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1.ಒರಂದದ ವನಾಕದ್ಯಾದ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ –ಉತತರ ಸಹಿತ     

1) ರನಾಹಿಲನದಯನಾರದ ?
  ರನಾಹಿಲನದ ಸಲಸೈನದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ಸಲದೇವಲಯನದಶ ಸಲಲ್ಲಿಸದತತದದ  ಒಬಬ ಡನಾಕಕ್ಟರ.

2) ರನಾಹಿಲನದ ತದತದರ್ಕಾಪರಿಸಸ್ಥಿತ ನಿವರ್ಕಾಹಣಲಗಲ ಭದಪ್ರೌವನಾಗಿ
ಹಿಡದದರಲಕೊರಂಡದಲದದೇನದ ?

     ರನಾಹಿಲನದ ತದತದರ್ಕಾಪರಿ ಸಸ್ಥಿತ ನಿವರ್ಕಾಹಣಲಗಲ ಬಲದೇರನಾದ ಔಷದ
ಮತದತ ಶಸಸ್ತ್ರಚಿಕಿತನಾಸ ಸನಾಮನಾನದಗಳ ಪಲಟಕ್ಟಗಲಯನದಶ ಭದಪ್ರೌವನಾಗಿ
ಹಿಡದದ ರಲಕೊರಂಡನದ.
3) ಮತರಂಗನಾಶಪ್ರೌಮದಲಲ್ಲಿ ವನಾಸವಿದದ ತಪಸಸ್ವಿನಿ ಯನಾರದ ?
       ಮತರಂಗನಾಶಪ್ರೌಮದಲಲ್ಲಿ ವನಾಸವಿದದ ತಪಸಸ್ವಿನಿ ಶಬರಿ.

4) ರನಾಮಲಕ್ಷಕ್ಷ್ಮರರಿಗಲ ಮತರಂಗನಾಶಪ್ರೌಮರಲಲ  ಹಲಕೊದೇಗಲದ
ಸಕೊಚಿಸದವರದ ಯನಾರದ?

    ಧನದ( ಕಬರಂಧ)

5) ವಲಸಕ್ಟಮಿನಿಷಕ್ಟಅರ್ಕಾಬಲ–ಯನಾರಸನಾಸ್ಮಾರಕವನಾಗಿದಲ ?
     ಇದದ ದವರಂಗರನಾದ ಸರಂತರ, ಸನಾವರ್ಕಾಭಪಮರ ಹನಾಗಕೊ 
     ಕವಿಪಪುರಂಗವರ ಸನಾಸ್ಮಾರಕವನಾಗಿದಲ.
6) ವಿಶಲಸ್ವಿದೇಶಸ್ವಿರಯದ್ಯಾಅವರನದಶದವನಾನರನನಾಶಗಿ ಮನಾಡದವರದ

ಯನಾರದ ? 
  ವಿಶಲಸ್ವಿದೇಶಸ್ವಿರಯದ್ಯಾಅವರನದಶ ದವನಾನರನನಾಶಗಿ ನಲದೇಮಕ ಮನಾಡ ದವರದ
  ನನಾಲಸ್ವಿಡ ಕಕೃಷಷ್ಣರನಾಜ ಒಡಲಯರ
7) ಮನಲಮರಂಚಮಸ್ಮಾಕಥಲ ಹಲದೇಳಿದ ಕವಿಯನಾರದ ?
     ಮನಲಮರಂಚಮಸ್ಮಾಕಥಲ ಹಲದೇಳಿದ ಕವಿ ಸದದಲರಂಗಯದ್ಯಾ
8) ಇರಂದಲಲ್ಲಿ ನನಾಳಲ ಫಲರಲಕೊಡದವ ಅರಂಶಗಳನಾವಪುವಪು ?
   ಭಕೊಮಿಗಲ ಬಿದದಬಿದೇಜ ಮತದತ ಎದಲಗಲ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ಇರಂದಲಲ್ಲಿ ನನಾಳಲ
ಫಲರಲಕೊಡದವ  ಅರಂಶಗಳಳ
9) ಶನಾನದಭಲಕೊದೇಗರ  ಬಪ್ರೌಹನಾಸಸ್ತ್ರ  ಯನಾವಪುದದ?
   ಶನಾನದಭಲಕೊದೇಗರ ಬಪ್ರೌಹನಾಸಸ್ತ್ರ ಖದರ್ಕಾಪಪುಸತಕ
10)ದದಷಕ್ಟಬದದದಯದ  ಧಮರ್ಕಾಬದದದಯ  ಮದೇಲಲ  ಯನಾವ
ಆರಲಕೊದೇಪವನದಶ   ಹಲಕೊರಿಸದನದ?
  ದದಷಕ್ಟಬದದದಯದ ಧಮರ್ಕಾಬದದದಯ ಮದೇಲಲ  ಕಳಳ್ಳತನದ ಆರಲಕೊದೇಪ 
  ಹಲಕೊರಿಸದನದ.
10) ಸದಕದಮನಾರಸನಾಸ್ವಿಮಿಗಲ ಯನಾವ  ಪಟಕ್ಟವನದಶ ಕಟಕ್ಟಲನಾಯಿತದ?
       ಸದಕದಮನಾರಸನಾಸ್ವಿಮಿಗಲ ಶಲಟಕ್ಟಪಟಕ್ಟವನದಶ ಕಟಕ್ಟಲನಾಯಿತದ.

12) ನದಜಲಗಳಳ ಏನನಾಗಿವಪು ?
     ನದಜಲಗಳಳ ಕಲದಷಿತವನಾಗಿವಲ.
 13) ರನಾಡದಮದೇಡದಗಳ ಸಸ್ಥಿತಹಲದೇಗಿದಲ ?
     ರನಾಡದಮದೇಡದಗಳ ಸಸ್ಥಿತ  ಬರಡನಾಗಿವಲ.

14) ಹಕಿಲಯನಾರನಲತತಯನದಶಕದಕಿಲದಲ?

      ಹಕಿಲಯದ ಸನಾವರ್ಕಾಭಪಮರ  ನಲತತಯನದಶ  ಕದಕಿಲದಲ.
 15) ಕದರಂಪಣ ಸರರನಾರ ಹಲಕೊರಡಸದ ಆದಲದೇಶ ಏನದ ?
     ಕದರಂಪಣ ಸರರನಾರದ ಅನದಮತಯಿಲಲ್ಲಿದಲ ಭನಾರತದೇಯರದ
ಶಸನಾಸ್ತ್ರಸಸ್ತ್ರಗಳನದಶ ಹಲಕೊರಂದದವರಂತಲಲ್ಲಿ.  ಮತದತ ತಮಸ್ಮಾಲಲ್ಲಿರದವ
ಆಯದಧಗಳನದಶ ಸರನಾರ್ಕಾರರಲಲ ಒಪಪ್ಪಸಬಲದೇಕದ ಎರಂಬಆದಲದೇಶ
ಹನಹೊರಡಿಸಿತತ.
16) ಕದಮನಾರವನಾದ್ಯಾಸನಆರನಾಧದ್ಯಾದಲಸೈವಯನಾರದ ?
      ಕದಮನಾರವನಾದ್ಯಾಸನ ಆರನಾಧದ್ಯಾದಲಸೈವ ಗದದಗಿನ ವಿದೇರ ನನಾರನಾಯರ
 17) ಕವಿ ನಲಕೊದೇಡದ ಅಡರಲಯ ತಲಕೊದೇಟ ಎಲಲ್ಲಿದಲ ?
     ಕವಿಯದ ನಲಕೊದೇಡದ ಅಡರಲಯ ತಲಕೊದೇಟ ಬನದ ಅರಂಚಿನಲಲ್ಲಿದಲ
18) ಅಶಸ್ವಿಯದಜದ  ಬತತದಗದಲದಯ  ಬರಷ್ಣ  ಯನಾವ  ಹಸದರಿನರಂತದಲ?
       ಅಶಸ್ವಿಯದಜದ ಬತತದ ಗದಲದಯ ಬರಷ್ಣ ಗಿಳಿ ಹಸದರಿನರಂತದಲ. 
19) ಅರಂತರನಾತಸ್ಮಾಜ  ಎರಂದರಲ  ಯನಾರದ ?
       ಅರಂತರನಾತಸ್ಮಾಜ ಎರಂದರಲ ಧಮರ್ಕಾರನಾಯ
20) ಕದದದರಲಯನದಶ ಲವನದ ಯನಾವಪುದರಿರಂದ ಕಟಕ್ಟದನದ ?
        ಕದದದರಲಯನದಶ ಲವನದ ಉತತರಿದೇಯದರಂದ ಕಟಕ್ಟದನದ.
21) ಪರಶದರನಾಮನದ ದಲಕೊಪ್ರೌದೇರನಿಗಲ ರಲಕೊಟಕ್ಟ ಪಪ್ರೌಧನಾನ ಅಸಸ್ತ್ರಗಳಳ  
      ಯನಾವಪುವಪು ?
    ಪರಶದರನಾಮನದ ದಲಕೊಪ್ರೌದೇರನಿಗಲ ವನಾರದರ, ವನಾಯವದ್ಯಾ, ಆಗಲಶದೇಯ,

     ಇರಂದಪ್ರೌ ಮೊದಲನಾದಪಪ್ರೌಧನಾನಅಸಸ್ತ್ರಗಳನದಶನಿದೇಡದನದ.
22) ದನಪಸದತ  ಎರಂದರಲ   ಯನಾರದ ?
      ದನಪಸದತ ಎರಂದರಲ ಕರರ್ಕಾ
23) ಪಪುಟಕ್ಟಪದೇರಿಏನದಮನಾಡದತತದದಳಳ ?
     ಪಪುಟಕ್ಟಪದೇರಿಯದ ಮದಸದರಲ ತಕದಲತತದದಳಳ.
 
24) ಅಮಸ್ಮಾ   ಎಲಲ್ಲಿ   ಮಲಗಿದನಾದಳಲ ?
      ಅಮಸ್ಮಾಗದಡಸಲನಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದನಾದಳಲ.
 25) ಯನಾರಿಗಲ  ವಸರಂತ   ಮದಖ   ತಲಕೊದೇರಲಲಲ್ಲಿ?
  ಕಮನಾಸ್ಮಾರನಿಗಲ, ಕದರಂಬನಾರನಿಗಲ, ನಲದೇರನಾರನಿಗಲ, ರಲದೇರಿಯಮನಾರನಿಗಲ
ವಸರಂತಮದಖ ತಲಕೊದೇರಲಲಲ್ಲಿ
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2.ಎರಡದ ಮಕೊರದ ವನಾಕದ್ಯಾದ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ
ಎರಡದ-ಮಕೊರದ ವನಾಕದ್ಯಾಗಳಲಲ್ಲಿ ಉತತರಿಸರಿ ಈ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ ಒಟದಕ್ಟ ಹತದತ ಬರದತತವಲ.ಅದರಲಲ್ಲಿ ಗದದ್ಯಾ ನನಾಲದಲ ಪದದ್ಯಾ ಎರಡದ
ಹನಾಗಕೊ ಪಠದ್ಯಾಪದೇಷಕ ಪನಾಠಗಳಲಲ್ಲಿ ನನಾಲದಲ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ ಬರದತತವಲ.
1.ಜನಾತ ವದ್ಯಾವಸಲಸ್ಥಿಯ ಬಗಲಗ ವಿವಲದೇರನಾನರಂದರ ಅಭಿಪನಾಪ್ರೌಯವಲದೇನದ ?
ಉತತರ –“  ಜನಾತ ಎರಂಬದದದ ಸಮನಾಜದ ಒರಂದದ ಆರಂತರಿಕ ಭನಾಗವನಾಗಿದಲ.ಹಿರಂದಲ ಅದದ ವಿರನಾಸವನಾಗದತತತದತ.ಆಗ ಇದದ
ಘನಿದೇಭಕೊತವನಾಗಿದಲ.ಅದರ ದದಗರ್ಕಾರಂಧದರಂದ ಭನಾರತದ ವನಾತನಾವರರವಲಲಲ್ಲಿ ತದರಂಬಿದಲ.ಜನಾತ ವದ್ಯಾವಸಲಸ್ಥಿಯ ರಪಯರ್ಕಾರಲಲ ತದತನಾತಗಿ
ಶಶೂದಪ್ರೌರದ,ಅಸಪ್ಪಸ್ಪೃಶದ್ಯಾರದ ಸನಾಸ್ವಿತರಂತಪ್ರೌಹಿದೇನರನಾಗಿ ಗದಲನಾಮತನ ಅನದಭವಿಸದತತದನಾದರಲ”ಎರಂದದ ಸನಾಸ್ವಿಮಿ ವಿವಲದೇರನಾನರಂದರದ ಜನಾತ
ವದ್ಯಾವಸಲಸ್ಥಿಯ ಬಗಲಗ ತಮಸ್ಮಾ ಅಭಿಪನಾಪ್ರೌಯವನದಶ ವದ್ಯಾಕತಪಡಸದನಾದರಲ.

2.ವಿವಲದೇರನಾನರಂದರದ ರಲಕೊದೇಮದವನಾದದ ಕಟನಾಕ್ಟ ವಿರಲಕೊದೇಧಿಯನಾಗಿದದರದ .ಏರಲ ?
 ಉತತರ – ರಲಕೊದೇಮದವನಾದವಪು ಏಕಧಮರ್ಕಾ ಮತದತ ಏಕ ಸರಂಸಸ್ಕೃತಯದೇ ಶಲಪ್ರೌದೇಷಕ್ಟವಲರಂದದ ನರಂಬದತತ ನರಂಬಿಸದತನಾತ,ಪರಧಮರ್ಕಾ
ದಲಸ್ವಿದೇಷವನದಶ ಬಿತತ ಬಲಳಲಸದತತದಲ.ಇರಂತಹ ಪಪ್ರೌವಕೃತತಗಲ ವಿವಲದೇರನಾನರಂದರದ ಕಟನಾಕ್ಟ ವಿರಲಕೊದೇಧಿಯನಾಗಿದದರದ.

3.ವಿವಲದೇರನಾನರಂದರದ ಚಿರನಾಗಲಕೊದೇ ಸವರ್ಕಾಧಮರ್ಕಾ ಸಮಲ್ಮೀಳನದಲಲ್ಲಿ ಹಲದೇಳಿದಲದದೇನದ ?
ಉತತರ :-  ವಿವಲದೇರನಾನರಂದರದ ಅಮದೇರಿರನಾದ ಚಿರನಾಗಲಕೊದೇ ನಗರದಲಲ್ಲಿ ನಡಲದ ಸವರ್ಕಾ ಧಮರ್ಕಾ ಸಮಲ್ಮೀಳನದಲಲ್ಲಿ ಮನಾತನನಾಡದತನಾತ
“ಸಸ್ವಿಮತನಾಭಿಮನಾನ,ಅನದ್ಯಾಮತದಲಸ್ವಿದೇಷ ಮತದತ ಇವಪುಗಳಿರಂದ ಉತಪ್ಪನಶವನಾದ ಘಕೊದೇರ ಧನಾಮಿರ್ಕಾಕ ದದರಭಿಮನಾನಗಳಳ ಈ ಸದರಂದರ
ಜಗತನದಶ ಆವರಿಸರಲಕೊರಂಡರದವ ಇರಂತಹ ಉಗಪ್ರೌ ಧಮನಾರ್ಕಾರಂಧತಲಯ ದಲಸೈತದ್ಯಾರಿಲಲ್ಲಿದಲ ಇದದರಲ ಮನಾನವ ಜನನಾರಂಗ ಇರಂದಗಿರಂತ
ಎಷಲಕೊಕ್ಟದೇ ಮದರಂದದವರಲಯದತತತದತ “ಎರಂದದ ಹಲದೇಳಿದರದ.

4.ಜಲಯನ್ ವನಾಲನಾಬನಾಗನಲಲ್ಲಿರದವ ಒಕಲಣಲ ಏನದ ?      
ಉತತರ – ಜಲಯನ್ ವನಾಲನಾಬನಾಗನಲಲ್ಲಿ “ಏಪಪ್ರೌದೇಲ 13,1919 ರರಂದದ ಬಿಪ್ರೌದೇಟಷರ ಗದರಂಡದಗಳಿಗಲ ಆಹದತಯನಾದ ಸದಮನಾರದ 2000
ಮದಗದ ಹಿರಂದಕೊ,ಸಖ,ಮದಸಲನಾಸ್ಮಾನರ ಸಮಿಸ್ಮಾಳತ ರಕತದರಂದ ಈ ಪಪ್ರೌದಲದೇಶ ಪನಾವನವನಾಗಿದಲ “ ಎರಂದದ ಒಕಲಣಲ ಬರಲಯಲನಾಗಿದಲ.

5.ಭಗತ ಸರಂಗ ತನಶ ಸಹಲಕೊದೇದರಿಗಲ ಮರದಷ್ಣ ಯನಾವಪುದರ ಪಪ್ರೌತದೇಕ ಎರಂದದ ತಲಕೊದೇರಿಸದತನಾತನಲ ?
  ಉತತರ-  ಭಗತ ಸರಂಗ ತನಶ ಸಹಲಕೊದೇದರಿಗಲ ತನಾನದ ಜಲಯನ್ ವನಾಲನಾಬನಾಗ ಹತನಾದ್ಯಾರನಾರಂಡ ನಡಲದ ಸಸ್ಥಿಳದರಂದ ಒರಂದದ
ಡಬಿಬಯಲಲ್ಲಿ ಸರಂಗಪ್ರೌಹಿಸ ತರಂದದದ ಮರದಷ್ಣ ‘ತನಾದ್ಯಾಗದ ಪಪ್ರೌತದೇಕ’ ಎರಂದದ ತಲಕೊದೇರಿಸದತನಾತನಲ ?

6.ಶನಾಪ ವಿಮೊದೇಚನಲಯ ಫಲವಲದೇನದ ?
ಉತತರ –ಸದರಂದರಿಯದ ಮಕೃಗವನದಶ ಮನಸನಾರಲ ಒಪಪ್ಪ ಮದದವಲಯನಾಗದತಲತದೇನಲ.ಎರಂದದ ಹಲದೇಳಿದನಾಗ ಮಕೃಗದ ಆರನಾರವಪು ಬದಲನಾಗಿ
ರನಾಜಕದಮನಾರನನಾಯಿತದ.ಸದರಂದರಿ ಮತದತ ರನಾಜಕದಮನಾರ ಮದದವಲಯನಾಗಿ ನಲಮಸ್ಮಾದಯಿರಂದ ರನಾಜದ್ಯಾಭನಾರ ನಡಲಸತಲಕೊಡಗಿದರದ.
7.ಮಕೃಗದ ಬಗಲಗಲ ಸದರಂದರಿಯ ಮನ ಕರಗದತತತದತ ಏರಲ ?
ಉತತರ –  ಸದರಂದರಿಗಲ ಮಕೃಗದ ಒರಟದ ಮನಾತದ,ತಕಲಲದ ನಡಲವಳಿರಲ ಮನಸಸನಲಲಲ್ಲಿದೇ ನಗದ ತರದತತದದವಪು ಹನಾಗಕೊ ಅದರ
ರನಾಳಜಯನದಶ ನಲನಲದದ ಮನ ಕರಗದತತತದತ.
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8.ಒಗಟದಗಳಿರಂದ ಶಲಸೈಕ್ಷಣಕ ಲನಾಭ ಏನದ ?
ಉತತರ –ಇವಪುಗಳಿರಂದ ಚಿರಂತನಲ ಮನಾಡದವ ಮನಲಕೊದೇಭನಾವ ಹಲಚದಚ್ಚುತತದಲ.ಉತತರ ಕರಂಡದರಲಕೊಳಳ್ಳಲದ ಮನಸದಸ
ಆಲಲಕೊದೇಚಿಸದತತದಲ.ಮದದದಡದ ಮನಸಸನದಶ ಅರಳಿಸಲದ ,ಮನಲಕೊದೇರರಂಜನಲ ನಿದೇಡಲದ ಒಗಟದಗಳಳ
ಸಹನಾಯಕವನಾಗದತತವಲ.ಜನಪದರ ಬದದದವರಂತರಲಯನದಶ ತಳಿಯದವಪುದರ ಜಲಕೊತಲಗಲ ಒರಂದದ ವಸದತವನದಶ ಹಲದೇಗಲಲಲ್ಲಿ  ಬಣಷ್ಣಸಬಹದದಲರಂಬ
ಚಿರಂತನಲ ಮಕೊಡದತತದಲ.

