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�ಶ�ಪರಂಪ�ೆಯ�� �ಾರ�ೕಯ �ೈದ��ಾಸ�ವ� ತನ��ೇ ಆದ �ೊಡು�ೆಯನು� �ೕಡುವ
ಮೂಲಕ ಸು�ಾರು 3000 ವಷ�ಗ�ಂದ ಸುಪ����ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ. ಅದು �ೇದಗಳ �ಾಲದ
ಇ��ಾಸವನು� �ೊಂ�ದು�, ಅಥವ��ೇದದ �ೌ�ಕಸೂತ�ದ�� �ಾಂ��ಕ ಕಮ�ಗಳ�� ���ಾ�ಕ�ೆ ಮತು�
�ಡಮೂ��ೆಗಳ ಬ�ೆ� ��ಸ�ಾ��ೆ. ಶುಶು�ತ, ಚರಕ, �ಾಗ�ಟ, �ಾಧವ, ಪ�ಾಶರ, �ೕಗರ�ಾ�ಕರರು
�ಾರ�ೕಯ �ೈದ�ಪರಂಪ�ೆಯನು� �ಶ�ಮಟ�ದ�� �ೆಳ��ೆ ತಂದ ಮಹ�ೕಯರು. �ಾರ�ೕಯ �ೈದ�
ಪರಂಪ�ೆಯು �ೆ�ೆದು ಬಂ�ರುವ�ದು ಆಯು�ೇ�ದ �ಾಸ�ದ �ೆ�ೆಯ��. ಈ �ೆ�ೆಯ�� ಕನ�ಡ �ಾ���ಕ
ಇ��ಾಸವನು� ಅವ�ೋ���ಾಗ ಅ�ೇಕ �ೈದ�ಗ�ಂಥಗಳ� ಲಭ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ���ನ�� ನಮ�ೆ ಲ��ದ
ಅತ�ಪರೂಪದ ಗ�ಂಥ�ೆಂದ�ೆ 14�ೇ ಶತ�ಾನದ�� ಒಂದ�ೇ ಮಂಗ�ಾಜನು ರ��ದ 'ಖ�ೇಂದ�ಮ�
ದಪ�ಣಂ'. ಸಂಸ�ತದ�� �ಾಶ�ಪ ಸಂ��ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಕನ�ಡದ�� ಒಂದು �ಷ���ಾ� ಗ�ಂಥವ� �ೇ�ೆಂದು
ಮಂಗ�ಾಜನು ಆ���ಾ��ೆ. �ಾಶ�ಪ ಸಂ��ೆ�ೆ ಗರುಡ ಪಂ�ಾಕಷ್ ಕಲ�ಂ ಎಂಬ ಇ�ೊ�ಂದು �ೆಸ�ದು� ಅದು
�ಷ���ೆ�ಯನು� �ಶ�ೕಕ�ಸುತ��ೆ. ಈ ಕೃ�ಯ�� �ಷ�ೈದ��ಾಸ�ದ �ರೂಪ�ೆ��ೆ.
ಖ�ೇಂದ� ಎಂದ�ೆ 'ಗರುಡ'. ಅವನು ಪ��ಾಜ ಮತು� ಸಪ�ಶತು�. �ಷ�ೆ� ಅವನು
��ಷ��ಾದ ಮದು�. ಕೃ�ಯ�� ಪದ�ಗಳ ಮೂಲಕ ��ಧ �ೕ�ಯ �ಷಗಳ� �ಾಗೂ ಅವ�ಗ��ೆ �ಷ��ಾನ
ಪದ��ಯನು� ����ೊಡು�ಾ��ೆ. �ಷ��ಾನ ���ಾ� �ವರಗಳ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ ಖ�ೇಂದ�ಮ� ದಪ�ಣವ�
ಆಯು�ೇ�ದ �ಾ�ತ�ದ���ೕ ಒಂದು ��ಷ� �ಾ�ನವನು� ಗ���ೊಂ��ೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಗ�ಂಥದ��
ಅ�ೇಕ �ೕ��ಂದ ಮನುಷ���ೆ ಆಗುವ �ಷಸ�ಶ� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ಪ��ಾರಗಳ ಕು�ತು ಚ�ೆ���ೆ.
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ಮಂಗ�ಾಜನ

