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        ( ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ-೨೦೨೨) 
 

                                                                    
 

ಕಮಾಣೆಯೇವಾಧಿರ್ಾರಸೆತೇ ಮಾ ಫಲೆೇಶು ಕದಾಚನ್ । 
ಮಾ ಕಮಾಫಲಹೆೇತುರ್ೂಾಮಾಾ ತೆೇ ಸಂಗೊೇSಸತವ ಕಮಾಣಿ। 
-ರ್ಗ್ವದ್ಗೇತೆ  

 

                                        
 

೧೦ ನೆಯ ತರಗ್ತಿ 

ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ 

                ರಚನೆ  

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್,  ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ 

(ಕನ್ನಡ) 

ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆೇಗ್ೂರು  

ಬೆಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ-೩  
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ಪ್ರಿವಿಡಿ  

ಕೌ.ಸಂ. ಗ್ದಯಭಾಗ್ ಕೃತಿರ್ಾರರ ಹೆಸರು  ಪ್ುಟಸಂಖ್ೆಯ  

೧ ಶಬರಿ ಪ್ು.ತಿ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ೩-೮  
೨ ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರ  ವಿ.ಕೃ.ಗೊೇರ್ಾಕ್  ೯-೧೩ 

೩ ಶುಕನಾಸನ್ ಉಪ್ದೆೇಶ  ವಿದ್ಾಾವಾಚಸ್ಪತಿ ಡಾ .ಬನ್ನಂಜೆ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಾಚಾರ್ಯ  ೧೪-೧೯  
೪ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗ್ಳು (ನಾಲವಡಿ 

ಕೃಷ್ಣರಾಜಒಡೆಯರು,  
ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ) 

ಸಮಿತಿ ರಚನೆ /ಡಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ಿಗರಡ  ೨೦-೨೪  

೫ ನಿಜವಾದ ಆದರ್ಯ  ಪ್ುರುಷ ಯಾರಾಗಬೆೋಕು?   ಕೆೋರ್ವ ಬಲಿರಾಮ ಹೆಡಗೆೋವಾರ ೨೫- ೩೦ 

೬ ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ದೆೇವನ್ೂರ ಮಹಾದೆೇವ ೩೧-೩೪  
೭ ಶೆರೋಷಠ ಭಾರತಿೋರ್ ಚಂತನೆಗಳು  ರ್ತಾವಧಾನಿ ಡಾ ಆರ್ ಗಣೆೋಶ್  ೩೫-೪೨  
೮ ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ದುಗ್ಾಸಿಂಹ ೪೩- ೫೦ 

ಕೌ.ಸಂ. ಪ್ದಯಭಾಗ್  ಕೃತಿರ್ಾರರ ಹೆಸರು  ಪ್ುಟಸಂಖ್ೆಯ  

೧ ಸಂಕಲಿಗೇತೆ  ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿ  ೫೧-೫೫  
೨ ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೊೇಡಿದ್ರಾ  ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆೌ  ೫೬- ೬೦ 

೩ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು  ಜನ್ಪ್ದ ಲಾವಣಿ (ಸಂಗ್ೌಹ) ೬೧-೬೫  
೪ ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು  ಕುಮಾರವಾಯಸ  ೬೬-೭೨ 

೫ ಹಸುರು  ಕುವೆಂಪ್ು  ೭೩--೭೫  
೬ ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ  ರನ್ನ  ೭೭-೮೧ 

೭ ವಿೇರಲವ  ಲಕ್ಷಿಮೇಶ  ೮೨-೮೭ 

೮ ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆೇ  ಪ್ಂಪ್  ೮೮-೯೩ 

ಕೌ.ಸಂ.  ಪ್ಠ್ಯಪ್ೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ್  ಕೃತಿರ್ಾರರ ಹೆಸರು  ಪ್ುಟಸಂಖ್ೆಯ  

೧ ಉದಾತತ ಚಂತನೆಗ್ಳು  ಸಂಗ್ೌಹ  ೯೪-೯೫ 

೨ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುು ಧಾರ್ಮಯಕ ಸ್ುಧಾರಕರು  ಸ್ಂಗರಹ  ೯೬ 

೩ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್  ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ೯೭-೯೮ 

೪ ವಸಂತ ಮುಖ ತೊೇರಲ್ಪಲಲ  ವಿಜಯಶಿೌೇ ಸಬರದ   ೯೯ 

೫ ಸವದೆೇಶಿೇ ಸೂತೌದ ಸರಳ ಹಬಬ  ಶಿವಾನ್ಂದ ಕಳವೆ  ೧೦೦-೧೦೧ 

 

೬ ನಾನ್ು ಪ್ಾೌಸ ಬಿಟಟ ಕತೆ  ಎಂ .ಗೊೇವಿಂದ ಪ್ೆೈ  ೧೦೨-೧೦೩ 
೭  ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಅಮರ ಪ್ುತೌರು  ಚಕೌವತಿಾ ಸೂಲ್ಪಬೆಲೆ  ೧೦೪  
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ಕೃತಿರ್ಾರರ  ಪ್ರಿಚಯ : 
                                              ಪ್ು.ತಿ.ನ್. ರ್ಾವಯನಾಮದ್ಂದ ಪ್ೌಸಿದಧರಾಗರುವ ಪ್ುರೊೇಹಿತ ತಿರುನಾರಾಯಣಯಯಂಗಾಯಾ 

ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾಯಾ ಕಿೌ.ಶ.೧೯೦೫ ರಲ್ಪಲ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆಲಯ ಮೆೇಲುರ್ೊೇಟೆಯಲ್ಪಲ ಜನಸಿದರು.ಇವರು ಅಹಲೆಯ, 
ಶಬರಿ,ವಿಕಟಕವಿವಿಜಯ,ಹಂಸದಮಯಂತಿ ಮತುತ ಇತರ ರೂಪ್ಕಗ್ಳು,ಹಣತೆ,ರಸಸರಸವತಿ,ಗ್ಣೆೇಶದಶಾನ್, 
ಶಾರದಯಾಮಿನ,ಶಿೌೇಹರಿಚರಿತೆ,ರಥಸಪ್ತಮಿ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ. 
ಇವರ ಹಂಸ ದಮಯಂತಿ ಮತುತ ಇತರ ರೂಪ್ಕಗ್ಳು ಕೃತಿಗೆ ರ್ೆೇಂದೌ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ ,ಶಿೌೇ ಹರಿಚರಿತೆ ರ್ಾವಯರ್ೆಿ 
ಪ್ಂಪ್ ಪ್ೌಶಸಿತ , ಲಭಿಸಿದೆ. ಮೆೈಸೂರು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಇವರಿಗೆ ಗರರವ ಡಿ.ಲ್ಪಟ್ ಪ್ದವಿ ನೇಡಿ ಗರರವಿಸಿದೆ.   
ಪ್ೌಸುತತ  ಶಬರಿ  ಗೇತನಾಟಕವನ್ುನ ಶಿೌೇರಂಗ್ ಮತುತ ನಾ .ಕಸೂತರಿಯವರು ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿದ ಏರ್ಾಂಕನಾಟಕಗ್ಳು  ಕೃತಿಯಿಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ . 
 

 

ಅ )ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಶಿೌೇರಾಮನ್ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಶಿೌೇರಾಮನ್ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ದಶರಥ . 
 

೨. ಶಿೌೇ ರಾಮನಗೆ ಸಮರ್ಪಾಸಲು ಶಬರಿ ಏನ್ನ್ುನ ಸಂಗ್ೌಹಿಸಿದದಳು ? 

ಉ: ಶಿೌೇರಾಮನಗೆ ಸಮರ್ಪಾಸಲು ಶಬರಿ ತರುರು ಹೂ ಹಣುಣಹಂಪ್ಲುಗ್ಳನ್ುನ ಸಂಗ್ೌಹಿಸಿದದಳು.  
 

೩.ಮತಂಗಾಶೌಮದಲ್ಪಲ ವಾಸವಿದದ ತಪ್ಸಿವನ ಯಾರು ? 

ಉ: ಮತಂಗಾಶೌಮದಲ್ಪಲ ವಾಸವಿದದ ತಪ್ಸಿವನ ಶಬರಿ . 
 

೪.ರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣರಿಗೆ ಮತಂಗಾಶೌಮರ್ೆಿ ಹೊೇಗ್ಲು ಸೂಚಸಿದವರು ಯಾರು ? 

ಉ: ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರಿಗೆ ಮತಂಗಾಶೌಮರ್ೆಿ ಹೊೇಗ್ಲು ಸೂಚಸಿದವರು ದನ್ು . 
 

೫. ಶಬರಿ ಗೇತ ನಾಟಕದ ಕತೃಾ ಯಾರು ? 

ಉ: ಶಬರಿ ಗೇತ ನಾಟಕದ ಕತೃಾ ಪ್ು.ತಿ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರ್  
 

 

ಗ್ದಯ ಪ್ಾಠ್ ೧. - ಶಬರಿ  -ಪ್ು.ತಿ.ನ್.      
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ಆ) ಮೂರು -ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.  

೧.ರಾಮನ್ು ಗರಿವನ್ವನ್ುನ ಏನೆಂದು ಪ್ಾೌರ್ಥಾಸಿದನ್ು ? 

ಉ: ದೊರೆವಳೆೇ ಸಿೇತೆ | ರ್ೂಮಿಜಾತೆ ಆತಮರ್ಾಮಕಲಿಲತೆ ದೊರೆವಳೆೇ ಚೆಲುವೆ ?ಎರೆವೆ ಎರೆವೆ ಗರಿವನ್ವೆೇ, ಪ್ೆೇರುರಿ 
ನಾನೆರೆವೆ ದೊರೆವಳೆೇ?ದೊರೆಯಳೆೇ ?ಅವಳ ನೆಲೆ ಯಾರು ಅರಿಯಿರೆೇ, ಪ್ೆೇರು ಎನ್ನರಸಿ ದೊರೆಯಳೆೇ ?ಈ ಬೆೇಗೆ ರ್ೆಡದಲಾ| 

ನ್ನೆನದೆಯ ಬಿಡದಲಾ ಈ ಜಗ್ವ ಸುಡದಲಾ |ಹಾ !ಹಾ! ಹಾ!ಎಂದು ರಾಮನ್ು ಗರಿವನ್ವನ್ುನ ಪ್ಾೌರ್ಥಾಸಿದನ್ು . 
 
 

೨.ಲಕ್ಷಮಣನ್ು ಅಣಣನ್ನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ಸಂತೆೈಸಿದನ್ು ? 

ಉ: ತಾರುರ್ೊೇ ಅಣಣ ತಾರುರ್ೊೇ |ಸೂಯಾನೆೇ ತೆೇಜಗೆಡೆ ತೆೇಜರ್ೆಡೆಯಾರು ?ರಾಮನೆೇ ಧೆೈಯಾಗೆಡೆ ಸೆಥೈಯಾರ್ೆಡೆಯಾರು ? 

ಚತೌಕೂಟದಲ್ಪಲದದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ನಾನ್ು ಆರ್ೆಯನ್ುನ ಒಂಟಿಯಾಗ ಬಿಟುಟ ಹೊೇಗದದರಿಂದ ಈ ಗ್ತಿ ಒದಗತು. ನಾನ್ು ಹಾಗೆ 
ಮಾಡಬಾರದಾಗತುತ ಎಂದು ಹೆೇಳುತತ ಲಕ್ಷಮಣನ್ು ರಾಮನ್ನ್ುನ ಸಂತೆೈಸಿದನ್ು.  
 

೩.ರಾಮನ್ ಸಾವಗ್ತರ್ಾಿಗ ಶಬರಿ ಮಾಡಿರ್ೊಂಡಿದದ ಸಿದಧತೆಗ್ಳ ೇೆನ್ು ? 

ಉ: ಶಬರಿ ಪ್ೌತಿದ್ನ್ವೂ ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು ಅವನಗಾಗ ಒಳ ಳೆಯ ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣುಣಗ್ಳನ್ುನ ಆಯುದ ತರುವಳು.ಒಳ ಳೆಯ 
ಸುವಾಸನೆರ್ರಿತ ಹೂವುಗ್ಳನ್ುನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು ರಾಮನಗಾಗ ಮಾಲೆಯನ್ುನ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುವಳು. ಮಧ್ುಪ್ಕಾವನ್ುನ 
ರಾಮನಗಾಗ ಅಣಿಗೊರುಸುವಳು. ರಾಮನಗೆ ಅರ್ಪಾಸಲು ಅಣಿಗೊರುಸಿದ ಹೂ ಹಣುಣಗ್ಳು ಅವನಗೆ ಅರ್ಪಾಸಲಾಗ್ದೆೇ 
ವಯಥಾವಾದುದರ ಕುರಿತು ಚಂತಿಸುತತ ಮತೆತ ಅವನಗೆ ಅರ್ಪಾಸಲು ಪ್ೌತಿದ್ನ್ವೂ ಹೊಸತನ್ುನ ಆಯುದತರುವಳು.ರಾತಿೌಯ 
ಕತತಲನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸುವ ಚಂದೌನೆೇ ರಾಮಾ ಬಾ ,ನೇನ್ು ಬಂದು ಈ ಹಣುಣ ಗ್ಳನ್ುನ ಸೆೇವಿಸದೆೇ ನ್ನ್ಗೆೇನ್ೂ ಸೆೇರದು ಎಂದು 
ರಾಮನ್ ಸಾವಗ್ತರ್ಾಿಗ ರ್ಾಯುವಳು.  
 

೪.ಶಬರಿಯು ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರನ್ುನ ಉಪ್ಚರಿಸಿದ ರಿೇತಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉ: ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರನ್ುನ ನೊೇಡಿದ ಶಬರಿಯು ಕ್ಷಣಹೊತುತ ಬೆರಗಾದಳು.ಬೆರಗ್ು ಕಳೆದ ಬರುಕ ಅವನ್ ಸನಹ ಹೊೇಗ ಮೆೈಯನ್ುನ 
ಸಿರ್ಷಾಸಿ ,ಪ್ಾದರ್ೆಿರಗ ರ್ೆೈಯನ್ುನ ಕಣಿಣಗೊತಿತರ್ೊಂಡು ಕಂಬನಗ್ರೆದಳು.ಬನನರಿ ಎಂದು ಗ್ದಗದ್ಸುತತ ಅವನ್ನ್ುನ ಉಪ್ಚರಿಸಲು 
ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಸಿದಧತೆ ಸಾಲದೆಂದು ಮರುಗದಳು.ಪ್ರಿಮಳವನ್ುನ ಸೂಸುವ ವಿವಿಧ್ ಹೂವುಗ್ರುಂದ ಕಟಟಲಾದ 
ವನ್ಮಾಲೆಯನ್ುನ ರ್ೊರರುಗಟುಟ ಹಿಗಗದಳು.ತಾನ್ು ರಾಮನಗೆಂದು ತಂದ್ರುವ ಹಣಿಣನ್ಷ್ುಟ ರುಚಯಾದ ಹಣುಣ ಈ ಜಗ್ದಲ್ಪಲಯೇ 
ಇಲಲವೆಂದು ,ನಮಗಾಗಯೇ ಇದನ್ುನ ತಂದ್ರುವೆನೆಂದು ಅವರಿಗತುತ ಉಪ್ಚರಿಸುವಳು. 
 

೫.ಆತಿಥಯ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರು ಶಬರಿಗೆ ಏನ್ು ಹೆೇರುದರು ? 

ಉ: ನನ್ನ ಆದರಾತಿಥಯದ್ಂದ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತರು.ನನ್ನ ಸುಖದಲ್ಪಲಯೇ ನಾವು ಸುಖಿಗ್ಳು.ಈ ರ್ಾಡಿನ್ಲ್ಪಲಯೇ ಜಿೇವನ್ದ ಸಂತೃರ್ಪತ 
ರ್ಾಣುವ ನನ್ನ ಪ್ುಣಯರ್ೆಿ ನಾವೂ ನನ್ಗೆ ಋಣಿಗ್ಳಾಗದೆದೇವೆ ಎಂದು ತಮಮನ್ುನಉಪ್ಚರಿಸಿದ ಶಬರಿಗೆ ರಾಮನ್ು ನ್ುಡಿದಾಗ್ ಈ 
ಬಡವಿಯ ಬಗೆಗ ಮರುಕವೆೇ ಎಂದು ಶಬರಿ ಪ್ೌಶಿನಸುವಳು.ಆಗ್ ರಾಮನ್ು ನನ್ನ ಸೆೇವೆಯಲ್ಪಲ ಸವಲಿವೂ ರ್ೊರತೆಯಿಲಲ.ಅಯೇಧೆಯಯ 
ಅರಮನೆಯಲ್ಪಲ ಪ್ಡೆದದದಕಿಿಂತ ಹೆಚಿನ್ ಸತಾಿರ ನನನಂದ ದೊರೆಯಿತು.ಇದರಿಂದ ನಾವು ರ್ಾಡನೆನೇ ಮರೆತು ಇದೆೇ 
ಮನೆಯಂದು ತಿರುದು ಇಷ್ುಟ ಆದರ ರ್ಪೌೇತಿ ತೊೇರಿದ ನನ್ನಲೆಲೇ ಮಾತೃಸವರೂಪ್ವನ್ುನ ನೊೇಡಿದೆವು ಎಂದು ಹೆೇರುದನ್ು.  
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ಇ) ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧.ಶಬರಿಯ ಚಂತೆ ಹಿಂಗಹೊೇದ ಸಂದರ್ಾದ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉ: ಮತಂಗ್ ಮಹರ್ಷಾಗ್ರುಂದ ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ದ್ಂದಲೆೇ ಮೊೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ವರವನ್ುನ ಪ್ಡೆದ್ದದ ಶಬರಿ ರಾಮನ್ 
ಬರುವಿರ್ೆಗಾಗ ರ್ಾದ್ದದಳು.ಶಬರಿಯ ಎಷೊಟೇ ವಷ್ಾಗ್ಳ ರ್ಾಯುವಿರ್ೆಯ ತಪ್ಸುು ರ್ೊನೆಗ್ೂ ಈಡೆೇರುವಂತೆ ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ದ 
ದ್ನ್ ಸಮಿೇರ್ಪಸಿತು.ರಾಮ ಬರುವನೆಂದು ಶಬರಿ ಹೂ ಹಣುಣಗ್ಳನ್ುನ ತಂದು ದ್ನ್ವೂ ರ್ಾಯುತಿತದದಳು.ಅಂತೂ ಶಬರಿಯ ಆಸೆ 
ಪ್ೂರೆೈಸಲೊೇ ಎಂಬಂತೆ ಸಿೇತೆಯನ್ನರಸುತತ ರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಮೆೇತನಾಗ ಮತಂಗಾಶೌಮರ್ೆಿ ಬಂದನ್ು.ಅಲ್ಪಲ ತನ್ಗಾಗ ರ್ಾದ್ದದ 
ಶಬರಿಯು ನೇಡಿದ ಹೂ ಹಣುಣಗ್ಳ ಸೆೇವೆ ಉಪ್ಚಾರದ್ಂದ ರಾಮ ಸಂತಸರ್ರಿತನಾದನ್ು..ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ದ್ಂದ ಶಬರಿಗೆ 
ಪ್ರಮಾನ್ಂದವಾಯಿತು.ನಾನ್ು ಸುಖಿ ಪ್ರಮ ಸುಖಿ ,ಇಂದೆನ್ಗೆ ಬಲು ಸಂತಸವಾಗದೆ ಎಂದು ಹಿಗಗಹಾಡುವಳು .ರಾಮನ್ 
ದ್ವಯದಶಾನ್ , ವಿನ್ಯಾದರ ತುಂಬಿದ ಮಾತುಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೆೇರು ಶಬರಿ ತಾನ್ು ಧ್ನ್ಯಳಾದೆನೆಂದು,ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ದ ಪ್ುಣಯ ಲಭಿಸಿ 
ತನ್ನ ಚಂತೆಯಲಲ ಇಂಗ ಹೊೇಯಿತೆಂದು ಧ್ನ್ಯತಾಭಾವವನ್ುನ ತಾರುದಳು. 
 

೨. ಶಬರಿಯ ಸಡಗ್ರ , ಸಂತೊೇಷ್ವು ಮೆೇಳದವರ ಹಾಡಿನ್ಲ್ಪಲ ಹೆೇಗೆ ವಣಿಾತವಾಗದೆ ? 

ಉ: ಸಿೇತೆಯನ್ನರಸುತತ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರು ಮತಂಗಾಶೌಮದ ಬರು ಶಬರಿಯಿರುವಲ್ಪಲಗೆ ಬರುತಾತರೆ.ರಾಮ ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ 
ನಂತಿರುವುದನ್ುನ ನೊೇಡಿದ ಶಬರಿ ಬೆರಗಾದಳು.ಬರುಕ ಸಾವರಿಸಿರ್ೊಂಡು ಅವನ್ ಸನಹ ಬಂದು ಅವನ್ ಮೆೈಯನ್ುನ 
ಸಿರ್ಷಾಸಿದಳು.ಅವನ್ ರ್ಾಲ್ಪಗೆ ಬಿದುದ ನ್ಮಸಿರಿಸಿದಳು.ರಾಮನ್ ರ್ೆೈಗ್ಳನ್ುನ ಕಣಿಣಗೊತಿತರ್ೊಂಡು ಕಣಿಣೇರು ಸುರಿಸಿದಳು .ಬನನರಿ 
ಎಂದು ಗ್ದಗದ್ಸುತತ ಒಳ ಕರೆದು ಆದರಿಸಿದಳು.ಅಯಯೇ,ಏನ್ೂ ಸಿದಧತೆಯೇ ಇಲಲ ,ನನೆನಯಷ್ುಟ ಚೆನಾನಗರುವ ಹೂ ಹಣುಣಗ್ಳು 
ದೊರೆತೆೇ ಇಲಲ ಎಂದು ತಳಮರುಸಿದಳು.ತನ್ನ ಮನ್ದ ಬಯರ್ೆಯಂತೆ ಸುಮಧ್ುರ ಪ್ರಿಮಳ ಬಿೇರುವ ಹೂಗ್ಳ ಮಾಲೆಯನ್ುನ 
ರಾಮನ್ ರ್ೊರರುಗೆ ಹಾಕಿ ನ್ಲ್ಪದಳು.ಇಷ್ುಟ ರುಚಯಾಗರುವ ಹಣುಣ ಜಗ್ತಿತನ್ಲ್ಪಲಯೇ ಇಲಲ ಎಂದು ನಮಗೊೇಸೆಿರವಾಗಯೇ 
ತಂದೆನೆಂದು ಅವರ ರ್ೆೈಯಳಗತುತ ಆದರಿಸಿದಳು.ರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣರು ಶಬರಿಯ ಆತಿಥಯದ್ಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾದಾಗ್ ಅವಳಲ್ಪಲ 
ಧ್ನ್ಯತಾಭಾವ ಮೂಡುವುದು.  
 

೩. ನ್ಂಬಿ ರ್ೆಟಟವರಿಲಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪ್ಾಲ್ಪಗೆ ಹೆೇಗೆ ನಜವಾಗದೆ ? 

ಉ: ಮತಂಗ್ರ ಆಶೌಮದಲ್ಪಲದದ ಶಬರಿಯು ನಷೆೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಪಲಸಿದ ಸೆೇವೆಯ ಫಲವಾಗ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ದಶಾನ್ದ್ಂದ 
ಅವರುಗೆ ಮುಕಿತ ಎಂಬ ವರವನ್ುನ ಅವರಿಂದ ಪ್ಡೆದ್ದದಳು.ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಗ್ುಣ ಸವಭಾವಗ್ಳ ಸೆಳೆತರ್ೆಿ ಸಿಕಿಿ ಅವನ್ನ್ುನ ರ್ಾಣುವುದೆೇ 
ಜಿೇವನ್ದ ಏರ್ೆೈಕ ಗ್ುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದದ ಅಸಂಖ್ಾಯತ ರ್ಕತರಲ್ಪಲ ಶಬರಿಯೂ ಒಬಬಳಾಗದದಳು.ಮತಂಗ್ರು ದ್ವಯ ಲೊೇಕವನ್ುನ 
ಸೆೇರಿದ ಬರುಕ ರಾಮಧಾಯನ್ದಲ್ಪಲ ತೊಡಗ ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ರ್ಾಿಗ ರ್ಾದ್ದದಳು.ಪ್ೌತಿದ್ನ್ವೂ ಹೊಸ ಹೂ ಹಣುಣಗ್ಳನ್ುನ ತಂದು 
ರಾಮನ್ು ಬಂದಾಗ್ ಅವನಗೆ ಅರ್ಪಾಸಬೆೇರ್ೆಂದು ರ್ಾಯುತಿತದದಳು.ರಾಮ ಬಾರದೆೇ ತನ್ಗೆೇನ್ೂ ತೊೇರದೆಂದು ,ಅವನ್ು 
ಸವಿದಲಲದೆೇ ಈ ಹಣುಣಗ್ಳು ಸವಿಯಾಗ್ದೆಂದು ಪ್ರಿತರ್ಪಸುತಿತದದಳು.ಸಿೇತಾಪ್ಹರಣದ ನ್ಂತರ ಶೆ ೇಕತಪ್ತರಾದ 
ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರು ಸಿೇತೆಯನ್ುನ ಹುಡುಕುತಿತರುವಾಗ್ ತಪ್ಸಿವಗ್ಳಾದ ಧ್ನ್ು ಎಂಬುವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮತಂಗಾಶೌಮವನ್ುನ 
ಪ್ೌವೆೇಶಿಸುತಾತರೆ.ಅಲ್ಪಲ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಬರುವಿರ್ೆಗಾಗ ರ್ಾದು ರ್ಾದು ರ್ಾತರಿಸಿ ಮುಪ್ಾಿಗ ರ್ಕಿತಯೇ ರೂಪ್ುಗೊಂಡಂತಿದದ 
ಶಬರಿಯನ್ುನ ದಶಿಾಸುತಾತರೆ.ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೆೈವ ಶಿೌೇರಾಮನ್ನ್ುನ ಕಂಡು ಆನ್ಂದ್ಸಿ ಧ್ನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಕಿತಯನ್ುನ 
ಬಯಸಿದ ಶಬರಿಗೆ ಶಿೌೇರಾಮನ್ು ಮುಕಿತಯನ್ುನ ಕರುಣಿಸುವನ್ು.ಹಿೇಗೆ ನ್ಂಬಿ ರ್ೆಟಟವರಿಲಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪ್ಾಲ್ಪಗೆ 
ನಜವಾಗ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತು.  
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ಈ)  ಸಂದರ್ಾದೊಡನೆ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ.  

೧. “ ಆವುದ್ೇ ಮರುಳು ? ನ್ಮೆಮಡೆಗೆ ಬರುತಿಹುದು.” 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ು.ತಿ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರರು ಬರೆದ್ರುವ 'ಶಬರಿ' ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಬರಿಯನ್ುನ ನೊೇಡಿದ ರಾಮನ್ು ಲಕ್ಷಮಣನಗೆ  ಹೆೇರುದನ್ು.  
ಸಂದರ್ಾ: ಮತಂಗಾಶೌಮದಲ್ಪಲ ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ರ್ಾಿಗ ಶಬರಿ ರ್ಾಯತಿತರುತಾತಳ .ೆಅದೆೇ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲಯೇ ಸಿೇತೆಯನ್ುನ 
ಕಳೆದುರ್ೊಂಡಿದದ ರಾಮನ್ು ಲಕ್ಷಮಣನೊಂದ್ಗೆ ಅವಳನ್ುನ ಅರಸುತತ ಆ ಆಶೌಮದ ಸಮಿೇಪ್ರ್ೆಿ ಬರುತಾತನೆ. ರಾಮನ್ು ಸಿೇತೆಗಾಗ 
ಹಂಬಲ್ಪಸುತತ ಶೆ ೇಕಿಸುತಿತರುವಾಗ್ ಲಕ್ಷಮಣನ್ು ಅವನ್ನ್ುನ ಸಮಾಧಾನಸುವನ್ು .ತನನಂದಲೆೇ ಸಿೇತೆಗೆ ಈ ದುಗ್ಾತಿ ಬಂತೆಂದೂ 
ತಾನ್ೂ ದುುಃಖಿಸುವನ್ು.ಆಗ್ ರಾಮನ್ು ಅವನ್ನ್ುನ ಸಮಿೇರ್ಪಸುತತ ದನ್ು ಹೆೇರುದ ದಾರಿಯಲ್ಪಲಯೇ ನಾವು ಬಂದ್ರುವೆವೊೇ 
ಇಲಲವೊೇ ,ಇದು ಶೌಮಣಿಯಾಶೌಮವೆೇ ಎಂದು ಆಲೊೇಚಸುತಿತರುವಾಗ್ ತಮೆಮಡೆಗೆ ಬರುತಿತರುವ ಶಬರಿಯನ್ುನ ನೊೇಡಿ 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇಳುವನ್ು. 
ಸಾವರಸಯ : ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ರ್ಾಿಗ ಪ್ರಿತರ್ಪಸುತಿತರುವ ಶಬರಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಿವಿರದೆೇ ರ್ೆೇವಲ ರಾಮನ್ ರ್ಾಣುವ ಹಂಬಲ . 

ಮರುಳಳಂತೆ ರ್ಾಣುವ ಶಬರಿಯನ್ುನ ದೂರದ್ಂದ ಗ್ಮನಸಿದ ರಾಮನ್ ಕೂತೂಹಲದ ಪ್ೌಶೆನ ಇದಾಗದೆ.  
 

೨. "ನಾಚುತಿಹೆನೇ ಪ್ೂಜೆಯಯಿೇ ನ್ಲುಮೆಯಿಂದ .” 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ು.ತಿ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರರು ಬರೆದ್ರುವ 'ಶಬರಿ' ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಬರಿಯನ್ುನ ನೊೇಡಿದ ರಾಮನ್ು ಲಕ್ಷಮಣನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.  
ಸಂದರ್ಾ: ಮತಂಗಾಶೌಮದಲ್ಪಲ ಶಬರಿ ರಾಮನ್ ಆಗ್ಮನ್ರ್ಾಿಗ ರ್ಾಯುತಿತರುತಾತಳೆ. ಹೂಹಣುಣ ಹಂಪ್ಲುಗ್ಳನ್ುನ ತಂದು 
ರಾಮನ್ನ್ುನ ಸತಿರಿಸಬೆೇರ್ೆಂಬ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷೆಯಲ್ಪಲ ಶಬರಿ ರ್ಾತರಿಸುತಿತದದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲಯೇ ದನ್ುವಿನ್ ಹೆೇರುರ್ೆಯಂತೆ ಸಿೇತೆಯನ್ುನ 
ಅರಸುತತ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರು ಆಶೌಮದ ಸಮಿೇಪ್ ಬರುತಾತರೆ .ಶಬರಿ ರಾಮನ್ನ್ುನ ಉಪ್ಚರಿಸುವ ಉತುುಕತೆಯಿಂದ 
ರ್ಾದ್ರುವುದನ್ುನ ನೊೇಡಿ ರಾಮನ್ು ಲಕ್ಷಮಣನಗೆ ದನ್ುವು ಹೆೇರುದ ಶಬರಿ ಇವಳೆೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಈರ್ೆಗೆ ನ್ನನಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ಉಪ್ರ್ಾರವಿಲಲದ್ದದರೂ ನ್ನ್ನನ್ುನ ನೆನೆಯುತಿಹಳೆಂದು ,ಇವಳ ರ್ಪೌೇತಿಗೆ ನಾಚುತಿಹೆನೆಂದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ನ್ುಡಿಯುತಾತನೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಹಲವಾರು ವಷ್ಾಗ್ರುಂದ ರಾಮನಗಾಗ ರ್ಾಯುತಿತದದ ಶಬರಿಯು ರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣರ ಆಗ್ಮನ್ದ್ಂದ ಹರ್ಷಾತಳಾಗ 
ಅವರನ್ುನ ಉಪ್ಚರಿಸುತಾತಳ .ೆ ವೃದಾಧಪ್ಯದ ಉತುತಂಗ್ ಸಿಥತಿಯಲ್ಪಲದದರೂ ,ರ್ಾಡಿನ್ ಮಧೆಯ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರನ್ುನ ಉಪ್ಚರಿಸಿದ 
ಶಬರಿಯ ರ್ಕಿತಭಾವ ನೊೇಡಿ ಸಂರ್ೊೇಚ ತಾಳುವ ರಾಮನ್ ಮನ್ಸಿಥತಿ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ. 
 

೩. "ತಾಯಿ,ದಾರಿಗ್ರಿಗೆ ಬಿೇಡಿಲ್ಪಲ ದೊರೆಯುವುದೆೇ ?” 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ು.ತಿ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರರು ಬರೆದ್ರುವ 'ಶಬರಿ' ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಬರಿಯನ್ುನ ನೊೇಡಿದ ರಾಮನ್ು ಶಬರಿಗೆ ರ್ೆೇರುದನ್ು. 
ಸಂದರ್ಾ : ಮತಂಗ್ ಋರ್ಷಯ ಆಶೌಮದಲ್ಪಲ ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ರ್ಾಿಗ ಹಂಬಲ್ಪಸುತತ ಶಬರಿ ರಾಮನಗೆ ರ್ೊಡಲು ತಂದ್ರಿಸಿದ ಹೂ 
ಹಣುಣಗ್ಳು ಅವನ್ನ್ುನ ತಲುಪ್ದೆೇ ಹೊೇದುದರ್ೆಿ ಬೆೇಸರಿಸುತತ ಪ್ುನ್ುಃಪ್ುನ್ುಃ ಹೊಸತನ್ುನ ಆರಿಸಿ ತಂದು ರಾಮನಗೆ ರ್ೊಡಲು 
ರ್ಾತರಿಸುತಿತರುತಾತಳ .ೆರಾಮನ್ ಗ್ುಣಗಾನ್ ಮಾಡುತತ ಅವನಗಾಗ ಕಟಿಟದ ಮಾಲೆಗೆ ಮುದ್ದಕುಿತಿತದದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಅಲ್ಪಲಗೆ 
ಆಗ್ಮಿಸಿದ ರಾಮನ್ು ಶಬರಿಯನ್ುನ ಕುರಿತು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಪ್ೌಶಿನಸುವನ್ು. 
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ಸಾವರಸಯ : ಸಿೇತೆಯನ್ುನ ಅರಸುತಿತದದ ಶಿೌೇರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣರು ಧ್ನ್ುವಿನ್ ಹೆೇರುರ್ೆಯಂತೆ ಮತಂಗಾಶೌಮದ ಮಾಗ್ಾವಾಗ ಬಂದಾಗ್ 
ಅಲ್ಪಲ ರಾಮನಗಾಗ ಹಂಬಲ್ಪಸುತಿತದದ ಶಬರಿಯನ್ುನ ನೊೇಡಿ ರಾಮನ್ು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ರ್ೆೇಳುವುದು , ರಾಮನ್ ವಿನ್ಯದ್ಂದ ಕೂಡಿದ 
ನ್ಡುವರುರ್ೆ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗರುವುದನ್ುನ  ಗ್ಮನಸಬಹುದು.  
 

೪. "ರೂರ್ಪನ್ಂತೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಎನತುದಾರವಾಗದೆ.” 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ು.ತಿ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರರು ಬರೆದ್ರುವ 'ಶಬರಿ' ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಬರಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಹೆೇರುದಾದಳ .ೆ 

ಸಂದರ್ಾ:ತನ್ನ ಆಶೌಮರ್ೆಿ ಆಗ್ಮಿಸಿದ ರಾಮಲಕ್ಷಮಣರನ್ುನ ಅತಾಯದರದ್ಂದ ಬರಮಾಡಿರ್ೊಂಡ ಶಬರಿಯು ಹೂಹಣುಣಗ್ಳನನತುತ 
ಉಪ್ಚರಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಉಪ್ಚಾರದ್ಂದ ರಾಜಕುಮಾರರು ಪ್ೌಸನ್ನರಾದರು.ಆಗ್ ಶಬರಿಯು ತನ್ನ ಎಷೊಟೇ ವಷ್ಾಗ್ಳ ತಪ್ಸುು 
ಫಲ್ಪಸಿತು .ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ದ್ಂದ ತಾನ್ು ಸುಖಿಯಾದೆನ್ು ಎಂದು ಹಾಡುವಳು.ರಾಮನ್ು ನನ್ನ ರ್ಪೌೇತಿಗೆ ನಾವು 
ಋಣಿಯಾಗದೆದೇವೆ.ಅಯೇಧೆಯಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಪಲ ಸಿಗ್ುವ ಆದರಕಿಿಂತಲೂ ಮಿಗಲಾದ ಆದರ ಇಲ್ಪಲ ಸಿಕಿಿತು , ನನ್ನಲೆಲೇ 
ತಾಯಿಯನ್ುನ ರ್ಾಣುತಿತದೆದೇವೆ ಎಂದಾಗ್ ಶಬರಿ ರಾಮನ್ ರ್ವಯ ವಯಕಿತತವವನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ರ್ೊಂಡಾಡುವಳು. 
ಸಾವರಸಯ : ರ್ಾಡಿನ್ಲ್ಪಲದದರೂ ನೆಮಮದ್ ರ್ಾಣುವ ಶಬರಿಯು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಚಾರವನ್ುನ ಮೆಚುಿವ ರಾಮನ್ು ಶಬರಿಯಲ್ಪಲ 
ತಾಯಿಯನ್ುನ ರ್ಾಣುವೆನೆಂದಾಗ್ ಶಬರಿಯು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇಳುವಳು .  ಬಾಹಯ ಮತುತ ಅಂತರಂಗ್ದ ಸೊಬಗ್ು ರಾಮನ್ಲ್ಪಲ 
ಮೆೇಳ ೈೆಸಿತುತ ಎಂಬುದು ಶಬರಿಯ ಮಾತಿನಂದ ವಯಕತವಾಗ್ುತತದೆ.  
 

೫. "ಬೆಳಕಿಗೊಲ್ಪದವರ್ ಉರಿವ ಬತಿತಯ ಕರುಕ ರ್ಾಣರು .” 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ು.ತಿ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾರರು ಬರೆದ್ರುವ 'ಶಬರಿ' ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ರಾಮನ್ು ಶಬರಿಯನ್ುನ ಕುರಿತು ಲಕ್ಷಮಣನಗೆ ಹೆೇಳುವನ್ು. 
ಸಂದರ್ಾ : ರಾಮನ್ ದಶಾನ್ರ್ಾಿಗ ರ್ಾಯುತಿತದದ ಶಬರಿಯು ಅವನಂದ ಮೊೇಕ್ಷವನ್ುನ ಪ್ಡೆದು ಧ್ನ್ಯಳಾದಳು.ಅವಳನ್ುನ ಕುರಿತು 
ಲಕ್ಷಮಣನ್ು ಅವಳದು ಮಗ್ುವಿನ್ ರಿೇತಿಯ ರ್ಪೌೇತಿ.ನನ್ನನ್ುನ ನೊೇಡಿ ನ್ಲ್ಪಯುತತ ರ್ೊನೆಗೆ ನ್ಮಮನೆನೇ ಮರೆತಳು ಎಂದು ರಾಮನಗೆ 
ಹೆೇರುದಾಗ್ ಬೆಳಕಿನ್ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬತಿತ ತಾನ್ು ಉರಿದು ಕಪ್ಾಿಗ ಲೊೇಕರ್ೆಿ ಬೆಳಕು ನೇಡುವುದು 
ಅಥಾವಾಗ್ುವುದ್ಲಲ.ಆದರೆ ಬೆಳಕು ನೇಡುವವರು ಶಬರಿಯ ರಿೇತಿ ಇರುವರು ಎಂದು ಹೆೇಳುವನ್ು. 
ಸಾವರಸಯ :ಶಬರಿಯ ಜಿೇವನ್ವು ಉರಿವ ದ್ೇಪ್ದ ಹಾಗೆ ,ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪ್ರ್ಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಪಲಯೇ 
ತೃಪ್ತವಾಗ್ುವುದು.ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಹಾತಮರ ತಾಯಗ್ವನ್ುನ ಗ್ಮನಸಲಾರರು.ತಮಗೆ ದೊರೆತದದನ್ುನ 
ಪ್ಡೆದುರ್ೊಳುಳವರಷೆಟೇ,ದ್ೇಪ್ದ ಬೆಳಕನ್ುನ ಪ್ಡೆದುರ್ೊಳುಳವವರು ಬತಿತಯ ತಾಯಗ್ವನ್ುನ ಅರಿಯಲಾರರು ಎಂಬುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ 
ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ. 
 

ಉ)  ಹೊಂದ್ಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಅ.                                 ಬ  
೧. ಮತಂಗ್                 ಸಿೇತೆ                                      
೨. ಪ್ು.ತಿ.ನ್                ಆಶೌಮ  
೩. ದಶರಥ                 ಮೆೇಲುರ್ೊೇಟೆ  
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೪. ಚತೌಕೂಟ             ಪ್ವಾತ  
೫. ರ್ೂಮಿಜಾತೆ          ರಾಮ                       
                        ಅರಣಯ            
   ಉತತರ :  
೧.ಮತಂಗ್ – ಆಶೌಮ           ೨. ಪ್ು.ತಿ.ನ್ .-ಮೆೇಲುರ್ೊೇಟೆ               ೩.  ದಶರಥ- ರಾಮ             ೪. ಚತೌಕೂಟ-ಪ್ವಾತ  
೫. ರ್ೂಮಿಜಾತೆ –ಸಿೇತೆ  
 

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ 

೧.  ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳಲ್ಪಲ ವಿಜಾತಿೇಯ ಸಂಯುರ್ಾತಕ್ಷರಗ್ಳನ್ುನ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.  

ರ್ಾಯಾ,ಕತತಲೆ, ಇಲಲ, ಶಸರ, ಸೊಫೇಟಿಸು ,ಎಚಿರ , ಕಣಿಣಗೆ , ಅದುುತ , ಡಾಕಟರ್ , ಬಟೆಟ  
ರ್ಾಯಾ, ಶಸರ , ಸೊಫೇಟಿಸು , ಅದುುತ , ಡಾಕಟರ್ (ಯಾ, ಸರ,ಸೊಫೇ, ದುು,ಕಟ ) 
 

೨. ನೇಡಿರುವ ಪ್ದಗ್ಳಲ್ಪಲ ಅವಗೇಾಯ ವಯಂಜನಾಕ್ಷರಗ್ಳನ್ುನ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.  
ಸಮನಾಗ, ದೆೇಶ, ಮನೆಯ , ರೊೇದನ್ , ಬರುಕ, ನೆಲ, ಮದುವೆ, ಮಾನ್ುಷ್, ಹೊತುತ ,ಒಳಗೆ .  
ಸಮನಾಗ : ಸ           ದೆೇಶ : ಶ               ಮನೆಯ : ಯ         ರೊೇದನ್ : ರೊೇ      ನೆಲ : ಲ       
 ಮದುವೆ : ವೆ                     ಮಾನ್ುಷ್ : ಷ್             ಹೊತುತ :ಹೊ              ಒಳಗೆ : ಳ  
 

೩. ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ದಗ್ರುಗರುವ ಸಂಬಂಧ್ದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ದರ್ೆಿ ಸರಿಹೊಂದುವ ನಾಲಿನೆಯ ಪ್ದವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ.  
ಅ)ಕ್,ಗ್: ಅಲಿಪ್ಾೌಣಾಕ್ಷರಗ್ಳು : : ಛ, ಝ : __ (ಮಹಾಪ್ಾೌಣಾಕ್ಷರಗ್ಳು)  
ಆ) ವಗೇಾಯ ವಯಂಜನಾಕ್ಷರಗ್ಳು : ೨೫ : : ಅವಗೇಾಯ ವಯಂಜನಾಕ್ಷರಗ್ಳು : __ (೯)  
ಇ)ಆ , ಈ, ಊ : ದ್ೇರ್ಾಸವರಗ್ಳು : : ಅ,ಇ,ಉ,ಋ : ___ (ಹೌಸವಸವರಗ್ಳು ) 
ಈ ) ಸವರಗ್ಳು : ೧೩ : : ಯೇಗ್ವಾಹಗ್ಳು : -- (೨)  
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                   ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ  
   ವಿನಾಯಕ  ರ್ಾವಯನಾಮದ್ಂದ ಪ್ೌಸಿದಧರಾಗರುವ ಡಾ. ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೊೇರ್ಾಕರ ರ್ಾಲ ಕಿೌ.ಶ. ೧೯೦೯ .ಇವರು ಹಾವೆೇರಿ 
ಜಿಲೆಲಯ ಸವಣೂರಿನ್ವರು . ಇವರು ಸಮುದೌ ಗೇತೆಗ್ಳು ,ಪ್ಯಣ, ಉಗ್ಮ, ಇಜೊಜೇಡು ,ಸಮರಸವೆೇ ಜಿೇವನ್ ,ಭಾರತ ಸಿಂಧ್ು 
ರಶಿಮ  ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ . ಇವರ ದಾಯವಾ ಪ್ೃರ್ಥವಿೇ ಕೃತಿಗೆ ರ್ೆೇಂದೌ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ ಬಂದ್ದೆ. 
ಇದಲಲದೆೇ ಕನಾಾಟಕ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಗರರವ ಡಾಕಟರೆೇಟ್ ,ಬೆಂಗ್ಳೂರು ವಿಶವವಿದಾಯನಲಯದ ಗರರವ ಡಿ.ಲ್ಪಟ್ , ಸಮಗ್ೌ 
ಸಾಹಿತಯರ್ಾಿಗ ಜ್ಞಾನ್ರ್ಪೇಠ್ ಪ್ೌಶಸಿತ , ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರದ ಪ್ದಮಶಿೌೇ ಪ್ುರಸಾಿರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ೌಶಸಿತಗ್ಳು ದೊರೆತಿವೆ.  
ಪ್ೌಸುತತ ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರ ಗ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ವಿ.ಕೃ.ಗೊೇರ್ಾಕರ ಸಮುದೌದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ೌವಾಸ ಕಥನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ  

ಅ )ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಒಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ . 
೧. ಲಂಡನನನ್ ಪ್ೆೇಟೆಯಲ್ಪಲರುವ ಸೆಟೇಷ್ನ್ರಿ ಅಂಗ್ಡಿಯ ಹೆಸರೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಲಂಡನನನ್ ಪ್ೆೇಟೆಯಲ್ಪಲರುವ ಸೆಟೇಷ್ನ್ರಿ ಅಂಗ್ಡಿಯ ಹೆಸರು ವೂಲವಥಾ . 
 

೨. ನೆಲುನ್ ರವರ ಮೂತಿಾಯಿರುವ ಸಥಳದ ಹೆಸರೆೇನ್ು ? 

ಉ: ನೆಲುನ್ ರವರ ಮೂತಿಾಯಿರುವ ಸಥಳದ ಹೆಸರು ಟಾೌಫಲಾಗರ್ ಸೆಿವೇರ್ . 
 

೩. ವೆಸ್ಟ ಮಿನಸಟರ್ ಅಬೆ ಯಾರ ಸಾಮರಕವಾಗದೆ ? 

ಉ: ವೆಸ್ಟ ಮಿನಸಟರ್ ಅಬೆ ಸಂತ ,ಸಾವಾಭರಮರ,ಕವಿಪ್ುಂಗ್ವರ ಸಾಮರಕವಾಗದೆ.  
 

೪. ಆಂಗ್ಲ ಸಾಮಾೌಜಯದ ವೆೈರ್ವ ಕಂಡು ಬರುವ ಓಣಿ ಯಾವುದು ? 

ಉ: 'ಚೆೇರಿಂಗ್ ರ್ಾೌಸ್ ' ಎನ್ುನವುದು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಮಾೌಜ್೨ದ ವೆೈರ್ವ ಕಂಡು ಬರುವ ಓಣಿ . 
 

ಆ ) ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.  

೧. ವೂಲವಥಾ ಅಂಗ್ಡಿಯಲ್ಪಲ ಸಿಗ್ುವ ವಸುತಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

ಉ: 'ವೂಲವಥಾ' ಎಂಬ ಸೆಟೇಷ್ನ್ರಿ ಅಂಗ್ಡಿಯಲ್ಪಲ ಎಲಲ ತರದ ಸಾಮಾನ್ುಗ್ಳನ್ುನ ಒಂದು ಪ್ೆನನಯಿಂದ ಆರು ಪ್ೆನನಯವರೆಗೆ 
ಮಾರುತಾತರೆ. ಪ್ಾೌಚೇನ್ ಮಹಾರ್ಾವಯದಂತೆ ಇದೊಂದು ಮಹಾರ್ೊೇಶವಾಗದೆ. ಬೂಟು,ರ್ಾಲುಚೇಲ, ಚಣಣ , ಸಾಬೂನ್ು, 
ಔಷ್ಧ್,ಪ್ುಸತಕ ,ಅಡಿಗೆಯ ಪ್ಾತೆೌ ,ಇಲೆಕಿಿಕ್ ದ್ೇಪ್ದ ಸಾಮಾನ್ು, ಫೇಟೊೇ ,ಅಡವಿಯ ಹೂವು, ಯುದಧಸಾಮಗೌ ಎಲಲವೂ ಇಲ್ಪಲ 
ದೊರೆಯುತತವೆ.  
 

೨. ಲಂಡನನನ್ ಹೆಣುಣಮಕಿಳು ಯಾವ ಯಾವ ರ್ೆಲಸದಲ್ಪಲ ನಯುಕತರಾಗರುತಾತರೆ ? 

ಉ: ಲಂಡನನನ್ಲ್ಪಲ ಎಲಲ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ಸಿರೇಯರೆೇ ರ್ೆಲಸ ಮಾಡುತಾತರೆ. ಉಪ್ಗ್ೃಹಗ್ಳಲ್ಪಲ ಅಮಮಣಿಣಗ್ರುರುತಾತರೆ 
(ಸಿರೇಯರು ).ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದೊಡಡ ಅಂಗ್ಡಿಗೆ ಹೊೇದರೆ ಅಲ್ಪಲಯ ಟೆೈರ್ಪಸ್ಟ ರ್ಾರಕೂನ್ ,ಒಬಬ ಹೆಣುಣ ಮಗ್ಳು , ಸಿನಮಾ 

ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್-೨      ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರ – ವಿ.ಕೃ. ಗೊೇರ್ಾಕ   
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ಗ್ೃಹದಲ್ಪಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಜಾಗ್ ಹುಡುಕಿರ್ೊಡುವವರೂ ಹೆಣುಣ .ರ್ಾಲೆೇಜಿನ್ಲ್ಪಲ ವಿದಾಯರ್ಥಾನಯರ ಅನ್ುಕೂಲರ್ಾಿಗ 
ಸಿಪ್ಾಯಿಣಿಯರನ್ುನ ಇಟಿಟದಾದರೆ.  
  

೩. ಟೊರ್ಪಿಗೆಯ ವಿಶೆೇಷ್ತೆಯನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇಗೆ ದಾಖಲ್ಪಸಿದಾದರೆ ? 

ಉ: ಲಂಡನನನ್ ಹೆಣುಣಮಕಿಳ ಟೊರ್ಪಿಗೆಯನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಕುತೂಹಲದ್ಂದ ನೊೇಡಿದರು. ಒಂದು ಟೊರ್ಪಿಗೆಯಂತೆ 
ಇನೊನಂದ್ರುವುದ್ಲಲ. ಸಿಕಿಿಸಿದ ಪ್ುಚಿವಾದರೂ ಕನಷ್ೆಪ್ಕ್ಷರ್ೆಿ ಬೆೇರೆಯಾಗರುತತದೆ. ರ್ೊೇಟಾಯವಧಿ ಟೊರ್ಪಿಗೆಗ್ಳನ್ುನ ಬೆೇರ್ಾದರೆ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಇದನ್ುನ ಮನ್ಗಾಣಬಹುದು. ಮನ್ುಷ್ಯನ್ಂತೆ ಟೊರ್ಪಿಗೆಯಲಲವೆ ?ಒಬಬ ಮನ್ುಷ್ಯಳಂತೆ ಇನೊನಬಬರುಲಲ ಎಂದು 
ಲೆೇಖಕರು ಟೊರ್ಪಿಗೆಯ ವಿಶೆೇಷ್ತೆಯ ಕುರಿತು ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
 

೪. ಪೊಯಟ್ ರ್ಾನ್ಾರ್ ನ್ಲ್ಪಲ ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗ್ಳ ಸಮಾಧಿಗ್ರುವೆ ? 

ಉ:ಲೆೇಖಕರು ಪೊಯಟ್ ರ್ಾನ್ಾರ್ ಕವಿಗ್ಳ ಮೂಲೆಗೆ ಹೊೇಗದದರು. ಅಲ್ಪಲ ಕಿರ್ಪಲಂಗ್ ಕವಿಯ ಮೆೇಲೆ ಹಾಕಿದದ ಕಲುಲ ಅವರ ಕಣಿಣಗೆ 
ಬಿತುತ. ಮಾಯರ್ಾಲೆ, ಜಾನ್ುನ್ , ಗೊೇಲ್ಡಡ ಸಿಮತ್ ,ಡಾೌಯ್ ಡನ್ ಎಲಲರಿಗ್ೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಮಣಣನ್ುನ ರ್ೊಡುವಂತೆ ಒಂದೊಂದು 
ಕಲಲನ್ುನ ರ್ೊಟಿಟದದರು. ಒಂದು ಸಣಣಕಲ್ಪಲನ್ ಮೆೇಲೆ ಓ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಬೆನ್  ಜಾನ್ುನ್ ಎಂದೂ ಸಹ ಇತುತ. ಅದೊಂದು ಪ್ೌಖ್ಾಯತ 
ನಾಟಕರ್ಾರನಗೆ ಮಿೇಸಲ್ಪಟಟ ಕಲಾಲಗತುತ. ಯಾರ ಕಣಿಣಗ್ೂ ಸಹಜವಾಗ ಬಿೇಳದೆ ವರ್ಡ್ುಾ ವತಾನ್ೂ ತಪ್ಶಿಯಾರ್ೆಿ ಕುರುತಂತಹ 
ಶಿಲಾಮೂತಿಾಯೂ ಅಲ್ಪಲತುತ.  
 

೫. ಸಾಮಾೌಟರ ರಾಜಾಯಭಿಷೆೇಕವಾಗ್ುವ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಮೆೇಲ್ಪರುವ ಕಲುಲಪ್ಾಟಿಯ ವಿಶೆೇಷ್ತೆಯೇನ್ು ? 

ಉ: ಸಾಮಾೌಟರ ರಾಜಾಯಭಿಷೆೇಕವಾಗ್ುವಾಗ್ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ಮೆೇಲೆ ಒಂದು ಕಲುಲ ಪ್ಾಟಿಯನ್ುನ ಹಾಕುತಾತರೆ. 
ಪ್ಟಾಟಭಿಷೆೇಕವಾಗ್ುವಾಗ್ ಮಾತೌ ಸಾಮಾೌಟರು ಇದರ ಮೆೇಲೆ ಕೂಡಬೆೇಕು. ಈ ಶಿಲೆಯನ್ುನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಂಹಾಸನ್ವು ವೆಸ್ಟ 
ಮಿನಸಟರ್ ಮಂದ್ರದಲ್ಪಲಯ ಒಂದು ಭಾಗ್ದಲ್ಪಲದೆ. ೩ ನೆೇ ಎಡವರ್ಡ್ಾ ನ್ು ಸಾಿಟಲೆಂಡಿನ್ ಅರಸರಿಂದ ಇದನ್ುನ ಕಿತುತರ್ೊಂಡು 
ಬಂದಂತೆ ರ್ಾಣುತತದೆ. ಅಂದ್ನಂದ ಎಲಲ ಸಾಮಾೌಟರ ಅಭಿಷೆೇಕವು ಈ ಕಲ್ಪಲನ್ ಮೆೇಲೆಯೇ ಆಗದೆ. ಅದರಲ್ಪಲ ಯಾವ 
ಸಿದ್ಧಯಿದೆಯೇ ,ಯಾವ ಮಂತೌವಿದೆಯೇ .ಇಂಗೆಲಂಡಿನ್ ಅತುಲ ವೆೈರ್ವವನ್ುನ ನೊೇಡಿದರೆ ಇಂಥದೊಂದು 
ವಿಶೆೇಷ್ವೆೇನಾದರೂ ಅದರಲ್ಪಲ ಇರಬಹುದು ಎನಸುತತದೆ.  
 

ಇ) ಎಂಟು -ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.  

೧. ಲಂಡನ್  ನ್ಗ್ರ ವಿೇಕ್ಷಣೆಯಲ್ಪಲ ಲೆೇಖಕರು ವಿಚಾರಿಸಿರುವ ವಿಶೆೇಷ್ತೆಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಲಂಡನ್ ಪ್ಟಟಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ಸವತಂತೌ ಜಗ್ತುತ .ಅಲ್ಪಲನ್ ರಸೆತಗ್ಳಲ್ಪಲ ವಾಯಪ್ಾರವು ತುಂಬಿ ಟಾೌಮ್ ಬಸುುಗ್ರುಗೆ ಸರ್ಾಲರ್ೆಿ 
ಹೊೇಗ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲದ ರ್ಾರಣ ಅದನ್ುನ ತರ್ಪಿಸಲು ರ್ೂಗ್ರ್ಾದಲ್ಪಲ ಗಾಡಿಯನ್ುನ ಒಯಿದದಾದರೆ. ವೂಲವಥಾ ಎಂಬ ಸೆಟೇಷ್ನ್ರಿ 
ಅಂಗ್ಡಿಯು ನೊೇಡುವ ಹಾಗದೆ. ಈ ಅಂಗ್ಡಿಯ ವಿಧ್ವಿಧ್ದ ವಿಭಾಗ್ಗ್ಳನ್ುನ ನಮಿಾಸಿದ ಬುದ್ಧಯ ಚಮತಾಿರವು 
ನೊೇಡತಕಿಂತಹುದು. ಪ್ಾೌಚೇನ್ ಮಹಾರ್ಾವಯದಂತೆ ಮಹಾರ್ೊೇಶವಾದ ಇಲ್ಪಲ ಸಣಣ ಸಣಣ ವಸುತಗ್ರುಂದ ಹಿಡಿದು ಯುದಧ 
ಸಾಮಗೌಯವರೆಗೆ ಎಲಲವೂ ದೊರೆಯುತತವೆ.  
ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರದಲ್ಪಲ ಗ್ಂಡಿಗಂತ ಹೆಣುಣ ಹೆಚಿದದ ಹಾಗೆ ರ್ಾಣುತತದೆ. ಎಲಲ ಅಂಗ್ಡಿಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ಸಿರೇಯರೆೇ ರ್ೆಲಸ 
ಮಾಡುತಾತರೆ. ಇಲ್ಪಲಯ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೇಸು ನೊೇಡುವ ಹಾಗದೆ. ವಾಚನಾಲಯದಲ್ಪಲ ಅನೆೇಕ ಮಹತವದ ಪ್ುಸತಕಗ್ರುದುದ 

Above line hide when print out
Use E-Papers, Save Tress

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com
www.inyatrust.com
www.inyatrust.com


m a m a t a b h a g w a t 1 @ g m a i l . c o m         P a g e  | 11 

 

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ .ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆೇಗ್ೂರು   ೧೦ನೆಯ ತರಗ್ತಿ  ಪ್ೌಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ        8762171344              
Mac | [SCHOOL]26-06-2022 

ಕನಾಾಟಕದ ವಿಷ್ಯವಾಗ ಎಷೊಟೇ ಹೊಸ ಮಾತುಗ್ಳು ಇಲ್ಪಲ ಗೊತಾತಗ್ಬಹುದು ಎಂದು ರ್ಾಣುತತದೆ. ಚೆೇರಿಂಗ್ ರ್ಾೌಸ್ ಎಂಬ 
ಓಣಿಯಲ್ಪಲ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಮಾೌಜಯದ ವೆೈರ್ವವು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಇಂಡಿಯಾ ಆಫೇಸಿನ್ ಹತಿತರ ಆಫೌಕನ್ ಕಚೆೇರಿ ,ಇನೊನಂದು 
ವಸಾಹತಿನ್ ಕಚೆೇರಿ ,ನ್ೂರೆಂಟು ಬಾಯಂಕ್ ಗ್ಳು ದೊಡಡ ಕಂಪ್ನಗ್ಳ ಕಚೆೇರಿಗ್ಳು ,ಎಲಲವೂ ದಂಗ್ು ಬಡಿಸುವಂತೆ ನೆರೆದ್ವೆ. 
ನ್ಗ್ರದ ಪ್ೌತಿಯಂದು ಕೂಟರ್ೆಿ ಒಂದು ಹೆಸರೆೇನಾದರೂ ಇದೆದೇ ಇರುತತದೆ. ಬಿೇದ್ ಬಿೇದ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ೌಸಿದಧ 
ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರ ಸಾಮರಕಗ್ರುವೆ. ಅಲ್ಪಲಯ ಹೆಣುಣ ಮಕಿಳ ಟೊರ್ಪಿಗೆಗ್ಳು ಒಂದು ಇದದಂತೆ ಇನೊನಂದ್ರುವುದ್ಲಲ.ಲಂಡನ್ 
ನ್ಗ್ರದಲ್ಪಲ ವೆಸ್ಟ ಮಿನಸಟರ್ ಅಬೆ ಎಂಬ ಪ್ುರಾತನ್ವಾದ ಪ್ಾೌಥಾನಾ ಮಂದ್ರವಿದೆ. ಸತತವರ ಸಾಮರಕವೆಂದು ಇದಕಿಿಂತ 
ರ್ನ್ತರವಾದ ಮಂದ್ರವು ಜಗ್ತಿತನ್ಲ್ಪಲ ಇನೆನಲ್ಪಲಯೂ ಇರಲಾರದು.ಪೊಯಟ್ು ರ್ಾನ್ಾರ್ , ವಿಜ್ಞಾನಗ್ಳ ಮೂಲೆ ,ಅರಸರ 
ಅರಮನೆ ,ರಾಜವಿಭಾಗ್ ಪ್ಟಾಟಭಿಷೆೇಕವಾಗ್ುವಾಗ್ ರಾಜರು ಕೂರುತಿತದದ ಸೊಿೇನ್ ಆಫ್ ಸೊಿೇನ್ ಎಂಬ ಶಿಲೆಯನ್ುನ 
ಒಳಗೊಂಡ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ್ ಇವೆಲಲವೂ ಇಲ್ಪಲನ್ ವಿಶೆೇಷ್ಗ್ಳಾಗವೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿದಾದರೆ.   
 

೨. ವೆಸ್ಟ ಮಿನಸಟರ್ ಅಬೆ ಪ್ಾೌಥಾನಾ ಮಂದ್ರ ಒಂದು ವಿಶೆೇಷ್ ಸಾಮರಕ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉ: ವೆಸ್ಟ ಮಿನಸಟರ್ ಅಬೆ ಎಂಬ ಪ್ಾೌಥಾನಾ ಮಂದ್ರ ಕನಷ್ೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವಷ್ಾದಷ್ುಟ ಪ್ುರಾತನ್ವಾದ ಮಂದ್ರ 
.ರ್ೆಲವೊಂದು ಭಾಗ್ಗ್ಳ ದುರಸಿತಯನ್ುನ ಬಿಟಟರೆ ಇಂದ್ಗ್ೂ ಅಚಿರುಯದೆ ಉರುದ್ದೆ. ಇಲ್ಪಲ ಸಂತ , ಸಾವಾಭರಮರು 
ಮಲಗರುವರು. ಕವಿಪ್ುಂಗ್ವರು ಒರಗರುವರು. ಸತತವರ ಸಾಮರಕವೆಂದು ಇದಕಿಿಂತ ರ್ನ್ತರವಾದ ಮಂದ್ರವು ಜಗ್ತಿತನ್ಲ್ಪಲ 
ಇನೆನಲ್ಪಲಯೂ ಇರಲಾರದು. “Mortality behold and fear , what a litt’r of tombs is hear” 

(ಮತಯಾತವವೆೇ ಎಷ್ುಟ ಗೊೇರಿ ಗ್ುಂಪ್ುಗ್ಳು ಇಲ್ಪಲವೆ ನೊೇಡಿ ಅಂಜು )ಎಂದು ೩೦೦ ವಷ್ಾಗ್ಳ ಹಿಂದೆ ಬೂಯಮಾಂಟ್ ಎಂಬ 
ಕವಿಯು ಹಾಡಿದನ್ು . ಗೊೇಲ್ಡಡ ಸಿಮತ್ ಹಾಗ್ೂ ಎಡಿಸನ್ ಎಂಬ ಪ್ೌಖ್ಾಯತ ಸಾಹಿತಿಗ್ಳು Visit to West Minister Abbey 

ಎಂಬ ವಿಷ್ಯದ ಮೆೇಲೆ ಉತತಮವಾದ ನಬಂಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ.ಇಂದ್ಗ್ೂ ಇದು ಕಬಿಬಗ್ರ ಸೂಫತಿಾಯ 
ತವರುಮನೆಯಾಗದೆ. ಹೊರಗನಂದ ಉತತಮವಾಗ ಶೃಂಗ್ರಿಸಿದ ಸಣಣ ಬಾಗಲು ಒಳಗೆ ಮಾತೌ ಕಟಟಡವು ಸುಂದರವಾಗದೆ. 
ಸಾಗ್ುವ ಹಾದ್ಯ ಎಡಬಲರ್ೆಿ ರಾಜರ್ಾರಣ ಚತುರರ ಶಿಲಾಮೂತಿಾಗ್ರುವೆ. ಪ್ಾದ್ೌಯ ಆಸನ್ದ ಉತತಮವಾದ ರ್ೆತತನೆಯ 
ರ್ೆಲಸದ್ಂದ ಕೂಡಿದದ ಬಂಗಾರದ ಬಣಣವನ್ುನ ಅದರ್ೆಿ ರ್ೊಟಿಟದದರು.  
 

ಈ) ಸಂದರ್ಾ ಸಹಿತ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

೧. “ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಗರರವವನ್ುನ ರ್ಾಯಿರಿ! ಇದು ದೊಡಡದಾದ ರಾಷ್ಿ "  

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿ.ಕೃ.ಗೊೇರ್ಾಕರು ಬರೆದ್ರುವ ಸಮುದೌದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ೌವಾಸಕಥನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರ' ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಲೆೇಖಕರು ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರದ ಬಿೇದ್ಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸಂಚರಿಸುತಿತದಾದಗ್ ತಮಗಾದ ಅನ್ುರ್ವವನ್ುನ ಕುರಿತು ಹೆೇಳುವಾಗ್ ಈ 
ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ. ಲಂಡನನಿನ್ ಬಿೇದ್ ಬಿೇದ್ಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗ್ೂ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ೌಸಿದಧ ಪ್ುರುಷ್ರ ಪ್ೌತಿಮೆಗ್ಳನ್ುನ ನಲ್ಪಲಸಲಾಗದೆ. 
ತಮಮ ದೆೇಶರ್ಾಿಗ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಲೆಕಿಿಸದೆ ದುಡಿದವರು ನಂತು ರ್ೆೈಯತಿತ  “ ನಮಮ ದೆೇಶದ ಗರರವವನ್ುನ ರ್ಾಯಿರಿ ! ಇದು 
ದೊಡಡದಾದ ರಾಷ್ಿ " ಎಂದು ಹೆೇಳುತಿತರುವಂತೆ ತೊೇರುತತದೆ ಎಂದು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಲಂಡನನನ್ ನ್ಗ್ರದಲ್ಪಲ  ಹೆಜೆಜ ಹೆಜೆಜಗ್ೂ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಿಗ್ಲುಲಗ್ಳು ದೊರೆಯುವುದನ್ುನ ತಮಮ ದೆೇಶದ ಸಾಧ್ಕರ , 
ಮಹನೇಯರ ಬಗೆಗ  ಅಲ್ಪಲನ್ ಜನ್ತೆ ಹೊಂದ್ರುವ ಅಭಿಮಾನ್ವನ್ುನ ,ಲಂಡನನನ್ ಜನ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ೌಜ್ಞೆ ಮತುತ ದೆೇಶಪ್ೆೌೇಮವನ್ುನ 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಮೂಲಕ ಅರಿಯಬಹುದು.  
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೨. “ ಹೊತುತ ! ಹೊತುತ! ಹೊತೆತೇ ಹಣ . ’’ 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿ.ಕೃ.ಗೊೇರ್ಾಕರು ಬರೆದ್ರುವ ಸಮುದೌದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ೌವಾಸಕಥನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರ 'ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಲೆೇಖಕರು ಲಂಡನನನ್ ಬಿೇದ್ಗ್ಳಲ್ಪಲ ಲಕ್ಷಾನ್ುಲಕ್ಷ ಜನ್ರು ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ುನ ಅವಸರದ್ಂದ ಓಡಾಡುವುದನ್ುನ 
ನೊೇಡಿ time!time!time is money ಎಂದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ  ಹೆೇರುದಾದರೆ.   
ಸಾವರಸಯ : ವಿಲಾಯತಿಯಲ್ಪಲ ಜನ್ರು ಸಮಯರ್ೆಿ ರ್ೊಡುವ ಮಹತವವನ್ುನ ಮತುತ ಅವರ ಅವಸರದ ಬದುಕನ್ುನ  ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು 
ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸುತತದೆ.  
 

೩. “ ಯಾರನ್ುನ ತುರುದರೆೇನ್ು ! ಎಲ್ಪಲ ಹೆಜೆಜ ಹಾಕಿದರೆೇನ್ು ? ಎಲಲವೂ ಅಷೆಟ ! ಮಣುಣ ! ಮಣುಣ!’’  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿ.ಕೃ.ಗೊೇರ್ಾಕರು ಬರೆದ್ರುವ ಸಮುದೌದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ೌವಾಸಕಥನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರ' ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಲೆೇಖಕರು ವೆಸ್ಟ ಮಿನಸಟರ್ ಅಬೆಯಲ್ಪಲರುವ Poets Corner (ಪೊಯಟ್ು ರ್ಾನ್ಾರ್ ) ಗೆ ಹೊೇಗದದರು. ಅಲ್ಪಲ 
ಸತತವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಮಣಣನ್ುನ ರ್ೊಡುವಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲಲನ್ುನ ರ್ೊಟಿಟದದರು. ಲೆೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಕವಿಗ್ಳ 
ಮೂಲೆಯಲ್ಪಲ ನ್ಡೆದಾಗ್ ಒಂದು ರ್ವಯತೆಯು ಬಂದು ಕಣೆಣದುರು ನಲುಲತತದೆ . ಹೃದಯ ಕಂರ್ಪಸುತತದೆ. ತಪ್ುಿ ಹೆಜೆಜ ಹಾಕಬಹುದೆಂಬ 
ಹೆದರಿರ್ೆ ಹಿಡಿದು ನಲ್ಪಲಸುತತದೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ವಿವರಿಸುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಜಿೇವನ್ದ ನ್ಶವರತೆಯನ್ುನ,  ಎಲಲರೂ ಒಂದು ದ್ನ್ ಮಣುಣ ಸೆೇರಲೆೇಬೆೇರ್ಾದ ಅನವಾಯಾತೆಯನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು 
ಸಿಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸುತತದೆ . 
 

೪. “ ಪ್ೌವಾಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗ್ವಾಗದೆ .”  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿ.ಕೃ.ಗೊೇರ್ಾಕರು ಬರೆದ್ರುವ ಸಮುದೌದಾಚೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಪ್ೌವಾಸಕಥನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರ 'ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಲಂಡನ್ ನ್ಗ್ರರ್ೆಿ ಪ್ೌವಾಸ ಹೊೇಗದದ ಲೆೇಖಕರು ಅಷೆಟೇ ಸವಲಿ ದ್ನ್ಗ್ಳಲ್ಪಲ ತನ್ನ ಮನ್ಸುು ವಿರ್ಾಸ ಹೊಂದ್ತೆಂದೂ 
,ವಿಶಾಲ ದೃರ್ಷಟ ಹೊಂದ್ದೆನೆಂದೂ ಹೆೇರುದಾದರೆ. ತನ್ನ ಸಂಸೃತಿಯು ಎಂತಹ ಒರೆಗ್ಲ್ಪಲನ್ ಮೆೇಲೆ ನಂತಿದೆ . ಇದನೆನಲಲ ನೆನೆಸಿದಾಗ್ 
ಪ್ೌವಾಸವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಭಾಗ್ವಾಗದೆ ಎಂದು ಬೆೇಕನ್ನನ್ು ಹೆೇರುದ ಮಾತು ನೆನ್ಪ್ಾಗ್ುತತದೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ಜಿೇವನ್ದ ವಿರ್ಾಸದಲ್ಪಲ ಪ್ೌವಾಸದ ಮಹತವವನ್ುನ , ಪ್ೌವಾಸವು ನ್ಮಮ ಅನ್ುರ್ವವನ್ುನ ಹೆಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ುನ 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸಿಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸುತತದೆ.  
 

ಉ) ಬಿಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ದಗ್ರುಂದ ತುಂಬಿರಿ.  

೧. ಲಂಡನ್ ಪ್ಟಟಣವೆಂದರೆ ಒಂದು ---ಜಗ್ತುತ. (ಸವತಂತೌ ) 
೨. ವೂಲವಥಾ ಎಂಬುದು --- ಅಂಗ್ಡಿ . (ಸೆಟೇಷ್ನ್ರಿ) 

೩. ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಇರುವ --ಬುದ್ಧ ಮನೆಯ ಮಟಟದೆದೇ . (ತರುಣನ್) 

೪. ಅಬೆಯಲ್ಪಲರುವ ಸಿಂಹಾಸನ್ರ್ೆಿ --- ಎಂದು ಹೆಸರು.(ಸೊಟೇನ್ ಆಫ್ ಸೊಿೇನ್ ) 
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೫. ವೆಸ್ಟ ಮಿನಸಟರ್ ಅಬೆ ಎಂಬುದು -- (ಪ್ಾೌಥಾನಾ ಮಂದ್ರ) 

 

ಊ ) ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.  

ಒಮೊಮಮೆಮ ,ಜಾಗ್ವನ್ುನ , ಅತಾಯದರ , ವಾಚನಾಲಯ , ಸಂಗ್ೌಹಾಲಯ , ಓಣಿಯಲ್ಪಲ .  
ಒಮೆಮ+ಒಮೆಮ = ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ                       ಅತಿ+ಆದರ = ಯಣ್ ಸಂಧಿ    
ಜಾಗ್ +ಅನ್ುನ =ಆಗ್ಮಸಂಧಿ                          ವಾಚನ್ +ಆಲಯ =ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾಸಂಧಿ   
ಸಂಗ್ೌಹ+ಆಲಯ =ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾ ಸಂಧಿ         ಓಣಿ+ಅಲ್ಪಲ =ಆಗ್ಮಸಂಧಿ  
 
 

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  

೧. ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗ್ಳನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ . 
ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗ್ಳು : ಲೊೇಪ್ ,ಆಗ್ಮ,ಆದೆೇಶ .  
ಉದಾ :   ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿಗೆ -ನ್ಮೆಮಡೆಗೆ -ನ್ಮಮ+ಎಡೆಗೆ ,ಬನ್ದೊಳರ್ೆಿ =ಬನ್ದ+ಒಳರ್ೆಿ     
ಆಗ್ಮಸಂಧಿ : ರ್ೆೈಯಲ್ಪಲ =ರ್ೆೈ+ಅಲ್ಪಲ , ರಕ್ಷೆಯಿಡಲ್ಪ=ರಕ್ಷೆ+ಇಡಲ್ಪ  
ಆದೆೇಶಸಂಧಿಗೆ : ಕಣ್+ಪ್ನ = ಕಂಬನ ,     ತೆೇಜ+ರ್ೆಡೆ =ತೆೇಜಗೆಡೆ  
 

೨. ಸಂಸಖೃತ ಸಂಧಿಗ್ಳು  
ಸಂಸೃತ ಸವರ ಸಂಧಿಗ್ಳು : ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾ ಸಂಧಿ,ಗ್ುಣಸಂಧಿ ,ಯಣ್ ಸಂಧಿ, ವೃದ್ಧಸಂಧಿ  
ಸಂಸೃತ ವಯಂಜನ್ ಸಂಧಿಗ್ಳು :ಜಶತವ ಸಂಧಿ, ಶುಿತವಸಂಧಿ, ಅನ್ುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ  
 

೩. ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿ . 
ಸುರ +ಅಸುರ =ಸುರಾಸುರ =ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾಸಂಧಿ  
ಬಲೆಲನ್ು +ಎಂದು =ಬಲೆಲನೆಂದು =ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ  
ಸೂಯಾ +ಉದಯ =ಸೂಯೇಾದಯ =ಗ್ುಣಸಂಧಿ  
ಮಳೆ+ರ್ಾಲ=ಮಳೆಗಾಲ =ಆದೆೇಶಸಂಧಿ  
ಅಷ್ಟ+ಐಶವಯಾ =ಅಷೆಟೈಶವಯಾ =ವೃದ್ಧಸಂಧಿ  
ವೆೇದ್ಯಲ್ಪಲ =ವೆೇದ್+ಅಲ್ಪಲ =ಆಗ್ಮಸಂಧಿ  
 

೪. ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ದಗ್ರುಗರುವ ಸಂಬಂಧ್ದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ದರ್ೆಿ  ಸರಿಯಾದ ನಾಲಿನೆಯ ಪ್ದ ಬರೆಯಿರಿ.  
ಅ) ನ್ಮೊೇನ್ಮೊೇ : ದ್ವರುಕಿತ : : ಧಿೇರಶ ರ : ಜೊೇಡುನ್ುಡಿ  
ಆ. ) ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ: ಸವರಸಂಧಿ : : ಆದೆೇಶಸಂಧಿ : ವಯಂಜನ್ ಸಂಧಿ  
ಇ) ಕಟಟಕಡೆಗೆ : ಕಡೆಗೆಕಡೆಗೆ : : ಮೊತತಮೊದಲು : ಮೊದಲು ಮೊದಲು   
ಈ)ಶರಚಿಂದೌ : ಶುಿತವಸಂಧಿ : : ದ್ಗ್ಂತ : ಜಶತವ ಸಂಧಿ  

Above line hide when print out
Use E-Papers, Save Tress

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com
www.inyatrust.com
www.inyatrust.com


m a m a t a b h a g w a t 1 @ g m a i l . c o m         P a g e  | 14 

 

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ .ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆೇಗ್ೂರು   ೧೦ನೆಯ ತರಗ್ತಿ  ಪ್ೌಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ        8762171344              
Mac | [SCHOOL]26-06-2022 

 

 
 

                                                       ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ :  

                  ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ ಡಾ  . ಬನ್ನಂಜೆ ಗೊೇವಿಂದಾಚಾಯಾ ಇವರು  ಉಡುರ್ಪಯಲ್ಪಲ ೧೯೩೬ರ ಆಗ್ಸ್ಟ ೩ ರಂದು 
ಜನಸಿದರು  .ಇವರು ಸಂಸೃತದಲ್ಪಲ ೩೦ ,ಕನ್ನಡದಲ್ಪಲ ೧೩೦ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ರಚಸಿದಾದರೆ . ವೆೇದೊೇಪ್ನಷ್ತುತಗ್ಳು ಹಾಗ್ೂ 

ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾರ್ಾವಯಗ್ಳನ್ುನ ಕುರಿತು ೩೦,೦೦೦ ಗ್ಂಟೆಗ್ಳಷ್ುಟ ಉಪ್ನಾಯಸ ನೇಡಿದಾದರೆ . 

ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ ಎನ್ುನವುದು ಇವರ ಪ್ಾಂಡಿತಯರ್ೆಿ ಸಂದ ಬಿರುದು .  
ಇವರು  ರ್ಗ್ವಂತನ್ ನ್ಲುನಡಿ ,ಮುಗಲ ಮಾತು , ಹೆೇಳದೆ ಉರುದದುದ ,ನೆನ್ಪ್ಾದಳು ಶಕುಂತಲೆ, ಮತೆತ ರಾಮನ್ ಕತೆ, 
ಮಹಾಶೆವೇತೆ ,ಆವೆಯ ಮಣಿಣನ್ ಆಟದ ಬಂಡಿ ,ಋತುಗ್ಳ ಹೆಣಿಗೆ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ . ಇವರಿಗೆ ಕನಾಾಟಕ 

ರಾಜೊಯೇತುವ ಪ್ೌಶಸಿತ ,ಕನಾಾಟಕ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ ,ಮಂಗ್ಳೂರು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಗರರವ ಡಾಕಟರೆೇಟ್ ,ರ್ೆೇಂದೌ 
ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ ಅವರಿಗೆ ಸಂದ್ವೆ . ಡಾ .ಗೊೇವಿಂದಾಚಾಯಾರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಸೃತ ಸಮೆೇಳನ್ದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದದರು  . ಪ್ೌಸುತತ ಪ್ಾಠ್ವನ್ುನ ಅವರ “ ರ್ಾದಂಬರಿ ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ .  ಇದು ಬಾಣ ರ್ಟಟನ್ು 
ಸಂಸೃತದಲ್ಪಲ ಬರೆದ ಅದೆೇ ಹೆಸರಿನ್ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡಾನ್ುವಾದ  .  

 

ಅ) ಒಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ .  

೧. ಹಿತವಚನ್ವು ಮನ್ಸಿುನ್ ರ್ೊಳೆಯನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ತೊಳೆಯುತತದೆ ?  

ಉ: ಮುಸುಂಜೆಯ ಚಂದೌ ಕತತಲನ್ುನ ಕಳೆವಂತೆ ,ಬಗೆಯ ರ್ೊಳೆಯನೆನಲಲ ಹಿತವಚನ್ ತೊಳೆದು ಬಿಡುತತದೆ .  
 

೨. ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ಉಪ್ದೆೇಶ ನಾಟುವುದ್ಲಲ ? 

ಉ: ರಾಜರ ಮನೆತನ್ದಲ್ಪಲ ಹುಟಿಟದವರಿಗೆ ಅಹಂರ್ಾರದ್ಂದ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗ ಎಂಥ ಉಪ್ದೆೇಶವೂ ಅವರಿಗೆ ನಾಟುವುದ್ಲಲ .  
 

೩. ಯಾರಿಗೆ ಜಗ್ತುತ ಕ್ಷುದೌವಾಗ ರ್ಾಣುತತದೆ ? 

ಉ: ದುಡಿಡನ್ ಪ್ೆೈತಯ ಅಡರಿದವರಿಗೆ ಜಗ್ತುತ ಕ್ಷುದೌವಾಗ ರ್ಾಣುತತದೆ .  
 

೪ . ಲಕ್ಷಿಮ ಯಾವ ಯಾವ  ದುಗ್ುಾಣಗ್ಳನ್ುನ ಹೊತುತ ಬಂದ್ದಾದಳ  ೆ? 

ಉ: ಲಕ್ಷಿಮಯಂಬ ಚಂಚಲೆ ಹಾಲುಗ್ಡಲ್ಪನಂದ ಮೆೇಲೆದುದ ಬರುವಾಗ್ಲೆೇ ತನ್ನ ಜತೆಗಾರರಿಂದ ಚಂದೌಕಲೆಯ ವಕೌತೆ 
,ಉಚೆಚುಃಶೌವಸಿುನ್ ಚಾಪ್ಲಯ,ರ್ಾಲಕೂಟದ ಮೊೇಹಕತವ ,ಮದಯದ ಮಾದಕತವ ,ರ್ರಸುತರ್ದ ರ್ಾಠಿಣಯ ವನ್ುನ ಹೊತುತ ತಂದ್ದಾದಳ  ೆ.  

 
 

೫ . ಸಂಪ್ತಿತನ್  ಗ್ುಣವೆೇನ್ು ?  

ಗ್ದಯ ಪ್ಾಠ್ -೩ ಶುಕನಾಸನ್ ಉಪ್ದೆೇಶ –  
ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ ಡಾ  . ಬನ್ನಂಜೆ ಗೊೇವಿಂದಾಚಾಯಾ 
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ಉ: ಸಂಪ್ತಿತಗೆ ಸೆನೇಹದ ಬಂಧ್ನ್ವಿಲಲ; ಕುಲದ ಗ್ುರುತಿಲಲ;ರೂಪ್ದ ಒಲವಿಲಲ.ಒಂದೆೇ ಮನೆತನ್ದಲ್ಪಲ ಬಹುರ್ಾಲ  ಉರುಯುವ 
ಅಭಾಯಸವಂತು ಇಲಲವೆೇ ಇಲಲ .  
 

೬  . ಯಾಯಾಾರನ್ುನ ಕಂಡರೆ ಸಂಪ್ತಿತಗೆ ಆಗ ಬರುವುದ್ಲಲ ? 

ಉ: ವಿದಾಯವಂತರು  ,ಗ್ುಣವಂತರು  ,ವಿೇರರು ,ಸಜಜನ್ರು ,ಕುಲ್ಪೇನ್ರು ,ಶ ರರು ,ದಾನ್ಶಿೇಲರು ವಿನ್ಯಶಿೇಲರು ,ಪ್ಂಡಿತರನ್ುನ 
ಕಂಡರೆ ಸಂಪ್ತಿತಗೆ ಆಗ ಬರುವುದ್ಲಲ.  
 

೭. ದಭೆಾಯ ಚಗ್ುರು ಯಾವ ಗ್ುಣವನ್ುನ ಒರೆಸಿಬಿಡುತತದೆ ? 

ಉ: ಪ್ುರೊೇಹಿತರು ಮಂತೌಜಲವನ್ುನ ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವ ದಬೆಾಯ ಚಗ್ುರು ರಾಜರ ಕ್ಷಮಾಗ್ುಣವನ್ುನ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುತತದೆ.  
 

೮ . ಬೆಳೂೆ ಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ ಯಾವುದು ರ್ಾಣುವುದ್ಲಲ ? 

ಉ: ಬೆಳೂೆ ಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ ಪ್ರಲೊೇಕ ರ್ಾಣಿಸುವುದ್ಲಲ .  
 

ಆ) ರ್ೆಳಗನ್ ಪ್ೌಶೆನಗೆ ಐದು –ಆರು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿರಿ.  

೧. ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶದ ಗ್ುಣಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟಮಾಡಿ . 

ಉ: ಸಜಜನ್ರಿಗೆ ಗ್ುರುವಚನ್  ಎನ್ುನವುದು ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ರಣ .ಅದರಿಂದ ಅವರ ಶಿೌೇಮುಖ ಇನ್ನಷ್ುಟ ಶಿೌೇಮಂತವಾಗ್ುತತದೆ. 
ಮುಸುಂಜೆಯ ಚಂದೌ ಕತತಲನ್ುನ ಕಳೆವಂತೆ ,ಬಗೆಯ ರ್ೊಳೆಯನೆನಲಲ ಹಿತವಚನ್ ತೊಳೆದುಬಿಡುತತದೆ. ಆಗ್ ಬಾರುನ್ಲ್ಪಲ ಒಂದು 
ಸಂಯುಮ ,ಒಂದು ಪ್ಕವತೆ, ಒಂದು ಶಾಂತಿ ರ್ಾಣಿಸಿರ್ೊಳುಳತತದೆ . ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶ ಎಂದರೆ ಜನ್ರ ಒಳ ಹೊರಗ್ಣ ರ್ೊಳೆಗ್ಳನ್ುನ 
ತೊಳೆದುಬಿಡುವ ನೇರಿಲಲದ ʼಮಿೇಹ ʼ ತಲೆ ನೆರೆಯದೆ ,ಮೆೈ ಸುಕುಿಗ್ಟಟದೆ ಮೂಡುವ ಮುಪ್ುಿ ; ಬೊಜುಜ ಬೆಳೆಯದೆ ಬರುವ 

ಗ್ುರುತವ ; ಬಂಗಾರವಿಲಲದೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಿವಿಯೇಲೆ ; ಪ್ಂಜು ಇಲಲದೆ ಬೆಳಗ್ುವ ಬೆಳಕು ; ಉದೆವೇಗ್ ಬರಿಸದ 

ಜಾಗ್ರಣೆ.  
 

೨. ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶವು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಚುಿರ್ೆಯಾಗ್ುವುದ್ಲಲ ? 

ಉ: ಗ್ುರುವಾಣಿ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಿಶುದಧವಾಗದದರೂ ಮೂಖಾನ್ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊರೆ . ಅಂಥವರು ಕಿವಿಯಳಗೆ ಹಿತವಚನ್ 

ಹೊರ್ಾಿಗ್ ತಿರುನೇರು ಹೊಕಿಂತೆ ಸಂಕಟಪ್ಟುಟರ್ೊಳುಳತಾತರೆ . ರಾಜರ ಮನೆತನ್ದಲ್ಪಲ ಹುಟಿಟದರೆ ಸಾಕು .ಅಹಂರ್ಾರದ್ಂದ ಅವರ 

ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗಬಿಡುತತದೆ. ಎಂಥ ಉಪ್ದೆೇಶವೂ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ನಾಟುವುದ್ಲಲ. ಯಾರದೊೇ ದಾಕ್ಷಿಣಯರ್ೆಿ ಉಪ್ದೆೇಶವನ್ುನ 
ಆಲ್ಪಸಿದರೂ ಎಂಥ ಅನಾದರ ಆ ಮೊೇರೆಯಲ್ಪಲ . ಆನೆಯಂತೆ ಅರೆ ಮುಚಿದ ಕಣಣಲ್ಪಲ “ತನ್ಗೆ ಉಪ್ದೆೇಶಿಸಬೆೇರ್ಾದುದ ಏನ್ೂ 

ಉರುದ್ಲಲ ”ಎನ್ುನವಂಥ ಭಾವ ,ಉಪ್ದೆೇಶಿಸಬಂದ ಗ್ುರುಗ್ರುಗ್ೂ ಇದು ಒಂದು ವಾಯಧಿ .ಇಂಥವರಿಗೆ ಪ್ಾಠ್ ಹೆೇಳುವ ದರಭಾಾಗ್ಯ 
ತಮಗೆೇರ್ೆ ಬಂತು ಎಂದು ಅವರು ನೊಂದುರ್ೊಳುಳತಾತರೆ .  
 

೩.ರಾಜರ ಪ್ೌಕೃತಿ ಹೆೇಗರುತತದೆ ? 

ಉ: ರಾಜರ ಪ್ೌಕೃತಿಯೇ ಹಾಗೆ . ಅಹಂರ್ಾರದ ದಾಹಜವರ ತಲೆಗ್ಡರಿ ಅವರ ಬಗೆಯಲ್ಪಲ ಕತತಲು ತುಂಬಿರುತತದೆ. ಇದು ಎಲಲ 
ದುಡಿಡನ್ ಮಹಿಮೆ . ದುಡುಡ ದುರಭಿಮಾನ್ದ ತವರು .ದುಡಿಡನ್ ಪ್ೆೈತಯ ಅಡರಿದವರಿಗೆ ಜಗ್ತೆತಲಲ ಕ್ಷುದೌವಾಗ ರ್ಾಣುತತದೆ . ರಾಜಯ 
ಎನ್ುನವುದು ಒಂದು ವಿಷ್ . ಅದರ ಅಧಿರ್ಾರದ ಸೊೇಂಕು ತಾಗದವರಿಗೆಲಲ ಬುದ್ಧ ಮಂರ್ಾಗ ಬಿಡುತತದೆ .  
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೪. ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ರ್ಾಪ್ಾಡಲು ಎದುರಾಗ್ುವ ಕಷ್ಟಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಹಣ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ತಿತನ್ಷ್ುಟ ರ್ೆಟಟ ವಸುತ ಜಗ್ತಿತನ್ಲ್ಪಲ ಇನೊನಂದ್ಲಲ. ಏರ್ೆಂದರೆ ಅದರ್ೆಿ ಯಾರ ಗ್ುರುತೂ ಇಲಲ. ಸಂಪ್ತುತ 
ಸಿಕಿಿತು ಎಂದ ಮಾತೌರ್ೆಿಯ ಸುಖವುಂಟೆ ?ಅದನ್ುನ ರ್ಾಯುವ ಕಷ್ಟ, ರ್ಾಪ್ಾಡುವ ಪ್ಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಬೆೇಕು ? ಎಷ್ುಟ ಬಿಗಯಾಗ 

ಬಿಗದರೂ ನ್ುಸುರುರ್ೊಳುಳವಂಥ ಜಾಣು ಅದರ್ೆಿ ತಿರುದ್ದೆ . ಮಹಾವಿೇರರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಸೆೈನಕರ ಕತಿತಗ್ಳ ಪ್ಂಜರದ ನ್ಡುವೆ 
ರ್ಾರ್ಪಟಟ ಸಂಪ್ತುತ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾನೆ ಕಣಮರೆಯಾಗ ಬಿಡುತತದೆ . ಮದಜಲವನ್ುನ ಸುರಿದು ಸುತತಲು ಕತತಲೆ ಬರಿಸುವ ಮದಾದನೆಗ್ಳ 

ರ್ಾವಲ್ಪನ್ಲ್ಪಲ ಕೂಡ ಕಣುಣ ತರ್ಪಿಸಿ ಓಡಿಬಿಡುತತದೆ .  
 

೫. ಸಂಪ್ತುತ ಯಾರನ್ುನ ಆಶೌಯಿಸುತತದೆ ? 

ಉ: ಸಂಪ್ತುತ ಸುಧೆಯ ಜೊತೆ ಕಡಲ್ಪನಂದ ಹುಟಿಟ ಬಂತಂತೆ .ಆದರೆ ಸವಭಾವದಲ್ಪಲ ಎಂಥ ಅಂತರ ! ಅಮೃತ ಸತತವರನ್ುನ 
ಬದುಕಿಸಿದರೆ ಸಂಪ್ತುತ ಸೆೇರಿದಲ್ಪಲ ಮನ್ುಷ್ಯತವವನೆನೇ ರ್ೊಲುಲತತದೆ. ಅದರ್ಾಿಗ ಜನ್ ಹೊಡೆದಾಡಿರ್ೊಂಡು ಸಾಯುತಾತರೆ. ಆದರೆ 
ಅದು ಯಾರ ಕಣಿಣಗ್ೂ ರ್ಾಣಿಸದೆ ಮೊೇಜು ನೊೇಡುತಿತರುತತದೆ. ಹರಿಯ ಎದೆಯಲ್ಪಲ ಸಿರಿಯ ವಾಸ ಎನ್ುನತಾತರೆ. ಆದರೆ ಮೂಖಾರ 
ಎದೆಯಲ್ಪಲ ಸಂಪ್ತಿತನ್ ವಾಸ ಎನ್ುನವುದು ನ್ಮಗೆ ತಿರುದ ಮಾತು .  
 

೬.ದುಡಿಡನ್ ನಜರೂಪ್ವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ದುಡುಡ ಆಸೆಯ ವಿಷ್ಲತೆಗೆ ಎರೆಯುವ ನೇರು . ಇಂದ್ೌಯಗ್ಳೆಂಬ ಜಿಂರ್ೆಗ್ಳನ್ುನ ಮರುಳುಗೊರುಸುವ ಬೆೇಡನ್ ಸಂಗೇತ . 

ಒಳ ಳೆಯ ನ್ಡತೆಯಂಬ ಚತೌರ್ೆಿ ಬರುದ ಮಸಿ . ಅವಿವೆೇಕದ ಸವಿನದೆದಗೆ ಹಾಸಿದ ಮೆಲುಹಾಸೆ . ಅಹಂರ್ಾರದ ರ್ಪಶಾಚಗ್ರುಗೆ 
ನೆಲೆಮನೆಯಾದ  ಹಳೆಯಟಟ . ಶಾಸರದ ತಿರುವಿಗೆ ಬಿಗದ ಕಣಿಟಿಟ . ಎಲಲ ದರಜಾನ್ಯಗ್ಳ ವಿಜಯಧ್ವಜ ,ರ್ೊೇಪ್ವೆಂಬ 

ಮೊಸಳೆಯನ್ುನ ಹೊತತ ಹೊಳ  ೆ . ವಿಷ್ಯ ಮದಯಗ್ಳ ಪ್ಾನ್ರ್ೂಮಿ .ಸಜಜನರ್ೆಗೆ ಬಿೇಸಿದ ಬೆತತ . ಒಳ ಳೆಯ ತನ್ವೆಂಬ 

ಕಲಹಂಸಗ್ಳನ್ುನ ಓಡಿಸುವ ಬಿರುಮಳ  ೆ . ಸಜಜನರ್ೆಯನ್ುನ ಸುಡುವ ಮಸಣ . ಧ್ಮಾವೆಂಬ ಚಂದೌಮಂಡಲವನ್ುನ ಕಬರುಸುವ 

ರಾಹುವಿನ್ ಕರಿನಾಲ್ಪಗೆ .  
 

೭. ಸಿರಿಯು ರಾಜರಿಗೆ ಒಲ್ಪದರೆ ಏನೆಲಲ ಅನಾಹುತಗ್ಳಾಗ್ುತತವೆ ? 

ಉ: ರ್ೆಟಟ ನ್ಡತೆಯ ಸಿರಿಯಂಬ ಹೆಣುಣ ಹೆೇಗೊೇ ದೆೈವಯೇಗ್ದ್ಂದ ರ್ೆಲ ಮಂದ್ ರಾಜರಿಗೆ ಒಲ್ಪಯುತಾತಳ .ೆ ಅಲ್ಪಲಗೆ ಮುಗಯಿತು  
ಅವರ ಕತೆ.ಏನ್ು ಸಂರ್ೌಮ ,ಏನ್ು ರ್ೊೇಲಾಹಲ ! ಜಗ್ತಿತನ್ ಎಲಲ ದರಜಾನ್ಯಗ್ರುಗೆ ಅವರು ಆಸರೆ . ಪ್ಟಾಟಭಿಷೆೇಕ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ 
ಅವರ ತಲೆಗೆ ಮಂಗ್ಲಜಲವನ್ುನ ಬಿಂದ್ಗೆಯಿಂದ ಸುರಿಯುತಾತರೆ . ಈ ಸಲ್ಪಲವೆ  ಅವರ ದಯ –ದಾಕ್ಷಿಣಯಗ್ಳನ್ುನ 
ತೊಳೆದುಬಿಡುತತದೆ . ಹೊೇಮದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬಗೆಯಲಲ ಮಲ್ಪನ್ವಾಗ್ುತತದೆ . ಪ್ುರೊೇಹಿತರು ಮಂತೌಜಲವನ್ುನ ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವ 

ದಭೆಾಯ ಚಗ್ುರು ಅವರ ಕ್ಷಮಾಗ್ುಣವನ್ುನ ಒರೆಸಿಬಿಡುತತದೆ . ತಲೆಗೆ ಬಿಗದ ಎಡೆಯಲ್ಪಲ ಮುರ್ಪಿನ್ ನೆನ್ಪ್ು ಮರೆಯಾಗ್ುತತದೆ . 
ಬೆಳೂೆ ಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ ಪ್ರಲೊೇಕ ರ್ಾಣಿಸುವುದ್ಲಲ . ದ್ಟವನೆನೇ ನ್ುಡಿಯುವ ಬುದ್ಧ ಚಾಮರದ ಗಾರುಯಲ್ಪಲ ತೆೇಲ್ಪ ಹೊೇಗ್ುತತದೆ. 
ಕಂಚುಕಿಗ್ಳ ರ್ೆೈಯ ಬೆತತವನೆನೇ ಕಂಡೆೇ ಸಜಜನರ್ೆ ದೂರ ಸರಿಯುತತದೆ . ಹೊಗ್ಳುರ್ಟರ ಜಯರ್ಾರದ ರ್ೊೇಲಾಹಲದಲ್ಪಲ ನ್ಲುನಡಿ 

ರ್ೆೇಳುವ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗ್ುತತದೆ .ತೊನೆಯುವ ವಿಜಯಧ್ವಜವೆ ಯಶಸುನ್ುನ ನಾಶರ್ೊರುಸುತತದೆ .  
 

ಇ) ರ್ೆಳಗನ್ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿರಿ . 

೧. ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶವನ್ುನ ಯಾಯಾಾರು ಹೆೇಗೆ ಸಿವೇಕರಿಸುತಾತರೆ ? 
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ಉ: ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶ ಎಂದರೆ ಜನ್ರ ಒಳ ಹೊರಗ್ಣ ರ್ೊಳೆಗ್ಳನ್ುನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವ ನೇರಿಲಲದ ʼಮಿೇಹ ʼ ತಲೆ ನೆರೆಯದೆ ,ಮೆೈ 
ಸುಕುಿಗ್ಟಟದೆ ಮೂಡುವ ಮುಪ್ುಿ ; ಬೊಜುಜ ಬೆಳೆಯದೆ ಬರುವ ಗ್ುರುತವ ; ಬಂಗಾರವಿಲಲದೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಿವಿಯೇಲೆ ; 
ಪ್ಂಜು ಇಲಲದೆ ಬೆಳಗ್ುವ ಬೆಳಕು ; ಉದೆವೇಗ್ ಬರಿಸದ ಜಾಗ್ರಣೆ .  
ಗ್ುರುವಾಣಿ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಿಶುದಧವಾಗದದರೂ ಮೂಖಾನ್ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊರೆ . ಅಂಥವರು ಕಿವಿಯಳಗೆ ಹಿತವಚನ್ ಹೊರ್ಾಿಗ್ 

ತಿರುನೇರು ಹೊಕಿಂತೆ ಸಂಕಟಪ್ಟುಟರ್ೊಳುಳತಾತರೆ . ರಾಜರ ಮನೆತನ್ದಲ್ಪಲ ಹುಟಿಟದರೆ ಸಾಕು .ಅಹಂರ್ಾರದ್ಂದ ಅವರ ಕಿವಿ 

ಕಿವುಡಾಗಬಿಡುತತದೆ. ಎಂಥ ಉಪ್ದೆೇಶವೂ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ನಾಟುವುದ್ಲಲ. ಯಾರದೊೇ ದಾಕ್ಷಿಣಯರ್ೆಿ ಉಪ್ದೆೇಶವನ್ುನ ಆಲ್ಪಸಿದರೂ 

ಎಂಥ ಅನಾದರ ಆ ಮೊೇರೆಯಲ್ಪಲ . ಆನೆಯಂತೆ ಅರೆ ಮುಚಿದ ಕಣಣಲ್ಪಲ “ತನ್ಗೆ ಉಪ್ದೆೇಶಿಸಬೆೇರ್ಾದುದ ಏನ್ೂ 

ಉರುದ್ಲಲ”ಎನ್ುನವಂಥ ಭಾವ ,ಉಪ್ದೆೇಶಿಸಬಂದ ಗ್ುರುಗ್ರುಗ್ೂ ಇದು ಒಂದು ವಾಯಧಿ .ಇಂಥವರಿಗೆ ಪ್ಾಠ್ ಹೆೇಳುವ ದರಭಾಾಗ್ಯ 
ತಮಗೆೇರ್ೆ ಬಂತು ಎಂದು ಅವರು ನೊಂದುರ್ೊಳುಳತಾತರೆ . 
 

೨. ಸಂಪ್ತಿತನ್ ಗ್ುಣಾವಗ್ುಣಗ್ಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  

ಉ: ಲಕ್ಷಿಮೇಯಂಬ ಚಂಚಲೆ ಹಾಲುಗ್ಡಲ್ಪನಂದ ಮೆೇಲೆದುದ ಬರುವಾಗ್ಲೆೇ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಂದ ಹಲವೆಲಲ ದುಗ್ುಾಣಗ್ಳನ್ುನ 
ಹೊತುತರ್ೊಂಡೆ ಬಂದ್ದಾದಳ  ೆ . ಚಂದೌಕಲೆಯ ವಕೌತೆ ,ಉಚೆ್ೈುಃಶೌವಸಿುನ್ ಚಾಪ್ಲಯ ,ರ್ಾಲಕೂಟದ ಮೊೇಹಕತವ ,ಮದಯದ 

ಮಾದಕತವ ,ರ್ರಸುತರ್ದ ರ್ಾಠಿನ್ಯ ಈ ಎಲಲ ಗ್ುಣಗ್ಳು ಸಂಪ್ತಿತನ್ ಸಹಚಾರಿಗ್ಳು . ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ರ್ಾಯುವುದು ,ರ್ಾಪ್ಾಡುವುದು 
ಕಷ್ಟ .ಮಹಾವಿೇರರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಸೆೈನಕರ ಕತಿತಗ್ಳ ಪ್ಂಜರದ ನ್ಡುವೆ ರ್ಾರ್ಪಟಟ ಸಂಪ್ತುತ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾನೆ 
ಕಣಮರೆಯಾಗಬಿಡುತತದೆ. ಸಂಪ್ತಿತಗೆ ಸೆನೇಹದಬಂಧ್ನ್ವಿಲಲ ,ಕುಲದ ಗ್ುರುತಿಲಲ ,ರೂಪ್ದ ಒಲವಿಲಲ. ಒಂದೆೇ ಮನೆತನ್ದಲ್ಪಲ 
ಬಹುರ್ಾಲ ಉರುಯುವ ಅಭಾಯಸವಂತೂ ಇಲಲವೆೇ ಇಲಲ. ಅದು ಸವಭಾವವನ್ುನ ರ್ಾಣದು ; ಪ್ಾಂಡಿತಯವನ್ುನ ಗ್ಣಿಸದು .ಶಾಸರವನ್ುನ 
ಆಲ್ಪಸದು . ಧ್ಮಾವನ್ುನ ನ್ಂಬದು . ಅದರ್ೆಿ ತಾಯಗ್ದ ಮೆೇಲೆ ಗರರವವಿಲಲ. ತುಂಬ ಬಲಲವರು ಎಂದರೆ ಆದರವಿಲಲ. ಒಳ ಳೆಯ ನ್ಡತೆ 
ಅದರ್ೆಿ ಅಪ್ರಿಚತ . ಅದರ್ೆಿ ತಾಯಗ್ದ ಮೆೇಲೆ ಗರರವವಿಲಲ . ಅದರ ಚಾಪ್ಲಯರ್ೆಿ ಎಣೆಯೇ ಇಲಲ. ಅದು ರ್ೆಲವರನ್ುನ ದೊಡಡಸಿತರ್ೆಯಲ್ಪಲ 
ಕುಣಿಸಿಬಿಡುತತದೆ. ವಿದಾಯವಂತನ್ ಗೊೇಜಿಗೆೇ ಅದು ಬರುವುದ್ಲಲ. ಗ್ುಣವಂತನ್ನ್ುನ ಕಂಡರೆ ದೂರ ಸರಿಯುತತದೆ. ವಿೇರರು 
,ಸಜಜನ್ರು ,ಕುಲ್ಪೇನ್ರು,ಶ ರರು ,ದಾನ್ಶಿೇಲರು ಇವರೆಲಲ ಸಂಪ್ತಿತಗೆ ಆಗ ಬರುವುದ್ಲಲ. ವಿನ್ಯಶಿೇಲರು ,ಪ್ಂಡಿತರೆಂದರೆ 
ಪ್ಾತಕಿಗ್ಳೂ ಮರುಳರೂ ಇದದಂತೆ . ಸಂಪ್ತುತ ದೊಡಡಸಿತರ್ೆಯ ಜೊತೆ ಕಿೇಳುಮಟಟದ ಅಭಿರುಚಯನ್ೂನ ಬೆಳೆಸುತತದೆ. ಸಂಪ್ತುತ 
ಮನ್ುಷ್ಯತವವನೆನೇ ರ್ೊಲುಲತತದೆ. ಮೂಖಾರ ಎದೆಯಲ್ಪಲ ಸಿರಿಯ ವಾಸ . ಸಿರಿಯಿಂದ ಮೊೇಸಹೊೇಗ್ದವರಿಲಲ.  
 

೩. ಸಂಪ್ತಿತನ್ ಮದವೆೇರಿದ ಅರಸರ ಸವಭಾವ ಹೆೇಗರುತತದೆ ?  

ಉ: ರ್ೆಟಟ ನ್ಡತೆಯ ಸಿರಿಯು ಹೆೇಗೊೇ ದೆೈವಯೇಗ್ದ್ಂದ ರ್ೆಲ ಮಂದ್ ರಾಜರಿಗೆ ಒಲ್ಪಯುತತದೆ. ಅಲ್ಪಲಗೆ ಮುಗಯಿತು ಅವರ ಕತೆ 
.ಏನ್ು ಸಂರ್ೌಮ ,ಏನ್ು ರ್ೊೇಲಾಹಲ ! ಜಗ್ತಿತನ್ ಎಲಲ ದರಜಾನ್ಯಗ್ರುಗೆ ಅವರು ಆಸರೆ . ಪ್ಟಾಟಭಿಷೆೇಕದ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಅವರ ತಲೆಗೆ 
ಮಂಗ್ಲಜಲವನ್ುನ ಬಿಂದ್ಗೆಯಿಂದ ಸುರಿಯುತಾತರೆ. ಈ ಸಲ್ಪಲವೆ ಅವರ ದಯ-ದಾಕ್ಷಿಣಯಗ್ಳನೆನಲಲ ತೊಳೆದುಬಿಡುತತದೆ . 

ಹೊೇಮದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬಗೆಯಲಲ ಮಲ್ಪನ್ವಾಗ್ುತತದೆ. ಪ್ುರೊೇಹಿತರು ಮಂತೌಜಲವನ್ುನ ಸಿಂಪ್ಡಿಸುವ ದಭೆಾಯ ಚಗ್ುರು 
ಅವರ ಕ್ಷಮಾಗ್ುಣವನ್ುನ ಒರೆಸಿಬಿಡುತತದೆ .ತಲೆಗೆ ಬಿಗದ ಪ್ಾವುಡದ ಎಡೆಯಲ್ಪಲ ಮುರ್ಪಿನ್ ನೆನ್ಪ್ು ಮರೆಯಾಗ್ುತತದೆ . 

ಬೆಳೂೆ ಗಡೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಪಲ ಪ್ರಲೊೇಕ ರ್ಾಣಿಸುವುದ್ಲಲ. ದ್ಟವನೆನೇ ನ್ುಡಿಯುವ ಬುದ್ಧ ಚಾಮರದ ಗಾರುಯಲ್ಪಲ ತೆೇಲ್ಪಹೊೇಗ್ುತತದೆ . 
ಕಂಚುಕಿಗ್ಳ ರ್ೆೈಯ ಬೆತತವನ್ುನ ಕಂಡೆೇ ಸಜಜನರ್ೆ ದೂರ ಸರಿಯುತತದೆ . ಹೊಗ್ಳು ರ್ಟರ ಜಯರ್ಾರದ ರ್ೊೇಲಾಹಲದಲ್ಪಲ ನ್ಲುನಡಿ 

ರ್ೆೇಳುವ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗ್ುತತದೆ .ತೊನೆಯುವ ವಿಜಯಧ್ವಜವೆ ಯಶಸುನ್ುನ ನಾಶಗೊರುಸುತತದೆ .  

Above line hide when print out
Use E-Papers, Save Tress

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com
www.inyatrust.com
www.inyatrust.com


m a m a t a b h a g w a t 1 @ g m a i l . c o m         P a g e  | 18 

 

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ .ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆೇಗ್ೂರು   ೧೦ನೆಯ ತರಗ್ತಿ  ಪ್ೌಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ        8762171344              
Mac | [SCHOOL]26-06-2022 

 

ಈ) ಈ ಮಾತುಗ್ಳ ಸಂದರ್ಾದೊಡನೆ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .  

೧. ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶ ಎಂದರೆ ತಲೆ ನೆರೆಯದೆ ಬರುವ ಮುಪ್ುಿ .  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ ಡಾ .ಬನ್ನಂಜೆ ಗೊೇವಿಂದಾಚಾಯಾ –ಇವರು ಬರೆದ ರ್ಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಯಿಂದ 

ಆರಿಸಲಾದ ಶುಕನಾಸನ್ ಉಪ್ದೆೇಶ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಗ್ುರುವಾಣಿ ಎಷ್ುಟ ಪ್ರಿಶುದಧವಾದರೂ ಮೂಖಾನ್ ಕಿವಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊರೆ .ಸಜಜನ್ರಿಗೆ ಗ್ುರುವಚನ್ ಎನ್ುನವುದು 
ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ರಣ . ಮುಸುಂಜೆಯ ಚಂದೌ ಕತತಲೆಯನ್ುನ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಬಗೆಯ ರ್ೊಳೆಯನೆನಲಲ ಹಿತವಚನ್ 

ತೊಳೆದುಬಿಡುತತದೆ. ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶ ಎಂದರೆ ಜನ್ರ ಒಳ ಹೊರಗ್ಣ ರ್ೊಳೆಗ್ಳನ್ುನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವ ನೇರಿಲಲದ ʼಮಿೇಹ ʼತಲೆ 
ನೆರೆಯದೆ ,ಮೆೈ ಸುಕುಿಗ್ಟಟದೆ ಮೂಡುವ ಮುಪ್ುಿ ,ಬೊಜುಜ ಬೆಳೆಯದೆ ಬರುವ ಗ್ುರುತವ ; ಬಂಗಾರವಿಲಲದೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ 

ಕಿವಿಯೇಲೆ ; ಪ್ಂಜು ಇಲಲದೆ ಬೆಳಗ್ುವ ಬೆಳಕು ; ಉದೆವೇಗ್ ಬರಿಸದ ಜಾಗ್ರಣೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ .  
ಸಾವರಸಯ : ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶದ್ಂದ ವಯಕಿತಯಲ್ಪಲ ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿವತಾನೆಯಾಗ್ುವುದು ,ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶವು ಆಂತರಿಕ ರ್ೊಳೆಯನ್ುನ 
ತೊಳೆದು ಕತತಲೆಯನ್ುನ ಕಳೆದು ಜ್ಞಾನ್ದ ಬೆಳಕನ್ುನ ಮೂಡಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ುನ,   ಗ್ುರುವಚನ್ದ್ಂದ ಬಾರುನ್ಲ್ಪಲ ಸಂಯುಮ, 
ಪ್ಕವತೆ,ಶಾಂತಿ ಮೂಡುವುದೆಂದು ಲೆೇಖಕರು ಇಲ್ಪಲ ವಿವರಿಸಿದಾದರೆ.  
 

೨. ದುಡುಡ ದುರಭಿಮಾನ್ದ ತವರು .  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ ಡಾ .ಬನ್ನಂಜೆ ಗೊೇವಿಂದಾಚಾಯಾ –ಇವರು ಬರೆದ ರ್ಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಯಿಂದ 

ಆರಿಸಲಾದ ಶುಕನಾಸನ್ ಉಪ್ದೆೇಶ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಅಹಂರ್ಾರದ ದಾಹಜವರ ತಲೆಗ್ಡರಿ ಅವರ ಬಗೆಯಲ್ಪಲ ಕತತಲು ತುಂಬಿರುತತದೆ. ಇದು ಎಲಲ ದುಡಿಡನ್ ಮಹಿಮೆ . ದುಡುಡ 
ದುರಭಿಮಾನ್ದ ತವರು .ದುಡಿಡನ್ ಪ್ೆೈತಯ ಅಡರಿದವರಿಗೆ ಜಗ್ತೆತಲಲ ಕ್ಷುದೌವಾಗ ರ್ಾಣುತತದೆ . ರಾಜಯ ಎನ್ುನವುದು ಒಂದು ವಿಷ್ . 

ಅದರ ಅಧಿರ್ಾರದ ಸೊೇಂಕು ತಾಗದವರಿಗೆಲಲ ಬುದ್ಧ ಮಂರ್ಾಗ ಬಿಡುತತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ :  ದುಡಿಡನ್ ಮದ ಏರಿದವರಿಗೆ ದುರಹಂರ್ಾರ ,ದುರಭಿಮಾನ್ಗ್ಳು ಸೆೇರಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಉರುದೆಲಲವೂ ಗರಣವಾಗ್ುತತದೆ 
ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
 

೩. “ ಸಂಪ್ತುತ ಸಿಕಿಿತು ಎಂದ ಮಾತೌರ್ೆಿಯ ಸುಖವುಂಟೆ .”  

ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ ಡಾ .ಬನ್ನಂಜೆ ಗೊೇವಿಂದಾಚಾಯಾ –ಇವರು ಬರೆದ ರ್ಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಯಿಂದ 

ಆರಿಸಲಾದ ಶುಕನಾಸನ್ ಉಪ್ದೆೇಶ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಈ ಹಣದಷ್ುಟ ರ್ೆಟಟ ವಸುತ ಈ ಜಗ್ತಿತನ್ಲ್ಪಲ ಇಲಲ . ಏರ್ೆಂದರೆ ಅದರ್ೆಿ ಯಾರ ಗ್ುರುತೂ ಇಲಲ. ಸಂಪ್ತುತ ಸಿಕಿಿತು ಎಂದ 

ಮಾತೌರ್ೆಿಯ ಸುಖವುಂಟೆ ?ಅದನ್ುನ ರ್ಾಯುವ ಕಷ್ಟ ,ರ್ಾಪ್ಾಡುವ ಪ್ಾಡು ಯಾರಿಗೆ ಬೆೇಕು ?ಎಷ್ುಟ ಬಿಗಯಾಗ ಬಿಗದರೂ 

ನ್ುಸುರುರ್ೊಳುಳವಂಥ ಜಾಣು ಅದರ್ೆಿ ತಿರುದ್ದೆ . ಮಹಾವಿೇರರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಸೆೈನಕರ ಕತಿತಗ್ಳ ಪ್ಂಜರದ ನ್ಡುವೆ ರ್ಾರ್ಪಟಟ 
ಸಂಪ್ತುತ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾನೆ ಕಣಮರೆಯಾಗಬಿಡುತತದೆ . ಮದಜಲವನ್ುನ ಸುರಿದು ಸುತೆತಲಲ ಕತತಲು ಬರಿಸುವ ಮದಾದನೆಗ್ಳ 

ರ್ಾವಲ್ಪನ್ಲ್ಪಲ ಕೂಡ ಕಣುಣ ತರ್ಪಿಸಿ ಓಡಿಬಿಡುತತದೆ ಎನ್ುನವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ :  ಸಂಪ್ತುತ ನ್ಮಮ ಜೊತೆಯಿದದ ಮಾತೌರ್ೆಿ ಸುಖ ಜೊತೆಗದದಂತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬೆೇಡ . ಅದನ್ುನ ರ್ಾಪ್ಾಡಿರ್ೊಳುಳವುದೂ 

ಕೂಡ ಅಷೆಟೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ುನವುದು ಲೆೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ಾೌಯವಾಗದೆ.  
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೪. ಸಂಪ್ತಿತನಂದ ದೊಡಡವರು ಎನಸಿರ್ೊಂಡವರಲ್ಪಲ ಇರುವಷ್ುಟ ದರಬಾಲಯ ,ಸಣಣತನ್ ಇನೊನಂದೆಡೆ ಇರಲಾರದು . 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ ಡಾ .ಬನ್ನಂಜೆ ಗೊೇವಿಂದಾಚಾಯಾ –ಇವರು ಬರೆದ ರ್ಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಯಿಂದ 

ಆರಿಸಲಾದ ಶುಕನಾಸನ್ ಉಪ್ದೆೇಶ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ದುಡಿಡನ್ ಬಿಸಿ ಬಗೆಯಲ್ಪಲ ಜಾಡಯವನ್ುನ ತುಂಬುತತದೆ . ದೊಡಡಸಿತರ್ೆಯ ಜತೆಗೆಯೇ ಕಿೇಳುಮಟಟದ ಅಭಿರುಚಯನ್ುನ 
ಬೆಳೆಸುತತದೆ. ಸಂಪ್ತುತ ಬೆಳೆದಷ್ುಟ ದುಡಿಡನ್ ಹಸಿವೂ ಹೆಚುಿತತದೆ .ಐಶವಯಾ ಬೆಳೆದಂತೆಯೇ ದುಗ್ುಾಣಗ್ಳೂ ಬೆಳೆಯುತಿತರುತತವೆ 
ಎನ್ುನವಾಗ್ ಲೆೇಖಕರು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಐಶವಯಾವು ಮನ್ುಷ್ಯನ್ಲ್ಪಲ ಸಣಣತನ್ವನ್ೂನ ದರಬಾಲಯವನ್ೂನ ಬೆಳೆಸುವುದು, ದುಡುಡ ಹೆಚಾಿದಂತೆಲಲ ಮನ್ುಷ್ಯ 
ತನ್ನಲ್ಪಲನ್ ಒಳ ಳೆಯ ಗ್ುಣಗ್ಳನ್ುನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡು ದುಗ್ುಾಣಗ್ಳನ್ುನ ಬೆಳೆಸಿರ್ೊಳುಳತಾತ ಹೊೇಗ್ುತಾತನೆ ಎಂಬುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ 

ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
 

ಉ) ಈ ರ್ೆಳಗನ್ ಪ್ದಗ್ಳ ವಚನ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .  

ಕಿವಿಯೇಲೆ ,ಕತಿತಗ್ಳು ,ಹಾವು ,ಬಿಂದ್ಗೆಗ್ಳು ,ಹೊಗ್ಳುರ್ಟರು .  
ಕಿವಿಯೇಲೆ –ಕಿವಿಯೇಲೆಗ್ಳು ,ಕತಿತಗ್ಳು –ಕತಿತ ,ಹಾವು –ಹಾವುಗ್ಳು ,ಬಿಂದ್ಗೆಗ್ಳು –ಬಿಂದ್ಗೆ ,ಹೊಗ್ಳುರ್ಟರು –

ಹೊಗ್ಳುರ್ಟ  

 

ಊ)  ಈ ರ್ೆಳಗನ್ ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿರಿ.  

ತಲೆಗ್ಡರಿ ,ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶ, ಹಾಲುಗ್ಡಲು,ಪ್ಟಾಟಭಿಷೆೇಕ  

ತಲೆಗೆ +ಅಡರಿ =ತಲೆಗ್ಡರಿ =ಲೊೇಪ್ ಸಂಧಿ  

ಗ್ುರು+ಉಪ್ದೆೇಶ =ಗ್ುರೂಪ್ದೆೇಶ =ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾ ಸಂಧಿ  

ಹಾಲು+ಕಡಲು=ಹಾಲುಗ್ಡಲು =ಆದೆೇಶ ಸಂಧಿ  

ಪ್ಟಟ+ಅಭಿಷೆೇಕ =ಪ್ಟಾಟಭಿಷೆೇಕ=ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾಸಂಧಿ  

ಋ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಉತತರಿಸಿ.  

೧. ಹಂರ್ಪಯಲ್ಪಲನ್ ದೆೇವಾಲಯ ನೊೇಡಿರ್ೊಂಡು ಬಂದೆವು. (ರ್ವಿಷ್ಯತ್ ರ್ಾಲರ್ೆಿ ಪ್ರಿವತಿಾಸಿ. ) 

ಉ: ಹಂರ್ಪಯಲ್ಪಲನ್ ದೆೇವಾಲಯ ನೊೇಡಿರ್ೊಂಡು ಬರುವೆವು . 

೨. ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ್ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ೌವಾಸ ಮಾಡುವರು. (ವತಾಮಾನ್ರ್ಾಲರ್ೆಿ ಪ್ರಿವತಿಾಸಿ.) 
ಉ: ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ್ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ೌವಾಸ ಮಾಡುತಾತರೆ.  
 
೩. ಹೆಜೆಜಹೆಜೆಜಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಿಗ್ಲುಲಗ್ಳು ದೊರೆಯುತತವೆ. (ರ್ೂತರ್ಾಲರ್ೆಿ ಪ್ರಿವತಿಾಸಿ.) 
ಉ: ಹೆಜೆಜಹೆಜೆಜಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಿಗ್ಲುಲಗ್ಳು ದೊರೆತವು. (ದೊರೆತಿವೆ)  
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                                                                ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ                                                                                       
   ಡಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ಿಗರಡ ಅವರ ರ್ಾಲ ೧೯೪೭ .ಇವರು ಚಕಿಮಗ್ಳೂರು ಜಿಲೆಲಯ ದಾರದ ಹರುಳಯವರು.ಇವರು  ಕನಾಾಟಕ 
ಗಾೌಮಿೇಣ ಸಂಸೆಥಗ್ಳು, ಮೆೈಸೂರು ಒಡೆಯರು, ಜನ್ಪ್ದ ಆಟಗ್ಳು, ದ್ವಾನ್ ಸರ್. ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ ರ್ಾಯಾ 
ಸಾಧ್ನೆಗ್ಳು,ಕನಾಾಟಕದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಂಪ್ಕಾಗ್ಳು ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕನಾಾಟಕದ 
ಕಡಲಾಚೆಯ ಸಂಪ್ಕಾಗ್ಳು ಕೃತಿಗೆ ಕನಾಾಟಕ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ ದೊರೆತಿದೆ. 
 ಧಾರವಾಡ ಕನಾಾಟಕ ಸಂರ್ದ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನಾ ಬಹುಮಾನ್ರ್ೆಿ ಇವರು ಭಾಜನ್ರಾಗದಾದರೆ. 
ಪ್ೌಸುತತ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಲೆೇಖನ್ವನ್ುನ ಡಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ಿಗರಡರ ದ್ವಾನ್ 
.ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ ರ್ಾಯಾಸಾಧ್ನೆಗ್ಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ . 
 

ಅ)ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ .  
೧. ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾವಾಗ್ ಪ್ಟಾಟಭಿರ್ಷಕತರಾದರು?  

ಉ: ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಿೌ.ಶ. ೧೮೯೫(1895) ರಲ್ಪಲ ತಮಮ ೧೦ ನೆಯ ವಯಸಿುನ್ಲ್ಪಲ ಪ್ಟಾಟಭಿರ್ಷಕತರಾದರು.  
 

೨. ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾವುದರ್ಾಿಗ ಕಂಕಣಬದಧರಾದರು? 

 ಉ: ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೆೈಸೂರು ರಾಜಯದ ಸವಾತೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಾಗ ಕಂಕಣಬದಧರಾದರು.  
 

೩. ಏಷಾಯಖಂಡದಲ್ಪಲಯೇ ಮೊದಲು ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದ ಜಲವಿದುಯತ್ ಯೇಜನೆ ಯಾವುದು ? 

ಉ: ೧೯೦೦ ರಲ್ಪಲ ಶಿವನ್ಸಮುದೌದ  ರ್ಾವೆೇರಿ ನ್ದ್ಯ ಬರು ಸಾಥರ್ಪಸಿದ ಜಲವಿದುಯತ್ ಉತಾಿದನಾ ರ್ೆೇಂದೌ  
ಏಷಾಯಖಂಡದಲ್ಪಲಯೇ ಮೊದಲು ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದ ಜಲವಿದುಯತ್ ಯೇಜನೆ.  
 

೪. ಬಿೌಟಿಷ್ ಸರ್ಾಾರ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ದವಿಯನ್ುನ ನೇಡಿ ಗರರವಿಸಿತು ? 

ಉ: ಬಿೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಾರ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರಿಗೆ 'ಸರ್'ಪ್ದವಿಯನ್ುನ ನೇಡಿ ಗರರವಿಸಿತು. 
 

೫. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರನ್ುನ ದ್ವಾನ್ರಾಗ ನೆೇಮಿಸಿದವರು ಯಾರು?  

ಉ: ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರನ್ುನ ದ್ವಾನ್ರಾಗ ನೆೇಮಿಸಿದವರು ಮೆೈಸೂರು ಸಂಸಾಥನ್ದ ಮಹಾರಾಜರಾಗದದ ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ 
ಒಡೆಯರು. 
 

೬. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರ ಹುಟುಟಹಬಬದ ನೆನ್ರ್ಪಗಾಗ ಯಾವ ದ್ನಾಚರಣೆಯನ್ುನ ಮಾಡಲಾಗ್ುತಿತದೆ ? 

ಉ: ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರ ಹುಟುಟಹಬಬದ ನೆನ್ರ್ಪಗಾಗ 'ಎಂಜನಯಸಾ ದ್ನಾಚರಣೆ'ಯನ್ುನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ುತತದೆ ? 

ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್ ೪. ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗ್ಳು  ೧. ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ 
ಒಡೆಯರು ,(ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ) 
೨. ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ  -ಡಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ಿಗರಡ   
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ಆ) ಮೂರು -ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.  

೧. ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಯಾವ ಕ್ಷೆೇತೌಗ್ಳು ಸವಯಂ ಆಡರುತ ಕ್ಷೆೇತೌಗ್ಳಾದವು ? 

ಉ: ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಸಥರುೇಯ ಸಂಸೆಥಗ್ಳನ್ುನ ರಚಸಿ ಆಡರುತ ವಿರ್ೆೇಂದ್ೌೇಕರಣರ್ೆಿ ಅನ್ುವು 
ಮಾಡಿರ್ೊಟಟರು. ನ್ಗ್ರಪ್ಾಲ್ಪರ್ೆಗ್ಳು ಹಾಗ್ೂ ಗಾೌಮಪ್ಂಚಾಯತಿಗ್ಳು ರ್ಾಯಾನವಾಹಿಸಲು ಆರಂರ್ ಮಾಡಿದವು. ಇವರ 
ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ೧. ಗಾೌಮ ನಮಾಲ್ಪೇಕರಣ ೨. ವೆೈದಯಸಹಾಯ ೩. ವಿದಾಯಪ್ೌಚಾರ ೪.ನೇರಿನ್ ಸರಕಯಾ ೫. ಪ್ೌಯಾಣ ಸರಲರ್ಯ 
ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೆೇತೌಗ್ಳು ಸವಯಂ ಆಡರುತ ಕ್ಷೆೇತೌಗ್ಳಾದವು.   
 

೨. ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಯಾವ ನೇರಾವರಿ ಯೇಜನೆಗ್ಳು ರ್ಾಯಾರೂಪ್ರ್ೆಿ ಬಂದವು ? 

ಉ: ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಶಿವನ್ಸಮುದೌದ ಬರು ರ್ಾವೆೇರಿ ನ್ದ್ಯಿಂದ ಜಲವಿದುಯತ್ ಉತಾಿದನಾ ರ್ೆೇಂದೌ 
ಪ್ಾೌರಂರ್ವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತ ಮಾತೌವಲಲ ,ಏಷಾಯ ಖಂಡದಲ್ಪಲಯೇ ಮೊದಲ ಜಲವಿದುಯತ್ ಉತಾಿದನಾ ಯೇಜನೆ. 
೧೯೦೭ ರಲ್ಪಲ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗ್ರ (ಮಾರಿಕಣಿವೆ ) ಕಟಟಲಿಟಿಟತು . ೧೯೧೧ ರಲ್ಪಲ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗ್ರ ಇವರ ಬೃಹತ್ 
ಮುಂಗಾಣೆಿಯ ರ್ೊಡುಗೆ .  
 

೩. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರು  ಏನೆಂದು  ಹೆೇರುದಾದರೆ ? 

ಉ: ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರು ಆಧ್ುನಕ ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ ಎಲಲ ಸಮಸೆಯಗ್ರುಗ್ೂ ಪ್ರಮೊೇಚಿ ಪ್ರಿಹಾರವೆಂದು ನ್ಂಬಿದದರು .ಶಿಕ್ಷಣವು 
ಸಂಜಿೇವಿನ ಎಂದರಿತಿದದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಲವು ಯೇಜನೆಗ್ಳನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಿದರು.''ಶಿಕ್ಷಣರ್ಾಿಗ ಶಿಕ್ಷಣವಿರಬೆೇಕು.ಅದು ರ್ೆಲವೆೇ 
ಜನ್ರ ಸೊತಾತಗ್ದೆೇ ಪ್ೌಗ್ತಿಪ್ರ ರಾಜಯದಲ್ಪಲ ಎಲಲರ ಆಜನ್ಮಸಿದಧ ಹರ್ಾಿಗ್ಬೆೇಕು'' ಎಂಬುದನ್ುನ ಮನ್ಗ್ಂಡಿದದರು. 
 

೪.ನೆಹರೂ ಅವರು ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ ಬಗೆಗ ಏನೆಂದು ಹೆೇರುದಾದರೆ? 

ಉ: "ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರತಿೇಯರಾದ ನಾವು ಹೆಚುಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಮತುತ ನ್ುಡಿದಂತೆ ನ್ಡೆಯಲಾರದವರೆಂಬ 
ದೂಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆದೇವೆ.ತಾವು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬಹುದೊಡಡ ರಿೇತಿಯಲ್ಪಲ ಹೊರತಾಗದ್ದೇರಿ.ತಾವು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇರಿ;ಹೆಚುಿ ರ್ೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇರಿ.ಅದನ್ುನ ನಾವು ತಮಿಮಂದ ಕಲ್ಪಯೇಣ''.ಎಂದು ಪ್ಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ಡ ಅವರು 
ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ್ಲ್ಪಲ ನ್ಡೆದ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರ ಶತಮಾನೊೇತುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ ಕುರಿತು ಹೆೇರುದರು.  
 

೫. ಹಣರ್ಾಸು ನೇತಿಯಲ್ಪಲ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಮಾಪ್ಾಾಡುಗ್ಳಾವುವು ? 

ಉ: ರಾಜಯದ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟುವಟಿರ್ೆಗ್ರುಗೆ ರ್ದೌಬುನಾದ್ ಹಾಕುವ ಉದೆದೇಶದ್ಂದ ಹಣರ್ಾಸು ನೇತಿಯಲ್ಪಲ ಮಾಪ್ಾಾಡು ಮಾಡಿದ 
ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರು ೧೯೧೩ ರಲ್ಪಲ ಮೆೈಸೂರು ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಥರ್ಪಸಿದರು.ಉರುತಾಯ ಬಾಯಂಕ್ ಗ್ಳು,ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ೆಗ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ 
ಫೇಡರ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ೆೈಗಾರಿರ್ಾ ಹೂಡಿರ್ೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ನಧಿಗ್ಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾವಾಜನಕ ಜಿೇವ ವಿಮಾ ಯೇಜನೆ 
ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.ರೆೈತರಿಗೆ ಹಾಗ್ೂ ಕರಕುಶಲ ರ್ೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸರಲರ್ಯ ನೇಡಲು ಸಹರ್ಾರಿ ಕ್ಷೆೇತೌವನ್ುನ 
ಬಲವಧ್ಾನೆಗೊರುಸಿದರು.ಪ್ಾೌಂತಿೇಯ ಸಹರ್ಾರಿ ಬಾಯಂಕ್ ಗ್ಳನ್ುನ ಸಾಥರ್ಪಸಿದರು.ರಾಜಯದ ಆಸಿತಯನ್ುನ ಹೆಚಿಸಿ, ಆದಾಯ 
ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರ್ಾಯಾಗ್ಳ ಪ್ೌಭಾವಗ್ಳನ್ುನ ಅಳೆಯಲು ಅನ್ುಕೂಲವಾಗ್ುವಂತೆ ಆಯವಯಯದಲ್ಪಲ ಹೊಸ 
ದೃರ್ಷಟರ್ೊೇನ್ವನ್ುನ ಕಂಡುರ್ೊಂಡರು. 
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ಇ) ಎಂಟು -ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ  ಮೆೈಸೂರು  ' ಮಾದರಿ ಮೆೈಸೂರು ರಾಜಯ ' ಹೆೇಗಾಯಿತು ? 

ಉ: ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೆೈಸೂರಿನ್ ಸವಾತೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ ಕಂಕಣಬದಧರಾಗದದರು. ಇವರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ 
ಪ್ೌಜಾಪ್ೌತಿನಧಿ ಸಭೆಯು ನ್ೂತನ್ ರೂಪ್ವನ್ುನ ಪ್ಡೆದು ನಜವಾದ ಜನ್ಪ್ೌತಿನಧಿ ಸಭೆಯಾಗ ಪ್ರಿವತಾನೆಯಾಯಿತು. ೧೯೨೩ 
ರಲ್ಪಲ ಇವರು ಪ್ೌಜಾಪ್ೌತಿನಧಿ ಸಭೆಯನ್ುನ ಶಾಸನ್ಬದಧ ಸಂಸೆಥಯಾಗ ಮಾಪ್ಾಡಿಸಿ ಪ್ೌಜಾತಂತೌದ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಪಲಯೇ 
ಮಾದರಿ ಸಂಸೆಥಯಾಗ ರ್ಾಯಾನವಾಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ೧೯೦೭ರಲ್ಪಲ ಇವರು ನಾಯಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಭೆಯನ್ುನ 
ಸಾಥರ್ಪಸಿದರು. ಸಥರುೇಯ ಸಂಸೆಥಗ್ಳನ್ುನ ರಚಸಿ ಆಡರುತ ವಿರ್ೆೇಂದ್ೌೇಕರಣರ್ೆಿ ಅನ್ುವು ಮಾಡಿರ್ೊಟಟರು. ಸಾಹಿತಯ ,ಸಂಗೇತ  
,ವಾಸುತಶಿಲಿಗ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ ಒತುತ ನೇಡಿದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಪ್ರಿಷ್ತತನ್ುನ ಸಾಥರ್ಪಸಿದರು. ಇವರ ಆಡರುತಾವಧಿಯಲ್ಪಲ ಏಷಾಯದ 
ಮೊದಲ ಜಲವಿದುಯತ್ ಯೇಜನೆ ಶಿವನ್ಸಮುದೌದ ರ್ಾವೆೇರಿ ನ್ದ್ಯ ಬರು ಪ್ಾೌರಂರ್ವಾಯಿತು. ನಾಡಿನ್ ಮೊದಲ 
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಮೆೈಸೂರು ವಿಶವವಿದಾಯನಲಯವನ್ುನ ಸಾಥರ್ಪಸಿದ ಕಿೇತಿಾ ಇವರಿಗೆ ಸಲುಲತತದೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರ್ಾನ್ೂನ್ುಗ್ಳನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ದದರು.  
ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಾನ್ೂನ್ುಗ್ಳ ಹರಿರ್ಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗದದ ಇವರು ಮೆೈಸೂರು 
ಸಂಸಾಥನ್ವನ್ುನ ಮಾದರಿ ಸಂಸಾಥನ್ವನಾನಗ ರೂರ್ಪಸಿದರು.  
 

೨.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರು ಮೆೈಸೂರು ದ್ವಾನ್ರಾಗಸಲ್ಪಲಸಿದ ಸೆೇವೆಯನ್ುನಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉ: ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರಿಂದ ದ್ವಾನ್ರಾಗ ನೆೇಮಕವಾದ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರು ಆಡರುತದಲ್ಪಲ ಹೊಸ 
ಮಾದರಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಷಾೆನ್ಗೊರುಸಿ ಕಚೆೇರಿಯ ರ್ೆಲಸ ರ್ಾಯಾಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದರು. ದಕ್ಷತೆ ಮತುತ ಪ್ಾೌಮಾಣಿಕತೆಗೆ 
ಒತುತ ನೇಡಿದರು.ಸಂಸಾಥನ್ದಲ್ಪಲ ಸಥರುೇಯ ಮಟಟದಲ್ಪಲ ರ್ೆೇಂದ್ೌೇಕೃತವಾಗದದ ನಾಯಯಾಂಗ್ ಮತುತ ರ್ಾಯಾಾಂಗ್ಗ್ಳ 
ಅಧಿರ್ಾರವನ್ುನ ಪ್ೌತೆಯೇಕಗೊರುಸಿದರು.ರಾಜಯ ಪ್ೌವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಜಮಾಯಿಸಿ ರ್ಾಯಾ ನ್ಡೆಸಿದರು.ಸಮಥಾ ರ್ಾಯಾ 
ನವಾಹಣೆಗಾಗ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಪ್ಾೌಶಸಯ ನೇಡಿದರು.ನೆೇಮರ್ಾತಿಯಲ್ಪಲ ಸಥರುಯರಿಗೆ ಆದಯತೆ ನೇಡಿದರು..ಮೆೈಸೂರು ಮಾದರಿ 
ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಡರುತ ಜನ್ಮ ತಾಳಲು ರ್ಾರಣರಾದರು.ಇವರ ಆಡರುತಾವಧಿಯಲ್ಪಲ ಮೆೈಸೂರು ರಾಜಧಾನಯಾಗ ಮತುತ 
ರಾಜಯದ ಎರಡನೆಯ ದೊಡಡ ನ್ಗ್ರವಾಗ ಪ್ೌಸಿದ್ಧ ಪ್ಡೆಯಿತು. ಮೆೈಸೂರಿನ್ ಹೊಸ ಅರಮನೆ , ಸಿ. ರಂಗಾಚಾಲುಾ ಪ್ುರರ್ವನ್ 
,ಅರಮನೆ ವಿಸತರಣೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೆೇಂದೌ ಆಸಿತೆೌ , ಲಲ್ಪತಮಹಲ್ಡ ಅರಮನೆಯ ತಳಹದ್, ಮತುತ ಪ್ೌಧಾನ್ ಅರಮನೆಯ ಕಚೆೇರಿ 
ಸಮುಚಿಯಗ್ಳು ಇವರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲಯೇನಮಾಾಣಗೊಂಡವು. ಶಿವನ್ಸಮುದೌ ಜಲವಿದುಯತ್ ಉತಾಿದನೆಯನ್ುನ ಸಮಗ್ೌವಾಗ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಜನಾರೊೇಗ್ಯವನ್ುನ ರ್ಾಪ್ಾಡುವ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಆಸಿತೆೌಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದರು. 
ಸಾಂರ್ಾೌಮಿಕ ರೊೇಗ್ಗ್ಳ ನವಾರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ರ್ಾಯಾಕೌಮಗ್ಳನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಹಿೇಗೆ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರು 
ಹೊಸಯುಗ್ದ ಹರಿರ್ಾರರಾಗ ಮೆೈಸೂರು ಸಂಸಾಥನ್ರ್ೆಿ ನ್ವಚೆೈತನ್ಯವನ್ುನ ತುಂಬಿದರು.  
 

೩.ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತೌರ್ೆಿ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯಅವರು ಸಲ್ಪಲಸಿದ ರ್ೊಡುಗೆಗ್ಳನ್ುನ ತಿರುಸಿ 

ಉ: ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರು ಆಧ್ುನಕ ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ ಎಲಲ ಸಮಸೆಯಗ್ರುಗ್ೂ ಪ್ರಮೊೇಚಿ ಪ್ರಿಹಾರವೆಂದು ನ್ಂಬಿದದರು. ಶಿಕ್ಷಣವು 
ಸಂಜಿೇವಿನ ಎಂಬುದನ್ನರಿತಿದದ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೇಜನೆಗ್ಳನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಿದರು.೧೯೧೩ರಲ್ಪಲ ಪ್ಾೌಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಬಂಧ್ನೆಯನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.ಮದಾೌಸ್ ವಿಶವವಿದಾಯನಲಯದ ನಯಂತೌಣರ್ೆಿ ಒಳಪ್ಟಿಟದದ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗ್ಳನ್ುನ 
ಬೆೇಪ್ಾಡಿಸಿ ಸಂಸಾಥನ್ವೆೇ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೇಜನೆಯನ್ುನ ಆರ್ಥಾಕ ಪ್ರಿಷ್ತಿತನ್ ಮೂಲಕ 
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ರೂಪ್ುಗೊರುಸಿದರು.ಮೆೈಸೂರು ವಿಶವವಿದಾಯನಲಯದ ಸಾಥಪ್ನೆ ಇವರ ದೂರದೃರ್ಷಟಯ ಫಲಶೃತಿ.ತಾಂತಿೌಕ ಮತುತ ವೃತಿತಪ್ರ 
ಶಿಕ್ಷಣರ್ೆಿ ಆದಯತೆ ನೇಡಿದರು.ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ್ಲ್ಪಲ ಮೆರ್ಾನಕಲ್ಡ ಎಂಜನಯರಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ,ಮೆೈಸೂರಿನ್ಲ್ಪಲ ಚಾಮರಾಜೆೇಂದೌ 
ತಾಂತಿೌಕಸಂಸೆಥಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದರು.ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗ ಗ್ೃಹಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗ್ಳನ್ುನ ಸಾಥರ್ಪಸಿದರು. ವಿದಾಯರ್ಥಾ ವೆೇತನ್ವನ್ುನ 
ರ್ೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುರುದ ವಗ್ಾಗ್ಳ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗ್ಳ ವಾಯಸಂಗ್ರ್ೆಿ ಅನ್ುವು ಮಾಡಿರ್ೊಟಟರು.ಗ್ೌಂಥಾಲಯಗ್ಳ 
ವಯವಸೆಥಗೆ ಅಸಿಥಭಾರ ಹಾಕಿದರು.ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಪ್ರಿಷ್ತತನ್ುನ ಸಾಥರ್ಪಸಿದರು. 
  
ಈ) ಸಂದರ್ಾಸಹಿತ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  

೧. “ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಾನ್ೂನ್ುಗ್ಳ ಹರಿರ್ಾರ ." 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗ್ಳು ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸತಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ'ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್' 

ಎಂಬ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆರುವರ್ೆಯ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಮೆೈಸೂರು ಸಂಸಾಥನ್ವು ಮಾದರಿ ಮೆೈಸೂರು ಎಂದು 
ಹೆಸರಾಗತುತ. ಇವರು ಮೆೈಸೂರಿನ್ ಸವಾತೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಗೆ ಕಂಕಣಬದಧರಾಗದದರು. ಇವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಾನ್ೂನ್ುಗ್ಳ 
ಹರಿರ್ಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗದದರು ಎಂದು ಹೆೇಳುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಮೆೈಸೂರು ಸಂಸಾಥನ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಾಗ ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಹಲವಾರು ಕೌಮಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೆೈಗೊಂಡಿದದರಿಂದ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗ ಹಲವಾರು ರ್ಾನ್ುನ್ುಗ್ಳನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆಸರಾಗದದರು .  
 

೨.''ಅವರ ಸಾಧ್ನೆಯ ಕಿರಿೇಟರ್ೆಿ ಮತೊತಂದು ಗ್ರಿಯನ್ುನ ಸೆೇರಿಸಿತು '' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಿ.ಎಸ್ .ಜಯಪ್ಿಗರಡರು ಬರೆದ ದ್ವಾನ್ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ ರ್ಾಯಾಸಾಧ್ನೆಗ್ಳು 
ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗ್ಳು ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಎನ್ುನವ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ:ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರು ಮುಂಬೆೈ ಪ್ಾೌಂತಯದ ಲೊೇರ್ೊೇಪ್ಯೇಗ ಇಲಾಖ್ೆಯಲ್ಪಲ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜನಯರ್ ಆಗ ಸೆೇವೆ 
ಸಲ್ಪಲಸುತಿತದಾದಗ್ ಖ್ಾನ್ ದೆೇಶ ಮತುತ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲೆಲಗ್ಳಲ್ಪಲ ಹರಿಯುತಿತದದ ಪ್ಂಜಾೌ ನ್ದ್ಯ ನೇರಾವರಿ ರ್ಾಲುವೆಗೆ ತೂಬು 
ಮೆೇಲಾಗಲುವೆಯನ್ುನ ನಮಿಾಸುವ ರ್ಾಯಾದಲ್ಪಲ ಯಶಸಿವಯಾದರು.ಸಿಂಧ್ ಪ್ಾೌಂತಯದ ಸುಕೂಿರು ಪ್ಟಟಣರ್ೆಿ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ್ 
ಪ್ೂರೆೈರ್ೆಯ ರ್ಾಯಾವನ್ುನ ಯಶಸಿವಯಾಗ ಪ್ೂರೆೈಸಿದರು.ಪ್ೂನಾದ ಮುಥಾ ರ್ಾಲುವೆಗೆ ನೇರಿನ್ ನೆಲೆಯಾಗದದ ರ್ಪೇಪ್ 
ಜಲಾಶಯರ್ೆಿ ಸವಯಂ ಚಾಲ್ಪತ ಬಾಗಲುಗ್ಳನ್ುನ ಅಳವಡಿಸಿದರು ಎನ್ುನವಾಗ್ ಲೆೇಖಕರು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ.. 
ಸಾವರಸಯ :  ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರು ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ವಿಮಶಾಾ ಶಕಿತಯನ್ುನ ಹೊಂದ್ದದರು. ದೂರದಶಿಾತವ ಶಕಿತ ಅವರಲ್ಪಲತುತ. ಸದಾ 
ಹೊಸತನ್ುನ ಅನೆವೇರ್ಷಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜರ್ೆಿ ಒರುತು ಮಾಡುವ ಮನೊೇಭಾವ ಅವರದಾಗತುತ. ಅವರ ಸಾಧ್ನೆಗ್ಳು ಅವರ 
ವಯಕಿತತವರ್ೆಿ ಒಂದು ಕಿರಿೇಟದ ಹಾಗೆ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯ ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸುವುದು.  
 

೩. ಮೆೈಸೂರು ಸಂಸಾಥನ್ರ್ೆಿ ಮಾದರಿ ಮೆೈಸೂರು ಎಂಬ ಕಿೇತಿಾ ಪ್ಾೌಪ್ತವಾಯಿತು.  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗ್ಳು ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ ಪ್ಠ್ಯಪ್ುಸತಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ  'ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್' 

ಎಂಬ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ೧೯೦೨ ರ ಆಗ್ಸ್ಟ ೮ ನೆೇ ತಾರಿೇಖಿನಂದ ಮೆೈಸೂರು ರಾಜಯದ ನೆೇರ ಉಸುತವಾರಿ ವಹಿಸಿರ್ೊಂಡ ನಾಲವಡಿ 
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ದ್ವಾನ್ರಾಗದದ ರ್ೆ.ಶೆೇಷಾದ್ೌ ಅಯಯರ್ ರವರ ಸಹರ್ಾರದೊಡನೆ ಮೆೈಸೂರು ರಾಜಯದ ಸವಾತೊೇಮುಖ 
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ಅಭಿವೃದ್ದಗೆ  ಕಂಕಣಬದಧರಾದರು. ಇವರ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಇಡಿೇ ರ್ರತ ಖಂಡದಲ್ಪಲ ಯಾವ ಸಂಸಾಥನ್ವೂ ರ್ಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಯನ್ುನ 
ಮೆೈಸೂರು ರಾಜಯವು ಕಂಡುದರಿಂದ ಮೆೈಸೂರು ಸಂಸಾಥನ್ರ್ೆಿ 'ಮಾದರಿ ಮೆೈಸೂರು'  ಎಂಬ ಕಿೇತಿಾ ಪ್ಾೌಪ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು 
ವಿವರಿಸುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಮಮ ಆರುವರ್ೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಪಲ ಮೆೈಸೂರಿನ್ ಸವಾತೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದ ಮಾಡಿದರು 
ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ೆಲಸಗ್ಳು ,ಅಭಿವೃದ್ಧ ರ್ಾಯಾಗ್ಳು ಮೆೈಸೂರು ಸಂಸಾಥನ್ರ್ೆಿ ಮಾದರಿ ಮೆೈಸೂರು ಎಂಬ ಎಂಬ 
ಕಿೇತಿಾ ಪ್ಾೌಪ್ತವಾಗ್ುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  
 

೪. “ ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇರಿ ಹೆಚುಿ ರ್ೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇರಿ. "  

 ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಿ.ಎಸ್ .ಜಯಪ್ಿಗರಡರು ಬರೆದ ದ್ವಾನ್ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ 
ರ್ಾಯಾಸಾಧ್ನೆಗ್ಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಈ ಮಾತನ್ುನ ಭಾರತದ ಪ್ೌಥಮ ಪ್ೌಧಾನಯಾಗದದ ಪ್ಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ಡ ರವರು ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ ಕುರಿತು 
ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ: ಜವಾಹರಲಾಲ್ಡ ನೆಹರೂರವರು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ್ಲ್ಪಲ ನ್ಡೆದ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯಅವರ ಶತಮಾನೊೇತುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ 
ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರ ಕುರಿತು ಹೆೇಳುತತ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್  ಭಾರತಿೇಯರಾದ ನಾವು ಹೆಚುಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಮತುತ 
ನ್ುಡಿದಂತೆ ನ್ಡೆಯಲಾರದವರೆಂಬ ದೂಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆದೇವೆ.ಆದರೆ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಹೊರತಾದವರು 
ಎಂದು ಹೆೇಳುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ: ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರು ಮಾತಿಗಂತ ಕೃತಿಗೆ ಹೆಚುಿ ಮಹತವವನ್ುನ  ನೇಡಿದದರು.  ಅವರು ಮಿತಭಾರ್ಷಗ್ಳಾಗದದರು ಮತುತ 
ಸದಾ  ಕಮಾ ಯೇಗಯಾಗದದರು ಎಂಬುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ. 
 

ಉ) ಬಿಟಟ ಸಥಳವನ್ುನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ದಗ್ರುಂದ ತುಂಬಿರಿ.  

೧. ನಾಲವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ರವರಿಗೆ ರಿೇಜೆಂಟರಾಗ ರ್ಾಯಾ ನವಾಹಿಸಿದವರು. ___ 

ಉ:  ಅವರ ತಾಯಿ ಮಹಾರಾಣಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸರವರು . 
೨. ೧೯೧೪ ರಲ್ಪಲ ಶಾಲಾ ಪ್ೌವೆೇಶರ್ೆಿ ___ ನಷೆೇಧ್ವಾಯಿತು.           
ಉ: ಜಾತಿಪ್ರಿಗ್ಣನೆಯ ನಷೆೇಧ್  
೩. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರು ಮುಂಬೆೈ ಪ್ಾೌಂತಯದಲ್ಪಲ ___ ಆಗ ಸೆೇವೆ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದರು.     
 ಉ: ಸಹಾಯಕ ಎಂಜನಯರ್  
೪. ಮುಂಬೆೈ ಪ್ಾೌಂತಯದ ಗ್ವನ್ಾರ್ ಆಗದದ ___ ಅವರು ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಅವರನ್ುನ ಮುಕತಕಂಠ್ದ್ಂದ ಶಾಲಘಿಸಿದರು. 
 ಉ: ಲಾರ್ಡ್ಾ ಸಂರ್ಡ್ ಹಸ್ಟಾ  
೫. ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರವು ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನ್ವರಿಗೆ --- ಎಂಬ ಪ್ೌಶಸಿತ ನೇಡಿ ಗರರವಿಸಿತು.       
  ಉ: ಭಾರತ ರತನ  

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ   
೧. ತತುಮ ತದುವ ಬರೆಯಿರಿ ವಂಶ- ಬಂಚ      ಸಾಥನ್ -ತಾಣ          ಯಶ-ಜಸ        ಪ್ಟಟಣ -ಪ್ತತನ್       ರ್ಾಯಾ -ಕಜಜ 
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ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 
ರ್ೆೇಶವ ಬಲ್ಪರಾಮ ಹೆಡಗೆೇವಾರರು ವಿಶವದ ಅತಿದೊಡಡ ಸವಯಂ ಸೆೇವಕ ಸಂರ್ಟನೆಯಾದ  ರಾರ್ಷಿೇಯ ಸವಯಂ ಸೆೇವಕ ಸಂರ್ದ 
ಸಂಸಾಥಪ್ಕರು. ಇವರು ೧೮೮೯ರಲ್ಪಲ ಏರ್ಪೌಲ್ಡ ೧ ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಿದ ನಾಗ್ಪ್ುರದಲ್ಪಲ ಜನಸಿದರು.ಇವರು ಸಾವಮಿ 
ವಿವೆೇರ್ಾನ್ಂದರು ,ಶಿೌೇ ಅರವಿಂದರು ಹಾಗ್ೂ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೊೇದರ ಸಾವಕಾರರ ಚಂತನೆಗ್ರುಂದ 
ಪ್ೌಭಾವಿತರಾದರು.ತಿಲಕರ ಸವರಾಜಯ ಹೊೇರಾಟದ್ಂದ ಪ್ೌಭಾವಿತರಾಗ ಸಾವತಂತೌಯ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಪಲ ಧ್ುಮುಕಿದರು. ಅವರು 
ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದ ರಾರ್ಷಿೇಯ ಸವಯಂ ಸೆೇವಕ ಸಂರ್ವು ಇಂದು ಸರಿಸುಮಾರು ೬೦ ಲಕ್ಷ ಸದಸಯರನ್ುನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.  
ಪ್ೌಸುತತ ಪ್ಾಠ್ವನ್ುನ ಅವರ ಪ್ೆೌೇರಣಾ ಎನ್ುನವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.  
 

ಅ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ .  

೧. ಯಾವುದು ಎಂದೆಂದೂ ನ್ಮಮ ಆದಶಾವಾಗರಬೆೇಕು ? 

ಉ: ತತವವೆೇ ಎಂದೆಂದೂ ನ್ಮಮ ಆದಶಾವಾಗರಬೆೇಕು .  
 

೨. ಯಾವ ವಯಕಿತ ನ್ಮಗೆ ಆದಶಾವಾಗ್ಬಲಲನ್ು ? 

ಉ: ನ್ಮಿಮಂದ ಎಂದೂ ದೂರವಾಗ್ದಂತಹ ಹಾಗ್ೂ ನಾವೂ ಆತನಂದ ದೂರ ಹೊೇಗ್ದಂಥ ವಯಕಿತಯೇ ನ್ಮಮ 
ಆದಶಾವಾಗ್ಬಲಲನ್ು .  
 

೩. ಗ್ುರು ಪ್ೂಣಿಾಮಾ ದ್ನ್ದಂದು ಲೆೇಖಕರು ಯಾರನ್ುನ ಪ್ೂಜಿಸುತಾತರೆ ? 

ಉ: ಗ್ುರುಪ್ೂಣಿಾಮಾದ್ನ್ದಂದು ಲೆೇಖಕರು ಧ್ವಜವನೆನೇ ಗ್ುರುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ೂಜಿಸುತಾತರೆ .  
 

೪.ತಿಲಕರನ್ುನ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಚತಿೌಸಲಾಗತುತ ? 

