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                                       ಪತ್ರಿಕೆ - 1                            

 

1. ಗೃಹ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ   

ಆಧುನಿಕ ಗೃಹನಿರ್ಾಾಣ, ಅಡುಗೆಕೆ ೋಣೆ, ಶಯನಕೆ ೋಣೆ, ಸ್ಾಾನದಕೆ ೋಣೆ, ವರಂಡ, ಭ ೋಜನಕೆ ೋಣೆ, 

ವಿರಾಮಕೆ ೋಣೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಗ್ಾಾರೆಜ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ನಿರ್ಾಾಣ ಮತುು ಅವುಗಳ ಫಲ. 

2. ನಿೋರಿನ ವಾವಸ್ಥೆಗಳು 

ಕೆಳ ನಿೋರಿನತ ಟ್ಟಟ (ಸಂಪ್), ಮೆೋಲಿನ ನಿೋರಿನತ ಟ್ಟಟ, ಈಜುಕೆ ೋಳ, ಸ್ಥಪ್ಟಟಕ್ ಟಾಾಂಕ್, ಮನೆಯ ಎಲ್ಾಾ 

ನಿೋರು ಹ ರಹ ೋಗುವ ದಿಕುು, ಮಳೆ ನಿೋರು ಹ ೋಗುವ ದಿಕುು ಅದರ ಫಲಗಳು, ಇತರೆ.  

3. ಗೆ ೋಡೆಗಳು 

ಪಾಯದ ಲೆಕಾುಚಾರ, ಪಾಯಹಾಕುವಾಗ ದ ರೆಯುವ ವಸುುಗಳು, ಗೆ ೋಡೆಗಳು ಅದರ ಎತುರ, ದಪಪ, 

ಮೆೋಲಿನ ಗೆ ೋಡೆ (ಪಾಾರಪ್ಟಟ್)  

4. ಮಹಾದ್ಾಾರ ಮತುು ಇತರ ದ್ಾಾರಗಳು ಮತುು ಕಿಟ್ಕಿಗಳು  

ಮಹಾದ್ಾಾರದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸ್ಾೆಪನೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ಮತುು ಅದರ 

ಫಲಗಳು, ಎತುರ/ಅಗಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ಾೆಪನೆ, ದ್ಾಾರ ಶ ಲಗಳು. 

5.ಮರಗಳು 

ಮಿತಿ ಮತುು ಶತೃಮರಗಳು, ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೋ ಮತುು ನಪುಂಸಕ ಮರಗಳು ಅದರ ಫಲಗಳು. 

6. ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಯಮಗಳು 
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ಬಾಗಿಲ ಕುತುು, ನೆಲಮಟ್ಟ, ನೆರೆಹ ರೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಒಳ ಸಜಜಗಳ ನಿರ್ಾಾಣ, ಮುಂಬಾಗಿಲು, 

ಬ್ಿಹಮಸ್ಾೆನ, ಕಂಭ, ಬೋಮ್, ಮೆಟ್ಟಲು ಗಮನಿಸ್ತ್ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಬೋಕು.  

 

7. ಮ ಹ ತಾಕಾಲಗಳು 

ರಾಜಯೋಗಗಳು, ವಾಸುು ಪುರುಷನ ದ್ಾಾದಶ ರ್ಾಸಗಳ ಕಾಯಾಕಿಮಗಳು, ಸ್ತ್ೆರವಾಸುು, ಚರವಾಸುು 

ಮತುು ನಿತಾವಾಸುು ಗೃಹ ಆರಂಭಕೆು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು 

 

8. ಶಂಕು ತಯಾರಿಕೆ ವಿಧಾನ, ಭ ಮಿ ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು  

ಶಂಕು ಸ್ಾೆಪನೆ, ಅದರ ಫಲಗಳು ಭ ಮಿ ಪೂಜೆ, ಗಭಾನ್ಾಾಸ, ಮ ಹ ತಾಗಳು, ಸೆಪತ್ರಯ 

ಗುಣಮಟ್ಟ. 

