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““�ಾ��  ಸಂ�ಾ�ರವನು�ಂಟು  �ಾಡುವ  �ಯ�ಾವ�ಗ��  �ಾ�ಕರಣ  ಎಂದು

�ಸರು””

�ಾವ �ಾ�ಯ�ಾ�ದರೂ ಶುದ��ಾ� ಪ��ೕಗ �ಾಡ�ೕ�ಾದ� ಆ �ಾ�ಯ

�ಾ�ಕರಣ ಪ�ಚಯಅ�ಾ�ವಶ�ಕ. �ಾ�ಕರಣ �ಾನ�ಲ�� �ಾ�ಯಅಧ�ಯನ

ಪ�ಣ��ಾಗದು. �ಾ�ಯಅಧ�ಯನದ ಆರಂಭದ�� ಪ��ೕಗಗಳ ಮೂಲಕ

�ಾ�ಕರಣದ ಅ�ವನು�ಂಟು�ಾ�ದರೂಮುಂ� ಸಕ�ಮ�ಾ� �ಾ�ಕರಣ �ಾಸ�ದ

ಪ�ಚವನು� �ಾ�ಸುವ ಅವಶ�ಕ���. ಈ ದೃ���ಂದ ನಮ� � �ೌಢ �ಾ�ಗಳ

ಪಠ�ಕ�ಮದ�� �ಾ�ಕರಣ �ಾಸ�ದ ಮುಖ� �ಷಯಗಳನು� ಅಳವ�ಸ�ಾ��. ಈ

���ನ�� ಕನ�ಡ �ಾ�ಕರಣವ� �ೂಂ�ರುವ ಹಲವ� ಅಂಶಗಳನು� ಇ�� ಸ�ವರ�ಾ�

�ೂೕಡಬಹುದು.

ವ�ವ��ತ�ಾ� �ೂೕ��ದ ಅ�ರ�ಾ�ಯ ಗುಂಪನು� ವಣ��ಾ� ಎನ�ಬಹುದು.
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ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ

ತ ಥ ದ ಧ ನ

ಪ ಫ ಬ ಭಮ

ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ

ಕನ�ಡ ವಣ��ಾ�



ವಣ��ಾ�ಯ�ಧಗಳ�

ಸ�ರಗಳ�

ವ�ಂಜನಗಳ�

�ೕಗ�ಾಹಗಳ�

ಸ�ರಗಳ�:13

“ಸ�ತಂತ��ಾ� ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗಳನು� ಸ�ರಗಳ� ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�”.

ಉ�ಾ: ಅ ಆ ಇ ಈಉಊಋಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ

ಸ�ರಗಳ �ಧಗಳ�

1. ಹ�ಸ�ಸ�ರ :ಒಂದು �ಾ��ಯ �ಾಲದ�� ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗ�� ಹ�ಸ�ಸ�ರ

ಅ�ರಗಳ� ಎ�ಸುವ�ದು.

ಉ�ಾ:ಅ ಇಉಋಎ ಒ

1. �ೕಘ�  ಸ�ರ: ಎರಡು �ಾ��ಯ �ಾಲದ�� ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗ�� �ೕಘ�

ಸ�ರ ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ:ಆ ಈಊಏ ಓ ಐ ಔ

1. ಪ��ತ  ಸ�ರ:ಮೂರು �ಾ��ಗಳ �ಾಲದ�� ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗ�� ಪ��ತ ಸ�ರ

ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ:

ಅ�ಾ�=�+ಆ=�ಾs

ಅ�ಾ�= �+ಆ=�ಾs

ಅ�ಾ�=�+ಆ=�ಾs

ವ�ಂಜನಗಳ�:34

ಸ��ಾ�ರಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗ�� ವ�ಂಜನಗಳ� ಎಂದು

ಕ�ಯು��ೕ�.

ವ�ಂಜನಗಳ �ಧಗಳ�:2

ವ�ೕ�ಯ  ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ� :ಸ�ರಗಳ ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಾಗೂ ಒಂದು �ಾ�ಾ�

�ಾಲದ�� ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಎ�ಾ� �ಾಗು��ಾ�ರಗ�� ವ�ೕ�ಯ ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ�

ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�”.



ಉ�ಾ:

ಕ ವಗ� - ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ

ಚ ವಗ� - ಚ ಛ ಜಝಞ

ಟ ವಗ� - ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ

ತ ವಗ� - ತ ಥ ದ ಧ ನ

ಪ ವಗ�- ಪ ಫ ಬ ಭಮ

ವ�ೕ�ಯ  ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ  �ಧಗಳ�

ಅಲ� �ಾ��ಾ�ರಗಳ�:10

ಕ�� ಸ�ರ�ಂದ / ಕ��ಉ���ಂದಉಚ��ಸಲ�ಡುವ �ಾಗು��ಾ�ರಗ�� ಅಲ�

�ಾ��ಾ�ರಗಳ� ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ:

ಕ,ಚ,ಟ.ತ,ಪ,

ಗ,ಜ,ಡ,ದ,ಬ

ಮ�ಾ �ಾ��ಾ�ರಗಳ�:10

�ಚು� ಉ���ಂದಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಎರಡ�ಯಮತು� �ಾಲ��ಯ ವ�ಂಜನಗ��

ಮ�ಾ �ಾ��ಾ�ರಗಳ� ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ:

ಖ, ಛ ,ಠ ,ಧ, ಫ , ಘ ,ಝ, ಢ, ಧ, ಭ

ಅನು�ಾ��ಾ�ರಗಳ�:5

ಮೂ�ನ ಸ�ಾಯ�ಂದುಚ��ಸಲ�ಡುವ ವಣ��� ಅನು�ಾ��ಾ�ರಗಳ� ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ:

ಙ ,ಞ ,ಣ, ನ, ಮ,

ಅವ�ೕ�ಯ  ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ�::99 ವಗ�ಗ�ಾ� �ಂಗ�ಸ�ಾರದ ವ�ಂಜನಗ��

ವ�ೕ�ಯ ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗ�ಂದು �ಸರು.

ಉ�ಾ:

ಯ ,ರ, ಲ, ವ ,ಶ, ಷ ,ಸ ,ಹ, ಳ

�ೕಗ�ಾಹಗಳ�:2

�ೕ� ಅ�ರಗಳ ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ��ಉಚ��ಸಲ�ಡುವ ಅ�ರಗ���ೕಗ�ಾಹಗಳ�

ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ : ಅಂ ಅಃ



�ೕಗ�ಾಹಗಳ �ಧಗಳ�

1. ಅನುಸ�ರ- ಅಂ-�ಾವ��ೕ ಅ�ರವ� ಒಂದು �ೂ�� �ಂದು, ಎಂಬ ಸಂ�ೕತನವನು�

�ೂಂ�ದ�� ಅದು ಅನು�ಾ��ಾ�ರ ಎ�ಸುವ�ದು, ಉ�ಾ:ಅಂಕ , ಒಂದು, ಎಂಬ

2. �ಸಗ� - ಅಃ -�ಾವ��ೕ ಅ�ರವ� �ಂದು ಸ�ೕತ ಅಂದ� ಒಂದರ �ೕ�ೂಂದು

ಇರುವ ಎರಡು �ೂ�ೂ�ಗಳ ಸಂ�ೕತವನು� �ೂಂ�ದ�� ಅದು �ಸ�ಾ��ರ

ಎ�ಸುವ�ದು,ಉ�ಾ:ಅಂತಃ , ದುಃಖ, ಸಃ, ನಃ

ಸಂಯು�ಾ��ರಗಳ�

�ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ಪದದ�� ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ಚು� ವ�ಂಜನಗಳ�

ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಬಂದು ಅವ�ಗ�ಾದ �ೕ� ಒಂದು ಸ�ರ ಬಂದ� ಅಂತಹ

ಅ�ರಗಳನು� ಸಂಯು�ಾ��ರ / ಒತ��ರ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

ಉ�ಾ:

� + � + ಅ = ಕ�

� + � + ಅ = ಪ�

� + � + ಅ = ಗ�

� + � + � + ಅ = ಸ�

ಸಂಯು�ಾ��ರಗಳ �ಧಗಳ�

1. ಸ�ಾ�ಯ  ಸಂಯು�ಾ��ರಗಳ�- �ಾವ��ೕ ಪದದ�� ಒಂ�ೕ ವ�ಂಜನವ� ಎರಡು

�ಾ� ಬಂದು ನಂತರ ಸ�ರ��ಂದು ಬಂದ� ಅಂತಹ ಅ�ರಗಳನು� ಸ�ಾ�ೕಯ

ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ� ಎನು���ೕ�.

ಉ�ಾ:

ಕ�ೕ–�+�+�+ಎ

ಅಕ� –ಅ+�+�+ಅ

ಹಗ�,ಅಜ�,ತಮ�,ಅಪ�

1. ��ಾ�ೕಯ  ಸಂಯು�ಾ��ರಗಳ�-�ಾವ��ೕ ಪದದ�� ಎರಡು �ೕ� �ೕ�

ವ�ಂಜನಗಳ� ಬಂದು ನಂತರ ಸ�ರ��ಂದು ಬಂದ� ಅಂತಹ ಅ�ರಗಳನು� ��ಾ�ೕಯ

ಸಂಯು�ಾ��ರಗಳ� ಎನು���ೕ�.

ಉ�ಾ:

ಅ��- ಆ + � + � + ಇ

ಆಪ� – ಆ + � + � + ಅ

ಸೂಯ� , ಮಗ� , ಸ�ರ , �ಾ�ಣ

ಕನ�ಡ  ವಣ��ಾ� ಒಟು�  ಅ�ರಗಳ�  ಸಂ��



ಕನ�ಡ ವಣ��ಾ� 49

ಸ�ರಗಳ� 13

ಹ�ಸ� ಸ�ರಗಳ� 6

�ೕಘ� ಸ�ರಗಳ� 7

ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ� 34

ವ�ೕ�ಯಗಳ� ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ� 25

ಅವ�ೕ�ಯ ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗಳ� 9

ಅಲ��ಾ�ಣಗಳ� 10

ಮ�ಾ�ಾ�ಣಗಳ� 10

ಅನು�ಾ�ಕಗಳ� 5

�ೕಗ�ಾಹಗಳ� ಅನು�ಾ�ರ(◌ಂ)�ಸಗ�(◌ಃ) 2

ಸಂ� ಅಥ� : ಉ�ಾ�ರ�ಯ�� ಎರಡು ವಣ�ಗಳ ನಡು� �ಾಲ�ಳಂಬ�ಲ�ದಂ�

ಕೂಡುವ�ದ�� ಸಂ� ಎಂದು �ಸರು.