ಉ: ತಿಲಕರನ್ುನ ಚತುರ್ುಾಜರನಾನಗ ಮಾಡಿ ,ರ್ೆೈಗ್ಳಲ್ಪಲ ಶಂಖ ,ಚಕೌ,ಗ್ದೆ ,ಪ್ದಮಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೊಟುಟ ಚತಿೌಸಲಾಗತುತ .  
 

೫. ಶಿವಚರಿತೆೌಯಲ್ಪಲ ಯಾವ ಉಲೆಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗದೆ ? 

ಉ: ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿೌೇ ಶಂಕರರ ಅವತಾರವೆಂಬ ಉಲೆಲೇಖವನ್ುನ ಶಿವಚರಿತೆೌಯಲ್ಪಲ ಮಾಡಲಾಗದೆ .  
 

 
 
 

ಗ್ದಯ ಪ್ಾಠ್ -೫  
ನಜವಾದ ಆದಶಾ ಪ್ುರುಷ್ ಯಾರಾಗ್ಬೆೇಕು ?- 

ರ್ೆೇಶವ ಬಲ್ಪರಾಮ ಹೆಡಗೆೇವಾರ  
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ಆ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಮೂರು-ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ . 

೧. ಜನ್ರು ಮೂತಿಾ ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ತತವವವೆೇ ನ್ಮಮ ಆದಶಾವಾಗದದರೂ ಸಹ ಅದರ ಪ್ೌತಿಪ್ಾದನೆ ಮಾಡಿದಷ್ುಟ ಸುಲರ್ವಾಗ ಆಚರಣೆಯಲ್ಪಲ ತರುವುದು ಕಠಿಣ. 

ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ಮೂತಿಾ ಪ್ೂಜೆ ರೂಢಿಯಲ್ಪಲ ಬರುವುದಕೂಿ ಇದೆೇ ರ್ಾರಣ .ವಾಸತವವಾಗ ಕಲ್ಪಲನ್ಲ್ಪಲ ರ್ಗ್ವಂತ ಇದಾದನೆಯೇ? 

ಅದೃಶಯ ,ಅವಯಕತ ಹಾಗ್ೂ ಅಸಿಷ್ಟ ವಿಶವಚಾಲಕ ಶಕಿತಯನ್ುನ ನಗ್ುಾಣ ಮತುತ ನರಾರ್ಾರ ರೂಪ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲಲರಿಗ್ೂ 

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಆದದರಿಂದ  ಆ ವಿಶವವಾಯರ್ಪೇ ಶಕಿತಯದೆೇ ದೃಶಯರೂಪ್ವಾಗ ಭಾವಿಸಿ ಮೂತಿಾಯನ್ುನ ಜನ್ರು ಪ್ೂಜಿಸುತಾತರೆ . 

ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಶವಶಕಿತಯ ನರಾರ್ಾರ ಸವರೂಪ್ದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮೂತಿಾ ಪ್ೂಜೆಯು ಒಂದು ಸುಲರ್ ವಿಧಾನ್ .  

 

೨. ಯಾವ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ನಾವು ಆದಶಾವಾಗ ಸಿವೇಕರಿಸಬೆೇಕು ? 

ಉ: ನ್ಮಿಮಂದ ಎಂದೂ ದೂರವಾಗ್ದಂತಹ ಹಾಗ್ೂ ನಾವೂ ಆತನಂದ ದೂರ ಹೊೇಗ್ದಂಥ ವಯಕಿತಯೇ ನ್ಮಮ ಆದಶಾ 

ಆಗ್ಬಲಲನ್ು . ನಾವು ಯಾರನ್ುನ ಸದುಗಣಗ್ಳ ಸಾರ್ಾರ ಸವರೂಪ್ನೆಂದು ,ಸವಾಥಾ ಪ್ೌಮಾದಾತಿೇತನೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆವೊೇ ಆ 

ವಯಕಿತಯೇ ನ್ಮಮ ಆದಶಾವಾಗ್ಬಲಲನ್ು . ಆದಶಾವಯಕಿತಯನ್ುನ ಕುರಿತು ಯೇಚಸುವಾಗ್ ದೊೇಷ್ರಹಿತ ವಯಕಿತಯನಾನರಿಸುವುದಷೆಟೇ 
ಅಲಲದೆೇ ನಾವು ಆದಶಾವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಎಲಲ ಗ್ುಣಗ್ಳೂ ಆ ವಯಕಿತಯಲ್ಪಲರಬೆೇಕು .ಯಾರ ಜಿೇವನ್ ಕುಸುಮವು ಪ್ೌಸನ್ನವಾಗ 
ಪ್ೂತಿಾಯಾಗ ಅರರುದೆಯೇ,   ಅಕಲಂಕವಾಗದೆಯೇ ,ನಭಿಾಡೆಯಿಂದ ಸೂಯಾ ಪ್ೌರ್ಾಶರ್ೆಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಂತಿದೆಯೇ, 
ಯಾರ ಧೆಯೇಯವು ಶಾಶವತ ಸತಯವಾಗದೆಯೇ ಅಂಥ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ನಾವು ಆದಶಾವಾಗ ಸಿವೇಕರಿಸಬೆೇಕು.  
 

೩. ಮೊಗ್ಗನ್ುನ ಆದಶಾವಾಗ ಸಿವೇಕರಿಸಲು ಇರುವ ತೊಡಕುಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಇನ್ೂನ ಪ್ೂತಿಾಯಾಗಅರಳದ ಮೊಗ್ುಗಗ್ಳ ಬದಲು ಪ್ೂಣಾ ಅರರುದ ಪ್ುಷ್ಿಗ್ಳು ನ್ಮಮ ಆದಶಾವಾಗ್ಬೆೇಕು. ಏರ್ೆಂದರೆ 
ಅರೆಬಿರಿದ ಮೊಗ್ುಗಗ್ಳಲ್ಪಲ ಅಕಸಾಮತ್ ಕಿೌಮಿಕಿೇಟಗ್ಳು ಸೆೇರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅವು ಪ್ೂಣಾವಿಕಸಿತವಾಗ್ಲಾರವು . ಯಾವ ಪ್ುಷ್ಿವು 
ಪ್ೂತಿಾ ಅರರುದೆಯೇ ,ನಸುಂದೆೇಹವಾಗಯೂ  ಶುದಧವಾಗ ಕಿೌಮಿರಹಿತವಾಗದೆಯೇ ಮತುತ ಯಾವುದರ ಒಳಹೊರಗ್ನ್ುನ 
ಚೆನಾನಗ ರ್ಾಣಬಹುದೊೇ ಆ ಪ್ುಷ್ಿವನೆನೇ ಆದಶಾವೆಂದು ಸಿವೇಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನ್ಮಮ ರ್ಾರಕುಸುಮದಲ್ಪಲಯೂ ನ್ವಚೆೈತನ್ಯದ 

ಸೊಬಗ್ು ತುಂಬಿಬಂದ್ೇತು . 
 

೪. ಧ್ವಜವನೆನೇ ನ್ಮಮ ಗ್ುರುವೆಂದು ಸಿವೇಕರಿಸಿದೆದೇವೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆೇರ್ೆ ? 

ಉ: ಲೆೇಖಕರು ಧ್ವಜವನೆನೇ ಗ್ುರುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗ್ುರುಪ್ೂಣಿಾಮಾ ದ್ನ್ದಂದು ಅದನ್ುನ ಪ್ೂಜಿಸುತಾತರೆ .ಅವರು ಯಾವ 

ವಯಕಿತಯನ್ೂನ ಪ್ೂಜಿಸುವುದ್ಲಲ. ಏರ್ೆಂದರೆ ಯಾರೆೇ ಆಗ್ಲ್ಪ ಅವರು ತಮಮ ಮಾಗ್ಾದಲ್ಪಲ ಅಚಲರಾಗ ಇದಾದರು ಎಂಬ 

ರ್ರವಸೆಯಾದರೂ ಏನ್ು ? ರ್ೆೇವಲ ತತವ ಒಂದೆೇ ಆ ಅಚಲ ಪ್ದವಿಯಲ್ಪಲ ಇರಬಲುಲದು ಅದನ್ುನ ಧ್ವಜವು ಸಾಂರ್ೆೇತಿಸುವುದು. 
ಯಾವ ಧ್ವಜವನ್ುನ ನೊೇಡಿದೊಡನೆ ನ್ಮಮ ರಾಷ್ಿದ ಸಮಸತ ಇತಿಹಾಸ ,ಸಂಸೃತಿ ಹಾಗ್ೂ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗ್ಳು ,ನ್ಮಮ ಕಣಿಣಗೆ 
ಕಟುಟತತವೆಯೇ,ಯಾವುದನ್ುನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆೇ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗ್ಳು ಉಕಿಿ ಬರುತತವೆಯೇ ,ಹೃದಯದಲ್ಪಲ ಅಪ್ೂವಾ 

ಸೂಫತಿಾಯು ಸಂಚಾರವಾಗ್ುತತದೆಯೇ ಅಂತಹ ಧ್ವಜವನೆನೇ ಲೆೇಖಕರು ತಮಮ ಗ್ುರುವಾಗ ಭಾವಿಸಿದೆದೇವೆಂದು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
 
 
 
 

Above line hide when print out
Use E-Papers, Save Tress

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com
www.inyatrust.com
www.inyatrust.com


m a m a t a b h a g w a t 1 @ g m a i l . c o m         P a g e  | 27 

 

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ .ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆೇಗ್ೂರು   ೧೦ನೆಯ ತರಗ್ತಿ  ಪ್ೌಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ        8762171344              
Mac | [SCHOOL]26-06-2022 

೫.ವಯಕಿತಗ್ಳನ್ುನ ಆದಶಾವಾಗ ಸಿವೇಕರಿಸಲು ಇರುವ ತೊಡಕುಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ:  ಆದಶಾವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಟಟ ವಯಕಿತಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಾಿದರೆ ನಾವು ಬೆೇರೊಬಬನ್ನ್ುನ ಹುಡುಕಬೆೇರ್ಾಗ್ುತತದೆ . ಆ 

ಎರಡನೆಯವನ್ಲ್ಪಲ ದೊಷ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ ,ಅವನ್ ಬಗೆಗ ಇರುವ ಶೌದೆಧ ಸಹ ಹಾರಿ ಹೊೇಗ್ುವುದು ಸಾವಭಾವಿಕ .ಆಗ್ ಪ್ುನ್ುಃ ನಾವು 
ಮೂರನೆಯ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆದ್ೇತು . ಹಿೇಗಾದರೆ ನತಯವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ಆದಶಾರ್ಾಿಗ ಹುಡುಕುತತ 
ಹೊರಡಬೆೇರ್ಾಗ್ುತತದೆ . 
 

ಇ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಎಂಟು –ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ . 

೧. ಆದಶಾ  ವಯಕಿತ ದೊೇಷ್ರಹಿತನಾಗರಬೆೇರ್ಾದುದ ಮುಖಯ ,ಏರ್ೆ ? 

ನ್ಮಿಮಂದ ಎಂದೂ ದೂರವಾಗ್ದಂತಹ ಹಾಗ್ೂ ನಾವೂ ಆತನಂದ ದೂರ ಹೊೇಗ್ದಂಥ ವಯಕಿತಯೇ ನ್ಮಮ ಆದಶಾ ಆಗ್ಬಲಲನ್ು 
. ನಾವು ಯಾರನ್ುನ ಸದುಗಣಗ್ಳ ಸಾರ್ಾರ ಸವರೂಪ್ನೆಂದು ,ಸವಾಥಾ ಪ್ೌಮಾದಾತಿೇತನೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆವೊೇ ಆ ವಯಕಿತಯೇ 
ನ್ಮಮ ಆದಶಾವಾಗ್ಬಲಲನ್ು . ಇಲಲವಾದಲ್ಪಲ ಆದಶಾವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಟಟ ವಯಕಿತಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಾಿದರೆ ನಾವು 
ಬೆೇರೊಬಬನ್ನ್ುನ ಹುಡುಕಬೆೇರ್ಾಗ್ುತತದೆ . ಆ ಎರಡನೆಯವನ್ಲ್ಪಲ ದೊಷ್ ಕಂಡುಬಂದರೆ ,ಅವನ್ ಬಗೆಗ ಇರುವ ಶೌದೆಧ ಸಹ ಹಾರಿ 

ಹೊೇಗ್ುವುದು ಸಾವಭಾವಿಕ .ಆಗ್ ಪ್ುನ್ುಃ ನಾವು ಮೂರನೆಯ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆದ್ೇತು . ಹಿೇಗಾದರೆ ನತಯವೂ ಹೊಸ 

ಹೊಸ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ಆದಶಾರ್ಾಿಗ ಹುಡುಕುತತ ಹೊರಡಬೆೇರ್ಾಗ್ುತತದೆ . ಆದಶಾವಯಕಿತಯನ್ುನ ಕುರಿತು ಯೇಚಸುವಾಗ್ 

ದೊೇಷ್ರಹಿತ ವಯಕಿತಯನಾನರಿಸುವುದಷೆಟೇ ಅಲಲದೆೇ ನಾವು ಆದಶಾವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಎಲಲ ಗ್ುಣಗ್ಳೂ ಆ ವಯಕಿತಯಲ್ಪಲರಬೆೇಕು .  
ಯಾರ ಜಿೇವನ್ ಕುಸುಮವು ಪ್ೌಸನ್ನವಾಗ ಪ್ೂತಿಾಯಾಗ ಅರರುದೆಯೇ ಅಕಲಂಕವಾಗದೆಯೇ ನಭಿಾಡೆಯಿಂದ ಸೂಯಾ 

ಪ್ೌರ್ಾಶರ್ೆಿ ಮುಖಮಾಡಿ ನಂತಿದೆಯೇ ,ಯಾರ ಧೆಯೇಯವು ಶಾಶವತ ಸತಯವಾಗದೆಯೇ ಅಂಥ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ನಾವು ಆದಶಾವಾಗ 

ಸಿವೇಕರಿಸಬೆೇಕು . 
 

೨. ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣನ್ನ್ುನ ರ್ೆೇವಲ ಪ್ುಣಯ ಸಂಚಯರ್ಾಿಗ ಪ್ೂಜಿಸುವುದು ಸರಿಯಲಲ –ಲೆೇಖಕರು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಪಲ ರ್ೆಲವು ವಿಚತೌ ಭಾವನೆಗ್ಳು ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ಬೆೇರೂರಿಬಿಟಿಟವೆ . ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ನ್ುನ  ಆದಶಾ 

ಎನ್ನಬಹುದಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ರ್ಾಯಾಗ್ಳನ್ುನ ಅವನ್ು ತನ್ನ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಸಾಧಿಸಿದಾದನೆ . ಆದರೆ ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣನ್ು ತನ್ನ 
ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಮಾಡಿದ ಅದುುತ ರ್ಾಯಾಗ್ಳನ್ುನ ನ್ಮಮ ರ್ೆೈಗ್ರುಂದ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ; ಅವನಾದರೊೇ ದೆೇವರು, 
ಪ್ೂಣಾಾವತಾರನಾಗದದ. ದೆೇವರ ಅನ್ುಕರಣೆಯನ್ುನ ಮನ್ುಷ್ಯರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆೇ ? –ಇತಾಯದ್ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗ್ಳು 
ನ್ಮಮ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ರೂಢವಾಗವೆ . ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣನ್ಂತಹ ಪ್ೂಣಾಪ್ುರುಷ್ರನ್ುನ ಈಶವರನ್ ಅಥವಾ  ಅವತಾರಿಗ್ಳ ಸಾಲ್ಪಗೆ ತರುಳ, 
ಅವರಂತೆ ನ್ಡೆಯುವುದು ನ್ಮಮ ಶಕಿತಗೆ ನಲುಕದ ವಿಷ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ದೆ. ಶಿೌೇರಾಮ ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣರನ್ುನ ಪ್ೂಜಿಸುವುದು, 
ರಾಮಾಯಣ ,ಮಹಾಭಾರತ ,ಗೇತೆ ಮುಂತಾದ ಶೆೌೇಷ್ ೆ  ಗ್ೌಂಥಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಠಿಸುವುದು ಗ್ುಣಗ್ೌಹಣರ್ಾಿಗ ಅಲಲ ,ರ್ೆೇವಲ ಪ್ುಣಯ 
ಸಂಚಯರ್ಾಿಗ !ಎಂಥ ಸಂಕುಚತ ಯೇಚನೆ ಇದು ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ.   
 

೩. ಯಾವ ಕಲೆಯನ್ುನ ನಾವು ಸೊಗ್ಸಾಗ ಸಾಧಿಸಿದೆದೇವೆಂದು ಲೆೇಖಕರು ನ್ಗೆಯಾಡುತಾತರೆ ? 

ಉ: ಶಿೌೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣರನ್ುನ ಪ್ೂಜಿಸುವುದು ,ರಾಮಾಯಣ ,ಮಹಾಭಾರತ ,ಗೇತೆ ಮುಂತಾದ ಶೆೌೇಷ್ ೆಗ್ೌಂಥಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಠಿಸುವುದು 
ಗ್ುಣಗ್ೌಹಣರ್ಾಿಗ ಅಲಲ,ರ್ೆೇವಲ ಪ್ುಣಯ ಸಂಚಯರ್ಾಿಗ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲದೆ. ನ್ಮಮ ಸಮಾಜದ ಅದುಃಪ್ತನ್ರ್ೆಿ 
ರ್ಾರಣವಾದ ಅಂಶಗ್ಳಲ್ಪಲ ಇದೂ ಒಂದು .ವಾಸತವಿಕವಾಗ ನ್ಮಮ ಧಾಮಿಾಕ ಸಾಹಿತಯದಲ್ಪಲ ಒಂದಕಿಿಂತ ಒಂದು ಶೆೌೇಷ್ ೆ
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ಗ್ೌಂಥಗ್ರುವೆ. ನ್ಮಮ ಗ್ತ ಇತಿಹಾಸವಾದರೂ ಅಷೆಟೇ ಅತಯಂತ ಮಹತವಪ್ೂಣಾವಾಗದೆ. ವಿೇರರಸಪ್ೌಧಾನ್ವಾಗದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 
ಸೂಫತಿಾದಾಯಕವೂ ಆಗದೆ. ಆದರೆ ನಾನೆಂದೂ ಅವುಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಯೇಗ್ಯ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಯೇಚಸಲು ಕಲ್ಪತಿಲಲ. ಎಲ್ಪಲಯಾದರೂ 

ಯಾರಾದರೊಬಬ ಕತೃಾತವವುಳಳ ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಂತ ವಯಕಿತ ಜನ್ಮ ತಾರುದರೆ ಸಾಕು ,ನಾವು ಆತನ್ನ್ುನ ಅವತಾರಿಗ್ಳ ಶೆೌೇಣಿಗೆ 
ತರುಳಬಿಡುತೆತೇವೆ. ಅವನಗೆ ದೆೈವತವವನ್ುನ ಹೊರಿಸಲು ಕಿಂಚತೂತ ತಡಮಾಡೆವು . ಈಗ್ಂತೂ ಛತೌಪ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮತುತ 
ಲೊೇಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರನ್ುನ ಸಹ ಅವತಾರಿಗ್ಳ ಪ್ಟಿಟಗೆ ಹಾಕಲಾಗದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ುನ ಶಂಕರರ ಅವತಾರವೆಂದು 
ಹೆೇಳಲಾಗ್ುತಿತದೆ.ನ್ಮಮ ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರನ್ುನ ದೆೇವತೆಗ್ಳ ಶೆೌೇಣಿಗೆ ತಳುಳವುದು ನಜಕೂಿ ವಿಚತೌ.ಮಹಾನ್ ವಿರ್ೂತಿ ಪ್ುರುಷ್ರು 
ಕಣಿಣಗೆ ಬಿೇಳುವುದೆೇ ತಡ ,ಅವರಾಗ್ಲೆೇ ದೆೇವಸಾಥನ್ ಸೆೇರಿದಂತೆಯೇ ಲೆಕಿ ! ಅಲ್ಪಲ ಅವರ ಪ್ೂಜೆಯೇನೊೇ ಭಾವ ರ್ಕಿತಗ್ರುಂದ 
ನ್ಡೆಯುತತದೆ ; ಆದರೆ ಅವರ ಗ್ುಣಗ್ಳನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಸೊಲುಲ ಮಾತೌ ರ್ೆೇಳುವುದ್ಲಲ. ಒಟಿಟನ್ಲ್ಪಲ ನ್ಮಮ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುನ 
ಬುದ್ಧ ಪ್ೂವಾಕವಾಗ ದೂರ ಸರಿಸುವಂಥ ಈ ಅದುುತ ಕಲೆಯನ್ುನ ನಾವು ಸೊಗ್ಸಾಗ ಸಾಧಿಸಿರ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು 
ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
 

೪. ಪ್ುಣಯ ಸಂಚಯ ಹಾಗ್ೂ ಮೊೇಕ್ಷ ಪ್ಾೌರ್ಪತಗಾಗ ಗ್ೌಂಥಪ್ಠ್ಣ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗ ಲೆೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ಾೌಯವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಪಲ ರ್ೆಲವು ವಿಚತೌ ಭಾವನೆಗ್ಳು ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ಬೆೇರೂರಿಬಿಟಿಟವೆ . ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ನ್ುನ  ಆದಶಾ 

ಎನ್ನಬಹುದಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ರ್ಾಯಾಗ್ಳನ್ುನ ಅವನ್ು ತನ್ನ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಸಾಧಿಸಿದಾದನೆ . ಆದರೆ ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣನ್ು ತನ್ನ 
ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಮಾಡಿದ ಅದುುತ ರ್ಾಯಾಗ್ಳನ್ುನ ನ್ಮಮ ರ್ೆೈಗ್ರುಂದ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ; ಅವನಾದರೊೇ ದೆೇವರು, 
ಪ್ೂಣಾಾವತಾರನಾಗದದ. ದೆೇವರ ಅನ್ುಕರಣೆಯನ್ುನ ಮನ್ುಷ್ಯರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆೇ ? –ಇತಾಯದ್ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗ್ಳು 
ನ್ಮಮ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ರೂಢವಾಗವೆ . ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣನ್ಂತಹ ಪ್ೂಣಾಪ್ುರುಷ್ರನ್ುನ ಈಶವರನ್ ಅಥವಾ  ಅವತಾರಿಗ್ಳ ಸಾಲ್ಪಗೆ ತರುಳ 
ಅವರಂತೆ ನ್ಡೆಯುವುದು ನ್ಮಮ ಶಕಿತಗೆ ನಲುಕದ ವಿಷ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ದೆ. ಶಿೌೇರಾಮ ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣರನ್ುನ ಪ್ೂಜಿಸುವುದು, 
ರಾಮಾಯಣ ,ಮಹಾಭಾರತ ,ಗೇತೆ ಮುಂತಾದ ಶೆೌೇಷ್ ೆ  ಗ್ೌಂಥಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಠಿಸುವುದು ಗ್ುಣಗ್ೌಹಣರ್ಾಿಗ ಅಲಲ ,ರ್ೆೇವಲ ಪ್ುಣಯ 
ಸಂಚಯರ್ಾಿಗ !ಎಂಥ ಸಂಕುಚತ ಯೇಚನೆ ಇದು !  
ಇದರ್ೆಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ುನ ಹೆೇಳುತತ ಲೆೇಖಕರು ಅವರಲ್ಪಲಗೆ ಒಬಬರು ಮಹನೇಯರು ಬಂದ ಪ್ೌಸಂಗ್ವನ್ುನ ನೆನೆದ್ದಾದರೆ. ಅವರು 
ದ್ನ್ನತಯ ಸಾನನ್,ಸಂಧಾಯವಂದನೆಗ್ಳಾದ ನ್ಂತರ ಆಧಾಯತಮ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಅಧಾಯಯವನ್ುನ ಓದುತಿತದದರು. ಒಂದು ದ್ನ್ 
ಲೆೇಖಕರು  ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಪಲ , “ ನೇವು ಈಗಾಗ್ಲೆೇ ಪ್ಠಿಸಿರುವ ಅಧಾಯಯಗ್ಳನ್ುನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಪಲ ತರಲು 
ಯತಿನಸಿರಬೆೇಕಲಲವೆೇ ” ಎಂದು ರ್ೆೇರುದಾಗ್ ಅವರು ರ್ೆರರು ರ್ೆಂಡವಾಗ “ ನೇವು ಶಿೌೇರಾಮಚಂದೌನ್ ,ಆ ಪ್ೌತಯಕ್ಷ ರ್ಗ್ವಂತನ್ 
ಅಪ್ಹಾಸಯಮಾಡುವಿರಾ ?ರ್ಗ್ವಂತನ್ ಗ್ುಣ ಎಂದಾದರೂ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ಲ್ಪಲ ಬಂದ್ೇತೆೇ ?ನಾನ್ು ಗ್ುಣಗ್ೌಹಣರ್ಾಿಗ ಅಲಲ ,ಆದರೆ 
ಪ್ುಣಯಸಂಚಯ ಹಾಗ್ೂ ಮೊೇಕ್ಷಪ್ಾೌರ್ಪತಗಾಗ ಗ್ೌಂಥಪ್ಠ್ಣ ಮಾಡುತೆತೇನೆ ”ಎಂದರು. ನ್ಮಮ ಸಮಾಜದ ಅದುಃಪ್ತನ್ರ್ೆಿ 
ರ್ಾರಣವಾದ ಅಂಶಗ್ಳಲ್ಪಲ ಇದೂ ಒಂದೆಂದು ಲೆೇಖಕರು ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ಪ್ಟಿಟದಾದರೆ.  
 

೫. ತಿಲಕರು ಹಾಗ್ೂ ಶಿವಾಜಿಯವರನ್ುನ ಜನ್ ಹೆೇಗೆ ಸಿವೇಕರಿಸಿದಾದರೆ ?ಈ ಬಗೆಗ ಲೆೇಖಕರು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ತಳೆದ್ದಾದರೆ ? 

ಉ: ವಾಸತವಿಕವಾಗ ನ್ಮಮ ಧಾಮಿಾಕ ಸಾಹಿತಯದಲ್ಪಲ ಒಂದಕಿಿಂತ ಒಂದು ಶೆೌೇಷ್ ೆಗ್ೌಂಥಗ್ರುವೆ. ನ್ಮಮ ಗ್ತ ಇತಿಹಾಸವಾದರೂ 

ಅಷೆಟೇ ಅತಯಂತ ಮಹತವಪ್ೂಣಾವಾಗದೆ. ವಿೇರರಸ ಪ್ೌಧಾನ್ವಾಗದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂಫತಿಾದಾಯಕವೂ ಆಗದೆ. ಆದರೆ 
ನಾನೆಂದೂ ಅವುಗ್ಳ ಬಗೆಗ ಯೇಗ್ಯ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ಯೇಚಸಲು ಕಲ್ಪತಿಲಲ. ಎಲ್ಪಲಯಾದರೂ ಯಾರಾದರೊಬಬ ಕತೃಾತವವುಳಳ 
ಅಥವಾ ವಿಚಾರವಂತ ವಯಕಿತ ಜನ್ಮ ತಾರುದರೆ ಸಾಕು ,ನಾವು ಆತನ್ನ್ುನ ಅವತಾರಿಗ್ಳ ಶೆೌೇಣಿಗೆ ತರುಳಬಿಡುತೆತೇವೆ. ಅವನಗೆ 
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ದೆೈವತವವನ್ುನ ಹೊರಿಸಲು ಕಿಂಚತೂತ ತಡಮಾಡೆವು . ಈಗ್ಂತೂ ಛತೌಪ್ತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮತುತ ಲೊೇಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರನ್ುನ ಸಹ 

ಅವತಾರಿಗ್ಳ ಪ್ಟಿಟಗೆ ಹಾಕಲಾಗದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ುನ ಶಂಕರರ ಅವತಾರ ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗ್ುತಿತದೆ. “ ಶಿವಚರಿತೆೌ ” 

(ಶಿವಾಜಿಯ ಚರಿತೆೌ ) ಯಲ್ಪಲ ಇದರ ಸಮಥಾನೆಗಾಗ  ಒಂದು ಉಲೆಲೇಖವನ್ೂನ ಸೆೇರಿಸಲಾಗದೆ ! ಬಿಡಿ, ಲೊೇಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರು 
ನ್ಮಮ ರ್ಾಲದಲೆಲೇ ಆಗ ಹೊೇದ ನಾಯಕರು . ಆದರೆ ನಾನೊಮೆಮ ಅವರದೊಂದು ಚತೌ ನೊೇಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಪಲ ಅವರನ್ುನ 
ಚತುರ್ುಾಜರನಾನಗ ಮಾಡಿ ,ರ್ೆೈಗ್ಳಲ್ಪಲ ಶಂಖ ,ಚಕೌ ,ಗ್ದೆ ,ಪ್ದಮಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೊಡಲಾಗತುತ. ಈ ರಿೇತಿ  ನ್ಮಮ ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರನ್ುನ 
ದೆೇವತೆಗ್ಳ ಶೆೌೇಣಿಗೆ ತಳುಳವುದು ನಜಕೂಿ ಅದೆಷ್ುಟ ವಿಚತೌ ! ಮಹಾನ್ ವಿರ್ೂತಿ ಪ್ುರುಷ್ರು ಕಣಿಣಗೆ ಬಿೇಳುವುದೆೇ ತಡ, 

ಅವರಾಗ್ಲೆೇ ದೆೇವಸಾಥನ್ ಸೆೇರಿದಂತೆಯೇ ಲೆಕಿ. ಅಲ್ಪಲ ಅವರ ಪ್ೂಜೆಯೇನೊೇ ಭಾವರ್ಕಿತಗ್ರುಂದ ನ್ಡೆಯುತತದೆ ; ಆದರೆ ಅವರ 

ಗ್ುಣಗ್ಳನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಸೊಲುಲ ಮಾತೌ ರ್ೆೇಳುವುದ್ಲಲ. ಒಟಿಟನ್ಲ್ಪಲ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುನ ಬುದ್ಧಪ್ೂವಾಕವಾಗ ದೂರ 

ಸರಿಸುವಂಥ ಈ ಅದುುತ ಕಲೆಯನ್ುನ ನಾವು ಸೊಗ್ಸಾಗ ಸಾಧಿಸಿರ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿದಾದರೆ.  
 
 

ಈ) ರ್ೆಳಗನ್ ವಾಕಯಗ್ಳ ಅಥಾ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಆರೆೇಳು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .  

೧. ರ್ಗ್ವಂತನ್ ಗ್ುಣ ಎಂದಾದರೂ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ಲ್ಪಲ ಬಂದ್ೇತೆೇ ?  

ಉ:ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ರ್ೆೇಶವ ಬಲ್ಪರಾಮ ಹೆಡಗೆೇವಾರ ರವರು ಬರೆದ ನಜವಾದ ಆದಶಾ ಪ್ುರುಷ್ ಯಾರಾಗ್ಬೆೇಕು? 

ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಮಹಾಪ್ುರುಷ್ರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಪಲ ರ್ೆಲವು ವಿಚತೌ ಭಾವನೆಗ್ಳು ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ಬೆೇರೂರಿ ಬಿಟಿಟವೆ. ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣನ್ಂತಹ 

ಪ್ೂಣಾಪ್ುರುಷ್ರನ್ುನ ಈಶವರನ್ ಅಥವಾ ಅವತಾರಿಗ್ಳ ಸಾಲ್ಪಗೆ ತರುಳ ಅವರಂತೆ ನ್ಡೆಯುವುದು ನ್ಮಮ ಶಕಿತಗೆ ನಲುಕದ 

ವಿಷ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ದೆ. ಶಿೌೇರಾಮ ,ಕೃಷ್ಣರನ್ುನ ಪ್ೂಜಿಸುವುದು ,ಮಹಾಭಾರತ ,ರಾಮಾಯಣ ,ಗೇತೆಯಂತಹ ಶೆೌೇಷ್ ೆ

ಗ್ೌಂಥ ಪ್ಠಿಸುವುದು ರ್ೆೇವಲ ಪ್ುಣಯ ಸಂಚಯರ್ಾಿಗ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹಲವರಲ್ಪಲದೆ. ಲೆೇಖಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಚತರಾದ 

ಮಹನೇಯರೊಬಬರು ಪ್ೌತಿದ್ನ್ ಆಧಾಯತಮ ರಾಮಾಯಣದ ಅಧಾಯಯ ಓದುತಿತದುದದನ್ುನ ನೊೇಡಿದ ಲೆೇಖಕರು ನೇವು ಈಗಾಗ್ಲೆೇ 
ಪ್ಠಿಸಿರುವ ಅಧಾಯಯಗ್ಳನ್ುನ ಆಚರನೆಯಲ್ಪಲ ತಂದ್ರಬೆೇಕಲಲವೆೇ ಎಂದು ರ್ೆೇರುದಾಗ್ ಅವರು ಶಿೌೇರಾಮಚಂದೌನ್ ,ಆ ಪ್ೌತಯಕ್ಷ 

ರ್ಗ್ವಂತನ್ ಅಪ್ಹಾಸಯ ಮಾಡುವಿರಾ ?ನಾನ್ು ಪ್ುಣಯ ಸಂಚಯ ಹಾಗ್ೂ ಮೊೇಕ್ಷಪ್ಾೌರ್ಪತಗಾಗ ಗ್ೌಂಥಪ್ಠ್ಣ ಮಾಡುತಿತರುವೆನೆ 
ಹೊರತೂ ಗ್ುಣಗ್ೌಹಣರ್ಾಿಗ ಅಲಲ ಎಂದು ಹೆೇಳುತತ ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದರು .  
ಸಾವರಸಯ : ರ್ಗ್ವಂತನ್ ಪ್ೂಜೆ ನ್ಡೆಯುವುದೆೇ ಹೊರತೂ ಅವನ್ ಗ್ುಣಗ್ಳನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಬೆೇರ್ೆನ್ುನವ ಭಾವವು ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ 
ಮೂಡಿಲಲ ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
 

೨. ಮೊಗ್ುಗಗ್ಳ ಬದಲು ಪ್ೂಣಾ ಅರರುದ ಪ್ುಷ್ಿಗ್ಳು ನ್ಮಮ ಆದಶಾವಾಗ್ಬೆೇಕು .  
         ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ರ್ೆೇಶವ ಬಲ್ಪರಾಮ ಹೆಡಗೆೇವಾರ ರವರು ಬರೆದ ನಜವಾದ ಆದಶಾ ಪ್ುರುಷ್ ಯಾರಾಗ್ಬೆೇಕು? 

 ಎನ್ುನವ ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಅರೆಬಿರಿದ ಮೊಗ್ುಗಗ್ಳಲ್ಪಲ ಆಕಸಾಮತ್ ಕಿೌಮಿಕಿೇಟಗ್ಳು ಸೆೇರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅವು ಪ್ೂಣಾ ವಿಕಸಿತವಾಗ್ಲಾರವು. 
ಯಾವ ಪ್ುಷ್ಿವು ಪ್ೂಣಾವಾಗ ಅರರುದೆಯೇ ,ನಸುಂದೆೇಹವಾಗಯೂ ಶುದಧವಾಗ ಕಿೌಮಿರಹಿತವಾಗದೆಯೇ ಮತುತ ಯಾವುದರ 

ಒಳಹೊರಗ್ನ್ುನ ಚೆನಾನಗ ರ್ಾಣಬಹುದೊೇ ಅಂಥ ಪ್ುಷ್ಿವನೆನೇ ಆದಶಾವಾಗ ಸಿವೇಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನ್ಮಮ 
ರ್ಾರಕುಸುಮದಲ್ಪಲಯೂ ನ್ವಚೆೈತನ್ಯದ ಸೊಬಗ್ು ತುಂಬಿ ಬಂದ್ೇತು . ಯಾರ ಜಿೇವನ್ ಕುಸುಮವು ಪ್ೂತಿಾಯಾಗ 
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ಅರರುದೆಯೇ ಅಕಲಂಕವಾಗದೆಯೇ ನಭಿಾಡೆಯಿಂದ ಸೂಯಾಪ್ೌರ್ಾಶರ್ೆಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಂತಿದೆಯೇ ,ಯಾರ ಧೆಯೇಯವು 
ಶಾಶವತ ಸತಯವಾಗದೆಯೇ ಅಂಥ ವಯಕಿತಯನೆನೇ ನಾವು ಆದಶಾವಾಗ ಸಿವೇಕರಿಸಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಲೆೇಖಕರು 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ನದೊೇಾಷ್ ವಯಕಿತಯನ್ುನ ಆದಶಾವಾಗ ಸಿವೇಕರಿಸಬೆೇಕು ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
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ಕೃತಿರ್ಾರರ  ಪ್ರಿಚಯ 
 

     ದೆೇವನ್ೂರ ಮಹಾದೆೇವ ಅವರು ಕಿೌ..ಶ. ೧೯೪೮ ರಲ್ಪಲ ಮೆೈಸೂರು ಜಿಲೆಲಯ ನ್ಂಜನ್ಗ್ೂಡು ತಾಲೂಕಿನ್  ದೆೇವನ್ೂರಿನ್ಲ್ಪಲ 
ಜನಸಿದರು. ಇವರು ದಾಯವನ್ೂರು, ಒಡಲಾಳ, ಗಾಂಧಿ ಮತುತ ಮಾವೊ, ನ್ಂಬಿರ್ೆಯ ನೆಂಟ, ನೊೇಡು ಮತುತ ಕೂಡು ,ಎದೆಗೆ 
ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ . ಇವರಿಗೆ ಕುಸುಮಬಾಲೆ ಕೃತಿಗೆ ರ್ೆೇಂದೌ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ 
ಪ್ೌಶಸಿತ,ಒಡಲಾಳ ಕೃತಿಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷಾ ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಪ್ೌಶಸಿತ ದೊರೆತಿದೆ. 
 

ಪ್ೌಸುತತ ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ಗ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ಇವರ ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.  
                                                                   
 

ಅ) ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ . 
೧. ಇಂದಲಲ ನಾಳ  ೆಫಲ ರ್ೊಡುವ ಅಂಶಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

ಉ: ರ್ೂಮಿಗೆ ಬಿದದ ಬಿೇಜ ಮತುತ ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ ಇವು ಇಂದಲಲ ನಾಳ  ೆಫಲ ರ್ೊಡುವ ಅಂಶಗ್ಳು . 
 

೨ .ಮನೆ ಮಂಚಮಮ ಯಾರು ? 

ಉ: ಮನೆ ಮಂಚಮಮ ಊರಿನ್ ಗಾೌಮ ದೆೇವತೆ. 
 

೩. ಮನೆ ಮಂಚಮಮನ್ ಕತೆ ಹೆೇರುದ ಕವಿ ಯಾರು? 

ಉ: ಮನೆ ಮಂಚಮಮನ್  ಕತೆ ಹೆೇರುದ ಕವಿ ಸಿದಧಲ್ಪಂಗ್ಯಯ 
 

೪. 'ಶಿವಾನ್ುರ್ವ ಶಬದರ್ೊೇಶ ' 'ಪ್ುಸತಕ ಬರೆದವರು ಯಾರು ? 

ಉ: ಶಿವಾನ್ುರ್ವ ಶಬದರ್ೊೇಶ ಪ್ುಸತಕ ಬರೆದವರು ಹಳಕಟಿಟಯವರು. (ಫ.ಗ್ು.ಹಳಕಟಿಟ) 
 

೫. ವಚನ್ರ್ಾರರಿಗೆ ಯಾವುದು ದೆೇವರಾಗತುತ ? 

ಉ: ವಚನ್ರ್ಾರರಿಗೆ ಅವರವರ ಇಷ್ಟದೆೈವ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ೌಜ್ಞೆಯೇ ದೆೇವರಾಗತುತ.  
 

೬ . ಅಶೆ ೇಕ ಪ್ೆೈ ಅವರ ವೃತಿತ ಯಾವುದು ? 

ಉ: ಅಶೆ ೇಕ ಪ್ೆೈ ಅವರು ವೃತಿತಯಿಂದ ಒಬಬ ಮನೊೇವೆೈದಯರು . 
 

೭.. ದೆೇವನ್ೂರರ 'ನ್ನ್ನ ದೆೇವರು ' ಯಾರೆಂಬುದನ್ುನ ಸಿರ್ಷಟೇಕರಿಸಿ . 
ಉ: ಚಾವಣಿ ಇಲಲದ ಗ್ುಡಿಯಲ್ಪಲ ರ್ಾರುಣಯ ಸಮತೆಯ ಬುದಧನ್ನ್ುನ ಇಟಟರೆ ದೆೇವನ್ೂರರಿಗೆ ಅವನೆೇ ಅವರ ದೆೇವರು. 

ಗ್ದಯಪ್ಾಠ್ ೬.      ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ. __ದೆೇವನ್ೂರ ಮಹದೆೇವ  
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ಆ) ಮೂರು ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಅಶೆ ೇಕ ಪ್ೆೈ ಹೆೇರುದ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನಾ ಸತಯವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಅಶೆ ೇಕ ಪ್ೆೈಯವರು ಹೆೇರುದ ಮನ್ಸಿುನ್ ಬಗೆಗ ನ್ಡೆದ್ರುವ ಸಂಶೆ ೇಧ್ನಾ ಸತಯವೆಂದರೆ ಒಂದು ರ್ೊಠ್ಡಿಯಲ್ಪಲ ಕುರುತು 
ಟೆಲ್ಪವಿಷ್ನ್ ನೊೇಡುತಿತರುವವರು ಅನ್ುರ್ವಿಸುತಿತರುವ ದುುಃಖ ಅಥವಾ ಸಂತೊೇಷ್ದ ಭಾವವು ಪ್ಕಿದ ರ್ೊಠ್ಡಿಯಲ್ಪಲ ಟೆಲ್ಪವಿಷ್ನ್ 
ನೊೇಡದೆ ಕುರುತಿರುವವರ ಮೆೇಲೂ ಸವಲಿ ಮಟಿಟಗೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಾದ ಪ್ೌಭಾವವನ್ುನ ಬಿೇರುತತದೆ.ಅಂದರೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ 
ವಿವರಿಸುವ ನಜವೆಂದರೆ ಯಾವ ಜಿೇವಿಯೂ ತನ್ನಷ್ಟರ್ೆಿ ತಾನಲಲ.ಯಾವುದೆೇ ಒಂದುಜಿೇವಿಗೆ ಆಗ್ುವ ದುುಃಖ ದುಮಾಮನ್ 
ಪ್ರಿಸರದಲ್ಪಲ ಉಸಿರಾಡುತತ ಎಲಾಲ ಜಿೇವಿಗ್ಳಲೂಲ ಕಂಪ್ನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತಿತರುತತದೆೇನೊೇ.ಈ ಅನ್ುಕಂಪ್ನ್ ಇಡಿೇ 
ಜಿೇವಸಂಕುಲವನೆನೇ ಒಂದು ಎಂದು ಹೆೇಳುತತದೆ.  
 

೨. ವಚನ್ರ್ಾರರ ದೃರ್ಷಟಯಲ್ಪಲ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ಏನ್ು ವಿವರಿಸಿ . 
ಉ: ವಚನ್ರ್ಾರರ ದೃರ್ಷಟಯಲ್ಪಲ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟರ್ೆಿ ತಾನ್ು ಇರುವ ರ್ೆೇವಲ ತಿಳುವರುರ್ೆ ,ಜ್ಞಾನ್ ಮಾತೌ ಅಲಲ ; ಅದು 
ಕಿೌಯಯ ಅನ್ುರ್ವದ್ಂದ ಒಡಮೂಡುವುದು .ಅದು ರ್ೆೇರು ತಿರುದ್ದದಲಲ.ಕಿೌಯಯಲ್ಪಲ ಮೂಡಿದ ತಿಳುವರುರ್ೆ ,ಅದು ತಕಾವಲಲ. 
ನ್ಡೆಯಿಂದ ನ್ುಡಿ ಹುಟಿಟದರೆ ಅದು ಅರಿವು.  
 

ಇ) ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ 

೧. . ಕವಿ ಸಿದಧಲ್ಪಂಗ್ಯಯ ಹೆೇರುದ ಕತೆಯನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉ: ಕವಿ ಸಿದಧಲ್ಪಂಗ್ಯಯ ಹೆೇರುದ ಕತೆಯಲ್ಪಲ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಗಾೌಮದ ಜನ್ರೆಲಾಲ ಸೆೇರಿ ತಮಮ ದೆೇವತೆಗೆ ಗ್ುಡಿ ಕಟಟಲು 
ಆರಂಭಿಸುತಾತರೆ.ಚಾವಣಿ ಮಟಟರ್ೆಿ ಆ ಗ್ುಡಿ ಬಂದಾಗ್ ಒಬಬನ್ ಮೆೈಮೆೇಲೆ ದೆೇವತೆ ಮಂಚಮಮ ಆವಾಹಿಸಿರ್ೊಂಡು ''ನಲ್ಪು ನ್ನ್ನ 
ಮಕಿಳಾ'' ಎಂದು ಅಬಬರಿಸಿದಾಗ್ ರ್ೆಲಸ ನಲ್ಪಲಸಿದ ಜನ್ ಕರ್ಾಿಬಿಕಿಿಯಾಗ ನೊೇಡುತಿತರಲು ಆ ದೆೇವತೆ ಮತುತ ಜನ್ರ ನ್ಡುವೆ 
ಮಾತುಕತೆ ನ್ಡೆಯುತತದೆ.ಏನ್ು ಮಾಡುತಿತದ್ದೇರಿ ಎಂಬ ದೆೇವತೆಯ ಪ್ೌಶೆನಗೆ ಜನ್ರೆಲಲ ನನ್ಗೊಂದು ಗ್ುಡಿ ಕಟುಟತಿತದ್ದೇವಿ ಎಂದು 
ಉತತರಿಸುತಾತರೆ.ಆಗ್ ದೆೇವತೆಯು ನ್ನ್ಗೆ ನೇವು ಮನೆಕಟುಟತಿತರುವಿರಾದರೆ ನ್ನ್ನ ಮಕಿಳಾದ ನಮಗೆಲಲ ಮನೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು 
ಪ್ೌಶಿನಸುತಾತಳ .ೆಆ ಜನ್ರಲ್ಪಲ ಒಬಬ ನ್ನ್ಗಲಲ ಎಂದು ಉತತರಿಸಿದಾಗ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಲರಿಗ್ೂ ಮನೆ ಆಗ್ುವವರೆಗೆ ನ್ನ್ಗ್ೂ ಮನೆ 
ಬೆೇಡ ಎಂದು ಆದೆೇಶಿಸಿದ ಮಂಚಮಮ ಮನೆ ಮಂಚಮಮನಾಗ್ುತಾತಳೆ. ಹಿೇಗೆ ಚಾವಣಿಯಿಲಲದ ಗ್ುಡಿಯಲ್ಪಲ ತಾಯಿ ಮನೆಂಚಮಮ 
ಇಂದ್ಗ್ೂ ಪ್ೂಜಿತಳಾಗ್ುತಿತದಾದಳ .ೆ 

 
 

ಈ) ಸಂದರ್ಾ ಸಹಿತ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ  ವಿವರಿಸಿ . 
೧.  ''ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಲರಿಗ್ೂ ಮನೆ ಆಗ್ುವವರೆಗೆ ನ್ನ್ಗೆ ಮನೆ ಬೆೇಡ .'' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದೆೇವನ್ೂರ ಮಹಾದೆೇವ ಅವರು ಬರೆದ 'ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ' ಎನ್ುನವ ವೆೈಚಾರಿಕ ಲೆೇಖನ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದ ರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಮಂಚಮಮ ದೆೇವತೆ ಜನ್ರಿಗೆ ಹೆೇರುದಾದಳ .ೆ 

ಸಂದರ್ಾ : ಕವಿ ಸಿದಧಲ್ಪಂಗ್ಯಯನ್ವರು ಲೆೇಖಕರಿಗೆ ಒಮೆಮ ಹೆೇರುದ ಕತೆಯಲ್ಪಲ ಬರುವ ಪ್ೌಸಂಗ್ ಇದಾಗದುದ ಅದರಲ್ಪಲ ಬರುವ ಹಾಗೆ 
ಒಂದು ಗಾೌಮದ ಜನ್ರು ತಮಮ ಗಾೌಮ ದೆೇವತೆಗೊೇಸಿರ ಗ್ುಡಿ ಕಟಟಲು ಪ್ಾೌರಂಭಿಸುತಾತರೆ.ಗ್ುಡಿ ಚಾವಣಿಯ ಮಟಟವನ್ುನ 

Above line hide when print out
Use E-Papers, Save Tress

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com
www.inyatrust.com
www.inyatrust.com


m a m a t a b h a g w a t 1 @ g m a i l . c o m         P a g e  | 33 

 

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ .ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆೇಗ್ೂರು   ೧೦ನೆಯ ತರಗ್ತಿ  ಪ್ೌಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ        8762171344              
Mac | [SCHOOL]26-06-2022 

ತಲುರ್ಪದಾಗ್ ಇದದಕಿಿದದಂತೆ ಜನ್ರಿಗೆ ಪ್ೌತಯಕ್ಷಳಾದ ಮಂಚಮಮ ದೆೇವತೆ ಅವರು ಮಾಡುತಿತರುವ ರ್ಾಯಾದ ಕುರಿತು 
ವಿಚಾರಿಸುತಾತಳ .ೆ ಜನ್ರು ಅವರುಗಾಗಯೇ ಗ್ುಡಿ ಕಟುಟತಿತರುವುದಾಗ ಹೆೇರುದಾಗ್ ಅವಳು ನಮಗೆಲಲರಿಗ್ೂ ಮನೆ ಇದೆಯೇ 
ಎಂದು ಪ್ೌಶಿನಸುತಾತಳ .ೆಅವರಲೊಲಬಬ ತನ್ಗಲಲವೆಂದು ಹೆೇರುದಾಗ್ ಮಂಚಮಮ ದೆೇವತೆ ಎಲಲರಿಗ್ೂ ಮನೆ ಆಗ್ುವವರೆಗೆ ತನ್ಗೆ 
ಮನೆ ಬೆೇಡವೆಂದು ಹೆೇಳುತಾತಳ .ೆ 

ಸಾವರಸಯ : ಬದುಕಲು ನೆಲೆ ಇಲಲದೆೇ ಎಷೊಟೇ ಜನ್ರು ಕಣೆಣದುರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ಡುತಿತರುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ  ಕಣಿಣಗೆ ರ್ಾಣದ ದೆೇವತೆಗೆ 
ಮನೆ ಕಟುಟವ ಪ್ೌಯತನ , ಅದನ್ುನ ನೊಡಿದ ದೆೇವತೆಯೇ ಪ್ೌತಯಕ್ಷಳಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ನಜವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಅಥವಾ 
ಆಶೌಯದ ಅವಶಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತವರಿಗೆ ನೆಲೆ ಒದಗಸಬೆೇರ್ಾದ ಅವಶಯಕತೆಯನ್ುನ ನೆರೆದ ಜನ್ರಿಗೆ ಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ 
ಬದುಕಿಗೆ ಅಗ್ತಯವಾದ  ಮಾನ್ವಿೇಯ ಮರಲಯವನ್ುನ ಬೆಳೆಸಿರ್ೊಳಳಬೆೇರ್ಾದ ಅಗ್ತಯವನ್ುನ ಪ್ೌಸುತತ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  
 

೨..''ಯಾವ ಜಿೇವಿಯೂ ತನ್ನಷ್ಟರ್ೆಿ ತಾನಲಲ. '' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದೆೇವನ್ೂರ ಮಹಾದೆೇವ ಅವರು ಬರೆದ 'ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ' ಎನ್ುನವ ವೆೈಚಾರಿಕ ಲೆೇಖನ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದ ರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ: ಮನೊೇವೆೈದಯರಾದ ಅಶೆ ೇಕ ಪ್ೆೈ ಯವರು ಮನ್ಸಿುನ್ ಬಗೆಗ ನ್ಡೆದ ಒಂದು ಸಂಶೆ ೇಧ್ನಾ ಸತಯದ ಕುರಿತು 
ಹೆೇಳುತಾತ ಒಂದು ರ್ೊಠ್ಡಿಯಲ್ಪಲ ಒಂದಷ್ುಟ ಜನ್ರು ಟೆಲ್ಪವಿಷ್ನ್ ವಿೇಕ್ಷಿಸುತಿತರುವಾಗ್ ಅವರು ನೊೇಡುವ ಸನನವೆೇಷ್ಗ್ರುಗೆ ತಕಿಂತೆ 
ದುುಃಖ ಅಥವಾ ಸಂತೊೇಷ್ದ ಭಾವವನ್ುನ ಅನ್ುರ್ವಿಸುತಿತರುವಾಗ್ ಅವರ ಭಾವವು ಅವರ ಪ್ಕಿದ ರ್ೊಠ್ಡಿಯಲ್ಪಲ ಟೆಲ್ಪವಿಷ್ನ್ 
ನೊೇಡದೆ ಇರುವವರನ್ುನ ಸವಲಿ ಮಟಿಟಗಾದರೂ ತಲುರ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ದುುಃಖ ಅಥವಾ ಸಂತೊೇಷ್ದ ಭಾವವನ್ುನ ಅಲಿ ಮಟಿಟಗೆ 
ತಾಳುತಾತರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದಾದರೆ.ಇದನ್ುನ ಗ್ಮನಸಿದರೆ ಯಾವ ಜಿೇವಿಯೂ ತನ್ನಷ್ಟರ್ೆಿ ತಾನಲಲ ಎಂದು ಅಥಾವಾಗ್ುತತದೆ 
ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಎಲಲ ರಿೇತಿಯ ಭಾವನೆಗ್ಳು ಪ್ೌತಿಯಬಬರಿಗ್ೂ ಉಂಟಾಗ್ುವಂತವೆೇ . ಇನೊನಬಬರಿಗೆ ಉಂಟಾದ  ಭಾವನೆಗ್ಳು 
ನ್ಮಮನ್ೂನ  ತಟಟಬಹುದು. ಯಾವುದೆೇ ಜಿೇವಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ುವ ಅನ್ುರ್ವಗ್ಳು ಅಥವಾ ಸಂತೊೇಷ್ ದುಗ್ುಡದ 
ಮನೊೇಭಾವನೆಗ್ಳು ಪ್ರಿಸರದಲ್ಪಲ ಉಸಿರಾಡುವ ಎಲಲ ಜಿೇವಿಗ್ಳನ್ೂನ ತಲುಪ್ುತತವೆ ಎಂಬುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ 
ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
 

೩. "ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಪ್ೌಜ್ಞೆಯೇ ದೆೇವರಾಗತುತ " 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದೆೇವನ್ೂರ ಮಹಾದೆೇವ ಅವರು ಬರೆದ 'ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ' ಎನ್ುನವ ವೆೈಚಾರಿಕ ಲೆೇಖನ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದ ರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ  ಮಾತನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ವಚನ್ರ್ಾರರ ದೃರ್ಷಟಯಲ್ಪಲ ನ್ಡೆಯಿಂದ ನ್ುಡಿ ಹುಟಿಟದರೆ ಅದು ಅರಿವು . ವಚನ್ರ್ಾರರು ನ್ಮಮ ಸುತತಮುತತ ಇರುವ 
ದೆೇವರುಗ್ಳನ್ುನ ದೆೇವರು ಅಂದುರ್ೊಂಡಿರಲ್ಪಲಲ. ಪ್ೌತಿಯಬಬ ವಚನ್ರ್ಾರರಿಗ್ೂ ಅವರವರದೆೇ ಇಷ್ಟ ದೆೈವ . ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಅವರವರ ಪ್ೌಜ್ಞೆಯೇ ದೆೇವರಾಗತುತ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ತಮಮ ಪ್ೌಜ್ಞೆಯನೆನೇ ದೆೇವರು ಅಂದುರ್ೊಂಡಾಗ್ ಸುಳುಳ ಹೆೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ುವುದ್ಲಲ. ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ದೆೇವರ 
ಮುಂದೆ ಸುಳುಳ ಹೆೇರು ತರ್ಪಿಸಿರ್ೊಳಳಬಹುದು . ಆದರೆ ತಮಮ ಪ್ೌಜ್ಞೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಳುಳ ಹೆೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ದು ಎಂಬುದು 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
. 
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೪ '' ಈ ಸಮರ್ಷಟ ಮನ್ಸುಲ್ಪಲ ಎಲಲರೂ ಇರುತಾತರೆ '' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದೆೇವನ್ೂರ ಮಹಾದೆೇವ ಅವರು ಬರೆದ 'ಎದೆಗೆ ಬಿದದ ಅಕ್ಷರ' ಎನ್ುನವ ವೆೈಚಾರಿಕ ಲೆೇಖನ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದ ರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ  ಮಾತನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ:ಯಾವುದೆೇ ಒಂದು ಜಿೇವಿಗೆ ಆಗ್ುವ ದುುಃಖ ದುಮಾಮನ್ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಪಲ ಉಸಿರಾಡುತತ ಎಲಾಲ ಜಿೇವಿಗ್ಳಲೂಲ ಕಂಪ್ನ್ 
ಉಂಟು ಮಾಡುತಿತರುತತದೆೇನೊೇ.ಈ ಅನ್ುಕಂಪ್ನ್ ಇಡಿೇ ಜಿೇವ ಸಂಕುಲವನೆನೇ ಒಂದು ಎಂದು ಹೆೇಳುತತದೆ.ಬುದಧನ್ ರ್ಾರುಣಯ 
ಇಲ್ಪಲಂದಲೆೇ ಮೂಡಿರಬಹುದು.ರ್ೊಲೆ ಸುಲ್ಪಗೆ ದೆವೇಷ್ ಅಸೂಯಗ್ರುಂದ ಕ್ಷೊೇಭೆಗೊಂಡು ನ್ರಳುತಿತರುವ ಜಗ್ತುತ -ಅದು 
ಘಾಸಿಗೊರುಸುವುದು -ತನ್ನ ಆಳದ ಒಳ ಸಮರ್ಷಟ ಮನ್ಸುನೆನೇ.ಈ ಸಮರ್ಷಟ ಮನ್ಸುಲ್ಪಲ ಎಲಲರೂ ಇರುತಾತರೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು 
ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಮನ್ುಷ್ಯನ್ು ತನ್ನಲ್ಪಲರುವ ರ್ರೌಯಾದ ಮನೊೇಭಾವನೆಗ್ಳನ್ುನ ಕಿತೊತಗೆದು ಸವಾರನ್ುನ ಮಾನ್ವಿೇಯತೆಯಿಂದ 
ನೊೇಡಬೆೇರ್ಾದುದು ಅತಿೇ ಅಗ್ತಯವೆಂಬ ಲೆೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
 

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  
ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳ ವಿರುದಾಧಥಾಕ ಪ್ದ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಒರುತು X ರ್ೆಡುಕು , ಸಮರ್ಷಟ X ವಯರ್ಷಟ , ಪ್ುಣಯ X ಪ್ಾಪ್ , ಬೆಳಕು Xಕತತಲು , ಧ್ಮಾ Xಅಧ್ಮಾ 
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                                                                                        ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 
                    ಶತಾವಧಾನ ಡಾ ಆರ್ ಗ್ಣೆೇಶ್ ರವರು ರ್ೊೇಲಾರದವರು . ಇವರು ಕನಾಾಟಕದಲ್ಪಲ ಕಣಮರೆಯಾಗದದ  ʼಅವಧಾನ್ 

ʼ ಕಲೆಯನ್ುನ ʼ ಪ್ುನ್ರುಜಿಜೇವನ್ ಮಾಡಿದಾದರೆ . ಇದುವರೆಗೆ ೧೨೦೦ ಕೂಿ ಹೆಚುಿ ಅಷಾಟವಧಾಗ್ಳನ್ುನ ,ಐದು ಶತಾವಧಾನ್ಗ್ಳನ್ುನ 
ನ್ಡೆಸಿದಾದರೆ . ಕನ್ನಡ ,ತೆಲುಗ್ು ,ಸಂಸೃತ ,ಪ್ಾೌಕೃತ ,ಪ್ಾಲ್ಪ ಮೊದಲಾದ ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷೆಗ್ಳಲ್ಪಲ ಪ್ರಿಣತಿ ಗ್ರುಸಿರುವ ಇವರು 
ಗೌೇಕ್ ಮೊದಲಾದ ಪ್ಾಶಾಿತಯ ಭಾಷೆಗ್ಳ ಪ್ರಿಚಯವನ್ೂನ ಹೊಂದ್ದಾದರೆ . ಅರವತತಕೂಿ ಹೆಚುಿ ಗ್ೌಂಥಗ್ಳನ್ುನ ರಚಸಿದಾದರೆ . 
ಆಷ್ಾರ್ಾವಯಗ್ಳ ನ್ುಡಿಬೆಡಗ್ು , ಷ್ಡದಶಾನ್ಸಂಗ್ೌಹ ,ಭಾರತಿೇಲೊೇಚನ್ , ಬೌಹಮಪ್ುರಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕ ,ನತಯನೇತಿ ,ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ಷಾತೌ 
ಪ್ರಂಪ್ರೆ ,ಕಲಾರ್ರತುಕ ಮುಂತಾದವು ಇವರ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗ್ಳು . ʼಮಣಿಣನ್ ಕನ್ಸು ಇವರು ಬರೆದ್ರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರ್ಾದಂಬರಿ .” 

ಕನ್ನಡದಲ್ಪಲ ಅವಧಾನ್ ಕಲೆ “ ಎಂಬ ಅವರ ಮಹಾಪ್ೌಬಂಧ್ರ್ೆಿ ಹಂರ್ಪ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯವು ತನ್ನ ಪ್ೌಪ್ೌಥಮ ಡಿ.ಲ್ಪಟ್ . 

ಪ್ದವಿಯನ್ುನ ನೇಡಿತು . ಕನಾಾಟಕ ರಾಜೊಯೇತುವ ಪ್ೌಶಸಿತ ,ರಾಷ್ಿಪ್ತಿಗ್ಳು ನೇಡುವ ಬಾದರಾಯಣ ವಾಯಸ ಸಮಾಮನ್ವೆೇ 
ಮೊದಲಾದ ಅನೆೇಕ ಪ್ೌಶಸಿತಗ್ಳು ಇವರನ್ುನ ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ .  
 

ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಒಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ .  

೧. ಧ್ಮಾ ಎಂದು ನ್ಮಮ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಯಾವುದನ್ುನ ಒಕಿಣಿಸಿದೆ ? 

ಉ: ಒಮೆಮ ನಾವು ನ್ಮಮ ಸುತತಲ್ಪನ್ ಜಗ್ದವಯವಸೆಥಗೆ ಋಣಿಗ್ಳೆಂದು ತಿರುದ ಬರುಕ  ಸುಮಮನರಲಾರದೆೇ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊತತ 
ಪ್ಾೌಮಾಣಿಕ ವಯಕಿತ ಅದನ್ುನ ತಿೇರಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ೌಯತನವನೆನೇ ಧ್ಮಾ ಎಂದು ನ್ಮಮ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಒಕಿಣಿಸಿದೆ .   
 

೨. ಧ್ಮಾದ ಆಚರಣೆಗರುವ ಪ್ೌಧಾನ್ ಮಾಗ್ಾ ಯಾವುದು ? 

ಉ: ಧ್ಮಾದ ಆಚರಣೆಗರುವ ಪ್ೌಧಾನ್ ಮಾಗ್ಾವೆೇ ಯಜ್ಞ .  

 

೩. ಬಾಳು ಹಸನಾಗ್ಬೆೇರ್ಾದರೆ ಯಾವುದನ್ುನ ಮಿೇರಬೆೇಕು ? 

ಉ: ಹೊತುತ ಹೊತಿತನ್ ತುತಿತಗಾಗ ,ಅನ್ನ –ಚನ್ನಗ್ರುಗಾಗ ,ಹೆಣುಣ ಹೆಸರುಗ್ರುಗಾಗ ಸೆಣಸಿ ಹೆಣಗ್ುತಿತರುವ ಮಾನ್ವ ಸಹಜವಾಗ 

ಲೊೇಭಿ .ಪ್ೌಕೃತಿ ಅವನಗೆ ಹೆೇರುರ್ೊಟಿಟದೆದೇ ಇಂಥ ಜಿಪ್ುಣತನ್ವನ್ುನ .ಇದನ್ುನ ರ್ೆಲಮಟಿಟಗಾದರೂ ಮಿೇರಿದರೆ ಬಾಳು 
ಹಸನಾಗ್ುವುದು . 
 

೪. ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಶಬದರ್ೆಿ ಏನೆೇನ್ು ಅಥಾ  ಸಾವರಸಯಗ್ರುವೆ ?  

ಗ್ದಯ -೭ ಶೆೌೇಷೆ್ ಭಾರತಿೇಯ ಚಂತನೆಗ್ಳು  

- ಶತಾವಧಾನ ಡಾ ಆರ್ ಗ್ಣೆೇಶ್ 
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ಉ: ಯಜ್ಞರ್ೆಿ ʼದೆೇವತಾರಾಧ್ನೆ ಎಂಬ ಅಥಾವಷೆಟೇ ಅಲಲದೆ ʼ ‘ ಒಟುಟ ಸೆೇರುವಿರ್ೆ ʼ, ‘ ಹಂಚರ್ೊಂಡು ಬಾಳುವಿರ್ೆ ʼ, ‘ತಾಯಗ್ 

ಮಾಡುವಿರ್ೆ ’ಎಂಬೆಲಲ ಅಥಾಸಾವರಸಯಗ್ರುವೆ .  
 

೫. ಅನ್ನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಪಲ ವೆೇದ  ಏನ್ು ಹೆೇರುದೆ ? 

ಉ: “ಮನ್ುಷಾಯುಃ ಅನ್ನಗ್ತಪ್ಾೌಣಾುಃ ” ಎಂದು ಅನ್ನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಪಲ ವೆೇದ ಹೆೇರುದೆ.  
 

೬. ಪ್ುರುಷಾಥಾ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಲೆೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ? 

ಉ: ನ್ಮೊಮಳಗನ್ ಆತಮತತವದ ಪ್ಾೌರ್ಪತಯ ಪ್ರಿಯೇ ಪ್ುರುಷಾಥಾ  

 
೭. ಆಚಾರವು ಯಾವುದರ್ೆಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ? 

ಉ: ಆಚಾರವು ಮಾನ್ವರ ಒಳಗ್ಣ ಶಿಸಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.  
 
೮. ಯಾವುದು ಸವಧ್ಮಾ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ ? 

ಉ: ಯಾವುದೆೇ ವಯಕಿತಯು ತನ್ನ ಸವಭಾವರ್ೆಿ ಅನ್ುಸಾರವಾಗ ತನ್ನದಾದ ಬದುಕನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಿರ್ೊಳುಳವ ಮೂಲಕ ತಾನ್ೂ ತನ್ನ 
ಸುತತಮುತತಲ ಜಗ್ತೂತ ಹೆಚಿನ್ ನೆಮಮದ್ಯನ್ುನ ಗ್ರುಸುವ ಪ್ರಿಯೇ ಸವಧ್ಮಾ .  

 
೯. ಸವಧ್ಮಾದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಪಲ ಎಲಲಕಿಿಂತ ಮುಖಯವಾದದುದ ಯಾವುದು ?  

ಉ: ಪ್ೌತಿಯಬಬ ವಯಕಿತಯ ಒಳಗನ್ ನಶಿಯ ,ಸವಧ್ಮಾದ  ಆಚರಣೆ  ಸವಧ್ಮಾದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಪಲ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾದುದು . 
 
೧೦. ಮನ್ಸಿುನ್ ನಜವಾದ ಉನ್ನತಿಯನ್ುನ ತೊೇರುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು ? 

ಉ:  ತಾಯಗ್ವನ್ುನ ಮಾಡಿಯೂ ಪ್ಶಾಿತಾತಪ್ವನ್ುನ ಪ್ಡದ್ರುವುದು ಮನ್ಸಿುನ್ ಉನ್ನತಿಯನ್ುನ ತೊೇರುವ ಅಂಶವಾಗದೆ.  
 

ಆ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಮೂರು –ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ .  

೧. ಋತ ಎಂದರೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಭರತಜಗ್ತಿತನ್ ಅಸಿತತವದ ಹಿಂದ್ರುವ ಭರತವಯವಸೆಥ ವಿಜ್ಞಾನಗ್ರುಗೆ ಅರಿವಾದರೆ ಭಾವ ಜಗ್ತಿತನ್ ಅಸಿತತವದ ಹಿಂದ್ರುವ ಭಾವ 

ವಯವಸೆಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ುತತದೆ . ಇವೆರಡೂ ಜಗ್ತುತಗ್ಳ ಹಿಂದ್ರುವ ತತತವ ಜ್ಞಾನಗ್ರುಗೆ ತಿರುಯುತತದೆ . ನ್ಲ್ಪಲ 
ತಿರುಗಸಿದೊಡನೆ ನೇರು ಬರುವುದು ಅಸಿತತವವಾದರೆ ಹಿೇಗೆ ನೇರು ಬರಲು ವಿಜ್ಞಾನ್ –ತಂತೌಜ್ಞಾನ್ಗ್ಳ ಮಾನ್ವ ವಯವಸೆಥಯಷೆಟೇ 
ಅಲಲದೆ ಇದಕೂಿ ಮೂಲವೆನಸಿದ ಪ್ೌಕೃತಿಯ ಭಾಗ್ವಾದ ಕಡಲುಗ್ಳು ,ಮುಗಲುಗ್ಳು ,ಮಳ -ೆಗಾರುಗ್ಳು ,ಗಡಮರಗ್ಳೆೇ 
ಮೊದಲಾದ ಅದೆಷ್ುಟ ದೊಡಡ ವಯವಸೆಥ ದುಡಿಯುತತದೆ .ಹಿೇಗಾಗ ಇಂಥ ಜಿೇವಪೊೇಷ್ಕ ದೌವಯವನ್ುನಯಾರೊಬಬರೂ ಪೊೇಲು 
ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅರಿವೆೇ ಋತ .  
 

೨. ಋಣಕೂಿ ಧ್ಮಾಕೂಿ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ್ವೆೇನ್ು ? 
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ಉ: ನೇರು ಬರಲು ವಿಜ್ಞಾನ್ –ತಂತೌಜ್ಞಾನ್ಗ್ಳ ಮಾನ್ವ ವಯವಸೆಥಯಷೆಟೇ ಅಲಲದೆ ಇದಕೂಿ ಮೂಲವೆನಸಿದ ಪ್ೌಕೃತಿಯ 

ಭಾಗ್ವಾದ ಕಡಲುಗ್ಳು ,ಮುಗಲುಗ್ಳು ,ಮಳ -ೆಗಾರುಗ್ಳು ,ಗಡಮರಗ್ಳೆೇ ಮೊದಲಾದ ಅದೆಷ್ುಟ ದೊಡಡ ವಯವಸೆಥ ದುಡಿಯುತತದೆ 
.ಹಿೇಗಾಗ ಇಂಥ ಜಿೇವಪೊೇಷ್ಕ ದೌವಯವನ್ುನಯಾರೊಬಬರೂ ಪೊೇಲು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅರಿವೆೇ ಋತ. ಈ ಅರಿವು 
ಯಾರನೆನೇ ಆದರೂ ಇಡಿಯ ವಯವಸೆಥಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗರುವಂತೆ ಮಾಡದೆ ಇರದು. ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಈ ಭಾವವೆೇ ಋಣಪ್ೌಜ್ಞೆ .ಒಮೆಮ 
ನಾವು ನ್ಮಮ ಸುತತಲ್ಪನ್ ಜಗ್ದವವಸೆಥಗೆ ಋಣಿಗ್ಳೆಂದು ತಿರುದ ಬರುಕ ಸು ಮಮನರದೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊತತ ಪ್ಾೌಮಾಣಿಕ ವಯಕಿತ 
ಅದನ್ುನ ತಿೇರಿಸುವ ಪ್ೌಯತನ ಮಾಡುತಾತನೆ . ಇಂಥ ಪ್ೌಯತನವೆೇ ಧ್ಮಾ ಎಂದು ನ್ಮಮ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ವಾಯಖ್ಾಯನಸಿದೆ. ಹಿೇಗೆ 
ಋಣಕೂಿ ಧ್ಮಾಕೂಿ ಸಂಬಂಧ್ವಿದೆ .  
 

೩.ಯಜ್ಞಕಿಿರುವ ಎರಡು ಮುಖಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

ಉ: ಪ್ೌತಿಫಲದ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷೆಯಿಲಲದೆ ಮಾಡಿದ ತಾಯಗ್ವು ದಾನ್ವಾದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬೆೇರ್ಾದ ಮನ್ಸಿುನ್ ಪ್ರಿಪ್ಾಕ ತಪ್ಸುು. 
ಹಿೇಗೆ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ನಾಣಯರ್ೆಿ ದಾನ್ ಮತುತ ತಪ್ಸುುಗ್ಳೆಂಬ ಎರಡು ಮುಖಗ್ರುವೆ . ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಎಲಲ ರ್ಾಲಕೂಿ ಸಲುಲವ ನಾಣಯ 
ಯಜ್ಞವೆೇ ಹೊರತೂ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ದೆೇಶ ರ್ಾಲಗ್ಳಲ್ಪಲ ಬೆೇರೆ  ಬೆೇರೆ ಪ್ೌರ್ುತವಗ್ಳಲ್ಪಲ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರುವ ಹಣವಲಲ. ಧ್ಮಾಾಚರಣೆಗೆ 
ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಪ್ೌಮುಖ ಸಾಧ್ನ್ . 

 

೪. ಮನ್ುಷ್ಯನ್ು ತನ್ನ ಒರುತನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ? 

ಉ: ಮಾನ್ವನ್ು ತನ್ನ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಒರುತನ್ುನ ಇಬಬಗೆಯಾಗ ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂದು ವೆೇದಗ್ಳು ತಿರುಸುವಾಗ್ ʼಇಷ್ಟ ʼ ಮತುತ 
ಪ್ೂತಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಯ ವಿಧಾನ್ಗ್ಳನ್ುನ ಒಕಿಣಿಸುತತವೆ . ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ುನ ಸಂರ್ೆೇತಿಸುತತದೆ. 
ಪ್ೂತಾ ಎಂಬುದು ರ್ೆರೆ –ಬಾವಿಗ್ಳ ಕಟಿಟಸುವಿರ್ೆ ,ಮರ-ಗಡಗ್ಳ ನೆಡುವಿರ್ೆ ,ದ್ೇನ್ –ದಲ್ಪತರಿಗೆ ನೆರವು ,ಮಂಟಪ್ –

ಧ್ಮಾಸತೌಗ್ಳ ನಮಾಾಣ ,ಕವಿ-ಕಲಾವಿದರ ಪೊೇಷ್ಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೊೇರ್ೊೇಪ್ರ್ಾರವನ್ುನ ಸಂರ್ೆೇತಿಸುತತದೆ. 
ಇದೂ ಕೂಡ ತತತವತುಃ ಸಮಾಜ ಎಂಬ ಅಗನಯಲ್ಪಲ ಮಾಡಿದ ಜಗ್ದಾರಾಧ್ನೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞವೆೇ .ಇದರ ಮೂಲಕ ಮನ್ುಷ್ಯ ತನ್ನ 
ಒರುತನ್ುನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು .  
 

೫.ಪ್ುರುಷ್ ಎಂಬ ಶಬದಕಿಿರುವ ಅಥಾವೆೇನ್ು ?  

ಉ: ನ್ಮೊಮಳಗನ್ ಆತಮತತತವ ಪ್ಾೌರ್ಪತಯ ಪ್ರಿಯೇ ಪ್ುರುಷಾಥಾ . ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ುನ ತಾನ್ು ಅರಿಯುವ ಬಗೆಯೇ ಪ್ುರುಷಾಥಾ. 
ಪ್ರಮಾಥಾದಲ್ಪಲ ಇರವಿಗ್ೂ ಅರಿವಿಗ್ೂ ವಯತಾಯಸವಿಲಲ . ಹಿೇಗೆ ಸತ್ +ಚತ್ + ಆನ್ಂದ ಎಂಬ ಇರವು ,ಅರಿವು ನ್ಲವುಗ್ಳ 

ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ವೆೇ ಪ್ುರುಷಾಥಾದ ಅಂತರಂಗ್ .ಹಿೇಗಾಗಯೇ ಇಲ್ಪಲ ರ್ಾಣುವ ʼಪ್ುರುಷ್ ಎಂಬ ಪ್ದರ್ೆಿ ಗ್ಂಡು ಎಂಬ ಸಂಕುಚತವಾದ 

ಅಥಾ ಸಲುಲವುದ್ಲಲ . ಇದೆೇನದದರೂ ಲ್ಪಂಗಾತಿೇತವಾದ ಆತಮವನ್ುನ ಕುರಿತದುದ. ಇಂಥ ಆತಮವೆೇ ಪ್ರಬೌಹಮ ವಸುತ .   
 

೬.ಸವಧ್ಮಾವು ಯಾವುದನ್ುನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ? 

ಉ: ಪ್ುರುಷಾಥಾಗ್ಳ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಸವಧ್ಮಾಾಚರಣೆ ಅತಯವಶಯಕ . ಯಾವುದೆೇ ವಯಕಿತಯು ತನ್ನ ಸವಭಾವರ್ೆಿ ಅನ್ುಸಾರವಾಗ 

ತನ್ನದಾದ ಬದುಕನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಿರ್ೊಳುಳವ ಮೂಲಕ ತಾನ್ೂ ತನ್ನ ಸುತತಮುತತಲ ಜಗ್ತೂತ ಹೆಚಿನ್ ನೆಮಮದ್ಯನ್ುನ ಗ್ರುಸುವ 

ಪ್ರಿಯೇ ಸವಧ್ಮಾ . ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಸರಳವಾಗದಾದಗ್ ಹುಟುಟ ಮತುತ ಪ್ರಿಸರಗ್ರುಂದಲೆೇ ಮಾನ್ವರ ಸವಧ್ಮಾಗ್ಳು 
ಬಲುಮಟಿಟಗೆ ರೂರ್ಪತವಾಗ್ುತಿತದದವು. ಆದರೆ ಇಂದ್ನ್ ಪ್ರಸಿಥತಿ ಹಾಗಲಲ. ಇಂದು ಹುಟುಟ ಮತುತ ಪ್ರಿಸರಗ್ಳ ಮೂಲಕವೆೇ 
ವಯಕಿತಯಬಬ ಗ್ುರುತಿಸಿರ್ೊಳುಳವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಸಾಧ್ುವೂ ಅಲಲ. ಆದುದರಿಂದ ತನೊನಳಗನ್ ಒಲವು ನಲುವುಗ್ರುಂದ 
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ಸವಧ್ಮಾವನ್ುನ ಗ್ುರುತಿಸಿರ್ೊಳುಳವ ಅನವಾಯಾತೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಪಲ ಕೂಡ ಹುಟುಟ ಪ್ರಿಸರಗ್ಳು ತಮಮ ಪ್ೌಭಾವನ್ುನ ಬಿೇರುತತವೆ . 
ಆದರೆ ಎಂದೂ ಎಲ್ಪಲಯೂ ಇವುಗ್ರುಗಂತ ಮುಖಯವಾದುದು ,ನಾವೆಲಲ ನ್ಚಿಬಹುದಾದುದು ಪ್ೌತಿಯಬಬ ವಯಕಿತಯ ಒಳಗನ್ 

ನಶಿಯವೆೇ . 
 

