News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre, Virar

Jijau Educational &
Social Organisation
organised a dance
programme in
April 2022

News from … Swami Parijnanashram Educational and Vocational Centre, Virar

News from … Guruprasad High School, Mallapur
From May 16th
to 31st
“Malebillu
Programme”

Celebrating birth
anniversary of
Dr. B.R. Ambedkar

When Honorable
Prime Minister,
Narendra Modi
hosted Pariksha Pe
Charcha 2022, on 1st
April, our students,
teachers and parents
participated.
Modiji spoke about
exam-stress, exam preparation and
dealing with online
learning distractions.

News from … Guruprasad High School, Mallapur
S.S.L.C. RESULT -2021-22
Details
Boys
Total Appeared Students
31
Distinction
05
st
1 Class
16
nd
2 Class
04
Pass Class
02
Fail
04
School %
87.10
Rank Students

Maniprabha Subray Gouda

Girls
33
11
17
04
0
01
96.97

Poornima Mahabaleshwar Naik

Total
64
16
33
08
02
5
92.19

A. K. Shravan

News from … Guruprasad High School, Mallapur

News from … Guruprasad High School, Mallapur

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Dr.Ambedkar Jayanti –14th April 2022

Vaccination drive 2nd Dose –
12 to 15 Age group 30th April
2022

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Maharashtra Day Celebration

Street Play

Hamara Swachch Bharat

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Prize Distribution – Competitions And Rank Holders

Events and Activities conducted before the Grand Finale

News from … Parijnanashram Vidyalaya, Karla
Events and Activities conducted before the Grand Finale

News from … Srivali High School, Shirali

News from … Srivali High School, Shirali

News from … Srivali High School, Shirali

ಚೆನ್ನಭೆೈರಾದೆೇವಿ - ಭಾರತದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕ್ವೇನ್
ಜ ್ಯೋತಿ ಭರತ್ ದಿವಗಿ ಅವರಿಂದ
ಭಾರತವು ವೋರ ಮಹಿಳ ಯರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹ ್ಿಂದಿದ - ಅವರನ ಶತನುಗಳ ವರನದಧ ಶಸ್ತ್ಾಾಸಾಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ್ಿಂಡರನ! ಅಿಂತಹ ಒಿಂದನ ಕ ಚ್ ೆದ ಯ ಯೋಧ ರಾಣಿ
ಚ್ ನ್ುಭ ೈರಾದ ೋವ, ಗ ೋರನಸ್ತ್ ್ಪ್ಾಾ ರಾಣಿ, ಅವರನ 54 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರನ -ಯಾವುದ ೋ ಭಾರತಿೋಯ ಮಹಿಳಾ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ಸನದಿೋರ್ಷ ಆಳಿಿಕ .
ಉತತರ ಕನ್ುಡದ ಶರಾವತಿ ನ್ದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರನವ ಗ ೋರನಸ್ತ್ ್ಪ್ಾ ವಜಯನ್ಗರ ಅರಸರ ಅಧೋನ್ದಲ್ಲಿತನತ. ವವಧ
ಪ್ುದ ೋಶಗಳನ್ನು ಮಹಾಮಿಂಡಲ ೋಶಿರರನ ಎಿಂದನ ಕರ ಯಲಾಗನವ ರಾಜ ಮನ ತನ್ಗಳು ಆಳುತಿತದದವು. 1550 ರ
ದಶಕದ ಆರಿಂಭದ ವ ೋಳ ಗ , ಸ್ತ್ಾಳುವ ರಾಜವಿಂಶಕ ೆ ಸ್ತ್ ೋರದ ಚ್ ನ್ುಭ ೈರಾದ ೋವ ರಾಣಿಯಾದಳು. ಶಾಸನ್ಗಳ
ಪ್ುಕಾರ, ಆಕ ಯ ರಾಜಯವು ಗ ್ೋವಾದ ದಕ್ಷಿಣದಿಿಂದ ಉತತರ ಕನ್ುಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ುಡ ಮತನತ ಮಲಬಾರ್ಗ ವಸತರಸಿದ .
ಈ ಪ್ುದ ೋಶವು ಭಟ್ೆಳ, ಹ ್ನಾುವರ, ಮಿಜಾಷನ್, ಅಿಂಕ ್ೋಲಾ ಮತನತ ಬ ೈಿಂದ್ರನ ಮನಿಂತಾದ ಬಿಂದರನಗಳಿಗ
ಮಾತುವಲಿದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗ್ ಸರನವಾಸಿಯಾಗಿದ .ಹ ್ನಾುವರ ಮತನತ ಭಟ್ೆಳವು ಆಿಂತರಕ ಮತನತ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ, ಪ್ುವಧಷಮಾನ್ದ ವಾಯಪ್ಾರ ಕ ೋಿಂದುಗಳಾಗಿ
ಕಾಯಷನಿವಷಹಿಸಿದವು. ಅರ ೋಬಿಯನ್ ಕನದನರ ಗಳು ಮತನತ ಶಸ್ತ್ಾಾಸಾಗಳನ್ನು ಪ್ಶ್ಚೆಮದಿಿಂದ ಆಮದನ ಮಾಡಿಕ ್ಳಳಲಾಯಿತನ. ಕಾಳುಮೆಣಸನ, ವೋಳಯದ ಲ ಮತನತ
ಜಾಯಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಯನರ ್ೋಪಿಯನ್ ಮತನತ ಅರಬ್ ದ ೋಶಗಳಿಗ ರಫ್ತತ ಮಾಡಲಾಯಿತನ. ಚ್ ನ್ುಭ ೈರಾದ ೋವಯನ ನ ರ ಯ ಪ್ುತಿಸಾಧಷ ರಾಜಯಗಳು ಮತನತ
ಪೋರ್ನಷಗಿೋಸರ ್ಿಂದಿಗ ಮನಖಾಮನಖಿಯಾಗಿದದಳು. ರಾಣಿಯನ್ನು ಕ ಳಗಿಳಿಸಲನ ಕ ಳದಿ ರಾಜರನ ಮತನತ ಬಿಲ್ಲಿ
ಮನಖ್ಯಸಥರ ಪ್ುಯತುಗಳು ವಯರ್ಷವಾಯಿತನ. ಬಿಂದರನಗಳನ್ನು ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳಳಲನ ಮತನತ ವಾಯಪ್ಾರವನ್ನು
ಸ್ತ್ಾಿಧೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ್ಳಳಲನ ಪ್ುಯತಿುಸಿದ ಪೋರ್ನಷಗಿೋಸರನ್ನು ರಾಣಿ ವರ ್ೋಧಸಬ ೋಕಾಯಿತನ. ಅವಳು 1559 ರಲ್ಲಿ
ಪೋರ್ನಷಗಿೋಸರ ್ಿಂದಿಗ ಯನದಧಕ ೆ ಇಳಿದಳು ಮತನತ ಮತ ತ 1570 ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ು ಬನದಿಧವಿಂತ ಯನದಧ ತಿಂತುದಿಿಂದ
ಪೋರ್ನಷಗಿೋಸ್ ಸ್ತ್ ೈನ್ಯವನ್ನು ಹತಿತಕ್ಕೆದಳು. 1570 ರ ಯನದಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನಷಗಿೋಸರನ ಹ ್ನಾುವರದ ಮೆೋಲ
ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನ ಲಕ ೆ ಸನಟ್ನು ಹಾಕ್ಕದರನ ಎಿಂದನ ಪೋರ್ನಷಗಿೋಸ್ ವೃತಾತಿಂತವಿಂದನ ಹ ೋಳುತತದ .
ವಜಯನ್ಗರದ ಅವನ್ತಿಯ ನ್ಿಂತರ, ಚ್ ನ್ುಭ ೈರಾದ ೋವ ಪೋರ್ನಷಗಿೋಸರ ್ಿಂದಿಗ ತಕಷಬದಧವಾಗಿ ವಯವಹರಸಿದಳು.
ಅವರನ ಅವಳನ್ನು &#39;ರ ೈನಾ ಡಿ ಪಿಮೆಿಂಟಾ&#39; - ಪ್ ಪ್ಾರ ಕ್ಕಿೋನ್ ಎಿಂದನ ಅಡಡಹ ಸರನ ಕ ್ಟ್ಟುದದರನ.

