
1

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

   ೮ ನಯ ತರಗತ

     ಪಪಥಮ ಭಷ ಸರ ಕನನ ಡ
    ಗದದ ಮತರತ ಪದದ ಗಳ ಪಪಶಗನಬತತರಗಳರ

 ರಚನ :   ಮಮತ ಭಗಗ ತ . ಸ.ಶ. 

    ಸರರರ ಪಪಢಶಲ ಬಬಗಗರರ ಬಬಗಳಗರರ -೬೮ 



2

ಗದದ  -೧      ಮಗಗ ದ ಸಾಹಬಬ    - ಬಾಗಲಗಬಡಿ ದಬವರಾಯ 

ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ 
೧೯೨೭  ರಲ್ಲಿ  ಜನಿಸದ  ಬಾಗಲಗಬಡಿ   ದಬವರಾಯರರ   ದಕ್ಷಿಣ  ಕನನ ಡ  ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಬಾಗಲಗಬಡಿಯವರರ.ಮಾಸತಯವರ  ಸಮರಲಬನರಾದ  ಇವರರ  ಸಣಣ  ಕತೆಗಳನರನ
ಬರೆದವರರ.ಇವರ   ಕಥಾ  ಸಬಗ ಪಹಗಳಬದರೆ  ಹರಚರಚ  ಮನಸಸ್ಸಿನ  ಮರನಸಬಫ  ಮತರತ  ಇತರ
ಕತೆಗಳರ.ಆರಾಧನಾ  ,ರರದಪಪಪ್ಪ ನ  ರೌದಪ  ಮತರತ  ಇತರ  ಕತೆಗಳರ .ಇವರರ  ಒಟರಟ  ೨೬  ಕತೆಗಳನರನ
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇವರರ ೧೯೮೫ ರಲ್ಲಿ  ನಿಧನರಾದರರ. 
ಪಪಸರತ ತ  'ಮಗಗ ದ ಸಾಹಬಬ 'ಗದದ ಬಾಗವನರನ  ಇವರ ಸಮಗ ಪ  ಕತೆಗಳರ ಎಬಬ ಕಥಾ ಸಬಕಲನದಿಬದ
ಆರಸಲಾಗಿದ. 

ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 
೧. ರಹಬಮ ಮಗಗ ವನರನ  ಮರಟಟ ದ ಎಷರಟ  ವಷರಗಳಾಗಿತರತ  ?
ಉ: ರಹಬಮ ಮಗಗ ವನರನ  ಮರಟಟ ದ ಇಪಪ್ಪ ತರತ  ವಷರಗಳಾಗಿತರತ .

೨.ಹರಸಬನ್ ಸಾಹಬಬರ ಮನತನದವರಗೆ ದಬವಾಲಯದಲ್ಲಿದದ  ಹಕರಕ   ಯಾವುದರ ?
ಉ:  ದಬವಾಲಯದ  ರಥಗಬತಸ್ಸಿ ವದ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಅವರ  ಮನತನದ  ಹರಯ  ಪಪತನಿಧಿಗೆ  ಎಲಲ ರಗಿಬತ  ಮರಬದಾಗಿ
ಪಪಸಾದವನರನ   ಪಡೆಯರವ ಹಕರಕ    ಇತರತ . 

೩. ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮನ ಹಠವಬನರ ?
ಉ: ಅವನ ಮಗವರರ ಗಬಡರ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಒಬದಿಷಟದರಗ ವಿದಾದಭದಸ ಕಗಡಿಸ ಸರರರ ನೌಕರರನಾನಗಿ ಮಾಡಬಬಕಬಬರದರ
ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮನಿಗಿದದ  ಹಠವಾಗಿತರತ . 

೪.ತಬದಯ ಆಸಯನರನ  ಮೊದಲರಡರ ಮಕಕ ಳರ ನರೆವಬರಸದ ಬಗೆ  ಹಬಗೆ? 
ಉ:  ರಹಬಮನ  ಆಸಯಬತೆ  ಅವನ    ಒಬಬ  ಮಗನರ  ಸರರರ  ಕಚಬರಯಲ್ಲಿ  ಗರಮಾಸತನಾದರೆ  ,ಇನಗನಬಬ ನರ  ಪಬಸಟ
ಮಾಸತರನಾದನರ.ಹಬಗೆ ವಿಧಬಯರಾಗಿ ರಹಬಮನ ಅಭಬಷಟ ವನರನ  ನರವಬರಸದರರ. 

೫. ರಹಬಮ ಮಗನನರನ   ಶಲಯಬದ  ಬಿಡಿಸದ್ದೇಕ ?
ಉ: ರಹಬಮನರ ತನನ  ಮಗನಿಗೆ ಮಗಗ ದ ಹರಚರಚ  ಬಿಡಿಸಬಬಕಬದರ ಅವನನರನ  ಶಲಯಬದ ಬಿಡಿಸದನರ. 

ಎರಡರ /ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 
೧. ಹರಸಬನ್ ಸಾಹಬಬರ ವದ ಕತತಗ ವನರನ  ವಿವರಸ. 
ಉ:  ಸಾಹಬಬ್  ಬಹಾದಗದ ರ್  ಮಗಗ ದ  ಹರಸಬನ್  ಸಾಹಬಬರರ  ಜನಪಪಯ  ಮತರತ  ಧನವಬತ  ವದ ಕತಯಾಗಿದದ ರರ.  ಅವರರ
ಮಸಬದಿ ಮಾತ ತವಲಲ  ದಬವಸಾಸ್ಥಾನವನಗನ  ಕಟಟಸದದ ರರ. 

೨. ಲಬಖಕರ ಹರಟಗಟ ರನಲ್ಲಿ ಮರಸಲಬ ಧಾರರಕ ಉತಸ್ಸಿ ವದ ಸಬಪಪದಾಯವಬನರ ?
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ಉ: ಲಬಖಕರ ಹರಟಗಟ ರನ ಪಕಕ ದಲ್ಲಿ ಮರಸಲಾಲ ನರ ವಸತ ಇದ. ಅದರೆಗಳಗೆ ಒಬದರ ಪವಿತ ತ ಸಾಸ್ಥಾನವಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಉಸರ ಎಬಬ
ಮರಸಲಾಲ ನರ ಧಾರರಕ ಉತಸ್ಸಿ ವದ ರಲದಲ್ಲಿ ಲಬಖಕರ  ಮನತನದ ಒಬಬ  ಪಪತನಿಧಿ ಇದ್ದೇ ಇರಬಬಕಬಬ ಸಬಪಪದಾಯ ಇತರತ .

೩. ರಠಾಯ ಕಗಟಟದದ ಕಕ ಅತಥಿಗಳ ಆಕ್ಷೇಪವಬನರ ? 
ಉ: ಲಬಖಕರ ಹರಟಗಟ ರನಲ್ಲಿ ಹಬದಗಗಳರ ಮತರತ  ಮರಸಲಾಲ ನರರ ಅವರ ಧಾರರಕ ಹಬಬ ದ ಸಬದರರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಪ್ಪ ರರನರನ
ಆಹಾಗನಿಸರವುದರ  ,  ಪಪಸಾದ ಹಬಚರವ ಸಬಪಪದಾಯವಿತರತ .  ಒಮಲ ಗಣಬಶ ಚತರಥಿರಯ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಲಬಖಕರ ತಯ
ರಯಲ ಬಿದದ  ರರಣ   ಲಬಖಕರ ತಬದಯವರರ ಮನಯಲ್ಲಿ ಮೊಬದಕ ,ಉಬಡೆ ,ಚಕರಕ ಲ ಇತದದಿಗಳನರನ  ಮಾಡಲಾಗದಬ
ಅಬಗಡಿಯಬದ ಲಡರಡ ಗಳನರನ   ತಬದರ ಕಗಟಟದದ ಕಕ  ಅವರ ಮರಸಲಾಲ ನ ಸನ ಬಹತರಗೆ ಬಬಸರವಾಗಿ  'ಅಬಗಡಿಯಬದ ತಬದರ
ಕಗಳಳ ಲರ ನಮಲ  ಬಳಿ ಹಣವಿಲಲ ವಬ ? ಮನಯಲ್ಲಿ ರಯಲಯದದ ರೆ ಒಬದರ ತರಬಡರ ಬಲಲ  ಅಥವಾ  ಕಲರಲ  ಸಕಕ ರೆ ಹರಳನಗನಬ
ಕಗಡಿ  .ನಿಮಲ  ಹಬಬ ದ  ಪೂಜೆಯ  ಪಪಸಾದವನರನ  ನಾವು  ತೆಗೆದರಕಗಳರಳ ವುದರ  ಹಬದಿನಿಬದಲಗ  ಬಬದ  ಸಬಪಪದಾಯ.
ಅಬಗಡಿಯ ರಠಾಯಯನರನ   ಪಪಸಾದವಬದರ ಕಗಡರವುದರ ಸರಯಬ ಎಬದರರ. 

೪. ಕರಬಮನಿಗೆ ಶಲಯಲ್ಲಿ ಮಗಗ  ಕಲತರದರಬದ ಆದ ಪಪಯೋಜನವಬನರ ?
ಉ:  ಕರಬಮನರ   ಮಗಗ ದ  ಕಲಸವನರನ  ರಬನರ  ನಿಬರನಲ್ಲಿ  ಈಜರವಷಟಬ  ಸರಲರವಾಗಿ  ಕಲತರ  ಬಹರ  ನಿಪುಣನಾದನರ.
ಅಲಲ ದಬ  ಶಲಯ  ಮಗಗ ದಲ್ಲಿ  ಒಬದರ  ಪರವತರನಯನರನ  ತನನ ದಬ  ಬರದಿದ್ಧಿವಬತಕ  ಹಾಗಗ  ಕೌಶಲದಿಬದ  ಮಾಡಿಬಿಟಟದದ .
ಅದನರನ  ಅವನ  ಗರರರಗಳಾದ  ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ಅವರರ  ಪಪಶಬಸಸ  ಮಬಲಧಿರರಗಳಿಗೆ  ವರದಿ  ಮಾಡಿದದ ರಬದ   ಅದರ  ಫಲ
ಸಗ ರಗಪವಾಗಿ ಸರರರದಿಬದ ಹರಡರಗ ಕರಬಮನಿಗೆ ಬಳಿಳಯ ಪದಕವೂ ಒಬದರ ನಗರರ ರಗಪಾಯಯ ಬಹರಮಾನವೂ
ಬಬದಿತರ. 

೫.ಶಲಾ ವಾರರಕಗಬತಸ್ಸಿ ವದಬದರ ಕರಬಮ ಮಾಡಿದ ಕಲಸವಬನರ ?
ಉ:  ಶಲಯ  ವಾರರಕಗಬತಸ್ಸಿ ವ  ಸಮಾರೆಗಬಪದಲ್ಲಿ  ಹಳಯ  ವಿದಾದಥಿರಗಳ  ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಕರಬಮನದರ  ಸತಪಬ
ಪಾತ ತವಿತರತ .ಅದಕಕಬದರ ಅವನರ ತಯಯಬದ ಗೌಪದ ವಾಗಿ ಹಳಯ ರಲದ ಚಿನನ ದ ಸರವನರನ  ಅಲಬರರಕಕಬದರ ಎರವಲರ
ತೆಗೆದರಕಗಬಡನರ. ನಾಟಕ ಮರಗಿದ ನಬತರ ಅವನರ ಮನಗೆ ಬರದಬ ಎಲ್ಲೋ ಮಾಯವಾಗಿ ಹಗಬದ .

ನಾಲರಕ  ಐದರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 
೧. ನವಿಬನ ಶಕಣದ ವವೈಶಷಟ ದಗಳಬನರ ? 
ಉ:  ಮಹಾತಲ  ಗಬಧಿ  ಪಪಬರಣಯಬದ  ಕಲವು  ಶಲಗಳಲ್ಲಿ  ನವಿಬನ  ಶಕಣ  ಪಾಪರಬರವಾಯತರ.  ಈ  ವದ ವಸಸ್ಥಾ ಯಲ್ಲಿ
ವಿದಾದಥಿರಗಳಿಗೆ  ಹಲವು  ತರದ  ಔದಗದಬಗಿಕ  ಶಕಣವನರನ  ಕಗಡರವುದರ  ,ಅವರಲ್ಲಿ  ಹಸತ  ಕೌಶಲವನರನ  ,  ದಬಹಶ ಪಮದಲ್ಲಿ
ಗೌರವ ಭವವನರನ  ಉಬಟರ ಮಾಡರವುದರ ಒಬದರ ಭಗವಾಗಿತರತ .  ಕಲವರಗೆ ಬಡಗಿಯ ಕಲಸ ,ಕಲವರಗೆ ಬತತದ ಕರಚಿರ
ಕಲಸ ಇತದದಿ ಸಾಮಗಿಪಗಳನರನ  ಮಾಡರವ , ಕಲವರಗೆ  ಕಕೃರ , ಕಲವರಗೆ ಮಗಗ ದ ಕಲಸವನರನ  ಕಲಸತೆಗಡಗಿದದ ರರ.

೨.ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ಅವರರ ರಹಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಸಬಧಾನರಕಗಿ ಬಬದ ಪಪಸಬಗವನರನ  ತಳಿಸ. 
ಉ:  ಮಗಗ ವು ತಮಲ  ಬದರಕನ ಬಡತನಕಕ ರರಣವಾಯತೆಬದರ ತಳಿದ ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮನರ ತನನ  ಮಕಕ ಳಲಲ ರಗ  ಸರರರ
ನೌಕರ ಸಬರಲಬದರ ಹಬಬಲಸದನರ.ಅವನ ಇಚಚ ಯಬತೆ ಅವನ ಮೊದಲ ಇಬಬ ರರ ಮಕಕ ಳರ ಸರರರ ನೌಕರರಾದರರ .ಆದರೆ
ಕರಯ ಮಗ ಕರಬಮನರ ಮಗಗ ದ ಸಹವಾಸಕಕ ಬಿದರದ  ,  ನಾಟಕದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಹಾಕದ ಸತಪಬ ವಬಷದ ನಪದಲ್ಲಿ ತಯಯ
ಒಡವಯನರನ  ತೆಗೆದರಕಗಬಡರ ಮನಯಬದ ದಗರಾದನರ. ಮತೆತ ದಗಡಡ ವನಾಗಿ ಬಬದಾಗ ಅವನ ತಬದ ಅವನನರನ  ಮನಗೆ
ಸಬರಸಲಲಲ .ಆ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಅವನರ ತನಗೆ ಕಲಸದ ಗರರರ ಶಬಕರಪಪ್ಪ ರನರನ  ಭಬಟಯಾಗಿ ತಯಯನರನ  ನಗಬಡಲರ,ಅವಳ

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



4

ಒಡವ ಹಬದಿರರಗಿಸಲರ  ಅವರಶ ಕಗಡಿ ಸ ಎಬದರ ಗೆಗಬಗರೆದಾಗ ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ಅವರರ ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮನ ಬಳಿ  ಬಬದರ
ಕಬಳಿಕಗಬಡರಗ ಏನರ ಪಪಯೋಜನವಾಗಲಲಲ .ಅವರರ ಕಲಸದ ಪಾಠದಿಬದಲಬ ಕರಬಮನರ ನಮಲ  ವಬಶದ ಕಬತರ ಹಾಳರ
ಮಾಡಿದನಬದರ ಕರಬಮನ ತಬದ ರಹಬಮನರ ಬವೈದರ ಕಳಿಸಬಿಡರವನರ. 
ಎಬಟರ ಹತರತ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 
೧.ಕರಬಮ ಧನವಬತನಾದ ಬಗೆ ಹಬಗೆ ? -ವಿವರಸ.
ಕರಬಮನ  ತಬದ  ರಹಬಮನರ   ಮಗನಿಗೆ  ಮಗಗ ದ  ಹರಚರಚ  ಬಿಡಿಸಲರ  ಮಾಡಿದ  ಪಪಯತನ  ಯಶಸಗಯಾಗಲಲಲ .ಅವನರ
ನಾಟಕದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಸತಪಬ ಪಾತ ತದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ  ತಯಯ ಒಡವ ಪಡೆದರ ಮಾಯವಾದನರ.  ಕಲವು ವಷರ ಕಳದ
ಮಬಲ  ತನರ  ತೆಗೆದರಕಗಬಡರ  ಹಗಬದ  ತಯಯ  ಒಡವ  ಮತರತ  ಹತರತ ಸಾವಿರ  ರಗಪಾಯಗಳಗಬದಿಗೆ   ಮರಳಿ
ಬರರವನರ.  ಅದಕಕ  ರರಣವಾಗರವುದರ  ಅವನ  ಪರಶ ಪಮ  .ಅವನರ  ಸಣಣ  ಪಾಪಯದಲ್ಲಿಯಬ  ಮಗಗ ದ  ಸಹರರ
ಸಬಘವಬದನರನ  ಸಾಸ್ಥಾಪಸ  ಅದರ  ಅಧದ ಕನಾಗಿದದ ನರ.  ಸಾಕಷರಟ  ಯಶಸಗಯಗ  ಧನವಬತನಗ  ಆಗಿದದ ನರ.  ಅಲಲ ದಬ  ಮಗಗ ದ
ಯಬತ ತದ ಪಪಯೋಗದಲ್ಲಿ  ಹಗಸ ಹಗಸ ಸರಧಾರಣಗಳನರನ   ಪರವತರನಗಳನಗನ  ತಬದರ ಹಸರರ ಮಾಡಿದದ ನರ. 

೨. ರಹಬಮನಿಗೆ ಮಗಗ ದ ಬಗೆಗ ದಗಬಷ ಉಬಟಾಗಲರ  ರರಣವಬನರ ? 
ಮಗಗ ದ  ಸಾಹಬಬ  ಎಬದರೆ  ಅಬರದ ಲ್  ರಹಬಮ  ಸಾಹಬಬ  .ಅವನರ  ಮಗಗ ವನರನ  ಮರಟಟ ದ  ಹಲವು  ವಷರಗಳಬ  ಕಳದರ
ಹಗಬಗಿದದ ವು.ಅವನಿಗೆ ಮಗಗ ದ ಸಾಹಬಬ ಎಬದರೆ ಸಟರಟ  ಬರರತತತರತ .ಅನಿಷಟ  ಮಗಗ ದ ಹಸರೆತತಬಬಡಿ ಅದರ ಮಗಗ ವಲಲ  ಕಗರಳಿಗೆ
ಹಗಗ  ಎನರನ ತತದದ ನರ.  ಅದಕಕ ರರಣ ಅವನ ಅಜಜ ನ  ರಲದಲ್ಲಿ ಬಿಪಟಷರರ  ಅಗಗ ದ  ವಿಲಾಯತಬ ರಲ್ಲಿನ ಬಟಟಗಳನರನ  ನಮಲ
ದಬಶದಲ್ಲಿ  ಹಬರದರರ.  ಅವು  ನಿಕಕೃಷಟ  ವಸರತ ಗಳಾಗಿದರದ  ಒಬದರ  ವಷರದಗಳಗೆ  ಹರಕರ  ಚಿಬದಿಯಾಗರವಬತವು  .  ಆದರಗ
ಅಗಗ ದ ಬಲಯಲ್ಲಿ ದಗರಕರವುದರಬದ ಜನ ಅದನನಬ ಖರಬದಿಸಲರ ಪಾಪರಬಭಸ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಗ ದ ಮಾಲನದಬ ಅಧಿಪತದ ವಾಯತರ.
ಮಗಗ ದವರರ  ಭರರಗಳಾದರರ.  ಅವರ  ಅನನ ಕಕ  ಸಬಚರರವಾಯತರ.  ಇದಬ  ಪರಸಸ್ಥಾತ  ರಹಬಮನಿಗಗ  ಬಬದಗದಗಿತರ.
ಮನಯಲ್ಲಿ  ಊಟಕಕ  ಇದಯೋ  ಇಲಲ ವೋ   ಎಬಬ  ಸಸ್ಥಾತ  ಒದಗಿತರ.  ಇದರಬದಾಗಿ  ರಹಬಮನಿಗೆ  ಮಗಗ ದ  ಬಗೆಗ  ದಗಬಷ
ಉಬಟಾಯತರ. 

ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವನರನ   ವಿವರಸ.
೧. ''ಮಗಗ ವಲಲ  ಕಗರಳಿಗೆ ಹಗಗ  !''
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಬಾಗಲಗಬಡಿ ದಬವರಾಯರರ ಬರೆದ ಸಮಗ ಪ ಕತೆಗಳರ ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆರಸಲಾದ  ಮಗಗ ದ
ಸಾಹಬಬ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ ಮಾತನರನ    ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮ ಹಬಳಿದನರ. 
ಸಬದರರ  :  ಬಿಪಟಷರರ  ಭರತದಲ್ಲಿ ಅಗಗ ದ  ವಿಲಾಯತಬ  ರಲ್ಲಿನ ಬಟಟಗಳನರನ    ಹಬರದದ ರಬದ  ,ಅವು ಅಗಗ ದ  ದರದಲ್ಲಿ
ದಗರೆಯರತತದರದ ದರಬದ ಭರತದಲ್ಲಿ ಅಗಗ ದ ಮಾಲನದಬ ಅಧಿಪತದ ವಾಯತರ.ಮಗಗ ದವರರ ಭರರಗಳಾದರರ.ಅವರ ಅನನ ಕಕ
ಸಬಚರರವಾಯತರ.  ಬದರಕಗಗಿ  ಮಗಗ ವನನಬ  ಅವಲಬಬಿಸದದ  ರಹಬಮನರ  ಇದರಬದಾಗಿ  ಬಡತನದ  ಸಸ್ಥಾತ
ಅನರರವಿಸರವಬತಯತರ.  ಅದರಕಗಿ ಯಾರಾದರಗ ಅವನಿಗೆ ಮಗಗ ದ ಸಾಹಬಬ ಎಬದರ ಹಬಳಿದರೆ  ಅವನಿಗೆ ಬಹರಸಟರಟ
ಬರರತತತರತ .ಅನಿಷಟ  ಮಗಗ ದ ಹಸರೆತತಬಬಡಿ ಎನರನ ತತದದ  ಅವನರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳರತತದದ ನರ. 
ಸಾಗರಸದ  : ಒಬದರ ರಲದಲ್ಲಿ ಜಿಬವನಕಕ ಆಧಾರವಾಗಿದದ  ಮಗಗ ದ ಉದಗದಬಗವು ಬಿಪಟಷರ  ರರಣದಿಬದಾಗಿ   ತನನ  ಮೌಲದ ವನರನ
ಕಳದರಕಗಬಡರ ಅದನನಬ  ಆಧಾರವಾಗಿಟರಟ ಕಗಬಡರ ಬದರಕರತತದದ  ರಹಬಮನ ಬದರಕನ ಸಬಕಷಟ ಕಕ ರರಣವಾಯತರ ಎಬಬ
ನಿರಾಶ ರಹಬಮನ ಮಾತನಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ.

೨.''ಕಳಳ ನಾದವನರ ,ಮನ ಬಿಟರಟ  ಓಡಿ ಹಗಬದವನರ ಮಗನಬ ಅಲಲ '' 
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ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಬಾಗಲಗಬಡಿ ದಬವರಾಯರರ ಬರೆದ ಸಮಗ ಪ ಕತೆಗಳರ ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆರಸಲಾದ  ಮಗಗ ದ
ಸಾಹಬಬ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ ಮಾತನರನ    ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮ ಹಬಳಿದನರ. 
ಸಬದರರ  :  ತಮಲ  ಕಷಟ ದ ಪರಸಸ್ಥಾತಗೆ ರರಣವಾದ ಮಗಗ ವನರನ  ತದ ಜಿಸದ ರಹಬಮನಿಗೆ ತನನ  ಮಕಕ ಳಲಲ ರಗ ಓದಿ ಸರರರ ಕಲಸ
ಸಬರಲ  ಎಬಬ  ಬಯಕಯತರತ .  ಆದರೆ  ಅವನ  ಕರಯ  ಮಗ  ಕರಬಮನರ  ಮಗಗ ದ  ಕಲಸವನರನ  ಕಲತರ  ಸರರರದಿಬದ
ಬಹರಮಾನವನಗನ  ಪಡೆದನರ.  ತಬದ  ಮಗನಿಗೆ  ಮಗಗ ದ  ಹರಚರಚ  ಬಿಡಿಸಬಬಕಬದರ  ಶಲ  ಬಿಡಿಸದರಗ  ಶಲಾ
ವಾರರಕಗಬತಸ್ಸಿ ವ  ಸಮಾರೆಗಬಪದಲ್ಲಿ ಹಳಯ  ವಿದಾದಥಿರಗಳ  ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸತಪಬ  ಪಾತ ತ  ನಿವರಹಸದ   ಕರಬಮನರ  ನಾಟಕದ
ಪಾತ ತರಕಗಿ ತನನ  ತಯಯ  ಒಡವಯನರನ  ಎರವಲರ ಪಡೆದವನರ ನಾಟಕ ಮರಗಿದ ನಬತರ ಮನಗೆ ಮರಳಲಬ ಇಲಲ .  ಆಗ
ಕಗಬಪಗೆಗಬಡ ತಬದ  ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮನರ ಮಗನನರನ  ಶಪಸರತತ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದನರ.
ಸಾಗರಸದ  : ತಮಲ  ದರರವಸಸ್ಥಾ ಗೆ ರರಣವಾದ ಮಗಗ ದ ಮಬಲನ ವಾದಮೊಬಹವನರನ   ಬಿಡಿಸ ಎಲಲ  ಮಕಕ ಳನಗನ  ಸರರರ ನೌಕರರನಾನಗಿ
ಮಾಡಬಬಕಬಬ  ಅಪಬಕ್ಷೆ  ಹಗಬದಿದದ  ಅಬರದ ಲ್  ರಹಬಮನಿಗೆ  ಮಗ  ಕರಬಮನರ  ಮಗಗ ದ  ಮಬಲ  ಆಸಕತ  ತೆಗಬರಸದರದ
ಅಸಮಾದಾನಕಕ ರರಣವಾಯತೆಬಬರದನರನ  ಮಬಲನ ವಾಕದ  ತಳಿಸರತತದ. 

೩. '' ನಿಮಲ  ಹಳಯ ಶಷದ ನಿಗೆ ಇದಗಬದರ ಉಪರರ ಮಾಡಿ ''
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಬಾಗಲಗಬಡಿ ದಬವರಾಯರರ ಬರೆದ ಸಮಗ ಪ ಕತೆಗಳರ ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆರಸಲಾದ  ಮಗಗ ದ
ಸಾಹಬಬ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಸಬದರರ  :  ಈ  ಮಾತನರನ  ಕರಬಮನರ  ತನನ  ಗರರರಗಳಾದ  ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ಅವರಗೆ  ಹಬಳಿದನರ.  ಮಗಗ ದ  ಮಬಲನ
ವಾದಮೊಬಹದಿಬದ  ಮನ  ತೆಗರೆದ  ಕರಬಮನರ  ದಗಡಡ ವನಾಗಿ  ಒಬದರ  ಹಬತ  ತಲರಪದ  ಮಬಲ  ಮನ  ಬಿಡರವಾಗ  ತನರ
ತೆಗೆದರಕಗಬಡರ ಹಗಬಗಿದದ   ಒಡವಯ ಸಮಬತ ಮನಗೆ ಬಬದರ ಬಾಗಿಲರ ತಟಟದಾಗ ಅವನ ತಬದಯರ ಮಗನ ಮರಖ
ನಗಬಡಿ  ಬಾಗಿಲರ  ತೆಗೆಯಲಬ  ಇಲಲ .ಅವನ  ತಯ  ಗೆಗಬಗರೆದರಗ  ಬಾಗಿಲರ  ತೆಗೆಸಲರ  ಸಾಧದ ವಾಗಲಲಲ .  ಆಗ   ತನನ
ಗರರರಗಳಾದ  ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ಅವರ  ಮನಗೆ  ಬಬದರ  ಕರಬಮನರ  ತಯಯನರನ  ನಗಬಡಲರ  ಅವಳ  ಒಡವಯನರನ
ಹಬದಿರರಗಿಸಲರ  ಅನರಮತ ಕಗಡಿಸರವಬತೆ ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ಅವರ ಬಳಿ ಗೆಗಬಗರೆಯರವಾಗ ಮಬಲನ ಮಾತರ ಬಬದಿದ.  
ಸಾಗರಸದ  : ತಬದ ತಯಯರ ಮಬಲನ ಕರಬಮನ ರಕತ ,ಪಪಬತ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 
೪. ''ದಬವರರ ದಗಡಡ ವನರ ದಬವರರ ದಯಾಳರ ''
ಉ: ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ  ಬಾಗಲಗಬಡಿ ದಬವರಾಯರರ ಬರೆದ ಸಮಗ ಪ ಕತೆಗಳರ ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆರಸಲಾದ  ಮಗಗ ದ
ಸಾಹಬಬ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ ಮಾತನರನ  ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮನರ ಹಬಳಿದನರ. 
ಸಬದರರ : ಮಗಗ ದ ಮಬಲನ ವಾದಮೊಬಹದಿಬದ  ಮನ ತೆಗರೆದ ಕರಬಮನರ  ಹಲವು ವಷರಗಳ ಬಳಿಕ ಮರಳಿದರಗ ಅವನ
ತಬದ ಅಬರದ ಲಲ  ರಹಬಮನರ  ಅವನನರನ  ಮನಗೆ ಸಬರಸಲಬ ಇಲಲ . .ಕರಬಮನರ ತಬದ, ತಯಯನರನ  ನಗಬಡಲರ  ಮಾಡಿದ
ಪಪಯತನ  ವಿಫಲವಾಯತರ.ಆದರೆ  ಅವನ  ರಯರವನರನ  ಮಚಿಚದ  ರಾಷಟ ಪ  ಪತಯವರಬದ  ಪದಲ ರಗಷಣ
ಪಪಶಸಸತಯರದದದದದದದದದದ ದಗರೆಯತರ.   ಹಾಸಗೆಯಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ  ಅವನ ವಕೃದದ್ಧಿ  ತಬದಗೆ  ಕರಬಮನ ಗರರರ
ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ನವರರ   ತಳಿಸದಾಗ  ಅವನ ತಬದಯರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದನರ.
ಸಾಗರಸದ  :  ಮಗಗ ದ  ರರಣದಿಬದಲಬ  ತಮಗೆ  ದರರವಸಸ್ಥಾ  ಒದಗಿತೆಬದರ  ಮಗಗ ದ  ಹರಚಿಚನಿಬದ   ಮಗನನರನ  ಬಿಡಿಸಬಬಕಬದರ
ಎಷಗಟಬ  ಪಪಯತನ  ಮಾಡಿದದ ರಗ  ಕಗನಗೆ ಅದಬ  ಮಗಗ ವಬ  ಮಗನಿಗೆ ಒಳಳಯ ಹಸರರ  ತಬದರಕಗಟಟತೆಬಬ ಧನದ ತ ಭವ
ಅಬರದ ಲ್ ಕರಬಮನಲ್ಲಿ ಮಗಡಿರರವುದರ ಕಬಡರ ಬರರತತದ.

ಬಿಟಟ ಸಸ್ಥಾ ಳ  ತರಬಬಿರ.
೧. ಅಬರದ ಲ್ ರಹಬಮನಿಗೆ -----------------ಎಬದರ ಹಬಳಿದರೆ ಬಹರ ಸಟರಟ  ಬರರತತತರತ . (ಮಗಗ ದ ಸಾಹಬಬ)
೨.ಮನಯಲ್ಲಿ -----------------ಇದಯೋ ಇಲಲ ವೋ ಎಬಬಬತಗಿದ.(ಊಟಕಕ )
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೩. ಹರಡರಗನ ----------ಆರಶಕಕಬರತರ.(ಉತಸ್ಸಿಹ)
೪. ಶಬಕರಪಪ್ಪ  ಅವರರ ---------ಹಬತೆರಳಿದರರ.(ಮರಖ ಬಾಡಿಸಕಗಬಡರ )
೫. ನನಗೆ ಎರಡೆಬ ಮಕಕ ಳರ ----------ಪರಚಯ ನನಗಿಲಲ . (ಕಳಳ ರ )

ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ 
ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗೆ ಉತತರಸ. 
೧. ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಒಟರಟ  ಎಷರಟ  ಅಕರಗಳಿವ ?ಅವುಗಳನರನ  ಹಬಗೆ ವಗಿಬರಕರಸರವಿರ ?ವಿವರಸ. 
ಉ:  ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿ ಒಟರಟ  ೪೯ ಅಕರಗಳಿವ.  ಅವುಗಳನರನ  ಸಗ ರಗಳರ  ,ವದ ಬಜನಗಳರ ಮತರತ  ಯೋಗವಾಹಗಳರ
ಎಬದರ ವಗಿಬರಕರಸಲಾಗಿದ. ಸಗ ತಬತ ತವಾಗಿ ಉಚಚ ರಸರವ ಅಕರಗಳರ ಸಗ ರಗಳರ .  ಅವುಗಳಬದರೆ ಅ,ಆ,ಇ,ಈ ,ಉ,ಊ ,ಋ
,ಎ ,ಏ ,ಐ ,ಒ,ಓ ,ಔ .  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬದರ ಮಾತಪರಲದಲ್ಲಿ ಉಚಚ ರಸಲಪ್ಪ ಡರವ ಸಗ ರಗಳರ ಹಪಸಗ ಸಗ ರಗಳರ .ಅ,ಇ ,ಉ ,ಋ
,ಎ,ಒ  ಗಳರ  ಹಪಸಗ ಸಗ ರಗಳರ  .ಎರಡರ  ಮಾತಪರಲದಲ್ಲಿ  ಉಚಚ ರಸಲಪ್ಪ ಡರವ  ಸಗ ರಗಳರ  ದಿಬಘರ  ಸಗ ರಗಳರ  .  ಆ,ಈ,ಊ
,ಏ,ಐ,ಓ,ಔ ಗಳರ ದಿಬಘರಸಗ ರಗಳರ.  ಕಲವಮಲ ಇವಬ ದಿಬಘರಸಗ ರಗಳಬ ಮಗರರ ಮಾತಪ ರಲದಲ್ಲಿ ಉಚಚ ರಸಲಪ್ಪ ಡರತತವ.
ಉದಾ ಅಣಣ  ,  sss ಮಕಕ ಳಬ   sss ಇತದದಿ .  ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮತರತ  ಏ ಸಗ ರಗಳರ ಮಗರರ ಮಾತಪ ರಲದಲ್ಲಿ ಉಚಚ ರಸಲಪ್ಪ ಟಟವ.
ಇವಬ ಪುಲ ತ ಸಗ ರಗಳರ. 
ಕ್  ದಿಬದ  ಮ್  ವರೆಗಿನ  ೨೫  ಅಕರಗಳನರನ  ಉಚಚ ರಸರವಾಗ  ಅವು  ಹರಟರಟ ವ  ಸಸ್ಥಾ ಳವನರನ  ಆಧರಸ  ಅವುಗಳನರನ  ಐದರ
ವಗರಗಳಾಗಿ  ಮಾಡಲಾಗಿದ.ಇವು  ವಗಿಬರಯ  ವದ ಬಜನಗಳರ.  ಯ್  ದಿಬದ  ಳ್  ವರೆಗಿನ  ಅಕರಗಳರ  ಅವಗಿಬರಯ
ವದ ಬಜನಗಳರ. 
ಬಬರೆ ಅಕರಗಳ ಜೆಗತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ತ  ಉಚಚ ರಸಬಹರದಾದ ಅಕರಗಳರ  ಯೋಗವಾಹಗಳರ ಅಬ  (ಅನರಸಾಗರ  )ಮತರತ  ಅಅ
(ವಿಸಗರ )  ಗಳರ 

೨. ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ ಹಪಸಗ  ಹಾಗಗ ದಿಬಘರ ಸಗ ರಗಳನರನ  ಬರೆಯರ. 
ಉ:  ಕನನ ಡ  ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ  ಹಪಸಗ ಸಗ ರಗಳರ  -ಅ,ಇ  ,ಉ,ಋ,ಎ,ಒ      ದಿಬಘರಸಗ ರಗಳರ  -  ಆ,ಈ
,ಊ,ಏ,ಐ,ಓ,ಔ 

೩. ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ ಮಹಾಪಾಪಣ ಅಕರಗಳನರನ  ಬರೆಯರ. 
ಉ: ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ ಮಹಾಪಾಪಣ ಅಕರಗಳರ ಖ,ಘ್ ,ಛ್ ,ಝ್ , ಠ್ ,ಢ್ ಥ್ ,ಧ್ ,ಫ್ ,ಭ್ 

೪. ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ ವಗಿಬರಯ ಅಕರಗಳನರನ  ಬರೆಯರ. 
ಉ : ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ ವಗಿಬರಯ ಅಕರಗಳರ 
ಕ್,ಖ,ಗ,ಘ್,ಙ್ 
ಚ,ಛ್ ,ಜ್ ,ಝ್,ಞ್ 
ಟ, ಠ್,ಡ,ಢ್,ಣ್ 
ತ, ಥ್, ದ, ಧ್, ನ್ 
ಪ,ಫ್,ಬ್,ಭ್ ,ಮ್ 

೫.ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ ಅನರನಾಸಕ ಅಕರಗಳನರನ  ಪಟಟಮಾಡಿ . 
ಙ್ ,ಞ್ ,ಣ್,ನ್ ,ಮ್ ಗಳರ ಕನನ ಡ ವಣರಮಾಲಯಲ್ಲಿರರವ ಅನರನಾಸಕ ಅಕರಗಳರ . 
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ಆ . ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರರವ ಸಗ ರಾಕರಗಳನರನ  ಪಪತೆದಬಕಸ ಬರೆಯರ. 
ಅಬರದ ಲ್ -ಅ   ಅವನರ -ಅ     ಇಪಪ್ಪ ತರತ  -ಇ   ಆದರಗ -ಆ     ಅವನನರನ  -ಅ   ಇತದದಿ-ಇ   ಇರಲ-ಇ  ಏಕಬದರೆ-
ಏ     ಓಡಿಹಗಬದ -ಓ   ಈಗ -ಈ   ಏನಗ -ಏ 

ಇ. ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರರವ ಮಹಾಪಾಪಣಕರಗಳನರನ  ಬರೆಯರ. 
ಧನವಬತ -ಧ   ರಥ-ಥ   ಘನತೆ-ಘ    ಧಮರ -ಧ   ಮರಖದ  -ಖದ    ರಕದ -ರ   ಹಠ-ಠ   ಪಾಠ-ಠ ಹಸನರಲ ಖ -ಖ
ಫಲ -ಫ 

ಈ . ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರರವ ಅವಗಿಬರಯ ವದ ಬಜನಗಳನರನ  ಬರೆಯರ . 
ಅವನ -ವ    ಇಬತಹ -ಹ   ಅದರ -ರ    ಒಳಗೆ -ಳ   ಕರಶಲ-ಶ   ಹಬಬ  -ಹ   ಬಹಳ-ಹ  ,ಳ    ಸಮಯ-ಸ,ಯ 
ರಲ-ಲ 
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ಗದದ  -೨ . ನಿಬರರ ಕಗಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ - ನಬರಚಬದಪ 
ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ 

ನಬರಚಬದಪರವರರ ಚಿತ ತದರಗರದಲ್ಲಿ ಜರಲವೈ೧೬,  ೧೯೫೯ ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ.  ಇವರ ಪಪಮರಖ ಕಕೃತಗಳರ
ಯಾದ ವಶಬಮ್ -ರದಬಬರ ,ನಮಲ  ಕನಸರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬವಿದ್ದೀರ ,ಮತೆತ ಬರೆದ ಕಥಗಳರ , ನಬರಚಬದಪರ
ಕಥಗಳರ ಮರಬತದ ಕಥಾ ಸಬಕಲನಗಳರ  .  ಒಬದರ ಕನಸನ ಪಯಣ  ,ಪರರವಿನ ಪವಿತ ತ  ಕಣಿವಯಲ್ಲಿ
--ಪಪವಾಸ  ಕಥನಗಳರ  .ಇವರಗೆ  ಪರರವಿನ  ಪವಿತ ತ  ಕಣಿವಯಲ್ಲಿ  ಕಕೃತಗೆ  ಕನಾರಟಕ  ಸಾಹತದ  ಪಪಶಸತ
,ನಕೃಪತರಬಗ ಪಪಶಸತ, ಅತತಮಬಬ  ಪಪಶಸತಗಳರ ಸಬದಿವ . 

ಪಪಸರತ ತ  ಗದದ  ಭಗವನರನ  ಇವರ  'ಬದರಕರ  ಬದಲಸಬಹರದರ  '  ಕಕೃತಯಬದ  ಆಯರದ  ಸಬಪಾದಿಸ
ನಿಗದಿಪಡಿಸದ. 

ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 
೧. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಬರರ ಕಗಡರವ ಸಬಪಪದಾಯವಿಲಲ  ? 

ಉ: ಯರರೆಗಬಪನಲ್ಲಿ, ಅಮರಕದಲ್ಲಿ ಎರಡಗ ಕಡೆಯಗ ನಿಬರರ ಕಗಡರವ ಸಬಪಪದಾಯವಿಲಲ . 

೨. ಮನಗೆ ಬಬದವರನರನ  ಹಬಗೆ ಸತಕ ರಸರವ ಸಬಪಪದಾಯ ನಮಲ ಲ್ಲಿದ ? 

ಉ: ಮನಗೆ ಬಬದವರಗೆ ಮೊದಲರ ನಿಬರರ ಕಗಟರಟ  ಸತಕ ರಸರವ ಸಬಪಪದಾಯ ನಮಲ ಲ್ಲಿದ. 

೩. ವಿದಬಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬರಗಿಬತ ಅಗಗ ವಾಗಿ ಅಗಗ ವಾಗಿ ಸಗರವುದಬನರ ?
ಉ: ವಿದಬಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬರಗಿಬತ ಅಗಗ ವಾಗಿ ಕಗಬಲಾ ಸಗರತತದ. 

೪. ಭರತದಲ್ಲಿ ಇತತಬಚಗೆ ಯಾವ ಹರನಾನರ ನಡೆದಿದ ?
ಉ:  ಶರದದ್ಧಿ  ನಿಬರನರನ  ಕಬವಲ  ಬಾಟಲಯಲ್ಲಿ  ಕಗಬಡರ  ತರಬಹರದರ  ಎಬಬ  ಆಲಗಬಚನಯಬದಾಗಿ  ನಿಬರನರನ
ಬಾಟಲಯಲ್ಲಿಟರಟ  ಮಾರರವ ಹರನಾನರ ಭರತದಲಗಲ  ಇತತಬಚಗೆ ನಡೆಯರತತದ. 

೫. ಸವರರಗಗ ವಬದದ ವಾಗಿರರವ ಅಬಶಗಳರ ಯಾವುವು ? 

ಉ:  ಫಾದಸರ  ಡೆಬ,ಮದಸರ  ಡೆಬ  ,ವಾದಲಬಟವೈನ್  ಡೆಬ  ಮೊದಲಾದ  ಹಗಸ  ಹಗಸ  ಆಚರಣಗಳರ  ಉಕಕ ದ  ಪಪಬತಯ
ದಗದಬತಕವಲಲ .ಗಿಫ್ಟ, ಗಿಪಬಟಬಗ ರಡರ ಮಾರರವ ಹಗಸ ಹರನಾನರಗಳಮದರ ಸವರರಗಗ ವಬದದ ವಾಗಿದ. 

೬. ಲಬಖಕಗೆ ಹಗಬಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲರಕ  ಲಗಬಟ ನಿಬರರ ತಬದಿಟಾಟಗ ಆದ ಅನರರವವವಬನರ ? 

ಉ: ಲಬಖಕಗೆ ಹಗಬಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲರಕ  ಲಗಬಟ ನಿಬರರ ತಬದಿತತಗ ಅವರಗೆ ಬರಬ ಬಾಯಲಲ  , ಮನಸಗಸ್ಸಿ  ತಬಪಾಯತರ. 

ಮಗರರ-ನಾಲರಕ  ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 
೧. ವಿದಬಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಕಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನಬನರ ದಗರೆಯರವವು ?
ಉ:  ವಿದಬಶಗಳಲ್ಲಿ  ಬಾಯಾರಕ  ತಣಿಸಲರ  ನಿಬರರ  ದಗರೆಯರವುದಿಲಲ  .  ಭರತದಿಬದ  ಹಗರಗೆ  ರಲಟಟ ರೆ  ಉಳಿದಲಲ ವೂ
ನಿಬರರ ಕಗಡದ ನಾಡರಗಳಬ . ಕಗಬಲಾಗಳರ, ಫಪಬಚ ವವೈನ್ , ಬಿಯರ್ ,ಬಾಟಲಯಲ್ಲಿ ಹಣಿಣನ ರಸ ಇವಲಲ ವೂ ವಿದಬಶಗಳಲ್ಲಿ
ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದಗರೆಯರತತವ.  ಕರಡಿಯಲರ ಮಾತ ತ ನಿಬರರ ಸಗರವುದಿಲಲ .

೨. ಗರರರದಾಗರಗಳ ಬಳಿ ಸಗ ಯಬ ಸಬವಕರರ ಏನರ ಮಾಡರತತದದ ರರ? 
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ಉ: ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದಗಡಡ  ಮಡಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬರರ ತರಬಬಿಡರವ ಪರಪಾಠವಿದ .  ಅನಬಕ ಗರರರದಾಗರಗಳ ಬಳಿ,  ಸಗ ಯಬ ಸಬವಕರರ
ನಿಬರನ  ದಗಡಡ  ಕಗಳಾಯ  ಹಡಿದರ  ,ನಿಲ್ಲಿಸದ  ಆಟಗಬ  ,  ಬಸರಸ್ಸಿ  ಹಾಗಗ  ದಾರಹಗಬಕರಗೆಲಲ  ನಿಬರರ  ತರಬಬಿ  ,ತರಬಬಿ
ಕರಡಿಸರತತದದ ರರ.  

೩. ಕಗಬಲಾಗಳ ಆಸಯಬದ ನಾವು ಏನಲಲ ವನರನ  ತೆಗರೆಯರತತದ್ದೇವ ?
ಉ: ವಿದಬಶದಲ್ಲಿಯಬತೆ ಭರತದಲ್ಲಿಯಗ ನಿಬರನರನ  ಬಾಟಲಯಲ್ಲಿಟರಟ  ಮಾರರವ ,ಶರದದ್ಧಿ  ನಿಬರನರನ  ಬಾಟಲಯಲ್ಲಿ ಕಗಬಡರ
ತರಬಹರದರ ಎಬಬ ಹರನಾನರ ನಡೆಯರತತದ. ಭರತಬಯರಗ ಇಬತಹ ಮರರಳರತನಕಕ ಬಲಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ನಮಲ  ಎಳನಿಬರರ ,
ಮಜಿಜಗೆ, ಪಾನಕ, ಕಬಿಬನ ಹಾಲರ, ತಜಾ ಹಣಿಣನ ರಸ ಎಲಲ ವನಗನ  ತೆಗರೆದರ ಕಗಬಲಾಗಳಿಗೆ ಮರಗಿಬಿಬಳರತತರರವ ಜನರ ಸಬಖದ
ಏರರತತದ. 

೪. ನಾಗರಬಕತೆಯ ದಗಡಡ  ಅನಾಹರತಗಳಾಗಿ ರಣಿಸಕಗಳರಳ ತತರರವ ಆಚರಣಗಳಾವುವು ?
ಉ: ಕಗಳರಳ ಬಾಕತನ, ಲಾರಕಗಬರತನದ ರೆಗಬಗಗಳರ ಸಾಬರಪರಕವಾಗಿ ಎಲಲ  ನಲದಲಗಲ  ಹರಡಿ ,ಭರತಕಗಕ  ಲಗೆಗ ಇಟಟವ.

ಮದಸರ  ಡೆಬ  ,ಫಾದಸರ  ಡೆಬ,  ವಾದಲಬಟವೈನ್  ಡೆಬ  ಮೊದಲಾದವು  ನಾಗರಬಕತೆಯ  ದಗಡಡ  ಅನಾಹರತವಾಗಿ
ರಣಿಸಕಗಳರಳ ತತರರವ ಆಚರಣಗಳಾಗಿವ.  ಈ ಹಗಸ ದಿನಗಳಲಲ  ಉಕಕ ದ ಪಪಬತಯ ದಗದಬತಕವಲಲ .  ಗಿಫ್ಟ,  ಗಿಪಬಟಬಗ ರಡರ
ಮಾರರವ ಹಗಸ ಹರನಾನರಗಳಾಗಿವ.  

೫. ಜನಪಪಯ ಹಗಬಟಲನ ಮಾಲಬಕನಿಗೆ ತಬಪು ಪಾನಿಬಯ ಕಬಪನಿ ಹಬಳಿದ್ದೇನರ ? 

ಉ:  ಜನಪಪಯ ಹಗಟಬಲನ ಮಾಲಕರೆಗಬಬ ರರ  ಪತಪಕಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದರದ  ಹಬಗಿತರತ .  ತಬಪು ಪಾನಿಬಯದ ಕಬಪನಿಯಬದರ
ಅವರನರನ  ಸಬಪಕರಸ  ನಿಬವು  ಗಪಹಕರಗೆ  ಬಬದಗಡನ  ನಿಬರರ  ಕಗಡರವುದನರನ  ನಿಲ್ಲಿಸದರೆ  ,ಇಷರಟ  ಹಣ  ಕಗಡರವುದಾಗಿ
ಹಬಳಿತರತ  ಎಬದರ. 

ಐದರ- ಆರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 
೧. ದರಡಿಡಲಲ ದಬ ಕರಡಿಯಲರ ನಿಬರರ ಸಗರತತದದ  ರಲದ ಬಗೆಗ ಲಬಖಕರ ಅಭಪಾಪಯವಬನರ ?
ಉ: ಮನಯ ಹಗರಗೆ ರಬಪಬಡ ಗೆಗಬಡೆಗೆ ಸಣಣ  ತೆಗಟಟ ಕಟಟ ದನ ಕರರಗಳರ ನಿಬರರ ಕರಡಿದರ ಹಗಬಗಲ ಎಬದರ ನಿಬರರ
ತರಬಬಿಡರತತದದ  ಬಾಲದ ದ ದಿನಗಳರ ಲಬಖಕಯವರಗೆ ಈಗಲಗ ನನಪದ. ಅವರರ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಗಬಡಿರರವಬತೆ ಅಲ್ಲಿ ಧಗೆಧಗೆ
ಬಿಸಲರ.  ಪುಣದತಲ ರೆಗಬಬ ರರ ಅಲ್ಲಿ ದಗಡಡ  ಮಣಿಣನ  ಮಡಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಬರರ ತರಬಬಿಟಟರರತತದದ ರರ.  ಅನಬಕ ಗರರರದಾಗರಗಳ ಬಳಿ,

ಸಗ ಯಬ ಸಬವಕರರ  ನಿಬರನ  ದಗಡಡ  ಕಗಳಾಯ ಹಡಿದರ  ,ನಿಲ್ಲಿಸದ  ಆಟಗಬ  ,ಬಸರಸ್ಸಿ  ಹಾಗಗ ದಾರ ಹಗಬಕರಗೆಲಲ  ನಿಬರರ
ತರಬಬಿ ತರಬಬಿ ಕರಡಿಸರವುದನಗನ  ಲಬಖಕಯವರರ ನಗಬಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಬಬಬಧಿಗಳ ಮನಯಲಗಲ  ರಲಟಾಟಗ ತಣಣ ನಯ
ನಿಬರರ ತಬದಿಟಟದದ ನರನ  ಅವರರ ನಗಬಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನಗೆ ಬಬದವರಗೆ ಮೊದಲರ ನಿಬರರ ಕಗಡರವ ಸಬಪಪದಾಯ. ಡಾಬಾ ಆಗಲಬ
,ದಶರನ್  ಆಗಲ  ,ಪಬಚತರಾಚ  ಹಗಬಟಲಬ  ಆಗಲ  ಮೊದಲರ  ನಿಬರರ  ಮಬಜಿನ  ಮಬಲ  ಇಡರವುದನರನ  ನಗಬಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ ಅಬದರ ದರಡಿಡಲಲ ದಬ ಕರಡಿಯಲರ ನಿಬರರ ಸಗರತತದದ  ರಲವಾಗಿತರತ . 

೨. ಕಬಪನಿಗಳರ ಅಪಪ್ಪ ಟ ಅಗತದ ದ ವಸರತ ಗಳನರನ  'ಇವಿಲಲ ದ ಬದರಕಲಲ  ' ಎಬಬಬತೆ ಹಬಗೆ ಬಿಬಬಿಸರತತವ ? 

ಉ:  ಸಬಸಕ ಕೃತಯ  ಬರನಾದಿಯನರನ  ಜಿಬವನ  ಶವೈಲಯನರನ  ,ನಬಬಿಕಗಳನರನ  ,ಮೌಲದ ಗಳನರನ  ,ಸಬಸಕ ಕೃತಯ  ಬರನಾದಿಯನರನ
ಅಲರಗಿಸರವ  ಕಗಳರಳ ಬಾಕತನ  ಇಬದರ  ಎಲ್ಲೆಡೆ  ಅತಯಾಗರತತದ .  ಅಗತದ ಗಳಲ್ಲಿ  ನಡೆದರ  ಹಗಬಗರತತದದ  ಬದರಕರ  ,ಇಬದರ
ಬಬಕರಗಳ  ಬಲಗೆ  ಬಿದಿದದ.  ಬಬಕರಗಳನರನ  ಅಗತದ ಗಳಾಗಿ  ,ಹಾಗಗ  ಅತದ ಗತದ ಗಳಾಗಿ  ಬಲರ  ಜಾಣತನದಿಬದ  ಬದಲಸರವ
ಜಾಹಬರಾತರಗಳರ  ಮತೆತ  ಮತೆತ  ಬಿತತರಸಲಪ್ಪ ಡರತತವ.  ಆರಾಮ,ಐಷರಾಮದ  ,ಅಪಪ್ಪ ಟ  ಅನಗತದ ದ  ವಸರತ ಗಳನರನ  'ಇವಿಲಲ ದ
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ಬದರಕಲಲ  '  ಎಬಬಬತೆ  ಬಿಬಬಿಸರತತರೆ.  ಡಿಓಡರೆಬಟ  ಹಾಕಕಗಳಳ ದಬ  ಇದದ ರೆ  ತನರ  ನಾತ  ಬಡಿಯರತೆತಬನ  ಎಬಬಷರಟ
ಕಬಳಿರಮಯನರನ  ಹರಟಟಸಬಲಲ ರರ. ಕಗನಗೆ ಎಲಲ ವೂ ನಮಲ ನರನ  ಕಗಳರಳ ವಬತೆ ಪಪಬರೆಬಪಸರತತರೆ. 

೩. ಲಬಖಕಗೆ ಬಬಗಳಗರನಲ್ಲಿ 'ನಿಬರರ ಕಗಡದ ಸಬಸಕ ಕೃತಯ ಬಗೆಗ ' ಆದ ಅನರರವವನರನ  ಬರೆಯರ. 