9. ‘ಅರಂಗಿ’-ಎರಂಬ ಉತತರ ಬರದವ ಬಲಡಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯನದಶ ತಳಿಸರಿ.
ಉತತರ – ರಲಸೈಯದರಂಟದ ರನಾಲಲಲ್ಲಿ,ಶರ ಹರಿದ ಮದರಂಡ,ಮಸೈಯೊಳಗಲ ನವಗನಾಯ, ಒರಂಬತದತ ತದರಂಡದ, ಒಯದ್ಯಾನಲಕೊಯದ್ಯಾನಲ ಬರಂದದ
ಹಲಗಲಲದೇರಿರಲಕೊರಂಡದ ರನಾಯರನಾಯರಿಗಲಲಲ್ಲಿ ತನಾನಲದೇ ಪಪ್ರೌಚರಂಡ ಎರಂಬದದದ ಅರಂಗಿ ಎರಂಬ ಉತತರರಲಲ ಬರದವ ಬಲಡಗಿನ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯನಾಗಿದಲ.
10.ಹಲಕೊಲದಲಲ್ಲಿ ಹದಟಕ್ಟದ ಉತತರನಾಣ ಹನಾಗಕೊ ಗರಿರಲ ರಲಕೊಡದವ ತಲಕೊರಂದರಲಯನದಶ ಒಗಟದ ಹಲದೇಗಲ ವಿವರಿಸದತತದಲ ?

 ಉತತರ –ಉತತರನಾಣ ಕಡಡ್ಡಿಯದ ದನಾರಿಯದ ಬದಯಲಲ್ಲಿ ಹದಟಕ್ಟ,ದನಾರಿಯ ಬದಯಲಲ್ಲಿ ಬಲಳಲದದ,ದನಾರಿಯಲಲ್ಲಿ ಓಡನಾಡದವವರ
ಮದರಂಜಲರಗನದಶ ಹಿಡದದ ಎಳಲದದ  ತಲಕೊರಂದರಲಯನದಶ ರಲಕೊಡದತತದಲ.ಗರಿರಲಯದ ಹದಲದಲ್ಲಿ ಹಲಕೊಲದಲಲ್ಲಿ ಹದಟಕ್ಟ ಹಲಕೊಲದಲಲ್ಲಿ
ಬಲಳಲದದ,ಬಲಳಲಯ ಬಲಳವಣಗಲಗಲ ಅಡಡ್ಡಿಯನಾಗಿ ರಲಸೈತನಿಗಲ ತಲಕೊರಂದರಲ ರಲಕೊಡದತತದಲ.

11.ಮಹಿಳಲಯ ಆತರ್ಕಾನನಾದ ರಲದೇಳಿ ರನಾಹಿಲನ ಮನದಲಲ್ಲಿ ಮಕೊಡದ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳನಾವಪುವಪು ? 
ಉತತರ- ಮಹಿಳಲಯ ಆತರ್ಕಾನನಾದ ರಲದೇಳಿ ರನಾಹಿಲನ ಮನದಲಲ್ಲಿ “    ಆ ಮಹಿಳಲ ಯನಾವ ರಿದೇತಯ ಅಪನಾಯದಲಲ್ಲಿ ಸಲದಕಿದನಾದಳಲ? ಆ
ಮನಲಯಲಲ್ಲಿ ಏನದ ಸರಂಭವಿಸದತತದಲ ?  ತನಾನಿದೇಗ ಈ ಕದವನದಶತಟಕ್ಟದರಲ ಪರಿಣನಾಮವಲದೇನನಾಗಬಹದದದ ?ಬನಾಲ್ಲಿಕ ಔಟ ನಿಯಮ
ಪನಾಲಸದವ ಈ ಸಮಯದಲಲ್ಲಿ ಆ ಮನಲಯೊಳಗಲ ಯನಾವ ರಿದೇತಯ ರಪಪ್ರೌಯರ್ಕಾ ನಡಲಯದತತದಲ ?” ಎರಂಬ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ ಮಕೊಡದವಪು.

12.ಪಯಟಸ ರನಾನರ್ಕಾರ ನಲಲ್ಲಿ ಯನಾವ ಯನಾವ ಕವಿಗಳ  ಸಮನಾಧಿಗಳಿವಲ?
ಉತತರ—ಲರಂಡನ ನಗರದ ಪಯಟಸ ರನಾನರ್ಕಾರನಲಲ್ಲಿ ಲಲದೇಖಕ ಕಿಲ್ಲಿಪರಂಗ,ಹನಾಡರ್ಕಾ,ಮರನಾಲಲ,ಜನಾನಸನ್,ಗಲಕೊದೇಲಡ್ಡಿ ಸಸ್ಮಾತ
ವಿಮಶರ್ಕಾಕರನಾದ ಡನಾಪ್ರೌಯ ಡನಾನ್,ನನಾಟಕರನಾರ ಬಲನ್ ಜನಾನಸನ್ ಹನಾಗಕೊ ರನಾಷಷ ಕವಿ ವಡಸರ್ಕಾವತರ್ಕಾ ಮೊದಲನಾದವರ
ಸಮನಾಧಿಗಳಿವಲ.

 13.ಹದಲಯದ ಹಿರಂದನಿರಂದ ಹನಾರಿ ರಲಕೊಲಲ್ಲಿದರಲದ ರನಾರರಗಳಲದೇನದ ?
 ಉತತರ-ಯನಾವ ನನಾಡನಲಲ್ಲಿ ಶಪ್ರೌದೇರನಾಮನರಂಥ ದಲಕೊರಲಗಳಳ ಆಳಿದರಲಕೊದೇ,ಭಗವದಗದೇತಲಯರಂಥ ಗಪ್ರೌರಂಥ ಉದದ್ಭವಿಸತಲಕೊ,ಆ ಭರತ
ಭಕೊಮಿಯಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸದ ಹದಲಗಳಳ ಅಧಮರ್ಕಾರಲಲ ಅವರನಾಶ ರಲಕೊಡದವಪುದಲಲ್ಲಿ.ಆದದರಿರಂದ ಭರತ ಖರಂಡದ ಹದಲಗಳಳ ಹಿರಂದನಿರಂದ
ಹನಾರಿ ರಲಕೊಲದಲ್ಲಿವಪುದಲಲ್ಲಿ.ಶತದಪ್ರೌಗಳಳ ಆದರಕೊ ಸರಿ ಬಲನಶ ಹಿರಂದನಿರಂದ ರಲಕೊಲದಲ್ಲಿವಪುದದ ಧಮರ್ಕಾವಲಲ್ಲಿ 
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14.ಧಮನಾರ್ಕಾದಕರರರದ ವಟವಕೃಕ್ಷರಲಲ ಏನದ ಹಲದೇಳಿದರದ ?
ಉತತರ—ವಟವಕೃಕ್ಷವಲದೇ ನಿದೇನದ ಯಕನಾದ ದವದ್ಯಾ ದಲದೇವತಲಗಳಳ ವನಾಸ ಮನಾಡದವರಂತಹ ಮತದತ ಅವರ ಸಲದೇವಲಯನದಶ
ಮನಾಡದವರಂತಹವನದ ಆಗಿದದದೇಯನಾ ,ಆ ರನಾರರದರಂದ ನಿನಶನದಶ ಸನಾಕ ಮನಾಡ ರಲದೇಳಳತತದಲದದೇವಲ,ನಿದೇನದ ತಪಪ್ಪದಲ ಸನಾಕಯನದಶ ನದಡ”-
ಎರಂದದ ಧಮನಾರ್ಕಾಧಿಕರರರದ ಹಲದೇಳಿದರದ.

15.ಸದಕದಮನಾರ ಸನಾಸ್ವಿಮಿಯದ ಹಲದೇಗಲ ಸದಖಭಲಕೊದೇಗಗಳನದಶ ಅನದಭವಿಸದತತದದನದ ?
ಉತತರ-ಸದಕದಮನಾರಸನಾಸ್ವಿಮಿ ಅತದ್ಯಾರಂತ ರಕೊಪವರಂತನನಾಗಿದದ. ಅವನಿಗಲ ಮಕೊವಸ್ವಿತಲತರಡದ ಲತನಾ ಗಕೃಹಗಳಲಲ್ಲಿ ದಲದೇವಲಲಕೊದೇಕದ
ಅಪಸರಲಯರಂತಲ ಇರದವ ಮಕೊವಸ್ವಿತಲತರಡದ ಜನ ಹಲರಂಡತಯರದ ಇದದರದ.ಅಲಲ್ಲಿದಲದೇ ಅವನ ಮನರರಂಜನಲಗನಾಗಿ ಮಕೊವಸ್ವಿತಲತರಡದ
ನಕೃತನಾದ್ಯಾರಂಗನಲಯರದ ನನಾಟದ್ಯಾವನದಶ ಮನಾಡದತತದದರದ.ಅವನ ಬಳಿ ಮಕೊವಸ್ವಿತಲತರಡದ ರಲಕೊದೇಟ ಚಿನಶ,ಪರಂಚರತಶಗಳಳ ಇದದವಪು.ಹಿದೇಗಲ ಈತ
ಸದಖಭಲಕೊದೇಗಗಳನದಶ ಅನದಭವಿಸದತತದದ.

16.ಹಲಗಲಯ ಬಲದೇಡರದ ದರಂಗಲ ಏಳಲದ ರನಾರರವಲದೇನದ ?
ಉತತರ-ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 1857  ರ ಪಪ್ರೌಥಮ ಸನಾಸ್ವಿತರಂತಪ್ರೌತ ಸರಂಗನಾಪ್ರೌಮದ ನರಂತರ ಬಿಪ್ರೌದೇಟಷ ಸರನಾರ್ಕಾರದ ಅನದಮತ ಇಲಲ್ಲಿದಲ ಭನಾರತದೇಯರದ
ಶಸನಾಸ್ತ್ರಸಸ್ತ್ರಗಳನದಶ ಹಲಕೊರಂದದವರಂತಲಲ್ಲಿ. ತಮಸ್ಮಾಲಲ್ಲಿರದವ ಆಯದಧಗಳನದಶ ಸರನಾರ್ಕಾರರಲಲ ಒಪಪ್ಪಸಬಲದೇಕದ ಎರಂಬ ಆದಲದೇಶ ಹಲಕೊರಡಸತದ.
ಆದರಲ ಹಲಗಲ ಬಲದೇಡರದ ಆಯದಧಗಳನದಶ ಒಪಪ್ಪಸಲಲಲ್ಲಿ.ಇದರ ವಿರದದದ ಹಲಗಲಯ ಬಲದೇಡರದ ಹಲಕೊದೇರನಾಡದರದ.

17.ಕವಿ ಯನಾವ ಯನಾವಪುದರಲಲ್ಲಿ ಆಗಸದರಂದ ಬಿಸಲವರಲಗಕೊ ಹಸದರದ ರನಾರದತತದಲ?
ಉತತರ-  ಆಶಸ್ವಿಯದಜ ಮನಾಸದ ನವರನಾತಪ್ರೌಯಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಕಕೃತಯಲಲ್ಲಿ ಹಲಪಪುಪ್ಪಗಟದಕ್ಟವ ಹಚಚ್ಚು ಹಸದರಿನಿರಂದ ಕವಿಗಲ ಆಗಸವಪು ಹನಾಗಕೊ

ಆಗಸದಲಲ್ಲಿನ ಮಿಗಿಲ ಬರಷ್ಣವಪೂ ಹಸದರನಾಗಿ ರನಾರದತತದಲ.ಗದಲದಯ ಬಯಲನಲಲ್ಲಿ ಸಲಕೊರಂಪನಾಗಿ ಬಲಳಲದ ಬತತದ ಪಲಸೈರದಗಳಳ ಹಸದರನಾಗಿ
ರನಾರದತತದಲ.ಮಲಲ,ಕಣವಲಯಲಲ್ಲಿ ಬಲಳಲದ ಗಿಡಮರಗಳಳ ಹಸರನಾಗಿ ರನಾರದತತವಲ.ಪಪ್ರೌಕಕೃತ ಹಚಚ್ಚು ಹಸದರಿನಿರಂದ ಕಕೊಡರದವಪುದರಿರಂದ
ಸರಂಜಲಯ ಬಿಸಲಕೊ ಸಹ ಕವಿಗಲ ಹಸದರನಾಗಿ ರನಾರದತತದಲ. 

18.ದದಪ್ರೌಪದನದ ದಲಕೊಪ್ರೌದೇರನಿಗಲ ಹಲದೇಳಿದ ಮನಾತದಗಳಳ ಯನಾವಪುವಪು ?
ಉತತರ-ದತದ್ರುಪದನತ ದಲಕೊಪ್ರೌದೇರನಿಗಲ “ನಿನಶನದಶ ನನಾನದ ತಳಿಯನದ,ನಿದೇನದ ಅದಲಲಲ್ಲಿ ನನಶನದಶ ಕರಂಡದದಯೊದೇ?ರನಾಜನಿಗಕೊ

ಬನಾಪ್ರೌಹಸ್ಮಾರನಿಗಕೊ ಯನಾವ ವಿಧವನಾದ ಗಲಳಲತನವದೇ?ಮನದಷದ್ಯಾರನಾದವರದ ಇಷದಕ್ಟ ನನಾಚಿರಲಗಲಟಕ್ಟವರನಾಗದತನಾತರಲಯದೇ? ಎರಂಬ
ಮನಾತದಗಳಿರಂದ  ಮಮರ್ಕಾಭಲದೇದಕವನಾಗದವರಂತಲ ತದೇವಪ್ರೌವನಾದ ನನಾಚಿರಲಗಲ ಈಡನಾಗದವರಂತಲ ಮನಾಡದನದ

19.ವಚನರನಾರರ ದಕೃಷಿಕ್ಟಯಲಲ್ಲಿ ಅರಿವಪು ಎರಂದರಲ ಏನದ?ವಿವರಿಸ ಉತತರ-ವಚನಕಕಾರರ ದದೃಷಷ್ಟಿಯಲಲ ಅರಿವಪು ಎರಂದರಲ ತನಶಷಕ್ಟರಲಲ
ತನಾನದ ಇರದವ ರಲದೇವಲ ತಳಳವಳಿರಲ,ಜನಾನ ಮನಾತಪ್ರೌ ಅಲಲ್ಲಿ.ಅದದ ಕಿಪ್ರೌಯಯ ಅನದಭವದರಂದ ಒಡಮಕೊಡದವಪುದದ.ಅದದ ರಲದೇಳಿ
ತಳಿದದದಲಲ್ಲಿ.ಕಿಪ್ರೌಯಯಲಲ್ಲಿ ಮಕೊಡದ ತಳಳವಳಿರಲ.ಅದದ ತಕರ್ಕಾವಲಲ್ಲಿ.ನಡಲಯಿರಂದ ನದಡ ಹದಟಕ್ಟದದರಲ ಅದದ ಅರಿವಪು.  
20.ಯಜನಾಶಸ್ವಿದ ಹಣಲಯಲಲ್ಲಿದದ ಪಟಕ್ಟಯಲಲ್ಲಿ ಏನಲರಂದದ ಬರಲಯಲನಾಗಿತದತ ?
ಉತತರ-ಯಜಕಾಶಶ್ವದ ಹಣಲಯಲಲ್ಲಿದದ ಪಟಕ್ಟಯಲಲ್ಲಿ “  ಭಕೊ ಮರಂಡಲದಲಲ್ಲಿ ರಪಸಲಲದ್ಯಾಯ ಮಗನನಾದ ರನಾಮನದ ಒಬಬನಲದೇ ವಿದೇರನದ ಇದದ
ಅವನ ಯಜ ಕದದದರಲ ಇದನದಶ ತಡಲಯದವ ಸನಾಮಥದ್ಯಾರ್ಕಾವಪುಳವರದ ಯನಾರಲದೇ ಆದರಕೊ ತಡಲಯಲ” ಎರಂದದ ಬರಲಯಲನಾಗಿತದತ.

