ಪರಿಜ್ಞಾ ಪತ್ರಿ ಕಾ - ಯುಗಾದಿ 2022

News from…. Srivali High School

News from…. Srivali High School

News from…. Srivali High School

News from…. Parijnan Vidyalay, Kotekar

Bhagavad Gita Chanting Competition

32nd State level Interdojo Karate Competition – 2021

News from…. Anandashram High School, Kotekar
‘Kalikeyalli Vaijnika Tantranjana’ Programme was conducted on 27-12-2021.

1964-65 SSLC Batch’s “SNEHA SAMMILANA” Alumni Program: Felicitation

News from…. Anandashram High School, Kotekar
Students of Anandashram High School Someshwara, Kotekar participated in Mega Cleaning Drive "PUNEETH SAGAR ABHIYAN" Conducted By "NCC
Group Head Quarter Mangalore, Nehru Yuva Kendra Mangalore and Mangalore City Corporation Mangalore at Bengre Beach, Mangalore.

News from…. Parijnan Vidyalay, Anandashram High School & Parijnan PU College – KOTEKAR
Youth Day was celebrated on the of 12th January 2022 on the occasion of the birth anniversary of Swami Vivekananda at the Kotekar Campus. Students and staff offered
floral tribute to Swami Vivekananda’s portrait . The Heads of the Institutions spoke on this occasion. The values and principles of Swami Vivekananda were explained.

On 14th of January 2022, Makara Sankranti was celebrated. On this day, Parijnan Vidyalay
conducted many activities including bhajans, dance and songs .
Fruit salad, sweets, yellu, bella and panaka were distributed to the students. Teachers and
students of Class VI decorated the hall with a beautiful flowers rangoli to show our rich culture
and rituals to the children. Later all the children gathered in the playground and enjoyed by flying
kites. Activities like pot drawing, pot colouring and kite making and rangoli were conducted during
the month on account of Makara Sankranti.

News from…. Parijnan Vidyalay, Anandashram High School & Parijnan PU College – KOTEKAR

On 26th January 2022, we celebrated Republic Day in our campus. It was a combined programme . Our guest Mr. Ravindra Gatty, Ex-service
man hoisted the flag and addressed the gathering. Students of all three institutions joined hands and put forth a wonderful variety
entertainment programme for all present.
Students of Parijnan Vidyalay performed mass drill, Students of AHS performed drill using dumbbells and lazim, Parijnan PU students
performed various dances forms of India. Sweets were organised and distributed to all the students who took part in the Republic Day
Celebrations.

News from…. Parijnan Vidyalay, Anandashram High School & Parijnan PU College – KOTEKAR

News from…. Parijnan Vidyalay, Anandashram High School & Parijnan PU College – KOTEKAR
Fit India School Programme
Our Honourable Prime Minister of India had launched the Fit India Movement for schools on
29 Aug 2019 with a view to make Physical Fitness a way of life. Fit India Movement aims at
behavioral changes – from sedentary lifestyle to physically active way of day-to-day living. Fit
India would be a success only when it becomes a people’s movement. We have to play the
role of a catalyst. ‘How to Live’ ought to be the first pillar of formal education. This involves
teaching and practicing the art of taking care of one’s body and health daily. Schools have to
be the first formal institution after home where physical fitness is taught and practiced. In the
above background, Parijnan Vidyalay took part in this programme conducted under Amrith
Mahotsav.With various physical activities from November to January – the school has been
certified as “Fit India School”.

News from…. Ganapathy English Medium School & Ganapathy PU College - Mangalore City
North Zone police had visited the campus on 05-01-2022.Information regarding phone numbers of emergency contact, women helpline service was
given.

News from…. Ganapathy English Medium School & Ganapathy PU College - Mangalore City
Vivekananda Jayanti was celebrated in our City campus on 12-01-2022 by
offering floral tributes.

Republic day was celebrated on 26-01-2022 in city campus ground.
Flag was unfurled by CEO, Sri Prashant R. Rao.

News from…. Ganapathy English Medium School & Ganapathy PU College - Mangalore City
Surya Namaskar performed by students of Ganapathy PU College from 04-01-2022

News from… Guruprasad High School, Mallapur
“Annual Mandara Hastapatrika”

News from… Guruprasad High School, Mallapur
“Annual Mandara Hastapatrika”

News from…. Guruprasad High School, Mallapur
Kanaka Jayanti

Gandhi Jayanti

Republic Day

Valmiki Jayanti

Student Council Election

News from…. Guruprasad High School, Mallapur
Students in new uniforms

Rajyotsava Day

Vaccination Programme

Teachers Day

News from…. Guruprasad High School, Mallapur
Dattu Yojana Programme

Mothers Meeting

National Integral Programme

Sharada Pujan

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Leaves Activity

Savitribai Phule Jayanti

National Girl Child Day

Subhash Chandra Bose Jayanti

Christmas
Army Day

Swami Vivekandana Jayanti

Shivaji Maharaj Jayanti

Republic Day

Marathi Day

National Science Day

Sports Day

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Welcoming Students …post Covid

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
National Science Day

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Mathematics Day Activity- Math Relay – conducted on 22nd December 2021
Christmas Celebrations
Posters made during Road
Gita

Shiva
Jayanti
Celebrations

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Road Safety Week

Makara Sankaranti

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Gita Shloka Chanting on Gita Jayanti

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Republic Day Celebrations

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla

News from…. Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Holika Dahan

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

Tribute to Savitribai Phule

Constitution Day

News from…. Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar
International women’s Day

News from…. Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre for the Handicapped, Virar
VOCATION CENTRE
Albina Fonseca

Pritam Thakare

School Opening for Hearing and Speech Impairment

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

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

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

ಮಧುರ ೈ ಮೀನಾಕ್ಷಿ
ಸಾಧನಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರಿಂದ
ವಿದ್ಯಾವತಿಯು ಪಯವವತಿ ದ್ ೇವಿಯ ಮಹಯನ್ ಭಕ್ತಳಯಗಿದ್ದಳು ಮತ್ುತ ಅವಳನ್ುು ಶ್ರದ್ ೆಯಿಂದ್ ಪಯರರ್ಥವಸುತಿತದ್ದಳು. ಆಕ ಯ ಭಕ್ತತಯಿಂದ್ ಸಿಂತ್ುಷ್ಟಳಯದ್ ದ್ ೇವಿಯು ಇನ ್ುಿಂದ್ು ಜೇವಿತಯವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ ಗ ಹುಟ್ುಟವುದ್ಯಗಿ
ವಯಗಯದನ್ ಮಯಡಿದ್ಳು. ತ್ನ್ು ವಯಗಯದನ್ದ್ ಪ್ರಕಯರ, ಅವಳು ಪಯಿಂಡ್ಾರ ಆಳ್ವಿಕ ಗ ಒಳಪ್ಟ್ಟ ಮಧುರ ೈನ್ಲ್ಲಿ ಅವತ್ರಿಸಿದ್ಳು.
ಮಧುರ ೈನ್ ರಯಜ ಮಲಯಧವಜನ್ ಮತ್ುತ ಅವನ್ ರಯಣಿ ಕಯಿಂಚನ್ಮಯಲಯ ಮಕ್ಕಳ್ವಲಿದ್ ಕಯರಣ ಅತ್ೃಪ್ತರಯಗಿದ್ದರು. ರಯಜ ದ್ಿಂಪ್ತಿಗಳು ವಿಶ ೇಷ್ ಯಜ್ಞವನ್ುು ಮಯಡಿದ್ರು ಮತ್ುತ ಪ್ವಿತ್ರ ಅಗಿುಯಿಂದ್ ಮ್ರು ವಷ್ವದ್
ಬಯಲಕ್ತ ಹ ್ರಬರುವುದ್ನ್ುು ನ ್ೇಡಿ ದಿಗ್ರಮೆಗ ್ಿಂಡ್ರು! ಒಿಂದ್ು ದ್ ೈವಿಕ್ ಧವನಿಯು ರಯಜನಿಗ ಒಿಂದ್ು ಪ್ರಮುಖ ಸಿಂದ್ ೇಶ್ವನ್ುು ರವಯನಿಸಿತ್ು - "ಈ ಹುಡ್ುಗಿ ಅಸಯಮಯನ್ಾಳು - ಅವಳನ್ುು ಮಗನ್ಿಂತ ಬ ಳ ಸು, ಓ
ರಯಜ!" ತ್ನ್ು ವಯರಸುದ್ಯರನಯಗಿ ಬ ಳ ಯುವ ಮಗನ್ನ್ುು ಹಯರ ೈಸಿದ್ದ ರಯಜನ್ು ಹಯಗ ಮಯಡಿದ್ನ್ು. ಮೇನಯಕ್ಷಿಯು ತ್ನ್ು ಸುಿಂದ್ರವಯದ್ ಕ್ಣುುಗಳ್ವಿಂದ್ಯಗಿ ಹ ಸರಿಸಲಪಟ್ಟಟದ್ದರಿಿಂದ್, ಅತ್ುಾತ್ತಮವಯದ್ ಯುದ್ೆವನ್ುು ಕ್ಲ್ಲತ್ು
ದ್ ೇವತ ಗಳ ೇ ಭಯಪ್ಡ್ುವ ಯೇಧನಯಗಿ ಬ ಳ ದ್ಳು.
ಒಿಂದ್ು ದಿನ್ ಅವಳು ಕ ೈಲಯಸದ್ಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನ್ ಬಗ ೆ ಕ ೇಳ್ವದ್ಳು. ದ್ ೇವತ ಗಳ ದ್ ೇವರಯದ್ ಮಹಯದ್ ೇವನ್ನ್ುು ಸ ್ೇಲ್ಲಸಲು ಅವಳು ಎಿಂದಿಗ್ ಸಯಧಾವಿಲಿ ಎಿಂದ್ು
ಹ ೇಳಲಯಯತ್ು! ಮೇನಯಕ್ಷಿಯು ಅವಳ ೇ ಆಗಿದ್ದರಿಿಂದ್, ತ್ನ್ು ಸ ೈನ್ಾವನ್ುು ತ್ಿರಿತ್ವಯಗಿ ಸುತ್ುತವರ ದ್ಳು ಮತ್ುತ ಶಿವನಿಗ ಸವಯಲು ಹಯಕ್ಲು ಹ ್ರಟ್ಳು.
ಕ ೈಲಯಸದ್ ಪ್ರವ ೇಶ್ದ್ಯಿರದ್ಲ್ಲಿ, ಭಗವಿಂತ್ನ್ ನಿಷ್ಯಾವಿಂತ್ ವಯಹನ್ನಯದ್ ನ್ಿಂದಿ ಅವಳನ್ುು ಭ ೇಟ್ಟಯಯದ್ನ್ು. ತ್ನ್ು ಆಗಮನ್ದ್ ಬಗ ೆ ಶಿವನಿಗ ತಿಳ್ವಸಲು ಮತ್ುತ ತಯನ್ು
ಯುದ್ೆಕ ಕ ಸವಯಲು ಹಯಕ್ುತಿತರುವುದ್ನ್ುು ಅವಳು ಹ ೇಥಥಳ್ವದ್ಳು. ಯುವತಿ ಮತ್ುತ ಶ್ಕ್ತತಶಯಲ್ಲಯಯದ್ ಮೇನಯಕ್ಷಿಯನ್ುು ನ ್ೇಡಿ ವಿಸಮಯದಿಿಂದ್ ತ್ುಿಂಬಿದ್ ನ್ಿಂದಿಯು
ಧ ೈಯವಶಯಲ್ಲ ರಯಜಕ್ುಮಯರಿಯ ಬಗ ೆ ಶಿವನಿಗ ತಿಳ್ವಸಲು ಧಯವಿಸಿದ್ನ್ು. ಅವನ್ ಆಶ್ಚಯವಕ ಕ, ಭಗವಿಂತ್ ತ್ನ್ು ಹುಬುುಗಳನ್ುು ಮೆೇಲಕ ಕತಿತ ಮುಗುಳುಕ್ುಕ ಅವನ್ ಪ್ರೇತಿಯ
ಪಯವವತಿಯಿಂದಿಗ ಮತ ತ ಒಿಂದ್ಯಗುವ ಸಮಯ!
ಅವನ್ು ಏಕಯಿಂಗಿಯಯಗಿ ಹ ್ರಟ್ು ಪಯಿಂಡ್ಾದ್ ರಯಜಕ್ುಮಯರಿಯ ಎದ್ುರು ನಿಿಂತ್ನ್ು. ನ್ಗುತಯತ, ಅವಳ ಕ್ಣುುಗಳು ಅವನ್ ಕ್ಣುುಗಳನ್ುು ಭ ೇಟ್ಟಯಯದ್ ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಅವಳ
ಕ್ಣುುಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕ ್ೇಪ್ವು ಬದ್ಲಯಗುವುದ್ನ್ುು ಅವನ್ು ನ ್ೇಡಿದ್ನ್ು. ಅವಳ ತ ್ೇಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳು ಕ ಳಗ ಬಿದ್ದವು ಅವಳ್ವಗ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ.
ಸಿಂಕ ್ೇಚದಿಿಂದ್ ಅವಳು ಮಧುರ ೈಗ ಹಿಿಂದಿರುಗಿದ್ಳು ಮತ್ುತ ತ್ನ್ು ಭಗವಿಂತ್ ಬಿಂದ್ು ಅವಳನ್ುು ಮದ್ುವ ಯಯಗಲು ಕಯಯುತಿತದ್ದಳು.
ಮದ್ುವ ಎಷ್ುಟ ಅದ್್ೆರಿಯಯಗಿ ನ್ಡ ಯಬಹುದ್ ಿಂದ್ು ಊಹಿಸಬಹುದ್ು. ದ್ ೇವರುಗಳು ಸಿತ್ಃ ಗೌರವಯನಿಿತ್ ಅತಿರ್ಥಗಳಯಗಿದ್ದರು ಮತ್ುತ ಸುಿಂದ್ರ ೇಶ್ನ್ ಮತ್ುತ
ರಯಜಕ್ುಮಯರಿ ಮೇನಯಕ್ಷಿಯಯಗಿ ಭಗವಯನ್ ಶಿವನ್ ವಿವಯಹವನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. 'ಕ್ನಯಾದ್ಯನ್'ವನ್ುು ಭಗವಯನ್ ವಿಷ್ುು ದ್ ೇವಿಯ ಸಹ ್ೇದ್ರನಯಗಿ ಮಯಡಿದ್ಯದನ !
ಗ ್ೇಪ್ುರದ್ ಮೆೇಲ ಕ ತ್ತಲಯದ್ ದ್ ೈವಿಕ್ ಕ್ನಯಾದ್ಯನ್ದ್ ದ್ೃಶ್ಾದ್ ್ಿಂದಿಗ ನಿೇವು ಅನ ೇಕ್ ದ್ ೇವಯಲಯಗಳನ್ುು ಕಯಣಬಹುದ್ು.