ಉ: ಬಬಗಳಗರನ ಮಹಾತಲಗಬದಿ ರಸತಯ ಬಾಬಬ ಬಜಾರ್ ಎದರರನ ಪುಟಟ  ಜಾಯಬಟ ನಲ್ಲಿ ಲಬಖಕಯವರರ ಮಗಳ
ಜೆಗತೆ ಐಸಕ ಪಬಬ  ತಬದರ  ನಿಬರರ  ಕಬಳಿದಾಗ ವಬಟರ್ ರನರಲ್ ವಾಟರ್  ?  ಎಬದರ  ಪಪಶನಸದ.  ಇಲಲ ಪಪ್ಪ  ,ಸಾಮಾನದ  ನಿಬರರ
ಎಬದಾಗ ಮಾಯವಾದ ವಬಟರ್ ಎಷರಟ  ಹಗತತದರಗ ಬರಲಬ ಇಲಲ .  ರದರ ಸರಸಾತಗಿ  ಬಿಲರಲ  ಕಗಟರಟ  ಹಗರ ಬರರವಾಗ
ಅವನರ ರನರಲ್ ವಾಟರ್ ನರನ  ಬಬರೆ ಬಬರೆ ಮಬಜಿಗೆ ಸರಬರಾಜರ ಮಾಡರತತದದ ನರ.ಅದಬ ರಬತ ಇಬದಿರಾನಗರದ ಮರಖದ
ರಸತಯ  ಪುಟಟ  ಜಾಯಬಟ  ನಲ್ಲಿ  ಮಾಲತ  ಎನರನ ವವರೆಗಡನ  ರಸಸಪ  ಮಡ  ಪಬ  ತನರನ ವಾಗ  ಅಲ್ಲಿಯಗ  ನಿಬರರ
ಕಗಟಟರಲಲಲ . ನಿಬರರ ಕಗಡಿ ಎಬದಾಗ ರನರಲ್ ವಾಟರ್ ? ಎಬದರ ಅಲ್ಲಿಯ ಹರಡರಗಿ ಕಬಳಿದಳರ. ಇಲಲ  ಸಾಧಾರಣ ನಿಬರರ
ಎಬದರೆ  ನಮಲ ಲ್ಲಿ  ಸಾಧಾರಣ  ನಿಬರರ  ಇಲಲ  ಎಬದರ  ಹರಡರಗಿ  ಉತತರಸದಳರ  .  ಹಬಗೆ  ಬಬಗಳಗರನಲ್ಲಿ  ನಿಬರರ  ಕಗಡದ
ಸಬಸಕ ಕೃತಯ ಬಗೆಗ ಲಬಖಕಯವರಗೆ ಅನರರವವಾಗಿದ . 

ಬಿಟಟ  ಸಸ್ಥಾ ಳವನರನ  ಸಗಕತ ಉತತರದಿಬದ ರತರ ಮಾಡಿರ. 

೧. ಭರತದಿಬದ ಹಗರಗೆ ರಲಟಟ ರೆ ಉಳಿದಲಲ ವು ---- (ನಿಬರರ ಕಗಡದ ನಾಡರಗಳರ )
೨. ಈ ದಬಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನಯ ---- ಯಲ್ಲಿ ಬರರವ ನಿಬರನರನ  ಕರಡಿಯರವುದಿಲಲ . (ನಲ್ಲಿ )
೩. ಗಿಪಬಟಬಗಸ್ಸಿ ರಡರ ಮಾರರವ ಹಗಸ ----- ಗಳಬದರ ಸವರರಗಗ ವಬದದ ವಾಗಿದ. (ಹರನಾನರ) 

೪. ಸಾದಬಡಿಗಚ ಬಗರರ್ ಜೆಗತೆಗೆ ದಗಡಡ  ಗತ ತದ --- ನಿಬಡರತತರೆ. (ಕಗಬಲಾದಗಡನಯಬ )

ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ 
೧. ಗರಣಿತಕರ ಎಬದರೆಬನರ ?
ಉ: ವದ ಬಜನಕಕ ಸಗ ರ ಸಬರದಾಗ ಆಗರವ ಅಕರ ಗರಣಿತಕರ .

೨. ಸಬಯರರತಕರ ಎಬದರೆಬನರ ?ಉದಾಹರಣ ನಿಬಡಿ 
ಉ: ಎರಡರ ಅಥವಾ ಎರಡಕಕ ಬತ ಹಚರಚ  ವದ ಬಜನಗಳಿಗೆ ಒಬದರ ಸಗ ರ ಸಬರ ಆಗರವ ಅಕರವಬ ಸಬಯರರತಕರ .ಉದಾ : ಅಮಲ ,

ಅಜಜ  , ಅಸತಪ , ರಾಷಟ ಪ ಇತದದಿ 

೩. ದಬಶದ  ಮತರತ  ಅನದ  ದಬಶದ  ಪದಗಳನರನ  ಪಟಟ ಮಾಡಿ .
ಉ: ದಬಶದ  ಪದಗಳರ 
ಸಬಖದಪದಗಳರ : ಒಬದರಬದ ಒಬಬವೈನಗರ ತೆಗಬಬತಗಲ ರರವರೆಗೆ)

ಅಬಗಗಳ ಹಸರರ : ಕವೈ,ರಲರ,ಬಾಯ ಇತದದಿ 
ವಿರಕತ ಪಪತದ ಯಗಳರ ,ಬಬಧರವಾಚಕ ಪದಗಳರ (ಅಜಜ ,ಅಜಿಜ,ಅಪಪ್ಪ  ,ಚಿಕಕ ಮಲ  ,ಅಣಣ  ಇತದದಿ )
ಅನದ ದಬಶದ  ಪದ : ಬಬರೆ ಭಷಯಬದ ಬಬದಿರರವ ಪದಗಳಬ ಅನದ ದಬಶದ  ಪದಗಳರ 
ಅಜಿರ,ಕಚಬರ,ರಖರನ, ಜರಬನರ ,ಕಗಬಟರರ,ಬಾದಬಕರ,ಹಾಮೊಬರನಿಯಬ ಇತದದಿ . 

೫. ಕನನ ಡದಲ್ಲಿರರವ ಯಾವುದಾದರಗ ಐದರ ತದದ ವ ಪದಗಳನರನ  ಪಟಟ ಮಾಡಿ . 
ಬಬಸಗೆ,ಕಗಡಲ,ಬಸವ,ಬಿನನ ಣ,ಸರ ಇತದದಿ 
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ಪಾಪಯೋಗಿಕ ಭಷಭದಸ 
೧. ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರರವ ಗರಣಿತಕರಗಳನರನ  ಪಪತೆದಬಕಸ ಬರೆಯರ. 

ಉ : ಹಗಬಟಲ್ =ಹ+ ಓ .ಟ+ಎ+ಲ್  
ಮಾಲಬಕ =ಮ್+ಆ, ಲ್+ಈ ,ಕ್+ಅ 
ರಸತ  = ರ್+ಅ, ಸ+ತ+ಎ 
ಗಪಹಕ =ಗ+ರ್=ಆ,ಹ+ಅ,ಕ್+ಅ 
ಗಬಧಿಬಜಿ =ಗ+ಆಬ,ಧ್+ಈ ,ಜ್+ಈ 
ಇವರರ =ಇ+ವ+ಅ,ರ್+ಉ 
ಪುಣದತಲ  = ಪ+ಉ,ಣ್+ಯ್+ಆ ,ತ+ಮ್+ಅ 

೨. ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರರವ ಸಜಾತಬಯ ಮತರತ  ವಿಜಾತಬಯ ಸಬಯರರತಕರಗಳನರನ  ಆರಸ ಬರೆಯರ. 

ಸಜಾತಬಯ ಸಬಯರರತಕರಗಳರ 
ಅಮಲ , ಪುಕಕ ಟ ,ಹಣಿಣನ ರಸ ,ಮಣರಣ  , ಶರದದ್ಧಿ  , ಅಗಗ  , ಹರನಾನರ 
ವಿಜಾತಬಯ ಸಬಯರರತಕರಗಳರ 
ದಿನಪತಪಕ , ಅಗತದ , ವಸರತ  ,ನಿಲಾದ ಣ , ಸಬಪಪದಾಯ , ಸಬಸಕ ಕೃತ ,ಪಪವಾಸ ,ಶಕತ 

೩. ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳ ತದದ ವ ರಗಪ ಬರೆಯರ.

ವಷರ -ವರರಷ ,ಪಾಪಣ -ಹರಣ ,ಶಕತ-ಸಕರತ ,ಪುಣದ -ಹಗನದ  

೪. ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದಬಶಬಯ ಮತರತ  ಅನದ ದಬಶಬಯ ಪದಗಳನರನ  ಆರಸ ಬರೆಯರ 
ಉ: ದಬಶಬಯ ಪದಗಳರ 
ದಗಡಡ ದರ ,ಪಾನಕ, ಸಣಣ  ,ಹರನಾನರ 
ಅನದ  ದಬಶಬಯ ಪದಗಳರ 
ಬಸರಸ್ಸಿ  ,ಬಗರರ್ ,ವಾಟರ್ 
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ಗದದ -೩ ತಲರಡಿನ ವವೈರವ –-- ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ ಈಶಗ ರನ್ 
ಕಕೃತರರರ  ಪರಚಯ 

ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ ಈಶಗ ರನ್ ಅವರ ರಲ  ೧೧-೦೧-೧೯೨೨ರಬದ ೨೨-೦೬-೧೯೯೮ 
ಇವರರ  ಹಾವಬರಜಿಲ್ಲೆಯ  ಶಗಗವಿತಲಗಕನ  ಹರೆಬಮಲಗಲ ರನವರರ  .   ಇವರರ  ಕವಿ  ಕಬಡ
ನಾಡರ  (ಪಪವಾಸ ಕಥನ  ),  ವಿಷ ನಿರಷಗಳರ  ,ಭರತದ ಹಳಿಳಗಳರ  ,ವಲಸ ಹಗಬದ ಕನನ ಡಿಗನ
ಕತೆ  ,ಹಾಲಾಹಲ  ,ರಾಜಾರಾಣಿ ದಬಖಗಬ,ಶವನ ಬರಟಟ  ,ತಯ ನಗಬಟ ಇತದದಿ ಕಕೃತಗಳನರನ
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  
ಇವರಗೆ  ಹರಹರನ  ಕಕೃತಗಳರ  ಒಬದರ  ಸಬಖದ  ನಿಣರಯ  ಮಹಾಪಪಬಬಧಕಕ  ಡಾಕಟ ರೆಬಟ
ದಗರೆತದ.
ಪಪಸರತ ತ ಗದದ ಭಗವನರನ  ಇವರ ಕವಿ ಕಬಡ ನಾಡರ (ಪಪವಾಸ ಕಥನ ) ಕಕೃತಯಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ. 

ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.
೧. ಲಬಖಕರರ ಪಪವಾಸದ ವಿವರವನರನ  ಬರೆಯಲರ ಆರಬಭಸದರದ  ಎಲ್ಲಿ ?
ಉ:  ಶವನಸಮರದಪದ  ಪಪವಾಸಗರ  ನಿಲ್  ಮನಯಲ್ಲಿ  ಕರಳಿತರಕಗಬಡರ  ಲಬಖಕರರ  ಪಪವಾಸದ  ವಿವರವನರನ  ಬರೆಯಲರ
ಆರಬಭಸದರರ.

೨.ಗಬಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದರ?
ಉ: ಗಬಗರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಕಗಬಲಾರ.

೩.'ರಾಯ',' ಅಣಣ  ' ಎಬದರ ಯಾರನರನ  ಕರೆಯರತತದದ ರರ ?
ಉ: ಗಬಗರ ಮಬತಪಯಾಗಿದದ  ಚಾವುಬಡರಾಯನನರನ  'ರಾಯ',' ಅಣಣ  ' ಎಬದರಕರೆಯರತತದದ ರರ 

೪.ಚಾವುಬಡರಾಯ ಕನನ ಡಕಕ ಕಗಟಟ  ರಣಕ ಏನರ?
ಉ:  ಚಾವುಬಡರಾಯ  ಕನನ ಡಕಕ  ಕಗಟಟ  ರಣಕ  'ಚಾವುಬಡರಾಯಪುರಾಣ'ವಬಬಹಸರನ  ಅರವತತಮಗರರ  ಪುಣದ ಪುರರಷರ
ಚರತೆಪ.

೫.ವಿಷರಣ ವಧರನ ವಿಬರನಾರಾಯಣ ದಬಗರಲವನರನ  ಕಟಟಸಲರ ರರಣವಬನರ?
ಉ: ಹಗಯಸ್ಸಿ ಳರ ರಾಜ ವಿಷರಣ ವಧರನನ ವಿಕ ತಮಚಗಬಳನ ಸಬನಾನಿ ಆದಿಯಮನನರನ  ಮನಗೆ ಕಳರಹಸ ಹಗಯಸ್ಸಿ ಳರ ಕನನ ಡ
ಬಾವುಟವನರನ  ಹಾರಸ  ಗೆಲರವಿನ  ಸಾಲರಕವಾಗಿ  ತಲರಡಿನ  ನಲದ  ಮಬಲ  ವಿಜಯನಾರಾಯಣನ  ಗರಡಿ  ಕಟಟದನರ.
(ತಲರಡಿನ ವಿಜಯದ ನಿರತತ)

೬. ರಾಷಟ ಪದ ಚಾರತ ತದದ ಹಗರಗ ರರತರ ಯಾವುದರ?
ಉ: ನಮಲ  ದಬಗರಲಗಳಬ ರಾಷಟ ಪದ ಚಾರತ ತದದ ಹಗರಗ ರರತರ.

ಎರಡರ- ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.
೧. ಶವನಸಮರದಪದಲ್ಲಿ ಸರಬಪಹಲ ಣದ ಮ್ ಮಾಡಿದ ವದ ವಸಸ್ಥಾ ಗಳಾವುವು?
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ಉ:  ಶವನಸಮರದಪವನರನ  ಒಳಸಬರರವ  ಮರನನ  ಬಾಗಿಲ  ಬಳಿ  ನಿಬತ  ಸರಬಪಹಲ ಣದ ಮ್  ಲಬಖಕರನರನ  ವಿಶಗಸದಿಬದ
ಸಾಗಗತಸದರರ.ನಿಲಲ ನಯನರನ  ಕಗಡಲ  ಖಲ  ಮಾಡಿಸದರರ.  ಹಾಸಗೆ  ಹಾಸಕಗಟಟ ರರ.ಊಟ  ಉಪಚಾರದ  ಬಗೆಗೆ
ಕಬಳಿದರರ.ಕಗನಗೆ ಹಗಬಗರವಾಗ ಗರಡ ನವೈಟ ಅಬದರರ.

೨. ಚಾವುಬಡರಾಯ ಯಾರರ? ಆತನ ವಿಶಬಷತೆಯಬನರ?
ಉ:  ಚಾವುಬಡರಾಯ ಗಬಗರ ದಗರೆಗಳಾದ ಮಾರಸಬಹ,ರಾಚಮಲಲ  ರಕಕ ಸಗಬಗರ ಮಬತಪ.ಅವನನರನ ಜನ ಹಸರರ ಹಡಿದರ
ಕರೆಯರತತದದ ರರ.ರಾಯ ಅಣಣ  ಎಬದರ  ಸಬಬಗಬಧಿಸರತತದದ ರರ.ಅವನಿಗೆ ಕನನ ಡದ ಏಳಗಯ ಹಬಬಲವಬ ಹಬಬಲ.  ಸಗ ತಅ  ಕವಿ.
'ಚಾವುಬಡರಾಯ ಪುರಾಣ'ಎಬಬ ಹಸರನ ಅರವತಗಲ ರರ ಪುಣದ ಪುರರಷರ ಚರತೆಪ,ಅವನರ ಕನನ ಡಕಕ ಕಗಟಟ  ರಣಕ.

೩. ಚಗಬಳರ ಸಾಧನಯಬನರ?
ಉ:  ಚಗಬಳರರ  ಗರಡಿಗೆಗಬಪುರಗಳನರನ  ಕಟಟಸದರರ.ರಾಜೆಬಶಗ ರ  ,ವವೈಕರಬಠನಾರಾಯಣ
,ಮರಳಬಶಗ ರ,ಪಾತಳಬಶಗ ರ,ವವೈದದಬಶಗ ರ ಗರಡಿಗಳನರನ ಕಟಟಸದರರ .

ನಾಲರಕ -ಐದರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.
೧.ಗಬಗರ ಇತಹಾಸದ ವಿಶಬಷತೆಯಬನರ?
ಉ:  ಗಬಗರ ರಾಜದ  ಗಬಗವಾಡಿ ಎಬದರ  ಹಸರಾಗಿದ.ಅವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಕಗಬಲಾರ.  ಸರಮಾರರ ಕ ಪ.ಶ.  ೫೦೦ರ
ಹಗತತಗೆ  ಕಗಬಲಾರದಿಬದ  ಹರವಮರ  ರಾಜಧಾನಿಯನರನ  ತಲರಡಿಗೆ  ತಬದನರ.ಅಲ್ಲಿಬದ  ಮರಬದಕಕ  ಐದರ
ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಅಬದರೆ ೧೦ ನಯ ಶತಮಾನದವರೆಗಗ ಗಬಗರರ ಆಳಿಗಕ ನಡೆಸದರರ. 

೨.ವವೈದದಬಶಗ ರ ದಬವಾಲಯದ ನಿಮಾರಣದ ರಲನಿಣರಯಕಕ ಸಹರರಯಾಗರವ ಅಬಶಗಳರ ಯಾವುವು?ವಿವರಸ.
ಉ:  ತಲರಡಿನ ಕಬತರನಾರಾಯಣ ದಬವಾಲಯದ ಆಚಗೆ  ೧೫೦ ಗಜದ ಅಬತರದಲ್ಲಿ ವವೈದದಬಶಗ ರ  ದಬವಾಲಯವಿದ.ಈ
ದಬವಾಲಯ ರಚನಯರಲ ನಿಶಚತವಾಗಿ ತಳಿದರ  ಬಾರದಿದದ ರಗ ಈಗ ಸಕಕ ರರವ  ಆಧಾರಗಳ ಅನಗ ಯ ಇದರ ರಲವನರನ
ಹದಿಮಗರನಯ  ಶತಮಾನದ  ಪೂವರಕಕ  ತಬದಿರರವರರ.ದಬವಾಲಯದ  ಹಗರವಲಯದಲ್ಲಿ  ಇರರವ  ಕಲಶಗಳಗ
ಗರರಗರಡಿಯ  ಗೆಗಬಪುರವೂ  ಶಲಪ್ಪ ದ  ನಿಮಾರಣದಲ್ಲಿ  ತೆಗಬರರರವ  ಕಲವು  ವಿಶಷಟ  ರಗಪಗಳಗ  ಕಟಟ ಡಕಕ
ಉಪಯೋಗಿಸರರವ ಸಾಮಗಿಪಯಗ ಈ ರಲವನರನ  ನಿದಬರಶಸರವವು.ಇವು ಶಕೃಬಗೆಬರಯ ವಿದಾದಶಬಕರ ದಬಗರಲ ,ಹಬಪಯ
ಹಜಾರರಾಮರ  ಗರಡಿ  ,ತಡಪತಪಯ  ಲಬಪಾಕ್ಷಿಮಬದಿರ  ,ತಲರಡಿನ  ವವೈದದಬಶಗ ರ  ದಬವಾಲಯಕಕ  ಸರ  ಹಗಬದರವ
ಕಟಟ ಡಗಳಾಗಿವ.

೩.ಲಬಖಕರರ ಯರರೆಬರ ಎಬದರ ಕಗಗಿದ ಸಬದರರವನರನ  ನಿಮಲ  ಮಾತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಬಳಿ.
ಉ:  ತಲರಡಿನ  ಪಬಚಲಬಗೆಬಶಗ ರ  ದಬವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ  ಒಬದಾದ  ಅಕಬರಶಗ ರ  ದಬವಾಲಯದ  ದಶರನ  ಮರಗಿಸ
ಪಬಚಲಬಗೆಬಶಗ ರ  ದಶರನ  ಪೂರೆವೈಸ  ಹಗರಟ  ಲಬಖಕರಗೆ  ಸಾಕಷರಟ  ಅಡೆತಡೆಗಳರ  ಉಬಟಾದವು.ಚಬದಪನರ  ಆರಶದಲ್ಲಿ
ಮಬಲಬರರತತ  ಹಗರಟದದ .(ರಾತಪ)ದಾರ  ಕಗರಕಲಾಗಿತರತ .ಮೊಬಟಾರರ  ಓಡರವುದಕಕ  ತೆಗಬದರೆಯಾಗಿತರತ .ಸಾರಥಿ  ನಿಲ್ಲಿಸದಬ
ಓಡಿಸಬಬಕಬದರಗ ಹಳಳ ವಬದರ  ಇದಿರಾಗಿ ಮೊಬಟಾರರ  ಓಡದಬ  ನಿಬತೆಬ  ಹಗಬಯತರ.ಆದರೆ  ಅಕಬರಶಗ ರ  ದಬವಾಲಯ
ದಶರನ  ಮಾಡದಬ  ಹಗಬಗಲರ  ಮನಸಸ್ಸಿರದ  ಲಬಖಕರ  ಮನಸಸ್ಥಾತಯನರನ  ಅರತ  ಚಾಲಕ  ತವಿಬಬ ರೆಬ  ಮೊದಲರ  ಹಗಬಗಿ
ಹರಡರಕ  ದಬವಾಲಯ  ಸಕಕ ದರೆ  ಉಳಿದವರನರನ  ಕರೆದಗಯರದ ವ  ಸಲಹಯನರನ  ಲಬಖಕರಗೆ  ನಿಬಡಿದನರ  ಅದರಬತೆಯಬ
ದಬವಾಲಯ  ಹರಡರಕರತತ  ಇಬಬ ರಗ  ಹಗರಟಾಗ  ರಾತಪ  ಒಬದರ  ಗಬಟಯಾಗಿತರತ .  ಅನತ  ದಗರ  ಹಗಬಗರವಷಟ ರಲ್ಲಿ  ಗಿಡ
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ಮರಗಳ ಪದಯಲ್ಲಿ ಬಳಳ ಗೆ ಏನಗಬ ಮಸರರಗಿ ರಣಿಸತರ.  ಲಬಖಕರರ ಉದಗಬಗದಿಬದ ಅದನರನ  ಸರಬಪಸ ನಗಬಡಿದಾಗ
ಅವರರ ನಗಬಡಬಬಕಬದಿದದ  ಸಾಸ್ಥಾನ ಅದಬ ಆಗಿದರದ  ಯರರೆಬರ ಯರರೆಬರ ಎಬದರ ಕಗಗಲರ ರರಣವಾಗಿತರತ .

೪.ಸಳನ ವಬಶಕಕ 'ಹಗಯಸ್ಸಿ ಳ' ಎಬದರ ಹಸರರ ಬರಲರ ರರಣವಬನರ?
ಉ:  ಹಗಯಸ್ಸಿ ಳ ವಬಶದ ಮಗಲ ಪುರರಷನ ಹಸರರ ಸಳ.  ಮಗಡಿಗೆರೆ ತಲಗಕನಲ್ಲಿರರವ ಸಗಸವೂರರ ಇವನ ಜನಲ  ಸಸ್ಥಾ ಳ.
(ಆಗಿನ  ಸಗಸವೂರಗೆ  ಈಗ  ಅಬಗಡಿ  ಎಬದರ  ಮರರನಾಮಕರಣವಾಗಿದ.)ಒಬದರ  ದಿನ  ವಾಸಬತರ  ದಬವಾಲಯದ
ಪೂಜೆಗೆಬದರ ಹಗಬದ ಸಳ ಸರದತತ ಗರರರವಿನ ಬಳ ಉಪದಬಶ ಕಬಳರತತ ಕರಳಿತರರವಾಗ ಹರಲಯಬದರ ಅವನಡೆಗೆ ಜಿಗಿದರ
ಬಬದಿತರ.ಆಗ ಸರದತತ ಮರನಿಗಳರ ತಮಲ  ಕವೈಯಳಗಿನ ಬತತವನರನ  ಸಳನಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಹಗಯ್ ಸಳ ಎಬಬ ಆದಬಶವಿತತನಬದಗ
ಸಳ  ಕಗಡಲಬ  ಹರಲಯನರನ  ಎದರರಸ  ಅದರ  ಗಬಟಲನಲ್ಲಿ  ಖಡಗ ವನರನ ತರರರಕ  ಹರಲಯನರನ  ಹಗಡೆದನಬದಗ
ತಳಿಯರವುದರ.ಅಬದಿನಿಬದ ಸಳನ ಮನತನಕಕ ಹಗಯಸ್ಸಿ ಳ ಎಬಬ ಹಸರರ ಬಬದಿತರ. 

ಸಬದರರಸಹತ ಸಾಗರಸದ   ವಿವರಸ.
೧. ''ಸರತತಣ ಲಗಬಕವಲಲ ಮಲಗಿಕಗಬಡಿದ.''
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ  ಈಶಗ ರನ್  ಅವರ  ಕವಿಕಬಡ  ನಾಡರ  ಪಪವಾಸ  ಕಥನದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ
ತಲರಡಿನ ವವೈರವ ಎಬಬ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಲಬಖಕರರ ಈ ಮಾತನರನ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬದರರ  :ಲಬಖಕರರ  ತಲರಡಿನ  ಪಪವಾಸ  ಕವೈಗೆಗಬಡ  ಸಬದರರದಲ್ಲಿ  ಶವನ  ಸಮರದಪದ  ಪಪವಾಸಗರ  ನಿಲ್  ಮನಯಲ್ಲಿ
ಕರಳಿತರಕಗಬಡರ  ಆ  ದಿನದ  ಪಪಯಾಣದ  ಅನರರವವನರನ  ಬರೆಯರತತದ್ದಾಗ  ರಾತಪ  ಹನನರಡರ  ಗಬಟ  ಹದಿನವೈದರ
ನಿರಷವಾಗಿತರತ .ಆ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಸರತತಣ ಲಗಬಕವಲಲ  ಮಲಗಿತರತ  ಎಬದರ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗರಸದ  : ತರಬಬಾ ರಾತಪಯಾದದ ರಬದ ಸರತತಲನ ಜನರರ ನಿದಾಪ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಸರತತದದ ರರ ಎಬದರ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.

೨. ''ಅದರ ಕಲಾಶಪಬ ವಿಹರಸರವ ನಬದನವನ ''.
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ  ಈಶಗ ರನ್  ಅವರ  ಕವಿಕಬಡ  ನಾಡರ  ಪಪವಾಸ  ಕಥನದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ
ತಲರಡಿನ ವವೈರವ ಎಬಬ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಲಬಖಕರರ ಈ ಮಾತನರನ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬದರರ:ಹತತನಯ ಶತಮಾನದ ಕಗನಯ ಭಗದಲ್ಲಿ ಮರದರವಳಲನಿಬದ ತಬದತಯಯರಗೆ ಹಬಳದ ಬಳಮಾರರವ
ಉದದ ಮವನರನ  ಕಕೃಷಣ  ತಬರದ  ಮಳಲನಲ್ಲಿ  ಮರಚಿಚಟರಟ  ತಲರಡಿಗೆ  ರನನ  ಓಡಿಬಬದನರ.ರನನ  ತಲರಡಿನ  ಮಣಣ ನರನ  ನಬಬಿ
ಬಬದನಬ?ಇಲ್ಲಿ  ರಾಯ,  ಅತತಮಬಬ,ಅಜಿತಸಬನಾಚಾಯರರ ಗರರರಗಳ  ಶಷದ ವಕೃಬದವಿದ.ಕಲಾಶಪಬ  ವಿಹರಸರವ  ನಬದನವನ
ಇದರ ಎಬದರ ತಲರಡಿನ ಕರರತರ ಲಬಖಕರರ ಬಣಿಣಸದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗರಸದ : ತಲರಡಿನ ನಲದ ಹರಮಯನರನ  ಬಣಿಣಸರವ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತರ ಬಬದಿದ.

೩. ಮೊಬಟರರ ಓಡಲಗಲಲ ದರ,ಸಾರಥಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರನರ''
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ  ಈಶಗ ರನ್  ಅವರ  ಕವಿಕಬಡ  ನಾಡರ  ಪಪವಾಸ  ಕಥನದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ
ತಲರಡಿನ ವವೈರವ ಎಬಬ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಲಬಖಕರರ ಈ ಮಾತನರನ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬದರರ  :  ಲಬಖಕರರ  ವಿಜಯಪುರದ  ಅಕಬರಶಗ ರನ  ದಶರನವಬದರ  ಮರಗಿದರೆ  ತಲರಡಿನ  ಪಬಚಲಬಗಗಳ  ದಶರನ
ಉಪೂತರಯಾಗರವುದಬದರ  ನಬಬಿ  ನಡೆದಾಗ  ಮಾಗರದಲ್ಲಿ  ಕಲವು  ತೆಗಬದರೆಗಳರ  ಎದರರಾದವು.ಅದಾಗಲಬ
ಸಬಜೆಯಾಗಿತರತ .ದಾರ ಕಗರಕಲಾಗಿತರತ .ಮೊಬಟಾರರ ಓಡದಬ ನಿಬತೆಬ  ಬಿಟಟತರ.ದಬವಾಲಯ ದಶರನಕಕ ತಮಗೆ ಎದರರಾದ
ತೆಗಬದರೆಯ ಕರರತರ ಹಬಳರವಾಗ ಮಬಲನ ಮಾತರ ಬಬದಿದ.
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ಸಾಗರಸದ :  ಇಕಕ ಟಾಟದ  ದಾರಯಲ್ಲಿ  ಚಲಸರವಾಗ  ಮೊಬಟರನ  ಪರಸಸ್ಥಾಯನರನ ,   ದಾರಯ  ಸಸ್ಥಾತಯನರನ  ಲಬಖಕರರ
ಸಾಗರಸದ ಪೂಣರವಾಗಿವಾಗಿ ವಿವರಸರವಾಗ ಮಬಲನ ಮಾತರ ಬಬದಿದ. 

೪.''ಬರೆಗಬರ ಗರಡಿಸಕಕ ತರ ಬರೆಗಬರ ದಬವಾಲಯ ದಗರಕತರ.
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ  ಈಶಗ ರನ್  ಅವರ  ಕವಿಕಬಡ  ನಾಡರ  ಪಪವಾಸ  ಕಥನದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ
ತಲರಡಿನ ವವೈರವ ಎಬಬ ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಲಬಖಕರರ ಈ ಮಾತನರನ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬದರರ  :  ಲಬಖಕರರ  ತಲರಡಿನ  ಪಬಚಲಬಗೆಬಶಗ ರ  ದಬಲಾಲಯಗಳ  ದಶರನ  ಮಾಡಿ  ಮರಗಿಸರವುದಕಕ  ಅಕಬರಶಗ ರ
ದಬವಾಲಯವಬದರ ಉಳಿದಿತರತ .ಆದರೆ ಆ  ವಬಳಗಗಲಬ  ಸಬಜೆಯಾಗಿತರತ  .ದಾರ ಸರಯರಲಲಲ .ಮೊಬಟಾರರ ಚಲಸದಬ
ನಿಬತೆಬ  ಹಗಬಯತರ.ಲಬಖಕರ  ಮನದ  ಇಬಗಿತ  ಅರತ  ಮೊಬಟರನ  ಸಾರಥಿ  ಮೊದಲರ  ತವಿಬಬ ರೆಬ  ಹಗಬಗಿ  ನಗಬಡಿ
ದಬವಾಲಯ ಸಕಕ ದರೆ ಉಳಿದವರನರನ  ಕರೆದರಕಗಬಡರ ಹಗಬಗೆಗಬಣವಬದರ ಹಬಳಿದ.ರಾತಪ  ಒಬದರ ಗಬಟಗೆ ದಬವಾಲಯ
ಹರಡರಕ  ಹಗರಟ ಲಬಖಕರಗೆ ಸಗ ಲಪ್ಪ  ದಗಬರ ಹಗಬದಾಗ ದಬವಸಾಸ್ಥಾನ ದಗರೆತಗ ಆನಬದದ ಆವಬಶದಲ್ಲಿ ಅವರರ ಅವರ
ಜೆಗತೆ ಇದದ  ಯಾತಪಕರಗೆ ಕಬಳರವಬತೆ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರರ.
ಸಾಗರಸದ : ಅಕಬರಶಗ ರ ದಬವಾಲಯವನರನ  ಬಹರಕಷಟ ಪಟರಟ  ಹರಡರಕ ಕಬಡರ ಹಡಿದ ಸಬತಸ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

ಗರಬಪಗೆ ಸಬರದ ಪದವನರನ  ಆರಸ ಬರೆಯರ.
೧. ಸಾಹತದವಲಗಬಕನ ,ರಕತರಬಡಾರ ಬಸವಣಣ  ,ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ ,ವಚನಧಮರಸಾರ 
ಉ: ಹರೆಬಮಲಗಲ ರರ  

೨.ಮಾರಸಬಹ ,ಚಾವುಬಡರಾಯ , ರಾಚಮಲಲ  , ರಕಕ ಸಗಬಗ 
ಉ: ಚಾವುಬಡರಾಯ 

೩.ರಾಜೆಬಶಗ ರ ,ಮರಳಬಶಗ ರ ,ಮಹಾಲಬಗೆಬಶಗ ರ ,ಪಾತಳಬಶಗ ರ 
ಉ: ಮಹಾಲಬಗೆಬಶಗ ರ 

೪.ಮರಚಿಚಟರಟ ,ಹಾಡರತತರರವ ,ಉದದ ಮವನರನ , ಬಾನಿನಡೆ 
ಉ: ಉದದ ಮವನರನ  

ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ 
೧. ಸಬಧಿ ಎಬದರೆಬನರ ?ಅದರ ವಿಧಗಳನರನ  ತಳಿಸ .
ಉತತರ : ಪದರಚನ ಆಗರವಾಗ ಎರಡರ ಅಕರಗಳರ ರಲ ವಿಳಬಬವಿಲಲ ದಬತೆ ಒಟರಟ   ಸಬರರವುದರ ಸಬಧಿ ಎನಿಸರವುದರ.
ಸಬಧಿಯಾಗರವಾಗ ಸಗ ರದ ಮರಬದ ಸಗ ರ ಇದರದ  ಸಬಧಿಯಾದರೆ ಅದರ ಸಗ ರ ಸಬಧಿ,ಸಗ ರದ ಮರಬದ ವದ ಬಜನ ಅಥವಾ ವದ ಬಜನದ
ಮರಬದ ಸಗ ರ ಅಥವಾ ವದ ಬಜನದ ಮರಬದ ವದ ಬಜನ ಇದರದ  ಸಬಧಿಯಾದರೆ ಅದರ ವದ ಬಜನ ಸಬದಿ  .ಸಬಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನನ ಡ ಸಬಧಿ
ಮತರತ  ಸಬಸಕ ಕೃತ ಸಬಧಿ ಎಬದರ ಎರಡರ ವಿಧಗಳಿವ. 

೨. ಸಬಧಿಕ ಪಯ ಎಬದರೆಬನರ ?ಅದರ ವಿಧಗಳನರನ  ತಳಿಸ .
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ಸಬಧಿಯಾಗರವಾಗ ಕಲವು ವದ ತದಸಗಳಾಗರತತವ.  ಈ ವದ ತದಸವಬ ಸಬಧಿ ಕ ಪಯ. ಈ ವದ ತದಸ ಪೂವರಪದದ ಅಬತದ ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ
ಉತತರಪದದ  ಆದಿಯಲ್ಲಿ  ಇಲಲ ವಬ  ಎರಡಗ  ಪದಗಳ  ಮಧದ ದಲ್ಲಿ  ನಡೆಯರತತದ.ಈ  ವಣರ  ವದ ತದಸಕಕ  ಅನರಗರಣವಾಗಿ
ಲಗಬಪ,ಆಗಮ ,ಆದಬಶ ಎಬದರ ಮಗರರ ವಿಧದ ಸಬಧಿಕ ಪಯಗಳರ ನಡೆಯರತತವ. 

೩. ಪಪಕಕೃತಭವ ಎಬದರೆಬನರ ?ಉದಾಹರಣ ಕಗಡಿ .
ಸಗ ರದ  ಮರಬದ  ಸಗ ರ  ಬಬದರಗ  ಸಬಧಿಯಾಗದ  ಇದದ  ಹಾಗೆಯಬ  ಇರರವುದರ  ಪಪಕಕೃತಭವ  .ಉದಾಹರಣಗೆ
ಅಯದಬ+ಇದಬನರ ?, ಅರಕ+ಇತತ ಬಾ 

ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳನರನ  ವಿಬಗಡಿಸ ಸಬಧಿ ಹಸರಸ. 
ನಿರಷವಾಗಿದ =ನಿರಷ+ಆಗಿದ=ಆಗಮಸಬಧಿ 
ದಿನವಲಲ  =ದಿನ+ಎಲಲ = ಆಗಮಸಬಧಿ 
ನಿಲಲ ನಯನರನ  =ನಿಲಲ ನ+ಅನರನ  =ಆಗಮಸಬಧಿ 
ಸಬದಬಹವಿಲಲ  =ಸಬದಬಹ+ಇಲಲ =ಆಗಮಸಬಧಿ 
ಕಥನವಿದ =ಕಥನ+ಇದ=ಆಗಮಸಬಧಿ 
ರಗಿಲಾಗಿ =ರಗಿಲರಆಗಿಲಗಬಪಸಬಧಿ 
ಚರತೆಪಯದ =ಚರತೆಪ+ಇದ=ಆಗಮಸಬಧಿ 
ಹಸರಾಗಿದ =ಹಸರರ+ಆಗಿದ=ಲಗಬಪಸಬಧಿ 
ತಲಯತತ =ತಲ+ಎತತ =ಆಗಮಸಬಧಿ 
ಮರಚಿಚಟರಟ  =ಮರಚಿಚ+ಇಟರಟ  =ಲಗಬಪಸಬಧಿ 
ಬಾನಿನಡೆ =ಬಾನಿನ +ಎಡೆ=ಲಗಬಪಸಬಧಿ 
ಪೂತರಯಾಗರ =ಪೂತರ+ಆಗರ=ಆಗಮಸಬಧಿ 
ಹಳಳ ವಬದರ =ಹಳಳ +ಒಬದರ =ಆಗಮಸಬಧಿ 
ತಸಾಗಿದ =ತಸರ+ಆಗಿದ=ಲಗಬಪಸಬಧಿ 
ಊರಬದ =ಊರರ+ಇಬದ= ಲಗಬಪಸಬಧಿ 
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ಗದದ -೪ ಸಾಥರಕ ಬದರಕನ ಸಾಧಕ   ವದ ಕತಚಿತ ತ  - ಎನ್ .ಎಸ .ಲಕ್ಷಿಲನಾರಾಯಣ ರಟಟ  
ಕಕೃತರರರರ ಪರಚಯ :

ಎನ್  .ಎಸ.  ಲಕ್ಷಿಲನಾರಾಯಣ  ರಟಟ ರರ  ೨೯/೧೦/೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ  ಶವಮೊಗಗ ದಲ್ಲಿ  ಜನಿಸದರರ.ಇವರರ
ವಕೃತತ,ಚಿತ ತಕಗಟ,ಸರಳಿ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಬಕಲನಗಳನರನ ,ದಿಬಪರ ,ಭವಸಬಗಮ,ಬಬದಬ ಬರತವ
ಬಾರೆಗಬವಸಬತಬಾರೆಗಬ  ಮೊದಲಾದ  ಧಗ ನಿಸರರರಳಿಗಳನಗನ  ,ಸಾಹತದ ರತನ  ಸಬಪುಟ  ಎನರನ ವ
ಸಾಹತದ ಸಾಧಕರ  ಕರರತದ  ಕಕೃತಯನಗನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  ಇವರಗೆ  ರಾಜದ ಸಾಹತದ ಅರಡೆರ
ಪಪಶಸತ,ಶವರಾಮರರಬತ  ಪಪಶಸತ  ,ರಾಜೆಗದ ಬತಸ್ಸಿ ವ  ಪಪಶಸತ  ಆಯರರಟ  ಪಪಶಸತ  ಮೊದಲಾದವುಗಳರ
ದಗರೆತವ.ಪಪಸರತ ತ ಗದದ ಭಗವನರನ  ಇವರ ಸಾಹತದ  ರತನ  ಸಬಪುಟದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.
೧. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ ಹರಟಗಟ ರರ ಯಾವುದರ ?
ಉ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರ ಹರಟಗಟ ರರಕಗಬಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಳರಬಾಗಿಲರ.

೨.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ  ಮನಸಸ್ಸಿನ ಮಬಲ ಪಪಭವ ಬಿಬರದವರರ ಯಾರರ ?
ಉ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.  ಅವರ  ಮನಸಸ್ಸಿನ ಮಬಲ ಪಪಭವ ಬಿಬರದವರರ ಮಹರರಪಾಪಯರಾದ ಚಬತನ ಎಬದರ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರರ
ಬಣಿಣಸರರವ ಅವರ ಅಜಿಜ (ತಯಯ ತಯ )ಸಾಕಮಲ  ಮತರತ  ಅವರ ಸಗಬದರಮಾವ ತಮಲ ಪಪ್ಪ  

೩.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರನರನ  ವಿದಾದಭದಸರಕಗಿ  ಬಬಗಳಗರಗೆ ಕಳರಹಸದವರರ ಯಾರರ ?
ಉ:  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.  ಅವರನರನ  ವಿದಾದಭದಸರಕಗಿ   ಬಬಗಳಗರಗೆ ಕಳರಹಸದವರರ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.   ಅವರ ತಬದಗೆ ಬಬರಗಿದದ ,  ಬಬಡಿ
ಹಗಡೆಯರವ ವದ ಕತ ರಸಗಲ್ ಖನ್ 

೪ ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ  ಅವರರ ಮವೈಸಗರರ ಸರರರದಲ್ಲಿ ಅಲಬಕರಸದದ  ಹರದ್ದೆ ಯಾವುದರ ?
ಉ: ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ ಮವೈಸಗರರ ಸರರರದಲ್ಲಿ ದಿವಾನ ಹರದ್ದೆಯನರನ  ಅಲಬಕರಸದದ ರರ. 

೫.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರರ ಸಾಸ್ಥಾಪಸದ ಸಬಸಸ್ಥಾ   ಯಾವುದರ ? 
ಉ:  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಅವರರ  ಸಾವರಜನಿಕ  ಜಿಬವನಕಕ  ಸಬಬಬಧಿಸದ  ಎಲಲ  ವಿಚಾರಗಳ  ಮಬಥನರಕಗಿ  ಗೆಗಬಖಲ  ಸಾವರಜನಿಕ
ಸಬಸಸ್ಥಾ ಯನರನ  ಸಾಸ್ಥಾಪಸದರರ.

ಎರಡರ/ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.
೧.ರಸಗಲ್ ಖನ್ ಅವರರ ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ವಿದಾದಭದಸರಕಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವಬನರ ?
ಉ:  ತಮಲ  ಸಗ ಬತ  ಊರಾದ  ಮರಳಬಾಗಿಲನಲ್ಲಿ  ಲಗಬವರ್  ಸಕಬಡರ  ಶಕಣವನರನ  ಪೂಣರಗೆಗಳಿಸದ  ಡಿವಿ.ಜಿ.ಯವರಗೆ
ಮರಬದಿನ ಓದಿಗೆ ಬಬರೆ ಊರಗೆ ಹಗಬಗಬಬಕತರತ .  ಹಣದ ಅನರಕಗಲವಿಲಲ ದರದರಬದ  ಅವರ ತಬದ ಮತರತ  ಅಜಿಜ ಓದರ
ಇಲ್ಲಿಗೆಬ ಸಾಕರ ಎಬದರ ತಬಮಾರನಿಸದರರ.ಆಗ ಅವರ ಭಗದ  ಎಬಬಬತೆ  ಸಹಾಯಕಕ ಬಬದ ವದ ಕತ  ರಸಗಲ್ ಖನ್.ಬಡವ,
ಪಾಪಮಾಣಿಕ,ಬಬಡಿ  ಹಗಡೆಯರವ  ವದ ಕತಯಾಗಿದದ  ಅವನರ  ಅವರ  ತಬದಗೆ   ಬಬರದವನಾಗಿದರದ  ,  ಗರಬಡಣಣ  ತರಬಬ
ಚರರರರದ  ಹರಡರಗ  ,ಅವನರ  ಮರಬದ   ಓದಲಬಬಬಕಬದರ  ಅವನನರನ  ತನನ  ಬಬಡಿಯಲ್ಲಿ  ಕಗರಸಕಗಬಡರ  ಬೌರಬಗ
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ಪಬಟಗೆ ಹಗಬಗಿತಬನಿ.ಬಬಗಳಗರನ ರೆವೈಲನಲ್ಲಿ ಕಗರಸ ಟಕಟ ಕಗಡಿಸ ಒಬದರ ರಗಪಾಯ ಕವೈ ಖಚಿರಗೆ ಕಗಡಿತಬನಿ ಅವನ
ಓದರ ನಡೆಯಲಬಬಬಕರ  ಎಬದರ ಹಬಳಿ ಹಠಹಡಿದರ ಅದರಬತೆಯಬ ನಡೆದರಕಗಬಡ.   

೨.ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ  ಅವರರ ತಮಲ  ರಯರದಶರಗೆ ಏನರ ಹಬಳಿದರರ ?
ಉ:  ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ  ಮವೈಸಗರನ ದಿವಾನರಾಗಿದದ  ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ  ಯವರರ  ಆಗಿನಗನ ಯರವ  ಪತ ತಕತರರರ.ದಸರಾ
ಉತಸ್ಸಿ ವದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ವಿಶಬಷ ವರದಿ ನಿಬಡಿದ  ಪತಪಕಗಳ  ಪತ ತಕತರರಗೆ ದಗಡಡ  ಮೊತತದ  ಸಬಭವನ ಬಬದಿತರ.ಉಳಿದ
ಪತ ತಕತರರಗೆ  ಸಬದ   ಹಾಗೆಯಬ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರಗಗ  ದಗರೆತಗ  ಅವರರ  ಅದನರನ ಸರರರಕಕ  ಮರಳಿಸದರರ.ವರದಿ
ಮಾಡರವುದರ   ಪತ ತಕತರರ  ಕತರವದ  ಎಬದರ  ,ತನಗೆ  ಆ  ಹಣ  ಬಬಡವಬಬಬಡ   ಎಬದರ  ಅವರರ  ಹಬಳಿದಾಗ
ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ  ತಮಲ  ರಯರದಶರಗೆ ಈ ಮನರಷದ ನ  ರಬತಯಬ ಬಬರೆ.ಇವರಗೆ  ನಾವು ಹಣಕಗಡಲರಬರರವುದಿಲಲ
,ಅದನರನ  ಹಬದಕಕ ತೆಗೆದರಕಗಬಡರ ಬಿಡಿ ಎಬದರರ. 

೩.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರರ ಏಕ ಸಬಭವನಯನರನ  ಪಡೆಯಲಲಲ ?
ಉ:  ಮವೈಸಗರನ ದಿವಾನರಾಗಿದದ  ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ ತಮಲ  ಕಲಸ ರಯರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷಗಟಬ ಜನ ಮಬಧಾವಿಗಳ ಸಹಾಯ
ಪಡೆಯರತತದದ ರರ.ಪಪತಯಾಗಿ  ಅದಕಕ  ಸಬಭವನಯನರನ  ಕಗಡರತತದದ ರರ.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ  ಯವರಬದಲಗ  ಅನಬಕಸಲ
ಕಲಸಮಾಡಿಸಕಗಬಡಿದದ   ಅವರರ  ಮೊದಲ  ಸಲ  ಅವರಗೆ  ಸಬಭವನ   ಕಗಡಲರಹಗಬದಾಗ   ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಒಪಪ್ಪ ಲಲಲ .ಇದರ
ರಾಜದ ದಕಲಸ.ಅಲಲ ದ  ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ   ಅವರರ  ಮಹಾನ್  ವದ ಕತ  .ಅವರ  ಜೆಗತೆ  ವದ ವಹರಸದ್ದೇ ತಮಗೆಗಬದರ  ಹಮಲ  .ಅದಕಕ
ಸಬಭವನ ಎಬದಿಗಗ ಕಗಡದರ ಎಬದರರ.

೪.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರ ಶಪಬಮತ ಅವರ ಬಬಧರಗಳ ಮನಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉತಸ್ಸಿ ವಕಕ ಏಕ ಹಗಬಗಿರಲಲಲ ?
ಉ:  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ ಪತನಯ ಬಳಿ  ಇದರದ ದರ  ಒಬದಬ  ಸಬರೆ.ಅದಗ ಒಬದರಡರ  ಕಡೆ  ಹರದಿತರತ .ಅವರರ  ಆ  ಬಟಟಯಲ್ಲಿ
ರಣಿಸಕಗಬಡರೆ ಜನರರ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರನರನ  ಕರರತರ ಆಡಿಕಗಳರಳ ವರೆಬದರ ಅವರ ಪತನಗೆ ಅನಿನಸದದ ರಬದ ಬಬಧರಗಳ ಮನಗೆ
ಹಗಬಗಿ  ಬರರವುದರ  ಅವರ  ಕತರವದ  ಹಬಗೆಗಬ  ಹಾಗೆಯಬ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ  ಮಯಾರದಗೆ  ಊನ  ಬರದಬತೆ
ನಗಬಡಿಕಗಳರಳ ವುದರ ತಮಲ ಕತರವದ ವಬದರ ಭವಿಸ ಅವರರ ಬಬಧರಗಳ ಮನಗೆ ಹಗಬಗಲಲಲ ... 

 ೫.ಎಲಲ ರೆಗಬದಿಗೆ ಹಬಗೆ ಬಾಳಬಬಕಬದರ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ ?
ಉ: ಜಿಬವನವನರನ ನಾವು  ಬಬದಹಾಗೆ  ಎದರರಸಬಬಕರ ,ಕಷಟ  ಸರಖ ಬಬದಾಗ ಅದನರನ  ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಗಬಕರಸಬಬಕರ.ಬಟಟ ದ
ಕಳಗಿನ ಹರಲ್ಲಿನಬತೆ ವಿನಯ ವಿಧಬಯತೆಯನರನ  ಅಳವಡಿಸಕಗಬಡರ ಮನಗೆ ಸರವಾಸನ ಬಿಬರರವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಬತೆ ಮಕೃದರ
ನಡೆ  ನರಡಿಯಬದ  ಬಾಳಬಬಕರ.ಜಿಬವನದಲ್ಲಿ  ವಿಧಿ  ನಿಬಡರವ  ಕಷಟ ಗಳಬಬ  ಮಳಗೆ  ಹದರದ  ,ವಿಚಲತನಾಗದ
,ಕಲ್ಲಿನಬತರಬಬಕರ.ನಗಬದವರಗೆ  ,ಬಡವರಗೆ  ಬಲಲ  ಸಕಕ ರೆಯಬತೆ  ಸಹಯಾಗಿ  ,ಪಪಬತಯನರನ  ತೆಗಬರಬಬಕರ.ಬಡವ
ಬಲ್ಲಿದರೆನನ ದ ಎಲಲ ರಲ್ಲಿ ಒಬದಾಗಿ ಬಾಳಬಬಕರ   ಎಬದರ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏಳರ -ಎಬಟರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.
೧. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರ ವದ ಕತತಗ ವನರನ  ಸಬಗ ಪಹಸ ಬರೆಯರ.
ಉ: ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರದರ ಸತಗ ಶಲ ವದ ಕತತಗ  ,ಕಬವಲ ಶಬಲ ,ವಿವಬಕ, ನಿಸಪ್ಪ ಕೃಹತೆ ,ಸಗ ಯಬ ಆಜಿರತ ಪಾಬಡಿತದ  ,ಸಾವರಜನಿಕ 
ಹತಸಕತಗಳ  ಬಲದಿಬದ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.  ದಗಡಡ  ಮಬಧಾವಿಯಬದರ  ವಿದಾದವಬತರ  ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಹಸರಾದವರರ.ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ  ಮವೈಸಗರನ  ದಿವಾನರಾಗಿದದ  ವಬಳಯಲ್ಲಿ ತವು  ಮಾಡಿದ  ರಯರಕಕಎರಡರ   ಬಾರ
ಸಬಭವನ  ಪಡೆಯಲರ ಅವರಶವಿದದ ರಗ ನಿರಾಕರಸ ಹಕೃದಯ ಶಪಬಮಬತಕ ಮರೆದ ಸಾಗಭಮಾನಿ  .     ಕನನ ಡ  ಸಾರಸಗ ತ
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ಲಗಬಕದ  ಭಬಷಲ ರೆಬದರ  ಕರೆಸಕಗಬಡವರರ.ಕನನ ಡ  ಸಾಹತದ ದ  ದಿಗಗ ಜರಲ್ಲಿ  ಒಬಬ ರರ.ಹಗಬಲಕ  ಇಲಲ ದ  ಅಪೂವರ  ವದ ಕತತಗ
ಅವರದರ.ಸಾಹತ  ಮಾತ ತವಲಲ ದಬ  ಹಸರಾಬತ  ಪತ ತಕತರರಗ  ಆಗಿದದ ವರರ.ಹರಯ  ವಬದಾಬತಯಾಗಿದದ ರರ.ರಾಜದ ಶಸತಪದಲ್ಲಿ
ಆಳವಾದ  ತಳರವಳಿಕಯರಳಳ ವರಾಗಿದದ ರರ.ಸಾವರಜನಿಕ  ಜಿಬವನಕಕ  ಸಬಬಬಧಿಸದ  ಎಲಲ  ವಿಚಾರಗಳ  ಮಬಥನಕಕ  ಗೆಗಬಖಲ
ಸಾವರಜನಿಕ  ಸಬಸಸ್ಥಾ ಯಬಥ  ಪಪಸದದ್ಧಿ  ಸಬಸಸ್ಥಾ ಯನರನ  ಕಟಟದವರರ.ಮಹಾ  ಧಿಬಮಬತ  ಎಬದರ  ಅವರನರನ  ವಣಿರಸರವುದರ
ಸಗಕತವನಿನಸರವುದರ. 

೨. ಡಿವಿ.ಜಿ.ಅವರಗಗ ಅವರ  ಶಪಬಮತ ಅವರಗಗ ನಡೆದ ಸಬಭಷಣಯನರನ  ಬರೆಯರ.
ಉ: ಬಬದರಗಳಗಬಬ ರ ಮನಯಲ್ಲಿ ನಡಯರತತದದ  ಉತಸ್ಸಿ ವಕಕ ಹಗಬಗಲರ ಸಾಧದ ವಾಗದ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರರ ತಮಲ  ಮಕಕ ಳನರನ ಅ
ಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸದದ ರರ.ತಮಲ ಪತನ ಹಗಬಗರವರೆಬದರ ನಿರಬಕ್ಷಿಸದ ಅವರಗೆ ಹಬಡತ ಆರತ ಅಕತೆಯ ಸಮಯವಾದರಗ ಹಗಬಗದಬ
ಇರರವುದರ  ನಗಬಡಿ   ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿ  ನಿಬನರ  ಉತಸ್ಸಿ ವಕಕ  ಹಗಬಗರವುದಿಲಲ ವಬ  ಎಬದರ  ಕಬಳಿದರರ.ಅವರ  ಪತನ  ಇಲಲ
ಎಬದರರ  .ಯಾಕಬದರ  ಕಬಳಿದಾಗ  ಹಬಗೆಬದರಗ  ಮಕಕ ಳನರನ  ಕಳಿಸರರವನಲಲ  ಎಬದರ  ಪತನ  ಹಬಳಿದರರ.ಆದರೆ  ನಿಬನಗ
ಹಗಬಗಬಬಕತರತ ,ಅವರರ  ನಮಗೆ  ಬಹಳ  ಬಬರದವರರ  ನಿಬನರ  ಹಗಬಗದಿದದ ರೆ  ಅವರಗೆ  ಬಬಸರವಾಗರತತದ  ಎಬದರ
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರರ  ಹಬಳಿದಾಗ ಮನಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರರ ಇರಬಬಕಲಲ  ಎಬದರ ಅವರ  ಪತನ  ಉತಸ್ಸಿ ವಕಕ ಹಗಬಗರವುದನರನ
ತಪಪ್ಪಸಕಗಳಳ ಲರ  ಬಯಸರತತರೆ.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಮತೆತ  ಮತೆತ  ಕಬಳಿದಾಗ  ನಿಜವಾದ  ರರಣವನರನ  ಹಬಳರತತ  ಅವರ  ಹಬಡತ  ತನರ
ರರಣವನರನ  ಹಬಳಬಾರದರ ಎಬದಿದ್ದೆ ತನನ  ಬಳಿ ಇರರವುದರಒಬದಬ ಸಬರೆ,ಅದರ ಒಬದರಡರ ಕಡೆ ಹರದರ ಹಗಬಗಿದ.ಅದಬ
ಬಟಟಯಲ್ಲಿ  ಹಗರಗೆ  ರಣಿಸಕಗಬಡರೆ  ಜನ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರಬಗೆಗ   ಆಡಿಕಗಳರಳ ವುದಾಗಿಯಗ  ಬಬಧರಗಳ  ಮನಗೆ
ಹಗಬಗಿಬರರವುದರ ತಮಲ  ಕತರವದ ಹಬಗೆಗಬ  ಹಾಗೆಯಬ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ ಮಯಾರದಗೆ ಊನ
ಬರದಬತೆ ನಗಬಡಿಕಗಳರಳ ವುದರ ತನನ ಕತರವದ  ಎಬದರ ಉತತರಸರವರರ.  

ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ   ವಿವರಸ. 
೧. '' ಏನರ ಬಬದಿರ ಗರಬಡಪಪ್ಪ ?''
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಡಾ||  ಎನ್.ಎಸ.ಲಕ್ಷಿಲಬನಾರಾಯಣರಟಟ ರರ  ಬರೆದ  ಸಾಹತದ  ರತನ ಸಬಪುಟ  ಕಕೃತಯಬದ
ಆರಸಲಾದ ಸಾಥರಕ  ಬದರಕನ  ಸಾಧಕ ಎಬಬ   ಗದದ  ಬಾಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ ಮಾತನರನ  ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ
ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ .
ಸಬದರರ  :  ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ  ಮವೈಸಗರನ  ದಿವಾನರಾಗಿದದ  ಸಬದರರದಲ್ಲಿ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.  ಯರವ  ಪತ ತಕತರರರ.ಆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ   ದಸರಾ  ಸಬದರರದಲ್ಲಿ  ವಿಶಬಷ  ವರದಿ  ನಿಬಡಿದ  ಪತಪಕಗಳ  ಪತ ತಕತರರಗೆ   ದಗಡಡ  ಮೊತತದ  ಸಬಭವನ
ಕಗಡಲಾಯತರ.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರಗಗ  ಸಬಭವನ  ದಗರೆಯತರ.ಆಗ  ಅವರರ  ತಮಗೆ  ಬಬದ  ಹಣವನರನ ಮರಳಿಸಲರ
ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರ ಬಳಿ ಬಬದಾಗ ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ  ಮಬಲನಬತೆ ಕಬಳಿದರರ.   
ಸಾಗರಸದ  : ಡಿವಿಜಿ ಮತರತ  ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರ ನಡರವಿನ ಆತಲಬಯತೆಯನರನ  ಪಪಸರತ ತ ವಾಕದ ವು ಸರಚಿಸರವುದರ.    

೨. ''ನಿಬನರ ಉತಸ್ಸಿ ವಕಕ ಹಗಬಗರವುದಿಲಲ ವಬ?''
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಡಾ||  ಎನ್.ಎಸ.ಲಕ್ಷಿಲಬನಾರಾಯಣರಟಟ ರರ  ಬರೆದ  ಸಾಹತದ  ರತನ ಸಬಪುಟ  ಕಕೃತಯಬದ
ಆರಸಲಾದ ಸಾಥರಕ ಬದರಕನ ಸಾಧಕ ಎಬಬ  ಗದದ  ಬಾಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಸಬದರರ  :  ಈ  ಮಾತನರನ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ  ಬಬಧರಗಳಗಬಬ ರ  ಮನಯಲ್ಲಿ  ಒಬದರ  ಉತಸ್ಸಿ ವ
ನಡೆಯತರ.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಗೆ ಹಗಬಗಲರ ಸಾಧದ ವಾಗಲಲಲ  .ಮಕಕ ಳನರನ  ಕಳಿಸದರರ.ಆರತ ಅಕತೆಯ ಹಗತತದರಗ ಅವರ  ಹಬಡತ
ಹಗಬಗದಬ ಮನಯಲ್ಲೇ ಇದದ ರರ.ಆಗ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರರ ಅಸಮಾಧಾನದಿಬದ ಮಬಲನಬತೆ ಕಬಳಿದರರ.
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ಸಾಗರಸದ :  ಪರಸಸ್ಥಾತಯ  ಅರವಿರದ  ಡಿವಿಜಿಯವರರ  ಪತನ  ಯಾಕ  ಉತಸ್ಸಿ ವಕಕ  ಹಗಬಗರತತಲಲ  ಎಬದರ  ಕಗತಗಹಲ
ವದ ಕತಪಡಿಸರರವುದನರನ  ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದ. 

೩.''ನನನ  ಹತತರ ಇರರವುದರ ಇದಗಬದಬ ಸಬರೆ''
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಡಾ||  ಎನ್.ಎಸ.ಲಕ್ಷಿಲಬನಾರಾಯಣರಟಟ ರರ  ಬರೆದ  ಸಾಹತದ  ರತನ ಸಬಪುಟ  ಕಕೃತಯಬದ
ಆರಸಲಾದ ಸಾಥರಕ ಬದರಕನ ಸಾಧಕ ಎಬಬ  ಗದದ  ಬಾಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಸಬದರರ : ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರ ಪತನ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರಗೆ ಈ ಮಾತನರನ  ಹಬಳಿದರರ.
ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರ  ಬಬಧರಗಳಗಬಬ ರ  ಮನಯಲ್ಲಿ  ಉತಸ್ಸಿ ವ  ನಡೆದಾಗ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರರ  ಹಗಬಗಲಾಗದ  ರರಣ  ತಮಲ
ಮಕಕ ಳನರನ  ಕಳಿಸದದ ರರ.ಅಷಟ ಲಲ ದಬ  ಹಬಗೆಬದರಗ  ತಮಲ ಪತನ  ಹಗಬಗರವರೆಬದರ  ಭವಿಸದದ ರರ.ಆದರೆ  ಆರತ  ಅಕತೆಯ
ವಬಳಯಾದರಗ ಅವರ  ಪತನ ಮನಯಲ್ಲೇ ಇರರವುದನರನ ನಗಬಡಿ ಅಸಮಾಧಾನದಿಬದ ವಿಚಾರಸದಾಗ ಅವರ ಪತನ 
ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರರ.
ಸಾಗರಸದ : ಡಿವಿಜಿಯವ ಮನಯ ಆಥಿರಕ ಪರಸಸ್ಥಾತಯನರನ  ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ.

೪.''ಹಗಲ ನಿನನ  ತರಟಗಳನರ ಮಬಕರತಮಲ ''  
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಡಾ||  ಎನ್.ಎಸ.ಲಕ್ಷಿಲಬನಾರಾಯಣರಟಟ ರರ  ಬರೆದ  ಸಾಹತದ  ರತನ ಸಬಪುಟ  ಕಕೃತಯಬದ
ಆರಸಲಾದ ಸಾಥರಕ ಬದರಕನ ಸಾಧಕ ಎಬಬ  ಗದದ  ಬಾಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಈ ಮಾತನರನ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರರ ತಮಲ  ಮಬಕರತಮಲ ನ ಕಗಗ ದಲ್ಲಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬದರರ  :  ಇಳಯಬದ ಕರಡಿಯಡೆದರ ಮೊಳಕ ರಗರಯ ಪದರವನರನ ಸಬಳಿಕಗಬಡರ ಬರರವಾಗ ಯಾವುದಬ ಅಬಬ ರ
,ಆರರಟಗಳಿಲಲ ದಬ  ಬರರತತದ.ಮರದಲ್ಲಿ  ರಯ  ಹಣಣಗರವಾಗ  ನಾನರ  ಹಣಣಗರತತದ್ದೇನ  ಎಬದರ  ತರತಗತ ರ  ಊದಿ
ಮಾಗರವುದಿಲಲ  .ಜಗತತಗೆ  ಬಳಕನರನ  ನಿಬಡರವ   ಸಗಯರಚಬದಪರಗ  ಸಹ  ಶಬದ ವಿಲಲ ದ  ತಮಲ ತಮಲ  ಕಲಸವನರನ  ಮಾಡಿ
ಹಗಬಗರತತರೆ.ಹಾಗಿದದ ಲ್ಲಿ  ನಾವು   ಯಾವ  ಸಾಧನಗಳನರನ  ಮಾಡಿದ್ದೇವ   ಎಬದರ  ಅಹಬರರ  ಪಡಬಬಕರ   ತರಟಗಳನರನ
ಹಗಲದರ ರಯರ ಮಾಡಬಬಕರ  ಎಬದರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗರಸದ :  ಅಹಬರರವಿಲಲ ದಬ  ನಿಸಾಗಥರ  ಸಬವಯನರನ  ಸಲ್ಲಿಸರವ  ಜಿಬವನ  ನಮಲ ದಾಗಿರಬಬಕರ  ಎಬಬರದರ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ದ
ಅಥರವಾಗಿದ. 

೫.''ಬಲಲ  ಸಕಕ ರೆಯಾಗರ ದಿಬನ ದರಬರಲರಬಗೆ''
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಡಾ||  ಎನ್.ಎಸ.ಲಕ್ಷಿಲಬನಾರಾಯಣರಟಟ ರರ  ಬರೆದ  ಸಾಹತದ  ರತನ ಸಬಪುಟ  ಕಕೃತಯಬದ
ಆರಸಲಾದ ಸಾಥರಕ ಬದರಕನ ಸಾಧಕ ಎಬಬ  ಗದದ  ಬಾಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಈ ಮಾತನರನ  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.ಯವರರ ತಮಲ  ಮಬಕರತಮಲ ನ ಕಗಗ ದಲ್ಲಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬದರರ :  ದಗಡಡ  ಬಟಟ ದ ಕಳಗಿನ ಹರಲರಲ  ದಿಬನತೆಯ ಪಪತಬಕ  ,ನಾನರ ಬಟಟ ದಷರಟ  ದಗಡಡ ವನಲಲ .ನಾನರ ಮಾಡರವ ಕಲಸ
ಬಟಟ ದಷರಟ  ದಗಡಡ ದಲಲ  ಎಬಬ  ಅರವು  ಜಿಬವನ  ಸಫಲತೆಗೆ  ದಾರ.ಊರಗೆ  ಉಪರರ  ಮನಗೆ  ಮಾರ  ಎಬಬ  ನರಡಿಗೆ
ಹಗರತಗಿರಬಬಕರ.ಕಷಟ ಗಳನನಲಲ  ಕಲರಲ  ಹಕೃದಯ  ಮಾಡಿಕಗಬಡರ  ಎದರರಸಬಬಕರ,ದಿಬನ  ದರಬರಲರಗೆ
ಒಳಳಯನಾಗಿರರ.ಲಗಬಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾನರರಗತಯರಳಳ ವನಾಗಿರರ ಎಬದರ ಡಿ.ವಿ.ಜಿಯವರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗರಸದ : ದಿಬನರಗೆ ದರಬರಲರಗೆ ಉಪರರಯಾಗಿ ಬದರಕನರನ  ನಡೆಸರವುದರಲ್ಲಿ ಹರತನವಿದ ಎಬಬರದನರನ  ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು
ಸಗಚಿಸರವುದರ. 
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ಬಿಟಟ  ಸಸ್ಥಾ ಳ ತರಬಬಿರ 
೧. ಮವೈಸಗರರ ರಾಜದ ದ ಪರಮೊಬಚಚ  ಅಧಿರರ ಹಡಿದಿದದ ವರರ ------ (ರಜಾರ ಸಾಹಬಬರರ )
೨. ರಜಾರ ಅವರ ರಲಕಕ ಡಿವಿಜಿ ದಗಡಡ  ------ ಎಬದರ ವಿದಾದವಬತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಸರಾಗಿದದ ರರ.(ಮಬಧಾವಿ)
೩.ಮರಳಬಾಗಿಲರ ---- ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಬರದ.(ಕಗಬಲಾರ)
೪.ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.  ಅವರರ  ಮರಳಬಾಗಿಲನ  ----  ಶಲಯಲ್ಲಿ  ಲಗಬಯರ್  ಸಕಬಡರ  ಪೂತರಗೆಗಳಿಸದರರ.(ಆಬಗೆಗಲಬ
ವನಾರಕರಲರ್ ಶಲ)
೫. ಡಿವಿಜಿ ಅವರರ ಕನನ ಡ ಸಾರಸಗ ತ ಲಗಬಕದ ---ಎಬದರ ಕರೆಸಕಗಬಡರರ. (ಭಬಷಲ )

ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ 
೧. ನಾಮಪದ ಎಬದರೆಬನರ ?
ನಾಮಪಪಕಕೃತಗಳಿಗೆ ನಾಮ ವಿರಕತಗಳರ ಸಬರ ಆಗರವ ಪದವಬ ನಾಮಪದ .
 
೨. ನಾಮವಿರಕತ ಪಪತದ ಯಗಳಷರಟ  ? ಅವು ಯಾವುವು ?
ನಾಮವಿರಕತ ಪಪತದ ಯಗಳರ -೭ 
ಅವುಗಳಬದರೆ 

ವಿರಕತಗಳರ ಪಪತದ ಯಗಳರ ರರರಥರ ನಾಮಪದ 

ಪಪಥಮಾ ಉ ಕತಕೃರಥರ ರಾಮನರ 

ದಿಗತಬಯಾ ಅನರನ  ಕಮಾರಥರ ರಾಮನನರನ  

ತಕೃತಬಯಾ ಇಬದ ಕರಣ ರಾಮನಿಬದ 

ಚತರಥಿಬರ ಗೆ,ಇಗೆ,ಕಕ ,ಅಕಕ ಸಬಪಪದಾನ ರಾಮನಿಗೆ 

ಪಬಚರಬ ದಸಯಬದ ಅಪಾದಾನ ರಾಮನ ದಸಯಬದ 

ಷರಷಬ ಅ ಸಬಬಬಧ ರಾಮನ 

ಸಪತರಬ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣ ರಾಮನಲ್ಲಿ 

ಕಗಟಟರರವ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿರರವ ನಾಮಪದಗಳನರನ  ಆರಸ ಬರೆಯರ. 
೧. ಡಿವಿಜಿಯ ಊರರ ಮರಳಬಾಗಿಲರ 
ನಾಮಪದಗಳರ :ಡಿವಿಜಿ ,ಊರರ,ಮರಳಬಾಗಿಲರ .

೨.ಬಬಗಳಗರನ ರೆವೈಲನಲ್ಲಿ ಕಗರಸರತೆತಬನ.
ನಾಮಪದಗಳರ : ಬಬಗಳಗರನ, ರೆವೈಲನಲ್ಲಿ 

೩. ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ ದಿವಾನರಾಗಿದದ  ರಲವದರ .
ನಾಮಪದಗಳರ : ವಿಶಗಬಶಗ ರಯದ ನವರರ ,ದಿವಾನರರ ,ರಲ 
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೪. ಡಿವಿಜಿಯ ಬಬಧರಗಳ ಮನಯಲ್ಲಿ ಒಬದರ ಉತಸ್ಸಿ ವವು ನಡೆಯತರ.
ನಾಮಪದಗಳರ : ಡಿವಿಜಿ,ಬಬಧರಗಳರ,ಮನಯಲ್ಲಿ,ಒಬದರ, ಉತಸ್ಸಿ ವ 

ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರರವ ವಿರಕತ ಪಪತದ ಯಗಳನರನ  ಪಪತೆದಬಕಸ ಬರೆದರ ಅದರ ಯಾವ ವಿರಕತ ಎಬಬರದನರನ  ಬರೆಯರ .
ದಿವಾನರನರನ  -ಅನರನ  =ದಿಗತಬಯಾ 
ದಿನದಿನದ -ಅ =ಷರಷಬ  
ಡಿವಿಜಿಗೆ -ಗೆ = ಚತರಥಿಬರ  
ಬಲದಿಬದ -ಇಬದ =ತಕೃತಬಯಾ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ -ಅಲ್ಲಿ =ಸಪತರಬ 
ಮಬಕರತಮಲ ನ -ಅ=ಷರಷಬ 
ಶಕಣವನರನ -ಅನರನ  =ದಿಗತಬಯಾ 
ಓದಿಗೆ -ಗೆ =ಚತರಥಿಬರ 
ಸಹಾಯಕಕ -ಕಕ =ಚತರಥಿಬರ 
ಬಬಡಿಯಲ್ಲಿ-ಅಲ್ಲಿ=ಸಪತರಬ 
ದಯಯಬದ-ಇಬದ=ತಕೃತಬಯಾ 
ರಸಗಲ್ ಖನನ -ಅ=ಷರಷಬ 
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  ಗದದ -     ೫ ಹಗವಾದ ಹರಡರಗಿ ಎ.ಕ.  ರಾಮಾನರಜನ್
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

ಎ.ಕ.     ರಾಮಾನರಜನ್ ರವರರ ಮಾಚರ ೧೬ ,    ೧೯೨೯ ರಲ್ಲಿ ಮವೈಸಗರನಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ.  ಕನನ ಡ ಹಾಗಗ
    ಇಬಗಿಲಷ ಬಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತಗ ದ ಕಗಡರಗೆ ನಿಬಡಿದ್ದಾರೆ.     ಕನನ ಡದಲ್ಲಿ ಹಗಕರಕ ಳದಲ್ಲಿ ಹಗವಿಲಲ ಮತರತ ಇತರ

 ಕವಿತೆಗಳರ ,  ಕರಬಟಗಬಬಿಲ್ಲೆ ,      ಮತೆಗತಬಬ ನ ಆತಲ ಚರತೆಪ ಮೊದಲಾದ ಪಪಸದದ್ಧಿ ಕಕೃತಗಳನರನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನನ ಡ
      ವಚನ ಸಾಹತದ ವನರನ ಸಪ್ಪಬಕಬಗ ಆಫ್ ಶವ ಎಬದರ ಅನರವಾದಿಸದ್ದಾರೆ .    ಇವರ ಸಾಹತದ ಕ ಸಾಧನಗೆ

      ೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ಭರತ ಸರರರವು ಪದಲ ಶಪಬ ಪಪಶಸತಯನರನ ನಿಬಡಿ ಗೌರವಿಸದ .    ೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ ಪಪಸದದ್ಧಿ ಮಾದಕ್
   ಅಥರರ್ ಫಲಗಬರಪ ಗೌರವ ಸಬದಿದ. 

         ಪಪಸರತ ತ ಹಗವಾದ ಹರಡರಗಿ ಜನಪದ ಕಥಯನರನ ಇವರ ಸಾಲರ ಸಬಪಗೆ ನರಳರ ಕಕೃತಯಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.       ಮರದರಕಯ ಕರಯ ಮಗಳರ ಏಕ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾದಳರ ?

ಉ:            ತಯಯರ ಕಗಲ ಮಾಡಿ ತಮಲ ನರನ ಸಾಕರವುದರ ಕಷಟ ಎಬಬರದನನ ರತ ಮರದರಕಯ ಮಗಳರ ತನರ ಹಗವಿನ
           ಗಿಡವಾದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಟಟ ಹಗವನರನ ಮಾರ ಅವಳ ಕಷಟ ಕಕ ನರವಾಗಲರ ತನರ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾದಳರ .

೨.      ದಗರೆಯ ಹಬಡತ ಎಷರಟ ಹಣ ಕಗಟಟ ಳರ ?

ಉ:        ದಗರೆಯ ಹಬಡತ ಹಗವಿಗೆ ಒಬದರ ಮೊಗೆ ಹಣವನರನ ಕಗಟಟ ಳರ .

೩.         ಹಗವಾಗರವ ಹರಡರಗಿಯ ವಿಚಾರವನರನ ದಗರೆಯ ಮಗ ಯಾರ ಬಳಿ ಹಬಳಿದ ?

ಉ:          ಹಗವಾಗರವ ಹರಡರಗಿಯ ವಿಚಾರವನರನ ದಗರೆಯ ಮಗ ಮಬತಪಯ ಮಗನ ಬಳಿ ಹಬಳಿದನರ . 

೪.        ದಗರೆಯ ಚಿಕಕ ಮಗಳರ ಗೆಳತಯರೆಗಬದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಗಬದಳರ ?

ಉ:          ದಗರೆಯ ಚಿಕಕ ಮಗಳರ ಗೆಳತಯರೆಗಬದಿಗೆ ಸರರಹಗನನ ತೆಗಬಟಕಕ ಉಯಾದಲಯಾಡಲರ ಹಗಬದಳರ . 

೫.        ಪಟಟ ಣಕಕ ಹಬದಿರರಗರವಾಗ ಅಕಕ ತಮಲ ನಿಗೆ ಏನರ ಉಡರಗೆಗರೆ ನಿಬಡಿದಳರ ?

ಉ:        ಪಟಟ ಣಕಕ ಹಬದಿರರಗರವಾಗ ಅಕಕ ತಮಲ ನಿಗೆ ಐಸರಯ ಉಡರಗೆಗರೆಯನರನ ನಿಬಡಿದಳರ. 

  ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗೆ ಮಗರರ-   ನಾಲರಕ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.

೧.          ಅರಮನಗೆ ಹಗವು ಎಲ್ಲಿಬದ ಬರರತತದಬದರ ದಗರೆ ಮಗ ಹಬಗೆ ಕಬಡರ ಹಡಿದನರ ?

ಉ:          ಅರಮನಗೆ ಗಮಗಮ ಹಗವು ಬರರವುದನರನ ನಗಬಡಿದ ದಗರೆಮಗನರ ಅದನರನ ತಬದರಕಗಡರತತದದ ದಗಡಡ
  ಹರಡರಗಿಯನರನ ಹಬಬಾಲಸ ಹಗಬದನರ.        ಆದರೆ ಅವರ ಮನಯ ಸರತತ ಯಾವುದಬ ಹಗವಿನ ಗಿಡಗಳಿಲಲ ದಿರರವುದನರನ

          ಗಮನಿಸ ಆ ಹಗವು ಅವರಗೆಲ್ಲಿಬದ ಬರರತತದಬದರ ಯೋಚಿಸ ಅರಮನಗೆ ಹಬದಿರರಗಿದವನರ ಸಗಯರ ಹರಟರಟ ವ
      ಮೊದಲಬ ಹರಡರಗಿಯರದದ ದಗಡಡ ಮರದ ಮಬಲ ಕರಳಿತರಕಗಬಡ .    ಎಬದಿನಬತೆಯಬ ಚಿಕಕ ಹರಡರಗಿಯರ ದಗಡಡ

    ಹರಡರಗಿಯ ಸಹಾಯದಿಬದ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗರವುದನರನ ನಗಬಡಿದನರ.      ಹಬಗೆ ದಗರೆಯ ಮಗನರ ಅರಮನಗೆ ಹಗವು
    ಎಲ್ಲಿಬದ ಬರರತತದಬದರ ಕಬಡರ ಹಡಿದನರ .
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೨.     ತಬಗಿ ಹಬಗೆ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗರತತದದ ಳರ ?

ಉ:            ಮೊದಲರ ಮನಯನರನ ಸಾರಸ ನಬತರ ಸಾನನ ಮಾಡಿದ ಅಕಕ ಬಾವಿಯಬದ ಉಗರರಗ ಸಗಬಕಸದಬತೆ ಎರಡರ ತಬಬಿಗೆ
  ನಿಬರನರನ ತೆಗೆದರಕಗಬಡರ ಬರರತತದದ ಳರ.           ನಬತರ ಅವರ ಮನಯ ಎದರರಗೆ ಇದದ ದಗಡಡ ಮರದ ಬಳಿ ತಬಗಿಯರ ಗರಡಿಸ

ಸಾರಸರತತದದ ಳರ.             ಅಲ್ಲಿ ತಬಗಿಯರ ದಬವರ ಧಾದನ ಮಾಡಿ ಕರಳಿತರಕಗಬಡ ನಬತರ ಅಕಕ ತನರ ತಬದ ಒಬದರ ತಬಬಿಗೆ ನಿಬರನರನ
  ಅವಳ ಮಬಲ ಸರರಯರತತದದ ಳರ.     ಆಗ ತಬಗಿಯರ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗರತತದದ ಳರ.       ನಬತರ ಅಕಕ ಸರಳಿ ಮರರಯದ ಹಾಗೆ ಎಲ

     ಮರರಯದ ಹಾಗೆ ಬಬರದಷರಟ ಹಗವನರನ ಕತರತ ಕಗಬಡರ ,       ನಬತರ ಇನಗನಬದರ ತಬಬಿಗೆ ನಿಬರನರನ ತಬಗಿಯ ಮಬಲ ಸರರದ
    ನಬತರ ತಬಗಿ ಮೊದಲನಬತೆ ಮನರಷದ ಳಾಗರತತದದ ಳರ .

೩.      ದಗರೆಯ ಮಗ ದಬಶಬತರ ಹಗಬಗಲರ ರರಣವಬನರ ?

ಉ:           ತನನ ಅತತಗೆಯರ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗರವುದನರನ ತಳಿದರ ದಗರೆಯ ಮಗನ ತಬಗಿಯರ ತನನ ಸನ ಬಹತೆಯರೆಗಡನ
    ಅತತಗೆಯನರನ ಸರರಹಗನನ ತೆಗಬಟಕಕ ಕರೆದರಕಗಬಡರ ಹಗಬದಳರ.      ಅಲ್ಲಿ ಅತತಗೆಗೆ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗರವಬತೆ ಒತತಯಸದಾಗ

         ಅತತಗೆಯರ ಗಿಡವಾಗರವಾಗ ಮತರತ ನಬತರದಲ್ಲಿ ಏನಬನರ ಮಾಡಬಬಕಬದರ ತಳಿಸ ಅದರಬತೆ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾದಳರ .  ಆದರೆ
           ದಗರೆ ಮಗನ ತಬಗಿ ಮತರತ ಅವಳ ಸನ ಬಹತೆಯರರ ಮಗನ ಹಬಡತ ಹಬಳಿದಬತೆ ಮಾಡದಿದರದ ದರಬದ ಅವಳರ ಅಧರಬಬಧರ

   ಮನರಷದ ಳಾದವಳರ ಮನಗೆ ಹಬದಿರರಗಲಬ ಇಲಲ .     ತನನ ಹಬಡತಗೆ ಏನಾಯತರ ?    ಅವಳರ ಯಾಕ ಬರಲಲಲ ವಬದರ ತಳಿಯದ
       ಬಬಸರದಲ್ಲಿ ದಗರೆ ಮಗನರ ಗೆಗಬಸಾಯ ಧಿರಸರ ಧರಸ ದಬಶಬತರ ಹಗಬದನರ . 

೪.       ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹವಾಗಿದದ ವಳರ ಹಬಗೆ ರಾಣಿಯ ಅರಮನ ಸಬರದಳರ ?

ಉ:           ದಗರೆ ಮಗನ ತಬಗಿಯಬದಾಗಿ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹ ಹಗಬದಿದ ಅವನ ಹಬಡತಯರ ಮಳಯ ನಿಬರನಲ್ಲಿ
   ತೆಬಲಕಗಬಡರ ಮೊಬರಗೆ ಹಗಬಗಿ ಬಿದದ ಳರ.         ಮಾರನಯ ದಿನ ಅತತ ಕಡೆಯಬದ ಅರಳ ತರಬಬಿದ ಗಡಿಗಳರ ಬರರತತದ್ದಾಗ

         ಗಡಿಯವನಗಬಬ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹದವಳನರನ ನಗಬಡಿ ಗಡಿ ಮಬಲ ಕಗರಸಕಗಬಡರ ಮರಬದಿನ ಊರನ ಹಾಳರ
            ಮಬಟಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನರನ ಇಳಿಸ ಹಗರಟರ ಹಗಬದಾಗ ಆ ಪಟಟ ಣದ ಜನರರ ನಿಬರಗೆ ಹಗಬಗರವಾಗ ಇವಳನರನ ನಗಬಡಿ ತಮಲ

          ಪಟಟ ಣದ ರಾಣಿಯ ತಮಲ ನ ಹಬಡತಯರಬಹರದಬದರ ಊಹಸ ರಾಣಿಗೆ ತಳಿಸ ರಾಣಿಯರ ನಿಬವು ಸಬವ ಮಾಡರವುದಾದರೆ
   ಮಾತ ತ ಅರಮನಗೆ ಕರೆತರರವಬತೆ ತಳಿಸರವಳರ.        ಒಪಪ್ಪಕಗಬಡ ಅವರರ ಅವಳನರನ ಅರಮನಗೆ ತಬದರ ಅವಳ ಗಯಗಳಿಗೆ
   ಔಷಧಿ ಹಾಕ ವಾಸ ಮಾಡರವರರ.     ಹಬಗೆ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹವಾಗಿದದ ವಳರ ಅರಮನ ಸಬರದಳರ. 

ಎಬಟರ-   ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.        ದಗರೆಯ ಕರಯ ಮಗಳರ ತನನ ಅತತಗೆಗೆ ಮಾಡಿದ ದಗಪಬಹವಬನರ ?

 ಉತತರ :           ಅತತಗೆಯರ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗರವ ವಿಷಯ ತಳಿದರ ದಗರೆಯ ಮಗನ ತಬಗಿಯರ ತನನ ಸನ ಬಹತೆಯರೆಗಡನ
       ಅವಳನರನ ಕರೆದರಕಗಬಡರ ಸರರಹಗನನ ತೆಗಬಟಕಕ ಹಗಬಗಿ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗರವಬತೆ ಒತತಯಸದಳರ .  ಅವಳ ನಿಷರಷ ರ

       ಮಾತಗೆ ಮಣಿದ ಅತತಗೆಯರ ಎರಡರ ತಬಬಿಗೆ ನಿಬರರ ತರಸ ,      ಅದನರನ ಮಬತಪಸ ಕಗಟರಟ ಅದನರನ ಸರರಯರವ ,ಹಗವನರನ
  ಕಬಳರವ ವಿಧಾನವನರನ

   ಹಬಳಿ ದಬವರನರನ ನನಯರತತ ಕರಳಿತಳರ.        ಹರಡರಗಿಯರರ ಸರಯಾಗಿ ಆಲಸದ ತಬಬಿಗೆ ನಿಬರನರನ ಅಡಾಡದಿಡಿಡಯಾಗಿ
ಸರರದರರ.   ಅವಳರ ಅಧರಬಬಧರ ಗಿಡವಾದಳರ.   ಆಗ ಸಾಯಬರಲವಾಗಿತರತ .   ಮಳ ಪಾಪರಬರವಾಯತರ.   ಅವರರ ಹಗವು

   ಕಬಳರವ ಸಬರಪಮದಲ್ಲಿ ತೆಗಟರಟ ,   ಎಲ ,     ಸರಳಿ ಕತರತ ರೆಬಬಯನನಲಲ ತರದರಬಿಟಟ ರರ.     ಮಳಗೆ ಹದರ ಮನಗೆ ಹಗಬಗರವ
       ಆತರರದಲ್ಲಿ ಮತೆಗತಬದರ ತಬಬಿಗೆ ನಿಬರನರನ ಅಡಾಡದಿಡಿಡ ಸರರದರ ಹಗರಟರ ಹಗಬದರರ .   ದಗರೆಮಗನ ಹಬಡತ

  ಮನರಷದ ಳಾದಾಗ ಕವೈಯಲಲ ,   ರಲಲಲ ದ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹವಾಗಿದದ ಳರ.   ಮವೈಯಲಲ ಗಯವಾಗಿತರತ .  ಮಳಯ ನಿಬರನಲ್ಲಿ
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    ತೆಬಲ ಹಗಬದ ಅವಳರ ಮೊಬರಯಲ್ಲಿ ಬಿದದ ಳರ.         ಈ ರಬತಯಾಗಿ ದಗರೆಯ ಕರಯ ಮಗಳರ ತನನ ಅತತಗೆಗೆ ದಗಪಬಹ
ಮಾಡಿದಳರ. 

೨.        ದಗರೆಯ ಮಗ ತನನ ಹಬಡತಯನರನ ಹಬಗೆ ಪುನಅ ಪಡೆದನರ ?

ಉ:             ತಬಗಿ ಮತರತ ಅವಳ ಸನ ಬಹತೆಯರ ಜೆಗತೆ ಹಗಬದ ದಗರೆಯ ಮಗನ ಹಬಡತಯರ ಮರಳಿ ಬರದಿದರದಕಕ ನಿಜವಾದ
         ರರಣ ತಳಿಯದ ದಗರೆಯ ಮಗನರ ಬಬಸರದಿಬದ ಗೆಗಬಸಾಯಯ ಧಿರಸರ ಧರಸ ದಬಶಬತರ ಹಗಬದನರ .

         ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹವಾಗಿದದ ಅವನ ಹಬಡತಯರ ಅವನ ಅಕಕ ನ ಪಟಟ ಣದಲ್ಲಿಯಬ ದಾದಿಯರರ ಮತರತ ಗೌಡತಯರ
  ನರವಿನಿಬದ ಅರಮನ ಸಬರದದ ಳರ.         ದಗರೆಯ ಮಗನಗ ದಬಶದಬಶವನರನ ತರರಗರತತ ತನನ ಅಕಕ ನ ಪಟಟ ಣಕಕ ಬಬದನರ. ತಕಕ ಲರ

    ಮನರಷದ ನಬತದದ ಅವನಿಗೆ ಗಡಡ ರಬಸ ಬಳದಿತರತ .       ನಿಬರಗೆ ಬರರತತದದ ದಾದಿಯರರ ಅವನನರನ ರಾಣಿಯ ತಮಲ ನಬದರ
  ಗರರರತಸ ರಾಣಿಗೆ ತಳಿಸದರರ.          ಅವನಿಗೆ ಸಾನನ ಮಾಡಿಸ ಅವನಬ ತನನ ತಮಲ ನಬದರ ತಳಿದ ರಾಣಿಯರ ಅವನಿಗೆ ದಿನಕಗಕಬದರ

       ಅಡರಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸದರಗ ಅವನರ ಅವಳ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಲಬ ಇಲಲ .     ಅವಳರ ಆಶಚ ಯರ ಪಟರಟ ಚಲರವಯರಾದ
    ದಾಸಯರನರನ ಸಬವಗೆ ಕಳಿಸದರಗ ಅವನರ ಮಾತನಾಡಲಲಲ .      ನಬತರ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹದವಳನರನ ಶಕೃಬಗರಸ ಅವನ

            ಮಬಚದ ಮಬಲ ಕಗರಸದಾಗ ಅವಳರ ತನನ ಮೊಬಟರಗೆವೈಯಬದ ಇವನ ಸಬವ ಮಾಡರತತದ್ದಾಗ ಅವಳಬ ತನನ ಪತನ ಎಬದರ
      ದಗರೆಯ ಮಗನಿಗೆ ತಳಿದರ ಅವಳಿಬದ ನಡೆದ ಸಬಗತಯನರನ ತಳಿದರಕಗಬಡನರ.    ಅವಳ ಮಾತನಬತೆ ಅವಳರ

         ಮಬತಪಸಕಗಟಟ ಒಬದರ ತಬಬಿಗೆ ನಿಬರನರನ ದಬವರನರನ ಧಾದನಿಸ ಕರಳಿತ ಅವಳ ಮಬಲ ಸರರದನರ .    ತರದರ ಹಗಬಗಿದದ ರೆಬಬ
         ಕಗಬಬಗಳನನಲಲ ಸಬರಸ ಮತೆಗತಬದರ ತಬಬಿಗೆ ನಿಬರನರನ ಸರರದಾಗ ಅವಳರ ಮೊದಲನಬತೆ ಪುನಅ ಮನರಷದ ಳಾದಳರ.  ಹಬಗೆ

     ದಗರೆಯ ಮಗನರ ತನನ ಹಬಡತಯನರನ ಪುನಅ ಪಡೆದರಕಗಬಡನರ. 

    ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ . 

೧. “     ಅಕಕ ಯದ ಅಮಲ ನಿಗೆ ಹಬಳಬಬಡ ಮರಚಿಚಡರ " 

ಉ:    ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಎ.ಕ.        ರಾಮಾನರಜನ್ ಅವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಾಲರ ಸಬಪಗೆ ನರಳರ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯದರರವ
   ಹಗವಾದ ಹರಡರಗಿ ಗದದ ದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.     ಈ ಮಾತನರನ ಅಕಕ ನಿಗೆ ತಬಗಿ ಹಬಳಿದಳರ. 

 ಸಬದರರ :            ತಯಯರ ಕಗಲ ಮಾಡಿ ತಮಲ ನರನ ಸಾಕಲರ ಕಷಟ ಪಡರತತದ್ದಾಗ ತಬಗಿಯರ ತನರ ಹಗವಿನ ಗಿಡವಾಗಿ
        ಹಗವನರನ ಕಗಯರದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಬಪಾದಿಸರವ ಸಲಹಯನರನ ಅಕಕ ನಿಗೆ ನಿಬಡರತತಳ .   ಅದರಬತೆಯಬ ಅಕಕ
           ಹಗವನರನ ಕಗಯರದ ನಬತರ ತಬಗಿಯ ಸಲಹಯಬತೆ ಅರಮನಗೆ ಹಗಬಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಣಿಯರ ಕಗಟಟ ಮೊಗೆ
  ಹಣವನರನ ತಬಗಿಗೆ ತೆಗಬರಸರವಳರ.    ಆಗ ಅವಳರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳರವಳರ. 

 ಸಾಗರಸದ :         ಹರಡರಗಿಯರ ತಯಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡರವ ಸಲರವಾಗಿ ಸಬಪಾದಿಸಬಬಕಬಬ ಮನಗಬಭವನಯ ಜೆಗತೆ ಅದರ
        ತಮಲ ತಯಗೆ ಗೆಗತತದರೆ ಬಯದ ಬಹರದರ ಎಬಬ ರಯವನಗನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೨. “      ಈ ಸಬಪತತಗೆಬಕ ನನನ ಮದರವ ಆದಿರ ?” 

ಉ:    ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಎ.ಕ.        ರಾಮಾನರಜನ್ ಅವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಾಲರ ಸಬಪಗೆ ನರಳರ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯದರರವ
   ಹಗವಾದ ಹರಡರಗಿ ಗದದ ದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.     ಈ ಮಾತನರನ ಹರಡರಗಿಯರ ದಗರೆಮಗನಿಗೆ ಕಬಳಿದಳರ. 

 ಸಬದರರ :           ದಿನವೂ ಅರಮನಗೆ ಗಮಗರಸರವ ಹಗವು ಎಲ್ಲಿಬದ ಬರರತತದ ಎಬದರ ಯೋಚಿಸದ ದಗರೆಯ ಮಗನರ
        ಅದನರನ ಅರಮನಗೆ ತಬದರ ಮಾರರತತದದ ಅಕಕ ನನರನ ಹಬಬಾಲಸ ನಿಜ ಸಬಗತಯನರನ ತಳಿದರಕಗಬಡನರ.   ನಬತರ ಮಬತಪಯ
   ಮಗನಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನರನ ತಳಿಸದನರ.         ಈ ವಿಚಾರ ತಳಿದ ದಗರೆಯರ ಮರದರಕಯನರನ ಕರೆಸ ಅವಳ ಕರಯ
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   ಮಗಳಗಡನ ಮದರವ ಸದದ್ಧಿ ತೆ ಮಾಡಿಸದನರ.       ತದ ನಬತರದಲ್ಲಿ ದಗರೆಯ ಮಗನಗಬದಿಗೆ ಮದರವಯಾದ ಮದರವಯಾದ
         ತಬಗಿಯರ ಏರಬತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಳಗ ಮಾತನಾಡದಬ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸರಮಲ ನಿದ್ದಾಗ ಕಗನಗೆ ಅವಳಬ ಮಬಲನಬತೆ ಪಪಶನಸರವಳರ.

 ಸಾಗರಸದ :        ದಗರೆಯ ಮಗನರ ಮಾತನಾಡಿಸದ ಕರರತದ ಹರಡರಗಿಯ ಬಬಸರ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

೩. “       ಯಾರಾದರಗ ಅನನ ನಿಬರರ ಕಗಟಟ ರೆ ಜಿಬವ ಉಳಿಸಕಗಬ " 

ಉ:    ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಎ.ಕ.        ರಾಮಾನರಜನ್ ಅವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಾಲರ ಸಬಪಗೆ ನರಳರ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯದರರವ
   ಹಗವಾದ ಹರಡರಗಿ ಗದದ ದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.     ಈ ಮಾತನರನ ಗಡಿಯವನರ ಹರಡರಗಿಗೆ ಹಬಳಿದನರ. 

 ಸಬದರರ :          ದಗರೆಯ ಮಗನ ತಬಗಿಯಬದಾಗಿ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹ ಹಗಬದಿದ ಅವನ ಹಬಡತಯರ ಮಳಯ ನಿಬರನಲ್ಲಿ
   ತೆಬಲಕಗಬಡರ ಮೊಬರಗೆ ಹಗಬಗಿ ಬಿದದ ಳರ.         ಮಾರನಯ ದಿನ ಅತತ ಕಡೆಯಬದ ಅರಳ ತರಬಬಿದ ಗಡಿಗಳರ ಬರರತತದ್ದಾಗ

         ಗಡಿಯವನಗಬಬ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹದವಳನರನ ನಗಬಡಿ ಗಡಿ ಮಬಲ ಕಗರಸಕಗಬಡರ ಮರಬದಿನ ಊರನ ಹಾಳರ
       ಮಬಟಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನರನ ಇಳಿಸ ಹಗರಟರ ಹಗಬಗರವಾಗ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದನರ. 

 ಸಾಗರಸದ :           ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹದವಳನರನ ನಗಬಡಿ ಗಡಿಯವನರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆತಬದರ ಅವಳ ಬಗೆಗ ತೆಗಬರದ ಕರರಣ ಇಲ್ಲಿ
ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

೪. “       ಅವಳನರನ ನಗಬಡಿದರೆ ನಿಮಲ ತಮಲ ನ ಹಬಡತಯಬತೆ ರಣತಳ. “ 

 ಉ:    ಈ ಮಬಲನ ಎ.ಕ.        ರಾಮಾನರಜನ್ ಅವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಾಲರ ಸಬಪಗೆ ನರಳರ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯದರರವ
   ಹಗವಾದ ಹರಡರಗಿ ಗದದ ದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.         ಈ ಮಾತನರನ ಪಟಟ ಣದ ದಾದಿ ಮತರತ ಗೌಡತಯರರ ದಗರೆಮಗನ

 ಅಕಕ ನಿಗೆ ಹಬಳಿದರರ.

 ಸಬದರರ :           ದಗರೆಯ ಮಗನ ತಬಗಿಯಬದಾಗಿ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹ ಹಗಬದಿ ಮೊಬರಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದದ ಅವನ
         ಹಬಡತಯನರನ ಅತತ ಕಡೆಯಬದ ಅರಳ ತರಬಬಿದ ಗಡಿಗಳರ ಬರರತತದ್ದಾಗ ಗಡಿಯವನಗಬಬ ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹದವಳನರನ

           ನಗಬಡಿ ಗಡಿ ಮಬಲ ಕಗರಸಕಗಬಡರ ಮರಬದಿನ ಊರನ ಹಾಳರ ಮಬಟಪದಲ್ಲಿ ಅವಳನರನ ಇಳಿಸ ಹಗರಟರ ಹಗಬದಾಗ
           ಆ ಪಟಟ ಣದ ದಾದಿಯರರ ಮತರತ ಗೌಡತಯರರ ನಿಬರಗೆ ಹಗಬಗರವಾಗ ಇವಳನರನ ನಗಬಡಿ ತಮಲ ಪಟಟ ಣದ ರಾಣಿಯ

       ತಮಲ ನ ಹಬಡತಯರಬಹರದಬದರ ಊಹಸ ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಹಗಬಗಿ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದರರ . 

 ಸಾಗರಸದ :             ಅಧರಬಬಧರ ದಬಹದವಳನರನ ನಗಬಡಿದ ಪಟಟ ಣದ ಜನರರ ಅವಳ ಗರರರತರ ಹಡಿದರ ರಳಜಿ ತೆಗಬರದ ಸಬದರರ
 ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

    ಖಲ ಬಿಟಟ ಜಾಗವನರನ ಸಗಕತಪದಗಳಿಬದ ತರಬಬಿರ. 

೧.   ನಗಬಡಕಕ ಯದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ---    ಧಾದನ ಮಾಡಿ ಕಗತರಕಗಬತಬನಿ .(  ದಬವರ ) 

೨.   ಅವರರ ಮಾತನಾಡಲಬ ಇಲಲ ವಲಲ .  ಮತೆತಬಕ ----  ಯಾದರರ ? (ಮದರವ) 

೩.  ನರಮನರಷದ ರರ ----  ಆಗೆಗಬದರಬಟಬ ?(   ಹಗವಿನ ಗಿಡ ) 

೪.     ದಿನವಹ ಮವೈ ಮಬಲನ ಗಯಗಳಿಗೆ ----   ಹಾಕ ವಾಸ ಮಾಡಿದರರ. (ಔಷಧ) 

   ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ
೧.    ನಾಮ ಪಪಕಕೃತಗಳ ವಿಧಗಳಾವುವು ?
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ಉ:    ನಾಮ ಪಪಕಕೃತಗಳ ವಿಧಗಳರ
ವಸರತ ವಾಚಕಗಳರ,ಗರಣವಾಚಕಗಳರ,ಸಬಖದವಾಚಕಗಳರ,ಸಬಖದಬಯವಾಚಕಗಳರ,ಭವನಾಮಗಳರ, 

ಪರಮಾಣವಾಚಕಗಳರ,   ದಿಗಗಚಕಗಳರ ಹಾಗಗ ಸವರನಾಮಗಳರ. 

೨.   ಭವನಾಮ ಎಬದರೆಬನರ ? 

ಉ:        ವಸರತ ಹಾಗಗ ಕ ಪಯಗಳ ಭವವನರನ ತಳಿಸರವ ಪದಗಳನರನ ಭವನಾಮಗಳರ ಎನರನ ವರರ. 

೩.   ಸವರನಾಮ ಎಬದರೆಬನರ ?  ವಿಧಗಳಾವುವು ?

ಉ:         ನಾಮಪದಗಳ ಸಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಬದರ ಅವುಗಳ ರಯರವನರನ ನಿವರಹಸರವ ಪದಗಳಬ ಸವರನಾಮಗಳರ.  ಸವರನಾಮಗಳ
 ವಿಧಗಳಬದರೆ ಪುರರಷಥರಕ,       ಪಪಶನಥರಕ ಮತರತ ಆತಲಥರಕ ಸವರನಾಮಗಳಬದರ ಮಗರರ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಬಗಡಿಸಲಾಗಿದ . 

೪.     ಪುರರಷಥರಕ ಸವರನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷರಟ ವಿಧ ?

ಉ:     ಪುರರಷಥರಕ ಸವರನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಗರರ ವಿಧಗಳರ.     ಪಪಥಮ ಪುರರಷ ಸವರನಾಮ :  ಅವನರ,ಅವಳರ,  ಇವನರ,

ಇವಳರ, ಇವರರ,ಅವರರ,ಅದರ,   ಅವು ಇತದದಿ .

   ಮಧದ ಮ ಪುರರಷ ಸವರನಾಮ :  ನಿಬನರ ,   ನಿಬವು ಇತದದಿ .

   ಉತತಮ ಪುರರಷ ಸವರನಾಮ : ನಾನರ,ನಾವು,   ನಮಲ ಇತದದಿ .

  ಪಾಪಯೋಗಿಕ ಭಷಭದಸ : 

೧.    ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ರಗಢ ,     ಅನಗ ಥರ ಮತರತ ಅಬಕತನಾಮಗಳನರನ ಆರಸ ಬರೆಯರ. 

ರಲ,ರಳಿ,ದಬವಸಾಸ್ಥಾನ,ವಾದಪಾರ,ರಾಜ,  ಅಡಗಗರರ
 ರಗಢನಾಮ :ರಲ, ದಬವಸಾಸ್ಥಾನ,  ರಾಜ
 ಅಬಕತನಾಮ :ರಳಿ,  ಅಡಗಗರರ

  ಅನಗ ಥರಕ ನಾಮ :  ವಾದಪಾರ

೨.     ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಲ್ಲಿರರವ ಪಪಥಮ ಪುರರಷ ,        ಮಧದ ಮ ಪುರರಷ ಮತರತ ಉತತಮ ಪುರರಷ ಪದಗಳನರನ ಆರಸ ಬರೆಯರ.

ಇವನರ, ನಿಬನರ, ಅವರರ,ನಾನರ,ಅವಳರ,  ಇವಳರ
   ಪಪಥಮ ಪುರರಷ ಸವರನಾಮ :  ಅವರರ ,ಅವಳರ, ಇವಳರ,  ಇವನರ
   ಮಧದ ಮ ಪುರರಷ ಸವರನಾಮ :  ನಿಬನರ
   ಉತತಮ ಪುರರಷ ಸವರನಾಮ :  ನಾನರ

    ಕಗಟಟರರವ ವಾಕದ ಗಳನರನ ಗಪಬಥಿಕ ರಗಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯರ.

೧.       ನಿಬನರ ಹಗ ತಕಗಕಬಡರ ಹಗಬಗಿ ಮಾಕಗರಬಡರ ಬಬದಿಬಡೆಬ .

ಉ:      ನಿಬನರ ಹಗ ತೆಗೆದರಕಗಬಡರ ಹಗಬಗಿ ಮಾರಕಗಬಡರ ಬಬದರಬಿಡರ. 

೨.   ದಾದಬರರ ಗೆಗಬಗರೆದದದ ಕಕ ಒಪಕ ತಳ. 

ಉ:   ದಾದಿಯರರ ಗೆಗಬಗರೆದಿದದ ರಬದ ಒಪಪ್ಪಕಗಳರಳ ತತಳ.

೩.      ತಯ ಅಣಣ ನ ಕಬಳಗಕಬಡರ ಕಕಗರಬಡರ ಹಗಬಗರ ಅನಾತಳ.

ಉ:      ತಯ ಅಣಣ ನನರನ ಕಬಳಿಕಗಬಡರ ಕರೆದರಕಗಬಡರ ಹಗಬಗರ ಎನರನ ತತಳ. 

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



28

 ಗದದ -   ೬ ಯಶಗಬಧರೆ -   ಮಾಸತ ವಬಕಟಬಶ ಅಯದ ಬಗರ್ 
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

         ಕನನ ಡ ಸಾಹತದ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಕಥಗಳ ಜನಕ ಎಬದರ ಖದತರಾದ ಶಪಬನಿವಾಸ ಎಬಬ ರವದ ನಾಮದಿಬದ
        ಪಪಸದದ್ಧಿ ರಾದ ಮಾಸತ ವಬಕಟಬಶ ಅಯದ ಬಗರರರ ಕಗಬಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲಗರರ ತಲಗಲ ಕನ ಮಾಸತ

  ಎಬಬ ಗಪಮದಲ್ಲಿ ೬/೬/   ೧೮೯೧ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ .     ಗೌತರ ಹಬಳಿದ ಕಥ ,  ಸಾರಪುತ ತನ ಕಗನಯ
 ದಿನಗಳರ ,   ಕರಚಬಲನ ಭಗದ ,    ಹಬಮಕಗಟದಿಬದ ಬಬದ ಮಬಲ ,  ಚಿಕವಿಬರರಾಜೆಬಬದಪ ಮೊದಲಾದವು

    ಇವರರ ಬರೆದ ಪಪಮರಖ ಕಕೃತಗಳರ .       ಇವರ ಚಿಕವಿಬರರಾಜೆಬಬದಪ ಕಕೃತಗೆ ೧೯೮೩ರಲ್ಲಿ ಜನಪಬಠ ಪಪಶಸತ
ದಗರೆತದ.  ಇವರರ ೬/೬/   ೧೯೮೬ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರರ .

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.        ಯಶಗಬಧರೆ ಮತೆಗತಮಲ ಯಾರನರನ ನಿಬಡಬಬಕಬದರ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಬಬಡರತತಳ ? 

ಉ:     ಯಶಗಬಧರೆಯರ ಮತೆಗತಮಲ ತನನ ಪತಯನರನ (  ಸದಾದ್ಧಿಥರ ,  ಬರದದ್ಧಿ )    ನಿಬಡಬಬಕಬದರ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಬಬಡರತತಳ . 

೨.     ತಬದಯನರನ ಕರೆತರಲರ ಹಗಬಗರವನಬದರ ಹಬಳಿದವರಾರರ ?

ಉ:      ತಬದಯನರನ ಕರೆತರಲರ ಹಗಬಗರವನಬದರ ರಾಹರಲನರ ಹಬಳಿದನರ . 

೩.     ರಾಜನಿಗೆ ಕನಸನ ವಿಚಾರವನರನ ತಳಿಸದವರಾರರ ? 

ಉ:      ರಾಜನಿಗೆ ಸಖ ಅಬಬಿಕಯರ ಕನಸನ ವಿಚಾರವನರನ ತಳಿಸದಳರ. 

೪.    ಸಬಪಪದಾಯಕಕ ವಿರರದದ್ಧಿ ವಾದದರದ ಯಾವುದರ ?

ಉ:     ಸನಾದಸಯಾದವನರ ಸತಯನರನ ನಗಬಡರವುದರ ಸಬಪಪದಾಯಕಕ ವಿರರದದ್ಧಿ ವಾದರದರ. 

೫.       ಈಗ ನಿಬನಿರರವ ಸಸ್ಥಾತ ಯಾವುದಬದರ ರಾಜ ಹಬಳರತತನ ?

ಉ:        ಈಗ ನಿಬನಿರರವ ಸಸ್ಥಾತ ಸನಾದಸವಲಲ ವ ಎಬದರ ರಾಜನರ ಯಶಗಬಧರೆಗೆ ಹಬಳರತತನ . 

 ಮಗರರ -   ನಾಲರಕ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.       ರಾಜನನರನ ಪಬಠದಲ್ಲಿ ಕರಳಿಳರಸ ಯಶಗಬಧರೆ ಏನಬದರ ವಿನಬತಸರತತಳ ?

 ಉ :           ಸಗಬದರಯ ಸರತಳಬದರ ಎಳತನದಿಬದಲಬ ನನನ ನರನ ಕರೆತಬದರ ಸಾಕ ಸಲರಹ ಸಗಸಯಾಗಿ ಸಗಬಕರಸ ನನನ
ಬಾಳಗಯನರನ ದದ್ಧಿ ರಸದಿರ.       ನಿಮಲ ಅರಮನಯಲ್ಲಿ ನಾನರ ಕನಸನಲಗಲ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಸರಖವನರನ ಅನರರವಿಸದನರ . ಪತಯನರನ

   ನನಗೆ ಇನಗನಮಲ ನಿಬಡಿ ರಕ್ಷಿಸರ.     ನಾನರ ನನನ ಪತಯಡೆಗೆ ಹಗಬಗರವನರ.    ರಾಹರಲನನರನ ಇಲ್ಲಿಯಬ ಇರಸಕಗಳಿಳರ.  ನನಗೆ
         ಪತಯಡೆಗೆ ಹಗಬಗಲರ ಅನರಮತ ಕಗಡಿ ಎಬದರ ರಾಜನನರನ ಪಬಠದಲ್ಲಿ ಕರಳಿಳರಸದ ಯಶಗಬಧರೆಯರ ವಿನಬತಸದಳರ. 

