
  ಶುಕರ ಸ೦ಕರಮಣ
(     ಸೂಯರನ ಮು೦ದೆ ಶುಕರನ  '     ಮಾಚ್ರ ಪಾಸಟ್  ')   

 ಪಾಲಹಳಳ  (  ಪ  .  ಆರ್  .)  ವಶವನಾಥ್  

   (         ನಮಮ ಜೀವನದ ಮುಖಯ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎ೦ದಾಗ ವೆೈಯುಕತಕ ವಷಯಗಳನುನ 
       ಬಟಟರೆ ನಮಗೆ ತಕಷಣ ಹೊಳೆಯುವುದು ದೆೀಶಕೆಕ ಒಳೆಳಯದೊೀ,   ಕೆಟಟದೊದೀ ಆದ ದನಗಳು. 

.           ಆದರೆ ಅಷೆಟೀ ಮುಖಯ ಜೀವನದಲಲ ಒಮಮ ಮಾತರ ನೊೀಡಲು ಸಗುವ ಖಗೊೀಳದ 
  ವದಯಮಾನಗಳು ಕೂಡ !     ೧೯೮೬ರಲಲ ಹಾಯಲೀ ಧೂಮಕೆೀತು ಬ೦ದದದತು;   ಮತೆತ ಬರುವುದು 

 ೨೦೬೨ರಲಲ !         ಕೆಲವೆೀ ದನಗಳಲಲ ಮತೊತ೦ದು ಅದುಭ ತ ಖಗೊೀಳ ವದಯಮಾನ ನಡೆಯಲದೆ . 
    ನಮಮ ದನಚರಯಲಲ ಬರೆದುಕೊಳುಳವಷುಟ ಮುಖಯ !       ಅದೆೀ ೨೦೧೨ರ ಜೂನ್ ೬ರ೦ದು 
   ಬೆಳಗನ ಜಾವದಲಲ ( ೬-೧೦)    ನಡೆಯಲರುವ ಶುಕರ ಸ೦ಕರಮಣ !   ಮು೦ದೆ ೧೨೦ 
    ವಷರಗಳ ತನಕ ಇದು ನೊಡಲು ಸಗುವುದಲಲ. .      ಆದರೆ ಅ೦ದು ಸೂಯರನನುನ ಬರ  
 ಕಣುಣ ಗಳ೦ದ ನೊಡಬೆೀಡ;      ವಶೆೀಷ ಕನನಡಕಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸ ಅಥವಾ ಪರದೆಯ ಮೀಲೆ  
   ಸೂಯರನ ಬ೦ಬವನುನ ನೊೀಡ )      

            ರಾತರಯ ಆಕಾಶದಲಲ ಚ೦ದರನನುನ ಬಟಟರೆ ಶುಕರನೆೀ ಅತ ಪರಕಾಶಮಾನವಾದ  
 ಆಕಾಶಕಾಯ .       ಈ ಗರಹ ಕೆಲವು ಬಾರ ಉಷೆಯಲಲ,     ಕೆಲವು ಬಾರ ಸ೦ಜೆ ಯಲಲ 

ಕಾಣಸುತತದೆ..       ಆದದರ೦ದ ಗರೀಕರು ಇವುಗಳಗೆ ಎರಡು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಹೆಸರಟಟದದರು.  ಆದರೆ 
         ಅವರ ಮಹಾ ಗಣತಜಞ ಪೆೈಥಾಗೊರಾಸ್ ಇದನುನ ಒ೦ದೆೀ ಎ೦ದು ಗುರುತಸದನ೦ತೆ.  ಆದರೆ 
         ಮಧಯ ಅಮರಕದ ಮಾಯಾ ಜನಾ೦ಗ ಇದನುನ ಮದಲೆೀ ತಳದದುದ ಸಾವರಸಯಕರ ವಷಯ . 

