
1

 

mamatabhagwat1@gmail.com           ಮಮತ ಭಗಗ ತ ಸಹಶಕಕ ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 

                   ೯ ನಯ ತರಗತ
             ಪಪಥಮ ಭಷ ಕನನ ಡ

   ಗದದ ಮತರತ ಪದದ ಗಳ ಪಪಶಗನಬತತರಗಳರ 

        ರಚನ :   ಮಮತ ಭಗಗ ತ .  ಸಹಶಕಕ

           ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 



2

ಗದದ  ಪಾಠ -೧       ಕನನ ಡ ಮೌಲಗ         - ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರ 
ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ 

ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರರರ ಕ ಪ.ಶ. ೧೯೦೪ ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಗರಗರನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರರ.

 ಇವರರ    ಗರರಡ ಗಬಬದ ದಸಯದ ,  ಹಬಮವತಯ ತಬರದಲ್ಲಿ,  ಮರವಣಗ ,   ಪನಜರನನ ,   ನಮನ ಊರನ

ರಸಿಕರರ   ಮದಲದ ಕಕೃತಗಳನರನ ಬರದದರ.       ಇವರ ಅಮರಕದಲ್ಲಿ ಗಗರಗರರ ಕಕೃತಗ  ಕಬಬದಪ ಸಹತದ
ಅರಡಮಿ  ಪಪಶಸಿತ ದಗರತದ.         ಪಪಸರತ ತ ಗದದ ಭಗವನರನ ಗಗರಗರರ ಕನದಕರಮರ ಮತರತ ಇತರ ಕಥಗಳರ

   ಎನರನ ವ ಕಥಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ. 

ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ .
೧. ಮೌಲಗ ಹಡಿದದದ  ಕನನ ಡದ ಪಸತಕ ಯಾವುದರ ?
ಉ: ಮೌಲಗ ಹಡಿದದದ  ಕನನ ಡದ ಪಸತಕ ಕರಮರವಾದಸ ಭರತ 

೨. ಯಕಗಾನದ ಪಾತ ತಧಾರ ಸಹಬಬನರ ಏನಬದರ ಹಸರಾಗದದ ನರ ?
ಉ : ಯಕಗಾನದ ಪಾತ ತಧಾರ ಸಹಬಬನರ 'ಹರಸಬನ್ ಕಕೃಷಷ  ' ಎಬದರ ಹಸರಾಗದದ ನರ. 

೩. ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಯ ವಕೃತತ ಯಾವುದರ ?
ಉ: ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಯವರರ ಪಪಪ್ರೈಮರ ಶಲಯ ಉಪಾಧಾದಯ ವಕೃತತಯಲ್ಲಿದದ ರರ. 

೪. ಡಿ.ವ.ಜಿ.ಯವರ ಯಾವ ಕಕೃತ ಮೌಲಗಯ ಬಾಯಿಗ ಪೂತರ ಬರರತತತರತ  ?
ಉ:ಡಿ.ವ.ಜಿ.ಯವರ ಉಮರನ ಒಸಗ ಮೌಲಗಯ ಬಾಯಿಗ ಪೂತರ ಬರರತತತರತ . 

ಮಗರರ ನಲರಲ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 
೧. ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಯ ವಬಷಭಗಷಣ ಹಬಗತರತ  ?
ಉ:  ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಯವರಗ ವಯಸರಸ  ೫೫ ರಬದ ೫೮ ಇದದರಬಹರದರ  .ಆಜಾನರಬಾಹರವಾಗ ಪಷಟ್ಟಿ ವಾಗ ಬಳೆದದದ  ಎತತರದ
ಕಬಪನಯ  ಆಳರ,  ಮರಖದಲ್ಲಿ ಸಹ  ಒಳೆಳಯ  ಕಳೆ  ಇತರತ .  ಕಣಷನ  ದಕೃಷಟ್ಟಿ  ತಬಕಷವಾಗತರತ .  ಗಡಡ  ಪೂಣರವಾಗ  ಬಳಳ ಗಾಗ  ಶರದದ
ಮಡಿದ  ಹತತಯ  ತರಪಪ್ಪ ಳದಬತೆ  ತೆಗಬರರತತತರತ .  ವಶಲವಾದ  ಹಣೆ  ,ಗಬಭಬರವಾದ  ಮರಖ  ,ಮಡಿ-ಮಡಿ  ಇಸಿತಪಬ  ಮಡಿದದ
ಬಿಳಿಯ ಶರಾಯಿ(ಕಗಬಟರ)  ಇವುಗಳಿಬದ ಅವರನರನ  ನಗಬಡರವವರಗ ಅವರಗಬಬ  ಮಯಾರದಸತ  ಸದದ ಕೃಹಸಸ  ಎಬಬ ಭವನ
ಉಬಟಾಗರತತತರತ . 

೨. ಮೌಲಗಯ ವದದಭದಸ ಹಬಗಾಯಿತರ ?
ಮೌಲಗಯವರ ಊರನಲ್ಲಿ ಉದರರ ಶಲ ಇರಲಲಲ .  ಅವರ ತಬದಯವರಗ ಉದರರ ಓದಲರ  ,ಬರಯಲರ ಬರರತತರಲಲಲ .
ಅವರ  ಊರನಲ್ಲಿ  ಅವರ  ಜನರ  ಹಲವು  ಸಬಸರಗಳಿದದ ವು.ಆದರ  ಅವರಾರಗಗ  ಉದರರವನರನ  ಓದರವುದರಲಗಲಬ,
ಬರಯರವುದರಲಗಲಬ  ಬರರತತರಲಲಲ .  ಆರರ  ಮಪ್ರೈಲ  ದಗರದ  ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ  ಒಬದರ  ಉದರರ  ಶಲ  ಇತರತ .  ಅಲ್ಲಿಯ
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ಉಪಾಧಾದಯರರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರ ದನ  (ಶನಿವಾರ  ,ಭನರವಾರ  )  ಮೌಲಗಯವರ ಮನಗ ಬಬದರ ಉದರರ ಪಾಠವನರನ
ಹಬಳರವಬತೆ ಮೌಲಗಯವರ ತಬದ ಗಗತರತ  ಮಡಿದದ ರರ. ಅವರ ಕಡಯಿಬದ ಇವರರ ಉದರರವನರನ  ಬಬಗ ಬಬಗ ಕಲತರರ.   

೩. ಹರಸಬನ್ ಕಕೃಷಷ ನ ಅಭನಯದ ಬಗದ ತಳಿಸಿ .
ಗಗರಗರರ  ರಾಮಸಗಮಿ  ಅಯದ ಬಗಾರರ  ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿಯಬ  ಒಬಬ  ಯಕಗಾನದಲ್ಲಿ  ಕಕೃಷಷ ನ  ಪಾತ ತವನರನ  ಅತರದ ತಲ ಕೃಷಟ್ಟಿ ವಾಗ
ಅಭನಯಿಸರತತದದ ನರ.  ರಬಗಸಸ ಳದಲ್ಲಿ ಬಬದರ ನಬತರ ಅವನ ವಬಷವನರನ  ,  ವಾಕ್ ಶರದದಯನರನ  ನಗಬಡಿ ವಪ್ರೈದಕ ಮನತನದ
ವಕೃದದ  ಸಿತಪಬಯರಗ ಸಹ ಮಪ್ರೈ ಮರತರ ಕಕೃಷಷ ಪರಮತನ  ರಪಾಡಪಪ್ಪ  ಎಬದರ ಕಪ್ರೈ ಮರಗಯರತತದದ ರರ.  ಆಗ ಗಗರಗರರರ ಸಬರದಬತೆ
ಇವನರ   ಹಗಸಕಬರಯ  ಹರಸಬನ್  ಸಬಿ  ಎಬದರ  ಆ  ವಕೃದದಯರರ  ಹರಸಬನ್  ಸಬಿಯಬತೆ  ಹರಸಬನ್  ಸಬಿ  ,ನವು  ಕಪ್ರೈ
ಮರಗದರರವುದರ ತಲರಪವುದರ ಶಪಬ ಕಕೃಷಷ ನಿಗ.   ಇವನರ ಯಾರಾದರಬನರ  ?ಎನರನ ತತದದ ರರ.  ಆ ಸಹಬಬನರ ಹರಸಬನ್ ಕಕೃಷಷ
ಎಬದಬ  ಹಸರಾಗದದ ನರ.

ಎಬಟರ ಹತರತ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ .
ಗಗರಗರರ ಹಾಗಗ ಮೌಲಗಯ ನಡರವ ನಡದ ಸಬಭಷಣೆಯನರನ  ಸಬಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಬರಯಿರ. 
ಉ:  ಗಗರಗರರರ ಒಮನ ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ ಪಪಯಾಣಸರತತದಗ ನಗಬಡಲರ ಹದನರಾಣೆಯ ಮರಸಲನ ನನಬತದದ ರಗ ಕರಮರವಾದಸ
ಭರತವನರನ  ಓದರತತದದ  ಮೌಲಗಯವರನರನ  ನಗಡಿ  ಕರತಗಹಲ  ತಳಿದರರ.  ಅವರ  ಬಳಿ  ಸರ  ನಿಮಗ  ಕನನ ಡ  ಬರರವುದಬ
ಎಬದಗ  ಮಗರನಬ  ತರಗತಯವರಗ  ಕನನ ಡ  ಕಲತರಗ  ಮಗವತರತ  ವಷರ  ಅದರಬದಲಬ  ಜಿಬವನ  ನಿಭಯಿಸಿದದ ನರನ  ,
ತನಗಬಬ  ಪಪಪ್ರೈಮರ ಶಲಯ ಕನನ ಡ ಉಪಾಧಾದಯನಗ ಸಬವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವಕೃತತನಗರರವುದನರನ  ವವರಸಿದರರ. ಅವರರ ಕಲತದರದ
ಉದರರವಾಗದದ ರಗ  ಕಲಸಿದರದ  ಕನನ ಡವಬದಗ  ,ತನರ  ಉದರರವನರನ  ,ತನನ  ಶಕಣವನರನ  ಹಬಗ  ಪಡದನಬದರ  ಗಗರಗರರಗ
ವವರಸಿದರರ.  ಭರತದ  ಕಥ  ನಿಮಗ  ಒಪಪ್ಪ ವುದಬ  ,  ನಿಮನ  ಧಮರಕಲ  ವರಗಬಧವಾದರದರ  ಅದರಲ್ಲಿ  ಯಾವುದಗ  ಇಲಲ ವಬ
ಎಬದರ ಗಗರಗರರರ ಕಬಳಿದಗ ಮೌಲಗಯವರರ ಉದದನವನದಲ್ಲಿ ಎಲಲ  ಬಗಯ ಹಗಗಳಿದದ ರ ಉದದನವನದ ಸಬದಯರ
ಹಚರಚ ವಬತೆ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲಲ  ಧಮರದವರಗ ಇರಬಬಕರ.  ಎಲಲ  ಮತಗಳಲ್ಲಿಯಗ ಉದತತ ತತಗ ಗಳಿವ.  ನನರ ಎಲಲ  ಧಮರಗಳ
ಪವತ ತ ಗ ಪಬಥವನರನ  ಓದದ್ದೇನ. ಎಲಲ  ಧಮರಗಳಗ ಹಬಳರವುದರ ಮನರಷದ  ಒಳೆಳಯವನಗರಬಬಕಬದರ ಎಬದರ ಉತತರಸರತತರ.
ಕನನ ಡ ಪಾಠ ಚೆನನಗ ಮಡರತತಬರಾ ಎಬಬ ಗಗರಗರರ ಪಪಶನಗ ಅವರರ ತನನ  ಸಮ ಪಾಠ ಮಡರವವರರ ಯಾರಗ ಇಲಲ  ಎಬಬ
ಹಸರರ  ಗಳಿಸಿದ್ದೇನ.  ಎಷರಟ್ಟಿ  ಜನರದದ ರಗ  ಮತನಡಲರ  ಹಬಜರಯರವುದಲಲ .  ಗರರರಧಾದನ  ಮಡಿದರ  ಎಲಲ  ಭಯಗಳಗ
ನಿವಾರಣೆಯಾಗರತತವ  ಎನರನ ತತರ.  ಅಲಲ ದಬ  ಪಪತದವೂ ಎರಡರ ಗಬಟೆ ಕನನ ಡ  ಪಸತಕಗಳನರನ  ಓದರವುದನರನ  ಡಿ.ವ.ಜಿ.ಯವರ
ಉಮರನ ಒಸಗ ತನಗ ಪೂತರ ಕಬಠ ಪಾಠ ಆಗರರವುದನರನ  ಹಬಳರತತರ.  ಗಗರಗರರರ ಹಾಸನದ ಗಗರಗರನವರರ ಎಬದರ
ಅರತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರರರ ಒಳೆಳಯ ಕಥಗಳನರನ  ಬರಯರತತರ.  ನಗಬಡಬಬರದ ಮನರಷದ
ಎನರನ ತತರ. ಅವರರ ಸಿಕಲ ರ ಏನರ ಮಡರವರ ಎಬದಗ ಅವರನರನ  ಆಲಬಗಸಿಕಗಳರಳ ತೆತಬನ ಎಬದರ ಉತತರಸರತತರ. ತನನದರರರಗ
ಇರರವವರಬ  ಅವರರ  ಎಬದರ  ಅರತರ  ಸಬತಸದಬದ  ಗಗರಗರರನರನ  ತಬಿಬ  ಈವತರತ  ಸರದನ  ,  ದಬವರ  ದಯ  ನವಬಬ ರಗ
ಸಬರದವು ಮತೆತ ಯಾವತರತ  ನಮನ ನರನ  ಸಬರಸರವ ಕಕೃಪಯನರನ  ದಬವರರ ಮಡರತತನಗಬ ಎನರನ ತತರ. 

ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ  ವವರಸಿ .
೧.  “ ನಿಮಗ ಕನನ ಡ ಬರರತತದಯಬ?”
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ಉ:  ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರರರ ರಚಿಸಿರರವ ಕನದಕರಮರ ಮತರತ  ಇತರ ಕಥಗಳರ
ಕಥಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ 'ಕನನ ಡ ಮೌಲಗ'  ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. ಈ ಪಪಶನಯನರನ  ಲಬಖಕರರ ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ
ತನರ ನಗಬಡಿದ ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಗ ಕಬಳಿದರ .
ಸಬದಭರ: ಗಗರಗರರರ ಒಮನ  ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ ಹಗಬಗರತತದಗ ನಗಬಡರವುದಕಲ ಹದನರಾಣೆಯ ಮರಸಲನ ನನಬತದದ ರಗ ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ
ಕರಮರವಾದಸ ಭರತವನರನ  ಹಡಿದರ ಓದರತತದದ  ವದ ಕತಯನರನ  ನಗಬಡಿ ಅಚಚ ರಪಟಟ್ಟಿ ರರ.  ಅವರನರನ  ನಗಬಡಿ ಗಗರಗರರಗ ಜಾತ
,ಭಷ,  ಪಾಪಬತದ ಗಳ  ಗಗಬದಲದಲ್ಲಿ  ನಮನ ನರನ  ಮರಸರಕರರವ  ಅಬಧರರದಲ್ಲಿ  ಒಬದರ  ಮಿಬಚರ  ಹಗಳೆದಬತೆ
ಭಸವಾಯಿತರ.ಅವರನರನ  ಹಬಗಾದರಗ ಮತನಡಿಸಬಬಕಬದರ ಯೋಚಿಸಿದ ಗಗರಗರರರ ಅವರನರನ  ಸಮಿಬಪಿಸಿ ಮಬಲನಬತೆ
ಕಬಳಿದರ.
ಸಗರಸದ  : ಅಪಪ್ಪ ಟ ಮರಸಲನ ನ ವದ ಕತಯೊಬಬ  ಕನನ ಡದಲ್ಲಿರರವ ಕರಮರವಾದಸ ಭರತವನರನ  ಓದರತತದರದ ದನರನ  ನಗಬಡಿ ಗಗರಗರರರ
ಆಶಚ ಯರ ಹಗಬದ ಅವರನರನ  ಪಪಶನಸರವ ಪಪಸಬಗ ಇದಗದ. 

೨. " ನನರ ಕಲತದರದ  ಉದರರ ,ಕಲಸಿದರದ  ಕನನ ಡ .”
ಉ:  ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರರರ ರಚಿಸಿರರವ ಕನದಕರಮರ ಮತರತ  ಇತರ ಕಥಗಳರ
ಕಥಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ 'ಕನನ ಡ ಮೌಲಗ'  ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಯವರರ ಗಗರಗರರಗ
ಈ ಮತನರನ  ಹಬಳಿದರ.
ಸಬದಭರ : ಕರಮರವಾದಸ ಭರತವನರನ  ಓದರತತದದ  ಮರಸಲನ ನ ವದ ಕತಯನರನ  ತವು ಸಬಚರಸರತತದದ  ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ ನಗಬಡಿದ 
ಗಗರಗರರರ  ಆಶಚ ಯರಚಕತರಾಗರತತರ.  ಅವರ  ಬಗದ  ಕರತಗಹಲವುಬಟಾಗ  ಹತತರ  ಹಗಬಗ  ಮತನಡಿಸರತತರ.  ಅವರ
ಮತನಿಬದ  ಅವರಗಬಬ  ನಿವಕೃತತ  ಉಪಾಧಾದಯರಬಬರದರ  ಗಗತತಗರತತದ.  ಗಗರಗರರರ  ಅವರನರನ  ನಿಬವು  ಕನನ ಡ
ಉಪಾಧಾದಯರಗಬ ಅಥವಾ ಉದರರ ಉಪಾಧಾದಯರಗಬ ಎಬದರ ಪಪಶನಸಿದಗ ಅವರರ ಕನನ ಡ ಉಪಾಧಾದಯರರ ಎನರನ ತತರ
.ಪನನಃ ಗಗರಗರರರ ನಿಮಗ ಉದರರ ಬರರವುದಲಲ ವಬ ಎಬದಗ ಅವರರ ಮಬಲನಬತೆ ಉತತರಸರತತರ. 
ಸಗರಸದ  : ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಯವರರ ಉದರರ ಕಲತದದ ರಗ ಅವರ ಅಭಮನ ಕನನ ಡ ಭಷಯ ಬಗದ ಇರರವುದರ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ.

೩. "ನನನ  ಸಮನ ಪಾಠ ಮಡರವವರರ ಯಾರಗ ಇಲಲ .   ”

ಉ:  ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರರರ ರಚಿಸಿರರವ ಕನದಕರಮರ ಮತರತ  ಇತರ ಕಥಗಳರ
ಕಥಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ 'ಕನನ ಡ ಮೌಲಗ'  ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. ಈ ಮತನರನ  ಗಗರಗರರಗ ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ
ಭೆಟಟ್ಟಿಯಾದ ಕನನ ಡ ಮೌಲಗ ಹಬಳಿದರ. 
ಸಬದಭರ :ಒಮನ ಗಗರಗರರರರ ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ ಹಗಬಗರತತದಗ  ಧಮರದಬದ ಮರಸಲನ ನನಗದದ ರಗ ಕರಮರವಾದಸ ಭರತವನರನ
ಓದರತತದದ  ಮೌಲಗಯನರನ  ನಗಬಡರತತರ.  ಅವರನರನ  ಮತನಡಿಸಿ  ಅವರರ   ಕನನ ಡ  ಉಪಾಧಾದಯರಾಗ  ನಿವಕೃತತರಾದವರರ
ಎಬಬರದನರನ  ಅರಯರತತರ.  ಜಾತ ,ಭಷ ,ಪಾಪಬತದ ಗಳ ಗಗಬದಲದಲ್ಲಿ ನಮನ ನರನ  ಮರಸರಕರರವ ಗಗಬದಲದಲ್ಲಿ ಮಿಬಚಿನಬತೆ
ರಣರವ ಮೌಲಗಯವರನರನ  ನಗಬಡಿ ಆಶಚ ಯರ ಪಟಟ್ಟಿ  ಗಗರಗರರರ  ಅವರನರನ  ನಿಬವು ಕನನ ಡ  ಪಾಠ ಚೆನನಗ  ಮಡರತತಬರಾ
ಎಬದರ ಕಬಳಿದಗ ಮೌಲಗಯವರರ ಮಬಲನಬತೆ ಉತತರಸರತತರ.
ಸಗರಸದ  :  ಮೌಲಗಯವರರ  ಕಲತದರದ  ಉದರರವಾದರಗ  ಕಬವಲ  ಮಗರನಯ  ತರಗತಯವರಗ  ಕಲತ  ಕನನ ಡವನರನ
ಬಳಸಿಕಗಬಡರ  ಕನನ ಡ  ಉಪಾಧಾದಯರಾಗರರವುದರ  ಮತರತ  ಅವರ  ಸಮ  ಪಾಠ  ಮಡರವವರರ  ಯಾರಗ  ಇಲಲ ವಬದರ
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ಎಲಲ ರಬದ ಪಪಶಸಿತ ಪಡದರರವುದರ ಅವರಗ ಕನನ ಡದ ಬಗಗನ ಅಭಮನದ ಜಗತೆ ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಅವರರ ಹಗಬದದದ  ಪಾಬಡಿತದ ವನರನ
ವದ ಕತಪಡಿಸರವುದರ. 

೪. " ಅವರರ ನಿಮನದರರಗ ಬಬದರ ಏನರ ಮಡರತತಬರ ?”

ಉ:  ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರರರ ರಚಿಸಿರರವ ಕನದಕರಮರ ಮತರತ  ಇತರ ಕಥಗಳರ
ಕಥಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ 'ಕನನ ಡ ಮೌಲಗ'  ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. ಈ ಮತನರನ  ಗಗರಗರರರ ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ
ತಮಗ ಭೆಟಟ್ಟಿಯಾದ ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಗ ಕಬಳಿದರ. 
ಸಬದಭರ  :  ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ  ಸಿಕಲ  ಅಪಪ್ಪ ಟ  ಮರಸಲನ ನನಬತದದ  ಕನನ ಡ  ಮೌಲಗಯವರ  ಕರರತರ  ಕರತಗಹಲ  ತಳಿದ  ಗಗರಗರರರ
ಅವರನರನ  ಮತನಡಿಸಿ  ಅವರ  ಪರಚಯ  ಮಡಿಕಗಳರಳ ತತರ.  ಅವರಗದದ  ಕನನ ಡ  ಅಭಮನವನರನ  ಅರಯರತತರ.
ಮೌಲಗಯವರರ ಗಗರಗರರನರನ  ನಿಬವು ಎಲ್ಲಿಯವರರ  ?  ಯಾವ ಹಳಿಳ ಮರಬತಗ ವಚಾರಸಿದಗ ಗಗರಗರರರ ಹಾಸನದ
ಗಗರಗರನವರಬದರ  ಹಬಳಿಕಗಳರಳ ತತರ.  ಆಗ  ಮೌಲಗಯವರರ  ಅಲ್ಲಿನ  ಒಬಬ  ಕನನ ಡ  ಲಬಖಕರರ  ಗಗರಗರರ  ರಾಮಸಗಮಿ
ಅಯದ ಬಗಾರರರ ಚೆನನಗ ಕಥಗಳನರನ  ಬರಯರತತರ .ನಗಬಡಬಬರದ ಮನರಷದ ರರ ಎನರನ ತತರ.  ಆಗ ಗಗರಗರರರ ಅವರನರನ
ಮಬಲನಬತೆ ಪಪಶನಸರತತರ.
ಸಗರಸದ  :  ಕನನ ಡ  ಮೌಲಗಯವರರ ತಮನ  ಬಗದ ಆಡಿದ ಅಭಮನದ ಮತರಗಳನರನ  ಕಬಳಿದಗ  ಆಕಸನತತಗ  ಎದರರಗ ಸಿಕಲ ರ
ಅವರ ಪಪತಕ ಪಯ ಹಬಗರಬಹರದಬಬ ಗಗರಗರರ ಕರತಗಹಲ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

೫. "ನನಬ ಆ ಪಾಪಣ "
ಉ:  ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಗಗರಗರರ ರಾಮಸಗಮಿ ಅಯದ ಬಗಾರರರ ರಚಿಸಿರರವ ಕನದಕರಮರ ಮತರತ  ಇತರ ಕಥಗಳರ
ಕಥಸಬಕಲನದಬದ  ಆರಸಲದ  'ಕನನ ಡ  ಮೌಲಗ'   ಗದದ ಭಗದಬದ  ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.  ಈ  ಮತನರನ  ಗಗರಗರರರ
ಹಬಳಿದರ. 
ಸಬದಭರ :  ತಮಗ ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ ದ ಕನನ ಡ ಮೌಲಗಗಳನರನ  ಗಗರಗರರರ ಮತನಡಿಸಿ ಪರಚಯ ಮಡಿಕಗಳರಳ ತತರ.  ಅವರರ
ಜಾತ  ,ಭಷ,ಪಾಪಬತದ ಗಳ  ಸಿಬಮಗ  ಸಿಬಮಿತವಾದವರಲಲ  ಎಬಬರದನರನ  ಅರಯರತತರ.  ಅವರಗದದ  ಕನನ ಡ  ಅಭಮನವನರನ
ಅಲಲ ದಬ  ಅವರರ  ಗಗರಗರರ  ರಾಮಸಗಮಿ  ಅಯದ ಬಗಾರರ  ಬಗದ  ಅಭಮನವೂ  ಅವರ  ಮತನಲ್ಲಿ  ವದ ಕತವಾಗದದ ನರನ
ಅರಯರತತರ.  ಅವರರ  ಎದರರಗ  ಬಬದರ  ಏನರ  ಮಡರವರ  ಎಬದರ  ಕರತಗಹಲದಬದ  ಪಪಶನಸಿದಗ  ಮೌಲಗಯವರರ
ಅವರನರನ  ಆಲಬಗಸಿಕಗಳರಳ ತೆತಬನ ಎಬದರ ತಮಗ ಗಗರಗರರ  ಮಬಲದದ  ಅಭಮನವನರನ  ವದ ಕತಪಡಿಸರತತರ.ಆಗ ಗಗರಗರರರ
ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳರತತರ. 
ಸಗರಸದ  :  ಬಸಿಸನಲ್ಲಿ  ಆಕಸನತತಗ  ಭೆಟಟ್ಟಿಯಾದ  ಕನನ ಡ  ಮೌಲಗಯವರ  ಪರಚಯ  ಮಡಿಕಗಬಡ  ಗಗರಗರರರ  ಆ  ವದ ಕತಯರ
ಕನನ ಡದ  ಬಗಗ  ಮತರತ  ಗಗರಗರರ  ಬಗದಯಗ  ಅಭಮನ  ಹಗಬದದದ ನರನ  ತಳಿದರ  ಆಕಸನತತಗ  ಗಗರಗರರಗ  ಅವರರ
ಮರಖಾಮರಖಿಯಾದರ ಏನರ ಮಡರವರ ಎಬದರ ಪಪಶನಸಿ ಉತತರ ಪಡಯರವ ಹಾಸದ ದ ಸಬದಭರ ಇದಗದ.   

ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ 
೧. ಆಗಮ ಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ?ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ .
ಉ: ಸಗ ರದ ಮರಬದ ಸಗ ರವು ಬಬದರ ಸಬಧಿಯಾದಗ ಪೂವರ ಪದದ ಕಗನಯ ಸಗ ರ ಹಾಗಗ ಉತತರ ಪದದ ಮದಲ ಸಗ ರಗಳ
ಮಧದ ದಲ್ಲಿ 'ಯ' ರರವನರನ  ಅಥವಾ 'ವ' ರರವನರನ  ಹಗಸದಗ ಸಬರಸಿ ಹಬಳಿದರ ಅದರ ಆಗಮ ಸಬಧಿ . 
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ಉದ : ಹಳಿಳ+ಅಲ್ಲಿ =ಹಳಿಳಯಲ್ಲಿ , ಗರರರ +ಅನರನ  =ಗರರರವನರನ  
೨. ಆದಬಶ ಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ?ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ .
ಉ:  ಉತತರ  ಪದದ ಆದಯಲ್ಲಿರರವ ಕ,ತ,ಪ ವದ ಬಜನಗಳಿಗ ಕ ತಮವಾಗ ಗ,ದ,ಬ ವದ ಬಜನಗಳರ  ಆದಬಶವಾಗರವವು.  ಇದನರನ
ಆದಬಶ ಸಬಧಿ ಎನರನ ವರರ . 
.೩  ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳನರನ  ಬಿಡಿಸಿ ಸಬಧಿ ಹಸರಸಿ. 
ಪಾತ ತವನರನ  ,ಶರದದಯನರನ  ,ಚಳಿಗಾಲ, ಪಡದದ್ದೇನ, ಬಮವರನಿ ,
ಪಾತ ತ+ಅನರನ  =ಆಗಮಸಬಧಿ   
ಶರದದ+ಅನರನ  =ಆಗಮಸಬಧಿ 
ಚಳಿ+ರಲ=ಆದಬಶಸಬಧಿ 
 ಪಡದರ+ಇದ್ದೇನ =ಲಗಬಪಸಬಧಿ       
ಬಮರ್ +ಪನಿ =ಆದಬಶಸಬದ 
ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳನರನ  ವಗ ಪಹಸಿ ಸಮಸ ಹಸರಸಿ.
ಮರಗಾಲರ,ಹಮನ ರ, ಬಳೆಗದಡ,ಒಗದ ಟರಟ್ಟಿ , ಸಪತ ಸಗ ರಗಳರ 
ಮರದ+ರಲರ =ತತರಪ್ಪ ರರಷ ಸಮಸ   
ಹರದರ+ಮರ=ಕಮರಧಾರಯ ಸಮಸ    
ಬಿಳಿದರ+ಕಗಡ =ಕಮರಧಾರಯ ಸಮಸ       
ಒಬದರ+ಕಟರಟ್ಟಿ  =ದಗಗರ ಸಮಸ      
ಸಪತಗಳಾದ +ಸಗ ರಗಳರ=ದಗಗರ ಸಮಸ 
ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಗಾದಯನರನ  ವಸತರಸಿ ಬರಯಿರ. 
೧. ತರಬಬಿದ ಕಗಡ ತರಳರಕರವುದಲಲ . 
ಗಾದಗಳರ  ವಬದಗಳಿಗ  ಸಮನ,  ವಬದ  ಸರಳಾಳದರಗ  ಗಾದ  ಸರಳಾಳಗದರ  ಎಬಬ  ಮತದ.  ಗಾದಗಳರ  ಹರಯರ  ಅನರಭವದ
ನರಡಿಮರತರತ ಗಳರ . ಗಾದಗಳರ ನಮನ  ಬಾಳಿಗ ಮಗರದಶರನ ನಿಬಡಿ ನಮನ  ಬಾಳನರನ  ಹಸನರ ಗಗಳಿಸರತತವ. ಅಬತಹ ಅಮಗಲದ ವಾದ ಗಾದ
ಮತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಬಲನ ಗಾದಯಗ ಒಬದಗದ. 

ಕಗಡ ತರಬಬಿದದ ರ ಸಧಾರಣಕಲ ತರಳರಕರವ ರರಣವಲಲ  . ಅಧರಮಧರ ಇರರವಾಗ ನವು ಸಹಜವಾಗ ಎತತದರ ನಿಬರರ ಮಬಲ ಚಿಮಿನ ನಮನ
ಮರಖಕಲ ಸಿಬಪಡಿಸಿದಬತಗರವುದರ. ಈ ಗಾದಯನರನ  ಜ್ಞಾನಿಗಗ ಅರಬರ ತಳಿದವನಿಗಗ ಇರರವ ವದ ತದಸ ತಳಿಸಲರ ಬಳಸರತತರ. 

ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನರ ತನನ  ಜ್ಞಾನ ,ಹಸರರ ,ಗೌರವವನರನ  ತನಬ ಪಪಚಾರ ಮಡಿಕಗಳಳ ಲರ ಹಗಬಗರವುದಲಲ  . ಆದರ ಅರಬರ ಕಲತ
ವದ ಕತಗಳರ  ತಮನ ನರನ  ಮಹಾ  ಜ್ಞಾನಿಗಳರ  .ತನಬ  ಸವರ  ಶಪಬಷಷ  ಎಬಬಬತೆ  ಸಮಜದಲ್ಲಿ  ವತರಸರತತರ.  ರಾಮಕಕೃಷಷ  ಪರಹಬಸರಬತವರರ
ಆಲಬ ರರ ಐನ್ ಸಟ್ಟಿ ಸ್ಟೈನ್ ನಬತಹ ಮಹಾನ್ ವದ ಕತಗಳಿಗ ತಮನ ನರನ  ಪಪಚಾರಕಲ ಒಳಪಡಿಸಿಕಗಳಳ ಬಬರದ ಆವಶದ ಕತೆಯಬ ಇರರವುದಲಲ .ಸಬದಭರ
ಬಬದಗಲಲಲ  ಮಹಾತನ ರ  ವದ ಕತತಗ  ತನಬ  ತನಗ  ವದ ಕತವಾಗರತತದ.  ಅಲಪ್ಪ ವದದ  ಮಹಾಗವರಗಳರ  ಅಧರ  ತರಬಬಿದ  ಕಗಡದ  ಹಾಗ
ಕಗಡವನನತತದದ ರ ನಿಬರರ ತರಳರಕರವಬತೆ ಆವಶದ ಕತೆ ಇಲಲ ದದದ ರಗ ತಮನ ನರನ  ಪಪಚಾರಕಲ ಒಳಪಡಿಸಿಕಗಳರಳ ತತರ. 

ಯಾವುದಬ  ವಷಯದಲ್ಲಿ  ಪೂಣರ  ಜ್ಞಾನ  ಪಡಯಲರ  ಪಪಯತನಸಬಬಕರ  .ಅಧರ  ಬಬದ  ಇಟಟ್ಟಿಗಯಾಗಬಾರದರ  .ಸಗ  ಪಪದಶರನ
ಮಡಿಕಗಳರಳ ವುದರ ,ಆತನ  ಪಪಶಬಸ ಮಡಿಕಗಳರಳ ವುದರ ದಗಡಡ ಸಿತಕಯ ಲಕಣವಲಲ .
ಪೂಣರ  ವಚಾರವನರನ  ಅರತವರರ  ಪಪಚಾರಪಿಪಯರಾಗರರವುದಲಲ .ಸಬಯರಮ  ವುಳಳ ವರಾಗರರತತರ.  ಆದಶರಪಾಪಯರಾಗರರತತರ.ಅಧರ
ತಳಿದರಕಗಬಡವರ ಮತನಲ್ಲಿ,ನಡನರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಬಯರಮವರಲರದರ. ಈ ಗಾದ ಮತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳನರನ , ತರಬಬಿದ ಕಗಡಕಗಲ  ಅಧರ
ತಳಿದರ ಪಪಚಾರ ಪಿಪಯರಾಗರರವವರನರನ  ಅಧರ ತರಬಬಿದ ಕಗಡಕಗಲ  ಹಗಬಲಸಲಗದ. 
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  ಗದದ ಪಾಠ -      ೨ ಬಡಗನ ತಣ ಜಯಪರ -    ಡ ಶವರಾಮ ರರಬತ
    ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ ಪರಚಯ

  ನಡದಡರವ ವಶಗ ಕಗಬಶ ,   ಕಡಲ ತಬರದ ಭಗರವ   ಎಬದಬ ಖಾದತರಾಗದದ ಡ.ಶವರಾಮ
 ರರಬತರರ    ಉಡರಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಗಬಟದವರರ.   ಇವರರ ಜನಿಸಿದರದ ಕ ಪ.   ಶ ೧೯೦೨ ಅಕಗಟ್ಟಿಬಬರ್

  ೧೦ ರಬದರ .        ರರಬತರರ ಬರಯದಬ ಇದದ ಸಹತದ ಕ್ಷೇತ ತವಬ ಇಲಲ ಎನನ ಬಹರದರ.  ಚೆಗಬಮನ
 ದರಡಿ ,   ಮರಳಿ ಮಣಷಗ ,    ಬಟಟ್ಟಿ ದ ಜಿಬವ ,     ಅಳಿದ ಮಬಲ ಇವಬ ಮದಲದ ರದಬಬರಗಳನರನ

ಬರದದರ.    ಅಬಗವನಿಬದ ಬರಾಮಕಲ ,    ಅಪೂವರ ಪಶಚಮ ,ಅರಸಿಕರಲಲ ,   ಪಾತಳಕಲ ಪಯಣ
    ಮದಲದ ಪಪವಾಸ ಕಥನಗಳನರನ ಇವರರ ಬರದದರ.     ಹರಚರಚ ಮನಸಿಸನ ಹತರತ ಮರಖಗಳರ
   ಎನರನ ವುದರ ಇವರ ಆತನ ಕಥನ .          ಇವರರ ಬರದ ಮಗಕಜಿಜಯ ಕನಸರಗಳರ ಎಬಬ ಕಕೃತಗ ಭರತಬಯ ಜ್ಞಾನಪಿಬಠ ಪಪಶಸಿತ

ದಗರತದ.        ಯಕಗಾನ ಬಯಲಟ ಕಕೃತಗ ಕಬಬದಪ ಸಹತದ ಅರಡಮಿ ಪಪಶಸಿತ ದಗರತದ .    ಮಪ್ರೈಮನಗಳ ಸರಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಕೃತಗ ಪಬಪ
 ಪಪಶಸಿತ ದಗರತದ.

            ಪಪಸರತ ತ ಪಪವಾಸ ಕಥನ ಬಡಗನ ತಣ ಜಯಪರ ಪಠದ ಭಗವನರನ ಕನನ ಡ ಮತರತ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಇಲಖ ಹಗರತಬದರರವ
    ಶವರಾಮರರಬತರ ಸಹತದ ಶಪಬಣಯ ಸಬಪಟ -  ೩೨ ,  ಭಗ -  ೨ ,      ಗ ಪಬಥದ ಅಬರವನಿಬದ ಬರಾಮಕಲ ಭಗದಬದ ಆರಸಿ

,  ಸಬಪಾದಸಿ ನಿಗದಪಡಿಸಲಗದ.

   

       ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ .

೧.      ರಪ್ರೈಗಳ ಮನ ಎಬತಹ ಪಪದಬಶದಲ್ಲಿತರತ ?

ಉ:         ನಲರಲ ಸರತತಲಗ ಉಸರಬರ ಹರಡಿದದ ಮರರಭಗಮಿಯಲ್ಲಿ ರಪ್ರೈಗಳ ಮನಯಿತರತ . 

೨.       ಲಬಖಕರಗ ಜಯಪರದ ಮನಗಳ ಮಬಲ ಮಬಹವಬಕ ?

ಉ:           ಜಯಪರದ ಒಬದಗಬದರ ಮನಯಗ ಒಬದಗಬದರ ಶಪ್ರೈಲಯದಗ ಒಬದಗಬದರ ದಬಶದಗದ ಆಗ ರಣಸರವುದಲಲ .

       ಆದದ ರಬದ ಲಬಖಕರಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮನಗಳ ಮಬಲ ಮಬಹ .

೩.      ಜಯಪರದ ಜನರಗ ಯಾವಯಾವ ಬಣಷ ಗಳರ ಇಷಟ್ಟಿ ? 

ಉ:    ಜಯಪರದ ಜನರಗ ಕಬಪ ,ಕತತಳೆ,     ಹಳದ ಬಣಷ ಗಳರ ಎಬದರ ಇಷಟ್ಟಿ . 

೪.      ಜಯಪರದ ಪೂವರದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದರ ?

ಉ:     ಜಯಪರದ ಪೂವರದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬಬಬರ
೫.   ಲಬಖಕರಗದದ ಹಬಬಲವಬನರ ?

ಉ:       ಜಯಪರದ ಜಾನಪದ ನಕೃತದ ವನರನ ನಗಬಡಬಬಕಬಬರದರ ಲಬಖಕರ ಹಬಬಲವಾಗತರತ .

ಎರಡರ/   ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.      ಜಯಪರದ ಬಿಬದ ಹಾಗಗ ಮನಗಳ ಸಬದಯರವನರನ ವಣರಸಿ. 
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ಉ:          ಸರಮರರ ಶತಮನಗಳ ಹಬದ ಜಯಪರದ ನಗರದ ಬಿಬದಗಳರ ನಿಮರಣವಾಗದದ ರಗ ಬಹಳ ಅಗಲವಾದ
 ಬಿಬದಗಳವು .  ನಬರವಾದವುಗಳರ .          ಬಹರದಗರದಬದ ರಣಸರವ ಅಬಗಡಿ ಮನಗಳ ದಬಶಬ ವಾಸರತ ರಚನ ಚೆನನಗ

ಶಗಬಭಸರತತದ.          ಇಲ್ಲಿನ ಒಬದಗಬದರ ಮನಯಗ ಒಬದಗಬದರ ಶಪ್ರೈಲಯದಗ ಒಬದಗಬದರ ದಬಶದಗದ ಆಗ ರಣಸರವುದಲಲ .

         ಇಲ್ಲಿನ ಮರಖದ ಬಿಬದಗಳರ ಸಬಧಿಸರವ ಕಡಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬದರವಾದ ಚಕಗಳರ ಮತರತ ಕಲವಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾದಗರಗಳಿವ. 

೨.         ಲಬಖಕರ ಮದಲ ಅಬಬಬರ ಭೆಬಟಗಗ ಇತತಬಚಿನ ಭೆಬಟಗಗ ಯಾವ ವದ ತದಸವತರತ ?

ಉ:         ಲಬಖಕರರ ಮದಲರ ಅಬಬಬರಕಲ ಭೆಬಟ ನಿಬಡಿದಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತ ಇರಲಲಲ .    ಹಲವಾರರ ಪಾಪಚಿಬನ ಗರಡಿ
  ಗಗಬಪರಗಳರ ಗಗಬಯ ಮನಗಳಾಗದದ ವು.           ಆದರ ಅವರರ ಎರಡನಯ ಬಾರ ಭೆಟ ನಿಬಡಿದಗ ಅಲ್ಲಿ ನಗರಾರರ ಸಿಬಧಿಬ
  ಕರಟರಬಬಗಳರ ಮನ ಮಡಿಕಗಬಡಿದದ ವು. 

೩.    ಮಿಬರಾಬಾಯಿ ದಬವಾಲಯದ ಸಬದಯರವನರನ ವಣರಸಿ. 

ಉ:           ಅಬಬಬರದ ಅರಮನಯ ಆವರಣದ ಹಬದರಗಡ ಇರರವ ತಗದನ ಕಣವಯ ತಳದಲ ರಣಸರತತದ ಮಿಬರಾಬಾಯಿಯ
 ದಬವಾಲಯ .         ಕಳಗಳಿದರ ಹಗಬಗ ಗರಡಿಯನರನ ನಗಬಡಿದರ ಅದರ ಸಗಬಗರ ಚೆನನಗ ರಣಸರತತದ .ನಕತಪಕಕೃತಯನರನ
  ತರಬಬಿಕಗಬಡ ಗಭರಗಕೃಹ ನವರಬಗಗಳಿವ.   ಗರಡಿಯ ಆವರಣ ಸರಬದರವಾಗದ. 

೪.      ಲಬಖಕರರ ನಗಬಡಿದ ಜನಪದ ನಕೃತದ ದ ಸಗಬಗನರನ ವಣರಸಿ. 

ಉ:     ಊರನ ಜನಸಮನದ ರ ನಕೃತದ ವಾಗತತದರ .      ಇಬಬ ರರ ಯವನಸಸ ರರ ಸಿತಪಬಯರ ಉಡರಗ ತೆಗಟಟ್ಟಿದದ ರರ.  ಮರವಾಡಿ
    ಸಿತಪಬಯರಬತೆ ತಲಗ ಸರಗರ ಹಾಕಕಗಬಡರ ,   ಮರಖ ತೆಗಬರಸದ ಕರಣದರರ.   ಹಮನಬಳಕಲ ಡಗಬಲರ

ತಮಟೆಗಳಿದದ ವು.     ಮರಬಭಗದಲ್ಲಿ ಸಿತಪಬ ವಬಷದ ನತರಕರರ ಲಸದ ವಸಗದರರ.     ಅವರ ರಲನ ನಡಿಗಯಲಗಲ ಕಪ್ರೈಗಳ
   ಚಲನಯಲಗಲ ಜಾಣೆನ ಚೆಲರವುಗಳೆರಡಗ ಇದದ ವು.  

ಐದರ/   ಆರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.          ಜಯಪರದ ಜನರಗ ಬಣಷ ಗಳ ಬಗಗ ಇರರವ ಮಬಹವನರನ ತಳಿಸಿ .

ಉ:     ಜಯಪರ ಬಣಷ ಗಾರರ ತವರಗರರ .     ಬಣಷ ಹಾಕರವ ಕರಶಲಗರರ ,     ಬಣಷ ದ ಮಬಹವರರವ ಜನರಗ ಬಹಳ ಮಬದ
ಇದರ.         ಇಲ್ಲಿನ ಜನರರ ಅದರಲಗಲ ಹಬಗಸರರ ರಬಗರರಬಗನ ಲಬಗ ,   ಪಾಯಿಜಾಮ ,   ಸಿಬರ ,  ರವಕ ,  ಮಬಲರದ ತೆಗಡರವ

 ಅಭದಸದವರರ .   ಅದರಲಗಲ ಕಬಪ ,  ಕತತಳೆ ,    ಹಳದ ಎಬದರ ಪಾಪಣ .      ನಿತದ ವೂ ಹಗಬಳಿ ಹರಣಷಮ ಮಡರವವರಬತೆ ಬಣಷ ದ ಚೆಲಲ ಟ
  ಅವರ ಬಟೆಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ .   ಗಬಡಸರಗ ರಬಗರರಾಯರಬ .       ಅವರ ಪಬಚೆ ಅಬಗಗಳಲ್ಲಿ ರಬಗರ ರಣಸದದದ ರಗ ಮರಬಡಸಿನ ಮಗವತರತ

    ಮಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರನಗನ ರರ ಬಣಷ ಗಳನರನ ಮರಯಿಸರವುದರಬಟರ .      ಸರತರತ ಸರತತನ ಅವರ ದಬಶಬ ಮರಬಡಸನರನ ಚೆನನಗ
   ಬಿಗದರಕಗಬಡಗ ಬಲರ ಗಬಭಬರವಾಗಯಬ ರಣಸರತತದ. 

೨.        ಅಬಬಬರ ಬಟಟ್ಟಿ ದ ಮಗರರ ಅಬತಸಿತನ ಅರಮನಯ ಒಳಾಬಗಣ ಚೆಲರವನರನ ತಳಿಸಿ.

ಉ:           ಅರಮನಯ ಮದಲ ಅಬತಸಿತನ ಪಟಟ್ಟಿ ದಬವಾಲಯದ ಚಿತ ತ ಕಲಸಗಳಿಬದ ಕಗಡಿದ ಹಾಲರಗಲ್ಲಿನ ರಚನಯಿಬದ
ಕಗಡಿದ.   ಗಗಬಡ ,  ನಲ ,   ಸತಬಭಗಳಗ ಹಾಲರಗಲ್ಲಿನಿಬದ ಕಗಡಿವ.      ಗರಡಿಯ ವಗಪಹ ಆರರ ಅಲಬರರಗಳಿಬದ ಅಷಗಟ್ಟಿಬದರ
ಶಗಬಭಸದರ.        ಅಲ್ಲಿಬದ ಮರಬದ ಮಬಲನ ಅಬಗಳವನನಬರದರ ದಗಡಡ ದಗಬದರ ಸಭಬಗಣ ,   ಅದಗ ಹಾಲರಗಲ್ಲಿನ ರಚನ
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,   ಅದರ ಚಾವಣ ,          ರಜಪತನ ಶಪ್ರೈಲಯ ಕಮನರ ಮತರತ ಕಬಬಗಳರ ಲಲತವಾಗದರದ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಹಗಬದಕಗಬಡರ ಈ ರಚನಗ
 ಚೆಲರವು ನಿಬಡಿವ.     ಎದರರನ ಅಬಗಣವೂ ಸಕಷರಟ್ಟಿ ವಶಲವಾಗದ.     ಮಗರನಯ ಅಬತಸಿತನಲ್ಲಿರರವ ರಾಜರ ಅಬತನಃಪರದಲ್ಲಿ

    ಚಬದಪರಬತ ಶಲಯ ಕಲವು ಸರಬದರ ಮಬಟಪಗಳಿವ .        ಶಲಯನರನ ಕತತ ಬಣಷ ದ ಕಲರಲ ಗಳಿಬದ ತರಬಬಿಸಿದ ಲತ ಪಷಪ್ಪ ಗಳ
          ಚಿತಪವಳಿಗಳರ ಕನನ ಡಿಯ ಚಗರರಗಳನರನ ಸರಣಷ ದ ಗಾರಯಲ್ಲಿ ಅಬಟಸಿ ಚಿತ ತ ವಚಿತ ತ ಪಪತರಗಪಗಳನರನ ನಿಮಿರಸಿ ಅಲಬಕರಸಿದ

ಕಬಬವದ.        ಅರಮನಯ ಮದಲನಯ ಮಟಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ಹಾಲರಗಲ್ಲಿನ ಚಾವಡಿ ಮತರತ ನಿಬರನ ರರಬಜಿಗಳಿವ. 

೩.    ಜಬತ ತಮಬತ ತದ ವಶಬಷತೆಯನರನ ಪರಚಯ ಮಡಿಕಗಡಿ..

ಉ:         ಜಬತ ತ ಮಬತ ತ ಹಳೆಯ ರಲದ ಖಗಗಬಳ ವಜ್ಞಾನದ ಪರಶಬಲನಲಯ .  ೪೦೦-   ೫೦೦ ವಷರಗಳ ಪೂವರದಲ್ಲಿ
   ಖಗಗಬಳ ಶಸತಪಜಜ ರರ ಗ ಪಹ ,  ಸಗಯರ ,        ಚಬದಪ ತರಾಮಬಡಲಗಳನರನ ಅಳೆದರ ಪರಶಬಲಸಿ ನಗಬಡರವ ಸಲರವಾಗ ,ಇಲ್ಲಿ

  ವಚಿತ ತವಾದ ಸಧನಗಳನರನ ನಟಟ್ಟಿದರ.         ಗಳಿಗ ಅಳೆಯರವುದಕಲ ಪಪತಯೊಬದರ ತಬಗಳಿನಲ್ಲಿಯಗ ಸಗಯರ ನಕತ ತಗಳ ಗತ
  ಪರಶಬಲಸರವುದಕಲ ಏನಬನಗಬ ಏಪಾರಟರಗಳಿವ.       ಪಪತಯೊಬದರ ಸಧನದ ಮಬಲಗ ಅವುಗಳ ರಲ ಮತರತ

    ಉಪಯೋಗಗಳನರನ ಅಳೆಯರವ ರಬತ ಮದಲದವನರನ ನಮಗದಸಿದ.   ದಗರದಶರಯ ಸಹಾಯವಲಲ ದಬ ,ಬರಗಣಷನಿಬದಲಬ
        ಖಗಗಬಳದ ಗ ಪಹಗಳ ಗತಯನರನ ಅಳೆಯಲರ ಮಡಿದ ಈ ಸಧನಗಳರ ,    ಗಣತಕಗಲ ಸಗಕನ ಪರಶಬಲನಗಗ ಹರಯರರ

  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಣಕ . 

   ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ ಬರಯಿರ.

 ೧. ''       ಅಲ್ಲಿ ಮಧಾದಹನ ವಬಳೆ ಸನನಕಲ ನಿಬರರ ರಯಿಸರವ ಅಗತದ ವಲಲ .''

ಉ:            ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕನನ ಡ ಮತರತ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಇಲಖ ಹಗರತಬದರರವಶವರಾಮ ರರಬತರ ಸಹತದ ಶಪಬಣಯ ಸಬಪಟ
     ಗ ಪಬಥದ ಅಬಗವನಿಬದ ಬರಾಮಕಲ ಪಪವಾಸ ಕಥನದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ.   

 ಸಬದಭರ :            ಲಬಖಕರರ ಮತರತ ಅವರ ಜಗತೆಯಿದದ ಶಪಬಪತ ಜಯಪರಕಲ ಹಗಬದಗ ಬಳಗನ ೧೧ ಗಬಟೆ .   ಅವರ ಸನ ಬಹತ
       ರಪ್ರೈಯವರರ ಅವರನರನ ಊರ ಹಗರಗನ ತಮನ ಮನಗ ಕರದರಕಗಬಡರ ಹಗಬದರರ.     ಹಗರಗಡ ನಲರಲ ಸರತತಲಗ ಉಸರಬರ

   ಹರಡಿದದ ಮರರಭಗಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಯಿತರತ .        ಅಲ್ಲಿ ಮಧಾದಹನ ಸನನಕಲ ನಿಬರರ ರಯಿಸರವ ಅಗತದ ಇರಲಲಲ .  ಏಕಬದರ
        ಉಸರಬಿನ ರವಗ ನಲ್ಲಿ ನಿಬರರ ರದಬ ಬರರತತತರತ ಎಬದರ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :         ಜಯಪರವು ಎಬತಹ ತಪಮನ ಹಗಬದದ ಪಪದಬಶ ಎಬಬರದನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೨. ''   ಗಬಡಸರಗ ರಬಗರರಾಯರಬ ''

ಉ:            ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕನನ ಡ ಮತರತ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಇಲಖ ಹಗರತಬದರರವಶವರಾಮ ರರಬತರ ಸಹತದ ಶಪಬಣಯ ಸಬಪಟ
     ಗ ಪಬಥದ ಅಬಗವನಿಬದ ಬರಾಮಕಲ ಪಪವಾಸ ಕಥನದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ.   

 ಸಗರಸದ :        ಜಯಪರದ ಜನರಗ ಬಣಷ ಗಳ ಮಬಲ ವಪರಬತವಾದ ವಾದಮಬಹ .    ಜಯಪರ ಬಣಷ ಗಾರರ ತವರಗರರ.  ಅದರಲ್ಲಿ
   ಹಬಗಸರರ ರಬಗರರಬಗನ ಲಬಗ ,  ಪಾಯಿಜಾಮ ,  ಸಿಬರ ,  ರವಕ ,   ಮಬಲರದ ತೆಗಡರವ ಅಭದಸದವರರ.  ನಿತದ ವೂ ಹಗಬಳಿ

      ಹರಣಷಮ ಮಡರವವರಬತೆ ಬಣಷ ದ ಚೆಲಲ ಟ ಅವರ ಬಟೆಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ .   ಗಬಡಸರಗ ರಬಗರರಾಯರಬ ,   ಅವರ ಪಬಚೆ ಅಬಗಗಳಲ್ಲಿ
        ರಬಗರ ರಣಸದದದ ರಗ ಮರಬಡಸಿನ ಮಗವತರತ ಮಳಗಳಲ್ಲಿ ಮರನಗನ ರರ ಬಣಷ ಗಳನರನ ಮರಯಿಸರವುದರಬಟರ ಎಬದರ

 ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ. 
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 ಸಗರಸದ :         ಜಯಪರದ ಜನರಗ ಬಣಷ ಗಳ ಬಗಗ ಇರರವ ಮಬಹವನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೩. ''    ಪಾಪಚಿಬನ ಗರಡಿಗಗಬಪರಗಳರ ಗಗಬಯ ಮನಗಳಾಗದದ ವು,.''

ಉ:            ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕನನ ಡ ಮತರತ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಇಲಖ ಹಗರತಬದರರವಶವರಾಮ ರರಬತರ ಸಹತದ ಶಪಬಣಯ ಸಬಪಟ
     ಗ ಪಬಥದ ಅಬಗವನಿಬದ ಬರಾಮಕಲ ಪಪವಾಸ ಕಥನದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ.   

 ಸಬದಭರ :         ಲಬಖಕರರ ಮದಲನಯ ಬಾರ ಅಬಬಬರಕಲ ಹಗಬದಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತ ಇರಲಲಲ .   ಹಲವಾರರ ಪಾಪಚಿಬನ
  ಗರಡಿಗಗಬಪರಗಳರ ಗಗಬಯ ಮನಗಳಾಗದದ ವು.        ಆದರ ಎರಡನಯ ಬಾರಗ ಹಗಬದಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬಧಿ ಕರಟರಬಬಗಳರ

   ವಾಸಿಸರತತದದ ವು ಎಬದರ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :     ಅಬಬಬರದ ಹಬದನ ಪರಸಿಸತಯನರನ ,        ಕಲವಬ ವಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲವಣೆಯನರನ ಕರರತರ ಲಬಖಕರರ
ಹಬಳಿದರ.        ಅಲ್ಲಿ ಮದಲರ ಈಗನಷರಟ್ಟಿ ಜನವಸತ ಇರಲಲಲ ವಬಬರದನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೪. ''     ಚಾವಡಿಗ ನಕತ ತ ಲಗಬಕದ ಸಗಬಗನರನ ಕಗಡರತತವ.''