ಅಪ್ೂರ್ವ ಜನ್ಮ
ಸಾಧನಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅರ್ರಿಂದ
ಪಿುೋತಿಯ ಪ್ರಮ ಪ್ೂಜಯ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಶುಮ ಸ್ತ್ಾಿಮಿೋಜಿಯವರ 75ನ ೋ ಜನ್ಮದಿನಾರ್ರಣ ಯನ್ನು ಆರ್ರಸನವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ , ಮತ ್ತಿಂದನ ವಶ ೋರ್ ಜನ್ಮದ ಕಥ ಯ ಬಗ ಿ ಕ ೋಳಬ ೋಕ ? ನ್ಮಮವನ ೋ
ಆದ ಭವಾನಿಶಿಂಕರನಿಗ ಅಪ್ಾರವಾದ ಆನ್ಿಂದವನ್ನು ತಿಂದ ಶ್ಚುೋಕೃರ್ಣನ್ ಜನ್ಮ! ಮನಿಂದ ಓದಿ.... ಶ್ಚವ ಮತನತ ವರ್ನಣ ಪ್ರಸಾರ ಪಿುೋತಿಗ ಹ ಸರನವಾಸಿಯಾಗಿದಾದರ ! ವರ್ನಣವು ಬಾಲಕೃರ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಾಗ
ಮತನತ ಗ ್ೋಕನಲವು ಸಿಂತ ್ೋರ್ ಮತನತ ಹರ್ಷಚಿತತದಿಿಂದ ತನಿಂಬಿದಾಗ, ಶ್ಚವನ್ನ ತನ್ುರ್ುಕ ೆ ಮನಗನಳುಕೆನ್ನ ಎಿಂದನ ಹ ೋಳಲಾಗನತತದ ! ಇದಕಾೆಗಿ ಅವನ್ನ ಬಹಳ ದಿನ್ಗಳಿಿಂದ ಕಾಯನತಿತದದನ್ನ.
ಅವನ್ನ ಬ ೋಗನ ತನ್ು ದಾರಯನ್ನು ಬದಲ್ಲಸಿ ಶ್ಚೋರ್ುದಲ ಿೋ ಗ ್ೋಕನಲದ ಮನಖ್ಯಸಥನಾದ ನ್ಿಂದನ್ ಮನ ಗ ಬಿಂದನ್ನ. ಮನ ಯನ್ನು ವಧನವನ್ಿಂತ ಅಲಿಂಕರಸಲಾಗಿತನತ! ಸನತತಲ್ ಸನಗಿಂಧಭರತ
ಹ್ವನ್ ಮಾಲ ಗಳನ್ನು ನ ೋಯಲಾಗಿತನತ. ನ್ಡನವ ಚಿಕೆ ಲಾಟ್ಟೋನ್ನಗಳನ್ನು ಕಟ್ುಲಾಗಿತನತ. ಮಾವನ್ ಎಲ ಗಳನ್ನು ಗ ್ಿಂರ್ಲನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಅಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಾಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತನತ. ಹಬಬದ ಸಿಂಭುಮ
ತನಿಂಬಿತನತ. ಅಡನಗ ಯವರನ ತಯಾರಸಿದ ರನಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತನತ ಸಿಹಿತಿಿಂಡಿಗಳ ಸನವಾಸನ ಯನ ಡಿಗ ಮನ ಗಳಿಿಂದ ಹ ್ರಹ ್ಮಿಮತನತ. ರ ೋಷ್ ಮ ಬಟ ುಗಳನ್ನು ಧರಸಿದ ಮಹಿಳ ಯರನ ಪ್ುಟ್ು
ಮಗನವನ್ ತ ್ಟ್ಟುಲನ ಸಮಾರಿಂಭಕ ೆ ತಯಾರ ನ್ಡ ಸನತಾತ ಕ ್ೋಣ ಯಿಿಂದ ಕ ್ೋಣ ಗ ತ ರಳಿದದರನ.
ಅವನ್ನ ತ ್ಟ್ಟುಲಲ್ಲಿ ಸದಿದಲದ
ಿ ಮಲಗಿದದನ್ನ ಮತನತ ಒಮೆಮ ಮಾತು ತನ್ುತತ ಇಣನಕ್ಕ ನ ್ೋಡಲನ ಬಿಂದವನ್ ಮೆೋಲ ಗನಸನಗನಸನ ಮಾಡನತಿತದದನ್ನ. ಹ ್ರಗ ವಶ ೋರ್ ಅತಿಥಿಯಬಬರನ ಇದಾದರ ಿಂದನ ಅವನಿಗ
ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ! ಶ್ಚವನ್ನ ತಾನ ್ಬಬ ತಪ್ಸಿಿಯಿಂತ ಧರಸಿದದನ್ನ. ಜಟಾವನ್ನು ಗಿಂಟ್ನ ಹಾಕ್ಕಕ ್ಿಂಡನ, ಉಗುವಾದ ಕಣನಣಗಳು ಮತನತ ಆಕುಮಣಕಾರ ನಿಲನವು ! ಯಶ ೋದ ಅವನ್ತತ ಒಮೆಮ ನ ್ೋಡಿದಳು
ಮತನತ ಅವಳು ತನ್ು ಪಿುಯ ಕಿಂದನ್ನ್ನು ಭಯಭೋತ ಅತಿಥಿಯ ಬಳಿ ಕ ್ಡಬಾರದನ ಎಿಂದನ ಧಷರಸಿದಳು. ಆಕ ಯ ನಿರ್ಾಷರವು ಶ್ಚವನಿಗ ತಿಳಿದಾಗ, ಅವನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿಯೋ ಇಕೆಟ್ಟುಗ ಸಿಲನಕ್ಕದನ್ನ.
ಈ ಬಾಲಾವತಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ು ಪಿುೋತಿಯ ವರ್ನಣವನ್ನು ನ ್ೋಡನವ ಆಸ್ತ್ ಯಿಿಂದ ಅವನ್ನ ಬಿಂದಿದದನ್ನ! ವರ್ನಣ ಜ ್ತ ಒಿಂದನ ಮಾತನ ಹ ೋಳಲನ ನಿಧಷರಸಿದನ್ನ. ಇಬಬರನ ದ ೋವರನಗಳ ನ್ಡನವ ಮಾನ್ಸಿಕ
ಸಿಂಭಾರ್ಣ ಪ್ಾುರಿಂಭವಾಯಿತನ! ಮೊದಲನ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ಚವ, “;ಇದ ೋನ್ನ? ನಾನ್ನ ಕ ೈಲಾಸದಿಿಂದ ನಿನ್ುನ್ನು ನ ್ೋಡಲನ ಬಿಂದಿದ ೋದ ನ ! ಹಾಗ ಮಾಡಲನ ನಿೋವು ನ್ನ್ಗ ಅನ್ನಮತಿಸನವುದಿಲಿವ ೋ?”
ಅದಕ ೆ ಬಾಲಕೃರ್ಣ, “t;ನಾನ ೋನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ? ನ್ನ್ು ತಾಯಿ ನಿನ್ು ವ ೋರ್ವನ್ನು ನ ್ೋಡಿ ಅಷ್ ್ುಿಂದನ ಸಿಂತ ್ೋರ್ವಾಗಿಲಿ” ;ಹ್ಿಂ! ನಾನ್ನ ಹ ೋಳಿದಿಂತ ನಿೋನ್ನ ಮಾಡನತಿತೋಯಾ? ದಯವಟ್ನು ಅಳಲನ
ಪ್ಾುರಿಂಭಸನ ಮತನತ ನಾನ್ನ ನಿನ್ುನ್ನು ನ್ನ್ು ತ ್ೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ತ ಗ ದನಕ ್ಿಂಳುಳವ ತನ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಬ ೋಡ!” ಎಿಂದ ಶ್ಚವ. ಪ್ುಟ್ು ಕೃರ್ಣ ಜ ್ೋರಾಗಿ ಅಳಲಾರಿಂಭಸಿದ. ಆತನ್ನ್ನು ಸಮಾರ್ಾನ್ಪ್ಡಿಸಲನ ಜನ್ರನ
ರ್ಾವಸಿದರ್ ಪ್ುಯೋಜನ್ವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಇದದಕ್ಕೆದದಿಂತ ಅಸಮಾರ್ಾನ್ಗ ್ಿಂಡ ಯಶ ೋದ ಯನ್ನು ಸ್ತ್ ೋವಕನ್ನ ಪ್ಕೆಕ ೆ ಕರ ದನ್ನ”;ಅಮಮ” ಅವರನ ಗೌರವದಿಿಂದ ಹ ೋಳಿದನ್ನ.
“ಹ ್ರಗಿನ್ ಸ್ತ್ಾಧನ ಮಗನವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ನುಕ ್ಳಳಲನ ಅನ್ನಮತಿಸಿದರ ಮಾತು ಮಗನ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸನತತದ ಎಿಂದನ ಭರವಸ್ತ್ ನಿೋಡನತಾತನ ”; ಯಶ ೋದಾ ಮೊದಲನ ನಿರಾಕರಸಿದಳು ಆದರ
ಶ್ಚೋರ್ುದಲ ಿೋ ನ್ಿಂದಾ ಅವಳಿಗ ಬಹನಶಃ ಅದ ್ಿಂದ ೋ ಪ್ರಹಾರ ಎಿಂದನ ಮನ್ವರಕ ಮಾಡಿದನ್ನ. ಅವಳು ಇರ್ುವಲಿದ ತನ್ು ಅಮ್ಲಯ ಮಗನವನ್ನು ಸಿಂತ ್ೋರ್ದಿಿಂದ ಶ್ಚವನಿಗ ಒಪಿಾಸಿದಳು ಮತನತ ಅಳು
ಸಿಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ನಿಲನಿವುದನ್ನು ಆಶೆಯಷದಿಿಂದ ನ ್ೋಡಿದಳು! ಶ್ಚವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕ ಲಸವ ಿಂದರ ಅವತಾರವಾದ ಭಗವಿಂತನ್ ಪ್ವತು ಪ್ಾದಗಳ ಮೆೋಲ ತನ್ು ಹಣ ಯನ್ನು ಪಿುೋತಿಯಿಿಂದ
ಇಡನವುದನ! “