ಈ

ಕೃ�ಯ��

ಹ��ಾರು

ಅ��ಾರಗ�ದು�,

ಮನುಷ���ೆ

�ತಕ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ಷಗಳನು� ಮೂರು �ಧ�ಾ� �ಂಗಡ�ೆ �ಾ��ಾ��ೆ. 1) �ಾ�ವರ �ಷ: ತರ�ಾ�,
�ಾನ�, �ೕ�ಾ�ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದದು� 2) ಜಂಗಮ �ಷ: �ಾವ�, �ೇಳ�ಗ�ಂದ �ಾಗೂ ಮನುಷ�ನ
ಉಗುರುಗ�ಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ

ನಂಜು

3)

ಕೃ��ಮ

�ಷ:

ಮನುಷ�

ಅ��ಾ�

ಔಷಧಗಳನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಆಗಬಹು�ಾದ �ಷ. �ಾಗೂ ಇವ�ಗ�ಂ�ಾದ �ಷ�ೆ� �ಷ��ಾನ ಪದ��ಗಳನು�
ಚ����ಾ��ೆ. ಪ�ಸು�ತ �ೇಖನದ�� �ಾ�ವರ�ಷದ ಬ�ೆ� ಮಂಗ�ಾಜನ ��ಾರಗಳ� �ಾಗೂ �ಷ��ಾನ
ಪದ��ಗಳನು� ಚ��ಸ�ಾ��ೆ.
�ೇ�ಾ��ೇವನಂ �ತ | �ಾವಜನನ�ಂತ� ಮು��ೕಲ��ೕವರನಂ
�ಾ�� ವಂ�� ಜನ�ಾ | �ಾ�ವರ�ಷಹರಣಂ �ವ�� �ೇÙ�ೆ�ಂ ||

�ೕ�ೆ �ಾ�ವರ�ಷ ಅ��ಾರವನು� ಆರಂ�ಸು�ಾ��ೆ ಮಂಗ�ಾಜ. ಮು�ೆ�, ವತ��ಾಭ,
ಬ�ಾಹ, ಪ�ಷ�ರಶರ, ಹ��ಾ�, ಶೃಂ�ೕಕುಲ, �ೕಷಶೃಂ�, �ಾ�ಾಹಲ, �ಾಸು�ಕ, ರಕ�ಶೃಂ�, ಮಧು�ಾಕ,
ಇಂದ�ವಜ�, ಕ�ಾ�ಟಕ, ಶೃಂ�, ಮಧುರ, �ೌ�ಂಚ, ಹ�ತ, ಅಕ�, �ಾಳಕೂಟ, ಪ�ಂಡ�ೕಕ, ಸಂ�ೋಚ, �ಾಳವ,
ಅಂಜನ, �ೋ�ಣ, ಏಕ�ೕರ ಎಂಬ ಒಟು� ಇಪ��ೆ�ದು �ಾ�ವರ �ಷಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕ�� ಅವ�ಗಳ�� ಸಂ�ೋಚ,
�ಾಳಕೂಟ, ವತ��ಾ�, ಮುಸ�ಕ, ಶೃಂಗ ಈ ಐದು ಬ�ಹ�ನೂ ��ಯದ ಭೂ�ಯ �ೕ�ರುವ ಅ�ಕೂ�ರ
�ಷಗಳ� ಎಂದು ��ಸು�ಾ��ೆ. ಇನು��ದವ�ಗಳ� ಮಧ�ಮ ಮತು� ಅಧಮ �ಷಗ�ಾ��ೆ.
ಅ��ಾರ, ಮೂ�ೆ�, �ಾಹ, ಬು��ಭ�ಮಣ, �ಾ�ಂ�, ಹೃದಯಶ��ೆ, �ಾಪ, ಬಲ�ೕನ�ೆ,
�ೆವರುವ�ದು, �ೋಪ, ದುಃಖ, ಕಣು� ಮಂ�ಾಗುವ�ದು, �ೆಮು� ಇ�ೆಲ�ವ� �ಷ�ೋಂ�ನ ಲಕಷ್ಣಗ�ಾ�.
ಇ�ೆಲ�ವ�ಗ�ಗೂ ಮಂತ� ಪ��ಾರವನು� �ೇ��ಾ��ೆ.
ಓಂ �ಾ�ಾಯ ಮ�ಾ�ಾ�ಾಯ �ಾಳಗಭ���ಾ
ಅಮೃತಗಭ� �ೇ� ಓಂ �ಾಂ �ೕಂ ಕಷ್
�ಾಂ ಕಷ್ ಓಂ ಹೂಂ ಫಟ �ಾ��ಾ �ಾ�� �ಷ �ಾ��ಾ ||