೨.      ಯಶಗಬಧರೆ ಮಬಡಿಯಗರ ನಮಸಕ ರಸರತತ ಏನರ ಹಬಳರತತಳ ?

ಉ:          ರಾಹರಲನರ ತನನ ತಬದಯನರನ ಕರೆತರಲರ ಹಗಬಗರವನಬದರ ಹಠ ಮಾಡಲರ ಯಶಗಬಧರೆಗೆ ಚಿಬತೆಯಾಯತರ.

           ಹಬದಗಮಲ ಕನಸರ ಬಿದರದ ಎಚಚ ರವಾಗಿ ನಗಬಡಿದಾಗ ಪಕಕ ದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಸದಾದ್ಧಿಥರನರ ಮನ ಬಿಟರಟ ಹಗರಟರಹಗಬಗಿದದ ನರ .

     ಈಗಲಗ ಅಬತದ್ದೇ ಒಬದರ ಕನಸರ ಬಿದಿದತರತ .        ಇಬದರ ಇರರಳಾದ ಮಬಲ ಮತೆತ ಏನರ ಮಾಡರವುದರ ?  ನಿದ್ದೆಯಲ
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          ಮರಳರಗಿದಾಗ ಮತೆತ ಇನಾನವ ಕನಸನ ಮೊಸಳ ಹಡಿಯರವುದಗಬ ಎನನಷರಟ ತೆಗಳಲಬಬಕಗಬ ಎಬದರ ನನಗೆ ರಯವಾಗರತತದ
     ಎಬದರ ಯಶಗಬಧರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಮಬಡಿಯಗರ ನಮಸಕ ರಸರತತ ಹಬಳರತತಳ. 

೩.        ರಾಜನರ ಈಗ ನಿಬನಿರರವ ರಬತ ಸನಾದಸವಲಲ ವ ಎನನ ಲರ ರರಣವಬನರ ?

ಉ:          ಯಶಗಬಧರೆಯರ ಸದಾದ್ಧಿಥರನನರನ ನಗಬಡಲರ ತನಬ ಹಗಬಗರವನಬದಾಗ ರಾಜನರ ನಿನಗೆ ಗೆಗತತಲಲ ವಬ ಅವನರ
   ಸನಾದಸವನರನ ಸಗಬಕರಸಹನರ ಎಬದರ .       ನಿಬನರ ಹಗಬಗಿ ನಗಬಡರವುದರ ಸರಯಬ ಎಬದರ ಕಬಳರವನರ .   ಹಗಬಗಿ ಕಬಳರವನರ

       ಎಬದರ ಯಶಗಬಧರೆಯರ ಹಬಳಿದಾಗ ಸನಾದಸಯಾದವನರ ಸತಯ ನಗಬಡರವ ಮಾತರ ಸಬಪಪದಾಯಕಕ
   ವಿರೆಗಬಧವಾದರದರ ಎಬದರ ರಾಜನರ ಉತತರಸರವನರ.       ಆಗ ಯಶಗಬಧರೆಯರ ಪುನಅ ಹಬದಗಮಲ ಗಗಿರಯರ

      ಸನಾದಸದಲ ತನನ ಪತಯಡನ ರನನಕಕ ತೆರಳಿದದ ಳರ ಎಬದರ ಕಬಳಿದ್ದೇನ.     ನಾನಗ ಅಬತೆಯಬ ಸನಾದಸ ಪಡೆದರ ಸದಾದ್ಧಿಥರನಡೆಗೆ
         ಹಗಬಗಲಬ ಎಬದರ ಕಬಳಿದಾಗ ಈ ಹತರತ ವಷರಗಳಿಬದಲಗ ನಿಬನಿರರವ ರಬತ ಸನಾದಸವಬ ಅಲಲ ವಬ?  ಎಬದರ ಪಪಶನಸರವನರ. 

೪.    ಯಶಗಬಧರೆಯ ಆಬತಯರದಲ್ಲಿರರವ ಸಬದಬಹವಬನರ ?

ಉ:         ತಬದಯನರನ ಕರೆತರಲರ ರಾಹಲನರ ಹಗಬದವನರ ಬರರವನಗಬ ಇಲಲ ವೋ ಎಬದರ ಯಶಗಬಧರೆಗೆ
ರಯವಾಗರವುದರ.          ನಾನರ ಬರರವುದರ ಸಬದಬಹವಾದರೆ ನಮಲ ಜೆಗತೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಬಿಕಯನರನ ಕಳಿಸರ ಎಬದರ ರಾಹಲನರ
ಹಬಳರವನರ.         ರಾಜನರ ಯಶಗಬಧರೆಯನರನ ಈ ಕರರತರ ವಿಚಾರಸಲಾಗಿ ತನಗೆ ಯಾವುದಗ ತೆಗಬಚದರ .  ಅವರನರನ (ಬರದದ್ಧಿ
)        ನಗಬಡರವ ಪುಣದ ತನನ ಕಣರಣ ಗಳಿಗೆ ಇದಯೋ ಇಲಲ ವೋ ಅರಯ.   ಬಾಲಕನರ (ರಾಹರಲನರ)   ತನನ ತಬದಯನರನ

        ನಗಬಡಬಬಕಬದರ ಆಶಸಲರ ಬಬಡವನರನ ವದರ ಸರಯಬ ಎಬಬ ಸಬದಬಹ ತನನ ಆಬತಯರದಗಳಿರರವುದರ ಎಬದರ
 ಯಶಗಬಧರೆಯರ ಹಬಳರವಳರ. 

 ನಾಲರಕ -   ಐದರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.      ಬಬಹನವರನರನ ಕಳಿಸರವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹರಲನ ಅಭಪಾಪಯವಬನರ ?

ಉ:            ರಾಹರಲನರ ಹತರತ ವರರಷದ ಹಬದ ಮನ ಬಿಟರಟ ಹಗಬದ ತನನ ತಬದಯನರನ ರಣಲರ ಉತರಸ್ಸಿ ಕನಾಗಿರರವನರ .  ಆಗ
    ರಾಜನರ ಮೊದಲರ ಬಬಹನವರನರನ ಕಳಿಸಗಬಣ ಎನರನ ವನರ.       ಆಗ ತನನ ತಬದಯನರನ ನಗಬಡಲರ ಬಬರೆ ಯಾರನಗನಬ

  ಕಳಿಸರವುದರ ಏಕ ?     ನಾನಬ ಕರೆತರಲರ ಹಗಬಗರತೆತಬನ ಎಬದರ ಸದದ್ಧಿ ನಾಗರವನರ.     ಆಗ ರಾಜನರ ಬಬಹನವರರ ಹಗಬಗಿ
    ಸದಾದ್ಧಿಥರನ ಇಚಚ ಯನರನ ತಳಿದರ ಬರಲಬದರ ಅಪಬಕ್ಷಿಸರವನರ.     ಆಗ ರಾಹರಲನರ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಬ ಅವನನರನ

     ನಗಬಡಿದದ ರಬದ ಈಗ ನಗಬಡಬಬಕಬಬ ಆಸ ಅಷರಟ ಬಲವಾಗಿಲಲ .     ಆದರೆ ನಾನರ ಅವರನರನ ನಗಬಡಿಲಲ .   ಇನನಷರಟ ದಿನಕಕ
 ನಗಬಡರವುದರ ?      ನಿಬವು ರಯಪಡಬಬಡಿ ನಾನರ ಮರಳಿ ಬರರತೆತಬನ .  ಅಲ್ಲಿಯಬ ಇರರವುದಿಲಲ .   ಅವರನರನ ಕರೆದರ ತರರತೆತಬನ.

         ತಬದಯನರನ ನಗಬಡಬಬಕಬದರ ಅವರೆಗಡನ ಇದರದ ಮಾತನಾಡಬಬಕಬದರ ನನಗೆ ಬಹರ ಆಸಯದ ಎಬದರ ಅಭಪಾಪಯ
ಪಡರವನರ. 

೨.       ಯಶಗಬಧರೆಯ ವಿಧಿಯ ಬಗೆಗ ರಾಜನರ ಏನಬದರ ಹಬಳಿದನರ ?

ಉ:         ರಾಹರಲನರ ತನನ ತಬದಯನರನ ಕರೆತರಲರ ಅಬಬಿಕಯಡನ ಹಗರಟರನಿಬತಗ ಸದಾದ್ಧಿಥರನಬತೆ ತನನ ನರನ
   ಮರೆಯಬಬಡಿರೆಬದರ ಯಶಗಬಧರೆಯರ ಹಬಳರವಳರ.      ಅಬಬಿಕಯರ ನಿಮಲ ನರನ ಮರೆಯಲರ ಸಾಧದ ವಬ ಎನರನ ವಳರ.  ಆಗ

   ಯಶಗಬಧರೆಯರ ಮರೆತರಗ ತಪಪ್ಪಲಲ .    ಅದರ ನನರನ ವಿಧಿ (  ಹಣಬರಹ )  ಎನರನ ವಳರ.      ಆಗ ರಾಜನರ ನಿನನ ವಿಧಿ ಕಟಟ ದ್ದೆಬದರ
ಭವಿಸಬಬಡ.     ನಿನನ ಅರಸನರ ಈಗ ಲಗಬಕಪೂಜದ ನನಿಸದ್ದಾನ.      ಜಗದ ಜಿಬವಗಳನರನ ಉದದ್ಧಿ ರಸರವಬತ ಹರಮ ಪಡೆದರ

   ರಾಜಾಧಿರಾಜರಬದ ಓಲವೈಸಕಗಳರಳ ವ ಚರಪಧಿಪತಯಬತೆ ನಿಬತದ್ದಾನ.      ನಿನನ ಹತರತ ವಷರದ ರಯರವಿಕಯ ತಪದ
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     ಫಲವನರನ ವಬತೆ ಸದಾದ್ಧಿಥರನನರನ ಹರಡರಕ ಕರೆದರತರಲರ ರಾಹರಲನರ ಹಗರಟದ್ದಾನ .   ವಿಧಿರತರ ನಡೆಯರವ
         ಯಜಜ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಋತಗಕರರ ಶ ಪದ್ದೆಯಬದ ಹಬಳರವ ಶಕತಯ ಮಬತ ತವು ದಬವರನರನ ಕರೆತರರವಬತೆ ರಾಹರಲನರ

 ಸದಾದ್ಧಿಥರನನರನ ಕರೆತರರವನರ.      ಎಬದರ ರಾಜನರ ಯಶಗಬಧರೆಯನರನ ಸಬತೆವೈಸ ಧವೈಯರ ತರಬಬರವನರ. 

       ಕಳಗಿನ ಹಬಳಿಕಗಳನರನ ಯಾರರ ಯಾರಗೆ ಯಾವ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಹಬಳಿದರರ ?

೧. “      ಸಗಬದರಯ ಸರತೆಯಬದರ ಎಳತನದಿಬದಲಬ ನನನ ಕರೆತಬದರ ಸಾಕದಿರ. .” 

 ಉ :           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಮಾಸತ ವಬಕಟಬಶ ಅಯದ ಬಗರರರ ಬರೆದ ಯಶಗಬಧರೆ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.     ಈ ಮಾತನರನ ಯಶಗಬಧರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹಬಳಿದ್ದಾಳ. 

 ಸಬದರರ :         ಸದಾದ್ಧಿಥರನರ ಅರಮನ ತದ ಜಿಸ ಹತರತ ವಷರಗಳರ ಕಳದಿವ .    ಮಗ ರಾಹರಲನಿಗಗ ಹತರತ ವಷರಗಳಾಗಿವ.  ಮಗ
    ರಾಹರಲನರ ತನನ ತಬದಯನರನ ಕರೆತರರವುದರಕಗಿ ಹಬಳರತತದ್ದಾನ.     ಆತನನರನ ಕರೆತರಲರ ತನಬ ಹಗಬಗಬಬಕಬಬರದರ

  ಯಶಗಬಧರೆಯ ಅಭಮತ .        ಮಗನಗ ಹಗಬದವನರ ಬಾರದಿದದ ರೆ ಎಬಬ ಆತಬಖ ಅವಳನರನ ರಡರತತದ.  ಅವಳನರನ
          ರಣಲರ ಬಬದ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಈ ಅರಮನಯಲ್ಲಿ ಎಲಲ ಸರಖಗಳನಗನ ತನರ ಅನರರವಿಸರರವ ,   ಕನಸಲಗಲ ಎಣಿಸದ ಸರಖ

 ತನಗೆ ದಗರೆತದ.           ಆದರೆ ಪತಯಡೆಗೆ ಹಗಬಗಲರ ತನಗೆ ಅನರಮತ ನಿಬಡಿ ಎಬದರ ಕಬಳರವಾಗ ಮಬಲನ ಮಾತರ ಬಬದಿದ . 

 ಸಾಗರಸದ :        ಅರಮನಯಲ್ಲಿ ಸರಖದಲ್ಲಿ ತನಿದದ ಗಳಿಗೆಯನರನ ನನಪಸಕಗಳರಳ ವಾಗ ಯಶಗಬಧರೆ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾಳ. 

೨. “        ಅಮಾಲಜಿ ನಿನಗೆ ರಯ ಬಬಡಮಲ ನಾ ಮರಳಿ ಬಹನಮಲ .” 

 ಉ :           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಮಾಸತ ವಬಕಟಬಶ ಅಯದ ಬಗರರರ ಬರೆದ ಯಶಗಬಧರೆ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.         ಈ ಮಾತನರನ ರಾಹರಲನರ ತನನ ತಯ ಯಶಗಬಧರೆಗೆ ಹಬಳಿದ್ದಾನ .

 ಸಬದರರ :         ತಬದಯನರನ ಕರೆತರಲರ ರಾಹರಲನರ ಹಗಬದವನರ ಬರರವನಗಬ ಇಲಲ ವೋ ಎಬದರ ಯಶಗಬಧರೆಗೆ
ರಯವಾಗರವುದರ.         ನಾನರ ಬರರವುದರ ಸಬದಬಹವಾದರೆ ನಮಲ ಜೆಗತೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಬಿಕಯನರನ ಕಳರಹಸರ ಎಬದರ

    ರಾಹರಲನರ ಹಬಳರವಾಗ ಮಬಲನ ಮಾತರ ಬಬದಿದ . 

 ಸಾಗರಸದ :         ರಾಹರಲನರ ತನನ ತಯಗೆ ಮರಳಿ ಬರರವ ರರವಸ ನಿಡರವ ಸನಿನವಬಶ ಇದಾಗಿದ .  

೩. “      ನಿನನ ವಿಧಿ ಕಟರಟ ದಬದರ ಎಣಿಸದಿರರ ಅಮಾಲಜಿ " 

ಉ:            ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಮಾಸತ ವಬಕಟಬಶ ಅಯದ ಬಗರರರ ಬರೆದ ಯಶಗಬಧರೆ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.    ಈ ಮಾತನರನ ರಾಜನರ ಹಬಳಿದ್ದಾನ. 

 ಸಬದರರ :         ತನನ ತಬದಯನರನ ಕರೆತರಲರ ರಾಹರಲನರ ಅಬಬಿಕಯಡನ ಹಗರಟಾಗ ಯಶಗಬಧರೆಯರ ದರಅಖಸರವಳರ .

        ತನಗೆ ಒದಗಿ ಬಬದ ವಿಧಿಯನರನ ನನದರ ದರಅಖಸರತತರರವಾಗ ರಾಜನರ ಮಬಲನಬತೆ ಸಮಾಧಾನಿಸರವನರ . 

 ಸಾಗರಸದ :       ವಿಧಿಯರ ಕಟಟ ದರ ಮಾಡಿದ ಎಬದರ ಶಗಬಕಸಬಬಡ .      ನಿನನ ತೆಗರೆದ ನಿನನ ಪತಯರ ಈಗ
        ಲಗಬಕಪೂಜದ ನಾಗಿರರವನರ ಎಬದರ ಯಶಗಬಧರೆಯನರನ ಸಮಾಧಾನಿಸರವ ರಾಜನರ ವಿಧಿಯ ಬಗೆಗ ಆಡಿದ ಒಳಳಯ

  ಮಾತರಗಳರ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿವ. 

೪. “      ನಿದ್ದೆಯಲ ಮರಳರಗಲನಾನವ ಕನಸನ ಮೊಸಳ ಹಡಿಯರವುದಗಬ " 

 ಉ :           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಮಾಸತ ವಬಕಟಬಶ ಅಯದ ಬಗರರರ ಬರೆದ ಯಶಗಬಧರೆ ಎನರನ ವ ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.    ಈ ಮಾತನರನ ಯಶಗಬಧರೆ ಹಬಳಿದ್ದಾಳ. 

 ಸಬದರರ :          ಯಶಗಬಧರೆಯರ ತನಗೆ ಬಿದದ ಕನಸನ ಕರರತರ ತನನ ಸಖ ಅಬಬಿಕಗೆ ವಿವರಸರವಳರ.    ಈ ಕನಸನಿಬದ ಇನನಷರಟ
      ತೆಗಳಲಬಬಕಗಬ ಎಬದರ ಭಬತಯಾಗರತತದ ಎಬದರ ವಿವರಸರವಾಗ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾಳ . 
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 ಸಾಗರಸದ :            ಹಬದಗಮಲ ಕನಸರ ಕಬಡರ ಎಚಚ ರವಾದಾಗ ಬಳಿ ಮಲಗಿದದ ಸದಾದ್ಧಿಥರ ರಾಜದ ತೆಗರೆದರ ಹಗಬಗಿದದ ರಬದ ಈ
        ಕನಸನಿಬದ ಇನಾನವ ಆಪತರತ ರದಿದಯೋ ಎಬಬ ಆತಬಕ ಯಶಗಬಧರೆಯ ಮಾತನಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

 ಹಗಬದಿಸ ಬರೆಯರ.

೧.  ಯಶಗಬಧರೆ -  ಸಖ
೨.  ಶರದಗದ್ಧಿಬದನ -   ಬರದದ್ಧಿ ನ ಮಗ
೩.  ಅಬಬಿಕ -  ರಾಜ
೪.  ರಾಹರಲ -   ಗೌತಮ ಬರದದ್ಧಿ
೫.  ಸದಾದ್ಧಿಥರ -  ಯರವರಾಣಿ

  ಉತತರ -  ಯಶಗಬಧರೆ -              ಯರವರಾಣಿ ಶರದಗದ್ಧಿಬದನ -         ರಾಜ ಅಬಬಿಕ -      ಸಖ
  ರಾಹರಲ -             ಬರದದ್ಧಿ ನ ಮಗ ಸದಾದ್ಧಿಥರ -  ಗೌತಮಬರದದ್ಧಿ

     ಈ ಕಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತದದ ವ ರಗಪಗಳನರನ ಬರೆಯರ.   

 ವಿನಗಬದ -         ಬಿನದ ದರಅಖ -                ದರಕಕ ರಾಜ -           ರಾಯ ರಯರ -  ಕಜಜ

   ಪದಗಳನರನ ಬಿಡಿಸ ಸಬಧಿ ಹಸರಸ. 

 ನಿನನ +  ಅಣಲ =   ನಿನಾನಣಲ =    ಸವಣರದಿಬಘರ ಸಬಧಿ
ಚಕ ತ+  ಅಧಿಪತ =  ಚರಪಧಿಪತ
ಹರಕ+  ಅನರ =  ಹರಕಯನರ =  ಆಗಮಸಬಧಿ
ಪತ+  ಒಡನ =  ಪತಯಡನ =   ಆಗಮ ಸಬಧಿ

 ಇಬದ +  ಅಳರತ =  ಇಬದಳರತ =  ಲಗಬಪಸಬಧಿ

  ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ
೧.   ಲಬಗದ ವಿಧಗಳಾವುವು ?

ಉ:     ಲಬಗದ ವಿಧಗಳರ ಪುಲ್ಲಿಬಗ ,    ಸತಪಬಲಬಗ ಮತರತ ನಪುಬಸಕಲಬಗ
     ಗಬಡಸರ ಎಬಬ ಅಥರವನರನ ನಿಬಡರವ ಪದಗಳರ -   ಪುಲ್ಲಿಬಗ ಪದಗಳರ -  ರಾಮ ,   ಶಮ ಇತದದಿ
     ಹಬಗಸರ ಎಬಬ ಅಥರವನರನ ನಿಬಡರವ ಪದಗಳರ -   ಸತಪಬಲಬಗ ಪದಗಳರ -  ಗೌರ ,   ತಬಗಿ ಇತದದಿ
        ಗಬಡಸರ ಅಥವಾ ಹಬಗಸರ ಎಬಬ ಯಾವುದಬ ಅಥರವನರನ ನಿಬಡದ ಪದಗಳರ -    ನಪುಬಸಕಲಬಗ ಪದಗಳರ -  ಆಡರ ,ಮಗರ

 ಇತದದಿ

೨.     ಬಹರವಚನವನರನ ನಿದಶರನದ ಮಗಲಕ ವಿವರಸ . 

ಉ:         ಒಬದಕಕ ಬತ ಹಚರಚ ಇರರವ ವಸರತ ಅಥವಾ ವದ ಕತಗಳನರನ ಸಗಚಿಸರವ ಪದಗಳಬ -   ಬಹರವಚನ ಪದಗಳರ .

  ಏಕವಚನದ ನಾಮಪಪಕಕೃತಗಳಿಗೆ ಅರರ,  ವು ,  ಗಳರ ,      ಅಬದಿರರ ಇತದದಿ ಬಹರವಚನ ಸಗಚಕಗಳರ ಸಬರ ಬಹರವಚನ
ಪದಗಳಾಗರತತವ. 

 ಉದಾ - ರಾಜ-        ರಾಜರರ ನಿಬನರ -      ನಿಬವು ಮರ-    ಮರಗಳರ ರಾಣಿ-   ರಾಣಿಯರರ ಇತದದಿ
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೩.   ವಾಕದ ಎಬದರೆಬನರ ?

ಉ:    ವಾಕದ ಎಬದರೆ ಕತಕೃರ,  ಕಮರ ,     ಕ ಪಯಾಪದಗಳಿಬದ ವದ ವಸಸ್ಥಾತವಾಗಿ ಕಗಡಿರರವ ಪದಸಮಗಹ .   ಉದಾ -ಜಿಬಕಯರ
  ಹರಲಲ ನರನ ತಬದಿತರ . 

   ಪಾಪಯೋಗಿಕ ಭಷಭದಸ
   ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳನರನ ಪುಲ್ಲಿಬಗ ,    ಸತಪಬಲಬಗ ಮತರತ ನಪುಬಸಕಲಬಗಗಳಾಗಿ ಪರವತರಸ. 

 ರಾಹರಲ ,  ಯಶಗಬಧರೆ ,  ಸಖ ,  ಅಮಾಲಜಿ ,  ರಾಜ ,  ವಿಧಿ ,  ಅಬಬಿಕ ,  ಲಗಬಕ ,  ಅರಮನ ,  ತಬದ ,  ಸನಾದಸ ,ಸತ,  ಹರಲ ,  ಕನಸರ ,

  ಪುಲ್ಲಿಬಗ ಪದಗಳರ -  ರಾಹರಲ ,  ರಾಜ ,  ತಬದ
  ಸತಪಬಲಬಗ ಪದಗಳರ -  ಯಶಗಬಧರೆ ,  ಸಖ ,  ಅಮಾಲಜಿ ,  ಅಬಬಿಕ ,  ಸತ

  ನಪುಬಸಕಲಬಗ ಪದಗಳರ -  ವಿಧಿ ,  ಲಗಬಕ ,  ಅರಮನ ,  ಸನಾದಸ ,  ಹರಲ ,  ಕನಸರ

೨.     ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳ ಬಹರವಚನ ರಗಪ ಬರೆಯರ. 

 ನಾನರ ,  ಅಮಲ ,  ಕರಯ ,  ರಾಜ ,  ನನನ ,  ಲಗಬಕ ,  ಬಾಲಕ ,  ಮಗರ ,  ತಯ ,  ಸಗ ರ ,  ತತ ,  ನಿಬನರ
 ಉ :  ನಾನರ -      ನಾವು ಅಮಲ -        ಅಮಲ ಬದಿರರ ರಾಜ -      ರಾಜರರ ಕರಯ -          ಕರಯರರ ನನನ -  ನಮಲ

 ಲಗಬಕ -      ಲಗಬಕಗಳರ ಬಾಲಕ -       ಬಾಲಕರರ ಮಗರ -           ಮಕಕ ಳರ ತಯ -    ತಯಬದಿರರ
 ಸಗ ರ -ಸಗ ರಗಳರ,     ತತ -       ತತಬದಿರರ ನಿಬನರ -  ನಿಬವು

೩.    ಕಗಟಟರರವ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿರರವ ಕತಕೃರ ,  ಕಮರ ,   ಕ ಪಯಾಪದಗಳನರನ ಆರಸ ಬರೆಯರ. 

೧.    ಅಮಲ ಅಣಣ ನನರನ ಕರೆಯರವನರ
 ಅಮಲ -          ಕತಕೃರ ಅಣಣ ನನರನ -        ಕಮರ ಕರೆಯರವನರ-  ಕ ಪಯಾಪದ

೨.     ಸನಾದಸವನರನ ಕಗಬಡರ ಪತಯನರನ ಸಬರರವನರ .

 ಸನಾದಸವನರನ -        ಕ ತಕೃರ ಪತಯನರನ -        ಕಮರ ಸಬರರವನರ -  ಕ ಪಯಾಪದ

೩.   ಸದಾದ್ಧಿಥರನರ ಕರೆಯನರನ ಕಬಳಿಸಕಗಳಳ ಲಲಲ . 

ಸದಾದ್ಧಿಥರನರ -ಕತಕೃರ   ಕರೆಯನರನ  -ಕಮರ   ಕಬಳಿಸಕಗಳಳ ಲಲಲ -ಕ ಪಯಾಪದ  
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   ಗದದ -    ೭ ಅಮಲ -             ಯರ ಆರ್ ಅನಬತಮಗತರ
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

ಯರ.       ಆರ್ ಅನಬತಮಗತರಯವರ ರಲ ೧೯೩೨ ರಬದ ೨೦೧೪ .   ಇವರರ ಶವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ
    ತಬಥರಹಳಿಳ ತಲಗಕನ ಮಬಳಿಗೆ ಗಪಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ .     ಇವರ ಆತಲ ಕಥ ಸರರಗಿ ಸಬಸಾಕರ

,  ಭರತಬಪುರ ,  ರವ ,       ಅವಸಸ್ಥಾ ಇವು ಇವರರ ಬರೆದ ರದಬಬರಗಳರ .   ಆವಾಹನ ,  ಮೌನಿ ,ಎಬದಿಗಗ
     ಮರಗಿಯದ ಕಥ ಇವು ಕಥಾ ಸಬಕಲನಗಳರ .    ಇವರಗೆ ರಾಜೆಗದ ಬತಸ್ಸಿ ವ ಪಪಶಸತ ,  ಭರತ ಸರರರದ
  ಪದಲ ರಗಷಣ ಪಪಶಸತ ,     ಭರತಬಯ ಜನಪಬಠ ಪಪಶಸತ ದಗರೆತದ. 

        ಪಪಸರತ ತ ಗದದ ಭಗವನರನ ಇವರ ಆತಲ ಕಥ ಸರರಗಿ ಎಬಬ ಕಕೃತಯಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ . 

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.

೧.       ಬಾಲದ ದಲ್ಲಿ ಲಬಖಕರರ ರಯವಾದಾಗ ಯಾವ ಮಬತ ತವನರನ ಹಬಳಿಕಗಳರಳ ತತದದ ರರ ?

 ಉ :           ಬಾಲದ ದಲ್ಲಿ ಲಬಖಕರರ ರಯವಾದಾಗ ಅಜರರನಅ ಫಲರಗ ಣಗಬ ಪಾಥರಅ ಕರಬಟಬ ಶಗಬತವಾಹನ ಎಬಬ ಮಬತ ತವನರನ
 ಹಬಳಿಕಗಳರಳ ತತದದ ರರ . 

೨.     ಲಬಖಕರ ಮೊದಲ ವಿದಾದಗರರರ ಯಾರರ ?

ಉ:      ಲಬಖಕರ ಮೊದಲ ವಿದಾದ ಗರರರ ಅವರ ಅಮಲ . 

೩.        ಸಣಣ ಕರಳಿಯಳಗಿನ ಕಪುಪ್ಪ ಹರಳವನರನ ಯಾವ ಹಸರನಿಬದ ಕರೆಯರತತರೆ ?

    ಸಣಣ ಕರಳಿಯಳಗಿನ ಕಪುಪ್ಪ ಹರಳವನರನ ಗರಬಿಬ,    ತನಾನದಬವಿ ಎಬದರ ಕರೆಯರತತದದ ರರ . 

೪.      ಲಬಖಕರ ಬಾಲದ ದ ಪುನರಾವತರತ ದವೈನಿಕ ಯಾವುದಾಗಿತರತ ?

ಉ:            ಇವತರತ ಮಬರಟಪಗೆ ಜಗ ರ ಬರಲ ದಬವರೆಬ ಎಬದರ ಮನಸಸ್ಸಿ ಲ್ಲೇ ಪಾಪಥಿರಸರತತ ಇರರವುದಬ ಲಬಖಕರ ಬಾಲದ ದ
  ಪುನರಾವತರತ ದವೈನಿಕವಾಗಿತರತ . 

೫.       ತಬಗಳಿಗೆಗಮಲ ರಫ ಬಿಬಜವನರನ ತಬದರ ಕಗಡರತತದದ ವರರ ಯಾರರ ?

ಉ:      ತಬಗಳಿಗೆಗಮಲ ರಫ ಬಿಬಜವನರನ ತಬದರ ಕಗಡರತತದದ ವರರ ಬಾದರಯವರರ.  

ಮಗರರ-   ನಾಲರಕ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.     ಲಬಖಕರ ಅಕರಾಭದಸ ಆರಬರವಾದದರದ ಹಬಗೆ ?

ಉ:       ಲಬಖಕರ ಮೊದಲ ವಿದಾದಗರರರ ಅವರ ಅಮಲ .      ಕರೆಕಗಪಪ್ಪ ದ ಮನಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಕರಾಭದಸ ಪಾಪರಬರವಾಗಿದರದ
,     ಹಬಬ ದ ದಿನ ಅವರ ಅಮಲ "      ಸರಸಗ ತಬ ನಮಸರತ ರದ ಬ ವರದಬ ರಮ ರಗಪಣಿಬ ,  ವಿದಾದರಬರಬ ಕರಷದರ!  ಸದಿದ್ಧಿರರವತರ ಮಬ

 ಸದಾ "            ಎಬದರ ಹಬಳಿ ನಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಕಗರಸ ಲಬಖಕರ ಬರಳರ ಹಡಿದರಕಗಬಡರ ಅ ಎಬಬ ಅಕರವನರನ ಬರೆಯಸದದ ಳರ .

   ಹಬಗೆ ಲಬಖಕರ ಅಕರಾಭದಸ ಪಾಪರಬರವಾಯತರ. 

೨.        ಮಳಗಲದ ಆರಬರಕಕ ಮರನನ ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಲಲ ಸದದ್ಧಿ ತೆಗಳನರನ ಮಾಡಿಕಗಳಳ ಬಬಕತರತ ?
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ಉ:         ಸತತ ಮಳ ಸರರಯರತತದದ ಮಳಗಲದಲ್ಲಿ ಮನಯಲ್ಲಿ ಸಗಬರದ ಭಗವನರನ ಹರಡರಕಬಬರಗಿತರತ .  ಮಳಗಲದ
    ಆರಬರಕಕ ಮೊದಲಬ ಒಣ ಸದ ,  ಅಕಕ ,  ಬಬಳ ,   ಜೆಗಬನಿ ಬಲಲ ವನರನ ಸಬಗ ಪಹಸರತತದದ ರರ.   ಬಬಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಗಲದ

 ದಿನಗಳಿಗೆಬದರ ಹಪಪ್ಪ ಳ,     ಸಬಡಿಗೆಯಬತಹ ಅನಬಕ ತಬಡಿಗಳನರನ ಒಣಗಿಸ ಇಡರತತದದ ರರ. 

೩.       ನಸರಕನಲ್ಲಿ ಲಬಖಕರಗೆ ಖರರ ಕಗಡರತತದದ ಸಬಗತಗಳರ ಯಾವುವು ?

ಉ:             ನಸರಕನಲ್ಲಿ ಎದರದ ಮನಯದರರರ ಅರಣದ ದ ಅಬಚಿನಲ್ಲಿ ಇದದ ರಬಜದ ಮರವಬದರಬದ ನಲದ ಮಬಲ ಚಲ್ಲಿರರತತದದ
     ನಕತ ತದ ಆರರದ ರಬಜದ ಹಗಗಳನರನ ಆರಸರವುದರ ,        ದಗವರಯನರನ ಹರಲಲ ಲ್ಲಿ ಹರಡರಕ ಕತರತ ತರರವುದರ ,ಕಬದಗೆ

 ಅರಳಿದಯ ,          ಮರದ ಮಬಲನ ಗಗಡಲ್ಲಿ ಮೊಟಟ ಮರಯಾಯತೆ ಎಬದರ ಬಿದಿರನ ಸಬದಿಯಬದ ನಿತದ ನಗಬಡರವುದರ
  ಲಬಖಕರಗೆ ಖರರಯ ಸಬಗತಗಳರ.

೪.         ವಿಶಬಷ ಪದಾಥರಗಳನರನ ಕಡವಾಗಿ ಪಡೆಯರತತದದ ಹಾಗಗ ತಬರಸರತತದದ ಬಗೆ ಹಬಗೆ ?

ಉ:        ರಫ ಬಿಬಜವನರನ ಬಾದರಯಬಬ ರರ ಲಬಖಕರ ಮನಗೆ ತಬದರ ಕಗಡರತತದದ ರರ.     ಈ ವಿಶಬಷ ಪದಾಥರಗಳನರನ ಕಡವಾಗಿ
  ಪಡೆಯರವುದರ ವಷರಕಗಕಮಲ ,     ಅಬದರೆ ದಿಬಪಾವಳಿಯಬದ ಇನಗನಬದರ ದಿಬಪಾವಳಿಗೆ ,  ಯರಗದಿಯಬದ ಇನಗನಬದರ

 ಯರಗದಿಗೆ ,       ಗೌರ ಹಬಬ ದಿಬದ ಇನಗನಬದರ ಗೌರ ಹಬಬ ದವರೆಗೆ ಕಡದ ಅವಧಿ .     ಅವರರ ಬಳದ ಅಡಿಕಯನಗನಬ ,ರತತವನಗನಬ
   ಬದಲಗೆ ಕಗಟರಟ ಕಡವನರನ ತಬರಸರತತದದ ರರ. 

 ಐದರ -    ಆರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 

೧.       ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಲಗಳಿಬದಾಗರತತದದ ತೆಗಬದರೆಯ ಬಗೆಗ ಹಬಗೆ ವಣಿರಸಲಾಗಿದ ?

ಉ:      ಹರಲಗಳ ರಟ ಮಲನಾಡಿನ ಊರರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನದ ವಾಗಿತರತ .     ಲಬಖಕರ ಅಮಲ ನಿಗೆ ದಗರದಿಬದ ಹರಲಯರ
 ಕಗಗರತತದದ ರೆ ತಳಿಯರತತತರತ .        ಹರಲಗಳ ಶಬದ ಕಕ ಕಗಟಟಗೆಯಲ್ಲಿದದ ದನಗಳರ ನಡರಗಲರ ಶರರರ ಮಾಡರತತದದ ವು.  ಅವುಗಳ
    ಕಗರಳಿನಲ್ಲಿದದ ಗಬಟ ಜೆಗಬರರ ಶಬದ ಮಾಡರತತತರತ .     ಚಿಮಣಿ ದಿಬಪದ ಬಳಕನಲ್ಲಿ ಲಬಖಕರರ ,   ಅವರ ಅಮಲ ,  ಅಜಜ ,  ಹರಲ ಎಲ್ಲಿ

    ಕಗಟಟಗೆಗಗ ನರಗಿಗ ಬಿಡರತತದಬನಗಬ ಎಬದರ ರಯರತತದದ ರರ.      ಮನಗೆ ಆಳರಗಳರ ಬಬದರಗ ಯಾಯಾರರ ಮನ ದನವನರನ
    ಹರಲ ಹಡಿಯತರ ಎಬದರ ಮಾತರ ಶರರರವಾಗರತತತರತ .       ಹರಲ ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಧ ಹಸದ ಕಣರಣ ಗಳ ಕಗಬರೆ ದಾಡೆಯ

ಮರಖವಾಗಿತರತ .          ಅಜಜ ಹಬಳಿಕಗಟಟದದ ಅಜರರನಅ ಫಲರಗ ಣಗಬ ಪಾಥರಅ ಕರಬಟಬ ಶಗಬತವಾಹನಅ ಎಬಬ ರಯವಾದಾಗ ಅದರ
       ನಿವಾರಣಗಗಿ ಹಬಳರವ ಮಬತ ತವನರನ ಹಬಳರತತ ಲಬಖಕರರ ನಿದ್ದೆ ಹಗಬಗರತತದದ ರರ.      ಅಮಲ ಮಾತ ತ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಬ ಬಳಿಗೆಗ

        ಎದರದ ಕಗಟಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಲ ದನಗಳಿವ ಎಬಬರದನರನ ನಗಬಡಿ ಮನಸಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಬದರಕಗಳರಳ ತತದದ ರರ. 

೨.         ಒರಜಿನಲ್ ಹಾಗಗ ಚರಟದ ರಫಯನರನ ಸದದ್ಧಿ ಗೆಗಳಿಸರತತದದ ಬಗೆಯನರನ ವಿವರಸ .

ಉ:      ಲಬಖಕರಗೆ ಬಾಲದ ದಲ್ಲಿ ದಗರೆಯರತತದರದ ದರ ಚರಟದ ರಫ.      ಆದರೆ ಕಲವು ಸಾರ ಅಜಜ ಯದ ನಿಗೆ ,  ಅವರ ತಬದ
        ಶನರಭಗಬಗರಗೆ ಅವರ ಗೆಳಯರಾದ ಪಟಬಲರಗೆ ಒರಜಿನಲ್ ರಫ ಪುಡಿಯ ರಫ ,   ರಫಬಿಬಜವನರನ ಆಗಲಬ ಹರರದರ

,    ಆಗಲಬ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ,     ಆಗಲಬ ಕರದಿಯರವ ನಿಬರಗೆ ಬರೆಸ ,  ಮರಚಿಚಟರಟ ,     ಅದರ ಗಸ ಇಳಿಯರವಷರಟ ಹಗತರತ ರದರ
,      ಅದರಕಗಿಯಬ ಇದದ ಬಟಟಗೆ ಸರರದರ ಹಬಡಿ ,        ಡಿರಕನ್ ಇಳಿಯರವಾಗ ಕಳದರಕಗಬಡ ಉಷಣಬಶವನರನ ಬಿಸ ಬಿಸ ಎಮಲ

      ಹಾಲರ ಬರೆಸ ಹದ ಮಾಡಿ ರಪ ಮಾಡರವುದರ ಸಾಮಾನದ ವಾಗಿತರತ .      ಈ ರಫಯನರನ ಫಳಫಳ ಹಗಳಯರವ ಒಬದರ ಹತತಳ
          ಲಗಬಟದಿಬದ ಇನಗನಬದರ ಲಗಬಟಕಕ ನಗರೆ ಬರರವಬತೆ ಎತತರದಿಬದ ಹಲವು ಸಾರ ಹರಯರದ ಕರಡಿಯಲರ ಅಗತದ ವಾದ

           ಬಿಸಗದನರನ ಇಳಿಸ ಸರಗರ ಮರಚಿಚದ ಕವೈಯ ಮಬಲ ಅದನರನ ಇಟರಟ ಕಗಬಡರ ಹಸನರಲ ಖಯಾಗಿ ಲಬಖಕರ ಅಮಲ ಕರಡಿಯಲರ
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ಕಗಡರತತದದ ರರ.       ಒಬದಗಬದರ ಸಲ ಈ ರಫಯ ಪುಣದ ಲಬಖಕರಗೆ ಸಗರತತತರತ .     ಇಲಲ ವಾದರೆ ನಿತದ ಈ ರಫಯ ಘಮಘಮದ
         ವಾಸನಯನರನ ಕಗಬಚವಾದರಗ ಉಳಿಸಕಗಬಡ ಅದರ ಚರಟ ಕರದಿಸ ಮಾಡಿದ ರಫಯ ಸಬವನ ಇರರತತತರತ . 

   ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ. 

೧. “     ಸರಸಗ ತಬ ನಮಸರತ ರದ ಬ ವರದಬ ರಮರಗಪಣಿ " 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಯರ.ಆರ್.       ಅನಬತಮಗತರಯವರ ಆತಲ ಕಥನ ಸರರಗಿಯಬದ ಆರಸಲಾದ ಅಮಲ ಎನರನ ವ
 ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :       ಲಬಖಕರ ಮೊದಲ ವಿದಾದಗರರರ ಅವರ ಅಮಲ .     ಅವರರ ಕರೆಕಗಪಪ್ಪ ದ ಮನಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಗೆ ಅಕರಾಭದಸ
ಪಾಪರಬರವಾಯತರ.    ಆಗ ಸಗಕ ಲ್ ಹತತರ ಇರಲಲಲ .         ಅವರ ಅಮಲ ಹಬಬ ದ ದಿನ ನಲದಲ್ಲಿ ಮರಳರ ಹರಡಿ ಲಬಖಕರನರನ ಕಗರಸ

           ಅವರ ಬರಳರ ಹಡಿದರ ಅ ಎಬಬ ಅಕರವನರನ ಬರೆಯಸರವ ಪೂವರದಲ್ಲಿ ಮಬಲನಬತೆ ಶಗಲಬಕವನರನ ಉಚಚ ರಸದದ ರರ ಎಬದರ
     ಲಬಖಕರರ ತವು ಅಕರಾಭದಸ ಪಾಪರಬಭಸದ ದಿನಗಳನರನ ಸಲ ರಸದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :         ಅಕರಾಭದಸ ಪಾಪರಬಭಸರವ ಪೂವರದಲ್ಲಿ ವಿದಾದಧಿದಬವತೆ ಸರಸಗ ತಯನರನ ಸಲ ರಸರವ ಶಗಲಬಕವನರನ ಹಬಳಲಾಗರತತತರತ
   ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

೨. “     ನನಗಗ ಹಣರಣ ಮಕಕ ಳಬತೆ ಉದದ ಕಗದಲತರತ .” 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಯರ.ಆರ್.       ಅನಬತಮಗತರಯವರ ಆತಲ ಕಥನ ಸರರಗಿಯಬದ ಆರಸಲಾದ ಅಮಲ ಎನರನ ವ
 ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :     ಲಬಖಕರರ ಚಿಕಕ ವರದ್ದಾಗ ಅವರಗೆ ಚಲವಾಗಿರಲಲಲ .      ಅವರಗೆ ಹಣರಣ ಮಕಕ ಳಬತೆ ಉದದ ಕಗದಲತರತ .  ಅವರಗೆ
          ರಬಜದ ಹಗವನರನ ತಬದರ ಪಬಣಿಸ ದಗಡಡ ದಗಡಡ ಸರಗಳನರನ ಮಾಡಿ ಅಮಲ ನಿಗೆ ಮರಡಿಯರವುದಕಕ ಕಗಡರವುದರ
       ಅವರಗ ಮರಡಿದರಕಗಳರಳ ವುದರ ಅವರಗೆ ಇಷಟ ವಾಗಿತರತ ಎಬದರ ವಿವರಸರವಾಗ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :             ಚಲವಾಗದಬ ಇದದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ತನಗಗ ಹಣರಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಇದದ ಬತೆ ಉದದ ಕಗದಲರ ಇದದ ದಿನಗಳನರನ ,ಅವರ
        ಅಮಲ ಅವರನರನ ಹಣರಣ ಮಗರವಿನಬತೆ ಅಲಬಕರಸರತತದದ ದಿನಗಳನಗನ ಲಬಖಕರರ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ರಸದ್ದಾರೆ. 

೩. “      ಇವತರತ ಮಬರಟಪಗೆ ಜಗ ರ ಬರಲ ದಬವರೆಬ " 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಯರ.ಆರ್.       ಅನಬತಮಗತರಯವರ ಆತಲ ಕಥನ ಸರರಗಿಯಬದ ಆರಸಲಾದ ಅಮಲ ಎನರನ ವ
 ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

      ಲಬಖಕರಗೆ ಬಾಲದ ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಬಜದ ಹಗವುಗಳನರನ ಕಗಯರದ ವುದರ ,  ಪಬಣಿಸರವುದರ ,  ದಗವರಯನರನ ಆಯರದ
    ತರರವುದರ ಮೊದಲಾದವು ಅವರ ಖರರಯ ಸಬಗತಗಳಾಗಿದದ ವು.      ಅವರ ಅಮಲ ಕಡಗೆಗಬಲನಿಬದ ಮೊಸರರ ಕಡೆಯರವಾಗ

  ಏಳರ ನಾರಾಯಣನ ,         ಏಳರ ಲಕ್ಷಿಲಬ ರಮಣ ಎಬಬ ಹಾಡನರನ ಹಬಳರವುದನರನ ಆಲಸರತತ ,   ರಬಜದ ಹಗವನರನ ಬಾಳಯ
        ನಾರನಲ್ಲಿ ಪಬಣಿಸರತತ ಕಕೃಷಣ ಪಪ್ಪ ಯದ ಮಬರಟಪಗಗಿ ಆತಬಕದಲ್ಲಿ ರಯರತತ ಮನಸಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಬಲನಬತೆ ಪಾಪಥಿರಸರತತದದ ರರ. 

 ಸಾಗರಸದ :       ಕಕೃಷಣ ಪಪ್ಪ ಯದ ಮಬಷರಟ ಪ ಬಹಳ ಕಟರಟ ನಿಟಟನ ಶಸತನ ಮಬಷಟಪಗಿದದ ರರ.    ಸಹಜವಾಗಿ ತರಗತಗಿಬತ ಹಗರಗಡೆ
        ಹಗಬಗರವುದನರನ ರಯರವುದರ ಬಾಲದ ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಸಗ ಭವವಾಗಿರರವುದರ ಅದರಬತೆಯಬ ಲಬಖಕರಗ ಸಹ

       ಮಬಷರಟ ಪ ಬರದಿದದ ರೆ ಚನನ ಎಬದರ ಯೋಚಿಸರವುದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ಯವಾಗಿದ. 

 ೪. “         ನನಗಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಬದಗಬದರ ಸಾರ ಈ ರಫಯ ಪುಣದ ಸಗರತತತರತ " 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಯರ.ಆರ್.       ಅನಬತಮಗತರಯವರ ಆತಲ ಕಥನ ಸರರಗಿಯಬದ ಆರಸಲಾದ ಅಮಲ ಎನರನ ವ
 ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

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



36

 ಸಬದರರ :         ಲಬಖಕರ ಬಾಲದ ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕಗಪಪ್ಪ ದ ಮನಯಲ್ಲಿ ಅವರಗೆ ಚರಟದ ರಫ ದಗರೆಯರತತತರತ .  ಆದರೆ ಕಲವು
           ಸಾರ ಅವರ ಅಜಜ ಯದ ನಿಗೆ ಅವರ ತಬದ ಶನರಭಗಬಗರಗೆ ಅವರ ಗೆಳಯರಾದ ಊರನ ಪಟಬಲರಗೆ ಒರಜಿನಲ್ ರಫ

  ಪುಡಿಯ ರಫ ಕಗಡರತತದದ ರರ.          ಹಾಗೆ ಕಗಡರವಾಗ ಕಲವಮಲ ತನಗಗ ಆ ಭಗದ ದಗರೆಯರತತತರತ ಎಬದರ ಲಬಖಕರರ
 ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :             ಚರಟದ ರಫಯಬ ದಗರೆಯರತತದದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವಮಲ ಒರಜಿನಲ್ ರಫ ಪುಡಿಯಬದ ಮಾಡಿದ ರಫ
      ತನಗೆ ದಗರೆಯರತತದದ ಖರರಯನರನ ಲಬಖಕರರ ಸಲ ರಸದ ಕಣ ಇದಾಗಿದ. 

೫. “    ನನಗೆ ಚರಟದಲ್ಲಿ ರಫಯೋ " 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಯರ.ಆರ್.       ಅನಬತಮಗತರಯವರ ಆತಲ ಕಥನ ಸರರಗಿಯಬದ ಆರಸಲಾದ ಅಮಲ ಎನರನ ವ
 ಗದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :            ಲಬಖಕರ ಬಾಲದ ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರ ಎಲಲ ರಗಗ ರಫ ಮಾಡರವಷರಟ ಅನರಕಗಲ ಅವರ ಮನಯಲ್ಲಿ
ಇರಲಲಲ .               ಕಲವಮಲ ಅವರ ಅಮಲ ಸಗ ಲಪ್ಪ ರಫ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬದರ ಲಗಬಟ ರಪ ಮಾಡಿ ಅಪಪ್ಪ ನಿಗೆ ಕಗಟರಟ ಆ ರಫ ಮಾಡಿದ

  ಚರಟದಲ್ಲಿ ಲಬಖಕರಗೆ ,     ತನಗೆ ಮತರತ ಲಬಖಕರ ಅಜಜ ನಿಗೆ ಕಗಡರತತದದ ರರ.      ಆಗ ಲಬಖಕರ ಅಜಜ ಮಬಲನಬತೆ ಕಬಳರತತದದ ರರ
  ಎಬದರ ಲಬಖಕರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.

 ಸಾಗರಸದ :           ಲಬಖಕರ ಬಾಲದ ದ ದಿನಗಳ ಕಷಟ ವೂ ಅದನರನ ಹರಯರರ ಸಮಾಧಾನದಿಬದ ತೆಗೆದರಕಗಳರಳ ತತದದ ರಬತಯರ ಇಲ್ಲಿ
ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

     ಕಗಟಟರರವ ಉತತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಯಾದ ಉತತರವನರನ ಆರಸ ಬರೆಯರ.,

೧.     ಅಧಿಕಕೃತವಾಗಿ ಲಬಖಕರ ಮೊದಲ ಶಕಕರರ ----- ಕಕೃಷಣ ಪಪ್ಪ ಯದ . 

(  ಕಕೃಷಣ ಪಪ್ಪ ಯದ ,  ಅಮಲ ,  ತಬದ , ಶಬಷಗಿರ. ) 

೨.      ಮಳಗಲದಲ್ಲಿ ಮಲನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಥಬಚಚ ವಾಗಿ ಸಗರತತದದ ಹಣರಣ ------   ಹಲಸನ ಹಣರಣ
(   ಮಾವಿನ ಹಣರಣ ,   ಸಬಬ ಹಣರಣ ,   ಹಲಸನ ಹಣರಣ ,  ಬಾಳಹಣರಣ ) 

೩. ‘  ಪಟಾಟಬಗ '    ಈ ಪದದ ಅಥರ ---  ಹರಟ
(   ಒಳಳಯ ಮಾತರ ,  ಹರಟ ,   ಪಟಟ ಕಟರಟ ವುದರ ,  ಕಟಟ ಮಾತರ ) 

೪. ‘ ಕಡೆಗೆಗಬಲರ'    ಪದವು ---  ಸಬಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣಯಾಗಿದ. -----   ಆದಬಶ ಸಬಧಿ
(  ಆಗಮ ಸಬಧಿ,  ಗರಣಸಬಧಿ ,  ಲಗಬಪಸಬಧಿ ,  ಆದಬಶಸಬಧಿ ) 

೫. ‘  ಸಕಕ ರೆ '    ಪದದ ತತಸ್ಸಿ ಮ ರಗಪ ----  ಶಕರರಾ
(ಸಕಕ ರ ,ಸರಕರ ,ಶಕರರಾ ,ಸರರರ ) 

ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ 
ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗೆ ಉತತರಸ. 
೧. ವಾಕದ  ಪಪಭಬದಗಳನರನ  ವಿವರಸ .
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ವಾಕದ ಗಳನರನ  ಸಾಮಾನದ ವಾಕದ  ,ಸಬಯೋಜಿತ  ವಾಕದ  ಮತರತ  ರಶ ಪವಾಕದ  ಎಬಬರದಾಗಿ  ಮಗರರ  ವಿಭಗ
ಮಾಡಲಾಗಿದ. 
ಸಾಮಾನದ ವಾಕದ  : ಒಬದರ ಪೂಣರ ಕ ಪಯಾಪದದಗಡನ ಸಗ ತಬತ ತ ವಾಕದ ವಾಗಿರರವ ವಾಕದ ಗಳರ 
ಸಬಯೋಜಿತ  ವಾಕದ  :  ಸಗ ತಬತ ತ  ವಾಕದ ಗಳಾಗಿ  ನಿಲಲ ಬಲಲ  ಎರಡರ  ಅಥವಾ  ಹಚರಚ  ಉಪವಾಕದ ಗಳರ  ಸಬರ  ಒಬದರ
ಪೂಣರಭಪಾಪಯದ ವಾಕದ ವಾಗಿದದ ರೆ ಅದರ ಸಬಯೋಜಿತ ವಾಕದ  . 
ರಶ ಪವಾಕದ  :  ಒಬದರ  ಅಥವಾಅನಬಕ  ವಾಕದ ಗಳರ  ಒಬದರ  ಪಪಧಾನ  ವಾಕದ ಕಕ  ಅಧಿಬನವಾಗಿದದ ರೆ  ಅಬತಹ  ವಾಕದ ವಬ
ರಶ ಪವಾಕದ  

೨. ಸಮಾಸ ಎಬದರೆಬನರ ?
ಉ: ಎರಡರ ಅಥವಾ ಎರಡಕಕ ಬತ ಹಚರಚ  ಪದಗಳರ ಅಥರಕಕ ನರಸಾರ ಒಟರಟ  ಸಬರ ಪೂವರ ಪದದ ಅಬತದ ದಲ್ಲಿ ವಿರಕತ
ಪಪತದ ಯವಿದದ ರೆ ಅದರ ಲಗಬಪವಾಗಿ ಒಬದಬ ಪದವಾಗರವುದಬ ಸಮಾಸ . 

೩. ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಷರಟ  ವಿಧ ?ಪಟಟಮಾಡಿ 
ಉ:  ಕನನ ಡ  ಭಷಯಲ್ಲಿ  ತತರಪ್ಪ ರರಷ  ,ಕಮರಧಾರಯ  ,ದಿಗಗರ  ,ಅಬಶ,  ದಗ ಬದಗ  ,ಬಹರವಿಪಬಹ  ,ಕ ಪಯಾ  ಮತರತ
ಗಮಕ ಎಬಬ ಎಬಟರ ವಿಧದ ಸಮಾಸಗಳರ ಬಳಕಯಲ್ಲಿವ. 