            ಭೂಮಗ೦ತ ಸವಲಪ ಮಾತರ ಕಡಮ ದರವಯರಾಶ ಮತುತ ಕಡಮ ಗಾತರವೂ ಇರುವ ಈ 
       ಗರಹ ದ ವಾತಾವರಣದಲಲ ಹೆಚುಚ ಇ೦ಗಾಲಾಮಲವದದರದದದರೆ ಇದೂ 

  ವಾಸಯೀಗಯವಾಗುತತತೊತೀ ಏನೊೀ ! 
          ಗರಹಗಳೆಲಲವೂ ಸೂಯರನನುನ ಸುತುತ ತತವೆ ಎ೦ದು ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಲಲ  

 ಕೊೀಪನರಕಸ್ ಪರತಪಾದಸದನು.       ಸೂಯರನ೦ದ ಬುಧ ಅತ ಹತತರ;  ಅನ೦ತರ ಶುಕರ 
 ಮತುತ ಭೂಮ. ;        ಸೂಯರನ ಹತತರವೆೀ ಇರುವುದರ೦ದ ಇವೆರಡೂ ಸ೦ಜೆ ಅಥವಾ 

 ಉಷೆಯಲಲ ಮಾತರಕಾಣಸಕೊಳುಳತತವ.ೆ .        ಬುಧ ಶುಕರ ಗರಹಗಳ ಕಕೆಷ ಭೂಮಯ 
ಕಕೆಷಯಳಗೆ.          ಆದದರ೦ದ ಒ೦ದೊ೦ದು ಬಾರ ಶುಕರ ಗರಹ ಭೂಮಗೂ ಸೂಯರನಗೂ 

 ಮಧೆಯ ಬರುತತದೆ. ;  ಹಾಗೆ ಸೂಯರ, ,       ಶುಕರ ಮತುತ ಭೂಮ ಒ೦ದೆೀ ನೆೀರದಲಲ ಇರುವಾಗ 
  ಅದು ಸ೦ಕರಮಣವೆನನಸಕೊಳುಳತತದ.ೆ.     ಇದು ಒ೦ದು ರೀತಯಲಲ ಗರಹಣವೆೀ !  ಅದರೆ ಶುಕರ 
        ಬಹಳ ದೂರದಲಲರುವುದರ೦ದ ಅದು ಸೂಯರನ ಮು೦ದೆ ಒ೦ದು ಕಪುಪ ಚುಕೆಕಯಾಗ 



 ಮಾತರ ಕಾಣಸಕೊಳುಳತತದ.ೆ;     ಅ೦ದರೆ ಚ೦ದರನ೦ತೆ ಕತತಲೆಯನೆನೀನೂ ಉ೦ಟುಮಾಡುವವುದಲಲ. .. 
.        ಆ ಚುಕೆಕ ನಧಾನವಾಗ ಸೂಯರನ ಮು೦ದೆ ಹಾಯುದ ಹೊೀಗುತತದ.ೆ ; ಸೂಯರನ 

        ಬ೦ಬವನುನ ಪೂತರ ಹಾದು ಹೊೀಗಲು ಸುಮಾರು ೬ ಗ೦ಟೆಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತತದ.ೆ .   
       ಸುಮಾರು ೧೧೦-     ೧೩೦ ವಷರಗಳಗೊಮಮ ಜೊೀಡ ಸ೦ಕರಮಣಗಳು ನಡೆಯತತವೆ. 

      ಒ೦ದು ಸ೦ಕರಮಣ ನಡೆದನ೦ತರ ಮತೊತ೦ದು ೮ ವಷರಗಳಲೆಲೀ ಕಾಣಬರುತತದ.ೆ.. ೨೦೦೪ರ 
   ಜೂನ್ ನಲಲ ಒ೦ದು ನಡೆದದದತು.       ಈಗ ಮತೆತ ಈ ವಷರದ ಜೂನ್ ನಲಲ ನಡೆಯುತತದ.ೆ 
      ಕೆಲವು ಬಾರ ಈ ಸ೦ಕರಮಣಗಳು ಡಸೆ೦ಬರನಲಲಯೂ ನಡೆಯುತತವೆ..  ಹ೦ದೆ ದಾಖಲೆಯಾದ 

   ಸ೦ಕರಮಣಗಳು ಈ ರೀತ ಇವೆ: ೧೬೩೧(೧೬೩೯),   ೧೭೬೧ (೧೭೬೯), ೧೮೭೪(೧೮೮೨), , 
೨೦೦೪(೨೦೧೨)
             ಈ ಸ೦ಕರಮಣವನುನ ೧೦೩೨ರಲಲ ಪಶರಯದ ಒಬಬ ಖಗೊೀಳಜಞ ವೀಕಷಸದದ ಎ೦ದೂ 

         ಮತುತ ಅದರ೦ದ ಶುಕರ ಸೂಯರನಗೆ ಭೂಮಗ೦ತ ಹತತರವದೆ ಎ೦ದು ತೊೀರಸದ ಎ೦ಬ 
         ವರದಗಳವೆ ೧೬೨೭ರಲಲ ಗರಹಗಳ ಕಕೆಷಗಳ ಬಗೆಗ ತನನ ನಯಮಗಳನುನ ಪರತಪಾದಸದ  

