
1

೧೦ ನನೆಯ ತರಗತಿ ಸಿರಿ ಕನನ್ನಡ 
(ಪಪ್ರಥಮಭಭಾಷನೆ ಕನನ್ನಡ )
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ಮಭಾ ಕಮರ್ಮಫಲಹನೆಣ್ಯೇತಶುರರರ್ಮಮಭಾರ್ಮ ತನೆಣ್ಯೇ ಸಸಂಗನೆರಣ್ಯೇSಸಸಸ್ತ್ವ ಕಮರ್ಮಣ।

-ರಗವದದಣ್ಯೇತನೆ 

                            

ರಚನೆ 

ಮಮತಭಾ ಭಭಾಗಗ್ವತತ 
ಸಹಶಿಕಕ್ಷಕಿ (ಕನನ್ನಡ ಭಭಾಷನೆ )

ಸಕಭಾರ್ಮರಿ ಪಪಪ್ರಢ ಶಭಾಲನೆ ಬನೆಣ್ಯೇಗರರಶು ಬನೆಸಂಗಳರರಶು
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ಗದದ ಪಾಠ ೧.   ಯರುದದ  -ಸಾರಾ ಅಬಗೂಬಕಕ ರ್  
                                          ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 
 ಲೆಬೇಖಕ  ಸಾರಾ  ಅಬಗೂಬಕಕ ರ್  ಅವರರು ೩೦  ಜಗೂನ್  ೧೯೩೬  ರಬೆಂದರು  ರಸರಗಗೂಬೇಡನಲ
ಜನಸದರರು.ಇವರರು  ಚಬೆಂದಪ್ರೌಗರಿಯ ತಿಬೇರದಲ   ,  ಸಹನಾ  ,    ಕದನ ವಿರಾಮ  ,    ವಜಪ್ರೌಗಳರು    ,  ಸರುಳಿಯಲ ಸಕಕ ವರರು
,  ತಳ  ಒಡೆದ  ದೆಗೂಬೇಣಿಯಲ ಮೊದಲಾದ  ರದಬೆಂಬರಿಗಳನಗೂನ    ,  ಚಪಲ್ಪಿ ಲಗಳರು    ,  ಖಡಡ್ಡಾ    ,    ಅಧರ್ಕಾರಾತಿಪ್ರೌಯಲ
ಹರುಟಟ್ಟಿದ  ಕಗೂಸರು  ,     ಪಯಣ  ಮೊದಲಾದ  ಕಥಾ ಸಬೆಂಕಲನಗಳನಗೂನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಇವರಿಗ  ಕನನ ಡ  ಸಾಹಿತದ
ಪರಿಷತಿತ್ತೆನ ನಕೃಪತರುಬೆಂಗ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ಹಾಗಗೂ ಇನನತರ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆಗಳಗೂ ದೆಗೂರೆತಿವ. 
ಇವರ ' ಚಪಲ್ಪಿ ಲಗಳರು ' ಎಬೆಂಬ ಕಥಾ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಗದದ ಭಾಗವನರುನ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ರಾಹಿಲನರು ಯಾರರು ?
ಉ : ರಾಹಿಲನರು  ಸೆಸೈನದ ದಲ ರಯರ್ಕಾ ನವರ್ಕಾಹಿಸರುತಿತ್ತೆದದ  ಒಬಬ  ಡಕಟ್ಟಿ ರ್ (ವಸೈದದ  ) 

೨. ರಾಹಿಲನರು ತರುತರುರ್ಕಾ ಪರಿಸಸ್ಥಿತಿ ನವರ್ಕಾಹಣೆಗ ಭದಪ್ರೌವಗ  ಹಿಡದರುಕಗೂಬೆಂಡದ್ದೇನರು ?
ಉ:  ರಾಹಿಲನರು  ತರುತರುರ್ಕಾ  ಪರಿಸಸ್ಥಿತಿ  ನವರ್ಕಾಹಣೆಗ  ಬಬೇರದ  ಶಸತ್ತೆಪ್ರೌ  ಚಕತತ್ಸಾ  ಸಾಮಾನರುಗಳ  ಪಟಟ್ಟಿಯನರುನ  ಭದಪ್ರೌವಗ
ಹಿಡದರುಕಗೂಬೆಂಡನರು .

೩. ಗಡ ಪಪ್ರೌದೆಬೇಶಗಳಲ ಬಲಕ್ ಔಟ್ ನಯಮವನರುನ  ಏತರಕಗ ಪಾಲಸಲಾಗರುತತ್ತೆದೆ ?
ಉ : ಗಡಪಪ್ರೌದೆಬೇಶಗಳಲ ವಿಮಾನ ದಳಿಯಬೆಂದ ರಕ್ಷಿಸಕಗೂಳಳ ಲರು  ಬಲಕ್ ಔಟ್ ‘ ' ನಯಮವನರುನ   ಪಾಲಸಲಾಗರುತತ್ತೆದೆ. 

೪. ರಾಹಿಲನರು ಮರುದರುಕಯ ಎದರುರಿಗ ನರುಡದ ಗಬೆಂಭಬೇರವದ ಮಾತರು ಯಾವುದರು ?
ಉ: “ನಾನರು ಯರುದದ  ಮಾಡರುವ ಮಗೂಖರ್ಕಾರ ಕಡೆಯವನಲಲ  .ಸಬೆಂಕಷಟ್ಟಿ ಕಕ ಬೇಡದ ಮನರುಷದ ರ ಕಡೆಯವನರು "ಎಬೆಂದರು ರಾಹಿಲನರು
ಮರುದರುಕಯ ಎದರುರಿಗ ಗಬೆಂಭಬೇರವಗ ನರುಡದನರು. 

೫. ಯರುದದ ದ ಬಗಗ ಮರುದರುಕಯ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವಬೇನರು ?
ಉ:  ಯರುದದ ವು  ಎಲಲ ರಿಗಗೂ  ದೆಬೇಹಕಗೂಕ  ಮನಸತ್ಸಾಗಗೂ  ಗಾಯ  ಮಾಡರುವುದರು  ಎನರುನ ವುದರು  ಯರುದದ ದ  ಕರುರಿತ  ಮರುದರುಕಯ
ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವಗದೆ. 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಮಗೂರರು-ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಡಕಟ್ಟಿ ರ್ ಗ ವಿಮಾನದ ಪಸೈಲಟ್ ಏನರು ಹೆಬೇಳಿದನರು ?
ಉ  :  ರೆಬೇಡಯೋ  ಸಮನಾಗ  ರಯರ್ಕಾನವರ್ಕಾಹಿಸರುತಿತ್ತೆಲಲ .ಗೌಪ್ರೌಬೆಂಡನೆಗೂಡನೆ  ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾ  ಬಳೆಸಲರು  ಸಾಧದ ವಗರುತಿತ್ತೆಲಲ .ಎಲಾಲ ದರಗೂ
ಹೆಬೇಗಾದರಗೂ  ಇಳಿಯೋಣವಬೆಂದರೆ  ಈ  ಕತತ್ತೆಲೆಯಲ  ಏನಗೂ  ರಣಿಸಾತ್ತೆ  ಇಲಲ ವಲಲ  ಎಬೆಂದರು  ವಿಮಾನದ  ಪಸೈಲಟ್  ಡಕಟ್ಟಿ ರ್  ಗ
ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
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೨. ಮಹಿಳೆಯ ಆತರ್ಕಾನಾದ ಕಬೇಳಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ ಮಗೂಡದ ಪಪ್ರೌಶನಗಳರು ಯಾವುವು ?
ಉ:  ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರಿಬೇತಿಯ ಅಪಾಯದಲ ಸಲರುಕದ್ದಾಳೆ  ?  ಆ  ಮನೆಯೊಳಗ ಏನರು  ಸಬೆಂಭವಿಸರುತತ್ತೆದೆ  ?ತನಬೇಗ ಈ
ಕದವನರುನ  ತಟಟ್ಟಿದರೆ  ಪರಿಣಾಮವಬೇನಾಗಬಹರುದರು  ?  ಆ  ಮನೆಯಬೆಂದ  ಒಬೆಂದೆಬೇ  ಒಬೆಂದರು  ಬಳಕನ  ಕರಣವೂ  ಹೆಗೂರಗಡೆಗ
ಹಾಯರುತಿತ್ತೆರಲಲಲ .  ಗಡ  ಪಪ್ರೌದೆಬೇಶದಲ  ವಿಮಾನ  ದಳಿಯಬೆಂದ  ರಕ್ಷಿಸಕಗೂಳಳ ಲರು  ಬಲಕ್  ಔಟ್  ನಯಮ  ಪಾಲಸಲಾಗರುತಿತ್ತೆದೆ.
ಇಬೆಂತಹ ಈ ಸಮಯದಲ    ಆ ಮನೆಯೊಳಗ ಯಾವ ರಿಬೇತಿಯ ಕೌಪ್ರೌ ಯರ್ಕಾ ನಡೆಯರುತಿತ್ತೆದೆ ? ಎಬೆಂದರು  ಮಹಿಳೆಯ ಆತರ್ಕಾನಾದ
ಕಬೇಳಿದ ರಾಹಿಲನರು ಯೋಚಸದನರು. 

೩. ಮರುದರುಕಯರು ರಾಹಿಲನ ಬಳಿ ಯರುದದ ದ ಬಗಗ್ಗೆ ತಿರಸಾಕರದಿಬೆಂದ ನರುಡದ ಮಾತರುಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ: ಮರುದರುಕಯರು ತನರು ಊರಿಗ ಬಬೆಂದರು ಐವತರುತ್ತೆ  ವಷರ್ಕಾಗಳಾದರಗೂ ಆಗರಬಹರುದರು .ಮದರುವಯಾಗ ನವ ವಧರುವಗ ಈ
ಊರನರುನ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸದೆ.  ಕಲವು ರಲ ನೆಮಕ ದಿಯಬೆಂದಲೆಬೇ ಇದ್ದೆವು .ಜಮಿಬೇನರು ಆಸತ್ತೆ ನಮಗ ಸಾರಗರುವಷಟ್ಟಿತರುತ್ತೆ . ಈಗಲಗೂ ಇದೆ .
ಆದರೆ ನೆಮಕ ದಿಯಬೆಂದ ಬದರುಕಲರು ಈ ಜನ ಬಿಡಬಬೇಕಲಲ  ಯರುದದ ವಬೆಂತ ,ಯರುದದ  !ಎಬೆಂದರು ಯರುದದ ದ ಕರುರಿತರು ರಾಹಿಲನ ಬಳಿ
ತಿರಸಾಕರದಿಬೆಂದ ನರುಡದಳರು. 

೪. ನಜಬೇರ್ಕಾವವಗರರುವ ಮಗರುವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಮರುದರುಕ ನರಾಶಯಬೆಂದ ಹೆಬೇಳಿದ್ದೇನರು ? 
ಉ:  ಇಷರುಟ್ಟಿ  ವಷರ್ಕಾಗಳಿಬೆಂದಲಗೂ ಹಬೆಂಬಲಸ ಹರುಟಟ್ಟಿದ ಮಗರು ಕಗೂನೆಗಗೂ ದಕಕ ಲಲಲ ವಲಲ  ?  ಈ ಯರುದದ ವಲಲ ದೆ  ಹೆಗೂಬೇಗದದ ರೆ  ನನನ
ಮಗರುವನರುನ  ಹೆಬೇಗಾದರಗೂ ಬದರುಕಸಕಗೂಳರುಳ ತಿತ್ತೆದ್ದೆವಲಲ  ದೆಬೇವರೆಬೇ  ?  ಈ ಮನರುಷದ ರಿಗ ಎಬೆಂತಹ ಬರುದಿದ ಕಗೂಡರುತಿತ್ತೆಯಾ  ?  ಎಬೆಂದರು
ನಜಬೇರ್ಕಾವವಗರರುವ ಮಗರುವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಮರುದರುಕ ನರಾಶಯಬೆಂದ ಹೆಬೇಳಿದಳರು . 

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಮರುದರುಕಯರು ತನನ  ಮಗನರು ಯರುದದ ಕಕ ಹೆಗೂಬೇದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾವನರುನ  ಹೆಬೇಗ ವಿವರಿಸದಳರು ?
ಉ:  ಶತರುಪ್ರೌ  ಪಡೆಯ  ವಸೈಮಾನಕ  ದಳಿಯಬೆಂದ  ವಿಮಾನವು  ಚಗೂರಾಗ  ಸಮರುದಪ್ರೌದಲ  ಬಿದದ  ವಸೈದದ  ರಾಹಿಲನರು  ಈಜ  ದಡ
ಸೆಬೇರರುತತ್ತೆನೆ.  ರಲಗ  ತಿಬೇವಕ  ಪಟಟ್ಟಿಗದದ ರಿಬೆಂದ  ಹೆಚರುಚ  ದಗೂರ  ನಡೆಯಲಾರದೆ  ಅಲಯಬೇ  ಸಮಿಬೇಪದಲದದ  ಶತರುಪ್ರೌ  ದೆಬೇಶದ
ಮರುದರುಕಯ ಮನೆಯಲ ಆಶ ಪ್ರೌಯ ಪಡೆದರು ಹೆರಿಗ ನೆಗೂಬೇವಿನಬೆಂದ ಬಳಲರುತಿತ್ತೆದದ  ಸೆಗೂಸೆಯ ಜಬೇವವನರುನ  ಉಳಿಸರುತತ್ತೆನೆ.  ಶತರುಪ್ರೌ
ಸೆಸೈನಕರನರುನ  ಹರುಡರುಕರುತತ್ತೆ  ಬಬೆಂದ  ತನನ  ದೆಬೇಶದ  ಸೆಸೈನಕರಿಬೆಂದ  ಮರುದರುಕಯಗೂ ಅವನನರುನ  ರಕ್ಷಿಸರುತತ್ತೆಳೆ.  ಒಬೆಂದೆರಡರು  ದಿನಗಳಲ
ಪರಸಲ್ಪಿ ರ  ವಿಶಾಲಸ  ಬಳೆದರು ರಾಹಿಲ ಮತರುತ್ತೆ  ಮರುದರುಕ ಪರಸಲ್ಪಿ ರ  ಮಾತನಾಡರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಗ ರಾಹಿಲನರು ನಮಕ  ಮಗನೆಲದ್ದಾನೆ ಎಬೆಂದರು
ವಿಚಾರಿಸರುತತ್ತೆನೆ.  ಆಗ ಮರುದರುಕಯರು " ಯರುದದ ಕಕ ಹೆಗೂಬೇಗದ್ದಾನೆ ! ನನನ  ಮಗನನಗೂನ  ಚಕಕ ವನದ್ದಾಗ ಯರುದದ ಕಕ ಹೆಗೂಬೇದ ಅವನ
ತಬೆಂದೆ  ಹಿಬೆಂತಿರರುಗಲಲಲ .ಎದೆ  ತರುಬೆಂಬ  ಬಗೂದಿ ಮರುಚಚದ  ಕಬೆಂಡ  ,ಎದೆಯ ಗಾಯ ಇಬೆಂದಿಗಗೂ ಇದೆ  ,  ನೆಗೂಬೇಡರು  .ಎಲಲ  ದರುದುಃಖ
ನರುಬೆಂಗಕಗೂಬೆಂಡರು  ಮಗನನರುನ  ಸಾಕ  ಸಲರುಹಿದೆ.ಮದರುವಯನಗೂನ  ಮಾಡದೆ  .ಈಗ  ಐದರರು  ವಷರ್ಕಾಗಳ  ಬಳಿಕ  ಸೆಗೂಸೆ
ಗಭರ್ಕಾಣಿಯಾದಳರು .ಮನೆಯಲಬೆಂದರು ಪುಟಟ್ಟಿ  ಮಗರುವಿನ ಅಳರು ಕಬೇಳಲರು ನನನ  ಮಗನರು ತರುದಿಗಾಲಲ ನಬೆಂತರು ರಯರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.
ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ  ಬಬೆಂತರು  ಯರುದದ  !ಅವನೆಗೂಮೆಕ  ಹಿಬೆಂತಿರರುಗ  ಬಬೆಂದಿದದ ರೆ  ಸಾರಗತರುತ್ತೆ .  ಈ  ವಿಷಯ  ತಿಳಿದರು  ಅವನೆಷರುಟ್ಟಿ  ಸಬೆಂಕಟ
ಪಡರುತತ್ತೆನೆಗೂಬೇ .. ಎಬೆಂದರು ರಾಹಿಲನಗ ವಿವರಿಸದಳರು. 

೨.  ರಾಹಿಲನರು  ಮರುದರುಕಯ  ಕರುಟರುಬೆಂಬಕಗೂಕ  ,ಮರುದರುಕಯರು  ರಾಹರುಲನಗಗೂ  ಮಾಡದ  ಸಹಾಯವನರುನ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆವಗ
ವಿವರಿಸ. 
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ದೆಬೇಶದ  ಗಡ  ಭಾಗದಲ  ಸಮರುದಪ್ರೌದ  ಮೆಬೇಲನ  ಆರಶದಲ  ಹಾರರುತಿತ್ತೆದದ  ಯರುದದ ವಿಮಾನದ  ಮೆಬೇಲೆ  ವಸೈರಿಗಳ  ವಸೈಮಾನಕ
ದಳಿಯಬೆಂದಗ  ವಿಮಾನವು  ನರುಚರುಚ ನಗೂರಾಗ  ಸಮರುದಪ್ರೌದ  ಮೆಬೇಲೆ  ಬಿದಿದತರು .  ಅದರಲದದ  ವಸೈದದ  ರಾಹಿಲನರು  ರಲಗ  ತಿಬೇವಕ
ಪಟಟ್ಟಿಗದದ ರಗೂ ಈಜ ದಡ ಸೆಬೇರರುತತ್ತೆನೆ.  ಅಲಯಬೇ ಇದದ  ಅನದ  ದೆಬೇಶದವರ ಮನೆಗ ಬಬೆಂದರು ಬಗಲರು ತಟರುಟ್ಟಿ ತತ್ತೆನೆ.  ಬಗಲರು
ತಗದ  ಮರುದರುಕಯ  ಸೆಗೂಸೆಯರು  ಹೆರಿಗಯ  ಬಬೇನೆಯಬೆಂದ  ಬಳಲರುತಿತ್ತೆರರುತತ್ತೆಳೆ.  ಆ  ವಬೇಳೆಯಲ  ಆಸಲ್ಪಿ ತಪ್ರೌಗ  ಕರೆದೆಗೂಯರುದ ವ
ಪರಿಸಸ್ಥಿತಿಯಲ  ಅವಳಿರಲಲಲ .  ವಸೈದದ ನಾಗದದ  ರಾಹಿಲನರು  ತನನ  ರಲನ  ನೆಗೂಬೇವನರುನ  ಮರೆತರು  ಮಗರುವನರುನ  ರಕ್ಷಿಸಲರು
ಸಾಧದ ವಗದಿದದ ರಗೂ  ತಯಯನರುನ  ರಕ್ಷಿಸರುವಲ  ಯಶಸಲಯಾಗರುತತ್ತೆನೆ.  ಹಿಬೇಗ  ರಾಹಿಲನರು  ಮರುದರುಕಯ  ಕರುಟರುಬೆಂಬಕಕ
ನೆರವಗರುತತ್ತೆನೆ.
ಅದೆಬೇ  ವಬೇಳೆಯಲ  ಅವನನರುನ  ಹರುಡರುಕರುತತ್ತೆ  ತನನ ದೆಬೇ  ದೆಬೇಶದ  ಸೆಸೈನಕರರು  ಮರುದರುಕಯ  ಮನೆಗ  ಬರರುತತ್ತೆರೆ.  ಬಗಲರು
ತಗಯಬಬೇಡ ಎಬೆಂದರು ರಾಹಿಲನರು ಅಸಹಾಯಕತಯ ದಯನಬೇಯ ನೆಗೂಬೇಟದಿಬೆಂದ ಕಸೈ  ಸನೆನ ಮಾಡದಗ ಮರುದರುಕಯರು ಆ
ನೆಗೂಬೇಟದಲ  ತನನ  ಮಗನನರುನ  ರಣರುತತ್ತೆಳೆ.  ಯಾರಾದರಗೂ  ಗಾಯಗಗೂಬೆಂಡ  ಸೆಸೈನಕರರು  ಈ  ಕಡೆ  ಬಬೆಂದಿದ್ದಾರೆಯಬೇ  ಎಬೆಂದರು
ಕಬೇಳರುತತ್ತೆ ಒಳ ನರುಗಗ್ಗೆದಗ ಬಬೆಂದವರಿಗ ಅವಳರು ಯಾರಗೂ ಬಬೆಂದಿಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಉತತ್ತೆರಿಸ ರಾಹಿಲನನರುನ  ರಕ್ಷಿಸರುತತ್ತೆಳೆ . ಹಿಬೇಗ ತನಗ
ಸಹಾಯ  ಮಾಡದ  ರಾಹಿಲನಗ  ಮರುದರುಕಯರು  ಪಪ್ರೌತಿಯಾಗ  ಅವನನರುನ  ಸೆಸೈನಕರ  ದಳಿಗ  ತರುತತ್ತೆಗರುವುದರಿಬೆಂದ  ರಕ್ಷಿಸ
ಪಪ್ರೌತರುದ ಪರರ ಮಾಡರುತತ್ತೆಳೆ. 

೩. ಯರುದದ ದಿಬೆಂದ ಆಗರುವ ಅನಾಹರುತಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ ನಮಕ  ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವನರುನ  ಬರೆಯರಿ. 
ಉ:  ಯರುದದ ದ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವಗಲಗೂ ಸವರ್ಕಾನಾಶವಬೇ  .ಯರುದದ ಕಕ ರರಣ ಯಾರೆಬೇ ಆಗದದ ರಗೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನರುನ
ಎಲಲ ರಗೂ  ಅನರುಭವಿಸಬಬೇರಗರುತತ್ತೆದೆ.  ಯರುದದ ದ  ಭಬೇಕರತಯರು  ಧಮರ್ಕಾ  ,ದೆಬೇಶಗಳ  ಭಬೇದವಿಲಲ ದೆ  ಭಾಗಯಾದ  ಸೆಸೈನಕರಿಗಗೂ
ಅವರ  ಕರುಟರುಬೆಂಬ  ವಗರ್ಕಾದವರಿಗಗೂ ಹಾಗಗೂ  ದೆಬೇಶಕಗೂಕ  ನಾನಾ ರಿಬೇತಿಯ ಸಬೆಂಕಷಟ್ಟಿ ಗಳನರುನ  ತಬೆಂದೆಗೂಡರುಡ್ಡಾ ತತ್ತೆದೆ.  ಯರುದದ  ಒಬೆಂದರು
ಪಬೇಳಿಗಯ  ಸರುಖಬೇ  ಜಬೇವನವನರುನ  ಕಸಯಬಲರುಲ ದರು.  ದರುಡಯರುವ  ತಬೆಂದೆ  ,ಮಗ  ಅಥವ  ಗಬೆಂಡನನರುನ  ಆಶ ಪ್ರೌಯಸದವರ
ಬದರುಕನೆನಬೇ  ಯರುದದ  ಕಸದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಬಿಡರುತತ್ತೆದೆ.  ಭೌತ  ಸಲ ರಗೂಪದ  ಹಾನ  ಉಬೆಂಟಗ  ಗತಿಚಕ ಕ  ಹಿಬೆಂದಕಕ  ಓಡರುತತ್ತೆದೆ.
ಯರುದದ ವನರುನ ವುದರು ಮಾನವ ನಮಿರ್ಕಾತ ಕಡರುಕನ ರಯರ್ಕಾ .ಯರುದದ ದಲ ಬಳಕಯಾಗರುವ ಬಬೆಂಬ್ ಗಳಿಬೆಂದ ಪರಿಸರದ ಮೆಬೇಲೆ
ಪಪ್ರೌತಿಕಗೂಲ  ಪರಿಣಾಮಗಳರುಬೆಂಟಗ  ಮಾನವ  ಮತರುತ್ತೆ  ಪಾಪ್ರೌಣಿ,ಸಸದ ವಗರ್ಕಾಗಳ  ಮೆಬೇಲೆ  ಅದರು  ದರುಷಲ್ಪಿ ರಿಣಾಮವನರುನ  ಉಬೆಂಟರು
ಮಾಡರುವುದರು. ಒಟಟ್ಟಿರೆಯಾಗ ಯರುದದ ದಿಬೆಂದ ಯಾರಿಗಗೂ ನೆಮಕ ದಿ ಉಬೆಂಟಗಲರು ಸಾಧದ ವಿಲಲ . 

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ. 

೧.  “ ದಯವಿಟರುಟ್ಟಿ  ಬಗಲರು ತಗಯರಿ. ನಾನರು ಗಾಯಗಗೂಬೆಂಡದ್ದೇನೆ? ’’
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಸಾರಾ  ಅಬಗೂಬಕಕ ರ್  ಅವರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಚಪಲ್ಪಿ ಲಗಳರು'  ಕಥಾ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾದ '  'ಯರುದದ  ' ಎನರುನ ವ ಗದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ರಾಹಿಲನರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :ಯರುದದ  ನಡೆಯರುತಿತ್ತೆದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ  ಶತರುಪ್ರೌ  ಸೆಸೈನಕರ  ವಸೈಮಾನಕ  ದಳಿಯಬೆಂದ  ವಿಮಾನವು  ನರುಚರುಚ ನಗೂರಾಗ
ಸಮರುದಪ್ರೌ ಪಾಲಾದಗ ಅದರಲದದ  ವಸೈದದ  ರಾಹಿಲನರು ರಲಗ ಪಟಟ್ಟಿಗದದ ರಗೂ ಕಷಟ್ಟಿ ಪಟರುಟ್ಟಿ  ಈಜ ದಡ ಸೆಬೇರರುತತ್ತೆನೆ. ಆ ವಬೇಳೆಯಲ
ಧಾರಾರರವಗ ಮಳೆ ಸರುರಿಯರುತಿತ್ತೆದರುದ  ಮಳೆಯಬೆಂದ ಮೊದಲರು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಬೇಕಬೆಂದರು ಯೋಚಸ ನಡೆಯರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಗ ಅಲ
ಸಮಿಬೇಪದಲದದ  ಮನೆಯೊಳಗಬೆಂದ  ಮಹಿಳೆಯ  ಆತರ್ಕಾನಾದ  ಕಬೇಳಿಬರರುತತ್ತೆದೆ.  ಆ  ಮನೆಯೊಳಗ  ಯಾವ  ಕೌಪ್ರೌ ಯರ್ಕಾ
ನಡೆಯರುತಿತ್ತೆರಬಹರುದರು  ಎಬೆಂದರು  ಯೋಚಸದ  ರಾಹಿಲನರು  ಅಲಯಬೇ  ಆಶ ಪ್ರೌಯ  ಪಡೆಯರುವ  ಸಲರುವಗ  ಬಗಲರು
ಬಡಯರುವಗ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳರುವನರು. 
ಸಾಲರಸದ  : ರಾಹಿಲನರು ಶತರುಪ್ರೌ  ದೆಬೇಶದವರ ಮನೆಯಲಯಬೇ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲರು   ಪಪ್ರೌಯತಿನಸರುವ ಸನನವಬೇಶ ಇಲನ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ . 
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೨.  “ ನಾನಾಕಯನರುನ  ಪರಿಬೇಕ್ಷಿಸರುವ, ನಬೇವು ಬಿಸ ನಬೇರರು ಸದದ ಪಡಸ. ’’
ಉ  :  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಸಾರಾ  ಅಬಗೂಬಕಕ ರ್  ಅವರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಚಪಲ್ಪಿ ಲಗಳರು'  ಕಥಾ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾದ '  'ಯರುದದ  ' ಎನರುನ ವ ಗದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ರಾಹಿಲನರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಯರುದದ ದಲನ  ವಸೈಮಾನಕ  ದಳಿಯಬೆಂದ  ಪಾರಾದ  ವಸೈದದ  ರಾಹಿಲನರು  ಗಾಯಗಗೂಬೆಂಡರು  ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ   ಶತರುಪ್ರೌ
ದೆಬೇಶದವರ ಮನೆಯ ಬಗಲರು ಬಡಯರುತತ್ತೆನೆ. ಬಗಲರು ತಗದರು ಒಳ ಕರೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ಮರುದರುಕಯ ಸೆಗೂಸೆಯರು ಹೆರಿಗಯ
ಬಬೇನೆಯಬೆಂದ   ನರಳರುತಿತ್ತೆರರುತತ್ತೆಳೆ.  ಡಕಟ್ಟಿ ರಾಗದದ  ರಾಹಿಲನರು  ತನನ  ರಲನ  ನೆಗೂಬೇವನರುನ  ಮರೆತರು  ಆಕಯನರುನ  ಪರಿಬೇಕ್ಷಿಸಲರು
ಮರುಬೆಂದಗರುವಗ ಮರುದರುಕಗ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆನೆ. 
ಸಾಲರಸದ :  ಅನದ ದೆಬೇಶದವರ ಕರುಟರುಬೆಂಬದಲ ಉಬೆಂಟಗದದ  ಸಬೆಂಕಷಟ್ಟಿ ವನರುನ  ತನರು  ನೆಗೂಬೇವಿನಲದದ ರಗೂ  ಪರಿಹರಿಸಲರು  ಪಪ್ರೌಯತಿನಸರುವ
ಮಾನವಿಬೇಯ ಗರುಣ ಮತರುತ್ತೆ  ಅವನ ವಕೃತಿತ್ತೆ ಧಮರ್ಕಾ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.  

೩. " ಯರುದದ ಕಕ ಹೆಗೂಬೇದ ತನನ  ಮಗನ ಕಣರುಷ ಗಳಬೆಂತಯಬೇ ಇವಯಲಲ  ?’’
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಸಾರಾ  ಅಬಗೂಬಕಕ ರ್  ಅವರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಚಪಲ್ಪಿ ಲಗಳರು'  ಕಥಾ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾದ '  'ಯರುದದ  ' ಎನರುನ ವ ಗದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ಮರುದರುಕಯರು  ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ವಸೈಮಾನಕ  ದಳಿಯಲ  ಪಾಪ್ರೌಣ  ಉಳಿಸಕಗೂಬೆಂಡ  ರಾಹಿಲ  ಸಮರುದಪ್ರೌದಲ  ಈಜ  ಶತರುಪ್ರೌ  ದೆಬೇಶದ  ಮರುದರುಕಯ
ಮನೆಯಲಯಬೇ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರುಕಗೂಳರುಳ ತತ್ತೆನೆ. ಅದೆಬೇ ವಬೇಳೆಯಲ ಹೆರಿಗಯ ಬಬೇನೆಯಬೆಂದ ಬಳಲರುತಿತ್ತೆದದ  ಮರುದರುಕಯ 
ಸೆಗೂಸೆಯ ಪಾಪ್ರೌಣವನರುನ  ಉಳಿಸರುವಲ ಸಫಲನಾಗರುತತ್ತೆನೆ. ಆಗ ಅವನನರುನ  ಹರುಡರುಕರುತತ್ತೆ ಶತರುಪ್ರೌ  ದೆಬೇಶದ ಸೆಸೈನಕರರು ಅದೆಬೇ ಮನೆಯ
ಬಳಿ  ಬಬೆಂದರು  ಬಗಲರು  ತಗಯರುವಬೆಂತ  ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆರೆ.  ಮರುದರುಕಯರು  ಮನೆಯಲ  ಆಶ ಪ್ರೌಯ  ಪಡೆದಿರರುವವನರು  ತಮಕ ವನಲಲ
,ತಮಕ  ದೆಬೇಶಕಕ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಹ ಬಗಯರುವವನರು ಎಬೆಂದರು ಆಲೆಗೂಬೇಚಸ ರೆಗೂಬೇಷದಿಬೆಂದ ಬಗಲರು ತಗಯಲರು ಹೆಗೂರಟರು ರಾಹಿಲನ ಕಡೆ
ನೆಗೂಬೇಡದಗ ಅವನ ಅಸಹಾಯಕತಯ ನೆಗೂಬೇಟ ನೆಗೂಬೇಡ ತನನ  ಮನದಲ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಅಬೆಂದರುಕಗೂಳರುಳ ತತ್ತೆಳೆ. 
ಸಾಲರಸದ :ಯರುದದ ಕಕ ಹೆಗೂಬೇದ ತನನ  ಮಗನನರುನ  ರಾಹಿಲನಲ ರಣರುವ ಮರುದರುಕಯ ಅಸಹಾಯಕ ಭಾವನೆ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.  

೪.  “ ನನನ  ಮೊಮಕ ಗರುವಿನ ಹೆಣವಿದೆ ಅಲ; ಅದನಗೂನ  ನೆಗೂಬೇಡ! ’’
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಸಾರಾ  ಅಬಗೂಬಕಕ ರ್  ಅವರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಚಪಲ್ಪಿ ಲಗಳರು'  ಕಥಾ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾದ '  'ಯರುದದ  ' ಎನರುನ ವ ಗದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ಮರುದರುಕಯರು  ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾಳೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ಶತರುಪ್ರೌ  ದೆಬೇಶದ ರಾಹಿಲನಗ ಮರುದರುಕಯರು ಆಶ ಪ್ರೌಯ ನಬೇಡದ ಮನೆಗ ಆ ದೆಬೇಶದ ಸೆಸೈನಕರರು ಯಾರಾದರಗೂ ಶತರುಪ್ರೌ
ಸೆಸೈನಕರರು ಬಬೆಂದಿದ್ದಾರೆಯ ಎಬೆಂದರು ಹರುಡರುಕಲರು ಬರರುತತ್ತೆರೆ.  ಮರುದರುಕಯರು ಮನೆಗ ಯಾರಗೂ ಬಬೆಂದಿಲಲ ವಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದರಗೂ
ಬಬೆಂದವರಲ ಒಬಬತ ಯಾವುದಕಗೂಕ  ಮನೆಯನೆಗೂನಮೆಕ ನೆಗೂಬೇಡ ಬಿಡ ಎನರುನ ತತ್ತೆನೆ.  ಆಗ ಮರುದರುಕಯರು ಅಳರುತತ್ತೆ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ
ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾಗ ಯಾತರಕಗ ಯರುದದ  ? ಈ ಯರುದದ  ನನನ  ಮೊಮಕ ಗರುವನಗೂನ  ಉಳಿಸಲಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆಳೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಯರುದದ ವು  ಯಾರಿಗಗೂ  ಒಳಿತರು  ಮಾಡರುವುದಿಲಲ  ಎಬೆಂಬ  ಭಾವದ  ಜಗೂತಗ  ಮರುದರುಕಯರು  ಮೊಮಕ ಗರುವನರುನ
ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ಅಸಹಾಯಕತಯನರುನ  ವದ ಕತ್ತೆಪಡಸರರುವುದರು ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ನಾಲರುಕ  ಉತತ್ತೆರಗಳಲ ಸರಿಯಾದ ಉತತ್ತೆರವನರುನ  ಆರಿಸ ಬರೆಯರಿ. 

೧.  ರಾಹಿಲನ ದೆಬೇಹದಲ ---- ಸಬೆಂಚಾರವದಬೆಂತಯತರು. ( ಅ)ಶಕತ್ತೆ   ಆ)ವಿದರುದ ತ್  ಇ)ಹೆಗೂಸರಕತ್ತೆ   ಈ)ಮಿಬೆಂಚರು ) 
ಉತತ್ತೆರ : ಇ) ಹೆಗೂಸರಕತ್ತೆ 
೨. ನರಳಾಟದ ಬನನ ಲ  ಹಿರಿಯ ಹೆಬೆಂಗಸೆಗೂಬಬ ಳ __ಕಬೇಳಿ ಬಬೆಂತರು .(ಅ)ಆತರ್ಕಾನಾದ  ಆ)ಆಳರು ಇ)ಚಬೇರಾಟ ಈ)ಸಾಬೆಂತಲ ನ )
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ಉತತ್ತೆರ : ಈ) ಸಾಬೆಂತಲ ನ 
೩.  ಮರುದರುಕ  ಮತರುತ್ತೆ  ಸೆಗೂಸೆಯ  --  ಮನೆಯ  ಮಗೂಲೆಮಗೂಲೆಯಲ  ಪಪ್ರೌತಿಧಲ ನಸತರು.(ಅ)ಸಬೆಂತಸ  ಆ)ಜಗಳ  ಇ)ರೆಗೂಬೇದನ
ಈ)ಸಬೆಂಗಬೇತ )  ಉತತ್ತೆರ : ಇ) ರೆಗೂಬೇದನ 
೪.  ಯಾರಾದರಗೂ  ಗಾಯಗಗೂಬೆಂಡ  ___  ಈ  ಕಡೆ   ಬಬೆಂದಿದ್ದಾರೆಯಬೇ  ?(   ಅ)ಜನರರು  ಆ)  ಸೆಸೈನಕರರು  ಇ)ಗಬೆಂಡಸರರು
ಈ)ಹೆಬೆಂಗಸರರು ) ಉತತ್ತೆರ : ಆ) ಸೆಸೈನಕರರು 
೫. ಮನೆಯಲಬೆಂದರು ಪುಟಟ್ಟಿ  ಮಗರುವಿನ ಅಳರು ಕಬೇಳಲರು ನನನ  ---- ತರುದಿಗಾಲಲ ನಬೆಂತರು ರಯರುತಿತ್ತೆದದ ನರು. 
(ಅ)ತಬೆಂದೆಯರು  ಆ) ತಯಯರು   ಇ)ಮಗಳರು  ಈ)ಮಗನರು )  ಉತತ್ತೆರ : ಈ) ಮಗನರು 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳಲ ವಿಜಾತಿಬೇಯ ಸಬೆಂಯರುರತ್ತೆಕ್ಷರಗಳನರುನ  ಆರಿಸ ಬರೆಯರಿ. 

ರಯರ್ಕಾ,ಕತತ್ತೆಲೆ, ಇಲಲ , ಶಸತ್ತೆಪ್ರೌ, ಸೆಗೂಸ ಬೇಟಸರು ,ಎಚಚ ರ , ಕಣಿಷಗ , ಅದರುದ ತ , ಡಕಟ್ಟಿ ರ್ , ಬಟಟ್ಟಿ 
ರಯರ್ಕಾ, ಶಸತ್ತೆಪ್ರೌ , ಸೆಗೂಸ ಬೇಟಸರು , ಅದರುದ ತ , ಡಕಟ್ಟಿ ರ್ (ಯರ್ಕಾ, ಸತ್ತೆಪ್ರೌ,ಸೆಗೂಸ ಬೇ, ದರುದ ,ಕಟ್ಟಿ  )
ನಬೇಡರರುವ ಪದಗಳಲ ಅವಗಬೇರ್ಕಾಯ ವದ ಬೆಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನರುನ  ಆರಿಸ ಬರೆಯರಿ. 
ಸಮನಾಗ, ದೆಬೇಶ, ಮನೆಯ , ರೆಗೂಬೇದನ , ಬಳಿಕ, ನೆಲ, ಮದರುವ, ಮಾನರುಷ, ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ,ಒಳಗ . 
ಸಮನಾಗ : ಸ    ದೆಬೇಶ : ಶ    ಮನೆಯ : ಯ    ರೆಗೂಬೇದನ : ರೆಗೂಬೇ  ನೆಲ : ಲ   ಮದರುವ : ವ   ಮಾನರುಷ : ಷ ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ
:ಹೆಗೂ   ಒಳಗ : ಳ 
ಈ ಪಾಠದಲ ಬರರುವ ಇಬೆಂಗಲಷ್ ಪದಗಳನರುನ  ಪಟಟ್ಟಿ ಮಾಡ. ಡಕಟ್ಟಿ ರ್,  ರೆಬೇಡಯೋ, ಗೌಪ್ರೌಬೆಂಡ,  ಪಸೈಲಟ್ ,ಬಲಕ್ ಔಟ್ ,
ಪಲಬೇಸ 
೪. ಮೊದಲೆರಡರು ಪದಗಳಿಗರರುವ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧದಬೆಂತ ಮಗೂರನೆಯ ಪದಕಕ ಸರಿಹೆಗೂಬೆಂದರುವ ನಾಲಕ ನೆಯ ಪದವನರುನ  ಬರೆಯರಿ. 
ಅ)ಕ್,ಗ್: ಅಲಲ್ಪಿ ಪಾಪ್ರೌಣಾಕ್ಷರಗಳರು : : ಛ, ಝ : __ (ಮಹಾಪಾಪ್ರೌಣಾಕ್ಷರಗಳರು) 
ಆ) ವಗಬೇರ್ಕಾಯ ವದ ಬೆಂಜನಾಕ್ಷರಗಳರು : ೨೫ : : ಅವಗಬೇರ್ಕಾಯ ವದ ಬೆಂಜನಾಕ್ಷರಗಳರು : __ (೯) 
ಇ)ಆ , ಈ, ಊ : ದಿಬೇಘರ್ಕಾಸಲ ರಗಳರು : : ಅ,ಇ,ಉ,ಋ : ___ (ಹಪ್ರೌಸಲ ಸಲ ರಗಳರು )
ಈ ) ಸಲ ರಗಳರು : ೧೩ : : ಯೋಗವಹಗಳರು : -- (೨) 
ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧    ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಸಾರಾಅಬಗೂಬಕಕ ರ ಅವರ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ ಬರೆಯರಿ. ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ    ೩*೧=೩ 
೧.  ರಾಹಿಲನರು ಯಾರರು  ?೨ .ಯರುದದ ದ ಬಗಗ್ಗೆ ಮರುದರುಕಯ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವಬೇನರು?
೩.ರಾಹಿಲನರು ಮರುದರುಕಯ ಎದರುರಿಗ ನರುಡದ ಗಬೆಂಭಬೇರವದ ಮಾತರು ಯಾವುದರು
?
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ ೨*೩=೬ .
೧.  ದಯವಿಟರುಟ್ಟಿ  ಬಗಲರು  ತಗಯರಿ.ನಾನರು  ಗಾಯಗಗೂಬೆಂಡದ್ದೇನೆ  .
೨.ನಾನಾಕಯನರುನ  ಪರಿಬೇಕ್ಷಿಸರುವ .ಬಿಸನಬೇರರು ಸದದ ಪಡಸ.
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ ೨*೪=೮
.೧.  ಮರುದರುಕಯರು  ತನನ  ಮಗನರುಯರುದದ ಕಕ  ಹೆಗೂಬೇದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾವನರುನ  ಹೆಬೇಗ
ವಿವರಿಸದಳರು?೨.ರಾಹಿಲನರು ಮರುದರುಕಯ ಕರುಟರುಬೆಂಬಕರುಕ  ಮರುದರುಕಯರು ರಾಹಿಲನ
ಕರುಟರುಬೆಂಬಕಗೂಕ  ಮಾಡದ ಸಹಾಯ ವಿವರಿಸ.  

  ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨ 
ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೨*೧=೨ 
೧.ರಾಹಿಲನರು  ತರುತರುರ್ಕಾ  ಪರಿಸಸ್ಥಿತಿ  ನವರ್ಕಾಹಣೆಗ  ಭದಪ್ರೌವಗ  ಹಿಡದರುಕಗೂಬೆಂಡದ್ದೇನರು  ?
೨.ಗಡಪಪ್ರೌದೆಬೇಶಗಳಲ ಬಲಕ್ ಔಟ್ ನಯಮವನರುನ  ಏತರಕಗ ಪಾಲಸಲಾಗರುತತ್ತೆದೆ ?
ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೪*೨=೮ 
೧.ಡಕಟ್ಟಿ ರ್ ಗ ವಿಮಾನದ ಪಸೈಲಟ್ ಏನರು ಹೆಬೇಳಿದನರು?೨.  ಮಹಿಳೆಯ ಆತರ್ಕಾನಾದ
ಕಬೇಳಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ ಮಗೂಡದ ಪಪ್ರೌಶನಗಳರು ಯಾವುವು ?
೩.ಮರುದರುಕಯರು  ರಾಹಿಲನ  ಬಳಿ  ಯರುದದ ದ  ಬಗಗ್ಗೆ  ತಿರಸಾಕರದಿಬೆಂದ  ನರುಡದ
ಮಾತರುಗಳರು ಯಾವುವು ?೪.  ನಜಬೇರ್ಕಾವವಗರರುವ ಮಗರುವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಮರುದರುಕ
ನರಾಶಯಬೆಂದ ಹೆಬೇಳಿದ್ದೇನರು ?
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  ಸಹಿತ  ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ.೨*೩=೬  ಯರುದದ ಕಕ  ಹೆಗೂಬೇದ  ತನನ  ಮಗನ
ಕಣರುಷ ಗಳಬೆಂತಯಬೇ  ಇವಯಲಲ .೨.  ನನನ  ಮೊಮಕ ಗರುವಿನ  ಹೆಣವಿದೆ  ಅಲ  ಅದನಗೂನ
ನೆಗೂಬೇಡ 
೮ ರಿಬೆಂದ ೧೦ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.
ಯರುದದ ದಿಬೆಂದ ಆಗರುವ ಅನಾಹರುತಗಳ ಬಗಗ್ಗೆ ನಮಕ  ಅಭಪಾಪ್ರೌಯ ಬರೆಯರಿ.
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    ಗದದ  ಪಾಠ ೨. -        ಶಬರಿ  -ಪು.ತಿ.ನ.

ಕಕೃತಿರರರ  ಪರಿಚಯ :
       ಪು.ತಿ.ನ. ರವದ ನಾಮದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌಸದದ ರಾಗರರುವ ಪುರೆಗೂಬೇಹಿತ ತಿರರುನಾರಾಯಣಯದ ಬೆಂಗಾಯರ್ಕಾ
ನರಸಬೆಂಹಾಚಾಯರ್ಕಾ  ಕ ಪ್ರೌ  .  ಶ  .  ೧೯೦೫  ರಲ  ಮಬೆಂಡದ  ಜಲ್ಲೆಯ  ಮೆಬೇಲರುಕಗೂಬೇಟಯಲ ಜನಸದರರು.  ಇವರರು
ಅಹಲೆದ    ,  ಶಬರಿ    ,  ವಿಕಟಕವಿವಿಜಯ  ,    ಹಬೆಂಸದಮಯಬೆಂತಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಇತರ
ರಗೂಪಕಗಳರು  ,  ಹಣತ  ,  ರಸಸರಸಲ ತಿ  ,  ಗಣೆಬೇಶದಶರ್ಕಾನ    ,  ಶಾರದಯಾಮಿನ  ,  ಶಿಪ್ರೌಬೇಹರಿಚರಿತ  ,  ರಥಸಪತ್ತೆಮಿ
ಮೊದಲಾದ ಕಕೃತಿಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ  ಹಬೆಂಸ  ದಮಯಬೆಂತಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಇತರ  ರಗೂಪಕಗಳರು  ಕಕೃತಿಗ  ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ  ಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ  ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ  ,ಶಿಪ್ರೌಬೇ
ಹರಿಚರಿತ ರವದ ಕಕ ಪಬೆಂಪ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ , ಲಭಸದೆ. ಮೆಸೈಸಗೂರರು ವಿಶಲ ವಿದದಲಯ ಇವರಿಗ ಗೌರವ ಡ.ಲಟ್ ಪದವಿ ನಬೇಡ ಗೌರವಿಸದೆ.  

ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ   ಶಬರಿ   ಗಬೇತನಾಟಕವನರುನ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಬೆಂಗ  ಮತರುತ್ತೆ  ನಾ  .ಕಸಗೂತ್ತೆ ರಿಯವರರು  ಸಬೆಂಪಾದಿಸದ  ಏರಬೆಂಕನಾಟಕಗಳರು
ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ .

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ತಬೆಂದೆಯ ಹೆಸರೆಬೇನರು ?
ಉ: ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ತಬೆಂದೆಯ ಹೆಸರರು ದಶರಥ .

೨. ಲಕ್ಷಕಣನ ತಯ ಯಾರರು ?
ಉ: ಲಕ್ಷಕಣನ ತಯ ಸರುಮಿತಪ್ರೌ 

೩.ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮದಲ ವಸವಿದದ  ತಪಸಲನ ಯಾರರು ?
ಉ: ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮದಲ ವಸವಿದದ  ತಪಸಲನ ಶಬರಿ .

೪.ರಾಮ ಲಕ್ಷಕಣರಿಗ ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮಕಕ ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಸಗೂಚಸದವರರು ಯಾರರು ?
ಉ: ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರಿಗ ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮಕಕ ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಸಗೂಚಸದವರರು ಧನರು .

೫. ಶಬರಿ ಗಬೇತ ನಾಟಕದ ಕತಕೃರ್ಕಾ ಯಾರರು ?
ಉ: ಶಬರಿ ಗಬೇತ ನಾಟಕದ ಕತಕೃರ್ಕಾ ಪು.ತಿ.ನರಸಬೆಂಹಾಚಾರ್ 

ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧.ರಾಮನರು ಗರಿವನವನರುನ  ಏನೆಬೆಂದರು ಪಾಪ್ರೌರರ್ಕಾಸದನರು ?
ಉ: ದೆಗೂರೆವಳೆಬೇ ಸಬೇತ |  ಭಗೂಮಿಜಾತ ಆತಕ ರಮಕಲಲ್ಪಿ ಲತ ದೆಗೂರೆವಳೆಬೇಚೆಲರುವ ?ಎರೆವ ಎರೆವ ಗರಿವನವಬೇ, ಪಬೇಳಿರಿ ನಾನೆರೆವ
ದೆಗೂರೆವಳೆಬೇ?ದೆಗೂರೆಯಳೆಬೇ  ?ಅವಳ  ನೆಲೆ  ಯಾರರು  ಅರಿಯರೆಬೇ,  ಪಬೇಳಿ  ಎನನ ರಸ  ದೆಗೂರೆಯಳೆಬೇ  ?ಈ  ಬಬೇಗ  ಕಡದಲಾ|
ನನೆನದೆಯ ಬಿಡದಲಾ ಈ ಜಗವ ಸರುಡದಲಾ |ಹಾ !ಹಾ! ಹಾ!ಎಬೆಂದರು ರಾಮನರು ಗರಿವನವನರುನ  ಪಾಪ್ರೌರರ್ಕಾಸದನರು .
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೨.ಲಕ್ಷಕಣನರು ಅಣಷ ನನರುನ  ಹೆಬೇಗ ಸಬೆಂತಸೈಸದನರು ?
ಉ: ತಳಿಕಗೂಬೇ ಅಣಷ  ತಳಿಕಗೂಬೇ |ಸಗೂಯರ್ಕಾನೆಬೇ ತಬೇಜಗಡೆ ತಬೇಜಕಡೆಯಾರರು ?ರಾಮನೆಬೇ ಧಸೈಯರ್ಕಾಗಡೆ ಸೆಸ್ಥಿ ಸೈಯರ್ಕಾಕಡೆಯಾರರು
? ಚತ ಕಕಗೂಟದಲದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ನಾನರು ಆಕಯನರುನ  ಒಬೆಂಟಯಾಗ ಬಿಟರುಟ್ಟಿ  ಹೆಗೂಬೇಗದದ ರಿಬೆಂದ ಈ ಗತಿ ಒದಗತರು. ನಾನರು ಹಾಗ
ಮಾಡಬರದಗತರುತ್ತೆ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆ ಲಕ್ಷಕಣನರು ರಾಮನನರುನ  ಸಬೆಂತಸೈಸದನರು. 

೩.ರಾಮನ ಸಾಲಗತರಕಗ ಶಬರಿ ಮಾಡಕಗೂಬೆಂಡದದ  ಸದದ ತಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ: ಶಬರಿ ಪಪ್ರೌತಿದಿನವೂ ರಾಮ ಬರರುವನೆಬೆಂದರು ಅವನಗಾಗ ಒಳೆಳಯ ಸಹಿಯಾದ ಹಣರುಷ ಗಳನರುನ  ಆಯರುದ  ತರರುವಳರು.ಒಳೆಳಯ
ಸರುವಸನೆಭರಿತ  ಹಗೂವುಗಳನರುನ  ಹರುಡರುಕ  ತಬೆಂದರು  ರಾಮನಗಾಗ  ಮಾಲೆಯನರುನ  ಸದದ ಪಡಸರುವಳರು.  ಮಧರುಪಕರ್ಕಾವನರುನ
ರಾಮನಗಾಗ  ಅಣಿಗಗೂಳಿಸರುವಳರು.  ರಾಮನಗ  ಅಪರ್ಕಾಸಲರು  ಅಣಿಗಗೂಳಿಸದ  ಹಗೂ  ಹಣರುಷ ಗಳರು  ಅವನಗ  ಅಪರ್ಕಾಸಲಾಗದೆಬೇ
ವದ ಥರ್ಕಾವದರುದರ  ಕರುರಿತರು  ಚಬೆಂತಿಸರುತತ್ತೆ  ಮತತ್ತೆ  ಅವನಗ  ಅಪರ್ಕಾಸಲರು  ಪಪ್ರೌತಿದಿನವೂ  ಹೆಗೂಸತನರುನ  ಆಯರುದ ತರರುವಳರು.ರಾತಿಪ್ರೌಯ
ಕತತ್ತೆಲನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸರುವ ಚಬೆಂದಪ್ರೌನೆಬೇ  ರಾಮಾ ಬ  ,ನಬೇನರು  ಬಬೆಂದರು  ಈಹಣರುಷ  ಗಳನರುನ  ಸೆಬೇವಿಸದೆಬೇ  ನನಗಬೇನಗೂ ಸೆಬೇರದರು
ಎಬೆಂದರು ರಾಮನ ಸಾಲಗತರಕಗ ರಯರುವಳರು. 

೪.ಶಬರಿಯರು ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರನರುನ  ಉಪಚರಿಸದ ರಿಬೇತಿಯನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಉ:  ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದ  ಶಬರಿಯರು  ಕ್ಷಣಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ಬರಗಾದಳರು.ಬರಗರು  ಕಳೆದ  ಬಳಿಕ  ಅವನ  ಸನಹ  ಹೆಗೂಬೇಗ
ಮೆಸೈಯನರುನ  ಸಲ್ಪಿ ಷರ್ಕಾಸ  ,ಪಾದಕಕರಗ  ಕಸೈಯನರುನ  ಕಣಿಷಗಗೂತಿತ್ತೆಕಗೂಬೆಂಡರು  ಕಬೆಂಬನಗರೆದಳರು.ಬನನರಿ  ಎಬೆಂದರು  ಗದಗ್ಗೆ ದಿಸರುತತ್ತೆ  ಅವನನರುನ
ಉಪಚರಿಸಲರು ಅವಳರು ಮಾಡದ ಸದದ ತ ಸಾಲದೆಬೆಂದರು ಮರರುಗದಳರು.ಪರಿಮಳವನರುನ  ಸಗೂಸರುವ ವಿವಿಧ ಹಗೂವುಗಳಿಬೆಂದ ಕಟಟ್ಟಿ ಲಾದ
ವನಮಾಲೆಯನರುನ  ಕಗೂರಳಿಗಟರುಟ್ಟಿ  ಹಿಗಗ್ಗೆದಳರು.ತನರು  ರಾಮನಗಬೆಂದರು  ತಬೆಂದಿರರುವ  ಹಣಿಷನಷರುಟ್ಟಿ  ರರುಚಯಾದ  ಹಣರುಷ  ಈ
ಜಗದಲಯಬೇ ಇಲಲ ವಬೆಂದರು ,ನಮಗಾಗಯಬೇ ಇದನರುನ  ತಬೆಂದಿರರುವನೆಬೆಂದರು ಅವರಿಗತರುತ್ತೆ  ಉಪಚರಿಸರುವಳರು.

೫.ಆತಿಥದ  ಸಲಬೇಕರಿಸದ ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರರು ಶಬರಿಗ ಏನರು ಹೆಬೇಳಿದರರು ?
ಉ: ನನನ  ಆದರಾತಿಥದ ದಿಬೆಂದ ನಾವು ಸಬೆಂತಕೃಪತ್ತೆ ರರು.ನನನ  ಸರುಖದಲಯಬೇ ನಾವು ಸರುಖಗಳರು.ಈ ರಡನಲಯಬೇ ಜಬೇವನದ ಸಬೆಂತಕೃಪತ್ತೆ
ರಣರುವ ನನನ  ಪುಣದ ಕಕ  ನಾವೂ ನನಗ ಋಣಿಗಳಾಗದ್ದೇವ ಎಬೆಂದರು ತಮಕ ನರುನ ಉಪಚರಿಸದ ಶಬರಿಗ ರಾಮನರು ನರುಡದಗ ಈ
ಬಡವಿಯ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಮರರುಕವಬೇ  ಎಬೆಂದರು  ಶಬರಿ  ಪಪ್ರೌಶಿನಸರುವಳರು.ಆಗ  ರಾಮನರು  ನನನ  ಸೆಬೇವಯಲ  ಸಲ ಲಲ್ಪಿ ವೂ
ಕಗೂರತಯಲಲ .ಅಯೋಧದಯ ಅರಮನೆಯಲ ಪಡೆದದದ ಕಕ ಬೆಂತ ಹೆಚಚನ ಸತಕರ ನನನಬೆಂದ ದೆಗೂರೆಯತರು.ಇದರಿಬೆಂದ ನಾವು ರಡನೆನಬೇ
ಮರೆತರು  ಇದೆಬೇ  ಮನೆಯಬೆಂದರು  ತಿಳಿದರು  ಇಷರುಟ್ಟಿ  ಆದರ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿ  ತಗೂಬೇರಿದ  ನನನ ಲ  ಮಾತಕೃಸಲ ರಗೂಪವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದೆವು ಎಬೆಂದರು
ಹೆಬೇಳಿದನರು. 

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.ಶಬರಿಯ ಚಬೆಂತ ಹಿಬೆಂಗಹೆಗೂಬೇದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಉ:  ಮತಬೆಂಗ  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳಿಬೆಂದ  ರಾಮನ  ದಶರ್ಕಾನದಿಬೆಂದಲೆಬೇ  ಮೊಬೇಕ್ಷ  ಸದಿದ  ಎಬೆಂಬ  ವರವನರುನ  ಪಡೆದಿದದ  ಶಬರಿ  ರಾಮನ
ಬರರುವಿಕಗಾಗ  ರದಿದದ ಳರು.ಶಬರಿಯ  ಎಷಗೂಟ್ಟಿಬೇ  ವಷರ್ಕಾಗಳ  ರಯರುವಿಕಯ  ತಪಸರುತ್ಸಾ  ಕಗೂನೆಗಗೂ  ಈಡೆಬೇರರುವಬೆಂತ  ರಾಮನ
ದಶರ್ಕಾನದ  ದಿನ  ಸಮಿಬೇಪಸತರು.ರಾಮ  ಬರರುವನೆಬೆಂದರು  ಶಬರಿ  ಹಗೂ  ಹಣರುಷ ಗಳನರುನ  ತಬೆಂದರು  ದಿನವೂ  ರಯರುತಿತ್ತೆದದ ಳರು.ಅಬೆಂತಗೂ
ಶಬರಿಯ  ಆಸೆ  ಪೂರೆಸೈಸಲೆಗೂಬೇ  ಎಬೆಂಬಬೆಂತ  ಸಬೇತಯನನ ರಸರುತತ್ತೆ  ರಾಮ  ಲಕ್ಷಕಣ  ಸಮೆಬೇತನಾಗ  ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮಕಕ  ಬಬೆಂದನರು.ಅಲ
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ತನಗಾಗ  ರದಿದದ  ಶಬರಿಯರು  ನಬೇಡದ  ಹಗೂ  ಹಣರುಷ ಗಳ  ಸೆಬೇವ  ಉಪಚಾರದಿಬೆಂದ  ರಾಮ  ಸಬೆಂತಸಭರಿತನಾದನರು..ರಾಮನ
ದಶರ್ಕಾನದಿಬೆಂದ  ಶಬರಿಗ  ಪರಮಾನಬೆಂದವಯತರು.ನಾನರು  ಸರುಖ  ಪರಮ  ಸರುಖ  ,ಇಬೆಂದೆನಗ  ಬಲರು  ಸಬೆಂತಸವಗದೆ  ಎಬೆಂದರು
ಹಿಗಗ್ಗೆಹಾಡರುವಳರು  .ರಾಮನ  ದಿವದ ದಶರ್ಕಾನ  ,  ವಿನಯಾದರ  ತರುಬೆಂಬಿದ  ಮಾತರುಗಳನರುನ  ಕಬೇಳಿ  ಶಬರಿ  ತನರು
ಧನದ ಳಾದೆನೆಬೆಂದರು,ರಾಮನ ದಶರ್ಕಾನದ ಪುಣದ  ಲಭಸ ತನನ  ಚಬೆಂತಯಲಲ  ಇಬೆಂಗ ಹೆಗೂಬೇಯತಬೆಂದರು ಧನದ ತಭಾವವನರುನ  ತಳಿದಳರು.

೨. ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ , ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷವು ಮೆಬೇಳದವರ ಹಾಡನಲ ಹೆಬೇಗ ವಣಿರ್ಕಾತವಗದೆ ?
ಉ:  ಮಸಬೇತಯನನ ರಸರುತತ್ತೆ  ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರರು ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮದ ಬಳಿ ಶಬರಿಯರರುವಲಗ ಬರರುತತ್ತೆರೆ.ರಾಮ ಬಬೆಂದರು ಎದರುರಿಗ
ನಬೆಂತಿರರುವುದನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದ  ಶಬರಿ  ಬರಗಾದಳರು.ಬಳಿಕ  ಸಾವರಿಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ಅವನ  ಸನಹಬಬೆಂದರು  ಅವನ  ಮೆಸೈಯನರುನ
ಸಲ್ಪಿ ಷರ್ಕಾಸದಳರು.ಅವನ  ರಲಗ  ಬಿದರುದ  ನಮಸಕ ರಿಸದಳರು.ರಾಮನ  ಕಸೈಗಳನರುನ  ಕಣಿಷಗಗೂತಿತ್ತೆಕಗೂಬೆಂಡರು  ಕಣಿಷಬೇರರು  ಸರುರಿಸದಳರು  .ಬನನರಿ
ಎಬೆಂದರು ಗದಗ್ಗೆ ದಿಸರುತತ್ತೆ ಒಳ ಕರೆದರು ಆದರಿಸದಳರು.ಅಯೊದಬೇ,ಏನಗೂ ಸದದ ತಯಬೇ ಇಲಲ  ,ನನೆನಯಷರುಟ್ಟಿ  ಚೆನಾನಗರರುವ ಹಗೂ ಹಣರುಷ ಗಳರು
ದೆಗೂರೆತಬೇ ಇಲಲ  ಎಬೆಂದರು ತಳಮಳಿಸದಳರು.ತನನ  ಮನದ ಬಯಕಯಬೆಂತ ಸರುಮಧರುರ ಪರಿಮಳ ಬಿಬೇರರುವ ಹಗೂಗಳ ಮಾಲೆಯನರುನ
ರಾಮನ ಕಗೂರಳಿಗ ಹಾಕ ನಲದಳರು.ಇಷರುಟ್ಟಿ  ರರುಚಯಾಗರರುವ ಹಣರುಷ  ಜಗತಿತ್ತೆನಲಯಬೇ ಇಲಲ  ಎಬೆಂದರು ನಮಗಗೂಬೇಸೆಕ ರವಗಯಬೇ
ತಬೆಂದೆನೆಬೆಂದರು  ಅವರ  ಕಸೈಯೋಳಗತರುತ್ತೆ  ಆದರಿಸದಳರು.ರಾಮ  ಲಕ್ಷಕಣರರು  ಶಬರಿಯ  ಆತಿಥದ ದಿಬೆಂದ  ಸಬೆಂತಕೃಪತ್ತೆರಾದಗ  ಅವಳಲ
ಧನದ ತಭಾವ ಮಗೂಡರುವುದರು. 

೩. ನಬೆಂಬಿ ಕಟಟ್ಟಿ ವರಿಲಲ  ಎಬೆಂಬ ಮಾತರು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಗ ಹೆಬೇಗ ನಜವಗದೆ ?
ಉ:  ಮತಬೆಂಗರ ಆಶ ಪ್ರೌಮದಲದದ  ಶಬರಿಯರು ನಷಷ್ಠೆಯಬೆಂದ ಅವರಿಗ ಸಲಸದ ಸೆಬೇವಯ ಫಲವಗ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ದಶರ್ಕಾನದಿಬೆಂದ
ಅವಳಿಗ ಮರುಕತ್ತೆ  ಎಬೆಂಬ ವರವನರುನ  ಅವರಿಬೆಂದ ಪಡೆದಿದದ ಳರು.ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಗರುಣ ಸಲ ಭಾವಗಳ ಸೆಳೆತಕಕ ಸಕಕ  ಅವನನರುನ ರಣರುವುದೆಬೇ
ಜಬೇವನದ  ಏಕಸೈಕ  ಗರುರಿ  ಎಬೆಂದರು  ಭಾವಿಸದದ  ಅಸಬೆಂಖದತ  ಭಕತ್ತೆರಲ  ಇವಳಗೂ  ಒಬಬ ಳಾಗದದ ಳರು.ಮತಬೆಂಗರರು  ದಿವದ  ಲೆಗೂಬೇಕವನರುನ
ಸೆಬೇರಿದ ಬಳಿಕ ರಾಮಧಾದನದಲ ತಗೂಡಗ ರಾಮನ ದಶರ್ಕಾನರಕಗ  ರದಿದದ ಳರು.ಪಪ್ರೌತಿದಿನವೂ ಹೆಗೂಸ ಹಗೂ ಹಣರುಷ ಗಳನರುನ  ತಬೆಂದರು
ರಾಮನರು  ಬಬೆಂದಗ  ಅವನಗ  ಅಪರ್ಕಾಸಬಬೇಕಬೆಂದರು  ರಯರುತಿತ್ತೆದದ ಳರು.ರಾಮ  ಬರದೆಬೇ  ತನಗಬೇನಗೂ  ತಗೂಬೇರದೆಬೆಂದರು  ,ಅವನರು
ಸವಿದಲಲ ದೆಬೇ ಈ ಹಣರುಷ ಗಳರು ಸವಿಯಾಗದೆಬೆಂದರು ಪರಿತಪಸರುತಿತ್ತೆದದ ಳರು.ಸಬೇತಪಹರಣದ ನಬೆಂತರ ಶಗೂಬೇಕತಪತ್ತೆರಾದ ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರರು
ಸಬೇತಯನರುನ  ಹರುಡರುಕರುತಿತ್ತೆರರುವಗ ತಪಸಲಗಳಾದ ಧನರು ಎಬೆಂಬರುವರ ಸಗೂಚನೆಯಬೆಂತ ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮವನರುನ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸರುತತ್ತೆರೆ.ಅಲ
ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ  ಬರರುವಿಕಗಾಗ  ರದರು  ರದರು  ರತರಿಸ  ಮರುಪಾಲ್ಪಿಗ  ಭಕತ್ತೆಯಬೇ  ರಗೂಪುಗಗೂಬೆಂಡಬೆಂತಿದದ  ಶಬರಿಯನರುನ
ದಶಿರ್ಕಾಸರುತತ್ತೆರೆ.ತನನ  ಆರಾಧದ  ದೆಸೈವ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನನರುನ  ಕಬೆಂಡರು  ಆನಬೆಂದಿಸ  ಧನದ ತಯ  ಭಾವನೆಯಬೆಂದ  ಮರುಕತ್ತೆಯನರುನ  ಬಯಸದ
ಶಬರಿಗ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನರು ಮರುಕತ್ತೆಯನರುನ  ಕರರುಣಿಸರುವನರು.ಹಿಬೇಗ ನಬೆಂಬಿ ಕಟಟ್ಟಿ ವರಿಲಲ  ಎಬೆಂಬ ಮಾತರು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಗ ನಜವಗ
ಪರಿಣಮಿಸತರು. 

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದೆಗೂಡನೆ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ಬರೆಯರಿ. 

೧.  “ ಆವುದಿಬೇ ಮರರುಳರು ? ನಮೆಕಡೆಗ ಬರರುತಿಹರುದರು.”
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಪು.ತಿ.ನರಸಬೆಂಹಾಚಾರರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಶಬರಿ'  ಎನರುನ ವ  ಗದದ ಪಾಠದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಶಬರಿಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದ ರಾಮನರು ಲಕ್ಷಕಣನಗ  ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮದಲ  ರಾಮನ  ದಶರ್ಕಾನರಕಗ  ಶಬರಿ  ರಯತಿತ್ತೆರರುತತ್ತೆಳೆ.ಅದೆಬೇ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲಯಬೇ  ಸಬೇತಯನರುನ
ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡದದ  ರಾಮನರು ಲಕ್ಷಕಣನೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಅವಳನರುನ  ಅರಸರುತತ್ತೆ  ಆ ಆಶ ಪ್ರೌಮದ ಸಮಿಬೇಪಕಕ ಬರರುತತ್ತೆನೆ.  ರಾಮನರು ಸಬೇತಗಾಗ
ಹಬೆಂಬಲಸರುತತ್ತೆ  ಶಗೂಬೇಕಸರುತಿತ್ತೆರರುವಗ ಲಕ್ಷಕಣನರು ಅವನನರುನ  ಸಮಾಧಾನಸರುವನರು  .ತನನಬೆಂದಲೆಬೇ ಸಬೇತಗ ಈ ದರುಗರ್ಕಾತಿ ಬಬೆಂತಬೆಂದಗೂ

1@ .mamatabhagwat gmail com    ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬೇಗಗೂರರು ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು -೬೮ 



11

ತನಗೂ ದರುದುಃಖಸರುವನರು.ಆಗ ರಾಮನರು ಅವನನರುನ  ಸಮಿಬೇಪಸರುತತ್ತೆ  ಧನರು  ಹೆಬೇಳಿದ ದರಿಯಲಯಬೇ ನಾವು ಬಬೆಂದಿರರುವವ
ಇಲಲ ವ  ,ಇದರು  ಶ ಪ್ರೌಮಣಿಯಾಶಪ್ರೌಮವಬೇ  ಎಬೆಂದರು  ಆಲೆಗೂಬೇಚಸರುತಿತ್ತೆರರುವಗ  ತಮೆಕಡೆಗ  ಬರರುತಿತ್ತೆರರುವ  ಶಬರಿಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ
ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳರುವನರು.
ಸಾಲರಸದ  : ಶಬರಿಯರು ಕಬೇವಲ ರಾಮನ ಹಬೆಂಬಲದಲ ಪರಿತಪಸರುತಿತ್ತೆರರುವ ಅವಳ ಸಸ್ಥಿತಿಯನರುನ  ದಗೂರದಿಬೆಂದ ಗಮನಸದ ರಾಮನ
ಕಗೂತಗೂಹಲದ ಪಪ್ರೌಶನ ಇದಗದೆ. 

೨. "ನಾಚರುತಿಹೆನಬೇ ಪೂಜದ ಯಬೇ ನಲರುಮೆಯಬೆಂದ .”
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಪು.ತಿ.ನರಸಬೆಂಹಾಚಾರರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಶಬರಿ'  ಎನರುನ ವ  ಗದದ ಪಾಠದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಶಬರಿಯನರುನ ನೆಗೂಬೇಡದ ರಾಮನರು ಲಕ್ಷಕಣನಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮದಲ  ಶಬರಿ  ರಾಮನ  ಆಗಮನರಕಗ  ರಯರುತಿತ್ತೆರರುತತ್ತೆಳೆ.  ಹಗೂಹಣರುಷ  ಹಬೆಂಪಲರುಗಳನರುನ  ತಬೆಂದರು
ರಾಮನನರುನ  ಸತಕ ರಿಸಬಬೇಕಬೆಂಬ ಅಪಬೇಕ್ಷೆಯಲ ಶಬರಿ ರತರಿಸರುತಿತ್ತೆದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲಯಬೇ ಧನರುವಿನ ಹೆಬೇಳಿಕಯಬೆಂತ ಸಬೇತಯನರುನ
ಅರಸರುತತ್ತೆ  ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರರು  ಆಶ ಪ್ರೌಮದ  ಸಮಿಬೇಪ  ಬರರುತತ್ತೆರೆ  .ಶಬರಿ  ರಾಮನನರುನ  ಉಪಚರಿಸರುವ  ಉತರುತ್ಸಾ ಕತಯಬೆಂದ
ರದಿರರುವುದನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ರಾಮನರು ಲಕ್ಷಕಣನಗ ದನರುವು ಹೆಬೇಳಿದ ಶಬರಿ ಇವಳೆಬೇ ಇರಬಹರುದೆಬೆಂದರು ಈಕಗ ನನನಬೆಂದ ಯಾವುದೆಬೇ
ಉಪರರವಿಲಲ ದಿದದ ರಗೂ ನನನ ನರುನ  ನೆನೆಯರುತಿಹಳೆಬೆಂದರು ,ಇವಳ ಪಪ್ರೌಬೇತಿಗ ನಾಚರುತಿಹೆನೆಬೆಂದರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ನರುಡಯರುತತ್ತೆನೆ. 
ಸಾಲರಸದ  : ವಕೃದದಪದ ದ ಉತರುತ್ತೆ ಬೆಂಗ ಸಸ್ಥಿತಿಯಲದದ ರಗೂ ,ರಡನ ಮಧದ ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರನರುನ  ಉಪಚರಿಸದ ಶಬರಿಯ ಭಕತ್ತೆಭಾವ ನೆಗೂಬೇಡ
ಸಬೆಂಕಗೂಬೇಚ ತಳರುವ ರಾಮನ ಮನಸಸ್ಥಿತಿ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.

೩. "ತಯ,ದರಿಗರಿಗ ಬಿಬೇಡಲ ದೆಗೂರೆಯರುವುದೆಬೇ ?”
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಪು.ತಿ.ನರಸಬೆಂಹಾಚಾರರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಶಬರಿ'  ಎನರುನ ವ  ಗದದ ಪಾಠದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಶಬರಿಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದ ರಾಮನರು ಶಬರಿಗ ಕಬೇಳಿದನರು.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಮತಬೆಂಗಋಷಯ ಆಶ ಪ್ರೌಮದಲ ರಾಮನ ದಶರ್ಕಾನರಕಗ  ಹಬೆಂಬಲಸರುತತ್ತೆ  ಶಬರಿ ರಾಮನಗ ಕಗೂಡಲರು ತಬೆಂದಿರಿಸದ
ಹಗೂ ಹಣರುಷ ಗಳರು ಅವನನರುನ  ತಲರುಪದೆಬೇ ಹೆಗೂಬೇದರುದಕಕ ಬಬೇಸರಿಸರುತತ್ತೆ ಪುನದುಃಪುನದುಃ ಹೆಗೂಸತನರುನ  ಆರಿಸ ತಬೆಂದರು ರಾಮನಗ ಕಗೂಡಲರು
ರತರಿಸರುತಿತ್ತೆರರುತತ್ತೆಳೆ.ರಾಮನ  ಗರುಣಗಾನ  ಮಾಡರುತತ್ತೆ  ಅವನಗಾಗ  ಕಟಟ್ಟಿದ  ಮಾಲೆಗ  ಮರುದಿದಕರುಕ ತಿತ್ತೆದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ  ಅಲಗ
ಆಗಮಿಸದ ರಾಮನರು ಶಬರಿಯನರುನ  ಕರುರಿತರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಪಪ್ರೌಶಿನಸರುವನರು.
ಸಾಲರಸದ  : ರಾಮನ ವಿನಯದಿಬೆಂದ ಕಗೂಡದ ನಡರುವಳಿಕ ಈ ವಕದ ದಲ ಮಗೂಡರರುವುದನರುನ  ಗಮನಸಬಹರುದರು. 

೪. "ರಗೂಪನಬೆಂತ ಮಾತರು ಕಗೂಡ ಎನತರುದರವಗದೆ.”
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಪು.ತಿ.ನರಸಬೆಂಹಾಚಾರರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಶಬರಿ'  ಎನರುನ ವ  ಗದದ ಪಾಠದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಶಬರಿ ರಾಮನ ಕರುರಿತರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:ತನನ  ಆಶ ಪ್ರೌಮಕಕ ಆಗಮಿಸದ ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರನರುನ  ಅತದದರದಿಬೆಂದ ಬರಮಾಡಕಗೂಬೆಂಡ ಶಬರಿಯರು ಹಗೂಹಣರುಷ ಗಳನನತರುತ್ತೆ
ಉಪಚರಿಸದಳರು. ಅವಳ ಉಪಚಾರದಿಬೆಂದ ರಾಜಕರುಮಾರರರು ಪಪ್ರೌಸನನ ರಾದರರು.ಆಗ ಶಬರಿಯರು ತನನ  ಎಷಗೂಟ್ಟಿಬೇ ವಷರ್ಕಾಗಳ ತಪಸರುತ್ಸಾ
ಫಲಸತರು  .ರಾಮನ  ದಶರ್ಕಾನದಿಬೆಂದ  ತನರು  ಸರುಖಯಾದೆನರು  ಎಬೆಂದರು  ಹಾಡರುವಳರು.ರಾಮನರು  ನನನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಗ  ನಾವು
ಋಣಿಯಾಗದ್ದೇವ.ಅಯೋಧದಯ  ಅರಮನೆಯಲ  ಸಗರುವ  ಆದರಕಕ ಬೆಂತಲಗೂ  ಮಿಗಲಾದ  ಆದರ  ಇಲ  ಸಕಕ ತರು  ,  ನನನ ಲ
ತಯಯನರುನ  ರಣರುತಿತ್ತೆದ್ದೇವ ಎಬೆಂದಗ ಶಬರಿ ರಾಮನ ಭವದ  ವದ ಕತ್ತೆತಲ ವನರುನ  ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಕಗೂಬೆಂಡಡರುವಳರು.
ಸಾಲರಸದ  : ಬಹದ  ಮತರುತ್ತೆ  ಅಬೆಂತರಬೆಂಗದ ಸೆಗೂಬಗರು ರಾಮನಲ ಮೆಬೇಳೆಸೈಸತರುತ್ತೆ  ಎಬೆಂಬರುದರು ಶಬರಿಯ ಮಾತಿನಬೆಂದ ವದ ಕತ್ತೆವಗರುತತ್ತೆದೆ. 

1@ .mamatabhagwat gmail com    ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬೇಗಗೂರರು ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು -೬೮ 
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೫. "ಬಳಕಗಗೂಲದವರ್ ಉರಿವ ಬತಿತ್ತೆಯ ಕರರುಕ ರಣರರು .”
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಪು.ತಿ.ನರಸಬೆಂಹಾಚಾರರರು  ಬರೆದಿರರುವ  'ಶಬರಿ'  ಎನರುನ ವ  ಗದದ ಪಾಠದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ರಾಮನರು ಶಬರಿಯನರುನ  ಕರುರಿತರು ಲಕ್ಷಕಣನಗ ಹೆಬೇಳರುವನರು.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ರಾಮನ ದಶರ್ಕಾನರಕಗ ರಯರುತಿತ್ತೆದದ  ಶಬರಿಯರು ಅವನಬೆಂದ ಮೊಬೇಕ್ಷವನರುನ  ಪಡೆದರು ಧನದ ಳಾದಳರು.ಅವಳನರುನ  ಕರುರಿತರು
ಲಕ್ಷಕಣನರು ಅವಳದರು ಮಗರುವಿನ ರಿಬೇತಿಯ ಪಪ್ರೌಬೇತಿ.ನನನ ನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ನಲಯರುತತ್ತೆ ಕಗೂನೆಗ ನಮಕ ನೆನಬೇ ಮರೆತಳರುಎಬೆಂದರು ರಾಮನಗ
ಹೆಬೇಳಿದಗ  ಬಳಕನ  ನರಿಬೇಕ್ಷೆ  ಇರರುವವರಿಗ  ಬತಿತ್ತೆ  ತನರು  ಉರಿದರು  ಕಪಾಲ್ಪಿಗ  ಲೆಗೂಬೇಕಕಕ  ಬಳಕರು  ನಬೇಡರುವುದರು
ಅಥರ್ಕಾವಗರುವುದಿಲಲ .ಆದರೆ ಬಳಕರು ನಬೇಡರುವವರರು ಶಬರಿಯ ರಿಬೇತಿ ಇರರುವರರುಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುವನರು.
ಸಾಲರಸದ  :ಶಬರಿಯ  ಜಬೇವನವು  ಉರಿವ  ದಿಬೇಪದ  ಹಾಗ  ,ಬಬೇರೆಯವರಿಗ  ಉಪರರ  ಮಾಡರುವುದರಲಯಬೇ
ತಕೃಪತ್ತೆವಗರುವುದರು.ಆದರೆ  ಸಾಮಾನದ ರರು  ಮಹಾತಕ ರ  ತದಗವನರುನ  ಗಮನಸಲಾರರರು.ತಮಗ  ದೆಗೂರೆತದದ ನರುನ
ಪಡೆದರುಕಗೂಳರುಳ ವರಷಟ್ಟಿಬೇ,ದಿಬೇಪದ ಬಳಕನರುನ  ಪಡೆದರುಕಗೂಳರುಳ ವವರರು ಬತಿತ್ತೆಯ ತದಗವನರುನ  ಅರಿಯಲಾರರರು ಎಬೆಂಬರುದರು ಮೆಬೇಲನ
ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ.

ಹೆಗೂಬೆಂದಿಸ ಬರೆಯರಿ.

