ಮ್ಾಡುವುದಿಲಿ. ಇದರರ್ಧ ಪ್ಿತ್ರಯಬಬರ  ಸ ಯಧನ ಬ ಳಕಿನಲಿಿ ಉತತಮ ಪಾಲನುನ ಪ್ಡ ಯುತಾತರ  ಮತುತ ಎಲ್ ಯ 

ಕ ಳಗ್  ಕಾಿಂಡಕ ಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ಬ ೇರುಗಳಿಗ್  ಚಾನಲ್ ಮ್ಾಡಲು ಹ ಚಿಚನ ಮಳ ಯನುನ ಹಿಡಿಯುತಾತರ . 

ಒಿಂದು ಅಿಂದಾಜ್ಜನ ಪ್ಿಕಾರ, ಎಲ್ಾ ಿಸಸಾಗಳಲಿಿ 90 ಪ್ಿತ್ರರ್ತವು ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳನುನ ಒಳಗ್  ಿಂಡ ಎಲ್ ಗಳ ಮ್ಾದರಯನುನ ಪ್ಿದಶಿಧಸುತತದ . 

ಮೊದಲು ಅದನುನ ನ  ೇಡಿ:  

ಹ ಕ  ೇಸು ಮೇಲಿನ ಸುರುಳಿಗಳಲಿಿನ ಹ ಗ್  ಿಂಚಲುಗಳ ಸಿಂಖ ಾಯನುನ ಎಣಿಸಿ. ನಾವು ಇಲಿ ಿನ  ೇಡಿದಿಂತ  ಒಿಂದು 
ದಿಕಿಕನಲಿಿಮತುತ ಇನ  ನಿಂದು ದಿಕಿಕನಲಿಿರುವ ಸಿಂಖ ಾ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳಾಗಿರುತತದ . ಒಿಂದ ೇ ಫೇಿರ ಟ್ಸ 

ಅನುನ ಹತ್ರತರದಿಿಂದ ನ  ೇಡಿ (ನಿಮಾ ಹ ಕ  ೇಸಿನ ಬುಡದ ಬಳಿ ಒಿಂದನುನ ಒಡ ಯಿರ). ಇದು ಮಿನಿ ಹ ಕ  ೇಸು ಆಗಿದುದ, 
ತನನದ ೇ ಆದ ಪ್ುಟ್ು   ಹ ಗ್  ಿಂಚಲುಗಳ ಲಿವೂ ಕ ೇಿಂದಿದ ಸುತತ ಸುರುಳಿಗಳಲಿಿ ಜ  ೇಡಿಸಲಾಟಿುವ . 

ನಿಮಗ್  ಸಾರ್ಾವಾದರ , ಎರಡ  ದಿಕುಕಗಳಲಿಿ ಸುರುಳಿಗಳನುನ ಎಣಿಸಿ. ಎಷುು ಇವ ? ನಿಂತರ, ಫೇಿರ ಟ್ಸ್ಗಳನುನ 
ಕತತರಸುವಾಗ, ಇದನುನ ಪ್ಿಯತ್ರನಸಿ: ಕ ಳಭಾಗದಲಿಿ ಪಾಿರಿಂಭಿಸಿ ಮತುತ ದ  ಡೆ ಫಿೇರ ಟ್ಸ ಅನುನ ತ ಗ್ ದುಹಾಕಿ, ಅದನುನ 
ಮುಖಾ “ಕಾಿಂಡ” ಕ ಕ ಸಮ್ಾನಾಿಂತರವಾಗಿ ಕತತರಸಿ. ಮುಿಂದಿನದನುನ ಕಾಿಂಡದ ಮೇಲ್  ಹುಡುಕಿ. ಇದು ತ್ರರುವು ಸುತ್ರತನ 0 · 

618 ಆಗಿರುತತದ  (ಒಿಂದು ದಿಕಿಕನಲಿಿ). ಅದನುನ ಅದ ೇ ರೇತ್ರಯಲಿ ಿಕತತರಸಿ. 

ಪ್ುನರಾವತ್ರಧಸಿ, ನಿಮಗ್  ಇಷುವಾದಷುು ಮತುತ..ಈಗ ಕಾಿಂಡವನುನ ನ  ೇಡಿ. ಅಲಿಿ ಫಿೇರ ಟ್ಸ್ಗಳು ಪ ೈನ್ ಕ  ೇನ್ ಅರ್ವಾ 
ಅನಾನಸ್್ನಿಂತ  ಇರುತತವ . ಹ ವುಗಳನುನ ಕಾಿಂಡದ ಮೇಲ್  ಸುರುಳಿಗಳಲಿಿ ಜ  ೇಡಿಸಲ್ಾಗಿತುತ. ಅವುಗಳನುನ ಮತ ತ 
ಎಣಿಸುವುದರಿಂದ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ- ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳನುನ ತ  ೇರಸುತತದ . 
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ಹಣಿಣನಲಿಿರುವ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ- ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಯನುನ ನ  ೇಡಿ. ಬಾಳ ಹಣಿಣನ ಬಗ್  ೆಏನು? ಇದನುನ ಎಷುು “ಫಾಿಟ್ಸ “ ಮೇಲ್ ೈಗಳಿಿಂದ ತಯಾರಸಲ್ಾಗಿದ  ಎಿಂದು ಎಣಿಸಿ - ಅದು 3 ಅರ್ವಾ ಬಹುರ್ಃ 5 

ಆಗಿದ ಯೇ? ನಿೇವು ಅದನುನ ಸಿಪ ಾ ಸುಲಿದಾಗ, ಅದನುನ ಅರ್ಧದಷುು ಕತತರಸಿ (ಅದನುನ ಅರ್ಧದಷುು ಮುರದಿಂತ , ಉದದವಾಗಿ ಅಲಿ) ಮತುತ ಮತ ತ ನ  ೇಡಿ. ಆರ್ಚಯಧ! ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫಿಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾ ಇದ .  

ನಿಮಗ್  2 ಕ ೈಗಳಿವ  ... 5 ಬ ರಳುಗಳು, ಪ್ಿತ್ರಯಿಂದ  ... 3 ಭಾಗಗಳನುನ ಬ ೇಪ್ಧಡಿಸಿದ  ... 2 ಗ್ ಣ್ುಣಗಳು ಇದು ಕ ೇವಲ ಕಾಕತಾಳಿೇಯವ ೇ ???  

ಫಿ ನಿಂತ  ಕಾಣ್ುವ ಬ ರಳುಗಳ ಉದದದಲಿಿ ಯಾವುದ ೇ ಅನುಪಾತಗಳನುನ ನಿೇವು ಕಿಂಡುಕ  ಳಿಬಹುದ ೇ? --- ಅರ್ವಾ ಇದು ಬ ೇರ  ಯಾವುದ ೇ ರೇತ್ರಯ ಅನುಪಾತವಾಗಿರಬಹುದ ಿಂದು ತ  ೇರುತತದ ಯೇ? 

ಫಿಬ  ನಾಕಿ ಜನಿಸುವುದಕ ಕ ಬಹಳ ಹಿಿಂದ ಯೇ ವ ೇದಗಳಿಗ್  ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳ ಜ್ಞಾನವಿತುತ. ವ ೇದ ವಾಾಸ, ಮತುತ ಇತರ  ಋಐಷ್ಟ್ಮುನಿಗಳು ಈ ಅನುಕಿಮದ ಬಗ್  ೆವಾಾಪ್ಕವಾದ 

ಜ್ಞಾನವನುನ ಹ  ಿಂದಿದದರು ಎಿಂಬುದಕ ಕ ಹಲವಾರು ಪ್ುರಾವ ಗಳಿವ . 

ಈಜ್ಜಪು್ನ ಗಿೇಜಾದ ಗ್ ಿೇಟ್ಸ ರ್ಪರಮಿಡ ಚಿನನದ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಕಲಾನ ಗಳನುನ ಅವುಗಳ ವಾಸುತಶಿಲಾದ ವಿವರಗಳು, ಕಲ್  ಮತುತ ಸಮ್ಾಧಗಳಲಿಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ದ ೈನಿಂದಿನ ವಸುತಗಳನುನ ಪ್ಿದಶಿಧಸುತತದ . 
ವಿರ್ಾಸಿಂಸ ಾಯ ಪ್ಿಸುತತ ಪ್ಿಧ್ಾನ ಕಛ ೇರಯನುನ ಮ್ಾಾನ್್ಹಾಾಟ್ನ್್ನ ಪ್ೂವಧ ಭಾಗದಲಿ ಿ18 ಎಕರ  ಪ್ಿದ ೇರ್ದಲಿಿ ನಿಮಿಧಸಲ್ಾಗಿದ . ಎರಡನ ಯ ಮಹಾಯುದಧದ ನಿಂತರ, ಆಕಿಮಣ್ಶಿೇಲತ ಯಿಂತಹ ಭವಿಷಾದ 

ಜಾಗತ್ರಕ ಸಿಂಘಷಧಗಳಲಿ ಿಮರ್ಾಪ್ಿವ ೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡಲು ವಿರ್ಾಸಿಂಸ ಾಯನುನ ಸಾಾರ್ಪಸಲ್ಾಯಿತು, ಅದು ಮತ  ತಿಂದು ವಿರ್ಾ ಯುದಧವನುನ ತರ್ಪಾಸುತತದ . ಈ ಸಿಂಸ ಾಯನುನ ಸಾಾರ್ಪಸಲ್ಾಯಿತು ಮತುತ 
ಪ್ಿಧ್ಾನ ಕಚ ೇರಯನುನ ಯುನ ೈಟ ಡ ಸ ುೇಟ್ಸಿ್ನ ಪ್ಿಮುಖ ವಾಸುತಶಿಲಿಾ ವಾಾಲ್ ೇಸ್ ಕ . 

ಹಾಾರಸನ್ ಅವರ ಮೇಲಿಾಚಾರಣ ಯಲಿಿ ನಿಮಿಧಸಲ್ಾಯಿತು. ಹಾಾರಸನ್ ತನನ ವಿನಾಾಸಗಳಲಿಿ ಚಿನನದ ಅನುಪಾತವನುನ ಬಳಸುವುದು ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ತ್ರಳಿದಿಲಿವಾದರ , ಫ ಿಿಂಚ್ ವಾಸುತಶಿಲಿಾ ಚಾಲ್ಿಧ ಇ. 

ಜ್ಜೇನ ನರ ಟ್ಸ ವಾಸುತಶಿಲಿಾಗಳಿಗ್  ಸಹಾಯ ಮ್ಾಡುವ ತಿಂಡದಲಿದಿದರು. ಚಾಲ್ಿಧ ಇ. ಜ್ಜೇನ ನರ ಟ್ಸ ತನನ ವಾಸುತಶಿಲಾ ವಿನಾಾಸಗಳಲಿ ಿಚಿನನದ ಅನುಪಾತವನುನ ಆಗ್ಾಗ್  ೆಬಳಸುತ್ರತದಾದನ . ವಿರ್ಾಸಿಂಸ ಾಯ ಪ್ಿಧ್ಾನ 