ದ್ಿಂತ್ಕ್ಥ ಯ ಪ್ರಕಯರ, ಶಿವನ್ು ತ್ನ್ು ರಯಣಿ ಮಧುರ ೈ ಮೇನಯಕ್ಷಿಯಿಂದಿಗ ಮಧುರ ೈನ್ಲ್ಲಿ ವಯಸಿಸುತಿತದ್ದನ್ು. ತ್ಮಳುನಯಡಿನ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಭಯರತ್ದ್ ನ್ಗರವಯದ್
ಮಧುರ ೈ ಅನ್ುು 'ತ್್ಿಂಗಯನ್ಗರಿಂ' (ತ್್ಿಂಗನ್ಗರಿಂ)...'ಎಿಂದಿಗ್ ನಿದಿರಸದ್ ನ್ಗರ' ಎಿಂದ್್ ಕ್ರ ಯುತಯತರ , ಇದ್ನ್ುು ಸಯವವಕಯಲ್ಲಕ್ ಕಯವಲು ಮಯಡ್ುವ ತ್ನ್ು
ಯೇಧ ರಯಜಕ್ುಮಯರಿಯ ಗೌರವಯಥವವಯಗಿ. 440
ಸುಿಂದ್ರವಯದ್ ದ್ ೇವಯಲಯವನ್ುು ಸುತ್ುತವರ ದಿರುವ ಅನ ೇಕ್ ಕ್ಥ ಗಳ್ವವ . ಇನ ್ುಿಂದ್ು ಕ್ಥ ಯು ನ್ಗರದ್ ಹ ಸರಿನ್ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳುತ್ತದ್ ... ಮಧುರ ೈ ..... ಭಗವಯನ್
ಶಿವನ್ ಜಟ ಯಿಂದ್ ಸಿಹಿಯಯದ್ ಮಕ್ರಿಂದ್ ಬಿದ್ದ ಸಥಳ!
ದ್ ೇವಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಿತಿರ ೈ ಹಬುವನ್ುು ಏಪ್ರಲ್ನ್ಲ್ಲಿ 9 ದಿನ್ಗಳ ಕಯಲ ಆಚರಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ಇದ್ು ಭಕ್ತನಿಗ ಮಯಡಿದ್ ವಯಗಯದನ್ವನ್ುು ಪ್ೂರ ೈಸಲು ಇಳ್ವದ್ ದ್ ೇವಿಯ
ಐತಿಹಯಸಿಕ್ ವಿವಯಹವನ್ುು ಆಚರಿಸುತ್ತದ್ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ು ಪ್ರಯವಯದ್ ಪಯವವತಿಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿದ್ ಮತ್ುತ ಭಕ್ತರನ್ುು ಆಶಿೇವವದಿಸಲು ನಿಿಂತ್ ಶಿವನ್ ಕ್ಥ .

ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳು
ಡಾ. ಖುರ್ಷಿದ್ ಭರುಚಾ ಅವರಿಂದ
ವಿಜ್ಞಯನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ನ್ಿಂಬಲಯಗದ್ ಆವಿಷ್ಯಕರಗಳು "ಸ ರ ಿಂಡಿಪ್ಟ್ಟ" ಯ ಕಯರಣದಿಿಂದ್ಯಗಿ ಬಿಂದಿವ . ಸ ರ ಿಂಡಿಪ್ಟ್ಟ ಎಿಂದ್ರ ನಯವು ಅದ್ನ್ುು ಹುಡ್ುಕ್ದಿದ್ಯದಗ ಆಕ್ಸಿಮಕ್ವಯಗಿ ಒಳ ೆಯದ್ು ಅಥವಯ
ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಯರಿಯಯದ್ದ್ದನ್ುು ಕ್ಿಂಡ್ುಕ ್ಳುೆವುದ್ು. ಈ ಕ ಲವು ಅಸಿಂಗತ್ ಆವಿಷ್ಯಕರಗಳನ್ುು ನ ್ೇಡ ್ೇಣ.
ಪ ನ್ಸಿಲ್ಲನ್
ಪ ನಿಿಲ್ಲನ್ ಅನ ೇಕ್ ಬಯಾಕ್ತಟೇರಿಯಯದ್ ಸ ್ೇಿಂಕ್ುಗಳ್ವಗ ಚಿಕ್ತತ ಿ ನಿೇಡ್ಲು ಬಳಸಲಯಗುವ ಪ್ರತಿಜೇವಕ್ಗಳ ಗುಿಂಪಯಗಿದ್ . ಇದ್ರ
ಆವಿಷ್ಯಕರವನ್ುು ಇತಿಹಯಸದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿದ್ ್ಡ್ಡ ಔಷ್ಧಿೇಯ ಪ್ರಗತಿ ಎಿಂದ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದ್ . ಮತ್ುತ ಹೌದ್ು, ಇದ್ು ಒಿಂದ್ು ಆಕ್ಸಿಮಕ್.
ಅಲ ಕಯಿಿಂಡ್ರ್ ಫ್ ಮ
ಿ ಿಂಗ್ ತ್ನ್ು ಪ್ರಯೇಗಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಯಾಕ್ತಟೇರಿಯಯ, ಸಯಟಾಫಿಲ ್ೇಕ ್ಕ್ತಯನ್ುು ತ್ನಿಖ ಮಯಡ್ುತಿತದ್ನ್
ದ ು. ಅವನ್ು
ಆಗಸ್ಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಎರಡ್ು ವಯರಗಳ ರಜ ಗ ಹ ್ೇದ್ನ್ು ಮತ್ುತ ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದಿರುಗಿದ್ಯಗ, ಒಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಯದ್ದ್ದನ್ುು
ಕ್ಿಂಡ್ುಕ ್ಿಂಡ್ನ್ು. ವಸಯಹತ್ುಗಳ್ವಿಂದ್ ತ್ುಿಂಬಿತ್ುತ, ಒಿಂದ್ು ಪ್ರದ್ ೇಶ್ವನ್ುು ಹ ್ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಶಿಲ್ಲೇಿಂಧರದ್ ಬ ್ಕ ಕ ಬ ಳ ಯುತಿತದ್ .
ಶಿಲ್ಲೇಿಂಧರದ್ ಸುತ್ತಲ್ಲನ್ ಪ್ರದ್ ೇಶ್ವು-ನ್ಿಂತ್ರ ಪ ನಿಸಿಲ್ಲಯಮ್ ನ ್ೇಟಯಟ್ಮ್್ನ್ ಅಪ್ರ್ಪ್ದ್ ತ್ಳ್ವ ಎಿಂದ್ು ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟಟದ್ ಸಪಷ್ಟವಯಗಿತ್ುತ. ಶಿಲ್ಲೇಿಂಧರವು ಬಯಾಕ್ತಟೇರಿಯಯದ್ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನ್ುು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಯವುದ್ನಯುದ್ರ್ ಸರವಿಸುತ್ತದ್ ಎಿಂದ್ು ತ ್ೇರುತ್ತದ್ .
ಇದ್ು ಸ ೆಪ್ಟೇಕ ್ಕ್ಸ್, ಮೆನಿಿಂಗ ್ಕ ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ುತ ಡಿಫಿತೇರಿಯಯ ಬಯಾಸಿಲಸ್್ನ್ಿಂತ್ಹ ವಯಾಪ್ಕ್ ಶ ರೇಣಿಯ ಹಯನಿಕಯರಕ್
ಬಯಾಕ್ತಟೇರಿಯಯವನ್ುು ಕ ್ಲುಿವ ಸಯಮಥಾವವನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿರುವ ಈ ಶಿಲ್ಲೇಿಂಧರದ್ ಸರವಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು ತ್ನಿಖ ಮಯಡ್ಲು ಫ್ ಿಮಿಂಗ್್ಗ ಸಿಕ್ತಕತ್ು. ಫ್ ಿಮಿಂಗ್ ತ್ನ್ು ಸಿಂಶ ೇಧನ ಗಳನ್ುು ಜ್ನ್ 1929 ರಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಜನ್ವಲ ಆಫ್
ಎಕ್ಿ್ಪ ರಿಮೆಿಂಟ್ಲ ಪ ಥಯಲಜಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಿದ್ನ್ು. ಪ ನಿಿಲ್ಲನ್್ನ್ ಸಿಂಭಯವಾ ಚಿಕ್ತತ್ಿಕ್ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳ ಬಗ ೆ ಕ ೇವಲ ಹಯದ್ುಹ ್ೇಗುವ ಉಲ ಿೇಖದ್ ್ಿಂದಿಗ . ಕ್ಿ್ಫರ್ಡವ ವಿಶ್ಿವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ್ ಸರ್ ವಿಲ್ಲಯಿಂ ಡ್ನ್ ಸ್ಕಲ
ಆಫ್ ಪಯಾಥಯಲಜಯಲ್ಲಿ ಹ ್ವಯರ್ಡವ ಫ್ಿೇರಿ, ಅನ್ಿಟವ ಚ ೈನ್ ಮತ್ುತ ಅವರ ಸಹ ್ೇದ್ ್ಾೇಗಿಗಳು, ಆದ್ಯಗ್ಾ, ಪ ನಿಿಲ್ಲನ್ ಅನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಯಲಯದ್ ಕ್ುತ್್ಹಲದಿಿಂದ್ ಜೇವ ಉಳ್ವಸುವ ಔಷ್ಧಿಯಯಗಿ ಪ್ರಿವತಿವಸಿದ್ರು.
1945 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿೇರಶಯಸರ ಅಥವಯ ವ ೈದ್ಾಶಯಸರದ್ಲ್ಲಿ ನ ್ಬ ಲ ಪ್ರಶ್ಸಿತಯನ್ುು ಸರ್ ಅಲ ಕಯಿಿಂಡ್ರ್ ಫ್ ಮ
ಿ ಿಂಗ್, ಅನ್ಿಟವ ಬ ್ೇರಿಸ್ ಚ ೈನ್ ಮತ್ುತ ಸರ್ ಹ ್ೇವರ್ಡವ ವಯಲಟರ್ ಫ್ಿೇರಿ ಅವರಿಗ ನಿೇಡ್ಲಯಯತ್ು.
ಆದ್ರ , ಅದ್ರ ಬಗ ೆ ಸಿಲಪ ಯೇಚಿಸಿ, ಫ್ ಮ
ಿ ಿಂಗ್ ಅದ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗವು ತ್ಪಯಪಗಿದ್ ಎಿಂದ್ು ಕ ಳಗಿಳ್ವಸಿದ್ದರ ಮತ್ುತ ಅದ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸದಿದ್ದರ , ನಯವು ಮಯಡಿದ್ಯಗ ಪ ನಿಿಲ್ಲನ್ ಅನ್ುು ಅದ್ು್ತ್ ಔಷ್ಧಿಯಯಗಿ
ಹ ್ಿಂದಿಲಿದಿರಬಹುದ್ು.