ಇ) ರ್ೆಳಗನ್ ಶಬದಗ್ಳ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಐದಾರು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ವಿಸತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ . 

 

೧. ಋಣ  :  

ರ್ೂಮಿಯು ನ್ಮೆಮಲಲರನ್ೂನ ತನ್ನ ಗ್ುರುತವದ್ಂದ ಹಿಡಿದ್ಟಿಟದೆ. ,ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಮಮ ಜಿೇವನ್ರ್ೆಿ ಬೆೇರ್ಾದ ಎಲಲ ವಯವಸೆಥಗ್ಳನ್ೂನ 
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗ ನಾವು ರ್ೂಮಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗರಬೆೇರ್ೆಂಬ ಭಾವವೆೇ ಋಣಪ್ೌಜ್ಞೆ . ವಿಜ್ಞಾನ್ ತಂತೌಜ್ಞಾನ್ಗ್ಳ ಮಾನ್ವ 
ವಯವಸೆಥಯಷೆಟೇ ಅಲಲದೆ ಪ್ೌಕೃತಿ ಭಾಗ್ವಾದ ಕಡಲುಗ್ಳು ,ಮುಗಲುಗ್ಳು ,ಮಳ -ೆಗಾರುಗ್ಳು ,ರವಿಕಿರಣಗ್ಳು ,ಗಡ-ಮರಗ್ಳ ೇೆ 
ಮೊದಲಾದ ಅದೆಷ್ುಟ ದೊಡಡ ವಯವಸೆಥ ದುಡಿಯುತತದೆ. ಈ ವವವಸೆಥಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗರಬೆೇಕು. ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವವೆೇ ಋಣ 
ಪ್ೌಜ್ಞೆ .  
 

೨. ಋತ : 

ಋತ ಎಂಬ ಪ್ದವು ಆಧ್ುನಕ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಹೆಚುಿ ಬಳರ್ೆಯಾಗ್ದೆ ಇದದರೂ ಇದು ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸೃತಿಯು ಜಗ್ತಿತಗೆ ರ್ೊಟಟ 
ಒಂದು ಮಹೊೇನ್ನತ ಪ್ರಿಕಲಿನೆ. ಮೆೇಲರ್ೆಿಸೆದ ಚೆಂಡು ಮತೆತ ರ್ೂಮಿಯತತ ಬಿೇಳುತತದೆ ಎಂಬುದು ಕಣಿಣಗೆ ರ್ಾಣುವ ಸತಯ. ಹಿೇಗೆ 
ರ್ೂಮಿಯತತ ಬರಲು ,ರ್ೂಮಿಯ ಗ್ುರುತವವು ಚೆಂಡಿನ್ ಮೆೇಲೆ ರ್ಾಯಾವೆಸಗ್ುವುದು ಎಂಬುದು ಋತ .ಮನ್ುಷ್ಯ ಕುಲರ್ೆಿ 
ಹಾನಯಾಗ್ದಂತೆ ಬಾಳುವುದು ನ್ಮಮ ಧ್ಮಾ.ಹಾಗೆಯೇ ರ್ೂಮಿಯ ಧ್ಮಾ –ಗ್ುರುತವ.ಸೂಯಾನ್ ಧ್ಮಾ ಬೆಳಗ್ುವುದು. 
ಸತಯವು ಮೆೇಲೊನೇಟರ್ೆಿ ಎಲಲರಿಗ್ೂ ರ್ಾಣಿಸಬಲುಲದಾದರೂ ಋತವನ್ುನ ರ್ಾಣಲು ಹೆಚಿನ್ ಪ್ರಿಶೌಮ ,ಸಂಸಾಿರ ಬೆೇರ್ಾಗ್ುತತದೆ.  
 

  ೩) ಸತಯ   : 
ಜಗ್ತಿತನ್ ಅಸಿತತವ  ಎಲಲರಿಗ್ೂ ತೊೇರುತತದೆ. ಈ ಅಸಿತತವದ ಹಿಂದ್ನ್ ವಯವಸೆಥ ರ್ೆಲವರಿಗೆ ಮಾತೌ ರ್ಾಣುತತದೆ. ಭರತ ಜಗ್ತಿತನ್ 
ಅಸಿತತವದ ಹಿಂದ್ರುವ ಭರತವಯವಸೆಥ ವಿಜ್ಞಾನಗ್ರುಗೆ ಅರಿವಾದರೆ ಭಾವ ಜಗ್ತಿತನ್ ಅಸಿತತವದ ಹಿಂದ್ರುವ ಭಾವ ವಯವಸೆಥ 
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರಿವಾಗ್ುತತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಜಗ್ತುತಗ್ಳ ಹಿಂದ್ರುವ ತತತವ ಜ್ಞಾನಗ್ರುಗೆ ತಿರುಯುತತದೆ. ಹಿೇಗೆ ಸತಯ ಎನಸಿದ 
ಅಸಿತತವದ ಹಿಂದ್ರುವ ಋತ ಎಂಬ ವಯವಸೆಥ ಪ್ೌಯತನದ್ಂದ ಮಾತೌ ವೆೇದಯ .ಋತದ ಅರಿವಾದ ಕೂಡಲೆೇ ನಾವುಸತಯರ್ೆಿಷ್ುಟ 
ಋಣಿಗ್ಳಾಗದೆದೇವೆಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡುತತದೆ.  
 

೪ . ಧ್ಮಾ : 
ನಾವು ನ್ಮಮ ಸುತತಲ್ಪನ್ ಜಗ್ದವಯವಸೆಥಯಿಂದ ಜಿೇವಿಸಲು ಬೆೇರ್ಾದ ಎಲಲ  ಅನ್ುಕೂಲಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಡೆಯುತಿತದೆದೇವೆ  ಎಂಬ ಅರಿವು 
ಋತ .ಈ ಅರಿವು ಯಾರನೆನೇ ಆದರೂ ಈ ಇಡಿಯ ವಯವಸೆಥಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗರುವಂತೆ ಮಾಡದೆೇ ಇರದು . ನಾವು ನ್ಮಮ ಸುತತಲ್ಪನ್ 
ಜಗ್ದವಯವಸೆಥಗೆ ಋಣಿಗ್ಳೆಂದು ತಿರುದ ಬರುಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊತತ ಪ್ಾೌಮಾಣಿಕ ವಯಕಿತ ಅದನ್ುನ ತಿೇರಿಸುವ ಪ್ೌಯತನ 
ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವೂ ಜಗ್ದವಯವಸೆಥಯ ಋಣವನ್ುನ ತಿೇರಿಸುವ ಪ್ೌಯತನ ಮಾಡಬೆೇಕು . ಇಂಥ ಪ್ೌಯತನವನೆನೇ ಧ್ಮಾ ಎಂದು 
ನ್ಮಮ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಒಕಿಣಿಸಿದೆ.  
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  ೫. ಸವಧ್ಮಾ  

ಪ್ುರುಷಾಥಾಗ್ಳ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಸವಧ್ಮಾಾಚರಣೆ ಅತಯವಶಯಕ . ಯಾವುದೆೇ ವಯಕಿತಯು ತನ್ನ ಸವಭಾವರ್ೆಿ ಅನ್ುಸಾರವಾಗ ತನ್ನದಾದ 

ಬದುಕನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಿರ್ೊಳುಳವ ಮೂಲಕ ತಾನ್ೂ ತನ್ನ ಸುತತಮುತತಲ ಜಗ್ತೂತ ಹೆಚಿನ್ ನೆಮಮದ್ಯನ್ುನ ಗ್ರುಸುವ ಪ್ರಿಯೇ 
ಸವಧ್ಮಾ . ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಸರಳವಾಗದಾದಗ್ ಹುಟುಟ ಮತುತ ಪ್ರಿಸರಗ್ರುಂದಲೆೇ ಮಾನ್ವರ ಸವಧ್ಮಾಗ್ಳು ಬಲುಮಟಿಟಗೆ 
ರೂರ್ಪತವಾಗ್ುತಿತದದವು. ಆದರೆ ಇಂದ್ನ್ ಪ್ರಸಿಥತಿ ಹಾಗಲಲ. ಇಂದು ಹುಟುಟ ಮತುತ ಪ್ರಿಸರಗ್ಳ ಮೂಲಕವೆೇ ವಯಕಿತಯಬಬ 
ಗ್ುರುತಿಸಿರ್ೊಳುಳವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಸಾಧ್ುವೂ ಅಲಲ. ಆದುದರಿಂದ ತನೊನಳಗನ್ ಒಲವು ನಲುವುಗ್ರುಂದ ಸವಧ್ಮಾವನ್ುನ 
ಗ್ುರುತಿಸಿರ್ೊಳುಳವ ಅನವಾಯಾತೆ ಉಂಟು. ಇಲ್ಪಲ ಕೂಡ ಹುಟುಟ ಪ್ರಿಸರಗ್ಳು ತಮಮ ಪ್ೌಭಾವನ್ುನ ಬಿೇರುತತವೆ .ತನ್ನ ಇಚೆ್, 
ಆಸಕಿತ,ಮನೊೇಧ್ಮಾ ,ವಯಕಿತತವ ,ಭಾವನೆ –ಇವೆಲಲ ತನ್ಗೊಬಬನಗೆೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದುದ ಎಂಬುದು ಪ್ೌತಿಯಬಬರಿಗ್ೂ ತಿರುದ್ದೆ. 
ನ್ಮಮ ಅನ್ನ್ಯ ವಯಕಿತತವವೆೇ ಒಟಾಟಗ ನ್ಮಮ ಸವಧ್ಮಾವಾಗದೆ.  
  

೬. ಈಶವರ  

ಧ್ಮಾ ,ಅಥಾ, ರ್ಾಮ ,ಮೊೇಕ್ಷಗ್ಳೆಂಬ ನಾಲುಿ ಪ್ುರುಷಾಥಾಗ್ಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಬಯರ್ೆಯೇ ಮೂಲವಾದ ರ್ಾಮವು ಜಿೇವ 
ರ್ೆೇಂದ್ೌತವಾಗದದರೆ  ಇಂಥ ಬಯರ್ೆಯನ್ುನ ಆಯಾ ಹೊತಿತಗೆ ಈಡೆೇರಿಸಬಲಲ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ೌತಿನಧಿಸುವ ಅಥಾವು 
ಜಗ್ತೆಿೇಂದ್ೌತವಾಗದೆ. ಬಯರ್ೆ –ಈಡೆೇರಿರ್ೆಗ್ಳ ಮೊತತವೆನಸಿದ ಜಿೇವ –ಜಗ್ತುತಗ್ಳ ನ್ಡುವೆ ಸಾಮರಸಯವನ್ುನ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
,ವಯವಸೆಥಯನ್ುನ ರೂರ್ಪಸುವ ಮರಲಯವೆೇ ಧ್ಮಾ. ಧ್ಮಾದ ರ್ೆೇಂದೌವು ಈಶವರನ್ಲ್ಪಲದೆ.  ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯರು ದೆೇವರು ಎಂದು 
ನ್ಂಬುವ ಪ್ರತತತವವನೆನೇ ಶಾಸರಗ್ಳು ಈಶವರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿವೆ .ಪ್ೌತಿಯಬಬರೂ ತಮಮ ತಮಮ ಅಥಾ –ರ್ಾಮಗ್ಳನ್ುನ 
ಈಡೆೇರಿಸಿರ್ೊಳುಳವಾಗ್ ಮತೊತಬಬರ ಅಂಥದೆದೇ ಪ್ೌಯತನಗ್ರುಗೆ ಅಡಿಡಯಾಗ್ುವುದ್ಲಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಶಿಸೆತೇ ಅವರ ಮಟಿಟಗೆ 
ಧ್ಮಾವಾಗದುದ ಈಶವರನ್ಲ್ಪಲ ವಿಶಾವಸವನ್ುನ ಇರಿಸಿದವರಿಗೆ ಧ್ಮಾವು ಬರಿಯ ವಯವಹಾರವಷೆಟೇ ಅಲಲದೆ ಆಚಾರವೂ ಆಗ್ುತತದೆ.  
 

೭.ಪ್ುರುಷಾಥಾ  

ನ್ಮೊಮಳಗನ್ ಆತಮತತತವ ಪ್ಾೌರ್ಪತಯ ಪ್ರಿಯೇ ಪ್ುರುಷಾಥಾ . ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ುನ ತಾನ್ು ಅರಿಯುವ ಬಗೆಯೇ ಪ್ುರುಷಾಥಾ. 
ಪ್ರಮಾಥಾ ದಲ್ಪಲ ಇರವಿಗ್ೂ ಅರಿವಿಗ್ೂ ವಯತಾಯಸವಿಲಲ . ಹಿೇಗೆ ಸತ್ +ಚತ್ + ಆನ್ಂದ ಎಂಬ ಇರವು ,ಅರಿವು ನ್ಲವುಗ್ಳ 

ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ವೆೇ ಪ್ುರುಷಾಥಾದ ಅಂತರಂಗ್ ಹಿೇಗಾಗಯೇ ಇಲ್ಪಲ ರ್ಾಣುವ ʼಪ್ುರುಷ್ ಎಂಬ ಪ್ದರ್ೆಿ ಗ್ಂಡು ಎಂಬ ಸಂಕುಚತವಾದ 

ಅಥಾ ಸಲುಲವುದ್ಲಲ . ಇದೆೇನದದರೂ ಲ್ಪಂಗಾತಿೇತವಾದ ಆತಮವನ್ುನ ಕುರಿತದುದ. ಇಂಥ ಆತಮವೆೇ ಪ್ರಬೌಹಮ ವಸುತ 
 

ಈ) ಈ  ರ್ೆಳಗನ್ ವಾಕಯಗ್ಳ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ . 

೧. ಚನ್ನವಿಲಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು ,ಅನ್ನವಿಲಲದೆ ಬದುಕಲಾದ್ೇತೆ? 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಶತಾವಧಾನ ಆರ್ ಗ್ಣೆೇಶ್ ರವರು ಬರೆದ್ರುವ ಶೆೌೇಷ್ೆ ಭಾರತಿೇಯ ಚಂತನೆಗ್ಳು 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಯಜ್ಞ ಸಂಸೃತಿಯ ಒಂದು ಅನ್ುಷಾೆನ್ . ಅಗನಯಲ್ಪಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಹಾರಪ್ದಾಥಾವನ್ುನ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ುನ 
ಮತೆತ ಪ್ಡೆದುರ್ೊಳಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವೆಂಬುದು ಎಲಲರಿಗ್ೂ ತಿರುದ ತಥಯ . ವಸುತಸಿಥತಿ ಹಿೇಗದದರೂ ಅದನೆನೇ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ –
ತನ್ಗೆ ಮರರು ಬರುವುದೆಂಬ ಯಾವುದೆೇ ನಶಿಯ ಇಲಲದ್ದದರೂ ರ್ೊಡಬೆೇರ್ೆಂಬ ಜಿೇವನ್ ಪ್ಾಠ್ದ ಕಲ್ಪರ್ೆ ತಾನೆ! “ ಮನ್ುಷಾಯುಃ 
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ಅನ್ನಗ್ತಪ್ಾೌಣಾುಃ ”ಎಂದು ವೆೇದ ಹೆೇರುದೆ . ಚನ್ನವಿಲಲದೆ ಬದುಕಬಹುದು ;ಆದರೆ ಅನ್ನವಿಲಲದೆ ಬದುಕಲಾದ್ೇತೆೇ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು 
ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ :   ನ್ಮಗೆ ಅವಶಯವಾಗ ಬೆೇರ್ಾದ ಆಹಾರವನ್ುನ ನಾವು ಸಾಂರ್ೆೇತಿಕವಾಗಯಾದರೂ ಅಗನಗೆ ಅರ್ಪಾಸುವುದೆಂದರೆ ಅದು 
ಪ್ೌತಿಫಲದ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷೆಯಿಲಲದೆ ತಾಯಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ . 
 

೨. ಧ್ಮಾದ ಆಚರಣೆಗರುವ ಪ್ೌಧಾನ್ ಮಾಗ್ಾವೆೇ ಯಜ್ಞ . 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಶತಾವಧಾನ ಆರ್ ಗ್ಣೆೇಶ್ ರವರು ಬರೆದ್ರುವ ಶೆೌೇಷ್ೆ ಭಾರತಿೇಯ ಚಂತನೆಗ್ಳು 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : Struggle for existence ಎಂದು ಚಾಲ್ಡುಾಡಾವಿಾನ್ ಹೆೇರುರುವಂತೆ ಹೊತುತ ಹೊತಿತನ್ ತುತಿತಗಾಗ ,ಅನ್ನ  –
ಚನ್ನಗ್ರುಗಾಗ  ,ಹೆಣುಣ –ಹೆಸರುಗ್ರುಗಾಗ ಸೆಣಸುತಿತರುವ ಮಾನ್ವ ಸಹಜವಾಗ ಲೊೇಭಿ . ಪ್ೌಕೃತಿ ಅವನಗೆ ಹೆೇರುರ್ೊಟಿಟದುದ 
ಇಂಥಹ ಜಿಪ್ುಣತನ್ವನ್ುನ . ನಸಗ್ಾ ಲೊೇಭಿಯಾದ ಅವನಗೆ  ಔದಾಯಾದ ಹಾದ್ಯನ್ೂನ ಅದು ರ್ೊಡುವ ನೆಮಮದ್ಯನ್ೂನ 
ತಿರುಸಿರ್ೊಡುವ ತಾಯಿ ಸಂಸೃತಿ. ಯಜ್ಞ ಈ ಸಂಸೃತಿಯ ಒಂದು ಅನ್ುಷಾೆನ್ ಎಂದು ಹೆೇಳುವಾಗ್ ಲೆೇಖಕರು ಮೆೇಲ್ಪನ್ 
ಮಾತನ್ುನ ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೊತತ ಪ್ಾೌಮಾಣಿಕ ವಯಕಿತ ಅದನ್ುನ ತಿೇರಿಸುವ ಪ್ೌಯತನ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಮಮ ಸುತತಲ್ಪನ್ ವಯವಸೆಥಗೆ 
ನಾವು ಋಣಿಗ್ಳೆಂದು ತಿರುದ ಬರುಕ ಅದನ್ುನ ತಿೇರಿಸುವ  ಪ್ೌಯತನವನ್ುನ ನಾವು ಮಾಡಬೆೇಕು . ಅದೆೇ ಧ್ಮಾ . ಈ ಧ್ಮಾದ 
ಆಚರಣೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ೌಧಾನ್ ಮಾಗ್ಾ ಯಜ್ಞ ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ. 
 

೩. ಧ್ಮಾದ ರ್ೆೇಂದೌ ಈಶವರನ್ಲ್ಪಲದೆ . 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಶತಾವಧಾನ ಆರ್ ಗ್ಣೆೇಶ್ ರವರು ಬರೆದ್ರುವ ಶೆೌೇಷ್ೆ ಭಾರತಿೇಯ ಚಂತನೆಗ್ಳು 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಧ್ಮಾ ,ಅಥಾ, ರ್ಾಮ ,ಮೊೇಕ್ಷಗ್ಳೆಂಬ ನಾಲುಿ ಪ್ುರುಷಾಥಾಗ್ಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಬಯರ್ೆಯೇ ಮೂಲವಾದ ರ್ಾಮವು ಜಿೇವ 
ರ್ೆೇಂದ್ೌತವಾಗದದರೆ  ಇಂಥ ಬಯರ್ೆಯನ್ುನ ಆಯಾ ಹೊತಿತಗೆ ಈಡೆೇರಿಸಬಲಲ ಸಾಧ್ನ್ಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ೌತಿನಧಿಸುವ ಅಥಾವು 
ಜಗ್ತೆಿೇಂದ್ೌತವಾಗದೆ. ಬಯರ್ೆ –ಈಡೆೇರಿರ್ೆಗ್ಳ ಮೊತತವೆನಸಿದ ಜಿೇವ –ಜಗ್ತುತಗ್ಳ ನ್ಡುವೆ ಸಾಮರಸಯವನ್ುನ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ವಯವಸೆಥಯನ್ುನ ರೂರ್ಪಸುವ ಮರಲಯವೆೇ ಧ್ಮಾ. ಧ್ಮಾದ ರ್ೆೇಂದೌವು ಈಶವರನ್ಲ್ಪಲದೆ.  ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಯರು ದೆೇವರು ಎಂದು 
ನ್ಂಬುವ ಪ್ರತತತವವನೆನೇ ಶಾಸರಗ್ಳು ಈಶವರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ . 
ಸಾವರಸಯ : ಜಿೇವ ಜಗ್ತುತಗ್ಳ ನ್ಡುವೆ ಸಾಮರಸಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಯವಸೆಥಯಾದ ಧ್ಮಾದ ರ್ೆೇಂದೌ ಇರುವುದು ಜನ್ರೆಲಲರೂ 
ದೆೇವರೆಂದು ನ್ಂಬುವ ,ಶಾಸರಗ್ಳು ಈಶವರ ಎಂದು ಕರೆದ್ರುವ ಪ್ರತತತವದಲ್ಪಲ ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
 

೪.ಪ್ುರುಷಾಥಾ ಗ್ಳ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಸವಧ್ಮಾಾಚರಣೆ ಅತಾಯವಶಯಕ  

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಶತಾವಧಾನ ಆರ್ ಗ್ಣೆೇಶ್ ರವರು ಬರೆದ್ರುವ ಶೆೌೇಷ್ೆ ಭಾರತಿೇಯ ಚಂತನೆಗ್ಳು 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಯಾವುದೆೇ ವಯಕಿತಯು ತನ್ನ ಸವಭಾವರ್ೆಿ ಅನ್ುಸಾರವಾಗ ತನ್ನದಾದ ಬದುಕನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಿರ್ೊಳುಳವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ 
ಸುತತಮುತತಲ ಜಗ್ತುತ ಹೆಚಿನ್ ನೆಮಮದ್ಯನ್ುನ ಗ್ರುಸಿರ್ೊಳುಳವ ಪ್ರಿಯೇ ಸವಧ್ಮಾ. ಹಿಂದೆ  ಹುಟುಟ ಮತುತ ಪ್ರಿಸರಗ್ರುಂದಲೆೇ 
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ಮಾನ್ವರ ಸವಧ್ಮಾಗ್ಳು ಬಲುಮಟಿಟಗೆ ರೂರ್ಪತವಾಗ್ುತಿತದದವು.ಆದರೆ ಇಂದು ಹುಟುಟ ಹಾಗ್ೂ ಪ್ರಿಸರಗ್ಳ ಮೂಲಕವೆೇ 
ಸವಧ್ಮಾವನ್ುನ ವಯಕಿತಯಬಬ ಗ್ುರುತಿಸಿರ್ೊಳುಳವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ,ಅದು ಸಾಧ್ುವೂ ಇಲಲ ಎಂದು ಹೆೇಳುವಾಗ್ ಲೆೇಖಕರು 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ತನೊನಳಗನ್ ಒಲವು –ನಲುವುಗ್ರುಂದಲೆೇ ಸವಧ್ಮಾವನ್ುನ ವಯಕಿತ ಗ್ುರುತಿಸಿರ್ೊಳುಳವ ಅನವಾಯಾತೆ ಇದೆ. ಧ್ಮಾ 
,ಅಥಾ, ರ್ಾಮ ,ಮೊೇಕ್ಷಗ್ಳೆಂಬ ಪ್ುರುಷಾಥಾಗ್ಳ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಸವಧ್ಮಾದ ಆಚರಣೆ ಅಗ್ತಯವಾದುದು ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ 
ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
   
 

ಉ.  ರ್ೊಟಿಟರುವ ನಾಲುಿ ಉತತರಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸರಿಯಾದ ಉತತರವನ್ುನ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.  
೧. ಋತವು ಮನ್ುಷ್ಯನಗೆ ಜಗ್ತಿತಗೆ --------------- ಆಗರುವಂತೆ ಮಾಡುತತದೆ.  
ಅ) ಒಡೆಯ    ಆ) ಪ್ಾೌಮಾಣಿಕ      ಇ) ಕೃತಜ್ಞ   ಈ )ಅಡಿಯಾಳು                        ಉತತರ  : ಇ) ಕೃತಜ್ಞ 
೨. ಯಜ್ಞವು ನ್ಮಗೆ ಕಲ್ಪಸುವ ಜಿೇವನ್ಪ್ಾಠ್ವೆಂದರೆ ಯಾವುದೆೇ -------ಇಲಲದೆ ದಾನ್ ಮಾಡಬೆೇಕು . 
ಅ) ಸಾವಥಾ        ಆ )ಆಚರಣೆ     ಇ ) ರ್ಕಿತ   ಈ )ಸಂಬಂಧ್                      ಉತತರ :   ಆ)ಸಾವಥಾ  
೩. ಊರಿನ್ಲ್ಪಲ ಜನೊೇಪ್ಯೇಗ್ರ್ಾಿಗ ರ್ೆರೆಯನ್ುನ ಕಟುಟವುದು -------ಎನಸಿರ್ೊಳುಳತತದೆ.  
ಅ) ಯಜ್ಞ      ಆ) ದಾನ್    ಇ) ಪ್ೂತಾ   ಈ) ಇಷ್ಟ                 ಉತತರ : ಇ) ಪ್ೂತಾ 
೪. ಈಶವರನ್ಲ್ಪಲ ವಿಶಾವಸವನ್ುನ ಇರಿಸಿದವರಿಗೆ ಧ್ಮಾವು ಬರಿಯ ವಯವಹಾರವಷೆಟೇ ಅಲಲದೆ ---- ಕೂಡ ಆಗ್ುತತದೆ .  
ಅ) ವಿಚಾರ          ಆ ) ಆಚಾರ           ಇ) ಪ್ುರುಷಾಥಾ    ಈ) ಮೊೇಕ್ಷ              ಉತತರ : ಆ)ಆಚಾರ  
೫. ಮನ್ುಃ ಪ್ೂವಾಕವಾಗ  ಒಮೆಮ ರ್ೊಟಟ ಬರುಕ ---- 
ಅ) ಕಳವರುಸಬಾರದು  ಆ)ಮರೆಯಬಾರದು    ಇ) ರ್ೆೇಳಬಾರದು  ಈ) ಹರುಯಬಾರದು    ಉತತರ : ಅ)ಕಳವರುಸಬಾರದು  

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  

ಅ)ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಉತತರಿಸಿ.   

೧. ನಾಮಪ್ದ ಎಂದರೆೇನ್ು ? ಉದಾಹರಿಸಿರಿ. 
ಉ: ನಾಮ ಪ್ೌಕೃತಿಗ್ರುಗೆ ವಿರ್ಕಿತ ಪ್ೌತಯಯಗ್ಳು ಸೆೇರಿ ಆಗ್ುವ ಪ್ದವೆೇ ನಾಮಪ್ದ.  ಉದಾ ಭಿೇಮ ಎನ್ುನವುದು ನಾಮಪ್ೌಕೃತಿ, 
ಅನ್ುನ ಎನ್ುನವುದು ವಿರ್ಕಿತ ಪ್ೌತಯಯ . ಭಿೇಮನ್ನ್ುನ ಎನ್ುನವುದು ನಾಮಪ್ದ . 
 

೨. ನಾಮವಾಚಕಗ್ಳ ವಿಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟಮಾಡಿರಿ.  
ಉ: ನಾಮವಾಚಕಗ್ಳನ್ುನ ವಸುತವಾಚಕ,ಗ್ುಣವಾಚಕ,ಸಂಖ್ಾಯವಾಚಕ ,ಸಂಖ್ೆಯೇಯವಾಚಕ ,ಭಾವನಾಮ, 
ಪ್ರಿಮಾಣವಾಚಕ ,ದ್ಗಾವಚಕ ,ಸವಾನಾಮ ಎಂಬ ಗ್ುಂಪ್ುಗ್ಳಾಗ ವಿಂಗ್ಡಿಸಬಹುದು.  
 

೩. ಕೃದಂತ ಎಂದರೆೇನ್ು ? ಉದಾಹರಣೆಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 
ಉ:ಧಾತುಗ್ರುಗೆ ಕೃತ್ ಪ್ೌತಯಯಗ್ಳು ಸೆೇರಿ ಕೃದಂತಗ್ಳೆನಸುತತವೆ. ಇವುಗ್ಳಲ್ಪಲ ಮೂರು ವಿಧ್ . 
ಕೃದಂತನಾಮ : ಮಾಡಿದ ,ತಿನ್ುನವ  
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ಕೃದಂತ ಭಾವನಾಮ : ಮಾಟ ,ತಿನ್ುನವಿರ್ೆ 
ಕೃದಂತಾವಯಯ: ಮಾಡಿ ,ತಿಂದು  
 

೪. ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ಕೃದಂತನಾಮ, ಕೃದಂತಭಾವನಾಮ, ಕೃದಂತಾವಯಯಗ್ಳಾಗ ವಿಂಗ್ಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ.  
ಉ: ಮಾಟ,ಓಡಿದ ,ತಿಂದ,ನೊೇಡಿ ,ಆಟ,ನೊೇಡಿದ . 
 
ಆ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ನಾಲುಿ ಉತತರಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸೂಕತವಾದುದನ್ುನ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
೧. ವತಾಮಾನ್ ಕೃದಂತನಾಮರ್ೆಿ  ಈ ಪ್ದವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದೆ.  
ಅ)ಬರೆಯುವ    ಆ)ಬರೆದ     ಇ)ಬರೆಯದ   ಈ )ಬರೆಹ  
ಉ: ಅ ) ಬರೆಯುವ  
೨. ‘ ನೊೇಟ ' ಎಂಬುದು ಈ ವಾಯಕರಣಾಂಶವಾಗದೆ.  
  ಅ)ಕೃದಂತನಾಮ   ಆ) ಕೃದಂತಭಾವನಾಮ  ಇ)ಕೃದಂತಾವಯಯ  ಈ) ತದ್ಧತಾಂತ  
 ಉ: ಆ) ಕೃದಂತಭಾವನಾಮ  
೩. ಇವುಗ್ಳಲ್ಪಲ ಕೃದಂತಾವಯಯರ್ೆಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಪ್ದ .  
ಅ) ತೊಡುಗೆ   ಆ)ತಿನ್ುನವಿರ್ೆ   ಇ)ನ್ಡೆಯುವ   ಈ )ಮಾಡಲ್ಪರ್ೆಿ   
ಉ: ಈ) ಮಾಡಲ್ಪರ್ೆಿ  
೪. 'ಲೊೇಕದೊಳ್ ' ಎಂಬುದು ಈ ವಿರ್ಕಿತಯಲ್ಪಲದೆ.  
ಅ)ಪ್ೌಥಮಾ   ಆ)ತೃತಿೇಯಾ  ಇ)ಪ್ಂಚಮಿೇ  ಈ) ಸಪ್ತಮಿೇ  
ಉ: ಈ )ಸಪ್ತಮಿೇ  

ಇ)ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ದಗ್ರುಗರುವ ಸಂಬಂಧ್ದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ದರ್ೆಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲಿನೆಯ ಪ್ದ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧. ನ್ದ್, ಪ್ವಾತ : ರೂಢನಾಮ : : ವಾಯಪ್ಾರಿ ,ವಿಜ್ಞಾನ : __ (ಅನ್ವಥಾನಾಮ) 
೨.ನಾನ್ು ,ನೇನ್ು :ಪ್ುರುಷಾಥಾಕ ಸವಾನಾಮ : : ಯಾರು ?ಏನ್ು ?: __(ಪ್ೌಶಾನಥಾಕ ಸವಾನಾಮ)_  
೩. ಅಷ್ುಟ :ಪ್ರಿಮಾಣವಾಚಕ : : ಹನೆನರಡು : _ (ಸಂಖ್ಾಯವಾಚಕ)  
೪. ಪೊಳಲ್ಡ : ಪ್ಟಟಣ : : ಕಸವರ : ___ (ಬಂಗಾರ ) 
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                                                              ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 
 ದುಗ್ಾಸಿಂಹನ್ ರ್ಾಲ ಸುಮಾರು  ಕಿೌ.ಶ. ೧೦೩೧ .ಇವನ್ು ಗ್ದಗ್ ಜಿಲೆಲಯ ರೊೇಣ ತಾಲೂಕಿನ್ ಕಿಸುರ್ಾಡುನಾಡಿನ್ 
ಸಯಯಡಿಯವನ್ು .ಇವನ್ು ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ುನ ರಚಸಿದಾದನೆ . 
ಪ್ೌಸುತತ ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಗ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಪ್ರಿಷ್ತುತ ಪ್ೌಕಟಿಸಿರುವ ಗ್ುಂಡಿಮ ಚಂದೌಶೆೇಖರ ಐತಾಳರು 
ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿರುವ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  

 

ಹೊಸಗ್ನ್ನಡ ರೂಪ್ 

ಮಧ್ುರಾನ್ಗ್ರದಲ್ಪಲದದ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ ಮತುತ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧ ಎಂಬ ಇಬಬರು ವಾಯಪ್ಾರಿಗ್ಳ ಮಕಿಳು ಒಟಿಟಗೆ ವಾಯಪ್ಾರರ್ಾಿಗ ಹೊೇಗ 
ಬಹಳಷ್ುಟ ಸಂಪ್ತುತ (ಹೊನ್ುನ) ಪ್ಡೆದು ಹಿಂದ್ರುಗ ಪ್ುನ್ುಃ ತಮಮ ಹುಟೂಟರಾದ ಮಧ್ುರಾಪ್ುರದ ಹೊರವಲಯದ ಹೂದೊೇಟದಲ್ಪಲ 
ಬಿೇಡು ಬಿಟಟರು.ಅಧ್ಾರಾತಿೌಯಾದಾಗ್ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ದುಬುಾದ್ಧಯವನಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯನ್ುನ ಕರೆದು ಗ್ರುಸಿರುವ ಹೊನ್ನನ್ುನ 
ಪ್ಾಲು ಮಾಡಿರ್ೊಳೂೆ ಳೇಣ ಎನ್ನಲು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಪ್ಾಪ್ಬುದ್ಧಯನ್ುನ ಹೊಂದ್ದವನಾಗ ಹಿೇಗೆಂದನ್ು. ನಾವು ಈ ಹೊನ್ನನ್ುನ 
ಹಂಚರ್ೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಪಲ ಸೆವೇಚೆ್ಯಿಂದ ಇರುವವರು ಅಲಲ.ಮತೆತ ವಾಯಪ್ಾರರ್ೆಿ ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕು.ಆದ ರ್ಾರಣದ್ಂದ ನನ್ಗ್ೂ 
ನ್ನ್ಗ್ೂ ವೆಚಿರ್ೆಿ ಬೆೇರ್ಾಗ್ುವಷ್ುಟ ಹೊನ್ನನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಉರುದ ಹೊನೆನಲಲವನ್ುನ ಇಲ್ಪಲಯೇ ಇಡೊೇಣ 
ಎಂದನ್ು.ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಆ ಪ್ಾಪ್ಕಮಾನ್ನ್ುನ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನೆೇ (ತನ್ನ ಹಾಗೆ) ಎಂದು ಬಗೆದು ಅವನ್ ಮಾತಿಗೆ ಒರ್ಪಿರ್ೊಂಡು 
ಒಂದು ದೊಡಡ ಆಲದ ಮರದ ಬರುಯಲ್ಪಲ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಹೂರು ಮರುದ್ನ್ ಇಬಬರೂ ನ್ಗ್ರರ್ೆಿ ಹೊೇಗ ಇಷ್ಟ ವಿಷ್ಯ ಸುಖಗ್ಳನ್ುನ 
ಅನ್ುರ್ವಿಸುತಿದದರು.ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯನ್ುನ ವಂಚಸಿ(ಅವನಗೆ ಗೊತಾತಗ್ದಂತೆ ) ಹೊನ್ನನ್ುನ ಹೂತಿಟಟ ಆಲದಮರದ 
ಬರು ಹೊೇಗ ಅಲ್ಪಲದದ ಹೊನೆನಲಲವನ್ೂನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊಂಡವನ್ುನ ಮೊದಲ್ಪನ್ಂತೆ ಮುಚಿ ರ್ೆಲವು ದ್ನ್ಗ್ಳು ಕಳೆದ ಮೆೇಲೆ 
ತಾನೆೇ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯಲ್ಪಲಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಬರು ವೆಚಿರ್ೆಿ ಹೊನನಲಲ ಆದದರಿಂದ ಮತತಷ್ುಟ ಸವಲಿ ಹೊನ್ನನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು 
ಬರೊೇಣವೆಂದು ಅವನ್ನ್ೂನ ಕರೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಹೂತಿಟಟ ಸಥಳವನ್ುನ ಅಗೆದಾಗ್ ಅಲ್ಪಲ ಹೊನ್ನನ್ುನ ರ್ಾಣದೆ ಇನ್ುನ 
ಹೆೇಳದ್ದದರೆ ಸುಳುಳ ತನ್ನ ಮೆೇಲೆ ಬರುವುದೆಂದು ಹೊನ್ನನೆಲಲವನ್ೂನ ನೇನೆ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡೆಯಂದು  
ಅತಿ ಕುಟಿಲ ಮನ್ಸಿುನ್ವನಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ನ್ದ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಯಮೊೇಹ (ಲೊೇರ್)ತನ್ದ್ಂದ ಮತಿಗೆಟಟವನಾಗ ಕಳಳನಗೆ 
ಸುಳ ಳೆೇ ತನ್ನ ಶಕಿತ (ತಸಿರಸಾಯನ್ೃತಂ ಬಲಂ) ಎಂಬ ವಾಕಯವನ್ುನ ನೆನೆಯುತತ ಸುಳಳನ್ುನ ಹೆೇರುದನ್ು(ಕಳಳನಗೆ ಸುಳ ಳೆೇ ಪ್ೌಧಾನ್) 

ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಮೊದಲೆೇ ಹಾ!ಹಾ! ಎಂದು ರ್ೆಟೆಟನೆಂದು ಬಾಯನ್ೂನ ಹೊಟೆಟಯನ್ೂನ ಹೊಡೆದುರ್ೊಳುಳತತ ಕೂಗ್ುತತ 
(ಬೊಬೆಬ ಹಾಕುತತ) ಕಳವಳಗೊಂಡವನ್ಂತೆ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲಲವೆಂದು ನ್ುಡಿಯಲು ,ಸೆನೇಹ ನಾಶವಾಯಿತಲಾಲ ಎಂದು ಜರಿಯುತತ ನೇನೆ 
ಕದದವನೆಂದು ಆರೊೇರ್ಪಸುತತ , 
ವಿಚಾರ ಮಾಡೊೇಣವೆಂದು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರಲ್ಪಲಗೆ ಬಂದುಇಬಬರೂ ಆ ವಿಚಾರವನೆನಲಲ ಸವಿಸಾತರವಾಗ ಹೆೇಳಲು ರ್ೊನೆಯಲ್ಪಲ 
ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.ಹೊನೆನಲಲವನ್ೂನ ಈತನೆ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡನೆಂಬುದರ್ೆಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಿದೆ ಎನ್ನಲು ಸಭಾಸದರು 

ಗ್ದಯ ೮. -ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ -ದುಗ್ಾಸಿಂಹ   
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ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ುನ ಹೆೇಳು ಎಂದಾಗ್ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಹೊನ್ನನ್ುನ ಇಡುವಾಗ್ ಇವನ್ು ಮತುತ ತಾನ್ಲಲದೆ ಅಲ್ಪಲ ಇನ್ುನ ಯಾರೂ 
ಮನ್ುಷ್ಯರಿರಲ್ಪಲಲ.ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಅಲ್ಪಲದದ ವಟವೃಕ್ಷವೆೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದನ್ು.ಅದನ್ುನ ರ್ೆೇರು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು 
ವಿಸಮಯಗೊಂಡರು.ಇವನ್ ಮಾತು ಹಿಂದೆಂದೂ ರ್ೆೇಳದ ವಿಚಾರ.ಈ ಆಶಿಯಾವನ್ುನ ನೊೇಡೊೇಣವೆಂದು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯನ್ುನ 
ಕರೆದು ನೇನ್ು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ುನ ಒರ್ಪಿರ್ೊಳುಳವುದು ಎಂದಾಗ್ ಅವನ್ು ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿಯಂದು ಈ ಮೊದಲು ಹೆೇರುದವರಾಗ್ಲ್ಪೇ 
ರ್ೆೇರುದವರಾಗ್ಲ್ಪೇ ಇಲಲ ಎಂದಾಗ್  
ವಚನ್ || ಮನ್ುಷ್ಯರ ಸುಕೃತಯ ಮತುತ ದುಷ್ೃತಯಗ್ಳನ್ುನ ದೆೈವಗ್ಳು ತಿರುಯುವವು.ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯು 
ಉಚತವಾದುದು.ಮರವನ್ುನ ಮಾತಾಡಿಸುವುದು ಪ್ರಮಗ್ಹನ್ವಾದ ವಿಚಾರ.ಆದದರಿಂದ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ುನ ಅಂಗೇಕರಿಸುವುದು. 
ಎಂದು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಹೆೇಳಲು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ತುಂಬಾ ಆಲೊೇಚಸಿ ಒರ್ಪಿರ್ೊಂಡನ್ು.ಆಗ್ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಇಂದು 
ಹೊತುತ ಹೊೇಯಿತು (ಸಂಜೆಯಾಯಿತು)ನಾಳ  ೆಹೊೇಗ ರ್ೆೇಳೂೆೇಣ ವೆಂದು ಹೆೇಳಲು ಎಲಲರೂ ತಮಮ ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಹೊೇದರು. 
ಅಷ್ಟರಲ್ಪಲ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರ್ೆೈಯನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಯಾರೂ ಇಲಲದಂತಹ ಸಥಳರ್ೆಿ ಕರೆತಂದು 
ನ್ಡೆದ ವೃತಾತಂತವೆಲಲವನ್ೂನ ವಿವರಿಸಿ ಹೆೇರು ನಮಮ ಒಂದು ಮಾತಿನಂದ ನ್ಮಮ ಕಷ್ಟಗ್ಳೆಲಲ ದೂರವಾಗ ಹಲವು ರ್ಾಲದವರೆಗೆ 
ಹಸಿಯದೆ ಉಂಡು ಬಾಳುವಷ್ುಟ ಹಣವು ಬರುವುದು .ನೇವು ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗದುದ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ ಹೊನೆನಲಲವನ್ೂನ 
ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡನೆಂದು ನ್ುಡಿಯಿರಿ ಎಂದನ್ು ಆತನ್ು ಹಿೇಗೆಂದನ್ು. 
ಪ್ರಧ್ನ್ಹರಣವೂ,ವಿಶಾವಸಘಾತಕವೂ, ಸಾವಮಿದೊೌೇಹವೂ ಇವೆಲಲವೂ ಹೆೇಗೆಂದರೂ ರ್ೆಡುಕನ್ುನ ಉಂಟು 
ಮಾಡುವುವು.ಇವೆಲಲವನ್ೂನ ನೇನ್ು ತಿರುದೂ ಕೂಡ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ, ನ್ುಡಿಸಿ ರ್ೆಡಿಸಲು ಆಲೊೇಚಸಿದೆ.ನನ್ನ ಕ್ಷುಲಲಕ 
(ಕಿೇಳು) ಆಲೊೇಚನೆಯು ನ್ಮಮ ಕುಲವನೆನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ರಿೇತಿಯದು.ಎನ್ನಲು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಅದನ್ುನ ರ್ೆೇರು ನ್ಮಮ 
ರ್ಾಯಾವನ್ುನ ರ್ೆಡಿಸದೆ ನಾನ್ು ಹೆೇರುದಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ುನ ಒರ್ಪಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಪಲಯೇ ಸಂಜೆಯಾಯಿತು. 
ಆರ್ಾಶವನ್ುನ ಆವರಿಸಿ ದ್ಕುಿಗ್ಳನ್ುನ ಮುಚಿ ದೃರ್ಷಟಯನ್ುನ ತಡೆದು ಹೊಗೆ ತುಂಬಿ, ಮಳೆಗಾಲದ ಮೊೇಡ ,ರ್ಾಡಿಗೆಯ ರಾಶಿ 
,ರ್ೊೇಗಲೆ ,ವಿಷ್ುಣವಿನ್ ರ್ಾಯ ರ್ಾಂತಿ,ಶಿವನ್ ಕುತಿತಗೆಯ ಬಣಣದ ಕತತಲೆ ಕೌಮೆೇಣ ಹಬಿಬತು. 
ಆ ರಿೇತಿಯಾಗ ಕವಿದ ಕತತಲೆಯಲ್ಪಲ ರ್ೊಲಲದೆ ಬಿಡೆನೆಂದು ಕರೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ್ುವಂತೆ ಕರೆದೊಯುದ ಮಾರಿಯ ಮನೆಗೆ 
ಹರರ್ೆಯ ಕುರಿಯನ್ುನ ಕರೆದೊಯುಯವಂತೆ ಆಲದ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ುನ ಹೊಗಸಿ ವಾಯಜಯವನ್ುನ ಗೆದೆದನೆಂದು 
ಖುರ್ಷಪ್ಟುಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನದೆೌ ಮಾಡಿದನ್ು. 
ಬೆಳಗಾಗ್ಲು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ದೆೇವ, ಗ್ುರು,ದ್ವಜ ಪ್ೂಜೆಗ್ಳನ್ುನ ಮಾಡುತತ ಕಳೆಯುತಿತರಲು, ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಮುಖವನ್ುನ 
ತೊಳೆಯದೆ ಬಂದು ಧ್ಮಾಾ ಧಿಕರಣರಿಗೆ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.  
ಪ್ೌತಯರ್ಥಾ ಬಂದ್ಲಲ, ಬಹಳ ಹೊತಾತಯಿತು.ನಾನೆೇನ್ು ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ರ್ೆೇಳುತಿತರಲು ಅಷ್ಟರಲ್ಪಲ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು 
ಬರುತಿತರುವುದನ್ುನ ಕಂಡು ಆ ಕೂಡಲೆೇ ನ್ಡೆಯಿರಿ ನಮಿಮಬಬರ ಜಗ್ಳವನ್ುನ ತಿೇರಮಾನಸುವೆವು ಎಂದು ಆಲದ ಮರದ 
ಸಮಿೇಪ್ರ್ೆಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟವಿಧಾಚಾನೆಯಿಂದ ಮರವನ್ುನ ಅಚಾಸಿ ಅನ್ಂತರ ಅವರಿಬಬರನ್ೂನವಿಚಾರಿಸಿ ಆ ಮರವನ್ುನ ಕುರಿತು 
ಹಿೇಗೆಂದರು.ನೇನಾದರೊೇ ಯಕ್ಷಾದ್ ದ್ವಯ ದೆೇವತಾವಾಸವೂ ಆದ ವೃಕ್ಷವಾಗರುವೆ. 
ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ರ್ೆೇಳುವೆವು.ನೇನ್ು ನಜವನೆನೇ ನ್ುಡಿಯಂದು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಧ್ಮಾದ ವಿಚಾರಗ್ಳನ್ುನ ಕುರಿತು 
ಹೆೇರುದಾಗ್ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗ ಕುರುತಿದದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆ ಪ್ೆೌೇಮಮತಿ ಮತಿಗೆಟುಟ ಧ್ಮಾಗ್ತಿಯನ್ುನ ಬಿಟುಟ 
'ಪ್ೌಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಯಾದ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಆಯುಷ್ಯ ಕು ಕುಂದುವುದು. ಎಂದು ಹೆೇಳುವಂತೆ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ ಧ್ನ್ವನ್ುನ 
ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡಿರುವನ್ು ಎಂದು ಹೆೇರುದನ್ು.ನೆರೆದವರೂ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರೂ ಇದನ್ುನ ರ್ೆೇರು ಆಶಿಯಾಪ್ಟಟರು.ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೂ 
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ಕೂಡ ಆಶಿಯಾಚಕಿತನಾಗ ಇದು ದೆೈವವಲಲ. ಆಗದದರೆ ಸತಯವನೆನೇರ್ೆ ನ್ುಡಿಯದು ?ಇದೆೇನಾದರೊಂದು ಕೃತಿೌಮವಾಗರಬೆೇಕು. 
ಎಂದು ಆ ಮರವನ್ುನ ಒಂದು ಸುತುತ ಹಾಕಿ ನೊೇಡಿ ಅಲೊಲಂದು ದೊಡಡ ಪೊಟರೆಯೂ ಹಾಗ್ೂ ಅಲ್ಪಲ ಮನ್ುಷ್ಯ ಸಂಚಾರವಾದ 
ಕುರುಹು ಇದುದದದನ್ುನ ನೊೇಡಿ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರಿಗೆ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.ಸುಳುಳ ಹೆೇಳದ (ಹುಸಿಯದ )ವಾಯಪ್ಾರಿಯೇ ಇಲಲ.ನಾನ್ು 
ವಾಯಪ್ಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ನ್ನ್ನ ವೃತಿತಧ್ಮಾಕಿನ್ುಗ್ುಣವಾಗ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ ಅಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯಾಗ ಧ್ನ್ವನ್ುನ ವಂಚಸಿ ನ್ನ್ನ 
ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ್ಬೆೇರ್ೆನ್ುನವಷ್ಟರಲ್ಪಲ ಸೂಯಾನ್ು ಮೂಡಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು.ಆದದರಿಂದ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ್ಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ದೆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲಟುಟ ಬಂದೆನ್ು.ಮರುದ್ವಸವಹೊೇಗ ನೊೇಡುವಷ್ಟರಲ್ಪಲ ಆ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಒಂದು ಸಪ್ಾವು 
ಸುತಿತರ್ೊಂಡು ಮಲಗತುತ ಆದದರಿಂದ ಹೊನ್ನನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ್ಲು ಅಂಜಿದೆನ್ು.ನೇವೆಲಲ ಇಲ್ಪಲಯೇ ಇದುದ 
ನೊೇಡುತಿತರಿ.ಪೊಟರೆಯಳಗೆ ಹೊಗೆಯನ್ುನ ಹಾಕಿ ಹಾವನ್ುನ ಹೊರಹೊೇಗ್ುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕದದ ಒಡವೆಯನ್ುನ ರ್ೊಡುವೆನ್ು. 
ಎಂದು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಹುಲುಲ ಕಟಿಟಗೆಯನ್ುನ ತರಿಸಿ ಅದನ್ುನ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ತುಂಬಿ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವಂತೆ 
ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲು ಹೊಗೆ ಸುತಿತ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯತೊಡಗ್ಲು ಒಳಗದದ ಪ್ೆೌೇಮಮತಿ (ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆ)ಧೆೈಯಾಗೆಟುಟ ,ಕೂಗ್ುತತ 
(ಬೊಬೆಬ ಹಾಕುತತ)ಪೊಟರೆಯಳಗನಂದ ಹೊರರು ಉರುರು ಕಂಠ್ಗ್ತಪ್ಾೌಣನಾದನ್ು.ಅದನ್ುನ ನೊೇಡಿದ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು 
ಇವನ್ು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆಯಂಬುದರಲ್ಪಲ ಸಂಶಯವಿಲಲ.ಎಂದು ಅರಿತು ಈ ಪ್ಾಪ್ಕಮಾನಾಗರುವ ದುಷ್ಟಪ್ುತೌನಂದ ನನ್ಗೆ 
ಇಂತ ದುಮಾರಣ ಸಂರ್ವಿಸಿತು ಎಂದರು.  
 

ಅ) ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧.'ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಕತೆಯನ್ುನ ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ? 

ಉ: ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ ಕತೆಯನ್ುನ ದುಗ್ಾಸಿಂಹ ಕವಿ ಯು ರಚಸಿದ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ 
 

೨.ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಮೆೇಲೆ ಯಾವ ಆರೊೇಪ್ವನ್ುನ ಹೊರಿಸಿದನ್ು ? 

ಉ:ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಮೆೇಲೆ ಸಂಪ್ತಿತನ್ ಕಳಳತನ್ದ ಆರೊೇಪ್ವನ್ುನ ಹೊರಿಸಿದನ್ು. 
 

೩.ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಏರ್ೆ ವಿಸಮಯ ಹೊಂದ್ದರು ? 

ಉ: ಹೊನ್ನನ್ುನ ಹೂತಿಟಟ ಸಥಳದಲ್ಪಲ ಮತುತ ಆ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ ಮತುತ ತನ್ನನ್ುನ ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಮನ್ುಷ್ಯರಾರೂ 
ಇರಲ್ಪಲಲ.ಆದದರಿಂದ ಕದದವರಾರು ಎಂದು ಅಲ್ಪಲದದ ಆಲದ ಮರವೊಂದೆೇ ಹೆೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಹೆೇರುದಾಗ್ 
ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ವಿಸಮಯ ಹೊಂದ್ದರು.  
 

೪.ಧ್ಮಾ ಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ಬೆಳಗನ್ ಹೊತತನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ಕಳೆದನ್ು ? 

ಉ: ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ಬೆಳಗನ್ ಹೊತತನ್ುನ ದೆೇವ,ಗ್ುರು , ಬಾೌಹಮಣರ ಪ್ೂಜೆಗ್ಳನ್ುನ ಮಾಡುತತ ಕಳೆದನ್ು. 
 

೫.ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ವಟವೃಕ್ಷದ ಸಮಿೇಪ್ರ್ೆಿ ಏರ್ೆ ಬಂದರು ? 

ಉ: ಹೊನ್ನನ್ುನ ಕದದವರಾರು ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಯ ರ್ೆೇಳಲು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ವಟ ವೃಕ್ಷದ ಸಮಿೇಪ್ರ್ೆಿ ಬಂದರು. 
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ಆ)ಮೂರು ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಧ್ಮಾ ಬುದ್ಧಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಯಾವ ಸಲಹೆಯನನತತನ್ು ? 

ಉ: ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ ಮತುತ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಗ್ರುಬಬರೂ ವಾಯಪ್ಾರರ್ೆಿ ಹೊೇಗ ಸಾಕಷ್ುಟ ಹಣ ಸಂಪ್ತುತ ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿರ್ೊಂಡು ತಮಮ 
ಜನ್ಮರ್ೂಮಿಗೆ ಮರರು ಹೊರ ಉದಾಯನ್ವನ್ದಲ್ಪಲದದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಅದನ್ುನ ಇಬಬರೂ ಸಮ ಪ್ಾಲು ಮಾಡಿರ್ೊಳೂೆ ಳೇಣ ಎಂದು 
ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಹೆೇರುದಾಗ್ ಪ್ಾಪ್ಬುದ್ಧಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ನಾವು ಇಷ್ುಟ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಮನೆಯಲ್ಪಲಟುಟ 
ಸೆವೇಚೆ್ಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಮತೆತ ವಾಯಪ್ಾರರ್ೆಿ ಬೆೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೊೇಗ್ಬೆೇರ್ಾದದರಿಂದ ನ್ಮಿಮಬಬರಿಗ್ೂ ವೆಚಿಮಾಡಲು 
ಎಷ್ುಟ ಬೆೇರ್ೊೇ ಅಷ್ುಟ ಹೊನ್ನನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಉರುದದದನ್ುನ ಇಲ್ಪಲಯೇ ಇಡೊೇಣ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೇಡಿದನ್ು.  
 

೨. ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಏರ್ಾಂತದಲ್ಪಲ ಏನೆಂದು ಹೆೇರುದನ್ು ?  

ಉ:ಹೊನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ನಾಪ್ತೆತ ಯಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ುನ ಅಲ್ಪಲದದ  ವಟವೃಕ್ಷವೊಂದೆೇ ಹೆೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು 
ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ುನ ರ್ೆೇಳುವಂತೆ ಅವರನ್ುನ ಒರ್ಪಿಸುವಲ್ಪಲ ಯಶಸಿವಯಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ 
ರ್ೆೈಯನ್ುನ ಹಿಡಿದು ಯಾರೂ ಇಲಲದಂತಹ ಸಥಳರ್ೆಿ ಕರೆತಂದು ನ್ಡೆದ ವೃತಾತಂತವೆಲಲವನ್ೂನ ವಿವರಿಸಿ ಹೆೇರು ನಮಮ ಒಂದು 
ಮಾತಿನಂದ ನ್ಮಮ ಕಷ್ಟಗ್ಳೆಲಲ ದೂರವಾಗ ಹಲವು ರ್ಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿಯದೆ ಉಂಡು ಬಾಳುವಷ್ುಟ ಹಣವು ಬರುವುದು .ನೇವು 
ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗದುದ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ ಹೊನೆನಲಲವನ್ೂನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡನೆಂದು ನ್ುಡಿಯಿರಿ ಎಂದನ್ು. 
 

೩. ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ವಟವೃಕ್ಷರ್ೆಿ ಏನ್ು ಹೆೇರುದರು ? 

ಉ: ಕಳೆದು ಹೊೇಗರುವ ಸಂಪ್ತುತ ಕದದವರಾರು ಎಂದು ತಿರುಯಲು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧ ಮತುತ 
ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯರೊಡಗ್ೂಡಿ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಹೂತಿಟಟ ಆಲದ ಮರದ ಸಮಿೇಪ್ರ್ೆಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟವಿಧಾಚಾನೆಯಿಂದ ಮರವನ್ುನ ಅಚಾಸಿ 
ಅನ್ಂತರ ಅವರಿಬಬರನ್ೂನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆ ಮರವನ್ುನ ಕುರಿತು ನೇನಾದರೊೇ ಯಕ್ಷಾದ್ ದ್ವಯ ದೆೇವತಾವಾಸವೂ ಆದ 
ವೃಕ್ಷವಾಗರುವೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ರ್ೆೇಳುವೆವು.ನೇನ್ು ನಜವನೆನೇ ನ್ುಡಿಯಂದು ಹೆೇರುದರು. 

 
ಇ)ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧.ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ಾಠ್ದಲ್ಪಲ ನೇವು ಮೆಚುಿವ ಪ್ಾತೌ ಯಾವುದು ? ಏರ್ೆ ?(ವಿದಾಯರ್ಥಾಗ್ಳ ವಿವೆೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗದೆ.) 
೨. ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂತೌ ಅವನಗೆ ತಿರುಗ್ು ಬಾಣವಾದ ಬಗೆಯನ್ುನ ತಿರುಸಿ. 

ಉ: ಅತಿ ಕುಟಿಲ ಮನ್ಸುುಳಳವನಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ದಮಾಬುದ್ಧ ಮತುತ ತಾನ್ು ಇಬಬರೂ ಸೆೇರಿಯೇ ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿದ ಸಂಪ್ತತನ್ುನ 
ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ್ಲು ಬಿಡದೆೇ ಅದನ್ುನ ಮರದ ರ್ೆಳಗೆ ಹೂತಿಡಲು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯನ್ುನ ಒರ್ಪಿಸುವಲ್ಪಲ 
ಯಶಸಿವಯಾಗ್ುತಾತನೆ .ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಗೆ ಗೊತಾತಗ್ದ ಹಾಗೆ ಹೂತಿಟಿಟದದ ಹೊನ್ನನ್ುನ ತಾನೆೇ ತೆಗೆದು ಅದರ ಕಳುವಿನ್ 
ಆರೊೇಪ್ವನ್ುನ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಮೆೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಾತನೆ .ರ್ೊನೆಗೆ ಇಬಬರೂ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರಲ್ಪಲಗೆ ಬಂದು ವಾಯಜಯ 
ತಿೇಮಾಾನಸುವಂತೆ ರ್ೆೇರುರ್ೊಳುಳತಾತರೆ .ನ್ಡೆದುದೆಲಲವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಕದ್ದದಾದನೆಂದು ಹೆೇಳುವ 
ದುಷ್ಟಬುಧಿಿಯು ಅದರ್ೆಿ ಅಲ್ಪಲದದ ಮರವೆೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ುನವನ್ು.ಮರುದ್ನ್ ಮರದ ಬರು ಸಾಕ್ಷಿ ರ್ೆೇಳಲು ಹೊೇಗ್ುವುದೆಂದು 
ತಿೇಮಾಾನ್ವಾದಾಗ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬರು ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅವಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ುಡಿಯುವಂತೆ 
ಒತಾತಯಿಸುತಾತನೆ.ಒಲಲದ ಮನ್ಸಿುನಂದ ಅವನ್ ತಂದೆಯು ಮಗ್ನ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಯಮೊೇಹರ್ೆಿ ಕಟುಟಬಿದುದ ಮರುದ್ನ್ ಎಲಲರೂ 
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ಬರುವುದರ್ೆಿ ಮುಂಚೆಯೇ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅವಿತು ಕುರುತು ರ್ೊಳುಳವನ್ು .ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ ಮತುತ 
ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯರ ನ್ುನ ನಲ್ಪಲಸಿ ವೃಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿ ರ್ೆೇರುದಾಗ್ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅವಿತಿದದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ 
ಹೊನ್ನನ್ುನ ಕದ್ದರುವನೆಂದಾಗ್ ಮರವು ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ುಡಿಯುವುದೆೇ ಆದಲ್ಪಲ ಅದು ಸತಯವನ್ುನ ಹೆೇಳದೆೇ ಏರ್ೆ ಸುಳುಳ ನ್ುಡಿಯುವುದು 
ಎಂದು ಆಲೊೇಚಸಿದ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಮರವನ್ುನ ಪ್ೌದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ್ ಅಲ್ಪಲ ಮನ್ಷ್ಯಸಂಚಾರದ ಕುರುಹು ದೊರೆಯುತತದೆ.ಆಗ್ 
ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಉಪ್ಾಯವಾಗ ಎಲಲ ವಾಯಪ್ಾರಿಗ್ರುಗರುವಂತೆ ತನ್ಗ್ೂ ಕೂಡ ಹಣದ ಮೊೇಹವಿದುದದಾಗ ಹೂತಿಟಟ ಹಣವನ್ುನ 
ತೆಗೆಯಲು ಬಂದು ಅದನ್ುನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ್ುವಷ್ಟರಲ್ಪಲ ಬೆಳಗಾಗದದರಿಂದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗಸಿಟುಟದಾಗಯೂ 
ಮರುದ್ನ್ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ್ಲು ಬಂದಾಗ್ ಅಲ್ಪಲ ದೊಡಡದಾದ ಹಾವು ಇತೆತಂದೂ ಅದನ್ುನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪಲಯೇ ಬಿಟುಟ 
ಹೊೇಗದುದದಾಗ ತಿರುಸಿ ಕಟಿಟಗೆಯನ್ುನ ತರಿಸಿ ಪೊಟರೆಗೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಹಾವನ್ುನ ಓಡಿಸಿ ಅಡಗಸಿಟಟ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಮರರುಸುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದಾಗ್ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗ ಕುರುತಿದದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗ್ುತಾತನೆ.ಹಿೇಗೆ ಅತಿ ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ 
ದುಷ್ಟಬುದ್ದಯು ತಾನ್ು ಬಿೇಸಿದ ಬಲೆಯಲ್ಪಲ ತಾನೆೇ ಸಿಕುಿ ಹೊನನನ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ೂನ ಕಳೆದುರ್ೊಳುಳತಾತನೆ. 
 

ಈ) ಸಂದಭಾಾನ್ುಸಾರ ಸಾವರಸಯ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧.''ಪೊನ್ನನೆಲಲಮಂ ನೇನೆ ರ್ೊಂಡೆ'' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದುಗ್ಾಸಿಂಹನ್ು ಬರೆದ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎನ್ುನವ 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು. 
ಸಂದರ್ಾ: ವಾಯಪ್ಾರದ್ಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ಹಂಚರ್ೊಳೂೆ ಳೇಣ ಎಂಬ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಸಲಹೆಗೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಇಷೊಟಂದು 
ಹಣವನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಪಲಟಟರೆ ನ್ಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ುವುದು.ಆದದರಿಂದ ಖಚಾಗೆ (ವೆಚಿರ್ೆಿ )ಬೆೇರ್ಾಗ್ುವಷ್ುಟ 
ಮಾತೌ ನ್ಮಮ ಬರು ಇಟುಟರ್ೊಂಡು ಉರುದದದನ್ುನ ಇಲ್ಪಲಯೇ ಇಡೊೇಣ ಎಂದನ್ು.ಅದರ್ೆಿ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೂ ಒರ್ಪಿರ್ೊಳಳಲು 
ಇಬಬರೂ ಸೆೇರಿ ಅದನ್ುನ ಅಲ್ಪಲಯೇ ಇದದ ಆಲದ ಮರದರ್ೆಳಗೆ ಹೂತಿಟಟರು.ರ್ೆಲವು ದ್ನ್ಗ್ಳು ಕಳೆದ ಮೆೇಲೆ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು 
ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಗೆ ಗೊತಾತಗ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ಬಚಿಟಟ ಸಥಳರ್ೆಿ ಹೊೇಗ ಸಂಪ್ತೆತಲಲವನ್ೂನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು ಗ್ುಂಡಿಯನ್ುನ 
ಮೊದಲ್ಪನ್ಂತೆಯೇ ಮುಚಿಟಟನ್ು. ಮತೆತ ರ್ೆಲವು ದ್ನ್ಗ್ಳು ಕಳೆದ ಮೆೇಲೆ ತಾನೆೇ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯನ್ುನ ಕರೆದು ತನ್ಗೆ ವಯಯರ್ಾಿಗ 
ಹಣವು ಬೆೇಕಿತೆತಂದು ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ಹೂತಿಟಟ ಕಡೆ ಹೊೇಗ ತರೊೇಣವೆಂದು ಅವನ್ನ್ುನ ಕರೆದುರ್ೊಂಡು ಹೊೇಗ ಅಲ್ಪಲ ಅದು 
ಇರದ್ದದರಿಂದ ನೇನೆ ಎಲಲವನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡೆ ಎಂದು ಮತೆತ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಮೆೇಲೆ ಆರೊೇಪ್ವನ್ುನ ಮಾಡುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ 
ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಹಣವನ್ುನ ತಾನೆೇ ದೊೇಚ ಅದನ್ುನ ಮರೆಮಾಚುವ ಉದೆದೇಶದ್ಂದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಮೆೇಲೆ ಆರೊೇಪ್ 
ಹೊರಿಸಲು ಯತಿನಸುತಿತರುವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ. 
 

೨. ''ಈತನ್ ಮಾತು ಅಶುೌತಪ್ೂವಾಮ್'' 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದುಗ್ಾಸಿಂಹನ್ು ಬರೆದ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎನ್ುನವ 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಹೆೇರುದರು.  
ಸಂದರ್ಾ : ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ ಮತುತ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಗ್ರುಬಬರೂ ವಾಯಪ್ಾರದ್ಂದ ತಾವು ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿದ ಹಣವನ್ುನ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ 
ಸಲಹೆಯಂತೆ ಖಚಾಗೆ ಬೆೇರ್ಾದಷ್ುಟ ಹಣವನ್ುನ ಮಾತೌ ತಮಮ ಬರು ಇರಿಸಿರ್ೊಂಡು ಉರುದದದನ್ುನ ಒಂದು ಆಲದ ವೃಕ್ಷದ ಬರು 
ಹೂತಿಟಟರು.ಪ್ಾಪ್ಬುದ್ಧಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಗೆ ಗೊತಾತಗ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡು 
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ಕಳಳತನ್ದ ಆರೊೇಪ್ವನ್ುನ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಮೆೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನ್ು.ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡವರಾರೆಂದು ತಮಮ ವಾಯಜಯವನ್ುನ 
ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅವರು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಇರುವಲ್ಪಲಗೆ ಬಂದರು.ನ್ಡೆದುದೆಲಲವನ್ುನ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ 
ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಹೊನೆನಲಲವನ್ುನ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡನೆಂಬುದರ್ೆಿ ಅಲ್ಪಲದದ ಆಲದ ಮರವೆೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಾಗ್ 
ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ತಮಮ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಪಲ ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಅಂದುರ್ೊಂಡರು. 
ಸಾವರಸಯ :ಮನ್ುಷ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ುಡಿಯುವುದು ಸಹಜ .ಆದರೆ ವೃಕ್ಷವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೇಳುವುದು ಆಶಿಯಾವೆೇ ಸರಿ ಎಂದು 
ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಆಶಿಯಾ ಪ್ಡುವ ಸನನವೆೇಶ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
 

೩. ''ನನ್ನ ಪ್ಳುವಗೆ ನ್ಮಮ ಕುಲವನೆಲಲಮನ್ರುವ ಬಗೆ'' 
ಉ: ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದುಗ್ಾಸಿಂಹನ್ು ಬರೆದ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎನ್ುನವ 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆ (ಪ್ೆೌೇಮಮತಿ)ಯು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು. 
ಸಂದರ್ಾ : ಹೊನ್ನನ್ುನ ತಾನ್ು ಕದದ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಅದರ ಆರೊೇಪ್ವನ್ುನ ಹೊರಿಸಿ ಅದರ್ೆಿ ವೃಕ್ಷವೆೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಂದು 
ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರಿಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು . ಆ ಹೊತಿತಗೆ ಸಂಜೆಯಾದದರಿಂದ ಮರುದ್ನ್ ವೃಕ್ಷನಾಯಯ ರ್ೆೇಳುವುದೆಂದು 
ತಿೇಮಾಾನ್ವಾಯಿತು.ಮನೆಗೆ ಮರರುದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ುನ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗ ದಮಾಾಧಿಕರಣರು 
ಆರೊೇಪ್ದ ಕುರಿತು ರ್ೆೇರುದಾಗ್ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಕದದವನೆಂದು ಹೆೇಳುವಂತೆ ಒತಾತಯಿಸಿದನ್ು.ಆಗ್ ಮಗ್ನಗೆ ಬುದ್ಧ 
ಹೆೇಳುತತ ಪ್ೆೌೇಮಮತಿ(ತಂದೆ)ಯು ಪ್ರಧ್ನ್ ,ವಿಶಾವಸಘಾತಕತನ್,ಸಾವಮಿದೊೌೇಹ ಇವೆಲಲವೂ ಎಲಲ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲಯೂ 
ಹಾನಯನ್ುನಂಟು ಮಾಡುವಂತವು.ನನ್ನ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾದ ಕಳಳತನ್ವು ನ್ಮಮ ಕುಲವನೆನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು 
ಹೆೇರುದನ್ು. 
ಸಾವರಸಯ : ಅನೇತಿ, ಅನಾಯಯ ,ಅಕೌಮಗ್ರುಂದ ಸಂಪ್ಾದ್ಸುವುದು ಎಂದ್ಗ್ೂ ಒಳ ಳೆಯದನ್ುನ ಮಾಡಲಾರದು ಎಂದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ 
ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  ಪ್ೆೌೇಮಮತಿಯು ತನ್ನ ಮಗ್ನಾದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಗೆ ಬುದ್ಧಹೆೇಳಲು ಪ್ೌಯತಿನಸುವುದೂ ಸಹ ಇಲ್ಪಲ 
ವಯಕತವಾಗದೆ  
 

೪. ''ಪ್ೌಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಯಾದ ಮನ್ುಷ್ಯನಾಯುಷ್ಯಂ ಕುಂದುಗ್ಂ'' 

ಉ: ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದುಗ್ಾಸಿಂಹನ್ು ಬರೆದ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎನ್ುನವ 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. 
ಈ ಮಾತನ್ುನ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆ (ಪ್ೆೌೇಮಮತಿ)ಯು ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗದುದ ಹೆೇರುದನ್ು. 
ಸಂದರ್ಾ : ವಾಯಪ್ಾರದಲ್ಪಲ ದೊರೆತು ಹೂತಿಟಟ ಹಣದ ಕಳುವಿನ್ ಆರೊೇಪ್ವನ್ುನ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯ ಮೆೇಲೆ 
ಹೊರಿಸುತಾತನೆ .ನಾಯಯ ತಿೇಮಾಾನ್ರ್ಾಿಗ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರ ಬರು ಬಂದು ನ್ಡೆದುದೆಲಲವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ 
ಹೊನ್ನನ್ುನ ತೆಗೆದವನ್ು ಎಂಬುದರ್ೆಿ ಆಲದ ಮರವೆೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ುನತಾತನೆ.ಮರುದ್ನ್ ಅವರೆಲಲರೂ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಅಡಗಸಿಟಿಟದದ ಆಲದ 
ಮರದ ಬರು ಬರುತಾತರೆ.ಮಗ್ನ್ ಒತಾತಯರ್ೆಿ ಕಟುಟಬಿದದ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆ ಈ ಮೊದಲೆೇ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗ 
ಕುರುತಿರುತಾತನೆ .ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ವೃಕ್ಷದ ಬರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ್ ಅಲ್ಪಲ ಅಡಗ ಕುರುತಿದದ ಪ್ೆೌೇಮಮತಿ (ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ 
ತಂದೆ)ಯು ಮತಿಗೆಟುಟ ಧ್ಮಾದ ದಾರಿಯನ್ುನ ಬಿಟುಟ 'ಪ್ೌಕೃತಿ ವಿಕೃತಿಯಾದರೆ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಆಯುಷ್ಯವು ಕುಂದುವುದು ಎಂದು 
ನ್ುಡಿವಂತೆ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ ಎಲಲ ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡನೆಂದು  ಹೆೇಳುತಾತನೆ . 
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ಸಾವರಸಯ : ಪ್ೌಕೃತಿ ಮುನದರೆ ಯಾರಿಗ್ೂ ಉರುಗಾಲವಿಲಲ. ವಟವೃಕ್ಷವು ಪ್ೌಕೃತಿಯ ರ್ೊಡುಗೆ .ಅದರ್ೆಿ ವಿರುದಧವಾಗ 
ನ್ಡೆಯುವುದು ವಿಕೃತಿ , ಸಹಜವಾದ ಒಳ ಳೆಯ ನ್ಡತೆ ಬಿಟುಟ ಅಸಹಜವಾದ ದುಷ್ಟ ನ್ಡತೆಯಡೆಗೆ ಮನ್ುಷ್ಯ ಸಾಗದರೆ ಆತನ್ 
ಆಯುಸುು ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತತದೆ ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ .  
 

೫. ''ಹುಸಿಯದ ಬೆೇಹಾರಿಯೇ ಇಲಲ'' 
ಉ: ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದುಗ್ಾಸಿಂಹನ್ು ಬರೆದ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚತಂತೌದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ' ಎನ್ುನವ 
ಗ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರಿಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು. 
ಸಂದರ್ಾ :  ನಾಯಯವನ್ುನ ತಿೇಮಾಾನಸಲು ವೃಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿ ರ್ೆೇಳಲು ತಿೇಮಾಾನಸಿದಾಗ್ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ುನ 
ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗಸಿಟುಟ ಧ್ಮಾಾಧಿಕರಣರು ಪ್ೌಶಿನಸಿದಾಗ್ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯೇ ಕದದನೆಂದು ತಂದೆಯಿಂದ 
ಹೆೇರುಸುವನ್ು.ವೃಕ್ಷವು ಸಾಕ್ಷಯವನ್ುನ ನ್ುಡಿಯುವುದೆೇ ಆದಲ್ಪಲ ಸತಯವನೆನೇರ್ೆ ನ್ುಡಿಯಲಾರದು ಎಂದು ಅನ್ುಮಾನ್ಗೊಂಡ 
ಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯು ಮರವನೊನಮೆಮ ಸುತುತ ಹಾಕಿದಾಗ್ ಪೊಟರೆಯ ಬರು ಮನ್ುಷ್ಯರ ಕುರುಹನ್ುನ ಅರಿತು ಇದರ ಮಮಾವನ್ುನ 
ತಿರುಯಬೆೇರ್ೆಂದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇಳುವನ್ು.ವಾಯಪ್ಾರಿ ಬುದ್ಧಯಿಂದ ಹಿೇಗೆ ಮಾಡಿದಾದಗಯೂ , ಪೊಟರೆಯಲ್ಪಲ ಅಡಗಸಿಟಟ 
ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ್ ಅದನ್ುನ ಹಾವು ಬಳಸಿ ಮಲಗತೆತಂದೂ ,ಈಗ್ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಹಾವನ್ುನ ಓಡಿಸುವೆನ್ು ಮತುತ 
ಅಡಗಸಿಟಟ ಹೊನ್ನನ್ುನ ಮರರು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಟರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅಡಗ ಕುರುತ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಯ ತಂದೆ ಹೊರಗೆ 
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಜ ಸಂಗ್ತಿಯನ್ುನ ಬಯಲು ಮಾಡುವನ್ು. 
ಸಾವರಸಯ : ವಾಯಪ್ಾರ ವೃತಿತಯಲ್ಪಲ ರ್ೆಲವೊಮೆಮ ಲಾರ್ರ್ಾಿಗ ಸುಳಳನ್ುನ ಹೆೇಳುವುದು ಅನವಾಯಾ. ಅದರಂತೆ ತಾನ್ೂ ಧ್ಮಾಬುದ್ಧ 
ವಾಯಪ್ಾರಿಯಾಗದದರಿಂದ ಅಧ್ಮಾಬುದ್ಧಯಾದೆನೆಂದು ಹೆೇಳುವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ.  
 

ಉ)ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ದಗ್ರುಗರುವ ಸಂಬಂಧ್ದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ದರ್ೆಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ದವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧.ವಡಾಡರಾಧ್ನೆ -ಶಿವರ್ೊೇಟಾಯಚಾಯಾ: : ಪ್ಂಚತಂತೌಂ-----(ದುಗ್ಾಸಿಂಹ) 

೨. ಕಬಬ -ರ್ಾವಯ : : ಬೆೇಹಾರಿ ------(ವಾಯಪ್ಾರಿ) 

೩.ಅನ್ೃತ -ಸುಳುಳ : : ಕೃತಿೌಮ ----(ಮೊೇಸ) 

೪. ಬಂದಲಲದೆ - ಲೊೇಪ್ : : ಧ್ೃತಿಗೆಟುಟ ----(ಆದೆೇಶ ) 
೫.ದೆೈವ ರ್ಕಿತ -ತತುಿರುಷ್ : : ಅಬೊಜೇದರ---(ಬಹುವಿೌೇಹಿ ಸಮಾಸ) 

 
ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  
೧. ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ವಿಂಗ್ಡಿಸಿ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ. 