ಕಚ ೇರಯನುನ ನಿಮಿಧಸುವಾಗ, ವಾಸುತಶಿಲಿಾಗಳ ತಿಂಡವು ಈ ಅನುಪಾತವನುನ ಒಿಂದ ರಡು ವಿಭಿನನ ರೇತ್ರಯಲಿಿ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಸಿತು. ಕಟ್ುಡವನುನ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅನ ೇಕ ಕಿಟ್ಕಿಗಳು ಅವುಗಳ 
ಅಗಲ ಮತುತ ಎತತರವನುನ ಹ  ೇಲಿಸಿದಾಗ ಚಿನನದ ಅನುಪಾತವನುನ ಹ  ಿಂದಿರುವುದನುನ ನಾವು ಗಮನಿಸುತ ತೇವ . ಇಡಿೇ ಕಟ್ುಡದ ಅಗಲವನುನ ನ  ೇಡಿದಾಗ ಮತುತ ಪ್ಿತ್ರ ಹತುತ ಮಹಡಿಗಳ ಎತತರಕ ಕ 
ಹ  ೇಲಿಸಿದಾಗ ವಿರ್ಾಸಿಂಸ ಾಯ ಪ್ಿಧ್ಾನ ಕಛ ೇರಯನುನ ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತಕ ಕ ಹ ಚುಚ ಸಾಷುವಾಗಿ ಅನಾಯಿಸಬಹುದು. 

ಸಾಿಂಪ್ಿದಾಯಿಕ ಭಾರತ್ರೇಯ ವಾಸುತಶಿಲಾದಲಿಿ ಕನಕಮುರ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಡುವ ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತ ಮತುತ ವಾಸುತಶಿಲಾ ಕಟ್ುಡ ಮತುತ ವಿನಾಾಸದ ಪ್ಿಮುಖ ಪ್ರಕಲಾನ ಯಾಗಿದ .  ವಾಸುತ ಶಾಸರ, 
ಸುಿಂದರವಾದ ಹಿಿಂದ  ದ ೇವಾಲಯಗಳನುನ ನಿಮಿಧಸಲು ಈ ಅನುಪಾತವನುನ ಬಳಸಿದ , ಇದಕ ಕ ಉತತಮ ಉದಾಹರಣ  ಕ  ನಾಕಧ, ಸ ಯಧ ದ ೇವಾಲಯ ಮತುತ ಇತರ ಅನ ೇಕ ರಚನ ಗಳು, ಇವ ಲಿವನ ನ 
ಎಚಚರಕ ಯಿಿಂದ ವಿನಾಾಸಗ್  ಳಿಸಲ್ಾಗಿದ  ಮತುತ ನಿಮಿಧಸಲ್ಾಗಿದ , ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತವನುನ ಅನಾಯಿಸುತತದ . ಈ ಮಹ  ೇನನತ ರಚನ ಗಳು, ಇನ ನ ನಿಿಂತ್ರವ , ಮತುತ ಅನ ೇಕವನುನ ಇಿಂದಿನವರ ಗ  

ಬಳಸಲ್ಾಗುತ್ರತದ . ಗಣಿತದ ಅನುಕಿಮವನುನ ಸುಿಂದರವಾದ ಮತುತ ಆಸಕಿತದಾಯಕ ಪ್ಿಮ್ಾಣ್ದಲಿಿ ಉಲ್ ಿೇಖಿಸಲ್ಾಗುತತದ , ಬಿಹಾನ ಉಡುಗ್  ರ , ಅವನ “ಉಸಿರು “ ಮತುತ ಬ ರಳಚಚನುನ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಮತುತ 
ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುಗಗಳ ಮ ಲಕ ಅರ್ಾಯನ ಮ್ಾಡಿದಾದರ . ಜ್ಜೇವಶಾಸರ ಮತುತ ಪಾಿಣಿಶಾಸರದಲಿಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತರ ಕ್ಷ ೇತಿಗಳಿಗ  ಗ್  ೇಲೆನ್ ಅನುಪಾತವು ತುಿಂಬಾ ಉಪ್ಯುಕತವಾಗಿದ . ಈ 
ಅನುಪಾತವು ನಮಾ ಡಿಎನ್್ಎ, ನಮಾ ಹೃದಯದ ಕ  ೇಣ ಗಳು ಮತುತ ಮ್ಾನವ ಮತುತ ಪಾಿಣಿಗಳ ಕ ಲವು ಅಿಂಗರಚನಾ ಅನುಪಾತದಲಿದಿ  ಮತುತ ಸಿಂಗಿೇತದಲ  ಿಸಹ ಇದ . ಯ ನಿವಸನಧಲಿಿ  
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ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗ್ ಲಕಿಿಗಳು ನ ಾಕಿಿಯಸ್ ಮತುತ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ತ  ೇಳುಗಳನುನ ಸಾಷುವಾಗಿ ತ  ೇರಸುತತವ . ವಾತಾವರಣ್ದಲಿಿ, ಈ ಸಿಂಖಾಾತಾಕ ಅನುಕಿಮವು ಚಿಂಡಮ್ಾರುತಗಳಲಿಿ ಮತುತ 
ಚಿಂಡಮ್ಾರುತಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ್ ಯಲಿಿ ಕಿಂಡುಬರುತತದ . 

ರ್ುಭ ಶಿಿೇ ಗ್ಾಯತ್ರಿ ಮಿಂತಿವು ಈ ಹ ೇಮಚಿಂದಿ-ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಸಿಂಖ ಾಗಳಿಗ್  ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಕ ಲವು ರಹಸಾಗಳನುನ ಸಹ ಹ  ಿಂದಿದ . ಗ್ಾಯತ್ರಿ ಮಿಂತಿವು 24 ಅಿಂಕ ಗಳ ಲಯ ಅರ್ವಾ ಮಿೇಟ್ರ್ ಹ  ಿಂದಿದ . ಈ 