;ಅಯಯೋ ಇಲಿ”; ಎಿಂದನ ವರ್ನಣ ಉದಿರಸಿದಾಗ ಶ್ಚವನ್ನ ಸಿಂತ ್ೋರ್ದಿಿಂದ ನ್ಕೆನ್ನ. ಅವರನ
ಹ ೋಳಿದರನ,”;ಪಿುೋತಿಯ ವರ್ನಣ, ನಿಮಮ ಆಶ್ಚೋವಾಷದವನ್ನು ಪ್ಡ ಯಲನ ನಾನ್ನ ಈ ಅವಕಾಶಕಾೆಗಿ
ಕಾತರದಿಿಂದ ಕಾಯನತಿತದ ದ ಮತನತ ನ್ನ್ಗ ಇಿಂದನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೆತನ!” ಶ್ಚವನ್ನ ಮನಿಂದನವರಸಿದನ್ನ,
“;ನ ್ೋಡನ, ನಾನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗ ಬರಲನ ಇನ ್ುಿಂದನ ಪ್ುಮನಖ್ ಕಾರಣವದ ! ಶ್ಚೋರ್ುದಲ ಿೋ ಪ್ೂತನಾ,
ರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ನಿನ್ುನ್ನು ಕ ್ಲಿಲನ ಕಿಂಸನ್ನ ಕಳುಹಿಸನತಾತನ . ಅವಳು ನಿನ್ಗ ವರ್ವನ್ನು ಕ ್ಡನತಾತಳ ನಾನ್ನ ವರ್ವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕ ್ಳಳಬಲ ಿ ಎಿಂದನ ನ ನ್ಪಿಡಿ. ಅವಳು ಜ ್ತ ಯಲ್ಲಿರನವಾಗ. ನಿೋನ್ನ ನ್ನ್ು ಬಗ ಿ
ಯೋಚಿಸನ ಮತನತ ನಾನ್ನ ವರ್ವನ್ನು ಹಿೋರಕ ್ಳುಳತ ತೋನ ”್ವರ್ನಣವು ಶ್ಚವನ್ನ್ನು ಆರಾಧಸನತಾತ
ಮನಗನಳುಕನೆ ಹಾಗ ಯೋ ಮಾಡನವುದಾಗಿ ಭರವಸ್ತ್ ನಿೋಡಿದನ್ನ. ವಜಯಶಾಲ್ಲಯಾದ ಬಾಲಕೃರ್ಣನ್ನ್ನು
ಕ ್ಲನಿವ ಉದ ದೋಶದಿಿಂದ ಅವನಿಗ ಆಹಾರ ನಿೋಡಲನ ಬಿಂದಾಗ ಪ್ೂತನಾ ಅವನ್ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಿ ಹ ೋಗ
ಸತತಳು ಎಿಂಬಕಥ ನ್ಮಗ ಲಿರಗ್ ತಿಳಿದಿದ . ನಿಜವಾಗಿಯ್ ಏನಾಯಿತನ ಮತನತ ಏಕ ಎಿಂದನ ಈಗ
ನಿಮಗ ತಿಳಿದಿದ !
ಸಿಲಾ ಸಮಯದ ನ್ಿಂತರ ಇಬಬರನ ಪ್ರಸಾರ ಅಗಲದರನ ಮತನತ ಶ್ಚವನ್ನ ಸಿಂತ ್ೋರ್ದಿಿಂದ ತನ್ು
ನಿವಾಸಕ ೆ ಹ ್ೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ದ ೋವ ಭವಾನಿ ತನ್ು ಶಿಂಕರನ್ ಆಗಮನ್ಕಾೆಗಿ ಕಾಯನತಿತದದಳು!