ಪೊೇಗ್ಲ್ಡ ವೆೇಳುಿಂ, ತಕಿನತು , ಪ್ೂಳ ದೆಡೆ. 
ಪೊೇಗ್ಲ್ಡ+ಬೆೇಳುಿಂ=ಪೊೇಗ್ಲೆವೇಳುಿಂ =ಆದೆೇಶ ಸಂಧಿ 

ತಕಿ +ಅನತು= ತಕಿನತು = ಲೊೇಪ್ ಸಂಧಿ  
ಪ್ೂಳದ +ಎಡೆ =ಪ್ೂಳ ದೆಡೆ=ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ 
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೨. ನೇಡಿರುವ ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ವಿಗ್ೌಹಿಸಿ ಸಮಾಸವನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ. 

ಅತಿಕುಟಿಲ,ರ್ೆೈರ್ೊಳುವದು,ಕಟೆಟೇರ್ಾಂತ,ಸಾವಮಿದೊೌೇಹ,ಪ್ರಧ್ನ್, ಧ್ನ್ಹರಣ, ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡಿ,ಬಲವಂದು, 
ಅತಿಯಾದ +ಕುಟಿಲ=ಕಮಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ. 

ರ್ೆೈಯಂ +ರ್ೊಳುವದು = ಕಿೌಯಾ ಸಮಾಸ  
ಕಡಿದು + ಏರ್ಾಂತ = ಕಮಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ 

ಸಾವಮಿಗೆ +ದೊೌೇಹ=ತತುಿರುಷ್ ಸಮಾಸ  
ಪ್ರರ +ಧ್ನ್ =ತತುಿರುಷ್ ಸಮಾಸ  
ಧ್ನ್ದ +ಹರಣ = ತತುಿರುಷ್ ಸಮಾಸ  
ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ುನ +ಮಾಡಿ = ಕಿೌಯಾ ಸಮಾಸ  
ಬಲದ್ಂದ +ಬಂದು = ಕಿೌಯಾ ಸಮಾಸ  
 

೩. ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ರ್ೆಿ ಪ್ೌಸಾತರ ಹಾಕಿ ಛಂದಸುನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯಿರಿ. 

      U U U  U| U   U   - | UU - 

೧. ಅ ತಿ ಕು ಟಿ| ಲ ಮನ್ಂ| ಧ್ನ್ಲು  
 UU   _   | _ _      | U_U   | UU  _  |  UU_ 

ಬಧತೆ ಯಿಂ|ದಂ ದು |ಷ್ಟಬುದ್ಧ | ನ್ುಡಿದಂ| ಪ್ುಸಿಯಂ 

ಕಂದ ಪ್ದಯ _ಲಕ್ಷಣ  
ಇದು ನಾಲುಿ ಚರಣಗ್ಳುಳಳ ಮಾತಾೌವೃತತ ಪ್ದಯ.ಒಂದನೆಯ ಮತುತ ಮೂರನೆಯ ಚರಣಗ್ಳಲ್ಪಲ ನಾಲುಿ ಮಾತೆೌಗ್ಳ ಮೂರು 
ಮೂರು ಗ್ಣಗ್ಳೂ ,ಎರಡನೆಯ ಮತುತ ನಾಲಿನೆಯ ಚರಣಗ್ಳಲ್ಪಲ ನಾಲುಿ ಮಾತೆೌಗ್ಳ ಐದೆೈದು ಗ್ಣಗ್ಳೂ ಇರುತತವೆ. 

            ರ್    ರ                  ನ್           ರ್              ರ್              ರ್               ಲ+ಗ್ು  
     -  U U  | -      U  -  | UUU  | - U U     |- U U   | -    U   _   |U  -  

೨. ಮೆೇದ್ನ|ಯಂ ಕೌಮ|ಕೌಮದೆ |ಪ್ವಿಾದು  |ದಾತತನ್ |ಭೊೇ ವಿಭಾ| ಗ್ಮಾ....... 

ಉತಿಲ ಮಾಲಾ ವೃತತ -ಲಕ್ಷಣ  
ಇದು ನಾಲುಿ ಪ್ಾದಗ್ಳ ಸಮವೃತತ ಪ್ದಯ.ಪ್ೌತಿ ಚರಣದಲ್ಪಲ ೨೦ ಅಕ್ಷರಗ್ರುರುತತವೆ.ಮತುತ ರ್,ರ,ನ್,ರ್,ರ ಎಂಬ ಆರು ಗ್ಣಗ್ಳೂ 
ಮೆೇಲೆ ಒಂದು ಲರ್ು ,ಒಂದು ಗ್ುರು ಬರುತತದೆ.ಅಲಲದೆ ಒಂಬತತನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಸಾಥನ್ದಲ್ಪಲ ಯತಿಯು ಬರುವುದು.ಹಾಗ್ೂ ಈ ವೃತತದ 
ಪ್ೌತಿಯಂದು ಚರಣದ ಆದ್ಯಲ್ಪಲ ಒಂದು ಗ್ುರು ಬರುತತದೆ. 
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                         ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ  
  ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದೌಪ್ಿ ಎಂದು  ಪ್ೌಸಿದಧರಾಗರುವ ಗ್ುಗ್ಗರಿ ಶಾಂತವಿೇರಪ್ಿ ಶಿವರುದೌಪ್ಿ ನ್ವರ ರ್ಾಲ      ೭-೨-೧೯೨೬ ರಿಂದ 
೨೩-೧೨-೨೦೧೩. ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲೆಲಯ ಶಿರ್ಾರಿಪ್ುರ ದವರು. ಇವರು  ಸಾಮಗಾನ್,ಚೆಲುವು ಒಲವು ,ದೆೇವ ಶಿಲ್ಪಿ,ದ್ೇಪ್ದ 
ಹೆಜೆಜ ,ಅನಾವರಣ,ವಿಮಶೆಾಯ ಪ್ೂವಾಪ್ಶಿಿಮ  , ಮಾಸೊಿೇದಲ್ಪಲ ಇಪ್ಿತೆತರಡುದ್ನ್ಗ್ಳು,ಸರಂದಯಾಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದ 
ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾಧರೆ .ಇವರ ರ್ಾವಾಯಥಾ ಚಂತನ್ ಕೃತಿಗೆ ರ್ೆೇಂದೌ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ ದೊರೆತಿದೆ. ಇವರು 
ನಾಡೊೇಜ , ರಾಷ್ಿಕವಿ ಮತುತ ಪ್ಂಪ್ ಪ್ೌಶಸಿತಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಡೆದ್ದಾಧರೆ. 
ಪ್ೌಸುತತ ಸಂಕಲಿಗೇತೆ ಪ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ -ಎದೆತುಂಬಿಹಾಡಿದೆನ್ು  ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
 

ಅ)ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಯಾವುದನ್ುನ ಎಚಿರದಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಸಬೆೇಕು ? 

ಉ: ಬಿರುಗಾರುಗೆ ಹೊಯಾದಡುವ ಹಡಗ್ನ್ುನ ಎಚಿರದಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಸಬೆೇಕು. 
 

೨.ನ್ದ್ೇಜಲಗ್ಳು ಏನಾಗವೆ ? 

ಉ: ನ್ದ್ೇಜಲಗ್ಳು ಕಲುರ್ಷತವಾಗವೆ. 
 

೩.ಯಾವುದರ್ೆಿ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳೆಯಾಗ್ಬೆೇಕು ? 

ಉ: ಕಲುರ್ಷತವಾದ ನ್ದ್ೇಜಲಗ್ರುಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳೆಯಾಗ್ಬೆೇಕು. 
 

೪.ರ್ಾಡುಮೆೇಡುಗ್ಳ ಸಿಥತಿ ಹೆೇಗದೆ? 

ಉ: ರ್ಾಡುಮೆೇಡುಗ್ಳು ಬರಡಾದ ಸಿಥತಿ ತಲುರ್ಪವೆ. 
 

೫.ಯಾವ ಎಚಿರದೊಳು ಬದುಕಬೆೇಕಿದೆ? 

ಉ: ಮತಗ್ಳೆಲಲವೂ ಪ್ಥಗ್ಳು ಎನ್ುನವ ಎಚಿರದೊಳು ಬದುಕಬೆೇಕಿದೆ. 
 

ಆ)ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧.ಹಡಗ್ನ್ುನ ಯಾವುದರ ಬೆಳಕಿನ್ಲ್ಪಲ ಮುನ್ನಡೆಸಬೆೇಕಿದೆ? 

ಉ: ಅಂಧ್ರ್ಾರವನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಲು ದ್ೇಪ್ದ ಅವಶಯಕತೆ ಇರುವಂತೆ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಪಲ ಅಥವ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಪಲ ಕವಿದ ನರಾಶೆಯ 
,ಅಜ್ಞಾನ್ದ ಕತತಲೆಯನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಲು ಜ್ಞಾನ್ದ ಮತುತ ರ್ಪೌೇತಿಯ ಹಣತೆಯನ್ುನ ಹಚಿಬೆೇಕು.ಬಿರುಗಾರು ಬಿೇಸಿದಾಗ್ 
ಹಡಗ್ನ್ುನ ಎಚಿರದ್ಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಪಲ ಆಗಾಗ್ ಬರುವ ಸಮಸೆಯಗ್ಳೆನ್ುನವ ಬಿರುಗಾರು ಬಿೇಸಿದಾಗ್ ಅದನ್ುನ 
ನವಾರಿಸಿರ್ೊಳುಳತತ ಎಚಿರದ್ಂದ ಈ ಜಿೇವನ್ವೆನ್ುನವ ಹಡಗ್ನ್ುನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೆೇಕು.ಅಸಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸಿಷ್ಟತೆಯಡೆಗೆ ದೃಢವಾದ 

ಪ್ದಯ-೧     ಸಂಕಲಿಗೇತೆ –ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿ  
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ಹೆಜೆಜಗ್ಳನನಡುತತ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಬೆೇಕು.ಅಜ್ಞಾನ್,ನರಾಶೆಗ್ಳ ದಾರಿಯಲ್ಪಲ ಕವಿದ ಕತತಲೆಯನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಲು ಜ್ಞಾನ್ದ 
,ರ್ಪೌೇತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚಿ,ಸಮಸೆಯಗ್ರುಂದ ಬದುಕಿನ್ ಹಡಗ್ು ಮುಳುಗ ಹೊೇಗ್ದಂತೆ ಎಚಿರದ್ಂದ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ನ್ಡೆಸೊೇಣ. 

 

೨.ರ್ಾಡುಗ್ರುಗೆ ಹೆೇಗೆ ಮುಟಟಬೆೇಕಿದೆ ? 

ಉ: ಕಲುರ್ಷತವಾದ ನ್ದ್ ನೇರನ್ುನ ಸುರಿದ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳೆಯು ಪ್ರಿಶುದಧಗೊರುಸುವ ಹಾಗೆ  ರ್ೌಷ್ಟವಾಗರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ 
ತುಂಬಿರುವ ಭೆೇದ ಭಾವ ,ಅಸಹನೆ ,ದೆವೇಷ್ ,ಅಸೂಯ ,ಹಿಂಸೆ ,ರ್ಯ ಸಂಶಯ ಮೊದಲಾದವುಗ್ಳನ್ುನ ರ್ಪೌೇತಿ ,ವಿಶಾವಸ 
,ರ್ರವಸೆಗ್ಳೆನ್ುನವ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳ  ೆ ಸುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ೌಯತಿನಸಬೆೇಕಿದೆ.ಒಣಗ ಹೊೇಗರುವ 
ಗಡಮರಗ್ಳು ವಸಂತ ರ್ಾಲದ್ಂದ ಚಗ್ುರುವ ಹಾಗೆ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಪಲ ಕವಿದ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ತುಂಬಿದ 
ನರಾಶೆಯನ್ುನವ ಒಣಗ ಹೊೇದ ಗಡಮರಗ್ಳನ್ುನ ರ್ಪೌೇತಿ,ವಿಶಾವಸ,ಆತಮವಿಶಾವಸ,ರ್ರವಸೆಗ್ಳೆನ್ುನವ ವಸಂತರ್ಾಲವನ್ುನ 
ಮೂಡಿಸಿ ಸಂತೃರ್ಪತ ಎನ್ುನವ ಹೊಸಚಗ್ುರನ್ುನ ಮೂಡಿಸೊೇಣ. 

 

೩.ಹೊಸ ರ್ರವಸೆಗ್ಳನ್ುನ ಮೂಡಿಸಿ ಯಾವುದರ ನ್ಡುವೆ ಸೆೇತುವೆಯಾಗ್ಬೆೇಕಿದೆ? 

ಉ: ಜಾತಿ,ಮತ,ಮೆೇಲು ಕಿೇಳು,ಅಸೂಯಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ೆೈಪೊೇಟಿಗ್ಳು ,ದೆವೇಷ್ ಅಸಹನೆಯ ಭಾವಗ್ಳು ಮನ್ುಷ್ಯರು 
ಪ್ರಸಿರ ಒಂದುಗ್ೂಡಿ ರ್ಪೌೇತಿ ವಿಶಾವಸದ್ಂದ ಬಾಳಲು ಇರುವ ಅಡಡಗೊೇಡೆಗ್ಳಾಗವೆ.ಅಂತಹ ವೆೈರುಧ್ಯದ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ುನ 
ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೆೇರ್ಾದ ಅಗ್ತಯವಿದೆ.ಪ್ರಸಿರರನ್ುನ ದೆವೇರ್ಷಸುವ ,ಅನ್ುಮಾನ್ದ್ಂದ ನೊೇಡುವ ಮನ್ುಷ್ಯ ಮನ್ುಷ್ಯರಲ್ಪಲ ಕಂದಕ 
ನಮಾಾಣ ಮಾಡುವ ಭಾವಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೆಡವಿ ಹಾಕಿ ಪ್ರಸಿರರಲ್ಪಲ ರ್ಪೌೇತಿ,ಕರುಣೆ,ನ್ಂಬಿರ್ೆ,ಆತಮಸೆಥೈಯಾ,ಮಾನ್ವಿೇಯ 
ಭಾವಗ್ಳನ್ುನ ನಮಾಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲಲರನ್ೂನ ಒಂದುಗ್ೂಡಿಸುವ ಸೆೇತುವೆಯಾಗ್ುವ ಪ್ೌಯತನ ಮಾಡಬೆೇಕಿದೆ. 
 

೪.ನಾರುನ್ ಕನ್ಸನ್ುನ ಬಿತತಬೆೇರ್ಾದರೆ ನಾವು ಹೆೇಗೆ ಬದುಕಬೆೇಕು ? 

ಉ:ಪ್ೌತಿಯಂದು ಮತಕೂಿ ಅದರದೆೇ ಆದ ದಾರಿಯಿದೆ ಎನ್ುನವ ಎಚಿರದಲ್ಪಲ ಬದುರ್ೊೇಣ.ಭಿನ್ನತೆಯಿದದರೂ ಸಹ ಭಾವನೆ ಒಂದೆ 
ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಯತಿನಸೊೇಣ.ಪ್ರಸಿರರಲ್ಪಲ ಮೂಡಿರುವ ಸಂಶಯ ,ಅಸಹನೆ , ರ್ಯಗ್ರುಂದ ಉಂಟಾಗರುವ 
ನರಾಶೆಯನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಿ ನಾರುನ್ ರ್ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗ ಹೊಸ ಕನ್ಸುಗ್ಳನ್ುನ ಬಿತುತವ ,ರ್ರವಸೆಗ್ಳನ್ುನ ಮೂಡಿಸುವ 
,ಎಲಲರೂ ಒಂದಾಗ ಬದುಕುವಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ಉತಾುಹ,ಆದಶಾಗ್ಳ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೊೇಣ.ರ್ಯ ಮತುತ 
ಅನ್ುಮಾನ್ ಆವರಿಸಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ುನ ದೃಢನಷೆೆಯಿಂದ ಸಾವಸಥಯದ ನೆಲೆಯಾಗಸುವ ಸಂಕಲಿ ಮಾಡೊೇಣ. 

 

ಇ)ಎಂಟು -ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ನಾವು ಯಾವ ಸಂಕಲಿ ರ್ೆೈಗೊಳಳಬೆೇರ್ೆಂದು ಕವಿ ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರ ಆಶಯ ? 

ಉ: ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಧ್ನಾತಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ುನ,ಧ್ೃಢ ಸಂಕಲಿವನ್ುನ ಹೊಂದ್ರಬೆೇಕು.ರ್ಾರಣಾಂತರಗ್ರುಂದ ನ್ಮಮಲ್ಪಲ ಮನೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ್,ನರಾಶೆ,ರ್ಯ ಹಿಂಸೆಗ್ಳೆನ್ನವ ಕತತಲನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಲು ರ್ಪೌೇತಿಯ ಹಣತೆಯನ್ುನ 
ಹಚಿಬೆೇಕು,ಸಮಸೆಯಗ್ರುಂದ ನರಾಶೆಗ್ರುಂದ ಹೊಯಾದಡುತಿತರುವ ಜಿೇವನ್ವೆನ್ುನವ ಹಡಗ್ನ್ುನ ಎಚಿರದಲ್ಪಲ ಮುನ್ನಡೆಸುವ 
ಸಂಕಲಿವನ್ುನ ಮಾಡಬೆೇಕು.ಸುತತಲ್ಪನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ತುಂಬಿರುವ ಹಿಂಸೆ, ಬೌಷಾಟಚಾರ ,ಜಾತಿೇಯತೆ ,ಶೆ ೇಷ್ಣೆ ಮೊದಲಾದ 
ಅಸಹನೇಯವಾದ ಭಾವಗ್ಳನ್ುನ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸವತುಃ ನ್ಮಮಲ್ಪಲ ಮೊದಲು ಮರಲಯಗ್ಳನ್ುನ ರೂಢಿಸಿರ್ೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ 
ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ತುಂಬಿರುವ ರ್ೊಳಕು ತೊಳೆದುಹಾಕಲು ,ಸಮಾಜವೆನ್ುನವ ನ್ದ್ೇಜಲವನ್ುನ ಪ್ರಿಶುದಧಗೊರುಸುವ ಮುಂಗಾರಿನ್ 
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ಮಳೆಯಾಗ್ುವ ಆಶಯವನ್ುನ ಹೊಂದೊೇಣ.ನರಾಶೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಮಾಜದ ಜನ್ರಲ್ಪಲ ಹೊಸ ಕನ್ಸುಗ್ಳನ್ುನ 
ಚಗ್ುರಿಸೊೇಣ.ಬಿದುದಹೊೇಗರುವ ಆಶಾ ಗೊೇಪ್ುರವನ್ುನ ಮೆೇಲರ್ೆಿತಿತ ಹೊಸರ್ರವಸೆಗ್ಳನ್ುನ ಮೂಡಿಸಲು 
ಪ್ೌಯತಿನಸೊೇಣ.ಮನ್ುಷ್ಯ ಮನ್ುಷ್ಯರ ನ್ಡುವೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಸಮಾನ್ತೆ ,ಮತಾಂಧ್ತೆ ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ುನ ಬಿೇರುಸಿ 
ಎಲಲರನ್ೂನ ಒಂದುಗ್ೂಡಿಸುವ ಏಕತೆಯ ಸೆೇತುವೆಯಾಗ್ಲು ಪ್ೌಯತಿನಸೊೇಣ.ಎಲಲ ಧ್ಮಾಗ್ಳೂ ಹೆೇಳುವ ನೇತಿ ಒಂದೆೇ ಎನ್ುನವ 
ಎಚಿರವನ್ುನ ಬೆಳೆಸಿರ್ೊಂಡು ಎಲಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಾಳಲು ಪ್ೌಯತಿನಸೊೇಣ.ನಾಳ  ೆಏನೊೇ ಹೆೇಗೊೇ ಎಂಬ ರ್ಯ ಸಂಶಯವನ್ುನ 
ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಕನ್ಸುಗ್ಳನ್ುನ ಅದನ್ುನ ಈಡೆೇರಿರ್ೊಳುಳವ ಛಲವನ್ುನ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ೌಯತಿನಸೊೇಣ ಇವೆೇ ಮೊದಲಾದ 
ಸಂಕಲಿಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೆೈಗೊಳಳಬೆೇರ್ೆಂದು ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರ ಆಶಯವಾಗದೆ. 
 

೨.ಸಂಕಲಿ ಮತುತ ಅನ್ುಷಾೆನ್ದ ಕುರಿತು ಕವಿ ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರ ಅಭಿಪ್ಾೌಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉ: ಸಂಕಲಿದ್ಂದ ಧ್ೃಢನಧಾಾರದ್ಂದ ರ್ಾಯಾಶಿೇಲರಾದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದೂ ಯಾವುದೂ ಇಲಲ .ಪ್ೌತಿಫಲದ 
ಅಪ್ೆೇಕ್ಷೆಯಿಲಲದೆೇ ರ್ಾಯಾನವಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ತುಂಬಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ್,ಹಿಂಸೆಗ್ಳ ಕತತಲೆಯನ್ುನ ರ್ಪೌೇತಿಯ 
ಹಣತೆಯನ್ುನ ಹಚುಿವ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಹಲವು ತುಮುಲಗ್ರುಂದ ಹೊಯಾದಡುತಿತರುವ ಬದುಕಿಗೆ ರ್ದೌತೆ ಕಲ್ಪಿಸುವತತ 
ರ್ಾಯೇಾನ್ುಮಖರಾಗ್ಬೆೇಕು.ನ್ಮಮ ಸುತತಮುತತಲೂ ತುಂಬಿರುವ ಹಿಂಸೆ,ಅನಾಚಾರ ,ಶೆ ೇಷ್ಣೆ ಗ್ಳನ್ುನ ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಸವಸಥ 
ಮನ್ಸಿನ್ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ಕಲಿಸಲು ಯತಿನಸಬೆೇಕಿದೆ.ಏನ್ು ಮಾಡಿದರೂ ನರಥಾಕ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದು 
ರ್ರವಸೆಗ್ಳನ್ುನ ಮೂಡಿಸಿ ನ್ಮಮ ಮಧೆಯ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ೌತೆಯೇಕತೆಯನ್ುನ ಇಲಲವಾಗಸಿ ನಾವೆಲಲರೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ುನ 
ಸಮಾಜದ ಜನ್ರಲ್ಪಲ ಮೂಡಿಸಬೆೇಕಿದೆ.ಎಲಲ ಧ್ಮಾಗ್ಳ ಉದೆದೇಶವೂ ಜಿೇವನ್ದ ಸನಾಮಗ್ಾವನ್ುನ ತೊೇರಿಸುವುದೆೇ 
ಆಗದೆ.ಹಾಗಾಗ ಎಲಲ ಧ್ಮಾಗ್ಳನ್ೂನ ಗರರವಿಸುವ ಎಲಲರೂ ಒಂದಾಗ ಬಾಳುವ ಸದಾಶಯವನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಲು 
ಯತಿನಸಬೆೇಕು.ನಾರುನ್ ರ್ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶಯ ಮತುತ ರ್ಯದ ಭಾವಗ್ಳನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಕನ್ಸುಗ್ಳನ್ುನ 
ಬಿತುತವ ಧ್ೃಢ ಸಂಕಲಿ ಮಾಡಬೆೇಕು.ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಧ್ನಾತಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ುನ ,ಧ್ೃಢ ಸಂಕಲಿವನ್ುನ 
ಹೊಂದ್ರಬೆೇಕು.ಹೊೇಗ್ಬೆೇರ್ಾದ ದಾರಿ ತಲುಪ್ಬೆೇರ್ಾದ ಗ್ುರಿ ಸಿಷ್ಟವಾಗದದರೆ ಅಧ್ಾ ಯಶಸುನ್ುನ ಪ್ಡೆದ ಹಾಗೆ.ಸಾಧ್ಕನ್ು 
ತಾನ್ು ಕಂಡ ಕನ್ಸನ್ುನ ಅದೆಷೆಟೇ ತೊಡಕುಗ್ಳೂ ಬಂದರೂ, ಅಡಿಡ ಆತಂಕಗ್ಳು ಎದುರಾದರೂ ನ್ನ್ಸಾಗಸುತಾತನೆ.ಯಾವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸವಾಲುಗ್ಳು ಎದುರಾದಾಗ್ಲೂ ಆತಮವಿಶಾವಸದ ಸಂಕಲಿ ನಷೆೆಯಿಂದ ಕಿೌಯಾಶಿೇಲರಾದಾಗ್ ಯಶಸುು 
ಲಭಿಸುತತದೆ.ಭೆೇದಭಾವಗ್ಳನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಐಕಯದ್ಂದ ಪ್ೌಯತನಶಿೇಲರಾದಾಗ್ ಬಲ ವಧಿಾಸುತತದೆ.ರ್ಯ ಮತುತ 
ಅನ್ುಮಾನ್ ಆವರಿಸಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ುನ ಧ್ೃಢನಷೆೆಯಿಂದ ಸಾವಸಥಯದ ನೆಲೆಯಾಗಸುವ ಹಣತೆ ಹಚಿದಾಗ್ ಕತತಲೆ 
ದೂರವಾಗ್ುತತದೆ ಎಂದು ಸಂಕಲಿ ಮತುತ ಅನ್ುಷಾೆನ್ದ ಕುರಿತು ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರು ಅಭಿಪ್ಾೌಯಪ್ಟಿಟದಾದರೆ. 
 

ಈ)ಸಂದಭಾಾನ್ುಸಾರ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧.''ರ್ಪೌೇತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚೊಿೇಣ.'' 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನಡಾ|| ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರು ಬರೆದ 'ಸಂಕಲಿಗೇತೆ' ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ :ಬಿರುಗಾರು ಬಿೇಸಿದಾಗ್ ಹಡಗ್ನ್ುನ ಎಚಿರದ್ಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಪಲ ಆಗಾಗ್ ಬರುವ ಸಮಸೆಯಗ್ಳೆನ್ುನವ 
ಬಿರುಗಾರು ಬಿೇಸಿದಾಗ್ ಅದನ್ುನ ನವಾರಿಸಿರ್ೊಳುಳತತ ಎಚಿರದ್ಂದ ಈ ಜಿೇವನ್ವೆನ್ುನವ ಹಡಗ್ನ್ುನ 
ಮುನ್ನಡೆಸಬೆೇಕು.ಅಸಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸಿಷ್ಟತೆಯಡೆಗೆ ದೃಢವಾದ ಹೆಜೆಜಗ್ಳನನಡುತತ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ಬೆೇಕು.ಅಜ್ಞಾನ್,ನರಾಶೆಗ್ಳ 
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ದಾರಿಯಲ್ಪಲ ಕವಿದ ಕತತಲೆಯನ್ುನ ಹೊೇಗ್ಲಾಡಿಸಲು ಜ್ಞಾನ್ದ ,ರ್ಪೌೇತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚಿ,ಸಮಸೆಯಗ್ರುಂದ ಬದುಕಿನ್ ಹಡಗ್ು 
ಮುಳುಗ ಹೊೇಗ್ದಂತೆ ಎಚಿರದ್ಂದ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ನ್ಡೆಸಬೆೇರ್ೆಂದು ಕವಿ ಆಶಿಸಿದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ಉತತಮ ಸಮಾಜ ನಮಾಾಣರ್ೆಿ ಪ್ರಸಿರರಲ್ಪಲ ರ್ಪೌೇತಿ ವಿಶಾವಸದ ಅಗ್ತಯವಿದೆ. ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ರಸಿರ ರ್ಪೌೇತಿ 
ವಿಶಾವಸದ ಅರಿವು ಹಾಗ್ೂ ಅಗ್ತಯತೆಯ ಕುರಿತು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸುತತದೆ.  
 

೨.''ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳೆಯಾಗೊೇಣ.'' 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಾ||ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರು ಬರೆದ 'ಸಂಕಲಿಗೇತೆ' ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಇದನ್ುನ ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಕಲುರ್ಷತವಾದ ನ್ದ್ ನೇರನ್ುನಸುರಿದ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳೆಯು ಪ್ರಿಶುದಧಗೊರುಸುವ ಹಾಗೆರ್ೌಷ್ಟವಾಗರುವ 
ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ತುಂಬಿರುವ ಭೆೇದ ಭಾವ ,ಅಸಹನೆ ,ದೆವೇಷ್ ,ಅಸೂಯ ,ಹಿಂಸೆ ,ರ್ಯ ಸಂಶಯ ಮೊದಲಾದವುಗ್ಳನ್ುನ ರ್ಪೌೇತಿ 
,ವಿಶಾವಸ ,ರ್ರವಸೆಗ್ಳೆನ್ುನವ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳ  ೆ ಸುರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ೌಯತಿನಸೊೇಣವೆಂದು ಕವಿ 
ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತವದ ಜೊತೆಗೆ ,ಬರಿದಾಗರುವ ರ್ೂಮಿಯನ್ುನ ಹಸಿರಾಗಸಲು ,ರ್ರೌಯಾ ,ಅಸಹನೆ, 
ದೆವೇಷ್ಗ್ರುಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಮನ್ಸಿುನ್ ರ್ೊಳ  ೆಹೊೇಗಸಲು ಮುಂಗಾರಿನ್ ಮಳೆಯಂತಾಗ್ಬೆೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೆೇಶ ಈ 
ವಾಕಯದಲ್ಪಲದೆ.  
 

೩.''ಹೊಸ ರ್ರವಸೆಗ್ಳ ಕಟೊಟೇಣ.'' 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಾ||ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರು ಬರೆದ 'ಸಂಕಲಿಗೇತೆ' ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. 
ಸಂದರ್ಾ: ನಮಿಾಸುವುದು ಕಷ್ಟ.ಆದರೆ ಅದನೆನೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತೌದಲ್ಪಲ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು.ಬಿದುದ ಹೊೇಗರುವ ನರಿೇಕ್ಷೆಯ 
ಆಶಾಸರಧ್ವನ್ುನ ಹೊಸ ರ್ರವಸೆಗ್ಳ ಮೂಲಕ ಮತೆತ ನಲ್ಪಲಸಬೆೇರ್ಾದ ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯ ಅನವಾಯಾತೆ ಇದೆ.ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗ 
ಅಧ್ುಃಪ್ತನ್ರ್ೆಿ ಕುಸಿದು ಹೊೇಗರುವ ಜನ್ರಲ್ಪಲ ಅವರಲ್ಪಲರುವ ರ್ಯ ಬಿೇತಿಯ ಭಾವವನ್ುನ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಧೆೈಯಾ ವನ್ುನ 
ತುಂಬಲು ಪ್ೌಯತಿನಸೊೇಣವೆಂದು ಕವಿ ಆಶಿಸಿದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ರ್ರವಸೆಯೇ ಜಿೇವಿಗ್ಳನ್ುನ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ನಾರುನ್ ಕುರಿತಾದ ರ್ರವಸೆಗ್ರುಲಲದೆೇ ನರಾಶೆಯಿಂದ 
ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ .ಆ ರ್ರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವ ರ್ಾಯಾವಾಗ್ಬೆೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  
 

೪.''ಹೊಸ ಎಚಿರದೊಳು ಬದುರ್ೊೇಣ.'' 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಾ||ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರು ಬರೆದ 'ಸಂಕಲಿಗೇತೆ' ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. 
ಸಂದರ್ಾ :ಪ್ೌತಿಯಂದು ಮತಕೂಿ ಅದರದೆೇ ಆದ ದಾರಿಯಿದೆ ಎನ್ುನವ ಎಚಿರದಲ್ಪಲ ಬದುರ್ೊೇಣ.ಎಲಲ ಧ್ಮಾಗ್ಳನ್ೂನ ,ಎಲಲ 
ಧ್ಮಾಗ್ಳ ಜನ್ರನ್ೂನ ಪ್ರಸಿರ ಗರರವಿಸುವ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ೊಳೂೆ ಳೇಣ.ಭಿನ್ನತೆಯಿದದರೂ ಸಹ ಭಾವನೆ ಒಂದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು 
ಮೂಡಿಸಲು ಯತಿನಸೊೇಣ ಎಂದು ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
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ಸಾವರಸಯ : ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ಸಾಮರಸಯದ ಬಾಳ ವೆಗೆ ಪ್ರಸಿರ ಧಾಮಿಾಕ ಸಾಮರಸಯ ಅತಿೇ ಅಗ್ತಯವಾದುದು ಎಲಲ ಮತಗ್ಳೂ ದಾರಿ 
ದ್ೇಪ್ಗ್ಳು .ಅವುಗ್ಳನ್ುನ ಗರರವಿಸೊೇಣ ,ರಕ್ಷಿಸೊೇಣ ಎಂಬ ಎಚಿರಿರ್ೆಯ ಸಂದೆೇಶ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
 

ಉ)  ಬಿಟಟ ಜಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸೂಕತ ಪ್ದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ. 

೧. 'ಸಂಕಲಿ ಗೇತೆ 'ಪ್ದಯವನ್ುನ ---------- ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. (ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನ್ು ) 
೨. ಕತತಲೆಯಳಗೆ ರ್ಪೌೇತಿಯ-------- ಹಚೊಿೇಣ.(ಹಣತೆಯ ) 
೩. ಬಿದುದದನ್ುನ ಮೆೇಲೆಬಿಬಸಿ ನಲ್ಪಲಸಿ ಹೊಸ ------- ಕಟೊಟೇಣ.(ರ್ರವಸೆಗ್ಳ) 

೪. ನಾರುನ್ ಕನ್ಸನ್ು ------- ನ್ಲ್ಪಲ ಬಿತೊತೇಣ.(ರ್ಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದ್ದ ಕಣುಣ) 
೫. ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದೌಪ್ಿನ್ವರು –-----ಯಲ್ಪಲ ಸಮಾವೆೇಶಗೊಂಡ ಅಖಿಲಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಯ ಸಮೆೇಳನ್ದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದದರು. (ದಾವಣಗೆರೆ ೧೯೯೨,೬೧ ನೆೇ) 
 

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  
೧. ನೇಡಿರುವ ಪ್ದಗ್ಳ ಧಾತುಗ್ಳನ್ುನ ಗ್ುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ .ನಲ್ಪಲಸು , ನ್ಡೆಸು , ಹಚುಿವುದು, ಮುಟೊಟೇಣ, ಕಟುಟವುದು, 
ಆಗೊೇಣ 

ನಲ್ಪಲಸು -ನಲುಲ ಹಚುಿವುದು-ಹಚುಿ ಮುಟೊಟೇಣ -ಮುಟುಟ ಕಟುಟವುದು-ಕಟುಟ ,ಆಗ್ುವುದು-ಆಗ್ು ನ್ಡೆಸು -ನ್ಡೆ  
 

೨. ವಿರ್ಕಿತ ಪ್ೌತಯಯಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ೌತೆಯೇಕಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ರ್ಪೌೇತಿಯ ,ಬಿರುಗಾರುಗೆ,ಜಲರ್ೆಿ,ಬಿದುದದನ್ುನ.ರ್ರವಸೆಗ್ಳ  
ರ್ಪೌೇತಿಯ -ಅ-ಷ್ರ್ಷೆ ಬಿರುಗಾರುಗೆ- ಗೆ -ಚತುರ್ಥಾ, ಜಲರ್ೆಿ -ರ್ೆಿ -ಚತುರ್ಥಾ ಬಿದುದದನ್ುನ-ಅನ್ುನ-ದ್ವತಿೇಯಾ ರ್ರವಸೆಗ್ಳ-ಅ-ಷ್ರ್ಷೆ  
 

೩. ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳಲ್ಪಲರುವ ವಿರ್ಕಿತಯನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ.  

ಸಂಶಯದೊಳ್ -ಒಳ್ -ಸಪ್ತಮಿ                             ಜಲದ್ಂ -ಇಂ-ತೃತಿೇಯಾ  
ಮರದತತಣಿಂ -ಅತತಣಿಂ -ಪ್ಂಚಮಿ                                ರಾಯಂಗೆ -ಗೆ -ಚತುರ್ಥಾ       
 

೪. ರ್ೊಟಿಟರುವ ಧಾತುಗ್ರುಗೆ ವಿಧ್ಯಥಾಕ ,ನಷೆೇಧಾಥಾಕ, ಸಂಭಾವನಾಥಾಕ ರೂಪ್ಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ.  

ಧಾತು          ವಿಧ್ಯಥಾಕ               ಸಂಭಾವನಾಥಾಕ                                           ನಷೆೇಧಾಥಾಕ  
ಹಾಡು        ಹಾಡಲ್ಪ   ,    ಹಾಡಿಯಾನ್ು ,ಹಾಡಿೇತು ,ಹಾಡಿಯಾಳು             ಹಾಡನ್ು ,ಹಾಡಳು,ಹಾಡದು  
ನೊೇಡು   ನೊೇಡಲ್ಪ    ನೊೇಡಿಯಾನ್ು,ನೊೇಡಿೇತು, ನೊೇಡಿಯಾಳು     ನೊೇಡನ್ು, ನೊೇಡದು,ನೊೇಡಳು  
ಕಟುಟ          ಕಟಟಲ್ಪ   ,               ಕಟಿಟಯಾನ್ು ,ಕಟಿಟೇತು ,ಕಟಿಟಯಾಳು               ಕಟಟನ್ು,ಕಟಟದು, ಕಟಟಳು  
ರ್ೆೇಳು          ರ್ೆೇಳಲ್ಪ                ರ್ೆೇರುಯಾನ್ು,ರ್ೆೇರುೇತು,ರ್ೆೇರುಯಾಳು            ರ್ೆೇಳನ್ು,ರ್ೆೇಳದು ರ್ೆೇಳಳು ಓಡು      ಓಡಲ್ಪ                  
ಓಡಿಯಾನ್ು ,ಓಡಿೇತು,ಓಡಿಯಾಳು                 ಓಡನ್ು,ಓಡದು,ಓಡಳು  
ಓದು     ಓದಲ್ಪ                ಓದ್ಯಾನ್ು ,ಓದ್ೇತು,ಓದ್ಯಾಳು                    ಓದನ್ು,ಓದದು,ಓದಳು  
ಬರೆ   ಬರೆಯಲ್ಪ      ,ಬರೆದಾನ್ು,ಬರೆದ್ೇತು ,ಬರೆದಾಳು                 ಬರೆಯನ್ು,ಬರೆಯದು,ಬರೆಯಳು  
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                                                   ಕೃತಿರ್ಾರರ  ಪ್ರಿಚಯ  
    ಅಂಬಿರ್ಾತನ್ಯದತತ ಎಂಬ ರ್ಾವಯನಾಮದ್ಂದ ಪ್ೌಸಿದಧರಾಗರುವ ಕವಿ ದತಾತತೆೌೇಯ ರಾಮಚಂದೌ ಬೆೇಂದೆೌಯವರ ಕಿೌ.ಶ 
೧೮೯೬ರಲ್ಪಲ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲಯ ಸಾಧ್ನ್ರ್ೆೇರಿಯಲ್ಪಲ ಜನಸಿದರು.ಗ್ರಿ ,ಗ್ಂಗಾವತರಣ,   ನಾದಲ್ಪೇಲೆ, ಮೆೇರ್ದೂತ 
,ಸಖಿೇಗೇತ ,ಸೂಯಾಪ್ಾನ್,ನ್ಗೆಯ ಹೊಗೆ ,ಸಾಹಿತಯವಿರಾಟ್ ಸವರೂಪ್    ಮೊದಲಾದವು ಇವರು ಬರೆದ ಪ್ೌಮುಖ ಕೃತಿಗ್ಳು. 
ಇವರಿಗೆ ಅರಳು -ಮರಳು ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ರ್ೆಿ    ರ್ೆೇಂದೌ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ ದೊರೆತಿದೆ.ಇವರ ನಾಕು ತಂತಿ ಕೃತಿಗೆ 
ಜ್ಞಾನ್ ರ್ಪೇಠ್ ಪ್ೌಶಸಿತ ದೊರೆತಿದೆ  . 
ಪ್ೌಸುತತ ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೊೇಡಿದ್ರಾ ಪ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ಇವರ ಗ್ರಿ ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.  
 

ಅ) ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಹಕಿಿ ಯಾವ ವೆೇಗ್ದಲ್ಪಲ ಹಾರುತಿತದೆ ? 

ಉ:ಹಕಿಿಯು ಕಣುಣ ರೆಪ್ೆಿ ಮುಚಿ ತೆರೆಯುವ ವೆೇಗ್ದಲ್ಪಲ ಹಾರುತಿತದೆ . 
 

೨. ಹಕಿಿಯ ಗ್ರಿಯಲ್ಪಲ ಯಾವ ಬಣಣಗ್ರುವೆ ? 

ಉ:ಹಕಿಿಯ ಗ್ರಿಯಲ್ಪಲ ಬಿರು ಹೊಳ  ೆಬಣಣಗ್ರುವೆ . 
 

೩. ಹಕಿಿಯ ಕಣುಣಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

ಉ: ಹಕಿಿಯ ಕಣುಣಗ್ಳು ಸೂಯಾಚಂದೌರು . 
 

೪. ಹಕಿಿಯು ಯಾರ ನೆತಿತಯನ್ುನ ಕುಕಿಿದೆ? 

ಉ: ಹಕಿಿಯು ಸಾವಾಭರಮರ ನೆತಿತಯನ್ುನ ಕುಕಿಿದೆ. 
 

೫. ಹಕಿಿ ಯಾರನ್ುನ ಹರಸಿದೆ ? 

ಉ: ಹಕಿಿಯು ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸುಮಕಿಳನ್ುನ ಹರಸಿದೆ. 
 

೬. ಹಕಿಿಯು ಯಾವುದರ ಸಂರ್ೆೇತವಾಗದೆ? 

ಉ:ಹಕಿಿಯು ರ್ಾಲದ ಸಂರ್ೆೇತವಾಗದೆ. 
 
 
 
 

ಪ್ದಯ-೨  ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೊೇಡಿದ್ರಾ ?  

–ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆೌ  
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ಆ) ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಹಕಿಿಯ ಹಾರಾಟವನ್ುನ ಆರ್ಾಶರ್ೆಿ ಹೆೇಗೆ ಹೊೇಲ್ಪಸಿದಾದರೆ ? 

ಉ: ರ್ಾಲದ ಹಕಿಿಯ ಬಣಣ ನೇಲ ಮೆೇರ್ ಸದೃಶ.ನೇಲ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆೈಶಾಲಯ.ನೇಲಮೆೇರ್ಮಂಡಲದಂತೆ ಸಮಬಣಣವೂ 
ಹರದು.ರ್ಾಲದ ದೃರ್ಷಟ ತರತಮರಹಿತ.ರ್ಾಲದ ಹಕಿಿಯು ನೇಲಮೆೇರ್ಮಂಡಲದಂತೆ ಅಗಾಧ್,ವಾಯಪ್ಕ -ವಿಶಾಲ ಎಷೆಟಂದರೆ 
ಆರ್ಾಶರ್ೆಿ ರೆರ್ೆಿಗ್ಳು ಮೂಡಿ ಆರ್ಾಶವೆೇ ಹಾರುತತ ಸಾಗದಂತೆ! ರ್ಾಲದ ಹಕಿಿಯ ಹಾರಾಟ ಅಂಥದು.ಅನಾದ್ಯಂಬ ಮುಗಲ್ಪಗೆ 
ಮೂಡಿದ ರೆರ್ೆಿಗ್ಳೂೆಡನೆ ,ಅನ್ಂತವೆಂಬ ನೇಲಮೆೇರ್ಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ,ದ್ನ್ ಮಾಸ ,ವಷ್ಾ ಯುಗ್, ಮನ್ವಂತರ ಕಲಿಗ್ಳೆಂಬ 
ನ್ಕ್ಷತೌಗ್ಳ ಮಾಲೆ ಧ್ರಿಸಿ ದ್ನ್ ರಾತಿೌಗ್ಳೆಂಬ ಸೂಯಾ ಚಂದೌರನ್ುನ ಕಣುಣಗ್ಳಾಗ ಹೊಂದ್ ,ನೊೇಡುತತ ತೊೇರುತತ ,ತೊೇರಿಸುತತ 
ರ್ಾಲದ ಹಕಿಿಯು ಹಾರುತಿತದೆ. 
 

೨. ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸುಮಕಿಳನ್ುನ ಹಕಿಿ ಹೆೇಗೆ ಹರಸಿದೆ ? 

ಉ:ಯುಗ್ಯುಗ್ಗ್ಳ ಆಗ್ುಹೊೇಗ್ುಗ್ಳನೆನಲಲ ತಿಕಿಿ ತಿೇಡಿ ,ಚರಿತೆೌಯನ್ುನ ಹಿಂದೆ ಬಿಟುಟ ,ಮನ್ವಂತರಗ್ಳ ಭಾಗ್ಯರ್ೆಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ 
,ರೆರ್ೆಿಯ ಬಿೇಸುತತ ಚೆೇತನ್ಗೊರುಸಿ ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸುಮಕಿಳನ್ುನ ಹರಸಿ ರ್ಾಲದ ಹಕಿಿಯು ಹಾರುವುದು.ಹೊಸಯುಗ್ರ್ೊಿಮೆಮ 
ಆ ಯುಗ್ದ ಹಣೆಬರಹವನ್ುನ ಒರಸುವುದು ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯ ರ್ೆಲಸ.ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯು ರ್ೆೇವಲ ವಿನಾಶರ್ಾರಿಯಲಲ.ನಜಿೇಾವ 
ಮನ್ವಂತರಗ್ರುಗೆ ಚೆೈತನ್ಯ ನೇಡುವುದು ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ,ಹೊಸರ್ಾಲದ ಎಳೆಯ ಮಕಿರುಗೆ ಹಾರೆೈಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ. 

 
೩. ಹಕಿಿಯು ಯಾವ ಮೆೇರೆ ಮಿೇರಿ ನೇರನ್ು ಹಿೇರಿದೆ ? 
ಉ: ಹಕಿಿಯು ಶುಕೌಗ್ೌಹದ  ಎಲೆಲಯನ್ುನ ಮಿೇರಿ ಹಾರಿದೆ. ಚಂದೌನ್ೂರಿನ್ಲ್ಪಲ ನೇರನ್ುನ ಹಿೇರಿದೆ.ಮಂಗ್ಳ ಲೊೇಕದ ಅಂಗ್ಳರ್ೆಿೇರಿದೆ. 
ರ್ಾಲದ ಓಟದಲ್ಪಲ ಬೆರುಳ ಅಂದರೆ ಶುಕೌಗ್ೌಹವು ಮನ್ುಷ್ಯನಗೆ ರ್ೆೇವಲ ಹರುಳಯಾಗ್ಬಹುದು, ಚಂದೌಲೊೇಕವು ಬರಿ ಊರಾಗ್ಬಹುದು 
ಹಾಗ್ೂ ಮಂಗ್ಳಲೊೇಕವು ರ್ೂಮಿಗೆ ಅಂಗ್ಳವಾಗ್ಬಹುದು. ಮಾನ್ವನಗೆ ಈ ಆರ್ಾಶರ್ಾಯಗ್ಳು ಆಡಲು, ಹಾಡಲು ಹಾಗ್ೂ 
ಹಾರಾಡಲು platforms ಆಗ್ಬಹುದು! ಎಂದು ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
 

ಇ) ಎಂಟು- ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಹಕಿಿಯನ್ುನ ರ್ಾಲಗ್ತಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಪಸುತಾತ ಕವಿ ಹೆೇರುರುವ ಮಾತುಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

ಉ: ಚಲನ್ಶಿೇಲತೆ ಜಿೇವಂತಿರ್ೆಯ ಗ್ುಣ .ನಸಗ್ಾದ ಹೊಂದಾಣಿರ್ೆಯಂತೆ ರ್ಾಲ ಉರುಳುತತದೆ.ಅದರ್ೆಿ ತಡೆ ಎಂಬುದಲಲ. 
ಎಂತಹ ಪ್ೌಭಾವಶಾಲ್ಪಯಾದರೂ ನಸಗ್ಾದತತವಾದ ರ್ಾಲಚಕೌದ ಎದುರಿನ್ಲ್ಪಲ ತಲೆಬಾಗ್ಲೆೇಬೆೇಕು.ಅದರ್ೆಿ 
ಹೊಂದ್ರ್ೊಳಳಬೆೇಕು.ಆಯಾ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ನ್ಡೆದ ಪ್ೌತಿಯಂದು ರ್ಟನೆಯೂ ರ್ಾಲ ಉರುರುದಂತೆ ಇತಿಹಾಸವಾಗ್ುತತ 
ಹೊೇಗ್ುತತದೆ. 
ವಿಶವವಾಯರ್ಪ ರ್ಾಲವು ರ್ೆೇವಲ ಗ್ತಿಶಿೇಲವಲಲ ,ಪ್ೌಗ್ತಿಶಿೇಲ ರ್ೆೇವಲ ಕಣುಣ ಮಿಟುಕಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಪಲ ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ ಸುಮಾರು 
ದೂರ ಗ್ಮಿಸಬಲುಲದು.ರ್ೂತರ್ಾಲ,ವತಾಮಾನ್ರ್ಾಲ.ರ್ವಿಷ್ಯತ್ ರ್ಾಲಗ್ಳು ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯ ಚಲನೆಯ ಅಂಶಗ್ಳು.ಎಲಲ 
ಜನಾಂಗ್ಗ್ಳನ್ೂನ ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ ಹೊತುತ ಮುನ್ನಡೆದ್ದೆ.ಆರ್ಾಶ ಅನ್ಂತವಾದದುದ.ಹಾಗೆಯೇ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯೂ 
ಅನ್ಂತವಾದದುದ.ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯು ಚರ್ೆಿಗ್ಳ ಮಾಲೆಯನ್ುನ ಅಂದರೆ ಆರ್ಾಶಗ್ಂಗೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶವಗ್ಳನ್ುನ 
ಸೆಕಿಿಸಿರ್ೊಂಡಿದೆ.ಸೂಯಾಚಂದೌರು ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯ ಕಣುಣಗ್ಳು.ಸಣಣ ಪ್ುಟಟ ರಾಜಯಗ್ಳನ್ುನ ಹುಟಿಟಸಿ ಬೆಳೆಯಿಸುವ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯು 
ಅವುಗ್ಳನ್ುನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ರ್ಾಯಾವನ್ುನ ಮಾಡುವುದು.ರ್ಾಲ ಪ್ಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಾವಾಭರಮರ ಆಟವೂ 
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ನ್ಡೆಯಲಾರದು .ಎಲಲರೂ ರ್ಾಲ ಪ್ಕ್ಷಿಗೆ ತಲೆಬಾಗ್ಲೆೇ ಬೆೇಕು.ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯು ಹೊಸಯುಗ್ರ್ೊಿಮೆಮ ಅದರ ಹಣೆಬರಹವನ್ುನ 
ಬರೆಯುವ ಮತುತ ಹಳೆಯ ಯುಗ್ದ ಹಣೆಬರಹ ಒರೆಸುವ ರ್ಾಯಾವನ್ುನ ಮಾಡುವುದು.ಯುಗ್ಯುಗ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮನ್ವಂತರಗ್ಳನ್ುನ 
ತನ್ನ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಪಲಟುಟರ್ೊಂಡಿದೆ.ಹೊಸರ್ಾಲದ ಎಳೆಯ ಮಕಿರುಗೆ ಹಾರೆೈಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ ಎಂದು ಬೆೇಂದೆೌಯವರು 
ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯನ್ುನ ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ. 
 
 

ಈ) ಸಂದರ್ಾದೊಂದ್ಗೆ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧. “ರೆರ್ೆಿಗ್ಳೆರಡೂ ಪ್ಕಿದುಲುಂಟು " 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆೌಯವರು ಬರೆದ 'ಗ್ರಿ' ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ 
ನೊೇಡಿದ್ರಾ 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಬೆೇಂದೆೌಯವರು ರ್ಾಲದ ಗ್ತಿಯನ್ುನ ಹಾರುವ ಹಕಿಿಗೆ ಸಮಿೇಕರಿಸಿ ಈ ಕವನ್ವನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ.ಬೆೇಂದೆೌಯವರ ಈ 
ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ ರ್ೆೇವಲ ಸಮಯದ ಪ್ಕ್ಷಿ ಅಲಲ.ವಿಶವವನೆನೇ ತನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಪಲ ಬದಲಾಯಿಸುತಿತರುವ ಬೃಹತ್ ಚೆೈತನ್ಯ ಪ್ಕ್ಷಿ. ಈ 
ರ್ಾಲವೆನ್ುನವ ಪ್ಕ್ಷಿಯು ಕರಿನೆರೆ ಬಣಣದ ಪ್ುಚಿಗ್ಳನ್ುನ ಹೊಂದ್ದೆ, ಬಿರು ಹೊಳ  ೆಬಣಣದ ಗ್ರಿಗ್ಳನ್ುನ ಹೊಂದ್ದೆ .ರ್ೆನ್ನದ ಹೊನ್ನನ್ 
ಬಣಣ ಬಣಣಗ್ಳ ರೆರ್ೆಿಗ್ಳೆರಡನ್ೂನ  ಪ್ಕಿದಲ್ಪಲ ಹೊಂದ್ದೆ ಎಂದು ಕವಿ ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಹಕಿಿಯ ಪ್ುಚಿ ಕರಿಯ ಬಣಣದುದ ಎನ್ುನವಲ್ಪಲ ಅದು ರ್ೂತರ್ಾಲವನ್ೂನ (ಕಳೆದು ಹೊೇದ ರ್ಾಲ) ,ಹೊಳೆಯುತಿತರುವ 
ಗ್ರಿಯ ಬಿರುಯ ಬಣಣವು ವತಾಮಾನ್ ರ್ಾಲವನ್ೂನ , ನ್ಮಮ ಮುಂದ್ರುವ ರ್ಾಲ ರ್ವಿಷ್ಯತ್ ರ್ಾಲ ಉದಯಿಸುತಿತರುವ ಸೂಯಾನ್ 
ಹಾಗೆ ರ್ೆಂಪ್ಾಗ ಬಂಗಾರ ಬಣಣದಾದಗರುತತದೆ ಎಂದು ಕವಿಯು ರ್ಾಲ ಪ್ಕ್ಷಿಯ ಚಲನೆಯ ಅಂಶಗ್ಳನ್ುನ ಇಲ್ಪಲ ವಿವರಿಸಿದಾದರೆ.  
 

೨. ''ಸಾವಾಭರಮರಾ ನೆತಿತಯ ಕುಕಿಿ'' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆೌಯವರು ಬರೆದ 'ಗ್ರಿ' ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ 
ನೊೇಡಿದ್ರಾ 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ: ಸಾಮಾೌಜಯದ ರ್ಜಾರಿ ತೆನೆಗ್ಳನೆನಲಲ ಒಕಿಿ, ಚಕಿಪ್ುಟಟ ರ್ೊೇಟೆರ್ೊತತಲಗ್ಳನೆನಲಲ ಮುಕಿಿ ,ಖಂಡಖಂಡಗ್ಳನೆನೇ 
ತೆೇಲ್ಪಸಿ-ಮುಳುಗಸಿ ,ಸಾವಾಭರಮರೆಲಲರ ನೆತಿತಯ ಕುಕುಿವ ರ್ಾಲದ ಹಕಿಿಯು ಹಾರುತಿದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ :ಧ್ರಣಿ ಮಂಡಲದಲ್ಪಲರುವ ಏಳು ಖಂಡಗ್ಳನ್ುನ ಈ ಹಕಿಿ ತೆೇಲ್ಪಸುತತದೆ ಹಾಗ್ೂ ಮುಳುಗಸುತತದೆ.ಈ ಖಂಡಗ್ರುಗೆ 
ತಾವೆೇ ಸಾವಾಭರಮರೆಂದು ಬಿೇಗ್ುವವರ ನೆತಿತಯನ್ುನ ಕುಕಿಿ ಅವರ ಅಹಂರ್ಾರವನ್ುನ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ ಮೆಟಿಟ ನಲುಲವುದು .ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯ 
ಮುಂದೆ ಯಾರ ಆಟವೂ ನ್ಡೆಯದು ಎನ್ುನವುದು ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ. 
 

೩. “ಬಲಲರು ಯಾರಾ ಹಾಕಿದ ಹೊಂಚ " 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆೌಯವರು ಬರೆದ 'ಗ್ರಿ' ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ 
ನೊೇಡಿದ್ರಾ 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ: ವಿಶವಗ್ಳು ಅನೆೇಕವಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಶವಗ್ಳ ದ್ಕುಿಗ್ಳು ಅನ್ಂತವಾಗರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯು ಈ ಎಲಲ 
ಮಂಡಲಗ್ಳ ಅಂಚನ್ುನ ಮುಟಿಟದೆ. ಇಷೆಟೇ ಅಲಲ, ಈ ಅನ್ಂತತೆಯ ಆಚೆಗ್ೂ ಸಹ ಇದು ತನ್ನ ಚುಂಚನ್ುನಚಾಚದೆ.  
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ಬೌಹಾಮಂಡ ಅಂದರೆ ಬೌಹಮದೆೇವನ್ು ಸೃರ್ಷಟಸಿದ ಬೃಹತ್ ಅಂಡ. ಆ ಬೌಹಮಸೃರ್ಷಟಗ್ಳನೆನೇ ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿ ಒಡೆಯಲೆಂದು ಹೊಂಚು 
ಹಾಕಿ ಹಾರುತಿತದೆಯ? ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಂಡವು ಒಡೆದಾಗ್ಲೆೇ ಹೊಸ ಸೃರ್ಷಟ ಹೊರಗೆ ಬರುವದು ಎಂದು ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯ ಮನೊೇಗ್ತ ನ್ಮಗೆ ಅಥಾವಾಗ್ಬಹುದೆ? ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ುನವ ಹೊಳಹನ್ುನ ‘ಬಲಲರು ಯಾರಾ’ 
ಹಾಕಿದ ಹೊಂಚ ಎನ್ುನವ ಪ್ೌಶೆನಯ ಮೂಲಕ   ಬೆೇಂದೆೌಯವರು ಇಲ್ಪಲ   ಆಶಿಯಾ ವಯಕತಪ್ಡಿಸುತಾತರೆ. 
 

೪. '' ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸುಮಕಿಳ ಹರಸಿ''  

 ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆೌಯವರು ಬರೆದ 'ಗ್ರಿ' ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ 
ನೊೇಡಿದ್ರಾ 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ: ರ್ಾಲವೆನ್ುನವ ಪ್ಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ರೆರ್ೆಿಗ್ಳನ್ುನ ಬಿೇಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಾೌಣವಾಯುವನ್ುನ ರ್ೊಟುಟ ಈ ನಜಿೇಾವ 
ಮನ್ವಂತರಗ್ರುಗೆ ಚೆೈತನ್ಯ ನೇಡುವುದು ಅಂದರೆ ಸಜಿೇವಗೊರುಸುವುದು .ನ್ಮಮ ರ್ೂಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ನ್ಡೆದ ಸಾಂಸೃತಿಕ 
ಬದಲಾವಣೆಗ್ಳು ,ಪ್ುನ್ಶೆಿೇತನ್ಗ್ಳು ಎಲಲವೂ ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯ ಮಹಿಮೆಯೇ.ಹೊಸರ್ಾಲದ ಎಳೆಯ ಮಕಿರುಗೆ ಹಾರೆೈಸಿ 
ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯೇ ಎಂದು ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ:ಬದಲಾದ ಲೊೇಕರ್ೆಿ ಕಣುಣ ತೆರೆದ ಅಂದಂದ್ನ್ ಜನ್ರನ್ುನ, -ಜಿೇವಿಗ್ಳನ್ುನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಮತುತ ಇಂದ್ನ್ ಲೊೇಕರ್ೆಿ ಕಣುಣ 
ತೆರೆದ್ರುವವರನ್ುನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ರ್ಾಲಪ್ಕ್ಷಿಯ ರ್ಾಯಾ ಎಂಬುದು ಈ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ. 
 

೫. “ಮಂಗ್ಳ ಲೊೇಕದ ಅಂಗ್ಳರ್ೆೇರಿ " 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ದ.ರಾ.ಬೆೇಂದೆೌಯವರು ಬರೆದ 'ಗ್ರಿ' ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಕಿಿ ಹಾರುತಿದೆ 
ನೊೇಡಿದ್ರಾ 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ :ರ್ಾಲದ ಓಟದಲ್ಪಲ ಬೆರುಳ ಅಂದರೆ ಶುಕೌಗ್ೌಹವು ಮನ್ುಷ್ಯನಗೆ ರ್ೆೇವಲ ಹರುಳಯಾಗ್ಬಹುದು, ಚಂದೌಲೊೇಕವು ಬರಿ 
ಊರಾಗ್ಬಹುದು ಹಾಗ್ೂ ಮಂಗ್ಳಲೊೇಕವು ರ್ೂಮಿಗೆ ಅಂಗ್ಳವಾಗ್ಬಹುದು. ಮಾನ್ವನಗೆ ಈ ಆರ್ಾಶರ್ಾಯಗ್ಳು ಆಡಲು, 
ಹಾಡಲು ಹಾಗ್ೂ ಹಾರಾಡಲು platforms ಆಗ್ಬಹುದು! ಎಂದು ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಮಾನ್ವನ್ು ರ್ೂಮಿಯಿಂದ ಇತರ ಗ್ೌಹ, ಉಪ್ಗ್ೌಹಗ್ರುಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾದ ದಾಶಾನಕ ಮುನೊನೇಟ ,ವೆೈಜ್ಞಾನಕ 
ಕ್ಷೆೇತೌದಲ್ಪಲ ಆಗ್ಬಹುದಾದ ಭಾರಿೇ ಬದಲಾವಣೆಗ್ಳ ಕುರಿತಾದ ಕವಿಯ ದೂರದಶಿಾತವ ಈ ನ್ುಡಿಯಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ. 
 

ಉ) ಹ  ಿಂದಿಸಿ ಬರ ಯಿರಿ .  
 

(ಅ)                                  (ಬ) 

೧. ಹಕಿಿ                               ಜ್ಞಾನ್ರ್ಪೇಠ್ ಪ್ೌಶಸಿತ  
೨.ನಾಕುತಂತಿ                         ಪ್ಕ್ಷಿ  
೩.ನೇಲಮೆೇರ್ಮಂಡಲ              ಖಂಡಖಂಡಗ್ಳ  
೪. ರಾಜಯದ ಸಾಮಾೌಜಯದ               ತೆನೆ ಒಕಿಿ  
೫.ತೆೇಲ್ಪಸಿ ಮುಳುಗಸಿ                 ಸಮಬಣಣ  
 ೬.ಮಂಗ್ಳ                               ಭಾಗ್ಯವ ತೆರೆಸಿ  
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                                             ಅಂಗ್ಳರ್ೆೇರಿ  
೧. ಹಕಿಿ - ಪ್ಕ್ಷಿ                     ೨.   ನಾಕುತಂತಿ-ಜ್ಞಾನ್ರ್ಪೇಠ್ಪ್ೌಶಸಿತ  
೩. ನೇಲಮೆೇರ್ಮಂಡಲ- ಸಮಬಣಣ             ೪. ರಾಜಯದ ಸಾಮಾೌಜಯದ -ತೆನೆಒಕಿಿ        ೫.  ತೆೇಲ್ಪಸಿಮುಳುಗಸಿ- ಖಂಡಖಂಡಗ್ಳ 

೬. ಮಂಗ್ಳ : ಅಂಗ್ಳರ್ೆೇರಿ  

ಭಾಷಾ ಚಟನವಟಿಕ   
ಅ) ಕ  ಟಿಿರನವ ಪ್ರಶ್ ುಗಳಗ  ಉತ್ತರಿಸಿ . 
೧) ಸಮಾನಾಥಾಕ ಪ್ದ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಸೂಯಾ-ಭಾಸಿರ,ರವಿ,ಭಾನ್ು,ನೆೇಸರ         ಎದೆ-ಹೃದಯ ಮೆೇರ್-ಮೊೇಡ  
ಗ್ಡ-ಚಕಿ ರ್ೊೇಟೆ           ಹರಸು- ಆಶಿೇವಾದ್ಸು       ರ್ೆನ್ನ-ರ್ೆಂಪ್ು  
ಒಕಿಿ-ತೆನೆಯಿಂದ ಕಸಕಡಿಡ ಬೆೇಪ್ಾಡಿಸುವುದು. 
 

೨. ತತುಮ ತದುವ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಹಕಿಿ-ಪ್ಕ್ಷಿ, ಬೌಹಮ-ಬೊಮಮ , ಚಂದೌ-ಚಂದ್ರ ,  ಯುಗ್-ಜುಗ್ ,ಅಂಗ್ಳ-ಅಂಕಣ  
   

೩. ಸಂಧಿ ವಿಗ್ೌಹಿಸಿ ಹೆಸರಿಸಿ. 

ಇರುಳರುದು-ಇರುಳು+ಅರುದು=ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ  
ತೆರೆದ್ಕುಿವ -ತೆರೆದು+ಇಕುಿವ =ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ  
ಹೊಸಗಾಲ-ಹೊಸ+ರ್ಾಲ=ಆದೆೇಶಸಂಧಿ  
ದ್ಗ್ಮಂಡಲ =ದ್ಕ್ +ಮಂಡಲ =ಜಶತವ ಸಂಧಿ  
ತಿಂಗ್ರುನ್ೂರು=ತಿಂಗ್ರುನ್ +ಊರು=ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ  
 

೪. ಈ ಪ್ದಯದಲ್ಪಲ ಬಂದ್ರುವ ದ್ವರುಕಿತಗ್ಳು : ಇರುರುರುಳು ,ದ್ನ್ದ್ನ್ ,ಗ್ರಿಗ್ರಿ , ಬಣಣ-ಬಣಣ ,ಖಂಡಖಂಡ ,ಯುಗ್ಯುಗ್ ,  
 

ಆ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಅವಯಯ ಪ್ದಗ್ಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅವಯಯರ್ೆಿ ಸೆೇರಿವೆ ಎಂಬುದನ್ುನ ಗ್ುರುತಿಸಿ.  

ಆ) ಅದುವೆೇ -ಅವಧಾರಣಾಥಾಕ                                                         ಮೆಲಲಗೆ - ಸಾಮಾನಾಯಥಾಕ ಅವಯಯ 
ಆದದರಿಂದ -ಸಂಬಂಧಾಥಾಕ ಅವಯಯ                                                    ಅಲಲದೆ - ಸಂಬಂಧಾಥಾಕ ಅವಯಯ   
ಅಯಯೇ -ಭಾವಸೂಚಕ  ಅವಯಯ  
ಬೆೇಗ್ನೆೇ - ಸಾಮಾನಾಯಥಾಕ ಅವಯಯ                                                          ರೊಯಯನೆ-ಅನ್ುಕರಣಾವಯಯ   
ಧ್ಗ್ಧ್ಗ್ - ಅನ್ುಕರಣಾವಯಯ 

ಸಾಕು - ಕಿೌಯಾಥಾಕ ಅವಯಯ  
ಓಹೊೇ - ಭಾವಸೂಚಕ ಅವಯಯ  
ಹರದು- ಕಿೌಯಾಥಾಕ ಅವಯಯ  
ನೇನೆೇ - ಅವಧಾರಣಾಥಾಕ ಅವಯಯ  
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          ಅ)   ಒಂದೊಂದು  ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧.ಕುಂಪ್ಣಿ ಸರ್ಾಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೆೇಶ ಯಾವುದು ? 

ಉ: ಬಿೌಟಿಷ್ ಭಾರತ ಸರರ್ಾರದ ಅನ್ುಮತಿಯಿಲಲದೆ ಭಾರತಿೇಯರು ಯಾವುದೆೇ ಬಗೆಯ ಶಸಾರಸರಗ್ಳನ್ುನ ಹೊಂದುವ ಹಾಗಲಲ, 
ಮತುತ ತಮಮಲ್ಪಲರುವ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಸರ್ಾಾರರ್ೆಿ ಒರ್ಪಿಸಬೆೇಕು . ಎನ್ುನವುದು ಕುಂಪ್ಣಿ ಸರರ್ಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೆೇಶ. 

 

೨. ಹಲಗ್ಲ್ಪಯ ನಾಲವರು ಪ್ೌಮುಖರು ಯಾರು ? 

ಉ: ಪ್ೂಜೆೇರಿ ಹನ್ುಮ, ಬಾಲ, ಜಡಗ್, ರಾಮರು ಹಲಗ್ಲ್ಪಯ ನಾಲವರು ಪ್ೌಮುಖರು . 
 

೩. ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಗ್ು ರುತು ಉರುಯದಂತಾದುದು ಏರ್ೆ ? 

ಉ: ಕುಂಪ್ಣಿ ಸರರ್ಾರದ ದಂಡು ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಊರಿಗೆೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿದದರಿಂದ ಅದು ಸುಟುಟ ಬೂದ್ಯಾಗ ಅದರ ಗ್ುರುತು 
ಉರುಯದಂತಾಯಿತು . 
 

೪. ಯಾವ ರ್ಟನೆ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಲಾವಣಿಗೆ ರ್ಾರಣವಾಗದೆ ? 

ಉ: ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರ ದಂಗೆ , ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರ ಮೆೇಲೆ ಕುಂಪ್ಣಿ ಸರರ್ಾರ ನ್ಡೆಸಿದ ದರಜಾನ್ಯ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರ ಕುರಿತ 
ಲಾವಣಿಗೆ ರ್ಾರಣವಾಗದೆ .  
 

೫.ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಗಾೌಮ ಎಲ್ಪಲದೆ? 

ಉ: ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಗಾೌಮವು ಇಂದ್ನ್ ಬಾಗ್ಲರ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆಲಯಲ್ಪಲದೆ. 
 

ಆ) ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಹಲಗ್ಲ್ಪಯ ಬೆೇಡರು ದಂಗೆ ಏಳಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ೧೮೫೭ ರ ಪ್ೌಥಮ ಸಾವತಂತೌಯ ಸಂಗಾೌಮದ ನ್ಂತರ ನಶಯಸಿರೇಕರಣ ರ್ಾಯದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಬಿೌಟಿಷ್ ಸರರ್ಾರ ಕಂಪ್ನ 
ಸರರ್ಾರರ್ೆಿ ಎಲಲ ಭಾರತಿೇಯರ ಬರು ಇರುವ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಕಸಿದುರ್ೊಳುಳವಂತೆ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿತು .. ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು 
ಇದನ್ುನ ವಿರೊೇಧಿಸಿದರು . ಆಯುಧ್ಗ್ಳು ಹೊೇದರೆ ತಮಮ ಜಿೇವವೆೇ ಹೊೇದಂತೆ ಎಂದು ತಿರುದ ಬೆೇಡರು ಹನ್ುಮ , ಬಾಲ, 

ಜಡಗ್ , ರಾಮರ ನೆೇತೃತವದಲ್ಪಲ ಕಂಪ್ನ ಸರ್ಾಾರದ ವಿರುದಧ ದಂಗೆ ಎದದರು . 
 

೨. ಹಲಗ್ಲ್ಪಗೆ ದಂಡು ಬರಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

ಉ:ಬಿೌಟಿಷ್ರ ನಶಯಸಿರೇಕರಣ ರ್ಾಯದ ವಿರೊೇಧಿಸಿದ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು ಕಂಪ್ನ ಸರರ್ಾರದ ವಿರು ದಧ ದಂಗೆ ಎದದರು . ಆಯುಧ್ 
ರ್ೆೇಳಲು ಬಂದ ಸಿಪ್ಾಯಿಗ್ಳ ರ್ೆನೆನಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು .ವಿಷ್ಯ ತಿರುದ ಕಂಪ್ನ ಅಧಿರ್ಾರಿಯು ರ್ೆಲವು ಜನ್ರನ್ುನ ಕರುಸಿದಾಗ್ 
ಅವರನ್ೂನ ಬೆೇಡರು ಹಿಮೆಮಟಿಟಸಿದರು . ಆದದರಿಂದ ಬೆೇಡರನ್ುನ ಹತಿತಕಿಲು ಕಂಪ್ನಯ ದೊಡಡ ದಂಡು ಹಲಗ್ಲ್ಪಗೆ ಆಗ್ಮಿಸಿತು . 
 
 

ಪ್ದಯ  . ೩ ... ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು -ಜನ್ಪ್ದ 

Above line hide when print out
Use E-Papers, Save Tress

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com
www.inyatrust.com
www.inyatrust.com


m a m a t a b h a g w a t 1 @ g m a i l . c o m         P a g e  | 62 

 

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ .ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆೇಗ್ೂರು   ೧೦ನೆಯ ತರಗ್ತಿ  ಪ್ೌಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ        8762171344              
Mac | [SCHOOL]26-06-2022 

೩. ಲಾವಣಿಗ್ಳನ್ುನ ಏರ್ೆ ವಿೇರಗೇತೆಗ್ಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗದೆ ? 

ಉ:ಲಾವಣಿಗ್ಳು ಜನ್ಪ್ದ ಸಾಹಿತಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ೌರ್ಾರ . ತಾಯಗ್ ಬಲ್ಪದಾನ್ಗ್ರುಂದ ಅಮರರಾದ ವಿೇರಕಲ್ಪಗ್ಳ 
ವಿೇರಸಾಹಸ , ಉಜವಲ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಲಾವಣಿಗ್ಳಲ್ಪಲ ವಣಿಾಸಲಾಗದೆ. ಆದದರಿಂದ ಲಾವಣಿಗ್ಳನ್ುನ ವಿೇರಗೇತೆಗ್ಳು ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗದೆ. 
 

೪. ದಂಡು ಹಲಗ್ಲ್ಪಯ ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಗೆ ದಾರು ನ್ಡೆಸಿತು ? 

ಉ: ಬೆೇಡರು ನಶಯಸಿರೇಕರಣ ರ್ಾಯದಯನ್ುನ ವಿರೊೇಧಿಸಿದಾಗ್ ಅವರ ಮೆೇಲೆ ದಾರು ನ್ಡೆಯಿತು . ಅವರ ಮನ್ವೊಲ್ಪಸಲು 
ಪ್ೌಯತಿನಸಿದ ಹೆಬಲಕ್ ಎಂಬ ಅಧಿರ್ಾರಿಯನ್ುನ ಬೆೇಡರು ಹತೆಯಗೆೈದರು. ಇದರಿಂದ ರ್ೊೇಪ್ಗೊಂಡ ಕಂಪ್ನಯ ರ್ಾರಾಸಾಹೆೇಬ 
ಎಂಬ ಅಧಿರ್ಾರಿ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರ ಊರನ್ುನ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೆೇಶಿಸಿದನ್ು .ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಪಲ ಬೆೇಡರ ಹತೆಯಗ್ಯಯಲಾಯಿತು 
. . ರಕತದ ಹೊಳ  ೆಹರಿಯಿತು . ಹಲಗ್ಲ್ಪಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟುಟ ಇಡಿೇ ಊರನೆನೇ ಬೂದ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು . 
 

ಇ) ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ . 
೧. ಹಲಗ್ಲ್ಪ ದಂಗೆಗೆ ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ?ಸರರ್ಾರ ಅದನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ನಯಂತಿೌಸಿತು ? 

ಉ: ೧೮೫೭ ರ ಸಿಪ್ಾಯಿದಂಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ೌಥಮ ಸಾವತಂತೌಯಸಂಗಾೌಮದ ನ್ಂತರ ಬಿೌಟಿಷ್ರು ನಶಯಸಿರೇಕರಣ 
ರ್ಾಯಿದೆಯನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು . ಅದರ ಪ್ೌರ್ಾರ ಭಾರತಿೇಯರು ಬಿೌಟಿಷ್ರ ಅನ್ುಮತಿಯಿಲಲದೆ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಹೊಂದುವ 
ಹಾಗರಲ್ಪಲಲ.ಮತುತ ಈಗಾಗ್ಲೆೇ ಹೊಂದ್ರುವ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮರರುಸಬೆೇಕಿತುತ . ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರಿಗೆ ಆಯುಧ್ಗ್ಳ ೇೆ  
ಜಿೇವವಾಗತುತ . ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮರರುಸಲು ಒಪ್ಿದ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು ಹನ್ುಮ, ಬಾಲ, ಜಡಗ್, ರಾಮರ ನೆೇತೃತವದಲ್ಪಲ 
ಕಂಪ್ನ ಸರರ್ಾರದ ವಿರುದಧ ದಂಗೆ ಎದದರು .ಸಿಪ್ಾಯಿಗ್ಳ ರ್ೆನೆನಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು . ಮನ್ವೊಲ್ಪಸಲು ಬಂದ ಹೆಬಲಕ್ ಎಂಬ 
ಅಧಿರ್ಾರಿಯನ್ುನ ರ್ೊಂದರು . ರ್ೊೇಪ್ಗೊಂಡ ಕಂಪ್ನಯ ಸರರ್ಾರ ಬೆೇಡರನ್ುನ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಪಲ ಸಾಯಿಸಿತು .. ಬೆೇಡರ 
ಮುಖಂಡರನ್ುನ ನದಾಾಕ್ಷಿಣಯವಾಗ ಹತೆಯಗೆೈಯಯಲಾಯಿತು .. ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಊರನ್ುನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿಲಾಯಿತು . ಹಿೇಗೆ 
ಹಲಗ್ಲ್ಪ ದಂಗೆಯನ್ುನ ಸರರ್ಾರ ನಯಂತಿೌಸಿತು . 
 

