
   

!" #ಮ ನವ' ಅಂಗ+, !"#ಮ ನವ' -ಧನ ವ/ತ  

!"#ಮ ನವ' ವ(ತ ಆಚರ-: !"#ಮ ನವ' ವ(.ಚರ-/ 01ಪರ 3ಗದ ಇ78ಸ:;<, 3ಗ 

=>ಷ, ಭಗAB !"ಕೃಷE, ಬಲ#ಮ Hಂಡವ> !"#ಮ ನವ' ವ(.ಚರ- KL0<M.  

ಏO(P 05, 2017 ರಂ; !"#ಮ ನವ' ಅಂಗAR 40, 21, 14, 7 ಅಥA 3 TನಗU ಆಚVಸWXವ 

ಈ ವ(ತವZ[ 8 ವಷ\ಗಳ ^ೕಲ`ಟb c#ದd ಈ ವ(ತವZ[ ಆಚVಸಬe0Rf. 

ವ/1ಚರ4 5/ರಂಭ+7ವ 89ಂಕಗ;   

40 Tನಗಳ ವ(.ಚರ- g.24 Vಂದ ಅಂದM ಮ8 !ವ#7(hಂದ H(ರಂಭAಗif 
21 Tನಗಳ ವ(.ಚರ- Kj\ 15 Vಂದ H(ರಂಭ  
14 Tನಗಳ ವ(.ಚರ- Kj\  22 Vಂದ H(ರಂಭ 
7 Tನಗಳ ವ(.ಚರ- Kj\ 29 Vಂದ 8k  
3 Tನಗಳ ವ(.ಚರ- ಏO(P 2 Vಂದ H(ರಂಭAಗif 
  

!"#ಮ ನವ' -ಧನ ವ/ತ <ಗ=>?ಗ;  

#ಮನವ' ಅಂಗAR ಆಚVlವ ವ(ತmn mಲoಂ; pಖr 
Kಗ\stಗಳZ[ uೕಡWR;<, ವ(vರ- wೕx Kಡyೕzದ 
{ೕ|ಸನ, }rನ, ಜಪ, ಆ8ರ ಕ(ಮದ ಬ/� 7ÄಸWR;<, 

uಯಂ7(ಸyೕzದ :ಷಯ/ ಅಂಶಗಳ ಬ/�, ಧVಸyೕzದ ವಸÑಗU, 
Ötತ1, }'\ಕ ಶÜá ಗÄàâUäವ :}ನದ ಬ/�ã 7ÄಸWRf. 
ಗVಷå ಪVವತ\ç/ ಪéಯè uೕಡWR>ವ ಅಂಶಗU ವ(.ಚರ- 
Kêವವ> ಬದëAR>íದmn ಈ sತ(ಗU ìಂ0îmcಗif.   

ವ/1ಚರ4 5/ರಂ@ಸB ಸಂಕಲD  

#ಮ#ಜr ïಂéೕಷB mೕಂದ(ದiñ ಅಥA uಮó ಮçಯ ಬÄ 
ಇ>ವ #ಮನ fೕAಲಯದiñ ಕ=` ಬಣEದ ಗಂô 8Üದ 
0ರ (ಗ(ö sತ() ವZ[ ಬಲ/ೖ/ ಕúbâUäವ ùಲಕ 
ವ(.ಚರ-|R ಸಂಕಲ` Kಡyೕû.  