ಪಾಾಚೇನ್ ಭಾರತದ ರತನಗಳು - ಚೆನ್ನಕೆೇಶರ್ ದೆೇವಾಲಯ, ಬೆೇಲೂರು
ಚಿಂದ್ರಾಮಾ ಕಲ್ಾಾಗ್ ಅರ್ರಿಂದ
ಜ ೈನ್ ಗನರನ ಸ್ತ್ ್ೋಮದತತ, ಅಿಂಗಡಿಯ ವಾಸಿಂತಿಕಾ ದ ೋವಸ್ತ್ಾಥನ್ಕ ೆ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡನತಿತದಾದಗ ಒಮೆಮಲ ೋ ಸಿಿಂಹವಿಂದನ ಅವರ ಮೆೋಲ ಎರಗಿತನ. ತರನಣ ಸಲಾ, ಅವನ್ ಅನ್ನಯಾಯಿ,
ತನ್ು ಗನರನವನ್ನು ಉಳಿಸಲನ ತಿರತವಾಗಿ ಹ ಜ ೆ ಹಾಕ್ಕದನ್ನ ಮತನತ ನ ್ೋಡನತಾತ ಇರನವ ಅಲ್ಲಿನ್ ಜನ್ರನ ಹಳ ಯ ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ “ಹ ್ಯ್” ಎಿಂದರ quot;ಹ ್ಡ &quot; ಎಿಂದನ
ಕ್ಗಿದಾಗ ಸಿಿಂಹವನ್ನು ಹ ್ಡ ದನ್ನ. ಈ ಬಲ್ಲರ್ಠ ಮತನತ ಕ ಚ್ ೆದ ಯ ಯನವಕ, ತನ್ು ಗನರನಗಳಿಗ ಸಮಪಿಷತ, ಕನಾಷಟ್ಕದ ಪ್ುಸಿದಧ ಹ ್ಯಸಳ ರಾಜವಿಂಶವನ್ನು ಸ್ತ್ಾಥಪಿಸಲನ ಹ ್ೋದನ್ನ.
ಈ ದಿಂತಕಥ ಯನ ಬ ೋಲ್ರನ್ ಚ್ ನ್ುಕ ೋಶವ ದ ೋವಾಲಯದ ಪ್ುವ ೋಶದಾಿರದಲ್ಲಿರನವ ಹ ್ಯಸಳ ಲಾಿಂಛನ್ ಮತನತ ಕ ತತನ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿದ . ಹ ್ಯಸಳ ರಾಜವಿಂಶವು
ಸನಮಾರನ 1000 CE ನ್ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಾಥಪ್ನ ಯಾಯಿತನ ಮತನತ ಸನಮಾರನ
350 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ುವಧಷಮಾನ್ಕ ೆ ಬಿಂದಿತನ. ಸನಿಂದರವಾದ ಮತನತ ಸಿಂಕ್ಕೋಣಷವಾದ ಕ ತತನ ಗಳಿಗ ಹ ಸರನವಾಸಿಯಾದ ಬ ೋಲ್ರನ್ ಚ್ ನ್ುಕ ೋಶವ ದ ೋವಾಲಯವು
ನಿಜವಾಗಿಯ್ ಕಲಾ ಸ್ತ್ಾಗರ ಎಿಂಬ ಶ್ಚೋಷ್ಟ್ಷಕ ಗ ಅನ್ನಗನಣವಾಗಿದ . ಇದನ್ನು 1117 CE ನ್ಲ್ಲಿ ರಾಜ ವರ್ನಣವಧಷನ್ನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದನ್ನ. ಇದನ್ನು ನಿಮಿಷಸಲನ ಸನಮಾರನ 100
ವರ್ಷಗಳು ಮತನತ ಮ್ರನ ತಲ ಮಾರನಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ್ಿಂಡಿತನ.ಸನಿಂದರ ಕ ೋಶವನ್ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ನಣವಗ ಸಮಪಿಷತವಾದ ಮನಖ್ಯ ದ ೋವಾಲಯವು ನಿಿಂತಿದ ಸಿಂಕ್ಕೋಣಷದ
ಮಧಯದಲ್ಲಿ, ಗ ್ೋಪ್ುರದ ಕಡ ಗ ಪ್ೂವಷಕ ೆ ಎದನರಾಗಿ 178 ಅಡಿ 156 ಅಡಿ ಇದ . ದ ೋವಾಲಯದ ಸನತತಲ್ ಸನಮಾರನ 3 ಅಡಿ ಎತತರದ ವಶಾಲವಾದ ವ ೋದಿಕ ಟ ರ ೋಸ್ (ಜಗತಿ) ಭಕತರನ
ಪ್ುದಕ್ಷಿಣ ಮಾಡಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ ್ಡನತತದ .
ಮನಖ್ಯ ದ ೋವಾಲಯವು ಚಿನ್ುದ ಲ ೋಪಿತ ತಾಮುದ ಹಾಳ ಗಳ ಶ್ಚಖ್ರವನ್ನು ಹ ್ಿಂದಿತನತ, ಹಾನಿಗ ್ಳಗಾದ ಒಳಗಿನ್ ಗಭಷಗನಡಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲನ 19 ನ ೋ ಶತಮಾನ್ದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಕ ಡವಬ ೋಕಾಯಿತನ, ದ ೋವಾಲಯವು ಸಮತಟಾುಗಿ ಕಾಣನವಿಂತ ಮಾಡಿತನ. ಬಾಗಿಲನ ದಾಿರಪ್ಾಲ, ಜಯ ಮತನತ ವಜಯದಿಿಂದ ಸನತನತವರದಿದ . ಪ್ುವ ೋಶದಾಿರವನ್ನು ಮಕರ
ತ ್ೋರಣದಿಿಂದ ಅಲಿಂಕರಸಲಾಗಿದ . ಮೆೋಲ್ಲನ್ ಫಲಕವು ವರ್ನಣವನ್ ಹತನತ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಚಿತಿುಸನತತದ . ಗ ್ೋಡ ಗಳ ಮೆೋಲ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವರ್ನಣವಧಷನ್ ಮತನತ
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮಮಗ ವೋರ ಬಲಾಿಳನ್ ನಾಯಯಾಲಯದ ದೃಶಯಗಳ ಕ ತತನ ಗಳಿವ . ದ ೋವಾಲಯದ ಹ ್ರಭಾಗ ಮತನತ ಒಳಭಾಗವು ಶಾಸನ್ಗಳು ಮತನತ
ಪ್ುತಿಮೆಗಳ ಿಂದಿಗ ಸಮೃದಧವಾಗಿ ಕ ತತಲಾಗಿದ . ಕಲಾಕೃತಿಯನ 12 ನ ೋ ಶತಮಾನ್ದ ಜಾತಯತಿೋತ ಜಿೋವನ್ದ ದೃಶಯಗಳನ್ನು ಚಿತಿುಸನತತದ , ಕಲಾವದರನ, ನ್ೃತಯಗಾರರನ ಮತನತ
ಸಿಂಗಿೋತಗಾರರನ, ಆನ ಗಳು, ಕನದನರ ಗಳು, ಪ್ುಕೃತಿ ಜ ್ತ ಗ ವರ್ನಣ, ಶ್ಚವ, ಬುಹಮ, ಭ ೈರವ, ಲಕ್ಷಿಿ, ಪ್ಾವಷತಿ, ಸರಸಿತಿ ಮತನತ ಇತರ ದ ೋವತ ಗಳು ಮತನತ ರಾಮಾಯಣದಿಂತಹ
ಪ್ಠ್ಯಗಳಿಿಂದ ಚಿತಾುತಮಕ ನಿರ್ಪ್ಣ ಗಳು. ಮಹಾಭಾರತ ಮತನತ ಪ್ುರಾಣಗಳು. ದ ೋವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸನಮಾರನ 4000 ಕ ತತನ ಗಳಿವ !

ಕ ಲವು ಪ್ುತಿಮೆಗಳು ಅಸ್ತ್ಾರ್ಾರಣ ವವರಗಳನ್ನು ನಿೋಡನತತವ . ಒಿಂದನ ಮದನಿಕಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹಣಿಣನ್ ಮರದ ಮೆೋಲಾವರಣದ ್ಿಂದಿಗ ತ ್ೋರಸಲಾಗಿದ , ಅಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ಸಣಣ
ನ ್ಣವು ಹಣಿಣನ್ ಮೆೋಲ ಹಲ್ಲಿಯಿಂದಿಗ ಕನಳಿತನಕ ್ಿಂಡನ, ನ ್ಣದ ಮೆೋಲ ಹಾರಲನ ತಯಾರ ನ್ಡ ಸನತಿತದ . ಇನ ್ುಿಂದರಲ್ಲಿ, ಹದನದ ಸರಭ ಯ ಮೆೋಲ ದಾಳಿ ಮಾಡನವುದನ್ನು
ತ ್ೋರಸಲಾಗಿದ , ಅದನ ಸಿಿಂಹವನ್ನು ಆಕುಮಿಸನತತದ , ಅದನ ಆನ ಯ ಮೆೋಲ ರ್ಾವಸನತಿತದ , ಅದನ ಇಲ್ಲಯನ್ನು ನ್ನಿಂಗನವ ಕ್ಕುಯಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯನತಿತದ . ನ್ವರಿಂಗ ಸಭಾಿಂಗಣವು
ವಶ್ಚರ್ುವಾಗಿ ಕ ತಿತದ ಕಿಂಬಗಳನ್ನು ಹ ್ಿಂದಿದ , ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲನೆ ಕಿಂಬಗಳನ್ನು ವಜಯನ್ಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಾಥಪಿಸಲಾಗಿದ . ನ್ರಸಿಿಂಹ ಸತಿಂಭವು ಮೆೋಲ್ಲನಿಿಂದ ಕ ಳಕ ೆ ಚಿಕಣಿ
ಆಕೃತಿಗಳ ಿಂದಿಗ ಸಿಂಕ್ಕೋಣಷವಾಗಿ ಕ ತತಲಾಟ್ಟುದ ಮತನತ ಅದನ್ನು ತಿರನಗಿಸಬಹನದನ (ಈಗ ಹದಗ ಟ್ಟುದ ). ಮೊೋಹಿನಿ ಸತಿಂಭವು ಬುಹಮ, ವರ್ನಣ, ಶ್ಚವ, ವರ್ನಣವನ್ ಹತನತ ಅವತಾರಗಳು,
ಎಿಂಟ್ನ ದಿಕ್ಕೆನ್ ದ ೋವತ ಗಳು, ಪ್ೌರಾಣಿಕ ಪ್ಾುಣಿಗಳು ಸ್ತ್ ೋರದಿಂತ ಎಿಂಟ್ನ ಬಾಯಿಂಡ್ಗಳ ಕ ತತನ ಗಳನ್ನು ಹ ್ಿಂದಿದ . ನಾಲನೆ ಕ ೋಿಂದು ಸತಿಂಭಗಳು ಕ ೈಯಿಿಂದ ಕ ತತಲಾಟ್ಟುವ ಮತನತ
ಇತರವುಗಳು ಲ ೋತ್ ಅನ್ನು ತಿರನಗಿಸಿದವು, ಇದನ ಆ ಯನಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ಾಧನ ಯಾಗಿದ . ದ ೋವ ಸರಸಿತಿಯನ್ನು ಪ್ುತಿನಿಧಸನವ ಸತಿಂಭವನ್ನು ರಾಣಿಯ ಮಾದರಯಲ್ಲಿ
ನಿಮಿಷಸಲಾಗಿದ ಎಿಂದನ ಹ ೋಳಲಾಗನತತದ . ಸಭಾಿಂಗಣದ ಮಧಯಭಾಗವು ಒಿಂದನ ದ ್ಡಡ ತ ರ ದ ಚ್ೌಕವಾಗಿದನದ, ಸನಮಾರನ 10 ಅಡಿ ವಾಯಸ ಮತನತ 6 ಅಡಿ ಆಳದ ಗನಮಮಟ್ದ
ಚ್ಾವಣಿಯಿದ . ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ಕೋಣಷವಾದ ಕ ತತನ ಗಳು ಕಮಲದ ಮೊಗಿಿನ್ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿದನದ, ಬುಹಮ, ವರ್ನಣ ಮತನತ ಶ್ಚವನ್ನ್ನು ಚಿತಿುಸನವ,
ರಾಮಾಯಣದ ದೃಶಯಗಳನ್ನು ಕ ೋಿಂದಿುೋಕೃತ ಉಿಂಗನರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಸಲಾಗಿದ . ನಾಲನೆ ಸತಿಂಭಗಳ ರಾಜರ್ಾನಿಗಳ ಮೆೋಲ ಮದನಿಕಾಗಳು (ಸ್ತ್ಾಲಭಿಂಜಿಕಾ), ಒಬಬಳು ಅವಳ
ಕ್ದಲನ್ನು ಅಲಿಂಕರಸನತಾತಳ , ನ್ತಯ ಭಿಂಗಿ, ಇನ ್ುಿಂದನ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಕನಳಿತಿದಾದಳ . ಬಿಂಡ ಯಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಳ ಗಳು, ತಲ ಮತನತ ಕನತಿತಗ ಯ ಆಭರಣಗಳು ಮನಕತವಾಗಿ
ಜ ್ೋಡಿಸಲಾಟ್ಟುರನತತವ ಮತನತ ರ್ಲ್ಲಸಬಹನದನ. ಕ ಲವು ಹ ್ಯಸಳ ಕಲಾವದರನ ತಮಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸನ್ಗಳ ರ್ಪ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಾದರ ಮತನತ ಕ ಲವಮೆಮ ತಮಮ, ತಮಮ
ಕನಟ್ನಿಂಬಗಳು, ಸಿಂರ್ಗಳು ಮತನತ ಮ್ಲದ ಸಥಳದ ಬಗ ಿ ವವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಿಂಗಪ್ಡಿಸಿದಾದರ . ದ ೋವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪ್ತ ತಹರ್ೆಲನ ಶಾಸನ್ಗಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವ .
ಚ್ ನ್ುಕ ೋಶವ ದ ೋವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗನವ ಕಟ್ುಡ ಸ್ತ್ಾಮಗಿುಯನ ಕ ್ಿೋರಟ್ಟಕ್ ಸಿೆಸ್ು ಆಗಿದ , ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ ್ೋಪ್ಸ್ತ್ ್ುೋನ್ ಎಿಂದನ ಕರ ಯಲಾಗನತತದ . ಕಾಿರ
ಮಾಡನವಾಗ ಅದನ ಮೃದನವಾಗಿರನತತದ ಮತನತ ಕಲಾವದರನ ವವರಗಳನ್ನು ಸನಲಭವಾಗಿ ಕ ತತಲನ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕ ್ಡನತತದ , ಇದನ ಕಾಲಾನ್ಿಂತರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟುಯಾಗನತತದ .
ದ ೋವಾಲಯದ ಸಿಂಕ್ಕೋಣಷವು ಹ ್ಯಸಳ ಮತನತ ವಜಯನ್ಗರ ರಾಜರ ತಲ ಮಾರನಗಳಿಿಂದ ನಿಮಿಷಸಲಾದ ದ ೋವರನ ಮತನತ ದ ೋವತ ಗಳಿಗ ಸಮಪಿಷತವಾದ ಹಲವಾರನ
ದ ೋವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗ ್ಿಂಡಿದ . *ಕ ೋಶವ ದ ೋವಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣಕ ೆ ಕಪ್ ಾ ಚ್ ನಿುಗರಾಯ ದ ೋವಸ್ತ್ಾಥನ್ವದ (ಸಥಳಿೋಯ ದಿಂತಕಥ ಯ ಪ್ುಕಾರ, ಕಪ್ ಾ - ಕಪ್ ಾ, ಒಮೆಮ ಅದರ ಹ ್ಕನೆಳ