ಕಗಟಟರರವ ಸಾಮಾನದ  ವಾಕದ ಗಳನರನ  ಸಬಯೋಜಿತ ವಾಕದ ವಾಗಿ ಪರವತರಸ ಬರೆಯರ. 
ವಾಸರವಿನ ತಲಗೆ ಹಾಕದ ಎಣಣ ಹಣಯ ಮಗಲಕ ಇಳಿದರ ಕಣರಣ ಗಳನರನ  ಪಪವಬಶಸತರ. 
ಅವನ ಕಣರಣ ಗಳರ ಉರಯತೆಗಡಗಿದವು.
ಅವನರ ಕಣರಣ ಗಳನರನ  ಬಟಟಯಬದ ಉಜಜ ತೆಗಡಗಿದನರ. 
ಉ:  ವಾಸರವಿನ  ತಲಗೆ  ಹಾಕದ  ಎಣಣ  ಹಣಯ  ಮಗಲಕ  ಇಳಿದರ  ಕಣರಣ ಗಳನರನ  ಪಪವಬಶಸತರ;   ಆಗ  ಅವನ
ಕಣರಣ ಗಳರ ಉರಯತೆಗಡಗಿದವು; ಆದದ ರಬದ ಅವನರ ಕಣರಣ ಗಳನರನ  ಬಟಟಯಬದ ಉಜಜ ತೆಗಡಗಿದನರ. 
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ಗದದ  -೮            ಸಪಾತಕರಬ ಮಬತ ತ   - ಮರದದ ಣ 
ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ 

ಸಾಹತದ  ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಮರದದ ಣ ಎಬದಬ ಹಸರಾದ ಲಕ್ಷಿಲಬನಾರಾಯಣಪಪ್ಪ ನವರರ ಉಡರಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಕರಳ
ತಲಗಕನಲ್ಲಿರರವ   ನಬದಳಿಕಯ  ೧೮೭೦ರ  ಜನವರ  ೨೪  ರಬದರ  ಜನಿಸದರರ.  ವಕೃತತಯಬದ
ವಾದಯಾಮ ಶಕಕನಾಗಿದದ  ಇವರರ  ಮಳಲಸರಬಬ ರಾಯರೆಬಬ ವಿದಾಗಬಸರ  ಪರಚಯದಿಬದ  ಸಾಹತದಸಕತ
ಬಳಸಕಗಬಡರ'ರತನವತಕಲಾದ ಣ  '  ಮತರತ  'ಕರಮಾರ  ವಿಜಯ'   ಎಬಬ  ಯಕಗನ  ಪಪಸಬಗಗಳನರನ
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.   ವಾಧರಕ  ಷಟಪ್ಪ ದಿಯಲ್ಲಿ  'ಶಪಬ  ರಾಮ ಪಟಾಟಭಷಬಕಬ',  ಹಳಗನನ ಡ  ಶವೈಲಯಲ್ಲಿ  'ಅದರದ ತ
ರಾಮಾಯಣ'  ಮತರತ '  ಶಪಬ  ರಾಮಾಶಗ ಮಬಧಬ  'ಗದದ ರವದ ಗಳನರನ  ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.  ‘ಹಗಸಗನನ ಡದ
ಅರರಣಗಬದಯದ ಮರಬಗೆಗಬಳಿ 'ಎಬಬ ಪಪಶಬಸಗೆ ಪಾತ ತರಾಗಿದದ  ಇವರರ ೧೯೦೧ ರ ಫಬರಪ ವರ ಹದಿನವೈದರಬದರ ಮರಣ
ಹಗಬದಿದರರ. 

ಪಪಸರತ ತ  ಅಬತರಾಳ  ಗದದ ಭಗವನರನ  ಪಪ.  ಜಿ.  ವಬಕಟಸರಬಬ ಯದ ನವರರ  ಸಬಪಾದಿಸದ  'ಮರದದ ಣ  ರಬಡಾರ  'ದ  ಸಬಪುಟ
ಎರಡರ 'ತ ತಯೋದಶಶಗಸಬ -ಅರಣದ ಕ ಮರನಿದಶರನಬ '  ಭಗದಿಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ. 

ಹಗಸಗನನ ಡ ರಗಪ 
ಈ ರಬತಯಾಗಿ ಬಬದಗದಗಿದ ಚಳಿಗಲದಲ್ಲಿ ಶಪಬರಾಮನ (ರಾಘವನ ) ಯಜಜ ದ ಕರದರರೆಯರ ಅರಣದ ಕನಬಬ ಒಬಬ  ಋರಯ
ಆಶ ಪಮವನರನ  ಪಪವಬಶಸದದ ನರನ  ನಗಬಡಿ ,ಶತರಪ ಘನ ರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲಲ ರಗ (ಕರದರರೆಯ ಜೆಗತೆ ಬಬದಿದದ  ರಾಮನ ಸವೈನದ  )ಮರನಿಯ
ದಶರನಕಕಬದರ  ಆಶ ಪಮವನರನ  ಪಪವಬಶಸ ಮರನಿಗೆ ನಮಸಕ ರಸದರರ.  ಆಗ ಅರಣದ ಕನರ ಆಭದಗತರನರನ  ಗೌರವಿಸ ,ಎಲಲ ರಗಗ ಆತಥದ
ಕಗಟರಟ  ಸತಕ ರಸದನರ. ಅವರೆಲಲ ರಗ ಶಪಬರಾಮನ ಸತಕ ಥಾ ವಿನಗಬದ ಗೆಗಬರಷಯಲ್ಲಿ ……..
ಮನಗಬರಮ : ಎನನ  ಚನಿನಗ ! ಆತಥದ ವಬದರೆಬನರ ? ಕಬವಲ (ಬರಯ) ಬಾಯರಪಚಾರವಬ ? 
ಮರದದ ಣ  :  ಅಲಲ  ,ಅಲಲ  ,  ಬಾಯ ಉಪಚಾರವಲಲ  .  ಬಬದವರಗೆ ಕವೈಗೆ  ,ರಲಗೆ ನಿಬರನರನ  ಇತರತ  ಕಗರಸ ಸವಿಯಾದ ಅನನ ವನರನ
ನಿಬಡಿ , ಹಗವಿನಿಬದ ಸಬಗರಸ ,ಗಬಧದಿಬದ ಅಲಬಕರಸ ,ಜೆಗತೆಗಿದರದ  ನರಡಿದರ ನಡೆದರ  ಗೌರವಿಸರವುದರ. 
ಮನಗಬರಮ : ಅದಿರಲ ,ಶತರಪ ಘನ ನ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲಕಕ ವಿಲಲ ದಷರಟ  ಪಡೆಗೆ ಅರಣದ ಕನರ ಅನನ  ನಿಬರನಿನತರತ  ಗೌರವಿಸದನ ?
ಮರದದ ಣ : ಹೌದರ ,ಹೌದರ ಅವರೆಲಲ ರನರನ  ಯಥಬಚಚ  ಮಕೃಷಟನನ  ಭಗಬಜನದಿಬದ ತಣಿಸದನರ. 
ಮನಗಬರಮ : ನನಗೆ ಇದರ ಅಚಚ ರ (ಆಶಚ ಯರದ ವಿಷಯ ) ಇದರ ಹಬಗೆ ಸಾಧದ ವಾಯತರ ?. 
ಮರದದ ಣ : ಏನರ ? ಮರನಿಗಳ ಜಪದ ತಪದ ಮಬತ ತದ ಹರಮಯಬನರ ಸಾಮಾನದ ವಾದರದ ? ಬಬಡಿದ ದಪವದ ವನರನ  ಕಣಮಾತ ತದಲ್ಲಿ
ತಬದಿಡರವರರ. 
ಮನಗಬರಮ : ಹಾಗಿರರವುದ ? ಒಳಳಯದರ ಯಾವುದರ ಆ ಮಬತ ತ ? 
ಮರದದ ಣ  :  ಅದರವ  ?ಏರಕರಬ  ,  ದಿಗಅಕರಬ  ,  ತಪ  ಅಕರಬ  ,ಚತರರಾಕರಬ  ,ಪಬಚಾಕರಬ  ,ಷಡಕರಬ  ,  ಮೊದಲಾದ  ಪಪಸದದ್ಧಿ
ಮಬತ ತಗಳಿವಯಲಲ ವಬ ? 
ಮನಗಬರಮ  :  ಓಹಗಬ  !  ಇಷಗಟಬದರ  ಜಪದ  ಶಕತಯ  ನರವಿನಿಬದ  ತಪಸಗಗಳರ  ಇನರನ  ಯಾವುದರ  ಗೆಗಡವಯಲಲ ದಬತೆ
ಇರರವರರ. 
ಮರದದ ಣ : ಹೌದರ ,ಹೌದರ .ತಪಪ್ಪಬನಿದ ? 
ಮನಗಬರಮ : ಅದಿರಲ , ನಿಮಲ ಬತಹ ಕವಿಗಳರ ತಮಲ  ಸಬಸಾರದ ಬಗೆಗ ಒಬದಿಷರಟ  ಗಮನವಿಲಲ ದ , ಸರಮಲ  ಸರಮಲ ನ ಹಾಳರ ಕಥಯ
ರವದ ದ ರಪಮಯಲ್ಲಿರರವಿರ.  ಋರಗಳಿಗೆಬನರ ಬಟಟಯೋ  ? ಉಣಣ ಲರ  ,ತನನ ಲರ ಯಾವುದರ ಅವಶದ ಕತೆಯಗ ಇಲಲ .  ನಿಮಲ ಬತಹ
ಕವಿಗಳರ ಹಾಗಿರರವ ಒಬದರ ಜಪದ ಉಪದಬಶವನರನ  ಹರಯ ಋರಗಳ ಸಹಾಯದಿಬದ ಪಡೆದರಕಗಬಡರಾಗದಬ ? 
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ಮರದದ ಣ : (ಮರಗರಳನ ಗೆಯಬದ) ಏನರ ? ನಮಲ  ಹಾಗಿರರವುದಕಕ  ನಗರವ ?ನಮಲ ಬತಹ ಕವಿಗಳಿಗೆಬನರ ಕಗರತೆಯಬ  ?
ತಮಲ  ಒಬದರ  ನರಡಿಯ  ಶಕತಯಬದ  ಮಗರರ  ಜಗವನರನ  ನಾಶ  ಮಾಡರವ  ,ಹಗಗಳರವ  ,ತೆಗಳರವ  ,ಕಗಳರಳ ವ  ,ಆಳರವ  ,
ಅನರರವಿಸರವ ,ನಾಶಪಡಿಸರವ ,ಹಗಳರವ ,ಆಜಪಸರವ ,ಬಾಳಿಸರವ (ಉಳಿಸರವ ) ರಗಷಣಪಾಪಯರಾದ ನಮಲ ಬತಹ ಕವಿಗಳ
ರಬತಯನರನ  ನಿಬನರ ಇನರನ  ಅರತಲಲ . 
ಮನಗಬರಮ : (ಆಶಚ ಯರಗೆಗಬಡರ )  ನಿಮಲ ಬತಹ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅಬತಹ ಮಬತ ತ ಸದಿದ್ಧಿಸದಯ ? 
ಮರದದ ಣ : ಅದಕಕ ತಡೆಯಬನರ ? ರಯವಬನರ ? 
ಮನಗಬರಮ : ನಿನನ ಲರಲ  ಆ ಮಬತ ತವಿದಯ ?(ನಿನಗೆ ಆ ಮಬತ ತ ಸದಿದ್ಧಿಸದಯ ? ) 
ಮರದದ ಣ : ನನನ ಲ್ಲಿ ಆ  ಮಬತ ತ ಹಾಸರಹಗರಕಗಿದ . 
ಮನಗಬರಮ : ಆಹಾ ! ನಿಬನರ ಬಲರ ಸಮಥರನರ , ನಿನಗೆ ಯಾರಬದ ಮಬತ ತದ ಉಪದಬಶವಾಯರತ  ? 
ಮರದದ ಣ : ಗರರರವಿನಿಬದ ಬಾಲದ ದಲ್ಲಿಯಬ (ಚಿಕಕ ವನಿರರವಾಗಲಬ ) ಮಬತ ತದ ಉಪದಬಶವಾಯತರ. 
ಮನಗಬರಮ : ನನಗನಡೆಯ !ಅದರ ಯಾವ ಮಬತ ತವಬದರ ನನಗೆ ಹಬಳರವಿರ ? 
ಮರದದ ಣ : ಎಲ ಹಣಣ ! ನಿಬನರ ಯಾರಲ್ಲಿಯಗ ಎಬದಬದಿಗಗ ಹಬಳಬಾರದರ ಎಚಚ ರಕ !
ಮನಗಬರಮ : ಎಬದರ ,ಯಾವತಗತ  ಹಬಳರವುದಿಲಲ . 
ಮರದದ ಣ : ಹಾಗದರೆ ಅದರ ಈ ಮಬತ ತ . ಕಬಳರ …. ರ  ವ  … … .ಯಾರಲ್ಲಿಯಗ ಹಬಳರವುದಿಲಲ  ಎಬದರ ರರವಸ ನಿಬಡರ . 
ಮನಗಬರಮ  :  ಇದಗಬ  ರರವಸ  ನಿಬಡರತೆತಬನ  .ನಿನಾನಣ  ,ಕರಲದವೈವದಾಣ  !  ಎಬದಗ  ಬಬರೆಯವರಗೆ  ಹಬಳಿ  ಗರಟಟ ನರನ
ಬಿಟರಟ ಕಗಟಟ ರೆ ನಮಲ ಬತವರ ಬಾಳರ ಹಾಳಾಗರವುದರ. 
ಮನಗಬರಮ : ನಾನಬನರ ಮಗಢಳಬ ? ಹಗಬಗರ ! ನನಾನಣ ,ಕಣಣಣ ,ಹಬಳರವುದಿಲಲ . 
ಮರದದ ಣ  :  (ಜೆಗಬರಾಗಿ  )  ‘ರವತ  ಭಕಬ  ದಬಹ  '  ಎಬಬರದಬ  ಕವಿಗಳಿಗೆ  ಸದಿದ್ಧಿಸದ  ಹಮಲಯ  ಸಪಾತಕರಬ  ಮಬತ ತವು  .
ಯಾರಲ್ಲಿಯಗ ಹಬಳಬಬಡ . 
ಮನಗಬರಮ : (ಅರೆಮರನಿಸನಿಬದ ) ಹಗಬಗಲ ಬಿಡರ ರಮಣ ! ನಿನನ  ಮಾತನರನ  ಸಹಜ ನಿಶಚ ಯ(ನಿಜ ) ವಬದಬ ತಳಿದನರ . ಈ
ರಬತಯ ಮಾಟದ ಮೊಬಸದ ನರಡಿಯ ಕಗಬಕರ ಎಬಬರದನರನ  ಅರಯದಾದನರ . ನಿಬ ಕವಿಯೋ!  ಹಾಸದ ಗರನಗಬ ! ನಿನನ  ಈ
ರವದ ದ ಸಗಬಗನರನ  ನಮಲ ಬತಹ ಜಾಣರಲಲ ದವರರ ಕಗಬಡಾಡರವರಲಲ ದ ತಳಿದವರರ ಒಪುಪ್ಪ ವರೆಬ ? 
ಮರದದ ಣ : ಸಾಕರ ಈ ಪರಹಾಸವು . ಮರಬದಿನ ಕತೆಯನರನ  ಕಬಳರ .

ಒಬದಗಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 
೧.ರಾಘವನ ಯಜಶಗ  ಯಾರ ಆಶ ಪಮವನರನ  ಹಗಕಕ ತರ ?
ಉ: ರಾಘವನ ಯಜಶಗ   ಅರಣದ ಕನಬಬ ಮರನಿಯ ಪುಣದಶ ಪಮವನರನ   ಹಗಕಕ ತರ .

೨.ಮನಗಬರಮಯಲ್ಲಿ ಮಗಡಿದ ಸಬದಬಹವಬನರ ?
ಉ:  ಅರಣದ ಕ  ಋರಯರ  ಶತರಪ ಘನ ನ  ಸಾವಿರ  ಸಬಖದಯ  ಸವೈನಿಕರಗೆ  ಯಥಬಚಚ  ಮಕೃಷಟನನ  ಭಗಬಜನ  ನಿಬಡಿ  ಸತಕ ರಸಲರ
ಸಾಧದ ವಾಯತೆಬ ? ಎನರನ ವುದರ ಮನಗಬರಮಯಲ್ಲಿ ಮಗಡಿದ ಸಬದಬಹ 

  ೩.ಮರನಿಗಳಲ್ಲಿರರವ ಮಬತ ತದ ಶಕತ ಯಾವುದರ ?
ಉ: ಬಬಡಿದ ದಪವದ ವನರನ  ಕಗಡಲಬ ತಬದರಕಗಡರವ  ಮಬತ ತದ ಶಕತ  ಮರನಿಗಳಲ್ಲಿದ. 

೪.ತಪಸಗಗಳಿಗೆ ಬಬರೆಗೆಗಡವ ಇಲಲ ದಿರಲರ ರರಣವಬನರ ?
ಉ: ತಪಸಗಗಳಿಗೆ ಅಷಗಟಬದರ ಜಪದ ಶಕತಯ ನರವಿರರವುದರಬದ ಬಬರೆ ಗೆಗಡವ ಅವರಗಿರರವುದಿಲಲ . 
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೫.ಮರದದ ಣನಿಗೆ ಸದಿದ್ಧಿಸದ ಮಬತ ತದಹಸರೆಬನರ ?
ಉ: 'ರವತ ಭಕಬದಬಹ ' ಎನರನ ವುದರ ಮರದದ ಣನಿಗೆ ಸದಿದ್ಧಿಸದ ಮಬತ ತ 

ಎರಡರ ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ  ಉತತರಸ. 
೧.ತನನ  ಆಶ ಪಮಕಕ  ಬಬದ ಅತಥಿಗಳನರನ   ಅರಣದ ಕ ಹಬಗೆ ಸತಕ ರಸದ ?
ಉ:  ಬಬದಗದಗಿದ  ಚಳಿಗಲದಲ್ಲಿ  ಶಪಬರಾಮನ  (ರಾಘವನ  )  ಯಜಜ ದ  ಕರದರರೆಯರ  ಅರಣದ ಕನಬಬ  ಒಬಬ  ಋರಯ
ಆಶ ಪಮವನರನ  ಪಪವಬಶಸದದ ನರನ  ನಗಬಡಿ  ,ಶತರಪ ಘನ ರಾದಿಯಾಗಿ  ಎಲಲ ರಗ  (ಕರದರರೆಯ  ಜೆಗತೆ  ಬಬದಿದದ  ರಾಮನ  ಸವೈನದ  )
ಮರನಿಯ ದಶರನಕಕಬದರ  ಆಶ ಪಮವನರನ  ಪಪವಬಶಸ ಮರನಿಗೆ ನಮಸಕ ರಸದರರ. ಆಗ ಅರಣದ ಕನರ ಆಭದಗತರನರನ  ಗೌರವಿಸ ,
ಅವರೆಲಲ ರನರನ  ಯಥಬಚಚ  ಮಕೃಷಟನನ  ಭಗಬಜನದಿಬದ ಆತಥದ  ಕಗಟರಟ  ಸತಕ ರಸದನರ.

೨.ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಲದಿರರವ ಮಬತ ತದ ಮಹಮಯಬನರ ?
ಉ:  ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಲದಿರರವ  ಮಬತ ತದ  ಮಹಮಯ ಬಗೆಗ  ಮರದದ ಣನರ  ಮನಗಬರಮಗೆ  ವಿವರಸರತತನ  .  ತಮಲ  ಒಬದರ
ನರಡಿಯ ಶಕತಯಬದ ಮಗರರ ಜಗವನರನ  ನಾಶ ಮಾಡರವ ,ಹಗಗಳರವ ,ತೆಗಳರವ ,ಕಗಳರಳ ವ  ,ಆಳರವ ,  ಅನರರವಿಸರವ
,ನಾಶಪಡಿಸರವ ,ಹಗಳರವ ,ಆಜಪಸರವ ,ಬಾಳಿಸರವ (ಉಳಿಸರವ ) ಶಕತ ಕವಿಗಳಿಗಿದ ಎಬದರ ಮರದದ ಣ ಹಬಳಿದ್ದಾನ. 

೩.ಮರದದ ಣನಿಗೆ ಒಲದ ಮಬತ ತದ ಬಗೆಗ  ಮನಗಬರಮಯ ಪಪತಕ ಪಯ ಏನರ ?
ಉ:  ನಿನನ  ಮಾತನರನ  ಸಹಜ ನಿಶಚ ಯ(ನಿಜ  )  ವಬದಬ  ತಳಿದನರ  .  ಈ ರಬತಯ ಮಾಟದ ಮೊಬಸದ ನರಡಿಯ ಕಗಬಕರ
ಎಬಬರದನರನ  ಅರಯದಾದನರ  .  ನಿಬ  ಕವಿಯೋ!   ಹಾಸದ ಗರನಗಬ  !  ನಿನನ  ಈ  ರವದ ದ  ಸಗಬಗನರನ  ನಮಲ ಬತಹ
ಜಾಣರಲಲ ದವರರ ಕಗಬಡಾಡರವರಲಲ ದ ತಳಿದವರರ ಒಪುಪ್ಪ ವರೆಬ ? ಎಬದರ ಮನಗಬರಮ ಪಪತಕ ತಯಸದಳರ. 
 
ಐದರ ಆರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.
೧. ಮರದದ ಣ ಪರಹಾಸ  ಮಾಡಿದನಬದರ ಮನಗಬರಮ ಹಬಳಲರ ರರಣವಬನರ ?
ಅರಣದ ಕನರ ಶತರಪ ಘನ  ನ ಸಾವಿರ ಸಬಖದಯ ಸವೈನಿಕರಗೆ ಮಕೃಷಟನನ  ಭಗಬಜನವನರನ  ಇತರತ  ಸತಕ ರಸದ ಕತೆ ಕಬಳಿ ಆಶಚ ಯರ ಪಟಟ
ಮನಗಬರಮ  ಒಬಬ  ಋರಗೆ  ಇದರ  ಹಬಗೆ  ಸಾಧದ ವಾಯತರ  ಎಬದರ  ಮರದದ ಣನಿಗೆ  ಕಬಳಿದಾಗ  ಇದಕಕಲಲ  ರರಣ  ಅವರಗೆ
ಒಲದಿರರವ  ಮಬತ ತಶಕತ  ಎಬದರ  ಮರದದ ಣನರ  ಹಬಳಿದನರ.  ಏನಗ  ಬಬಡದ  ಋರಗಳರ  ಅಬತಹ  ಮಬತ ತ  ಸದಿದ್ಧಿಯನರನ
ಪಡೆದಿರರವಾಗ  ನಿಮಲ ಬತಹ  ಸಬಸಾರಗರರ  ಯಾಕ  ಮಬತ ತದ  ಉಪದಬಶ  ಪಡೆಯಬಾರದರ  ಎಬದರ  ಮನಗಬರಮ
ಪಪಶನಸರವಳರ.  ಆಗ  ಮರದದ ಣನರ  ತವೂ  ಅಬತಹ  ಮಬತ ತವನರನ  ಸದಿದ್ಧಿಸಕಗಬಡಿರರವುದಾಗಿ  ,ಆ  ಮಬತ ತದ  ಮಹಮಯಬದ
ಜಗತತನರನ  ಸಕೃರಟಸಬಹರದರ,ನಾಶ ಮಾಡಬಹರದರ.ಹಗಗಳರವ ,ತೆಗಳರವ ,ಆದಬಶಸರವ ಎಲಲ  ಶಕತಯಗ ಆ ಮಬತ ತದಲಲ ಡಗಿದ
ಎಬದಾಗ  ಮನಗಬರಮ  ಯಾವುದರ  ಆಮಬತ ತ  ಎಬದರ  ಹಬಳರವಬತೆ  ಒತತಯಸರವಳರ.  ಆಗ  ಮರದದ ಣನರ  ರವತ
ಭಕಬದಬಹ  ಎಬಬರದಬ  ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಲದಿರರವ  ಮಬತ ತ  ಎಬದರ  ಉತತರಸರವನರ.ಆಗ  ಮನಗಬರಮಯರ ತನನ ಬತಹವರರ
ನಿಮಲ  ಮಾತನರನ  ಒಪಪ್ಪ ವರರ.ಬಲಲ ವರರ ಒಪುಪ್ಪ ವರೆಬ ಈ ರಬತಯ ಪರಹಾಸದ ವನರನ  ಎಬದರ ಪಪತಕ ತಯಸರವಳರ. 

೨.  ಮರದದ ಣನಿಗೆ  ಒಲದ  ಮಬತ ತವನರನ    ತಳಿದರಕಗಳರಳ ವ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ    ಗಬಡ  ಹಬಡತಯರ  ನಡರವ   ನಡೆದ
ಸಬಭಷಣಯನರನ      ನಿಮಲ   ಮಾತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯರ. 
ಉ:  ಶಪಬರಾಮನ ಅಶಗ ಮಬಧ ಯಾಗದ ಕರದರರೆಯಡನ ಬಬದ ಶತರಪ ಘನ ರಾದಿಯಾಗಿ ಲಕಕ ವಿಲಲ ದಷರಟ  ಸಬಖದಯ ಸವೈನಿಕರಗೆ
ಅರಣದ ಕನಬಬ ಋರಯರ ಮಕೃಷಟನನ  ಭಗಬಜನ ನಿಬಡಿ ಸತಕ ರಸದ  ಸಬಗತಯರ ಮನಗಬರಮಯಲ್ಲಿ ಆಶಚ ಯರವನರನ ಬಟರ

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



41

ಮಾಡರತತದ.  ಆಗ  ಕತೆ  ಹಬಳರತತದದ  ಮರದದ ಣನನರನ  ತಡೆದ  ಮನಗಬರಮ  ಒಬಬ  ಋರಗೆ  ಇದರ  ಹಬಗೆ  ಸಾಧದ  ಎಬದರ
ಕಬಳರವಳರ.ಅದಕಕ ಮರದದ ಣನರ  ಇದಕಕ ರರಣ ಅವರಗೆ ಸದಿದ್ಧಿಸರರವ  ಮಬತ ತಶಕತ  ಎಬದರ  ವಿವರಸರವನರ.  ನಿಬವೂ ಅಬತಹ
ಮಬತ ತದ  ಸದಿದ್ಧಿ  ಪಡೆದರಕಗಳಿಳ  ಎಬದರ  ಮನಗಬರಮ  ಹಬಳಿದಾಗ  ಮರದದ ಣನರ  ಈಗಗಲಬ  ಅಬತಹ  ಮಬತ ತ  ಸದಿದ್ಧಿ
ಪಡೆದರಕಗಬಡಾಗಿದ.ನಮಲ ಬತಹ  ಕವಿಗಳಿಗೆ  ಸದಿದ್ಧಿಸರರವ  ಈ  ಮಬತ ತದ  ಮಹಮಯಬದಮಗರರ  ಜಗತತನರನ   ಕಗಳರಳ ವ
,ನಾಶಪಡಿಸರವ  ,ಹಗಗಳರವ  ,  ಆದಬಶಸರವ  ಎಲಾಲ  ರಯರ ಮಾಡಬಹರದರ  ಎಬದರ  ಮರದದ ಣ  ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಲದಿರರವ
ಮಬತ ತದ  ಕರರತರ  ಮನಗಬರಮಯ ಕರತಗಹಲ ಕರಳರವಬತೆ  ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆ  ಮಬತ ತ  ಯಾವುದರ  ಹಬಳರ  ಎಬದರ
ಮನಗಬರಮ ಕಬಳರತತಳ. ಅವನರ ನಿಬನರ ಯಾರಗಗ ಹಬಳಬಾರದಬದರ ಹಬಳರವನರ.ಮನಗಬರಮ ಇನನ ಷರಟ  ಕರತಗಹಲ
ಕರಳಿ  ಹಬಳರವಬತೆ  ಒತತಯಸದಾಗ  ಮರದದ ಣನರ  ರವತಭಕಬದಬಹ  ಎಬಬರದಬ  ಕವಿಗಳಿಗೆ  ಸದಿದ್ಧಿಸದ  ಮಬತ ತ  ಎಬದರ
ಹಬಳಿದಾಗ ಮನಗಬರಮ ಹರಸಮರನಿಸರ ತೆಗಬರ ಬಲಲ ವರರ ನಿಮಲ  ಮಾತನರನ  ಒಪುಪ್ಪ ವರೆಬ ಎನರನ ವಳರ. 

ಸಬದಭರನರಸಾರ ವಿವರಸ 
೧.""ಎನಗಿದಚಚ ರ ಎಬತರಟಾತರಬ'’
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಪಪ.ಜಿ.ವಬಕಟಸರಬಬ ಯದ  ಅವರರ  ಸಬಪಾದಿಸರರವ  "ಮರದದ ಣ  ರಬಡಾರ'   ಕಕೃತಯ
"ತ ತಯೋದಶಶಗಸಬ-ಅರಣದ ಕ  ಮರನಿದಶರನಬ'   ಭಗದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ  ಅಬತರಾಳ  ಎನರನ ವ  ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಈ ಮಾತನರನ  ಮನಗಬರಮ ಮರದದ ಣನಿಗೆ ಹಬಳಿದಳರ.
ಸಬದರರ  :ಶಪಬರಾಮನ ಅಶಗ ಮಬಧದ  ಕರದರರೆಯ  ಜೆಗತೆ  ಬಬದ   ಶತರಪ ಘನ ನಾದಿಯಾಗಿ   ಸಾವಿರ   ಸಬಖದಯ  ಸವೈನಿಕರರ
ಅರಣದ ಕ ಮರನಿಯ ಆಶ ಪಮವನರನ  ಪಪವಬಶಸದಾಗ ಅವನರ ಅವರನರನ  ಆದರದಿಬದ ಮಕೃಷಷ ನನ  ಭಗಬಜನ ನಿಬಡಿ ಸತಕ ರಸದನರ
ಎಬದರ ಮರದದ ಣನರ ಮನಗಬರಮಗೆ ಹಬಳಿದಾಗ ಮನಗಬರಮಯರ ಮಬಲನಬತೆ ಕಬಳಿದಳರ.
ಸಾಗರಸದ  :  ಒಬಬ  ಋರಯರ  ಅಷರಟ  ಪಪಮಾಣದಲ್ಲಿ  ಸಾವಿರ  ಸವೈನಿಕರನರನ   ಸತಕ ರಸಲರ  ಹಬಗೆ  ಸಾಧದ ವಾಯತರ  ಎಬಬರದರ
ಮನಗಬರಮಗೆ ಬಬದ ಸಬದಬಹವನರನ  ಇಲ್ಲಿ ನಗಬಡಬಹರದರ. 

೨. " ಅಪುಪ್ಪ ದಪುಪ್ಪ ದರ ತಪಪ್ಪಬಬ "
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಪಪ.ಜಿ.ವಬಕಟಸರಬಬ ಯದ  ಅವರರ  ಸಬಪಾದಿಸರರವ  "ಮರದದ ಣ  ರಬಡಾರ'   ಕಕೃತಯ
"ತ ತಯೋದಶಶಗಸಬ-ಅರಣದ ಕ  ಮರನಿದಶರನಬ'   ಭಗದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ  ಅಬತರಾಳ  ಎನರನ ವ  ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಈ ಮಾತನರನ  ಮರದದ ಣನರ ಮನಗಬರಮಗೆ ಹಬಳಿದನರ.
ಸಬದರರ : ಅರಣದ ಕ ಮರನಿಯರ ಶತರಪ ಘನ ನ ಸಾವಿರ ಸಬಖದಯ ಸವೈನಿಕರನರನ  ಮಕೃಷಟನನ  ಭಗಬಜನ ನಿಬಡಿ ಸತಕ ರಸದನರ ಎಬದರ
ಮರದದ ಣನರ ಮನಗಬರಮಗೆ ಹಬಳಿದಾಗ ಮನಗಬರಮಯರ ಒಬಬ  ಋರಗೆ ಇದರ ಹಬಗೆ ಸಾಧದ ವಾಯತರ ಎಬದರ ಆಶಚ ಯರ
ವದ ಕತಪಡಿಸರವಳರ.ಆಗ ಮರದದ ಣನರ ಮರನಿಗಳಿಗೆ ಒಲದಿರರವ ಮಬತ ತದ ಸದಿದ್ಧಿಯಬನರ ಕಡಿಮಯಬ ಎಬದರ ಕಬಳರವನರ.ಅದರ
ಯಾವ  ಮಬತ ತಗಳಬದರ  ಮನಗಬರಮ  ಕಬಳಿದಾಗ  ಅದಕಕ  ಮರದದ ಣನರ  ಮಬತ ತಗಳ  ಕರರತರ  ವಿವರಸರವನರ.ಆಗ
ಮನಗಬರಮಯರ  ಈ  ಎಲಲ  ಮಬತ ತಗಳ  ಮಹಮಯಬದ  ಮರನಿಗಳಿಗೆ  ಬಬರೆ  ಯಾವುದರ  ಗೆಗಡವ  ಇಲಲ  ಎಬದರ
ಪಪತಕ ಪಯಸರವಳರ.ಆಗ ಮರದದ ಣನರ ಮಬಲನಬತೆ ಕಬಳರವನರ.
ಸಾಗರಸದ  :ಮರನಿಗಳರ  ತಮಲ  ಮಬತ ತದ  ಸದಿದ್ಧಿಯಬದ ಜಿಬವಿಸರವುದರಲ್ಲಿ ತಪಪ್ಪಬನಗ  ಇಲಲ  ಎಬಬ  ಮರದದ ಣನ  ಮನಗಬಭವನ
ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

೩. ಎಮಲ ವರೆಗಬದಿರಕ ನಗರವ
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ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಪಪ.ಜಿ.ವಬಕಟಸರಬಬ ಯದ  ಅವರರ  ಸಬಪಾದಿಸರರವ  "ಮರದದ ಣ  ರಬಡಾರ'   ಕಕೃತಯ
"ತ ತಯೋದಶಶಗಸಬ-ಅರಣದ ಕ  ಮರನಿದಶರನಬ'   ಭಗದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ  ಅಬತರಾಳ  ಎನರನ ವ  ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಈ ಮಾತನರನ  ಮರದದ ಣನರ ಮನಗಬರಮಗೆ ಹಬಳಿದನರ.
ಸಬದರರ  :  ಋರಗಳಿಗೆ ಕಬಳಿದ ಸಬಪತತನರನ  ಪಡೆಯರವ ಶಕತ  ಅವರಲ್ಲಿರರವ ಮಬತ ತವಿದದಯಬದ ಲರದ ವಾಗಿದ.ನಿಬನಗ ಸಹ
ತಪಸಗಗಳ  ಸಹಾಯದಿಬದ   ಅಬತಹ  ಮಬತ ತಗಳ  ಉಪದಬಶವನರನ  ಪಡೆಯಬಾರದಬ  ಎಬದರ  ಮನಗಬರಮ  ಮರದದ ಣನಿಗೆ
ಸಲಹ ನಿಬಡಿದಾಗ ಮರದದ ಣನರ ಮನಗಬರಮಗೆ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದನರ.
ಸಾಗರಸದ  : ಮನಗಬರಮ ತನನ  ಪರಸಸ್ಥಾತಯನರನ  ಅಪಹಾಸದ  ಮಾಡರತತರರವಳಬನಗಬ ಎಬಬ ಮರದದ ಣನ ಸಬದಬಹ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ

೪. " ಸಾಲರಗ ರಬ   ಪರಹಾಸಬ " 
ಉ:  ಈ  ಮಬಲನ  ವಾಕದ ವನರನ  ಪಪ.ಜಿ.ವಬಕಟಸರಬಬ ಯದ  ಅವರರ  ಸಬಪಾದಿಸರರವ  "ಮರದದ ಣ  ರಬಡಾರ'   ಕಕೃತಯ
"ತ ತಯೋದಶಶಗಸಬ-ಅರಣದ ಕ  ಮರನಿದಶರನಬ'   ಭಗದಿಬದ  ಆರಸಲಾದ  ಅಬತರಾಳ  ಎನರನ ವ  ಗದದ ಭಗದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.
ಈ ಮಾತನರನ  ಮರದದ ಣನರ ಮನಗಬರಮಗೆ ಹಬಳಿದನರ.
ಸಬದರರ  :  ಅರಣದ ಕ  ಋರಯರ  ತನಗೆ  ಸದಿದ್ಧಿಸದ  ಮಬತ ತದ  ಮಹಮಯಬದ  ಶತರಪ ಘನ ನ  ಸಾವಿರ  ಸಬಖದಯ  ಸವೈನಿಕರನರನ
ಉಪಚರಸದ ವಿಚಾರ ತಳಿದ ಮನಗಬರಮಯರ ಮರದದ ಣನಿಗೆ ನಿಬವೂ ಅಬತಹ ಮಬತ ತವನರನ  ಸದಿದ್ಧಿಸಕಗಳಿಳ ಎಬದರ ಸಲಹ
ನಿಬಡರವಳರ.ಮರದದ ಣನರ ತನಗಗ ಬಾಲದ ದಲ್ಲಿಯಬ ಗರರರವಿನಿಬದ ಮಬತ ತದ ಉಪದಬಶವಾಗಿದ ಎಬದರ ಹಬಳಿದಾಗ ಅದಾವ
ಮಬತ ತ  ಎಬದರ ಮನಗಬರಮ ಪಪಶನಸರವಳರ.ರವತ ಭಕಬದಬಹ ಎಬಬರದಬ ತಮಲ ಬತಹ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸದಿದ್ಧಿಸದ ಮಬತ ತ  ಎಬದರ
ಮರದದ ಣನರ ಹಬಳಿದಾಗ ಮನಗಬರಮಯರ ಹರಸಮರನಿಸರ ತೆಗಬರರವಳರ. ಆಗ ಮರದದ ಣ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳರವನರ.
ಸಾಗರಸದ  : ಮರದದ ಣನರ ಮರಬದಿನ ಕತೆ ಹಬಳಲರ ಅಣಿಯಾಗರವ ಅವನ ಮನಗಬಭವನ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ.

ಮೊದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗಿರರವ  ಸಬಬಬದದಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಕ ಸಬಬಬಧಿಸದ ಪದವನರನ  ಬರೆಯರ 
೧. ಮಕೃಷಟನನ  -ಸವಣರದಿಬಘರ ಸಬದಿ :; ಒಡನಿದರರ :ಲಗಬಪಸಬಧಿ ___ 
೨.ರವದ  :ಕಬಬ  : : ಆಶಚ ಯರ : _ಅಚಚ ರ  
೩. ಮನಿನಸ : ಗೌರವಿಸ : :ಬಾವನನ  : ಶಪಬಗಬಧ  
೪. ಕರವಬಪು :ಕರಪಪ್ಪ ಳಿ : : ಮರದದ ಣ : ನಬದಳಿಕ 

ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ 
೧. ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗೆ ಉತತರಸ .
೧. ತತರಪ್ಪ ರರಷ ಸಮಾಸ ಎಬದರೆಬನರ ? 
ಉ:  ಪೂವೋರತತರ  ಪದಗಳರ  ನಾಮಪದಗಳಾಗಿದರದ  ಪೂವರಪದದ  ಅಬತದ ದಲ್ಲಿರರವ  ವಿರಕತಪಪತದ ಯ  ಸಮಾಸವಾಗರವಾಗ
ಲಗಬಪವಾದರೆ ಅದಬ ತತರಪ್ಪ ರರಷಸಮಾಸ.  ಉದಾ . ಬಟಟ ದ +ತವರೆ -ಬಟಟ ದಾವರೆ 
ಹಗಲನಲ್ಲಿ + ಕನಸರ - ಹಗಲರಗನಸರ 

೨. ಕಮರಧಾರಯ ಸಮಾಸದ ವಿಧಗಳಾವುವು ?
ಉ: ಪೂವೋರತತರ ಪದಗಳರ ಲಬಗ ,ವಚನ ,ವಿರಕತಗಳಿಬದ ಸಮಾನವಾಗಿದರದ  ವಿಶಬಷಣ -ವಿಶಬಷದ  ಸಬಬಬಧದಿಬದ ಕಗಡಿ
ಆಗರವ ಸಮಾಸವಬ ಕಮರಧಾರಯ ಸಮಾಸ .
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ಉದಾ : ಹರದರ+ಮರ =ಹರದರ ಮರ 
ದಿವದ ವಾದ +ಪಪರಶ =ದಿವದ ಪಪರಶ 

೩. ದಿಗಗರ ಸಮಾಸ ಎಬದರೆಬನರ ? ಉದಾಹರಣ ಕಗಡಿ . 
ಉ: ಪೂವರಪದ ಸಬಖದವಾಚಕವಾಗಿದರದ  ಉತತರಪದ ನಾಮಪದವಾಗಿದದ ರೆ ಅದರ ದಿಗಗರ ಸಮಾಸ 
ಉದಾ : ಮಗರರ+ಮಡಿ =ಮರಮಲ ಡಿ 
ನಾಲರಕ  +ದಸ =ನಾಲದಸ 

ಕಗಟಟರರವ ಸಮಾಸ ಪದಗಳನರನ  ವಿಗ ಪಹಸ ಸಮಾಸ ಹಸರಸ. 
ಚಳಿಯ +ರಲ = ಚಳಿಗಲ =ತತಪ್ಪ ರರಷ ಸಮಾಸ 
ಯಜಜ ದ +ತರರಗ =ಯಜಜ ತರರಗ =  ತತಪ್ಪ ರರಷ ಸಮಾಸ
ಬಾಯಯ +ಉಪಚಾರ =ಬಾಯರಪಚಾರ = ತತಪ್ಪ ರರಷ ಸಮಾಸ
ಸವಿಯಾದ  +ಕಗಳರ =ಸವಿಗಗಳರ =ಕಮರಧಾರಯಸಮಾಸ 
ಮಕೃಷಟನನ  =ಮಕೃಷಟ ವಾದ +ಅನನ  = ಕಮರಧಾರಯಸಮಾಸ
ಏಕ+ಅಕರ =ಏರಕರ = ದಿಗಗರಸಮಾಸ 
ಮಗರರ+ಜಗ =ಮಗಜಗ = ದಿಗಗರಸಮಾಸ 
ಸಪತ+ಅಕರಬ  =ಸಪಾತಕರಬ =ದಿಗಗರಸಮಾಸ 
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 ಪದದ -          ೧ ಕನನ ಡಿಗರ ತಯ -   ಎಬ ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈ  
   ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

        ರಾಷಟ ಪಕವಿ ಎಬ ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈ ಯವರರ ರಸರಗೆಗಬಡರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಬಜೆಬಶಗ ರದಲ್ಲಿ ೨೩/೩/  ೧೮೮೩ ರಲ್ಲಿ
ಜನಿಸದರರ.         ಇವರ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ೧೯೦೦ ರಲ್ಲಿ ಸರವಾಸನಿ ಪತಪಕಯಲ್ಲಿ ಪಪಕಟವಾಯತರ.  ಗಿಳಿವಿಬಡರ
,      ನಬದಾದಿಬಪ ಮೊದಲಾದವು ಇವರ ಕವನ ಸಬಕಲನಗಳರ .     ವವೈಶಖ ಮತರತ ಗೆಗಲಗಗಥಾ ಎನರನ ವುದರ

   ಇವರರ ಬರೆದ ಖಬಡ ರವದ ವಾಗಿದ.    ಇವರರ ಚಿತ ತಭನರ ,  ಹಬಬರಳರ ,   ಪಾಶಗ ರನಾಥ ತಬಥರಬಕರ ಚರತೆ
,ಬಾಹರಬಲ,   ಗೆಗಮಲ ಟಬಶಗ ರ ಚರತೆ ,     ರಗವಾನ್ ಬರದದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಕಕೃತಗಳನರನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

          ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗವನರನ ಎನ್ ಎಸ ರಘರನಾಥರವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಶತಮಾನದ ಮಕಕ ಳ ಸಾಹತದ ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆರಸ
 ನಿಗದಿ ಪಡಿಸದ. 

    ಒಬದರ ಪೂಣರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ .

೧.    ನಮಲ ನರನ ಆಳರವವರರ ಯಾರರ ?

ಉ:    ಕನನ ಡಿಗರ ತಯ ನಮಲ ನರನ ಆಳರವವಳರ. 

೨.    ಲತೆ ಯಾವುದನನಲಲ ನಿಬಡರತತದ ? 

ಉ:    ಲತೆ ಪತ ತ ಪುಷಪ್ಪ ಗಳನರನ ನಿಬಡರತತದ. 

೩.      ಕನನ ಡ ತಯಯ ಬಸರ ಹಗನನ ಗನಿ ಯಾರರ ?

ಉ:      ಕನನ ಡ ತಯಯ ಬಸರ ಹಗನನ ಗನಿ ವಿದಾದರಣದ ರರ . 

೪.      ಕನನ ಡ ತಯಯ ಹಾಡನರನ ಯಾವುದರಬದ ಉಕಕ ಸಬಬಕರ ?

ಉ:       ಹಗಸ ಕನನ ರಯಲ್ಲಿ ಕನನ ಡ ತಯಯ ಹಳಯ ಹಾಡನರನ ಉಕಕ ಸಬಬಕರ. 

೫.    ಕನನ ಡಿಗರ ಪಾಡರ ಏನರ ?

ಉ:           ತನನ ಮರೆಯ ಕಬಪನರಯದ ಅದನನಬ ಹಗರಗೆ ಹರಡರಕರವ ಮಕೃಗದ ಸಬಡರ ಕನನ ಡಿಗರ ಪಾಡರ . 

 ಮಗರರ -   ನಾಲರಕ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ.

೧.     ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಪಪಕಕೃತ ವವೈಶಷಟ ದವಬನರ ?

ಉ:           ಕನನ ಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಯ ಹಣರಣ ರಯಗಳನರನ ನಿಬಡರವ ಬಬರೆ ಬಬರೆ ಜಾತಯ ಮರಗಳಿವ . ಪತ ತಪುಷಪ್ಪ ಗಳನರನ
 ನಿಬಡರವ ಬಳಿಳಗಳಿವ.      ವಿವಿಧ ರಬತಯ ಧಾನದ ಗಳನರನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಯಲಾಗರವುದರ.      ಪಕ್ಷಿ ಪಾಪಣಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆ ನಿಬಡಿದ ಅರಣದ

 ಸಬಪತರತ ಇಲ್ಲಿದ.    ವಿವಿಧ ನದಿಗಳರ ಇಲ್ಲಿ ಹರದಿವ.   ವಿವಿಧ ಪಪಸದದ್ಧಿ ನಗರಗಳಿವ.   ಇಲ್ಲಿಲಲ ದಿರರವುದಗ ಏನಗ ಇಲಲ .  ಜೆಬನರ ಸರರವ
    ಹಾಲರ ಹರವ ಸಗ ಗರವಬ ರಗರಗಿಳಿದಬತೆ ಭಸವಾಗರತತದ. 

೨.      ಕನನ ಡದ ಕವಿ ಶಪಬಷಷ ರ ಹರಮ ಏನರ ?

 ಉ :       ಜೆವೈನ ದಿಗಬಬರ ಪಬಥಕಕ ಸಬರದ ಕಗಬಡಕರಬದಾಚಾಯರರಗ ,   ಧಮರ ಪರಪಾಲಕರಗ ,ಪುನರರಜಿಜಬವನಕಕ
  ರರಣರಾದ ಮಧಾಗಚಾಯರರಗ ,    ಬಸವಬಶಗ ರರರಗ ಮೊದಲಾದವರರ ಕನನ ಡ ನಾಡಿನವರರ.   ಕವಿರಾಜಮಾಗರವನರನ ಬರೆದ

 ನಕೃಪತರಬಗ ,   ಆದಿಕವಿ ಪಬಪ ,  ಕವಿಚಕ ತವತರ ,  ರನನ ,ಲಕ್ಷಿಲಬಶ,  ಜನನ ,  ಷಡಕರದಬವ ,    ಮರದದ ಣ ಮೊದಲಾದ ಶಪಬಷಷ ಕವಿಗಳರ ಕನನ ಡ
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   ನಾಡಿಗೆ ಸಾಹತದ ದ ಸಗಬಗರ ಉಣಬಡಿಸದವರರ.     ಕನಾರಟಕ ಸಬಗಿಬತದ ಪತಮಹರೆನಿಸದ ಪುರಬದರದಾಸರರ ಇಲ್ಲಿಯವರರ.

      ಕನನ ಡ ತಯಯ ಮಡಿಲರ ವಿದಾದರಣದ ರಗೆ ಜನಲ ವಿತತ ಹಗನಿನನ ಗಣಿಯಾಗಿದ. 

೩.       ಕವಿ ಕನನ ಡದ ಹಸರನರನ ಹಬಗೆ ಹಬಿಬಸಬಬಕಬದರ ಆಶಸರತತರೆ ?

ಉ:             ತನನ ಮರೆಯ ಕಬಪನರನ ಅರಯದ ಹಗರಗೆ ಹರಡರಕರವ ಕಸಗತ ರ ಮಕೃಗದಬತೆ ನಾವು ಕನನ ಡಿಗರರ ಕನನ ಡದ ಕಬಪನರನ
      ಅರಯದ ಇನನಲ್ಲೋ ಅದರ ಸಗಬಗನರನ ಬಬರೆ ಭಷಯಲ್ಲಿ ಹರಡರಕರತತದ್ದೇವ .      ನಮಲ ಭಷ ಸಬಪತತನರನ ಬಳಸ ಅದರ

  ಸರಗಬಧವನರನ ಹರಡರವಬತೆ ಮಾಡಬಬಕರ.     ನವಶಕತಯಬದ ಹಗಸ ಪರಮಳವ ,   ಸಬತಸದಿಬದ ಕನನ ಡ ಕಸಗತ ರಯ
  ಪರಮಳವನರನ ಜಗತತನಾದದ ಬತ ಹರಡಬಬಕರ.      ಎಲಲ ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕನನ ಡ ನಲಸರವಬತೆ ಆಗಬಬಕರ.   ಒಡೆದರ ಹಗಬಗಿರರವ

            ಕನನ ಡಿಗರ ಮನಸರಸ್ಸಿ ಒಬದಾಗಿ ಕನನ ಡದ ಕಬತರಯನರನ ಎಲಲ ರಗ ಎಲಲ ಕಡೆ ಹರಡಿಸರವಬತಗಲ ಎಬದರ ಕವಿ ಆಶಸರತತರೆ. 

೪/    ೫ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ .

೧.      ಕನನ ಡ ತಯಯನರನ ಮರೆಯಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ ಏಕ ?

 ಉ :     ಕನನ ಡ ತಯಯರ ನಮಲಲಲ ರ ತಯ .   ಅವಳರ ನಮಲ ನರನ ಹರಸರವವಳರ, ರಯರವವಳರ,   ನಮಗೆ ಜನಲ ನಿಬಡಿದವಳರ.

  ನಮಲ ತಪುಪ್ಪ ಗಳನರನ ಸಹಸರವವಳರ,  ತದರದ ವವಳರ,    ಅಕಕ ರೆಯಬದ ನಮಲ ನರನ ಆಳರವವಳರ.     ಅವಳರ ನಮಲ ಬದರಕರ .  ಅವಳಬ
 ನಮಲ ಸವರಸಗ .     ನಮಲ ತನರ ಮನ ನರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲಸರವವಳರ.    ಆದದ ರಬದ ಅವಳನರನ ಮರೆಯಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ . 

೨.      ಕವಿ ಕನನ ಡ ತಯಯಲ್ಲಿ ಏನಬದರ ಕಗಬರರತತರೆ ? 

 ಉ :           ತನಗನಳಗೆಬ ಅಡಗಿರರವ ಪರಮಳವನರನ ಕಸಗತ ರ ಮಕೃಗವು ಬಬರೆಲ್ಲೋ ಹರಡರಕರವಬತೆ ನಮಲ ಕನನ ಡಿಗರಗ ಒಳಗೆಬ
     ಹರದರಗಿರರವ ಕನನ ಡದ ಸಗಬಗರ ಅರಯದಬ ಬಬರೆಡೆಗೆ ಹರಡರಕರತತದ್ದಾರೆ .  .     ಕನನ ಡದ ಸಗಬಗರ ಅರಯದಬ ಬಬರೆ

    ಭಷಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕನನ ಡಿಗರರ ಒಲವು ತೆಗಬರಸರತತದ್ದಾರೆ.    ಕನನ ಡವಬ ಕಸಗತ ರ .   ಅದನರನ ತಬಡಿದಾಗ ಪರಮಳವು
ಹಗರಸಗಸರವುದರ.      ಅಬದರೆ ಕನನ ಡಿಗರರ ಕನನ ಡ ಭಷಯನರನ ಬಳಸಬಬಕರ.  ಬಳಸಬಬಕರ.    ನಮಲ ಲ್ಲಿರರವ ಕನನ ಡ ಭಷಯ

   ಪರಮಳವನರನ ತಯಯರ ನವಶಕತಯಬದ ಬಡಿದಬಿಬಸಬಬಕದ.      ಹಗಸ ಪರಮಳದಿಬದ ಜಗದಿ ಕನನ ಡದ ಹಸರನರನ
ಹಬಿಬಸಬಬಕದ.      ತಯಯರ ಎಲಲ ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲಸರವಬತೆ ಆಗಬಬಕರ.     ನಮಲ ಒಡೆದರ ಹಗಬಗಿರರವ ಮನಸರಸ್ಸಿ ಗಳರ
ಒಬದರಗಗಡಬಬಕದ.          ತಯಯರ ಇದನರನ ನರವಬರಸಲ ಅವಳ ಕಬತರ ಜಗತತನಾದದ ಬತ ಹಬರಬ ವಬತಗಲ ಎಬದರ ಕವಿ ಕನನ ಡ

 ತಯಯಲ್ಲಿ ಕಗಬರದ್ದಾರೆ. 

೩.      ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈಯವರ ಪಪಮರಖ ಕಕೃತಗಳರ ಯಾವುವು ?

ಉ:  ಗಿಳಿವಿಬಡರ ,  ಚಿತ ತಭನರ ,       ನಬದಾದಿಬಪ ಮೊದಲಾದವು ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈಯವರರ ಬರೆದ ಕವನ ಸಬಕಲನಗಳರ . ವವೈಶಖ
   ಮತರತ ಗೆಗಲಗಗಥಾ ಖಬಡರವದ .   ಹಬಬರಳರ ,    ಪಾಶಗ ರನಾಥ ತಬಥರಬಕರ ಚರತೆ ,   ಬಾಹರಬಲ ,  ಗೆಗಮಲ ಟಬಶಗ ರ ಚರತೆ

,       ರಗವಾನ್ ಬರದದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಕಕೃತಗಳನರನ ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈಯವರರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

 ಎಬಟರ -    ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ .

೧.        ಕನನ ಡಿಗರ ತಯ ಮೊಗ ತೆಗಬರಬಬಕಬದರ ಕವಿ ಏಕ ಬಯಸರತತರೆ ?

ಉ:            ಕನನ ಡಿಗರ ತಯ ಕವನವು ಕನಾರಟಕದ ಏಕಬಕರಣದ ಪೂವರದಲ್ಲಿ ಕನನ ಡ ತಯಯನರನ ಸರತ ತಸ ಬರೆದ ಕವನ .ಕನನ ಡ
            ತಯ ತನನ ಮರಖವನರನ ತೆಗಬರರವ ಮಗಲಕ ಕನನ ಡದ ಮಕಕ ಳನರನ ಒಬದಾಗಿಸಬಬಕರ ಎನರನ ವುದರ ಪದದ ದ ಮರಖದ ಆಶಯ .

