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President of SES,
Shri Praveen Kadle,

Covid Protocol
Followed Here

Shri Shankar Mahadevan,
and Shri Sridhar
visit our school

News from … Ganapathy

P U College

Felicitation of
students who got
distinction and
scored above 90
marks

News from … Parijnan

Vidyalay Someswar

The Bhoomi Pujan for the next phase at Parijnan Vidyalay was performed on 31st March
2021, by our Secretary Sri Mahesh L Bondal in the presence of our CEO Sri Prashant Rao,
Committee Members, staff and students of Parijnan college.

News from …

Parijnan P U College

Parijnana
Pradeepah

College E Magazine, Parijnana Pradeepah was released
on 6-2-2021 by Shri Shankar Mahadevan, renowned
singer and Shri Praveen P Kadle, President of Saraswat
Education Society

Ratha
Saptami

News from … Parijnan

P U College

Parijnan P U College Girls Team won First prize in Mangalore(Rural) Taluk Level Kabaddi Match
held at St. Sebastian College, Thokkottu on 27-2-2021

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar
Vocation Students
doing chores with
aplomb!

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar

Vaccination Drive

Siyona Almeida

Yoga

Mayank Gupta

Akshata Khopkar Vocation student throwing
balls in a bucket

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar

Online
Teaching
During
Covid
Times Teachers
Teaching
sounds
And
Omkar

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
Shalu Rana, Speech and Hearing-Impaired student participated
in an International Level Competition where there were
participants from more than 54 countries. She was selected as
3rd runner up. Her name appears in the MERIT list in the
Marathon and Flash category
Shalu participated in Maharashtra State & Zonal UCMAS Online
Competition (For Centers between Virar to Churchgate Mumbai region) in which there were 300+ students. Shalu was
selected as 1st runner up.

Siddhesh Mahadik has been
selected for Floorball Game
in a Preparatory Camp
organised by Special
Olympics Bharat for further
selection process of 2022
Special Olympics World
Winter Kazan, (Russia).

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾಚಾರ
ಜ ್ಯೋತಿ ಭರತ್ ದಿವಗಿ ಇವರಿಂದ
ಈ ಕ ಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನನು ಸ್ಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮಗ ಏನನ ಅನಿಸನತ್ತದ ?
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ಇದನ ತ್ನು ನಾಲ್ನು ಮರಗಳನನು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಒಯ್ನಯತಿತರನವ ಧೋರ ತ್ಿಂದ ಯ್ ಚಿತ್ರ!
ಜಕಾನಾ ಜಲ್ಮ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡನಬರನವ ಹಕ್ಕು - ನಿೋರನ ಮೋಲ ನಡ ಯ್ನವುದನ! ನಿಜವಾದ ಸಿಂಗತಿಯಿಂದರ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗ ಕಾಲ್ನಗಳು ಸ ಪೈಡರ-ಕಾಲ ೆರಳುಗಳಿಿಂದ ಕ ್ನ ಗ ್ಳುುತ್ತವ , ಅದನ ತ ೋಲ್ನವ
ಸಸಯಗಳ ಮೋಲ ನಡ ಯ್ಲ್ನ ಸನಲ್ಭವಾಗಿಸನತ್ತದ , ಏಕ ಿಂದರ ಅವು ಆಹಾರವನನು ಹನಡನಕನತಾತ ನಿೋರನನು ಹ ್ರಹಾಕನತ್ತವ .
ತಾಯಿ ಹ ್ರಗಿರನವಾಗ, ತ್ಿಂದ ತ್ನು ಮಕುಳನನು ನ ್ೋಡಿಕ ್ಳುುವ ಜವಾಬ್ಾಾರಯ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುತ್ತದ . ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯ್ವನನು ಗರಹಿಸಿ, ತ್ಿಂದ ತ್ನು ನಾಲ್ನು ಮರಗಳನನು ತ್ವರತ್ವಾಗಿ ತ್ನು ರ ಕ ುಗಳ
ಕ ಳಗ ತ್ನಿಂಬಿಕ ್ಿಂಡನ ಸನರಕ್ಷಿತ್ ಸಥಳಕ ು ವ ೋಗವಾಗಿ ನಡ ಯ್ನತಿತದಾಾನ ! ಈಗ ಚಿತ್ರವನನು ದ ್ಡಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ನತ ತ್ಿಂದ ಯ್ ಬ್ ಚ್ಚಗಿನ, ರಕ್ಷ್ಣಾತ್ಮಕ ರ ಕ ುಗಳ ಕ ಳಗ ನಾಲ್ನು ಜ ್ೋಡಿ ಕಾಲ್ನಗಳನನು ನ ್ೋಡಿ!
ಹಾಗಾದರ ‘ವರ್ಷದ ಅತ್ನಯತ್ತಮ ತ್ಿಂದ ಯ್ ಪ್ರಶಸಿತ’ ಈ ತ್ಿಂದ ಗ ಹ ್ೋಗಬ್ ೋಕನ ಎಿಂಬನದನನು ನಿೋವು ಒಪ್ುಪತಿತೋರಾ?

ಮಧುರ ತ್ಾಾಗ
ಸಾಧನಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಇವರಿಂದ
ತಾಯಗ ಎಿಂದರ ಒಿಂದನ ಉನುತ್ ಉದ ಾೋಶಕಾುಗಿ ನಿೋವು ಹ ್ಿಂದಲ್ನ ಇರ್ಟಪ್ಡನವ ವಸನತಗಳನನು ಬಿಟ್ನಟಬಿಡನವುದನ. ಅದನ ನಮಮನನು ಒಳಗಿನಿಿಂದ ಬಲ್ಪ್ಡಿಸನತ್ತದ . ನಮಮ ಪ್ರಮಪ್ೂಜಯ ಗನರನಗಳು ಯಾವಾಗಲ್್
ಈ ಸನಿಂದರ ಗನಣದ ಬಗ ೆ ಹ ಚ್ನಚ ಮಾತ್ನಾಡನತಾತರ . ತಾಯಗದ ಕಥ ಗಳು ತ್ನಿಂಬ್ಾ ಸ್ಪತಿಷದಾಯ್ಕವಾಗಿವ ! ಇದನ ಒಿಂದನ ಸನಿಂದರವಾದ ಗನಣವಾಗಿದ ಆದರ
ಅಳವಡಿಸಿಕ ್ಳುಲ್ನ ಕರ್ಟಕರವಾಗಿದ ! ವಯ್ಸುರನ ಮಾತ್ರ ತಾಯಗ ಮಾಡಬಹನದನ ಎಿಂದನ ಯಾರನ ಹ ೋಳಿದರನ? ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್ ಪಾಲ್ಷರ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಚಿಕು ಹನಡನಗನಿಿಂದ ಏನನಾುದರ್ ಕಲ್ಲಯೋಣ!
'ಐಸ್ ಎನ್ ನ ೈಸ್' ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್ ಪಾಲ್ಷರ್ ನಲ್ಲಿರನವ ಮನದನಕ ಗ ್ೋಡ ಯ್ ಮೋಲ್ಲನ ಗಡಿಯಾರವನನು ನ ್ೋಡಿದನನ. ಇನ್ು ಎರಡನ ಗಿಂಟ ಗಳ ಕ ಲ್ಸ ಮತ್ನತ ಅವನನ ಈಗಾಗಲ ೋ ತ್ನಿಂಬ್ಾ ದಣಿದಿದಾನನ! ಅವನನ
ಸನಮಾರನ 9 ವರ್ಷ ವಯ್ಸಿಿನ ಹನಡನಗನನನು ಪಾಲ್ಷರ್ಗ ಪ್ರವ ೋಶಿಸನತಿತದಾನನು ನ ್ೋಡಿದನನ. ಅವನನ ತ್ನಗ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಮೋಜಿನ ಬಳಿ ಕನಳಿತ್ನಕ ್ಳುುವುದಿಲ್ಿ ಎಿಂದನ ಅವನನ ಆಶಿಸಿದನನ. ಆ ದಿನ
ಮಕುಳ ಿಂದಿಗ ವಯವಹರಸನವ ಮನಸಿಥತಿಯ್ಲ್ಲಿ ಅವನನ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ! ಅವನ ದನರಾದೃರ್ಟ - ಹನಡನಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಅವನ ಮೋಜಿನ ಬಳಿ ಕನಳಿತ್ನನ!
ಇರ್ಟವಿಲ್ಿದ ಮನದನಕನನ ಅವನನನು ಕ ೋಳಿದನನ, "ನಿಮಗ ಏನನ ಬ್ ೋಕನ?" ಹನಡನಗ ಮೊದಲ್ ಬ್ಾರಗ ತಾನಾಗಿಯೋ ಬಿಂದಿಂತ ತ ್ೋರನತಿತತ್ನತ! ಅನಿಶಿಚತ್ವಾಗಿ ಆತ್, "ಅಿಂಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್
ಸಿಗನತ್ತದ ಯೋ?" ಆ ವೃದಧ ಹ ೋಳಿದ, "ಇದನ ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್ ಪಾಲ್ಷರ್ ಆಗಿರನವುದರಿಂದ ನಾನನ ಊಹಿಸನತ ತೋನ !" "ಓಹ್ ಹೌದನ! ಸರ ಅಿಂಕಲ್! ನಿಮಮ ಬಳಿ ಚಾಕಲ ೋಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್
ಇದ ಯೋ?" "ಹೌದನ!" ಮನದನಕ ಉತ್ತರಸಿದ. "ಇದರ ಬ್ ಲ ಏನನ?" ಹನಡನಗ ಕ ೋಳಿದ. "50 ರ್ಪಾಯಿ!" ಮನದನಕ ಉತ್ತರಸಿದ. "ಓಹ್! ಹ್ಮಮಮ ..... ನಿಮಮ ಬಳಿ ವ ನಿಲಾಿ ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್ ಇದ ಯಾ? ಹನಡನಗ ಮತ ತ
ಕ ೋಳಿದ! ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಕ ರಳಿದ, ಆ ಮನದನಕ ಹ ೋಳಿದ," ಹೌದನ! ನಾನನ ಅದನನು ತ್ರಬ್ ೋಕ ೋ? "ಹನಡನಗ ಮತ ತ ಕ ೋಳಿದ," ಅಿಂಕಲ್ ಎರ್ನಟ ಖಚಾಷಗನತ್ತದ ? "40 ರ್ಪಾಯಿಗಳು" ಎಿಂದನ ಹ ೋಳಿದ ಅವನನ, ಮೋಜಿನಿಿಂದ
ದ್ರ ಹ ್ೋಗನತಾತ, ಒಳಗ ಹ ್ಗ ಯಾಡನತಿತದಾ ಆ ಮನದನಕ. ಸವಲ್ಪ ಸಮಯ್ದ ನಿಂತ್ರ ಹಿಿಂತಿರನಗಿದಾಗ, ಮನದನಕ ಮತ ತ ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಕ ರಳಿದ ಸವರದಲ್ಲಿ, "ಹ್ಮಮಮ ... ಹಾಗಾದರ ನಿಮಗ ಬ್ ೋಕಾದನದನನು
ನಿರ್ಷರಸಿದಿಾೋರಾ?" ಹನಡನಗ ಮನಗನಳುಕನು, "ಹೌದನ ಅಿಂಕಲ್! ದಯ್ವಿಟ್ನಟ ನನಗ ವ ನಿಲಾಿ ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್ ಕ ್ಡಿ" ಎಿಂದನನ.

ಶಿೋಘ್ರದಲ ಿೋ ವ ನಿಲಾಿ ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಿಂನ ಬ್ೌಲ್ ಅನನು ಹನಡನಗನ ಮನಿಂದ ಇಡಲಾಯಿತ್ನ. ಬ್ೌಲ್ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ನ ಸಾರ್ಯವಾದರ , ಅದನ ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ್್ "ಅಯಯೋ" ಎಿಂದಿತ್ನತ. ಏಕ ಿಂದರ
ಕ ್ೋಪ್ದಿಿಂದ ಉರಯ್ನತಿತದಾ ಮನದನಕ ಅಕ್ಷ್ರಶಃ ಅದನನು ಕ ಳಗ ಇಡನವಾಗ ಮೋಜಿನ ಮೋಲ ಹ ್ಡ ದನನ.
ಆ ಹನಡನಗನಿಗ ತ್ನಗ ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂಬಿಂರ್ವಿಲ್ಿ ಎಿಂದನ ಸಮಾಧಾನದಿಿಂದ ಮನದನಕ ಹ ್ರನಡ ದನನ. ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್ ತಿನನುತಾತ ಎಳ ಯ್ ಹನಡನಗ ಸಿಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಆನಿಂದಿಸಿದ!
ಸವಲ್ಪ ಸಮಯ್ದ ನಿಂತ್ರ, ಮನದನಕ ಮೋಜಿನತ್ತ ನ ್ೋಡಿದನನ - ಹನಡನಗ ಹ ್ೋಗಿದಾ. ದ ೋವರಗ ರ್ನಯವಾದಗಳು, ಖಾಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಲ್ನ ಅವನನ ಮೋಜಿನ ಬಳಿಗ ಹ ್ೋಗನವಾಗ ಅವನನ
ಯೋಚಿಸಿದನನ. ಅವನನ ಅಲ್ಲಿ ನ ್ೋಡಿದ ಸಿಂಗತಿ ಅವನನನು ಗಾಬರಗ ್ಳಿಸಿತ್ನ! ಒಿಂದನ 10 ರ್ಪಾಯಿಯ್ ನಾಣಯವು ಬ್ೌಲ್ ಪ್ಕುದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿ ಆತ್ನನನು ನ ್ೋಡಿ ನಗನತಿತತ್ನತ. ಹನಡನಗನನ ಅವನಿಗ ಟಿಪ್
ಇಟ್ನಟ ಹ ್ೋಗಿದಾನನ.
ಪಾಲ್ಷರ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ನಗ ಸ ೋವ ಮಾಡನತಿತದಾ ವೃದಧನಿಗ 10 ರ್ಪಾಯಿಗಳನನು ಟಿಪ್ ಕ ್ಡಲ್ನ ಆ ಹನಡನಗ ಚಾಕಲ ೋಟ್ ಐಸ್ ಕ್ಕರೋಮ್ ಅನನು ತಾಯಗ ಮಾಡಿದಾಾನ ಎಿಂದನ ತಿಳಿದ ಮನದನಕನ ಕಣಣಲ್ಲಿ ನಿೋರನ
ಜಿನನಗಿತ್ನ!
ಅವನನ ಹನಡನಗನನನು ಎರ್ನಟ ಕ ಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ ಸಿಕ ್ಿಂಡಿದಾಾನ ಎಿಂದನ ನ ನಪಿಸಿಕ ್ಿಂಡಾಗ ಅವನ ಹೃದಯ್ ಕನಸಿಯಿತ್ನ! ಅವನಿಗ ರ್ನಯವಾದ ಹ ೋಳುವುದನ ತ್ಡವಾಗಿತ್ನತ! ತ್ನು ಕಣಿಣೋರನನು ಒರ ಸನತಾತ,
ಅವನನ ಮೋಜಿನಿಿಂದ ದ್ರ ಹ ್ೋದನನ. ಅವನನ ಹಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನನ ಎಷ ಟೋ ದಣಿದಿದಾರ್, ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ನಗನನಗನತಾತ ಸ ೋವ ಮಾಡನತ ತೋನ ಎಿಂದನ ಭರವಸ ನಿೋಡಿದನನ!
ಚಿಕು ಹನಡನಗನ ತಾಯಗ ಅವನ ಮೋಲ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರತ್ನ ಮತ್ನತ ಅವನಿಗ ಒಿಂದನ ದ ್ಡಡ ಪಾಠವನನು ಕಲ್ಲಸಿತ್ನತ. ಅವನನ ಈಗ ತಾನನ ಭ ೋಟಿಯಾದ ಎಲ್ಿರನ್ು ಗೌರವಿಸನತಾತನ ಮತ್ನತ ತ್ನು
ಕತ್ಷವಯ ಮನಗಿಯ್ನವವರ ಗ್ ತಾನನ ದಣಿದಿದ ಾೋನ ಎಿಂದನ ಒಪಿಪಕ ್ಳುಲ್್ ಬಿಡನವುದಿಲ್ಿ.
'ನಗನವಿನ ್ಿಂದಿಗ ಸ ೋವ ' ಎಿಂದನ ನಮಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ ೋವ ಯ್ಲ್ಲಿ ಜನರನ ಹ ೋಳುವುದನನು ನಾವು ಆಗಾಗ ೆ ಕ ೋಳುತ ತೋವ !

.