          ಮಹಾ ಖಗೊೀಳಜಞ ಯಹಾನಸ್ ಕೆಪಲರ ಈ ಸ೦ಕರಮಣ ೧೬೩೧ರಲಲ ಆಗುತತದೆ ಎ೦ದು 
  ಭವಷಯ ಹೆೀಳದದನು ,      ಯೂರೊೀಪನಲಲ ಅದು ಹೆಚುಚ ಹೊತುತ ಕಾಣಸಕೊಳಳಲಲಲವಾದರೂ 
   ಇಟಲಯ ಗಾಸೆ೦ಡ ಇದನುನ ವೀಕಷಸದನು .        ಮತೆತ ೧೬೩೯ರಲಲ ಇ೦ಗೆಲ೦ಡನ ಜೆೀಮಸ್ 
         ಹಾಯರೊೀಕ್ ಎ೦ಬ ಯುವಕ ತನನ ಸೆನೀಹತನಗೆ ಇದನುನ ತೊೀರಸದ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದೆ .  

               ಎಡಮ೦ಡ್ ಹಾಯಲೀ ಭೂಮಯ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಥಳಗಳ೦ದ ಈ ಸ೦ಕರಮಣವನುನ 
       ವೀಕಷಸದರೆ ಭೂಮ ಮತುತ ಸೂಯರರ ದೂರವನುನ ಅಳೆಯಬಹುದು ಎ೦ದು ೧೭೧೬ರಲಲ  

   ಲೆಕಕ ಮಾಡದದನು ;         ೧೭೬೧ ಮತುತ ೧೭೬೯ರಲಲ ಈ ಸ೦ಕರಮಣಗಳು ನಡೆಯುತತವ ೆ
     ಎ೦ಬ ಅರವೂ ಅವನಗೆ ಇದದತು.     ತಾನೆೀ ಬದುಕರದದದರೂ ಬೆೀರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ 

    ಪರಯೀಗವನುನ ನಡೆಸಬೆೀಕೆ೦ದು ಅವನು ಇಷಟಪಟಟದದನು .  
         ಈಗ ಮ೦ಗಳಕೆಕ ರಾಕೆಟಗಳು ಹೊೀಗುವ೦ತ,ೆ    ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದಲಲ ತ೦ಗಳುಗಟಟಲ ೆ

      ಸಮುದರ ಪರಯಾಣಮಾಡ ಈ ಸ೦ಕರಮಣವನುನ ವೀಕಷಸುವ ಪರಯತನಗಳು 
ಪಾರರ೦ಭವಾದವು. .         ೧೭೬೧ ಮತುತ ೧೭೬೯ರಲಲ ಭಾರತದಲಲ ಇದು ಚೆನಾನಗ ಕಾಣಸುತತದ ೆ

       ಎ೦ದು ಜೆ೦ಟಲ್ ಎ೦ಬ ಫಾರನಸನ ಸ೦ಶೊೀಧಕನೊಬಬ ಇಲಲಗೆ ಬ೦ದದದ.   ಮತೂತ  
     ಪರಖಾಯತವಾದಾದುದ ಜೆೀಮಸ್ ಕುಕ್ ನ ಪರಯಾಣ .      ನೂಯ ಜಲಾಯ೦ಡ್ ಅನುನ ಕ೦ಡುಹಡದ 

         ಈತ ತಾಹತ ದವೀಪದಲಲ ಈ ಸ೦ಕರಮಣ ಚೆನಾನಗ ಕಾಣಸುತತದೆ೦ದು ೧೭೬೮ರಲಲ 
      ಇ೦ಗೆಲ೦ಡನ ಸಕಾರರದ ಯೀಜನೆಯ೦ತೆ ಒ೦ದು ಹಡಗನಲಲ ಹೊರಟ.   ಎ೦ಟು ತ೦ಗಳ 
       ಪರಯಾಸದ ಪರಯಾನದ ನ೦ತರ ತಾಹತ ದವೀಪವನುನ ಸೆೀರ ಸ೦ಕರಮಣವನುನ ವೀಕಷಸ  
 ದಾಖಲೆಗಳನುನ ತಯಾರಸದ .      ಪಪ೦ಚದ ಬೆೀರೆ ೭ ಜಗಗಳ೦ದಲೂ ಇದರ ಬಗೆಗ 
 ಮಾಹತಗಳು ಬ೦ದವು; .         ೧೮೭೪ ಮತುತ ೧೮೮೨ರಲಲ ಮತೆತ ಭೂಮಯ ಅನೆೀಕ 
    ಭಾಗಗಳ೦ದ ವೀಕಷಣೆಗಳು ನಡೆದು ಭೂಮ -    ಸೂಯರನ ಅ೦ತರ ಕ೦ದುಹಡಯಲಪಟಟತು. 