ಅಲ ಕಾಿಿಂಡರ್ ಫ್ ಮ
ಿ ಿಂಗ್
‘ಎಕ್ಿ-ಕ್ತರಣಗಳು
ಇಿಂದ್ು, ವ ೈದ್ಾರು ಎಲಯಿ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ ಾಗಳನ್ುು ಪ್ತ ತಹಚಚಲು X- ಕ್ತರಣಗಳನ್ುು ಆದ್ ೇಶಿಸುತಯತರ - ಮುರಿದ್ ಮ್ಳ , ನ್ುಾಮೇನಿಯಯ, ಮ್ತ್ರಪ್ಿಂಡ್ದ್ ಕ್ಲುಿಗಳು ಮತ್ುತ ಹ ಚುಚ. ಆದ್ಯಗ್ಾ, ಬಹಳ ಹಿಿಂದ್ ಯೇ ವಾಕ್ತತಯ
ಮೆೇಲ ಶ್ಸರಚಿಕ್ತತ ಿ ಮಯಡ್ದ್ ಮುರಿದ್ ಮ್ಳ , ಗ ಡ ಡ ಅಥವಯ ನ್ುಿಂಗಿದ್ ವಸುತವನ್ುು ಕ್ಿಂಡ್ುಹಿಡಿಯಲಯಗಲ್ಲಲಿ.
ವಿಲ ೆಲಮ ರ ್ೇಿಂಟ ೆನ್, 1895 ರಲ್ಲಿ X-ಕ್ತರಣಗಳನ್ುು ಕ್ಿಂಡ್ುಹಿಡಿದ್ನ್ು-ಆಕ್ಸಿಮಕ್ವಯಗಿ-ಕಯಾಥ ್ೇರ್ಡ ಕ್ತರಣಗಳು ಗಯಜನ್
ಮ್ಲಕ್ ಹಯದ್ುಹ ್ೇಗಬಹುದ್ ೇ ಎಿಂದ್ು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುವಯಗ. ಅವನ್ ಕಯಾಥ ್ೇರ್ಡ ಟ್್ಾಬ್ ಭಯರವಯದ್ ಕ್ಪ್ುಪ ಕಯಗದ್ದಿಿಂದ್
ಮುಚಚಲಪಟ್ಟಟದ್ , ಆದ್ರ ಈ ಪ್ರಕಯಶ್ಮಯನ್ ಹಸಿರು ದಿೇಪ್ದ್ ಹ ್ರತಯಗಿಯ್ ಡಯಕ್ವ ರ್ಮನ್ಲ್ಲಿ ಹತಿತರದ್ ಪ್ರತಿದಿೇಪ್ಕ್
ಪ್ರದ್ ಯ ಮೆೇಲ ಪ್ರಕ್ ೇಪ್ಸಲಯಯತ್ು.
ರ ್ೇಿಂಟ ೆನ್ ಕ್ತರಣಗಳನ್ುು ತ್ಡ ಯಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದ್ನ್ು, ಆದ್ರ ಅವನ್ು ಅವರ ಮುಿಂದ್ ಇಟ್ಟ ಹ ಚಿಚನ್ ವಿಷ್ಯಗಳು
ವಾತಯಾಸವನ್ುು ತ ್ೇರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಯೇಗದ್ ಮ್ಲಕ್, ನಿಗ್ಢ ಬ ಳಕ್ು ಹ ಚಿಚನ್ ವಸುತಗಳ ಮ್ಲಕ್ ಹಯದ್ುಹ ್ೇಗುತ್ತದ್
ಆದ್ರ ಘನ್ ವಸುತಗಳ ನ ರಳುಗಳನ್ುು ಬಿಡ್ುತ್ತದ್ ಎಿಂದ್ು ಅವರು ಕ್ಿಂಡ್ುಕ ್ಿಂಡ್ರು. ಅವನ್ು ತ್ನ್ು ಕ ೈಯನ್ುು ಟ್್ಾಬ್್ನ್
ಮುಿಂದ್ ಇಟಯಟಗ, ಪ್ರದ್ ಯ ಮೆೇಲ ಪ್ರಕ್ ೇಪ್ಸಲಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮ್ಳ ಗಳನ್ುು ನ ್ೇಡಿದ್ನ್ು. ಕ್ತರಣಗಳು
ಏನ ಿಂದ್ು ಅವರಿಗ ತಿಳ್ವದಿರಲ್ಲಲಿ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ುು 'ಎಕ್ಿ' ಎಿಂದ್ು ಕ್ರ ದ್ರು, ಅಿಂದ್ರ 'ಅಜ್ಞಯತ್,' ಕ್ತರಣಗಳು.
ಈ ಆವಿಷ್ಯಕರದ್ ಸುದಿದ ಹರಡಿತ್ು ಮತ್ುತ ಒಿಂದ್ು ವಷ್ವದ್ ್ಳಗ , ಯುರ ್ೇಪ್ ಮತ್ುತ ಯುನ ೈಟ ರ್ಡ ಸ ಟೇಟ್ಿನ ವ ೈದ್ಾರು
ಗನ್ ಹ ್ಡ ತ್ಗಳು, ಮ್ಳ ಮುರಿತ್ಗಳು, ಮ್ತ್ರಪ್ಿಂಡ್ದ್ ಕ್ಲುಿಗಳು ಮತ್ುತ ನ್ುಿಂಗಿದ್ ವಸುತಗಳನ್ುು ಪ್ತ ತಹಚಚಲು
ಎಕ್ಿ-ರ ೇಗಳನ್ುು ಬಳಸುತಿತದ್ರ
ದ ು. ಅವರು 1901 ರಲ್ಲಿ ಭೌತ್ಶಯಸರದ್ಲ್ಲಿ ಮದ್ಲ ನ ್ಬ ಲ ಪ್ರಶ್ಸಿತಯನ್ುು ಪ್ಡ ದ್ರು.

ಫಿಟ್ ೆಸ್ ಫಸ್್
ದೀಪ್ತಿ ಅನ್ಸಲ್ ಅವರಿಂದ

"ಬ ೇಸಿಗ ಯ ಸಮಯವು ಯಯವಯಗಲ್ ಉತ್ತಮವಯಗಿರುತ್ತದ್ ." -ಚಯಲಿವ ಬೌಡ ನ್
ಬ ೇಸಿಗ ಕಯಲ ಬಿಂದಿದ್ , ರಜ ಯ ಸಮಯ, ಸ ್ೇಮಯರಿ ಮುಿಂಜಯನ ಗಳು , ಸ ುೇಹಿತ್ರ ್ಿಂದಿಗ ಮಯವಿನ್ಹಣುುಗಳು, ನಿಿಂಬ ಪಯನ್ಕ್ ಮತ್ುತ ಐಸ್್ಕ್ತರೇಮ್್ಗಳ ಿಂದಿಗ ಅಿಂತ್ಾವಿಲಿದ್ ಆಟ್ದ್ ಸಮಯ. ಆದ್ಯಗ್ಾ,
ತ್ಿಂಪಯಗಿರಲು ಮತ್ುತ ಋತ್ುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕ್ಳ ಯಲು ಸವಯಲು. ಸೌತ ಕಯಯಯಿಂತ ತ್ಿಂಪಯಗಿರುವ ನ್ುಡಿಗಟ್ುಟ ನಯವ ಲಿರ್ ಕ ೇಳ್ವದ್ ದೇವ ಯೇ? ಸೌತ ಕಯಯಯನ್ುು ಬ ೇಸಿಗ ಯ ತ್ಿಂಪಯದ್ ಆಹಯರ ಯಯವುದ್ು ಎಿಂದ್ು
ಇಿಂದ್ು ನ ್ೇಡ ್ೇಣ.
ಹ ಚಿಚನ್ ಜನ್ರು ಸೌತ ಕಯಯಗಳನ್ುು ತ್ರಕಯರಿಗಳು ಎಿಂದ್ು ಭಯವಿಸುತಯತರ , ಆದ್ರ ಅವು ಬಿೇಜಗಳನ್ುು ಒಳಗ ್ಿಂಡಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅವು ನಿಜವಯಗಿಯ್ ಹಣುುಗಳಯಗಿವ . ಸೌತ ಕಯಯಗಳು ಕ್ುಕ್ುಬಿವಟ ೇಸಿಯ ಸಸಾ
ಕ್ುಟ್ುಿಂಬದ್ ಸದ್ಸಾರಯಗಿರುತ್ತವ , ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ುಿಂಬಳಕಯಯಗಳು ಮತ್ುತ ಕ್ಲಿಿಂಗಡಿಗಳು ಸ ೇರಿವ . ಸೌತ ಕಯಯಗಳು ಫ್ ೈಟ ್ನ್್ಾಟ್ಟರಯಿಂಟ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮ್ಲಗಳಯಗಿವ (ರಕ್ಷಣಯತ್ಮಕ್ ಅಥವಯ ರ ್ೇಗ ತ್ಡ ಗಟ್ುಟವ
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿರುವ ಸಸಾ ರಯಸಯಯನಿಕ್ಗಳು) ಅಿಂತ್ಹ ಫ್ ಿೇವನಯಯ್ಡಗಳು,
್
ಲ್ಲಗಯುನ್್ಗಳು ಮತ್ುತ ಟ ೈಟ್ರ್್ಪ್ೇನ್್ಗಳು, ಉತ್ಕಷ್ವಣ ನಿರ ್ೇಧಕ್, ಉರಿಯ್ತ್ದ್ ಮತ್ುತ ಕಯಾನ್ಿರ್ ವಿರ ್ೇಧಿ
ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿವ . ಸೌತ ಕಯಯ ಬಿೇಜಗಳು ಖನಿಜಗಳ ಉತ್ತಮ ಮ್ಲವಯಗಿದ್ ಮತ್ುತ ಕಯಾಲ್ಲಿಯಿಂ ಅನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿರುತ್ತದ್ . ಸೌತ ಕಯಯಗಳು ನ ೈಸಗಿವಕ್ವಯಗಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಕಯಾಲ ್ೇರಿಗಳು,
ಕಯಬ ್ೇವಹ ೈಡ ರೇಟ್ಗಳು, ಸ ್ೇಡಿಯಿಂ ಮತ್ುತ ಕ ್ಬುು ಮತ್ುತ ಕ ್ಲ ಸಯೆಲ ಅನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿರುವುದಿಲಿ, ಇದ್ು ತ್್ಕ್ ಇಳ್ವಸುವ ಆಹಯರಕ್ರಮದ್ಲ್ಲಿರುವವರಿಗ ಸ್ಪ್ರ್
ಆಹಯರವಯಗಿದ್ . ಅವರು ಸಣು ಪ್ರಮಯಣದ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಕ , ವಿಟ್ಮನ್ ಸಿ, ಮೆಗಿುೇಸಿಯಮ್, ಪ್ಟಯಾಸಿಯಮ್, ಮಯಾಿಂಗನಿೇಸ್ ಮತ್ುತ ವಿಟ್ಮನ್ ಎ ಅನ್ುು ಸಹ
ಒದ್ಗಿಸುತ್ತವ . ವ ಬ್್ಎಮ್್ಡಿ ಪ್ರಕಯರ ಸೌತ ಕಯಯಗಳು 95% ನಿೇರನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿರುತ್ತವ . ಇದ್ು ಸೌತ ಕಯಯಗಳನ್ುು ವಿಶ ೇಷ್ವಯಗಿ ಬ ೇಸಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೈಡಿರೇಕ್ರಿಸಲು
ಉತ್ತಮ ಮಯಗವವಯಗಿದ್ . ನ್ಮಮ ಆಹಯರದ್ ಮ್ಲಕ್ವ ೇ ನ್ಮಮ ದ್ರವದ್ ಅಗತ್ಾತ ಯ 20-30 ಪ್ರತಿಶ್ತ್ವನ್ುು ನಯವು ಪ್ಡ ಯಬಹುದ್ು ಮತ್ುತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಆಹಯರಗಳು
ಖಿಂಡಿತ್ವಯಗಿಯ್ ಸಹಯಯ ಮಯಡ್ುತ್ತವ ಎಿಂದ್ು ಹ ೇಳಲಯಗುತ್ತದ್ . ಅವುಗಳು ಹ ಚಿಚನ್ ನಿೇರಿನ್ ಅಿಂಶ್ವನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿರುವುದ್ು ಮಯತ್ರವಲಿ, ಮೆಗಿುೇಸಿಯಮ್ ಮತ್ುತ
ಪ್ಟಯಾಸಿಯಮುಿಂತ್ಹ ಜಲಸಿಂಚಯನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಯದ್ ಪ್ೇಷ್ಕಯಿಂಶ್ಗಳನ್ುು ಸಹ ಹ ್ಿಂದಿರುತ್ತವ . ಕ್ತಿೇವಯಿಾಿಂರ್ಡ ಕ್ತಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಯರ ಸೌತ ಕಯಯಗಳಲ್ಲಿನ್
ಉರಿಯ್ತ್ದ್ ಸಿಂಯುಕ್ತಗಳು ದ್ ೇಹದಿಿಂದ್ ತಯಾಜಾವನ್ುು ತ ಗ ದ್ುಹಯಕ್ಲು ಮತ್ುತ ಚಮವದ್ ಕ್ತರಿಕ್ತರಿಯನ್ುು ಕ್ಡಿಮೆ ಮಯಡ್ಲು ಸಹಯಯ ಮಯಡ್ುತ್ತದ್ . ಇದ್ು ಭಯರತ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಬಿಸಿಯಯದ್, ಜಗುಟಯದ್ ಬ ೇಸಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಸೌತ ಕಯಯಯನ್ುು ಆದ್ಶ್ವ ಆಹಯರವನಯುಗಿ ಮಯಡ್ುತ್ತದ್ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ನ್ುು ಹ ್ರತ ಗ ಯರಿ, ಅದ್ನ್ುು ತ್ುಿಂಡ್ು ಮಯಡಿ ಮತ್ುತ
ಬ ೇಸಿಗ ಯ ಉದ್ದಕ್್ಕ ತ್ಿಂಪಯದ್ ಸೌತ ಕಯಯಯನ್ುು ಸವಿಯರಿ!’ ನ್ಮಮ ಪಯರಚಿೇನ್ ಯೇಗಿಗಳು ಪ್ರಕ್ೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸಿಸುತಿತದ್ದರು ಮತ್ುತ ಮಯನ್ವರಿಗ ತಿಳ್ವದಿರುವ ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ಅಸಿಸಥತ ಮತ್ುತ ಕಯಯಲ ಯಿಂದ್
ಹ ್ರಬರಲು ಒಿಂದ್ು ಮಯಗವವನ್ುು ರ್ಪ್ಸಿದ್ಯದರ . ಅವರು ಆಸನ್ಗಳು (ಭಿಂಗಿಗಳು), ಪಯರಣಯಯಯಮಗಳು (ಯೇಗದ್ ಉಸಿರಯಟ್), ಆಹಯರ್ (ಆಹಯರ) ಮತ್ುತ ವಿಹಯರ (ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳು) ನ್ಲ್ಲಿ ಹಲವಯರು ಕಯಲ ್ೇಚಿತ್
ಅಭಯಾಸಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿದ್ರು. ಅಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ು ಜ ್ೇಡಿ ಪಯರಣಯಯಯಮಗಳು ಶಯಖವನ್ುು ಸ ್ೇಲ್ಲಸಲು ವಿಶ ೇಷ್ವಯಗಿ ಉಪ್ಯುಕ್ತವಯಗಿವ ಶಿೇತ್ಲ್ಲ ಮತ್ುತ ಶಿೇಟ್ಕರಿ. "ಶಿೇತ್ಲ್ಲ" ಪ್ದ್ದ್ ಅಥವವು ತ್ಣುಗಯಗುವುದ್ು, ಈ
ಉಸಿರಯಟ್ದ್ ತ್ಿಂತ್ರವು ಸರಿಯಯಗಿ ಅಭಯಾಸ ಮಯಡಿದ್ಯಗ ನ್ಮಮ ದ್ ೇಹವನ್ುು ತ್ಿಂಪಯಗಿಸುತ್ತದ್ .