ಉ:            ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕನನ ಡ ಮತರತ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಇಲಖ ಹಗರತಬದರರವಶವರಾಮ ರರಬತರ ಸಹತದ ಶಪಬಣಯ ಸಬಪಟ
     ಗ ಪಬಥದ ಅಬಗವನಿಬದ ಬರಾಮಕಲ ಪಪವಾಸ ಕಥನದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ.   

 ಸಬದಭರ :         ಅಬಬಬರದಲ್ಲಿರರವ ಅರಮನಯ ಮಗರನಯ ಅಬತಸಿತನಲ್ಲಿ ಚಬದಪರಬತ ಶಲಯ ಸರಬದರ ಮಬಟಪಗಳಿವ .

       ಇನಗನಬದರಡರ ಚಾವಡಿಗಳರ ಕನನ ಡಿಯ ಚಗರರಗಳನರನ ಸರಣಷ ದ ಗಾರಯಲ್ಲಿ ಅಬಟಸಿ ,   ಚಿತ ತವಚಿತ ತ ಪಪತರಗಪಗಳನರನ ನಿಮಿರಸಿ
  ಅಲಬಕರಸಿದಬತಹ ಕಬಬ ,   ಮರಚಿಚಕಗಳರಳಳ ರಚನ ,    ಕತತಲನಲ್ಲಿ ದಬವಗ ಹಗತತಸಿದಗ ,    ಲಕಪಲಕ ಈ ಗಾಜಿನ ತರಣರಕರಗಳರ

       ಚಾವಡಿಗ ನಕತ ತ ಲಗಬಕದ ಸಗಬಗರ ನಿಬಡಿವ ಎಬದರ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :     ಅಬಬಬರದ ಅರಮನಯ ಸಗಬಗರ ಇಲ್ಲಿ ವಣರತವಾಗದ.   

  ಬಿಟಟ್ಟಿ ಸಸ ಳ ತರಬಬಿರ.

೧.   ಜಯಪರ ಬಣಷ ಗಾರರ ----- (ತವರಗರರ)

೨.    ಚಿತ ತ ಕಗರದರ ಮಡಿದ ----   ನಿಬರ ರಲರವಗಳರ (  ಹಾಲರಗಲ್ಲಿನ )

೩. ---------      ಹಳೆಯ ರಲದ ಖಗಗಬಳ ವಜ್ಞಾನ ವಬಕಣಲಯ (  ಜಬತ ತಮಬತ ತ )
೪.   ಹಮನಬಳಕಲ ---- ತಮಟೆಗಳಿದದ ವು. (ಡಗಬಲರ)

೫.    ಮಿತ ತ ರಪ್ರೈಗಳ -----  ವಬದನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು.(  ಸತಲರಕಲ )
 ಹಗಬದಸಿ ಬರದದ.  

                                             ಅ ಬ
                                 ಅಬಬಬರ ಪೂವರರಲದ ರಾಜಧಾನಿ

                            ಲಕಪಲಕ ಗರಣಸಬಧಿ
                               ಬಣಷ ಬಣಷ ದಗರರಕತ

                           ಜಬತ ತಮಬತ ತ ಖಗಗಬಳ ವಬಕಣಲಯ
                               ಶಕೃಬಗಾರ ತತಸ ಮ

 ಭಷಾಚಟರವಟಕ
೧.    ಸಬಸಲ ಕೃತ ಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ?   ಅದರ ವಧಗಳಾವುವು ?
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ಉ:        ಸಬಸಲ ಕೃತ ಪದಗಳೆಬ ಸಬರ ಸಬಧಿಯಾದರ ಅವುಗಳನರನ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಸಬಧಿ ಎನರನ ತತರ.       ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಸಗ ರಸಬಧಿ ಮತರತ ಸಬಸಲ ಕೃತ ವದ ಬಜನ ಸಬಧಿ
 ಎಬದರ ವಧಗಳಿವ. 

೨.    ಸವಣರದಬರರ ಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ?

ಉ:            ಸವಣರಸಗ ರಗಳರ ಒಬದರ ಮರಬದಗಬದರ ಬಬದರ ಸಬಧಿಯಾದಗ ಅವರಡರ ಸಸನದಲ್ಲಿ ಅದಬ ಜಾತಯ ದಬರರಸಗ ರ ಆದಬಶವಾಗ
    ಬಬದರ ಸವಣರದಬರರ ಸಬಧಿ ಎನರನ ವರರ.   ಉದ :   ದಬವಾಲಯ

೩.   ಗರಣಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ?  ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ. 

ಉ:  ಅ,   ಆ ರರಗಳಿಗ ಇ,        ಈ ರರಗಳರ ಪರವಾದರ ಅವರಡರ ಸಸನದಲ್ಲಿ ಏ ರರವೂ ,       ಉ ಊ ರರಗಳರ ಪರವಾದರ ಓ ರರವೂ ಋ
       ರರ ಪರವಾದರ ಅರ್ ರರವೂ ಪರವಾದರ ಅದರ ಗರಣಸಬಧಿ ಎನಿಸರವುದರ . 

೪.   ಸಮಸ ಎಬದರಬನರ ?   ಅದರ ವಧಗಳಾವುವು ?

         ಎರಡರ ಅಥವಾ ಅದಕಲ ಬತ ಹಚರಚ ಪದಗಳರ ಸಬರ ಒಬದರ ಪದವಾಗರವುದರ ಸಮಸ ಎನಿಸರವುದರ. 

  ಸಮಸದ ಪಪರರಗಳರ -

•   ತತಪ್ಪ ರರಷ ಸಮಸ
•   ಕಮರಧಾರಯ ಸಮಸ
•   ದಗ ಬದಗ ಸಮಸ
•   ದಗಗರ ಸಮಸ
•   ಅಬಶ ಸಮಸ
•  ಬಹರವಪಬಹ ಸಮಸ
•   ಕ ಪಯಾ ಸಮಸ
•   ಗಮಕ ಸಮಸ

೫.   ಅಬಶಸಮಸ ಎಬದರಬನರ ?   ಎರಡರ ಉದಹರಣೆಗಳನರನ ಬರಯಿರ. 

 ಉ :             ಪೂರರತತರ ಪದಗಳರ ಅಬಶಬಶ ಭವ ಸಬಬಬಧದಬದ ಸಬರ ಪೂವರ ಪದದ ಅಥರ ಪಪಧಾನವಾಗರಳಳ ಸಮಸವಬ ಅಬಶ ಸಮಸ
.      ಈ ಸಮಸವನರನ ಅವದ ಯಿಬ ಭವ ಸಮಸವಬತಲಗ ಕರಯರವರರ. 

 ಉದ :  ಅಬಗಾಲರ ,  ಮರಬಗಾಲರ ,   ನಡರರಾತಪ ಇತದದ
೬.    ದಗ ಬದಗ ಸಮಸ ಎಬದರಬನರ ?   ಎರಡರ ಉದಹರಣೆಗಳನರನ ಬರಯಿರ. 

ಉ:             ಎರಡರ ಅಥವಾ ಅನಬಕ ನಮಪದಗಳರ ಸಹಯೋಗ ತೆಗಬರರವಬತೆ ಸಬರ ಎಲಲ ಪದಗಳ ಅಥರವೂ ಪಪಧಾನವಾಗ ಇರರವ
  ಸಮಸವಬ ದಗ ಬದಗ ಸಮಸ . 

 ಉದ :  ಗರಡರಗರಸಿಡಿಲರಮಿಬಚರಗಳರ ,  ಗರವನದರಗರಗಳರ .

 ಆ.    ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅನರಸಗರ -     ವಸಗರ ಸಹತ ಅಕರಗಳನರನ ಗರರರತಸಿ ಬರಯಿರ. 

  ಸಗ ತನಃ -      ತನಃ ಸರಬದರ-        ಸರಬ ರಬಗರರಬಗನ -        ರಬ ಕಬಪ -         ಕಬ ದರನಃಖ -  ದರನಃ
   ಹಬದಗಮನ -        ಹಬ ಗಬಡಸರರ -          ಗಬ ಅಬತನಃಕರಣ -           ತನಃ ಪಬಚೆ-          ಪಬ ಅಬಗ -          ಅಬ
  ಮರಬಡಸರ -       ಮರಬ ಅಬಬಬರ -      ಅಬ ಸಭಬಗಣ -          ಭಬ ಅಬತನಃಪರ -          ಅಬ ತನಃ ಪನನಃ -       ನನಃ
 ಜಬತ ತಮಬತ ತ -  ಜಬ ,       ಮಬ ಅಬತಸರತ -   ಅಬ

ಇ.      ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅನರನಸಿಕ ಅಕರಗಳನರನ ಗರರರತ ಬರಯಿರ. 

ನಗರ-      ನ ಮಧದ -        ಮ ಪರಣಮ -  ಣ ,         ಮ ಬಣಷ -            ಣಷ ನಿತದ -         ನಿ ಜನ-        ನ ಮನ -ಮ,       ನ
 ಕಣವ -           ಣ ಮಬದರ -         ಮಬ ವಜ್ಞಾನ-   ನ
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ಗದದ ಪಾಠ -೩ ಧಮರಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ   - ಶಸನ 
ಬರಕಲ ರಾಯನ ಶಸನ ಪಾಠವು ದಬವಚಬದಪನ (೧೭೭೦-೧೮೪೧)ರಾಜಾವಳಿ ಕಥಸರದಲ್ಲಿ (ಕನನ ಡ ಅಧದ ಯನ ಸಬಸಸ  ,ಮಪ್ರೈಸಗರರ
ವಶಗ ವದದನಿಲಯ,೧೯೮೮,ಪ.೧೯೮-೧೯೯)ಕಗಡ  ಅಲಪ್ಪ  ಸಗ ಲಪ್ಪ  ವದ ತದಸಗಳೆಗಬದಗ  ಬಬದದ.ಆ  ಶಸನ  ಪಾಠ  ಹಬಗದ.  (… ಈ
ಗದದ ಭಗವನರನ  ಬಿ.ಎಬ.ಶಪಬಯವರರ ಸಬಪಾದಸಿದ ಕನನ ಡಬಾವುಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.) 
ಶಸನದ ಪಠದ  -ಅಥರ 
ಒಳೆಳಯದಗಲ, ನಸಿತಕರಬಬ ಸಮರದಪವನರನ  ಬತತಸರವ ಬಡವಾಗನಯಾಗ ,ಶಪಬರಬಗನಥನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಸಬವಕರಾಗ ,ಶಪಬ ವಷರಷ
ಸನಿನಧಿಯಬಬ  ರತನ  ಮಬಟಪಕಲ ಮಗರದಯಕರಾಗ ಇರರವ ಯತರಾಜರಾಜರಾದ ರಾಮನರಜಾಚಾಯರರಗ ಜಯವಾಗಲ.
ಶಕವಷರ ೧೨೯೦ ನಯ ಕಬಲಕನಮ ಸಬವತಸ ರಸದ ಭದಪಪದ  ಮಸದ ಶರಕಲ ಪಕದ ದಶಮಿಯ ಗರರರವಾರದಬದರ  ಶಪಬ ಮನ್
ಮಹಾಮಬಡಳೆಬಶಗ ರನಗ   ಶತರಪ  ರಾಜರನಗನ   ಸದಬಡಿಯರವವನಗ   ,  ನರಡಿದಬತೆ  ನಡಯದ  ರಾಜರ  ದಪರವನರನ  ಮರ
ರಯರವವನಗ   ಆದ ಶಪಬ  ಬರಕಲ  ರಾಯನರ  ರಾಜದ ಭರ ಮಡರತತರರವಾಗ ಜಪ್ರೈನರಗಗ  ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರಗಗ   (  ಒಬದರ ಸಲ)
ವಾಗಾಗದವಾಯಿತರ.  ಆಗ ಆನಯಗಗಬದ ,ಹಗಸಪಟಟ್ಟಿ ಣ  ,ಪನರಗಗಬಡ,ಕಲ್ಲೆಹ  -ಇವುಗಳನರನ  ಒಳಗಗಬಡ  ಎಲಲ  ನಡರಗಳ ಜಪ್ರೈನ
ಮತಬಯರರ   (ಭವದ ಜನಬಗಳರ  )ಬರಕಲ ರಾಯನಿಗ  ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರರ  (ಭಕತರರ  )  ಮಡರವ  ಅನದಯಗಳನರನ  ವಜ್ಞಾಪಿಸಿಕಗಬಡರರ
. .ಕಗಬವಲ್ ,ತರರಮಲ,ಪರರಮಳ,ಕಗಬಯಿಲ್,ತರರನರಾಯಣಪರ -ಇವಬ ಮರಖದ ವಾದ  (ಕ್ಷೇತ ತಗಳ ) ಸಕಲಚಾಯರರರ
,  ಸಕಲಮಯಿಗಳರ,  ಸಕಲ ಸತಗಕರರ  ,ಮಬಷಷಕರರ  ,  ತರರಪಣ,  ತರರವಡಿ ,  ತಣಷಬರವರರ   ನಲಗ ತೆತಬಟರ  ಜನಗಳರ ಸಮಬತ
ಬಗಬವರರ  ಗಳರ   ತರಕರಲ  ಜಾಬಬವ  ಕರಲ  ಒಳಗಗಬಡ  ಹದನಬಟರ   ನಡರಗಳ   ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರನರನ   ಬರಮಡಿಕಗಬಡರ
ಮಹಾರಾಜನರ   ವಪ್ರೈಷಷ ವರ  ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ   ಜಪ್ರೈನರ  ಕಪ್ರೈಯನರನ   ಹಡಿದರ   ಕಗಟರಟ್ಟಿ   ವಪ್ರೈಷಷ ವ  ಧಮರಕಗಲ    ಜಪ್ರೈನಧಮರಕಗಲ
ಭೆಬದವಲಲ ವಬದರ  ಹಬಳಿದನರ.
ಜಪ್ರೈನಧಮರಕಲ  ಈ  ಹಬದ   ಸಲರಲ ತತದದ ಬತೆ  (  ಪೂವರಮಯಾರದಯಲರ  )  ಪಬಚಮಹಾವಾದದ ಗಳರ  (ಶಕೃಬಗವಾದದ ,ತಮಟೆ,
ಶಬಖ,ಭೆಬರ,ಜಯರಬಟೆ)ಕಳಶವು  ಸಲರಲ ವುದರ  .ಶಪಬ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರ  ಕಡಯಿಬದ  ಜಪ್ರೈನಧಮರಕಲ  ಯಾವುದಬ  ಹಾನಿಯಾಗಲ
ವಕೃದದಯಾಗಲ ಆದರ ಅದರ    ವಪ್ರೈಷಷ ವ   ಧಮರಕಲ  ಆದ  ಹಾನಿಯಬದರ   ವಕೃದದಯಬದರ   ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರರ  ತಳಿಯಬಬಕರ  .  .  ಈ
ನಿಯಮದಬತೆ  (ಮಯಾರದಯಲರ  )  ರಾಜದ ದಲ್ಲಿರರವ  ಎಲಲ  ಬಸದಗಳಲ್ಲಿ  ಶಪಬ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರಬ  ಶಸನವನರನ   ಹಾಕಸಿ  ಇದನರನ
ಪಾಲಸಬಬಕರ  .  ಚಬದಪ ಸಗಯರರರ ಇರರವವರಗ ವಪ್ರೈಷಷ ವ ಧಮರವು  ಜಪ್ರೈನಧಮರವನರನ  ರಕ್ಷಿಸಿಕಗಬಡರ  ಬರರತತದ.      ವಪ್ರೈಷಷ ವ
ಧಮರ ಜಪ್ರೈನಧಮರಗಳರ  ಒಬದಬ,ಅವುಗಳ ನಡರವ ಭೆಬದವಲಲ  .ಅದನರನ  ಬಬರ ಬಬರ ಎಬದರ ತಳಿಯಬಾರದರ  .  ಶಪಬ ತರರಮಲ
ತತಯದ ನವರರ  ರಾಜದ ದ ಎಲಲ  ಜಪ್ರೈನ ಮತಬಯರ  ಅನರಮತಯಬತೆ  ಶ ಪವಣ ಬಳರಗಗಳ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ  (ಬಳರಗಗಳ ತಬಥರದಲ್ಲಿ )
ವಪ್ರೈಷಷ ವ  (=ವಷರಷ  ದಬವಾಲಯ  )ಅಬಗರಕ್ಷೆಗ  (ಎಬದರ   ರವಲನ  ವದ ವಸಸ ಗಾಗ)  ರಾಜದ ದಲ್ಲಿರರ  ವ   ಎಲಲ  ಜಪ್ರೈನರರ   ಬಾಗಲರ
ಗಟಟ್ಟಿ ಳೆಯಾಗ  (ಪಪತಮನಯವರರ  )ಮನಮನಗ  ವಷರಕಲ  ಒಬದರ  ಹಣ ಎಬದರ ಕಗಡಬಬಕರ.   ಹಾಗ ಸಬಗ ಪಹಸಿದ ಹಗನಿನನಿಬದ
ದಬವರ ರವಲಗ ಇಪಪ್ಪ ತರತ   ಜನರನರನ   ನಬಮಿಸಬಬಕರ .ಉಳಿದ ಹಗನಿನನಿಬದ ಜಿಬಣರಜಿನಲಯಗಳಿಗ  ಸರ ಣಷ ವನರನ   ಬಳಸಬಬಕರ .
ಈ ನಿಯಮದಬತೆ  ಚಬದಪಸಗಯರರರ  ಇರರವವರಗ  ಪಪತವಷರ ಹಗನನ ನರನ  ಕಗಟರಟ್ಟಿ    ಕಬತರಯನರನ   ಪಣದ ವನರನ   (ಜಪ್ರೈನರರ
ಅಜಿರಸಿಕಗಳಳ ಲ) ಹಬಗ ಮಡಿದ ಕಟಟ್ಟಿ ಳೆಯನರನ   ಯಾರರ ಮಿಬರದರಗ   ಆತ ರಾಜದಗಪಬಹ .ಜಪ್ರೈನ ಸಬರ -ವಪ್ರೈಷಷ ವ ಸಮಜಗಳಿಗ
ದಗಪಬಹ ,ಮರನಿಯಾಗಲ,ಗಾಪಮಿಬಣನಗಲ  ಈ ಧಮರವನರನ    ಯಾರಾದರಗ  ಕಡಿಸಿದರ  ಅವರರ  ಗಬಗಾನದಯ  ದಡದಲ್ಲಿ
ಹಸರವನಗನ    ಬಾಪಹನ ಣನಗನ   ಕಗಬದ ಪಾಪಕಲ ಗರರಯಾಗರತತರ. 
ತನರ  ಕಗಟಟ್ಟಿ ದಗಲ ,  ಬಬರಯವರರ  ಕಗಟಟ್ಟಿ ದಗಲ  ಅಪಹರಸಿದದರ  ಅಬಥವನರ  ಈ ಭಗಮಿಯಲ್ಲಿ  ಅರವತರತ   ಸವರ
ಕ ಪಮಿಯಾಗ   ಹರಟರಟ್ಟಿ ತತನ.ಕಲ್ಲೆಹದ  ಬರಸರವ  ಸಟಟ್ಟಿ   ಬರಕಲ ರಾಯರಗ   ವಜ್ಞಾಪನ  ಮಡಿ  ತರರಮಲ  ತತಯದ ನವರನರನ
ಕರದರಕಗಬಡರ   ಬಬದರ  ಜಿಬಣೆಗಬರದದರವನರನ   ಮಡಿಸಿದರರ .  ಎರಡರ  ಧಮರದವರಗ   ಸಬರಕಗಬಡರ   ಬರಸರವ ಸಟಟ್ಟಿಗ
ಸಬರನಯಕ (ಜಪ್ರೈನ ಸಮಜದ ಮರಖದ ಸಸ )  ಪಟಟ್ಟಿ ವನರನ   ಕಟಟ್ಟಿದರರ. 

mamatabhagwat1@gmail.com           ಮಮತ ಭಗಗ ತ ಸಹಶಕಕ ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 



13

        ೧. ಒಬದಗಬದರ  ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.
೧.ಬರಕಲ ರಾಯನ ಹರಮ ಏನರ ?
ಉ:  ವಶಲ ಸಮಪಜದ ದ ಒಡಯನಗದರದ   ಶತರಪ  ರಾಜರನರನ  ಸದಬಡಿಯರವವನಗ  ,(ಅರರಾಯ ವಭಡ)  ನರಡಿದಬತೆ
ನಡಯದ  ರಾಜರ  ದಪರವನರನ  ಮರರಯರವವ(ಭಷಗ  ತಪಪ್ಪ ವ  ರಾಯರ  ಗಬಡ)ನಗ   ಆಗದರದ ದರ   ಬರಕಲ ರಾಯನ
ಹರಮಯಾಗತರತ  .

೨.ಬರಕಲ  ರಾಯನ ರಾಜದ ಭರ ರಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಗಳಗ ಸಬವಾದ ನಡಯಿತರ ?
ಉ:  ಬರ  ಕಲ  ರಾಯನ ರಾಜದ ಭರ ರಲದಲ್ಲಿ ಜಪ್ರೈನ  (ಭವದ ಜನ)ರಗಗ   ವಪ್ರೈಷಷ ವ(ಭಕತರರ  )ರಗಗ   ಸಬವಾದ  (ರಷರಣೆ)
ನಡಯಿತರ .

೩.ನಡ ಭವದ  ಜನರರ  ಬರಕಲ ರಾಯನ ಬಳಿ ಏನಬದರ  ಬಿನನ ಹ ಮಡಿದರರ ?
ಉ: ನಡ ಭವದ  ಜನರರ ಬರಕಲ ರಾಯನ ಬಳಿ ಬಬದರ  ಭಕತರರ  ಮಡರವ ಅನದಯಗಳನರನ  ಬಿನನ ಹ ಮಡಿದರರ .

೪.ಶಪಬ ವಪ್ರೈಷಷ ವರಗಡನ ಮಹಾರಾಜನರ  ಏನರ  ಹಬಳಿದನರ ?
ಉ:  ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರ ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ರೈನರ  ಕಪ್ರೈಯನರನ   ಹಡಿಸಿಕಗಟರಟ್ಟಿ   ಬರಕಲ  ರಾಯನರ   ವಪ್ರೈಷಷ ವ ಧಮರಕಗಲ    ಜಪ್ರೈನಧಮರಕಗಲ
ಯಾವುದಬ ಭೆಬದವಲಲ .ಪರಸಪ್ಪ ರ ಹಗಬದಕಗಬಡಿರಬಬಕರ  ಎಬದರ  ಹಬಳಿದನರ.

೫.ರಾಯನರ  ವಧಿಸಿದ ಕಟಟ್ಟಿ ಳೆಯನರನ   ಮಿಬರದರ ಆಗರವ ಪರಣಮವಬನರ  ?
ಉ:  ರಾಯನರ  ವಧಿಸಿದ  ಕಟಟ್ಟಿ ಳೆ  ಮಿಬರದವನರ   ರಾಜದಗಪಬಹ  ಎಬದರ   ತಬಮರನಿಸಲಗರವುದರ  (ಶಕ್ಷೆಗ
ಒಳಪಡಿಸಲಗರವುದರ ).

ಮಗರರ-ನಲರಲ   ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.
೧.' ಧಮರ ಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ ' ಪಾಠದಲ್ಲಿ  ರಾಮನರ ಜಾಚಾಯರರ ಗರಣವಶಬಷತೆಯನರನ   ಹಬಗ  ಕಗಬಡಡಲಗದ?
ಉ:  ಶಪಬ  ರಾಮನರ  ಜಾಚಾಯರರರ   ನಸಿತಕರನರನ ವ   ಸಮರದಪವನರನ  ಬತತಸರವ  ಬಡವಾಗನಯಬತೆ  ಇರರವವರರ  ,  ಶಪಬ
ರಬಗನಥನ  ಪಾದ  ಕಮಲಗಳ  ಸಬವಕರರ   (ಪರಮ  ಭಕತರರ  ),  ಶಪಬ  ವಷರಷ  ಸನಿನಧಿಯಬಬ   ರತನ  ಮಬಟಪಕಲ
ಮಗರದಯಕರಗ  (ಶಪಬ  ವಷರಷ  ವನ  ಕಕೃಪಗ ಪಾತ ತರಾಗಲರ  ದರ ತೆಗಬರರ ವವರರ  )  ಯತರಾಜರಾಜರರ  ಆದ ಶಪಬ
ರಾಮನರಜಾಚಾಯರರಗ  ಜಯವಾಗಲ  ಎಬದರ   ರಾಮನರಜಾಚಾಯರರ  ಗರಣ  ವಶಬಷತೆಯನರನ   ಧಮರಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ
ಪಾಠ (ಬರಕಲ ರಾಯನ ಶಸನ)ದಲ್ಲಿ ವಣರಸಲಗದ.

೨.ಬರಕಲ ರಾಯನರ   ನಡಸಿದ ಧಮರಸಭೆಗ ಯಾರನನಲಲ  ಆಹಾಗನಿಸಿದನರ ?
ಉ:  ಕ ಪ  .ಶ.  ೧೩೬೮ರಲ್ಲಿ  ವಜಯನಗರವನರನ  ಆಳರತತದದ  ಬರಕಲ ರಾಯನರ   ನಡಸಿದ  ಧಮರಸಭೆಗ   ಶಪಬರಬಗ  ,ತರರಪತ
,ರಬಚಿಬಪರ ,ಮಬಲರಕಗಬಟೆ (ಕಗಬವಲ್,ತರರ ಮಲ,ಪರರಮಳ ಕಗಬವಲ್,ತರರನರಾಯಣಪರ )ಇವಬ ಮದಲದ
ಕ್ಷೇತ ತಗಳಿಬದ  ಮರಖದ ರಾದ   ಸಕಲಚಾಯರರರ   ,ಸಕಲಮಯಿಗಳರ  ,ಸಕಲ  ಸತಗಕರರ  ,ಮಬಷಷಕರರ    (ಅಕಲ ಸಲಗಳರ
),ತರರಪಣ ತರರವಡಿ  ತಣಷಬರವರಗ  (ರಾಟೆ ತರರಗಸಿ  ನಿಬರರ  ಹರಸರವವರರ  )ಸವಬತ  ,ಬಗಬವಕಲ ಳಗ   (ಮಲನಡರ
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ಪಪದಬಶದಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸರವ  ಒಬದರ   ವಗರ),  ತರಕರಲ(ಅಲಮರ)ದವರರ  ,ಜಾಬಬವ  ಕರಲ  (ಕರಡಿ  ಗರರರತನ  ಧಗ ಜವುಳಳ
ದಗರಯ ಕರಲದವರರ ) ಮದಲದ ಹದನಬಟರ  ನಡ ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರನರನ   ಆಹಾಗನಿಸಿದನರ  .

೩.ಜಪ್ರೈನಧಮರದ  ಸರಧಾರಣೆಗಾಗ ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ಕಪ್ರೈಗಗಬಡ ಕ ತಮಗಳೆಬನರ ?
ಉ: ಶಪಬ ತರರಮಲ  ತತಯದ ನವರರ   ರಾಜದ ದ ಎಲಲ  ಜಪ್ರೈನಮತಬಯರ ಅನರಮತದಬತೆ  ಶ ಪವಣಬಳಗಗಳ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ  ವಪ್ರೈಷಷ ವ
(ವಷರಷ  ದಬವಾಲಯ )ಅಬಗರಕ್ಷೆಗ  (ಎಬದರ ರವಲನ ವದ ವಸಸ ಗ) ರಾಜದ ದಲ್ಲಿರರವ ಎಲಲ  ಜನರರ  ಬಾಗಲರ ಗಟಟ್ಟಿ ಳೆಯಾಗ (ಪಪತ
ಮನಮನಯವರರ )ಮನಮನಗ ವಷರಕಲ
 ಒಬದರ   ಹಣ  ಎಬದರ  ಕಗಡಬಬಕರ  .  ಹಾಗ   ಸಬಗ ಪಹಸಿದ  ಹಗನಿನನಿಬದ  ದಬವರ  ರವಲಗ   ಇಪಪ್ಪ ತರತ    ಜನರನರನ
ನಬಮಿಸಬಬಕರ   .ಉಳಿದ ಹಗನಿನನಿಬದ ಜಿಬಣರ ಜಿನಲಯಗಳಿಗ ಸರಣಷ ವನರನ   ಬಳಿಸಬಬಕರ  .  ಈ ನಿಯಮದಬತೆ  ಚಬದಪ
ಸಗಯರರರ  ಇರರವವರಗ ಪಪತವಷರ ಹಗನನ ನರನ   ಕಗಟರಟ್ಟಿ   ಕಬತರಯನರನ   ಪಣದ ವನರನ   ಅಜಿರಸಿಕಗಳಳ ಲ ಎಬದರ    ಬರಕಲ
ರಾಯನರ  ಜಪ್ರೈನ ಧಮರದ ಸರಧಾರಣೆಗಾಗ  ಕ ತಮ  ತೆಗದರ ಕಗಬಡನರ ..

  .ಎಬಟರ ಹತರತ   ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.
ಬರಕಲ  ರಾಯನರ  ತನನ  ಆಳಿಗಕಯಲ್ಲಿ ಧಮರಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿಯನರನ  ಹಬಗ ಆಚರಣೆಗ ತಬದನರ ?
ಉ: ವಜಯನಗರ ಸಮಪಜದ ದ ಅರಸ ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ರಾಜದ ಭರ ಮಡರತತದದ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಭವದ ಜನಬಗಳರ (ಜಪ್ರೈನರರ)
ಬಬದರ  ಶಪಬ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರರ   ತಮಗ ಮಡರತತದದ   ಅನದಯಗಳನರನ  ಬಿನನ ವಸಿಕಗಬಡಗ   ಶಪಬ  ರಬಗ,  ತರರಪತ  ,ರಬಚಿಪರ
.ಮಬಲರ  ಕಗಬಟೆ  (ಕಗಬವಲ್,ತರರಮಲ,ಪರರಮಳ  ಕಗಬಯಿಲ್,ತರರನರಾಯಣಪರ  )  ಮದಲದ  ಕ್ಷೇತ ತಗಳ
ಸಕಲಚಾಯರರರ  ಸಕಲಮಯಿಗಳರ ,ಸಕಲ ಸತಗಕರರ ,ನಲಗ ತೆತಬಟರ ಜನಗಳರ ,  ಸಮಬತರರ , ಮದಲದ ಹದನಬಟರ
ನಡರಗಳ  ಶಪಬ ವಪ್ರೈಷಷ ವರನರನ  ಬರಮಡಿಕಗಬಡರ   ಮಹಾರಾಜನರ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರ  ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ರೈನರ ಕಪ್ರೈಯನರನ  ಹಡಿಸಿಕಗಟರಟ್ಟಿ
ವಪ್ರೈಷಷ ವ  ಧಮರಕಗಲ    ಜಪ್ರೈನಧಮರಕಗಲ   ಭೆಬದವಲ್ಲೆಬದರ   ಹಬಳಿದನರ   .ಜಪ್ರೈನ  ಧಮರಕಲ  ಈ  ಹಬದ  ಸಲರಲ  ತತದದ ಬತೆ
ಪಬಚಮಹಾವಾದದ ಗಳರ   ಕಳಶವು ಸಲರಲ ವುದರ .ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರ ಕಡಯಿಬದ ಜಪ್ರೈನಧಮರಕಲ ಹಾನಿ ಅಥವಾ  ವಕೃದದ  ಸಬಭವಸಿದರ
ಅದರ  ವಪ್ರೈಷಷ ವ ಧಮರಕಲ ಆದರದರ  ಎಬದರ  ತಳಿಯಬಬಕರ  . .ಈ ನಿಯಮದಬತೆ  ರಾಜದ ದಲ್ಲಿರರವ ಎಲಲ  ಬಸದಗಳಲ್ಲಿ ಶಪಬ
ವಪ್ರೈಷಷ ವರಬ ಶಸನವನರನ  ಹಾಕಸಿ ಪಾಲಸಬಬಕರ  .ಅಷಟ್ಟಿಬ ಅಲಲ  ಜಪ್ರೈನರಗ   ಸಹ ಶ ಪವಣಬಳಗಗಳ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಶಪಬ ವಪ್ರೈಷಷ ವ ಅಬಗ
ರಕ್ಷೆಗ ಪಪತ ಮನಗಗಬದರಬತೆ ಹಣವನರನ  ಸಬಗ ಪಹಸಿ , ಸಬಗ ಪಹಸಿದ ಹಣದಬದ ದಬವರ ರವಲಗ  ಇಪಪ್ಪ ತರತ  ಆಳನರನ  (ಜನರನರನ  )
ನಬಮಿಸಿ  ಉಳಿದ  ಹಣವನರನ  ಜಪ್ರೈನ  ಜಿನಲಯಗಳ  ಜಿಬಣೆಗಬರದದರಕಲ  ವನಿಯೋಗಸಬಬಕರ  .ಈ  ನಿಯಮವನರನ  ಜಪ್ರೈನರಗ
ವಪ್ರೈಷಷ ವರಗ  ಚಬದಪ  ಸಗಯರರರ  ಇರರವವರಗ   ಪಾಲಸಿ  ಪಪತವಷರ ಹಗನನ ನರನ   ಕಗಟರಟ್ಟಿ   ಕಬತರಯನರನ  ,ಪಣದ ವನಗನ
ಸಬಪಾದಸಲ  .ಇದನರನ  ಮಿಬರದವನರ  ರಾಜದಗಪಬಹಯನಿಸರವನರ   (ಶಕ್ಷೆ  ಖಚಿತ  )ಎಬದರ  ಆದಬಶ  ಹಗರಡಿಸಿದ
ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ವಪ್ರೈಷಷ ವ  ಮತರತ  ಜಪ್ರೈನರರ   ಎಬದರ    ಪಪತೆದಬಕವಾಗ  ರಣಲಗದರ   .ಅವರಡಗ   ಒಬದಬ  ಎಬದರ   ತನನ
ಆಳಿಗಕಯಲ್ಲಿ 'ಧಮರಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ' ಯನರನ   ಆಚರಣೆಗ ತಬದನರ .

ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ  ವವರಸಿ.
೧.'' ಪಾಷಬಡ ಸಗರ ಮಹಾಬಡವಾಮರಖಾಗನನಃ.'' 
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ   ಬಿ.ಎಬ.ಶಪಬಯವರರ  ಸಬಪಾದಸಿದ  ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ  ಎನರನ ವ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ  ಧಮರ
ಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ ಪಾಠದಬದ   ಆಯರದ  ಕಗಳಳ ಲಗದ 
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ಈ ಮತನರನ  ರಾಮನರ ಜಾಚಾಯರರನರನ   ಕರರತರ  ಹಬಳಲಗದ.
ಸಬದಭರ:  ರಾಮನರ ಜಾಚಾಯರರರ  ನಸಿತಕರನರನ ವ ಸಗರದ ನಿಬರನರನ   ಇಬಗಸಬಲಲ   ಬಡವಾಗನಯಬತವರರ  .  ಅಬದರ
ತಮನ  ರಲದ  ಜನರಲ್ಲಿ  ವಷರಷ ವನ  ಕರರತರ   ಭಕತ  ಭವ  ಮಗಡಿಸಿ  ಶಪಬ  ವಷರಷ ವನ   ಮರನಿಮಬಟಪಕಲ  ದರ
ತೆಗಬರಸರವವರಾಗದದ ರರ..ಎಬದರ ವಜಯನಗರಸಮಪಜದ ದ ಅರಸ  ಬರಕಲ ರಾಯನ ಶಸನದಲ್ಲಿ ಹಬಳಲಗದ.
 ಸಗರಸದ :ಶಪಬರಾಮನರಜಾಚಾಯರರರ ವಷರಷ ವನ ಪರಮ ಭಕತರಾಗದರದ  ನಸಿತಕತೆಯನರನ  ಹಗಬಗಲಡಿಸಿ  ,ಭಕತರಗ ವಷರಷ ವನ
ಕಕೃಪಾಕಟಾಕಕಲ ಪಾತ ತರಾಗಲರ ದರ ತೆಗಬರಸರವರಾಗದದ ರರ ಎಬಬರದನರನ  ಮಬಲನ ವಾಕದ  ಸಗಚಿಸರವುದರ.

೨."ಎಲಲ  ರಾಜದ ದಗಳಗರಳಳ ಬತಹ ಬಸಿತಗಳಿಗ  ಶಪಬ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರರ   ಶಸನವ  ನಟರಟ್ಟಿ   ಪಾಲಸರವರರ ".
ಉ:   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ   ಬಿ.ಎಬ.ಶಪಬಯವರರ   ಸಬಪಾದಸಿದ  ಕನನ ಡ  ಬಾವುಟ  ಎನರನ ವ  ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ
ಧಮರ ಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ ಪಾಠದಬದ   ಆಯರದ  ಕಗಳಳ ಲಗದ .ಈ ಮತನರನ    ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ಹಬಳಿದನ.
ವಜಯನಗರ  ಅರಸ   ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ರಾಜದ ಭರ  ಮಡರತತರರವ  ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ  (೧೩೬೮  ಕ ಪ.ಶ.)ಜಪ್ರೈನರರ  ಬಬದರ
ವಪ್ರೈಷಷ ವರಬದ ತಮಗಾಗರತತರರವ  ಅನದಯಗಳನರನ  ಬಿನನ ವಸಿಕಗಬಡಗ   ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ಸಮಸತ ಹದನಬಟರ  ನಡಿನ ಸಮಸತ
ವಪ್ರೈಷಷ ವ   ಮರಖದ ರನರನ   ಕರಯಿಸಿ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರ ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ  ಜಪ್ರೈನರ ಕಪ್ರೈಯನರನ   ಹಡಿಸಿ  ವಪ್ರೈಷಷ ವ  ಧಮರಕಗಲ   ಜಪ್ರೈನ ಧಮರಕಗಲ
ಯಾವುದಬ  ಭೆಬದವಲ್ಲೆಬದರ   ಹಬಳಿದನರ  .  ಶಪಬ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರ ಕಡಯಿಬದ ಜಪ್ರೈನ ಧಮರಕಲ  ಯಾವುದಬ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ವಕೃದದ
ಸಬಭವಸಿದರ  ಅದರ   ಜಪ್ರೈನ  ಧಮರಕಲ   ಆದರದರ   ಎಬದರ   ತಳಿಯಬಬಕರ  .  ಈ  ನಿಯಮದಬತೆ  ರಾಜದ ದಲ್ಲಿರರವ  ಎಲಲ
ಬಸದಗಳಲ್ಲಿ ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವರಬ   ಶಸನವನರನ   ಹಾಕಸಿ  ಇದನರನ  ಪಾಲಸಬಬಕರ  ..  ಎಬದರ   ಶಸನ ರಗಪಿಸರವಾಗ ಈ ಮತರ
ಬಬದದ.
ಸಗರಸದ :ಎಲಲ  ಧಮರಗಳ ಸಮನಗ ಯ ಸಧಿಸರವ ಉದ್ದೇಶವನರನ  ಬರಕಲ ರಾಯನರ ಹಗಬದದದ ನರ ಎಬಬರದನರನ  ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು
ಸಗಚಿಸರವುದರ.

೩."ಮಿಕಲ  ಹಗನಿನಬಗ ಜಿಬಣರ ಜಿನಲಯಗಳಿಗ  ಸಗದಯನಿಕರಲ ವುದರ ".
ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ   ಬಿ.ಎಬ.ಶಪಬಯವರರ  ಸಬಪಾದಸಿದ  ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ  ಎನರನ ವ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ  ಧಮರ
ಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ  ಪಾಠದಬದ    ಆಯರದ  ಕಗಳಳ ಲಗದ  .  ಈ  ಮತನರನ  ವಜಯನಗರ  ಸಮಪಜದ ದ  ಅರಸ  ಬರ  ಕಲ ರಾಯನರ
ಹಬಳಿದನ.
ವಪ್ರೈಷಷ ವರರ   ಜಪ್ರೈನರಗ  ಅನದಯ ಮಡರತತದರಬದರ   ಜಪ್ರೈನರರ   ಬಬದರ  ರಾಜನಲ್ಲಿ ಬಿನನ ವಸಿಕಗಬಡಗ  ಜಪ್ರೈನರರ  ಮತರತ
ವಪ್ರೈಷಷ ವರ ನಡರವ ಸಮರಸದ  ಸಧಿಸಲರ  ಪಪಯತನಸಿದ ಬರಕಲ  ರಾಯನರ  ವಪ್ರೈಷಷ ವರ ಕಡಯಿಬದ ಜಪ್ರೈನ ಧಮರಕಲ ಯಾವುದಬ
ಹಾನಿ  ಸಬಭವಸಬಾರದಬದರ    ಶಸನ  ವಧಿಸಿದನರ  .ಅಲಲ ದ  ಜಪ್ರೈನಮತಬಯರ  ಅನರಮತದಬತೆ  ಪಪತ  ಜಪ್ರೈನ   ಮನಗಳಿಬದ
ವಷರಕಲ ಒಬದರ  ಹಣ  ಸಬಗ ಪಹಸಿ ವಪ್ರೈಷಷ ವ     ದಬವರ ರವಲಗ ಇಪಪ್ಪ ತರತ   ಆಳನರನ  ನಬಮಿಸಿ  ಉಳಿದ ಹಗನಿನಬದ ಜಿಬಣರ
ಜಿನಲಯಗಳಿಗ  ಸರಣಷ ವನರನ   ಬಳಿಸಬಬಕರ  .ಎಬದರ  ನಿಯಮ ವಧಿಸಿದನರ .
ಸಗರಸದ  :  ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ಜಪ್ರೈನ  ಮತರತ  ವಪ್ರೈಷಷ ವ  ಎಬಬ  ತರತಮದ  ಹಗಬದರಲಲಲ .ಮತರತ  ತನನ  ಪಪಜಗಳಗ  ಆ  ಭವವನರನ
ಹಗಬದದಬ  ಪರಸಪ್ಪ ರ  ಧಮಿಬರಯರರ  ಗೌರವಸಿಕಗಳಳ ಲ  ,ಸಮರಸದ ದಬದ  ಬಾಳಲ  ಎಬಬ  ಉದ್ದೇಶದಬದ  ಈ  ರಬತಯಾಗ
ಆದಬಶವನರನ  ಹಗರಡಿಸಿದನಬದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ. 

೪. "ಈ ಮಡಿದ ಕಟಟ್ಟಿ ಳೆಯನರನ   ಅವನಗಬಬ ನರ  ಮಿಬರದವನರ   ರಾಜದಗಪಬಹಯಪಪ್ಪ ನರ  .”
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ಉ:   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ   ಬಿ.ಎಬ.ಶಪಬಯವರರ  ಸಬಪಾದಸಿದ  ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ  ಎನರನ ವ  ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ
ಧಮರ ಸಮದಕೃಷಟ್ಟಿ ಪಾಠದಬದ   ಆಯರದ  ಕಗಳಳ ಲಗದ . ವಜಯನಗರ ಸಮಪಜದ ದ ಅರಸ ವಬರ ಬರ ಕಲ  ರಾಯನರ  ವಧಿಸಿದ
ಶಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಮತರ ಬಬದದ. ಜಪ್ರೈನರಗಗ  ಶಪಬ ವಪ್ರೈಷಷ ವರಗಗ  ರಷರಣೆಯಾದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡರ ವ ಸಮರಸದ
ಸಧಿಸಲರ  ಪಪಯತನಸಿದ ವಜಯನಗರ ಸಮಪಜದ ದ ಅರಸ ವಬರ ಬರಕಲ ರಾಯನರ (ಕ ಪ.ಶ.೧೩೬೮) ವಪ್ರೈಷಷ ವ ಧಮರದ ಪಪಮರ
ಖರನರನ  ಕರದರ  ಇನರನ    ಮರಬದ ವಪ್ರೈಷಷ ವರರ  ಜಪ್ರೈನರನರನ   ಪಪತೆದಬಕವಾಗ  ನಗಬಡಬಾರದರ  . .ಅವರಗ ಆದ ಹಾನಿಯನರನ
ತಮಗ  ಆದ  ಹಾನಿ  ಎಬದರ  ಪರಗಣಸಬಬಕರ  ..ಅದರಬತೆ  ಜಪ್ರೈನರಗ   ಮನಗಗಬದರಬತೆ  ಹಣ  ಸಬಗ ಪಹಸಿ  ವಪ್ರೈಷಷ ವ
ದಬವಾಲಯಗಳ  ರವಲಗ  ನಿಬಡಬಬಕರ  .ಉಳಿದ  ಹಣದಬದ  ಜಿಬಣರ  ಜಿನಲಯಗಳಿಗ   ಸಗದಯನಿಕಲ ಬಬಕರ  ..ಇದನರನ
ತಪಿಪ್ಪದವನರ  ರಾಜದಗಪಬಹಯನಿಸರವನರ   ಎಬದರ  ಕಟಟ್ಟಿ ಳೆ ವಧಿಸಿದನರ .
ಸಗರಸದ  :ಬರಕಲ ರಾಯನರ  ಧಮರ  ಸಮನಗ ಯ  ಸಧಿಸರವ  ಮನಗಬಭವನಯನರನ  ಹಗಬದದದ ನರ  ಮತರತ  ಅವನ  ರಲದಲ್ಲಿ
ರಾಜನರ ಹಗರಡಿಸಿದ ಆದಬಶಕಲ ಅವನ ಪಪಜಗಳರ ಬದದ ರಾಗರಬಬಕತರತ  ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ. 

೨.ಬಿಟಟ್ಟಿರರವ ಸಸ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಕತ ಪದಗಳನರನ   ತರಬಬಿರ.
೧. ರಾಮನರ ಜಗಬ  ______  ಯತರಾಜರಾಜನಃ . (ವಜಯತೆಬ)
೨.  ಜಪ್ರೈನದಶರನಕಲ   ಪೂ  ವರಮಯಾರದಯಲರ  ------------  ಕಳಶವೂ   ಸಲರ  ವುದರ  .
(ಪಬಚಮಹಾವಾದದ ಬಗಳಗ  ) 
೩.ವಪ್ರೈಷಷ ವರಗ  ಜಪ್ರೈನರಗ   ಒಬದರ  -----------ರಣಲಗದರ (ಭೆಬದವಾಗ)
ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರಸಿ. 
೧. ವಕೃದದ ಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ?ನಿದಶರನ ಸಹತ ಬರಯಿರ. 
ಉ:  ಅ,ಆ ರರಗಳಿಗ ಏ ಐ ರರಗಳರ ಪರವಾದಗ ಅವರಡರ ಸಸನದಲ್ಲಿ ಐ ರರವೂ ಓ ಔ ರರಗಳರ  ಪರವಾದಗ ಔ
ರರವೂ ಆದಬಶವಾಗ ಬಬದರ ಅದಬ ವಕೃದದ ಸಬಧಿ .
ಉದ : ಲಗಬಕಪ್ರೈಕ ,ಜಲೌರ 
೨. ಯಣ್ ಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ? ನಿದಶರನ ಸಹತ ಬರಯಿರ. 
ಉ: ಇ,ಈ ರರಗಳಿಗ ಯ ರರವೂ ಉ ಊ ರರಗಳಿಗ ವ್ ರರವೂ ಋ ರರಕಲ ರ್ ರರವೂ ಆದಬಶವಾಗ ಬಬದರ ಅದರ
ಯಣ್ ಸಬಧಿ .
ಉದ : ಅತದ ವಸರ ,ಕಗಬಟದ ಧಿಬಶ ,ಮನಗದ ,ಪಿತ ತಜಿರತ 
 
೩.ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳ ತತಸ ಮ-ತದದ ವ ರಗಪ ಬರಯಿರ .
ವಷರ -ವರರಷ,(ದದ )
ಶಪಬ-ಸಿರ(ದದ )
ರಾಯ- ರಾಜ(ತಸ )
ವಬರ- ಬಿಬರ (ದದ )
ಭಕತ _ಬಕರತ(ದದ )
ಬಿನನ ಹ -ವಜ್ಞಾಪನ(ತಸ )
ದಸ-ದಶ(ತಸ )
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ಚಬದಪ-ಚಬದರ(ದದ )
ಸಗದ -ಸರಧ(ತಸ )
೪. ಸಬಧಿ  ಹಸರಸಿ.
ಚರಣ+ಅಬಬರಜ =ಚರಣಬಬರಜ =ಸವಣರದಬರರಸಬಧಿ 
ಮಬಡಳೆಬಶಗ ರ = ಮಬಡಳ+ಈಶಗ ರ = ಗರ ಣಸಬಧಿ
ಸಕಳಾಚಾಯರ =ಸಕಳ +ಆಚಾಯರ =ಸವಣರ ದಬರರ ಸಬಧಿ
ಭೆಬದವಲಲ  =ಭೆಬದ+ಇಲಲ  =ಆಗಮ ಸಬಧಿ 
ಕಪ್ರೈವಡಿದರ =ಕಪ್ರೈ+ಪಿಡಿದರ  =ಆದಬಶ ಸಬಧಿ(ಸಮಸದಲ್ಲಿ ಉತತರಪದದ ಆದಯಲ್ಲಿರರ ವ ಪ,ಬ,ಮ ಮಗ  ರರ  ವದ ಬಜನಗಳಿಗ
ವ್ ವದ ಬಜನ ಆದಬಶವಾಗರ ವುದರ .ಇದರ  ವರರಾದಬಶ ಸಬಧಿ.  ಉದ......ಕನ +ಪಾಲರ  = ಕನವಾಲರ   ,ತಲ+ಬಾಗರ
=ತಲವಾಗರ  ,ಎಲ+ಮನ =ಎಲವನ.( ಆಧಾರ-ಸಮಗಪ ಕನನ ಡ ವಾದಕರಣ) 
ವಕೃದದಯಾಗ=ವಕೃದದ+ಆಗ =ಆಗಮ ಸಬಧಿ
ಭೆಬದವಾಗ=ಭೆಬದ+ಆಗ =ಆಗಮ ಸಬಧಿ
ರಣಲಗದರ  = ರಣಲರ +ಆಗದರ  =ಲಗಬಪ ಸಬಧಿ
ಜಿನಲಯ =ಜಿನ +ಆಲಯ =ಸವಣರದಬರರ ಸಬಧಿ
ತಪಪ್ಪ ಲಬಯದ=ತಪಪ್ಪ ಲರ +ಈಯದ =ಲಗಬಪ ಸಬಧಿ
ಚಬದಪಕರ =ಚಬದಪ+ಅಕರ =ಸವಣರದಬರರ ಸಬಧಿ
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 ಗದದ ಪಾಠ -          ೪ ಆದಶರ ಶಕಕ ಸವಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್
 ಪಪಕಕೃತ    ಆದಶರ ಶಕಕ ಸವಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್  ವದ ಕತಚಿತ ತಗದದ ಭಗವನರನ ಕ.ಎಸ.   ರತನ ಮನ ಅವರ ಡ.   ಎಸ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ -

   ಜಿಬವನ ಸಧನ ಮತರತ ಎ.ಎನ್.    ಮಗತರರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ ತಗಳರ -      ಪತ ತಗಳರ ಕಕೃತಗಳ ಆಧಾರದಬದ ಪಠದ ಪಸತಕ ರಚನ ಸಮಿತ
 ಸಿದದ ಪಡಿಸಿ ನಿಗದಮಡಿದ.  

   ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ .

೧.     ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ತಬದತಯಿಯರ ಹಸರಬನರ ?

ಉ:      ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ತಬದಯ ಹಸರರ ವಬರಸಗಮಿ ,   ತಯಿ ಸಿಬತಮನ . 

೨.      ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ತಬದಯ ಅಪಬಕ್ಷೆ ಏನಗತರತ ?

ಉ:           ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ದಬಶಬ ಭಷಯಾಗದದ ಸಬಸಲ ಕೃತವನರನ ಕಲಯಲ ಎಬಬರದರ ಅವರ ತಬದಯ ಅಪಬಕ್ಷೆ ಆಗತರತ . 

೩.         ರಾಷಟ್ಟಿ ಪಪತಗಳಾಗ ಪಡಯರತತದದ ವಬತನವನರನ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಹಬಗ ಸದರಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕಗಬಡರರ ? 

ಉ:         ರಾಷಟ್ಟಿ ಪಪತಗಳಾಗ ಅವರಗ ಬರರತತದದ ಹತರತ ಸವರ ರಗಪಾಯಿಗಳ ವಬತನದಲ್ಲಿ ಎರಡರಸವರದ ಐದರನಗರರ
    ರಗಪಾಯಿಗಳನರನ ಮತ ತ ಅವರರ ಪಡದರ ,      ಉಳಿದ ಹಣವನರನ ಪಪಧಾನಮಬತಪಗಳ ಪರಹಾರನಿಧಿಗ ವಬತಗಯಾಗ ನಿಬಡರವ

  ಮಗಲಕ ಅವರರ ಸದರಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕಗಳರಳ ತತದದ ರರ. 

೪.       ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ಜನನ ದನವನರನ ಯಾವ ಹಸರನಿಬದ ಆಚರಸಲಗರತತದ ?

ಉ:    ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ಜನನ ದನವನರನ '    ರಾಷಟ್ಟಿಪಬಯ ಶಕಕರ ದನ '   ಎಬಬ ಹಸರನಿಬದ ಆಚರಸಲಗರತತದ. 

ಮಗರರ-   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.          ಸಟ್ಟಿಲನ್ ಅವರರ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ಬಿಬಳೆಗಲಡರಗ ಸಮರಬಭದಲ್ಲಿ ಏನರ ಹಬಳಿದರರ ?

ಉ:      ನಿಬವಬಬ ರಬ ನನನ ನರನ ಮನರಷದ ನಬತೆ ಕಬಡರ ವತರಸಿದವರರ.     ನಿಬವು ನಮನ ನರನ ಬಿಟರಟ್ಟಿ ಹಗಬಗರತತರರವರ.   ನನಗ ಇದರ
 ದರನಃಖ ನಿಬಡಿದ.      ನಿಬವು ಹಚರಚ ರಲ ಬಾಳಬಬಕಬಬರದರ ನನನಸ.     ನನರ ಹಚರಚ ರಲ ಬಾಳರವುದಲಲ .    ಎಬದರ ರಷಾದ ದಬಶದ

         ಅಧದ ಕ ಸಟ್ಟಿಲನ್ ಅವರರ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರಗ ಮಸಗಲ ಬದಲ್ಲಿ ನಿಬಡಿದ ಬಿಬಳೆಗಲಡರಗ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಹಬಳಿದರರ. 

೨.      ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ವದದಭದಸ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡಯಿತರ ?

ಉ:            ತರರಪತಯ ಹಮರನ್ಸ ಬರರ ಮಿಷನರ ಶಲಗ ಸಬರ ಅಲ್ಲಿ ಇಬಗಲಷ ವದದಭದಸಕಲ ಮನನ ಣೆಯಿತರತ ಪಪಢಶಲ
       ಶಕಣವನರನ ಮರಗಸಿದ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ವಲಗಲ ರನ ವೂಸರ ರಲಬಜಿಗ ಬಿ.ಎ.      ಪೂವರದ ಎರಡರ ವಷರಗಳ ಕಲ ಪದವಗ

ಸಬರದರರ.        ವದದರರವಬತನ ಪಡದರ ಅಬದನ ಮದಪಸಿನ ಕ ಪಶಚಯನ್ ರಲಬಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ.    ಪದವಗ ಸಬರದರಲಲ ದ ತತತಗಶಸತಪದ
     ಉತತಮ ವದದರರ ಎನಿಸಿ ಪಪಥಮ ದಜರಯಲ್ಲಿ ಉತತಬಣರರಾದರರ .      ಕರಯ ಸಹಪಾಠಗಳಿಗ ಮನಯ ಪಾಠ ಹಬಳಿ

           ಹಣಗಳಿಸರತತದದ ಅವರರ ತಮನ ಆರರಕ ಪರಸಿಸತ ತಮನ ಸಧನಯಲ್ಲಿ ತೆಗಡಕಬದರ ಭವಸದ ಬಡತನದ ಬಬಗಯಲ್ಲಿ ತಮನ
   ಆಸಕತಯ ವಷಯವಾದ ತತತಗಶಸತಪದಲ್ಲಿ ಎಬ.  ಎ .  ಪದವಯನರನ ಪಡದರರ. 
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೩.     ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ವಬಷಭಗಷಣಗಳ ಬಗದ ಬರಯಿರ.