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 6
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ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 7

3.ಸರಂದಭರ್ಕಾದ   ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳ ಮನಾದರಿ ಬರಹ
                                                                            ಗದದ್ಯಾಭನಾಗ
1 ) “ ಹಲಕೊತದತ !ಹಲಕೊತದತ !ಹಲಕೊತಲತದೇ ಹರ “
ಆಯಲ –  ಈ ವನಾಕದ್ಯಾವನದಶ ವಿ.ಕಕೃ ಗಲಕೊದೇರನಾಕ  ಅವರದ ರಚಿಸರದವ ಸಮದದಪ್ರೌದನಾಚಲಯಿರಂದ ಎರಂಬ ಪಪ್ರೌವನಾಸ ಕಥನದರಂದ ಆಯದ ‘ಲರಂಡನ್
ನಗರ ‘ ಎರಂಬ ಗದದ್ಯಾಪನಾಠದರಂದ ಆಯದದರಲಕೊಳಳ್ಳಲನಾಗಿದಲ.
ಸರಂದಭರ್ಕಾ –ಲಲದೇಖಕರದ ಲರಂಡನ್ ನಗರದಲಲ್ಲಿ ಲಕನಾನದಲಕ್ಷ ಜನರದ ಸದನಾ ಅವಸರದರಂದ ಓಡನಾಡದತತರದವಪುದನದಶ ಕರಂಡ ಸರಂದಭರ್ಕಾದಲಲ್ಲಿ
“ವಿಲನಾಯಿತಯ ಜನರಿಗಲ ಸಮಯವಲದೇ ಹರ: ಸಮಯವನದಶ ವದ್ಯಾಥರ್ಕಾಮನಾಡದಲದೇ ಸದನಾ ರನಾಯರ್ಕಾಪಪ್ರೌವಕೃತತರನಾಗಿರದತನಾತರಲ” ಎರಂದದ ಹಲದೇಳಳತನಾತರಲ.
ಸನಾಸ್ವಿರಸದ್ಯಾ – ವಿದಲದೇಶದ ಜನರದ ತಮಸ್ಮಾ ಸಮಯವನದಶ ವದ್ಯಾಥರ್ಕಾ ಮನಾಡದಲದೇ ದದಡದದ ಹರ ಗಳಿಸದವ ಧನಾವರಂತದಲಲ್ಲಿ ಇರದತನಾತರಲ ಎರಂಬದದದ ಈ
ಮನಾತನ ಮಕೊಲಕ ಸನಾಸ್ವಿರಸದ್ಯಾಪಪೂರರ್ಕಾವನಾಗಿ ಅಭಿವದ್ಯಾಕತಗಲಕೊರಂಡದಲ.
2) “ನನಾನದ ಮದಖ ಮದೇಲನಾಗಿ ಬಿದದದಲದನಲದೇ” ?       
ಆಯಲ –ಈ ವನಾಕದ್ಯಾವನದಶ ಶಪ್ರೌದೇ ಎ.ಎನ್ ಮಕೊತರ್ಕಾರನಾಯರದ ಬರಲದ “ಸಮಗಪ್ರೌ ಲಲತ ಪಪ್ರೌಬರಂಧಗಳಳ” ಕಕೃತಯಿರಂದ ಆಯದ ‘ವನಾದ್ಯಾಘಪ್ರೌಗಿದೇತಲ’ ಎರಂಬ
ಗದದ್ಯಾಪನಾಠದರಂದ ಆಯದದರಲಕೊಳಳ್ಳಲನಾಗಿದಲ.
ಆಯಲ – ಈ ವನಾಕದ್ಯಾವನದಶ ಎ.ಎನ್.ಮಕೊತರ್ಕಾರನಾಯರ  “ಸಮಗಪ್ರೌ ಲಲತ ಪಪ್ರೌಬರಂಧಗಳಳ“ ಕಕೃತಯಿರಂದನಾಯದ ವನಾದ್ಯಾಘಪ್ರೌಗಿದೇತಲ  ಎರಂಬ ಪನಾಠದರಂದ
ಆರಿಸಲನಾಗಿದಲ.
ಸರಂಸರಂದಭರ್ಕಾ —ಶನಾನದಭಲಕೊದೇಗರದ ಹದಲಯ ಆಕಪ್ರೌಮರದರಂದ ಹಲದರಿ,ಮರ ಹತತಲದ ಓಡದವನಾಗ ಕಲಲ್ಲಿನದಶ ಎಡವಿ ಬಿದದದ,ಪಪ್ರೌಜಲಜ ತಪಪ್ಪದನಾಗ,ಅದಲದೇ
ದನಾರಿಯಲಲ್ಲಿ ಹಲಕೊದೇಗದತತದದ ರಲಸೈತರದ ಅವರ ಮದಖದ ಮದೇಲಲ ನಿದೇರಲರಲಚಿ ಎಚಚ್ಚುರಿಸದ ಸರಂದಭರ್ಕಾದಲಲ್ಲಿ ಈ ಮನಾತನದಶ ಹಲದೇಳಳತನಾತರಲ.
ಸನಾಸ್ವಿರಸದ್ಯಾ-“ನನಾನದ ಪಪ್ರೌಜಲಜ ತಪಪ್ಪ ಬಿದದದನಾದಗ ಹದಲಯದ ಏರಲ ಎಳಲದದರಲಕೊರಂಡದ ಹಲಕೊದೇಗಲಲಲ್ಲಿ ?”ಎರಂಬ ಸಮಸದ್ಯಾಗಲ ಶನಾನದಭಲಕೊದೇಗರದ ಈ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯ
ಮಕೊಲಕ ಉತತರ ಕರಂಡದರಲಕೊಳಳಳ್ಳವಪುದದ ಇಲಲ್ಲಿಯ ಸನಾಸ್ವಿರಸದ್ಯಾವನಾಗಿದಲ.

ಪದದ್ಯಾಭನಾಗ
1) “ಎಲಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಲ ಜಲಕೊದೇರ ಮನಾಡ ಕಸದದ ರಲಕೊಳಿಳ್ಳರಿ ಹತನಾರ”
ಆಯಲ- ಈ ವನಾಕದ್ಯಾವನದಶ ಡನಾ.ಬಿ.ಎಸ ಗದದಗಿಮಠ ಅವರದ ಸರಂಪನಾದಸರದವ ‘ಕನಶಡ ಜನಪದ ಗಿದೇತಲಗಳಳ’ಕಕೃತಯಿರಂದ ಆಯದ ‘ಹಲಗಲಯ 
ಬಲದೇಡರದ’ಎರಂಬ ಲನಾವಣಯಿರಂದ ಆರಿಸಲನಾಗಿದಲ
ಸರಂದಭರ್ಕಾ—ಬಿಪ್ರೌದೇಟಷ ಸರರನಾರ ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 1857 ರ ಪಪ್ರೌಥಮ ಸರಂಗನಾಪ್ರೌಮ ನರಂತರ ಸರರನಾರದ” ಅನದಮತಯಿಲಲ್ಲಿದಲದೇ ಯನಾರಕೊ ಆಯದಧಗಳನದಶ 
ಬಳಸದವರಂತಲಲ್ಲಿ .ಹನಾಗಲ ಈಗನಾಗಲಲದೇ ತಮಸ್ಮಾ ಬಳಿಯಿರದವ ಆಯದಧಗಳನದಶ ಸರರನಾರರಲಲ ತರಂದದ ಒಪಪ್ಪಸಬಲದೇಕದ” ಎರಂಬ ಆದಲದೇಶವನದಶ ಜನಾರಿಗಲ
ತರಂದ ಸರಂದಭರ್ಕಾದಲಲ್ಲಿ ಈ ಮನಾತದ ಬರದತತದಲ
ಸನಾಸ್ವಿರಸದ್ಯಾ : ಬಿಪ್ರೌದೇಟಷ ಕರಂಪನಿ ಸರರನಾರದ ಆದಲದೇಶ ಹನಾಗಕೊ ಭನಾರತದೇಯರ ಮದೇಲಲ ಬಿಪ್ರೌದೇಟಷರ ದಬನಾಬಳಿರಲಯದ ಈ ಮನಾತನಲಲ್ಲಿ
ಸನಾಸ್ವಿರಸದ್ಯಾಪಪೂರರ್ಕಾವನಾಗಿ ಅಭಿವದ್ಯಾಕತಗಲಕೊರಂಡದಲ
2) “ ಹಸದರನಾದದದದ ಕವಿಯನಾತಸ್ಮಾ”
ಆಯಲ—ಈ ವನಾಕದ್ಯಾವನದಶ ‘ಕದವಲರಂಪಪು’ ಅವರದ ರಚಿಸದ ‘ಪಕರನಾಶ’ ಕವನ ಸರಂಕಲದರಂದ ಆಯದ ‘ಹಸದರದ ‘ಪದದ್ಯಾ ಭನಾಗದರಂದ ಆಯದದ 
ರಲಕೊಳಳ್ಳಲನಾಗಿದಲ.
ಸರಂದಭರ್ಕಾ—ಕದವಲರಂಪಪು ಅವರದ ಕದಪಪ್ಪಳಿಳ್ಳಯ ಕವಿ ಶಲಸೈಲದಲಲ್ಲಿ ಆಶಸ್ವಿಯದಜ ಮನಾಸದ ನವರನಾತಪ್ರೌಯಲಲ್ಲಿ ಕದಳಿತದ,ಆನರಂದದರಂದಸವಿದ ಪಪ್ರೌಕಕೃತಯ 
ಹಚಚ್ಚು ಹಸದರಿನ ಸಪರಂದಯರ್ಕಾದ ವರರ್ಕಾನಲಯನದಶ ಮನಾಡದವ ಸರಂದಭರ್ಕಾದಲಲ್ಲಿ ಈ ಮನಾತದ ಬರಂದದಲ.
ಸನಾಸ್ವಿರಸದ್ಯಾ –ಆಶಸ್ವಿಯದಜ ಮನಾಸದ ನವರನಾತಪ್ರೌಯಲಲ್ಲಿ ಮಲಲನನಾಡನ ಹಚಚ್ಚು ಹಸದರಿನ ನಲಕೊದೇಟ ಕವಿಯ ಆತಸ್ಮಾವನದಶ ಹಸದರನಾಗಿಸ / 
ಶನಾರಂತವನಾಗಿಸ ಆನರಂದನಾನದಭಕೊತಯನದಶ ಅನದಭವಿಸದತತತದತ ಎರಂಬದದನದಶ ಈ ನದಡ ಭನಾವಪಪೂರರ್ಕಾವನಾಗಿ ಅಭಿವದ್ಯಾಕತಪಡಸದತತದಲ
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4. ಸರಂದಭರ್ಕಾದ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಿಗಲ ಪಪೂರಕ

 ಗದದ್ಯಾ ಹನಾಗಕೊ ಪದದ್ಯಾ ಭನಾಗದರಂದ ತಲನಾ ಎರಡದ ಸರಂದಭರ್ಕಾದಲಕೊಡನಲ ವಿವರಿಸ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ ಬರದತತವಲ.ಸರಂದಭರ್ಕಾ ಬರಲಯದವನಾಗ
ಆಯಲಗಲ ಒರಂದದ ಅರಂಕ ನಿಗದಯನಾಗಿರದತತದಲ.ಹಿದೇಗನಾಗಿ ಪಪ್ರೌತ ಗದದ್ಯಾ-ಪದದ್ಯಾದ ಕವಿಯ ಹಲಸರದ ಹನಾಗಕೊ ಆಕರ ಕಕೃತ
ತಳಿದದರಲಕೊರಂಡರಲ ಸದಲಭವನಾಗಿ ನನಾಲದಲ ಅರಂಕ ಪಡಲಯಬಹದದದ(ತಲನಾ ಒರಂದದ ಅರಂಕ). ಆ ಕದರಿತದ ಸರಂಕದೇಪತ ವಿವರ

ಗದದ್ಯಾ-ಪದದ್ಯಾದ ಹಲಸರದ
ಲಲದೇಖಕರ/ಕವಿಗಳ

ಹಲಸರದ
ಆಕರ ಕಕೃತಯ ಹಲಸರದ

ಯದದದ ಸನಾರನಾ ಅಬಕೊಬಕಲರ ಚಪಪ್ಪಲಗಳಳ ಕಥನಾ ಸರಂಕಲನ

ಶಬರಿ ಪಪು.ತ ನರಸರಂಹಚನಾರ ಶಪ್ರೌದೇರರಂಗ-ನನಾ.ಕಸಕೊತರಿ ಸರಂಪನಾದಸದ ಏರನಾರಂಕ ನನಾಟಕ

ಲರಂಡನ್ ನಗರ ವಿ.ಕಕೃ ಗಲಕೊದೇರನಾಕ ಸಮದದಪ್ರೌದನಾಚಲಯಿರಂದ ಪಪ್ರೌವನಾಸ ಕಥನ

ಭನಾಗದ್ಯಾ ಶಲಪ್ಪಗಳಳ ಡ.ಎಸ ಜಯಪಪ್ಪಗಪಡ ಸರ.ವಿಶಲಸ್ವಿದೇಶಸ್ವಿರಯದ್ಯಾನವರ ರನಾಯರ್ಕಾಸನಾಧನಲಗಳಳ

ಎದಲಗಲ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ದಲದೇವನಕೊರ ಮಹನಾದಲದೇವ ವಲಸೈಚನಾರಿಕ ಬಿಡ ಲಲದೇಖನಗಳಳ

ವನಾದ್ಯಾಘಪ್ರೌ ಗಿದೇತಲ
ಎ.ಎನ್ 

ಮಕೊತರ್ಕಾರನಾಯರದ
ಸಮಗಪ್ರೌ ಲಲತ ಪಪ್ರೌಬರಂಧಗಳಳ

ವಕೃಕ್ಷಸನಾಕ ದದಗರ್ಕಾಸರಂಹ ಕನನಾರ್ಕಾಟಕ ಪರಂಚತರಂತಪ್ರೌರಂ

ಸದಕದಮನಾರ ಸನಾಸ್ವಿಮಿ ಕಥಲ ಶವರಲಕೊದೇಟನಾದ್ಯಾಚನಾಯರ್ಕಾ ವಡನಾಡ್ಡಿರನಾಧನಲ

ಸರಂಕಲಪ್ಪ ಗಿದೇತಲ ಜ.ಎಸ ಶವರದದಪ್ರೌಪಪ್ಪ ಎದಲ ತದರಂಬಿ ಹನಾಡದಲನದ ಕವನ ಸರಂಕಲನ

ಹಕಿಲಹನಾರದತದಲ ನಲಕೊದೇಡದರನಾ ದ.ರನಾ ಬಲದೇರಂದಲಪ್ರೌ ಗರಿ ಕವನ ಸರಂಕಲನ

ಹಲಗಲಯ ಬಲದೇಡರದ ಜನಪದ ಲನಾವಣ ಡನಾ.ಬಿ.ಎಸ ಗದದಗಿಮಠ ಸರಂಪನಾದಸರದವ ಕನಶಡ ಜನಪದ ಗಿದೇತಲ

ರಪರವಲದೇರಂದಪ್ರೌನಲದೇ ರಲಕೊರಂದಲ ನಿದೇನದ ಕದಮನಾರವನಾದ್ಯಾಸ ಕನನಾರ್ಕಾಟಕ ಭನಾರತ ಕಥನಾಮರಂಜರಿ ಕಕೃತಯ ಉದಲಕೊದ್ಯಾದೇಗ ಪವರ್ಕಾ

ಹಸದರದ ಕದವಲರಂಪಪು ಪಕ ರನಾಶ ಕವನ ಸರಂಕಲನ

ಛಲಮನಲ ಮರಲವಲರಂ ರನಶ ಸನಾಹಸ ಭಿದೇಮ ವಿಜಯ

ವಿದೇರಲವ ಲಕಕ್ಷ್ಮದೇಶ
ದಲದೇವಪುಡದ ನರಸರಂಹಶನಾಸಸ್ತ್ರದೇ ಹನಾಗಕೊ ಶವಮಕೊತರ್ಕಾಶನಾಸಪ್ರೌಸದೇ ಅವರದ 

ಸರಂಪನಾದಸದ ಜಲಸೈಮಿನಿ ಭನಾರತ ಕಕೃತಯಿರಂದ

ರಲಮಸ್ಮಾನಲ ಮಿದೇಸಲವತತನಲದೇ ಪರಂಪ ಡ.ಎಲ ನರಸರಂಹಚನಾಯರ್ಕಾ ಸರಂಪನಾದಸದ ವಿಕಪ್ರೌಮನಾಜದರ್ಕಾನ ವಿಜಯ

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 8
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5. ಕವಿ ಪರಿಚಯ
  ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕಡನಾಡ್ಡಿಯ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯನಾಗಿದಲ.  ಇದದ ಮಕೊರದ ಅರಂಕದ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯನಾಗಿದದದ.ಗದದ್ಯಾ ಭನಾಗದಲಲ್ಲಿ ಒರಂದದ ಹನಾಗಕೊ ಪದದ್ಯಾ
ಭನಾಗದಲಲ್ಲಿ ಒರಂದದ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕಡನಾಡ್ಡಿಯವನಾಗಿ ಬರಲದದದ.ಅವಲರಡರಲಲ್ಲಿ ಒರಂದದ ಹಳಲಗನಶಡ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರದತತದಲ.ಈ
ರನಾರರ ಹಳಲಗನಶಡ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಸರಂಕದೇಪತವನಾಗಿ ಇರಂತದಲ.

ಅ.ನರಂ ಕವಿ ಹಲಸರದ ರನಾಲ ಸಸ್ಥಿಳ ಪಪ್ರೌಮದಖ ಕಕೃತಗಳಳ ಪಪ್ರೌಶಸತ / ಬಿರದದದಗಳಳ
01 ದದಗರ್ಕಾಸರಂಹ ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 1031 ಕಿಸದರನಾಡನ ಸಯದ್ಯಾಡ ಕನನಾರ್ಕಾಟಕ ಪರಂಚತರಂತಪ್ರೌ
02 ಶವರಲಕೊದೇಟನಾದ್ಯಾಚನಾಯರ್ಕಾ 10 ನಲದೇ

ಶತಮನಾನ
ಬಳನಾಳ್ಳರಿ ಜಲಲಲ್ಲಿಯ
ರಲಕೊದೇಗಳಿನನಾಡದ

ವಡನಾಡ್ಡಿರನಾಧನಲ

03 ಕದಮನಾರವನಾದ್ಯಾಸ ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 1430 ಗದಗ ಪನಾಪ್ರೌರಂತದ್ಯಾದ
ರಲಕೊದೇಳಿವನಾಡ

ಕನನಾರ್ಕಾಟಕ ಭನಾರತ ಕಥನಾಮರಂಜರಿ 
ಐರನಾವತ

ರಕೊಪಕಸನಾಮಪ್ರೌಜದ್ಯಾ
ಚಕಪ್ರೌವತರ್ಕಾ

04 ರನಶ ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 949 ಬನಾಗಲರಲಕೊದೇಟ ಜಲಲಲ್ಲಿಯ
ಮದಧಲಕೊದೇಳ

ಸನಾಹಸಭಿದೇಮ ವಿಜಯ, 
ಅಜತ ತದೇಥರ್ಕಾರಂಕರ ಪಪುರನಾರ ತಲಕಕ
ಪರಶದರನಾಮ ಚರಿತಲ
ಚರಲಪ್ರೌದೇಶಸ್ವಿರ ಚರಿತಲ

ಕವಿಚಕಪ್ರೌವತರ್ಕಾ 
ಮತದತ 
ರತಶತಪ್ರೌಯ

05 ಲಕಕ್ಷ್ಮದೇಶ ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 1550 ಚಿಕಲಮರಂಗಳಳೂರದ
ಜಲಲಲ್ಲಿಯ ಕಡಕೊರದ
ತನಾಲಕೊಕಿನ ದಲದೇವನಕೊರದ

ಜಲಸೈಮಿನಿ ಭನಾರತ ಉಪಮನಾಲಲಕೊದೇಲ,
ಕನನಾರ್ಕಾಟ ಕವಿ ಚಕೊತವನ
ಚಲಸೈತಪ್ರೌ

6 ಪರಂಪ ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 941 ವಲರಂಗಿಮರಂಡಲದ
ವಲರಂಗಿಪಳಳ

ವಿಕಪ್ರೌಮನಾಜದರ್ಕಾನ ವಿಜಯ 
ಆದಪಪುರನಾರ

ಸರಸಸ್ವಿತ ಮಣಹನಾರ,
ಸರಂಸನಾರ ಸನಾರಲಕೊದೇದಯ,
ಕವಿತನಾ ಗದಣನಾರರ್ಕಾವ

6.ಪದದ್ಯಾ ಕರಂಠಪನಾಠ

ಹತತನಲದೇಯ ತರಗತಯಲಲ್ಲಿ ನನಾಲದಲ ಪದದ್ಯಾಗಳಿಗಲ ನನಾಲದಲ ಅರಂಕ ನಿಗದಯನಾಗಿದದದ ಅದಲದೇ ಪದದ್ಯಾದರಂದ ಕರಂಠಪನಾಠ ಬರದತತದಲ.ಹಕಿಲ
ಹನಾರದತತದಲ ನಲಕೊದೇಡದರನಾ,ಸರಂಕಲಪ್ಪಗಿದೇತಲ,ರಪರವಲದೇರಂದಪ್ರೌನಲದೇ ರಲಕೊರಂದಲ ನಿದೇನದ ಹನಾಗಕೊ ಛಲಮನಲ ಮರಲವಲರಂ-  ಈ ಪದದ್ಯಾಗಳಲಲ್ಲಿ
ಕರಂಠಪನಾಠ ಬರದತತದಲ..ಇದದ ನನಾಲದಲ ಅರಂಕದ ಕಡನಾಡ್ಡಿಯ ಪಪ್ರೌಶಲಶ. ಈ ನನಾಲದಲ ಪದದ್ಯಾಗಳಲಲ್ಲಿ ತಲನಾ ಎರಡದ ಪದದ್ಯಾ ಭನಾಗ ಕರಂಠಪನಾಠರಲಲ
ಇದದರಕೊ ಪರಿದೇಕಲಯಲಲ್ಲಿ ಒರಂದಲದೇ ಪದದ್ಯಾದ  ಎರಡದ ಭನಾಗ ರಲದೇಳಳವದರಿರಂದ ಈ ನನಾಲದಲ ಪದದ್ಯಾಗಳಲಲ್ಲಿ ತಲನಾ ಒರಂದದ ಪದದ್ಯಾ ಕರಂಠಪನಾಠ
ಮನಾಡದರಕೊ ಸನಾಕದ.