ಬಳಿ ಕಿಂಡನಬಿಂದಿದ ), ಒಳಗ ಎರಡನ ಗಭಷಗನಡಿಗಳನ್ನು ವ ೋಣನಗ ್ೋಪ್ಾಲ ಮತನತ ಚ್ ನಿುಗರಾಯ (ಚ್ ನ್ುಕ ೋಶವನ್ ಸಥಳಿೋಯ ಹ ಸರನ) ಗ ಸಮಪಿಷಸಲಾಗಿದ . ಈ ದ ೋವಾಲಯವನ್ನು
ರಾಣಿಯನ ಮನಖ್ಯ ದ ೋವಾಲಯದ ್ಿಂದಿಗ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದಳು.
* ವೋರನಾರಾಯಣ ದ ೋವಾಲಯವು ಏಕಕ್ಟ್ ವ ೈರ್ಣವ ದ ೋವಾಲಯವಾಗಿದನದ, ಉತತರ ಭಾರತದ ನಾಗರ ಮತನತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕನಾಷಟ್ಕ ಶ ೈಲ್ಲಯ ವಾಸನತಶ್ಚಲಾದ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು
ಸಿಂಯೋಜಿಸನತತದ .
* ಸ್ತ್ ್ೋಮಾಯನಾಯಕ್ಕ (ಲಕ್ಷಿಿ ದ ೋವ) ಒಿಂದನ ಸಣಣ ದ ೋವಾಲಯವಾಗಿದ , ಗಮನಾಹಷವಾದನದನ ಏಕ ಿಂದರ ಸಥಳಿೋಯ
ಸಿಂಪ್ುದಾಯವು ಅದರ ಗ ್ೋಪ್ುರವು ಶ್ಚಖ್ರದ ಒಿಂದನ ಚಿಕಣಿ ಆವೃತಿತಯಾಗಿದನದ ಅದನ ಒಮೆಮ ಮನಖ್ಯ ಕ ೋಶವ ದ ೋವಾಲಯವನ್ನು ಅಲಿಂಕರಸಿದ .
* ವಾಸನದ ೋವ್ ತಿೋರ್ಷವು ವೋರ ಬಲಾಿಳ II ನಿಮಿಷಸಿದ ಮೆಟ್ಟುಲನಗಳ ಕ ್ಳವಾಗಿದನದ, ಮಿಂಟ್ಪ್ವನ್ನು ಪ್ುವ ೋಶ್ಚಸನವ ಮೊದಲನ ಭಕತರನ ತಮಮ ಶನದಿಧೋಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲನ
ಉದ ದೋಶ್ಚಸಲಾಗಿದ .
*ಸಮೃದಧವಾಗಿ ಅಲಿಂಕರಸಿದ ಆಿಂಡಾಳ್ ದ ೋವಾಲಯ ಅರ್ವಾ ರಿಂಗನಾಯಕ್ಕ ದ ೋವಾಲಯ.
* ಭಕ್ಕತ ರ್ಳುವಳಿಯ ನ್ರಸಿಿಂಹ, ರಾಮ, ಜಿೋಯರ ಮತನತ ಆಳಾಿರರನ, ಕೃರ್ಣ, ಮತನತ ವಶ್ಚಷ್ಾುದ ಿೈತ ವ ೋದಾಿಂತದ ವ ೈರ್ಣವ ಪ್ಿಂಡಿತರಾದ ದ ೋಶ್ಚಕರನ, ಭಾರ್ಯಕರ ಮತನತ ರಾಮಾನ್ನಜರ
ಗನಡಿಗಳಿವ .
*ದ ೋವಾಲಯದ ಸಿಂಕ್ಕೋಣಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನ ಮನಖ್ಯ ಸತಿಂಭಗಳು (ಕಿಂಬಗಳು) ಕಿಂಡನಬರನತತವ - ಹ ್ಯಸಳರ ಕಾಲದ ದಿೋಪ್ ಸತಿಂಭ ಮತನತ ವಜಯನ್ಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಸಲಾದ ಗರನಡ
(ಹದನದ) ಸತಿಂಭ.
* ಗ ್ೋಪ್ುರವು ಹಸನವನ್ ಕ ್ಿಂಬಿನ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ ಮತನತ ಅದರ ನ್ಡನವ ಐದನ ಚಿನ್ುದ ಕಲಶಗಳಿವ .
*13 ನ ೋ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿಕ್ ೋಪ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗುಹಿಸಲನ ಮತನತ ಪ್ಕಸಲ ಅರ್ವಾ ಸಮನದಾಯ ಅಡನಗ ಮನ ಯನ್ನು ಶ ೋಖ್ರಸಿಡಲನ ಒಿಂದನ ಕಣಜವನ್ನು ನಿಮಿಷಸಲಾಯಿತನ.
ದ ೋವಸ್ತ್ಾಥನ್ಗಳ ಮೆೋಲ ಹಲವಾರನ ದಾಳಿಗಳು ನ್ಡ ದಿವ . ದ ಹಲ್ಲ ಸನಲಾತನ್ರ ಆಕುಮಣಕಾರರನ ಈ ಸನಿಂದರವಾದ ದ ೋವಾಲಯದ ಸಿಂಪ್ತತನ್ನು ನಾಶಪ್ಡಿಸಲನ ಮತನತ ಲ್ಟ್ಟ
ಮಾಡಲನ ಪ್ುಯತಿುಸಿದದರನ. ಎಲಾಿ ವಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಿೋರ, ಈ ದ ೋವಾಲಯವು ಅದರ ಪ್ವತಿುೋಕರಣದ ನ್ಿಂತರ ಸಕ್ಕುಯ ಹಿಿಂದ್ ದ ೋವಾಲಯವಾಗಿದ ,

ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ವಾರಣಾಸಿ ಮತನತ ವ ೈಕನಿಂಠ್ ಎಿಂದನ ಪ್ೂಜನಿೋಯವಾಗಿ ವವರಸಲಾಗಿದ . ಇದನ ಭಾರತದ ಶ್ಚುೋಮಿಂತ ಸಿಂಸೃತಿ ಮತನತ ಪ್ರಿಂಪ್ರ ಗ ಸ್ತ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ , ಅಲ್ಲಿ ಕಲ
ಮತನತ ವಾಸನತಶ್ಚಲಾವನ್ನು ಗೌರವಸಲಾಯಿತನ ಮತನತ ಪುೋತಾಸಹಿಸಲಾಗನತತದ , ಮಹಿಳ ಯರನ್ನು ಗೌರವಸಲಾಯಿತನ ಮತನತ ಜಾತಯತಿೋತತ ಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ರರ್ನ ಯಲ್ಲಿ
ಹ ಣ ದನಕ ್ಿಂಡಿದ .

Garuda Sthambha with Gopuram

ChennaKesava Temple, Belur

Madanika playing Kinnari Veena

Lintel Design

Frieze seen from the Jagati

Light screens and Pauranik Carvings at the upper reaches of the temple

Water Tank - Vasudeva Teertha

Andal Shrine

By Akshatha Inamdar - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51699797
By Ananth H V - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21106964
By Jaykb77 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57616687.
By Photo by VasuVRImage modified by Jacqke - modified Wikimedia Commons image:File:Musician playing Kinnari vina, sculpture at Chennakeshava Temple, Belur.jpg, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=105140375
By Ziegler175 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31747539

ಫಿಟ್ೆನಸ್ ಫಸ್್ - ಯೇಗದ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ದ್ರನ್
ದ್ರೇಪ್ತಿ ಅನಿಲ್ ಅರ್ರಿಂದ
ಜ್ನ್ 2014 ರ ಡಿಸ್ತ್ ಿಂಬರ 11 ರಿಂದನ UN ಜ್ನ್ 21 ಅನ್ನು ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಯೋಗ ದಿನ್ ಎಿಂದನ ಘ್ೋಷ್ಟ್ಸಿತನ ಏಕ ಿಂದರ ಪ್ುಪ್ಿಂರ್ದಾದಯಿಂತ ಯೋಗ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡನವವರಗ ಜ್ನ್ ಒಿಂದನ
ಪ್ುಮನಖ್ ಮೆೈಲ್ಲಗಲನಿ ತಿಿಂಗಳನ್ನು ಗನರನತಿಸನತತದ .

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪ್ುರ್ಾನಿ ನ್ರ ೋಿಂದು ಮೊೋದಿ ಅವರನ ಜ್ನ್ 21, 2015 ರಿಂದನ ಮೊದಲ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಯೋಗ ದಿನ್ವನ್ನು ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದರನ. ಜ್ನ್ 21 ಅನ್ನು ದಿನಾಿಂಕವಾಗಿ ಪ್ುಸ್ತ್ಾತಪಿಸಿದಾಗ,
ಮೊೋದಿಜಿ ಅವರನ ಉತತರ ಗ ್ೋಳಾಧಷದಲ್ಲಿ (ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕೆದಾಗಿದ ) ದಿನಾಿಂಕವನ್ನು ವರ್ಷದ ಅತಯಿಂತ ಉದದದ ದಿನ್ ಎಿಂದನ ಹ ೋಳಿದರನ. ಅಧಷಗ ್ೋಳ), ಪ್ುಪ್ಿಂರ್ದ ಅನ ೋಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಶ ೋರ್

ಪ್ಾುಮನಖ್ಯತ ಯನ್ನು ಹ ್ಿಂದಿದ . ಯೋಗದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ್ೋನ್ದಿಿಂದ, ಬ ೋಸಿಗ ಯ ಅಯನ್ ಸಿಂಕಾುಿಂತಿಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ್ಕ ೆ ಪ್ರವತಷನ ಯನ್ನು ಸ್ಚಿಸನತತದ . ಬ ೋಸಿಗ ಯ ಅಯನ್ ಸಿಂಕಾುಿಂತಿಯ ನ್ಿಂತರದ

ಎರಡನ ೋ ಹನಣಿಣಮೆಯನ್ನು ಗನರನ ಪ್ೂಣಿಷಮಾ ಎಿಂದನ ಕರ ಯಲಾಗನತತದ . ಶ್ಚವ, ಮೊದಲ ಯೋಗಿ (ಆದಿ ಯೋಗಿ), ಈ ದಿನ್ದಿಂದನ ಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ನು ಇತರ ಮಾನ್ವಕನಲಕ ೆ ನಿೋಡಲನ
ಪ್ಾುರಿಂಭಸಿದರನ ಮತನತ ಮೊದಲ ಗನರನ (ಆದಿ ಗನರನ) ಆದರನ ಎಿಂದನ ಹ ೋಳಲಾಗನತತದ . ಈ ಕಾಯಷಕುಮವು ಜ್ನ್ 21, 2015 ರಿಂದನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ಯಿತನ. ಎರಡನ ಗಿನ ುಸ್ ವರ್ಲ್ಡಷ ರ ಕಾಡ್ಷಗಳನ್ನು

ನ ್ೋಿಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ , ಒಿಂದ ೋ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಒಿಂದ ೋ ಯೋಗ ಅವಧಯಲ್ಲಿ 35,985 ಜನ್ರಗ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡನವುದನ ಮತನತ ಇನ ್ುಿಂದನ ಯೋಗ ಪ್ಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸನವ ಹ ಚಿೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯತ ಗಳಿಗಾಗಿ.

2022ರ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಯೋಗ ದಿನ್ವನ್ನು ಮಿಂಗಳವಾರದಿಂದನ “ಮಾನ್ವೋಯತ ಗಾಗಿ ಯೋಗ” ಎಿಂಬ ಶ್ಚೋಷ್ಟ್ಷಕ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ರಸಲಾಗನವುದನ. ಯೋಗದ ಅನ್ನಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಈ
ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಯೋಗ ದಿನ್ದಿಂದನ ನಾವ ಲಿರ್ ಕ ಲವು ಮ್ಲಭ್ತ ಯೋಗ ತತಿಗಳು ಮತನತ ವರ್ಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡನವ ಮ್ಲಕ ನ್ಮಮ ಜಿೋವನ್ವನ್ನು ಹ ರ್ನೆ ಸಿಂತ ್ೋರ್ದಾಯಕ,
ಸಮತ ್ೋಲ್ಲತ ಮತನತ ಶಾಿಂತಿಯನತವಾಗಿಸಲನ ಸಣಣ ಕುಮಗಳನ್ನು ತ ಗ ದನಕ ್ಳುಳತ ತೋವ ಎಿಂದನ ಪ್ುತಿಜ್ಞ ಮಾಡ ್ೋಣ.

1. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗ ಕಲ್ಲತ ಎಲಾಿ ಆಸನ್ಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕ ್ಳಳಲನ ಸ್ತ್ಾಧಯವಾಗದಿದದರ್, ನಾವ ಲಿರ್ ನ್ಮಮ ಬ ನ್ನುಮ್ಳ ಗಾಗಿ ಪ್ುತಿದಿನ್ ಕ ಲವು ಮ್ಲಭ್ತ ಯೋಗದ ವಸತರಣ ಗಳನ್ನು

ಮಾಡಬಹನದನ (ಮಾಜಷರಸನ್, ನಿಿಂತಿರನವ ರ್ಕಾುಸನ್, ಉಷ್ಾಾಸನ್) ದ ೈನ್ಿಂದಿನ್ ಅಭಾಯಸವು ನ್ಮಯತ ಮತನತ ಸಮತ ್ೋಲನ್ವನ್ನು ನಿಮಿಷಸನವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್ರ ಹ ್ೋಗನತತದ . ನ್ಮಮ ದ ೋಹದಲ್ಲಿ ಮತನತ
ನಾವು ನ್ಮಮ ಭಿಂಗಿಯನ್ನು ಸನರ್ಾರಸನತ ತೋವ .