 

9. ವಸತ್ರಗೃಹ (ಅಪಾಟ್ಾಮೆಂಟ್) 

ವಸತ್ರ ಸಂಕಿೋಣಾದಲಿಾ ವಾಸುು. ಅದರ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳು 

 

_________________________________________________________________ 

ಪರಾಮರ್ಶಾಗೆ ಪುಸುಕಗಳು- ನಿಮಮ ಭವಿಷಾ ನಿಮಮ ಮನೆಯಲಿಾ, ಪಂಗ್ ಶ ಾಯಿ, ಇತರ ಅದುುತ ವಾಸುು 

ಪರಿಹಾರಗಳು – ಎಂ. ವಾಸುದೋವಮ ತ್ರಾ,  ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬ್ು 
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    ಪತ್ರಿಕೆ - 2                           ಅಂಕೆಗಳು-75        

 

1. ಒಳಾಂಗಣ ಮತುು ಹ ರಾಂಗಣ ವಾಸುು 

ಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಮತುು ಹ ರಗೆ ದಿೋಪಗಳು ಮತುು ಅದರ ಬಳಕಿನ ಉಪಯೋಗÀ, ಧಾಮಿಾಕ ಕೆೋಂದಿದಿಂದ  

ಬ್ರುವ ದ ೋಷಗಳು, ಗೃಹದ ಒಳ ಮತುು ಹ ರ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬ್ರುವ ದ ೋಷಗಳು.  

 

2. ಜೆ ೋಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಾಾಣ ಮತುು ಫಲಗಳು 

ದಿಾಶಾಲ್ಾ, ತ್ರಿಶಾಲ್ಾ, ಚತುಶಾಾಲ್ಾ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಾಾಣ, ಸ್ಾಲು ಗೃಹ ನಿರ್ಾಾಣ 

 

3. ನ ತನ ದೋವಾಲಯ, ಧಾಮಿಾಕ ಕೆೋಂದಿಗಳು, ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಾಾಣ- 

ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶಿಲೆಗಳು, ವಿಗಿಹದ ದೃಷ್ಟಟಗಳು ಮತುು ಅದರ ಫಲಗಳು 

ಧಾಮಿಾಕ ಮತುು ಸ್ಾವಾಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾಸುು ನಿಯಮಗಳು. 

 

4. ಜೆ ಾೋತ್ರಾವಾಸುು ಮಂಡಲ- 

ಜನಮ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನ್ಾಮ ನಕ್ಷತಿರಾಶಿಯಂತ ಮುಂಬಾಗಿಲು 
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ವಾಸುು ಮಂಡಲದ ದಿಕುುಗಳಲಿಾ ಗಿಹಸ್ಾೆನಗಳು 

ನಿವೋಶನ ಕಕ್ಷೆ ಮತುು ಭ ಮಿ ಕಕ್ಷೆಯ ವಾತ್ಾಾಸ ಫಲ 

ವೈe್ ಞÁನಿಕವಾಗಿ ಮುಂಬಾಗಿಲು ಸ್ಾೆಪನೆ 

ಮನೆಯಳಗೆ ನಡಿಗೆ 

 

5. ಮರಗಳು 

ಗೃಹ ನಿರ್ಾಾಣಕೆು ಉತುಮ ಮರಗಳು ಅದರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಮಿತಿ ಮತುು ಶತೃಮರಗಳು, ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೋ ಮತುು ನಪುಂಸಕ ಮರಗಳು ಅದರ ಫಲಗಳು. 

 

6. ಗೃಹ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ  

ಅಧುನಿಕ ಗೃಹನಿರ್ಾಾಣ, ಅಡುಗೆಕೆ ೋಣೆ, ಶಯನಕೆ ೋಣೆ, ಸ್ಾಾನದಕೆ ೋಣೆÀ, ವರಂಡ, ಊಟ್ದಕೆ ೋಣೆ,  

ವಿರಾಮಕೆ ೋಣೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಗ್ಾಾರೆಜ್, ಕಾಪೌಂಡ್, ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ನಿರ್ಾಾಣ ಮತುು ಅದರ ಫಲ, 

ಇತರೆ. 

 

7. ಆಯಾದಿ ಷಡಾಗಾಗಳು- ಅದರ ಲೆಕಾುಚಾರ ಮತುು ಅದರ ಉಪಯೋಗ 

ದಶವಗಾ ಮತುು ರ್ಶ ೋಡಷ ವಗಾಗಳು, ಧನ, ಋಣ, ಆಯ, ತ್ರಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತಿ, ಯೋಗ, ಕರಣ, 

ಆಯುಷಾ, ದಿಕಾಪಲಕರ ಲೆಕಾುಚಾರ, ಮತುು ಅವುಗಳ ಫಲಗಳು 

 

8. ಮ ರು ವಿಧದದ ಆಯಗಳು ಮತುು ಅದರ ಉಪಯೋಗ 
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ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆಯಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳು 

 

__________________________________________________________________ 

ಪರಾಮರ್ಶಾಗೆ ಪುಸುಕಗಳು- ನಿಮಮ ಭವಿಷಾ ನಿಮಮ ಮನೆಯಲಿಾ, ಪಂಗ್ ಶ ಾಯಿ, ಇತರ ಅದುುತ ವಾಸುು 

ಪರಿಹಾರಗಳು – ಎಂ. ವಾಸುದೋವಮ ತ್ರಾ,  ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬ್ು 
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1. ಗೃಹ ಪಿವೋಶ ಮತುು ದ್ಾಾರ ಪೂಜೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು 

2. ಗೃಹ ವೋಧೆಗಳು, ಗೃಹ ಶ ಲಗಳು, ದ್ಾಾರ ಶ ಲಗಳು, ಇತರೆ. 