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 9

                    ಸರಂಕಲಪ್ಪ ಗಿದೇತಲ
 ಕಲದಷಿದೇತವನಾದದೇ ನದದೇಜಲಗಳಿಗಲ
ಮದರಂಗನಾರಿನ ಮಳಲಯನಾಗಲಕೊದೇರ
ಬರಡನಾಗಿರದವಿದೇ ರನಾಡದ ಮದೇಡದಗಳ

ವಸರಂತವನಾಗದತ ಮದಟಲಕೊಕ್ಟದೇರ

                       ಛಲಮನಲ ಮರಲವಲರಂ

ನಲಲಕಿರಲವಲನಲರಂದದ ಬಗಲದರಲ|
ಚಲಕಿರಲವಲರಂ ಪನಾರಂಡದಸದತರಲಕೊಳಿದೇನಲಲವಿದದ ಪನಾ||
ಳಶಲನಲನಗಲ ದನಪಸದತನರಂ|
ರಲಕೊಲಸದ ನಲಲನಲಕೊಡನಲ ಮತಲತ ಪಪುದದವನಾಲದಪಲನಲದೇ||
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7. ಗದದ್ಯಾ ಭನಾಗದ ಸರಂಭನಾವದ್ಯಾ ದದೇಘರ್ಕಾ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ ಉತತರ ಸಹಿತ( ನನಾಲದಲ ಅರಂಕ)

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 10

1) ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ,ಸರಂತಲಕೊದೇಷ ಮದೇಳದವರ ಹನಾಡನಲಲ್ಲಿ ಹಲದೇಗಲ ವಣರ್ಕಾತವನಾಗಿದಲ ?
ಉತತರ- ರನಾಮನದ ಬರಂದದ ತನಶ ಆಶಪ್ರೌಮದಲಲ್ಲಿ ನಿರಂತರದವಪುದನದಶ ನಲಕೊದೇಡ ಶಬರಿ ಆಶಚ್ಚುಯರ್ಕಾಪಟಕ್ಟಳಳ.ರನಾಮನ ಹತತರ ಬರಂದದ ಅವನನದಶ
ಮದಟಕ್ಟ,ಪನಾದರಲಲ ನಮಸಲರಿಸ,ರಲಸೈಯನದಶ ಕಣಷ್ಣಗಲ ಒತತರಲಕೊರಂಡದ ಕಣಷ್ಣದೇರದ ಸದರಿಸದಳಳ.ಗದಗದ ಸಸ್ವಿರದರಂದ ಬನಿಶರಿ ಎರಂದದ
ಆಹನಾಸ್ವಿನಿಸದಳಳ.’ಸದದತಲಯದೇ ಇಲಲ್ಲಿವಲಲ್ಲಿ !  ಎರಂದದ ಹರಂಬಲಸದಳಳ.ಮನಸಸನ ಬಯರಲಯರಂತಲ ಬಗಲ ಬಗಲಯ ಕರಂಪಪು ಇರದವ
ವನಮನಾಲಲಯನದಶ ರನಾಮನ ರಲಕೊರಳಿಗಲ ಇಟದಕ್ಟ ಹಿಗಿಗದಳಳ.ಜಗತತನಲಲ್ಲಿ ಇರಂತಹ ರದಚಿಕರವನಾದ ಹಣಲಷ್ಣದೇ ಇಲಲ್ಲಿವಲರಂದದ ಹಲದೇಳಳತನಾತ ನಿಮಗನಾಗಿ
ತರಂದದಲದದೇನಲರಂದದ ತಳಿಸ ರನಾಮನ ರಲಸೈಗಲ ಇತತಳಳ.ಶಬರಿಯ ಸಲದೇವಲಯಿರಂದ ರನಾಮನದ ಸದಪಪ್ರೌಸನಶನನಾದನದ.ರನಾಮಲಕ್ಷಕ್ಷ್ಮರರದ
ಧನದ್ಯಾತನಾಭನಾವದರಂದ ಮರಂದಹನಾಸ ಬಿದೇರಿದರದ.ಹಿದೇಗಲ ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ,ಸರಂತಲಕೊದೇಷ ಮದೇಳದವರ ಹನಾಡನಲಲ್ಲಿ ವಣರ್ಕಾತವನಾಗಿದಲ.

2) ‘ ನರಂಬಿ ರಲಟಕ್ಟವರಿಲಲ್ಲಿ ‘ ಎರಂಬ ಮನಾತದ ಶಬರಿಯ ಪನಾಲಗಲ ಹಲದೇಗಲ ನಿಜವನಾಗಿದಲ ?
ಉತತರ- ಶಬರಿ ಮನಾತರಂಗ ಋಷಿಯ ಆಶಪ್ರೌಮದಲಲ್ಲಿ ಇರದತನಾತಳಲ.ಸದದರನಾದ ಮನಾತರಂಗ ಋಷಿಗಳಳ ಶಬರಿಯ ಮನದನಾಶಲಯನದಶ
ತಳಿದವರನಾಗಿದದದ,”ರನಾಮಲಕ್ಷಕ್ಷ್ಮರರದ ಆಶಪ್ರೌಮರಲಲ ಬರಂದಲದೇ ಬರದತನಾತರಲ.ನಿನಿಶಷನಾಕ್ಟಥರ್ಕಾ ನಲರಲವಲದೇರದತತದಲ”  ಎರಂದದದರದ.ಅವರ ಮನಾತನರಂತಲ
ಮತರಂಗನಾ ಆಶಪ್ರೌಮರಲಲ ರನಾಮಲಕ್ಷಕ್ಷ್ಮರರದ ಬರದತನಾತರಲ.ಶಬರಿಯದ ಇವರ ದಶರ್ಕಾನದರಂದ ಪಪುಳಕಿತಳನಾದಳಳ.ಕರದತರಂಬ ರನಾಮನ ದಶರ್ಕಾನ
ಮನಾಡ,ಮದಟಕ್ಟ,ನಮಸಲರಿಸ ಸರಂಭಪ್ರೌಮಿಸದಳಳ.ಪರಿಮಳದ ವನಮನಾಲಲಯನದಶ ರನಾಮನ ರಲಕೊರಳಿಗಲ ಹನಾಕಿ.ರದಚಿಕರ ಹರದಷ್ಣಗಳನದಶ ನಿದೇಡ
ಉಪಚರಿಸದಳಳ.ಧನದ್ಯಾಳನಾದಲನಲರಂದದ ಸರಂತಸ ವದ್ಯಾಕತಪಡಸದಳಳ.ಹಲವನಾರದ ವಷರ್ಕಾಗಳಿರಂದ ರನಾಮನ ದಶರ್ಕಾನರನಾಲಗಿ ರನಾದದ,ಮದನಿಗಳ
ಮನಾತನದಶ ನರಂಬಿ,ರನಾಮನದ ಬರದವ ಸದದನವನದಶ ಎದದರದ ನಲಕೊದೇಡದತತದದ ಶಬರಿಗಲ ರನಾಮನ ದಶರ್ಕಾನವನಾಯಿತದ.ಈರಲಯ ಆಶಲ
ಈಡಲದೇರಿತದ.ಹನಾಗನಾಗಿ “ನರಂಬಿ ರಲಟಕ್ಟವರಿಲಲ್ಲಿ “ಎರಂಬ ಮನಾತದ ಶಬರಿಯ ಪನಾಲಗಲ ನಿಜವನಾಯಿತದ.

ಹಕಿಲ ಹನಾರದತದಲ ನಲಕೊದೇಡದರನಾ
ನಿದೇಲ ಮದೇಘಮರಂಡಲ-ಸಮ ಬರಷ್ಣ
ಮದಗಿಲಗಲ ರಲರಲಲಗಳಲಳೂಡಲದವದೇ ಅಣನಾಷ್ಣ
ಚಿರಲಲಯ ಮನಾಲಲಯ ಸಲಕಿಲಸರಲಕೊರಂಡದ
ಸಕೊಯರ್ಕಾ-ಚರಂದಪ್ರೌರನದ ಮನಾಡದಲ ಕಣನಾಷ್ಣ
ಹಕಿಲ ಹನಾರದತದಲ ನಲಕೊದೇಡಲಕೊದಲಕೊರನಾ?

ರಪರವಲದೇರಂದಪ್ರೌನ ರಲಕೊರಂದಲ ನಿದೇನದ
ಮನಾರಿಗಪತರವನಾಯದತ ನನಾಳಿನ
 ಭನಾರತವಪು ಚತದರರಂಗ ಬಲದಲ
ರಪರವನ ಋರ ಹಿರಂಗಲ ರರದಲ ಸದಭಟರಲಕೊದೇಟಯನದ
ತದೇರಿಸಯ ಪತಯವಸರರಲಲ ಶ
ರಿದೇರವನದ ನಕೊಕದವಲನದ ನಿನಶಯ
ವಿದೇರರಲಸೈವರ ನಲಕೊದೇಯಿಸಲನದ ರನಾಜದೇವಸಖನನಾಣಲ
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8. ಪದದ್ಯಾ ಭನಾಗದ ಸರಂಭನಾವದ್ಯಾ ದದೇಘರ್ಕಾ ಪಪ್ರೌಶಲಶಗಳಳ ಉತತರ ಸಹಿತ (ನನಾಲದಲ ಅರಂಕ )

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 11

1)ಕರರ್ಕಾನಿಗಲ ಕಕೃಷಷ್ಣನದ ಒಡಡ್ಡಿದ ಆಮಿಷಗಳಲದೇನದ ?
 ಉತತರ-  “ಕರರ್ಕಾ ನಿಮಗಕೊ ಯನಾದವ ರಪರವರಿಗಕೊ ವರಂಶ ಗಪರವದಲಲ್ಲಿ ಭಲದೇದವಿಲಲ್ಲಿ.ನಿನನಾಶಣಲ ,ನಿದೇನದ ನಿಜವನಾಗಿ ಈ ಭಕೊಮಿ
ಒಡಲಯ.ಆದರಲ ನಿನಗಲ ಆ ಕದರಿತದ ತಳಿದಲಲ್ಲಿ”ಎರಂದದ ಕಕೃಷಷ್ಣ ಕರರ್ಕಾನ ಕಿವಿಯಲಲ್ಲಿ ಉಭಯವನದಶ ಭಿತತದನದ.ಕದರಂತಯದ ಪಡಲದ ಐದದ
ಮರಂತಪ್ರೌಗಳಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲಗ ನಿದೇನದ.ಬಳಿಕ ಧಮರ್ಕಾರನಾಯ,ಭಿದೇಮನಾಜದರ್ಕಾನರದ ಜನಿಸದರದ.ಹನಾಗಲ ಮನಾದಪ್ರೌಯಲ ಐದನಲದೇ ಮರಂತಪ್ರೌದಲ
ನಕದಲ ಸಹದಲದೇವ ಹದಟಕ್ಟದರದ.ನಿನಶನದಶ ಹಸತನನಾಪಪುರದ ರನಾಜ ಮನಾಡದವಲ.ರಪರವರ,ಪನಾರಂಡವರ ಸಲಸೈನದ್ಯಾ ನಿನಶ ಸಲದೇವಲ
ಮನಾಡದವರದ.ನಿದೇನದ ದದಯೊದೇರ್ಕಾಧನನ ಬನಾಯರಂಜಲಗಲ ರಲಸೈಯೊಡದಡ್ಡಿವಪುದಲದೇರಲ ?  ಎಡಭನಾಗದಲಲ್ಲಿ ರಪರವರ ಸಮಕೊಹ,ಬಲಭನಾಗದಲಲ್ಲಿ
ಪನಾರಂಡವರ ಸಮಕೊಹ,ಮದರಂದದಗಡಲ ಮನಾದಪ್ರೌ ಮನಾಗಧ ಯನಾದವನಾದಗಳಳ,ಮಧದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ನಿದೇನದ ರನಾಜಸಭಲಯಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌರನಾಶಸದವ ವಿಶಲದೇಷ
ಸಲಕೊಬಗನದಶ ತಲಕೊರಲಯದವಪುದದ ಸರಿಯದೇ?ದದಯೊದೇರ್ಕಾಧನನದ ನದಡಸಲದ ‘ಒಡಲಯ ಅನದಗಪ್ರೌಹವನಾಗಲ ‘ಎರಂಬದದದ ನಿನಗಲ
ಕಷಕ್ಟವನಾಗದವಪುದಲಲ್ಲಿವಲದೇ? ಎರಂದದ ಆಮಿಷ ಒಡಡ್ಡಿದನದ.

3) ನನಾಲಸ್ವಿಡ ಕಕೃಷಷ್ಣರನಾಜ ಒಡಲಯರ ರನಾಲದಲಲ್ಲಿ ಮಸೈಸಕೊರದ ‘ಮನಾದರಿ ಮಸೈಸಕೊರದ ರನಾಜದ್ಯಾ” ಹಲದೇಗನಾಯಿತದ ?
ಉತತರ—ಇವರದ ಕಿಪ್ರೌ.ಶ 1907  ರಲಲ್ಲಿ ನನಾದ್ಯಾಯವಿಧನಾಯಕ ಸಭಲಯನದಶ ಸನಾಸ್ಥಿಪಸದರದ.ಇದದ ಪಪ್ರೌಜನಾಪಪ್ರೌತನಿಧಿ ಸಭಲಯಲಲ್ಲಿ ಮರಂಡಸದವ
ಎಲನಾಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನದಶ ವಿಮಶರ್ಕಾಸದವ ಅಧಿರನಾರವನದಶ ಹಲಕೊರಂದದಲ.ಹನಾಗಲ 1923  ರಲಲ್ಲಿ ಪಪ್ರೌಜನಾಪಪ್ರೌತನಿಧಿ ಸಭಲಯನದಶ ಶನಾಸನಬದದ
ಸರಂಸಲಸ್ಥಿಯನನಾಶಗಿ ಮನಾಡದರದ.ಸಸ್ಥಿಳಿದೇಯ ಸರಂಸಲಸ್ಥಿ ರಚಿಸ ಆಡಳಿತ ವಿರಲದೇರಂದಪ್ರೌಕರರರಲಲ ಅವರನಾಶ ಮನಾಡರಲಕೊಟಕ್ಟರದ.ಇವರ ರನಾಲದಲಲ್ಲಿ
ಗನಾಪ್ರೌಮ ನಲಸೈಮರ್ಕಾಲದೇಕರರ,ವಲಸೈದದ್ಯಾ ಸಹನಾಯ,ನಿದೇರಿ ಸಪಕಯರ್ಕಾ,ವಿದನಾದ್ಯಾಪಪ್ರೌಚನಾರ ಪಪ್ರೌಯನಾರ ಸಪಲಭದ್ಯಾ ಮದರಂತನಾದ ಕಲದೇತಪ್ರೌಗಳಳ ಸಸ್ವಿಯರಂ
ಆಡಳಿತ ಕಲದೇತಪ್ರೌಗಳನಾದವಪು.ಇವರದ ಸನಾಹಿತದ್ಯಾ,ಸರಂಗಿದೇತ,ವನಾಸದತಶಲಪ್ಪಗಳ ಅಭಿವಕೃದದಗಲ ಆದದ್ಯಾತಲ ನಿದೇಡದರದ.ಬಲರಂಗಳಳೂರಿನಲಲ್ಲಿ ಕನಶಡ
ಸನಾಹಿತದ್ಯಾ ಪರಿಷತ ಸರಂಸಲಸ್ಥಿ ಪನಾಪ್ರೌರರಂಭಿಸದರದ.ರಲಸೈಲದ ಮನಾಗರ್ಕಾಗಳ ರನಾಯರ್ಕಾ ರಲಸೈಗಲಕೊರಂಡರದ.ಶವನಸಮದದಪ್ರೌ ವಿದದದ್ಯಾತ ಉತನಾಪ್ಪದನನಾ
ರಲದೇರಂದಪ್ರೌ ಆರರಂಭಿಸದರದ.ವನಾಣವಿಲನಾಸ ಸನಾಗರ ಹನಾಗಕೊ ಕಕೃಷಷ್ಣರನಾಜ ಸನಾಗರ ಆಣಲಕಟದಕ್ಟ ಕಟಕ್ಟ ನಿದೇರನಾವರಿ ಯೊದೇಜನಲಗಲ ಆದದ್ಯಾತಲ
ನಿದೇಡದರದ.ಹಿದೇಗಲ ಇವರ ರನಾಲದಲಲ್ಲಿ ಮಸೈಸಕೊರದ ‘ಮನಾದರಿ ಮಸೈಸಕೊರದ ರನಾಜದ್ಯಾವನಾಗಿ ಮನಾಪರ್ಕಾಡನಾಯಿತದ.
4)ವಿಶಲಸ್ವಿದೇಶಸ್ವಿರಯದ್ಯಾ ಅವರದ ಮಸೈಸಕೊರದ ದವನಾನರನಾಗಿ ಸಲಲ್ಲಿಸದ ಸಲದೇವಲಯನದಶ ಕದರಿತದ ಬರಲಯಿರಿ.
ಉತತರ—ವಿಶಲಸ್ವಿದೇಶಸ್ವಿರಯದ್ಯಾ  ಅವರದ ಮಸೈಸಕೊರದ ಸರಂಸನಾಸ್ಥಿನದ ದವನಾನರನಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲಲ್ಲಿ ಹಲಕೊಸ ಮನಾದರಿಯನದಶ
ಅನದಷನಾಕ್ಟನಗಲಕೊಳಿಸದರದ.ಕಛಲದೇರಿಯ ರಲಲಸ ರನಾಯರ್ಕಾಗಳಲಲ್ಲಿ ಸನಾಕಷದಕ್ಟ ಸದಧನಾರಣಲ ಮನಾಡದರದ.ಆಡಳಿತದಲಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತಲ ಮತದತ
ಪನಾಪ್ರೌಮನಾಣಕತಲಗಲ ಒತದತ ನಿದೇಡದರದ.ಸರಂಸನಾಸ್ಥಿನದಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಿಳಿದೇಯ ಮಟಕ್ಟದಲಲ್ಲಿ ರಲದೇರಂದಪ್ರೌಕಕೃತವನಾಗಿದದ ನನಾದ್ಯಾಯನಾರಂಗ ಮತದತ ರನಾಯನಾರ್ಕಾರಂಗಗಳ
ಅಧಿರನಾರವನದಶ ಪಪ್ರೌತಲದ್ಯಾದೇಕಗಲಕೊಳಿಸದರದ.ರನಾಜದ್ಯಾ ಪಪ್ರೌವನಾಸ ಮನಾಡ ಅಜಮನಾಷಿಸ ರನಾಯರ್ಕಾ ನಡಲಸದರದ.ಸಮಥರ್ಕಾ ರನಾಯರ್ಕಾ
ನಿವರ್ಕಾಹಣಲಗನಾಗಿ  ಸಮಿತಗಳನದಶ ರಚಿಸದರದ.ನಲದೇಮರನಾತಯಲಲ್ಲಿ ಸಸ್ಥಿಳಿದೇಯರಿಗಲ ಆದದ್ಯಾತಲ ನಿದೇಡದರದ,ತನಾರಂತಪ್ರೌಕ ವಕೃತತಪರ ಶಕ್ಷರರಲಲ
ಆದದ್ಯಾತಲ ನಿದೇಡದರದ.ಭನಾಷಲ,ಸನಾಹಿತದ್ಯಾ ಮತದತ ಸರಂಶಲಶೂದೇಧನಲಗಳಿಗಲ ಪಪ್ರೌದೇತನಾಸಹ ನಿದೇಡದರದ.ಮಸೈಸಕೊರದ ಸರಂಸನಾಸ್ಥಿನದಲಲ್ಲಿ ರಲಸೈಗನಾರಿರಲಗಲ
ಅಗಪ್ರೌ ಪನಾಪ್ರೌಶಸಸ ನಿದೇಡದರದ.ರನಾಜದ್ಯಾದ ಆರರ್ಕಾಕ ಚಟದವಟರಲಗಳಿಗಲ ಭದಪ್ರೌ ಬದನನಾದ ಹನಾಕದವ ಉದಲದದೇಶದರಂದ ಹರರನಾಸದ ನಿದೇತಯಲಲ್ಲಿ
ಮನಾಪನಾರ್ಕಾಡದ ಮನಾಡದರದ.
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ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 12

