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शारीररक मानसिकारोग्ययोोः सिषये िनातन भारतीय ज्ञानस्य 

प्रसु्ततता 
 

Dr. Narayana KH 
 
DgÉÆÃUÀåªÉÃ ¨sÁUÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀæwAiÉÆ§â fÃ«AiÀÄÆ CjwgÀÄªÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. DgÉÆÃUÀåªÉÃ 

E®è¢zÀÝgÉ K£ÀÆ E®èzÀAvÉ ¸ÀªÀðªÀÇ £À±ÀégÀ JAzÀÄ CjvÀ ¸ÀªÀð d£ÁAUÀªÀÅ "DgÉÆÃUÀåªÉÃ ¸ÀPÀ®ªÀÇ 

C®è, DzÀgÉ C¢®èªÁzÀgÉ K£ÀÆ E®èzÀ ºÁUÉ". JAzÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀÄvÀÛ, " 

"धर्मार्ाकमर्र्ोक्षमणमां आरोग्यां समधनां यतः "। JA§ GQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ¶×ÃPÀj¹zÁÝgÉ.  

 

आरोग्यां भमस्करमदिचे्छत् र्ोक्षदर्चे्छज्जनमधानमत् । 

ज्ञमनां र्हेश्वरमदिचे्छत् दियदर्चे्छि् हुतमशनमत् ॥ 

 

JA§AvÉ DgÉÆÃUÀåªÀÅ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ zÉÃªÀvÉAiÉÄAzÀÄ PÀgÉ¹PÉÆ¼Àî®àqÀÄªÀ ¸ÀªÀð fÃªÀ dAvÀÄUÀ½UÉ 

¨É¼ÀPÀ¤ßÃAiÀÄÄvÀÛ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆÃ®£ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ CAzÀgÉ ¸ÀÆAiÀÄðzÉÃªÀ£À 

ªÀgÀ¥Àæ¸ÁzÀªÁzÀgÉ, fÃªÀ£ÀzÀ ¸ÀªÁð±ÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀð«zsÀªÁzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊ¹ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è 

ªÉÆÃPÀë¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄvÀÛ ¥ÀæAiÀiÁtªÀiÁqÀÄªÀªÀjUÉ " d£ÁzsÀð£À£ÁzÀ" ªÀÄºÁ«µÀÄÚ«£À C£ÀÄUÀæºÀ ¨ÉÃPÉÃ ¨ÉÃPÀÄ. 

eÁÕ£ÀzÁAiÀÄPÀ£ÁzÀ ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ£ÀÄ eÁÕ£À¥ÀæzÁAiÀÄPÀ£ÁzÀgÉ, ªÀÄ£ÀÄµÀå£À K½UÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À 

zsÁvÁgÀ ºÀÄvÁ±À£À£ÁzÀ CVßzÉÃªÀ£ÉA§ÄzÀÄ F ªÉÄÃ°£À ±ÉÆèÃPÀ¢AzÀ w½AiÀÄ®àqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ 

L±ÀéAiÀÄðQÌAvÀ®Æ GvÀÛªÀÄªÁzÀzÀÄÝ DgÉÆÃUÀå. DgÉÆÃUÀåzÀ ¨É¯É K£ÉAzÀÄ w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ gÉÆÃUÀ §AzÁUÀ 

ªÀiÁvÀæ. DgÉÆÃUÀåzÀ ¹»AiÀÄ£ÀÄß ¸À«AiÀÄ¨ÉÃPÉAzÀgÉ gÉÆÃUÀzÀ PÀ»AiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄ¯ÉÃ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? 

DgÉÆÃUÀå¢A¢gÀÄªÀ ¥ÀæwAiÉÆ§â ªÀåQÛAiÀÄÆ zÉÆgÉ; DgÉÆÃUÀåªÉÇAzÉÃ ¸ÀªÀð D²ªÁðzÀPÉÌ ¸ÀªÀÄ; AiÀiÁgÀÄ 

DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁÝgÉÆÃ CªÀjUÉ ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄzÉ; AiÀiÁjUÉ ¨sÀgÀªÀ¸É¬ÄzÉAiÉÆÃ CªÀjUÉ J®èªÀÇ 

EzÉ. DgÉÆÃUÀåªÉA§ÄzÉÃ zÉÆqÀØ L±ÀéAiÀÄðªÁzÀÄzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ°è 

ºÉeÉÓ¬ÄqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀÄd£À DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ £ÁA¢AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ zÉÃºÀzÀ°è 

DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ CzÀÄ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÉÃvÉÆÃºÁjAiÀiÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÉÃ ªÀiÁvÀ£ÀÄß 

“Sound in a mind, Sound in a body” JAzÀÄ Cj¸ÁÖl¯ï ºÉÃ½gÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÁtÄvÉÛÃªÉ.  

zÀÄµÀÖ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ, ¥ÉæÃvÀ ¦±ÁaUÀ¼ÀÄ, ¥ÁægÀ§Þ C¤µÀÖUÀ½AzÀ gÉÆÃUÀ vÀ¯ÉzÉÆÃj zÉÊ»PÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ 

¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄªÀÅzÉA§ £ÀA©PÉ C£Á¢PÁ®¢AzÀ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À UÀªÀÄ£ÁºÀð 

¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄÄAmÁUÀÄªÀ PÁ®zÀªÀgÉUÀÆ dUÀwÛ£É¯ÉèqÉAiÀÄÆ ¥ÀæZÀ°vÀ«¢ÝvÀÄÛ. fÃªÁtÄ ¸ÉÆÃAPÀÄ, 

¥ÀgÁªÀ®A© fÃ«UÀ¼ÀÄ, £ÀÆå£À ¥ÉÇÃµÀuÉ, gÀ¸ÀzÀÆvÀUÀ¼À ªÀåvÀåAiÀÄ, C£ÀÄªÀ½PÉ, UÀæAyUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, 

ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ gÉÆÃUÀzÀ GzÀãªÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ, C£ÁgÉÆÃUÀå C£ÉÃPÀ ºÁ¢UÀ½AzÀ DºÁé¤¸ÀzÉÃ §AzÀÄ 

zÉÃºÀzÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.  

d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è zÉÃºÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ CAUÁAUÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À DgÉÆÃUÀåPÉÌ ¨sÀAUÀ vÀgÀÄªÀ gÉÆÃUÀ 

gÀÄf£ÉUÀ¼À §UÉÎ w¼ÀÄªÀ½PÉ ªÀÄÆr¸ÀÄªÀ UÀÄjAiÀÄ¤ßj¹ AiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀìA§A¢ü aQvÁì PÀæªÀÄUÀ¼À°è 

£ÀªÀÄä ¸À£ÁvÀ£À IÄ¶ªÀÄÄ¤UÀ¼É¤¹zÀ ZÀgÀPÀ, ¸ÀÄ±ÀÄævÀ, ªÁUÀãmÁ¢UÀ¼À ±ÀæªÀÄ JµÉÖA§ÄzÀ£ÀÄß w½¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉÃ 

AiÀiÁªÉ¯Áè ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÁzsÀå JA§ÄzÀ£ÀÄß CgÀÄºÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É.  
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gÉÆÃUÀ (ªÁå¢ü) 

ªÉÆzÀ°UÉ gÉÆÃUÀ JAzÀgÉÃ£ÀÄ? JAzÀÄ w½AiÀÄÄªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ 

"रुजदत इदत रोगः" JA§AvÉ £ÉÆÃªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ 

gÉÆÃUÀ. F gÉÆÃUÀªÀÅ, ªÁå¢ü, »A¸É, ¦ÃqÀ£É, JA§ÄzÁV £Á£Á 

CxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. DgÉÆÃUÀåªÀÅ, DºÁgÀ, zÉÃ±À, PÁ®, ¤zÉÝ, 

§æºÀäZÀAiÀÄð, £ÀqÀªÀ½PÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®A©¹PÉÆArzÉ. 

EªÀÅUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄªÀÅzÀjAzÀ DgÉÆÃUÀå PÉqÀÄªÀÅzÀÄ. F 

ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄÃ gÉÆÃUÀ. ¸ÀÄ±ÀÄævÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ®Æè PÀÆqÀ (1-23) 

"ति्िदःखसांयोगम व्यमधयः उच्यने्त" AiÀiÁªÀÅzÀÄ ±ÀjÃgÀPÉÌ 

zÀÄBRªÀ£ÀÄß GAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛzÉÆÃ CzÀÄ ªÁå¢ü JA¢zÁÝgÉ. 

"रोगस्तद िोषवैशम्यां िोषसमम्यर्रोगतम:"JA§ F 

«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¦¸À®Ä ºÉÆgÀlgÉ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ±ÀjÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ 

¹ÜwUÉ PÁgÀtªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÈyé, C¥ï, vÉÃd, 

ªÁAiÀÄÄ, DPÁ±À. ¥ÀAaPÀævÀªÁzÀ F ¨sËwPÀ zÀæªÀåUÀ¼À°è 

¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀÄzÀÄ ªÁAiÀÄÄ, vÉÃd (CVß), C¥ï (GzÀPÀ) EªÀÅ 

±ÀjÃgÀzÀ°è "वमतदित्तकफशे्चदत त्रयोिोषमः सर्महतमः "। 

JA§AvÉ ªÁvÀ, ¦vÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥sÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èzÉ. EªÀÅUÀ¼À UÀÄt 

PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ±ÀjÃgÁªÀAiÀÄªÀUÀ½UÉ (zsÁvÀÄUÀ½UÉ) ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVzÀÝgÉ 

zÉÃºÀ ¥ÉÇÃµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ «µÀªÀÄªÁVzÀÝgÉ gÉÆÃUÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ªÁå¢üAiÀÄÄ DUÀAvÀÄPÀ, 

±ÁjÃgÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé¨sÁ«PÀªÉAzÀÄ £Á®ÄÌ «zsÀ. F £Á®ÄÌ 

«zsÀªÁzÀ ªÁå¢üAiÀÄ PÀÄjvÀÄ w½AiÀÄ ºÉÆgÀlgÉ -  

 

आगनु्तक 

"आगन्तोः अकस्ममिदिस्थर्तमत् जमयते "। CPÀ¸ÁävÁÛV 

GAmÁUÀÄªÀ gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß DUÀAvÀÄPÀ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 

CPÀ¸ÁävÁÛV DUÀÄªÀ ªÁå¢ü JAzÀgÉ C©üUÁvÀ CAzÀgÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ 

GAmÁUÀÄªÀ ªÁå¢AiÀiÁVzÉ JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÁQë "आगन्तदजे दभषग् 

रोगे शसे्त्रणोतृ्कत्य यत्नतः"। CAzÀgÉ DUÀAvÀÄ JA§ gÉÆÃUÀPÉÌ 

±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ ¸ÀÄ±ÀÈvÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ ªÁPÀå, ±ÀjÃgÀPÉÌ 

C©üUÀAvÀÄPÀ gÉÆÃUÀ vÀUÀÄ°zÁUÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ ±À¸ÀÛç aQvÁì 

PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉÆAqÀÄ gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ UÀÄtªÀÄÄPÀÛgÀ£ÁV¸À¨ÉÃPÀÄ 

JA§ ±À¸ÀÛçaQvÁì ¥ÀzÀÞwAiÀÄÄ CzsÀÄ¤PÀ ±À¸ÀÛç aQvÀìPÀjUÀÆ 

ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVzÉ.  

'ಶಲ್ಯ  ತಂತ್ರ ', 'ಶಾಲಾಕ್ಯ  ಪದ್ಧ ತಿ'ಗಳಿಂದ್, ವ್ರ ಣಗಳ 

ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಯಲಿ್ಲ  ಸುಶ್ರರ ತ್ರ ಪಾತ್ರ  

ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದಾಗಿದೆ. ಆಚಾಯಹ ಸುಶೃತ್ರು 

`ಪುನರ್ ನಾಸಿಂಗ ರಚನೆ', `ಅಿಂಗೋಸಿ್ಥ ', 

`ವಿಚ್ಛ ೋದ್ನ', `ಗುಲ್ಮ ೋನ್ಮಮ ಲ್ನ', 

ಗರ್ಭಹಶಯದಿಂದ್ ಮೃತ್ಗರ್ಹದ್ ಶಿಶ್ರವ್ನ್ನು  

ಚಿರಂತ್ನವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತ್ಸಗೆಯುವುದು, 

'ಮೂತ್ರರ ಶಯದ್ಲಿ್ಲ  `ಅಶಮ ರಿ', `ರ್ಗಂಧರ', 

`ರಕ್ತಾ ಶಹಸ್', `ಅಿಂತ್ರ ವೃದಧ ', ಮಿಂತ್ರದ್ 

ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸ್ಥದ್ ಪರ ಯೋಗ ಮತ್ತಾ  

ಶಸ್ತಾ ರಚಿಕಿತೆ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಓದ ಅರ್ಯ ಸ್ಥಸ್ಥದ್ ಇಿಂದನ 

`ಪಾಶಾಾ ತ್ಯ  ಶಾಸ್ತಾ ರಜ್ಞ ರು,' ಹೊಗಳದಾಾ ರೆ. 

`ಪುನನಾಹಸಿಂಗ ರಚನೆ', ಎಿಂದ್ರೆ, ವಿಕ್ತರವಾದ್ 

ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಅಿಂಗಿಂಗಗಳನ್ನು  ತಿದಾ  ಮೊದ್ಲ್ಲನ 

ರೂಪಕೆ್ಕ  ತ್ರುವ್ ಪರಿಕ್ರ ಮ. ಉದಾರ್ರಣೆಗಗಿ, 

ಆಕ್ತರಕ್ಕಟ್ಟ  ಮೂಗಿನ ಆಕ್ತರವ್ನ್ನು  ತಿದುಾ ವುದು. 

`ಅಿಂಗೋಸಿ್ಥ ', `ವಿಚ್ಛ ೋದ್ನ.' ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಅಿಂಗಿಂಗಗಳನ್ನು  ಕ್ತ್ಾ ರಿಸ್ಥ ತ್ಸಗೆಯುವುದು. 