ಪ್ಾಿಚೀನ ಭಾರತದ ರತನಗಳು - ಶ್ಿೀ ಜಗನಾನಥ ದ ೀವಾಲಯ -ಪುರಿ
ಚಂದ್ರಿಮಾ ಕಲಬಾಗ್ ಇವರಿಂದ

ಪ್ುರ ಓಡಿಸಾದ ಕಡಲ್ತಿೋರದ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ ಅಥವಾ ಪ್ುರಾತ್ನ ಸಾಮಾರಜಯ ಉತ್ುಲ್, ಇದನನು ಕಳಿಿಂಗ, ಓದರ ದ ೋಶ ಎಿಂದ್ ಕರ ಯ್ನತಾತರ . ಸುಿಂದ ಪ್ುರಾಣದ ಪ್ುರಾತ್ನ ಗರಿಂಥಗಳು - ಉತ್ುಲ್ ಖಿಂಡ, ಬರಹಮ
ಪ್ುರಾಣ, ನಾರದ ಪ್ುರಾಣ ಮತ್ನತ ಅನ ೋಕರನ ಇದನನು ಪ್ುರನಷ ್ೋತ್ತಮರ ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸವಾದ ಶಿರೋ ಜಗನಾುಥ ಎಿಂದನ ಉಲ ಿೋಖಿಸನತಾತರ . ಬಿಂಗಾಳ ಕ ್ಲ್ಲಿ (ಮಹ ್ೋದಧ) ಮತ್ನತ ಮಹಾನದಿ ನದಿಯ್
ಉಪ್ನದಿಗಳು ಈ ಪ್ವಿತ್ರ ನಗರದ ಶಿಂಖ ಆಕಾರವನನು ಕ ತಿತದಾವು.
ಸುಿಂದ ಪ್ುರಾಣವು ಶಿೋ ಜಗನಾುಥ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ವನನು ಮಾಲ್ವ ಸಾಮಾರಜಯದ ರಾಜ ಇಿಂದರದನಯಮು, ಸತ್ನಯಗದಲ್ಲಿ ಸಾಥಪಿಸಲ್ನ ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಅವರನ ವಿರ್ನಣವಿನ ಭಕತರಾಗಿದಾರನ ಮತ್ನತ ನಿೋಲಾದಿರ ಪ್ವಷತ್ಗಳಲ್ಲಿನ
ಸಬರ (ಬನಡಕಟ್ನಟ) ವಿಂಶದವರನ ನಾಗರೋಕತ ಯಿಿಂದ ದ್ರವಿರನವ ನಿೋಲ್ಮಧಾಬ್ ಆರಾರ್ನ ಯ್ ಬಗ ೆ ಕ ೋಳಿದಾರನ. ಆದನದರಿಂದ, ಆತ್ನನ ತ್ನು ಮನಖಯ ಅಚ್ಷಕನ ಸಹ ್ೋದರನಾದ ವಿದಾಯಪ್ತಿಯ್ನನು
ನ ಲ್ಮಾಧಾಬ್ ಇರನವ ಸಥಳವನನು ಪ್ತ ತಹಚ್ನಚವ ಕಾಯ್ಷಕ ು ನಿಯೋಜಿಸಿದನನ.

ದಿಂತ್ಕಥ ಯ್ನ ಹ ೋಳುವಿಂತ ಅವನನ ಎರ್ನಟ ಪ್ರಯ್ತಿುಸಿದರ್, ವಿದಾಯಪ್ತಿಯ್ನ ನಿಗ್ಢ ದ ೋವತ ಇರನವ ಸಥಳವನನು ಕಿಂಡನಹಿಡಿಯ್ಲ್ನ ಸಾರ್ಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರ , ಆತ್ ಲ್ಲ್ಲತಾಳನನು ಪಿರೋತಿಸಿ

ಮದನವ ಯಾದ. ಅವನನ ತ್ನು ಮಾವ, ವಿಶಾವವಸನ (ಸಬರಗಳ ಮನಖಯಸಥ), ಬ್ ಟ್ಟಗಳ ಗನಹ ಗಳಿಿಂದ ಹಿಿಂದಿರನಗಿದನನ, ತ ೋಜದ ್ಿಂದಿಗ ಪ್ರಜವಲ್ಲಸಿದನನ, ಶಿರೋಗಿಂರ್ ಮತ್ನತ ಕಪ್ೂಷರದ ವಾಸನ ಯ್ನನು

ಗಮನಿಸಿದನನ. ಇದನ ವಿಶವವಸನ ಭಗವಾನ್ ವಿರ್ನಣವಿನ ನಿೋಲ್ಮಣಿ ರ್ಪ್ವಾದ ನಿೋಲ್ಮರ್ಬ್ ನ ಪ್ೂಜ ಯ್ನನು ಮಾಡನತಿತದಾಾನ ಎಿಂದನ ನಿಂಬಲ್ನ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ನ. ವಿದಾಯಪ್ತಿಯ್ ಒತಾತಯ್ದ ಮೋರ ಗ ,

ಇರ್ಟವಿಲ್ಿದ ವಿಶವವಸನ ಅವನನನು ಗನಹ ಯ್ ದ ೋವಸಾಥನಕ ು ಸನತ್ನತವರದ ಮಾಗಷದಲ್ಲಿ ಕರ ದನಕ ್ಿಂಡನ ಹ ್ೋದನನ. ವಿದಾಯಪ್ತಿಯ್ನ ಸದಿಾಲ್ಿದ ಒಿಂದನ ಹಿಡಿ ಸಾಸಿವ ಬಿೋಜಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಿಂಡನ ದಾರಯ್ನದಾಕ್ು

ಕ ೈಬಿಟ್ಟನನ. ಕ ಲ್ವು ವಾರಗಳ ನಿಂತ್ರ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಳದಿ ಹ್ವುಗಳು ಅರಳಿದಾಗ, ವಿದಾಯಪ್ತಿಯ್ನ ನಿೋಲ್ಮಧಾಬಿಗ ಹಿಿಂದಿರನಗನವ ಮಾಗಷವನನು ಕಿಂಡನಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಹರ್ಷಗ ್ಿಂಡ ಅವರನ ರಾಜ
ಇಿಂದರದನಯಮುನ ಬಳಿಗ ಮರಳಿದರನ.
ರಾಜ ಇಿಂದರದನಯಮುನನ ತ್ನು ಸ ೈನಯದ ್ಿಂದಿಗ ಓದರ ದ ೋಶ ಮತ್ನತ ಅದರ ಬನಡಕಟ್ನಟ ಜನಾಿಂಗವನನು ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳುಲ್ನ ಹ ್ರಟ್ನನ. ಹಲ್ವಾರನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ನತ ಕರ್ಟಗಳ ನಿಂತ್ರ, ಅವರನ ಸಥಳಕ ು ಬಿಂದಾಗ,
ದ ೋವತ ಕಣಮರ ಯಾಯಿತ್ನ. ಅವನ ಹ ಿಂಡತಿ ರಾಣಿ ಗನಿಂಡಿಚಾದ ೋವಿ ಅವನ ಅಹಿಂಕಾರ ಮತ್ನತ ಅಹಿಂಕಾರವನನು ನಿಯ್ಿಂತಿರಸನವಿಂತ ಬ್ ೋಡಿಕ ್ಿಂಡಳು. ಆದಾರಿಂದ ಪ್ಶಾಚತಾತಪ್ದ ರಾಜನನ ಕನಶಾ ಹನಲ್ಲಿನ ಚಾಪ ಯ್ನನು

ಹರಡನತಾತನ ಮತ್ನತ ಭಗವಿಂತ್ನನ ತ್ನು ದಶಷನ ನಿೋಡದ ಹ ್ರತ್ನ ಆಮರಣಾಿಂತ್ ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡಿದನನ. ಅರಸನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿೋಲ್ಲ ಭಗವಿಂತ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ್ಿಂಡನ ಅವನಿಗ ದ ೋವಸಾಥನವನನು ಕಟ್ಟಲ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನನ,
ಅದರ ಮೋಲ ಶಿಂಖ, ಚ್ಕರ, ಗದ ಮತ್ನತ ಕಮಲ್ದ ಗನರನತ್ನಗಳನನು ಹ ್ಿಂದಿರನವ ಬ್ ೋವಿನ ಮರದ ದಿಮ್ಮಮಯಿಿಂದ ವಿಗರಹವನನು ಕ ತ್ತಲಾಗಿದ . ಈ ಸಿಂಪ್ರದಾಯ್ದಲ್ಲಿ, ಇಿಂದಿಗ್ ಕ್ಡ ನಬಕಲ ಬರ ಸಮಾರಿಂಭದಲ್ಲಿ
ವಿಗರಹಗಳನನು ಹ ್ಸದಾಗಿ ತ್ಯಾರಸಲಾಗನತ್ತದ .

ವಿಶವವಸನ ರಾಜ ಇಿಂದರದನಯಮುನನ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ವನನು ಕಟ್ಟಲ್ನ ಒಪಿಪಕ ್ಿಂಡನನ, ಭಗವಾನ್ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ದ ಸಥಳವನನು ರ ್ೋಹಿಣಿ ಕನಿಂಡ ಮತ್ನತ ಕಲ್ಪ ವಾತ್ (ದ ೈವಿಕ ಆಲ್ದ ಮರ) ಸನತ್ತಮನತ್ತಲ್ಲನ
ವಿಶವವಸನಗ ಬಹಿರಿಂಗಪ್ಡಿಸಿದರನ. ರಾಜ ಇಿಂದರದನಯಮುನನ ಯ್ಜ್ಞ, ಪ್ೂಜ ಮತ್ನತ ಇತ್ರ ಸಮಾರಿಂಭಗಳನನು ಮಾಡಿದನನ, ಇದನನು ಭಗವಾನ್ ನಾರದರನ ನಡ ಸನತಿತದರ
ಾ ನ ಮತ್ನತ ದಿೋಕ್ಷ ಯ್ಿಂತ , ಬ್ ೋವಿನ ಮರದ ದಿಮ್ಮಮ
ಸಮನದರದಲ್ಲಿ ತ ೋಲ್ನತಿತರನವುದನ ಕಿಂಡನಬಿಂದಿದ . ಆದಾಗ್ಯ,

ರಾಜನ ಪ್ುರ ್ೋಹಿತ್ರನ ಮತ್ನತ ಸ ೈನಯವು ಅದನನು ತಿೋರಕ ು ಎಳ ಯ್ಲ್ನ ಸಾರ್ಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಬರ ಕನಲ್ವು ಕ ೈಜ ್ೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರನ ಅದನನು ಎತ್ತರದ ಬಲ್ಲಪಿೋಠಕ ು ಕ ್ಿಂಡ ್ಯ್ಯಬಹನದನ, ಅಥವಾ
ವಿಗರಹಗಳನನು ಕ ತ್ತಲ್ನ ಮಹಾ ಬ್ ೋಡಿ. ಇಿಂದಿಗ್, ಈ ಕನಲ್ದ ಸದಸಯರನ ದ ೋವಸಾಥನದಲ್ಲಿ ಸ ೋವ ಸಲ್ಲಿಸನತಾತರ .
ಬರಹಮ ದ ೋವರನ ಜಗನಾುಥ, ಬಲ್ರಾಮ್, ದ ೋವಿ ಸನಭದಾರ ಮತ್ನತ ಸನದಶಷನ ಚ್ಕರಕ ು ಸಮಪಿಷತ್ವಾದ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ವನನು ಪ್ರತಿಷಾಾಪಿಸಿದರನ. ಪ್ೂಜ , ಸ ೋವ , ಸಮಾರಿಂಭಗಳು, ಆಭರಣ, ವ ೋರ್ಭ್ರ್ಣ ಮತ್ನತ
ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ನಿಯ್ಮ ಮತ್ನತ ಉಪ್ಚಾರಗಳನನು ಭಗವಾನ್ ಬರಹಮ ಅವರಿಂದಲ ೋ ನ ೋಮ್ಮಸಲಾಯಿತ್ನ. ಪ್ುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇಿಂದರದನಯಮುನ ದಿಂತ್ಕಥ ಯಿಿಂದಾಗಿ, ದ ೋವಾಲ್ಯ್ವು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ
ಕಳ ದನಹ ್ೋಯಿತ್ನ.
ಪಾರಚಿೋನ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ದ ದಾಖಲ ಗಳು, ಇತ್ರ ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ಗಳ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕವಿತ ಗಳು, ನಾಟ್ಕಗಳು, ಒಡಿಯಾ ಮತ್ನತ ಸಿಂಸೃತ್ ವಿದಾವಿಂಸರನ ಬರ ದಿರನವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ
ದ ೋವಸಾಥನವು ಪಾರಚಿೋನ ಕಾಲ್ದಿಿಂದಲ್್ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿತ್ನತ. ಹಲ್ವಾರನ ರಾಜರನ ಮತ್ನತ ರಾಣಿಯ್ರನ ಉತ್ುಲ್ ಮೋಲ ಆಳಿವಕ ನಡ ಸಿದಾಾರ ಮತ್ನತ ಈ ದ ೋವಸಾಥನವು ಕ ಲ್ವು ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿದ ಎಿಂದನ
ನಿಂಬಲಾಗಿದ . ಆದಾಗ್ಯ, ಶಿಲಾಶಾಸನದಿಿಂದ (ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ನತ ಚಿಹ ುಗಳಿಿಂದ) ಪ್ರಸನತತ್ ದ ೈತಾಯಕಾರದ ರಚ್ನ ಯ್ನ 1112-1148 AD ಯ್ಲ್ಲಿ ಅನಿಂತ್ವಮಷನ ಚ ್ೋದಗಿಂಗ ದ ೋವರಿಂದ ನಿಮ್ಮಷಸಲ್ಪಟಿಟದ
ಮತ್ನತ ನಿಂತ್ರ ಕ ಲ್ವು ಬ್ಾರ ದನರಸಿತ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ನ ಮತ್ನತ ಪ್ುನರನತಾಥನಗ ್ಿಂಡಿದ , ಆದರ ನಿಂತ್ರವೂ ಅದ ೋ ಆಗಿತ್ನತ . ಬೃಹತ್ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ ಸಿಂಕ್ಕೋಣಷವು 400,000 ಚ್ದರ ಅಡಿಗಳರ್ನಟ (37,000 ಮ್ಮೋ 2)
ವಿಸಿತೋಣಷವನನು ಹ ್ಿಂದಿದ , ಮತ್ನತ ಇದನನು 20 ಅಡಿ (6.1 ಮ್ಮೋ) ಎತ್ತರದ ಕ ್ೋಟ ಯ್ ಗ ್ೋಡ ಯಿಿಂದ ಸನತ್ನತವರದನ ಮೋಘ್ನಾಡ ಪ್ಚ ೋರ ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲಾಗನತ್ತದ . ಕನಮಾಷ ಬ್ ೋಧಾ ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲ್ಪಡನವ
ಒಳಗಿನ ಗ ್ೋಡ ಯ್ನ ಮನಖಯ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ದ ಸನತ್ತಲ್್ ಇದ , ಇದರಲ್ಲಿ 120 ಕ್ು ಹ ಚ್ನಚ ದ ೋವಸಾಥನಗಳು ಮತ್ನತ ದ ೋಗನಲ್ಗಳಿವ , ಇದನನು ವಿವಿರ್ ದ ೋವತ ಗಳಿಗ ಸಮಪಿಷಸಲಾಗಿದ . ಒಳಾಿಂಗಣದ ಮರ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಿಿಂತಿರನವ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮನಖಯ ಅಿಂಶಗಳನನು ಹ ್ಿಂದಿದ :

1.ವಿಮಾನ / ದ ೋವುಲ್ -ಗಭಷಗೃಹ
ಕಳಿಿಂಗನ್ ವಾಸನತಶಿಲ್ಪದ ವಿಶಿರ್ಟವಾದ ರ ೋಖಾ ದ ೋವುಲಾ ಶ ೈಲ್ಲಯ್ಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ವ ೋದಿಕ ಯ್ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷಸಲಾಗಿದ . ಶಿಖರ ಅಥವಾ ಬ್ಾಗಿದ ಮೋಲಾಾಗವನನು ರ್ಪಿಸನವ ಮೊದಲ್ನ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ದ ಗ ್ೋಡ ಗಳು
ನ ೋರವಾಗಿ (ರ ೋಖ ಅಥವಾ ರ ೋಖ ಯ್ಿಂತ ) ಗಣನಿೋಯ್ ಎತ್ತರಕ ು ಏರನತ್ತವ . ದ ೋವಾಲ್ಯ್ದ ಮೋಲ ಅರ್ಟಧಾತ್ನಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶಿರ್ಟವಾದ ನಿೋಲ್ಚ್ಕರವಿದ . ದ ೋವಾಲ್ಯ್ವು ನ ಲ್ಮಟ್ಟದಿಿಂದ ಗಭಷಗೃಹದ
ಮೋಲಾಾಗದವರ ಗ 65 ಮ್ಮೋಟ್ರ್ಗಳಿಗ 214 ಕ ು ಏರನತ್ತದ .
2.ಜಗಮೊೋಹನ -ಮನಖಮಿಂಟ್ಪ್ ಅಥವಾ ಸಿಂದಶಷಕರ ಪ್ರದ ೋಶವನನು ಪಿಧಾ ದ ೋವುಲ್ ಶ ೈಲ್ಲಯ್ಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷಸಲಾಗಿದ , ಅದರ ವಿಶಿರ್ಟವಾದ ಚ್ದರ
ಶಿಖರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಕರೋಟ್ ಮತ್ನತ ಮಸತಕ್ ಮೋಲ ಇದ .
3.ನಟ್ಮಿಂಡಪ್ - ಪಿರಮ್ಮಡ್ ಮೋಲಾಾಗದ ಪ ರೋಕ್ಷ್ಕರ ಸಭಾಿಂಗಣ.
4. ಭ ್ೋಗಮಿಂಡಪ್ -l ಪಿರಮ್ಮಡ್ ಶಿಖರವನನು ಸಹ ಹ ್ಿಂದಿದ .
ಈ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ದ ವಿಶಿರ್ಟ ಲ್ಕ್ಷ್ಣವ ಿಂದರ ಇದನ ವಿಶಿರ್ಟವಾದ ಕಳಿಿಂಗ ಶ ೈಲ್ಲಯ್ಲ್ಲಿ ವಿಭಿನು ಶ ೈಲ್ಲಯ್ ವಾಸನತಶಿಲ್ಪವನನು ಬಳಸನತ್ತದ , ಸಾಮರಸಯದಿಿಂದ ಮ್ಮಶರಣವಾಗಿದ . ದ ೋವಾಲ್ಯ್ದ ಮೋಲಾಾಗಗಳು ಮತ್ನತ
ಅವುಗಳ ಎತ್ತರವನನು ಜ ್ೋಡಿಸಲಾಗಿದ , ಇದನ ಪ್ವಷತ್ ಶ ರೋಣಿಯ್ಿಂತ ಕಾಣನತ್ತದ , ಶಿೋ ಜಗನಾುಥ ದ ೋವಸಾಥನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತ್ನಯನುತ್ ಶಿಖರವಿದ . ಸ ್ಗಸಾದ ಕ ತ್ತನ ಗಳು, ವಾಸನತಶಿಲ್ಪದ ಅದನಾತ್ಗಳು ಮತ್ನತ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷ ೋತ್ರಗಳನನು ಧಕುರಸನವ ಅತಿೋಿಂದಿರಯ್ ವಿದಯಮಾನಗಳು ಎಲ್ಿವನ್ು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅನನಭವಿಸಬಹನದನ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ್್ ಹ ಚ್ನಚ ಕಾಲ್ ನಿಿಂತಿದ .