2) ಪನಾರಂಡವರದ ಸಲಕೊದೇದರಲರಂದದ ತಳಿದನಾಗ ಕರರ್ಕಾನ ಮನಸಸ್ಥಿತಯನದಶ ತಳಿಸ.
ಉತತರ-  ಕಕೃಷಷ್ಣನದ ಕರರ್ಕಾನಿಗಲ ಆಮಿಷ ಒಡಡ್ಡಿದನಾಗ ದದ:ಖಿತಗಲಕೊರಂಡ ಕರರ್ಕಾ ಮನದಲಕೊಳಗಲ “  ಅಯೊದ್ಯಾದೇ,ದದಯೊದೇರ್ಕಾಧನನಿಗಲ
ರಲದೇಡನಾದದದದ,ಹರಿಯ ಹಗಲತನವಪು ಹಲಕೊಗಲ ತಲಕೊದೇರದಲ ಸದಟದಕ್ಟ ಹನಾಕದವಪುದಲಲ್ಲಿದಲದೇ ;ಸದಮಸ್ಮಾನಲ ಹಲಕೊದೇಗದವಪುದಲ ‘  ಎರಂದದರಲಕೊರಂಡನದ.”ನನಾನದ
ರನಾಜದ್ಯಾದ ಸರಂಪತತಗಲ ಸಲಕೊದೇಲದವವನಲಲ್ಲಿ.ರಪರವರದ,ಪನಾರಂಡವರದ ನನಗಲ ಸಲದೇವಲ ಮನಾಡದವಪುದದ ಇಷಕ್ಟವಿಲಲ್ಲಿ.ನನಶ ರನಾಪನಾಡದ
ದದಯೊದೇರ್ಕಾಧನನಿಗಲ ಶತದಪ್ರೌಗಳ ಶರವನದಶ ಕಡದದ ತರಂದದ ಒಪಪ್ಪಸದವ ಆವಲದೇಶದಲಲ್ಲಿ ಇದಲದ.ಆದರಲ ನಿದೇನದ ನನಶ ಜನಸ್ಮಾ ರಹಸದ್ಯಾ ಹಲದೇಳಿ
ನನಲಕೊಶಡಲಯನನದಶ ರಲಕೊರಂದಲ,ದದಯೊದೇರ್ಕಾಧನನ ಹಗಲ ನನಶಹಗಲ,ಆತನ ಅಭಿಮನಾನವಪೂ ನನಶ ಅಭಿಮನಾನ,ಆತನ ಹನಾದಯನದಶ ನನಾನದ
ಪನಾಲಸದವಲ.ಕಕೃಷಷ್ಣ ರಲದೇಳಳ ನನಾಳಲ ನಡಲಯದವ ಯದದದದಲಲ್ಲಿ ಮಕೃತದದ್ಯಾದಲದೇವತಲಗಲ ಔತರ ಕಕೊಟ ಆಗದವಪುದದ.ನನಾನದ ರಪರವರ ಋರ
ತದೇರಿಸದವರಂತಲ ಹಲಕೊದೇರನಾಡ,ಯದದದದಲಲ್ಲಿ ವಿದೇರ ಯೊದೇಧರನದಶ,ನನಶ ಒಡಲಯನಿಗನಾಗಿ ಪನಾಪ್ರೌರ ಅಪರ್ಕಾಸದವಲ.ಸಕೊಯರ್ಕಾನ ಮದೇಲನಾಣಲ
ಪನಾರಂಡವರನದಶ ನಲಕೊದೇಯಿಸನದ “ಎರಂದನದ.

3)ದದಯೊದೇರ್ಕಾಧನನ ಛಲದ ಗದರ ಅವನ ಮನಾತದಗಳಲಲ್ಲಿ ವದ್ಯಾಕತವನಾಗಿರದವ ಬಗಲಯನದಶ ವಿವರಿಸ.
ಉತತರ-ದದಯೊದೇರ್ಕಾಧನನದ ಭಿದೇಷಸ್ಮಾನಿಗಲ ಹಿದೇಗಲ ಹಲದೇಳಳವನದ.ನನಾನದ ನಲಲರನಾಲಗಿ ಯದದದ ಮನಾಡದವವನಲಲ್ಲಿ.ಛಲರನಾಲಗಿ
ಯದದದಮನಾಡದವನದ.ನನಶ ಗಲಳಲಯ ಕರರ್ಕಾ ಈ ಭಕೊಮಿ ನನಗಲ ಪನಾಳಳ ಭಕೊಮಿ ಇದದರಂತಲ.ನನಶ ತಮಸ್ಮಾ ದದಶನಾದ್ಯಾಸನ ಹನಾಗಕೊ ಮಿತಪ್ರೌ
ಕರರ್ಕಾನನದಶ ರಲಕೊರಂದ  ಭಿದೇಮನಾಜದರ್ಕಾನರನದಶ ಸನಾಯಿಸದವವರಲಗಲ ನನಗಲ ನಲಮಸ್ಮಾದ ಇಲಲ್ಲಿ.ನನಶ ದಲದೇಹದಲಲ್ಲಿ ಪನಾಪ್ರೌರ ಇರದವವರಲಗಲ
ಪನಾರಂಡವರಲಕೊಡನಲ ಸರಂಧಿಯನದಶ ಮನಾಡರಲಕೊಳಳಳ್ಳವದಲಲ್ಲಿ.ನನಶ ಮನದ ದದ:ಖ ತದೇರಿದ ಬಳಿಕ ಸರಂಧಿ ಮನಾತದ ಎರಂದನದ.ನನಶ ನಕೊರದ ಜನ
ತಮಸ್ಮಾರಂದರದ ಯದದದದಲಲ್ಲಿ ಸತತರದ.ಅವರದ ಪಪುನ:ಹ ಬರದವಪುದಲಲ್ಲಿ.ಆದದರಿರಂದ ಪನಾರಂಡವರಲಕೊಡನಲ ಯದದದ ಮನಾಡದವಲನದ.ಛಲವನದಶ
ಮರಲಯದವಲನದ.ಇರಂದನ ಯದದದದಲಲ್ಲಿ ಒರಂದಲಕೊದೇ ಪನಾರಂಡವರದ ಭಕೊಮಿಗಲ ಒಡಲಯರನಾಗದವರದ ಅಥವನಾ ನನಾನದ ಭಕೊಮಿಗಲ
ಒಡಲಯನನಾಗದವಲನದ,ಆದದರಿರಂದ ನನಾನದ ಯದದದವನದಶ ಮನಾಡದವಲನದ”ಎರಂದದ ಹಲದೇಳಿದನದ.

4)ನನಾವಪು ಯನಾವ ಸರಂಕಲಪ್ಪ ರಲಸೈಗಲಕೊಳಳ್ಳಬಲದೇರಲರಂದದ ಕವಿ ಶವರದದಪ್ರೌಪಪ್ಪನವರ ಆಶಯವನಾಗಿದಲ ?
ಉತತರ—ನಮಸ್ಮಾ ಸದತತಲಕೊ ಹಬಿಬರದವ ದಲದದೇಷದ ಕತತಲಲಯನದಶ,ಪಪ್ರೌದೇತಯ ದದೇಪವನದಶ ಹಚಚ್ಚುಬಲದೇಕದ.ಸರಂಸನಾರ ಸನಾಗರದಲಲ್ಲಿ ಬಿರದಗನಾಳಿಗಲ 
ಸಲದಕಿರ ಹಲಕೊಯನಾದಡದತತರದವ ಬದದರಲರಂಬ ಹಡಗನದಶ ಎಚಚ್ಚುರದಲಲ್ಲಿ  ಮದನಶಡಲಸಬಲದೇಕದ.ಪರಿಸರ ಮನಾಲನದ್ಯಾದರಂದ ಕಲದಷಿತವನಾಗಿರದವ 
ನದದೇಜಲಗಳಿಗಲ ಶದದದದೇಕರಿಸದವ ಮದರಂಗನಾರಿನ ಮಳಲಯನಾಗಲಕೊದೇರ.ಬರಡನಾಗಿರದವ ರನಾಡದಮದೇಡದಗಳಳ ಹಚಚ್ಚು ಹಸರಿನಿರಂದ ಕರಂಗಲಕೊಳಿಸ 
ವಸರಂತರನಾಲವನಾಗಬಲದೇಕದ.ಅತನಾದ್ಯಾಚನಾರ,ಅನನಾದ್ಯಾಯ,ಅನಿದೇತ,ಭಪ್ರೌಷನಾಕ್ಟಚನಾರ ಮದರಂತನಾದ ಅಸಮನಾನತಲಗಳಿರಂದ ಅಧ:ಪತನಗಲಕೊರಂಡರದವ 
ಸಮನಾಜವನದಶ ಹಲಕೊಸ ಭರವಸಲಗಳ ಮಕೊಲಕ ಮದೇಲಲತಲಕೊತದೇರ. ಜನಾತ,ಮತ,ಧಮರ್ಕಾ,ಭನಾಷಲಗಳ ಭಲದೇದಭನಾವದರಂದ ಮನದಜ ಮನದಜರ 
ನಡದವಲ ಉರಂಟನಾಗಿರದವ ಅಸಮನಾನತಲಯ  ಅಡಡ್ಡಿಗಲಕೊದೇಡಲಗಳನದಶ ರಲಡಹಿ ಸಮನಾನತಲಯ ಮನಲಕೊದೇಭನಾವವನದಶ ಮಕೊಡಸದವ 
ಸಲದೇತದವಲಯನಾಗಬಲದೇಕದ.ಎಲನಾಲ್ಲಿ ಮತಗಳಳೂ ಸನಾಧನಲಯ ದನಾರಿಗಳಳ ಎರಂಬ ಎಚಚ್ಚುರದಲಲ್ಲಿ ಬದದರಲಕೊದೇರ.ಭಯ ಸರಂಶಯದಲಕೊಳಳ ಕರಂದದ 
ಕರಷ್ಣಗಳಲಲ್ಲಿ ಭವಿಷದ್ಯಾದ ಹಲಕೊರಂಗನಸದ ರನಾರದವರಂತನಾಗಬಲದೇಕದ.ಇವಲಲಲ್ಲಿವಪೂ ಆಗದವರಂತಲ ದಕೃಢಸರಂಕಲಪ್ಪವನದಶ ರಲಸೈಗಲಕೊಳಳ್ಳಬಲದೇಕದ” ಎರಂಬದದದ ಕವಿ 
ಜ.ಎಸ ಶವರದದಪ್ರೌಪಪ್ಪನವರ ಆಶಯವನಾಗಿದಲ
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9. ಪತಪ್ರೌಬರಹ
ಇದದ ಐದದ ಅರಂಕದ ಕಡನಾಡ್ಡಿಯ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯನಾಗಿದದದ.ವದ್ಯಾವಹನಾರಿಹ ಹನಾಗಕೊ ಖನಾಸಗಿ ಪತಪ್ರೌ ಬರಹ ಬರದವಪುದದ.ವಿಷಯ ಬದಲನಾವಣಲ ಆದರಕೊ
ಮನಾದರಿ ಒರಂದಲದೇ ಇರದವಪುದರಿರಂದ ಇಲಲ್ಲಿ ವಿಳನಾಸ,ಸರಂಬಲಕೊದೇಧನಲ,ವಿಷಯ,ಸಸ್ಥಿಳ,ದನನಾರಂಕ,ಸಹಿ ಇವಪುಗಳನದಶ ಬರಲಯದವಪುದನದಶ
ರಕೊಢಿಸರಲಕೊರಂಡರದ ಸನಾಕದ ಸದಲಭವನಾಗಿ ಎರಡದ-ಮಕೊರದ ಅರಂಕಗಳಳ ಸಗದತತವಲ.

ಮನಾದರಿ ವದ್ಯಾವಹನಾರಿಕ ಪತಪ್ರೌ

ಇವರಿರಂದ
      ರಮದೇಶ ಕರಂಬನಾರ
     ಹತತನಲದೇಯ ತರಗತ
     ಸ.ಪಪಪ್ರೌ.ಶನಾಲಲ ಹನಾಸನ
ಇವರಿಗಲ,
        ಮದಖಲಕೊದ್ಯಾದೇಪನಾಧನಾದ್ಯಾಯರದ
        ಸ.ಪಪಪ್ರೌ.ಶನಾಲಲ ಹನಾಸನ
                      ಮಕಾನನ್ಯರನನೇ,
                                     ವಿಷಯ –ಮಕೊರದ ದನ ರಜಲ ಮರಂಜಕೊರಿ ಕದರಿತದ
ಈ ಮದೇಲನಾಲಣಸದ ವಿಷಯರಲಲ ಅನಸ್ವಿಯಿಸದವರಂತಲ ನನಾನದ ಹತತನಲದೇಯ ತರಗತ ವಿದನಾದ್ಯಾರರ್ಕಾಯನಾಗಿದದದ.  ನಮಸ್ಮಾ ಮನಲಯಲಲ್ಲಿ ಅಕಲನ
ಮದದವಲ ರನಾಯರ್ಕಾಕಪ್ರೌಮ ಇದಲ.ಈ ರನಾರರ ನನಗಲ ದನನಾರಂಕ 11-11-2017 ರಿರಂದ 13-11-2017 ರವರಿಗಲ ಮಕೊರದ ದನಗಳ ರನಾಲ ಶನಾಲಲಗಲ
ಬರಲದ ಆಗದವಪುದಲಲ್ಲಿ.ಈ ರನಾರರ ತನಾವಪು ನನಗಲ ರಜಲ ಮರಂಜಕೊರದ ಮನಾಡಬಲದೇರಲರಂದದ ವಿನರಂತಸರಲಕೊಳಳಳ್ಳವಲ.

                        ಧನದ್ಯಾವನಾದಗಳಲಳೂರಂದಗಲ

 ಸಸ್ಥಿಳ-ಹನಾಸನ                                                                                                                                      ತಮಸ್ಮಾ  ವಿಶನಾಸ್ವಿಸ
ದನನಾರಂಕ:-11-11-2017                                                                                                            
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ಖನಾಸಗಿ ಪತಪ್ರೌ

 ಸರರನಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢ ಶನಾಲಲ ರನಾಮನಗರದ ಸತದೇಶ/  ಶಲಪ್ರೌದೇಯನಾ ಎರಂದದ ತಳಿದದ ಮರಂಡದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿರದವ ನಿಮಸ್ಮಾ ತರಂದಲಯವರನಾದ ಶಪ್ರೌದೇ
ಹನದಮರಂತಪಪ್ಪ ಗಪಡರ ಇವರಿಗಲ ನಿಮಸ್ಮಾ ವಿದನಾದ್ಯಾಭನಾದ್ಯಾಸದ ಕದರಿತದ ತಳಿಸ ಪತಪ್ರೌ ಬರಲಯಿರಿ.

                                                                                                                                                               ಇರಂದ
                                                                                                                                           ಶಲಪ್ರೌದೇಯನಾ 

                                                                                                                       ಸರರನಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢ ಶನಾಲಲ
                                                                                                                                             ರನಾಮನಗರ 

  ಪಪೂಜದ್ಯಾ ತರಂದಲಯವರಿಗಲ,
      ಅಪನಾಪ್ಪಜ ನನಾನದ ಇಲಲ್ಲಿ ಆರಲಕೊದೇಗದ್ಯಾವನಾಗಿದಲದದೇನಲ.ನಿದೇವಪೂ ಹಲದೇಗಿದದದೇರಿ?  ಮನಲಯಲಲ್ಲಿ ಎಲಲ್ಲಿರಕೊ ಕದಶಲವನಾಗಿದನಾದರಲಯ ?  ನನಶ ಅಭನಾದ್ಯಾಸ
ಉತತಮವನಾಗಿ ನಡಲದದಲ.ಈಗನಾಗಲಲದೇ ನನಾನದ ಚಟದವಟರಲ ರನಾಯರ್ಕಾಗಳನದಶ ಪಪೂರರ್ಕಾಗಲಕೊಳಿಸದಲದದೇನಲ ಇದಲಲ್ಲಿದಲದೇ ರಕೊಪಣನಾತಸ್ಮಾಕ ಪರಿದೇಕಲಗಳಲಲ್ಲಿ
ಉತತಮ ಅರಂಕಗಳನದಶ ಪಡಲದರದವಲ.ವನಾಷಿದೇರ್ಕಾಕ ಪರಿದೇಕಲಯಲಲ್ಲಿ ಶಲದೇಕಡನಾ 90  ಕಿಲರಂತ ಹಲಚದಚ್ಚು ಅರಂಕ ಪಡಲಯದವ ಗದರಿ ಹಲಕೊರಂದರದವಲ.ಈ
ನಿಟಕ್ಟನಲಲ್ಲಿ ತಯನಾರಿಗನಾಗಿ ಪಪ್ರೌತ ದನ ಮದರಂಜನಾನಲ ಮಕೊರದ ಗರಂಟಲ ಹನಾಗಕೊ ಸರಂಜಲ ಮಕೊರದ ವಿಷಯವನಾರದ ವಲದೇಳನಾಪಟಕ್ಟಯನದಶ
ಹನಾಕಿರಲಕೊರಂಡದ ಅದರರಂತಲ ಅಭನಾದ್ಯಾಸ ಮನಾಡದತತರದವಲ.
                                                               ತಮಸ್ಮಾಆಶದೇರ್ಕಾವನಾದ ಸದನಾ ನನಶ ಮದೇಲಲ ಇರಲ
                                                                                                                                                 ತಮಸ್ಮಾ ಪಪ್ರೌದೇತಯ ಮಗಳಳ        
ಇವರಿಗಲ,
 ಶಪ್ರೌದೇ ಹನದಮರಂತಪಪ್ಪ ಗಪಡರ                                                             
ಮರಂಡದ್ಯಾ      
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10. ಗನಾದಲಮನಾತನದಶ ವಿಸತರಿಸ ಬರಲಯದವಪುದದ ( ಮಕೊರದ ಅರಂಕ )

ಗನಾದಲ ಮನಾತದ ವಿಸತರಣಲ ಕಡನಾಡ್ಡಿಯ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯನಾಗಿದದದ.ಮಕೊರದ ಅರಂಕದ ಒರಂದದ ಪಪ್ರೌಶಲಶ ಇದನಾಗಿದಲ.ಮಕೊರದ ಗನಾದಲ ಮನಾತದ ನಿದೇಡ
ಒರಂದನದಶ ವಿಸತರಿಸ ಬರಲಯಲದ ತಳಿಸದವರದ.ಗನಾದಲ ಮಹತಸ್ವಿ ಕದರಿತದ ಆರರಂಭದಲಲ್ಲಿ ಈ ರಲಳಗಿನರಂತಲ ಬರಲದರಲ ಒರಂದದ ಅರಂಕ
ಸದಲಭವನಾಗಿ ದಲಕೊರಲಯದವಪುದದ.

ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳಳ ವಲದೇದಗಳಿಗಲ ಸಮ.ವಲದೇದ ಸದಳನಾಳ್ಳದರಕೊ ಗನಾದಲ ಸದಳನಾಳ್ಳಗದದ.ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳಳ ಹಿರಿಯರ ಜದೇವನದ
ಅನದಭವದ ನದಡಗಳನಾಗಿವಲ.ಇವಪು ಸನಾವರ್ಕಾರನಾಲಕ ಸತದ್ಯಾವನಾದ ವನಾಣಗಳನಾಗಿವಲ.ಅರಂಥಹ ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳನದಶ ಇದದ ಕಕೊಡನಾ
ಒರಂದನಾಗಿದಲ.

ಮನಾದರಿ ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳ ವಿಸತರಣಲ ರಕೊಪ
1)ಮನಸಸದದರಲ ಮನಾಗರ್ಕಾ –ವಲದೇದ ಸದಳನಾಳ್ಳದರಕೊ ಗನಾದಲ ಮನಾತದ ಸದಳನಾಳ್ಳಗದದ.ಇವಪು ಹಿರಿಯರ ಅನದಭವದ ನದಡಗಳನಾಗಿವಲ.ಅರಂಥಹ
ಗನಾದಲಗಳಲಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಕೊಡನಾ ಒರಂದನಾಗಿದಲ.
ಯನಾವಪುದಲದೇ ಸನಾಧನಲಯನದಶ ಮನಾಡಬಲದೇರನಾದರಕೊ ಮನಸದಸ ಮನಾಡಬಲದೇಕದ.ಈ ರನಾಯರ್ಕಾವನದಶ ಮನಾಡಲಲದೇಬಲದೇಕದ ಎರಂದದ ಪಪ್ರೌಯತಶ
ಪಟಕ್ಟರಲ ಆ ರಲಲಸ ನಮಿಸ್ಮಾರಂದ ಸನಾಧದ್ಯಾವನಾಗದತತದಲ.ಒರಂದದ ರಲಲಸವನದಶ ರಲಸೈಗಲತತರಲಕೊರಂಡದ ಆ ಕದರಿತದ ನಮಸ್ಮಾ ಮನಸದಸ
ಆಲಲಕೊದೇಚಿಸಬಲದೇಕದ.ಆ ರಲಲಸ ಸನಾಧನಲ ಆಗದವರಲಗಕೊ ನಮಸ್ಮಾ ಪಪ್ರೌಯತಶ ಬಿಡಬನಾರದದ.”  ರಲಸೈಯಲಲ್ಲಿ ಆಗದದ ಎರಂದದ ರಲಸೈ ಕಟಕ್ಟ
ಕದಳಿತದರಲಕೊಳಳ್ಳಬನಾರದದ.ವಿದನಾದ್ಯಾರರ್ಕಾಗಳಳ ಕಪ್ರೌಮಬದದವನಾಗಿ ಯೊದೇಜನನಾಬದದವನಾಗಿ ಅಭನಾದ್ಯಾಸದಲಲ್ಲಿ ತಲಕೊಡಗಿದರಲ ಯಶಸದಸ
ಸನಾಧದ್ಯಾ.ಯನಾವಪುದಲದೇ ರಲಲಸ ಮನಾಡಲದ ಮದಖದ್ಯಾವನಾಗಿ ನಮಗಲ ಮನಸದಸ ಬಲದೇಕದ.

 2)ರಲಸೈ ರಲಸರನಾದರಲ ಬನಾಯಿ ಮೊಸರದ—ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳಳ ನಲಕೊದೇಡಲದ ಕಿರಿದನಾದರಕೊ ಹಿರಿಯ ಅಥರ್ಕಾವನದಶ ಹಲಕೊರಂದವಲ.ಇವಪು
ಸನಾವರ್ಕಾರನಾಲಕ ಸತದ್ಯಾ ವನಾಣಗಳನಾಗಿವಲ.ಅರಂಥಹ ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳಲಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಕೊಡನಾ ಒರಂದನಾಗಿದಲ.
ರಲಸೈ ರಲಸರದ ಎರಂದರಲ ಇದದ ರಲಲಸ,ದದಡಮಯನದಶ ಸರಂರಲದೇತಸದತತದಲ.ಮೊಸರದ ಎರಂದರಲ ಆ ರಲಲಸದ ಪಪ್ರೌತಫಲವನದಶ
ಬಿರಂಬಿಸದತತದಲ.ನಮಸ್ಮಾ ಬದದಕದ ಸದರಂದರವನಾಗಬಲದೇರನಾದರಲ ನಮಸ್ಮಾ ಕಷಕ್ಟ ಪಟದಕ್ಟ ದದಡಮ ಮನಾಡಬಲದೇಕದ.ಆ ನಿಸನಾಸ್ವಿಥರ್ಕಾ ದದಡಮಯಿರಂದ
ನಮಗಲ ಹರ.ಸರಂಪತದತ ,ಗಪರವ ದಲಕೊರಲಯದತತದಲ.ಕಷಕ್ಟ ಪಡದಲದೇ ಫಲ ನಿರಿದೇಕಲ ಮನಾಡಬನಾರದದ.ರನಾಯಕವಲದೇ ರಲಸೈಲನಾಸ ಎರಂಬ ವನಾಣ
ಕಕೊಡನಾ ಇದರಲಲ ಪಪೂರಕವನಾಗಿದಲ.
3.ಕಟದಕ್ಟವಪುದದ ಕಠಿರ ರಲಡದಹದವಪುದದ ಸದಲಭ-ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳಳ ಜನಪದರ ಜದೇವನದ ಅನದಭವದ ನದಡಗಳನಾಗಿವಲ.  ವಲದೇದ
ಸದಳನಾಳ್ಳದರಕೊ  ಗನಾದಲ ಮನಾತದ ಸದಳನಾಳ್ಳಗದದ.ಇರಂತಹ ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳಲಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಕೊಡನಾ ಒರಂದನಾಗಿದಲ.
ನನಾವಪು ಯನಾವಪುದಲದೇ ಒರಂದದ ರಲಲಸವನದಶ ಉತತಮವನಾಗಿ ಮನಾಡಲದ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬಲದೇಕದ.ಮನಾಡದ ರಲಲಸ ರಲಡಸಲದ ಬಹಳ
ಸಮಯ ಅಗತದ್ಯಾ ಇಲನಾಲ್ಲಿ..ನನಾವಪು ಬದದಕಿನಲಲ್ಲಿ ಉತತಮವನಾಗಿ ದದಡದದ ಹರ,ಗಪರವ,ಸರಂಪತದತ ಇತನಾದ್ಯಾದ ಗಳಿಸಲದ ಬಹಳ
ದನಗಳಲದೇ ಬಲದೇಕದ. ಆದರಲ ದಲಕೊರಲತ ಎಲನಾಲ್ಲಿ ಆ ಗಪರವಗಳನದಶ ಕಳಲದದರಲಕೊಳಳ್ಳಲದ ಸಸ್ವಿಲಪ್ಪ ಸಮಯ ಬಲದೇಕದ.ಕದರಂಬನಾರ ಒರಂದದ ಮಡರಲ
ಮನಾಡಲದ ಮರದಷ್ಣ ಹದ ಮನಾಡ ಬಿಸ ಮನಾಡ ಅದರಲಲ ಬಹಳ ರನಾಯರ್ಕಾದ ನರಂತರ ಒರಂದದ ರಕೊಪ ರಲಕೊಡದವನದ.ಆದರಲ ಆ ಮಡರಲ
ನನಾಶ ಮನಾಡಲದ ಒರಂದದ ಕ್ಷರ ಸನಾಕದ.
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4.ಹಲತತ ತನಾಯಿ ಹಲಕೊತತ ನನಾಡದ ಸಸ್ವಿಗರ್ಕಾಕಿಲರಂತ ಮಿಗಿಲದ-ಗನಾದಲ ಮನಾತದ ವಲದೇದಗಳಿಗಲ ಸಮ.ಇವಪು ಹಿರಿಯರ ಜದೇವನದ ಅನದಭವದ
ಮನಾತದಗಳನಾಗಿವಲ.ಇವಪು ಸನಾವರ್ಕಾರನಾಲಕ ಸತದ್ಯಾ ವನಾಣಗಳನಾಗಿವಲ.ಅರಂಥಹ ಗನಾದಲ ಮನಾತದಗಳಲಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಕೊಡನಾ ಒರಂದನಾಗಿದಲ.
ಹಲತತ ತನಾಯಿ ನಮಗಲ ತನಶ ಪನಾಪ್ರೌರವನದಶ ಪರಕಿಲಟದಕ್ಟ ಜನಸ್ಮಾ ನಿದೇಡರದತನಾತಳಲ.ಅಲಲ್ಲಿದಲದೇ ನನಾವಪು ಚಿಕಲರಂದನಲಲ್ಲಿ ತನಾಯಿಗಲ ತಳಿಯದಲದೇ
ಎಷಲಕ್ಟದೇ ತಲಕೊರಂದರಲ ರಲಕೊಟಕ್ಟರಕೊ ಮನಾತಲ ತನಾನದ ಅದದ ತಲಕೊರಂದರಲ ಅರಂದದ ತಳಿದದರಲಕೊಳಳ್ಳದಲದೇ ಪಪ್ರೌದೇತಯಿರಂದ ನಮಸ್ಮಾನದಶ
ಸಲದಹದವಳಳ.ಅವಳ ತನಾದ್ಯಾಗ ಶಲಪ್ರೌದೇಷಕ್ಟ.ಪಪ್ರೌಪರಂಚದಲಲ್ಲಿ ತನಾಯಿಗಲ ತನಾಯಿಯದೇ ಸಮ.
ತನಾಯಿಯರಂತಲ ಹಲಕೊತತ ನನಾಡದ ಕಕೊಡನಾ ಶಲಪ್ರೌದೇಷಕ್ಟ.ರನಾರರ ಭಕೊಮಿ ನಮಗಲ ಬದದಕಲದ ಅವರನಾಶ ನಿದೇಡದವಪುದದ ಹನಾಗಲ ನಮಗಲ
ಪನಾಪ್ರೌಕಕೃತಕವನಾಗಿ ಹಲವಪೂ ಸಪಲಭದ್ಯಾ ನಿದೇಡದವಪುದದ.ಮದಖದ್ಯಾವನಾಗಿ ತನಾಯಿಯರಂತಲದೇ ಭಕೊಮಿ ಕಕೊಡ ನಮಸ್ಮಾನದಶ ರಕಸದತತದಲ.ಹಿದೇಗನಾಗಿ
ಹಲತತ ತನಾಯಿ ಹಲಕೊತತ ನನಾಡದ ಸಸ್ವಿಗರ್ಕಾಕಿಲರಂತ ಮಿಗಿಲದ.

5.ಸತದ್ಯಾರಲಲ ಸನಾವಿಲಲ್ಲಿ :ಸದಳಿಳ್ಳಗಲ ಸದಖವಿಲಲ್ಲಿ—ಗನಾದಲಗಳಳ ವಲದೇದಗಳಿಗಲ ಸಮ.ಗನಾದಲ ಸದಳನಾಳ್ಳದರಕೊ ವಲದೇದ ಸದಳನಾಳ್ಳಗದದ.ಇವಪು ಜದೇವನದ
ಹಿರಿಯರ ಅನದಭವದ ಮನಾತದಗಳನಾಗಿವಲ.ಅರಂಥಹ ಗನಾದಲ ಮನಾತಗಳಲಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಕೊಡನಾ ಒರಂದನಾಗಿದಲ..
ದಲಸೈನರಂದನ ಬದದಕಿನಲಲ್ಲಿ ಮನದಷದ್ಯಾ ಸನಾಕಷದಕ್ಟ ಮನಾತದ ಆಡದತತರದತನಾತನಲ.ನದಡಯದವದನದಶ ಇದದರಂತಲ ಹಲದೇಳಿದರಲ ಅದಲದೇ ನಿಜ.ಅದನಲಶದೇ
ತರದಚಿ ಹಲದೇಳಿದರಲ ಸದಳಳಳ್ಳ..ಸದಳಳಳ್ಳ ಶನಾಶಸ್ವಿತವಲಲ್ಲಿ ಸತದ್ಯಾ ಶನಾಶಸ್ವಿತ.ನನಾವಪು ನಮಸ್ಮಾ ಬದದಕಿನಲಲ್ಲಿ ಸದಳಳಳ್ಳ ಮನಾತನನಾಡಬನಾರದದ.ಸದಳಳಳ್ಳ
ಮನಾತನನಾಡದವಪುದದ ನಮಸ್ಮಾ ವದ್ಯಾಕಿತತಸ್ವಿರಲಲ ಧರಲಲ ತರದವಪುದದ.ಈ ರನಾರರ ಬಲದೇರಲಯವರನದಶ ಓಲಲಸೈಸದ ಸಲದವನಾಗಿ ಸದಳಳಳ್ಳ ಹಲದೇಳಿದರಲ
ನನಾವಪು ಆಡದದದ ಸದಳಳಳ್ಳ ಅರಂತ ತಳಿದರಲ ನಮಗಲ ಅಪಖನಾದ್ಯಾತ ತಪಪ್ಪದದಲಲ್ಲಿ.ಹಿದೇಗನಾಗಿ ನಿಜ ನದಡಯಬಲದೇಕದ.

6.ಮನಾತಲದೇ ಮದತದತ :  ಮನಾತಲದೇ ಮಕೃತದದ್ಯಾ—ಗನಾದಲ ಮನಾತದ ವಲದೇದಗಳಿಗಲ ಸಮ.ಗನಾದಲ ಸದಳನಾಳ್ಳದರಕೊ ವಲದೇದ ಸದಳನಾಳ್ಳಗದದ.ಇವಪು
ಹಿರಿಯರ ಜದೇವನದ ಅನದಭವದ ನದಡಗಳನಾಗಿವಲ.ಇರಂತಹ ಮನಾತದಗಳಲಲ್ಲಿ ಇದದ ಕಕೊಡನಾ ಒರಂದನಾಗಿದಲ.
ಮದತದತ ಆಕಷರ್ಕಾಕವನಾದ ,ತದರಂಬನಾ ಬಲಲಲಯದಳಳ್ಳ ಹನಾಗಕೊ ಮನಸಸಗಲ ಮದದವನದಶರಂಟದ ಮನಾಡದವ ವಸದತವನಾಗಿದಲ.ಅರಂತಲಯದೇ ನಮಸ್ಮಾ
ಮನಾತದ ಕಕೊಡನಾ ಆಕಷರ್ಕಾಕವನಾಗಿಬಲದೇಕದ.ಮಪಲದ್ಯಾಯದತವನಾಗಿರಬಲದೇಕದ.ರಲಲವಮಸ್ಮಾ ನನಾವನಾಡದವ ಮನಾತದ ಜಗಳರಲಲ ರನಾರರವನಾಗಿ
ಹಲಕೊಡಲದನಾಟವನಾಗಿ ಸನಾವಿನ ಹರಂತಕಕೊಲ ತಲದಪಬಹದದದ.ಮನಾತದ ನಮಸ್ಮಾ ವದ್ಯಾಕಿತತಸ್ವಿವನಕೊಶ ನಿಧರ್ಕಾರಿಸದತತವಲ.ಮನಾತದ ಬಲಳಿಳ್ಳ ಮಪನ
ಬರಂಗನಾರ ಎರಂಬದದದ ಕಕೊಡನಾ ಮನಾತನ ಮಹತಸ್ವಿವನದಶ ವಿವರಿಸದತತದಲ.ಮನಾತದ ಆಡದರಲ ಹಲಕೊದೇಯಿತದ.ಮದತದತ ಒಡಲದರಲ
ಹಲಕೊದೇಯಿತದ ಎರಂಬ ನದಡಯದ ಕಕೊಡನಾ ಮನಾತನ ಮಹತಸ್ವಿ ತಳಿಸದತತದಲ.
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11.ಅಲರಂರನಾರ ( ಮಕೊರದ ಅರಂಕ)
ಅಲರಂರನಾರದ ಪಪ್ರೌಶಲಶ ಕಡನಾಡ್ಡಿಯವನಾಗಿದದದ.ಇದದ ಮಕೊರದ ಅರಂಕದ ಪಪ್ರೌಶಲಶ ಆಗಿದಲ.ಇಲಲ್ಲಿ ಉಪಮನಾ ಅಲರಂರನಾರ ಹನಾಗಕೊ ರಕೊಪಕ
ಅಲರಂರನಾರ ಇವಲರಡರಲಲ್ಲಿ ಒರಂದದ  ಬರದವಪುದದ.  ಉಪಮನಾ ಅಲರಂರನಾರದಲಲ್ಲಿ ವನಾಚಕ ಪದ ಇರದತತದಲ.ಇದನದಶ ಗದರದತಸ
ಸದಲಭವನಾಗಿ ಒರಂದದ ಅರಂಕ ಪಡಲಯಬಹದದದ.
                                        —ಅರಂತಲ,ಹನಾಗಲ,ವದೇಲ,ಹರಂಗ,ಹನಾರಂಗ 
ಅಲರಂರನಾರರಲಲ ರಲಕೊಟಕ್ಟ ವನಾಕದ್ಯಾಗಳಲಲ್ಲಿ ಈ ಮದೇಲನ ವನಾಚಕ ಪದಗಳಳ ಬರಂದದದರಲ ಅದದ ಉಪಮನಾಲರಂರನಾರ ಎರಂದದ ಗದರದತಸವಪುದದ.