ಉ:       ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ಬಾಹದ ರಗಪ ಎತತರವಾದ ನಿಲರವು ,     ಬಿಸಲ ರ ಬಣಷ ದ ರಬಷನಯ ನಿಲರವಬಗ ,ಶರಭಪವೂ
      ನಿರಾಡಬಬರವೂ ಆದ ಬಿಳಿಯ ಪಬಚೆ ಮತರತ ರರಮಲರ ,   ಕಗಬಪಸಗಚಕವಲಲ ದ ಹರಬರಬ ,  ಯಾವುದಗಬ ಸಮಸದ ಯ

  ಒಳಹಗಬಗರವಬತರರವ ಕಣಷ ನಗಬಟ ,       ಮರಗರಳರನಗಯ ಸರಳಿವು ಇವು ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ವಬಷಭಗಷಣಗಳರ. ಪಪಪಬಚದ
       ಫದಷನ್ ಎಷಟ್ಟಿಬ ಬದಲದರಗ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ತಮನ ವಬಷಭಗಷಣಗಳನರನ ಜತನವಾಗ ಉಳಿಸಿಕಗಬಡಿದದ ರರ.

೪.        ಶಕಣದ ಮಹತಗ ವನರನ ಕರರತರ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಏನರ ಹಬಳಿದರ ?

ಉ:       ಶಕಣದ ಮಹತಗ ವನರನ ಮನಗಬಡ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ "    ಶಕಣವು ಜಿಬವನದ ಅವಭಜದ ಅಬಗ.   ಅದರ ಮನವನನರನ
    ಪರಪೂಣರತೆಯತತ ಒಯರದ ವ ಸಧನ ಮಗರ " ಎಬದದರ. 

೫.       ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರಗ ಸಬದ ಪಪಶಸಿತ ಗೌರವಗಳರ ಯಾವುವು ?

ಉ:          ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ಸನ ರಣಬಯ ಸಬವಯನರನ ಗರರರತಸಿ ಭರತ ಸರರರದ ಅತರದ ನನ ತ ಪಪಶಸಿತಯಾದ 'ಭರತರತನ ' ಪಪಶಸಿತ
 ನಿಬಡಿ ಗೌರವಸಲಯಿತರ.          ಬಪಸಲ್ಸ ನ ಫಪಬ ವಶಗ ವದದಲಯ ಗೌರವ ಡಕಟ್ಟಿ ರಬರ ಪದವಯನರನ ಪಪಧಾನ ಮಡಿತರ .

     ಭರತಬಯ ವದದಭವನದ ಬಪಹನ ವದದಭಸಲ ರ ಬಿರರದಗಗ ಪಾತ ತರಾದರರ.     ಹಬಗ ಇವರಗ ದಬಶವದಬಶಗಳ ಗೌರವ
 ಪದವಗಳರ ದಗರಕದವು. 

 ಎಬಟರ -   ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.        ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಅಧಾದಪಕರಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಬವಯನರನ ಕರರತರ ಬರಯಿರ. 

ಉ:            ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಶಕಣ ಇಲಖಯ ಉಪಸಹಾಯಕ ಇನ್ ಸಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ ರ್ ಆಗ ಮದಪಸಿನಲ್ಲಿ ಮದಲ ಸಬವಯನರನ
ಆರಬಭಸಿದರರ.       ಅನಬತರ ಮದಪಸಿನ ಪಪಸಿಡನಿಸ ರಲಬಜರ ,       ಸಯದ ದ ಪಬಟೆಯ ಟಬಚಸರ ಟೆಪಪ್ರೈನಿಬರ ರಲಬಜರ ,ಆಬಧಪದ

       ಅನಬತಪರ ಹಾಗಗ ರಾಜಮರಬಡಿಪಯ ಸರರರ ಕಲ ರಲಬಜರಗಳಲ್ಲಿ ಸಬವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರರ .   ಮಪ್ರೈಸಗರರ ವಶಗ ವದದನಿಲಯದಲ್ಲಿ
      ತತಗ ಶಸತಪದ ಉಪಪಾಪಧಾದಪಕರಾಗ ಹಾಗಗ ಕಗಲಗಲತದಲ್ಲಿ ಸನ ರಣಬಯ ಸಬವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರರ.   ಆಕ್ಸ ಫರರ ವಶಗ ವದದಲಯದಲಗಲ
  ಸಬದಶರಕ ಪಾಪಧಾದಪಕರಾಗ ರಯರನಿವರಹಸಿದರರ.     ಅವರ ಬಗಬಧನ ಶಪ್ರೈಲ ,ನಿರಗರಳತೆ,    ವಷಯದ ಮಬಲನ ಪಪಭರತಗ

  ವದದರರಗಳನರನ ಬಹರಬಬಗ ಆಕಷರಸಿತರ.       ಅವರರ ಏರರ ಜವಗ ನದ ಯರವಕರಬತೆ ವದದರರಗಳೆಗಬದಗ ಹಾಸದ ವನಗಬದಗಳಲ್ಲಿ
ತೆಗಡಗರತತದದ ರರ. 

೨.        ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರಗ ಮಪ್ರೈಸಗರನಲ್ಲಿ ನಡದ ಬಿಬಳೆಗಲಡರಗಯ ವಶಬಷತೆಯನರನ ಕರರತರ ವವರಸಿ. 

ಉ:         ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಕಗಲಗಲತ ವಶಗ ವದದಲಯದ ತತಗ ಶಸತಪ ಪಾಪಧಾದಪಕರಾಗ ನಬಮಕಗಗಬಡಗ ಮಪ್ರೈಸಗರನಿಬದ
      ಅವರಗ ಕಗಟಟ್ಟಿ ಬತಹ ವಪ್ರೈಭವದ ಬಿಬಳೆಗಲಡರಗ ಯಾವ ಚಕ ತವತರಗಗ ದಗರತರಲರದಬತದರದ .  ಅಬದನ

       ವಾತವರಣದಲ್ಲಿದರದ ದರ ವಪ್ರೈಭವಕಲ ಬತ ಹಚಾಚಗ ಹಕೃದಯದಬದ ನಬರವಾಗ ಹಗರಹಗಮಿನದ ಗರರರಪಪಬಮ .

   ವದದರರಗಳೆಲಲ ರಲಗಲ ಭಕತಪಪಬಮದ ಚಿಲರಮ ಉಕಲ ಬಬತರ.      ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರನರನ ಮಹಾರಾಜ ರಲಬಜಿನಿಬದ ರಪ್ರೈಲರ
       ನಿಲದ ಣಕಲ ಕರದಗಯರದ ವಾಗ ಸರಗಬಟಗ ಕರದರರಯನರನ ಕಟಟ್ಟಿ ದಬ ಸಗ ತನಃ ವದದರರಗಳೆಬ ಎಲದಗಯದ ರರ.  ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್
    ಅವರಗಾಗ ರದರಸಿದದ ಕಬಪಾರರ ಮಬಟನರನ ,      ಒರಗರದಬಬರ ಹಾಗಗ ರತನ ಗಬಬಳಿಯನರನ ಹಾಸಿ ಮಲಗರವ ಸಿಬಟನರನ

,        ನಲವನರನ ಹಗವನಿಬದ ಸರಪಪ್ಪ ತತಗಯಬತೆ ಮಡಿ ದಪ್ರೈವಮಬದರವನರನ ಭಕತರರ ಅಲಬಕರಸರವಬತೆ ಅಲಬಕರಸಲಗತರತ .
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        ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರಗ ಜಯವಾಗಲ ಎಬಬ ಕಗಗರ ರಬಲಗ ಸಟ್ಟಿ ಬಷನಿನನ ಆವರಣದಲ್ಲೆಲಲ ಮಳಗರತತತರತ .  ಭರದಪಬಕದಬದ
 ಜನರರ ಅಳರತತದದ ರರ. 

೩.        ಹಬದಗ ಧಮರ ಮತರತ ತತಗ ಶಸತಪದ ಬಗದ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅಭಪಾಪಯವಬನರ ?  ವವರಸಿ . 

ಉ:            ಹಬದಗ ಧಮರದ ತತಗ ಶಸತಪ ಮತರತ ಸಹತದ ವನರನ ಅಧದ ಯನ ಮಡಿದದ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಹಬದಗ ಧಮರವು ಒಬದರ
  ವಪ್ರೈಚಾರಕ ಮಗರವಬದಗ ,     ನಪ್ರೈತಕ ಗರಣತನ ಕ ವಷಯಗಳಿಬದ ಕಗಡಿದರದ ,     ಮನವನ ಆಬತರಕ ಜಿಬವನದ ಬಗದ

ಪಾಪಮರಖದ ತೆವುಳಳ ದಗದ.    ಹಬದಗ ಧಮರವಾಗಲ ,   ವಬದಬತವಾಗಲ ಅಸತದ ವನರನ ಹಬಳರವುದಲಲ .   ಭರತಬಯ ಚಿಬತನಗಳರ
    ಯಾವುದಗಬ ವಚಿತ ತ ಮತರತ ನಿಗಗಢ ಪರಕಲ ಪನಗಳಾಗಲಲ .      ಜಿಬವನದ ನಡಿಮಿಡಿತಗಳನರನ ಸಗಕನ ಮನಸಿಸನ ಚಿಬತನಗಳನರನ

   ತಳಿಯಪಡಿಸರವುದಗದ ಎಬದರ ಸರಳವಾಗ ಹಬಳಿದರರ. 

 ಹಗಬದಸಿ ಬರಯಿರ. 

   ಸಬದಭರಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ ಬರಯಿರ.

೧. “      ನಿಬವಬಬ ರಬ ನನನ ನರನ ಒಬಬ ಮನರಷದ ನಬತೆ ಕಬಡರ ವತರಸಿದವರರ.” 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.  ಎಸ .    ರತನ ಮನ ಅವರ ಡ|    ಎಸ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ -    ಜಿಬವನ ಸಧನ ಮತರತ ಎ.ಎನ್
.    ಮಗತರರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ ತಗಳರ -         ಪತ ತಗಳರ ಕಕೃತಗಳ ಆಧಾರದಬದ ಪಠದ ಪಸತಕ ರಚನ ಸಮಿತ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ ಆದಶರ ಶಕಕ

    ಸವಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.       ಈ ಮತನರನ ರಷಾದ ದಬಶದ ಅಧದ ಕ ಸಟ್ಟಿಲನ್
  ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರಗ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :           ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ರಷಾದದಬಶಕಲ ಭರತದ ರಾಯಭರಯಾಗ ಭೆಬಟ ನಿಬಡಿದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಅವರಗ ರಷಾದ ದಬಶದ
   ಅಧದ ಕ ಸಟ್ಟಿಲನ್ ಅವರ ಪರಚಯವಾಯಿತರ.       ರಷಾದದಬಶದಬದ ಅವರರ ಭರತಕಲ ಮರಳಿ ಹಗರಟ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ

          ಮಸಗಲ ಬದಲ್ಲಿ ಅವರಗ ಬಿಬಳೆಗಲಡರಗ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಸಟ್ಟಿಲನ ಅವರಗ ಮಬಲನ ಮತನರನ ಹಬಳರತತ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ
    ಬಹರರಲ ಬಾಳಲ ಎಬಬರದಬ ತನನಸ ,         ಅವರರ ಮರಳಿ ತನನ ದಬಶಕಲ ಹಗಬಗರತತರರವುದರ ತನಗ ಅತಬವ ದರನಃಖ ತಬದದ

 ಎಬದಗ ಹಬಳಿದರರ.

 ಸಗರಸದ :            ಕಮದ ನಿಸಟ್ಟಿ ರಷಾದ ದಬಶದ ಅಧದ ಕರಾಗದದ ಸಟ್ಟಿಲನ ರನರನ ಅವರ ನಿಲರವುಗಳಿಬದಗ ಕಲರಲ ಹಕೃದಯದವರಬದರ
  ಬಹರತೆಬಕರರ ಭವಸಿದದ ರರ .          ಆದರ ಸಗಕನಗಾಪಹಯಗ ತತಗ ಜ್ಞಾನಿಯಗ ಆಗದದ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಸಟ್ಟಿಲನ ಅವರ ಬಗದ

   ತಳೆದ ನಿಲರವು ಇದಕಲ ಬತ ಭನನ ವಾಗತರತ .    ಆದದ ರಬದ ಸಟ್ಟಿಲನ್ ಮಬಲನಮತೆ ಹಬಳಿದರರ. 

೨. “       ಆರರಕ ಪರಸಿಸತ ತಮನ ಸಧನಯಲ್ಲಿ ನಿವಾರಸಲಗದ ತೆಗಡಕಬದರ ಭವಸಲಲಲ . ” 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.  ಎಸ .    ರತನ ಮನ ಅವರ ಡ|    ಎಸ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ -    ಜಿಬವನ ಸಧನ ಮತರತ ಎ.ಎನ್
.    ಮಗತರರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ ತಗಳರ -         ಪತ ತಗಳರ ಕಕೃತಗಳ ಆಧಾರದಬದ ಪಠದ ಪಸತಕ ರಚನ ಸಮಿತ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ ಆದಶರ ಶಕಕ

    ಸವಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.

 ಸಬದಭರ :           ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ತಮನ ಪದವ ಓದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಯ ಜವಾಬಾದರ ಹಗತತದದ ರಬದ ಕರಯ ಸಹಪಾಠಗಳಿಗ
    ಮನಯ ಪಾಠ ಹಬಳಿ ಹಣ ಗಳಿಸರತತದದ ರರ.        ಆರರಕ ಪರಸಿಸತ ತಮನ ಸಧನಯಲ್ಲಿ ನಿವಾರಸಲಗದ ತೆಗಡಕಬದರ ಅವರರ
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ಭವಸಲಲಲ .        ಬಡತನದ ಬಬಗಯಲ ತಮನ ಆಸಕತಯ ವಷಯವಾದ ತತಗ ಶಸತಪದಲ್ಲಿ ಎಬ.  ಎ .    ಪದವಯನರನ ಅವರರ ಪಡದರರ
   ಎನರನ ವಲ್ಲಿ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ. 

ಸಗರಸದ :       ಸಧನಯ ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಬರರವ ತೆಗಬದರಗಳನರನ ಎದರರಸರತತ ,    ಅದನರನ ನಿವಾರಸಿಕಗಳರಳ ತತ ಸಧಿಸಬಬಕಬಬ ಛಲ
       ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನ ಮಡಿತರತ ಎಬಬರದನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೩. “      ಏರರ ಜವಗ ನದ ಯರವಕರಬತೆ ಹಾಸದ ವನಗಬದಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗಡಗರತತದದ ರರ. ”

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.  ಎಸ .    ರತನ ಮನ ಅವರ ಡ|    ಎಸ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ -    ಜಿಬವನ ಸಧನ ಮತರತ ಎ.ಎನ್
.    ಮಗತರರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ ತಗಳರ -         ಪತ ತಗಳರ ಕಕೃತಗಳ ಆಧಾರದಬದ ಪಠದ ಪಸತಕ ರಚನ ಸಮಿತ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ ಆದಶರ ಶಕಕ

    ಸವಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.

ಸಬದಭರ:     ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಪಾಪಧಾದಪಕರಾಗ ,ಕರಲಪತಯಾಗ,    ಸಬದಶರಕ ಪಾಪಧಾದಪಕರಾಗ ವವಧಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಬವ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರರ.     ಅವರ ಬಗಬಧನ ಶಪ್ರೈಲ ,  ನಿರಗರಳತೆ ,      ವಷಯದ ಮಬಲನ ಪಪಭರತಗ ವದದರರಗಳನರನ ಬಹರಬಬಗ ಆಕಷರಸಿತರ .

        ತಮನ ಪಾಪಧಾದಪಕತಗ ವನರನ ಯಾವಾಗಲಬದರ ಆವಾಗ ಕಳಚಿ ಏರರ ಜವಗ ನದ ಯರವಕರಬತೆ ಹಾಸದ ವನಗಬದಗಳಲ್ಲಿ
     ತೆಗಡಗರತತದದ ರರ ಎನರನ ವಲ್ಲಿ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ. 

 ಸಗರಸದ :    ಶಕಕನಗಬಬ ನ ಗೌರವವು ಬಗಬಧನಯಿಬದಲಬ ವಕೃದದಸರತತದ.    ಜತೆಗ ವದ ಕತತಗ ದ ಸಜನದ ,   ಸನ ಬಹಶಬಲತೆ ಎಲಲ ರ ಗಮನವನರನ
    ಸಳೆಯರತತದ ಎಬಬರದನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರತತದ. 

೪. “        ಅಶಗಬಕನರ ಕಳಿಬಗ ಯರದದ ದ ಅನಬತರ ಶಪಬಷಷ ಮನರಷದ ನದಬತೆ ನಿಬವೂ ಆಗರವರ. ” 

   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.  ಎಸ .    ರತನ ಮನ ಅವರ ಡ|    ಎಸ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ -    ಜಿಬವನ ಸಧನ ಮತರತ ಎ.  ಎನ್ .ಮಗತರರಾವ್
  ಅವರ ಚಿತ ತಗಳರ -          ಪತ ತಗಳರ ಕಕೃತಗಳ ಆಧಾರದಬದ ಪಠದ ಪಸತಕ ರಚನ ಸಮಿತ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ ಆದಶರ ಶಕಕ ಸವಬರಪಲ್ಲಿ

   ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.       ಈ ಮತನರನ ರಷಾದ ದಬಶದ ಅಧದ ಕನಗದದ ಸಟ್ಟಿಲನ್ ಗ
  ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :         ರಷಾದ ದಬಶದಲ್ಲಿ ಭರತದ ರಾಯಭರಯಾಗದದ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಭರತಕಲ ಮರಳಿ ಹಗರಟ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ
          ಭೆಬಟಯಾದ ಸಟ್ಟಿಲನ್ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ಮದಲ ಭೆಬಟಯಲ್ಲಿ ಅವರರ ತನಗ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ ಮತರಗಳನರನ

ಸನ ರಸಿದನರ. 

 ಸಗರಸದ :           ಕಳಿಬಗ ಯರದದ ದ ನಬತರ ಅಶಗಬಕನರ ಬದಲದಬತೆ ಸವಾರಧಿರರಯಾಗ ವತರಸರತತದದ ಸಟ್ಟಿಲನ ರವರಲ್ಲಿ ಒಬದರ
        ಪರವತರನ ಬರಲಬದರ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಸಲಹ ನಿಬಡಿದದ ರರ ಎಬಬರದನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರತತದ. 

೫. “     ಮನವತೆಯಬ ವಶಗ ಅನರಸರಸಬಬರದ ಮಗರ " 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.  ಎಸ .    ರತನ ಮನ ಅವರ ಡ|    ಎಸ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ -    ಜಿಬವನ ಸಧನ ಮತರತ ಎ.ಎನ್
.    ಮಗತರರಾವ್ ಅವರ ಚಿತ ತಗಳರ -         ಪತ ತಗಳರ ಕಕೃತಗಳ ಆಧಾರದಬದ ಪಠದ ಪಸತಕ ರಚನ ಸಮಿತ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ ಆದಶರ ಶಕಕ

    ಸವಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.
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 ಸಬದಭರ :      ಶಕಣವು ಜಿಬವನದ ಅವಭಜದ ಅಬಗ .       ಅದರ ಮನವನನರನ ಪರಪೂಣರತೆ ಹಾಗಗ ಸರಸಬಸಲ ಕೃತಯತತ ಒಯರದ ವ
           ಸಧನ ಎಬದರ ಹಬಳಿದ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಕನಡ ದಬಶದ ರಬಡಿಯೋ ಪಪಸರ ಭಷಣದಲ್ಲಿ ಮನವತೆಯಬ ವಶಗ

    ಅನರಸರಸಬಬರದ ಎಬದರ ತಮನ ನಿಲರವನರನ ವದ ಕತಪಡಿಸಿದರರ. 

 ಸಗರಸದ :       ಮನವಬಯತೆಗ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ನಿಬಡಿದ ಮಹತಗ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

 ಹಗಬದಸಿ ಬರಯಿರ. 

                                             ಅ ಆ
                                         ಸಟ್ಟಿಲನ್ ರಾಷಟ್ಟಿಪಬಯ ಶಕಕರ ದನಚರಣೆ

                                     ಸವಬರಪಲ್ಲಿ ಮಿಷನರ ಶಲ
                              ಹಮರನ್ಸ ಬರರ ಆಬಧಪ

                      ಭರತಬಯ ವದದಭವನ ಮಸಗಲ ಬ
                                    ಆಕಸ ಫರರ ಭರತರತನ
                                  ಸಪಟ್ಟಿಬಬರ್ ೫ ವಶಗ ವದದಲಯ

                                                                    ಬಪಹನ ವದದಭಸಲ ರ
                                                                 ಅಮರರ

 ಉತತರಗಳರ : 

 ಸಟ್ಟಿಲನ್ -                       ಮಸಗಲ ಬ ಸವಬರಪಲ್ಲಿ -                          ಆಬಧಪ ಹಮರನ್ಸ ಬರರ -  ಮಿಷನರಶಲ
 ಭರತಬಯವದದಭವನ -           ಬಪಹನ ವದದಭಸಲ ರ ಆಕಸ ಫರರ -            ವಶಗ ವದದಲಯ ಸಪಟ್ಟಿಬಬರ್ ೫ -ರಾಷಟ್ಟಿಪಬಯಶಕಕರ

 ದನಚರಣೆ

       ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗ ನಿಬಡಿದ ಆಯಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಕತ ಉತತರವನರನ ಆರಸಿ ಬರಯಿರ. 

೧.       ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರ ಸಧನಯಲ್ಲಿ ವಶಬಷ ಸಹರರ ನಿಬಡಿದವರರ -----   ಅವರ ಪತನ
೨.           ಮದಪಸಿನ ಕ ಪಶಚಯನ್ ಶಲಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಉತತಮ ವದದರರ ಎಬದರ ಪರಗಣಸಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿ ವಷಯ ---  ತತಗ ಶಸತಪ
೩.        –  ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ಸಬದಶರಕ ಪಾಪಧಾದಪಕರಾಗ ರಯರ ನಿವರಹಸಿದ ವಶಗ ವದದಲಯ ಆಕಸ ಫರರ
೪.            ಮನವತೆಯಬ ವಶಗ ಅನರಸರಸಬಬರದ ಮಗರ ಎಬದರ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರರ ರಬಡಿಯೋ ಪಪಸರ ಭಷಣ ಮಡಿದ

 –  ದಬಶ ಕನಡ
೫.         ಭರತ ಮತರತ ರಷಾದದ ಬಾಬಧವದ ವನರನ ವಕೃದದಗಗಳಿಸಿದ ರಾಧಾಕಕೃಷಷ ನ್ ಅವರನರನ ಪಪಶಬಸಿಸಿದವರರ -  ಜವಾಹರಲಲ್ ನಹರರ

   ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರ ಬರಯಿರ.

೧.    ಜಶತಗ ಸಬಧಿಯ ಸಗತ ತವಬನರ ?

ಉ:              ಪೂವರಪದದ ಕಗನಯಲ್ಲಿರರವ ವಗರ ಪಪಥಮಕರಕಲ ಅಬದರ ಕ್ ಚ ರ ತ ಪ ಗಳಿಗ ಅದಬ ವಗರದ
               ತಕೃತಬಯಾಕರಗಳರ ಅಬದರ ರ ಜ ರ ದ ಬ ಗಳರ ಬಬದರ ಜಶ ಅಕರಗಳರ ಆದಬಶವಾಗ ಬಬದರ ಅದಬ ಜಶತಗ ಸಬಧಿ

 ಉದ :  ವಾಗದಬವ ,   ಅಜಬತ ಇತದದ
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೨.    ಶರಚ ತತ ಗ ಸಬಧಿಯನರನ ನಿದಶರನದಗಬದಗ ವವರಸಿ.

ಉ:                 ಸ ರರ ತ ವಗರಗಳಿಗ ಶ ರರ ಚ ವಗರಗಳರ ಅಬದರ ಶರಚ ಅಕರಗಳರ ಆದಬಶವಾಗ ಬಬದರ ಅಬತಹ ಸಬಧಿಗಳೆ ಶರಚ ತತ ಗ
 ಸಬಧಿ
 ಉದ :   ಪಯಶಶ ಯನ ಜಗಜಗಜ ದಬತ

೩.    ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳ ಸಮಸ ಹಸರಸಿ.

 ಮರಕಲ ಣಷ =  ಮಗರರ +    ಕಣರಷ ಳಳ ವನರ ಯಾರಗಬ ಅವನರ (ಶವ)   ಬಹರವಪಬಹ ಸಮಸ
 ಹಣೆಯಲ್ಲಿ +    ಕಣರಷ ಳಳ ವನರ ಯಾರಗಬ ಅವನರ (ಶವ)  ಬಹರವಪಬಹಸಮಸ

೪.     ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳ ಸಬಧಿ ಹಸರಸಿ
 ವಾಗದಬವ -  ವಾಕ್ +  ದಬವ =      ಜಶತಗ ಸಬಧಿ

 ಚಿದನಬದ -  ಚಿತ +   ಆನಬದ =  ಜಶತಗಸಬಧಿ
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ಗದದ ಪಾಠ -೫      ಪಪಜಾ ನಿಷಷ  - ಸ.ಶ. ಮರರಳಯದ   
ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

  ಶಪಬ ಸಸಲರ ಶವರರದಪಯದ  ಮರರಳಯದ  ಇವರರ ಕ ಪ.ಶ.  ೧೯೩೧ರಲ್ಲಿ ತರಮಕಗರರ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಚಿಕಲ ನಯಕನಹಳಿಳ  ತಲಗಲ ಕನ  ಸಸಲರ  ಗಾಪಮದಲ್ಲಿ  ಜನಿಸಿದರರ.  ಕಳದಯ  ಅರಸರರ  ಮತರತ
ಕನನ ಡ  ಸಹತದ  ಕರರತ  ಮಹಾಪಪಬಬಧಕಲ  ಪಿ.ಎಚ.ಡಿ.  ಪದವಯನರನ  ಪಡದರರ.  ಇವರರ
ಶವತಬಡವ  ,ಕಬಗನಕಲರಲ  ,ವಚನ  ವಪ್ರೈಭವ  ,ನಲದ  ಸಗಗಡರ,ನಟದ  ಮಯಗರ,  ವಜಯ
ವಾತಪಿ ಮದಲದ ೯೦ಕಗಲ  ಹಚರಚ  ಕಕೃತಗಳನರನ  ರಚಿಸಿದರ.  ಇವರಗ ಕನರಟಕ ರಾಜಗದ ಬತಸ ವ
ಪಪಶಸಿತ,ಕನರಟಕ ಸಹತದ  ಅರಡಮಿ ಪಪಶಸಿತ ಹಾಗಗ ದಬವರಾಜ ಬಹದಗದ ರ್ ಪಪಶಸಿತಗಳರ 
ದಗರತವ. ಇವರರ ೫/೨/೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ವಧಿವಶರಾದರರ. 
ಪಪಸರತ ತ ಗದದ ಭಗವನರನ  ಇವರ ನಟದ ಮಯಗರ ಎಬಬ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲಗದ. 

ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಒಬದರ ಪೂಣರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 
೧. ಚೆಗಬಳರರ ಮತರತ  ಹಗಯಸ ಳರ ನಡರವ ಎಲ್ಲಿ ಯರದದ  ನಡಯಿತರ ?
ಉ: ಚೆಗಬಳರರ ಮತರತ  ಹಗಯಸ ಳರ ನಡರವ ಮಳವಳಿಳ ,ಮರಡರಕರತೆಗರಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರನಘಗಬರ ಯರದದ  ನಡಯಿತರ.

೨. ಸಮಪಟನರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಲ ದದಗ ರಾಜದ ದ ಸಬರಕಕನಗ ನಿಬತದದ ವರರ ಯಾರರ ?
ಉ: ಸಮಪಟನರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಲ ದದಗ ರಾಜದ ದ ಸಬರಕಕರಾಗ ನಿಬತದದ ವರರ ಮಹಾರಾಣ ಶಬತಲದಬವ. 

೩. ಬನದಮನ ನ ಹಳಿಳಯ ಜನರರ ಎಲ್ಲಿ ಪಬಚಾಯತ ಸಬರದದ ರರ ?
ಉ: ಬನಶಬಕರಯ ದಬವಾಲಯದ ಮರಬಭಗದ ಕಟೆಟ್ಟಿಯ ಮಬಲ ಬನದಮನ ನಹಳಿಳಯ ಜನರರ ಪಬಚಾಯತ ಸಬರದದ ರರ.

೪. ಬನದಮನ ನಹಳಿಳಯ ಪಬಚಾಯತಯಲ್ಲಿ ಯಾಯಾರರ ನಡರವನ ನದಯ ತಬಮರನವಾಗರತತತರತ  ?
ಬನದಮನ ನಹಳಿಳಯ ಪಬಚಾಯತಯಲ್ಲಿ ಬಿಬರಣಷ  ಮತರತ  ಈರಣಷ ನ ನಡರವ ನದಯ ತಬಮರನವಾಗರತತತರತ . 

ಮಗರರ-ನಲರಲ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.
೧. ಹಲವರರ ತಲರಡನರನ  ಲಗಟ ಮಡಬಬಕಬದರ ಹಬಳಿದಗ ದಗರ ವಷರಷ ವಧರನನರ ಏನಬದರ ಹಬಳಿದನರ ?

  ಹಗಯಸ ಳರರ ಚೆಗಬಳಸಬನಯ ಮಬಲ ವಜಯ ಸಧಿಸಿದಗ ಹಗಯಸ ಳರಲ್ಲಿ ಹಲವರರ ತಲರಡನರನ  
  ಲಗಟಮಡಬಬಕಬದರ ಇಚಿಚ್ಛಿಸಿದರರ. ಆಗ ವಷರಷ ವಧರನನರ  ಕಚೆಚ ದಯ ಕಟಾಟ್ಟಿಳರಗಳೆಬ ,ಇದರ ನಮನ  ವಜಯದ ದನವಬದರ
   ತಳಿದರ ಮಪ್ರೈಮರಯಬಾರದರ . ಇದರ ನಮನ  ಸತತಗ ಪರಬಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವೂ ಹೌದರ .ಆದದ ರಬದ ಎಷಟ್ಟಿಬ ಸಸನಮನ ಪದವ ಪಪಶಸಿತ
  ಗಳರ ಲಭಸಲ, ಮನವ ತನನ  ಮನವಬಯ ಗರಣಗಳನರನ  ಮತ ತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗರಬಿಡಬಾರದರ . ಸರಸಿಕಲ  ಸಪ್ರೈನಿಕರ ಮಬಲ 
   ದೌಜರನದ  ನಡಸರವುದರ ಯೋಧ ಧಮರ ಇಲಲ ; ಸಗಬತ ಸಮಪಜದ ವನರನ  ಲಗಟ ಮಡರವುದರ ಯರದದ  ಧಮರವಲಲ . ಆ ರರಣ 
  ನಿಬವಲಲ ರಗ ತಲರಡವರನರನ  ತಮನ ವರಬದಬ ತಳಿದರ ನಡಸಿಕಗಳಿಳ. ಅವರ ಮನಗಬಭಬತಯನರನ  ದಗರ ಮಡಿ ಶಬತ ಸಸಪನ 
   ಮಡಿ,ನಲರಲ  ದನಗಳಾದ ಮಬಲ ರಾಜಧಾನಿಗ ಹಬದರರಗಗಬಣ .  ” ಎಬದರ ಹಬಳಿದನರ. 
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೨. ತಲರಡಿನ ಲಗಟಯ ವಚಾರದಲ್ಲಿ ವಷರಷ ವಧರನನ ನಿಲರವಬನರ ?
ಉ:  ಎಷಟ್ಟಿಬ ಸಸನಮನ ಪದವ ಪಪಶಸಿತಗಳರ ಲಭಸಲ, ಮನವ ತನನ  ಮನವಬಯ ಗರಣಗಳನರನ  ಮತ ತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
ತಗರಬಿಡಬಾರದರ . ಸರಸಿಕಲ  ಸಪ್ರೈನಿಕರ ಮಬಲ ದೌಜರನದ  ನಡಸರವುದರ ಯೋಧ ಧಮರ ಇಲಲ ; ಸಗಬತ ಸಮಪಜದ ವನರನ  ಲಗಟ 
ಮಡರವುದರ ಯರದದ  ಧಮರವಲಲ  ಎನರನ ವುದರ ತಲರಡಿನ ಲಗಟಯ ವಚಾರದಲ್ಲಿ ವಷರಷ ವಧರನನ ನಿಲರವಾಗತರತ . ತಲರಡ
ವರನರನ  ತಮನ ವರಬದಬ ತಳಿದರಕಗಬಡರ ಅವರ ಮನಗಬಭಬತಯನರನ  ದಗರ ಮಡಿ ಶಬತ ಸಸಪನ ಮಡಿ ನಬತರ ರಾಜಧಾನಿ
ಗ ಹಬದರರಗಬಬಕಬದರ ಅವನರ ತನನ  ಸಪ್ರೈನಿಕರಗ ಆದಬಶಸಿದನರ. 

೩.ಬನದಮನ ನ ಹಳಿಳಯ ದಬವಾಲಯದ ಮರಬದ ಯಾವ ವಚಾರವಾಗ ಚಚೆರ ನಡದತರತ  ?
ಉ: ಬನದಮನ ನ ಹಳಿಳಯ ದಬವಾಲಯದ ಮರಬದ ಭಗಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ  ಹಗನಿನನ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ ಯಾರಗ ಸಲಲ ಬಬಕರ ಎಬಬರದರ 
ಕರರತರ ಚಚೆರ ನಡದತರತ . ಬಿಬರಣಷ  ಎನರನ ವವವನರ ತನನ  ಹಗಲವನರನ  ಎರಡರ ವಷರಗಳ ಹಬದ ಈರಣಷ ನಿಗ ಮರದದ . ಈರಣಷ  
ಹಗಲವನರನ  ಊಳರವಾಗ ಅವನಿಗ ಹಗನಿನನ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ ಸಿಕಲ ತರ. ಅದನರನ  ಅವನರ ಬಿಬರಣಷ ನ ಪೂವರಕರರ ಅವನಿಗಾಗ ಇಟಟ್ಟಿದಬ
-ದರ ಅದನರನ  ಅವನಿಗಬ ಹಬದರರಗಸಬಬಕಬದರ ಯೋಚಿಸಿದಗ ಹಗಲವನರನ  ಮರದ ತನಗ ಅದರ ಮಬಲ ಯಾವುದಬ ಹಕಲ ಲಲ  , 
ತನಗ ಹಗನಿನನ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ ಬಬಡವಬದರ ಬಿಬರಣಷ  ನಿರಾಕರಸರವನರ. ಇದರಬದ ಆ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ ಯಾರಗ ಸಬರಬಬಕಬಬ ವಚಾರ
-ವಾಗ ಬನದಮನ ನಹಳಿಳಯ ದಬವಾಲಯದ ಮರಬದ ಚಚೆರ ನಡದತರತ . 

೪. ದಪ್ರೈವದವರ ತಬಪಿರನ ಬಗದ ಶಬತಲಯ ಅಭಪಾಪಯವಬನರ ?
ಬಿಬರಣಷ ನರ ಈರಣಷ ನಿಗ ಮರದ ಹಗಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ  ಹಗನಿನನ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗಯರ ತಮಿನಬಬ ರಗಗ ಬಬಡವಬದರ ಅವರಬಬ ರಗ ವಾದಸರ-
ತತರಲರ ವಾದಜದ  ತಬಮರನರಲಗ ಸಬರದ ದಪ್ರೈವದವರಲ್ಲಿ ಮರಖದ ಸಸ ನದ ಕಬತರಮಲಲ ನರ ನಿಮಗಬಬ ರಗಗ ಬಬಡವಾದ ಹಗನರನ  ರಾಜದ
-ದ ಬಗಕಲ ಸ ಸಬರಲ ಎಬದರ ತಬಪರ ನಿಬಡಿದನರ. ಮರಯಲ್ಲಿ ನಿಬತರ ಇದಲಲ ವನಗನ  ಕಬಳಿಸಿಕಗಳರಳ ತತದದ  ಗಬಡರಡರಗಯಲ್ಲಿದದ  
ಹಗಯಸ ಳ ರಾಣ ಶಬತಲಯರ ಮರಬದ ಬಬದರ ಕಗಡದರ ಎನರನ ವಳರ. ಅವರರ ರರಣವನರನ  ಕಬಳಿದಗ ಬಗಕಲ ಸಕಲ ಸಬರಲರ 
ಇದರ ಸಮಪಟರ ದರಡಿಮಯಲಲ . ಅವರ ಬವರನ ಫಲ ಅಲಲ  . ಅದರ ಪಪಜಗಳ ಬವರನ ಫಲ ಎಬದರ ಅಭಪಾಪಯ ಪಡರವಳರ. 
೫. ಶಬತಲ ನಿಬಡಿದ ತಬಪಬರನರ ?
ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ ಹಣವು ರಾಜದ ದ ಬಗಕಲ ಸಕಲ ಸಬರಬಬಕಬದರ ದಪ್ರೈವದವರಲ್ಲಿ ಮರಖದ ಸಸ ನದ ಕಬತರಮಲಲ ನರ ಅಭಪಾಪಯ ಪಟಾಟ್ಟಿಗ ಶಬತಲ
-ಯರಈ ಹಗನನ ನರನ  ನಬರವಾಗ ರಾಜದ ದ ಬಗಕಲ ಸಕಲ ಸಬರಸರವುದಲಲ . ಇದರ ದಪ್ರೈವದ ದರಡರಡ  , ದಬವ ರಯರಕಲವನಿಯೋಗ
-ವಾಗಬಬಕರ . ನಮನ  ಸಬಸಲ ಕೃತಯ ಶಪಬಮಬತಕಗ ಸಕ್ಷಿಯಾಗ ಒಬದರ ಕಲ ದಬಗರಲವನರನ ರಾಜಧಾನಿದಗರಸಮರದಪದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿರಸಬಬಕರ ಎಬಬರದರ ತನನ  ಬಹರದನಗಳ ಆಸ . ಅವಳಿ ದಬಗರಲಗಳ ಶಲಪ್ಪ ಕಲ ಹಗಯಸ ಳರ ಶಪ್ರೈಲಗ ಮದರಯಾಗಬಬಕರ. 
ವಬಲಪರಯ ಚೆನನ ಕಬಶವ ದಬವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಲತದ ವದದ ರ ದಗರಸಮರದಪದ ದಬಗರಲದಲ್ಲಿ ಭವದ ತೆ ನಲಗಗಬಡಿರಬಬಕರ. ಅಬತಹ 
ಒಬದರ ಕಲಪೂಣರ ದಬವಾಲಯರಲಗ ಈ ಹಗನರನ  ವನಿಯೋಗವಾಗಲ ಎಬದರ ತಬಪರ ನಿಬಡಿದಳರ. 

ಎಬಟರ ಹತರತ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 
೧. ಚೆಗಬಳ ದಗರ ಕರಲಗಬತರತ ಬಗನರ ಹಗಯಸ ಳ ಸಮಪಜದ ದ ಮಬಲ ಯರದದ  ಸರಲರ ಇದದ  ರರಣ ಹಾಗಗ ಪರಣಮ
ವನರನ  ವವರಸಿ. 
ಉ: ಹಗಯಸ ಳ ಸಮಪಜದ ದ ಪಪಗತಯನರನ  ಕಬಡರ ,ದನಬ ದನಬ ಪಪವಧರಮನಕಲ ಬರರತತರರವ ವಷರಷ ವಧರನ ಭಗಪಾಲನನರನ
ಸದಬಡಿಯಬಬಕಬದರ  ಶತರಪ  ರಾಜರರಗಳರ  ಹವಣಸರತತದದ ರರ .  ಅವರಲ್ಲಿ  ಚೆಗಬಲಮಬಡಲ  ಕರಲಗಬತರತ ಬಗನರ
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ಪಪಮರಖನಗದರದ  ಅವನರ  ಅಖಬಡ  ಭರತದ  ಒಡತನ  ಬಬಕಬದರ  ಬಯಸರತತದರದ ಗಬಗಸಮಪಜದ ವನರನ  ತನನ
ವಶಪಡಿಸಿಕಗಳಳ ಬಬಕಬದರ  ರಾಜಪಪತನಿಧಿಯಾದ  ಆದಯಮ   ಪಪಚೆಗಬದಸಿ  ದಗರಸಮರದಪದ  ಮಬಲ  ಕಳರಹಸಿದ  .ಇದನರನ
ಗರಪತಚಾರರಬದ  ತಳಿದ  ಹಗಯಸ ಳೆಬಶಗ ರನರ  ಸಕಲ  ಸಬನ  ಸಮಬತನಗ  ಯರದದ ಕಲ  ಸನನ ದದ ನಗಲಬಬಬರಯಿತರ.
ದಗರಸಮರದಪದ  ಸಬನ  ಚೆಪ್ರೈತ ತಯಾತೆಪ  ಹಗರಟರ  ಮಳವಳಿಳ  ಮರಡರಕರತೆಗರಗಳ  ಬಳಿಯಲ್ಲಿ  ರನಘಗಬರ  ಯರದದ  ನಡದರ
ಹಗಯಸ ಳರ  ಕಪ್ರೈಮಬಲಗ  ಚೆಗಬಳ  ಸಬನ  ಕಬಗಾಲಯಿತರ.  ಆದಯಮ  ಯರದದ ದಲ್ಲಿ  ಮಡಿದ  .  ಅವನ  ಸತತ  ಸರದದ
ತಳಿಯರತತಲಬ   ಚೆಗಬಳ  ಸಬನ  ದಕರಲ ಪಾಲಗ  ಓಡಿತರ.  ತಲರಡ  ಕಗಬಟೆ  ಸರಲಭವಾಗ  ವಷರಷ ವಧರನ  ಭಗಪಾಲನ  ಕಪ್ರೈ
ವಶವಾಯಿತರ. ಸಮಸತ ಸಬನಯರ ತಲರಡರಗಗಬಡನಿಗ ಜಯವಾಗಲ ಎಬದರ ಜಪ್ರೈರರ ಹಾಕತರ. 

೨. ಬನದಮನ ನ ಹಳಿಳಯ ಪಬಚಾಯತಯಲ್ಲಿ ನಡದ ನದಯ ಹಾಗಗ ಅದರ ತಬಪಿರನ ಬಗದ ವವರಸಿ. 
ಉ:ಹಗಯಸ ಳ ದಗರ ವಷರಷ ವಧರನನರ ಚೆಗಬಳರಗಬದಗ ಯರದದ ದಲ್ಲಿ ನಿರತನಗದದ  ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ವಷರಷ ವಧರನನ

ರಾಣ  ಶಬತಲಯರ  ರಾಜದ ದ  ರಕಣೆಗ  ನಿಬತಳರ.  ಪಪಜಾನರರಾಗಯಾಗದದ  ರಾಣಯರ  ಮರರ  ವಬಷ  ಧರಸಿ  ರಾಜದ ದ
ವದದ ಮನಗಳನರನ  ತಳಿಯಲರ  ಸಬಚರಸರತತದದ  ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ  ಬನದಮನ ನಳಿಳಯ  ಬನಶಬಕರ  ದಬವಾಲರದ  ಬಳಿ
ಭಗಮಿಯಲ್ಲಿ  ಸಿಕಲ  ಹಗನಿನನ  ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ  ಯಾರಗ  ಸಿಗಬಬಕಬಬ  ಕರರತರ  ವಾದಜದ  ತಬಮರನ  ನಡಯರತತತರತ  .
ಬಿಬರಣಷ ನನರನ ವವನರ  ಈರಣಷ ನಿಗ  ಮರದ  ಹಗಲದಲ್ಲಿ  ಹಗನಿನನ  ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ  ಸಿರಲಗ  ಈರಣಷ ನರ  ಅದನರನ  ಬಿಬರಣಷ ನಿಗಬ
ಸಲಲ ಬಬಕಬದರ ಹಬಳಲರ ಬಿಬರಣಷ ನರ  ಹಗಲವನರನ  ಮರದ ಮಬಲ ಅದರ ಮಬಲ ತನಗ ಯಾವುದಬ ಹಕರಲ  ಇಲಲ ವಬದರ
ಇಬಬ ರಗ  ತಮಗ  ಹಗನರನ  ಬಬಡವಬದರ  ಹಬಳಿದಗ  ನದಯ  ತಬಮರನ  ನಿಬಡಲರ  ಬಬದ  ದಪ್ರೈವದವರರ  ಹಾಗಾದರ
ಬಬಗಾರದ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗಯರ ರಾಜದ ದ  ಬಗಕಲ ಸಕಲ  ಸಬರಲ ಎಬದರ ತಬಪರ ಕಗಟಟ್ಟಿ ರರ.  ಗಬಡರಡರಗಯಲ್ಲಿದದ  ಶಬತಲಯರ
ಅದರ  ಪಪಜಗಳ  ಬವರನ  ಫಲ  ಅವರಗಬ  ಸಬರಬಬಕರ  ,ರಾಜದ ದ  ಬಗಕಲ ಸಕಲ  ಸಬರಕಗಡದರ  ಎಬದಳರ.  ಆದರ  ಅವರರ
ಪಪಜಗಳೆಲಲ ರಗ  ಹಗಯಸ ಳೆಬಶಗ ರನ  ಮಕಲ ಳಾದರದರಬದ  ರಾಜದ ದ  ಬಗಕಲ ಸಕಲಬ  ಸಬರಲ  ಎಬದರ  ವಾದಸಿದರರ.  ತನನ  ಪಪಜಗಳ
ಪಾಪಮಣಕತೆಯನರನ  ನಿಷಷಯನರನ  ಮಚಿಚದ  ರಾಣ  ಶಬತಲಯರ ಕಗನಗ  ಆ  ಹಣವನರನ  ನಬರವಾಗ  ರಾಜದ ದ  ಬಗಕಲ ಸಕಲ
ಸಬರಸದಬ  ನಮನ  ಸಬಸಲ ಕೃತಯ  ಶಪಬಮಬತಕಗ  ಸಕ್ಷಿಯಾಗ  ಒಬದರ  ಕಲ  ದಬಗರಲವನರನ  ರಾಜಧಾನಿ  ದಗರಸಮರದಪದಲ್ಲಿ
ನಿಮಿರಸಲರ ಆ ಹಗನರನ  ವನಿಯೋಗವಾಗಲಬದರ ತಬಪರ ನಿಬಡಿದಳರ.  

ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ  ವವರಸಿ. 
೧.  “ ತಲರಡರಗಗಬಡನಿಗ ಜಯವಾಗಲ " 
ಉ :  ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಸ.ಶ.ಮರರಳಯದ ನವರರ ಬರದ ನಟದ ಮಯಗರ ಎಬಬ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಪಪಜಾನಿಷಷ
ಎಬಬ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.
ಸಬದಭರ  :  ಹಗಯಸ ಳ  ದಗರ  ವಷರಷ ವಧರನನರ  ಪಪವಧರಮನಕಲ  ಬರರತತದರದ ದನರನ  ನಗಬಡಿದ  ಶತರಪ ರಾಜರರಗಳೆಬನಕರರ
ಅವನನರನ  ಸದಬಡಿಯಲರ ಹವಣಸರತತದದ ರರ.  ಅವರಲ್ಲಿ ಪಪಮರಖನದ ಚೆಗಬಳ ದಗರ ಕರಲಗಬತರತ ಬಗನರ ಆದಯಮ ಎಬಬ
ರಾಜಪಪತನಿಧಿಯನರನ  ಪಪಚೆಗಬದಸಿ ದಗರಸಮರದಪದ  ಮಬಲ ದಳಿ ಮಡಲರ ಕಳಿಸಿದಗ ಹಗಯಸ ಳೆಬಶಗ ರ   ವಷರಷ ವಧರನನಗ
ಸಹ  ಅನಿವಾಯರವಾಗ  ಯರದದ ದ  ಸಿದದ ತೆ  ಮಡಿಕಗಬಡರ  ತನನ  ಸಪ್ರೈನದ ದಗಬದಗ  ತಲರಡಿನ  ಕಡ  ಹಗರಟನರ.  ಮಳವಳಿಳ
,ಮರಡರಕರತೆಗರಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರನ ಘಗಬರ ಯರದದ  ನಡದರ ಹಗಯಸ ಳರ ಕಪ್ರೈ ಮಬಲಗ ಆದಯಮ ಯರದದ ದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರ
ಚೆಗಬಳರ ಸಬನ ದಕರಲ ಪಾಲಗ ತಲರಡರ ಕಗಬಟೆ ಸರಲಭವಾಗ ವಷರಷ ವಧರನನ ಕಪ್ರೈ  ವಶವಾದಗ ಅವನ ಸಮಸತ  ಸಬನಯರ
ಮಬಲನಬತೆ ಜಪ್ರೈರರ ಹಾಕತರ. 
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ಸಗರಸದ  : ಹಗಯಸ ಳೆಬಶಗ ರ ವಷರಷ ವಧರನನ ಗಲರವನರನ  ಕಬಡರ ಅವನ ಸಬನ ಹಷರಸಿದ ಸಬಭಪಮದ ಸಬದಭರ ಇದಗದ. 
೨.  “ ಸರಸಿಕಲ  ಸಪ್ರೈನಿಕರ ಮಬಲ ದೌಜರನದ  ನಡಸರವುದರ ಯೋಧ ಧಮರವಲಲ  " 
ಉ : ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಸ.ಶ.ಮರರಳಯದ ನವರರ ಬರದ ನಟದ ಮಯಗರ ಎಬಬ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಪಪಜಾನಿಷಷ 
ಎಬಬ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.ಈ ಮತನರನ  ಹಗಯಸ ಳ ದಗರ ವಷರಷ ವಧರನನರ ಹಬಳಿದನ. 
ಸಬದಭರ : ಹಗಯಸ ಳರರ ಚೆಗಬಳಸಬನಯ ಮಬಲ ವಜಯ ಸಧಿಸಿದಗ ಹಗಯಸ ಳರಲ್ಲಿ ಹಲವರರ 
ತಲರಡನರನ  ಲಗಟಮಡಬಬಕಬದರ ಇಚಿಚ್ಛಿಸಿದರರ. ಆಗ ವಷರಷ ವಧರನನರ ಕಚೆಚ ದಯ ಕಟಾಟ್ಟಿಳರಗಳೆಬ ,ಇದರ ನಮನ  
ವಜಯದ ದನವಬದರ ತಳಿದರ ಮಪ್ರೈಮರಯಬಾರದರ.ಇದರ ನಮನ  ಸತತಗ ಪರಬಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವೂ ಹೌದರ .ಆದದ ರಬದ
 ಎಷಟ್ಟಿಬ ಸಸನಮನ ಪದವ ಪಪಶಸಿತಗಳರ ಲಭಸಲ ,ಮನವ ತನನ  ಮನವಬಯ ಗರಣಗಳನರನ  ಮತ ತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
ತಗರಬಿಡಬಾರದರ. ಸರಸಿಕಲ  ಸಪ್ರೈನಿಕರ ಮಬಲ ದೌಜರನದ  ನಡಸರವುದರ ಯೋಧ ಧಮರ ಅಲಲ . ಸಗಬತ ಸಮಪಜದ ವನರನ  
ಲಗಟ ಮಡರವುದರ ಯರದದ  ಧಮರವಲಲ  ಎಬದರ ಹಬಳಿದನರ. 
ಸಗರಸದ  : ಯರದದ ದಲ್ಲಿ ಗಲರವು ಪಪಧಾನವಾದರದರ ನಿಜವಬ ಆದರಗ ಮನವಬಯ ಗರಣಗಳರ ಅತಬ ಅಗತದ  .
ಅಸಹಾಯ ಸಿಸತಯಲ್ಲಿರರವ ಸರಯಾದ ಶತರಪ  ಸಪ್ರೈನಿಕರ ಮಬಲ ದೌಜರನದ  ನಡಸಬಾರದಬಬ ಹಗಯಸ ಳೆಬಶಗ ರನ 
ಮನವಬಯ ಮೌಲದ ವನರನ  ಇಲ್ಲಿ ನಗಬಡಬಹರದಗದ.  