`ಗುಲ್ಮ ೋಸ್ತಾ ಲ್ನ ಗೆಡೆೆ ' ಗಳನ್ನು   

ತ್ಸಗೆದು ರ್ಗಂಧರ - ತ್ತಿಂಬಾ ನೋವ್ನ್ನು ಿಂಟು 

ಮಾಡುವ್ ಒಿಂದು ಕ್ತಯಿಲೆ. - ರಕ್ಾ ಹೊರಬೋಳುವ್ 

`ರಕ್ತಾ ಶಹಸ್ ಮೂಲ್ವಾಯ ಧಿ', ನೋವಿನ ಕ್ತಯಿಲೆ. 

ಅಿಂತ್ರ ವೃದಧ ಗೆ ಇಿಂಗಿಿ ೋಷ್ ನಲಿ್ಲ  `ರ್ರ್ನಹಯ', 

ಅಿಂಗದ್ ರ್ಭಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ತರಣದಿಂದ್ 

ತ್ನು  ಸಿ ನದಿಂದ್ ಆಚ್ಗೆ ಚಾಚಿಕಿಂಡಿರುವುದು 

`ಅಿಂತ್ರ ವೃದಧ '. `ಭೇಷ್ಜ್ಗರ ಿಂಥ'ದ್ಲಿ್ಲ  ಸುವೈದ್ಯ ನ್ನ, 

`ಭೇಷ್ಜ್ಕುಶಲ್'ನಾಗಿ, ಮಿತ್ರ ನಾಗಿ, ಸುಶ್ರರ ತ್ನಂತ್ಸ 

ಸುಶಿಕಿಿತ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕ್ಕಿಂದು ಹೊಗಳದಾಾ ನೆ. 

'ಭೈಷ್ಜ್’ವಿದೆಯ ಯ  

ಪರಮಾಚಾಯಹರೆಿಂದು ಹೆಸ್ತರಾಗಿದ್ಾ ವ್ರೆಿಂದು, 

ಚಿೋನದ್ ವಿಜ್ಞಞ ರ್ನ, 'ತ್ತಚಿಛ ,' ಯವ್ರು ತ್ಮಮ  

ಗರ ಿಂಥವಿಂದ್ರಲಿ್ಲ  ತಿಳಸ್ಥದಾಾ ರೆ. ಇಿಂದಗೂ 

ಔಷ್ಧೋಪಚಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಬಗೆೆ , 

ಶಲ್ಯ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಗಳಬಗೆೆ , ಅತ್ತಯ ತ್ಾ ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  

ಧಾಕ್ಲ್ಲಸ್ಥರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಮಾನಯ ತ್ಸಯನ್ನು  ಪಡೆದದೆ. 

ಇವು ಸುಶ್ರರ ತ್ರ ಕುರಿತ್ರದ್ ವಿಚಾರವಾದ್ರೆ, ಚರಕ್ 

ಮತ್ತಾ  ವಾಗಭ ಟ್ ಮರ್ರ್ಷಹಗಳು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ 

ರ್ನದಾನ, ಲ್ಕ್ಷಣ, ಚಿಕಿತೆ್ಸ  ಹಾಗೂ ಪಥ್ಯಯ ಪಥಯ ಗಳ 

ಬಗೆೆ  ವಿವ್ರಿಸ್ಥ, ಮನ್ನಷ್ಯ  ಜೋವ್ನದ್ ದೈನಂದನ 

ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕ, ಋತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  

ಪಾಲ್ಲಸ್ತಬೇಕ್ತದ್ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಕ್ರ ಮಗಳು, 

ಆರೋಗಯ  ಪಾಲ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರದ್ ಮರ್ತ್ವ , 

ರೋಗ ಪರ ತಿರೋಧನಾ ಮಾಗಹಗಳು, ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಯ 

ಸ್ತಫಲ್ತ್ಸಯಲಿ್ಲ  ವೈದ್ಯ , ಔಷ್ಧ, ಪರಿಚಾರಕ್ ಮತ್ತಾ  

ರೋಗಿಯ ಪಾತ್ರ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ಇರ್ನು ತ್ರ 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಸಾ ರವಾಗಿ ವಿವ್ರಿಸ್ಥದಾಾ ರೆ.  
 

शारीर 

"शमरीरस्य इिर्् शमरीरर्् "। - CAzÀgÉ ±ÀjÃgÀ ¸ÀA§A¢ü 

CªÀAiÀÄªÀUÀ¼ÀÄ JAzÀxÀð. DºÁgÀ ¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼À zÉÆÃµÀzÀ PÁgÀt 

ªÁvÀ, ¦vÀÛ, PÀ¥sÀ ±ÉÆÃtÂvÁ¢UÀ¼À ªÉÊ±ÀªÀÄå¢AzÀ GAmÁUÀÄªÀ 

ªÁå¢üAiÀÄÄ ±ÁjÃgÀªÉ¤¹zÀgÀÄ, ±ÁjÃgÀªÉAzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ 

"र्स्तकोिरिृष्ठनमदिललमटनमसमदििदकिस्स्तग्रीवम इते्यतम 

एकैकमः। कणानेत्रभू्रशङ्खमांसगण्डकक्षस्तन 
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CAzÀgÉ ªÀÄ¸ÀÛPÀ (vÀ¯É), ¥ÀÈµÀ× (»A¨ÁUÀ), £Á©ü (ºÉÆPÀÌ¼ÀÄ), ®¯Ál 

(ºÀuÉ), £Á¸Á (ªÀÄÆUÀÄ), a§ÄPÀ (UÀ®è), §¹Û(ºÉÆPÀÌ½£À PÉ¼À¨sÁUÀ), 

VæÃªÁ (PÉÆgÀ¼ÀÄ),EªÀÅ MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀtð (Q«UÀ¼ÀÄ), £ÉÃvÀæ 

(PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ), ¨sÀÆ (ºÀÄ§ÄâUÀ¼ÀÄ), ±ÀASÁA¸À (C¹Ü), UÀAqÀ 

(PÉ£Éß,PÀ¥Á¼À), vÀPÀë (PÀAPÀÄ¼ÀÄ), ¸ÀÜ£ÀªÀPÀë (JzÉAiÀÄ ¨sÁUÀ), ªÀÈµÀt 

(CAqÀPÉÆÃ±À), ¥ÁµÀéð (zÉÃºÀzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀPÉÌUÀ¼ÀÄ), ¹àUï (¤vÀA§), 

eÁ£ÀÄ (ªÀÄAr, vÉÆqÉ, ªÉÆtPÁ®Ä), PÀÆµÀt (ªÀÄtPÉÊ) ¨ÁºÀÄ 

(¨sÀÄd, vÉÆÃ¼ÀÄ) EªÉ®èªÀÇ JgÀqÉgÀqÀÄ ºÁUÀÆ 

दवांशदतरङ्गदलयःस्रोतमांदस ि"। 20 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 

¸ÉÆævÁA¹ (¤ÃgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀiÁUÀð) EªÀÅUÀ¼ÉÃ ±ÁjÃgÀ 

JAzÀÄ ¸ÀÄ±ÀÈvÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ F ªÉÄÃ°£À ªÁPÀåªÀÅ ¸Àà¶ÖÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.  

ಇಿಂತ್ರ್ ಶರಿೋರವು "सप्तत्विः सप्तधमतवः सप्तमशयमः 

ितददविंशदतधर्न्मः" ಎಿಂಬುದಾಗಿ ವಿರ್ಭಗಿಸ್ತಲ್ಪ ಟಿಟ ದುಾ  

सप्तत्विः ಅಿಂದ್ರೆ ಏಳು ಚಮಹದ್ಪದ್ರುಗಳು. 

ಅವು ಯಾವುವಿಂಬುದ್ನ್ನು ಸುಶ್ರರ ತ್ರು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 

ವಾಕ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ತಿಳಸುತ್ರಾ ರೆ. “सप्तत्विो भवस्न्त तमसमां 

प्रर्र् अवभमदसनी दद्वतीयम लोदहतम नमर्, तृतीयम शे्वतम नमर्, 

ितदर्ी तमम्रम नमर्, िञ्चर्ी वेदिनी नमर्, षष्ठी रोदहणी नमर्, 

सप्तर्ी र्मांसधरम नमर्,”  

अवभमदसनी - ಎಲಿಾ  ವ್ಣಹಗಳನ್ಮು  

ಪರ ಕ್ತಶಿಸುತ್ಾ ದೆ. लोदहतम - ಮೈಮೇಲ್ಲಲ್ಲನ ಮಚ್ಾ ಗಳ 

ಅಧಿಷ್ಠಾ ನವಾಗಿದೆ. शे्वतम - ಚಮಹದ್ 

ವ್ಣಹಬದ್ಲಾವ್ಣೆ. तमम्रम - ವಿವಿಧ 

ಚಮಹರೋಗಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾ ನವಾಗಿದೆ. वेदिनी - 

ಸ್ತಪ ಶಹಜ್ಞಞ ನದ್ ಅನ್ನರ್ವ್ ರ್ನೋಡುವಿಕ್ಕ. रोदहणी - 

ಅಬುಹಧ, ಗಳಗಂಡ ಮಿಂತ್ರದ್ ರೋಗಗಳ 

ಅಧಿಷ್ಠಾ ನ. र्मांसधरम - ಮೂಲ್ವಾಯ ಧಿ ಪಿಸುಾ ಲ್ 

ಮಿಂತ್ರದ್ ಮಾಿಂಸ್ತ ಕಿೋಲ್ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳ 

ಅಧಿಷ್ಠಾ ನವಾಗಿದೆ.  

सप्तधमतवः ಅಿಂದ್ರೆ - रसमसृङ्मांसरे्िोऽस्थर् र्ज्जम 

शदक्रमदण धमतवः । 

रस - ದೇರ್ಗಳಗೆ ಪೋಷ್ಕ್ತಿಂಶವ್ನ್ನು  

ಒದ್ಗಿಸುವುದು, असृक् - ರಕ್ಾ  ಜೋವ್ನವ್ನ್ನು  

ರ್ನೋಡುವುದು. र्मांस - ದೇರ್ವ್ನ್ನು  ಲೇಪಿಸುವುದು. 

रे्ध - ತ್ವ ಚ್ಯ ಸ್ಥು ಗಧ ತ್ಸಯನ್ನು  ಕ್ತಪಾಡುವುದು. 

अस्थर् - ದೆರ್ವ್ನ್ನು  ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. र्ज्जम - 

ಅಸಿ್ಥ ಗೆ ಪೂರಕ್ವಾದುದು. शदक्र - ಗರ್ಹ ಉತ್ರಪ ದ್ನೆ.  

सप्तमशयमः ಅಿಂದ್ರೆ - आशयमः तद वमतमशयः दित्तमशयः 

शे्लष्ममशयो रक्तमशयः आर्मशयः िक्वमशयो रू्त्रमशयः इदत 

। सप्तमशयमः । (सदशृत शमरीर ५ chapter) 

वमतमशयः - ಸಿಂಟ್ ಮತ್ತಾ  ಗುದ್ ರ್ಭಗ, दित्तमशयः – 

ಜ್ಠರ, शे्लष्ममशय: – ಪುಪುಪ ಸ್ತ, रक्तमशयः - ಯಕೃತ್ 

ಮತ್ತಾ  ಪಿಿ ೋರ್, आर्मशयः - ನಾಭಿ ಮತ್ತಾ  ಸ್ತಾ ನದ್ 

ಮಧಯ ರ್ಭಗ, िक्वमशय: - ನಾಭಿಯ ಕ್ಕಳರ್ಭಗ ದೊಡೆ  

ಕ್ರುಳು, रू्त्रमशयः - ಬಸ್ಥಾ  ಮೂತ್ರ  ರ್ನಲಿ್ಲ ವ್ ಸಿ್ತ ಳ  

ितददविंशदतधर्न्मः ಅಿಂದ್ರೆ - ितददविंशदत धर्न्ो नमदभ 

प्रभव अदभदहतमः तमसमां नमदभ प्रभवमणमां धर्नीनमां ऊर्ध्ाग 

िश, िश ि अधोगमदर्न्ः, ितस्रः दतयाग्मः, "ಧಾಮ ನಾತ್ 

ಧಮರ್ನ" ಮಿಡಿತ್ವಿರುವುದೇ ಧಮರ್ನ, ಧಮರ್ನ 

ಅಿಂದ್ರೆ ರಕ್ಾ ನಾಳುಗಳು ಅವು 24 - ಅವುಗಳೆಿಂದ್ರೆ 

ವಾತ್ (ಉಚಾಛ ವ ಸ್ತ ರ್ನಶಾವ ಸ್ತಗಳಲಿ್ಲ ), ಪಿತ್ಾ , ಕ್ಫ, ರಕ್ಾ , 

ರಸ್ತ ಇವು ಪರ ತ್ಸಯ ಕ್ವಾಗಿ ಎರಡು ನಾಳಗಳು ಅಿಂದ್ರೆ 

ರ್ತ್ತಾ  ನಾಳಗಳು ಊಧವ ಹ ಮಖದ್ಲಿ್ಲ  

ಪರ ವ್ಹಿಸುತ್ಾ ದೆ.  

ವಾತ್ (ಅಪಾನ ವಾತ್ ಪರ ವೃತಿಾ ), ಮೂತ್ರ , ಪುರಿೋಷ್, 

ಶ್ರಕ್ರ  (ವಿೋಯಹ), ಆತ್ಹವ್ (ಋತ್ತಸರ ವ್), ಇವು 

ಪರ ತ್ಸಯ ೋಕ್ವಾಗಿ ಎರಡೆರಡರಂತ್ಸ ರ್ತ್ತಾ  ನಾಳುಗಳು 

ಸ್ತಧೋಮಖವಾಗಿ ಪರ ವ್ಹಿಸುತ್ಾ ದೆ. ಇನ್ನು  ನಾಲೆ್ಲ  

ದ್ಮರ್ನಗಳು ಶರಿೋರವ್ನ್ನು  ವಾಯ ಪಿಸ್ಥ ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ್ 

ಭೇದ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಪಹಟಿಟ ವ.  