.

ಮನಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಥ ಯಾತ ರಯಿಂದಿಗ ಶಿರೋ ಜಗನಾುಥ ದ ೋವಸಾಥನ.
ಮ್ಲ್: ಓಡಿಸಾ ಸಕಾಷರ.
ಉತ್ುಲ್ವನನು ಅನ ೋಕ ರಾಜರನ ಮತ್ನತ ಕನಲ್ಗಳು ವಿಭಿನು ನಿಂಬಿಕ ಗಳು ಮತ್ನತ ಇರ್ಟ ದ ೋವತ ಗಳು, ಶ ೈವ, ಶಾಕತರನ, ಬ್ೌದಧರನ, ಜ ೈನರನ ಮತ್ನತ ವ ೈರ್ಣವರಗ ಮರಳಿ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಿಂಡಿದಾಾರ . ಪೌರಾಣಿಕದಿಿಂದ
ತಾಿಂತಿರಕ ಮತ್ನತ ಬ್ೌದಧ ರ್ಮಷದವರ ಗಿನ ಎಲಾಿ ಪ್ದಧತಿಗಳು ಮತ್ನತ ಆಚ್ರಣ ಗಳು ರಥ ಯಾತ ರಯ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪ್ರಸಿದಧವಾದ ಪ್ುರಯ್ಲ್ಲಿ ಜಗನಾುಥ ದ ೋವರ ವಿಶಿರ್ಟ ಆಚ್ರಣ ಗಳು ಮತ್ನತ ಉತ್ಿವಗಳಾಗಿವ .
ರಥ ಯಾತ ರಯ್ ಸಮಯ್ದಲ್ಲಿ, ದ ೋವತ ಗಳನನು ರಥದಲ್ಲಿ ಶಿರೋ ಜಗನಾುಥ ದ ೋವಸಾಥನದಿಿಂದ ಮೌಸಿ ಮಾ ದ ೋವಸಾಥನ ಅಥವಾ ಗನಿಂಡಿಚಾ ದ ೋವಿ ದ ೋವಸಾಥನಕ ು ರಸ ತಯಿಿಂದ ಸನಮಾರನ 3 ಕ್ಕಮ್ಮೋ.
ಕರ ದ ್ಯ್ಯಲಾಗನತ್ತದ .
ಪ್ುರಯ್ ಶಿರೋ ಜಗನಾುಥನನನು ಜಿೋವಿಂತ್ ದ ೋವರನ ಎಿಂದನ ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದ , ಅವರ ಅನನಯಾಯಿಗಳ ಭಕ್ಕತಯ್ನನು ಸಿವೋಕರಸನತಾತರ ಮತ್ನತ ಅವರ ಲ್ಲೋಲ ಯಿಂದಿಗ ಅವರನನು ಪ್ರವ ೋಶಿಸನತಾತರ . ಆತ್ನ
ಮಹಿಮಯ್ನನು ವಿವರಸನವ ಹಲ್ವಾರನ ಕಟ್ನಟಕಥ ಗಳಿವ . ಕ ಲ್ವು ಭಕ್ಕತ ಮತ್ನತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮನಳುಗಿದಾರ , ಕ ಲ್ವು ನಾಟಿ ಕೃರ್ಣನ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳಾಗಿವ . ಶಿರೋ ಜಗನಾುಥರನ ಕ ೋವಲ್ ಜಗದ ್ಡ ಯ್ನಲ್ಿ, ಅವರನ ಜನರ
ದ ೋವರನ - ಅನಾದಿ ಕಾಲ್ದಿಿಂದಲ್್ ಪಿರಯ್ರನ.

Source of information: Shree Jagannath Temple website. https://www.shreejagannatha.in
Source of Photographs: Wikipidea
Sunabesa : Govt. of Odisha website https://puri.nic.in/tourist-place/shreejagannath , https://cdn.s3waas.gov.in/s3e836d813fd184325132fca8edcdfb40e/uploads/bfi_thumb/2018051817olwdhtgkytnvj0wwweylob4g5hwotxttpd4r9kxsi2.jpg
Shree Jagannath temple and Ratha Yatra : Govt. of Odisha website https://puri.nic.in/tourist-place/shreejagannath
https://cdn.s3waas.gov.in/s3e836d813fd184325132fca8edcdfb40e/uploads/2021/01/2021010825.jpg
Temple architecture: Wikipedia https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Simplified_schema_of_Kalinga_architecture.jpg/600px-Simplified_schema_of_Kalinga_architecture.jpg

ಫಿಟ್ ನಸ್ ಮೊದಲು - ಮಾರ್ಾಾರಾಸನ
ದ್ರೀಪ್ತಿ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಂದ
ಯೋಗಾಭಾಯಸದ ತ್ರಬ್ ೋತಿಯ್ಲ್ಲಿ ನ ನಪಿಡನವ ಒಿಂದನ ವಿರ್ಯ್ವ ಿಂದರ ಯೋಗಯವಾದ ಭಿಂಗಿಯ್ನ ಬ್ ನನುಮ್ಳ ಯ್ನನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಸನತ್ತದ . ನಡ ಯ್ನತಿತರನವ ಸಾಿಂಕಾರಮ್ಮಕದ ಕಾರಣ ನಾವ ಲ್ಿರ್ ಆನ್ಲ ೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡನತಿತದ ಾೋವ ಮತ್ನತ ಅರ್ಯಯ್ನ ಮಾಡನತಿತದ ೋಾ ವ . ಮಾಜಾಷರಾಸನ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡನವಾಗ ನಾವು ಕನತಿತಗ , ಮೋಲ್ಲನ ಮತ್ನತ ಕ ಳಗಿನ ಬ್ ನಿುನ ಸಾುಯ್ನಗಳನನು ಸನಲ್ಭವಾಗಿ ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಬಹನದನ, ಇದನ
ದಿೋಘ್ಷ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಕಾಯ್ಷ ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಸಮಯ್ಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡನವ ಸಾುಯ್ನಗಳಿಗ ವಾಯಯಾಮ ನಿೋಡನತ್ತದ . ಮಾಜಾಷರಾಸನ (ಬ್ ಕ್ಕುನ ಭಿಂಗಿ) ಸಿಂಸೃತ್ ಪ್ದಗಳಾದ ಮಾಜಾಷರ್ ಎಿಂದರ
ಬ್ ಕನು ಮತ್ನತ ಆಸನ ಎಿಂದರ ಭಿಂಗಿ . ಇದನನು ಕಾಯಟ್ ಸ ೆಚ್ ಭಿಂಗಿ ಎಿಂದ್ ಕರ ಯ್ನತಾತರ . ಬ್ ನನುಮ್ಳ ಯ್ ಮತ್ನತ ಬ್ ನಿುನ ಸಾುಯ್ನಗಳ ನಮಯತ ಯ್ನನು ಈ ಆಸನದ ಸಹಾಯ್ದಿಿಂದ
ನಿವಷಹಿಸಲಾಗನತ್ತದ . ಮಾಜಾಷರಾಸನ (ಕಾಯಟ್ ಸ ೆಚ್) ಎನನುವುದನ ನಿಮಮ ಬ್ ನಿುಗ ಅಗತ್ಯವಿರನವ ಸಿಂಪ್ೂಣಷ ಚ್ಲ್ನ ಯ್ನನು ನಿೋಡನವ ಮ್ಲ್ಕ ಹಿಿಂದಿನ ಬ್ಾಗಿಗಳನನು ಹಿಿಂಭಾಗದ ಕಮಾನನಗಳ ಿಂದಿಗ
ಸಿಂಯೋಜಿಸನವ ಚ್ಲ್ನ ಯಾಗಿದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ನಿಮಮ ಕಶ ೋರನಖಿಂಡವು ಚ್ಲ್ನ ಯ್ಲ್ಲಿರನತ್ತದ . ಆಗನತ್ತದ , ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ಗಭಷಕಿಂಠ, ಎದ ಗ್ಡಿನ ಮತ್ನತ ಸ ್ಿಂಟ್ದ ಬ್ ನನುಮ್ಳ ಯ್ಲ್ಲಿನ ಚ್ಲ್ನ ಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿಲ್ನಕ್ಕರನವ ಎಲಾಿ ಒತ್ತಡವನನು ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡನತ್ತವ . ಇದನ ಬ್ ನನುಮ್ಳ ಯ್ ಉತ್ತಮ ಚ್ಲ್ನ ಗ ಸಹಾಯ್ ಮಾಡನತ್ತದ ಮತ್ನತ ಬ್ ನನುಮ್ಳ ಗ ಅಹಷವಾದ ಚ್ಲ್ನಶಿೋಲ್ತ ಯ್ನನು ಒದಗಿಸನತ್ತದ . ಹ ಚ್ನಚವರಯಾಗಿ,
ಇದನ ಆಿಂತ್ರಕ ಅಿಂಗಗಳನನು ಮತ್ನತ ಜಿೋಣಾಷಿಂಗ ವಯವಸ ಥಯ್ನನು ಸರಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನಿವಷಹಿಸನವಿಂತ ನಿಯ್ಿಂತಿರಸನತ್ತದ . ಮಾಡನವ ವಿಧಾನ
* ನಿಮಮ ದ ೋಹವನನು ನಿಮಮ ಕ ೈ ಮತ್ನತ ಪಾದದ ಮೋಲ ನ ಲ್ದ ಮೋಲ ಇರಸನವ ಮ್ಲ್ಕ ಪಾರರಿಂಭಿಸಿ.
*ನಿಮಮ ಮೊಣಕಾಲ್ನಗಳು ನಿಮಮ ಸ ್ಿಂಟ್ದ ಕ ಳಗ ಮತ್ನತ ನ ಲ್ಕ ು ಲ್ಿಂಬವಾಗಿರನವಿಂತ ನ ್ೋಡಿಕ ್ಳಿು. ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ಮಣಿಕಟ್ನಟ, ಮೊಣಕ ೈ ಮತ್ನತ ಭನಜಗಳು ನ ಲ್ಕ ು ಲ್ಿಂಬವಾಗಿರನವಾಗ ಒಿಂದನ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿರಬ್ ೋಕನ.
* ನಿಮಮ ಬ್ ನನು ಮತ್ನತ ಕ ೈ ನ ಲ್ಕ ು ಸಮಾನಾಿಂತ್ರವಾಗಿ ನ ೋರವಾಗಿರಬ್ ೋಕನ.
*ನಿಮಮ ಬ್ ನನುಮ್ಳ ಯ್ನನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ ಳಕ ು ಸಡಿಲ್ಲಸಿ ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ಗಲ್ಿವನನು ಮೋಲ್ನಮಖವಾಗಿ ಚಾವಣಿಯ್ ಕಡ ಗ ತ ಗ ದನಕ ್ಳಿು. ನಿಮಮ ಕಣನಣಗಳನನು ಮನಚಿಚ ಅಥವಾ ನಿಮಮ ಹನಬನೆಗಳ ಮರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ
ನ ್ೋಟ್ವನನು ಸರಪ್ಡಿಸಿ. (ಭ್ರಮದಯ ದೃಷ್ಟಟ). (7-10) ಉಸಿರನನು ಹಿಡಿದನಕ ್ಳಿು

* ಈಗ ನಿಮಮ ಕ ್ೋರ್ ಅನನು ಸಿಂಕನಚಿತ್ಗ ್ಳಿಸಿ ಮತ್ನತ ಉಸಿರನನು ಬಿಡನತಾತ ನಿಮಮ ಬ್ ನನುಮ್ಳ ಯ್ನನು ಸಿೋಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಡ ಗ ತ್ಳಿುರ ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ಕನತಿತಗ ಯ್ನನು ಕ ಳಕ ು ಬ್ಾಗಿಸಿ ದ ೋಹದ ನ ೈಸಗಿಷಕ ಭಿಂಗಿಯ್ನನು
ಉಳಿಸಿಕ ್ಳಿು.

* ನಿಮಮ ಮೊಣಕಾಲ್ನಗಳು ಮತ್ನತ ಕ ೈಗಳು ಚ್ಲ್ಲಸದಿಂತ ನ ್ೋಡಿಕ ್ಳಿು ಮತ್ನತ ಮ್ಲ್ ಆರಿಂಭಿಕ ಸಾಥನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿರ.
* 5-10 ಸ ಕ ಿಂಡನಗಳ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದನಕ ್ಳಿು
* ಈಗ ನಿಮಮ ದ ೋಹವನನು ಆರಿಂಭದ ಸಾಥನಕ ು ತ್ನಿು. * ಈ ಮಾಜಾಷರಾಸನವನನು (ಕಾಯಟ್ ಪೋಸ್) ಪ್ರತಿದಿನ 6-8 ಬ್ಾರ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿ.
ಮಾಜಾಷರಾಸನ (ಕಾಯಟ್ ಪೋಸ್) ಸಾುಯ್ನಗಳು ಮತ್ನತ ಕಶ ೋರನಕಗಳ ಸರಯಾದ ವಿಸತರಣ ಗ ಉತ್ತಮ ರಕತದ ಹರವಿಗ ಸಹಾಯ್ ಮಾಡನತ್ತದ , ಎತ್ತರವನನು ಹ ಚಿಚಸಲ್ನ ಸಹಾಯ್ ಮಾಡನತ್ತದ , ಕ್ಕಬ್ ್ೆಟ ಟಯ್
ಸಾುಯ್ನಗಳನನು ಹ ಚಿಚಸನತ್ತದ , ಬ್ ನನು ನ ್ೋವನನು ನಿವಾರಸನತ್ತದ ಹಾಗ್ ಜಿೋವನಶ ೈಲ್ಲಯ್ ಕಾಯಿಲ ಯ್ ಸಾಮಾನಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾದ ಕ ಟ್ಟ ಭಿಂಗಿ, ಒಿಂದ ೋ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ದಿೋಘ್ಷಕಾಲ್ ಕನಳಿತ್ನಕ ್ಳುುವುದರಿಂದ ಜನರನ
ತ್ಮಮ ಸಹಜ ಭಿಂಗಿಯ್ನನು ಕಳ ದನಕ ್ಳುುತಿತದಾಾರ . ಈ ಹಿಗಿೆಸನವಿಕ ಯ್ನ ಉತ್ತಮ ಭಿಂಗಿಗ ಕಾರಣವಾಗನವ ಕಶ ೋರನಕಗಳನನು ಸಿಥರಗ ್ಳಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ವಿಸತರಸಲ್ನ ಸಹಾಯ್ ಮಾಡನತ್ತದ .