!" !"#ಮEಸ 
F. ಮGೕI JೕK7ಂಡಂ



ಪ/N 8ನO 5PಸQೕRದ >ತ/ಗ;  

 
1. ಏನü[ †ೕ:ಸfೕ, 12 ಆವತ\ಗU (12 °V) sಯ\ ನಮ¢nರ 
Kêí;. 

sಯ\ ನಮ¢nರದ ಕ£ಣ ಮಟbಗಳZ[ uಯಂ7(lí; 8k 

KH\êಗU  
ಗ§\î ಮ•xಯ> !"#ಮ 0ಸ> uೕêವ K•7, sಚçಗಳಂ¶ 
:ßೕಷAದ ಬದWವ- KಡWದ sಯ\ ನಮ¢nರ Kಡyೕû   
ಋ© ಚಕ(ದ ಅವ™ಯiñ ಮ•xಯ> sಯ\ ನಮ¢nರವZ[ 

ìರ©ಪLà ಉÄದ uಯಮಗಳZ[ Hiಸyೕû.  
  yZ[ ùxಯ ಸಮ†r ಎ;Vl7á>ವವ>, ಹu\c 8k ಅ™ಕ 
ರಕáÆತáಡ ಎ;Vl7á>ವವ> ût\ಗಳZ[ ಬಳm 

Kಡಬe; ಅಥA ಕ£ಣ ಆಸನಗಳZ[ Øಡಬe;.  

2. à0ëಸನ, ಪ0óಸನ l∞ಸನದiñ ಜಪ, }rನmn ûÄ©âUäí;. ಉà#ಟವZ[ 

à±ರ≤Älí;.  

3. !"#ಮ #ಮ #^ೕ7 ಮಂತ(ವZ[ ù> °V ಜOlí;  

!"#ಮ #ಮ #TೕN ರTೕ #Tೕ ಮUೕರTೕ 
ಸಹಸ/9ಮ ತWXಲYಂ #ಮ9ಮಂ ವ#ನZೕ. 
!"#ಮ #ಮ #TೕN ರTೕ #Tೕ ಮUೕರTೕ 
ಸಹಸ/9ಮ ತWXಲYಂ #ಮ9ಮಂ ವ#ನZೕ. 
!"#ಮ #ಮ #TೕN ರTೕ #Tೕ ಮUೕರTೕ 
ಸಹಸ/9ಮ ತWXಲYಂ #ಮ9ಮಂ ವ#ನZೕ. 
!"#ಮ #ಮ #TೕN ರTೕ #Tೕ ಮUೕರTೕ ಓಂ ನಮಃ ಇN  

4. ನಂತರ ಮ8 Ü(c Kêí; (Tೕ≥ ಪéದವV/ Kತ() 
 

5. ¢[ನ, uೕVನiñ pUR ಏUí;  

6. ¢-ಯiñ ¶ೕದ !"ಗಂಧವZ[, ರಕá ಚಂದನ ಅಥA ≤ೕO ಚಂದನವZ[ 
fೕಹದ ಶÜá mೕಂದ(ಗÄ/ mಳ/ ¥ೕÄದಂ¶ µೕOlí; 

’ವಂ’ ^ೕ_Kರ ಪ`a -bcdeನ ಚಕ/ “N/Raf ಚಕ/gh  
’ರಂ’ ^ೕ_Kರದ iೕjkಂl ಮmnರ ಚಕ/ (oರ _ಲದ ಚಕ/)gh !"ಗಂಧದ pೕಪನ 

"ಯಂ" ^ೕ_Kರ ಪ`a ಅನಹತ (ಹೃದಯ -fನ ಚಕ/) gh pೕಪನ  
ಹಂ ^ೕ_Kರ ಮಂತ/ ಪಠಣದ uಲಕ vw8x-ಚಕ/ (ಗಂಟPನ zಗ) gh pೕಪನ 
ಔಂ ^ೕ_Kರ ಮಂತ/ವ|} ಪ`a N/Zೕತ/ (ಆ� ಚಕ/)gh !"ಗಂಧದ pೕಪನ 



7. Tೕಪ ì7áà !"#ಮನZ[ H(ö\lí;  

8. ನಂತರ !"#ಮ ಅ∂b∑V ಮಂತ(ವZ[ 108 °V ಜOlí;: ( ಜಪ Kµ 

ಇôbâಂê ಜಪ Kêí; sಕá, ಅಥA !"#ಮ ಅ∂b∑V ಮಂತ(ವZ[ 108 

°V ಬM; µೕಖನ ಯ∏ Kêí; sಕá ಇದznR µೕಖನ ಯ∏ದ =ಸáಕπ 

ÆMಯif)  