ಹಿೋಗೆ ಈ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಅವ್ಯವ್ಗಳನ್ನು  

ಹೊಿಂದರುವ್ ದೈವಿೋದ್ತ್ಾ ವಾದ್ ಈ ಜೋವ್ವ್ನ್ನು  

ಕ್ತಪಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ ಜೋವಿಯು ಶತ್ರಯ ಗತ್ರಯ 

ಪರ ಯತ್ು ಪಡುತಿಾ ರುವುದು ನಾವು ಕ್ತಣುವ್ ಸ್ತತ್ಯ . 

ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಮ  

ಸ್ತನಾತ್ನರೆರ್ನಸ್ಥದ್ ಸುಶ್ರರ ತ್, ಚರಕ್, ವಾಗಭ ಟ್, 

ಕ್ತಶಯ ಪ ಮೊದ್ಲಾದ್ವ್ರು ಜೋವಿಯು 

ಆರೋಗಯ ವ್ನ್ನು  ಕ್ತಪಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ ಕ್ತಲ್ಕೆ್ಕ  

ಸ್ತರಿಯಾಗಿ ಯಾವಲಿಾ  ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನು  ತ್ನು ಲಿ್ಲ  

ಅಳವ್ಡಿಸ್ಥಕಳಳ ಬೇಕ್ಕಿಂದು ತಿಳಸುತ್ರಾ ರೆ. ಆಯಾ 

ಋತ್ತವಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ದೇರ್ ಶ್ರದಧ ೋಕ್ರಣ 

ಅಿಂದ್ರೆ ವ್ಸಂತ್ ಋತ್ತವಿನಲಿ್ಲ  ವ್ಮನ (ವಾಿಂತಿ), 

ಶರದೃತ್ತವಿನಲಿ್ಲ  ವಿರೇಚನ (ಅಧೋರ್ಭಗದಿಂದ್ 

ಮಲ್ ರ್ನರ್ಹರಣ) ವ್ಷ್ಠಹಕ್ತಲ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಬಸ್ಥಾ ೋ ಚಿಕಿತೆ್ಸ  

(ಎರ್ನಮಾ ಚಿಕಿತೆ್ಸ  ಗುದ್ದಾವ ರದಿಂದ್ ಔಷ್ಧ 

ರ್ನೋಡುವುದು) ತ್ದ್ನಂತ್ರ ರಸಯನ ಪರ ಯೋಗ 

(ರಸ್ತರಕ್ತಾ ದ ಧಾತ್ತಗಳ ಪುರ್ಷಟ ೋ ಕ್ರಣ) ಇದ್ರಿಿಂದ್ 

ಮಪುಪ  ಮಿಂದೂಡುವಿಕ್ಕಯಾಗುತ್ಾ ದೆಿಂದು 

"ಸುಶ್ರರ ತ್ ಶಾರಿೋರ " ಎಿಂಬ ಗರ ಿಂಥದ್ಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆ ೋಖಿಸ್ಥದುಾ  ಚರಕ್ ವಾಗಭ ಟಾದಗಳೂ ಸ್ತರ್ ಈ 

ಕ್ಕಳಗಿನ ಕ್ಕಲ್ವಿಂದು ರ್ನಯಮವ್ನ್ನು  ಜೋವಿಯು 

ತ್ನು  ಜೋವ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಅಳವ್ಡಿಸ್ಥಕಳುಳ ವುದು 

ಉತ್ಾ ಮವಿಂದು ಪರ ತಿಪಾದಸ್ಥದಾಾ ರೆ.  

ಚರಕ್ ವಾಗಭ ಟಾದ ಮರ್ರ್ಷಹಗಳೇ ತಿಳಸ್ಥರುವಂತ್ಸ  
 

ब्रमह्मी र्दहूतेउदत्तषे्टत् स्वथर्ो रक्षमर्ार्मयदषः । 

शमरीरकोशमदिवात्या गदणशौिदवदधथर्तः ॥ 

 

ಮನ್ನಜ್ನಾದ್ವ್ನ್ನ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ರೋಗದಿಂದ್ 

ಮಕ್ಾ ನಾಗಿ, ಆರೋಗಯ ವಂತ್ನಾಗಿರಬೇಕ್ಕಿಂದ್ರೆ 

ಬಾರ ಹಿಮ  ಮಹೂತ್ಹದ್ಲಿ್ಲ  ಅಿಂದ್ರೆ ಸ್ತರಿಸುಮಾರು 

(4:30 ರಿ೦ದ್ 6:00 ಗಂಟೆಯವ್ರೆಗಿನ ಸ್ತಮಯ)ದ್ಲಿ್ಲ  
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ಎದುಾ  ನೈಮಿತಿಾ ಕ್ ಕ್ಮಹಗಳನ್ನು  ವಿಧಿವ್ತ್ರಾ ಗಿ 

ಮಗಿಸ್ಥದ್ರೆ ಆರೋಗಯ ದಿಂದ್ ಇರಲ್ಲ ಸಧಯ  

ಎಿಂದು ತಿಳಸುತ್ರಾ ರೆ. ಅಷ್ಟ ೋ ಅಲಿ್ದೇ, ಆಹಾರ 

ಸೇವ್ನೆಯೂ ಸ್ತರ್ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಶಾರಿೋರಿಕ್ 

ರೋಗವ್ನ್ನು  ಹಿಮ್ಮಮ ಟಿಟ ಸುವ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖ 

ಪಾತ್ರ ವ್ಹಿಸುತ್ಾ ದೆ. ಹಾಗಿದ್ಾ ರೆ ಯಾವ್ ರಿೋತಿಯ 

ಆಹಾರ ಸೇವ್ನೆಯಿಿಂದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ರೋಗದಿಂದ್ 

ಮಕ್ಾ ವಾಗಬಹುದೆಿಂಬುದ್ನ್ನು  ಈ ರಿೋತಿ 

ಹೇಳುತ್ರಾ ರೆ.  
 

दहतमशीस्यमत् दर्तमशीस्यमत् कमलभोजी 

दजतेस्ियः। 

शरीरर्मनसैधीर्मन् दवकमरां  नस यदज्यते ॥ 

 

ಹಿತ್ವಾಗಿ, ಮಿತ್ವಾಗಿ ಕ್ತಲ್ಕೆ್ಕ  ತ್ಕೆ್ ಿಂತ್ಸ ಆಹಾರ 

ಸೇವ್ನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಿಂದರ ಯಗಳನ್ನು  

ಗೆಲಿ್ಬಹುದು. ಬುದಧ ವಂತ್ನಾದ್ವ್ನ್ನ ಶಾರಿೋರಿಕ್ 

ಮತ್ತಾ  ಮಾನಸ್ಥಕ್ ವಿಕ್ತರತ್ಸಯ ಅರಿವಿದ್ಾ ವ್ನ್ನ ಈ 

ಮೇಲ್ಲನವುಗಳನ್ನು  ತ್ಪಪ ದೇ 

ಪಾಲ್ಲಸ್ತಬೇಕ್ಕಿಂದದಾಾ ರೆ. ಹಿೋಗೆ "दहतभदक् दर्तभदक् 

रुतदभदक् अरुक् भवदत "। ಎಿಂಬ ಮಾತ್ತ ಸ್ತತ್ಯ  ಸ್ಥದ್ಧ . 

ಇಿಂತ್ರ್ ಮೊದ್ಲಾದ್ ವಿವಿದ್ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಗೆ 

ಚರಕ್ರು ಚಿಕಿತೆ್ರ  ಕ್ರ ಮಗಳನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸ್ಥದ್ರೆ, 

ವಾಗಭ ಟ್ರು ಇದೇ ರಿೋತಿಯ ಅನೇಕ್ 

ಸ್ತತ್ರ ಗಳಿಂದಗೆ ತ್ಮಮ  ಅಷ್ಠಟ ಿಂಗ ಹೃದ್ಯ 

ಗರ ಿಂಥಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಚಿಕಿತೆ್ರ  ಕ್ರ ಮವ್ನ್ನು  

ತಿಳಸ್ಥಕಟಿಟ ದಾಾ ರೆ. ಅಷ್ಠಟ ಿಂಗ ಹೃದ್ಯದ್ ಸ್ತತ್ರ  

ಸಿ ನದ್ಲಿ್ಲ  ದನಚಯಹ, ಋತ್ತಚಯಹ, ದ್ರ ವ್ಯ ಗಳ 

ವ್ಣಹನೆ, ಶಲ್ಯ ವಿಧಿ, ಶಲ್ಯ ರ್ರಣ, ಸ್ಥರಾವೇಧನ  

ಮಂತ್ರದ್ವುಗಳ ವ್ಣಹನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಷ್ಠಟ ಿಂಗ ಹೃದ್ಯವು ಪದ್ಯ ಮಯರೂಪದ್ಲಿ್ಲದುಾ  

ವಾಗಭ ಟಾಚಾಯಹರು ಚರಕ್ ಸಂಹಿತ್ರ, ಸುಶ್ರರ ತ್ 

ಸಂಹಿತ್ರ, ಭೇಲ್ ಸಂಹಿತ್ರ ಮಿಂತ್ರದ್ 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಥ ವಿಸಾ ರವಾಗಿ ಈ 

ಗರ ಿಂಥದ್ಲಿ್ಲ  ವ್ರ್ಣಹಸ್ಥದಾಾ ರೆ. ಎಲಿಾ  ರೋಗಗಳ 

ಲ್ಕ್ಷಣ, ಕ್ತರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಯನ್ನು  

ಸ್ತವಿಸಾ ರವಾಗಿ ವಿವ್ರಿಸುವುದೊಿಂದಗೆ ಅರಿಷ್ಟ  

(ರೋಗ ಅಸಧಯ  ಲ್ಕ್ಷಣ) ಮರ ತ್ತಯ  ವ್ಣಹನೆ, 

ಬಾಲ್ರೋಗ, ಗರ ರ್ರೋಗ, ಭೂತ್ರೋಗ 

ಮೊಿಂತ್ರದ್ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ರೋಗದ್ ವ್ಣಹನೆಯನ್ನು  

ತ್ಮಮ  ಗರ ಿಂಥದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ನೋಡಿದಾಾ ರೆ.  
  

मानि  

र्मनसे भवः ಮನಸೆ್ಥ ರ್ನಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವುದೇ ªÀiÁ£À¸À. 

र्मनसमस्तद क्रोधशोकभयईषा दवशमिेर्ष्माभ्यसूयम 

िैन्र्मत्सयाकमर्लोभ प्रभृतयैच्छमदे्वषरे्िैभावस्न्त । »ÃUÉ 

PÉÆÃ¥À, zÀÄBR, ¨sÀAiÀÄ, FµÉåð, ºÀµÀð, ªÀiÁvÀìAiÀÄð, PÁªÀÄ, ¯ÉÆÃ¨sÀ 

ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅ ªÀiÁ£À¸À ªÁå¢üUÀ½UÉ PÁgÀtÂÃ ¨sÀÆvÀªÉAzÀÄ ¸ÀÄ±ÀÈvÀgÀÄ 

F ªÉÄÃ°£À ªÁPÀåzÉÆA¢UÉ w½¹zÁÝgÉ. 

 

ಮನೋರೋಗಗಳುಂಟಾಗುವ ಬಗೆ 

ನಮಮ  ದೇರ್ದ್ ಹೊರ ಮತ್ತಾ  ಒಳ ಅಿಂಗಿಂಗಳ 

ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ರ್ನದೆಹಶಿಸ್ಥ ರ್ನಯಂತಿರ ಸುವ್, 

ಆಲ್ೋಚನೆ, ರ್ಭವ್ನೆ, ಬುದಧ  ಇತ್ರಯ ದ ಮನಸೆ್ಥ ನ 

ಎಲಿ್  ಕಿರ ಯೆಗಳನ್ನು  ರ್ನವ್ಹಹಿಸುವ್ ನರಮಂಡಲ್ಕೆ್ಕ  

ತ್ಗಲ್ಲವ್ ಕ್ತಯಿಲೆಗಳು ರ್ಲ್ವಾರು. ಆನ್ನವಂಶಿಕ್ 

ದೌಬಹಲ್ಯ ಗಳು, ಪೌರ್ಷಾ ಕ್ತಿಂಶದ್ ಕರತ್ಸ, 

ರೋಗಣುಗಳ ಸೋಿಂಕು, ನೇರಪೆಟುಟ , ರಕ್ಾ  

ಪೂರೈಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಕರತ್ಸ, ಹಾಮೊೋಹನ್ನಗಳ 

ವ್ಯ ತ್ರಯ ಸ್ತಗಳು, ಹೊರಗಿರ್ನಿಂದ್. ಬಂದ್ ಅಥವಾ 

ದೇರ್ದೊಳಗೇ ಉತ್ಪ ತಿಾ ಯಾಗುವ್ ನಂಜು 

ವ್ಸುಾ ಗಳು, ನರಕೋಶಗಳು ನಶಿಸ್ಥಹೊೋಗುವುದು _ 

ಈ ದೊೋಷ್ಗಳಿಂದ್ ಕ್ತಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು. 

ನರವಾರ್ಕ್ಗಳ ಏರುಪೇರಿರ್ನಿಂದ್ ನರಕೋಶಗಳ 

ಕ್ತಯಹಕ್ಷಮತ್ಸಯಲಿ್ಲ  ಆಗುವ್ ವ್ಯ ತ್ರಯ ಸ್ತಗಳು, 

ಮನದಾಳದ್ ದ್ವ ಿಂದ್ವ ಗಳು, ಅಹಿತ್ ಅನ್ನರ್ವ್ಗಳು, 

ನೋವ್ನ್ನು ಿಂಟುಮಾಡುವ್ ಪರಿಸ್ತರದ್ ಸ್ತಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

ನರಮಂಡಲ್ದ್ ಮೇಲೆ, ಮನಸೆ್ಥ ನ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮವ್ನ್ನು ಿಂಟುಮಾಡಿ ನರಸಂಬಂಧಿ 

ಅಥವಾ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ರೋಗಗಳಗೆ ಎಡೆ 

ಮಾಡಿಕಡುತ್ಾ ವ. ವಿವಿಧ ಸ್ತವೇಹಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ್, 

ಯಾವುದೇ ಸ್ತಮಯದ್ಲಿ್ಲ , ಯಾವುದೇ ಸಿ್ತ ಳದ್ಲಿ್ಲ  

ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಶೇಖಡಾ ೨೦ ರಷ್ಟಟ  ಮಂದ ಈ 

ರೋಗಗಳಿಂದ್ ಬಳಲ್ಲತ್ರಾ ರೆಿಂದು ತಿಳದುಬಂದದೆ. 

ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು  ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುವುದು, 

ರ್ನವಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತಾ  ಸ್ತಕ್ಾ  ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಯನ್ನು  

ರ್ನೋಡುವುದ್ರಿಿಂದ್ ರ್ತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಬಹುದು. 

ಕ್ಕಲ್ವು ಮನೆು ಚಾ ರಿಕ್ಕಯ ಕ್ರ ಮಗಳಿಂದ್ ಇವು 

ಬರದಂತ್ಸ ತ್ಡೆಗಟ್ಟ ಲೂ ಬಹುದು. 

ಮನೋರೋಗಗಳು ಬಾಲ್ಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತಾ  

ಯೌವ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ತೋರಿಬರಬಹುದು. ಅದು 

ಮಕೆ್ ಳಲಿ್ಲ  ಬುದಧ ಮಾಿಂದ್ಯ ತ್ಸ, ಕ್ಲ್ಲಕ್ಕಯ 

ತಿಂದ್ರೆಗಳು, ದೊೋಷ್ಪೂರಿತ್ ನಡೆವ್ಳಕ್ಕಗಳು, 

ಮಾತಿನ ತಿಂದ್ರೆಗಳು – ಈ ರೂಪದ್ಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕ್ಟ್ವಾಗಬಹುದು. ಹಾಸ್ಥಗೆ ಬಟೆಟ ಯಲಿೆ ೋ ಮಲ್ 

ಮೂತ್ರ  ವಿಸ್ತಜ್ಹನೆ, ಯೌವ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಉಣಣ ದೆ 

ಸ್ತಣಣ ಗಗುವ್, ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನು ವ್ ಮತ್ತಾ  

ತಿನು ಬಾರದ್ ವ್ಸುಾ ಗಳನ್ನು  ತಿನ್ನು ವ್ ತಿಂದ್ರೆಗಳು 
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ತೋರಿಬರಹುದು. ಅಿಂಗಚೇಷ್ಟ  ತಿಂದ್ರೆಯನ್ನು  

ಉಿಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 

ಮಿದುಳನ ಅಿಂಗದೊೋಷ್ದಿಂದ್ 

ಮತಿವಿರ್ರ ಮ್ಮಯಾಗಬಹುದು. ವೃದಾಧ ಪಯ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಅರಳು-ಮರಳು ತ್ಲೆದೊೋರಬಹುದು. ಮರೆವು 

ರೋಗ ಮತ್ತಾ  ಕ್ತಸ್ತಹಕ್ತಫನ, ಮನೋವಿಕ್ಲ್ತ್ಸ, 

ನೆನಪು ಅಳಯುವ್ ಕ್ತಯಿಲೆಯ ಎರಡು 

ಉದಾರ್ರಣೆಗಳು. ಆತಂಕ್, ಕ್ತತ್ರತ್ಸ 

ಕ್ತಯಿಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಬಹುದು. ವ್ಯ ಕಿಾ ತ್ವ  

ದೊೋಷ್ದ್ ಕ್ತಯಿಲೆಗಳು ತ್ಲೆದೊೋರಬಹುದು. 

ಅನೇಕ್ರಲಿ್ಲ  ಮದ್ಮ ಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, 

ಮಾದ್ಕ್ವ್ಸುಾ  ಸೇವ್ನೆ ಮಿಂತ್ರದ್ ಚಟ್ಗಳು 

ಬೆಳೆಯುತ್ಾ ವ. 

ಇಚಿಛ ತ್ಾ  ವಿಕ್ಲ್ತ್ಸ, ಮನೋವಿಕ್ಲ್ತ್ಸ, 

ಮನೋಚಂಚಲ್ತ್ಸ, ಉನಾಮ ದ್, ಲ್ಲಾಟ್ ರ್ಭಗದ್ 

ಮನೋರೋಗ, ಖಿನು ತ್ಸ ಕ್ತಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚಾ , 

ಮಂಕುತ್ನ ಮನೋರೋಗದ್ ಪರ ಮಖ ಬಗೆಗಳು. 

ರ್ಠಾತ್ ಭಿೋತಿ, ಅತಿ ರ್ಯದ್ ಕ್ತಯಿಲೆ, ಗಿೋಳು 

ಮನೋರೋಗ, ಅಪಘಾತ್ದ್ ತ್ರುವಾಯ 

ಉಿಂಟಾಗುವ್ ಒತ್ಾ ಡ, ಸವು ತ್ರುವ್ ನೋವು, 

ದೈಹಿಕ್ರೂಪದ್ ಕ್ತಯಿಲೆಗಳು, ರೋಗರ್ಭರ ಿಂತಿ, 

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ ರ್ರ ಮ್ಮಯ ಕ್ತಯಿಲೆ, ಮೈಮೇಲೆ 

ದೇವ್ರು - ದೆವ್ವ ಬರುವುದು, ಅಲೆಮಾರಿ ಸಿ್ಥ ತಿ, 

ಬಹುವ್ಯ ಕಿಾ ತ್ವ  ರೋಗ, ಹೊಿಂದಾರ್ಣಕ್ಕಯ 

ತಿಂದ್ರೆಗಳು, ಅರ್ನಯಂತಿರ ತ್ ವ್ತ್ಹನೆಯ 

ಕ್ತಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತಾ  ಆತ್ಮ ರ್ತ್ಸಯ  ಮನಸೆ್ಥ ನ 

ವೈಪರಿೋತ್ಯ  ಗಳಿಂದ್ ಉದ್ಭ ವಿಸುತ್ಾ ವ. 

ದಾಿಂಪತ್ಯ ವಿರಸ್ತ, ಸ್ತವ ಲ್ಲಿಂಗರತಿ, ಷಂಡತ್ನ, ಸ್ಥಾ ರೋಯ 

ಲಿಂಗಿಕ್ ಅನಾಸ್ತಕಿಾ , ಶಿೋಘ್ರ  ವಿೋಯಹ ಸ್ತಖ ಲ್ನ, 

ಸಂಬಂಧಿ ಲಿಂಗಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ವಿಕೃತ್ 

ಲಿಂಗಿಕ್ ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳು ಮನೋಮೂಲ್ದ್ 

ಸ್ತಮಸ್ಯಯ ಗಳಾಗಿವ. 

ಇಿಂತ್ರ್ ಸ್ತಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಔಷ್ದೊೋಪಚಾರಗಳಿಂದ್ 

ಗುಣಪಡಿಸುವುದ್ರಿಂದಗೆ 

ಮಂತರ ೋಚಾಛ ರಣೆಗಳಿಂದ್ಲೂ ಇದ್ನ್ನು  

ಬಗೆರ್ರಿಸ್ತಲ್ಲ ಸಧಯ ವಿಂಬುದ್ನ್ನು  ಸ್ತವ ತಃ 

ಆಯುವೇಹದ್ವೇ ತಿಳಸುತ್ಾ ದೆ.  

ಸಮಾನಯ ವಾಗಿ 60 ವ್ಷ್ಹ ಕ್ಳೆದ್ ನಂತ್ರ 

ವೃದ್ಧ ರಲಿ್ಲ  ಉಿಂಟಾಗುವ್ ಮರೆಯುವ್ ಕ್ತಯಿಲೆಗೆ 

ವೇದ್ದ್ಲಿ್ಲ  "ॐ नर्ो भगवते िदक्षणमरू्ताये र्ह्यां रे्धमां प्रज्ञमां 

प्रयच्छ स्वमहम "। ಎಿಂಬ ಸ್ತಮ ರಣಶಕಿಾ  ಮಂತ್ರ ವ್ನ್ನು  

ನಾವು ಕ್ಣುತ್ಸಾ ೋವ. ಅದೇ ರಿೋತಿ 

ಶಂಕ್ರಾಚಾಯಹರೂ ಸ್ತರ್ ಸಿಂದ್ಯಹಲ್ರ್ರಿೋ 

ಗರ ಿಂಥದ್ಲಿ್ಲ   

 

शरीरत्वां शांभोः शदशदर्दहरवक्षोरुहयदगां 

तवमत्ममनां र्ने् भगवदत नवमत्ममनर्नघर्् । 

अतः शेषः शेषीत्ययर्दभयसमधमरणतयम 

स्थर्तः सांिांधो वमां सर्रसिरमनांििरयोः ॥ 

  

ಈ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಮಂತ್ರ  ಶಿ್ೋಕ್ತದಗಳ 

ಉಚಾಛ ರಣೆಯಿಿಂದ್ ಮನೋ ನರಗಳು 

ಸ್ತಬಲ್ಗಿಂಡು ಜ್ಞಞ ನಾಭಿವೃದಧ ಯಾಗಿ ಮಾನಸ್ಥಕ್ 

ಸವ ಸಿ್ತ ಯ ವ್ನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳುಳ ತ್ಾ ದೆ ಎಿಂಬುದ್ನ್ನು  

ಸ್ತಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಸ್ಥರುವುದ್ನ್ನು  ನಾವು ಕ್ತಣುತ್ಸಾ ೋವ. 

ಯಾವುದ್ನೆು ೋ ಆದ್ರೂ ಶರ ದೆಧ ಯಿಿಂದ್ ಆಚರಿಸ್ಥದಾಗ 

ಮಾತ್ರ  ಅದ್ರ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸ್ತಬಹುದೇ 

ಹೊರತ್ತ ರ್ನಕೃಷ್ಾ  ರ್ಭವ್ನೆಯಿಿಂದ್ ಕಂಡರೆ 

ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಯಾವುದೇ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸ್ತಲ್ಲ 

ಸಧಯ ವಿಲಿ್  ಆದ್ಾ ರಿಿಂದ್ ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಖಿನು ತ್ಸಗೆ 

ಒಳಗದ್ವ್ರನ್ನು  ರಕಿಿ ಸ್ತಲ್ಲ 

ಔಷ್ಧೋಪಚಾರಗಳಿಂದಗೆ ದೈವಿೋ ಕೃಪೆಯೂ 

ಬೇಕ್ಕಿಂಬುದು ನನು  ಅರ್ನಸ್ಥಕ್ಕ. 
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"स्वमभमदवकमः क्षदस्ििमसम जरम रृ्त्यद दनद्रम प्रभृतयः "। 
JA§AvÉ ºÀ¹ªÀÅ, ¨ÁAiÀiÁjPÉ, ªÀÄÄ¥ÀÅöà, ¤zÉæ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ 

¸Áé¨sÁ«PÀ ªÁå¢üUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ d£ÁäAvÀgÀ¢AzÀ®Æ, 

PÉ®ªÀÅ PÀªÀÄð¢AzÀ®Æ ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ JgÀqÀjAzÀ®Æ 

GAmÁUÀÄªÀªÀÅ. -  

 

ಆಯುರ್ವೆದ ರೋತ್ಯಾ  ಬಾಲ್ಾ  ಯೌವವ ನ ಮತ್ತು  

ವೃದ್ಧಾ ಪ್ಾ   

ಬಾಲ್ಾ  

ತ್ರಯಿಯ ಗರ್ಹದಿಂದ್ ಹೊರಬಂದು ಪರ ಕೃತಿಯ 

ಉಸ್ಥರಿನಲಿ್ಲ  ಬೆರೆಯುತ್ರಾ  ಪಾರ ಪಂಚಿಕ್ ಸುಖ 

ದುುಃಖಗಳಗೆ ಹೆಜೆ್ಜ ಯರ್ನಡುವ್ ಮಗುವಿನ 

ಶೈಶವಾವ್ಸಿ್ಯ ಯು ತ್ತಿಂಬಾ ಸುಿಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ 

ಪಿತೃಗಳಗೆ ಮದ್ವ್ರ್ನು ೋಯುತ್ರಾ  ತ್ನು  ಮೂರು 

ವ್ಷ್ಹಗಳ ನಂತ್ರ ಬಾಲಾಯ ವ್ಸಿ್ಯ ಗೆ ಕ್ತಲ್ಲಡುತ್ಾ ದೆ. ಈ 

ಶೈಶವಾವ್ಸಿ್ಯ  ಮತ್ತಾ  ಬಾಲ್ಯ ವ್ಸಿ್ಯ ಯ ಕ್ತಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುವ್ ಪರ ವೃತಿಾ ಗಳು ವ್ಯ ತಿರಿಕ್ಾ ವಾದ್ರೆ ರೋಗಕೆ್ಕ  

ಕ್ತರಣಗಳಾಗುತ್ಾ ವ. ಆತ್ಸರ ೋಯ ಮರ್ರ್ಷಹಗಳು 

ಜೋವಿಯ ವಾಸ್ತ, ಪರ ದೇಶ ಅಿಂದ್ರೆ ದೇಶ 

ಅದ್ಕೆ್ ನ್ನಗುಣವಾದ್ ಪರಿಸ್ತರಾದಗಳೂ ಹಾಗೂ 

ಸಮಾಜಕ್, ಸಿಂಪರ ದಾಯಿಕ್, ಭೌಗೋಳಕ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಯ ಗಳು ಪರಿಣಾಮವ್ನ್ನು  ಉಿಂಟು 

ಮಾಡುತ್ಾ ವ ಎನ್ನು ತ್ರಾ ರೆ. ಈ ಸಂದ್ರ್ಹದ್ಲಿ್ಲ  

“ಸಂವ್ತೆ್ ” (ಮಿಂದೆ ಇದ್ನೆು ೋ ಸಂವ್ತೆ್ ರ ಎಿಂದ್ರೆ 1 

ವ್ಷ್ಹ ಎಿಂದು ಪರ ಚಲ್ಲತ್ವಾಗಿರುತ್ಾ ದೆ.) ಎಿಂದ್ರೆ 

ಪಾರ ರ್ಣಯ ಜೋವಿತ್ ಅವ್ಧಿ (ಅಥವಾ 
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ಆಯಸೆು )ಯಲಿ್ಲ  "रुभवो गमर्रक्षन्" ಎಿಂದ್ರೆ 