�ಷ ಪ��ಾರ�ೆ� ಈ �ೈರ�ೕ ಮಂತ�ಪಠಣ �ಾಡ�ೇಕು.
ಓಂ ಅಮೃ�ೇ ಅಮೃ�ೋದ��ೇ ಅಮೃತವ���ೕ ಇದಮೃತಂ �ಾ�ವಯಸಂ
��ಂ ಬೂ�ಂ �ಾ�ಂ ��ಂ �ಾ�ವಯ ಹಂ ಝಂ �ಂ ಹಂಸ �ಾ��ಾ ||

ಇದು ಅಮೃತ�ಾ�ಾ ಮಂತ��ಾ��ೆ. ಇದರ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾಶ���ಾಥ, ಮ���ಾಥ
�ೕಥ�ಂಕರರು, ��ಭುವನ ಗರುಡ�ೇವ, ��ೕಧರ�ೇವ, ಒ�ಾ�ಮ�ೇಶ��ೕ, ��ೕ�ಾ�ೕಶ�ರ, ಹರರ�ೊ�ಳ�ೊಂಡ
�ಾಲು� ಮಂತ�ಗಳ ಪಠಣ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಅ�ೕ �ೕಘ��ಾ� �ಷಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ.
ಉಮ�ತ�ದ �ಾ��ಂ��ೆ �ೋಧ�ವನು� ಅಥ�ಾ ಉಪ�ನು� �ೆ�ೆ� ಕು�� ಕು��ದ�ೆ,
�ಾಡು�ೕ�ೆಯ �ೇರನು� �ೕ�ನ�� ಕು�� �ೇನುತುಪ� ಅಥ�ಾ ತುಪ��ೊಡ�ೆ �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ;
ಕ��ೋ�ೆಯ ಎ�ೆ�ಾ�ಯನು� ಸಣ� �ೆಂ�ಯ�� �ೇ�� �ೆಲ��ೊಂ��ೆ �ಾ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� �ೕ�ದ�ೆ �ಷ
ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. ತ��ೕ�ನ�� ಪ�ತ�ಂ�ೕವವನು� �ೆ�ೆ� �ೊಡುವ�ದ�ಂದ �ಂಹವನು� ಕಂಡು ಆ�ೆ �ೆದ�
ಓಡುವಂ�ೆ �ಷವ� �ಾಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�ೆ, ತುತ�, ಟಂಕಣ, ರಜ�, ಭುಜಂ�ಾ�, �ೈಲವ���ೆ ಇವ�ಗಳ��
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�ಾವ��ಾದ�ೊಂದನು�

ಮನುಷ�ರ

ಮೂತ�ದ��

�ೆ�ೆ�

�ೊಡುವ�ದ�ಂದ

ಎಲ�

�ೕ�ಯ

�ಷಗಳ�

ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ.
ನರಮೂತ�, �ೋಮೂತ� ಅಥ�ಾ ಹ�ೆಯ ತುಪ��ೊಂ��ೆ ಅ��ನವನ��ೆದು �ೊಟ�
�ಾಳಕೂಟ, �ಾ�ಾಹಲ �ಷಗಳ� ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ��ನ �ಟು� ಅಥ�ಾ ಅ��ನ �ೋಷ�ಗಳನು�
ಹಸು�ನ �ಾಲು ಇಲ��ೇ ತುಪ�, �ೇನುತುಪ�ಗಳ�� �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಷ ಪ��ಾರ. ��ಗುಂ�ಯ �ೇರು
ಮತು� ಬ�ೆಗಳನು� �ೕ�ನ�� �ೇ�� �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾರುಣ�ಷ ��ಾರ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. �ಗು�ೆ ಮತು�
�ೊತ�ಂಬ�ಗಳ� �ಾ�ಾಹಲ �ಷವನು�; �ೆಲ� ಮತು� �ಾ�ಾ�ಸದ ರಸಗಳ� �ಾಲಕೂಟ�ಷವನು� ಪ�ಹ�ಸುತ��ೆ.
ಅಂಗುರ�ಂದ ಶೃಂ�ೕ �ಷ, �ೋ�ನ ಶಗ�ಯ ರಸ�ಂದ ಅ�ಾಧ��ೆ��ದ ರಕ�ಶೃಂ�ೕ
�ಷವ� ��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು. �ಾಸು�ೆ, �ಣಸು, ಉತ�ರ�ೆಗಳನು� ತುಪ� ಮತು� ಸಕ��ೆ�ಂ��ೆ ಅ�ೆದು
�ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದಲೂ; �ೕ��ೆ, ಅ�ಬ�ೆ, ತಗ�ೆ, ಅಗ�ೆ, ಅ��ನ, ಅಭ�ಕ ಈ �ಾವ��ಾದ�ೊಂದನು� ಆ�ನ
ಮೂತ�ದ�� �ೆ�ೆ� �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ; �ಾಮಂಚನದ �ೇರು, �ೆ���ಾ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ಾ�ಗಳನು� �ೕ�ನ��
ಕು�� �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ ವತ��ಾ� �ಷವ� ಪ��ಾರ�ಾಗುವ�ದು.
ವಮನ ಉಪ�ಾಸ �ಾ�� ಕ��ೕಣ�ಾ� �ಾಲು ತುಪ�ಗಳನು� �ೊಟು� ಮಲಹರಣ
�ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದಲೂ; �ೈಂಧವ ಲವಣವನು� ���ೕ��ೊಡ�ೆ �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ; ��ಯ ಸುಂ�ೆಯ
�ಾ��ಂದಲೂ; �ಪ���, �ೕ�, ಒಣಶುಂ� �ಾವ��ಾದ�ೊಂದನು� ಕೂಡ�ೇ ಅ�ೆದು �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ;
ಒಣಶುಂ� ಮತು� ಮಧುಕಗಳನು� ಸಮ�ಾ� ಮ���ೆ�ಡ�ೆ ಕು�ಸುವ�ದ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಯನು�
���ೕ�ನ�� �ೆ�ೆ� �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ �ಾಂಗು�ಕನ (�ೋ�ಕುಟುಮನ �ಡ) �ಷವ� ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ.
ಅ��ನವನು� �ಸರು ತುಪ�ಗ�ೆ� ಡ�ೆ ಅ�ೆದು �ೊಡುವ�ದ�ಂದ; ಅ��ೆ ಅ��ನ ಮತು�
ಸಕ��ೆಯನು� �ೆ�ೆ� �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ; �ಾಮಂಚ, ಅ��ನ, �ಣಸು, ಮಧುಕ ಇವ�ಗಳನು� ಕೂ�� �ೕರು
ಅಥ�ಾ

�ಾ�ನ��

�ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ;

�ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ;