ಉ�ಾ:

�ಾಣ + ಇಗ =�ಾ�ಗ

ಆಡು + ಇಸು =ಆ�ಸು

ಹಸು + ಇನ =ಹಸು�ನ

‘ಯ’ �ಾರ ಮತು� ‘ವ’ �ಾರಗಳ� �ೂಸ�ಾ� �ೕ��.

ಸಂ�ಗಳ ಪ�ಕಲ��ಾ ನ�

EErrrroorr::  MMiinndd  MMaapp  ffiillee  sandhidalu.mm   nnoott  ffoouunndd

ಸಂ� �ಾಯ�ಗ�ಾಗುವ ಸ���ೕಶಗಳ�

ಸ�ರ  ಸಂ�  :

ಸ�ರದ ಮುಂ� ಸ�ರ ಬಂದು ಸಂ��ಾದ� ಅದು ಸ�ರ ಸಂ� ಎ�ಸುವ�ದು.

ಉ�ಾ:

ಊರು(ಉ)+(ವ) ಅನು� = ಊರನು�

ಮ�(ಎ)+(ಅ) ಅ�� =ಮ�ಯ��

ವ�ಂಜನ  ಸಂ�

ಸಂ� ಪ�ಕರಣ



ಸ�ರದ ಮುಂ� ವ�ಂಜನ ಬಂದು ವ�ಂಜನದಮುಂ� ವ�ಂಜನ ಬಂದು ಸಂ��ಾದ�

ಅದು ವ�ಂಜನ ಸಂ� ಎ�ಸುವ�ದು.

ಉ�ಾ:

ಮ�(ಕ) +(ಗ)�ಾಲ =ಮ��ಾಲ

�ಟ�ದ(ತ)+(ದ)�ಾವ� =�ಟ��ಾವ�

ಸಂ�ಗಳ �ಧಗಳ�

ಕನ�ಡ ಸಂ�ಗಳ�

ಕನ�ಡ ಸಂ�ಗಳ�

1.�ೂೕಪ ಸಂ�

ಸ�ರದ ಮುಂ� ಸ�ರವ� ಬಂದು ಸಂ��ಾಗು�ಾಗ ಪ�ವ�ದ��ರುವ ಸ�ರವ� ಅಥ�ವ�

�ಡ�ದ� ಪ�ದ�� �ಾತ� �ೂೕಪ�ಾಗುವ�ದು ಇದ�� �ೂೕಪ ಸಂ� ಎಂದು �ಸರು

ಉ�ಾ:

1. ಹಣ�ಾ� – ಹಣದ + ಆ� “ಅ” �ಾರ�ೂೕಪ

2. �ನಗಲ�� – �ನ� +ಅಲ�� “ಎ”�ಾರ�ೂೕಪ

3. ಅ�ೂ�ಂದು – ಅ�� +ಒಂದು “ಇ” �ಾರ�ೂೕಪ

4. ಊರ�� – ಊರು +ಅ�� “ಉ” �ಾರ�ೂೕಪ

2.ಆಗಮಸಂ�

ಸ�ರದ ಮುಂ� ಸ�ರವ� ಬಂದು �ೂೕಪಸಂ� �ಾ�ದ� ಅಥ�ವ� �ಡುವಂ�ದ��� ಆ

ಎರಡು ಸ�ರಗಳ ಮಧ�ದ�� “ಯ” �ಾರವ�ೂ� ಅಥ�ಾ “ವ” �ಾರವ�ೂ� �ೂಸ�ಾ�

�ೕ�� �ೕಳ���ೕ� ಇದ�� ಆಗಮ ಸಂ� ಎನು�ವರು”. ಆಗಮ ಸಂ�ಯ �ಧಗಳ�

1. ಯ -�ಾರ ಆಗಮ ಸಂ�

2. ವ-�ಾರ ಆಗಮ ಸಂ�

11..ಯ  �ಾರ  ಆಗಮ  ಸಂ� ಆ ಇ ಈ ಎ ಏ ಐ ಎಂಬ ಸ�ರಗಳ ಮುಂ� ಸ�ರವ� ಬಂದ�

ಆ ಎರಡು ಸ�ರಗಳ ಮಧ�ದ�� “ಯ” �ಾರವ� ಆಗಮ�ಾಗುವ�ದು”.

ಉ�ಾ:

1. ��ಯನು� = �� + ಅನು�

2. �ಾಯ� = �ಾ + ಅ�



3. �ೕ��ದ = �ೕ + ಇ�ದ

4. ಕು�ಯನು� , �ೕಯಲು , ಚ�ಯ��

22..ವ �ಾರ ಆಗಮ ಸಂ� ಅಉಊಋಓ ಎಂಬ ಸ�ರಗಳ ಮುಂ� ಸ�ರವ� ಬಂದ�

ಆ ಎರಡು ಸ�ರಗಳ ನಡು� “ವ” �ಾರವ� ಆಗಮ�ಾಗುವ�ದು”. ಉ�ಾ:

1. ಮಗು�� =ಮಗು + ಇ�

2. ಗುರುವನು� = ಗುರು + ಅನು�

3. ಹೂ�ದು= ಹೂ + ಇದು

4. �ೂೕ�� , �ಾಂತ�ಾ� , ರಸ�ಾ� ,

3.ಆ�ೕಶ ಸಂ�

ಸಂ��ಾಗು�ಾಗ ಒಂದು ವ�ಂಜನದಮ�ೂ�ಂದು ವ�ಂಜನವ� ಬರುವ�ದ�� ಆ�ೕಶ

ಸಂ� ಎ�ಸುವ�ದು”.

ಕ – ಗ

ಚ – ಜ

ಟ – ಡ

ತ – ದ

ಪ – ಬ

ಉ�ಾ:

1. ಮ��ಾಲ =ಮ� +�ಾಲ

2. ಕಂಬ� = ಕ� + ಪ�

3. �ೖದಪ�� = �ೖ + ತಪ��

�ೂಸಗನ�ಡ , �ಟ��ಾವ� ,�ೂ��ಾಲ,

ಪ�ಕೃ� �ಾವ ಸಂ�

�ಲ�� ಸ�ರ�� ಸ�ರ ಪರ�ಾದ��ಾವ ಸಂ��ಾಯ�ವ� ನ�ಯುವ��ಲ� ಇದನು�

ಪ�ಕೃ� �ಾವ ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾ�� . ಉ�ಾ: ಅಣ� ಓ��ಾ = ಅಣ� + ಓ��ಾ ಅ�ಾ�

ಅದು�ಾ�? = ಅ�ಾ� + ಅದು�ಾ�? �ಾಮ ಎ����ೕ�? = �ಾಮ + ಎ����ೕ�?

ಸಂಸ��ತ ಸಂ�

ಸಂಸ��ತ ಸಂ�ಗಳ �ಧಗಳ�

1. ಸಂಸ��ತ ಸ�ರ ಸಂ�ಗಳ�



2. ಸಂಸ��ತ ವ�ಂಜನ ಸಂ�ಗಳ�

ಸಂಸ��ತ ಸ�ರ ಸಂ�ಗಳ �ಧಗಳ�

1. ಸವಣ� �ೕಘ� ಸಂ�

2. ಗುಣ ಸಂ�

3. ವೃ�� ಸಂ�

4. ಯ�ಸಂ�

11..ಸವಣ� �ೕಘ� ಸಂ� ಸವಣ� ಸ�ರಗಳ� ಬಂದ� ಮುಂ�ೂಂದು ಬಂ�ಾಗ,

ಅ�ರಡರ �ಾ�ನದ�� ಒಂ�ೕ �ೕಘ� ಸ�ರವ� ಆ�ೕಶ�ಾ� ಬರುವ�ದು. ಇದ�� ಸವಣ�

�ೕಘ� ಸಂ� ಎನು�ವರು . ಅ-ಅ=ಆ , ಅ-ಆ=ಆ, ಇ-ಇ=ಈ , ಇ-ಈ=ಈಉ-ಉ=ಊ ,

ಉ-ಊ=ಊ

ಉ�ಾ:

1. �ೕ�ಾಲಯ= �ೕವ + ಆಲಯ

2. ��ಾ��ಾ�ಸ= ��ಾ� + ಅ�ಾ�ಸ

3. ��ೕಶ= �� + ಈಶ

4. ಗುರೂಪ�ೕಶ= ಗುರು + ಉಪ�ೕಶ

ಶು�ಾಶಯ , ರ�ೕಂದ� , �ೕ�ಾಸುರ , ಫ�ಾ�ಾರ , ಸೂಯ�ಸ�.

22..ಗುಣ  ಸಂ� ಅ .ಆ �ಾರಗಳ ಮುಂ�ದ ಇ.ಈ �ಾರಗಳ� ಪರ�ಾದ� ಅ�ರಡರ

�ಾ�ನದ�� “ಏ” �ಾರವ�. ಉ.ಊ�ಾರಗಳ� ಪರ�ಾದ� ಅ�ರಡರ �ಾ�ನದ�� “ಓ”

�ಾರವ� , ಋ �ಾರವ� ಪರ�ಾದ� ಅ�ರಡರ �ಾ�ನದ�� “ಅ�” �ಾರವ� ಆ�ೕಶ�ಾ�

ಬಂದ� ಅಂತಹ ಸಂ�ಯನು� “ಗುಣಸಂ�” ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತ��”

ಅ-ಆ,�ಾರಗ�� ಇ-ಈ �ಾರ ಪರ�ಾ�ಾಗ=ಏ

ಅ-ಆ,�ಾರಗ��ಉ-ಊ�ಾರ ಪರ�ಾ�ಾಗ=ಓ

ಅ-ಆ,�ಾರಗ��ಋ �ಾರ ಪರ�ಾ�ಾಗ=ಅ�

ಉ�ಾ:

1. �ೕ�ೕಂದ�=�ೕವ + ಇಂದ�

2. ಸಪ���=ಸಪ� + ಋ�

3. ಸು�ೕಂದ�=ಸುರ + ಇಂದ�

4. ಜ�ೂೕಪ�ಾರ=ಜನ + ಉಪ�ಾರ



�ಾ�ೕಶ , ಏ�ೂೕನ , ಚಂ�ೂ�ೕದಯ ,ಉ�ೕಶ

33..ವೃ��  ಸಂ� ಅ.ಆ �ಾರಗ�� ಏ .ಐ �ಾರಗಳ� ಪರ�ಾದ� ಅ�ರಡರ �ಾ�ನದ�� “ಐ”

�ಾರವ�. ಓ .ಔ �ಾರಗಳ� ಪರ�ಾದ� ಅ�ರಡರ �ಾ�ನದ�� “ಔ” �ಾರವ� ಆ�ೕಶ�ಾ�

ಬರುತ�� ಇದ�� ವೃ�� ಸಂ� ಎನು�ವರು”. ಅ,ಆ-ಏ, ಐ=ಐಅ, ಆ-ಒ, ಓ=ಔ

ಉ�ಾ:

1. ಏ�ೖಕ= ಏಕ + ಏಕ

2. ವ�ೌಷ�=ವನ + ಔಷ�

3. ಜ�ೖಕ�=ಜನ + ಐಕ�

4. ವ�ೌಷಧ , �� �ೌಷದ , �ೂೕ�ೖಕ�ೕರ

44..ಯ�  ಸಂ� ಇ ,ಈ �ಾರಗಳ ಮುಂ� ಅ ,ಆ �ಾರಗಳ� ಪರ�ಾದ�

ಅ�ರಡರ�ಾ�ನದ�� “�” �ಾರವ�. ಉ ,ಊ�ಾರಗ�� “�” �ಾರವ�ಋ �ಾರ��

‘�’ �ಾರವ� ಆ�ೕಶಗ�ಾ� ಬರುವ�ದ�� ಯ� ಸಂ� ಎನು�ವರು” ಇ,ಈ-ಅ,ಆ=’�’

ಉ,ಊ-ಅ,ಆ=’�’ ಋ-ಅ,ಆ=’�’ ಉ�ಾ:

1. ಪ�ತು�ತ�ರ= ಪ�� +ಉತ�ರ

2. ಮನ�ಂತರ= ಮನು +ಅಂತರ

3. �ಾ�ಾ��ೕತ=�ಾ� +ಅ�ೕತ

4. �ಾತ�ಂಶ=�ಾತೃ +ಅಂಶ

ಅತ�ವಸರ , ಮ�ಾ�� , ಅ�ಾ�� , ಗತ�ಂತರ

ಸಂಸ��ತ ವ�ಂಜನ ಸಂ�ಗಳ �ಧಗಳ�

1. ಜಶ�� ಸಂ�

2. ಶು�ತ� ಸಂ�

3. ಅನು�ಾ�ಕ ಸಂ�

11..ಜಶ��  ಸಂ� ಪ�ವ� ಪದದ �ೂ�ಯ��ರುವ ಕ,ಚ,ಟ,ತ,ಪ ವ�ಂಜನಗ���ಾವ

ವಣ� ಪರ�ಾದರೂ �ಾ�ಯಶಃ ಅ�ೕ ವಗ�ದ ವ�ಂಜ�ಾ�ರಗ�ಾದ ಗ,ಜ,ಡ,ದ,ಬ ಗಳ�

ಆ�ೕಶ�ಾ� ಬರುವ�ದ�� ಜಶ�� ಸಂ� ಎಂದು �ಸರು”. ಉ�ಾ:

1. �ಾ�ೕಶ=�ಾ� + ಈಶ

2. ಅಜಂತ=ಅ� + ಅಂತ

3. �ಡಂಗ=ಷ� +ಅಂಗ



4. ಸ�ಾ�ವ=ಸ� +�ಾವ

5. ಅಜ�=ಅ� + ಜ

�ಗಂತ , ಅ�ೌ� , ಷ�ಾನನ , ��ಾನಂದ , ಅ��

22..ಶು�ತ�  ಸಂ� ಶು�- ಎಂದ� ಶ�ಾರ ಚ ವ�ಾ��ರಗಳ�(� ಶ�ಾರ ಚು=ಚ ವ ಜಝಞ)

ಈ ಆರು ಅ�ರಗ�ೕ “ಶು�” ಎಂಬ ಸಂ��ಂದ ಸಂಸ��ತ �ಾ�ಕರಣದ��

ಕ����ೂಳ��ತ��. ಇವ�ಗಳ� ಆ�ೕಶ�ಾ� ಬರುವ�ದ�� ಶು�ತ� ಸಂ� ಎಂದು �ಸರು”.

ಸ �ಾರ�� – ಶ �ಾರವ�

ತ ವಗ���- ಚ ವಗ�ವ� (ಆ�ೕಶ�ಾ� ಬರುತ��)

ಉ�ಾ:

1. ಸಜ�ನ=ಸ� +ಜನ

2. ಚಲ�ತ�= ಚಲ� + �ತ�

3. ಯಶಶ��ೕರ=ಸರ� +ಚಂದ�

4. ಜಗ�ೂ�ೕ�, ಪಯಶ�ಯನ, ಶರಚ�ಂದ�

33..ಅನು�ಾ�ಕ  ಸಂ� ವಗ�ದ ಪ�ಥಮ ವಣ�ಗ�� ಅನು�ಾ��ಾ�ರ ಪರ�ಾದ�

ಅಂದ� ಕ ಚ ಟ ತ ಪ ವ�ಂಜನಗ�� ಕ�ಮ�ಾ� ಙ ಞ ನ ಣಮ ಗಳ� ಆ�ೕಶ�ಾ�

ಬರುವ�ದ�� ಅನು�ಾ�ಕ ಸಂ� ಎಂದು �ಸರು”. ಉ�ಾ.

1. �ಾಙ�ಯ=�ಾ� +ಮಯ

2. �ನೂ���= �� + ಮೂ��

3. ತನ�ಯ= ತ�+ಮಯ

ಸ�ಾ�ನ , ಅಮ�ಯ , ಸನ�� ,�ನೂ�ಲ ,

ಸ�ಾಸಗಳ�

ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಹಲವ� ಪದಗಳ� ಒಂದು ಗೂ� ಒಂದು ಶಬ��ಾಗುವ�ದ�� ಸ�ಾಸ

ಎಂದು �ಸರು.

ಉ�ಾ:

ತ�ಯ�� (ಅ��) + (�ೂೕವ�) �ೂೕವ�=ತ��ೂೕವ�

ಕ���ಂದು(ಇಂದ)+(ಕುರುಡ)ಕುರುಡ=ಕಣು�ಕುರುಡ

�ಗ�ಹ  �ಾಕ�

ಸ�ಾಸ ಪ�ಕರಣ



ಸ�ಾಸದ ಅಥ�ವನು� ��� �ೕಳ�ವ �ಾತುಗಳ ಗುಂ�� �ಗ�ಹ�ಾಕ��ಂದು �ಸರು.

ಉ�ಾ:

1. ಸಮಸ�ಪದ = ಪ�ವ�ಪದ + ಉತ�ರ ಪದ

2. �ೕವಮಂ�ರ= �ೕವರ + ಮಂ�ರ

3. ���ೕನು=��ದು + �ೕನು

4. ಮುಂ�ಾಲು= �ಾ�ನ + ಮುಂದು

(ಸ�ಾಸದ�� ಬರುವ�ದಲ�ಯ ಪದವ� ಪ�ವ� ಪದ�ಂದು, ಎರಡ�ಯ

ಪದವನು� ಉತ�ರ ಪದ�ಂದು ಕ�ಯ�ಾಗುತ��.)

ಸ�ಾಸ ಪದಗ�ಾಗುವ ಸ���ೕಶಗಳ�

ಸಂಸ��ತ-ಸಂಸ��ತ ಶಬ�ಗಳ� �ೕ�

ಕನ�ಡ-ಕನ�ಡ ಶಬ�ಗಳ� �ೕ�

ತದ�ವ-ತದ�ವ ಶಬ�ಗಳ� �ೕ�

ಅಚ�ಗನ�ಡ ಶಬ� – ತದ�ವ ಶಬ�ಗಳ� �ೕ� ಸ�ಾಸಪದಗ�ಾಗುತ��.

ಆದ� ಕನ�ಡ�� – ಸಂಸ��ತ ಶಬ�ಗಳ� �ೕ� ಸ�ಾಸ�ಾಗ�ಾರದು.

ಸ�ಾಸದ �ಧಗಳ�

1. ತತು�ರುಷ ಸ�ಾಸ

2. ಕಮ��ಾ�ಯ ಸ�ಾಸ

3. ��ಗು ಸ�ಾಸ

4. ಅಂ� ಸ�ಾಸ

5. ದ�ಂದ� ಸ�ಾಸ

6. ಬಹು��ೕ� ಸ�ಾಸ

7. ���ಾ ಸ�ಾಸ

8. ಗಮಕ ಸ�ಾಸ

1.ತತು�ರುಷ ಸ�ಾಸ

ಎರಡು �ಾಮಪದಗಳ� �ೕ� ಸ�ಾಸ�ಾ�ಾಗ ಉತ�ರ ಪದದ ಅಥ�ವ� ಪ��ಾನ�ಾ�

ಉಳ� ಸ�ಾಸ�� ತತು�ರುಷ ಸ�ಾಸ ಎಂದು �ಸರು.



ಉ�ಾ:

1. ಮರದ+�ಾಲು =ಮರ�ಾಲು

2. �ಟ�ದ+�ಾವ� =�ಟ��ಾವ�

3. �ೖಯ+ತಪ�� = �ೖತಪ��

4. ಹಗ�ನ��+ಕನಸು =ಹಗಲುಗನಸು

ಅರಮ� , ಎ�ಗು� ,ಜಲ�ಾ� , ತ��ೂೕವ�

2.ಕಮ��ಾ�ಯಸ�ಾಸ

ಪ���ೕ�ತ�ರ ಪದಗಳ� �ಂಗ ,ವಚನ, �ಭ��ಗ�ಂದ, ಸಮ�ಾ�ದು�, ��ೕಷಣ,

��ೕಷ�ಗ�ಂದ ಕೂ� ಆಗುವಸ�ಾಸ�� ಕಮ��ಾ�ಯ ಸ�ಾಸ ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ:

1. �ೂಸದು+ಕನ�ಡ =�ೂಸಗನ�ಡ

2. ��ದು+�ೕನು =���ೕನು

3. ��ಯ+��� =�ರು���

�ಂದು�, �ಕ�ಮಗು, ��ಮದು� , ಪಂದ�

3.��ಗು ಸ�ಾಸ

ಪ�ವ� ಪದವ� ಸಂ�ಾ��ಾಚಕ�ಾ�ದು� ಉತ�ರಪದದ��ರುವ �ಾಮಪದ�ೂಡ� �ೕ�

ಆಗುವ ಸ�ಾಸ�ೕ ��ಗು ಸ�ಾಸ.