ಶಿೇತ್ಲ್ಲ ಎಿಂಬ ಪ್ದ್ವನ್ುು ಮ್ಲತ್ಃ ಶಿೇತ್ ಅಥವಯ ಹಿತ್ವಯದ್ "ಶಿೇತ್ಲ" ಎಿಂಬ ಪ್ದ್ದಿಿಂದ್ ತ ಗ ದ್ುಕ ್ಳೆಲಯಗಿದ್ . ಶಿೇತ್ಲ್ಲ ಪಯರಣಯಯಯಮದ್ ದಿನ್ನಿತ್ಾದ್ ಅಭಯಾಸವು ದ್ ೇಹದ್ ಜ ್ತ ಗ ಮನ್ಸಿನ್ುು ಶಯಿಂತ್ಗ ್ಳ್ವಸುತ್ತದ್ .
ಪಯರಚಿೇನ್ ಯೇಗ ಪ್ಠ್ಾದ್ಲ್ಲಿ, ಹಠ್ಯೇಗ ಪ್ರದಿೇಪ್ಕಯ ಶಿೇತ್ಲ್ಲ ಮತ್ುತ ಶಿೇಟ್ಕರಿ ಪಯರಣಯಯಯಮ ಎರಡ್ನ್್ು ಉಲ ಿೇಖಿಸಲಯಗಿದ್ .
ಈ ಪಯರಣಯಯಯಮಗಳ ಮ್ಲ ಉದ್ ದೇಶ್ವ ಿಂದ್ರ ದ್ ೇಹದ್ ಉಷ್ುತ ಯನ್ುು ಕ್ಡಿಮೆ ಮಯಡ್ುವುದ್ು ಅಥವಯ ತ್ಿಂಪಯಗಿಸುವುದ್ು, ಅವು ನ್ಮಮ ನ್ರಮಿಂಡ್ಲ ಮತ್ುತ ಅಿಂತ್ಃಸಯರವಕ್ (ಹಯಮೇವನ್ ಉತಯಪದಿಸುವ) ಗರಿಂರ್ಥಗಳ
ಮೆೇಲ ಸಕಯರಯತ್ಮಕ್ ಪ್ರಿಣಯಮ ಬಿೇರುತ್ತವ . ಅವರು ಮನ್ಸಿನ್ುು ಶಯಿಂತ್ಗ ್ಳ್ವಸಲು ಸಹಯಯ ಮಯಡ್ುತ್ತವ . ಮತ್ುತ ಒತ್ತಡ್ವನ್ುು ನಿವಯರಿಸುತ್ತವ .
ಶೀತಲ್ಲ ಪಾಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹ ೀಗ
•್ಪ್ದ್ಯಮಸನ್, ಸಿಸಿತಕಯಸನ್ ಇತಯಾದಿ ಯಯವುದ್ ೇ ಧಯಾನ್ ಭಿಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರಯಮವಯಗಿ ಹ ್ಿಂದಿಸಿ.
•್ನಿಮಮ ಎರಡ್್ ಕ ೈಗಳನ್ುು ಮಣಕಯಲುಗಳ ಮೆೇಲ ಇರಿಸಿ.
•್ಈಗ ನಿಮಮ ನಯಲ್ಲಗ ಯನ್ುು ಎಲಯಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹ ್ರಗ ತ್ಿಂದ್ು ನಯಲ್ಲಗ ಯ ಎರಡ್್ ಬದಿಗಳನ್ುು ಟ್್ಾಬ್ ಅಥವಯ ಸಯೆನ್ಿಂತ ಮಡ್ಚಿ.
•್ನಯಲ್ಲಗ ಯ ಎರಡ್್ ಬದಿಗಳನ್ುು ಮಡಿಸುವ ಮ್ಲಕ್ ರ್ಪ್ುಗ ್ಿಂಡ್ ನಯಲ್ಲಗ ಯಲ್ಲಿನ್ ಟ್್ಾಬ್ ಮ್ಲಕ್ ದಿೇಘವವಯದ್, ಆಳವಯದ್ ಶಯಿಸವನ್ುು ತ ಗ ದ್ುಕ ್ಳ್ವೆ.
•್ಇನ್ೆಲ ೇಷ್ನ್ ನ್ಿಂತ್ರ ನಿಮಮ ಬಯಯಯನ್ುು ಮುಚಿಚ ಮತ್ುತ ಎರಡ್್ ಮ್ಗಿನ್ ಹ ್ಳ ೆಗಳ್ವಿಂದ್ ಬಿಡಿ
•್ಇದ್ನ್ುು ಸುಮಯರು 8 ರಿಿಂದ್ 10 ಬಯರಿ ಪ್ುನ್ರಯವತಿವಸಿ.

ಶೀಟ್ಾರ ಪಾಾಣಾಯಾಮವನುೆ ಹ ೀಗ ಮಾಡುವುದು
ನಿೇವು ಆರಯಮದ್ಯಯಕ್ವಯಗಿರುವ ಯಯವುದ್ ೇ ಧಯಾನ್ ಭಿಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ುಳ್ವತ್ುಕ ್ಳ್ವೆ.
•್ನಿಮಮ ಕ್ಣುುಗಳನ್ುು ಮುಚಿಚ ಮತ್ುತ ನಯಲ್ಲಗ ಯನ್ುು ಮೆೇಲಕ ಕ ಸಪಶಿವಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿ.
•್ಹಲುಿಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ್ ಮತ್ುತ ಕ ಳಗಿನ್ ಸಯಲುಗಳನ್ುು ಸ ೇರಿಸಿ.
•್ಈಗ ನಿಮಮ ತ್ುಟ್ಟಗಳನ್ುು ತ ರ ಯರಿ ಮತ್ುತ ಸೌಮಾವಯದ್ ಹಿಸಿಿಿಂಗ್ ಶ್ಬದವನ್ುು ಮಯಡ್ುವಿಂತ ಉಸಿರಯಡ್ಲು ಪಯರರಿಂಭಿಸಿ.
•್ಉಸಿರಯಡಿದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ನಿಮಮ ತ್ುಟ್ಟಗಳನ್ುು ಮುಚಿಚ ಮತ್ುತ ಮ್ಗಿನ್ ಮ್ಲಕ್ ಉಸಿರಯಡಿ.
•್ಇದ್ನ್ುು ಕ್ನಿಷ್ಾ 8 ರಿಿಂದ್ 10 ಬಯರಿ ಪ್ುನ್ರಯವತಿವಸಿ.