ಅಿಂಕ ಗಳ ಮೊತತ 108 ಆಗಿದ . ಹ ೇಮಚಿಂದಿ ಫ ೈಬ  ನಾಕಿ ಅನುಕಿಮದ ಮೊದಲ 24 ಸಿಂಖ ಾಗಳ ಮೊತತವೂ 108 ಕ ಕ ಸ ೇರುವುದು ಆರ್ಚಯಧಕರವಾಗಿದ . ಹೌದು, ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತವು ಹ ಚಾಚಗಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಿತತದ . ಅದಕ ಕ ಉತತಮ ಕಾರಣ್ವಿದ , ಇದು ಘನತ ಯ ಅತುಾತತಮ ಅಳತ . ಇದು ನಮಗ್  ಒಿಂದು ಪ್ಿಶ ನಯನುನ ತರುತತದ : ಗ್ ಿೇಟ್ಸ ಆಕಿಧಟ ಕು ತನನ ಯೇಜನ ಯಲಿಿ ಆ ಸುವಣ್ಧ ಅನುಪಾತವನುನ 
ಬಳಸಿದಾದನ ಯೇ ಅರ್ವಾ ಸಾಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನುನ ಸಾತಃ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸುತಾತನ ಯೇ, ಏಕ ಿಂದರ  ಅದು ಸ ಕತವಾದ ಸಮತ  ೇಲನವ ೇ? ನಿರ್ಧರಸಲು ನಾನು ನಿಮಗ್  ಅವಕಾರ್ ನಿೇಡುತ ತೇನ . 
ಎರಡ  ದೃಷ್ಟ್ುಕ  ೇನಗಳಿಗ್  ಒಿಂದು ಅಿಂರ್ವಿದ . 1.618 ಮಿತ್ರಮಿೇರದ ಅರ್ವಾ ಅಪ್ಿತ್ರಮವಾಗಬಹುದು ಎಿಂಬುದನುನ  ನಿೇವು ನಿರ್ಧರಸುತ್ರತೇರ. 
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ಶಾಿಂತ್ರಗಾಿಮ 

ಸಾಧನಾ ಕ ೈಕಿಣಿ ಅವರಿಿಂದ 

ಶಾಿಂತ್ರಗ್ಾಿಮವು ಕನಾಧಟ್ಕದ ಹಾಸನದಿಿಂದ 13 ಕಿ.ಮಿೇ ದ ರದಲಿಿರುವ ಒಿಂದು ಹಳಿಿ. ವರ್ಧ ಯೇಗ ಭ  ೇಗ ನರಸಿಿಂಹ ದ ೇವಾಲಯ ಎಿಂಬ 800 ವಷಧಗಳಷುು ಹಳ ಯದಾದ ಶಿಥಿಲವಾದ ದ ೇವಾಲಯ 

ಇಲಿಿದ . ಇಲಿ ಿಭ  ೇಗ ಎಿಂಬ ಹ ಸರು ಯಾಕ ಿಂದರ , ಯಾರಾದರ  ಏನನಾನದರ  ಕ ೇಳಿದರ  ಮತುತ ಅದನುನ ಪ್ಡ ದರ  ಅವನು / ಅವಳು ಯಾವುದ ೇ ಒಿಂದು ದಿನ ದ ೇವಸಾಾನಕ ಕ ಭ ೇಟಿ ನಿೇಡುವ ಎಲಿರಗ  

ಆಹಾರವನುನ ವಿತರಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬ ನಿಂಬಕ  ಇದ . ಭಗವಿಂತನ  ಿಂದಿಗಿನ ಏಕತ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸುವ ಜಾಗಿತ್ ದ ೇಗುಲಕ ಕ ಯೇಗ. 

ಇಲಿಿ ಕ ಲವು ಕ ತತನ ಗಳು ಪ್ಿತ ಾೇಕವಾಗಿವ , ಏಕ ಿಂದರ  ಇದು ದ ರದ ಮತುತ ದ ರದ ಆರಾರ್ಕರನುನ ಆಕಷ್ಟ್ಧಸುತತದ . ಆದಿ ರ್ಿಂಕರಾಚಾಯಧರಗ್  
ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಒಿಂದು ಸುಿಂದರ ಕಥ  ... 

ಆದಿ ರ್ಿಂಕರನು ನರಸಿಿಂಹನ ಮಹಾನ್ ಭಕತ. ಅವರ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥ  ಕುತ ಹಲಕಾರಯಾಗಿದ . ಒಮಾ ರ್ಿಂಕರನು ಕಾಡಿಗ್  ಪ್ಿವ ೇಶಿಸಿದನು, ಅದು 
ಕಪಾಲಿಕನಿಿಂದ ನಿಷ ೇಧತ ಪ್ಿದ ೇರ್ವಾಗಿತುತ, ಅವರು ಕಾಳಿ ದ ೇವಿಗ್  ಮನುಷಾರನುನ ಬಲಿ ನಿೇಡುತ್ರತದದರು. ರ್ಿಂಕರನು ಮರದ ಕ ಳಗ್  ಕುಳಿತು ಅನ ೇಕ 

ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಪ್ಸುಿ ಮ್ಾಡಿದನು. ಅಯಾೇ! ಭಗವಿಂತನ ಬದಲು, ಕಪಾಲಿಕಾ ಅವನ ಮುಿಂದ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ಿಂಡು ರ್ಿಂಕರನಿಗ್  ತನನ ದ ೇಹವನುನ 
ಮ್ಾನವ ಬಲಿಯಾಗಿ  ಕಾಲಿಕಾ ದ ೇವಿಗ್  ಕ  ಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. ರ್ಿಂಕರ ಸಿಂತ  ೇಷದಿಿಂದ ಒರ್ಪಾದರು. ಆದರ  ಇದನುನ ಕ ೇಳಿದ ಅವರ 

ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆಘಾತಕ  ಕಳಗ್ಾದರು ಮತುತ ಅವರ ಮನಸಿನುನ ಬದಲ್ಾಯಿಸುವಿಂತ  ರ್ಿಂಕರರಗ್  ಮನವಿ ಮ್ಾಡಿದರು. ತಾಯಿಯ ಕಲ್ ಯನುನ 
ಮಚಿಚಸಲು ತನನ ದ ೇಹವನುನ ತಾಜ್ಜಸುವುದು ಗ್ೌರವ ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿ ರ್ಿಂಕರ ಹಾಗ್  ಮ್ಾಡಲು ನಿರಾಕರಸಿದರು. ಕಪಾಲಿಕಾ ಬಲಿಗ್ಾಗಿ ಬ ಿಂಕಿಯನುನ 
ಏಪ್ಧಡಿಸಿದರು ಮತುತ ರ್ಿಂಕರರನುನ ಅದರ ಮುಿಂದ  ಕುಳಿತುಕ  ಳುಿವಿಂತ  ಮ್ಾಡಲ್ಾಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣ್ದಲಿಿ ರ್ಿಂಕರರು ತಮೊಾಳಗ್  ಶಿಿೇ ನರಸಿಿಂಹ 

ಸ  ತೇತಿವನುನ ಉಚಚರಸುತ್ರತದದರು. ರ್ಿಂಕರನ ತಲ್ ಯನುನ ಕತತರಸಲು ಕಪಾಲಿಕಾ ತನನ ಕ  ಡಲಿಯನುನ ಮೇಲಕ ಕತ್ರತದಿಂತ , ತಕ್ಷಣ್ ಭಗವಾನ್ 

ನರಸಿಿಂಹನು ರ್ಿಂಕರನ ಅನುಯಾಯಿ ಪ್ದಾಪ್ದನ ದ ೇಹವನುನ ಪ್ಿವ ೇಶಿಸಿ ಕಪಾಲಿಕನನುನ ಕ  ಿಂದನು. ಹಿೇಗ್  ರ್ಿಂಕರನು ನರಸಿಿಂಹನ ಕೃಪ ಯಿಿಂದ 

ಕಪಾಲಿಕನಿಿಂದ ಅರಣ್ಾವನುನ ಮುಕತಗ್  ಳಿಸಿದನು. ರ್ಿಂಕರರು ಪ್ಿಬಲ ಲಕ್ಷಿಮೇನರಸಿಿಂಹ ಕರವಲಿಂಬಿಂ ಅನುನ ಸಿಂಯೇಜ್ಜಸಿದಾದರ , ಇದು ಇಿಂದಿಗ  

ಸಹ ನರಸಿಿಂಹನ ಪ್ೂಜ ಯನುನ ಮ್ಾಡುವಲಿ ಿಬಹಳ ಜನರ್ಪಿಯವಾಗಿದ . 
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ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ - ಅದು ಏನು? 

ಡಾ. ಖುಷ್ಟ್ಣದ್ ಭರ್ಚಾ ಅವರಿಿಂದ 

ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಿಂದಲ  ಜನರು ಆಕಾರ್ವನುನ ನ  ೇಡಿದಾದರ - ಸ ಯಧ, ಚಿಂದಿ ಮತುತ ನಕ್ಷತಿಗಳು ಮತುತ ಅಲಿ ಿನಿಜವಾಗಿಯ  ಏನಿದ  ಎಿಂದು 
ಆರ್ಚಯಧಪ್ಟ್ುರು, ಅಲಿಿ ಏನಾಗುತತದ ? ಈ ಹಲವು ಪ್ಿಶ ನಗಳಿಗ್  ಖಗ್  ೇಳಶಾಸರಜ್ಞರು ಉತತರಸಿದಾದರ . ಆದಾಗ ಾ, ಇನ ನ ಅನ ೇಕವು ಇನ ನ 
ರಹಸಾವಾಗಿ ಉಳಿದಿವ  ಮತುತ ಉತತರಸಬ ೇಕಾಗಿದ . ಬಿಹಾಾಿಂಡವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮ್ಾಡಲಾಟಿುದ ? ಬಿಹಾಾಿಂಡವು ಜ್ಜೇವಿಗಳು, ಗಿಹಗಳು, 
ನಕ್ಷತಿಗಳು, ಗ್ ಲಕಿಿಗಳು, ರ್ ಳಿನ ಮೊೇಡಗಳು, ಬ ಳಕು ಮತುತ ಸಮಯವನುನ ಒಳಗ್  ಿಂಡಿದ . ಯ ನಿವಸ್ಧ ರ್ತಕ  ೇಟಿ ಗ್ಾಾಲಕಿಿಗಳನುನ ಹ  ಿಂದಿದ , 
ಪ್ಿತ್ರಯಿಂದ  ಮಿಲಿಯನ್ ಅರ್ವಾ ರ್ತಕ  ೇಟಿ ನಕ್ಷತಿಗಳನುನ ಹ  ಿಂದಿರುತತದ . ನಕ್ಷತಿಗಳು ಮತುತ ಗ್ ಲಕಿಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ಿದ ೇರ್ವು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ  
ಮತುತ ಅದನುನ ಸ ಾೇಸ್ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಗುತತದ . ಹಬಲ್ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ ದ ರದರ್ಧಕವು ಸಾವಿರಾರು ಗ್ ಲಕಿಿಗಳನುನ ತ  ೇರಸುವ ಚಿತಿ ಇದು. ಸಣ್ಣ 
ಚುಕ ಕಗಳು ಸಹ ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಧ ಗ್ ಲಕಿಿಗಳಾಗಿವ . ಬಿಹಾಾಿಂಡವು ಬಹಳ ದ  ಡೆ ಸಾಳವಾಗಿದ ! 

 

ಗಾಯಲಕಿ್ ಎಿಂದರ ೀನು? 

ನಕ್ಷತಿಪ್ುಿಂಜವು ಅನಿಲ, ರ್ ಳು ಮತುತ ರ್ತಕ  ೇಟಿ ನಕ್ಷತಿಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಗಿಹಗಳ ದ  ಡೆ ಸಿಂಗಿಹವಾಗಿದ , ಇವ ಲಿವೂ 
ಗುರುತಾಾಕಷಧಣ ಯಿಿಂದ ಕ ಡಿದ . ನಮಾ ಭ ಮಿಯು ಅಿಂತಹ ಒಿಂದು ಗಿಹ ವಾವಸ ಾಯ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ , ಇದು ಕ್ಷಿೇರಪ್ರ್ದ 
ನಕ್ಷತಿಪ್ುಿಂಜದ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ . 