          ಇ೦ದು ಬೆೀರೆಯ ವಧಾನಗಳ೦ದ ಈ ಸ೦ಖೆಯ ಅತ ನಖರವಾಗ ತಳದದೆ;  ಅದರ ಮೌಲಯ 



೧೪೯.   ೬ ಮಲಯ ಕ,  ಮೀ ಗಳು.       ಸ೦ಕರಮಣದ೦ದ ೧೮೮೪ರಲಲ ಪಡೆದ ಮೌಲಯ ಇದಕಕ೦ತ 
  ಸವಲಪ ಮಾತರ (<  ೧ %) ತಪಪದದತು. 

            ಭಾರತದಲೂಲ ಸ೦ಕರಮಣದ ವೀಕಷಣೆಯಲಲ ಅನೆೀಕರಗೆ ಆಸಕತ ಇದದತು.  ೧೮೮೪ರಲಲ 
       ನರಸ೦ಗ್ ರಾವ್ ಎ೦ಬ ಭಾರತೀಯ ಖಗೊಳಜಞರು ಆ೦ಧರದಲಲನ ತಮಮದೆೀ 

  ವೆೀಧಶಾಲೆಯ೦ದ ವೀಕಷಸದ ದಾಖಲೆಗಳವೆ.     ಅದಲಲದೆ ಹಳೆಯ ಖಗೊೀಳ ಸದಾಧ೦ತಗಳ ಅರವದದ 
      ಸಾಮ೦ತ ಚ೦ದರಶೆೀಖರ ಎ೦ಬುವವರು ಒರಸಸನಲಲ ಇದನುನ ವೀಕಷಸದರು .. ಸುಮಾರು 

      ಅದೆೀ ಸಮಯದಲಲ ಮದಾರಸ ವೆೀಧಶಾಲೆಯ ರಘುನಾಥಾಚಾರ ಎ೦ಬುವವರು ಈ 
    ವಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ೩ ಪುಸತಕಗಳನುನ ಹೊರತ೦ದರು .  

          ಇ೦ದು ಹೊಸ ಗರಹಗಳನುನ ಕ೦ಡುಹಡಯಲು ಈ ಸ೦ಕರಮಣದ  
ವಧಾನವನೆನೀಉಪಯೀಗಸಕೊಳುಳತತದಾದರ.ೆ.      ಗರಹ ನಕಷತರದ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದಾಗ ಅದರ ಬೆಳಕು 

 ಸವಲಪವಾದರೂ ಕಡಮಯಾಗುತತದೆ. .     ಆದದರ೦ದ ಒ೦ದು ನಕಷತರದ ಬೆಳಕನುನ ಸತತವಾಗ  
ಗಮನಸುತತದದರೆ,      ಅದರ ಬೆಳಕು ನಯತಕಾಲಕವಾಗ ಕಡಮಯಾದರೆ ಗರಹವ೦ದು ಅದನುನ 

   ಸುತುತ ತತದೆ ಎ೦ದು ಹೆೀಳಬಹುದು

      ಶುಕರನ ಇತರ ಸಾವರಸಯಗಳು  :       ಮಾಯಾ ಸ೦ಖೆಯ ೫೮೪  !  

               ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಖಾಯತ ಭೌತ ವಜಾಞನ ಫೆೈನಮನ ರು ಮಕಸಕೊೀಗೆ 
        ಹನಮೂನ್ ಗೆ ಹೊೀದಾಗ ಅವರನುನ ಒ೦ದು ಸ೦ಖೆಯ ಆಶಚಯರಗೊಳಸತು .  ಅವರ 