೩.  “ ತಬಬರಲ ಉಗದ ಮದಲ ಮತೆತ ಎತತ ಬಾಯಿಗಾಕಗಲಳೆಗಳಬ ಕಟಟ್ಟಿ ತನ ಬಾದಡ " 
ಉ : ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಸ.ಶ.ಮರರಳಯದ ನವರರ ಬರದ ನಟದ ಮಯಗರ ಎಬಬ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಪಪಜಾನಿಷಷ 
ಎಬಬ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.
ಸಬದಭರ : ಹಗಯಸ ಳೆಬಶಗ ರ ವಷರಷ ವಧರನನರ ದಬಡಯಾತೆಪ ಕಪ್ರೈಗಗಬಡ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ರಾಜದ ದ ರಕಕಳಾಗನಿಬತದದ  ರಾಣ 
ಶಬತಲಯರ ತನನ  ರಾಜದ ದಲ್ಲಿ ನಡಯರವ ವದದ ಮನ ತಳಿಯರವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಮರರವಬಷ ಧರಸಿ ಓಡಡರತತದಗ 
ಆ ರಾಜದ ಕಲ ಸಬರದದ  ಬನದಮನ ನಳಿಳಯ ಬನಶಬಕರ ದಬವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ ದ ಹಗನರನ  ಯಾರಗ ಸಲಲ ಬಬಕರ ಎಬಬ
 ವಾದಜದ ದ ಕರರತರ ದಪ್ರೈವದವರರ ಚಚೆರ ನಡಸಿದದ ರರ. ಬಿಬರಣಷ ನನರನ ವವನರ ಈರಣಷ ನಿಗ ಮರದ ಹಗಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ  
ಹಗನಿನನ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗಯನರನ  ಅವನರ ಬಿಬರಣಷ ನಿಗ ಮರಳಿಸಲರ ಸಿದದ ನದಗ ಬಿಬರಣಷ ನರ ಹಗಲ ಮರದ ಮಬಲ ತನಗ ಅದರ 
ಮಬಲ ಯಾವುದಬ ಹಕಲ ಲಲ . ಆ ಹಗನಿನನ ಕಗಪಪ್ಪ ರಗ ಏನಿದದ ರಗ ಈರಣಷ ನದಬ ಎನರನ ವನರ. ಆದರ ಈರಣಷ ನರ ತನರ ಹಣ 
ಕಗಟಟ್ಟಿದರದ  ,
ಮಣಷಗಬ ಹಗರತಗ ಹಗನಿನಗಲಲ  .ಇದರ ಬಿಬರಣಷ ನಿಗಬ ಸಬರಬಬಕರ ಎಬದಗ ಬಿಬರಣಷ ನರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳರವನರ. 
ಸಗರಸದ  : ಹಗಯಸ ಳ ಸಮಪಜದ ದ ಪಪಜಗಳ ಪಾಪಮಣಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

ಅ. ಬಿಟಟ್ಟಿ  ಸಸ ಳದಲ್ಲಿ ಸಗಕತಪದವನರನ  ತರಬಬಿರ. 
೧. ದಗರಸಮರದಪದ ಸಬನ ---- ಕಡಗ ಚೆಪ್ರೈತ ತಯಾತೆಪ ಹಗರಟತರ. (ತಲರಡಿನ ) 
೨. ಮನವ ತನನ  --- ಗರಣಗಳನರನ  ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಗರಬಿಡಬಾರದರ .(ಮನವಬಯ )  
೩. ನಿಮನ  ಊರನ ಹಣ ನಮಗನ ರನ --- ಯಬ ವನಿಯೋಗವಾಗಲ. (ಏಳಿಗಗಾಗ ) 
೪. ಬನದಮನ ನ ಹಳಿಳಯ ಜನರಗ --- ಒಬದಬ ಮಟಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ  ಉಳಿಯಿತರ. (ಸಗ ಗರ ) 

ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ 
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ಅ) ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರ ಬರಯಿರ . 
೧. ಅನರನಸಿಕ ಸಬಧಿ ಎಬದರಬನರ ? ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ . 
ಉ: ವಗರದ ಪಪಥಮಕರಗಳಿಗ ಯಾವುದಬ ಅನರನಸಿಕ ಅಕರಗಳರ ಪರವಾದರಗ ಅವುಗಳಿಗ ಅಬದರ ವಗರದ 
ಪಪಥಮಕರಗಳಿಗ ಅದಬ ವಗರದ ಅನರನಸಿಕ ಅಕರಗಳರ ಆದಬಶವಾಗ ಬಬದರ ಅದರ ಅನರನಸಿಕ ಸಬಧಿ . ಉದ : ವಾಙನ ಯ 
=ವಾಕ್ +ಮಯ 
ಷಣರನ ಖ = ಷರ + ಮರಖ -  ಇತದದ 

೨. ಕ ಪಯಾ ಸಮಸ ಎಬದರಬನರ ? ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ . 
ಉ : ಪೂವರಪದವು ದಗತಬಯಾ ವಭಕತದಬತ ನಮಪದವಾಗದರದ  ಪರಪದವು ಕ ಪಯಾ ರಗಪದಬದ ಕಗಡಿರರವ ಸಮಸವಬ 
ಕ ಪಯಾಸಮಸ .ಈ ಸಮಸಕಲ ಅರಸಮಸ ದಗಬಷವಲಲ . 
ಉದ - ಮಪ್ರೈಯನರನ  +ತಡವ =ಮಪ್ರೈದಡವ     ಕಪ್ರೈಯಬ +ಪಿಡಿದರ =ಕಪ್ರೈಪಿಡಿದರ 

ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗರರವ ಸಬಬಬಧದಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸಬಬಬಧಿಸಿದ ನಲಲ ನಯ ಪದವನರನ  ಬರಯಿರ. 
೧. ಯ,ರ್,ಲ್,ವ್ : ಅವಗಬರಯ ವದ ಬಜನಗಳರ : : ಙ,ಞ, ಣ್,ನ್,ಮ್ : ____ (ಅನರನಸಿಕಗಳರ )
೨. ಷಡಬಗ : ಜಶತ ಗಸಬಧಿ : : ಷಣನಸ :______ ( ಅನರನಸಿಕ ಸಬಧಿ )
೩. ಈ ಹಗನರನ  : ಗಮಕ ಸಮಸ : : ಸಸಪನ ಮಡರ : ____ (ಕ ಪಯಾ ಸಮಸ ) 
೪. ವಾಗದಬವ : ಜಶತ ಗ ಸಬಧಿ : : ಜಗಜಗಜ ದಬತ : ---- (ಶರಚ ತಗ ಸಬಧಿ ) 

mamatabhagwat1@gmail.com           ಮಮತ ಭಗಗ ತ ಸಹಶಕಕ ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 



29

ಗದದ ಪಾಠ - ೬ ಜನಪದ ಕಲಗಳ ವಪ್ರೈಭವ 
 ಪಪಕಕೃತ  ಜನಪದ  ಕಲಗಳ  ವಪ್ರೈಭವ  -ಜಾನಪದ  ಗದದ  ಭಗವನರನ  ಮಪ್ರೈಸಗರರ  ವಶಗ ವದದಲಯದ  ಕನನ ಡ  ಅಧದ ಯನ  ಸಬಸಸ
ಪಪಕಟಸಿರರವ ಜಾನಪದ ವಷಯ ವಶಗ ಕಗಬಶ ಮತರತ  ರಾಷಟ್ಟಿಪಬಯ ಮಧದ ಮಿಕ ಶಕಣ ಅಭಯಾನ ಹಗರತಬದರರವ ವಷಯ
ಸಬಪದಬಕರಣ  ಸಬಪನಗನ ಲ  ಸಹತದ   -ಕನನ ಡ  ಭಷ  '  ಕಕೃತಗಳಲ್ಲಿರರವ  ಸಬಪನಗನ ಲದ  ಆಧಾರದಬದ  ಈ  ಗದದ ಭಗವನರನ
ನಿಗದಪಡಿಸಿದ. 

ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 
೧. ವಬರಗಾಸಯಲ್ಲಿ ಬಳಸರವ ವಾದದ ಗಳರ ಯಾವುವು ?
 ಉ: ಪಬಚವಾದದ ಗಳಾದ ತಳ,ಶರಪ ತ ,ಚಮಳ,ಓಲಗ,ಕರಡ ಇವು ವಬರಗಾಸಯಲ್ಲಿ ಬಳಸರವ ವಾದದ ಗಳರ .

 ೨ .  ‘ ಕಬಸಳೆ' ಎಬಬ ಹಸರರ ಹಬಗ ಬಬದತರ ?
ಉ: ರಬಸತಲದ  ಎಬಬ ಪದದಬದ ಕಬಸಳೆ ಎಬಬ ಪದ ಬಬದದ.

೩ . ಡಗಳರಳ  ಕರಣತ ಯಾವ ಸಬಪಪದಯಕಲ ಸಬರದ ಕರಣತವಾಗದ ?
ಉ: ಡಗಳರಳ ಕರಣತ ಬಿಬರಬಶಗ ರ ಸಬಪಪದಯಕಲ  ಸಬರದ ಕರಣತವಾಗದ.

೪. . ಭರಮ ದಬವರ ಗರಡಿಯ ಮರಬದ ಡಗಳಿಳನ ಹಾಡರಗಳ ರಯರಕ ತಮ ಯಾವಾಗ ನಡಯರತತದ ?
ಉ: ಭರಮ ದಬವರ ಬಪಹನ  ಪಲಲ ಕಲ  ಉತಸ ವ ರಲಕಲ ಡಗಳಿಳನ ಹಾಡರಗಳ ರಯರಕ ತಮ ನಡಯರತತದ.

೫. ಯಕಗಾನದ ಮಗರರ ಶಪ್ರೈಲಗಳರ ಯಾವುವು ?
ಉ: ಯಕಗಾನದ ಮಗರರ ಶಪ್ರೈಲಗಳರ ತೆಬಕರತಟರಟ್ಟಿ , ಬಡಗರತಟರಟ್ಟಿ  ಮತರತ  ಬಡಬಡಗರತಟರಟ್ಟಿ . 

ಮಗರರ /ನಲರಲ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ .
೧. ವಬರಗಾಸ ಕರಣತದ ವಬಷಭಗಷಣಗಳರ ಹಬಗರರತತವ ? ವವರಸಿ .
ಉ  :  ವಬರಗಾಸ ಕರಣತದವರ ವಬಷಭಗಷಣ ವಶಬಷವಾಗರರತತದ.  ಬಿಳಿಯ ಪಬಚೆಯ ವಬರಗಚೆಚ  ,ತಲಗ ಅರಶಣ ಅಥವಾ
ನಿಬಲ ಬಣಷ ದ ರರಮಲರ  ,ರವ ಬಣಷ ದ ಕಸಯಬಗ  ,  ಕಗರಳಲ್ಲಿ ರರದಪಕ್ಷಿ ಸರ  ,ಹಣೆಗ ವಭಗತ,ಕಣರಕರಬಡಲ  ,ಸಗಬಟ
ಪಟಟ್ಟಿ ,ಬಿಚರಚ ಗತತ,ರಲದಜಜ  ಧರಸರತತರ. 

೨. ದಬವರ ಗರಡಡ ರಗ ಕಬಸಳೆಯ ಬಗದ ಇರರವ ಗೌರವ ಭವನ ಹಬಗ ವದ ಕತಗಗಬಡಿದ ?ವವರಸಿ. 
ಉ:  ಕಬಸಳೆಯ ಮಹಮ ಅಪಾರ ಎಬದರ ಭವಸರವ ಗರಡಡ ರರ  ಇದನರನ  ಪೂಜಿಸರತತರ.  ಕಪ್ರೈಗತತಕಗಳರಳ ವ  ಮದಲರ ಏಳನ ಲ
ಹತತಯದ  ನಮನ ಪಾಪ್ಪಜಿ ಮಯಾಲರ ಮದಬವ ನಿನನ  ಪಾದವಬ ಕಣಪಪ್ಪ  ಶರಣರ ಶರಣರರ ಎಬದರ ನಮಸಲ ರಸಿ ಕಣಷಗಗತತಕಗಬಡರ
ಅನಬತರ ಬಾರಸಲರ ಪಾಪರಬಭಸರವರರ. 

೩. ಭರಮ ದಬವರ ಗರಡಿಯ ಮರಬದ ಡಗಳಿಳನ ಹಾಡರಗಳ ರಯರಕ ತಮ ಹಬಗ ನಡಯರತತದ  ?
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ಉ  :  ಶಪವಣ  ಸಗಬಮವಾರ  ಅಮವಾಸದ ಯ  ದನ  ಮತರತ  ಯರಗಾದಯಬದರ  ಪಲಲ ಕಲ  ಉತಸ ವದ  ತರರವಾಯ  ಪೂವರ
ರಾತಪಯಲ್ಲಿ ಭರಮದಬವರ ಗರಡಿಯ ಮರಬದ ಡಗಳಿಳನ ಹಾಡರಗಳ ರಯರಕ ತಮ ನಡಯರತತದ. ಅದರಬತೆ ಭಕತರರ ದಬವರ
ಮರಮನಬಳದವರಾಗ  ಒಬಬ ರರ  ಡಗಳರಳ  ಬಾರಸರತತ  ಹಾಡರ  ಹಬಳರತತರ.  ಹಮನಬಳದಲ್ಲಿ  ಹಲವರರ  ತಳ  ಮತರತ  ಕಗಳಲರ
ಬಾರಸರತತ ಮರಮನಬಳದವರರ ಹಬಳಿಕಗಟಟ್ಟಿ  ಹಾಡಿನ ಭಗವನರನ  ಹಬಳರತತರ.  ಸಮನದ ವಾಗ ಹಾಡಿನ ವಷಯ ದಪ್ರೈವ ಮಹಮ
ಅಥವಾ ದಪ್ರೈವ ಭಕತರ ಕಥಯಾಗರರತತದ. 

೪.ಯಕಗಾನದಲ್ಲಿ ತೆಬಕರತಟರಟ್ಟಿ  ಮತರತ  ಬಡಗರತಟರಟ್ಟಿ ಗಳ ವಪ್ರೈಶಷಟ್ಟಿ ದವಬನರ ?ವವರಸಿ .
ಉ : ಯಕಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸರವ ವಬಷಭಗಷಣಗಳರ ತಟರಟ್ಟಿ  ಮತರತ  ಪಾತ ತಕಲ ನರಗರಣವಾಗ ವಪ್ರೈವಧದ ಮಯವಾಗರರತತವ. ತೆಬಕನಲ್ಲಿ
ಅಥರಗಾರಕಗ ಪಾಪಧಾನದ ತೆ  ಇದರದ  ದಗಡಡ  ದಗಡಡ  ಹಜಜ  ಹಾಕ ಗರಕ  ಹಗಡಯರವುದರ.  ಇದರ  ವಪ್ರೈಶಷಟ್ಟಿ ದ  ಬಡಗನಲ್ಲಿ ಕರಣತ
ಹಾಗಗ ಅಭನಯಕಲ ಪಾಪಧಾನದ ತೆ ಇದರದ  ಚಕ ತಮಬಡಿ ಕರಣತವರರತತದ. 

೫. ಚಕಯಲ್ಲಿ ನಡಯರವ ವಶಬಷಗಳೆಬನರ ?ವವರಸಿ. 
ಉ: ರಬಗಸಸ ಳ ಸಮಿಬಪವರರವ ನಬಪಥದ ವಬ ಚಕ ಅಥವಾ ಬಣಷ ದ ಮನ.ಭಗವತರರ ಹಮನಬಳ ಅಥವಾ ಪಾತ ತಧಾರಗಳೆಗಬದಗ
ಇಲ್ಲಿಗ ಆಗಮಿಸರತತರ.  ಪಾತ ತಧಾರಗಳರ ತಮನ  ಬಣಷ ಗಳನರನ  ತವಬ ಹಚಿಚಕಗಳರಳ ತತರ.  ಮದಲರ ಚಕಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತ ಪೂಜ
ನಡಯರತತದ. ತದನಬತರ ಕಗಬಡಬಗಗಳರ ರಬಗ ಪಪವಬಶಸರವರರ. 

ಎಬಟರ ಹತರತ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 
೧. ವಬರಗಾಸ ನತರಕನ ಒಡಪಿನಗಬದಗನ ಕರಣತ ಹಬಗರರತತದ ?ವವರಸಿ .
ಉ:  “ಅಹಹಾ  ರರದಪ  ಅಹಹಾ  ದಬವಾ"  ಎಬದರ  .ವಬರಗಾಸಯ  ನತರಕ  ಹಬಳರವ  ಒಡಪಿನಗಬದಗ  ಕರಣತ
ಪಾಪರಬಭವಾಗರತತದ. ಈ ಕರಣತದಲ್ಲಿ ವಬರಭದಪ ಹರಟಟ್ಟಿದ ಸಬದಭರದ ವಣರನ ಹಬಗದ.  “ವಬರಭದಪ ಹರಟಟ್ಟಿದ ರಗಪ ಎಬತರ
ಎಬದಗಡ ಹರಟಟ್ಟಿದಗಲ ಹಗವನಗಾಸ  ,ಮಬಜರಳಗಾಸ  ,ಬಪಹನ ಗಾಸ  ,ವಷರಷ ಗಾಸ  ,ರರದಪಗಾಸ  ,ಮಟಟ್ಟಿದ ಹಗನನವಗ  ,ಸವರ
ಶರ  ,ಮಗರರಸವರ ನಯನ  ,ಎರಡರಸವರ  ಭರಜ  ,ಕಕಲ ರಸಿದ ಕಣರಷ  ,ಜರಬಜರಮಬಡ ಇಬತಪಪ್ಪ  ಶಪಬ  ವಬರಭದಪದಬವರರ
ಹಗಬಮದ ಕರಬಡದ ಒಳಗ ಹಬಗ ಬರರತತರಬದರ .. ಹಬಗ ಮರಬದರವರಯರತತದ. ನಲಲಸ್ಟೈದರ ಗತಗಳಿರರವ ವಬರಗಾಶಸಯ
ಕರಣತದಲ್ಲಿ ಒಬದಗಬದರ ಗತಯ ಕರಣತದ ಆನಬತರ ಮತೆಗತಬಬ  ನತರಕ  ಒಡಪ ಹಬಳರತತನ.  ಗತಯಿಬದ ಗತಗ  ,ಕರಣತ
ಬಡಿತಗಳ ವಬಗ ಹಚರಚ ತತ ಹಗಬಗರತತದ . 

೨. ಬಿಬಸರ ಕಬಸಳೆಯ ವಪ್ರೈಶಷಟ್ಟಿ ದತೆಯನರನ  ಕರರತರ ವವರಸಿ.
ಉ:  ಬಿಬಸರಕಬಸಳೆ  ದಬವರಗರಡಡ ರ  ವಶಷಟ್ಟಿ  ನಕೃತದ  .ಕನರಟಕದ  ಜನಪದ  ನಕೃತದ ಗಳಲ್ಲಿ  ಅಪೂವರವಾದರದರ.  ಇದರಲ್ಲಿ  ತರ್
ಬಟರಲ  ,ತರ ಬಟರಲ  ,ಮರಬತದ ಬಗಗಳಿವ.  ನಲರಲ  ಮಬದ ಗರಡಡ ರರ ಒಬದರ ಕಡ ನಿಬತರ ಲಬಗ ಬಾ  ,ಮರದರದ ಲಬಗ ಬಾ
,ನಮನ  ಮರದರದ  ಮದಯದ ನ  ಲಬಗ  ಬಾ  ಎಬದರ  ಹಾಡರತತರ.  ಕಬಸಳೆ  ಹಡಿದ  ಗರಡಡ ತಳಕಲ  ತಕಲ ಬತೆ  ವವಧ  ವನದಸದಲ್ಲಿ
ಬಾರಸರತತ ಕರಣಯರತತನ.  ತಲಯ ಮಬಲ ,ಬನನ  ಹಬದ  ,ರಲ ಕಳಗ  ,ಕರಳಿತರ,  ನಿಬತರ,  ಬಾಗ ,ಬಳರಕ ತಬವತಗತಯಲ್ಲಿ
ನತರಸರವ ಭಬಗ ಆಶಚ ಯರಕರ ಹಾಗಗ ಅದರದ ತ .ಒಮನಮನ ಇಬಬ ರರ ಗರಡಡ ರರ ಕಲತರ ನತರಸರವುದರಬಟರ .ಒಬಬ ರ ಕಬಸಳೆಗ
ಮತೆಗತಬಬ ರರ ಕರಟರಟ್ಟಿ ತತ ಕರಣಯರವ ವಪ್ರೈಖರ ಆಕಷರಕವಾಗರರತತದ. 
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೩. ಡಗಳರಳ  ಬಾರಸರವ ಕಲವದರ ವಬಷಭಗಷಣಗಳನರನ  ಕರರತರ ವವರಸಿ. 
ಉ:  ಡಗಳರಳ ಕರಣತ  ಜನಪದ ಕಲಗಳಲ್ಲಿ ವಶಷಟ್ಟಿ ವಾದರದರ.  ಸಮನದ ವಾಗ ಡಗಳರಳ ಬಾರಸರವವರರ  ದಬಹದ  ಮಬಲರಭಗಕಲ
ಕರಯ  ಕಬಬಳಿಯನಗನ  ಸಗಬಟದ  ಭಗಕಲ  ಮಳರಲರ  ಮಬಲ  ಬರರವಬತೆ  ಕಚೆಚ ಪಬಚೆಯನಗನ  ಉಡರತತರ.  ಕಲವಮನ
ಹರಲಯ ಚಮರದ ರಬತಯ ಉಡರಪನಗನ  ಧರಸರತತರ.  ಕರಣತದ ರಲಕಲ ವಾದದ ಗಾರರರ  ಹಸಿರರ  ಇಲಲ ವಬ  ಕಬಪ ಬಣಷ ದ
ಗಗದ ರ  ಅಬಗ  ಟೆಗಪಿಪ್ಪಗ  ತೆಗಡರವರರ.  ಎರಡಗ  ಕಪ್ರೈಗಳಲಗಲ  ಅದಬ  ಬಣಷ ದ  ಕರವಸತಪ  ಹಡಿದರರತತರ.  ಕರಣತಕಲ  ಹನನಲಯಾಗ
ಡಗಳರಳ  ,ತಳ ಮತರತ  ಕಗಳಲರ ಇರರತತವ. 

೪. ಯಕಗಾನದ ವಪ್ರೈಶಷಟ್ಟಿ ದ  ಹಾಗಗ ಪೂವರರಬಗದ ಉದ್ದೇಶವನರನ  ಕರರತರ ವವರಸಿ. 
ಪರರಷರಬ  ಸಿತಪಬ  ವಬಷಹಾಕರವುದರ  ಯಕಗಾನದ  ವಪ್ರೈಶಷಟ್ಟಿ ದ  .  ಯಕಗಾನದ  ಪೂವರರಬಗ  ಎಬದರ  ಕರಯಲಗರವ
ಬಾಲಗಗಬಪಾಲ ,ಸಿತಪಬ ವಬಷಗಳ ಮರಬದನ ಉದ್ದೇಶ ಕಥಪಪಸಬಗಕಲ ಪಪಬಕಕರನರನ  ಮನಸಿಕವಾಗ ಅಣಗಗಳಿಸರವುದಬ ಆಗದ.
ಪನನಃ  ದಬವತ  ಸರತ ತ  ಆದನಬತರ  ಅಬದನ  ಪಪಸಬಗಕಲ  ಸಬಬಬಧಿಸಿದಬತೆ  ಒಡಗಡ ಬಲಗ  ಪಾಪರಬಭವಾಗರತತದ.  ಪಾತ ತಧಾರಗಳರ
ಭಗವತರಗ ಅನಬತರ ರಬಗಸಸ ಳಕಲ ವಬದಸಿ ಕರಣದರ ತಮನ  ಸಮಥದ ರ ಪಪದಶರಸರವರರ. 
ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ  ವವರಸಿ 
೧. " ಅಹಹ ರರದಪ ಅಹಹ ದಬವಾ "  
ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಜನಪದ  ಕಲಗಳ  ವಪ್ರೈಭವ  ಎನರನ ವ  ಗದದ ಭಗದಬದ  ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.ವಬರಗಾಸಯ  ಬಗದ
ವವರಸರವಾಗ ಈ ಮತರ ಬಬದದ. 
ಸಬದಭರ  :  ವಬರಗಾಸ ಶಪ್ರೈವ ಸಬಪಪದಯದ ಧಾಮಿರಕ ವಬರ ನಕೃತದ  .ಸಮಗಹಕ ನಕೃತದ ವನಗನಳಗಗಬಡ ಕನರಟಕ ಜನಪದ
ಕಲ  .ವಬರಗಾಸಯ  ಕರಣತ  ವಬರಗಾಸಯ  ನತರಕ  ಹಬಳರವ  ಮಬಲ  ಹಬಳರವ  ಒಡಪಿನಗಬದಗ  ಪಾಪರಬಭವಾಗರತತದ
ಎನರನ ವಾಗ ಈ ಮತರ ಬಬದದ.
ಸಗರಸದ  : ವಬರಗಾಸಯ ನತರನ ಮಡರವಾಗ ಪಾಪರಬಭದಲ್ಲಿ ಹಬಳರವ ಒಡಪ ವಶಬಷವಾದರದರ. ಅದರ ವಬರಗಾಸ ನತರನಕಲ
ಆಕಷರಣೆಯನರನ  ತರರವಬತದರ ಎನರನ ವುದರ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ.  

೨.  “ ಭಲರಬವಬರ ,ಅಹಹಾ ವಬರ  ”
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಜನಪದ ಕಲಗಳ ವಪ್ರೈಭವ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.
ಸಬದಭರ  :  ವಬರ  ಶಪ್ರೈವ  ಸಬಪಪದಯದವರರ  ವಬಶಪಾರಬಪಯರವಾಗ  ವಬರಭದಪ  ಕರಣತ  ವಕೃತತಯನರನ  ನಡಸಿಕಗಬಡರ
ಬರರತತದರ.  ವಬರಭದಪ  ವಬಷಧಾರ  ದಕ  ಯಾಗ,ವಬರಭದಪನ  ಜನನ  ಮತರತ  ವಬರಭದಪ  ವಜಯ  ಮರಬತದವನರನ
ಹಬಳರತತನ.  ಮತೆಗತಬಬ  ವದ ಕತ  ಭಲರಬ  ವಬರ,ಅಹಹಾ  ವಬರ,ಎಬದರ  ರಕರ  ಹಬಳರತತ  ಜಾಗಟೆ  ಬಡಿಯರತತ  ನಿಧಾನವಾಗ
ವಬರಭದಪನ ಸರತತ ತರರಗರತತನ ಎಬದರ ವವರಸರವಾಗ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ.
ಸಗರಸದ  : ವಬರಭದಪ ವಬಷಧಾರಯ ಕರಣತದ ಗಾಬಭಬಯರವನರನ  ವವರಸರವುದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ.

        ‘

        ೩. " ಏಳನ ಲ ಹತತಯದ  ನಮನ ಪಾಪ್ಪಜಿ ಮಯಾಲರ ಮದಬವ ಮದಬವ ನಿನನ  ಪಾದವಬ ಗತಕಣಪಪ್ಪ  ಶರಣರ ಶರಣರರ '"
    ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಜನಪದ  ಕಲಗಳ  ವಪ್ರೈಭವ  ಎನರನ ವ  ಗದದ ಭಗದಬದ  ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.  ಕಬಸಳೆಯ  ಬಗದ

ವವರಸರವಾಗ ಈ ಮತರ ಬಬದದ. 
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       ಸಬದಭರ  :  ವಕೃತತಗಾಯಕರರ ಬಳಸರವ ವಾದದ ಗಳಲ್ಲೆಲಲ  ರಣಕ ಪಡಯರವ ಪಾತೆಪಯಾಗಯಗ ಬಳಕಯಾಗರವ ಏಕಮತ ತ
ಸಧನ  ಕಬಸಳೆ.ಕಬಸಳೆಯ  ಮಹಮ  ಅಪಾರ  ಎಬದರ  ಭವಸರವ  ಗರಡಡ ರರ  ಅದನರನ  ಪೂಜಿಸರತತರ.  ಕಬಸಳೆಯನರನ
ಕಪ್ರೈಗತತಕಗಳರಳ ವ  ಮದಲರ ಈ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳರತತ  ಅದನರನ  ನಮಸಲ ರಸಿ  ಕಣಷಗಗತತಕಗಬಡರ ಅನಬತರ ಅದನರನ  ಬಾರಸಲರ
ಪಾಪರಬಭಸರವರರ ಎನರನ ವಾಗ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ. 

         ಸಗರಸದ : ಮದಬವನ ಮಬಲನ ಭಕತ ವದ ಕತವಾಗದ.

೪." ಸಗಮಿ ನಮನ ಯ ದಬವರರ ಬಬದನ ಬನಿನರಬ "  
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಜನಪದ ಕಲಗಳ ವಪ್ರೈಭವ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.
ಸಬದಭರ  :  ಸಮನದ ವಾಗ ಡಗಳರಳ  ಕರಣತದ ಹಾಡಿನ ವಷಯ ದಪ್ರೈವ ಮಹಮ.ಅಥವಾ ದಪ್ರೈವ ಭಕತರ ಕಥಯಾಗರರತತದ.  ಈ
ಕಥನ  ಕವನಕಲ  ರಗಳೆಯಬ  ತಕಲ  ಧಾಟ  .  ಡಗಳಿಳನ  ಹಾಡರ  ಮಬಲನಬತೆ  ಪಾಪರಬಭವಾಗರವುದರ  ಎಬದರ  ಡಗಳರಳ  ಕರಣತದ
ಕರರತರ ಹಬಳರವಾಗ ಈ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ. 
ಸಗರಸದ  : ಸಮನದ ವಾಗ ಜನಪದ ನಕೃತದ ಗಳರ ದಬವರ ಸರತ ತಯೊಬದಗ ಪಾಪರಬಭವಾಗರವುದಬದರ ಸಗಚಿಸರವುದರ.

೫ " ದರಷಟ್ಟಿ  ನಿಗ ಪಹ ,ಶಷಟ್ಟಿ  ಪರಪಾಲನ " 
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಜನಪದ  ಕಲಗಳ  ವಪ್ರೈಭವ  ಎನರನ ವ  ಗದದ ಭಗದಬದ  ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.ಯಕಗಾನದ  ಬಗದ
ವವರಸರವಾಗ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ.
ಸಬದಭರ  :  ಯಕಗಾನ  ಜನರಲ್ಲಿ  (ಸಹಕೃದಯರಲ್ಲಿ  )  ಧಾಮಿರಕ  ಮತರತ  ನಿಬತ  ಪಪಜ್ಞೆಗಳನರನ  ಬಳೆಸಲರ
ಸಹರರಯಾಗದ.ಯಕಗಾನ  ಪಪಸಬಗಗಳನರನ  ರಚಿಸಿದವರರ  ದರಷಟ್ಟಿ  ನಿಗ ಪಹ  ಶಷಟ್ಟಿ  ಪರಪಾಲನ  ತತಗ ಗಳನರನ  ಅಳವಡಿಸಿರರತತರ
ಎಬದರ ವವರಸರವಾಗ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ. 
ಸಗರಸದ  :  ಯಕಗಾನದ  ಪಪಸರತ ತ  ಪಡಿಸರವಕಯ  ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ನಿಬತಯನರನ  ಪಪಬಕಕರಲ್ಲಿ  ತರಬಬರವುದರ  ಒಬದರ
ಉದ್ದೇಶವಾಗದ ಎಬಬರದನರನ  ಸಗಚಿಸರತತದ. 

ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ  ಪಪತಯೊಬದರ  ಪಪಶನಗಗ  ನಲರಲ  ಸಬಭವದ  ಉತತರಗಳನರನ  ನಿಬಡಿದ  ,  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ  ಸಗಕತ  ಉತತರವನರನ
ಆರಸಿ ಬರಯಿರ.
೧. ವಬರಗಾಸ ----- ಸಬಪಪದಯಕಲ ಸಬರದ ನಕೃತದ  .--- ಶಪ್ರೈವ 
(ಶಪ್ರೈವ ,ವಪ್ರೈಷಷ ವ ,ಬಿಬರಬಶಗ ರ ,ಶಪಬವಪ್ರೈಷಷ ವ )
೨. ಕಬಸಳೆಗರಡಡ ರರ ಕಬಸಳೆಯನರನ  ಕಪ್ರೈಗತತಕಗಳರಳ ವ ಮದಲರ –-- ದಬವರನರನ  ಸನ ರಸರತತರ. --ಮಹದಬಶಗ ರ 
  (ಭೆಪ್ರೈರವಬಶಗ ರ ,ಮಹದಬಶಗ ರ ,ನಬಜರಬಡಬಶಗ ರ ,ವಪ್ರೈದದಬಶಗ ರ ) 
೩. ಡಗಳರಳ  ಕರಣತದ ಕಲವದರರ ಹಾಡರವ ಬಿಬರಬಶಗ ರ ದಬವರ ಹಾಡರ –-- ಗ ಉದಹರಣೆ .---ರವದ ಗಬತೆ 
(ಭಕತಗಬತೆ , ಭವಗಬತೆ ,ರವದ ಗಬತೆ ,ಜನಪದಗಬತೆ ) 
೪. ಯಕಗಾನದಲ್ಲಿ ರಬಗಸಸ ಳದ ಸಮಿಬಪವರರವ ನಬಪಥದ ವನರನ  –- ಎಬದರ ಕರಯರತತರ. --- ಚಕ 
(ವಬದಕ ,ತೆರ ,ಸಭಮಬಟಪ ,ಚಕ )  
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ಹಗಬದಸಿ ಬರಯಿರ 
೧.  ವಬರಭದಪ                   ರಬಸತಲದ  
೨.   ಕಬಸಳೆ                   ಚಮರವಾದದ  
೩. ಡಗಳರಳ                      ಮಹಾರವದ  
೪. ಯಕಗಾನ             ಒಡಪ 
೫. ಮಹದಬಶಗ ರ           ವಬಷಭಗಷಣ 
                            ಭಗವತ 
                            ಏಳನ ಲ ಹತತಯದ  
                            ದಬವಟಗ 
ಉತತರ :          ವಬರಭದಪ -ಒಡಪ          ಕಬಸಳೆ -ರಬಸತಲದ          ಡಗಳರಳ  -ಚಮರವಾದದ  
ಯಕಗಾನ -ಭಗವತ                     ಮಹದಬಶಗ ರ-ಏಳನ ಲ ಹತತಯದ  

ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ 
೧. ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರಸಿ. 
೧. ಕ ಪಯಾಪದ ಎಬದರಬನರ ?
ಉ: ಕ ಪಯ ಪೂಣರಗಗಬಡಿದ ಎಬಬ ಅಥರವನರನ  ಸಗಚಿಸಬಲಲ  ಪದವಬ ಕ ಪಯಾಪದ. 

೨. ಕ ಪಯಾಪಪಕಕೃತ ಎಬದರಬನರ ? ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ .
ಉ: ಕ ಪಯಾಥರವನರನ  ಸಗಚಿಸರವ ಪಪತದ ಯವನರನ  ಹಗಬದದರರವ ಪದವಬ ಕ ಪಯಾಪಪಕಕೃತ. (ಧಾತರ ) 

೩. ಸಕಮರಕ ಧಾತರವನರನ  ಉದಹರಣೆ ಸಹತ ವವರಸಿ. 
ಉ : ಕಮರಪದವನರನ  ಬಯಸರವ ಧಾತರಗಳರ ಸಕಮರಕಧಾತರ   . ಉದ    ನಡರ ,ಕಟರಟ್ಟಿ  ,ಓದರ . 

೪. ಅಕಮರಕ ಧಾತರಗಳಿಗ ಐದರ ನಿದಶರನ ಕಗಡಿ .
ಉ:  ಕಮರಪದವನರನ  ಬಯಸದಬ ಇರರವ  ಧಾತರಗಳರ   ಅಕಮರಕ ಧಾತರಗಳರ  .  ಉದ ಮಲಗರ  ,  ಬದರಕರ  ,  ಹಗಳೆ
,ಬಿಬಸರ , ಓಡರ ಇತದದ 

ಆ . ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಮರಕ ಮತರತ  ಅಕಮರಕ ಧಾತರಗಳನರನ  ಗರರರತಸಿ ಬರಯಿರ. 
೧. ವದದರರನಿಯರರ ಆಟವನರನ  ಆಡಿದರರ.       ಆಡರ -ಸಕಮರಕ 
೨. ಗಾಳಿಯರ ಬಿಬಸರತತದ.                         ಬಿಬಸರ -ಅಕಮರಕ 
೩. ಹಕಲ ಗಳರ ಚಿಲಪಿಲಗರಟಟ್ಟಿದವು .                ಚಿಲಪಿಲಗರಡರ -ಅಕಮರಕ 
೪. ರಪ್ರೈತನರ ಹಗಲವನರನ  ಉಳರತತನ .           ಉಳರ -ಸಕಮರಕ 
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 ಗದದ ಪಾಠ -   ೭ ಊರರಭಬಗ -   ಭಸ 
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

    ಭಸನರ ಸಬಸಲ ಕೃತದ ಪಪಸಿದದ ನಟಕರರ .      ಇವನ ರಲ ಕ ಪಸತಪೂವರ ಸರಮರರ ೩೦೦ .    ಈತ ದಕ್ಷಿಣ ಭರತದವನರ .  ಇವನರ ೨೫
     ರಬದ ೩೦ ನಟಕಗಳನರನ ಬರದರರವನಬದರ ತಳಿದರ ಬಬದದ.    ಪಪತಜ್ಞಾ ಯಗಬಧರಾಯಣ ,  ಸಗ ಪನ ವಾಸವದತತ ,ಚಾರರದತತ

  ಇವು ಬಕೃಹತಲ ಥ ಆಧಾರತವಾದವು.   ಪಪತಮ ನಟಕ ,  ಅಭಷಬಕ ,    ಯಜಜ ಫಲ ಇವು ರಾಮಯಣಕಲ ಸಬಬಬಧಿಸಿದವು. ಪಬಚರಾತಪ
  ಮಧದ ಮ ವಾದಯೋಗ ,  ದಗತವಾಕದ ,   ದಗತ ರಟೆಗಬತಲ ಚ ,  ಕಣರಭರ ,    ಊರರಭಬಗ ಮಹಾಭರತ ಆಧಾರತ ನಟಕಗಳರ. 

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.      ದರಯೋರಧನನರ ನಲಕರಲ ರರಳಿದ ಭಬಮನನರನ ಏನಬದರ ಮಗದಲಸರತತನ ?

ಉ:     ದರಯೋರಧನನರ ನಲಕರಲ ರರಳಿದ ಭಬಮನನರನ ಕಬಡರ "   ಹದರಬಬಡ ಭಬಮ ,     ನಲಕಲ ಬಿದದ ಶತರಪ ವನರನ ಯಾವ ವಬರನಗ
 ”   ಘತಸರವುದಲಲ ಎಬದರ ಮಗದಲಸರತತನ . 

೨.       ತೆಗಡ ಮರರದರ ಬಿದದದದ ದರಯೋರಧನನರನ ನಗಬಡಲರ ಯಾರರ ,   ಯಾರರ ಬಬದರರ ?

ಉ:       ತೆಗಡ ಮರರದರ ಬಿದದದದ ದರಯೋರಧನನರನ ನಗಬಡಲರ ಧಕೃತರಾಷಟ್ಟಿ ಪ ,    ಗಾಬಧಾರ ಮತರತ ದರಜರಯರರ ಬಬದರರ.  

೩.      ದರಯೋರಧನನರ ದರಜರಯನಿಗ ಏನಬದರ ಬರದದವಾದವನರನ ಹಬಳರತತನ ?

ಉ:          ತನಗ ವಧಬಯನಗರರವಬತೆ ಪಾಬಡವರಗಗ ವಧಬಯನಗದರದ ಅಜಿಜ ಕರಬತಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಪಪರರ ನಡದರ
       ಅಭಮನರದ ವನ ತಯಿ ಮತರತ ದೌಪಪದಯಿಬಬ ರನಗನ ತಯಿಯಬತೆಯಬ ಪೂಜಿಸರ ಎಬದರ ದರಯೋರಧನನರ

  ದರಜರಯನಿಗ ಬರದದ ಹಬಳಿದನರ.

೪.   ಅಶಗ ತಸಮನರ ದರಯೋರಧನನಿಗ "       ತನರ ಏನರ ಮಡಲರ ಸಿದದ ನಗದ್ದೇನ ಎಬದರ ಹಬಳರತತನ ?

ಉ:         ಅಶಗ ತಸಮನರ ದರಯೋರಧನನಿಗ ತನಿಬಗ ಧಮರದ ಮಗಲವನನಬ ಉತಪ್ಪಟನ ಮಡಿಬಿಡರತೆತಬನ ಎಬದರ ಹಬಳರತತನ . 

೫.          ಅಶಗ ತಸಮನರ ನಿನನ ದಪರವಲಲ ವೂ ಮರರದರಬಿತೆತಬ ಎಬದಗ ದರಯೋರಧನನರ ಏನರ ಹಬಳರತತನ ?

ಉ:     ರಾಜನಿಗ ಅಭಮನವಬ ಶರಬರ ,     ಈ ಅಭಮನರಲಗಯಬ ಯರದದ ವನರನ ಕಪ್ರೈಗಗಬಡದರದ .  ದೌಪಪದಯ
ಮರಬದಲವಡಿದಳೆದಡಿದವು.         ಪಗಡ ಆಟದ ನಪದಲ್ಲಿ ಸಗಬತ ಪಾಬಡವರನರನ ರಡಿನಲ್ಲಿ ತರರನ ತರರಗಾಡಿಸಿದವು.  ಇವುಗಳ

         ಮರಬದ ಪಾಬಡವರರ ನನನ ದಪರವನರನ ಮರರದರಬಬ ಮತರ ಅತದ ಲಪ್ಪ ವಲಲ ವಬ ಆಲಗಬಚಿಸಿ ನಗಬಡರ ಎಬದರ
  ದರಯೋರಧನನರ ಅಶಗ ತಸಮನಿಗ ಹಬಳರತತನ. 

  ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಮಗರರ-   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.        ಅಶಗ ತಸಮನರ ಕಕೃಷಷ ನನರನ ಚಿಮಿನಬಿಡರತೆತಬನ ಎಬದಗ ದರಯೋರಧನನರ ಏನರ ಹಬಳಿದನರ ?

ಉ:       ಅಶಗ ತಸಮನರ ಕಕೃಷಷ ನನರನ ಚಿಮಿನಬಿಡರತೆತಬನ ಎಬದಗ ದರಯೋರಧನನರ ಅಯಾದ,   ಬಬಡ ಹಾಗನನ ಬಬಡ ,ಅಭಷಕತ
    ರಾಜರಲಲ ರಗ ಭಗಮಿ ತಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಿಟಟ್ಟಿ ರರ.   ಕಣರನರ ಸಗ ಗರಸಸ ನದನರ.  ಭಬಷಾನಚಾಯರರ
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ದಬಹಪಾತವಾಯಿತರ.     ನನನ ತಮನ ಬದರಗ ಗತಸಿ ಹಗಬದರರ.    ನನನ ಗತಯಗ ಹಬಗಾಯಿತರ.    ಗರರರಪತ ತ ಇನರನ ಬಿಲಲ ನರನ
  ಬಿಸಡರ ಎಬದರ ಹಬಳಿದನರ. 

೨.     ಅಶಗ ತಸಮನರ ಧನರಷಷ ಬರರ ಕಬಳಿದ ಬಲರಾಮನರ ಅಹ!    ವಪ್ರೈರವು ಪಶಚತತಪವಾಗ ಪರಣಮಿಸಿತಲಲ !  ಇದಲ್ಲಿಯದರ ಶಬದ
?    ರಣದರಬದರಭಗಳ ಮಳಗರ ನಿಬತರ ಮಗಕವಾದ.   ಬಾಣ -  ಕವಚ -  ಚಾಮರ -   ಛತ ತಗಳರ ಚೆಲ್ಲಿರರವ ,  ಯೋಧರಗ ಸಗತರಗ

         ಸತರತ ಬಿದದರರವ ಈ ರಣರಬಗದಲ್ಲಿ ತನನ ಧನರಷಷ ಬರರದಬದ ರಗಗಳ ಗರಬಪನರನ ಹದರಸಿ ,   ಆರಶದ ತರಬಬ ಚದರರರವಬತೆ
   ಮಡಿದವರರ ಯಾರರ ?   ಎಬದರ ಹಬಳಿದನರ . 

೩.        ದರಜರಯನರ ತನನ ಬಳಿ ಬರರತತರರವುದನರನ ಕಬಡರ ದರಯೋರಧನನರ ಏನಬದರಕಗಳರಳ ತತದನ ? 

ಉ: ಅಹ!    ಈ ಚಿಣಷ ನಗ ಬಬದ !       ಹಕೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದ ಸನಿನಹತವಾಗರರವ ಪತ ತ ಸನ ಬಹವು ನನನ ನಿನಬಗ ದಹಸರತತದ.   ತನನ ತೆಗಡಯ
         ಮಬಲ ಮಲಗಲರ ಯೋಗದ ನದ ಈ ಹಸರಳೆ ದರಜರಯನರ ದರನಃಖ ಎಬದರಬನಬಬರದನನಬ ಅರಯ .  ಸಗಬತರಬಿದರದ ಈ

         ದರರವಸಸ ಯಲ್ಲಿರರವ ನನನ ನರನ ಕಬಡರ ಏನಬದನಗಬ ಎಬದರ ದರಜರಯನರ ತನನ ಬಳಿ ಬರರತತರರವುದನರನ ನಗಬಡಿ
 ದರಯೋರಧನನರ ಅಬದರಕಗಳರಳ ವನರ. 

೪.           ಪಾಬಡವರರ ತನನ ದಪರವನರನ ಮರರದರಬಬ ಮತರ ಅತದ ಲಪ್ಪ ಎಬಬರದನರನ ದರಯೋರಧನನರ ಹಬಗ ಸಮರರಸಿದನ ?

ಉ:     ರಾಜನಿಗ ಅಭಮನವಬ ಶರಬರ .     ಈ ಅಭಮನರಲಗಯಬ ಯರದದ ವನರನ ಕಪ್ರೈಗಗಬಡಿದರದ .ದೌಪಪದಯ
ಮರಬದಲವಡಿದಳೆದಡಿದವು.         ಪಗಡ ಆಟದ ನಪದಲ್ಲಿ ಸಗಬತ ಪಾಬಡವರನರನ ರಡಿನಲ್ಲಿ ತರರನ ತರರಗಾಡಿಸಿದವು.  ಇವುಗಳ

         ಮರಬದ ಪಾಬಡವರರ ನನನ ದಪರವನರನ ಮರರದರಬಬ ಮತರ ಅತದ ಲಪ್ಪ ವಲಲ ವಬ ಆಲಗಬಚಿಸಿ ನಗಬಡರ ಎಬದರ
 ದರಯೋರಧನನರ ಸಮರರಸಿದನ. 

ಎಬಟರ-   ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.        ದರಯೋರಧನನರ ತಬದ ತಯಿಗಳಿಗ ಅಭವಬದಸರವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಧಕೃತರಾಷಟ್ಟಿ ಪ -   ದರಯೋರಧನರ ನಡರವ ನಡದ
  ಸಬಭಷಣೆಯನರನ ಸಬಗ ಪಹಸಿ ಬರಯಿರ. 

 ಉ :           ಭಬಮನ ಗದ ಪಪಹಾರದಬದ ತೆಗಡ ಮರರದರ ಬಿದದದದ ದರಯೋರಧನನರನ ನಗಬಡಲರ ಧಕೃತರಾಷಟ್ಟಿ ಪ ಗಾಬಧಾರಯರರ
ಬರರತತರ.         ಧಕೃತರಾಷಟ್ಟಿ ಪನರ ಬಬಗಾರದ ಕರಬಭದಬತೆ ಧಿಬರಗಬದತತನಗದದ ತನನ ಮಗನರ ಮರರದರಬಿದದ ಮಹಾದಗರದ

   ಲಳಮರಬಡಿಗಯಬತೆ ನಲದಲ್ಲಿ ಬಿದದದನಬದರ ಶಗಬಕಸರತತನ.    ದರನಃಖಸರವುದರಬದ ಏನಗ ಪಪಯೋಜನವಲಲ ವಬದರ
          ದರಯೋರಧನ ಹಬಳಿದಗ ಧಕೃತರಾಷಟ್ಟಿ ಪ ವಬಯರ ಬಲಗಬತಸಕರಾಗ ಯರದದ ಯಜಜ ದಬಕ್ಷಿತರಾದ ನಿನನ ತಮನ ಬದರರ ನಗರಗ

 ಜನರಗ ಹತರಾಗದರ.     ನಿಬನಗಬಬ ನಗ ಗತಸಿದರ ಸವರನಶ ಎನರನ ತತನ.    ಯರದದ ದಲ್ಲಿ ಹಮನಟಟ್ಟಿ ದ ಹರಮನ ಸಿಸನಿಬದ ಹಗಬರಾಡಿ
   ಹತನದನಬದರ ಸಮಧಾನ ಪಡಿಸಿ ,        ನನನ ನಗನ ಅನರಗ ಪಹಸಿ ಯಾವ ರನತೆಯಿಬದ ಹರಟಟ್ಟಿದನಗಬ ಅದಬ ರನತೆಯಿಬದ ಸಗ ಗರಕಲ

   ಹಗಬಗರತೆತಬನ ಎನರನ ತತನ ದರಯೋರಧನ .  ಹರಟರಟ್ಟಿ ಕರರರಡನಗ ,       ವಕೃದದ ನಗ ಆದ ನನಗ ಬಾಳಿನ ಆಶ ಇಬಗ ಹಗಬಗದ.

        ಪಾಪಪತವಾಗರರವ ಈ ಪತ ತಶಗಬಕವು ನನನಲಲ ಸಬಯರಮವನಗನ ಸಡಿಲಗಗಳಿಸಿ ನನನತನ ವನನಕ ತಮಿಸಿ ಬಿಟಟ್ಟಿದ.  ಎಬದರ
 ಧರತರಾಷಟ್ಟಿ ಪನರ ದರನಃಖಿಸರತತನ.

೨.        ದರಯೋರಧನ ಮತರತ ದರಜರಯರ ನಡರವ ನಡದ ಸಬಭಷಣೆಯನರನ ಸಬಗ ಪಹಸಿ ಬರಯಿರ.
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ಉ:           ಭಬಮನ ಹಗಡತದಬದ ನಲದ ಮಬಲ ಒರಗದದ ದರಯೋರಧನನನರನ ನಗಬಡಲರ ಬಬದ ಧಕೃತರಾಷಟ್ಟಿ ಪ ಗಾಬಧಾರಯರ
          ಜಗತೆ ಬಬದ ದರಯೋರಧನನ ಮಗ ದರಜರಯನರ ನಮನ ಪಾಪ್ಪಜಿ ಯಾಕ ನಲದ ಮಬಲ ಬಿದದರರವರನರನ ತತನ .  ಯಾಕ ಬಬದ
         ಎಬದರ ದರಯೋರಧನನರ ವಚಾರಸಿದಗ ನಿಬವು ತಡಮಡಿದರ ಹಗತತಯಿತರ ಎಬದರ ಬಬದ ಎನರನ ತತನ ದರಜರಯ. ನಿಮನ

        ತೆಗಡಯ ಮಬಲ ಕರಳಿತರಕಗಳರಳ ತೆತಬನ ಎಬದರ ದರಜರಯನರ ಹಬಳಿದಗ ದರಯೋರಧನನರ ತಡಯರವನರ .ಏಕ
           ತಡಯರವರ ಎಬದರ ದರಜರಯನರ ಪಪಶನಸಲಗ ಇದರವರಗಗ ನಿಬನರ ಕರಳಿತರ ಆಡಿ ಮಲಗ ನಿನಗ ಚಿರಪರಚಿತವಾದ ಈ

     ತೆಗಡಯರ ನಿನನ ಭಗಕಲ ಲಲ ಪಪ್ಪ ಎನರನ ತತನ ದರಯೋರಧನ .      ಅಪಾಪ್ಪಜಿ ನಿಬವಲ್ಲಿಗ ಹಗಬಗರತತಬರ ಎಬದರ ದರಜರಯನರ
      ಮರರಪಪಶನಸಿದಗ ನನನ ತಮನ ಬದರರ ಇರರವಲ್ಲಿಗ ಎಬದರ ದರಯೋರಧನನರ ಹಬಳರತತನ .    ನನನ ನಗನ ಕರದರಕಗಬಡರ ಹಗಬಗ

     ಎಬದರ ದರಜರಯನರ ಕಬಳಿದಗ ವಕೃಕಗಬದರನನರನ ಕಬಳರ ಎನರನ ತತನ.     ಬನಿನ ಹಗಬಗಗಬಣ ಎಬದರ ತಬದಯನರನ
ಕರಯರತತನ.          ನನರ ತಡಯಲರನರ ಎಬದರ ದರಯೋರಧನನರ ಹಬಳಿದಗ ನನರ ನಿಮನ ನರನ ಎತತಕಗಳರಳ ತೆತಬನ ಎನರನ ತತನ
.          ತನಗ ವಧಬಯನಗರರವಬತೆ ಪಾಬಡವರಗಗ ವಧಬಯನಗದರದ ಅಜಿಜ ಕರಬತಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಪಪರರ ನಡದರ ಅಭಮನರದ ವನ

     ತಯಿ ಮತರತ ದೌಪಪದಯರಬಬ ರನಗನ ತಯಿಯಬತೆಯಬ ಪೂಜಿಸರ .    ನಿನನ ತಬದಯಾದ ದರಯೋರಧನನರ ಶಲರದ ನಗ
,           ಅಭಮನ ದಬಪತ ಹಕೃದಯನಗ ಆಗ ಸಮಬಲನದ ಶತರಪ ವನರನ ಯರದದ ದಲ್ಲಿ ಎದರರಸಿ ಹತನದನಬದರ ನನದರ ಶಗಬಕವನರನ

 ತದ ಜಿಸರ .           ರಬಷನ ಧರಸಿದ ಧಮರರಾಯನ ನಿಡಿದದ ಬಲದಗಬಳನರನ ಹಡಿದರ ಮಿಕಲ ಪಾಬಡವರಗಡಗಗಡಿ ನನನ ಹಸರರ ಹಬಳಿ
      ನನಗ ತಪರಣ ಕಗಡರ ಎಬದರ ದರಯೋರಧನನರ ದರಜರಯನಿಗ ಹಬಳಿದನರ .

೩.        ಅಶಗ ತಸಮನರ ದರಯೋರಧನನ ಬಳಿ ಸರರವಾಗ ಆಡಿದ ಮತರಗಳನರನ ಸಬಕ್ಷಿಪತವಾಗ ಬರಯಿರ.

ಉ:      ಠಕಲ ಗಗಳಗಾಗ ತೆಗಡ ಮರರದರಕಗಬಡ ಕರವನರ ನನಲಲ .       ಶರಲವೂ ವಫಲವೂ ಆದ ಅಸತಪಗಳನರನ ಪಡದ ಸಗತಪತ ತ
ನನಲಲ .    ರಣಬಗಣದಲ್ಲಿ ಏರಬಗಯಾಗ ನಿಬತದ್ದೇನ.   ನನರ ದಗಪಬಣಪತ ತ.      ನನರ ನಮನ ತಬದಗ ಉತತರಕ ಪಯ ಮಡಿ

      ಬರರವಷಟ್ಟಿ ರಲ್ಲಿ ಕರರರಕರಲತಲಕ ಪಿಪಯನದ ದರಯೋರಧನನರ ಪಾಬಡವರಬದ ಮಬಸಕಲ ಒಳಗಾದನರ.  ಅವನಗಬದಗ
   ಹನಗನಬದರ ಅಕಹಣ ಸಬನಯ ರಾಜರದದ ರರ.       ಪರಶರರಾಮನ ಹರತ ಬಾಣಗಳಿಬದ ಭೆಬದಸಲರದ ಕವಚವನರನ ತೆಗಟಟ್ಟಿ

ಭಬಷಾನಚಾಯರರದದ ರರ.     ಮಹಾ ಯೋಧಾಗಪಣಯಾದ ನಮನ ತಬದ ದಗಪಬಣರದದ ರರ.   ರಣದ ಮಬಚಗಣಯಲ್ಲಿ ಇಬಥವರದಗದ
    ಸಗ ಯಬ ಅತರಥನದ ದರಯೋರಧನನಿಗ ರಲಮಹಮಯಿಬದ ಸಗಬಲಯಿತರ.   ರಣಣರವ ಪಾರಬಗತನದ

   ಪಾರಬಗತನದ ಕರರರರಾಜನರ ಇಳೆಗರರರಳಿದ ಗಜ-ತರರಗ-ನರ-   ರಥಗಳ ಪಾಪರರದ ಮಧದ ದಲ್ಲಿದನ.   ಇಟಟ್ಟಿ ಕಬರಬಟ
 ಕಳಗರರರಳಿ ,   ಕಬಗಗದಲಲಲ ಕದರ ,        ಗದಯ ಪಟಟ್ಟಿಬದದ ಹರಣರಷ ಗಳಿಬದ ರಕತ ಸರರದರ ಮಪ್ರೈಯಲಲ ಕಬಪಾಗ ಮಕೃತರದ ಶಯದಯ
       ಮಬಲರರವ ದರಯೋರಧನನರ ಪಡರವಣ ಪವರತವನನಬರ ಅಸತಬಗತನಗರವ ಸಬಧಾದವಗಢ ಸಗಯರನಬತರರವನರ ಎಬದರ

     ದರಯೋರಧನನ ಬಳಿ ಸರರವ ಮದಲರ ಅಶಗ ತಸಮನರ ಹಬಳಿದನರ. 

   ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ ವವರಸಿ.

೧. "     ನನನ ಹಲಯರಧದಬದ ಭಬಮನದಯನರನ ಉತರತ ಬರರತೆತಬನ.  " 

ಉ:        ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಭಸನರ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಡ.      ಎಲ್ ಬಸವರಾಜರ ಅವರರ ಕನನ ಡಕಲ ಭಷಾಬತರಸಿರರವ
       ನಟಕ ಸಬಪಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಊರರಭಬಗ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 

 ಸಬದಭರ :         ಗದಯರದದ ದಲ್ಲಿ ತೆಗಡಯ ಭಗಕಲ ಹಗಡಯಲರ ಅವರಶವಲಲ ದದದ ರಗ ಮಹಾಭರತ ಯರದದ ದ ಕಡಯ ದನ
         ಭಬಮ ದರಯೋರಧನರ ನಡರವನ ಗದಯರದದ ದಲ್ಲಿ ಕಕೃಷಷ ನ ರಹಸದ ಸನನಯರತ ಭಬಮನರ ದರಯೋರಧನನ ತೆಗಡಗ
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ಹಗಡದನರ.        ದರಯೋರಧನನರ ಊರರಭಬಗವಾಗ ನಲಕಗಲರಗ ಏರಬಗಯಾಗ ಯರದದ ರಬಗದಲ್ಲಿ ನರಳರತತದಗ ಅಲ್ಲಿಗ
       ಬಬದ ಬಲರಾಮನರ ಶತರಪ ಬಲಕಲ ಮಕೃತರದ ಸಗ ರಗಪವಾದ ನನನ ಹಲಯರಧವನಗನ ಗಮನಿಸದಬ ,  ಯರದದ ನಿಯಮವನಗನ

       ನನನ ನಗನ ನಿಲರಕ್ಷಿಸಿ ತೆಗಡಗಳಿಗ ಹಗಡದರ ದರಯೋರಧನನನರನ ಭಬಮನರ ನಲಕರಲ ರರಳಿಸಿದ .   ದರಯೋರಧನ ಒಬದರ ನಿಮಿಷ
  ಪಾಪಣ ಬಿಗಹಡಿದರಕಗಬ ,      ನನನ ಹಲಯರಧದಬದ ಭಬಮನದಯನರನ ಉತರತ ಬರರತೆತಬನ ಎಬದನರ. 