ಗಿಹಗಳ ವಾವಸ ಾ ಎಿಂದರ ೇನು? 

ನಕ್ಷತಿಗಳನುನ ಸುತುತವ ಗಿಹಗಳು ಮತುತ ಇತರ ದ ೇಹಗಳ ಗುಿಂಪ್ು ಗಿಹಗಳ ವಾವಸ ಾ. ಭ ಮಿಯು ‘ಸೌರವೂಾಹ’ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಡುವ 

ಗಿಹಗಳ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ . ನಮಾ ಗಿಹಗಳಿಗ್  “;ಸೌರ “ ವಾವಸ ಾ ಎಿಂದು ಹ ಸರಡಲ್ಾಗಿದ  ಏಕ ಿಂದರ  ನಮಾ ಸ ಯಧನಿಗ್  ಸ  ೇಲ್ 

ಎಿಂದು ಹ ಸರಸಲ್ಾಗಿದ . ನಮಾ ಸೌರಮಿಂಡಲವು ನಮಾ ನಕ್ಷತಿ, ಸ ಯಧ ಮತುತ ಗುರುತಾಾಕಷಧಣ ಯಿಿಂದ ಬಿಂಧಸಲಾಟಿುರುವ 

ಎಲಿವನ ನ ಒಳಗ್  ಿಂಡಿದ  - ಗಿಹಗಳು ಬುರ್, ರ್ುಕಿ, ಭ ಮಿ, ಮಿಂಗಳ, ಗುರು, ರ್ನಿ, ಯುರ ೇನಸ್ ಮತುತ ನ ಪ್ೂಚನ್, ಕುಬ ಿಗಿಹಗಳಾದ 

ಪ್ುಿಟ  , ಡಜನೆಟ್ುಲ್  ಚಿಂದಿಗಳು ಮತುತ ಲಕ್ಷಾಿಂತರ ಕ್ಷುದಿಗಿಹಗಳು , ರ್ ಮಕ ೇತುಗಳು ಮತುತ ಉಲ್ ಕಗಳು. 
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ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಎಿಂದರ ೀನು? 

ಬಾಹಾಾಕಾರ್ವು ಭ ಮಿಯ ಆಚ ಗ್  ಮತುತ ಆಕಾರ್ಕಾಯಗಳ ನಡುವ  ಇರುವ ವಿಸಾತರವಾಗಿದ . ‘ಬಾಹಾಾಕಾರ್’ ಭ ಮಿಯಿಿಂದ ಸುಮ್ಾರು 100 

ಕಿ.ಮಿೇ. ಭ ಮಿಯಿಿಂದ 100 ಕಿ.ಮಿೇ ದ ರದಲಿಿ ಗ್ಾಳಿ ಇಲ!ಿ ಸ ಯಧನ ಬ ಳಕನುನ ಚದುರಸಲು ಮತುತ ನಿೇಲಿ ಆಕಾರ್ವನುನ ಉತಾಾದಿಸಲು ಗ್ಾಳಿಯ 

ಅಗತಾವಿದ . ಸ ಯಧನ ಬ ಳಕನುನ ಚದುರಸಲು ಗ್ಾಳಿಯಿಲಿದ ಕಾರಣ್, ಸ ಾೇಸ್ ಕಪ್ುಾ ಬಣ್ಣದಲಿ ಿಕಾಣ್ುತತದ . ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿಿ ಗ್ಾಳಿ ಇಲದಿಿರುವುದರಿಂದ 

- ಇದು ನಿವಾಧತ. ರ್ವನಿ ತರಿಂಗಗಳು ನಿವಾಧತದ ಮ ಲಕ ಪ್ಿಯಾಣಿಸಲು ಸಾರ್ಾವಿಲಿ, ಆದದರಿಂದ ನಿೇವು ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿ ಿರ್ಬದಗಳನುನ ಕ ೇಳಲು 
ಸಾರ್ಾವಿಲಿ. 

ಜಾಗವನುನ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಧವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲ್ಾಗುತತದ . ಆದಾಗ ಾ, ಇದು ನಿಜವಲಿ. ಅನಿಲ, ರ್ ಳು ಮತುತ 
ಇತರ  ವಸುತಗಳು  ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿಿ ತ ೇಲುತತವ . ಗಿಹಗಳು, ನಕ್ಷತಿಗಳು ಮತುತ ಗ್ ಲಕಿಿಗಳು ಸಹ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿಿ ಇರುತತವ . ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗ್  

ಅಪಾಯಕಾರಯಾದ ಅನ ೇಕ ರೇತ್ರಯ ವಿಕಿರಣ್ಗಳಿಿಂದ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ವೂ ತುಿಂಬದ . ನಮಗ್  ಇನ ನ ತ್ರಳಿದಿಲ,ಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷುು ದ  ಡೆ ಸಾಳವಿದ . ನಾವು “ಬ ಳಕಿನ ವಷಧಗಳಲಿ ಿ“ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿಿ ಬಹಳ 
ದ ರವನುನ ಅಳ ಯುತ ತೇವ . ಬ ಳಕಿನ ವಷಧಗಳು ಒಿಂದು ವಷಧದಲಿಿ ಬ ಳಕು ಪ್ಿಯಾಣಿಸಲು ತ ಗ್ ದುಕ  ಳುಿವ ದ ರ (ಸರಸುಮ್ಾರು 9.3 ಟಿಿಲಿಯನ್ ಕಿಲ್  ೇಮಿೇಟ್ರ್). 