ಅ��ನ

ಮ���ೆ

ಸಕ��ೆಗಳನು�

ಮತು�

ಅಥ�ಾ

�ೕ�ಗಳನು�
ಮಧುಕ

ಒ���ೆ

ಮತು�

�ೇ��

ಕೂಡ�ೆ

ಅ��ೆಯನು�

ಅ�ೆದು

�ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ; ಖ�ರದ ಹೂವ�, ಅರದ ರಸ ಮತು� ಅಂ�ಲ, �ಾವ�, ಹಸು�ನ �ಾಲು ಉತ�ಮ�ಾದ
�ೆ�ೆ� ಮತು� �ಾ��ಗಳನು� �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದಲೂ; ತರ�ಯ �ೇರನು� �ೕ�ನ��, �ಣಸನು� ಮ���ೆಯ��,
ಅ��ನವನು�

���ೕ�ನ��

ಅ�ೆದು

�ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ

ಅಶ��ಾ�

ಅಥ�ಾ

ಕಣ��ೆಯ

�ಷವ�

ಪ��ಾರ�ಾಗುವ�ದು.
ಅಂ�ಲ ಲವಣ, ಹ�ೕತ� �ೇರ�ೆಹಣು�, ಯ��, ಮಧುಕಗಳನು� �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದಲೂ;
�ರು�ೆ�� ಅ��ಕಚು�ಗಲನು� ಅಥ�ಾ �ಾಂ�ಕವನು� �ೊಟ��ೆ ಬತ�ದ �ೇ��ಂ�ಾದ �ಷವನು� ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು.
�ಾನ�ದ ಗಂ�ಯನು� �ೕ��ೊಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ನನ��ಯನು� �ಸ��ೊಡ�ೆ �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ,
�ೇರ�ೆಹ��ನ

ರಸವನು�,

�ೊ�ಾ��ಗ�ೆ�ಯನು�

�ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದಲೂ

ಕ��ೋ�ೆಯ

�ಷವ�

��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು.
�ೇರ�ೆ �ೊಗ�ೆಯನು�

�ಾ�ನ��

ಅಥ�ಾ

ಅ��ನ

ಮತು�

�ಾಮಂಚಗಳನು�

���ೕ�ನ�� �ೊಡುವ�ದ�ಂದ �ಾಂ�ೕರ ���ತ ಎ�ೆ�ಯ �ಷವ� ��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ೆಯ ಹಣು�,
�ೇ�ಲ �ೊಕು�, ಕು��ದ �ೕರು ಅಥ�ಾ ಸಕ��ೆ �ಾಮಂಚಗಳನು� �ೕ�ನ�� �ೆ�ೆ� �ೊಡುವ�ದ�ಂದ
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ಇ���ೕಜದ �ಷವ� ಪ��ಾರ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ೆಯ ರಸ ಮತು� ಪ�ತ�ಂ�ೕವವನು� ಅಥ�ಾ �ೆಸರು�ಾಳ�
ಕು��ದ ಕಟ�ನು� ಕು�ಸುವ�ದ�ಂದ �ೇ�ಾಳದ �ಷ ��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು.
�ಾವ�ೆ ಅಥ�ಾ ಆಸ� ಇಲ��ೆ ಎಕ�ದ �ೇರು, �ಾವ�ೆ ಮತು� ಸಕ��ೆ�ಡ�ೆ
ಹ��ಯ�ೕಜ,

�ಾಲು

ಎರಡು

ಅ��ನ

�ೇರುಗಳನು�

ಅಥ�ಾ

�ೇದ�ೆಯ

�ೇರನು� �ೕ��ೊಡ�ೆ

�ೊಡುವ�ದ�ಂದ ಉಮ�ತ��ಂ�ಾದ �ಷವ� ಪ��ಾರ�ಾಗುವ�ದು. �ೊಕ���ೆ�ಂ��ೆ ಅಮೃತಬ�� ಇಲ��ೆ
�ರು�ೋ�ೊಯನು� �ೊಟ��ೆ ಸಣ��ಂ�ಾದ �ಷ ��ಾರ�ೆ. �ಾ�ಾಳ, ಉಮ�ತ� ಮತು� ಅ��ೆ �ೊಟ��ೆ
ಇ��ಾಲ�ಂದ

ಉಂ�ಾದ

�ಷವ�

ಪ��ಾರ�ಾಗುವ�ದು16.