೨. ಹಲಗ್ಲ್ಪ ದಂಗೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ೧೮೫೭ ರ ಸಿಪ್ಾಯಿದಂಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪ್ೌಥಮ ಸಾವತಂತೌಯಸಂಗಾೌಮದ ನ್ಂತರ ಬಿೌಟಿಷ್ರು ನಶಯಸಿರೇಕರಣ 
ರ್ಾಯಿದೆಯನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು . ಅದರ ಪ್ೌರ್ಾರ ಭಾರತಿೇಯರು ಬಿೌಟಿಷ್ರ ಅನ್ುಮತಿಯಿಲಲದೆ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಹೊಂದುವ 
ಹಾಗರಲ್ಪಲಲ.ಮತುತ ಈಗಾಗ್ಲೆೇ ಹೊಂದ್ರುವ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮರರುಸಬೆೇಕಿತುತ . ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರಿಗೆ ಆಯುಧ್ಗ್ಳ  ೆ
ಜಿೇವವಾಗತುತ . ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮರರುಸಲು ಒಪ್ಿದ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು ಹನ್ುಮ, ಬಾಲ, ಜಡಗ್, ರಾಮರ ನೆೇತೃತವದಲ್ಪಲ 
ಕಂಪ್ನ ಸರರ್ಾರದ ವಿರುದಧ ದಂಗೆ ಎದದರು. .ಸಿಪ್ಾಯಿಗ್ಳ ರ್ೆನೆನಗೆ ಬಾರಿಸಿದರು . ಬೆೇಡರ ಮನ್ವೊಲ್ಪಸಲು ಬಂದ 
ಅಧಿರ್ಾರಿಯನೆನೇ ರ್ೊಂದು ಹಾಕಿದರು . ರ್ೊೌೇಧ್ಗೊಂಡ ರ್ಾರಾಸಾಹೆೇಬನ್ ಆದೆೇಶದಂತೆ ಕಂಪ್ನಯ ದಂಡು ಬೆೇಡರನ್ುನ ಕಂಡ 
ಕಂಡಲ್ಪಲ ಬೆೇಟೆಯಾಡಿತು .. ಹನ್ುಮ ,ಭಿೇಮ. ಜಡಗ್ , ರಾಮ , ಬಾಲರು ಮಾಡಿದ ಪ್ೌಯತನ ವಿಫಲವಾಯಿತು . ನದಾಯವಾಗ 
ಅವರನ್ುನ ಸಾಯಿಸಲಾಯಿತು .ಬೆೇಡರ ಊರನ್ುನ ಏನ್ೂ ಉರುಸದಂತೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು . .ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟುಟ 
ಗ್ುರುತು ಸಿಗ್ದಂತೆ ಬೂದ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು .  
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ಈ) ಸಂದಭಾಾನ್ುಸಾರ ಸಾವರಸಯ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧."ಎಲಲ ಜನ್ರಿಗೆ ಜೊೇರು ಮಾಡಿ ಕಸಿದು ರ್ೊರುಳರಿ ಹತಾರ .” 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗ್ದದಗಮಠ್ ಅವರು ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಜನ್ಪ್ದ ಗೇತೆಗ್ಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯದ   
'ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು 'ಎನ್ುನವ  ಜನ್ಪ್ದ ಲಾವಣಿ ಪ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ  ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಭಾರತಿೇಯರನ್ುನ 
ಉದೆದೇಶಿಸಿ ಹೆೇಳಲಾಗದೆ. 
ಸಂದರ್ಾ:೧೮೫೭ ರ ಸಿಪ್ಾಯಿ ದಂಗೆಯ ನ್ಂತರ ನಶಯಸಿರೇಕರಣ ರ್ಾಯದಯನ್ುನ ಜಾರಿಗೊರುಸಿದ ಬಿೌಟಿಷ್ ಭಾರತ ಸರ್ಾಾರವು 
ಭಾರತಿೇಯರ ಬರು ಇರುವ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಕಸಿದು ರ್ೊಳುಳವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಪಲರುವ ಕಂಪ್ನ ಸರರ್ಾರರ್ೆಿ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ 
ಸಂದರ್ಾ ದಲ್ಪಲ ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಭಾರತಿೇಯರು ಬಿೌಟಿಷ್ ಸರ್ಾಾರದ ಅನ್ುಮತಿಯಿಲಲದೆೇ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಇರಿಸಿರ್ೊಳುಳವಂತಿಲಲ. ಇರಿಸಿರ್ೊಂಡಿದೆದೇ 
ಆದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಯಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮರರು ಪ್ಡೆಯಲೆೇ ಬೆೇಕು. ಅದರ್ಾಿಗ ಯಾವ ಕೌಮ 
ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡರೂ ಸರಿ ಎಂಬ ಕಂಪ್ನ ಸರ್ಾಾರದ ಧೊೇರಣೆ ವಯಕತವಾಗದೆ.   
 

೨.'' ಜಿೇವ ಸತುತ ಹೊೇಗ್ುವುದು ಗೊತತ". 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗ್ದದಗಮಠ್ ಅವರು ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಜನ್ಪ್ದ ಗೇತೆಗ್ಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯದ   
'ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು 'ಎನ್ುನವ  ಜನ್ಪ್ದ ಲಾವಣಿ ಪ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ  ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರ 
ಮುಖಂಡರು ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಭಾರತಿೇಯರ ಬರು ಇರುವ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಕಸಿಯಲು ಕಂಪ್ನ ಸರರ್ಾರ ಮುಂದಾದಾಗ್ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು 
ಮುಧೊೇಳದ ಬರು ಸೆೇರಿ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮರರುಸದ್ರುವ ತಿೇಮಾಾನ್ ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡರು . ಆ ಗ್ುಂರ್ಪನ್ ನಾಯಕತವವನ್ುನ 
ವಹಿಸಿದದ ರಾಮ , ಬಾಲ, ಜಡಗ್ , ಹನ್ುಮರು ಆಯುಧ್ಗ್ಳು ಹೊೇದರೆ ನ್ಮಮ ಜಿೇವವೆೇ ಹೊೇದ ಹಾಗೆ ಆದದರಿಂದ 
ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಮರರುಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೆೇಳುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರಿಗೆ ಅವರ ಆಯುಧ್ಗ್ಳೆೇ ಜಿೇವಾಳ .ಅವನ್ುನ ಮರರುಸುವುದು ಅವುಗ್ರುಲಲದೆೇ ಬದುಕುವುದೂ ಎರಡೂ  
ಜಿೇವವೆೇ ಹೊೇದ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಬೆೇಡರ ಮನೊೇಭಾವ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
 

೩.'' ಹೊಡೆದರೊ ಗ್ುಂಡ ಕರುಣ ಇಲಲದಂಗ್ ". 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗ್ದದಗಮಠ್ ಅವರು ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಜನ್ಪ್ದ ಗೇತೆಗ್ಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯದ   
'ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು 'ಎನ್ುನವ  ಜನ್ಪ್ದ ಲಾವಣಿ ಪ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ  ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರಿಗ್ೂ ಕಂಪ್ನ 
ಸರರ್ಾರದವರಿಗ್ೂ ನ್ಡೆದ ರ್ಷ್ಾಣೆ ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ. 
ಸಂದರ್ಾ :ಬಿೌಟಿಷ್ರ ನಶಯಸಿರೇಕರಣ ರ್ಾಯದಯನ್ುನ ವಿರೊೇಧಿಸಿದ ಬೆೇಡರು ಕಂಪ್ನ ಸರರ್ಾರದ ವಿರುದಧ ದಂಗೆ ಎದದರು . 

.ಪ್ರಸಿರ ಗ್ುಂಡಿನ್ ರ್ಾಳಗ್ ನ್ಡೆಯಿತು . ಕಂಪ್ನ ಅಧಿರ್ಾರಿಗ್ಳು ಬೆೇಡರ ಮೆೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಲಲದೆ ದಾರು ನ್ಡೆಸಿದರು ಎನ್ುನವಾಗ್ 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಬೆೇಡರ ಮನ್ವೊಲ್ಪಸಿ ಆಯುಧ್ಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಂಪ್ನ ಸರ್ಾಾರದ ಜನ್ರು ಬೆೇಡರ ಮೆೇಲೆ ನ್ಡೆಸಿದ 
ದರಜಾನ್ಯ ,ಅವರ ಅಮಾನ್ವಿೇಯ ಗ್ುಣ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
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೪. ''ರ್ೆಟುಟ ವಣಿಾಸಿ ಹೆೇರುದೆ ಕಂಡಷ್ುಟ ".  

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಗ್ದದಗಮಠ್ ಅವರು ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಜನ್ಪ್ದ ಗೇತೆಗ್ಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯದ   
'ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು 'ಎನ್ುನವ  ಜನ್ಪ್ದ ಲಾವಣಿ ಪ್ದಯಪ್ಾಠ್ದ್ಂದ  ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಲಾವಣಿರ್ಾರ ಈ ಮಾತನ್ುನ ಹೆೇರುದಾದನೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಬಿೌಟಿಷ್ರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಶಯಸಿರೇಕರಣ ರ್ಾಯದ ವಿರೊೇಧಿಸಿದ ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರು ದಂಗೆಯಲ್ಪಲ ಜಿೇವದ ಹಂಗ್ು 
ತೊರೆದು ರ್ಾದಾಡಿದರು. ಅವರ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕತವ ವಹಿಸಿದವರು ವಿೇರ ಮರಣ ಹೊಂದ್ದರು . ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬೆೇಡರ ಊರನ್ುನ 
ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಟುಟ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಅದರ ಕುರಿತು ತನ್ಗೆ ಹೊಳೆದಷ್ುಟ ವಣಿಾಸಿರುವುದಾಗ ಜನ್ಪ್ದ ರಚನೆರ್ಾರ ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ 
ಹೆೇರುದಾದನೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಕಂಪ್ನ ಸರ್ಾಾರದವರು ಬೆೇಡರಿಂದ ಆಯುಧ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ದರಜಾನ್ಯ ,ಅವರ ರ್ರೌಯಾವನ್ುನ ನೊೇಡಿದ 
ಲಾವಣಿರ್ಾರ ಅಸಹಾಯಕನಾಗ ಪ್ೌಸುತತ ರ್ಟನೆಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿರುವನ್ು ಎಂದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  
 

ಉ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸೂಕತವಾದುದನ್ುನ ಬಿಟಟ ಸಥಳದಲ್ಪಲ ಬರೆಯಿರಿ.  

೧. ಹಲಗ್ಲ್ಪ ಬಂಟರ ಕದನ್ ವಿೇರರಸ ಪ್ೌಧಾನ್ವಾದ ---  ಲಾವಣಿ 

(ಕತೆ,ಗಾದೆ,ಒಗ್ಟು, ಲಾವಣಿ ) 
೨. ಹಲಗ್ಲ್ಪಯ ಜಿಲಾಲ ಸಾಥನ್ವಾಗದದ ಸಥಳ..ಕಲಾದಗ. 

(ಬಾಗ್ಲರ್ೊೇಟೆ ,ಕಲಾದಗ, ಮುಧೊೇಳ, ಹೆಬಲಕ )  
೩.ಕುಂಪ್ಣಿ ಸರ್ಾಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಶಾಸನ್ . ನಶಯಸಿರೇಕರಣ  
(ಯುದಧಶಾಸನ್, ನಶಸಿರೇಕರಣ ,ಕಬುಲಶಾಸನ್ ,ಕುತಾರ್ೊೇಟಿಶಾಸನ್ ) 
೪. ಲಾವಣಿರ್ಾರ ಅಂಕಿತಗೊರುಸಿದ ದೆೈವ.. ಕಲೆೇಶ. 

(ಕಲೆೇಶ, ಹನ್ುಮ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷಿಮೇಶ ) 
೫.ವಿಲಾತಿ ಪ್ದದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ್ .. ವಿಲಾಯಿತಿ.  

. (ಆಯುಧ್, ವಿಹಾರ, ವಿಲಂತಿ,ವಿಲಾಯಿತಿ) 

 

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  
೧. ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ವಿಗ್ೌಹಿಸಿ ಸಮಾಸ ಹೆಸರಿಸಿ. 

ಮುಂಗೆೈ = ರ್ೆೈಯ +ಮುಂದು =ಅಂಶಿಸಮಾಸ  
ನ್ಡು ರಾತಿೌ =ರಾತಿೌಯ +ನ್ಡುವೆ=ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ 

ಹನ್ುಮಭಿೇಮರಾಯ =ಹನ್ುಮನ್ೂ +ಭಿೇಮನ್ೂ +ರಾಮನ್ೂ =ದವಂದವ ಸಮಾಸ  
ಮೊೇಸಮಾಡು =ಮೊೇಸವನ್ುನ + ಮಾಡು = ಕಿೌಯಾಸಮಾಸ 

 

೨. ಗಾೌಮಯ ಪ್ದಗ್ರುಗೆ ಗ್ೌಂಥಸಥ ರೂ ಪ್ ಬರೆಯಿರಿ.  

ಹಿೇಂಗ್- ಹಿೇಗೆ,ಮಾಯಗ್ -ಮೆೇಲೆ, ಕಳುವಾಯರೆ-ಕರುಸಿದರು , 
ಇಲಲದಂಗ್ - ಇಲಲದ ಹಾಗೆ, ಇಸವಾಸ- ವಿಶಾವಸ, ಸರ್ಾಿರಿ- ಸಕಿರೆ. 
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೩. ಅಲಂರ್ಾರವನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ ಸಮನ್ವಯಿಸಿ.  

ಅ. ''ಒಳಗನ್ ಮಂದ್ ಗ್ುಂಡು ಹೊಡಿದರೊ  ಮುಂಗಾರಿ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದಾಂಗ್ ''. 
ಉಪ್ಮೆೇಯ : ಒಳಗನ್ ಮಂದ್ ಹೊಡೆದ ಗ್ುಂಡು  
ಉಪ್ಮಾನ್ :ಮುಂಗಾರಿನ್ ಸಿಡಿಲು  
ಉಪ್ಮಾವಾಚಕ : ಹಾಂಗ್ (ಹಾಗೆ) 
ಸಮಾನ್ಧ್ಮಾ :ಸಿಡಿಯು ವುದು  
ಅಲಂರ್ಾರ :ಉಪ್ಮಾ 

ಸಮನ್ವಯ : ಉಪ್ಮೆೇಯವಾದ ಒಳಗನ್ ಮಂದ್ ಹೊಡೆಸಿದ ಗ್ುಂಡನ್ುನ ಉಪ್ಮಾನ್ವಾದ ಮುಂಗಾರಿನ್ ಸಿಡಿಲು 
ಸಿಡಿಯುವುದರ್ೆಿ ಹೊೇಲ್ಪಸಿ ವಣಿಾಸಿರುವದರಿಂದ ಇದು ಉಪ್ಮಾ ಅಲಂರ್ಾರವಾಗದೆ. 
 

೨ ''ಸಿಡಿಲ ಸಿಡಿದಾಂಗ್ ಗ್ುಂಡು ಸುರಿದಾವ ''.  
ಉಪ್ಮೆೇಯ_ ಸುರಿದ ಗ್ುಂಡು (ಗ್ುಂಡು ಸುರಿಯುವುದು ) 
ಉಪ್ಮಾನ್ -ಸಿಡಿದ ಸಿಡಿಲು (ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವುದು ) 
ಉಪ್ಮಾವಾಚಕ -ಹಾಂಗ್ (ಹಾಗೆ) 
ಸಮಾನ್ ಧ್ಮಾ – ಸಿಡಿಯುವುದು 
ಅಲಂರ್ಾರ -ಉಪ್ಮಾ 

ಸಮನ್ವಯ - ಉಪ್ಮೆೇಯವಾದ ಗ್ುಂಡು ಸುರಿಯುವುದನ್ುನ ಉಪ್ಮಾನ್ವಾದ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವುದರ್ೆಿ ಹೊೇಲ್ಪಸಿ 
ವಣಿಾಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪ್ಮಾಲಂರ್ಾರವಾಗದೆ. 
ದೆೇಶಯ ಅನ್ಯ ದೆೇಶಯಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ಗ್ುರುತಿಸಿ. 

ದೆೇಶಯ-ಹೊತುತ , ಬಂಟರು , ಮುಂಗೆೈ, ಮುಂಗಾರು 
ಅನ್ಯದೆೇಶಯ_ಹತಾರ, ಮಸಲತುತ, ಹುಕುಮ, ಸಾಹೆೇಬ,ರ್ಾರಕೂನ್,ಸಿಪ್ಾಯಿ . 
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ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 
ಕುಮಾರವಾಯಸ ಎಂದು ಪ್ೌಸಿದಧನಾಗರುವ ಗ್ದುಗನ್ ನಾರಣಪ್ಿನ್  ರ್ಾಲ ಸುಮಾರು ಕಿೌ.ಶ. ೧೪೩೦ .ಇವನ್ು ಗ್ದಗ್ ಪ್ಾೌಂತದ 
ರ್ೊೇರುವಾಡದವನ್ು. ಗ್ದುಗನ್ ಭಾರತ , ಕನ್ನಡ ಭಾರತ,  ಕುಮಾರವಾಯಸ ಭಾರತ  ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ುನ ಹೊಂದ್ರುವ ಕಣಾಾಟ 
ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಿ ಇವನ್ು ಬರೆದ್ರುವ ಮಹಾರ್ಾವಯವಾಗದೆ. ಇವನಗೆ ರೂಪ್ಕ ಸಾಮಾೌಜಯ ಚಕೌವತಿಾ ಎಂಬ ಬಿರುದ್ದೆ.  
ಪ್ೌಸುತತ ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು ಪ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ಕುಮಾರವಾಯಸ ವಿರಚತ ಕಣಾಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ರ್ಾವಯದ 
ಉದೊಯೇಗ್ಪ್ವಾದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
  
ಅ) ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.  

೧. ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನ್ನ್ುನ ರಥದಲ್ಪಲ ಹೆೇಗೆ ಕೂರಿಸಿರ್ೊಂಡನ್ು ? 

ಉ: ಶಿೌೇ ಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನ್ನ್ುನ ಮೆೈದುನ್ತನ್ದ ರ್ಪೌೇತಿಯಿಂದ ಬರಸೆಳೆದು ಕೂರಿಸಿರ್ೊಂಡನ್ು .  
 

೨. ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ ಆರಾಧ್ಯದೆೈವ ಯಾರು ? 

ಉ: ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ ಆರಾಧ್ಯದೆೈವ ವಿೇರನಾರಾಯಣ  
 

೩. ಅಶಿವನೇದೆೇವತೆಗ್ಳ ವರಬಲದ್ಂದ ಜನಸಿದವರು ಯಾರು ? 

ಉ: ಅಶಿವನೇದೆೇವತೆಗ್ಳ ವರಬಲದ್ಂದ ಜನಸಿದವರು ನ್ಕುಲಸಹದೆೇವರು. 
 

೪. ಕುಮಾರವಾಯಸನಗರುವ ಬಿರುದು ಯಾವುದು ? 

ಉ:ಕುಮಾರವಾಯಸನಗರುವ ಬಿರುದು ರೂಪ್ಕ ಸಾಮಾೌಜಯ ಚಕೌವತಿಾ  
 

೫. ನಾರಣಪ್ಿನಗೆ ಕುಮಾರವಾಯಸನೆಂಬ ಹೆಸರು ಏರ್ೆ ಬಂತು ? 

ಉ: ವಾಯಸರು ಸಂಸೃತದಲ್ಪಲ ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ುನ ನಾರಣಪ್ಿನ್ು ಕನ್ನಡದಲ್ಪಲ ರಚಸಿ ತನ್ನನ್ುನ ಅವರ ಮಗ್ ಎಂಬ 
ಅಥಾದಲ್ಪಲ ಕುಮಾರವಾಯಸನೆಂದು ಕರೆದುರ್ೊಂಡಿದಾದನೆ. 
 

ಆ)ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಮೂರು -ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನ್ ಮನ್ದಲ್ಪಲ ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಪಲ ರ್ಯವನ್ುನ ಬಿತಿತದನ್ು ? 

ಉ: ಕಣಾ,ರ್ರರವರು ಯಾದವರಿಗೆ ಭೆೇದವಿಲಲ.ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಇಬಬರೂ ಒಂದೆೇ ವಂಶದವರು.(ಯಯಾತಿಯ ಮಕಿಳು ಪ್ುರು, 
ಯದು ,ಪ್ುರುವಿನ್ ವಂಶದವರು ರ್ರರವರು. ಯದುವಿನ್ ವಂಶದವರು ಯಾದವರು)ನನಾನಣೆಯಾಗಯೂ ನೇನೆೇ ರಾಜ 

ಪ್ದಯಪ್ಾಠ್ -೪  ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು -

ಕುಮಾರವಾಯಸ 
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(ಮೆೇದ್ನಪ್ತಿ )ಆದರೆ ನನ್ಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿಲಲ ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ ದಾನ್ವರ ವೆೈರಿಯಾದ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ರವಿಸುತ (ಕಣಾ 
)ನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಪಲ ಉರ್ಯವನ್ುನ(ದವಂದವವನ್ುನ ) ಬಿತಿತದನ್ು. 
 

೨.ಕುಂತಿ , ಮಾದ್ೌಯರು ಯಾಯಾಾರ ಅನ್ುಗ್ೌಹದ್ಂದ ಮಕಿಳನ್ುನ ಪ್ಡೆದರು ? 

ಉ: ಕುಂತಿಯು ತಾನ್ು ಪ್ಡೆದ ಮಂತೊೌೇಪ್ದೆೇಶದ್ಂದ ಮೊದಲು ಸೂಯಾನ್ನ್ುನ ಸಮರಿಸಿ ಕಣಾನ್ನ್ುನ,ನ್ಂತರದಲ್ಪಲ 
ಯಮದೆೇವನ್ ಅನ್ುಗ್ೌಹದ್ಂದ ಧ್ಮಾರಾಯನ್ನ್ೂನ,ಆನ್ಂತರ ವಾಯುದೆೇವನ್ನ್ುನ ನೆನೆದು ಅವನ್ ಅನ್ುಗ್ೌಹದ್ಂದ 
ಕಲ್ಪಭಿೇಮನ್ನ್ೂನ ,ದೆೇವೆೇಂದೌನ್ನ್ುನ ಸಮರಿಸಿ ಅವನ್ ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ ಅಜುಾನ್ನ್ೂನ ಪ್ಡೆದಳು.ತಾನ್ು ಪ್ಡೆದ ಮಂತೌಗ್ಳಲ್ಪಲ ಒಂದನ್ುನ 
ತನ್ನ ಸವತಿಯಾದ (ಪ್ಾಂಡುವಿನ್ ಇನೊನಬಬ ಪ್ತಿನ )ಮಾದ್ೌಗೆ ಕರುಣಿಸಿದಾಗ್ ಅವಳು ಅಶಿವನ ದೆೇವತೆಗ್ಳನ್ುನ ಸಮರಿಸಿ ಅವರ 
ಅನ್ುಗ್ೌಹದ್ಂದ ನ್ಕುಲ ಸಹದೆೇವರನ್ುನ ಮಕಿಳಾಗ ಪ್ಡೆದಳು. 
 

೩.ಕೃಷ್ಣನ್ು ಆಮಿಷ್ಗ್ಳನ್ುನ ಒಡಿಡದಾಗ್ ಕಣಾನ್ ಮನ್ದಲ್ಪಲ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಕಣಾನ್ ಜನ್ಮ ವೃತಾತಂತವನ್ುನ ಕೃಷ್ಣನ್ು ಹೆೇರು ಅವನಗೆ ಇಡಿೇ ಹಸಿತನಾಪ್ುರದ ರಾಜಯಭಾರವನ್ುನ ರ್ೊಡಿಸುವುದಾಗ 
ಹೆೇರುದಾಗ್ ಕಣಾನ್ ರ್ೊರಳ ನ್ರಗ್ಳು ಹಿಗಗದವು (ಗ್ದಗದ )ಕಣಿಣರು ಧಾರೆಯಾಗ ಸುರಿಯಿತು.ಅವನ್ು ಬಹಳವಾಗ ನೊಂದು 
''ಅಯಯೇ!ಕುರುಪ್ತಿಗೆ ರ್ೆೇಡಾಯಿತು''ಎಂದು ತನ್ನ ಮನ್ದೊಳಗೆ ಅಂದುರ್ೊಂಡು ''ಕೃಷ್ಣನ್ ದೆವೇಷ್ದ ಬೆಂಕಿ ಹೊಗೆಯಾಡಿದ 
ಮೆೇಲೆ ಅದು ಪ್ೂತಿಾಯಾಗ ಸುಡದೆ ಹಾಗೆೇ ಬಿಡುವುದೆೇ?ಬರಿದೆ ನ್ನ್ನ ಜನ್ಮವೃತಾತಂತವನ್ುನ ಹೆೇರು ರ್ೊಂದನ್ು .ಹಲವು 
ಮಾತೆೇರ್ೆ ? ''ಎಂದು ಚಂತಿಸಿದನ್ು . 
 

೪. ಕೃಷ್ಣನ್ು ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ನ್ುನ ರ್ೊಂದನ್ು ಎಂದು ಕಣಾ ಹೆೇಳಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಮರಳು ಮಾಧ್ವನೆೇ ,ಈ ರ್ೂಮಿರಾಜಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೊೇಲುವಂತವನ್ು ನಾನ್ಲಲ. ರ್ರಂತೆೇಯರು (ಪ್ಾಂಡವರು ) , ರ್ರರವರು 
ನ್ನ್ಗೆ ಓಲೆೈಸಬೆೇರ್ೆನ್ುನವುದರಲ್ಪಲ ನ್ನ್ಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಆಸಕಿತಯಿಲಲ.(ಇಚೆ್ಯಿಲಲ )ನ್ನ್ನನ್ುನ ಸಲಹಿದ ನ್ನ್ನ ಒಡೆಯನಗೆ (ದಾತಾರ -
ದಾತೃ ) ಅವನ್ನ್ುನ ವಿರೊೇಧಿಸುವ ಶತುೌಗ್ಳ ತಲೆಯನ್ುನ ಕಡಿದು ಒರ್ಪಿಸುವೆನ್ು ಎನ್ುನವ ಆತುರದಲ್ಪಲದೆದೇನೆ .ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ನ್ುನ 
ನೇನ್ು ರ್ೊಂದೆ ಎಂದು ಕಣಾನ್ು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.ಪ್ಾಂಡವರು ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಶತುೌಗ್ಳು.ಅವರನ್ುನ 
ನಾಶಮಾಡವುದೆೇ ತನ್ನ ಧ್ಮಾ ಅದು ತನ್ನ ಸಾವಮಿ ಮತುತ ಮಿತೌನಾದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗೆ ತಾನ್ು ಸಲ್ಪಲಸಬಹುದಾದ ರ್ಾಣಿರ್ೆ 
ಎಂದು ರ್ಾಯುತಿತದದವನಗೆ ಪ್ಾಂಡವರು ಅವನ್ ಸೊೇದರರೆಂದು ತಿರುದಾಗ್ ಅವರನ್ುನ ತನ್ನ ರ್ೆೈಯಾರೆ ಸಾಯಿಸಲಾಗ್ದ 
ದರಬಾಲಯ ರ್ಾಡುವುದು ಸಹಜ.ಅವರನ್ುನ ನಾಶ ಮಾಡದ್ದದರೆ ರ್ರರವನ್ ಸಾವು ಖಚತ.ಇದರ್ೆಿ ಕೃಷ್ಣನೆೇ ರ್ಾರಣ ಎಂದು ಕಣಾನ್ 
ಅಭಿಪ್ಾೌಯವಾಗದೆ.  
 

೫.ಯುದಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಪಲ ಕಣಾನ್ ತಿೇಮಾಾನ್ವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ವಿೇರ ರ್ರರವರಾಯನೆೇ ನ್ನ್ಗೆ ಒಡೆಯನ್ು,ಆತನ್ ಶತುೌಗ್ಳೆೇ ನ್ನ್ನ ಶತುೌಗ್ಳು ,ಅವನ್ ಅಭಿಮಾನ್ವೆೇ (ಹೊಗ್ರುರ್ೆಯೇ ) 
ನ್ನ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ .ಅವನಗೆ ಆಗ್ುವುದೆೇ ನ್ನ್ಗೆ ಆಗ್ಲ್ಪ ,ಕೃಷ್ಣನೆೇ ರ್ೆೇಳು, ನಾಳ  ೆಯುದಧರ್ೂಮಿಯಲ್ಪಲ ನ್ನ್ನ ರ್ುಜಬಲಶರಯಾದ 
ಪ್ರಾಕೌಮವನ್ುನ ಪ್ಾಂಡುತನ್ಯ (ಪ್ಾಂಡವರು)ರ ಮೆೇಲೆ ತೊೇರಿವೆನ್ು. ನಾಳ  ೆಬರಲ್ಪರುವ ಭಾರತ(ಮಹಾಭಾರತ)ಯುದಧವು 
ಮಾರಿಗೆ ಔತಣವಾಗ್ುವುದು.ಆ ಯುದಧದಲ್ಪಲ ಚತುರಂಗ್ ಬಲವನ್ುನ ಸೊೇಲ್ಪಸಿ, ಅಸಂಖ್ಾಯತ ಯೇಧ್ರನ್ುನ ಸಾಯಿಸಿ , ನ್ನ್ನ 
ಒಡೆಯ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗಾಗ ನ್ನ್ನ ದೆೇಹವನ್ುನ ಬಲ್ಪರ್ೊಡುವೆನ್ು (ಪ್ಾೌಣ ಬಿಡುವೆನ್ು )ನನ್ನ ಧಿೇರರಾದ ಪ್ಾಂಡವರನ್ುನ 
ಸೂಯಾನಾಣೆಯಾಗಯೂ ಯಾವುದೆೇ ರ್ಾರಣಕೂಿ ನೊೇಯಿಸುವುದ್ಲಲ ಎಂದು ಕಣಾನ್ು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.  
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ಇ) ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಕಣಾನಗೆ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಒಡಿಡದ ಆಮಿಷ್ಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ: ರ್ರರವರಿಗ್ೂ ಪ್ಾಂಡವರಿಗ್ೂ ಯುದಧ ನ್ಡೆಯುವುದು ಖಚತವಾದಾಗ್ ರ್ರರವನ್ಸೆೇನೆಯಲ್ಪಲ ಪ್ಾಂಡವರನ್ುನ ರ್ೊಲಲಬಲಲ 
ಬಲಶಾಲ್ಪ ಕಣಾನರುವುದರಿಂದ ಅವನಂದ ಪ್ಾಂಡವರನ್ುನ ರಕ್ಷಿಸಬೆೇರ್ೆಂದು ನಧ್ಾರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅದರ್ಾಿಗ ವೆೇದ್ರ್ೆಯಂದನ್ುನ 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ ಕಣಾನ್ನ್ುನ ತನೊನಡನೆ ಕರೆದೊಯುಯತಾತನೆ. ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ ಪ್ಕಿದಲ್ಪಲ ಕುರುತುರ್ೊಳಳಲು ಸಂರ್ೊೇಚಪ್ಡುವ ಕಣಾನಗೆ 
ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ರ್ರರವರು ಯಾದವರಲ್ಪಲ ಯಾವುದೆೇ ಭೆೇದವಿಲಲ ,ಹಾಗೆ ನೊೇಡಿದರೆ ನೇನೆೇ ಮೆೇದ್ನಪ್ತಿ.ಹಿಂದೆ ನ್ಡೆದುದು ನನ್ಗೆ 
ಅರಿವಿಲಲ .ಮಂತೌಗ್ಳ ಸಹಾಯದ್ಂದ ಕುಂತಿ ಪ್ಡೆದ ಮಕಿಳಲ್ಪಲ ನೇನೆೇ ಮೊದಲನೆಯವನ್ು.ಪ್ಾಂಡವರೆಲಲರೂ ನನ್ನ 
ಸಹೊೇದರರು. ಆದದರಿಂದ ಈ ಹಸಿತನ್ಪ್ುರದ ರಾಜನ್ನಾನಗ ನನ್ಗೆ ಅಧಿರ್ಾರ ಸಿಗ್ುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನ್ು.ಪ್ಾಂಡವರ 
ಕಡೆಯವರೂ ರ್ರರವನ್ ಕಡೆಯವರೂ ನನ್ನನ್ುನ ಓಲೆೈಸುವಂತೆ ಆಗ್ುವುದು .ಅವೆರಡೂ ಸಂತತಿಯವರೂ ನನ್ಗೆ 
ಕಿಂಕರರೆನಸುವರು.ನನ್ನ ಬಲಭಾಗ್ದಲ್ಪಲ ರ್ರರವನ್ ಕಡೆಯವರೂ, ಎಡಭಾಗ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ಾಂಡವರ ಕಡೆಯವರೂ ,ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ 
ಮಾದೌ,ಮಾಗ್ಧ್,ಯಾದವರು ಮೊದಲಾದ ರಾಜರು ಅವರೆಲಲರ ನ್ಡುವೆ ನೇನ್ು ಓಲಗ್ದಲ್ಪಲ ಕಂಗೊರುಸುವ ಆ ವೆೈರ್ವವನ್ುನ 
ಕಲ್ಪಿಸಿರ್ೊೇ .ಅದೆಲಲವನ್ುನ ಬಿಟುಟ ರ್ರರವನ್ ಎದುರು ಜಿೇಯ ಪ್ೌಸಾದ ಎಂದು ಅವನ್ ಸೆೇವಕನ್ಂತೆ ಜಿೇವಿಸುವುದು ನನ್ಗೆ 
ತರವಲಲ.ನ್ನಾನಣೆಯಾಗಯೂ ಹೆೇಳುವೆ ಹಸಿತನ್ಪ್ುರದ ರಾಜಯವನ್ುನ ವಹಿಸಿರ್ೊಂಡು ಕುಂತಿ ಮಕಿರುಂದ ಸೆೇವೆಯನ್ುನ 
ಪ್ಡೆಯುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಹಾನಯಿಲಲ ಎಂದು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನಗೆ ಆಮಿಷ್ಗ್ಳನ್ುನ ಒಡಿಡದನ್ು. 
 

೨. ಪ್ಾಂಡವರು ಸೊೇದರರೆಂದು ತಿರುದಾಗ್ ಕಣಾನ್ ಮನ್ಸಿಥತಿಯನ್ುನ ತಿರುಸಿ. 

ಉ: ಪ್ಾಂಡವರು ತನ್ನ ಸಹೊೇದರರು ಎಂಬ ಸತಯವನ್ುನ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಹೆೇರುದಾಗ್ ಕಣಾನ್ ರ್ೊರಳ ನ್ರಗ್ಳು ಬಿಗದವು.ಅವನ್ 
ಕಂಠ್ ಗ್ದಗದವಾಯಿತು.ಅವನ್ ಕಣುಣಗ್ರುಂದ ಧಾರಾರ್ಾರವಾಗ ನೇರು (ಕಣಿಣೇರು ) ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು.ಅಯಯೇ ಕುರುಪ್ತಿಗೆೇ 
ರ್ೆೇಡಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನ ಮನ್ದೊಳಗೆ ಮರುಗದನ್ು.ಹರಿಯ ದೆವೇಷ್ದ ಹೊಗೆ ಹೆಚಾಿಗ್ದೆೇ ಇರುವುದೆೇ ?ಅಂದರೆ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು 
ರ್ರರವನ್ ಮೆೇಲೆ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸದೆೇ ಬಿಡದ್ರುವನೆೇ !ಅಷೆಟೇ ಅಲಲ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ತನ್ನ ವಂಶದ ವಿವರವನ್ುನ ಹೆೇರು ,ಪ್ಾಂಡವರು ತನ್ನ 
ಸಹೊೇದರರು ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ುನ ದುಬಾಲನಾಗಸಿದನ್ು ಎಂದು ಮರುಗದನ್ು. 
ಈ ರ್ೂಮಿರಾಜಯದ ಸಿರಿಗೆ ಸೊೇಲುವಂತವನ್ು ನಾನ್ಲಲ. ರ್ರಂತೆೇಯರು (ಪ್ಾಂಡವರು ) ,ರ್ರರವರು ನ್ನ್ಗೆ 
ಓಲೆೈಸಬೆೇರ್ೆನ್ುನವುದರಲ್ಪಲ ನ್ನ್ಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಆಸಕಿತಯಿಲಲ.(ಇಚೆ್ಯಿಲಲ )ನ್ನ್ನನ್ುನ ಸಲಹಿದ ನ್ನ್ನ ಒಡೆಯನಗೆ (ದಾತಾರ -ದಾತೃ 
) ಅವನ್ನ್ುನ ವಿರೊೇಧಿಸುವ ಶತುೌಗ್ಳ ತಲೆಯನ್ುನ ಕಡಿದು ಒರ್ಪಿಸುವೆನ್ು ಎನ್ುನವ ಆತುರದಲ್ಪಲದೆದೇನೆ .ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ನ್ುನ ನೇನ್ು 
ರ್ೊಂದೆ ಎಂದು ಕಣಾನ್ು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.ಪ್ಾಂಡವರು ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಶತುೌಗ್ಳು.ಅವರನ್ುನ ನಾಶಮಾಡುವುದೆೇ 
ತನ್ನ ಧ್ಮಾ ಅದು ತನ್ನ ಸಾವಮಿ ಮತುತ ಮಿತೌನಾದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗೆ ತಾನ್ು ಸಲ್ಪಲಸಬಹುದಾದ ರ್ಾಣಿರ್ೆ ಎಂದು 
ರ್ಾಯುತಿತದದವನಗೆ ಪ್ಾಂಡವರು ಅವನ್ ಸೊೇದರರೆಂದು ತಿರುದಾಗ್ ಅವರನ್ುನ ತನ್ನ ರ್ೆೈಯಾರೆ ಸಾಯಿಸಲಾಗ್ದ ದರಬಾಲಯ 
ರ್ಾಡುವುದು ಸಹಜ.ಅವರನ್ುನ ನಾಶ ಮಾಡದ್ದದರೆ ರ್ರರವನ್ ಸಾವು ಖಚತ.ಇದರ್ೆಿ ಕೃಷ್ಣನೆೇ ರ್ಾರಣ ವಿೇರ ರ್ರರವನೆೇ ತನ್ನ 
ಒಡೆಯ ಅವನ್ ಶತುೌಗ್ಳು ನ್ನ್ಗ್ೂ ಶತುೌಗ್ಳು   ರ್ರರವನ್ ಋಣ ಭಾರ ತನ್ನ ಮೆೇಲ್ಪರುವುದರಿಂದ ಅವನಗಾಗ ತನ್ನ ದೆೇಹ ಮತುತ 
ಪ್ಾೌಣವನ್ುನ ತಾಯಗ್ ಮಾಡಲೂ ಸಿದಧ .ನಾರುನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧದಲ್ಪಲ ಶತುೌ ಸಂಹಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾರಿಗರತಣ ನೇಡುವೆನ್ು 
ಎಂದು ಕಣಾನ್ು ನಧಾಾರ ಮಾಡುವನ್ು.  
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೩. ಕಣಾನ್ ನಧಾಾರ ಸರಿ ಎನ್ುನವಿರಾ ? 

ಉ: ಕಣಾನ್ ದೃರ್ಷಟಯಿಂದಲೆೇ ನೊೇಡಿದಾಗ್ ಅವನ್ು ತೆಗೆದುರ್ೊಂಡ ನಧಾಾರವು ಸರಿ ಎನನಸುವುದು. ಸೂತಪ್ುತೌನೆಂದು 
ಸಮಾಜದ್ಂದ ದೂಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಅವನಗೆ ಅಂಗ್ರಾಜಯವನ್ುನ ನೇಡಿ ಅವನಗೊಂದು ಸಾಥನ್ವನ್ುನ 
ಕಲ್ಪಿಸಿದವನ್ು ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಾದದರಿಂದ ತನ್ನ ಬದುಕು ಅವನಗಾಗಯೇ ಮಿೇಸಲು ಎನ್ುನವ ಅವನ್ ಸಾವಮಿನಷೆೆಯನ್ುನ 
ಎಂಥವರೂ ಮೆಚಿಬೆೇರ್ಾದುದೆೇ .ಮಹಿಯ ಸಿರಿಗೆ ಸೊೇಲುವವನ್ು ತಾನ್ಲಲ ,ರ್ರಂತೆೇಯರೂ ಸುಯೇಧ್ನ್ರೂ ತನ್ನ 
ಸೆೇವಕರಾಗ್ುವುದರಲ್ಪಲ ಯಾವುದೆೇ ಹಂಬಲವಿಲಲ.ತನ್ನನ್ುನ ಸಲಹಿದ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ್ ಇಚೆ್ಯಂತೆ ಅವನ್ ಶತುೌಗ್ಳ ತಲೆಯನ್ುನ 
ಒರ್ಪಿಸುವುದೆೇ ತನ್ಗೆ ಇರುವ ಹಂಬಲ.ವಿೇರ ರ್ರರವನೆೇ ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಅವನ್ ಶತುೌಗ್ಳು ನ್ನ್ಗ್ೂ ಶತುೌಗ್ಳು ಎನ್ುನವ ಅವನ್ 
ಮಾತುಗ್ಳಲ್ಪಲ ರ್ರರವನ್ ಕುರಿತಾದ ಅಭಿಮಾನ್ ಮತುತ ಸಾವಮಿನಷೆೆಯನ್ುನ ಗ್ಮನಸಬಹುದು.ರ್ರರವನ್ ಋಣ ಭಾರ ತನ್ನ 
ಮೆೇಲ್ಪರುವುದರಿಂದ ಅವನಗಾಗ ತನ್ನ ದೆೇಹ ಮತುತ ಪ್ಾೌಣವನ್ುನ ತಾಯಗ್ ಮಾಡಲೂ ಸಿದಧ ಎಂಬ ಅವನ್ ಉದಾತತ ಭಾವವೂ ಇಲ್ಪಲ 
ವಯಕತವಾಗರುವುದು.ಕಣಾನ್ು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತಿಗೆ ಒಡಂಬಟಿಟದೆದೇ ಆದರೆ ಇಡಿೇ ಹಸಿತನ್ಪ್ುರದ ರಾಜಯವನ್ುನ ಅವನ್ು 
ಆಳಬಹುದಾಗತುತ.ಅಲಲದೆೇ ಪ್ಾಂಡವರೂ ರ್ರರವರೂ ಅವನ್ ಸೆೇವಕರಾಗ್ುವ ಅವರ್ಾಶ ಅವನ್ದಾಗ್ುತಿತುತ.ಆದರೆ ತಾನ್ು 
ಪ್ಾಂಡವರ ಸಹೊೇದರನೆಂದು ತಿರುದು ಅವನ್ ಮನ್ವು ದುಬಾಲವಾದರೂ ತನ್ನನ್ುನ ಆಪ್ತಾಿಲದಲ್ಪಲ ಓಲೆೈಸಿದ 
ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ನ್ನ್ುನ ತೊರೆಯುವುದು ಅವನಗೆ ಸರಿರ್ಾಣಲ್ಪಲಲ.ಸಹೊೇದರರರನ್ುನ ನಾಶ ಮಾಡದೆೇ ತಾನೆೇ ಸಾಯುವುದು 
ಅನವಾಯಾ ಎಂದು ತಿರುದಾಗ್ಲೂ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗಾಗ ಎಲಲ ತಾಯಗ್ಕೂಿ ಅವನ್ು ಸಿದಧನಾಗದದನ್ು.ಆದದರಿಂದ ಕಣಾನ್ ನಲುವು 
ಒಪ್ಿಲಹಾವೆನಸುವುದು. 
 

 

ಈ) ಸಂದರ್ಾ ಸಹಿತ ಸಾವರಸಯ ವಿವರಿಸಿ. 

೧ ." ರವಿಸುತನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಪ ಬಿತಿತದನ್ು ರ್ಯವ ." 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕವಿ ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ು ಬರೆದ ಕಣಾಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ: ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧವನ್ುನ ನಲ್ಪಲಸಬೆೇರ್ೆಂದು ಪ್ಾಂಡವರ ಪ್ರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗ ಬಂದ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ತನ್ನ 
ಪ್ೌಯತನದಲ್ಪಲ ವಿಫಲನಾದಾಗ್ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಪ್ಡೆಯಲ್ಪಲದದ ಕಣಾನಂದ ಪ್ಾಂಡವರಿಗೆ ರ್ೆೇಡು ಖಚತ ಎಂದು ಅರಿತು ಅದನ್ುನ 
ಹೆೇಗಾದರೂ ತಡೆಯಬೆೇರ್ೆಂದು ಉದೆದೇಶಿಸಿ ಕಣಾನ್ನ್ುನ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ ಕರೆ ತರುತಾತನೆ.ರ್ಪೇಠ್ದಲ್ಪಲ ತನ್ನ ಜೊತೆ 
ಕೂರಿಸಿರ್ೊಂಡಾಗ್ ಕಣಾ ನನ್ನಜೊತೆ ನಾನ್ು ಸಮನ್ಲಲ ಎಂದು ಹಿಂಜರಿಯುತಾತನೆ.ಆ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಯಾದವರೂ 
ರ್ರರವರೂ ಒಂದೆೇ ವಂಶದವರು ,ಹಾಗೆ ನೊೇಡಿದರೆ ನೇನ್ೂ ಸಹ ಅದೆೇ ವಂಶದವನಾಗದುದ ನೇನೆೇ ಮೆೇದ್ನಪ್ತಿ.ಹಿಂದೆ ಏನ್ು 
ನ್ಡೆದ್ದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ್ಲಲ ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಣಾನ್ ಮನ್ದಲ್ಪಲ ಗೊಂದಲವನ್ುನ ಉಂಟು ಮಾಡುತಾತನೆ 
ಎಂದು ಹೆೇಳುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ಪ್ಾಂಡವರು ತನ್ನ ಸಹೊೇದರರೆಂದು ತಿರುದಾಗ್ ಕಣಾನ್ ಮನ್ದಲ್ಪಲ ಗೊಂದಲವು ಉಂಟಾಗ್ಬಹದು .ಆ ಮೂಲಕ 
ರ್ರರವರ ಶಕಿತಯನ್ುನ ಕುಂದ್ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜಾಣತನ್ ವಯಕತವಾಗದೆ.   
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೨. "ಬಾಯದಂಬುಲರ್ೆ ರ್ೆೈಯಾನ್ುವರೆ " 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕವಿ ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ು ಬರೆದ ಕಣಾಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು' ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನಗೆ 
ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂ: ನನ್ಗೆ ಹಸಿತನ್ಪ್ುರದ ರಾಜನ್ ಹಿರಿಮೆಯನ್ುನರ್ೊಡಿಸುವೆನ್ು.ಪ್ಾಂಡವ ರ್ರರವ ರಾಜರೆಲಲರೂ ನನ್ನನ್ುನ ಓಲೆೈಸುವರು.ಈ 
ಎರಡೂ ಸಂತತಿಯವರೂ ನನ್ಗೆ ಸೆೇವಕರೆನಸಿರ್ೊಳುಳವ ಹಿರಿಮೆಯನ್ುನ ತಿರಸಿರಿಸಿ ನೇನ್ು ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಬಾಯದಂಬುಲರ್ೆ 
ರ್ೆೈಯಡುಡವುದು ಸರಿಯೇ ?ಹೆೇಳು ಎಂದು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನ್ನ್ುನ ಪ್ೌಶಿನಸುವನ್ು.  
ಸಾವರಸಯ : ಇಡಿೇ ಸಾಮಾೌಜಯವು ತನ್ನದಾಗ್ಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದದರೂ ಸಹ ರ್ರರವನ್ ಅಧಿೇನ್ತವವನ್ುನ ಒರ್ಪಿರ್ೊಳುಳವುದು 
ಉಚತವೆೇ ಎನ್ುನವ ಮೂಲಕ ಕಣಾನ್ ಆತಾಮಭಿಮಾನ್ವನ್ುನ ಕೃಷ್ಣನ್ು ರ್ೆಣಕುವುದನ್ುನ ಇಲ್ಪಲ ನೊೇಡಬಹುದು.  
 

೩. "ಜಿೇಯ ಹಸಾದವೆಂಬುದು ಕಷ್ಟ " 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕವಿ ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ು ಬರೆದ ಕಣಾಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನಗೆ 
ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ನನ್ನ ಎಡ ಭಾಗ್ದಲ್ಪಲ ರ್ರರವನ್ ಸಮೂಹದವರು ,ಬಲ ಭಾಗ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ಾಂಡವರ ಸಮೂಹ (ಪ್ಾಂಡು ರಾಜನ್ ಮಕಿಳು 
),ಇದ್ರಿನ್ಲ್ಪಲ ಮಾದ್ೌ, ಮಾಗ್ಧ್, ಯಾದವಾದ್ಗ್ಳು ಇವರೆಲಲರ ನ್ಡುವೆ ನೇನ್ು ಓಲಗ್ದಲ್ಪಲ ಶೆ ೇಭಿಸುವ ನೇನ್ು ಇಂತಹ ಮಹಾ 
ಸರಭಾಗ್ಯವನ್ುನ ಅತತ ಎಸೆದು ಕುರುಪ್ತಿ (ರ್ರರವ ,ದುಯೇಾಧ್ನ್)ನನ್ಗೆೇನಾದರೂ ಹೆೇರುದರೆ 'ಜಿೇಯಾ, ಮಹಾಪ್ೌಸಾದ' 

ಎಂದು ಒರ್ಪಿರ್ೊಳುಳವುದು ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ುವುದು ಎಂದು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು. 
ಸಾವರಸಯ : ಇಡಿೇ ರ್ೂಮಂಡಲದ ಸಾಮಾೌಟನೆನಸಿರ್ೊಳುಳವ ಅವರ್ಾಶವನ್ುನ ಒರ್ಪಿರ್ೊಂಡು ರ್ರರವನ್ ಅಧಿೇನ್ತವವನ್ುನ 
ತಿರಸಿರಿಸಬೆೇರ್ೆಂಬ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಿತವಚನ್ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
 

೪.ನನ್ನಪ್ದೆಸೆಯ ಬಯಸುವನ್ಲಲ  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕವಿ ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ು ಬರೆದ ಕಣಾಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನಗೆ 
ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಎಲವೊೇ ಕಣಾನೆೇ ಹೆೇಳು, ನನ್ನ ಮನ್ಸಿನ್ ಜಡತೆ ವಾಯಕುಲರ್ೆ ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ?ಕುಂತಿ ಪ್ುತೌರಿಂದ 
ಓಲೆೈಸಿರ್ೊಳುಳವುದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ುವುದ್ಲಲವೆೇ?ಅದು ಬೆೇಡವಾದರೆ ಏನ್ೂ ಹಾನ ಇಲಲ ,ಸುಮಮನೆೇ ನ್ುಡಿ ,ಮರನ್ವೆೇತರ್ೆ ? 

ಈ ಮರುಳುತನ್ ಬೆೇಡ , ನನ್ನ ಹಾನಯನ್ುನ(ಅಪ್ದೆಸೆ , ರ್ೆೇಡು ) ಬಯಸುವವನ್ಲಲ ನಾನ್ು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ು ಕಣಾನಗೆ ಸಾಂತವನ್ 
ಹೆೇಳುವನ್ು.  
ಸಾವರಸಯ : ಕಣಾನ್ು ಪ್ಾಂಡವರ ಸಹೊೇದರನಾಗದುದ ಅವನಗೆ ಒಳ ಳೆಯದನ್ುನ ಮಾಡಬೆೇರ್ೆಂಬ ಆಶಯವಿದೆಯೇ ಹೊರತೂ 
ಅವನ್ ರ್ೆೇಡನ್ುನ ಬಯಸುವವನ್ಲಲ ಎಂಬ ಕಣಾನ್ ಕುರಿತಾದ ಕೃಷ್ಣನ್ ರ್ಾಳಜಿಯನ್ುನ ಇಲ್ಪಲ ನೊೇಡಬಹುದು.  
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೫.''ಮಾರಿಗರತಣವಾಯುತ ನಾರುನ್ ಭಾರತವು'' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕವಿ ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ು ಬರೆದ ಕಣಾಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ರ್ರರವೆೇಂದೌನ್ ರ್ೊಂದೆ ನೇನ್ು' ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ಕಣಾನ್ು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನಗೆ 
ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ನಾಳ  ೆ ಬರಲ್ಪರುವ ಭಾರತ(ಮಹಾಭಾರತ)ಯುದಧವು ಮಾರಿಗೆ ಔತಣವಾಗ್ುವುದು.ಆ ಯುದಧದಲ್ಪಲ ಚತುರಂಗ್ 
ಬಲವನ್ುನ ಸೊೇಲ್ಪಸಿ, ಅಸಂಖ್ಾಯತ ಯೇಧ್ರನ್ುನ ಸಾಯಿಸಿ , ನ್ನ್ನ ಒಡೆಯ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗಾಗ ನ್ನ್ನ ದೆೇಹವನ್ುನ 
ಬಲ್ಪರ್ೊಡುವೆನ್ು (ಪ್ಾೌಣ ಬಿಡುವೆನ್ು )ನನ್ನ ಧಿೇರರಾದ ಪ್ಾಂಡವರನ್ುನ ಸೂಯಾನಾಣೆಯಾಗಯೂ ಯಾವುದೆೇ ರ್ಾರಣಕೂಿ 
ನೊೇಯಿಸುವುದ್ಲಲ ಎಂದು ಕಣಾನ್ು ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.  
ಸಾವರಸಯ : ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧದಲ್ಪಲ ರ್ರರವನ್ ಪ್ರವಾಗ ಹೊೇರಾಡಿ ಪ್ಾಂಡವರ ಸೆೈನ್ಯವನ್ುನ ಮಾರಿಗೆ ಔತಣ 
ರ್ೊಡುವೆನೆನ್ುನವ ಮೂಲಕ ರ್ರರವನ್ ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಪಲದುದರ್ೊಂಡೆೇ ಹೊೇರಾಟ ಮಾಡುವೆನೆನ್ುನವ ಕಣಾನ್ ನಲುವು ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
 

ಉ) ಬಿಟಟ ಸಥಳವನ್ುನ ಸೂಕತ ಪ್ದಗ್ರುಂದ ತುಂಬಿರಿ. 

೧.ಕನಾಾಟಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿಯನ್ುನ -------- ರಚಸಿದನ್ು.(ಕುಮಾರವಾಯಸ ) 
೨.ಗ್ದುಗನ್ ಭಾರತವು -------- ಷ್ಟಿದ್ಯಲ್ಪಲ ರಚತವಾಗದೆ.(ಭಾಮಿನ ) 
೩.ಅಶಿವನೇದೆೇವತೆಗ್ಳ ವರಬಲದ್ಂದ ------ ಜನಸಿದರು (ನ್ಕುಲಸಹದೆೇವರು ) 
೪.ಕಣಾನ್ು ------- ಅನ್ುಗ್ೌಹದ್ಂದ ಜನಸಿದನ್ು. (ಸೂಯಾದೆೇವ) 

೫.ಗ್ದುಗನ್ ಸಮಿೇಪ್ ----- ಕುಮಾರವಾಯಸನ್ು ಹುಟಿಟದ ಸಥಳ .(ರ್ೊೇರುವಾಡ ) 

 
ಭಾಷಾ ಚಟನವಟಿಕ   
೧. ಅಲಂರ್ಾರವನ್ುನ  ಹೆಸರಿಸಿ ಸಮನ್ವಯಿಸಿ. 

 "ಮಾರಿಗರತಣವಾಯುತ ನಾರುನ್ ಭಾರತವು " 

ಉಪ್ಮೆೇಯ : ನಾರುನ್ ಭಾರತ  
ಉಪ್ಮಾನ್ :ಮಾರಿಗರತಣ  
ಅಲಂರ್ಾರ : ರೂಪ್ಕ  
ಉಪ್ಮೆೇಯವಾದ ನಾರುನ್ ಭಾರತವನ್ುನ ಉಪ್ಮಾನ್ವಾದ ಮಾರಿಗರತಣವೆೇ ಎಂದು ಹೆೇರುರುವುದರಿಂದ ಇದು ರೂಪ್ಕ 
ಅಲಂರ್ಾರವಾಗದೆ. 
 

೨. ವಿಗ್ೌಹಿಸಿ ಸಮಾಸವನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ. 

ಇನ್ತನ್ೂಜ ,ದನ್ುಜರಿಪ್ು,ಮುರಾರಿ, ಮೆೇದ್ನೇಪ್ತಿ,ರ್ೆೈಯಾನ್ು,ಮಾದೌಮಾಗ್ಧ್ಯಾದವರು,ಹೊಗೆದೊೇರು,ರಾಜಿೇವಸಖ 

ಸೂಯಾನ್ (ಇನ್ )+ಮಗ್ ಯಾವನೊೇ ಅವನ್ು = ಕಣಾ =ಬಹುವಿೌಹಿ ಸಮಾಸ  
ದನ್ುಜರಿಗೆ +ರಿಪ್ು ಯಾರೊೇ ಅವನ್ು =ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣ =ಬಹುವಿೌೇಹಿ ಸಮಾಸ  
ಮುರನ್ +ಅರಿ ಯಾರೊೇ ಅವನ್ು =ಶಿೌೇಕೃಷ್ಣ =ಬಹುವಿೌೇಹಿ ಸಮಾಸ  
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ಮೆೇದ್ನಗೆ +ಪ್ತಿ =ತತುಿರುಷ್ಸಮಾಸ (ಮೆೇದ್ನಯ +ಪ್ತಿ ) 
ರ್ೆೈಯನ್ುನ +ಆನ್ು =ಕಿೌಯಾಸಮಾಸ  
ಮಾದೌರೂ+ಮಾಗ್ಧ್ರೂ +ಯಾದವರೂ=ದವಂದವಸಮಾಸ 

ಹೊಗೆಯನ್ುನ +ತೊೇರು =ಕಿೌಯಾಸಮಾಸ  
ರಾಜಿೇವ+ಸಖ ಯಾರೊೇ ಅವನ್ು =ಸೂಯಾ =ಬಹುವಿೌೇಹಿ ಸಮಾಸ  
 

೩. ಪ್ೌಸಾತರ ಹಾಕಿ ,ಗ್ಣ ವಿಭಾಗ್ ಮಾಡಿ ,ಛಂದಸುನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯಿರಿ. 

_ U  | _ _ | _U| _ _ 

ಏನ್ು |ಹೆೇಳ ೈೆ |ಕ ಣಾ| ಚ ತತ     3|4|3|4 

_ U   | _   U U  | UUU  | _ _  

ಗಾಲನ |ಯಾವುದು| ಮನ್ರ್ೆ| ಕುಂತಿೇ  3|4|3|4 

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

ಸೂನ್ು| ಗ್ಳ ಬೆ ಸ|ರ್ೆೈ ಸಿ |ರ್ೊಂಬುದು| ಸೆೇರ |ದೆೇ ನನ್|ಗೆ ||  3|4|3|4|3|4|+2 

ಭಾಮಿನ ಷ್ಟಿದ್ ಲಕ್ಷಣ  
ಇದು ಆರು ಸಾಲುಗ್ಳುಳಳ ಪ್ದಯ .ಒಂದು,ಎರಡು,ನಾಲುಿ,ಐದನೆಯಪ್ಾದಗ್ಳು ಸಮವಾಗದುದ ಮೂರು ನಾಲುಿ ಮಾತೆೌಗ್ಳ 
ಎರಡೆರಡು ಗ್ಣಗ್ಳು ಇರುತತವೆ.ಮೂರು ಮತುತ ಆರನೆಯ ಪ್ಾದಗ್ಳು ಸಮವಿದುದ ಮೂರು ನಾಲುಿ ಮಾತೆೌಗ್ಳ ಮೂರು ಮೂರು 
ಗ್ಣಗ್ಳು ರ್ೊನೆಯಲ್ಪಲ ಒಂದು ಗ್ುರು ಬರುತತದೆ. 
 

೪. ಮೊದಲೆರಡು ಪ್ದಗ್ರುಗರುವ ಸಂಬಂಧ್ದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಪ್ದರ್ೆಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನ ಯ ಪ್ದವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧. ತನ್ುಜ : ಮಗ್ : : ಸಖ : ಗೆಳೆಯ  
೨. ಯುದಧ : ಜುದದ : : ಪ್ೌಸಾದ : ಹಸಾದ  
೩. ಭೆೇದವಿಲಲ.: ಆಗ್ಮ ಸಂಧಿ : : ನಮಮಡಿಗ್ಳಲ್ಪ : ಲೊೇಪ್ ಸಂಧಿ  
೪. ಕಂದ : ನಾಲುಿಸಾಲು : : ಷ್ಟಿದ್ : ಆರು ಸಾಲು  
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                                                      ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ : 
ಕುವೆಂಪ್ು ರ್ಾವಯನಾಮದ್ಂದ ಪ್ೌಸಿದಧರಾಗರುವ ಕುಪ್ಿರು ವೆಂಕಟಪ್ಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಿನ್ವರು ಮಲೆನಾಡ ಮಡಿಲಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲೆಲಯ 
ತಿೇಥಾಹರುಳ ಸಮಿೇಪ್ದ ಕುಪ್ಿರುಯಲ್ಪಲ ೧೯೦೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯ ರಲ್ಪಲ ಜನಸಿದರು. ಇವರು ರ್ೊಳಲು, ಪ್ಾಂಚಜನ್ಯ, 
ಪ್ೆೌೇಮರ್ಾಶಿೇರ , ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ಗ್ಳನ್ುನ ,ನ್ನ್ನ ದೆೇವರುಮತುತ ಇತರ ಕಥೆಗ್ಳು ,ಸಂನಾಯಸಿ ಮತುತ 
ಇತರ ಕಥೆಗ್ಳು -ಕಥಾ ಸಂಕಲನ್ಗ್ಳನ್ುನ ,ರ್ಾನ್ೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗ್ಳಲ್ಪಲ ಮದುಮಗ್ಳು ಮೊದಲಾದ ರ್ಾದಂಬರಿಗ್ಳನ್ುನ 
,ತಪೊೇನ್ಂದನ್, ರಸೊೇವೆೈಸುಃ ಮೊದಲಾದ ವಿಮಶಾಾ ಸಂಕಲನ್ಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ. ನೆನ್ರ್ಪನ್ ದೊೇಣಿಯಲ್ಪಲ ಎನ್ುನವುದು 
ಇವರ ಆತಮಕಥನ್ವಾಗದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಿೌೇರಾಮಾಯಣ ದಶಾನ್ಂ ಮಹಾರ್ಾವಯರ್ೆಿ ರ್ೆೇಂದೌ ಸಾಹಿತಯ ಅರ್ಾಡೆಮಿ ಪ್ೌಶಸಿತ, ಮತುತ 
೧೯೬೮ ರಲ್ಪಲ ಭಾರತಿೇಯ ಜ್ಞಾನ್ರ್ಪೇಠ್ ಪ್ೌಶಸಿತ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಷೆಟೇ ಅಲಲದೆ ಇವರು ರಾಷ್ಿಕವಿ, ಪ್ಂಪ್ಪ್ೌಶಸಿತ ,ಪ್ದಮವಿರ್ೂಷ್ಣ 
,ಮೆೈಸೂರು,ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಮತುತ ಗ್ುಲಬಗ್ಾ ವಿಶವವಿದಾಯನಲಯಗ್ಳ  ಗರರವ ಡಾಕಟರೆೇಟ್ ಪ್ೌಶಸಿತಗ್ಳನ್ೂನ ಪ್ಡೆದ್ದಾದರೆ. 
 

 ಪ್ೌಸುತತ ಹಸುರು ಪ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ಇವರ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಾಶಿ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
 

ಅ) ಒಂದು ಪ್ೂಣಾ ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಅಶವಯುಜದ ಬತತದ ಗ್ದೆದಯ  ಬಣಣ ಯಾವ ಹಸುರಿನ್ಂತಿದೆ ? 

ಉ : ಅಶವಯುಜದ ಬತತದ ಗ್ದೆದಯ  ಬಣಣ ಗರುಯ ಹಸುರು ಬಣಣದಂತಿದೆ . 
 

೨. ಕವಿಯು ನೊೇಡಿದ ಅಡರ್ೆಯ ತೊೇಟ ಎಲ್ಪಲದೆ ? 

ಉ: ಕವಿಯು ನೊೇಡಿದ ಅಡರ್ೆಯ ತೊೇಟ ಬನ್ದ ಅಂಚನ್ಲ್ಪಲದೆ. 
 

೩. ಹಸುರು ಎಂಬುದು ಯಾವುದನ್ುನ ಕಂಡು ಪ್ೆೌೇರಿತವಾದ ಕವನ್ವಾಗದೆ ? 

ಉ: ಹಸುರು ಕವನ್ವು ಆಶವಯುಜ ಮಾಸದ ನ್ವರಾತಿೌಯಲ್ಪಲ ಪ್ೌಕೃತಿಯಲ್ಪಲ ಹೆಪ್ುಿಗ್ಟಿಟದ ಹಚಿಹಸುರನ್ುನ ಕಂಡು          
ಪ್ೆೌೇರಿತವಾದ ಕವನ್ವಾಗದೆ.  
 

೪. ಕವಿಗೆ ಹುಲ್ಪಲನ್ ಹಾಸು ಯಾವ ರಿೇತಿ ಕಂಡಿದೆ ? 

ಉ:ಕವಿಗೆ ಹುಲ್ಪಲನ್ ಹಾಸು ಮಕಮಲ್ಪಲನ್ ಪೊಸಪ್ಚೆಿಯ ಜಮಖ್ಾನೆಯ ರಿೇತಿ ಕಂಡಿದೆ.  
 
 
 
 

                               ಪ್ದಯ  - ೫ .    ಹಸುರು - ಕುವೆಂಪ್ು  
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ಆ) ಮೂರು- ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಕವಿಗೆ ಯಾವಾಯವುದರಲ್ಪಲ ಆಗ್ಸದ್ಂದ ಬಿಸಿಲವರೆಗ್ೂ ಹಸುರು ರ್ಾಣುತಿತದೆ ? 

ಉ:ಕವಿಗೆ ನ್ವರಾತಿೌಯ ಸಮಯದಲ್ಪಲ ರ್ೂಮಿ ನ್ವಧಾತಿೌಯನಸುತಿತದೆ. ಹಸಿರಿನ್ ಕಡಲ್ಪನ್ಲ್ಪಲ ಕವಿಯ ಆತಮವು ಮಿಂದು ರಸಪ್ಾನ್ 
ಸಾನನ್ದ್ಂದ ಹಸುರಾಗ್ುತತದೆ. ಆರ್ಾಶ , ಗ್ದೆದ ಬಯಲು,ಮಲೆ,ಕಣಿವೆ ,ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಕವಿಗೆ ಹಸುರಾಗ ರ್ಾಣುತತದೆ.  
೨. ಹಸುರು ಸಕಲೆೇಂದ್ೌಯಗ್ಳನ್ುನ ವಾಯರ್ಪಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ುನ ಕವಿಯು ಹೆೇಗೆ ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ ?  

ಉ: ಹಸುರು ಎನ್ುನವ ಪ್ದವು ಮತೆತ ಮತೆತ ಕವನ್ದಲ್ಪಲ ಆವೃತತವಾಗ ಜರ್ಪಸಲಿಟುಟ ಹಸುರಿನ್ ವಾತಾವರಣ ಸೃರ್ಷಟಯಾಗ್ುತತದೆ. 
ಎತೆತತತಲೂ ಹಸುರು, ಆಗ್ಸದ್ಂದ ಹಿಡಿದು ರ್ೂಮಿಯಲ್ಪಲ ಗ್ದೆದಯ ಬಯಲು,ಬೆಟಟ,ಕಣಿವೆ ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲು ಎಲಲವೂ ಹಸುರು. 
ಹೂವಿನ್ ಕಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ ,ಗಾರುಯ ತಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ , ಹಕಿಿಯ ರ್ೊರಲ್ಪಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ ,ಇಳೆಯ ಉಸಿರಿನ್ ಹಸುರಾಗ 
ಸಕಲೆೇಂದ್ೌಯಗ್ಳನ್ುನ ವಾಯರ್ಪಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ುನ ಕವಿ ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ. 
 

೩. ಕವಿಯಾತಮವು ಹಸುರುಗ್ಟಟಲು ರ್ಾರಣವಾದ ಹಿನೆನಲೆಯ ಅಂಶಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ: ನ್ವರಾತಿೌಯ ನ್ವಧಾತಿೌಯಲ್ಪಲ ಕವಿಯ ಆತಮವು ಹಸುರಿನ್ ಕಡಲಲ್ಪಲ ಮಿಂದು ರಸಪ್ಾನ್ ಸಾನನ್ದ್ಂದ ಹಸುರಾಗ್ುತತದೆ. 
ಮಲೆನಾಡಿನ್ ತುಂಬ ತುಂಬಿದ ಹಸುರು,ಹಬಿಬದ ಹಸುರು ಹಸುಗ್ಾಡಲನ್ುನ ಸೃರ್ಷಟಸಿದೆ. ಗ್ದೆದ ಬಯಲು,ಮಲೆ,ಕಣಿವೆ ಇರಲ್ಪ 
ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲೂ ಕೂಡ ಕವಿಗೆ ಹಸುರಾಗಯೇ ರ್ಾಣುತತದೆ. ಆಶವಯುಜದ ಬತತದ ಗ್ದೆದಯ ಬಣಣ ಗರು ಹಸುರಿನ್ಂತಿದೆ ಹುಲುಲ 
ಹಾಸು ಪ್ಚೆಿಯ ಜಮಖ್ಾನೆಯಂತಿದೆ. ಬೆೇರೆ ಬಣಣವೆೇ ರ್ಾಣದಂತೆ ರ್ೂಮಿಯನ್ುನ ಎಲೆಲಲೂಲ ಆವರಿಸಿರುವ ಹಸುರು ಶಬದ,ಸಿಷ್ಾ 
ಗ್ಂಧಾದ್ಗ್ಳನ್ೂನ ವಾಯರ್ಪಸುತತದೆ.ಇವೆಲಲ ನೊೇಡಿದ ತಾದಾತಯ ಹೊಂದ್ದ ಕವಿಯ ಆತಮವೆೇ ಹಸುರುಗ್ಟುಟತತದೆ.  
 

ಇ) ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ‘ಹಸುರು ' ಕವನ್ದ ರಿೇತಯ ಎಲೆಲಲ್ಪಲ ಹಸುರು ವಾಯರ್ಪಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  

ಉ : ಹಸುರು ಕವನ್ವು ಆಶವಯುಜ ಮಾಸದ ನ್ವರಾತಿೌಯಲ್ಪಲ ಪ್ೌಕೃತಿಯಲ್ಪಲ ಹೆಪ್ುಿಗ್ಟಿಟದ ಹಚಿಹಸುರನ್ುನ ಕಂಡು ಪ್ೆೌೇರಿತವಾದ 
ಕವನ್ವಾಗದೆ. ಇದು ಕುವೆಂಪ್ು ಅವರ ಸಥಳವಾದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಕುಪ್ಿರುಯ ಕವಿಶೆೈಲದಲ್ಪಲ ಅವರಿಗ್ುಂಟಾದ 
ಸರಂದಯಾಾನ್ುರ್ವ ,ಪ್ೌಕೃತಿ ಅಲ್ಪಲಯ ಹಸುರುಗ್ಳೂೆಂದ್ಗೆ ಕುವೆಂಪ್ು ಹೊಂದ್ದದ ಸಮಿೇಪ್ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುನ ತೊೇರಿಸುತತದೆ.  
ನ್ವರಾತಿೌಯ ಸಮಯ ರ್ೂಮಿ ನ್ವಧಾತಿೌಯಾಗ್ುತತದೆ. ಅಷೆಟೇ ಅಲಲ ಹಸುರಿನ್ ಕಡಲಲ್ಪಲ ಕವಿಯ ಆತಮವು ರಸಪ್ಾನ್ ಸಾನನ್ದ್ಂದ 
ಹಸುರಾಗ್ುತತದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ್ ರ್ತಿಾ ತುಂಬಿದ ಹಸುರು ,ಹಬಿಬದ ಹಸುರು, ಹಸುಗ್ಾಡಲನ್ುನ ಸೃರ್ಷಟಸಿದೆ. ಗ್ದೆದ ,ಬಯಲು, 
ಮಲೆ,ಕಣಿವೆ ಇರಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಕವಿಗೆ ಹಸಿರಾಗ ರ್ಾಣುತತದೆ. ಆಶವಯುಜದ ಗ್ದೆದಯ ಬಣಣ ಗರು ಹಸುರಿನ್ಂತಿದೆ. ಹುಲುಲ 
ಹಾಸು ಪ್ಚೆಿಯ ಜಮಖ್ಾನೆಯಂತಿದೆ. ಅದು ಬೆೇರೆ ಬಣಣವೆೇ ರ್ಾಣದಂತೆ ಹರಡಿರ್ೊಂಡು ರ್ೂಮಿಯನ್ುನ ಮುಚಿದೆ. ಎತೆತತತಲೂ 
ಹಸುರು, ಹೂವಿನ್ ಕಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ, ಗಾರುಯ ತಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ ಹಕಿಿಯ ರ್ೊರಲ್ಪಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ ,ಇಳೆಯ ಉಸಿರಿನ್ 
ಹಸುರಾಗ ಸಕಲೆೇಂದ್ೌಯಗ್ಳನ್ೂನ ವಾಯರ್ಪಸುತತದೆ. ಬರುಬರುತತ ಒಡಲು ಹಸುರಾಗ, ಹರಿವ ನೆತತರು ಹಸುರಾಗ ,ಆತಮವೂ 
ಹಸಿರುಗ್ಟುಟತತದೆ. ಅಪ್ೂವಾವಾದ ಅನ್ುರ್ವವನ್ುನ ,ಕವಿಯು ಹಸುರಿನ್ಲ್ಪಲ ತಲ್ಪಲೇನ್ರಾಗರುವುದನ್ುನ ಈ ಕವನ್ದ ಮುಖ್ಾಂತರ 
ಗ್ುರುತಿಸಬಹುದಾಗದೆ.  
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೨. ಪ್ೌಕೃತಿಯ 'ಹಸುರು ' ಜಿೇವ ಜಗ್ತಿತಗೆ ಎಷ್ುಟ ಮುಖಯ ಎಂಬುದನ್ುನ ಕುರಿತು ನಮಮ ಅಭಿಪ್ಾೌಯಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ.  

ಉ: ಆಹಾರ ನಾವು ತಿನ್ುನವ ಎಲಲವು ನೆೇರವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೊೇಕ್ಷವಾಗ ಸಸಯಗ್ರುಂದ ಬರುತತದೆ. ಮಾನ್ವ ಇತಿಹಾಸದುದದಕೂಿ 
ಸುಮಾರು 7,000 ವಿಭಿನ್ನ ಸಸಯ ಜಾತಿಗ್ಳನ್ುನ ಜನ್ರು ಆಹಾರವಾಗ ಬಳಸುತಾತರೆ. 
ವಾಯು ದುಯತಿಸಂಶೆಲೇಷ್ಣೆಯ ಉಪ್ಉತಿನ್ನವಾಗ ಸಸಯಗ್ರುಂದ ಆಮಲಜನ್ಕವನ್ುನ  ತರಲಾಗ್ುತತದೆ. 
ನೇರು ಸಸಯಗ್ಳು ನೇರಿನ್ ಚಕೌವನ್ುನ ನಯಂತಿೌಸುತತವೆ. ಅವು ಗ್ೌಹದ ನೇರನ್ುನ ವಿತರಿಸಲು ಮತುತ ಶುದ್ಧೇಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತತದೆ. ಅವರು ಮಣಿಣನಂದ ವಾತಾವರಣರ್ೆಿ ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ಸಾಗಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದೆ. 
ಆವಾಸಸಾಥನ್ ಸಹಜವಾಗ, ಮನ್ುಷ್ಯರ ಅಸಂಖ್ಾಯತ ಬಳರ್ೆಗ್ರುಂದ, ಸಸಯಗ್ಳು ಎಲಾಲ ಆವಾಸಸಾಥನ್ಗ್ಳ ಬೆನೆನಲುಬಾಗವೆ. 
ಇತರ ಪ್ಾೌಣಿಗ್ಳಮಿೇನ್ು ಮತುತ ವನ್ಯಜಿೇವಿಗ್ಳು ಆಹಾರ ಮತುತ ಆಶೌಯರ್ಾಿಗ ಸಸಯಗ್ಳನ್ುನ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. 
ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲಾಲ ರ್ಪೌಸಿಿಿಪ್ಷನ್ ಔಷ್ಧಿಗ್ಳಲ್ಪಲ ಒಂದು ಭಾಗ್ವು ನೆೇರವಾಗ ಬರುತತವೆ ಅಥವಾ ಸಸಯಗ್ಳ ಉತಿನ್ನಗ್ಳಾಗವೆ. 
ಹೆಚುಿವರಿಯಾಗ, ವಿಶಾವದಯಂತ ಐದು ಜನ್ರಿಗೆ ನಾಲುಿ ಪ್ಾೌಥಮಿಕ ಆರೊೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಸಸಯಗ್ಳ ಮೆೇಲೆ 
ಅವಲಂಬಿತವಾಗದೆ. ಹವಾಮಾನ್ ಸಸಯಗ್ಳು ಇಂಗಾಲವನ್ುನ ಸಂಗ್ೌಹಿಸುತತವೆ, ಮತುತ ಪ್ಳೆಯುರುರ್ೆ ಇಂಧ್ನ್ಗ್ಳ 
ವಾತಾವರಣದ್ಂದ ಹೊರಬರುವ ರ್ಾಬಾನ್ ಡೆೈಆರ್ೆುೈಡನ ಹೆಚಿನ್ ಭಾಗ್ವನ್ುನ ಉರುಸಿರ್ೊಳಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. 
ಪ್ೌಕೃತಿಯ ಸಮತೊೇಲನ್ ಮತುತ ಜನ್ರ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಪಲ ಹಸುರು ಅಂದರೆ ಸಸಯಗ್ಳು ಅತಯಗ್ತಯ. . ಸಸಯಗ್ಳು ತಮಮ ಆಹಾರವನ್ುನ 
ತಯಾರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲಾಲ ಪ್ಾೌಣಿಗ್ರುಗೆ ಆಹಾರ ಮತುತ ಚಯಾಪ್ಚಯ ಶಕಿತಯ ಅಂತಿಮ ಮೂಲವಾಗದೆ. 
ಆಹಾರಗ್ಳನ್ುನ ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ (ಉದಾ., ಧಾನ್ಯಗ್ಳು, ಹಣುಣಗ್ಳು ಮತುತ ತರರ್ಾರಿಗ್ಳು), ಮಾನ್ವರಿಗೆ ಸಸಯಗ್ಳ ಉತಿನ್ನಗ್ಳು 
ಮುಖಯವಾಗ ಮರದ ಮತುತ ಮರದ ಉತಿನ್ನಗ್ಳು, ಫೆೈಬಗ್ಾಳು, ಔಷ್ಧಿಗ್ಳು, ತೆೈಲಗ್ಳು, ಲಾಯಟೆಕ್ು, ವಣಾದೌವಯಗ್ಳು ಮತುತ 
ರೆಸಿನ್ಗಳು. ಕಲ್ಪಲದದಲು ಮತುತ ಪ್ೆಟೊೌೇಲ್ಪಯಂ ಸಸಯ ಮೂಲದ ಪ್ಳೆಯುರುರ್ೆ ವಸುತಗ್ಳು. ಆದರೆ ಆಶೌಯ, ಬಟೆಟ, ಔಷ್ಧಿಗ್ಳು, 
ಇಂಧ್ನ್ಗ್ಳು ಮತುತ ಇತರ ಉತಿನ್ನಗ್ಳನ್ುನ ತಯಾರಿಸಲಾಗರುವ ಕಚಾಿ ಸಾಮಗೌಗ್ಳನ್ುನ ಒದಗಸುತತವೆ. ಸಸಯಗ್ಳು 
ಸೂಯಾನ್ ಶಕಿತಯನ್ುನ ಆಹಾರವಾಗ ಪ್ರಿವತಿಾಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ುವ ಏರ್ೆೈಕ ವಸುತಗ್ಳಾಗವೆ . 
 