ನಾವು ಮ್ಾನವರು ಯಾವಾಗಲ  ಕುತ ಹಲ ಮತುತ ಯ ನಿವಸ್ಧ ಮತುತ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದ ಬಗ್  ೆಆಕಷ್ಟ್ಧತರಾಗಿದ ದೇವ . ‘ಬಾಹಾಾಕಾರ್ ಪ್ರಶ ್ ೇರ್ನ ’ ನಮಾ ಕಲಾನ ಯನುನ ಹುಟ್ುುಹಾಕುತತದ  ಮತುತ 
ಅಪ್ರಚಿತತ ಯನುನ ಅನ ಾೇಷ್ಟ್ಸಲು ನಾವು ಪ ಿೇರ ೇರ್ಪಸಲಾಡುತ ತೇವ . 

 

ಗ್ಿಹಗ್ಳ ವಯವಸ ೆ ಎಿಂದರ ೀನು? 

ನಕ್ಷತಿಗಳನುನ ಸುತುತವ ಗಿಹಗಳು ಮತುತ ಇತರ ದ ೇಹಗಳ ಗುಿಂಪ್ು ಗಿಹಗಳ ವಾವಸ ಾ. ಭ ಮಿಯು ‘ಸೌರವೂಾಹ’ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಡುವ ಗಿಹಗಳ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ . ನಮಾ ಗಿಹಗಳಿಗ್  “ಸೌರ “ ವಾವಸ ಾ 
ಎಿಂದು ಹ ಸರಡಲ್ಾಗಿದ  ಏಕ ಿಂದರ  ನಮಾ ಸ ಯಧನಿಗ್  ಸ  ೇಲ್ ಎಿಂದು ಹ ಸರಸಲ್ಾಗಿದ . ನಮಾ ಸೌರಮಿಂಡಲವು ನಮಾ ನಕ್ಷತಿ, ಸ ಯಧ ಮತುತ ಗುರುತಾಾಕಷಧಣ ಯಿಿಂದ ಬಿಂಧಸಲಾಟಿುರುವ ಎಲವಿನ ನ 
ಒಳಗ್  ಿಂಡಿದ  - ಗಿಹಗಳು ಬುರ್, ರ್ುಕಿ, ಭ ಮಿ, ಮಿಂಗಳ, ಗುರು, ರ್ನಿ, ಯುರ ೇನಸ್ ಮತುತ ನ ಪ್ೂಚನ್, ಕುಬ ಿಗಿಹಗಳಾದ ಪ್ುಿಟ  , ಡಜನೆಟ್ುಲ್  ಚಿಂದಿಗಳು ಮತುತ ಲಕ್ಷಾಿಂತರ ಕ್ಷುದಿಗಿಹಗಳು , 
ರ್ ಮಕ ೇತುಗಳು ಮತುತ ಉಲ್ ಕಗಳು. 
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ಟರ್ ಸ ಪೀಸ್ ಎಿಂದರ ೀನು? 

ಬಾಹಾಾಕಾರ್ವು ಭ ಮಿಯ ಆಚ ಗ್  ಮತುತ ಆಕಾರ್ಕಾಯಗಳ ನಡುವ  ಇರುವ ವಿಸಾತರವಾಗಿದ . ‘ಬಾಹಾಾಕಾರ್’ ಭ ಮಿಯಿಿಂದ 
ಸುಮ್ಾರು 100 ಕಿ.ಮಿೇ. ಭ ಮಿಯಿಿಂದ 100 ಕಿ.ಮಿೇ ದ ರದಲಿಿ ಗ್ಾಳಿ ಇಲಿ! ಸ ಯಧನ ಬ ಳಕನುನ ಚದುರಸಲು ಮತುತ ನಿೇಲಿ 
ಆಕಾರ್ವನುನ ಉತಾಾದಿಸಲು ಗ್ಾಳಿಯ ಅಗತಾವಿದ . ಸ ಯಧನ ಬ ಳಕನುನ ಚದುರಸಲು ಗ್ಾಳಿಯಿಲಿದ ಕಾರಣ್, ಸ ಾೇಸ್ ಕಪ್ುಾ 
ಬಣ್ಣದಲಿ ಿಕಾಣ್ುತತದ . ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿಿ ಗ್ಾಳಿ ಇಲಿದಿರುವುದರಿಂದ - ಇದು ನಿವಾಧತ. ರ್ವನಿ ತರಿಂಗಗಳು ನಿವಾಧತದ ಮ ಲಕ 
ಪ್ಿಯಾಣಿಸಲು ಸಾರ್ಾವಿಲಿ, ಆದದರಿಂದ ನಿೇವು ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿಿ ರ್ಬದಗಳನುನ ಕ ೇಳಲು ಸಾರ್ಾವಿಲಿ. ಜಾಗವನುನ ಸಾಮ್ಾನಾವಾಗಿ 

ಸಿಂಪ್ೂಣ್ಧವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಎಿಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಲ್ಾಗುತತದ . ಆದಾಗ ಾ, ಇದು ನಿಜವಲಿ. ಅನಿಲ, ರ್ ಳು ಮತುತ ಇತರ ಬಟ್ಸ 

ಮ್ಾಾಟ್ಗಧಳು ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿ ಿತ ೇಲುತತವ . ಗಿಹಗಳು, ನಕ್ಷತಿಗಳು ಮತುತ ಗ್ ಲಕಿಿಗಳು ಸಹ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿಿ ಇರುತತವ . 
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗ್  ಅಪಾಯಕಾರಯಾದ ಅನ ೇಕ ರೇತ್ರಯ ವಿಕಿರಣ್ಗಳಿಿಂದ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ವೂ ತುಿಂಬದ . ನಮಗ್  ಇನ ನ ತ್ರಳಿದಿಲ,ಿ 

ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷುು ದ  ಡೆ ಸಾಳವಿದ . ನಾವು “ಬ ಳಕಿನ ವಷಧಗಳಲಿಿ “ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದಲಿ ಿಬಹಳ ದ ರವನುನ ಅಳ ಯುತ ತೇವ . ಬ ಳಕಿನ 

ವಷಧಗಳು ಒಿಂದು ವಷಧದಲಿ ಿಬ ಳಕು ಪ್ಿಯಾಣಿಸಲು ತ ಗ್ ದುಕ  ಳುಿವ ದ ರ (ಸರಸುಮ್ಾರು 9.3 ಟಿಿಲಿಯನ್ ಕಿಲ್  ೇಮಿೇಟ್ರ್). 