2. ನ್ಮಮ ಮನ್ಸಸನ್ನು ಶಾಿಂತವಾಗಿ ಮತನತ ಶಾಿಂತವಾಗಿಡಲನ ನಾವ ಲಿರ್ ಜಾಗೃತ ಉಸಿರಾಟ್ ಮತನತ ಮ್ಲ ಪ್ಾುಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಬಹನದನ.
3. ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ್ಿ ಪ್ುಯತಿುಸಿ ಮತನತ ಧನಾತಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಿರ, ಯೋಗದ ಪ್ುಮನಖ್ ಪ್ರಕಲಾನ ಯನ ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಆಲ ್ೋರ್ನ ಯನ್ನು ಧನಾತಮಕವಾಗಿ ಪ್ರವತಿಷಸನವುದನ ... ಸಿಂಸೃತದಲ್ಲಿ

ಇದನ್ನು ಪ್ುತಿಪ್ಕ್ಷ ಭಾವನ್ ಎಿಂದನ ಕರ ಯಲಾಗನತತದ , ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಆಲ ್ೋರ್ನ ಯ ಬಗ ಿ ಪ್ುಜ್ಞಾಪ್ೂವಷಕವಾಗಿ ಅರವು ಮ್ಡಿಸನವ ಸ್ತ್ಾಮರ್ಯಷ ಮತನತ ಅದನ್ನು ತಿರತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸನವ
ಸ್ತ್ಾಮರ್ಯಷ. ಧನಾತಮಕವಾಗಿ, ದ ್ಡಡ ಮತನತ ಸಣಣ ತ ್ಿಂದರ ಗಳ ಸಮನದುದ ಮ್ಲಕ ಸನಲಭವಾಗಿ ನಾಯವಗ ೋಟ್ ಮಾಡಲನ ಇದನ ನ್ಮಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತತದ .

4. ಆಿಂತರಕ ಸಮತ ್ೋಲನ್ವನ್ನು ನಿಮಿಷಸಲನ ಸ್ತ್ಾಧಯವಾದಾಗಲ ಲಾಿ ಮೌನ್ ಅರ್ವಾ ಮೌನ್ವನ್ನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿ ಮತನತ ಗನರಯಿಲಿದ ಸಿಂಭಾರ್ಣ ಯಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಶಕ್ಕತಯನ್ನು ಹ ್ರಹಾಕಬ ೋಡಿ.
5. ಉದಾಯನ್ವನ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದಾಡನವ ಮ್ಲಕ ಅರ್ವಾ ಸಿಲಾ ಉದಾಯನ್ವನ್ಕ ೆ ಒಲವು ತ ್ೋರನವ ಮ್ಲಕ ಪ್ುಕೃತಿಯಿಂದಿಗ ಸಿಂಪ್ಕಷ ಸ್ತ್ಾಧಸಲನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳ ಯಿರ.
6. ಶವಾಸನ್ದ ಮ್ಲಕ ಸಕ್ಕುಯ ವಶಾುಿಂತಿಯನ್ನು ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಲನ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿ .ಕ ೋವಲ 10-15 ನಿಮಿರ್ಗಳ ಕನಳಿತನಕ ್ಳುಳವುದನ ಅರ್ವಾ ಮಲಗನವುದನ, ಸಿಂಪ್ೂಣಷ ಮೌನ್ ಮತನತ
ನಿಶೆಲತ , ನಿಮಮ ಮನ್ಸನಸ ಮತನತ ದ ೋಹವನ್ನು ಶಾಿಂತಗ ್ಳಿಸಲನ ಸಹಾಯ ಮಾಡನತತದ . ಈ ರೋತಿಯ ವಶಾುಿಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬ ೋಕಾದರ್ ಮಾಡಬಹನದನ ಮತನತ ಪ್ವರ ನಾಯಪ್ನ್ ಒಿಂದ ೋ ರೋತಿಯ
ಪ್ುಯೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಹ ್ಿಂದಿದ .

7. ಕೃತಜ್ಞತ ಯ ಮನ ್ೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ಾುಥಿಷಸಿ ಮತನತ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿ. ಯೋಗವು ಒಬಬನ್ನ ಮಾಡಬಹನದಾದ ಎಲಾಿ ಸದನಿಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ ೋಕನ ಎಿಂದನ ನ್ಿಂಬನತತದ , ಆದರ ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬಬರ
ಎಲಾಿ ಕಾಯಷಗಳನ್ನು ಮತನತ ಅವುಗಳ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳನ್ನು ಉನ್ುತ ವಾಸತವಕ ೆ ಶರಣಾಗಿಸನತತದ . ಈ ಉನ್ುತ ಕುಮಕ ೆ ಸಿಂಪ್ೂಣಷ ನ್ಿಂಬಿಕ ಮತನತ ಭಕ್ಕತಯ ಭಾವನ ಯನ ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಮೊೋಕ್ಷ ಅರ್ವಾ
ವಮೊೋರ್ನ ಯ ಗನರಯ ಹತಿತರಕ ೆ ಕರ ದ ್ಯನಯತತದ .

ಆದದರಿಂದ ಪಿುೋತಿಯ ಮಕೆಳ ೋ ಮನಿಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮೆಮಲಿರಗ್ ಸಿಂತ ್ೋರ್ದ ಅಭಾಯಸವನ್ನು ಬಯಸನತಾತರ ಮತನತ ಸಣಣ ಹ ಜ ೆಗಳು ದ ್ಡಡ ಕನ್ಸನಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ಾಧಸಲನ ಕಾರಣವಾಗನತತವ
ಎಿಂಬನದನ್ನು ನ ನ್ಪಿನ್ಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಯೋಗ ದಿನ್ ಮತನತ ಪ್ುತಿದಿನ್ ನಿಮೆಮಲಿರಗ್ ಉತತಮ ಆರ ್ೋಗಯ ಮತನತ ಶಾಿಂತಿಯನ್ನು ಹಾರ ೈಸನತ ತೋನ .

ನ್ೂೂಟ್ರಾಷನ್ ನ್ುಗ್ೆೆಟ್
ಪ್ೌಷ್ಟ್ಠಕಾಿಂಶವು ಆಹಾರದ ವಜ್ಞಾನ್ವಾಗಿದ ಮತನತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ ್ಿಂಡಿರನವ ಪೋರ್ಕಾಿಂಶಗಳು, ಅವುಗಳ ಕ್ಕುಯಗಳು, ಪ್ರಸಾರ ಕ್ಕುಯಗಳು ಮತನತ ಸಮತ ್ೋಲನ್. ನ್ಮಮ ಅಿಂಕಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗ

ನಾವು ವವಧ ನ ೈಸಗಿಷಕ ಆಹಾರಗಳಾದ ಹಣನಣಗಳು ಮತನತ ತರಕಾರಗಳ ಋತನಮಾನ್ದ ಬಳಕ ಯ ಬಗ ಿ ವಾಯಪ್ಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲತಿದ ದೋವ . ಈಗ ನಾವು A ಯಿಿಂದ Z ವರ ಗ ಪ್ುಮನಖ್ ಆರ ್ೋಗಯವನ್ನು

ಹ ಚಿೆಸನವ ಪೋರ್ಕಾಿಂಶಗಳ ಮೆೋಲ ವಣಷಮಾಲ ಯ ರನ್ ಮಾಡ ್ೋಣ. A ಯಿಿಂದ ಪ್ಾುರಿಂಭಸ್ತ್ ್ೋಣ. A ಎಿಂಬನದನ ಸಸಯ ಮ್ಲದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನ ೈಸಗಿಷಕವಾಗಿ ಕಿಂಡನಬರನವ ಉತೆರ್ಷಣ
ನಿರ ್ೋಧಕಗಳು ಮತನತ ಪ್ಾಲಕ್ (ಪ್ಾಲಕ್), ಮೆೋಥಿ ಎಲ ಗಳು, ಕ ್ತತಿಂಬರ ಎಲ ಗಳು, ಡುಮ್ ಸಿುಕ್ ಎಲ ಗಳು, ಕಾಯರ ಟ್, ಟ ್ಮಾಯಟ ್, ಕನಿಂಬಳಕಾಯಿಗಳಿಂತಹ ಗಾಢ ಬಣಣದ (ಮತನತ ಕಡನ ಹಸಿರನ)