 ಸಗರಸದ :           ಭಬಮನರ ಯರದದ ನಿಯಮವನರನ ಮಿಬರದ ಕರರತರ ಕಗಬಪ ಮತರತ ದರಯೋರಧನನ ದರರವಸಸ ಯ ಬಗದ ಆಕಗಪಬಶ
   ಬಲರಾಮನ ಮತರಗಳಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ . 

೨. “        ಅಬತಹವನಗ ಇಬದರ ನನನ ನರನ ಮಬಸದಬದ ಗದದ ನಬದರ ನನರ ಸಗಬತಬತಗಲಲಲ .” 

ಉ:        ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಭಸನರ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಡ.      ಎಲ್ ಬಸವರಾಜರ ಅವರರ ಕನನ ಡಕಲ ಭಷಾಬತರಸಿರರವ
       ನಟಕ ಸಬಪಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಊರರಭಬಗ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 

 ಸಬದಭರ :      ಯರದದ ನಿಯಮವನರನ ಮಿಬರದ ಭಬಮನನರನ ,    ಪಾಬಡವರನರನ ಹಲಯರಧದಬದ ಮರಗಸರತೆತಬನ ಎಬದರ
       ಬಲರಾಮನರ ರಗಬಷದಬದ ಹಬಳಿದಗ ನನಿಬದರ ನನನ ಪಾಪಣಕಲ ಮೌಲದ ವನರನ ಪಡದಬತಯಿತರ.   ಅರಗನ ಮನಯಿಬದ

  ಚತರರತೆಯಿಬದ ಪಾರಾದವನರ ,        ಕರಬಬರನ ಮನಯಲಲ ದ ಯರದದ ದಲ್ಲಿ ತನನಡಗ ಬಿಬಸಿದ ದಗಡಡ ದಗಡಡ ಬಬಡಗಳನರನ
  ಸಗ ಶಕತಯಿಬದ ಹಮನಟಟ್ಟಿಸಿದವನರ ,        ಹಡಿಬಬನಬಬ ರಾಕಸನನರನ ಕಗಬದವನರ ಇಬದರ ನನನ ನರನ ಮಬಸದಬದ ಗದದ ನಬದರ ನನರ

   ಸಗಬತಬತಗಲಲಲ ಎಬದರ ಹಬಳರವನರ .

ಸಗರಸದ :          ಭಬಮನರ ಯರದದ ನಿಯಮ ಮಿಬರ ತೆಗಡಗ ಹಗಡದರದರಬದ ಈ ಅವಸಸ ಒದಗತರ .   ಯರದದ ನಿಯಮದಬತೆ
          ನಡದದದ ರ ತನನ ನರನ ಸಗಬಲಸಲರ ಸಧದ ವಾಗರತತರಲಲಲ ಎಬದರ ತನನ ಪರಾಕ ತಮದ ಬಗಗನ ದರಯೋರಧನನ ಅಭಮನ

ವದ ಕತವಾಗದ. 

೩. “       ನಿನಗ ಚಿರಪರಚಿತವಾಗದದ ಈ ತೆಗಡಯಿನರನ ನಿನನ ಭಗಕಲ ಲಲ ವಪಪ್ಪ !” 

ಉ:       ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಭಸನರ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಡ .      ಎಲ್ ಬಸವರಾಜರ ಅವರರ ಕನನ ಡಕಲ ಭಷಾಬತರಸಿರರವ
       ನಟಕ ಸಬಪಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಊರರಭಬಗ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 

 ಸಬದಭರ :       ಗದಯರದದ ದಲ್ಲಿ ಊರರಭಬಗವಾಗ ನಲಕರಲ ರರಳಿದ ದರಯೋರಧನನನರನ ನಗಬಡಲರ ಧಕೃತರಾಷಟ್ಟಿ ಪ
      ಗಾಬಧಾರಯರರ ಬರಲಗ ಅವರಗಬದಗ ದರಯೋರಧನನ ಮಗ ದರಜರಯನಗ ಬಬದನರ .    ತನನ ತಬದಯ ನಲದಲ್ಲಿ
         ಮಲಗರರವುದನರನ ನಗಬಡಿದ ದರಜರಯನರ ತನನ ತಬದಯ ತೆಗಡಯ ಮಬಲ ಕಗರಲರ ಬಯಸಿದಗ ದರಯೋರಧನನರ

ತಡಯರವನರ.       ಯಾಕ ತಡಯರತತಬರಬದರ ದರಜರಯನರ ಪಪಶನಸಲರ ದರಯೋರಧನನರ ಮಬಲನಬತೆ ಉತತರಸರವನರ. 

 ಸಗರಸದ :          ತೆಗಡಮರರದರ ಬಿದದ ದರಯೋರಧನನರ ಮಗನನರನ ತನನ ತೆಗಡಯ ಮಬಲ ಕಗರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆ
,     ದರನಃಖವನರನ ವದ ಕತಪಡಿಸಿರರವುದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ. 

೪. “   ಹಗಬಗರ ಮಗನಬ ,     ಹಾಗಬದರ ವಕೃಕಗಬದರನನರನ ಕಬಳರ ಹಗಬಗರ .” 

ಉ:        ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಭಸನರ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಡ.      ಎಲ್ ಬಸವರಾಜರ ಅವರರ ಕನನ ಡಕಲ ಭಷಾಬತರಸಿರರವ
       ನಟಕ ಸಬಪಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಊರರಭಬಗ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 
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 ಸಬದಭರ :           ಭಬಮನ ಗದಯ ಹಗಡತದಬದ ನಲಕರಲ ರರಳಿದ ದರಯೋರಧನನ ಬಳಿ ಬಬದ ಅವನ ಮಗ ದರಜರಯನರ ತನನ
       ತಬದಯ ತೆಗಡಯ ಮಬಲ ಕಗರಲರ ಬಯಸಿದಗ ನಿಬನರ ಕರಳಿತರ ,  ಆಡಿ ,  ಮಲಗ ,    ನಿನಗ ಚಿರಪರಚಿತವಾಗದದ ಈ ತೆಗಡ

   ನಿನನ ಭಗಕಲ ಲಲ ವಪಪ್ಪ ಎಬದರ ಹಬಳರವನರ.     ಆಗ ದರಜರಯನರ ಯಾಕ ?    ನಿಬವಲ್ಲಿಗ ಹಗಬಗರತತದರ ಎಬದರ ಕಬಳರವನರ.  ತನನ
         ತಮನ ಬದರರ ಇರರವಲ್ಲಿಗ ಎಬದರ ದರಯೋರಧನನರ ಉತತರಸಿದಗ ನನನ ನಗನ ಕರದರಕಗಬಡರ ಹಗಬಗ ಎಬದರ ದರಜರಯನರ

ಹಬಳರವನರ.    ಆಗ ದರಯೋರಧನನರ ಮಬಲನಮತೆ ಹಬಳರವನರ. 

 ಸಗರಸದ :           ತನನ ಅವಸಸ ಗ ರರಣ ಭಬಮನಬ ಆಗದದ ರಬದ ಅವನನನಬ ಪಪಶನಸಬಬಕಬಬ ದರಯೋರಧನನ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ.

    ಬಿಟಟ್ಟಿ ಸಸ ಳದಲ್ಲಿ ಸಗಕತ ಪದವನರನ ತರಬಬಿರ.

೧.   ಕರರರಕರಲದ ಪಿತಕೃಗಳಿಗ -----    ಕಗಡಲರ ಪಾಬಡವ ಮಬರಗಳರ ಜಿಬವಸಿರಲ. (ಜಲಬಜಲ) 

೨.    ಎರಡರ ತೆಗಡಗಳನನ ಷಟ್ಟಿಬ ಅಲಲ ,   ತಬದ ತಯಿಗಳಿಗ -----    ನನನ ಭಗದ ವನಗನ ಅಪಹರಸಿಬಿಟಟ್ಟಿ .(  ಅಭವಬದಸರವ ) 

೩.    ಹಕೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದ ಸನಿನಹತವಾಗರರವ ----  ನನನ ನಿನಬಗ ದಹಸರತತದ. (  ಪತ ತಸನ ಬಹವು )

೪.  ಅಪಾಪ್ಪಜಿ ,   ನನರ ನಿಮನ ---  ಮಬಲ ಕರಳಿತರಕಗಳರಳ ತೆತಬನ. (  ತೆಗಡಯ )

೫.    ಮಕೃತರದ ಶಯದಯ ಮಬಲರರವ ----      ಪಡರವಣ ಪವರತವನನಬರ ಅಸತಬಗತನಗರವ ಸಬಧಾದವಗಡ ಸಗಯರನಬತರರವನರ.

(  ದರಯೋರಧನನರ ) 

  ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ .

೧.   ಕ ಪಯಾಪದ ಎಬದರಬನರ ?

 ಉ :        ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಕ ಪಯಯರ ಪೂಣರಗಗಬಡಿದ ಎಬಬರದನರನ ಸಗಚಿಸರವ ಪದವು ಕ ಪಯಾಪದ .

೨.   ಕ ಪಯಾಪಪಕಕೃತ ಎಬದರಬನರ ?   ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ .

ಉ:       ಕ ಪಯಯ ಮಗಲರಗಪ ಪದಗಳೆಬ ಧಾತರ ಅಥವಾ ಕ ಪಯಾ ಪಪಕಕೃತ. 

೩.     ಸಕಮರಕ ಧಾತರಗಳನರನ ಉದಹರಣೆ ಸಹತ ವವರಸಿ.

 ಉ :      ಕಮರಪದವನರನ ಬಯಸರವ ಧಾತರಗಳರ ಸಕಮರಕ ಧಾತರಗಳರ.   ಉದ :    ರಾಮನರ ಗಡವನರನ ನಟಟ್ಟಿ ನರ.  ಕ ಪಯಾಪದದ ಮಗಲ
  ರಗಪ ನಡರ .            ನಟಟ್ಟಿ ನರ ಎಬಬ ಕ ಪಯಾಪದಕಲ ಏನನರನ ನಟಟ್ಟಿ ನರ ಎಬಬ ಪಪಶನಯರ ಉದದ ವವಾಗ ಗಡವನರನ ಎಬಬ ಉತತರ ಬರರತತದ. ಗಡವನರನ

  ಎನರನ ವುದರ ಇಲ್ಲಿ ಕಮರಪದವಾಗದ.    ಅಬದರ ಕ ಪಯಾಪದವು ಕಮರಪದವನರನ ಅಪಬಕ್ಷಿಸರತತದ.

೪.      ಅಕಮರಕ ಧಾತರಗಳಿಗ ಐದರ ನಿದಶರನ ಕಗಡಿ . 

ಉ:     ಕಮರಪದವನರನ ಅಪಬಕ್ಷಿಸದ ಧಾತರಗಳರ ಅಕಮರಕ ಧಾತರಗಳರ .  ಉದ :      ಕಗಸರ ಮಲಗತರ ಎನರನ ವಲ್ಲಿ ಮಲಗರ ಎನರನ ವುದರ ಧಾತರ
.         ಆದರ ಮಲಗತರ ಎನರನ ವ ಕ ಪಯಾಪದವು ಏನನರನ ಎಬಬ ಕಮರಪದವನರನ ಅಪಬಕ್ಷಿಸರವುದಲಲ .    ಹಾಗಾಗ ಮಲಗರ ಎನನ ವುದರ ಅಕಮರಕ
ಧಾತರ.      ಅದರಬತೆಯಬ ಬದರಕರ ,  ಹಗಳೆ ,  ಬಿಬಸರ ,  ಓಡರ ,   ಬಿಬಳರ ಇತದದ . 

೫.   ರಲಪಲಲ ಟ ಎಬದರಬನರ ?

 ಉ :         ಒಬದರ ರಲದ ಕ ಪಯಯನರನ ಇನಗನಬದರ ರಲದ ಕ ಪಯಾರಗಪದಬದ ಹಬಳರವುದಬ ರಲಪಲಲ ಟ.   ಹಬಗ ರಲಪಲಲ ಟವಾಗರವಾಗ
    ಭವಷದ ತ ರಲದ ಕ ಪಯಾಪದಗಳರ ವತರಮನದಲಗಲ ,     ವತರಮನರಲದ ಕ ಪಯಾಪದಗಳರ ಭವಷದ ತ ರಲದಲಗಲ ಪಪಯೋಗವಾಗರವುವು.

 ಉದ :    ವತರಮನರಲವು ಭವಷದ ತ ರಲದಲ್ಲಿ -    ಅವನರ ಒಳಗ ಊಟ ಮಡರವನರ. (   ಮಡರತೆತಬನ ಎಬದಗಬಬಕರ ) 

   ಭವಷದ ತ ರಲವು ವತರಮನರಲದಲ್ಲಿ -    ಅವನರ ನಳೆ ಹಗಬಗರತತನ . (   ಹಗಬಗರವನರ ಎಬದಗಬಬಕರ )

       ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಧಾತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಮರಕ ಮತರತ ಅಕಮರಕ ಧಾತರಗಳನರನ ಗರರರತಸಿ ಬರಯಿರ.

೧.    ವದದರರನಿಯರರ ಆಟವನರನ ಆಡಿದರರ -  ಆಡರ -   ಸಕಮರಕ ದತರ ೨.  ಗಾಳಿಯರ ಬಿಬಸರತತದ.     ಬಿಬಸರ -  ಅಕಮರದತರ ೩. ಹಕಲ ಗಳರ
ಚಿಲಪಿಲಗರಟಟ್ಟಿದವು.     ಚಿಲಪಿಲಗರಡರ -   ಅಕಮರಕ ಧಾತರ ೪.    ರಪ್ರೈತನರ ಹಗಲವನರನ ಉಳರತತನ .        ಉಳರ -   ಸಕಮರಕ ಧಾತರ
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   ಗದದ ಪಾಠ -               ೮ ಹರಲಬಲ -  ಹರಹರ
   ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

   ಹರಹರನ ರಲ ಸರಮರರ ಕ ಪ.ಶ.   ೧೨೦೦ .     ಇವನರ ಬಳಾಳರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಬಪಿಯವನರ.   ಇವನ ಆರಾಧದ
   ದಪ್ರೈವ ಹಬಪಯ ವರಗಪಾಕ .    ಇವನರ ದಬವರ ದಸಿಮಯದ ,  ಬಸವಣಷ ,ಅಕಲ ಮಹಾದಬವ,   ಗರಬಡಯದ ,

    ಮದರ ಚೆನನ ಯದ ಕರರತದ ಕಕೃತಗಳನರನ ,    ನಬಬಿಯಣಷ ನ ರಗಳೆ ,    ಬಸವರಾಜ ದಬವರ ರಗಳೆ ಮದಲದ
 ಕಕೃತಗಳನರನ ಬರದದನ. 

       ಪಪಸರತ ತ ಗದದ ಭಗವನರನ ಹರಹರ ಕವ ರಚಿಸಿದ ನಬಬಿಯಣಷ ನ ರಗಳೆಯಿಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ. 

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.     ನಬಬಿಯಣಷ ನ ಪೂವರ ಜನನ ದ ಹಸರಬನರ ?

ಉ:    ನಬಬಿಯಣಷ ನ ಪೂವರಜನನ ದ ಹಸರರ ಪಷಪ್ಪ ದತತ. 

೨.      ಹರಲಬಲ ರವದ ಭಗದ ಮಗಲ ಕಕೃತ ಯಾವುದರ? 

ಉ:        ಹರಲಬಲ ರವದ ಭಗದ ಮಗಲ ಕಕೃತ ನಬಬಿಯಣಷ ನ ರಗಳೆ . 

೩.     ಹರಲಬಲ ರವದ ಭಗದ ಕವಯ ಹಸರಬನರ ? 

ಉ:     ಹರಲಬಲ ರವದ ಭಗದ ಕವ ಹರಹರ .

೪.      ಗರಜ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬಬಕಬದರ ಶವನರ ತಳಿಸಿದನರ ?

ಉ:      ಮಣಮಬದಪತಗತ ರನ ದಬವಸಸನದಲ್ಲಿರರ ಎಬದರ ಶವನರ ಗರಜಗ ತಳಿಸಿದನರ. 

೫.     ಹರಹರನರ ಬರದರರವ ಎರಡರ ಕಕೃತಗಳನರನ ಹಸರಸಿ. 

     ಹರಹರನರ ಬರದರರವ ಎರಡರ ಕಕೃತಗಳರ ನಬಬಿಯಣಷ ನ ರಗಳೆ,   ಬಸವರಾಜ ದಬವರ ರಗಳೆ. 

   ಎರಡರ ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.      ವರಗಪಾಕನರ ಗರಜಗ ಏನಬದರ ಹಬಳಿದನರ ? 

ಉ:                ವವಾಹಕಲ ಸಿದದ ನದ ನಬಬಿಯಣಷ ನರ ಉದದನವನದಲ್ಲಿ ಸಬತಸದಲ್ಲಿದಗ ಶವನರ ಕಪ್ರೈಲಸದಲ್ಲಿ ಗರಜಗ ಹಬಗ
ಹಬಳಿದನರ.          ನಮನ ಮಗನದ ಪಷಪ್ಪ ದತತನರ ನಬಬಿಯನರನ ವ ನಮಬಕತನಗ ಮನರಷದ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನ .  ಅವನರ

 ಸಬಸರಗನಗಲರ ಸಿದದ ನಗದನ.         ಅವನ ಹಾಗಯಬ ನಮನ ಶಪವನರನ ಪಡದ ರರದಪಕನಿನಕಯರರ ಪರವ ಸಬಕಲಯರಾಗ
ಜನಿಸಿದರ.           ಅವರನರನ ನಬಬಿಯಣಷ ನ ಜಗತೆ ಸಬರಸಿ ಅವರಬದ ಪೂಜಯನರನ ಪಡದರ ಬರರತೆತಬನ ಎಬದರ ಹಬಳಿದನರ. 

೨.     ಚೆಗಬಳದಬಶದಲ್ಲಿದದ ಮಗರರ ಗಾಪಮಗಳನರನ ಹಸರಸಿ. 

ಉ:     ಚೆಗಬಳ ದಬಶದಲ್ಲಿದದ ಮಗರರ ಗಾಪಮಗಳರ ಮಣಮಬದಪತಗತ ರರ,  ತರರವಾರಗರರ ,  ತರರವತತಯಗರರ

೩.           ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನರ ಶವಮಬತ ತವನರನ ಹಬಳರತತದದ ರಬತಯನರನ ತಳಿಸಿ. 
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ಉ:        ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಕಗಡ ಹಡಿದರ ಮಪ್ರೈ ಮರಪಿಪ್ಪನಿಬದ ಕಗಡಿ ,   ಜಗಬತಡರವ ಹರಬಿಬನಿಬದ ,   ನಬತಡರವ ತೆಗಬಳರಗಳಿಬದ , ಮಪ್ರೈಗಲಲ
  ವಭಗತಯನರನ ಲಬಪಿಸಿ ,    ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಊರರಗಗಬಲನರನ ಹಡಿದರ ,   ನರತ ತಲ ,   ಸವಾರಬಗವೂ ಸಡಿಲವಾಗ ,   ಪಣದ ವಬ ಹಣಷದ

     ಹಾಗ ಒಮನಮನ ಕಮರನ ತತ ,          ಒಮನಮನ ಗಗಹಗಗಹ ಎನರನ ತತ ಶರಲವಾದ ನಡರಗರವ ಧಗ ನಿಯಿಬದ ನಮನಃಶವಾಯ
,      ನಮನಃಶವಾಯ ಎನರನ ತತ ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನರ ಶವಮಬತ ತವನರನ ಜಪಿಸರತತದದ ನರ.   

೪.         ಕಳಗ ಬಿದದ ವಕೃದದ ನನರನ ನಗಬಡಿ ನರದದದ ಜನ ಏನಬದರ ಮತನಡಿಕಗಬಡರರ ?

ಉ:    ಈ ವಕೃದದ ಬಾಪಹನ ಣನನರನ ,   ಮರಪಿಪ್ಪನ ಮರರಳನನರನ ,   ಬಡಕಲದ ಹಸರವನಬತರರವ ,    ಬಪಹನ ರಾಕಸನ ಹಾಗರರವ ಈ ವಕೃದದ ನನರನ
     ಮದರವಯ ಚಪಪ್ಪ ರದ ಒಳಗ ಸಬರಸಿದವರರ ಯಾರರ ?    ಯಾರರ ಕರತಬದರರ ?    ಎಬದರ ಬಿದದ ವಕೃದದ ನನರನ ನಗಬಡಿ
    ನಬಬಿಯಣಷ ನ ಮದರವಗ ನರದದದ ಜನ ಮತನಡಿಕಗಬಡರರ. 

 ನಲರಲ /   ಐದರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.      ಶವನರ ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನಗ ವಬಷಧರಸಲರ ರರಣವಬನರ ? 

ಉ:            ಶವನ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ನದ ಪಷಪ್ಪ ದತತ ಮತರತ ರರದಪ ಕನಿನಕಯರರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಅನರರಾಗಕಲ ಒಳಗಾಗಲರ ಶವನರ
    ಭಗಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸರವಬತೆ ಅವರಗ ಶಪವನರನ ನಿಬಡಿದನರ.       ಅವರರ ಚೆಗಬಳ ದಬಶದ ಬಬರ ಬಬರ ಊರರಗಳಲ್ಲಿ

    ನಬಬಿಯಣಷ ಮತರತ ಪರವ ಸಬಕಲಯರಾಗ ಜನಿಸಿದರರ.     ಹಬಗರಲರ ನಬಬಿಯಣಷ ನ ವವಾಹವು ಬಬರಗಬಬ ಕನದಯೊಬದಗ
          ನಿಶಚ ಯವಾಗಲರ ಅದನರನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಬಬಿಯಣಷ ಮತರತ ಪರವ ಸಬಕಲಯರನರನ ಒಬದರ ಮಡಿ ಅವರಬದ ಪೂಜ
    ಕಪ್ರೈಗಗಳಳ ಬಬಕಬದರ ಶವನರ ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನಗ ಬಬದನರ. 

೨.      ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನನರನ ಕವ ಹಬಗ ವಣರಸಿದನ ?

ಉ:       ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನರ ತಲಯಿಬದ ರಲನವರಗ ವಭಗತ ಲಬಪಿಸಿಕಗಬಡಿದದ ನರ.    ತಲ ,   ಮಪ್ರೈ ನರತರ ಮರಪಪ್ಪ
ಆವರಸಿತರತ .     ಜಟೆಯ ಮಬಲನ ಚಬದಪ ಕಳೆ ಕಗಡಯಾಗಸಿಕಗಬಡಿದದ ನರ .    ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿನ ತಪಶಗಲವನರನ ಕಗಡಯ ಹಡಿಕಯಾಗ
ಮಡಿಕಗಬಡಿದದ ನರ.    ತನನ ಗದಯನರನ ಊರರಗಗಬಲಗಸಿ ,   ಸಫರವನರನ ಆಭರಣವಾಗಸಿ ,   ಬಪಹನ ನ ಶರವನರನ ಕಮಬಡಲರವಾಗಸಿ
,       ಹರಲಯ ಚಮರ ಮತರತ ಗಜಚಮರವನರನ ಹಗದದ ಪಬಚೆಯಾಗ ಮಡಿಕಗಬಡಿದದ ನರ.   ನಗಾಸರರನನರನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾಗ

        ಮಡಿಕಗಬಡರ ಶರಗಳ ಮಲಯನರನ ಜಪಮಲಯಾಗ ಮಡಿಕಗಬಡ ಶವನರ ಮಹಾವಕೃದದ ನಗ ರಣಸರತತದದ ನರ . 

೩.      ಮದರವ ಮಬಟಪದಲ್ಲಿ ವಕೃದದ ನರ ಮಡಿದ ಅವಾಬತರಗಳಾವುವು ?

ಉ:      ವವಾಹ ಮಬಟಪದಗಳಗ ಹಗಬಗರತತರರವ ತನನ ನರನ ಯಾರಗ ಅರಯದ, ನಗಬಡದ, ಲಕಲ ಸದ(  ಗಣನಗ ತೆಗದರಕಗಳಳ ದ)

   ಇರರವುದನರನ ಕಬಡರ ವಕೃದದ ನರ (  ಶವನರ )   ಮಲಲ ಮಲಲ ನ ನಗಬಡರತತ,   ಮನದಗಳಗ ನಗರತತ,  ಕಗಬಲನಗರಕಗಬಡರ
          ಕಮರನ ತತ ವವಾಹ ಮಬಟಪದ ಬಳಿ ಸಲಗ ಜಗಬಡಿಸಲಗದದ ತರಪಪ್ಪ ದ ಕಗಡಗಳ ಮಬಲ ನಲಲರಡನರನ ಎಡವ

‘ ’           ನಮನಃಶವಾಯ ಎಬಬ ವಕೃದದ ಧಗ ನಿ ಅವನ ಬಾಯಿಬದ ಬರರತತದದ ಬತೆ ಕಗಡಗಳಮಬಲ ಬಿದರದ ಅಲ್ಲಿ ಕರಳಿತದದ ವರ ಮರಖಕಲ,
ಕಣರಷ ಗಳಿಗ,           ಮಪ್ರೈಯ ಮಬಲ ತರಪಪ್ಪ ಚೆಲ್ಲಿದಗ ಎಲಲ ರಗ ಗಾಬರಯಿಬದ ಎದರದ ಗರಬಪಗಗಡಿ ದಡಡ ನ ಬಿದದ ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನ

           ಸರತತ ಸಬರಕಗಬಡರ ಅವನನರನ ಮಲಲ ಮಲಲ ನ ಎತತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಗ ಅವನರ ಒಬದಡಿಯಿಟರಟ್ಟಿ ತಡವರಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನರದದದ ಜನರಲಲ ರಗ
“          ಅಯೊದಬ ವಕೃದದ ಬಿದದ ನರ ಎಬದರ ಕಗಗಕಗಳರಳ ವಷಟ್ಟಿ ರಲ್ಲಿ ಆತನರ ನಿಲಲ ಲರದ ತಟಟ್ಟಿ ನ ರಳಿಗಬಟಟ್ಟಿ ಲನ ಮಬಲ ಬಿದದ ನರ.  ಆಗ
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  ಅಲ್ಲಿದದ ಕಳಶ ಒಡದರ,    ರಳಿಗಬಟಟ್ಟಿ ಲರ ಮರರದರ ಹಗಬಗ,   ಅಕಲ ಯಲಲ ಚೆಲ್ಲಿಹಗಬಗ,     ಅಲ್ಲಿದದ ಜಗಬಯಿಸರರ ಚದರರ ಅತತತತ
ಓಡಿಹಗಬದರರ. 

  ಸಬದಭರ ಸಹತ ವವರಸಿ. 

೧.      ಸಕಲ ಸರಖಮಬ ಪೂಜಯಾಗ ಕಪ್ರೈಗಗಬಡರ ಬಪರನ್
ಉ:       ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಹರಹರನರ ಬರದ '  ಹರಲಬಲ '    ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.   ಈ ಮತನರನ

 ಶವನರ ಹಬಳಿದನ. 

 ಸಬದಭರ :        ಕಪ್ರೈಲಸದ ಶವಗಣದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ನದ ಪಷಪ್ಪ ದತತನರ ರರದಪಕನಿನಕಯರಲ್ಲಿ ಅನರರಕತನಗ ,   ಶವನಿಬದ ಶಪ ಪಡದರ
       ಭಗಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ನಬಬಿಯಣಷ ನಗ ಜನಿಸಿದನರ ಮತರತ ರರದಪಕನಿನಕಯರರ ಪರವ ಸಬಕಲಯರಾಗ ಜನಿಸಿದರರ .  ಅವರನರನ

           ಒಬದರ ಮಡಿ ಅವರಬದ ಪೂಜಯನರನ ಕಪ್ರೈಗಗಬಡರ ಬರರವನರ ಎಬದರ ಶವನರ ಈ ಮಬಲನ ಮತನರನ ಪಾವರತಗ
ಹಬಳಿದನರ. 

 ಸಗರಸದ :      ನಬಬಿಯಣಷ ನ ಮಬಲನ ಶವನ ಪಿಪಬತ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

೨.   ನಿಬನತದ ಬತ ಕರರಣ .

ಉ:       ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಹರಹರನರ ಬರದ '  ಹರಲಬಲ '    ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.   ಈ ಮತನರನ
 ಶವನರ ಹಬಳಿದನ.

 ಸಬದಭರ :           ಶವನಿಬದ ಶಪಗ ಪಸಸ ನದ ಪಷಪ್ಪ ದತತ ಮತರತ ರರದಪಕನಿನಕಯರರ ನಬಬಿ ಮತರತ ಪರವ ಸಬಕಲಯರಾಗ ಚೆಗಬಳ
 ದಬಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರರ.       ನಬಬಿಗ ಬಬರ ಹರಡರಗಯ ಜಗತೆ ವವಾಹ ನಿಶಚ ಯವಾಗತರತ .     ಆ ವವಾಹವನರನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಬಬಿಯಣಷ

         ಮತರತ ಪರವ ಸಬಕಲಯರನರನ ಒಬದರ ಮಡಲರ ಶವ ಭಗಲಗಬಕಕಲ ಹಗರಡರವನಬದಗ ಪಾವರತಯರ ಅವನಗಡನ
 ತನಗ ಬರರವನಬದಳರ.     ಆಗ ಶವನರ ಈ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದನರ. 

 ಸಗರಸದ :           ತನರ ಭಕತನಿಗ ಒಡರಡ ವ ನಿಷರಷ ರ ಪರಬಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತದ ಬತ ಕರರಣಯಾದ ಪಾವರತಯಿಬದ ಅಡಿಡ ಎದರರಾಗಬಾರದರ
    ಎಬಬ ಶವನ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

೩.   ಪಣದ ಬ ಪಣಷದಬತೆ
ಉ:       ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಹರಹರನರ ಬರದ '  ಹರಲಬಲ '    ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.   ಈ ಮತನರನ

 ಲಬಖಕರರ (  ಹರಹರ ) ಹಬಳಿದನ.

         ನಬಬಿಯಣಷ ಮತರತ ಪರವ ಸಬಕಲಯರನರನ ಒಬದರ ಮಡಲರ ಶವನರ ವಕೃದದ ವಬಷಧಾರಯಾಗ ಭಗಲಗಬಕಕಲ ಬಬದನರ.

    ಅವನ ದಬಹ ಮತರತ ತಲಗಳೆರಡಗ ನರತತರತ .   ಸವಾರಬಗವೂ ಸಡಿಲವಾಗತರತ .    ವಭಗತಯನರನ ಲಬಪಿಸಿ ,  ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಕಗಡ
        ಹಡಿದದದ ತನನ ಆಯರಧವನರನ ಊರರಗಗಬಲಗಸಿದ ಶವನರ ಪಣದ ವಬ ಹಣಷದ ಹಾಗ ರಣರತತದದ ನರ. 

 ಸಗರಸದ :       ಶವನರ ಭಗಮಿಗ ವಕೃದದ ನಗ ಅವತರಸಿದ ಸನಿನವಬಶದ ವಣರನ ಇದಗದ. 

೪.   ಈ ವಕೃದದ ಬ ಕರರಕರಳನಲಲ . 
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     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಹರಹರನರ ಬರದ '  ಹರಲಬಲ '    ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.  ಈ ಮತನರನ
     ನಬಬಿಯಣಷ ನ ವವಾಹ ಸಬಭಪಮದಲ್ಲಿ ಸಬರದದ ಜನರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :         ವಕೃದದ ವಬಷಧಾರಯಾಗ ಭಗಲಗಬಕಕಲ ಬಬದ ಶವನರ ನಿಶಚ ಯವಾಗದದ ನಬಬಿಯಣಷ ನ ವವಾಹವನರನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಬದರ
    ವವಾಹ ಸಸ ಳದಲ್ಲಿ ಸಕಷರಟ್ಟಿ ವರನ ಗಳನರನ ತಬದಗಡಿಡದನರ.       ಅದರಬದಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಬರದದ ಜನರರ ಅವನರ ಮತೆತ ಪಪವಬಶಸಲಗದಬತೆ
   ಹಗರಗ ಹಾಕ ಕದವನರನ ಹಾಕದರರ.         ಆಗ ಅವರರ ಪನನಃ ಒಳಗ ಬರರವುದಕಲ ಬತ ಮರಬಚೆಯಬ ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನರ

          ಒಳಗದರದ ದನರನ ನಗಬಡಿ ಆಶಚ ಯರ ಚಕತರಾದ ಜನರರ ಈ ವಕೃದದ ನರ ಕರರಕರಳನಲಲ ಅಸಧಾರಣ ಪರರಷನರ ಎಬದರ
 ಮತನಡಿಕಗಬಡರರ .

 ಸಗರಸದ :    ಶವನ ಮಹಮ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

 ಬಿಟಟ್ಟಿ ಸಸ ಳ ತರಬಬಿರ. 

೧.   –ಹರಹರನ ರಲ -- (ಕ ಪ.ಶ.  ೧೨೦೦ .) 

೨.  ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರ---   ಕಗಡದ ಮಬಲ ಬಿದದ ನರ. (ತರಪಪ್ಪ ದ) 

೩.    ಹರಲಬಲ ರವದ ಭಗವನರನ ---  ರಗಳೆಯಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.(   ನಬಬಿಯಣಷ ನ ರಗಳೆ )

೪.    ವಕೃದದ ಮಹಬಶಗ ರನರ ಕಪ್ರೈಲಸದಬದ ---   ಗ ಬಬದನರ (  ಮಣಮಬದಪತಗತ ರರ )

  ಹಗಬದಸಿ ಬರಯಿರ. 

                                         ಪಷಪ್ಪ ದತತ ನಬಬಿಯಣಷ
                               ರರದಪಕನಿನಕಯರರ ಪರವ ಸಬಕಲ

                                   ಚೆಗಬಳ ದಬಶ ಮಣಮಬದಪತಗತ ರರ
                                            ಕದ ಬಾಗಲರ

                                          ಗರಜ ಪಾವರತ

  ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರಸಿ.

೧.    ಕತರರ ಪಪಯೋಗವಾಕದ ದ ವಶಬಷತೆಯನರನ ತಳಿಸಿ. 

ಉ:          ಕ ಪಯಾಪದಕಲ ಕತರರ ಪಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕತಕೃರವನ ಲಬಗ ವಚನ ಬಬದರ ಕತರರ ಪಪಯೋಗವಾಕದ ದ ವಶಬಷತೆ. 

೨.    ವಧದ ಥರಕ ಕ ಪಯಾಪದ ಎಬದರಬನರ ?    ಎರಡರ ಉದಹರಣೆ ಕಗಡಿ
ಉ:   ಆಶಬವಾರದ ,  ಅಪಪ್ಪ ಣೆ ,   ಆಜ್ಞೆ ,  ಹಾರಪ್ರೈಕ ,      ಸಮನ ತ ಇತದದ ವಧಗಳನರನ ಹಗಬದರರವ ಕ ಪಯಾಪದಗಳೆಬ ವಧದ ಥರಕ
ಕ ಪಯಾಪದಗಳರ.  ಉದ :    ದಬವರರ ನಿಮಗ ಒಳೆಳಯದನರನ ಮಡಲ. 

                                        ಅವರರ ಪಾಠವನರನ ಓದಲ .

೩.     ಸಬಭವನಥರಕ ಕ ಪಯಾಪದವನರನ ಸಗತ ತ ಸಹತ ವವರಸಿ. 
ಉ:          ಕ ಪಯ ನಡಯರವ ಬಗದ ಸಬಶಯ ಅಥವಾ ಊಹಯನರನ ವದ ಕತಪಡಿಸರವಬತಹ ಪದಗಳೆಬ ಸಬಭವನಥರಕ
ಕ ಪಯಾಪದಗಳರ.  ಉದ :    ಅವರರ ನಳೆ ಬಬದರರ .         ಚೆಬಡರ ಮಬಲಕಲ ಹಗಬದಬತರ . 
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 ಆ .       ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ನಲರಲ ಆಯಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಯಾದ ಉತತರವನರನ ಆರಸಿ ಬರಯಿರ. 

೧. '     ದಬವರರ ಎಲಲ ರಗಗ ಒಳೆಳಯದನನಬ ಉಬಟರಮಡಲ '    ಈ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿರರವ ಕ ಪಯಾಪದ --- (  ಉಬಟರಮಡಲ ) 

ಅ)     ದಬವರರ ಆ)    ಎಲಲ ರಗಗ ಇ)     ಒಳೆಳಯದನನಬ ಈ)  ಉಬಟರಮಡಲ

೨.      ಈ ಪದವು ನಿಷಬಧಾಥರಕ ಕ ಪಯಾಪದಕಲ ಉದಹರಣೆ ---- (  ತನನ ನರ ) 

ಅ)    ತನನ ನರ ಆ)   ತನನ ಲ ಇ)    ತಬದನರ ಈ)  ತನರನ ತತನ

೩.     ಇದರ ಈ ಗರಬಪಿಗ ಸಬರದ ಪದವಾಗದ. – (  ಉಪಮ )

ಅ)      ಉತಸಹ ಆ )    ಉಪಮ ಇ)     ಮಬದನಿಲ ಈ)  ಲಲತ

೪. ‘ಎಳಸಿಪರ'    – ಈ ಪದದ ಅಥರ (  ಸರತರತ ವರದರರವ ) 

ಅ)      ಎಳೆಯದಗರರವ ಆ)    ಮಿತಯಿಲಲ ದ ಇ)     ರರಚಿಯಾದ ಈ)  ಸರತರತ ವರದರರವ

         ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದದ ಭಗಕಲ ಪಪಸತರ ಹಾಕ ಗಣವಭಗಸಿ ಛಬದಸಿಸನ ಹಸರರ ಬರದರ ಲಕಣ ಬರಯಿರ . 

UUU_|      UUUUU|  - U    UU   | UUU_ 

ರಸಫಳಬ|   ಗಳನರಸರ|    ತಪರ ಶರಕ|  ನಿಕರಮಬ

 U U    _  U | UU_U  |U U  U_ |   UUU_ 

  ಪಸ ಪೂವ|ನಳಸಿಪರ| ಮಧರಕರ|    ಪಪಕರಮಬ

  ಲಲತ ರಗಳೆ -  ಲಕಣ :         ಪಪತ ಪಾದದಲಗಲ ಐದಪ್ರೈದರ ಮತೆಪಗಳ ನಲರಲ ಗಣಗಳಿದರದ ಎರಡರಡರ ಸಲರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪಸಗಳಿರರವಬತೆ
    ರಚಿಸಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿ ರಗಳೆಯಬ ಲಲತ ರಗಳೆ . 
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  ಪದದ ಪಾಠ -      ೧ ಹಗಸಹಾಡರ -   ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈ 
 ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ 

      ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈಯವರ ರಲ ೧೯೧೫ .    ಇವರರ ರಸರಗಗಬಡಿನ ಕಯಾದರ ಗಾಪಮದವರರ.  ಇವರರ
ಶಪಬಮರಖ,  ಐಕದ ಗಾನ,        ಪನರವಚೆಬತನ ಮತರತ ಕಗರಗ ಹಾಗಗ ಗಬಧವತ ಮದಲದ ಕವನ ಸಬಕಲನಗಳನರನ
ಬರದದರ.     ವರಾಗಣ ಎನರನ ವ ನಟಕವನಗನ ಸಹ ರಚಿಸಿದರ.      ಇವರ ಆತನ ಕಥಯ ಹಸರರ ದರಡಿತವಬ ನನನ
ದಬವರರ.        ಇವರಗ ೧೯೬೯ ರಲ್ಲಿ ಕನರಟಕ ಸಹತದ ಅರಡಮಿ ಪಪಶಸಿತ ,     ೨೦೦೫ ರಲ್ಲಿ ಆಳಾಗಸ ನರಡಿಸಿರ ಪಪಶಸಿತ,

       ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ನಡಗಬಜ ಪಪಶಸಿತ ಇವಬ ಮದಲದ ಪಪಶಸಿತಗಳರ ದಗರತವ . 

      ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ವನರನ ಇವರ ಶತಮನದ ಗಾನ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲಗದ . 

   ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ .

೧.      ಕವ ಎಬತಹ ಹಾಡರ ಹಾಡಬಬಕಬದರ ಬಯಸರವರರ ?

ಉ:  ನವಭವ ,ನವಜಿಬವ,       ನವಶಕತ ತರಬಬಿಸರವ ಹಾಡನರನ ಒಮನ ಹಾಡಬಬಕಬದರ ಕವ ಬಯಸಿದರ. 

೨.    ವಬರಧಗ ನಿ ಹಬಗ ಏರಬಬಕರ ?

ಉ:       ತಬವತತರ ಗಬಭಬರ ಭವನಯ ತೆರಗಳರ ಹರಡರವಬತೆ ವಬರಧಗ ನಿ ಇರಬಬಕರ.

೩.    ಕಡಿದಗಗಯಬಬರದ ಪಾಶಗಳರ ಯಾವುವು ?

ಜಾತ,ಕರಲ,      ಮತಧಮರ ಇವಬ ಮದಲದವು ಕಡಿದಗಗಯಬಬರದ ಪಾಶಗಳರ .

೪.     ಹಾಡರ ನರಡಿಗರಬಡರಗಳರ ಯಾವುದರ ಬನನ ಟಟ್ಟಿ ಬಬಕರ ?

    ಹಾಡರ ನರಡಿ ಗರಬಡರಗಳರ ಭಯದ ಬನನ ಟಟ್ಟಿ ಬಬಕರ. 

೫.     ಬಾನರ ಬರವ ಯಾವುದರಬದ ಬಳಗಬಬಕರ ?

    ಜಡನಿದಪ ಸಿಡಿದದದ ವಬರಾಟಟ್ಟಿ ಹಾಸದಲ ಬಾನರಬರವ ಬಳಗಬಬಕರ. 

  ಮಗರರ -   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.        ಕವ ಎಬತಹ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಿದಗ ವಬರಧಗ ನಿಯಬರಬಬಕರ ಎಬದರ ಬಯಸರತತರ ?

ಉ:   ನವಭವ ,  ನವಜಿಬವನ ,      ನವಶಕತ ತರಬಬಿಸರವ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಬಬಕರ.    ತಬವತತರವಾದ ಗಬಭಬರವಾದ ಭವನಗಳನರನ
        ಹಗಮಿನಸರವ ಅದರ ಅಲ ಎಲಲ ಕಡ ಹರಡರವಬತಹ ಹಾಡರ ಅದಗರಬಬಕರ.      ಹಾಡರ ಬದರಕನ ಗತಯಲ್ಲಿ ಹಗಸ ಪಪಗತಪರ
 ಬದಲವಣೆ ತರರವಬತದಗರಬಬಕರ.   ಹಗಸ ಚೆಬತನ ತರಬಬಬಬಕರ.     ಅಬತಹ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಿದಗ ವಬರಧಗ ನಿಯಬರಬಬಕರ

  ಎಬದರ ಕವ ಬಯಸಿದರ. 

೨.       ಕವ ಎಬತಹ ಹಾಡರ ಗರಡರಗಬಬಕರ ಎಬದರ ಆಶಸರತತನ ?
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ಉ:        ಜಾತ ಕರಲ ಧಮರಗಳ ಪಾಶವನರನ ಕಡಿದಗಗದರ ಸಬತೆಗಬಷದಬದ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಬಬಕರ.    ಆ ಹಾಡರ ಯಾವುದಬ ಮಿತಗ
ಒಳಪಡಬಾರದರ.  ಯರಗಯರಗಗಳಾಚೆ,        ಎಲಲ ಲಗಬಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ ಧಮರದ ಎಲ್ಲೆಯನರನ ಮಿಬರದ ಹಾಡರ
ಗರಡರಗಬಬಕರ.   ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

೩.        ಈ ಹಾಡರ ಹಗಸತರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಲರ ರರಣವಬನರ?

ಉ:     ಹಳೆಯ ಪಾಡನರನ ಮರಸರವಬತಹ ,      ಕಗನಗಗಳಿಸರವಬತಹ ಹಾಡರ ಇದಗದರದ ಇದರ ಜನತೆಗ ಭರವಸಯನರನ
,           ಗೌರವವನರನ ತರರವ ಹಾಡರ ಇದಗದ ಆದದ ರಬದ ಇದರ ಹಗಸ ಹಾಡರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

   ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗ ಎಬಟರ -    ಹತರತ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ . 

೧.      ಹಗಸಹಾಡರ ಪದದ ದ ಸರಾಬಶವನರನ ನಿಮನ ಮತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಯಿರ. 

ಉ:      ಬದರಕಗ ಹಗಸ ಹರರರಪನರನ ನಿಬಡಬಲಲ ,   ಹಗಸ ಆಶಯವನರನ ,     ಜಿಬವನದ ಗತಯನರನ ಬದಲಸಿ ಹಗಸ ಹರರರಪನರನ
 ತರಬಬಬಲಲ ,         ಹಳೆಯ ಮೌಢದ ವನರನ ಕಡಿದಗಗದರ ಹಗಸ ಭವನಗಳನರನ ಸಕೃಜಿಸಬಲಲ ಹಗಸ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಬಬಕರ.   ಆ ಹಾಡರ

  ಎಲಲ ರಲರಲ ರಪಬತಯನರನ ಬಟರ ಮಡಬಬಕರ.     ಅದರ ಮದರನಿಗಳರ ಭಗಮಿ ಆರಶದಲ್ಲಿ ತರಬಬಬಬಕರ.  ಎಲಲ ಕಬಳಿರಮಗಳನರನ
 ಕಡಿದಗಗದರ ,     ಹಗಸ ಹರರರಪನರನ ತರಬಬರವ ಹಾಡರ ಇದಗದ.   ನವಭವ ,  ನವಜಿಬವನ ,     ನವಶಕತ ತರಬಬಿಸರವ ಹಾಡನರನ

ಹಾಡಬಬಕರ.            ತಬವತತರವಾದ ಗಬಭಬರವಾದ ಭವನಗಳನರನ ಹಗಮಿನಸರವ ಅದರ ಅಲ ಎಲಲ ಕಡ ಹರಡರವಬತಹ ಹಾಡರ
ಅದಗರಬಬಕರ.        ಹಾಡರ ಬದರಕನ ಗತಯಲ್ಲಿ ಹಗಸ ಪಪಗತಪರ ಬದಲವಣೆ ತರರವಬತದಗರಬಬಕರ .  ಹಗಸ ಚೆಬತನ
ತರಬಬಬಬಕರ.        ಅಬತಹ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಿದಗ ವಬರಧಗ ನಿಯಬರಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಬಯಸಿದರ.   ಜಾತ ಕರಲ ಧಮರಗಳ

    ಪಾಶವನರನ ಕಡಿದಗಗದರ ಸಬತೆಗಬಷದಬದ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಬಬಕರ.      ಆ ಹಾಡರ ಯಾವುದಬ ಮಿತಗ ಒಳಪಡಬಾರದರ.

ಯರಗಯರಗಗಳಾಚೆ,         ಎಲಲ ಲಗಬಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ ಧಮರದ ಎಲ್ಲೆಯನರನ ಮಿಬರದ ಹಾಡರ ಗರಡರಗಬಬಕರ.ಹಾಡರ
    ಹಬಗರಬಬಕಬದರ ಸಗಬಮರತನದ ನಿದಪಯನರನ ಅದರ ಹಗಡದಗಬಡಿಸಬಬಕರ.    ವಬರತೆಯ ಅಟಟ್ಟಿ ಹಾಸದಬದ ಬಾನರ

    ಬರವಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗಕೃತಯನರನ ಮಗಡಿಸರವಬತಹ ಹಾಡರ ಅದಗರಬಬಕರ.      ನಮನ ನಡ ನರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗಕೃತ ಮಗಡಿಸರವ ,ಹಜಜ
        ಹಜಜ ಗಗ ಎಚಚ ರಸರವ ರಪಬತಯನರನ ಉಬಟರಮಡರವಬತಹ ಹಾಡರ ಮಗಡಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ .   ಈ ರಬತ ಹಾಡರ

 ಮದಲಗ ಇಲಲ .     ಇದಬ ಹಗಸತರ ಇದಬ ಮದಲರ .       ಹಳೆಯ ವದ ಥಯಲಲ ವೂ ಕರಗರವಬತೆ ಹಗಸತದ ಹಗಸ ಹಾಡರ ಇದಗದ
  ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

   ಸಬದಭರದಗಬದಗ ಸಗರಸದ ವವರಸಿ.

೧. "       ತಬವತತರ ಗಬಭಬರ ಭವನಯ ತೆರ ಮಸಗ ವಬರ ಧಗ ನಿಯಬರಬಬಕರ.”

ಉ:          ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈಯವರರ ಬರದ '  ಶತಮನದ ಗಾನ'   ಕವನಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ
  ಹಗಸಹಾಡರ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :         ನವಭವವನರನ ಹಗಮಿನಸರವ ನವಜಿಬವನವನರನ ನಿಬಡರವ ನವಚೆಬತನವನರನ ನಿಬಡರವ ಹಾಡನರನ ಹಾಡಬಬಕರ.

         ತಬವತವಾದ ಗಬಭಬರ ಭವನಯನರನ ಅಲಗಳ ರಬತ ಹರಡಿಸರವಬತೆ ವಬರಧಗ ನಿಯಬರಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

  ಸಗರಸದ :         ಹಾಡರ ಗಬಭಬರವಾದ ವಚಾರಗಳನರನ ಹಗಹಗಮಿನಸಿ ಹಾಡಿನ ವಚಾರಕಲ ಸಹಕೃದಯರರ ಸಪ್ಪ ಬದಸರವಬತರಬಬಕರ
  ಎಬದರ ಕವ ಅಪಬಕ್ಷಿಸಿದರ. 
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೨.  "     ಯರಗಯರಗಗಳಾಚೆಯಲ ಲಗಬಕಲಗಬರಬತದಲ ಆ ಹಾಡರ ಗರಡರಗಬಬಕರ. ”

ಉ:          ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈಯವರರ ಬರದ '  ಶತಮನದ ಗಾನ'   ಕವನಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ
  ಹಗಸಹಾಡರ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :     ಹಾಡಿಗ ಮಿತ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆ ಇರಬಾರದರ. ಜಾತ,  ಕರಲ ,    ಮತ ಧಮರಪಾಶಗಳ ಬಬಧನ ಬಿಗದರಬಾರದರ. 

         ಯರಗಗಳರ ಕಗನಯಾದರಗ ಎಲಲ ಲಗಬಕಗಳಲಗಲ ಆ ಹಾಡರ ಗರಡರಗಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.

 ಸಗರಸದ :      ಹಾಡಿನ ವಚಾರಗಳರ ಎಲಲ ಕಡಯಲಗಲ ಮಧರನಿಸಬಬಕರ.       ಎಲಲ ಯರಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲ ಲಗಬಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡರ
   ಉಳಿಯರವಬತರಬಬಕರ ಎಬಬರದರ ಕವಯ ವಚಾರವಾಗದ.

೩. “       ಜಡ ನಿದಪ ಸಿಡಿದದದ ವಬರಾಟಟ್ಟಿ ಹಾಸದಲ ಬಾನರ ಬರವ ಬಳಗಬಬಕರ. ”

         ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈಯವರರ ಬರದ '  ಶತಮನದ ಗಾನ'   ಕವನಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ
  ಹಗಸಹಾಡರ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :       ಹಾಡರ ಹಬಗರಬಬಕಬದರ ಸಗಬಮರತನದ ನಿದಪಯನರನ ಅದರ ಹಗಡದಗಬಡಿಸಬಬಕರ.  ವಬರತೆಯ
         ಅಟಟ್ಟಿ ಹಾಸದಬದ ಬಾನರ ಬರವಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗಕೃತಯನರನ ಮಗಡಿಸರವಬತಹ ಹಾಡರ ಅದಗರಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.

ಸಗರಸದ :           ಜಗತತನ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನವನರನ ಹಗಬಗಲಡಿಸಿ ಎಚಚ ರಕ ಮಗಡಿಸರವ ಹಾಡರ ಹಗಮನ ಲ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.

೪. "      ನಡ ನರಡಿಗಳೆಡಯಲ್ಲಿ ವಬರಾಟಟ್ಟಿ ಹಾಸದಲ ಬಾನರ ಬರವ ಬಳಗಬಬಕರ.”

         ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈಯವರರ ಬರದ '  ಶತಮನದ ಗಾನ'   ಕವನಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ
  ಹಗಸಹಾಡರ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :      ನಮನ ನಡ ನರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗಕೃತ ಮಗಡಿಸರವ ,     ಹಜಜ ಹಜಜ ಗಗ ಎಚಚ ರಸರವ ರಪಬತಯನರನ ಉಬಟರಮಡರವಬತಹ
    ಹಾಡರ ಮಗಡಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.

 ಸಗರಸದ :     ಜನರ ನಡನರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಕೃತ ಹರಟಟ್ಟಿಸರವ ,       ಅವರ ವದ ಕತತಗ ವಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲವಣೆ ತರರವ ಹಾಡರ ಇದಗರಬಬಕರ
  ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

೫. “    ಇದಗಬ ಮದಲರ ಮರನಿನಲಲ -      ಮರಗದರದಬದನ ಪಾಡರ ಹಗಸತಬದರ ಹಗಸತರ ಹಾಡರ .”

        ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈಯವರರ ಬರದ '   ಶತಮನದ ಗಾನ'   ಕವನಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ
  ಹಗಸಹಾಡರ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :          ನವ ಭವ ನವ ಜಿಬವ ನವ ಶಕತ ತರಬಬಿಸರವ ಹಗಸ ಹಾಡರ ಹಾಡಬಬಕರ.     ಈ ರಬತ ಹಾಡರ ಮದಲಗ ಇಲಲ . ಇದಬ
   ಹಗಸತರ ಇದಬ ಮದಲರ .         ಹಳೆಯ ವದ ಥಯಲಲ ವೂ ಕರಗರವಬತೆ ಹಗಸತದ ಹಗಸ ಹಾಡರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :          ಹಾಡಿನ ಭವಕಲ ಹಳೆಯ ಚಿಬತೆಗಳರ ಕಗನಗಗಬಡರ ಹಗಸ ಶಕತಯನರನ ಹಗಮಿನಸರವಬತರಬಬಕರ ಎಬಬರದರ ಕವಯ
ಆಶಯವಾಗದ. 

       ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗರರವ ಸಬಬಬಧದಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸಬಬಬಧಿಸಿದ ಪದವನರನ ಬರಯಿರ. 

೧.  ಧಗ ನಿ :  ದನಿ : :  ಯರಗ : --- (  ಜರಗ )

೨.  ಲಗಬರಬತರ :  ಸವಣರದಬರರ ಸಬಧಿ: :  ಉನನ ತೆಗಬನನ ತ :  ಗರಣಸಬಧಿ
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೩.  ಬಾನರ :  ಆರಶ : :  ಭನರ : --- (  ಸಗಯರ )

      ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ನಲರಲ ಆಯಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಯಾದ ಉತತರವನರನ ಆರಸಿ ಬರಯಿರ. 

೧. 'ಹಗಸಹಾಡರ'     ಪದದ ದ ಆಕರಗ ಪಬಥ ----- (  ಶತಮನದ ಗಾನ)

(  ಪನನರವ ,ಚೆಬತನ, ಕಗರಗ,   ಶತಮನದ ಗಾನ )

೨. '   ಹಗಸ ಹಾಡರ '  ಪದದ ದ ಕವ---- (    ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈ )

(   ಗಗಬಪಾಲಕಕೃಷಷ ಅಡಿಗ ,   ಕಯಾದರ ಕಞಜ ಣಷ ರಪ್ರೈ,   ದ.ರಾ.ಬಬಬದಪ, ಜಿ.ಎಸ.  ಶವರರದಪಪಪ್ಪ )

೩.   ಉನನ ತೆಗಬನನ ತ -------    ಶಖರವನನಬರ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಬಕರ (  ರನ ಹಮದಪ)
(  ಹಮಲಯ ,  ರನ ಹಮದಪ,  ಸಹಾದದಪ ,  ವಬಧಾದ )
೪.---------      ಪಾಶಗಳ ಕಡಿದಗಗದರ ಎದ ಹಗದ ಹಾಡಬಬಕರ . (ಜಾತ-ಕರಲ-  ಮತ ) 

(ಜಾತ-ಕರಲ-  ಮತ ,    ಮಬಲರ ಕಬಳರ ,  ಬಡವ -  ಬಲ್ಲಿದ ,  ಹಳಿಳ -  ಪಟಟ್ಟಿ ಣ )

  ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ
ಅ.     ಅಲಬರರದ ಎರಡರ ವಧಗಳನರನ ಹಸರಸಿ.