ಅ.                                 ಬ 

ಮತಬೆಂಗ                 ಸಬೇತ                                     
ಪು.ತಿ.ನ              ಆಶ ಪ್ರೌಮ 
ದಶರಥ               ಮೆಬೇಲಕಗೂಬೇಟ 
ಚತ ಕಕಗೂಟ            ಪವರ್ಕಾತ 
ಭಗೂಮಿಜಾತ          ರಾಮ 
                        ಅರಣದ            

ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 

೧. ಕನನ ಡ ಸಬೆಂಧಿಗಳನರುನ  ಹೆಸರಿಸ 
ಕನನ ಡ ಸಬೆಂಧಿಗಳರು : ಲೆಗೂಬೇಪ ,ಆಗಮ,ಆದೆಬೇಶ . 
ಉದ :   ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿಗ -ನಮೆಕಡೆಗ -ನಮಕ +ಎಡೆಗ ,ಬನದೆಗೂಳಕಕ =ಬನದ+ಒಳಕಕ    
ಆಗಮಸಬೆಂಧಿ : ಕಸೈಯಲ =ಕಸೈ+ಅಲ , ರಕ್ಷೆಯಡಲ=ರಕ್ಷೆ+ಇಡಲ 
ಆದೆಬೇಶಸಬೆಂಧಿಗ : ಕಣ+ಪನ = ಕಬೆಂಬನ ,     ತಬೇಜ+ಕಡೆ =ತಬೇಜಗಡೆ 
೨. ಸಬೆಂಸಸ ಕೃತ ಸಬೆಂಧಿಗಳರು 
ಸಬೆಂಸಕ ಕೃತ ಸಲ ರ ಸಬೆಂಧಿಗಳರು : ಸವಣರ್ಕಾದಿಬೇಘರ್ಕಾ ಸಬೆಂಧಿ,ಗರುಣಸಬೆಂಧಿ ,ಯಣ ಸಬೆಂಧಿ, ವಕೃದಿದಸಬೆಂಧಿ 
ಸಬೆಂಸಕ ಕೃತ ವದ ಬೆಂಜನ ಸಬೆಂಧಿಗಳರು :ಜಶತ್ತೆಲ ಸಬೆಂಧಿ, ಶರುಚ ತಲ ಸಬೆಂಧಿ, ಅನರುನಾಸಕ ಸಬೆಂಧಿ 
೩. ಪದಗಳನರುನ  ಬಿಡಸ ಸಬೆಂಧಿ ಹೆಸರಿಸ 
ಸರುರ +ಅಸರುರ =ಸರುರಾಸರುರ =ಸವಣರ್ಕಾದಿಬೇಘರ್ಕಾಸಬೆಂಧಿ 
ಬಲ್ಲೆನರು +ಎಬೆಂದರು =ಬಲ್ಲೆನೆಬೆಂದರು =ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ 
ಸಗೂಯರ್ಕಾ +ಉದಯ =ಸಗೂಯೋರ್ಕಾದಯ =ಗರುಣಸಬೆಂಧಿ 
ಮಳೆ+ರಲ=ಮಳೆಗಾಲ =ಆದೆಬೇಶಸಬೆಂಧಿ 

1@ .mamatabhagwat gmail com    ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬೇಗಗೂರರು ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು -೬೮ 

ಉತತ್ತೆರಗಳರು 
ಮತಬೆಂಗ -ಆಶ ಪ್ರೌಮ 
ಪು.ತಿ.ನ - ಮೆಬೇಲರುಕಗೂಬೇಟ 
ದಶರಥ-ರಾಮ 
ಚತ ಕಕಗೂಟ -ಪವರ್ಕಾತ 
ಭಗೂಮಿಜಾತ -ಸಬೇತ 
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ಅಷಟ್ಟಿ +ಐಶಲ ಯರ್ಕಾ =ಅಷಟ್ಟಿಷ್ಟೈಶಲ ಯರ್ಕಾ =ವಕೃದಿದಸಬೆಂಧಿ 
ವಬೇದಿಯಲ =ವಬೇದಿ+ಅಲ =ಆಗಮಸಬೆಂಧಿ 
೪. ಮೊದಲೆರಡರು ಪದಗಳಿಗರರುವ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧದಬೆಂತ ಮಗೂರನೆಯ ಪದಕಕ  ಸರಿಯಾದ ನಾಲಕ ನೆಯ ಪದ ಬರೆಯರಿ. 
ಅ) ನಮೊಬೇನಮೊಬೇ : ದಿಲರರುಕತ್ತೆ : : ಧಿಬೇರಶಗೂರ : ಜಗೂಬೇಡರುನರುಡ 
ಆ. ) ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ: ಸಲ ರಸಬೆಂಧಿ : : ಆದೆಬೇಶಸಬೆಂಧಿ : ವದ ಬೆಂಜನ ಸಬೆಂಧಿ 
ಇ) ಕಟಟ್ಟಿ ಕಡೆಗ : ಕಡೆಗಕಡೆಗ : : ಮೊತತ್ತೆಮೊದಲರು : ದಿಲರರುಕತ್ತೆ 
ಈ)ಶರಚಚ ಬೆಂದಪ್ರೌ : ಶರುಚ ತಲ ಸಬೆಂಧಿ : : ದಿಗಬೆಂತ : ಜಶತ್ತೆಲ ಸಬೆಂಧಿ 
ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧                             ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ                 ೧*೩=೩ 
೧. ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ತಬೆಂದೆಯ ಹೆಸರೆಬೇನರು ? 
೨. ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮದಲ ವಸವಿದದ  ತಪಸಲನ ಯಾರರು ?
೩. ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನಗ ಸಮಪರ್ಕಾಸಲರು ಶಬರಿ ಏನನರುನ  ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸದದ ಳರು ?
ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.      ೪*೨=೮ 
೧. ರಾಮನರು ಗರಿವನವನರುನ  ಏನೆಬೆಂದರು ಪಾಪ್ರೌರರ್ಕಾಸದನರು ?
೨. ಲಕ್ಷಕಣನರು ಅಣಷ ನನರುನ  ಹೆಬೇಗ ಸಬೆಂತಸೈಸದನರು?
೩. ಆತಿಥದ  ಸಲಬೇಕರಿಸದ ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರರು ಶಬರಿಗ ಏನರು ಹೆಬೇಳಿದರರು ?
೪. ರಾಮನ ಸಾಲಗತರಕಗ ಶಬರಿ ಮಾಡಕಗೂಬೆಂಡದದ  ಸದದ ತಗಳೆಬೇನರು? 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ. ೨*೩=೬ 
೧. ಆವುದಿಬೇ ಮರರುಳರು ?ನಮೆಕಡೆಗ ಬರರುತಿಹರುದರು ?
೨. ತಯ ದರಿಗರಿಗ ಬಿಬೇಡಲ ದೆಗೂರೆಯರುವುದೆ?
೩. ಬಳಕಗಗೂಲದವರ್ ಉರಿವ ಬತಿತ್ತೆಯ ಕರರುಕ ರಣರರು 
ಪು.ತಿ.ನ. ಅವರ ರಲ,ಸಸ್ಥಿ ಳ, ಕಕೃತಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಅವರಿಗ ದೆಗೂರೆತ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆಗಳ ಕರುರಿತರು ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆವಗ ವಕದ ರಗೂಪದಲ ಬರೆಯರಿ. 
೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
    ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨                                                  ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.           ೩*೧=೩
೧. ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರಿಗ ಮತಬೆಂಗಾಶ ಪ್ರೌಮಕಕ ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಸಗೂಚಸದವರರು ಯಾರರು ?
೨. ಮಧರುಪಕರ್ಕಾ ಎಬೆಂದರೆಬೇನರು ?
೩. ಸೌಮಿತಿಪ್ರೌ ಎಬೆಂದರು ಯಾರನರುನ  ಕರೆಯರುತತ್ತೆರೆ ? 
ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.                      ೨ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಶಬರಿಯರು ರಾಮಲಕ್ಷಕಣರನರುನ  ಉಪಚರಿಸದ ರಿಬೇತಿಯನರುನ  ವಿವರಿಸ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ.       ೨*೩=೬ 
೧. ನಾಚರುತಿಹೆನಬೇ ಪೂಜದ ಯಬೇ ನಲರುಮೆಯಬೆಂದ. 
೨. ರಗೂಪನಬೆಂತ ಮಾತರು ಕಗೂಡ ಎನತರುದರವಗದೆ. 
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 
೧. ಶಬರಿಯ ಚಬೆಂತ ಹಿಬೆಂಗ ಹೆಗೂಬೇದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ. 
೨. ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ ,ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷ ಮೆಬೇಳದವರ ಹಾಡನಲ ಹೆಬೇಗ ವಣಿರ್ಕಾತವಗದೆ ?
೩. ನಬೆಂಬಿಕಟಟ್ಟಿ ವರಿಲಲ  ಎಬೆಂಬ ಮಾತರು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಗ ಹೆಬೇಗ ನಜವಗದೆ ?
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ಗದದ ಪಾಠ-೩      ಲಬೆಂಡನ್ ನಗರ  ವಿ– .ಕಕೃ. ಗಗೂಬೇರಕ  
                                      ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 
 ವಿನಾಯಕ  ರವದ ನಾಮದಿಬೆಂದ ಪಪ್ರೌಸದದ ರಾಗರರುವ ಡ. ವಿನಾಯಕ ಕಕೃಷಷ  ಗಗೂಬೇರಕರ ರಲ ಕ ಪ್ರೌ  .  ಶ  .
೧೯೦೯ .ಇವರರು ಹಾವಬೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಸವಣಗೂರಿನವರರು . ಇವರರು ಸಮರುದಪ್ರೌ ಗಬೇತಗಳರು   ,  ಪಯಣ  ,
ಉಗಮ  ,    ಇಜಗೂಜ ಬೇಡರು    ,  ಸಮರಸವಬೇ  ಜಬೇವನ    ,  ಭಾರತ  ಸಬೆಂಧರು  ರಶಿಕ   ಮೊದಲಾದ  ಕಕೃತಿಗಳನರುನ
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ . ಇವರ ದದವ ಪಕೃರವಿಬೇ ಕಕೃತಿಗ ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ಬಬೆಂದಿದೆ. ಇದಲಲ ದೆಬೇ
ಕನಾರ್ಕಾಟಕ  ವಿಶಲ ವಿದದಲಯದ  ಗೌರವ  ಡಕಟ್ಟಿ ರೆಬೇಟ್    ,  ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು  ವಿಶಲ ವಿದದನಲಯದ  ಗೌರವ  ಡ  .  ಲಟ್    ,    ಸಮಗಪ್ರೌ
ಸಾಹಿತದ ರಕಗ ಜ್ಞಾನಪಬೇಠ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ   ,   ಭಾರತ ಸರರ್ಕಾರದ ಪದಕ ಶಿಪ್ರೌಬೇ ಪುರಸಾಕರ ಮೊದಲಾದ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆಗಳರು ದೆಗೂರೆತಿವ. 
ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಗದದ ಭಾಗವನರುನ  ವಿ.ಕಕೃ.ಗಗೂಬೇರಕರ ಸಮರುದಪ್ರೌದಚೆಯಬೆಂದ  ಎಬೆಂಬ ಪಪ್ರೌವಸ ಕಥನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ 

ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಲಬೆಂಡನನನ ರಸೆತ್ತೆಗಳಲ ನಲರುಲ ವುದನರುನ  ತಪಲ್ಪಿಸಲರು ಮಾಡರರುವ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯಬೇನರು ?
ಉ: ಲಬೆಂಡನನನ ರಸೆತ್ತೆಗಳಲ ನಲರುಲ ವುದನರುನ  ತಪಲ್ಪಿಸರುವುದರಕಗ ಭಗೂಗಭರ್ಕಾದಲ ಗಾಡಯನರುನ  ಒಯದದ್ದಾರೆ. 

೨. ನೆಲತ್ಸಾ ನ್ ರವರ ಮಗೂತಿರ್ಕಾಯರರುವ ಸಸ್ಥಿ ಳದ ಹೆಸರೆಬೇನರು ?
ಉ: ನೆಲತ್ಸಾ ನ್ ರವರ ಮಗೂತಿರ್ಕಾಯರರುವ ಸಸ್ಥಿ ಳದ ಹೆಸರರು ಟಪ್ರೌಫಲಾಗ್ಗೆ ರ್ ಸೆಕ ಲಬೇರ್ .

೩. ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬ ಯಾರ ಸಾಕರಕವಗದೆ ?
ಉ: ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬ ಸಬೆಂತ ,ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರ,ಕವಿಪುಬೆಂಗವರ ಸಾಕರಕವಗದೆ. 

೪. ಆಬೆಂಗಲ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ ವಸೈಭವ ಕಬೆಂಡರು ಬರರುವ ಓಣಿ ಯಾವುದರು ?
ಉ: 'ಚೆಬೇರಿಬೆಂಗ್ ರಪ್ರೌಸ ' ಎನರುನ ವುದರು ಆಬೆಂಗಲ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ ವಸೈಭವ ಕಬೆಂಡರು ಬರರುವ ಓಣಿ .

ಎರಡರು ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ವೂಲವಥರ್ಕಾ ಅಬೆಂಗಡಯಲ ಸಗರುವ ವಸರುತ್ತೆ ಗಳರು ಯಾವುವು ?
ಉ: 'ವೂಲವಥರ್ಕಾ' ಎಬೆಂಬ ಸೆಟ್ಟಿ ಬೇಷನರಿ ಅಬೆಂಗಡಯಲ ಎಲಲ  ತರದ ಸಾಮಾನರುಗಳನರುನ  ಒಬೆಂದರು ಪನನಯಬೆಂದ ಆರರು ಪನನಯವರೆಗ
ಮಾರರುತತ್ತೆರೆ.  ಪಾಪ್ರೌಚಬೇನ  ಮಹಾರವದ ದಬೆಂತ  ಇದೆಗೂಬೆಂದರು  ಮಹಾಕಗೂಬೇಶವಗದೆ.  ಬಗೂಟರು,ರಲರುಚಬೇಲ,  ಚಣಷ  ,  ಸಾಬಗೂನರು,
ಔಷಧ,ಪುಸತ್ತೆಕ ,ಅಡಗಯ ಪಾತಪ್ರೌ ,ಇಲೆಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಕ್ ದಿಬೇಪದ ಸಾಮಾನರು, ಫಬೇಟಗೂಬೇ ,ಅಡವಿಯ ಹಗೂವು, ಯರುದದ ಸಾಮಗಪ್ರೌ ಎಲಲ ವೂ
ಇಲ ದೆಗೂರೆಯರುತತ್ತೆವ. 

೨. ಲಬೆಂಡನನನ ಹೆಣರುಷ ಮಕಕ ಳರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಲಸದಲ ನಯರುಕತ್ತೆರಾಗರರುತತ್ತೆರೆ ?
ಉ:  ಲಬೆಂಡನನನಲ ಎಲಲ  ಅಬೆಂಗಡಗಳಲ ಸಾಮಾನದ ವಗ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರೆಬೇ ಕಲಸ ಮಾಡರುತತ್ತೆರೆ.  ಉಪಗಕೃಹಗಳಲ ಅಮಕ ಣಿಷಗಳಿರರುತತ್ತೆರೆ
(ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರರು  ).ಯಾವುದದರೆಗೂಬೆಂದರು ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ಅಬೆಂಗಡಗ ಹೆಗೂಬೇದರೆ ಅಲಯ ಟಸೈಪಸಟ್ಟಿ ರರಕಗೂನ  ,ಒಬಬ  ಹೆಣರುಷ  ಮಗಳರು  ,
ಸನಮಾ  ಗಕೃಹದಲ  ಬಬೆಂದವರಿಗ  ಜಾಗ  ಹರುಡರುಕಕಗೂಡರುವವರಗೂ  ಹೆಣರುಷ  .ರಲೆಬೇಜನಲ  ವಿದದರರ್ಕಾನಯರ  ಅನರುಕಗೂಲರಕಗ
ಸಪಾಯಣಿಯರನರುನ  ಇಟಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
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 ೩. ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಯ ವಿಶಬೇಷತಯನರುನ  ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಗ ದಖಲಸದ್ದಾರೆ ?
ಉ:  ಲಬೆಂಡನನನ  ಹೆಣರುಷ ಮಕಕ ಳ  ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಯನರುನ  ಲೆಬೇಖಕರರು  ಕರುತಗೂಹಲದಿಬೆಂದ  ನೆಗೂಬೇಡದರರು.  ಒಬೆಂದರು  ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಯಬೆಂತ
ಇನೆಗೂನಬೆಂದಿರರುವುದಿಲಲ .  ಸಕಕ ಸದ  ಪುಚಚ ವದರಗೂ  ಕನಷಷ್ಠೆ ಪಕ್ಷಕಕ  ಬಬೇರೆಯಾಗರರುತತ್ತೆದೆ.  ಕಗೂಬೇಟದವಧಿ  ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಗಳನರುನ  ಬಬೇರದರೆ
ಪರಿಬೇಕ್ಷಿಸ  ಇದನರುನ  ಮನಗಾಣಬಹರುದರು.  ಮನರುಷದ ನಬೆಂತ  ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಯಲಲ ವ  ?ಒಬಬ  ಮನರುಷದ ಳಬೆಂತ  ಇನೆಗೂನಬಬ ಳಿಲಲ  ಎಬೆಂದರು
ಲೆಬೇಖಕರರು ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಯ ವಿಶಬೇಷತಯ ಕರುರಿತರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೪. ಪೊಯಟ್ ರನರ್ಕಾರ್ ನಲ ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳಿವ ?
ಉ:ಲೆಬೇಖಕರರು ಪೊಯಟ್ ರನರ್ಕಾರ್ ಕವಿಗಳ ಮಗೂಲೆಗ ಹೆಗೂಬೇಗದದ ರರು.  ಅಲ ಕಪಲಬೆಂಗ್ ಕವಿಯ ಮೆಬೇಲೆ ಹಾಕದದ  ಕಲರುಲ  ಅವರ
ಕಣಿಷಗ ಬಿತರುತ್ತೆ .  ಮಾದರಲೆ,  ಜಾನತ್ಸಾ ನ್  ,  ಗಗೂಬೇಲಡ್ಡಾ ಸಕತ್  ,ಡಪ್ರೌಯ್ ಡನ್ ಎಲಲ ರಿಗಗೂ ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಹಿಡ ಮಣಷ ನರುನ  ಕಗೂಡರುವಬೆಂತ
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು  ಕಲಲ ನರುನ  ಕಗೂಟಟ್ಟಿದದ ರರು.  ಒಬೆಂದರು  ಸಣಷ ಕಲನ  ಮೆಬೇಲೆ  ಓ  ಅಪರಗೂಪದ  ಬಬ್  ಜಾನತ್ಸಾ ನ್  ಎಬೆಂದಗೂ  ಸಹ  ಇತರುತ್ತೆ .
ಅದೆಗೂಬೆಂದರು ಪಪ್ರೌಖದತ ನಾಟಕರರನಗ ಮಿಬೇಸಲಟಟ್ಟಿ  ಕಲಾಲ ಗತರುತ್ತೆ . ಯಾರ ಕಣಿಷಗಗೂ ಸಹಜವಗ ಬಿಬೇಳದೆ 
ವಡತ್ಸಾರ್ಕಾ ವತರ್ಕಾನಗೂ ತಪಶಚ ಯರ್ಕಾಕಕ ಕರುಳಿತಬೆಂತಹ ಶಿಲಾಮಗೂತಿರ್ಕಾಯಗೂ ಅಲತರುತ್ತೆ . 

೫. ಸಾಮಾಪ್ರೌಟರ ರಾಜಾದ ಭಷಬೇಕವಗರುವ ಸಬೆಂಹಾಸನದ ಮೆಬೇಲರರುವ ಕಲರುಲ ಪಾಟಯ ವಿಶಬೇಷತಯಬೇನರು ?
ಉ:  ಸಾಮಾಪ್ರೌಟರ  ರಾಜಾದ ಭಷಬೇಕವಗರುವಗ  ಅವರ  ಸಬೆಂಹಾಸನದ  ಮೆಬೇಲೆ  ಒಬೆಂದರು  ಕಲರುಲ  ಪಾಟಯನರುನ  ಹಾಕರುತತ್ತೆರೆ.
ಪಟಟ್ಟಿಭಷಬೇಕವಗರುವಗ ಮಾತ ಕ ಸಾಮಾಪ್ರೌಟರರು ಇದರ ಮೆಬೇಲೆ ಕಗೂಡಬಬೇಕರು. ಈ ಶಿಲೆಯನರುನ  ಒಳಗಗೂಬೆಂಡ ಸಬೆಂಹಾಸನವು ವಸಟ್ಟಿ
ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಮಬೆಂದಿರದಲಯ ಒಬೆಂದರು ಭಾಗದಲದೆ.  ೩ ನೆಬೇ ಎಡಲ ಡರ್ಕಾ ನರು ಸಾಕಟಲೆಬೆಂಡನ ಅರಸರಿಬೆಂದ ಇದನರುನ  ಕತರುತ್ತೆ ಕಗೂಬೆಂಡರು
ಬಬೆಂದಬೆಂತ  ರಣರುತತ್ತೆದೆ.  ಅಬೆಂದಿನಬೆಂದ  ಎಲಲ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಟರ  ಅಭಷಬೇಕವು  ಈ  ಕಲನ  ಮೆಬೇಲೆಯಬೇ  ಆಗದೆ.  ಅದರಲ  ಯಾವ
ಸದಿದಯದೆಯೋ  ,ಯಾವ  ಮಬೆಂತ ಕವಿದೆಯೋ  .ಇಬೆಂಗಲಬೆಂಡನ  ಅತರುಲ  ವಸೈಭವವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದರೆ  ಇಬೆಂಥದೆಗೂಬೆಂದರು
ವಿಶಬೇಷವಬೇನಾದರಗೂ ಅದರಲ ಇರಬಹರುದರು ಎನಸರುತತ್ತೆದೆ. 

ಎಬೆಂಟರು -ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಲಬೆಂಡನ್  ನಗರ ವಿಬೇಕ್ಷಣೆಯಲ ಲೆಬೇಖಕರರು ವಿಚಾರಿಸರರುವ ವಿಶಬೇಷತಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ:  ಲಬೆಂಡನ್ ಪಟಟ್ಟಿ ಣವಬೆಂದರೆ ಒಬೆಂದರು ಸಲ ತಬೆಂತ ಕ  ಜಗತರುತ್ತೆ  .ಅಲನ ರಸೆತ್ತೆಗಳಲ ವದಪಾರವು ತರುಬೆಂಬಿ ಟಪ್ರೌಮ್ ಬಸರುತ್ಸಾ ಗಳಿಗ ಸರಲಕಕ
ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಸಾಧದ ವಿಲಲ ದ ರರಣ ಅದನರುನ  ತಪಲ್ಪಿಸಲರು ಭಗೂಗಭರ್ಕಾದಲ ಗಾಡಯನರುನ  ಒಯದದ್ದಾರೆ.  ವೂಲವಥರ್ಕಾ ಎಬೆಂಬ ಸೆಟ್ಟಿ ಬೇಷನರಿ
ಅಬೆಂಗಡಯರು  ನೆಗೂಬೇಡರುವ  ಹಾಗದೆ.  ಈ  ಅಬೆಂಗಡಯ  ವಿಧವಿಧದ  ವಿಭಾಗಗಳನರುನ  ನಮಿರ್ಕಾಸದ  ಬರುದಿದಯ  ಚಮತಕರವು
ನೆಗೂಬೇಡತಕಕ ಬೆಂತಹರುದರು.  ಪಾಪ್ರೌಚಬೇನ  ಮಹಾರವದ ದಬೆಂತ  ಮಹಾಕಗೂಬೇಶವದ  ಇಲ  ಸಣಷ  ಸಣಷ  ವಸರುತ್ತೆ ಗಳಿಬೆಂದ  ಹಿಡದರು  ಯರುದದ
ಸಾಮಗಪ್ರೌಯವರೆಗ ಎಲಲ ವೂ ದೆಗೂರೆಯರುತತ್ತೆವ. 
ಲಬೆಂಡನ್  ನಗರದಲ  ಗಬೆಂಡಗಬೆಂತ  ಹೆಣರುಷ  ಹೆಚಚದದ  ಹಾಗ  ರಣರುತತ್ತೆದೆ.  ಎಲಲ  ಅಬೆಂಗಡಗಳಲ  ಸಾಮಾನದ ವಗ  ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರೆಬೇ  ಕಲಸ
ಮಾಡರುತತ್ತೆರೆ.  ಇಲಯ  ಇಬೆಂಡಯಾ  ಆಫಬೇಸರು  ನೆಗೂಬೇಡರುವ  ಹಾಗದೆ.  ವಚನಾಲಯದಲ  ಅನೆಬೇಕ  ಮಹತಲ ದ  ಪುಸತ್ತೆಕಗಳಿದರುದ
ಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ವಿಷಯವಗ ಎಷಗೂಟ್ಟಿಬೇ ಹೆಗೂಸ ಮಾತರುಗಳರು ಇಲ ಗಗೂತತ್ತೆಗಬಹರುದರು ಎಬೆಂದರು ರಣರುತತ್ತೆದೆ. ಚೆಬೇರಿಬೆಂಗ್ ರಪ್ರೌಸ ಎಬೆಂಬ
ಓಣಿಯಲ ಆಬೆಂಗಲ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ  ವಸೈಭವವು ಕಬೆಂಡರುಬರರುವುದರು.  ಇಬೆಂಡಯಾ ಆಫಬೇಸನ ಹತಿತ್ತೆರ  ಆಫಪ್ರೌಕನ್ ಕಚೆಬೇರಿ  ,ಇನೆಗೂನಬೆಂದರು
ವಸಾಹತಿನ ಕಚೆಬೇರಿ  ,ನಗೂರೆಬೆಂಟರು ಬದಬೆಂಕ್ ಗಳರು ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ಕಬೆಂಪನಗಳ ಕಚೆಬೇರಿಗಳರು  ,ಎಲಲ ವೂ ದಬೆಂಗರು ಬಡಸರುವಬೆಂತ ನೆರೆದಿವ.
ನಗರದ  ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬೆಂದರು  ಕಗೂಟಕಕ  ಒಬೆಂದರು  ಹೆಸರೆಬೇನಾದರಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರರುತತ್ತೆದೆ.  ಬಿಬೇದಿ  ಬಿಬೇದಿಗ  ಮಗೂಲೆ ಮಗೂಲೆಗ  ಇತಿಹಾಸ
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ಪಪ್ರೌಸದದ  ಮಹಾಪುರರುಷರ ಸಾಕರಕಗಳಿವ.  ಅಲಯ ಹೆಣರುಷ  ಮಕಕ ಳ ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಗಳರು ಒಬೆಂದರು ಇದದ ಬೆಂತ ಇನೆಗೂನಬೆಂದಿರರುವುದಿಲಲ .ಲಬೆಂಡನ್
ನಗರದಲ  ವಸಟ್ಟಿ  ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್  ಅಬ  ಎಬೆಂಬ  ಪುರಾತನವದ  ಪಾಪ್ರೌಥರ್ಕಾನಾ  ಮಬೆಂದಿರವಿದೆ.  ಸತತ್ತೆವರ  ಸಾಕರಕವಬೆಂದರು  ಇದಕಕ ಬೆಂತ
ಘನತರವದ  ಮಬೆಂದಿರವು  ಜಗತಿತ್ತೆನಲ  ಇನೆನಲಯಗೂ  ಇರಲಾರದರು.ಪೊಯಟ್ತ್ಸಾ ರನರ್ಕಾರ್  ,  ವಿಜ್ಞಾನಗಳ  ಮಗೂಲೆ  ,ಅರಸರ
ಅರಮನೆ  ,ರಾಜವಿಭಾಗ  ಪಟಟ್ಟಿಭಷಬೇಕವಗರುವಗ  ರಾಜರರು  ಕಗೂರರುತಿತ್ತೆದದ  ಸೆಗೂಕ ಬೇನ್  ಆಫ್  ಸೆಗೂಕ ಬೇನ್  ಎಬೆಂಬ  ಶಿಲೆಯನರುನ
ಒಳಗಗೂಬೆಂಡ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಇವಲಲ ವೂ ಇಲನ ವಿಶಬೇಷಗಳಾಗವ ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ವಿವರಿಸದ್ದಾರೆ.  

೨. ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬ ಪಾಪ್ರೌಥರ್ಕಾನಾ ಮಬೆಂದಿರ ಒಬೆಂದರು ವಿಶಬೇಷ ಸಾಕರಕ ವಿವರಿಸ.
ಉ:  ವಸಟ್ಟಿ  ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್  ಅಬ  ಎಬೆಂಬ  ಪಾಪ್ರೌಥರ್ಕಾನಾ  ಮಬೆಂದಿರ  ಕನಷಷ್ಠೆ  ಒಬೆಂದರು  ಸಾವಿರ  ವಷರ್ಕಾದಷರುಟ್ಟಿ  ಪುರಾತನವದ  ಮಬೆಂದಿರ
.ಕಲವೊಬೆಂದರು  ಭಾಗಗಳ  ದರುರಸತ್ತೆಯನರುನ  ಬಿಟಟ್ಟಿ ರೆ  ಇಬೆಂದಿಗಗೂ  ಅಚಚ ಳಿಯದೆ  ಉಳಿದಿದೆ.  ಇಲ  ಸಬೆಂತ  ,  ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರರು
ಮಲಗರರುವರರು.  ಕವಿಪುಬೆಂಗವರರು  ಒರಗರರುವರರು.  ಸತತ್ತೆವರ  ಸಾಕರಕವಬೆಂದರು  ಇದಕಕ ಬೆಂತ  ಘನತರವದ  ಮಬೆಂದಿರವು  ಜಗತಿತ್ತೆನಲ
ಇನೆನಲಯಗೂ ಇರಲಾರದರು.     ,       “Mortality behold and fear what a litt’r of tombs is hear”

(ಮತದ ರ್ಕಾತಲ ವಬೇ ಎಷರುಟ್ಟಿ  ಗಗೂಬೇರಿ ಗರುಬೆಂಪುಗಳರು ಇಲವ ನೆಗೂಬೇಡ ಅಬೆಂಜರು  )ಎಬೆಂದರು ೩೦೦ ವಷರ್ಕಾಗಳ ಹಿಬೆಂದೆ ಬಗೂದ ಮಾಬೆಂಟ್ ಎಬೆಂಬ
ಕವಿಯರು ಹಾಡದನರು  .  ಗಗೂಬೇಲಡ್ಡಾ ಸಕತ್  ಹಾಗಗೂ ಎಡಸನ್ ಎಬೆಂಬ ಪಪ್ರೌಖದತ  ಸಾಹಿತಿಗಳರು     Visit to West Minister

 Abbey ಎಬೆಂಬ  ವಿಷಯದ  ಮೆಬೇಲೆ  ಉತತ್ತೆಮವದ  ನಬಬೆಂಧಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇಬೆಂದಿಗಗೂ  ಇದರು  ಕಬಿಬಗರ  ಸಗೂಸ ತಿರ್ಕಾಯ
ತವರರುಮನೆಯಾಗದೆ.  ಹೆಗೂರಗನಬೆಂದ  ಉತತ್ತೆಮವಗ  ಶಕೃಬೆಂಗರಿಸದ  ಸಣಷ  ಬಗಲರು  ಒಳಗ  ಮಾತ ಕ  ಕಟಟ್ಟಿ ಡವು  ಸರುಬೆಂದರವಗದೆ.
ಸಾಗರುವ  ಹಾದಿಯ  ಎಡಬಲಕಕ  ರಾಜರರಣ  ಚತರುರರ  ಶಿಲಾಮಗೂತಿರ್ಕಾಗಳಿವ.  ಪಾದಿಪ್ರೌಯ ಆಸನದ  ಉತತ್ತೆಮವದ  ಕತತ್ತೆನೆಯ
ಕಲಸದಿಬೆಂದ ಕಗೂಡದದ  ಬಬೆಂಗಾರದ ಬಣಷ ವನರುನ  ಅದಕಕ ಕಗೂಟಟ್ಟಿದದ ರರು. 

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ.

೧.  “ ನಮಕ  ದೆಬೇಶದ ಗೌರವವನರುನ  ರಯರಿ! ಇದರು ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ ದದ ರಾಷಟ್ಟಿ ಪ್ರೌ " 
ಉ:  ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ವಿ.ಕಕೃ.ಗಗೂಬೇರಕರರು ಬರೆದಿರರುವ ಸಮರುದಪ್ರೌದಚೆಯಬೆಂದ ಎಬೆಂಬ ಪಪ್ರೌವಸಕಥನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ
'ಲಬೆಂಡನ್ ನಗರ' ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ಲೆಬೇಖಕರರು ಲಬೆಂಡನ್ ನಗರದ ಬಿಬೇದಿಗಳಲ ಸಬೆಂಚರಿಸರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಗ ತಮಗಾದ ಅನರುಭವವನರುನ  ಕರುರಿತರು ಹೆಬೇಳರುವಗ ಈ
ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ. ಲಬೆಂಡನನನನ ಬಿಬೇದಿ ಬಿಬೇದಿಯ ಮಗೂಲೆಮಗೂಲೆಗಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಪಪ್ರೌಸದದ  ಪುರರುಷರ ಪಪ್ರೌತಿಮೆಗಳನರುನ  ನಲಸಲಾಗದೆ.
ತಮಕ  ದೆಬೇಶರಕಗ  ಜಬೇವನವನರುನ  ಲೆಕಕ ಸದೆ ದರುಡದವರರು  ನಬೆಂತರು  ಕಸೈಯತಿತ್ತೆ   ನಮಕ  ದೆಬೇಶದ ಗೌರವವನರುನ  ರಯರಿ  “ !  ಇದರು
ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ ದದ ರಾಷಟ್ಟಿ ಪ್ರೌ " ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುತಿತ್ತೆರರುವಬೆಂತ ತಗೂಬೇರರುತತ್ತೆದೆ ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಲಬೆಂಡನನನ ನಗರದಲ  ಹೆಜಜ  ಹೆಜಜ ಗಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಗಲರುಲ ಗಳರು ದೆಗೂರೆಯರುವುದನರುನ  ತಮಕ  ದೆಬೇಶದ ಸಾಧಕರ  ,
ಮಹನಬೇಯರ ಬಗಗ್ಗೆ  ಅಲನ ಜನತ ಹೆಗೂಬೆಂದಿರರುವ ಅಭಮಾನವನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ದ ಮಗೂಲಕ ಅರಿಯಬಹರುದರು. 

೨.  “ ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ! ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ ! ಹೆಗೂತತ್ತೆಬೇ ಹಣ . ’’
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ವಿ.ಕಕೃ.ಗಗೂಬೇರಕರರು ಬರೆದಿರರುವ ಸಮರುದಪ್ರೌದಚೆಯಬೆಂದ ಎಬೆಂಬ ಪಪ್ರೌವಸಕಥನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ
'ಲಬೆಂಡನ್ ನಗರ 'ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಲೆಬೇಖಕರರು ಲಬೆಂಡನನನ  ಬಿಬೇದಿಗಳಲ ಲಕ್ಷಾನರುಲಕ್ಷ ಜನರರು  ತಿರರುಗಾಡರುವುದನರುನ  ಅವಸರದಿಬೆಂದ ಓಡಡರುವುದನರುನ
ನೆಗೂಬೇಡ ! !    time time time is money ಎಬೆಂದರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ  ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.  
ಸಾಲರಸದ  : ವಿಲಾಯತಿಯಲ ಜನರರು ಸಮಯಕಕ ಕಗೂಡರುವ ಮಹತಲ ವನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ಪಡಸರುತತ್ತೆದೆ. 
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೩.  “ ಯಾರನರುನ  ತರುಳಿದರೆಬೇನರು ! ಎಲ ಹೆಜಜ  ಹಾಕದರೆಬೇನರು ? ಎಲಲ ವೂ ಅಷಟ್ಟಿ ! ಮಣರುಷ  ! ಮಣರುಷ !  ’’

ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ವಿ.ಕಕೃ.ಗಗೂಬೇರಕರರು  ಬರೆದಿರರುವ  ಸಮರುದಪ್ರೌದಚೆಯಬೆಂದ  ಎಬೆಂಬ  ಪಪ್ರೌವಸಕಥನದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
'ಲಬೆಂಡನ್ ನಗರ' ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಲೆಬೇಖಕರರು ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬಯಲರರುವ    (Poets Corner ಪೊಯಟ್ತ್ಸಾ ರನರ್ಕಾರ್  )  ಗ ಹೆಗೂಬೇಗದದ ರರು.
ಅಲ ಸತತ್ತೆವರಿಗ ನಾವು ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಹಿಡ ಮಣಷ ನರುನ  ಕಗೂಡರುವಬೆಂತ ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಕಲಲ ನರುನ  ಕಗೂಟಟ್ಟಿದದ ರರು.  ಲೆಬೇಖಕರಿಗ ಆ ಕವಿಗಳ
ಮಗೂಲೆಯಲ  ನಡೆದಗ  ಒಬೆಂದರು  ಭವದ ತಯರು  ಬಬೆಂದರು  ಕಣೆಷದರುರರು  ನಲರುಲ ತತ್ತೆದೆ  .  ಹಕೃದಯ  ಕಬೆಂಪಸರುತತ್ತೆದೆ.  ತಪುಲ್ಪಿ  ಹೆಜಜ
ಹಾಕಬಹರುದೆಬೆಂಬ ಹೆದರಿಕ ಹಿಡದರು ನಲಸರುತತ್ತೆದೆ ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ವಿವರಿಸರುವಗ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  : ಜಬೇವನದ ನಶಲ ರತಯನರುನ  ಎಲಲ ರಗೂ ಒಬೆಂದರು ದಿನ ಮಣರುಷ  ಸೆಬೇರಲೆಬೇಬಬೇರದ ಅನವಯರ್ಕಾತಯನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು
ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ  ಪಡಸರುತತ್ತೆದೆ .

೪.  “ ಪಪ್ರೌವಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಬೆಂದರು ಭಾಗವಗದೆ .  ”
ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ವಿ.ಕಕೃ.ಗಗೂಬೇರಕರರು  ಬರೆದಿರರುವ  ಸಮರುದಪ್ರೌದಚೆಯಬೆಂದ  ಎಬೆಂಬ  ಪಪ್ರೌವಸಕಥನದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
'ಲಬೆಂಡನ್ ನಗರ 'ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಲಬೆಂಡನ್ ನಗರಕಕ ಪಪ್ರೌವಸ ಹೆಗೂಬೇಗದದ  ಲೆಬೇಖಕರರು ಅಷಟ್ಟಿಬೇ  ಸಲ ಲಲ್ಪಿ  ದಿನಗಳಲ ತನನ  ಮನಸರುತ್ಸಾ  ವಿರಸ ಹೆಗೂಬೆಂದಿತಬೆಂದಗೂ
,ವಿಶಾಲ ದಕೃಷಟ್ಟಿ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದೆನೆಬೆಂದಗೂ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ತನನ  ಸಬೆಂಸಕ ಕೃತಿಯರು ಎಬೆಂತಹ ಒರೆಗಲನ ಮೆಬೇಲೆ ನಬೆಂತಿದೆ .  ಇದನೆನಲಲ  ನೆನೆಸದಗ
ಪಪ್ರೌವಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಬೆಂದರು ಭಾಗವಗದೆ ಎಬೆಂದರು ಬಬೇಕನನ ನರು ಹೆಬೇಳಿದ ಮಾತರು ನೆನಪಾಗರುತತ್ತೆದೆ ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  :  ಜಬೇವನದ  ವಿರಸದಲ  ಪಪ್ರೌವಸದ  ಮಹತಲ ವನರುನ  ,  ಪಪ್ರೌವಸವು  ನಮಕ  ಅನರುಭವವನರುನ  ಹೆಚಚಸರುವುದರು  ಎಬೆಂಬರುದನರುನ
ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ  ಪಡಸರುತತ್ತೆದೆ. 

ಬಿಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳನರುನ  ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಿಬೆಂದ ತರುಬೆಂಬಿರಿ. 

೧. ಲಬೆಂಡನ್ ಪಟಟ್ಟಿ ಣವಬೆಂದರೆ ಒಬೆಂದರು ---ಜಗತರುತ್ತೆ . (ಸಲ ತಬೆಂತ ಕ )
೨. ವೂಲವಥರ್ಕಾ ಎಬೆಂಬರುದರು --- ಅಬೆಂಗಡ . (ಸೆಟ್ಟಿ ಬೇಷನರಿ)
೩. ಮನೆ ಹಿಡದರು ಇರರುವ --ಬರುದಿದ ಮನೆಯ ಮಟಟ್ಟಿ ದ್ದೇ . (ತರರುಣನ)
೪. ಅಬಯಲರರುವ ಸಬೆಂಹಾಸನಕಕ --- ಎಬೆಂದರು ಹೆಸರರು.(ಸೆಗೂಟ್ಟಿ ಬೇನ್ ಆಫ್ ಸೆಗೂಕ ಬೇನ್ )
೫. ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬ ಎಬೆಂಬರುದರು -- (ಪಾಪ್ರೌಥರ್ಕಾನಾ ಮಬೆಂದಿರ) 

ಪದಗಳನರುನ  ಬಿಡಸ ಸಬೆಂಧಿಯ ಹೆಸರರು ಬರೆಯರಿ. 

ಒಮೊಕಮೆಕ ,ಜಾಗವನರುನ  , ಅತದದರ , ವಚನಾಲಯ , ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಾಲಯ , ಓಣಿಯಲ . 
ಒಮೆಕ+ಒಮೆಕ = ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ                    ಅತಿ+ಆದರ = ಯಣ ಸಬೆಂಧಿ   
ಜಾಗ +ಅನರುನ  =ಆಗಮಸಬೆಂಧಿ                    ವಚನ +ಆಲಯ =ಸವಣರ್ಕಾದಿಬೇಘರ್ಕಾಸಬೆಂಧಿ  
ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹ+ಆಲಯ =ಸವಣರ್ಕಾದಿಬೇಘರ್ಕಾ ಸಬೆಂಧಿ        ಓಣಿ+ಅಲ =ಆಗಮಸಬೆಂಧಿ 

 ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಸಗೂಚನೆಯಬೆಂತ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬ ನೆಗೂಬೇಡಕಗೂಬೆಂಡರು ಬಬೆಂದೆವು (ಭವಿಷದ ತ್ ರಲಕಕ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸ )
 ಉ: ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬ ನೆಗೂಬೇಡಕಗೂಬೆಂಡರು ಬರರುವವು .
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೨. ಶಸೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧದ ಯನ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಬೆಂದ ಶಸೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಪ್ರೌವಸ ಮಾಡರುವರರು. (ವತರ್ಕಾಮಾನರಲಕಕ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸ)
ಉ: ಶಸೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧದ ಯನ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಬೆಂದ ಶಸೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಪ್ರೌವಸ ಮಾಡರುತತ್ತೆರೆ. 
೩. ಹೆಜಜ ಹೆಜಜ ಗ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಗಲರುಲ ಗಳರು ದೆಗೂರೆಯರುತತ್ತೆವ. (ಭಗೂತರಲಕಕ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸ)
ಉ: ಹೆಜಜ ಹೆಜಜ ಗ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಗಲರುಲ ಗಳರು ದೆಗೂರೆತವು. (ದೆಗೂರೆತಿವ) 

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ  -೧   ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ವಿ.ಕಕೃ.ಗಗೂಬೇರಕರ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯಬ ಬರೆಯರಿ.  ೩
ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೩*೧=೩ 
೧.  ಲಬೆಂಡನನನ  ರಸೆತ್ತೆಗಳಲ  ಟಪ್ರೌಮ್  ಬಸರುತ್ಸಾ ಗಳರು  ಬಹಳ
ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ನಡರುವ  ನಲರುಲ ವುದನರುನ  ತಪಲ್ಪಿಸಲರು  ಮಾಡರರುವ
ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯಬೇನರು  ?೨.  ವಸಟ್ಟಿ  ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್  ಅಬ  ಯಾರ
ಸಾಕರಕವಗದೆ ?
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸ ೩*೨=೬  
೧.   “ ನಮಕ  ದೆಬೇಶದ  ಗೌರವವನರುನ  ರಯರಿ!  ಇದರು
ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ ದದ ರಾಷಟ್ಟಿ ಪ್ರೌ " ೨.  “ ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ! ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ ! ಹೆಗೂತತ್ತೆಬೇ
ಹಣ .  ’’

ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೨*೪=೮
೧.  ಲಬೆಂಡನ್   ನಗರ  ವಿಬೇಕ್ಷಣೆಯಲ  ಲೆಬೇಖಕರರು
ವಿಚಾರಿಸರರುವ ವಿಶಬೇಷತಗಳೆಬೇನರು ?
೨.  ವಸಟ್ಟಿ ಮಿನಸಟ್ಟಿ ರ್ ಅಬ ಪಾಪ್ರೌಥರ್ಕಾನಾ ಮಬೆಂದಿರ ಒಬೆಂದರು
ವಿಶಬೇಷ ಸಾಕರಕ ವಿವರಿಸ.

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ-೨                         ೧೮
ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ    ೨*೧=೨
೧.ನೆಲತ್ಸಾ ನ್  ರವರ  ಮಗೂತಿರ್ಕಾಯರರುವ  ಸಸ್ಥಿ ಳದ  ಹೆಸರೆಬೇನರು
?
೨.ಆಬೆಂಗಲ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ  ವಸೈಭವ  ಕಬೆಂಡರು  ಬರರುವ  ಓಣಿ
ಯಾವುದರು 
?ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ .೫*೨=೧೦ 
೧ವೂಲವಥರ್ಕಾ  ಅಬೆಂಗಡಯಲ  ಸಗರುವ  ವಸರುತ್ತೆ ಗಳರು
ಯಾವುವು  ?೨.  ಟಗೂಪಲ್ಪಿಗಯ  ವಿಶಬೇಷತಯನರುನ
ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಗ ದಖಲಸದ್ದಾರೆ ?
೩. ಲಬೆಂಡನನನ ಹೆಣರುಷ ಮಕಕ ಳರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಲಸದಲ
ನಯರುಕತ್ತೆರಾಗರರುತತ್ತೆರೆ ?
೪. ಪೊಯಟ್ ರನರ್ಕಾರ್ ನಲ ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗಳ
ಸಮಾಧಿಗಳಿವ ?
೫.  ಸಾಮಾಪ್ರೌಟರ  ರಾಜಾದ ಭಷಬೇಕವಗರುವ  ಸಬೆಂಹಾಸನದ
ಮೆಬೇಲರರುವ ಕಲರುಲ ಪಾಟಯ ವಿಶಬೇಷತಯಬೇನರು ?
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ  ೨*೩=೬ 
೧.   “ ಯಾರನರುನ  ತರುಳಿದರೆಬೇನರು  !  ಎಲ  ಹೆಜಜ
ಹಾಕದರೆಬೇನರು ? ಎಲಲ ವೂ ಅಷಟ್ಟಿ ! ಮಣರುಷ  ! ಮಣರುಷ !’’
೨ .  “ ಪಪ್ರೌವಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಬೆಂದರು ಭಾಗವಗದೆ .  ”
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ಗದದ ಪಾಠ ೪. ಭಾಗದ ಶಿಲಲ್ಪಿಗಳರು  ೧. ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ,೨. ಸರ್ ಎಬೆಂ.ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ    
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ

   ಡ.ಎಸ.ಜಯಪಲ್ಪಿ ಗೌಡ  ಅವರ  ರಲ  ೧೯೪೭ .ಇವರರು  ಚಕಕ ಮಗಳಗೂರರು  ಜಲ್ಲೆಯ  ದರದ
ಹಳಿಳಯವರರು.ಇವರರು   ಕನಾರ್ಕಾಟಕ  ಗಾಪ್ರೌಮಿಬೇಣ  ಸಬೆಂಸೆಸ್ಥಿ ಗಳರು  ,    ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ಒಡೆಯರರು    ,  ಜನಪದ  ಆಟಗಳರು
,  ದಿವನ್ ಸರ್  .    ಎಬೆಂ  .  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ ರಯರ್ಕಾ ಸಾಧನೆಗಳರು  ,  ಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾಗಳರು
ಮೊದಲಾದ ಕಕೃತಿಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಇವರಿಗಕನಾರ್ಕಾಟಕದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಬೆಂಪಕರ್ಕಾಗಳರು ಕಕೃತಿಗ  ಕನಾರ್ಕಾಟಕ
ಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದೆಗೂರೆತಿದ ಧಾರವಡ ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಸಬೆಂಘದ ಸಬೆಂಶಗೂಬೇಧನಾ ಬಹರುಮಾನಕಕ ಇವರರು
ಭಾಜನರಾಗದ್ದಾರೆ.

ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ  ಗದದ ಭಾಗದ  ಸರ್.ಎಬೆಂ.ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಲೆಬೇಖನವನರುನ  ಡ.ಎಸ.ಜಯಪಲ್ಪಿ ಗೌಡರ  ದಿವನ್
.ಸರ್  .  ಎಬೆಂ  .  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ ರಯರ್ಕಾಸಾಧನೆಗಳರು ಎಬೆಂಬ ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ . 

೧. ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ಯಾವಗ ಪಟಟ್ಟಿಭಷಕತ್ತೆರಾದರರು? 
ಉ: ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ಕ ಪ್ರೌ.ಶ. ೧೮೯೫(1895) ರಲ ತಮಕ  ೧೦ ನೆಯ ವಯಸತ್ಸಾನಲ ಪಟಟ್ಟಿಭಷಕತ್ತೆರಾದರರು. 

೨. ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ಯಾವುದರಕಗ ಕಬೆಂಕಣಬದದ ರಾದರರು?
 ಉ: ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ಮೆಸೈಸಗೂರರು ರಾಜದ ದ ಸವರ್ಕಾತಗೂಬೇಮರುಖ ಅಭವಕೃದಿದಗಾಗ ಕಬೆಂಕಣಬದದ ರಾದರರು. 

೩. ಏಷಾದಖಬೆಂಡದಲಯಬೇ ಮೊದಲರು ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭಸದ ಜಲವಿದರುದ ತ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದರು ?
ಉ:  ೧೯೦೦  ರಲ  ಶಿವನಸಮರುದಪ್ರೌದ   ರವಬೇರಿ  ನದಿಯ  ಬಳಿ  ಸಾಸ್ಥಿಪಸದ  ಜಲವಿದರುದ ತ್  ಉತಲ್ಪಿದನಾ  ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ
ಏಷಾದಖಬೆಂಡದಲಯಬೇ ಮೊದಲರು ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭಸದ ಜಲವಿದರುದ ತ್ ಯೋಜನೆ. 

೪. ಬಿಪ್ರೌಟಷ್ ಸರರ್ಕಾರ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರಿಗ ಯಾವ ಪದವಿಯನರುನ  ನಬೇಡ ಗೌರವಿಸತರು ?
ಉ: ಬಿಪ್ರೌಟಷ್ ಸರರರ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರಿಗ 'ಸರ್'ಪದವಿಯನರುನ  ನಬೇಡ ಗೌರವಿಸತರು.

೫. ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರನರುನ  ದಿವನರಾಗ ನೆಬೇಮಿಸದವರರು ಯಾರರು? 
ಉ:  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರನರುನ  ದಿವನರಾಗ ನೆಬೇಮಿಸದವರರು ಮೆಸೈಸಗೂರರು ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನದ ಮಹಾರಾಜರಾಗದದ  ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ
ಒಡೆಯರರು.

೬. ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರ ಹರುಟರುಟ್ಟಿ ಹಬಬ ದ ನೆನಪಗಾಗ ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನರುನ  ಮಾಡಲಾಗರುತಿತ್ತೆದೆ ?
ಉ: ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರ ಹರುಟರುಟ್ಟಿ ಹಬಬ ದ ನೆನಪಗಾಗ 'ಎಬೆಂಜನಯಸರ್ಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ'ಯನರುನ  ಆಚರಿಸಲಾಗರುತತ್ತೆದೆ ?

ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ರಲದಲ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ ಕಗಳರು ಸಲ ಯಬೆಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ ಕಗಳಾದವು ?
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ಉ:  ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ  ರಲದಲ  ಸಸ್ಥಿ ಳಿಬೇಯ  ಸಬೆಂಸೆಸ್ಥಿ ಗಳನರುನ  ರಚಸ  ಆಡಳಿತ  ವಿಕಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಬೇಕರಣಕಕ  ಅನರುವು
ಮಾಡಕಗೂಟಟ್ಟಿ ರರು.  ನಗರಪಾಲಕಗಳರು  ಹಾಗಗೂ ಗಾಪ್ರೌಮಪಬೆಂಚಾಯತಿಗಳರು  ರಯರ್ಕಾನವರ್ಕಾಹಿಸಲರು  ಆರಬೆಂಭ ಮಾಡದವು.  ಇವರ
ರಲದಲ ೧.  ಗಾಪ್ರೌಮ ನಮರ್ಕಾಲಬೇಕರಣ ೨.  ವಸೈದದ ಸಹಾಯ ೩.  ವಿದದಪಪ್ರೌಚಾರ ೪.ನಬೇರಿನ ಸೌಕಯರ್ಕಾ ೫.  ಪಪ್ರೌಯಾಣ ಸೌಲಭದ
ಮರುಬೆಂತದ ಕ್ಷೇತ ಕಗಳರು ಸಲ ಯಬೆಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ ಕಗಳಾದವು.  

೨. ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ರಲದಲ ಯಾವ ನಬೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳರು ರಯರ್ಕಾರಗೂಪಕಕ ಬಬೆಂದವು ?
ಉ: ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ರಲದಲ ಶಿವನಸಮರುದಪ್ರೌದ ಬಳಿ ರವಬೇರಿ ನದಿಯಬೆಂದ ಜಲವಿದರುದ ತ್ ಉತಲ್ಪಿದನಾ ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ
ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭವಯತರು.  ಇದರು  ಭಾರತ  ಮಾತ ಕವಲಲ  ,ಏಷಾದ ಖಬೆಂಡದಲಯಬೇ ಮೊದಲ ಜಲವಿದರುದ ತ್  ಉತಲ್ಪಿದನಾ ಯೋಜನೆ  .
೧೯೦೭  ರಲ  ವಣಿವಿಲಾಸ  ಸಾಗರ  (ಮಾರಿಕಣಿವ  )  ಕಟಟ್ಟಿ ಲಲ್ಪಿ ಟಟ್ಟಿತರು  .  ೧೯೧೧  ರಲ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಸಾಗರ  ಇವರ  ಬಕೃಹತ್
ಮರುಬೆಂಗಾಣೆಕಯ ಕಗೂಡರುಗ . 

೩. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗಗ್ಗೆ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು  ಏನೆಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ ?
ಉ:  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರರು  ಆಧರುನಕ  ಶಿಕ್ಷಣವಬೇ  ಎಲಲ  ಸಮಸೆದ ಗಳಿಗಗೂ  ಪರಮೊಬೇಚಚ  ಪರಿಹಾರವಬೆಂದರು  ನಬೆಂಬಿದದ ರರು  .ಶಿಕ್ಷಣವು
ಸಬೆಂಜಬೇವಿನ  ಎಬೆಂದರಿತಿದದ  ಅವರರುಶಿಕ್ಷಣದ  ಹಲವು  ಯೋಜನೆಗಳನರುನ  ರಗೂಪಸದರರು.''ಶಿಕ್ಷಣರಕಗ  ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬಬೇಕರು.ಅದರು
ಕಲವಬೇಜನರ ಸೆಗೂತತ್ತೆಗದೆಬೇ ಪಪ್ರೌಗತಿಪರ ರಾಜದ ದಲ ಎಲಲ ರ ಆಜನಕ ಸದದ  ಹರಕಗಬಬೇಕರು'' ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ಮನಗಬೆಂಡದದ ರರು.

೪.ನೆಹರಗೂ ಅವರರು ಸರ್ ಎಬೆಂ. ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ ಬಗಗ್ಗೆ ಏನೆಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಉ:  "ದರುರದಕೃಷಟ್ಟಿ ವಶಾತ್ ಭಾರತಿಬೇಯರಾದ ನಾವು ಹೆಚರುಚ  ಮಾತನಾಡರುವವರರು  ಮತರುತ್ತೆ  ನರುಡದಬೆಂತ  ನಡೆಯಲಾರದವರೆಬೆಂಬ
ದಗೂಷಣೆಗ  ಒಳಗಾಗದ್ದೇವ.ತವು  ಈ  ಮಾತಿಗ  ಬಹರುದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ರಿಬೇತಿಯಲ  ಹೆಗೂರತಗದ್ದೀರಿ.ತವು  ಕಡಮೆ
ಮಾತನಾಡದ್ದೀರಿ;ಹೆಚರುಚ  ಕಲಸ ಮಾಡದ್ದೀರಿ.ಅದನರುನ  ನಾವು ತಮಿಕಬೆಂದ ಕಲಯೋಣ''.ಎಬೆಂದರು ಪಬೆಂಡತ್ ಜವಹರಲಾಲ ಅವರರು
ಬಬೆಂಗಳಗೂರಿನಲ ನಡೆದ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರ ಶತಮಾನೆಗೂಬೇತತ್ಸಾ ವ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ ಕರುರಿತರು ಹೆಬೇಳಿದರರು. 

೫. ಹಣರಸರು ನಬೇತಿಯಲ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು ಮಾಡದ ಮಾಪಾರ್ಕಾಡರುಗಳಾವುವು ?
ಉ:  ರಾಜದ ದ  ಆರರ್ಕಾಕ  ಚಟರುವಟಕಗಳಿಗ  ಭದಪ್ರೌಬರುನಾದಿ  ಹಾಕರುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ  ಹಣರಸರು  ನಬೇತಿಯಲ  ಮಾಪಾರ್ಕಾಡರು
ಮಾಡದ  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರರು  ೧೯೧೩  ರಲ  ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ಬದಬೆಂಕ್  ಸಾಸ್ಥಿಪಸದರರು.ಉಳಿತಯ  ಬದಬೆಂಕ್  ಗಳರು,ಕಸೈಗಾರಿಕಗಳ
ಅಭವಕೃದಿದಗ ಫಬೇಡರ್ ಬದಬೆಂಕ್ ಕಸೈಗಾರಿರ ಹಗೂಡಕ ಮತರುತ್ತೆ  ಅಭವಕೃದಿದ ನಧಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡದರರು.  ಸಾವರ್ಕಾಜನಕ ಜಬೇವ ವಿಮಾ
ಯೋಜನೆ  ಜಾರಿಗ  ತಬೆಂದರರು.ರೆಸೈತರಿಗ  ಹಾಗಗೂ  ಕರಕರುಶಲ  ಕಲಸಗಾರರಿಗ  ಸಾಲದ  ಸೌಲಭದ  ನಬೇಡಲರು  ಸಹರರಿ  ಕ್ಷೇತ ಕವನರುನ
ಬಲವಧರ್ಕಾನೆಗಗೂಳಿಸದರರು.ಪಾಪ್ರೌಬೆಂತಿಬೇಯ  ಸಹರರಿ  ಬದಬೆಂಕ್  ಗಳನರುನ  ಸಾಸ್ಥಿಪಸದರರು.ರಾಜದ ದ  ಆಸತ್ತೆಯನರುನ  ಹೆಚಚಸ,  ಆದಯ
ತರರುವುದರ ಮಗೂಲಕ ಅಭವಕೃದಿದ ರಯರ್ಕಾಗಳ ಪಪ್ರೌಭಾವಗಳನರುನ  ಅಳೆಯಲರು ಅನರುಕಗೂಲವಗರುವಬೆಂತ ಆಯವದ ಯದಲ ಹೆಗೂಸ
ದಕೃಷಟ್ಟಿಕಗೂಬೇನವನರುನ  ಕಬೆಂಡರುಕಗೂಬೆಂಡರರು.

ಎಬೆಂಟರು -ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ರಲದಲ  ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ' ಮಾದರಿ ಮೆಸೈಸಗೂರರು ರಾಜದ  ' ಹೆಬೇಗಾಯತರು ?
ಉ:  ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರರು  ಮೆಸೈಸಗೂರಿನ  ಸವರ್ಕಾತಗೂಬೇಮರುಖ ಅಭವಕೃದಿದಗ  ಕಬೆಂಕಣಬದದ ರಾಗದದ ರರು.  ಇವರ  ರಲದಲ
ಪಪ್ರೌಜಾಪಪ್ರೌತಿನಧಿ ಸಭಯರು ನಗೂತನ ರಗೂಪವನರುನ  ಪಡೆದರು ನಜವದ ಜನಪಪ್ರೌತಿನಧಿ ಸಭಯಾಗ ಪರಿವತರ್ಕಾನೆಯಾಯತರು. ೧೯೨೩
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ರಲ ಇವರರು ಪಪ್ರೌಜಾಪಪ್ರೌತಿನಧಿ ಸಭಯನರುನ  ಶಾಸನಬದದ  ಸಬೆಂಸೆಸ್ಥಿ ಯಾಗ ಮಾಪರ್ಕಾಡಸ ಪಪ್ರೌಜಾತಬೆಂತ ಕದ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಬೆಂದ ಭಾರತದಲಯಬೇ
ಮಾದರಿ  ಸಬೆಂಸೆಸ್ಥಿ ಯಾಗ  ರಯರ್ಕಾನವರ್ಕಾಹಿಸರುವಬೆಂತ  ಮಾಡದರರು.  ೧೯೦೭ರಲ  ಇವರರು  ನಾದಯ  ವಿಧಾಯಕ  ಸಭಯನರುನ
ಸಾಸ್ಥಿಪಸದರರು.  ಸಸ್ಥಿ ಳಿಬೇಯ  ಸಬೆಂಸೆಸ್ಥಿ ಗಳನರುನ  ರಚಸ  ಆಡಳಿತ  ವಿಕಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಬೇಕರಣಕಕ  ಅನರುವು  ಮಾಡಕಗೂಟಟ್ಟಿ ರರು.  ಸಾಹಿತದ  ,ಸಬೆಂಗಬೇತ
,ವಸರುತ್ತೆ ಶಿಲಲ್ಪಿ ಗಳ ಅಭವಕೃದಿದಗ ಒತರುತ್ತೆ  ನಬೇಡದರರು.  ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತದ  ಪರಿಷತತ್ತೆನರುನ  ಸಾಸ್ಥಿಪಸದರರು.  ಇವರ ಆಡಳಿತವಧಿಯಲ ಏಷಾದದ
ಮೊದಲ  ಜಲವಿದರುದ ತ್  ಯೋಜನೆ  ಶಿವನಸಮರುದಪ್ರೌದ  ರವಬೇರಿ  ನದಿಯ  ಬಳಿ  ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭವಯತರು.  ನಾಡನ  ಮೊದಲ
ವಿಶಲ ವಿದದಲಯ ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ವಿಶಲ ವಿದದನಲಯವನರುನ  ಸಾಸ್ಥಿಪಸದ  ಕಬೇತಿರ್ಕಾ  ಇವರಿಗ  ಸಲರುಲ ತತ್ತೆದೆ.  ಇವರರು  ಹಲವರರು  ಸಾಮಾಜಕ
ರನಗೂನರುಗಳನರುನ  ಜಾರಿಗ ತಬೆಂದಿದದ ರರು. 
ಹಲವರರು ಸಾಮಾಜಕ ಸರುಧಾರಣೆಗಳ ಮಗೂಲಕ ಸಾಮಾಜಕ ರನಗೂನರುಗಳ ಹರಿರರ ಎಬೆಂದರು ಹೆಸರಾಗದದ  ಇವರರು ಮೆಸೈಸಗೂರರು
ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನವನರುನ  ಮಾದರಿ ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನವನಾನಗ ರಗೂಪಸದರರು. 

೨.ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು ಮೆಸೈಸಗೂರರು ದಿವನರಾಗ ಸಲಸದ ಸೆಬೇವಯನರುನ ಕರುರಿತರು ಬರೆಯರಿ.
ಉ: ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ  ರಾಜ ಒಡೆಯರಿಬೆಂದ ದಿವನರಾಗ ನೆಬೇಮಕವದ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರರು ಆಡಳಿತದಲ ಹೆಗೂಸ ಮಾದರಿಯನರುನ
ಅನರುಷಾಷ್ಠೆನಗಗೂಳಿಸ  ಕಚೆಬೇರಿಯ  ಕಲಸ  ರಯರ್ಕಾಗಳಲ  ಸರುಧಾರಣೆ  ತಬೆಂದರರು.  ದಕ್ಷತ  ಮತರುತ್ತೆ  ಪಾಪ್ರೌಮಾಣಿಕತಗ  ಒತರುತ್ತೆ
ನಬೇಡದರರು.ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನದಲ  ಸಸ್ಥಿ ಳಿಬೇಯ  ಮಟಟ್ಟಿ ದಲ  ಕಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃತವಗದದ  ನಾದಯಾಬೆಂಗ  ಮತರುತ್ತೆ  ರಯಾರ್ಕಾಬೆಂಗಗಳ  ಅಧಿರರವನರುನ
ಪಪ್ರೌತದಬೇಕಗಗೂಳಿಸದರರು.ರಾಜದ  ಪಪ್ರೌವಸ ಮಾಡ ಅಜಮಾಯಸ ರಯರ್ಕಾ ನಡೆಸದರರು.ಸಮಥರ್ಕಾ ರಯರ್ಕಾ ನವರ್ಕಾಹಣೆಗಾಗ ಸಮಿತಿ
ರಚನೆಗ ಪಾಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದ  ನಬೇಡದರರು.ನೆಬೇಮರತಿಯಲ ಸಸ್ಥಿ ಳಿಯರಿಗ ಆದದ ತ  ನಬೇಡದರರು..ಮೆಸೈಸಗೂರರು ಮಾದರಿ ಎಬೆಂಬ ಹೆಗೂಸ ಆಡಳಿತ
ಜನಕ  ತಳಲರು ರರಣರಾದರರು.ಇವರ ಆಡಳಿತವಧಿಯಲ ಮೆಸೈಸಗೂರರು ರಾಜಧಾನಯಾಗ ಮತರುತ್ತೆ  ರಾಜದ ದ ಎರಡನೆಯ ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ
ನಗರವಗ  ಪಪ್ರೌಸದಿದ  ಪಡೆಯತರು.  ಮೆಸೈಸಗೂರಿನ  ಹೆಗೂಸ  ಅರಮನೆ  ,  ಸ.  ರಬೆಂಗಾಚಾಲರುರ್ಕಾ  ಪುರಭವನ  ,ಅರಮನೆ  ವಿಸತ್ತೆರಣೆ,
ಕಕೃಷಷ ರಾಜಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ  ಆಸಲ್ಪಿ ತಪ್ರೌ  ,  ಲಲತಮಹಲ ಅರಮನೆಯ ತಳಹದಿ,  ಮತರುತ್ತೆ  ಪಪ್ರೌಧಾನ ಅರಮನೆಯ ಕಚೆಬೇರಿ  ಸಮರುಚಚ ಯಗಳರು
ಇವರ  ರಲದಲಯಬೇನಮಾರ್ಕಾಣಗಗೂಬೆಂಡವು.  ಶಿವನಸಮರುದಪ್ರೌ  ಜಲವಿದರುದ ತ್  ಉತಲ್ಪಿದನೆಯನರುನ  ಸಮಗಪ್ರೌವಗ  ಅಭವಕೃದಿದ
ಪಡಸದರರು.  ಜನಾರೆಗೂಬೇಗದ ವನರುನ  ರಪಾಡರುವ  ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಬೆಂದ  ಹಲವರರು  ಆಸಲ್ಪಿ ತಪ್ರೌಗಳನರುನ  ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭಸದರರು.  ಸಾಬೆಂರಪ್ರೌಮಿಕ
ರೆಗೂಬೇಗಗಳ ನವರಣೆಗ ಹಲವರರು ರಯರ್ಕಾಕ ಕಮಗಳನರುನ  ಜಾರಿಗ ತಬೆಂದರರು.  ಹಿಬೇಗ  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು ಹೆಗೂಸಯರುಗದ
ಹರಿರರರಾಗ ಮೆಸೈಸಗೂರರು ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನಕಕ ನವಚೆಸೈತನದ ವನರುನ  ತರುಬೆಂಬಿದರರು. 

೩.ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ ಕಕಕ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ಅವರರು ಸಲಸದ ಕಗೂಡರುಗಗಳನರುನ  ತಿಳಿಸ
ಉ:  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು  ಆಧರುನಕ  ಶಿಕ್ಷಣವಬೇ  ಎಲಲ  ಸಮಸೆದ ಗಳಿಗಗೂ  ಪರಮೊಬೇಚಚ  ಪರಿಹಾರವಬೆಂದರು  ನಬೆಂಬಿದದ ರರು.  ಶಿಕ್ಷಣವು
ಸಬೆಂಜಬೇವಿನ  ಎಬೆಂಬರುದನನ ರಿತಿದದ  ಅವರರು  ಶಿಕ್ಷಣದ  ಯೋಜನೆಗಳನರುನ  ರಗೂಪಸದರರು.೧೯೧೩ರಲ  ಪಾಪ್ರೌಥಮಿಕ  ಶಿಕ್ಷಣ
ನಬಬೆಂಧನೆಯನರುನ  ಜಾರಿಗ  ತಬೆಂದರರು.ಮದಪ್ರೌಸ  ವಿಶಲ ವಿದದನಲಯದ  ನಯಬೆಂತ ಕಣಕಕ  ಒಳಪಟಟ್ಟಿದದ  ಪಪ್ರೌಢ  ಶಿಕ್ಷಣ  ಸಬೆಂಸೆಸ್ಥಿ ಗಳನರುನ
ಬಬೇಪರ್ಕಾಡಸ  ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನವಬೇ  ಪಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ  ಅಬೆಂತಿಮ  ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ  ನಡೆಸರುವ  ಯೋಜನೆಯನರುನ  ಆರರ್ಕಾಕ  ಪರಿಷತಿತ್ತೆನ  ಮಗೂಲಕ
ರಗೂಪುಗಗೂಳಿಸದರರು.ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ವಿಶಲ ವಿದದನಲಯದ  ಸಾಸ್ಥಿಪನೆ  ಇವರ  ದಗೂರದಕೃಷಟ್ಟಿಯ  ಫಲಶಕೃತಿ.ತಬೆಂತಿಪ್ರೌಕ  ಮತರುತ್ತೆ  ವಕೃತಿತ್ತೆಪರ
ಶಿಕ್ಷಣಕಕ  ಆದದ ತ  ನಬೇಡದರರು.ಬಬೆಂಗಳಗೂರಿನಲ  ಮೆರನಕಲ  ಎಬೆಂಜನಯರಿಬೆಂಗ್  ಶಾಲೆ  ,ಮೆಸೈಸಗೂರಿನಲ  ಚಾಮರಾಜಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ
ತಬೆಂತಿಪ್ರೌಕಸಬೆಂಸೆಸ್ಥಿ ಗಳನರುನ  ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭಸದರರು.ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗ  ಗಕೃಹಶಿಕ್ಷಣ  ಶಾಲೆಗಳನರುನ  ಸಾಸ್ಥಿಪಸದರರು.  ವಿದದರರ್ಕಾ  ವಬೇತನವನರುನ
ಕಗೂಡರುವುದರ ಮಗೂಲಕ ಹಿಬೆಂದರುಳಿದ ವಗರ್ಕಾಗಳ ವಿದದರರ್ಕಾಗಳ ವದಸಬೆಂಗಕಕ ಅನರುವು ಮಾಡಕಗೂಟಟ್ಟಿ ರರು.ಗ ಪ್ರೌಬೆಂಥಾಲಯಗಳ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಗ
ಅಸಸ್ಥಿಭಾರ ಹಾಕದರರು.ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತದ  ಪರಿಷತತ್ತೆನರುನ  ಸಾಸ್ಥಿಪಸದರರು.
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 ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ. 

೧.  “ ಸಾಮಾಜಕ ರನಗೂನರುಗಳ ಹರಿರರ ."
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಭಾಗದ ಶಿಲಲ್ಪಿಗಳರು  ಗದದ ಭಾಗದ  'ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ್'  ಎಬೆಂಬ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ  ಆಳಿಲಕಯ  ರಲದಲ  ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನವು  ಮಾದರಿ  ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ಎಬೆಂದರು
ಹೆಸರಾಗತರುತ್ತೆ .  ಇವರರು ಮೆಸೈಸಗೂರಿನ ಸವರ್ಕಾತಗೂಬೇಮರುಖ ಅಭವಕೃದಿದಗ ಕಬೆಂಕಣಬದದ ರಾಗದದ ರರು.  ಇವರರು ಸಾಮಾಜಕ ರನಗೂನರುಗಳ
ಹರಿರರ ಎಬೆಂದರು ಹೆಸರಾಗದದ ರರು ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುವಗ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಮೆಸೈಸಗೂರರು ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನದ ಅಭವಕೃದಿದಗಾಗ ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ಹಲವರರು ಕ ಕಮಗಳನರುನ  ಕಸೈಗಗೂಬೆಂಡದದ ರಿಬೆಂದ
ಅವರರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಸರಾಗದದ ರರು . 

೨.''ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕರಿಬೇಟಕಕ ಮತಗೂತ್ತೆಬೆಂದರು ಗರಿಯನರುನ  ಸೆಬೇರಿಸತರು ''
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಡ.ಎಸ .ಜಯಪಲ್ಪಿ ಗೌಡರರು ಬರೆದ ದಿವನ್ ಸರ್ ಎಬೆಂ. ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ ರಯರ್ಕಾಸಾಧನೆಗಳರು
ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸರ್ ಎಬೆಂ.ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರರು  ಮರುಬೆಂಬಸೈ  ಪಾಪ್ರೌಬೆಂತದ ದ  ಲೆಗೂಬೇಕಗೂಬೇಪಯೋಗ  ಇಲಾಖಯಲ  ಸಹಾಯಕ  ಎಬೆಂಜನಯರ್  ಆಗ
ಸೆಬೇವ ಸಲಸರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಗ ಖನ್ ದೆಬೇಶ ಮತರುತ್ತೆ  ನಾಸಕ್ ಜಲ್ಲೆಗಳಲ ಹರಿಯರುತಿತ್ತೆದದ  ಪಬೆಂಜಾಪ್ರೌ  ನದಿಯ ನಬೇರಾವರಿ ರಲರುವಗ ತಗೂಬರು
ಮೆಬೇಲಾಗ್ಗೆ ಲರುವಯನರುನ  ನಮಿರ್ಕಾಸರುವ  ರಯರ್ಕಾದಲ  ಯಶಸಲಯಾದರರು.ಸಬೆಂಧ್  ಪಾಪ್ರೌಬೆಂತದ ದ  ಸರುಕಗೂಕ ರರು  ಪಟಟ್ಟಿ ಣಕಕ  ಕರುಡಯರುವ
ನಬೇರಿನ ಪೂರೆಸೈಕಯ ರಯರ್ಕಾವನರುನ  ಯಶಸಲಯಾಗ ಪೂರೆಸೈಸದರರು.ಪೂನಾದ ಮರುಥಾ ರಲರುವಗ ನಬೇರಿನ ನೆಲೆಯಾಗದದ  ಪಬೇಪ
ಜಲಾಶಯಕಕ ಸಲ ಯಬೆಂ ಚಾಲತ ಬಗಲರುಗಳನರುನ  ಅಳವಡಸದರರು ಎನರುನ ವಗ ಲೆಬೇಖಕರರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಲರಸದ  :   ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರರು  ವಸೈಜ್ಞಾನಕ  ವಿಮಶಾರ್ಕಾ  ಶಕತ್ತೆಯನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ ರರು.  ದಗೂರದಶಿರ್ಕಾತಲ  ಶಕತ್ತೆ  ಅವರಲತರುತ್ತೆ .  ಸದ
ಹೆಗೂಸತನರುನ  ಅನೆಲಬೇಷಸರುವ ಮಗೂಲಕ ಸಮಾಜಕಕ ಒಳಿತರು ಮಾಡರುವ ಮನೆಗೂಬೇಭಾವ ಅವರದಗತರುತ್ತೆ .  ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳರು ಅವರ
ವದ ಕತ್ತೆತಲ ಕಕ ಒಬೆಂದರು ಕರಿಬೇಟದ ಹಾಗ ಎನರುನ ವುದನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ  ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ಪಡಸರುವುದರು. 

೩.''ಆದಶರ್ಕಾ ಪುರರುಷರೆಗೂಬಬ ರರು ದಿವನರಾದದರುದ  ಮೆಸೈಸಗೂರರು ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನದ ಪುಣದ  ವಿಶಬೇಷವಬೇ ಸರಿ''.
ಈ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಡ.ಎಸ  .ಜಯಪಲ್ಪಿ ಗೌಡರರು  ಬರೆದ  ದಿವನ್  ಸರ್ ಎಬೆಂ.  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ  ರಯರ್ಕಾಸಾಧನೆಗಳರು
ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ  ಸರ್ ಎಬೆಂ.ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರಿಬೆಂದ  ದಿವನರಾಗ  ನೆಬೇಮಕವದ  ಸರ್  ಎಬೆಂ  ವಿಶಲಬೇಶರಯದ  ಆಡಳಿತದಲ  ಹೆಗೂಸ
ಮಾದರಿಯನರುನ  ಅನರುಷಾಷ್ಠೆನಗಗೂಳಿಸ  ಕಚೆಬೇರಿಯ  ಕಲಸ  ರಯರ್ಕಾಗಳಲ  ಸರುಧಾರಣೆ  ತಬೆಂದರರು.ದಕ್ಷತ  ಮತರುತ್ತೆ  ಪಾಪ್ರೌಮಾಣಿಕತಗ
ಒತರುತ್ತೆ  ನಬೇಡದರರು.ಸಮಥರ್ಕಾರಯರ್ಕಾ  ನವರ್ಕಾಹಣೆಗಾಗ  ಸಮಿತಿ  ರಚನೆಗ  ಪಾಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದ  ನಬೇಡದರರು.ನೆಬೇಮರತಿಯಲ  ಸಸ್ಥಿ ಳಿಬೇಯರಿಗ
ಆದದ ತ  ನಬೇಡದರರು.ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ  ಕರುರಿತರು  ಅಭಮಾನ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿದ  ಜನರರು  ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ  ಅವರ  ಕರುರಿತರು  ಹೆಬೇಳಿದರರು
ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ವಿವರಿಸದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  :  ಸಸ್ಥಿ ಳಿಬೇಯರಿಗ ಆದದ ತ  ನಬೇಡರುವ  ಮಗೂಲಕ  ಅಲನ ನವಸಗಳ  ಅಭವಕೃದಿದಗ  ಹೆಚಚನ  ಗಮನ ನಬೇಡದದ ರರು.  ಆದದ ರಿಬೆಂದ
ಅಲನ ನವಸಗಳಲ  ಇಬೆಂತಹ  ದಿವನರರು  ಸಕಕ ದರುದ  ನಮಕ  ಭಾಗದ  ಎಬೆಂಬ  ಭಾವನೆ ಮನೆಮಾಡತರುತ್ತೆ  ಎಬೆಂದರು  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು
ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 

೪.  “ ಮೊಟಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬರಿಗ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರಿಗ ಮತದನದ ಹಕರುಕ  .  ”
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ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಭಾಗದ ಶಿಲಲ್ಪಿಗಳರು  ಗದದ ಭಾಗದ  'ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ್'  ಎಬೆಂಬ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ಮೆಸೈಸಗೂರರು ರಾಜದ ದ ಸವರ್ಕಾತಗೂಬೇಮರುಖ ಅಭವಕೃದಿದಗ ಕಬೆಂಕಣಬದದ ರಾಗದದ ರರು. ಅವರ
ಆಡಳಿತವಧಿಯಲ ಹಲವರರು  ಸಾಮಾಜಕ  ರನಗೂನರುಗಳನರುನ  ಜಾರಿಗ  ತಬೆಂದಿದದ ರರು.  ಅದರಲ ಅವರರು  ಕ ಪ್ರೌ.ಶ.  ೧೯೨೭ರಲ
ಜಾರಿಗ ತಬೆಂದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರಿಗ ಮತದನದ ಹಕಗೂಕ  ಕಗೂಡ ಒಬೆಂದಗತರುತ್ತೆ . 
ಸಾಲರಸದ  : ನಾಲಲ ಡ ಕಕೃಷಷ ರಾಜ ಒಡೆಯರರು ಜನತಯ ಬಗಗ್ಗೆ ಅದರಲಗೂಲ  ವಿಶಬೇಷವಗ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರ ಪರವಗ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ  ಸಾಮಾಜಕ
ಕಳಕಳಿಯನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು.  

ಬಿಟಟ್ಟಿ  ಸಸ್ಥಿ ಳವನರುನ  ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳಿಬೆಂದ ತರುಬೆಂಬಿರಿ. 

೧.  ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ್  ರವರಿಗ  ರಿಬೇಜಬೆಂಟರಾಗ  ರಯರ್ಕಾ  ನವರ್ಕಾಹಿಸದವರರು.  ___ಉ:   ಅವರ  ತಯ
ಮಹಾರಾಣಿ ವಣಿವಿಲಾಸರವರರು .
೨. ೧೯೧೪ ರಲ ಶಾಲಾ ಪಪ್ರೌವಬೇಶಕಕ ___ ನಷಬೇಧವಯತರು.  ಉ: ಜಾತಿಪರಿಗಣನೆಯ ನಷಬೇಧ 
೩. ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು ಮರುಬೆಂಬಸೈ ಪಾಪ್ರೌಬೆಂತದ ದಲ ___ ಆಗ ಸೆಬೇವ ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭಸದರರು. ಉ: ಸಹಾಯಕ ಎಬೆಂಜನಯರ್ 
೪.  ಮರುಬೆಂಬಸೈ  ಪಾಪ್ರೌಬೆಂತದ ದ  ಗವನರ್ಕಾರ್ ಆಗದದ  ___  ಅವರರು  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರನರುನ  ಮರುಕತ್ತೆಕಬೆಂಠದಿಬೆಂದ ಶಾಲಗಸದರರು.  ಉ:
ಲಾಡರ್ಕಾ ಸಬೆಂಡ ಹಸಟ್ಟಿರ್ಕಾ 
೫. ಭಾರತ ಸರರ್ಕಾರವು ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರಿಗ --- ಎಬೆಂಬ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ನಬೇಡ ಗೌರವಿಸತರು. ಉ: ಭಾರತ ರತನ  
ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 
೧. ತತತ್ಸಾ ಮ ತದದ ವ ಬರೆಯರಿ 
ವಬೆಂಶ- ಬಬೆಂಚ      ಸಾಸ್ಥಿನ -ತಣ          ಯಶ-ಜಸ        ಪಟಟ್ಟಿ ಣ -ಪತತ್ತೆನ       ರಯರ್ಕಾ -ಕಜಜ  

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧   ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಡ.ಎಸ.ಜಯಪಲ್ಪಿ ಗೌಡರ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ ಬರೆಯರಿ. ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು  
ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩*೧=೩ 
೧.ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರರು  ಯಾವಗ  ಪಟಟ್ಟಿಭಷಕತ್ತೆರಾದರರು?
೨.ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರರು  ಯಾವುದರಕಗಕಬೆಂಕಣಬದದ ರಾದರರು?
೩.ಏಷಾದಖಬೆಂಡದಲಯಬೇ ಮೊದಲರು ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭಸದ ಜಲವಿದರುದ ತ್ ಯೋಜನೆ
ಯಾವುದರು ?ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೨ ಅಬೆಂಕಗಳರು  
೧.ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ  ರಲದಲ  ಯಾವ  ಕ್ಷೇತ ಕಗಳರು  ಸಲ ಯಬೆಂ
ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ ಕಗಳಾದವು ?
.ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಸಹಿತವಿವರಿಸ.೨*೩=.೧ ಸಾಮಾಜಕ  ರನಗೂನರುಗಳ  ಹರಿರರ“

."೨.''ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಕರಿಬೇಟಕಕ ಮತಗೂತ್ತೆಬೆಂದರು ಗರಿಯನರುನ  ಸೆಬೇರಿಸತರು ''
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ .
ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ  ರಲದಲ   ಮೆಸೈಸಗೂರರು   '  ಮಾದರಿ
ಮೆಸೈಸಗೂರರು ರಾಜದ  ' ಹೆಬೇಗಾಯತರು ?

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ-೨   
ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ ೨*೧=೨ 
೧.ಬಿಪ್ರೌಟಷ್ ಸರರ್ಕಾರ ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರಿಗ ಯಾವ ಪದವಿಯನರುನ  ನಬೇಡ
ಗೌರವಿಸತರು  ?೨.  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರಹರುಟರುಟ್ಟಿ ಹಬಬ ದ  ನೆನಪಗಾಗ ಯಾವ
ದಿನಾಚರಣೆಯನರುನ  ಮಾಡಲಾಗರುತಿತ್ತೆದೆ ?
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ ೨*೩=೬
೧.'ಆದಶರ್ಕಾ  ಪುರರುಷರೆಗೂಬಬ ರರು  ದಿವನರಾದದರುದ  ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ಸಬೆಂಸಾಸ್ಥಿನದ
ಪುಣದ  ವಿಶಬೇಷವಬೇ ಸರಿ''.
೨. ಮೊಟಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬರಿಗ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರಿಗ ಮತದನದ ಹಕರುಕ
ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೪*೨=೮ 
೧.ನೆಹರಗೂ  ಅವರರು  ಸರ್  ಎಬೆಂ.  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ ನವರ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಏನೆಬೆಂದರು
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ?೨.ಹಣರಸರು  ನಬೇತಿಯಲ  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು  ಮಾಡದ
ಮಾಪಾರ್ಕಾಡರುಗಳಾವುವು  ?೩.ಶಿಕ್ಷಣದ  ಬಗಗ್ಗೆ  ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು
ಏನೆಬೆಂದರು   ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ  ?೪.ನಾಲಲ ಡ  ಕಕೃಷಷ ರಾಜ  ಒಡೆಯರ  ರಲದಲ
ಯಾವ ನಬೇರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳರು ರಯರ್ಕಾರಗೂಪಕಕ ಬಬೆಂದವು ?
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
೨.ವಿಶಲಬೇಶಲ ರಯದ  ಅವರರು  ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ದಿವನರಾಗಸಲಸದ
ಸೆಬೇವಯನರುನ ಕರುರಿತರು ಬರೆಯರಿ.
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ಗದದ ಪಾಠ ೫     ಎದೆಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ. __ದೆಬೇವನಗೂರರು ಮಹದೆಬೇವ 
ಕಕೃತಿರರರ  ಪರಿಚಯ       

 ದೆಬೇವನಗೂರರು  ಮಹಾದೆಬೇವ  ಅವರರು  ಕ ಪ್ರೌ..  ಶ  .    ೧೯೪೯ ರಲ  ಮೆಸೈಸಗೂರರು  ಜಲ್ಲೆಯ  ನಬೆಂಜನಗಗೂಡರು
ತಲಗೂಕನ  ದೆಬೇವನಗೂರಿನಲ ಜನಸದರರು. ಇವರರು ದದವನಗೂರರು  ,   ಒಡಲಾಳ  ,   ಗಾಬೆಂಧಿ ಮತರುತ್ತೆ  ಮಾವೊ  ,
ನಬೆಂಬಿಕಯ  ನೆಬೆಂಟ,  ನೆಗೂಬೇಡರು  ಮತರುತ್ತೆ  ಕಗೂಡರು    ,  ಎದೆಗ  ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ ಮೊದಲಾದ  ಕಕೃತಿಗಳನರುನ
ಬರೆದಿದ್ದಾಇವರಿಗ  ಕರುಸರುಮಬಲೆ  ಕಕೃತಿಗ  ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ  ಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ,ಒಡಲಾಳ  ಕಕೃತಿಗ
ಭಾರತಿಬೇಯ ಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದೆಗೂರೆತಿದೆ.

ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಗದದ ಭಾಗವನರುನ  ಇವರ ಎದೆಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. 
                                                                  

   ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ .

೧. ಇಬೆಂದಲಲ  ನಾಳೆ ಫಲ ಕಗೂಡರುವ ಅಬೆಂಶಗಳರು ಯಾವುವು ?
ಉ: ಭಗೂಮಿಗ ಬಿದದ  ಬಿಬೇಜ ಮತರುತ್ತೆ  ಎದೆಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ ಇವು ಇಬೆಂದಲಲ  ನಾಳೆ ಫಲ ಕಗೂಡರುವ ಅಬೆಂಶಗಳರು .