       ಹೆ೦ಡತಗೆ ಮಕಸಕೊೀವನ ಮಾಯಾ ಸ೦ಸಕೃತಯ ಹುಚುಚ !ªÀiÁAiÀiÁ £ÁUÀjÃPÀvÉ «±ÀézÀ 
M0zÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR  ºÀ¼ÉAiÀÄ À̧0¸ÀÌöÈw. CvÀÄå£ÀßvÀ PÀ̄ É, ªÁ À̧ÄÛ²®à«zÀÄÝ  CªÀgÀÄ 
PÀnÖ©lÄÖºÉÆÃzÀ C£ÉÃPÀ   ಪರಮಡ್ ಆಕೃತಯ zÉÃªÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ E0zÀÆ d£ÀgÀ£ÀÄß 
DPÀ¶ð À̧ÄwÛzÉ.         ಅ೦ತೂ ಪೆೈನ್ ಮನ್ ಮತುತ ಪತನ ಆ ಪರಮಡ್ ಹತಾತಯತು; ಈ 

 ಪರಮಡ್ ಇಳದಾಯತು.      ಅವರನುನ ಹೆ೦ಡತ ಸಾಕಷುಟ ವಸುತ ಸ೦ಗರಹಾಲಯಗಳಗ ೆ
  ಎಳೆದುಕೊ೦ದುಹೊೀಗ ಹೊೀಗ ಸುಸುತ ಮಾಡಸದದರು. .      ಮು೦ದನ ದನ ಹೆ೦ಡತ ಕರೆದಾಗ 

ಇಲಲ,   ನೀನು ಹೊೀಗಬಾ ಎ೦ದರ೦ತೆ. 
          ಕಾರಣ ?        ಒ೦ದು ವಸುತ ಸ೦ಗರಹಾಲಯದಲಲ ಫೆೈನಮನರಗೆ ಒ೦ದು ಹಳೆಯ 

    ಪುಸತಕದ ಪರತ ಸಕಕತುತ .       ಅದನುನ ತೆಗೆದು ನೊೀಡದರೆ ಬರೆೀ ಚುಕೆಕಗಳು ಅಥವಾ ಗೆರೆಗಳು 
.         ಇದು ಮಾಯಾ ಜನಾ೦ಗದವರ ಚೆೈತರಕ ಭಾಷೆಯರಬೆೀಕು ಎ೦ದು ತಕಷಣ ಅರತರು. 

    ಒಗಟುಗಳು ಎ೦ದರೆ ಅವರಗೆ ಮಹಾ ಇಷಟ. .     ನೊಬೆಲ್ ಮಹುಮಾನ ಗಳಸದ ಚುರುಕು 
  ಬುದಧ ಬೆೀರೆ !      ಒ೦ದೆರದು ದನಗಳಲೆಲೀ ಅವರು ಇದರ ಒಗಟನುನ ಬಡಸದದರು .   ಆದರೆ ಅಲಲ 
      ಒ೦ದು ಸ೦ಖೆಯ ಎಲೆಲಲುಲ ತಾ೦ಡವವಾಡುತತರುವುದನುನ ನೊೀಡ ಅವರಗೆ ವಸಮಯವಾಯತು . 
  ಅದು ೫೮೪ !    ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದನುನ ೨೩೬ ,೯೦,೨೫೦,    ೮ ಎ೦ದು ವ೦ಗಡಣೆ ಮಾಡದದರು. 



    ಮತೊತ೦ದು ಕಡೆ ಇನೊನ೦ದು ಸ೦ಖೆಯ -   ೨೯೨೦ !       ಇದನುನ ೫ ರ೦ದ ಭಾಗಸದರೆ ೫೮೪ ! 
    ಮತೊತ೦ದೂ ಅವರ ಗಮನಕೆಕ ಬ೦ದತು .       ಇದನುನ ೮ರ೦ದ ಭಾಗಸದರೆ ಬರುವುದು ೩೬೫  

!        ನಮಮ ಸೌರಮಾನ ಪದಧತಯಲಲನ ವಷರದಲಲನ ದನಗಳ ಸ೦ಖೆಯ !   ಅ೦ದರೆ ಈ ೫೮೪ 
      ಕೂಕ ಖಗೊೀಳವಜಾಞನಕೂಕ ಏನೊೀ ಸ೦ಬ೦ಧವದೆಯ೦ದು ಅರತರು ! 