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 17

3. ನಲಕೊಳವಿರಂಗಲ ಕದಪಲಪ್ಪ ವರಮರಂಬವಲನಾರಂಬರಮದರಂಟಲ ನಿನಶದಲಕೊರಂದಳವಪು.
ಉಪಮದೇಯ-ಆರಂಬರಮದರಂಟಲ ನಿನಶದಲಕೊರಂದಳವಪು                         ಉಪಮನಾನ-ನಲಕೊಳವಿರಂಗಲ ಕದಪಲಪ್ಪ ವರರಂ
ಉಪಮನಾವನಾಚಕ-ಎರಂಬವಲ                                                ಸಮನಾನಧಮರ್ಕಾ- ಸಪ್ಪಷಕ್ಟವನಾಗಿಲಲ್ಲಿ
ಸಮನಸ್ವಿಯ-ಇಲಲ್ಲಿ ಉಪಮದೇಯವನಾದ ಆರಂಬರಮದರಂಟಲ ನಿನಶದಲಕೊಳವಪು(  ದದಪ್ರೌಪದನ ಯೊದೇಗದ್ಯಾತಲ)  ಎರಂಬದದನದಶ ಉಪಮನಾನವನಾದ
ನಲಕೊಳವಿರಂಗಲ ಕದಪಲಪ್ಪವರರಂ ಎರಂಬ ಗನಾದಲಯ ಮನಾತಗಲ ಪರಸಪ್ಪರ ಹಲಕೊದೇಲಸ ವಣರ್ಕಾಸಲನಾಗಿದಲ.
ಅಲರಂರನಾರ-ಉಪಮನಾಲರಂರನಾರ

2.”ಒಳಗಿನ ಮರಂದ ಗದರಂಡದ ಹಲಕೊಡಸದರಲಕೊ ಮದರಂಗನಾರಿನ ಸಡಲದ ಸಡದನಾದರಂಗ”
ಉಪಮದೇಯ-ಒಳಗಿನ ಮರಂದ ಗದರಂಡದ ಹಲಕೊಡಲಯದವಪುದದ              ಉಪಮನಾನ-ಮದರಂಗನಾರಿನಲಲ್ಲಿ ಸಡಲದ ಸಡಯದವಪುದದ
ಉಪಮನಾವನಾಚಕ—ಹನಾರಂಗ                                                      ಸಮನಾನಧಮರ್ಕಾ- ಸಪ್ಪಷಕ್ಟವನಾಗಿಲಲ್ಲಿ (ಸಡಯದವಪುದದ)
ಸಮನಸ್ವಿಯ-ಇಲಲ್ಲಿ ಉಪಮದೇಯವನಾದ ಒಳಗಿನ ಮರಂದ ಗದರಂಡದ ಹಲಕೊಡಲಯದವದನದಶ ಉಪಮನಾನವನಾದ ಮದರಂಗನಾರಿನಲಲ್ಲಿ ಸಡಲದ
ಸಡಯದವದರಲಲ ಪರಸಪ್ಪರ ಹಲಕೊದೇಲಸ ವಣರ್ಕಾಸಲನಾಗಿದಲ.
ಅಲರಂರನಾರ – ಉಪಮನಾಲರಂರನಾರ  

ಉಪಮನಾ ಅಲರಂರನಾರದ ಸರಂಭನಾವದ್ಯಾ ಉದನಾಹರಣಲಗಳಳ
1.”ಸಡಲದ ಸಡದನಾದರಂಗ ಗದರಂಡದ ಸದರಿದನಾವ”
 ಉಪಮದೇಯ-ಗದರಂಡದ ಸದರಿಯದವಪುದದ                                        ಉಪಮನಾನ-ಸಡಲದ ಸಡಯದವಪುದದ
 ಉಪಮನಾವನಾಚಕ-ಹನಾರಂಗ                                                         ಸಮನಾನಧಮರ್ಕಾ –ಸಡಯದವಪುದದ
ಸಮನಸ್ವಿಯ-ಇಲಲ್ಲಿ ಉಪಮದೇಯವನಾದ ಗದರಂಡದ ಸದರಿಯದವಪುದನದಶ ಉಪಮನಾನವನಾದ ಸಡಲದ ಸಡಯದವಪುದರಲಲ ಪರಸಪ್ಪರ
ಹಲಕೊದೇಲಸ ವಣರ್ಕಾಸಲನಾಗಿದಲ.ಆದದರಿರಂದ ಇದದ ಉಪಮನಾಲರಂರನಾರವನಾಗಿದಲ.
ಅಲರಂರನಾರ –ಉಪಮನಾಲರಂರನಾರ
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12. ಛರಂದಸದಸ
ಛರಂದಸದಸ ಇದದ ಮಕೊರದ ಅರಂಕದ ಕಡನಾಡ್ಡಿಯ ಪಪ್ರೌಶಲಶಯನಾಗಿದಲ.ಪಠದ್ಯಾಪಪುಸತಕದಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಗರ ಮತದತ ಮನಾತನಾಪ್ರೌಗರ ಅಧದ್ಯಾಯನರಲಲ
ಇವಲ.ಮನಾತನಾಪ್ರೌಗರದಲಲ್ಲಿ ಕರಂದ,ಭನಾಮಿನಿ,ವನಾಧರ್ಕಾಕ ಷಟಪ್ಪದಗಳಳ ಬರದತತವಲ.ಹನಾಗಲ ಅಕ್ಷರ ಗರಗಳಲಲ್ಲಿ ಖನಾದ್ಯಾತ ಕನನಾರ್ಕಾಟಕ ವಕೃತತಗಳಳ
ಬರದತತವಲ.ರಲಕೊಟಕ್ಟರದವ ಸನಾಲದ ಆಧರಿಸ ಪರಿದೇಕಲಯಲಲ್ಲಿ ಛರಂದಸದಸ ಗದರದತಸ ಸದಲಭವನಾಗಿ ಒರಂದದ ಅರಂಕ ಪಡಲಯಬಹದದದ.

ಒರಂದದ ಸನಾಲದ ಪರಿದೇಕಲಗಲ ನಿದೇಡದದರಲ ಅದದ ಅಕ್ಷರ ಗರವನಾಗಿದದದ ಖನಾದ್ಯಾತ ಕನನಾರ್ಕಾಟಕ ವಕೃತತಗಳಲಲ್ಲಿ ಒರಂದನಾಗಿರದತತದಲ.
ಎರಡದ ಸನಾಲದ ನಿದೇಡದದರಲ ಅದದ ಕರಂದ ಪದದ್ಯಾವನಾಗಿರದತತದಲ.
ಮಕೊರದ ಸನಾಲದ ನಿದೇಡದದರಲ ಅದದ ಭನಾಮಿನಿ ಅಥವನಾ ವನಾಧರ್ಕಾಕ ಷಟಪ್ಪದಯನಾಗಿರದತತದಲ.

ಮನಾತನಾಪ್ರೌಗರಗಳ ಮದಖನಾದ್ಯಾರಂಶಗಳ ಪಟಕ್ಟ
ಅ.ನರಂ ಛರಂದಸಸನ

ಹಲಸರದ
ಪದದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿರದವ
ಸನಾಲದಗಳ
ಸರಂಖಲದ್ಯಾ

ಪರಿದೇಕಲಯಲಲ್ಲಿ ಗದರದತಸಲದ
ನಿದೇಡದವ ಸನಾಲದಗಳ ಸರಂಖಲದ್ಯಾ

ಗರ ವಿರಂಗಡಣಲ
ಸಸ್ವಿರಕೊಪ ಪಪೂವನಾರ್ಕಾಧರ್ಕಾ

ಪದದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ಒಟದಕ್ಟ ಮನಾತಲಪ್ರೌಗಳ
ಸರಂಖಲದ್ಯಾ

01 ಕರಂದ 04 02 444
44444

64

02 ಭನಾಮಿನಿ 06 03 3434
3434
343434-

102

03 ವನಾಧರ್ಕಾಕ 06 03 5555
5555
555555-

144

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 18

ರಕೊಪಕ  ಅಲರಂರನಾರ (ಸರಂಭನಾವದ್ಯಾ ಪಪ್ರೌಶಲಶ)
1) ”ಮನಾರಿಗಪತರವನಾಯಿತದ ನನಾಳಿನ ಭನಾರತವಪು”
ಉಪಮದೇಯ-ನನಾಳಿನ ಭನಾರತ ಯದದದ        ಉಪಮನಾನ-ಮನಾರಿಯ ಔತರ
ಸಮನಸ್ವಿಯ-  ಇಲಲ್ಲಿ ಉಪಮದೇಯವನಾದ ನನಾಳಿನ ಭನಾರತ ಯದದದವನದಶ ಉಪಮನಾನವನಾದ ಮನಾರಿಯ ಔತರರಲಲ ಅಭಲದೇಧವನಾಗಿ
ಊಹಿಸಲನಾಗಿದಲ.
ಅಲರಂರನಾರ- ರಕೊಪಕ ಅಲರಂರನಾರ              
 ಲಕ್ಷರ- ಇಲಲ್ಲಿ ಉಪಮದೇಯ ಮತದತ ಉಪಮನಾನಗಳಲಲ್ಲಿ ಭಲದೇದವಪು ಕರಂಡದ ಬರದಲದೇ ಅವಲರಡಕೊ ಒರಂದಲದೇ ಎರಂದದ ವಣರ್ಕಾಸಲನಾಗಿದಲ.ಇದದ
ರಕೊಪಕ ಅಲರಂರನಾರ.
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ಅಕ್ಷರಗರಗಳ ಮದಖನಾದ್ಯಾರಂಶಗಳ ಪಟಕ್ಟ
ಅ.ನರಂ ಛರಂದಸಸನ ಹಲಸರದ ಸನಾಲದಗಳ

ಸರಂಖಲದ್ಯಾ
ಪರಿದೇಕಲಗಲ
ನಿದೇಡದವ
ಸನಾಲದಗಳಳ

ಪಪ್ರೌತ
ಸನಾಲನಲಲ್ಲಿರದವ
ಅಕ್ಷರಗಳಳ

ಗರ ವಿರಂಗಡಣಲ ಸಸ್ವಿರಕೊಪ

01 ಉತಪ್ಪಲಮನಾಲಲ 04 01 20 ಭರನಭಭರ ಲಗದ
02 ಚರಂಪಕಮನಾಲಲ 04 01 21 ನಜಭಜಜಜರ
03 ಮತಲತದೇಭವಿಕಿಪ್ರೌದೇಡತ 04 01 21 ಸಭರನಮಯ ಲಗದ
04 ಶನಾದಕೊರ್ಕಾಲ ವಿಕಿಪ್ರೌದೇಡತ 04 01 22 ಮಸಜಸತತ ಗದ
05 ಸಪ್ರೌಗದರನಾ ವಕೃತತ 04 01 19 ಮರಭನಯಯಯ
06 ಮಹನಾ ಸಪ್ರೌಗದರನಾವಕೃತತ 04 01 20 ಸತತನಸರರ ಗದ
ಭನಾಮಿನಿ ಷಟಪ್ಪದ ಸರಂಭನಾವದ್ಯಾ ಪದದ್ಯಾ  

ವನಾಧರ್ಕಾಕ ಷಟಪ್ಪದ ಸರಂಭನಾವದ್ಯಾ ಪದದ್ಯಾ
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      5                    5                5                   5                =20

−  U   − − UU UUU  UU −    − U
G«ðAiÉÆ¼ï PË¸À̄ Éå  ¥ÀqÉzÀ PÀÄªÀ gÀA gÁªÀÄ
      5                    5                5                   5                =20

−   U   − −  U − UU   − U UUU U U
£ÉÆªÀð£ÉÃ «ÃgÀ£Á vÀ£À AiÀÄdÕ vÀÄgÀUÀ«ÄzÀÄ
      5                    5                5                   5                    5                5               1UÀÄgÀÄ =30+1UÀÄgÀÄ        

− U  UU −    U  − −    U  − UUU  − −  U  − UU  U − −
¤ªÀð»¸À  ¯Á¥ÀðgÁ gÁzÉÆqÀA vÀqÉAiÀÄ¯ÉA ¢zÀð¯ÉÃ R£À ªÀ£ÉÆÃ ¢
bÀAzÀ̧ ÀÄì - ªÁzsÀðPÀ µÀlà¢     

      3              4               3                  4             =14                                                 
−  U −   − −U − −
K£ÀÄ ºÉÃ¼ÉÊ PÀtð avÀÛ
      3              4               3                  4            =14
−   U   −   U U UUU −   −
UÁè¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ PÀÄAwÃ
      3              4               3                 4                 3            4          1UÀÄgÀÄ  =21+ 1UÀÄgÀÄ

−    U UU UU −U −      U  U −  U −   UU −
À̧Æ£ÀÄ UÀ¼À ¨Ȩ́ À PÉÊ¹ PÉÆA§ÄzÀÄ Ȩ́ÃgÀ zÉÃ¤£À UÉ

bÀAzÀ¸ÀÄì- ¨sÁ«Ä¤ µÀlà¢
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ಸರಂಭನಾವದ್ಯಾ ಕರಂದ ಪದದ್ಯಾಗಳಳ
  1)

2)

3)

ಉತಪ್ಪಲಮನಾಲನಾ ವಕೃತತ
1)

2)  
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¨sÀ gÀ £À ¨sÀ ¨sÀ gÀ ®UÀ
−    UU −    U − UUU − U   U −  UU −     U  − U−
ªÉÄÃ¢¤ AiÀÄA PÀæªÀÄ PÀæªÀÄzÉ ¥À«ðzÀÄ zÁvÀÛ£À ¨sÉÆÃ«¨sÁ UÀªÀiÁ

      bÀAzÀ̧ ÀÄì- GvÀà® ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ 

  
¨sÀ gÀ £À ¨sÀ ¨sÀ gÀ ®UÀ

−    UU  −  U − U U U − U   U − UU −   U   − U −
J£ÀßtÄ UÁ¼À£É £ÀßtÄUÀ zÀªÀÄä£À ¤QÌzÀ ¥ÁxÀð©üÃ ªÀÄgÀÄ

     ¼Àî£ÉßªÀiï
         bÀAzÀ̧ ÀÄì- GvÀà® ªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ 

     4                 4                 4                   =12

−  U U   −   U  U −  U  U
¥ÀÄnÖzÀ  £ÀÆªÀðgÀÄ ªÉÄ£ÉÆßqÀ
  4        4        4      4      4      =20
− U U −    U U U  − U − U U  −   −
ªÀÅnÖzÀ £ÀÆªÀðgÀÄ «Ä¢að À̧vÉÆÛqÉÉ PÉÆÃ¥ÀA
bÀAzÀ¸ÀÄì- PÀAzÀ ¥ÀzÀå  

UUUU U  U  − UU −

CwPÀÄn ® ªÀÄ£ÀA zsÀ£À®Ä

UU  − −   − U − U U U − U U  −
§ÞvÉ¬ÄA zÀAzÀÄ µÀÖ§Ä¢Þ £ÀÄrzÀ

A
¥ÀÄ¹AiÀÄA

      4                 4                 4             =  12

−   − U  − U U U −
CAvÉA §£ÁUÉð ¦jzÀÄA
   4       4        4        4        4     = 12
−   −  −   − U − U  −      − U  U   −
¨sÁæAvÀÄzÀ ¯ÉÃA zÉÆæÃ t£ÉA§ £ÉÃA ¥Á ªÀð£É ¥ÉÃ
bÀAzÀ̧ ÀÄì- PÀAzÀ ¥ÀzÀå  
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ಚರಂಪಕಮನಾಲನಾ ವಕೃತತ
1)

13. ವನಾದ್ಯಾಕರಣನಾರಂಶಗಳಳ

ರರಂಗನನಾಥ ಎನ್ ವನಾಲಲ್ಮೀಕಿ (ಸ.ಶ.) ಸರನಾರ್ಕಾರಿ ಪಪಪ್ರೌಢಶನಾಲಲ,ದಲದೇವಿರಲಕೊಪಪ್ಪ ತನಾ.ಕಲಘಟಗಿ ಜ. ಧನಾರವನಾಡ ಪಪುಟ- 21

4.ವಿಭಕಿತ ಪಪ್ರೌತದ್ಯಾಯಗಳಳ( ವಿಭಕಿತ ಪಪ್ರೌತದ್ಯಾಯ-ಹಲಕೊಸಗನಶಡ-ಹಳಲಗನಶಡ-ರನಾರರನಾಥರ್ಕಾ)
 ಪಪ್ರೌಥಮ ವಿಭಕಿತ ಪಪ್ರೌತದ್ಯಾಯ- ಉ-ಮ-ಕತಪ್ರೌಥರ್ಕಾ                         ದಸ್ವಿದೇತಯನಾ-ಅನದಶ-ಅರಂ-ಕಮನಾರ್ಕಾಥರ್ಕಾ         
 ತಕೃತದೇಯನಾ-ಇರಂದ-ಇರಂದರಂ-ಕರಣನಾಥರ್ಕಾ                             ಚತದರರ್ಕಾ ವಿಭಕಿತ ಪಪ್ರೌತದ್ಯಾಯ-ಗಲ,ರಲ,ಇಗಲ-ಗಲ,ರಲ,ರಲಲ-ಸರಂಪಪ್ರೌದನಾನ
ಪರಂಚಮಿ-ದಲಸಲಯಿರಂದ-ಅತತಣರಂ-ಅಪನಾದನಾನ                        ಷಷಿಷದೇ-ಅ-ಅ-ಸರಂಬರಂಧ                                         
ಸಪತಮಿ ವಿಭಕಿತ ಪಪ್ರೌತದ್ಯಾಯ-ಅಲಲ್ಲಿ-ಓಳ-ಅಧಿಕರರ

3.ಸವರ್ಕಾನನಾಮ
ಉತತಮ ಪಪುರದಷ ಸವರ್ಕಾನನಾಮ-ನನಾನದ ( ಏಕವಚನ) ನನಾವಪು (ಬಹದವಚನ)             
 ಮದದ್ಯಾಮಪಪುರದಷ—ನಿದೇನದ(ಏಕವಚನ) ನಿದೇವಪು(ಬಹದವಚನ)
ಪಪ್ರೌಥಮ ಪಪುರದಷ-ಅವನದ,ಅವಳಳ,ಅದದ(ಏಕವಚನ) ಅವರದ,ಅವಪು(ಬಹದವಚನ)        
ಆತನಾಸ್ಮಾಥರ್ಕಾಕ ಸವರ್ಕಾನನಾಮ-ತನಾನದ,ತನಾವಪು,ತಮಸ್ಮಾ

2.ನನಾಮಪದಗಳಳ-
 ರಕೊಢನನಾಮ-ನದ,ದಲದೇಶ,ಭಕೊಮಿ ಪವರ್ಕಾತ                                 ಅರಂಕಿತನನಾಮ- ಶಬರಿ,ರನಾಮ,ಕರರ್ಕಾ,ರನಾಹಿಲ,ಧಮರ್ಕಾರನಾಯ
 ಅನಸ್ವಿಥರ್ಕಾಕನನಾಮ-ವನಾದ್ಯಾಪನಾರಿ,ವಿದನಾಸ್ವಿರಂಸ,ಶಕ್ಷಕ,ಕದರದಡ,ಕಿವಪುಡ               ಗದರವನಾಚಕ-ಒಳಲಳ್ಳಯ,ಸರಷ್ಣ,ಹಳತದ,ಹಲಕೊಸತದ
 ಭನಾವನನಾಮ-ರಲರಂಪಪು,ಹಿರಿಮ,ನಲಕೊದೇಟ,ಮನಾಟ                                    ಸರಂಖನಾದ್ಯಾವನಾಚಕ- ಒರಂದದ,ಹತದತ,ಸನಾವಿರ,ಮಕೊವಸ್ವಿತದತ
  ಸರಂಖಲದ್ಯಾದೇಯ ವನಾಚಕ- ಹತತನಲದೇಯ,ನನಾಲಸ್ವಿರದ,ಇಬಬರದ,ಮಕೊವಸ್ವಿತಲತರಡನಲದೇಯ          ದಗನಾಸ್ವಿಚಕ- ಪಪೂವರ್ಕಾ,ಪಶಚ್ಚುಮ,ಉತತರ,ದಕರ