ಸ್ತವ್ಹವಿಧದಿಂದ್ಲೂ ಇದ್ನ್ನು  ಅಿಂದ್ರೆ 

ಜೋವಿತ್ವ್ನ್ನು  ರಕಿಿ ಸ್ತಬೇಕು-ಕ್ತಪಾಡಬೇಕು. ಎಲಿಾ  

ಪಾರ ರ್ಣಗಳಗೂ 

 ಸವ ರ್ಭವಿಕ್ವಾಗಿ ಬದ್ಧ ತ್ಸಯು ಜ್ನಮ ತಃ ಇದೆಾ ೋ 

ಇರುತ್ಾ ದೆ. ಪಾರ ರ್ಣಗಳು ನೈಸ್ತಗಿಹಕ್ವಾಗಿ ಈ ಬದ್ಧ ತ್ಸಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿಯೇ ತ್ಮಮ  ಜೋವ್ನ ರ್ನವ್ಹರ್ಣೆ 

ಮಾಡುತ್ಾ ದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನ್ನಷ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ಸವ ರ್ಭವಿಕ್ 

ಬದ್ಧ ತ್ಸಯ ಗಿಂದ್ಲ್ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಞ ನ 

ಅದ್ಕೆಿ ಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಸ್ಯವ ೋಚಾಛ ಚಾರ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ಾ ದೆ. ಆಧುರ್ನಕ್ ಜ್ಗತಿಾ ನಲಿ್ಲ  ಈ ಬದ್ಧ ತ್ಸಗೆ 

ಯಾವ್ ಅಥಹವೂ ಇಲಿ್ . ವೇದ್ಗಳು ಈ ಬದ್ಧ ತ್ಸಗಳ 

ಲ್ೋಪವೇ ಬಹುತೇಕ್ ರೋಗಗಳ ಪಾರ ದುರ್ಭಹವ್ಕೆ್ಕ  

ಕ್ತರಣ ಎಿಂದು ತಿಳಸುತ್ಾ ವ. ಆದ್ಾ ರಿಿಂದ್ ಈ 

ಬಾಲಾಯ ವ್ಸಿ್ಯ ಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಜ್ಞಗರೂಕ್ರಾಗಿ 

ಮಗುವ್ನ್ನು  ಪೋರ್ಷಸುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

 

ಯೌವವ ನ 

 

लमलयेत् िञ्चवषमादण िशवषमादण तमडयेत् । 

प्रमपे्तषद षोडशे वषे िदत्रां दर्त्र विमिरेत् ॥ 

 

ಎಿಂಬಂತ್ಸ ಐದು ವ್ಷ್ಹ ಕ್ಳೆದ್ ನಂತ್ರ ಮಕೆ್ ಳು 

ಸಮಾನಯ ವಾಗಿ ಒಳೆಳ ಯ ಮಾಗಹದ್ ಬದ್ಲ್ಲ ಕ್ಕಟ್ಟ  

ಮಾಗಹವ್ನ್ನು  ತ್ತಳಯುವುದು ಸ್ತವೇಹ ಸಮಾನಯ . 

ಆ ಒಿಂದು ಸಂದ್ರ್ಹದ್ಲಿ್ಲ  ಮಕೆ್ ಳನ್ನು  ಪಾಲ್ಕ್ರು 

ತ್ಮಮ  ಹಿಡಿತ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇಟುಟ ಕಳುಳ ವುದು ಅತಿ 

ಅವ್ಶಯ ಕ್. ಯಾವುದೊೋ ದುಶಾ ಟ್ಗಳಗೋ ಅಥವಾ 

ಅಸವ ರ್ಭವಿಕ್ ವೈಪರಿತ್ಯ ಗಳಗೆ ತ್ತತ್ರಾ ಗದಂತ್ಸ 

ದಂಡಿಸ್ಥ ಶಿಕಿಿ ಸುವುದ್ರಿಂದಗೆ ಮಕೆ್ ಳನ್ನು  ತ್ಮಮ  

ಹಿಡಿತ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇಟುಟ ಕಳುಳ ವುದ್ರ ಜೊತ್ಸಗೆ ಅವ್ರ 

ಆರೋಗಯ ದ್ ಕ್ಡೆಗೆ ಗಮನ ರ್ರಿಸ್ತಬೇಕ್ತದುದು 

ಅತ್ಯ ವ್ಶಯ ಕ್. ”यूनो भमवः यौव्वनः”, ತ್ರರುಣಯ ವ್ನೆು ೋ 

ಯೌವ್ವ ನ ಎನ್ನು ತ್ರರೆ.“ವೈನ್ ಕುಡಿದು ಕ್ಕಲ್ವ್ರು 

ಪರ ಬುದ್ಧ ರಾಗುವ್ ಹಾಗೆ ರ್ದರ್ರೆಯದ್ವ್ರು 

ರ್ನಸ್ತಗಹದಿಂದ್ ಪೆರ ೋರೇಪಿತ್ರಾಗಿರುತ್ರಾ ರೆ” ಎಿಂಬುದು 

ಅರಿಸಟ ಟ್ಲ್ ನ ಅಭಿಪಾರ ಯ. 

ತ್ರರುಣಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಬರ್ಳಷ್ಟಟ  ರ್ದರ್ರೆಯದ್ ಹುಡುಗ 

– ಹುಡುಗಿಯರ ರ್ಭವ್ನೆಗಳು ಮತ್ತಾ  

ನಡವ್ಳಕ್ಕಗಳು ಬದ್ಲಾಗುತ್ಾ ವ. ಈ 

ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಅವ್ರ ಮನಸೆ್ಥ ನಲಿ್ಲ  

ಉಿಂಟಾಗುವ್ ಕ್ಕಲ್ವು ಗಿಂದ್ಲ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ 

ಗುರುತಿಸ್ತಬಹುದು. ವ್ಯಸೆ್ತ ರು ಯಾವ್ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 

ತ್ರವು ಮಾನಸ್ಥಕ್ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆ, ರ್ಭವುಕ್ತ್ಸ ಮತ್ತಾ  

ಖಿನು ತ್ಸಗಳಗಗುತಿಾ ದೆಾ ೋವ ಎಿಂಬುದ್ನ್ನು  

ಅರ್ಥಹಸ್ಥಕಳಳ ಲ್ಲ ಪರ ಯತಿು ಸುತಿಾ ರುತ್ರಾ ರೆಯೋ, 

ಅಿಂತ್ಸಯೇ ರ್ದರ್ರೆಯದ್ವ್ರೂ ತ್ಮಮ  

ರ್ಭವ್ನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತಾ  ಪರ ತಿಕಿರ ಯೆಗಳನ್ನು  

ಅಥಹಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ ಒದಾಾ ಡುತಿಾ ರುತ್ರಾ ರೆ 

ಎಿಂಬುದ್ನ್ನು  ತಿಳದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಜೋವ್ಶಾಸ್ತಾ ರದ್ ಪುಸ್ತಾ ಕ್ಗಳು ರ್ದರ್ರೆಯದ್ವ್ರ 

ಶರಿೋರದ್ಲಿ್ಲ  ಆಗಬಹುದಾದ್ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುತ್ಾ ವ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಮದುಳನಲಿ್ಲ  

ಉಿಂಟಾಗುವ್ ಮತ್ತಾ  ನಡವ್ಳಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡು 

ಬರುವ್ ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿಾ ನ ಗಮನ 

ಕಡುವುದಲಿ್ . 

ನಾವು ಕ್ಕಲ್ವು ರ್ದರ್ರೆಯದ್ ಹುಡುಗ - 

ಹುಡುಗಿಯರಡನೆ ನಡೆಸ್ಥದ್ 

ಸ್ತಮಾಲ್ೋಚನೆಯನೆು ೋ ಇಲಿ್ಲ  ಪರಿಗಣನೆಗೆ 

ತ್ಸಗೆದುಕಳಳ ೋಣ. ಒಬಬ  ತ್ರುಣ ಸ್ಥರ್ನಮಾವ್ನ್ನು  

ನೋಡಲ್ಲ ಮಾಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಪರ ವೇಶಿಸುತ್ರಾ ನೆ. 

ಆದ್ರೆ ಮರಳ ಬರುವಾಗ ತ್ರನ್ನ ಬರ್ಳ 

ದನಗಳಿಂದ್ ಕೂಡಿಟಿಟ ದ್ಾ  ರ್ಣವ್ನೆು ಲಿಾ  ಖಚ್ಚಹ 

ಮಾಡಿ, ಹೊಸ್ತ ಫೋನನ್ನು  ಖರಿೋದಸ್ಥರುತ್ರಾ ನೆ. 

ಇನು ಬಬ , ಒಿಂದು ಹೊಸ್ತ ಸೆ್ಯ ೋಟ್ ಬೋಡಹನ್ನು  

ಖರಿೋದಸ್ಥ, ತ್ನು ಮನೆಯ ಮೇಲಾಛ ವ್ರ್ಣಯ ಮೇಲೆ 

ಸೆ್ಯ ೋಟಿಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊೋಗಿ ಬದುಾ  

ಗಯಗಳುಳ ತ್ರಾ ನೆ. ಮತಾ ಬಬ  ಇನೆು ೋನೋ 

ಹೊಸ್ತತ್ನ್ನು  ಮಾಡುವ್ ಉತೆ್ರ ರ್ದಿಂದ್ 

ಮಿತ್ರ ರಡಗೂಡಿ ಡರ ಗೆ್ ಮತ್ತಾ  

ಮದ್ಯ ಪಾನದಂತ್ರ್ ದುರರ್ಭಯ ಸ್ತಗಳನ್ನು  ಕ್ಲ್ಲತ್ತ 

ಬಡುತ್ರಾ ನೆ. ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರೆಲಿ್  ಮಿಂದೆ 

ತ್ಲೆದೊೋರಬಹುದಾದ್ ತಿಂದ್ರೆಗಳನ್ನು  

ರ್ನಲ್ಹಕಿಿ ಸ್ಥ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು  ತಂದುಕಿಂಡು 

ಬಡುತ್ರಾ ರೆ. ಇಿಂತ್ರ್ ಮನಸಿ್ಥ ತಿಗೆ ಕ್ತರಣವಾದ್ರೂ 

ಏನ್ನ? 

ಬಹುಪಾಲ್ಲ ಮ್ಮದುಳನ ಬೆಳವ್ರ್ಣಗೆ 

ಬಾಲಾಯ ವ್ಸಿ್ಯ ಯಲಿ್ಲಯೇ ಆಗುತ್ಾ ದೆಯೆಿಂಬ 

ನಂಬಕ್ಕಯಿದೆ. ಬಹುತೇಕ್, ಮ್ಮದುಳನ ಗತ್ರ ದ್ 

ಶೇಕ್ಡಾ 90 ರಷ್ಟಟ  ಬೆಳವ್ರ್ಣಗೆ 6ನೇ 

ವ್ಯಸೆ್ಥ ನಲಿ್ಲಯೇ ಆಗಿರುತ್ಾ ದೆ. ಮಿಂದುವ್ರೆದು 

20ರ ಪಾರ ಯದ್ವ್ರೆಗೂ ವಿಕ್ಸ್ತನಗಳುಳ ತಿಾ ರುತ್ಾ ದೆ 

ಮತ್ತಾ  ಬದ್ಲಾವ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಗುತ್ಾ ಲೇ ಇರುತ್ಾ ದೆ. ಈ 

ಬೆಳವ್ರ್ಣಗೆಯನ್ನು  ನವಿೋಕ್ರಣಗಳುಳ ತಿಾ ರುವ್ 

ಈಗಿನ ಅಿಂತ್ಜ್ಞಹಲ್ ವ್ಯ ವ್ಸಿ್ಯ ಗೆ  

ಹೊೋಲ್ಲಸ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಿಂದ್ರೆ, ಹೊಸ್ತ ಹೊಸ್ತ 

ಸಂಪಕ್ಹಗಳನ್ನು  ಕ್ಲ್ಲಪ ಸುವುದು ಮತ್ತಾ  

ರ್ನರುಪಯುಕ್ಾ ವಾದ್ ರ್ಳೆಯ ಜ್ಞಲ್ಗಳನ್ನು  

ತ್ಸಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಮ್ಮದುಳನ ಒಳಗೆ 

ಸಂರ್ವಿಸುವ್ ವಿವಿಧ ಸಂವ್ರ್ನಗಳಗೆ 

ಅದ್ರಳಗಿನ ಸಂಪಕ್ಹಜ್ಞಲ್ಗಳು ಕ್ತರಣವಾಗಿವ. 

ರ್ದರ್ರೆಯದ್ವ್ರ ನಡವ್ಳಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಅಥಹ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು –  
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ಮ್ಮದುಳನಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಪರ ಮಖ ರ್ಭಗಗಳರುತ್ಾ ವ: 

ಪಿರ ಫರ ಿಂಟ್ಲ್ ಕ್ತಟೆಹಕೆ್ಸ ಮತ್ತಾ  ಲ್ಲಿಂಬಕ್ಸ ಸ್ಥಸ್ತಟ ಮ್. 