ಮಾರ್ಾಾರಾಸನ

ನಯಾಟ್ರಿಷನ್ ನುಗ್ ೆಟ್
ಭಾರತಿೋಯ್ ಮನಿಂಗಾರನ ಮಾರನತ್ದ ರನಚಿಗ ಬಿಸಿ ಭನಟಾಟ ಸವಿಯಾದ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ನತ ನಿಿಂಬ್ ಯ್ ರಸದ ್ಿಂದಿಗ ಸ ೋರಸಿ ತಿನುಬಹನದನ! ಜ ್ೋಳವನನು ತ್ರಕಾರ ಮತ್ನತ ಏಕದಳ ಧಾನಯವ ಿಂದನ
ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದ . ನಿೋವು ತಿನನುವ ಸಿಹಿ ಜ ್ೋಳವನನು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಪಾಕಶಾಲ ಯ್ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ ತ್ರಕಾರ ಎಿಂದನ ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದ , ಆದರ ಪಾಪ್ಕಾನ್ಷಗ ಬಳಸನವ ಒಣ ಬಿೋಜಗಳನನು
ಧಾನಯಗಳ ಿಂದನ ವಗಿೋಷಕರಸಲಾಗಿದ . ಇದನ ಕಾಬ್ ್ೋಷಹ ೈಡ ರೋಟ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಫ ೈಬರ್, ವಿಟ್ಮ್ಮನ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಖನಿಜಗಳಿಿಂದ ಅಧಕ ಪೌಷ್ಟಟಕವಾಗಿದ . ಇದನ ತ್ನಲ್ನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮ ಪರೋಟಿೋನ್ ಮತ್ನತ
ಕ ್ಬೆನನು ಹ ್ಿಂದಿದ .
ಒಿಂದನ ಕಪ್ (164 ಗಾರಿಂ) ಸಿಹಿ ಹಳದಿ ಕಾನ್ಷ (5) ಒಳಗ ್ಿಂಡಿದ :
ಕಾಯಲ ್ೋರಗಳು: 177 ಕಾಯಲ ್ೋರಗಳು
ಕಾಬ್ ್ೋಷಹ ೈಡ ರೋಟ್ೆಳು: 41 ಗಾರಿಂ
ಪರೋಟಿೋನ್: 5.4 ಗಾರಿಂ
ಕ ್ಬನೆ: 2.1 ಗಾರಿಂ
ಫ ೈಬರ್: 4.6 ಗಾರಿಂ
ವಿಟ್ಮ್ಮನ್ ಸಿ: ದ ೈನಿಂದಿನ ಮೌಲ್ಯದ 17% (ಡಿವಿ)
ಥಯಾಮ್ಮನ್ (ವಿಟ್ಮ್ಮನ್ ಬಿ 1): ಡಿವಿ ಯ್ 24%
ಫೋಲ ೋಟ್ (ವಿಟ್ಮ್ಮನ್ ಬಿ 9): ಡಿವಿ ಯ್ 19%
ಮಗಿುೋಸಿಯ್ಮ್: ಡಿವಿ ಯ್ 11%
ಪಟಾಯಸಿಯ್ಮ್: ಡಿವಿ 10%

ಜ ್ೋಳದಲ್ಲಿನ ಹ ಚಿಚನ ಕಾಬ್ ್ೋಷಹ ೈಡ ರೋಟ್ಗಳು ಪಿರ್ಟದಿಿಂದ ಬರನತ್ತವ - ನಿೋವು ಎರ್ನಟ ತಿನನುತಿತೋರ ಎಿಂಬನದರ ಮೋಲ ಅದನ ನಿಮಮ ರಕತದಲ್ಲಿನ ಸಕುರ ಯ್ನನು ತ್ವರತ್ವಾಗಿ ಹ ಚಿಚಸನತ್ತದ . ಆದಾಗ್ಯ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಕ
ಫ ೈಬರ್ ಇದನಾ ಅದನ ನಿಮಮ ರಕತದಲ್ಲಿನ ಸಕುರ ಮಟ್ಟವನನು ಸಮತ ್ೋಲ್ನಗ ್ಳಿಸಲ್ನ ಸಹಾಯ್ ಮಾಡನತ್ತದ . ಜ ್ೋಳವನನು ಹಬ್ ಯ್ಲ್ಲಿ ಬ್ ೋಯಿಸಬಹನದನ ಅಥವಾ ಹನರಯ್ಬಹನದನ ಅಥವಾ ಪ್ರತ ಯೋಕವಾದ ಕಾಳುಗಳಾಗಿ
ನಿಮಮ ನ ಚಿಚನ ಸನವಾಸನ ಮತ್ನತ ಮಸಾಲ ಗಳ ಿಂದಿಗ ಆರ ್ೋಗಯಕರ ಮತ್ನತ ರನಚಿಕರವಾದ ತಿಿಂಡಿ ಮಾಡಬಹನದನ. ಜ ್ೋಳದ ಹಿಟಿಟನಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜ ್ೋಳದ ಹಿಟ್ಟನನು ಹ ಚಾಚಗಿ ಕರ ಮತ್ನತ ಸ್ಪ್ಗಳಿಗ ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲ್ನ
ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ .
ಆರ ್ೋಗಯಕರ ಕಾನ್ಷ ಚಾಟ್
ಕಾನ್ಷ ಚಾಟ್ ಎಿಂಬನದನ ಸಿಹಿ ತಿಿಂಡಿಯ್ ಕಾಳುಗಳು, ಈರನಳಿು, ಟ ್ಮಟ ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಕ ಲ್ವು ಗಿಡಮ್ಲ್ಲಕ ಗಳು ಮತ್ನತ ಮಸಾಲ ಗಳನನು ಬಳಸಿ ತ್ಯಾರಸಿದ ಭಾರತಿೋಯ್ ತಿಿಂಡಿ. ಇದನ ತ್ನಿಂಬ್ಾ
ಆರ ್ೋಗಯಕರ ಮತ್ನತ ಸಿಂಜ ಯ್ ತಿಿಂಡಿಯಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ . ಸವಲ್ಪ ಪ್ೂವಷ ಸಿದಧತ ಯಿಂದಿಗ ಈ ಆರ ್ೋಗಯಕರ ಚಾಟ್ ತ್ಯಾರಸಲ್ನ ಕ ೋವಲ್ 5 ನಿಮ್ಮರ್ಗಳನನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುುತ್ತದ . ಜ ್ೋಳದ ಕಾಳುಗಳು
ಮೃದನವಾಗದಿದಾರ , ನಿೋವು ಅವುಗಳನನು ಬ್ ೋಯಿಸಬ್ ೋಕಾಗನತ್ತದ . ನಿೋವು ಫ್ರರಜಿಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಜ ್ೋಳವನನು ಬಳಸಬಹನದನ ಅಥವಾ ಜ ್ೋಳವನನು ಬ್ ೋಯಿಸಬಹನದನ. ನಿೋವು ಕಾಳುಗಳನನು ಅಥವಾ ಪ ರಶರ್ ಕನಕುರ್ನಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಸಟವಟಾಪ್ ಮೋಲ ಮಡಕ ಯ್ಲ್ಲಿ ಬ್ ೋಯಿಸಬಹನದನ. ಪ ರಶರ್ ಕನಕುರ್ ಸಮಯ್ ಮತ್ನತ ಶಕ್ಕತಯ್ನನು ಉಳಿಸನತ್ತದ . 1 ಕಪ್ ನಿೋರನ ಸ ೋರಸಿ ಮತ್ನತ ಹ ಚಿಚನ ಶಾಖದಲ್ಲಿ 2 ಸಿೋಟಿಗಳಿಗ ಪ ರಶರ್ ಕನಕ್ ಮಾಡಿ. ಕನಕುರ್
ಅನನು ಶಾಖದಿಿಂದ ತ ಗ ದನಹಾಕ್ಕ ಮತ್ನತ ಒತ್ತಡವನನು ನ ೈಸಗಿಷಕವಾಗಿ ಬಿಡನಗಡ ಮಾಡಲ್ನ ಬಿಡಿ. ಮನಚ್ಚಳವನನು ತ ರ ಯಿರ ಮತ್ನತ ಜ ್ೋಳವನನು ಹರಸನತ್ತವ .
ದ ್ಡಡ ಮ್ಮಕ್ಕಿಿಂಗ್ ಬ್ೌಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ನವಿರಾದ ಕಾನ್ಷ ಕಾಳುಗಳು, ½ ಕಪ್ ಕತ್ತರಸಿದ ಈರನಳಿು, 1 ಟಿೋಸ್ಪನ್ ಕತ್ತರಸಿದ ಹಸಿರನ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ, ¼ ಕಪ್ ಕತ್ತರಸಿದ ಟ ್ಮಾಯಟ ್, ½ ಟಿೋಸ್ಪನ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ,
½ ಟಿೋಸ್ಪನ್ ಕಪ್ುಪ ಉಪ್ುಪ, ½ ಟಿೋಸ್ಪನ್ ಕ ಿಂಪ್ು ಮಣಸಿನ ಪ್ುಡಿ, 1 ಚ್ಮಚ್ ನಿಿಂಬ್ ರಸ, 2 ಚ್ಮಚ್ ಹನಣಸ ಹಣನಣ (ಇಮ್ಮಿ) ಚ್ಟಿು, 2 ಟಿೋಸ್ಪನ್ ಹಸಿರನ ಚ್ಟಿು ಮತ್ನತ 2 ಚ್ಮಚ್ ಕತ್ತರಸಿದ ಕ ್ತ್ತಿಂಬರ ಸ ್ಪ್ುಪ ಹಾಕ್ಕ. ಈ
ಚಾಟ್ ಅನನು ನಿಮಮ ಸಿಂಜ ಯ್ ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಲ್ಟರ್ ಕಾಫ್ರಯಿಂದಿಗ ಟಿೋ-ಟ ೈಮ್ ಸಾುಾಕ್ ಆಗಿ ಬಡಿಸಿ. ವಿಶ ೋರ್ವಾಗಿ ಮಳ ಗಾಲ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಆರ ್ೋಗಯಕರ, ಕಟ್ನವಾದ ಮತ್ನತ ಮಸಾಲ ಯ್ನಕತ
ಏನನಾುದರ್ ಬಯ್ಸನತಿತರನವಾಗ ಅದನನು ಆನಿಂದಿಸಬಹನದನ.

SPORTS - Archery - World Cup: Deepika helps India win three gold medals
by Dilip Basrur
Olympic-bound archer Deepika Kumari helped India claim three recurve gold medals in the Archery World Cup Stage-3 on Sunday
PARIS (FRANCE) 27 JUNE, 2021
Archers Komolika Bari, Ankita Bhakat and Deepika Kumari with coach Purnima Mahato
Olympic-bound archer Deepika Kumari helped India claim three recurve gold medals
in the Archery World Cup Stage-3. Thanks to Deepika’s consistent efforts, India took the top honour in women’s team,
mixed team and women’s individual events. With one compound gold, the country gathered four gold medals here.
Deepika first joined hands with Komolika Bari and Ankita Bhakat to beat Mexico’s Alejandra Valencia, Ana Vazquez
and Aida Roman 5-1 in the final and take the women's team title.
After sharing honours in the first set (57-57), the Indian trio won the next two (55-54, 55-52) to add four more points
and seal a victory.
***********************************************************
The use of bow and arrow has been recorded extensively throughout the history of the Indian subcontinent. Vedic hymns in the Rigveda, Yajurveda,
and Atharvaveda lay emphasis on the use of the bow and arrow. The second veda, the Yajurveda contains Dhanurveda (dhanush "bow" and veda
"knowledge"), which is an ancient treatise on the science of archery and its use in warfare. The existence of Dhanurveda or ‘Science of Archery’ in
antiquity is evident from references made in several works of ancient literature. The Vishṇu Purāṇa refers to it as one of the eighteen branches of
knowledge taught, while the Mahābhārata mentions it as having sutra-s like other veda-s. The Dhanurveda enumerates the rules of archery and
describes the use of weapons and the training of the army. Besides providing the account of the training of the archers, Vasishṭha's Dhanurveda
describes the different types of bows and arrows, as well as the process of making them.
The composite bow in India was being used by 2nd millennium BCE. The bow was used extensively on foot as well on chariots.

ರ್ಾವ ಲಿನ್
ಕ್ಕರಸತಪ್ೂವಷ 708 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಚಿೋನ ಒಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ಕರೋಡಾಕ್ಟ್ಕ ು ಜಾವ ಲ್ಲನ್ ಥ ್ರೋವನನು ಸ ೋರಸಲಾಯಿತ್ನ. ಇದನ ಎರಡನ ಉದ ಾೋಶವನನು ಒಳಗ ್ಿಂಡಿತ್ನತ, ಒಿಂದನ ದ್ರ ಮತ್ನತ ಇನ ್ುಿಂದನ ಗನರಯ್ನನು
ಹ ್ಡ ಯ್ನವ ನಿಖರತ ಗಾಗಿ.
ಜಾವ ಲ್ಲನ್ ತ್ರಹದ ರ್ನರವಗಳನನು ಗನರಗಳಿಗ ಎಸ ಯ್ನವುದನ 1870 ರ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮಷನಿ ಮತ್ನತ ಸಿವೋಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ುನರನಜಿಿೋವನಗ ್ಿಂಡಿತ್ನ. ಸಿವೋಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ರ್ನರವಗಳು ಆರ್ನನಿಕ ಜಾವ ಲ್ಲನ್ ಆಗಿ
ಅಭಿವೃದಿಧಗ ್ಿಂಡವು, ಮತ್ನತ ಅವುಗಳನನು ದ್ರಕ ು ಎಸ ಯ್ನವುದನ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ 1880 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರನ್ಲಾಯಿಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ಸಾಮಾನಯ ಘ್ಟ್ನ ಯಾಯಿತ್ನ. ಮನಿಂದಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯ್ಮಗಳು
ವಿಕಸನಗ ್ಳುುತ್ತಲ ೋ ಇದಾವು.
1906 ಕ್ಕರೋಡಾಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ುರನರ್ರ ಜಾವ ಲ್ಲನ್ ಅನನು ಒಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತ್ನ.
ಮಹಿಳ ಯ್ರ ಜಾವ ಲ್ಲನ್ ಥ ್ರೋ ಅನನು 1932 ರಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಕಾಯ್ಷಕರಮಕ ು ಸ ೋರಸಲಾಯಿತ್ನ.
ದಿೋಘ್ಷಕಾಲ್ದವರ ಗ , ಜಾವ ಲ್ಲನೆಳನನು ಘ್ನ ಮರದಿಿಂದ ಉಕ್ಕುನ ತ್ನದಿಯಿಿಂದ ಮಾಡಲಾಗನತಿತತ್ನತ, ಆದರ ನಿಂತ್ರದ ಮಾದರಗಳನನು ಸಿಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಲ ್ೋಹದಿಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ನ. ಟ ್ಳಾುದ ಜಾವ ಲ್ಲನ್
ಅನನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತ್ನ.
ಜಾವ ಲ್ಲನ್ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ, ಕನಿರ್ಾ ತ್್ಕ, ಗನರನತಾವಕರ್ಷಣ ಯ್ ಕ ೋಿಂದರ ಮತ್ನತ ಎಸ ಯ್ನವ ತ್ಿಂತ್ರ ಎಲ್ಿವನ್ು ಐಎಎಎಫ್ ನಿಯ್ಮಗಳಿಿಂದ ವಾಯಖಾಯನಿಸಲಾಗಿದ

ಪ್ಾಾರಾಲಿಂಪ್ತಕ್ಸ್
ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಗ ೋಮ್ಿ ಅಥವಾ ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ಿ ಅನನು ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಗ ೋಮ್ಿ ಎಿಂದ್ ಕರ ಯ್ನತಾತರ , ಇದನ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟೆೋಯ್ ಮಲ್ಲಟ-ಸ ್ಪೋಟ್ಿಷ ಈವ ಿಂಟ್ಗಳ ಒಿಂದನ ನಿಯ್ತ್ಕಾಲ್ಲಕ
ಸರಣಿಯಾಗಿದನಾ, ಇದನ ಹಲ್ವಾರನ ಅಿಂಗವ ೈಕಲ್ಯ ಹ ್ಿಂದಿರನವ ಕ್ಕರೋಡಾಪ್ಟ್ನಗಳನನು ಒಳಗ ್ಿಂಡಿರನತ್ತದ . ಚ್ಳಿಗಾಲ್ ಮತ್ನತ ಬ್ ೋಸಿಗ ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ಕರೋಡಾಕ್ಟ್ಗಳಿವ , 1988 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ ್ರಯಾದ
ಸಿಯೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಬ್ ೋಸಿಗ ಒಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ಿ ಅನನು ಆಯಾ ಒಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ಕರೋಡಾಕ್ಟ್ದ ನಿಂತ್ರ ತ್ಕ್ಷ್ಣವ ೋ ನಡ ಸಲಾಗನತ್ತದ . ಎಲಾಿ ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟ್ಗಳನನು ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಟೆೋಯ್ ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮ್ಮತಿ
(ಐಪಿಸಿ) ನಿಯ್ಿಂತಿರಸನತ್ತದ .
ಪಾಯರಾ ಕ್ಕರೋಡಾಪ್ಟ್ನಗಳು ಹ ್ಿಂದಿರನವ ವಾಯಪ್ಕ ಶ ರೋಣಿಯ್ ಅಿಂಗವ ೈಕಲ್ಯಗಳನನು ಗಮನಿಸಿದರ , ಕ್ಕರೋಡಾಪ್ಟ್ನಗಳು ಸಪಧಷಸನವ ಹಲ್ವಾರನ ವಿಭಾಗಗಳಿವ . ಅನನಮತಿಸನವ ಅಿಂಗವ ೈಕಲ್ಯಗಳನನು ಹತ್ನತ ಅಹಷ
ದನಬಷಲ್ತ ಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ . ವಗಷಗಳು ದನಬಷಲ್ಗ ್ಿಂಡ ಸಾುಯ್ನ ಶಕ್ಕತ, ದನಬಷಲ್ಗ ್ಿಂಡ ಚ್ಲ್ನ ಯ್ ವಾಯಪಿತ, ಅಿಂಗಗಳ ಕ ್ರತ , ಕಾಲ್ಲನ ಉದಾ ವಯತಾಯಸ, ಕಡಿಮ ನಿಲ್ನವು, ಹ ೈಪ್ಟ ್ೋಷನಿಯಾ,
ಅಟಾಕ್ಕಿಯಾ, ಅಥ ಟ ್ೋಸಿಸ್, ದೃಷ್ಟಟಹಿೋನತ ಮತ್ನತ ಬ್ೌದಿಧಕ ದನಬಷಲ್ತ . ಈ ವಗಷಗಳನನು ಮತ್ತರ್ನಟ ವಗಿೋಷಕರಣಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ , ಇದನ ಕ್ಕರೋಡ ಯಿಿಂದ ಕ್ಕರೋಡ ಗ ಬದಲಾಗನತ್ತದ . ಪ್ರಸನತತ್ 28
ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ಕರೋಡ ಗಳನನು ಐಪಿಸಿ ಮಿಂಜ್ರನ ಮಾಡಿದ : 22 ಬ್ ೋಸಿಗ ಮತ್ನತ ಆರನ ಚ್ಳಿಗಾಲ್.