 
9. #ಮ ರ-ಯನ:  #ಮ ರ¢ಯನ ವ(ತದ :ßೕಷ 

wೖ!ಷb∫ARf. .ಮ(ದ H¶(ಯiñ ©ಳà ದಳ 8k 

yೕ:ನ ಎµಯZ[ ಒಂ; #7( ಇLೕ ççà yಲñÆಂT/ 

†ೕ:à. ವ(ತ ಪ(ಗ7cದಂ¶Wñ yಲñದ ಬಳm ಕ(^ೕಣ ¥tºà 

<.15 ರ ವÄÅ  1/4 ರÇÉ (RB Ñೕ ಚಮಚ) ಚಮಚ  
<.22 ರ ವÄÅ ಅಧ= (1/2) Ñೕ ಚಮಚ  
<.29 ರವÄÅ 3/4 ಚಮಚ QಲÖ  
#ಮನವ'ಯ ವÄÅ ಒಂá ಚಮಚ nN=  

ಏ| <ಡQೕâ, ಏ| <ಡäರá, (ಯಮ, Gಯಮಗ;)  

1. Ωಚ (Ötತ1): ಅಂತರಂಗ Ötತ1, ಬ•ರಂಗ Ötತ1.  

2. ಸಂæೕಷ: øೕ:ಸè yೕzXíದZ[ ಸಂರ¿lವ ಬಯmಗಳZ[ Øêí;  

3. ತಪl¡: ಎWñ Vೕ7ಯ ಅéತéಗಳZ[ 'ೕV ಸ0vರ ಅZ∂åನ Kêí;  

4. ¢1}rಯ: ಗ(ಂಥಗಳ ಅಧrಯನ 8k }'\ಕ ¢•ತrಗಳZ[ ಅಧrಯನ Kêí;  

5. ಈಶ1ರ ಪ(î}ನ (ಶರ¬ಗ7): ಎWñ ಆ√ೕಚçಗಳZ[, Ü(ƒಗಳZ[ !"#ಮu/ ಅO\lí;  

6. ಅ•ಂ¢: ಎWñ øೕವ#!ಗಳZ[ O"7 8k âೕಪರ•ತAR, f1ೕಷ ರ•ತAR z≈í;  

7. ಸತr: Kತ∆êAಗ, ಬM3Aಗ, ನಂØm ಇêAಗ ಸತrTಂದµೕ «Lರyೕû  

8. ಆ†áೕಯ: "ಕT3íದVಂದ »ರ:>í;, ಅಥA ∆rಯವಲñದ Vೕ7ಯiñ ಪé3íದVಂದ 

»ರ:>í;,  

9. ಬ(ಹóಚಯ\: fೕಹ ಮ©á ಮನl¡ಗಳ ^ೕµ uಯಂತ(ಣ ¢™ಸè, zಮçಗÄಂದ ಸ1ಯಂ 

uಯಂತ(ಣznR ಬ(ಹóಚಯ\ Hಲç Kಡyೕû  

10.ಅಪVಗ(ಹ: ಅಗತrÜnಂತ ¥ಚºZ[ ಬಯà H(ಪಂtಕ ವláಗÄಂದ ¢ಧrAದ…b »ರ ಉÄ3í;. 



vãೕಷ <ಗ=>?ಗ;:  
¢ಧçಯ ಅವ™ಯiñ mಲoಂ; :ßೕಷ sಚçಗÄw.  