ಎ�ೆ��ೆ�

ಸಕ��ೆ

ಮತು�

ಮ���ೆಯನು�

ಕು�ಯುವ�ದ�ಂದಲೂ; ಎ�ೆ� ಮತು� ಟಂಕಣಗಳನು� �ೕ��ೊಡ�ೆ ಇಲ��ೆ �ೋ� ಮತು� ಅ��ೆಗಳನು�
�ಾ��ೊಡ�ೆ �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ; ಎಳ�ೕರು ಮತು� �ಾಲುಗ�ಂದ �ಾ�ನ-�ಾನ �ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದಲೂ
ಎಕ�ದ �ಾ�ನ �ೋಷವ� ��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು.
ಆವ��ೆ, �ೆ��, ಯ��ಮಧುಕ, ಎಳ��, ಶ�ಾವ�, �ೊ��, ಹಸು�ನ �ಾಲು, �ಾವ�ೆ,
�ೇ�ಲು, ಅಂ�ೋ�ೆ, ಸಕ��ೆ, �ಾಲ�ರದ �ಗುರು, ಸೂಯ�ಭಕ�, ಕಟುಕತ�ಯ ಇವ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ�
�ೇಪನ, �ಾನ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಕ���ಂ�ಾದ �ಷ ಪ��ಾರ�ಾಗುವ�ದು. �ೇರ�ೆ ಎ�ೆ ಮತು� ಓವನು�
ಅ�ೆದು ಮ���ೆಯ�� �ೊಡಲು ಹು��ಲ �ಷವ� ��ಕ���ೆಯನು� �ೕ��ೊಡ�ೆ �ೊಟ��ೆ �ಾ��ೊಂ�ೆಯ �ಷ
��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು. ಅಂಗುರು�ನ �ಷವನು� �ೊ��ಯ ಕ�ಾಯ�ಂದ, ನು�ೆ�ಯ �ಷವನು� �ಾ��ಂದ,
ಅಶ�ಗಂ�ಯ �ಷವನು� ��ಫ�ೆಯ ಕ�ಾಯ�ಂದ ��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು. ಹುಚು�ಕಗ��ೕ�ಡದ �ರುಳ� ಮತು�
��ಸದ ಹೂಗಳನು� ಅ�ೆದು �ೊಡುವ�ದ�ಂದ �ೇವ�ಾ�ಯ �ಷವನೂ�; �ಾದು ಮ���ೆ, �ೋಧ�
�ೈ��ೆಗ�ಂದ ಮ�ಾ��ೆ �ಷವನೂ�; �ರುಕು�ಾ�ೆ ಮತು� ಅಂಬ��ಂದ �ಲ�ದ �ಷವನೂ�; �ೋ�ೋಚನ,
ಕುಂಕುಮ �ೇಸ�, ��ೕಗಂಧಗಳನು� �ೕ��ೊಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಭೃಂಗರಸವನು� �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ ಅ��ೆಯನು�
���ೕ��ೊಡ�ೆ �ಾವ�ೆ ��ೕಗಂಧಗಳನು� ತ��ೕ�ನ�� �ೕಡುವ�ದ�ಂದಲೂ �ರುಕ�ಾ�ೆ ಮತು� ಕ�ಯ
�ೕ��ೆಯನು� ಅ�ೆದು �ೕ��ೊಂ��ೆ �ೊಡುವ�ದ�ಂದಲೂ ಕಪ��ರದ �ಷವನು� ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು. ಕಪ��ರ
ಮತು� �ೆಲ� �ಾಗೂ ಕಪ��ರ ಮತು� ಹು�ಗಳ� �ೆ�ೆತ�ೆ �ಷ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ಷವನು� �ೕರುಪ��ಗ�ಂದ, ಬ�ೆ,