ಉ:    ಅಲಬರರದ ಎರಡರ ವಧಗಳರ -    ಶಬಾದಲಬರರ ಮತರತ ಅಥರಲಬರರ

 ಆ .     ಅಲಬರರ ಹಸರಸಿ ಲಕಣದಗಬದಗ ಸಮನಗ ಯಿಸಿ
“     ಬಾನಿನಲ ಗಾಳಿಪಟಗಳರ ಹಕಲ ಗಳಬತೆ ಹಾರಾಡರತತದದ ವು " 

 ಉಪಮಬಯ :   ಗಾಳಿಪಟಗಳರ
 ಉಪಮನ :  ಹಕಲ ಗಳರ

 ಉಪಮವಾಚಕ :  ಅಬತೆ
 ಸಮನಧಮರ :  ಹಾರಾಡರವುದರ

 ಅಲಬರರ :  ಉಪಮ
 ಲಕಣ :       ಎರಡರ ವಸರತ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಇರರವ ಹಗಬಲಕಯನರನ ವಣರಸರವುದರ ಉಪಮಲಬರರವನಿಸರವುದರ. 

ಸಮನನ್ವಯ : ಉಪಮಬಯವಾದ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ   ಗಾಳಿಪಟಗಳ ಹಾರಾಡರವಕಯನರನ  ಉಪಮನವಾದ  ಹಕಲ ಗಳ 
ಹಾರಾಡರವಕಗ ಹಗಬಲಸಿ ವಣರಸಿರರವುದರಬದ ಇದರ ಉಪಮಲಬರರವಾಗದ. 
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  ಪದದ ಪಾಠ -      ೨ ಪಾರವಾಳ -ಸರ.ರಬ.  ಎಕರಲ ಬಡಿ
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

          ಸರಬಬ ಣಷ ರಬಗನಥ ಎಕರಲ ಬಡಿಯವರರ ಜನಿಸಿದರದ ೧೯೨೩ ರಲ್ಲಿ ಹಾವಬರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬನಗನ ರನಲ್ಲಿ.

   ಇವರರ ಶಪಬ ಆನಬದ ತಬಥರರರ,ಸಬತನ,   ಹಾವಾಡಿಗರ ಹರಡರಗ ,ಮತಸ ದಗಬಧಿ,  ಬಕರಳದ ಹಗಗಳರ
  ಮದಲದ ಕವನ ಸಬಕಲನಗಳನಗನ ,       ನರಳರ ಎನರನ ವ ಕಥ ಸಬಕಲನವನಗನ ,  ಬಿಬಬಗಳರ ಎನರನ ವ

 ರದಬಬರಯನಗನ ಬರದದರ.       ಇವರಗ ಸಗಬವಯತ ಲದ ಬರ ನ ನಹರರ ಪರಸಲರ,    ಕನರಟಕ ಸಹತದ ಅರಡಮಿ
ಬಹರಮನ,     ಕಬಬದಪ ಸಹತದ ಅರಡಮಿ ಪರಸಲರ ದಗರತವ . 

    ಪಪಸರತ ತ ಪಾರವಾಳ ಪದದ ವನರನ ಇವರ '    ಸಮಗಪ ಕಥನ ಕವನಗಳರ '   ಎಬಬ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲಗದ. 

ಅ.   ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.       ಮರದರದ ಪಾರವಾಳಗಳ ಜಗಬಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಬಸರ ಹಗಡಿದದ ವು ?

ಉ:         ಮರದರದ ಪಾರವಾಳಗಳ ಜಗಬಡಿ ದಟಟ್ಟಿ ರಡಿನಲ್ಲಿದದ ಹಮನ ರದ ಹಗದರನಲ್ಲಿ ಸಬಸರ ಹಗಡಿದದ ವು.

೨.     ಜಗಬಡಿ ಪಾರವಾಳಗಳರ ಹಬಗ ಬಾಳರತತದದ ವು ?

ಉ:      ಜಗಬಡಿಪಾರವಾಳಗಳರ ಒಬದನಗನಬದರ ಅಗಲದಬ ಹಗಲರರಳರ ಜಗತೆಗಗಡಿ ಬಾಳರತತದದ ವು.

೩.       ಬಲಯಲ್ಲಿದದ ಮರಗಳರ ಹಗರಗ ಬರಲರ ಏನರ ಮಡಿದವು ?

ಉ:     ಬಲಯಲ್ಲಿದದ ಮರಗಳರ ಹಗರಗ ಬರಲರ ಚಿಬತಲ ರಸತೆಗಡಗದವು.

೪.    ಏನನರನ ತೆಗರದರ ಬಾಳಬಬಕರ ?

ಉ:   ವಾದಮಬಹವನರನ ತೆಗರದರ ಬಾಳಬಬಕರ.

ಆ. ಮಗರರ-   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.    ಪಾರವಾಳಗಳ ಆನಬದಕಲ ರರಣವಬನರ ?

ಉ:          ದಟಟ್ಟಿ ರಡಿನಲ್ಲಿದದ ಹಮನ ರದ ಹಗದರನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗದದ ಪಾರವಾಳಗಳ ಜಗಬಡಿಗಳರ ಒಬದನಗನಬದರ ಅಗಲರದ
   ಹಗಲರರಳರ ಜಗತೆಗಗಡಿ ಬಾಳರತತದದ ವು.        ಅವುಗಳರ ಇಟಟ್ಟಿ ಮಟೆಟ್ಟಿಯಿಬದ ಮರಗಳರ ಹಗರಬಬದರ ಮಧರರವಾಗ

   ಮತನಡಲರ ಪಾಪರಬಭಸಿದಗ ಪಾರವಾಳಗಳಿಗ ಆನಬದವಾಯಿತರ.    ಅದಬ ಆನಬದದಲ್ಲಿ ಅವು ದನಕಳೆಯರತತದದ ವು.

೨.    ಬಬಡ ಏನರ ಮಡಿದನರ ?

ಉ:          ಪಟಟ್ಟಿ ಮರಗಳೆಗಬದಗ ಪಾರವಾಳಗಳ ಜಗಬಡಿಗಳರ ಆನಬದದಬದ ದನ ಕಳೆಯರತತದಗ ಅಲ್ಲಿಗ ಬಬದ
  ಬಬಟೆಗಾರನಗಬಬ ನರ ಬಲಯ ಹರಡಿದನರ.         ಪಟಟ್ಟಿ ಮರಗಳರ ಬಲಗ ಹಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲರಕದಗ ಅವುಗಳನರನ ನಗಬಡಿ

         ತಯಿ ಪಾರವಾಳ ಹಾರದಗ ಹಬಡತಯನರನ ಅಗಲರದ ಗಬಡರ ಹಕಲ ಯಗ ಬಲಗ ಹಾರತರ.   ಕರರರಡರ ವಾತಸ ಲದ ದಲ್ಲಿ ವವಬಕ
         ಕಳೆದರಕಗಬಡರ ಬಲಗ ಹಾರದ ಪಾರವಾಳಗಳ ಹಬಡನರನ ಹಸಿದ ಬಬಡನರ ಹಗತರತ ನಡದನರ.

mamatabhagwat1@gmail.com           ಮಮತ ಭಗಗ ತ ಸಹಶಕಕ ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 



49

ಇ.      ೮ ರಬದ ೧೦ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.        ಜಗಬಡಿ ಪಾರವಾಳಗಳ ದರಡರಕನ ನಿಧಾರರದ ಬಗದ ನಿಮನ ಅಭಪಾಪಯವಬನರ ?

(    ವದದರರಗಳ ವವಬಚನಗ ಬಿಡಲಗದ )

೨.    ಪಾರವಾಳ ಪದದ ದ ಕಥಯನರನ ಬರಯಿರ. 

ಉ:          ದಟಟ್ಟಿ ರಡಿನಲ್ಲಿದದ ಹಮನ ರದ ಪಟರಯಲ್ಲಿ ಮರದದ ಬಿಳಿ ಪಾರವಾಳಗಳ ಜಗಬಡಿ ವಾಸವಾಗದದ ವು.   ಅವು ಹಗಲರರಳರ
   ಸದ ರಲ ಜಗತೆಯಾಗಯಬ ಇರರತತದದ ವು.        ಅವುಗಳರ ಇಟಟ್ಟಿ ಮಟೆಟ್ಟಿಯಿಬದ ಹಗರಬಿದದ ಪಟಟ್ಟಿ ಪಾರವಾಳಗಳ ಮಧರರವಾದ

          ಚಿಲಪಿಲ ನದ ಕಬಳಿ ಆನಬದದಬದ ಬಾಳರತತದದ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಒಮನ ಅಲ್ಲಿಗ ಬಬದ ಬಬಟೆಗಾರನಗಬಬ ನರ ಬಲಯನರನ
ಹಗಡಿದನರ.          ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರದ ಪಟಟ್ಟಿ ಮರಗಳರ ಚಿಬತಲ ರಸತೆಗಡಗದಗ ಅವುಗಳ ಪಾಡರ ನಗಬಡಲರದ ತಯಿ ಪಾರವಾಳವು

  ತನಗ ಬಲಯಲ್ಲಿ ಧರಮರಕತರ.         ಅದನರನ ಅಗಲರದ ಗಬಡರ ಪಾರವಾಳವೂ ಸಹ ಬಲಯೊಳಗ ಹಾರದಗ ಬಬಡನರ
     ಬಲಯಲ್ಲಿ ಸಿಲರಕದ ಪಾರವಾಳಗಳ ಹಬಡನರನ ಹಗತರತ ನಡದನರ.      ತಬದ ತಯಿ ಪಾರವಾಳಗಳರ ಕರರರಡರ ವಾತಸ ಲದ ಕಲ ಒಳಗಾಗ

     ಮರಗಳೆಗಬದಗ ತವೂ ಬಲಯಲ್ಲಿ ಸಿಲರಕದದ ರಬದ ಅವುಗಳಿಗ ದರಗರತಯೊದಗತರ.   ಜಿಬವನದಲ್ಲಿ ಬಬದರದನರನ
ಎದರರಸಬಬಕರ.    ವಾದಮಬಹವನರನ ತೆಗರದರ ಬಾಳಬಬಕರ.      ಮಬಹ ಮರಸರಕದ ಬರದದಯಿಬದ ನಶವು ಬಬದಗದಗರವುದರ

     ಎಬಬರದನರನ ಅರಯದಬ ಇದದ ರ ಪಾರವಾಳಗಳ ಸಿಸತ ಬಬದಗದಗರವುದರ.     ಆದದ ರದ ವಾದಮಬಹ ತೆಗರದರ ತಳೆನಯಿಬದ
        ಯೋಚಿಸಿ ರಯರ ಸಧನ ಮಡಬಬಕರ ಎನರನ ವುದಬ ಈ ಕಥನ ಕವನದ ಆಶಯವಾಗದ. 

 ಈ .     ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವವರಸಿ .

೧. "      ಒಳಗ ಬಬದತರ ಬಳಿಗ ಬಿಕಲ ಬಿಕಲ "

   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಸರ.  ರಬ.          ಎಕರಲ ಬಡಿಯವರರ ಬರದ ಸಮಗಪ ಕಥನ ಕವನಗಳರ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಪಾರವಾಳ
  ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.

 ಸಬದಭರ :          ದಟಟ್ಟಿ ರಡಿನ ಹಮನ ರದ ಹಗದರನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗದದ ಪಾರವಾಳಗಳರ ಬಹಳ ಪಿಪಬತಯಿಬದ ಒಬದನಗನಬದರ ಅಗಲದಬ
   ಹಗಲರರಳರ ಜಗತೆಗಗಡಿ ಸಬಸರ ನಡಸಿದದ ವು.         ಅವುಗಳರ ಇಟಟ್ಟಿ ಮಟೆಟ್ಟಿಯೊಡದರ ಹಗರ ಬಬದ ಮರಗಳ ಮಧರರ ಧಗ ನಿ ಕಬಳಿ
       ಆನಬದದಬದ ಬಾಳರತತದಗ ಒಮನ ಅಲ್ಲಿಗ ಬಬದ ಬಬಡನರ ಬಲ ಬಿಬಸಿದನರ .    ಮರಗಳರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲರಕ ಚಿಬತಲ ರಸತೆಗಡಗದಗ

   ತಯಿಯರ ದರಗರಡದಬದ ಬಲಯಲ್ಲಿ ಹಾರತರ.         ಹಬಡತಯನರನ ಅಗಲರದ ಗಬಡರ ಹಕಲ ಯರ ಹಾರ ಒಳಗ ಬಬದರ ಬಿಕಲ ತರ
  ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :            ಪರಸಪ್ಪ ರ ಕರರರಡರ ವಾತಸ ಲದ ದಲ್ಲಿ ವವಬಕ ಕಳೆದರಕಗಬಡ ಬಲಗ ಹಾರದ ತಬದ ತಯಿ ಪಾರವಾಳಗಳರ ಬಲಯಿಬದ
   ಹಗರಬರಲರದಬ ಬಿಕಲ ದ ಸನಿನವಬಶ ಇದಗದ.

೨. "      ಮಬಹ ಮರಸರಕದ ಬರದದ ಸವರನಶದ ಸಿದದ " 

   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಸರ.  ರಬ.          ಎಕರಲ ಬಡಿಯವರರ ಬರದ ಸಮಗಪ ಕಥನ ಕವನಗಳರ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಪಾರವಾಳ
  ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.

 ಸಬದಭರ :          ಬಬಡನರ ಬಿಬಸಿದ ಬಲಯಲ್ಲಿ ಮರ ಪಾರವಾಳಗಳರ ಸಿಲರಕ ಚಿಬತಲ ರಸತೆಗಡಗದಗ ಅವುಗಳ ಪಾಡರ
    ನಗಬಡಲರದ ತಯಿ ಪಾರವಾಳ ಬಲಗ ಹಾರತರ.      ಹಬಡತಯನರನ ಅಗಲರದ ಗಬಡರ ಪಾರವಾಳವೂ ಬಲಗ ಹಾರತರ.
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          ಕರರರಡರ ವಾತಸ ಲದ ದಬದ ವವಬಕ ಕಳೆದರಕಗಬಡರ ಬಲಗ ಹಾರದ ಪಾರವಾಳಗಳ ಹಬಡರ ಬಬಡನಿಗ ಆಹಾರವಾದವು ಎಬದರ
   ಹಬಳರವಾಗ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ.

 ಸಗರಸದ :     ಮಬಹ ಆವರಸಿದಗ ವವಬಕ ಶಗನದ ವಾಗರತತದ.     ವಾದಮಬಹವು ಸವರನಶಕಲ ರರಣವಾಗರತತದ.  ವಾದಮಬಹವನರನ
       ಬಿಟರಟ್ಟಿ ಬದರಕರತತ ಜಿಬವನದಲ್ಲಿ ಏನಬ ಬಬದರಗ ಎದರರಸಬಬಕಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

  ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ
೧.    ರಗಪರಲಬರರವನರನ ನಿದಶರನದ ಮಗಲಕ ವವರಸಿ. 

 ಉಪಮಬಯ ,        ಉಪಮನಗಳರ ಎರಡಗ ಒಬದಬ ಎಬದರ ಭೆಬದವಲಲ ದಬತೆ ಹಬಳರವ ಅಲಬರರವಬ ರಗಪರಲಬರರ. 

 ಉದ :     ಶಲಗ ಈ ವದದರರಯೊಬದರ ರತನ
       ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮಬಯವಾದ ವದದರರಯನರನ ಉಪಮನವಾದ ರತನ ಕಲ ಅಭೆಬದ ಕಲಪ್ಪಸಿ ಹಬಳಲಗದ. 

  ಅದಬ ರಬತ
  ಮನಯಬ ಧಮರಶ ಪಮ ,   ಮನವಾಳೆತಯಬ ಧಮರ .

 ಉಪಮಬಯ : ಮನ,  ಮನವಾಳೆತ
 ಉಪಮನ :  ಆಶ ಪಮ ,  ಧಮರ

 ಅಲಬರರ :  ರಗಪಕ
 ಸಮನಗ ಯ :       ಉಪಮಬಯವಾದ ಮನಯನರನ ಉಪಮನವಾದ ಆಶ ಪಮಕಗಲ ,   ಹಾಗಯಬ ಉಪಮಬಯವಾದ

        ಮನವಾಳೆತಯನರನ ಉಪಮನವಾದ ಧಮರಕಗಲ ಅಭೆಬದ ಕಲಪ್ಪಸಿ ಹಬಳಿರರವುದರಬದ ಇದರ ರಗಪಕ ಅಲಬರರವಾಗದ. 

೨.      …ಸವತಪಯ ಮರಖ ಕಮಲ ಅರಳಿತರ .   ಅಲಬರರ ಹಸರಸಿ ಸಮನಗ ಯಿಸಿ. 

 ಉಪಮಬಯ :   ಸವತಪಯ ಮರಖ
 ಉಪಮನ :  ಕಮಲ

 ಅಲಬರರ :  ರಗಪರಲಬರರ
 ಸಮನಗ ಯ :         ಉಪಮಬಯವಾದ ಸವತಪಯ ಮರಖವನರನ ಉಪಮನವಾದ ಕಮಲಕಲ ಅಭೆಬದವಾಗ ರಗಪಿಸಿರರವುದರಬದ

 ಇದರ ಉಪಮಲಬರರವಾಗದ.

೩.     ಪಾರವಾಳ ಪದದ ದಲ್ಲಿರರವ ಅಬತದ ಪಾಪಸ ಪದಗಳರ ---ಹಗಡಿ-  ಜಗಬಡಿ , ಒಬದರ-  ಬಬದರ , ಕಬಳಿ-  ಬಾಳಿ , ಸರಗ-  ಹಗರಗ , 

ಹಕಲ -  ಬಿಕಲ ,  ಹಬಡರ -  ಹಗತರತ ಕಗಬಡರ , ಬಾಳಬಬಕರ-  ತಳಬಬಕರ . 
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 ಪದದ ಪಾಠ -    ೩ ಸಿರಯನಿನನಬನ ಬಣಷಪನರ   -  ರತನಕರವಣರ

  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ : 

   ರತನಕರವಣರ ದಕ್ಷಿಣಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗಡಬಿದರಯವರರ.   ಇವರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.  ೧೫೬೦ .  ಇವರರ ಭರತೆಬಶ
   ವಪ್ರೈಭವ ಸಬಗತದ ರವದ ವನರನ ,   ಅಪರಾಜಿತೆಬಶಗ ರ ಶತಕ ,  ತಪಲಗಬಕಶತಕ ,    ರತನಕರಾಧಿಬಶಗ ರ ಶತಕ ಮದಲದ

  ಜಪ್ರೈನಧಾಮಿರಕ ರವದ ಗಳನರನ ರಚಿಸಿರರವರರ.     ಇವರರ ಸರಮರರ ಎರಡರಸವರ ಸಬಪಪದಯಿಕ
     ಹಾಡರಗಳನರನ ರಚಿಸಿದರದ ಅವು ಆಧಾದತನ ಗಬತೆಗಳೆಬದರ ಪಪಸಿದದ ವಾಗದ.    ಇವರರ ತಳ ಪಪದಬಶದ ಭೆಪ್ರೈರರಸ

         ಒಡಯರ ಆಸಸನದಲ್ಲಿ ಕಲವು ರಲ ಇದರದ ಶಕೃಬಗಾರ ಕವ ಎಬಬ ಅಭದನಕಲ ಪಾತ ತರಾಗದದ ರರ. 
  ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗವನರನ ತ.ಸರ.        ಶಮರಾವ್ ಅವರರ ಸಬಪಾದಸಿದ ರತನಕರವಣರ ವರಚಿತ ಭರತೆಬಶವಪ್ರೈಭವ ಸಬಗ ಪಹ ಗ ಪಬಥದಬದ

ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 

 ಪಪಶಗನಬತತರಗಳರ

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.      ಭರತೆಬಶ ವಪ್ರೈಭವ ರವದ ದ ಕತಕೃರ ಯಾರರ ?

ಉ:     ಭರತೆಬಶ ವಪ್ರೈಭವ ರವದ ದ ಕತಕೃರ ರತನಕರವಣರ

೨.         ಸಿರಯನಿನನಬನ ಬಣಷಪನರ ಪದದ ವನರನ ಭರತೆಬಶವಪ್ರೈಭವ ಕಕೃತಯ ಯಾವ ಭಗದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ ?

ಉ:         ಸಿರಯನಿನನಬನ ಬಣಷಪನರ ಪದದ ವನರನ ಭರತೆಬಶವಪ್ರೈಭವ ಕಕೃತಯ ಆಸಸನ ಸಬಧಿಯ ೨ ,೪,೧೧,೧೨,೧೬,೧೭,  ೩೧ ಮತರತ
      ೩೪ ನಯ ಪದದ ಗಳನರನ ಆರಸಿ ಸಬಯೋಜಿಸಿ ನಿಗದ ಪಡಿಸಿದ. 

೩.      ಭರತ ಚಕ ತವತರ ಓಲಗಕಲ ಹಬಗ ಬರರತತನ ?

ಉ:        ಭರತ ಚಕ ತವತರಯರ ಉದಯರಲದಲ್ಲಿಯಬ ಎದರದ ದಬವತಚರನಯನರನ ಮಡಿ ಓಲಗಕಲ ಬರರವನರ.

೪.      ಆಸಸನ ಭವನದಗಳಗ ರಾಜನರ ಹಬಗ ಶಗಬಭಸರವನರ ?

ಉ:      ಆಸಸನ ಭವನದಗಳಗ ರಾಜನರ ದಬವಬಬದಪನಬತೆ ಶಗಬಭಸರವನರ .

೫.      ತರಬಬಿದ ಸಭೆ ಮಪ್ರೈಮರತರ ರತರರಾಗದರದ ದಕಲ ರರಣವಬನರ ? 

ಉ:     ಕಮಲವು ರವಯನರನ ನಗಬಡರವಬತೆ ,        ನಪ್ರೈದಲಗಳರ ಶಶಯನರನ ನಗಬಡರವಬತೆ ತರಬಬಿದ ಸಭೆ ಭರತ ಚಕಪಬಶಗ ರನನರನ
 ನಗಬಡಲರ ರತರರಾಗದದ ರರ.

 ಮಗರರ -   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.       ಧಾದನ ಬಬಸರವಾದಗ ಏನರ ಮಡರತೆತಬನಬದರ ಕವ ಹಬಳರತತರ ?

ಉ:      ಗರರರವ ನಿನನ ಲ್ಲಿ ಒಬದರ ವಜ್ಞಾಪನ ,       ಧಾದನ ಮಡಿ ಬಬಸರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರರರವ ನಿನನ ನನಬ ಮದಲಗಸಿಕಗಬಡರ
   ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಒಬದರ ಕಥಯನರನ ಹಬಳರವನರ.        ಇದಕಲ ನಿನನ ಅಪಪ್ಪ ಣೆ ಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.  ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಒಬದರ

    ಸರಬದರವಾದ ಕಥ ಬರಯರವ ಅಪಬಕ್ಷೆ ಕವಯದಗದ.
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೨.          ಬಬರ ಬಬರ ಭಷಕರರ ತನನ ಕಕೃತಯನರನ ಹಬಗ ಹಗಗಳಬಬಕಬದರ ಕವ ಬಯಸರವನರ ?

ಉ:        ಕನನ ಡಿಗರರ ಈ ಕಥ ಎಷರಟ್ಟಿ ಚೆನನಗದ ಎಬದರ ಹಬಳಬಬಕರ.       ಅಯಾದ ಮಬಚಿದಯನ ಎಬದರ ತೆಲರಗರರ ಹಬಳಬಬಕರ.

     ಅಯಾದ ಎಬಚ ಪಲರಬಡರ ಎಬದರ ತರಳರವರರ ಹಬಳಬಬಕರ.     ತನನ ಕಥಯನರನ ಎಲಲ ರರ ಅಭಮನದಬದ
   ಕಬಳರವಬತಗಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಬಯಸರವನರ.

೩.     ಭರತ ಚಕ ತವತರ ಓಲಗಮಬಟಪವನನಬರದ ಸಬದಭರವನರನ ಬಣಷಸಿ. 

           ಭರತ ಚಕ ತವತರಯರ ಮರಬಜಾನ ಎದರದ ದಬವತೆಗಳ ಪೂಜಯನರನ ನರವಬರಸಿ ರಾಜ ಸಭೆಗ ಬರರವ ವಪ್ರೈಭವ ಬಣಷಸಲಕಲ
ಅಸಧದ .          ನವರತನ ಬಬಗಾರಗಳಿಬದ ನಿಮಿರತವಾದ ಆಸಸನ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜರತನ ನರ ರತನ ಪಷಪ್ಪ ಕದಲ್ಲಿ ರಬತಯಿಬದ ಶಗಬಭಸಿ

    ಓಲಗವನರನ ನಡಸರವ ರಬತ ದಬವಬಬದಪನನರನ ಹಗಬಲರವಬತದರದ . 

 ಏಳರ /   ಎಬಟರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.      ಭರತ ಚಕ ತವತರಯ ರಾಜ ದಬಾರರನ ವಪ್ರೈಭವವನರನ ವಣರಸಿ.

ಉ:        ಭರತ ಚಕಪಬಶಗ ರನರ ಮಗರರ ಲಗಬಕವು ಹಗಗಳರವಬತೆ ಆಳಿಗಕ ನಡಸರತತದದ ನರ.    ಉದಯ ರಲದಲ್ಲಿಯಬ ಎದರದ
    ದಬವತಚರನಯನರನ ಕಪ್ರೈಗಗಬಡ ನಬತರ ಓಲಗವನರನ ನಡಸರತತದದ ನರ.   ನವರತನ ಗಳಿಬದ ,   ಬಬಗಾರದಬದ ನಿಮಿರತವಾದ ಅವನ

  ಆಸಸನ ಭವನದಲ್ಲಿ ,      ರತನ ಪಷಪ್ಪ ಕದಲ್ಲಿ ಕರಳಿತದದ ಚಕಪಬಶಗ ರನರ ರಬತಯಿದ ಕಗಡಿ ,   ದಬವಬಬದಪನರ ಶಗಬಭಸರವಬತೆ
ಶಗಬಭಸರತತದದ ನರ.           ರತನ ಪಷಪ್ಪ ಕದಲ್ಲಿ ಕರಳಿತದದ ಅವನಿಗ ಚಾಮರಗಳನರನ ಅವನ ಸಬವಕರರ ಬಿಬಸರತತದದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ

            ಚಾಮರಗಳ ಮಧದ ಆಗಾಗ ಮರಯಾಗ ಮತೆತ ರಣರತತದದ ಭರತನರ ಚಲಸರವ ಮಬಡಗಳ ಮರಯಲ್ಲಿ ಮತೆತ ಮತೆತ ಇಣರಕ
    ಮರಯಾಗ ಮತೆತ ರಣಸಿಕಗಳರಳ ವ ಚಬದರನಬತೆಯಗ ,  ಸಗಯರನಬತೆಯಗ ರಣರತತದದ ನರ.  ಕಮಲಗಳರ ಸಗಯರನಿಗಾಗ

 ಹಬಬಲಸರವಬತೆ ,          ನಪ್ರೈದಲಗಳರ ಚಬದರನಿಗಾಗ ರಯರವಬತೆ ಅಲ್ಲಿ ನರದದದ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜನನರನ ರಣರವ ಅಪಬಕ್ಷೆ
ಮಹತತರವಾದರದಗತರತ . 

   ಸಬದಭರವನರನ ಸಗರಸದ ಸಹತ ವವರಸಿ. 

೧. "    ಕನನ ಡದಗಳಗಗಬದರ ಕಥಯ ಪಬಳರವನರ .”

   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ತ.ಸರ.        ಶಮರಾವ್ ಸಬಪಾದಸಿದ ರತನಕರವಣರ ಬರದರರವ ಭರತೆಬಶ ವಪ್ರೈಭವ ರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ
    ಸಿರಯನಿನನಬನ ಬಣಷಪನರ ಎಬಬ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

ಸಬದಭರ:           ಧಾದನ ಮಡಿ ಬಬಸರವಾದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಕವಯರ ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಒಬದರ ಕಥಯನರನ ಹಬಳಲರ (  ರಚಿಸಲರ )

   ಅನರಮತಯನರನ ಕಗಡರವಬತೆ ಗರರರವನರನ ವನಬತಸಿಕಗಬಡಿದರ.

 ಸಗರಸದ :       ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಕಕೃತ ರಚಿಸಬಬಕಬಬ ಕವಯ ಅಪಬಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

೨."   ಶಪಬ ವಲಸವನಬನಬಬ ?”

   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ತ.ಸರ.        ಶಮರಾವ್ ಸಬಪಾದಸಿದ ರತನಕರವಣರ ಬರದರರವ ಭರತೆಬಶ ವಪ್ರೈಭವ ರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ
    ಸಿರಯನಿನನಬನ ಬಣಷಪನರ ಎಬಬ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 
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 ಸಬದಭರ :          ಭರತ ಚಕಪಬಶಗ ರನರ ಉದಯ ರಲದಲ್ಲಿಯಬ ಎದರದ ದಬವತಚರನಯನರನ ಮಡಿ ಓಲಗವನರನ ನಡಸರವ
 ರಬತಯನರನ ,       ಆ ವಪ್ರೈಭವವನರನ ಏನಬದರ ವಣರಸಲ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :           ಭರತ ಚಕ ತವತರಯ ಆಡಳಿತ ನಡಸರವ ರಬತ ವಣರನಗ ನಿಲರಕದರದ ಎಬಬರದರ ಕವಯ ಅಭಪಾಪಯವಾಗದ.

೩. “   ಚಬದರನಗಬ ಭಸಲ ರನಗಬಯಬಬಬತೆ "

   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ತ.ಸರ.        ಶಮರಾವ್ ಸಬಪಾದಸಿದ ರತನಕರವಣರ ಬರದರರವ ಭರತೆಬಶ ವಪ್ರೈಭವ ರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ
    ಸಿರಯನಿನನಬನ ಬಣಷಪನರ ಎಬಬ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :           ವವಧ ಚಾಮರಗಳ ಸಲನಲ್ಲಿ ಹಗಳೆಯರತತದದ ಭರತ ಚಕಪಬಶಗ ರನರ ಚಲಸರವ ಬಿಳಿಯ ಮರಗಲನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ
    ರಣಸಿಕಗಳರಳ ವ ಚಬದರನಗಬ ಭಸಲ ರನಗಬ ಎಬಬಬತೆ ಶಗಬಭಸರತತದದ ನರ. 

 ಸಗರಸದ :       ಭರತ ಚಕಪಬಶಗ ರನ ಸಗಬಗನರನ ವಣರಸಲರ ಕವ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರ.

        ಮದಲನ ಎರಡರ ಪದಗಳ ಸಬಬಬಧದಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸಬಬಬಧಿಸಿದ ಪದ ಬರಯಿರ. 

೧.  ಬಿನನ ಹ :  ಅರಕ : :  ವಭರ : ……… (ದಗರ)

೨.  ಪಗಳರ :  ತೆಗಳರ : :  ರಮರರಗಲ್ : …….. (  ಬಳರನ ಗಲ್ ) 

೩.  ಭರತ :  ಅಯೋಧದ : :  ಬಾಹರಬಲ : …… (  ಪದನಪರ )  

೪.  ನಿಬಲಬಬರಜ :  ನಿಬಲ +  ಅಬಬರಜ : :  ಚಕಪಬಶಗ ರ : ----- (  ಚಕ ತ +  ಈಶಗ ರ )
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  ಪದದ ಪಾಠ -         ೪ ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್ -ಜನನ  
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

     ಜನನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳೆಬಬಿಬಡರ ಪಾಪಬತದ ದ ಕವ.    ಇವನ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.  ೧೨೨೫ .ಇವನರ
 ಯಶಗಬಧರ ಚರತೆ,       ಅನಬತನಥಪರಾಣ ಮತರತ ಅನರಭವ ಮರಕರರ ಎನರನ ವ ರವದ ಗಳನರನ

ರಚಿಸಿದನ.        ಇವನರ ಹಗಯಸ ಳರ ದಗರ ಬಲಲ ಳನಿಬದ ಕವಚಕ ತವತರ ಎಬಬ ಅಭದನವನರನ
ಪಡದದದ ನರ. 

    ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗವನರನ ಈತನ '   ಯಶಗಬಧರ ಚರತೆ '   ಎನರನ ವ ರವದ ದಬದ ಆರಸಲಗದ. 

 ಪೂವರಕಥ
        ಉಜಜ ಯನಿಯ ಯಶರ ಮತರತ ಚಬದಪಮತಯ ಮಗನದ ಯಶಗಬಧರನರ ಪತನ ಅಮಕೃತಮತಯೊಡನ ಸರಖವಾಗ

         ರಾಜದ ಭರ ನಡಸರತತದದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿಯಬ ರಾಣ ಅಮಕೃತಮತಯರ ತನನ ಅರಮನಯ ಗಜಶಲಯ ಮವಟಗ ಅಷಟ್ಟಿ ವಬಕನ
   ಗಾನ ಮಧರಯರಕಲ ಮನಸಗಬತರ ,       ಅವನಗಬದಗ ಒಡನಟ ಬಳೆಸಿ ತನನ ಗಬಡ ಯಶಗಬಧರನಿಬದ ಕ ತಮಕ ತಮವಾಗ

ದಗರವಾಗರತತಳೆ.        ಇದನರನ ತಳಿದ ಯಶಗಬಧರನರ ಅವರಬಬ ರನಗನ ಕಗಲಲ ಬಯಸಿದರಗ ಕಗಲಲ ದ ಕದಡಿದ
    ಮನಸಿಸನವನಗರಲರ ಅವನ ತಯಿ ಚಬದಪಮತ ವಚಾರಸರತತಳೆ .      ರಾಜನರ ನಡದ ವಚಾರವನರನ ತಯಿಯೊಬದಗ ಕನಸಿನ

       ರಗಪದಲ್ಲಿ ವವರಸಿದಗ ತಯಿಯರ ಶಬತಗಾಗ ಪಾಪಣಬಲ ಕಗಡಲ ಸಲಹ ನಿಬಡರತತಳೆ .    ಕಗನಗ ಅವರರ ಹಟಟ್ಟಿನ
      ಕಗಬಳಿಯನರನ ಬಲಕಗಡರತತದಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬರದದ ಬಬತರವಬದರ ಕಗಬಳಿಯಬತೆ ಕಗಗರತತದ.   ದಗಲದ ದಗರಯರ ತನನ

      ಮಗನದ ಯಶಗಬಮತಗ ಪಟಟ್ಟಿ ಕಟಟ್ಟಿ ತಪಸಿಸಗ ಹಗರಡಲರ ಸಿದದ ನಗರತತನ.    ಅದನರನ ತಳಿದ ಅಮಕೃತಮತ ಅವರಬಬ ರನಗನ
 ವಷವಕಲ ಕಗಲರಲ ತತಳೆ.          ತದನಬತರದಲ್ಲಿ ಯಶಗಬಧರ ಮತರತ ಚಬದಪಮತಯರರ ಹಲವು ಸಲ ಜನನ ವತತ ಕಗನಯಲ್ಲಿ

      ಯಶಗಬಮತಗ ಅಭಯರರಚಿ ಅಭಯಮತಗಳೆಬಬ ಅವಳಿ ಮಕಲ ಳಾಗ ಜನಿಸರತತರ.    ಎಳವಯಲ ದಬಕ್ಷೆ ವಹಸಿ ಅವರಬಬ ರಗ
  ಸರದತತಚಾಯರ ಮರನಿಗಳ ಶಷದ ರಾಗರತತರ.       ಅಯೋಧಾದ ದಬಶದ ರಾಜಪರದ ರಾಜ ವಸಬತರಲದಲ್ಲಿ ನಡಯರತತದದ

         ಜಾತೆಪಯಲ್ಲಿ ಚಬಡಮರ ದಬವತೆಗ ಬಲಕಗಡಲರ ನರರನರನ ಕರತರಲಬದರ ತನನ ತಳಾರ ಚಬಡಕಮರನಿಗ ಅಪಪ್ಪ ಣೆಯಿತತಗ
       ಸರದತತಚಾಯರರ ಸಲಹಯಬತೆ ಭಕ್ಷೆಗ ಬರರತತದದ ಅಭಯರರಚಿ ಅಭಯಮತಯರರ ಚಬಡಕಮರನಿಗ ಸಿಗಲಗ

       ಅವರಬಬ ರನಗನ ಅವನರ ಹಡಿದರ ಚಬಡಮರಗ ಬಲಕಗಡಲರ ಮರದತತನ ಬಳಿ ಕರತರರತತನ. 

     ಆ ಸಬದಭರದ ವವರಣೆ ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗದಲ್ಲಿ ಬಿಬಬಿತವಾಗದ. 

  ಪದದ ದ ಹಗಸಗನನ ಡ ರಗಪ 

   ಸಿಸಿರಮನ ಪಿಡಿದರ ಪರಕಗ
  ವಸಬತನಲರರದ ಮವನಡಿಮಬಚಿಕಯೊಳ

ಕರಸರರದರದಡಗನಬತೆವ
    ಲಸದರವು ತದಗ ನದಗಳರದದರ ಮರತತದ ಮರಗರಳದ ಳ ||೧||
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           ದಬವಗ ಹರಕಯೊಪಿಪ್ಪಸರವುದರಲಗ ಶಶರವನನಬ ಹಡಿದರ ಹಗ ಬಿಟಟ್ಟಿ ಮವನ ಮರದ ಅಡಿ ಮಬಚಿಕಯಲ್ಲಿ ಅವನನರನ ಕಗಚಿಚ
          ಕಗಚಿಚ ಕತತರಸಿ ಹಾಕದ ಮಬಸದ ರಾಶಯಬಬಬತೆ ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಉದರರಬಿದದ ಮರತರತ ಗದ ಮಗದಗಳರ ಕಬಪಾಗ

ತೆಗಬರರತತದದ ವು. 

   ಮರ ಮಲಯಾನಿಳಬ ನವ
   ನಿಬರಜವನಮಬಬ ಕಬಡದಗಳ ದಬಡನಮ

  ಸಲರದ ಬಬದಪನಿತತವ
   ಧಾರಪದಬಬಬತರರಲದರವರಗಳಿ ಬನದಗಳ ||೨||

   ವನದಲ್ಲಿ ಅರಗಳಿಗಳರ ಗಟಟ್ಟಿಯಾಗ ಉಲಯರತತದದ ವು. “    ಎಲ ಮರ ದಬವತೆಯಬ ,    ಮಲಯ ಮರರತನರ ಹಗಸ ತವರಗಳ
     ಸಮಗಹವಬಬ ಕಬಡದಲ್ಲಿ ದಬರರದಬಡ ನಮಸಲರ ಮಡರತತ ಬರರತತದನ.   ಈ ಕಡ ಗಮನವಡರ. 

    ಅಬತರ ದಗರವತರತ ಬಬದ ವ
   ಸಬತದಗಳಾ ಮರದತತನರಬ ಪರಜನಮಬ

  ತಬತಮಗ ಚಬಡಮರಗ
    ಸಬತಸಮಬ ಮಡಲಬದರ ಜಾತೆಪಗ ನರದರ್ ||೩||

          ಆ ರಬತಯಲ್ಲಿ ಒದಗಬಬದ ವಸಬತರಲದಲ್ಲಿ ಮರದತತ ರಾಜನಗ ನಗರದ ಜನರಗ ಎಲಲ ರಗ ಒಬದಗ ಚಬಡಮರದಬವತೆಗ
    ಸಬತೆಗಬಷವಾಗರವಬತೆ ಜಾತೆಪಯನರನ ನರವಬರಸಲರ ಅಲ್ಲಿ ಸಬರದರರ. 

    ನಿಬದರ ನರಪತ ತಳಾರಬ
     ಗಬದರ ನಿಬನ್ ಬರಸರ ಮನರಜಯರಗಮಬ ಮರನನ ಬ

  ಕಗಬದಚಿರಸರವಬ ಪೂಜಯೊ
      ಳೆಬದನ ಪರ ತಪಪ್ಪ ದಬವ ತಪಪ್ಪ ದ ಮಣಳ ||೪||

   ತನನ ತಳಾರನನರನ ಕರದರ ,       ನಿಬನರ ಈಗಲಬ ಮನರಷದ ಯರಗನ ವನರನ ಭರಸರ .     ಎಬದನಬತೆ ಮದಲರ ನನಬ ಅವರನರನ
 ಬಲಕಗಟರಟ್ಟಿ ಅಚಿರಸಬಬರಗದ.       ಪದದ ತ ಪಪರರ ನಡದರಕಗಳಳ ದದದ ರ ದಬವಗ ಸಿಟಾಟ್ಟಿದಬತರ .   ಪರಣಮವಾಗ ಅವಳಗ ನಮನ
   ವಷಯದಲ್ಲಿ ತಪಿಪ್ಪ ನಡಯದರಲರಳರ ,        ಆದರದರಬದ ತಗ ರ ಮಡರ ಎಬದರ ಮರದತತನರ ಚಬಡಕಮರನಿಗ ಹಬಳಿದನರ.

  ತಡವಾದಪಪ್ಪ ದರ ಪರರ್
    ಕರಡವಬಳರಪ್ಪ ದರ ಪಲವು ಜಿಬವರಾಶಯಬ ಬಲಯಬ

  ನಡಯನ ಹಸದಮಗಳೆ
   ಪಿಡಿತರದ ಮಣರನನ ಕಬಕರರನರತರಬ ||೫|| 

     ಉಳಿದ ನಗರಕರಲಲ ರಗ ಅನಬರನಬಕ ಜಿಬವರಾಶಯ ಬಲಯನರನ ಕಗಡಲದರ,    ತಡಮಡದರರ ಎಬದರ ಮರದತತನರ
ಅಪಪ್ಪ ಣೆಯಿತತನರ.      ತಳಾರ ಚಬಡಕಮರನರ ಅಪಪ್ಪ ಣೆ ಎಬದರ ಉತತರವನನಬನಗಬ ಕಗಟಟ್ಟಿ ನರ.    ಒಡನಯಬ ತನನ ಕಬಕರರರ ಈಗಾಗಲಬ

     ಬಲಪಶರಗಳನರನ ತಬದರಲಬ ಬಬಕರ ಎಬದರ ಭವಸಿ
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  ಕರರವರಯದ ಶರಭಲಕಣ
    ದರಕಯ ಸತರಲ ಲದ ಮತದ ರಯರಗಲಕಮಬ ತ

   ನರಸಲ್ ಬಳರಯ ಬನದಬ
   ಪರಮಟಟ್ಟಿ ಬ ಚಬಡಕಮರನಬಬ ತಳಾರಬ ||೬||

  ಎಳೆಯ ವಯಸಿಸನ ,          ಶರಭಲಕಣವುಳಳ ಬರದದವಬತರಾದ ಒಳೆಳಯ ವಬಶದಲ್ಲಿ ಹರಟಟ್ಟಿದ ಮನವ ಜಗಬಡಿಯನರನ ಹರಡರಕರತತ ಆ
  ಮರಯ ಬನದಬದ ಹಗರಟನರ. 

 ಮರನಿಸಮರದಯಸಮಬತಬ
 ವನಬಯಜನವನಜವನದವಾಕರನಬತ

 ಮರನಿಪನರಪವಾಸಮಬ ಪ
    ವರನಿಮಿತತಬ ಕಳೆದರ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕಯರಗಮಬ ||೭||

      ತವರಗಳನನ ರಳಿಸರವ ಸಗಯರನಬತೆ ಸರದತತಚಾಯರರರ ಶಷದ ವಕೃಬದದ ವರಸಕಲ ರರಣವಾಗದದ ರರ.   ಅವರರ ಈ ಮರನಿಗಳ
  ಸಮರದಯವನರನ ಕಗಡಿಕಗಬಡರ ,    ವತತದ ಅಬಗವಾಗ ಉಪವಾಸವನರನ ಮಡಿದರರ.     ಅನಬತರ ಇಬಬ ರರ ಮಕಲ ಳನರನ ಕರದರ

  ಭಕ್ಷೆಯತತ ತರರವಬತೆ ಕಳರಹಸಿಕಗಟಟ್ಟಿ ರರ. 

   ಚರಗಗ ಬಿಬಳೆಗಲಡ ಗರರರಗಳ
   ಚರಣರಲ ಯರಗಳಮರಗ ಪರಮಟಾಟ್ಟಿಗಳ

 ತರರಣವನಹರಣಯರಗಮಬ
    ತರಕರಕ ಪಿಡಿವಬತೆ ಚಬಡಕಮರಬ ಪಿಡಿದಬ ||೮||

      ಆ ಬಾಲಕರರ ಗರರರಗಳ ಪಾದಕಲ ನಮಸಲ ರಸಿ ಅಲ್ಲಿಬದ ಹಗರಟರರ.      ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ ಎರಡರ ಎಳೆಯ ಜಿಬಕ ಮರಗಳನರನ ಹರಲಯರ
 ಹಡಿಯರವಬತೆ ,   ಅವರನರನ ಚಬಡಕಮರನರ ಹಡಿದನರ. 

ಅಭಯರರಚಿಯಭಯಮತಯಬ
   ಬರಭಯಮನ ಪಾಪಕಮರನರಯಗಡಯೊಳ ಮ

  ತತಭಯರರಚಿ ತಬಗಗಬದಪ
    ನಭಬತೆಯಾಗಲಗ ತಯ ಮರಣದ ದಸಯೊಳ ||೯||

          ಅಭಯರರಚಿ ಮತರತ ಅಭಯಮತ ಎಬಬ ಆ ಇಬಬ ರರ ಮಕಲ ಳನರನ ಪಾಪ ರಯರ ಪಪವಕೃತತನದ ಚಬಡಕಮರನರ
ಹಡಿದಗಯದ ತೆಗಡಗದನರ.     ಇಬಬ ರಗಗ ಆತನ ಉದ್ದೇಶದ ಅರವಾಯಿತರ.     ಅಭಯರರಚಿ ತನನ ತಬಗಯೊಡನ "  ಎಲ ತಬಗ
,      ನಮಗ ಮಕೃತರದ ವಬ ಸನಿನಹತವಾಗದಯಬದರ ಹದರಕಗಳಳ ಬಬಡ ಎಬದರ ಮತಗಾರಬಭಸಿದನರ.

  ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್
    ಭಯಮಬವುದಗಬ ಮರಟಟ್ಟಿದಡಗ ಸಪ್ರೈರಸರವುದ ಕಬಳ

   ನಯವದ ಪತತ ಪರಬಷಹ
     ಜಯಮ ತಪಬ ತಪಕ ಬಬರ ಕಗಡರಡಗಳವಬ ||೧೦||
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“     ವಧಿ ನಿಯಮವನರನ ಮಿಬರರವವರರ ಯಾರದರ ?      ಅದರಲಗ ಅಬಜಿದರ ಪಪಯೋಜನವಾದರಗ ಏನಿದ ?ಏನದರಗ
     ಸಬಗಟಸಿತೆಬದದರ ಅದನರನ ಸಹಸಿಕಗಳಳ ವುದಬ ನದಯವಾದ ದರ .     ಒದಗ ಬರರವ ಪರಬಷಹಗಳನರನ ಜಯಿಸರವುದನನಬ ತಪಸರಸ

  ಎಬಬ ಹಸರನಿಬದ ಕರಯರತತರ.      ತಪಸಿಸಗ ಬಬರ ಎರಡರ ಕಗಬಡರಗಳಿವಯಬ ?   ಎಬದರ ಅಭಯರರಚಿಯರ ಅಭಯಮತಗ
ಧಪ್ರೈಯರವತತನರ.

    ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಒಬದಗಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.      ಮರತರತ ಗದ ಹಗವುಗಳರ ಎಲ್ಲಿ ಉದರರ ಬಿದದದದ ವು ?

ಉ:         ಮರತರತ ಗದ ಹಗವುಗಳರ ವನದಲ್ಲಿ ಮವನ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದರರಬಿದದದದ ವು .

೨.     ವನದಲ್ಲಿ ಅರಗಳಿಗಳರ ಏನಬದರ ಉಲಯರತತದದ ವು ?

ಉ:  “    ಎಲ ಮರ ದಬವತೆಯಬ ,       ಮಲಯ ಮರರತನರ ಹಗಸ ತವರಗಳ ಸಮಗಹವಬಬ ಕಬಡದಲ್ಲಿ ದಬರರದಬಡ
  ನಮಸಲರ ಮಡರತತ ಬರರತತದನ.         ಈ ಕಡ ಗಮನವಡರ ಎಬದರ ವನದಲ್ಲಿ ಅರಗಳಿಗಳರ ಉಲಯರತತದದ ವು .

೩.      ಯಾವ ದಬವತೆಯ ಹಸರನಲ್ಲಿ ಜಾತೆಪಯರ ನಡಯರತತತರತ ?

ಉ:     ಚಬಡಮರ ದಬವತೆಯ ಹಸರನಲ್ಲಿ ಜಾತೆಪಯರ ನಡಯರತತತರತ .

೪.     ಮರದತತನ ಬಳಿಯಿದದ ತಳಾರನ ಹಸರಬನರ ?

ಉ:      ಮರದತತನ ಬಳಿಯಿದದ ತಳಾರನ ಹಸರರ ಚಬಡಕಮರ

೫.     ಚಬಡಕಮರನರ ಯಾರನರನ ಹಡಿದರ ತಬದನರ ?

ಉ:          ಚಬಡಕಮರನರ ಸರದತತಚಾಯರರಲ್ಲಿ ಶಷದ ರಾಗ ಅವರ ಸಲಹಯಬತೆ ಭಕ್ಷೆಗ ಬರರತತದದ ಅಭಯರರಚಿ ಮತರತ
   ಅಭಯಮತಯರನರನ ಹಡಿದರ ತಬದನರ . 

ಮಗರರ-    ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ .

೧.        ಮವನ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದರರದದ ಮರತರತ ಗದ ಹಗವುಗಳರ ಹಬಗ ರಣರತತದದ ವು ?

ಉ:            ದಬವಗ ಹರಕಯೊಪಿಪ್ಪಸರವುದರಲಗ ಶಶರವನನಬ ಹಡಿದರ ಹಗ ಬಿಟಟ್ಟಿ ಮವನ ಮರದ ಅಡಿ ಮಬಚಿಕಯಲ್ಲಿ ಅವನನರನ ಕಗಚಿಚ
          ಕಗಚಿಚ ಕತತರಸಿ ಹಾಕದ ಮಬಸದ ರಾಶಯಬಬಬತೆ ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಉದರರಬಿದದ ಮರತರತ ಗದ ಮಗದಗಳರ ಕಬಪಾಗ

ತೆಗಬರರತತದದ ವು.

೨.        ಮರದತತ ಹಾಗಗ ಜನರರ ಏಕ ಒಬದಡ ಸಬರದದ ರರ ?

ಉ:       ಮರದತತ ರಾಜನರ ಆಳರತತದದ ರಾಜಪರ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ಚಬಡಮರಯ ದಬವಾಲಯವತರತ .   ಆಶಗ ಯರಜ ಮತರತ ಚೆಪ್ರೈತ ತ
      ಋತರಗಳಲ್ಲಿ ದಗರ ಮತರತ ಪಪಜಗಳರ ಜಾತೆಪ ನಡಸಿ ,  ದಬವಯನರನ ಆರಾಧಿಸರತತದದ ರರ.     ಒಮನ ಚೆಪ್ರೈತ ತ ಮಸದಲ್ಲಿ ಜಾತೆಪ

ನಡಯಬಬಕತರತ .        ಒದಗಬಬದ ವಸಬತರಲದಲ್ಲಿ ಮರದತತ ರಾಜನಗ ನಗರದ ಜನರಗ ಎಲಲ ರಗ ಒಬದಗ
     ಚಬಡಮರದಬವತೆಗ ಸಬತೆಗಬಷವಾಗರವಬತೆ ಜಾತೆಪಯನರನ ನರವಬರಸಲರ ಅಲ್ಲಿ ಸಬರದರರ. 
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೩.      ಚಬಡಕಮರನರ ಎಬತಹ ಬಲಯನರನ ಹರಡರಕ ಹಗರಟನರ ?

ಉ:            ಒದಗ ಬಬದ ಚೆಪ್ರೈತ ತ ಮಸದಲ್ಲಿ ಮರದತತ ರಾಜನಗ ಅವನ ಪಪಜಗಳಗ ಸಬರ ಚಬಡಮರ ದಬವತೆಗ
   ಸಬತೆಗಬಷವಾಗರವಬತೆ ಜಾತೆಪ ನಡಸಲರ ಸಬರದರರ.      ಮರಗ ಬಲಕಗಡರವುದರಲಗ ಮನವರನರನ ಹಡಿದರ ತರರವಬತೆ

   ಮರದತತನರ ತಳಾರ ಚಬಡಕಮರನಿಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನರ.      ಆಗ ಚಬಡಕಮರನರ ಎಳೆಯ ವಯಸಿಸನ ,ಶರಭಲಕಣವುಳಳ
          ಬರದದವಬತರಾದ ಒಳೆಳಯ ಯ ವಬಶದಲ್ಲಿ ಹರಟಟ್ಟಿದ ಮನವ ಜಗಬಡಿಯನರನ ಹರಡರಕರತತ ಆ ಮರಯ ಬನದಬದ

ಹಗರಟನರ. 

೪.      ಅಭಯರರಚಿಯರ ಅಭಯಮತಗ ಏನಬದರ ಧಪ್ರೈಯರವನರನ ಹಬಳಿದನರ ?

       ಚಬಡಕಮರನರ ಭಕ್ಷೆಗ ಹಗರಟದದ ಅಭಯರರಚಿ ಅಭಯಮತಯರನರನ ಮರಗ ಬಲಕಗಡಲರ ಕರದರಕಗಬಡರ
   ಹಗರಟಾಗ ಎಲ ತಬಗ ,     ನಮಗ ಮಕೃತರದ ವಬ ಸನಿನಹತವಾಗದಯಬದರ ಹದರಕಗಳಳ ಬಬಡ ,   ವಧಿ ನಿಯಮವನರನ ಮಿಬರರವವರರ
 ಯಾರದರ ?      ಅದರಲಗ ಅಬಜಿದರ ಪಪಯೋಜನವಾದರಗ ಏನಿದ ?   ಏನದರಗ ಸಬಗಟಸಿತೆಬದದರ ಅದನರನ

   ಸಹಸಿಕಗಳಳ ವುದಬ ನದಯವಾದ ದರ .       ಒದಗ ಬರರವ ಪರಬಷಹಗಳನರನ ಜಯಿಸರವುದನನಬ ತಪಸರಸ ಎಬಬ ಹಸರನಿಬದ
ಕರಯರತತರ.     ತಪಸಿಸಗ ಬಬರ ಎರಡರ ಕಗಬಡರಗಳಿವಯಬ ?    ಎಬದರ ಅಭಯರರಚಿಯರ ಅಭಯಮತಗ ಧಪ್ರೈಯರವತತನರ.

   ಎಬಟರಬದ ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ  . 
     ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್ ಸರಾಬಶವನರನ ನಿಮನ ಮತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಯಿರ. 