1.ವರರ್ಕಾಮನಾಲಲಗಳಳ-
1.ಒಟದಕ್ಟ ವರರ್ಕಾಮನಾಲಲಗಳ ಸರಂಖಲದ್ಯಾ-49     2)  ಒಟದಕ್ಟ ಸಸ್ವಿರಗಳಳ-13    3)  ಹಕೃಸಸ್ವಿ ಸಸ್ವಿರಗಳಳ-6  4)  ದದೇಘರ್ಕಾ ಸಸ್ವಿರಗಳಳ-07
5)ಅನದನನಾಸಕಗಳಳ-05   6) ಅಲಪ್ಪ ಪನಾಪ್ರೌಣನಾಕ್ಷರಗಳಳ-10          7) ಮಹನಾ ಪನಾಪ್ರೌಣನಾಕ್ಷರಗಳಳ-10        8) ವಗಿದೇರ್ಕಾಯ ವದ್ಯಾರಂಜನ-25
9) ಅವಗಿದೇರ್ಕಾಯ ವದ್ಯಾರಂಜನ-09                   10) ಯೊದೇಗವನಾಹಗಳಳ-02 
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11.ಲಲದೇಖನ ಚಿನಲದಗಳಳ—
ಪಪ್ರೌಶನಾಶಥರ್ಕಾಕ -?                  ಪಪೂರರ್ಕಾವಿರನಾಮ .                           ಅಲಪ್ಪವಿರನಾಮ ,                         ವಿವರಣನಾತಸ್ಮಾಕ ಚಿನಲದ :- 
 ಭನಾವಸಕೊಚಕ !                ಅಧರ್ಕಾವಿರನಾಮ ;                          ವನಾಕದ್ಯಾವಲದೇಷಕ್ಟನ್  ‘       ‘                 ಉದದರರ “              “

10.ಅನದ್ಯಾದಲದೇಶ ಪದಗಳಳ—ಗಿಪ್ರೌದೇಕ-ರಲಕೊದೇಮನ್ ಪದಗಳಳ-ದಮಸ್ಮಾಡ,ದನನಾರ,         
ಪದೇಚರ್ಕಾಗಿದೇಸ ಪದಗಳಳ-ಮದೇಜದ,ಅನನಾನಸದ,ಸನಾಬಕೊನದ,ರಸದೇದ
  ಪಶರ್ಕಾಯನ್ ಪದಗಳಳ- ಅಬರನಾರಿ,ಚಪರನಾಸ,ಅಜಮನಾಯಿಷಿ,ಆಮದದ ದಲನಾಲ್ಲಿಳಿ             
 ಅರಬಿಬ ಪದಗಳಳ-ಅಮನಾನತದ,ಇನನಾಮದ, ರನಾಯದ,ಚಲಕೊರಂಬದ
  ಉದದರ್ಕಾ ಪದಗಳಳ-ಕಿಮಸ್ಮಾತದತ,ಇಲನಾಖಲ,ಅಹವನಾಲದ,ದನಾಖಲಲ,ಜದಲನಾಸ್ಮಾನಲ                      
 ಹಿರಂದದಸನಾಸ್ಥಿನಿ ಪದಗಳಳ-ಅಜರ್ಕಾ,ಹದಕದರಂ,ಅಹವನಾಲದ,ಸಲನಾಮದ      

9.ತತಸಮ ತದದ್ಭವಗಳಳ—ಗಪ್ರೌಹ-ಗರ,  ವಸರಂತ-ಬಸರಂತ,  ರನಾವದ್ಯಾ-ಕಬಬ,  ವರಂಶ-ಬರಂಚ,  ಕದಠನಾರ-ರಲಕೊಡಲ,  ವನಾದ್ಯಾಪನಾರಿ=ಬಲದೇಹನಾರಿ,
ಸನಾಮರಂತ-ಸನಾವರಂತ,     ಬಪ್ರೌಮಸ್ಮಾ-ಬಲಕೊಮಸ್ಮಾ, ರನಾಜ-ರನಾಯ. ಶದನಕ-  ಸಲಕೊರಗ, ಅಟವಿ-ಅಡವಿ, ಪಪುರದ್ಯಾ-ಹಕೊನದ್ಯಾ

5.ಕಿಪ್ರೌಯನಾಪದಗಳಳ-
  ಕಿಪ್ರೌಯನಾಪದದ ಮಕೊಲ ರಕೊಪ- ಧನಾತದ.                                                     
  ವಿದದ್ಯಾಥರ್ಕಾಕ ರಕೊಪ-ನಡಲಯಲ,ಮನಾಡಲ,ರಲದೇಳಲ,ನಲಕೊದೇಡಲ
 ಸರಂಭನಾವನನಾಥರ್ಕಾಕ ರಕೊಪ-ನಡಲದನಾನದ,ಮನಾಡಯನಾನದ,ರಲದೇಳಿಯನಾನದ         
 ನಿಷಲದೇದನಾಥರ್ಕಾಕ ರಕೊಪ-ನಡಲಯನದ,ಮನಾಡನದ,ರಲದೇಳನದ  

8.ಅನದಕರಣನಾವದ್ಯಾಗಳಳ—ಧಗಧಗ, ಕರಕರ,ಪಳಪಳ,ಚಟಚಟ, ಗದಜದಗದಜದ,ಸರಸರ, ಭರಭರ,ಜದಳಳಜದಳಳ,ಲಕಲಕ

6.ದಸ್ವಿರದಕಿತಗಳಳ—ಬಲದೇಗಬಲದೇಗ,  ಸನಾಕದಸನಾಕದ,  ತದತತತದದ,  ನಟಕ್ಟನಡದವಲ, ಮಲಲ್ಲಿಮಲಲ್ಲಿನಲ, ತರದಗಿತರದಗಿ, ದನದನ ,  ಬಯಲದ   ಬಯಲದ,
ಕಟಕ್ಟಕಡಲಗಲ,ತದದತದದ,ನಡಲನಡಲ,ಈಗಿದೇಗ,ಸದಡದ ಸದಡದ,ಇರದಳಳ ಇರದಳಳ,ಬರಷ್ಣ ಬರಷ್ಣ,ಆಗಲ ಆಗಲ.

7. ಜಲಕೊದೇಡದನದಡಗಳಳ--ಸತ-ಪತ, ರಲನಲ-ಮೊಸರದ, ಬಿಳಿಹಲಕೊಳಲ, ರನಾಫ-ಗಿದೇಫ, ಹದಳ-ಹದಪಪ್ಪಡ, ಮನಲ-ಮಠ, ಶನಾಲಲ ಗಿಲಲ
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15.ಗನಾಪ್ರೌರಂರಕ ರಕೊಪ—ಹಿದೇರಂಗ-ಹಿದೇಗಲ,  ಕಳಳವನಾದ್ಯಾರಲ-ಕಳಳಹಿಸದನಾದರಲ,  ಇಲಲ್ಲಿದದರಂಗ-ಇಲಲ್ಲಿದಹನಾಗಲ,  ಇಸವನಾಸ-ವಿಶನಾಸ್ವಿಸ,  ಸರನಾಲರಿ-ಸಕಲರಲ.
ಬನಾದ್ಯಾಸರ-ಬಲದೇಸರ

14.ಹಲಕೊಸಗನಶಡ ರಕೊಪ- ನಲಕೊದೇಳಲಪ್ಪನದ- ನಲಕೊದೇಡದವಲನದ, ಸಲಸೈರಿಸದಲ- ಸಲಸೈರಿಸಲನಾರದಲ, ಅದರಲರ್ಕಾ-ಅದರಲಲ, ಒಡರಂಬಟದಕ್ಟ-ಒಪಪ್ಪರಲಕೊರಂಡದ, 
ರನಾವಲಲಗ-ರನಾವಲಗಲಅಪಪುಪ್ಪದರಿರಂ-ಆದದದರಿರಂದ,  ಇದಲಕೊರ್ಕಾಡಲ-ಇದದರಲ,  ನಲಕೊದೇಳವಿರಂಗಲ-ನಲಕೊರರಲಲ,  ಬಪಪುರ್ಕಾದದ-ಬರದವಪುದದ,  ಪಸದಗಲರ್ಕಾ-
ಹಸದರಿಗಲ,ಅನಶಗಲರಂ-ಅಲಲ್ಲಿಯವರಿಗಲ

12.ವನಾಕದ್ಯಾ ಪಪ್ರೌರನಾರಗಳಳ
ಸರಳ ವನಾಕದ್ಯಾ-ಒರಂದದ ಪಪೂರರ್ಕಾ ಕಿಪ್ರೌಯನಾಪದದರಂದ ಕಕೊಡದ ಸಸ್ವಿತರಂತಪ್ರೌ ಅಥರ್ಕಾ ರಲಕೊಡದವ ವನಾಕದ್ಯಾ ಇದನಾಗಿದಲ.
ಉದನಾ- ರನಾರವನಾರದಲಲ್ಲಿ  ಮಲಲದೇರಿಯನಾ ವನಾದ್ಯಾಪಕವನಾಗಿ ಹಬಿಬತದ.
ಸರಂಯೊದೇಜತ ವನಾಕದ್ಯಾ –ಸಸ್ವಿತರಂತಪ್ರೌ ವನಾಕದ್ಯಾಗಳನಾಗಿ ನಿಲಲ್ಲಿಬಲಲ್ಲಿ ಅನಲದೇಕ ಉಪವನಾಕದ್ಯಾಗಳಲಳೂಡನಲ ಒರಂದದ ಪಪೂಣನಾರ್ಕಾಭಿಪನಾಪ್ರೌಯದ ವನಾಕದ್ಯಾ
ಇದನಾಗಿದಲ.
ಉದನಾ-ಮಕಲಳಳ ಹನಾಲನದಶ ಕದಡಯದತನಾತರಲ ಆದರಲ ಕದಡಯಲದ ಸನಾಕಷದಕ್ಟ ಹನಾಲಲಲ್ಲಿ.
ಮಿಶಪ್ರೌವನಾಕದ್ಯಾ-ಒರಂದದ ಅಥವನಾ ಅನಲದೇಕ ವನಾಕದ್ಯಾಗಳಳ ಒರಂದದ ಪಪ್ರೌಧನಾನ ವನಾಕದ್ಯಾರಲಲ ಅಧಿದೇನವನಾಗಿ ಪಪೂರರ್ಕಾ ಅಥರ್ಕಾವನದಶ ರಲಕೊಡದವ ವನಾಕದ್ಯಾ
ಇದನಾಗಿದಲ.
ಉದನಾ-ಈ ವಷರ್ಕಾ ರನಾಜದ್ಯಾದಲಲ್ಲಿ ಉತತಮ ಮಳಲಯನಾಗಿದದರಿರಂದ ನಮಸ್ಮಾ ರನಾಜದ್ಯಾರಲಲ ಒಳಲಳ್ಳಯ ಭವಿಷದ್ಯಾವಿದಲ ಎರಂದದ ಮದಖದ್ಯಾ ಮರಂತಪ್ರೌಗಳಳ
ತಮಸ್ಮಾ ಸಚಿವ ಸರಂಪಪುಟದ ಸದಸದ್ಯಾರಿಗಲ ತಳಿಸದರದ.

13.ಪದಗಳ ಅಥರ್ಕಾ – ಕಸವರ-ಚಿನಶ, ಗಡರ-ಸಮಕೊಹ, ಕದಟಲ-ಮೊದೇಸ,  ಎಲರ-ಗನಾಳಿ, ಕದಳಿ-ಬನಾಳಲ, ತನದಜ-ಮಗ, ಸದಪದರ್ಕಾ-ವಶ,
ತಕೃಷಲ-ಬನಾಯನಾರಿರಲ,  ಪನಶಗ-  ಹನಾವಪು,  ಕಿರಂಕರ-  ಸಲದೇವಕ,  ಪಗಳಳ-ಹಲಕೊಗಳಳ,  ಕರಂಪಪು-ಸದವನಾಸನಲ,  ಸರಂಪ-ದಜರ್ಕಾ,  ವಿಲನಾಯಿತ-ವಿದಲದೇಶ,
ಪಥ-ದನಾರಿ
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ಧನದ್ಯಾವನಾದಗಳಳ

17.ಸರಂಧಿ ಪದಗಳಳ (ಉದನಾಹರಣಲ)
1.ಲಲಕೊದೇಪ ಸರಂಧಿ-ಉರಕೊರದ,  ಮನಾತರಂತದ,  ಸರಂಪನಶರನಾದ,  ನಿಮಸ್ಮಾಡಗಳಲ,  ತಲರಲದಕದಲವ,  ಪಳಲದಡಲ,  ತರಂಗಳಳೂರಿನ,  ಬಲಲಲ್ಲಿನಲರಂದದ,
ಒಮೊಸ್ಮಾಮಸ್ಮಾ
2. ಆಗಮ ಸರಂಧಿ- ಮರವನದಶ, ರಲಸೈಯಿರಂದ, ಮಗದವಿಗಲ, ಓಣಯಲಲ್ಲಿ, ಶನಾಲಲಯಲಲ್ಲಿ, ಜನಾಗವನದಶ, ಮಳಲಯಿರಂದ, ಭಲದೇಧವಿಲಲ್ಲಿ, ಮರವನದಶ
3.ಆದಲದೇಶ ಸರಂಧಿ – ಮಳಲಗನಾಲ, ಮಸೈದಲಕೊದೇರದ, ಬಲರಂಬತದತ, ಕರಂಗಲಟದಕ್ಟ, ಕರಂಬನಿ, ಹಲಕೊಸಗನಶಡ, ಕರಂಬನಿ, ಇರಂಚರ, ಹಲಕೊಸಗನಾಲ, ಧಕೃತಗಲಟದಕ್ಟ
1. ಸವರರ್ಕಾ ದದೇಘರ್ಕಾ ಸರಂಧಿ- ಮಹನಾತಸ್ಮಾ, ಗಿರಿದೇಶ, ಸದರನಾಸದರ, ವಧಕೊಪಲದೇತ, ಸರಂಗಪ್ರೌಹನಾಲಯ, ವನಾಚನನಾಲಯ, ನಿಜನಾ ಶಪ್ರೌಮ, ದಪ್ರೌವನಾದ್ಯಾರರ್ಕಾ
2.ಗದರ ಸರಂಧಿ- ಮಹಷಿರ್ಕಾ, ಮಹಲದೇಶಸ್ವಿರ, ಸಕೊಯೊದೇರ್ಕಾದಯ, ಮರಂಡಳಲದೇಶಸ್ವಿರ, ಮದಲಕೊದೇನಸ್ಮಾತ, ದಲದೇವಲದೇರಂದಪ್ರೌ, ಚರಂದಲಕೊಪ್ರೌದೇದಯ
3.ವಕೃದದ ಸರಂಧಿ – ಏರಲಸೈಕ, ಜನಲಸೈಕದ್ಯಾ, ವನಪಷದ,    4. ಯಣ ಸರಂಧಿ –ಆತನಾದ್ಯಾದರ, ಅತದ್ಯಾವಸರ,  ಜನಾತನಾದ್ಯಾತದೇತ, ರಲಕೊದೇಟನಾದ್ಯಾನದರಲಕೊದೇಟ
5. ಜಶಸ್ವಿಸ ಸರಂಧಿ – ವನಾಗಲದದೇವಿ, ಷಡನಾನನ, ಅಜರಂತ,  ದಗರಂತ, ಅಬಿದ    6. ಶದಚ್ಚುತಸ್ವಿ ಸರಂಧಿ – ಪಯಶದ್ಯಾಯನ,  ಶರಚಚ್ಚುರಂದಪ್ರೌ, ಬಕೃಹಚಚ್ಛತಪ್ರೌ
7.ಅನದನನಾಸಕ ಸರಂಧಿ – ಸನನಾಸ್ಮಾನ, ಉನನಾಸ್ಮಾದ, ತನಸ್ಮಾಯ , ಷರದಸ್ಮಾಖ        

16.ಸಮನಾಸಗಳಳ( ಉದನಾಹರಣಲಗಳಳ)
1.ತತಪ್ಪರದಷ ಸಮನಾಸ-   ಬಲಟಕ್ಟದನಾವರಲ, ತಲಲ ನಲಕೊದೇವಪು, ಪಪೂದಲಕೊದೇಟ, ಸನಾಸ್ವಿಮಿದಲಕೊಪ್ರೌದೇಹ, ಧನಹರರ, ಪರಧನ, ದಲಸೈವಭಕತ, ರನಾಲದ ಬಳಲ
2.ಕಮರ್ಕಾಧನಾರಲಯ ಸಮನಾಸ-  ಇಮನಾಸ್ಮಾವಪು, ಹಲಕೊಸಗನಶಡ, ನಲದಗದದರಲ, ಅತಕದಟಲ, ಪಲಮರ್ಕಾಗ, ಹಲಮಸ್ಮಾರ,ಮಲನಾಸ್ವಿತದ,ಕಟಲಕ್ಟದೇರನಾರಂತ, 
ದವದ್ಯಾ ಶರನಾಳಿ
3.ದಸ್ವಿಗದ ಸಮನಾಸ – ಏರನಾಕ್ಷ, ಮದಕಲರದಷ್ಣ, ನನಾರನಾಳಳ, ಎಣಲದಸಲ, ಷಟಲಕೊಲದೇನ್. ಮಕೊಗನಾವಪುದದ, ಸಪತ ಸಸ್ವಿರಗಳಳ
4.ಅರಂಶ ಸಮನಾಸ –ಕಡಲಹರಷ್ಣ, ಅರಂಗಲಸೈ, ನಡದರನಾತಪ್ರೌ, ಹಿರಂದಲಲ, ಮದರಂಗಲಸೈ,ನಟಕ್ಟಡವಿ,ಹಿರಂಗನಾಲದ,ತದದಬಲರಳಳ,ರಲಳದದಟ, ತದದಮಕೊಗದ
5.ದಸ್ವಿರಂದಸ್ವಿ ಸಮನಾಸ – ಗಿರಿ ವನ ದದಗರ್ಕಾ,  ಹನದಮ ಭಿದೇಮ ರನಾಯರದ,  ಲವ ಕದಶರದ,ರಲರಲ ಕಟಲಕ್ಟ ಬನಾವಿ,  ಭಿದೇಮನಾಜದರ್ಕಾನರದ,
ಸಕೊಯರ್ಕಾಚರಂದಪ್ರೌರದ
6.ಕಿಪ್ರೌಯನಾ ಸಮನಾಸ-    ಮಸೈಮದಚದಚ್ಚು,  ರಲಸೈಯನಾನದ,  ಸಲಕೊಲಲಗದೇಳಿ,  ಬಲವರಂದದ,  ಸನಾಕ ಮನಾಡ,  ಕರಂಗಲಡದ,  ಬಿಲಲಕೊಗರಂಡದ,  ಕಣಲದರಲ,
ಮೊದೇಸಮನಾಡದ
7,ಬಹದವಿಪ್ರೌದೇಹಿ ಸಮನಾಸ- ದನಪಸದತ, ಹಣಲಗರಷ್ಣ, ಮಹಿದೇಪತ, ಮದರನಾರಿ, ಚಕಪ್ರೌಪನಾಣ,ರನಾಜದೇವಸಖ, ಗನಾರಂಡದೇವಿ, ಪವನ ನರಂದನ,
 ಘಟ ಸರಂಭಕೊತ
8.ಗಮಕ ಸಮನಾಸ-   ಆ ಕಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಹದಡದಗ, ಈ ಹದಲ, ನಲಯದ ವಸಸ್ತ್ರ, ಬಲರಂದಡಗಲ
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