ಮ್ಮದುಳನಲಿ್ಲನ ಪಿರ ಫರ ಿಂಟ್ಲ್ ಕ್ತಟೆಹಕೆ್ಸ ಎಿಂಬ 

ರ್ಭಗವು ಕ್ತರಣಗಳನ್ನು  ತಿಳದುಕಳಳ ಲ್ಲ, 

ಯೋಚಿಸ್ತಲ್ಲ, ಕಿರ ಯಾಶಿೋಲ್ರಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತಾ  

ರ್ನಯಂತ್ರ ಣದ್ಲಿ್ಲರಲ್ಲ ಸ್ತರ್ಕ್ರಿಸುತ್ಾ ದೆ. ಲ್ಲಿಂಬಕ್ಸ 

ಸ್ಥಸ್ತಟ ಮ್ ನಮಮ  ರ್ಭವ್ನೆಗಳನ್ನು  ರ್ನವ್ಹಹಿಸ್ತಲ್ಲ, 

ಅಿಂದ್ರೆ ಕೋಪ, ಅಪಾಯದ್ ಮನೆು ಚಾ ರಿಕ್ಕ 

ಮಿಂತ್ರದ್ವುಗಳನ್ನು  ರ್ನವ್ಹಹಿಸ್ತಲ್ಲ 

ಸ್ತರ್ಕ್ತರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿರ ಫರ ಿಂಟ್ಲ್ ಕ್ತಟೆಹಕೆ್ಸ, 

ಲ್ಲಿಂಬಕ್ಸ ಸ್ಥಸ್ತಟ ಮ್ ನ ಬೆಳವ್ರ್ಣಗೆಯ ನಂತ್ರದ್ಲಿ್ಲ  

ವಿಕ್ಸ್ತನಗಳುಳ ತ್ಾ ದೆ. ಆದ್ಾ ರಿಿಂದ್ ತ್ರುಣ -

ತ್ರುರ್ಣಯರು, ಕ್ತರಣಗಳು, ತ್ಕ್ಹ ಅಥವಾ 

ಮನಸೆ್ಥ ನ ಆವೇಗಗಳನ್ನು  ಪರಿಗರ್ಣಸ್ತದೆ ಹೆಚಾಾ ಗಿ 

ಅವ್ರ  

ರ್ಭವ್ನೆಗಳ ಗುಲಾಮರಾಗಿರುತ್ರಾ ರೆ. ಬಾಲಾಯ ವ್ಸಿ್ಯ  

ಅಥವಾ ವೃದಾಧ ಪಯ ಕೆಿ ಿಂತ್ ಯೌವ್ನಾವ್ಸಿ್ಯ ಯಲಿ್ಲ  

ಕ್ತಯಹಕೆ್ಕ  ತ್ಕೆ್  ಪರ ತಿಫಲ್ಗಳು ಶಿೋಘ್ರ ವಾಗಿ 

ದೊರೆಯುತ್ಾ ವ. ಆದ್ಾ ರಿಿಂದ್ ಅವ್ರು ಕ್ಕಲ್ವು 

ದುಸೆ ರ್ಸ್ತಗಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವ್ ಅಪಾಯವೂ 

ಇರುತ್ಾ ದೆ. ನಮಮ  ಪರ ತಿಯಿಂದು 

ಚಟುವ್ಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಡೆಸ್ತಲ್ಲ, ಯೋಚಿಸ್ತಲ್ಲ 

ಸ್ತರ್ಕ್ತರಿಯಾಗಿರುವ್ ಮ್ಮದುಳನ ರ್ಭಗವಾದ್ 

ಪಿರ ಫರ ಿಂಟ್ಲ್ ಕ್ತಟೆಹಕೆ್ಸ 20ರ ರ್ರೆಯದ್ವ್ರೆಗೂ 

ಸಂಪೂಣಹವಾಗಿ ಬೆಳವ್ರ್ಣಗೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ್ . 

ರ್ದರ್ರೆಯದ್ ಯುವ್ಕ್ರು ಕ್ಕಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಬಗೆೆ  ರ್ನರಾಸ್ತಕಿಾ  ಅಥವಾ ಆಲ್ಸ್ತಯ  ತೋರಲ್ಲ ಈ 

ಅಪೂಣಹವಾದ್ ಬೆಳವ್ರ್ಣಗೆ ಕ್ತರಣವಿಂದು 

ವಿವ್ರಿಸ್ತಬಹುದು. ಯಾವುದಾದ್ರಿಂದು ಕ್ಕಲ್ಸ್ತ 

ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ನು ಸ್ಥದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಾ  

ಯೋಚಿಸ್ತಲ್ಲ ಹೊೋಗದೆ ಅದ್ನ್ನು  ಮಾಡಲ್ಲ 

ಮಿಂದಾಗಿ ಬಡುತ್ರಾ ರೆ. ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಸ್ತಮಸ್ಯಯ ಗಳೇ 

ಹೆಚ್ಚಾ . 

ರ್ದರ್ರೆಯದ್ವ್ರನ್ನು  ಕಿರ ಯಾಶಿೋಲ್ರನಾು ಗಿಸ್ತಲ್ಲ 

“ಪಿಾ ಸ್ಥಟ ಸ್ಥಟಿ ಆಫ್ ಬೆರ ೈನ್” ಪರ ಮಖವಾದ್ದುಾ . 

ಅವ್ರಲಿ್ಲ  ಈಗಗಲೇ ಇರುವ್ ಕ್ಕಲ್ವು 

ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ಥಕಳಳ ಲ್ಲ ಮತ್ತಾ  

ಹೊಸ್ತ ಬಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸ್ಥಕಳಳ ಲ್ಲ 

ನಾವು ಪರ ೋತೆ್ರ ರ್ ರ್ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ್ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

ಒಬಬ  ಹೂದೊೋಟ್ದ್ ಮಾಲ್ಲ ಒಿಂದು ಗಿಡವ್ನ್ನು  

ಹುಲ್ಲಸಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಲ್ಲ ಕ್ತಲ್ಕ್ತಲ್ಕೆ್ಕ  ಅದ್ರ 

ಪರ ಯೋಜ್ನವಿಲಿ್ದ್ ರ್ಭಗಗಳನ್ನು  ಕ್ತ್ಾ ರಿಸುತ್ಾ  

ಇರುತ್ರಾ ನೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಮದುಳನಲಿ್ಲರುವ್ 

ಕ್ಕಲ್ವಿಂದು ರ್ಳೆಯದಾದ್, ರ್ನರುಪಯುಕ್ಾ ವಾದ್ 

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು  ಕ್ತ್ಾ ರಿಸ್ಥ ತ್ಸಗೆದು ಹೊಸ್ತ 

ಆಲ್ೋಚನೆಗಳನ್ನು  ಈ ಪಾರ ಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಬೆಳೆಸ್ಥಕಳಳ ಬೇಕು. 

ವ್ಯಸೆ್ತ ರ ಕ್ತ್ಹವ್ಯ ಗಳೇನ್ನ? 

ವ್ಯಸೆ್ತ ರಾಗಿ, ರ್ದರ್ರೆಯದ್ವ್ರನ್ನು  ನಾವು 

ರ್ನಯಂತಿರ ಸುತಿಾ ದೆಾ ೋವ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವ್ರ 

‘ಬಾಸ್’ಗಳಂತ್ಸ ವ್ತಿಹಸುತಿಾ ದೆಾ ೋವ ಎಿಂಬ ರ್ಭವ್ನೆ 

ಅವ್ರಲಿ್ಲ  ಮೂಡದಂತ್ಸ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಈ 

ವ್ಯಸೆ್ಥ ನಲಿ್ಲ  ಮ್ಮದುಳು ಸುಲ್ರ್ವಾಗಿ 

ಹೊಿಂದಕಳುಳ ತ್ಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  

ಮಾಪಾಹಡಾಗುವಂತ್ರ್ ಸಿ್ಥ ತಿಯಲಿ್ಲರುತ್ಾ ದೆ. 

ಒಳೆಳ ಯ ಮಾಗಹದ್ಶಹನದಿಂದ್ ಹಾಗೂ 

ಬೆಿಂಬಲ್ದಿಂದ್ ರ್ದರ್ರೆಯದ್ ಮ್ಮದುಳನ್ನು  

ವಿಕ್ಸ್ತನಗಳುಳ ವಂತ್ಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ 

ವ್ಯೋಮಾನದ್ಲಿ್ಲರುವ್ವ್ರು ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ 

ಕ್ಳಂಕ್ ತಂದುಕಳಳ ದಂತ್ಸ, ಕ್ಕಟ್ಟ  ಕ್ಕಲ್ಸ್ತಗಳನ್ನು  

ಮಾಡದಂತ್ಸ, ದುಸೆ ರ್ಸ್ತಗಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ದಂತ್ಸ 

ಮತ್ತಾ  ಸ್ತದಾ ಜ್ಞಗೃತ್ರಾಗಿರುವಂತ್ಸ 

ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಇಲಿ್ದದ್ಾ ರೆ ಅವ್ರುಗಳು 

ರ್ತ್ರಶರಾಗಿ ಬಡುತ್ರಾ ರೆ ಮತ್ತಾ  ರ್ಟ್ಮಾರಿ 

ಪರ ವೃತಿಾ ಯನ್ನು  ಬೆಳೆಸ್ಥಕಳುಳ ವ್ ಸಧಯ ತ್ಸಗಳೂ 

ಇರುತ್ಾ ವ. ಆದ್ಾ ರಿಿಂದ್ "प्रमपे्तषद षोडशे वषे िदत्रां दर्त्र 

विमिरेत्” ಎಿಂಬ ಮಾತಿನಂತ್ಸ ಮಕೆ್ ಳನ್ನು  

ಮಿತ್ರ ರಂತ್ಸ ಕಂಡು ಅವ್ರ ರ್ಭವ್ನೆಗಳಗೆ ಸ್ತಪ ಿಂದಸ್ಥ 

ಅವ್ರನ್ನು  ಸ್ತನಾಮ ಗಹದ್ಲಿ್ಲ  

ಕಿಂಡೊಯಯ ಬೇಕ್ತದುದು ಪರ ತಿಯಬಬ  ಪಾಲ್ಕ್ರ 

ಕ್ತ್ಹವ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 
 

ವೃದ್ಧಾ ಪ್ಾ  
AiÀiËªÀé£ÁªÀ¸ÉÜ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ §gÀÄªÀÅzÉÃ ªÀÄÄ¥ÀÅöà. EzÀ£ÉßÃ `ªÀÈzÁÞ¥Àå' 

JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.  

 

`uÉ×®Éå eÉÏhÉåï mÉëuÉ×®å ¥Éå Ì§ÉwÉÑ YsÉÏoÉÇ iÉÑ zÉæsÉeÉå' 

 
JA§ GQÛAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÈzÀÞ£ÀÄ ¥ÀÇdå£ÀÆ, UËgÀªÀPÉÌ 

CºÀð£ÁzÀªÀ£ÀÆ DVzÁÝ£É. ¥Áæ¥ÀAaPÉÆÃQÛAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ `ªÀÈzÀÞ' 

JAzÀgÉÃ£ÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄ ºÉÆgÀlgÉ –  

 

A…¡Çû aÉÍsÉiÉÇ mÉÍsÉiÉÇ qÉÑhQûqÉç 

SzÉlÉ ÌuÉWûÏlÉÇ eÉÉiÉÇ iÉÑhQûqÉç | 

uÉ×®Éå rÉÉÌiÉ aÉ×WûÏiuÉÉ ShQûqÉç 

iÉSÌmÉ lÉ qÉÑgcÉirÉÉzÉÉ ÌmÉhQûqÉç ||  
 

JA§ ±ÉÆèÃPÁ£ÀÄ¸ÁgÀ - AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ ªÀÈzÁÞ¥ÀåªÀ£ÀÄß 

ºÉÆA¢zÁUÀ CªÀ£À ««zsÀ CAUÁAUÀUÀ¼ÀÄ PÉÆ¼ÉAiÀÄÄvÀÛ  

ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ zÀÄ§ð®ªÁUÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À CxÀªÁ CªÀ¼À 

vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä §ÆzÀÄ§tÚPÉÌ wgÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ ¨ÉÆÃ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. 

ªÀÈzÁÞ¥Àå¢AzÁV ¨ÁAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀ¸ÀqÀÄ QëÃtÂ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ 

©Ã¼ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. £ÀqÉAiÀÄ®Ä C¸ÁzsÀåªÁV MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 
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PÉÊAiÀÄå°è PÉÆÃ®£ÀÄß »rzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ªÀåQÛAiÀÄ 

zÀÄgÁ±ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ §AiÀÄPÉAiÀÄ ZÉAqÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀåf¸ÀÄªÀÅ¢®è.  

dgÁªÀ¸ÉÜ : EAvÀºÀ ªÀÈzÁÞ¥ÀåªÀ£ÉßÃ `dgÁ' JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ 

ºÁUÀÆ EzÉÃ `ªÀÄÄ¥ÀÅöà'. F ªÀÄÄ¥ÀÅöà §AzÁUÀ ªÀÄ£ÀÄd 

¨sÀAiÀÄ©üÃvÀ£ÁUÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. ¸ÀÈ¶ÖAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄzÀAvÉ ¥ÀæwAiÉÆ§â 

ªÀÄ£ÀÄµÀå£ÀÆ ªÀÄÄ¥Àà£ÀÄß ºÉÆAzÀ¯ÉÃ ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ D ªÀÄÄ¥ÀÅöà 

§AzÁUÀ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁV vÀªÀÄä°ègÀÄªÀ DvÀä«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀÄd 

PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼Àî¨ÁgÀzÀÄ. D ªÀÄÄ¥ÀÅöà §AzÁUÀ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ ºÉÃUÉ 

PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉA§ÄzÀPÉÌ ªÉÃzÀ ¥ÀÅgÁtUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ 

ªÀiÁUÉÆÃð¥ÁAiÀÄUÀ½ªÉ. §æºÀäªÉÊªÀvÀð ¥ÀÅgÁtªÀ£ÀÄß 

CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÁUÀ CzÀgÀ°è `dgÁ' JA§ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 

ºÉÃ¼ÀÄvÀÛ -  

`dgÁ' JA§ªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀÄå«£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ. F dgÉUÉ ªÁå¢üUÀ¼É®èªÀÇ 

MqÀºÀÄnÖzÀªÀÅ. dgÉAiÀÄÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ½AzÉÆqÀUÀÆr 

dUÀvÉÛ®èªÀ£ÀÆß ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀÄªÀ¼ÀÄ. DZÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀ 

«»Ã£ÀgÁzÀªÀgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À ¸ÀAvÉÆÃµÀ¢AzÀ C¦àPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ¼É.  