ಈ) ಸಂದರ್ಾ ಸಹಿತ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  

೧. “ ಹಸುರಾದುದು ಕವಿಯಾತಮಂ "  

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕುವೆಂಪ್ುರವರು ಬರೆದ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಾಶಿ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸುರು' ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ಆಶವಯುಜ ಮಾಸದ ನ್ವರಾತಿೌಯಲ್ಪಲ ಪ್ೌಕೃತಿಯಲ್ಪಲ ಹೆಪ್ುಿಗ್ಟಿಟದ ಹಚಿ ಹಸುರನ್ುನ ಕಂಡು ಕವಿ ಪ್ೆೌೇರಿತರಾಗದಾದರೆ. 
ಕುವೆಂಪ್ು ಅವರ ಸಥಳವಾದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಕುಪ್ಿರುಯ ಕವಿಶೆೈಲದಲ್ಪಲ ಅವರಿಗ್ುಂಟಾದ ಸರಂದಯಾಾನ್ುರ್ವ ,ಪ್ೌಕೃತಿ ,ಅಲ್ಪಲಯ 
ಹಸುರುಗ್ಳೂೆಂದ್ಗೆ ಕುವೆಂಪ್ುರವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ್ವಿದೆ. ಸಸಯ ಸಮೃದ್ದಯ ಹಸುರೆೇ ಆರ್ಾಶ ,ಗ್ದೆದ,ಬಯಲು, ಸಂಜೆ 
ಹೂಗ್ಂಪ್ು ,ಹಕಿಿಯ ದನ ,ಕಡಲ್ಪನ್ವರೆಗ್ೂ ವಾಯರ್ಪಸುವ ಮಟಿಟಗೆ ಕವಿಯು ತಾನ್ು ಹಸಿರಿನ್ಲ್ಪಲ ತಲ್ಪಲೇನ್ರಾಗರುವ ಬಗೆಯನ್ುನ 
ವಣಿಾಸುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ.    
ಸಾವರಸಯ : ಆಶವಯುಜ ಮಾಸದ ನ್ವರಾತಿೌಯಲ್ಪಲ ಪ್ೌಕೃತಿಯಲ್ಪಲ ಹೆಪ್ುಿಗ್ಟಿಟದ ಹಚಿ ಹಸುರನ್ುನ ಕಂಡು ಕವಿಯು ಹಸುರಿನ್ಲ್ಪಲ 
ತಾದಾತಯ ಅನ್ುರ್ೂತಿಯ ಶಿಖರ ಹೊಂದ್ದದನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸುತತದೆ.  
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೨. "ಬೆೇರೆ ಬಣಣವನೆ ರ್ಾಣೆ " 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕುವೆಂಪ್ುರವರು ಬರೆದ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಾಶಿ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸುರು' ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
ಸಂದರ್ಾ: ಆಶವಯುಜ ಮಾಸದ ನ್ವರಾತಿೌಯಲ್ಪಲ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ರ್ತಿಾ ತುಂಬಿದ ಹಸುರು ಎಲೆಲಡೆಯೂ ಹಸುರು 
ವಾತಾವರಣವನ್ುನ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡಿದೆ.ಗ್ದೆದ ,ಬಯಲು, ಮಲೆ,ಕಣಿವೆ ಇರಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಕವಿಗೆ ಹಸುರಾಗ ರ್ಾಣುತತದೆ. 
ಆಶವಯುಜದ ಬತತದ ಗ್ದೆದಯ ಬಣಣ ಗರು ಹಸುರಿನ್ಂತಿದೆ. ಹುಲುಲ ಹಾಸು ಪ್ಚೆಿಯ ಜಮಖ್ಾನೆಯಂತಿದೆ.ರ್ೂಮಿಯು ಹಸುರಿನಂದ 
ಮೆೈ ಮುಚಿ ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ಬಣಣವನ್ುನ ರ್ಾಣಲು ಆಗ್ದು ಎಂದು ಕವಿ ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಕುವೆಂಪ್ು ಅವರ ಪ್ೌಕೃತಿ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ುನ ಕವಿ ಮತುತ ಪ್ೌಕೃತಿ ಒಂದಾಗ್ುವ ಅವರು ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಪ್ೌಕೃತಿ 
ಹಸುರುಗ್ಳೂೆಂದ್ಗೆ ಹೊಂದ್ದದ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  
 

೩. "ಹಸುರು ಹಸುರಿಳೆಯುಸಿರೂ"  

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕುವೆಂಪ್ುರವರು ಬರೆದ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಾಶಿ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸುರು' ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
 ಸಂದರ್ಾ : ಕವಿಗೆ ಹಸುರು ಹೂವಿನ್ ಕಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ ,ಗಾರುಯ ತಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ ,ಹಕಿಿಯ ರ್ೊರಲ್ಪಂರ್ಪನ್ ಹಸುರಾಗ 
,ಇಳೆಯ ಉಸಿರಿನ್ ಹಸುರಾಗ ಸಕಲೆೇಂದ್ೌಯಗ್ಳನ್ುನ ವಾಯರ್ಪಸಿದೆ ಎಂದು ವಣಿಾಸುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
 ಸಾವರಸಯ : ಕವಿಗೆ ಎಲ್ಪಲ ನೊೇಡಿದರೂ ಹಸುರೆೇ ರ್ಾಣುವ ಬಗೆಯನ್ುನ ಹಸುರಿನಂದ ಕವಿ ಪ್ೆೌೇರಿತರಾಗರುವ ಬಗೆಯನ್ೂನ ಕವಿಯ 
ರಸಾಸಾವದನೆಯನ್ೂನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸಿಷ್ಟಪ್ಡಿಸುತತದೆ.  
 

೪. “ ಹಸುರತತಲ್ಡ ,ಹಸುರಿತತಲ್ಡ ,ಹಸುರೆತತಲ್ಡ "  

ಉ : ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕುವೆಂಪ್ುರವರು ಬರೆದ ಪ್ಕ್ಷಿರ್ಾಶಿ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ಹಸುರು' ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ 
ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
  ಸಂದರ್ಾ: ಹಸುರು ಕವನ್ದಲ್ಪಲ ಹಸುರು ಪ್ದವು ಮತೆತ ಮತೆತ ಕವನ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ುನ್ರಾವತಿಾತವಾಗ ಜರ್ಪಸಲಿಟುಟ ಹಸುರಿನ್ 
ವಾತಾವರಣ ನಮಿಾತವಾಗದೆ. ಎತೆತತತಲೂ ಹಸುರನೆನೇ ರ್ಾಣುತೆತೇವೆ. ಹಸುರಿನ್ಲ್ಪಲಯೇ ಬಾಳುತೆತೇವೆ .ಹಸುರು ಇಡಿೇ 
ಪ್ೌಕೃತಿಯನೆನೇ ಆವರಿಸಿ ಬರು ಬರುತತ ಒಡಲು ಹಸಿರಾಗ ,ಹರಿವ ನೆತತರು ಹಸಿರಾಗ ,ಆತಮವೂ ಹಸಿರಾಯಿತು ಎಂದು ಕವಿ 
ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ.  
  ಸಾವರಸಯ: ನ್ವರಾತಿೌಯ ನ್ವಧಾತಿೌಯ ಹಸುರಿನ್ ಕಡಲ್ಪನ್ಲ್ಪಲ ಕವಿಯ ಆತಮವು ಮಿಂದು ಎಲ್ಪಲ ನೊೇಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಸುರೆೇ 
ರ್ಾಣುವ ಬಗೆಯನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ವಿವರಿಸುತತದೆ.  
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ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 

  ರನ್ನ ಕಿೌ.ಶ.ಸುಮಾರು ೯೪೯ ರಲ್ಪಲ (೧೦ ನೆಯ ಶತಮಾನ್ ) ಬಾಗ್ಲರ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆಲಯ ಮುದುವೊಳಲು (ಈಗನ್ ಮುಧೊೇಳ ) 
ಎಂಬ ಗಾೌಮದಲ್ಪಲ ಜನಸಿದನ್ು. ಇವನ್ು ಚಾಲುಕಯ ದೊರೆಯಾದ ತೆೈಲಪ್ನ್ ಆಸಾಥನ್ದಲ್ಪಲದದನ್ು. ಇವನ್ು ಸಾಹಸಭಿೇಮ ವಿಜಯಂ 
,ಅಜಿತ ತಿೇಥಾಂಕರ ಪ್ುರಾಣ ತಿಲಕಂ ,ಪ್ರಶುರಾಮಚರಿತಂ ,ಚರ್ೆೌೇಶವರಚರಿತಂ ಎಂಬ ರ್ಾವಯಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ. ಈತನ್ು 
ರನ್ನಕಂದ ಎಂಬ ಎಂಬ ನರ್ಂಟುವನ್ುನ ಬರೆದ್ರುವುದಾಗ ತಿರುದು ಬರುತತದೆ. ಇವನ್ುತೆೈಲಪ್ ಅರಸನಂದ  ಕವಿಚಕೌವತಿಾ ಎಂಬ 
ಬಿರುದನ್ುನ ಪ್ಡೆದ್ದದನ್ು .ಇವನ್ು ರತನತೌಯರಲ್ಪಲ ಒಬಬನ್ು.  
ಪ್ೌಸುತತ ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ ಪ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ರನ್ನನ್ ಸಾಹಸಭಿೇಮ ವಿಜಯಂ (ಗ್ದಾಯುದಧ )ರ್ಾವಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾವಸದ್ಂದ 
ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
 

ಅ)ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧.ನಮಗೆ ನ್ಮಸಿರಿಸಿ ಹೊೇಗ್ಲು ಬಂದೆನ್ಷೆಟೇ ಎಂದು ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆೇಳುವನ್ು ? 

ಉತತರ : ನಮಗೆ ನ್ಮಸಿರಿಸಿ ಹೊೇಗ್ಲು ಬಂದೆನ್ಷೆಟೇ ಎಂದು ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಭಿೇಷ್ಮರಿಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.  
 

೨.ದ್ನ್ಪ್ಸುತ ಎಂದರೆ ಯಾರು ? 

ಉ: ದ್ನ್ಪ್ಸುತ ಎಂದರೆ ಕಣಾ  
 

೩. ಯಾರಿಬಬರನ್ುನ ರ್ೊಂದ ಬರುಕ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳುಳವುದಾಗ ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಹೆೇಳುತಾತನೆ ? 

ಉ: ಪ್ಾಥಾ (ಅಜುಾನ್ ) ಮತುತ ಭಿೇಮರನ್ುನ ರ್ೊಂದ ಬರುಕ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳುಳವುದಾಗ ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಹೆೇಳುತಾತನೆ.  
 

೪. ಛಲವನೆನೇ  ಮೆರೆಯುವುದಾಗ ನಧ್ಾರಿಸಿದವನ್ು ಯಾರು ? 

ಉ: ಛಲವನೆನೇ ಮೆರೆಯುವುದಾಗ ನಧ್ಾರಿಸಿದವನ್ು ದುಯೇಾಧ್ನ್ .  
 

೫. ಅಂತರ್ಾತಮಜ ಎಂದರೆ ಯಾರು ? 

ಉ: ಅಂತರ್ಾತಮಜ ಎಂದರೆ ಧ್ಮಾರಾಯ  
 

 
 
 

ಪ್ದಯ -೬ ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ-ರನ್ನ   
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ಆ) ಎರಡು - ಮೂರು ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ತಾನ್ು ಹೊೇರಾಡುತಿತರುವುದು ನೆಲಕಿಲಲ ಛಲರ್ೆಿ ಎಂಬುದನ್ುನ ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಹೆೇಗೆ ವಿವರಿಸುತಾತನೆ ? 

ಉ:  ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧದ ರ್ೊನೆಯಲ್ಪಲ ಏರ್ಾಂಗಯಾದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ 
ಶರಶಯಯಯಲ್ಪಲ ಮಲಗದದ ಭಿೇಷ್ಮರನ್ುನ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ್ ಅವರು ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಒರ್ಪಿದರೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳುಳವಂತೆ 
ಪ್ಾಂಡವರನ್ುನ ಒರ್ಪಿಸುವುದಾಗ ನ್ುಡಿಯುತಾತರೆ . ಇದರ್ೆಿ ಒಪ್ಿದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ನಮಮನ್ುನ ನ್ಮಸಿರಿಸಲೆಂದು ಬಂದೆನೆೇ 
ಹೊರತೂ ಸಂದ್ ಮಾಡಿಸಬೆೇರ್ೆಂದು ರ್ೆೇಳಲು ಅಲಲ. ನಾನೆೇನ್ು ರ್ೂಮಿಗಾಗ ಹೊೇರಾಡುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರಾ ? ನ್ನ್ನ 
ಛಲರ್ಾಿಗ ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೊೇರಾಡುವೆನ್ು. ಈ ರ್ೂಮಿ ನ್ನ್ಗೆ ಹಾಳು ರ್ೂಮಿ . ಕಣಾನ್ನ್ುನ ರ್ೊಲ್ಪಸಿದ ರ್ೂಮಿಯಡನೆ 
ಮತೆತ ನಾನ್ು ಬಾಳುವುದುಂಟೆ ?ಎಂದು ವಿವರಿಸುತಾತನೆ.  
 

೨. ಈ ನೆಲದೊಡನೆ ತಾನ್ು ಸಹಬಾಳ ವೆ  ಮಾಡುವುದ್ಲಲವೆಂದು ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ೆ ? 

ಉ: ತನ್ನ ರ್ಪೌೇತಿಯ ಸಹೊೇದರ ಮತುತ ಸೆನೇಹಿತ ಕಣಾನ್ನ್ುನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗೆ ಆ ರ್ೂಮಿ ಹಾಳು ರ್ೂಮಿ 
.ಕಣಾನ್ನ್ುನ ರ್ೊಲ್ಪಲಸಿದ ರ್ೂಮಿಯಡನೆ ಮತೆತ ತಾನ್ು ಸಹಬಾಳ ವೆ ಮಾಡುವುದ್ಲಲವೆಂದು ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
 

೩. ಪ್ಾಥಾ-ಭಿೇಮರ ಬಗೆಗೆ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಅಭಿಪ್ಾೌಯವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ನ್ನ್ನ ರ್ಪೌೇತಿಯ ಬಂಟ (ಕಣಾ) ನ್ನ್ೂನ , ನ್ನ್ನ ಪ್ೆೌೇಮದ ತಮಮ (ದುಶಾಯಸನ್)ನ್ನ್ೂನ ರ್ೊಂದ ಅಜುಾನ್ ಭಿೇಮರು 
ಜಿೇವಂತವಾಗರುವವರೆಗೆ ನ್ನ್ನ ದೆೇಹದಲ್ಪಲ ಪ್ಾೌಣವಿರುವವರೆಗ್ೂ ,  ನಾನ್ು ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಿಲಾರೆನ್ು . ಮೊದಲು ಆ ಇಬಬರನ್ೂನ 
ರ್ೊಲುಲವೆನ್ು . ಹಾಗೆ ರ್ೊಂದ ಬರುಕ ಧ್ಮಾರಾಜನೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳೂೆ ಳೇಣ . ನ್ನ್ನ ದುುಃಖ ಆರಿದ ಮೆೇಲೆ ಅದು 
ಬೆೇಡವೆನ್ುನವೆನೆ ?ಎಂದು ಪ್ಾಥಾ - ಭಿೇಮರ ಕುರಿತು ದುಯೇಾಧ್ನ್ ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ಪ್ಡುತಾತನೆ.  
 

ಈ) ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.  

೧. ಭಿೇಷ್ಮ ಮತುತ ದುಯೇಾಧ್ನ್ರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

 ಉ:  ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧದಲ್ಪಲ ತನೆನಲಲ ಸಹೊೇದರರರನ್ೂನ ,ಆಪ್ತಮಿತೌ ಕಣಾನ್ನ್ೂನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ನ್ು ತನ್ನ 
ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಣರಂಗ್ದಲ್ಪಲ ಶರಶಯಯಯಲ್ಪಲ ಮಲಗದದ ತಾತ ಭಿೇಷ್ಮರ ಸಲಹೆಯನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಲು 
ಬರುತಾತನೆ. ಭಿೇಷ್ಮರು ಯದಧವನ್ುನ ನಲ್ಪಲಸಿ ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಂಡು ಬದುಕಬೆೇರ್ೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ುನ 
ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗೆ ನೇಡುತಾತರೆ. ನೇನ್ು ಒಪ್ುಿವೆಯಾದರೆ ಪ್ಾಂಡವರನ್ುನ ಸಂಧಿಗೆ ಒರ್ಪಿಸುವೆನ್ು .ಅವರು ಈಗ್ಲೂ ನ್ಮಮ 
ಮಾತನ್ುನ ರ್ೆೇಳುತಾತರೆ ಎನ್ುನವಲ್ಪಲ ಭಿೇಷ್ಮರ  ಮುಂದಾಗ್ುವ ಅನಾಹುತವನ್ುನ ತರ್ಪಿಸಬೆೇರ್ೆನ್ುನವ ನಲುವು , ಪ್ಾಂಡವರ ಬಗೆಗನ್ 
ನ್ಂಬಿರ್ೆ ವಯಕತವಾಗದೆ.ಆದರೆ ತಾನ್ು ನಮಗೆ ನ್ಮಸಿರಿಸಲು ಬಂದೆನೆೇ ಹೊರತೂ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸೆಂದು ರ್ೆೇಳಲು ಅಲಲ ಎನ್ುನವ 
ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ಲ್ಪಲ ಭಿೇಷ್ಮರ ಬಗೆಗನ್ ಗರರವ ಆದರೆ ಹೊೇರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲೆೇ ಬೆೇರ್ೆಂಬ ಅಛಲ ನಧಾಾರ ಇರುವುದು 
ಸಿಷ್ಟವಾಗ್ುವುದು. ನಾನ್ು ನೆಲರ್ಾಿಗ ಹೊೇರಾಡುತಿತಲಲ. ಛಲರ್ಾಿಗ ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಹೊೇರಾಡುತಿತದೆದೇನೆ .ಕಣಾನಲಲದ ಈ 
ರ್ೂಮಿ ನ್ನ್ಗೆ ಪ್ಾಳು ರ್ೂಮಿ ಎನ್ುನವ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ಲ್ಪಲ  ತನ್ನ ಛಲದ ಕುರಿತಾದ ಅಭಿಮಾನ್ , ಕಣಾನ್ನ್ುನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ 
ನೊೇವು ವಯಕತವಾಗ್ುತತದೆ.ಆಪ್ತಮಿತೌ ಕಣಾನ್ನ್ುನ ಮತುತ ತನ್ನ ಸಹೊೇದರ ದುಶಾಯಸನ್ನ್ನ್ುನ   ರ್ೊಂದ ಅಜುಾನ್ ಭಿೇಮರನ್ುನ 
ರ್ೊಂದ ನ್ಂತರವೆೇ ಧ್ಮಾರಾಜನೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳುಳವೆ ಎನ್ುನವ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ಲ್ಪಲ ದುಶಾಯಸನ್ ,ಕಣಾರನ್ುನ 
ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ ನೊೇವಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ರ್ಾರಣರಾದವರ ಬಗೆಗನ್ ರೊೇಷ್ವು ವಯಕತವಾಗದೆ. ನ್ನ್ನವರನ್ುನ 
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ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ ನ್ನ್ನಲ್ಪಲ ರ್ೊೇಪ್ ರ್ೆರರು ಅತಿಶಯವಾಗದೆ .ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ರ್ಾದಾಡಿಯೇ ಸಿದಧ .ಈ ಯುದಧದಲ್ಪಲ ರ್ೂಮಿಯ 
ಒಡೆತನ್ ಪ್ಾಂಡವರಿಗೆ ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕು ಇಲಲವೆೇ ನ್ನ್ಗೆ ಉರುಯಬೆೇಕು ಎಂದು ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಹೆೇಳುವಲ್ಪಲ ಯುದಧವು ನಶಿಿತ , 
ಸೊೇಲು ಗೆಲುವಿನ್ ಅನವಾಯಾತೆ ಎಲಲದಕೂಿ ತಾನ್ು ಬದಧ , ಬಂದುದನ್ುನ ಅನ್ುರ್ವಿಸಲೆೇ ಬೆೇರ್ೆನ್ುನವ ನಲುವು, ಛಲ 
ವಯಕತವಾಗರುವುದನ್ುನ ಗ್ಮನಸಬಹುದು.   
 

೨. ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಛಲದ ಗ್ುಣ ಅವನ್ ಮಾತುಗ್ಳಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗರುವ ಬಗೆಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉ:  ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧದಲ್ಪಲ ತನೆನಲಲ ಸಹೊೇದರರರನ್ೂನ ,ಆಪ್ತಮಿತೌ ಕಣಾನ್ನ್ೂನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ನ್ು ತನ್ನ 
ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಅಪ್ೆೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಣರಂಗ್ದಲ್ಪಲ ಶರಶಯಯಯಲ್ಪಲ ಮಲಗದದ ತಾತ ಭಿೇಷ್ಮರ ಸಲಹೆಯನ್ುನ ಪ್ಡೆಯಲು 
ಬರುತಾತನೆ. ಭಿೇಷ್ಮರು ಯದಧವನ್ುನ ನಲ್ಪಲಸಿ ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಂಡು ಬದುಕಬೆೇರ್ೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ುನ 
ದುಯೇಾಧ್ನ್ನಗೆ ನೇಡುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಅದರ್ೊಿಪ್ಿದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ ತಾನ್ು ಯುದಧ ಮಾಡುವುದಾಗ ತಿರುಸುತಾತನೆ. ನಮಗೆ 
ನ್ಮಸಿರಿಸಿ ಹೊೇಗ್ುವ ಸಲುವಾಗ ಬಂದೆನೆೇ ಹೊರತೂ ಪ್ಾಂಡರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ರ್ೆೇಳಲು ಅಲಲ . ನಾನ್ು 
ರ್ೂಮಿಗಾಗ ಯುದಧ ಮಾಡುತಿತದೆದೇನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರಾ? ನಾನ್ು ಛಲರ್ಾಿಗ ಹೊೇರಾಡುತಿತದೆದೇನೆ. ಈ ರ್ೂಮಿ ನ್ನ್ಗೆ ಪ್ಾಳು 
ರ್ೂಮಿ ಕಣಾನ್ನ್ುನ ರ್ೊಲ್ಪಲಸಿದ ಈ ರ್ೂಮಿಯಡನೆ ನಾನ್ು ಸಹಬಾಳ ವೆ ನ್ಡೆಸುವುದು ಉಂಟೆೇ ?ನ್ನ್ನ ರ್ಪೌೇತಿಯ ಬಂಟ (ಕಣಾ) 

ನ್ನ್ೂನ , ನ್ನ್ನ ಪ್ೆೌೇಮದ ತಮಮ (ದುಶಾಯಸನ್)ನ್ನ್ೂನ ರ್ೊಂದ ಅಜುಾನ್ ಭಿೇಮರು ಜಿೇವಂತವಾಗರುವವರೆಗೆ ನ್ನ್ನ ದೆೇಹದಲ್ಪಲ 
ಪ್ಾೌಣವಿರುವವರೆಗ್ೂ ನಾನ್ು ಸಂಧಿಗೆ ಒಪ್ಿಲಾರೆನ್ು . ಮೊದಲು ಆ ಇಬಬರನ್ೂನ ರ್ೊಲುಲವೆನ್ು . ಹಾಗೆ ರ್ೊಂದ ಬರುಕ 
ಧ್ಮಾರಾಜನೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳೂೆ ಳೇಣ . ನ್ನೊನಡನೆ ಹುಟಿಟದ ನ್ೂವಾರು ಸೊೇದರರೂ ಶತುೌಗ್ಳನ್ುನ ಎದುರಿಸಿ ಸತತರು 
. ಅದರಿಂದ ನ್ನ್ನಲ್ಪಲ ರ್ೊೇಪ್ ರ್ೆರರು ಅತಿಶಯವಾಯಿತು. ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ರ್ಾದಾಡಿ ನ್ನ್ನ ಛಲವನೆನ ಸಾಧಿಸುವೆನ್ು . ಇಂದ್ನ್ 
ಒಂದು ರ್ಾಳಗ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ಾಂಡವರು ಉರುಯಬೆೇಕು , ಇಲಲವೆ ನಾನ್ು ಉರುಯಬೆೇಕು . ಅದರಿಂದ ರ್ೂಮಿಯ ಒಡೆತನ್ ಪ್ಾಂಡವರಿಗೆ 
ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕು ಇಲಲವೆ ರ್ರರವನಗೆ ಉರುಯಬೆೇಕು ಎನ್ುನವ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಮಾತುಗ್ಳಲ್ಪಲ ಅವನ್ ಛಲದ ಗ್ುಣ 
ವಯಕತವಾಗರುವುದನ್ುನ ಗ್ಮನಸಬಹುದು. . 
 

ಈ) ಸಂದರ್ಾಸಹಿತ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  

೧. “ ನೆಲಕಿರಿವೆನೆಂದು ಬಗೆದ್ರೆ ಚಲಕಿರಿವೆಂ .”  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ರನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಿೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾವಸದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ' ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಭಿೇಷ್ಮರಿಗೆ ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಮಹಾಭಾರತ ಯುದಧದಲ್ಪಲ  ತನೆನಲಲ ಸಹೊೇದರರನ್ೂನ, ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಪ್ತ ಸೆನೇಹಿತ ಕಣಾನ್ನ್ುನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡ 
ದುಯೇಾಧ್ನ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಶರಶಯಯಯಲ್ಪಲ ಮಲಗದದ ಭಿೇಷ್ಮರ ಬರು ಬಂದಾಗ್ ಅವರು 
ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳಳಲು ಸೂಚಸುತಾತರೆ. ನಮಗೆ ನ್ಮಸಿರಿಸಲು ಬಂದೆನೆೇ ಹೊರತೂ ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ 
ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಸೆಂದು ರ್ೆೇಳಲು ಅಲಲ. ಇಷ್ಟಕೂಿ ನಾನ್ು ನೆಲರ್ಾಿಗ ಯುದಧ ಮಾಡುವವನ್ಲಲ ಛಲರ್ಾಿಗ ಎಂದು ದುಯೇಾಧ್ನ್ 
ಪ್ೌತಿಕೌಯಿಸುತಾತನೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಯುದಧ ಮಾಡುತಿತರುವುದು ಛಲರ್ಾಿಗಯೇ ಹೊರತೂ ನೆಲರ್ಾಿಗ ಅಲಲ. 
ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಛಲ ,ಅಭಿಮಾನ್ ಇಲ್ಪಲ ಸಾವರಸಯಪ್ೂಣಾವಾಗ ವಯಕತವಾಗದೆ. 
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೨. “ಸಮರದೊಳೆನ್ಗ್ಜಜ ಪ್ೆೇರುಮಾವುದು ಕಜಜಂ.  "  

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ರನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಿೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾವಸದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ 'ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಭಿೇಷ್ಮರಿಗೆ ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಶರಶಯಯಯಲ್ಪಲ ಮಲಗದದ ಭಿೇಷ್ಮರನ್ುನ ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ್ ಅವರು 
ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊ ,ಪ್ಾಂಡವರನ್ುನ ನಾನೆೇ ಒರ್ಪಿಸುತೆತೇನೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೇಡಿದಾಗ್ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು 
ನಮಗೆ ನ್ಮಸಾಿರ ಮಾಡಿ ಹೊೇಗ್ಬೆೇರ್ೆಂದು ಬಂದೆನ್ಲಲದೆ ಶತುೌಗ್ಳೂೆಡನೆ ಒಪ್ಿಂದವನ್ುನ ಏಪ್ಾಡಿಸಲೆಂದೆೇನ್ು ನಾನ್ು 
ಬಂದೆನೆ ? ಅಜಾಜ  , ಯುದಧದಲ್ಪಲ ಇನ್ುನ ನ್ನ್ನ ರ್ಾಯಾವೆೇನೆಂಬುದನ್ುನ ಹೆೇರು ಎಂದು ಹೆೇಳುವನ್ು.  
ಸಾವರಸಯ : ಸಂಧಿಮಾಡಿರ್ೊರುಳರೆಂದು ಹೆೇಳುವ ಭಿೇಷ್ಮರ ಮಾತನ್ುನ ಅಲಲಗ್ಳೆದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಯುದಧದ ಕುರಿತಾದ ಉತಾುಹ 
,ಯುದಧ ಮುಂದುವರಿಸಲೆೇ ಬೆೇರ್ೆನ್ುನವ ಹಠ್ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ. 
 

೩. “ ಪ್ಾಂಡವರೊರುರಿದು ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ .”  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ರನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಿೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾವಸದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
'ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ 'ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಭಿೇಷ್ಮರಿಗೆ ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಭಿೇಷ್ಮರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಯುದಧವನ್ುನ ನಲ್ಪಲಸಿ ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳಳಲು ಒಪ್ಿದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು 
ಹುಟಿಟದ ನ್ೂವಾರು ಮಕಿಳೂ ,ನ್ನೊನಡನೆ ಹುಟಿಟದ ನ್ೂವಾರು ಸೊೇದರರೂ ಶತುೌಗ್ಳನ್ುನ ಎದುರಿಸಿ ಸತತರು . ಅದರಿಂದ ನ್ನ್ನಲ್ಪಲ 
ರ್ೊೇಪ್ ರ್ೆರರು ಅತಿಶಯವಾಯಿತು. ಸತತವರೆೇನ್ು ಮರರು ಹುಟುಟವುದ್ಲಲವೆ ? ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ರ್ಾದಾಡಿ ನ್ನ್ನ ಛಲವನೆನ 
ಸಾಧಿಸುವೆನ್ು ಎಂದು ಭಿೇಷ್ಮರಲ್ಪಲ ತನ್ನ ನಲುವನ್ುನ ಸಮರ್ಥಾಸುವನ್ು. 
ಸಾವರಸಯ : ಏರ್ಾಂಗಯಾದರೂ ಹೊೇರಾಡಿಯೇ ಸಿದಧ. ಸಹೊೇದರರನ್ುನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡಾಗದೆ. ಪ್ಾಂಡವರೊಂದ್ಗೆ ತಾನ್ು 
ಹಿಡಿದ ಹಠ್ವನ್ುನ ಸಾಧಿಸಲೆೇಬೆೇರ್ೆನ್ುನವ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಅಚಲ ನಲುವು ,ಛಲ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
 

೪. “ ಮೆೇಣಾಯುತ ರ್ರರವಂಗ್ವನತಳಂ .”  
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ರನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯು ಬರೆದ ಸಾಹಸಭಿೇಮ ವಿಜಯದ ಐದನೆಯ ಆಶಾವಸದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 
ಛಲಮನೆ ಮೆರೆವೆಂ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ಭಿೇಷ್ಮರಿಗೆ ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಭಿೇಷ್ಮರ ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿರ್ೊಳಳಬೆೇರ್ೆನ್ುನವ ಸಲಹೆ ಮಾತನ್ುನ ಒಪ್ಿದ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ು ನಾನ್ು 
ಪ್ಾಂಡವರೊಡನೆ ರ್ಾದಾಡದೆ ಬಿಡಲಾರೆ . ಇಂದ್ನ್ ಒಂದು ರ್ಾಳಗ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ಾಂಡವರು ಉರುಯಬೆೇಕು , ಇಲಲವೆ ನಾನ್ು 
ಉರುಯಬೆೇಕು . ಅದರಿಂದ ರ್ೂಮಿಯ ಒಡೆತನ್ ಪ್ಾಂಡವರಿಗೆ ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕು ಇಲಲವೆ ರ್ರರವನಗೆ ಉರುಯಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಹೆೇಳುವನ್ು.  
ಸಾವರಸಯ : ಯುದಧದಲ್ಪಲ ಸೊೇಲು ಅಥವಾ ಗೆಲುವು ಯಾವುದು ಬಂದರೂ ಸಿವೇಕರಿಸಲೆೇ ಬೆೇಕು. ಬಂದದುದ ಬರಲ್ಪ ಎನ್ುನವ ಯುದಧದ 
ಕುರಿತ ದುಯೇಾಧ್ನ್ನ್ ಅಚಲ ತಿೇಮಾಾನ್ , ಬಂದುದನ್ುನ ಎದುರಿಸಬೆೇರ್ೆನ್ುನವ ಅವನ್ ಅಭಿಪ್ಾೌಯ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
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ಭಾಷಾ ಚಟನವಟಿಕ  
 

ಅ) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಯದ ಸಾಲುಗ್ರುಗೆ ಪ್ೌಸಾತರ ಹಾಕಿ ,ಗ್ಣ ವಿಭಾಗ್ ಮಾಡಿ ,ಛಂದಸಿುನ್ ಹೆಸರನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ.  

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

೧.  ಪ್ುಟಿಟದ|  ನ್ೂವಾರು| ಮೆನೊನಡ                   12  

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

 ವುಟಿಟದ|  ನ್ೂವಾರು| ಮಿದ್ಚಾ | ಸತೊತಡೆ |  ರ್ೊೇಪ್ಂ|               20  

    ಛಂದಸುು :  ಕಂದ ಪ್ದಯ  
      
        ರ್        ರ                 ನ್        ರ್            ಭ            ರ        ಲರ್ು + ಗ್ುರು  
    - U  U  |   - U  - | UUU  | -  U U | - UU|   -   U -     | U -      

೨. ಎನ್ನಣು|ಗಾಳನೆ| ನ್ನಣುಗ್| ದಮಮನ್| ನಕಿಿದ | ಪ್ಾಥಾಭಿೇ| ಮರು 
ಛಂದಸುು : ಉತಿಲ ಮಾಲಾ ವೃತತ (ಉತಿಲ ಮಾಲೆಯಪ್ುಿದು ರ್ರಂ ನ್ರ್ರ್ಂ ರಲಗ್ಂ ನೆಗ್ರುದರಲ್ಡ ) 
 
೨) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ರುಗೆ ತತುಮ-ತದುವಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ.  

ಕಜಜ-ರ್ಾಯಾ  ,ಅಜಜ- ಆಯಾ  
 
೩) ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ವಿಗ್ೌಹವಾಕಯ ಮಾಡಿ ಸಮಾಸದ ಹೆಸರನ್ುನ ತಿರುಸಿ. ಪ್ಾಥಾಭಿೇಮರು= ಪ್ಾಥಾನ್ೂ ಭಿೇಮನ್ೂ = 

ದವಂದವ ಸಮಾಸ ,      ಅಂತರ್ಾತಮಜ =ಅಂತಕನ್ (ಯಮ )ಆತಮಜ ಯಾರೊೇ ಅವನ್ು = ಧ್ಮಾರಾಯ = ಬಹುವಿೌೇಹಿ ಸಮಾಸ   
ದ್ನ್ಪ್ಸುತ =ದ್ನ್ಪ್(ಸೂಯಾ)ನ್ ಸುತ ಯಾರೊೇ ಅವನ್ು = ಕಣಾ = ಬಹುವಿೌೇಹಿ ಸಮಾಸ                                 
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              ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 
 ಲಕ್ಷಿಮೇಶ ಕವಿಯ ರ್ಾಲ ಸುಮಾರು ಕಿೌ.ಶ.೧೫೫೦ . ಚಕಿಮಗ್ಳೂರು ಜಿಲೆಲಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ್ ದೆೇವನ್ೂರು ಇವನ್ು  
ಜನಸಿದ  ಸಥಳ.  ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ ಇವನ್ು ಬರೆದ್ರುವ ಪ್ೌಸಿದಧ ಕೃತಿಯಾಗದೆಇವನಗೆ ಉಪ್ಮಾಲೊೇಲ ,ಕಣಾಾಟ ಕವಿ 
ಚೂತವನ್ ಚೆೈತೌ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗ್ರುವೆ .  
ಪ್ೌಸುತತ ವಿೇರಲವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ವನ್ುನ ಅವರ ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ.  
 

         ಅ)  ಒಂದೊಂದು ಪ್ೂಣಾ ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.                 

೧. ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ ರ್ಾವಯವನ್ುನ ಬರೆದ ಕವಿ ಯಾರು ? 

ಉ: ಜೆೈಮಿನಭಾರತವನ್ುನ ಬರೆದ ಕವಿ ಲಕ್ಷಿಮೇಶ .  
 

೨.ಯಜ್ಞಾಶವವನ್ುನ ಕಟಿಟದವರು ಯಾರು ? 

ಉ: ಯಜ್ಞಾಶವವನ್ುನ ಕಟಿಟದವನ್ು ಲವ .  
 

೩. ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಲವನ್ು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟಿಟದನ್ು? 

ಉ: ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಲವನ್ು ತನ್ನ ಉತತರಿೇಯವನ್ುನ ಹಗ್ಗವನಾನಗ ಹೊಸೆದು ಅದರಿಂದ ಕಟಿಟದನ್ು.  
 

೪. ಮುನಸುತರು ಹೆದರಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

ಉ:ಯಜ್ಞಾಶವವನ್ುನ ಕಟಟಲು ಬಿಟಟರೆ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗ್ಬೆೇರ್ಾಗ್ುವುದೆಂದು(ಹೊಡೆಸಿರ್ೊಳಳಬೆೇರ್ಾಗ್ುವುದೆಂದು ) ಮುನಸುತರು ಹೆದರಿದರು. 
 

ಆ) ಮೂರು - ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ವಾಲ್ಪೇಕಿ ಆಶೌಮರ್ೆಿ ಯಜ್ಞಾಶವವು ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ. 

ಉ: ಸಿೇತೆಯನ್ುನ ರ್ಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಶಿೌೇರಾಮನ್ು ಅವಳ ಅಗ್ಲ್ಪರ್ೆಯಿಂದ ನೊಂದ್ರುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲಯೇ, ರಾವಣನ್ 
ವಧೆಯಿಂದ ಬೌಹಮಹತಾಯ ದೊೇಷ್ ಬಂದ್ರುವುದನ್ುನ ಪ್ರಿಹರಿಸಿರ್ೊಳಳಲು ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳ ಆದೆೇಶದಂತೆ ಅಶವಮೆೇಧ್ ಯಾಗ್ವನ್ುನ 
ರ್ೆೈಗೊಳುಳವನ್ು.ಸಂಚಾರರ್ೆಿ ತೆರರುದ ಕುದುರೆಯ ಬೆಂಗಾವಲ್ಪಗೆ ತನ್ನ ಸಹೊೇದರ ಶತುೌರ್ನನ್ನ್ುನ ಕಳುಹಿಸುವನ್ು. 

ಪ್ದಯ  -೭          ವಿೇರ ಲವ -ಲಕ್ಷಿಮೇಶ 
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ಬಲಶಾಲ್ಪಗ್ಳಾದ ರಾಜರೂ ಸಹ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಶೆೌೇಷ್ೆತೆಯ ವಿಚಾರವನ್ುನ ರ್ೆೇರುಯೇ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಕಟಟಲು ಹೆದರಿ ,ಅದರ್ೆಿ 
ನ್ಮಸಿರಿಸಿ ಅದನ್ುನ ತಡೆಯದೆೇ ಇರಲು ,ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಯಜ್ಞಾಶವದ ರ್ಪೌೇತಿಯ ಕುದುರೆಯು ಇಡಿೇ ರ್ೂಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ಚಲ್ಪಸುತತ, 
ವಾಲ್ಪೇಕಿಯ ತಪೊೇವನ್ದ ಉಪ್ವನ್ದಲ್ಪಲ ಬೆಳೆದು ನಂತಿದದ ಹುಲ್ಪಲನ್ ಹಸುರಿಗೆ ಮನ್ಸೊೇತು ಆಕಷ್ಾಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ ಅದನ್ುನ 
ಪ್ೌವೆೇಶಿಸಿತು. 
 

೨. ಯಜ್ಞಾಶವದ ಹಣೆಯಲ್ಪಲದದ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಪಲ ಏನೆಂದು ಬರೆಯಲಾಗತುತ ? 

ಉ: ಈ ರ್ೂಮಿಯಲ್ಪಲ ರ್ರಸಲೆಯಯು ಪ್ಡೆದ ಮಗ್ನಾದ ಶಿೌೇರಾಮನೊಬಬನೆೇ ವಿೇರ.ಅವನ್ ಯಜಷ ತುರಗ್ವಿದು.ಇದನ್ುನ ಧ್ರಿಸುವ 
ಸಮಥಾರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದರೆ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ತಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಯಜ್ಞಾಶವದ ಹಣೆಯಲ್ಪಲದದ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಪಲ ಬರೆಯಲಾಗತುತ. 
 

೩.ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಕಟುಟವ ವಿಚಾರದಲ್ಪಲ ಮುನಸುತರಿಗ್ೂ ಲವನಗ್ೂ ನ್ಡೆದ ಸಂವಾದವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉ: ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಅಶವಮೆೇಧ್ದ ಕುದುರೆಯು ಇಡಿೇ ರ್ೂಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ಸಂಚರಿಸುತತ ರ್ೊನೆಗೆ ವಾಲ್ಪೇಕಿಯ ಆಶೌಮದ 
ಉಪ್ವನ್ದಲ್ಪಲ ಬೆಳೆದು ನಂತಿದದ ಹುಲ್ಪಲನ್ ಹಸುರಿಗೆ ಮನ್ಸೊೇತು ಆಕಷ್ಾಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗ ಅದನ್ುನ ಪ್ೌವೆೇಶಿಸಲು ಅದನ್ುನ ನೊೇಡಿದ 
ಆಶೌಮದ ರ್ಾವಲ್ಪಗದದ ಲವನ್ು ಕುದುರೆಯ ಹತಿತರರ್ೆಿ ಬಂದು ಅದರ ಹಣೆಪ್ಟಿಟಯ ಮೆೇಲ್ಪದದ ಶಿೌೇರಾಮನೊಬಬನೆೇ ವಿೇರನೆಂಬ 
ವಾಕಯವನ್ುನ ಓದ್ ರ್ೆರರು ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಗ್ವಾವನ್ುನ ಮುರಿಯಬೆೇರ್ೆಂದು ನಧ್ಾರಿಸಿದನ್ು.ಆದದರಿಂದ ಲವನ್ು ತನ್ನ ಉತತರಿೇಯವನ್ುನ 
ಹೊಸೆದು, ಅದನ್ುನ ಕುದುರೆಯ ರ್ೊರರುಗೆ ಬಿಗದು ಬಾಳೆಯ ಮರರ್ೆಿ ಕಟಟಲು ಮುನಸುತರು ಅತಿಯಾಗ ನ್ಡುಗ ,ಬೆೇಡ ಬೆೇಡ 
ಅರಸರ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಬಿಟುಟಬಿಡು,ಇಲಲವಾದರೆ ನ್ಮಮನ್ುನ ಹೊಡೆಯುವರು ಎಂದರು ಅದರ್ೆಿ ಲವನ್ು ನ್ಗ್ುತತ ಬಾೌಹಮಣರ 
ಮಕಿಳು ಅಂಜುವರೆಂದರೆ ಜಾನ್ಕಿಯ ಮಗ್ನ್ು ಇದರ್ೆಿ ಹೆದರುವನೆೇ ?ಹೊೇಗ ನೇವು ಎಂದು ಶರಯಾದ್ಂದ ಬಿಲಲನ್ುನ 
ಹೆದೆಗೆೇರಿಸಿ ,ತಿೇಡಿ ಜೆೇಂರ್ಾರ ಮಾಡಿ ನಂತಿದದನ್ು .  
 

ಇ) ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

೧. ಲವನ್ು ಯಜ್ಞಾಶವವನ್ುನ ಕಟಟಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ರಾವಣನ್ ವಧೆಯಿಂದ ಬೌಹಮಹತಾಯ ದೊೇಷ್ ಬಂದ್ರುವುದನ್ುನ ಪ್ರಿಹರಿಸಿರ್ೊಳಳಲು ಶಿೌೇರಾಮನ್ು ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳ 
ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅಶವಮೆೇಧ್ ಯಾಗ್ವನ್ುನ ರ್ೆೈಗೊಂಡು ಯಜ್ಞಾಶವದ ಕುದುರೆಯ ರ್ಾವಲ್ಪಗೆ ಶತುೌರ್ನನ್ನ್ುನ ಕರುಸಿದನ್ು. ದೆೇಶ 
ದೆೇಶಗ್ಳನ್ುನ ಸುತಾತಡಿದ ಅಶವಮೆೇಧ್ದ ಕುದುರೆಯು ಒಂದು ದ್ನ್ ವಾಲ್ಪೇಕಿ ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳ ಆಶೌಮರ್ೆಿ ಬರುತತದೆ.ಅಲ್ಪಲ ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳ 
ಆಶೌಮದ ಉಪ್ವನ್ದ ರ್ಾವಲ್ಪಗೆ ನಯೇಜಿತನಾಗದದ ಲವನ್ು ತನ್ನ ಜೊತೆಯವರ ಕೂಡಿ ಧ್ನ್ುಧಾಾರಿಯಾಗ ಬರುತಿತದಾದಗ್ 
ಅಲ್ಪಲದದ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ನೊೇಡಿ ಎಲ್ಪಲಯ ತುರಗ್ವಿದು ?ಹಿೇಗೆ ಹೂದೊೇಟವನ್ುನ ಹಾಳು ಮಾಡುತಿತದೆಯಲಲ ,ವರುಣನರುವಲ್ಪಲಗೆ 
ಹೊೇಗ್ುವಾಗ್ ವಾಲ್ಪೇಕಿ ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳು ಈ ವನ್ವನ್ುನ ನೊೇಡಿರ್ೊಳಳಲು ಹೆೇರು ಹೊಗದಾದರೆ.ಅವರು ಮರರು ಬಂದು ಇದನ್ುನ 
ನೊೇಡಿದರೆ ನ್ನ್ನ ಮೆೇಲೆ ಮುನಸಿರ್ೊಳುಳವರು ಎಂದು ಯೇಚಸಿ ಕುದುರೆಯ ಬರು ಬರಲು ಅದರ ಮೆೇಲ್ಪದದ ಹಣೆಪ್ಟಿಟಯನ್ುನ 
ನೊೇಡಿದನ್ು.ಅದರಲ್ಪಲ ಈ ರ್ೂಮಿಯಲ್ಪಲ ರ್ರಸಲೆಯ ಪ್ಡೆದ ಅವಳ ಮಗ್ ಶಿೌೇರಾಮನೊಬಬನೆೇ ವಿೇರನ್ು ,ಆತನ್ 
ಯಜ್ಞತುರಗ್ವಿದು.ಅದನ್ುನ ಕಟುಟವ ವಿೇರರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದರೆ ಕಟಟಬಹುದು ಎಂದ್ದದ ಲೆೇಖನ್ವನೊನೇದ್ದ ವಿೇರಲವನ್ು 
ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಗ್ವಾವನ್ುನ ಬಿಡಿಸದ್ದದರೆ ನ್ನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ುನ ಜನ್ರು ಬಂಜೆಯಂದು ಕರೆಯದ್ರುವರೆೇ! ತನ್ನಲ್ಪಲ ತೊೇಳಬಲವಿದೂದ 
ಏನ್ು ಪ್ೌಯೇಜನ್? ಎಂದು ಆಲೊೇಚಸಿ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಕಟಿಟ ಹಾಕಿದನ್ು.  
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೨. ಲವನ್ ನ್ಡುವರುರ್ೆ ಮೆಚುಿಗೆಯಾಯಿತೆೇ?ಏರ್ೆ ? 

ಉ: ಲವನ್ ನ್ಡುವರುರ್ೆಯು ಮೆಚುಿಗೆಯಾಯಿತು.ಇದನ್ುನ ಮೂರು ಅಂಶಗ್ರುಂದ ಸಮರ್ಥಾಸಬಹುದು. 
ಮೊದಲನೆಯದಾಗ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಅಶವಮೆೇಧ್ದ ಕುದುರೆಯು ವಾಲ್ಪೇಕಿ ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳ ಆಶೌಮದ ಉಪ್ವನ್ದಲ್ಪಲದದ ಹಸಿರಿಗೆ 
ಮನ್ಸೊೇತು ಅಲ್ಪಲ ಪ್ೌವೆೇಶಿಸಿದಾಗ್ ಉಪ್ವನ್ದ ರ್ಾವಲ್ಪಗೆ ಮಹರ್ಷಾಗ್ರುಂದ ನೆೇಮಕವಾಗದದ ಲವನ್ು ಅದನ್ುನ ನೊೇಡಿ 
ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳು ತೊೇಟದ ರ್ಾವಲ್ಪಗೆ ತನ್ನನ್ುನ ನೆೇಮಿಸಿ ವರುಣನ್ಲ್ಪಲಗೆ ಹೊೇಗರುವರು.ಅವರು ಮರರು ಬಂದು ತೊೇಟದ 
ದುರವಸೆಥಯನ್ುನ ನೊೇಡಿ ಮುನಸಿರ್ೊಳುಳವರು ಎಂದು ಆಲೊೇಚಸುವನ್ು.ತೊೇಟದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಂದಾಗ್ುವನ್ು.ಇಲ್ಪಲ ಲವನ್ಲ್ಪಲ 
ಜಾಗ್ೃತವಾದ ಕತಾವಯ ಪ್ೌಜ್ಞೆಯನ್ುನ ಗ್ಮನಸಬಹುದು. 
ಅಲಲದೆೇ ಯಜ್ಞಾಶವದ ಕುದುರೆಯ ಮೆೇಲ್ಪದದ ಹಣೆಪ್ಟಿಟಯಲ್ಪಲ ಈ ರ್ೂಮಿಯಲ್ಪಲ ರ್ರಸಲೆಯಯ ಮಗ್ನಾದ ಶಿೌೇರಾಮನೊಬಬನೆೇ 
ವಿೇರನ್ು.ಯಜ್ಞಾಶವವನ್ುನ ಕಟುಟವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದರೆ ಕಟಟಬಹುದು ಎಂದು ಇರುವುದನ್ುನ ಓದ್ದ ಲವನ್ು 
ಶಿೌೇರಾಮನೊಬಬನೆೇ ವಿೇರನಾದರೆ ಅವನ್ನ್ುನ ಹಡೆದ ತಾಯಿಯು ವಿೇರಮಾತೆಯನಸುವಳು .ತನ್ನಲ್ಪಲ ತೊೇಳಬಲವಿದೂದ ಏನ್ೂ 
ಪ್ೌಯೇಜನ್ವಿಲಲದ ಹಾಗಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ುನ ಎಲಲರೂ ಬಂಜೆಯಂದು ಕರೆಯುವಂತಾಗ್ುವುದು ಆದದರಿಂದ ಶಿೌೇರಾಮನ್ 
ಗ್ವಾವನ್ುನ ಅಡಗಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಿೇರ ಮಾತೆಯಂಬ ಗರರವವನ್ುನ ಒದಗಸಬೆೇರ್ೆಂಬ ಭಾವವು ಅವನ್ಲ್ಪಲ 
ಜಾಗ್ೃತವಾಗ್ುವುದು.ಇಲ್ಪಲ ತನ್ನನ್ುನ ಹೊತುತ ಹೆತತ ತಾಯಿಗೆ ಉನ್ನತ ಪ್ದವಿಗರರವಗ್ಳು ಸಿಗ್ುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಯ ಎಂಬ 
ಮಾತೃ ಗರರವ ಲವನ್ಲ್ಪಲ ಮೆೈ ತಾರುದದನ್ುನ ಗ್ಮನಸಬಹುದು. 
ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಬಿಡದ್ದದರೆ ಅವನ್ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಹೊಡೆಸಿರ್ೊಳಳಬೆೇರ್ಾಗ್ುವುದು. ಆದದರಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ುನ 
ಕಟಟದ್ರು ಎಂದು ಮುನಸುತರು ಲವನ್ಲ್ಪಲ ಬೆೇಡಿರ್ೊಂಡಾಗ್ ಪ್ಾವಾರ ಮಕಿಳಾದ ನೇವು ಹೆದರುತಿತೇರೆಂದರೆ ಜಾನ್ಕಿಯ 
ಮಗ್ನಾದ ನಾನದರ್ೆಿ ಹೆದರುವೆನೆೇ ?ಎಂದು ಲವನ್ು ಉತತರಿಸುವನ್ು .ಇಲ್ಪಲ ಲವನ್ು ಚಕಿ ಬಾಲಕನಾದರೂ ಲೊೇಕ 
ವಿೇರನೆನಸಿದ ಶಿೌೇರಾಮನಂದ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗ್ಬಹುದಾದ ಅಪ್ಾಯರ್ೆಿ ಹೆದರದೆೇ ಅವನ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸಲು 
ಸನ್ನದಧನಾಗ್ುವನ್ು.ಇಲ್ಪಲ ಲವನ್ಲ್ಪಲ ತಂದೆಯಾದ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಧೆೈಯಾ ಶರಯಾಗ್ಳು ವಯಕತವಾಗರುವುನ್ುನ ಗ್ಮನಸಬಹುದು. 
 

ಈ) ಸಂದಭಾಾನ್ುಸಾರ ಸಾವರಸಯವನ್ುನ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧. ''ರರ್ೂದವಹನ್ ಸೊಲೆಗೇರು ನ್ಮಿಸಲ್ಡ'' 

ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಲಕ್ಷಿಮೇಶ ಕವಿಯು ಬರೆದ ದೆೇವುಡು ನ್ರಸಿಂಹ ಶಾಸಿರೇ ಮತುತ ಬಿ.ಶಿವಮೂತಿಾ ಶಾಸಿರೇ ಇವರು 
ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿದ ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವಿೇರಲವ' ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ 
ಕವಿ ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಂದರ್ಾ : ರಾವಣನ್ ಹತೆಯಯಿಂದ ಬಂದೊದಗದ ಬೌಹಮಹತಾಯ ದೊೇಷ್ ನವಾರಣೆಗಾಗ ಮಹರ್ಷಾಗ್ಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ 
ಶಿೌೇರಾಮನ್ು ಅಶವಮೆೇಧ್ ಯಾಗ್ವನ್ುನ ರ್ೆೈಗೊಂಡು ಯಜ್ಞಾಶವದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುದುರೆಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗ ಶತುೌರ್ನನ್ನ್ುನ 
ಕರುಸಿದನ್ು.ಅದು ಇಡಿೇ ರ್ೂಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತಿತರಲು ಬಲಶಾಲ್ಪಗ್ಳಾದ ರಾಜರೂ ಸಹ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಶೆೌೇಷ್ತೆೆಯ 
ವಿಚಾರವನ್ುನ ರ್ೆೇರುಯ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಕಟಟಲು ಹೆದರಿ ,ಅದರ್ೆಿ ನ್ಮಸಿರಿಸಿ ಅದನ್ುನ ತಡೆಯುವ ಯತನವನ್ುನ ಅವರು ಮಾಡಲ್ಪಲಲ 
ಎಂದು ಕವಿ ವಿವರಿಸಿದಾದರೆ.  
ಸಾವರಸಯ : ಯಜ್ಞಾಶವದ ವಿಶೆೇಷ್ತೆ ಮತುತ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಬಗೆಗ ಇತರ ರಾಜರು ಹೊಂದ್ರುವ ರ್ಯ ರ್ಕಿತ ಗರರವವನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ 
ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು. 
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೨. ''ತನ್ನ ಮಾತೆಯಂ ಸವಾಜನ್ಮುಂ ಬಂಜೆಯನ್ನದ್ದಾಪ್ುದೆ '' 
ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಲಕ್ಷಿಮೇಶ ಕವಿಯು ಬರೆದ ದೆೇವುಡು ನ್ರಸಿಂಹ ಶಾಸಿರೇ ಮತುತ ಬಿ.ಶಿವಮೂತಿಾ ಶಾಸಿರೇ ಇವರು 
ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿದ ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವಿೇರಲವ 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ 
ಲವ  ಹೆೇರುದಾದರೆ.  
ಸಂದರ್ಾ :ವಾಲ್ಪೇಕಿಯ ಆಶೌಮ ಪ್ೌವೆೇಶಿಸಿದ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಯಜ್ಞಾಶವದ ಕುದುರೆಯ ಹಣೆಪ್ಟಿಟಯ ಮೆೇಲ್ಪದದ ಬರಹದಲ್ಪಲ ಈ 
ರ್ೂಮಿಯಲ್ಪಲ ರ್ರಸಲೆಯಯು ಪ್ಡೆದ ಮಗ್ನಾದ ಶಿೌೇರಾಮನೊಬಬನೆೇ ವಿೇರ.ಅವನ್ ಯಜ್ಞ ತುರಗ್ವಿದು.ಇದನ್ುನ ಧ್ರಿಸುವ(ಕಟುಟವ) 

ಸಮಥಾರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದರೆ ಈ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ತಡೆಯಿರಿ ಎಂದ್ದದನ್ುನ ನೊೇಡಿ, ಓಹೊೇ ! ಅವನ್ (ಶಿೌೇರಾಮನ್ ) 

ಗ್ವಾವನ್ುನ ಮುರಿಯದ್ದದರೆ ನ್ನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ುನ ಎಲಲರೂ ಬಂಜೆಯಂದು ಕರೆಯದ್ರುವರೆೇ ?ಅಲಲದೆೇ ನ್ನ್ನ ತೊೇಳುಗ್ರುದೂದ 
ಏನ್ು ಪ್ೌಯೇಜನ್ ?ಎಂದರೆ ರಾಮನ್ ಗ್ವಾವನ್ುನ ಮುರಿಯುತೆತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ೌತಿಜ್ಞೆಯನ್ುನ ಮಾಡಿ ಲವನ್ು ಉರಿದೆದದನ್ು ಎಂದು 
ಕವಿ ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ . 
ಸಾವರಸಯ :ಲವನ್ು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಿೇತಾಮಾತೆಯ ಬಗೆಗ ಗರರವ ಹೊಂದ್ರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರುಗೆ ಸವಾ ಗರರವವನ್ುನ 
ದೊರಕಿಸಬೆೇರ್ೆಂಬ ಹಂಬಲವನ್ುನ ಅವಳ ಗರರವರ್ೆಿ ಧ್ರ್ೆಿ ಬರದಂತೆ ತಾನ್ು ನ್ಡೆಯಬೆೇರ್ೆಂಬ ಮನೊೇಭಾವನೆಯನ್ುನ 
ಹೊಂದ್ದದನ್ು ಎಂಬುದನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು. 
 

೩. ''ಅರಸುಗ್ಳ ವಾಜಿಯಂ ಬಿಡು '' 
ಉ:ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಲಕ್ಷಿಮೇಶ ಕವಿಯು ಬರೆದ ದೆೇವುಡು ನ್ರಸಿಂಹ ಶಾಸಿರೇ ಮತುತ ಬಿ.ಶಿವಮೂತಿಾ ಶಾಸಿರೇ ಇವರು 
ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿದ ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ 'ವಿೇರಲವ 'ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ 
ಮುನಸುತರು ಲವನಗೆ ಹೆೇರುದಾದರೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ಯಜ್ಞಾಶವದ ಹಣೆಪ್ಟಿಟಯಲ್ಪಲದದ ಬರಹವನ್ುನ ಓದ್ದ ಲವನ್ು ರ್ೆರರು ಲೊೇಕದಲ್ಪಲ ರಾಮನೊಬಬನೆೇ ಸವಾ ಶೆೌೇಷ್ೆ ಎಂದು 
ಒರ್ಪಿ ಅದನ್ುನ ಕಟಟದೆೇ ಹಾಗೆ ಬಿಟಟರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ುನ ಎಲಲ ಜನ್ರೂ ಬಂಜೆಯಂದು ಕರೆದಾರು.ಅಲಲದೆೇ ತನ್ನಲ್ಪಲ 
ತೊೇಳಬಲವಿದೂದ ಏನ್ು ಪ್ೌಯೇಜನ್ ? ಎಂದು ಯೇಚಸಿ ಅದನ್ುನ ಕಟಿಟ ಹಾಕಿದನ್ು.ಆಗ್ ಅಲ್ಪಲದದ ಮುನಸುತರು ಬೆೇಡ ಬೆೇಡ 
ಅರಸರ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಬಿಟುಟ ಬಿಡು ನ್ಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ುವುದು ಎಂದು ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಕಟಟಬೆೇಡವೆಂದು ಲವನ್ನ್ುನ 
ತಡೆಯುವಾಗ್ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಕಟಿಟದರೆ ಶಿೌೇರಾಮನ್ವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಹುದಾದ ಅಪ್ಾಯದ ಕುರಿತು 
ಮುನಕುಮಾರರ ರ್ಯವನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  
 

೪. '' ಜಾನ್ಕಿಯ ಮಗ್ನದರ್ೆ ಬೆದರುವನೆ '' 
ಉ:ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಲಕ್ಷಿಮೇಶ ಕವಿಯು ಬರೆದ ದೆೇವುಡು ನ್ರಸಿಂಹ ಶಾಸಿರೇ ಮತುತ ಬಿ.ಶಿವಮೂತಿಾ ಶಾಸಿರೇ ಇವರು 
ಸಂಪ್ಾದ್ಸಿದ ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ ದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾದ ವಿೇರಲವ ಎನ್ುನವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.ಈ ಮಾತನ್ುನ 
ಲವನ್ು ಮುನಸುತರಿಗೆ ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
ಸಂದರ್ಾ : ವಾಲ್ಪೇಕಿಯ ಆಶೌಮವನ್ುನ ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಅಶವಮೆೇಧ್ದ ಕುದುರೆಯು ಪ್ೌವೆೇಶಿಸಿದಾಗ್ ಆಶೌಮದ ರ್ಾವಲ್ಪಗದದ ಲವನ್ು 
ಅದನ್ುನ ಕಟಿಟ ಹಾಕಿದನ್ು.ಆಗ್ ಅವನ್ ಜೊತೆಯಿದದ ಮುನಕುಮಾರರು ಹೆದರಿ ಬೆೇಡ ಬೆೇಡ ಅರಸರ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಬಿಟುಟಬಿಡು 
ಇಲಲವಾದರೆ ಅವರು ಬಂದು ನ್ಮಮನ್ುನ ಹೊಡೆಯುವರು ಎಂದು ಲವನಗೆ ಹೆೇರುದರು.ಆಗ್ ಲವನ್ು ನ್ಗ್ುತತ ಬಾೌಹಮಣರ ಮಕಿಳು 
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ಅಂಜುವರೆಂದರೆ ಜಾನ್ಕಿಯ ಮಗ್ನ್ು ಇದರ್ೆಿ ಹೆದರುವನೆೇ ?ಹೊೇಗ ನೇವು ಎಂದು ಶರಯಾದ್ಂದ ಬಿಲಲನ್ುನ ಹೆದೆಗೆೇರಿಸಿ ,ತಿೇಡಿ 
ಜೆೇಂರ್ಾರ ಮಾಡಿ ನಂತಿದದನ್ು ಎಂದು ಕವಿ ವಣಿಾಸಿದಾದರೆ. 
ಸಾವರಸಯ : ಲವನ್ು ಮುನಯ ಆಶೌಮದಲ್ಪಲ ಬೆಳೆಯುತಿತದದರೂ ಸಹಜವಾಗ ಅವನ್ಲ್ಪಲ ಕ್ಷತಿೌಯನ್ ಗ್ುಣಗ್ರುವೆ. ಇಲ್ಪಲ ಲವನ್ು ತನ್ನ 
ಶರಯಾದ ಕುರಿತು ಹೊಂದ್ರುವ ಅಭಿಮಾನ್ವನ್ುನ , ಶಿೌೇರಾಮನ್ ಯಜ್ಞದ ಕುದುರೆಯನ್ುನ ಕಟಿಟ ಅವನ್ನ್ುನ ಎದುರಿಸಿಯೇ ಸಿದಧ 
ಎಂಬ ಅವನ್ ನಲುವನ್ುನ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವು ಸೂಚಸುವುದು.  
 

ಉ)    ಹೊಂದ್ಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಅ.                                      ಬ  
೧. ದೆೇವನ್ೂರು                    ರಾಮ 
೨. ರ್ರಸಲೆಯ                           ಲಕಿೇಶ  
೩. ವರುಣ                           ಅಶವ  
೪. ವಾಲ್ಪೇಕಿ                         ಅಬಿಧಪ್  
೫. ತುರಂಗ್                         ಮುನ  
                                            ಮಳ  ೆ 
                                          ಶತುೌರ್ನ 
೧.ದೆೇವನ್ೂರು -ಲಕ್ಷಿಮೇಶ ೨.ರ್ರಸಲೆಯ -ರಾಮ ೩.ವರುಣ -ಅಬಿಧಪ್ ೪.ವಾಲ್ಪೇಕಿ -ಮುನ ೫.ಅಶವ -ತುರಂಗ್  
 

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  
೧. ವಿಗ್ೌಹಿಸಿ ಸಮಾಸವನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ. 

ಸೊಲೆಗೇರು , ನ್ಲುಗದುರೆ ,ಬಿಲೊಗಂಡು , ಬಿಲ್ಪದರುವನೆೇರಿಸಿ, ಪ್ೂದೊೇಟ  
ಸೊಲ್ಡ +ರ್ೆೇರು =ಕಿೌಯಾ ಸಮಾಸ  
ನ್ಲ್ಡ +ಕುದುರೆ =ಕಮಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ  
ಬಿಲಲನ್ುನ +ರ್ೊಂಡು =ಕಿೌಯಾ ಸಮಾಸ  
ಬಿಲ್ಪದರುವನ್ು +ಏರಿಸಿ=ಕಿೌಯಾ ಸಮಾಸ  
ಪ್ೂವಿನ್ (ಹೂವಿನ್ )+ತೊೇಟ =ತತುಿರುಷ್ ಸಮಾಸ  
 

೨. ತತುಮ ತದುವ ಬರೆಯಿರಿ.  

ವಿೇರ ,ಯಜ್ಞ, ಬಂಜೆ  
ವಿೇರ -ಬಿೇರ     ಯಜ್ಞ-ಜನ್ನ            ಬಂಜೆ -ವಂದಾಯ  
 

೩. ವಿಂಗ್ಡಿಸಿ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.  

ಚರಿಸುತದವರದ ,ನಜಾಶೌಮ , ಲೆೇಖನ್ವನೊೇದ್ ,ತೆಗೆದುತತರಿೇಯಮಂ ,ಬೆೇಡಬೆೇಡರಸುಗ್ಳ ,ನಂತಿದಾನ್ು , 
ಚರಿಸುತ+ಅಧ್ವರದ =ಲೊೇಪ್ ಸಂಧಿ  

Above line hide when print out
Use E-Papers, Save Tress

mailto:mamatabhagwat1@gmail.com
www.inyatrust.com
www.inyatrust.com


m a m a t a b h a g w a t 1 @ g m a i l . c o m         P a g e  | 87 

 

ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ .ಸರ್ಾಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆೇಗ್ೂರು   ೧೦ನೆಯ ತರಗ್ತಿ  ಪ್ೌಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ        8762171344              
Mac | [SCHOOL]26-06-2022 

ನಜ +ಆಶೌಮ =ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾ ಸಂಧಿ  
ತೆಗೆದು +ಉತತರಿೇಯಮಂ =ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ  
ಬೆೇಡಬೆೇಡ+ಅರಸುಗ್ಳ =ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ  
ನಂತು+ಇದಾನ್ು =ಲೊೇಪ್ ಸಂಧಿ  
ಲೆೇಖನ್ವನ್ು +ಓದ್ =ಲೊೇಪ್ ಸಂಧಿ  
 

೪. ಪ್ೌಸಾತರ ಹಾಕಿ ಗ್ಣ ವಿಭಾಗ್ ಮಾಡಿ ಛಂದಸುನ್ುನ ಹೆಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಣ ಬರೆಯಿರಿ. 

_     U    _     | _  _ U |UUU U U  |   _ _ U           5|5|5|5 =೨೦  
ಉವಿಾಯಳ್| ರ್ರಸಲೆಯ| ಪ್ಡೆದ ಕುವ|ರಂ ರಾಮ  
_    U    _    | _ U _  | U  U  _  U| UUUUU            5|5|5|5| =೨೦  
ನೊೇವಾನೆೇ| ವಿೇರನಾ| ತ ನ್ ಯಜ್ಞ|  ತುರಗ್ಮಿದು  
- U UU   |_ U _      | _ U _      | UUU_  |   _ U _ |UUU _ | _ 5|5|5|5|5|5+2(ಗ್ುರು ) =೩೦+೨  
ನವಾಹಿಸ|ಲಾಪ್ಾರಾ|ರಾದೊಡಂ| ತಡೆಯಲೆಂ|ದ್ದಾ ಲೆೇ|ಖನ್ವನೊೇದ್  
 

ವಾಧ್ಾಕ ಷ್ಟಿದ್ ಲಕ್ಷಣ  
ಆರು ಸಾಲುಗ್ಳುಳಳ ಪ್ದಯ . ಒಂದು ,ಎರಡು ,ನಾಲುಿ ಮತುತ ಐದನೆಯ ಪ್ಾದಗ್ಳು ಮಾತಾೌ ಸಂಖ್ೆಯಯಲ್ಪಲ 
ಸಮಾನ್ವಾಗದುದ ಐದು ಮಾತೆೌಗ್ಳ ನಾಲುಿ ಗ್ಣಗ್ಳು ಪ್ೌತಿ ಪ್ಾದದಲೂಲ ಇರುತತವೆ. ಮೂರು ಮತುತ ಆರನೆಯ 
ಪ್ಾದಗ್ಳು ಸಮಾನ್ವಾಗದುದ ಐದು ಮಾತೌಗ್ಳ ಆರಾರು ಗ್ಣಗ್ಳು ಪ್ೌತಿ ಪ್ಾದದಲೂಲ ಇದುದ ರ್ೊನೆಯಲ್ಪಲ 
ಒಂದು ಗ್ುರು ಇರುತತದೆ.  
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       ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ  
        ಪ್ಂಪ್ ಮಹಾಕವಿಯ ರ್ಾಲ ಸುಮಾರು ಕಿೌ.ಶ. ೯೦೨ .ಇವನ್ು ವೆಂಗಮಂಡಲದ ವೆಂಗಪ್ಳು ಎಂಬ ಅಗ್ೌಹಾರದವನ್ು. 
ಚಾಲುಕಯ ಅರಿರ್ೆೇಸರಿಯ ಆಸಾಥನ್ ಕವಿಯಾಗದದ ಪ್ಂಪ್ ಆದ್ಪ್ುರಾಣ ಮತುತ ವಿಕೌಮಾಜುಾನ್ ವಿಜಯ(ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ)  ಎಂಬ 
ಮಹಾರ್ಾವಯಗ್ಳ ಕತೃಾ .ರತನತೌಯರಲ್ಪಲ ಒಬಬನಾದ ಪ್ಂಪ್ನ್ು ಸರಸವತಿೇ ಮಣಿಹಾರ ,ಸಂಸಾರ ಸಾರೊೇದಯ 
,ಕವಿತಾಗ್ುಣಾಣಾವ ಬಿರುದುಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಡೆದ್ದದನ್ು.  
        ಪ್ೌಸುತತ ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆೇ ಪ್ದಯವನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ ಮಹಾಕವಿ ವಿರಚತ ವಿಕೌಮಾಜುಾನ್ ವಿಜಯಂ ದ 
ದ್ವತಿೇಯಾಶಾವಸದ್ಂದ ಆರಿಸಲಾಗದೆ (ಸಂಪ್ಾದಕರು -ಡಿ.ಎಲ್ಡ.ನ್ರಸಿಂಹಾಚಾಯಾ ) 
         

       ಅ)   ಒಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ  
 ೧. ದೊೌೇಣರು ಪ್ರಶುರಾಮನ್ಲ್ಪಲಗೆ ಏರ್ೆ ಬಂದನ್ು ? 

  ಉ:  ದೊೌೇಣನ್ು ತನ್ಗೆ ಬಡತನ್ವುಂಟಾಗ್ಲು ದೌವಯವನ್ುನ ಬೆೇಡುವುದರ್ಾಿಗ ಪ್ರಶುರಾಮನ್ ಬರುಗೆ ಬಂದನ್ು.  
         

  ೨. ಪ್ರಶುರಾಮನ್ು ದೊೌೇಣನಗೆ ರ್ೊಟಟ ಪ್ೌಧಾನ್ ಅಸರಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

   ಉ:  ಪ್ರಶುರಾಮನ್ು ವಾರುಣ , ವಾಯುವಯ, ಆಗೆನೇಯ, ಐಂದಾೌದ್ ಅಸರಗ್ಳನ್ುನ ದೊೌೇಣನಗೆ ರ್ೊಟಟನ್ು.  
         

   ೩. ದೊೌೇಣನ್ು ಯಾರೊಡನೆ ಪ್ರಶುರಾಮನ್ ಬರುಗೆ ಬಂದನ್ು ? 

    ಉ:  ದೊೌೇಣನ್ು ಅಶವತಾಥಮನೊಡನೆ ಪ್ರಶುರಾಮನ್ ಬರುಗೆ ಬಂದನ್ು.  
        

    ೪. ದುೌಪ್ದನ್ು ಪ್ಡಿಯರನಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆೇರು ಕಳುಹಿಸಿದನ್ು ? 

     ಉ: ಹಾಗೆನ್ುನವವನ್ು ಯಾರ ಸಂಬಂಧಿ ? ಇದು ವಿಶೆೇಷ್ ರ್ೌಮೆಯಲಲವೆ ? ದೊೌೇಣನೆಂಬುವವನ್ು ಬಾೌಹಮಣನೆೇ ಹೆೇಗೆ ? 

ನ್ನ್ಗೆ ಸೆನೇಹಿತನೆೇ ಹೆೇಳು ? ಅಂತಹವನ್ನ್ುನ ನಾನ್ು ತಿರುದ್ಲಲ. ಅವನ್ನ್ುನ ಹೊರರ್ೆಿ ತಳುಳ ಎಂದು ದುೌಪ್ದನ್ು ಪ್ಡಿಯರನಗೆ 
ಹೆೇರುದನ್ು. 
         

  ಆ) ಮೂರು- ನಾಲುಿ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ. 

 ೧. ಪ್ರಶುರಾಮನ್ು ಮಣಿಣನ್ ಪ್ಾತೆೌಯಲ್ಪಲ ಅರ್ಯಾವನ್ುನ ರ್ೊಡಲು ರ್ಾರಣವೆೇನ್ು ? 

  ಉ: ದೊೌೇಣನ್ು ತನ್ಗೆ ಬಡತನ್ವುಂಟಾಗ್ಲು ಅಶವತಾಥಮನ್ನ್ೂನ ಕರೆದುರ್ೊಂಡು ದೆೇಶದೆೇಶಗ್ಳನೆನಲಲ ಸುತಿತ ಪ್ರಶುರಾಮನ್ 
ಬರುಗೆ ಬಂದನ್ು .ಈಗ್ ನಾರು ಮಡಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನ್ಡುವನ್ುನಳಳವನ್ೂ ಜಟಾಸಮೂಹದ್ಂದ ಕೂಡಿದವನ್ೂ ಆದ ಆ 

ಪ್ದಯ-೮    ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆೇ –ಪ್ಂಪ್  
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ಪ್ರಶುರಾಮನ್ು ದೌವಯವನ್ುನ ಬೆೇಡುವುದರ್ಾಿಗ ಬಂದ ದೊೌೇಣನ್ನ್ುನ ಚನ್ನದ ಪ್ಾತೆೌಗ್ರುಲಲದುದರಿಂದ ಮಣಿಣನ್ ಪ್ಾತೆೌಯಲ್ಪಲಯೇ 
ಅರ್ಯಾವನ್ುನ ರ್ೊಟುಟ ಪ್ೂಜಿಸಿದನ್ು.  
 

  ೨. ದುೌಪ್ದನ್ು ದೊೌೇಣರಿಗೆ ಗ್ವಾದ್ಂದ ಹೆೇರುದ ಮಾತುಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

  ಉ: ದೊೌೇಣನ್ು ಅಣಾಣ , ನೇನ್ೂ ನಾನ್ೂ ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡಿದುದುದನ್ುನ ತಿರುದ್ಲಲವೆೇ ?ಎನ್ನಲು ದುೌಪ್ದನ್ು 
ನನ್ನನ್ುನ ನಾನ್ು ತಿರುದ್ಲಲ (ನೇನ್ು ನ್ನ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಚತನ್ು ) ನೇನ್ು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಅದೆಲ್ಪಲ ಕಂಡಿದೆದಯ? ರಾಜನಗ್ೂ ಬಾೌಹಮಣನಗ್ೂ 
ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಸೆನೇಹ ? ಮನ್ುಷ್ಯರಾದವರು ಇಷ್ುಟ ನಾಚರ್ೆಗೆಟಟವರೂ ಆಗ್ುತಾತರೆಯೇ ? ಎಂಬ ಮಾತುಗ್ರುಂದ ದೊೌೇಣನಗೆ 
ತಿೇವೌನಾಚರ್ೆಯಾಗ್ುವಂತೆ  ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದನ್ು .  
        

  ೩.ದೊೌೇಣನ್ು ಶಪ್ಥ ಮಾಡುವಾಗ್ ಹೆೇರುದ ಮಾತುಗ್ಳು ಯಾವುವು ? 

  ಉ:ಐಶವಯಾ ಬರಲು ಮದಯಪ್ಾನ್ ಮಾಡಿದವರಂತೆ ಮಾತು ತೊದಲುವುದು.  ಮಾತುಗ್ಳು ನಾಚರ್ೆಯಿಲಲದಾಗ್ುವವು.                                                                     
ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.      ಆದುದದರಿಂದ ಐಶವಯಾವು ಕರುಳನೊಡನೆ ಹುಟಿಟತು ಎಂಬುದನ್ುನ   ನಸುಂಶಯವಾಗ        
       ಈಗ್ ವಿಶದವಾಗ ತಿರುದೆನ್ು.ಎಲೊೇ ಖಳನೆೇ, ನೊಣರ್ೆಿ ಕಸವೆೇ ಶೆೌೇಷ್ವೆಾದುದು. ಎನ್ುನವ ಗಾದೆಯ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯೇಗ್ಯತೆ 
ನ್ನ್ನವರೆಗ್ೂ ಉಂಟೆೇ ?   ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ     ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡಿದೆವೆಂಬ ಒಂದು ರ್ಾರಣದ್ಂದ ನನ್ನನ್ುನ ರ್ೊಲಲಲಾರೆ. ಈ 
ಸಭಾಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ನ್ನ್ನನ್ುನ  ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದ ನನ್ನನ್ುನ ನರಾಯಾಸವಾಗ ನ್ನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನೇನ್ು ಗಾಬರಿ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಕಟಿಟಸದೆ ಬಿಟಟರೆ ನಾನ್ು ಮಿೇಸೆಯನ್ುನ ಹೊತಿತರುವುದು ವಯಥಾವಲಲವೆ ? ಎಂದು ದೊೌೇಣನ್ು ದುೌಪ್ದನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು. 
        

 ಇ)        ಎಂಟು ಹತುತ ವಾಕಯಗ್ಳಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ  
     ೧. ದುೌಪ್ದನಗ್ೂ ದೊೌೇಣನಗ್ೂ ನ್ಡೆದ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯನ್ುನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗ ಬರೆಯಿರಿ.  

