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                                                     ಅರ್ಘಯಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 

‘ಅಹರಹ: ಸಂಧ್ಯಂ ಉಪ್ ಸೀತ' ಎಂಬ ಮ್ತಿನಂತೆ ದ್ವಿಜ ನ್ದವನು ಅವಶ್ಯವ್ಗಿಯೂ 
ಸಂಧ್ಯವಂದನೆಯನುು ಮ್ಡಬೆೀಕು. ಸಂಧ್ಯವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವ್ದ ಘಟ್ಟ ‘ಅಘಯಯಪ್ರದ್ನ’ . 

‘ಅರ್ಯ ಪೂಜಾ ಯಾಮ್’ಎಂಬ ಧ್ತುವಿನಂದ ನಷ್ಪನುವ್ದ ಅಘಯಯ ಶ್ಬದಕ್ೆೆ ಪ್ೂಜ್ ಯೀಗ್ಯವ್ದದುದ 
ಎಂದು ಅರ್ಯ. ಅಘಯಯ ವೆಂದರೆ ಗ್ಯತಿರ ಮಂತೊರೀ ಚ್ರಣ ಪ್ೂವಯಕ ಜಲ ದ್ನ. 

ಏಕ್ೆ ಅಘಯಯಪ್ರದ್ನ ವನುು ಮ್ಡಬೆೀಕು ಬೆೀಕು ಎಂದರೆ 30ಕ್ೊೀಟಿ ಮಂದೆೀಹ ರ್ಕ್ಷಸರು 
ಪ್ರತಿನತಯವೂ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಕ್್ಲದಲ್ಲಿ ಸೂಯಯನನುು ಭಕ್ಷಿಸಲು ಬರುತ ಾ್ರೆ. ಆಗ್ ಬ್ರಹಮಣರು 
ಕ್ೊಡುವಂತಹ ಗ್ಯತಿರ ಅಭಿಮಂತಿರತ ವ್ದ ಒಂದೊಂದು  ಅಘಯಯ ಕೂಡ ವಜ್ರಯುಧದಂತೆ ಇದುದ 
ರ್ಕ್ಷಸರನುು ಸಂಹರಿಸುತಾದೆ. ಹ್ಗಿದದರೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಅಘಯಯಗ್ಳನುು  ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬೆೀಕು ಎಂದರೆ 
ಅದಕ್ೆೆ ವ್ಯಸರು ಹೆೀಳುತ ಾ್ರೆ- ‘ಪರಥಮಂ ಶಸರನಾಶಾಯ ದ್ವಿತೀಯಂ ರ್ಯ ನಾಶನ  ರಾಕ್ಷಸನಾಂ 
ವಧಾಯಾನಯತ್ ದದ್ಾಯತ್ ಅರ್ಘಯಯತ್ರಯಂ ಬುಧ:.’ 

ಮೊದಲನ ಯ ಅರ್ಘಯ್ಯವು ರಾಕ್ಷಸರ ಆಯುಧ ನಾಶಕ್ಾಾಗಿ ಎರಡನ ಯದು ಅವರ ವಾರ್ನ ನಾಶಕ್ಾಾಗಿ 
ಮ್ರನ ಯದು ಅವರ ನಾಶಕ್ಾಾಗಿ  3 ಅರ್ಘ್ಯಯ  ಕ್ ್ಡತ್ಕ್ಾದುು. ರಾಕ್ಷಸರನುು ಕ್ ್ಲುುವ ಅಧಿಕ್ಾರ 
ನಮಗಿಲು ಎಂದರ  ಜಗತತಗ  ಹಿತ್ವನುು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಯಯನಿಗ  ತ್ಡ ಗಟುುವ ರಾಕ್ಷಸರ 
ಸಂಹಾರವನುು ನಾವು ಭಗವಂತ್ನಲ್ಲು ಪ್ಾರರ್ಥಯಸುತ ತೀವ  ಅಷ ುೀ ಹ ್ ರತ್ು ವ ೈಯಕ್ತತಕ್ವಾಗಿ ನಾವು 
ಕ್ ್ಲುುವುದ್ವಲು. 

ಇನುು ಅಘಯ್ಯವನುು ಹೆೀಗೆ ಕ್ೊಡುವುದು ಎಂದರೆ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಯ ಕ್ೊಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ಕಿರುಬೆರಳಿನಂದ ಓಂ, ಭೂ:, ಭುವ:, ಸಿ:, ವಂ, ಹರೀಂ ಎಂದು ಪ್ರಣವ ವ್ಯಹೃತಿ 
ಮೊದಲ್ದವುಗ್ಳನುು ಬರೆಯಬೆೀಕು. ಏಕ್ೆಂದರೆ ಶ್ುಕ್್ರಚ್ಯಯರ ಆದೆೀಶ್ದಂತೆ ಅಸುರ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೆೀತರಪ್ ನೆಂಬ ದೆೈತಯನು ಇರುತ ಾ್ನೆ, ಅವನ ನ್ಶ್ಕ್್ೆಗಿ ಹೀಗೆ 
ಯಂತರವನುು ಬರೆಯಬೆೀಕು. ಇನುು ಅಘಯಯವನುು ಹೆೀಗೆ ಕ್ೊಡುವುದೆಂದರೆ ಎದುದ ಎರಡು ಪ್ದಗ್ಳನುು 
ಸಮ್ನವ್ಗಿ ಮ್ಡಿ ಕ್ೆೈಜೊೀಡಿಸ, ಬೊಗ್ಸೆಗೆ ಅಭಿಮಂತಿರಸದ ಜಲವನುು ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು 