 

zÉÑwMüqÉÉÇxÉÇ Îx§ÉrÉÇ uÉ×®ÉÇ oÉÉsÉÉMïÇü iÉÂhÉÇ SÍkÉ | 

xÉÇxÉåuÉliÉÇ eÉUÉ rÉÉÌiÉ mÉëWØû¹É pÉëÉiÉ×ÍpÉÈ xÉWû || 
 

JA§AvÉ MtVzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÆß, ªÀÈzÀÞ ºÉAUÀ¸À£ÀÆß, J¼ÉAiÀÄ 

©¹®£ÀÆß, J¼ÉAiÀÄ ªÉÆ¸ÀgÀ£ÀÆß ¸ÉÃ«¸ÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß F `dgÉ'AiÀÄÄ 

¸ÀºÉÆÃzÀgÀjAzÉÆqÀUÀÆr §AzÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÁÛ¼ÀAvÉ. CµÉÖÃ C®èzÉÃ,  

 

UÉ§ÉÉæ rÉå SÍkÉ xÉåuÉliÉå mÉÑ¶ÉsÉÏÇ cÉ UeÉxuÉsÉÉqÉç | 

iÉÉlÉÑmÉæÌiÉ eÉUÉ WØû¹É pÉëÉiÉ×ÍpÉÈ xÉWû xÉÑlSËU || 
 

AiÀiÁgÀÄ gÁwæªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è UÀnÖ ªÉÆ¸ÀgÀ£ÀÆß, IÄvÀÄªÀÄwAiÀÄgÀ£ÀÆß, 

ªÀå©üZÁjtÂAiÀÄgÀ£ÀÆß ¸ÉÃ«¸ÀÄvÁÛgÉÆÃ CAxÀªÀgÉAzÀgÉ F `dgÉ'UÉ 

vÀÄA¨Á EµÀÖªÉA¢zÁÝgÉ. EAvÀºÀ `dgÉ'AiÀÄ PÁl¢AzÀ 

vÀ¦à¹PÉÆ¼Àî®Ä, CzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥ÀæwÃPÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. CAvÀºÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

PÀAqÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÀiÁvÀæ F `dgÁ' CAzÀgÉ `ªÀÄÄ¦à£À' PÁl¢AzÀ 

zÀÆgÀ«gÀ§ºÀÄzÀÄ.  

`dgÉ'AiÀÄ ¥ÀæwgÉÆÃzsÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ : ºÁVzÀÝgÉ EAvÀºÀ `dgÉ'AiÀÄ 

(ªÀÄÄ¥ÀÅöà) ¥ÀæwgÉÆÃzsÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ ? CzÀPÉÌ ¥ÀÅgÁtzÀ°è 

K£ÀÄ ºÉÃ½zÁÝgÉ JAzÀÄ w½AiÀÄ ºÉÆgÀlgÉ  

 

cÉ¤ÉÑeÉïsÉÇ cÉ urÉÉrÉÉqÉÈ mÉÉSÉSxiÉæsÉ xÉåuÉlÉqÉç | 

MühÉïrÉÉåqÉÔïÎklÉï iÉæsÉÇ cÉ eÉUÉ urÉÉÍkÉ ÌuÉlÉÉzÉlÉqÉç || 
 

PÀtÆÚUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ZÉ£ÁßV vÉÆ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, ªÁåAiÀiÁªÀÄ, PÁ°£À 

CrUÀ½UÉ vÉÊ® ºÀZÀÄÑªÀÅzÀÄ, Q«UÀ¼À gÀAzsÀæzÀ°è JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß 

vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ, vÀ¯ÉUÉ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄÑªÀÅzÀÄ, EªÀÅUÀ½AzÀ ªÀÄÄ¥ÀÅöà 

ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¢üUÀ¼À ¨ÁzsÉ ºÀwÛgÀ ¸ÉÃgÀÄªÀÅ¢®èªÉA¢zÁÝgÉ.  

EzÉÃ jÃw PÁ¯Á£ÀÄUÀÄtªÁVAiÀÄÆ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß 

gÀQë¹PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ Cw CªÀ±Àå. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ IÄvÀÄ«£À°èAiÀÄÆ 

MAzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt«gÀÄvÀÛzÉ. D ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è 

PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ `ªÀÄÄ¦à¤AzÀ' ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß  

PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÆ PÀÆqÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ. ºÁVzÀÝgÉ AiÀiÁªÀjÃw F 

±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉA§ÄzÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¥ÀÅgÁtUÀ¼ÀÄ F 

PÉ¼ÀV£ÀAvÉ w½¸ÀÄvÀÛªÉ.  

 

uÉxÉliÉå pÉëqÉhÉÇ uÉÌ»û xÉåuÉÉÇ xuÉsmÉÉÇ MüUÉåÌiÉ rÉÈ | 

oÉÉsÉÉÇ cÉ xÉåuÉiÉå MüÉsÉå eÉUÉ iÉÇ lÉÉåmÉaÉcNûÌiÉ || 
 

JA§AvÉ ªÀ¸ÀAvÀPÁ®zÀ°è ¸ÀAZÁgÀ, ªÀ»ß ¸ÉÃªÀ£É, ¨Á®¹ÛçÃAiÀÄ 

¸ÉÃªÀ£É, PÉÆ¼ÀUÀ¼À ¤Ãj£À°è ¸Áß£À, ZÀAzÀ£À ¯ÉÃ¥À£À, ¨ÉÃ¹UÉAiÀÄ°è 

±ÀÄzÀÞ UÁ½AiÀÄ ¸ÉÃªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß 

PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ  

 

ZÉÉiÉ zÉÏiÉÉåSMüxlÉÉrÉÏ xÉåuÉiÉå cÉlSlÉ SìuÉqÉç | 

lÉÉåmÉrÉÉÌiÉ eÉUÉ iÉÇ cÉ ÌlÉSÉbÉåÅÌlÉsÉxÉåÌuÉlÉqÉç || 
 

JA©Ã ±ÉÆèÃPÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÀÇ ¸Àà¶ÖÃPÀj¹zÁÝgÉ.  

 

mÉëÉuÉ×wrÉÑwhÉÉåSMüxlÉÉrÉÏ bÉlÉiÉÉårÉÇ lÉ xÉåuÉiÉå | 

xÉqÉrÉå cÉ xÉqÉÉWûÉUÏ eÉUÉ iÉÇ lÉÉåmÉaÉcNûÌiÉ || 
 

AiÀiÁgÀÄ ªÀµÀðIÄvÀÄ«£À°è GµÉÆÚÃzÀPÀ ¸Áß£À, ªÀµÉÆÃðzÀPÀzÀ 

ªÀdð£É ºÁUÀÆ ¸ÀPÁ®zÀ°è DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ 

ªÀÄÄ¦à£À PÁl CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄ½AiÀÄÄªÀÅ¢®è.  

 

zÉUSìÉæSìÇ lÉ aÉ×ºûÉÌiÉ pÉëqÉhÉÇ iÉ§É uÉeÉïrÉåiÉç | 

ZÉÉiÉxlÉÉrÉÏ xÉqÉÉWûÉUÏ eÉUÉ iÉÇ lÉÉåmÉaÉcNûÌiÉ || 
 

±ÀgÀzÀÈvÀÄ«£À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆ¼ÀUÀ¼À 

¤Ãj£À°è ¸Áß£À ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ D IÄvÀÄ«£À°è §gÀÄªÀ ªÀÄÄ¦à£À 

ªÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVzÉ.  

 

ZÉÉiÉxlÉÉrÉÏ cÉ WåûqÉliÉå MüÉsÉå uÉÌ»û ÌlÉwÉåuÉiÉå | 

pÉÑ‡åû lÉuÉÉ³ÉqÉÑwhÉÇ cÉ eÉUÉ iÉÇ lÉÉåmÉaÉcNûÌiÉ || 
 

PÉÆ¼ÀzÀ ¤Ãj£À°è ¸Áß£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ªÀ»ß CAzÀgÉ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß 

¸ÉÃ«¸ÀÄvÀÛ, ºÉÆ¸ÀzÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀiÁzÀ C£ÁßºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃ«¹zÀgÉ 

ºÉÃªÀÄAvÀ IÄvÀÄ«£À°è §gÀÄªÀ ªÀÄÄ¦à£À ªÁå¢ü¬ÄAzÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÁVzÉ.  

 

ÍzÉÍzÉUåÇÅzÉÑMüuÉÌ»Çû cÉ lÉuÉÉåwhÉÉ³ÉÇcÉ xÉåuÉiÉå | 

rÉ LuÉÉåwhÉÉåSMüxlÉÉrÉÏ eÉUÉ iÉÇ lÉÉåmÉaÉcNûÌiÉ || 
 

²²gÀ IÄvÀÄ«£À°è ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆzÀÄÝPÉÆAqÀÄ, 

ªÀ»ßAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃ«¸ÀÄvÀÛ, ©¹¤Ãj£À ¸Áß£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ©¹AiÀiÁzÀ 

DºÁgÀ ¸ÉÃªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ,  

 

xÉ±ÉåqÉÉÇxÉÇ oÉsÉÉ³ÉÇcÉ oÉÉsÉÉ x§ÉÏ ¤ÉÏUpÉÉåeÉlÉqÉç | 

bÉ×iÉÇ cÉ xÉåuÉiÉå rÉÉå ÌWû eÉUÉ iÉÇ lÉÉåmÉaÉcNûÌiÉ || 

pÉÑ‡åû xÉS³ÉÇ ¤ÉÑiMüÉsÉå iÉ×whÉÉrÉÉÇ mÉÏrÉiÉå eÉsÉqÉç | 
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JA§ GQÛAiÀÄAvÉ ¸ÀzÀå zÉÆgÉvÀ ªÀiÁA¸À, ©¹ C£Àß, vÀgÀÄt ¹ÛçÃ, 

ºÁ®Ä, vÀÄ¥Àà, ºÀ¹ªÁzÁUÀ Hl, ¤vÀåªÀÇ vÁA§Æ® ¸ÉÃªÀ£É 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄ¦à£À ªÁå¢ü¬ÄAzÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 

ºÉÆAzÀ§ºÀÄzÀÄ. EªÀÅ ªÀÄÄ¦à£À ¥ÀæwÃPÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ.  

DzÀgÉ EA¢£À PÁ®zÀ°è CzÀgÀ®Æè ºÉZÁÑV ¥ÀlÖtUÀ¼À°è 

dgÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ªÀÈzÀÞjUÉ ±ÀÄzÀÞªÁzÀ UÁ½, DºÁgÀ, 

d¯Á¢UÀ¼ÀÄ ¹UÀ¢gÀÄªÀÅzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄÄ¦à£À fÃªÀ£À¢AzÀ 

¥ÁgÁUÀÄªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁVzÉ. MAzÉqÉ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸ÀA§A¢üvÀ 

«µÀAiÀÄUÀ½AzÀ ¨Á¼ÀÄªÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ, E£ÉÆßAzÉqÉ ªÀÈzÀÞ 

fÃ«UÀ½UÉ vÀªÀÄäªÀgÉÆA¢UÀÆ §zÀÄPÀÄªÀÅzÀÄ PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁVzÉ.  

ªÀÈzÀÞ fÃ«UÀ½UÉ ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ°è vÀªÀÄäªÀgÀ D±ÀæAiÀÄ ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è D ªÀÈzÀÞ fÃ«UÀ½UÉ £ÀgÀ zË§ð®å, ªÀiÁ£À¹PÀ 

zË§ð¯Áå¢UÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÁqÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ E½ ªÀAiÀÄ¹ì£À°è 

CªÀgÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À, ªÉÆªÀÄäPÀÌ¼À 

PÀvÀðªÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EA¢£À fÃªÀ dUÀwÛ£À°è J¼É fÃ«UÀ¼ÀÄ, 

E½AiÀÄ fÃ«UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀgÀ°è «¥sÀ®gÁUÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ 

±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ «µÀAiÀÄªÁVzÉ. EzÀPÉÌ PÁgÀt ªÀÄPÀÌ¼À°ègÀÄªÀ ªÀiÁ£À¹PÀ 

zË§ð®åzÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀzÀ MvÀÛqÀªÀÇ DVzÉ. ºÉAqÀw, ªÀÄPÀÌ¼À 

ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÈzÀÞ fÃ«UÀ¼À£ÀÄß C¸ÀqÉØ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ 

PÁtÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, EA¢£À ¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è 

ªÀÄÄ¼ÀÄVºÉÆÃzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå »jAiÀÄ fÃ«UÀ¼À£ÀÄß ªÀÈzÀÞgÉAzÀÆ ¯ÉQÌ¸ÀzÉÃ 

CªÀgÀ£ÀÄß vÀÄ½AiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ E£ÉÆßAzÉqÉ. PÉ®¸ÀzÀ°è 

PÁAiÀÄðªÀÄUÀßgÁV PÁAiÀÄðzÉÆvÀÛqÀ¢AzÀ ªÀÈzÀÞ fÃ«UÀ¼À£ÀÄß 

£ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¯ÁUÀzÀ ¹Üw ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ 

ªÀÄÄdÄUÀgÀPÉÌ M¼ÀUÁVAiÉÆÃ CxÀªÁ vÀªÀÄä ¤ÃZÀ ¥ÀæªÀÈwÛUÉ J°è zsÀPÉÌ 

§gÀÄvÀÛzÉÆÃ JA§ PÁgÀt¢AzÀ®Æ ªÀÈzÀÞgÀ£ÀÄß ¤ÃZÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ 

PÁtÄªÀ d£ÀgÀÆ EzÁÝgÉ. F jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è 

§zÀÄPÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÈzÀÞ fÃ«UÀ¼ÀÄ `ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄzÀ°è' vÀªÀÄä 

ªÀÈzÁÞ¥Àå fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ M½vÉA§ÄzÀÄ £À£Àß C©üªÀÄvÀ.  