3. ಸೆಂಭ (ಕಂಭ), ಛಾವಣಿ, ಛಾವಣಿ ಮನೆಗಳು, ಗುಡಿಸಲು, ಗೆ ೋಡೌನ್, ಸ್ಥಲಾರ್ ಮನೆಗಳು 

(ನೆಲರ್ಾಳಿಗೆ) 

ಅದರಿಂದ ಬ್ರುವ ದ ೋಷಗಳು. 

4. ವಾಣಿಜಾ ಮತುು ವಾಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿಯರ್ಾವಳಿಗಳು 

ಗೃಹದಲಿಾ ಹ ಂದ್ಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ರಿೋತ್ರಯಲಿಾ ಈಜುಕೆ ೋಳ, ಸಣಣ ಹ ಂಡಗಳು, ಚಿಮುಮವ 

ಕಾರಂಜಿಗಳು,  

ಮಿೋನಿನ ಸಂಗಿಹಗಳು, ಕೆೈತ ೋಟ್ಗಳು, ಸಣಣ ಸ್ಥೋತುವ, ವಾಹನ ನಿಲ್ಾಾಣಗಳ ನಿರ್ಾಾಣದ ನಿಯಮಗಳು.  

5. ರಸ್ಥುಯ ಎತುರ, ತಗುುಗಳು, ಬಾವಿ, ಬ ೋರ ವಾಲ್ ಇ ಇತರ ನಿರ್ಾಾಣದಿಂದ ಬ್ರುವ ದ ೋಷಗಳು 

6. ಗೃಹದ ಒಳಾಂಗಣ ವಾಸುು 
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ಪೂಜಾಗೃಹ, ಪಾಿಥಾನ್ಾ ಕೆ ೋಣೆ, ಶಯನ ಕೆ ೋಣೆ, ಸ್ಾಾನದ ಕೆ ೋಣೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೆ ೋಣೆ, ಉಗ್ಾಿಣ, ವರಾಂಡ, 

ಊಟ್ದಕೆ ೋಣೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ಥಪ್ಟಟಕ್ ಟಾಾಂಕ್, ಮೆೋಲಿನ ನಿೋರಿನ ತ ಟ್ಟಟ, ಬ್ಚಚಲು, ಕೆಳ ನಿೋರಿನ 

ತ ಟ್ಟಟ, ಬಾವಿ ಬ ೋರ್ ವೋಲ್ ಇ – ಇವುಗಳು ಇರುವ ಹಾಗ  ಇರಬೋಕಾದ ದಿಕುುಗಳು ಹಾಗ  ಅವುಗಳ 

ಫಲಗಳು. ಮನೆಯ ನಿೋರು, ಶೌಚಾಲ್ಾಯದ ನಿೋರು- ಇವುಗಳು ಹ ೋಗುವ ದಿಕುು ಮತುು ಅದರ ಫಲಗಳು 

7. ಹ ರವಾಸುು 

ಮನೆಯ ಸುತುಲಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್- ಅವುಗಳ ಎತುರ, ಮರಗಳು ಇರುವ ದಿಕುು ಮತುು ಅದರ ಫಲಗಳು. 

ಗ್ಾಾರೆೋಜ್ ನಿರ್ಾಾಣ- ಇರುವ ದಿಕುು ಮತುು ಅದರ ಫಲಗಳು  

ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆೋಟ್ ನಿರ್ಾಾಣ- ಇರುವ ದಿಕುು ಮತುು ಅದರ ಫಲಗಳು  

8. .ಬ್ೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಾಸುು ಮತುು ನಕ್ಷೆೋ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ 

ಕಾರ್ಾಾನೆ ವಾಸುು, ಬಾಾಂಕ್ ವಾಸುು, ಉಪಹಾರ ಕೆೋಂದಿದ (ಹ ೋಟ್ಲ್ ಇ)ವಾಸುು, ಬ್ಹುಮಹಡಿ 

ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಆಸಪತಿಯ ವಾಸುು ಮತುು ಇತರೆ..  