    ಕನನ ಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲಾಲ ಸಬಪತಗತ ಇದ.      ತಯಯ ಮರಖ ಕಬಡಾಗ ಅದಲಲ ವೂ ಗೆಗಬಚರವಾಗರತತದ.  ಹಬಗೆ
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        ಗೆಗಬಚರಸದಾಗ ಮಾತ ತ ಕನನ ಡ ತಯಯ ಕಬತರ ಜಗತತನಾದದ ಬತ ಪಸರಸಲರ ಸಾಧದ .     ಅದರಕಗಿ ಕನನ ಡ ತಯ ಎಲಲ ರ ನಡೆ-

 ನರಡಿ ,   ಆಚಾರ -  ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಲಲಯಾಗಬಬಕರ.        ಕನನ ಡ ತಯ ಜನಲ ದಾತೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರರವುದರಬದ ಅವಳ ಹರಕ -

      ಹಾರೆವೈಕ ನಮಗೆ ಶಪಬ ರಕ್ಷೆ .     ಕನನ ಡಿಗರಗೆ ಕನನ ಡವಬ ಉಸರರ .    ಕನನ ಡಿಗರ ಧಮನಿಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿಯಗ ಕನನ ಡವಬ
ಉಸರಾಗಬಬಕರ.      ಕನನ ಡ ನಾಡರ ನರಡಿಯ ಶಪಬಷಷ ತೆ ,  ರವದ ಪರಬಪರೆ ,  ಇತಹಾಸ ,  ಪಾಪಕಕೃತಕ ,  ಸಾಹತದ ಕ ,ವಾಸರತ ಶಲಪ್ಪ ಗಳ

   ರವದ ತೆಯಬದ ಜಗತತನಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಬಬಕರ .       ಇದನರನ ನರವಬರಸಲರ ಕನನ ಡಿಗರ ತಯಯ ಆಗಮನದಿಬದಾಗಿ ಅವಳರ ಮೊಗ
  ತೆಗಬರಬಬಕಬದರ ಕವಿ ಅಪಬಕ್ಷಿಸದ್ದಾರೆ. 

   ಸಬದಭರನರಸಾರ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ. 

೧. “   ಖಗ ಮಕೃಗೆಗಬರಗಳಿಯೋ " 

 ಉ :            ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಎನ್ ಎಸ ರಘರನಾಥರವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಶತಮಾನದ ಮಕಕ ಳ ಸಾಹತದ ಸಬಕಲನದಿಬದ
ಆರಸದ.     ಈ ಪದದ ಭಗದ ಕವಿ ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈರವರರ. 

 ಸಬದರರ :       ಕನನ ಡ ನಾಡರ ಪಪಕಕೃತ ಸಗಬಗಿನ ನಾಡರ .      ಇಲ್ಲಿ ಬಬರೆ ಬಬರೆ ಜಾತಯ ಮರಗಳಿವ.    ವಿವಿಧ ಹಗ ಹಣರಣ ಗಳನರನ
  ನಿಬಡರವ ಮರಗಳರ ,    ಲತೆಗಳರ ಪತ ತಪುಷಪ್ಪ ಗಳಿಬದ ಕಬಗೆಗಳಿಸರತತವ.   ಪರಶರದದ್ಧಿ ಗಳಿಯದ.   ಖಗ ,   ಮಕೃಗ ,  ಉರಗಗಳರ
         ವಾಸಸರವ ಅರಣದ ಸಬಪತತನಿಬದ ಕನನ ಡ ನಾಡರ ಸರಬದರವಾಗಿದ ಎಬದರ ಕವಿ ಕನನ ಡ ನಾಡನರನ ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :       ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಪಪಕಕೃತ ಸಬಪತತನ ವಿಶಬಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

೨. “    ನಿನನ ಕಲ್ಲೆ ನರಡಿವುದಲಲ .” 

 ಉ :     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಎನ್ . ಎಸ.      ರಘರನಾಥರವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಶತಮಾನದ ಮಕಕ ಳ ಸಾಹತದ ಸಬಕಲನದಿಬದ
ಆರಸದ.     ಈ ಪದದ ಭಗದ ಕವಿ ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈಯವರರ. 

 ಸಬದರರ :     ಕನನ ಡ ನಾಡರ ಶಲಪ್ಪ ಕಲಗಳ ಬಿಬಡರ .  ಹಳಬಿಬಡರ ,    ಬಬಲಗರರ ಸರಬದರವಾದ ಕತತನಗಳಿಬದ ಕಗಡಿವ. ರಕರಳದಲ್ಲಿ
 ನಿಶಚ ಲತೆ ,   ನಿಲರಪತ ತೆ ,    ಸಸ್ಥಾತಪಪಜಜ ತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗೆಗಮಲ ಟಬಶಗ ರನ ವಿಗ ಪಹವಿದ.   ಇಲ್ಲಿಲಲ ದ ಶಲಪ್ಪ ವಿಲಲ .     ಇಲ್ಲಿನ ಪಪತಬ ಕಲರಲ ಕನನ ಡ
     ನಾಡಿನ ಇತಹಾಸವನರನ ವಿವರಸರವುದರ ಎಬದರ ಕವಿ ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :        ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಉದದ ಗಲಕಗಕ ಇರರವ ಶಲಪ್ಪ ಕಲಯ ವವೈರವವು ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

೩.  "   ನಮಲ ಮನಮನಗಬದ ಕಲಸರ.  "

 ಉ :     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಎನ್ . ಎಸ.      ರಘರನಾಥರವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಶತಮಾನದ ಮಕಕ ಳ ಸಾಹತದ ಸಬಕಲನದಿಬದ
ಆರಸದ.     ಈ ಪದದ ಭಗದ ಕವಿ ಗೆಗಬವಿಬದ ಪವೈಯವರರ. 

 ಸಬದರರ :     ಕನನ ಡಿಗರ ಪರಸಸ್ಥಾತಯರ ಕಸಗತ ರ ಮಕೃಗದಬತಗಿದ.     ಕಸಗತ ರ ಮಕೃಗಕಕ ತನನ ಲ್ಲಿಯಬ ಪರಮಳವಿರರವುದರ
         ಗೆಗತತಗದಬ ಬಬರೆಡೆಗೆ ಹರಡರಕರವಬತೆ ಕನನ ಡಿಗರರ ತಮಲ ಲ್ಲಿಯಬ ಇರರವ ಕನನ ಡದ ಸಗಗಡರ ಅರಯದಬ ಪರಭಷ
 ವಾದಮೊಬಹಕಕ ಒಳಗಗರತತದ್ದಾರೆ.      ಆದದ ರಬದ ಕನನ ಡದ ಸಗಬಗರ ಅರಯರವ ,     ಕನನ ಡ ಉಳಿಸರವ ಶಕತ ಕನನ ಡಿಗರಗೆ

        ದಗರೆಯರವಬತಗಲರ ಅವರ ಮನವನರನ ಒಬದರಗಗಡಿಸಬಬರದ ಅವಶದ ಕತೆ ಇದ ಎಬದರ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :     ಕನನ ಡಿಗರರ ಒಬದಾಗಿ ಕನನ ಡ ಭಷಯನರನ ,      ನಾಡನರನ ಉಳಿಸಬಬರದ ಅಗತದ ದ ಕರರತರ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಹಗಬದಿಸ ಬರೆಯರ. 

೧.  ಬಬಲನಾಡರ -  ಬಬಲಗರರ
೨.  ಶವರ -     ನಕೃಪತರಬಗ
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೩.  ಗೆಗಲಗಗಥಾ -  ಖಬಡರವದ
೪.  ಗಿಳಿವಿಬಡರ -  ಕವನಸಬಕಲನ

  ಬಿಟಟ ಸಸ್ಥಾ ಳ ತರಬಬಿರ. 

೧.   ಹರಸರ ತಯ -----  ರಯ (  ಸರತರ ) 

೨.   ಹಾಲರ ಹರವ ----  ರಗರಗಿಳಿದರದ (ದಿವಬ) 

೩.   ಜೆವೈನರಾದ ಪೂಜದ ಪಾದ ---- (  ಕಗಬಡಕರಬದವಯರರ ) 

೪. ------    ಸಬಡರ ನಮಲ ಪಾಡರ (  ಮಕೃಗದ ) 
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 ಪದದ -        ೨ ಸಣಣ ಸಬಗತ - ಕ.ಎಸ.  ನರಸಬಹಸಾಗರ
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

ಕ.ಎಸ.   ನರಸಬಹಸಾಗರಯವರರ ೨೬/೦೧/     ೧೯೧೫ ರಲ್ಲಿ ಮಬಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಕೃಷಣ ರಾಜಪಬಟ
  ತಲಗಕನ ಕಕಕಬರಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ.   ಇವರರ ಶಲಾಲತೆ,   ನವಪಲಲ ವ ,ಇರರವಬತಗೆ,  ದಿಬಪದಮಲ್ಲಿ,

  ಮನಯಬದ ಮನಗೆ ,      ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲರ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಬಕಲನಗಳನರನ ರಚಿಸದ್ದಾರೆ.  ೧೯೭೭ ರಲ್ಲಿ
         ಇವರ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲರ ಕವನ ಸಬಕಲನಕಕ ಕಬಬದಪ ಸಾಹತದ ಅರಡೆರ ಪಪಶಸತ ಸಬದಿದ .  ಇವರ

       ದರಬಡರಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವನಸಬಕಲನಕಕ ಕನಾರಟಕ ಸರರರದ ಪಪತರಷತ ಪಬಪ ಪಪಶಸತ ಲಭಸದ .  ಇವರರ
 ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಮರಣಹಗಬದಿದರರ.       ಕನನ ಡ ಸಾಹತದ ಕ್ಷೇತ ತದಲ್ಲಿ ಇವರನರನ ಪಪಬಮಕವಿ ಎಬದಬ

ಗರರರತಸರತತರೆ. 

   ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗವನರನ ಇವರ '  ಇರರವಬತಗೆ '   ಕವನ ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

   ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 

೧.     ಹರಣಿಣಮಯ ಕಣರಣ ಎಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ ?

ಉ:        ನಟಟರರಳ ಕರಮರಗಿಲ ನಿಬರ್ ತರಬಬಿಗಳ ನಡರವ ಹರಣಿಣಮಯ ಕಣರಣ ತೆರೆದಿದ. 

೨.     ಪುಟಟ ಮಗರವು ತೆಗಟಟಲಲ್ಲಿ ಹಬಗೆ ಮಲಗಿದ. ?

ಉ:          ಪುಟಟ ಮಗರವು ತೆಗಟಟಲಲ್ಲಿ ಕಣಣ ನರನ ಅಧರ ಮರಚಿಚ ಬರ ಮವೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ. 

೩.   ಮಗಲಯಲ್ಲಿ ಇರರವುದಬನರ ?

ಉ:   ಮಗಲಯಲ್ಲಿ ಸಣಣ ಗಿನ ದಿಬಪವಿದ.

೪.      ನಿದ್ದೆ ಎಚಚ ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕವೈ ದರಡಿಯರತತದ ? 

ಉ:     ನಿದ್ದೆ ಎಚಚ ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೆವ ಕವೈ ದರಡಿಯರತದ. 

೫.      ಯಾವುದನರನ ಲಕಕ ಸದ ಮಗರ ಹಗದಿಕಯನರನ ಒದಯರತದ ?

ಉ:           ನಿದ್ದೆ ಎಚಚ ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೆವ ಕವೈ ದರಡಿಯರವುದನರನ ಲಕಕ ಸದ ಮಗರ ಹಗದಿಕಯನರನ ಒದಯರತದ. 

 ಎರಡರ -   ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 
೧.       ತಯ ತನನ ಮಗರವಿನ ಆರೆವೈಕಯನರನ ಹಬಗೆ ಮಾಡರತತಳ ವಿವರಸ. 

ಉ:           ಸರರಯರತತರರವ ಮಳ ನಿಬತರ ಆರಶ ಶರರಪವಾಗಿ ಚಬದಪನರ ಉದಯಸದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಕಗಬಣಯಲ್ಲಿ ಮಬಚದ
  ಮಬಲ ತಯಯರ ಮಲಗಿದ್ದಾಳ.            ಅಲ್ಲಿ ಪಕಕ ದ ತೆಗಟಟಲಲ್ಲಿ ಮಗರವು ಕಣಣ ನರನ ಅಧರ ಮರಚಿಚ ಬರ ಮವೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ .

       ಆಗ ತಯಯರ ನಿದ್ದೆಗಣಿಣನಲ್ಲಿದದ ರಗ ಕವೈ ನಿಬಡಿ ಮಗರವಿಗೆ ಹಗದಿಕಯನರನ ಸರಪಡಿಸರವಳರ.  ಮಗರ
         ಅಪಪಯತನ ಪೂವರಕವಾಗಿ ಹಗದಿಕಯನರನ ಕತೆತಸದರ ಪುನಅ ಬರ ಮವೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ತಯಯರ ಮತೆತ ಮತೆತ

        ಹಗದಿಕಯನರನ ಹಗದಿಸ ತನನ ಮಗರವಿನ ಆರೆವೈಕಯನರನ ಮಾಡರವಳರ ಎಬದರ ಕವಿ ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ. 

೨.        ಕವಿ ಯಾವ ಸಣಣ ಸಬಗತಯನರನ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ ?
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ಉ:           ಕವಿ ವಿವರಸರವ ಸಣಣ ಸಬಗತಯರ ವಾಸತವವವಾಗಿ ಸದಾ ರಲ ರಪಾಡರವ ಕರರಣಯಬದರ ಸಬಕಬತವಾಗಿದ .

           ಹಗಲರರಳನನ ದ ಸದಾ ತನನ ಮಗರವಿನ ಆರೆವೈಕಯಲ್ಲಿ ತನನ ತಯತ ನದ ಸಾಥರಕದ ಪಡೆಯರವ ತಯಯ ಹಕೃದಯದ ತರಡಿತ
-    ರಡಿತಗಳ ಗಹನವಾದ ತತಗ ದ ಸಬಕಬತವಾಗಿದ.      ಇದರ ಮನರಷದ ಮತರತ ಪಪಕಕೃತಗಿರರವ ಸಬಬಬಧವಿರಬಹರದಬ ?  ಇದರ ಇಡಿಬ

        ಜಿಬವ ಸಬಕರಲವನರನ ರಪಡರವ ತಯ ಪಪಜಯರಬಹರದಬ ಅದರ ಸಣಣ ಸಬಗತಯನನ ಬಹರದಬ ?   ಅಲಲ ಎಬಬರದನರನ ಕವಿ
 ಸಗಚದ ವಾಗಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

೩.       ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಿಬಡಿರರವ ಪಾಪಕಕೃತಕ ಘಟನಗಳನರನ ತಳಿಸ. 

ಉ:             ಸಣಣ ಸಬಗತ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ತಯ ಪಕಕ ದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರರವ ಮಗರ ನಟಟರರಳರ ತನನ ಹಗದಿಕಯನರನ ಕತೆತಸದಾಗ ,ಮತೆತ
          ಮತೆತ ತಯಯ ಕವೈ ಮಗರವಿನ ಹಗದಿಕಯನರನ ಸರಪಡಿಸರವ ಸಣಣ ಸಬಗತಯಬದನರನ ಪಪಕಕೃತಯ ನಿಬರರ ತರಬಬಿರರವ

 ಕರಮರಗಿಲರ ,     ಆರಶಕಕ ಹರಣಿಣಮಯ ಕಣರಣ ತೆರೆದ ,     ಬಾನ ಬಿಬದಿಗೆ ತರೆ ಬಬದಿವ ,    ಸಗಬನಯ ಶರಪ ತಗೆ ಗಳಿಯಬ ಹಾಡರವ
      ಮೊದಲಾದ ಪಾಪಕಕೃತಕ ಚಕಟಟನಗಳಗಿನ ದಗಡಡ ಘಟನಗಳಗಬದಿಗೆ ಹಗಬಲಸ ವಣಿರಸಲಾಗಿದ . 

   ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ. 

೧. “     ತರೆ ಬಬದಿವ ಬಾನ ಬಿಬದಿಗೆ .” 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.ಎಸ.      ನರಸಬಹಸಾಗರಯವರರ ಬರೆದ ಇರರವಬತಗೆ ಕವನ ಸಬಕಲನದಿಬದ
   ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿರರವ ಸಣಣ ಸಬಗತ ಕವನದಿಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ.    ಈ ಮಾತನರನ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :            ಕವಿ ರಾತಪ ಸಮಯದ ಪಪಕಕೃತಯನರನ ವಣಿರಸರವಾಗ ನಟಟರರಳ ಕರ ಮರಗಿಲ ನಿಬರ ತರಬಬಿಗಳ ನಡರವ
  ಹರಣಿಣಮಯ ಕಣರಣ ತೆರೆದಿದ.           ಅಬದರೆ ಆಗ ತನಬ ಮಳ ಬಬದರ ನಿಬತರ ಆರಶ ಶರರಪವಾಗಿ ಚಬದಪನರ ಆರಶದಲ್ಲಿ

 ಗೆಗಬಚರಸರತತದ್ದಾನ ,           ಅಲಲ ದಬ ತರೆಗಳರ ಬಾನ ಬಿಬದಿಗೆ ಬಬದಿವ ಎಬದರ ಪಾಪಕಕೃತಕ ಸನಿನವಬಶ ವಣಿರಸರವಾಗ ಈ ಮಾತರ
ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :             ಜೆಗಬರಾಗಿ ಮಳ ಬಬದರ ಆಗ ತನಬ ನಿಬತರರವ ಮಳಗಲದ ರಾತಪಯ ಪಾಪಕಕೃತಕ ಸನಿನವಬಶವನರನ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ
ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ.  

೨. “        ತಯ ಕವೈ ನಿಬಡಿ ಮತೆತ ಹಗದಿಕಯನರ ಸರಪಡಿಸರವಳರ .” 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.ಎಸ.      ನರಸಬಹಸಾಗರಯವರರ ಬರೆದ ಇರರವಬತಗೆ ಕವನ ಸಬಕಲನದಿಬದ
   ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿರರವ ಸಣಣ ಸಬಗತ ಕವನದಿಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ.    ಈ ಮಾತನರನ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :          ಸರರಯರತತರರವ ಮಳ ನಿಬತರ ಆರಶ ಶರರಪವಾಗಿ ಚಬದಪನರ ಉದಯಸದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಕಗಬಣಯಲ್ಲಿ
   ಮಬಚದ ಮಬಲ ತಯಯರ ಮಲಗಿದ್ದಾಳ.           ಅಲ್ಲಿ ಪಕಕ ದ ತೆಗಟಟಲಲ್ಲಿ ಮಗರವು ಕಣಣ ನರನ ಅಧರ ಮರಚಿಚ ಬರ ಮವೈಯಲ್ಲಿ

ಮಲಗಿದ.         ಆಗ ತಯಯರ ನಿದ್ದೆಗಣಿಣನಲ್ಲಿದದ ರಗ ಕವೈ ನಿಬಡಿ ಮಗರವಿಗೆ ಹಗದಿಕಯನರನ ಸರಪಡಿಸರವಳರ.  ಮಗರ
         ಅಪಪಯತನ ಪೂವರಕವಾಗಿ ಹಗದಿಕಯನರನ ಕತೆತಸದರ ಪುನಅ ಬರ ಮವೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ತಯಯರ ಮತೆತ ಮತೆತ

        ಹಗದಿಕಯನರನ ಹಗದಿಸ ತನನ ಮಗರವಿನ ಆರೆವೈಕಯನರನ ಮಾಡರವಳರ ಎಬದರ ಕವಿ ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :            ಇಡಿಬ ಜಿಬವಸಬಕರಲವನರನ ರಪಾಡರವ ಪಪಕಕೃತ ಮಾತೆಯ ಪಪಜಯನರನ ವಿವರಸರವಾಗ ಕವಿ ತಯಯರ ತನನ
         ಮಗರವಿನ ಆರೆವೈಕಯಲ್ಲಿ ತಯತ ನದ ಸಾಥರಕದ ಪಡೆಯರವ ಸನಿನವಬಶಕಕ ಹಗಬದಿಸ ವಣಿರಸರರವುದನರನ ಇಲ್ಲಿ ನಗಬಡಹರದರ. 

೩. “      ನಿದ್ದೆ ಎಚಚ ರಗಳಲ ಪರೆವ ಕವೈ ದರಡಿಯರತದ .” 
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ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಕ.ಎಸ.      ನರಸಬಹಸಾಗರಯವರರ ಬರೆದ ಇರರವಬತಗೆ ಕವನ ಸಬಕಲನದಿಬದ
   ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿರರವ ಸಣಣ ಸಬಗತ ಕವನದಿಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ.    ಈ ಮಾತನರನ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :   ಸಕೃರಟ ,          ಪಾಲನ ಮತರತ ಪರೆಯರವ ಮೌಲದ ಗಳಿಗೆ ಸಬಬಬಧಿಸದ ಸಣಣ ಸಬಗತಯನರನ ಕವಿ ವಣಿರಸರತತ ತಯ
            ಮಗರ ಇಬಬ ರಗ ಎಚಚ ರದ ಸಸ್ಥಾತಯಲ್ಲಿ ಇಲಲ ದಿದದ ರಗ ತಯಗೆ ಮಗರವಿನ ಮವೈ ಮಬಲ ಹಗದಿಕ ಇರಲಾರದರ ಎಬಬ ಎಬದರ
  ಅನಿಸ ಹಗದಿಕಯನರನ ಹಗದಿಸರತತರರತತಳ.          ಆದರೆ ಪಪಪಬಚಕಕ ಆಗ ತನಬ ರಲಟಟರರವ ಆ ಮಗರವಿಗೆ ಈಗಿಬಗ

   ಪರಚಿತವಾಗರತತರರವ ಹಗದಿಕಯನರನ ಕತೆತಸಯರತತದ.        ಆ ಕಗಬಣಯಲ್ಲಿ ಏನರ ನಡೆಯರತತದ ಎಬಬ ಅರವಿಲಲ ದ ಹಗರ
   ಜಗತತನಲ್ಲಿ ಎಲಲ ರಗ ನಿಶಚಬತೆಯಬದ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ.         ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಎಚಚ ರಗಳಲ ಪರೆವ ಕವೈ ದರಡಿಯರತದ ಎಬದರ ಕವಿ

ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :        ಇಡಿಬ ಜಿಬವ ಸಬಕರಲವನರನ ರಪಡರವ ತಯಯ ಪಪಜಯನರನ ,     ವಾಸತವವಾಗಿ ಸದಾ ರಲ ರಪಾಡರವ ದಬವರ
     ಕರರಣಯನರನ ವಿವರಸರವ ರಬತಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮಬಲನಬತೆ ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ. 

    ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗೆ ಏಳಬಟರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.          ಕವಿ ಯಾವ ಸಣಣ ಸಬಗತಯಬದನರನ ಪಪಕಕೃತಯ ಘಟನಗಳಗಬದಿಗೆ ಹಗಬಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಬಬರದನರನ ನಿಮಲ
 ಮಾತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯರ. 

ಉ:             ರಾತಪಸಮಯದ ಪಪಕಕೃತ ವಣರನ ಮಾಡರತತ ಕವಿಯರ ನಟಟರರಳ ಕರ ಮರಗಿಲ ನಿಬರ್ ತರಬಬಿಗಳ ನಡರವ ಚಬದಪ
        ಮಗಡಿರರವುದನರನ ತರೆಗಳರ ಉದಯಸರರವುದನರನ ವಣಿರಸರತತ ಕಗಬಣಯಲ್ಲಿ ತಯಯರ ಮಲಗಿರರವ ಮತರತ ಅದರ

        ಪಕಕ ದ ತೆಗಟಟಲಲ್ಲಿ ಮಗರವಬದರ ಬರ ಮವೈಯಲ್ಲಿ ಅಧರಕಣರಣ ಮರಚಿಚ ಮಲಗಿರರವ ಸನಿನವಬಶವನರನ ಸಕೃರಟಸರತತರೆ .  ಮಳ
      ಬಬದರ ಇಳ ತಬಪಾದ ಪರಸರದಲ್ಲಿ ಜಿಬವ ಸಕೃರಟಯಬದರ ಮೊಳಕಯಡೆದಿದ .     ಅಲ್ಲಿ ನಿಬರವತೆಯದದ ರಗ ಸಕೃರಟ ,ಪಾಲನ,

    ಮತರತ ಪರೆಯರವ ಕ ಪಯಯನರನ ಇಲ್ಲಿ ನಗಬಡಬಹರದರ.     ಮಗರವಿನ ಮವೈಯಲ್ಲಿ ಹಗದಿಕಯರಲಾರದಬದರ ಭವಿಸರವ
           ತಯಯರ ಮಲಗಿದದ ರಗ ಅವಳ ಕವೈ ಮಗರವಿಗೆ ಹಗದಿಕ ಹಗದಸರವ ರಯರವನರನ ಮತೆತ ಮತೆತ ಮಾಡರವುದನರನ ಹಬಳರವ

        ಕವಿಯರ ಲಕಕ ಅಲಕಕದ ನಡರವ ಸಬತರವ ಕಲಪ್ಪಸರರವುದನರನ ಇಲ್ಲಿ ನಗಬಡಬಹರದರ.    ರಣದ ಕರರಣಯ ಕವೈ ಜಗತತನರನ
          ಪರೆಯರವ ಹಾಗೆ ತಯಯರ ತನನ ಮಗರವಿನ ಆರೆವೈಕಯಲ್ಲಿ ತಯತ ನದ ಸಾಥರಕತೆ ಅನರರವಿಸರವ ಸನಿನವಬಶವನರನ ಕವಿ

 ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ.             ಸಣಣ ನಯ ದಿಬಪದ ಬಳಕನಲ್ಲಿ ಅಧರ ಕಣರಣ ಮರಚಿಚ ಮಲಗಿದ ಮಗರವನರನ ಕವಿ ನಟಟರರಳ ನಡರವ
   ಹರಣಿಣಮಯ ಕಣರಣ ತೆರೆದಿರರವುದಕಕ ಹಗಬಲಸದ್ದಾರೆ.      ಮನರಷದ ಮತರತ ಪಪಕಕೃತಗಿರರವ ಸಬಬಬಧವನರನ ,  ಇಡಿಬ ಜಿಬವ
       ಸಬಕರಲವನರನ ರಪಡರವ ಪಪಜಯನರನ ಕವಿ ಪಪಕಕೃತಯ ಘಟನಗಳ ಮಗಲಕ ವಣಿರಸದ್ದಾರೆ . 

  ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗೆ ಉತತರಸ. 

೧.   ಛಬದಸರಸ್ಸಿ ಎಬದರೆಬನರ ?

ಉ:     ಪದದ ಗಳನರನ ರಚಿಸರವಾಗ ನಿಧಿರಷಟ ನಿಯಮಗಳನರನ ಆಚರಸಲಾಗರವುದರ.  ಅದಬ ಛಬದಸರಸ್ಸಿ . 

೨.   ಪಾಪಸ ಎಬದರೆಬನರ ?   ಅದರ ವಿಧಗಳಾವುವು ?

ಉ:            ಪದದ ದ ಪಪತಯಬದರ ಪಾದದ ಎರಡನಯ ಅಕರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಪತಸಾಲನ ಕಗನಯ ಅಕರದಲ್ಲಿ ಒಬದಬ ಜಾತಯ
  ವದ ಬಜನವಿದದ ರೆ ಅದಬ ಪಾಪಸ.    ಪಾಪಸದ ವಿಧಗಳರ ಮಗರರ . 

  ಆದಿ ಪಾಪಸ :     ಪಪತಬ ಸಾಲನ ಎರಡನಯ ಅಕರ ಪಾಪಸವಾಗಿರರವುದರ .

 ಅಬತದ ಪಾಪಸ :     ಪಪತಬ ಸಾಲನ ಕಗನಯ ಅಕರ ಪಾಪಸವಾಗಿರರವುದರ. 

 ಮಧದ ಪಾಪಸ :      ಪಪತಬ ಸಾಲನ ಮಧದ ದಲ್ಲಿ ಬರರವ ಪಾಪಸ . 
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೩.   ಗಣ ಎಬದರೆಬನರ ? ವಿವರಸ. 

ಉ:     ಗಣ ಎಬದರೆ ಗರಬಪು ಎಬದಥರ .           ಪದದ ದ ಪಪತಬ ಸಾಲನ ಅಕರ ಅಥವಾ ಮಾತೆಪ ಅಥವಾ ಅಬಶಗಳ ಗರಬಪಬ ಗಣ . 

     ಮಾತೆಪಗಳ ಲರಕಚಾರದಿಬದ ಗರಬಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ -  ಮಾತಪಗಣ .     ಅಕರಗಳ ಲರಕಚಾರದಿಬದ ಗರಬಪುಮಾಡಿದರೆ ಅದರ
-ಅಕರಗಣ.        ಅಬಶಗಳ ಆಧಾರದಿಬದ ಗರಬಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ -  ಅಬಶ ಗಣ
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 ಪದದ -    ೩ ಗೆಳತನ -  ಚನನ ವಿಬರ ಕಣವಿ 

 ಕವಿ ಪರಚಯ 
        ನವೋದಯ ಪರಬಪರೆಯ ಪಪಮರಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರಾದ ಚನನ ವಿಬರ ಕಣವಿಯವರರ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ

ಹಗಬಬಳದವರರ.   ಇವರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.  ೧೯೨೮ .

 ಆರಶ ಬರಟಟ,  ಭವಜಿಬವಿ,   ಮಧರಚಬದಪ ,  ದಿಬಪಧಾರ,   ಮಣಿಣನ ಮರವಣಿಗೆ ,  ನಲಮರಗಿಲರ ,ರವಾದಕ್ಷಿ
,         ಚಿರಬತನ ದಾಹ ಇವಬ ಮೊದಲಾದವು ಇವರ ಪಪಮರಖ ಕವನ ಸಬಕಲನಗಳರ .   ಇವರಗೆ ಕನಾರಟಕ

   ಅರಡೆರ ಗೌರವ ಪಪಶಸತ ,         ೧೯೮೧ ರಲ್ಲಿ ಜಿಬವಧಗ ನಿ ಕವನ ಸಬಕಲನಕಕ ಕಬಬದಪ ಸಾಹತದ ಅರಡೆರ ಪಪಶಸತ
 ದಗರಕವ .         ೧೯೯೬ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೬೫ ನಯ ಅಖಲಭರತ ಕನನ ಡ ಸಾಹತದ ಸಮಲಬಳನದ

ಅಧದ ಕರಾಗಿದದ ರರ.        ಪಪಸರತ ತ ಗೆಳತನ ಕವನವನರನ ಅವರ ಆರಶ ಬರಟಟ ಕವನಸಬಕಲನದಿಬದ
ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ   
೧.    ಕವಿ ಎಲ್ಲಿ ತಬಗಿದ್ದಾರೆ ?

ಉ:       ಗೆಳತನದ ಸರವಿಶಲ ಆಲದಡಿ ಪಸರಸಹ ನರಳಿನ ತಬಪನಲ್ಲಿ ತಬಗಿದ್ದಾರೆ . 

೨.     ಕವಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಏನನರನ ನರಬಗಿದ್ದಾರೆ ? 

ಉ:        ಜಿಬವನದ ಮರಗಿಯದ ಕಷಟ ನಗಬವುಗಳ ರವನರನ ಕವಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ನರಬಗಿದ್ದಾರೆ. 

೩.     ಗೆಳತನದ ಮನಸಸ್ಸಿನ ಭವನ ಹಬಗಿದ ?

ಉ:     ಗೆಳತನದ ಮನಸಸ್ಸಿನ ಭವನ ಬಾನಿನಬತೆ ಅಗಲವಾಗಿದ .  ಸಸ ಟಕದಬತೆ ಶರದದ್ಧಿ ವಾಗಿದ. 

೪.       ಉಪುಪ್ಪ ಮತರತ ತಯಯ ಬಗೆಗಿರರವ ಗದ ಯಾವುದರ ?

           ಉಪಪ್ಪಗಿಬತಲರ ರರಚಿಯರ ತಯಗಿಬತಲರ ಬಬಧರ ಇಲಲ ಎಬಬರದರ ಉಪುಪ್ಪ ಮತರತ ತಯಯ ಬಗೆಗಿರರವ ಗದ .

   ಎರಡರ ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.      ಗೆಳತನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದರಗರರಣಗಳರ ಇಲಲ ವಬದರ ಹಬಳಲಾಗಿದ ?

ಉ:   ಗೆಳತನದಲ್ಲಿ ವಬಚನಯಲಲ ,    ಚಬಚಲತೆ ಎಳಳ ಷಗಟ ಇಲಲ .      ಮಬಲರ ಕಬಳರಗಳರ ಎನರನ ವ ಬಬಧವೂ ಇಲಲ .  ಅಹರಕಯ
ನಪವಿಲಲ .   ದಗಬಷ ಗರಣಕಕ ಆಸಪ್ಪ ದವಿಲಲ .    ಸಣಣ ತನಕಕ ಸಬಕಗಬಚಕಕ ಅವರಶವಿಲಲ .

೨.    ಗೆಳತನದ ಶರಚಿರರಚಿ ಎಬಥದರದ ?  ಉಪಪ್ಪಗಿಬತಲಗ ರರಚಿಯಲಲ .  ತಯಗಿಬತ ಬಬಧರವಿಲಲ .   ಎನರನ ವ ಗದ ಮಾತದ. ಗೆಳತನದ
   ಶರಚಿ ರರಚಿಯರ ಇದಕರಕ ರಗಿಲಾಗಿರರವಬತದರದ .    ಎಲಲ ರಗಗ ಇದರ ಅಥರವಾಗಲಾರದರ.    ಯಾರರ ಈ ಸವಿಯನರನ

     ಸವಿದಿರರವರೆಗಬ ಅಬಥವರಗೆ ಮಾತ ತವಬ ಇದರ ಅರವಾಗಲರ ಸಾಧದ . 

೩.    ಜಿಬವನ ರಸಪಾಕವಾಗರವುದರ ಹಬಗೆ ?
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ಉ:     ಸನ ಬಹತರರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಪಪಬತಯಬದ ನಡೆದರಕಗಳಳ ಬಬಕರ.     ಜಿಬವನದ ಆಗರ ಹಗಬಗರಗಳಿಗೆ ಬಾಗದಬತೆ ,  ಕರಗಗ ದಬತೆ
,   ಒಬಬ ರಗೆಗಬಬ ರರ ಹಗಲರಕಗಟರಟ ಬದರಕಬಬಕರ.        ಸರಖದಲ್ಲಿ ಸಬತಸ ಪಟರಟ ದರಅಖದಲ್ಲಿ ಪರಸಪ್ಪ ರ ನರವಾಗಿ ಸಹಭಗಿಗಳಾದರೆ

  ಜಿಬವನ ರಸದ ಪಾಕವಾಗರವುದರ. 

 

   ನಾಲರಕ ಐದರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.     ಗೆಳತನವು ಇಹಲಗಬಕಕರರವ ಅಮಕೃತ ಹಬಗೆ ?

ಉ:      ಗೆಳತನವು ವಿಶಲವಾದ ಆಲದ ಮರವಿದದ ಬತೆ .   ಇಲ್ಲಿ ಪಪಬತ,    ವಿಶಗಸದ ತಬಪಾದ ನರಳರ ಇರರವುದರ.  ಜಿಬವನದ
     ಕಗನಯಲಲ ದ ಬವಣ ನಗಬವುಗಳನರನ ಗೆಳತನದ ಸಪ್ಪ ಷರದಿಬದ ಮರೆಯಬಹರದರ.    ಗೆಳತನವು ಇಹ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿರರವ

   ಅಮಕೃತದ ಹಾಗೆ ಇರರವುದರ.     ಗೆಳತನವನರನ ತೆಗರೆದರೆ ಜಿಬವನ ಮರಣದಬತೆ .

೨.     ಗೆಳಯರ ಮನಸಸ್ಸಿನ ಭವನ ಹಬಗಿರರತತದ ? ವಿವರಸ. 

ಉ:       ಗೆಳತನದಲ್ಲಿ ಗೆಳಯರಬಬ ರ ಮನಸಸ್ಸಿನ ಭವವು ಸಸ ಟಕದಬತೆ ಶರದದ್ಧಿ ವಾಗಿರರತತದ.    ಎದಯರ ಕಲಲ ಶಗಳಿಲಲ ದ ತಳಿಯಾದ
ಕಗಳದಬತರರತತದ.    ಮನವು ಬಾನಿನಬತೆ ಅಗಲವಾಗಿರರತತದ.   ಬಲದಿಬಗಳಿನಬತೆ ತಬಪಾಗಿರರತತದ.  ನಿಜವಾದ ಗೆಳಯರಲ್ಲಿ

 ವಬಚನ ,  ಚಬಚಲತೆ ,    ಮಬಲರಕಬಳರಗಳನರನ ವ ಬಬಧ ಭವನಗೆ ಅವರಶವಿಲಲ .    ಅಹಬರರ ದಗಬಷದ ಭವನಗೆ ಆಸಪ್ಪ ದವಿಲಲ .

೩.    ಗೆಳಯರರ ಹಬಗೆ ಬಾಳರತತರೆ ?

ಉ:        ಜಿಬವನದ ಆಗರ ಹಗಬಗರಗಳನರನ ಸಹಸಕಗಳರಳ ವ ಮನಗಬಭವನ ಗೆಳಯರಲ್ಲಿರರತತದ .    ಗೆಳಯರರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸಬತಸ
  ಹಾಗಗ ದರಅಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಗಿಗಳಾಗಿರರತತರೆ.     ಹಾಗದಾಗ ಜಿಬವನವು ರಸದ ಪಾಕದಬತರರತತದ.   ಗೆಳಯರರ ಸರಸ

       ವಿರಸವನರನ ಸಗಬಕರಸ ಗಬಧದ ರಬತ ಜಿಬವ ತೆಬಯರದ ಪರಸಪ್ಪ ರರಗಗಿ ಬದರಕರತತರೆ. 

   ಎಬಟರ ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.       ಗೆಳತನದ ಮಹತಗ ವನರನ ಕಣವಿ ಅವರರ ಹಬಗೆ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ ? 

ಉ: '   ಗೆಳತನ '      ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಚನನ ವಿಬರಕಣವಿಯವರರ ಗೆಳತನ ,   ಅದರ ಸವಿ ,     ಮಹತಗ ಹಾಗಗ ಅನಗದಬನದ ತೆಯ ಬಗೆಗ
  ತತಗಕ ನಲಯಲ್ಲಿ ಪಪಸಾತಪಸದ್ದಾರೆ.    ಗೆಳತನಕಕ ಪರಾಣಿಕ,      ಐತಹಾಸಕ ಹಾಗಗ ಸಮರಲಬನ ಬದರಕನಲ್ಲಿ ರಗಿಲಾದ

 ಸಾಸ್ಥಾನವಿರರವುದನರನ ತಳಿಸಕಗಟಟದ್ದಾರೆ.        ಕವಿ ಗೆಳತನವು ಇಹ ಲಗಬಕಕಕ ರರವ ಅಮಕೃತ ಎಬದರ ಹಬಳರತತರೆ .  ನಿಜವಾದ
 ಗೆಳತನವಿದದ ರೆ ,         ಗೆಳಯರದದ ರೆ ಜಿಬವನದ ಕಷಟ ನಷಟ ಗಳನರನ ಮರೆತರ ಬಾಳಬಹರದರ ಎಬಬರದರ ಕವಿಯ ಅಭಪಾಪಯವಾಗಿದ .

 ಗೆಳತನದಲ್ಲಿ ವಬಚನ,   ಚಬಚಲತೆ ,     ಮಬಲರ ಕಬಳರ ಎಬಬ ಭವನಗೆ ಅವರಶವಿಲಲ .   ಅಹಬರರದ ಭವನಗೆ
ಆಸಪ್ಪ ದವಿಲಲ .ದಗಬಷವಾಗಲಬ,  ಸಣಣ ತನವಾಗಲಬ,       ಸಬಕಗಬಚವಾಗಲಬ ಇವು ಯಾವುದಬ ಭವಗಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಪವಬಶಸರವುದಿಲಲ .

       ಗೆಳತನದಲ್ಲಿ ಗೆಳಯರ ಮನವು ಬಾನಿನಬತೆ ವಿಶಲವಾದ ಉತತಮ ಗರಣಗಳನರನ ಹಗಬದಿದರದ ,   ಎದಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಬ ಕಲಲ ಶ
 ಭವಗಳಿಲಲ ದಬ ತಳಿಯಾಗಿರರವುದರ.    ಬಳದಿಬಗಳಿನ ತಬಪನರನ ಗೆಳತನವು ನಿಬಡರವುದರ.   ಉಪಪ್ಪಗಿಬತ ರರಚಿಯಲಲ ,ತಯಗಿಬತ

      ಬಬಧರವಿಲಲ ಎನರನ ವ ಹಾಗೆ ಗೆಳತನವು ಇವಲಲ ಭವಗಳನರನ ರಬರಸರವಬತದರದ .    ಯಾರರ ಗೆಳತನದ ಸವಿಯನರನ
    ಅನರರವಿಸರರವರೆಗಬ ಅಬತವರಗಷಟಬ ಗೆಳತನದ ಮಹತಗ ಅರವಾಗರವುದರ.     ನಿಜವಾದ ಗೆಳಯರರ ಕಷಟ ದಲ್ಲಿ ಪರಸಪ್ಪ ರ

ಸಹಭಗಿಗಳಾಗಿ,        ವಿರಸವನರನ ಮರೆತರ ಬಾಳರವರರ ಎಮದರ ಕವಿ ಗೆಳತನದ ಮಹತಗ ವನರನ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ. 

   ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ.   

೧. ''  ಅದನರಳಿದರೆಬನಿಹರದರ ಜಿಬವನಲ ಕೃತ'' 
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ಉ:           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಚನನ ವಿಬರ ಕಣವಿಯವರರ ಬರೆದ ಗೆಳತನ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ
  ಮಾತನರನ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :       ಗೆಳತನವು ಈ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ದಗರೆತ ಅಮಕೃತದಬತೆ .     ಅದನರನ ಬಿಟಟ ರೆ ಜಿಬವನದಲ್ಲಿ ಇನನಬನರ ಇರಲರ
 ಸಾಧದ ?      ಗೆಳತನವಿಲಲ ದ ಬದರಕರ ಮರಣದಬತೆ ಎಬದರ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :           ಗೆಳತನದ ಭವವು ಅಮಕೃತದ ಹಾಗೆ ಬದರಕಲರ ಸಗಪ್ಪ ತರಯನರನ ನಿಬಡರವುದರ ಎಬಬರದರ ಕವಿಯ ನಿಲರವಾಗಿದ .

೨. ''    ಭವ ಶರದದ್ಧಿ ಸಸ ಟಕ ಬಳದಿಬಗಳರ! '' 

ಉ:           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಚನನ ವಿಬರ ಕಣವಿಯವರರ ಬರೆದ ಗೆಳತನ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ
  ಮಾತನರನ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :    ಗೆಳತನದಲ್ಲಿ ವಬಚನ ,  ಚಬಚಲತೆ ,ಅಹರಕ,    ಸಣಣ ತನ ಮೊದಲಾದ ದರಗರರಣಗಳಿಗೆ ಅವರಶವಿಲಲ .ಮನವು
  ಬಾನಿನಷರಟ ವಿಶಲ ,     ಸಸ ಟಕದಬತೆ ಶರದದ್ಧಿ ಭವನಗಳರ ,     ಬಳದಿಬಗಳಿನಬತೆ ತಬಪು ಎಬದರ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಗರಸದ :    ಗೆಳತನವು ನಿವರಬಚನಯಬದ ಕಗಡಿರರವಬತದರದ ,    ಕಪಟಕಕ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಪ್ಪ ದವಿಲಲ .

೩. ''    ಕಬಡ ಕಬಡವರೆಬನರ ಬಲಲ ರದನರ '’

ಉ:           ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಚನನ ವಿಬರ ಕಣವಿಯವರರ ಬರೆದ ಗೆಳತನ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ
  ಮಾತನರನ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :    ಗೆಳತನವು ಪರಶರದದ್ಧಿ ವಾದರದರ ,       ಉಪಪ್ಪಗಿಬತ ರರಚಿಯಲಲ ತಯಗಿಬತ ಬಬಧರವಿಲಲ ಎಬಬ ಗದ ಮಾತದ.

     ಗೆಳತನದ ಶರಚಿ ರರಚಿಯರ ಇದಕಗಕ ರಗಿಲಾದರದರ .       ಯಾರರ ಇದನರನ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆಗಬ ಅವರಗೆ ಮಾತ ತ ಇದರ
ಅರವಾಗರವುದರ. 

 ಸಾಗರಸದ :       ಗೆಳತನದ ಸವಿಯನರನ ಅನರರವಿಸದವರಗೆ ಅದರ ಮಹತಗ ಅಥರವಾಗವುದರ.   ಅನರರವಿಸಲಾರದವರಗೆ ಅದರ
   ಅಥರವಾಗದರ ಎಬದರ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

೪. ‘'     ಬಾಳರವರರ ಗಬಧದಗಲರ ಜಿಬವ ತೆಬಯರದ !’’

ಉ:            ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಚನನ ವಿಬರ ಕಣವಿಯವರರ ಬರೆದ ಗೆಳತನ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.ಈ
  ಮಾತನರನ ಕವಿ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.

 ಸಬದರರ :    ಗೆಳಯರರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸರಖದರಅಖದಲ್ಲಿ ಭಗಿಗಳಾಗರವರರ.      ಗಬಧದ ಹಾಗೆ ಪರಸಪ್ಪ ರರಗಗಿ ಜಿಬವ ತೆಬಯರವರರ .

      ಒಬಬ ರ ಅಗತದ ತೆಗೆ ಇನಗನಬಬ ರರ ಒದಗರವರರ ಎಬಬರದರ ಕವಿಯ ಅಭಪಾಪಯವಾಗಿದ . 

 ಸಾಗರಸದ :    ನಿಜವಾದ ಗೆಳಯರರ ಪರಸಪ್ಪ ರರಗಗಿ ಬಾಳರವರರ.       ತಮಲ ಸಾಗಥರಕಕ ಗೆಳತನದಲ್ಲಿ ಅವರಶವಿಲಲ ಎಬಬರದರ ಕವಿಯ
ಅಭಪಾಪಯವಾಗಿದ. 

   ಗರಬಪಗೆ ಸಬರದ ಪದ ಬರೆಯರ. 

೧.  ಹಗಲರಗೆಗಟರಟ ,  ಸಬತಸಬಟರಟ ,  ಉಬಡವನರ ,       ತಳಿಗೆಗಳ ಉತತರ : ಉಬಡವನರ
  ೨.  ಲಗಬಕ ,  ಅಮಕೃತ ,  ಎದ ,          ಸಾಹಸ ಉತತರ : ಎದ
 ೩.  ಭವಜಿಬವಿ ,  ರವಾದಕ್ಷಿ ,  ದಿಬಪಧಾರ ,   ಜಿಬವಧಗ ನಿ ಉತತರ :  ಜಿಬವಧಗ ನಿ
೪.  ಬಾನರ ,  ಆರಶ ,  ಭನರ ,          ಗಗನ ಉತತರ : ಭನರ
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  ಪದದ -   ೪ ರರವಸ -ಬಿ.ಟ.   ಲಲತ ನಾಯಕ್
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ : 

 ಶಪಬಮತ ಬಿ.ಟ.        ಲಲತ ನಾಯಕ್ ಅವರರ ಚಿಕಕ ಮಗಳಗರರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಬಗಲ ತಬಡದ ದಲ್ಲಿ ೪/೪/೧೯೪೫
 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ.   ಚಬದಪ ಪರಾರವ ,   ರಟಟ ನ ಕನಸರ ,  ನಲಬಲ ,ನಬರಗಪಲ, ಗತ,    ಹಬಬ ಮತರತ ಬಲ ,ಇದಬ

   ಕಗಗರ ಮತೆತ ಮತೆತ ,    ದಬವದರಗರ ತಲಗಕರ ದಶರನ ,    ಒಡಲಬಬಗೆ ಮೊದಲಾದ ಕಕೃತಗಳನರನ ರಚಿಸದ್ದಾರೆ.

  ಮಕಕ ಳ ಕತೆ ,   ರೆಬಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳನಗನ ರಚಿಸರರವರರ.     ಪಪಸರತ ತ ರರವಸ ಕವಿತೆಯನರನ ಇವರ 'ಬಿದಿರರ
 ಮಳ ಕಬಟಯಲ'   ಎಬಬ ಕವನಸಬಕಲನದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.  

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.     ಕಗಬಕಲಕರಕಲ ರಾಗವನರನ ಯಾವಾಗ ಬರೆಸತರ ? 

ಉ:           ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗರಗ ಗಳರ ಅರಳಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಮಳವನರನ ಸಗಸ ವಸಬತರಲದ ಆಗಮನವಾಗಿದ ಎಬದರ ಸಾರದಾಗ ,

        ಮಾಮರದ ರೆಬಭಯಲ್ಲಿ ಕರಳಿತದದ ಕಗಬಗಿಲಯರ ಕಗಬಕಲಯರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಕಲ ರಾಗವನರನ ಬರೆಸತರ. 

೨.      ಮನರಷದ ಸಗ ಭವದ ಬಗೆಗ ಕವಯತಪಯ ಅಭಪಾಪಯವಬನರ ?

ಉ:          ಕಕೃತಕತೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲರಕದ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿರರವ ಮನರಜನರ ನವೈಜತೆಗೆ ಬಲ ನಿಬಡರತತಲಲ ,   ಸಾಗಥರದಲ್ಲಿ ಮರಳರಗಿ
         ಪಪಕಕೃತಯನರನ ನಾಶ ಮಾಡರತತ ಮಣಿಣನ ಸಗಗಡರ ಮರೆಯರತತದ್ದಾನ ಎಬದರ ಕವಯತಪ ಅಭಪಾಪಯ ಪಟಟದ್ದಾರೆ . 

ಎರಡರ/   ಮಗರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.      ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಗಬಗಿಲಯನರನ ಕರೆದರ ಏನರ ಹಬಳಿತರ ?

ಉ:          ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗರಗ ಅರಳಿ ಪರಮಳವನರನ ಸಗಸ ವಸಬತ ರಲದ ಆಗಮನ ಸಾರದಾಗ ,   ಮಾಮರದ ರೆಬಬಯಲ್ಲಿ ಕರಳಿತದದ
   ಕಗಬಗಿಲಯರ ಮಧರರ ನಿನಾದದಿಬದ ಹಾಡಿತರ.     ಬಳರರಡರತತ ಮಲ್ಲಿಗೆಯರ ಕಗಬಗಿಲಯನರನ ಕರೆಯತರ.ಪಪಯ

    ಗೆಳತಯಬ ನಿಬನರ ಒಬದರ ಹಾಡನರನ ಹಾಡರ,    ನಿಬನರ ಬಾನ ಸಬಚಾರಣಿ,    ಅನರರವದ ಹಗನಿನನ ಗಣಿಯ ನಿಬನಿಬಗ
      ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ಏನರ ನಡೆಯರತತದ ಎನರನ ವುದನರನ ಹಬಳರ ಎಬದರ ಹಬಳಿತರ.

೨.         ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಗಬರಕಗೆ ಕಗಬಗಿಲ ಪಪಕಕೃತಯ ಬಗೆಗ ಏನಬದರ ಉತತರ ನಿಬಡಿತರ ?

ಉ:   ಏನರ ಎಬದರ ಹಾಡಲ?     ನಾನರ ನಿನಗೆ ಏನರ ಅರರಹಲ ?   ನನಗೆ ಬಡಗಿನ ,     ಬಣಣ ಹಚಿಚ ಹಬಳರವ ಮಾತರಗಳರ ಗೆಗತತಲಲ ,

            ಆದರೆ ಈ ಜಗತರತ ಕಕೃತಕತೆಗೆ ಮರರಳಾಗಿ ನವೈಜತೆಯನರನ ವಾಸತವವನರನ ಮರೆಯರತತದ ಎಬದರ ಮಾತ ತ ಹಬಳಬಲ್ಲೆ ,ಪಪಕಕೃತಯ
        ಈ ಸಬಪತತನರನ ನಾಶ ಮಾಡರತತರರವ ಮನರಷದ ಕಬವಲ ಸಾಗಥರದಲ್ಲಿ ಮರಳರಗಿ ಹಗಬಗಿದ್ದಾನ .    ಕಬವಲ ಗೆಗಬಡೆಯ ಮಬಲ
    ಗಿಡ ಬಳಿಳ ಚಿತತರಗಳನರನ ಸಗಗಸಾಗಿ ಮಗಡಿಸರತತ,       ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಪಪಕಕೃತಯ ಸಗಬಗನರನ ಆಸಾಗದಿಸರವುದನರನ ಈ ಮಣಿಣನ

       ಸಗಗಡನರನ ರಪಾಡರವುದನರನ ಮರೆಯರತತದ್ದಾನ ಎಬದರ ಕಗಬಗಿಲಯರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಗಬರಕಗೆ ಉತತರಸತರ. 

೩.   ಕಗಬಗಿಲಯ ಆಶವಾದವಬನರ ?

ಉ:      ಮನರಷದ ನ ಸಾಗಥರ ಬರದಿದ್ಧಿಯಬದಾಗಿ ಪಪಕಕೃತ ನಶಸರತತದಯಬದರ,     ಮಾನವ ಈ ಮಣಿಣನ ಸಗಗಡನರನ
     ಮರೆಯರತತದ್ದಾನಬದರ ಹಬಳಿದ ಕಗಬಗಿಲಯರ ನಬತರ ಆಶವಾದದ ,  ರರವಸಯ ಮಾತರಗಳನಾನಡಿತರ.  ಮಾವು,ಮಲ್ಲಿಗೆ

,  ದರಬಬಿಗಳರ ,            ಅದರ ಝಬಬರರ ಜೆಗತೆಗೆ ಕವಿ ಕಲಪ್ಪ ನಯ ಗನ ಲಹರ ಈ ರಗರಯ ಮಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರರವುದರ , ನಿಬನರ
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ಬಬಸರಸಬಬಡ,  ಮರರಗಬಬಡ ,    ಈ ರಗರ ಬರಡಲಲ ,   ಎಬದಗ ಬತತದ ,     ಅಮರ ಪಪಬಮದ ಒರತೆ ಅಲಲ ಲ್ಲಿಯಾದರಗ
          ಹರಯರವುದರ ಎಬದರ ಕಗಬಗಿಲಯರ ರಗರಯ ಸಬಜಿಬವಿನಿ ಗರಣವನರನ ಎತತ ಹಡಿದರ ಮಾತನಾಡಿ ತನನ ಆಶವಾದವನರನ

ವದ ಕತಪಡಿಸತರ. . 

 ಎಬಟರ /   ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.     ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತರತ ಕಗಬಗಿಲಯ ಸಬಭಷಣಯನರನ ಬರೆಯರ. 

ಉ:           ಜಗತತನ ತಲಲ ಣಗಳನರನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತರತ ಕಗಬಗಿಲಯ ಸಬಭಷಣಯ ಮಗಲಕ ಹಬಳರವ ಕವನ ರರವಸ . ಮಲ್ಲಿಗೆಯ
          ಮೊಗರಗ ಅರಳಿ ವಸಬತನಾಗಮನ ಸಾರದ ಸಬರರದಲ್ಲಿ ಮಾಮರದ ರೆಬಭಯಲ್ಲಿ ಕರಳಿತದದ ಕಗಬಗಿಲಯರ ತನನ ಧಗ ನಿ

ಬರೆಸತರ.          ಆಗ ಮಲ್ಲಿಗೆಯರ ಕಗಬಗಿಲಯನರನ ಕರೆದರ ಪಪಯ ಗೆಳತಯಬ ನಿಬನರ ಬಾನ ಸಬಚಾರಣಿ ,  ಅನರರವದ ಹಗನಗ ಣಿ
,    ಒಬದರ ಹಾಡರ ಹಬಳರ .    ಲಗಬಕ ವಾತೆರಯನರನ ತಳಿಸರ ಎಬದಿತರ.     ಆಗ ಕಗಬಗಿಲಯರ ಏನಬದರ ಹಾಡಲ ?  ಏನರ ತಳಿಸಲ?