ಪಾಾಚೀನ ಭಾರತದ ರತೆಗಳು - ಸಿಂಕಲ್ಪ
ಚಿಂದಾಮಾ ಕಲಾಾಗ್ ಅವರಿಂದ
ಪ್ೂಜ ಅಥವಯ ಅನ್ುಷ್ಯಾನ್ವನ್ುು ಮಯಡ್ುವ ಮದ್ಲು, ನಯವು ಸಿಂಕ್ಲಪವನ್ುು ತ ಗ ದ್ುಕ ್ಳುೆತ ತೇವ . ಸಿಂಕ್ಲಪವು ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಅಥವಯ
ದ್ೃಢೇಕ್ರಣವಯಗಿದ್ುದ, ನ್ಮಮ ಸಯಮಥಾವ ಮತ್ುತ ಜ್ಞಯನ್ಕ್ಕನ್ುಗುಣವಯಗಿ ಅತ್ುಾತ್ತಮವಯಗಿ ಪ್ೂಜ ಯನ್ುು ಮಯಡ್ಲು ನಯವು ಉದ್ ದೇಶಿಸುತ ೇತ ವ .
ಕ ಲವು ಕ್ಮವಗಳನ್ುು ಎಿಂದಿಗ್ ಮಯಡ್ಬಯರದ್ು, ಕ ಲವು ದಿನ್ಚರಿ ಮತ್ುತ ಕ ಲವು ಸರಿಯಯದ್ ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಸಥಳದ್ಲ್ಲಿ ಮಯಡ್ಬ ೇಕ್ು ಎಿಂದ್ು
ನ್ಮಮ ಶಯಸರಗಳು ಸ್ಚಿಸುತ್ತವ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನ್ಮಮ ಸಿಂಕ್ಲಪದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಲಯಗಿದ್ . ಇದ್ು ತಯತಿಿಕ್ ಅಿಂಶ್ವನ್ುು
ಮಯತ್ರವಲಿದ್ ಭೌಗ ್ೇಳ್ವಕ್ ಮತ್ುತ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ್ ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುು ತ ್ೇರಿಸುತ್ತದ್ . ಇದ್ು ಪ್ುರಯತ್ನ್ ಗ ್ಿೇಬಲ ಪ್ಸಿಷ್ನಿಿಂಗ್ ಸಿಸಟಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ,
ಇದ್ು ಟ ೈಮ್-ಸ ಪೇಸ್ ನಿರಿಂತ್ರತ ಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ನಿದಿವಷ್ಟ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಈವ ಿಂಟ ಅನ್ುು ಇರಿಸುತ್ತದ್ .
ಗ ಪಯಿಂಡ ನ್ಮಮ ಋಷಿಗಳು, ಇಡಿೇ ವಿಶ್ಿವನ್ುು ಅಥವಯ ಬರಹಯಮಿಂಡ್ವನ್ುು
ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಕ ್ಿಂಡ್ರು. ಗರಹಗಳು, ನ್ಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಆಕಯಶ್ಕಯಯಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ ೇಲುತಿತರುವ ಬಯಹಯಾಕಯಶ್ದ್ ಸಯಗರ ಎಿಂದ್ು ಅವರು
ವಿವರಿಸಿದ್ಯದರ . 5000 ವಷ್ವಗಳ ಹಿಿಂದ್ , ಭ್ಮಯು ಸೌರವೂಾಹದ್ ಒಿಂದ್ು ಗರಹ ಎಿಂದ್ು ನ್ಮಮ ಋಷಿಗಳು ತಿಳ್ವದಿದ್ದರು. ಅವರು ಭ್ಮಯು 7
ಖಿಂಡ್ಗಳನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿದ್ುದ, ಸಯಗರಗಳ್ವಿಂದ್ ಬ ೇಪ್ವಟ್ಟಟದ್ಯದರ . ಪಯರಚಿೇನ್ ಭಯರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ು ಪ್ೇಳ್ವಗ ಯಿಂದ್ ಮುಿಂದಿನ್ ಪ್ೇಳ್ವಗ ಗ ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುು
ರವಯನಿಸುವ ಏಕ ೈಕ್ ವಿಧಯನ್ವ ಿಂದ್ರ ಶ ಿೇಕ್ಗಳು ಮತ್ುತ ಮೌಖಿಕ್ ಕ್ಲ್ಲಕ ಯ ಮ್ಲಕ್, ವಿವರಣ ಗಳು ಯಯವಯಗಲ್ ನ್ಿಂತ್ರದ್ ಚಿತ್ರ ಪಯರತಿನಿಧಾಗಳ್ವಗ
ಹ ್ಿಂದಿಕ ಯಯಗುವುದಿಲಿ. ಸಮಯ, ಪ್ರಕ್ೃತಿ ಮತ್ುತ ಮಯನ್ವ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯು ಭೌಗ ್ೇಳ್ವಕ್ತ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ಬದ್ಲಯವಣ ಗಳನ್ುು ತ್ಿಂದಿದ್ ಮತ್ುತ
ವಯಾಖಯಾನ್ಗಳ್ವಿಂದ್ಯಗಿ ವಾತಯಾಸಗಳನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿದ್ . ವಿವರಣಯತ್ಮಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಅಕ್ಷರಶ್ಃ ತ ಗ ದ್ುಕ ್ಳೆಬಯರದ್ು, 'ಕ್ಪ್ುಪ ಸಮುದ್ರ' ನಿೇರು ಕ್ಪ್ುಪ
ಎಿಂದ್ು ಅಥವವಲಿ.
ದಿಿೇಪ್ ಎಿಂದ್ು ಕ್ರ ಯಲಪಡ್ುವ 7 ಭ್ ದ್ರವಾರಯಶಿಗಳು ಅಥವಯ ಖಿಂಡ್ಗಳು ಸಯಗರಗಳ್ವಿಂದ್ ಬ ೇಪ್ವಟ್ಟವು. ಪ್ರತಿ ದಿಿೇಪ್ವನ್ುು ವಷ್ವಗಳು ಅಥವಯ ಪ್ವವತ್ ಶ ರೇಣಿಗಳ ನ್ಡ್ುವಿನ್ ಬಯಲು ಪ್ರದ್ ೇಶ್ಗಳಯಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಯಗಿದ್ .
ಇವುಗಳನ್ುು ಮುಿಂದ್ ಖಿಂಡ್ಗಳಯಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಯಯತ್ು. ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ರ ವಿವರಣ ಯು ಆ ಯುಗದ್ ಭೌತಿಕ್ ಮತ್ುತ ರಯಜಕ್ತೇಯ ಭೌಗ ್ೇಳ್ವಕ್ತ ಯನ್ುು ಆಧರಿಸಿದ್ .
ಕ್ಲಪ = 4.32 ಶ್ತ್ಕ ್ೇಟ್ಟ ವಷ್ವಗಳು (ಭಯಗವತ್ ಪ್ುರಯಣ ಮತ್ುತ ವಿಷ್ುು ಪ್ುರಯಣದ್ ಪ್ರಕಯರ) = ಬರಹಮದ್ 1 ಹಗಲು = 1000 ಮಹಯಯುಗಗಳು (ಕ್ೃತ್+ ತ ರೇತಯ+ ದ್ಯಿಪ್ರ+ ಕ್ಲ್ಲ, ಈ 4 ಯುಗಗಳು ಒಿಂದ್ು ಕ್ಲಪದ್ಲ್ಲಿ 1000
ಬಯರಿ ಪ್ುನ್ರಯವತ್ವನ ಯಯಗುತ್ತದ್ ). ಭ್ಮಯ ವಯಸುಿ ಸುಮಯರು 4.5 ಶ್ತ್ಕ ್ೇಟ್ಟ ವಷ್ವಗಳು ಎಿಂದ್ು ವಿಜ್ಞಯನ್ವು ಸಯಬಿೇತ್ುಪ್ಡಿಸಿದ್ . ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಪವನ್ುು 14 ಮನ್ುಗಳು ಸತ್ತ್ವಯಗಿ ಆಳುತಯತರ . ಅಿಂತ್ಹ
ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ಅವಧಿಯನ್ುು ಮನ್ಿಿಂತ್ರ ಎಿಂದ್ು ಕ್ರ ಯಲಯಗುತ್ತದ್ . ಸಮಯನ್ ಕಯಲಯವಧಿಯು ಭ್ಮಯ ವಿಸಜವನ ಯು ಸಿಂಭವಿಸಿದ್ಯಗ ಬರಹಮನ್ ರಯತಿರ ಸಮಯ ಅಥವಯ ಪ್ರಳಯವನ್ುು ಸ್ಚಿಸುತ್ತದ್ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್,
ಬರಹಮನ್ ಒಿಂದ್ು ದಿನ್ವು 8.6 ಶ್ತ್ಕ ್ೇಟ್ಟ ವಷ್ವಗಳ್ವಿಂದ್ ಮಯಡ್ಲಪಟ್ಟಟದ್ . ಅಿಂತ್ಹ 360 ದಿನ್ಗಳು ಒಿಂದ್ು ಬರಹಮ ವಷ್ವವನ್ುು ಮಯಡ್ುತ್ತವ ಮತ್ುತ ಅವನ್ ಜೇವಿತಯವಧಿಯು ಅಿಂತ್ಹ 100 ವಷ್ವಗಳು ಅಥವಯ ಮಹಯಕ್ಲಪ,
ಸುಮಯರು 311 ಟ್ಟರಲ್ಲಯನ್ 40 ಶ್ತ್ಕ ್ೇಟ್ಟ ಭ್ ವಷ್ವಗಳವರ ಗ ಇರುತ್ತದ್ . ನಯವು ಬರಹಮದ್ ೇವನ್ ಐವತ ್ತಿಂದ್ನ ೇ ವಷ್ವದ್ಲ್ಲಿದ್ ದೇವ .

ನ್ಮಮ ಶಯಸರಗಳು ಹ ೇಳುವಿಂತ ಬರಹಮನ್ ಜೇವಿತಯವಧಿಯು ಅಿಂತ್ಾವಿಲಿದ್ಿಂತ ಕ್ಿಂಡ್ುಬಿಂದ್ರ್, ಅನಯದಿಗಳ್ವಗ ಹ ್ೇಲ್ಲಸಿದ್ರ ಅದ್ು ಮಿಂಚಿನ್ ಮಿಂಚು ಅಥವಯ ಗುಳ ೆಯಿಂತ . ಬರಹಮ ಮತ್ುತ ಅವನ್ ಸೃಷಿಟ ಎಲಿವೂ ಸಿೇಮತ್
ಭೌತಿಕ್ ಬರಹಯಮಿಂಡ್ದ್ ಭಯಗವಯಗಿದ್ .ಸಿಂಕ್ಲಪದ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಿಂಶ್ಗಳ ಅಥವವು ಈ ಕ ಳಗಿನ್ಿಂತಿದ್ :
ಅದ್ಾ ಶಿರೇ ಬಯರಹಮಣಃ ದಿಿತಿೇಯ ಪ್ರಯಧ ವ - ಪ್ರಸುತತ್ ಬರಹಮನ್ು ತ್ನ್ು ಜೇವಿತಯವಧಿಯ 2 ನ ೇ ಅಧವದ್ಲ್ಲಿದ್ಯದನ .
ಶ ಿೇತ್ವರಯಹ ಕ್ಲ ಪ- ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ಕ್ಲಪಕ್್ಕ ಆ ಯುಗದ್ ಮಹಿಮಯನಿಿತ್ ವಾಕ್ತತ ಅಥವಯ ಘಟ್ನ ಯ ಹ ಸರನ್ುು ಇಡ್ಲಯಗಿದ್ , ಪ್ರಸುತತ್ ಕ್ಲಪದ್ಲ್ಲಿ ಶ ಿೇತ್-ವರಯಹರಿಂತ .
ವ ೈವಸಿತ್ ಮನ್ಿಿಂತ್ರ ೇ - ಪ್ರಸುತತ್ ಮನ್ು ವ ೈವಸಿತ್ದ್ ನಿಯಿಂತ್ರಣ
ಅಷ್ಟ ವಿಿಂಶ್ತಿತ್ಮೆೇ- ಪ್ರಸುತತ್ ಮನ್ವಿಂತ್ರದ್ 28ನ ೇ ಮಹಯಯುಗದ್ಲ್ಲಿ
ಕ್ಲ್ಲಯುಗ ೇ , ಕ್ಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಚರಣ ೇ - ಈ ಕ್ಲ್ಲಯುಗದ್ಲ್ಲಿ, ಮದ್ಲ ತ ೈಮಯಸಿಕ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಜಿಂಬ್ದಿಿೇಪ - ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಯ ಜಯಮ್ನ್ ಮರಗಳ್ವಿಂದ್ ತ್ುಿಂಬಿರುವ ಖಿಂಡ್. ಇತ್ರ ಖಿಂಡ್ಗಳ ಿಂದ್ರ ಕ್ುಶಯ (ಹುಲುಿ) ದಿಿೇಪ್ - ಓಷಿಯಯನಿಯಯ ಸ ೇರಿದ್ಿಂತ ಇಿಂಡ ್ೇನ ೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲ್ಲಪ ೈನ್ಿ (ಆಸ ೆೇಲ್ಲಯಯವನ್ುು
ಹ ್ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ), ಪಯಿಕ್ಷ (ಅಿಂಜ್ರದ್ ಮರಗಳು) ದಿಿೇಪ್ - ದ್ಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೇರಿಕಯ, ಪ್ುಷ್ಕರ (ಸರ ್ೇವರಗಳು) ದಿಿೇಪ್ - ಆಫಿರಕಯ, ಶಯಲಮಲ್ಲ (ರ ೇಷ್ ಮ ಹತಿತ ಮರಗಳು) ದಿಿೇಪ್ - ಆಸ ೆೇಲ್ಲಯಯ, ಕೌರಿಂಚ ದಿಿೇಪ್ (ಡ ಮಸ ಲ
ಕ ರೇನ್) - ಉತ್ತರ ಅಮೆೇರಿಕಯ, ಶಯಕಯ (ಮರಗಳು) ದಿಿೇಪ್ – ಯುರ ್ೇಪ್ ಭರತ್ ವಷ್ ವ - ಭಯರತಿೇಯ ಉಪ್ಖಿಂಡ್ವನ್ುು ಸ್ಚಿಸುತ್ತದ್ , ಉತ್ತರದ್ಲ್ಲಿ ಹಿಮಯಲಯದಿಿಂದ್ ಸಯಗರಗಳು/ಸಮುದ್ರಗಳವರ ಗ ವಯಾಪ್ಸಿದ್ .
ಜಿಂಬ್ದಿಿೇಪ್ವನ್ುು 9 ವಷ್ವಗಳಯಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಯಗಿದ್ . ಭರತ್ ಕ್ಿಂಡ - ಮಹಯರಯಜ ಭರತ್ನ್ ದ್ ೇಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಆಯಯವವತಯವಿಂತ್ಗವತ್ ದ್ ೇಶ ೈಕ್ ದ್ ೇಶ - ಶ್ತ್ಮಯನ್ಗಳ್ವಿಂದ್, ಭಯರತ್ದ್ ರಯಜಕ್ತೇಯ ನ್ಕ್ ಯು ಹಲವಯರು
ಬದ್ಲಯವಣ ಗಳ್ವಗ ಒಳಗಯಗಿದ್ . ಇಲ್ಲಿ ಮುಿಂದ್ , ಉಲ ೇಿ ಖಗಳು ಕ ೇವಲ ಭೌತಿಕ್ ಭೌಗ ್ೇಳ್ವಕ್ತ ಗ ಬದ್ಲಯಗಿ ರಯಜಕ್ತೇಯ ಗಡಿಗಳನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿವ .

---ಕ್ ೇತ್ರ, ---- ನ್ಗರ - ರಯಜಾದ್ ಹ ಸರು, ನ್ಗರದ್ ಹ ಸರು
ನಯಮ ಸಿಂವತ್ಿರ - ಪ್ರತಿ ಸಿಂವತ್ಿರವನ್ುು ಹ ಸರಿಸಲಯಗಿದ್ ಮತ್ುತ ಬೃಹಸಪತಿ (ಗುರು) ಒಿಂದ್ು ರಯಶಿಯಿಂದ್ (ರಯಶಿ) ಮುಿಂದಿನ್ ರಯಶಿಗ ಸಯಗಲು ತ ಗ ದ್ುಕ ್ಳುೆವ ಸಮಯ, ಇದ್ು ಸೌರ ವಷ್ವಕ್ತಕಿಂತ್ ಸಿಲಪ ಕ್ಡಿಮೆ.
ರಯಶಿಚಕ್ರದ್ ಎಲಯಿ ಹನ ುರಡ್ು ಚಿಹ ುಗಳ ಮ್ಲಕ್ ಗುರುಗರಹದ್ ಒಿಂದ್ು ಸಿಂಪ್ೂಣವ ಕ್ಕ್ ಯು ಸರಿಸುಮಯರು ಹನ ುರಡ್ು ಸೌರ ವಷ್ವಗಳ್ವಗ ಸಮನಯಗಿರುತ್ತದ್ . ಗುರುಗರಹದ್ ಐದ್ು ಕ್ಕ್ ಗಳನ್ುು (12 X 5 = 60 ಸಿಂವತ್ಿರ)
ಸಿಂವತ್ಿರ ಚಕ್ರ ಎಿಂದ್ು ಉಲ ಿೇಖಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ಎಲಯಿ 60 ಸಿಂವತ್ಿರಗಳು ಮುಗಿದ್ ನ್ಿಂತ್ರ, ಚಕ್ರವು ಮತ ತ ಪಯರರಿಂಭವಯಗುತ್ತದ್ .

....ಅಯನ – ಉತ್ತರಯಯಣ (ಕ್ಕಯವಟ್ಕ್ದ್ ಟಯರಪ್ಕ್್ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಯವನ್ು ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ್ಲದ್ಯದನ ಮತ್ುತ ಉತ್ತರ ಗ ್ೇಳಯಧವದ್ಲ್ಲಿ ಇಿಂದಿನಿಿಂದ್ ದಿನ್ಗಳು ಉದ್ದವಯಗುತಿತವ , ಇದ್ನ್ುು ಮಕ್ರ ಸಿಂಕಯರಿಂತಿಯಿಂದ್
ಗುರುತಿಸಲಯಗಿದ್ ) ಅಥವಯ ದ್ಕ್ಷಿಣಯಯನ (ಕ್ಕಯವಟ್ಕ್ದ್ ಟಯರಪ್ಕ್ ಮತ್ುತ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯವನ್ು ತ್ಲ ಯ ಮೆೇಲ್ಲದ್ಯದನ . ಉತ್ತರ ಗ ್ೇಳಯಧವದ್ಲ್ಲಿ ಬ ೇಸಿಗ ಯ ಅಯನ್ ಸಿಂಕಯರಿಂತಿಯ ನ್ಿಂತ್ರ ಕ್ಡಿಮೆಯಯಗಿದ್ )
....ರಿೇತೌ - 6 ಋತ್ುಗಳನ್ುು ಸ್ಚಿಸುತ್ತದ್ – ವಸಿಂತ್ (ವಸಿಂತ್), ಗಿರೇಷ್ಯಮ (ಬ ೇಸಿಗ ), ವಷ್ವ (ಮುಿಂಗಯರು), ಶ್ರದ್ (ಶ್ರತಯಕಲ), ಹ ೇಮಿಂತ್ (ಚಳ್ವಗಯಲದ್ ಪ್ೂವವ, ತ್ಿಂಪಯದ್ ಋತ್ು) ಮತ್ುತ ಶಿಶಿರ (ಚಳ್ವಗಯಲ). ಋತ್ು,
ನಿದಿವಷ್ಟ ಅಥವಯ ನಿಗದಿತ್ ಸಮಯವನ್ುು ಸ್ಚಿಸುತ್ತದ್ , ವಿಶ ೇಷ್ವಯಗಿ ಯಜ್ಞ ಅಥವಯ ಆಚರಣ ಗಳ್ವಗ . ಇದ್ು ರಿೇತ್ ಎಿಂಬ ಪ್ದ್ದಿಿಂದ್ ಬಿಂದಿದ್ , ಅಿಂದ್ರ ಕ್ರಮ ಅಥವಯ ಪ್ದ್ೆತಿ.
....ಮಯಸ – ಮಯಸದ್ ಹ ಸರು (ಚ ೈತ್ರ, ವ ೈಶಯಖ, ಜಾಷ್ಾ, ಆಷ್ಯಢ, ಶ್ರವಣ, ಭದ್ರ, ಅಶಿಿನ್, ಕಯತಿವಕ್, ಮಯಗವಶಿೇಷ್ವ, ಪೌಷ್, ಮಯಘ, ಫ್ಯಲುೆಣ)
....ಪ್ಕ್ಷ - ಶ್ುಕ್ಿ ಪ್ಕ್ಷ (ಅಮಯವಯಸ ಾಯ ನ್ಿಂತ್ರದ್ ದಿನ್ - ಪ್ೂಣಿವಮೆಯವರ ಗ ) ಅಥವಯ ಕ್ೃಷ್ು ಪ್ಕ್ಷ (ಕ್ಷಿೇಣ ಚಿಂದ್ರ - ಹುಣಿುಮೆಯ ನ್ಿಂತ್ರ ಅಮಯವಯಸ ಾಯವರ ಗ ) ಪ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳು ಶ್ುಕ್ಿ ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ುತ ಕ್ೃಷ್ು ಪ್ಕ್ಷವನ್ುು
ಹ ್ಿಂದಿರುತ್ತದ್ .
....ಶ್ುಭ ತಿಥೌ - ಹದಿನ ೈದ್ು ದಿನ್ಗಳ ಒಳಗ ದಿನ್ಗಳು (ಪ್ರತಿಪ್ದ್/ ಪ್ರಥಮ, ದಿಿತಿೇಯ, ತ್ೃತಿೇಯ, ಚತ್ುರ್ಥವ, ಪ್ಿಂಚಮ, ಷ್ಷಿಾ, ಸಪ್ತಮ, ಅಷ್ಟಮ, ನ್ವಮ, ದ್ಶ್ಮ, ಏಕಯದ್ಶಿ, ದ್ಯಿದ್ಶಿ, ತ್ರಯೇದ್ಶಿ, ಚತ್ುದ್ವಶಿ,
ಪೌಣವಮ ಅಥವಯ ಅಮಯವಯಸ ಾ)
....ವಯಸರ - ದಿನ್ (ರವಿ, ಸ ್ೇಮ, ಮಿಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶ್ುಕ್ರ, ಶ್ನಿ)
ಸವ ೇವಷ್ು, ಗರಹ ೇಷ್ು ಯಥಯ ಯಥಯ ರಯಶಿಸಯಥನ್ ಸಿಥತ ೇಷ್ು – ಎಲಯಿ ಸಿಗಿೇವಯ ಗೃಹಗಳ ಿಂದಿಗ ನಯಮಯು/ ನಯಮು --- ಗ ್ೇತ ್ರೇತ್ಪನ್ುಹಿಂ – ಹ ಸರು ಮತ್ುತ ಗ ್ೇತ್ರ. ಗ ್ೇತ್ರವು ವಿಂಶಯವಳ್ವಯನ್ುು ಸ್ಚಿಸುತ್ತದ್ ,
ಬರಹಮನಿಿಂದ್ ರಚಿಸಲಪಟ್ಟ ಎಿಂಟ್ು ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬುರಯದ್ ಗುರುವನ್ುು ಗುರುತಿಸುತ್ತದ್ . 108 ಗ ್ೇತ್ರಗಳ್ವವ .
ನ್ಮಮ ಋಷಿಗಳು ಎಲಿರ್ ನ ್ೇಡ್ುತಿತದ್ದರು!
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ಶಾೀ ಜಗನಾೆಥ ದ ೀವಾಲ್ಯದ ರಹಸಯಗಳು
ಡಾ. ಗೌರೀಶ್ ಪಡುಕ ೀಣ ಅವರಿಂದ
ಜಗನಯುಥ ದ್ ೇವಯಲಯವು ಒಡಿಸಯದ್ ಕ್ರಯವಳ್ವ ಪ್ಟ್ಟಣವಯದ್ ಪ್ುರಿಯಲ್ಲಿದ್ . 'ಬಡಯಡ ಯುಲಯ' (ದ್ ್ಡ್ಡ ದ್ ೇವಯಲಯ), ಶಿರೇಮಿಂದಿರ
ಮತ್ುತ ಜಗನಯುಥ ಧಯಮ ಎಿಂದ್್ ಸಹ ಉಲ ಿೇಖಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ , ಇದ್ು ಹಿಿಂದ್್ಗಳ ಮ್ಲ ಚಯಧಯವಮ ತಿೇಥವಯಯತಯರ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಒಿಂದ್ಯಗಿದ್ . ಉಳ್ವದ್ ಮ್ರು ತಯಣಗಳ ಿಂದ್ರ ರಯಮೆೇಶ್ಿರಿಂ, ಬದ್ರಿನಯಥ್ ಮತ್ುತ ದ್ಯಿರಕಯ.
ಶಿರೇಕ್ೃಷ್ುನ್ನ್ುು ಪ್ುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನಯುಥ (ವಿಶ್ಿದ್ ಅಧಿಪ್ತಿ) ಎಿಂದ್ು ಪ್ೂಜಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಒಳಗಿನ್ ಗಭವಗುಡಿಯು
ಮ್ರು ದ್ ೇವರುಗಳಯದ್ ಜಗನಯುಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ುತ ಸುಭದ್ರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿದ್ , ಇದ್ನ್ುು ದ್ರು ಎಿಂದ್ು ಕ್ರ ಯಲಪಡ್ುವ
ಪ್ವಿತ್ರ ಬ ೇವಿನ್ ಮರದ್ ದಿಮಮಗಳ್ವಿಂದ್ ಕ ತ್ತಲಯಗಿದ್ , ಜ ್ತ ಗ ಸುದ್ಶ್ವನ್ ಚಕ್ರ, ಮದ್ನ್ಮೇಹನ್, ಶಿರೇದ್ ೇವಿ ಮತ್ುತ ವಿಶ್ಿಧಯತಿರಯ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಬ ಜ ವ ಲ ರ್ಡ ವ ೇದಿಕ ಅಥವಯ ರತ್ುಬಿೇದಿಯ ಮೆೇಲ ಕ್ುಳ್ವತಿವ . ದ್ ೇವತ ಗಳನ್ುು ಋತ್ುಮಯನ್ಕ್ಕನ್ುಗುಣವಯಗಿ ವಿವಿಧ
ಉಡ್ುಪ್ು ಮತ್ುತ ಆಭರಣಗಳ್ವಿಂದ್ ಅಲಿಂಕ್ರಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ಈ ದ್ ೇವತ ಗಳ ಆರಯಧನ ಯು ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ನಿಮಯವಣಕ್ತಕಿಂತ್
ಹಿಿಂದಿನ್ದ್ು ಮತ್ುತ ಪಯರಚಿೇನ್ ಬುಡ್ಕ್ಟ್ುಟ ದ್ ೇವಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟಕ ್ಿಂಡಿರಬಹುದ್ು.
ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ರಥಗಳನ್ುು 'ರಥಗಳು' ಎಿಂದ್್ ಕ್ರ ಯುತಯತರ , ಹಿಿಂದ್್ ದ್ ೇವರುಗಳ ಪಯರತಿನಿಧಾವನ್ುು ಸಯಗಿಸಲು ಬಳಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ಹಬು ಹರಿದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ ೇಕ್ರು ಬಿಂಡಿಯನ್ುು ಎಳ ಯುವಯಗ ಈ
ಕಯರನ್ುು ಬಳಸುತಯತರ . ಅತಿದ್ ್ಡ್ಡ ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ರಥಗಳ ಗಯತ್ರವು ಆಿಂಗ ್ಿೇ-ಇಿಂಡಿಯನ್ ಪ್ದ್ವಯದ್ ಜಗೆನಯವಟ (ಜಗನಯುಥದಿಿಂದ್) ಸ್ೂತಿವ ನಿೇಡಿರಬಹುದ್ು, ಇದ್ು ಪ್ರಚಿಂಡ್, ಬೃಹತ್, ವಯಸತವಿಕ್ವಯಗಿ
ತ್ಡ ಯಲಯಗದ್ ಶ್ಕ್ತತ ಅಥವಯ ವಿದ್ಾಮಯನ್ವನ್ುು ಸ್ಚಿಸುತ್ತದ್ . 3 ಕ್ತಮೇ ಉದ್ದದ್ ರಥ ಯಯತ ರಯು ವಯಷಿವಕ್ವಯಗಿ ಲಕ್ಯಿಂತ್ರ ಭಕ್ತರು ಪಯಲ ್ೆಳುೆವ ದ್ ೇವಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಿವವಯಗಿದ್ . ಈ ರಥಯಯತ ರಯ
ಮ್ಲಕ್, ಜಗನಯುಥನ್ು ತ್ನ್ು ಚಿಕ್ಕಮಮನ್ ಮನ ಗ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡ್ುತಯತನ ಎಿಂದ್ು ನ್ಿಂಬಲಯಗಿದ್ - ಗುಿಂಡಿಚಯ ದ್ ೇವಸಯಥನ್ ಎಿಂದ್್ ಕ್ರ ಯಲಪಡ್ುವ ಮೌಸಿ ಮಯ ದ್ ೇವಸಯಥನ್ವನ್ುು ಅವನ್ ಒಡ್ಹುಟ್ಟಟದ್ವರಯದ್ ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ುತ
ಸುಭದ್ಯರ ಅವರ ್ಿಂದಿಗ 7 ದಿನ್ಗಳ ಕಯಲದ್ವರ ಗ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡ್ುತಯತನ .
ಯಯತ ರಗಯಗಿ ಪ್ರತಿ ವಷ್ವ ಮ್ರು ಗ ್ೇಪ್ುರದ್ ರಥಗಳನ್ುು ನಿಮವಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ನಿಮಯವಣದ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಯನ್ುು ಒಿಂದ್ು ಪ್ೇಳ್ವಗ ಯಿಂದ್ ಮತ ್ತಿಂದ್ು ಪ್ೇಳ್ವಗ ಗ ಬಡ್ಗಿಗಳ್ವಗ ಹಸಯತಿಂತ್ರಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ಎಲಯಿ ಅಳತ ಗಳು
ಮರದ್ ಕ ೈಯಿಂದ್ ಮಯಡಿದ್ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳ ಿಂದಿಗ ಮಯಡ್ಲಯಗಿದ್ುದ ರಥಗಳನ್ುು ನಿದಿವಷ್ಟ ಮರಗಳ ಮರದಿಿಂದ್ ಮಯಡ್ಲಯಗಿದ್ . ಫ್ಯಸಿ (ಧೌರಯ) (ಅನ ್ೇಜಸಸ್ ಲಯಾಟ್ಟಫ್ೇಲ್ಲಯಯ), ಅಸನ್ (ಟ್ಮವನಯಲ್ಲಯಯ
ಎಲ್ಲಪ್ಟಕಯ) ಮತ್ುತ ಸಿಮಲ (ಬಯಿಂಬಯಕ್ಿ ಸಿಬಯ), ಕ ಲವು ಇತ್ರರ ್ಿಂದಿಗ , ಪ್ರತಿ ವಷ್ವ ಜಗನಯುಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ುತ ಸುಭದ್ರರ ರಥಗಳ ನಿಮಯವಣಕ ಕ ಪ್ರಮುಖವಯಗಿ ಬಳಸಲಯಗುತ್ತದ್ . ಪ್ರತಿಯಿಂದ್ು ರಥವು ನಿದಿವಷ್ಟ
ಅಳತ ಗಳ ಪ್ರಕಯರ ನಿಮವಸಲಪಟ್ಟಟದ್ ಮತ್ುತ ಹ ಸರನ್ುು ಹ ್ಿಂದಿದ್ : ನ್ಿಂದಿಗ ್ೇಶ್ ಎಿಂಬ ರಥವನ್ುು ಭಗವಯನ್ ಜಗನಯುಥ ಬಳಸುತಯತನ , ಭಗವಯನ್ ಬಲಭದ್ರನ್ು ರಥದಿಿಂದ್ ಪ್ರಯಯಣಿಸುತಯತನ : ತಯಲಧವಜ ಮತ್ುತ
ಸುಭದ್ರರು ದ್ ೇಬದ್ಲನ್ ಎಿಂಬ ರಥವನ್ುು ಬಳಸುತಯತರ . ರಥಗಳ ಬಣುಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ುವಯಗಿವ ಮತ್ುತ ರ ್ೇಮಯಿಂಚಕ್ವಯಗಿವ .