ಉ�ಾ:

1. ಒಂದು + ಕಣು� = ಒಕ�ಣು�

2. ಎರಡು+ಬ�=ಇಬ��

3. ಸಪ�+ಸ�ರ=ಸಪ�ಸ�ರ

ನವ�ಾ��, �ಾಲ��, ಮುಮ��, ದಶಮುಖಗಳ�

4.ಅಂ�ಸ�ಾಸ

ಪ���ೕ�ತ�ರ ಪದಗಳ� ಅಂ�ಾಂ��ಾವ ಸಂಬಂಧ�ಂದ �ೕ� ಪ�ವ�ಪದದ ಅಥ�ವ�

ಪ��ಾನ�ಾ� ಉಳ� ಸ�ಾಸ�� ಅಂ� ಸ�ಾಸ�ಂದು �ಸರು. ಅಂಶ�ಂದ� ‘�ಾಗ’

ಅಥ�ಾ ‘ಅವಯವ’



ಉ�ಾ:

1. ತ�ಯ+ಮುಂದು=ಮುಂದ�

2. �ರ�ನ+ತು� = ತು��ರಳ�

3. ಕ�ಯ+ಒಳಗು= ಒಳ��

�ಂದ�, ಮುಂ�ಾಲು, ಮಧ��ಾ��, ಅಂ�ೖ

5.ದ�ಂದ� ಸ�ಾಸ

ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಅ�ೕಕ �ಾಮಪದಗಳ� ಸಹ�ೕಗ �ೂೕರುವಂ� �ೕ� ಎಲ� ಪದಗಳ

ಅಥ�ಗಳ� ಪ��ಾನ�ಾ� ಉಳ� ಸ�ಾಸ�� ದ�ಂದ� ಸ�ಾಸ ಎಂದು �ಸರು.

ಉ�ಾ:

1. ��ಯು + ಕ��ಯು + �ಾ�ಯು= �� ಕ�� �ಾ�ಗಳ�

2. �ಾ�ಯೂ+�ಂ�ಯೂ=�ಾ�-�ಂ�

3. �ಟ�ವ�+ಗುಡ�ವ�=�ಟ�ಗುಡ�ಗಳ�

4. ಅಣ�ನು +ತಮ�ನು= ಅಣ�ತಮ�ಂ�ರು

ತನುಮನಗಳ�, �ೖ�ಾಲು, ಮ���, ನ�ನು�

6.ಬಹು��ೕ� ಸ�ಾಸ

ಎರಡು ಅಥ�ಾ ಅ�ೕಕ �ಾಮಪದಗಳ� �ೕ� ಸ�ಾಸ�ಾ�ಾಗ �ೕ�ೂಂದು ಪದದ/

ಅನ�ಪದದ ಅಥ�ವ� ಪ��ಾನ�ಾ� ಉಳ� ಸ�ಾಸ�� ಬಹು��ೕ� ಸ�ಾಸ ಎಂದು

�ಸರು.

ಉ�ಾ:

1. ಮೂರು + ಕಣು� +ಉಳ�ವ =ಮುಕ�ಣ�

2. �ಾಂ�ಯ + ಖ��ಾ�ರುವನು + �ಾವ�ೂೕ=�ಾಂ�ಖ�

3. ಸಹಸ� +ಅ�ಗಳ� + �ಾ��ೂೕ =ಸಹ�ಾ��

4. ಪಂಕದ�� + ಜ��ದು�+�ಾವ��ೂ=ಪಂಕಜ

ಚಂದ�ನ�, ಕುರುಕು�ಾಕ�, ಚಕ��ಾ�, ��ಾ�ಾ�

7.���ಾ ಸ�ಾಸ

ಪ�ವ� ಪದವ� ���ೕಯ �ಭ���ಂದ ಕೂ�ದ ಪದ�ಾ�ದು�, ಉತ�ರಪದವ�



����ಡ� ಕೂ� ಆಗುವ ಸ�ಾಸ�� ���ಾ ಸ�ಾಸ ಎನ��ಾ��.

ಉ�ಾ:

1. ಸುಳ�ನು� +ಆಡು=ಸು�ಾ�ಡು

2. ಕಣ�ನು� +��=ಕ���

3. �ಷವನು� +�ಾರು =�ಷ�ಾರು

4. �ೖಯನು� +ಮು�=�ೖಮು�

ಆ��ೂತು�, ಹಣು��ನು� , ಕಂ�ಡು , �ೕವ�ಡು

8.ಗಮಕಸ�ಾಸ

ಪ�ವ� ಪದವ� ಸವ��ಾಮ, ಕೃದಂತ ಗುಣ�ಾಚಕ ಸಂ��ಗಳ�� ಒಂ�ಾ�ದು�,

ಉತ�ರದ��ರುವ �ಾಮಪದ�ೂಡ� ಕೂ� ಆಗುವ ಸ�ಾಸ�� ಗಮಕ ಸ�ಾಸ ಎಂದು

�ಸರು.

ಉ�ಾ:

ಸವ��ಾಮ��

1. ಅವನು +ಹುಡುಗ=ಆ ಹುಡುಗ

2. ಇವಳ� + ಹುಡು� = ಈ ಹುಡು�

3. �ಾವ�ದು+ ಮರ=�ಾವಮರ

ಕೃಂದತ��

1. �ಾ�ದುದು+ಅಡು� =�ಾ�ದಡು�

2. ತೂಗುವ�ದು +�ೂ��ಲು =ತೂಗುವ �ೂ��ಲು

3. ಉಡುವ�ದು+�ಾರ=ಉಡು�ಾರ

4. ಸುಡು�ಾಡು, �ಂದ��, ಕ��ೂೕಲು

ಗುಣ�ಾಚಕ��

1. ಹ�ಯದು +�ಾ�=ಹ�ಯ�ಾ�

2. ಹ�ಯದು +ಕನ�ಡ=ಹ�ಗನ�ಡ

��ಮಗಳ�, ��ಯಬ�� , ಅರಳ��ಗು�

ಸಂ���

1. ನೂರು +ಹತು� =ನೂರಹತು�



2. ಮೂವತು�+ಆರು=ಮೂವ�ಾ�ರು

ಮೂವತು�, �ಪ�ತು�, ಇಪ��ೖದು .

ಒಂದು �ಾಮಪ�ಕೃ�’ �ಾವ �ಾ�� �ೕ�� ಎಂಬುದನು� �ೕಳ�ವ��ೕ �ಂಗ�ಂದು

�ಸರು’

�ಂಗಗಳ �ಧಗಳ�

�ಂಗಗಳ�� ಮುಖ��ಾ� ಮೂರು �ಧಗಳ�ಂಟು �ೕ��ಾಜನ ಪ��ಾರ ‘�ಂಗಂ��ಂಬತು�

��ಂ’

1. ಪ���ಂಗ

2. ��ೕ�ಂಗ

3. ನಪ�ಂಸಕ�ಂಗ

1.ಪ���ಂಗ

ಪ�ರುಷರನು� ಕು�ತು �ೕಳ�ವ ಶಬ�ಗ�ೕ ಪ���ಂಗ .�ಾವ ಶಬ� ಪ��ೕಗ �ಾ��ಾಗ

ಗಂಡಸು ಎಂಬಥ�ವ� ಮನ��� �ೂ�ಯುವ��ೂೕ ಅದು ಪ���ಂಗ ಎ�ಸುವ�ದು.

ಉ�ಾ:- ತಂ�, ಅರಸ, ಹುಡುಗ, �ಷು�, �ವ, �ಾಜ, ಮನುಷ�, ಪ��ಾ�,…..ಇ�ಾ��

2.��ೕ�ಂಗ

��ೕಯನು� ಕು�ತು �ೕಳ�ವ ಶಬ�ಗ�ೕ ��ೕ�ಂಗ.�ಾವ ಶಬ� ಪ��ೕಗ �ಾ��ಾಗ

ನಮ� �ಾವ�� �ಂಗಸು ಎಂಬ ಅಥ� �ೂ�ಯುವ��ೂೕ ಅ�ೕ ��ೕ�ಂಗ.

ಉ�ಾ:- �ಾ�, �ಾ�, �ಾ�, ಅಕ�, ತಂ�, ಚಲು�, ಅರ�, �ಕ�ಮ�,……ಇ�ಾ��

3.ನಪ�ಂಸಕ�ಂಗ

�ಾವ ಶಬ�ವನು� ಪ��ೕಗ �ಾ��ಾಗ �ಂಗಸು-ಗಂಡಸು ಎರಡೂ ಅಲ�ದ ಅಥ� ವ�

ಮನ��� �ೂ�ಯುವ��ೂೕ ಅದು ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗ ಎ�ಸುವ�ದು. ಪ���ಂಗವ�

ಅಲ�ದ, ��ೕ�ಂಗವ� ಅಲ�ದ �ಂಗಗಳ� ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗಗ�ಾ��.

ಉ�ಾ:- ಮ�, �ಲ, �ಂ�, �ೂಲ, ಗ��, �ೂೕಟ, ಮರ, ಆ�ಾಶ, ಬಂ�ಾರ,…..ಇ�ಾ��

�ಂಗಗಳ�



�ಂಗಗಳ ಅನ� �ಧಗಳ�

ಪ�ನ�ಪ�ಂಸಕ�ಂಗಗಳ�

“ಎ�ಾ� ಗ�ಹ�ಾಚಕ ಶಬ�ಗಳನು� ಪ���ಂಗ, �ಾಗೂ ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗದಂ�ಯೂ

ಪ��ೕಗದ�� ಬಳಸು��ೕ�. ಆದ��ಂದ ಇವನು� ಪ�ನ�ಪ�ಂಸಕ �ಂಗಗ�ಂದು

ಕ�ಯು��ೕ�. ಉ�ಾ:-ಸೂಯ� ಚಂದ� ಶ� ಮಂಗಳ……ಇ�ಾ�� ಚಂದ� ಮೂ�ತು.-

ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗ ಚಂದ� ಮೂ�ದನು.-ಪ��ಂಗ ಶ�ಯು �ಾಡುತ�ದ-ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗ

ಶ�ಯು �ಾ�ದನು-ಪ��ಂಗ ಸೂಯ�ಉದಯ�ಾ�ತು- ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗ ಸೂಯ�

ಉದಯ�ಾದನು-ಪ��ಂಗ

��ೕ ನಪ�ಂಸಕ�ಂಗಗಳ�

�ಾಮಪದಗಳ� ಸಂದಭ�ಕ�ನುಗುಣ�ಾ� ��ೕ�ಂಗ �ಾಗೂ ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗದಂ�ಯೂ

ಬಳಸು��ೕ� ಆದುದ�ಂದ ಇದ�� ��ೕ ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗಗ�ಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

ಉ�ಾ:- �ೕವ�, ಲ��ೕ, ಸರಸ���ೕವ�, ಒ��ತು, ��ೕ ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗ�ೕವ�,

ಒ�ದಳ�, ��ೕ,ಸರಸ��, ಕೃ� �ಾ�ತು, ��ೕ ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗ ಸರಸ��, ಕೃಪ

�ಾ�ದಳ�, ��ೕ,ಹುಡು�, ಓಡುತ��, ��ೕ ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗಹುಡು� ಓಡುವಳ�, ��ೕ

�ತ� ನಪ�ಂಸಕ�ಂಗಗಳ�

�ಲ�ಾರು ಶಬ�ಗಳ� �ಾ�ಾಗಲೂ ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗದ���ೕ ಪ��ೕ�ಸಲ�ಡುತ��.