ಪ್ಾಾರಾಲಿಂಪ್ತಕ್ಸ ಮೌಲಾಗಳು
ನಮಿತ್ಾ ಹ ರ ಂಜಲ್ ಅವರಿಂದ
ಪಾಯರಾಲ್ಲಿಂಪಿಕ್ ಆಿಂದ ್ೋಲ್ನವು ಕ್ಕರೋಡಾಪ್ಟ್ನ-ಕ ೋಿಂದಿರತ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನನು ಅಳವಡಿಸಿಕ ್ಿಂಡಿದ ಮತ್ನತ ಅನನಸರಸನತ್ತದ , ಇದನ ಪಾಯರಾ ಕ್ಕರೋಡ ಯ್ಲ್ಲಿ ತ ್ಡಗಿರನವ ಎಲ್ಿರಗ್ ಆಧಾರವಾಗಿರನವ ಉಲ ಿೋಖವಾಗಿ
ಕಾಯ್ಷನಿವಷಹಿಸನತ್ತದ :
ಧ ೈಯಾ: ಪಾಯರಾ ಕ್ಕರೋಡಾಪ್ಟ್ನಗಳು ತ್ಮಮ ಪ್ರದಶಷನದ ಮ್ಲ್ಕ ನಿಮಮ ದ ೋಹವನನು ಅದರ ಸಿಂಪ್ೂಣಷ ಮ್ಮತಿಗಳಿಗ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಏನನನು ಸಾಧಸಬಹನದನ ಎಿಂಬನದನನು ಜಗತಿತಗ ತ ್ೋರಸನತಾತರ .
ನಿರ್ಾಯ: ಪಾಯರಾ ಅಥ್ಲೋಟ್ಗಳು ವಿಶಿರ್ಟವಾದ ಸಾಮಥಯಷದ ಗನಣವನನು ಹ ್ಿಂದಿದನಾ, ಮಾನಸಿಕ ಗಡಸನತ್ನ, ದ ೈಹಿಕ ಸಾಮಥಯಷ ಮತ್ನತ ಸಾರ್ಯತ ಯ್ ಗಡಿಗಳನನು ನಿಯ್ಮ್ಮತ್ವಾಗಿ ಪ್ುನರ್ ವಾಯಖಾಯನಿಸನವ
ಕ್ಕರೋಡಾ ಪ್ರದಶಷನಗಳನನು ಉತಾಪದಿಸನವ ಅತ್ನಯತ್ತಮ ಚ್ನರನಕನತ್ನವನನು ಸಿಂಯೋಜಿಸನತಾತರ .
ಸಯೂತ್ರಾ: ರ ್ೋಲ್ ಮಾಡ ಲ್ಗಳಿಂತ , ಪಾಯರಾ ಅಥ್ಲೋಟ್ಗಳು ತ್ಮಮ ಸಾಮಥಯಷಗಳನನು ಗರರ್ಾಗ ್ಳಿಸನತಾತರ , ಇತ್ರರನನು ಸಕ್ಕರಯ್ಗ ್ಳಿಸಲ್ನ ಮತ್ನತ ಕ್ಕರೋಡ ಯ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ನ ಉತ ೋತ ಜಿಸನತಾತರ .
ಸಮಾನತ್ : ಕ್ಕರೋಡ ಯ್ ಮ್ಲ್ಕ, ಪಾಯರಾ ಕ್ಕರೋಡಾಪ್ಟ್ನಗಳು ವ ೈವಿರ್ಯತ ಯ್ನನು ಆಚ್ರಸನತಾತರ ಮತ್ನತ ವಯತಾಯಸವು ಒಿಂದನ ಶಕ್ಕತ ಎಿಂದನ ತ ್ೋರಸನತಾತರ . ಸ ೋಪ್ಷಡ ಗ ಪ್ರವತ್ಷಕರಾಗಿ, ಅವರ
ಪ್ರಸಿಥತಿಗ ಸವಾಲ್ನ ಮಾಡನತಾತರ , ವತ್ಷನ ಗಳನನು ಪ್ರವತಿಷಸನತಾತರ ಮತ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡ ತ್ಡ ಗಳನನು ಮತ್ನತ ವಿಕಲಾಿಂಗ ವಯಕ್ಕತಗಳ ಬಗ ಗಿನ ತಾರತ್ಮಯವನನು ಮನರಯ್ನತಾತರ .

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತುಿ ತಂತಿಜ್ಞಾನ - ಬಾಹಾಾಕಾಶ ಪರಿಶ ೀಧನ ಮತುಿ ದಯರದಶಾಕಗಳು -1
ಡಾ. ಖುಷ್ಟ್ಾದ್ ಭರುಚಾ ಇವರಿಂದ
ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶ ಪ್ರಶ ೋರ್ನ ಯ್ನನು ನಡ ಸಲ್ನ ದ್ರದಶಷಕಗಳ ಮ್ಲ್ಕ ಜಾಗವನನು ಅರ್ಯಯ್ನ ಮಾಡನವ ಗ ್ೋಳಶಾಸರಜ್ಞರನ ಮತ್ನತ ಮಾನವ ರಹಿತ್ ಮತ್ನತ ಮಾನವ ಸಹಿತ್ ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶ ವಿಮಾನಗಳು
ವರಿಂದ ಸಾರ್ಯ. ಜಾಗವನನು ಅನ ವೋಷ್ಟಸಲ್ನ ಇವ ರಡ್ ಅಷ ಟೋ ಮನಖಯ. ಟ ಲ್ಲಸ ್ುೋಪ್ ಹ ೋಗ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡನತ್ತದ ?
ದ್ರದಶಷಕವು ಒಿಂದನ ಸಾರ್ನವಾಗಿದನಾ ಅದನ ದ್ರದ ವಸನತಗಳನನು ಹ ಚ್ನಚ ಹತಿತರಕ ು ಕಾಣನವಿಂತ ಮಾಡನತ್ತದ . ಒಿಂದನ ಬ್ ಳಕ್ಕನ (ಆಪಿಟಕಲ್) ದ್ರದಶಷಕವು ಎರಡನ ವ ೈಶಿರ್ಟಾಗಳನನು ಹ ್ಿಂದಿರಬ್ ೋಕನ:
• ಬ್ ಳಕನ ಸಿಂಗರಹಿಸನವ ಸಾಮಥಯಷ: ಇದನನು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ದ್ರದಶಷಕದ ದನಯತಿರಿಂರ್ರದ ಗಾತ್ರದಿಿಂದ ನಿರ್ಷರಸಲಾಗನತ್ತದ . ದ್ರದಶಷಕವನನು ತ್ಯಾರಸನವ ದ ್ಡಡ ಕನುಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಸ್ರಗಳು,
ದ್ರದಶಷಕವನನು ಹ ಚ್ನಚ ಬ್ ಳಕನನು ಸಿಂಗರಹಿಸಬಹನದನ. ದ್ರದಶಷಕವು ಎರ್ನಟ ಹ ಚ್ನಚ ಬ್ ಳಕನನು ಸಿಂಗರಹಿಸನತ್ತದ ಯೋ, ಅರ್ಟರಮಟಿಟಗ ರಾತಿರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದ್ರದ ನಕ್ಷ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ನತ ಮಸನಕಾದ
ವಸನತಗಳನನು ನ ್ೋಡಲ್ನ ಸಾರ್ಯವಾಗನತ್ತದ .
• ವರ್ಷನ : ದ್ರದಶಷಕದ ವರ್ಷನ ಯ್ನ ಟ ಲ್ಲಸ ್ುೋಪ್ ವಸನತಗಳು ಎರ್ನಟ ದ ್ಡಡದಾಗಿ ಕಾಣನವಿಂತ ಮಾಡನತ್ತದ ಎಿಂಬನದನನು ವಿವರಸನತ್ತದ . ದ್ರದಶಷಕಗಳು ಎರಡನ ವಿರ್ಗಳಾಗಿರಬಹನದನ
• ವಕ್ಕರೋಭವನ ದ್ರದಶಷಕ, ಇದನ ಗಾಜಿನ ಮಸ್ರಗಳನನು ಬಳಸನತ್ತದ .
• ಪ್ರತಿಬಿಿಂಬಿಸನವ ದ್ರದಶಷಕ, ಇದನ ಮಸ್ರಗಳ ಬದಲ್ಲಗ ಕನುಡಿಗಳನನು ಬಳಸನತ್ತದ .
ಮೊದಲ್ ದ್ರದಶಷಕಗಳು ಬ್ಾಗಿದ, ಸಪರ್ಟವಾದ ಗಾಜಿನ ತ್ನಣನಕನಗಳನನು ಬಳಸಿ ಬ್ ಳಕನನು ಕ ೋಿಂದಿರೋಕರಸಿದವು, ಇದನನು ಮಸ್ರಗಳು ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲಾಗನತ್ತದ . ಆದಾಗ್ಯ, ಇಿಂದನ ಹ ಚಿಚನ
ದ್ರದಶಷಕಗಳು, ವಿಶ ೋರ್ವಾಗಿ ದ ್ಡಡ ದ್ರದಶಷಕಗಳು ಕನುಡಿಗಳನನು ಬಳಸನತ್ತವ . ಇದಕ ು ಕಾರಣ ಕನುಡಿಗಳು ಹಗನರವಾಗಿರನತ್ತವ ಮತ್ನತ ಮಸ್ರಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಅವು ಸನಗಮವಾಗಲ್ನ ಸನಲ್ಭವಾಗಿದ .
ವಕ್ಕರೋಭವನ ದ್ರದಶಷಕವು ಪ್ರತಿ ತ್ನದಿಯ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ಅಥವಾ ಹ ಚ್ನಚ ಮಸ್ರಗಳನನು ಹ ್ಿಂದಿರನವ ಟ್್ಯಬ್ ಆಗಿದ . ದ್ರದ ವಸನತವಿನಿಿಂದ ಬ್ ಳಕನ ಕ ್ಳವ ಯ್ ದ್ರದ ತ್ನದಿಯ್ನನು
ಪ್ರವ ೋಶಿಸನತ್ತದ . ವಸನತನಿರ್ಾ ಮಸ್ರಗಳ ಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲ್ಪಡನವ ಆ ತ್ನದಿಯ್ಲ್ಲಿರನವ ಮಸ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಸ್ರಗಳು ಬ್ ಳಕನನು ಬಗಿೆಸನತ್ತವ . ಅವರನ ಅದನನು ಕ ್ಳವ ಯ್ ಇನ ್ುಿಂದನ ತ್ನದಿಯ್
ಸಮ್ಮೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಕ ೋಿಂದಿರೋಕರಸನತಾತರ . ಈ ಸಮಯ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ ಳಕನ ವಸನತವಿನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನನು ರ್ಪಿಸನತ್ತದ . ಹತಿತರದ ತ್ನದಿಯ್ಲ್ಲಿರನವ ಮಸ್ರ ಅಥವಾ ಮಸ್ರಗಳನನು ಐಪಿೋಸ್ ಎಿಂದನ
ಕರ ಯ್ಲಾಗನತ್ತದ , ಮತ್ನತ ಇದನ ಚಿತ್ರವನನು ವಧಷಸನತ್ತದ .

ಪ್ರತಿಬಿಿಂಬಿಸನವ ದ್ರದಶಷಕಗಳು ದ್ರದಶಷಕಗಳನನು ವಕ್ಕರೋಭವನ ಮಾಡನವುದಕ್ಕುಿಂತ್ ಹ ಚ್ನಚ ಕ್ಕತಶಾಲ್ಲಯಾಗಿದ . ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸನವ ದ್ರದಶಷಕವು ಕ ್ಳವ ಯ್ ಕ ಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ್ಡಡ ಬ್ಾಗಿದ ಕನುಡಿಯ್ನನು
ಹ ್ಿಂದಿದ . ವಸನತವಿನಿಿಂದ ಬ್ ಳಕನ ಕನುಡಿಯಿಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸನತ್ತದ ಅಥವಾ ಪ್ುಟಿಯ್ನತ್ತದ . ಕನುಡಿಯ್ನ ಕ ್ಳವ ಯ್ ಬಿಿಂದನವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ ಳಕನನು ಕ ೋಿಂದಿರೋಕರಸನತ್ತದ . ಎರಡನ ೋ ಕನುಡಿ ಈ ಕ ೋಿಂದಿರೋಕೃತ್ ಬ್ ಳಕ್ಕನ
ದಾರಯ್ಲ್ಲಿ ಕನಳಿತಿದ . ಇದನ ಕಣನಣಗನಡ ಡಯ್ ಮ್ಲ್ಕ, ಕ ್ಳವ ಯ್ ಬದಿಯಿಿಂದ ಬ್ ಳಕನನು ಕಳುಹಿಸನತ್ತದ . ಕಣನಣಗನಡ ಡಯ್ ಮಸ್ರವು ಬ್ ಳಕ್ಕನಿಿಂದ ರ್ಪ್ುಗ ್ಿಂಡ ಚಿತ್ರವನನು ವಧಷಸನತ್ತದ .
1609: ಇಟ್ಲ್ಲಯ್ ಭೌತ್ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ನತ ಖಗ ್ೋಳಶಾಸರಜ್ಞ ಗ ಲ್ಲಲ್ಲಯೋ ಆಕಾಶದ ಕಡ ಗ ದ್ರದಶಷಕವನನು ತ ್ೋರಸಿದ ಮೊದಲ್ ವಯಕ್ಕತ. ದ್ರದಶಷಕವು ಚಿಕುದಾಗಿತ್ನತ ಮತ್ನತ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಸಪರ್ಟವಾಗಿದಾವು, ಆದರ ಗ ಲ್ಲಲ್ಲಯೋ ಚ್ಿಂದರನ ಮೋಲ ಪ್ವಷತ್ಗಳು ಮತ್ನತ ಕನಳಿಗಳು, ಗನರನಗರಹವನನು ಸನತ್ನತವ ಉಪ್ಗರಹಗಳು ಮತ್ನತ ಸ್ಯ್ಷನ ಮೋಲ್ಲನ ತಾಣಗಳನನು
ಸಾರ್ಯವಾಯಿತ್ನ. ಆತ್ನನ ಆಕಾಶದಾದಯಿಂತ್ ಹರಡಿರನವ ಬ್ ಳಕ್ಕನ ರಬೆನ್ ಅನನು ನ ್ೋಡಬಹನದನ. ಇದನನು ನಿಂತ್ರ ನಮಮ ಮ್ಮಲ್ಲು ವ ೋ ಗ ಲ ಕ್ಕಿೋ

ಶ ೋರ್ನ ಮಾಡಲ್ನ

ಎಿಂದನ ಗನರನತಿಸಲಾಯಿತ್ನ. ಕ ಪ್ಿರ್, ಐಸಾಕ್

ನ್ಯಟ್ನ್ ಮತ್ನತ ಅನ ೋಕರನ ಗ ಲ್ಲಲ್ಲಯೋನ ಪ್ರವತ್ಷಕ ಕ ಲ್ಸವನನು ಸನಧಾರಸಿದರನ. ಅವರನ ಹ ಚ್ನಚ ಶಕ್ಕತಶಾಲ್ಲ ಆಪಿಟಕಲ್ ದ್ರದಶಷಕಗಳನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದರನ ಮತ್ನತ ಇವುಗಳ ಮ್ಲ್ಕ
ಲ್ಘ್ು ದ್ರದಶಷಕಗಳು ಸಣಣ
ಟ್್ಯಬ್ಗಳಾಗಿದನಾ
ಅವುಗಳನನು ಸಾಟಾಿಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜ ್ೋಡಿಸಲಾಗಿದ ಮತ್ನತ ಸನಲ್ಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹನದನ. ದ ್ಡಡ ಮತ್ನತ ಹ ಚ್ನಚ ಶಕ್ಕತಯ್ನತ್ ಬ್ ಳಕ್ಕನ ದ್ರದಶಷಕಗಳನನು ವಿೋಕ್ಷ್ಣಾಲ್ಯ್ಗಳು
ಆಕಾಶವನನು
ವಿೋಕ್ಷಿಸಿದರನ.
ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲಾಗನವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರಸಲಾಗಿದ . ಬ್ ಳಕ್ಕನ ದ್ರದಶಷಕಗಳನನು ಸಹ ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶಕ ು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ .
ಬ್ಾಹಾಯಕಾಶ ಪ್ರಶ ೋರ್ನ ಯ್ಲ್ಲಿ ದ್ರದಶಷಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ:
1845: "ಲ ವಿಯಾಥನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಷನ್ಸೌಟನ್" ಅನನು ಐರಶ್ ಕನಲ್ಲೋನರನ ನಿಮ್ಮಷಸಿದರನ - ರ ್ೋಸ್ನ 3 ನ ೋ ಅಲ್ಷ. ಇದನ 6 ಅಡಿ ವಾಯಸದ ಕನುಡಿಯಿಂದಿಗ ಅಗಾರ್
ದ್ರದಶಷಕವಾಗಿದ . ಟ ಲ್ಲಸ ್ುೋಪ್ ಅನನು ಅವರ ಮನ ಯಾದ ಬಿರ್ ಕಾಯಸಲ್ ಬಳಿ ಇರನವ ಹಳುದಲ್ಲಿ ಇರಸಲಾಗಿತ್ನತ ಮತ್ನತ ಅದರ ಕ ಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ್ಡಡ ಲ ್ೋಹದ ಕನುಡಿ ಇತ್ನತ.
ಇದನ ನಿಬಷಿಂಧತ್ ವಾಯಪಿತಯ್ನನು ಹ ್ಿಂದಿತ್ನತ, ಆದಾಗ್ಯ ಕ ಲ್ವು ಗಮನಾಹಷವಾದ ಆವಿಷಾುರಗಳನನು ಮೊದಲ್ ಸನರನಳಿಯಾಕಾರದ ನಿೋಹಾರಕ ಗಳಿಂತ್ಹ
ದ್ರದಶಷಕವನನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ನ.