೨ .ಮನೆ ಮಬೆಂಚಮಕ  ಯಾರರು ?
ಉ: ಮನೆ ಮಬೆಂಚಮಕ  ಊರಿನ ಗಾಪ್ರೌಮ ದೆಬೇವತ.

೩. ಮನೆ ಮಬೆಂಚಮಕ ನ ಕತ ಹೆಬೇಳಿದ ಕವಿ ಯಾರರು?
ಉ: ಮನೆ ಮಬೆಂಚಮಕ  ಕತ ಹೆಬೇಳಿದ ಕವಿ ಸದದ ಲಬೆಂಗಯದ

೪. 'ಶಿವನರುಭವ ಶಬದ ಕಗೂಬೇಶ ' 'ಪುಸತ್ತೆಕ ಬರೆದವರರು ಯಾರರು ?
ಉ: ಶಿವನರುಭವ ಶಬದ ಕಗೂಬೇಶ ಪುಸತ್ತೆಕ ಬರೆದವರರು ಹಳಕಟಟ್ಟಿಯವರರು. (ಫ.ಗರು.ಹಳಕಟಟ್ಟಿ)

೫. ವಚನರರರಿಗ ಯಾವುದರು ದೆಬೇವರಾಗತರುತ್ತೆ  ?
ಉ: ವಚನರರರಿಗ ಅವರವರ ಇಷಟ್ಟಿ ದೆಸೈವ ಅಬೆಂದರೆ ಅವರಿಗ ಅವರವರ ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯಬೇ ದೆಬೇವರಾಗತರುತ್ತೆ . 

೬ . ಅಶಗೂಬೇಕ ಪಸೈ ಅವರ ವಕೃತಿತ್ತೆ ಯಾವುದರು ?
ಉ: ಅಶಗೂಬೇಕ ಪಸೈ ಅವರರು ವಕೃತಿತ್ತೆಯಬೆಂದ ಒಬಬ  ಮನೆಗೂಬೇವಸೈದದ ರರು .

೭.. ದೆಬೇವನಗೂರರ 'ನನನ  ದೆಬೇವರರು ' ಯಾರೆಬೆಂಬರುದನರುನ  ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿಬೇಕರಿಸ .
ಚಾವಣಿ ಇಲಲ ದ ಗರುಡಯಲ ರರರುಣದ  ಸಮತಯ ಬರುದದ ನನರುನ  ಇಟಟ್ಟಿ ರೆ ದೆಬೇವನಗೂರರಿಗ ಅವನೆಬೇ ಅವರ ದೆಬೇವರರು.
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   ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಅಶಗೂಬೇಕ ಪಸೈ ಹೆಬೇಳಿದ ಸಬೆಂಶಗೂಬೇಧನಾ ಸತದ ವಬೇನರು ?
ಉ: ಅಶಗೂಬೇಕ ಪಸೈಯವರರು ಹೆಬೇಳಿದ ಮನಸತ್ಸಾನ ಬಗಗ್ಗೆ ನಡೆದಿರರುವ ಸಬೆಂಶಗೂಬೇಧನಾ ಸತದ ವಬೆಂದರೆ ಒಬೆಂದರು ಕಗೂಠಡಯಲ ಕರುಳಿತರು
ಟಲವಿಷನ್  ನೆಗೂಬೇಡರುತಿತ್ತೆರರುವವರರು  ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆರರುವ  ದರುದುಃಖ  ಅಥವ  ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷದ  ಭಾವವು  ಪಕಕ ದ
ಕಗೂಠಡಯಲಟಲವಿಷನ್  ನೆಗೂಬೇಡದೆ  ಕರುಳಿತಿರರುವವರ  ಮೆಬೇಲಗೂ  ಸಲ ಲಲ್ಪಿ  ಮಟಟ್ಟಿಗ  ಅದೆಬೇ  ರಿಬೇತಿಯಾದ  ಪಪ್ರೌಭಾವವನರುನ
ಬಿಬೇರರುತತ್ತೆದೆ.ಅಬೆಂದರೆ  ಈ  ಉದಹರಣೆ  ವಿವರಿಸರುವ  ನಜವಬೆಂದರೆ  ಯಾವ  ಜಬೇವಿಯಗೂ  ತನನ ಷಟ್ಟಿ ಕಕ  ತನಲಲ .ಯಾವುದೆಬೇ
ಒಬೆಂದರುಜಬೇವಿಗ  ಆಗರುವ  ದರುದುಃಖ  ದರುಮಾಕನ  ಪರಿಸರದಲ  ಉಸರಾಡರುತತ್ತೆ  ಎಲಾಲ  ಜಬೇವಿಗಳಲಗೂಲ  ಕಬೆಂಪನ  ಉಬೆಂಟರು
ಮಾಡರುತಿತ್ತೆರರುತತ್ತೆದೆಬೇನೆಗೂಬೇ.ಈ ಅನರುಕಬೆಂಪನ ಇಡಬೇ ಜಬೇವಸಬೆಂಕರುಲವನೆನಬೇ ಒಬೆಂದರು ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆದೆ. 

೨. ವಚನರರರ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ ಅರಿವು ಎಬೆಂದರೆ ಏನರು ವಿವರಿಸ .
ಉ:  ವಚನರರರ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ ಅರಿವು ಎಬೆಂದರೆ ತನನ ಷಟ್ಟಿ ಕಕ  ತನರು ಇರರುವ ಕಬೇವಲ ತಿಳರುವಳಿಕ  ,ಜ್ಞಾನ ಮಾತ ಕ  ಅಲಲ  ;  ಅದರು
ಕ ಪ್ರೌಯಯ  ಅನರುಭವದಿಬೆಂದ  ಒಡಮಗೂಡರುವುದರು  .ಅದರು  ಕಬೇಳಿ  ತಿಳಿದಿದದ ಲಲ .ಕ ಪ್ರೌಯಯಲ  ಮಗೂಡದ  ತಿಳರುವಳಿಕ  ,ಅದರು
ತಕರ್ಕಾವಲಲ . ನಡೆಯಬೆಂದ ನರುಡ ಹರುಟಟ್ಟಿದರೆ ಅದರು ಅರಿವು. 

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ

೧. . ಕವಿ ಸದದ ಲಬೆಂಗಯದ  ಹೆಬೇಳಿದ ಕತಯನರುನ  ಬರೆಯರಿ.
ಉ:  ಕವಿ ಸದದ ಲಬೆಂಗಯದ  ಹೆಬೇಳಿದ ಕತಯಲ ಒಬೆಂದರು ಸಲ ಒಬೆಂದರು ಗಾಪ್ರೌಮದ ಜನರೆಲಾಲ  ಸೆಬೇರಿ ತಮಕ  ದೆಬೇವತಗ ಗರುಡ ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು
ಆರಬೆಂಭಸರುತತ್ತೆರೆ.ಚಾವಣಿ ಮಟಟ್ಟಿ ಕಕ ಆ ಗರುಡ ಬಬೆಂದಗ ಒಬಬ ನ ಮೆಸೈಮೆಬೇಲೆ ದೆಬೇವತ ಮಬೆಂಚಮಕ  ಆವಹಿಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ''ನಲತ್ಸಾ ನನನ
ಮಕಕ ಳಾ''  ಎಬೆಂದರು ಅಬಬ ರಿಸದಗ ಕಲಸ  ನಲಸದ ಜನ ಕರಕಬಿಕಕ ಯಾಗ ನೆಗೂಬೇಡರುತಿತ್ತೆರಲರು  ಆ  ದೆಬೇವತ ಮತರುತ್ತೆ  ಜನರ ನಡರುವ
ಮಾತರುಕತ ನಡೆಯರುತತ್ತೆದೆ.ಏನರು ಮಾಡರುತಿತ್ತೆದ್ದೀರಿ ಎಬೆಂಬ ದೆಬೇವತಯ ಪಪ್ರೌಶನಗ ಜನರೆಲಲ  ನನಗಗೂಬೆಂದರು ಗರುಡ ಕಟರುಟ್ಟಿ ತಿತ್ತೆದ್ದೀವಿ ಎಬೆಂದರು
ಉತತ್ತೆರಿಸರುತತ್ತೆರೆ.ಆಗ ದೆಬೇವತಯರು ನನಗ ನಬೇವು ಮನೆಕಟರುಟ್ಟಿ ತಿತ್ತೆರರುವಿರಾದರೆ ನನನ  ಮಕಕ ಳಾದ ನಮಗಲಲ  ಮನೆ ಇದೆಯೋ ಎಬೆಂದರು
ಪಪ್ರೌಶಿನಸರುತತ್ತೆಳೆ.ಆ  ಜನರಲ ಒಬಬ  ನನಗಲಲ  ಎಬೆಂದರು  ಉತತ್ತೆರಿಸದಗ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಲ ರಿಗಗೂ ಮನೆ ಆಗರುವವರೆಗ ನನಗಗೂ ಮನೆ
ಬಬೇಡ ಎಬೆಂದರು ಆದೆಬೇಶಿಸದ ಮಬೆಂಚಮಕ  ಮನೆ ಮಬೆಂಚಮಕ ನಾಗರುತತ್ತೆಳೆ. ಹಿಬೇಗ ಚಾವಣಿಯಲಲ ದ ಗರುಡಯಲ ತಯ ಮನೆಬೆಂಚಮಕ
ಇಬೆಂದಿಗಗೂ ಪೂಜತಳಾಗರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಳೆ.

     ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ ವಿವರಿಸ .

೧. . ''ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಲ ರಿಗಗೂ ಮನೆ ಆಗರುವವರೆಗ ನನಗ ಮನೆ ಬಬೇಡ .''
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ದೆಬೇವನಗೂರರು ಮಹಾದೆಬೇವ ಅವರರು ಬರೆದ 'ಎದೆಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ' ಎನರುನ ವ ವಸೈಚಾರಿಕ ಲೆಬೇಖನದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ  ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಮಬೆಂಚಮಕ  ದೆಬೇವತ ಜನರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಕವಿ ಸದದ ಲಬೆಂಗಯದ ನವರರು ಲೆಬೇಖಕರಿಗಒಮೆಕ ಹೆಬೇಳಿದ ಕತಯಲ ಬರರುವ ಪಪ್ರೌಸಬೆಂಗ ಇದಗದರುದ  ಅದರಲ ಬರರುವ
ಹಾಗ  ಒಬೆಂದರು  ಗಾಪ್ರೌಮದ  ಜನರರು  ತಮಕ  ಗಾಪ್ರೌಮ  ದೆಬೇವತಗಗೂಬೇಸಕ ರ  ಗರುಡ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು  ಪಾಪ್ರೌರಬೆಂಭಸರುತತ್ತೆರೆ.ಗರುಡ  ಚಾವಣಿಯ
ಮಟಟ್ಟಿ ವನರುನ  ತಲರುಪದಗ ಇದದ ಕಕ ದದ ಬೆಂತ  ಜನರಿಗ ಪಪ್ರೌತದ ಕ್ಷಳಾದ ಮಬೆಂಚಮಕ  ದೆಬೇವತ ಅವರರು ಮಾಡರುತಿತ್ತೆರರುವ ರಯರ್ಕಾದ ಕರುರಿತರು
ವಿಚಾರಿಸರುತತ್ತೆಳೆ.  ಜನರರು ಅವಳಿಗಾಗಯಬೇ ಗರುಡ ಕಟರುಟ್ಟಿ ತಿತ್ತೆರರುವುದಗ ಹೆಬೇಳಿದಗ ಅವಳರು ನಮಗಲಲ ರಿಗಗೂ ಮನೆ ಇದೆಯೋ
ಎಬೆಂದರು ಪಪ್ರೌಶಿನಸರುತತ್ತೆಳೆ.ಅವರಲಬಬ  ತನಗಲಲ ವಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದಗ ಮಬೆಂಚಮಕ  ದೆಬೇವತ ಎಲಲ ರಿಗಗೂ ಮನೆ ಆಗರುವವರೆಗ ತನಗ ಮನೆ
ಬಬೇಡವಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆಳೆ.
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ಸಾಲರಸದ  :  ಬದರುಕಲರು ನೆಲೆ ಇಲಲ ದೆಬೇ ಎಷಗೂಟ್ಟಿಬೇ ಜನರರು ಕಣೆಷದರುರಿಗ ಕಷಟ್ಟಿ  ಪಡರುತಿತ್ತೆರರುವ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ  ಕಣಿಷಗ ರಣದ ದೆಬೇವತಗ
ಮನೆ ಕಟರುಟ್ಟಿ ವ  ಪಪ್ರೌಯತನ  ,  ಅದನರುನ  ನೆಗೂಡದ ದೆಬೇವತಯಬೇ ಪಪ್ರೌತದ ಕ್ಷಳಾಗ ಸಮಾಜದಲ ನಜವಗ ಯಾರಿಗ ಮನೆಯ ಅಥವ
ಆಶ ಪ್ರೌಯದ ಅವಶದ ಕತ  ಇದೆಯೋ ಅಬೆಂತವರಿಗ  ನೆಲೆ  ಒದಗಸಬಬೇರದ ಅವಶದ ಕತಯನರುನ  ನೆರೆದ ಜನರಿಗ  ಹೆಬೇಳರುವ  ಮಗೂಲಕ
ಬದರುಕಗ ಅಗತದ ವದ  ಮಾನವಿಬೇಯ ಮೌಲದ ವನರುನ  ಬಳೆಸಕಗೂಳಳ ಬಬೇರದ ಅಗತದ ವನರುನ  ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 

೨..''ಯಾವ ಜಬೇವಿಯಗೂ ತನನ ಷಟ್ಟಿ ಕಕ ತನಲಲ . ''
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ದೆಬೇವನಗೂರರು ಮಹಾದೆಬೇವ ಅವರರು ಬರೆದ 'ಎದೆಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ' ಎನರುನ ವ ವಸೈಚಾರಿಕ ಲೆಬೇಖನದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ  ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ: ಮನೆಗೂಬೇವಸೈದದ ರಾದ ಅಶಗೂಬೇಕ ಪಸೈ ಯವರರು ಮನಸತ್ಸಾನ ಬಗಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಒಬೆಂದರು ಸಬೆಂಶಗೂಬೇಧನಾ ಸತದ ದ ಕರುರಿತರು ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆ
ಒಬೆಂದರು ಕಗೂಠಡಯಲ ಒಬೆಂದಷರುಟ್ಟಿ  ಜನರರು ಟಲವಿಷನ್ ವಿಬೇಕ್ಷಿಸರುತಿತ್ತೆರರುವಗ ಅವರರು ನೆಗೂಬೇಡರುವ ಸನನವಬೇಷಗಳಿಗ ತಕಕ ಬೆಂತ ದರುದುಃಖ
ಅಥವ  ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷದ  ಭಾವವನರುನ  ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆರರುವಗ  ಅವರ  ಭಾವವು  ಅವರ  ಪಕಕ ದ  ಕಗೂಠಡಯಲ  ಟಲವಿಷನ್
ನೆಗೂಬೇಡದೆ  ಇರರುವವರನರುನ  ಸಲ ಲಲ್ಪಿ  ಮಟಟ್ಟಿಗಾದರಗೂ  ತಲರುಪ  ಅವರರು  ಕಗೂಡ  ದರುದುಃಖ  ಅಥವ  ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷದ  ಭಾವವನರುನ  ಅಲಲ್ಪಿ
ಮಟಟ್ಟಿಗ  ತಳರುತತ್ತೆರೆಎಬೆಂದರು  ವಿವರಿಸದ್ದಾರೆ.ಇದನರುನ  ಗಮನಸದರೆ  ಯಾವ  ಜಬೇವಿಯಗೂ  ತನನ ಷಟ್ಟಿ ಕಕ  ತನಲಲ  ಎಬೆಂದರು
ಅಥರ್ಕಾವಗರುತತ್ತೆದೆ ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಎಲಲ  ರಿಬೇತಿಯ  ಭಾವನೆಗಳರು  ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬಬ ರಿಗಗೂ  ಉಬೆಂಟಗರುವಬೆಂತವಬೇ  .  ಇನೆಗೂನಬಬ ರಿಗ  ಉಬೆಂಟದ   ಭಾವನೆಗಳರು
ನಮನಗೂನ  ತಟಟ್ಟಿ ಬಹರುದರು.  ಯಾವುದೆಬೇ  ಜಬೇವಿಗ  ಉಬೆಂಟಗರುವ  ಅನರುಭವಗಳರು  ಅಥವ  ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷ  ದರುಗರುಡದ
ಮನೆಗೂಬೇಭಾವನೆಗಳರು  ಪರಿಸರದಲ  ಉಸರಾಡರುವ  ಎಲಲ  ಜಬೇವಿಗಳನಗೂನ  ತಲರುಪುತತ್ತೆವ  ಎಬೆಂಬರುದರು  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ದ
ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ. 

೩. "ಅವರಿಗ ಅವರವರ ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯಬೇ ದೆಬೇವರಾಗತರುತ್ತೆ  "
ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ದೆಬೇವನಗೂರರು ಮಹಾದೆಬೇವ ಅವರರು ಬರೆದ  'ಎದೆಗ ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ'  ಎನರುನ ವ ವಸೈಚಾರಿಕ ಲೆಬೇಖನದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ  ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ  ಮಾತನರುನ  ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ವಚನರರರ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ ನಡೆಯಬೆಂದ ನರುಡ ಹರುಟಟ್ಟಿದರೆ ಅದರು ಅರಿವು . ವಚನರರರರು ನಮಕ  ಸರುತತ್ತೆಮರುತತ್ತೆ ಇರರುವ
ದೆಬೇವರರುಗಳನರುನ  ದೆಬೇವರರು ಅಬೆಂದರುಕಗೂಬೆಂಡರಲಲಲ .  ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬಬ  ವಚನರರರಿಗಗೂ ಅವರವರದೆಬೇ ಇಷಟ್ಟಿ  ದೆಸೈವ .  ಅಬೆಂದರೆ ಅವರಿಗ
ಅವರವರ ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯಬೇ ದೆಬೇವರಾಗತರುತ್ತೆ  ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ತಮಕ  ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯನೆನಬೇ  ದೆಬೇವರರು  ಅಬೆಂದರುಕಗೂಬೆಂಡಗ ಸರುಳರುಳ  ಹೆಬೇಳಲರು ಸಾಧದ ವಗರುವುದಿಲಲ .  ಬಬೇರೆ ಯಾವುದೆಬೇ ದೆಬೇವರ
ಮರುಬೆಂದೆ ಸರುಳರುಳ  ಹೆಬೇಳಿ ತಪಲ್ಪಿಸಕಗೂಳಳ ಬಹರುದರು  .  ಆದರೆ ತಮಕ  ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯ ಮರುಬೆಂದೆ ಸರುಳರುಳ  ಹೆಬೇಳಲರು  ಸಾಧದ ವಗದರು  ಎಬೆಂಬರುದರು
ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ. 
.
೪ '' ಈ ಸಮಷಟ್ಟಿ ಮನಸತ್ಸಾ ಲ ಎಲಲ ರಗೂ ಇರರುತತ್ತೆರೆ ''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದೆಬೇವನಗೂರರು  ಮಹಾದೆಬೇವ  ಅವರರು  ಬರೆದ  'ಎದೆಗ  ಬಿದದ  ಅಕ್ಷರ'  ಎನರುನ ವ  ವಸೈಚಾರಿಕ
ಲೆಬೇಖನದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ  ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ  ಮಾತನರುನ  ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:ಯಾವುದೆಬೇ ಒಬೆಂದರು ಜಬೇವಿಗ ಆಗರುವ ದರುದುಃಖ ದರುಮಾಕನ ಪರಿಸರದಲ ಉಸರಾಡರುತತ್ತೆ  ಎಲಾಲ  ಜಬೇವಿಗಳಲಗೂಲ  ಕಬೆಂಪನ
ಉಬೆಂಟರು ಮಾಡರುತಿತ್ತೆರರುತತ್ತೆದೆಬೇನೆಗೂಬೇ.ಈ ಅನರುಕಬೆಂಪನ ಇಡಬೇ ಜಬೇವ ಸಬೆಂಕರುಲವನೆನಬೇ ಒಬೆಂದರು ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆದೆ.ಬರುದದ ನ ರರರುಣದ
ಇಲಬೆಂದಲೆಬೇ  ಮಗೂಡರಬಹರುದರು.ಕಗೂಲೆ  ಸರುಲಗ  ದೆಲಬೇಷ  ಅಸಗೂಯಗಳಿಬೆಂದ  ಕ್ಷೋಭಗಗೂಬೆಂಡರು  ನರಳರುತಿತ್ತೆರರುವ  ಜಗತರುತ್ತೆ  -ಅದರು
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ಘಾಸಗಗೂಳಿಸರುವುದರು  -ತನನ  ಆಳದ ಒಳ ಸಮಷಟ್ಟಿ ಮನಸತ್ಸಾ ನೆನಬೇ.ಈ ಸಮಷಟ್ಟಿ ಮನಸತ್ಸಾ ಲ ಎಲಲ ರಗೂ ಇರರುತತ್ತೆರೆ  ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಮನರುಷದ ನರು  ತನನ ಲರರುವ  ಕೌಪ್ರೌ ಯರ್ಕಾದ  ಮನೆಗೂಬೇಭಾವನೆಗಳನರುನ  ಕತಗೂತ್ತೆಗದರು  ಸವರ್ಕಾರನರುನ  ಮಾನವಿಬೇಯತಯಬೆಂದ
ನೆಗೂಬೇಡಬಬೇರದರುದರು ಅತಿಬೇ ಅಗತದ ವಬೆಂಬ ಲೆಬೇಖಕರ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳ ವಿರರುದದಥರ್ಕಾಕ ಪದ ಬರೆಯರಿ.
ಒಳಿತರು  X ಕಡರುಕರು , ಸಮಷಟ್ಟಿ  X ವದ ಷಟ್ಟಿ , ಪುಣದ   X ಪಾಪ , ಬಳಕರು X ಕತತ್ತೆಲರು , ಧಮರ್ಕಾ Xಅಧಮರ್ಕಾ

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧    ೧೫  ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೪*೧=೪ 
೧.ಇಬೆಂದಲಲ  ನಾಳೆ ಫಲ ಕಗೂಡರುವ ಅಬೆಂಶಗಳರು ಯಾವುವು
?
೨.ಮನೆ  ಮಬೆಂಚಮಕ  ಯಾರರು  ?೩.ಮನೆ  ಮಬೆಂಚಮಕ ನ
ಕತ ಹೆಬೇಳಿದ ಕವಿ ಯಾರರು?೪.ಶಿವನರುಭವ ಶಬದ ಕಗೂಬೇಶ
' 'ಪುಸತ್ತೆಕ ಬರೆದವರರು ಯಾರರು ?
ದೆಬೇವನಗೂರರು  ಮಹಾದೆಬೇವ  ಅವರ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ
ಬರೆಯರಿ. ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೨*೨=೪ 
 ಅಶಗೂಬೇಕ  ಪಸೈ  ಹೆಬೇಳಿದ  ಸಬೆಂಶಗೂಬೇಧನಾ  ಸತದ ವಬೇನರು  ?
ವಚನರರರ  ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ  ಅರಿವು  ಎಬೆಂದರೆ  ಏನರು
ವಿವರಿಸ .
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 
ಕವಿ  ಸದದ ಲಬೆಂಗಯದ  ಹೆಬೇಳಿದ  ಕತಯನರುನ  ಬರೆಯರಿ.೪
ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨                    ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ ೩*೧=೩ 
೧. ವಚನರರರಿಗ ಯಾವುದರು ದೆಬೇವರಾಗತರುತ್ತೆ  ?
೨.ಅಶಗೂಬೇಕ ಪಸೈಯವರ ವಕೃತಿತ್ತೆ ಯಾವುದರು ?
೩.  ದೆಬೇವನಗೂರರ  ನನನ  ದೆಬೇವರರು  ಯಾರರು  ಎಬೆಂಬರುದನರುನ
ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿಬೇಕರಿಸ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ. ೪*೩=೧೨ 
೧. ''ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಲ ರಿಗಗೂ ಮನೆ ಆಗರುವವರೆಗ ನನಗ ಮನೆ
ಬಬೇಡ .''
೨.''ಯಾವ ಜಬೇವಿಯಗೂ ತನನ ಷಟ್ಟಿ ಕಕ ತನಲಲ . ''
೩. "ಅವರಿಗ ಅವರವರ ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯಬೇ ದೆಬೇವರಾಗತರುತ್ತೆ  "
೪.'' ಈ ಸಮಷಟ್ಟಿ ಮನಸತ್ಸಾ ಲ ಎಲಲ ರಗೂ ಇರರುತತ್ತೆರೆ ''
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ಗದದ  ಪಾಠ ೬         ವದಘಪ್ರೌಗಬೇತ .- ಎ.ಎನ್ ಮಗೂತಿರ್ಕಾ ರಾವ್                         
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

 ಎ.ಎನ್  ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾವ್  ಅವರರು  ಕ ಪ್ರೌ  .  ಶ  .  ೧೯೦೦  ರಲ  ಮಬೆಂಡದ  ಜಲ್ಲೆಯ  ಅಕಕ ಹೆಬಬಳಿನಲ  ಜನಸದರರು.
ಇವರರು  ಹಗಲರುಗನಸರುಗಳರು ಅಪರವಯಸಕ ನ  ಅಮೆರಿರಯಾತಪ್ರೌ    ,  ಚಬೆಂಡಮಾರರುತ    ,  ಮಿನರುಗರುಮಿಬೆಂಚರು
,  ಪೂವರ್ಕಾಸಗೂರಿಗಳೆಗೂಡನೆ ಮೊದಲಾದ  ಕಕೃತಿಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇವರ  ಚತ ಕಗಳರು  -ಪತ ಕಗಳರು  ಕಕೃತಿಗ
ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ಮತರುತ್ತೆ  ದೆಬೇವರರು ಎಬೆಂಬ ಕಕೃತಿಗ   ಪಬೆಂಪ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದೆಗೂರೆತಿದೆ. 

ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ವದಘಪ್ರೌಗಬೇತ ಗದದ ಭಾಗವನರುನ  ಇವರ ಸ  ಮಗಪ್ರೌ ಲಲತ ಪಪ್ರೌಬಬೆಂಧಗಳಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಭಗವದಿಗ್ಗೆಬೇತಯನರುನ  ರಚಸದವರರು ಯಾರರು ?
ಉ: ಭಗವದಿಗ್ಗೆಬೇತಯನರುನ  ರಚಸದವರರು ಮಹಷರ್ಕಾ ವಬೇದವದಸರರು 

೨. ಹರುಲಗ ಪರಮಾನಬೆಂದವಗಲರು ರರಣವಬೇನರು?
ಉ: ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರ ದರುಬೆಂಡರು ದರುಬೆಂಡದ ಶರಿಬೇರವನರುನ  ಕಬೆಂಡರು ಹರುಲಗ ಪರಮಾನಬೆಂದವಯತರು.

೩. ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರಿಗ ತಲೆ ಸರುತತ್ತೆಲರು ರರಣವಬೇನರು?
ಉ:ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ  ಹರುಲ  ಮೆಸೈಮೆಬೇಲೆ  ಎರಗರುವುದಿಲಲ  ಎಬೆಂದರಿತಿದದ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ಅದಕಕ  ಬನರುನ  ತಿರರುಗಸ  ನಡೆಯರುವುದರು
ಹರುಲಯರು  ಅವರ  ಮರುಬೆಂಭಾಗಕಕ  ಬಬೆಂದರು  ಮೆಬೇಲೆರಗಬಬೇಕಬೆಂದರು  ಮಾಡರುವ  ಪಪ್ರೌಯತನ ದ  ಪುನರಾವತರ್ಕಾನೆ  ಐದರರು  ಬರಿ
ನಡೆದರು ದಣಿವದ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರಿಗ ತಲೆಸರುತತ್ತೆಲಾರಬೆಂಭಸತರು.

೪. ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರ ಬಪ್ರೌಹಾಕಸತ್ತೆ ಪ್ರೌ ಯಾವುದರು ?
ಉ:ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರ ಬಪ್ರೌಹಾಕಸತ್ತೆ ಪ್ರೌ ಅವರ ಬಳಿಯಲದದ  ಖದಿರ್ಕಾ ಪುಸತ್ತೆಕ .

೫. ಹಸದರು ಮಲಗದದ  ಹರುಲಯ ಏನೆಬೆಂದರು ಯೋಚಸತರು ?
ಉ:ವಿಧಿ ತನನ  ಆಹಾರಕಕ ಎನನರುನ  ಒದಗಸರುದೆಗೂಬೇ ಎಬೆಂದರು ಹಸದರು ಮಲಗದದ  ಹರುಲಯರು ಯೋಚಸತರು.

ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಮದಲಬೆಂಗನ ಕಣಿವಯಲ ಬರರುವಗ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಏನೆಬೆಂದರು ಯೋಚಸದರರು?
ಉ:  ರೆಸೈತರಿಬೆಂದ ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸದ ಕಬೆಂದಯದ ಮೊತತ್ತೆವನರುನ  ಚಕಕ ನಾಯಕನ ಹಳಿಳಯಲರರುವ ಖಜಾನೆಗ ಕಟಟ್ಟಿ ಅಲದದ  ಸೆನ ಬೇಹಿತರನರುನ
ನೆಗೂಬೇಡಕಗೂಬೆಂಡರು  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ವಪಸರುತ್ಸಾ  ಹೆಗೂರಡಬಬೇಕನರುನ ವಷಟ್ಟಿ ರಲ  ಸಬೆಂಜ  ಆರರುಗಬೆಂಟಯಾಗತರುತ್ತೆ .ಅವರರು  ಮರಳಿ ತಮಕ
ಹಳಿಳಯನರುನ  ತಲರುಪಬಬೇರದರೆ ಮದಲಬೆಂಗನ ಕಣಿವಯನರುನ  ದಟ ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇಕತರುತ್ತೆ .ರಡರು ದರಿ,ಆದರಗೂ ಬಳರುದಿಬೆಂಗಳರು ದಿನ
;ಸಲ ಲಲ್ಪಿ  ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ಹೆಜಜ  ಹಾಕದರೆ ಊಟದ ಹೆಗೂತಿತ್ತೆಗ ಊರರು ಸೆಬೇರಿಕಗೂಳಳ ಬಹರುದರು ಎಬೆಂದರು ಶಾನರು ಭಗೂಬೇಗರರು ಯೋಚಸದರರು. 
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೨. ಹರುಲಯರು ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ ಹಾರಿ ಕಗೂಲಲ ದಿರಲರು ರರಣಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ:  ಭರತಖಬೆಂಡದ  ಹರುಲಗಳರು  ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ  ಹಾರಿ  ಕಗೂಲರುಲ ವುದಿಲಲ .ಶತರುಪ್ರೌ ವನಾನದರಗೂ  ಸರಿಯ,ಆತ  ಬನರುನ  ತಿರರುಗಸರರುವಗ
ಕಗೂಲರುಲ ವುದರು ಧಮರ್ಕಾವಲಲ ವಬೆಂದರು ಹರುಲಯ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯ.

೩.ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಮಗೂರರ್ಕಾಯಲದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನರುನ  ವಿವರಿಸ
ಉ:  ಚಕಕ ನಾಯಕನಹಳಿಳಗ  ತಬೆಂಗನ  ರಯ  ತರುಬೆಂಬಿಕಗೂಬೆಂಡರು  ಹೆಗೂಬೇಗದದ  ಕಲವು  ರೆಸೈತರರು  ತಿಬೆಂಗಳ  ಬಳಕನಲ  ಗಾಡ
ಹೆಗೂಡೆದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ತಮಕ  ಹಳಿಳಗ ಹಿಬೆಂದಿರರುಗರುತಿತ್ತೆದದ ರರು.ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಬಿದದ  ಸಸ್ಥಿ ಳಕಕ ಸಲ ಲಲ್ಪಿ  ದಗೂರ ಇದ್ದಾಗ ಎತರುತ್ತೆ ಗಳರು ಮರುಬೆಂದೆ
ಹೆಗೂಬೇಗದೆ ಅಲ್ಲೆ ನಬೆಂತರುಬಿಟಟ್ಟಿ ವು.ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ ಹರುಲಯ ಗಜರ್ಕಾನೆ ಕಬೇಳಿಸತರು.ಎತರುತ್ತೆ ಗಳ ಘಬೆಂಟಯ ಧಲ ನ ಕಬೇಳಿ ಹರುಲ ಕಲವು ನಮಿಷ
ತಡೆಯತರು.ಆದರೆ  ರೆಸೈತರ  ಮಾತರು  ಕಬೇಳಿ  ಬಬೆಂದ  ಮೆಬೇಲೆ  ನರಾಶಯಬೆಂದಲಗೂ  ,  ಕಗೂಬೇಪದಿಬೆಂದಲಗೂ  ಗಜರ್ಕಾಸ  ಪಲಾಯನ
ಮಾಡತರು.ಗಜರ್ಕಾನೆ ನಬೆಂತರು ಸಲ ಲಲ್ಪಿ  ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ಕಳೆದ ಮೆಬೇಲೆ ರೆಸೈತರರು ತಮಕ  ಬಳಿಯದದ  ಕಗೂಬೇವಿಯಬೆಂದ ಗರುಬೆಂಡರು ಹಾರಿಸ ಕಸೈಲಾದಷರುಟ್ಟಿ
ಗಲಭ  ಮಾಡರುತತ್ತೆ  ತಬೆಂಗನ  ಗರಿಯ  ಪಬೆಂಜರು  ಹೆಗೂತಿತ್ತೆಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ಮರುಬೆಂದೆ  ಬಬೆಂದರು  ನೆಗೂಬೇಡದಗ  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು
ಮಗೂರರ್ಕಾಯಲ ಬಿದಿದದದ ರರು. ರೆಸೈತರರು ಅವರ ಮರುಖದ ಮೆಬೇಲೆ ನಬೇರೆರೆಚ ಎಚಚ ರಿಸದರರು. 

ಎಬೆಂಟರು -ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರ ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ ಹರುಲಯರು ಬಬೇಟಯಾಡರುವ ಬಗಯನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಉ:  ಹರುಲ  ಪಾಪ್ರೌಣಿಗಳನರುನ  ಕಗೂಬೆಂದರು  ತಿನರುನ ವುದೆಬೇನೆಗೂಬೇ  ಉಬೆಂಟರು.ಆದರೆ ನಷಲ್ಪಿ ಕ್ಷಪಾತವದ  ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ ನೆಗೂಬೇಡದರೆ  ಅದರಲ
ತಪಲ್ಪಿಬೇನದೆ ?ಶಾರಹಾರವನರುನ  ತಿಬೆಂದರು ಬದರುಕಬಬೇರದ ಮಾನವನೆಬೇ ಮಾಬೆಂಸವನರುನ  ತಿನನ ಬಹರುದದರೆ ಹರುಲಯಲ ಅದರು ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ
ಅಪರಾದವಲಲ .ಆದರೆ ಕಗೂಲರುಲ ವಗ ಧಮಾರ್ಕಾಧಮರ್ಕಾಗಳನರುನ  ಅನರುಸರಿಸರುತತ್ತೆವಯೋ ಇಲಲ ವ  ?  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನಬೆಂತ ದೆಗೂರೆಗಳರು
ಆಳಿದ  ,ಭಗವದಿಗ್ಗೆಬೇತಯಬೆಂತ  ಗ ಪ್ರೌಬೆಂಥ  ಉದದ ವಿಸದ  ಭರತ  ಭಗೂಮಿಯಲ  ಹರುಲಗಳರು  ಅಧಮರ್ಕಾಕಕಡೆ
ಮಾಡಕಗೂಡಲಾರವು.ಭರತಖಬೆಂಡದ  ಹರುಲಗಳರು  ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ  ಹಾರಿ  ಕಗೂಲರುಲ ವುದಿಲಲ .ಶತರುಪ್ರೌ ವನಾನದರಗೂ  ಸರಿಯ  ,ಆತ  ಬನರುನ
ತಿರರುಗಸರರುವಗ ಕಗೂಲರುಲ ವುವುದರು ಧಮರ್ಕಾವಲಲ  ಎಬೆಂದಿರಬಹರುದರು.ನಶದ ಬದ ವಗ ಪಾಪ್ರೌಣಿಯ ಹಿಬೆಂದಕಕ ನಡೆದರು  ,ಅನಬೆಂತರ ಅವರ
ಮರುಬೆಂಭಾಗಕಕ  ನೆಗದರು  ಕಗೂಡಲೆಬೇ  ತಿರರುಗ  ಪಾಪ್ರೌಣಿಯ  ಮೆಬೇಲೆ  ಬಿಬೇಳರುತತ್ತೆವ.  ಖಬೆಂಡವಿದೆಕಗೂ,ಮಾಬೆಂಸವಿದೆಕಗೂಬೇ,ಗರುಬೆಂಡಗಯ
ಬಿಸರಕತ್ತೆವಿದೆಕಗೂಬೇ  ಎಬೆಂದರು  ಹಸರುವು  ಹೆಬೇಳಿದರಗೂ  ಬಯ  ಚಪಲ್ಪಿ ರಿಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ಹಸರುವನರುನ  ತಿನನ ದೆ  ಸತದ ವಕತಯಾದ
ಪುಣದ ಕಗೂಬೇಟಯನರುನ  ತಿನನ ಲೆಗೂಲಲ ದ ಹರುಲರಾಯನ ಆ ಪವಿತ ಕ ಕಥೆ ಇಬೆಂದಿನ ಹರುಲಗಳಿಗ ಆದಶರ್ಕಾ.ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಅವು ಅಧಮರ್ಕಾಕಕ
ಎಬೆಂದಗೂ ಕಸೈ ಹಾಕರುವುದಿಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರರು ಹರುಲಯ ಬಬೇಟಯಾಡರುವ ಬಗಯನರುನ  ವಿವರಿಸದ್ದಾರೆ. 

೨.ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರನರುನ  ರಕ್ಷಿಸದರುದರು ಖದಿರ್ಕಾಪುಸತ್ತೆಕವಬೇ?ಹರುಲಯ ಧಮರ್ಕಾವಬೇ?ಸಮಥರ್ಕಾನೆಯೊಬೆಂದಿಗ ವಿವರಿಸ.
ಉ:  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರಿಗ ಖದಿರ್ಕಾ ಪುಸತ್ತೆಕ  ಕಬೇವಲ ಜಬೇವನಾಧಾರವಲಲ .ಅದರು ಅವರ ರಾಜಭಕತ್ತೆಯ ಲಾಬೆಂಛನ  .ಖಜಾನೆಗ ರೆಸೈತರ
ಕಬೆಂದಯದ  ಹಣವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ತಮಕ  ಹಳಿಳಗ  ಮರಳರುತಿತ್ತೆದದ  ಸಮಯದಲ  ರಡನಲ  ಅವರರು  ಬರರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಗ
ಹರುಲಯೊಬೆಂದರು  ಅವರನರುನ  ಬಬೇಟಯಾಡಲರು  ಹೆಗೂಬೆಂಚರು  ಹಾಕತರು.ಹರುಲಗಳರು  ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ  ಮೆಬೇಲೆ  ಬಿಬೇಳರುವುದಿಲಲ  ವಬೆಂದರು
ಅರಿತಿದದ  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಉಪಾಯವಗ ಹರುಲಗ ಬನರುನ  ತಿರರುಗಸ ನಡೆದರು ನಡೆದರು ದಣಿದರರು.ಆ ವಿಪತಿತ್ತೆನ  ಸನನವಬೇಶದಲ
ಅವರಿಗ ನೆನಪಾಗದರುದ  ಅವರ ಬಳಿಯದದ  ಖದಿರ್ಕಾ ಪುಸತ್ತೆಕ.ಅದರು ಸಧದ ಕಕ ಅವರ ಬಳಿಯದದ  ಬಪ್ರೌಹಾಕಸತ್ತೆ ಪ್ರೌ .ಅದರಿಬೆಂದ ಹರುಲಯ ಮರುಖಕಕ
ಬಡದಗ ಏನಾಯತಬೆಂದರು ಅರಿಯಲರು ಅದಕಕ ಅರೆ ನಮಿಷ ಹಿಡಯತರು.ಅದನೆನಬೇ  ಉಪಯೋಗಸಕಗೂಬೆಂಡರು ಓಡದ ಅವರರು
ಕಲರುಲ  ಎಡವಿ ಬಿದರುದ  ಮಗೂರರ್ಕಾ ಹೆಗೂಬೇದಗ ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ ಅಲಗ ಬರರುತಿತ್ತೆದದ  ರೆಸೈತರಿಬೆಂದಗ ಹರುಲಯಬೆಂದ ಬಚಾವದರರು.ಅವರಿಗ ಆ
ಅರೆ ನಮಿಷದ ಅವರಶವನರುನ  ಒದಗಸ  ಕಗೂಟರುಟ್ಟಿ  ಪಾಪ್ರೌಣವನರುನ  ರಪಾಡದ ಪುಸತ್ತೆಕದ ಮೆಬೇಲೆ ಅವರಿಗ ಕಕೃತಜಜ ತ ಭಾವ.ಖದಿರ್ಕಾ
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ಪುಸತ್ತೆಕವಬೇ  ತಮಕ  ಜಬೇವಉಳಿಸತರು  ಎಬೆಂಬರುದರು  ಅವರ  ನಬೆಂಬಿಕ.ಆದರೆ  ನಜವಗ  ನೆಗೂಬೇಡದರೆ  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ಉಳಿದದರುದ
ಖದಿರ್ಕಾ  ಪುಸತ್ತೆಕದಿಬೆಂದಲಲ .ಹರುಲಯ  ಧಮರ್ಕಾಶ ಪ್ರೌದೆದಯಬೆಂದ.ಭರತ  ಖಬೆಂಡದ  ಹರುಲಗಳ  ಧಮರ್ಕಾಶ ಪ್ರೌದೆದ  ,ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ  ದಳಿ  ಮಾಡ
ಕಗೂಲಲ ದಿರರುವ ಅವರ ಉದರ ಗರುಣವಬೇ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಹರುಲಯಬೆಂದ ಪಾರಾಗಲರು ರರಣವಗದೆ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ಬರೆಯರಿ.

೧. ''ಖಬೆಂಡವಿದೆಕಗೂಬೇ,ಮಾಬೆಂಸವಿದೆಕಗೂಬೇ,ಗರುಬೆಂಡಗಯ ಬಿಸರಕತ್ತೆವಿದೆಕಗೂಬೇ''.
ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಎ.ಎನ್  ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರರು  ಬರೆದ  'ಸಮಗಪ್ರೌ  ಲಲತ  ಪಪ್ರೌಬಬೆಂಧಗಳರು'  ಎಬೆಂಬ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆರಿಸಲಾದ 'ವದಘಪ್ರೌಗಬೇತ ' ಎಬೆಂಬ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರನರುನ  ಬಬೇಟಯಾಡಬಬೇಕಬೆಂದರು ಹರುಲ ಅವರನರುನ  ಹಿಬೆಂಬಲಸತರು.  ಆದರೆ ಹರುಲಯ ಧಮರ್ಕಾಶ ಪ್ರೌದೆದಯ
ಪಪ್ರೌರರ ಅದರು ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ ದಳಿ ಮಾಡರುವ ಹಾಗರಲಲಲ .  ಇದನೆನ ಅರಿತಿದದ  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ಆದಷರುಟ್ಟಿ  ಅದಕಕ  ಬನರುನ  ಹಾಕ
ನಡೆಯತತ್ತೆ  ಅದರ ದಳಿಯಬೆಂದ ತಪಲ್ಪಿಸಕಗೂಳರುಳ ತಿತ್ತೆದದ ರರು.ಮೆಬೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಬಿಡಲೆ ಎಬೆಂದರು ಯೋಚಸದ ಹರುಲಗ ತನರು ಸದಲ ಬೆಂಶದಲ
ಜನಸದವನರು  ಎಬೆಂಬರುದರು  ನೆನಪಾಯತರು.''ಖಬೆಂಡವಿದೆಕಗೂಬೇ,ಮಾಬೆಂಸವಿದಕಗೂಬೇ,  ಗರುಬೆಂಡಗಯ  ಬಿಸರಕತ್ತೆವಿದೆಕಗೂಬೇ''  ಎಬೆಂದರು
ಎದರುರಿಗಬೇ ಬಬೆಂದರು ಹಸರು ಆಹಾಲನಸದರಗೂ ಸತದ ವಕತಯಾದ ಪುಣದ ಕಗೂಬೇಟಯನರುನ  ತಿನನ ದೆ ತನನ  ಪಾಪ್ರೌಣವನೆನ ತಗೂರೆದ ತನನ  ಅಜಜ ನನರುನ
ಹರುಲಯರು ನೆನಪಸಕಗೂಬೆಂಡತರು 
ಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ವಿವರಿಸರುವ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ.
ಸಾಲರಸದ  :  ಹರುಲಯರು ತನನ ನರುನ  ತಿನರುನ ವುದೆಬೆಂಬ ಅರಿವಿದದ ರಗೂ ಕಗೂಟಟ್ಟಿ  ಮಾತಿನಬೆಂತ ಹರುಲಗ ಆಹಾರವಗಲರು ಬಬೆಂದ ಪುಣದ ಕಗೂಬೇಟ
ಹಸರುವಿನ ಪಾಪ್ರೌಮಾಣಿಕತ ಸತದ  ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೨. ''ಸಲ ಧಮೆಬೇರ್ಕಾ  ನಧನಬೆಂ ಶಪ್ರೌಬೇಯದುಃ''
ಉ:  ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಎ.ಎನ್  ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರರು  ಬರೆದ  'ಸಮಗಪ್ರೌ  ಲಲತ  ಪಪ್ರೌಬಬೆಂಧಗಳರು'  ಎಬೆಂಬ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆರಿಸಲಾದ 'ವದಘಪ್ರೌಗಬೇತ ' ಎಬೆಂಬ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರ ಮೆಬೇಲೆ ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ ಮೆಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಾದರಗೂ ಅವರನರುನ  ಕಗೂಲಲ ಬಬೇಕಬೆಂದರು ಹರುಲಯರು ಒಬೆಂದರು ಕ್ಷಣ
ಆಲೆಗೂಬೇಚಸತರು.ಆ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಅದಕಕ ಪುಣದ ಕಗೂಬೇಟಯ ಸತದ ತಯನರುನ  ಮೆಚಚ ತನನ  ಪಾಪ್ರೌಣವನರುನ  ಬಿಟಟ್ಟಿ  ತನನ  ವಬೆಂಶದ ಹಿರಿಯ
ಹರುಲಯ  ನೆನಪಾಯತರು.ಅಬೆಂತಹ  ಹರುಲಯ  ಮೊಮಕ ಗನಾಗ  ಹರುಟಟ್ಟಿ  ತನರು  ಆದಮರ್ಕಾಕಕ  ಕಸೈ  ಹಾಕರುವುದೆ  ?ಎಬೆಂದರು
ಆಲೆಗೂಬೇಚಸದ ಹರುಲಗ ಭಗವದಿಗ್ಗೆಬೇತಯಲ ಬಬೆಂದಿರರುವ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ  ನೆನಪಾಯತರುಎಬೆಂದರು ಲೆಬೇಖಕರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  : ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬಬ ರಗೂ ತಮಕ  ತಮಕ  ಧಮರ್ಕಾವನರುನ  ಪಾಲಸದರೆ ಯಶಸರುತ್ಸಾ  ಸಗರುವುದರು. ಕರುಲಧಮರ್ಕಾಕಕ ಅಪಚಾರವಸಗಬರದರು
ಎಬೆಂಬ ತತಲ  ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೩. ''ದೆಬೇವರೆ, ಮರ ಹತರುತ್ತೆ ವಷರುಟ್ಟಿ  ಅವರಶ ಕರರುಣಿಸರು''
ಉ:  ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಎ.ಎನ್  ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರರು  ಬರೆದ  'ಸಮಗಪ್ರೌ  ಲಲತ  ಪಪ್ರೌಬಬೆಂಧಗಳರು'  ಎಬೆಂಬ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆರಿಸಲಾದ 'ವದಘಪ್ರೌಗಬೇತ ' ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ಹರುಲಗ  ಬನರುನ  ಹಾಕ  ಅದರ  ಆಕ ಕಮಣವನರುನ  ತಪಲ್ಪಿಸಕಗೂಳಳ ಲರು  ಸಾಕಷರುಟ್ಟಿ  ಪಪ್ರೌಯತಿನಸ  ನಡೆದರು
ನಡೆದರು  ಸರುಸಾತ್ತೆದರರು.  ಕಗೂನೆಗ  ಅವರಿಗ  ನೆನಪಾಗದರುದ  ಅವರ  ಬಳಿಯಲದದ  ಖದಿರ್ಕಾ  ಪುಸತ್ತೆಕ.ಅದನರುನ  ಪಪ್ರೌಯೋಗಸ  ಅದರಿಬೆಂದ
ಹರುಲಯ  ಗಮನ  ಸಲ ಲಲ್ಪಿ ವದರಗೂ  ಚಲಸದರೆ  ,ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ  ಸಮಿಬೇಪದ  ಮರಕಕ  ಹಾರಿ  ಮೆಬೇಲಕಕಬೇರಬಹರುದೆಬೆಂದರು  ಯೋಚಸ
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ಪುಸತ್ತೆಕವನರುನ  ಹರುಲಯ  ಮರುಖಕಕ  ಬಿಬೇಸದರರು.ಬಳಲಕಯಬೆಂದ  ಜಡವಗದದ  ಮನಸಸ್ಥಿತಿಯಲದದ  ಹರುಲಗ  ಏನಾಯತಬೆಂದರು
ಅರಿಯಲರು ಅರೆನಮಿಷ ಬಬೇರಯತರು.ಆಗ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಯೋಚಸರುತತ್ತೆ ಒಬೆಂದೆಬೇ ಉಸರಿನಲ ಮರದ ಕಡೆ
ಧಾವಿಸದರರು.
ಸಾಲರಸದ  : ಜಬೇವ  ಉಳಿಸಕಗೂಳಳ ಲರು  ಒಬೆಂದರು  ಅವರಶ  ಸಕಕ ರೆ  ಸಾಕರು  ಬದರುಕದೆನಾದರೆ  ಮರುಬೆಂದೆಬೇನಾದರಗೂ  ಸಾಧಿಸಬಹರುದರು
ಎಬೆಂಬರುದರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ. 

೪. ''ನಾನರು ಮರುಖ ಮೆಬೇಲಾಗ ಬಿದಿದದ್ದೇನೆ?''
ಉ:  ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಎ.ಎನ್  ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರರು  ಬರೆದ  'ಸಮಗಪ್ರೌ  ಲಲತ  ಪಪ್ರೌಬಬೆಂಧಗಳರು'  ಎಬೆಂಬ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆರಿಸಲಾದ 'ವದಘಪ್ರೌಗಬೇತ 'ಎಬೆಂಬ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:ಹರುಲಯಬೆಂದ  ತಪಲ್ಪಿ ಸಕಗೂಳಳ ಬಬೇಕಬೆಂದರು  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ತಮಕ  ಬಳಿಯದದ  ಖದಿರ್ಕಾ  ಪುಸತ್ತೆಕವನರುನ  ಅದರ  ಮರುಖಕಕ
ಬಿಬೇಸದರರು. ಅದರು ಗಾಬರಿಯಾಗದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಬಳಸ ಓಡ ಹೆಗೂಬೇಗರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಗ ಕಲರುಲ  ಎಡವಿ ಬಿದರುದ  ಮಗೂರರ್ಕಾಹೆಗೂಬೇದರರು.ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ
ಅಲಗ ರೆಸೈತರರು ಬಬೆಂದಿದದ ರಿಬೆಂದ ಹರುಲ ಅಲಬೆಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡತರು.ಆದರಗೂ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರ ಮನಸತ್ಸಾನಲ ಸಬೆಂಶಯವೊಬೆಂದರು
ರಡರುತಿತ್ತೆತರುತ್ತೆ .ನಸತ್ಸಾ ಹಾಯಕರಾಗ  ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯಲಲ ದೆ  ಬಿದ್ದಾಗಲಗೂ  ಹರುಲ  ಇವರನರುನ  ಏಕ  ಎಳದೆಗೂಯದ ಲಲಲ  ಎಬೆಂದರು  ಯೋಚಸದ
ಅವರರು ಗಾಡಯವರನರುನ  ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಕಬೇಳಿದರರು.ಆದರೆ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಬನರುನ  ಮೆಬೇಲಾಗ ಬಿದರುದ ದರಿಬೆಂದ ಹರುಲಯರು ತನನ
ಕರುಲಧಮರ್ಕಾ ಪಾಲಸದದ ರಿಬೆಂದ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಹರುಲಯಬೆಂದ ಪಾರಾಗದದ ರರು.
ಸಾಲರಸದ  :  ಹರುಲಯರು ಅವರಶ ಸಕಕ ದದ ರಗೂ ತನನ ನರುನ  ಏಕ  ತಿನನ ಲಲಲ  ಎಬೆಂದರು  ಯೋಚಸದ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ಹರುಲಯರು ತನನ
ಧಮರ್ಕಾವನರುನ  ಪಾಲಸರಬಹರುದೆಬೆಂಬ ಅನರುಮಾನದಿಬೆಂದ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಕಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

೫. ''ಹರುಲ ಈಗ ಎಷರುಟ್ಟಿ  ಹಸದಿರಬಬೇಕರು''
ಉ:  ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಎ.ಎನ್  ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರರು  ಬರೆದ  'ಸಮಗಪ್ರೌ  ಲಲತ  ಪಪ್ರೌಬಬೆಂಧಗಳರು'  ಎಬೆಂಬ  ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ
ಆರಿಸಲಾದ 'ವದಘಪ್ರೌಗಬೇತ ' ಎನರುನ ವ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :ಬಬೇಟಯಾಡರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದ ತಮಕ ನರುನ  ಹಿಬೆಂಬಲಸದ ಹರುಲಯಬೆಂದ ತಪಲ್ಪಿಸಕಗೂಬೆಂಡ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ''ಕರುಡದ
ನಬೇರರು ಅಲರುಗದ ಹಾಗ  ''  ಅಲಲ ದಿದದ ರಗೂ ಜಬೇವ ಸಹಿತ ಮನೆ ಸೆಬೇರಿಕಗೂಬೆಂಡರರು.ರಸದಗೂಟವನರುನ  ಮಾಡದರರು.ಆ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ
ಅವರರು ಹರುಲಯನರುನ  ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ನೆನಪಸಕಗೂಬೆಂಡರರು.
ಸಾಲರಸದ  :  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರನರುನ  ತಿನನ ಲರು  ಹರುಲ  ನಡೆಸದ  ಹರಸಾಹಸ  ವದ ಥರ್ಕಾವಗ  ಕಗೂನೆಗಗೂ  ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ಮನೆ
ಸೆಬೇರಿಕಗೂಬೆಂಡರರು  .ಅವರರು  ಊಟ  ಮಾಡರುವಗ  ಸಹಜವಗ   ತನನ ಬೆಂತಯಬೇ  ಹಸದ  ಇನೆಗೂನಬೆಂದರು  ಜಬೇವ  ನೆನಪಾದರುದರು
ಅವರೆಗೂಳಗ ಇದದ  ಮಾನವಿಬೇಯತಯ ಜಗೂತ ತನರು ಹರುಲಯಬೆಂದ ಬಚಾವಗ ಬಬೆಂದರುದರ ಬಗಗ್ಗೆ ಅವರಿಗದದ  ಅಭಮಾನವನರುನ
ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 

ಬಿಟಟ್ಟಿರರುವ ಸಸ್ಥಿ ಳಗಳನರುನ  ಸಗೂಕತ್ತೆ ಪದಗಳಿಬೆಂದ ತರುಬೆಂಬಿ.

೧. ಮಬೆಂತಿಪ್ರೌತಲ  ಹೆಗೂಬೇಗ ಕಬೇವಲ -------ಮಾತ ಕ ಉಳಿದಿತರುತ್ತೆ .(ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗಕ)
೨. ಖದಿರ್ಕಾ ಪುಸತ್ತೆಕ ------ ಬಪ್ರೌಹಾಕಸತ್ತೆ ಪ್ರೌ .(ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರ)
೩. ನೆಲದಿಬೆಂದ ಮೆಬೇಲೆದರುದ ಕಗೂಬೆಂಡದದ  ------ಎಡವಿ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಬಿದದ ರರು.(ಕಲಲ ನರುನ )
೪. ರೆಸೈತರರು ತಿಬೆಂಗಳ ಬಳಕನಲ ------ಹೆಗೂಡೆಯರುತಿತ್ತೆದದ ರರು.(ಗಾಡ)
೫. ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು ಉಳಿದಿದರುದ  -------ಪುಸತ್ತೆಕದಿಬೆಂದಲಲ .(ಖದಿರ್ಕಾ)
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ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 
ತದಿದತಬೆಂತಗಳೆಬೆಂದರೆಬೇನರು ?
ತದಿದತಬೆಂತ ಭಾವನಾಮಗಳೆಬೆಂದರೆಬೇನರು ? ಉದ ಕಗೂಡ . 
ನಾಮಪದಗಳ ಮೆಬೇಲೆ ಬಬೇರೆ ಬಬೇರೆ ಅಥರ್ಕಾಗಳಲ ಗಾರ,ರರ,ಇಗ,ಅಡಗ,ವಬೆಂತ,ಇಕ ಮರುಬೆಂತದ ತದಿದತ  ಪಪ್ರೌತದ ಯಗಳರು ಸೆಬೇರಿ
ತದಿದತಬೆಂತಗಳಾಗರುತತ್ತೆವ. 
ಷಷಷ್ಠೆಬೇ  ವಿಭಕತ್ತೆದಬೆಂತ  ನಾಮಪದಗಳ ಮರುಬೆಂದೆ ಭಾವಥರ್ಕಾದಲ  -ತನ,ಇಕ,ಪು,ಮೆ ಇತದದಿ ತದಿದತ  ಪಪ್ರೌತದ ಯಗಳರು ಸೆಬೇರಿ ತದಿದತಬೆಂತ
ಭಾವನಾಮಗಳೆನಸರುವವು. 
ಉದ : ಜಾಣನ ಭಾವ -ಜಾಣತನ 
ಚೆಲರುವಿನ ಭಾವ -ಚೆಲರುವಿಕ 
ಕರಿದರ ಭಾವ -ಕಪುಲ್ಪಿ  

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧       ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩*೧=೩ 
೧.ಭಗವದಿಗ್ಗೆಬೇತಯನರುನ  ರಚಸದವರರು ಯಾರರು ?
೨.ಹರುಲಗ  ಪರಮಾನಬೆಂದವಗಲರು  ರರಣವಬೇನರು?೩.
ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರಿಗ ತಲೆ ಸರುತತ್ತೆಲರು ರರಣವಬೇನರು?

ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.೨*೨=೪ 

೧.  ಮದಲಬೆಂಗನ ಕಣಿವಯಲ ಬರರುವಗ ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು
ಏನೆಬೆಂದರು ಯೋಚಸದರರು?
೨.  ಹರುಲಯರು  ಹಿಬೆಂದಿನಬೆಂದ  ಹಾರಿ  ಕಗೂಲಲ ದಿರಲರು
ರರಣಗಳೆಬೇನರು ?
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
೧.ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರನರುನ  ರಕ್ಷಿಸದರುದರು  ಖದಿರ್ಕಾಪುಸತ್ತೆಕವಬೇ?
ಹರುಲಯ ಧಮರ್ಕಾವಬೇ?ಸಮಥರ್ಕಾನೆಯೊಬೆಂದಿಗ ವಿವರಿಸ.

ಎ.ಎನ್  .  ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾವ್  ಅವರ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ
ಬರೆಯರಿ.    ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ.    ೨*೩=೬ 
೧.  ''ಖಬೆಂಡವಿದೆಕಗೂಬೇ,ಮಾಬೆಂಸವಿದೆಕಗೂಬೇ,ಗರುಬೆಂಡಗಯ
ಬಿಸರಕತ್ತೆವಿದೆಕಗೂಬೇ''.
೨. ''ಸಲ ಧಮೆಬೇರ್ಕಾ  ನಧನಬೆಂ ಶಪ್ರೌಬೇಯದುಃ''

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨      ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೨*೧=೨  
೧.  ಹಸದರು ಮಲಗದದ  ಹರುಲಯ ಏನೆಬೆಂದರು ಯೋಚಸತರು  ?
೨. ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರ ಬಪ್ರೌಹಾಕಸತ್ತೆ ಪ್ರೌ ಯಾವುದರು 
. 
ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.೨ 
೧.ಶಾನರುಭಗೂಬೇಗರರು  ಮಗೂರರ್ಕಾಯಲದ್ದಾಗ  ನಡೆದ
ಘಟನೆಗಳನರುನ  ವಿವರಿಸ
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
೧.ಮಗೂತಿರ್ಕಾರಾಯರ  ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಲ  ಹರುಲಯರು
ಬಬೇಟಯಾಡರುವ ಬಗಯನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ.   ೩*೩=೯ 
೧. ''ದೆಬೇವರೆ, ಮರ ಹತರುತ್ತೆ ವಷರುಟ್ಟಿ  ಅವರಶ ಕರರುಣಿಸರು''
೨''ನಾನರು ಮರುಖ ಮೆಬೇಲಾಗ ಬಿದಿದದ್ದೇನೆ?''
೩''ಹರುಲ ಈಗ ಎಷರುಟ್ಟಿ  ಹಸದಿರಬಬೇಕರು''

ಗಾದೆ ಮಾತನರುನ  ವಿಸತ್ತೆರಿಸ . ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಹೆತತ್ತೆತಯ ಹೆಗೂತತ್ತೆ ನಾಡರು ಸಲ ಗರ್ಕಾಕಕ ಬೆಂತ ಮಿಗಲರು 
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ಗದದ ಪಾಠ ೭. -ವಕೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ -ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹ 
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

 ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹನ  ರಲ  ಸರುಮಾರರು   ಕ ಪ್ರೌ  .  ಶ  .    ೧೦೩೧ .ಇವನರು  ಗದಗ  ಜಲ್ಲೆಯ  ರೆಗೂಬೇಣ  ತಲಗೂಕನ    ಕಸರುರಡರುನಾಡನ
ಸಯದ ಡಯವನರು .ಇವನರು ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕಬೆಂ ಎಬೆಂಬ ಕಕೃತಿಯನರುನ  ರಚಸದ್ದಾನೆ .
ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಗದದ ಭಾಗವನರುನ  ಕನನ ಡ ಸಾಹಿತದ  ಪರಿಷತರುತ್ತೆ  ಪಪ್ರೌಕಟಸರರುವ ಗರುಬೆಂಡಕ ಚಬೆಂದಪ್ರೌಶಬೇಖರ ಐತಳರರು ಸಬೆಂಪಾದಿಸರರುವ  ಕನಾರ್ಕಾಟಕ
ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕ ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

ಹೆಗೂಸಗನನ ಡ ರಗೂಪ
ಮಧರುರಾನಗರದಲದದ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದ  ಮತರುತ್ತೆ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದ  ಎಬೆಂಬ  ಇಬಬ ರರು  ವದಪಾರಿಗಳ  ಮಕಕ ಳರು  ಒಟಟ್ಟಿಗ  ವದಪಾರರಕಗ  ಹೆಗೂಬೇಗ
ಬಹಳಷರುಟ್ಟಿ  ಸಬೆಂಪತರುತ್ತೆ  (ಹೆಗೂನರುನ ) ಪಡೆದರು ಹಿಬೆಂದಿರರುಗ ಪುನದುಃ ತಮಕ  ಹರುಟಗೂಟ್ಟಿ ರಾದ ಮಧರುರಾಪುರದ ಹೆಗೂರವಲಯದ ಹಗೂದೆಗೂಬೇಟದಲ
ಬಿಬೇಡರು  ಬಿಟಟ್ಟಿ ರರು.ಅಧರ್ಕಾರಾತಿಪ್ರೌಯಾದಗ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು  ದರುಬರುರ್ಕಾದಿದಯವನಾದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯನರುನ  ಕರೆದರು  ಗಳಿಸರರುವ
ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಪಾಲರು  ಮಾಡಕಗೂಳೆಗೂಳಬೇಣ  ಎನನ ಲರು  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಪಾಪಬರುದಿದಯನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿದವನಾಗ  ಹಿಬೇಗಬೆಂದನರು.  ನಾವು ಈ
ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಹಬೆಂಚಕಗೂಬೆಂಡರು ಮನೆಯಲ ಸೆಲ ಬೇಚೆಚ ಯಬೆಂದ ಇರರುವವರರು ಅಲಲ .ಮತತ್ತೆ ವದಪಾರಕಕ ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇಕರು.ಆದ ರರಣದಿಬೆಂದ ನನಗಗೂ
ನನಗಗೂ  ವಚಚ ಕಕ  ಬಬೇರಗರುವಷರುಟ್ಟಿ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಉಳಿದ  ಹೆಗೂನೆನಲಲ ವನರುನ  ಇಲಯಬೇ  ಇಡೆಗೂಬೇಣ
ಎಬೆಂದನರು.ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ಆ ಪಾಪಕಮರ್ಕಾನನರುನ  ತನನ  ಗಳೆಯನೆಬೇ  (ತನನ  ಹಾಗ)  ಎಬೆಂದರು ಬಗದರು ಅವನ ಮಾತಿಗ ಒಪಲ್ಪಿಕಗೂಬೆಂಡರು
ಒಬೆಂದರು ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ಆಲದ ಮರದ ಬಳಿಯಲ ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಹಗೂಳಿ ಮರರುದಿನ ಇಬಬ ರಗೂ ನಗರಕಕ ಹೆಗೂಬೇಗ ಇಷಟ್ಟಿ  ವಿಷಯ ಸರುಖಗಳನರುನ
ಅನರುಭವಿಸರುತಿದದ ರರು.ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯನರುನ  ವಬೆಂಚಸ(ಅವನಗ ಗಗೂತತ್ತೆಗದಬೆಂತ  )  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ  ಆಲದಮರದ
ಬಳಿ ಹೆಗೂಬೇಗ ಅಲದದ  ಹೆಗೂನೆನಲಲ ವನಗೂನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಹೆಗೂಬೆಂಡವನರುನ  ಮೊದಲನಬೆಂತ ಮರುಚಚ ಕಲವು ದಿನಗಳರು ಕಳೆದ ಮೆಬೇಲೆ ತನೆಬೇ
ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಲಗ ಬಬೆಂದರು  ತನನ  ಬಳಿ ವಚಚ ಕಕ  ಹೆಗೂನನಲಲ  ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಮತತ್ತೆಷರುಟ್ಟಿ  ಸಲ ಲಲ್ಪಿ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಬರೆಗೂಬೇಣವಬೆಂದರು
ಅವನನಗೂನ  ಕರೆದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಹೆಗೂಬೇಗ ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ  ಸಸ್ಥಿ ಳವನರುನ  ಅಗದಗ ಅಲ ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ರಣದೆ ಇನರುನ  ಹೆಬೇಳದಿದದ ರೆ ಸರುಳರುಳ  ತನನ
ಮೆಬೇಲೆ ಬರರುವುದೆಬೆಂದರು ಹೆಗೂನನ ನೆಲಲ ವನಗೂನ  ನಬೇನೆ ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡೆಯಬೆಂದರು 
ಅತಿ ಕರುಟಲ ಮನಸತ್ಸಾನವನಾದ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಧನದ ಮೆಬೇಲನ ವದಮೊಬೇಹ (ಲೆಗೂಬೇಭ)ತನದಿಬೆಂದ ಮತಿಗಟಟ್ಟಿ ವನಾಗ ಕಳಳ ನಗ ಸರುಳೆಳಬೇ
ತನನ  ಶಕತ್ತೆ (ತಸಕ ರಸಾದನಕೃತಬೆಂ ಬಲಬೆಂ) ಎಬೆಂಬ ವಕದ ವನರುನ  ನೆನೆಯರುತತ್ತೆ ಸರುಳಳ ನರುನ  ಹೆಬೇಳಿದನರು(ಕಳಳ ನಗ ಸರುಳೆಳಬೇ ಪಪ್ರೌಧಾನ)
ಹಾಗ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಮೊದಲೆಬೇ  ಹಾ!ಹಾ!  ಎಬೆಂದರು  ಕಟಟ್ಟಿನೆಬೆಂದರು  ಬಯನಗೂನ  ಹೆಗೂಟಟ್ಟಿಯನಗೂನ  ಹೆಗೂಡೆದರುಕಗೂಳರುಳ ತತ್ತೆ  ಕಗೂಗರುತತ್ತೆ
(ಬಗೂಬಬ ಹಾಕರುತತ್ತೆ)  ಕಳವಳಗಗೂಬೆಂಡವನಬೆಂತ ರಕ್ಷಣೆಯಲಲ ವಬೆಂದರು ನರುಡಯಲರು  ,ಸೆನ ಬೇಹ ನಾಶವಯತಲಾಲ  ಎಬೆಂದರು ಜರಿಯರುತತ್ತೆ ನಬೇನೆ
ಕದದ ವನೆಬೆಂದರು ಆರೆಗೂಬೇಪಸರುತತ್ತೆ ,
ವಿಚಾರ  ಮಾಡೆಗೂಬೇಣವಬೆಂದರು  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರಲಗ  ಬಬೆಂದರುಇಬಬ ರಗೂ  ಆ  ವಿಚಾರವನೆನಲಲ  ಸವಿಸಾತ್ತೆರವಗ  ಹೆಬೇಳಲರು  ಕಗೂನೆಯಲ
ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಹಿಬೇಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು.ಹೆಗೂನೆನಲಲ ವನಗೂನ  ಈತನೆ ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡನೆಬೆಂಬರುದಕಕ ಸಾಕ್ಷಿಯದೆ ಎನನ ಲರು ಸಭಾಸದರರು ಸಾಕ್ಷಿಯನರುನ
ಹೆಬೇಳರು ಎಬೆಂದಗ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಇಡರುವಗ ಇವನರು ಮತರುತ್ತೆ  ತನಲಲ ದೆ ಅಲ ಇನರುನ  ಯಾರಗೂ ಮನರುಷದ ರಿರಲಲಲ .ಆದರೆ
ಆ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ  ಅಲದದ  ವಟವಕೃಕ್ಷವಬೇ  ಸಾಕ್ಷಿ  ಎಬೆಂದನರು.ಅದನರುನ  ಕಬೇಳಿ  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ವಿಸಕ ಯಗಗೂಬೆಂಡರರು.ಇವನ  ಮಾತರು
ಹಿಬೆಂದೆಬೆಂದಗೂ  ಕಬೇಳದ  ವಿಚಾರ.ಈ  ಆಶಚ ಯರ್ಕಾವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡೆಗೂಬೇಣವಬೆಂದರು  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯನರುನ  ಕರೆದರು  ನಬೇನರು  ಈ  ಸಾಕ್ಷಿಯನರುನ
ಒಪಲ್ಪಿಕಗೂಳರುಳ ವುದರು ಎಬೆಂದಗ ಅವನರು ವಕೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿಯಬೆಂದರು ಈ ಮೊದಲರು ಹೆಬೇಳಿದವರಾಗಲಬೇ ಕಬೇಳಿದವರಾಗಲಬೇ ಇಲಲ  ಎಬೆಂದಗ 
ವಚನ  ||  ಮನರುಷದ ರ  ಸರುಕಕೃತದ  ಮತರುತ್ತೆ  ದರುಷಕ ಷ್ಕೃತದ ಗಳನರುನ  ದೆಸೈವಗಳರು  ತಿಳಿಯರುವವು.ಆದರುದರಿಬೆಂದ  ಈ  ಸಾಕ್ಷಿಯರು
ಉಚತವದರುದರು.ಮರವನರುನ  ಮಾತಡಸರುವುದರು  ಪರಮಗಹನವದ  ವಿಚಾರ.ಆದದ ರಿಬೆಂದ  ಈ  ಸಾಕ್ಷಿಯನರುನ  ಅಬೆಂಗಬೇಕರಿಸರುವುದರು.
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ಎಬೆಂದರು ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ಹೆಬೇಳಲರು  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ತರುಬೆಂಬ ಆಲೆಗೂಬೇಚಸ ಒಪಲ್ಪಿಕಗೂಬೆಂಡನರು.ಆಗ ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ಇಬೆಂದರು
ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ಹೆಗೂಬೇಯತರು  (ಸಬೆಂಜಯಾಯತರು)ನಾಳೆ ಹೆಗೂಬೇಗ ಕಬೇಳೆಗೂಬೇಣ ವಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಲರು ಎಲಲ ರಗೂ ತಮಕ  ತಮಕ  ಮನೆಗ ಹೆಗೂಬೇದರರು.
ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ತನನ  ಮನೆಗ ಬಬೆಂದರು ತನನ  ತಬೆಂದೆಯ ಕಸೈಯನರುನ  ಹಿಡದರು ಯಾರಗೂ ಇಲಲ ದಬೆಂತಹ ಸಸ್ಥಿ ಳಕಕ ಕರೆತಬೆಂದರು ನಡೆದ
ವಕೃತತ್ತೆಬೆಂತವಲಲ ವನಗೂನ  ವಿವರಿಸ  ಹೆಬೇಳಿ  ನಮಕ  ಒಬೆಂದರು  ಮಾತಿನಬೆಂದ  ನಮಕ  ಕಷಟ್ಟಿ ಗಳೆಲಲ  ದಗೂರವಗ  ಹಲವು  ರಲದವರೆಗ  ಹಸಯದೆ
ಉಬೆಂಡರು  ಬಳರುವಷರುಟ್ಟಿ  ಹಣವು  ಬರರುವುದರು  .ನಬೇವು  ಆ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ  ಅಡಗದರುದ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ  ಹೆಗೂನೆನಲಲ ವನಗೂನ
ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡನೆಬೆಂದರು ನರುಡಯರಿ ಎಬೆಂದನರು ಆತನರು ಹಿಬೇಗಬೆಂದನರು.
ಪರಧನಹರಣವೂ,ವಿಶಾಲಸಘಾತಕವೂ, ಸಾಲಮಿದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಹವೂ ಇವಲಲ ವೂ ಹೆಬೇಗಬೆಂದರಗೂ ಕಡರುಕನರುನ  ಉಬೆಂಟರು ಮಾಡರುವುವು.ಇವಲಲ ವನಗೂನ
ನಬೇನರು  ತಿಳಿದಗೂ ಕಗೂಡ ನನನ ನರುನ  ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ,  ನರುಡಸ ಕಡಸಲರು  ಆಲೆಗೂಬೇಚಸದೆ.ನನನ  ಕರುಕ ಲಲ ಕ  (ಕಬೇಳರು)  ಆಲೆಗೂಬೇಚನೆಯರು ನಮಕ
ಕರುಲವನೆನಬೇ ನಾಶ ಮಾಡರುವ ರಿಬೇತಿಯದರು.ಎನನ ಲರು ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಅದನರುನ  ಕಬೇಳಿ ನಮಕ  ರಯರ್ಕಾವನರುನ  ಕಡಸದೆ ನಾನರು ಹೆಬೇಳಿದಬೆಂತ
ಮಾಡರು ಎಬೆಂದರು ತನನ  ತಬೆಂದೆಯನರುನ  ಒಪಲ್ಪಿಸರುವಷಟ್ಟಿ ರಲಯಬೇ ಸಬೆಂಜಯಾಯತರು.
ಆರಶವನರುನ  ಆವರಿಸ  ದಿಕರುಕ ಗಳನರುನ  ಮರುಚಚ  ದಕೃಷಟ್ಟಿಯನರುನ  ತಡೆದರು  ಹೆಗೂಗ  ತರುಬೆಂಬಿ,  ಮಳೆಗಾಲದ  ಮೊಬೇಡ  ,ರಡಗಯ  ರಾಶಿ
,ಕಗೂಬೇಗಲೆ ,ವಿಷರುಷ ವಿನ ರಯ ರಬೆಂತಿ,ಶಿವನ ಕರುತಿತ್ತೆಗಯ ಬಣಷ ದ ಕತತ್ತೆಲೆ ಕ ಕಮೆಬೇಣ ಹಬಿಬತರು.
ಆ  ರಿಬೇತಿಯಾಗ  ಕವಿದ  ಕತತ್ತೆಲೆಯಲ  ಕಗೂಲಲ ದೆ  ಬಿಡೆನೆಬೆಂದರು  ಕರೆದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಹೆಗೂಬೇಗರುವಬೆಂತ  ಕರೆದೆಗೂಯರುದ  ಮಾರಿಯ  ಮನೆಗ
ಹರಕಯ  ಕರುರಿಯನರುನ  ಕರೆದೆಗೂಯರುದ ವಬೆಂತ  ಆಲದ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ  ತನನ  ತಬೆಂದೆಯನರುನ  ಹೆಗೂಗಸ  ವದಜದ ವನರುನ  ಗದ್ದೆನೆಬೆಂದರು
ಖರುಷಪಟರುಟ್ಟಿ  ಮನೆಗ ಬಬೆಂದರು ನದೆಪ್ರೌ ಮಾಡದನರು.
ಬಳಗಾಗಲರು  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು  ದೆಬೇವ,  ಗರುರರು,ದಿಲಜ  ಪೂಜಗಳನರುನ  ಮಾಡರುತತ್ತೆ  ಕಳೆಯರುತಿತ್ತೆರಲರು,  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಮರುಖವನರುನ
ತಗೂಳೆಯದೆ ಬಬೆಂದರು ಧಮಾರ್ಕಾ ಧಿಕರಣರಿಗ ಹಿಬೇಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
ಪಪ್ರೌತದ ರರ್ಕಾ  ಬಬೆಂದಿಲಲ ,  ಬಹಳ  ಹೆಗೂತತ್ತೆಯತರು.ನಾನೆಬೇನರು  ಮಾಡಬಬೇಕರು  ಎಬೆಂದರು  ಕಬೇಳರುತಿತ್ತೆರಲರು  ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು
ಬರರುತಿತ್ತೆರರುವುದನರುನ  ಕಬೆಂಡರು ಆ ಕಗೂಡಲೆಬೇ ನಡೆಯರಿ ನಮಿಕಬಬ ರ ಜಗಳವನರುನ  ತಿಬೇರಮಾನಸರುವವು ಎಬೆಂದರು ಆಲದ ಮರದ ಸಮಿಬೇಪಕಕ
ಬಬೆಂದರು  ಅಷಟ್ಟಿ ವಿಧಾಚರ್ಕಾನೆಯಬೆಂದ  ಮರವನರುನ  ಅಚರ್ಕಾಸ  ಅನಬೆಂತರ  ಅವರಿಬಬ ರನಗೂನ ವಿಚಾರಿಸ  ಆ  ಮರವನರುನ  ಕರುರಿತರು
ಹಿಬೇಗಬೆಂದರರು.ನಬೇನಾದರೆಗೂಬೇ ಯಕ್ಷಾದಿ ದಿವದ  ದೆಬೇವತವಸವೂ ಆದ ವಕೃಕ್ಷವಗರರುವ.
ಅದರಿಬೆಂದ ನನನ  ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ ಕಬೇಳರುವವು.ನಬೇನರು ನಜವನೆನಬೇ ನರುಡಯಬೆಂದರು ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ಧಮರ್ಕಾದ ವಿಚಾರಗಳನರುನ  ಕರುರಿತರು
ಹೆಬೇಳಿದಗ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ  ಅಡಗ  ಕರುಳಿತಿದದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ  ತಬೆಂದೆ  ಪಪ್ರೌಬೇಮಮತಿ  ಮತಿಗಟರುಟ್ಟಿ  ಧಮರ್ಕಾಗತಿಯನರುನ  ಬಿಟರುಟ್ಟಿ
'ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ  ವಿಕಕೃತಿಯಾದ  ಮನರುಷದ ನ  ಆಯರುಷದ  ಕರು  ಕರುಬೆಂದರುವುದರು.  ಎಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳರುವಬೆಂತ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ  ಧನವನರುನ
ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರರುವನರು ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದನರು.ನೆರೆದವರಗೂ ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರಗೂ ಇದನರುನ  ಕಬೇಳಿ ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಪಟಟ್ಟಿ ರರು.ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಗೂ
ಕಗೂಡ  ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಚಕತನಾಗ  ಇದರು  ದೆಸೈವವಲಲ .  ಆಗದದ ರೆ  ಸತದ ವನೆನಬೇಕ  ನರುಡಯದರು  ?ಇದೆಬೇನಾದರೆಗೂಬೆಂದರು  ಕಕೃತಿಪ್ರೌಮವಗರಬಬೇಕರು.
ಎಬೆಂದರು ಆ ಮರವನರುನ  ಒಬೆಂದರು ಸರುತರುತ್ತೆ  ಹಾಕ ನೆಗೂಬೇಡ ಅಲಬೆಂದರು ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ಪೊಟರೆಯಗೂ ಹಾಗಗೂ ಅಲ ಮನರುಷದ  ಸಬೆಂಚಾರವದ
ಕರುರರುಹರು ಇದರುದ ದದ ನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರಿಗ ಹಿಬೇಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು.ಸರುಳರುಳ  ಹೆಬೇಳದ  (ಹರುಸಯದ  )ವದಪಾರಿಯಬೇ ಇಲಲ .ನಾನರು
ವದಪಾರಿಯಾದರುದರಿಬೆಂದ  ನನನ  ವಕೃತಿತ್ತೆಧಮರ್ಕಾಕಕ ನರುಗರುಣವಗ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದ  ಅಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಾಗ ಧನವನರುನ  ವಬೆಂಚಸ  ನನನ  ಮನೆಗ
ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇಕನರುನ ವಷಟ್ಟಿ ರಲ  ಸಗೂಯರ್ಕಾನರು  ಮಗೂಡ  ಬಳಗಾಯತರು.ಆದದ ರಿಬೆಂದ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಹೆಗೂಬೇಗಲರು
ಸಾಧದ ವಗದೆ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲಟರುಟ್ಟಿ  ಬಬೆಂದೆನರು.ಮರರುದಿವಸವಹೆಗೂಬೇಗ  ನೆಗೂಬೇಡರುವಷಟ್ಟಿ ರಲ  ಆ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಒಬೆಂದರು  ಸಪರ್ಕಾವು
ಸರುತಿತ್ತೆಕಗೂಬೆಂಡರು  ಮಲಗತರುತ್ತೆ  ಆದದ ರಿಬೆಂದ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಹೆಗೂಬೇಗಲರು  ಅಬೆಂಜದೆನರು.ನಬೇವಲಲ  ಇಲಯಬೇ  ಇದರುದ
ನೆಗೂಬೇಡರುತಿತ್ತೆರಿ.ಪೊಟರೆಯೊಳಗ  ಹೆಗೂಗಯನರುನ  ಹಾಕ  ಹಾವನರುನ  ಹೆಗೂರಹೆಗೂಬೇಗರುವಬೆಂತ  ಮಾಡ  ಕದದ  ಒಡವಯನರುನ  ಕಗೂಡರುವನರು.
ಎಬೆಂದರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ಹರುಲರುಲ  ಕಟಟ್ಟಿಗಯನರುನ  ತರಿಸ ಅದನರುನ  ಪೊಟರೆಯಲ ತರುಬೆಂಬಿ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ ಮನೆಗ ಬಬೆಂಕ ಹಾಕರುವಬೆಂತ
ಬಬೆಂಕ ಹಾಕಲರು ಹೆಗೂಗ ಸರುತಿತ್ತೆ ಬಬೆಂಕ ಉರಿಯತಗೂಡಗಲರು ಒಳಗದದ  ಪಪ್ರೌಬೇಮಮತಿ  (ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ ತಬೆಂದೆ)ಧಸೈಯರ್ಕಾಗಟರುಟ್ಟಿ  ,ಕಗೂಗರುತತ್ತೆ
(ಬಗೂಬಬ  ಹಾಕರುತತ್ತೆ)ಪೊಟರೆಯೊಳಗನಬೆಂದ  ಹೆಗೂರಳಿ  ಉರರುಳಿ  ಕಬೆಂಠಗತಪಾಪ್ರೌಣನಾದನರು.ಅದನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದ  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು
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ಇವನರು  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ ತಬೆಂದೆಯಬೆಂಬರುದರಲ ಸಬೆಂಶಯವಿಲಲ .ಎಬೆಂದರು  ಅರಿತರು  ಈ ಪಾಪಕಮರ್ಕಾನಾಗರರುವ ದರುಷಟ್ಟಿ ಪುತ ಕನಬೆಂದ  ನನಗ
ಇಬೆಂತ ದರುಮರ್ಕಾರಣ ಸಬೆಂಭವಿಸತರು ಎಬೆಂದರರು. 
 

  ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.'ವಕೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಕತಯನರುನ  ಯಾವ ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ?
ಉ: ವಕೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಕತಯನರುನ  ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹ ಕವಿ ಯರು ರಚಸದ ಕನಾರ್ಕಾಟಕ ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕಬೆಂ ಎಬೆಂಬ ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ

೨.ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ ಮೆಬೇಲೆ ಯಾವ ಆರೆಗೂಬೇಪವನರುನ  ಹೆಗೂರಿಸದನರು ?
ಉ:ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ ಮೆಬೇಲೆ ಸಬೆಂಪತಿತ್ತೆನ ಕಳಳ ತನದ ಆರೆಗೂಬೇಪವನರುನ  ಹೆಗೂರಿಸದನರು.