ಗೊೀಶ್ೃಂಗ್ದಷ್ುಟ ಕ್ೆೈಯನುು ಎತಿಾ (ಸುಮ್ರು ಎರಡು ಅಡಿ ಗ್ಳಿಂದ),ಸೂಯಯನನುು ನೊೀಡುತ ಾ್, 
ಪ್ರಮ್ತಮನನುು ಧ್ಯನಸುತ ಾ್ ಅಘಯಯ ಪ್ರದ್ನವನುು ಮ್ಡಬೆೀಕು. ಅಷ್ುಟ ಮ್ತರವಲಿದೆ' 
ಗಾಯತಾಯಾ ಚಾಂ ಜಲ್ಲಂ ದತಾಿ  ಧಾಯತಾಿ ಸ್ಯಯ ಗತ್ಂ ರ್ರಂ'ಎಂದು ಆಚ್ಯಯರು ಹೆೀಳಿರುವಂತೆ 
ಸೂಯಯನ ಅಂತರ್್ಯಮಿರ್್ದ ಆ ಸವಿತರ ನ್ಮಕ ಸೂಯಯನ್ರ್ಯಣನಗೆ ಅಘಯ್ಯವನುು 
ನೀಡಬೆೀಕು. ಇನುು ಅಘಯ್ಯವನುು ಹೆೀಗೆ ಕ್ೊಡಬೆೀಕು ಎಂದರೆ ವಿಶ್್ಿಮಿತರರು ಹೀಗೆ ಹೆೀಳುತ ಾ್ರೆ- 
‘ತ್ಜಯನಾಯಂಗುಷ್ಠಕ್ರಣ ೀನ  ರಾಕ್ಷಸಿ ಮುದ್ವರಕ್ಾ ಭವ ೀತ್. 

ಯೀ ದದ್ಾತ ತ್ಯಾ ಚಾರ್ಘಯಯಂ ತ್ತ್ ತ್ಯಂ ರುಧಿರಂ ಭವ ೀತ್’. 

ತಜಯನ ಮತುಾ ಅಂಗ್ುಷ್ಟ ಗ್ಳನುು ಕೂಡಿಸದರೆ ಅದು ರ್ಕ್ಷಸ ಮುದೆರ ಆಗ್ುತಾದೆ. ಈ ರ್ಕ್ಷಸೀ 
ಮುದೆರಯಂದ ಅಘಯಯವನುು ಕ್ೊಟ್ಟರೆ ರಕಾ ಕ್ೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ುತಾದೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ 2 ಬೆರಳುಗ್ಳನುು 
ಬಿಡಿಸದ ಬೊಗ್ಸೆಯಂದ ಅಘಯಯವನುು ಕ್ೊಡಬೆೀಕು. 

 ಅಘಯಯವನುು ರ್್ವ ಕ್್ಲದಲ್ಲ ಿಹೆೀಗೆ ಕ್ೊಡುವುದು ಎಂದರೆ-‘ಪ್ಾರ ತ್ರ್ ಮಾಧಾಯರ್ುಯೀಸಿತಷ್ಠನ್ 
ಸಾಯಂ ಆಸಿೀನ ಎವ ತ್ು’ಎಂಬ ಮ್ತಿನಂತೆ ಬೆಳಗೆೆ ಮತುಾ ಮಧ್ಯಹು ನಂತುಕ್ೊಂಡು 
ಸ್ಯಂಕ್್ಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ್ೊಂಡು ಅಘಯಯವನುು ಕ್ೊಡತಕೆದುದ(ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಬೆಳಗೆೆ 6:30 ಒಳಗೆ, 
ಮಧ್ಯಹು 12:30ಗೆ, 6:30 ಒಳಗ್ಡೆ). ಇನೊುಂದು ಮುಖ್ಯವ್ದ ಅಂಶ್ವೆೀನೆಂದರೆ ‘ಜಲ ಮಧ ಯ ಜಲಂ 
ಕ್ಷಿ ಪ್ ೀತ್'ಜಲಾ ಭಾವ  ಶುಚಿಸಥಳ ’ಎಂಬಂತೆ ಅಘಯಯವನುು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಬೆೀಕು, ನೀರು ಇಲಿದ 
ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನುು ಶ್ುಚಿಗೊಳಿಸ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಬಹುದು. 

ಈ ರಿೀತಿರ್್ಗಿ ನ್ವು ರ್್ವ ಕರಮದ್ವಂದ ಅಘಯಯವನುು ಕ್ೊಡಬೆೀಕು ಎಂದು ನ್ವು ನೊೀಡಿದೆವು, 
ಈ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹಮಣನ್ದವನು ಸಕ್್ಲದಲ್ಲಿ ಆಲಸಯ ಮ್ಡದೆ ಅಘಯಯವನುು ಕ್ೊಡಬೆೀಕು. 
ಅದರಿಂದ ಲೊೀಕವು ಕ್ೆೀಮ ವ್ಗಿರುತಾದೆ ಮತುಾ ನಮಗ್ೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗ್ವಂತನ 
ಅನುಗ್ರಹವ್ಗ್ುತಾದೆ. ಪ್ರತಿಯಂದು ಧಮಯದ ವಿಧಿಗ್ಳಲೂಿ ಅಶ್ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭದ ದ್ರಿಯನುು 
ತೊೀರಿಸುತಾದೆ ಧಮಯಶ್್ಸರ, ಹೀಗೆ ಇಲೂಿ ಕೂಡ' ಅಶಕ್ತ ಏಕ್ಕ್ಾಲ   ತ್ು'ಎಂಬ ಮ್ತಿನಂತೆ 
ಅಶ್ಕಾನ್ದವನು ಒಂದು ಸಲವ್ದರೂ ಅಘಯಯವನುು ಕ್ೊಡಬೆೀಕು. 

            

             ಶ್ರೀಕ್ೃಷಾಾಪಯಣಮಸುತ 
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