1897: ವಿಸಾುನಿಿನ್ನಲ್ಲಿರನವ ಯ್ಕಷಸ್ ವಿೋಕ್ಷ್ಣಾಲ್ಯ್ವನನು ಜಾರ್ಜಷ ಎಲ್ಿರ ಸಾಥಪಿಸಿದರನ ಮತ್ನತ ಆ ಸಮಯ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶವದ ಅತಿದ ್ಡಡ ವಕ್ಕರೋಭವನ ದ್ರದಶಷಕವಾಗಿತ್ನತ.
ಈ ಸೌಲ್ಭಯವನನು ಎಡಿವನ್ ಹಬಲ್, ಸನಬರಹಮಣಯನ್ ಚ್ಿಂದರಶ ೋಖರ್, ಒಟ ್ಟ ಸ್ೆವ, ಗ ರಾಡ್ಷ ಕ ೈಪ್ರ್ ಮತ್ನತ ಕಾಲ್ಷ ಸಾಗನ್
ಖಗ ್ೋಳಶಾಸರಜ್ಞರನ ಬಳಸಿದರನ.

ಸ ೋರದಿಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕ ಪ್ರಸಿದಧ

ಮರಗಳು ಮತ್ನತ ಸಸಯಗಳು ಮತ್ನತ ಸಿಂಪ್ರದಾಯ್ಗಳು
ಡಾ.ಗ್ೌರಿೀಶ್ ಪಡುಕ ಯೀಣ ಇವರಿಂದ
ಮನನರ್ಯ ತ್ನು ಪಾರಚಿೋನ ಪ್ೂವಷಜರನ, ಸಸತನಿಗಳು ಮತ್ನತ ವಾನರರಿಂದ ವಿಕಸನಗ ್ಿಂಡ ನಿಂತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಿಂದ ಆಕಷ್ಟಷತ್ನಾಗಿದಾಾನ . ನಿಸಿಿಂದ ೋಹವಾಗಿ, ಪಾರರಿಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವನನ ಮನಖಯವಾಗಿ ಕಾಡನ
ಪಾರಣಿಗಳನನು ಕ ್ಲ್ನಿವ ಮ್ಲ್ಕ ಆಹಾರಕಾುಗಿ ಬ್ ೋಟ ಯಾಡಿದನನ, ಆದರ ಅದರ ಲ್ಭಯತ ಯ್ ಬಗ ೆ ಅವನನ ಯಾವುದ ೋ ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಬಹನದಾದ ವಸನತವ ಿಂದರ ಅದನ ಸಸಯಗಳು. ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂಖ ಯಯ್ ಸಸಯಗಳು
ಅವನಿಗ ಆಹಾರವನನು ಒದಗಿಸಿದವು ಮಾತ್ರವಲ್ಿದ ಅವು ಆತ್ನಿಗ ರ ್ೋಗನಿರ ್ೋರ್ಕ ಔರ್ರ್ ಮತ್ನತ ಆಶರಯ್ವನನು ಒದಗಿಸಿದಾರಿಂದ ಬಹನಶಃ ಅವನನ ಅವನನು ಪ್ೂಜಿಸಲ್ನ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ನ.
ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂಖ ಯಯ್ ಸಸಯಗಳು ಯಾವುದ ೋ ವಾಣಿಜಯ ಬಳಕ ಯ್ನನು ಹ ್ಿಂದಿರನವುದಿಲ್ಿ ಇನ್ು ಪ್ುರಾಣ ಮತ್ನತ ಪ್ರದಾಯ್ಗಳ ಿಂದಿಗ ಸಿಂಬಿಂರ್ ಹ ್ಿಂದಿರನವುದ ೋ ಇದರ ಕಾರಣ. ಧಾಮ್ಮಷಕ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ ಿಂದಿಗಿನ
ಅವರ ಒಡನಾಟ್ದ ಏಕ ೈಕ ವಿವರಣ ಯಿಂದರ , ಈ ಸಸಯಗಳು, ಬಹನಶಃ ಒಿಂದನ ನಿದಿಷರ್ಟ ದ ೋವತ ಯ್ ಲಾಿಂಛನ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಜ ್ತ ಯ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿರನವ ಋಷ್ಟಯ್ ಹ ಸರನ ಹ ್ೋಲ್ಲಕ ಯಿಿಂದಾಗಿ,
ಸಸಯಗಳನನು ಪ್ವಿತ್ರವಾಗಿಸಿದ . ಈ ಕಾರಣಕಾುಗಿಯೋ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂಖ ಯಯ್ ಸಸಯಗಳನನು ಪ್ವಿತ್ರವ ಿಂದನ ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗಿದ . ಬ್ ್ೋಧ ಮರಗಳು ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲ್ಪಡನವ ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂಖ ಯಯ್ ಮರಗಳಿವ ,
ಅವುಗಳ ಅಡಿಯ್ಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ್ೋದಯ್ವನನು ಪ್ಡ ದ ಋಷ್ಟಗಳ ಹ ಸರನ ್ಿಂದಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ , ಹಿೋಗಾಗಿ ಮರಗಳನನು ಪ್ವಿತ್ರವಾಗಿಸನತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ ಅಶವತ್ಥ (ಫ್ರಕಸ್ ರಲ್ಲಜಿಯಸಾ) ಪಿೋಪ್ುಲ್ ಬನದಧನ
ಬ್ ್ೋಧವೃಕ್ಷ್; ಕಶಯಪ್ ಮನನಿಯ್ ನಯಗ ್ರೋರ್ (ಫ್ರಕಸ್ ಬ್ ಿಂಗಲ ನಿಿಸ್) ಆಲ್ದ ಮರ ಕನಕ ಮನನಿಯ್ ಔದನಿಂಬರ (ಫ್ರಕಸ್ ಗ ್ಿೋಮರಟ್); ಕಾರಕನಚ್ಿಂಡದ ಸಿರಸಾ (ಅಲ್ಲೆಜಿಿಯಾಲ್ಬ್ ೆಕ್); ವಿಪ್ಸಿವಯ್ ಸಿೋತಾ ಅಶ ೋಕ
(ಸರಕಾ ಇಿಂಡಿಕಾ); ಸಿಖಿಯ್ ಪ್ುಿಂಡರೋಕ (ಕಮಲ್) (ನ ಲ್ನಿಂಬಿಯ್ಿಂ ಸ ಪಸಿಯಸಮ್)

ಅಶವತ್ಥ

ನಯಗ ್ರೋರ್

ಶಿರೋಶ

ಸಿೋತಾಶ ೋಕ

ಸಸಯದ ಸಥಳಿೋಯ್ ಲ್ಭಯತ ಯ್ನ ಅದರ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಳಕ ಗ ಇನ ್ುಿಂದನ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹನದನ. ಆದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ ತ ಕಾರಣಗಳು ವಿವರಣ ಯ್ನನು ಕ ್ಡಲ್ನ ಅಸಮಥಷವಾಗಿವ ಉದಾಹರಣ ಗ ಅಕ್ಕು ಎಿಂದರ
‘ಫಲ್ವತ್ತತ ಯ್ ಸಿಂಕ ೋತ್’. ಧಾಮ್ಮಷಕ ಮತ್ನತ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕ ಯ್ನನು ಅಕ್ಕು ಸಾಕರ್ನಟ ಲ್ಭಯವಿರನವ ಪ್ರದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥಷಮಾಡಿಕ ್ಳುಬಹನದನ. ಆದರ ಮಾನವನ ತಿಳುವಳಿಕ ಯ್ನನು
ಧಕುರಸನವುದ ೋನ ಿಂದರ , ಅಕ್ಕುಯ್ನನು ಅದ ೋ ಕಾರಣಕಾುಗಿ ಮತ್ನತ ಉದ ಾೋಶಕಾುಗಿ ಬಳಸಲಾಗದ ಪ್ರದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿಯ್್ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ . ಅಿಂತ್ಹ ಒಿಂದನ ಪ್ಿಂಥದ ಏಕ ೈಕ ವಿವರಣ ಯಿಂದರ , ಭ್ಮ್ಮಯ್ ಒಿಂದನ
ಮ್ಲ ಯಿಿಂದ ಇನ ್ುಿಂದನ ಮ್ಲ ಗ ಮಾನವ ಜನಾಿಂಗದ ವಲ್ಸ ಯ್ನ ನಡ ದಾಗ, ಆ ಸಸಯಗಳು ಸನಲ್ಭವಾಗಿ ಲ್ಭಯವಿಲ್ಿದಿದಾರ್ ಮತ್ನತ ಅನ ೋಕವ ೋಳ ಶ ರೋರ್ಾರಿಂದ ಖರೋದಿಸಬ್ ೋಕಾದಾಗಲ್್ ಜನರನ ತ್ಮಮ
ಸಿಂಪ್ರದಾಯ್ಗಳನನು ತ್ಮೊಮಿಂದಿಗ ತ ಗ ದನಕ ್ಿಂಡರನ.

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಹ ೋಳುವುದಾದರ , ದ ೋವತ ಗಳ ಿಂದಿಗ ಸಸಯದ ಗನರನತಿನ ಕಲ್ಪನ ಯ್ನ ವ ೈದಿಕ ಸಿಂಪ್ರದಾಯ್ಕ ು ಸ ೋರದ , ಉದಾಹರಣ ಗ ಸ ್ೋಮ ಸಸಯದ ್ಿಂದಿಗ ಚ್ಿಂದರ. ಆದರ ದ ೋವತ ಗಳಿಗ
ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂಖ ಯಯ್ ಸಸಯಗಳು ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಸಯವಗಷಕ ು ಸ ೋರವ ಭಾರತ್ದ ತ್ನಳಸಿ (ಒಸಿಮಮ್ ಗಭಷಗನಡಿ) ಮತ್ನತ ಅಮಲ್ಕ (ಎಿಂಬ್ ಲಾು ಮೈರ ್ೋಬ್ಾಲ್ಿಂ) ವಿರ್ನಣ
ಜ ್ತ ಶಿವನ ್ಿಂದಿಗ ಬಿಲ್ವ (ಏಗ ಿ ಮಾಮಷಲ ್ೋಸ್) ಮತ್ನತ ಕಮಲ್ದ ಜ ್ತ ಸರಸವತಿ ಮತ್ನತ ಲ್ಕ್ಷಿಮಯ್ನನು ಗನರನತಿಸನವುದನ.
ಬಿಸಿ ತಾಪ್ಮಾನದ ದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಉಪ್ಯ್ನಕತತ ಯ್ನನು ಬಹಳ ಮನಿಂಚಿನಿಿಂದ ಜನರನ ಗನರನತಿಸಿದಾಾರ . ಮರಗಳನನು ನ ಡನವ ಪ್ರಯೋಜನವನನು ಅನ ೋಕ ಹಳ ಯ್ ಪ್ಠಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಿೋಡಲಾಗಿದ . ಮತ್ಿಾ ಪ್ುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾವಷತಿಯ್ನ ಅಶ ೋಕ ಸಸಿಯ್ನನು ನ ಟ್ಟಳು ಮತ್ನತ ದ ೋವರನಗಳು ಅವಳನನು ಮರಗಳನನು ನ ಡನವುದರಿಂದ ಆಗನವ ಪ್ರಯೋಜನವನನು ಹ ೋಳಿದರನ ಎಿಂದನ ಪ್ುರಾಣ
ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಇದಕ ು ಪಾವಷತಿಯ್ನ ಉತ್ತರಸಿದಳು: “10 ಬ್ಾವಿಗಳಿಗ ಹಣಿಣನಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ವಾಪಿ, 10 ವಾಪಿಗಳಿಗ ಒಿಂದನ ಕ ್ಳ; ಒಬೆ ಮಗ 10 ಕ ್ಳಗಳಿಗ ಮತ್ನತ ಒಿಂದನ ಮರವು 10 ಪ್ುತ್ರರಗ
ಸಮನಾಗಿರನತ್ತದ . ಮರಗಳು ಮತ್ನತ ಹಣಿಣನ ತ ್ೋಟ್ಗಳ ಪ್ವಿತಿರೋಕರಣದ ಆಚ್ರಣ ಯ್ ಅಹಷತ ಯ್ನನು ಅಗಿು ಪ್ುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಾಗಿದ .
ಹಿಿಂದನಗಳಿಗ , ಎಲಾಿ ಎಲ ಗಳು ಅದರ ಎಲ ಗಳ ಟ ೈಫೋಲ್ಲಯೋಟ್ ವಯವಸ ಥಯ್ನನು ಹ ್ಿಂದಿವ , ಅಿಂದರ ಎಲ ಯ್ 3 ಭಾಗಗಳು
ಕ ಪ್ರಡ ೋಸಿಯಾ ಕನಟ್ನಿಂಬದ ಕರತ ೋವ ಮತ್ನತ ಹಿಿಂದಿಯ್ಲ್ಲಿ ವರನಣ ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲ್ಪಡನವವರನ ತಿರಮ್ತಿಷಗಳ ಿಂದಿಗ ಸಿಂಬಿಂರ್ ಹ ್ಿಂದಿದಾಾರ : ಬರಹಮ, ವಿರ್ನಣ, ಶಿವ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ
ಟ ೈಫೋಲ್ಲಯೋಟ್ ಎಲ ಗಳನನು ದ ೋವರಗ ಅಪಿಷಸಲಾಗನತ್ತದ . ಹಾಗ ಯೋ ಬಿಲ್ವ (ಏಗ ಿ ಮಾಮಷಲ ್ೋಸ್) ಮತ್ನತ ಪ್ಿಂಗಾರ (ಎರತಿರನಾ ಇಿಂಡಿಕಾ) ಟ ೈಫೋಲ್ಲಯೋಟ್ ಎಲ ಗಳ ಜ ್ೋಡಣ ಯ್ನನು ಹ ್ಿಂದಿವ
ಮತ್ನತ ಅವುಗಳನನು ಶಿವನಿಗ ಅಪಿಷಸಲಾಗನತ್ತದ . ಮೋಲ್ಲನ ಸಿಂಬಿಂರ್ದ ಹ ್ರತಾಗಿ, ಹ ಚಿಚನ ಸಿಂಖ ಯಯ್ ಸಸಯಗಳನನು ಮಿಂಗಳಕರವ ಿಂದನ ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗನತ್ತದ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ಹ್ವುಗಳನನು
ದ ೋವಸಾಥನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗನತ್ತದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮರವನನು ಪ್ವಿತ್ರ ಕಾಯ್ಷಗಳಿಗ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ - ಹ ್ೋಮ. ಅಿಂತ್ಹ ಕ ಲ್ವು ಸಸಯಗಳ ಹ ಸರನಗಳನನು ಕ ಳಗ ನಿೋಡಲಾಗಿದ . ಹಿಿಂದಿಯ್ಲ್ಲಿ
ಅಪ್ರಾಜಿತಾ ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲ್ಪಡನವ ಶಿಂಖ ಪ್ುಷ್ಟಪ (ಕ್ಕಿಟ ್ೋರಸ್ ಟ್ನ ೋಷಟ್) ಹ್ವುಗಳನನು ಧಾಮ್ಮಷಕ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ .
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಾಣನವ ಹ್ವುಗಳಾದ ದಾಸವಾಳ (ಹ ೈಬಿಸುಸ್ ರ ್ೋಸಾ-ಸ ೈನ ನಿಿಸ್) ಗಣ ೋಶ ಮತ್ನತ ಕಾಳಿ ದ ೋವಿಗ ಅಪಿಷಸಲಾದ ನ ಚಿಚನ ಹ್ವುಗಳು.
ಆಕ ಿಪಿಯಾಡ ೋಸಿ ಕನಟ್ನಿಂಬದ ಆಕ್ (ಕಾಯಲ್ಟ ್ರಪಿಸ್ ಗಿಗಾಿಂಟಿಯಾ) ಮರವನನು ಹ ್ೋಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಅದರ ಹ್ವುಗಳನನು ಮತ್ನತ ಸ ್ಲ್ನ ೋಸಿೋ ಕನಟ್ನಿಂಬದ ದತ್ನರಾ (ದತ್ನರಾ ಫಾಸ್ಟಸಾ) ಗಳನನು
ಶಿವನಿಗ ಅಪಿಷಸಲಾಗನತ್ತದ .