೩.ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ಏಕ ವಿಸಕ ಯ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದರರು ?
ಉ:  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ  ಸಸ್ಥಿ ಳದಲ ಮತರುತ್ತೆ  ಆ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದ ಮತರುತ್ತೆ  ತನನ ನರುನ  ಹೆಗೂರತರುಪಡಸ ಮನರುಷದ ರಾರಗೂ
ಇರಲಲಲ .ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಕದದ ವರಾರರು ಎಬೆಂದರು ಅಲದದ  ಆಲದ ಮರವೊಬೆಂದೆಬೇ ಹೆಬೇಳಲರು ಸಾಧದ  ಎಬೆಂದರು ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಹೆಬೇಳಿದಗ
ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ವಿಸಕ ಯ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದರರು. 

೪.ಧಮರ್ಕಾ ಬರುದಿದಯರು ತನನ  ಬಳಗನ ಹೆಗೂತತ್ತೆನರುನ  ಹೆಬೇಗ ಕಳೆದನರು ?
ಉ: ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ತನನ  ಬಳಗನ ಹೆಗೂತತ್ತೆನರುನ  ದೆಬೇವ,ಗರುರರು , ಬಪ್ರೌಹಕ ಣರ ಪೂಜಗಳನರುನ  ಮಾಡರುತತ್ತೆ ಕಳೆದನರು.

೫.ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ವಟವಕೃಕ್ಷದ ಸಮಿಬೇಪಕಕ ಏಕ ಬಬೆಂದರರು ?
ಉ: ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಕದದ ವರಾರರು ಎಬೆಂದರು ಸಾಕ್ಷದ ಕಬೇಳಲರು ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ವಟ ವಕೃಕ್ಷದ ಸಮಿಬೇಪಕಕ ಬಬೆಂದರರು.

   ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಧಮರ್ಕಾ ಬರುದಿದಗ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಯಾವ ಸಲಹೆಯನನತತ್ತೆನರು ?
ಉ:  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದ  ಮತರುತ್ತೆ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಗಳಿಬಬ ರಗೂ  ವದಪಾರಕಕ  ಹೆಗೂಬೇಗ  ಸಾಕಷರುಟ್ಟಿ  ಹಣ  ಸಬೆಂಪತರುತ್ತೆ  ಸಬೆಂಪಾದಿಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ತಮಕ
ಜನಕ ಭಗೂಮಿಗ ಮರಳಿ ಹೆಗೂರಉದದನವನದಲದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಅದನರುನ  ಇಬಬ ರಗೂ ಸಮ ಪಾಲರು ಮಾಡಕಗೂಳೆಗೂಳಬೇಣ ಎಬೆಂದರು
ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ಹೆಬೇಳಿದಗ ಪಾಪಬರುದಿದಯಬೆಂದ ಕಗೂಡದವನಾದ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ನಾವು ಇಷರುಟ್ಟಿ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಮನೆಯಲಟರುಟ್ಟಿ
ಸೆಲ ಬೇಚೆಚ ಯಬೆಂದ ಬಳಲರು ಸಾಧದ ವಿಲಲ  ಮತತ್ತೆ ವದಪಾರಕಕ ಬಬೇರೆ ಊರಿಗ ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇರದದ ರಿಬೆಂದ ನಮಿಕಬಬ ರಿಗಗೂ ವಚಚ ಮಾಡಲರು ಎಷರುಟ್ಟಿ
ಬಬೇಕಗೂಬೇ ಅಷರುಟ್ಟಿ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಉಳಿದದದ ನರುನ  ಇಲಯಬೇ ಇಡೆಗೂಬೇಣ ಎಬೆಂದರು ಸಲಹೆ ನಬೇಡದನರು. 

೨.  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ತನನ  ತಬೆಂದೆಗ ಏರಬೆಂತದಲ ಏನೆಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದನರು  ?  ಹೆಗೂನರುನ  ಹೆಬೇಗ ನಾಪತತ್ತೆ ಯಾಯತರು ಎಬೆಂಬರುದನರುನ
ಅಲದದ  ಉ:  ವಟವಕೃಕ್ಷವೊಬೆಂದೆಬೇ  ಹೆಬೇಳಲರು  ಸಾಧದ  ಎಬೆಂದರು  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ವಕೃಕ್ಷ  ಸಾಕ್ಷಿಯನರುನ  ಕಬೇಳರುವಬೆಂತ  ಅವರನರುನ
ಒಪಲ್ಪಿಸರುವಲ ಯಶಸಲಯಾದ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ತನನ  ಮನೆಗ ಬಬೆಂದರು ತನನ  ತಬೆಂದೆಯ ಕಸೈಯನರುನ  ಹಿಡದರು ಯಾರಗೂ ಇಲಲ ದಬೆಂತಹ
ಸಸ್ಥಿ ಳಕಕ ಕರೆತಬೆಂದರು ನಡೆದ ವಕೃತತ್ತೆಬೆಂತವಲಲ ವನಗೂನ  ವಿವರಿಸ ಹೆಬೇಳಿ ನಮಕ  ಒಬೆಂದರು ಮಾತಿನಬೆಂದ ನಮಕ  ಕಷಟ್ಟಿ ಗಳೆಲಲ  ದಗೂರವಗ ಹಲವು
ರಲದವರೆಗ  ಹಸಯದೆ  ಉಬೆಂಡರು  ಬಳರುವಷರುಟ್ಟಿ  ಹಣವು  ಬರರುವುದರು  .ನಬೇವು  ಆ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ  ಅಡಗದರುದ
ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ ಹೆಗೂನೆನಲಲ ವನಗೂನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡನೆಬೆಂದರು ನರುಡಯರಿ ಎಬೆಂದನರು.
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೩. ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ವಟವಕೃಕ್ಷಕಕ ಏನರು ಹೆಬೇಳಿದರರು ?
ಉ:  ಕಳೆದರು  ಹೆಗೂಬೇಗರರುವ  ಸಬೆಂಪತರುತ್ತೆ  ಕದದ ವರಾರರು  ಎಬೆಂದರು  ತಿಳಿಯಲರು  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದ  ಮತರುತ್ತೆ
ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರೆಗೂಡಗಗೂಡ ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ  ಆಲದ  ಮರದ  ಸಮಿಬೇಪಕಕ  ಬಬೆಂದರು  ಅಷಟ್ಟಿ ವಿಧಾಚರ್ಕಾನೆಯಬೆಂದ  ಮರವನರುನ
ಅಚರ್ಕಾಸ  ಅನಬೆಂತರ ಅವರಿಬಬ ರನಗೂನ ವಿಚಾರಿಸ ಆ ಮರವನರುನ  ಕರುರಿತರು  ನಬೇನಾದರೆಗೂಬೇ ಯಕ್ಷಾದಿ ದಿವದ  ದೆಬೇವತವಸವೂ ಆದ
ವಕೃಕ್ಷವಗರರುವ. ಅದರಿಬೆಂದ ನನನ  ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡ ಕಬೇಳರುವವು.ನಬೇನರು ನಜವನೆನಬೇ ನರುಡಯಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದರರು.

   ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.ವಕೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಾಠದಲ ನಬೇವು ಮೆಚರುಚ ವ ಪಾತ ಕ ಯಾವುದರು ? ಏಕ ?(ವಿದದರರ್ಕಾಗಳ ವಿವಬೇಚನೆಗ ಬಿಡಲಾಗದೆ.)
೨. ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ ತಬೆಂತ ಕ ಅವನಗ ತಿರರುಗರು ಬಣವದ ಬಗಯನರುನ  ತಿಳಿಸ.
ಉ:  ಅತಿ  ಕರುಟಲ  ಮನಸರುತ್ಸಾ ಳಳ ವನಾದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ದಮರ್ಕಾಬರುದಿದ  ಮತರುತ್ತೆ  ತನರು  ಇಬಬ ರಗೂ  ಸೆಬೇರಿಯಬೇ  ಸಬೆಂಪಾದಿಸದ
ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ಮನೆಗ ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಬಿಡದೆಬೇ ಅದನರುನ  ಮರದ ಕಳಗ ಹಗೂತಿಡಲರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯನರುನ  ಒಪಲ್ಪಿಸರುವಲ
ಯಶಸಲಯಾಗರುತತ್ತೆನೆ  .ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಗ  ಗಗೂತತ್ತೆಗದ  ಹಾಗ  ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿದದ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ತನೆಬೇ  ತಗದರು  ಅದರ  ಕಳರುವಿನ
ಆರೆಗೂಬೇಪಪವನರುನ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ  ಮೆಬೇಲೆ  ಹೆಗೂರಿಸರುತತ್ತೆನೆ  .ಕಗೂನೆಗ  ಇಬಬ ರಗೂ  ಧಮಾರ್ಕಾದಿಕರಣರಲಗ  ಬಬೆಂದರು  ವದಜದ
ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನಸರುವಬೆಂತ  ಕಬೇಳಿಕಗೂಳರುಳ ತತ್ತೆರೆ  .ನಡೆದರುದೆಲಲ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಕದಿದದ್ದಾನೆಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳರುವ
ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುಧಿದಯರು  ಅದಕಕ  ಅಲದದ  ಮರವಬೇ  ಸಾಕ್ಷಿ  ಎನರುನ ವನರು.ಮರರುದಿನ  ಮರದ  ಬಳಿ  ಸಾಕ್ಷಿ  ಕಬೇಳಲರು  ಹೆಗೂಬೇಗರುವುದೆಬೆಂದರು
ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನವದಗ  ಮನೆಗ  ಬಬೆಂದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ತನನ  ತಬೆಂದೆಯ  ಬಳಿ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ  ಅವಿತರು  ಸಾಕ್ಷಿ
ನರುಡಯರುವಬೆಂತ  ಒತತ್ತೆಯಸರುತತ್ತೆನೆ.ಒಲಲ ದ  ಮನಸತ್ಸಾನಬೆಂದ  ಅವನ  ತಬೆಂದೆಯರು  ಮಗನ  ಮೆಬೇಲನ  ವದಮೊಬೇಹಕಕ  ಕಟರುಟ್ಟಿ ಬಿದರುದ
ಮರರುದಿನ ಎಲಲ ರಗೂ ಬರರುವುದಕಕ ಮರುಬೆಂಚೆಯಬೇ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ ಅವಿತರು ಕರುಳಿತರು ಕಗೂಳರುಳ ವನರು  .ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು
ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದ  ಮತರುತ್ತೆ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರ  ನರುನ  ನಲಸ  ವಕೃಕ್ಷದ  ಸಾಕ್ಷಿ  ಕಬೇಳಿದಗ  ಪೊಟರೆಯಲ  ಅವಿತಿದದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ
ತಬೆಂದೆಯರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಕದಿದರರುವನೆಬೆಂದಗ ಮರವು ಸಾಕ್ಷಿ ನರುಡಯರುವುದೆಬೇ ಆದಲ ಅದರು ಸತದ ವನರುನ  ಹೆಬೇಳದೆಬೇ
ಏಕ  ಸರುಳರುಳ  ನರುಡಯರುವುದರು  ಎಬೆಂದರು  ಆಲೆಗೂಬೇಚಸದ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು  ಮರವನರುನ  ಪಪ್ರೌದಕ್ಷಿಣೆ  ಹಾಕದಗ  ಅಲ
ಮನಷದ ಸಬೆಂಚಾರದ ಕರುರರುಹರು ದೆಗೂರೆಯರುತತ್ತೆದೆ.ಆಗ ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ಉಪಾಯವಗ ಎಲಲ  ವದಪಾರಿಗಳಿಗರರುವಬೆಂತ ತನಗಗೂ
ಕಗೂಡ ಹಣದ ಮೊಬೇಹವಿದರುದ ದಗ ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ  ಹಣವನರುನ  ತಗಯಲರು ಬಬೆಂದರು ಅದನರುನ  ಮನೆಗ ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಹೆಗೂಬೇಗರುವಷಟ್ಟಿ ರಲ
ಬಳಗಾಗದದ ರಿಬೆಂದ ಪೊಟರೆಯಲ ಅಡಗಸಟರುಟ್ಟಿ ದಗಯಗೂ ಮರರುದಿನ ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಬಬೆಂದಗ ಅಲ ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ ದದ
ಹಾವು ಇತತ್ತೆಬೆಂದಗೂ ಅದನರುನ  ಹಾಗ ಅಲಯಬೇ ಬಿಟರುಟ್ಟಿ  ಹೆಗೂಬೇಗದರುದ ದಗ ತಿಳಿಸ  ಕಟಟ್ಟಿಗಯನರುನ  ತರಿಸ  ಪೊಟರೆಗ ಹೆಗೂಗ ಹಾಕಸ
ಹಾವನರುನ  ಓಡಸ ಅಡಗಸಟಟ್ಟಿ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಮರಳಿಸರುವಬೆಂತ ಮಾಡದಗ ಪೊಟರೆಯಲ ಅಡಗ ಕರುಳಿತಿದದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಬಬೆಂಕಗ
ಆಹರುತಿಯಾಗರುತತ್ತೆನೆ.ಹಿಬೇಗ ಅತಿ ಆಸೆಗ ಒಳಗಾದ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ತನರು ಬಿಬೇಸದ ಬಲೆಯಲ ತನೆಬೇ ಸಕರುಕ  ಹೆಗೂನನನ ಜಗೂತ
ತನನ  ತಬೆಂದೆಯನಗೂನ  ಕಳೆದರುಕಗೂಳರುಳ ತತ್ತೆನೆ.

  ಸಬೆಂದಭಾರ್ಕಾನರುಸಾರ ಸಾಲರಸದ ಬರೆಯರಿ.

೧.''ಪೊನನ ನೆಲಲ ಮಬೆಂ ನಬೇನೆ ಕಗೂಬೆಂಡೆ''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹನರು  ಬರೆದ  ಕನಾರ್ಕಾಟಕ  ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ವಕೃಕ್ಷ  ಸಾಕ್ಷಿ'  ಎನರುನ ವ
ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು.
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ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ವದಪಾರದಿಬೆಂದ  ಬಬೆಂದ  ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ಹಬೆಂಚಕಗೂಳೆಗೂಳಬೇಣ  ಎಬೆಂಬ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ  ಸಲಹೆಗ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು
ಇಷಗೂಟ್ಟಿಬೆಂದರು  ಹಣವನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಮನೆಯಲಟಟ್ಟಿ ರೆ  ನಮಗ  ತಗೂಬೆಂದರೆಯಾಗರುವುದರು.ಆದದ ರಿಬೆಂದ  ಖಚರ್ಕಾಗ  (ವಚಚ ಕಕ  )
ಬಬೇರಗರುವಷರುಟ್ಟಿ  ಮಾತ ಕ  ನಮಕ  ಬಳಿ ಇಟರುಟ್ಟಿ ಕಗೂಬೆಂಡರು ಉಳಿದದದ ನರುನ  ಇಲಯಬೇ ಇಡೆಗೂಬೇಣ ಎಬೆಂದನರು.ಅದಕಕ ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಗೂ
ಒಪಲ್ಪಿಕಗೂಳಳ ಲರು  ಇಬಬ ರಗೂ  ಸೆಬೇರಿ  ಅದನರುನ  ಅಲಯಬೇ  ಇದದ  ಆಲದ  ಮರದಕಳಗ  ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ ರರು.ಕಲವು  ದಿನಗಳರು  ಕಳೆದ  ಮೆಬೇಲೆ
ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಗ  ಗಗೂತತ್ತೆಗದ  ಹಾಗ  ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ಬಚಚಟಟ್ಟಿ  ಸಸ್ಥಿ ಳಕಕ  ಹೆಗೂಬೇಗ  ಸಬೆಂಪತತ್ತೆಲಲ ವನಗೂನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು
ಗರುಬೆಂಡಯನರುನ  ಮೊದಲನಬೆಂತಯಬೇ ಮರುಚಚಟಟ್ಟಿ ನರು.  ಮತತ್ತೆ ಕಲವು ದಿನಗಳರು ಕಳೆದ ಮೆಬೇಲೆ ತನೆಬೇ ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯನರುನ  ಕರೆದರು
ತನಗ  ವದ ಯರಕಗ  ಹಣವು  ಬಬೇಕತತ್ತೆಬೆಂದರು  ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ  ಕಡೆ  ಹೆಗೂಬೇಗ  ತರೆಗೂಬೇಣವಬೆಂದರು  ಅವನನರುನ  ಕರೆದರುಕಗೂಬೆಂಡರು
ಹೆಗೂಬೇಗ ಅಲ ಅದರು ಇರದಿದದ ರಿಬೆಂದ ನಬೇನೆ ಎಲಲ ವನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡೆ ಎಬೆಂದರು ಮತತ್ತೆ ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ ಮೆಬೇಲೆ ಆರೆಗೂಬೇಪವನರುನ
ಮಾಡರುವಗ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಹಣವನರುನ  ತನೆಬೇ  ದೆಗೂಬೇಚ  ಅದನರುನ  ಮರೆಮಾಚರುವ  ಉದ್ದೇಶದಿಬೆಂದದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ  ಮೆಬೇಲೆ
ಆರೆಗೂಬೇಪ ಹೆಗೂರಿಸಲರು ಯತಿನಸರುತಿತ್ತೆರರುವುದರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ.

೨. ''ಈತನ ಮಾತರು ಅಶರುಪ್ರೌ ತಪೂವರ್ಕಾಮ್''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹನರು  ಬರೆದ  ಕನಾರ್ಕಾಟಕ  ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ವಕೃಕ್ಷ  ಸಾಕ್ಷಿ'  ಎನರುನ ವ
ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ಹೆಬೇಳಿದರರು. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದ  ಮತರುತ್ತೆ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಗಳಿಬಬ ರಗೂ  ವದಪಾರದಿಬೆಂದ  ತವು  ಸಬೆಂಪಾದಿಸದ  ಹಣವನರುನ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ
ಸಲಹೆಯಬೆಂತ ಖಚರ್ಕಾಗ ಬಬೇರದಷರುಟ್ಟಿ  ಹಣವನರುನ  ಮಾತ ಕ  ತಮಕ  ಬಳಿ ಇರಿಸಕಗೂಬೆಂಡರು ಉಳಿದದದ ನರುನ  ಒಬೆಂದರು ಆಲದ ವಕೃಕ್ಷದ ಬಳಿ
ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ ರರು.ಪಾಪಬರುದಿದಯಬೆಂದ ಕಗೂಡದ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಗ ಗಗೂತತ್ತೆಗದ ಹಾಗ ಆ ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು
ಕಳಳ ತನದ ಆರೆಗೂಬೇಪವನರುನ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ ಮೆಬೇಲೆ ಹೆಗೂರಿಸದನರು.ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡವರಾರೆಬೆಂದರು  ತಮಕ  ವದಜದ ವನರುನ
ಬಗಹರಿಸಲರು  ಅವರರು  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ಇರರುವಲಗ  ಬಬೆಂದರರು.ನಡೆದರುದೆಲಲ ವನರುನ  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರಿಗ  ವಿವರಿಸದ
ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಹೆಗೂನೆನಲಲ ವನರುನ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡನೆಬೆಂಬರುದಕಕ  ಅಲದದ  ಆಲದ  ಮರವಬೇ  ಸಾಕ್ಷಿ  ಎಬೆಂದಗ
ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ತಮಕ  ಮನಸತ್ಸಾನಲ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಅಬೆಂದರುಕಗೂಬೆಂಡರರು.
ಸಾಲರಸದ  : ವಕೃಕ್ಷವು ಸಾಕ್ಷಿನರುಡಯರುವ ಬಗಗ್ಗೆ ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ಆಶಚ ಯರ್ಕಾ ವದ ಕತ್ತೆಪಡಸರುವ ಸನನವಬೇಶ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೩. ''ನನನ  ಪಳರುವಗ ನಮಕ  ಕರುಲವನೆಲಲ ಮನಳಿವ ಬಗ''
ಉ:  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹನರು  ಬರೆದ  ಕನಾರ್ಕಾಟಕ  ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ವಕೃಕ್ಷ  ಸಾಕ್ಷಿ'  ಎನರುನ ವ
ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ ತಬೆಂದೆ (ಪಪ್ರೌಬೇಮಮತಿ)ಯರು ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ತನರು  ಕದದ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು  ಅದರ  ಆರೆಗೂಬೇಪವನರುನ  ಹೆಗೂರಿಸ  ಅದಕಕ  ವಕೃಕ್ಷವಬೇ  ಸಾಕ್ಷಿಯಬೆಂದರು
ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರಿಗ  ಹೆಬೇಳಿದನರು  .  ಆ  ಹೆಗೂತಿತ್ತೆಗ  ಸಬೆಂಜಯಾದದ ರಿಬೆಂದ  ಮರರುದಿನ  ವಕೃಕ್ಷನಾದಯ  ಕಬೇಳರುವುದೆಬೆಂದರು
ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನವಯತರು.ಮನೆಗ  ಮರಳಿದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ತನನ  ತಬೆಂದೆಯನರುನ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ  ಅಡಗ
ದಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ಆರೆಗೂಬೇಪದ  ಕರುರಿತರು  ಕಬೇಳಿದಗ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಕದದ ವನೆಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳರುವಬೆಂತ
ಒತತ್ತೆಯಸದನರು.ಆಗ  ಮಗನಗ  ಬರುದಿದ  ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆ  ಪಪ್ರೌಬೇಮಮತಿ(ತಬೆಂದೆ)ಯರು  ಪರಧನ  ,ವಿಶಾಲಸಘಾತಕತನ,ಸಾಲಮಿದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಹ
ಇವಲಲ ವೂ ಎಲಲ  ರಲದಲಯಗೂ ಹಾನಯನರುನ ಬೆಂಟರು ಮಾಡರುವಬೆಂತವು.ನನನ  ದರುರಾಸೆಯಬೆಂದದ ಕಳಳ ತನವು ನಮಕ  ಕರುಲವನೆನಬೇ
ನಾಶ  ಮಾಡರುವುದರು  ಎಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳಿದನರು.   ಸಾಲರಸದ  :  ಅನಬೇತಿ,  ಅನಾದಯ  ,ಅಕ ಕಮಗಳಿಬೆಂದ  ಸಬೆಂಪಾದಿಸರುವುದರು  ಎಬೆಂದಿಗಗೂ
ಒಳೆಳಯದನರುನ  ಮಾಡಲಾರದರು ಎಬೆಂದರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು.  
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೪. ''ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ ವಿಕಕೃತಿಯಾದ ಮನರುಷದ ನಾಯರುಷದ ಬೆಂ ಕರುಬೆಂದರುಗಬೆಂ''
ಉ:  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹನರು  ಬರೆದ  ಕನಾರ್ಕಾಟಕ  ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ವಕೃಕ್ಷ  ಸಾಕ್ಷಿ'  ಎನರುನ ವ
ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಈ ಮಾತನರುನ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ ತಬೆಂದೆ (ಪಪ್ರೌಬೇಮಮತಿ)ಯರು ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ ಅಡಗದರುದ  ಹೆಬೇಳಿದನರು.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  : ವದಪಾರದಲ ದೆಗೂರೆತರು ಹಗೂತಿಟಟ್ಟಿ  ಹಣದ ಕಳರುವಿನ ಆರೆಗೂಬೇಪವನರುನ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ ಮೆಬೇಲೆ
ಹೆಗೂರಿಸರುತತ್ತೆನೆ  .ನಾದಯ  ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನರಕಗ  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರ  ಬಳಿ  ಬಬೆಂದರು  ನಡೆದರುದೆಲಲ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ
ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ತಗದವನರು ಎಬೆಂಬರುದಕಕ ಆಲದ ಮರವಬೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನರುನ ತತ್ತೆನೆ.ಮರರುದಿನ ಅವರೆಲಲ ರಗೂ ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಅಡಗಸಟಟ್ಟಿದದ  ಆಲದ
ಮರದ  ಬಳಿ  ಬರರುತತ್ತೆರೆ.ಮಗನ  ಒತತ್ತೆಯಕಕ  ಕಟರುಟ್ಟಿ ಬಿದದ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ  ತಬೆಂದೆ  ಈ  ಮೊದಲೆಬೇ  ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ
ಅಡಗಕರುಳಿತಿರರುತತ್ತೆನೆ  .ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ವಕೃಕ್ಷದ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸದಗ ಅಲ ಅಡಗ ಕರುಳಿತಿದದ  ಪಪ್ರೌಬೇಮಮತಿ  (ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ
ತಬೆಂದೆ)ಯರು  ಮತಿಗಟರುಟ್ಟಿ  ಧಮರ್ಕಾದ  ದರಿಯನರುನ  ಬಿಟರುಟ್ಟಿ  'ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ  ವಿಕಕೃತಿಯಾದರೆ  ಮನರುಷದ ನ  ಆಯರುಷದ ವು  ಕರುಬೆಂದರುವುದರು
ಎಬೆಂದರು ನರುಡವಬೆಂತ ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದ ಎಲಲ  ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡನೆಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆನೆ .
ಸಾಲರಸದ  :  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ  ಮರುನದರೆ  ಯಾರಿಗಗೂ  ಉಳಿಗಾಲವಿಲಲ .  ವಟವಕೃಕ್ಷವು  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯ  ಕಗೂಡರುಗ  .ಅದಕಕ  ವಿರರುದದ ವಗ
ನಡೆಯರುವುದರು ವಿಕಕೃತಿ ಎಬೆಂಬರುದರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ. 

೫. ''ಹರುಸಯದ ಬಬೇಹಾರಿಯಬೇ ಇಲಲ ''
ಉ:  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹನರು  ಬರೆದ  ಕನಾರ್ಕಾಟಕ  ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ವಕೃಕ್ಷ  ಸಾಕ್ಷಿ'  ಎನರುನ ವ
ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ನಾದಯವನರುನ  ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನಸಲರು ವಕೃಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಬೇಳಲರು ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನಸದಗ ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು ತನನ  ತಬೆಂದೆಯನರುನ
ಮರದ  ಪೊಟರೆಯಲ  ಅಡಗಸಟರುಟ್ಟಿ  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ಪಪ್ರೌಶಿನಸದಗ  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯಬೇ  ಕದದ ನೆಬೆಂದರುತಬೆಂದೆಯಬೆಂದ
ಹೆಬೇಳಿಸರುವನರು.ವಕೃಕ್ಷವು  ಸಾಕ್ಷದವನರುನ  ನರುಡಯರುವುದೆಬೇ  ಆದಲ  ಸತದ ವನೆನಬೇಕ  ನರುಡಯಲಾರದರು  ಎಬೆಂದರು  ಅನರುಮಾನಗಗೂಬೆಂಡ
ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ಮರವನೆಗೂನಮೆಕ ಸರುತರುತ್ತೆ  ಹಾಕದಗ ಪೊಟರೆಯ ಬಳಿ ಮನರುಷದ ರ ಕರುರರುಹನರುನ  ಅರಿತರು ಇದರ ಮಮರ್ಕಾವನರುನ
ತಿಳಿಯಬಬೇಕಬೆಂದರು  ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ  ಹೆಬೇಳರುವನರು.ವದಪಾರಿಬರುದಿದಯಬೆಂದ  ಹಿಬೇಗ  ಮಾಡದ್ದಾಗಯಗೂ  ,  ಪೊಟರೆಯಲ ಅಡಗಸಟಟ್ಟಿ
ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ಪಡೆಯಲರು ಬಬೆಂದಗ ಅದನರುನ  ಹಾವು ಬಳಸ ಮಲಗತತ್ತೆಬೆಂದಗೂ ,ಈಗ ಹೆಗೂಗ ಹಾಕಸ ಹಾವನರುನ  ಓಡಸರುವನರು ಮತರುತ್ತೆ
ಅಡಗಸಟಟ್ಟಿ  ಹೆಗೂನನ ನರುನ  ಮರಳಿ  ಪಡೆಯಬಹರುದರು  ಎಬೆಂದರು  ಪೊಟರೆಗ  ಬಬೆಂಕ  ಹಾಕಸ  ಅಡಗಕರುಳಿತ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯ  ತಬೆಂದೆ
ಹೆಗೂರಗ ಬರರುವಬೆಂತ ಮಾಡ ನಜ ಸಬೆಂಗತಿಯನರುನ  ಬಯಲರು ಮಾಡರುವನರು.
ಸಾಲರಸದ  :  ವದಪಾರ  ವಕೃತಿತ್ತೆಯಲ  ಕಲವೊಮೆಕ  ಲಾಭರಕಗ  ಸರುಳಳ ನರುನ  ಹೆಬೇಳರುವುದರು  ಅನವಯರ್ಕಾ  ಎಬೆಂದರು  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು
ಹೆಬೇಳರುವ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

       ಮೊದಲೆರಡರು ಪದಗಳಿಗರರುವ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧದಬೆಂತ ಮಗೂರನೆಯ ಪದಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸದ ಪದವನರುನ ಬರೆಯರಿ.

೧.ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆ -ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾ: : ಪಬೆಂಚತಬೆಂತ ಕಬೆಂ-----(ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹ)
೨. ಕಬಬ  -ರವದ  : : ಬಬೇಹಾರಿ ------(ವದಪಾರಿ)
೩.ಅನಕೃತ -ಸರುಳರುಳ  : : ಕಕೃತಿಪ್ರೌಮ ----(ಮೊಬೇಸ)
೪. ಬಬೆಂದಲಲ ದೆ - ಲೆಗೂಬೇಪ : : ಧಕೃತಿಗಟರುಟ್ಟಿ  ----(ಆದೆಬೇಶ )
೫.ದೆಸೈವ ಭಕತ್ತೆ -ತತರುಲ್ಪಿ ರರುಷ : : ಅಬಗೂಜಬೇದರ---(ಬಹರುವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ ಸಮಾಸ)
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ಪದಗಳನರುನ  ವಿಬೆಂಗಡಸ ಸಬೆಂಧಿಯ ಹೆಸರರು ಬರೆಯರಿ.

ಪೊಬೇಗಲ ವಬೇಳರುಕ ಬೆಂ, ತಕಕ ನತರು , ಪೂಳೆದಡೆ.
ಪೊಬೇಗಲ+ಬಬೇಳರುಕ ಬೆಂ=ಪೊಬೇಗಲೆಲಬೇಳರುಕ ಬೆಂ =ಆದೆಬೇಶ ಸಬೆಂಧಿ
ತಕಕ  +ಅನತರು= ತಕಕ ನತರು = ಲೆಗೂಬೇಪ ಸಬೆಂಧಿ 
ಪೂಳದ  +ಎಡೆ =ಪೂಳೆದಡೆ=ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ

    ನಬೇಡರರುವ ಪದಗಳನರುನ ವಿಗ ಪ್ರೌಹಿಸ ಸಮಾಸವನರುನ ಹೆಸರಿಸ.

ಅತಿಕರುಟಲ,ಕಸೈಕಗೂಳರುಲ ದರು,ಕಟಟ್ಟಿಬೇರಬೆಂತ,ಸಾಲಮಿದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಹ,ಪರಧನ, ಧನಹರಣ, ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡ,ಬಲವಬೆಂದರು,
ಅತಿಯಾದ +ಕರುಟಲ=ಕಮರ್ಕಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ.
ಕಸೈಯಬೆಂ +ಕಗೂಳರುಲ ದರು = ಕ ಪ್ರೌಯಾ ಸಮಾಸ 
ಕಡದರು + ಏರಬೆಂತ = ಕಮರ್ಕಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ
ಸಾಲಮಿಗ +ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಹ=ತತರುಲ್ಪಿ ರರುಷ ಸಮಾಸ 
ಪರರ +ಧನ =ತತರುಲ್ಪಿ ರರುಷ ಸಮಾಸ 
ಧನದ +ಹರಣ = ತತರುಲ್ಪಿ ರರುಷ ಸಮಾಸ 
ಸಾಕ್ಷಿಯನರುನ  +ಮಾಡ = ಕ ಪ್ರೌಯಾ ಸಮಾಸ 
ಬಲದಿಬೆಂದ +ಬಬೆಂದರು = ಕ ಪ್ರೌಯಾ ಸಮಾಸ 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದದ ಭಾಗಕಕ ಪಪ್ರೌಸಾತ್ತೆರ ಹಾಕ ಛಬೆಂದಸತ್ಸಾ ನರುನ  ಹೆಸರಿಸ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯರಿ.

|  - | -UUUU U U UU

೧. ಅ ತಿ ಕರು ಟ| ಲ ಮನಬೆಂ| ಧನಲರು 
 _ | _ _| _ | _| _UU U U UU UU

ಬದ ತ ಯಬೆಂ|ದಬೆಂ ದರು|ಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದ| ನರುಡದಬೆಂ| ಪುಸಯಬೆಂ

ಕಬೆಂದ ಪದದ  _ಲಕ್ಷಣ 
ಇದರು ನಾಲರುಕ  ಚರಣಗಳರುಳಳ  ಮಾತಪ್ರೌವಕೃತತ್ತೆ  ಪದದ .ಒಬೆಂದನೆಯ ಮತರುತ್ತೆ  ಮಗೂರನೆಯ ಚರಣಗಳಲ ನಾಲರುಕ  ಮಾತಪ್ರೌಗಳ ಮಗೂರರು
ಮಗೂರರು ಗಣಗಳಗೂ ,ಎರಡನೆಯ ಮತರುತ್ತೆ  ನಾಲಕ ನೆಯ ಚರಣಗಳಲ ನಾಲರುಕ  ಮಾತಪ್ರೌಗಳ ಐದೆಸೈದರು ಗಣಗಳಗೂ ಇರರುತತ್ತೆವ.

        ಭ       ರ            ನ      ಭ         ಭ      ಭ           ಲ+ಗರು 
    -  | -    - | | -   |-  | -     _|  - U U U UUU U U U U U U

೨. ಮೆಬೇದಿನ|ಯಬೆಂ ಕ ಕಮ|ಕ ಕಮದೆ ಪವಿರ್ಕಾದರು  |ದತತ್ತೆನ |ಭಗೂಬೇ ವಿಭಾ| ಗಮಾ.......

ಉತಲ್ಪಿ ಲ ಮಾಲಾ ವಕೃತತ್ತೆ -ಲಕ್ಷಣ 
ಇದರು ನಾಲರುಕ  ಪಾದಗಳ ಸಮವಕೃತತ್ತೆ ಪದದ .ಪಪ್ರೌತಿ ಚರಣದಲ ೨೦ ಅಕ್ಷರಗಳಿರರುತತ್ತೆವ.ಮತರುತ್ತೆ  ಭ,ರ,ನ,ಭ,ರ ಎಬೆಂಬ ಆರರು ಗಣಗಳಗೂ
ಮೆಬೇಲೆ ಒಬೆಂದರು ಲಘರು ,ಒಬೆಂದರು ಗರುರರು ಬರರುತತ್ತೆದೆ.ಅಲಲ ದೆ ಒಬೆಂಬತತ್ತೆನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಸಾಸ್ಥಿನದಲ ಯತಿಯರು ಬರರುವುದರು.ಹಾಗಗೂ ಈ
ವಕೃತತ್ತೆದ ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬೆಂದರು ಚರಣದ ಆದಿಯಲ ಒಬೆಂದರು ಗರುರರು ಬರರುತತ್ತೆದೆ.
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  ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧                       ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು

  ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩*೧=  ೩

೧.ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯ  ಮೆಬೇಲೆ  ಯಾವ
ಆರೆಗೂಬೇಪವನರುನ  ಹೆಗೂರಿಸದನರು  ?೨.ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ಏಕ
ವಿಸಕ ಯ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದರರು ?೩. ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಯರು ತನನ  ಬಳಗನ
ಹೆಗೂತತ್ತೆನರುನ  ಹೆಬೇಗ ಕಳೆದನರು ?
ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ವಿವರಿಸ. ೨*೨=೪  
೧.ಧಮರ್ಕಾಬರುದಿದಗ  ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ಯಾವ
ಸಲಹೆಯನನತತ್ತೆನರು ?
೨.ದರುಷಟ್ಟಿ ಬರುದಿದಯರು  ತನನ  ತಬೆಂದೆಗ  ಏರಬೆಂತದಲ  ಏನರು
ಹೆಬೇಳಿದನರು ?
ದರುಗರ್ಕಾಸಬೆಂಹನ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ ಬರೆಯರಿ. ೩ 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  ಸಹಿತ  ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ.೩  ಅಬೆಂಕಗಳರು
೧.ಪೊನನ ನೆಲಲ ಮಬೆಂ ನಬೇನೆ ಕಗೂಬೆಂಡೆ 

  ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -     ೨ ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

  ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.  ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು  ವಟವಕೃಕ್ಷದ  ಸಮಿಬೇಪಕಕ  ಏಕ
ಹೆಗೂಬೇದರರು ?

ಮಗೂರರು  -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ವಿವರಿಸ.  ೨ಅಬೆಂಕಗಳರು  ೧.
ಧಮಾರ್ಕಾಧಿಕರಣರರು ವಟವಕೃಕ್ಷಕಕ ಏನರು ಹೆಬೇಳಿದರರು?

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ. ೪*=೧೨ 

೧.ಈತನ ಮಾತರು ಅಶರುಪ್ರೌ ತಪೂವರ್ಕಾಬೆಂ ೨ . ನನನ  ಪಳರುವಗ ನಮಕ
ಕರುಲಮನೆಲಲ ಮಳಿವ  ಬಗ  ೩.  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿವಿಕಕೃತಿಯಾದ
ಮನರುಷದ ನಾಯರುಷದ ಬೆಂ  ಕರುಬೆಂದರುಗರುಬೆಂ  ೪.  ಹರುಸಯದ
ಬಬೇಹಾರಿಯಬೇ ಇಲಲ . 
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ಗದದ  ಪಾಠ -೮ ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಕಥೆ - ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾ 
 ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾ  ನ  ರಲ  ಕ ಪ್ರೌ.ಶ.ಸರುಮಾರರು  ೧೦  ನೆಯ  ಶತಮಾನ  .ಇವನರು  ಬಳಾಳರಿ  ಜಲ್ಲೆಯ  ಹಗೂವಿನ  ಹಡಗಲ
ತಲಗೂಲ ಕನ ಕಗೂಬೇಗಳಿ ನಾಡನವನರು.  ಇವನರು ಕನನ ಡದ ಪಪ್ರೌಥಮ ಗದದ ಕಕೃತಿ  ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಕತಕೃರ್ಕಾ  .ಜಸೈನ ಧಾಮಿರ್ಕಾಕ ಕಥೆಗಳ
ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹವದ ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆಯಲ ೧೯ ಕಥೆಗಳಿವ. 
ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಗದದ ಭಾಗವನರುನ  ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಕಕೃತಿಯ 'ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಕಥೆ ' ಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. 

 ಅನರುವದ  : ಈ ಜಬೆಂಬಗೂದಿಲಬೇಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಭರತಭಗೂಮಿಯಲ ಅವಬೆಂತಿಯಬೆಂಬ ನಾಡದೆ. ಅಲ ಉಜಜ ಯನಯಬೆಂಬ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ
ಇಬೆಂದಪ್ರೌದತತ್ತೆನೆಬೆಂಬ  ವತರ್ಕಾಕನದದ ನರು.  ಅವನ  ಹೆಬೆಂಡತಿ  ಗರುಣಮತಿ  ಎಬೆಂಬರುವಳರು  ಆ  ಇಬಬ ರಿಗಗೂ  ಸಗೂರದತತ್ತೆನೆಬೆಂಬ  ಮಗನಾಗ
(ಸೆಗೂಬೇಮಶಮರ್ಕಾನಾಗದದ  ದೆಬೇವನರು) ಹರುಟಟ್ಟಿದನರು. ಅದಲಲ ದೆ ಆ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ಕಗೂಬೇಟ ಹೆಗೂನನ ನರುನ ಳಳ  ಸರುಭದಪ್ರೌನೆಬೆಂಬ
ಸೆಟಟ್ಟಿ ಯದದ ನರು.  ಅವನ  ಹೆಬೆಂಡತಿ  ಸವರ್ಕಾಯಶಿಯಬೆಂಬವಳರು.  ಆ  ಇಬಬ ರಿಗ  ತಿಪ್ರೌವಬೇದಿಯಾಗದದ  ದೆಬೇವನ  ಜಬೇವದಿಬೆಂದ
ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯಬೆಂಬ ಮಗಳರು ಜನಸದಳರು.  ಆ ತಿಪ್ರೌವಬೇದಿ ತನನ  ತಪಸತ್ಸಾನ ಆಚರಣೆಯ ಫಲದಿಬೆಂದ ದೆಬೇವತಲ ವನರುನ  ಪಡೆದರಗೂ ತನನ
ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ದ ರರಣದಿಬೆಂದ ಮಿಥದ ತಲ ಕಕ ಒಳಗಾಗ ಹೆಣರುಷ ತನವನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ ಳರು. ಆ ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯನರುನ  ಸಗೂರದತತ್ತೆನಗ ಕಗೂಟಟ್ಟಿ ರರು.
ಆ  ಇಬಬ ರಿಗಗೂ  ನಾಗಶಿಪ್ರೌಬೇಯಾಗದದ  ದೆಬೇವನರು  ಬಬೆಂದರು  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯಬೆಂಬ  ಮಗನಾಗ  ಹರುಟಟ್ಟಿದನರು.  ಅವನರು  ಹರುಟಟ್ಟಿದ
ದಿನವಬೇ ವಸೈರಾಗದ ವುಬೆಂಟಗ ಸಗೂರದತತ್ತೆ ಸೆಟಟ್ಟಿಯರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ ಸೆಟಟ್ಟಿ ಪಟಟ್ಟಿ ವನರುನ  ವಹಿಸಕಗೂಟರುಟ್ಟಿ  ತಪಸತ್ಸಾಗ ತರಳಿದನರು.
ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ತರರುಣದ ವನರುನ  ಪಡೆದರು ಅತದ ಬೆಂತ ರಗೂಪ ಲಾವಣದ  ಸೌಭಾಗದ  ರಬೆಂತಿಯಬೆಂದ ಕಗೂಡದವನಾದನರು. ಅವನಗ
ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಲತಗಕೃಹಗಳಗೂ  ಅತದ ಬೆಂತ  ರಗೂಪ,  ಲಾವಣದ ,  ಸೌಭಾಗದ ,  ರಬೆಂತಿ,  ಹಾವ,  ಭಾವ,  ವಿಲಾಸ,  ವಿಭಪ್ರೌಮಗಳಿಬೆಂದ
ಕಗೂಡದ ದೆಬೇವತಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಲರುವ ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ಮಬೆಂದಿ ದಿವದ ರಾದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಯರಗೂ ಇದದ ರರು,  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ಬಗಯ
ನಾಟದ ಗಳರು,  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ಕಗೂಬೇಟ ಹೆಗೂನರುನ ,  ಐದರು ಬಗಯ ರತನ ಗಳರು ಎಬೆಂಬಿವಲಲ ವುಗಳನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ
ಎಲಾಲ  ರಿಬೇತಿಯ ಸರುಖಗಳನರುನ  ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆರಲರು…

  ಮತಗೂತ್ತೆಬೆಂದರು  ದಿನ  ಒಬಬ  ಜಗೂಬೇಯಸನರು  ಈ ರಿಬೇತಿಯಾಗ ಭವಿಷದ ವನರುನ  ಹೆಬೇಳಿದನರು.  “ಈ ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಯಾವಗ
ಋಷಗಳ ರಗೂಪವನರುನ  ರಣರುವನೆಗೂಬೇ ಅಬೆಂದೆಬೇ ತಪಸತ್ಸಾಗ ತರಳರುವನರು  ಹಿಬೇಗಬೆಂದ ಮಾತನರುನ  ತಯ ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌ ಕಬೇಳಿ ತನನ”

ಮನೆಗ ಋಷಗಳನರುನ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸಲರು ಬಿಡದ ಹಾಗ ಬಗಲರು ರಯರುವವರಿಗ ಅಜ್ಞೆ ಮಾಡದಳರು. ಹಾಗಯಬೇ ರಲ ಕಳೆಯತರು.
ಮತಗೂತ್ತೆಬೆಂದರು  ದಿವಸ  ರತನ ದಿಲಬೇಪದಿಬೆಂದ  ಒಬಬ  ವತರ್ಕಾಕನರು  ಲಕ್ಷದಿಬೇನಾರ  (ಚನನ ದ  ನಾಣದ )ಗಳ  ಬಲೆ  ಬಳತಕಕ  ಎಲಾಲ  ರತನ ಗಳಿಬೆಂದ
ಕಗೂಡದ  ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ಮಾರಲರು  ಉಜಜ ಯನಗ  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಬಬೆಂದನರು.  ಆ  ಪಟಟ್ಟಿ ಣವನಾನಳರುವ  ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನೆಬೆಂಬ
ರಾಜನಗಗೂ  ಜಗೂದ ಬೇತಿಮಾರ್ಕಾಲೆಯಬೆಂಬ  ಮಹಾರಾಣಿಗಗೂ  ಹಿಬೇಗ  ಇಬಬ ರಿಗಗೂ  ರತನ  ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ತಗೂಬೇರಿಸಲರು,  ಅದರ
ಬಲೆಯಬೇನೆಬೆಂದರು  ಕಬೇಳಿದಗ ಲಕ್ಷದಿಬೇನಾರಗಳೆಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳಿದನರು.  ರಾಜನರು  ಅವನರುನ  ಕ ಕಯಕಕ ಕಗೂಳಳ ಲಾರದೆ ಆ ವತರ್ಕಾಕನನರುನ
ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಹೆಬೇಳಿದನರು.
 ಅಬೆಂತಗೂ ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲೆಲಾಲ  ತಗೂಬೇರಿಸದರಗೂ ಯಾರಗೂ ಕಗೂಬೆಂಡರುಕಗೂಳಳ ಲಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರತನ ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ಕಗೂಬೆಂಡರುಹೆಗೂಬೇಗ
ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಗ  ತಗೂಬೇರಿಸದಗ,  ಆಕ  ಲಕ್ಷದಿಬೇನಾರಗಳನರುನ  ಕಗೂಟರುಟ್ಟಿ  ಅವನರುನ  ಕಗೂಬೆಂಡಳರು.  ಆಮೆಬೇಲೆ  ಅವುಗಳಲ
ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬೆಂದನಗೂನ  ನಾಲರುಕ  ತರುಬೆಂಡರುಗಳಾಗ  ಮಾಡ  ಒಟರುಟ್ಟಿ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ತರುಬೆಂಡರುಗಳನರುನ  ಮಾಡ  ತನನ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು
ಸೆಗೂಸೆಯಬೆಂದಿರಿಗ ಹಬೆಂಚಕಗೂಟಟ್ಟಿ ಳರು. ಅವರರು ಆ ತರುಬೆಂಡರುಗಳನರುನ  ತಮತಮಕ  ಪಾದರುಕಗಳಿಗ ಸಕಕ ಸಕಗೂಬೆಂಡರರು. ಈ ಸಬೆಂಗತಿಯನರುನ
ರಾಜನರು ಕಬೇಳಿ ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಪಟರುಟ್ಟಿ  
 ತಯಯ  ಮಾತನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸಲಾರದೆ  ಬಬೆಂದನರು.  ಅವನನರುನ  ರಾಜನರು  ಕಬೆಂಡರು  ನಾನರು  ಕಣಷ ನರುನ  ಪಡೆದದರುದ  ಇಬೆಂದರು‘

ಸಾಥರ್ಕಾಕವಯತರು  ಎಬೆಂದರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಪಪ್ರೌತದ ಕ್ಷವಗ  ಮನಕ ಥನನೆನಬೇ  ಅಪಲ್ಪಿಕಗೂಳರುಳ ವಬೆಂತ  ಅವನನರುನ  ಅಪಲ್ಪಿಕಗೂಬೆಂಡರು  ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವದ  ಆ’
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ಹಾಸಗಯ ಮೆಬೇಲೆ ತನನ  ಜಗೂತಯಲ ಕರುಳಿಳರಿಸದನರು.  ಆಗ ಸಲ ಜನರಗೂ ಸೆಬೇವಕರಗೂ ಬಿಳಿ ಸಾಸರುವಗಳನರುನ  ಮಬೆಂಗಳಕರವಬೆಂದರು
ಇಬಬ ರಿಗಗೂ  ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಯನರುನ  ಹಾಕದರರು.  ಆ  ಬಿಳಿ  ಸಾಸವರಳರುಗಳರು  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ  ಆಸನದಲ  ಒತಿತ್ತೆದರುದರಿಬೆಂದ
ಸೆಗೂಬೆಂಟವನರುನ  ಅತಿತ್ತೆತತ್ತೆ  ಹೆಗೂರಳಾಡಸರುತಿತ್ತೆದರುದ ದನಗೂನ  ದಿಬೇಪ  ನೆಗೂಬೇಡದಗ  ಕಣಿಷಬೇರರು  ಸರುರಿವುದನಗೂನ  ಕಬೆಂಡರು  ಈತನಗ
ರೆಗೂಬೇಗಗಳಿವಯಬೆಂದರು ಭಾವಿಸಕಗೂಬೆಂಡದದ ನರು. ಅಷಟ್ಟಿ ರಲ ಸಾನನಕಕ ಏಳಿ‘ , ಬನನ  ಎನನ ಲರು ಹಾಗಯಬೇ ಮಾಡರುವವು  ಎಬೆಂದರು ಸಾನನ’ ‘ ’

ಮಾಡಲರು  ಉದರುದ ಕತ್ತೆನಾಗ  ದೆಬೇವಲೆಗೂಬೇಕಕಕ  ಸಮಾನವದ  ರತನ ಮಯವದ  ನೆಲಗಟರುಟ್ಟಿ ಳಳ  ಬವಿಗ(ಕರೆಗ)  ಹೆಗೂಬೇಗ  ಸಾನನ
ಮಾಡದನರು. ಆಗ ತನನ  ಬರಳಿನಲದದ  ಅಮಗೂಲದ ವದ ಉಬೆಂಗರುರ ಬಿದರುದ  ಹೆಗೂಬೇಗಲರು, ಅದನರುನ  ಹರುಡರುಕರುವುದರಕಗ ಆ ಕರೆಯ
ಎದರುರಿನ  ತಗೂಬನರುನ  ತಗದರು  ನಬೇರನರುನ  ಬಿಟಟ್ಟಿ ನರು.  ಆಗ  ಅಲ  ದೆಬೇವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನ  ಖಜಾನೆಯನೆನಬೇ  ತರೆದ  ರಿಬೇತಿಯಲ ಶಪ್ರೌಬೇಷಟ್ಟಿ ವದ
ಬಗಬಗಯ ರತನ ಗಳ ವಿಚತ ಕವದ ಹಲವು ಆಭರಣಗಳನರುನ  ಕಬೆಂಡರು ಬಹಳ ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಪಟಟ್ಟಿ ವನಾಗ ನೆಗೂಬೇಡರುತಿತ್ತೆರರುವಷಟ್ಟಿ ರಲ……

ರಾಜನನಗೂನ  ಸರುಕರುಮಾರನನಗೂನ  ಊಟಕಕ ಬನನರಿ  ಎಬೆಂದರು ಕರೆಯಲರು ರಾಜನರು ಸರುಕರುಮಾರನೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಊಟದ ತಟಟ್ಟಿಯ‘ ’

ಮರುಬೆಂದೆ ಕರುಳಿತರುಕಗೂಬೆಂಡರು  ಹಲವು ವಿಧದ ಸವಿಯಾದ ಆಹಾರವನರುನ  ಊಟಮಾಡರುತಿತ್ತೆರಲರು,  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಆಹಾರದ
ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶವನರುನ  ನರುಬೆಂಗರುತಿತ್ತೆದದ ನರು,  ಇನರುನ ಳಿದ ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶ ಆಹಾರವನರುನ  ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.  ಅದನರುನ  ಅರಸನರು ನೆಗೂಬೇಡ ಇದರು“

ಒಬೆಂದರು ಬಗಯ ರೆಗೂಬೇಗ,  ಊಟದ ಮೆಬೇಲೆ ರರುಚಯಲಲ ದರುದರು  ಎಬೆಂದರು ಭಾವಿಸಕಗೂಬೆಂಡನರು” .  ಊಟವದ ನಬೆಂತರ ಗಬೆಂಧ,
ತಬೆಂಬಗೂಲ,  ಹಗೂಮಾಲೆ, ಉಡಗ,  ತಗೂಡಗಗಳನರುನ  ತಬೆಂದರು ಕಗೂಡಲರು,  ಅವನರುನ  ತಗೂಟರುಟ್ಟಿ  ಉಟರುಟ್ಟಿ  ಅಲಬೆಂರರ ಮಾಡಕಗೂಬೆಂಡರು
ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷದ ಮಾತರುಗಳನಾನಡರುತತ್ತೆ ವಿನೆಗೂಬೇದದಿಬೆಂದ ಇದ್ದಾಗ……..
ಅರಸನರು  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯನರುನ  ಕರುರಿತರು  ಹಿಬೇಗ  ಪಪ್ರೌಶಿನಸದನರು:  “ಅಮಾಕ  ನನನ  ತಮಕ ನಾದ  ಸರುಕರುಮಾರನಗ  ಸೆಗೂಬೆಂಟದ
ರೆಗೂಬೇಗಕಗೂಕ  ಕಣಿಷಬೇರರು  ಸರುರಿಯರುವುದಕಗೂಕ  ಊಟ ಸೆಬೇರದಿರರುವುದಕಗೂಕ  ಏಕ  ಔಷಧ ಮಾಡಸಲಲ ?  ” ಎಬೆಂದರು  ಕಬೇಳಿದಗ  ಆಕ
ಒಡೆಯರೆ“ ,  ಅವನಗ  ಇವು ರೆಗೂಬೇಗಗಳಲಲ .  ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಯಾಗ  ಹಾಕದ ಬಿಳಿ  ಸಾಸವಗಳರು  ಒತಿತ್ತೆದರುದರಿಬೆಂದ  ಸಹಿಸದದನರು.

ಅಲಲ ದೆ ಯಾವಗಲಗೂ ಮಾಣಿಕದ  ರತನ ದ ಬಳಕನಲ ಅವನರು ಇರರುವುದರಿಬೆಂದ ದಿಬೇಪದ ಬಳಕಗ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವನ ಕಣಿಷನಲ
ನಬೇರರು  ಬರರುತತ್ತೆದೆ.  ಅದಗೂ  ಅಲಲ ದೆ  ನಬೇವು  ಬಬೆಂದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ  ತವರೆ  ನೆಸೈದಿಲೆ  ಹಗೂಗಳ  ಸರುವಸನೆಯಬೆಂದ  ಕಗೂಡದ
ಅಕಕ ಯೊಬೆಂದಿಗ  ಬಬೇರೆ  ಅಕಕ ಯನರುನ  ಮಿಶ ಪ್ರೌಮಾಡ  ಬಬೇಯಸದ  ಅನನ ವನರುನ  ಬಡಸದದ ರಿಬೆಂದ  ಅವನರು  ಸರುವಸನೆಯ  ಅಕಕ ಯ
ಅನನ ವನರುನ  ನರುಬೆಂಗರುತಿತ್ತೆದದ ನರು,  ಉಳಿದ  ಅನನ ವನರುನ  ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.  ಆದರುದರಿಬೆಂದಲೆಬೇ  ಇವನಗ  ಈ ಅವಸೆಸ್ಥಿ ಗಳಾಗವ  ಎಬೆಂದರು”

ಹೆಬೇಳಿದಳರು.
ಅದನರುನ  ಕಬೇಳಿ ಅರಸನರು ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಪಟಟ್ಟಿ ನರು. “ಈತನ ಒಬೆಂದರು ಕ್ಷಣದ ಸರುಖ-ಭಗೂಬೇಗಗಳಿಗ ನನನ  ಇಡಬೇ ಅರಸರುತನದ ರಲದಲ
ಅನರುಭವಿಸದ ಭಗೂಬೇಗ  ಉಪಭಗೂಬೇಗಗಳರು ಸಮಾನವಗರುವುದಿಲಲ– .  ಆದರುದರಿಬೆಂದ ಲೆಗೂಬೇಕದಲ ನಜವಗಯಗೂ ಈತನೆಬೇ“

ಸರುಖ  ಎಬೆಂದರು  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಗಗೂಬೆಂಡವನಾಗ  ಅರಸನರು  ಅವನಗ  ಅವಬೆಂತಿ  ಸರುಕರುಮಾರ  ಎಬೆಂದರು  ಹೆಸರನನಟಟ್ಟಿ ನರು” ‘ ’ .  (ಹೆಗೂಸಗನನ ಡ
ಅನರುವದ ಆಧಾರ -ಕನನ ಡ ದಿಬೇವಿಗ ಬಲಗ್ )

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ತಬೆಂದೆತಯಗಳ ಹೆಸರೆಬೇನರು ?
ಉ: ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ತಬೆಂದೆತಯಗಳ ಹೆಸರರು ಸಗೂರದತತ್ತೆ ಮತರುತ್ತೆ   ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌ 

೨. ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ ಯಾವ ಪಟಟ್ಟಿ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲಾಯತರು ?
ಉ: ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ ಸೆಟಟ್ಟಿಯ   ಪಟಟ್ಟಿ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲಾಯತರು. 
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೩. ನೆಸೈಮಿತಿತ್ತೆಕನರು ಸರುಮಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಬಗಗ್ಗೆ ಏನರು ಹೆಬೇಳಿದನರು ?
ಉ:“ಈ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ  ಯಾವಗ  ಋಷಗಳ  ರಗೂಪವನರುನ  ರಣರುವನೆಗೂಬೇ  ಅಬೆಂದೆಬೇ  ತಪಸತ್ಸಾಗ  ತರಳರುವನರು  ಎಬೆಂದರು”

ನೆಸೈಮಿತಿತ್ತೆಕನರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಬಗಗ್ಗೆ ಹೆಬೇಳಿದನರು.

೪. ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು ರತನ  ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ಯಾರಿಗ ಕಗೂಟಟ್ಟಿ ಳರು ?
ಉ:  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು ರತನ ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ತರುಬೆಂಡರುಗಳಾಗ ಮಾಡ ತನನ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಸೆಗೂಸೆಯಬೆಂದಿರಿಗ
ಕಗೂಟಟ್ಟಿ ಳರು. 

೫. ಅರಸ ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನ ಉಬೆಂಗರುರವು ಯಾವಗ ಕಳಕಕ ಬಿದಿದತರು ?
ಉ: ಅರಸ  ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನ ಉಬೆಂಗರುರವು ಅವನರು ಸಾನನ ಮಾಡರುವ ಸಮಯದಲ ಕಳಕಕ ಬಿದಿದತರು.

ಮಗೂರರು-ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ಹೆಬೇಗ ಸರುಖಭಗೂಬೇಗಗಳನರುನ  ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆದದ ನರು ?
ಉ:  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ತರರುಣದ ವನರುನ  ಪಡೆದರು ಅತದ ಬೆಂತ ರಗೂಪ ಲಾವಣದ  ಸೌಭಾಗದ  ರಬೆಂತಿಯಬೆಂದ ಕಗೂಡದವನಾದನರು.
ಅವನಗ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಲತಗಕೃಹಗಳಗೂ  ಅತದ ಬೆಂತ  ರಗೂಪ,  ಲಾವಣದ ,  ಸೌಭಾಗದ ,  ರಬೆಂತಿ,  ಹಾವ,  ಭಾವ,  ವಿಲಾಸ,
ವಿಭಪ್ರೌಮಗಳಿಬೆಂದ  ಕಗೂಡದ  ದೆಬೇವತಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಲರುವ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಮಬೆಂದಿ  ದಿವದ ರಾದ  ಸತ್ತೆಪ್ರೌಯರಗೂ  ಇದದ ರರು,
ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಬಗಯ  ನಾಟದ ಗಳರು,  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಕಗೂಬೇಟ  ಹೆಗೂನರುನ ,  ಐದರು  ಬಗಯ  ರತನ ಗಳರು  ಎಬೆಂಬಿವಲಲ ವುಗಳನರುನ
ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಎಲಾಲ  ರಿಬೇತಿಯ ಸರುಖಗಳನರುನ  ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.

೨. ಅರಸ ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಗಗೂಳಳ ಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
ಉ:  ರತನ ದಿಲಬೇಪದಿಬೆಂದ  ಬಬೆಂದ  ವತರ್ಕಾಕನೆಗೂಬಬ ನರು  ಲಕ್ಷದಿಬೇನಾರ  ಬಲೆ  ಬಳತಕಕ  ಎಲಾಲ  ರತನ ಗಳಿಬೆಂದ  ಕಗೂಡದ  ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ
ಮಾರಲರು  ಉಜಜ ಯನಗ ತಬೆಂದಗ ಅವುಗಳ  ಬಲೆಯನರುನ  ಕಬೇಳಿದ  ರಾಜ ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕ ಮತರುತ್ತೆ  ರಾಣಿ ಜಗೂದ ಬೇತಿಮಾರ್ಕಾಲೆಯಗೂ
ಅದನರುನ  ಕಗೂಳಳ ದೆಬೇ  ವತರ್ಕಾಕನನರುನ  ಕಳಿಸಬಿಟಟ್ಟಿ ರರು.  ಪಟಟ್ಟಿ ಣದಲ  ಯಾರಗೂ  ಅದನರುನ  ಕಗೂಳಳ ದೆಬೇ  ಇದ್ದಾಗ  ವತರ್ಕಾಕನರು
ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯ ಬಳಿ ಬಬೆಂದರು ತಗೂಬೇರಿಸಲರು ಅವಳರು ಅದನರುನ  ಕಗೂಬೆಂಡರು ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬೆಂದನರುನ  ನಾಲರುಕ  ತರುಬೆಂಡರು ಮಾಡ ಒಟಗೂಟ್ಟಿ
ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ತರುಬೆಂಡರುಗಳನರುನ  ತನನ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ಸೆಗೂಸೆಯಬೆಂದಿರಿಗ ಹಬೆಂಚಕಗೂಟಟ್ಟಿ ಳರು. ಅವರರು ಆ ತರುಬೆಂಡರುಗಳನರುನ  ತಮತಮಕ
ಪಾದರುಕಗಳಿಗ ಸಕಕ ಸಕಗೂಬೆಂಡರರು. ಈ ಸಬೆಂಗತಿಯನರುನ  ರಾಜನ ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು  ಕಬೇಳಿ ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಪಟಟ್ಟಿ ನರು . 

೩. ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ ವದಧಿಯದೆ  ಎಬೆಂದರುಕಗೂಳಳ ಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
ಉ:  ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಮನೆಗ ಬಬೆಂದಗ  ಅವನನರುನ  ಅಪಲ್ಪಿಕಗೂಬೆಂಡರು ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವದ ಆ ಹಾಸಗಯ ಮೆಬೇಲೆ
ತನನ  ಜಗೂತಯಲ  ಕರುಳಿಳರಿಸದನರು.  ಆಗ  ಸಲ ಜನರಗೂ  ಸೆಬೇವಕರಗೂ  ಬಿಳಿ  ಸಾಸರುವಗಳನರುನ  ಮಬೆಂಗಳಕರವಬೆಂದರು  ಇಬಬ ರಿಗಗೂ
ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಯನರುನ  ಹಾಕದರರು.  ಆ  ಬಿಳಿ  ಸಾಸವರಳರುಗಳರು  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ  ಆಸನದಲ  ಒತಿತ್ತೆದರುದರಿಬೆಂದ
ಸರುಕಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ಸೆಗೂಬೆಂಟವನರುನ  ಅತಿತ್ತೆತತ್ತೆ  ಹೆಗೂರಳಾಡಸರುತಿತ್ತೆದರುದ ದನಗೂನ  ದಿಬೇಪ ನೆಗೂಬೇಡದಗ ಕಣಿಷಬೇರರು ಸರುರಿವುದನಗೂನ  ಕಬೆಂಡರು
ಈತನಗ  ರೆಗೂಬೇಗಗಳಿವಯಬೆಂದರು  ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು  ಭಾವಿಸದನರು.  ರಾಜನರು  ಸರುಕರುಮಾರನೆಗೂಬೆಂದಿಗ  ಆಹಾರವನರುನ
ಊಟಮಾಡರುತಿತ್ತೆರಲರು,  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಆಹಾರದ ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶವನರುನ  ನರುಬೆಂಗರುತಿತ್ತೆದದ ನರು,  ಇನರುನ ಳಿದ ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶ ಆಹಾರವನರುನ
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ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.  ಅದನರುನ  ಅರಸನರು  ನೆಗೂಬೇಡ  ಇದರು  ಒಬೆಂದರು  ಬಗಯ  ರೆಗೂಬೇಗ“ ,  ಊಟದ  ಮೆಬೇಲೆ  ರರುಚಯಲಲ ದರುದರು”

ಎಬೆಂದರು ಭಾವಿಸಕಗೂಬೆಂಡನರು.  

೪. ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ವದಧಿಗ ಮದದ ನರುನ  ಏಕ ಮಾಡಸಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಅರಸನರು ಕಬೇಳಿದಗ ತಯ      ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು
ಏನೆಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದಳರು ?
ಉ: ಅರಸನರು ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯನರುನ  ಅಮಾಕ ನನನ  ತಮಕ ನಾದ ಸರುಕರುಮಾರನಗ  ಏಕ ಔಷಧ ಮಾಡಸಲಲ ?  ” ಎಬೆಂದರು ಕಬೇಳಿದಗ
ಆಕ ಒಡೆಯರೆ“ , ಅವನಗ ಇವು ರೆಗೂಬೇಗಗಳಲಲ . ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಯಾಗ ಹಾಕದ ಬಿಳಿ ಸಾಸವಗಳರು ಒತಿತ್ತೆದರುದರಿಬೆಂದ ಸಹಿಸದದನರು.
ಅಲಲ ದೆ ಯಾವಗಲಗೂ ಮಾಣಿಕದ  ರತನ ದ ಬಳಕನಲ ಅವನರು ಇರರುವುದರಿಬೆಂದ ದಿಬೇಪದ ಬಳಕಗ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವನ ಕಣಿಷನಲ
ನಬೇರರು  ಬರರುತತ್ತೆದೆ.  ಅದಗೂ  ಅಲಲ ದೆ  ನಬೇವು  ಬಬೆಂದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ  ತವರೆ  ನೆಸೈದಿಲೆ  ಹಗೂಗಳ  ಸರುವಸನೆಯಬೆಂದ  ಕಗೂಡದ
ಅಕಕ ಯೊಬೆಂದಿಗ  ಬಬೇರೆ  ಅಕಕ ಯನರುನ  ಮಿಶ ಪ್ರೌಮಾಡ  ಬಬೇಯಸದ  ಅನನ ವನರುನ  ಬಡಸದದ ರಿಬೆಂದ  ಅವನರು  ಸರುವಸನೆಯ  ಅಕಕ ಯ
ಅನನ ವನರುನ  ನರುಬೆಂಗರುತಿತ್ತೆದದ ನರು,  ಉಳಿದ  ಅನನ ವನರುನ  ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.  ಆದರುದರಿಬೆಂದಲೆಬೇ  ಇವನಗ  ಈ ಅವಸೆಸ್ಥಿ ಗಳಾಗವ  ಎಬೆಂದರು”

ಹೆಬೇಳಿದಳರು.

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಎಬೆಂಟರು -ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಕಥೆಯನರುನ  ನಮಕ  ಮಾತರುಗಳಲ ಬರೆಯರಿ. 
ಉ: ಉಜಜ ಯನಯ ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌ ಮತರುತ್ತೆ  ಸಗೂರದತತ್ತೆ ದಬೆಂಪತಿಗಳಿಗ ಸರುಕರುಮಾರ ಸಾಲಮಿಯರು ಮಗನಾಗ ಜನಸದನರು.ಅವನರು
ಹರುಟಟ್ಟಿದಗಲೆಬೇ  ಅವನ  ತಬೆಂದೆಯರು  ವಸೈರಾಗದ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿ  ತನನ  ಮಗನಾದ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ  ಸೆಟಟ್ಟಿ  ಪಟಟ್ಟಿ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ  ತಪಸತ್ಸಾಗ
ನಡೆದನರು.  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು  ಯರುವಕನಾಗ  ಅತದ ಬೆಂತ  ರಗೂಪ  ಲಾವಣದ  ಸೌಭಾಗದ  ರಬೆಂತಿಯಬೆಂದ  ಕಗೂಡ
ಸರುಖಭಗೂಬೇಗಗಳನರುನ  ಅನರುಭವಿಸರುತತ್ತೆ  ಸರುಖವಗದದ ನರು.  ಒಬೆಂದರು  ದಿನ  ಅವರ  ಮನೆಗ  ಬಬೆಂದ  ಜಗೂಬೇಯಸನೆಗೂಬಬ ನರು
ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಯಾವ ಸಮಯದಲ ಇವನರು ಋಷಗಳನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡರುತತ್ತೆನೆಗೂಬೇ (ಋಷಗಳ ದಶರ್ಕಾನವದ
ದಿನ)  ಇವನರು ತಪಸತ್ಸಾಗ ಹೆಗೂಬೇಗರುತತ್ತೆನೆ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದನರು.  ಆಗ ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು ಅವರ ಮನೆಗ ಋಷಗಳರು ಬರದಬೆಂತ
ರವಲರಿಸದಳರು . 

 ರತನ ದಿಲಬೇಪದಿಬೆಂದ ಬಬೆಂದ ವತರ್ಕಾಕನೆಗೂಬಬ ನರು ತನರು ತಬೆಂದ ಬಲೆಬಳರುವ ರತನ ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ಮಾರಲರು ಉಜಜ ಯನಯ
ರಾಜ  ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನ  ಬಳಿ  ಹೆಗೂಬೇದಗ  ಅದರ  ಬಲೆ  ಜಾಸತ್ತೆಯಾಯತಬೆಂದರು  ರಾಜ  ರಾಣಿಯರರು  ಖರಿಬೇದಿಸದೆಬೇ  ಹೆಗೂಬೇದಗ
ಅಬೆಂತಹ  ಬಲೆಬಳರುವ  ರತನ ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು  ಕಗೂಬೆಂಡರು  ಅದನರುನ  ತನನ  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಸೆಗೂಸೆಯಬೆಂದಿರಿಗ
ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ತರುಬೆಂಡರುಗಳಾಗ ಮಾಡ ಅವರ ಪಾದರುಕಗಳಿಗ ಸಕಕ ಸಕಗೂಳಳ ಲರು   ಕಗೂಟಟ್ಟಿ ಳರು  .  ಅದನರುನ  ಕಬೇಳಿ ಅವರ ವಸೈಭವದ
ವಿಷಯ  ತಿಳಿದ  ರಾಜನರು  ಬರಗಾಗ  ಅವರ  ಮನೆಗ  ಬಬೆಂದನರು.  ಅಲ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ  ಸಬೆಂತಸಗಗೂಬೆಂಡ
ರಾಜನರು ಅವನನರುನ  ಬರಸೆಳೆದರು ತಬಿಬಕಗೂಬೆಂಡರು ಆಸನದ  ಮೆಬೇಲೆ ಕಗೂರಿಸಕಗೂಬೆಂಡನರು.  ಆ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಮಬೆಂಗಳಕರವಬೆಂದರು
ಅವರ  ಮೆಬೇಲೆ  ಬಿಳಿ  ಸಾಸರುವ  ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಗಳನರುನ  ಹಾಕದಗ   ಆಸನದಲ  ಕರುಳಿತಿದದ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ  ಸಾಸರುವಗಳರು
ಒತರುತ್ತೆ ತಿತ್ತೆದರುದ ದರಿಬೆಂದ ಅವನರು  ಅತಿತ್ತೆತತ್ತೆ  ಹೆಗೂರಳಾಡರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.  ಅವನರು ದಿಬೇಪವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಕಣಿಷಬೇರರು  ಸರುರಿಸರುತಿತ್ತೆದರುದ ದನಗೂನ  ಊಟ
ಮಾಡರುವಗ  ಅಧರ್ಕಾ  ಅಗರುಳನರುನ  ಉಗಯರುತಿತ್ತೆದರುದ ದರಿಬೆಂದಲಗೂ  ರಾಜನರು  ಇವನಗ  ಏನೆಗೂಬೇ  ರೆಗೂಬೇಗ  ಎಬೆಂದರು  ಭಾವಿಸ
ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯನರುನ  ವಿಚಾರಿಸದನರು.  ಆಗ  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು  ಸಾಸರುವಗಳರು  ಒತರುತ್ತೆ ತಿತ್ತೆದರುದ ದರಿಬೆಂದ  ಅವನರು
ಹೆಗೂರಳಾಡರುತಿತ್ತೆದದ ನೆಬೆಂದಗೂ ,ದಿಬೇಪದ ಬಳಕನರುನ  ಸಹಿಸದೆಬೇ ಕಣಿಷನಲ ನಬೇರರು ಬಬೆಂದಿತಬೆಂದಗೂ ಅಷಟ್ಟಿಬೇ ಅಲಲ ದೆಬೇ ಅವನರು ತವರೆ ನೆಸೈದಿಲೆ
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ಸರುಗಬೆಂಧಗಳಿಬೆಂದ  ಕಗೂಡದ  ಅಕಕ ಯೊಬೆಂದಿಗ  ಬಬೇರೆ  ಅಕಕ ಯನರುನ  ಮಿಶ ಪ್ರೌಮಾಡ  ಬಬೇಯಸದ  ಅನನ  ಬಡಸದದ ರಿಬೆಂದ   ಅವನರು
ಸರುಗಬೆಂಧದಿಬೆಂದ ಕಗೂಡದ ಅನನ ವನರುನ  ನರುಬೆಂಗ ಉಳಿದರುದನರುನ  ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದದ ನರು ಎಬೆಂದರು ವಿವರಿಸದಳರು. 

ಅದನರುನ  ಕಬೇಳಿ ಅರಸನರು ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಪಟಟ್ಟಿ ನರು. “ಈತನ ಒಬೆಂದರು ಕ್ಷಣದ ಸರುಖ-ಭಗೂಬೇಗಗಳಿಗ ನನನ  ಇಡಬೇ ಅರಸರುತನದ
ರಲದಲ ಅನರುಭವಿಸದ ಭಗೂಬೇಗ  ಉಪಭಗೂಬೇಗಗಳರು ಸಮಾನವಗರುವುದಿಲಲ– .  ಆದರುದರಿಬೆಂದ ಲೆಗೂಬೇಕದಲ ನಜವಗಯಗೂ“

ಈತನೆಬೇ ಸರುಖ  ಎಬೆಂದರು ಪಪ್ರೌಬೇತಿಗಗೂಬೆಂಡವನಾಗ ಅರಸನರು ಅವನಗ ಅವಬೆಂತಿ ಸರುಕರುಮಾರ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಸರನನಟಟ್ಟಿ ನರು” ‘ ’ .

೨. ‘ಸರುಕರುಮಾರ' - ಎಬೆಂಬ ಹೆಸರರು ಸರುಕರುಮಾರ ಸಾಲಮಿಗ ಹೆಬೇಗ ಅನಲ ಥರ್ಕಾವಗರುತತ್ತೆದೆ ?ವಿವರಿಸ. 
ಉ:  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು  ತರರುಣದ ವನರುನ  ಪಡೆದರು  ಅತದ ಬೆಂತ  ರಗೂಪ  ಲಾವಣದ  ಸೌಭಾಗದ  ರಬೆಂತಿಯಬೆಂದ

ಕಗೂಡದವನಾದನರು.  ಅವನಗ ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ಲತಗಕೃಹಗಳಗೂ ಅತದ ಬೆಂತ ರಗೂಪ,  ಲಾವಣದ ,  ಸೌಭಾಗದ ,  ರಬೆಂತಿ,  ಹಾವ,  ಭಾವ,
ವಿಲಾಸ,  ವಿಭಪ್ರೌಮಗಳಿಬೆಂದ ಕಗೂಡದ ದೆಬೇವತಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಯರನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಲರುವ ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು ಮಬೆಂದಿ ದಿವದ ರಾದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಯರಗೂ ಇದದ ರರು,
ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಬಗಯ  ನಾಟದ ಗಳರು,  ಮಗೂವತತ್ತೆರಡರು  ಕಗೂಬೇಟ  ಹೆಗೂನರುನ ,  ಐದರು  ಬಗಯ  ರತನ ಗಳರು  ಎಬೆಂಬಿವಲಲ ವುಗಳನರುನ
ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಎಲಾಲ  ರಿಬೇತಿಯ ಸರುಖಗಳನರುನ  ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆದದ ನರು. 

ಇವನ ವಸೈಭವವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡಲರು ಬಬೆಂದ ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ನಾನರು ಕಣಷ ನರುನ  ಪಡೆದದರುದ
ಇಬೆಂದರು ಸಾಥರ್ಕಾಕವಯತರು  ಎಬೆಂದರುಕಗೂಬೆಂಡನರು’ .  ರಾಜನಗೂ ಸರುಕರುಮಾರನಗೂ ಜಗೂತಯಾಗ ಆಸನದಲ ಕರುಳಿತ ಸಮಯದಲ
ಸಲ ಜನರಗೂ  ಸೆಬೇವಕರಗೂ  ಬಿಳಿ  ಸಾಸರುವಗಳನರುನ  ಮಬೆಂಗಳಕರವಬೆಂದರು  ಇಬಬ ರಿಗಗೂ  ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಯನರುನ  ಹಾಕದರರು.  ಆ  ಬಿಳಿ
ಸಾಸವರಳರುಗಳರು  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಆಸನದಲ ಒತಿತ್ತೆದರುದರಿಬೆಂದ ಸೆಗೂಬೆಂಟವನರುನ  ಅತಿತ್ತೆತತ್ತೆ  ಹೆಗೂರಳಾಡಸರುತಿತ್ತೆದರುದ ದನಗೂನ  ದಿಬೇಪ
ನೆಗೂಬೇಡದಗ ಕಣಿಷಬೇರರು ಸರುರಿವುದನಗೂನ  ಕಬೆಂಡರು ಊಟಮಾಡರುತಿತ್ತೆರಲರು,  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಆಹಾರದ ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶವನರುನ  ನರುಬೆಂಗ
ಇನರುನ ಳಿದ  ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶ  ಆಹಾರವನರುನ  ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದರುದ ದರು   ಅರಸನರು  ನೆಗೂಬೇಡ  ಇದರು  ಒಬೆಂದರು  ಬಗಯ  ರೆಗೂಬೇಗ,   ಎಬೆಂದರು
ಭಾವಿಸಕಗೂಬೆಂಡನರು. 
ಅರಸನರು ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯನರುನ  ಈ ಕರುರಿತರು  ಏಕ ಔಷಧ ಮಾಡಸಲಲ ?  ” ಎಬೆಂದರು ಕಬೇಳಿದಗ ಆಕ ಒಡೆಯರೆ“ , ಅವನಗ ಇವು
ರೆಗೂಬೇಗಗಳಲಲ .  ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಯಾಗ ಹಾಕದ ಬಿಳಿ ಸಾಸವಗಳರು ಒತಿತ್ತೆದರುದರಿಬೆಂದ ಸಹಿಸದದನರು. ಅಲಲ ದೆ ಯಾವಗಲಗೂ ಮಾಣಿಕದ
ರತನ ದ ಬಳಕನಲ ಅವನರು ಇರರುವುದರಿಬೆಂದ ದಿಬೇಪದ ಬಳಕಗ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವನ ಕಣಿಷನಲ ನಬೇರರು ಬರರುತತ್ತೆದೆ.  ಅದಗೂ ಅಲಲ ದೆ
ನಬೇವು  ಬಬೆಂದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ  ತವರೆ  ನೆಸೈದಿಲೆ  ಹಗೂಗಳ  ಸರುವಸನೆಯಬೆಂದ  ಕಗೂಡದ  ಅಕಕ ಯೊಬೆಂದಿಗ  ಬಬೇರೆ  ಅಕಕ ಯನರುನ
ಮಿಶ ಪ್ರೌಮಾಡ  ಬಬೇಯಸದ  ಅನನ ವನರುನ  ಬಡಸದದ ರಿಬೆಂದ  ಅವನರು  ಸರುವಸನೆಯ  ಅಕಕ ಯ  ಅನನ ವನರುನ  ನರುಬೆಂಗರುತಿತ್ತೆದದ ನರು,  ಉಳಿದ
ಅನನ ವನರುನ  ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದದ ನರು. ಆದರುದರಿಬೆಂದಲೆಬೇ ಇವನಗ ಈ ಅವಸೆಸ್ಥಿ ಗಳಾಗವ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದಳರು” .

ಅದನರುನ  ಕಬೇಳಿ ಅರಸನರು ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಪಟಟ್ಟಿ ನರು. “ಈತನ ಒಬೆಂದರು ಕ್ಷಣದ ಸರುಖ-ಭಗೂಬೇಗಗಳಿಗ ನನನ  ಇಡಬೇ ಅರಸರುತನದ
ರಲದಲ ಅನರುಭವಿಸದ ಭಗೂಬೇಗ  ಉಪಭಗೂಬೇಗಗಳರು ಸಮಾನವಗರುವುದಿಲಲ– .  ಆದರುದರಿಬೆಂದ ಲೆಗೂಬೇಕದಲ ನಜವಗಯಗೂ“

ಈತನೆಬೇ ಸರುಖ  ಎಬೆಂದರು ಪಪ್ರೌಬೇತಿಗಗೂಬೆಂಡವನಾಗ ಅರಸನರು ಅವನಗ ಅವಬೆಂತಿ ಸರುಕರುಮಾರ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಸರನನಟಟ್ಟಿ ನರು” ‘ ’ .
ಮೆಬೇಲನ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಗಳಲ ಸರುಕರುಮಾರ ಎಬೆಂಬ ಹೆಸರರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ ಅನಲ ಥರ್ಕಾವಗರುತತ್ತೆದೆ. 

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ.

೧.  “ ರಿಸಯರ ರಗೂಪಬೆಂ ರಣರುಗ್ಗೆ ಮಬೆಂದಿಬೇತನರುಬೆಂ ತಪಬೆಂಬಡಗರುಬೆಂ " 
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ   ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾರರು  ಬರೆದ  ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆ  ಎಬೆಂಬ  ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ  ಕಥೆ  ಎಬೆಂಬ  ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.  ಈ  ಮಾತನರುನ  ಜಗೂಬೇಯಸರರು  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಗ
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
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ಸಬೆಂ:  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ಯರುವಕನಾಗ ಎಲಲ  ಸರುಖಭಗೂಬೇಗಗಳನರುನ  ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆದದ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಒಬಬ  ಜಗೂಬೇಯಸನರು
ಅವರ  ಅರಮನೆಗ  ಬಬೆಂದನರು.  ಅವನರು  ಈ  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು  ಯಾವಗ  ಋಷಗಳ  ರಗೂಪವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡರುವನೆಗೂಬೇ
ಅಬೆಂದೆಬೇ ಅವನರು ತಪಸತ್ಸಾಗ ತರಳರುವನರು ಎಬೆಂದರು ಭವಿಷದ  ನರುಡದನರು. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ಋಷಗಳನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದರೆ ಮರುಬೆಂದೆ ವಸೈರಾಗದ  ಹೆಗೂಬೆಂದಬಹರುದರು ಎನರುನ ವ ಸಗೂಚನೆ ಮೆಬೇಲನ
ವಕದ ದಲ ಮಗೂಡಬಬೆಂದಿದೆ. 