1. ಪ(7 Tನmn 2 °V Kತ(  ೕಜನ à1ೕಕVಸyೕû, Àದಲ 
 ೕಜನ ಮ}rಹ[ 12:00ರ ನಂತರ 8k 2 çಯ;< 
sc\ಸáದ ಸಮಯದiñ 

2.  2 °V  ೕಜನದ ನê:ನ ಸಮಯದiñ ಹàAದM ಮøÃ/ 

ಅಥA ÕೕZ©ಪ`-uಂy ಹ≈E ರಸವZ[ †ೕ:ಸಬe;   
3. ŒಮHನ, ಮಧr †ೕವç, Kಂ¢8ರ †ೕವç Kಡ°ರ;   
4. ØÄ ಬಣEದ ಅಥA 7ÄಬಣEದ ಬœbಗಳZ[ Kತ( ಧVಸyೕû  
5.  Tನmn ಎರê °V ¢[ನ Kಡyೕû  

ಸಮಪ=4- #ಮ #ಜY éಂèೕಷê| #ಮ ëೕವ-fನ| ಮZ  

!"#ಮ ನವ'ಯ Tನದಂ; ವ(.ಚರ- ಸಂಪನ[≤ಳäif. ವ(.ಚರ-ಯ 

ಸಮಪ\-ಯZ[ #ಮ#ಜr ïಂéೕಷB mೕಂದ(, !"#ಮ fೕAಲಯ, 
ಮçಯiñ>ವ !"#ಮ ದಬ\ಾ\ ನ —ವtತ(ದ ಎ;> ಸಮಪ\- 
Kಡಬe0Rf.  

ಸಮಪ=í vc (ìಷD ಅಪ=4 ನಂತರ) 

1.ವ(.ಚರ-ಯ ಸಮಪ\-ಯZ[ ಎiñ Kê7á“ೕ ಅiñ sಯ\u/ ಅಘr\ uೕêí;  

2. !"#ಮ #ಮ #^ೕ7 ಮಂತ(ವZ[ 108 °V ಪ£lí;  
3. ಅಗತr:>ವ ಕuಷå ಓವ\ ವrÜá/ ಅಥA ವೃದëV/ ಆ8ರ, ಹಣ ಅಥA 
ಬœbಗಳZ[ 0ನ KL  
4. 8 ©ಳà ದಳ ಎµಗಳZ[ 8k 8 ಚಂಪಕ ಅಥA ಮiñ/(’ø) 

÷ವZ[ ◊ñೕಕÆಂT/ !"#ಮu/ ಅO\à( ©ಳà ಎµ, 
÷íಗÿಂT/ 8 °V ಅO\lí;)  

ವ(.ಚರ- ಸಂಕಲ`ದ wೕx mೖ/ ಧVàದ< ಕ=` 
0ರವZ[ ¶/; #ಮ#ಜr ïಂéೕಷB 
ನiñ>ವ ಪ:ತ( ವೃ∑mn ಕúb ನಂತರ ವೃ∑mn 

ಪ(ದ¿î 8ûವ ùಲಕ ವ(.ಚರ-ಯZ[ Ÿಣ\≤Älí;. 
ಒಂ; wೕx ಮçಯiñƒೕ KêíTದ<M mೖ/ ಧVàದ< ಕ=` 
0ರವZ[ ಅR[ fೕವV/ ಅO\à ಭಸóವZ[ mೖ, zèಗÄ/ ಹtºâಂê 
ù> ಪ(ದ¿- 8ûವ ùಲಕ ವ(.ಚರ-ಯZ[ ಸಂಪನ[≤Äಸyೕû 

(ಸಂŸಣ\≤Älí;).

ಅîಂ- ಪ/ಥಮñ ìಷDñ  
ìಷDñ ಇಂ8/ಯ Gಗ/ಹಃ  
ಸವ=óತ ದò ìಷDñ 
K< ìಷDñ vãೕಶತಃ 
�ನ ìಷDñ ತಪಃ ìಷDñ 
öಂN ìಷDಂ ತõೖವ ಚ  
ಸತYಂ ಅಷÉvಧಂ ìùDೕಃ  
vùûೕಃ ü"Nಕರಂ ಭ†ೕ° 