�ಾಲ�ರದ ರಸಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಭೃಂಗರಸ�ಂದ �ಷ ��ಾರ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ.
�ರು�ೆ��, ಅಗ�ೆ, ��ೕಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ�ೇಸ�, ��ಶ��, �ೕಳ��ೆ�ೆ, ಸಹ�ೇ�ಗಳ�
ಒಂ�ೊಂದ�ಂದಲೂ �ಾದರಸದ �ಷ ��ಾರ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೕಗಂಧ, ಸಬ���ೆಗ�ಂದ ಗಂಧಕದ �ಷವ�;
�ೈಂಧವ �ೆಲ�, ಇಂಗುಗಳನು� �ೊಡುವ�ದ�ಂದ �ಳ��ಾರದ �ಷವ�; �ೇಲದ �ೇ��ಂದ ಕಂಕುಷ�ದ �ಷವ�;
ಅಸ�ಯ �ೇ�ನ ರಸ ಮತು� ಕುಸು�ೆಯ ರಸಗ�ಂದ ಅಭ�ಕದ �ಷವ�; ���ೕ�ನ�� ಕ�ೆದ ಮ���ೆ�ಡ�ೆ
�ೆ���ಾ�ಯನು� ಕೂ�� �ೊಟ��ೆ ಸೂ�ಗ��ನ �ಷವ�; �ಾಮಂಚ ಅಥ�ಾ ಏಲ��ಯನು� ಅ�ೆದು ಅ��
ಕ��ನ�� �ೊಡುವ�ದ�ಂದ ಬ�ೆಯ �ಷವ�; �ೆ���ಾ�ಯನು� �ನು�ವ�ದ�ಂದ �ಣ��ಂ�ಾದ �ಷವ�;
�ಾಲ��ಯ �ೕ��ಂದ ಇಂ�ನ �ಷವ�; ಸುಗಂ��ಂದ ��ಕಟುಕದ �ಷಗಳ� ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. �ಭೂ�,
ಆ�ಕಲು�, �ಾಲುಗ�ೆ� ಡ�ೆ �ೆಂ�ನ �ೊಂ�ಾ�ೆ �ೇ�� ಸಕ��ೆ�ಡ�ೆ �ೊಟ��ೆ �ಾಬೂ�ನ �ಷವ�
ಪ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. ಎ�ೈ ಮ��ಾವಂತ�ೆ �ೇಳ� ಎಳ��, �ೆಳ��ಾರ, ಅಗ�ೆ�ಾ� ಮತು� ಅ��ಕಚು�ಗಳ�
ಒಂ�ೊಂ�ೇ �ಾಸು�ೆ�ಂ�ಾದ �ಷವನು� ಪ�ಹ�ಸುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾ�ವರ �ಷಗಳ ಕು��ಾ� ಮಂಗ�ಾಜನು
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ತನ�

ಗ�ಂಥದ��

ಚ��ಸು�ಾ��ೆ.

ಇ�ೆಲ�ವ�

ಬಹುಮ���ೆ

�ಾನಪದ

ಸಮೂಹದ

ಅನುಭವ

ಮತು�

ಪ��ೕಗಗ�ಂದ �ದ��ಾ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಸೂ�ತ�ಾ�ರುವ ಉಪ�ಾರಗ�ಾ��ೆ.
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3. �. ಎಸ. ಸಣ�ಯ� : ಮಂಗ�ಾಜ �ರ�ತ ಖ�ೇಂದ�ಮ� ದಪ�ಣಂ : ಕನ�ಡ �ಾ�ತ� ಪ�ಷತು�, ಪಂಪ

ಮ�ಾಕ� ರ�ೆ�, �ಾಮ�ಾಜ�ೇ�ೆ, �ೆಂಗಳ�ರು.
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