ಬಿಲ್ವ ಪ್ತಿರ

ಪ್ಿಂಗಾರ

ಶಿಂಖಪ್ುಷ್ಟಪ

ದಾಸವಾಳ

ಅಕಷ

ರ್ತ್ನರಾ

ಬ್ ೋವು (ಅಜದಿರಕತ ಇಿಂಡಿಕಾ) ಅಥವಾ ಮಾಗ ್ೋಷಸಾ ಭಾರತಿೋಯ್ ಔರ್ರ್ದ ಒಿಂದನ ಭಾಗವಾಗಿದ . ಇದನನು ಸವಷ ರ ್ೋಗ ನಿವಾರಣಿ ಎಿಂದನ ಕರ ಯ್ಲಾಗನತ್ತದ - ಎಲಾಿ ರ ್ೋಗಗಳನನು ಗನಣಪ್ಡಿಸನವ ಔರ್ಧ.
ಭಾರತ್ದ ಅನ ೋಕ ಸಮನದಾಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ ೋವಿನ ಮರಗಳನನು ದ ೈವಿಕವ ಿಂದನ ಪ್ರಗಣಿಸಲಾಗಿದ . ಇದನ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಿಂದನ ತ ್ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಚಿಸಲಾದ ಮರವಾಗಿದ .
ಅರ ಕಾ ಕಾಯಟ ಚ್ನವಿನ ಹ್ಗ ್ಿಂಚ್ಲ್ನ ದ ೋವಿ ಮತ್ನತ ನಾಗನ ಪ್ೂಜ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ಮತ್ನತ ಗನಜರಾತ್ನಲ್ಲಿನ ವಿವಾಹದಿಂತ್ಹ ಶನಭ ಸಿಂದಭಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ . ದಬ್ಾಷ ಅಥವಾ
ಕನಸ ಘಾಸ್ ಅಿಂದರ ಎರಗ ್ರೋಸಿಟಸ್ ಸಿನಾಸನರ ೈಡ್ಿ ಹಿಿಂದ್ಗಳಿಗ ಪ್ವಿತ್ರವಾಗಿದ ಮತ್ನತ ಇದನನು ಭಾರತ್ದಾದಯಿಂತ್ ಧಾಮ್ಮಷಕ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ . ವಾಸತವವಾಗಿ ಇದನ ಆಹಾರದ ಮೋಲ ಸೌರ
ಅಥವಾ ಚ್ಿಂದರ ಗರಹಣಗಳ ದನರ್ಟ ಪ್ರಣಾಮವನನು ತ್ಡ ಯ್ನವ ಶಕ್ಕತಯ್ನನು ಹ ್ಿಂದಿದ . ಡ ್ಲ ್ಮ್ಮಯಾ ಮಾಯಕ ್ರೋಸ ಫಾಲಾ ಅಥವಾ ರ್್ಪ್ನ ವಾಸನ ಯ್ ಬ್ ೋರನಗಳನನು ರ್್ಪ್ದರವಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ ಮತ್ನತ
ಅದರ ಹ್ವುಗಳನನು ದ ೋವಾಲ್ಯ್ಗಳು ಮತ್ನತ ದ ೋವಾಲ್ಯ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗನತ್ತದ . ಈ ಸಸಯವು ಹ ಚಾಚಗಿ ನ ೋಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಉತ್ತರಾಖಿಂಡ ಮತ್ನತ ಹಿಮಾಚ್ಲ್ ಪ್ರದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡನಬರನತ್ತದ .
ಮತ್ನತ ಕ ೋವಲ್ ಸಿಹಿ ಸನವಾಸನ ಯಿಿಂದಾಗಿರಬಹನದನ ಮತ್ನತ ಬ್ ೋರ ಯಾವುದ ೋ ಕಾರಣವಿಲ್ಿದ , ಚ್ಿಂದನ ಅಥವಾ ಶಿರೋಗಿಂರ್ದ ಮರ ಅಿಂದರ ಸಿಂತ್ಲ್ಮ್ ಆಲ್ೆಿಂ ಅನನು ಧಾಮ್ಮಷಕ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ
ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ . ಮರದಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ ೋಸ್ಟ ತ್ಿಂಪಾಗಿಸನವ ಪ್ರಣಾಮವನನು ಹ ್ಿಂದಿದ ಮತ್ನತ ಇದನ ಪಾಪ್ಗಳು ಮತ್ನತ ದನಃಖಗಳನನು ತ ಗ ದನಹಾಕನತ್ತದ ಎಿಂದನ ನಿಂಬಲಾಗಿದ . ಶಿರೋಗಿಂರ್ದ ಮರವನನು
ವಿಗರಹಗಳು ಮತ್ನತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಕ ತ್ತನ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ನತ ಧಾಮ್ಮಷಕ ವಸನತಗಳು ಮತ್ನತ ಆಭರಣಗಳನನು ಸಿಂಗರಹಿಸಲ್ನ ಬಳಸನವ ಪ ಟಿಟಗ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗನತ್ತದ . ವ ೋದಗಳು ಶಮ್ಮ ಮರಕ ು ಬ್ ಿಂಕ್ಕಯ್ನನು
ಸೃಷ್ಟಟಸನವ ಗನಣವನನು ನಿೋಡಿವ . ಒಿಂದನ ದಿಂತ್ಕಥ ಯ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ುರ್ರವರನ ಶಮ್ಮ ಮತ್ನತ ಅಶವತ್ಥ ಮರಗಳಿಿಂದ ಎರಡನ ಮರದ ತ್ನಿಂಡನಗಳನನು ಒಟಿಟಗ ಉಜನಿವ ಮ್ಲ್ಕ ಪಾರಚಿೋನ ಬ್ ಿಂಕ್ಕಯ್ನನು
ಸೃಷ್ಟಟಸಿದರನ. ಶಮ್ಮ ಮರಕ ು ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಹಲ್ವಾರನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥ ಗಳಿವ . ಇದನ ಅಮ್ಲ್ಯವಾದ ಔರ್ಧೋಯ್ ಸಸಯವೂ ಆಗಿದ . ಗರನಡ ಪ್ುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸಯಗಳ ಧಾಮ್ಮಷಕ ಬಳಕ ಯ್ ಉಲ ಿೋಖವಿದ :
ಅಿಂತ್ಹ ಪ್ವಿತ್ರ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಸಸಯಗಳ ಕ ್ಿಂಬ್ ಗಳು ಉದಾ. ಅಕಷ (ಕಾಯಲ್ಟ ್ರೋಪಿಸ್ ಗಿಗಾಿಂಟಿಯಾ), ಪ್ಲಾಸ (ಬನಟಿಯಾ ಮೊನ ್ಸ ಪಮಾಷ), ಖದಿರಾ (ಅಕ ೋಶಿಯ್ ಕಾಯಚ ಚ್ನ), ಅಪ್ಮಾಷಗಷ
(ಆಚಾಯ್ಷಿಂತಿೋಸ್ ಆಸ ಪರಾ), ಪಿಪ್ಪಲಾ (ಪ ೈಪ್ರ್ ಲಾಿಂಗಮ್), ಔದನಿಂಬರ (ಫ್ರಕಸ್ ಗ ್ಿೋಮರಟಾ), ಸಾಮ್ಮ (ಅಕ ೋಶಿಯಾ ಸನಮಾ), ದನರ ್ೋವಾ ಬ್ ಿೋಡ್ಗಳು ಮೊಸರನ, ಜ ೋನನತ್ನಪ್ಪದ ್ಿಂದಿಗ ನ ನ ಸಿದ ಕನಶ ಘ್ಸ್
(ಎರಗ ್ರೋಸಿಟಸ್ ಸ ೈನಾಸನರ ೈಡ್ಿ), ಸ್ಯ್ಷನಿಂತ್ಹ ಗರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷಾಾಪ್ನ ಗಾಗಿ ಆಚ್ರಸನವ ಹ ್ೋಮ ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಸರನ, ಜ ೋನನತ್ನಪ್ಪದ ್ಿಂದಿಗ ಬ್ ಣ ಣಯ್ನನು ಪ್ದ ೋ ಪ್ದ ೋ ಹ ್ೋಮದಲ್ಲಿ
ಹಾಕಲಾಗನತ್ತದ . ಸಿಂಪ್ರದಾಯ್ಗಳು ಮತ್ನತ ನಿಂಬಿಕ ಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದಿಂತ ಸಸಯಗಳನನು ಪ್ದ ೋ ಪ್ದ ೋ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಾಗಿದ . ವಾಸತವವಾಗಿ ಯಾವುದ ೋ ಪ್ವಿತ್ರ ಸಸಯವನನು ಬಳಸದ ಯಾವುದ ೋ ಸಮಾರಿಂಭವು
ಪ್ೂಣಷಗ ್ಿಂಡಿಲ್ಿ. ಉದಾಹರಣ ಗ ಮಹಾಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ, ಸಕರ ಹ ೋಳುತಾತನ : ‘ಆಲ್ದ ಮರದ (ಫ್ರಕಸ್ ಬ್ ಿಂಗಲ ನಿಿಸ್) ನ ೋತಾಡನವ ಬ್ ೋರನಗಳ ಸಿಂಕ ್ೋಚ್ಕ ಪ್ುಡಿಯಿಿಂದ ಉಜನಿವುದರ ಮ್ಲ್ಕ ಮತ್ನತ ಪಿರಯ್ಿಂಗನವಿನ
ಎಣ ಣಯ್ ಅಭಿಷ ೋಕದಿಿಂದ (ಪ್ನಿಕಮ್ ಇಟಾಲ್ಲಕಮ್), ಶಶಿಕಾ ಭತ್ತವನನು ಹಾಲ್ಲನ ್ಿಂದಿಗ ಬ್ ರ ಸಿ ತಿನನುವುದರಿಂದ ಒಬೆನನ ಎಲಾಿ ಪಾಪ್ಗಳಿಿಂದ ಶನದಧನಾಗನತಾತನ . ದ ೋವತ ಗಳಿಗ ಹ್ವು, ರ್್ಪ್ ಮತ್ನತ ದಿೋಪ್ಗಳನನು
ಅಪಿಷಸನವ ಅಹಷತ ಯ್ನನು ದ ೋವತ ಗಳಿಗ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ನ, ವಿಕ ್ರೋಚ್ನನ ಮಗನಾದ ವಾಲ್ಲ, ಸನಕರನನ ದ ೈತ್ಯರ ಪ್ೂಜಾರ ಆಗಿದಾಾಗ ಅವನಿಗ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ನ. "ಹ್ವುಗಳು ಮನಸಿನನು ಸಿಂತ ್ೋರ್ಪ್ಡಿಸನತ್ತವ
ಮತ್ನತ ಸಮೃದಿಧಯ್ನನು ನಿೋಡನತ್ತವ . ದ ೋವತ ಗಳಿಗ ಪ್ರಶನದಧ ಸಿಥತಿಯ್ಲ್ಲಿ ಹ್ವುಗಳನನು ಅಪಿಷಸನವ ಮನನರ್ಯ, ದ ೋವತ ಗಳು ಆತ್ನ ಮೋಲ ಸಿಂತ್ೃಪ್ತರಾಗನತಾತರ ಮತ್ನತ ಅವನಿಗ ಸಮೃದಿಧಯ್ನನು ನಿೋಡನತಾತರ ಎಿಂದನ
ಕಿಂಡನಕ ್ಳುುತಾತನ . ಪ್ವಿತ್ರ ಸಸಯಗಳು ಪಾರಚಿೋನ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆಥ್ಷಕ ಮತ್ನತ ಆರ ್ೋಗಯದ ಬಗ ೆ ಕಾಳಜಿಯ್ನನು ಬಹಿರಿಂಗಪ್ಡಿಸನತ್ತವ . ಇಿಂದನ ನಾವು ಆರ್ನನಿಕ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹ ್ಿಂದನತಿತರನವಾಗ ಕ ಲ್ವು
ಸಸಯಗಳ ಪಾರಮನಖಯತ ಯ್ನ ಧಾಮ್ಮಷಕ ಪಾರಮನಖಯತ ಯಿಂದಿಗ ಮತ್ನತ ಪ್ಯಾಷಯ್ ಔರ್ರ್ವು ಹ ಚ್ನಚ ಪಾರಮನಖಯತ ಪ್ಡ ಯ್ನತಿತರನವಾಗ ಮತ್ನತ ಜನಪಿರಯ್ವಾಗನತಿತರನವಾಗ ನಮಮನನು ಇನುರ್ನಟ ಜಾಗರ್ಕಗ ್ಳಿಸಲ್ನ
ಕಾರಣವಾಗಿದ .