ಉ:        ಜನನ ಕವಯ ಯಶಗಬಧರ ಚರತೆಯಿಬದ ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗವನರನ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ .   ರಾಜಪರ ಪಟಟ್ಟಿ ಣವನರನ
  ಮರದತತ ರಾಜನರ ಆಳರತತದದ ನರ.          ಅವನರ ತನನ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿರರವ ಚಬಡಮರ ದಬವತೆಗ ಆಶಗಬಜ ಮತರತ ಚೆಪ್ರೈತ ತ ಮಸಗಳಲ್ಲಿ

 ಜಾತೆಪ ನಡಸರತತದದ ನರ.           ಹಾಗಯಬ ಒಬದರ ವಸಬತರಲದ ಆಗಮನವಾಗ ಮರಯ ಬನದಲ್ಲಿ ಮವನ ಮರಗಳರ ಚಿಗರರ
ನಿಬತದದ ವು.   ಗಳಿಗಳರ ಉಲಯರತತದದ ವು.         ಮರದತತ ರಾಜನರ ಪಪಜಗಳೆಗಬದಗ ಸಬರ ಜಾತೆಪಯ ವಚಾರವಾಗ ತನನ ತಳಾರನದ

   ಚಬಡಕಮರನಿಗ ದಬವಗ ನರಬಲಯನರನ ಕಗಡಲಬಬಬಕರ.      ನಿಯಮ ತಪಿಪ್ಪಸಿದರ ದಬವ ಮರನಿಸಿಕಗಳಳ ಬಹರದರ ಎಬದರ
    ಚಬಡಕಮರನಿಗ ನರರನರನ ಹಡಿದರ ತರರವಬತೆ ಆದಬಶಸಿದನರ.      ಆಗ ಚಬಡಕಮರನರ ಒಳೆಳಯ ಎಳೆಯ ವಯಸಿಸನ

,           ಶರಭಲಕಣವುಳಳ ಬರದದವಬತರಾದ ಒಳೆಳಯ ವಬಶದಲ್ಲಿ ಹರಟಟ್ಟಿದ ಮನವ ಜಗಬಡಿಯನರನ ಹರಡರಕರತತ ಆ ಮರಯ
 ಬನದಬದ ಹಗರಟನರ.          ಆಗ ಅದಬ ವಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರದತತಚಾಯರರಬದ ಭಕ್ಷೆಗ ಕಳಿಸಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿ ಅವರ ಶಷದ ರಾದ ಅಭಯರರಚಿ

 ಅಭಯಮತಯರರ ಬರರತತದದ ರರ.       ಅವರನರನ ಜಿಬಕಮರಗಳನರನ ಹಡಿಯರವ ಹರಲಯಬತೆ ಚಬಡಕಮರನರ ಹಡಿದನರ.  ಆಗ
   ಅಭಯರರಚಿಯರ ತನನ ಸಹಗಬದರಯನರನ ಸಮಧಾನಿಸಿದನರ.      ಬಬದರದಕಲ ಭಯ ಪಡಬಬಡವಬದರ ವಧಿಯ

   ನಿಯಮವನರನ ಮಿಬರಲರ ಯಾರಬದಲಗ ಸಧದ ವಲಲ .       ಒದಗ ಬಬದ ಪರಬಷಹಗಳನರನ ಜಯಿಸರವುದಬ ನಿವಾದ ತಪಸರಸ ಎಬದರ
           ಸಮಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಚಬಡಕಮರನಗಡನ ಮರಗ ಬಲಯಾಗಲರ ಮರದತತ ರಾಜನ ಬಳಿ ಹಗಬಗರವ ಸಬದಭರ ಪಪಸರತ ತ ಪದದ

 ಭಗದಲ್ಲಿ ವಣರತವಾಗದ. 

   ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ ವವರಸಿ.

೧. “       ಪೂಜಯೊಳೆಬದನ ಪರ ತಪಪ್ಪ ದಬವ ತಪಪ್ಪ ದ ಮಣಳ ."
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ಉ:      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಜನನ ನರ ಬರದ '   ಯಶಗಬಧರ ಚರತೆ '    ರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್
  ಪದದ ಭಗದಬದ ಆರಸಲಗದ. 

 ಸಬದಭರ :          ರಾಜಪರ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದ ಮರದತತನರ ತನನ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿರರವ ಚಬಡಮರದಬವತೆಗ ಆಶಗಬಜ ಮತರತ ಚೆಪ್ರೈತ ತ ಮಸಗಳಲ್ಲಿ
   ಪಪಜಗಳೆಗಡನ ಸಬರ ಜಾತೆಪ ನಡಸರತತದದ ನರ.          ಅದಬ ರಬತ ಒಬದರ ವಸಬತರಲದಲ್ಲಿ ಜಾತೆಪ ನಡಸರವಾಗ ಮರಗ ನರ ಬಲ

ಕಗಡಬಬಕತರತ .       ಆಗ ಮರದತತನರ ತನನ ತಳಾರನನರನ ಕರದರ ,       ನಿಬನರ ಈಗಲಬ ಮನರಷದ ಯರಗನ ವನರನ ಭರಸರ .  ಎಬದನಬತೆ
    ಮದಲರ ನನಬ ಅವರನರನ ಬಲಕಗಟರಟ್ಟಿ ಅಚಿರಸಬಬರಗದ.      ಪದದ ತ ಪಪರರ ನಡದರಕಗಳಳ ದದದ ರ ದಬವಗ ಸಿಟಾಟ್ಟಿದಬತರ

.       ಪರಣಮವಾಗ ಅವಳಗ ನಮನ ವಷಯದಲ್ಲಿ ತಪಿಪ್ಪ ನಡಯದರಲರಳರ ,      ಆದರದರಬದ ತಗ ರ ಮಡರ ಎಬದರ ಹಬಳಿದನರ.

 ಸಗರಸದ :             ಪದದ ತಯಬತೆ ನರ ಬಲ ಕಗಡದದದ ರ ದಬವ ಶಕ್ಷಿಸಬಹರದರ ಎಬಬ ಮರದತತನ ಆತಬಕ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ ಅಲಲ ದಬ ನರ
        ಬಲ ಕಗಟರಟ್ಟಿ ಮರ ದಬವತೆಯನರನ ಸಬತಕೃಪಿತ ಪಡಿಸಬಬಕಬಬ ಮಗಢನಬಬಿಕಯಗ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

೨. “     ತರಕರಕ ಪಿಡಿವಬತೆ ಚಬಡಕಮರಬ ಪಿಡಿದಬ " 

ಉ:      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಜನನ ನರ ಬರದ '   ಯಶಗಬಧರ ಚರತೆ '    ರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್
  ಪದದ ಭಗದಬದ ಆರಸಲಗದ. 

         ಜಾತೆಪಯಲ್ಲಿ ಚಬಡಮರ ದಬವತೆಗ ಸಬಪಪದಯದಬತೆ ನರ ಬಲ ಕಗಡಬಬಕಬದರ ಮರದತತ ರಾಜನರ ಸಬವಕನದ
        ಚಬಡಕಮರನಿಗ ನರರನರನ ಹಡಿದರ ತರಬಬಕಬದರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲರ ಚಬಡಕಮರನರ ಬಲಯನರನ ಹರಡರಕ ಹಗರಟನರ. ಎಳೆಯ

 ವಯಸಿಸನ ,         ಶರಭಲಕಣವುಳಳ ಬರದದವಬತರಾದ ಒಳೆಲಯ ವಬಶದಲ್ಲಿ ಹರಟಟ್ಟಿದ ಮನವ ಜಗಬಡಿಯನರನ ಹರಡರಕರತತ ಆ
  ಮರಯ ಬನದಬದ ಹಗರಟನರ.        ಅದಬ ವಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರದತತಚಾಯರರರ ತಮನ ಬಳಿ ಶಷದ ರಾಗದದ ಅಭಯರರಚಿ

  ಅಭಯಮತಯರನರನ ಭಕ್ಷೆಗ ಕಳಿಸಿದದ ರರ.       ಆ ಬಾಲಕರರ ಗರರರಗಳ ಪಾದಕಲ ನಮಸಲ ರಸಿ ಅಲ್ಲಿಬದ ಹಗರಟರರ.  ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ
      ಎರಡರ ಎಳೆಯ ಜಿಬಕ ಮರಗಳನರನ ಹರಲಯರ ಹಡಿಯರವಬತೆ ,   ಅವರನರನ ಚಬಡಕಮರನರ ಹಡಿದನರ. 

 ಸಗರಸದ :            ಎಳೆಯ ಮಕಲ ಳನರನ ಮರಗ ಬಲ ಕಗಡಲರ ಚಬಡಕಮರನರ ಹಡಿದಗಯರದ ದನರನ ಕವ ಎಳೆಯ ಜಿಬಕಯ
     ಮರಗಳನರನ ಕಗಪ ರಯಾದ ಹರಲಯರ ಹಡಿದರದಕಲ ಹಗಬಲಸಿದರ . 

೩. “     ಅಭಬತೆಯಾಗಲಗ ತಯ ಮರಣದ ದಸಯೊಳ .” 

ಉ:      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಜನನ ನರ ಬರದ '   ಯಶಗಬಧರ ಚರತೆ '    ರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್
  ಪದದ ಭಗದಬದ ಆರಸಲಗದ. 

 ಸಬದಭರ :        ಸರದತತಚಾಯರರರ ಭಕ್ಷೆಗ ಕಳಿಸಲರ ಅಭಯರರಚಿ ಅಭಯಮತಯರರ ಅವರಾದಬಶದಬತೆ ಗರರರಗಳಿಗ
  ನಮಸಲ ರಸಿ ಭಕ್ಷೆಗ ಹಗರಟರರ.         ಅದಬ ವಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಬಡಮರ ದಬವತೆಗ ಬಲಕಗಡಲರ ನರರನರನ ಹಡಿದರ ತರಲರ

        ಮರದತತನರ ಚಬಡಕಮರನಿಗ ಆದಬಶಸಿದದ ರಬದ ಎಳೆಯ ಮಕಲ ಳನರನ ಹಡಿದರ ತರಬಬಕಬದರ ಚಬಡಕಮರನರ ಹಗರಟದದ ನರ.

       ದರಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ ಅಭಯರರಚಿ ಅಬಯಮತಯರನನಬ ಚಬಡಕಮರನರ ಹಡಿದರ ಹಗರಟಾಗ ಅಭಯರರಚಿಯರ
     ಅಭಯಮತಗ ಭಯಭಬತೆ ಯಾಗಬಬಡ ಎಬದರ ಮಬಲನಬತೆ ಸಮಧಾನಿಸಿದನರ .

 ಸಗರಸದ :         ಚಬಡಕಮರನರ ತಮನ ನರನ ಹಡಿದಗಯರದ ವುದರ ಪರಣಮ ಅರತ ಅಭಯರರಚಿಯರ ತನನ ಸಹಗಬದರಯನರನ
   ಸಮಧಾನಿಸರವ ಸನಿನವಬಶ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ.   
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೪. “   ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್ .” 

ಉ:      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಜನನ ನರ ಬರದ '   ಯಶಗಬಧರ ಚರತೆ '    ರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿಯತಯನರ್ ಮಿಬರದಪರ್
  ಪದದ ಭಗದಬದ ಆರಸಲಗದ. 

 ಸಬದಭರ :          ಚಬಡಮರ ದಬವತೆಗ ಬಲ ಕಗಡರವುದರಲಗ ನರರನರನ ಹಡಿದರ ತರರವಬತೆ ಮರದತತ ರಾಜನರ ಚಬಡಕಮರನಿಗ
        ಆದಬಶಸಿದಗ ಅವನರ ಸರದತತಚಾಯರರ ಆದಬಶದಬತೆ ಭಕ್ಷೆಗ ಹಗರಟದದ ಎಳೆಯ ಮಕಲ ಳಾದ ಅಭಯರರಚಿ

   ಅಭಯಮತಯರನರನ ಹಡಿದರ ಬಲಕಗಡಲರ ಕರದಗಯರದ ತತದದ ನರ.    “  ಆಗ ಅಭಯರರಚಿಯರ ವಧಿ ನಿಯಮವನರನ
  ಮಿಬರರವವರರ ಯಾರದರ ?     ಅದರಲಗ ಅಬಜಿದರ ಪಪಯೋಜನವಾದರಗ ಏನಿದ ?   ಏನದರಗ ಸಬಗಟಸಿತೆಬದದರ ಅದನರನ

   ಸಹಸಿಕಗಳಳ ವುದಬ ನದಯವಾದ ದರ .       ಒದಗ ಬರರವ ಪರಬಷಹಗಳನರನ ಜಯಿಸರವುದನನಬ ತಪಸರಸ ಎಬಬ ಹಸರನಿಬದ
ಕರಯರತತರ.     ತಪಸಿಸಗ ಬಬರ ಎರಡರ ಕಗಬಡರಗಳಿವಯಬ ?   ಎಬದರ ಅಭಯಮತಗ ಧಪ್ರೈಯರವತತನರ.

 ಸಗರಸದ :        ಬಬದದದ ನರನ ಬಬದ ಹಾಗ ಎದರರಸಬಬಕಬಬ ಅಭಯರರಚಿಯ ಸಿಸತಪಪಜಜ ತೆ ,   ಅಲಲ ದಬ ಮರಗ ಬಲಕಗಡಬಬಕಬದರ
     ಕರದಗಯರದ ತತದದ ರಗ ಹದರದ ಅಭಯರರಚಿಯ ಧಪ್ರೈಯರವೂ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

  ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ
೧.    ಮತೆಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಷರಟ್ಟಿ ವಧ ?   ಅವು ಯಾವುವು ?

       ಮತೆಪಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ ವಧ ಅವು ಲರರ ಮತರತ ಗರರರ . (U    ಮತರತ __ )  

೨.     ಲರರ ಮತರತ ಗರರರ ಎಬದರಬನರ ?

      ಒಬದರ ಮತಪ ರಲದಲ್ಲಿ ಉಚಚ ರಸಬಹರದದ ಅಕರವಬ ಲರರ .       ಎರಡರ ಅಥವಾ ಎರಡಕಲ ಬತ ಹಚರಚ ಮತಪ ರಲದಲ್ಲಿ
  ಉಚಚ ರಸಬಹರದದ ಅಕರವಬ ಗರರರ. 

೩.    ಕಬದ ಪದದ ದ ಲಕಣವನರನ ಬರಯಿರ.

    ಕಬದ ಪದದ ವು ನಲರಲ ಸಲನ ಪದದ .          ಒಬದರ ಮತರತ ಮಗರನಯ ಪಾದಗಳರ ಸಮವಾಗದರದ ನಲರಲ ಮತೆಪಗಳ ತಲ ಮಗರರ
ಗಣಗಳಿರಬಬಕರ.           ಎರಡರ ಮತರತ ನಲಲ ನಯ ಪಾದಗಳರ ಸಮವಾಗದರದ ನಲರಲ ಮತೆಪಗಳ ತಲ ಐದಪ್ರೈದರ ಗಣಗಳಿರಬಬಕರ .  ಪಪತಬ

   ಪಾದವೂ ಆದ ಪಾಪಸದಬದ ಕಗಡಿರಬಬಕರ. 

          ಕಳಗನ ಪದದ ಭಗಕಲ ಪಪಸತರ ಹಾಕ ಗಣ ವಭಗ ಮಡಿ ಛಬದಸಿಸನ ಹಸರನರನ ಬರಯಿರ. 

೧. 4            |  4         | 4   

   _   U  U |UUU U| _ _ 

  ನಿಬದರ ನ|  ರಪತ ತ|  ಳಾರಬ
4          |   4             |       4          |  4               |4      
  _  _     |    _      UU| U    UUU  | UU      _   |   _ _ 

  ಗಬದಬ |  ನಿಬನ್ ಬರ|  ಸರ ಮನರಜ| ಯರಗಮಬ|  ಮರನನ ಬ
 ಛಬದಸರಸ :  ಕಬದಪದದ

೨. 4      |   4           |4      

     U U_  |  _ U U  | _   _  

     ತಡವಾ|   ದಪಪ್ಪ ದರ ಪರರ್
   4            |4              |4            |  4           | 4   
   UU _    |UU     UU| U   _ U | _   U U  |  U U   _   | 

ಕರಡರವಬ|  ಳರಪ್ಪ ದರ ಹಲ|  ವು ಜಿಬವ| ರಾಶಯ|                             ಬಲಯಬ ಛಬದಸರಸ  : ಕಬದಪದದ
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ಮರಳಿ ಮನಗ - ಅರವಬದ ಮಲಗತತ 
ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ 

ಅರವಬದ  ಮಲಗತತಯವರರ  ಕ ಪ.ಶ.೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ  ವಜಯಪರ  ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಮರದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ
ಜನಿಸಿದರರ.ಜನಪಿಪಯ ಕವಯಾಗರರವ ಇವರರ ವಶಗ ತೆಗಬಮರಖ -ಹಗ ಬಲರಭರ ,ಮಗಕನಿಗ
ಬಾಯಿ  ಬಬದಗ  ,ಕಪಪ್ಪ ರವದ ,  ಮಗರನಯ  ಕಣರಷ  ,ನದ-ನಿನದ  ,ಸಿಲರನ್  ಸಿಟ  ಮತರತ
ಕಗಬಗಲ  ,ಚಬಡಲ  ಸಗ ಗಾರರಗಬಹಣಬ  ಕವನ  ಸಬಕಲನಗಳನರನ  ರಚಿಸಿದರ.  ರಯರ  ಎಬಬ
ರದಬಬರಯನಗನ  ಮರಗಯದ  ಕತೆಗಳರ  ಎಬಬ  ಕಥ ಸಬಕಲನವನಗನ  ಗೌಮರಬರ  ಬಾಪಹನ ಣ
ಎಬಬ  ಆತನ ಕಥನವನಗನ  ಬರದದರ.  ಜಾನಪದ  ಶಗಬಧ  ,ಭಗತರಾಧನ  ,ದಲತ  ಸಹತದ
ಚಳರವಳಿಯ ತತಗಕ ಚಿಬತನ ,ದಲತ ಪಪಜ್ಞೆ ,ಸಹತದ  -ಸಮಜ ಮತರತ  ಸಬಸಲ ಕೃತ ಇವರ ವಮಶರ ಕಕೃತಗಳಾಗವ. 
ಶಪಬಯರತರ ಮಗಕನಿಗ ಬಾಯಿ ಬಬದಗ ಕವನ ಸಬಕಲನಕಲ ದಬವರಾಜ ಬಹದಗದ ರ್ ಪಪಶಸಿತ ,ಕಪಪ್ಪ  ರವದ  ಕಕೃತಗ 
ನರಸಿಬಹಯದ  ಪರಸಲರ , ಗೌಎರಬರ ಬಾಪಹನ ಣ ಕಕೃತಗ ಕನರಟಕ ರಾಜದ  ಸಹತದ  ಅರಡಮಿ ಪಪಶಸಿತ ಗಳರ ಲಭಸಿವ . 
ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗವನರನ  ಇವರ ವಶಗ ತೆಗಬಮರಖ -ಹಗ ಬಲರ ಭರ ಎಬಬ ಕವನ ಸಬಕಲನದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 

ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.
೧. ಬರದದ ನರ ಲರಬಬಿನಿಯ ವನಕಲ ಯಾವ ರಬತ ಬರಬಬಕರ ? 
ಉ: ಬರದದ ನರ ಲರಬಬಿನಿಯ ಬನಕಲ ವಪ್ರೈಶಖ ಬಬದಬತೆ ಬರಬಬಕರ.

೨. ಮನಯ ಬಾಗಲರ ಯಾರಗಾಗ ತೆರದಹರದರ ?
ಉ: ಮನಯ ಬಾಗಲರ ಬರದದ ನಿಗಾಗ ತೆರದಹರದರ.

೩. ಮಹಾಮನಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಬತ ತವನರನ  ಸರಬಬಕರ ?
ಉ: ಬಹರಜನತೆಯ ಹತವಬ ಬಹರಜನತೆಯ ಸರಖವು ನಮರನ ಸಿರ ನಿಬತಯರ ನಮನ ನಯ ರಬತಯರ ಎಬಬ 
ಮಬತ ತವನರನ  ಮಹಾಮನಯಲ್ಲಿ ಸರಬಬಕರ. 

೪. ನಮನ  ನಡ ಯಾರ ನಡಯಬತೆ ಇರಬಬಕರ ?
ಉ: ಬರದದ ನ ನಡಯಬತೆ ನಮನ  ನಡ ಇರಬಬಕರ. 

ಮಗರರ-ನಲರಲ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 
೧. ಬರದದ ನಬದರ ಏನಬನರ ಎಬದರ ಕವಗಳರ ಹಬಳರತತರ ?
ಉ: ಇಬದನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತತಲಯನರನ  ಹಗಬಗಲಡಿಸಲರ ಬರದದ ನ ಬಳಕರ ನಮಗ ಅವಶದ ಕ.  ಬರದದ ನಬದರ ನಿತದ , ಸತದ  ,
 ಅಹಬಸ ಪಪತಪಾದಕನದ ಬರದದ ನರ ಶಬತದಗತ , ಸಮಜಿಕ ರಪಬತಯನರನ ಬಟರ ಮಡಿದವನರ, ಅವನರ ಕರರಣೆಯ
 ಸಬಕಬತ .ಅವನರ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತತಲರ ಹಗಬಗಲಡಿಸರವ ಜ್ಞಾನವಬಬ ಬಳಕನ ಸಬಕಬತ . ಅವನರ ಲರಬಬಿನಿಯ ವನದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರದರ ವಸಬತನಗಮನವನರನ  ಸರದಬತೆ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.  
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೨. ಭವದ  ಮನರಜರಾಗ ಬಾಳಲರ ನಮನ ಲ್ಲಿ ಇರಬಬರದ ಗರಣಗಳಾವುವು ?
ಉ: ಬಹರಜನತೆಯ ಹತವಬ ಬಹರಜನತೆಯ ಸರಖವು ಎಬಬ ಕಲಪ್ಪ ನಯರ ನಮನ ಲ್ಲಿರಬಬಕರ. ಅದಬ ನಮನ  ಉಸಿರಾಗ

ಬಬಕರ, ಬಹರಜನತೆಯ ಹತ ಸಧಿಸರವುದರ ನಮನ  ನಿಬತಯಾಗಬಬಕರ. ನವು ಶಪಬಷಷ     ಸಮಜದ ಭವದ ಮನರಜರಾಗ ಬಾಳ

 ಬಬರದರ ಬರದದ  ಮಗರದಲ್ಲಿ ನಡಯಬಬಕರ . 

೩. ಬರದದ ನರ ಬಗಬಧಿಸಿದ ಪಬಚಶಬಲತತಗ ಗಳರ ಯಾವುವು ?
ಉ: ಐದರ ಕಲಬಶರರಕ ಪಪವಕೃತತಗಳಿಬದ ವರತರಾಗರವುದಬ ಶಬಲ ಪಾಲನಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬರದದ ನರ ದರನಃಖದ ನಿರಗಬಧರಲಗ 
ರಗಪಿಸಿದ ಅಷಾಟ್ಟಿಬಗ ಮಗರ ಸಧನಯಲ್ಲಿ ಗಕೃಹಸಸ ರರ ಅಳವಡಿಸಿಕಗಳಳ ಬಬರದ ಐದರ ಶಬಲಗಳ ಕರರತರ ವವರಸಿದನ. 
ಅವುಗಳೆಬದರ 
• ಯಾವುದಬ ಜಿಬವಗಳನರನ  ಕಗಲಲ ದರರವುದರ ಅಥವಾ ಹಬಸ ಮಡದರರವುದರ.
• ನಮನ ದಲಲ ದ ವಸರತ ಗಳನರನ  ಕದಯದರರವುದರ ಅಥವಾ ತೆಗದರಕಗಳಳ ದರರವುದರ .
• ಶಬಲಹರಣ ಮಡದರರವುದರ ಅಥವಾ ಅತದಚಾರ ಮಡದರರವುದರ
• ಸರಳಳ ನರನ  ಹಬಳದರರವುದರ ಅಥವಾ ಅಸತದ ವನರನ  ನರಡಿಯದರರವುದರ .
• ಮದಕ ಪಾನಿಬಯ ಅಥವಾ ಮದಕ ವಸರತ ಗಳನರನ  ಸಬವಸದರರವುದರ. 

೪. ಬರದದ ನ ನಡ ಏನರ ?ವವರಸಿ. 
ಉ: ಬರದದ ನ ನಡಯರ ಜಾತಯ ಸಿಬಮಯನರನ  ಮಿಬರರರವುದರ. ಧಮರದ ಗಡಿಯಿಲಲ ದರರವುದರ. ಲಬಗ ಭೆಬದ ಮಡ
-ದರರವುದರ. ಮಬಲರ ಕಬಳರ ಎಬಬ ತರತಮದ  ತೆಗಬರದರರವುದರ. ಸವರರಲ ಸಮಭವನಯನರನ  ಹಗಬದ
 ಬಾಳಿ ಬದರಕಬಬಕನರನ ವುದರ ಬರದದ ನ ನಡಯಾಗದ. 

ಎಬಟರ -ಹತರತ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 
೧. ಮರಳಿ ಮನಗ ಕವನದ ಸರಾಬಶವನರನ  ನಿಮನ  ಮತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಯಿರ.
ಮರಳಿ ಮನಗ ಕವನವು ಇಬದನ ಪಪಕರಕ ಬದ  ಸಿಸತಗ ಬರದದ ನ ಆಗಮನದ ಪಪಸರತ ತತೆಯನರನ  ಸಮಥರವಾಗ ಅಭವದ ಕತಸರತತದ.
 ಇಬದನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತತಲಯನರನ  ಹಗಬಗಲಡಿಸಲರ ಬರದದ ನ ಬಳಕರ ನಮಗ ಅವಶದ ಕ .ಬರದದ ನರ ಸತದ  ,ಶಬತ , ಕರರಣೆಯ
 ಬಳಕರ . ಸಮಜಿಕ ಪರವತರನಯ ರಪಬತಯನರನ ಬಟರ ಮಡಿದವನರ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತತಲಯನರನ  ಕಳೆದರ ಸರಜ್ಞಾನದ 
ಸರಧ ಚೆಲರಲ ವವನರ. ಬರದದ ನ ಆಗಮನವು ಲರಬಬಿನಿ ವನಕಲ ವಪ್ರೈಶಖದ ಆಗಮನದಬತೆ . ಕತತಲಗದದ  ,ಮನವಬಯತೆಯ
 ಸಲ ಬತತ ಹಗಬಗದದ  ,ಹಬಸ ,ಕಗಪ ರತೆ ಹಚರಚ ತತದದ  ದನಗಳಲ್ಲಿ ಶಬತ ಮಬತ ತವಬಬ ಹಸರರನರನ  ಚಿಗರರಸಿದವನರ ಬರದದ . ಬರದದ ನರ 
ಬಿತತದದ  , ಬರದದ ನಿಬದಲಬ ಉದಸಿದದ  ,ಕಟಟ್ಟಿ ಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿದದ   ಶಬತಯ ಮನಯರ ಮರತರ ಹಗಬದ ಇಬದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ  ಬರದದ  ಪನನಃ 
ಮರಳಿ ಬಬದರ ಅವನಿಬದಲಬ ಸರಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿದದ  ಪಬಚಶಬಲ ತತಗ ಗಳನರನ  ನನಪಿಸಬಬರದ ಅಗತದ ತೆ ಇದ. ಬರದದ  ನಮನ  ತಬದ ,
ತಯಿ , ಬಬಧರ ಬಳಗ ಅಬದರ ನಮನ  ಆಲಗಬಚನಗಳಲ್ಲಿ , ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ,ಕಕೃತಯಲ್ಲಿ ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶಗಳರ ನಲಸಲಬ
ಬಬರದ ಅನಿವಾಯರತೆ ಹಬದಗಬತಲಗ ಇಬದರ ಹಚಾಚಗದ. ಬಹರಜನ ಹತಯ ,ಬಹರಜನ ಸರಖಾಯ ತತಗ  ಮಪ್ರೈಗಗಡ
ಬಬರದರದರ ಅವಶದ ವದ. ದವದ  ಜಗದ ಭವದ  ಮನರಜರಾಗಬಬರದರ ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶ ಅನರಸರಸರವುದರ ಅಗತದ ವದ. 
ನವಲಲ ರಗ ಜಾತಯ ಸಿಬಮಯಾಚೆ, ಧಮರದ ಗಡಿಯಾಚೆ ನಿಬದರ ಮಬಲರ ಕಬಳರ ಭೆಬದವಲಲ ದ ಎಲಲ ರಗ ಸಮನರಬದರ 
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ಒಬದಗ ಬಾಳಬಬಕದ. ನಮನ  ನಡ ಬರದದ ನ ಕಡ ,ನಮನ  ನರಡಿ ಬರದದ ನ ನರಡಿಯಾಗಬಬಕರ. ಅದಕಲ ಬರದದ ನರ ನಮನ  ಮನಗ 
,ಮನಕಲ ಮರಳಿ ಬರಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಅರವಬದ ಮಲಗತತಯವರರ ಆಶಸಿದರ. 

ಸಬದಭರಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ  ವವರಸಿ.
೧.  “ ಬಾರಯದ  ಬಾರಗ ಬಳಕನ ಆದಗ " 
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಅರವಬದ ಮಲಗತತಯವರರ ಬರದ ವಶಗ ತೆಗಬಮರಖ -ಹಗ ಬಲರಭರ ಎಬಬ ಕವನ ಸಬಕಲನ
ದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲದ ಮರಳಿ ಮನಗ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 
ಸಬದಭರ  :  ಅಜ್ಞಾನದ  ಕತತಲನಿಬದ  ನಮನ ನರನ  ಜ್ಞಾನದ  ಬಳಕನಡಗ  ಕರದಗಯದ ಲರ  ಪನನಃ  ಬರದದ ನ  ಆಗಮನವಾಗಬಬಕದ  .
ಮರಯಾಗರರವ ಬರದದ ನ ತತಗ ಗಳರ ಮತೆತ ಬಳಕಗ ಬರಬಬಕರ ಎನರನ ವಾಗ ಕವ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರ. 
ಸಗರಸದ  : ಇಬದನ ಪಪಕರಕ ಬದ  ಪರಸಿಸತಯಲ್ಲಿ ಸವರರಲ್ಲಿ ಸಮನತೆ ಮಗಡಿಸಲರ, ಶಬತ ಸಸಪನ ಮಡಲರ, ಜ್ಞಾನದ 
ಬಳಕನಡಗ ಸಗಬಬಕಬಬರದರ ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶಗಳನರನ  ಅನರಸರಸಬಬಕಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ.  

೨.  “ ಬರದದ ನಬದರ ಕರರಣೆ ಬರದದ ನಬದರ ಬಳಕರ " 
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಅರವಬದ ಮಲಗತತಯವರರ ಬರದ ವಶಗ ತೆಗಬಮರಖ -ಹಗ ಬಲರಭರ ಎಬಬ ಕವನ ಸಬಕಲನ
ದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲದ ಮರಳಿ ಮನಗ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 
ಸಬದಭರ : ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶಗಳರ ನಿತದ ವೂ ಪಪಸರತ ತವಾದವುಗಳರ. ಬರದದ ನರ ಸತದ , ಶಬತ, ಕರರಣೆ ಯ ಸಬಕಬತ . ರಪಬತರರಕ
ವಾದ ಸಮಜಿಕ ಬದಲವಣೆಯನರನ  ತಬದವನರ. ಅವನರ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತತಲಯನರನ  ನಿಬಗಸರವ ಸರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕನಬತವನರ 
ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 
ಸಗರಸದ  :ಇಬದನ  ಅಜ್ಞಾನದ ಕತತಲ ನಿಬಗಸಲರ ಬರದದ ನ ಬಳಕರ ನಮಗ ಅವಶದ ಕ ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ. 

೩.  “ ಬಯಲನಲ ಬಬಧನ ಮಚಚ ಳಾ ತಯಿ "
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಅರವಬದ ಮಲಗತತಯವರರ ಬರದ ವಶಗ ತೆಗಬಮರಖ -ಹಗ ಬಲರಭರ ಎಬಬ ಕವನ ಸಬಕಲನ
ದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲದ ಮರಳಿ ಮನಗ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 

 ಸಬದಭರ :    ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶದ ದರಯಲ್ಲಿಯಬ ಸಗಬಬಕರ.     ಬರದದ ನಬ ನಮನ ತಬದ ತಯಿ ,    ಅವನರ ನಮನ ಬಬಧರ ಬಳಗ
ಇದದ ಬತೆ.       ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶಗಳರ ನಮನ ಹತರಲಗ ರಗಪಗಗಬಡಬತದರದ .     ಅದನರನ ಮಿಬರ ನಡದರ ಬರದದ ನರ ಮಚಚ ಲರ.

           ಐಹಕವಾದ ಸರಖಕಲ ಆಸ ಪಡದಬ ಮಬಹವನರನ ತೆಗರದರ ಬಾಳಬಬಕರ ಎಬದರ ಹಬಳರವಾಗ ಕವ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರ .

ಸಗರಸದ  : ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶದಲ್ಲಿ ನಮನ  ಹತವು ಅಡಗರರವುದರಬದ ಅವನ ತತಗ ಗಳನರನ   ಮಿಬರದಬ ಅದಬ 
ದರಯಲ್ಲಿ ನಡಯರವುದರಲ್ಲಿ ನಮನ  ಹತವದ ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ. 

೪.  “ ದವದ  ಜಗದ ಭವದ  ಮನರಜರಾಗ  ನಿಬವು ಬಾಳಿರಗ "
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಅರವಬದ ಮಲಗತತಯವರರ ಬರದ ವಶಗ ತೆಗಬಮರಖ -ಹಗ ಬಲರಭರ ಎಬಬ ಕವನ ಸಬಕಲನ
ದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲದ ಮರಳಿ ಮನಗ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 
ಸಬದಭರ ಬಹರಜನತೆಯ ಹತವಬ ಬಹರಜನತೆಯ ಸರಖವು  ಎಬಬ ಮಹಾಮನಯ ಮಹಾಮಬತ ತವನರನ  
ನವು ಅಳವಡಿಸಿಕಗಳಳ ಬಬರದ ಅಗತದ ತೆ ಇದ .ದವದ  ಜಗದ ಭವದ  ಮನರಜರಾಗ ಬದರಕಬಬರದರ ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶವನರನ
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 ನವು ಅನರಸರಸಬಬಕರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 
ಸಗರಸದ  : ಸವರ ಜನರ ಹತರಲಗ ನವಲಲ ರಗ ಒಬದಗಬಬರದ , ಬರದದ ನ ತತಗ ಗಳನರನ  ಮಪ್ರೈಗಗಡಿಸಿಕಗಳಳ ಬಬರದ ಅಗತದ ತೆ
ಯನರನ  ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೫. " ಬರದದ  ನಡಯಮನ ನಡ ಬರದದ  ನರಡಿಯಮನ ನರಡಿ " 
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಅರವಬದ ಮಲಗತತಯವರರ ಬರದ ವಶಗ ತೆಗಬಮರಖ -ಹಗ ಬಲರಭರ ಎಬಬ ಕವನ ಸಬಕಲನ
ದಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲದ ಮರಳಿ ಮನಗ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 
ಸಬದಭರ : ನವಲಲ ರಗ ಜಾತಯ ಸಿಬಮಯಾಚೆಗ ಬಬದರ ,ಧಮರದ ಗಡಿಯಾಚೆಗ ನಿಬದರ ,ಲಬಗಭೆಬದ ಮಡದ ,
ಮಬಲರಕಬಳರ ಮನಗಬಭವನಯನರನ  ತೆಗರದರ ಬಾಳಿ ಬದರಕಲರ ನಮನ  ನಡ ಬರದದ ನ ಕಡ ಇರಬಬಕರ ಎಬದರ ಹಬಳರವಾಗ 
ಕವ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರ. 
ಸಗರಸದ  : ನವು ಬರದದ ನ ಉಪದಬಶದ ದರಯಲ್ಲಿ ಸಗಬಬಕರ ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಗರಸದ ವಾಗದ. 

ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗರರವ ಸಬಬಬಧದಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸಬಬಬಧಿಸಿದ ಪದವನರನ  ಬರಯಿರ.
೧. ನಿತದ  :ಅನಿತದ  : : ಸತದ  : ಅಸತದ  
೨. ನಮರನ ಸಿರರ : ಲಗಬಪಸಬಧಿ : : ಸಿಬಮಯಾಚೆ : ಆಗಮಸಬಧಿ 
೩. ರಥ : ತೆಬರರ : : ಪಥ : ಮಗರ 
೪. ಸರಖವು : ಪಪಥಮ ವಭಕತ : : ಮನಗ : ಚತರರರ 
೫. ನಿತದ  : ನಿಚಚ  : :ವಪ್ರೈಶಖ : ಬಬಸಗ 
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  ಪದದ ಪಾಠ ೬ .  ತತತಗಪದಗಳರ
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

 ಗರರರಕರರಣೆ -      ಕಡಕಗಬಳ ಮಡಿವಾಳಪಪ್ಪ ಇವರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.  ೧೭೬೫ .    ಇವರರ ಕಲರಬ ಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ
    ಅಫಜಲಪರ ತಲಗಲ ಕನ ಬಿದನಗರ ಗಾಪಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರರ.    ಇವರರ ಮಹಾಬತೆಬಶ ಎಬಬ

     ಅಬಕತವನರನ ಇಟರಟ್ಟಿ ಕಗಬಡರ ನಗರಾರರ ತತತಗಪದಗಳನರನ ರಚಿಸಿದರ . 

ಬಿದರರ:      ಸಬತ ಶಶರನಳ ಶರಬಫರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.   ೧೮೧೯ .    ಇವರರ ಹಾವಬರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಗಾದಬವ
 ತಲಗಕನ ಶಶರನಳದವರರ.       ಇವರ ಬಾಲದ ದ ಹಸರರ ಮಹಮನ ದ ಶರಬಫ .  ಶಶರನಳಾಧಿಬಶ

,     ಶಶರನಳೆಬಶ ಎನರನ ವುದರ ಇವರ ಅಬಕತ .    ಇವರರ ನಗರಾರರ ತತತಗಪದಗಳನರನ ರಚಿಸಿದರ. 

 ಪಪಶಗನಬತತರಗಳರ

   ಒಬದಗಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರಯಿರ. 

೧.       ಯಾರ ಸನ ಬಹವು ಸಯರವ ತನಕ ಬಬಡ ಎಬದದರ ?

ಉ:       ಗರರರ ಕರರಣೆಯಿಲಲ ದವನ ಸನ ಬಹವು ಸಯರವ ತನಕ ಬಬಡ ಎಬದದರ. 

೨.     ಯಾರ ಸನ ಬಹವನರನ ಮಡಿ ಕಡಬಾರದರ ?

ಉ:     ಹಬನ ಮನರಷದ ನ ಸನ ಬಹ ಮಡಿ ಕಡಬಾರದರ. 

೩.      ತತತಗಪದರರರರ ಯಾರ ಸಬವ ಮಡಬಬಕರ ಎಬದದರ ?

ಉ:       ಸಧರ ಸತರಪ್ಪ ರರಷರ ಸಬವ ಮಡಬಬಕರ ಎಬದರ ತತತಗಪದರರರರ ಹಬಳಿದರ. 

೪.    ಬಿದರರ ಹಬಗ ಬಳೆಯಿತರ ?

ಉ:     ಹರಲಲ ಗ ಹರಟಟ್ಟಿದ ಬಿದರರ ದವನಗ ಬಳೆಯಿತರ. 

೫.     ಬಿದರನ ಚಪಪ್ಪ ರವು ಏನನರನ ಕಗಡರತತದ ?

ಉ:     ಬಿದರನ ಚಪಪ್ಪ ರವು ನರಳನರನ ಕಗಡರತತದ .

೬.    ಬಿದರರ ಶಶರನಳಾಧಿಬಶನಿಗ ಏನಗರತತದ ?

ಉ:    ಬಿದರರ ಶಬಶರನಳಾಧಿಬಶನಿಗ ಓಲಗವಾಗರತತದ .

ಮಗರರ-   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.   ಬಿದರರ ಮಕಲ ಳಿಗ ,  ರಪ್ರೈತರಗ ,     ಮಹಾತನ ರಗ ಯಾವ ರಬತಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗರತತದ ? 
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ಉ:     ಬಿದರರ ಮಕಲ ಳನರನ ತಗಗಲರ ತೆಗಟಟ್ಟಿಲಗರವುದರ.     ರಪ್ರೈತರಗ ಬಿಬಜವನರನ ಬಿತತಲರ ಕಗರಗಯಾಗರವುದರ.  ಮಹಾತನ ರ
  ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿನ ಬತತವಾಗರವುದರ . 

೨.   ಧಾನದ ಗಳನರನ ಕರಟಟ್ಟಿ ಲರ ,  ಬಿಬಸಲರ ,     ಕಬರಲರ ಬಿದರರ ಹಬಗ ಸಹಾಯಕವಾಗರತತದ ?

ಉ:      ಧಾನದ ಗಳನರನ ಬಿತತಲರ ಬಿದರನರನ ಒನಕಯಾಗ ಬಳಸರವರರ.      ಧಾನದ ಗಳನರನ ಹಟಾಟ್ಟಿಗ ಮಡಲರ ಬಿಬಸರವ ಕಲ್ಲಿಗ
ಗಗಟವಾಗರವುದರ.     ಧಾನದ ಗಳನರನ ಕಬರಲರ ಬಿದರನರನ ಮರವಾಗ ಬಳಸರವರರ. 

೩.       ತತತಗಪದರರರರ ಸನ ಬಹ ಮಡರವ ಬಗಗ ಏನಬದರ ತಳಿಸಿದರ ?

ಉ:       ನಮನ ಎಲಲ ರಯರಗಳಿಗ ಗರರರ ಕರರಣೆ ಅಗತದ .     ಗರರರಕರರಣೆಯಿಲಲ ದವನ ಸನ ಬಹವನರನ ಸಯರವ ತನಕ
ಮಡಬಾರದರ.     ಮತನಗಳಗ ಮತಲಲ ದವನ ಸನ ಬಹವನರನ ,      ಹಬನ ಮನರಷದ ನ ಸನ ಬಹವನರನ ಮಡಿ ಕಡಬಾರದರ ಎಬದರ

 ತತತಗಪದರರರರ ತಳಿಸಿದರ. 

೪. ‘  ಗರರರಕರರಣೆ '           ಪದದ ದ ಮಗರರ ಮತರತ ನಲಲ ನಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಏನನರನ ಮಡಬಾರದಬದರ ತತತಗ ಸರದರ ? 

ಉ:      ಅಕಲ ತಬಗಯರಬದರ ಬಾಯಲ ಕರದರ ಅತಯಾಗ ಮನಗ ಸಬರಸಬಾರದರ .      ನಿತದ ಹಗಲನಲ್ಲಿ ಸದ ರಲ ತನರನ ತತ ಹಗತರತ
 ಕಳೆಬಾರದರ .       ಹಬದನ ರಲಕಗಲ ಇಬದನ ರಲಕಗಲ ಸರ ಮಡಬಾರದರ.     ಹಬದ ಕರದಗರವುದರ ಇಬದರ ಹರದಗರತತದ.

  ಆದದ ರಬದ ಯಾವುದನಗನ ಉಪಬಕ್ಷಿಸಬಾರದರ.      ಒಬದನರನ ಮತೆಗತಬದಕಲ ಹಗಬಲಸಿ ಸರ ಮಡಬಾರದರ.   ಗರರರ ಮಹಾಬತೆಬಶನ
          ಪಾದವ ಹಡಿಯರವುದರ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕತ ಭವ ಹಗಬದರವುದರ ಶರಣಗರವುದರ ನಮಗ ಒಳೆಳಯದರ ಎಬದರ ತತತಗಪದರರರರ

ಹಬಳಿದರ. 

    ಎಬಟರ ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರ ಬರಯಿರ. 

೧. ‘ಗರರರಕರರಣೆ'     ಪದದ ದ ಸರಾಬಶವನರನ ನಿಮನ ಮತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಯಿರ. 

ಉ:          ಕಡಕಗಬಳ ಮಡಿವಾಳಪಪ್ಪ ಅವರ ತತತಗಪದವು ಮನವನರ ತನನ ಜಿಬವನದಲ್ಲಿ ಅನರಸರಸಬಬರದ ನಡನರಡಿಗಳನರನ
 ಬಹರಸರಬದರವಾಗ ಚಿತಪಸರತತದ.      ನಮನ ಎಲಲ ರಯರಗಳಿಗ ಗರರರಕರರಣೆ ಅಗತದ .   ಗರರರಕರರಣೆಯಿಲಲ ದವನ ಸನ ಬಹವನರನ

  ಸಯರವ ತನಕ ಮಡಬಾರದರ.    ಮತನಗಳಗ ಮತಲಲ ದವನ ಸನ ಬಹವನರನ ,     ಹಬನ ಮನರಷದ ನ ಸನ ಬಹವನರನ ಮಡಿ
   ಕಡಬಾರದರ ಎಬದರ ತತತಗಪದರರರರ ತಳಿಸಿದರ.     ಸಧರ ಸತರಪ್ಪ ರರಷರ ಸಬವ ಮಡಬಬಕರ.   ಅಕಲ ತಬಗಯರಬದರ ಬಾಯಲ

   ಕರದರ ಅತಯಾಗ ಮನಗ ಸಬರಸಬಾರದರ.       ನಿತದ ಹಗಲನಲ್ಲಿ ಸದ ರಲ ತನರನ ತತ ಹಗತರತ ಕಳೆಯಬಾರದರ.   ಹಬದನ ರಲಕಗಲ
   ಇಬದನ ರಲಕಗಲ ಸರ ಮಡಬಾರದರ.     ಹಬದ ಕರದಗರವುದರ ಇಬದರ ಹರದಗರತತದ.   ಆದದ ರಬದ ಯಾವುದನಗನ

ಉಪಬಕ್ಷಿಸಬಾರದರ.      ಒಬದನರನ ಮತೆಗತಬದಕಲ ಹಗಬಲಸಿ ಸರ ಮಡಬಾರದರ.     ಗರರರ ಮಹಾಬತೆಬಶನ ಪಾದವ ಹಡಿಯರವುದರ
         ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕತ ಭವ ಹಗಬದರವುದರ ಶರಣಗರವುದರ ನಮಗ ಒಳೆಳಯದರ ಎಬದರ ತತತಗಪದರರರರ ಹಬಳಿದರ. 

೨. ‘  ಬಿದರರ '     ಪದದ ದ ಸರಾಬಶವನರನ ನಿಮನ ಮತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಯಿರ. 

 ಉ :            ಸಮಜದಲ್ಲಿ ಎಲಲ ರಗಗ ಎಲಲ ಸಬದಭರಗಳಲ್ಲಿ ಬಬರದ ಅಮಗಲದ ಅತದ ಗತದ ಬಿದರನರನ ಸಬತ ತನನ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಗಬಡಿದ
   ಪರ ಈ ತತತಗಪದದಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ.         ಬಿದರರ ಹರಟರಟ್ಟಿ ವಾಗ ಒಬದರ ಸಮನದ ಸಸದ ವಾಗದರದ ಬಳೆಯರತತ ಅದರ ಪಪಯೋಜನಗಳರ

ಹಲವು.         ಹರಲಲ ಗ ಹರಟಟ್ಟಿ ದವನಗ ಬಳೆದರ ಅದರ ಹಲವು ರಬತಯ ಪಪಯೋಜನಕಲ ಸಿದದ ವಾಗರತತದ.   ಮಕಲ ಳರ ನಿದ ಮಡರವಬತೆ
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    ತಗಗಲರ ಬಬರಗರವ ತೆಗಟಟ್ಟಿಲನರನ ಬಿದರನಿಬದ ನಿಮಿರಸಬಹರದರ.      ಪಲಲ ಕಲ ಹಗರಲರ ಬಬರಗರವ ದಬಡಿಗಯಾಗ ಬಿದರರ
ಸಹಾಯಕವಾಗರತತದ.          ಹಗ ಮರಲರ ಬಬರಗರವ ದಬವರಗ ಅಪಿರಸರವ ಹಗವನರನ ಇಡಲರ ಬಳಸರವ ಬರಟಟ್ಟಿಯನರನ

 ಬತತದಬದ ತಯಾರಸಬಹರದರ.        ಮಹಾತನ ರ ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಶಗಬಭಸರವ ಬತತವೂ ಕಗಡ ಬಿದರನದ್ದೇ ಆಗದ .   ಧಾನದ ಕರಟಟ್ಟಿ ಲರ
   ಬಬರಗರವ ಒನಕ ಬಿದರನಿಬದಲಬ ತಯಾರಾಗರತತದ.       ಅಬಬಿಗನ ದಗಬಣ ಮತರತ ದಗಬಣಯನರನ ನಡಸಲರ ಬಳಸರವ
 ಹರಗಗಬಲರ ಬಿದರನದರ.      ರಪ್ರೈತ ಭಗಮಿಯನರನ ಉಳಲರ ಬಳಸರವ ,     ಬಿಬಜವನರನ ಬಿತತಲರ ಬಳಸರವ ಕಗರಗ ಎಲಲ ವೂ

 ಬಿದರನದಬ ಆಗದ. 

      ಬಿಬಸರವ ಕಲ್ಲಿಗ ಆಧಾರವಾದ ಗಗಟ ಧಾನದ ಗಳಿಬದ ಕಲಲ ನರನ ,     ಕಸವನರನ ಬಬಪರಡಿಸರವ ಮರವೂ ಬತತದಬದ ಆಗರರತತದ.

     ಮರದರಕರರ ಊರಲರ ಬಳಸರವ ಬತತ ಬಿದರನದ್ದೇ ಆಗದ.      ಮಕಲ ಳ ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿನ ಆಟವಾಡರವ ಕಗಬಲರ ,  ಚಕಲ ಡಿಯ ಚಕ ತ
,        ಸಿದದ ರಾಮಶನ ನಬದ ಕಗಬಲಗ ಬಳಕಯಾಗ ಬಿದರರ ನರಳನರನ ನಿಬಡರವ ಚಪಪ್ಪ ರವಾಗ ,   ಏಕದಬಡಿಗ ಕಗಳವಯಾಗಯಗ

 ರಯರವನರನ ಮಡಬಲರಲ ದರ.        ಅಷಟ್ಟಿಬ ಅಲಲ ದ ಸಬತ ಶಶರನಳರ ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿರರವ ಓಲಗವಾಗಯಗ ಅದರ
  ರಯರನಿವರಹಸಬಲರಲ ದರ ಮತರತ ಪೂಜನಿಯವಾಗರರವುದರ. 

   ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವನರನ ವವರಸಿ. 

೧. “      ಹಬನ ಮನರಷದ ನ ಸನ ಬಹ ಮಡಿ ಕಡಲಬಬಡ .” 

ಉ:           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಆಯದ ತತತಗಪದಗಳರ ಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ ಕಡಕಗಬಳ ಮಡಿವಾಳಪಪ್ಪ ನವರರ ಬರದ
  ಗರರರಕರರಣೆ ತತತಗಪದದಬದ ಆರಸಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ತತತಗಪದರರರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :    ಗರರರಕರರಣವಲಲ ದವನ ಸನ ಬಹ ಮಡಬಾರದರ.     ಸಧರ ಸತರಪ್ಪ ರರಷರ ಸಬವ ಮಡಬಬಕರ.  ಮತನಗಳಗ
  ಮತಲಲ ದವನ ಸನ ಬಹ ಮಡಬಾರದರ.        ಹಬನ ಮನರಷದ ನ ಸನ ಬಹ ಮಡಬಾರದರ ಎಬದರ ಕಡಕಗಬಳ ಮಡಿವಾಳಪಪ್ಪ ನವರರ

ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :        ಯಾರಗಬದಗ ಸನ ಬಹ ಮಡಿದರ ಉತತಮ ಎಬಬರದನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೨. “       ನಿತದ ರಲದಲ್ಲಿ ಅಶನವ ಉಬಡರ ಹಗತರತ ಗಳಿಯಲ ಬಬಡ " 

ಉ:           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಆಯದ ತತತಗಪದಗಳರ ಸಬಕಲನದಬದ ಆರಸಲದ ಕಡಕಗಬಳ ಮಡಿವಾಳಪಪ್ಪ ನವರರ ಬರದ
  ಗರರರಕರರಣೆ ತತತಗಪದದಬದ ಆರಸಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ತತತಗಪದರರರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :       ಅಕಲ ತಬಗಯರಬದರ ಬಾಯಲ ಕರದರ ಅತಯಾಗ ಮನಗ ಸಬರಸಬಾರದರ .      ನಿತದ ಹಗಲನಲ್ಲಿ ಸದ ರಲ ತನರನ ತತ
    ಹಗತರತ ಕಳೆಯಬಾರದರ ಎಬದರ ತತತಗಪದರರರರ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಗರಸದ :   ಸಮಯ ಅಮಗಲದ ವಾದರದರ .       ಅದನರನ ವದ ಥರವಾಗ ಕಳೆಯಬಾರದರ ಎಬದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೩. “   ಬಳೆಬಳೆಯರತತ ದವನದ " 

         ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ವದಗನ್ ಸದಗದಬಜಾತ ಮಗತರಯವರರ ಸಬಪಾದಸಿದ ಶಶರನಳರ ಗಬತೆಗಳರ ಸಬಕಲನದಬದ
     ಆರಸಲದ ಸಥರಕ ರಕಣೆ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :            ಬಿದರನ ಬಗದ ವವರಸರತತ ಕವ ಬಿದರರ ಮದಲರ ಹರಲ್ಲಿನ ರಗಪಲ್ಲಿದರದ ಬಳೆಯರತತ ದವನಗ ಸಕಷರಟ್ಟಿ ರಬತಯ
     ಪಪಯೋಜನಕಲ ಬರರವ ಗಡ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.
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 ಸಗರಸದ :    ಬಿದರನ ಬಳವಣಗಯ ಕರರತರ ವದ ಕತವಾಗದ. 

೪. "     ಮಹಾತನ ರ ಕಪ್ರೈಗ ಬತತ ನನದ " 

         ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ವದಗನ್ ಸದಗದಬಜಾತ ಮಗತರಯವರರ ಸಬಪಾದಸಿದ ಶಶರನಳರ ಗಬತೆಗಳರ ಸಬಕಲನದಬದ
     ಆರಸಲದ ಸಥರಕ ರಕಣೆ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.    ಈ ಮತನರನ ಕವ ಹಬಳಿದರ. 

 ಸಬದಭರ :         ಬಿದರರ ಸಮನದ ಸಸದ ವಾದರಗ ಹಲವಾರರ ಪಪಯೋಜನಕಲ ಬರರವ ಗಡ .    ಪಲಲ ಕಲ ಹಗರಲರ ಆಧಾರವಾದ
 ದಬಡಿಗಯಾಗಯಗ ,       ಪತೆಪಯ ಬರಟಟ್ಟಿಯಾಗಯಗ ಮಹಾತನ ರ ಕಪ್ರೈಯಲ್ಲಿಯ ಬತತವಾಗಯಗ ಅದರ ಕಬಗಗಳಿಸರವುದರ. 

 ಸಗರಸದ :       ಮಹಾತನ ರಗ ಕಗಡ ಬಳಸರವ ಬಿದರನ ಮಹತಗ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

    ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಕತಪದವನರನ ಆರಸಿ ಬರಯಿರ.

೧. ‘  ಅಶನ '   ಪದದ ಅಥರ ----(ಅನನ ) 

(  ಅನನ ,ಆಸ,  ಬಟೆಟ್ಟಿ ,  ನಿಬರರ )

೨.     –ಬತತ ಪದದ ತತಸ ಮ ರಗಪ ---  ವಬತ ತ . 
(  ವತತ ,ವಬತ ತ,  ಬತ ತ ,  ಪತತ )
೩. ‘ ಕರರಣೆ'    –ಪದದ ವರರದದಥರಕ ಪದ --  ನಿಷಲ ರರಣೆ
(  ಅನರಕರಣೆ ,  ನಿಕರರಣೆ ,  ನಿಷಲ ರರಣೆ ,  ಅಪಕರರಣೆ )

೪. ' ಅಬಬಿಗ'   –ಎಬದರ -    ದಗಬಣ ನಡಸರವವ
(ರಪ್ರೈತ,   ಗಾಡಿ ಹಗಡಯರವವ ,  ಗರರರ ,   ದಗಬಣ ನಡಸರವವ )

         ಮದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗ ಸಬಬಬಧ ಇರರವಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಲ ಸಬಬಬಧಿಸಿದ ಪದವನರನ ಬರಯಿರ.