 

__________________________________________________________________

_ 

ಪರಾಮರ್ಶಾಗೆ ಪುಸುಕಗಳು- ನಿಮಮ ಭವಿಷಾ ನಿಮಮ ಮನೆಯಲಿಾ, ಪಂಗ್ ಶ ಾಯಿ, ಇತರ ಅದುುತ ವಾಸುು 
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1. ವಿರ್ಶೋಷ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು 

ಒಂದು ಮನೆ ಭಾಗ ರ್ಾಡುವ ವಿಚಾರ 

ಸುಟ್ಟಮನೆಯ ವಾಸುು ದ ೋಷ ಮತುು ಪರಿಹಾರ 

ಆತಮಹತಾ ನಡೆದ ಮನೆಯ ವಾಸುು ದ ೋಷ ಮತುು ಪರಿಹಾರ 

ಬ್ಿಹಮಸ ತಿ ದ ೋಷ ವಾಸುು ಮತುು ಪರಿಹಾರ 

ಶಾಪಗಿಸು ಮನೆ ವಾಸುು ದ ೋಷ ಪರಿಹಾರ 

ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೆೋಪವುಳಳ ಮನೆಯಿಂದ ದ ೋಷ 

 

2. ರಾಜಯೋಗವುಳಳ ಗೃಹ 

ಅಭಿವೃದಿಿ / ಅನಿಷಟಕಾರಕ ಗೃಹಗಳು 
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ಮನೆಯಲಿಾ ಜೆೋನುಕಟ್ುಟವುದರ ಫಲ 

ಹುತುವಿರುವ ಮನೆಯ ಫಲ 

ಕಾಗೆ-ಗ ಬ ಹ ಕು ದ ೋಷ  

ಸಪಾಗಳು ಮನೆ ಹ ಕು ದ ೋಷ 

ಮನೆಯಲಿಾ ಪಶು ಜನನ ದ ೋಷ 

 

3. ಗೃಹ ಜೆ ಾೋತ್ರಷ 

ಗೃಹ ಪಿವೋಶದ ರಾಶಿಯಂತ ಫಲಗಳು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲರ್ಾನಗಳು. 

 

4. ಪರಿಹಾರಗಳು. 

ತುಳಸ್ತ್, ಸಾಸ್ತ್ುಕ್, ಯಂತಿಗಳು- ಅದರ ಸ್ಾೆಪನೆ ಮತುು ಅದರ ಫಲಗಳು 

ಬಳಕು ಮತುು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರಗಳು 

ಪೂಜನ್ಾ ಯಂತಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ 

ಕನಾಡಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ 

 

5. ವಾಸುು ದ ೋಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು 

ಹನೆಾರಡು ವಿಧದ ಪರಿಹಾರಗಳು 

1. ರತಾ (ಕಿಿಸಟಲ್ ಇ)ಗಳಿಂದ 5. ವಾಸುು ಯಂತಿಗಳು 9. ನೆಲಹಾಸು(ಪÇ್ ಲಿೋರಿಂಗ್) 

2. ಬ್ಣಣಗಳು 6. ಗಂಟೆಗಳು       10. ಸಸಾ(ಮರ)ಗಳು  

3. ಗ್ಾಿನೆೈಟ್  7. ಪ್ಟರಿಮಿಡ್ ಗಳು 11. ಬಳಕು 



ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ನಾಲಯ 

 ವನಸತುಶನಸರ ಡಿಪ್ಲಮನ ಕ  ೋರ್ಸ ಾನ ಪ್್ಾಕರಮ  

  ಅಂಕೆಗಳು-75 

4. ಲೆ ೋಹಗಳು 8. ಎತುರಗಳ ವೈವಿಧಾತ 12. ನಿೋರಿನ ಸಂಕಿೋಣಾಗಳು  

 

__________________________________________________________________

_ 

ಪರಾಮರ್ಶಾಗೆ ಪುಸುಕಗಳು- ನಿಮಮ ಭವಿಷಾ ನಿಮಮ ಮನೆಯಲಿಾ, ಪಂಗ್ ಶ ಾಯಿ, ಇತರ ಅದುುತ ವಾಸುು 

ಪರಿಹಾರಗಳು – ಎಂ. ವಾಸುದೋವಮ ತ್ರಾ,  ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬ್ು 

 

 

 

ಪತ್ರಿಕೆ - 5 

ಸಂಸುೃತ ನಿದೋಾಶನ್ಾಲಯ ಪಿಕಟ್ಟತ 

ಪಠ್ಾ ಪುಸುಕ – 3 (ಶುಭಾ) 

- - * - - 

 