೨.  “ ನಮಕ ನಾಳಲ ರರುಮೊಳರೆ ಎಬೆಂದರು ವಿಸಕ ಯಬೆಂಬಟರುಟ್ಟಿ  "
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ   ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾರರು  ಬರೆದ  ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆ  ಎಬೆಂಬ  ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಕಥೆ ಎಬೆಂಬ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂ:  ಅರಸ   ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ  ಮನೆಗ   ಬಬೆಂದರು  ಇಬೆಂದಪ್ರೌನ  ಅರಮನೆಯನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಲರುವ  ಉಪಲ್ಪಿ ರಿಗ
ಮನೆಯನರುನ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸದನರು.ಅಲನ  ವಸೈಭವವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ  ಅಚಚ ರಿಗಗೂಬೆಂಡವನಾಗ  ಮಹಾವಸೈಭವದಿಬೆಂದ  ಹಾಸಗಯ  ಮೆಬೇಲೆ
ಕರುಳಿತರು  ಸರುಕರುಮಾರನರು  ಎಲದ್ದಾನೆ  ?ಎಬೆಂದರು  ಕಬೇಳಿದಗ  ,ಅವನಗ  ನಬೇವು  ಬಬೆಂದಿರರುವುದರು  ಗಗೂತಿತ್ತೆಲಲ  ಎಬೆಂದರು
ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು  ಹೆಬೇಳಿದಗ  ಅವನನರುನ  ಬರಮಾಡ  ಎಬೆಂದರು  ರಾಜನರು  ಹೆಬೇಳಿದನರು.  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು
ಸರುಕರುಮಾರನದದ ಲಗ ಬಬೆಂದರು ರಾಜರರು ಬಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ ಹೆಗೂಬೇಗಗೂಬೇಣ ಎಬೆಂದಳರು .ಆಗ ಅವನರು ರಾಜರೆಬೆಂದರೆ ಯಾರರು ಎಬೆಂದರು
ಕಬೇಳಲರು ಅವಳರು ನಮಕ ನರುನ  ಆಳರುವವರರು ಎನನ ಲರು ಸರುಕರುಮಾರನರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
ಸಾಲರಸದ  : ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ತಪಸಲಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದರೆ ಅವನಗೂ ತಪಸಲಯಾಗಬಹರುದೆನರುನ ವ ಭಯದಲ ಹೆಗೂರಪಪ್ರೌಪಬೆಂಚದ
ಅರಿವ ಇಲಲ ದಬೆಂತ ಬಳೆಸದದ ರಿಬೆಂದ ರಾಜನ ಆಳಿಲಕಯ ಬಗಗ್ಗೆ ಗಗೂತಿತ್ತೆರದ ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಕಬೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

೩. “ಅಧಾರ್ಕಾಹಾರಮಬೆಂ ನರುಬೆಂಗರುಗರುಮಧಾರ್ಕಾಹಾರಮನರುಗರುಳರುಗ್ಗೆ ಮದಬೆಂ ನೆಗೂಬೇಡ.  " 
 ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾರರು  ಬರೆದ  ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆ  ಎಬೆಂಬ  ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಕಥೆ ಎಬೆಂಬ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂ  :  ರಾಜನರು  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಮನೆಗ ಬಬೆಂದರು  ಅವನನರುನ  ಅಪಲ್ಪಿಕಗೂಬೆಂಡರು  ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವದ ಆ ಹಾಸಗಯ ಮೆಬೇಲೆ ತನನ
ಜಗೂತಯಲ  ಕರುಳಿಳರಿಸದನರು.  ಆಗ  ಸಲ ಜನರಗೂ  ಸೆಬೇವಕರಗೂ  ಬಿಳಿ  ಸಾಸರುವಗಳನರುನ  ಮಬೆಂಗಳಕರವಬೆಂದರು  ಇಬಬ ರಿಗಗೂ
ಮಬೆಂತಪ್ರೌಕ್ಷತಯನರುನ  ಹಾಕದರರು.  ಆ ಬಿಳಿ ಸಾಸರುವರಳರುಗಳರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಆಸನದಲ ಒತಿತ್ತೆದರುದರಿಬೆಂದ ಸೆಗೂಬೆಂಟವನರುನ
ಅತಿತ್ತೆತತ್ತೆ  ಹೆಗೂರಳಾಡಸರುತಿತ್ತೆದರುದ ದನಗೂನ  ದಿಬೇಪ  ನೆಗೂಬೇಡದಗ  ಕಣಿಷಬೇರರು  ಸರುರಿವುದನಗೂನ  ಕಬೆಂಡರು  ಈತನಗ  ರೆಗೂಬೇಗಗಳಿವಯಬೆಂದರು
ಭಾವಿಸಕಗೂಬೆಂಡದದ ನರು.  ಅಲಲ ದೆ ರಾಜನರು ಸರುಕರುಮಾರನೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಊಟದ ತಟಟ್ಟಿಯ ಮರುಬೆಂದೆ ಕರುಳಿತರುಕಗೂಬೆಂಡರು ಹಲವು ವಿಧದ
ಸವಿಯಾದ ಆಹಾರವನರುನ  ಊಟಮಾಡರುತಿತ್ತೆರಲರು,  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಆಹಾರದ ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶವನರುನ  ನರುಬೆಂಗರುತಿತ್ತೆದದ ನರು,  ಇನರುನ ಳಿದ
ಅಧಾರ್ಕಾಬೆಂಶ ಆಹಾರವನರುನ  ಉಗರುಳರುತಿತ್ತೆದದ ನರು.  ಅದನರುನ  ಅರಸನರು ನೆಗೂಬೇಡ  "ಇದರು ಒಬೆಂದರು ಬಗಯ ರೆಗೂಬೇಗ,  ಊಟದ ಮೆಬೇಲೆ
ರರುಚಯಲಲ ದರುದರು  ಎಬೆಂದರು ಭಾವಿಸಕಗೂಬೆಂಡನರು” . 
ಸಾಲರಸದ  :  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ಬಳೆದ ರಿಬೇತಿ ಗಗೂತಿತ್ತೆರದ ರಾಜನರು ಅವನ ನಡೆಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಅವನಗ ಒಬೆಂದರು ಬಗಯ
ರೆಗೂಬೇಗ ಇದೆ ಎಬೆಂದರು ಭಾವಿಸರುವ ರಿಬೇತಿ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೪.  “ ಅವಬೆಂತಿ ಸರುಕರುಮಾರನೆಬೆಂದರು ಪಸರನಟಟ್ಟಿ ಬೆಂ " 
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾರರು  ಬರೆದ  ವಡಡ್ಡಾರಾಧನೆ  ಎಬೆಂಬ  ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿ ಕಥೆ ಎಬೆಂಬ ಗದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
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ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ :  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಮನೆಗ ಬಬೆಂದ ರಾಜನರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಕಲವು ವತರ್ಕಾನೆಗಳನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಅವನಗ
ಯಾವುದೆಗೂಬೇ  ರೆಗೂಬೇಗ  ಇದೆ  ಎಬೆಂದರು  ಭಾವಿಸ  ಅವನ  ತಯ  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯನರುನ  ವಿಚಾರಿಸದನರು.ಆಗ  ಅವಳರು
ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು ಸರುಖಭಗೂಬೇಗಗಳಲ ಬಳೆದರುದರಿಬೆಂದ  ಹಾಗ ವತಿರ್ಕಾಸದನರು  ಎಬೆಂದರು  ವಸತ್ತೆವವನರುನ  ವಿವರಿಸದಳರು.  ಆಗ
ರಾಜನರು  ಈತನ  ಒಬೆಂದರು  ಕ್ಷಣದ  ಸರುಖ“ -ಭಗೂಬೇಗಗಳಿಗ  ನನನ  ಇಡಬೇ  ಅರಸರುತನದ  ರಲದಲ  ಅನರುಭವಿಸದ  ಭಗೂಬೇಗ  –

ಉಪಭಗೂಬೇಗಗಳರು  ಸಮಾನವಗರುವುದಿಲಲ .  ಆದರುದರಿಬೆಂದ  ಲೆಗೂಬೇಕದಲ  ನಜವಗಯಗೂ  ಈತನೆಬೇ  ಸರುಖ  ಎಬೆಂದರು“ ”

ಪಪ್ರೌಬೇತಿಗಗೂಬೆಂಡವನಾಗ ಅರಸನರು ಅವನಗ ಅವಬೆಂತಿ ಸರುಕರುಮಾರ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಸರನನಟಟ್ಟಿ ನರು ಎನರುನ ವಲ ಈ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ‘ ’ .
ಸಾಲರಸದ :  ರಾಜನರು ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ವಸೈಭವವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ಅವನ ವಸೈಭವದ ಮರುಬೆಂದೆ ತನನ  ವಸೈಭವ ಏನಗೂ ಅಲಲ  ಎಬೆಂದರು
ನಧರ್ಕಾರಿಸರುವುದರು ಇಲನ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ. 

ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  

೧. ನಾಮಪದ ಎಬೆಂದರೆಬೇನರು ? ಉದಹರಿಸರಿ.
ಉ: ನಾಮ ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಗಳಿಗ ವಿಭಕತ್ತೆ ಪಪ್ರೌತದ ಯಗಳರು ಸೆಬೇರಿ ಆಗರುವ ಪದವಬೇ ನಾಮಪದ.  ಉದ ಭಬೇಮ ಎನರುನ ವುದರು ನಾಮಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ,
ಅನರುನ  ಎನರುನ ವುದರು ವಿಭಕತ್ತೆ ಪಪ್ರೌತದ ಯ . ಭಬೇಮನನರುನ  ಎನರುನ ವುದರು ನಾಮಪದ .
೨. ನಾಮವಚಕಗಳ ವಿಧಗಳನರುನ  ಪಟಟ್ಟಿಮಾಡರಿ. 
ಉ:  ನಾಮವಚಕಗಳನರುನ  ವಸರುತ್ತೆ ವಚಕ,ಗರುಣವಚಕ,ಸಬೆಂಖದವಚಕ  ,ಸಬೆಂಖದಬೇಯವಚಕ  ,ಭಾವನಾಮ,  ಪರಿಮಾಣವಚಕ
,ದಿಗಾಲಚಕ ,ಸವರ್ಕಾನಾಮ ಎಬೆಂಬ ಗರುಬೆಂಪುಗಳಾಗ ವಿಬೆಂಗಡಸಬಹರುದರು. 
೩. ಕಕೃದಬೆಂತ ಎಬೆಂದರೆಬೇನರು ? ಉದಹರಣೆಗಳನರುನ  ಬರೆಯರಿ.
ಉ:ಧಾತರುಗಳಿಗ ಕಕೃತ್ ಪಪ್ರೌತದ ಯಗಳರು ಸೆಬೇರಿ ಕಕೃದಬೆಂತಗಳೆನಸರುತತ್ತೆವ. ಇವುಗಳಲ ಮಗೂರರು ವಿಧ .
ಕಕೃದಬೆಂತನಾಮ : ಮಾಡದ ,ತಿನರುನ ವ 
ಕಕೃದಬೆಂತ ಭಾವನಾಮ : ಮಾಟ ,ತಿನರುನ ವಿಕ
ಕಕೃದಬೆಂತವದ ಯ: ಮಾಡ ,ತಿಬೆಂದರು 
೪. ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳನರುನ  ಕಕೃದಬೆಂತನಾಮ, ಕಕೃದಬೆಂತಭಾವನಾಮ, ಕಕೃದಬೆಂತವದ ಯಗಳಾಗ ವಿಬೆಂಗಡಸ ಬರೆಯರಿ. 
ಉ: ಮಾಟ,ಓಡದ ,ತಿಬೆಂದ,ನೆಗೂಬೇಡ ,ಆಟ,ನೆಗೂಬೇಡದ .

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ನಾಲರುಕ  ಉತತ್ತೆರಗಳಲ ಸಗೂಕತ್ತೆವದರುದನರುನ  ಆರಿಸ ಬರೆಯರಿ.
೧. ವತರ್ಕಾಮಾನ ಕಕೃದಬೆಂತನಾಮಕಕ  ಈ ಪದವು ಉದಹರಣೆಯಾಗದೆ. 
ಅ)ಬರೆಯರುವ    ಆ)ಬರೆದ     ಇ)ಬರೆಯದ   ಈ )ಬರೆಹ 
ಉ: ಅ ) ಬರೆಯರುವ 
೨.  ‘ ನೆಗೂಬೇಟ ' ಎಬೆಂಬರುದರು ಈ ವದಕರಣಾಬೆಂಶವಗದೆ. 
  ಅ)ಕಕೃದಬೆಂತನಾಮ   ಆ) ಕಕೃದಬೆಂತಭಾವನಾಮ  ಇ)ಕಕೃದಬೆಂತವದ ಯ  ಈ) ತದಿದತಬೆಂತ 
 ಉ: ಆ) ಕಕೃದಬೆಂತಭಾವನಾಮ 
೩. ಇವುಗಳಲ ಕಕೃದಬೆಂತವದ ಯಕಕ ಉದಹರಣೆಯಾದ ಪದ . 
ಅ) ತಗೂಡರುಗ   ಆ)ತಿನರುನ ವಿಕ   ಇ)ನಡೆಯರುವ   ಈ )ಮಾಡಲಕಕ  
ಉ: ಈ) ಮಾಡಲಕಕ 
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೪. 'ಲೆಗೂಬೇಕದೆಗೂಳ್ ' ಎಬೆಂಬರುದರು ಈ ವಿಭಕತ್ತೆಯಲದೆ. 
ಅ)ಪಪ್ರೌಥಮಾ   ಆ)ತಕೃತಿಬೇಯಾ  ಇ)ಪಬೆಂಚಮಿಬೇ  ಈ) ಸಪತ್ತೆಮಿಬೇ 
ಉ: ಈ )ಸಪತ್ತೆಮಿಬೇ 

ಮೊದಲೆರಡರು  ಪದಗಳಿಗರರುವ  ಸಬೆಂಬಬೆಂಧದಬೆಂತ  ಮಗೂರನೆಯ  ಪದಕಕ  ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸದ  ನಾಲಕ ನೆಯ  ಪದ
ಬರೆಯರಿ.

೧. ನದಿ, ಪವರ್ಕಾತ : ರಗೂಢನಾಮ : : ವದಪಾರಿ ,ವಿಜ್ಞಾನ : __ (ಅನಲ ಥರ್ಕಾನಾಮ)
೨.ನಾನರು ,ನಬೇನರು :ಪುರರುಷಾಥರ್ಕಾಕ ಸವರ್ಕಾನಾಮ : : ಯಾರರು ?ಏನರು ?: __(ಪಪ್ರೌಶಾನಥರ್ಕಾಕ ಸವರ್ಕಾನಾಮ)_ 
೩. ಅಷರುಟ್ಟಿ  :ಪರಿಮಾಣವಚಕ : : ಹನೆನರಡರು : _ (ಸಬೆಂಖದವಚಕ) 
೪. ಪೊಳಲ : ಪಟಟ್ಟಿ ಣ : : ಕಸವರ : ___ (ಬಬೆಂಗಾರ )

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧            ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೪*೧=೪  

೧. ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ತಬೆಂದೆತಯಗಳ ಹೆಸರೆಬೇನರು ?
೨.  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ  ಯಾವ  ಪಟಟ್ಟಿ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲಾಯತರು
?೩.  ನೆಸೈಮಿತಿತ್ತೆಕನರು  ಸರುಮಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಏನರು
ಹೆಬೇಳಿದನರು ?
ಅರಸ ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನ ಉಬೆಂಗರುರವು ಯಾವಗ ಕಳಕಕ ಬಿದಿದತರು
?
ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.೨*೨=೪ 
೧.  ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಗ  ವದಧಿಯದೆ
ಎಬೆಂದರುಕಗೂಳಳ ಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
೨.ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ವದಧಿಗ ಮದದ ನರುನ  ಏಕ  ಮಾಡಸಲಲ
ಎಬೆಂದರು  ಅರಸನರು  ಕಬೇಳಿದಗ  ತಯ
ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು ಏನೆಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದಳರು ?
ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
 ‘ಸರುಕರುಮಾರ' - ಎಬೆಂಬ ಹೆಸರರು ಸರುಕರುಮಾರ ಸಾಲಮಿಗ ಹೆಬೇಗ
ಅನಲ ಥರ್ಕಾವಗರುತತ್ತೆದೆ ?ವಿವರಿಸ. 

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ   ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

೧.   “ ರಿಸಯರ  ರಗೂಪಬೆಂ  ರಣರುಗ್ಗೆ ಮಬೆಂದಿಬೇತನರುಬೆಂ
ತಪಬೆಂಬಡಗರುಬೆಂ " 

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨               ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೧ ಅಬೆಂಕ 

೧.  ಯಶಗೂಬೇಭದೆಪ್ರೌಯರು  ರತನ  ಕಬೆಂಬಳಿಗಳನರುನ  ಯಾರಿಗ
ಕಗೂಟಟ್ಟಿ ಳರು ?

ಮಗೂರರು-ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೨*೨=  ೪

೧.  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯರು  ಹೆಬೇಗ  ಸರುಖಭಗೂಬೇಗಗಳನರುನ
ಅನರುಭವಿಸರುತಿತ್ತೆದದ ನರು ?
೨.  ಅರಸ ವಕೃಷಭಾಬೆಂಕನರು ಆಶಚ ಯರ್ಕಾಗಗೂಳಳ ಲರು ರರಣವಬೇನರು
?ಎಬೆಂಟರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ .
೧.  ಸರುಕರುಮಾರಸಾಲಮಿಯ ಕಥೆಯನರುನ  ನಮಕ  ಮಾತರುಗಳಲ
ಬರೆಯರಿ. 

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  ಸಹಿತ  ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ    ೪*೩  ೧೨
ಅಬೆಂಕಗಳರು

೧.  “ ಅವಬೆಂತಿ ಸರುಕರುಮಾರನೆಬೆಂದರು ಪಸರನಟಟ್ಟಿ ಬೆಂ " 
೨.“ಅಧಾರ್ಕಾಹಾರಮಬೆಂನರುಬೆಂಗರುಗರುಮಧಾರ್ಕಾಹಾರಮನರುಗರುಳರುಗ್ಗೆ
ಮದಬೆಂ ನೆಗೂಬೇಡ.  " 
೩.  “ ನಮಕ ನಾಳಲ ರರುಮೊಳರೆ ಎಬೆಂದರು ವಿಸಕ ಯಬೆಂಬಟರುಟ್ಟಿ  "

ಶಿವಕಗೂಬೇಟದಚಾಯರ್ಕಾನ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ  ಬರೆಯರಿ.  ೩
ಅಬೆಂಕಗಳರು 
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ಪದದ ಪಾಠ -೧ ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಬೇತ -ಜ.ಎಸ. ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ   
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

  ಜ.  ಎಸ.  ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ  ಎಬೆಂದರು  ಪಪ್ರೌಸದದ ರಾಗರರುವ ಗರುಗಗ್ಗೆ ರಿ  ಶಾಬೆಂತವಿಬೇರಪಲ್ಪಿ  ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ  ನವರ ರಲ
೭  -  ೨  -  ೧೯೨೬ ರಿಬೆಂದ ೨೩  -  ೧೨  -  ೨೦೧೩  . ಇವರರು ಶಿವಮೊಗಗ್ಗೆ  ಜಲ್ಲೆಯ ಶಿರರಿಪುರ ದವರರು  ಇವರರು
ಸಾಮಗಾನ  ,  ಚೆಲರುವು ಒಲವು   ,  ದೆಬೇವ ಶಿಲಲ್ಪಿ  ,  ದಿಬೇಪದ ಹೆಜಜ    ,  ಅನಾವರಣ  ,  ವಿಮಶರ್ಕಾಯ ಪೂವರ್ಕಾಪಶಿಚಮ    ,
ಮಾಸೆಗೂಕ ಬೇದಲ  ಇಪಲ್ಪಿ ತತ್ತೆರಡರುದಿನಗಳರು  ,  ಸೌಬೆಂದಯರ್ಕಾಸಮಿಬೇಕ್ಷೆ  ಮೊದಲಾದ  ಕಕೃತಿಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದದರೆ  .ಇವರ  ರವದಥರ್ಕಾ  ಚಬೆಂತನ
ಕಕೃತಿಗ ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ ಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದೆಗೂರೆತಿದೆ. ಇವರರು ನಾಡೆಗೂಬೇಜ   , ರಾಷಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಕವಿ ಮತರುತ್ತೆ  ಪಬೆಂಪ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆಗಳನರುನ  ಪಡೆದಿದದರೆ.

  ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಯಾವುದನರುನ  ಎಚಚ ರದಲ ಮರುನನ ಡೆಸಬಬೇಕರು ?
ಉ: ಬಿರರುಗಾಳಿಗ ಹೆಗೂಯಾದಡರುವ ಹಡಗನರುನ  ಎಚಚ ರದಲ ಮರುನನ ಡೆಸಬಬೇಕರು.

೨.ನದಿಬೇಜಲಗಳರು ಏನಾಗವ ?
ಉ: ನದಿಬೇಜಲಗಳರು ಕಲರುಷತವಗವ.

೩.ಯಾವುದಕಕ ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗಬಬೇಕರು ?
ಉ: ಕಲರುಷತವದ ನದಿಬೇಜಲಗಳಿಗ ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗಬಬೇಕರು.

೪.ರಡರುಮೆಬೇಡರುಗಳ ಸಸ್ಥಿತಿ ಹೆಬೇಗದೆ?
ಉ: ರಡರುಮೆಬೇಡರುಗಳರು ಬರಡದ ಸಸ್ಥಿತಿ ತಲರುಪವ.

೫.ಯಾವ ಎಚಚ ರದೆಗೂಳರು ಬದರುಕಬಬೇಕದೆ?
ಉ: ಮತಗಳೆಲಲ ವೂ ಪಥಗಳರು ಎನರುನ ವ ಎಚಚ ರದೆಗೂಳರು ಬದರುಕಬಬೇಕದೆ.

   ಎರಡರು ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.ಹಡಗನರುನ  ಯಾವುದರ ಬಳಕನಲ ಮರುನನ ಡೆಸಬಬೇಕದೆ?
ಉ:  ಅಬೆಂಧರರವನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸಲರು ದಿಬೇಪದ ಅವಶದ ಕತ ಇರರುವಬೆಂತ ಬದರುಕನಲ ಅಥವ ಮನಸತ್ಸಾನಲ ಕವಿದ ನರಾಶಯ
,ಅಜ್ಞಾನದ  ಕತತ್ತೆಲೆಯನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸಲರು  ಜ್ಞಾನದ  ಮತರುತ್ತೆ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ  ಹಣತಯನರುನ  ಹಚಚ ಬಬೇಕರು.ಬಿರರುಗಾಳಿ  ಬಿಬೇಸದಗ
ಹಡಗನರುನ  ಎಚಚ ರದಿಬೆಂದ ಮರುನನ ಡೆಸರುವ  ಹಾಗ ಬದರುಕನಲ ಆಗಾಗ ಬರರುವ ಸಮಸೆದ ಗಳೆನರುನ ವ  ಬಿರರುಗಾಳಿ ಬಿಬೇಸದಗ ಅದನರುನ
ನವರಿಸಕಗೂಳರುಳ ತತ್ತೆ  ಎಚಚ ರದಿಬೆಂದ  ಈ  ಜಬೇವನವನರುನ ವ  ಹಡಗನರುನ  ಮರುನನ ಡೆಸಬಬೇಕರು.ಅಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ತಯಬೆಂದ  ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ತಯಡೆಗ  ದಕೃಢವದ
ಹೆಜಜ ಗಳನನಡರುತತ್ತೆ  ಮರುಬೆಂದೆ  ಸಾಗಬಬೇಕರು.ಅಜ್ಞಾನ,ನರಾಶಗಳ  ದರಿಯಲ  ಕವಿದ  ಕತತ್ತೆಲೆಯನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸಲರು  ಜ್ಞಾನದ
,ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ  ಹಣತಯ  ಹಚಚ,ಸಮಸೆದ ಗಳಿಬೆಂದ  ಬದರುಕನ  ಹಡಗರು  ಮರುಳರುಗ  ಹೆಗೂಬೇಗದಬೆಂತ  ಎಚಚ ರದಿಬೆಂದ  ಜಬೇವನವನರುನ
ನಡೆಸೆಗೂಬೇಣ.
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೨.ರಡರುಗಳಿಗ ಹೆಬೇಗ ಮರುಟಟ್ಟಿ ಬಬೇಕದೆ ?
ಉ:  ಕಲರುಷತವದ ನದಿ ನಬೇರನರುನ ಸರುರಿದ ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯರು ಪರಿಶರುದದ ಗಗೂಳಿಸರುವ ಹಾಗಭಪ್ರೌಷಟ್ಟಿ ವಗರರುವ ಸಮಾಜದಲ
ತರುಬೆಂಬಿರರುವ  ಭಬೇದ  ಭಾವ  ,ಅಸಹನೆ  ,ದೆಲಬೇಷ  ,ಅಸಗೂಯ  ,ಹಿಬೆಂಸೆ  ,ಭಯ ಸಬೆಂಶಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನರುನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿ  ,ವಿಶಾಲಸ
,ಭರವಸೆಗಳೆನರುನ ವ  ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ  ಮಳೆ  ಸರುರಿಸರುವ  ಮಗೂಲಕ  ತಗೂಡೆದರು  ಹಾಕಲರು  ಪಪ್ರೌಯತಿನಸಬಬೇಕದೆ.ಒಣಗ  ಹೆಗೂಬೇಗರರುವ
ಗಡಮರಗ  ಳರು  ವಸಬೆಂತ  ರಲದಿಬೆಂದ  ಚಗರುರರುವ  ಹಾಗ  ಮನರುಷದ ನ  ಮನಸತ್ಸಾನಲ  ಕವಿದ  ಅಥವ  ಸಮಾಜದಲ  ತರುಬೆಂಬಿದ
ನರಾಶಯನರುನ ವ ಒಣಗ ಹೆಗೂಬೇದ ಗಡಮರಗಳನರುನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿ,ವಿಶಾಲಸ,ಆತಕ ವಿಶಾಲಸ,ಭರವಸೆ ಗಳೆನರುನ ವ ವಸಬೆಂತರಲವನರುನ  ಮಗೂಡಸ
ಸಬೆಂತಕೃಪತ್ತೆ ಎನರುನ ವ ಹೆಗೂಸಚಗರುರನರುನ  ಮಗೂಡಸೆಗೂಬೇಣ.

೩.ಹೆಗೂಸ ಭರವಸೆಗಳನರುನ  ಮಗೂಡಸ ಯಾವುದರ ನಡರುವ ಸೆಬೇತರುವಯಾಗಬಬೇಕದೆ?
ಉ:  ಜಾತಿ,ಮತ,ಮೆಬೇಲರು ಕಬೇಳರು,ಅಸಗೂಯಯಬೆಂದ ಕಗೂಡದ ಪಸೈಪೊಬೇಟಗಳರು  ,ದೆಲಬೇಷ ಅಸಹನೆಯ ಭಾವಗಳರು ಮನರುಷದ ರರು
ಪರಸಲ್ಪಿ ರ  ಒಬೆಂದರುಗಗೂಡ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿ  ವಿಶಾಲಸ  ದಿಬೆಂದ  ಬಳಲರು  ಇರರುವ  ಅಡಡ್ಡಾ ಗಗೂಬೇಡೆಗಳಾಗವ.ಅಬೆಂತಹ  ವಸೈರರುಧದ ದ  ಭಾವನೆಗಳನರುನ
ತಗೂಡೆದರು ಹಾಕಬಬೇರದ ಅಗತದ ವಿದೆ.ಪರಸಲ್ಪಿ ರರನರುನ  ದೆಲಬೇಷಸರುವ ,ಅನರುಮಾನದಿಬೆಂದ ನೆಗೂಬೇಡರುವ ಮನರುಷದ  ಮನರುಷದ ರಲ ಕಬೆಂದಕ
ನಮಾರ್ಕಾಣ ಮಾಡರುವ ಭಾವಗಳನರುನ  ಕಡವಿ ಹಾಕ ಪರಸಲ್ಪಿ ರರಲ ಪಪ್ರೌಬೇತಿ,ಕರರುಣೆ,ನಬೆಂಬಿಕ,ಆತಕ ಸೆಸ್ಥಿ ಸೈಯರ್ಕಾ,ಮಾನವಿಬೇಯ ಭಾವಗಳನರುನ
ನಮಾರ್ಕಾಣ ಮಾಡ ಎಲಲ ರನಗೂನ  ಒಬೆಂದರುಗಗೂಡಸರುವ ಸೆಬೇತರುವಯಾಗರುವ ಪಪ್ರೌಯತನ  ಮಾಡಬಬೇಕದೆ.

೪.ನಾಳಿನ ಕನಸನರುನ  ಬಿತತ್ತೆಬಬೇರದರೆ ನಾವು ಹೆಬೇಗ ಬದರುಕಬಬೇಕರು ?
ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬೆಂದರು ಮತಕಗೂಕ  ಅದರದೆಬೇ ಆದ ದರಿಯದೆ ಎನರುನ ವ ಎಚಚ ರದಲ ಬದರುಕಗೂಬೇಣ.ಭನನ ತಯದದ ರಗೂ ಸಹ ಭಾವನೆ ಒಬೆಂದೆ
ಎಬೆಂಬ ಅರಿವು ಮಗೂಡಸಲರು ಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣ.ಪರಸಲ್ಪಿ ರರಲ ಮಗೂಡರರುವ ಸಬೆಂಶಯ  ,ಅಸಹನೆ  ,  ಭಯ ಗಳಿಬೆಂದ ಉಬೆಂಟಗರರುವ
ನರಾಶಯನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸ  ನಾಳಿನ  ಭವಿಷದ ದ  ಕರುರಿತಗ  ಹೆಗೂಸ  ಕನಸರುಗಳನರುನ  ಬಿತರುತ್ತೆ ವ  ,ಭರವಸೆಗಳನರುನ  ಮಗೂಡಸರುವ
,ಎಲಲ ರಗೂ  ಒಬೆಂದಗ  ಬದರುಕರುವಬೆಂತ  ಸಮಾಜದಲ  ಉತತ್ಸಾಹ,ಆದಶರ್ಕಾಗಳ  ವತವರಣ  ಬಳೆಯರುವಬೆಂತ  ಮಾಡೆಗೂಬೇಣ.ಭಯ
ಮತರುತ್ತೆ  ಅನರುಮಾನ ಆವರಿಸರರುವ ಸಮಾಜವನರುನ  ದಕೃಢನಷಷ್ಠೆಯಬೆಂದ ಸಾಲಸಸ್ಥಿ ದದ ನೆಲೆಯಾಗಸರುವ ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಮಾಡೆಗೂಬೇಣ.

 ಎಬೆಂಟರು -   ಹತರುತ್ತೆ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ನಾವು ಯಾವ ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಕಸೈಗಗೂಳಳ ಬಬೇಕಬೆಂದರು ಕವಿ ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರ ಆಶಯ ?
ಉ:  ಜಬೇವನದಲ  ಧನಾತಕ ಕ  ಭಾವನೆಯನರುನ ,ಧಕೃಢ  ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ವನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿರಬಬೇಕರು.ರರಣಾಬೆಂತರಗಳಿಬೆಂದ  ನಮಕ ಲ  ಮನೆ
ಮಾಡರರುವ  ಅಜ್ಞಾನ,ನರಾಶ,ಭಯ  ಹಿಬೆಂಸೆಗಳೆನನ ವ  ಕತತ್ತೆಲನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸಲರು  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ  ಹಣತಯನರುನ
ಹಚಚ ಬಬೇಕರು,ಸಮಸೆದ ಗಳಿಬೆಂದ  ನರಾಶಗಳಿಬೆಂದ  ಹೆಗೂಯಾದಡರುತಿತ್ತೆರರುವ  ಜಬೇವನವನರುನ ವ  ಹಡಗನರುನ  ಎಚಚ ರದಲ  ಮರುನನ ಡೆಸರುವ
ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ವನರುನ  ಮಾಡಬಬೇಕರು.ಸರುತತ್ತೆಲನ ಸಮಾಜದಲ ತರುಬೆಂಬಿರರುವ ಹಿಬೆಂಸೆ,  ಬಪ್ರೌಷಾಟ್ಟಿಚಾರ  ,ಜಾತಿಬೇಯತ  ,ಶಗೂಬೇಷಣೆ ಮೊದಲಾದ
ಅಸಹನಬೇಯವದ ಭಾವಗಳನರುನ  ತಗೂಡೆದರುಹಾಕಲರು ಸಲ ತದುಃ  ನಮಕ ಲ ಮೊದಲರು ಮೌಲದ ಗಳನರುನ  ರಗೂಢಿಸಕಗೂಬೆಂಡರು ಆ ಮಗೂಲಕ
ಸಮಾಜದಲ ತರುಬೆಂಬಿರರುವ ಕಗೂಳಕರು ತಗೂಳೆದರುಹಾಕಲರು  ,ಸಮಾಜವನರುನ ವ ನದಿಬೇಜಲವನರುನ  ಪರಿಶರುದದ ಗಗೂಳಿಸರುವ ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ
ಮಳೆಯಾಗರುವ  ಆಶಯವನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದೆಗೂಬೇಣ.ನರಾಶಯಬೆಂದ  ತರುಬೆಂಬಿರರುವ  ಸಮಾಜದ  ಜನರಲ  ಹೆಗೂಸ  ಕನಸರುಗಳನರುನ
ಚಗರುರಿಸೆಗೂಬೇಣ.ಬಿದರುದ ಹೆಗೂಬೇಗರರುವ  ಆಶಾ  ಗಗೂಬೇಪುರವನರುನ  ಮೆಬೇಲಕಕತಿತ್ತೆ  ಹೆಗೂಸಭರವಸೆಗಳನರುನ  ಮಗೂಡಸಲರು
ಪಪ್ರೌಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣ.ಮನರುಷದ  ಮನರುಷದ ರ  ನಡರುವ  ನೆಲೆಸರರುವ  ಅಸಮಾನತ  ,ಮತಬೆಂಧತ  ಮೊದಲಾದ  ಭಾವನೆಗಳನರುನ  ಬಿಬೇಳಿಸ
ಎಲಲ ರನಗೂನ  ಒಬೆಂದರುಗಗೂಡಸರುವ  ಏಕತಯ  ಸೆಬೇತರುವಯಾಗಲರು  ಪಪ್ರೌಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣ.ಎಲಲ  ಧಮರ್ಕಾಗಳಗೂ  ಹೆಬೇಳರುವ  ನಬೇತಿ  ಒಬೆಂದೆಬೇ
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ಎನರುನ ವ  ಎಚಚ ರವನರುನ  ಬಳೆಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ಎಲಲ ರಗೂ  ಕಗೂಡ  ಬಳಲರು  ಪಪ್ರೌಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣ.ನಾಳೆ  ಏನೆಗೂಬೇ  ಹೆಬೇಗಗೂಬೇ  ಎಬೆಂಬ  ಭಯ
ಸಬೆಂಶಯವನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸ  ಹೆಗೂಸ  ಕನಸರುಗಳನರುನ  ಅದನರುನ  ಈಡೆಬೇರಿಕಗೂಳರುಳ ವ  ಛಲವನರುನ  ಮಗೂಡಸಲರು  ಪಪ್ರೌಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣ
ಇವಬೇ ಮೊದಲಾದ ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಳನರುನ  ಕಸೈಗಗೂಳಳ ಬಬೇಕಬೆಂದರು ಕವಿ ಜ.ಎಸ.ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರ ಆಶಯವಗದೆ.

೨.ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಅನರುಷಾಷ್ಠೆನದ ಕರುರಿತರು ಕವಿ ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಉ:  ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ದಿಬೆಂದ  ಧಕೃಢನಧಾರ್ಕಾರದಿಬೆಂದ  ರಯರ್ಕಾಶಿಬೇಲರಾದರೆ  ಅಸಾಧದ ವದರುದಗೂ  ಯಾವುದಗೂ  ಇಲಲ  .ಪಪ್ರೌತಿಫಲದ
ಅಪಬೇಕ್ಷೆಯಲಲ ದೆಬೇ  ರಯರ್ಕಾನವರ್ಕಾಹಿಸರುವ  ಮಗೂಲಕ  ಸಮಾಜದಲ  ತರುಬೆಂಬಿರರುವ  ಅಜ್ಞಾನ,ಹಿಬೆಂಸೆಗಳ  ಕತತ್ತೆಲೆಯನರುನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ
ಹಣತಯನರುನ  ಹಚರುಚ ವ ಮಗೂಲಕ ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸ ಹಲವು ತರುಮರುಲಗಳಿಬೆಂದ ಹೆಗೂಯಾದಡರುತಿತ್ತೆರರುವ ಬದರುಕಗ ಭದಪ್ರೌತ ಕಲಲ್ಪಿಸರುವತತ್ತೆ
ರಯೋರ್ಕಾನರುಕ ಖರಾಗಬಬೇಕರು.ನಮಕ  ಸರುತತ್ತೆಮರುತತ್ತೆಲಗೂ ತರುಬೆಂಬಿರರುವ ಹಿಬೆಂಸೆ,ಅನಾಚಾರ  ,ಶಗೂಬೇಷಣೆ ಗಳನರುನ  ತಗೂಡೆದರುಹಾಕ ಸಲ ಸಸ್ಥಿ
ಮನಸನ ಸರುಬೆಂದರ ವತವರಣ ಕಲಲ್ಪಿ ಸಲರು ಯತಿನಸಬಬೇಕದೆ.ಏನರು ಮಾಡದರಗೂ ನರಥರ್ಕಾಕ ಎಬೆಂಬ ಭಾವನೆಯಬೆಂದ ಹೆಗೂರತಬೆಂದರು
ಭರವಸೆಗಳನರುನ  ಮಗೂಡಸ ನಮಕ  ಮಧದ ಮಗೂಡರರುವ ಪಪ್ರೌತದಬೇಕತಯನರುನ  ಇಲಲ ವಗಸ ನಾವಲಲ ರಗೂ ಒಬೆಂದರು ಎಬೆಂಬ ಭಾವನೆಯನರುನ
ಸಮಾಜದ  ಜನರಲ  ಮಗೂಡಸಬಬೇಕದೆ.ಎಲಲ  ಧಮರ್ಕಾಗಳ  ಉದ್ದೇಶವೂ  ಜಬೇವನದ  ಸನಾಕಗರ್ಕಾವನರುನ  ತಗೂಬೇರಿಸರುವುದೆಬೇ
ಆಗದೆ.ಹಾಗಾಗ  ಎಲಲ  ಧಮರ್ಕಾಗಳನಗೂನ  ಗೌರವಿಸರುವ  ಎಲಲ ರಗೂ  ಒಬೆಂದಗ  ಬಳರುವ  ಸದಶಯವನರುನ  ರಗೂಪಸಲರು
ಯತಿನಸಬಬೇಕರು.ನಾಳಿನ ಭವಿಷದ ದ  ಕರುರಿತದ ಸಬೆಂಶಯ ಮತರುತ್ತೆ  ಭಯದ ಭಾವಗಳನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸ ಹೆಗೂಸ  ಕನಸರುಗಳನರುನ
ಬಿತರುತ್ತೆ ವ  ಧಕೃಢ  ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಮಾಡಬಬೇಕರು.ಜಬೇವನದಲ  ಧನಾತಕ ಕ  ಭಾವನೆಯನರುನ  ,ಧಕೃಢ  ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ವನರುನ
ಹೆಗೂಬೆಂದಿರಬಬೇಕರು.ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇರದ  ದರಿ  ತಲರುಪಬಬೇರದ  ಗರುರಿ  ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ವಗದದ ರೆ  ಅಧರ್ಕಾ  ಯಶಸತ್ಸಾ ನರುನ  ಪಡೆದ  ಹಾಗ.ಸಾಧಕನರು
ತನರು ಕಬೆಂಡ ಕನಸನರುನ  ಅದೆಷಟ್ಟಿಬೇ ತಗೂಡಕರುಗಳಗೂ ಬಬೆಂದರಗೂ, ಅಡಡ್ಡಾ ಆತಬೆಂಕಗಳರು ಎದರುರಾದರಗೂ ನನಸಾಗಸರುತತ್ತೆನೆ.ಯಾವುದೆಬೇ
ರಿಬೇತಿಯ  ಸವಲರುಗಳರು  ಎದರುರಾದಗಲಗೂ  ಆತಕ ವಿಶಾಲಸದ  ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ನಷಷ್ಠೆಯಬೆಂದ  ಕ ಪ್ರೌಯಾಶಿಬೇಲರಾದಗ  ಯಶಸರುತ್ಸಾ
ಲಭಸರುತತ್ತೆದೆ.ಭಬೇದಭಾವಗಳನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸ  ಐಕದ ದಿಬೆಂದ  ಪಪ್ರೌಯತನ ಶಿಬೇಲರಾದಗ  ಬಲ  ವಧಿರ್ಕಾಸರುತತ್ತೆದೆ.ಭಯ  ಮತರುತ್ತೆ
ಅನರುಮಾನ ಆವರಿಸರರುವ ಸಮಾಜವನರುನ  ಧಕೃಢನಷಷ್ಠೆಯಬೆಂದ ಸಾಲಸಸ್ಥಿ ದದ ನೆಲೆಯಾಗಸರುವ ಹಣತ ಹಚಚದಗ ಕತತ್ತೆಲೆ ದಗೂರವಗರುತತ್ತೆದೆ
ಎಬೆಂದರು ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಅನರುಷಾಷ್ಠೆನದ ಕರುರಿತರು ಕವಿ ಜ.ಎಸ.ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರರು ಅಭಪಾಪ್ರೌಯಪಟಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

  ಸಬೆಂದಭಾರ್ಕಾನರುಸಾರ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ ಬರೆಯರಿ.

೧.''   ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ ಹಣತಯ ಹಚೆಗೂಚ ಬೇಣ.''

ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ ಡ||  ಜ.ಎಸ.ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರರು  ಬರೆದ  'ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಬೇತ'  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ :ಬಿರರುಗಾಳಿ ಬಿಬೇಸದಗ ಹಡಗನರುನ  ಎಚಚ ರದಿಬೆಂದ ಮರುನನ ಡೆಸರುವ ಹಾಗ ಬದರುಕನಲ ಆಗಾಗ ಬರರುವ ಸಮಸೆದ ಗಳೆನರುನ ವ
ಬಿರರುಗಾಳಿ  ಬಿಬೇಸದಗ  ಅದನರುನ  ನವರಿಸಕಗೂಳರುಳ ತತ್ತೆ  ಎಚಚ ರದಿಬೆಂದ  ಈ  ಜಬೇವನವನರುನ ವ  ಹಡಗನರುನ
ಮರುನನ ಡೆಸಬಬೇಕರು.ಅಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ತಯಬೆಂದ  ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ತಯಡೆಗ  ದಕೃಢವದ  ಹೆಜಜ ಗಳನನಡರುತತ್ತೆ  ಮರುಬೆಂದೆ  ಸಾಗಬಬೇಕರು.ಅಜ್ಞಾನ,ನರಾಶಗಳ
ದರಿಯಲ ಕವಿದ ಕತತ್ತೆಲೆಯನರುನ  ಹೆಗೂಬೇಗಲಾಡಸಲರು ಜ್ಞಾನದ  ,ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ ಹಣತಯ ಹಚಚ,ಸಮಸೆದ ಗಳಿಬೆಂದ ಬದರುಕನ ಹಡಗರು
ಮರುಳರುಗ ಹೆಗೂಬೇಗದಬೆಂತ ಎಚಚ ರದಿಬೆಂದ ಜಬೇವನವನರುನ  ನಡೆಸಬಬೇಕಬೆಂದರು ಕವಿ ಆಶಿಸದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  : ಜಬೇವನದಲ ಪರಸಲ್ಪಿ ರ ಪಪ್ರೌಬೇತಿ ವಿಶಾಲಸದ ಅರಿವು ಹಾಗಗೂ ಅಗತದ ತಯ ಕರುರಿತರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ಪಡಸರುತತ್ತೆದೆ. 

1@ .mamatabhagwat gmail com    ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬೇಗಗೂರರು ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು -೬೮ 



52

೨.''ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗಗೂಬೇಣ.''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಡ||ಜ.ಎಸ.ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರರು  ಬರೆದ  'ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಬೇತ'  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಇದನರುನ  ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಕಲರುಷತವದ  ನದಿ  ನಬೇರನರುನ ಸರುರಿದ  ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ  ಮಳೆಯರು  ಪರಿಶರುದದ ಗಗೂಳಿಸರುವ  ಹಾಗಭಪ್ರೌಷಟ್ಟಿ ವಗರರುವ
ಸಮಾಜದಲ ತರುಬೆಂಬಿರರುವ ಭಬೇದ ಭಾವ ,ಅಸಹನೆ ,ದೆಲಬೇಷ ,ಅಸಗೂಯ ,ಹಿಬೆಂಸೆ ,ಭಯ ಸಬೆಂಶಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನರುನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿ
,ವಿಶಾಲಸ  ,ಭರವಸೆಗಳೆನರುನ ವ  ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ  ಮಳೆ  ಸರುರಿಸರುವ  ಮಗೂಲಕ  ತಗೂಡೆದರು  ಹಾಕಲರು  ಪಪ್ರೌಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣವಬೆಂದರು  ಕವಿ
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  : ಬರಿದಗರರುವ ಭಗೂಮಿಯನರುನ  ಹಸರಾಗಸಲರು ,ಕೌಪ್ರೌ ಯರ್ಕಾ ,ಅಸಹನೆ, ದೆಲಬೇಷಗಳಿಬೆಂದ ತರುಬೆಂಬಿರರುವ ಮನರುಷದ ನ ಮನಸತ್ಸಾನ
ಕಗೂಳೆ ಹೆಗೂಬೇಗಸಲರು ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಬೆಂತಗಬಬೇಕರು ಎಬೆಂಬ ಸಬೆಂದೆಬೇಶ ಈ ವಕದ ದಲದೆ. 

೩.''ಹೆಗೂಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟಗೂಟ್ಟಿಬೇಣ.''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಡ||ಜ.ಎಸ.ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರರು  ಬರೆದ  'ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಬೇತ'  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ನಮಿರ್ಕಾಸರುವುದರು  ಕಷಟ್ಟಿ .ಆದರೆ  ಅದನೆನಬೇ  ಕ್ಷಣ  ಮಾತ ಕದಲ  ನಾಶ  ಮಾಡಬಹರುದರು.ಬಿದರುದ  ಹೆಗೂಬೇಗರರುವ  ನರಿಬೇಕ್ಷೆಯ
ಆಶಾಸೌಧವನರುನ  ಹೆಗೂಸ  ಭರವಸೆಗಳ  ಮಗೂಲಕ  ಮತತ್ತೆ  ನಲಸಬಬೇರದ  ಪರಿಸಸ್ಥಿತಿಯ  ಅನವಯರ್ಕಾತ  ಇದೆ.ಮಾನಸಕವಗ
ಅಧದುಃಪತನಕಕ ಕರುಸದರು ಹೆಗೂಬೇಗರರುವ ಜನರಲ ಅವರಲರರುವ ಭಯ ಬಿಬೇತಿಯ ಭಾವವನರುನ  ತಗೂಡೆದರು ಹಾಕ ಧಸೈಯರ್ಕಾ ವನರುನ
ತರುಬೆಂಬಲರು ಪಪ್ರೌಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣವಬೆಂದರು ಕವಿ ಆಶಿಸದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  :  ಭರವಸೆಯಬೇ  ಜಬೇವಿಗಳನರುನ  ಬದರುಕರುವಬೆಂತ  ಮಾಡರುವುದರು.  ನಾಳಿನ ಕರುರಿತದ ಭರವಸೆಗಳಿಲಲ ದೆಬೇ  ನರಾಶಯಬೆಂದ
ಬದರುಕರುವುದರು ಅಸಾಧದ  .ಆ ಭರವಸೆ ಮರುಡಸರುವ ರಯರ್ಕಾವಗಬಬೇಕದೆ ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 

೪.''ಹೆಗೂಸ ಎಚಚ ರದೆಗೂಳರು ಬದರುಕಗೂಬೇಣ.''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ ಡ||  ಜ.ಎಸ.ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರರು  ಬರೆದ  'ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ ಗಬೇತ'  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ :ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬೆಂದರು ಮತಕಗೂಕ  ಅದರದೆಬೇ ಆದ ದರಿಯದೆ ಎನರುನ ವ ಎಚಚ ರದಲ ಬದರುಕಗೂಬೇಣ.ಎಲಲ  ಧಮರ್ಕಾಗಳನಗೂನ  ,ಎಲಲ
ಧಮರ್ಕಾಗಳ ಜನರನಗೂನ  ಪರಸಲ್ಪಿ ರ ಗೌರವಿಸರುವ ಭಾವನೆ ಬಳೆಸಕಗೂಳೆಗೂಳಬೇಣ.ಭನನ ತಯದದ ರಗೂ ಸಹ ಭಾವನೆ ಒಬೆಂದೆ ಎಬೆಂಬ ಅರಿವು
ಮಗೂಡಸಲರು ಯತಿನಸೆಗೂಬೇಣ ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  : ಸಮಾಜದಲ ಸಾಮರಸದ ದ ಬಳೆಲಗ ಪರಸಲ್ಪಿ ರ ಧಾಮಿರ್ಕಾಕ ಸಾಮರಸದ  ಅತಿಬೇ ಅಗತದ ವದರುದರು ಎಬೆಂಬ ಎಚಚ ರಿಕಯ ಸಬೆಂದೆಬೇಶ
ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

ಬಿಟಟ್ಟಿ  ಜಾಗವನರುನ  ಸಗೂಕತ್ತೆ ಪದದಿಬೆಂದ ತರುಬೆಂಬಿ.

೧. 'ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಗಬೇತ 'ಪದದ ವನರುನ  ---------- ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. (ಎದೆ ತರುಬೆಂಬಿ ಹಾಡದೆನರು )
೨. ಕತತ್ತೆಲೆಯೊಳಗ ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ-------- ಹಚೆಗೂಚ ಬೇಣ.(ಹಣತಯ )
೩. ಬಿದರುದ ದನರುನ  ಮೆಬೇಲೆಬಿಬಸ ನಲಸ ಹೆಗೂಸ ------- ಕಟಗೂಟ್ಟಿಬೇಣ.(ಭರವಸೆಗಳ)
೪. ನಾಳಿನ ಕನಸನರು ------- ನಲ ಬಿತಗೂತ್ತೆಬೇಣ.(ಭಯ ಸಬೆಂಶಯದೆಗೂಳರು ಕಬೆಂದಿದ ಕಣರುಷ )
೫.  ಜ.ಎಸ.  ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರರು  –-----ಯಲ  ಸಮಾವಬೇಶಗಗೂಬೆಂಡ  ಅಖಲಭಾರತ  ಕನನ ಡ  ಸಾಹಿತದ  ಸಮೆಕಬೇಳನದ
ಅಧದ ಕ್ಷರಾಗದದ ರರು.ದವಣಗರೆ (೧೯೯೨,೬೧ ನೆಬೇ)
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ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 
೧. ನಬೇಡರರುವ ಪದಗಳ ಧಾತರುಗಳನರುನ  ಗರುರರುತಿಸ ಬರೆಯರಿ .ನಲಸರು , ನಡೆಸರು , ಹಚರುಚ ವುದರು, ಮರುಟಗೂಟ್ಟಿಬೇಣ, ಕಟರುಟ್ಟಿ ವುದರು, ಆಗಗೂಬೇಣ
ನಲಸರು -ನಲರುಲ  ಹಚರುಚ ವುದರು-ಹಚರುಚ  ಮರುಟಗೂಟ್ಟಿಬೇಣ -ಮರುಟರುಟ್ಟಿ  ಕಟರುಟ್ಟಿ ವುದರು-ಕಟರುಟ್ಟಿ  ,ಆಗರುವುದರು-ಆಗರು ನಡೆಸರು -ನಡೆ 
೨. ವಿಭಕತ್ತೆ ಪಪ್ರೌತದ ಯಗಳನರುನ  ಪಪ್ರೌತದಬೇಕಸ ಬರೆಯರಿ.
ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ ,ಬಿರರುಗಾಳಿಗ,ಜಲಕಕ,ಬಿದರುದ ದನರುನ .ಭರವಸೆಗಳ 
ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ -ಅ-ಷಷಷ್ಠೆ ಬಿರರುಗಾಳಿಗ- ಗ -ಚತರುರರ್ಕಾ, ಜಲಕಕ -ಕಕ -ಚತರುರರ್ಕಾ ಬಿದರುದ ದನರುನ -ಅನರುನ -ದಿಲತಿಬೇಯಾ ಭರವಸೆಗಳ-ಅ-ಷಷಷ್ಠೆ 
೩. ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳಲರರುವ ವಿಭಕತ್ತೆಯನರುನ  ಹೆಸರಿಸ. 
ಸಬೆಂಶಯದೆಗೂಳ್ -ಒಳ್ -ಸಪತ್ತೆಮಿ                             ಜಲದಿಬೆಂ -ಇಬೆಂ-ತಕೃತಿಬೇಯಾ 
ಮರದತತ್ತೆಣಿಬೆಂ -ಅತತ್ತೆಣಿಬೆಂ -ಪಬೆಂಚಮಿ                                ರಾಯಬೆಂಗ -ಗ -ಚತರುರರ್ಕಾ      
೪. ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಧಾತರುಗಳಿಗ ವಿಧದ ಥರ್ಕಾಕ ,ನಷಬೇಧಾಥರ್ಕಾಕ, ಸಬೆಂಭಾವನಾಥರ್ಕಾಕ ರಗೂಪಗಳನರುನ  ಬರೆಯರಿ. 
ಧಾತರು          ವಿಧದ ಥರ್ಕಾಕ            ಸಬೆಂಭಾವನಾಥರ್ಕಾಕ                                           ನಷಬೇಧಾಥರ್ಕಾಕ 
ಹಾಡರು         ಹಾಡಲ              ಹಾಡಯಾನರು ,ಹಾಡಬೇತರು ,ಹಾಡಯಾಳರು               ಹಾಡನರು ,ಹಾಡಳರು,ಹಾಡದರು 
ನೆಗೂಬೇಡರು       ನೆಗೂಬೇಡಲ      ನೆಗೂಬೇಡಯಾನರು,ನೆಗೂಬೇಡಬೇತರು, ನೆಗೂಬೇಡಯಾಳರು          ನೆಗೂಬೇಡನರು, ನೆಗೂಬೇಡದರು,ನೆಗೂಬೇಡಳರು 
ಕಟರುಟ್ಟಿ           ಕಟ್                  ಕಟಟ್ಟಿಯಾನರು ,ಕಟಟ್ಟಿಬೇತರು ,ಕಟಟ್ಟಿಯಾಳರು                   ಕಟಟ್ಟಿ ನರು,ಕಟಟ್ಟಿ ದರು, ಕಟಟ್ಟಿ ಳರು 
ಕಬೇಳರು          ಕಬೇಳಲ                ಕಬೇಳಿಯಾನರು,ಕಬೇಳಿಬೇತರು,ಕಬೇಳಿಯಾಳರು                   ಕಬೇಳನರು,ಕಬೇಳದರು ಕಬೇಳಳರು ,
ಓಡರು         ಓಡಲ                    ಓಡಯಾನರು ,ಓಡಬೇತರು,ಓಡಯಾಳರು                 ಓಡನರು,ಓಡದರು,ಓಡಳರು 
ಓದರು           ಓದಲ                ಓದಿಯಾನರು ,ಓದಿಬೇತರು,ಓದಿಯಾಳರು                    ಓದನರು,ಓದದರು,ಓದಳರು 
ಬರೆ      ಬರೆಯಲ                ,ಬರೆದನರು,ಬರೆದಿಬೇತರು ,ಬರೆದಳರು                 ಬರೆಯನರು,ಬರೆಯದರು,ಬರೆಯಳರು 

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧     ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

  ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೨*೧=  ೨

೧. ಯಾವುದನರುನ  ಎಚಚ ರದಲ ಮರುನನ ಡೆಸಬಬೇಕರು ?
೨.ನದಿಬೇಜಲಗಳರು ಏನಾಗವ ?

ಮಗೂರರು-   ನಾಲರುಕ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩*  ೨ =  ೬

೧.ಹಡಗನರುನ  ಯಾವುದರ ಬಳಕನಲ ಮರುನನ ಡೆಸಬಬೇಕದೆ?
೨.ರಡರುಗಳಿಗ ಹೆಬೇಗ ಮರುಟಟ್ಟಿ ಬಬೇಕದೆ ?
೩.ಹೆಗೂಸ  ಭರವಸೆಗಳನರುನ  ಮಗೂಡಸ  ಯಾವುದರ  ನಡರುವ
ಸೆಬೇತರುವಯಾಗಬಬೇಕದೆ?

 ಎಬೆಂಟರು -   ಹತರುತ್ತೆ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೪ ಅಅಕಗಳಳ

೧.  ನಾವು  ಯಾವ  ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಕಸೈಗಗೂಳಳ ಬಬೇಕಬೆಂದರು  ಕವಿ
ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರ ಆಶಯ ?

  ಸಬೆಂದಭಾರ್ಕಾನರುಸಾರ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ ಬರೆಯರಿ.    ೩ ಅಅಕಗಳಳ

೧.''ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ ಹಣತಯ ಹಚೆಗೂಚ ಬೇಣ.''

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨    ೨೦ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩*೧=೩ 
೧.ಯಾವುದಕಕ ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗಬಬೇಕರು ?
೨.ರಡರುಮೆಬೇಡರುಗಳ ಸಸ್ಥಿತಿ ಹೆಬೇಗದೆ?
೩.ಯಾವ ಎಚಚ ರದೆಗೂಳರು ಬದರುಕಬಬೇಕದೆ?
ಮಗೂರರು-ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೨ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
.೧.  ನಾಳಿನ ಕನಸನರುನ  ಬಿತತ್ತೆಬಬೇರದರೆ ನಾವು ಹೆಬೇಗ ಬದರುಕಬಬೇಕರು
?ಜ.ಎಸ.ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ  ಬರೆಯರಿ.೩
ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಎಬೆಂಟರು -ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು
.ಸಬೆಂಕಲಲ್ಪಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಅನರುಷಾಷ್ಠೆನದ  ಕರುರಿತರು  ಕವಿ  ಶಿವರರುದಪ್ರೌಪಲ್ಪಿ ನವರ
ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಸಬೆಂದಭಾರ್ಕಾನರುಸಾರ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ಬರೆಯರಿ.  ೩*೩=೯ 
೧''ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗಗೂಬೇಣ.''
.೨.''ಹೆಗೂಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟಗೂಟ್ಟಿಬೇಣ.''
೩. ''ಹೆಗೂಸ ಎಚಚ ರದೆಗೂಳರು ಬದರುಕಗೂಬೇಣ.''
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ಪದದ  ಪಾಠ . ಹಕಕ  ಹಾರರುತಿದೆ ನೆಗೂಬೇಡದಿರಾ - ಅಬೆಂಬಿರತನಯದತತ್ತೆ

ಕಕೃತಿರರರ  ಪರಿಚಯ 
 ಅಬೆಂಬಿರತನಯದತತ್ತೆ ಎಬೆಂಬ  ರವದ ನಾಮದಿಬೆಂದ  ಪಪ್ರೌಸದದ ರಾಗರರುವ  ಕವಿ  ದತತ್ತೆತಪ್ರೌಬೇಯ

ರಾಮಚಬೆಂದಪ್ರೌಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು     ಕ ಪ್ರೌ.ಶ  .  ೧೮೯೬  ರಲ  ಧಾರವಡ  ಜಲ್ಲೆಯ  ಸಾಧನಕಬೇರಿಯಲ

ಜನಸದರರು.  ಗರಿ     ,  ಗಬೆಂಗಾವತರಣ  ,   ನಾದಲಬೇಲೆ  ,    ಮೆಬೇಘದಗೂತ   ,  ಸಖಬೇಗಬೇತ    ,  ಸಗೂಯರ್ಕಾಪಾನ  ,  ನಗಯ ಹೆಗೂಗ     ,  ಸಾಹಿತದ ವಿರಾಟ್

ಸಲ ರಗೂಪ    ಮೊದಲಾದವು ಇವರರು ಬರೆದ ಪಪ್ರೌಮರುಖ ಕಕೃತಿಗಳರು .  ಇವರಿಗ ಅರಳರು -ಮರಳರು ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನಕಕ     ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ

ಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದೆಗೂರೆತಿದೆ.ಇವರ ನಾಕರು ತಬೆಂತಿ ಕಕೃತಿಗ ಜ್ಞಾನ ಪಬೇಠ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದೆಗೂರೆತಿದೆ  .

ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಪದದ ಭಾಗವನರುನ  ಇವರ ಗರಿ ಕವನಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. 

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಹಕಕ  ಯಾವ ವಬೇಗದಲ ಹಾರರುತಿತ್ತೆದೆ ?
ಉ:ಹಕಕ ಯರು ಕಣರುಷ  ರೆಪಲ್ಪಿ ಮರುಚಚ ತರೆಯರುವ ವಬೇಗದಲ ಹಾರರುತಿತ್ತೆದೆ .

೨. ಹಕಕ ಯ ಗರಿಯಲ ಯಾವ ಬಣಷ ಗಳಿವ ?
ಉ:ಹಕಕ ಯ ಗರಿಯಲ ಬಿಳಿ ಹೆಗೂಳೆ ಬಣಷ ಗಳಿವ .

೩. ಹಕಕ ಯ ಕಣರುಷ ಗಳರು ಯಾವುವು
ಉ: ಹಕಕ ಯ ಕಣರುಷ ಗಳರು ಸಗೂಯರ್ಕಾಚಬೆಂದಪ್ರೌರರು .

೪. ಹಕಕ ಯರು ಯಾರ ನೆತಿತ್ತೆಯನರುನ  ಕರುಕಕ ದೆ?
ಉ: ಹಕಕ ಯರು ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರ ನೆತಿತ್ತೆಯನರುನ  ಕರುಕಕ ದೆ.

೫. ಹಕಕ  ಯಾರನರುನ  ಹರಸದೆ ?
ಉ: ಹಕಕ ಯರು ಹೆಗೂಸಗಾಲದ ಹಸರುಮಕಕ ಳನರುನ  ಹರಸದೆ.

೬. ಹಕಕ ಯರು ಯಾವುದರ ಸಬೆಂಕಬೇತವಗದೆ?
ಉ:ಹಕಕ ಯರು ರಲದ ಸಬೆಂಕಬೇತವಗದೆ.

ಎರಡರು ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಹಕಕ ಯ ಹಾರಾಟವನರುನ  ಆರಶಕಕ ಹೆಬೇಗ ಹೆಗೂಬೇಲಸದ್ದಾರೆ ?
ಉ:  ರಲದ  ಹಕಕ ಯ  ಬಣಷ  ನಬೇಲ  ಮೆಬೇಘ  ಸದಕೃಶ.ನಬೇಲ  ಅಬೆಂದರೆ  ವಸೈಶಾಲದ .ನಬೇಲಮೆಬೇಘಮಬೆಂಡಲದಬೆಂತ  ಸಮಬಣಷ ವೂ
ಹೌದರು.ರಲದ  ದಕೃಷಟ್ಟಿ  ತರತಮರಹಿತ.ರಲದ  ಹಕಕ ಯರು  ನಬೇಲಮೆಬೇಘಮಬೆಂಡಲದಬೆಂತ  ಅಗಾಧ,ವದಪಕ  -ವಿಶಾಲ  ಎಷಟ್ಟಿಬೆಂದರೆ

1@ .mamatabhagwat gmail com    ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬೇಗಗೂರರು ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು -೬೮ 



55

ಆರಶಕಕ ರೆಕಕಗಳರು ಮಗೂಡ ಆರಶವಬೇ ಹಾರರುತತ್ತೆ ಸಾಗದಬೆಂತ! ರಲದ ಹಕಕ ಯ ಹಾರಾಟ ಅಬೆಂಥದರು.ಅನಾದಿಯಬೆಂಬ ಮರುಗಲಗ
ಮಗೂಡದ  ರೆಕಕಗಳೆಗೂಡನೆ  ,ಅನಬೆಂತವಬೆಂಬ  ನಬೇಲಮೆಬೇಘಮಬೆಂಡಲದಲ  ,ದಿನ  ಮಾಸವಷರ್ಕಾ  ಯರುಗ  ಮನಲ ಬೆಂತರ  ಕಲಲ್ಪಿ ಗಳೆಬೆಂಬ
ನಕ್ಷತ ಕಗಳ ಮಾಲೆ ಧರಿಸ ದಿನ ರಾತಿಪ್ರೌಗಳೆಬೆಂಬ ಸಗೂಯರ್ಕಾ ಚಬೆಂದಪ್ರೌರನರುನ  ಕಣರುಷ ಗಳಾಗ ಹೆಗೂಬೆಂದಿ ,ನೆಗೂಬೇಡರುತತ್ತೆ ತಗೂಬೇರರುತತ್ತೆ ,ತಗೂಬೇರಿಸರುತತ್ತೆ
ರಲದ ಹಕಕ ಯರು ಹಾರರುತಿತ್ತೆದೆ.

೨. ಹೆಗೂಸಗಾಲದ ಹಸರುಮಕಕ ಳನರುನ  ಹಕಕ  ಹೆಬೇಗ ಹರಸದೆ ?
ಉ:ಯರುಗಯರುಗಗಳ ಆಗರುಹೆಗೂಬೇಗರುಗಳನೆನಲಲ  ತಿಕಕ  ತಿಬೇಡ  ,ಚರಿತಪ್ರೌಯನರುನ  ಹಿಬೆಂದೆ ಬಿಟರುಟ್ಟಿ  ,ಮನಲ ಬೆಂತರಗಳ ಭಾಗದ ಕಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ
,ರೆಕಕಯ ಬಿಬೇಸರುತತ್ತೆ ಚೆಬೇತನಗಗೂಳಿಸ ಹೆಗೂಸಗಾಲದ ಹಸರುಮಕಕ ಳನರುನ  ಹರಸ ರಲದ ಹಕಕ ಯರು ಹಾರರುವುದರು.ಹೆಗೂಸಯರುಗಕಗೂಕಮೆಕ
ಆ  ಯರುಗದ  ಹಣೆಬರಹವನರುನ  ಒರಸರುವುದರು  ಈ  ರಲಪಕ್ಷಿಯ  ಕಲಸ.ರಲಪಕ್ಷಿಯರು ಕಬೇವಲ  ವಿನಾಶರರಿಯಲಲ .ನಜಬೇರ್ಕಾವ
ಮನಲ ಬೆಂತರಗಳಿಗ ಚೆಸೈತನದ  ನಬೇಡರುವುದರು ರಲಪಕ್ಷಿ,ಹೆಗೂಸರಲದ ಎಳೆಯ ಮಕಕ ಳಿಗ ಹಾರೆಸೈಸ ಬಳೆಸರುವುದರು ಈ ರಲಪಕ್ಷಿ.

ಎಬೆಂಟರು- ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಹಕಕ ಯನರುನ  ರಲಗತಿಗ ಹೆಗೂಬೇಲಸರುತತ್ತೆ ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿರರುವ ಮಾತರುಗಳರು ಯಾವುವು ?
ಉ:  ಚಲನಶಿಬೇಲತ  ಜಬೇವಬೆಂತಿಕಯ  ಗರುಣ  .ನಸಗರ್ಕಾದ  ಹೆಗೂಬೆಂದಣಿಕಯಬೆಂತ  ರಲ  ಉರರುಳರುತತ್ತೆದೆ.ಅದಕಕ  ತಡೆ  ಎಬೆಂಬರುದಲಲ .
ಎಬೆಂತಹ  ಪಪ್ರೌಭಾವಶಾಲಯಾದರಗೂ  ನಸಗರ್ಕಾದತತ್ತೆವದ  ರಲಚಕ ಕದ  ಎದರುರಿನಲ  ತಲೆಬಗಲೆಬೇಬಬೇಕರು.ಅದಕಕ
ಹೆಗೂಬೆಂದಿಕಗೂಳಳ ಬಬೇಕರು.ಆಯಾ  ರಲದಲ  ನಡೆದ  ಪಪ್ರೌತಿಯೊಬೆಂದರು  ಘಟನೆಯಗೂ  ರಲ  ಉರರುಳಿದಬೆಂತ  ಇತಿಹಾಸವಗರುತತ್ತೆ
ಹೆಗೂಬೇಗರುತತ್ತೆದೆ.
ವಿಶಲ ವದಪ  ರಲವು ಕಬೇವಲ ಗತಿಶಿಬೇಲವಲಲ  ,ಪಪ್ರೌಗತಿಶಿಬೇಲ ಕಬೇವಲ ಕಣರುಷ  ಮಿಟರುಕಸರುವ ಸಮಯದಲ ಈ ರಲಪಕ್ಷಿ ಸರುದಗೂರ
ಗಮಿಸಬಲರುಲ ದರು.ಭಗೂತರಲ,ವತರ್ಕಾಮಾನರಲ.ಭವಿಷದ ತ್  ರಲಗಳರು  ರಲಪಕ್ಷಿಯ  ಚಲನೆಯ  ಅಬೆಂಶಗಳರು.ಎಲಲ
ಜನಾಬೆಂಗಗಳನಗೂನ  ಈ  ರಲಪಕ್ಷಿ  ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ಮರುನನ ಡೆದಿದೆ.ಆರಶ  ಅನಬೆಂತವದದರುದ .ಹಾಗಯಬೇ  ರಲಪಕ್ಷಿಯಗೂ
ಅನಬೆಂತವದದರುದ .ರಲಪಕ್ಷಿಯರು  ಚಕಕಗಳ  ಮಾಲೆಯನರುನ  ಅಬೆಂದರೆ  ಆರಶಗಬೆಂಗಯಬೇ  ಮೊದಲಾದ  ವಿಶಲ ಗಳನರುನ
ಸೆಕಕ ಸಕಗೂಬೆಂಡದೆ.ಸಗೂಯರ್ಕಾಚಬೆಂದಪ್ರೌರರು  ರಲಪಕ್ಷಿಯ ಕಣರುಷ ಗಳರು.ಸಣಷ  ಪುಟಟ್ಟಿ  ರಾಜದ ಗಳನರುನ  ಹರುಟಟ್ಟಿಸ  ಬಳೆಯಸರುವ  ರಲಪಕ್ಷಿಯರು
ಅವುಗಳನರುನ  ನಾಶ  ಮಾಡರುವ  ರಯರ್ಕಾವನರುನ  ಮಾಡರುವುದರು.ರಲ  ಪಕ್ಷಿಯ  ಮರುಬೆಂದೆ  ಯಾವ  ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರ  ಆಟವೂ
ನಡೆಯಲಾರದರು ಎಲಲ ರಗೂ ರಲ ಪಕ್ಷಿಗ  ತಲೆಬಗಲೆಬೇ  ಬಬೇಕರು.ರಲಪಕ್ಷಿಯರು ಹೆಗೂಸಯರುಗಕಗೂಕಮೆಕ ಅದರ  ಹಣೆಬರಹವನರುನ
ಬರೆಯರುವ  ಮತರುತ್ತೆ  ಹಳೆಯ  ಯರುಗದ  ಹಣೆಬರಹ  ಒರೆಸರುವ  ರಯರ್ಕಾವನರುನ  ಮಾಡರುವುದರು.ಯರುಗಯರುಗಗಳನರುನ
ಮನಲ ಬೆಂತರಗಳನರುನ  ತನನ  ಅಧಿಬೇನದಲಟರುಟ್ಟಿ ಕಗೂಬೆಂಡದೆ.ಹೆಗೂಸರಲದ ಎಳೆಯ ಮಕಕ ಳಿಗ ಹಾರೆಸೈಸ ಬಳೆಸರುವುದರು ಈ ರಲಪಕ್ಷಿ ಎಬೆಂದರು
ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು ರಲಪಕ್ಷಿಯನರುನ  ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ಬರೆಯರಿ.

೧. ''ರಾಜದ ದ ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ ತನೆ ಒಕಕ ''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದ.ರಾ.ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು  ಬರೆದ  'ಗರಿ'  ಕವನಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಕಕ  ಹಾರರುತಿದೆ
ನೆಗೂಬೇಡದಿರಾ 'ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು ರಲದ ಗತಿಯನರುನ  ಹಾರರುವ ಹಕಕ ಗ ಸಮಿಬೇಕರಿಸ ಈ ಕವನವನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರ
ಈ ರಲಪಕ್ಷಿ ಕಬೇವಲ ಸಮಯದ ಪಕ್ಷಿ ಅಲಲ .ವಿಶಲ ವನೆನಬೇ ತನನ  ಚಲನೆಯಲ ಬದಲಾಯಸರುತಿತ್ತೆರರುವ ಬಕೃಹತ್ ಚೆಸೈತನದ  ಪಕ್ಷಿ.ಸಣಷ  ಪುಟಟ್ಟಿ
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ರಾಜದ ಗಳನರುನ  ,ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ಗಳನರುನ  ಹರುಟಟ್ಟಿಸ ಬಳೆಯಸರುವುದೆಬೇ ಈ ರಲಪಕ್ಷಿ  .ಅವುಗಳ ತನೆ ಒಕರುಕ ವುದರು ಅಬೆಂದರೆ
ಅವುಗಳ ಫಲತವನರುನ  ಕಗೂಯರುಲ  ಮಾಡರುವುದರು ಈ ರಲಪಕ್ಷಿಯ ಕಲಸ.ಈ ತರಹ ಬಳೆದರು ನಬೆಂತ ತನೆಗಳನರುನ  ಮರುಕರುಕ ವದಗೂ
ಸಹ ಈ ರಲ ಪಕ್ಷಿಯಬೇ!ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  :  ಇಡಬೇ ಭಗೂಮಬೆಂಡಲವು ರಲಪಕ್ಷಿಯ ಸಾಲಧಿಬೇನಕಕ ಒಳಪಟಟ್ಟಿದೆ.  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ ಒಳಿತರು ಕಡರುಕರುಗಳನರುನ  ಬಬೇಪರ್ಕಾಡಸರುವ
ರಯರ್ಕಾವನರುನ  ಅದರು ಮಾಡರುವುದರು ಎಬೆಂದರು ಈ ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ.

೨. ''ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರಾ ನೆತಿತ್ತೆಯ ಕರುಕಕ ''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದ.ರಾ.ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು  ಬರೆದ  'ಗರಿ'  ಕವನಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಕಕ  ಹಾರರುತಿದೆ
ನೆಗೂಬೇಡದಿರಾ 'ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ ಭಜರ್ಕಾರಿ ತನೆಗಳನೆನಲಲ  ಒಕಕ ,  ಚಕಕ ಪುಟಟ್ಟಿ  ಕಗೂಬೇಟಕಗೂತತ್ತೆಲಗಳನೆನಲಲ  ಮರುಕಕ  ,ಖಬೆಂಡಖಬೆಂಡಗಳನೆನಬೇ ತಬೇಲಸ-
ಮರುಳರುಗಸ ,ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರೆಲಲ ರ ನೆತಿತ್ತೆಯ ಕರುಕರುಕ ವ ರಲದ ಹಕಕ ಯರು ಹಾರರುತಿದೆ ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  :ಧರಣಿ ಮಬೆಂಡಲದಲರರುವ ಏಳರು ಖಬೆಂಡಗಳನರುನ  ಈ ಹಕಕ  ತಬೇಲಸರುತತ್ತೆದೆ ಹಾಗಗೂ ಮರುಳರುಗಸರುತತ್ತೆದೆ.ಈ ಖಬೆಂಡಗಳಿಗ ತವಬೇ
ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರೆಬೆಂದರು  ಬಿಬೇಗರುವವರ  ನೆತಿತ್ತೆಯನರುನ  ಕರುಕಕ  ಅವರ  ಅಹಬೆಂರರವನರುನ  ರಲಪಕ್ಷಿ  ಮೆಟಟ್ಟಿ  ನಲರುಲ ವುದರು  .ರಲಪಕ್ಷಿಯ
ಮರುಬೆಂದೆ ಯಾರ ಆಟವೂ ನಡೆಯದರು ಎನರುನ ವುದರು ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ.

೩. “ಬಲಲ ರರು ಯಾರಾ ಹಾಕದ ಹೆಗೂಬೆಂಚ "
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದ.ರಾ.ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು  ಬರೆದ  'ಗರಿ'  ಕವನಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಕಕ  ಹಾರರುತಿದೆ
ನೆಗೂಬೇಡದಿರಾ 'ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ವಿಶಲ ಗಳರು  ಅನೆಬೇಕವಿರಬಹರುದರು.  ಈ ವಿಶಲ ಗಳ  ದಿಕರುಕ ಗಳರು  ಅನಬೆಂತವಗರಬಹರುದರು.  ಆದರೆ ಈ ರಲಪಕ್ಷಿಯರು ಈ
ಎಲಲ  ಮಬೆಂಡಲಗಳ  ಅಬೆಂಚನರುನ  ಮರುಟಟ್ಟಿದೆ.  ಇಷಟ್ಟಿಬೇ  ಅಲಲ ,  ಈ ಅನಬೆಂತತಯ ಆಚೆಗಗೂ ಸಹ  ಇದರು  ತನನ  ಚರುಬೆಂಚನರುನ  ಚಾಚದೆ.  
.ಬಪ್ರೌಹಾಕಬೆಂಡ ಅಬೆಂದರೆ ಬಪ್ರೌಹಕ ದೆಬೇವನರು ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸದ ಬಕೃಹತ್ ಅಬೆಂಡ . ಆ ಬಪ್ರೌಹಕ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಗಳನೆನಬೇ ಈ ರಲಪಕ್ಷಿ ಒಡೆಯಲೆಬೆಂದರು ಹೆಗೂಬೆಂಚರು ಹಾಕ
ಹಾರರುತಿತ್ತೆದೆಯ? ಇರಬಹರುದರು, ಅಥವ ಅಬೆಂಡವು ಒಡೆದಗಲೆಬೇ ಹೆಗೂಸ ಸಕೃಷಟ್ಟಿ ಹೆಗೂರಗ ಬರರುವದರು ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  : ಈ ರಲಪಕ್ಷಿಯ ಮನೆಗೂಬೇಗತ ನಮಗ ಅಥರ್ಕಾವಗಬಹರುದೆ? ಇದರು ಅಸಾಧದ  ಎನರುನ ವ ಹೆಗೂಳಹನರುನ  ಬಲಲ ರರು ಯಾರಾ‘ ’

ಎನರುನ ವ ಪಪ್ರೌಶನಯ ಮಗೂಲಕ   ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌ  ಆಶಚ ಯರ್ಕಾ ವದ ಕತ್ತೆಪಡಸರುತತ್ತೆರೆ.

೪. '' ಹೆಗೂಸಗಾಲದ ಹಸರುಮಕಕ ಳ ಹರಸ'' 
 ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದ.ರಾ.ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು  ಬರೆದ  'ಗರಿ'  ಕವನಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಕಕ  ಹಾರರುತಿದೆ
ನೆಗೂಬೇಡದಿರಾ 'ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ರಲವನರುನ ವ  ಪಕ್ಷಿಯರು  ತನನ  ರೆಕಕಗಳನರುನ  ಬಿಬೇಸರುವ  ಮಗೂಲಕ  ಪಾಪ್ರೌಣವಯರುವನರುನ  ಕಗೂಟರುಟ್ಟಿ  ಈ  ನಜಬೇರ್ಕಾವ
ಮನಲ ಬೆಂತರಗಳಿಗ ಚೆಸೈತನದ  ನಬೇಡರುವುದರು ಅಬೆಂದರೆ ಸಜಬೇವಗಗೂಳಿಸರುವುದರು .ನಮಕ  ಭಗೂಮಬೆಂಡಲದಲ ನಡೆದ ಸಾಬೆಂಸಕ ಕೃತಿಕ
ಬದಲಾವಣೆಗಳರು  ,ಪುನಶಚಬೇತನಗಳರು  ಎಲಲ ವೂ  ಈ  ರಲಪಕ್ಷಿಯ  ಮಹಿಮೆಯಬೇ.ಹೆಗೂಸರಲದ  ಎಳೆಯ  ಮಕಕ ಳಿಗ  ಹಾರೆಸೈಸ
ಬಳೆಸರುವುದರು ಈ ರಲಪಕ್ಷಿಯಬೇ ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ :ಬದಲಾದ ಲೆಗೂಬೇಕಕಕ ಕಣರುಷ  ತರೆದ ಅಬೆಂದಬೆಂದಿನ ಜನರನರುನ , -ಜಬೇವಿಗಳನರುನ  ಮರುನನ ಡೆಸ ಮತರುತ್ತೆ  ಇಬೆಂದಿನ ಲೆಗೂಬೇಕಕಕ ಕಣರುಷ
ತರೆದಿರರುವವರನರುನ  ಮರುನನ ಡೆಸರುವುದರು ರಲಪಕ್ಷಿಯ ರಯರ್ಕಾ ಎಬೆಂಬರುದರು ಈ ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ.
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೫. “ಮಬೆಂಗಳ ಲೆಗೂಬೇಕದ ಅಬೆಂಗಳಕಬೇರಿ "
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ದ.ರಾ.ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರರು  ಬರೆದ  'ಗರಿ'  ಕವನಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಕಕ  ಹಾರರುತಿದೆ
ನೆಗೂಬೇಡದಿರಾ 'ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :ರಲದ ಓಟದಲ ಬಳಿಳ ಅಬೆಂದರೆ ಶರುಕ ಕಗ ಪ್ರೌಹವು ಮನರುಷದ ನಗ ಕಬೇವಲ ಹಳಿಳಯಾಗಬಹರುದರು,  ಚಬೆಂದಪ್ರೌಲೆಗೂಬೇಕವು ಬರಿ
ಊರಾಗಬಹರುದರು  ಹಾಗಗೂ  ಮಬೆಂಗಳಲೆಗೂಬೇಕವು  ಭಗೂಮಿಗ  ಅಬೆಂಗಳವಗಬಹರುದರು.  ಮಾನವನಗ  ಈ  ಆರಶರಯಗಳರು
ಆಡಲರು, ಹಾಡಲರು ಹಾಗಗೂ ಹಾರಾಡಲರು  platforms ಆಗಬಹರುದರು! ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಮಾನವನರು  ಭಗೂಮಿಯಬೆಂದ  ಇತರ  ಗ ಪ್ರೌಹ,  ಉಪಗ ಪ್ರೌಹಗಳಿಗ  ಸಬೆಂಚರಿಸಬಹರುದದ  ದಶರ್ಕಾನಕ  ಮರುನೆಗೂನಬೇಟ  ಈ
ನರುಡಯಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.

(ಅ)                                  (ಬ)
೧. ಹಕಕ                                ಜ್ಞಾನಪಬೇಠ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ 
೨.ನಾಕರುತಬೆಂತಿ                         ಪಕ್ಷಿ 
೩.ನಬೇಲಮೆಬೇಘಮಬೆಂಡಲ              ಖಬೆಂಡಖಬೆಂಡಗಳ 
೪. ರಾಜದ ದ ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ               ತನೆ ಒಕಕ  
೫.ತಬೇಲಸ ಮರುಳರುಗಸ                 ಸಮಬಣಷ  
 ೬.ಮಬೆಂಗಳ                                 ಭಾಗದ ವ ತರೆಸ 
                                             ಅಬೆಂಗಳಕಬೇರಿ 
ಹಕಕ  - ಪಕ್ಷಿ                       ನಾಕರುತಬೆಂತಿ-ಜ್ಞಾನಪಬೇಠಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ 
ನಬೇಲಮೆಬೇಘಮಬೆಂಡಲ- ಸಮಬಣಷ              ರಾಜದ ದ ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ -ತನೆಒಕಕ          ತಬೇಲಸಮರುಳರುಗಸ- ಖಬೆಂಡಖಬೆಂಡಗಳ
ಮಬೆಂಗಳ : ಅಬೆಂಗಳಕಬೇರಿ 

ಸಮಾನಾಥರ್ಕಾಕ ಪದ ಬರೆಯರಿ.

ಸಗೂಯರ್ಕಾ-ಭಾಸಕ ರ,ರವಿ,ಭಾನರು,ನೆಬೇಸರ         ಎದೆ-ಹಕೃದಯ ಮೆಬೇಘ-ಮೊಬೇಡ 
ಗಡ-ಚಕಕ  ಕಗೂಬೇಟ           ಹರಸರು- ಆಶಿಬೇವರ್ಕಾದಿಸರು       ಕನನ -ಕಬೆಂಪು 
ಒಕಕ -ತನೆಯಬೆಂದ ಕಸಕಡಡ್ಡಾ ಬಬೇಪರ್ಕಾಡಸರುವುದರು.