     ನನಗೆ ಇರರವುದನರನ ಇದದ ಬತೆ ಹಬಳರವ ಅಭದಸ ,       ಈ ಜಗತರತ ಕಕೃತಕತೆಗೆ ಮರರಳಾಗಿ ನವೈಜತೆಯನರನ ಮರೆಯರತತದ.  ನವೈಜತೆಗೆ
   ಯಾರಗ ಬಲಕಗಡರತತಲಲ ಎಬದಿತರ.     ಮನರಷದ ನರ ಪಪಕಕೃತಯನರನ ನಾಶ ಮಾಡರತತದ್ದಾನ.   ಸಬಪೂಣರವಾಗಿ ಸಾಗಥರದಲ್ಲಿ

ಮರಳರಗಿದ್ದಾನ.           ಭತತಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಬಳಿಳ ಚಿತತರವನರನ ಬಿಡಿಸರವನರ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಗಿಡಬಳಿಳಗಳನರನ ನಾಶ ಮಾಡರವನರ .ಈ
   ಮಣಿಣನ ಸಗಗಡನರನ ಮರೆಯರತತದ್ದಾನ ಎಬದಿತರ.     ಹಬಗಿದದ ರಗ ಈ ರಗರ ಬರಡಲಲ .    ಅಮರ ಪಪಬಮದ ಒರತೆ ಅಲಲ ಲ್ಲಿ

       ಹರಯರವುದರ ಎಬದರ ಕಗಬಗಿಲಯರ ನಿರಾಸಯ ಜೆಗತೆಗೆಬ ಆಶವಾದದ ಮಾತರಗಳನಗನ ಹಬಳರವುದರ. 

೨.     ಕಗಬಗಿಲ ತಳಿಸದ ಲಗಬಕವಾತೆರ ಏನರ ? --- ವಿವರಸ. 

ಉ:     ರರವಸ ಪದದ ದಲ್ಲಿ ಕವಯತಪ ಬಿ.ಟ.       ಲಲತನಾಯಕ್ ರವರರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತರತ ಕಗಬಗಿಲಗಳ ನಡರವ ನಡೆಯರವ
         ಸಬಭಷಣಯ ಮಗಲಕ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯರತತರರವ ಮಹತಗ ಪೂಣರ ವಿಚಾರದ ಮಬಲ ಬಳಕರ ಚಲರಲ ವ ಪಪಯತನ

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.          ಲಗಬಕದ ವಾತೆರಯನರನ ಅರರಹರ ಎಬದರ ಮಲ್ಲಿಗೆಯರ ಕಬಳಿದಾಗ ಕಗಬಗಿಲಯರ ಬಣಣ ಬಡಗಿನ
           ಮಾತನಾಡಲರ ತನಗೆ ಬರರವುದಿಲಲ ಎಬದರ ಹಬಳರವ ಮಗಲಕ ಇಬದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಣಣ ಬಡಗಿನ ಮಾತಗೆಬ ಹಚರಚ

      ಪಾಪಧಾನದ ತೆ ಇರರವುದನರನ ಸರಳತೆಗೆ ಬಲಯಲಲ ಎಬದರ ತಳಿಸಲರ ಪಪಯತನಸರತತದ.      ಅಲಲ ದಬ ಜನರರ ಕಕೃತಕತೆಗೆ ಹಚಿಚನ ಆದದ ತೆ
      ನಿಬಡರತತದರದ ನವೈಜತೆಗೆ ಯಾವುದಬ ಬಲ ನಿಬಡರತತಲಲ ವಬದರ ಕಗಬಗಿಲ ಹಬಳರತತದ.    ವವೈರವದ ಬದರಕಗೆ ಮಾರರ ಹಗಬಗಿರರವ

      ಜನರರ ತಮಲ ವವೈರವರಕಗಿ ಪಪಕಕೃತಯನರನ ಹಬಗೆ ನಾಶಪಡಿಸರತತದ್ದಾರೆ ,   ಅಲಲ ದಬ ಸಬದಯರಪಪಜ ,   ಪರಸರದ ಮಬಲನ ರಳಜಿ
          ಕಬವಲ ಗೆಗಬಡೆಗಳ ಮಬಲ ಬಿಡಿಸರವ ಗಿಡಬಳಿಳ ಚಿತತರಗಳ ರಗಪದಲ್ಲಿ ರಣರತತದಯಬ ಹಗರತಗ ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಪರಸರದ

    ಉಳಿವಿನ ಬಗೆಗ ಯಾರಗ ಯೋಚಿಸರತತಲಲ ,       ಮಣಿಣನ ಸಗಗಡನರನ ಉಳಿಸರವ ಪಪಯತನ ವನರನ ಯಾರಗ ಮಾಡರತತಲಲ ಎಬದರ
          ಬಬಸರ ವದ ಕತಪಡಿಸರವ ಕಗಬಗಿಲಯರ ಮಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆಗಳ ಕಬಪು ದರಬಬಿಗಳ ಝಬಬರರದ ಧಗ ನಿ ಕವಿಕಲಪ್ಪ ನಯಲ್ಲಿ

         ಜಿಬವಬತವಾಗಿದ ಈ ರಗರ ಬರಡಲಲ ಅಮರ ಪಪಬಮದ ಒರತೆ ಕಲವಡೆಯಾದರಗ ಹರಯರವುದರ ಎಬದರ
 ರರವಸಯನಗನ ವದ ಕತಪಡಿಸರವುದರ. 

    ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ. 

೧. ''   ಬರೆಸತದರೆಗಳಗೆಗಬದರ ಕರಕಲರಾಗ '' 

ಉ:      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಶಪಬಮತ ಬಿ.ಟ.    ಲಲತ ನಾಯಕರರ ಬರೆದ '    ಬಿದಿರರ ಮಳ ಕಬಟಯಲ '  ಕವನ
  ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾದ '  ರರವಸ '   ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ.    ಈ ಮಾತನರನ ಕವಯತಪ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 
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 ಸಬದರರ :          ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗರಗ ಅರಳಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಗ ತನನ ಪರಮಳವನರನ ಬಿಬರ ವಸಬತರಲದ ಆಗಮನವಾಗಿದಯಬದರ
 ಸಾರತರ .            ಆಗ ಮಾವಿನ ಮರದ ರೆಬಬಯಲ್ಲಿ ಕರಳಿತದದ ಕಗಬಗಿಲಯಬದರ ತನನ ಇಬಪಾದ ಕಬಠದಿಬದ ಹಾಡರತತ ವಸಬತನ

     ಆಗಮನಕಕ ಸಾಗಗತ ಕಗಬರತರ ಎಬದರ ಕವಯತಪ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ .

 ಸಾಗರಸದ :          ವಸಬತ ರಲದ ಆಗಮನಕಗಕ ಕಗಬಗಿಲಯ ಹಾಡಿಗಗ ಇರರವ ನಬಟರ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ .   ಪಪಕಕೃತ ಹಸರನಿಬದ
  ಕಬಗೆಗಳಿಸಲರ ಪಾಪರಬಭಸರವ ಮರನಗಸ್ಸಿ ಚನಯಾಗಿದ. 

೨. ''    ನವೈಜತೆಗೆ ಇಲಲ ಬಲಯರ '' 

ಉ:      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಶಪಬಮತ ಬಿ.ಟ.    ಲಲತ ನಾಯಕರರ ಬರೆದ '    ಬಿದಿರರ ಮಳ ಕಬಟಯಲ '  ಕವನ
  ಸಬಕಲನದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾದ '  ರರವಸ '   ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :        ವಸಬತರಲದ ಆಗಮನದ ಸಗಚನಯಬಬಬತೆ ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯರ ಬಾನ ಸಬಚಾರಣಿಯಾದ
      ಕಗಬಗಿಲಯನರನ ಕರೆದರ ಲಗಬಕದ ವಾತೆರಯನರನ ಅರರಹಲರ ಕಬಳಿಕಗಬಡಾಗ ,   ಕಗಬಗಿಲಯರ ಬಣಣ ದ ಮಾತರಗಳನರನ

   ಆಡಲರ ತನಿನಬದ ಸಾಧದ ವಿಲಲ ವಬದರ ,        ಈ ಜಗತರತ ಮಾತ ತ ಕಕೃತಕತೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲರಕಕಗಬಡಿದಯಬದಗ ನವೈಜತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ
     ಯಾವ ಬಲಯಗ ಇಲಲ ವಬದರ ಹಬಳಬಲ್ಲೆ ಎಬದರ ಉತತರಸತರ.

 ಸಾಗರಸದ :            ಪಪಕಕೃತಯ ನವೈಜತೆಗೆ ಮನರಷದ ನ ಸಾಗಥರ ಅಡಿಡಯಾಗಿದ ಎಬದರ ಕವಯತಪ ಕಗಬಗಿಲಯ ಮಬಲನ ಮಾತನ
 ಮಗಲಕ ವದ ಕತಪಡಿಸದ್ದಾರೆ. 

೩. ''       ಅಮರ ಪಪಬಮದ ಒರತೆ ಹರಯರವುದರ ಉಬಟರ ಅಲಲ ಲ್ಲಿ '' 

ಉ:      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಶಪಬಮತ ಬಿ.ಟ.    ಲಲತ ನಾಯಕರರ ಬರೆದ '    ಬಿದಿರರ ಮಳ ಕಬಟಯಲ '  ಕವನ
  ಸಬಕಲನದಿಬದ ಉಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾದ '  ರರವಸ '   ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :     ಮನರಷದ ಸಾಗಥರದಲ್ಲಿ ಮರಳರಗಿ ನವೈಜತೆಯನರನ ಮರೆಯರತತದ್ದಾನ.     ಪಪಕಕೃತಯನರನ ನಾಶ ಮಾಡರತತದ್ದಾನ ಎಬದರ
     ಕಗಬಗಿಲಯರ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಹಬಳರತತ ಆದರಗ ನಿಬನರ ನಿರಾಶನಾಗಬಬಡ,     ಮಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರಬಬಿಯ ಝಬಬರರವೂ ,ಅದರ

       ಜೆಗತೆಗೆ ಕವಿಕಲಪ್ಪ ನಯ ಗನ ಲಹರಯಗ ಅಲಲ ಲ್ಲಿ ಕಬಳಿ ಬರರವುದರ.   ಏನಬದರಗ ,    ಹಬಗಿದದ ರಗ ಈ ರಗರ ಬರಡಲಲ .

    ಅಮರ ಪಪಬಮದ ಒರತೆ ಅಲಲ ಲ್ಲಿ ,       ಕಲವಡೆಯಾದರಗ ಹರಯರವುದರ ಎಬದರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿತರ ಎಬದರ ಕವಯತಪ
ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :     ಈ ರಗರ ಬರಡಲಲ ,         ಅಮರ ಪಪಬಮದ ಒರತೆ ಎನರನ ವ ಮಗಲಕ ರಗರಯ ಸಬಜಿಬವಿನಿಬ ಗರಣ ಇಲ್ಲಿ
ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

 ಹಗಬದಿಸ ಬರೆಯರ. 

೧.                           ಬಾನ ಸಬಚಾರಣಿ ಝಬಬರರ
೨.                                       ಭತತ ನವೈಜತೆ
೩.                                      ರಪಮರ ಕವಿಕಲಪ್ಪ ನ
೪.                                    ಕಕೃತಕತೆ ಕಗಬಗಿಲ
೫.                               ಗನಲಹರ ಗೆಗಬಡೆ
೬.                                                           ಸರಮರಡಿ

 ಉತತರ : ಭನಸಬಚಾರಣಿ-         ಕಗಬಗಿಲ ಭತತ-      ಗೆಗಬಡೆ ರಪಮರ-     ಝಬಬರರ ಕಕೃತಕತೆ-  ನವೈಜತೆ
ಗನಲಹರ-  ಕವಿಕಲಪ್ಪ ನ
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    ಪದದ -  ೫ ವಚನಾಮಕೃತ 
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

 ಅಲಲ ಮಪಪರರ :      ೧೨ನಬ ಶತಮಾನದ ಪಪಸದದ್ಧಿ ಚಿಬತಕ .     ಇವರರ ಜನಿಸದರದ ಶವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರರಪುರ
 ತಲಗಲ ಕನ ಬಳಿಳಗವಿಯಲ್ಲಿ.       ಇವರರ ಬಸವಣಣ ನವರರ ಸಾಸ್ಥಾಪಸದ ಶಗನದ ಪಬಠದ ಅಧದ ಕನಾಗಿ ಅನಬಕರಗೆ

 ಮಾಗರದಶರನ ನಿಬಡಿದವರರ.     ಗರಹಬಶಗ ರಾ ಎಬಬರದರ ಇವರ ವಚನಗಳ ಅಬಕತವಾಗಿದ. 

  ಆಯದ ಕಕ ಮಾರಯದ :     ಇವರ ರಲ ಸರಮಾರರ ೧೧೬೦.     ರಾಯಚಗರರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮರೆಬಶಗ ರದ ಆಯದ ಕಕ
 ಲಕಕ ಮಲ ನ ಪತ.    ಇವರ ೩೨ ವಚನಗಳರ ಲರದ ವಿವ.     ಇವರ ಅಬಕತ ಅಮರೆಬಶಗ ರ ಲಬಗ .

  ಅಮರಗೆ ರಾಯಮಲ :    ಇವರ ರಲ ಸರಮಾರರ ೧೧೬೦.    ಹನನರಡನಯ ಶತಮಾನದ ವಚನರತರಯರಲ್ಲಿ
ಒಬಬ ರರ.  ಇವರರ ಸಗನನ ಲಗೆಯವರರ.    ಇವರ ಅಬಕತನಾಮ ಅಮರಗೆಬಶಗ ರ .

  ಶವಶರಣ ಲಬಗಮಲ :    ಇವರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.   ಸರಮಾರರ ೧೧೬೦.    ೧೨ ನಯ ಶತಮಾನದ
 ವಚನರತರಯರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರರ.     ಇವರ ಅಬಕತನಾಮ ಅಪಪ್ಪ ಣಣ ಪಪಯ ಚನನ ಬಸವಣಣ . 

   ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 

೧.      ಕಲಯರಗದಲ್ಲಿ ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ಹಬಗೆ ಬರದಿದ್ಧಿಯನರನ ಹಬಳಬಬಕದ. 

ಉ:      ಕಲಯರಗದಲ್ಲಿ ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ವಬದಿಸ ಬರದಿದ್ಧಿಯನರನ ಹಬಳಬಬಕದ. 

೨.     ರಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನರ ಯಾವುದನರನ ಮರೆಯಬಬಕರ ?

 ಉ :      ರಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನರ ಗರರರದಶರನ ಮತರತ ಲಬಗಪೂಜೆಯನರನ ಮರೆಯಬಬಕರ. 

೩.       ಆಯದ ಕಕ ಮಾರಯದ ಅವರ ಪಪರರ ಕವೈಲಾಸವಬದರೆ ಯಾವುದರ ?

 ಉ :       ಆಯದ ಕಕ ಮಾರಯದ ಅವರ ಪಪರರ ರಯಕವಬ ಕವೈಲಾಸ .

೪.    ರಗೆಯರ ಏನಾಗಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ ?

 ಉ :   ರಗೆಯರ ಕಗಬಗಿಲಯಾಗಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ . 

೫.   ಯಾರ ಮರಖವನರನ ನಗಬಡಲಾಗದರ? 

 ಉ : ಅರವು,         ಆಚಾರ ಸಮದ ಜನವನರಯದ ನಾಮವ ಹಗತರತ ಕಗಬಡರ ತರರಗರವ ಗವಿಲರ ಮರಖವ ನಗಬಡಲಾಗದರ . 

೬.      ಶರಣರರ ಕಡಿಸರವ ನಿದ್ದೆಯನರನ ಹಬಗೆ ಗೆದಿದದ್ದಾರೆ ?

ಉ:         ಶರಣರರ ಕಡಿಸರವ ನಿದ್ದೆಯನರನ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯ ಮಾಡಿ ಗೆದಿದದ್ದಾರೆ. 
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 ಮಗರರ -    ನಾಲರಕ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 

೧.         ಶಪಬ ಗರರರವು ಶಷದ ರಗೆ ಬರದಿದ್ಧಿ ಕಲಸರವುದರ ರಲಕಟಟ ಳಗೆ ಹಬಗೆ ಒಳಪಟಟದ ? 

 ಉ :            ಕಕೃತಯರಗದಲ್ಲಿ ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ಬಡಿದರ ಶಕ್ಷಿಸ ಬರದಿದ್ಧಿಯನರನ ಕಲಸದರೆ ಅದನರನ ಶಷದ ನರ ಮಹಾಪಪಸಾದವಬದರ
 ಸಗಬಕರಸರತತದದ ನರ .         ತೆಪಬತಯರಗದಲ್ಲಿ ಗರರರವು ಬವೈದರ ಬರದಿದ್ಧಿಯನರನ ಕಲಸದರೆ ಶಷದ ನರ ಮಹಾ ಪಪಸಾದವಬದರ

ಸಗಬಕರಸರತತದದ ನರ.         ಅದರಬತೆಯಬ ದಾಗಪರ ಯರಗದಲ್ಲಿ ಗರರರವು ಗದರಸ ಬರದಿದ್ಧಿಯನರನ ಕಲಸದರೆ ಶಷದ ನರ
 ಮಹಾಪಪಸಾದವಬದರ ಸಗಬಕರಸರತತದದ ನರ.         ಆದರೆ ಈಗ ಕಲಯರಗದಲ್ಲಿ ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ವಬದಿಸ ಬರದಿದ್ಧಿಯನರನ ಕಲಸದರೆ

    ಮಾತ ತ ಅದನರನ ಶಷದ ನರ ಮಹಾಪಪಸಾದವಬದರ ಸಗಬಕರಸರತತನ.  .       ಹಬಗೆ ಗರರರವು ಶಷದ ರಗೆ ಬರದಿದ್ಧಿ ಕಲಸರವುದರ ರಲದ
    ಕಟಟ ಳಗೆ ಒಳಪಟಟದ ಎಬದರ ಅಲಲ ಮಪಪರರ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ. 

೨.       ಆಯದ ಕಕ ಮಾರಯದ ನರ ರಯಕದ ಮಹತತಗವನರನ ಹಬಗೆ ನಿರಗಪಸದ್ದಾನ ?

 ಉ :     ಮನರಷದ ನಿಗೆ ರಯಕವಬ ಮರಖದ .    ರಯಕದಲ್ಲಿ ತೆಗಡಗಿದಾಗ ಗರರರದಶರನವನಾನದರಗ ,ಲಬಗಪೂಜೆಯನಾನದರಗ
ಮರೆಯಬಬಕರ.         ಜಬಗಮರರ ಮರಬದ ನಿಬತದದ ರಗ ಮೊದಲರ ರಯಕ ಮಾಡರವುದಕಕ ಗಮನ ನಿಬಡಬಬಕರ .  ರಯಕವು

 ಗರರರ ,  ಲಬಗ ,      ಜಬಗಮಗಳನರನ ರಬರದರದ ರಯಕವಬ ಕವೈಲಾಸ ಎಬದರ ಭವಿಸಬಬಕರ.   ರಯಕದಲ್ಲಿ ಸವರಸಗ ವನಗನ
    ರಣಬಬಕಬಬರದರ ಆಯದ ಕಕ ಮಾರಯದ ನ ವಚನದ ಆಶಯವಾಗಿದ. 

೩.  ಅರವು ,  ಆಚಾರ ,      ಸಮದ ಜನದ ಬಗೆಗ ಅಮರಗೆರಾಯಮಲ ನ ಅನಿಸಕ ಏನರ ?

 ಉ :       ಪಪಕಕೃತಯಲ್ಲಿರರವ ಪಾಪಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಬಷ ಗರಣಗಳರ ಸಹಜವಾಗಿರರತತವ.      ಆದರಗ ಸಹ ರಗೆಯ ಮರ ಎಬದಿಗಗ
 ಕಗಬಗಿಲಯಾಗಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ .     ಆಡಿನ ಮರ ಆನಯಾಗಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ .   ರಡರನಾಯ (  ಸಬಳರನಾಯ )  ಸಬಹದ

 ಮರಯಾಗಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ .   ಅರವು ,        ಸದಾಚಾರ ಹಾಗಗ ಒಳಳಯ ವಿವಬಕ ಇಲಲ ದ ಕಬವಲ ನಾಮವನರನ ಹಾಕಕಗಬಡರ
    ಮರೆಯರವ ಗವಿಲರ ಮರಖವನರನ ನಗಬಡಲಾಗದರ .  ಅರವು ,    ಆಚಾರ ಸಮದ ಜನದಿಬದ ರಗವಬತನ ಸಾಕತಕರ

   ಪಡೆಯಬಹರದರ ಎಬದರ ಅಮರಗೆರಾಯಮಲ ಹಬಳಿದ್ದಾಳ. 

೪.     ಬರದಿದ್ಧಿಹಬನರರ ಹಬಗೆ ವಿದದಯನರನ ಸಬಪಾದಿಸರತತರೆ ?

 ಉ :    ವಿದದ ಸಾಧಕನ ಸಗತರತ .     ವಿದದವಿಹಬನನ ಬದರಕರ ನಿರಥರಕ .      ಆದರೆ ವಿದದಯನರನ ಗಳಿಸಲರ ನಡೆಸರವ ಕಸರತರತ
,       ಪರಶ ಪಮಗಳರ ವಿದದವಿನಯವನರನ ತಬದರಕಗಡದ ಸಬಪಾದನಗೆ ಮಾತ ತ ದಾರ ಮಾಡಿಕಗಡರತತವ..  ಬರದಿದ್ಧಿವಿಹಬನರರ ರಯಕ

          ಮಾಡದ ಕಬವಲ ದವೈಹಕ ದಬಡನ ಮಾಡಿ ಮನವನರನ ಶರದಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕಗಳಳ ದ ನಿದ್ದೆಗೆಟರಟ ವಿದದ ಸಬಪಾದಿಸರತತರೆ. 

೫.        ಶವಶರಣರರ ಜಗವನನಬ ಗೆದಿದಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಬಗಮಲ ನ ಅನಿಸಕ ಏನರ ?

ಉ:    ವಿದದ ಸಾಧಕನ ಸಗತರತ .     ವಿದದವಿಹಬನನ ಬದರಕರ ನಿರಥರಕ .      ಆದರೆ ವಿದದಯನರನ ಗಳಿಸಲರ ನಡೆಸರವ ಕಸರತರತ
,          ಪರಶ ಪಮಗಳರ ವಿನಯವನರನ ತಬದರಕಗಡದ ಸಬಪಾದನಗೆ ಮಾತ ತ ದಾರ ಮಾಡಿಕಗಡರತತವ . 

        ಆದರೆ ನಮಲ ಶರಣರರ ರಮ ಕಗಪಬಧ ಮೊದಲಾದ ಅರಷಡಗ ಗರಗಳನರನ ನಿಯಬತ ತಣದಲ್ಲಿಟರಟ ಕಗಬಡರ ,  ಜಗತತನ ಮಬಲನ
        ವಾದಮೊಬಹವನರನ ತೆಗರೆದರ ತಮಲ ತಮಲ ರಯಕದ ಮಗಲಕ ನಿತದ ಸರಖಗಳಾಗಿ ಜಗತತನರನ ಗೆದಿದದ್ದಾರೆ .  ನಿತದ ಸರಖಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ

    ಎನರನ ವುದರ ವಚನರತರ ಲಬಗಮಲ ನವರ ಅನಿಸಕಯಾಗಿದ.  

 ಎಬಟರ -    ಹತರತ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 

೧.       ವಚನಾಮಕೃತದಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿರರವ ರಯಕ ತತತಗದ ಮಹತತಗವನರನ ವಿವರಸ . 
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 ಉ :     ಮನರಷದ ನಿಗೆ ರಯಕವಬ ಮರಖದ .    ರಯಕದಲ್ಲಿ ತೆಗಡಗಿದಾಗ ಗರರರದಶರನವನಾನದರಗ ಲಬಗಪೂಜೆಯಾದರಗ
ಮರೆಯಬಬಕರ.         ಜಬಗಮರರ ಮರಬದ ನಿಬತದದ ರಗ ಮೊದಲರ ರಯಕ ಮಾಡರವುದಕಕ ಗಮನ ನಿಬಡಬಬಕರ.  ಏಕಬದರೆ

  ರಯಕವು ಗರರರ ,  ಲಬಗ ,   ಜಬಗಮಗಳನರನ ರಬರದರದ '     ರಯಕವಬ ಕವೈಲಾಸ '   ಎಬದರ ಭವಿಸಬಬಕರ.  ರಯಕದಲ್ಲಿ
        ಸವರಸಗ ವನರನ ರಣಬಬಕಬಬರದರ ಆಯದ ಕಕ ಮಾರಯದ ನವರರ ರಯಕದ ಮಹತತಗ ಕರರತರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

   ವಿದದ ಸಾಧಕನ ಸಗತರತ .     ವಿದದ ವಿಹಬನನ ಬದರಕರ ನಿರಥರಕ .      ಆದರೆ ವಿದದಯನರನ ಗಳಿಸಲರ ನಡೆಸರವ ಕಸರತರತ ಪರಶ ಪಮಗಳರ
     ವಿನಯವನರನ ತಬದರ ಕಗಡದ ಸಬಪಾದನಗೆ ದಾರ ಮಾಡಿಕಗಡರತತವ. 

      ಬರದಿದ್ಧಿವಿಹಬನರರ ರಯಕ ಮಾಡದ ಕಬವಲ ದವೈಹಕ ದಬಡನ ಮಾಡಿ ,      ಮನವನರನ ಶರದಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕಗಳಳ ದ ನಿದ್ದೆಗೆಟರಟ ವಿದದ
ಸಬಪಾದಿಸರತತರೆ.        ವಿದದಯನರನ ಗಳಿಸಲರ ನಡೆಸರವ ಕಸರತರತ ಪರಶ ಪಮಗಳರ ವಿದದ ,   ವಿನಯವನರನ ತಬದರ ಕಗಡದ
,   ಸಬಪಾದನಗೆ ದಾರ ಮಾಡಿಕಗಡರತತವ.      ಆದರೆ ನಮಲ ಶರಣರರ ರಮ ,   ಕಗಪಬಧ ಮೊದಲಾದ ಅರಷಡಗ ಗರಗಳನರನ

 ನಿಯಬತ ತಣದಲ್ಲಿಟರಟ ಕಗಬಡರ ,         ಜಗತತನ ಮಬಲನ ವಾದಮೊಬಹವನರನ ತೆಗರೆದರ ತಮಲ ತಮಲ ರಯಕದ ಮಗಲಕ ನಿತದ
   ಸರಖಗಳಾಗಿ ಜಗತತನರನ ಗೆದಿದದ್ದಾರೆ.        ನಿತದ ಸರಖಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನರನ ವುದರ ವಚನರತರ ಲಬಗಮಲ ನವರ ರಯಕದ ಕರರತದ

ಅನಿಸಕಯಾಗಿದ. 

    ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವನರನ ವಿವರಸ . 

೧.  “     ನಿಮಲ ರಲದ ಕಟಟ ಳಯ ಕಲತನಕಕ ಬರಗದ.  " 

 ಉ :      ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಡಾ .  ಎಬ .  ಎಬ .      ಕಲರಬ ಗಿರಯವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಮಗ ಪ ವಚನ ಸಬಪುಟಗಳಿಬದ
   ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿರರವ ವಚನಾಮಕೃತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.    ಈ ಮಾತನರನ ಅಲಲ ಮಪಪರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :   ಗರರರವಿಗೆ ಬಪಹಲ ,  ವಿಷರಣ ,    ಮಹಬಶಗ ರರ ಸಾಸ್ಥಾನ ನಿಬಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ.    ಕಲಯರಗದಲ್ಲಿ ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ದಬಡಿಸ
  ಬರದಿದ್ಧಿ ಹಬಳರತತದದ ರರ .        ತೆಪಬತಯರಗದಲ್ಲಿ ಬವೈದರ ಬರದಿದ್ಧಿ ಹಬಳರವಬತೆ ಮೊದಲದದ ಸಸ್ಥಾತ ಬದಲಾಯತರ.  ದಾಗಪರಯರಗದಲ್ಲಿ

              ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ಗದರಸ ಬರದಿದ್ಧಿ ಹಬಳರತತದದ ರೆ ಈಗ ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ವಬದಿಸ ಬರದಿದ್ಧಿ ಹಬಳರವ ಸಸ್ಥಾತ ಬಬದಗದಗಿದ ಎಬದರ
   ಹಬಳರವಾಗ ಅಲಲ ಮಪಪರರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :    ಶಷದ ನಿಗೆ ಸಬಸಾಕರ ,        ವಿದದ ವಿನಯ ಹಾಗಗ ಬದರಕನ ಮಾಗರವನರನ ನಿಬಡರವವನರ ಗರರರ .  ಪರವತರನ ಜಗದ
 ನಿಯಮ .          ರಲಗತಯಲ್ಲಿ ಎಲಲ ವೂ ಪರವತರನಗೆಗಳಪಡರತತವ ಎಬಬರದನರನ ಗರರರವಿನ ಸಾಸ್ಥಾನ ಮತರತ ಶಷದ ನ ಕಲರ
        ಪಪವಕೃತತಗಳರ ನಾಲರಕ ಯರಗದಲ್ಲಿ ಹಬಗೆ ಪರವತರನಯಾಗಿವ ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

೨.  “      ನಾಮವನಗತರತ ಕಗಬಡರ ತರರಗರವ ಗವಿಲರ ಮರಖವ ನಗಬಡಲಾಗದರ " 

 ಉ :       ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಡಾ .  ಎಬ .  ಎಬ .      ಕಲರಬ ಗಿರಯವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಮಗ ಪ ವಚನ ಸಬಪುಟಗಳಿಬದ
   ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿರರವ ವಚನಾಮಕೃತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.      ಈ ಮಾತನರನ ೧೨ ನಬ ಶತಮಾನದ

   ವಚನರತರ ಅಮರಗೆರಾಯಮಲ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಬದರರ :     ಆಡಿನ ಮರ ಆನಯಾಗರವುದಿಲಲ .     ರಗೆಯ ಮರ ಕಗಬಗಿಲಯಾಗರವುದಿಲಲ .    ಸಬಳರ ನಾಯ ಸಬಹದ
ಮರಯಾಗರವುದಿಲಲ .         ಕಬವಲ ಹಸರಟರಟ ಕಗಬಡರ ತರರಗಿದ ಮಾತ ತಕಕ ಮಗಖರ ಜನಿಯಾಗರವುದಿಲಲ ಎಬದರ ಹಬಳರವಲ್ಲಿ

  ವಚನರತರಯವರರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :          ಪಪಕಕೃತಯಲ್ಲಿರರವ ಪಪತಬ ಜಿಬವಿಗಳಲ್ಲಿಯಗ ಒಬದಗಬದರ ವಿಶಬಷ ಗರಣವಿದದ ರಗ ಒಬದರ ವಿಶಬಷ ಗರಣವನರನ
  ಇನಗನಬದರ ಅನರಕರಸಲರ ಸಾಧದ ವಿಲಲ .       ಅದರಬತೆಯಬ ಮಾನವನಗ ಕಗಡ ಹಗರನಗಬಟಕಕ ಜನಿಯನಿಸದರೆ ರಗವಬತನ

ಸಾಕತಕರವಾಗರವುದಿಲಲ .   ನಿಜವಾದ ಅರವು ,  ಆಚಾರ ,   ಸಮದ ಜನದಿಬದ ರಗವಬತನ ಸಾಕತಕರವಾಗರವುದರ. 
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೩.  “     ಜಬಗಮ ಮರಬದ ನಿಬದಿದದ ಡಗ ಹಬಗರ ಹರಯಬಬಕರ.”

ಉ:       ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಡಾ .  ಎಬ .  ಎಬ .      ಕಲರಬ ಗಿರಯವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಮಗ ಪ ವಚನ ಸಬಪುಟಗಳಿಬದ
   ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿರರವ ವಚನಾಮಕೃತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.     ಈ ಮಾತನರನ ವಚನರರ ಆಯದ ಕಕ

 ಮಾರಯದ ನವರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.

 ಸಬದರರ :        ರಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಗರರರದಶರನವಾದರಗ ಅಥವಾ ಲಬಗಪೂಜೆಯಬ ಇದದ ರಗ ಮರೆಯಬಬಕರ.

          ಜಬಗಮನಬ ಸಗ ತಅ ನಿಬತದದ ರಗ ರಯಕವನರನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದರ ಎಬದರ ರಯಕದ ಮಹತತಗ ವಿವರಸರವಾಗ
 ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :   ರಯಕವಬ ಕವೈಲಾಸ .    ರಯಕದಲ್ಲಿಯಬ ಸವರಸಗ ವನಗನ ರಣಬಹರದರ .      ಇದರ ಶಪಬಷಷ ಹಾಗಗ ಸಾವರರಲಕ ಸತದ .

         ಕತರವದ ನಿಷಷ ಬದದ್ಧಿ ತೆಗೆ ಆದದ ತೆ ನಿಬಡಬಬಕರ ಎಬಬರದರ ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

೪. “       ರಯಕವನ ಪಪಸಾದ ರಯಕ ಮಾಡಿ ಸಲಹದರರ .” 

  ಉ :       ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಡಾ .  ಎಬ .  ಎಬ .      ಕಲರಬ ಗಿರಯವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಮಗ ಪ ವಚನ ಸಬಪುಟಗಳಿಬದ
   ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿರರವ ವಚನಾಮಕೃತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆರಸಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.     ಈ ಮಾತನರನ ಶವಶರಣ ಲಬಗಮಲ ನವರರ

ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.   

 ಸಬದರರ :          ಮನವ ಗೆದ್ದೆನಬದರ ದಬಹವನರನ ದಬಡಿಸ ನಿದ್ದೆಯನರನ ಮರೆತರ ವಿದದಯನರನ ಕಲತಹನಬಬ ಬರದಿದ್ಧಿಹಬನತರೆಬ
ಕಬಳಿರ.     ಶರಣರರ ತಮಲ ರಮ ,  ಕಗಪಬಧ ,       ಮೊದಲಾದ ಅರಷಡಗ ಗರಗಳನರನ ಗೆದರದ ಜಗದ ವಾದಮೊಬಹವನರನ ತೆಗರೆದರ

          ರಯಕವನನಬ ನಬಬಿ ಕಡಿಸರವ ನಿದಪಯನನಬ ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯ ಮಾಡಿ ಜನ ಸಬಪಾದಿಸರವರರ ಎಬದರ ವಚನರರರರ
 ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :      ಇಬದರ ವಿದದಯನರನ ಗಳಿಸಲರ ನಡೆಸರವ ಕಸರತರತ ,     ಪರಶ ಪಮಗಳರ ವಿದದ ವಿನಯವನರನ ತಬದರಕಗಡದ ಸಬಪಾದನಗೆ
 ದಾರಯಾಗರವ .          ಆದರೆ ಅಬದರ ಶವಶರಣರರ ಜಿಬವನವಬಬ ಪಾಠ ಶಲಯಲ್ಲಿ ಅರಷಡಗ ಗರಗಳನರನ ಗೆದರದ ತಮಲ ತಮಲ

         ರಯಕದ ಮಗಲಕ ನಿತದ ಸರಖಗಳಾಗಿ ಜಿಬವನವನರನ ಸಾಥರಕಗೆಗಳಿಸದ್ದಾರೆ ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

       ಕಗಟಟರರವ ನಾಲರಕ ಉತತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಯಾದ ಉತತರ ಪದವನರನ ಆರಸ ಬರೆಯರ. 

೧.          …ತೆಪಬತಯರಗದಲ್ಲಿ ಶಪಬ ಗರರರವು ಶಷದ ನಿಗೆ ಶಷದ ನಿಗೆ ಬರದಿದ್ಧಿಯನರನ ಕಲಸರತತದದ ರಬತ ಇದಾಗಿತರತ . 

ಅ)       ಬಡಿದರ ಆ )      ಬವೈದರ ಇ)    ವಬದಿಸ ಈ )             ಝಬಕಸ ಉತತರ : (ಅ)    ಬಡಿದರ
೨.    ಆಯದ ಕಕ ಮಾರಯದ ನ ಅಬಕತನಾಮ ----- 

ಅ)        ಗರಹಬಶಗ ರ ಆ)      ಅಮರಗೆಬಶಗ ರ ಇ)    ಅಮರೆಬಶಗ ರಲಬಗ ಈ)      ಅಪಪ್ಪ ಣಣ ಪಪಯ ಉತತರ : ಆ)    ಅಮರಗೆಬಶಗ ರ
೩.     ಕಗಬಗಿಲ ಪದದ ತದದ ವ ರಗಪ ---- 

ಅ)      ಕಗಬಕಲ ಆ)      ಸಬಕಲಾ ಇ)     ಕಗಬಕಲ ಈ )        ಕಗಬಕಲಾ ಉತತರ :   ಅ)  ಕಗಬಕಲ
೪. ‘  ಜಬಗಮ '    ಪದದ ವಿರರದಾದ್ಧಿಥರಕ ಪದ ----- 

ಅ)       ವಿರಕತ ಆ)        ವಿದಾಗಬಶ ಇ)       ಗರರರ ಈ)          ಸಾಸ್ಥಾವರ ಉತತರ : ಈ)   ಸಾಸ್ಥಾವರ
೫.        ತನರವ ಕರಗಿಸ ರಯ ಮರರಗಿಸ ವಿದದಯನರನ ಕಲತಹ ಎನರನ ವವರರ --- 

ಎ)      ಶವಶರಣರರ ಆ )    ಬರದಿದ್ಧಿಹಬನರರ ಇ)   ಸಾಮಾನದ ರರ ಡಿ)    ವಿದಾದಥಿರಗಳರ ಉತತರ : ಆ)  ಬರದಿದ್ಧಿಹಬನರರ

    ಗರಬಪಗೆ ಸಬರದ ಪದಗಳನರನ ಆರಸ ಬರೆಯರ. 

೧.  ಆನ ,  ಗಜ ,  ಹಯ ,    ಕರ (  ಹಯ ) 

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



62

೨.    ಬಸವಣಣ ,  ಕನಕದಾಸರರ ,     ಅಲಲ ಮಪಪರರ ,    ಅಮರಗೆರಾಯಮಲ (  ಕನಕದಾಸರರ ) 

೩.  ರಮ ,  ಕಗಪಬಧ ,  ಧನ ,   ಲಗಬರ (  ಧನ ) 

೪.  ದಾಗಪರಯರಗ ,  ಕಕೃತಯರಗ ,  ಸರವಣರಯರಗ ,   ಕಲಯರಗ (ಸರವಣರಯರಗ) 

೫.  ತನರ ,  ದಬಹ ,  ಮಾಯ ,  ರಯ (  ಮಾಯ ) 
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     ಪದದ ೬ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ ಶತಕ ---  ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥ 
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

   ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.  ಸರಮಾರರ ೧೨೯೯.     ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರಹಟಟ ತಲಗಲ ಕನ
 ಪುಲಗೆರೆಯವನರ .      ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನಬದಬ ಪಪಸದಿದ್ಧಿ .    ಇವನ ಅಬಕತ ಹರಹರಾ ಶಪಬ

ಚನನ ಸಗಬಮಬಶಗ ರಾ.      ಕನನ ಡ ರತನ ಕರಬಡಕ ರವದ ವನರನ ಚಬಪುವಿನಲ್ಲಿಯಗ ,   ಸಗಬಮಬಶಗ ರ ಶತಕವನರನ ವಕೃತತ
 ಛಬದಸಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯಗ ರಚಿಸದ್ದಾನ. 

     ಪಪಸರತ ತ ಪದದ ಭಗವನರನ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನರ ಬರೆದ ,    ಕನನ ಡ ಸಾಹತದ ಪರಷತರತ ಸಬಪಾದಿಸರರವ
    ಸಗಬಮಬಶಗ ರ ಶತಕ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ.

   ಪದದ ದ ಅಥರ
     ಹತವಬ ತೆಗಬರರವನಾತಲ ಬಬಧರ ಪರೆವಾತಬ ತಬದ ಸದದ್ಧಿ ಮರದಾ | 

      ಸತಯಬ ಸವರಕ ಸಾಧನಬ ಕಲಸದಾತಬ ವಣರಮಾತ ತಬ ಗರರರ | 

      ಶರಪ ತಮಾಗರಬ ಬಿಡದಾತ ಸರವತತ ಮಹಾ ಸದಿಗದದಯಬ ಪುಣದ ದಬ | 

     ಸರತನಬ ಸದಗ ತದಾತನವೈ ಹರಹರಾ ಶಪಬ ಚನನ ಸಗಬಮಬಶಗ ರಾ ||೧|| 

     ನಮಲ ಹತವನನಬ ಬಯಸರವವ ನಿಜವಾದ ನಬಟ ,   ರಪಾಡರವವನಬ ತಬದ ,   ಧಮರ ಮಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದರಕಗಬಡರ
      ಹಗಬಗರವ ಹಬಡತಯಬ ನಮಲ ಎಲಾಲ ಸರಖಕಗಕ ರರಣ .     ಒಬದಕರವನಾನದರಗ ಕಲಸದವನಬ ಆದರಗ ಅವನರ ಗರರರವಬ

.      ವಬದಗಳನರನ ಪಠಸ ಅನರಷಷನದಲ್ಲಿ ಇರರವವನಬ ಮರನಿ ,      ಒಳಳಯ ವಿದದಯಬ ಪುಣದ ಸಬಪಾದಿಸಲರ ದಾರ ,  ಸದಗ ತಗೆ ಮಗನಬ
 ರರಣ . 

    ಪಪಜೆಯಬ ಪಾಲಸಬಲಡಾತನರಸಬ ಕವೈಯಾಸಯಬ ಮಾಡದಬ |

       ನಿಜ ಮಬತಪಬಶಗ ರ ತಬದ ತಯ ಸಲಹಲ್ ಬಲಾಲ ತನಬ ಧಾರರಕಬ | 

      ರಜಕಬ ದವೈವ ರಕತಯರಳಗಳಡೆ ರಟಬ ನಿಭಬರತ ತನಾದವಬ | 

    ದಿಗಜನಾಚಾರತೆಯರಳಳ ವಬ ಹರಹರಾ ಶಪಬ ಚನನ ಸಗಬಮಬಶಗ ರಾ || 

      ದಬಶದ ಪಪಜೆಗಳ ಸರಯಾಗಿ ನಗಡಿಕಗಳರಳ ವವನಬ ನಿಜವಾದ ಅರಸ ,  ಲಬಚಕಕ
       ಆಸ ಮಾಡದಬ ತನನ ಕಲಸಗಳನರನ ಮಾಡರವವನಬ ಯೋಗದ ನಾದ ಮಬತಪ ,    ತಬದ ತಯಗಳನರನ ಎಲಾಲ ರಲಗಳಲ್ಲಿಯಗ

   ಸರಯಾಗಿ ನಗಬಡಿಯಳರಳ ವವನಬ ಧರರಷಷ .    ದಬವರಲ್ಲಿ ನಬಬಿಕ ,     ರಕತ ಇರರವವನಬ ದವೈವ ರಕತ ,   ಹದರಕ ಇಲಲ ದಬ ಬಬದ
    ಕಷಟ ಗಳನರನ ಎದರರಸರವವನಬ ನಿಜವಾದ ಸವೈನಿಕ ,    ಸಚಾಚರತ ತದ ಇರರವವನಬ ದಿಗಜ . (  ಬಾಪಹಲ ಣ ) 

       ಅತ ಗಬಭಬರನರದಾರ ಧಿಬರನರ ಮಹಾ ಸಬಪನನ ಸತದತಲ ನಗ | 

      ಜಿರತ ನಾನಾಲಪಭಷಯಳ್ ಪರಚಿತ ಲಬಚಕಕ ಕವೈ ನಿಬಡದಬ || 

     ವತತ ಸದದ್ಧಿ ಮರ ವಿಚಾರಶಲ ಚತರರೆಗಬಪಾಯಬಗಳಬ ಬಲಲ ವಬ | 

      ಪತರಯರಬ ವರ ಮಬತಪಯವೈ ಹರಹರಾ ಶಪಬ ಚನನ ಸಗಬಮಬಶಗ ರಾ | 

      ಅತ ಗಬಭಬರನಗ ಉದಾರನಗ ಧಿಬರನಗ ಮಹಾ ಸಬಪನನ ನಗ ,  ಸತದತಲ ನಗ ,  ರಗಢಯಲ್ಲಿರರವ ಹಲವು-  ಲಪ ಭಷಗಳನರನ
         ಬಲಲ ವನಗ ಲಬಚಕಕ ಕವೈ ಚಾಚದವನಗ ವತತವನರನ ಪಾಲಸರವವನಗ ಧಮರಪರನಗ ವಿಚಾರವಬತನಗ ಸಾಮ ,  ದಾನ , ಭಬದ

,          ದಬಡ ಎಬಬ ಚತರರೆಗಬಪಾಗಳನರನ ಬಲಲ ವನಗ ಒಡೆಯನ ರಯರದಲ್ಲಿ ನಿಷಷ ಇರರವವನಗ ಆಗಿರರವವನಬ ನಿಜವಾಗಿ
     ಒಳಳಯ ಮಬತಪ ಎಬದರ ಸಗಬಮನಾಥ ಹಬಳಿದ್ದಾನ . 
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     ಉಡರರಾಜಬ ಕಳಗರಬದಿ ಪಚರದಿಹನಬ ನಕೃಗೆಗಪಬಧಭಬಜಬ ಕಲಬ | 

     ಸಡಿದರ ಪಮರರನಾಗದಬ ಎಳಗರರಬ ಎತತಗದಬ ಲಗಬಕದಗಳ್ |

     ರಡಿ ಪಣಣಗದ ದವೈವನಗಲಲಯರಲಾ ರಲಾನರರಲಕಕ ತಬ | 

     ಬಡವಬ ಬಲ್ಲಿದನಾಗನಬ ಹರಹರಾ ಶಪಬ ಚನನ ಸಗಬಮಬಶಗ ರಾ |

   ಚಬದಪನರ ಒಬದಬ ಸಮನಾಗಿರರವುದಿಲಲ .  ಕಳಗರಬದರತತನ .   ಮತೆತ ಹಚಾಚಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?

     ಆಲದ ಮರದ ಕಲವು ಬಿಬಜಗಳಾದರಗ ಸಡಿದರ ,     ರಗರಯಲ್ಲಿ ಚಿಗರರ ಹಮಲ ರವಾಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?   ಈ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ
   ಎಳಗರರ ಬಳದರ ಎತತಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?   ರಡಿ ಹಣಣಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?    ದಬವರ ಕಕೃಪಯಬದಿದದ ರೆ ರಲಾಮತರದಲ್ಲಿ ಬಡವನರ

 ಸರವಬತನಾಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?     ಎಬದರ ಹಬಳರವ ಮಗಲಕ ,    ಜಿಬವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಗ ನಿಶಚತವಲಲ .   ಬದಲಾವಣ ಜಗದ
    ನಿಯಮ ಎಬಬ ಅಭಪಾಪಯವನರನ ವದ ಕತಪಡಿಸದ್ದಾನ . 

 ಆಧಾರ -       ಕನನ ಡ ದಿಬವಿಗೆ ಬಾಲಗ ಮತರತ ಒಪಪ್ಪ ಣಣ ನ ಒಪಪ್ಪ ಬಗೆಗ ಬಾಲಗ 

   ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ
೧.    ನಿಜವಾದ ಬಬಧರ ಯಾರರ ?

ಉ:      ನಮಲ ಹತವನನಬ ಬಯಸರವವ ನಿಜವಾದ ಬಬಧರ .

೨.    ಧಾರರಕನಬದರ ಯಾರನರನ ಕರೆಯಲಾಗಿದ ?

ಉ:       ತಬದತಯಗಳನರನ ಎಲಾಲ ರಲಗಳಲ್ಲಿಯಗ ಸರಯಾಗಿ ನಗಬಡಿಕಗಳರಳ ವವನಬ ಧರರಷಷ . 

೩.   ರಾಜನಾದವನ ಕತರವದ ವಬನರ ?

ಉ:     ಪಪಜೆಗಳನರನ ಪಾಲಸರವುದರ ರಾಜನಾದವನ ಕತರವದ . 

೪.        ಆಲದ ಮರದ ಬಿಬಜ ಸಡಿದರ ರಗರಗೆ ಬಿದರದ ಏನಾಗರತತದ ?

ಉ:      ಆಲದ ಮರದ ಕಲವು ಬಿಬಜಗಳಾದರಗ ಸಡಿದರ ,   ರಗರಯಲ್ಲಿ ಚಿಗರರ ಹಮಲ ರವಾಗರವುದರ. 

೫.     ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನ ಅಬಕತ ನಾಮವಬನರ ?

ಉ:        ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನ ಅಬಕತನಾಮ ಹರಹರಾ ಶಪಬ ಚನನ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ . 

 ಮಗರರ -    ನಾಲರಕ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ . 

೧.        ಸರವತತ ಮತರತ ಸರತನ ಬಗೆಗ ಕವಿ ಏನರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ ? 

ಉ:     ವಬದಗಳನರನ ಪಠಸ ಅನರಷಷನದಲ್ಲಿ ಇರರವವನಬ ಸರವತತ.      ಸದಗ ತಗೆ ಮಗನಬ ರರಣ ಎಬದರ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನರ
    ಸರವತತ ಮತರತ ಸರತನ ಬಗೆಗ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

೨.     ರಟ ಮತರತ ದಿಗಜರ ಲಕಣಗಳಬನರ ? 

ಉ:         ಹದರಕ ಇಲಲ ದಬ ಬಬದ ಕಷಟ ಗಳನರನ ಎದರರಸರವವನಬ ನಿಜವಾದ ಸವೈನಿಕ ,  ಸವೈನಿಕನಾದವನರ ನಿಭಬರತನಾಗಿರಬಬಕರ.

   ಸಚಾಚರತ ತದ ಇರರವವನಬ ದಿಗಜ (ಬಾಪಹಲ ಣ)    ಎಬದರ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

   ಕಗಟಟರರವ ಪಪಶನಗಳಿಗೆ ಐದರ -   ಆರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.    ಶಪಬಷಷ ಮಬತಪಯಲ್ಲಿರಬಬರದ ಲಕಣಗಳಬನರ ? 
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ಉ:      ಮಬತಪಯಾದವನರ ಅತ ಗಬಭಬರನಗ ಉದಾರನಗ ಆಗಿರಬಬಕರ.    ಧಿಬರನಗ ಮಹಾಸಬಪನನ ನಗ ,  ಸತದತಲ ನಗ ಆಗಿದರದ
   ರಗಢಯಲ್ಲಿರರವ ಹಲವು ಲಪ -        ಭಷಗಳನರನ ಬಲಲ ವನಗ ಲಬಚಕಕ ಕವೈ ಚಾಚದವನಗ ವತತವನರನ ಪಾಲಸರವವನಗ

ಆಗಿರಬಬಕರ.    ಧಮರಪರನಗ ವಿಚಾರವಬತನಗ ಸಾಮ,   ದಾನ ,  ಭಬದ ,    ದಬಡ ಎಬಬ ಚತರರೆಗಬಪಾಯಗಳನರನ ಬಲಲ ವನಗ
          ಒಡೆಯನ ರಯರದಲ್ಲಿ ನಿಷಷ ಇರರವವನಗ ಆಗಿರರವವನಬ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳಳಯ ಮಬತಪ ಎಬದರ ಸಗಬಮನಾಥ ಹಬಳಿದ್ದಾನ . 

೨.       ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನಾಗರವನರ ಎಬಬರದಕಕ ಕವಿ ನಿಬಡಿರರವ ನಿದಶರನಗಳಾವುವು ?

ಉ:    ಚಬದಪನರ ಒಬದಬ ಸಮನಾಗಿರರವುದಿಲಲ .     ಕಳಗರಬದರತತನ ಮತೆತ ಹಚಾಚಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?    ಆಲದ ಮರದ ಕಲವು
  ಬಿಬಜಗಳಾದರಗ ಸಡಿದರ ,    ರಗರಯಲ್ಲಿ ಚಿಗರರ ಹಮಲ ರವಾಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?     ಈ ಲಗಬಕದಲ್ಲಿ ಎಳಗರರ ಬಳದರ
 ಎತತಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?   ರಡಿ ಹಣಣಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?     ದಬವರ ಕಕೃಪಯಬದಿದದ ರೆ ರಲಾಬತರದಲ್ಲಿ ಬಡವನರ

 ಸರವಬತನಾಗರವುದಿಲಲ ವಬ ?    ಎಬದರ ಹಬಳರವ ಮಗಲಕ ,    ಜಿಬವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಗ ನಿಶಚತವಲಲ .  ಬದಲಾವಣ ಜಗದ
   ನಿಯಮ ಎಬಬ ಅಭಪಾಪಯವನರನ ವದ ಕತಪಡಿಸದ್ದಾನ.

   ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವನರನ ವಿವರಸ. 

೧. “     ಸದದ್ಧಿ ಮರದಾ ಸತಯಬ ಸವರಕ ಸಾಧನಬ " 

ಉ:        ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನರ ಬರೆದ ,     ಕನನ ಡ ಸಾಹತದ ಪರಷತರತ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ
        ಶತಕ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯದ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ ಶತಕ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :     ನಮಲ ಹತವನನಬ ಬಯಸರವವ ನಿಜವಾದ ನಬಟ.   ರಪಾಡರವವನಬ ತಬದ ,   ಧಮರ ಮಾಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದರಕಗಬಡರ
         ಹಗಬಗರವ ಹಬಡತಯಬ ನಮಲ ಎಲಾಲ ಸರಖಕಗಕ ರರಣ ಎಬದರ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥ ಹಬಲದ್ದಾನ. 

 ಸಾಗರಸದ :         ಸತಯ ಧಮರಮಾಗರದ ನಡೆಯಬದ ಮನಯ ಯಜಮಾನ ಮತರತ ಕರಟರಬಬವು ನಮಲ ದಿಯಬದಿರರವುದರ
   ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

೨. “   ಅತಗಬಭಬರನರದಾರ ಧಿಬರನರ " 

ಉ:        ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನರ ಬರೆದ ,     ಕನನ ಡ ಸಾಹತದ ಪರಷತರತ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ
        ಶತಕ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯದ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ ಶತಕ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :      ಮಬತಪಯಾದವನರ ಅತ ಗಬಭಬರನಗ ಉದಾರನಗ ಆಗಿರಬಬಕರ .    ಧಿಬರನಗ ಮಹಾಸಬಪನನ ನಗ ,ಸತದತಲ ನಗ
        ಆಗಿದರದ ರಗಢಯಲ್ಲಿರರವ ಹಲವು ಲಪ ಭಷಗಳನರನ ಬಲಲ ವನಗ ಲಬಚಕಕ ಕವೈಚಾಚದವನಗ ,  ವತತವನರನ ಪಾಲಸರವವನಗ

        ಆಗಿರಬಬಕರ ಎಬದರ ಮಬತಪಯ ಗರಣಲಕಣ ವಿವರಸರವಾಗ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾನ . 