ಇವನು� �ತ� ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗಗ�ಂದು ಕ�ಯು�ಾ��.

ಉ�ಾ: �ಶು, ಮಗು, ಕೂಸು, ದಂಡು, ಜನ�ಶು = ಜ��ತುಕೂಸು = ಮಲ�ಸುಮಗು =

ಅರಳ�ತ��ಜನ = �ೕ��ದಂಡು = ಬಂತು

�ಾಚ� �ಂಗಗಳ�

ಸವ��ಾಮ, ಗುಣ�ಾಚಕ ಶಬ�ಗಳ� ಮೂರು �ಂಗಗಳಲೂ� ಪ��ೕಗ�ಾಗುತ��.

ಆದುದ�ಂದ ಅವನು� �ಾಚ� �ಂಗಗಳ� ಎಂದು ಕ�ಯು�ಾ��. ಉ�ಾ: �ಾನು �ೕನು,

�ಾನು, ಒ��ಯ, �ಟ� , ಎ�ಾ�….. ಇ�ಾ�� �ೕನು ಗಂಡಸು — ಪ�

�ಟ� ಹುಡು�——��ೕ

�ಟ� �ಾ�——ನಪ�ಂ

�ಾನು �ೂಡ�ವನು——ಪ�

�ಾನು �ೂಡ�ವಳ�—–��ೕ

�ಾನು �ೂಡ�ದು——ನಪ�ಂ



�ಂಗಗಳಪ��ೕಗ

�ಂಗಗಳ  ಪ��ೕಗ ಪ��ಂಗ ��ೕ�ಂಗ ನಪ�ಂಸಕ�ಂಗ

ಗುಣ�ಾಚಕ ಶಬ�ಗಳ� ಒ��ಯವನುಒ��ಯವಳ�ಒ�ತು

�ೂಡ�ವನು �ೂಡ�ವಳ� �ೂಡ�ದು

�ೂಸಬನು �ೂಸಬಳ� �ೂಸದು

ಸವ��ಾಮ ಶಬ�ಗಳ� ಅವನು ಅವಳ� ಅದು

ಇವನು ಇವಳ� ಇದು

�ಾವನು �ಾವಳ� �ಾವ�ದು

�ಾನು �ಾನು �ಾನು

�ೕನು �ೕನು �ೕನು

ಸಂ�ಾ��ಾಚಕ ಶಬ� ಒಬ�ನು ಒಬ�ಳ� ಒಂದು

ಇಬ�ರು ಇಬ�ರು ಎರಡು

ಮೂವರು ಮೂವರು ಮೂರು

�ಾ�ತ�ದ ದೃ��ಯ�� ವಚನ ಎಂದ� – “ಪ�ಶುದ� / �ೕ�ಯುಕ� �ಾತು ಎಂದಥ�

.ಆದ� �ಾ�ಕರಣದ ದೃ��ಯ�� ವಚನ ಎಂದ� ಸಂ�� ಎಂದಥ�..

ವಚನಗಳ �ಧಗಳ�

ಕನ�ಡದ ವಚನಗಳ�� ಮುಖ��ಾ� ಎರಡು �ಧಗಳ�ಂಟು.ಅವ�ಗ�ಂದ� :

1. ಏಕವಚನ.

2. ಬಹುವಚನ

ಏಕವಚನ

ಒಬ� ವ��� , ಒಂದು ವಸು�, ಒಂದು ಸ�ಳ ಎಂದು �ೕಳ�ವ ಶಬ�ಗ�� ಏಕವಚನ ಎಂದು

ಕ�ಯ�ಾ��. ಉ�ಾ ; ಅರಸು, �ೕನು, ಮ� , �ಾನು, ಮರ, ಕ� , ತಂ�, �ಾ�,

�ಾ�, ಊರು….. ಇ�ಾ��

ಬಹುವಚನ

ಒಂದ��ಂತ �ಚು� ವ���, ವಸು�ಗಳನು� ಕು�ತು �ೕಳ�ವ ಶಬ�ಗ�� ಬಹುವಚನ ಎಂದು

ವಚನಗಳ�



�ಸರು.. ಉ�ಾ  ::ಅರಸರು, �ೕವ�, ಮ�ಗಳ�, �ಾವ�, ಮರಗಳ�, ��ಗಳ�,

ಅಣ��ರು, �ಾ�ಯರು , �ಾ�ಯರು, ಊರುಗಳ� ಇ�ಾ��… ಪ���ಂಗ, ��ೕ�ಂಗ

�ಾಮಪ�ಕೃ�ಗಳ �ೕ� ಬಹುಮ��� ಆರು , ಅಂ�ರುಗಳ�, ಪ�ತ�ಯಗಳ� ಹತು�ತ��.

ಗಂಡಸರು, �ಂಗಸರು, ಮುದುಕರು, �ಾ�ಯರು, ���ಯರು, ಅರಸರು, ��ಯರು,

ಆಟ�ಾರರು, �ೂ�ಯರು,ಅ��ಯರು……. ಇ�ಾ��

ಅಂ�ರು  :: ‘ಅ’ �ಾರಂತ ಪ�ಕೃ�ಗ�� ಅಂ�ರು ಎಂಬ ಪ�ತ�ಯವ� ಹತು�ತ��…

ಅಣ�ಂ�ರು ಗಂಡಂ�ರು ಅಕ�ಂ�ರು, ತಮ�ಂ�ರು,�ಾವಂ�ರು ,�ಾವಂ�ರು ………..

ಇ�ಾ��ಗಳ�

(ಅ) ಅ�ಾ�ಾಂತ ವಲ�ದ ಪ��ಂಗ,��ೕ��ಂಗ ಪ�ಕೃ�ಗಲ�� ಹಲವ��ಗಳ� ಪ�ತ�ಯಗಳ�

�ೕರುತ��. ಉ�ಾ : ಋ�ಗಳ�, ಗುರುಗಳ�, �ೂ�ಗಳ�, ಮು�ಗಳ�, �ಣು�ಗಳ�,

ತಮ�ಗಳ�, ……….. ಇ�ಾ��

(ಆ) ನಪ�ಂಸಕ �ಂಗದ ಪ�ಕೃ�ಗ��ಲ� ‘ಗಳ�’ – �ೕರುತ��. ಉ�ಾ : ಮರಗಳ� ,

�ೕವ�ಗಳ�, ಹಸುಗಳ�, ಎ��ಗಳ�, �ೂಳಗಳ� , ಹು�ಗಳ�, ಹ��ಗಳ�, ��ಗಳ�,

ಕಲು�ಗಳ� …………. ಇ�ಾ��

�ಾಮ ಪದಗಳಮೂಲ ರೂಪ�� �ಾಮ ಪ�ಕೃ� ಎಂದು �ೕಳ���ೕ�.�ಾಮ ಪ�ಕೃ�ಗಳ

�ೂ� ಪ�ತ�ಯಗಳ� �ೕ� �ಾಮಪದಗ�ಾಗುತ��.ಈ �ೕ� “�ಾಮ ಪ�ಕೃ�ಗಳ �ೂ�

�ೕರುವ” ಅ�ರಗ�� �ಭ�� ಪ�ತ�ಯ�ಂದು �ಸರು ಅಥ�ಾ “�ಾಮ ಪ�ಕೃ�ಗ��

ಇರುವ ಸಂಭಂಧವನು� ��ಸಲು�ೕ�ರುವ ಪ�ತ�ಯ�� �ಭ�� ಪ�ತ�ಯ�ಂದು�ಸರು.

ಅಥ�ಾ“���ಾಪದ�ೂಂ�� �ಾಮಪದಗಳ ಸಮಭಂಧವನು� ��ಸುವ ಕತೃ�, ಕಮ�,

ಕರಣ, ಸಂಪ��ಾನ, ಅ�ಾ�ಾನ, ಅ�ಕರಣ, ಮುಂ�ಾದ �ಾರ�ಾಥ�ಗಳನು� �ಭ��

�ೕಳ�ವ ಪ�ತ�ಯಗಳನು�‘�ಭ�� ಪ�ತ�ಯ’ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಾ��.”

�ಭ��ಗ�� ಪ�ತ�ಯಗಳ� �ೕ� ಒಂದು ಪ�ಣ� �ಾಮಪದ�ಾಗುತ��.ಈ �ಭ��

ಪ�ತ�ಯಗಳನು� ಪ���ಂಗ, ��ೕ�ಂಗ, ನಪ�ಂಸಕ�ಂಗ , �ಾಗೂ ಸವ��ಾಮ ಪದಗ��

ಅಳವ�� ಬ�ಯಬಹುದು…

�ಭ�� ಪ�ತ�ಯಗಳ �ಧಗಳ�

ಕ�  ಸಂ�ಭ��ಯ  �ಸರು�ೂಸಗನ�ಡ  ಪ�ತ�ಯಹಳಗನ�ಡ  ಪ�ತ�ಯ�ಾರಕಗಳ�

1 ಪ�ಥಮ �ಭ�� ಉ � ಕತೃ�

2 ���ೕಯ �ಭ�� ಅನು� ಅ� ಕಮ�

�ಭ�� ಪ�ತ�ಯಗಳ�



3 ತೃ�ೕ�ಾ �ಭ�� ಇಂದ ಇ� ಕರಣ

4 ಚತು�� �ಭ�� � � ಸಂಪ��ಾನ

5 ಪಂಚ� �ಭ�� ���ಂದ ಅತ��ಂ ಅಪ�ಾನ

6 ಷ�� �ಭ�� ಆ ಆ ಸಂಬಂಧ

7 ಸಪ�� �ಭ�� ಅ�� ಒ� ಅ�ಕರಣ

�ಭ�� ಪ�ತ�ಯಗಳ�� ಮುಖ��ಾ� ಎಂಟು �ಧಗ��..