ತತತ್ಸಾ ಮ ತದದ ವ ಬರೆಯರಿ.
ಹಕಕ -ಪಕ್ಷಿ, ಬಪ್ರೌಹಕ -ಬಗೂಮಕ  ಚಬೆಂದಪ್ರೌ-ಚಬೆಂದಿರ   ಯರುಗ-ಜರುಗ ,ಅಬೆಂಗಳ-ಅಬೆಂಕಣ 
  

ಸಬೆಂಧಿ ವಿಗ ಪ್ರೌಹಿಸ ಹೆಸರಿಸ.
ಇರರುಳಳಿದರು-ಇರರುಳರು+ಅಳಿದರು=ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ 
ತರೆದಿಕರುಕ ವ -ತರೆದರು+ಇಕರುಕ ವ =ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ 
ಹೆಗೂಸಗಾಲ-ಹೆಗೂಸ+ರಲ=ಆದೆಬೇಶಸಬೆಂಧಿ 
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ದಿಗಕ ಬೆಂಡಲ =ದಿಕ್ +ಮಬೆಂಡಲ =ಜಶತ್ತೆಲ ಸಬೆಂಧಿ 
ತಿಬೆಂಗಳಿನಗೂರರು=ತಿಬೆಂಗಳಿನ +ಊರರು=ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ 

ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ

ಈ  ಪದದ ದಲ  ಬಬೆಂದಿರರುವ  ದಿಲರರುಕತ್ತೆಗಳರು  :  ಇರರುಳಿರರುಳರು  ,ದಿನದಿನ  ,ಗರಿಗರಿ  ,  ಬಣಷ -ಬಣಷ  ,ಖಬೆಂಡಖಬೆಂಡ
,ಯರುಗಯರುಗ , 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಅವದ ಯ ಪದಗಳರು ಯಾವ ಯಾವ ಅವದ ಯಕಕ ಸೆಬೇರಿವ ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ಗರುರರುತಿಸ. 
ಆ) ಅದರುವಬೇ -ಅವಧಾರಣಾಥರ್ಕಾಕ 
ಆದದ ರಿಬೆಂದ -ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಾಥರ್ಕಾಕ ಅವದ ಯ 
ಅಯೊದಬೇ -ಭಾವಸಗೂಚಕ  ಅವದ ಯ 
ಬಬೇಗನೆಬೇ - ಸಾಮಾನಾದಥರ್ಕಾಕ ಅವದ ಯ 
ಧಗಧಗ - ಅನರುಕರಣಾವದ ಯ
ಸಾಕರು - ಕ ಪ್ರೌಯಾಥರ್ಕಾಕ ಅವದ ಯ 
ಓಹೆಗೂಬೇ - ಭಾವಸಗೂಚಕ ಅವದ ಯ 
ಹೌದರು- ಕ ಪ್ರೌಯಾಥರ್ಕಾಕ ಅವದ ಯ 
ನಬೇನೆಬೇ - ಅವಧಾರಣಾಥರ್ಕಾಕ ಅವದ ಯ 
ರೆಗೂಯದ ನೆ-ಅನರುಕರಣಾವದ ಯ  
ಮೆಲಲ ಗ - ಸಾಮಾನಾದಥರ್ಕಾಕ ಅವದ ಯ 
ಅಲಲ ದೆ - ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಾಥರ್ಕಾಕ ಅವದ ಯ  

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧    ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು    

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೪*೧=೪ 
೧. ಹಕಕ  ಯಾವ ವಬೇಗದಲ ಹಾರರುತಿತ್ತೆದೆ ?
೨. ಹಕಕ ಯ ಗರಿಯಲ ಯಾವ ಬಣಷ ಗಳಿವ ?
೩. ಹಕಕ ಯ ಕಣರುಷ ಗಳರು ಯಾವುವು? 
೪. ಹಕಕ ಯರು ಯಾರ ನೆತಿತ್ತೆಯನರುನ  ಕರುಕಕ ದೆ?

ಎರಡರು ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೨*೨=೪ ೧. 
ಹಕಕ ಯ ಹಾರಾಟವನರುನ  ಆರಶಕಕ ಹೆಬೇಗ ಹೆಗೂಬೇಲಸದ್ದಾರೆ ?೨.
ಹೆಗೂಸಗಾಲದ ಹಸರುಮಕಕ ಳನರುನ  ಹಕಕ  ಹೆಬೇಗ ಹರಸದೆ ?
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ . ೩ 

'' ಹೆಗೂಸಗಾಲದ ಹಸರುಮಕಕ ಳ ಹರಸ''ಎಬೆಂಟರು- ಹತರುತ್ತೆ  

ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
೧.  ಹಕಕ ಯನರುನ  ರಲಗತಿಗ  ಹೆಗೂಬೇಲಸರುತತ್ತೆ  ಕವಿ  ಹೆಬೇಳಿರರುವ
ಮಾತರುಗಳರು ಯಾವುವು ?

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨         ೧೭ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ  ೨*೧=೨ 
೧. ಹಕಕ  ಯಾರನರುನ  ಹರಸದೆ ?
೨. ಹಕಕ ಯರು ಯಾವುದರ ಸಬೆಂಕಬೇತವಗದೆ?

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ಬರೆಯರಿ. ೪*೩=೧೨ 

೧. ''ರಾಜದ ದ ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ದ ತನೆ ಒಕಕ ''
೨. ''ಸಾವರ್ಕಾಭೌಮರಾ ನೆತಿತ್ತೆಯ ಕರುಕಕ ''
೩. “ಬಲಲ ರರು ಯಾರಾ ಹಾಕದ ಹೆಗೂಬೆಂಚ "
. ೪.“ಮಬೆಂಗಳ ಲೆಗೂಬೇಕದ ಅಬೆಂಗಳಕಬೇರಿ "
ದ.ರಾ.ಬಬೇಬೆಂದೆಪ್ರೌಯವರ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ  ಬರೆಯರಿ.   ೩
ಅಬೆಂಕಗಳರು 
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ಪದದ  ಪಾಠ   .   ೩   ...   ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರರು 

-ಜನಪದ 

 ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು  ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.ಕರುಬೆಂಪಣಿ ಸರರ್ಕಾರ ಹೆಗೂರಡಸದ ಆದೆಬೇಶ ಯಾವುದರು ?

ಉ:  ಬಿಪ್ರೌಟಷ್  ಭಾರತ  ಸರರರದ  ಅನರುಮತಿಯಲಲ ದೆ  ಭಾರತಿಬೇಯರರು  ಯಾವುದೆಬೇ  ಬಗಯ  ಶಸಾತ್ತೆಪ್ರೌಸತ್ತೆ ಪ್ರೌಗಳನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದರುವ

ಹಾಗಲಲ , ಮತರುತ್ತೆ  ತಮಕ ಲರರುವ ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಸರರ್ಕಾರಕಕ ಒಪಲ್ಪಿಸಬಬೇಕರು . ಎನರುನ ವುದರು ಕರುಬೆಂಪಣಿಸರರರ ಹೆಗೂರಡಸದ ಆದೆಬೇಶ.

೨. ಹಲಗಲಯ ನಾಲಲ ರರು ಪಪ್ರೌಮರುಖರರು ಯಾರರು ?

ಉ: ಪೂಜಬೇರಿ ಹನರುಮ, ಬಲ, ಜಡಗ, ರಾಮರರು ಹಲಗಲಯ ನಾಲಲ ರರು ಪಪ್ರೌಮರುಖರರು .

೩. ಹಲಗಲ ಗರು ರರುತರು ಉಳಿಯದಬೆಂತದರುದರು ಏಕ ?

ಉ:  ಕರುಬೆಂಪಣಿ ಸರರರದ ದಬೆಂಡರು  ಹಲಗಲ ಊರಿಗಬೇ  ಬಬೆಂಕ  ಹಚಚದದ ರಿಬೆಂದ  ಅದರು  ಸರುಟರುಟ್ಟಿ  ಬಗೂದಿಯಾಗ ಅದರ  ಗರುರರುತರು

ಉಳಿಯದಬೆಂತಯತರು .

೪. ಯಾವ ಘಟನೆ ಹಲಗಲ ಲಾವಣಿಗ ರರಣವಗದೆ ?

ಉ:  ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರ ದಬೆಂಗ  ,  ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರ ಮೆಬೇಲೆ ಕರುಬೆಂಪಣಿ ಸರರರ ನಡೆಸದ ದೌಜರ್ಕಾನದ  ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರ ಕರುರಿತ

ಲಾವಣಿಗ ರರಣವಗದೆ . 

೫.ಹಲಗಲ ಗಾಪ್ರೌಮ ಎಲದೆ?

ಉ: ಹಲಗಲ ಗಾಪ್ರೌಮವು ಇಬೆಂದಿನ ಬಗಲಕಗೂಬೇಟ ಜಲ್ಲೆಯಲದೆ.

ಎರಡರು ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಹಲಗಲಯ ಬಬೇಡರರು ದಬೆಂಗ ಏಳಲರು ರರಣವಬೇನರು ?

ಉ:  ೧೮೫೭  ರ  ಪಪ್ರೌಥಮ  ಸಾಲತಬೆಂತ ಕದ  ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮದ  ನಬೆಂತರ  ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ  ರಯದ ಜಾರಿಗ  ತಬೆಂದ  ಬಿಪ್ರೌಟಷ್  ಸರರರ  ಕಬೆಂಪನ

ಸರರರಕಕ ಎಲಲ  ಭಾರತಿಬೇಯರ ಬಳಿ ಇರರುವ ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಕಸದರುಕಗೂಳರುಳ ವಬೆಂತ ಆದೆಬೇಶ ನಬೇಡತರು  ..  ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರರು

ಇದನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸದರರು . ಆಯರುಧಗಳರು ಹೆಗೂಬೇದರೆ ತಮಕ  ಜಬೇವವಬೇ ಹೆಗೂಬೇದಬೆಂತ ಎಬೆಂದರು ತಿಳಿದ ಬಬೇಡರರು ಹನರುಮ , ಬಲ,

ಜಡಗ , ರಾಮರ ನೆಬೇತಕೃತಲ ದಲ ಕಬೆಂಪನ ಸರರ್ಕಾರದ ವಿರರುದದ  ದಬೆಂಗ ಎದದ ರರು .
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೨. ಹಲಗಲಗ ದಬೆಂಡರು ಬರಲರು ರರಣವಬೇನರು ?

ಉ:ಬಿಪ್ರೌಟಷರ ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ ರಯದ ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸದ ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರರು ಕಬೆಂಪನ ಸರರರದ ವಿರರು ದದ  ದಬೆಂಗ ಎದದ ರರು . ಆಯರುಧ

ಕಬೇಳಲರು  ಬಬೆಂದ  ಸಪಾಯಗಳ  ಕನೆನಗ  ಬರಿಸದರರು  .ವಿಷಯ  ತಿಳಿದ  ಕಬೆಂಪನ  ಅಧಿರರಿಯರು  ಕಲವು  ಜನರನರುನ  ಕಳಿಸದಗ

ಅವರನಗೂನ  ಬಬೇಡರರು ಹಿಮೆಕಟಟ್ಟಿಸದರರು . ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಬಬೇಡರನರುನ  ಹತಿತ್ತೆಕಕ ಲರು ಕಬೆಂಪನಯ ದೆಗೂಡಡ್ಡಾ  ದಬೆಂಡರು ಹಲಗಲಗ ಆಗಮಿಸತರು .

೩. ಲಾವಣಿಗಳನರುನ  ಏಕ ವಿಬೇರಗಬೇತಗಳೆಬೆಂದರು ಕರೆಯಲಾಗದೆ ?

ಉ:ತದಗ ಬಲದನಗಳಿಬೆಂದ ಅಮರರಾದ ವಿಬೇರಕಲಗಳ ವಿಬೇರಸಾಹಸ , ಉಜಲ ಲ ಜಬೇವನವನರುನ  ಲಾವಣಿಗಳಲ ವಣಿರ್ಕಾಸಲಾಗದೆ.

ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಲಾವಣಿಗಳನರುನ  ವಿಬೇರಗಬೇತಗಳರು ಎಬೆಂದರು ಕರೆಯಲಾಗದೆ.

೪. ದಬೆಂಡರು ಹಲಗಲಯ ಮೆಬೇಲೆ ಹೆಬೇಗ ದಳಿ ನಡೆಸತರು ?

ಉ:  ಬಬೇಡರರು ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ ರಯದಯನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸದಗ ಅವರ ಮೆಬೇಲೆ ದಳಿ ನಡೆಯತರು  .  ಅವರ ಮನವೊಲಸಲರು

ಪಪ್ರೌಯತಿನಸದ ಹೆಬಲಕ್ ಎಬೆಂಬ ಅಧಿರರಿಯನರುನ  ಬಬೇಡರರು ಹತದಗಸೈದರರು. ಇದರಿಬೆಂದ ಕಗೂಬೇಪಗಗೂಬೆಂಡ ಕಬೆಂಪನಯ ರರಾಸಾಹೆಬೇಬ

ಎಬೆಂಬ  ಅಧಿರರಿ  ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರ  ಊರನರುನ  ಲಗೂ  ಟ  ಮಾಡರು  ವಬೆಂತ  ಆದೆಬೇಶಿಸದನರು  .ಕಬೆಂಡ  ಕಬೆಂಡಲ  ಬಬೇಡರ

ಹತದಗಯದ ಲಾಯತರು . . ರಕತ್ತೆದ ಹೆಗೂಳೆ ಹರಿಯತರು . ಹಲಗಲಗ ಬಬೆಂಕ ಇಟರುಟ್ಟಿ  ಇಡ ಊರನೆನಬೇ ಬಗೂದಿ ಮಾಡಲಾಯತರು .

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ .

೧. ಹಲಗಲ ದಬೆಂಗಗ ರರಣವಬೇನರು ?ಸರರರ ಅದನರುನ  ಹೆಬೇಗ ನಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸತರು ?

ಉ:  ೧೮೫೭  ರ  ಸಪಾಯದಬೆಂಗ  ಅಥವ  ಭಾರತದ  ಪಪ್ರೌಥಮ  ಸಾಲತಬೆಂತ ಕದ ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮದ  ನಬೆಂತರ  ಬಿಪ್ರೌಟಷರರು  ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ

ರಯದೆಯನರುನ  ಜಾರಿಗ  ತಬೆಂದರರು  .  ಅದರಪಪ್ರೌರರ  ಭಾರತಿಬೇಯರರು  ಬಿಪ್ರೌಟಷರ  ಅನರುಮತಿಯಲಲ ದೆ  ಆಯರುಧಗಳನರುನ

ಹೆಗೂಬೆಂದರುವ  ಹಾಗರಲಲಲ .ಮತರುತ್ತೆ  ಈಗಾಗಲೆಬೇ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿರರುವ  ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಮರಳಿಸಬಬೇಕತರುತ್ತೆ  .  ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರಿಗ

ಆಯರುಧಗಳೆಬೇ   ಜಬೇವವಗತರುತ್ತೆ  .  ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಮರಳಿಸಲರು  ಒಪಲ್ಪಿ ದ  ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರರು  ಹನರುಮ,  ಬಲ,  ಜಡಗ,

ರಾಮರ ನೆಬೇತಕೃತಲ ದಲ ಕಬೆಂಪನ ಸರರರದ ವಿರರುದದ  ದಬೆಂಗ ಎದದ ರರು ..ಸಪಾಯಗಳ ಕನೆನಗ ಬರಿಸದರರು . ಮನವೊಲಸಲರು ಬಬೆಂದ

ಹೆಬಲಕ್ ಎಬೆಂಬ ಅಧಿರರಿಯನರುನ  ಕಗೂಬೆಂದರರು .  ಕಗೂಬೇಪಗಗೂಬೆಂಡ ಕಬೆಂಪನಯ ಸರರರ ಬಬೇಡರನರುನ  ಕಬೆಂಡ ಕಬೆಂಡಲ ಸಾಯಸತರು

..  ಬಬೇಡರ  ಮರುಖಬೆಂಡರನರುನ  ನದರ್ಕಾಕ್ಷಿಣದ ವಗ  ಹತದಗಸೈಯದ ಲಾಯತರು  ..  ಹಲಗಲ  ಊರನರುನ  ಲಗೂಟ  ಮಾಡ  ಬಬೆಂಕ

ಹಚಚ ಲಾಯತರು . ಹಿಬೇಗ ಹಲಗಲ ದಬೆಂಗಯನರುನ  ಸರರರ ನಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸತರು .

೨. ಹಲಗಲ ದಬೆಂಗಯ ಪರಿಣಾಮವಬೇನರು ?

ಉ:  ೧೮೫೭  ರ  ಸಪಾಯದಬೆಂಗ  ಅಥವ  ಭಾರತದ  ಪಪ್ರೌಥಮ  ಸಾಲತಬೆಂತ ಕದ ಸಬೆಂಗಾಪ್ರೌಮದ  ನಬೆಂತರ  ಬಿಪ್ರೌಟಷರರು  ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ

ರಯದೆಯನರುನ  ಜಾರಿಗ  ತಬೆಂದರರು  .  ಅದರ  ಪಪ್ರೌರರ  ಭಾರತಿಬೇಯರರು  ಬಿಪ್ರೌಟಷರ  ಅನರುಮತಿಯಲಲ ದೆ  ಆಯರುಧಗಳನರುನ
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ಹೆಗೂಬೆಂದರುವ  ಹಾಗರಲಲಲ .ಮತರುತ್ತೆ  ಈಗಾಗಲೆಬೇ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿರರುವ  ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಮರಳಿಸಬಬೇಕತರುತ್ತೆ  .  ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರಿಗ

ಆಯರುಧಗಳೆ ಜಬೇವವಗತರುತ್ತೆ  .  ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಮರಳಿಸಲರು ಒಪಲ್ಪಿ ದ ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರರು ಹನರುಮ, ಬಲ, ಜಡಗ, ರಾಮರ

ನೆಬೇತಕೃತಲ ದಲ ಕಬೆಂಪನ ಸರರರದ ವಿರರುದದ  ದಬೆಂಗ ಎದದ ರರು. .ಸಪಾಯಗಳ ಕನೆನಗ ಬರಿಸದರರು . ಬಬೇಡರ ಮನವೊಲಸಲರು ಬಬೆಂದ

ಅಧಿರರಿಯನೆನಬೇ  ಕಗೂಬೆಂದರು  ಹಾಕದರರು  .  ಕಗೂಪ್ರೌಬೇಧಗಗೂಬೆಂಡ  ರರಾಸಾಹೆಬೇಬನ ಆದೆಬೇಶದಬೆಂತ  ಕಬೆಂಪನಯ  ದಬೆಂಡರು  ಬಬೇಡರನರುನ

ಕಬೆಂಡ ಕಬೆಂಡಲ ಬಬೇಟಯಾಡತರು  ..  ಹನರುಮ  ,ಭಬೇಮ.  ಜಡಗ  ,  ರಾಮ  ,  ಬಲರರು ಮಾಡದ ಪಪ್ರೌಯತನ  ವಿಫಲವಯತರು  .

ನದರ್ಕಾಯವಗ ಅವರನರುನ  ಸಾಯಸಲಾಯತರು .ಬಬೇಡರ ಊರನರುನ  ಏನಗೂ ಉಳಿಸದಬೆಂತ ಲಗೂಟ ಮಾಡಲಾಯತರು . .ಊರಿಗ

ಬಬೆಂಕ ಇಟರುಟ್ಟಿ  ಗರುರರುತರು ಸಗದಬೆಂತ ಬಗೂದಿ ಮಾಡಲಾಯತರು . 

ಸಬೆಂದಭಾರ್ಕಾನರುಸಾರ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ.

೧."ಎಲಲ  ಜನರಿಗ ಜಗೂಬೇರರು ಮಾಡ ಕಸದರು ಕಗೂಳಿಳರಿ ಹತರ .”

ಉ:  ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಜನಪದ ಸಾಹಿತದ ದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರರು  'ಎನರುನ ವ   ಜನಪದ ಲಾವಣಿಗಳಿಬೆಂದ

ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತರು ಭಾರತಿಬೇಯರನರುನ  ಉದ್ದೇಶಿಸ ಹೆಬೇಳಲಾಗದೆ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:೧೮೫೭ ರ ಸಪಾಯ ದಬೆಂಗಯ ನಬೆಂತರ ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ ರಯದಯನರುನ  ಜಾರಿಗಗೂಳಿಸದ ಬಿಪ್ರೌಟಷ್ ಭಾರತ ಸರರ್ಕಾರವು

ಭಾರತಿಬೇಯರ ಬಳಿ ಇರರುವ ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಕಸದರು ಕಗೂಳರುಳ ವಬೆಂತ ಭಾರತದಲರರುವ ಕಬೆಂಪನ ಸರರರಕಕ ಆದೆಬೇಶ ಹೆಗೂರಡಸದ

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ದಲ ಈ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ. 

ಸಾಲರಸದ  :  ಭಾರತಿಬೇಯರರು ಬಿಪ್ರೌಟಷ ಸರರ್ಕಾರದ ಅನರುಮತಿಯಲಲ ದೆಬೇ ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಇರಿಸಕಗೂಳರುಳ ವಬೆಂತಿಲಲ .  ಇರಿಸಕಗೂಬೆಂಡದ್ದೇ

ಆದರೆ  ಬಲವಬೆಂತವಗಯಾದರಗೂ  ಅವರಿಬೆಂದ  ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಮರಳಿ  ಪಡೆಯಲೆಬೇ  ಬಬೇಕರು.  ಅದರಕಗ  ಯಾವ  ಕ ಕಮ

ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರಗೂ ಸರಿ ಎಬೆಂಬ ಕಬೆಂಪನ ಸರರ್ಕಾರದ ಧಗೂಬೇರಣೆ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.  

೨.'' ಜಬೇವ ಸತರುತ್ತೆ  ಹೆಗೂಬೇಗರು ವುದರು ಗಗೂತತ್ತೆ".

ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಜನಪದ  ಸಾಹಿತದ ದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರರು'  ಎನರುನ ವ  ಜನಪದ  ಲಾವಣಿಗಳಿಬೆಂದ

ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರ ಮರುಖಬೆಂಡರರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಭಾರತಿಬೇಯರ ಬಳಿ ಇರರುವ ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಕಸಯಲರು ಕಬೆಂಪನ ಸರರರ ಮರುಬೆಂದದಗ ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರ

ಮರುಧಗೂಬೇಳದ ಬಳಿ ಸೆಬೇರಿ ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಮರಳಿಸದಿರರುವ ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನ ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡರರು  .  ಆ ಗರುಬೆಂಪನ ನಾಯಕತಲ ವನರುನ

ವಹಿಸದದ  ರಾಮ  ,  ಬಲ,  ಜಡಗ  ,  ಹನರುಮರರು  ಆಯರುಧಗಳರು  ಹೆಗೂಬೇದರೆ  ನಮಕ  ಜಬೇವವಬೇ  ಹೆಗೂಬೇದ  ಹಾಗ  ಆದದ ರಿಬೆಂದ

ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಮರಳಿಸಬರದರು ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುವಗ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ. 

ಸಾಲರಸದ  :  ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರಿಗ  ಅವರ  ಆಯರುಧಗಳೆಬೇ  ಜಬೇವಳ  .ಅವನರುನ  ಮರಳಿಸರುವುದರು  ಅವುಗಳಿಲಲ ದೆಬೇ  ಬದರುಕರುವುದಗೂ

ಎರಡಗೂ  ಜಬೇವವಬೇ ಹೆಗೂಬೇದ ಹಾಗ ಎಬೆಂಬ ಬಬೇಡರ ಮನೆಗೂಬೇಭಾವ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೩.'' ಹೆಗೂಡೆದರೆಗೂ ಗರುಬೆಂಡ ಕರರುಣ ಇಲಲ ದಬೆಂಗ ".
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ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಜನಪದ  ಸಾಹಿತದ ದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರರು  ಎನರುನ ವ  ಜನಪದ  ಲಾವಣಿಗಳಿಬೆಂದ

ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರಿಗಗೂ ಕಬೆಂಪನ ಸರರರದವರಿಗಗೂ ನಡೆದ ಘಷರ್ಕಾಣೆ ವಿವರಿಸರುವ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಮೆಬೇಲನ

ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :ಬಿಪ್ರೌಟಷರ  ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ  ರಯದಯನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸದ  ಬಬೇಡರರು  ಕಬೆಂಪನ  ಸರರರದ  ವಿರರುದದ  ದಬೆಂಗ  ಎದದ ರರು

.  .ಪರಸಲ್ಪಿ ರ  ಗರುಬೆಂಡನ  ರಳಗ  ನಡೆಯತರು  .  ಕಬೆಂಪನ  ಅಧಿರರಿಗಳರು  ಬಬೇಡರ  ಮೆಬೇಲೆ  ಕರರುಣೆಯಲಲ ದೆ  ದಳಿ  ನಡೆಸದರರು

ಎನರುನ ವಗ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ. 

ಸಾಲರಸದ  :  ಬಬೇಡರ  ಮನವೊಲಸ  ಆಯರುಧಗಳನರುನ  ಪಡೆಯಲರು  ವಿಫಲವದ  ಕಬೆಂಪನ  ಸರರ್ಕಾರದ  ಜನರರು  ಬಬೇಡರ  ಮೆಬೇಲೆ

ನಡೆಸದ ದೌಜರ್ಕಾನದ  ,ಅವರ ಅಮಾನವಿಬೇಯ ಗರುಣ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೪. ''ಕಟರುಟ್ಟಿ  ವಣಿರ್ಕಾಸ ಹೆಬೇಳಿದೆ ಕಬೆಂಡಷರುಟ್ಟಿ  ". 

ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಜನಪದ  ಸಾಹಿತದ ದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರರು  'ಎನರುನ ವ  ಜನಪದ  ಲಾವಣಿಗಳಿಬೆಂದ

ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಬಿಪ್ರೌಟಷರರು  ಜಾರಿಗ ತಬೆಂದ ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ ರಯದ ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸದ ಹಲಗಲ ಬಬೇಡರರು  ದಬೆಂಗಯಲ ಜಬೇವದ ಹಬೆಂಗರು

ತಗೂರೆದರು  ರದಡದರರು.  ಅವರ  ದಬೆಂಗಯ  ನಾಯಕತಲ  ವಹಿಸದವರರು  ವಿಬೇರ  ಮರಣ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿದರರು  .  ಹಲಗಲ  ಬಬೇಡರ

ಊರನರುನ  ಲಗೂಟ ಮಾಡ ಸರುಟರುಟ್ಟಿ  ಹಾಕಲಾಯತರು ಅದರ ಕರುರಿತರು ತನಗ ಹೆಗೂಳೆದಷರುಟ್ಟಿ  ವಣಿರ್ಕಾಸರರುವುದಗ ಜನಪದ ರಚನೆರರ

ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಸಾಲರಸದ  :  ಕಬೆಂಪನ ಸರರ್ಕಾರದವರರು ಬಬೇಡರಿಬೆಂದ ಆಯರುಧ ಪಡೆಯಲ ಮಾಡದ ದೌಜರ್ಕಾನದ  ,ಅವರ ಕೌಪ್ರೌ ಯರ್ಕಾವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದ

ಲಾವಣಿರರ ಅಸಹಾಯಕನಾಗ ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಘಟನೆಯನರುನ  ವಿವರಿಸರರುವನರು ಎಬೆಂದರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳಲ ಸಗೂಕತ್ತೆವದರುದನರುನ  ಬಿಟಟ್ಟಿ  ಸಸ್ಥಿ ಳದಲ ಬರೆಯರಿ. 

೧. ಹಲಗಲ ಬಬೆಂಟರ ಕದನ ವಿಬೇರರಸ ಪಪ್ರೌಧಾನವದ ---  ಲಾವಣಿ

(ಕತ,ಗಾದೆ,ಒಗಟರು, ಲಾವಣಿ )

೨. ಹಲಗಲಯ ಜಲಾಲ  ಸಾಸ್ಥಿನವಗದದ  ಸಸ್ಥಿ ಳ..ಕಲಾದಗ.

(ಬಗಲಕಗೂಬೇಟ ,ಕಲಾದಗ, ಮರುಧಗೂಬೇಳ, ಹೆಬಲಕ ) 

೩.ಕರುಬೆಂಪಣಿ ಸರರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗ ತಬೆಂದ ಶಾಸನ . ನಶದ ಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ 

(ಯರುದದ ಶಾಸನ, ನಶಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇಕರಣ ,ಕಬರುಲಶಾಸನ ,ಕರುತರ್ಕಾಕಗೂಬೇಟಶಾಸನ )

೪. ಲಾವಣಿರರ ಅಬೆಂಕತಗಗೂಳಿಸದ ದೆಸೈವ.. ಕಲೆಕಬೇಶ.

(ಕಲೆಕಬೇಶ, ಹನರುಮ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ )

೫.ವಿಲಾತಿ ಪದದ ಸಸರಿಯಾದ ರಗೂಪ ..   ವಿಲಾಯತಿ  . 

. (ಆಯರುಧ, ವಿಹಾರ, ವಿಲಬೆಂತಿ,ವಿಲಾಯತಿ)
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ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 

ಪದಗಳನರುನ  ವಿಗ ಪ್ರೌಹಿಸ ಸಮಾಸ ಹೆಸರಿಸ.

ಮರುಬೆಂಗಸೈ = ಕಸೈಯ +ಮರುಬೆಂದರು =ಅಬೆಂಶಿಸಮಾಸ 

ನಡರು ರಾತಿಪ್ರೌ =ರಾತಿಪ್ರೌಯ +ನಡರುವ=ಅಬೆಂಶಿ ಸಮಾಸ

ಹನರುಮಭಬೇಮರಾಯ =ಹನರುಮನಗೂ +ಭಬೇಮನಗೂ +ರಾಮನಗೂ =ದಲ ಬೆಂದಲ  ಸಮಾಸ 

ಮೊಬೇಸಮಾಡರು =ಮೊಬೇಸವನರುನ  + ಮಾಡರು = ಕ ಪ್ರೌಯಾಸಮಾಸ

ಗಾಪ್ರೌಮದ  ಪದಗಳಿಗ ಗ ಪ್ರೌಬೆಂಥಸಸ್ಥಿ  ರಗೂ ಪ ಬರೆಯರಿ. 

ಹಿಬೇಬೆಂಗ- ಹಿಬೇಗ,ಮಾದಗ -ಮೆಬೇಲೆ, ಕಳರುವದರೆ-ಕಳಿಸದರರು ,

ಇಲಲ ದಬೆಂಗ - ಇಲಲ ದ ಹಾಗ, ಇಸವಸ- ವಿಶಾಲಸ, ಸರಕರಿ- ಸಕಕ ರೆ.

ಅಲಬೆಂರರವನರುನ  ಹೆಸರಿಸ ಸಮನಲ ಯಸ. 

ಅ. ''ಒಳಗನ ಮಬೆಂದಿ ಗರುಬೆಂಡರು ಹೆಗೂಡದರೆಗೂ  ಮರುಬೆಂಗಾರಿ ಸಡಲರು ಸಡದಬೆಂಗ ''.

ಉಪಮೆಬೇಯ : ಒಳಗನ ಮಬೆಂದಿ ಹೆಗೂಡೆದ ಗರುಬೆಂಡರು 

ಉಪಮಾನ :ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ ಸಡಲರು 

ಉಪಮಾವಚಕ : ಹಾಬೆಂಗ (ಹಾಗ)

ಸಮಾನಧಮರ್ಕಾ :ಸಡಯರು ವುದರು 

ಅಲಬೆಂರರ :ಉಪಮಾ

ಸಮನಲ ಯ  :  ಉಪಮೆಬೇಯವದ  ಒಳಗನ  ಮಬೆಂದಿ  ಹೆಗೂಡೆಸದ  ಗರುಬೆಂಡನರುನ  ಉಪಮಾನವದ  ಮರುಬೆಂಗಾರಿನ  ಸಡಲರು

ಸಡಯರುವುದಕಕ ಹೆಗೂಬೇಲಸ ವಣಿರ್ಕಾಸರರುವದರಿಬೆಂದ ಇದರು ಉಪಮಾ ಅಲಬೆಂರರವಗದೆ.

೨ ''ಸಡಲ ಸಡದಬೆಂಗ ಗರುಬೆಂಡರು ಸರುರಿದವ ''. 

ಉಪಮೆಬೇಯ_ ಸರುರಿದ ಗರುಬೆಂಡರು (ಗರುಬೆಂಡರು ಸರುರಿಯರುವುದರು )

ಉಪಮಾನ -ಸಡದ ಸಡಲರು (ಸಡಲರು ಸಡಯರುವುದರು )

ಉಪಮಾವಚಕ -ಹಾಬೆಂಗ (ಹಾಗ)

ಸಮಾನ ಧಮರ್ಕಾ  ಸಡಯರುವುದರು–

ಅಲಬೆಂರರ -ಉಪಮಾ

ಸಮನಲ ಯ  -  ಉಪಮೆಬೇಯವದ  ಗರುಬೆಂಡರು  ಸರುರಿಯರುವುದನರುನ  ಉಪಮಾನವದ  ಸಡಲರು  ಸಡಯರುವುದಕಕ  ಹೆಗೂಬೇಲಸ

ವಣಿರ್ಕಾಸರರುವುದರಿಬೆಂದ ಇದರು ಉಪಮಾಲಬೆಂರರವಗದೆ.

ದೆಬೇಶದ  ಅನದ  ದೆಬೇಶದ ಪದಗಳನರುನ  ಗರು ರರು ತಿಸ.

ದೆಬೇಶದ -ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  , ಬಬೆಂಟರರು , ಮರುಬೆಂಗಸೈ, ಮರುಬೆಂಗಾರರು

ಅನದ ದೆಬೇಶದ _ಹತರ, ಮಸಲತರುತ್ತೆ , ಹರುಕರುಮ, ಸಾಹೆಬೇಬ,ರರಕಗೂನ,ಸಪಾಯ .
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ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ  ೧      ೨೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು  ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೪*೧=೬ 
೧.ಕರುಬೆಂಪಣಿ  ಸರರ್ಕಾರ  ಹೆಗೂರಡಸದ  ಆದೆಬೇಶ  ಯಾವುದರು?
೨ಹಲಗಲಯ  ನಾಲಲ ರರು  ಪಪ್ರೌಮರುಖರರು  ಯಾರರು  ?೩.
ಹಲಗಲ  ಗರು  ರರುತರು  ಉಳಿಯದಬೆಂತದರುದರು  ಏಕ  ?೪.
ಯಾವ ಘಟನೆ ಹಲಗಲ ಲಾವಣಿಗ ರರಣವಗದೆ ?

ಎರಡರು ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೨*೨=೪ 

೧.  ಹಲಗಲಯ ಬಬೇಡರರು ದಬೆಂಗ ಏಳಲರು ರರಣವಬೇನರು  ?
೨. ಹಲಗಲಗ ದಬೆಂಡರು ಬರಲರು ರರಣವಬೇನರು ?

ಸಬೆಂದಭಾರ್ಕಾನರುಸಾರ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ. ೩*೩=೯ 

೧."ಎಲಲ  ಜನರಿಗ ಜಗೂಬೇರರು ಮಾಡ ಕಸದರು ಕಗೂಳಿಳರಿ ಹತರ

.”೨.''  ಜಬೇವ  ಸತರುತ್ತೆ  ಹೆಗೂಬೇಗರು  ವುದರು  ಗಗೂತತ್ತೆ".೩.''

ಹೆಗೂಡೆದರೆಗೂ ಗರುಬೆಂಡ ಕರರುಣ ಇಲಲ ದಬೆಂಗ ".

೮ ರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ  ೨*೬=೬ 

ಹಲಗಲ ದಬೆಂಗಯ ಪರಿಣಾಮವಬೇನರು ?

ಹಲಗಲ  ದಬೆಂಗಗ  ರರಣವಬೇನರು  ?ಸರರರ  ಅದನರುನ  ಹೆಬೇಗ

ನಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸತರು ?
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 ಪದದ ಪಾಠ -೪  ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನ ಕಗೂಬೆಂದೆ ನಬೇನರು -ಕರುಮಾರವದಸ 
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

ಕರುಮಾರವದಸ  ಎಬೆಂದರು  ಪಪ್ರೌಸದದ ನಾಗರರುವ  ಗದರುಗನ  ನಾರಣಪಲ್ಪಿ ನ   ರಲ  ಸರುಮಾರರು ಕ ಪ್ರೌ  .  ಶ  .
೧೪೩೦ .ಇವನರು  ಗದಗ ಪಾಪ್ರೌಬೆಂತದ ಕಗೂಬೇಳಿವಡದವನರು.  ಗದರುಗನ ಭಾರತ  ,  ಕನನ ಡ  ಭಾರತ,

ಕರುಮಾರವದಸ  ಭಾರತ   ಎಬೆಂಬ  ಹೆಸರನರುನ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿರರುವ ಕಣಾರ್ಕಾಟ  ಭಾರತ  ಕಥಾ  ಮಬೆಂಜರಿ
ಇವನರು ಬರೆದಿರರುವ ಮಹಾರವದ ವಗದೆ. ಇವನಗ ರಗೂಪಕ ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ  ಚಕ ಕವತಿರ್ಕಾ ಎಬೆಂಬ ಬಿರರುದಿದೆ. 

ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ  ಪದದ ಭಾಗವನರುನ  ಕರುಮಾರವದಸ ವಿರಚತ  ಕಣಾರ್ಕಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಬೆಂಜರಿ ರವದ ದ ಉದೆಗೂದಬೇಗಪವರ್ಕಾದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

 

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ರಥದಲ ಕಗೂರಿಸಕಗೂಳರುಳ ವಗ ಏನೆಬೆಂದರು ಕರೆದನರು?
ಉ: ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ರಥದಲ ಕಗೂರಿಸಕಗೂಳರುಳ ವಗ ಮೆಬೇದಿನ ಪತಿ ಎಬೆಂದರು ಕಣರ್ಕಾನನರುನ ಕರೆದನರು.

೨. ಕರುಮಾರವದಸನ ಆರಾಧದ ದೆಸೈವ ಯಾರರು ?
ಉ: ಕರುಮಾರವದಸನ ಆರಾಧದ ದೆಸೈವ ವಿಬೇರನಾರಾಯಣ 

೩. ಅಶಿಲನಬೇದೆಬೇವತಗಳ ವರಬಲದಿಬೆಂದ ಜನಸದವರರು ಯಾರರು ?
ಉ: ಅಶಿಲನಬೇದೆಬೇವತಗಳ ವರಬಲದಿಬೆಂದ ಜನಸದವರರು ನಕರುಲಸಹದೆಬೇವರರು.

೪. ಕರುಮಾರವದಸನಗರರುವ ಬಿರರುದರು ಯಾವುದರು ?
ಉ:ಕರುಮಾರವದಸನಗರರುವ ಬಿರರುದರು ರಗೂಪಕ ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ  ಚಕ ಕವತಿರ್ಕಾ 

೫. ನಾರಣಪಲ್ಪಿ ನಗ ಕರುಮಾರವದಸನೆಬೆಂಬ ಹೆಸರರು ಏಕ ಬಬೆಂತರು ?
ಉ: ವದಸರರು ಸಬೆಂಸಕ ಕೃತದಲ ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತವನರುನ  ನಾರಣಪಲ್ಪಿ ನರು ಕನನ ಡದಲ ರಚಸ ತನನ ನರುನ  ಅವರ ಮಗ ಎಬೆಂಬ ಅಥರ್ಕಾದಲ
ಕರುಮಾರವದಸನೆಬೆಂದರು ಕರೆದರುಕಗೂಬೆಂಡದ್ದಾನೆ.

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಮಗೂರರು -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣರ್ಕಾನ ಮನದಲ ಯಾವ ರಿಬೇತಿಯಲ ಭಯವನರುನ  ಬಿತಿತ್ತೆದನರು ?
ಉ:  ಕಣರ್ಕಾ,ಕೌರವರರು  ಯಾದವರಿಗ  ಭಬೇದವಿಲಲ .ವಿಚಾರಿಸದರೆ  ಇಬಬ ರಗೂ  ಒಬೆಂದೆಬೇ  ವಬೆಂಶದವರರು.(ಯಯಾತಿಯ  ಮಕಕ ಳರು
ಪುರರು,  ಯದರು ,ಪುರರುವಿನ ವಬೆಂಶದವರರು ಕೌರವರರು.  ಯದರುವಿನ ವಬೆಂಶದವರರು ಯಾದವರರು)ನನಾನಣೆಯಾಗಯಗೂ ನಬೇನೆಬೇ
ರಾಜ (ಮೆಬೇದಿನಪತಿ )ಆದರೆ ನನಗ ಅದರ ಅರಿವಿಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುವ ಮಗೂಲಕ ದನವರ ವಸೈರಿಯಾದ ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ರವಿಸರುತ
(ಕಣರ್ಕಾ )ನ ಕವಿಯಲ ಭಯವನರುನ  ಬಿತಿತ್ತೆದನರು.
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೨.ಕರುಬೆಂತಿ , ಮಾದಿಪ್ರೌಯರರು ಯಾಯಾರ್ಕಾರ ಅನರುಗ ಪ್ರೌಹದಿಬೆಂದ ಮಕಕ ಳನರುನ  ಪಡೆದರರು ?
ಉ:  ಕರುಬೆಂತಿಯರು  ತನರು  ಪಡೆದ  ಮಬೆಂತಗೂಪ್ರೌಬೇಪದೆಬೇಶದಿಬೆಂದ  ಮೊದಲರು  ಸಗೂಯರ್ಕಾನನರುನ  ಸಕ ರಿಸ  ಕಣರ್ಕಾನನರುನ ,ನಬೆಂತರದಲ
ಯಮದೆಬೇವನ  ಅನರುಗ ಪ್ರೌಹದಿಬೆಂದ  ಧಮರ್ಕಾರಾಯನನಗೂನ ,ಆನಬೆಂತರ  ವಯರುದೆಬೇವನನರುನ  ನೆನೆದರು  ಅವನ  ಅನರುಗ ಪ್ರೌಹದಿಬೆಂದ
ಕಲಭಬೇಮನನಗೂನ  ,ದೆಬೇವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನನರುನ  ಸಕ ರಿಸ ಅವನ ಕಕೃಪಯಬೆಂದ ಅಜರುರ್ಕಾನನಗೂನ  ಪಡೆದಳರು.ತನರು ಪಡೆದ ಮಬೆಂತ ಕಗಳಲ ಒಬೆಂದನರುನ
ತನನ  ಸವತಿಯಾದ  (ಪಾಬೆಂಡರುವಿನ  ಇನೆಗೂನಬಬ  ಪತಿನ  )ಮಾದಿಪ್ರೌಗ  ಕರರುಣಿಸದಗ  ಅವಳರು  ಅಶಿಲನ  ದೆಬೇವತಗಳನರುನ  ಸಕ ರಿಸ  ಅವರ
ಅನರುಗ ಪ್ರೌಹದಿಬೆಂದ ನಕರುಲ ಸಹದೆಬೇವರನರುನ  ಮಕಕ ಳಾಗ ಪಡೆದಳರು.

೩.ಕಕೃಷಷ ನರು ಆಮಿಷಗಳನರುನ  ಒಡಡ್ಡಾದಗ ಕಣರ್ಕಾನ ಮನದಲ ಮಗೂಡದ ಭಾವನೆಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ: ಕಣರ್ಕಾನ ಜನಕ  ವಕೃತತ್ತೆಬೆಂತವನರುನ  ಕಕೃಷಷ ನರು ಹೆಬೇಳಿ ಅವನಗ ಇಡಬೇ ಹಸತ್ತೆನಾಪುರದ ರಾಜದ ಭಾರವನರುನ  ಕಗೂಡಸರುವುದಗ ಹೆಬೇಳಿದಗ
ಕಣರ್ಕಾನ ಕಗೂರಳ ನರಗಳರು ಹಿಗಗ್ಗೆದವು (ಗದಗ್ಗೆ ದ  )ಕಣಿಷರರು ಧಾರೆಯಾಗ ಸರುರಿಯತರು.ಅವನರು ಬಹಳವಗ ನೆಗೂಬೆಂದರು ''ಅಯೊದಬೇ!
ಕರುರರುಪತಿಗ ಕಬೇಡಯತರು''ಎಬೆಂದರು ತನನ  ಮನದೆಗೂಳಗ ಅಬೆಂದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ''ಕಕೃಷಷ ನ ದೆಲಬೇಷದ ಬಬೆಂಕ ಹೆಗೂಗಯಾಡದ ಮೆಬೇಲೆ ಅದರು
ಪೂತಿರ್ಕಾಯಾಗ ಸರುಡದೆ ಹಾಗಬೇ ಬಿಡರುವುದೆಬೇ?ಬರಿದೆ ನನನ  ಜನಕ ವಕೃತತ್ತೆಬೆಂತವನರುನ  ಹೆಬೇಳಿ ಕಗೂಬೆಂದನರು .ಹಲವು ಮಾತಬೇಕ ? ''ಎಬೆಂದರು
ಚಬೆಂತಿಸದನರು .

೪. ಕಕೃಷಷ ನರು ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನನರುನ  ಕಗೂಬೆಂದನರು ಎಬೆಂದರು ಕಣರ್ಕಾ ಹೆಬೇಳಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
ಉ:  ಮರಳರು  ಮಾಧವನೆಬೇ  ,ಈ  ಭಗೂಮಿರಾಜದ ದ  ಸರಿಗ  ಸೆಗೂಬೇಲರುವಬೆಂತವನರು  ನಾನಲಲ .  ಕೌಬೆಂತಬೇಯರರು  (ಪಾಬೆಂಡವರರು  )  ,
ಕೌರವರರು ನನಗ ಓಲೆಸೈಸಬಬೇಕನರುನ ವುದರಲ ನನಗ ಯಾವುದೆಬೇ ಆಸಕತ್ತೆಯಲಲ .(ಇಚೆಚ ಯಲಲ  )ನನನ ನರುನ  ಸಲಹಿದ ನನನ  ಒಡೆಯನಗ
(ದನ  -ದತಕೃ  )  ಅವನನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸರುವ  ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳ  ತಲೆಯನರುನ  ಕಡದರು  ಒಪಲ್ಪಿಸರುವನರು  ಎನರುನ  ಆತರುರದಲದ್ದೇನೆ
.ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನನರುನ  ನಬೇನರು  ಕಗೂಬೆಂದೆ  ಎಬೆಂದರು  ಕಣರ್ಕಾನರು  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನಗ  ಹೆಬೇಳಿದನರು.ಪಾಬೆಂಡವರರು  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ
ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳರು .ಅವರನರುನ  ನಾಶಮಾಡವುದೆಬೇ  ತನನ  ಧಮರ್ಕಾ  ಅದರು  ತನನ  ಸಾಲಮಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಮಿತ ಕನಾದ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಗ  ತನರು
ಸಲಸಬಹರುದದ ರಣಿಕ ಎಬೆಂದರು ರಯರುತಿತ್ತೆದದ ವನಗ ಪಾಬೆಂಡವರರು ಅವನ ಸೆಗೂಬೇದರರೆಬೆಂದರು ತಿಳಿದಗ ಅವರನರುನ  ತನನ  ಕಸೈಯಾರೆ
ಸಾಯಸಲಾಗದ ದೌಬರ್ಕಾಲದ  ರಡರುವುದರು ಸಹಜ.ಅವರನರುನ  ನಾಶ ಮಾಡದಿದದ ರೆ ಕೌರವನ ಸಾವು ಖಚತ.ಇದಕಕ ಕಕೃಷಷ ನೆಬೇ ರರಣ
ಎಬೆಂದರು ಕಣರ್ಕಾನ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವಗದೆ. 

೫.ಯರುದದ ದ ವಿಚಾರದಲ ಕಣರ್ಕಾನ ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನವಬೇನರು ?
ಉ: ವಿಬೇರ ಕೌರವರಾಯನೆಬೇ ನನಗ ಒಡೆಯನರು,ಆತನ ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳೆಬೇ ನನನ  ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳರು ,ಅವನ ಅಭಮಾನವಬೇ (ಹೆಗೂಗಳಿಕಯಬೇ
)  ನನಗ  ಅಭಮಾನ  .ಅವನಗ  ಆಗರುವುದೆಬೇ  ನನಗ  ಆಗಲ  ,ಕಕೃಷಷ ನೆಬೇ  ಕಬೇಳರು,  ನಾಳೆ  ಯರುದದ ಭಗೂಮಿಯಲ  ನನನ
ಭರುಜಬಲಶೌಯರ್ಕಾದ  ಪರಾಕ ಕಮವನರುನ ಪಾಬೆಂಡರುತನಯ  (ಪಾಬೆಂಡವರರು)ರ  ಮೆಬೇಲೆ  ತಗೂಬೇರಿವನರುನಾಳೆ  ಬರಲರರುವ
ಭಾರತ(ಮಹಾಭಾರತ)ಯರುದದ ವು ಮಾರಿಗ ಔತಣವಗರುವುದರು.ಆ ಯರುದದ ದಲ ಚತರುರಬೆಂಗ ಬಲವನರುನ  ಸೆಗೂಬೇಲಸ,  ಅಸಬೆಂಖದತ
ಯೋಧರನರುನ  ಸಾಯಸ , ನನನ  ಒಡೆಯ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಗಾಗ ನನನ  ದೆಬೇಹವನರುನ  ಬಲಕಗೂಡರುವನರು (ಪಾಪ್ರೌಣ ಬಿಡರುವನರು )ನನನ
ಧಿಬೇರರಾದ  ಪಾಬೆಂಡವರನರುನ  ಸಗೂಯರ್ಕಾನಾಣೆ  ಯಾಗಯಗೂ  ಯಾವುದೆಬೇ  ರರಣಕಗೂಕ  ನೆಗೂಬೇಯಸರುವುದಿಲಲ  ಎಬೆಂದರು  ಕಣರ್ಕಾನರು
ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
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ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಕಣರ್ಕಾನಗ ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಒಡಡ್ಡಾದ ಆಮಿಷಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ: ಕೌರವರಿಗಗೂ ಪಾಬೆಂಡವರಿಗಗೂ ಯರುದದ  ನಡೆಯರುವುದರು ಖಚತವದಗ ಕೌರವನಸೆಬೇನೆಯಲ ಪಾಬೆಂಡವರನರುನ  ಕಗೂಲಲ ಬಲಲ
ಬಲಶಾಲ ಕಣರ್ಕಾನರರುವುದರಿಬೆಂದ ಅವನಬೆಂದ ಪಾಬೆಂಡವರನರುನ  ರಕ್ಷಿಸಬಬೇಕಬೆಂದರು ನಧರ್ಕಾರಿಸದ ಕಕೃಷಷ  ಅದರಕಗ ವಬೇದಿಕಯೊಬೆಂದನರುನ
ಸದದ ಪಡಸ  ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ತನೆಗೂನಡನೆ  ಕರೆದೆಗೂಯರುದ ತತ್ತೆನೆ.  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನ  ಪಕಕ ದಲ  ಕರುಳಿತರುಕಗೂಳಳ ಲರು  ಸಬೆಂಕಗೂಬೇಚಪಡರುವ  ಕಣರ್ಕಾನಗ
ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು  ಕೌರವರರು  ಯಾದವರಲ ಯಾವುದೆಬೇ  ಭಬೇದವಿಲಲ  ,ಹಾಗ  ನೆಗೂಬೇಡದರೆ  ನಬೇನೆಬೇ  ಮೆಬೇದಿನಪತಿ.ಹಿಬೆಂದೆ  ನಡೆದರುದರು
ನನಗ  ಅರಿವಿಲಲ  .ಮಬೆಂತ ಕಗಳ  ಸಹಾಯದಿಬೆಂದ  ಕರುಬೆಂತಿ  ಪಡೆದ  ಮಕಕ ಳಲ  ನಬೇನೆಬೇ  ಮೊದಲನೆಯವನರು.ಪಾಬೆಂಡವರೆಲಲ ರಗೂ  ನನನ
ಸಹೆಗೂಬೇದರರರು.  ಆದದ ರಿಬೆಂದ  ಈ  ಹಸತ್ತೆನಪುರದ  ರಾಜನನಾನಗ  ನನಗ  ಅಧಿರರ  ಸಗರುವಬೆಂತ  ಮಾಡರುವನರು.ಪಾಬೆಂಡವರ
ಕಡೆಯವರಗೂ  ಕೌರವನ  ಕಡೆಯವರಗೂ  ನನನ ನರುನ  ಓಲೆಸೈಸರುವಬೆಂತ  ಆಗರುವುದರು  .ಅವರಡಗೂ  ಸಬೆಂತತಿಯವರಗೂ  ನನಗ
ಕಬೆಂಕರರೆನಸರುವರರು.ನನನ  ಬಲಭಾಗದಲ ಕೌರವನ ಕಡೆಯವರಗೂ,  ಎಡಭಾಗದಲ ಪಾಬೆಂಡವರ ಕಡೆಯವರಗೂ  ,ನನನ  ಎದರುರಿಗ
ಮಾದಪ್ರೌ,ಮಾಗಧ,ಯಾದವರರು ಮೊದಲಾದ ರಾಜರರು ಅವರೆಲಲ ರ ನಡರುವ ನಬೇನರು ಓಲಗದಲ ಕಬೆಂಗಗೂಳಿಸರುವ ಆ ವಸೈಭವವನರುನ
ಕಲಲ್ಪಿಸಕಗೂಬೇ  .ಅದೆಲಲ ವನರುನ  ಬಿಟರುಟ್ಟಿ  ಕೌರವನ  ಎದರುರರು  ಜಬೇಯ  ಪಪ್ರೌಸಾದ  ಎಬೆಂದರು  ಅವನ  ಸೆಬೇವಕನಬೆಂತ  ಜಬೇವಿಸರುವುದರು  ನನಗ
ತರವಲಲ .ನನಾನಣೆಯಾಗಯಗೂ  ಹೆಬೇಳರುವ  ಹಸತ್ತೆನಪುರದ  ರಾಜದ ವನರುನ  ವಹಿಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ಕರುಬೆಂತಿ  ಮಕಕ ಳಿಬೆಂದ  ಸೆಬೇವಯನರುನ
ಪಡೆಯರುವುದರಿಬೆಂದ ಯಾವುದೆಬೇ ಹಾನಯಲಲ ಎಬೆಂದರು ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣರ್ಕಾನಗ ಆಮಿಷಗಳನರುನ  ಒಡಡ್ಡಾದನರು.

೨. ಪಾಬೆಂಡವರರು ಸೆಗೂಬೇದರರೆಬೆಂದರು ತಿಳಿದಗ ಕಣರ್ಕಾನ ಮನಸಸ್ಥಿತಿಯನರುನ  ತಿಳಿಸ.
ಉ:  ಪಾಬೆಂಡವರರು ತನನ  ಸಹೆಗೂಬೇದರರರು ಎಬೆಂಬ ಸತದ ವನರುನ  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಹೆಬೇಳಿದಗ ಕಣರ್ಕಾನ ಕಗೂರಳ ನರಗಳರು ಬಿಗದವು.ಅವನ
ಕಬೆಂಠ  ಗದಗ್ಗೆ ದವಯತರು.ಅವನ  ಕಣರುಷ ಗಳಿಬೆಂದ  ಧಾರಾರರವಗ  ನಬೇರರು  (ಕಣಿಷಬೇರರು  )  ಸರುರಿಯಲಾರಬೆಂಭಸತರು.ಅಯೊದಬೇ
ಕರುರರುಪತಿಗಬೇ ಕಬೇಡಯತರು ಎಬೆಂದರು ತನನ  ಮನದೆಗೂಳಗ ಮರರುಗದನರು.ಹರಿಯ ದೆಲಬೇಷ ದ ಹೆಗೂಗ ಹೆಚಾಚಗದೆಬೇ ಇರರುವುದೆಬೇ  ?
ಅಬೆಂದರೆ ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು  ಕೌರವನ ಮೆಬೇಲೆ ಹಗ ಸಾಧಿಸದೆಬೇ ಬಿಡದಿರರುವನೆಬೇ  !ಅಷಟ್ಟಿಬೇ  ಅಲಲ  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು  ತನನ  ವಬೆಂಶದ ವಿವರವನರುನ
ಹೆಬೇಳಿ ,ಪಾಬೆಂಡವರರು ತನನ  ಸಹೆಗೂಬೇದರರರು ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುವ ಮಗೂಲಕ ತನನ ನರುನ  ದರುಬರ್ಕಾಲನಾಗಸದನರು.ಎಬೆಂದರು ಮರರುಗದನರು.

೩. ಕಣರ್ಕಾನ ನಧಾರ್ಕಾರ ಸರಿ ಎನರುನ ವಿರಾ ?
ಉ:  ಕಣರ್ಕಾನ  ದಕೃಷಟ್ಟಿಯಬೆಂದಲೆಬೇ  ನೆಗೂಬೇಡದಗ  ಅವನರು  ತಗದರುಕಗೂಬೆಂಡ  ನಧಾರ್ಕಾರವು  ಸರಿ  ಎನನಸರುವುದರು.  ಸಗೂತಪುತ ಕನೆಬೆಂದರು
ಸಮಾಜದಿಬೆಂದ ದಗೂಷಣೆಗ ಒಳಗಾದ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಅವನಗ ಅಬೆಂಗರಾಜದ ವನರುನ  ನಬೇಡ ಅವನಗಗೂಬೆಂದರು ಸಾಸ್ಥಿನವನರುನ  ಕಲಲ್ಪಿಸದವನರು
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ  ನಾದದ ರಿಬೆಂದ  ತನನ  ಬದರುಕರು  ಅವನಗಾಗಯಬೇ  ಮಿಬೇಸಲರು  ಎನರುನ ವ  ಅವನ  ಸಾಲಮಿನಷಷ್ಠೆಯನರುನ  ಎಬೆಂಥವರಗೂ
ಮೆಚಚ ಬಬೇರದರುದೆಬೇ  .ಮಹಿಯ  ಸರಿಗ  ಸೆಗೂಬೇಲರುವವನರು  ತನಲಲ  ,ಕೌಬೆಂತಬೇಯರಗೂ  ಸರುಯೋಧನರಗೂ  ತನನ
ಸೆಬೇವಕರಾಗರುವುದರಲ ಯಾವುದೆಬೇ ಹಬೆಂಬಲವಿಲಲ .ತನನ ನರುನ  ಸಲಹಿದ ತನನ  ಒಡೆಯನ ಇಚೆಚ ಯಬೆಂತ ಅವನ ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳ ತಲೆಯನರುನ
ಒಪಲ್ಪಿಸರುವುದೆಬೇ ತನಗ ಇರರುವ ಹಬೆಂಬಲ.ವಿಬೇರ ಕೌರವನೆಬೇ ತನನ  ಒಡೆಯ ಅವನ ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳರು ನನಗಗೂ ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳರುಎನರುನ ವ ಅವನ
ಮಾತರುಗಳಲ  ಕೌರವನ  ಕರುರಿತದ  ಅಭಮಾನ  ಮತರುತ್ತೆ  ಸಾಲಮಿನಷಷ್ಠೆಯನರುನ  ಗಮನಸಬಹರುದರು.ಕೌರವನ  ಋಣ  ಭಾರ  ತನನ
ಮೆಬೇಲರರುವುದರಿಬೆಂದ ಅವನಗಾಗ ತನನ  ದೆಬೇಹ ಮತರುತ್ತೆ  ಪಾಪ್ರೌಣವನರುನ  ತದಗ ಮಾಡಲಗೂ ಸದದ  ಎಬೆಂಬ ಅವನ ಉದತತ್ತೆ ಭಾವವೂ ಇಲ
ವದ ಕತ್ತೆವಗರರುವುದರು.ಕಣರ್ಕಾನರು  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನ  ಮಾತಿಗ  ಒಡಬೆಂಬಟಟ್ಟಿದ್ದೇ  ಆದರೆ  ಇಡಬೇ  ಹಸತ್ತೆನಪುರದ  ರಾಜದ ವನರುನ  ಅವನರು
ಆಳಬಹರುದಗತರುತ್ತೆ .ಅಲಲ ದೆಬೇ  ಪಾಬೆಂಡವರಗೂ  ಕೌರವರಗೂ  ಅವನ  ಸೆಬೇವಕರಾಗರುವ  ಅವರಶ  ಅವನದಗರುತಿತರುತ್ತೆ .ಆದರೆ  ತನರು
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ಪಾಬೆಂಡವರ  ಸಹೆಗೂಬೇದರನೆಬೆಂದರು  ತಿಳಿದರು  ಅವನ  ಮನವು  ದರುಬರ್ಕಾಲವದರಗೂ  ತನನ ನರುನ  ಆಪತಕಲದಲ  ಓಲೆಸೈಸದ
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನನನರುನ  ತಗೂರೆಯರುವುದರು ಅವನಗ ಸರಿರಣಲಲಲ .ಸಹೆಗೂಬೇದರರರನರುನ  ನಾಶ ಮಾಡದೆಬೇ ತನೆಬೇ ಸಾಯರುವುದರು
ಅನವಯರ್ಕಾ  ಎಬೆಂದರು  ತಿಳಿದಗಲಗೂ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಗಾಗ  ಎಲಲ  ತದಗಕಗೂಕ  ಅವನರು  ಸದದ ನಾಗದದ ನರು.ಆದದ ರಿಬೆಂದ  ಕಣರ್ಕಾನ
ನಲರುವು ಒಪಲ್ಪಿ ಲಹರ್ಕಾವನಸರುವುದರು.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವಿವರಿಸ.

೧ ."     ರವಿಸರುತನ ಕವಿಯಲ ಬಿತಿತ್ತೆದನರು ಭಯವ "

ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಕವಿ ಕರುಮಾರವದಸನರು ಬರೆದ ಕಣಾರ್ಕಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಬೆಂಜರಿ ಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನ ಕಗೂಬೆಂದೆ ನಬೇನರು 'ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಕವಿ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ: ಮಹಾಭಾರತ ಯರುದದ ವನರುನ  ನಲಸಬಬೇಕಬೆಂದರು ಪಾಬೆಂಡವರ ಪರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗ ಬಬೆಂದ ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ತನನ  
ಪಪ್ರೌಯತನ ದಲ ವಿಫಲನಾದಗ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಪಡೆಯಲದದ  ಕಣರ್ಕಾನಬೆಂದ ಪಾಬೆಂಡವರಿಗ ಕಬೇಡರು ಖಚತ ಎಬೆಂದರು ಅರಿತರು 
ಅದನರುನ  ಹೆಬೇಗಾದರಗೂ ತಡೆಯಬಬೇಕಬೆಂದರು ಉದ್ದೇಶಿಸ ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ತನನ  ಜಗೂತಯಲ ಕರೆ ತರರುತತ್ತೆನೆ.ಪಬೇಠದಲ ತನನ  ಜಗೂತ 
ಕಗೂರಿಸಕಗೂಬೆಂಡಗ ಕಣರ್ಕಾ ನನನ ಜಗೂತ ನಾನರು ಸಮನಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಹಿಬೆಂಜರಿಯರುತತ್ತೆನೆ.ಆ ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲ ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಯಾದವರಗೂ
ಕೌರವರಗೂ ಒಬೆಂದೆಬೇ ವಬೆಂಶದವರರು ,ಹಾಗ ನೆಗೂಬೇಡದರೆ ನಬೇನಗೂ ಸಹ ಅದೆಬೇ ವಬೆಂಶದವನಾಗದರುದ  ನಬೇನೆಬೇ ಮೆಬೇದಿನಪತಿ.ಹಿಬೆಂದೆ 
ಏನರು ನಡೆದಿದೆ ಎಬೆಂದರು ನನನ  ಅರಿವಿಗ ಬಬೆಂದಿಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುವ ಮಗೂಲಕ ಕಣರ್ಕಾನ ಮನದಲ ಗಗೂಬೆಂದಲವನರುನ  ಉಬೆಂಟರು 
ಮಾಡರುತತ್ತೆನೆ ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳರುವಗ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ.

ಸಾಲರಸದ  : ಪಾಬೆಂಡವರರು ತನನ  ಸಹೆಗೂಬೇದರರೆಬೆಂದರು ತಿಳಿದಗ ಕಣರ್ಕಾನ ಮನದಲ ಗಗೂಬೆಂದಲವು ಉಬೆಂಟಗಬಹದರು .ಆ ಮಗೂಲಕ 
ಕೌರವರ ಶಕತ್ತೆಯನರುನ  ಕರುಬೆಂದಿಸಬಹರುದರು ಎಬೆಂಬ ಕಕೃಷಷ ನ ಜಾಣತನ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.  

೨. "ಬಯದ ಬೆಂಬರುಲಕ ಕಸೈಯಾನರುವರೆ "
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಕವಿ  ಕರುಮಾರವದಸನರು  ಬರೆದ  ಕಣಾರ್ಕಾಟಭಾರತ  ಕಥಾಮಬೆಂಜರಿ  ಯಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
'ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನ  ಕಗೂಬೆಂದೆ  ನಬೇನರು'  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ  ಮಾತನರುನ  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು  ಕಣರ್ಕಾನಗ
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.ನನಗ  ಹಸತ್ತೆನಪುರದ  ರಾಜನ  ಹಿರಿಮೆಯನರುನ ಕಗೂಡಸರುವನರು.ಪಾಬೆಂಡವ  ಕೌರವ  ರಾಜರೆಲಲ ರಗೂ  ನನನ ನರುನ
ಓಲೆಸೈಸರುವರರು.ಈ ಎರಡಗೂ ಸಬೆಂತತಿಯವರಗೂ ನನಗ ಸೆಬೇವಕರೆನಸಕಗೂಳರುಳ ವ ಹಿರಿಮೆಯನರುನ  ತಿರಸಕ ರಿಸ ನಬೇನರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ
ಬಯದ ಬೆಂಬರುಲಕ ಕಸೈಯೊಡರುಡ್ಡಾ ವುದರು ಸರಿಯಬೇ ?ಹೆಬೇಳರು ಎಬೆಂದರು ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ಪಪ್ರೌಶಿನಸರುವನರು. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಇಡಬೇ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಜದ ವು  ತನನ ದಗಬಹರುದದ  ಸಾಧದ ತಯದದ ರಗೂ  ಸಹ  ಕೌರವನ  ಅಧಿಬೇನತಲ ವನರುನ  ಒಪಲ್ಪಿಕಗೂಳರುಳ ವುದರು
ಉಚತವಬೇ ಎನರುನ ವ ಮಗೂಲಕ ಕಣರ್ಕಾನ ಆತಕಭಮಾನವನರುನ  ಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣಕರುವುದನರುನ  ಇಲ ನೆಗೂಬೇಡಬಹರುದರು. 

೩. "ಜಬೇಯ ಹಸಾದವಬೆಂಬರುದರು ಕಷಟ್ಟಿ  "
ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಕವಿ ಕರುಮಾರವದಸನರು ಬರೆದ ಕಣಾರ್ಕಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಬೆಂಜರಿಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ  'ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನ
ಕಗೂಬೆಂದೆ ನಬೇನರು 'ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣರ್ಕಾನಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ನನನ  ಎಡ  ಭಾಗದಲ ಕೌರವನ ಸಮಗೂಹದವರರು  ,ಬಲ  ಭಾಗದಲ ಪಾಬೆಂಡವರ  ಸಮಗೂಹ  (ಪಾಬೆಂಡರು  ರಾಜನ
ಮಕಕ ಳರು  ),ಇದಿರಿನಲ ಮಾದಿಪ್ರೌ,  ಮಾಗಧ,  ಯಾದವದಿಗಳರು  ಇವರೆಲಲ ರ  ನಡರುವ  ನಬೇನರು  ಓಲಗದಲ ಶಗೂಬೇಭಸರುವ  ನಬೇನರು
ಇಬೆಂತಹ ಮಹಾ ಸೌಭಾಗದ ವನರುನ  ಅತತ್ತೆ  ಎಸೆದರು  ಕರುರರುಪತಿ  (ಕೌರವ  ,ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ)ನನಗಬೇನಾದರಗೂ ಹೆಬೇಳಿದರೆ  'ಜಬೇಯಾ,
ಮಹಾಪಪ್ರೌಸಾದ' ಎಬೆಂದರು ಒಪಲ್ಪಿಕಗೂಳರುಳ ವುದರು ನನಗ ಕಷಟ್ಟಿ ವಗರುವುದರು ಎಬೆಂದರು ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಕಣರ್ಕಾನಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು.
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ಸಾಲರಸದ  :  ಇಡಬೇ  ಭಗೂಮಬೆಂಡಲದ  ಸಾಮಾಪ್ರೌಟನೆನಸಕಗೂಳರುಳ ವ  ಅವರಶವನರುನ  ಒಪಲ್ಪಿಕಗೂಬೆಂಡರು  ಕೌರವನ  ಅಧಿಬೇನತಲ ವನರುನ
ತಿರಸಕ ರಿಸಬಬೇಕಬೆಂಬ ಕಕೃಷಷ ನ ಹಿತವಚನ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೪.ನನನ ಪದೆಸೆಯ ಬಯಸರುವನಲಲ  
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಕವಿ  ಕರುಮಾರವದಸನರು  ಬರೆದ  ಕಣಾರ್ಕಾಟಭಾರತ  ಕಥಾಮಬೆಂಜರಿ  ಯಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನ  ಕಗೂಬೆಂದೆ  ನಬೇನರು  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.  ಈ  ಮಾತನರುನ  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು  ಕಣರ್ಕಾನಗ
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಎಲವ  ಕಣರ್ಕಾನೆಬೇ  ಹೆಬೇಳರು,  ನನನ  ಮನಸನ  ಜಡತ  ವದಕರುಲಕ  ರರಣವಬೇನರು  ?ಕರುಬೆಂತಿ  ಪುತ ಕರಿಬೆಂದ
ಓಲೆಸೈಸಕಗೂಳರುಳ ವುದರು ನನಗ ಇಷಟ್ಟಿ ವಗರುವುದಿಲಲ ವಬೇ?ಅದರು ಬಬೇಡವದರೆ ಏನಗೂ ಹಾನ ಇಲಲ  ,ಸರುಮಕ ನೆಬೇ ನರುಡ ,ಮೌನವಬೇತಕ ?
ಈ ಮರರುಳರುತನ ಬಬೇಡ  ,  ನನನ  ಹಾನಯನರುನ (ಅಪದೆಸೆ  ,  ಕಬೇಡರು  )  ಬಯಸರುವವನಲಲ  ನಾನರು  ಎಬೆಂದರು ಕಕೃಷಷ ನರು  ಕಣರ್ಕಾನಗ
ಸಾಬೆಂತಲ ನ ಹೆಬೇಳರುವನರು. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಕಣರ್ಕಾನರು ಪಾಬೆಂಡವರ ಸಹೆಗೂಬೇದರನಾಗದರುದ  ಅವನಗ ಒಳೆಳಯದನರುನ  ಮಾಡಬಬೇಕಬೆಂಬ ಆಶಯವಿದೆಯಬೇ ಹೆಗೂರತಗೂ
ಅವನ ಕಬೇಡನರುನ  ಬಯಸರುವವನಲಲ  ಎಬೆಂಬ ಕಣರ್ಕಾನ ಕರುರಿತದ ಕಕೃಷಷ ನ ರಳಜಯನರುನ  ಇಲ ನೆಗೂಬೇಡಬಹರುದರು. 

೫.''ಮಾರಿಗೌತಣವಯರುತ್ತೆ  ನಾಳಿನ ಭಾರತವು''
ಉ:  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಕವಿ  ಕರುಮಾರವದಸನರು  ಬರೆದ  ಕಣಾರ್ಕಾಟಭಾರತ  ಕಥಾಮಬೆಂಜರಿ  ಯಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ
'ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನ  ಕಗೂಬೆಂದೆ  ನಬೇನರು'  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.  ಈ  ಮಾತನರುನ  ಕಣರ್ಕಾನರು  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನಗ
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ನಾಳೆ  ಬರಲರರುವ  ಭಾರತ(ಮಹಾಭಾರತ)ಯರುದದ ವು  ಮಾರಿಗ  ಔತಣವಗರುವುದರು.ಆ  ಯರುದದ ದಲ  ಚತರುರಬೆಂಗ
ಬಲವನರುನ  ಸೆಗೂಬೇಲಸ,  ಅಸಬೆಂಖದತ  ಯೋಧರನರುನ  ಸಾಯಸ  ,  ನನನ  ಒಡೆಯ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಗಾಗ  ನನನ  ದೆಬೇಹವನರುನ
ಬಲಕಗೂಡರುವನರು (ಪಾಪ್ರೌಣ ಬಿಡರುವನರು )ನನನ  ಧಿಬೇರರಾದ ಪಾಬೆಂಡವರನರುನ  ಸಗೂಯರ್ಕಾನಾಣೆಯಾಗಯಗೂ ಯಾವುದೆಬೇ ರರಣಕಗೂಕ
ನೆಗೂಬೇಯಸರುವುದಿಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಕಣರ್ಕಾನರು ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
ಸಾಲರಸದ  : ಮಹಾಭಾರತ ಯರುದದ ದಲ ಕೌರವನ ಪರವಗ ಹೆಗೂಬೇರಾಡ ಪಾಬೆಂಡವರ ಸೆಸೈನದ ವನರುನ  ಮಾರಿಗ ಓತಣ ಕಗೂಡರುವನೆನರುನ ವ
ಮಗೂಲಕ ಕೌರವನ ಪಕ್ಷದಲದರುದ ಕಗೂಬೆಂಡೆಬೇ ಹೆಗೂಬೇರಾಟ ಮಾಡರುವನೆನರುನ ವ ಕಣರ್ಕಾನ ನಲರುವು ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

    ಬಿಟಟ್ಟಿ ಸಸ್ಥಿ ಳವನರುನ ಸಗೂಕತ್ತೆ ಪದಗಳಿಬೆಂದ ತರುಬೆಂಬಿರಿ.

೧.ಕನಾರ್ಕಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಬೆಂಜರಿಯನರುನ  -------- ರಚಸದನರು.(ಕರುಮಾರವದಸ )
೨.ಗದರುಗನ ಭಾರತವು -------- ಷಟಲ್ಪಿ ದಿಯಲ ರಚತವಗದೆ.(ಭಾಮಿನ )
೩.ಅಶಿಲನಬೇದೆಬೇವತಗಳ ವರಬಲದಿಬೆಂದ ------ ಜನಸದರರು (ನಕರುಲಸಹದೆಬೇವರರು )
೪.ಕಣರ್ಕಾನರು ------- ಅನರುಗ ಪ್ರೌಹದಿಬೆಂದ ಜನಸದನರು. (ಸಗೂಯರ್ಕಾದೆಬೇವ)
೫.ಗದರುಗನ ಸಮಿಬೇಪ ----- ಕರುಮಾರವದಸನರು ಹರುಟಟ್ಟಿದ ಸಸ್ಥಿ ಳ .(ಕಗೂಬೇಳಿವಡ )
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   ಅಲಬೆಂರರವನರುನ ಹೆಸರಿಸ ಸಮನಲ ಯಸ.

 "ಮಾರಿಗೌತಣವಯರುತ್ತೆ  ನಾಳಿನ ಭಾರತವು "
ಉಪಮೆಬೇಯ : ನಾಳಿನ ಭಾರತ 
ಉಪಮಾನ :ಮಾರಿಗೌತಣ 
ಅಲಬೆಂರರ : ರಗೂಪಕ 
ಉಪಮೆಬೇಯವದ ನಾಳಿನ ಭಾರತವನರುನ  ಉಪಮಾನವದ ಮಾರಿಗೌತಣವಬೇ  ಎಬೆಂದರು  ಹೆಬೇಳಿರರುವುದರಿಬೆಂದ ಇದರು
ರಗೂಪಕ ಅಲಬೆಂರರವಗದೆ.

  ವಿಗ ಪ್ರೌಹಿಸ ಸಮಾಸವನರುನ ಹೆಸರಿಸ.

ಇನತನಗೂಜ ,ದನರುಜರಿಪು,ಮರುರಾರಿ, ಮೆಬೇದಿನಬೇಪತಿ,ಕಸೈಯಾನರು,ಮಾದಪ್ರೌಮಾಗಧಯಾದವರರು,ಹೆಗೂಗದೆಗೂಬೇರರು,ರಾಜಬೇವಸಖ
ಸಗೂಯರ್ಕಾನ (ಇನ )+ಮಗ ಯಾವನೆಗೂಬೇ ಅವನರು = ಕಣರ್ಕಾ =ಬಹರುವಿಪ್ರೌಹಿ ಸಮಾಸ 
ದನರುಜರಿಗ +ರಿಪು ಯಾರೆಗೂಬೇ ಅವನರು =ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ  =ಬಹರುವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ ಸಮಾಸ 
ಮರುರನ +ಅರಿ ಯಾರೆಗೂಬೇ ಅವನರು =ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ  =ಬಹರುವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ ಸಮಾಸ 
ಮೆಬೇದಿನಗ +ಪತಿ =ತತರುಲ್ಪಿ ರರುಷಸಮಾಸ (ಮೆಬೇದಿನಯ +ಪತಿ )
ಕಸೈಯನರುನ  +ಆನರು =ಕ ಪ್ರೌಯಾಸಮಾಸ 
ಮಾದಪ್ರೌರಗೂ+ಮಾಗಧರಗೂ +ಯಾದವರಗೂ=ದಲ ಬೆಂದಲ ಸಮಾಸ
ಹೆಗೂಗಯನರುನ  +ತಗೂಬೇರರು =ಕ ಪ್ರೌಯಾಸಮಾಸ 
ರಾಜಬೇವ+ಸಖ ಯಾರೆಗೂಬೇ ಅವನರು =ಸಗೂಯರ್ಕಾ =ಬಹರುವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ ಸಮಾಸ 

  ಪಪ್ರೌಸಾತ್ತೆರ ಹಾಕ ,    ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ ,    ಛಬೆಂದಸತ್ಸಾ ನರುನ ಹೆಸರಿಸ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯರಿ.

_ |_ _| _ | _ _U U

ಏನರು ಹೆಬೇಳೆಸೈ ಕ ಣರ್ಕಾ ಚ ತತ್ತೆ 3|4|3|4
_  |_   | | _ _ U U U UUU

ಗಾಲನ ಯಾವುದರು ಮನಕ ಕರುಬೆಂತಿಬೇ 3|4|3|4
_  |   |_  | _  | _ | _ |_U U UU U U U U U UU

ಸಗೂನರು| ಗಳ ಬ ಸ|ಕಸೈ ಸ |ಕಗೂಬೆಂಬರುದರು| ಸೆಬೇರ |ದೆಬೇ ನನ|ಗ || 3|4|3|4|3|4|+2
ಭಾಮಿನ ಷಟಲ್ಪಿ ದಿ ಲಕ್ಷಣ 
ಇದರು  ಆರರು  ಸಾಲರುಗಳರುಳಳ  ಪದದ  .ಒಬೆಂದರು,ಎರಡರು,ನಾಲರುಕ ,ಐದನೆಯಪಾದಗಳರು  ಸಮವಗದರುದ  ಮಗೂರರು  ನಾಲರುಕ  ಮಾತಪ್ರೌಗಳ
ಎರಡೆರಡರು  ಗಣಗಳರು  ಇರರುತತ್ತೆವ.ಮಗೂರರು  ಮತರುತ್ತೆ  ಆರನೆಯ ಪಾದಗಳರು  ಸಮವಿದರುದ  ಮಗೂರರು  ನಾಲರುಕ  ಮಾತಪ್ರೌಗಳ  ಮಗೂರರು
ಮಗೂರರು ಗಣಗಳರು ಕಗೂನೆಯಲ ಒಬೆಂದರು ಗರುರರು ಬರರುತತ್ತೆದೆ.

ಮೊದಲೆರಡರು ಪದಗಳಿಗರರುವ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧದಬೆಂತ ಮಗೂರನೆಯ ಪದಕಕ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿಸದ ಪದವನರುನ  ಬರೆಯರಿ.

೧. ತನರುಜ : ಮಗ : : ಸಖ : ಗಳೆಯ 
೨. ಯರುದದ  : ಜರುದದ  : : ಪಪ್ರೌಸಾದ : ಹಸಾದ 
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೩. ಭಬೇದವಿಲಲ .: ಆಗಮ ಸಬೆಂಧಿ : : ನಮಕ ಡಗಳಲ : ಲೆಗೂಬೇಪ ಸಬೆಂಧಿ 
೪. ಕಬೆಂದ : ನಾಲರುಕ ಸಾಲರು : : ಷಟಲ್ಪಿ ದಿ : ಆರರು ಸಾಲರು 

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧         ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೨*೧=೨ 

೧.  ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು  ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ರಥದಲ  ಕಗೂರಿಸಕಗೂಳರುಳ ವಗ
ಏನೆಬೆಂದರು ಕರೆದನರು?
೨. ಅಶಿಲನಬೇದೆಬೇವತಗಳ ವರಬಲದಿಬೆಂದ ಜನಸದವರರು ಯಾರರು
?
ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ  ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ  ಮಗೂರರು  -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ
ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩*೨=೬ 
೧.  ಕಕೃಷಷ ನರು  ಕಣರ್ಕಾನ  ಮನದಲ  ಯಾವ  ರಿಬೇತಿಯಲ
ಭಯವನರುನ  ಬಿತಿತ್ತೆದನರು ?
೨.ಕರುಬೆಂತಿ  ,  ಮಾದಿಪ್ರೌಯರರು  ಯಾಯಾರ್ಕಾರ  ಅನರುಗ ಪ್ರೌಹದಿಬೆಂದ
ಮಕಕ ಳನರುನ  ಪಡೆದರರು ?
೩. ಯರುದದ ದ ವಿಚಾರದಲ ಕಣರ್ಕಾನ ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನವಬೇನರು ?
ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.   ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಪಾಬೆಂಡವರರು  ಸೆಗೂಬೇದರರೆಬೆಂದರು  ತಿಳಿದಗ  ಕಣರ್ಕಾನ
ಮನಸಸ್ಥಿತಿಯನರುನ  ತಿಳಿಸ.

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವಿವರಿಸ.   ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

೧ ." ರವಿಸರುತನ ಕವಿಯಲ ಬಿತಿತ್ತೆದನರು ಭಯವ "

 .ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨    ೧೬ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ  ಮಗೂರರು  -ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ  ಉತತ್ತೆರಿಸ.
೨*೨=೪ 
೧.ಕಕೃಷಷ ನರು  ಆಮಿಷಗಳನರುನ  ಒಡಡ್ಡಾದಗ  ಕಣರ್ಕಾನ  ಮನದಲ
ಮಗೂಡದ  ಭಾವನೆಗಳೆಬೇನರು  ?೨.ಕಕೃಷಷ ನರು  ಕೌರವಬೇಬೆಂದಪ್ರೌನನರುನ
ಕಗೂಬೆಂದನರು ಎಬೆಂದರು ಕಣರ್ಕಾ ಹೆಬೇಳಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವಿವರಿಸ.   ೩*೩=೯ 
೧ "ಬಯದ ಬೆಂಬರುಲಕ ಕಸೈಯಾನರುವರೆ "
೨."ಜಬೇಯ ಹಸಾದವಬೆಂಬರುದರು ಕಷಟ್ಟಿ  "
೩.ನನನ ಪದೆಸೆಯ ಬಯಸರುವನಲಲ  

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

೧. ಕಣರ್ಕಾನಗ ಶಿಪ್ರೌಬೇಕಕೃಷಷ ನರು ಒಡಡ್ಡಾದ ಆಮಿಷಗಳೆಬೇನರು ?
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ಪದದ  ಪಾಠ - ೫ .    ಹಸರುರರು - ಕರುವಬೆಂಪು 
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ : 

ಕರುವಬೆಂಪು  ರವದ ನಾಮದಿಬೆಂದ  ಪಪ್ರೌಸದದ ರಾಗರರುವ  ಕರುಪಲ್ಪಿ ಳಿ  ವಬೆಂಕಟಪಲ್ಪಿ  ಪುಟಟ್ಟಿ ಪಲ್ಪಿ ನವರರು  ಮಲೆನಾಡ
ಮಡಲಾದ  ಶಿವಮೊಗಗ್ಗೆ  ಜಲ್ಲೆಯ  ತಿಬೇಥರ್ಕಾಹಳಿಳ  ಸಮಿಬೇಪದ  ಕರುಪಲ್ಪಿ ಳಿಯಲ ೧೯೦೪  ಡಸೆಬೆಂಬರ್  ೨೯  ರಲ
ಜನಸದರರು.  ಇವರರು  ಕಗೂಳಲರು,  ಪಾಬೆಂಚಜನದ ,  ಪಪ್ರೌಬೇಮರಶಿಕಬೇರ  ,  ಪಕ್ಷಿರಶಿ  ಮೊದಲಾದ
ಕವನಸಬೆಂಕಲನಗಳನರುನ  ,ನನನ  ದೆಬೇವರರುಮತರುತ್ತೆ  ಇತರ ಕಥೆಗಳರು  ,ಸಬೆಂನಾದಸ ಮತರುತ್ತೆ  ಇತರ ಕಥೆಗಳರು  -ಕಥಾ
ಸಬೆಂಕಲನಗಳನರುನ  ,ರನಗೂರರು  ಹೆಗಗ್ಗೆ ಡತಿ,  ಮಲೆಗಳಲ  ಮದರುಮಗಳರು  ಮೊದಲಾದ  ರದಬೆಂಬರಿಗಳನರುನ
,ತಪೊಬೇನಬೆಂದನ,  ರಸೆಗೂಬೇವಸೈಸದುಃ  ಮೊದಲಾದ ವಿಮಶಾರ್ಕಾ ಸಬೆಂಕಲನಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  ನೆನಪನ ದೆಗೂಬೇಣಿಯಲ ಎನರುನ ವುದರು
ಇವರ  ಆತಕ ಕಥನವಗದೆ.  ಇವರಿಗ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮಾಯಣ  ದಶರ್ಕಾನಬೆಂ  ಮಹಾರವದ ಕಕ  ಕಬೇಬೆಂದಪ್ರೌ  ಸಾಹಿತದ  ಅರಡೆಮಿ  ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ,  ಮತರುತ್ತೆ
೧೯೬೮ ರಲ ಭಾರತಿಬೇಯ ಜ್ಞಾನಪಬೇಠ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ದೆಗೂರೆತಿದೆ.  ಅಷಟ್ಟಿಬೇ  ಅಲಲ ದೆ ಇವರರು ರಾಷಟ್ಟಿ ಪ್ರೌಕವಿ,  ಪಬೆಂಪಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ  ,ಪದಕ ವಿಭಗೂಷಣ
,ಮೆಸೈಸಗೂರರು,ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು ಮತರುತ್ತೆ  ಗರುಲಬ ಗರ್ಕಾ ವಿಶಲ ವಿದದನಲಯಗಳ  ಗೌರವ ಡಕಟ್ಟಿ ರೆಬೇಟ್ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆಗಳನಗೂನ  ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

 ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಪದದ ಭಾಗವನರುನ  ಇವರ ಪಕ್ಷಿರಶಿ ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಅಶಲ ಯರುಜದ ಬತತ್ತೆದ ಗದ್ದೆಯ  ಬಣಷ  ಯಾವ ಹಸರುರಿನಬೆಂತಿದೆ ?
ಉ : ಅಶಲ ಯರುಜದ ಬತತ್ತೆದ ಗದ್ದೆಯ  ಬಣಷ  ಗಳಿಯ ಹಸರುರರು ಬಣಷ ದಬೆಂತಿದೆ .