 

ನಾವು ಮ್ಾನವರು ಯಾವಾಗಲ  ಕುತ ಹಲ ಮತುತ ಯ ನಿವಸ್ಧ ಮತುತ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ದ ಬಗ್  ೆಆಕಷ್ಟ್ಧತರಾಗಿದ ದೇವ . ಬಾಹಾಾಕಾರ್ ಪ್ರಶ ್ ೇರ್ನ ’ ನಮಾ ಕಲಾನ ಯನುನ ಹುಟ್ುುಹಾಕುತತದ  ಮತುತ 
ಅಪ್ರಚಿತತ ಯನುನ ಅನ ಾೇಷ್ಟ್ಸಲು ನಮಾನುನ ಪ ಿೇರ ೇರ್ಪಸಲ್ಾಗುತತದ . 
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ಕಲ್  ಮತುತ ಕರಕುಶ್ಲತ  - ನತ್ರಣಸುತ್ರತರುವ ನವಿಲು 
ಸ್ಮಿತಾ ನಾಗ್ರಕಟ್ ಿ ಅವರಿಿಂದ 

 

1. ನಿಿಂತ್ರರುವ 3D ನವಿಲು ಮ್ಾಡಲು ಅಗತಾವಾದ ವಸುತಗಳು. 
ಬಣ್ಣದ ಪ ನಿಿಲ್್ಗಳು (ನಿೇಲಿ, ಹಸಿರು, ಕಿತತಳ ), ಕಪ್ುಾ ಸ ಕಚ್ ಪ ನ್, ಕತತರ, ಫ ವಿಕಾಲ್, 

ಐಸ್್ಕಿಿೇಮ್ ಸಿುಕ್ಗಳು  

 
 

2. ಚಿತಿದಲಿಿ ತ  ೇರಸಿರುವಿಂತ  ಭಾಗಗಳನುನ ಎಳ ಯಿರ ಮತುತ ಕತತರಸಿ. 

 

 

3. ಚಿತಿದಲಿಿ ತ  ೇರಸಿರುವಿಂತ  ಹಸಿರು ಕಾಗದವನುನ ಪ್ದರ ಮ್ಾಡಿ. 

 

 
 
 

4. ಮಡಿಸಿದ ಕಾಗದವನುನ ತ ರ ಯಿರ ಮತುತ ಕಪ್ುಾ ಸ ಕಚ್ ಪ ನಿನಿಂದ 2 ಸಾಲುಗಳ 

ವಲಯಗಳನುನ (ಕಣ್ುಣಗಳು) ಎಳ ಯಿರ  
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5. ಚಿತಿದಲಿಿ ತ  ೇರಸಿರುವಿಂತ  ಕಾಗದದ ಎರಡ  ಬದಿಗಳಲಿಿ ಕಣ್ುಣಗಳ ಎರಡು 
ಸಾಲುಗಳನುನ ಎಳ ಯಿರ. 

 

 
 

6. ವಲಯಗಳನುನ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ನಿಂತರ ಮತ ತ ಕಾಗದವನುನ ಪ್ದರ ಮ್ಾಡಿ ಮತುತ ನವಿಲು 
ನಿಲಿಲು ಬ ಿಂಬಲಕಾಕಗಿ ಮಡಿಸಿದ ಕಾಗದಕ ಕ ಐಸ್್ಕಿಿೇಮ್ ಸಿುಕ ಅನುನ ಕ ಳಭಾಗದಲಿಿ 
ಅಿಂಟಿಕ  ಳಿಿ.. 

 

7. ಎಲ ಿವಸುತಗಳನುನ ಸಿದಧವಾಗಿಡಿ.ನವಿಲಿನ ದ ೇಹ ಮತುತ ಗರಗಳು. ಮಡಿಸಿದ ಫಾಾನ್ 

ಆಕಾರದ ಗರಗಳ ಒಳ ಭಾಗದ; ಆಕಾರದ ಮೇಲ್  ಫ ವಿಕಾಲ್ ಹಾಕಿ. (ವಿ ಆಕಾರದ ಗರಗಳ 

ನಡುವ  ನವಿಲಿನ ದ ೇಹವನುನ ಅಿಂಟಿಸಲು) 
. 

 

8. ನವಿಲು ಹಿಿಂಭಾಗದ ಭಾಗವನುನ ನವಿಲು ನಿಿಂತ್ರರುವ ರೇತ್ರಯಲಿಿ ಸರಪ್ಡಿಸಿ. ನವಿಲಿನ 

ಪಾದಗಳನುನ ಸಹ ಅಿಂಟಿಕ  ಳಿಿ.   
ನಿಮಾ ನವಿಲು ಅದರ ಗರಗಳನುನ ಪ್ಿದಶಿಧಸಲು ಸಿದಧವಾಗಿದ . 
 

 
 



41 
 

 

ಪರಿಜ್ಞಾ ಪತ್ರಿಕಾ - ಹ  ೋಳಿ 2021 

 

- Holi 2021 
 

Concept and Design: Jyothi Bharat Divgi 

Editors: Shailaja Ganguly 

Chetana P. Kadle 

Namrata Heranjal 

Kannada Translation: Smita Divgi 

Math Website: Leenata Rao 

Coordinator: Shivanand Mudbidri 

 