1. ಪ�ಥಮ�ಭ�� ಉ

2. ���ೕಯ�ಭ�� ಅನು�

3. ತೃ�ೕಯ�ಭ�� ಇಂದ

4. ಚತು���ಭ�� �, ಇ�

5. ಪಂಚ��ಭ�� ���ಂದ

6. ಷ���ಭ�� ಅ

7. ಸಪ���ಭ�� ಅ��

8. ಸಂ�ೂೕಧನ�ಭ�� ಮ ಏ

ಆದ� ಕನ�ಡದ�� 7 �ಭ�� ಪ�ತ�ಯಗಳ�ಂಟು

1. ಪ�ಥಮ ಕತೃಥ� ಉ

2. ���ೕಯ ಕ�ಾ�ಥ� ಅನು�

3. ತೃ�ೕಯ ಕರ�ಾಥ� ಇಂದ

4. ಚತು�ೕ� ಸಂಪ��ಾನ �

5. ಪಂಚ� ಅಪ�ಾನ ���ಂದ

6. ಷ�� ಸಂಭಂಧ ಅ

7. ಅಪ�� ಅ�ಕರಣ ಅ��

ಸಂ�ೂೕಧನ  ಅ�ಮು�ೕ  ಏಆಕರಣ ಹಳಗನ�ಡ �ಭ�� ಪ�ತ�ಯಗಳ�

�ಭ�� ಪ�ತ�ಯ ರೂಪಗಳ�

1. ಪ�ಥ�ಾ���ಾಮಂ

2. ���ೕ�ಾ ಅ� �ಾಮನಂ



3. ತೃ�ೕಯ ಇ� �ಾಮ�ಂ

4. ಚತು�ೕ� � �ಾಮಂ�

5. ಪಂಚ� ಅತ��ಂ �ಾಮನತ��ಂ

6. ಷ�� ಅ �ಾಮನ

7. ಸಪ�� ಒ� �ಾಮ�ೂ�

���ಾಪದ : ” �ಾಕ�ದ�� ಒಂದು ವಸು��ನ ���ಯಅಥ�ವನು� ಸೂ�ಸುವ ಪದಗ�ೕ

���ಾಪದ” ಅಥ�ಾ “ಒಂದು ���ಯಅಥ�ವನು� ಸೂ�ಸುವ ಪದಗಳನು�

�ಾ�ಾನ��ಾ� ���ಾಪದ ಎನು���ೕ�.” ಉ�ಾ ;

1. �ೕಪವ� ಉ�ಯುತ��.

2. ಹಸುವ� �ಾಲನು� �ೂಡುತ��.

3. �ಾ�ಯು ಅಡು�ಯನು� �ಾಡು�ಾ��.

4. ಅಣ�ಊಟವನು� �ಾಡುವ��.

5. �ೕವರು ಒ��ದನು� �ಾಡ�.

�ೕ�ನಉ�ಾ-ಗಳ�� �� ಎ��ರುವ ಪದಗ�ಲ�ವ� ���ಯಅಥ�ವನು�

ಸೂ�ಸುವ ಶಬ�ಗ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ���ಾಪದಗಳ� ಎ�ಸುತ��..

�ೕ�ನ ಶಬ�ಗಳ� “ಉ� �ೂಡು �ಾಡು ” ಎಂಬ ಶಬ� ���ಯಅಥ��ೂಡುವ

ಮೂಲ ರೂಪ�ಾ��..�ಾತು ಅಥ�ಾ ���ಾ ಪ�ಕೃ�“

���ಾ ಪದದಮೂಲ ರೂಪ�� �ಾತು / ���ಾಪ�ಕೃ� ಎಂದು �ಸರು

”ಅಥ�ಾ“���ಾಥ�ವನು� ಕೂಡುವ��ಾ�ಯೂ, ಪ�ತ�ಯವನು� �ೂಂದ�ಯೂ ಇರುವ

ಶಬ��� ���ಾಪ�ಕೃ� / �ಾತು ಎಂದು ಎಂದು �ಸರು”�ಾತುಗ�� ಪ�ತ�ಯಗಳ� �ೕ�

���ಾಪದಗ�ಾಗುತ��.

ಉ�ಾ : �ಾತು + ಪ�ತ�ಯ + ���ಾಪದ�ಾಡು + �ಾ�� + �ಾಡು�ಾ�� ಯತ� + ಇಸು

+ ಯ��ಸು ಕನ�ಡ + ಇಸು + ಕನ��ಸು �ಾವ + ಇಸು + �ಾ�ಸು ರ� + ಇಸು + ರ�ಸು

ಓಡು +�ಾ�� + ಓಡು�ಾ��

�ಾತುಗಳ �ಧಗಳ�

�ಾತುಗಳ�� ಮುಖ��ಾ� ಎರಡು �ಧಗ��.

���ಾ ಪದಪ�ಕರಣ



1. ಮೂಲ�ಾತು (ಸಹಜ) ಗಳ�

2. �ಾ�ತ �ಾತುಗಳ�

ಮೂಲ�ಾತುಗಳ�

“ಒಂದು �ಾ�ಯ�� ಆರಂಭ�ಂದಲೂ ಇರುವ �ಾತುಗ��ಮೂಲ�ಾತು / ಸಹಜ�ಾತು

ಎಂದು �ಸರು”

ಉ�ಾ : �ಾಡು, �ೂೕಗು , ಬರು, ನ�, �ೂೕಡು, ಓದು, ಹುಟು�, ಅಂಜು, ಸುತು�, �ತು�

, �ೂಗಳ� , �ಗಳ� , ಎ� , �� �� , ಅ� , ಸು�, ಅರಸು, ��, ಇ�ಾ��

ಮೂಲ�ಾತು + ಪ�ತ�ಯ =���ಾಪದ�ಾಡು + �ಾ�� =�ಾಡು�ಾ�� �ೂೕಡು + ಇಸು

=�ೂೕ�ಸು �ನು� +�ಾ�� = �ನು��ಾ��

�ಾ�ತ�ಾತುಗಳ�

“�ಲವ� ಕನ�ಡ �ಾಮಪ�ಕೃ�ಗಳ �ೕ� , ಅನುಕರಣ ಶಬ�ಗಳ �ೕ� ‘ಇಸು’ ಪ�ತ�ಯ

�ೕ��ಾಗ �ಾ�ತ �ಾತುಗ��ಸುತ��.”ಇವ�� ಪ�ತ��ಾಂತ �ಾತು ಎಂತಲೂ

ಕ�ಯು�ಾ��. ಉ�ಾ : �ಾಮಪ�ಕೃ� + ಪ�ತ�ಯ + �ಾ�ತ �ಾತು ಅಬ�ರ + ಇಸು +

ಅಬ��ಸು ಕಳವಳ + ಇಸು + ಕಳವ�ಸು ಕನ�ಡ + ಇಸು + ಕನ��ಸು �ತ� + ಇಸು +

���ಸು ಸು�� + ಇಸು + ಸು��ಸು ��� + ಇಸು + ���ಸು ಓಲಗ + ಇಸು + ಓಲ�ಸು

ಮಲಗು + ಇಸು + ಮಲ�ಸು ��ೕ� +ಇಸು + ��ೕ�ಸು ರ� + ಇಸು + ರ�ಸು ಧಗಧಗ +

ಇಸು + ಧಗಧ�ಸು ಥಳ ಥಳ + ಇಸು + ಥಳ ಥ�ಸು

�ಾವ ಸೂಚಕಗ�ಾದ ಸಂಸ��ತ ಶಬ�ಗಳ� “ಇಸು” ಪ�ತ�ಯಯಗಳನು� �ೂಂ� �ಾ�ತ

�ಾತುಗ�ಾಗುತ��.

ಉ�ಾ :ಯ��ಸಯ, ಸು��ಸು , ಜ�ಸು, �ೕ�ಸು, �ೂೕ�ಸು, �ಾ�ಸು , ಇ�ಾ�� ಎಲ�

�ಾತುಗ�ಗೂ ��ೕರ�ಾಥ�ಕದ�� ‘ಇಸು’ ಪ�ತ�ಯ �ೕರುತ��. ಇವ�� ��ೕರ�ಾಥ�ಕ

�ಾತುಗಳ� ಎಂದು �ಸರು.

��ೕರ� ಎಂದು ” ಇ�ೂೕಬ��ಂದ �ಲಸ �ಾ�ಸುವ�ದು” ಉ�ಾ :ಮೂ�ಸು ಕ�ಸು ,

ಬ��ಸು , ನು�ಸು �ೕ�ಸು…..ಇ�ಾ��

�ಾ�ತ �ಾತುಗಳ �ಧಗಳ�

ಸಕಮ�ಕ  �ಾತುಗಳ�  - ಅಥ�ಪ����ಾ� ಅಮ�ಪದವನು� ಅ�ೕ�ಸುವ �ಾತುಗ��

ಸಕಮ�ಕ �ಾತು ಎಂದು �ಸರು .ಈ ಸಕಮ�ಕ �ಾತುಗಳ�� ಬರುವ ���ಾಪದ ಏನನು�

ಎಂಬ ಪ���ಯು ಉದ��ಸುತ��. ಪ���ಗ�� ಸ��ಾದಉತ�ರವನು� ಸೂ�ಸಲು ವನು�

ಉಪ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��. ಉ�ಾ : ಕತೃ�ಪದ ಪಮ�ಪದ ���ಾಪದ �ಾಮನು�



ಮರವನು� ಕ�ಯು�ಾ�� �ೕಮನು� ಬ�ಾಸುನನು� �ೂಂದನು �ೕವರು �ೂೕಕವನು�

ರ�ಸುವನು� ���ಗಳ� ಗು�ಯನು� ಕ��ದರು ��ಾ���ಗಳ� �ಾಠವನು� ಓ�ದರು

ಹುಡುಗರು �ಲಸವನು� �ಾಡು�ಾ�� ಅ�ೕಕರು ನ�ಯನು� �ಾ�ದರು �ಾಧುಗಳ�

�ೕವರನು� ನಂಬು�ಾ�� ಹುಡು� �ಾ��ಯನು� �ೂೕ�ಯು�ಾ��

ಅಕಮ�ಕ  �ಾತುಗಳ�  -ಕಮ�ಪದದ ಅ�ೕ��ಲ��ೕ ಪ��ಾಥ�ವನು� �ೂಡಲು

ಸಮ��ಾದ �ಾತುಗಳನು� ಅಕಮ�ಕ �ಾತು ಎಂದುಕ�ಯು��ೕ�. ಈಅಕಮ�ಕ

�ಾತುಗಳ�� ಬರುವ ���ಾಪದ�� ಉದ��ಸುವ ಪ���� ಉತ�ರವನು� ಸೂ�ಸಲು

ಕಮ�ಪದವನು� ಪ��ೕಗ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. ಉ�ಾ : ಕತೃ�ಪದ ���ಾಪದ �ಾತು

ಮಗು ಹು��ತು ಹುಟು� �ಾಮನು ಬಂದನು ಬಂದ ಮ� �ೕಳ�ತ�� �ೕಳ� ಮಗುವ�

ಅಳ���� ಅಳ� ಕೂಸು ಮಲ�ತು�ಲಗು �ಾಮನು ಓ�ದನು� ಓಡು ಆ�ಾಶ

�ೂ�ಯು��� �ೂ� ಅವನು ಬದು�ದನು ಬದುಕು ಕಳ�ರು �ದ�ದರು �ದರು ಅವರು

�ೕ�ದರು �ೕರು ಇವಳ� ��ದಳ� �� ಹುಡುಗರು ಓ�ದರು ಓದು

“���ಯ �ಲಸವನು� �ಾರು �ಾ�ದರು / �ಾವ�ದು �ಾ�ತು ಎಂದು ��ಸುವ

ಪದವನು� ಕತೃ�ಪದ�ಂದು ಕ�ಯುವರು.”