೧.  ಹಬದರ :  ಮರಬದರ : :  ಹರದರ : ------  ಕರದರ
೨.  ಮತಲಲ ದವನ :  ಲಗಬಪಸಬಧಿ : :  ಕರರಣವಲಲ ದವನ : ------   ಆಗಮ ಸಬಧಿ
೩.  ಮನರಷದ ನ :   ಷಷಷ ವಭಕತ : :   ರಲದಲ್ಲಿ :   ಸಪತಮಿಬ ವಭಕತ
೪.  ಪತ ತ :  ಎಲ : :  ಚಕಲ ಡಿ : -----   ಎತತನ ಗಾಡಿ
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 ಪದದ ಪಾಠ -       ೭ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನಿತರತ ಸಲಹರ -  ರಾರವಾಬಕ
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ -

  ಇವನ ರಲ ಕ ಪ.  ಶ .   ಸರಮರರ ೧೨೨೫ .    ಇವನ ಸಸ ಳ ಹಬಪಿ ಕ್ಷೇತ ತ.    ಹರಶಚ ಬದಪ ರವದ ,   ಸಿದದ ರಾಮ ಚಾರತ ತ ,  ವಬರಬಶಗ ರ ಚರತೆ
,  ಶರಭಚಾರತ ತ ,     ಹರಹರ ಮಹತಗ ಮದಲದ ರವದ ಗಳನರನ ಬರದದನ.    ಇವನಿಗ ಉಭಯಕಮಲರವ ,   ಕವ ಶರಭ ಭೆಬರರಬಡ
,     ಷಟಪ್ಪ ದ ಬಪಹನ ಮದಲದ ಅಭದನಗಳನರನ ಹಗಬದದನ . 

  ಆಕರ ಕಕೃತ :  ಹರಶಚ ಬದಪರವದ

   ಒಬದರ ಪೂಣರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.         ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಅವನಿಬಶನನರನ ನಗಬಡಲರ ಬಬದದದ ನರನ ಕವಯರ ಯಾವುದಕಲ ಹಗಬಲಸಿದನ ?

 ಉ :           ಕತತಲಯ ರಾತಪ ಕನದಯರರ ಹಗಲನರನ ನಗಬಡಲರ ಬಬದರಗಬ ಎಬಬಬತೆ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಅವನಿಬಶನನರನ
   ನಗಬಡಲರ ಬಬದರಬದರ ಕವಯರ ಹಬಳಿದನ. 

೨.       ಗಾನ ರಾಣಯರಗ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಯಾವ ಬಹರಮನವನರನ ಕಗಟಟ್ಟಿ ನರ ?

 ಉ :      ಗಾನ ರಾಣಯರಗ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಸವಾರಭರಣಗಳನರನ ಬಹರಮನವಾಗ ಕಗಟಟ್ಟಿ ನರ . 

೩.        ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ಏನನರನ ಕಗಡರ ಎಬದರ ಕಬಳಿದರರ ?

 ಉ :          ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನರನ ಕಗಡರ ಎಬದರ ಕಬಳಿದರರ . 

೪.        ಸತತಗಯರ ಯಾವಾಗ ದಪ್ರೈವ ಸಗ ರಗಪ ಎಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಹಬಳರತತನ ?

ಉ:           ರಾಜನಿಗ ಪಟಟ್ಟಿ ಕಟರಟ್ಟಿ ವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಪ್ಪ ಡರವ ಸತತಗಯರ ದಪ್ರೈವದ ಸಗ ರಗಪ ಎಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಹಬಳಿದನರ . 

   ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಮಗರರ -   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.         ವಶಗಮಿತ ತನ ತಪಬಬಲದಬದ ಜನಿಸಿದ ಕನದಯರ ರಗಪ ಲವಣದ ಹಬಗತರತ ?  ವವರಸಿ .

ಉ:           ವಶಗಮಿತ ತನ ತಪಬಬಲದಬದ ಜನಿಸಿದ ಕನದಯರರ ರಳ ರಾತಪ ಕನದಯರರ ಹಗಲನರನ ನಗಬಡಲರ ಬಬದರಗಬ ಎಬಬಬತೆ
  ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ನಗಡಲರ ಬಬದರರ .         ಸಮರದಪಮಬಥನ ರಲದಲ್ಲಿ ಹಗರಬಬದ ವಷದ ಹಗಗಗ ಕಪಾಪ್ಪದ ಜಲದಬವಯರರ

   ಮನರಷದ ರಗಪವನರನ ತಳೆದರಗಬ ಎಬಬಬತೆ ಇದದ ರರ.        ಬಪಹನ ನರ ನಿಬಲ ಬಣಷ ದಬದ ಮಡಿದ ಸಲ ಭಬಜಿಕಗಳರ ಜಿಬವವನರನ
      ಪಡದರ ಬಬದರ ಎಬಬಬತೆ ಬಬದ ಗಾನರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನಿರರವಲ್ಲಿ ಬಬದರರ .

೨.        ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಏನಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ಕಬತರಸಿ ಹಾಡಿದರರ ?

 ಉ :          ವಶಗಮಿತ ತನ ಅಣತಯಬತೆ ಹರಶಚ ಬದಪನಿಗ ಮಯದ ಬಲಯನರನ ಬಿಬಸಲಬದರ ಬಬದ ಗಾನರಾಣಯರರ ರಾಜನನರನ
  ಕರರತರ ಮಝ ,  ಭಪ ,  ರಾಯ ,  ರಾಯದಳವುರರ ,    ರಾಯಜಗಜಟಟ್ಟಿ ,      ಶತರಪ ರಾಜರಗ ತಲಲ ಣವುಬಟರ ಮಡರವವನರ .

 ರಾಯಭರಜಬಲಭಬಮ ,   ಶತರಪ ರಾಜ ಸಬಹಾರಕ ,       ರಾಜರ ಒಡಯ ಚಿರಬಜಿಬವ ಎಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ಕಬತರಸಿ ಹಾಡಿದರರ .

೩.         ಹರಶಚ ಬದಪ ಮರತತನ ಸತತಗಯನರನ ಏಕ ಕಗಡಲರ ಸಧದ ವಲಲ ಎಬದರ ಹಬಳಿದನರ ?
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 ಉ :             ತನನದರರರ ಬಬದ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ದಬಡಿಗ ಹಡಿದರ ಹಾಡಿದಗ ರಾಜನರ ಕಣದಲ್ಲಿ ಎಲಲ ತಲಲ ಣಗಳನಗನ ಮರತರ
        ಹಾಡಿನ ಮಧರಯರಕಲ ಮನಸಗಬತರ ಆಭರಣಗಳನರನ ಗಾನ ರಾಣಯರಗ ಬಹರಮನವಾಗ ಕಗಟಟ್ಟಿ ನರ.   ಆದರ ಗಾನ

     ರಾಣಯರರ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನರನ ಕಗಡರ ಎಬದರರ.       ರವಕರಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜರಗ ಪಟಟ್ಟಿ ವ ಕಟರಟ್ಟಿ ವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ
    ಮರತತನ ಸತತಗಯಿಲಲ ದದದ ರ ಅರಸರತನ ಸಲಲ ದರ ,    ಭಗಮಿಯ ಒಡತನ ಸಿಗದರ ,   ಯರದದ ರಬಗದಲ್ಲಿ ಮರತತನ ಸತತಗಯನರನ

   ನಗಬಡಿ ಶತರಪ ರಾಜರರ /     ಸಪ್ರೈನಿಕರರ ಭಯಗಗಬಡರ ಓಡಿ ಹಗಬಗರವರರ.      ಮರತತನ ಸತತಗಯ ನಳಲಗಳಗ ಇದದ ರಾಜನಿಗ
  ಯಾವುದಬ ಅಡತಡ ,  ಆತಬಕ ,   ದರದಪ ದ ರಗಬಗ ,  ಅಪಕಬತರ ,    ಭಯ ಯಾವುದಗ ರಡರವುದಲಲ .   ಇವಲಲ ತಳಿದಗ ತಳಿದಗ

   ಮರತತನ ಸತತಗ ಕಗಡಬಹರದ ?      ಎಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಗಾನ ರಾಣಯರಗ ಕಬಳಿದನರ .

೪.        ಮರತತನ ಸತತಗಯ ವಶಬಷತೆ ಕರರತರ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಏನರ ಹಬಳರತತನ ?

 ಉ :       ಈ ಮರತತನ ಸತತಗಯರ ಸಮನದ ರಗ ಕಗಡರವಬತದದ ಲಲ .    ಆದದ ರಬದ ಇದರ ಸತಯಬತೆ ;  ವಬಶಪಾರಬಪಯರವಾಗ
   ಬಬದರದರಬದ ಇದರ ತಬದಯಿದದ ಬತೆ ;        ಪಟಟ್ಟಿ ಕಟರಟ್ಟಿ ವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಇದನರನ ಅಚಿರಸರವುದರಬದ ಇದರ ದಬವರದದ ಬತೆ ; ಇದರ

    ಕಳಗಡ ಇದದ ವರಗ ಯಾವುದಬ ಅಡಚಣೆ ,       ಆತಬಕ ತೆಗಬದರಯಿಲಲ ದಬತೆ ಇದರ ನರಳಿನಬತೆ ರಪಾಡರವುದರಬದ ಈ ಮರತತನ
  ಸತತಗಯರ ತಯಿಯಬತೆ ;        ಈ ಭಗಮಬಡಲದ ರಾಜನ ಶತರಪ ಗಳನರನ ನಡರಗಸಲರ ರರಣವಾಗರವುದರಬದ ಇದರ

      ಚತರರಬಗಬಲವದದ ಬತೆ ಎಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಮರತತನ ಸತತಗಯ ಕರರತರ ಹಬಳಿದನರ .

   ಎಬಟರ ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ. 

೧.         ಹರಶಚ ಬದಪನರ ನಿಬಡಿದ ಬಹರಮನವನರನ ತರಸಲ ರಸಿದ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಹಬಳಿದ ಮತರಗಳನರನ ತಳಿಸಿ . 

ಉ:           ವಶಗಮಿತ ತನಿಬದ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನ ಬಳಿ ಬಬದರ ಅವನನರನ ಕಬತರಸಿ ಹಾಡಿದರರ.   ಆಗ ಅವರ
     ಗಾನವನರನ ಮಚಿಚದ ರಾಜನರ ಅವರಗ ಆಭರಣಗಳನರನ ನಿಬಡಿದನರ.       ಆಗ ಅವರರ ಬಡತನದ ಹಗತರತ ಆನ ದಗರಕ ಫಲವಬನರ

?      ನಿಬರಡಿಕಯಾದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ತರಪಪ್ಪ ದಗರತರ ಫಲವಬನರ ?      ಅನರಗಬಗದ ದಬದ ಬಳಲರತತದದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ರಬಭೆ ಸಿಕಲ ದರ
 ಫಲವಬನರ ?        ಸವು ಬರರವ ಹಗತತನಲ್ಲಿ ಭಗಮಿಯ ಒಡತನ ದಗರಕ ಫಲವಬನರ ?    ಕಡಲನಲ್ಲಿ ಬಿದದ ವರಗ ತೆಪಪ್ಪ ವನರನ ನಿಬಡಿದರ

ಸಬತೆಗಬಷವಾಗರವುದರ.     ದರದಪನಿಗ ಬಬಗಾರವನರನ ಕಗಟಟ್ಟಿ ರ ಸಬತೆಗಬಷವಾಗರವುದರ .   ರಗಬಗದಬದ ಬಳಲರತತರರವವನಿಗ
  ಅಮಕೃತ ಕಗಟಟ್ಟಿ ರ ಸಬತೆಗಬಷವಾಗರವುದರ.           ಅದಬ ರಬತ ಬಿರರ ಬಿಸಿಲರ ಉರಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬತತ ಬಳಲರತತರರವ ನಮಗ ನಿನನ
      ಮರತತನ ಸತತಗಯನಿನತರತ ಸಲಹರ ಎಬದರ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಹಬಳಿದರರ. 

೨.         ಹರಶಚ ಬದಪ ಮತರತ ಗಾನ ರಾಣಯರ ನಡರವ ನಡದ ಸಬವಾದವನರನ ಸಬಗ ಪಹಸಿ ಬರಯಿರ.

 ಉ :        ಮಯದ ಅಬಲಯರರ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ವಧವಧವಾಗ ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ಕಬತರಸಿ ಹಾಡಿದರರ .   ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಮಚಿಚ
       ಅವರಗ ಆಭರಣಗಳನರನ ನಿಬಡಿದಗ ಅವರರ ಬಡತನ ಆನ ದಗರಕದರ ,     ನಿಬರಡಿಕಯಾದಗ ತರಪಪ್ಪ ದಗರತರ ,

     ಅನರಗಬಗದ ದಬದ ಬಳಲರತತದದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ರಬಭೆ ಸಿಕಲ ದರ ,       ಸಯರವ ಹಗತರತ ಭಗಮಿಯ ಒಡತನ ಸಿಕಲ ರ ಏನರ
 ಪಪಯೋಜನ ?      ಕಡಲಲ್ಲಿ ಬಿದದ ವನಿಗ ತೆಪಪ್ಪ ದ ಅವಶದ ಕತೆ ,    ಬಡವನಿಗ ಬಬಗಾರದ ಅವಶದ ಕತೆ ,    ರಗಬಗಗ ಅಮಕೃತದ ಅವಶದ ಕತೆ

         ಇರರವಬತೆ ಬಿಸಿಲನಿಬದ ಬಳಲ ಬಬಡಗರರವ ನಮಗ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗ ಬಬರಗದ .    ಅದನರನ ನಮಗ ನಿಬಡಿ ಸಲಹಬಬಕರ
ಎಬದರರ.            ರವಕರಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಜರಗ ಪಟಟ್ಟಿ ವ ಕಟರಟ್ಟಿ ವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಮರತತನ ಸತತಗಯಿಲಲ ದದದ ರ ಅರಸರತನ ಸಲಲ ದರ .

   ಭಗಮಿಯ ಒಡತನ ಸಿಗದರ .          ಯರದದ ರಬಗದಲ್ಲಿ ಮರತತನ ಸತತಗಯನರನ ನಗಬಡಿ ಶತರಪ ರಾಜರರ /  ಸಪ್ರೈನಿಕರರ ಭಯಗಗಬಡರ
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 ಓಡಿ ಹಗಬಗರವರರ.         ಮರತತನ ಸತತಗಯ ನಳಲಗಳಗ ಇದದ ರಾಜನಿಗ ಯಾವುದಬ ಅಡತಡ ,  ಆತಬಕ ,  ದರದಪ ದ ರಗಬಗ
,  ಅಪಕಬತರ ,    ಭಯ ಯಾವುದಗ ರಡರವುದಲಲ .       ಇವಲಲ ತಳಿದಗ ತಳಿದಗ ಮರತತನ ಸತತಗ ಕಗಡಬಹರದ ?  ಎಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನರ

   ಗಾನ ರಾಣಯರಗ ಕಬಳಿದನರ .      ಈ ಮರತತನ ಸತತಗಯರ ಸಮನದ ರಗ ಕಗಡರವಬತದದ ಲಲ .    ಆದದ ರಬದ ಇದರ ಸತಯಬತೆ ;

    ವಬಶಪಾರಬಪಯರವಾಗ ಬಬದರದರಬದ ಇದರ ತಬದಯಿದದ ಬತೆ ;      ಪಟಟ್ಟಿ ಕಟರಟ್ಟಿ ವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಇದನರನ ಅಚಿರಸರವುದರಬದ
  ಇದರ ದಬವರದದ ಬತೆ ;       ಇದರ ಕಳಗಡ ಇದದ ವರಗ ಯಾವುದಬ ಅಡಚಣೆ ,    ಆತಬಕ ತೆಗಬದರಯಿಲಲ ದಬತೆ ಇದರ ನರಳಿನಬತೆ

     ರಪಾಡರವುದರಬದ ಈ ಮರತತನ ಸತತಗಯರ ತಯಿಯಬತೆ ;      ಈ ಭಗಮಬಡಲದ ರಾಜನ ಶತರಪ ಗಳನರನ ನಡರಗಸಲರ
         ರರಣವಾಗರವುದರಬದ ಇದರ ಚತರರಬಗಬಲವದದ ಬತೆ ಇದನರನ ತಳಿದಗ ತಳಿದಗ ಮರತತನ ಸತತಗ ಕಬಳರವವರನರನ ಮಗಖರರರ

    ಎಬದರ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಗಾನ ರಾಣಯರಗ ಹಬಳಿದನರ . 

   ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ಬರಯಿರ.

೧. “       ಸಬದ ರರರರಳರ ಕನನಯರರ ಹಗಲಬ ನಗಬಡಲಬದರ ಬಬದರಗಬ " 

 ಉ :           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ರಾರವಾಬಕನರ ಬರದ ಹರಶಚ ಬದಪರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನಿತರತ ಸಲಹರ
   ಎಬಬ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. 

ಉ:           ಹರಶಚ ಬದಪನ ಬಾಯಿಬದ ಸರಳಳ ನರನ ಹಬಳಿಸಿಯಬ ಸಿದದ ಎಬದರ ವಸಿಷಷ ರಗ ಸವಾಲಗಡಿಡದ ವಶಗಮಿತ ತನರ ಹರಶಚ ಬದಪನಿಗ
         ನಿಬಡಿದ ಮದಲ ಪರಬಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ಯಶಸಿಗಯಾಗ ಗದಗ ಕಗಪ ರ ಪಾಪಣಗಳನರನ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸಿ ಅವರನರನ

        ಬಬಟೆಯಾಡಲಬದರ ಬಬದ ಹರಶಚ ಬದಪನರ ತನನಶ ಪಮದ ಬಳಿ ಬರರವಬತೆ ಮಡರವಲ್ಲಿ ವಶಗಮಿತ ತನರ ಯಶಸಿಗಯಾಗ
        ತದನಬತರದಲ್ಲಿ ಗಾನರಾಣಯರನರನ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸಿ ಸವರಬರದದಗಳನರನ ಬಳಸಿ ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ಮರರಳರ ಮಡಿತತರ ಎಬದರ

  ಹರಶಚ ಬದಪನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದನರ .         ಆಗ ಬಬದ ಗಾನರಾಣಯರನರನ ಕರರತರ ವಣರಸರವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಕವ ಮಬಲನಬತೆ
ಹಬಳಿದನ. 

 ಸಗರಸದ :         ವಶಗಮಿತ ತನಿಬದ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿ ಅಬಲಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನನರನ ಮರರಳರ ಮಡಲಬದಬ ಬಬದರರ ಎಬದರ
      ರಾರವಾಬಕನರ ವಣರಸರವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ. 

೨. "     ಬಡತನದ ಹಗತತನ ದಗರಕ ಫಲವಬನರ ?”

 ಉ :           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ರಾರವಾಬಕನರ ಬರದ ಹರಶಚ ಬದಪರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನಿತರತ ಸಲಹರ
   ಎಬಬ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.     ಈ ಮತನರನ ಗಾನರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನಿಗ ಹಬಳಿದರರ . .

 ಸಬದಭರ :           ವಶಗಮಿತ ತನಿಬದ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನ ಎದರರರ ಬಬದರ ಹಾಡಿದಗ ಅವರ ಗಾನ
          ಮಧರಯರವನರನ ಮಚಿಚದ ರಾಜನರ ತನನ ಆಭರಣಗಳನರನ ಅವರಗ ನಿಬಡಿದಗ ಅವರರ ಬಡತನ ಬಬದಬತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

    ಆನ ಸಿಕಲ ದರ ಏನರ ಪಪಯೋಜನ ?       ನಿಬರಡಿಕಯಾದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ತರಪಪ್ಪ ಸಿಕಲ ದರ ಏನರ ಪಪಯೋಜನ ?  ಅನರಗಬಗದ ವದದ
    ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ರಬಭೆ ದಗರತರ ಪಪಯೋಜನವಬನರ ?  ಎಬದರ ಕಬಳಿದರರ. 

 ಸಗರಸದ :            ಕಡರ ಬಿಸಿಲನಲ್ಲಿ ಬಳಲ ಬಬಡದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ನರಳಿನ ಆಶ ಪಯ ಬಬರಗದ ಎನರನ ವುದರ ಗಾನ ರಾಣಯರ
ಅಭಮತವಾಗದ. 

೩. “      “ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನಿತರತ ಸಲಹರ ಭಗಭರಜಯಬದರರ

mamatabhagwat1@gmail.com           ಮಮತ ಭಗಗ ತ ಸಹಶಕಕ ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 



72

  ಉ :           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ರಾರವಾಬಕನರ ಬರದ ಹರಶಚ ಬದಪರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನಿತರತ ಸಲಹರ
   ಎಬಬ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.     ಈ ಮತನರನ ಗಾನರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನಿಗ ಹಬಳಿದರರ . 

 ಸಬದಭರ :           ವಶಗಮಿತ ತನಿಬದ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿ ಗಾನರಾಣಯರರ ಹರಶಚ ಬದಪನ ಬಳಿ ಬಬದರ ಕಬತರಸಿ ಹಾಡಿದಗ ಅವರ ಗಾನವನರನ
           ಮಚಿಚದ ರಾಜನರ ತನನ ಆಭರಣಗಳನರನ ಅವರಗ ಬಹರಮನವಾಗ ಕಗಟಟ್ಟಿ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಗಾನ ರಾಣಯರರ ತಮಗ

        ಆಭರಣಗಳರ ಬಬಕಲಲ ಬಬಕರರವುದರ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗ ಎಬದರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರರ. 

 ಸಗರಸದ :          ಕಡರ ಬಿಸಿಲನಲ್ಲಿ ಬಳಲ ಬಬಡದ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ನರಳಿನ ಆಶ ಪಯ ಬಬರಗದ ಎನರನ ವುದರಗಬದಗ
          ಗಾನರಾಣಯರರ ತಮಗ ರಾಜನ ಆಶ ಪಯ ಬಬರಗದ ಎಬದರ ಪರಗಬಕವಾಗ ಕಗಬರದರ ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ

ಸಗರಸದ ವಾಗದ. 

೪. “    ಅನರನಯದಗಳೆಲಲ ವಬ ಕಗಡಬಹರದರ ಬಿಡಬಹರದರ .” 

 ಉ :           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ರಾರವಾಬಕನರ ಬರದ ಹರಶಚ ಬದಪರವದ ದಬದ ಆರಸಲದ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನಿತರತ ಸಲಹರ
   ಎಬಬ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.      ಈ ಮತನರನ ಹರಶಚ ಬದಪ ಮಹಾರಾಜನರ ಗಾನರಾಣಯರಗ ಕಬಳಿದನರ .

 ಸಬದಭರ :          ಗಾನ ರಾಣಯರರ ನಿನನ ಮರತತನ ಸತತಗಯನರನ ನಮಗ ಕಗಡಬಬಕಬದರ ಹಬಳಿದಗ ರಾಜನರ ಅನರನಯದಬದ
   ಕಬಳಿದಗ ಎಲಲ ವನರನ ಕಗಡಬಹರದರ ,  ಬಿಡಬಹರದರ .    ಆದರ ಹತತ ತಯಿಯನರನ ,  ತಬದಯನರನ ,  ಹಬಡತಯನರನ ,ನಬಬಿದ

         ಪರವಾರವನರನ ಬಬರಯವರಗ ಕಗಡರವಬತಹ ಕಲಗಳರ ಇರರವರಬ ಎಬದರ ಗಾನರಾಣಯರಗ ಕಬಳರವಾಗ ಮಬಲನ ಮತರ
ಬಬದದ. 

 ಸಗರಸದ :   ಮರತತನ ಸತತಗಯರ ,   ತಯಿ ತಬದ ,  ಹಬಡತ ,       ದಬವರರ ಈ ಎಲಲ ಕಗಲ ಸಮನವಾದರದರ ಎಬಬ ಹರಶಚ ಬದಪನ ಭವನ
 ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

  ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ
ಅ.    ಕಗಟಟ್ಟಿರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗ ಉತತರ ಬರಯಿರ. 

೧.   ಷಟಪ್ಪ ದ ಎಬದರಬನರ ?  ವಧಗಳಾವುವು ?

 ಉ :          ಷಟಪ್ಪ ದಯರ ಆರರ ಸಲರಗಳ ಪದದ ಮತರತ ಮತಪಗಣಕಲ ಸಬರದ ಪದದ ಪಪರರ .   ಅದರ ವಧಗಳರ
•  ಶರ
•  ಕರಸರಮ
•  ಭೆಗಬಗ
•  ಭಮಿನಿ
•  ಪರವಧಿರನಿ
•  ವಾಧರಕ

೨.    ಭಮಿನಿ ಷಟಪ್ಪ ದಯ ಲಕಣವಬನರ ?

ಉ:    ಭಮಿನಿ ಷಟಪ್ಪ ದಯ ೧,೨,           ೪ ಮತರತ ೫ ನಯ ಸಲರಗಳಲ್ಲಿ ಮಗರರ ಮತೆಪಗಳ ಗಣದ ಅನಬತರ ನಲರಲ ಮತೆಪಗಳ
   ಗಣಗಳರ ಅನರಕ ತಮವಾಗ ಎರಡರಡರ ಬರರತತವ.          ೩ ಮತರತ ೬ ನಯ ಸಲರಗಳಲ್ಲಿ ಮಗರರ ಮತೆಪಗಳ ಗಣದ ಅನಬತರ

       ನಲರಲ ಮತೆಪಗಳ ಗಣಗಳರ ಅನರಕ ತಮವಾಗ ಮಗರರ ಮಗರರ ಇದರದ ,    ಕಗನಯಲ್ಲಿ ಒಬದರ ಗರರರವನಿಬದ ಕಗಡಿರರತತವ. 
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೩.    ವಾಧರಕ ಷಟಪ್ಪ ದಯ ಲಕಣವನರನ ವವರಸಿ. 

ಉ:    ವಾಧರಕ ಷಟಪ್ಪ ದಯ ೧,  ೨ ,         ೪ ಮತರತ ೫ ನಯ ಸಲರಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಮತೆಪಗಳ ೪ ಗಣಗಳಿರರತತವ.     ೩ ಮತರತ ೬ ನಯ
        ಸಲರಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಮತೆಪಗಳ ೬ ಗಣಗಳರ ಮತರತ ಒಬದರ ಗರರರ ನಿಯತವಾಗರರತತವ. 

ಇ.     ಕಳಗನ ಪದದ ಭಗಕಲ ಪಪಸತರ ಹಾಕ ,    ಗಣ ವಭಗ ಮಡಿ ,   ಛಬದಸಿಸನ ಹಸರರ ಬರಯಿರ. 

 U U U  U     U |  - U -  |  U U U U U   |   U U U U U 

 ಅನರನಯ ದಗ| ಳೆಲಲ ವಬ|  ಕಗಡಬಹರದರ|   ಬಿಡಬಹರದರ
 UUU  _   |   UUU - |     - U - |   - U - 

ಜನನಿಯಬ|  ಜನಕನಬ|     ನಲಲ ಳಬ ದಪ್ರೈವವಬ
U U _ U  |  -   U   -  | - U   UU|  -   U -    |  U U U      UU |  UUUUU|_ 

ಮನವಾರ|   ನಬಬಿ ನ|  ಚಿಚದರ ಪರ| ವಾರಮಬ|   ಕಗಡರವ ಬಿಡರ| ವತಕಲಗ|               ಳರ ವಾಧರಕ ಷಟಪ್ಪ ದ

mamatabhagwat1@gmail.com           ಮಮತ ಭಗಗ ತ ಸಹಶಕಕ ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 



74

 ಪದದ ಪಾಠ -   ೮ ಕನನ ಡ -   ನಡರ ನರಡಿ
 ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ 

  ಶಪಬ ವಜಯ :         ಶಪಬ ವಜಯನರ ಸರಮರರ ೯ ನಯ ಶತಮನದಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ಟಿ ಪಕಗಟ ಚಕ ತವತರ
  ಅಮಬರವಷರ ನಕೃಪತರಬಗನ ಆಸಸನದಲ್ಲಿದದ ನರ.     ಇವನರ ಕವರಾಜಮಗರ ಎಬಬ ಲಕಣಕ ಗ ಪಬಥವನರನ

ರಚಿಸಿದನ. 

 ನಯಸಬನ :   ನಯಸಬನನರ ಕ ಪ.ಶ.       ಸರಮರರ ೧೨ ನಯ ಶತಮನದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ
 ಮರಳಗರಬದದಲ್ಲಿ ಜಿಬವಸಿದದ ನರ.      ಈತನರ ಧಮರಮಕೃತ ಎಬಬ ಚಬಪೂ ಕಕೃತಯನರನ ರಚಿಸಿದನ. 

 ನಬಮಿಚಬದಪ :   ನಬಮಿಚಬದಪನರ ಕ ಪ.ಶ.      ಸರಮರರ ೧೨ ನಯ ಶತಮನದಲ್ಲಿ ಜಿಬವಸಿದದ ನರ.  ಇವನರ
        ಲಬಲವತಬ ಪಪಬಬಧ ಮತರತ ಅಧರನಬಮಿ ಪರಾಣ ಎಬಬ ಪಪಸಿದದ ರವದ ಗಳನರನ ರಚಿಸಿದನ. 

ಮಹಲಬಗರಬಗ:   ಇವನರ ಕ ಪ.ಶ.      ಸರಮರರ ೧೭ ನಯ ಶತಮನದಲ್ಲಿ ಜಿಬವಸಿದದ ನರ.  ಇವನರ
   ಅನರಭವಾಮಕೃತ ಎಬಬ ಕಕೃತಯನರನ ರಚಿಸಿದನ.    ಇವನ ನಿಜನಮ ಶಪಬರಬಗ.   ಇವನ ಆರಾಧದ

   ದಪ್ರೈವ ಶಪಬ ಶಪ್ರೈಲ ಮಲ್ಲಿರಜರರನ. 

ಅಬಡಯದ :   ಅಬಡಯದ ನರ ಕ ಪ.ಶ.        ಸರಮರರ ೧೩ ನಯ ಶತಮನದಲ್ಲಿ ಕದಬಬರ ದಗರ ರಮದಬವನ
ಆಶ ಪಯದಲ್ಲಿದದ ನರ.      ಇವನರ ಕಬಿಬಗರ ರವ ಎಬಬ ಚಬಪೂರವದ ವನರನ ರಚಿಸಿದನ. 

 ಕನನ ಡ ನಡರ-      ನರಡಿ ಪದದ ದಲ್ಲಿ ಇರರವ ಎಲಲ ನರಡಿಗಳನಗನ ಬಿ.ಎಬ.   ಶಪಬ ಯವರ ಸಬಪಾದಕತಗ ದಲ್ಲಿ
    ಪಪಕಟಸಿರರವ ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಿಕಗಳಳ ಲಗದ. 

ಸರಾಬಶ 
           ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನ ಹಚರಚ ಕಡಿಮಗಳಾಗದಬತೆ ಸಬದಭರಕಲ ತಕಲ ಹಾಗ ಹದವರತರ ಮತಡರವುದಕಗಲ ಆಡಿದದ ನರನ ಅಥರ

  ಮಡಿಕಗಬಡರ ವಚಾರಮಡರವುದಕಗಲ ಸಮಥರರಾಗದದ ರರ.      ಅವರರ ರವದ ಗಳನರನ ಉದ್ದೇಶಪೂವರಕವಾಗ ಓದ ಅಭದಸ
     ಮಡಿದದ ರಗ ಕವಗಳರ ಉಪಯೋಗಸಿದ ವಾಕದ ಗಳನರನ ಚೆನನಗ ಬಲಲ ವರಾಗದದ ರರ.     ಎಬದರ ಅವುಗಳನರನ ಕಬಳಿ ಅವುಗಳ
  ಸರವತತದ ಭಗಗಳನರನ ಬಲಲ ವರಾಗದದ ರರ.     ವದದವಬತರಲಲ ದದದ ರಗ ರವದ ರಚನ ಮಡಬಲಲ ವರಾಗದದ ರರ.    ಎಬದರ ಕವ ಶಪಬ

     ವಜಯ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನರ ಕರರತರ ವಣರಸಿದನ. 

         ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಬಳರವುದದರ ಸಬಪೂಣರವಾಗ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿಯಬ ಹಬಳಲ ಅಥವಾ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿಯಬ ಸಹತದ ರಚನ ಮಡಲ
,        ಶರದದ ಕನನ ಡ ಸಹತದ ದಲ್ಲಿ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಪದಗಳನರನ ಸಬರಸರವುದರ ಬಬಡ.       ತರಪಪ್ಪ ಮತರತ ತೆಪ್ರೈಲವನರನ ಸಬರಸಿದ ಅಸಗದರ ಮಿಶ ಪಣ
ಬಬಡ.            ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಸಬಸಲ ಕೃತವನರನ ಸಬರಸರವುದರ ತರಪಪ್ಪ ಮತರತ ತೆಪ್ರೈಲಗಳ ಅಸಗದರ ಮಿಶ ಪಣದಬತೆ ಎಬದರ ಕನನ ಡ ಭಷಯಲ್ಲಿ

        ಸಬಸಲ ಕೃತ ಪದಗಳನರನ ಸಬರಸರವ ಕರರತರ ನಯಸಬನ ತನನ ಆಕ್ಷೇಪವನರನ ವದ ಕತಪಡಿಸಿದನ. 
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      ಕಪಿ ಸಬತತ ಸಬತರವ ಕಟಟ್ಟಿದರಗಬ ಕಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ,      ವಾಮನ ರಗಪ ಮರಗಲನರನ ಮರಟಟ್ಟಿದನಗಬ ಮರಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ನರನರ
          ಹರನ ಗಬಟಲನರನ ಮಟಟ್ಟಿದನಗಬ ಮಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ಆದರ ಈ ಕವಗಳರ ತಮನ ಕಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಟ್ಟಿದರರ ,   ಮರಟಟ್ಟಿದರರ ,ಒತತದರರ

,  ಮಟಟ್ಟಿದರರ .   ಏನಲಲ ಮಡಿದರರ .    ಅದಬನರ ಅವರ ಕಶಲದ ರ ,      ಹಗದ ಳಿಕಯೋ ಈ ಕವರಾಜರದರ ಎಬದರ ನಬಮಿಚಬದಪನರ
  ಕವಬಬದಪರ ಶಪಬಷಷ ತೆಯನರನ ವಣರಸಿದನ . 

         ಕನನ ಡ ಭಷ ಎಷರಟ್ಟಿ ಸರಲಭವಾಗದ ಎಬದರ ಅದರ ಸರಲದ ಬಾಳೆಯ ಹಣಷನಬತೆ ,    ಕಬಿಬನ ಸಿಗರರರ ಎಬದರ ಹಗರಪದರವನರನ
     ತೆಗದರ ಕಬರಬ ಸವಯಲರ ಸಿದದ ವಾದಬತೆ ಇದ .       ಕರದಸಿ ಆರಸಿದ ಹಾಲರ ಬಿಸಿಯಿಲಲ ದ ಕರಡಿಯಲರ ಯೋಗದ ವಾದಬತೆ ಇದ.

        ಸರಬದರವಾದ ಕನನ ಡದ ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಯಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿರರವ ಈ ಅನರಭವಾಮಕೃತದಬದ ಯಾವ ಸಧಕನದರಗ ತನನ
     ನಿಜಸಗ ರಗಪವನರನ ತಳಿದರ ಆತನ ಸಕತಲರವನರನ ಅಬದರ ಮಬಕವನರನ ಪಡಯಬಹರದರ.     ಕಬವಲ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಗ ಪಬಥಗಳನರನ ಓದ

    ಸಧಿಸಬಬಕಬಬರದಬನಗ ನಿಯಮವಲಲ ಎನರನ ತತನ ಕವ ಮಹಲಬಗರಬಗ.      ಈ ಕವ ಇಲ್ಲಿ ಸಬಸಲ ಕೃಥವನರನ ತೆಗಳರತತಲಲ .  ನಮನ
  ಶಸತಪದಲ್ಲಿ ಒಬದರ ನಿಯಮವದ.  ‘       ನಿಬದ ತರ ನ ನಿಬದದ ಥರಬ ಪರಬತರ ಸರತ ತದ ಥರಬ '    ಗ ಪಬಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತರಗಳಲ್ಲಿ
    ವವರಸರವ ನಿಬದನ ಕಬವಲ ನಿಬದನಗಾಗಯಲಲ ,    ಅದರ ಪಪಸರತ ತ ಗ ಪಬಥವನರನ ಸರತ ತಸಲರ. 

 ಮಲ್ಲಿಗ ,  ಸಬಪಿಗ ,    ದಳಿಬಬಗಳಷಟ್ಟಿಬ ಅಲಲ ದಬ ತೆಬಗರ ,  ಅಡಿಕ ,     ಮವು ಮದಲಧ ಗಡಮರಗಳರ ಕನಡ ನಡಿನಲ್ಲಿವ.  ಇವಲಲ ದಬ
          ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಗಡಮರಗಳಿಲಲ ಎಬದರ ಅಬಡಯದ ನರ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಪಪಕಕೃತ ರಮದ ತೆಯನರನ ಮಚಿಚ ವಣರಸಿದನ. 

ಪಪಶಗನಬತತರಗಳರ

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.       ಪದನರದರ ನರಡಿಯರವವರರ ಯಾರರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ ?

ಉ:        ಪದನರದರ ನರಡಿಯರವವರರ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನರರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದರ.

೨.    ತರಪಪ್ಪ ದಗಡನ ಯಾವುದನರನ ಬರಸಬಾರದರ ?

ಉ:   ತರಪಪ್ಪ ದಗಡನ ತೆಪ್ರೈಲವನರನ ಬರಸಬಾರದರ. 

೩.         ಮಹಲಬಗರಬಗನ ಪಪರರ ಸರಲದ ಬಾಳೆಯ ಹಣಷನಬತೆ ಇರರವ ಭಷ ಯಾವುದರ ?

ಉ:         ಮಹಲಬಗರಬಗನ ಪಪರರ ಸರಲದ ಬಾಳೆಯ ಹಣಷನಬತೆ ಇರರವ ಭಷ ಕನನ ಡ .

ಮಗರರ-   ನಲರಲ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸಿ.

೧.      ಕನನ ಡಿಗರ ವಶಬಷತೆಯನರನ ಶಪಬ ವಜಯ ಹಬಗ ಸರದನ?

 ಉ :            ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನ ಹಚರಚ ಕಡಿಮಗಳಾಗದಬತೆ ಸಬದಭರಕಲ ತಕಲ ಹಾಗ ಹದವರತರ ಮತಡರವುದಕಗಲ ಆಡಿದದ ನರನ ಅಥರ
  ಮಡಿಕಗಬಡರ ವಚಾರಮಡರವುದಕಗಲ ಸಮಥರರಾಗದದ ರರ.      ಅವರರ ರವದ ಗಳನರನ ಉದ್ದೇಶಪೂವರಕವಾಗ ಓದ ಅಭದಸ
     ಮಡದದದ ರಗ ಕವಗಳರ ಉಪಯೋಗಸಿದ ವಾಕದ ಗಳನರನ ಚೆನನಗ ಬಲಲ ವರಾಗದದ ರರ.     ಎಬದರ ಅವುಗಳನರನ ಕಬಳಿ ಅವುಗಳ

  ಸರವತತದ ಭಗಗಳನರನ ಬಲಲ ವರಾಗದದ ರರ.     ವದದವಬತರಲಲ ದದದ ರಗ ರವದ ರಚನ ಮಡಬಲಲ ವರಾಗದದ ರರ.    ಎಬದರ ಕವ ಶಪಬ
       ವಜಯ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನರ ವಶಬಷತೆಯನರನ ವಣರಸಿದನ.
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೨.           ಕನನ ಡ ಮತರತ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಭಷಾ ಬಳಕಯ ಬಗದ ನಯಸಬನ ಏನರ ಹಬಳರತತನ ?

 ಉ :          ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಬಳರವುದದರ ಸಬಪೂಣರವಾಗ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿಯಬ ಹಬಳಲ ಅಥವಾ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿಯಬ ಸಹತದ ರಚನ
 ಮಡಲ ,        ಶರದದ ಕನನ ಡ ಸಹತದ ದಲ್ಲಿ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಪದಗಳನರನ ಸಬರಸರವುದರ ಬಬಡ .      ತರಪಪ್ಪ ಮತರತ ತೆಪ್ರೈಲವನರನ ಸಬರಸಿದ ಅಸಗದರ
 ಮಿಶಪಣ ಬಬಡ.           ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಸಬಸಲ ಕೃತವನರನ ಸಬರಸರವುದರ ತರಪಪ್ಪ ಮತರತ ತೆಪ್ರೈಲಗಳ ಅಸಗದರ ಮಿಶ ಪಣದಬತೆ ಎಬದರ ನಯಸಬನ

 ಹಬಳಿದನ .

೩.      ಕವಬಬದಪರ ಶಪಬಷಷ ತೆಯನರನ ನಬಮಿಚಬದಪನರ ಹಬಗ ವಣರಸಿದನ ?

ಉ:       ಕಪಿಸಬತತ ಸಬತರವ ಕಟಟ್ಟಿದರಗಬ ಕಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ,      ವಾಮನ ರಗಪ ಮರಗಲನರನ ಮರಟಟ್ಟಿದನಗಬ ಮರಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ನರನರ
          ಹರನ ಗಬಟಲನರನ ಮಟಟ್ಟಿದನಗಬ ಮಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ಆದರ ಈ ಕವಗಳರ ತಮನ ಕಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಟ್ಟಿದರರ ,   ಮರಟಟ್ಟಿದರರ ,ಒತತದರರ

,  ಮಟಟ್ಟಿದರರ .   ಏನಲಲ ಮಡಿದರರ .    ಅದಬನರ ಅವರ ಕಶಲದ ರ ,      ಹಗದ ಳಿಕಯೋ ಈ ಕವರಾಜರದರ ಎಬದರ ನಬಮಿಚಬದಪನರ
  ಕವಬಬದಪರ ಶಪಬಷಷ ತೆಯನರನ ವಣರಸಿದನ . 

೪.         ಕನನ ಡ ನರಡಿಯಲ ಮಬಕಸಧನ ಎಬದರ ಕವ ಮಹಲಬಗರಬಗ ಹಬಗ ಸಧಿಸರತತರ ?

ಉ:           ಕನನ ಡ ಭಷ ಎಷರಟ್ಟಿ ಸರಲಭವಾಗದ ಎಬದರ ಅದರ ಸರಲದ ಬಾಳೆಯ ಹಣಷನಬತೆ ,   ಕಬಿಬನ ಸಿಗರರರ ಎಬದರ
      ಹಗರಪದರವನರನ ತೆಗದರ ಕಬರಬ ಸವಯಲರ ಸಿದದ ವಾದಬತೆ ಇದ .     ಕರದಸಿ ಆರಸಿದ ಹಾಲರ ಬಿಸಿಯಿಲಲ ದ ಕರಡಿಯಲರ
 ಯೋಗದ ವಾದಬತೆ ಇದ.        ಸರಬದರವಾದ ಕನನ ಡದ ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಯಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿರರವ ಈ ಅನರಭವಾಮಕೃತದಬದ ಯಾವ
       ಸಧಕನದರಗ ತನನ ನಿಜಸಗ ರಗಪವನರನ ತಳಿದರ ಆತನ ಸಕತಲರವನರನ ಅಬದರ ಮಬಕವನರನ ಪಡಯಬಹರದರ.  ಕಬವಲ ಸಬಸಲ ಕೃತ

      ಗ ಪಬಥಗಳನರನ ಓದ ಸಧಿಸಬಬಕಬಬರದಬನಗ ನಿಯಮವಲಲ ಎನರನ ತತನ ಕವ ಮಹಲಬಗರಬಗ.

೫.         ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಪಾಪಕಕೃತಕ ವಣರನಯನರನ ಆಬಡಯದ ಕವ ಹಬಗ ಸರದರ ?

ಉ:   ಮಲ್ಲಿಗ ,  ಸಬಪಿಗ ,    ದಳಿಬಬಗಳಷಟ್ಟಿಬ ಅಲಲ ದಬ ತೆಬಗರ ,  ಅಡಿಕ ,     ಮವು ಮದಲಧ ಗಡಮರಗಳರ ಕನಡ ನಡಿನಲ್ಲಿವ.

           ಇವಲಲ ದಬ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಗಡಮರಗಳಿಲಲ ಎಬದರ ಅಬಡಯದ ನರ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಪಪಕಕೃತ ರಮದ ತೆಯನರನ ಮಚಿಚ ವಣರಸಿದನ. 

   ಸಬದಭರ ಸಹತ ಸಗರಸದ ವವರಸಿ.

೧.     ಕರರತೆಗಬದದಯರಬ ರವದ ಪಪಯೋಗ ಪರಣತಮತಗಳ
   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಬಿ.ಎಬ.        ಶಪಬಯವರ ಸಬಪಾದಕತಗ ದಲ್ಲಿ ಪಪಕಟಸಿರರವ ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಕನನ ಡ

-   ನಡರನರಡಿ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.         ಈ ಮತನರನ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನರ ಕರರತರ ಹಬಳರವ ಸಬದಭರದಲ್ಲಿ ಕವ
  ಶಪಬ ವಜಯ ಹಬಳಿದನ. 

 ಸಬದಭರ :           ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನ ಹಚರಚ ಕಡಿಮಗಳಾಗದಬತೆ ಸಬದಭರಕಲ ತಕಲ ಹಾಗ ಹದವರತರ ಮತಡರವುದಕಗಲ ಆಡಿದದ ನರನ
   ಅಥರ ಮಡಿಕಗಬಡರ ವಚಾರಮಡರವುದಕಗಲ ಸಮಥರರಾಗದದ ರರ.     ಅವರರ ರವದ ಗಳನರನ ಉದ್ದೇಶಪೂವರಕವಾಗ ಓದ
          ಅಭದಸ ಮಡದದದ ರಗ ಕವಗಳರ ಉಪಯೋಗಸಿದ ವಾಕದ ಗಳನರನ ಚೆನನಗ ಬಲಲ ವರಾಗದದ ರರ ಎಬದರ ಕವ ಶಪಬ ವಜಯ

 ಹಬಳಿದನ . 
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 ಸಗರಸದ :           ನಮನ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಜನರರ ಅಕರಸಸ ರಲಲ ದದದ ರಗ ರವದ ಪಪಯೋಗ ಪರಣತರಾಗದದ ರರ ಎನರನ ವುದನರನ ಮಬಲನ
 ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ.

೨.     ತಕರಲ ದ ಬರಸಲಲ ರಕೃತಮರಮಬ ತೆಪ್ರೈಲಮರಮಬ
   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಬಿ.ಎಬ.        ಶಪಬಯವರ ಸಬಪಾದಕತಗ ದಲ್ಲಿ ಪಪಕಟಸಿರರವ ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಕನನ ಡ

-   ನಡರನರಡಿ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.     ಈ ಮತನರನ ಕವ ನಯಸಬನ ಹಬಳಿದನ. 

 ಸಬದಭರ :  :         ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಬಳರವುದದರ ಸಬಪೂಣರವಾಗ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿಯಬ ಹಬಳಲ ಅಥವಾ ಸಬಸಲ ಕೃತದಲ್ಲಿಯಬ ಸಹತದ
  ರಚನ ಮಡಲ ,        ಶರದದ ಕನನ ಡ ಸಹತದ ದಲ್ಲಿ ಸಬಸಲ ಕೃತ ಪದಗಳನರನ ಸಬರಸರವುದರ ಬಬಡ.     ತರಪಪ್ಪ ಮತರತ ತೆಪ್ರೈಲವನರನ ಸಬರಸಿದ

     ಅಸಗದರ ಮಿಶ ಪಣ ಬಬಡ ಎಬದರ ನಯಸಬನ ಹಬಳಿದನ.

 ಸಗರಸದ :           ನಮನ ಕನನ ಡವು ಕಲವು ಪಬಡಿತರಬದ ಸಬಸಲ ಕೃತಮಯವಾಗರವುದನರನ ಸಹಸದಬ ಶರದದ ಕನನ ಡವಬ ಇರಬಬಕಬಬ ಕವಯ
  ರಳಜಿ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ.

೩.     ಕಟರಟ್ಟಿ ಗ ಕಟಟ್ಟಿ ದಕರ ಕಡಲಬ ಕಪಿಸಬತತ .

   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಬಿ.ಎಬ.        ಶಪಬಯವರ ಸಬಪಾದಕತಗ ದಲ್ಲಿ ಪಪಕಟಸಿರರವ ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಕನನ ಡ
-   ನಡರನರಡಿ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.     ಈ ಮತನರನ ಕವ ನಬಮಿಚಬದಪ ಹಬಳಿದನ .

 ಸಬದಭರ :       ಕಪಿಸಬತತ ಸಬತರವ ಕಟಟ್ಟಿದರಗಬ ಕಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ,     ವಾಮನ ರಗಪ ಮರಗಲನರನ ಮರಟಟ್ಟಿದನಗಬ ಮರಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ
           ನರನರ ಹರನ ಗಬಟಲನರನ ಮಟಟ್ಟಿದನಗಬ ಮಟಟ್ಟಿ ಲಲಲ ರ ಆದರ ಈ ಕವಗಳರ ತಮನ ಕಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಟ್ಟಿದರರ ,  ಮರಟಟ್ಟಿದರರ

,  ಒತತದರರ ,  ಮಟಟ್ಟಿದರರ .      ಏನಲಲ ಮಡಿದರರ ಎಬದರ ಕವ ಹಬಳಿದನ. 

 ಸಗರಸದ :          ಕನನ ಡ ಕವಗಳ ಶಪಬಷಷ ರವದ ರಚನಯ ಕರರತರ ಹಬಳರವಾಗ ಕವ ಮಬಲನಬತೆ ವಣರಸಿದನ. 

೪.    ಕಳೆದ ಸಿಗರರನ ಕಬಿಬನಬದದ
   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಬಿ.ಎಬ.        ಶಪಬಯವರ ಸಬಪಾದಕತಗ ದಲ್ಲಿ ಪಪಕಟಸಿರರವ ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಕನನ ಡ

-   ನಡರನರಡಿ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ.

     ಈ ಮತನರನ ಕವ ಮಹಲಬಗರಬಗ ಹಬಳಿದನ .

 ಸಬದಭರ :           ಕನನ ಡ ಭಷ ಎಷರಟ್ಟಿ ಸರಲಭವಾಗದ ಎಬದರ ಅದರ ಸರಲದ ಬಾಳೆಯ ಹಣಷನಬತೆ ,   ಕಬಿಬನ ಸಿಗರರರ ಎಬದರ
      ಹಗರಪದರವನರನ ತೆಗದರ ಕಬರಬ ಸವಯಲರ ಸಿದದ ವಾದಬತೆ ಇದ .     ಕರದಸಿ ಆರಸಿದ ಹಾಲರ ಬಿಸಿಯಿಲಲ ದ ಕರಡಿಯಲರ
 ಯೋಗದ ವಾದಬತೆ ಇದ.        ಸರಬದರವಾದ ಕನನ ಡದ ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಯಲಪ್ಪ ಟಟ್ಟಿರರವ ಈ ಅನರಭವಾಮಕೃತದಬದ ಯಾವ
         ಸಧಕನದರಗ ತನನ ನಿಜಸಗ ರಗಪವನರನ ತಳಿದರ ಆತನ ಸಕತಲರವನರನ ಅಬದರ ಮಬಕವನರನ ಪಡಯಬಹರದರ ಎಬದರ ಕವ

   ಹಬಳರವಾಗ ಮಬಲನ ಮತರ ಬಬದದ.

 ಸಗರಸದ :      ನಮನ ಕನನ ಡವು ಸರಳ ಸರಬದರ ,      ಸಬಸಲ ಕೃತಕಲ ಬತ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯಗ ಕಡಿಮಯಿಲಲ ಎಬಬರದನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು
ಸಗಚಿಸರವುದರ.

೫.   ದಳಿಬಬಮಲಲ ದಗಪಪ್ಪ ವ ಚೆಬದಬ
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   ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಬಿ.ಎಬ.        ಶಪಬಯವರ ಸಬಪಾದಕತಗ ದಲ್ಲಿ ಪಪಕಟಸಿರರವ ಕನನ ಡ ಬಾವುಟ ಕಕೃತಯಿಬದ ಆರಸಲದ ಕನನ ಡ
-   ನಡರನರಡಿ ಪದದ ಭಗದಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಗದ. .     ಈ ಮತನರನ ಆಬಡಯದ ಕವ ಹಬಳಿದನ. 

 ಸಬದಭರ :  ಮಲ್ಲಿಗ ,  ಸಬಪಿಗ ,    ದಳಿಬಬಗಳಷಟ್ಟಿಬ ಅಲಲ ದಬ ತೆಬಗರ ,  ಅಡಿಕ ,     ಮವು ಮದಲಧ ಗಡಮರಗಳರ ಕನಡ ನಡಿನಲ್ಲಿವ.

           ಇವಲಲ ದಬ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಗಡಮರಗಳಿಲಲ ಎಬದರ ಅಬಡಯದ ನರ ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಪಪಕಕೃತ ರಮದ ತೆಯನರನ ಮಚಿಚ ವಣರಸರವಾಗ
  ಕವ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದನ.

 ಸಗರಸದ :      ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಪಾಪಕಕೃತಕ ಸಬದಯರ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗದ. 

  ಭಷಾ ಚಟರವಟಕ .

    ಖಾದತ ಕಣರಟಕ ವಕೃತತಗಳರ ಯಾವುವು ?

ಉ:   ಉತಪ್ಪ ಲಮಲವಕೃತತ ,ಚಬಪಕಮಲವಕೃತತ,  ಸ ಪಗದ ರಾವಕೃತತ ,  ಮಹಾಸಪಗದ ರಾವಕೃತತ ,   ಶದಗರಲವಕ ಪಬಡಿತ ವಕೃತತ ,ಮತೆತಬಭವಕ ಪಬಡಿತ
     ವಕೃತತ ಇವು ಆರರ ಖಾದತ ಕಣರಟಕ ವಕೃತತಗಳಾಗವ. 

   ಅಕರಗಣದಲ್ಲಿ ಎಷರಟ್ಟಿ ವಧ ?   ಅವುಗಳರ ಯಾವುವು ?

ಉ:   ಅಕರಗಣಗಳರ ಎಬಟರ .     ಅವುಗಳನರನ ಸಗತ ತದ ಸಹಾಯದಬದ ಹಬಗ ಹಬಳಬಹರದರ.

  ಯಮತರಾಜಭನ ಸಲಗಬ
 ಯಮತ :   U - -    =        ಯಗಣ

 ಮತರಾ :    - - -      =       ಮಗಣ
 ತರಾಜ :     - - U        =         ತಗಣ
 ರಾಜಭ :    - U -         =       ರಗಣ

 ಜಭನ :    U – U       =        ಜಗಣ
 ಭನಸ :    - U U       =        ಭಗಣ

 ನಸಲ :     U U U          =       ನಗಣ
 ಸಲಗಬ :   U U -          =     ಸಗಣ

   ಕಳಗನ ಪದದ ಭಗಕಲ ಪಪಸತರ ಹಾಕ,      ಗಣ ವಭಗಸಿ ಛಬದಸಿಸನ ಹಸರರ ಬರಯಿರ. 

- UU |  -       -  U   |   UUU 

 ಸಕಲ ದ |  ಮಬ ಪಬಳೆಗಗ|   ಡ ನರ
- UU | -       -  U |     -  U  - |  UU - 

    ಸಕಲ ದ ಮಬ ಪಬಳೆದ |    ಶರದದ ಕ|  ನನ ಡದಗಳ
 ಕಬದಪದದ
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                                            ಭ ರ ನ ಭ ಭ ರ ಲ +  ಗರ
- U U  |   - U – |U   UU|   -   UU| - UU  |   -  U -  | U   - 

 ಕಟರಟ್ಟಿ ಗ |ಕಟಟ್ಟಿ ದ|    ಕರ ಕಡ|  ಲಬ ಕಪಿ|  ಸಬತತ | ವಾಮನ|  ಕ ತಮಬ
 ಉತಪ್ಪ ಲಮಲವಕೃತತ

U U U  |  -   U U |   - U|  – U U 

 ಸರಲದ |  ಬಾಳೆಯ |ಹಣಷ|  ನಬದದ

UUU| UUUU| - U |  -  UU 

   ಕಳೆದ ಸಿಗರರನ ಕಬಿಬ |  ನಬದದ

 UUU| -  UU | -    U|  – UU |  UU U  |-   - |-   

  ಅಳಿದ ಉಷಷ ದ ಹಾಲ|  ನಬದದ |ಸರಲಭ| ವಾಗ|  ಪರ

ಭಮಿನಿ ಷಟಪ್ಪ ದ 
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