ಹಣನಣಗಳು ಮತನತ ತರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋರಳವಾಗಿದ . ಪ್ಪ್ಾಾಯಿ, ಮಾವನ್ಹಣನಣ. ಬಿೋಜಗಳು (ಕಡಲ ಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ) ಮತನತ ಎಣ ಣಕಾಳುಗಳು (ಟ್ಟರ್ಲ್, ಅಲ್ಲಸ) ಸಹ ಉತೆರ್ಷಣ ನಿರ ್ೋಧಕಗಳ ಸಮೃದಧ
ಮ್ಲಗಳಾಗಿವ , ಇದನ್ನು ನ್ಮಮ ದ ೈನ್ಿಂದಿನ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ ೋರಸಬ ೋಕನ. ನಿಮಮ ದ ೋಹದಲ್ಲಿನ್

ಜಿೋವಕ ್ೋಶಗಳನ್ನು “ಫ್ುೋ ರಾಡಿಕರ್ಲ್” ಅರ್ವಾ “ ಆಕ್ಕಸಡ ೋಟ್ಟವ್ ಸ್ತ್ ರಸ್” ನಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲನ ಉತೆರ್ಷಣ
ನಿರ ್ೋಧಕಗಳ ದ ೈನ್ಿಂದಿನ್ ಸ್ತ್ ೋವನ ಯನ ಅತಯಗತಯ. ಸರಳವಾಗಿ ಹ ೋಳುವುದಾದರ , ನಿೋವು
ಉಸಿರಾಡನವಾಗ, ತಿನ್ನುವಾಗ ಅರ್ವಾ ವಾಯಯಾಮ ಮಾಡನವಾಗ ನಿಮಮ ಜಿೋವಕ ್ೋಶಗಳಿಗ

ಹಾನಿಯಾಗನತತದ . ನ್ಮಮ ಜಿೋವನ್ಶ ೈಲ್ಲ ಮತನತ ಆಹಾರದ ಆಯೆಗಳ ಮ್ಲಕ ಮತನತ ನ್ಮಮ
ಉತೆರ್ಷಣ ನಿರ ್ೋಧಕ ಸ್ತ್ ೋವನ ಯನ್ನು ಹ ಚಿೆಸನವ ಮ್ಲಕ ನಾವು ಈ ಆಕ್ಕಸಡ ೋಟ್ಟವ್ ಒತತಡವನ್ನು
ಸ್ತ್ ೋರಸಬಹನದನ ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹನದನ. ಆಶೆಯಷಕರವಾಗಿ ಸರಯಾದ ಪೋರ್ಕಾಿಂಶದ
ಸಮತ ್ೋಲನ್ವನ್ನು ನಿೋಡಿದರ

ದ ೋಹವು ತನ್ುದ ೋ ಆದ ಉತೆರ್ಷಣ ನಿರ ್ೋಧಕಗಳನ್ನು

ಮಾಡನತತದ ! ಉತೆರ್ಷಣ ನಿರ ್ೋಧಕ ಭರತ ಆಹಾರವು ನ್ಮಮನ್ನು ಸ್ತ್ಾಿಂಕಾುಮಿಕ ರ ್ೋಗಗಳಿಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸನತತದ , ಆರ ್ೋಗಯಕರ ದ ೋಹದ ಅಿಂಗಾಿಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಸನತತದ , ಸಾರ್ು ದೃಷ್ಟ್ುಯನ್ನು

ಉತ ತೋಜಿಸನತತದ , ಹೃದಯವನ್ನು ಆರ ್ೋಗಯಕರವಾಗಿರಸನತತದ ಮತನತ ವಯಸ್ತ್ಾಸದ ಆಕುಮಣವನ್ನು

ವಳಿಂಬಗ ್ಳಿಸನತತದ . ಆದದರಿಂದ ನಿಮಮ ಆಹಾರಕುಮಕ ೆ ಹ ರ್ನೆವರ ಬಣಣದ ಡಾಯಶ್ ಸ್ತ್ ೋರಸಿ
ಏಕ ಿಂದರ ನಿಮಮ ಪ್ ಿೋಟ್ ಹ ರ್ನೆ ವಣಷರಿಂಜಿತವಾಗಿ ಕಾಣನತತದ ನಿಮಮ ಜಿೋವನ್ವು ಹ ರ್ನೆ
ರ ್ೋಮಾಿಂರ್ಕವಾಗಿರನತತದ !

ಕರಕನಶಲ ರ್ಟ್ನವಟ್ಟಕ - ಮಾಯಜಿಕ್ ಪ್ ೋಿಂಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ವಾ ಬನಕ್ ಮಾಕ್ಷ
ಭವಾನಿ ನಾಯೆಲ್ ಅವರಿಂದ

ಅಗತಯವರನವ ವಸನತಗಳು :
1.ಪ್ ನಿಸರ್ಲ್

2.ರ್ಲರ

3.ಬಿಳಿಬಣಣದ ಕ ುಯನ್ ಗಳು ಅರ್ವಾ ಆಯಿರ್ಲ್ ಪ್ ೋಸುರ್ಲ್ ಗಳು
4.ಡಾುಯಿಿಂಗ್ ಕಾಗದ

5.ವಾಟ್ರ ಕಲಸ್ಷ ಅರ್ವಾ ಪೋಸುರ ಕಲಸ್ಷ
6.ಪ್ ೋಿಂಟ್ ಬುಶ್, ನಿೋರನ್ ಬೌರ್ಲ್

7.ಮಾಸಿೆಿಂಗ್ ಟ ೋಪ್ು ಬ ್ಡಷರ ಸಲನವಾಗಿ (ಐಚಿಿಕ)

1.ಪ್ ನಿಸರ್ಲ್ ಬಳಸಿ ಕಾಗದದ ನಾಲನೆ ಅಿಂರ್ನಗಳ ಉದದಕ್ೆ 0.5
ಸ್ತ್ ಿಂ. ಮಿೋ ಗಡಿಯನ್ನು ಎಳ ಯಿರ.

2. ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ ಕ ುಯನ್ ದಿಿಂದ ತನಿಂಬಿಸಬಹನದನ ಅರ್ವಾ
ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮನರ್ೆಲನ ಮಾಸಿೆಿಂಗ್ ಟ ೋಪ ನ್ನು ಬಳಸಬಹನದನ.

3. ಬಿಳಿ ಕ ುಯನ್ ಅರ್ವಾ ಆಯಿರ್ಲ್ ಪ್ ೋಸುಲ್ಲನಿಿಂದ ನಿಮಮ

4.ಈಗ ಬುಷ್ನಿಿಂದ ನಿೋವು ಕಾಗದದ ಸಣಣ ಭಾಗವನ್ನು ಒಿಂದನ

5.ನಿೋವು ಚಿತಿುಸಿದಾಗ, ನಿಮಮ ವನಾಯಸವು ವಶ ೋರ್ವಾಗಿ ಬಿಳಿ

ಆಯೆಯ ವನಾಯಸಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ ಳ ಯಲನ ಬಣಣದ ಕ ುಯನ್ ಗಳು

ಇಡಿೋ ಪ್ ೋಪ್ರ ಪ್ ೋಿಂಟ್ ಆಗನವವರ ಗ ನಿೋವು ಪ್ ೋಪ್ರ್ನ್ ಸಣಣ

ವನಾಯಸವನ್ನು ಬಹಿರಿಂಗಪ್ಡಿಸನತತದ .ನಿಮಮ ವಾಟ್ರ

ಮನಿಂದನವರಸಬಹನದನ.

ಟ ೋಪ ನ್ನು ಎರ್ೆರಕ ಯಿಿಂದ ತ ಗ ದನಹಾಕಬಹನದನ.

ಆಯೆಯ ಯಾವುದ ೋ ವನಾಯಸವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರ. ನಿಮಮ

ಅರ್ವಾ ಆಯಿರ್ಲ್ ಪ್ ೋಸುರ್ಲ್ ಗಳನ್್ು ಸಹ ಬಳಸಬಹನದನ.

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಿಂದ ್ಿಂದನ ಬಣಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಿತಿುಸಬಹನದನ .

ಕ ುಯನ್ ಅರ್ವಾ ಆಯಿರ್ಲ್ ಪ್ ೋಸುಲ್ಲನಿಿಂದ ಚಿತಿುಸಿದ

ಭಾಗಗಳನ್ನು ವವಧ ಬಣಣಗಳಿಿಂದ ಚಿತಿುಸನವುದನ್ನು

ಪ್ ೋಿಂಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಣಗಿದ ನ್ಿಂತರ ನಿೋವು ಯಾವುದ ೋ ಮಾಸಿೆಿಂಗ್

ನಿಮಮ ಮಾಯಜಿಕ್ ಪ್ ೋಿಂಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರ್ವಾ ಮಾಯಜಿಕ್ ಬನಕ್
ಮಾಕ್ಷ ಈಗ ಸಿದಧವಾಗಿದ !
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