ಕಮ� ಪದ : ” ���ಾ ಪದದ ಅಥ�ವನು� ಪ����ೂ�ಸುವ ಪದಗ��

ಕಮ�ಪದಗ�ಂದು �ಸರು.”

���ಾ ಪದ ; ” �ಲಸವನು� �ೕಳ�ವ ಪದವನು� ���ಾಪದ�ಂದು ಕ�ಯುವರು.”

���ಾ ರೂಪಗಳ�

���ಾ ರೂಪಗಳ�� ಮುಖ��ಾ� ಎರಡು �ಧಗಳ�ಂಟು

1. �ಾಲರೂಪಗಳ�

2. ಅಥ� ರೂಪಗಳ�

�ಾಲರೂಪಗಳ�

ವತ��ಾನ , ಭೂತ , ಮತು� ಭ�ಷ�� �ಾಲಗಳ�� ಕಂಡುಬರುವ ���ಗಳ

ಸ���ೕಶಗಳನು� ��ಸುವ ರೂಪಗ�� �ಾಲರೂಪಗಳ� ಎನ��ಾ��.ಪ���ಂದು

�ಾಲಗಳ�� �ಾತುಗ�� ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಗಳ� �ೕ� �ಾಯ�ರೂಪಗ�ಾಗುತ��.

�ಾಲ ರೂಪಗಳ�ಧಗಳ�

�ಾಲ ರೂಪಗಳ�� ಮುಖ��ಾ� ಮೂರು �ಧಗಳ�ಂಟು.

ಕತೃ� ಪದ



1. ವತ��ಾನ �ಾಲ.

2. ಭೂತ �ಾಲ.

3. ಭ�ಷ�� �ಾಲ.

ವತ��ಾನ  �ಾಲದ  ���ಾರೂಪ  “���ಯು ಈಗ ನ�ಯು��� ಎಂಬುದನು�

ಸೂಚುಸುವ ���ಾಪದವ� ವತ��ಾನ �ಾಲದ ���ಾಪದ��ಸುವ�ದು.”

ವತ��ಾಲದ�� �ಾತು�ಗೂ , ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಕೂ� ನಡು� “ಉತ�” ಎಂಬ �ಾಲ

ಸೂಚಕ ಪ�ತ�ಯವ�ಉರುವ�ದು. ಉ�ಾ : �ಾತು + �ಾ.ಸೂ + ಅ�ಾ�ತ =���ಾಪದ

ಪ�ತ�ಯ ಪ�ತ�ಯ ಏ. ವಚನ ಬ. ವಚನ�ೂಗು +ಉತ� + ಆ� =�ೂೕಗು�ಾ�� – �ಾ��

�ೂಗು + ಉತ� + ಆ� = �ೂೕಗು�ಾ�� – �ಾ�� �ೂೕಗು + ಉತ� + ಆ� = �ೂೕಗುತ��

– ತ�� �ೂೕಗು +ಉತ� + ಈಯ = �ೂೕಗು��ೕ� – ��ೕ� �ೂೕಗು + ಉತ� + ಏ� =

�ೂೕಗು��ೕ� – ��ೕ�

ಭೂತ  �ಾಲ  ���ಾರೂಪ  ���ಯ�ಂ� ���� ಎಂಬುದನು� ಸೂ�ಸುವ��ೕ

ಭೂತ�ಾಲ- ಭೂತ�ಾಲದ�� �ಾತು�ಗೂ, ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಗಳ ನಡು� “ದ” ಎಂಬ

�ಾಲ ಸೂಚಕ.ಪ�ತ�ಯವ� ಬರುವ�ದು” ಉ�ಾ : �� – ಇದು ಒಂದು �ಾತು ಶಬ��ಾತು +

�ಾ . ಸೂ ಪ� + ಅ�ಾ�ತ ಪ� = ���ಾಪದ ಏ. ವ ಬಹುವಚನ �� + ದ + ಅನು =

��ದನು ��ದರು�� + ದ + ಅಳ� = ��ದಳ� ��ದರು �� + ದ + ಇತು = ���ತು

��ದವ��� + ದ + ಎ = ��� ���� �� + ದ + ಎನು = ���ನು ���ವ�

ಭ�ಷ��  �ಾಲದ  ���ಾರೂಪ  ���ಯುಮುಂ� ನ�ಯುವ��ಂಬುದನು�

ಸೂ�ಸುವ�� ಭ�ಷ�� �ಾಲ .ಭ�ಷ�� �ಾಲದ�� �ಾತು�ಗೂ �ಾಗೂ ಅ�ಾ�ತ

ಪ�ತ�ಯಗಳ ನಡು� “ವ” ಅಥವ “ಉವ” ಎಂಬ �ಾಲಸೂಚಕ ಪ�ತ�ಯಗಳ� ಬರುವ�ದು.

ಉ�ಾ : �ೂಡು – ಇದು ಒಂದು �ಾತು ಶಬ��ಾತು + �ಾ .ಸೂ + ಅ�ಾ�ತ = ���ಾಪದ

ಪ�ತ�ಯ ಪ�ತ�ಯ ಏ.ವಚನ ಬಹುವಚನ �ೂಡು + ವ + ಅನು = �ೂಡುವನು

�ೂಡುವರು �ೂಟು + ವ + ಅಳ� = �ೂಡುವಳ� �ೂಡುವರು �ೂಡು + ವ + ಅದು =

�ೂಡುವ�ದು ಕಡುವ�ದು �ೂಡು + ವ + ಎ = �ೂಡು� �ೂಡು�� �ೂಡು + ವ + ಎನು

= �ೂಡು�ನು �ೂಡು�ವ�.

ಅಥ�ರೂಪಗಳ�

���ಾಪದಗಳ� �ಾಲ ರೂಪಗಳನು� �ೂಂದುವ�ದಲ�� ಅಥ� ರೂಪಗಳನು�

�ೂಂ�ರುತ�� .ಅಥ� ರೂಪಗಳ�� �ಾತು�� ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯ ಗಳ� �ೕರ�ಾ�

�ೕ��ೂಳ��ತ�� .”“ಅಥ�ರೂಪಗಳ�, ಆ�, �ಾ�ೖ� , ��ೕಧ, ಸಂಶಯಮುಂ�ಾದ

ಅಥ�ಗಳನು� ಸೂ�ಸುತ��.”

ಅಥ�ರೂಪಗಳ�ಧಗಳ�



ಅಥ� ರೂಪಗಳ�� ಮುಖ��ಾ� ಮೂರು �ಧಗಳ�ಂಟು

1. �ದ�ಥ�ಕ ರೂಪ

2. ��ೕ�ಾಥ�ಕ ರೂಪ

3. ಸಂ�ಾವ�ಾಥ�ಕ ರೂಪ

11..�ಧ�ಥ�ಕ  ರೂಪ  �� ಎಂದ� ಆ�, ಆ�ೕ�ಾ�ದ , ಅಪ��, �ಾ�ೖ�, ಮುಂ�ಾದ

ಅಥ�ಗಳನು� ಸೂ�ಸಲು �ಾತು�� “ಅ�” “ಓಣ ” ಎಂಬ ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಗಳ�

�ೕ�.�ಧ�ಥ�ಕ ರೂಪಗ�ಾಗುತ��.”

ಉ�ಾ : �ಾತು + ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯ = �ಧ�ಥ�ಕ ���ಾ �ೂೕಗು + ಅ� =

�ೂೕಗ�ಬ� + ಇ� = ಬ��� �ೂೕಗು + ಓಣ = �ೂೕ�ೂೕಣ ಬ� + ಓಣ =

ಬ��ೕಣ

ಉ�ಾ :

1. ಕಣು� �ಾಣದಮುದುಕ�� ಭ� �ೕ� �ಾ� – �ೂೕ��

2. ಮ���ಗಳ� ��ಾ�� ನ�ಯ�.

3. �ೕವರು �ನಗರ ಒ��ಯದನು� �ಾಡ�.

4. ಅವರು �ಾಠವನು� ಓದ� – ಅ�.

5. ಅವನು �ಾ�ಾ� �ೂೕಗ� – ಅಪ��.

6. ಅವ�� ಜಯ�ಾಗ� – �ಾ�ೖ�.

22..��ೕ�ಾಥ�ಕ ರೂಪ ���ಯು ನ�ಯ�ಲ� / �ಲಸ ನ�ಯುವ��ಲ� ಎಂಬಥ�

�ೂೕರು�ಾಗ �ಾತುಗಳ �ೕ� ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಗಳ� �ೕ� ��ೕ�ಾಥ�ಕ

���ಾಪದಗ��ಸುವವ�.”ಈ ರೂಪಗಳ�� �ಾತು�� “ಅಳ� ” “ಅನು ” “ಅದು” ಎ ಅವ�

ಎಂಬ ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಗ�ಂದು �ೕ� ��ೕ�ಾಥ�ಕ ರೂಪಗ�ಾಗುತ��.

ಉ�ಾ : �ಾತು + ಅ. ಪ�ತ�ಯ + ��ೕ�ಾಥ�ಕ �� ರೂಪ �ೂೕಗು + ಅಳ� +

�ೂೕಗಳ� ಬ� + ಅನು + ಬ�ಯನು �ಾಡು + ಎವ� + �ಾ�ವ� ಕು� + ಅಳ� +

ಕು�ಯಳ� �ಾಡು + ಅದು + �ಾಡದು

33..ಸಂ�ಾವ�ಾಥ�ಕ  ���ಾಪದ  ಸಂ�ಾವ�ಾಥ� ಎಂದ� ” ಸಮಶಯ / ಊ�

ಎಂದಥ� ���ಯು ನ�ಯು��ಯ�� ಸಂಶಯವನು� ಸೂ�ಸುವ /

ನ�ಯಬಹು�ಂಬಊ�ಯನು� ಸಂ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ದ��ಈ ರೂಪಗಳ�

ಬಳ��ಾಗುತ��. ”ಈ ರೂಪಗಳ�� �ಾತು�� “ಆನು” “ಆಳ�” “ಏನು”ಈತು , ಈ� ,

ಎಂಬ ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಗಳ� �ೕ� ಸಂ�ಾವ�ಾಥ�ಕ ರೂಪಗ�ಾಗುತ��.