ªÀÈzÀÞjUÉ ¢£À PÀ¼ÉzÀAvÉ vÀªÀÄä°ègÀÄªÀ ±ÀQÛ PÀÄAzÀÄvÀÛ ºÉÆÃV 

±ÁjÃjPÀ zË§ð®åPÉÆÌ¼ÀUÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è £ÀgÀzË§ð®åUÀ¼ÀÄ 

GAmÁV ªÀiÁ£À¹PÀ zË§ð®åUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ PÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀÌ½UÁUÀ°Ã CxÀªÁ E£ÀÄß½zÀªÀjUÁUÀ°Ã CªÀgÀ 

¥Á®£É ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀgÉ®ègÀÆ 

CªÀgÀªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À°è ªÀÄUÀßgÁVgÀÄªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ 

ªÀÈzÀÞgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉvÁ£ÉÃ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî®Ä ¸ÁzsÀå ? CªÀgÀzÉÃ£ÀÄ 

C«¨sÀPÀÛ PÀÄlÄA§ªÁVgÀÄªÀÅ¢®è. CªÀgÀÄ ªÀÈzÀÞgÀ£ÉßÃ 

£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÁzÀgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¸ÀÄªÀ PÁAiÀÄð 

PÀµÀÖ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. F J¯Áè PÁgÀtUÀ½AzÀ ªÀÈzÀÞgÀ£ÀÄß 

ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ¥Á®£ÉAiÀÄ£ÀÆß 

ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄPÉÌÃ M¦à¸ÀÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß ¨sÁªÀ£É. 

CxÀªÁ ªÀÈzÀÞgÉÃ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä M¦àzÀgÉ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄPÉÌ 

PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ M½vÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄzÀ°è CªÀjUÉ 

CªÀgÀzÉÃ DzÀ ªÀAiÀÄ¹ì£À fÃ«UÀ¼À ¸ÉßÃºÀ, C°è ¹UÀÄªÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ 

DgÉÊPÉ, PÁ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¨ÉÃPÁzÀ OµÀzÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼ÀÄ ¹UÀ®Ä 

¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.  

PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄªÀ£ÀÄß C¸ÀºÀå ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ PÁt§ºÀÄzÀÄ. 

DzÀgÉ C°è CªÀjUÉ ¹UÀÄªÀ DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀåzÁAiÀÄPÀ 

ªÁvÁªÀgÀt CªÀgÀ£ÀÄß E£ÀÆß ¸Àé®à ºÉZÀÄÑ PÁ® §zÀÄPÀÄªÀAvÉ 

ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¹QÌzÁUÀ¯É®è vÀ£Àß ªÀÈzÀÞ vÀAzÉAiÀÄ£ÉÆßÃ, 

vÁ¬ÄAiÀÄ£ÉÆßÃ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄªÀ 

¸ÀAvÉÆÃµÀzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä°ègÀÄªÀ zÀÄBRªÀ£ÀÄß ¤ªÁj¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. 

vÀªÀÄäzÉÃ ªÀAiÀÄ¹ì£À ¸ÉßÃºÀfÃ«UÀ¼ÉÆA¢UÉ «ºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ, 

C°èAiÀÄ ¥ÀzÀÞwUÉ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄd 

vÀ£Àß ªÀÄÄ¥Àà£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® 

DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ£ÁV §zÀÄPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£Àß 

¨sÁªÀ£É.  

ಹಿೋಗೆ ಈ ಮೂರು ಅವ್ಸಿ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯು ಜೋವಿಯು 

ಯಾವ್ ರಿೋತಿ ಬದುಕ್ಬೇಕ್ಕಿಂಬುದ್ನ್ನು  ನಮಮ  

ಸ್ತನಾತ್ನ ಋರ್ಷ ಮರ್ನಗಳೇ ಆಯುವೇಹದಾದ 

ಗರ ಿಂಥಗಳಿಂದ್ ತಿಳಸ್ಥಕಟಿಟ ರುವುದು 

ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 

ಜೋವ್ನದ್ ಪರ ಮಾಣ:- 

 

िमलमग्रशतभमगस्य शतधम कस्ितस्य ि । 

भमगो जीवः स दवजे्ञयः स िमनन्त्यमय किते॥ 

  

ಜೋನನ ಪರ ಮಾಣ; ಒಿಂದು ಕೂದ್ಲ್ಲನ ತ್ತದಯನ್ನು  

ನ್ಮರು ರ್ಭಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಿಂದು ರ್ಭಗವ್ನ್ನು  

ಮತ್ಸಾ  ನ್ಮರು ರ್ಭಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನ್ಮರನೆಯ 

ಒಿಂದು ರ್ಭಗವು ಜೋವ್ನ ಪರ ಮಾಣ, 

ಹಿೋಗೆ ಎಲಿಾ  ದ್ಶಹನಕ್ತರರೂ ಅಿಂಗಿೋಕ್ರಿಸ್ಥರುವ್ 

ಜೋವಾತ್ಮ ರು ಜ್ನಮ ಜ್ರಾಮರಣರೂಪವಾದ್ 

ಕಿ್ಕೋಶಗಳನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸ್ತಲೇಬೇಕು. ಜೋವ್ನ್ನ ತ್ನು  

ಕ್ಮಾಹನ್ನಸರ ತಿಯಹಕ್ಸ  ಮನ್ನಷ್ಠಯ ದ 

ದೇರ್ವ್ನ್ನು  ಪಡೆಯಲ್ಲ ಆಹಾರಾದಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ 

ಪುರುಷ್ನ ರೇತ್ಸೆ್ತ ನ್ನು  ಆಶರ ಯಿಸ್ಥ ಸ್ಥಾ ರೋಯರ 

ಗರ್ಹವ್ನ್ನು  ಸೇರುವ್ನ್ನ. ರೇತ್ಸೆು  ರ್ತ್ತಾ  ದನಗಳ 

ಬಳಕ್ ಅಿಂಡಾಕ್ತರವಾಗುವುದು. ಈ ರೂಪವ್ನ್ನು  

ತ್ರಳದ್ ಜೋವ್ರ್ನಗೆ ಒಿಂದು ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಲೆಯೂ 

ಎರಡು ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ಶರಿೋರವೂ 

ಕ್ರಚರಣಮೊದ್ಲಾದ್ ಅವ್ಯವ್ಗಳೂ 

ಉಿಂಟಾಗುವುವು. ಮೂರು ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ನಖಕೂದ್ಲ್ಲ 

ಅಸಿ್ಥ  (ಎಲ್ಲಬು) ಚಮಹ ಸ್ಥಾ ರೋಪುರುಷ್ ಚಿಹೆು ಗಳು 

ಹುಟುಟ ವುವು. ನಾಲೆ್ಲ  ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ರಕ್ಾ  ಮಾಿಂಸ್ತ 

ಮೊದ್ಲಾದ್ ಸ್ತಪಾ ಧಾತ್ತಗಳೂ ಐದ್ನೆಯ 

ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಸ್ಥವೂ ಬಾಯಾರಿಕ್ಕಯೂ 

ಉಿಂಟಾಗುವುವು. ಆರನೆಯ ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಗರ್ಭಹಶಯದಿಂದ್ ಆವ್ರಿಸ್ತಲ್ಪ ಟ್ಟ  ತ್ರಯಿಯ 

ಹೊಟೆಟ ಯ ಬಲ್ರ್ಭಗದ್ಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲಸ್ತಲ್ಲ 

ಆರಂಭಿಸುವುದು. ತ್ರಯಿ ತಿಿಂದ್ ಆಹಾರದಿಂದ್ಲೇ 

ಬೆಳೆಯುತ್ವ  ಮಲ್ಮೂತ್ರರ ಶಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಹೊರಳಾಡುತ್ಾ  ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಕಿರ ಮಿಕಿೋಟಾದಗಳ 

ಬಾಧೆಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಪದೇ ಪದೇ 

ಪರ ಜ್ಞಞ ಹಿೋನನಾಗುವ್ನ್ನ. ತ್ರಯಿ ತಿನ್ನು ವ್ ಹುಳ 

ಕ್ಹಿ ಕ್ತರದ್ ಆಹಾರಗಳಿಂದ್ ಅವ್ಯವ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಾಧೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸುತ್ಾ  ತ್ರಯಿಯ 
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ಹೊಟೆಟ ಯಲಿ್ಲ  ಬೆನ್ನು  ಕ್ತ್ತಾ ಗಳನ್ನು  

ಬಗೆಿ ಸ್ಥಕಿಂಡು ಅತಿಾ ತ್ಾ  ಜ್ಲ್ಲಸ್ತಲೂ ಶಕಿಾ ಯಿಲಿ್ದೆ 

ಪೇಜ್ಞಡುವ್ನ್ನ, ಈ ಅವ್ಸಿ್ಯ  ಯನ್ನು  

ಅನ್ನರ್ವಿಸುತಿಾ ರುವ್ ಜೋವ್ರ್ನಗೆ ಹಿಿಂದನ ನ್ಮರಾರು 

ಜ್ನಮ ಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರನ್ನಮಾಡಿದ್ ಪುಣಯ ಪಾಪಗಳ 

ಸ್ತಮ ರಣೆಯುಿಂಟಾಗಿ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಪರಿತ್ಪಿಸುವ್ನ್ನ. 

ಏಳನೆಯ ತಿಿಂಗಳಿಂದ್ ಸ್ತರಿಯಾದ್ 

ಜ್ಞಞ ನವುಟಾದ್ರೂ ಪರ ಸ್ತತಿವಾಯುವಿರ್ನಿಂದ್ 

ಒಿಂದು ಕ್ಡೆ ರ್ನಲಿ್ದೆ ಹೊರಳಾಡುತಿಾ ರುವ್ನ್ನ. 

ರ್ತ್ಾ ನೆಯ ತಿಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ತತಿ ವಾಯುವಿರ್ನಿಂದ್ 

ಹೊರಕೆ್ಕ  ನ್ಮಕ್ಲೆ್ ಟುಟ  ಜ್ನಮ ವ್ನ್ನು  ತ್ರಳುವ್ನ್ನ. 

ಭೂಸ್ತಪ ಶಹವಾದ್ ಕೂಡಲೆ ಮಾಯೆಯಿಿಂದ್ 

ಪೂವ್ಹಜ್ನಮ ಸ್ತಮ ರಣೆಯು ನಾಶವಾಗಿ 

ಕಿರುಚಿಕಳುಳ ವ್ನ್ನ, ಶಿಶ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ನ 

ಅವ್ಸಿ್ಯ ಯನ್ನು  ಹೇಳತಿೋರದು. ರ್ಸ್ಥವ್ನ್ನು  

ಹೇಳಕಳಳ ಲ್ಲ ಬಾಯಿಲಿ್ . ನವಯಾದ್ರೆ 

ಕ್ಕರದುಕಳಳ ಲ್ಲ ಶಕಿಾ ಯಿಲಿ್ . ಹೇಸ್ಥಗೆಯ 

ಹಾಸ್ಥಗೆಯಲಿ್ಲ  ಮಲ್ಗಿಕಿಂಡು ಸಳೆಳ  ತಿಗಣೆ 

ಮೊದ್ಲಾದುವುಗಳ ಕ್ಡಿತ್ದಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವ್. 

ಬಾಧೆಯನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸುತ್ಾ  ಒದ್ ಡುತಿಾ ರುವ್ನ್ನ, 

ಈ ರಿೋತಿ ಮೂಕ್ಪಾರ ರ್ಣಯಂತ್ಸ ಶೈಶವ್ವ್ನ್ನು  ಕ್ಳೆದು 

ಮಿಂಧೆ ಬಾಲೆ್  ಯೌವ್ನ ಮಿಂತ್ರದ್ 

ಅವ್ಸಿ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇವ್ನ ಪಾರ ಪಂಚಿಕ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು 

ನಡೆಯಬೇಕು. ವಿವೇಕ್ದಿಂದ್ ನಡೆದುಕಿಂಡರೆ 

ಶ್ರರ್ಫಲ್. ಅವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ಅಜ್ಞಞ ನದಿಂದ್ 

ವ್ಯ ವ್ರ್ರಿಸ್ಥದ್ರೆ ಆದ್ರ ಫಲ್ವ್ನ್ನು  ಮಿಂದೆ. 

ಜ್ನಮ ಜ್ನಾಮ ಿಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ 

ಅನ್ನರ್ವಿಸ್ತಬೇಕ್ತಗುವುದು. 

 

क्षणां िमलो भूत्वम क्षणर्दिि यदवम कमर् रदसकः 

क्षणां दवतै्तहीनः क्षणर्दिि सांिूणादवभवः । 

जरमजीणैरङै्गनाट इव वलीर्ांदडततनदः 

नरः सांसमरमने्त दवशदत यर्धमनीय वदनकमर्् ॥ 

 

ಒಿಂದು ಸ್ತವ ಲ್ಪ ಕ್ತಲ್ ಹುಡುಗನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ 

ಸ್ತವ ಲ್ಪ ಕ್ತಲ್ ಯುವ್ಕ್ನಾಗಿ ಕ್ತಮಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನರ್ವಿಸ್ಥ ಸ್ತವ ಲ್ಪ ದನಗಳು ರ್ಣವಿಲಿ್ದೆಯೂ, 

ಸ್ತವ ಲ್ಪ ದನಗಳು ಸಂಪೂಣಹ ಧರ್ನಕ್ನಾಗಿ, 

ಮಪಿಪ ರ್ನಿಂದ್ ಸರಗಿನ ಸುಕೆು ಹಿಡಿದ್ 

ದೇರ್ವುಳಳ ವ್ನಾಗಿ, ರಂಗಸಿ್ತ ಳದ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ್ 

ನಟ್ನಂತ್ಸ ಮನ್ನಷ್ಯ ನ್ನ ಸಂಸರದ್ ಕನೆಯಲಿ್ಲ  

ಯಮಪುರಿಯ ತ್ಸರೆಯಳಗೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ರಾ ನೆ 

ಎಿಂಬ ವೈರಾಗಯ  ಶತ್ಕ್ದ್ ಈ ಮಾತ್ತ ಸ್ತತ್ಯ ವೇ ಸ್ತರಿ. 
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