               ಫೆೈನಮನ ಅವರು ನೊೀಡದ ಪುಸತಕ ೧೨ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಾಯಾ ಸ೦ಸಕೃತಯ 
'  ಡೆರಸೆಡನ ಕೊಡೆಕಷ್'    ಪುಸತಕದ ಪರತ .   ಈ ಸ೦ಸಕೃತ   ¥ÁæAiÀÄ±À : Qæ.¥ÀÇ. 2600gÀ°è 
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     ಕಾಲವನುನ ಅಳೆಯಲು ಅನೆೀಕ ಜನಾ೦ಗಗಳು ಚ೦ದರಸೂಯರ.  ರನುನ ಆರಸಕೊ೦ಡದದರೆ ,  . 
    ಮಾಯಾ ಸ೦ಸಕೃತ ಶುಕರನನುನ ಆರಸಕೊ೦ಡದದತು .    ೫೮೪ ದನಗಳಗೊಮಮ ಶುಕರ ಬೆಳಗೆಗಯ 
      ಆಕಾಶದಲಲ ಸೂಯರನ ಜೊತೆ ಹುಟುಟ ವುದನುನ ಅವರು (  ಹೀಲಯಾಕಲ್ ರೆೈಸ೦ಗ್) 

     ಗಮನಸ ಆ ಅವಧಯನುನ ವಷರವೆ೦ದು ಕರೆದರು !     ಶುಕರನ ಚಲವಲನೆಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾಯಾ 
     ಜನ ಬಹಳ ನಖರವಾದ ಮಾಹತಯನುನ ಇಟಟದದರು .   ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯ೦ದ 

      ಮಳೆಮೀಡಗಳ ಮಧೆಯಯೂ ಅನೆೀಕ ಪೀಳಗೆಗಳು ಶುಕರನ ಚಲನವಲನೆಗಳನುನ 
        ಬರೆದಟಟ೦ದಲೆೀ ಅವರ ಸಾವರಾರು ವಷರಗಳ ಶುಕರನ ಪ೦ಚಾ೦ಗ ಸಾಧಯವಾಯತು. 

     ಶುಕರ ಗರಹ ೨೬೩ ದನಗಳು ಉಷೆಯಲಲ ಕಾಣಸಕೊ೦ಡು,    ಅನ೦ತರ ೫೦ ದನಗಳು ಮಾಯ 
       ಅನ೦ತರ ಪಶಚಮದಲಲ ಪಸಚಮದಲಲ ಸೂಯಾರಸತವಾದ ಮೀಲೆ ಕಾಣಸಕೊಳುಳತತದ.ೆ ಹಾಗೆಯೀ 

       ೨೬೩ ದನಗಳು ಆಕಾಶದಲಲದುದ ಅನ೦ತರ ಮತೆತ ೮ ದನ ಕಾಣೆಯಾಗುತತದ.ೆ. ಅದರ೦ದ 
೨೬೩+೫೦+೨೬೩+  ೮ =  ೫೮೪ ! (      ಡೆರಸೆಡನ ಪುಸತಕದಲಲ ಈ ಸ೦ಖೆಯಗಳು ಸವಲಪ 

    ಬೆೀರೆಯಾಗರುವುದಕೆಕ ಕಾರಣ ಇನೂನ ತಳದಲಲ ; .      ಆದರೂ ಒಟಟನಲಲ ಅದೂ ೫೮೪ ! 
             ಮಾಯಾ ಸ೦ಸಕೃತ ಈ ಗರಹವನುನ ಎಷುಟ ವೀಕಷಸದದರೂ ಇದರ ಸ೦ಕರಮಣ ಅವರ  

  ಗಮನಕೆಕ ಬ೦ದಲಲವೆ೦ದು ಕಾಣುತತದೆ.;        ಅಥವಾ ಯಾವುದೊೀ ಹೆದರಕೆಗಳ೦ದ ಅದರ ಬಗೆಗ 
 ಪರಚಾರಸದರಬಹುದು ! 

  ಚತರ ೧ :     ಸೂಯರದಯ ಸಮಯದಲಲ ಶುಕರ ಗರಹ - ಉಷತಾರೆ



೨..     ಸೂಯರನ ಸುತತ ಶುಕರನ ಪಥ ;    ಎಡದಲಲದಾದಗ ಬೆಳಗೆಗಯ ತಾರೆ, ಬಲದಲಲದಾದಗ 
 ಸ೦ಜೆಯ ತಾರೆ.;    ಸೂಯರ ,      ಭೂಮ ಮತುತ ಶುಕರ ಒ೦ದೆೀ ನೆೀರದಲಲದಾದಗ ಸ೦ಕರಮಣ

  ಚತರ ೩ -        ಶುಕರ ಸೂಯರನ ಮು೦ದೆ ಬ೦ದು ರೂಪದಲಲ ಹಾಯುದ ಹೊೀಗುತತರುವುದು



  ಚತರ ೪ :    ಮಾಯಾ ಸ೦ಸಕೃತಯಲಲ ' ಶುಕರ' 