 ಸಾಗರಸದ :        ರಾಜನಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನರವಾಗರವ ಮಬತಪಯ ಗರಣಲಕಣಗಳನರನ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

೩. “    ಉಡರರಾಜ ಕಳಗರಬದಿ ಪಚರದಿಹನಬ " 

ಉ:        ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನರ ಬರೆದ ,     ಕನನ ಡ ಸಾಹತದ ಪರಷತರತ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ
        ಶತಕ ಕಕೃತಯಬದ ಆಯದ ಸಗಬಮಬಶಗ ರ ಶತಕ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :          ಬಡತನವು ಶಶಗ ತವಲಲ ಎಬದರ ವಿವರಸರವಾಗ ಪುಲಗೆರೆ ಸಗಬಮನಾಥನರ ಚಬದಪನರ ಒಮಲ ಕಳಗರಬದಿದರಗ
    ಮತೆತ ಹರಣಿಣಮ ಬಬದಾಗ ಪಪರಶಮಾನವಾಗರವಬತೆ ,      ಎಳಗರರವು ಎತತಗರವಬತೆ ಬಡವನಗ ಸಹ ದವೈವ ಕಕೃಪಯಬದ

  ಬಲ್ಲಿದನಾಗರವನರ ಎಬದರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 
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 ಸಾಗರಸದ :           ದಬವರ ಅನರಗ ಪಹದಿಬದ ರಲಾಬತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗಭವಿಕವಾಗಿ ಆಗರವ ಬದಲಾವಣಗಳ ಬಗೆಗ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವು
ಸಗಚಿಸರವುದರ. 

       ಮೊದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗಿರರವ ಸಬಬಬಧದಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಕ ಸಬಬಬಧಿಸದ ಪದ ಬರೆಯರ . 

೧.  ರಡಿ :  ಪಣಣಗದಬ : :  ಎಳಗರರ : ----- (  ಎತತಗದಬ ) 

೨.  ನಕೃಗೆಗಪಬಧ :   ಆಲದ ಮರ : :  ಉಡರರಾಜ : --- (  ಚಬದಪ ) 

೩.  ರಕತಯರಳಳ :  ಆಗಮಸಬಧಿ : :  ಕಳಗರಬದರ : --- (  ಆದಬಶಸಬಧಿ ) 

೪.  ಧಮರ :  ಅಧಮರ : :  ಬಡವ : --- (  ಬಲ್ಲಿದ ) 

೫.  ರಯರ :  ಕಜಜ : :  ರಕತ : --- ( ಬಕರತ)

   ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ
೧.   ಅಲಬರರ ಎಬದರೆಬನರ ? 

ಉ:        ರವದ ದ ಸಬದಯರವನರನ ಹಚಿಚಸರವ ಚಮತಕರಕ ಮಾತರಗಳಬ ಅಲಬರರ .    ಅಲಬರರದಲ್ಲಿ ಶಬಾದಲಬರರ ಮತರತ
   ಅಥಾರಲಬರರ ಎಬಬ ಎರಡರ ವಿಧಗಳಿವ. 

೨.   ಉಪಮಾಲಬರರ ಎಬದರೆಬನರ ?    ನಿದಶರನ ಸಹತ ವಿವರಸ .

ಉ:    ಉಪಮಾ ಎಬದರೆ ಹಗಬಲಕ.       ಯಾವ ಅಲಬರರದಲ್ಲಿ ಉಪಮಬಯ ಉಪಮಾನಗಳಗಳಗೆ ಉಪಮಾ (  ಹಗಬಲಕ )

    ಇರರತತದಯೋ ಆ ಅಲಬರರವಬ ಉಪಮಾಲಬರರ . 

೩.   ಪೂಣಗಬರಪಮಾಲಬರರ ಎಬದರೆಬನರ ?   ವಿವರಣ ನಿಬಡಿ . 

ಉ:     ಯಾವ ಉಪಮಾಲಬರರದಲ್ಲಿ ಉಪಮಬಯ ,  ಉಪಮಾನ ,  ಉಪಮಾವಾಚಕ ಪದ,    ಸಮಾನಧಮರ ಎಬಬ ನಾಲರಕ
   ಅಬಶಗಳರ ಇರರತತವಯೋ ಅದಬ ಪೂಣಗಬರಪಮಾಲಬರರ. 

 ಉದಾ :    ಮನಗಬರಮಯ ಹಣ ಬಾಲಚಬದಪನಬತೆ ಆಕಷರಣಿಬಯವಾಗಿತರತ . 

 ಉಪಮಬಯ :   ಮನಗಬರಮಯ ಹಣ
 ಉಪಮಾನ :  ಬಾಲಚಬದಪ

 ಉಪಮಾವಾಚಕ :  ಅಬತೆ
 ಸಮಾನಧಮರ :  ಆಕಷರಣಿಬಯವಾಗಿತರತ .

     ಕಗಟಟರರವ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿರರವ ಅಲಬರರ ಹಸರಸ ಸಮನಗ ಯಸ
೧.     ಮನಗಬರಮಯ ಮರಖ ಕಮಲದಬತೆ ಅರಳಿತರ .

 ಉಪಮಬಯ :   ಮನಗಬರಮಯ ಮರಖ
 ಉಪಮಾನ :  ಕಮಲ

 ಉಪಮಾವಾಚಕ :  ಅಬತೆ
 ಸಮಾನಧಮರ :  ಅರಳಿತರ

 ಅಲಬರರ :  ಉಪಮಾ
 ಸಮನಗ ಯ :       ಉಪಮಬಯವಾದ ಮನಗಬರಮಯ ಮರಖವನರನ ಉಪಮಾನವಾದ ಕಮಲಕಕ ಹಗಬಲಸರರವುದರಬದ ಇದರ

ಉಪಮಾಲಬರರವಾಗಿದ. 

೨.    ಗಿಬಜಗನ ಗಗಡರಗಳರ ತಗಗರತೆಗಟಟಲನಬತೆ ತಗಗರತತದದ ವು. 

 ಉಪಮಬಯ :   ಗಿಬಜಗನ ಗಗಡರಗಳರ

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



67

 ಉಪಮಾನ :  ತಗಗರತೆಗಟಟಲರ
 ಉಪಮಾವಾಚಕ :  ಅಬತೆ

 ಸಮಾನಧಮರ :  ತಗಗರವುದರ
 ಅಲಬರರ :  ಉಪಮಾ
 ಸಮನಗ ಯ :       ಉಪಮಬಯವಾದ ಗಿಬಜಗನ ಗಗಡರಗಳನರನ ಉಪಮಾನವಾದ ತಗಗರತೆಗಟಟಲಗೆ ಹಗಬಲಸರರವುದರಬದ

 ಇದರ ಉಪಮಾಲಬರರವಾಗಿದ. 
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 ಪದದ -       ೭ ಜಿಬವನ ದಶರನ
  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ

  ಶಪಬಪಾದ ರಾಜರರ -

     ಇವರ ರಲ ಸರಮಾರರ ೧೪೦೪ರಬದ ೧೫೦೨ .    ಇವರರ ಚನನ ಪಟಟ ಣ ತಲಗಲ ಕನ ಅಬಗಬ ರರ
ಗಪಮದವರರ.    ಇವರ ೮೨ ಕಬತರನಗಳರ ,   ೩ ಸರಳಾದಿಗಳರ ,   ೧೫ ಉಗಭಗಬಗಗಳರ ,  ೧ ದಬಡಕವು
ಲರದ ವಾಗಿವ.     ಇವರ ಅಬಕತ ಶಪಬರಬಗ ವಿಠಲ .

 ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ
  ಇವರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.   ೧೭೨೧ .      ಇವರರ ರಾಯಚಗರರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಬವದರಗರ ತಲಗಲ ಕನ

 ಮೊಸರರಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ.     ಇವರ ಅಬಕತನಾಮ ಗೆಗಬಪಾಲವಿಠಲ .   ೯೬ ಕಬತರನಗಳರ ,೭೦
 ಸರಳಾದಿಗಳರ ,   ೨೧ ಉಗಭಗಬಗಗಳರ ಉಪಲಬದ್ಧಿ ವಾಗಿವ. 

 ವಿಜಯದಾಸರರ
  ಇವರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.      ಸರಮಾರರ ೧೬೮೨ ರಬದ ೧೭೫೫ .    ಇವರರ ರಾಯಚಗರರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನಿಗ

  ತಲಗಲ ಕನ ಬಬಕನಪರವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸದರರ.    ಇವರ ಅಬಕತನಾಮ ವಿಜಯವಿಠಲ . 

  ಒಬದರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.      ವದ ಕತಯರ ಮರಕತ ಪಡೆಯಲರ ಏನರ ಮಾಡಬಬಕರ ? 

 ಉ :       ವದ ಕತಯರ ಮರಕತ ಪಡೆಯಲರ ಅವನರ ರಕತ ,     ವಿರಕತ ಮತರತ ಶಕತಯನರನ ಹಗಬದಿರಬಬಕರ .   

೨.    ಸರತನಲ್ಲಿ ಎಬತಹ ಗರಣವಿರಬಬಕರ ?

ಉ:    ಸರತನಲ್ಲಿ ಒಳಳಯ ಗರಣಗಳಿರಬಬಕರ .

೩.     ದಬವನರ ಯಾರ ಪಾತಕಗಳನರನ ಪರಹರಸರವನರ ?

ಉ:        ದಬವನರ ಪಪಬತಯಬದ ತನನ ಸಲ ರಸರವವರ ಪಾತಕಗಳನರನ ಪರಹರಸರವನರ. 

೪.     ದಬವನರ ಯಾವ ಮಬತ ತಕಕ ಒಲಯರವನರ ?

ಉ:      ದಬವನರ ರಕತ ಮಬತ ತಕಕ ಒಲಯರವನರ .

೫.      ಸದಾ ಹಕೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡರವವನರ ಯಾರರ ?

ಉ:       ಸದಾ ಹಕೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡರವವನರ ಶಪಬ ಹರ

     ನಾಲರಕ ಅಥವಾ ಐದರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.     ವದ ಕತ ಮರಕತ ಪಡೆಯಲರ ಹಬಗೆ ನಡೆದರಕಗಳಳ ಬಬಕರ?
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ಉ:          ವದ ಕತಯರ ಮರಕತ ಪಡೆಯಬಬರದರೆ ಮೊದಲರ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಕತ ಇರಬಬಕರ ,  ವಿರಕತಯ
 ಮನಗಬಭವವಿರಬಬಕರ .        ಯಾವುದಬ ವಸರತ ವಿನ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ ಅತಯಾದ ವಾದಮೊಬಹ ಹಗಬದಿರಬಾರದರ. ಆಸ

   ಆರಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಬ ವವೈರಾಗದ ಹಗಬದಿರಬಬಕರ.      ಅಷಟಬ ಅಲಲ ದಬ ಎಲಲ ವಿಧದ ಶಕತಗಳನರನ ಮವೈಗಗಡಿಸಕಗಬಡಿರಬಬಕರ
. 

೨.        ದಬವನರ ತನನ ರಕತರನರನ ಹಬಗೆ ರಕ್ಷಿಸದರೆಬದರ ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ ?

ಉ:     ದಬವರರ ರಕತ ಪರಾಧಿಬನ .       ರಕತರರ ಅಚಲವಾದ ದಕೃಢ ರಕತಯಬದ ಮೊರೆಯಟಟ ರೆ ಅವರ ಸಬಕಷಟ ಗಳನರನ
ಪರಹರಸರತತನ.      ದಬವರರ ಯಾರರ ತನನ ನರನ ಪಪಬತಯಬದ ,    ವಿಶಗಸದಿಬದ ರಕತಯಬದ ಸಲ ರಸರವರೆಗಬ ಅಬತವರ

 ಪಾತಕಗಳನರನ ಪರಹರಸರವನರ.   ಅಕಗಪ ರನಿಗೆ ಪಪಯನಾದವನರ ,  ಶಬಖಚಕ ತವನರನ ಧರಸದವನರ.  ಮೊಸಳಯ ಬಾಯಯಬದ
 ರಕತರನರನ ರಪಾಡಿದವನರ.  ಅಜರಳನನರನ ಸಲಹದವನರ.    ರಜಿಸರವವರ ಕವೈ ಬಿಡದವನರ.  ಅನಾಥಬಾಬಧವನರ ,ರಕತರ

         ಮೊರೆಗೆ ಕಣಮಾತ ತದಲ್ಲಿ ಒದಗರವವನರ ಎಬದರ ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ ತನನ ರಕತರನರನ ರಕ್ಷಿಸರವ ದಬವರ ಬಗೆಯನರನ
ವಿವರಸದ್ದಾರೆ.  

೩.      ಮರಕತರಾಗಲರ ಏನರ ಮಾಡಬಬಕಬದರ ವಿಜಯದಾಸರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ ?

 ಉ :        ಮಾನವ ಜನಲ ದ ಸಾಥರಕತೆ ಮರಕತ ಗಳಿಸರವಲ್ಲಿ ಇದ .      ಇಹಲಗಬಕದಿಬದ ಮರಕತನಾಗಲರ ಸದಾ ಹರನಾಮ ಸಲ ರಣ
ಮಾಡಬಬಕರ.     ಆನಬದದಿಬದ ದಬವರ ಸಲ ರಣ ಮಾಡಬಬಕರ.      ಜನವಬಬ ನವರತನ ದ ಮಬಟಪದ ಮಧದ ದಲ್ಲಿ ಗನಲಗಬಲನ

  ಕಗರಸ ಧಾದನದಿಬದ ರಜಿಸಬಬಕರ.   ರಕತರಸ ಹಗಬದಿರಬಬಕರ.    ಮರಕತನಾಗಬಬಕಬಬ ಭವನ ಇರಬಬಕರ.   ದಬವರ ನಾಮ
    ಬಿಡದ ರಜಿಸಬಬಕರ ಎಬದರ ವಿಜಯದಾಸರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ.  

  ಐದರ -   ಆರರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.      ಶಪಬಪಾದರಾಜರರ ನಿಬಡಿರರವ ಜಿಬವನ ಸಬದಬಶ ತಳಿಸ. 

ಉ:      ಮರಕತಯನರನ ಪಡೆಯಲರ ರಕತನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ರಕತ ಇರಬಬಕರ.   ಅವನರ ವಿರಕತಯನರನ ಹಗಬದಿರಬಬಕರ. ಯಾವುದಬ
      ವಸರತ ವಿನ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ ಅತಯಾದ ವಾದಮೊಬಹ ಹಗಬದಿರಬಾರದರ.     ಆಸ ಆರಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಗದಬ ವವೈರಾಗದ

ಹಗಬದಿರಬಬಕರ.     ಸವರ ವಿಧವಾದ ಶಕತಯನರನ ಹಗಬಬದಿರಬಬಕರ.    ಸತಯರ ಅನರಕಗಲಳಾಗಿದರದ ,  ಸರತನಲ್ಲಿ ಗರಣವಿದರದ
    ರಕತನರ ಮತವಬತನಾಗಿದರದ ಪರಸಪ್ಪ ರರಲ್ಲಿ ಒಮಲ ತದ ಅಭಪಾಪಯವಿರಬಬಕರ.    ಜಪದ ಜಾಣಲ ಅರತರ ,  ತಪದಲ್ಲಿ ನಿಯಮವನರನ
 ರಕತನರ ಪಾಲಸಬಬಕರ.       ಸರಸಬಗವನರನ ಹಗಬದಿ ದರಸಸ್ಸಿ ಬಗದಿಬದ ಅವನರ ದಗರವಿರಬಬಕರ .   ರಗವಬತನನರನ ಬಿಡದ

ರಜಿಸಬಬಕರ.     ಎಬಬರದಾಗಿ ಶಪಬಪಾದರಾಜರರ ಜಿಬವನ ಸಬದಬಶ ನಿಬಡಿದ್ದಾರೆ. 

೨.       ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ ದಬವರರ ರಕತಪಪಯ ಎಬಬರದನರನ ಹಬಗೆ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ ?

ಉ:     ದಬವರರ ರಕತ ಪರಾಧಿಬನ .      ರಕತರರ ಅಚಲವಾದ ದಕೃಢರಕತಯಬದ ಮೊರೆಯಟಟ ರೆ ಅವರ ಸಬಕಷಟ ಗಳನರನ
ಪರಹರಸರತತನ.      ದಬವರರ ಯಾರರ ತನನ ನರನ ಪಪಬತಯಬದ ,  ವಿಶಗಸದಿಬದ ,   ರಕತಯಬದ ಸಲ ರಸರವರೆಗಬ ಅಬತವರ

 ಪಾತಕಗಳನರನ ಪರಹರಸರವನರ.    ಅಕಗಪ ರನಿಗೆ ಪಪಯನಾದವನರ ,  ಶಬಖಚಕ ತವನರನ ಧರಸದವನರ.  ಮೊಸಳಯ
  ಬಾಯಯಬದ ರಕತರನರನ ರಪಾಡಿದವನರ.   ಅಜರಳನನರನ ಸಲಹದವನರ.    ರಜಿಸರವವರ ಕವೈ ಬಿಡದವನರ.

ಅನಾಥಬಾಬಧವನರ.        ರಕತರ ಮೊರೆಗೆ ಕಣಮಾತ ತದಲ್ಲಿ ಬಬದಗದಗರವವನರ ಎಬದರ ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ ದಬವರರ
  ರಕತಪಪಯ ಎಬಬರದಾಗಿ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ.     ದಬವರರ ಸಕಲಗರಣಗಳಿಬದ ಪೂಣರನಾದವನಗ ,  ಸಕಲ ದಗಬಷಗಳಿಬದ

 ಮರಕತನಾದವನಗ ಆಗಿದ್ದಾನ.       ಸಕಲ ಆನಬದ ಪಾತ ತನಾಗಿದರದ ಬಕರತ ಮಬತ ತಕಕ ಒಲಯರವವನಾಗಿದ್ದಾನ.  ರಕತರರ
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        ಹಕೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿಟರಟ ಆರಾಧಿಸದರೆ ನಬಬಿ ಕಟಟ ವರಲಲ ಎಬಬ ಮಾತನರನ ಸತದ ಗೆಗಳಿಸರವಬತೆ ಕಣಮಾತ ತದಲ್ಲಿ ರಕತರಗೆ
ಬಬದಗದಗರತತನ.      ಎಬದರ ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ ದಬವನರ ರಕತಪಪಯ ಎಬದರ ವಿವರಸದ್ದಾರೆ. 

    ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ
೧. ''      ಸರಸಬಗ ಹಡಿಯಲಬ ಬಬಕರ ದರಸಸ್ಸಿ ಬಗ ಬಿಡಲಬಬಕರ ''.

ಉ:             ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ದಾಸ ಸಾಹತದ ಸಬಪುಟದಿಬದ ಆರಸಲಾದ ಶಪಬಪಾದರಾಜರ ಕಬತರನಗಳಿಬದ ಆರಸಲಾದ
    ಜಿಬವನ ದಶರನ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.

 ಸಬದರರ :        ಮರಕತಯನರನ ಬಯಸರವ ಮಾನವನರ ಸವರಶಕತನಾಗಿದರದ ಲಕಕ ಸರಖಭಗಬಗಗಳಲ್ಲಿ ವವೈರಾಗದ
ಹಗಬದಿದವನಾಗಿರಬಬಕರ.        ಅವನಲ್ಲಿ ಜಪದ ಜಾಣಲಯ ಜೆಗತೆಗೆ ತಪದ ನಿಯಮ ಬಬಕರ.    ಅಲಲ ದಬ ಒಳಳಯ ಜನರ

    ಸಹವಾಸದಿಬದ ಕಗಡಿದವನಾಗಿರಬಬಕರ ಎಬದರ ಕಬತರನರರರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :        ಮರಕತ ಪಡೆಯಬಯಸರವವನರ ಒಳಳಯವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದರದ ದರಷಟ ರಬದ ದಗರವಿರಬಬಕರ ಎಬದರ
 ಕಬತರನರರರರ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

೨. ''      ಅನಾದಿ ಮೊರೆಯ ಕಬಳಿ ಅನಿರಷದಗಳರ ಒದಗಿದಾತ '' 

ಉ:             ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ದಾಸ ಸಾಹತದ ಸಬಪುಟದಿಬದ ಆರಸಲಾದ ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರ ಕಬತರನಗಳಿಬದ ಆರಸಲಾದ
    ಜಿಬವನ ದಶರನ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.

 ಸಬದರರ :     ದಬವರರ ರಕತ ಪರಾಧಿಬನ .   ಅನಾಥ ರಕಕ .     ರಕತರರ ಅಚಲವಾದ ದಕೃಢರಕತಯಬದ ಮೊರೆಯಟಟ ರೆ ಅವರ
       ಸಬಕಷಟ ಗಳನರನ ಪರಹರಸರತತನ ಎಬದರ ಹಬಳರವ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಕಬತರನರರರರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :     ರಗವಬತನನರನ ಹಕೃದಯಕಮಲದಲ್ಲಿಟರಟ ಆರಾಧಿಸದರೆ ,    ಪಪಬತಯಬದ ಕರೆದರೆ ಕಣಮಾತ ತದಲ್ಲಿ ಬಬದಗದಗರವನರ
.      ನಬಬಿ ಕಟಟ ವರಲಲ ಎನರನ ವುದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

೩. ''         ನಿನನ ನಾಮ ಬಿಡರವನಲಲ ಎನನ ನಿಬನರ ಬಿಡಲರ ಸಲಲ ''

ಉ:               ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ದಾಸ ಸಾಹತದ ಸಬಪುಟದಿಬದ ಆರಸಲಾದ ವಿಜಯದಾಸರ ಕಬತರನಗಳಿಬದ ಆರಸಲಾದ
    ಜಿಬವನ ದಶರನ ಎನರನ ವ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ.

 ಸಬದರರ :     ಮಾನವ ಜನಲ ದ ಸಾಥರಕತೆ ಮರಕತಗಳಿಸರವುದರಲ್ಲಿ ಇದ.     ಇಹಲಗಬಕದಿಬದ ಮರಕತ ಪಡೆಯಲರ ಸದಾ ಹರಯ
      ನಾಮಸಲ ರಣ ಬಬಕರ ಎಬದರ ಹಬಳರವಾಗ ಕಬತರನರರರರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ್ದಾರೆ. 

 ಸಾಗರಸದ :     ಅಚಲವಾದ ದಕೃಢರಕತಯಬದ ದವೈವ ಸಾಕತಕರವಾಗರವುದರ.  ರಕತ-     ರಕತ ಒಬದಾದಾಗ ಮಾತ ತ ಮರಕತ ಸಾಧದ
   ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

       ಮೊದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗಿರರವ ಸಬಬಬಧದಬತೆ ಮಗರನಯ ಪದಕಕ ಸಬಬಬಧಿಸದ ಪದ ಬರೆಯರ. 

೧.  ಶಪಬಪಾದರರ :  ಅಬಗಬ ರರ : :  ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ : --- (ಮೊಸರರಕಲರಲ ) 

೨.  ಜನವಬಬಗಬ :  ನವರತನ : :  ರಕತರಸವಬಬಗಬ : ---- (  ಮರತರತ ಮಾಣಿಕದ ) 

೩.  ಹಕೃದಯ :  ಎದ : :  ಜನ : --- (  ಜಾನ ) 

೪.  ಗೆಗಬಪಾಲದಾಸರರ :  ಗೆಗಬಪಾಲವಿಠಲ : :  ವಿಜಯದಾಸರರ : ----- (  ವಿಜಯವಿಠಲ )

೫.  ಮೊಬದ :  ಆನಬದ : :  ರಮಣ : --- (  ಪತ ) 

    ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಥರಕ ಪದ ಬರೆಯರ.
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 ಸತ -  ಪತನ ,     ಹಬಡತ ನಕ ತ-       ಮೊಸಳ ರಮಣ -  ಪತ ,     ಗಬಡ ಪಾತಕ -  ಪಾಪ ,      ಕಟಟ ಕಲಸ ಮೊಬದ -ಸಬತೆಗಬಷ
ಅನಾಥ-  ದಿಕಕ ಲಲ ದವನರ

    ಕಗಟಟರರವ ಪದಗಳಿಗೆ ತದದ ವ ರಗಪ ಬರೆಯರ. 

 ಮರಕತ -    ಮರಕರತ ಹಕೃದಯ-     ಎದ ಪಕ್ಷಿ-     ಹಕಕ ಹಗೆ-       ಪಗೆ ಶಪಬ -    ಸರ ಮರಕತ-     ಮರಕರತ ಮಾಣಿಕದ -   ಮಾಣಿಕ
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ಪದದ -    ೮ ರಾಮಧಾನದ ಚರತೆ -ಕನಕದಾಸರರ 

  ಕಕೃತರರರ ಪರಚಯ -

  ಕನಕದಾಸರ ರಲ ಕ ಪ.ಶ.  ೧೫೦೮ .       ಇವರ ಜನಲ ಸಸ್ಥಾ ಳ ಹಾವಬರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಡ ಗಪಮ .  ಇವರರ
 ಹರರಕತಸಾರ ,  ರಾಮಧಾನದ ಚರತೆ ,  ಮೊಬಹನತರಬಗಿಣಿ ,   ನಳಚರತೆಪ ಮೊದಲಾದ ಕಕೃತಗಳನರನ

ರಚಿಸದ್ದಾರೆ.     ಅಲಲ ದಬ ನಗರಾರರ ಕಬತರನಗಳನರನ ,  ಉಗಭಗಬಗ ,ಸರಳಾದಿಗಳನಗನ
,  ಮಬಡಿಗೆಗಳನಗನ ರಚಿಸದ್ದಾರೆ.      ರಗಿನಲ ಆದಿಕಬಶವ ಎನರನ ವುದರ ಇವರ ಕಬತರನಗಳ
ಅಬಕತವಾಗಿದ. 

   ಒಬದರ ಪೂಣರ ವಾಕದ ದಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.     ದಬಶಕ ಅತಶಯವಾದ ಧಾನದ ಯಾವುದರ ?

ಉ:    ದಬಶಕ ಅತಶಯವಾದ ಧಾನದ ರಾಗಿ. (  ನರೆದಲಗ )

೨.       ವಿಪಹ ಯಾರ ಬಾಯಗೆ ತರತರತ ಎಬದರ ಹಬಳಿದ ?

ಉ:        ವಿಪಹ ಸತತ ಹಣದ ಬಾಯಗೆ ತರತರತ ಎಬದರ ಹಬಳಿದ . 

೩.    ದಾಶರಥಿ ಎಬದರೆ ಯಾರರ ?

ಉ:       ದಾಶರಥಿ ಎಬದರೆ ದಶರಥನ ಮಗ ಶಪಬ ರಾಮ .

೪.     ನರೆದಲಗ ಯಾರನರನ ಆದರಸ ಸಲಹರತತದ ?

ಉ:         ನರೆದಲಗವು ಕಮ ಬಬದಬತಹ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಅನನ ವಿಲಲ ದ ಬಳಲರವ ಪಾಪಣಿಗಳನರನ ಆದರಸ ಸಲಹರತತದ. 

೫.      ಹರಹರ ವಿರಬಚಾದಿಗಳನರನ ಏತರಕಗಿ ಅಯೋಧದಗೆ ಕರೆಸಲಾಗರತತದ ?

ಉ:         ರಾಗಿ ಮತರತ ರತತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನರನ ಶಪಬಷಷ ಎಬದರ ತಳಿಯಲರ ,    ಅವುಗಳ ನಡರವಿನ ವಾದಜದ ವನರನ ಬಗೆಹರಸಲರ
   ಹರಹರ ವಿರಬಚಾದಿಗಳನರನ ಅಯೋಧದಗೆ ಕರೆಸಲಾಗರತತದ. 

೬.     ಸರೆಗೆ ಯಾರರ ಯಾರನರನ ಹಾಕಲಾಗರತತದ ?

ಉ:     ಸರೆಗೆ ರಾಗಿ ಮತರತ ರತತಗಳನರನ ಹಾಕಲಾಗರತತದ. 

ಮಗರರ-   ನಾಲರಕ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.     ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ಹಬಳಲಾಗಿರರವ ಧಾನದ ಗಳರ ಯಾವುವು ?

ಉ:   ಕಲವರರ ಗೆಗಬಧಿಯನರನ ,   ಕಲವರರ ಸಾಮಯನರನ ,  ನವಣಯನರನ ,   ಕಲವರರ ಕಬಬನರನ ,   ಕಲವರರ ಹಾರಕವನರನ ಮತೆತ
  ಕಲವರರ ಜೆಗಬಳವನರನ ,          ಕಲವರರ ರಾಗಿ ಮತೆತ ಕಲವರರ ರತತವನರನ ಶಪಬಷಷ ವಾದ ಧಾನದ ವಬದರ ತಳಿಯರತತರೆ ಎಬದರ ಗೌತಮ

    ಮಹರರಗಳರ ಶಪಬ ರಾಮನ ಬಳಿ ಹಬಳಿದರರ. 

೨.       ಗೌತಮರರ ನರೆದಲಗನ ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ಹಬಳಲರ ವಿಪಹಯರ ಹಬಳಿದ್ದೇನರ ?

ಉ:            ಯಾವ ಧಾನದ ಶಪಬಷಷ ಎಬಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೌತಮನರ ನರೆದಲಗನಬ ಹತವಬದರ ಹಬಳಿದಾಗ ದಗಬಷರಹತರರ ಈ
   ರಬತಯಾದ ಪಕಪಾತವನರನ ಮಾಡಬಹರದಬ ?      ಎಲಲ ಧಮರದ ಸಾರವನರನ ತಳಿದವರರ ನಿಬವು ,    ಎಲಲ ಧಾನದ ಗಳ ಕರರತರ ನಿಬವು
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 ಅರತಲಲ ವಬ ?       ಈ ರಬತಯ ಉಪಬಕ್ಷೆಯನರನ ನಮಲ ಕರರತರ ತೆಗಬರಬಹರದಬ ?   ಸಾಕರ ಮಾಡಿ ,   ನಲರಲ ನಾನಿರಲರ ,ಗೆಗಬಧಿ
        ಮೊದಲಾದ ಧಾನದ ಗಳಿರಲರ ನರೆದಲಗನರ ಶಪಬಷಷ ಎಬದರ ಹಬಳರವುದರ ಯಾವ ನಾದಯ ?   ಎಬದರ ವಿಪಹಯರ ಗೌತಮರನರನ

 ಪಪಶನಸತರ . 

೩.       ವಿಪಹಯನರನ ಯಾವ ಯಾವ ಮಬಗಳ ರಯರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗರತತದ ?

ಉ:      ವಿಪಹಯನರನ ಬಾಪಹಲ ಣರರ ಉಪನಯನ ರಯರದಲ್ಲಿ ,   ಒಳಳಯ ವತತಗಳ ಆಚರಣಗಳಲ್ಲಿ,ಸರಖಭಗಬಜನದಲ್ಲಿ
,  ಮಬತಪಕತೆಯಾಗಿ ,    ಒಳಳಯ ಮಬಗಳ ರಯರಗಳಲ್ಲಿ ,  ಆರತಯಲ್ಲಿ ,  ಯಜಜ ಯಾಗದಿಗಳಲ್ಲಿ ,  ಅರಮನಯಲ್ಲಿ ಸಹ

    ದಬವರಗೆ ನವೈವಬದದ ವನರನ ಅಪರಸರವಾಗ ಬಳಸಲಾಗರತತದ. 

೪.     ನರೆದಲಗನರ ವಿಪಹಯನರನ ಏನಬದರ ಹಬಯಾಳಿಸದನರ ?

ಉ:   ಸತದ ಹಬನನರ ನಿಬನರ ,    ಬಡವರನರನ ಕಣಣತತ ಸಹ ನಗಬಡಲಾರೆ.     ಶಪಬಮಬತರನರನ ಬಬಬತತ ಹಗಬಗರವ ಹಬಬಲ ನಿನನ ದರ. ಹತತ
       ಬಾಣಬತಯರಗೆ ಪಥದ ವಾಗಿ ಮತರತ ಹಣದ ಬಾಯಗೆ ತರತತಗಿ ಬಳಕಯಾಗರವವನರ ನಿಬನರ .   ಮಳಯಲಲ ದ ಬರಗಲ

         ಬಬದರ ಅನನ ವಿಲಲ ದ ಪಾಪಣಿಗಳರ ತೆಗಳಲಾಡರವ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಅವರಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನಿಲರಲ ವವನರ ನಾನರ .  ನಿಬನರ ನನಗೆ
    ಸಮಾನನಬ ಎಬದರ ವಿಪಹಯನರನ ನರೆದಲಗವು ಹಬಯಾಳಿಸತರ. 

೫.      ಶಪಬರಾಮನರ ಧಾನದ ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕವೈಗೆಗಬಡ ತಬಮಾರನವಬನರ ?

ಉ:           ಯಾವ ಧಾನದ ವು ಶಪಬಷಷ ಎಬಬ ವಿಚಾರಕಕ ಧಾನದ ಗಳ ನಡರವಯಬ ಮನಸಾತಪವಾಗಿ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಜಗಳವಾಡಲರ
,           ಶಪಬರಾಮನರ ವಿಪಹ ಮತರತ ನರೆದಲಗನನರನ ಆರರ ತಬಗಳರ ಸರೆಯಲ್ಲಿಟರಟ ತದನಬತರ ಅಯೋಧದಗೆ ಕರೆಸ ಯಾರರ

   ಶಪಬಷಷ ರೆಬದರ ತಬಮಾರನಿಸರವ ನಿಧಾರರ ಮಾಡಿದನರ.

   ಏಳಬಟರ ವಾಕದ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಸ. 

೧.        ಶಪಬರಾಮನರ ನರೆದಲಗ ಮತರತ ವಿಪಹಯನರನ ಸರೆಮನಗೆ ಹಾಕಲರ ರರಣವಬನರ ?

ಉ:         ರಾವಣಸಬಹಾರದ ನಬತರ ಶಪಬರಾಮನರ ಅಯೋಧದಗೆ ಮರಳರವಾಗ ಮಾಗರಮಧದ ದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಮರನಿಗಳ
 ಆಶ ಪಮವನರನ ಪಪವಬಶಸರತತನ.         ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನಗಡಗಗಡಿ ಬಬದ ದಾನವ ವಾನರರಗೆಲಲ ಗೌತಮರರ ರಕದ ಭಗಬಜದ ಗಳನಿನತರತ

ಸತಕ ರಸರತತರೆ.            ಆಗ ಶಪಬರಾಮನರ ಭಗಬಜನದಲ್ಲಿ ಬಳಸದ ಧಾನದ ಗಳನರನ ನಗಬಡರವ ಇಚಚ ವದ ಕತಪಡಿದಾಗ ಎಲಲ ವಿಧವಾದ
   ಧಾನದ ಗಳನರನ ಶಪಬರಾಮನ ಸಮರಲ ಖದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಲಾಗರತತದ.      ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾನದ ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ವಿಚಾರಸಲಾಗಿ
          ಒಬಗಬಬಬ ರರ ಒಬದಗಬದರ ಧಾನದ ಶಪಬಷಷ ಎಬದರ ಹಬಳರವರರ ಎಬದರ ಗೌತಮರರ ಹಬಳಿದಾಗ ಯಾವುದಾದರಗ ಒಬದರ

          ಧಾನದ ಎಬದರ ನಿಧರರಸಲಾಗದಬ ಎಬದರ ಶಪಬರಾಮ ಕಬಳಲರ ಗೌತಮರರ ನರೆದಲಗವು ಶಪಬಷಷ ಎಬದರ ಉತತರಸರತತರೆ. ಆಗ
          ಸಟಟಗೆದದ ವಿಪಹಗವು ಗೌತಮರ ಮಾತನರನ ಅಲಲ ಗಳಯರತತ ಎಲಲ ಮಬಗಳ ರಯರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಪ್ಪ ಡರವ ತನಬ ಶಪಬಷಷ

.    ನರೆದಲಗವು ಕರಲಹಬನ ಎಬದರ ಜರಯಲಾರಬಭಸರತತದ.        ಆಗ ಸಡಿದದದ ನರೆದಲಗವು ಬಡವರಗೆ ನರವಾಗದ ನಿನಗಿಬತ
     ಬರಗಲದಲ್ಲಿ ಪಾಪಣಿಗಳನರನ ಸಲಹರವ ತನಬ ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ವಾದಿಸರತತದ.      ಇಬಬ ರಗ ಪರಸಪ್ಪ ರ ತಮಲ ತಮಲ ಶಪಬಷಷ ತೆಯನರನ

        ಬಿಬಬಿಸಕಗಳರಳ ತತ ಪರಸಪ್ಪ ರರನರನ ಜರಯರತೆಗಡಗಿದಾಗ ಇವರ ಅಹಬರರವನರನ ಮಣಿಸಲರ ಸರೆಮನಗೆ ಹಾಕರವುದಬ ಸಗಕತ
           ಎಬದರ ಶಪಬರಾಮನರ ಭವಿಸ ಆರರ ತಬಗಳರ ಎರಡಗ ಧಾನದ ಗಳನರನ ಸರೆಮನಿಯಲ್ಲಿಡರವುದಬ ಸಗಕತ .  ಆ ನಬತರದಲ್ಲಿ

         ಯಾವುದರ ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ತಬಮಾರನಿಸಗಬಣ ಎಬದರ ಹಬಳಿ ನರೆದಲಗ ಮತರತ ವಿಪಹಯನರನ ಸರೆಮನಯಲ್ಲಿರಸರವ ನಿಧಾರರ
ಮಾಡರತತನ. 
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೨.         ನರೆದಲಗ ಮತರತ ವಿಪಹಗಳ ನಡರವ ನಡೆದ ಸಬವಾದವನರನ ನಿಮಲ ಮಾತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯರ. 

ಉ:           ಗೌತಮರರ ನಮಲ ನಾಡಿಗೆ ನರೆದಲಗವಬ ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ಹಬಳಲರ ಕರಪತನಾದ ವಿಪಹಯರ ನರೆದಲಗನನರನ ಕರರತರ
   ನಿಬನರ ನನಗೆ ಸಮಾನನಾದವನಬ ?    ನಮಲ ಕರಬದರಕಗರತೆಗಳಬನರ ?   ಶಪಬಷಷ ತೆಯಬನರ ಎಬಬರದನರನ ದಾನವಾಬತಕ

 ಶಪಬರಾಮನರ ಬಲಲ ನರ.   ನಿಬನರ ಕರಲಹಬನನಾದವನರ .    ನಿನನ ಪಪತಷಷಯನರನ ಸರಡರ .     ಮತ ಹಬನ ನಿಬನರ ಎಬದರ ಕಗಬಪದಿಬದ
    ಹಬಳರತತ ಬಾಪಹಲ ಣರರ ಉಪನಯನ ರಯರದಲ್ಲಿ ,    ಒಳಲಯ ವತತಗಳ ಆಚರಣಯಲ್ಲಿ ,ಸರಖಭಗಬಜನದಲ್ಲಿ

,  ಮಬತಪಕತೆಯಾಗಿ ,    ಒಳಳಯ ಮಬಗಳ ರಯರಗಳಲ್ಲಿ ,  ಆರತಯಲ್ಲಿ ,  ಯಜಜ ಯಾಗದಿಗಳಲ್ಲಿ ,  ಅರಮನಯಲ್ಲಿ ಸಹ
      ದಬವರಗೆ ನವೈವಬದದ ವನರನ ಅಪರಸರವಾಗ ತನನ ನರನ ಬಳಸರತತರೆಬದರ ಹಮಲಯಬದ ಹಬಳಿಕಗಬಡಿತರ .   ಅದಕಕ ಪಪತಯಾಗಿ

 ಸತದ ಹಬನನರ ನಿಬನರ.      ಬಡವರನರನ ಕಣಣತತ ಸಹ ನಗಬಡಲಾರೆ .       ಶಪಬಮಬತರನರನ ಬಬಬತತ ಹಗಬಗರವ ಹಬಬಲ ನಿನನ ದರ .  ಹತತ
       ಬಾಣಬತಯರಗೆ ಪಥದ ವಾಗಿ ಮತರತ ಹಣದ ಬಾಯಗೆ ತರತತಗಿ ಬಳಕಯಾಗರವವನರ ನಿಬನರ .   ಮಳಯಲಲ ದ ಬರಗಲ

        ಬಬದರ ಅನನ ವಿಲಲ ದ ಪಾಪಣಿಗಳರ ತೆಗಳಲಾಡರವ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಅವರಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನಿಲರಲ ವವನರ ನಾನರ .   ನಿಬನರ ನನಗೆ
 ಸಮಾನನಬ ?        ನಿನನ ಜನಲ ನಿರಥರಕ ಎಬದರ ವಿಪಹಯನರನ ಕರರತರ ನರೆದಲಗವು ಹಬಳಿತರ.     ಹಬಗೆ ಎರಡಗ ಪರಸಪ್ಪ ರ ತಮಲ ತಮಲ

  ಶಪಬಷಷ ತೆಯನರನ ಕರರತರ ಜಗಳವಾಡಿದವು. 

   ಸಬದರರ ಸಹತ ಸಾಗರಸದ ವಿವರಸ. 

೧. "    ನಮಲ ಯ ದಬಶಕತಶಯ ನರೆದಲಗ .”

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಸಾ.ಶ.       ಮರರಳಯದ ನವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಕನಕದಾಸರ ರವದ ಭಗ -  ೧ ಕಕೃತಯಬದ
     ಆರಸಲಾದ ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ರಾಮಧಾನದ ಚರತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :         ರಾವಣ ಸಬಹಾರದ ನಬತರ ಶಪಬರಾಮನರ ದಾನವ ವಾನರರೆಗಡಗಗಡಿ ಅರಮನಗೆ ಮರಳರವಾಗ
     ಮಾಗರಮಧದ ದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಮರನಿಯ ಆಶ ಪಮಕಕ ಬಬದನರ.      ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾನದ ಗಳಿಬದ ತಯಾರಸದ ರಕದಗಳ ಸಮಾರಾಧನ

 ಮಾಡಿ ,           ತದನಬತರದಲ್ಲಿ ಆ ರಕದಗಳ ರರಚಿ ತರತಮದ ದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತರಕತೆಯಾದಾಗ ರಾಮನರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾನದ
    ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ಪಪಶನಸಲರ ಗೌತಮನರ ಮಬಲನಬತೆ ಉತತರಸರತತನ. 

 ಸಾಗರಸದ :           ನಮಲ ನಾಡಿನ ಜನರಗೆ ಸಗಕತವಾದ ಆಹಾರ ಧಾನದ ವಬದರೆ ರಾಗಿ ಎಬಬ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

೨. "      ಕರಲಹಬನ ನಿಬನರ ಪಪತಷಷ ಸರಡರ ಮತಹಬನ ನಿಬನರ.  "

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಸಾ.ಶ.       ಮರರಳಯದ ನವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಕನಕದಾಸರ ರವದ ಭಗ -  ೧ ಕಕೃತಯಬದ
     ಆರಸಲಾದ ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ರಾಮಧಾನದ ಚರತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :          ಗೌತಮ ಮರನಿಗಳ ಆಶ ಪಮದಲ್ಲಿ ಧಾನದ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಶಪಬಷಷ ಎಬದರ ಚಚರಯಾದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ
          ಗೌತಮನರ ಗೌತಮನರ ನಮಲ ನಾಡಿಗೆ ರಾಗಿಯಬ ಉತತಮ ಎಬದರ ಉತತರಸಲರ ವಿಪಹಗನರ ಕಗಬಪಕಕ ಒಳಗಗಿ

  ನರೆದಲಗನನರನ ಜರಯಲರ ಪಾಪರಬಭಸತರ.       ರಾಗಿಯನರನ ಬಯರದ ತತ ವಿಪಹಗನರ ಮಬಲನಬತೆ ಹಬಳಿದ ಸಬದರರ ಇದಾಗಿದ . 

 ಸಾಗರಸದ :          ವಿಪಹಗನರ ತನನ ನರನ ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ಕರೆದರಕಗಬಡರ ನರೆದಲಗನನರನ ಕಬಳಾಗಿ ರಣರವ ಸಬದರರ ಇಲ್ಲಿ ವದ ಕತವಾಗಿದ. 

೩. "    ವಿಲಯ ರಲದಗಳನನ ವಿಲಲ ದ ಅಳಿವ ಪಾಪಣಿಗಳನಾನಧರಸರವ. ”

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಸಾ.ಶ.       ಮರರಳಯದ ನವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಕನಕದಾಸರ ರವದ ಭಗ -  ೧ ಕಕೃತಯಬದ
     ಆರಸಲಾದ ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ರಾಮಧಾನದ ಚರತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 
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 ಸಬದರರ :         ರಾಗಿ ರತತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ಚಚರಯಾದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮನರ ನರೆದಲಗನಬ (ರಾಗಿಯಬ
)            ಶಪಬಷಷ ವಬದರ ಹಬಳಲರ ಕಗಬಪದಿಬದ ರತತವು ಎಲಲ ಮಬಗಳ ರಯರಗಳಲ್ಲಿ ತನನ ನರನ ಬಳಸರವ ಕರರತರ ಅಭಮಾನದ
ಮಾತರಗಳನಾನಡಿತರ.    ಆಗ ನರೆದಲಗವು ಮಬಲನಬತೆ ಉತತರಸತರ. 

 ಸಾಗರಸದ :          ಕಮದ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಅನನ ವಿಲಲ ದ ಪಾಪಣಿಗಳರ ತೆಗಳಲರವ ಸಬದರರದಲ್ಲಿ ಅವರನರನ ರಪಾಡರವುದರ ರಾಗಿಯಬ
   ಎಬಬರದರ ಮಬಲನ ವಾಕದ ದ ಸಾಗರಸದ ವಾಗಿದ. 

೪. “    ಇವರರಲ ಸರೆಯಳಗರರ ತಬಗಳರ " 

ಉ:     ಈ ಮಬಲನ ವಾಕದ ವನರನ ಸಾ.ಶ.       ಮರರಳಯದ ನವರರ ಸಬಪಾದಿಸರರವ ಕನಕದಾಸರ ರವದ ಭಗ -  ೧ ಕಕೃತಯಬದ
     ಆರಸಲಾದ ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ರಾಮಧಾನದ ಚರತ ಪದದ ಭಗದಿಬದ ಆಯರದ ಕಗಳಳ ಲಾಗಿದ. 

 ಸಬದರರ :             ಗೌತಮ ಮರನಿಗಳ ಆಶ ಪಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾನದ ಶಪಬಷಷ ಎಬಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನರೆದಲಗ ಮತರತ ವಿಪಹಗಳರ ತಮಲ
         ತಮಲ ಶಪಬಷಷ ತೆಯ ಕರರತರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಜಗಳವಾಡರತತರಲರ ಯಾವುದರ ಶಪಬಷಷ ವಾದ ಧಾನದ ವಬದರ ತಳಿಯಲರ ಇವರಬಬ ರನಗನ

      ಸರೆಮನಯಲ್ಲಿರಸಬಬಕರ ಎಬದರ ಶಪಬರಾಮನರ ಹಬಳರವಾಗ ಮಬಲನ ಮಾತರ ಬಬದಿದ . 

 ಸಾಗರಸದ :          ಸರೆಮನಯಲ್ಲಿರಸ ಆರರ ತಬಗಳ ನಬತರ ಅವರವರ ಶಪಬಷಷ ತೆ ತನಬ ತನಾಗಿ ಗೆಗಬಚರಸರವುದಬದರ ಶಪಬರಾಮನರ
  ನಿಧರರಸದ ಸಬದರರ ಇದಾಗಿದ.   

       ಮೊದಲರಡರ ಪದಗಳಿಗಿರರವ ಸಬಬಬಧದಬತೆ ಮಗರೆಯ ಪದಕಕ ಸಬಬಬಧಿಸದ ಪದ ಬರೆಯರ .   

೧.   ಪುರಬದರದಾಸರರ :  ಪುರಬದರವಿಠಲ : :  ಕನಕದಾಸರರ : -----   ರಗಿನಲ ಆದಿಕಬಶವ
೨.  ಬಾನಬತಯರಗೆ :  ಪಥದ : :   ಹಣದ ಬಾಯಗೆ : ---  ತರತರತ
೩.  ವಿಪಹ :  ರತತ : :   ನರೆದಲಗ : –-  ರಾಗಿ
೪.  ಕ್ಷಿತ :  ರಗರ : :  ವಿರಬಚಿ : –--  ಬಪಹಲ
೫.  ಸರೆಯಳಗೆ :   ಆಗಮ ಸಬಧಿ : :  ತನಲ್ಲಿ : –-  ಲಗಬಪಸಬಧಿ

   ಗರಬಪಗೆ ಸಬರದ ಪದ ಬರೆಯರ.

೧. ಹರರಕತಸಾರ,  ರಾಮಧಾನದ ಚರತೆ ,  ರಾಮಾಶಗ ಮಬಧ ,  ನಳಚರತೆಪ -----  ರಾಮಾಶಗ ಮಬಧ
೨.  ಕನಕದಾಸರರ ,  ಪುರಬದರದಾಸರರ ,  ವಾದಸರಾಯರರ ,  ಬಸವಣಣ -----  ಬಸವಣಣ
೩.  ವಿಪಹ ,  ಗೆಗಬಧಿ ,  ನಲರಲ ,  ರತತ ----  ಗೆಗಬಧಿ
೪.  ಗರಣಸಬಧಿ ,ಆಗಮಸಬಧಿ,  ಲಗಬಪಸಬಧಿ ,  ಆದಬಶಸಬಧಿ ------  ಗರಣಸಬಧಿ

  ಅಭದಸ ಚಟರವಟಕ
೧.   ಮಾತೆಪ ಎಬದರೆಬನರ ?    ಉದಾಹರಣ ಸಹತ ವಿವರಸ .

ಉ:        ಛಬದಶ ಶಸತಪದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಪ ಎಬದರೆ ರಲವನರನ ಅಳಯರವ ಮಾನ .     ಒಬದರ ಹಪಸಗ ಅಕರವನರನ ಉಚಚ ರಸಲರ ಬಬರಗರವ
    ರಲವನರನ ಒಬದರ ಮಾತಪರಲ ಎಬದರ ಕರೆಯರತತರೆ .      ಒಬದರ ದಿಬಘರ ಅಕರವನರನ ಉಚಚ ರಸಲರ ಬಬರಗರವ ರಲವನರನ

   ಎರಡರ ಮಾತಪ ರಲವಬದಗ ಕರೆಯರತತರೆ. 

 ಉದಾ :        ಅ ಅಕರವನರನ ಉಚಚ ರಸಲರ ಬಬರಗರವ ರಲ ಒಬದರ ಮಾತಪರಲ .

      ಆ ಅಕರವನರನ ಉಚಚ ರಸಲರ ಬಬರಗರವ ರಲ ಎರಡರ ಮಾತಪರಲ .

೨.   ಮಾತಪಗಣ ಎಬದರೆಬನರ ?   ಅದರ ವಿಧಗಳಾವುವು ?-  ತಳಿಸ .
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ಉ:          ಪದದ ದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಪಗಳ ಆಧಾರದ ಮಬಲ ಗಣ ವಿಭಗ ಮಾಡರವದನರನ ಮಾತಪಗಣ ಎನರನ ವರರ.  ಮಾತಪಗಣದಲ್ಲಿ
   ಮಗರರ ಮಾತೆಪಗಳ ಗಣ ,       ನಾಲರಕ ಮಾತೆಪಗಳ ಗಣ ಮತರತ ಐದರ ಮಾತೆಪಗಳ ಗಣಗಳಿರರತತವ. 

೩.   ಕಬದಪದದ ದ ಲಕಣಗಳಬನರ ?

ಉ:    ಕಬದಪದದ ವು ನಾಲರಕ ಸಾಲರಗಳ ಪದದ ವಾಗಿದ.        ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬದರ ಮತರತ ಮಗರನಯ ಸಾಲರಗಳರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸಮವಾಗಿದರದ
  ನಾಲರಕ ಮಾತೆಪಗಳ ಮಗರರಗಣಗಳಿರರತತವ.         ಎರಡರ ಮತರತ ನಾಲಕ ನಯ ಸಾಲರಗಳರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸಮವಾಗಿದರದ ನಾಲರಕ

  ಮಾತೆಪಗಳ ಐದರ ಗಣಗಳಿರರತತವ.  

೪.   ಷಟಪ್ಪ ದಿ ಎಬದರೆಬನರ ?    ಭರನಿ ಷಟಪ್ಪ ದಿಯ ಲಕಣಗಳಬನರ ?

ಉ:    ಷಟಪ್ಪ ದಿಯರ ಆರರ ಸಾಲರಗಳ ಪದದ ವಾಗಿದ.  ಇದರ ೧,   ೨ ಮತರತ ೪,   ೫ ಸಾಲರಗಳರ ಸಮವಾಗಿರರತತವ.    ೩ ಮತರತ ೬ ನಯ
     ಸಾಲರಗಳರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸಮವಾಗಿರರತತವ ಕಗನಯಲ್ಲಿ ಗರರರ ಇರರತತದ.

  ಭಮನಿ ಷಟಪ್ಪ ದಿಯ ೧,೨,          ೪ ಮತರತ ೫ ನಯ ಸಾಲರಗಳರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸಮವಾಗಿದರದ ೧೪ ಮಾತ ತಗಳರ ೩,  ೪ ಮಾತೆಪಗಳ
  ಎರಡೆರಡರ ಗಣಗಳರ ಇರರತತವ.             ೩ ಮತರತ ೬ ನಯ ಸಾಲರಗಳರ ಪರಸಪ್ಪ ರ ಸಮವಾಗಿದರದ ೨೩ ಮಾತೆಪಗಳರ ೩ ಮತರತ ೪

      ಮಾತೆಪಗಳ ಮಗರರ ಮಗರರ ಗಣಗಳರ ಕಗನಯಲ್ಲಿ ಗರರರವೂ ಇರರತತವ. 

 

         ರಾಮಧಾನದ ಚರತೆ ಪದದ ದ ಮೊದಲ ನರಡಿಗೆ ಪಪಸಾತರ ಹಾಕ ಗಣವಿಭಗಿಸ ಛಬದಸಸ್ಸಿನ ಹಸರರ ಬರೆಯರ.

UUU  |   _     U  U|    _  U | U U     UU|  

ಕಲರರ|  ಗೆಗಬದಿಯ|  ಸಾಮ|   ಯನರ ಕಲ | 

UUU      UUUU |  _    U  |  _     UU 

ಕಲರರ| ನವಣಯ|   ಕಬಬರ |   ಜೆಗಬಳವ
UU U|  _    UU| _ U   |  UUUU | _ U |  UUUU|    _ 

 ಕಲರರ |ಹಾರಕ|  ವಬದರ|  ಕಲವರರ|  ನಲಲ | ನತಶಯ|  ವ
UUU  |  UUUU|  UUU | UUUU|  

ಕಲರರ|  ನರೆದಲ |  ಗನನರ | ಪತಕರ
UUU |  _  U  U   | UUU| U U U U 

ಸಲದ|  ನಗಬಡಿದ| ನಕೃಪತ|  ಯದರೆಗಳರ
UUU | U  U _ |  _    U|  _  _     | UUU| _  UU | _ 

ಹಲವು| ಮತವಬ| ಕಗಬದ|  ನಬ ಪಬ|ಳನಲರ| ಗೌತಮ|  ನರ
 ಛಬದಸರಸ್ಸಿ -   ಭಮನಿ ಷಟಪ್ಪ ದಿ
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