ಜಗನಯುಥನ್ ರಥವನ್ುು ಕ ಿಂಪ್ು ಮತ್ುತ ಹಳದಿ ಬಣುದ್ ಬಟ ಟಯಿಂದ್ ಹ ್ದಿಸಲಯಗಿದ್ , ಸುಭದ್ ರಯ ರಥವು ಕ್ಪ್ುಪ ಮತ್ುತ ಕ ಿಂಪ್ು ಬಟ ಟಯಿಂದ್
ಮುಚಚಲಪಟ್ಟಟದ್ ಮತ್ುತ ಬಲಭದ್ರನ್ ರಥವು ಕ ಿಂಪ್ು ಮತ್ುತ ನಿೇಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಣುದಿಿಂದ್ ಮುಚಚಲಪಟ್ಟಟದ್ .
ಗಿಂಗಯ ರಯಜವಿಂಶ್ದ್ ರಯಜ ಅನ್ಿಂತ್ವಮವನ್ ಚ ್ೇಡ್ಗಿಂಗಯ ನಿಮವಸಿದ್ 12 ನ ೇ ಶ್ತ್ಮಯನ್ದ್ ದ್ ೇವಯಲಯವು ಕ್ಳ್ವಿಂಗ ವಯಸುತಶಿಲಪದ್
ರ್ಪ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ ಮತ್ುತ ಭಯರತಿೇಯ ಪ್ಿಂಥಯಹಯಿನ್ದ್ ದ್ ೇವರುಗಳ ಸಣು ದ್ ೇವಯಲಯಗಳ್ವಿಂದ್ ಆವೃತ್ವಯಗಿದ್ . ಪ್ತಿತ್ಪಯವನ್ ಎಿಂಬ
ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಧವಜವನ್ುು ಒಬು ಅಚವಕ್/ಸ ೇವಕ್ನ್ು 214 ಅಡಿ (45 ಅಿಂತ್ಸಿತನ್ ಕ್ಟ್ಟಡ್ವನ್ುು ಹತ್ುತವುದ್ಕ ಕ ಸಮನಯಗಿರುತ್ತದ್ )
ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಮೆೇಲ ಅಷ್ಟ ಧಯತ್ುಗಳು ಅಿಂದ್ರ ಎಿಂಟ್ು ಲ ್ೇಹಗಳ ಮಶ್ರಲ ್ೇಹದಿಿಂದ್ ಮಯಡಿದ್ ನಿೇಲ ಚಕ್ರ ಎಿಂಬ ತ್ಟ ಟಯ ಮೆೇಲ
ಹಯರಿಸುತಯತನ : ಅದ್ು ದ್ ೇವಸಯಥನ್ದ್ ಶಿಖರದ್ ಮೆೇಲ ವಿಶಯರಿಂತಿ ಪ್ಡ ಯುತ್ತದ್ . ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಧವಜವು ಮತ ತ ಆಶ್ಚಯವ ಮತ್ುತ
ವಿಸಮಯದಿಿಂದ್ ತ್ುಿಂಬಿದ್ ಏಕ ಿಂದ್ರ ಅದ್ು ಯಯವುದ್ ೇ ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ್ ವಿವರಣ ಯನ್ುು ಮೇರಿ ಗಯಳ್ವಯ ದಿಕ್ತಕಗ ವಿರುದ್ೆವಯಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದ್ .
ನಿೇಲ ಚಕ್ರ: ಲ ್ೇಹದ್ ರಚನ ಯಿಂತ್ಹ ಚಕ್ರವು ದ್ ೇವಯಲಯವನ್ುು ಮಿಂಚಿನಿಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದ್ ಮತ್ುತ ಸುಮಯರು ಒಿಂದ್ು ಟ್ನ್ ತ್್ಕ್ವಿರುತ್ತದ್ . ಅಿಂತ್ಹ ಭಯರಿೇ
ತ್್ಕ್ದ್ ಲ ್ೇಹದ್ ರಚನ ಯನ್ುು 200 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ ಕ ಹ ೇಗ ಸಯಥಪ್ಸಲಯಯತ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನಿಗ್ಢ ಪ್ರಶ ುಯಯಗಿದ್ . ಚಕ್ರವು ಮತ ್ತಿಂದ್ು ಆಕ್ಷ್ವಕ್ ವ ೈಶಿಷ್ಟಾವನ್ುು
ಹ ್ಿಂದಿದ್ ಮತ್ುತ ಅದ್ು ನಿಮಮನ್ುು ಅದ್ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ುರಿಸುತ್ತದ್ ; ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ತಕನಿಿಂದ್ ಒಿಂದ್ ೇ ರಿೇತಿ ಕಯಣುವಿಂತ ವಿನಯಾಸಗ ್ಳ್ವಸಲಯಗಿದ್ .
ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ್ ತ್ತ್ಿಗಳನ್ುು ಮೇರಿದ್ ಮತ ್ತಿಂದ್ು ರಹಸಾವ ಿಂದ್ರ ಈ ದ್ ೇವಯಲಯವು ದಿನ್ದ್ ಯಯವುದ್ ೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನ ಲ ಮತ್ುತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲನ್ ಪ್ರದ್ ೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಯಯವುದ್ ೇ ನ ರಳನ್ುು ತ ್ೇರಿಸುವುದಿಲಿ. ಇದ್ು ಇಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ ವಿಸಮಯವೇ ಅಥವಯ ದ್ ೈವಿಕ್ ಶ್ಕ್ತತಗ ಮಯತ್ರ ಕಯರಣವಯಗಬಹುದ್ಯದ್ ವಿದ್ಾಮಯನ್ವೇ
ಎಿಂಬುದ್ು ಇನ್್ು ಅಥವವಯಗಬ ೇಕ್ತದ್ . ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ನಯವು ಎಲಯಿ ರಿೇತಿಯ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಛಯವಣಿಯ ಮೆೇಲಯ್ಗಗಳು ಮತ್ುತ ಕ್ಟ್ಟಡ್ಗಳು ಮತ್ುತ
ದ್ ೇವಯಲಯಗಳಿಂತ್ಹ ರಚನ ಗಳ ಮೆೇಲ ಹಯರುವುದ್ನ್ುು ನ ್ೇಡ್ುತ ತೇವ , ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಜಗನಯುಥ ದ್ ೇವಯಲಯದ್ಲ್ಲಿ, ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಮೆೇಲ್ಲನ್ ಪ್ರದ್ ೇಶ್ವು
ಯಯವುದ್ ೇ ಹಯರುವ ವಸುತ ಅಥವಯ ಜೇವಿಗಳ್ವಿಂದ್ ಸಿಂಪ್ೂಣವವಯಗಿ ಮುಕ್ತವಯಗಿದ್ . ದ್ ೇವಸಯಥನ್ದ್ ಪ್ರದ್ ೇಶ್ದ್ ಮೆೇಲ ವಿಮಯನ್ವೂ ಹಯರುವುದಿಲಿ. ದ್ ೇವಸಯಥನ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಹಿಿಂದ್್ಗಳ್ವಗ ಮಯತ್ರ ಪ್ರವ ೇಶ್. ದ್ ೇವಯಲಯಕ ಕ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡ್ುವ ಇತ್ರರು ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಸುತ್ತಲ್ಲನ್ ಗಯಾಲರಿಯಿಂದ್ ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಆವರಣ ಮತ್ುತ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಸಯಧಾವಯಗುತ್ತದ್ ದ್ ೇವಯಲಯಕ ಕ ಪ್ರವ ೇಶ್ವು 4 ದ್ಯಿರಗಳ ಮ್ಲಕ್…್ಸಿಿಂಹದ್ಯಿರ ,ಆನ ದ್ಯಿರ, ವಯಾಘರದ್ಯಿರ ಮತ್ುತ ಅಶ್ಿದ್ಯಿರ
.
ಭಗವಯನ್ ವಿಷ್ುು ತ್ನ್ು ಸಯುನ್ಕಯಕಗಿ ಭ್ಮಗ ರಯಮೆೇಶ್ಿರಕ ಕ ಪ್ರತಿದಿನ್ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡ್ುತಯತನ ಮತ್ುತ ದ್ಯಿರಕಯವನ್ುು ಬಟ ಟ ಧರಿಸಲು ಮತ್ುತ ಶ್ೃಿಂಗಯರಕ ಕ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡ್ುತಯತನ ಮತ್ುತ ಊಟ್ಕ ಕ ಪ್ುರಿಗ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡ್ುತಯತನ
ಮತ್ುತ ಬದ್ರಿನಯಥದ್ಲ್ಲಿ ನಿವೃತಿತ ಹ ್ಿಂದ್ುತಯತನ ಎಿಂದ್ು ನ್ಿಂಬಲಯಗಿದ್ . ಅಡಿಗ ಮನ 100 ಅಡಿ 150 ಅಡಿ. ಕ ್ೇಟ ಯಿಂತ ... ಸಯಿಂಪ್ರದ್ಯಯಕ್ ತ್ರಕಯರಿಗಳನ್ುು ಭಗವಿಂತ್ನಿಗ ಮಯಡಿದ್ ನ ೈವ ೇದ್ಾಗಳನ್ುು ಬ ೇಯಸಲು
ಬಳಸಲಯಗುತ್ತದ್ . 1000 ಮಣಿುನ್ ಮಡ್ಕ ಗಳನ್ುು ಬಳಸಲಯಗುತ್ತದ್ ಮತ್ುತ 56 ಭಕ್ಷಾಗಳನ್ುು ಸಯಿಂಪ್ರದ್ಯಯಕ್ ಒಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಬ ೇಯಸಲಯಗುತ್ತದ್ .