೨. ಕವಿಯರು ನೆಗೂಬೇಡದ ಅಡಕಯ ತಗೂಬೇಟ ಎಲದೆ ?
ಉ: ಕವಿಯರು ನೆಗೂಬೇಡದ ಅಡಕಯ ತಗೂಬೇಟ ಬನದ ಅಬೆಂಚನಲದೆ.

೩. ಹಸರುರರು ಎಬೆಂಬರುದರು ಯಾವುದನರುನ  ಕಬೆಂಡರು ಪಪ್ರೌಬೇರಿತವದ ಕವನವಗದೆ ?
ಉ:  ಹಸರುರರು  ಕವನವು  ಆಶಲ ಯರುಜ  ಮಾಸದ  ನವರಾತಿಪ್ರೌಯಲ  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯಲ  ಹೆಪುಲ್ಪಿ ಗಟಟ್ಟಿದ  ಹಚಚ ಹಸರುರನರುನ  ಕಬೆಂಡರು
ಪಪ್ರೌಬೇರಿತವದ ಕವನವಗದೆ. 

೪. ಕವಿಗ ಹರುಲನ ಹಾಸರು ಯಾವ ರಿಬೇತಿ ಕಬೆಂಡದೆ ?
ಉ:ಕವಿಗ ಹರುಲನ ಹಾಸರು ಮಕಮಲನ ಪೊಸಪಚೆಚ ಯ ಜಮಖನೆಯ ರಿಬೇತಿ ಕಬೆಂಡದೆ. 

ಮಗೂರರು- ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಕವಿಗ ಯಾವದವುದರಲ ಆಗಸದಿಬೆಂದ ಬಿಸಲವರೆಗಗೂ ಹಸರುರರು ರಣರುತಿತ್ತೆದೆ ?
ಉ:ಕವಿಗ  ನವರಾತಿಪ್ರೌಯ  ಸಮಯದಲ  ಭಗೂಮಿ  ನವಧಾತಿಪ್ರೌಯನಸರುತಿತ್ತೆದೆ.  ಹಸರಿನ  ಕಡಲನಲ  ಕವಿಯ  ಆತಕ ವು  ಮಿಬೆಂದರು
ರಸಪಾನ ಸಾನನದಿಬೆಂದ ಹಸರುರಾಗರುತತ್ತೆದೆ.  ಆರಶ  ,  ಗದ್ದೆ ಬಯಲರು,ಮಲೆ,ಕಣಿವ  ,ಸಬೆಂಜಯ ಬಿಸಲರು ಕಗೂಡ ಕವಿಗ ಹಸರುರಾಗ
ರಣರುತತ್ತೆದೆ. 
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೨. ಹಸರುರರು ಸಕಲೆಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಯಗಳನರುನ  ವದಪಸದೆ ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ಕವಿಯರು ಹೆಬೇಗ ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ ? 
ಉ:  ಹಸರುರರು  ಎನರುನ ವ  ಪದವು ಮತತ್ತೆ  ಮತತ್ತೆ ಕವನದಲ ಆವಕೃತತ್ತೆವಗ  ಜಪಸಲಲ್ಪಿ ಟರುಟ್ಟಿ  ಹಸರುರಿನ  ವತವರಣ ಸಕೃಷಟ್ಟಿಯಾಗರುತತ್ತೆದೆ.
ಎತತ್ತೆತತ್ತೆಲಗೂ  ಹಸರುರರು,  ಆಗಸದಿಬೆಂದ  ಹಿಡದರು  ಭಗೂಮಿಯಲ  ಗದ್ದೆಯ  ಬಯಲರು,ಬಟಟ್ಟಿ ,ಕಣಿವ  ಸಬೆಂಜಯ  ಬಿಸಲರು  ಎಲಲ ವೂ
ಹಸರುರರು. ಹಗೂವಿನ ಕಬೆಂಪನ ಹಸರುರಾಗ ,ಗಾಳಿಯ ತಬೆಂಪನ ಹಸರುರಾಗ , ಹಕಕ ಯ ಕಗೂರಲಬೆಂಪನ ಹಸರುರಾಗ ,ಇಳೆಯ ಉಸರಿನ
ಹಸರುರಾಗ ಸಕಲೆಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಯಗಳನರುನ  ವದಪಸದೆ ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ಕವಿ ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ.

೩. ಕವಿಯಾತಕ ವು ಹಸರುರರುಗಟಟ್ಟಿ ಲರು ರರಣವದ ಹಿನೆನಲೆಯ ಅಬೆಂಶಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ:  ನವರಾತಿಪ್ರೌಯ  ನವಧಾತಿಪ್ರೌಯಲ  ಕವಿಯ  ಆತಕ ವು  ಹಸರುರಿನ  ಕಡಲಲ  ಮಿಬೆಂದರು  ರಸಪಾನ  ಸಾನನದಿಬೆಂದ  ಹಸರುರಾಗರುತತ್ತೆದೆ.
ಮಲೆನಾಡನ ತರುಬೆಂಬ  ತರುಬೆಂಬಿದ  ಹಸರುರರು,ಹಬಿಬದ  ಹಸರುರರು  ಹಸರುಗರ್ಕಾಡಲನರುನ  ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸದೆ.  ಗದ್ದೆ  ಬಯಲರು,ಮಲೆ,ಕಣಿವ  ಇರಲ
ಸಬೆಂಜಯ ಬಿಸಲಗೂ ಕಗೂಡ ಕವಿಗ ಹಸರುರಾಗಯಬೇ ರಣರುತತ್ತೆದೆ. ಆಶಲ ಯರುಜದ ಬತತ್ತೆದ ಗದ್ದೆಯ ಬಣಷ  ಗಳಿ ಹಸರುರಿನಬೆಂತಿದೆ ಹರುಲರುಲ
ಹಾಸರು  ಪಚೆಚ ಯ  ಜಮಖನೆಯಬೆಂತಿದೆ.  ಬಬೇರೆ  ಬಣಷ ವಬೇ  ರಣದಬೆಂತ  ಭಗೂಮಿಯನರುನ  ಎಲ್ಲೆಲಗೂಲ  ಆವರಿಸರರುವ  ಹಸರುರರು
ಶಬದ ,ಸಲ್ಪಿ ಷರ್ಕಾ ಗಬೆಂಧಾದಿಗಳನಗೂನ  ವದಪಸರುತತ್ತೆದೆ.ಇವಲಲ  ನೆಗೂಬೇಡದ ತದತಕ ದ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದ ಕವಿಯ ಆತಕ ವಬೇ ಹಸರುರರುಗಟರುಟ್ಟಿ ತತ್ತೆದೆ. 

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ‘ಹಸರುರರು ' ಕವನದ ರಿಬೇತದ  ಎಲ್ಲೆಲ ಹಸರುರರು ವದಪಸದೆ ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ವಿವರಿಸ. 
ಉ : ಹಸರುರರು ಕವನವು ಆಶಲ ಯರುಜ ಮಾಸದ ನವರಾತಿಪ್ರೌಯಲ ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯಲ ಹೆಪುಲ್ಪಿ ಗಟಟ್ಟಿದ ಹಚಚ ಹಸರುರನರುನ  ಕಬೆಂಡರು ಪಪ್ರೌಬೇರಿತವದ
ಕವನವಗದೆ.  ಇದರು  ಕರುವಬೆಂಪು  ಅವರ  ಸಸ್ಥಿ ಳವದ  ಮಲೆನಾಡನ  ಕರುಪಲ್ಪಿ ಳಿಯ  ಕವಿಶಸೈಲದಲ  ಅವರಿಗರುಬೆಂಟದ
ಸೌಬೆಂದಯಾರ್ಕಾನರುಭವ ,ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ ಅಲಯ ಹಸರುರರುಗಳೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಕರುವಬೆಂಪು ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ  ಸಮಿಬೇಪ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನರುನ  ತಗೂಬೇರಿಸರುತತ್ತೆದೆ. 

ನವರಾತಿಪ್ರೌಯ ಸಮಯ ಭಗೂಮಿ ನವಧಾತಿಪ್ರೌಯಾಗರುತತ್ತೆದೆ.  ಅಷಟ್ಟಿಬೇ ಅಲಲ  ಹಸರುರಿನ ಕಡಲಲ ಕವಿಯ ಆತಕ ವು ರಸಪಾನ
ಸಾನನದಿಬೆಂದ  ಹಸರುರಾಗರುತತ್ತೆದೆ.  ಮಲೆನಾಡನ  ಭತಿರ್ಕಾ  ತರುಬೆಂಬಿದ  ಹಸರುರರು  ,ಹಬಿಬದ  ಹಸರುರರು,  ಹಸರುಗರ್ಕಾಡಲನರುನ  ಸಕೃಷಟ್ಟಿಸದೆ.  ಗದ್ದೆ
,ಬಯಲರು,  ಮಲೆ,ಕಣಿವ  ಇರಲ  ಸಬೆಂಜ  ಬಿಸಲರು  ಕಗೂಡ  ಕವಿಗ  ಹಸರಾಗ  ರಣರುತತ್ತೆದೆ.  ಆಶಲ ಯರುಜದ  ಗದ್ದೆಯ  ಬಣಷ  ಗಳಿ
ಹಸರುರಿನಬೆಂತಿದೆ.  ಹರುಲರುಲ  ಹಾಸರು  ಪಚೆಚ ಯ  ಜಮಖನೆಯಬೆಂತಿದೆ.  ಅದರು  ಬಬೇರೆ  ಬಣಷ ವಬೇ  ರಣದಬೆಂತ  ಹರಡಕಗೂಬೆಂಡರು
ಭಗೂಮಿಯನರುನ  ಮರುಚಚದೆ.  ಎತತ್ತೆತತ್ತೆಲಗೂ  ಹಸರುರರು,  ಹಗೂವಿನ  ಕಬೆಂಪನ  ಹಸರುರಾಗ,  ಗಾಳಿಯ  ತಬೆಂಪನ  ಹಸರುರಾಗ  ಹಕಕ ಯ
ಕಗೂರಲಬೆಂಪನ  ಹಸರುರಾಗ  ,ಇಳೆಯ  ಉಸರಿನ  ಹಸರುರಾಗ  ಸಕಲೆಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಯಗಳನಗೂನ  ವದಪಸರುತತ್ತೆದೆ.  ಬರರುಬರರುತತ್ತೆ  ಒಡಲರು
ಹಸರುರಾಗ,  ಹರಿವ ನೆತತ್ತೆರರು  ಹಸರುರಾಗ  ,ಆತಕ ವೂ ಹಸರರುಗಟರುಟ್ಟಿ ತತ್ತೆದೆ.  ಅಪೂವರ್ಕಾವದ ಅನರುಭವವನರುನ  ,ಕವಿಯರು ಹಸರುರಿನಲ
ತಲ್ಲೀನರಾಗರರುವುದನರುನ  ಈ ಕವನದ ಮರುಖಬೆಂತರ ಗರುರರುತಿಸಬಹರುದಗದೆ. 

೨. ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯ 'ಹಸರುರರು ' ಜಬೇವ ಜಗತಿತ್ತೆಗ ಎಷರುಟ್ಟಿ  ಮರುಖದ  ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ಕರುರಿತರು ನಮಕ  ಅಭಪಾಪ್ರೌಯಗಳನರುನ  ಬರೆಯರಿ. 
ಉ:  ಆಹಾರ: ನಾವು ತಿನರುನ ವ ಎಲಲ ವು ನೆಬೇರವಗ ಅಥವ ಪರೆಗೂಬೇಕ್ಷವಗ ಸಸದ ಗಳಿಬೆಂದ ಬರರುತತ್ತೆದೆ.  ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದರುದದ ಕಗೂಕ
ಸರುಮಾರರು  7,000  ವಿಭನನ  ಸಸದ  ಜಾತಿಗಳನರುನ  ಜನರರು  ಆಹಾರವಗ  ಬಳಸರುತತ್ತೆರೆ.
ವಯರು:  ದರುದ ತಿಸಬೆಂಶಲಬೇಷಣೆಯ  ಉಪಉತಲ್ಪಿ ನನ ವಗ  ಸಸದ ಗಳಿಬೆಂದ  ಆಮಲ ಜನಕವನರುನ   ತರಲಾಗರುತತ್ತೆದೆ.
ನಬೇರರು:  ಸಸದ ಗಳರು ನಬೇರಿನ ಚಕ ಕವನರುನ  ನಯಬೆಂತಿಪ್ರೌಸರುತತ್ತೆವ:  ಅವು ಗ ಪ್ರೌಹದ ನಬೇರನರುನ  ವಿತರಿಸಲರು ಮತರುತ್ತೆ  ಶರುದಿದಬೇಕರಿಸಲರು ಸಹಾಯ
ಮಾಡರುತತ್ತೆದೆ.  ಅವರರು  ಮಣಿಷನಬೆಂದ  ವತವರಣಕಕ  ವತವರಣವನರುನ  ಸಾಗಸಲರು  ಸಹ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡರುತತ್ತೆದೆ.
ಆವಸಸಾಸ್ಥಿನ:  ಸಹಜವಗ,  ಮನರುಷದ ರ  ಅಸಬೆಂಖದತ  ಬಳಕಗಳಿಬೆಂದ,  ಸಸದ ಗಳರು  ಎಲಾಲ  ಆವಸಸಾಸ್ಥಿನಗಳ  ಬನೆನಲರುಬಗವ.  ಇತರ
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ಪಾಪ್ರೌಣಿಗಳ  ಮಿಬೇನರು  ಮತರುತ್ತೆ  ವನದ ಜಬೇವಿಗಳರು  ಆಹಾರ  ಮತರುತ್ತೆ  ಆಶ ಪ್ರೌಯರಕಗ  ಸಸದ ಗಳನರುನ  ಅವಲಬೆಂಬಿಸವ.
ಮೆಡಸನ್:  ಎಲಾಲ  ಪಪ್ರೌಸಕಪ್ರೌಪಕ ನ್  ಔಷಧಿಗಳಲ  ಒಬೆಂದರು  ಭಾಗವು  ನೆಬೇರವಗ  ಬರರುತತ್ತೆವ  ಅಥವ  ಸಸದ ಗಳ  ಉತಲ್ಪಿ ನನ ಗಳಾಗವ.
ಹೆಚರುಚ ವರಿಯಾಗ, ವಿಶಾಲದದ ಬೆಂತ ಐದರು ಜನರಿಗ ನಾಲರುಕ  ಪಾಪ್ರೌಥಮಿಕ ಆರೆಗೂಬೇಗದ  ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಸಸದ ಗಳ ಮೆಬೇಲೆ ಅವಲಬೆಂಬಿತವಗದೆ.
ಹವಮಾನ:  ಸಸದ ಗಳರು  ಇಬೆಂಗಾಲವನರುನ  ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಿಸರುತತ್ತೆವ,  ಮತರುತ್ತೆ  ಪಳೆಯರುಳಿಕ  ಇಬೆಂಧನಗಳ  ವತವರಣದಿಬೆಂದ  ಹೆಗೂರಬರರುವ
ರಬರ್ಕಾನ್ ಡೆಸೈಆಕತ್ಸಾಸೈಡನ  ಹೆಚಚನ ಭಾಗವನರುನ  ಉಳಿಸಕಗೂಳಳ ಲರು ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ.
ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯ ಸಮತಗೂಬೇಲನ ಮತರುತ್ತೆ  ಜನರ ಜಬೇವನದಲ ಹಸರುರರು  ಅಬೆಂದರೆ ಸಸದ ಗಳರು  ಅತದ ಗತದ .  .  ಸಸದ ಗಳರು  ತಮಕ  ಆಹಾರವನರುನ
ತಯಾರಿಸಲರು  ಅಸಾಧದ ವದ  ಎಲಾಲ  ಪಾಪ್ರೌಣಿಗಳಿಗ  ಆಹಾರ  ಮತರುತ್ತೆ  ಚಯಾಪಚಯ  ಶಕತ್ತೆಯ  ಅಬೆಂತಿಮ  ಮಗೂಲವಗದೆ.
ಆಹಾರಗಳನರುನ  ಹೆಗೂರತರುಪಡಸ (ಉದ.,  ಧಾನದ ಗಳರು,  ಹಣರುಷ ಗಳರು ಮತರುತ್ತೆ  ತರರರಿಗಳರು),  ಮಾನವರಿಗ ಸಸದ ಗಳ ಉತಲ್ಪಿ ನನ ಗಳರು
ಮರುಖದ ವಗ ಮರದ ಮತರುತ್ತೆ  ಮರದ ಉತಲ್ಪಿ ನನ ಗಳರು,  ಫಸೈಬಗರ್ಕಾಳರು,  ಔಷಧಿಗಳರು,  ತಸೈಲಗಳರು,  ಲಾದ ಟಕ್ತ್ಸಾ ,  ವಣರ್ಕಾದಪ್ರೌವದ ಗಳರು ಮತರುತ್ತೆ
ರೆಸನಗ್ಗೆ ಳರು.  ಕಲದದ ಲರು ಮತರುತ್ತೆ  ಪಟಗೂಪ್ರೌಬೇಲಯಬೆಂ ಸಸದ  ಮಗೂಲದ ಪಳೆಯರುಳಿಕ ವಸರುತ್ತೆ ಗಳರು.  ಆದರೆ ಆಶ ಪ್ರೌಯ, ಬಟಟ್ಟಿ,  ಔಷಧಿಗಳರು,
ಇಬೆಂಧನಗಳರು ಮತರುತ್ತೆ  ಇತರ ಉತಲ್ಪಿ ನನ ಗಳನರುನ  ತಯಾರಿಸಲಾಗರರುವ ಕಚಾಚ ಸಾಮಗಪ್ರೌಗಳನರುನ  ಒದಗಸರುತತ್ತೆವ.  ಸಸದ ಗಳರು ಸಗೂಯರ್ಕಾನ
ಶಕತ್ತೆಯನರುನ  ಆಹಾರವಗ ಪರಿವತಿರ್ಕಾಸಲರು ಸಾಧದ ವಗರುವ ಏಕಸೈಕ ವಸರುತ್ತೆ ಗಳಾಗವ .

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ. 

೧.  “ ಹಸರುರಾದರುದರು ಕವಿಯಾತಕ ಬೆಂ " 
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಕರುವಬೆಂಪುರವರರು ಬರೆದ ಪಕ್ಷಿರಶಿ ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸರುರರು' ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ :  ಆಶಲ ಯರುಜ ಮಾಸದ ನವರಾತಿಪ್ರೌಯಲ ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯಲ ಹೆಪುಲ್ಪಿ ಗಟಟ್ಟಿದ ಹಚಚ  ಹಸರುರನರುನ  ಕಬೆಂಡರು ಕವಿ ಪಪ್ರೌಬೇರಿತರಾಗದ್ದಾರೆ.
ಕರುವಬೆಂಪು ಅವರ ಸಸ್ಥಿ ಳವದ ಮಲೆನಾಡನ ಕರುಪಲ್ಪಿ ಳಿಯ ಕವಿಶಸೈಲದಲ ಅವರಿಗರುಬೆಂಟದ ಸೌಬೆಂದಯಾರ್ಕಾನರುಭವ ,ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ ,ಅಲಯ
ಹಸರುರರುಗಳೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಕರುವಬೆಂಪುರವರಿಗ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವಿದೆ. ಸಸದ  ಸಮಕೃದಿದಯ ಹಸರುರೆಬೇ ಆರಶ ,ಗದ್ದೆ,ಬಯಲರು, ಸಬೆಂಜ
ಹಗೂಗಬೆಂಪು ,ಹಕಕ ಯ ದನ ,ಕಡಲನವರೆಗಗೂ ವದಪಸರುವ ಮಟಟ್ಟಿಗ ಕವಿಯರು ತನರು ಹಸರಿನಲ ತಲ್ಲೀನರಾಗರರುವ ಬಗಯನರುನ
ವಣಿರ್ಕಾಸರುವಗ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.  ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು 
ಸಾಲರಸದ  : ಕವಿಯರು ಹಸರುರಿನಲ ತದತಕ ದ ಅನರುಭಗೂತಿಯ ಶಿಖರ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ ನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ಪಡಸರುತತ್ತೆದೆ. 

೨. "ಬಬೇರೆ ಬಣಷ ವನೆ ರಣೆ "
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಕರುವಬೆಂಪುರವರರು ಬರೆದ ಪಕ್ಷಿರಶಿ ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸರುರರು' ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ಆಶಲ ಯರುಜ  ಮಾಸದ  ನವರಾತಿಪ್ರೌಯಲ  ಮಲೆನಾಡನ  ಭತಿರ್ಕಾ  ತರುಬೆಂಬಿದ  ಹಸರುರರು  ಎಲ್ಲೆಡೆಯಗೂ  ಹಸರುರರು
ವತವರಣವನರುನ  ಸಕೃಷಟ್ಟಿ ಮಾಡದೆ.ಗದ್ದೆ  ,ಬಯಲರು,  ಮಲೆ,ಕಣಿವ ಇರಲ ಸಬೆಂಜ ಬಿಸಲರು ಕಗೂಡ ಕವಿಗ ಹಸರುರಾಗ ರಣರುತತ್ತೆದೆ.
ಆಶಲ ಯರುಜದ  ಬತತ್ತೆದ  ಗದ್ದೆಯ  ಬಣಷ  ಗಳಿ  ಹಸರುರಿನಬೆಂತಿದೆ.  ಹರುಲರುಲ  ಹಾಸರು  ಪಚೆಚ ಯ  ಜಮಖನೆಯಬೆಂತಿದೆ.ಭಗೂಮಿಯರು
ಹಸರುರಿನಬೆಂದ ಮೆಸೈ ಮರುಚಚ ಬಬೇರೆ ಯಾವುದೆಬೇ ಬಣಷ ವನರುನ  ರಣಲರು ಆಗದರು ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಕರುವಬೆಂಪು  ಅವರ  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ  ತನಕ ಯತಯನರುನ  ಕವಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ  ಒಬೆಂದಗರುವ  ಅವರರು  ಮಲೆನಾಡನ  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿ
ಹಸರುರರುಗಳೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ  ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 
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೩. "ಹಸರುರರು ಹಸರುರಿಳೆಯರುಸರಗೂ" 
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಕರುವಬೆಂಪುರವರರು ಬರೆದ ಪಕ್ಷಿರಶಿ ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸರುರರು' ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
 ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ :  ಕವಿಗ ಹಸರುರರು ಹಗೂವಿನ ಕಬೆಂಪನ ಹಸರುರಾಗ ,ಗಾಳಿಯ ತಬೆಂಪನ ಹಸರುರಾಗ ,ಹಕಕ ಯ ಕಗೂರಲಬೆಂಪನ ಹಸರುರಾಗ
,ಇಳೆಯ ಉಸರಿನ ಹಸರುರಾಗ ಸಕಲೆಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಯಗಳನರುನ  ವದಪಸದೆ ಎಬೆಂದರು ವಣಿರ್ಕಾಸರುವಗ ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 ಸಾಲರಸದ  :  ಕವಿಗ  ಎಲ  ನೆಗೂಬೇಡದರಗೂ  ಹಸರುರೆಬೇ  ರಣರುವ  ಬಗಯನರುನ  ಹಸರುರಿನಬೆಂದ  ಕವಿ  ಪಪ್ರೌಬೇರಿತರಾಗರರುವ  ಬಗಯನಗೂನ
ಕವಿಯ ರಸಾಸಾಲದನೆಯನಗೂನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ಪಡಸರುತತ್ತೆದೆ. 

೪.  “ ಹಸರುರತತ್ತೆಲ ,ಹಸರುರಿತತ್ತೆಲ ,ಹಸರುರೆತತ್ತೆಲ " 
ಉ : ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಕರುವಬೆಂಪುರವರರು ಬರೆದ ಪಕ್ಷಿರಶಿ ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸರುರರು' ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ
ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ:  ಹಸರುರರು  ಕವನದಲ  ಹಸರುರರು  ಪದವು  ಮತತ್ತೆ  ಮತತ್ತೆ  ಕವನದಲ  ಪುನರಾವತಿರ್ಕಾತವಗ  ಜಪಸಲಲ್ಪಿ ಟರುಟ್ಟಿ  ಹಸರುರಿನ
ವತವರಣ  ನಮಿರ್ಕಾತವಗದೆ.  ಎತತ್ತೆತತ್ತೆಲಗೂ  ಹಸರುರನೆನಬೇ  ರಣರುತತ್ತೆಬೇವ.  ಹಸರುರಿನಲಯಬೇ  ಬಳರುತತ್ತೆಬೇವ  .ಹಸರುರರು  ಇಡಬೇ
ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯನೆನಬೇ  ಆವರಿಸ  ಬರರು  ಬರರುತತ್ತೆ  ಒಡಲರು  ಹಸರಾಗ  ,ಹರಿವ  ನೆತತ್ತೆರರು  ಹಸರಾಗ  ,ಆತಕ ವೂ ಹಸರಾಯತರು ಎಬೆಂದರು  ಕವಿ
ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ. 
  ಸಾಲರಸದ :  ನವರಾತಿಪ್ರೌಯ ನವಧಾತಿಪ್ರೌಯ ಹಸರುರಿನ ಕಡಲನಲ ಕವಿಯ ಆತಕ ವು ಮಿಬೆಂದರು ಎಲ ನೆಗೂಬೇಡದರಗೂ ಅವರಿಗ ಹಸರುರೆಬೇ
ರಣರುವ ಬಗಯನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ವಿವರಿಸರುತತ್ತೆದೆ. 

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧        ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೩*೧=೩  

೧.  ಅಶಲ ಯರುಜದ  ಬತತ್ತೆದ  ಗದ್ದೆಯ   ಬಣಷ  ಯಾವ
ಹಸರುರಿನಬೆಂತಿದೆ ?
೨. ಕವಿಯರು ನೆಗೂಬೇಡದ ಅಡಕಯ ತಗೂಬೇಟ ಎಲದೆ ?
೩. ಕವಿಗ ಹರುಲನ ಹಾಸರು ಯಾವ ರಿಬೇತಿ ಕಬೆಂಡದೆ ?
ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ  ೨ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
೩.  ಕವಿಯಾತಕ ವು  ಹಸರುರರುಗಟಟ್ಟಿ ಲರು  ರರಣವದ  ಹಿನೆನಲೆಯ
ಅಬೆಂಶಗಳೆಬೇನರು ?

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

೧. ‘ಹಸರುರರು ' ಕವನದ ರಿಬೇತದ  ಎಲ್ಲೆಲ ಹಸರುರರು ವದಪಸದೆ 
ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ವಿವರಿಸ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ. ೨*೩=೬
೪.  “ ಹಸರುರತತ್ತೆಲ ,ಹಸರುರಿತತ್ತೆಲ ,ಹಸರುರೆತತ್ತೆಲ " 
"ಬಬೇರೆ ಬಣಷ ವನೆ ರಣೆ "

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨   ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಒಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ ೨*೧=೨ 

೧.  ಹಸರುರರು ಎಬೆಂಬರುದರು ಯಾವುದನರುನ  ಕಬೆಂಡರು ಪಪ್ರೌಬೇರಿತವದ
ಕವನವಗದೆ ?
೨. ಕವಿಗ ಹರುಲನ ಹಾಸರು ಯಾವ ರಿಬೇತಿ ಕಬೆಂಡದೆ ?
 ಮಗೂರರು- ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೨*೨=೪ 
೧.  ಕವಿಗ  ಯಾವದವುದರಲ  ಆಗಸದಿಬೆಂದ  ಬಿಸಲವರೆಗಗೂ
ಹಸರುರರು ರಣರುತಿತ್ತೆದೆ ?
೨.  ಹಸರುರರು  ಸಕಲೆಬೇಬೆಂದಿಪ್ರೌಯಗಳನರುನ  ವದಪಸದೆ  ಎಬೆಂಬರುದನರುನ
ಕವಿಯರು ಹೆಬೇಗ ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ ? 

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ. ೨*೩=೬

೧.  “ ಹಸರುರಾದರುದರು ಕವಿಯಾತಕ ಬೆಂ " 
೩. "ಹಸರುರರು ಹಸರುರಿಳೆಯರುಸರಗೂ" 
ಕರುವಬೆಂಪುರವರ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ ಬರೆಯರಿ. ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
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ಪದದ ಪಾಠ ೬. ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವಬೆಂ  -ರನನ   
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

  ರನನ  ಕ ಪ್ರೌ.ಶ.ಸರುಮಾರರು ೯೪೯ ರಲ   (  ೧೦ ನೆಯ ಶತಮಾನ   )   ಬಗಲಕಗೂಬೇಟ ಜಲ್ಲೆಯ
ಮರುದರುವೊಳಲರು (ಈಗನ ಮರುಧಗೂಬೇಳ ) ಎಬೆಂಬ ಗಾಪ್ರೌಮದಲ ಜನಸದನರು. ಇವನರು ಚಾಲರುಕದ
ದೆಗೂರೆಯಾದ ತಸೈಲಪನ ಆಸಾಸ್ಥಿನದಲದದ ನರು. ಇವನರು ಸಾಹಸಭಬೇಮ ವಿಜಯಬೆಂ   ,  ಅಜತ ತಿಬೇಥರ್ಕಾಬೆಂಕರ
ಪುರಾಣ ತಿಲಕಬೆಂ   ,  ಪರಶರುರಾಮಚರಿತಬೆಂ   ,  ಚಕಪ್ರೌಬೇಶಲ ರಚರಿತಬೆಂ ಎಬೆಂಬ ರವದ ಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 
ಈತನರು ರನನ ಕಬೆಂದ ಎಬೆಂಬ ಎಬೆಂಬ ನಘಬೆಂಟರುವನರುನ  ಬರೆದಿರರುವುದಗ ತಿಳಿದರು ಬರರುತತ್ತೆದೆ. 
ಇವನರುತಸೈಲಪ ಅರಸನಬೆಂದ  ಕವಿಚಕ ಕವತಿರ್ಕಾ ಎಬೆಂಬ ಬಿರರುದನರುನ  ಪಡೆದಿದದ ನರು .ಇವನರು ರತನ ತ ಕಯರಲ
ಒಬಬ ನರು. ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಪದದ ಭಾಗವನರುನ  ರನನ ನ ಸಾಹಸಭಬೇಮ ವಿಜಯಬೆಂ   (  ಗದಯರುದದ    )  ರವದ ದ ಐದನೆಯ 
ಆಶಾಲಸದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧.ನಮಗ ನಮಸಕ ರಿಸ ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಬಬೆಂದೆನಷಟ್ಟಿಬೇ ಎಬೆಂದರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಯಾರಿಗ ಹೆಬೇಳರುವನರು ?
ಉತತ್ತೆರ : ನಮಗ ನಮಸಕ ರಿಸ ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಬಬೆಂದೆನಷಟ್ಟಿಬೇ ಎಬೆಂದರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಭಬೇಷಕ ರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು. 

೨.ದಿನಪಸರುತ ಎಬೆಂದರೆ ಯಾರರು ?
ಉ: ದಿನಪಸರುತ ಎಬೆಂದರೆ ಕಣರ್ಕಾ 

೩. ಯಾರಿಬಬ ರನರುನ  ಕಗೂಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳರುಳ ವುದಗ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆನೆ ?
ಉ: ಪಾಥರ್ಕಾ (ಅಜರುರ್ಕಾನ ) ಮತರುತ್ತೆ  ಭಬೇಮರನರುನ  ಕಗೂಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳರುಳ ವುದಗ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆನೆ. 

೪. ಛಲವನೆನಬೇ  ಮೆರೆಯರುವುದಗ ನಧರ್ಕಾರಿಸದವನರು ಯಾರರು ?
ಉ: ಛಲವನೆನಬೇ ಮೆರೆಯರುವುದಗ ನಧರ್ಕಾರಿಸದವನರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ 

೫. ಅಬೆಂತರತಕ ಜ ಎಬೆಂದರೆ ಯಾರರು ?
ಉ: ಅಬೆಂತರತಕ ಜ ಎಬೆಂದರೆ ಧಮರ್ಕಾರಾಯ 

ಎರಡರು - ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ತನರು ಹೆಗೂಬೇರಾಡರುತಿತ್ತೆರರುವುದರು ನೆಲಕಕ ಲಲ  ಛಲಕಕ ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಗ ವಿವರಿಸರುತತ್ತೆನೆ ?
ಉ:  ಮಹಾಭಾರತ ಯರುದದ ದ ಕಗೂನೆಯಲ ಏರಬೆಂಗಯಾದ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ತಬೆಂದೆ ತಯಯರ ಸಲಹೆಯಬೆಂತ 
ಶರಶಯದಯಲ ಮಲಗದದ  ಭಬೇಷಕ ರನರುನ  ಸಬೆಂಧಿಸದಗ ಅವರರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಒಪಲ್ಪಿದರೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳರುಳ ವಬೆಂತ 
ಪಾಬೆಂಡವರನರುನ  ಒಪಲ್ಪಿಸರುವುದಗ ನರುಡಯರುತತ್ತೆರೆ . ಇದಕಕ ಒಪಲ್ಪಿ ದ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ನಮಕ ನರುನ  ನಮಸಕ ರಿಸಲೆಬೆಂದರು ಬಬೆಂದೆನೆಬೇ 
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ಹೆಗೂರತಗೂ ಸಬೆಂದಿ ಮಾಡಸಬಬೇಕಬೆಂದರು ಕಬೇಳಲರು ಅಲಲ . ನಾನೆಬೇನರು ಭಗೂಮಿಗಾಗ ಹೆಗೂಬೇರಾಡರುವನೆಬೆಂದರು ಭಾವಿಸದಿರಾ ? ನನನ  
ಛಲರಕಗ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಹೆಗೂಬೇರಾಡರುವನರು. ಈ ಭಗೂಮಿ ನನಗ ಹಾಳರು ಭಗೂಮಿ . ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ಕಗೂಲಸದ 
ಭಗೂಮಿಯೊಡನೆ ಮತತ್ತೆ ನಾನರು ಬಳರುವುದರುಬೆಂಟ ?ಎಬೆಂದರು ವಿವರಿಸರುತತ್ತೆನೆ. 

೨. ಈ ನೆಲದೆಗೂಡನೆ ತನರು ಸಹಬಳೆಲ  ಮಾಡರುವುದಿಲಲ ವಬೆಂದರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಳರುವುದೆಬೇಕ ?
ಉ: ತನನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ ಸಹೆಗೂಬೇದರ ಮತರುತ್ತೆ  ಸೆನ ಬೇಹಿತ ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಗ ಆ ಭಗೂಮಿ ಹಾಳರು ಭಗೂಮಿ
.ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ಕಗೂಲಸದ ಭಗೂಮಿಯೊಡನೆ ಮತತ್ತೆ ತನರು ಸಹಬಳೆಲ ಮಾಡರುವುದಿಲಲ ವಬೆಂದರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.

೩. ಪಾಥರ್ಕಾ-ಭಬೇಮರ ಬಗಗ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವಬೇನರು ?
ಉ: ನನನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ ಬಬೆಂಟ (ಕಣರ್ಕಾ) ನನಗೂನ  , ನನನ  ಪಪ್ರೌಬೇಮದ ತಮಕ  (ದರುಶಾದಸನ)ನನಗೂನ  ಕಗೂಬೆಂದ ಅಜರುರ್ಕಾನ ಭಬೇಮರರು 
ಜಬೇವಬೆಂತವಗರರುವವರೆಗ ನನನ  ದೆಬೇಹದಲ ಪಾಪ್ರೌಣವಿರರುವವರೆಗಗೂ , , ನಾನರು ಸಬೆಂಧಿಗ ಒಪಲ್ಪಿ ಲಾರೆನರು . ಮೊದಲರು ಆ ಇಬಬ ರನಗೂನ  
ಕಗೂಲರುಲ ವನರು . ಹಾಗ ಕಗೂಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಧಮರ್ಕಾರಾಜನೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳೆಗೂಳಬೇಣ . ನನನ  ದರುದುಃಖ ಆರಿದ ಮೆಬೇಲೆ ಅದರು 
ಬಬೇಡವನರುನ ವನೆ ?ಎಬೆಂದರು ಪಾಥರ್ಕಾ - ಭಬೇಮರ ಕರುರಿತರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯ ಪಡರುತತ್ತೆನೆ. 

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಭಬೇಷಕ  ಮತರುತ್ತೆ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನರ ನಡರುವಿನ ಸಬೆಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ.
 ಉ:  ಮಹಾಭಾರತ ಯರುದದ ದಲ ತನೆನಲಲ  ಸಹೆಗೂಬೇದರರರನಗೂನ  ,ಆಪತ್ತೆಮಿತ ಕ ಕಣರ್ಕಾನನಗೂನ  ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನನರು 
ತನನ  ತಬೆಂದೆ ತಯಯರ ಅಪಬೇಕ್ಷೆಯಬೆಂತ ರಣರಬೆಂಗದಲ ಶರಶಯದಯಲ ಮಲಗದದ  ತತ ಭಬೇಷಕ ರ ಸಲಹೆಯನರುನ  ಪಡೆಯಲರು 
ಬರರುತತ್ತೆನೆ. ಭಬೇಷಕ ರರು ಯದದ ವನರುನ  ನಲಸ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಬೆಂಡರು ಬದರುಕಬಬೇಕಬೆಂಬ ಸಲಹೆಯನರುನ  
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಗ ನಬೇಡರುತತ್ತೆರೆ. ನಬೇನರು ಒಪುಲ್ಪಿ ವಯಾದರೆ ಪಾಬೆಂಡವರನರುನ  ಸಬೆಂಧಿಗ ಒಪಲ್ಪಿಸರುವನರು .ಅವರರು ಈಗಲಗೂ ನಮಕ  
ಮಾತನರುನ  ಕಬೇಳರುತತ್ತೆರೆ ಎನರುನ ವಲ ಭಬೇಷಕ ರ  ಮರುಬೆಂದಗರುವ ಅನಾಹರುತವನರುನ  ತಪಲ್ಪಿಸಬಬೇಕನರುನ ವ ನಲರುವು , ಪಾಬೆಂಡವರ ಬಗಗನ 
ನಬೆಂಬಿಕ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.ಆದರೆ ತನರು ನಮಗ ನಮಸಕ ರಿಸಲರು ಬಬೆಂದೆನೆಬೇ ಹೆಗೂರತಗೂ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಸೆಬೆಂದರು ಕಬೇಳಲರು ಅಲಲ  ಎನರುನ ವ 
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಲ ಭಬೇಷಕ ರ ಬಗಗನ ಗೌರವ ಆದರೆ ಹೆಗೂಬೇರಾಟ ಮರುಬೆಂದರುವರಿಸಲೆಬೇ ಬಬೇಕಬೆಂಬ ಅಛಲ ನಧಾರ್ಕಾರ ಇರರುವುದರು 
ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ವಗರುವುದರು. ನಾನರು ನೆಲರಕಗ ಹೆಗೂಬೇರಾಡರುತಿತ್ತೆಲಲ . ಛಲರಕಗ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಹೆಗೂಬೇರಾಡರುತಿತ್ತೆದ್ದೇನೆ .ಕಣರ್ಕಾನಲಲ ದ ಈ 
ಭಗೂಮಿ ನನಗ ಪಾಳರು ಭಗೂಮಿ ಎನರುನ ವ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಲ  ತನನ  ಛಲದ ಕರುರಿತದ ಅಭಮಾನ , ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  
ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ನೆಗೂಬೇವು ವದ ಕತ್ತೆವಗರುತತ್ತೆದೆ.ಆಪತ್ತೆಮಿತ ಕ ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ಮತರುತ್ತೆ  ತನನ  ಸಹೆಗೂಬೇದರ ದರುಶಾದಸನನನರುನ     ಕಗೂಬೆಂದ ಅಜರುರ್ಕಾನ 
ಭಬೇಮರನರುನ  ಕಗೂಬೆಂದ ನಬೆಂತರವಬೇ ಧಮರ್ಕಾರಾಜನೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳರುಳ ವ ಎನರುನ ವ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಲ ದರುಶಾದಸನ
,ಕಣರ್ಕಾರನರುನ  ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ನೆಗೂಬೇವಿನ ಜಗೂತಗ ಅವರ ಸಾವಿಗ ರರಣರಾದವರ ಬಗಗನ ರೆಗೂಬೇಷವು ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. ನನನ ವರನರುನ
ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ನನನ ಲ ಕಗೂಬೇಪ ಕರಳಿ ಅತಿಶಯವಗದೆ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ರದಡಯಬೇ ಸದದ  .ಈ ಯರುದದ ದಲ ಭಗೂಮಿಯ 
ಒಡೆತನ ಪಾಬೆಂಡವರಿಗ ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇಕರು ಇಲಲ ವಬೇ ನನಗ ಉಳಿಯಬಬೇಕರು ಎಬೆಂದರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಹೆಬೇಳರುವಲ ಯರುದದ ವು 
ನಶಿಚತ , ಸೆಗೂಬೇಲರು ಗಲರುವಿನ ಅನವಯರ್ಕಾತ ಎಲಲ ದಕಗೂಕ  ತನರು ಬದದ  , ಬಬೆಂದರುದನರುನ  ಅನರುಭವಿಸಲೆಬೇ ಬಬೇಕನರುನ ವ ನಲರುವು, 
ಛಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗರರುವುದನರುನ  ಗಮನಸಬಹರುದರು.  

೨. ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಛಲದ ಗರುಣ ಅವನ ಮಾತರುಗಳಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗರರುವ ಬಗಯನರುನ  ವಿವರಿಸ.
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ಉ:  ಮಹಾಭಾರತ ಯರುದದ ದಲ ತನೆನಲಲ  ಸಹೆಗೂಬೇದರರರನಗೂನ  ,ಆಪತ್ತೆಮಿತ ಕ ಕಣರ್ಕಾನನಗೂನ  ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನನರು 
ತನನ  ತಬೆಂದೆ ತಯಯರ ಅಪಬೇಕ್ಷೆಯಬೆಂತ ರಣರಬೆಂಗದಲ ಶರಶಯದಯಲ ಮಲಗದದ  ತತ ಭಬೇಷಕ ರ ಸಲಹೆಯನರುನ  ಪಡೆಯಲರು 
ಬರರುತತ್ತೆನೆ. ಭಬೇಷಕ ರರು ಯದದ ವನರುನ  ನಲಸ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಬೆಂಡರು ಬದರುಕಬಬೇಕಬೆಂಬ ಸಲಹೆಯನರುನ  
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನಗ ನಬೇಡರುತತ್ತೆರೆ. ಆದರೆ ಅದಕಗೂಕಪಲ್ಪಿ ದ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ತನರು ಯರುದದ  ಮಾಡರುವುದಗ ತಿಳಿಸರುತತ್ತೆನೆ. ನಮಗ 
ನಮಸಕ ರಿಸ ಹೆಗೂಬೇಗರುವ ಸಲರುವಗ ಬಬೆಂದೆನೆಬೇ ಹೆಗೂರತಗೂ ಪಾಬೆಂಡರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಸ ಎಬೆಂದರು ಕಬೇಳಲರು ಅಲಲ  . ನಾನರು 
ಭಗೂಮಿಗಾಗ ಯರುದದ  ಮಾಡರುತಿತ್ತೆದ್ದೇನೆಬೆಂದರು ಭಾವಿಸದಿರಾ? ನಾನರು ಛಲರಕಗ ಹೆಗೂಬೇರಾಡರುತಿತ್ತೆದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಗೂಮಿ ನನಗ ಪಾಳರು 
ಭಗೂಮಿ ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ಕಗೂಲಸದ ಈ ಭಗೂಮಿಯೊಡನೆ ನಾನರು ಸಹಬಳೆಲ ನಡೆಸರುವುದರು ಉಬೆಂಟಬೇ ?ನನನ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ ಬಬೆಂಟ 
(ಕಣರ್ಕಾ) ನನಗೂನ  , ನನನ  ಪಪ್ರೌಬೇಮದ ತಮಕ  (ದರುಶಾದಸನ)ನನಗೂನ  ಕಗೂಬೆಂದ ಅಜರುರ್ಕಾನ ಭಬೇಮರರು ಜಬೇವಬೆಂತವಗರರುವವರೆಗ ನನನ  
ದೆಬೇಹದಲ ಪಾಪ್ರೌಣವಿರರುವವರೆಗಗೂ ನಾನರು ಸಬೆಂಧಿಗ ಒಪಲ್ಪಿ ಲಾರೆನರು . ಮೊದಲರು ಆ ಇಬಬ ರನಗೂನ  ಕಗೂಲರುಲ ವನರು . ಹಾಗ ಕಗೂಬೆಂದ 
ಬಳಿಕ ಧಮರ್ಕಾರಾಜನೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳೆಗೂಳಬೇಣ . ನನೆಗೂನಡನೆ ಹರುಟಟ್ಟಿದ ನಗೂವರ್ಕಾರರು ಸೆಗೂಬೇದರರಗೂ ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳನರುನ  ಎದರುರಿಸ
ಸತತ್ತೆರರು . ಅದರಿಬೆಂದ ನನನ ಲ ಕಗೂಬೇಪ ಕರಳಿ ಅತಿಶಯವಯತರು. ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ರದಡ ನನನ  ಛಲವನೆನ ಸಾಧಿಸರುವನರು . 
ಇಬೆಂದಿನ ಒಬೆಂದರು ರಳಗದಲ ಪಾಬೆಂಡವರರು ಉಳಿಯಬಬೇಕರು , ಇಲಲ ವ ನಾನರು ಉಳಿಯಬಬೇಕರು . ಅದರಿಬೆಂದ ಭಗೂಮಿಯ 
ಒಡೆತನ ಪಾಬೆಂಡವರಿಗ ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇಕರು ಇಲಲ ವ ಕೌರವನಗ ಉಳಿಯಬಬೇಕರು ಎನರುನ ವ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಮಾತರುಗಳಲ ಅವನ 
ಛಲದ ಗರುಣ ವದ ಕತ್ತೆವಗರರುವುದನರುನ  ಗಮನಸಬಹರುದರು. .

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ. 

೧.  “ ನೆಲಕರಿವನೆಬೆಂದರು ಬಗದಿರೆ ಚಲಕರಿವಬೆಂ .  ”
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ರನನ  ಮಹಾಕವಿಯರು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಬೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾಲಸದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವಬೆಂ' ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಭಬೇಷಕ ರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ಮಹಾಭಾರತ ಯರುದದ ದಲಲ  ತನೆನಲಲ  ಸಹೆಗೂಬೇದರರನಗೂನ , ತನನ  ಪರಮಾಪತ್ತೆ  ಸೆನ ಬೇಹಿತ ಕಣರ್ಕಾನನರುನ  ಕಳೆದರುಕಗೂಬೆಂಡ 
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ತನನ  ತಬೆಂದೆ ತಯಯರ ಸಲಹೆಯಬೆಂತ ಶರಶಯದಯಲ ಮಲಗದದ  ಭಬೇಷಕ ರ ಬಳಿ ಬಬೆಂದಗ ಅವರರು 
ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳಳ ಲರು ಸಗೂಚಸರುತತ್ತೆರೆ. ನಮಗ ನಮಸಕ ರಿಸಲರು ಬಬೆಂದೆನೆಬೇ ಹೆಗೂರತಗೂ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ
ಮಾಡಸೆಬೆಂದರು ಕಬೇಳಲರು ಅಲಲ . ಇಷಟ್ಟಿ ಕಗೂಕ  ನಾನರು ನೆಲರಕಗ ಯರುದದ  ಮಾಡರುವವನಲಲ  ಛಲರಕಗ ಎಬೆಂದರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ 
ಪಪ್ರೌತಿಕ ಕಯಸರುತತ್ತೆನೆ.
ಸಾಲರಸದ  : ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಛಲ ,ಅಭಮಾನ ಇಲ ಸಾಲರಸದ ಪೂಣರ್ಕಾವಗ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.

೨. “ಸಮರದೆಗೂಳೆನಗಜಜ  ಪಬೇಳಿಮಾವುದರು ಕಜಜ ಬೆಂ.  " 
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ರನನ  ಮಹಾಕವಿಯರು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಬೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾಲಸದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವಬೆಂ 'ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಭಬೇಷಕ ರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ಶರಶಯದಯಲ ಮಲಗದದ  ಭಬೇಷಕ ರನರುನ  ತಬೆಂದೆತಯಯರ ಸಲಹೆಯಬೆಂತ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಸಬೆಂಧಿಸದಗ 
ಅವರರು ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂ ,ಪಾಬೆಂಡವರನರುನ  ನಾನೆಬೇ ಒಪಲ್ಪಿಸರುತತ್ತೆಬೇನೆ ಎಬೆಂದರು ಸಲಹೆ ನಬೇಡದಗ 
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ನಮಗ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡ ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇಕಬೆಂದರು ಬಬೆಂದೆನಲಲ ದೆ ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳೆಗೂಡನೆ ಒಪಲ್ಪಿ ಬೆಂದವನರುನ  
ಏಪರ್ಕಾಡಸಲೆಬೆಂದೆಬೇನರು ನಾನರು ಬಬೆಂದೆನೆ ? ಅಜಾಜ   , ಯರುದದ ದಲ ಇನರುನ  ನನನ  ರಯರ್ಕಾವಬೇನೆಬೆಂಬರುದನರುನ  ಹೆಬೇಳಿ ಎಬೆಂದರು 
ಹೆಬೇಳರುವನರು. 
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ಸಾಲರಸದ  : ಯರುದದ ದ ಕರುರಿತರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಉತತ್ಸಾಹ ,ಯರುದದ  ಮರುಬೆಂದರುವರಿಸಲೆಬೇ ಬಬೇಕನರುನ ವ ಹಠ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ.

೩.  “ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಳಿರಿದರು ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವಬೆಂ .  ”
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ರನನ  ಮಹಾಕವಿಯರು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಬೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾಲಸದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವಬೆಂ 'ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಭಬೇಷಕ ರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ಭಬೇಷಕ ರ ಸಲಹೆಯಬೆಂತ ಯರುದದ ವನರುನ  ನಲಸ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳಳ ಲರು ಒಪಲ್ಪಿ ದ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು 
ಹರುಟಟ್ಟಿದ ನಗೂವರ್ಕಾರರು ಮಕಕ ಳಗೂ ,ನನೆಗೂನಡನೆ ಹರುಟಟ್ಟಿದ ನಗೂವರ್ಕಾರರು ಸೆಗೂಬೇದರರಗೂ ಶತರುಪ್ರೌ ಗಳನರುನ  ಎದರುರಿಸ ಸತತ್ತೆರರು . ಅದರಿಬೆಂದ 
ನನನ ಲ ಕಗೂಬೇಪ ಕರಳಿ ಅತಿಶಯವಯತರು. ಸತತ್ತೆವರೆಬೇನರು ಮರಳಿ ಹರುಟರುಟ್ಟಿ ವುದಿಲಲ ವ ? ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ರದಡ ನನನ  
ಛಲವನೆನ ಸಾಧಿಸರುವನರು ಎಬೆಂದರು ಭಬೇಷಕ ರಲ ತನನ  ನಲರುವನರುನ  ಸಮರರ್ಕಾಸರುವನರು.
ಸಾಲರಸದ  : ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಬೆಂದಿಗ ತನರು ಹಿಡದ ಹಠವನರುನ  ಸಾಧಿಸಲೆಬೇಬಬೇಕನರುನ ವ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಅಚಲ ನಲರುವು ,ಛಲ ಇಲ 
ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

೪.  “ ಮೆಬೇಣಾಯರುತ್ತೆ  ಕೌರವಬೆಂಗವನತಳಬೆಂ .  ”
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ರನನ  ಮಹಾಕವಿಯರು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಬೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾಲಸದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವಬೆಂ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ಭಬೇಷಕ ರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ಭಬೇಷಕ ರ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ಸಬೆಂಧಿ ಮಾಡಕಗೂಳಳ ಬಬೇಕನರುನ ವ ಸಲಹೆ ಮಾತನರುನ  ಒಪಲ್ಪಿ ದ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನರು ನಾನರು 
ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಡನೆ ರದಡದೆ ಬಿಡಲಾರೆ . ಇಬೆಂದಿನ ಒಬೆಂದರು ರಳಗದಲ ಪಾಬೆಂಡವರರು ಉಳಿಯಬಬೇಕರು , ಇಲಲ ವ ನಾನರು 
ಉಳಿಯಬಬೇಕರು . ಅದರಿಬೆಂದ ಭಗೂಮಿಯ ಒಡೆತನ ಪಾಬೆಂಡವರಿಗ ಹೆಗೂಬೇಗಬಬೇಕರು ಇಲಲ ವ ಕೌರವನಗ ಉಳಿಯಬಬೇಕರು ಎಬೆಂದರು 
ಹೆಬೇಳರುವನರು. 
ಸಾಲರಸದ  : ಯರುದದ ದ ಕರುರಿತ ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ ಅಚಲ ತಿಬೇಮಾರ್ಕಾನ , ಬಬೆಂದರುದನರುನ  ಎದರುರಿಸಬಬೇಕನರುನ ವ ಅವನ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯ 
ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದದ ದ ಸಾಲರುಗಳಿಗ ಪಪ್ರೌಸಾತ್ತೆರ ಹಾಕ ,ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ ,ಛಬೆಂದಸತ್ಸಾನ ಹೆಸರನರುನ  ಬರೆಯರಿ. 

            4         4              4 
       -   |    -        |    -     UU U U U U

೧.  ಪುಟಟ್ಟಿದ|  ನಗೂವರ್ಕಾರರು| ಮೆನೆಗೂನಡ                   12 
   4           4                4                4             4  
 -  |   -        |    -    | -     |   _    _    | U U U U U U U U

 ವುಟಟ್ಟಿದ|  ನಗೂವರ್ಕಾರರು| ಮಿದಿಚರ್ಕಾ| ಸತಗೂತ್ತೆಡೆ |  ಕಗೂಬೇಪಬೆಂ|               20 

    ಛಬೆಂದಸರುತ್ಸಾ  :  ಕಬೆಂದ ಪದದ  

        
      ಭ        ರ    ನ        ಭ      ಭ        ರ        ಲಘರು + ಗರುರರು 
    -   |   -   - |   | -    | - |   -    -     |  -     U U U UUU U U UU U U

೨. ಎನನ ಣರು|ಗಾಳನೆ| ನನ ಣರುಗ| ದಮಕ ನ| ನಕಕ ದ | ಪಾಥರ್ಕಾಭಬೇ| ಮರರು

1@ .mamatabhagwat gmail com    ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬೇಗಗೂರರು ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು -೬೮ 



80

ಛಬೆಂದಸರುತ್ಸಾ  : ಉತಲ್ಪಿ ಲ ಮಾಲಾ ವಕೃತತ್ತೆ (ಉತಲ್ಪಿ ಲ ಮಾಲೆಯಪುಲ್ಪಿ ದರು ಭರಬೆಂ ನಭಭಬೆಂ ರಲಗಬೆಂ ನೆಗಳಿದರಲ 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳಿಗ ತತತ್ಸಾ ಮ-ತದದ ವಗಳನರುನ  ಬರೆಯರಿ. 

ಕಜಜ -ರಯರ್ಕಾ  ,ಅಜಜ - ಆಯರ್ಕಾ 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳನರುನ  ವಿಗ ಪ್ರೌಹವಕದ  ಮಾಡ ಸಮಾಸದ ಹೆಸರನರುನ  ತಿಳಿಸ. 

ಪಾಥರ್ಕಾಭಬೇಮರರು= ಪಾಥರ್ಕಾನಗೂ ಭಬೇಮರಗೂ = ದಲ ಬೆಂದಲ  ಸಮಾಸ ,
ಅಬೆಂತರತಕ ಜ =ಅಬೆಂತಕನ (ಯಮ )ಆತಕ ಜ ಯಾರೆಗೂಬೇ ಅವನರು = ಧಮರ್ಕಾರಾಯ = ಬಹರುವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ ಸಮಾಸ ,
ದಿನಪಸರುತ =ದಿನಪ(ಸಗೂಯರ್ಕಾ)ನ ಸರುತ ಯಾರೆಗೂಬೇ ಅವನರು = ಕಣರ್ಕಾ = ಬಹರುವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ ಸಮಾಸ

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧     ೧೮ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ 
ಉತತ್ತೆರಿಸ.೨*೧=೨ 

೧.ನಮಗ ನಮಸಕ ರಿಸ ಹೆಗೂಬೇಗಲರು ಬಬೆಂದೆನಷಟ್ಟಿಬೇ ಎಬೆಂದರು 
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಯಾರಿಗ ಹೆಬೇಳರುವನರು ?
೨.ದಿನಪಸರುತ ಎಬೆಂದರೆ ಯಾರರು ?

ಎರಡರು - ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.೨*೨=೪ 

ಯಾರಿಬಬ ರನರುನ  ಕಗೂಬೆಂದ  ಬಳಿಕ  ಸಬೆಂಧಿ  ಮಾಡಕಗೂಳರುಳ ವುದಗ
ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆನೆ ?
 ಪಾಥರ್ಕಾ-ಭಬೇಮರ  ಬಗಗ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ
ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವಬೇನರು ?

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.    ೩ ಅಅಕಗಳಳ

೧.  ಭಬೇಷಕ  ಮತರುತ್ತೆ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನರ  ನಡರುವಿನ
ಸಬೆಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ  ೨*೩=೬ 
೩.  “ ಪಾಬೆಂಡವರೆಗೂಳಿರಿದರು ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವಬೆಂ .  ”
೪.  “ ಮೆಬೇಣಾಯರುತ್ತೆ  ಕೌರವಬೆಂಗವನತಳಬೆಂ .  ”

ರನನ  ಕವಿಯ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ ಬರೆಯರಿ.    ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು

ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ - ೨     -೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ  ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ  ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು  ವಕದ ದಲ
ಉತತ್ತೆರಿಸ.೨*೧=೨ 

೧. ಛಲವನೆನಬೇ  ಮೆರೆಯರುವುದಗ ನಧರ್ಕಾರಿಸದವನರು ಯಾರರು
೨. ಅಬೆಂತರತಕ ಜ ಎಬೆಂದರೆ ಯಾರರು ?

ಎರಡರು - ಮಗೂರರು ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ ೨*೨=೪ .

೧.  ತನರು  ಹೆಗೂಬೇರಾಡರುತಿತ್ತೆರರುವುದರು  ನೆಲಕಕ ಲಲ  ಛಲಕಕ
ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಗ ವಿವರಿ  ಸರುತತ್ತೆನೆ ?
೨.  ಈ  ನೆಲದೆಗೂಡನೆ  ತನರು  ಸಹಬಳೆಲ
ಮಾಡರುವುದಿಲಲ ವಬೆಂದರು ದರುಯೋರ್ಕಾಧನ ಹೆಬೇಳರುವುದೆಬೇಕ ?

ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

.  ದರುಯೋರ್ಕಾಧನನ  ಛಲದ  ಗರುಣ  ಅವನ  ಮಾತರುಗಳಲ
ವದ ಕತ್ತೆವಗರರುವ ಬಗಯನರುನ  

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ  ವಿವರಿಸ.  ೨*೩=  ೬

೧.  “ ನೆಲಕರಿವನೆಬೆಂದರು ಬಗದಿರೆ ಚಲಕರಿವಬೆಂ .  ”
ವಿವರಿಸ.
೨. “ಸಮರದೆಗೂಳೆನಗಜಜ  ಪಬೇಳಿಮಾವುದರು ಕಜಜ ಬೆಂ.  "

1@ .mamatabhagwat gmail com    ಸರರ್ಕಾರಿ ಪಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬೇಗಗೂರರು ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು -೬೮ 



81

ಪದದ  ಪಾಠ -೭   ವಿಬೇರ ಲವ -ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ 
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

 ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ ಕವಿಯ ರಲ ಸರುಮಾರರು ಕ ಪ್ರೌ.ಶ.೧೫೫೦  .  ಚಕಕ ಮಗಳಗೂರರು ಜಲ್ಲೆಯ ಕಡಗೂರರು ತಲಗೂಕನ
ದೆಬೇವನಗೂರರು  ಇವನರು   ಜನಸದ   ಸಸ್ಥಿ ಳ.   ಜಸೈಮಿನ  ಭಾರತ  ಇವನರು  ಬರೆದಿರರುವ  ಪಪ್ರೌಸದದ
ಕಕೃತಿಯಾಗದೆಇವನಗ ಉಪಮಾಲೆಗೂಬೇಲ ,ಕಣಾರ್ಕಾಟ ಕವಿ ಚಗೂತವನ ಚೆಸೈತ ಕ ಎಬೆಂಬ ಬಿರರುದರುಗಳಿವ . 

ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಪದದ ಭಾಗವನರುನ  ಅವರ ಜಸೈಮಿನ ಭಾರತ ಕಕೃತಿಯಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. 

          ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.                

೧. ಜಸೈಮಿನ ಭಾರತ ರವದ ವನರುನ  ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರರು ?
ಉ: ಜಸೈಮಿನಭಾರತವನರುನ  ಬರೆದ ಕವಿ ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ 

೨.ಯಜ್ಞಾಶಲ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿದವರರು ಯಾರರು ?
ಉ: ಯಜ್ಞಾಶಲ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿದವನರು ಲವ 

೩. ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಲವನರು ಯಾವುದರಿಬೆಂದ ಕಟಟ್ಟಿದನರು?
ಉ: ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಲವನರು ತನನ  ಉತತ್ತೆರಿಬೇಯವನರುನ  ಹಗಗ್ಗೆ ವನಾನಗ ಹೆಗೂಸೆದರು ಅದರಿಬೆಂದ ಕಟಟ್ಟಿದನರು. 

೪. ಮರುನಸರುತರರು ಹೆದರಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
ಉ:ಯಜ್ಞಾಶಲ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು  ಬಿಟಟ್ಟಿ ರೆ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ  ಕಡೆಯವರಿಬೆಂದ  ಶಿಕ್ಷೆಗ
ಒಳಗಾಗಬಬೇರಗರುವುದೆಬೆಂದರು(ಹೆಗೂಡೆಸಕಗೂಳಳ ಬಬೇರಗರುವುದೆಬೆಂದರು ) ಮರುನಸರುತರರು ಹೆದರಿದರರು.

 ಮಗೂರರು -   ನಾಲರುಕ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ವಲಕಬೇಕ ಆಶ ಪ್ರೌಮಕಕ ಯಜ್ಞಾಶಲ ವು ಬಬೆಂದ ಬಗಯನರುನ  ವಿವರಿಸ.
ಉ:  ಸಬೇತಯನರುನ  ರಡಗ  ಕಳರುಹಿಸದ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನರು  ಅವಳ  ಅಗಲಕಯಬೆಂದ ನೆಗೂಬೆಂದಿರರುವ  ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದಲಯಬೇ,  ರಾವಣನ
ಒದೆಯಬೆಂದ ಬಪ್ರೌಹಕ ಹತದ ದೆಗೂಬೇಷ ಬಬೆಂದಿರರುವುದನರುನ  ಪರಿಹರಿಸಕಗೂಳಳ ಲರು  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳ  ಆದೆಬೇಶದಬೆಂತಅಶಲ ಮೆಬೇಧ ಯಾಗವನರುನ
ಕಸೈಗಗೂಳರುಳ ವನರು.ಸಬೆಂಚಾರಕಕ ತರಳಿದ ಕರುದರುರೆಯ ಬಬೆಂಗಾವಲಗ ತನನ  ಸಹೆಗೂಬೇದರ ಶತರುಪ್ರೌ ಘನ ನನರುನ  ಕಳರುಹಿಸರುವನರು .
ಬಲಶಾಲಗಳಾದ ರಾಜರಗೂ ಸಹ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ತಯ ವಿಚಾರವನರುನ  ಕಬೇಳಿಯಬೇ ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು ಹೆದರಿ ,ಅದಕಕ
ನಮಸಕ ರಿಸ  ಅದನರುನ  ತಡೆಯದೆಬೇ  ಇರಲರು  ,ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ  ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ  ಪಪ್ರೌಬೇತಿಯ  ಕರುದರುರೆಯರು  ಇಡಬೇ  ಭಗೂಮಬೆಂಡಲದಲ
ಚಲಸರುತತ್ತೆ, ವಲಕಬೇಕಯ ತಪೊಬೇವನದ ಉಪವನದಲ ಬಳೆದರು ನಬೆಂತಿದದ  ಹರುಲನ ಹಸರುರಿಗ ಮನಸೆಗೂಬೇತರು ಆಕಷರ್ಕಾಣೆಗ ಒಳಗಾಗ
ಅದನರುನ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸತರು.

೨. ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ ಹಣೆಯಲದದ  ಪಟಟ್ಟಿಯಲ ಏನೆಬೆಂದರು ಬರೆಯಲಾಗತರುತ್ತೆ  ?
ಉ:  ಈ  ಭಗೂಮಿಯಲ  ಕೌಸಲೆದಯರು  ಪಡೆದ  ಮಗನಾದ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನೆಗೂಬಬ ನೆಬೇ  ವಿಬೇರ.ಅವನ  ಯಜಕ  ತರುರಗವಿದರು.ಇದನರುನ
ಧರಿಸರುವ ಸಮಥರ್ಕಾರರು ಯಾರಾದರಗೂ ಇದದ ರೆ ಈ ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ತಡೆಯರಿ ಎಬೆಂದರು ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ ಹಣೆಯಲದದ  ಪಟಟ್ಟಿಯಲ
ಬರೆಯಲಾಗತರುತ್ತೆ .
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೩.ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟರುಟ್ಟಿ ವ ವಿಚಾರದಲ ಮರುನಸರುತರಿಗಗೂ ಲವನಗಗೂ ನಡೆದ ಸಬೆಂವದವನರುನ  ಬರೆಯರಿ.
ಉ:  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ  ಅಶಲ ಮೆಬೇಧದ  ಕರುದರುರೆಯರು  ಇಡಬೇ  ಭಗೂಮಬೆಂಡಲದಲ  ಸಬೆಂಚರಿಸರುತತ್ತೆ  ಕಗೂನೆಗ  ವಲಕಬೇಕಯ  ಆಶ ಪ್ರೌಮದ
ಉಪವನದಲ  ಬಳೆದರು  ನಬೆಂತಿದದ  ಹರುಲನ  ಹಸರುರಿಗ  ಮನಸೆಗೂಬೇತರು  ಆಕಷರ್ಕಾಣೆಗ  ಒಳಗಾಗ  ಅದನರುನ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸಲರು  ಅದನರುನ
ನೆಗೂಬೇಡದ ಆಶ ಪ್ರೌಮದ ರವಲಗದದ  ಲವನರು ಕರುದರುರೆಯ ಹತಿತ್ತೆರಕಕ ಬಬೆಂದರು ಅದರ ಹಣೆಪಟಟ್ಟಿಯ ಮೆಬೇಲದದ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನೆಗೂಬಬ ನೆಬೇ
ವಿಬೇರನೆಬೆಂಬ ವಕದ ವನರುನ  ಓದಿ  ಕರಳಿ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಗವರ್ಕಾವನರುನ  ಮರುರಿಯಬಬೇಕಬೆಂದರು  ನಧರ್ಕಾರಿಸದನರು.ಆದದ ರಿಬೆಂದ  ಲವನರು  ತನನ
ಉತತ್ತೆರಿಬೇಯವನರುನ  ಹೆಗೂಸೆದರು, ಅದನರುನ  ಕರುದರುರೆಯ ಕಗೂರಳಿಗ ಬಿಗದರು ಬಳೆಯ ಮರಕಕ ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು ಮರುನಸರುತರರು ಅತಿಯಾಗ
ನಡರುಗ ,ಬಬೇಡ ಬಬೇಡ ಅರಸರ ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಬಿಟರುಟ್ಟಿ ಬಿಡರು,ಇಲಲ ವದರೆ ನಮಕ ನರುನ  ಹೆಗೂಡೆಯರುವರರು ಎಬೆಂದರರು ಅದಕಕ ಲವನರು
ನಗರುತತ್ತೆ  ಬಪ್ರೌಹಕ ಣರ  ಮಕಕ ಳರು  ಅಬೆಂಜರುವರೆಬೆಂದರೆ  ಜಾನಕಯ  ಮಗನರು  ಇದಕಕ  ಹೆದರರುವನೆಬೇ  ?ಹೆಗೂಬೇಗ  ನಬೇವು  ಎಬೆಂದರು
ಶೌಯರ್ಕಾದಿಬೆಂದ ಬಿಲಲ ನರುನ  ಹೆದೆಗಬೇರಿಸ ,ತಿಬೇಡ ಜಬೇಬೆಂರರ ಮಾಡ ನಬೆಂತಿದದ ನರು . 

   ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಲವನರು ಯಜ್ಞಾಶಲ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
ಉ:  ರಾವಣನ  ವಧಯಬೆಂದ  ಬಪ್ರೌಹಕ ಹತದ  ದೆಗೂಬೇಷ  ಬಬೆಂದಿರರುವುದನರುನ  ಪರಿಹರಿಸಕಗೂಳಳ ಲರುಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನರು  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳ
ಸಲಹೆಯಬೆಂತ  ಅಶಲ ಮೆಬೇಧ  ಯಾಗವನರುನ  ಕಸೈಗಗೂಬೆಂಡರು  ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ  ಕರುದರುರೆಯ  ರವಲಗ  ಶತರುಪ್ರೌ ಘನ ನನರುನ  ಕಳಿಸದನರು .  ದೆಬೇಶ
ದೆಬೇಶಗಳನರುನ  ಸರುತತ್ತೆಡದ  ಅಶಲ ಮೆಬೇಧದ  ಕರುದರುರೆಯರು  ಒಬೆಂದರುದಿನ  ವಲಕಬೇಕ  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳ  ಆಶ ಪ್ರೌಮಕಕ  ಬರರುತತ್ತೆದೆ.ಅಲ
ಮಹಷರ್ಕಾಗಳ ಆಶ ಪ್ರೌಮದ ಉಪವನದ ರವಲಗ ನಯೋಜತನಾಗದದ  ಲವನರು ತನನ  ಜಗೂತಯವರ ಕಗೂಡ ಧನರುಧಾರ್ಕಾರಿಯಾಗ
ಬರರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಗ ಅಲದದ  ಕರುದರುರೆಯನರುನ  
ನೆಗೂಬೇಡ  ಎಲಯ  ತರುರಗವಿದರು  ?ಹಿಬೇಗ  ಹಗೂದೆಗೂಬೇಟವನರುನ  ಹಾಳರು  ಮಾಡರುತಿತ್ತೆದೆಯಲಲ  ,ವರರುಣನರರುವಲಗ  ಹೆಗೂಬೇಗರುವಗ
ವಲಕಬೇಕ  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳರು ಈ ವನವನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡಕಗೂಳಳ ಲರು  ಹೆಬೇಳಿ ಹೆಗೂಗದ್ದಾರೆ.ಅವರರು ಮರಳಿ ಬಬೆಂದರು ಇದನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದರೆ
ನನನ  ಮೆಬೇಲೆ  ಮರುನಸಕಗೂಳರುಳ ವರರುಎಬೆಂದರು  ಯೋಚಸ  ಕರುದರುರೆಯ  ಬಳಿ  ಬರಲರು  ಅದರ  ಮೆಬೇಲದದ  ಹಣೆಪಟಟ್ಟಿಯನರುನ
ನೆಗೂಬೇಡದನರು.ಅದರಲ  ಈ  ಭಗೂಮಿಯಲ  ಕೌಸಲೆದ  ಪಡೆದ  ಅವಳ  ಮಗ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನೆಗೂಬಬ ನೆಬೇ  ವಿಬೇರನರು  ,ಆತನ
ಯಜಜ ತರುರಗವಿದರು.ಅದನರುನ  ಕಟರುಟ್ಟಿ ವ ವಿಬೇರರರು ಯಾರಾದರಗೂ ಇದದ ರೆ ಕಟಟ್ಟಿ ಬಹರುದರುಎಬೆಂದಿದದ  ಲೆಬೇಖನವನೆಗೂನಬೇದಿದ ವಿಬೇರಲವನರು
ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಗವರ್ಕಾವನರುನ  ಬಿಡಸದಿದದ ರೆ ನನನ  ತಯಯನರುನ  ಜನರರು ಬಬೆಂಜಯಬೆಂದರು ಕರೆದಿರರುವರೆಬೇ!  ತನನ ಲ ತಗೂಬೇಳಬ ಲವಿದಗೂದ
ಏನರು ಪಪ್ರೌಯೋಜನ? ಎಬೆಂದರು ಆಲೆಗೂಬೇಚಸ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಯಜಜ ದ ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಹಾಕದನರು. 

೨. ಲವನ ನಡರುವಳಿಕ ಮೆಚರುಚ ಗಯಾಯತಬೇ?ಏಕ ?
ಉ: ಲವನ ನಡರುವಳಿಕಯರು ಮೆಚರುಚ ಗಯಾಯತರು.ಇದನರುನ  ಮಗೂರರು ಅಬೆಂಶಗಳಿಬೆಂದ ಸಮರರ್ಕಾಸಬಹರುದರು.
ಮೊದಲನೆಯದಗ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಅಶಲ ಮೆಬೇಧದ  ಕರುದರುರೆಯರು ವಲಕಬೇಕ  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳ  ಆಶ ಪ್ರೌಮದ  ಉಪವನದಲದದ  ಹಸರಿಗ
ಮನಸೆಗೂಬೇತರು  ಅಲ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸದಗ  ಉಪವನದ  ರವಲಗ  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳಿಬೆಂದ  ನೆಬೇಮಕವಗದದ  ಲವನರು  ಅದನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ
ಮಹಷರ್ಕಾಗಳರು  ತಗೂಬೇಟದ  ರವಲಗ  ತನನ ನರುನ  ನೆಬೇಮಿಸ  ವರರುಣನಲಗ  ಹೆಗೂಬೇಗರರುವರರು.ಅವರರು  ಮರಳಿ  ಬಬೆಂದರು  ತಗೂಬೇಟದ
ದರುರವಸೆಸ್ಥಿ ಯನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ  ಮರುನಸಕಗೂಳರುಳ ವರರು  ಎಬೆಂದರು  ಆಲೆಗೂಬೇಚಸರುವನರು.ತಗೂಬೇಟದ  ರಕ್ಷಣೆಗ  ಮಬೆಂದಗರುವನರು.ಇಲ
ಲವನಲ ಜಾಗಕೃತವದ ಕತರ್ಕಾವದ  ಪಪ್ರೌಜ್ಞೆಯನರುನ  ಗಮನಸಬಹರುದರು.
ಅಲಲ ದೆಬೇ  ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ  ಕರುದರುರೆಯ  ಮೆಬೇಲದದ  ಹಣೆಪಟಟ್ಟಿಯಲ  ಈಭಗೂಮಿಯಲಕೌಸಲೆದಯ
ಮಗನಾದಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನೆಗೂಬಬ ನೆಬೇವಿಬೇರನರು.ಯಜ್ಞಾಶಲ ವನರುನ  ಕಟರುಟ್ಟಿ ವವರರು  ಯಾರಾದರಗೂ  ಇದದ ರೆ  ಕಟಟ್ಟಿ ಬಹರುದರು  ಎಬೆಂದರು
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ಇರರುವುದನರುನ  ಓದಿದ ಲವನರು ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನೆಗೂಬಬ ನೆಬೇ  ವಿಬೇರನಾದರೆ ಅವನನರುನ  ಹಡೆದ ತಯಯರು ವಿಬೇರಮಾತಯನಸರುವಳರು
.ತನನ ಲ  ತಗೂಬೇಳಬ ಲವಿದಗೂದ  ಏನಗೂ  ಪಪ್ರೌಯೋಜನವಿಲಲ ದ  ಹಾಗಾಗ  ತನನ  ತಯಯನರುನ  ಎಲಲ ರಗೂ  ಬಬೆಂಜಯಬೆಂದರು
ಕರೆಯರುವಬೆಂತಗರುವುದರುಆದದ ರಿಬೆಂದ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ  ಗವರ್ಕಾವನರುನ  ಅಡಗಸ  ತನನ  ತಯಗ  ವಿಬೇರ  ಮಾತಯಬೆಂಬ  ಗೌರವವನರುನ
ಒದಗಸಬಬೇಕಬೆಂಬ  ಭಾವವು ಅವನಲ ಜಾಗಕೃತವಗರುವುದರು.ಇಲ  ತನನ ನರುನ  ಹೆಗೂತರುತ್ತೆ  ಹೆತತ್ತೆ  ತಯಗ  ಉನನ ತ  ಪದವಿಗೌರವಗಳರು
ಸಗರುವಬೆಂತ ಮಾಡರುವುದರುಅವಶದ  ಎಬೆಂಬ ಮಾತಕೃ ಗೌರವ ಲವನಲ ಮೆಸೈ ತಳಿದದ ನರುನ  ಗಮನಸಬಹರುದರು.
ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಬಿಡದಿದದ ರೆ ಅವನ ಕಡೆಯವರಿಬೆಂದ ಹೆಗೂಡೆಸಕಗೂಳಳ ಬಬೇರಗರುವುದರು.  ಆದದ ರಿಬೆಂದ ಕರುದರುರೆಯನರುನ
ಕಟಟ್ಟಿ ದಿರರು  ಎಬೆಂದರು  ಮರುನಸರುತರರು  ಲವನಲ  ಬಬೇಡಕಗೂಬೆಂಡಗ  ಪಾವರ್ಕಾರ  ಮಕಕ ಳಾದ  ನಬೇವು  ಹೆದರರುತಿತ್ತೆಬೇರೆಬೆಂದರೆ  ಜಾನಕಯ
ಮಗನಾದ  ನಾನದಕಕ  ಹೆದರರುವನೆಬೇ  ?ಎಬೆಂದರು  ಲವನರು  ಉತತ್ತೆರಿಸರುವನರು  .ಇಲ  ಲವನರು  ಚಕಕ  ಬಲಕನಾದರಗೂ  ಲೆಗೂಬೇಕ
ವಿಬೇರನೆನಸದ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನಬೆಂದ  ಮರುಬೆಂದೆ  ಎದರುರಾಗಬಹರುದದ  ಅಪಾಯಕಕ  ಹೆದರದೆಬೇ  ಅವನನರುನ  ಎದರುರಿಸಲರು
ಸನನ ದದ ನಾಗರುವನರು.ಇಲ ಲವನಲ ತಬೆಂದೆಯಾದ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಧಸೈಯರ್ಕಾ ಶೌಯರ್ಕಾಗಳರು ವದ ಕತ್ತೆವಗರರುವುನರುನ  ಗಮನಸಬಹರುದರು.

  ಸಬೆಂದಭಾರ್ಕಾನರುಸಾರ ಸಾಲರಸದ ವನರುನ ಬರೆಯರಿ.

೧. ''   ರಘಗೂದಲ ಹನ ಸೆಗೂಲೆಗ್ಗೆಬೇಳಿ ನಮಿಸಲ''

ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ ಕವಿಯರು ಬರೆದ ದೆಬೇವುಡರು ನರಸಬೆಂಹ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ ಮತರುತ್ತೆ  ಬಿ.ಶಿವಮಗೂತಿರ್ಕಾ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ ಇವರರು
ಸಬೆಂಪಾದಿಸದ ಜಸೈಮಿನ ಭಾರತ ದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವಿಬೇರಲವ' ಎನರುನ ವ ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ  ಕವಿ
ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ರಾವಣನ  ಹತದಯಬೆಂದ  ಬಬೆಂದೆಗೂದಗದ  ಬಪ್ರೌಹಕ ಹತದ  ದೆಗೂಬೇಷ  ನವರಣೆಗಾಗ  ಮಹಷರ್ಕಾಗಳ  ಸಲಹೆಯಬೆಂತ
ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನರು  ಅಶಲ ಮೆಬೇಧ  ಯಾಗವನರುನ  ಕಸೈಗಗೂಬೆಂಡರು  ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ  ರಕ್ಷಣೆಯ  ಕರುದರುರೆಗ  ಬಬೆಂಗಾವಲಾಗ  ಶತರುಪ್ರೌ ಘನ ನನರುನ
ಕಳಿಸದನರು.ಅದರು ಇಡಬೇ ಭಗೂಮಬೆಂಡಲದೆಗೂಳಗ ಸಬೆಂಚರಿಸರುತಿತ್ತೆರಲರು ಬಲಶಾಲಗಳಾದ ರಾಜರಗೂ ಸಹ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ತಯ
ವಿಚಾರವನರುನ  ಕಬೇಳಿಯ  ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು  ಹೆದರಿ  ,ಅದಕಕ  ನಮಸಕ ರಿಸ  ಅದನರುನ  ತಡೆಯರುವ  ಯತನ ವನರುನ  ಅವರರು
ಮಾಡಲಲಲ  ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ವಿವರಿಸದ್ದಾರೆ. 
ಸಾಲರಸದ  :  ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ ವಿಶಬೇಷತ ಮತರುತ್ತೆ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಬಗಗ್ಗೆ ಇತರ ರಾಜರರು ಹೆಗೂಬೆಂದಿರರುವ ಭಯ ಭಕತ್ತೆ ಗೌರವವನರುನ  ಮೆಬೇಲನ
ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು.

೨. ''ತನನ  ಮಾತಯಬೆಂ ಸವರ್ಕಾಜನಮರುಬೆಂ ಬಬೆಂಜಯನನ ದಿದರ್ಕಾಪುದೆ ''
ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ ಕವಿಯರು ಬರೆದ ದೆಬೇವುಡರು ನರಸಬೆಂಹ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ ಮತರುತ್ತೆ  ಬಿ.ಶಿವಮಗೂತಿರ್ಕಾ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ ಇವರರು
ಸಬೆಂಪಾದಿಸದ ಜಸೈಮಿನ ಭಾರತ  ದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ವಿಬೇರಲವ  'ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ
ಲವ  ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :ವಲಕಬೇಕಯ ಆಶ ಪ್ರೌಮ ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸದ ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ ಕರುದರುರೆಯ ಹಣೆಪಟಟ್ಟಿಯ ಮೆಬೇಲದದ  ಬರಹದಲ ಈ
ಭಗೂಮಿಯಲ  ಕೌಸಲೆದಯರು  ಪಡೆದ  ಮಗನಾದ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನೆಗೂಬಬ ನೆಬೇ  ವಿಬೇರ.ಅವನ  ಯಜಜ  ತರುರಗವಿದರು.ಇದನರುನ
ಧರಿಸರುವ(ಕಟರುಟ್ಟಿ ವ)  ಸಮಥರ್ಕಾರರು  ಯಾರಾದರಗೂ  ಇದದ ರೆ  ಈ  ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ತಡೆಯರಿ  ಎಬೆಂದಿದದ ನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ,  ಓಹೆಗೂಬೇ  !
ಅವನ  (ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ  )  ಗವರ್ಕಾವನರುನ  ಮರುರಿಯದಿದದ ರೆ  ನನನ  ತಯಯನರುನ  ಎಲಲ ರಗೂ ಬಬೆಂಜಯಬೆಂದರು ಕರೆಯದಿರರುವರೆಬೇ  ?
ಅಲಲ ದೆಬೇ ನನನ  ತಗೂಬೇಳರುಗಳಿದಗೂದ  ಏನರು ಪಪ್ರೌಯೋಜನ ?ಎಬೆಂದರೆ ರಾಮನ ಗವರ್ಕಾವನರುನ  ಮರುರಿಯರುತತ್ತೆಬೇನೆ ಎಬೆಂದರು ಪಪ್ರೌತಿಜ್ಞೆಯನರುನ
ಮಾಡ ಲವನರು ಉರಿದೆದದ ನರುಎಬೆಂದರು ಕವಿ ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ .
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ಸಾಲರಸದ  :ಲವನರು  ತನನ  ತಯ  ಸಬೇತಮಾತಯ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಗೌರವ  ಹೆಗೂಬೆಂದಿರರುವುದರ  ಜಗೂತಗ  ಅವಳಿಗ  ಸವರ್ಕಾ  ಗೌರವವನರುನ
ದೆಗೂರಕಸಬಬೇಕಬೆಂಬ  ಹಬೆಂಬಲವನರುನ  ಅವಳ  ಗೌರವಕಕ  ಧಕಕ  ಬರದಬೆಂತ  ತನರು  ನಡೆಯಬಬೇಕಬೆಂಬ  ಮನೆಗೂಬೇಭಾವನೆಯನರುನ
ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ ನರು ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು.