ಉ�ಾ : �ಾತು +ಅ�ಾ�ತ ಪ� = ಸಂ�ಾವ�ಾಥ�ಕ ರೂಪ�ಾಡು +ಆನು = �ಾ�ಾನು

ಬ� +ಆನು = ಬ��ಾನು ಕು� +ಏನು = ಕು��ೕನು ಬ� +ಏವ� = ಬ��ೕವ� ಕು�

+ಏವ� = ಕು��ೕವ� �ಾಡು +ಈತು = �ಾ�ೕತು �� +ಆನು =

���ಾನು……ಇ�ಾ��

ಅ�ಾ�ತ  ಪ�ತ�ಯಗಳ�  ಪ�ರುಷ , ವಚನ , �ಂಗಗಳನು� ಸೂ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾತು��

�ೕರುವ ಪ�ತ�ಯಗ�� ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಗ�ಂದು �ಸರು .”

���ಾಪದದರೂಪಗಳ�

ರೂಪ �ಾಗೂ �ಲಸ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ���ಾಪದಗಳ� ಬಳ��ಾಗುತ��.ಅವ�ಗಳ�

ಈ �ಳಕಂಡಂ��.

1. ಪ�ಣ� ���ಾಪದಗಳ�.

2. �ಾ�ೕ� ���ಾಪದಗಳ�.

೩ಸಂಯುಕ� ���ಾಪದಗಳ�.

ಪ�ಣ����ಾಪದಗಳ�

�ಾಲ, ರೂಪ , ಅಥ�ಗಳನು� �ೂಂ�ರುವ ���ಾಪದಗಳ� �ಾಕ�ಗಳ ಅಥ�ವನು�

ಪ�ಣ��ೂ�ಸುತ�� ಇಂತಹ ���ಾ ಪದಗ�� ಪ�ಣ����ಾಪದ ಎಂದು �ಸರು .”

ಉ�ಾ : ಪ�ಾ�ವ�ಯು �ಂ�ಯನು� �ಂದಳ�.

�ಾ�ೕ� ���ಾ ಪದಗಳ�

ತಮ� ಅಥ�ವನು� ಮು�ಸುವ�ದ�� �ೕ�ೂಂದು ���ಾ ಪದಗಳ� ಎಂದು �ಸರು

.ಉ�ಾ : ಕನಕ�ಾಸರು �ೕವರ �ಾಮವನು� �ಾಡು�ಾ� �� �ೕಡು�ಾ��.”

ಸಂಯುಕ� ಪದಗಳ�

ಎರಡು / ಹಲವ� �ಾತುಗಳ �ೕ� �ೕ� ���ಾ ರೂಪಗಳ� �ೕ� ಆಗುವ ���ಾಪದ�� ”

ಸಂಯುಕ� ���ಾಪದ” ಎಂದು �ಸರು .

���ಾ ಪದವ� �ಾಕ�ಗಳ�� ಕತೃ�ಪದವನು� ಪ��ಾನ�ಾ� ಅನುಸ�ಸು��ದ�� ಅದನು�

ಕತ�� ಪ��ೕಗ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ� .”

ಉ�ಾ : ಕತೃ�ಪದ ಕಮ�ಪದ ���ಾಪದ

�ಾಮನು �ಾವಣನನು� �ೂಂದನು

ಕತ�� ಪ��ೕಗ



ಈಉ�ಾಯ�� ” �ೂಂದನು ” ಎಂಬ ���ಾಪದವ� ” �ಾಮನು” ಎಂಬ ಕತೃ�

ಪದವನು� ಅನುಸ���. ಕತ�� ಪ��ೕಗವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಆ�ಯ�� ಕತೃ�

ಪದವನು� ಮಧ�ದ�� ಕಮ�ಪದವನು� ಅಂತ�ದ�� ���ಾಪದವನು� ಒಳ�ೂಂ�ರುತ��.

ಕತೃ� ಪದವ� ಪ�ಧಮ�ಭ���ಂದ ಕೂಡದು�.ಕಮ� ಪದವ� ���ೕಯ �ಭ���ಂದ

ಕೂ�ರುತ��.���ಾ ಪದವ� ���ಯನು� ಸೂ�ಸುತ��.

ಉ�ಾ : 1. �ಾಮನು �ಾವಣನನು� �ೂಂದನು

2. �ಾನು ಕ��ಯನು� ಬ�ಯು��ೕ�.

3. �ೕ�ಯು ಹಣ�ನು� �ಂದಳ�

4. ಮ�ಯು ಇ�ಯನು� ತ��ತು.

5. �ಾಮನು �ೕತು�ಯನು� ಕ��ದನು.

6. �ೕಮನು ಬ�ಾಸುರನನು� �ೂಂದನು.

7. ಅಣ�ನು ನನ�ನು� �ೂಂದನು .

8. ಮಕ�ಳ� ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓ�ದರು .

9. ಜನರು �ಾ��ಯನು� ಕಂಡರು .

‘ಕಮ�ಪದವನು� ಅನುಸ�� ���ಾಪದ ಪ��ೕಗ�ಾ�ರುವ�ದ�� ಕಮ�� ಪ��ೕಗ

ಎಂದು �ಸರು”

ಉ�ಾ: ಕಮ�ಪದ ಕತೃ�ಪದ ���ಾಪದ �ಾವಣನು �ಾಮ�ಂದ �ೂಲ�ಲ�ಟ�ನು

ಈಉ�ಾಹರ�ಯ��“�ಾವಣನು” ಎಂಬ ಕಮ�ಪದವ� ಪ��ಾನ�ಾ��. �ಾಗೂ

ಪ�ಥಮ �ಭ���ಂದ ಕೂ��.�ಾಮ�ಂದ ಎಂಬ ಕತೃ� ಪದವ� ಕತೃ� ಪದವ� ತೃ�ೕಯ

�ಭ���ಮದ ಕೂ��.

ಕಮ�� ಪ��ೕಗದ ಲಕ಼ಣಗಳ�

1. ಕತ�� ಪ��ೕಗದ�� ಕತೃ�ಪದವ� �ಭ��ಯನು� ಅಂತ��ಾ� �ೂಂ�ರುತ��.

2. ಕತ�� ಪ��ೕಗದ�� ಕಮ��ಾ�ದ� ಪದವ� ಕಮ��ಾ�ದ� ಪದವ� ಕಮ��

ಪ��ೕಗದ�� ಪ�ಥಮ �ಭ��ಯನು� ಅಂತ��ಾ� ಉಳ� ಕತೃ� �ಾ�ನವನು� ಪ�ಯುತ��.

3. ಕತೃ� ಪದವ� ಕಮ�� ಪ��ೕಗದ�� ತ���ಾ �ಭ���ಂದ ಕೂ�ದು� ಮಧ�ದ��

ಬಂ�ರುತ��.

4. ���ಾಪದವ� ಅಂತ�ದ�� ಬಂದು ಇದೂ �ಾತು�ಗೂ ಅ�ಾ�ತ ಪ�ತ�ಯಕೂ� ನದು�

“ಅಲ�ದು” ಎಮಬುದು �ೕರುತ��.

ಕಮ��ಪ��ೕಗ



5. ��ೕ�ಾಪದವ� �ಂಗ, ವಚನ, ಪ�ರುಷಗಳನು�, ಅನುಸ�ಸುತ��.

ಉ�ಾ:

�ಾವಣನು �ಾಮ�ಂದ �ೂಲ�ಲ�ಟ�ನು.

ಕ��ಯು ನ��ಂದ ಬ�ಯಲ���ತು�.,

ಹಣು� �ೕ��ಂದ �ನ�ಲ���ತು�.

ಇ�ಯು ಮ��ಂದ ತ�ಯಲ���ತು�.

�ತು�ಯು �ಾಮ�ಂದ ಕಟ�ಲ���ತು�.

ಬ�ಾಸುರನು �ೕಮ�ಂದ �ೂಲ�ಲ���ತು�.

�ಾನು ಅಣ��ಂದ ಕ�ಯಲ�ಟ�ನು.

ಪ�ಸ�ಕವ� ಮಕ��ಂದ ಓದಲ���ತು.

�ಾ��ಯು ಜನ�ಂದ �ಾಡಲ���ತು�.

“ಒಂದೂ �ಾಲದ ���ಾಪದವನು� (ಭೂತ�ಾಲ, ವತ��ಾನ, ಭ�ಷ��) ಬಳಸುವ

�ಾಗದ�� ಮತೂ�ಂದು �ಾಲದ ರೂಪಗಳನು� ಬಳಸು��ೕ�. ಈ �ೕ�ೕಯ

ಬದ�ಾವ�ಯನು� �ಾಲ ಪಲ�ಟ ಅಥವ �ಾಲ ಬದ�ಾವ� ಎನು�ವರು.

ಉ�ಾ;�ಾನು ಮುಂ�ನ ವಷ� �ೖಸೂರು ದಸ�� �ೂೕಗು��ೕ�.

�ೕ�ನಉ�ಾ: “�ೂೕಗು��ೕ�” ಎಂಬ ���ಾಪದ�ೕ ವತ��ಾನ �ಾಲದ��

ಪ��ೕಗ�ಾ��.ಭ�ಷ�� �ಾಲದ “�ೂೕಗು�ನು”ಎಂದು ಪ��ೕಗ�ಾಗುವ ಬದಲು

“�ೂೕಗು��ೕ�” ಎಂಬ ವತ��ಾನ �ಾಲದ�� ಪ��ೕಗ�ಾ��.ಅದುದ�ಮದ ಇದು

�ಾಲ ಪಲ�ಟ�ಾ��.

ಉ�ಾ:

1. ��� �ಾನು �ೕವರ ದಶ�ನ�� �ೂೕಗು�ನು.�ೕ�ನಉ�ಾಯದ�� “�ೂೕ���ನು”

ಎಂದು ಪ��ೕಗ�ಾಗುವ ಬದಲು “�ೂೕಗು�ನು” ಎಂದು ಪ��ೕಗ�ಾ� �ಾಲ

ಪಲ�ಟ�ಾ��.

ಉ�ಾ: ಈ ರ�� �ಾಸನ�� �ೂೕಗುತ��, ಈ ರ�� �ಾಸನ�� �ೂೕಗುವ�ದು

1. ಪ�ೕ�ಯ ಫ��ಾಂಶಗಳನು� ಮುಂ�ನ �ಂಗಳ� 22 �ಯ �ಾ�ೕ�ನ �ೕ��

ಪ�ಕ�ಸುವರು.

ಪ�ೕ�ೕಯ ಫ��ಾಂಶಗಳನು�………… ಪ�ಕ�ಸು�ಾ��.

�ಾಲ ಪಲ�ಟ
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