ಪ್ರಸಯದ್ವನ್ುು ಬ ೇಯಸಲು ಕ ೇವಲ ಏಳು ಮಣಿುನ್ ಪಯತ ರಗಳನ್ುು ಬಳಸಲಯಗುತ್ತದ್ , ಒಿಂದ್ರ ಮೆೇಲ ್ಿಂದ್ು ಇಟ್ುಟ ಉರುವಲು ಬಳಸಿ ಬ ೇಯಸಲಯಗುತ್ತದ್ .
ಕ್ುತ್್ಹಲಕಯರಿಯಯಗಿ, ಮೆೇಲ್ಲನ್ ಮಡ್ಕ ಯನ್ುು ಮದ್ಲು ಬ ೇಯಸಲಯಗುತ್ತದ್ ಮತ್ುತ ಉಳ್ವದ್ವು ಮೆೇಲ್ಲನಿಿಂದ್ ಕ ಳಕ ಕ ಅದ್ ೇ ಕ್ರಮವನ್ುು
ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ತವ .
ಭಗವಿಂತ್ನ್ ಪ್ವಿತ್ರ ಆಹಯರವಯದ್ ಮಹಯಪ್ರಸಯದ್ವನ್ುು ಜಗನಯುಥನ್ ಧಮವಪ್ತಿು ಲಕ್ಷಿಿ ದ್ ೇವಿಯ
ಮೆೇಲ್ಲಿಚಯರಣ ಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಯರಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ ಎಿಂದ್ು ನ್ಿಂಬಲಯಗಿದ್ . ಮಹಯಪ್ರಸಯದ್ದ್ ಒಿಂದ್ು ಕಯಳು ಕ್್ಡ್
ವಾಥವವಯಗುವುದಿಲಿ. ಆಶ್ಚಯವವ ಿಂಬಿಂತ ಭಕ್ತರಿಗ ಹಿಂಚಲು ಸಿದ್ೆಪ್ಡಿಸಿದ್ ಮಹಯಪ್ರಸಯದ್ ಎಿಂದಿಗ್
ವಾಥವವಯಗುವುದಿಲಿ ಏಕ ಿಂದ್ರ ಒಿಂದ್ು ಸಣು ತ್ುತ್ುತ ಕ್್ಡ್ ವಿತ್ರಿಸದ್ ಉಳ್ವಯುವುದಿಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ್
ದ್ ೇವಯಲಯಕ ಕ ಭ ೇಟ್ಟ ನಿೇಡ್ುವ ನಿಖರ ಸಿಂಖ ಾಯ ಭಕ್ತರಿಗ ಸಿದ್ೆಪ್ಡಿಸಿದ್ ಪ್ರಸಯದ್ವು ಸಯಕಯಗುತ್ತದ್ . ಜಗನಯುಥ
ದ್ ೇವಯಲಯವು ಸಮುದ್ರ ತಿೇರಕ ಕ ತ್ುಿಂಬಯ ಸುಿಂದ್ರವಯಗಿದ್ ಮತ್ುತ ನಿೇವು ಸುತ್ತಲ್ ಅಲ ಗಳ ಶ್ಬದಗಳನ್ುು
ಕ ೇಳಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಸಿಂಕ್ತೇಣವದ್ ್ಳಗ ಅಲಿ. ನಿೇವು ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಸಿಿಂಘ ದ್ಯಿರವನ್ುು (ಸಿಿಂಹ ದ್ಯಿರ) ಪ್ರವ ೇಶಿಸಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಸಮುದ್ರದ್ ಎಲಯಿ ಶ್ಬದಗಳು
ಶಯಿಂತ್ವಯಗುತ್ತವ .
ಹಗಲ್ಲನ್ ವ ೇಳ ಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಿಿಂದ್ ಗಯಳ್ವಯು ಭ್ಮಗ ಬರುತ್ತದ್ , ಆದ್ರ ಸಿಂಜ ಯ
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಭ್ಮಯಿಂದ್ ಗಯಳ್ವಯು ಸಮುದ್ರದ್ ಕ್ಡ ಗ ಬಿೇಸುತ್ತದ್ ಎಿಂಬುದ್ು ಎಲಿರಿಗ್ ತಿಳ್ವದಿರುವ ಭೌಗ ್ೇಳ್ವಕ್
ಸಿಂಗತಿಯಯಗಿದ್ . ಆದ್ಯಗ್ಾ, ಪ್ುರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಭೌಗ ್ೇಳ್ವಕ್ ಕಯನ್್ನ್ುಗಳು ವಾತಿರಿಕ್ತವಯಗಿವ . ಇಲ್ಲಿ, ಕ ೇವಲ ವಿರುದ್ೆವಯದ್ ವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದ್ . ಹಗಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ತ್ಿಂಪಯದ್ ಗಯಳ್ವಯು ಭ್ಮಯ ಮ್ಲಕ್ ಹರಿಯುತ್ತದ್ ಮತ್ುತ ಸಿಂಜ ಸಮುದ್ರದಿಿಂದ್ ತ್ಿಂಪಯದ್
ಗಯಳ್ವಯು ದ್ ೇವಯಲಯದ್ ಸಿಂಕ್ತೇಣವವನ್ುು ಆವರಿಸುತ್ತದ್ .
ಖಿಂಡಿತ್ವಯಗಿಯ್ ಈ ರಹಸಾಗಳು ನ್ಮಮ ಸಿಂಸೃತಿ ಮತ್ುತ ಭ್ತ್ಕಯಲವು ವ ೈಜ್ಞಯನಿಕ್ವಯಗಿ ಅಿಂತ್ಹ ಮಟ್ಟಕ ಕ ಮುಿಂದ್ುವರ ದಿದ್
ಎಿಂಬ ನ್ಮಮ ದ್ೃಢ ನ್ಿಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಮತ ್ತಮೆಮ ಬಲಪ್ಡಿಸುತ್ತದ್ , ಅಜ್ಞಯತ್ವನ್ುು ಬಿಚಿಚಡ್ುವುದ್ು ನ್ಮಗ ಆಧುನಿಕ್ ಕಯಲದ್ಲ್ಲಿ
ಅಥವಮಯಡಿಕ ್ಳೆಲು ಕ್ಷ್ಟವಯಗುತ್ತದ್ .
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ಕಲ ಮತುಿ ಕರಕುಶಲ್ತ - ಹುಲ್ಲಯ ಕಾಗದದ ಬ ಿಂಬ
ಸ್ಮಿತಾ ನಾಗರಕಟ್ ್ ಇವರಿಂದ.

ಅಗತ್ಾವಿರುವ ವಸುತಗಳು:

1. A4 ಗಯತ್ರದ್ ಕ್ತತ್ತಳ ಬಣುದ್ ಕಯಗದ್ವನ್ುು

ಕ್ತತ್ತಳ , ಹಳದಿ, ಕ ಿಂಪ್ು ಮತ್ುತ ಕ್ಪ್ುಪ ಬಣುದ್

ಸ ಿಂ . ಮೇ. ಅಗಲವಯಗಿರುತ್ತದ್ . ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ

ಕಯಗದ್, ಕ್ಪ್ುಪ ಮಯಕ್ವರ್, ಒಿಂದ್ು ಜ ್ೇಡಿ

ಕ್ತ್ತರಿ, ಫ್ ವಿಕಯಲ, ಪ ನಿಿಲ ಮತ್ುತ ರ್ಲರ್.

ತ ಗ ದ್ುಕ ್ಳ್ವೆ. ಇದ್ು ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ 21
ತ ್ೇರಿಸಿರುವಿಂತ ಲಿಂಬ ರ ೇಖ ಗಳನ್ುು

ಎಳ ಯುವ ಮ್ಲಕ್ ಇದ್ನ್ುು 7 ಸ ಿಂ.ಮೇ 3
ಭಯಗಗಳಯಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಿ.

2. ಈಗ ಅದ್ನ್ುು ಒಿಂದ್ು ಬದಿಯಿಂದ್ ರ ೇಖ ಯ
ಉದ್ದಕ್್ಕ ಮಡಿಸಿ.

3. ಮುಿಂದ್ , ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತ ್ೇರಿಸಿರುವಿಂತ
ಅದ್ನ್ುು ಇನ ್ುಿಂದ್ು ಬದಿಯಿಂದ್ ಸಯಲ್ಲನ್
ಉದ್ದಕ್್ಕ ಮಡಿಸಿ.

.

4. ಫ್ ವಿಕಯಲ ಅನ್ುು ಅಿಂಚಿನ್ ಉದ್ದಕ್್ಕ (
ಉದ್ದಕ್್ಕ ಮಯತ್ರ) ಹಚಿಚ ಮತ್ುತ ಬದಿಯನ್ುು
ಮುಚಿಚ.
.

5.ಈಗ ಕಯಗದ್ವನ್ುು ಅದ್ರ ಅಗಲದ್ಲ್ಲಿ
ಅಧವದ್ಷ್ುಟ ಮಡಿಸಿ.

6. ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತ ್ೇರಿಸಿರುವಿಂತ

7. ಎರಡ್ು ಅಿಂಚುಗಳ ಉದ್ದಕ್್ಕ

ಅಿಂಕ್ುಡ ್ಿಂಕಯದ್ ಮಯದ್ರಿಯನ್ುು ರಚಿಸಲು

ತ ರ ಯುವಿಕ ಯ ಮ್ಲಕ್ ನಿೇವು ಬ ರಳನ್ುು

ಪ್ರತಿ ಬದಿಯನ್ುು ಮತ ತ ಅಧವದ್ಷ್ುಟ ಮಡಿಸಿ.

ಹಯದ್ು ಹ ್ೇಗಬಹುದ್ ೇ ಎಿಂದ್ು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ.

8. ಬಣುದ್ ಕಯಗದ್ಗಳ್ವಿಂದ್ ಕ್ತವಿ, ಹುಲ್ಲ

ಪ್ಟ ಟಗಳು, ನಯಲ್ಲಗ , ಮ್ತಿ ಇತಯಾದಿಗಳನ್ುು
ಕ್ತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ಟ ಟಗಳನ್ುು ಕ್ತ್ತರಿಸುವ ಬದ್ಲು,
ಕ್ಪ್ುಪ ಮಯಕ್ವರ್ ಬಳಸಿ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ುು
ಸ ಳ ಯಬಹುದ್ು.

9. ಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತ ್ೇರಿಸಿರುವಿಂತ ಮ್ತಿ

10. ಕ್ತವಿಗಳು, ಪ್ಟ ಟಗಳು ಮತ್ುತ ಕ್ಣುುಗಳನ್ುು

ಮತ್ುತ ನಯಲ್ಲಗ ಯನ್ುು ಅಿಂಟ್ಟಸಿ.

ಅಿಂಟ್ಟಸಿ. ಪ್ಟ ಟಗಳನ್ುು ಅಿಂಟ್ಟಸುವ ಬದ್ಲು
ಅವುಗಳನ್ುು ಚಿತಿರಸಬಹುದ್ು.

11 .ಬ ರಳುಗಳನ್ುು ಸ ೇರಿಸಲು ಎರಡ್್

ತ್ುದಿಗಳು ತ ರ ದಿವ ಯೇ ಎಿಂದ್ು ನ ್ೇಡ್ಲು
ಮೆೇಜನ್ ಮೆೇಲ ಇರಿಸಿ.

.

12 . ಪಯಶ್ಿವನ ್ೇಟ್

13. ಮಲಗಿಸಿದ್ ಭಿಂಗಿ.

14 ಮುಿಂಭಯಗದ್ ನ ್ೇಟ್

15. ಈಗ ಎರಡ್್ ತ ರ ಯುವಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಮ

ಬ ರಳುಗಳನ್ುು ಸ ೇರಿಸಿ ಮತ್ುತ ನಿಮಮ ಹುಲ್ಲಯನ್ುು
ಮಯತ್ನಯಡ್ುವಿಂತ ಮಯಡಿ!
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