ಬ್ ೋವು

ದಭಾಷ ಹನಲ್ನಿ

ಶಮ್ಮ ಪ್ತ ರಗಳು

ಖದಿರ

ಅಪ್ಮಾಗಷ

ವರ್ಾಾಋತುವಿನ ಮಾಾಜಿಕ್ಸ
ವ ೈಶಾಲಿ ಹ ಬ ೆಕರ್ ಇವರಿಂದ
ವ ೋದಾಿಂತ್ ತ್ನು ಆನ್ಲ ೈನ್ ಶಾಲ ಗ ಕನಳಿತಾಗ ತ್ನು ಕ್ಕಟ್ಕ್ಕಯಿಿಂದ ಹ ್ರಗ ನ ್ೋಡಿದನನ. ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಎಲ್ಿರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಶಿಕ್ಷ್ಕರಗ ಹಾರ ೈಸನತಿತದಾರನ. ಆದಾಗ್ಯ, ವ ೋದಾಿಂತ್ ತ್ನು ಕ್ಕಟ್ಕ್ಕಯ್
ಮೋಲ ಮಳ ಹನಿಗಳ ಟ್ಪ್ಟ್ಪ್ ಶಬಾವನನು ಆಲ್ಲಸನತಿತದನ
ಾ ನ. ಅವನನ ಬ್ ಳಿಗ ೆ ಎದಾಾಗ, ಅದನ ಹಗಲ್ನ ಎಿಂದನ ಅನಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಪಾಪದ ಮೊೋಡಗಳು ಆವರಸಿವ ಮತ್ನತ ವ ೋದಾಿಂತ್ ಆನ್ಲ ೈನ್ ಶಾಲ ಗ
ಹಾಜರಾಗಲ್ನ ಏಳುವ ಬದಲ್ನ ತ್ನು ಕಿಂಬಳಿಯ್ನನು ಹ ್ದನಾ ಮಲ್ಗಲ್ನ ಬಯ್ಸಿದನನ. ಅವನಿಗ ಮಳ ಗಾಲ್ದ ನ ನಪಾಯಿತ್ನ. ಅವರನ ಶಾಲ ಯ್ಲ್ಲಿ ಒದ ಾಯಾಗನತಿತದರ
ಾ ನ ಅಥವಾ ನಿೋರನ ಕ ್ಚ ಚ ಗನಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ತ ೋಲ್ಲ್ನ ಸಣಣ ಕಾಗದದ ದ ್ೋಣಿಗಳನನು ತ್ಯಾರಸನತಿತದಾರನ. ಇದನ ನಿಜವಾಗಿಯ್್ ಬಹಳ ಹಿಿಂದ ಯೋ ಅನಿಸಿತ್ನ!
ಮಳ ಯಾವಾಗಲ್್ ವಿಶ ೋರ್ ನ ನಪಿನ ಕ್ಷ್ಣಗಳನನು ತ್ಿಂದಿತ್ನ. ಮೊೋಡಗಳು, ಗನಡನಗಿನ ಅಬೆರ ಮತ್ನತ ಮ್ಮಿಂಚ್ನ. ಅವನನ ಕ ೋವಲ್ 2 ವರ್ಷದವನಿದಾಾಗ ಅವನ ತಾಯಿ ಹ ೋಗ ಕಥ ಹ ೋಳಿದಳು ಎಿಂದನ ಅವನಿಗ
ನ ನಪಾಯಿತ್ನ. ಮ್ಮಿಂಚ್ನ ಮತ್ನತ ಗನಡನಗನ ಎಿಂದರ ೋನನ ಎಿಂದನ ಅವನನ ಆಶಚಯ್ಷಚ್ಕ್ಕತ್ನಾಗಿದಾನನ ಮತ್ನತ ಅವಳು ಅವನಿಗ ಹ ೋಳಿದಾಳು 'ಆಕಾಶವು ಭ್ಮ್ಮಯ್ ಮೋಲ್ಲನ ಜನರ ಫೋಟ ್ೋಗಳನನು ಕ್ಕಿಕ್
ಮಾಡನತ್ತದ . ಮ್ಮಿಂಚ್ನ ಮೊೋಡಗಳು ಬಳಸಿದ ಕಾಯಮರಾದಿಿಂದ. ’ಅದನ ಸಿಂಭವಿಸಿದಾಗಲ ಲಾಿ ಆತ್ ತ್ಲ ಎತಿತ ನ ್ೋಡನತಾತ ನಗನತಿತದಾ. ಆದರ ಈಗ, ಅವನನ ದ ್ಡಡವನಾಗಿದಾಾನ . ಮತ್ನತ ಗನಡನಗನ ಮತ್ನತ ಮ್ಮಿಂಚಿನ
ಹಿಿಂದಿನ ಮ್ಲ್ವನನು ಕಿಂಡನಹಿಡಿದನನ. ನಿೋವು ವಯ್ಸಾಿದಿಂತ , ನಿಮಮ ಅನ ೋಕ ಪ್ುರಾಣಗಳು ಭಗುಗ ್ಳುುತ್ತವ ಮತ್ನತ ನಿಂತ್ರ ನಿೋವು ವಯ್ಸುರಾಗನತಿತೋರ ಮತ್ನತ ನಿಮಮ ಕಲ್ಪನ ಯ್ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ ಬದನಕನವುದನನು
ನಿಲ್ಲಿಸನತಿತೋರ.
ಮಳ ಗಾಲ್ ತ್ನು ವಿಶ ೋರ್ ಕ್ಷ್ಣಗಳನನು ತ್ಿಂದಿತ್ನ - ನಿಿಂಬ್ , ಉಪ್ುಪ ಮತ್ನತ ಮಣಸಿನ ಪ್ುಡಿಯಿಂದಿಗ 'ಭನಟಾಟ' ಅಥವಾ ಹ ್ಸದಾಗಿ ಹನರದ ಜ ್ೋಳವನನು ತಿನನುವುದನ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಡಾ ಪಾವ ಅಥವಾ ಭಜಿ ಬಿಸಿ
ಬಿಸಿ ಚ್ಹಾ ಅಥವಾ ಚಾಕ ್ಲ ೋಟ್ ಹಾಲ್ಲನ ್ಿಂದಿಗ ತಿನನುವುದನ. ವ ೋದಾಿಂತ್ ನ ಅಮಮ ಕ ್ೋಣ ಗ ಪ್ರವ ೋಶಿಸಿದಳು ಮತ್ನತ ಅವನ ಹಗಲ್ನಗನಸನ ಇದಾಕ್ಕುದಾಿಂತ ಕ ್ನ ಗ ್ಿಂಡಿತ್ನ. ಅವಳು ಅವನ ಬಿಸಿ ಕಪ್
ಚಾಕ ್ಲ ೋಟ್ ಹಾಲ್ನನು ಕ ್ಟ್ನಟ ಹ ್ರಗ ಹ ್ೋದಳು. ಮಳ ಯ್ ಆಭಷಟ್ವು ಈಗ ಜ ್ೋರಾಗಿ ಮಾಪ್ಷಟಿಟದ , ಮಳ ಯ್ ಶಬಾವನನು ಶಿಕ್ಷ್ಕರನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ ್ಳುಲ್ಲಲ್ಿ.
ಶಿಕ್ಷ್ಕರನ ನ ಟ್ವಕ್ಷ ಕಳ ದನಕ ್ಿಂಡಿದಾರಿಂದ ತ್ರಗತಿ ಥಟ್ಟನ ಕ ್ನ ಗ ್ಿಂಡಿತ್ನ. ವ ೋದಾಿಂತ್ ಈಗ ಭ್ಮ್ಮಯ್ ಮೋಲ್ಲನ ಮಳ ಯ್ ಅದನಾತ್ವಾದ ಮಣಿಣನ ಸನಗಿಂರ್ವನನು ಸವಿಯ್ತಿತದಾನನ. ಬಿಸಿ ಚಾಕ ್ಲ ೋಟ್
ವಾಸನ ಯಿಂದಿಗ ಇದನ ನಿಜವಾಗಿಯ್್ ಸವಗಿೋಷಯ್ವಾಗಿತ್ನತ! ಆ ದಿನದ ನಿಂತ್ರ, ಊಟ್ದ ಮೋಜಿನ ಬಳಿ, ವ ೋದಾಿಂತ್ ಮಳ ಗಾಲ್ದ ಕನರತ್ನ ತ್ನು ಚ್ಚ ಷಯ್ನನು ಮನಿಂದನವರಸಿದನನ. ಅವನನ ತ್ನು ರ ೋನ್
ಕ ್ೋಟ್ ಮತ್ನತ ಮತ್ತಗಿನ ಗಮ್ ಬ್ಟ್ನಗಳನನು ರ್ರಸನವುದನನು ತ್ಪಿಪಸಿಕ ್ಿಂಡನನ. ಅವನನ ತ್ನು ತಾಯಿಯ್ನನು ಕ ೋಳಿದನನ - “ಅಮಾಮ! ಮಳ ಯ್ಲ್ಲಿ ಒದ ಾಯಾಗಲ್ನ ಮತ್ನತ ಮತ ತ ಮಳ ನಿೋರನಲ್ಲಿ ಆಟ್ವಾಡಲ್ನ
ನಮಗ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗನತ್ತದ ? ನಾವು ಅದನನು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವ ! " ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನನನು ನ ್ೋಡಿ ಮನಗನಳುಕುಳು. ಮತ್ನತ ಅವನನ ಮಳ ಯ್ಲ್ಲಿ ತ್ನು ಸ ುೋಹಿತ್ರ ್ಿಂದಿಗ ಹ ್ರಗ ಹ ್ೋಗಿ
ಆಟ್ವಾಡನವ ಸಮಯ್ ಶಿೋಘ್ರದಲ ೋಿ ಬರಲ್ಲದ ಎಿಂದನ ಭರವಸ ನಿೋಡಿದಳು . ಅವಳು ತ್ನು ಬ್ಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನನು ನ ನಪಿಸಿಕ ್ಿಂಡಳು - “ನಾವು ಚಿಕುವರದಾಾಗ, ಮಳ ಮೊದಲ್ನ ವಿದನಯತ್ ಮೋಲ ಪ್ರಣಾಮ
ಬಿೋರನತಿತತ್ನತ. ಮತ್ನತ ಆ ಸಮಯ್ದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮನ ಯ್ಲ್ಲಿ ಇನವಟ್ಷರ್ ಅಥವಾ ಅಿಂತ್ಹದಾನನು ಹ ್ಿಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿ

ನಾವು ಕಾಯಿಂಡಲ್ ಲ ೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಾಯಟ್ರ ಚಾಲ್ಲತ್ ಲ ೈಟ್ಗಳ ಿಂದಿಗ ನಿವಷಹಿಸನತಿತದ ಾವು. ಕಾಯಿಂಡಲ್ ಲ ೈಟ್ ಸನತ್ತಲ್್ ಡಿನುರ್ಗಳು ಇಡಿೋ ಕನಟ್ನಿಂಬ ಸನತ್ತಲ್್ ಕನಳಿತ್ನ ಹರಟ ಹ ್ಡ ಯ್ನವುದನ
ತ್ನಿಂಬ್ಾ ಖನಷ್ಟಯಾಗಿತ್ನತ. ಒಮಮ, ನಿಮಮ ಅಜಿ ಉಪ್ುಪ ಎಿಂದನ ಭಾವಿಸಿ ದಾಲ್ಗ ಸಕುರ ಸ ೋರಸಿದರನ ಮತ್ನತ ಆ ರಾತಿರ ನಮಗ ಸಿಹಿ ದಾಲ್ ಇತ್ನತ! ”, ಅವಳು ನಗನತಾತ ವ ೋದಾಿಂತ್ನಿಗ ಹ ೋಳಿದಳು. 1980 ರಲ್ಲಿ
ಮನಿಂಬಯಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯ್ದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹ ೋಗ ಎದ ಯ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಡ ದಳು ಎಿಂದನ ವ ೋದಾಿಂತ್ಗ ಹ ೋಳಿದಾಳು. ಅವಳು ಕ ೋವಲ್ ಎರಡನ ೋ ತ್ರಗತಿಯ್ಲ್ಲಿದಾಳು ಮತ್ನತ ಶಾಲ ಯ್ನ ತ್ಮಮ ವಿದಾಯಥ್ಷಗಳನನು
ಬ್ ೋಗನ ಮನ ಗ ಕಳುಹಿಸಿತ್ನತ ಎಿಂದನ ಅವಳು ನ ನಪಿಸಿಕ ್ಿಂಡಳು. "ನನು ಅಜಿ, ನಿಮಮ ಮನತ್ತಜ,ಿ ನನುನನು ಶಾಲ ಯಿಿಂದ ಕರ ದನಕ ್ಿಂಡನ ಹ ್ೋಗಲ್ನ ಬಿಂದಿದಾರನ ಮತ್ನತ ನಾವು ಓಣಿಯ್ಲ್ಲಿ ನಡ ಯ್ಲ್ನ
ಪಾರರಿಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿೋರನ ನನು ಎದ ಯ್ನನು ತ್ಲ್ನಪಿದ ಎಿಂದನ ನಮಗ ಅರವಾಯಿತ್ನ. ಅಜಿ ನಿಂತ್ರ ನನುನನು ಎತಿತಕ ್ಿಂಡನ ನಾವು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮನ ತ್ಲ್ನಪ್ುವವರ ಗ್ ನಡ ದರನ . ಆ ಸಿಂಭರಮ ಮತ್ನತ
ಮೊೋಜಿನ ಅನನಭವಗಳು ನಾವು ಸನರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮನ ಗ ಮರಳುತ ೋತ ವ ಯೋ ಎಿಂಬ ಸಸ ಪನ್ಿ ಜ ್ತ ಗ ಈಗ ಕ ೋವಲ್ ನ ನಪ್ು ಮಾತ್ರ. ಆದರ ಪಿೋಳಿಗ ಯಿಿಂದ ಪಿೋಳಿಗ ಗ ಹ ೋಳಬ್ ೋಕಾದ ಕಥ ಗಳು ಇವು.
ಮಟಿಟಲ್ನ ಮಾಗಷದಲ್ಲಿ ಕಪ ಪಗಳು ,ಒಣಗಿದ ಬಟ ಟಯ್ ವಾಸನ ,ಹಲ್ಸಿನ ಹಣಿಣನ ಹಪ್ಪಳದ ಸವಿ, ಮೋಣದಬತಿತಯ್ ಬ್ ಳಕ್ಕನಲ್ಲಿರನವ ಗ ್ೋಡ ಗಳು ,ಇವ ಲ್ಿವೂ ಎದನಾಕಾಣನವ ನ ನಪ್ುಗಳಾಗಿದನಾ, ಇಲ್ಲಿಯ್ವರ ಗ ,
ನಿಮಮ ಯಾವುದ ೋ ಇಿಂದಿರಯ್ಗಳನನು ಜನಮಮನಿಸನತ್ತದ . ನಮಮ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಮಳ ಗಳಿಗ ಯಾವಾಗಲ್್ ವಿಶ ೋರ್ ಸಾಥನವಿತ್ನತ.
ವ ೋದಾಿಂತ್ ಆಳವಾದ ಚಿಿಂತ್ನ ಯ್ಲ್ಲಿ ಕಳ ದನಹ ್ೋದನನ, ಅವನ ತಾಯಿ ಮಳ ಗಾಲ್ದ ಘ್ಟ್ನ ಯ್ ನಿಂತ್ರ ಘ್ಟ್ನ ಯ್ನನು ವಿವರಸಿದಳು. ವಷಾಷ ಋತ್ನ ಖಿಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ್್ ಅವನ ಮೋಲ ಮೊೋಡಿಮಾಡನವ
ಪ್ರಣಾಮವನನು ಬಿೋರತ್ನ, ಅದನ ಅವನ ್ಿಂದಿಗ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ್ ಉಳಿಯ್ನತ್ತದ

.

ಬಿಸಿಲಿನ ದ್ರನ ಮತುಿ ಕಾಮನಬಿಲಿಿನ ಚತಿಗಳು
ಸಿಿತ್ಾ ನಾಗರಕಟ್ ೆ ಇವರಿಂದ:
ಅಗತ್ಯವಿರನವ ವಸನತಗಳು: ಟಿಿಂಟ ಡ್ ಪ ೋಪ್ರ್ಗಳು- ಕಡನ ನಿೋಲ್ಲ, ತಿಳಿ ನಿೋಲ್ಲ, ಕಪ್ುಪ, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ನತ 7 ಪ್ಟಿಟಗಳ ಬಣಣಗಳು. ಕಪ್ುಪ ಸ ುಚ್ ಪ ನ್, 2 ಸಾೆಗಳು, ಫ ವಿಕಾಲ್, ಕತ್ತರ

1. ಸಮನದರ ಮತ್ನತ ಆಕಾಶದ ಹಿನ ುಲ ದೃಶಯವನನು ರಚಿಸಲ್ನ, ನಿೋಲ್ಲ ಬಣಣದ 2 ಛಾಯಗಳನನು

3. ಕಾಗದದ ಇನ ್ುಿಂದನ ವೃತ್ತವನನು ಮಾಡಿ ಮತ್ನತ ಅದನನು 1/4 ನ ೋ ಭಾಗಕ ು ಕತ್ತರಸಿ. ಈ

ತ ಗ ದನಕ ್ಿಂಡನ ಸಮನದರದ ಅಲ ಗಳವನನು ರಚಿಸಲ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ ್ೋರಸಿರನವಿಂತ

ಕತ್ತರಸಿದ ತ್ನಿಂಡನ ಸನತಿತನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಕ್ಕತ್ತಳ ತಿರಕ ್ೋನಗಳನನು ಅಿಂಟಿಸಿ. ಕಾಗದದ

2. ಅವುಗಳನನು 1/2/3 ಪ್ದರಗಳಲ್ಲಿ ಅಿಂಟಿಸಿ. ಕಪ್ುಪ ಸ ುಚ್ ಪ ನಿುನಿಿಂದ ನಿೋರನಲ್ಲಿ

4. ಎಲಾಿ 7 ಪ್ಟಿಟಗಳನನು VIBGYOR ಕರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯ್ಷನ ಕ್ಕರಣಗಳ ಕ ಳಗ ಅಿಂಟಿಸಿ. 3D

ಅವುಗಳನನು ಕತ್ತರಸಿ.

ಮ್ಮೋನನಗಳನನು ಚಿತಿರಸಿ. ಹಳದಿ ಬಣಣದ ವೃತ್ತವನನು ಕತ್ತರಸಿ ಮತ್ನತ ಅವುಗಳ ಮೋಲ ಹಳದಿ
ಪ್ಟಿಟಗಳನನು ಅಿಂಟಿಸಿ ಸ್ಯ್ಷನ ಚಿತ್ರವನನು ರಚಿಸಿ

ಮೋಲ್ಲನ ಎಡ ಮ್ಲ ಯ್ಲ್ಲಿ 1/4 ನ ೋ ಸ್ಯ್ಷನನನು ಅಿಂಟಿಸಿ.

ಪ್ರಣಾಮಕಾುಗಿ ಮೊೋಡಗಳ ಕ ಳಗ ಪ್ಟಿಟಗಳ ಇತ್ರ ತ್ನದಿಗಳನನು ಸಡಿಲ್ವಾಗಿ ಅಿಂಟಿಸಿ.

5. ಇನ ್ುಿಂದನ ಕಾಗದದ ಮೋಲ , ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ ್ೋರಸಿರನವಿಂತ ಪ್ೂಣಷ ಸನತಿತನ ಸ್ಯ್ಷ

7. ತ ರ ದ ಛತಿರ ಮಾಡಲ್ನ,ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ ್ೋರಸಿರನವಿಂತ ಮ್ರನ ಅರ್ಷವೃತ್ತಗಳನನು ಕತ್ತರಸಿ,

6. ಕ ್ೋನಗಳನನು ಮಾಡಲ್ನ ಮತ್ನತ ಒಣಹನಲ್ಲಿನ ಮೋಲ್ಲನ ತ್ನದಿಯ್ಲ್ಲಿ ಅಿಂಟಿಸಲ್ನ, ಕಾಗದದ

8. ನಿಮಮ ಚಿತ್ರಗಳು ತ್ರಗತಿಯ್ ಬ್ ್ೋಡ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಲ್ನ ಸಿದಧವಾಗಿವ .

ಮತ್ನತ ಮೊೋಡಗಳನನು ಅಿಂಟಿಸಿ.

ಸಣಣ ಚೌಕಗಳನನು ಕತ್ತರಸಿ ಮನಚಿಚದ ಛತಿರ ಮಾಡಿ.

ಅವುಗಳನನು ಮಡಚಿ ಮತ್ನತ ಒಣಹನಲ್ಲಿನ ಮೋಲ್ಲನ ತ್ನದಿಯ್ಲ್ಲಿ ಅಿಂಟಿಸಿ.
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