೩. ''ಅರಸರುಗಳ ವಜಯಬೆಂ ಬಿಡರು ''
ಉ:ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ ಕವಿಯರು ಬರೆದ ದೆಬೇವುಡರು ನರಸಬೆಂಹ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ  ಮತರುತ್ತೆ  ಬಿ.ಶಿವಮಗೂತಿರ್ಕಾ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ  ಇವರರು
ಸಬೆಂಪಾದಿಸದ ಜಸೈಮಿನ ಭಾರತ  ದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  'ವಿಬೇರಲವ  'ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನರುನ
ಮರುನಸರುತರರು ಲವನಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ ಹಣೆಪಟಟ್ಟಿಯಲದದ  ಬರಹವನರುನ  ಓದಿದ ಲವನರು ಕರಳಿ ಲೆಗೂಬೇಕದಲ ರಾಮನೆಗೂಬಬ ನೆಬೇ  ಸವರ್ಕಾ ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ
ಎಬೆಂದರು ಒಪಲ್ಪಿ ಅದನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ದೆಬೇ  ಹಾಗ ಬಿಟಟ್ಟಿ ರೆ  ತನನ  ತಯಯನರುನ  ಎಲಲ  ಜನರಗೂ ಬಬೆಂಜಯಬೆಂದರು ಕರೆದರರು.ಅಲಲ ದೆಬೇ  ತನನ ಲ
ತಗೂಬೇಳಬ ಲವಿದಗೂದ  ಏನರು ಪಪ್ರೌಯೋಜನ ? ಎಬೆಂದರು ಯೋಚಸ ಅದನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಹಾಕದನರು.ಆಗ ಅಲದದ  ಮರುನಸರುತರರು ಬಬೇಡ ಬಬೇಡ
ಅರಸರ ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಬಿಟರುಟ್ಟಿ ಬಿಡರು ನಮಗ ತಗೂಬೆಂದರೆಯಾಗರುವುದರು ಎಬೆಂದರು ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಬಬೇಡವಬೆಂದರು ಲವನನರುನ
ತಡೆಯರುವಗ ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ.
ಸಾಲರಸದ  :  ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿದರೆ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನವರ  ಕಡೆಯಬೆಂದ  ಮರುಬೆಂದೆ  ಉಬೆಂಟಗಬಹರುದದ  ಅಪಾಯದ  ಕರುರಿತರು
ಮರುನಕರುಮಾರರ ಭಯವನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 

೪. '' ಜಾನಕಯ ಮಗನದಕ ಬದರರುವನೆ ''
ಉ:ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ ಕವಿಯರು ಬರೆದ ದೆಬೇವುಡರು ನರಸಬೆಂಹ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ  ಮತರುತ್ತೆ  ಬಿ.ಶಿವಮಗೂತಿರ್ಕಾ ಶಾಸತ್ತೆಪ್ರೌಬೇ  ಇವರರು
ಸಬೆಂಪಾದಿಸದ  ಜಸೈಮಿನ  ಭಾರತ  ದಿಬೆಂದ  ಆರಿಸಲಾದ  ವಿಬೇರಲವ  ಎನರುನ ವ  ಪದದ ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.ಈ  ಮಾತನರುನ
ಲವನರು ಮರುನಸರುತರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ವಲಕಬೇಕಯ  ಆಶ ಪ್ರೌಮವನರುನ  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ  ಅಶಲ ಮೆಬೇಧದ  ಕರುದರುರೆಯರು  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸದಗ  ಆಶ ಪ್ರೌಮದ  ರವಲಗದದ
ಲವನರು ಅದನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಹಾಕದನರು.ಆಗ ಅವನ ಜಗೂತಯದದ  ಮರುನಕರುಮಾರರರು ಹೆದರಿ ಬಬೇಡ ಬಬೇಡ ಅರಸರ ಕರುದರುರೆಯನರುನ
ಬಿಟರುಟ್ಟಿ ಬಿಡರು  ಇಲಲ ವದರೆ  ಅವರರು  ಬಬೆಂದರು  ನಮಕ ನರುನ  ಹೆಗೂಡೆಯರುವರರು  ಎಬೆಂದರು  ಲವನಗ  ಹೆಬೇಳಿದರರು.ಆಗ  ಲವನರು  ನಗರುತತ್ತೆ
ಬಪ್ರೌಹಕ ಣರ ಮಕಕ ಳರು  ಅಬೆಂಜರುವರೆಬೆಂದರೆ ಜಾನಕಯ ಮಗನರು  ಇದಕಕ ಹೆದರರುವನೆಬೇ  ?ಹೆಗೂಬೇಗ ನಬೇವು ಎಬೆಂದರು  ಶೌಯರ್ಕಾದಿಬೆಂದ
ಬಿಲಲ ನರುನ  ಹೆದೆಗಬೇರಿಸ ,ತಿಬೇಡ ಜಬೇಬೆಂರರ ಮಾಡ ನಬೆಂತಿದದ ನರು ಎಬೆಂದರು ಕವಿ ವಣಿರ್ಕಾಸದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲರಸದ  :  ಲವನರು ತನನ  ಶೌಯರ್ಕಾದ ಕರುರಿತರು  ಹೆಗೂಬೆಂದಿರರುವ ಅಭಮಾನವನರುನ  ,  ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಯಜಜ ದ ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ
ಅವನನರುನ  ಎದರುರಿಸಯಬೇ ಸದದ  ಎಬೆಂಬ ಅವನ ನಲರುವನರುನ  ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವು ಸಗೂಚಸರುವುದರು. 

ಹೆಗೂಬೆಂದಿಸ ಬರೆಯರಿ.
ಅ.                                      ಬ 
೧. ದೆಬೇವನಗೂರರು                    ರಾಮ
೨. ಕೌಸಲೆದ                           ಲಕಕ ಬೇಶ 
೩. ವರರುಣ                           ಅಶಲ  
೪. ವಲಕಬೇಕ                         ಅಬಿದಪ 
೫. ತರುರಬೆಂಗ                         ಮರುನ 
                                            ಮಳೆ 
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                                          ಶತರುಪ್ರೌ ಘನ
೧.ದೆಬೇವನಗೂರರು -ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ ೨.ಕೌಸಲೆದ -ರಾಮ ೩.ವರರುಣ -ಅಬಿದಪ ೪.ವಲಕಬೇಕ -ಮರುನ ೫.ಅಶಲ  -ತರುರಬೆಂಗ 

ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 

೧. ವಿಗ ಪ್ರೌಹಿಸ ಸಮಾಸವನರುನ  ಹೆಸರಿಸ.

ಸೆಗೂಲೆಗ್ಗೆಬೇಳಿ , ನಲರುಗ್ಗೆ ದರುರೆ ,ಬಿಲೆಗೂಗ್ಗೆಬೆಂಡರು , ಬಿಲದರರುವನೆಬೇರಿಸ, ಪೂದೆಗೂಬೇಟ 

ಸೆಗೂಲ +ಕಬೇಳಿ =ಕ ಪ್ರೌಯಾ ಸಮಾಸ ನಲ  +ಕರುದರುರೆ =ಕಮರ್ಕಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ ಬಿಲಲ ನರುನ  +ಕಗೂಬೆಂಡರು =ಕ ಪ್ರೌಯಾ ಸಮಾಸ 
ಬಿಲದರರುವನರು +ಏರಿಸ=ಕ ಪ್ರೌಯಾ ಸಮಾಸ ಪೂವಿನ (ಹಗೂವಿನ )+ತಗೂಬೇಟ =ತತರುಲ್ಪಿ ರರುಷ ಸಮಾಸ 

೨. ತತತ್ಸಾ ಮ ತದದ ವ ಬರೆಯರಿ. 
ವಿಬೇರ ,ಯಜಜ , ಬಬೆಂಜ 
ವಿಬೇರ -ಬಿಬೇರ     ಯಜಜ -ಜನನ             ಬಬೆಂಜ -ವಬೆಂದದ 
೩. ವಿಬೆಂಗಡಸ ಸಬೆಂಧಿಯ ಹೆಸರರು ಬರೆಯರಿ. 
ಚರಿಸರುತದಲ ರದ ,ನಜಾಶ ಪ್ರೌಮ , ಲೆಬೇಖನವನೆಗೂಬೇದಿ ,ತಗದರುತತ್ತೆರಿಬೇಯಮಬೆಂ ,ಬಬೇಡಬಬೇಡರಸರುಗಳ ,ನಬೆಂತಿದರ್ಕಾನರು ,
ಚರಿಸರುತ+ಅಧಲ ರದ =ಲೆಗೂಬೇಪ ಸಬೆಂಧಿ ನಜ +ಆಶ ಪ್ರೌಮ =ಸವಣರ್ಕಾದಿಬೇಘರ್ಕಾ ಸಬೆಂಧಿ 
ತಗದರು +ಉತತ್ತೆರಿಬೇಯಮಬೆಂ =ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ 
ಬಬೇಡಬಬೇಡ+ಅರಸರುಗಳ =ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ ನಬೆಂತರು+ಇದರ್ಕಾನರು =ಲೆಗೂಬೇಪ ಸಬೆಂಧಿ 
ಲೆಬೇಖನವನರು +ಓದಿ =ಲೆಗೂಬೇಪ ಸಬೆಂಧಿ 
೪. ಪಪ್ರೌಸಾತ್ತೆರ ಹಾಕ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ ಛಬೆಂದಸತ್ಸಾ ನರುನ  ಹೆಸರಿಸ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯರಿ.
_  _ | _ _ |   | _ _  5|5|5|5 =U U UUU U U U ೨೦ 
ಊವಿರ್ಕಾಯೊಳ್| ಕೌಸಲೆದ| ಪಡೆದ ಕರುವ|ರಬೆಂ ರಾಮ 
_  _ | _  _ |  _ |  5|5|5|5| =U U UU U UUUUU ೨೦ 
ನೆಗೂಬೇವರ್ಕಾನೆಬೇ| ವಿಬೇರನಾ| ತ ನ ಯಜಜ  ತರುರಗಮಿದರು 
-  |_  _| _  _ | _ _  _ |  _ | _ 5|5|5|5|5|5+2(U UU U U UUU U UUU ಗರುರರು ) =೩೦+೨ 
ನವರ್ಕಾಹಿಸ|ಲಾಪರ್ಕಾರಾ|ರಾದೆಗೂಡಬೆಂ| ತಡೆಯಲೆಬೆಂ|ದಿದರ್ಕಾ ಲೆಬೇ|ಖನವನೆಗೂಬೇದಿ 
ವಧರ್ಕಾಕ ಷಟಲ್ಪಿ ದಿ ಲಕ್ಷಣ 
ಆರರು ಸಾಲರುಗಳರುಳಳ  ಪದದ  .  ಒಬೆಂದರು  ,ಎರಡರು  ,ನಾಲರುಕ  ಮತರುತ್ತೆ  ಐದನೆಯ ಪಾದಗಳರು ಮಾತಪ್ರೌ ಸಬೆಂಖದಯಲ ಸಮಾನವಗದರುದ  ಐದರು ಮಾತಪ್ರೌಗಳ ನಾಲರುಕ
ಗಣಗಳರು ಪಪ್ರೌತಿ ಪಾದದಲಗೂಲ  ಇರರುತತ್ತೆವ.  ಮಗೂರರು ಮತರುತ್ತೆ  ಆರನೆಯ ಪಾದಗಳರು ಸಮಾನವಗದರುದ  ಐದರು ಮಾತ ಕಗಳ ಆರಾರರು ಗಣಗಳರು ಪಪ್ರೌತಿ ಪಾದದಲಗೂಲ
ಇದರುದ  ಕಗೂನೆಯಲ ಒಬೆಂದರು ಗರುರರು ಇರರುತತ್ತೆದೆ. 

 
ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ  -೧   ೧೫ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದೆಗೂಬೆಂದರು ಪೂಣರ್ಕಾ ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.              ೪*೧=೪    
೧. ಜಸೈಮಿನ ಭಾರತ ರವದ ವನರುನ  ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರರು ?
೨.ಯಜ್ಞಾಶಲ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿದವರರು ಯಾರರು ?
 ೩. ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಲವನರು ಯಾವುದರಿಬೆಂದ ಕಟಟ್ಟಿದನರು?
೪. ಮರುನಸರುತರರು ಹೆದರಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
ಲಕ್ಷಿಕಬೇಶ ಕವಿಯ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ ಬರೆಯರಿ.   ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
 ಮಗೂರರು - ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.  ೨*೨=೪ 
೧. ವಲಕಬೇಕ ಆಶ ಪ್ರೌಮಕಕ ಯಜ್ಞಾಶಲ ವು ಬಬೆಂದ ಬಗಯನರುನ  ವಿವರಿಸ.
೨. ಯಜ್ಞಾಶಲ ದ ಹಣೆಯಲದದ  ಪಟಟ್ಟಿಯಲ ಏನೆಬೆಂದರು ಬರೆಯಲಾಗತರುತ್ತೆ  ?
೮ ರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.          ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
೧. ಲವನರು ಯಜ್ಞಾಶಲ ವನರುನ  ಕಟಟ್ಟಿ ಲರು ರರಣವಬೇನರು ?

  ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -  ೨

ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ   ೧ ಅಬೆಂಕ ೧. ಶಿಪ್ರೌಬೇರಾಮನ ಯಜ್ಞಾಶವವು ಯಾರ ಆಶ ಪ್ರೌಮವನರುನ  ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸತರು ?

ಮಗೂರರು ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ    ೨ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

'ಕರುದರುರೆಯನರುನ  ಕಟರುಟ್ಟಿ ವ ವಿಚಾರದಲ ಮರುನಸರುತರಿಗಗೂ ಲವನಗಗೂ ನಡೆದ ಸಬೆಂವದವನರುನ  ಬರೆಯರಿ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ     ೪*೩=೧೨ ೧.  ''ರಘಗೂದಲ ಹನ ಸೆಗೂಲೆಗ್ಗೆಬೇಳಿ ನಮಿಸಲ''೨.  ''ತನನ  ಮಾತಯಬೆಂ

ಸವರ್ಕಾಜನಮರುಬೆಂ  ಬಬೆಂಜಯನನ ದಿದರ್ಕಾಪುದೆ  ''೩.  ''ಅರಸರುಗಳ  ವಜಯಬೆಂ  ಬಿಡರು  ''೪.  ''  ಜಾನಕಯ  ಮಗನದಕ

ಬದರರುವನೆ '
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ಪದದ  -೮  ಕಮಕ ನೆ ಮಿಬೇಸೆವೊತತ್ತೆನೆಬೇ   -ಪಬೆಂಪ 
           ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

        ಪಬೆಂಪ ಮಹಾಕವಿಯ ರಲ ಸರುಮಾರರು ಕ ಪ್ರೌ.ಶ. ೯೪೧ .ಇವನರು ವಬೆಂಗಮಬೆಂಡಲದ ವಬೆಂಗಪಳರು ಎಬೆಂಬ
ಅಗ ಪ್ರೌಹಾರದವನರು.  ಚಾಲರುಕದ  ಅರಿಕಬೇಸರಿಯ  ಆಸಾಸ್ಥಿನ  ಕವಿಯಾಗದದ  ಪಬೆಂಪ  ಆದಿಪುರಾಣ  ಮತರುತ್ತೆ
ವಿಕ ಕಮಾಜರುರ್ಕಾನ ವಿಜಯ(ಪಬೆಂಪಭಾರತ)  ಎಬೆಂಬ ಮಹಾರವದ ಗಳ ಕತಕೃರ್ಕಾ .ರತನ ತ ಕಯರಲ ಒಬಬ ನಾದ
ಪಬೆಂಪನರು  ಸರಸಲ ತಿಬೇ  ಮಣಿಹಾರ  ,ಸಬೆಂಸಾರ  ಸಾರೆಗೂಬೇದಯ  ,ಕವಿತಗರುಣಾಣರ್ಕಾವ  ಬಿರರುದರುಗಳನರುನ
ಪಡೆದಿದದ ನರು. 

        ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ  ಪದದ ವನರುನ  ಪಬೆಂಪ  ಮಹಾಕವಿ  ವಿರಚತ  ವಿಕ ಕಮಾಜರುರ್ಕಾನ  ವಿಜಯಬೆಂ ದ
ದಿಲತಿಬೇಯಾಶಾಲಸದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ (ಸಬೆಂಪಾದಕರರು -ಡ.ಎಲ.ನರಸಬೆಂಹಾಚಾಯರ್ಕಾ )

        

     

    ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ .

       ೧. ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣರರು ಪರಶರುರಾಮನಲಗ ಏಕ ಬಬೆಂದನರು ?
          ಉ:  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ತನಗ ಬಡತನವುಬೆಂಟಗಲರು ದಪ್ರೌವದ ವನರುನ  ಬಬೇಡರುವುದರಕಗ ಪರಶರುರಾಮನ ಬಳಿಗ ಬಬೆಂದನರು. 

        
        ೨. ಪರಶರುರಾಮನರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ ಕಗೂಟಟ್ಟಿ  ಪಪ್ರೌಧಾನ ಅಸತ್ತೆಪ್ರೌಗಳರು ಯಾವುವು ?
        ಉ:  ಪರಶರುರಾಮನರು ವರರುಣ , ವಯರುವದ , ಆಗನಬೇಯ, ಐಬೆಂದಪ್ರೌದಿ ಅಸತ್ತೆಪ್ರೌಗಳನರುನ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ ಕಗೂಟಟ್ಟಿ ನರು. 
        
         ೩. ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ಯಾರೆಗೂಡನೆ ಪರಶರುರಾಮನ ಬಳಿಗ ಬಬೆಂದನರು ?
        ಉ:  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ಅಶಲ ತಸ್ಥಿಮನೆಗೂಡನೆ ಪರಶರುರಾಮನ ಬಳಿಗ ಬಬೆಂದನರು. 
       
       ೪. ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ಪಡಯರನಗ ಏನೆಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿ ಕಳರುಹಿಸದನರು ?
        ಉ:  ಹಾಗನರುನ ವವನರು ಯಾರ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧಿ ? ಇದರು ವಿಶಬೇಷ ಭಪ್ರೌಮೆಯಲಲ ವ ? ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನೆಬೆಂಬರುವವನರು ಬಪ್ರೌಹಕ ಣನೆಬೇ ಹೆಬೇಗ ?

ನನಗ ಸೆನ ಬೇಹಿತನೆಬೇ ಹೆಬೇಳರು  ?  ಅಬೆಂತಹವನನರುನ  ನಾನರು ತಿಳಿದಿಲಲ .  ಅವನನರುನ  ಹೆಗೂರಕಕ ತಳರುಳ  ಎಬೆಂದರು ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ಪಡಯರನಗ
ಹೆಬೇಳಿದನರು.

        

       ಮಗೂರರು- ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

        ೧. ಪರಶರುರಾಮನರು ಮಣಿಷನ ಪಾತಪ್ರೌಯಲ ಅಘದ ರ್ಕಾವನರುನ  ಕಗೂಡಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
        ಉ:  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ತನಗ ಬಡತನವುಬೆಂಟಗಲರು ಅಶಲ ತಸ್ಥಿಮನನಗೂನ  ಕರೆದರುಕಗೂಬೆಂಡರು ದೆಬೇಶದೆಬೇಶಗಳನೆನಲಲ  ಸರುತಿತ್ತೆ ಪರಶರುರಾಮನ

ಬಳಿಗ  ಬಬೆಂದನರು  .ಈಗ  ನಾರರು  ಮಡಯಬೆಂದ  ಕಗೂಡದ  ನಡರುವನರುನ ಳಳ ವನಗೂ  ಜಟಸಮಗೂಹದಿಬೆಂದ  ಕಗೂಡದವನಗೂ ಆದ  ಆ
ಪರಶರುರಾಮನರು ದಪ್ರೌವದ ವನರುನ  ಬಬೇಡರುವುದರಕಗ ಬಬೆಂದ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನನರುನ  ಚನನ ದ ಪಾತಪ್ರೌಗಳಿಲಲ ದರುದರಿಬೆಂದ ಮಣಿಷನ ಪಾತಪ್ರೌಯಲಯಬೇ
ಅಘದ ರ್ಕಾವನರುನ  ಕಗೂಟರುಟ್ಟಿ  ಪೂಜಸದನರು. 
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        ೨. ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ ಮಾತರುಗಳರು ಯಾವುವು ?
       ಉ: ಅಣಾಷ ನಬೇನಗೂ ನಾನಗೂ ಜಗೂತಯಲ ವಿದದಭಾದಸ ಮಾಡದರುದರುದನರುನ  ತಿಳಿದಿಲಲ ವಬೇ ?ಎನನ ಲರು ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ನನನ ನರುನ  ನಾನರು

ತಿಳಿದಿಲಲ  (ನಬೇನರು  ನನಗ  ಅಪರಿಚತನರು  )  ನಬೇನರು  ನನನ ನರುನ  ಅದೆಲ  ಕಬೆಂಡದ್ದೆಯೊ?  ರಾಜನಗಗೂ  ಬಪ್ರೌಹಕ ಣನಗಗೂ  ಯಾವ
ವಿಧವದ  ಸೆನ ಬೇಹ  ?  ಮನರುಷದ ರಾದವರರು  ಇಷರುಟ್ಟಿ  ನಾಚಕಗಟಟ್ಟಿ ವರಗೂ ಆಗರುತತ್ತೆರೆಯಬೇ  ?  ಎಬೆಂಬ  ಮಾತರುಗಳಿಬೆಂದ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ
ತಿಬೇವಕನಾಚಕಯಾಗರುವಬೆಂತ  ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದನರು . 

       
         ೩. ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ಮಾತಿಗ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನ ಪಪ್ರೌತರುದ ತತ್ತೆರವಬೇನರು ?
    ಉ:ಐಶಲ ಯರ್ಕಾ  ಬರಲರು  ಮದದ ಪಾನ  ಮಾಡದವರಬೆಂತ  ಮಾತರು  ತಗೂದಲರುವುದರು.   ಮಾತರುಗಳರು  ನಾಚಕಯಲಲ ದಗರುವವು.

ಮರೆಯರುವಬೆಂತ   ಮಾಡರುವುದರು.      ಆದರುದದರಿಬೆಂದ ಐಶಲ ಯರ್ಕಾವು ಕಳಿಳನೆಗೂಡನೆ ಹರುಟಟ್ಟಿತರು ಎಬೆಂಬರುದನರುನ    ನಸತ್ಸಾ ಬೆಂಶಯವಗ
       ಈಗ ವಿಶದವಗ ತಿಳಿದೆನರು.ಎಲೆಗೂಬೇ ಖಳನೆಬೇ,  ನೆಗೂಣಕಕ ಕಸವಬೇ ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವದರುದರು.  ಎನರುನ ವ ಗಾದೆಯ ಹಾಗ ನನನ  ಯೋಗದ ತ

ನನನ ವರೆಗಗೂ ಉಬೆಂಟಬೇ  ?   ಜಗೂತಯಲ     ವಿದದಭಾದಸ  ಮಾಡದೆವಬೆಂಬ ಒಬೆಂದರು ರರಣದಿಬೆಂದ ನನನ ನರುನ  ಕಗೂಲಲ ಲಾರೆ.  ಈ
ಸಭಾಮಬೆಂಡಲದಲ ನನನ ನರುನ   ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದ ನನನ ನರುನ  ನರಾಯಾಸವಗ ನನನ  ಶಿಷದ ರಿಬೆಂದ ನಬೇನರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡರುವಬೆಂತ ಕಟಟ್ಟಿಸದೆ
ಬಿಟಟ್ಟಿ ರೆ ನಾನರು ಮಿಬೇಸೆಯನರುನ  ಹೆಗೂತಿತ್ತೆರರುವುದರು ವದ ಥರ್ಕಾವಲಲ ವ ? ಎಬೆಂದರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ದರುಪ್ರೌ ಪದನಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು .

       

        ಎಬೆಂಟರು ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

         ೧. ದರುಪ್ರೌ ಪದನಗಗೂ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗಗೂ ನಡೆದ ಸಬೆಂಭಾಷಣೆಯನರುನ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆವಗ ಬರೆಯರಿ. 
        ಉ: ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ತನಗ ಬಡತನವುಬೆಂಟದಗ ಸಹಾಯರಕಗ ಬಲದ ದ ಗಳೆಯ ದರುಪ್ರೌ ಪದ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಬೆಂದನರು . ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು

ಪಡಯರನ ಬಳಿ ಹೆಬೇಳಿ ಕಳಿಸದಗ  ಅಬೆಂತಹವನನರುನ  ನಾನರು ತಿಳಿದಿಲಲ . ಅವನನರುನ  ಹೆಗೂರಕಕ ತಳರುಳ  ಎಬೆಂದರು ಸಭಾ ಮಧದ ದಲ ಕಟಟ್ಟಿ
ಮಾತನಾಡದನರು.  ಹಿಬೇಗ  ಹೆಬೇಳಿದರುದನರುನ  ದಲರಪಾಲಕನರು  ಬಬೆಂದರು  ಆ  ರಿಬೇತಿಯಲ ತಿಳಿಸಲಾಗ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು  ಒತತ್ತೆಯದಿಬೆಂದ
ಒಳಕಕ ಪಪ್ರೌವಬೇಶಿಸ ದರುಪ್ರೌ ಪದನನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡ ,ಅಣಾಷ ನಬೇನಗೂ ನಾನಗೂ ಜಗೂತಯಲ ವಿದದಭಾದಸ ಮಾಡದರುದರುದನರುನ  ತಿಳಿದಿಲಲ ವಬೇ ?
ಎನನ ಲರು  ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು  ನನನ ನರುನ  ನಾನರು  ತಿಳಿದಿಲಲ  (ನಬೇನರು  ನನಗ  ಅಪರಿಚತನರು  )  ನಬೇನರು  ನನನ ನರುನ  ಅದೆಲ  ಕಬೆಂಡದ್ದೆಯೊ?
ರಾಜನಗಗೂ ಬಪ್ರೌಹಕ ಣನಗಗೂ ಯಾವ ವಿಧವದ ಸೆನ ಬೇಹ  ?  ಮನರುಷದ ರಾದವರರು  ಇಷರುಟ್ಟಿ  ನಾಚಕಗಟಟ್ಟಿ ವರಗೂ ಆಗರುತತ್ತೆರೆಯಬೇ  ?
ಎಬೆಂಬ ಮಾತರುಗಳಿಬೆಂದ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ ತಿಬೇವಕನಾಚಕಯಾಗರುವಬೆಂತ  ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದನರು . 

        ಐಶಲ ಯರ್ಕಾ  ಬರಲರು  ಮದದ ಪಾನ  ಮಾಡದವರಬೆಂತ  ಮಾತರು  ತಗೂದಲರುವುದರು.  ಮರುಖದಲ
ವಕ ಕಚೆಬೇಷಟ್ಟಿಯರುಬೆಂಟಗರುವುದರು.ಮಾತರುಗಳರು  ನಾಚಕಯಲಲ ದಗರುವವು.  ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನರುನ  ಮರೆಯರುವಬೆಂತ  ಮಾಡರುವುದರು.
ಆದರುದದರಿಬೆಂದ  ಐಶಲ ಯರ್ಕಾವು  ಕಳಿಳನೆಗೂಡನೆ  ಹರುಟಟ್ಟಿತರು  ಎಬೆಂಬರುದನರುನ  ನಸತ್ಸಾ ಬೆಂಶಯವಗ  ಈಗ  ವಿಶದವಗ  ತಿಳಿದೆನರು.ಎಲೆಗೂಬೇ
ಖಳನೆಬೇ,  ನೆಗೂಣಕಕ ಕಸವಬೇ ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವದರುದರು.  ಎನರುನ ವ ಗಾದೆಯ ಹಾಗ ನನನ  ಯೋಗದ ತ ನನನ ವರೆಗಗೂ ಉಬೆಂಟಬೇ  ?ಜಗೂತಯಲ
ವಿದದಭಾದಸ ಮಾಡದೆವಬೆಂಬ ಒಬೆಂದರು ರರಣದಿಬೆಂದ ನನನ ನರುನ  ಕಗೂಲಲ ಲಾರೆ. ಈ ಸಭಾಮಬೆಂಡಲದಲ ನನನ ನರುನ  ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದ ನನನ ನರುನ
ನರಾಯಾಸವಗ  ನನನ  ಶಿಷದ ರಿಬೆಂದ  ನಬೇನರು  ಗಾಬರಿ  ಮಾಡರುವಬೆಂತ  ಕಟಟ್ಟಿಸದೆ  ಬಿಟಟ್ಟಿ ರೆ  ನಾನರು  ಮಿಬೇಸೆಯನರುನ  ಹೆಗೂತಿತ್ತೆರರುವುದರು
ವದ ಥರ್ಕಾವಲಲ ವ ? ಎಬೆಂದರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ದರುಪ್ರೌ ಪದನಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು . 

        
         ೨. ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗೂ ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ವಿರರುದದ  ಶಪಥ ಮಾಡಲರು ರರಣವದ ಅಬೆಂಶಗಳನರುನ  ವಿವರಿಸ . 
        ಉ:  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣ ಮತರುತ್ತೆ  ದರುಪ್ರೌ ಪದರಿಬಬ ರಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳರು .ಯಜಜ ಸೆಬೇನನೆಬೆಂಬ ಗರುರರುವಿನಲ ವಿದದಭಾದಸ ಮಾಡದರರು.ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು

ತನರು  ದೆಗೂರೆಯಾದಗ  ತನನ  ಬಳಿಗ  ಬಬೆಂದರೆ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡರುವುದಗ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ  ಹೆಬೇಳಿದನರು.ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ  ಬಡತನ
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ದೆಗೂರೆಕಗೂಬೆಂಡತರು.ಈ  ವಬೇಳೆಗ  ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು  ರಾಜನಾಗದದ ನರು .  ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು  ವಿದದಭಾದಸ  ಮಾಡರುವ  ಸಮಯದಲ  ಆಡದದ
ಮಾತರುಗಳನರುನ  ಜ್ಞಾಪಸಕಗೂಬೆಂಡರು  ಸಹಾಯವನರುನ  ನರಿಬೇಕ್ಷಿಸ  ದರುಪ್ರೌ ಪದನಲಗ  ಬಬೆಂದನರು .  ಆದರೆ  ದರುಪ್ರೌ ಪದನಗ  ಅಧಿರರ  ಮದ
ಆವರಿಸತರುತ್ತೆ . ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣ ತನನ   ಸಹಪಾಠಿ ಎಬೆಂದರು ಗರುರರುತಿಸದದನರು.ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ಬಲದ ದ ದಿನಗಳನರುನ  ನೆನಪಸಲರು ಪಪ್ರೌಯತಿನಸದಗ
ದರುಪ್ರೌ ಪದ  ರಾಜನರು  ರಾಜನಗಗೂ  ಬಪ್ರೌಹಕ ಣನಗಗೂ  ಯಾವ  ವಿಧವದ  ಸೆನ ಬೇಹ  ?  ಮನರುಷದ ರಾದವರರು  ಇಷರುಟ್ಟಿ  ನಾಚಕಗಟಟ್ಟಿ ವರಗೂ
ಆಗರುತತ್ತೆರೆಯಬೇ  ?ಎಬೆಂದರು  ತಿರಸಾಕರದ  ಮಾತರುಗಳನಾನಡದನರು.  ಇದರಿಬೆಂದ  ಕಗೂಬೇಪಗಗೂಬೆಂಡ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು  ಐಶಲ ಯರ್ಕಾದಿಬೆಂದ
ಮದೆಗೂಬೇನಕ ತತ್ತೆನಾಗ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನರುನ  ಮರೆತ ನನನ ನರುನ  ನೆಗೂಬೇಡದರೆ ಐಶಲ ಯರ್ಕಾವು ಕಳಿಳನೆಗೂಡನೆ ಹರುಟಟ್ಟಿತರು ಎಬೆಂಬ ಮಾತರು ಇಬೆಂದಿಗ
ನನಗ  ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ವಯತರು.  ಆದರೆ  ನನನ  ಯೋಗದ ತ  ನನನ ವರೆಗಗೂ ಉಬೆಂಟಬೇ  ?  ಜಗೂತಯಲ ವಿದದಭಾದಸ  ಮಾಡದೆವಬೆಂಬ  ಒಬೆಂದರು
ರರಣದಿಬೆಂದ ನನನ ನರುನ  ಕಗೂಲಲ ಲಾರೆ. ಈ ಸಭಾಮಬೆಂಡಲದಲ ನನನ ನರುನ  ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದ ನನನ ನರುನ  ನರಾಯಾಸವಗ ನನನ  ಶಿಷದ ರಿಬೆಂದ
ನಬೇನರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡರುವಬೆಂತ ಕಟಟ್ಟಿಸದೆ ಬಿಟಟ್ಟಿ ರೆ  ನಾನರು ಮಿಬೇಸೆಯನರುನ  ಹೆಗೂತಿತ್ತೆರರುವುದರು ವದ ಥರ್ಕಾವಲಲ ವ  ?  ಎಬೆಂದರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು
ತರುಬೆಂಬಿದ ಸಭಯಲ ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ವಿರರುದದ  ಶಪಥ ಮಾಡದನರು . 

          ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾದೆಗೂಡನೆ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ. 

         ೧.  “ ಈಗಳೆಗೂಬೆಂದಡಕಯರುಮಿಲಲ  ಕಸೈಯೊಳ್ " 
         ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಪಬೆಂಪನರು ಬರೆದ ಪಬೆಂಪಭಾರತ (ವಿಕ ಕಮಾಜರುರ್ಕಾನ ವಿಜಯ) ಎಬೆಂಬ ಮಹಾರವದ ದಿಬೆಂದ ಆರಸಲಾದ   '

'  'ಕಮಕ ನೆ ಮಿಬೇಸೆವೊತತ್ತೆನೆಬೇ  'ಎಬೆಂಬ ಪದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 
        ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ತನಗ ಬಡತನ ಬಬೆಂದಗ ಸಹಾಯ ಕಬೇಳಲರು ಪರಶರುರಾಮನ ಬಳಿ ಬಬೆಂದಗ ನನನ  ಪದಥರ್ಕಾಗಳನೆನಲಲ

ಬಬೇಡದವರಿಗ  ಕಗೂಟಟ್ಟಿನರು.  ಭಗೂಮಬೆಂಡಲವನರುನ  ಗರುರರುಗಳಿಗ  ಕಗೂಟಟ್ಟಿನರು.  ಈಗ  ನನನ ಲ  ಒಬೆಂದಡಕಯಗೂ  ಇಲಲ .
ಬಬೇಡರುವವನಾದರೆಗೂಬೇ ವಬೇದಪಾರಬೆಂಗತ  .  ಹೆಬೇಗ ಅವನನರುನ   ಸಬೆಂತಗೂಬೇಷಪಡಸಲ ? ಎಬೆಂದರು ಪರಶರುರಾಮನರು ಮರರುಗರುವಗ
ಮೆಬೇಲನ ಮಾತರು ಬಬೆಂದಿದೆ. 

        ಸಾಲರಸದ  : ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ ಏನಗೂ ಕಗೂಡದೆಬೇ ಹಾಗ ಕಳಿಸಲರು ಮನಸತ್ಸಾಲಲ ದ ಪರಶರುರಾಮನ ಅಸಹಾಯಕತ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 
        
        ೨.   “ ವಿದದಧನಮೆ ಧನಮಪುಲ್ಪಿ ದರು " 
        ಉ:    ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಪಬೆಂಪನರು ಬರೆದ ಪಬೆಂಪಭಾರತ  (ವಿಕ ಕಮಾಜರುರ್ಕಾನ ವಿಜಯ)  ಎಬೆಂಬ ಮಹಾರವದ ದಿಬೆಂದ

ಆರಸಲಾದ     ' ಕಮಕ ನೆ ಮಿಬೇಸೆವೊತತ್ತೆನೆಬೇ' ಎಬೆಂಬ ಪದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ
      ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು  ತನಗ  ಬಡತನ  ಉಬೆಂಟದಗ  ಪರಶರುರಾಮರ  ಬಳಿ  ಬಬೆಂದರು  ಸಹಾಯ  ಕಬೇಳಿದನರು.ಆಗ

ಪರಶರುರಾಮರರು  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನೆಬೇ ಈಗ ಇದೆಗೂಬೆಂದರು ಬಿಲಗೂಲ  ಇದೆಗೂಬೆಂದರು ದಿವದಸತ್ತೆಪ್ರೌಗಳ  ಸಮಗೂಹವೂ ಇದೆ“ .  ಬಬೇರೆ ಆಸತ್ತೆಯಲಲ .
ಇವುಗಳಲ ನನಗ ಯಾವುದನರುನ  ಕಗೂಡಲ ? ಚೆನಾನಗ ಯೋಚಸ ಹೆಬೇಳರು.”ಎಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿದರರು. ಆಗ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ಮೆಬೇಲನಬೆಂತ
ಹೆಬೇಳರುತತ್ತೆ ನನಗ ದಿವದಸತ್ತೆಪ್ರೌಗಳನರುನ  ದಯಪಾಲಸ ಎಬೆಂದರು ಕಬೇಳಿಕಗೂಳರುಳ ವನರು.

         ಸಾಲರಸದ  : ವಿದೆದಗಬೆಂತ ಮಿಗಲಾದ ಸಬೆಂಪತಿತ್ತೆಲಲ  ಎನರುನ ವುದರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ದ ಸಾಲರಸದ ವಗದೆ.
          
         ೩. “ಎಬೆಂತರು ನಾಣಿಲಗರಪಲ್ಪಿ ರೆ ಮಾನಸರ್ " 
       ಉ: ಈ ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ವನರುನ  ಪಬೆಂಪನರು ಬರೆದ ಪಬೆಂಪಭಾರತ (ವಿಕ ಕಮಾಜರುರ್ಕಾನ ವಿಜಯ) ಎಬೆಂಬ ಮಹಾರವದ ದಿಬೆಂದ ಆರಸಲಾದ

ಕಮಕ ನೆ  ಮಿಬೇಸೆವೊತತ್ತೆನೆಬೇ   ಎಬೆಂಬ  ಪದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ  ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.  ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನನರುನ  ಕರುರಿತರು  ಈ  ಮಾತರು
ಹೆಬೇಳಿದನರು. 
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         ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ :  ಬಲದ ದ ಸೆನ ಬೇಹವನರುನ   ,ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ತನಗ ಕಗೂಟಟ್ಟಿ  ಮಾತನರುನ  ನೆನೆದರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ತನಗ ಬಡತನವುಬೆಂಟದಗ
ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ಬಳಿ ಬಬೆಂದಗ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನೆನರುನ ವವನರು ಬಪ್ರೌಹಕ ಣನೆಬೇ?  ನನಗ ತಿಳಿಯದರು ಎಬೆಂದರು ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು  ಪಡಯರನ ಬಳಿ
ಹೆಬೇಳಿ ಕಳಿಸದಗ  ,ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ಅಣಾಷ ನಬೇನಗೂ ನಾನಗೂ ಜಗೂತಯಲ ವಿದದಭಾದಸ ಮಾಡದರುದರುದನರುನ  ತಿಳಿದಿಲಲ ವಬೇ  ?ಎನನ ಲರು
ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ನನನ ನರುನ  ನಾನರು ತಿಳಿದಿಲಲ  (ನಬೇನರು  ನನಗ ಅಪರಿಚತನರು  )  ನಬೇನರು  ನನನ ನರುನ  ಅದೆಲ ಕಬೆಂಡದ್ದೆಯೊ?  ರಾಜನಗಗೂ
ಬಪ್ರೌಹಕ ಣನಗಗೂ  ಯಾವ  ವಿಧವದ  ಸೆನ ಬೇಹ  ?  ಮನರುಷದ ರಾದವರರು  ಇಷರುಟ್ಟಿ  ನಾಚಕಗಟಟ್ಟಿ ವರಗೂ  ಆಗರುತತ್ತೆರೆಯಬೇ  ?  ಎಬೆಂಬ
ಮಾತರುಗಳಿಬೆಂದ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ ತಿಬೇವಕನಾಚಕಯಾಗರುವಬೆಂತ  ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದನರು . 

        ಸಾಲರಸದ  : ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ಅಹಬೆಂರರ , ರಾಜಪಪ್ರೌತಿಷಷ್ಠೆ , ಬಡ ಸೆನ ಬೇಹಿತನ ಬಗಗನ ತಿರಸಾಕರ ಇಲ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ. 
           ೪.  “ ಜಲಕಕ ನಬೇಗಳರಿದೆಬೆಂ ಸರಿ ಕಳೆಗೂಳಡವುಟಟ್ಟಿತಬೆಂಬರುದಬೆಂ " 
       ಉ  :  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಪಬೆಂಪನರು  ಬರೆದ  ಪಬೆಂಪಭಾರತ  (ವಿಕ ಕಮಾಜರುರ್ಕಾನ  ವಿಜಯ)  ಎಬೆಂಬ  ಮಹಾರವದ ದಿಬೆಂದ

ಆರಸಲಾದ  ಕಮಕ ನೆ ಮಿಬೇಸೆವೊತತ್ತೆನೆಬೇ ಎಬೆಂಬ ಪದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ.
        ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ : ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ ಬಡತನವುಬೆಂಟದಗ ತನನ  ಗಳೆಯ ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ಬಳಿ ಸಹಾಯವನರುನ  ಯಾಚಸ ಬರಲರು ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು

ನನನ ನರುನ  ನಾನರು ತಿಳಿದಿಲಲ  (ನಬೇನರು ನನಗ ಅಪರಿಚತನರು ) ನಬೇನರು ನನನ ನರುನ  ಅದೆಲ ಕಬೆಂಡದ್ದೆಯೊ? ರಾಜನಗಗೂ ಬಪ್ರೌಹಕ ಣನಗಗೂ
ಯಾವ  ವಿಧವದ  ಸೆನ ಬೇಹ  ?  ಮನರುಷದ ರಾದವರರು  ಇಷರುಟ್ಟಿ  ನಾಚಕಗಟಟ್ಟಿ ವರಗೂ  ಆಗರುತತ್ತೆರೆಯಬೇ  ?  ಎಬೆಂಬ  ಮಾತರುಗಳಿಬೆಂದ
ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ  ತಿಬೇವಕನಾಚಕಯಾಗರುವಬೆಂತ   ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದನರು  .ಆಗ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು  ಐಶಲ ಯರ್ಕಾ  ಬರಲರು  ಮದದ ಪಾನ
ಮಾಡದವರಬೆಂತ ಮಾತರು ತಗೂದಲರುವುದರು. ಮರುಖದಲ ವಕ ಕಚೆಬೇಷಟ್ಟಿಯರುಬೆಂಟಗರುವುದರು.ಮಾತರುಗಳರು ನಾಚಕಯಲಲ ದಗರುವವು.
ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನರುನ  ಮರೆಯರುವಬೆಂತ  ಮಾಡರುವುದರು.  ಆದರುದದರಿಬೆಂದ  ಐಶಲ ಯರ್ಕಾವು  ಕಳಿಳನೆಗೂಡನೆ  ಹರುಟಟ್ಟಿತರು  ಎಬೆಂಬರುದನರುನ
ನಸತ್ಸಾ ಬೆಂಶಯವಗ ಈಗ ವಿಶದವಗ ತಿಳಿದೆನರು. 

         ಸಾಲರಸದ  : 
       
         ೫.  "ನೆಗೂಳವಿಬೆಂಗ ಕರುಪಲ್ಪಿ ವರಬೆಂ " 

ಉ  :  ಈ  ಮೆಬೇಲನ  ವಕದ ವನರುನ  ಪಬೆಂಪನರು  ಬರೆದ  ಪಬೆಂಪಭಾರತ  (ವಿಕ ಕಮಾಜರುರ್ಕಾನ  ವಿಜಯ)  ಎಬೆಂಬ  ಮಹಾರವದ ದಿಬೆಂದ
ಆರಸಲಾದ  ಕಮಕ ನೆ ಮಿಬೇಸೆವೊತತ್ತೆನೆ ಎಬೆಂಬ ಪದದ  ಭಾಗದಿಬೆಂದ ಆಯರುದ ಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನರುನ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ಹೆಬೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ  :  ಸಹಾಯ   ಯಾಚಸ ಬಬೆಂದ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು  ಮನಬಬೆಂದಬೆಂತ  ಹಿಬೇಯಾಳಿಸದಗ  ಅವಮಾನ ಸಹಿಸದ  ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು
ನೆಗೂಣಕಕ ಕಸವಬೇ ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವದರುದರು. ಎನರುನ ವ ಗಾದೆಯ ಹಾಗ ನನನ  ಯೋಗದ ತ ನನನ ವರೆಗಗೂ ಉಬೆಂಟಬೇ ?ಜಗೂತಯಲ ವಿದದಭಾದಸ
ಮಾಡದೆವಬೆಂಬ  ಒಬೆಂದರು  ರರಣದಿಬೆಂದ  ನನನ ನರುನ  ಕಗೂಲಲ ಲಾರೆ.  ಈ  ಸಭಾಮಬೆಂಡಲದಲ  ನನನ ನರುನ  ಹಿಬೇಯಾದಳಿಸದ  ನನನ ನರುನ
ನರಾಯಾಸವಗ  ನನನ  ಶಿಷದ ರಿಬೆಂದ  ನಬೇನರು  ಗಾಬರಿ  ಮಾಡರುವಬೆಂತ  ಕಟಟ್ಟಿಸದೆ  ಬಿಟಟ್ಟಿ ರೆ  ನಾನರು   ಮಿಬೇಸೆಯನರುನ  ಹೆಗೂತಿತ್ತೆರರುವುದರು
ವದ ಥರ್ಕಾವಲಲ ವ ? ಎಬೆಂದರು  ದರುಪ್ರೌ ಪದನಗ ಹೆಬೇಳಿದನರು . 
ಸಾಲರಸದ  :  ವದ ಕತ್ತೆಯ ನಡೆ ನರುಡಯ ಮಗೂಲಕವಬೇ ಯೋಗದ ತಯನರುನ  ಅಳೆಯಬಹರುದರು  .ಅವರರವರ ಯೋಗದ ತಯಬೆಂತ ಅವರ
ಅಭರರುಚ ಸಲ ಭಾವ ವದ ಕತ್ತೆವಗರುತತ್ತೆದೆ ಎನರುನ ವುದರು ಮೆಬೇಲನ ವಕದ ದಿಬೆಂದ ಅಥೆಸೈರ್ಕಾಸಬಹರುದರು. 

       

        ಭಾಷಾ ಚಟರುವಟಕ 

         ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳನರುನ  ಬಿಡಸ  ಸಬೆಂಧಿ ಹೆಸರಿಸ. 
         ವಲಕ ಲಾವಕೃತ=ವಲಕ ಲ +ಆವಕೃತ = ಸವಣರ್ಕಾ ದಿಬೇಘರ್ಕಾಸಬೆಂದಿ   
         ದಪ್ರೌವದರರ್ಕಾ =ದಪ್ರೌವದ +ಅರರ್ಕಾ=ಸವಣರ್ಕಾದಿಬೇಘರ್ಕಾಸಬೆಂದಿ , 
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         ನಮಕ ರಸ=ನಮಕ +ಅರಸ =ಲೆಗೂಬೇಪಸಬೆಂಧಿ  
          ಮದೆಗೂಬೇನಕ ತತ್ತೆ=ಮದ +ಉನಕ ತತ್ತೆ =ಗರುಣಸಬೆಂದಿ  
        ಕಳರುಗ್ಗೆ ಡ =ಕಳ್ +ಕರುಡ=ಆದೆಬೇಶಸಬೆಂಧಿ 

       ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದಗಳನರುನ  ವಿಗ ಪ್ರೌಹವಕದ  ಮಾಡ ಸಮಾಸ ಹೆಸರಿಸ. 
        ನಾಣಿಲ =ನಾಣ +ಇಲಲ ದವನರು ಯಾರೆಗೂಬೇ ಅವನರು =ನಾಚಕಗಬೇಡ =ಬಹವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ ಸಮಾಸ 
        ದಿವದ ಶರಾಳಿ=ದಿವದ ವದ +ಶರಾಳಿ =ಕಮರ್ಕಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ , 
         ಮಹಿಬೇಪತಿ=ಮಹಿಗ +ಪತಿ =ತತರುಲ್ಪಿ ರರುಷಸಮಾಸ  ,  ಮಹಿಗ +ಪತಿ(ಒಡೆಯ) ಯಾರೆಗೂಬೇ ಅವನರು =ರಾಜ (ಬಹರುವಿಪ್ರೌಬೇಹಿ

ಸಮಾಸ 
         ಕಳರುಗ್ಗೆ ಡದ =ಕಳಳ ನರುನ  +ಕರುಡದ =ಕ ಪ್ರೌಯಾ ಸಮಾಸ 
        
         ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ವಕದ ದಲರರುವ ಅಲಬೆಂರರವನರುನ  ಗರುರರುತಿಸ ,ಲಕ್ಷಣದೆಗೂಬೆಂದಿಗ ಸಮನಲ ಯಗಗೂಳಿಸ. 
            ನೆಗೂಳವಿಬೆಂಗ ಕರುಪಲ್ಪಿ ವರಮೆಬೆಂಬವೊಲಾಬೆಂಬರಮರುಬೆಂಟ ನನನ ದೆಗೂಬೆಂದಳವು 
         ಉಪಮೆಬೇಯ : ನನನ ದೆಗೂಬೆಂದಳವು (ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ಯೋಗದ ತ )
        ಉಪಮಾನ : ಕಸದತಿಪಲ್ಪಿಯನರುನ  ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವಬೆಂದರು ಭಾವಿಸರುವ ನೆಗೂಣದ ಯೋಗದ ತ (ನೆಗೂಳವಿಬೆಂಗ ಕರುಪಲ್ಪಿ ವರಬೆಂ )
         ಉಪಮಾವಚಕ :ಎಬೆಂಬವೊಲ 
         ಸಮಾನಧಮರ್ಕಾ : ಲರುಪತ್ತೆವಗದೆ .
         ಅಲಬೆಂರರ : ಉಪಮಾ ಅಲಬೆಂರರ 
         ಸಮನಲ ಯ  :  ಉಪಮೆಬೇಯವದ ದರುಪ್ರೌ ಪದನ  ಯೋಗದ ತಯನರುನ  ಉಪಮಾನವದ  ಕಸದ  ತಿಪಲ್ಪಿ  ಯನರುನ  ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ವಬೆಂದರು

ಭಾವಿಸರುವ ನೆಗೂಣದ ಯೋಗದ ತಗ ಹೆಗೂಬೇಲಸರರುವುದರಿಬೆಂದ ಇದರು ಉಪಮಾಲಬೆಂರರವಗದೆ .
       ಲಕ್ಷಣ : ಎರಡರು ವಸರುತ್ತೆ ಗಳಲರರುವ ಪರಸಲ್ಪಿ ರ ಸಾದಕೃಶದ  ಸಬೆಂಪತತ್ತೆನರುನ  ವಣಿರ್ಕಾಸರುವುದರು ಉಪಮಾ ಅಲಬೆಂರರವಗದೆ. 
        

            ಕಗೂಟಟ್ಟಿರರುವ ಪದದ ಭಾಗಕಕ ಪಪ್ರೌಸಾತ್ತೆರ ಹಾಕ ,ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ ,ಛಬೆಂದಸತ್ಸಾನ ಹೆಸರರು ಬರೆಯರಿ. 
              4        4          4 
              -  - |     | -  |U – U UU

        ಅ)  ಅಬೆಂತಬೆಂ| ಬನಾಗರ್ಕಾ| ಪರಿದರುಬೆಂ                            12 
                  4    |      4      |  4    |  4       |  4  
             _    |  _   _   | - | _   _ |   _U U U U U U

             ಭಾಪ್ರೌಬೆಂತರು ದ| ಲೆಬೇಬೆಂ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇ| ಣನೆಬೆಂಬ|ನೆಬೇಬೆಂ ಪಾ| ವರ್ಕಾನೆ  ಪಬೇ    20 
                   ಛಬೆಂದಸರುತ್ಸಾ  : ಕಬೆಂದಪದದ  
                   ನ       ಜ           ಭ         ಜ         ಜ          ಜ         ರ 
                |    | -  | -  |   -   |    |  -  - U UU U – U UU U U U U U – U U

        ಆ .  ಖಳನೆಗೂ| ಳ ವಿಬೆಂಗ |ಕರುಪಲ್ಪಿ ವ| ರಮೆಬೆಂಬ| ವೊಲಾಬೆಂಬ|ರಮರುಬೆಂಟ| ನ ನನ ದೆಗೂಬೆಂ 
              ಛಬೆಂದಸರುತ್ಸಾ  : ಚಬೆಂಪಕಮಾಲಾವಕೃತತ್ತೆ (ಉತಲ್ಪಿ ಲಮಾಲೆಯಪುಲ್ಪಿ ದರು ಭರಬೆಂ ನಭಭಬೆಂ ರಲಗಬೆಂ ನೆಗಳಿದರಲ )
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ಘಟಕಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೧                           ೧೯ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ                         ೨*೧=೨ 

       ೧. ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣರರು ಪರಶರುರಾಮನಲಗ ಏಕ ಬಬೆಂದನರು ?
          ೨. ಪರಶರುರಾಮನರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗ ಕಗೂಟಟ್ಟಿ  ಪಪ್ರೌಧಾನ ಅಸತ್ತೆಪ್ರೌಗಳರು ಯಾವುವು ?

        ೩ -೪ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ     ೨*೨=೪ 
         ೧.  ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣರಿಗ ಹೆಬೇಳಿದ ಮಾತರುಗಳರು ಯಾವುವು ?
        ೨.೨ .ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ಮಾತಿಗ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನ ಪಪ್ರೌತರುದ ತತ್ತೆರವಬೇನರು ?
            
          ೮ ರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ              ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
             ೧. ದರುಪ್ರೌ ಪದನಗಗೂ ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗಗೂ ನಡೆದ ಸಬೆಂಭಾಷಣೆಯನರುನ  ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆವಗ ಬರೆಯರಿ. 
              ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ಬರೆಯರಿ    ೨*೩=೬ 
             ೧. “ಎಬೆಂತರು ನಾಣಿಲಗರಪಲ್ಪಿ ರೆ ಮಾನಸರ್ " 
                ೨ .  “ ಜಲಕಕ ನಬೇಗಳರಿದೆಬೆಂ ಸರಿ ಕಳೆಗೂಳಡವುಟಟ್ಟಿತಬೆಂಬರುದಬೆಂ " 
           
             ಪಬೆಂಪ ಕವಿಯ ಸಬೆಂಕ್ಷಿಪತ್ತೆ  ಪರಿಚಯ ಬರೆಯರಿ           ೩ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
                                     
                              ಘಟಕ ಪರಿಬೇಕ್ಷೆ -೨                    ೧೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 

                 ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ   ೨*೧=೨ 
         ೧. ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನರು ಯಾರೆಗೂಡನೆ ಪರಶರುರಾಮನ ಬಳಿಗ ಬಬೆಂದನರು ?
          ೨. ದರುಪ್ರೌ ಪದನರು ಪಡಯರನಗ ಏನೆಬೆಂದರು ಹೆಬೇಳಿ ಕಳರುಹಿಸದನರು 
                 ೩ -೪ ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ      ೨ ಅಬೆಂಕ 
              ೧. ಪರಶರುರಾಮನರು ಮಣಿಷನ ಪಾತಪ್ರೌಯಲ ಅಘದ ರ್ಕಾವನರುನ  ಕಗೂಡಲರು ರರಣವಬೇನರು ?
               

ಸಬೆಂದಭರ್ಕಾ ಸಹಿತ ಸಾಲರಸದ  ವಿವರಿಸ    ೨*೩=೬ 
           ೧.  “ ಈಗಳೆಗೂಬೆಂದಡಕಯರುಮಿಲಲ  ಕಸೈಯೊಳ್ " 
           ೨.   “ ವಿದದಧನಮೆ ಧನಮಪುಲ್ಪಿ ದರು " 

೮ ರಿಬೆಂದ ಹತರುತ್ತೆ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ    ೪ ಅಬೆಂಕಗಳರು 
           ೧. ದೆಗೂಪ್ರೌಬೇಣನಗೂ ದರುಪ್ರೌ ಪದನ ವಿರರುದದ  ಶಪಥ ಮಾಡಲರು ರರಣವದ ಅಬೆಂಶಗಳನರುನ  ವಿವರಿಸ . 
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ಪಠದ  ಪೂರಕ ಅಧದ ಯನ ೧ . ಸಾಲಮಿವಿವಬೇರನಬೆಂದರ ಚಬೆಂತನೆಗಳರು 

ಒಬೆಂದರು ವಕದ ದಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ 

೧. ವಿವಬೇರನಬೆಂದರೆಬೆಂದರೆ ಯಾವುದರ ರಗೂಪಕವಗದೆ ?
ಉ: ವಿವಬೇರನಬೆಂದರೆಬೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಕ ಸಬೆಂಕಟ ,ಸಟರುಟ್ಟಿ  ,ಸೆಗೂಸ ಬೇಟ,ಸಲ್ಪಿ ಷಟ್ಟಿ ತಗಳ ರಗೂಪಕವಗದ್ದಾರೆ. 
 
೨. ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಮೊದಲನೆ ಆದದ ತ ಯಾವುದಕಕ ನಬೇಡಬಬೇಕಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ ?
ಉ: ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಬಡಜನರ ಹೆಗೂಟಟ್ಟಿಹಸವನರುನ  (ದೆಸೈಹಿಕ ಹಸವು)ಹಿಬೆಂಗಸರುವುದಕಕ  ಮೊದಲನೆ ಆದದ ತ ನಬೇಡಬಬೇಕಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ.

೩. ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಯಾವ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸರುತತ್ತೆರೆ ?
ಉ:ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಜಾತಿ ಮತರುತ್ತೆ  ವಗರ್ಕಾ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸದರರು. 

೪. ಜಾತಿ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯ ಕೌಪ್ರೌ ಯರ್ಕಾಕಕ ತರುತತ್ತೆಗರರುವವರರು ಯಾರರು ?
ಉ:ಜಾತಿ  ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯ ಕೌಪ್ರೌ ಯರ್ಕಾಕಕ ತರುತತ್ತೆಗರರುವವರರು ಶಗೂದಪ್ರೌರರು , ಅಸಲ್ಪಿ ಕೃಶದ ರರು.

೫. ಸವರ್ಕಾಧಮರ್ಕಾ ಸಮೆಕಬೇಳನವು ಎಲ ನಡೆಯತರು ?
ಉ: ಸವರ್ಕಾಧರ್ಕಾಮರ್ಕಾ ಸಮೆಕಬೇಳನವು ೧೧/೯/೧೮೯೩ ರಲ ಚರಗಗೂದಲ ನಡೆಯತರು.

೬. ವಿವಬೇರನಬೆಂದರನರುನ  ಮಾನವತ ಮಿತ ಕ ' ಎಬೆಂದರು ಕರೆದವರರು ಯಾರರು ?
ಉ: ವಿವಬೇರನಬೆಂದರನರುನ  ' ಮಾನವತ ಮಿತ ಕ 'ಎಬೆಂದರು ಕರೆದವರರು ಕರುವಬೆಂಪುರವರರು. 

ಮಗೂರರು - ನಾಲರುಕ  ವಕದ ಗಳಲ ಉತತ್ತೆರಿಸ.

೧. ಜಾತಿ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯ ಬಗಗ್ಗೆ ವಿವಬೇರನಬೆಂದರ ಅಭಪಾಪ್ರೌಯವಬೇನರು ?
ಉ:  ಹಿಬೆಂದರುಳಿದ  ಹಾಗಗೂ ದಲತ  ಜಾತಿಗಳ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಅವರಿಗ  ಸಹಜವದ  ಸಾಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿಯತರುತ್ತೆ .  ಹಿಬೇಗಾಗಯಬೇ ಅವರರು
ಸಬೆಂಶಯಕಕಡೆಯಲಲ ದಬೆಂತ ಜಾತಿ ಮತರುತ್ತೆ  ವಗರ್ಕಾ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯನರುನ  ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಸದರರು. ಜಾತಿ ಎಬೆಂಬರುದರು ಸಮಾಜದ ಒಬೆಂದರು ಆಬೆಂತರಿಕ
ಭಾಗವಗದೆ.  ಹಿಬೆಂದೆ  ಅದರು  ವಿರಸವಗರುತಿತ್ತೆತರುತ್ತೆ .  ಈಗ  ಅದರು  ಘನಬೇಭಗೂತವಗದೆ  .ಅದರ  ದರುಗರ್ಕಾಬೆಂಧದಿಬೆಂದ  ಭಾರತದ
ವತವರಣವಲಲ  ತರುಬೆಂಬಿದೆ. ಎಬೆಂದರು ಜಾತಿ ವದ ವಸೆಸ್ಥಿ ಯ ಬಗಗ್ಗೆ ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಅಭಪಾಪ್ರೌಯ ಹೆಗೂಬೆಂದಿದದ ರರು. 
೨. ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಕಗೂಬೇಮರುವದದ ಕಟಟ್ಟಿ ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಯಾಗದದ ರರು . ಏಕ ?
ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು  ಏಕಸಬೆಂಸಕ ಕೃತಿ  ಮತರುತ್ತೆ  ಏಕಧಮರ್ಕಾ  ವಿಸತ್ತೆರಣೆಗಳ  ಪರವಗರಲಲಲ .  ಅದರು  ಹಿಬೆಂದಗೂ
ಧಮರ್ಕಾವಿರಲ,ಕಪ್ರೌಸೈಸತ್ತೆಧಮರ್ಕಾವಿರಲ,   ಇಸಾಲಬೆಂಧಮರ್ಕಾವಿರಲ ಏಕಧಮರ್ಕಾ ಶಪ್ರೌಬೇಷಷ್ಠೆ ತ  ಮತರುತ್ತೆ  ವಿಸತ್ತೆರಣೆಯರು ಜಬೇವ  ವಿರೆಗೂಬೇಧವಬೆಂದರು
ಅವರರು ಭಾವಿಸದದ ರರು. ಹಿಬೇಗಾಗ ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಕಗೂಬೇಮರುವದದ ಕಟಟ್ಟಿ ವಿರೆಗೂಬೇಧಿಯಾಗದದ ರರು. 
೩.  ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು  ಚರಗಗೂಬೇ  ಸವರ್ಕಾ ಧಮರ್ಕಾ ಸಮೆಕಬೇಳನದಲ ಹೆಬೇಳಿದ್ದೇನರು  ?ಸಲ ಮತಭಮಾನ,  ಅನದ  ಮತದೆಲಬೇಷ  ಮತರುತ್ತೆ
ಇವುಗಳಿಬೆಂದ ಉತಲ್ಪಿ ನನ ವದ ಘಗೂಬೇರ ಧಾಮಿರ್ಕಾಕ ದರುರಭಮಾನಗಳರು ಈ ಸರುಬೆಂದರ ಜಗತತ್ತೆನರುನ  ಆವರಿಸಕಗೂಬೆಂಡವ.  ಇಬೆಂತಹ ಉಗಪ್ರೌ
ಧಮಾರ್ಕಾಬೆಂಧತಯ  ದೆಸೈತದ ರಿಲಲ ದೆ  ಇದದ ರೆ  ಮಾನವ  ಜನಾಬೆಂಗ  ಇಬೆಂದಿಗಬೆಂತ  ಎಷಗೂಟ್ಟಿಬೇ  ಮರುಬೆಂದರುವರಿಯರುತಿತ್ತೆತರುತ್ತೆ  ಎಬೆಂದರು
ವಿವಬೇರನಬೆಂದರರು ಚರಗಗೂಬೇ ಸವರ್ಕಾಧಮರ್ಕಾ ಸಮೆಕಬೇಳನದಲ ಹೆಬೇಳಿದರರು. 
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ಪಠದ  ಪೂರಕ ಅಧದ ಯನ ೨. ವಸಬೆಂತ ಮರುಖ ತಗೂಬೇರಲಲಲ  .  - ವಿಜಯಶಿಪ್ರೌಬೇ ಸಬರದ 
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

ಡ.  ವಿಜಯಶಿಪ್ರೌಬೇ  ಸಬರದ ಅವರರು  ೧೯೫೭ ರಲ ಬಿಬೇದರ್ ನಲ ಜನಸದರರು.  ಉರಿಲಬೆಂಗ  ,ಹಗೂವಿನ ತಬೇರನೆಬೇರಿ  ಎನರುನ ವ
ನಾಟಕಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಸಾಹಿತದ  ಮತರುತ್ತೆ  ಮಹಿಳೆ  ,ಜಾನಪದ ಮತರುತ್ತೆ  ಮಹಿಳೆ ಎಬೆಂಬ ವಿಮಶಾರ್ಕಾ ಸಬೆಂಕಲನಗಳರು,  ಜಲ ಲಬೆಂತ,
ಲಕ್ಷಕಣರೆಬೇಖ ದಟದವರರು ,ಮರುಗಲ ಮಲಗ ಮೊದಲಾದ ಕವನಸಬೆಂಕಲನಗಳನರುನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ . ರತನ ಮಕ  ಹೆಗಗ್ಗೆ ಡೆ ಬಹರುಮಾನ ,
ಮೆಸೈಸಗೂರಿನ ಸಾಹಿತದ  ಶಿಪ್ರೌಬೇ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ,  ಅತಿತ್ತೆಮಬಬ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆ ಮೊದಲಾದ ಪಪ್ರೌಶಸತ್ತೆಗಳರು ಇವರಿಗ ದೆಗೂರೆತಿವ  .  ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಕವನವನರುನ  ಇವರ
ಮರುಗಲ ಮಲಗ ಕವನ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಉತತ್ತೆರಿಸ 

೧. ಪುಟಟ್ಟಿ  ಪೊಬೇರಿ  ಏನರು ಮಾಡರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಳೆ ?
ಉ: ಪುಟಟ್ಟಿ  ಪೊಬೇರಿ ಮರುಸರುರೆ ತಿಕರುಕ ವ ಕಲಸ ಮಾಡರುತಿತ್ತೆದ್ದಾಳೆ. 

೨. ಅಮಕ  ಎಲ ಮಲಗದ್ದಾಳೆ ?
ಉ: ಅಮಕ  ಗರುಡಸಲನಲ ಗಗೂರರುತತ್ತೆ ಮಲಗದ್ದಾಳೆ.

೩. ಯಾರಿಗ ವಸಬೆಂತ ಮರುಖ ತಗೂಬೇರಲಲಲ  ?
ಉ: ಕಮಾಕರ, ಕರುಬೆಂಬರ, ನೆಬೇರರ, ಕಬೇರಿಯ ಮಾರ ಇವರಾರಿಗಗೂ ವಸಬೆಂತ ಮರುಖ ತಗೂಬೇರಲಲಲ . 

೪. ಪುಟಟ್ಟಿಯ ಪಪ್ರೌಶನಗಳೆಬೇನರು ?
ಉ:  ಗರುಡಸಲೆಗೂಳಗ  ಬರಲರು  ವಸಬೆಂತ  ಹೆದರಿದನೆ  ?ಹರಿದ  ಚಬೆಂದಿ  ಬಟಟ್ಟಿಗಳ  ಕಬೆಂಡರು  ಅವನರು  ಮರರುಗದನೆ  ?ಎನರುನ ವುದರು
ಪುಟಟ್ಟಿಯ ಪಪ್ರೌಶನಗಳರು . 

೫ . ಈ ಕವನದಲ ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯ ಸಬೆಂಭಪ್ರೌಮ ಹೆಬೇಗ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ ?
ಉ  : ಹಸರರು ತರುಬೆಂಬಿ ನಬೆಂತ ಮಾವಿನ ಮರಗಳರು , ಸಬೆಂಭಪ್ರೌಮದಿಬೆಂದ ರೆಕಕ ಬಿಚಚ ಹಾರರುತಿತ್ತೆರರುವ ಹಕಕ ಗಳರು , ಮನದರುಬೆಂಬಿ ಹಾಡರುವ
ಕಗೂಬೇಗಲೆಗಳರು  ಕಡಲರುಕಕ  ಹರಿಯವಬೆಂತ  ಸಬೆಂಭಪ್ರೌಮ  ಭಗೂಮಿಯ  ಮೆಬೇಲೆ  ಇವಲಲ ವೂ  ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯಲ  ಕಬೆಂಡರುಬಬೆಂದರು  ವಸಬೆಂತನ
ಆಗಮನವಗದೆ ಎಬೆಂದರು ವದ ಕತ್ತೆಪಡಸರುತಿತ್ತೆವ ಎಬೆಂದರು ಕವಯತಿಪ್ರೌ ಪಪ್ರೌಕಕೃತಿಯ ಸಬೆಂಭಪ್ರೌಮವನರುನ  ಬಣಿಷಸದ್ದಾರೆ. 
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ಪಠದ  ಪೂರಕ ಅಧದ ಯನ ೩. ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ - ಡ. ಜ. ರಾಮಕಕೃಷಷ  
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

ಡ.  ಗಬೆಂಪಲಹಳಿಳ  ರಾಮಕಕೃಷಷ ರವರರು  ಕ ಪ್ರೌ.ಶ  .೧೯೩೯ರಲ ಬಬೆಂಗಳಗೂರರು  ಗಾಪ್ರೌಮಾಬೆಂತರ ಮಾಗಡ ಬಳಿಯ ಕಬೆಂಪಸಾಗರದಲ
ಜನಸದರರು. ದೆಬೇವಿಪಪ್ರೌಸಾದ್ ಮತರುತ್ತೆ  ಲೆಗೂಬೇಕಯರುತ ದಶರ್ಕಾನ ,ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ ,ಭಗೂಪಬೇಶಗರುಪತ್ತೆ  ,ಜಗವರ ,ಲೆನನ್ ,ಅನರುವದ
-ಬ ನೆಗೂಣವಬೇ ,ವನರನಬೆಂದ ಮಾನವ ದಶರ್ಕಾನ ಮತರುತ್ತೆ  ಹಲವರರು ಸಬೆಂಪಾದಿತ ಕಕೃತಿಗಳನರುನ  ರಚಸದ್ದಾರೆ.  
ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಪಾಠವನರುನ  ಜ.ರಾಮಕಕೃಷಷ ರ ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ ಎಬೆಂಬ ಜಬೇವನ ಚರಿತಪ್ರೌಯಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ

ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಉತತ್ತೆರಿಸ . 

೧. ಜಲಯನ್ ವಲಾಭಾಗ್ ಹತದರಬೆಂಡ ಎಬೆಂದರು ನಡೆಯತರು ?
ಉ: ಜಲಯನ್ ವಲಾಭಾಗ್ ಹತದರಬೆಂಡ ಏಪಪ್ರೌಲ ೧೩, ೧೯೧೯ ರಬೆಂದರು ನಡೆಯತರು. 

೨. ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ ತನನ  ಸಹೆಗೂಬೇದರರಿಗ ಮಣರುಷ  ಯಾವುದರ ಪಪ್ರೌತಿಬೇಕ ಎಬೆಂದರು ತಗೂಬೇರಿಸರುತತ್ತೆನೆ ? 
ಉ: ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ ತನನ  ಸಹೆಗೂಬೇದರಿಗ ಮಣರುಷ  ತದಗದ ಪಪ್ರೌತಿಬೇಕ ಎಬೆಂದರು ತಗೂಬೇರಿಸರುತತ್ತೆನೆ. 

೩. ಜಲಯನ್ ವಲಾಭಾಗ್ ನಲರರುವ ಒಕಕ ಣೆ ಏನರು ?
ಉ:  “ ಏಪಪ್ರೌಲ  -೧೩-೧೯೧೯ ರಬೆಂದರು ಬಿಪ್ರೌಟಷರ ಗರುಬೆಂಡರುಗಳಿಗ ಆಹರುತಿಯಾದ  ಸರುಮಾರರು ೨೦೦೦ ಮರುಗದ   ಹಿಬೆಂದಗೂ
,ಸಖ್ ಮತರುತ್ತೆ  ಮರುಸಲಾಕ ನರ ಸಮಿಕಳಿತ ರಕತ್ತೆದಿಬೆಂದ ಈ ಪಪ್ರೌದೆಬೇಶ ಪಾವನವಗದೆ.’’

೪. ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ ನ ಸಹಚರರರು ಯಾರರು ?
ಉ: ಸರುಖ್ ದೆಬೇವ್ ,ರಾಜ್ ಗರುರರು , ಭಟರುಕಬೇಶಲ ರ ದತತ್ತೆ ರರು ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ ನ ಸಹಚರರರು .

೫. ಭಗತ್ ಸಬೆಂಗ್ ಹರುತತಕ ನಾದದರುದ  ಯಾವಗ ?
ಉ  :  ಭಗತ್  ಸಬೆಂಗ್   ಮಾರರ್ಕಾ  ೨೩,  ೧೯೩೧  ರಬೆಂದರು  ಬಿಪ್ರೌಟಷರಿಬೆಂದ  ಮರಣದಬೆಂಡನೆಗ  ಈಡಗ  ಸಾಲತಬೆಂತ ಕದದ  ಹಣತಗ
ತಸೈಲವಬೆಂಬಬೆಂತ ವಿಬೇರಯೋಧನಾಗ ಹರುತತಕ ನಾದನರು. 
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ಪಠದ  ಪೂರಕ ಅಧದ ಯನ ೪.  ಮಕೃಗ ಮತರುತ್ತೆ  ಸರುಬೆಂದರಿ -ಪ.ಲಬೆಂಕಬೇಶ್ 
ಕಕೃತಿರರರ ಪರಿಚಯ 

ಪಾಳದ  ಲಬೆಂಕಬೇಶ್ ಅವರರು ಮಾರರ್ಕಾ ೮,೧೯೩೫ ರಬೆಂದರು ಶಿವಮೊಗಗ್ಗೆ  ಜಲ್ಲೆಯ ಕಗೂನಗವಳಿಳ ಗಾಪ್ರೌಮದಲ ಜನಸದರರು. ಸಬೆಂರಪ್ರೌಬೆಂತಿ,
ಈಡಪಸ  ಮತರುತ್ತೆ  ಅಬೆಂತಿಗಗೂನೆ  ಮರುಬೆಂತದ  ನಾಟಕಗಳನಗೂನ  ,ಕಲರುಲ  ಕರಗರುವ  ಸಮಯ  ,ಕರೆಯ  ನಬೇರನರು  ಕರೆಗ  ಚೆಲ
,ಉಲಲ ಬೆಂಘನೆ  ,ಮಬೆಂಜರು  ಕವಿದ  ಸಬೆಂಜ  ಮರುಬೆಂತದ  ಕಥಾ  ಸಬೆಂಗ ಪ್ರೌಹಗಳನಗೂನ  ,ಮರುಸತ್ಸಾ ಬೆಂಜಯ  ಕಥಾ  ಪಪ್ರೌಸಬೆಂಗ,   ಅಕಕ
ರದಬೆಂಬರಿಗಳನಗೂನ  ಹಲವರರು ಅಬೆಂಕಣ ಬರಹಗಳನಗೂನ  ,ಹರುಳಿಮಾವಿನ ಮರ ಆತಕ ಕಥೆಯನಗೂನ  ರಚಸದ್ದಾರೆ .
ಪಪ್ರೌಸರುತ್ತೆ ತ ಕಥೆಯನರುನ  ಲಬೆಂಕಬೇಶರ ಕಲರುಲ  ಕರಗರುವ ಸಮಯ ಎಬೆಂಬ ಕಥಾ ಸಬೆಂಕಲನದಿಬೆಂದ ಆರಿಸಕಗೂಳಳ ಲಾಗದೆ. 

ಪಪ್ರೌಶನಗಳಿಗ ಉತತ್ತೆರಿಸ. 

೧. ಬಡತನ ಸರುಬೆಂದರಿ ಹಾಗಗೂ ಅವಳ ತಬೆಂದೆಗ ಕಷಟ್ಟಿ ವಗಲಲಲ  ಏಕ ?
ಉ:  ಸರುಬೆಂದರಿ ಮತರುತ್ತೆ  ಅವಳ ತಬೆಂದೆ ಸರಳ ಜಬೇವನ ನಡೆಸರುತಿತ್ತೆದರುದ ದರಿಬೆಂದ ಬಡತನ ಅವರಿಗ ಕಷಟ್ಟಿ ವಗಲಲಲ . 

೨. ಮಕೃಗದ ಬಹದ  ಆರರ ಹೆಬೇಗತರುತ್ತೆ  ?
ಉ: ಮಕೃಗ ನೆಗೂಬೇಡಲರು ಭಬೇಕರವಗತರುತ್ತೆ .  ಕಗೂಬೇರೆ ಹಲರುಲ  ,ಹಬೆಂದಿಯ ದೆಬೇಹ ,ತಗೂಬೇಳದ ಚಲನೆಯನರುನ  ಪಡೆದಿದದ   ಮಕೃಗದ ಧಲ ನ
ಗಗೂಗಗ್ಗೆ ರರು ಮತರುತ್ತೆ  ಕಕರ್ಕಾಶ ವಗತರುತ್ತೆ . 

೩. ಯಾರರು ಶಾಪಗಗೂಬೆಂಡ ಮಕೃಗವಗದದ ರರು ?
ಉ: ಸರುಬೆಂದರ ರಾಜಕರುಮಾರ ಶಾಪಗಗೂಬೆಂಡ ಮಕೃಗವಗದದ ನರು.

೪. ದೆಬೇವತ  ಕಗೂಟಟ್ಟಿ  ಶಾಪವಬೇನರು ?
ಉ:ಕನೆದಯೊಬಬ ಳರು  ಮನಸಾರೆ  ಒಪಲ್ಪಿ   ಪಪ್ರೌಬೇತಿಸರುವವರೆಗ  ರಾಜಕರುಮಾರನರು   ಮಕೃಗವಗಯಬೇ  ಇರರುವಬೆಂತ  ದೆಬೇವತ  ಶಾಪ
ಕಗೂಟಟ್ಟಿದದ ಳರು. 

೫. ಶಾಪ ವಿಮೊಬೇಚನೆಯ ಫಲವಬೇನರು ?
ಉ:  ಸರುಬೆಂದರಿಯರು ಮಕೃಗದ ರಗೂಪದಲದದ  ರಾಜಕರುಮಾರನನರುನ  ಮನಸಾರೆ ಒಪಲ್ಪಿದದ ರಿಬೆಂದ ರಾಜಕರುಮಾರನ ಮಕೃಗತಲ  ಕರಗತರು.
ರಾಜಕರುಮಾರನರು  ತನನ  ಮಬೆಂತ ಕದಬೆಂಡದಿಬೆಂದ  ಪಪ್ರೌಜಗಳನೆನಲಲ  ಕರೆದನರು.  ಅರಮನೆ  ಮೊಬೇಹಕವಗ  ಝಗಝಗಸತಗೂಡಗತರು.
ಸರುಬೆಂದರಿ ಮತರುತ್ತೆ  ರಾಜಕರುಮಾರ ಮದರುವಯಾಗ ನೆಮಕ ದಿಯಬೆಂದ ರಾಜದ ಭಾರ ನಡೆಸತಗೂಡಗದರರು. 

೬. ಮಕೃಗದ ಬಗಗ ಸರುಬೆಂದರಿಯ ಮನ ಕರಗರುತಿತ್ತೆತರುತ್ತೆ  ಏಕ ?
ಉ:  ಸರುಬೆಂದರಿಗ  ಮಕೃಗದ  ಬಗಗ್ಗೆ  ಕರುತಗೂಹಲವಗರುತಿತ್ತೆತರುತ್ತೆ .  ಒಮೊಕಮೆಕ  ನೆಗೂಬೇಡರುವ  ಇಷಟ್ಟಿ ವಗರುತಿತ್ತೆತರುತ್ತೆ .  ಅವನ  ಒರಟರು  ಮಾತರು
,ತಿಕಕ ಲರು ನಡರುವಳಿಕ ಮನಸತ್ಸಾನಲ ನಗರು ತರರುತಿತ್ತೆದದ ವು. ಆತನ ರಳಜಯನರುನ  ನೆನೆದರು ಮನ ಕರಗರುತಿತ್ತೆತರುತ್ತೆ . 
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ಜನಪದ ಒಗಟರುಗಳರು 

೧. ಅಬೆಂಗ ಎಬೆಂಬ ಅಥರ್ಕಾ ಬರರುವ ಬಡಗನ ಪಪ್ರೌಶನಯನರುನ  ತಿಳಿಸ.
ಉ:  ಕಸೈಯರುಬೆಂಟರು  ರಲಲಲ  ,ಶಿರ  ಹರಿದ  ಮರುಬೆಂಡ  ಮೆಸೈಯೊಳಗ  ನವಗಾಯ  ಒಬೆಂಬತರುತ್ತೆ  ತರುಬೆಂಡ  ಒಯದ ನೆಗೂಯದ ನೆಬೇ  ಬಬೆಂದರು
ಹೆಗಲೆಬೇರಿಕಗೂಬೆಂಡ ರಾಯರಾಯರಿಗಲಲ  ತನೆಬೇ ಪಪ್ರೌಚಬೆಂಡ 

೨. ಉಪಲ್ಪಿನ ವಿಶಬೇಷತ ಒಗಟನಲ ಹೆಬೇಗ ವದ ಕತ್ತೆವಗದೆ ?
ಉ: ಉಪುಲ್ಪಿ  ನಬೇರಲಯಬೇ ಹರುಟರುಟ್ಟಿ ವುದರು ನಬೇರಲಯಬೇ ಬಳೆಯರುವುದರು ಆದರೆ ನಬೇರರು ಸೆಗೂಬೇಕದರೆ ಮತತ್ತೆ ಕರಗ ಹೆಗೂಬೇಗರುವುದರು 

೩. ಕಸರಿಗಗೂ ಕಮಲಕಗೂಕ  ಇರರುವ ಸಬೆಂಬಬೆಂಧವನರುನ  ಒಗಟರು ಹೆಬೇಗ ವಿವರಿಸರುತತ್ತೆದೆ ?
ಉ:  ಕಸರಿನಲಯಬೇ  ಕಮಲವು  ಹರುಟರುಟ್ಟಿ ವುದರು  .ಕಸರಿನಲಯಬೇ  ಅದರು  ಬಳೆಯರುವುದರು  (ಕಸರಲ  ಹರುಟಗೂಟ್ಟಿಬೇದರು  ಕಸರಲ
ಬಳೆಯೋದರು ಅದರು ಒಬೆಂದರು ಗಡದ ಪರಿರರ 

೪. ಹೆಗೂಲದಲ ಹರುಟಟ್ಟಿದ ಉತತ್ತೆರಾಣಿ ಹಾಗಗೂ ಗರಿಕ ಕಗೂಡರುವ ತಗೂಬೆಂದರೆಯನರುನ  ಒಗಟರುಗಳರು ಹೆಬೇಗ ವಿವರಿಸರುತತ್ತೆವ ? 
ಉತತ್ತೆರಾಣಿ ಗಡವು ದರಿಯ ಬದಿಯಲ ಹರುಟರುಟ್ಟಿ ವುದರು.ದರಿಯ ಬದಿಯಲ ಬಳೆಯರುವುದರು.ದರಿಯಲ ಓಡಡರುವವರ
ಮರುಬೆಂಜರಗನರುನ  ಹಿಡದರು  ತಗೂಬೆಂದರೆ ಕಗೂಡರುವುದರು.  ಅದೆಬೇ  ರಿಬೇತಿ  ಗರಿಕಯ ಹರುಲರುಲ  ಹೆಗೂಲದಲ ಹರುಟಟ್ಟಿ ಹೆಗೂಲದಲ ಬಳೆದರು
ಬಳೆಯರು ಬಳೆಯಲರು ತಗೂಬೆಂದರೆ ಕಗೂಡರುವುದರು..

೫.ಒಗಟರುಗಳಿಬೆಂದ ಶಸೈಕ್ಷಣಿಕವಗ ಏನರು ಲಾಭ ? 
 ಒಗಟರುಗಳಿಬೆಂದ ಚಬೆಂತನಾ ಶಕತ್ತೆ ಹೆಚರುಚ ತತ್ತೆದೆ. ಆಲೆಗೂಬೇಚನಾ ಶಕತ್ತೆ , ತಕರ್ಕಾಕ ಶಕತ್ತೆ ಹೆಚರುಚ ತತ್ತೆದೆ. ಮನರಬೆಂಜನೆ ಸಗರುತತ್ತೆದೆ. 

ವಣರ್ಕಾನೆಗಳನರುನ  ಅಥೆಸೈರ್ಕಾಸರುವ ಸಾಮಥದ ರ್ಕಾ ವಕೃದಿದಸರುತತ್ತೆದೆ. 
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