      ಉ: ದೊೌೇಣನ್ು ತನ್ಗೆ ಬಡತನ್ವುಂಟಾದಾಗ್ ಸಹಾಯರ್ಾಿಗ ಬಾಲಯದ ಗೆಳೆಯ ದುೌಪ್ದ ರಾಜನ್ ಬರು ಬಂದನ್ು. 
ದೊೌೇಣನ್ು ಪ್ಡಿಯರನ್ ಬರು ಹೆೇರು ಕರುಸಿದಾಗ್  ಅಂತಹವನ್ನ್ುನ ನಾನ್ು ತಿರುದ್ಲಲ. ಅವನ್ನ್ುನ ಹೊರರ್ೆಿ ತಳುಳ ಎಂದು ಸಭಾ 
ಮಧ್ಯದಲ್ಪಲ ರ್ೆಟಟ ಮಾತನಾಡಿದನ್ು. ಹಿೇಗೆ ಹೆೇರುದುದನ್ುನ ದಾವರಪ್ಾಲಕನ್ು ಬಂದು ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಪಲ ತಿರುಸಲಾಗ ದೊೌೇಣನ್ು 
ಒತಾತಯದ್ಂದ  ಒಳರ್ೆಿ ಪ್ೌವೆೇಶಿಸಿ ದುೌಪ್ದನ್ನ್ುನ ನೊೇಡಿ ,ಅಣಾಣ ನೇನ್ೂ ನಾನ್ೂ ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡಿದುದುದನ್ುನ 
ತಿರುದ್ಲಲವೆೇ ?ಎನ್ನಲು ದುೌಪ್ದನ್ು ನನ್ನನ್ುನ ನಾನ್ು ತಿರುದ್ಲಲ (ನೇನ್ು ನ್ನ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಚತನ್ು ) ನೇನ್ು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಅದೆಲ್ಪಲ 
ಕಂಡಿದೆದಯ? ರಾಜನಗ್ೂ ಬಾೌಹಮಣನಗ್ೂ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಸೆನೇಹ ? ಮನ್ುಷ್ಯರಾದವರು ಇಷ್ುಟ ನಾಚರ್ೆಗೆಟಟವರೂ 
ಆಗ್ುತಾತರೆಯೇ ? ಎಂಬ ಮಾತುಗ್ರುಂದ ದೊೌೇಣನಗೆ ತಿೇವೌನಾಚರ್ೆಯಾಗ್ುವಂತೆ  ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದನ್ು .  
                     ಐಶವಯಾ ಬರಲು ಮದಯಪ್ಾನ್ ಮಾಡಿದವರಂತೆ ಮಾತು ತೊದಲುವುದು. ಮುಖದಲ್ಪಲ 
ವಕೌಚೆೇಷೆಟಯುಂಟಾಗ್ುವುದು.ಮಾತುಗ್ಳು ನಾಚರ್ೆಯಿಲಲದಾಗ್ುವವು. ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 
ಆದುದದರಿಂದ ಐಶವಯಾವು ಕರುಳನೊಡನೆ ಹುಟಿಟತು ಎಂಬುದನ್ುನ ನಸುಂಶಯವಾಗ ಈಗ್ ವಿಶದವಾಗ ತಿರುದೆನ್ು.ಎಲೊೇ 
ಖಳನೆೇ, ನೊಣರ್ೆಿ ಕಸವೆೇ ಶೆೌೇಷ್ೆವಾದುದು. ಎನ್ುನವ ಗಾದೆಯ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯೇಗ್ಯತೆ ನ್ನ್ನವರೆಗ್ೂ ಉಂಟೆೇ ?ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ 
ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡಿದೆವೆಂಬ ಒಂದು ರ್ಾರಣದ್ಂದ ನನ್ನನ್ುನ ರ್ೊಲಲಲಾರೆ. ಈ ಸಭಾಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದ 
ನನ್ನನ್ುನ ನರಾಯಾಸವಾಗ ನ್ನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನೇನ್ು ಗಾಬರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಟಿಟಸದೆ ಬಿಟಟರೆ ನಾನ್ು ಮಿೇಸೆಯನ್ುನ 
ಹೊತಿತರುವುದು ವಯಥಾವಲಲವೆ ? ಎಂದು ದೊೌೇಣನ್ು ದುೌಪ್ದನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.  
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 ೨. ದೊೌೇಣನ್ೂ ದುೌಪ್ದನ್ ವಿರುದಧ ಶಪ್ಥ ಮಾಡಲು ರ್ಾರಣವಾದ ಅಂಶಗ್ಳನ್ುನ ವಿವರಿಸಿ.  

    ಉ: ದೊೌೇಣ ಮತುತ ದುೌಪ್ದರಿಬಬರೂ ಸಹಪ್ಾಠಿಗ್ಳು .ಯಜ್ಞಸೆೇನ್ನೆಂಬ ಗ್ುರುವಿನ್ಲ್ಪಲ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡಿದರು.ದುೌಪ್ದನ್ು 
ತಾನ್ು ದೊರೆಯಾದಾಗ್ ತನ್ನ ಬರುಗೆ ಬಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗ ದೊೌೇಣನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.ದೊೌೇಣನಗೆ ಬಡತನ್ 
ದೊರೆರ್ೊಂಡಿತು.ಈ ವೆೇಳೆಗೆ ದುೌಪ್ದನ್ು ರಾಜನಾಗದದನ್ು. ದುೌಪ್ದನ್ು ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಪಲ ಆಡಿದದ 
ಮಾತುಗ್ಳನ್ುನ ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿರ್ೊಂಡು ಸಹಾಯವನ್ುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ದುೌಪ್ದನ್ಲ್ಪಲಗೆ ಬಂದನ್ು. ಆದರೆ ದುೌಪ್ದನಗೆ ಅಧಿರ್ಾರ ಮದ 
ಆವರಿಸಿತುತ. ದೊೌೇಣ ತನ್ನ  ಸಹಪ್ಾಠಿ ಎಂದು ಗ್ುರುತಿಸದಾದನ್ು.ದೊೌೇಣನ್ು ಬಾಲಯದ ದ್ನ್ಗ್ಳನ್ುನ ನೆನ್ರ್ಪಸಲು 
ಪ್ೌಯತಿನಸಿದಾಗ್ ದುೌಪ್ದ ರಾಜನ್ು ರಾಜನಗ್ೂ ಬಾೌಹಮಣನಗ್ೂ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಸೆನೇಹ ? ಮನ್ುಷ್ಯರಾದವರು ಇಷ್ುಟ 
ನಾಚರ್ೆಗೆಟಟವರೂ ಆಗ್ುತಾತರೆಯೇ ?ಎಂದು ತಿರಸಾಿರದ ಮಾತುಗ್ಳನಾನಡಿದನ್ು. ಇದರಿಂದ ರ್ೊೇಪ್ಗೊಂಡ ದೊೌೇಣನ್ು 
ಐಶವಯಾದ್ಂದ ಮದೊೇನ್ಮತತನಾಗ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುನ ಮರೆತ ನನ್ನನ್ುನ ನೊೇಡಿದರೆ ಐಶವಯಾವು ಕರುಳನೊಡನೆ ಹುಟಿಟತು ಎಂಬ 
ಮಾತು ಇಂದ್ಗೆ ನ್ನ್ಗೆ ಸಿಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಯೇಗ್ಯತೆ ನ್ನ್ನವರೆಗ್ೂ ಉಂಟೆೇ ? ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ ವಿದಾಯಭಾಯಸ 
ಮಾಡಿದೆವೆಂಬ ಒಂದು ರ್ಾರಣದ್ಂದ ನನ್ನನ್ುನ ರ್ೊಲಲಲಾರೆ. ಈ ಸಭಾಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದ ನನ್ನನ್ುನ 
ನರಾಯಾಸವಾಗ ನ್ನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನೇನ್ು ಗಾಬರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಟಿಟಸದೆ ಬಿಟಟರೆ ನಾನ್ು ಮಿೇಸೆಯನ್ುನ ಹೊತಿತರುವುದು 
ವಯಥಾವಲಲವೆ ? ಎಂದು ದೊೌೇಣನ್ು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಪಲ ದುೌಪ್ದನ್ ವಿರುದಧ ಶಪ್ಥ ಮಾಡಿದನ್ು.  
       
   ಈ)  ಸಂದರ್ಾದೊಡನೆ ಸಾವರಸಯ ಬರೆಯಿರಿ.  

   ೧. “ ಈಗ್ಳೂೆಂದಡರ್ೆಯುಮಿಲಲ ರ್ೆೈಯಳ್ "  

         ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ನ್ು ಬರೆದ ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ (ವಿಕೌಮಾಜುಾನ್ ವಿಜಯ) ಎಂಬ ಮಹಾರ್ಾವಯದ್ಂದ 
ಆರಸಲಾದ   ' '  'ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆೇ  'ಎಂಬ ಪ್ದಯ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
        ಸಂದರ್ಾ : ದೊೌೇಣನ್ು ತನ್ಗೆ ಬಡತನ್ ಬಂದಾಗ್ ಸಹಾಯ ರ್ೆೇಳಲು ಪ್ರಶುರಾಮನ್ ಬರು ಬಂದಾಗ್ ನ್ನ್ನ 
ಪ್ದಾಥಾಗ್ಳನೆನಲಲ ಬೆೇಡಿದವರಿಗೆ ರ್ೊಟೆಟನ್ು. ರ್ೂಮಂಡಲವನ್ುನ ಗ್ುರುಗ್ರುಗೆ ರ್ೊಟೆಟನ್ು. ಈಗ್ ನ್ನ್ನಲ್ಪಲ ಒಂದಡರ್ೆಯೂ ಇಲಲ. 
ಬೆೇಡುವವನಾದರೊೇ ವೆೇದಪ್ಾರಂಗ್ತ . ಹೆೇಗೆ ಅವನ್ನ್ುನ  ಸಂತೊೇಷ್ಪ್ಡಿಸಲ್ಪ ? ಎಂದು ಪ್ರಶುರಾಮನ್ು ಮರುಗ್ುವಾಗ್ 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ ಮಾತು ಬಂದ್ದೆ.  
        ಸಾವರಸಯ : ಎಲಲವನ್ೂನ ತೊರೆದು ಹೊರಟಿರುವ ಪ್ರಶುರಾಮನ್ ಬರು ದೊೌೇಣನ್ು ಸಹಾಯ ಅರಸಿ ಬಂದಾಗ್ ರ್ೊಡಲು 
ಏನ್ೂ ಇರಲ್ಪಲಲ. ದೊೌೇಣನಗೆ ಏನ್ೂ ರ್ೊಡದೆೇ ಹಾಗೆ ಕರುಸಲು ಮನ್ಸಿುಲಲದ ಪ್ರಶುರಾಮನ್ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
         

   ೨. “  ವಿದಾಯಧ್ನ್ಮೆ ಧ್ನ್ಮಪ್ುಿದು "  

        ಉ:   ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ನ್ು ಬರೆದ ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ (ವಿಕೌಮಾಜುಾನ್ ವಿಜಯ) ಎಂಬ ಮಹಾರ್ಾವಯದ್ಂದ 
ಆರಸಲಾದ     ' ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆೇ' ಎಂಬ ಪ್ದಯ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ 
      ಸಂದರ್ಾ : ದೊೌೇಣನ್ು ತನ್ಗೆ ಬಡತನ್ ಉಂಟಾದಾಗ್ ಪ್ರಶುರಾಮರ ಬರು ಬಂದು ಸಹಾಯ ರ್ೆೇರುದನ್ು.ಆಗ್ 
ಪ್ರಶುರಾಮರು “ ದೊೌೇಣನೆೇ ಈಗ್ ಇದೊಂದು ಬಿಲೂಲ ಇದೊಂದು ದ್ವಾಯಸರಗ್ಳ ಸಮೂಹವೂ ಇದೆ. ಬೆೇರೆ ಆಸಿತಯಿಲಲ. 
ಇವುಗ್ಳಲ್ಪಲ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ುನ ರ್ೊಡಲ್ಪ ? ಚೆನಾನಗ ಯೇಚಸಿ ಹೆೇಳು.”ಎಂದು ಹೆೇರುದರು. ಆಗ್ ದೊೌೇಣನ್ು ಮೆೇಲ್ಪನ್ಂತೆ 
ಹೆೇಳುತತ ನ್ನ್ಗೆ ದ್ವಾಯಸರಗ್ಳನ್ುನ ದಯಪ್ಾಲ್ಪಸಿ ಎಂದು ರ್ೆೇರುರ್ೊಳುಳವನ್ು. 
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         ಸಾವರಸಯ : ಎಲಲ ಸಂಪ್ತಿತಗ್ರುಗಂತ ವಿದಾಯ ಸಂಪ್ತೆತೇ ಶೆೌೇಷ್ವೆಾದುದು. ವಿದೆಯಗಂತ ಮಿಗಲಾದ ಸಂಪ್ತಿತಲಲ ಎನ್ುನವುದು 
ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ ಸಾವರಸಯವಾಗದೆ. 
           

         ೩. “ಎಂತು ನಾಣಿಲ್ಪಗ್ರಪ್ಿರೆ ಮಾನ್ಸರ್ "  

       ಉ: ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ನ್ು ಬರೆದ ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ (ವಿಕೌಮಾಜುಾನ್ ವಿಜಯ) ಎಂಬ ಮಹಾರ್ಾವಯದ್ಂದ 
ಆರಸಲಾದ  ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆೇ  ಎಂಬ ಪ್ದಯ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ದುೌಪ್ದನ್ು ದೊೌೇಣನ್ನ್ುನ ಕುರಿತು ಈ 
ಮಾತು ಹೆೇರುದನ್ು.  
         ಸಂದರ್ಾ : ಬಾಲಯದ ಸೆನೇಹವನ್ುನ  ,ದುೌಪ್ದನ್ು ತನ್ಗೆ ರ್ೊಟಟ ಮಾತನ್ುನ ನೆನೆದು ದೊೌೇಣನ್ು ತನ್ಗೆ 
ಬಡತನ್ವುಂಟಾದಾಗ್ ದುೌಪ್ದನ್ ಬರು ಬಂದಾಗ್ ದೊೌೇಣನೆನ್ುನವವನ್ು ಬಾೌಹಮಣನೆೇ?  ನ್ನ್ಗೆ ತಿರುಯದು ಎಂದು ದುೌಪ್ದನ್ು 
ಪ್ಡಿಯರನ್ ಬರು ಹೆೇರು ಕರುಸಿದಾಗ್ ,ದೊೌೇಣನ್ು ಅಣಾಣ ನೇನ್ೂ ನಾನ್ೂ ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡಿದುದುದನ್ುನ 
ತಿರುದ್ಲಲವೆೇ ?ಎನ್ನಲು ದುೌಪ್ದನ್ು ನನ್ನನ್ುನ ನಾನ್ು ತಿರುದ್ಲಲ (ನೇನ್ು ನ್ನ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಚತನ್ು ) ನೇನ್ು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಅದೆಲ್ಪಲ 
ಕಂಡಿದೆದಯ? ರಾಜನಗ್ೂ ಬಾೌಹಮಣನಗ್ೂ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಸೆನೇಹ ? ಮನ್ುಷ್ಯರಾದವರು ಇಷ್ುಟ ನಾಚರ್ೆಗೆಟಟವರೂ 
ಆಗ್ುತಾತರೆಯೇ ? ಎಂಬ ಮಾತುಗ್ರುಂದ ದೊೌೇಣನಗೆ ತಿೇವೌನಾಚರ್ೆಯಾಗ್ುವಂತೆ  ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದನ್ು .  
        ಸಾವರಸಯ : ಬಾಲಯದ ದ್ನ್ಗ್ಳಲ್ಪಲ ತನೊನಡನಾಡಿದ ದೊೌೇಣನಗೆ ತಾನ್ು ನೇಡಿದ ವಚನ್ವನ್ುನ ಮರೆತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ 
ದುೌಪ್ದನ್ ಅಹಂರ್ಾರ , ರಾಜಪ್ೌತಿಷೆೆ , ಬಡ ಸೆನೇಹಿತನ್ ಬಗೆಗನ್ ತಿರಸಾಿರ ಇಲ್ಪಲ ವಯಕತವಾಗದೆ.  
          

        ೪. “ ಜಲಕಿನೇಗ್ಳರಿದೆಂ ಸಿರಿ ಕಳೂೆ ಳಡವುಟಿಟತೆಂಬುದಂ "  

       ಉ : ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ನ್ು ಬರೆದ ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ (ವಿಕೌಮಾಜುಾನ್ ವಿಜಯ) ಎಂಬ ಮಹಾರ್ಾವಯದ್ಂದ 
ಆರಸಲಾದ  ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆೇ ಎಂಬ ಪ್ದಯ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. 
        ಸಂದರ್ಾ : ದೊೌೇಣನಗೆ ಬಡತನ್ವುಂಟಾದಾಗ್ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ದುೌಪ್ದನ್ ಬರು ಸಹಾಯವನ್ುನ ಯಾಚಸಿ ಬರಲು ದುೌಪ್ದನ್ು 
ನನ್ನನ್ುನ ನಾನ್ು ತಿರುದ್ಲಲ (ನೇನ್ು ನ್ನ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಚತನ್ು ) ನೇನ್ು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಅದೆಲ್ಪಲ ಕಂಡಿದೆದಯ? ರಾಜನಗ್ೂ ಬಾೌಹಮಣನಗ್ೂ 
ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಸೆನೇಹ ? ಮನ್ುಷ್ಯರಾದವರು ಇಷ್ುಟ ನಾಚರ್ೆಗೆಟಟವರೂ ಆಗ್ುತಾತರೆಯೇ ? ಎಂಬ ಮಾತುಗ್ರುಂದ ದೊೌೇಣನಗೆ 
ತಿೇವೌನಾಚರ್ೆಯಾಗ್ುವಂತೆ  ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದನ್ು .ಆಗ್ ದೊೌೇಣನ್ು ಐಶವಯಾ ಬರಲು ಮದಯಪ್ಾನ್ ಮಾಡಿದವರಂತೆ ಮಾತು 
ತೊದಲುವುದು. ಮುಖದಲ್ಪಲ ವಕೌಚೆೇಷೆಟಯುಂಟಾಗ್ುವುದು.ಮಾತುಗ್ಳು ನಾಚರ್ೆಯಿಲಲದಾಗ್ುವವು. ಸಂಬಂಧ್ವನ್ುನ 
ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಆದುದದರಿಂದ ಐಶವಯಾವು ಕರುಳನೊಡನೆ ಹುಟಿಟತು ಎಂಬುದನ್ುನ ನಸುಂಶಯವಾಗ ಈಗ್ 
ವಿಶದವಾಗ ತಿರುದೆನ್ು.  
         ಸಾವರಸಯ : ಸಮುದೌ ಮಂಥನ್ ರ್ಾಲದಲ್ಪಲ ಐಶವಯಾ ಮತುತ ಕಳುಳ ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಾಗಯೇ ಹುಟಿಟದವು ಎನ್ುನವುದರ್ೆಿ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ ದುೌಪ್ದನಗೆ ಐಶವಯಾದ ಜೊತೆ ಮದವೆಂಬ ಕಳುಳ ಸೆೇರಿದೆ ಎಂದು ದೊೌೇಣನ್ು ಇಲ್ಪಲ ಸಾವರಸಯಪ್ೂಣಾವಾಗ 
ಹೆೇರುದಾದನೆ .  
 

  ೫.  "ನೊಳವಿಂಗೆ ಕುಪ್ೆಿ ವರಂ "  

       ಉ : ಈ ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯವನ್ುನ ಪ್ಂಪ್ನ್ು ಬರೆದ ಪ್ಂಪ್ಭಾರತ (ವಿಕೌಮಾಜುಾನ್ ವಿಜಯ) ಎಂಬ ಮಹಾರ್ಾವಯದ್ಂದ 
ಆರಸಿಲಾದ  ರ್ೆಮಮನೆ ಮಿೇಸೆವೊತೆತನೆ ಎಂಬ ಪ್ದಯ ಭಾಗ್ದ್ಂದ ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ. ಈ ಮಾತನ್ುನ ದೊೌೇಣನ್ು ಹೆೇರುದಾದನೆ. 
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ಸಂದರ್ಾ : ಸಹಾಯ  ಯಾಚಸಿ ಬಂದ ದೊೌೇಣನ್ು ಮನ್ಬಂದಂತೆ ಹಿೇಯಾರುಸಿದಾಗ್ ಅವಮಾನ್ ಸಹಿಸದ ದೊೌೇಣನ್ು ನೊಣರ್ೆಿ 
ಕಸವೆೇ ಶೆೌೇಷ್ೆವಾದುದು. ಎನ್ುನವ ಗಾದೆಯ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಯೇಗ್ಯತೆ ನ್ನ್ನವರೆಗ್ೂ ಉಂಟೆೇ ?ಜೊತೆಯಲ್ಪಲ ವಿದಾಯಭಾಯಸ 
ಮಾಡಿದೆವೆಂಬ ಒಂದು ರ್ಾರಣದ್ಂದ ನನ್ನನ್ುನ ರ್ೊಲಲಲಾರೆ. ಈ ಸಭಾಮಂಡಲದಲ್ಪಲ ನ್ನ್ನನ್ುನ ಹಿೇಯಾಯರುಸಿದ ನನ್ನನ್ುನ 
ನರಾಯಾಸವಾಗ ನ್ನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನೇನ್ು ಗಾಬರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಟಿಟಸದೆ ಬಿಟಟರೆ ನಾನ್ು  ಮಿೇಸೆಯನ್ುನ ಹೊತಿತರುವುದು 
ವಯಥಾವಲಲವೆ ? ಎಂದು  ದುೌಪ್ದನಗೆ ಹೆೇರುದನ್ು.  
ಸಾವರಸಯ : ವಯಕಿತಯ ನ್ಡೆ ನ್ುಡಿಯ ಮೂಲಕವೆೇ ಯೇಗ್ಯತೆಯನ್ುನ ಅಳೆಯಬಹುದು .ಅವರರವರ ಯೇಗ್ಯತೆಯಂತೆ ಅವರ 
ಅಭಿರುಚ ಸವಭಾವ ವಯಕತವಾಗ್ುತತದೆ ಎನ್ುನವುದು ಮೆೇಲ್ಪನ್ ವಾಕಯದ್ಂದ ಅಥೆೈಾಸಬಹುದು.  
         

           ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿರ್ೆ  
   ೧.       ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ಬಿಡಿಸಿ  ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿ.  

         ವಲಿಲಾವೃತ=ವಲಿಲ +ಆವೃತ = ಸವಣಾ ದ್ೇರ್ಾಸಂದ್    
         ದೌವಾಯರ್ಥಾ =ದೌವಯ+ಅರ್ಥಾ=ಸವಣಾದ್ೇರ್ಾಸಂದ್ ,  
         ನಮಮರಸ=ನಮಮ+ಅರಸ =ಲೊೇಪ್ಸಂಧಿ   
          ಮದೊೇನ್ಮತತ=ಮದ +ಉನ್ಮತತ =ಗ್ುಣಸಂದ್   
        ಕಳುಗಡಿ =ಕಳ್ +ಕುಡಿ=ಆದೆೇಶಸಂಧಿ  
 

೨. ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಗ್ಳನ್ುನ ವಿಗ್ೌಹವಾಕಯ ಮಾಡಿ ಸಮಾಸ ಹೆಸರಿಸಿ.  

        ನಾಣಿಲ್ಪ =ನಾಣ್ +ಇಲಲದವನ್ು ಯಾರೊೇ ಅವನ್ು =ನಾಚರ್ೆಗೆೇಡಿ =ಬಹವಿೌೇಹಿ ಸಮಾಸ  
        ದ್ವಯಶರಾರು=ದ್ವಯವಾದ +ಶರಾರು =ಕಮಾಧಾರಯ ಸಮಾಸ ,  
         ಮಹಿೇಪ್ತಿ=ಮಹಿಗೆ +ಪ್ತಿ =ತತುಿರುಷ್ಸಮಾಸ  , ಮಹಿಗೆ +ಪ್ತಿ(ಒಡೆಯ) ಯಾರೊೇ ಅವನ್ು =ರಾಜ (ಬಹುವಿೌೇಹಿ 
ಸಮಾಸ  
         ಕಳುಗಡಿದ =ಕಳಳನ್ುನ +ಕುಡಿದ =ಕಿೌಯಾ ಸಮಾಸ  
         

       ೩.    ರ್ೊಟಿಟರುವ ವಾಕಯದಲ್ಪಲರುವ ಅಲಂರ್ಾರವನ್ುನ ಗ್ುರುತಿಸಿ ,ಲಕ್ಷಣದೊಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊರುಸಿ.  

            ನೊಳವಿಂಗೆ ಕುಪ್ೆಿ ವರಮೆಂಬವೊಲಾಂಬರಮುಂಟೆ ನನ್ನದೊಂದಳವು  
         ಉಪ್ಮೆೇಯ : ನನ್ನದೊಂದಳವು (ದುೌಪ್ದನ್ ಯೇಗ್ಯತೆ ) 
        ಉಪ್ಮಾನ್ : ಕಸದತಿಪ್ೆಿಯನ್ುನ ಶೆೌೇಷ್ವೆೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ನೊಣದ ಯೇಗ್ಯತೆ (ನೊಳವಿಂಗೆ ಕುಪ್ೆಿ ವರಂ ) 
         ಉಪ್ಮಾವಾಚಕ :ಎಂಬವೊಲ್ಡ  
         ಸಮಾನ್ಧ್ಮಾ : ಲುಪ್ತವಾಗದೆ . 
         ಅಲಂರ್ಾರ : ಉಪ್ಮಾ ಅಲಂರ್ಾರ  
         ಸಮನ್ವಯ : ಉಪ್ಮೆೇಯವಾದ ದುೌಪ್ದನ್ ಯೇಗ್ಯತೆಯನ್ುನ ಉಪ್ಮಾನ್ವಾದ ಕಸದ ತಿಪ್ೆಿ ಯನ್ುನ ಶೆೌೇಷ್ವೆೆಂದು 
ಭಾವಿಸುವ ನೊಣದ ಯೇಗ್ಯತೆಗೆ ಹೊೇಲ್ಪಸಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪ್ಮಾಲಂರ್ಾರವಾಗದೆ . 
       ಲಕ್ಷಣ : ಎರಡು ವಸುತಗ್ಳಲ್ಪಲರುವ ಪ್ರಸಿರ ಸಾದೃಶಯ ಸಂಪ್ತತನ್ುನ ವಣಿಾಸುವುದು ಉಪ್ಮಾ ಅಲಂರ್ಾರವಾಗದೆ.  
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       ೪.        ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ದಯಭಾಗ್ರ್ೆಿ ಪ್ೌಸಾತರ ಹಾಕಿ ,ಗ್ಣ ವಿಭಾಗ್ ಮಾಡಿ ,ಛಂದಸಿುನ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ.  

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

        ಅ)  ಅಂತೆಂ| ಬನಾಗೆಾ| ರ್ಪರಿದುಂ                            12  

                  4     |      4      |  4    |  4       |  4   
             _   U U|  _   _   | U- U| _   _ | U U _ 

             ಭಾೌಂತು ದ| ಲೆೇಂ ದೊೌೇ| ಣನೆಂಬ|ನೆೇಂ ಪ್ಾ| ವಾನೆ  ಪ್ೆೇ    20  

                   ಛಂದಸುು : ಕಂದಪ್ದಯ  
                 
 

               ನ್                  ಜ                       ರ್         ಜ                      ಜ             ಜ               ರ  
                  U U U |  U  –  U | -- U U| U  -  U  | U     --  U | U – U |  --   U --  

        ಆ .  ಖಳನೊ| ಳ ವಿಂಗೆ |ಕುಪ್ೆಿ ವ| ರಮೆಂಬ| ವೊಲಾಂಬ|ರಮುಂಟೆ| ನ ನ್ನದೊಂ  
              ಛಂದಸುು : ಚಂಪ್ಕಮಾಲಾವೃತತ (ನ್ಜರ್ಜಜಂಜರಂ ಬಗೆಗೊಳುತಿತರೆ ಚಂಪ್ಕಮಾಲೆಯಂದಪ್ರ್ ) 
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ಪ್ಠ್ಯಪ್ೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ್              
 

ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಉತತರಿಸಿ. 
೧.ಕಿೌಯಾ ಸಾವತಂತೌಯ ಎಂದರೆೇನ್ು ? 

ಉ : ಕಿೌಯಾ ಸಾವತಂತೌಯವೆಂದರೆ ,ತನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರ್ೆಲಸವನ್ುನ ಮಾಡಲು ವಯಕಿತಗೆ ಅವರ್ಾಶವಿರುವುದು . ಅದು ನಧಿಾಷ್ಟ 
ರ್ಾಯಾಗ್ಳನ್ುನ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾದ ಸಾಮಥಯಾವಾಗ್ಬೆೇಕು .ಶೆ ೇಷ್ಣೆ ಎಲ್ಪಲ ಇಲಲವಾಗದೆಯೇ ಒಂದು 
ವಗ್ಾವು ಇನೊನಂದು ವಗ್ಾವನ್ುನ ತುರುಯುತಿತಲಲವೊೇ ,ಎಲ್ಪಲ ನರುದೊಯೇಗ್ವಿಲಲವೊೇ ,ಬಡತನ್ವಿಲಲವೊೇ ,ಎಲ್ಪಲ ತನ್ನ ರ್ೆಲಸದ 

ಫಲವಾಗ ತನ್ನರ್ೆಲಸ  ಮನೆ,ಆಹಾರಗ್ಳನ್ುನ ಕಳೆದುರ್ೊಂಡು ಬಿಡುವ ಭಿೇತಿ ವಯಕಿತಗೆ ಇರುವುದ್ಲಲವೊೇ ಅಲ್ಪಲ ನಜವಾದ 

ಕಿೌಯಾಸಾವತಂತೌಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು . 
 

೨. ರಾಜಕಿೇಯ ಸಾವತಂತೌಯದ ಮಹತವವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ರಾಜಕಿೇಯ ಸಾವತಂತೌಯ ಇರುವುದು ವಯಕಿತಗೆ ಶಾಸನ್ಗ್ಳನ್ುನ ರಚಸುವುದರಲ್ಪಲ ,ಸರರ್ಾರಗ್ಳ ಸಾಥಪ್ನೆ ,ವಿಸಜಾನೆಗ್ಳಲ್ಪಲ 
ಪ್ಾಲು ಇರುವ ಹಕಿಿನ್ಲ್ಪಲ. ಸರರ್ಾರವು ಇರುವುದು ಜನ್ರಿಗೆ ಜಿೇವನ್ ಸಾವತಂತೌಯ ,ಸಂತೊೇಷಾನೆವೇಷ್ಣೆಗ್ಳನ್ುನ ಒದಗಸಿ 

ರ್ೊಡುವ ಸಲುವಾಗ.. ವಾಸತವವಾಗ ರಾಜಕಿೇಯ ಸಾವತಂತೌಯ ಎನ್ುನವುದು ಮಾನ್ವ ವಯಕಿತತವ ಮತುತ ಸಮಾನ್ತೆಗ್ಳ ತತವದ್ಂದ 

ಅನ್ುಗ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ ತತವ . 
  

೩. ಅಂದವಾದ ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಬಗೆಗ ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಅಭಿಪ್ಾೌಯವೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರು ಇಂಗೆಲಂರ್ಡ್ ಗೆ ಹೊೇಗ್ುವವರೆಗ್ೂ ಅಂದವಾದ ಅಕ್ಷರ ,ಒಳ ಳೆಯ ಬರೆವಣಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶಯಕ 

ಅಂಶವಲಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದದರು . ಅನ್ಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫೌರ್ಾರ್ೆಿ ಹೊೇದಮೆೇಲೆ ,ಅಲ್ಪಲ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಯುವಕರ ಮತುತ ವಕಿೇಲರ ಮುತುತ 
ಪೊೇಣಿಸಿದಂತಿದದ ಸುಂದರ ಬರೆವಣಿಗೆ ನೊೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಚರ್ೆಯೂ ಪ್ಶಾಿತಾತಪ್ವೂ ಆಯಿತು . ರ್ೆಟಟ ಅಕ್ಷರದ ಬರೆವಣಿಗೆ 
ಅಪ್ೂಣಾಶಿಕ್ಷಣದ ಚಹೆನ ಎಂದು ಅರಿತರು . ತನ್ನ ಬರೆವಣಿಗೆಯನ್ುನ ತಿದ್ದರ್ೊಳಳಲು  ಬಯಸಿದರಾದರೂ ಸುಟಟ ಮಡರ್ೆಗೆ 
ಹಸಿಮಣಣನ್ುನ ಮೆತತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲದ ಹಾಗೆ ಆ ವೆೇಳೆಗೆ ರ್ಾಲ ಮಿೇರಿ ಹೊೇಗತುತ .ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಒಳ ಳೆಯ ಬರೆವಣಿಗೆ 
ಉತತಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶಯ ಅಂಶವೆಂಬುದನ್ುನ ಪ್ೌತಿಯಬಬ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತಿರುದುರ್ೊಳಳಲ್ಪ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇರುದಾದರೆ 
.  

೪. ʼಅನ್ ಟು ದ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ ʼಕೃತಿ ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಮೆೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತು ? 

ಉ: ಅನ್ ಟು ದ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ ಕೃತಿಯು ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರ ಮನ್ಸುನ್ುನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು . ಆ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಪಲ ಹೆೇರುದದ 
ಧೆಯೇಯಗ್ರುಗ್ನ್ುಸಾರವಾಗ ಅವರ ಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಬದಲಾಯಿಸಿರ್ೊಳಳಬೆೇರ್ೆಂದು ಅವರು ನಣಾಯಿಸಿದರು . ಬಾರುನ್ಲ್ಪಲ ತತ್ ಕ್ಷಣ 

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ುನ ಮಾಡಿದುದು ಅನ್ ಟು ದ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ ಪ್ುಸತಕ .ಅದನ್ುನ ಅವರು ಸವೊೇಾದಯ ಎಂಬ 

ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಪಲ ಗ್ುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನ್ುವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು . ಎಲಲರ ಒಳ ಳೆಯದರಲ್ಪಲಯೇ ನ್ಮಮ ಒಳ ಳೆಯದು ಅಡಗದೆ. 
ವಕಿೇಲನ್ ರ್ೆಲಸರ್ೆಿ ಇರುವ ಬೆಲೆಯೇ ಕ್ಷರರಿಕನ್ ರ್ೆಲಸಕೂಿ ಇದೆ. ತಮಮ ರ್ೆಲಸದ್ಂದ ಜಿೇವನ್ ನವಾಹಿಸಲು ಎಲಲರಿಗ್ೂ 
ಸಮಾನ್ವಾದ ಹಕಿಿದೆ. ಶೌಮ ಜಿೇವಿಯ ಜಿೇವನ್ ,ಉಳುವವನ್ ಅಥವಾ ರ್ೆೈ ಕಸುಬುಗಾರನ್ ಜಿೇವನ್ವೆೇ ಯೇಗ್ಯ ಜಿೇವನ್ ಎಂದು 
ಅನ್ ಟು ದ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ ಗ್ೌಂಥದ ಸಿದಾಧಂತಗ್ಳನ್ುನ  ಅವರು ಅರಿತರು .  
 
 

೧.ಉದಾತತ ಚಂತನೆಗ್ಳು  
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೫. ವಿವೆೇರ್ಾನ್ಂದರ ದೃರ್ಷಟಯಲ್ಪಲ ದೆೇಶದ ಪ್ೌಗ್ತಿ ಸಿಥರವಾಗ್ುವುದು ಯಾವಾಗ್ ? 

ಉ: ದೆೇಶದ ಭಾಷೆಯಲ್ಪಲ ಜನ್ರಿಗೆ ಭಾವನೆಗ್ಳನ್ುನ ನೇಡಿದರೆ ಅವರು ವಿಷ್ಯ ಗ್ೌಹಣ ಮಾಡಿರ್ೊಳಳಬಲಲರು .ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಸಂಸೃತಿಯ ಅವಶಯಕತೆ ಇದೆ . ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ುನ ರ್ೊಡುವ ತನ್ಕ ಅವರ ಪ್ೌಗ್ತಿ ಸಿಥರವಾಗ್ಲಾರದು . ಸಂಸೃತಿ ಮಾತೌ 
ಆಘಾತವನ್ುನ ಸಹಿಸಬಲಲದು . ರ್ೆೇವಲ ಜ್ಞಾನ್ ರಾಶಿಗೆ ಅದನ್ುನ ಎದುರಿಸುವ ಶಕಿತ ಇಲಲ . ಜಗ್ತಿತಗೆ ಜ್ಞಾನ್ ರಾಶಿಯನೆನೇ 
ರ್ೊಡಬಹುದು . ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚುಿ ಪ್ೌಯೇಜನ್ವಿಲಲ . ಸಂಸೃತಿಯು ರಕತದಲ್ಪಲ ಹರಿಯಬೆೇಕು.  ಸಂಸೃತಿಯನ್ುನ 
ಹೊಂದ್ರುವ ಜನ್ರಿಂದ ದೆೇಶದ ಪ್ೌಗ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ .  
 

೬.ಬಾರುನ್ಲ್ಪಲ ತೃರ್ಪತ ದೊರಕಬೆೇರ್ಾದರೆ ಏನ್ು ಮಾಡಬೆೇರ್ೆಂಬುದು ವಿವೆೇರ್ಾನ್ಂದರ ಅಭಿಪ್ಾೌಯ? 

ಉ: ನ್ಮಮ ದೆೇಶದ ಮತುತ ಇಡಿಯ ಜಗ್ತಿತನ್ ಕಲಾಯಣ ನ್ಮಮ ಮೆೇಲೆಯೇ ನಂತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ 

ರ್ಾಯೇಾನ್ುಮಖರಾಗ್ಬೆೇಕು.ವೆೇದಾಂತದ ಸಂದೆೇಶವನ್ುನ ಪ್ೌತಿ ಮನೆಗ್ೂ ಸಾರಿ ,ಪ್ೌತಿಯಂದು ಆತಮದಲ್ಪಲರುವ ಸುಪ್ತ 
ಪ್ಾವಿತೌಯವನ್ುನ ಜಾಗ್ೃತಗೊರುಸಿ . ಅನ್ಂತರ ನಾವು  ಎಷೆಟೇ ಅಲಿವನ್ುನ ಸಾಧಿಸಿದದರೂ ಒಂದು ಮಹಾ ಆದಶಾರ್ಾಿಗ ಬಾರು 

ದುಡಿದು ಮಡಿದೆವು ಎಂಬ ತೃರ್ಪತಯಾದರೂ ಇರುತತದೆ ಎಂದು ವಿವೆೇರ್ಾನ್ಂದರು ಹೆೇರುದಾದರೆ .  
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ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಉತತರಿಸಿ  
೧. ನಾರಾಯಣ ಗ್ುರು ಧ್ಮಾ ಪ್ರಿಪ್ಾಲನಾ ಯೇಗ್ಂ ಸಂರ್ಟನೆಯ ರ್ೊಡುಗೆಗ್ಳನ್ುನ ತಿರುಸಿ .  

ಉ: ರ್ೆೇರಳ ಸಮಾಜದಲ್ಪಲ ಇದದ ಜಾತಿ ಅಂತರಗ್ಳ ಸಮಸೆಯಗ್ಳು, ಅನೆೇಕ ಹಿಂದುರುದ ಮತುತ ದಲ್ಪತ ಸಮುದಾಯಗ್ರುಗೆ ಹೆೇರಿದ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಬಾಂಧ್ಗ್ಳು ,ಕನಷ್ ೆ ಪ್ೌಮಾಣದ ಮಾನ್ವ ಹಕುಿಗ್ಳನ್ೂನ ಪ್ಡೆಯದ ಈ ಸಮುದಾಯಗ್ಳ ಉಸಿರುಗ್ಟಿಟ 
ಬದುಕಬೆೇರ್ಾದ ವಿಷ್ಯಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೆೈಗೆತಿತರ್ೊಂಡು ಶಿೌೇ ನಾರಾಯಣ ಗ್ುರು ಅವರು ತಮಮ ಧ್ಮಾ ಪ್ರಿಪ್ಾಲನಾ ಯೇಗ್ಂ 
ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ೌತಿರೊೇಧ್ದ ಚಳುವರುಯನ್ುನ ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಿದರು. ಮನ್ುಷ್ಯ ರ್ನ್ತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಸಮಾಜ 
ನಮಾಾಣ ಈ ಸಂರ್ಟನೆಯ ಉದೆದೇಶವಾಗತುತ. ಮಾನ್ವ ಕುಲರ್ೆಿ ಒಂದೆೇ ಜಾತಿ,ಒಂದೆೇ ಧ್ಮಾ,ಒಬಬನೆೇ  ದೆೇವರು ಎಂಬುದನ್ುನ 
ಸಾಧಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣವೆೇ ಮಾಗ್ಾವೆಂದು ಸಾರಿದರು. ರ್ೆಳ ಸಮುದಾಯಗ್ಳ ಪ್ೌವೆೇಶ ನರಾಕರಿಸುತಿತದದ  ದೆೇವಾಲಯಗ್ರುಗೆ 
ಪ್ಯಾಾಯ ದೆೇವಾಲಯಗ್ಳನ್ುನ ಕಟಿಟದರು. ೧೯೨೪ ರಲ್ಪಲ ವೆೈಕಂ ಸತಯಗ್ೌಹವೆಂಬ ಶಿವ ದೆೇವಾಲಯ ಪ್ೌವೆೇಶ ಚಳುವರುಯನ್ುನ 
ನ್ಡೆಸಿದರು.  
 
೨. ನಾರಾಯಣ ಗ್ುರು ಅವರ ಪ್ೌಮುಖ ಆಶಯ ಏನಾಗತುತ ? 

ಉ: ನಾರಾಯಣ ಗ್ುರು ಅವರ ಪ್ೌಮುಖ ಆಶಯ ಮಾನ್ವ ಕುಲರ್ೆಿ ಒಂದೆೇ ಜಾತಿ ,ಒಂದೆೇ ಧ್ಮಾ ಮತುತ ಒಬಬನೆೇ ದೆೇವರು 
(One Caste ,One Religion and One God for Man ) ಎಂಬುದು . 
 

೩. ಪ್ೆರಿಯಾರ್ ಚಳುವರುಯ ಮುಖ್ಾಯಂಶಗ್ಳನ್ುನ ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡಿ  

ಉ:  ವಣಾಾಶೌಮ ಧ್ಮಾದ ಪ್ರವಾಗ ರ್ಾಂಗೆೌಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅದರ್ೆಿ ಪ್ಯಾಾಯವಾದ ದಾೌವಿಡ ಚಳುವರುಯಂಬ 

ಜನಾಂಗೇಯ ಪ್ರಿಕಲಿನೆ ರ್ೆೇಂದ್ೌತ ಚಳುವರುಯನ್ುನ ರೂರ್ಪಸಿದರು. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯನ್ುನ ದಾೌವಿಡರ ಭಾಷೆಯಂದರು .ಜಾತಿ 

ಲ್ಪಂಗ್ ತಾರತಮಯಗ್ಳನ್ುನ ವಿರೊೇಧಿಸಿ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಆಶಯವನ್ುನ ಎತಿತಹಿಡಿದರು. ಬಾೌಹ್ಮಣೆೇತರ ಚಳುವರುಯನ್ುನ 
ಸಾಂಸೃತಿಕ ಚಳುವರುಯನಾನಗ ಪ್ರಿವತಿಾಸಿದರು. ಎಲಲ ಬಗೆಯ ಶೆ ೇಷ್ಣೆಗ್ರುಂದ ಮುಕತವಾಗ ,ಜಾತಿ ,ಲ್ಪಂಗ್ 

ಅಸಮಾನ್ತೆಗ್ರುಂದ ಹೊರಬಂದು ಸವಾಧ್ಮಾ ಸಹಿಷ್ುಣತೆಯ ಸಮಾಜ ರೂಪ್ುಗೊಳಳಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಬದುಕಿನ್ 

ಧೆಯೇಯವಾಗತುತ.   
 

೪. ಪ್ೆರಿಯಾರ್ ರವರು ಹುಟುಟ ಹಾಕಿದ ಸಂರ್ಟನೆಯ ಹೆಸರೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಪ್ೆರಿಯಾರ್ ರವರು ಹುಟುಟ ಹಾಕಿದ ಸಂರ್ಟನೆಯ ಹೆಸರು “ ದಾೌವಿಡ ಕಳಗ್ಂ “  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

೨.    ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತುತ ಧಾಮಿಾಕ ಸುದಾರಕರು - ಸಂಗ್ೌಹ 
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                                                                    ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 
ಡಾ. ಗ್ಂಪ್ಲಹರುಳ  ರಾಮಕೃಷ್ಣರವರು ಕಿೌ.ಶ .೧೯೩೯ರಲ್ಪಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಗಾೌಮಾಂತರ ಮಾಗ್ಡಿ ಬರುಯ ರ್ೆಂಪ್ಸಾಗ್ರದಲ್ಪಲ 
ಜನಸಿದರು. ದೆೇವಿಪ್ೌಸಾದ್ ಮತುತ ಲೊೇಕಯುತ ದಶಾನ್ ,ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ,ರ್ೂಪ್ೆೇಶಗ್ುಪ್ತ ,ಜೆಗೆವಾರ ,ಲೆನನ್ ,ಅನ್ುವಾದ -
ಬಾ ನೊಣವೆೇ ,ವಾನ್ರನಂದ ಮಾನ್ವ ದಶಾನ್ ಮತುತ ಹಲವಾರು ಸಂಪ್ಾದ್ತ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ರಚಸಿದಾದರೆ.   
ಪ್ೌಸುತತ ಪ್ಾಠ್ವನ್ುನ ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಜಿೇವನ್ ಚರಿತೆೌಯಿಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ 

ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಉತತರಿಸಿ .  
೧. ಜಲ್ಪಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಹತಾಯರ್ಾಂಡ ಎಂದು ನ್ಡೆಯಿತು ? 

ಉ: ಜಲ್ಪಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಹತಾಯರ್ಾಂಡ ಏರ್ಪೌಲ್ಡ ೧೩, ೧೯೧೯ ರಂದು ನ್ಡೆಯಿತು.  
 

೨. ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹೊೇದರರಿಗೆ ಮಣುಣ ಯಾವುದರ ಪ್ೌತಿೇಕ ಎಂದು ತೊೇರಿಸುತಾತನೆ ?  

ಉ: ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹೊೇದರಿಗೆ ಮಣುಣ ತಾಯಗ್ದ ಪ್ೌತಿೇಕ ಎಂದು ತೊೇರಿಸುತಾತನೆ.  
 

೩. ಜಲ್ಪಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ನ್ಲ್ಪಲರುವ ಒಕಿಣೆ ಏನ್ು ? 

ಉ: “ ಏರ್ಪೌಲ್ಡ -೧೩-೧೯೧೯ ರಂದು ಬಿೌಟಿಷ್ರ ಗ್ುಂಡುಗ್ರುಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ  ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಮುಗ್ಧ  ಹಿಂದೂ ,ಸಿಖ್ ಮತುತ 
ಮುಸಲಾಮನ್ರ ಸಮಿಮರುತ ರಕತದ್ಂದ ಈ ಪ್ೌದೆೇಶ ಪ್ಾವನ್ವಾಗದೆ.’’ 
 
೪. ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ ಸಹಚರರು ಯಾರು ? 

ಉ: ಸುಖ್ ದೆೇವ್ ,ರಾಜ್ ಗ್ುರು , ರ್ಟುರ್ೆೇಶವರ ದತತ ರು ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ ಸಹಚರರು . 
 

೫.ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ಗೆ ರ್ಪೌಯವಾದ ಮಾವಿನ್ ಹಣಣನ್ುನ ನರಾಕರಿಸಿದದರ್ೆಿ ರ್ಾರಣ ಹೆೇಗೆ ತಿರುಯಿತು ? 

. ಉ: ಹನೆನರಡು ವಷ್ಾದ ಬಾಲಕ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊೇಗ್ದೆ ಅಮೃತಸರದ ಜಲ್ಪಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಗೆ ಹೊೇಗ 
ಅಂತಮುಾಖಿಯಾಗ ನಂತು ,ಅಲ್ಪಲದದ ಸವಲಿ ಮಣಣನ್ುನ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಹಣೆಗಟುಟರ್ೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟನ್ುನ ತನ್ನ ಬರುಯಿದದ ಡಬಿಬಯಲ್ಪಲ 
ಶೆೇಖರಿಸಿರ್ೊಂಡು ರಾತಿೌ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ್ ಅವನ್ ಸಹೊೇದರಿ ಊಟರ್ೆಿ ಎಬಿಬಸಿದರೆ ಒಲೆಲನೆಂದು ಮುಖ ತಿರುಗಸುತಾತನೆ. 
ಅವನಗೆ ರ್ಪೌಯವಾದ ಮಾವಿನ್ ಹಣಣನ್ೂನ ನರಾಕರಿಸಿ ಅವಳನ್ುನ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗ್ರ್ೆಿ ಕರೆದೊಯುದ ತನ್ನ ಡಬಿಬಯಲ್ಪಲದದ ಮಣಣನ್ುನ 
ತೊೇರಿಸುತಾತನೆ. ರಕತದಲ್ಪಲ ಕಲಸಿದಂತಿದದ ಆ ಮಣುಣ ಎಲ್ಪಲಯದೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ್  ತಾಯಗ್ದ ಪ್ೌತಿೇಕ ಆ ಮಣುಣ ಎಂದವರುಗೆ 
ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ತಿರುಸಿದಾಗ್ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ನ್ ಮಾವಿನ್ ಹಣಿಣನ್ ನರಾಕರಣೆಯ ರ್ಾರಣ ಅವರುಗೆ ತಿರುಯುತತದೆ.  
 
 
 

 ೩. ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ - ಡಾ. ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  
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೬. ಜಲ್ಪಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ರ್ಟನೆಯ ಹಿಂದ್ನ್ ಜನ್ರಲ್ಡ ಡಯರನ್ ಉದೆದೇಶವೆೇನಾಗತುತ ? 

ಉ: ಜಲ್ಪಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನ್ಲ್ಪಲ ನೆರೆದ್ದದ ಜನ್ತೆಗೆ ಅವರೊಂದು ರಾಜಕಿೇಯ ಆಂದೊೇಳನ್ದಲ್ಪಲ ಭಾಗಗ್ಳಾಗ್ಬೆೇರ್ೆಂಬ 
ಆರ್ಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಹುತಾತಮರಾಗ್ಬೆೇರ್ೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗ್ಲ್ಪೇ ಇದ್ದರಲಾರದು. ಜನ್ರಲ್ಡ ಡಯರ್ ಸಹ ತನ್ನ ಪ್ೆೈಶಾಚಕ 
ಘಾತುಕತೆಯನ್ುನರುದ ಬೆೇರಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ೆೌೇರಿತನಾಗರಲಾರ. ಕೂೌರ ಮಾಗ್ಾದ್ಂದ ಬಾರತಿೇಯರನ್ುನ ಬಗ್ುಗ 
ಬಡಿಯಬಹುದೆಂಬುದು ಅವನ್ ಎಣಿರ್ೆ .ಬಿೌಟಿಷ್ ಸಾಮಾೌಜಯದ ಏರುಗೆಗೆ ಇದಕಿಿಂತ ಸುಲರ್ ಮಾಗ್ಾ ಚಂತಿಸುವಲ್ಪಲ ಅಶಕತನಾಗದದ 
ಅವನ್ು ೧೬೫೦ ಸುತುತ ಗ್ುಂಡಿನ್ ಮಳ  ೆಕರೆದ್ದದ .ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಗ್ುಂಡು ಸಹ ದಂಡವಾಗ್ಲ್ಪಲಲ ಎಂಬ ಅವನ್ ಮಾತಿನ್ಲ್ಪಲಯೇ 
ಅವನ್ ಪ್ೆೈಶಾಚಕ ಉದೆದೇಶ ವಯಕತವಾಗ್ುವುದು.  
 

೭. ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮರನಾದುದು ಹೆೇಗೆ ? 

ಉ: ಜಲ್ಪಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗನ್ ರಕತಸಿಕತವಾಗದದ ಮಣಣನ್ುನ ನಧಿಯಂತೆ ರ್ಾಪ್ಾಡಿರ್ೊಂಡು ಬಂದ್ದದ ಬಾಲಕ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂದೆ 
ತನ್ನ ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿ ಗ್ುಂರ್ಪನ್ ಸಹಾಯದ್ಂದ ಬಿೌಟಿಷ್ ಸರ್ಾಾರದ ವಿರುದಧ ತನ್ನ ಸೆೇಡನ್ುನ ತಿೇರಿಸಿರ್ೊಳುಳತಾತನೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗ 
ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಈಡಾಗ ತನ್ನ ಸಹಚರರಾದ ಸುಖ್ ದೆೇವ್ ,ರಾಜ್ ಗ್ುರು ,ರ್ಟುರ್ೆೇಶವರ ದತತರೊಂದ್ಗೆ ಹಸನ್ುಮಖಿಯಾಗ 
ತಾಯಿ  ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸಾವತಂತೌಯದ ಹಣತೆಗೆ ತೆೈಲವೆಂಬಂತೆ ವಿೇರಯೇಧ್ನಾಗ ಅಮರನಾದನ್ು.  
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                   ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 

                                   ಡಾ. ವಿಜಯಶಿೌೇ ಸಬರದ ಅವರು ೧೯೫೭ ರಲ್ಪಲ ಬಿೇದರ್ ನ್ಲ್ಪಲ ಜನಸಿದರು. ಉರಿಲ್ಪಂಗ್ ,ಹೂವಿನ್ 
ತೆೇರನೆೇರಿ  ಎನ್ುನವ ನಾಟಕಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ. ಸಾಹಿತಯ ಮತುತ ಮಹಿಳ  ೆ,ಜಾನ್ಪ್ದ ಮತುತ ಮಹಿಳ  ೆಎಂಬ ವಿಮಶಾಾ 
ಸಂಕಲನ್ಗ್ಳು, ಜವಲಂತ, ಲಕ್ಷಮಣರೆೇಖ್ೆ ದಾಟಿದವರು ,ಮುಗಲ ಮಲ್ಪಲಗೆ ಮೊದಲಾದ ಕವನ್ಸಂಕಲನ್ಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ . 
ರತನಮಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಬಹುಮಾನ್ , ಮೆೈಸೂರಿನ್ ಸಾಹಿತಯ ಶಿೌೇ ಪ್ೌಶಸಿತ, ಅತಿತಮಬೆಬ ಪ್ೌಶಸಿತ ಮೊದಲಾದ ಪ್ೌಶಸಿತಗ್ಳು ಇವರಿಗೆ 
ದೊರೆತಿವೆ . ಪ್ೌಸುತತ ಕವನ್ವನ್ುನ ಇವರ ಮುಗಲ ಮಲ್ಪಲಗೆ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದ್ಂದ ಆರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  
 

ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಉತತರಿಸಿ  
೧. ಪ್ುಟಟ ಪೊೇರಿ  ಏನ್ು ಮಾಡುತಿತದಾದಳ  ೆ? 
ಉ: ಪ್ುಟಟ ಪೊೇರಿ ಮುಸುರೆ ತಿಕುಿವ ರ್ೆಲಸ ಮಾಡುತಿತದಾದಳ .ೆ  

 

೨. ಅಮಮ ಎಲ್ಪಲ ಮಲಗದಾದಳ  ೆ? 

ಉ: ಅಮಮ ಗ್ುಡಿಸಲ್ಪನ್ಲ್ಪಲ ಗ್ೂರುತತ ಮಲಗದಾದಳ .ೆ 

 

೩. ಯಾರಿಗೆ ವಸಂತ ಮುಖ ತೊೇರಲ್ಪಲಲ ? 

ಉ: ಕಮಾಮರ, ಕುಂಬಾರ, ನೆೇರ್ಾರ, ರ್ೆೇರಿಯ ಮಾರ ಇವರಾರಿಗ್ೂ ವಸಂತ ಮುಖ ತೊೇರಲ್ಪಲಲ.  
 

೪. ಪ್ುಟಿಟಯ ಪ್ೌಶೆನಗ್ಳೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಗ್ುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಬರಲು ವಸಂತ ಹೆದರಿದನೆ ?ಹರಿದ ಚಂದ್ ಬಟೆಟಗ್ಳ ಕಂಡು ಅವನ್ು ಮರುಗದನೆ ?ಎನ್ುನವುದು ಪ್ುಟಿಟಯ 
ಪ್ೌಶೆನಗ್ಳು .  
 

೫ . ಈ ಕವನ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ೌಕೃತಿಯ ಸಂರ್ೌಮ ಹೆೇಗೆ ವಯಕತವಾಗದೆ ? 

ಉ: ಹಸಿರು ತುಂಬಿ ನಂತ ಮಾವಿನ್ ಮರಗ್ಳು , ಸಂರ್ೌಮದ್ಂದ ರೆರ್ೆಿ ಬಿಚಿ ಹಾರುತಿತರುವ ಹಕಿಿಗ್ಳು , ಮನ್ದುಂಬಿ ಹಾಡುವ 
ರ್ೊೇಗಲೆಗ್ಳು ಕಡಲುಕಿಿ ಹರಿಯವಂತೆ ಸಂರ್ೌಮ ರ್ೂಮಿಯ ಮೆೇಲೆ ಇವೆಲಲವೂ ಪ್ೌಕೃತಿಯಲ್ಪಲ ಕಂಡುಬಂದು ವಸಂತನ್ 
ಆಗ್ಮನ್ವಾಗದೆ ಎಂದು ವಯಕತಪ್ಡಿಸುತಿತವೆ ಎಂದು ಕವಯತಿೌ ಪ್ೌಕೃತಿಯ ಸಂರ್ೌಮವನ್ುನ ಬಣಿಣಸಿದಾದರೆ.  
 

೬.ಬಾಲ ರವಿ ಎಲ್ಪಲ ಸೊರಗದಾದನೆ. ? 

ಉ:ತೂತು ಬಿದದ ಸಿೇರೆಯಲ್ಪಲ ಬಾಲರವಿ ಸೊರಗದಾದನೆ.   
 

೪. ವಸಂತ ಮುಖ ತೊೇರಲ್ಪಲಲ .  - ವಿಜಯಶಿೌೇ ಸಬರದ  
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              ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ  

ಶಿವಾನ್ಂದ ಕಳವೆಯವರು ಶಿರಸಿಯ ಕಳವೆಯವರು. ಪ್ತೌಕತಾರಾದ ಇವರು ಶಿರಸಿ ಸಮಿೇಪ್ದ ನೇನ್ಾರುಳಯಲ್ಪಲರುವ 
“ಮಲೆನಾಡ ಮಳೆರ್ೆೇಂದೌದ ” ರೂವಾರಿಗ್ಳು .ರ್ಾನ್ ಗರರಿ ,ಗರರಿ ಜಿಂರ್ೆಯ ಆತಮಕಥೆ ,ಅರಣಯ ,ಮಳ  ೆ ಮನೆಯ 
ಮಾತುಕತೆ,ರ್ಾನ್ ಬಾಗಲು ,ಮಣಿಣನ್ ಓದು ,ಒಂದು ತುತಿತನ್ ಕಥೆ,ಕ್ಷಾಮ ಡಂಗ್ುರ ,ಜಲವತಾಮಾನ್,ರ್ಾನ್ಮನೆಯ ಕಥೆಗ್ಳು 
ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಬರೆದ್ದಾದರೆ. ಮಧ್ಯರ್ಟಟ ಇವರ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರ್ಾದಂಬರಿ.  
 
ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಉತತರಿಸಿ.  
೧. ಸಾವತಂತೌಯ ಪ್ೂವಾದಲ್ಪಲ ಹೊೇರಾಟಗಾರರು ಗರಾಕಿಗ್ಳು ಮತುತ ಅಂಗ್ಡಿಯವರನ್ುನ ಏನೆಂದು ವಿನ್ಂತಿಸಿರ್ೊಂಡರು ? 

ಉ: ಹಿಂದೂಸಾಥನ್ದಲ್ಪಲ ಪ್ೌತಿಯಬಬನ್ ದ್ನ್ದ ಉತಿನ್ನ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಆಣೆ ಮೂರು ಪ್ೆೈಸೆಗ್ಳು ಮಾತೌ ! ಇಲ್ಪಲ ೫೫ ರ್ೊೇಟಿ 

ಜನ್ರ ಸರಾಸರಿ ವಷ್ಾದ ಉತಿನ್ನ ೧೨೫೦ ರ್ೊೇಟಿಯಿದೆ. ದೆೇಶದ ಸಾಲವು ೧೧೦೦ ರ್ೊೇಟಿಯಿದೆ. ಇದಲಲದೆ ಪ್ೌತಿ, ವಷ್ಾ 

೧೨೫ ರ್ೊೇಟಿ ಪ್ರದೆೇಶರ್ೆಿ ಹೊೇಗ್ುತಿತದೆ. ವಸುತಸಿಥತಿ ಹಿೇಗರುವಾಗ್ ಹಬಬ ,ಹುಣಿಣಮೆಗ್ಳು ಸಮಿೇರ್ಪಸಿದ ಈ ದ್ನ್ಗ್ಳಲ್ಪಲ ಪ್ರದೆೇಶಿ 

ವಸುತಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೊಳುಳವುದು ಸರಿಯಲಲ. ಬಣಣದ ರ್ಾಗ್ದ ,ಗಾಜಿನ್ ಮಣಿಗ್ಳು, ಬೆೇಗ್ಡಿ ,ಇಮಿಟೆೇಶನ್ ಮುತುತ ,ತುರಾಯಿಗ್ಳು 
ನ್ಮಮ ದೆೇಶರ್ೆಿ ಅನ್ವಶಯಕ . ಪ್ಟಾಕಿ , ಧ್ಡಾಕಿ,ನೆಲಗ್ುಮಮ ಮುಂತಾದ ವಸುತಗ್ಳು ,ವಿದೆೇಶಿ ಎಂದು ಮಾರಲಿಡುವ ಕಪ್ೂಾರ 

,ಪ್ರದೆೇಶಿ ಅತತರುಗ್ಳನ್ುನ ಖರಿೇದ್ಸಿ ದೆೇಶರ್ೆಿ ಒದಗರುವ ಸಂಕಟ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ುನ ಯಾರೂ ಹೆಚಿಸಬಾರದು . ದೆೇವರ 

ಪ್ೂಜಾದ್ಗ್ಳನ್ುನ ಶುದಧ ಶುರ್ೌ ದೆೇಶಿೇ ವಸುತಗ್ರುಂದಲೆೇ ಮಾಡಿರಿ , ಪ್ರದೆೇಶಿ ವಸುತಗ್ರುಂದ ದೆೇವರ ಮೂತಿಾಗ್ಳನ್ುನ ರ್ೌಷ್ಟ 
ಮಾಡಬೆೇಡಿರಿ ಎಂದು ಸಾವತಂತೌಯ ಪ್ೂವಾದಲ್ಪಲ ಹೊೇರಾಟಗಾರರು ಗರಾಕಿಗ್ಳು ಮತುತ ಅಂಗ್ಡಿಯವರನ್ುನ ೧೯೩೨ ರಲ್ಪಲ 
ವಿನ್ಂತಿಸಿರ್ೊಂಡರು .  
 
೨. ಯಾವಯಾವ ವಸುತಗ್ಳನ್ುನ ಬಳಸಬೆೇಡಿರೆಂದು ಜನಾಂದೊೇಲನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ?    

ಉ: ಬಣಣದ ರ್ಾಗ್ದ ,ಗಾಜಿನ್ ಮಣಿಗ್ಳು ,ಬೆೇಗ್ಡಿ ,ಇಮಿಟೆೇಷ್ನ್ ಮತುತ ತುರಾಯಿಗ್ಳು ,ಪ್ಟಾಕಿ ,ಧ್ಡಾಕಿ ನೆಲಗ್ುಮಮ 
ಮುಂತಾದ ವಸುತಗ್ಳು ,ವಿದೆೇಶಿ ಎಂದು ಮಾರಲಿಡುವ ಪ್ರದೆೇಶಿ ಅತತರುಗ್ಳು ಮೊದಲಾದವುಗ್ಳನ್ುನ ಬಳಸಬೆೇಡಿರೆಂದು 
ಜನಾಂದೊೇಲನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು . 
 
೩. ಮಲೆನಾಡಿನ್ಲ್ಪಲ ದ್ೇಪ್ದ ಬತಿತಯ ಸಮಸೆಯಯನ್ುನ ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿಹರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಯಿತು ? 

ಉ: ಪ್ಶಿಿಮ ರ್ಟಟದ ರ್ಾಡುಗ್ಳಲ್ಪಲ ತೊಡಕಲುಕುಡಿ ಎಂಬ ಬೂದು ಬಣಣದ ಗಡದ ಎಳೆಯನ್ುನ ಪ್ೂಜಾರತಿಗೆ ಬಳಸುತಾತರೆ. ಎಳೆಯ 

ಕುಡಿ ಸಂಗ್ೌಹಿಸಿ ,ಒಣಗಸಿ ಡಬಬದಲ್ಪಲ ಶೆೇಖರಿಸಿಡಲಾಗ್ುತಿತತುತ. ಒಣಗದ ಕುಡಿಯನ್ುನ ಎಣೆಣಯನ್ುನ ಅದ್ದ ನತಯ ಆರತಿಗೆ 
ಬಳಸಲಾಗ್ುತಿತತುತ. ಹತಿತ ಬೆಲೆಯದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ಲ್ಪಲ ರ್ಾಡುಗಡದ ಎಳ  ೆಚಗ್ುರು ದ್ೇಪ್ದ ಕುಡಿಯಾಗ್ುತಿತತು. ಅಡಿರ್ೆ ,ತೆಂಗನ್ 

೫. ಸವದೆೇಶಿ ಸೂತೌದ ಸರಳ ಹಬಬ –ಶಿವಾನ್ಂದ ಕಳವೆ  
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ತೊೇಟ ,ಹಳಳದಂಚುಗ್ಳಲ್ಪಲ ಇರುವ ನಾಗ್ಸಂರ್ಪಗೆ ಮರದ ಬಿೇಜ ಸಂಗ್ೌಹಿಸಿ ದ್ೇಪ್ರ್ೆಿ ಬಳಸುತಿತದದರು . ಅಡರ್ೆ ತೊೇಟಗ್ಳಂಚನ್ಲ್ಪಲ 
ಇರುತಿತದದ  ಒಂದೆರಡು ಜವಾರಿ ಹತಿತ ಗಡಗ್ರುಂದ ಹತಿತಯನ್ುನ ದ್ೇಪ್ರ್ೆಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಿಪ್ಾಠ್ವಿತುತ. ಹಿೇಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ್ಲ್ಪಲ ದ್ೇಪ್ದ 

ಸಮಸೆಯಯನ್ುನ ಪ್ರಿಹರಿಸಿರ್ೊಳಳಲಾಗ್ುತಿತತುತ.  
 
೪. ಆಗ್ ಕಪ್ೂಾರರ್ೆಿ ರ್ಾದಾಡಿದ ಮನ್ಸುುಗ್ಳು ಮರುಗವೆ ಏರ್ೆ ?  

ಉ: ಈಗ್ ಹಬಬ ಎಂದರೆ ಖರಿೇದ್ ,ಬಟೆಟಗ್ಳು,ಫೌಜ್ ,ಹೊಸ ಟಿವಿ ,ವಾಹನ್ ,ಹಿೇಗೆ ಒಂದ್ಲೊಲಂದು ವಸುತಗ್ಳು ಬೆೇಕು.,ಬಟೆಟ 
,ಪ್ಟಾಕಿ,ಅಲಂರ್ಾರಿಕ ವಸುತ ,ಹಬಬದ ವಿಶೆೇಷ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ,ಹಬಬದ ಡಬಬಲ್ಡ ಧ್ಮಾರ್ಾ ಮೊದಲಾದ ಮಾಧ್ಯಮ 

ಜಾಹಿೇರಾತುಗ್ಳು ಜನ್ರ ಮನ್ಸೆಳೆದ್ವೆ . ಕಿಸೆ ಖ್ಾಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರುಕಟೆಟಯಲ್ಪಲ ಮಂಗ್ನ್ನಾನಗಸುವ ಸೂತೌಗ್ರುಗೆ ನ್ಮಮ 
ನ್ತಾನ್ ನ್ಡೆದ್ದೆ. ಹಬಬದ ಸಾಲ ಹನ್ುಮಂತನ್ ಬಾಲದಂತೆ ಬೆಳೆಯುತಿತದೆ. ಸರಳ ಬದುಕು ಆದಶಾವಾಗದದ ನೆಲದಲ್ಪಲ 
ಆಡಂಬರ,ರಂಗ್ು ,ನಾಟಕಿೇಯತೆ ಸೆೇರಿರ್ೊಂಡು ಬದುಕು ಲಗಾಮಿಲಲದೆ ಓಟ ಕಿತಿತದೆ. ಸಂಪ್ೌದಾಯ ,ದೆೇವರ ನ್ಂಬಿರ್ೆಗ್ರುಗಂತ 

ಹಬಬಗ್ಳು ಖರಿೇದ್ಯ ಸವಾಲು ಒಡಿಡ ಮನೆಮನ್ಗ್ಳನ್ುನ ರ್ಾಡುತಿತವೆ. ಆಚರಣೆಯ ಶೌದೆಧ ಮರೆಯಾಗ ಖರಿೇದ್ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದೆ. 
ರಾತಿೌ ಹಗ್ಲಾಗಸುವ ದ್ೇಪ್ಾಲಂರ್ಾರದಲ್ಪಲ ಪ್ರದೆೇಶಿ ಚೆೈನಾ ಬಲ್ಡಬ ಮೆರೆದ್ದೆ. ಇವನ್ುನ ನೊೇಡಿ ಆಗ್ ಕಪ್ೂಾರರ್ೆಿ ರ್ಾದಾಡಿದ 

ಮನ್ಸುುಗ್ಳು ಮರುಗವೆ.  
 
೫. ಸವದೆೇಶಿೇ ಆರ್ಥಾಕತೆ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಹಬಬಗ್ಳಲ್ಪಲ ಸವದೆೇಶಿೇ ವಸುತಗ್ಳನೆನೇ ಬಳಸಲು ಪ್ಾೌರಂಭಿಸಬೆೇಕು –ಈ ಕುರಿತು ನಮಮ 
ಅಭಿಪ್ಾೌಯವೆೇನ್ು ?  

ಉ: ಹಬಬಗ್ಳಲ್ಪಲ  ಜನ್ರು ವಸುತಗ್ಳನ್ುನ ಖರಿೇದ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚುಿ .ಆದದರಿಂದ ಜನ್ರು ಖರಿೇದ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಪಲ 
ಸವದೆೇಶಿ ವಸುತಗ್ಳನೆನೇ ಖರಿೇದ್ಸಿದರೆ ಆರ್ಥಾಕವಾಗ ನ್ಮಮ ದೆೇಶರ್ೆಿ ಲಾರ್ವಾಗ್ುವುದು. ದೆೇಶಿೇಯ  ವಾಯಪ್ಾರಿಗ್ರುಗ್ೂ ಹಾಗ್ೂ 
ಉತಾಿದಕರಿಗ್ೂ ಇದರಿಂದ ಉತೆತೇಜನ್ ದೊರೆಯುವುದು.  
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             ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 

     ಮಂಜೆೇಶವರ ಗೊೇವಿಂದ ಪ್ೆೈಯವರ ರ್ಾಲ ೧೮೮೩ ಮಾರ್ಚಾ ೨೩ರಿಂದ  ೧೯೬೩ ಸೆಪ್ೆಟಂಬರ್ ೬ ರವರೆಗೆ .ಇವರು ಕನ್ನಡದ 
ಪ್ೌಥಮ ರಾಷ್ಿ ಕವಿಗ್ಳು .ಇವರು ಹುಟಿಟದುದ ಮದರಾಸು ಪ್ಾೌಂತಯರ್ೆಿ ಸೆೇರಿದದ ರ್ಾಸರಗೊೇಡು ಜಿಲೆಲಯ ಮಂಜೆೇಶವರದಲ್ಪಲ. 
ಗರುವಿಂಡು ,ನ್ಂದಾದ್ೇಪ್ ಅವರ ರ್ಾವಯಸಂಕಲನ್ಗ್ಳು. ವೆೈಶಾಖ ಮತುತ ಗೊಲೊಗಥಾ ಅವರು ಬರೆದ ಖಂಡರ್ಾವಯಗ್ಳು. 
ಹೆಬೆಬರಳು ಎಂಬುದು ಪ್ದಯಗ್ಳನೊನಳಗೊಂಡ ಏರ್ಾಂಕ ನಾಟಕ . ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಷ್ಿಕವಿ.   

 
ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕಯದಲ್ಪಲ ಉತತರಿಸಿ.  
೧. ಪ್ೆೈಗ್ಳ ತಮಮನ್ ನ್ೂಲು ಮದುವೆಯ ದ್ನ್ ಅಂಗ್ಳದಲ್ಪಲ ಏನೆೇನ್ು ಸಿದಧತೆಗ್ಳಾಗ್ುತಿತದದವು ?  

ಉ: ಪ್ೆೈಗ್ಳ ತಮಮನ್ ನ್ೂಲು ಮದುವೆಯ ದ್ನ್ ಚಪ್ಿರ ಹಾಕಿದದರು ಚಪ್ಿರದಲ್ಪಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಪಲ ಲಡುಡಗೆಗ್ಳನ್ುನ ಕಟುಟತಿತದದರು. 
ಮತೊತಂದು ಕಡೆ ಮಂಡಿಗೆಗ್ಳನ್ುನ ಮಡಚುತಿತದದರು . ಬೆೇರೊಂದು ಕಡೆ ಸೆೇವಿಗೆಯನ್ುನ ಒತುತತಿತದದರು . ಜೊೇಳದ ಗ್ದೆದಯಲ್ಪಲ 
ಗರುಗ್ಳ ರ್ೊೇಲಾಹಲದಂತೆ ಚಪ್ಿರವೆಲಾಲ ಗ್ದದಲ . 

 

೨. ಹಾಡು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಾದಗ್ ಪ್ೆೈಗ್ಳು ಏನ್ು ಮಾಡಿದರು ? 

ಉ: ಚಪ್ಿರದ ಗ್ದದಲದ ಮಧೆಯ ಕುಗಗದ ರ್ೊರಳಲ್ಪಲ ಹಾಡು ರ್ೆೇರುಸಿರ್ೊಂಡ ಪ್ೆೈಗ್ರುಗೆ ಏನಾಯಿತೊೇ ಏನ್ು ತೊೇಚತೊೇ ದೆೇವರೆೇ 
ಬಲಲ. ಮತೆತ ಚಪ್ಿರದ ಗ್ವುಜು ಅವರಿಗೆ ರ್ೆೇರುಸಲ್ಪಲಲ. ನೆಟಟಗೆ ಹೊೇದವರು ಅಭಾಯಸದ ಪ್ುಸತಕವನ್ುನ ಹಿಡಿದರು. 
ಬರೆಯತೊಡಗದರು. ಏರ್ಾಂಕ ನಾಟಕ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ನಾಟಕವನ್ುನ ಇರುಹೊತಿತನೊಳಗೆ ಬರೆದು ಮುಗಸಿದರು.  
 

೩. ಪ್ೆೈಗ್ಳು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಪ್ೌಸಂಗ್ದ ಹೆಸರೆೇನ್ು ?.  

ಉ: ಪ್ೆೈಗ್ಳು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಪ್ೌಸಂಗ್ದ ಹೆಸರು ಮಕರಾಕ್ಷನ್ ರ್ಾಳಗ್ .  

 

೪. ಬಾಸೆಲ್ಡ ಮಿಶನ್ ರವರು ಪ್ೌಕಟಿಸಿದದ ಯಾವ ಕೃತಿಗ್ಳನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಓದ್ರ್ೊಂಡರು ? 

ಉ: ಮಂಗ್ಳೂರಿನ್ ಬಾಸೆಲ್ಡ ಮಿಶನ್ ನ್ವರು ಶಬದಮಣಿದಪ್ಾಣದ್ಂದಲೂ, ಛಂದೊೇಂಬುಧಿಯಿಂದಲೂ ೧೮೮೯ರಲ್ಪಲ   
ಪ್ೌಕಟಿಸಿದ  ಹಳಗ್ನ್ನಡ ವಾಯಕರಣ ಸೂತೌಗ್ಳು ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕವನ್ುನ ,ಅದರಲ್ಪಲ ಮುಖಯತುಃ ಛಂದೊೇ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ೌಕರಣವನ್ುನ ,ಕನ್ನಡ 
ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ ,ಗ್ದುಗನ್ ಭಾರತ ,ಶಬರಶಂಕರ ವಿಲಾಸವೆೇ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾರ್ಾವಯಗ್ಳನ್ುನ ಲೆೇಖಕರು ಓದ್ದರು.  
 

೫. “ ಬಿಲಲಹಬಬ” ವನ್ುನ ರಚಸಿದ ಕವಿ ಯಾರು ? 

ಉ: ಬಿಲಲ ಹಬಬವನ್ುನ ರಚಸಿದವರು ತುಳು ನಾಡಿನ್ ಸವಾಶೆೌೇಷ್ ೆಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕವಿಯಾದ ಮೂಲ್ಪಿಯ ವಾಸುದೆೇವ ಪ್ೌರ್ು ರವರು.  
 
 

೬. ನಾನ್ು ಪ್ಾೌಸ ಬಿಟಟ ಕತೆ- ಮಂಜೆೇಶವರ ಗೊೇವಿಂದ ಪ್ೆೈ 
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೬. ಮುದದಣ ಕವಿ ಲೆೇಖಕರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಸಲಹೆ ರ್ೊಟಟರು ? 

ಉ:  ಲೆೇಖಕರು ೧೮೯೯ರಲ್ಪಲ ಶೆೇಕ್ ಸಿಿಯರ್  “ಟೆವಲ್ಡಫ್ ನೆೈಟ್ ” ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಕದ್ಂದ ರ್ೆಲವು 
ನೊೇಟಗ್ಳನ್ುನ ವೃತತ –ಕಂದಗ್ಳಲ್ಪಲ ಕನ್ನಡಿಸಿ ,ಅವನ್ುನ ಶಿೌೇ ನ್ಂದರುರ್ೆ ಲಕ್ಷಿಮೇನಾರಣಪ್ಿ ನ್ವರಿಗೆ ಕರುಸಿರ್ೊಟಾಟಗ್ ಅವರು 
ಮುಂದರಿಸು ಎಂದು ಹೆೇರು ಕರುಸಿದರು.  
 

೭. ಪ್ಾೌಸ ಬಿಡಬೆೇರ್ೆಂದು ನಧ್ಾರಿಸಿದ ಬರುಕ ಪ್ೆೈಗ್ಳು ಯಾವ ಕೃತಿಯನ್ುನ ಬರೆದರು ?  

ಉ: ಪ್ಾೌಸ ಬಿಡಬೆೇರ್ೆಂದು ನಧ್ಾರಿಸಿದ ಬರುಕ ಲೆೇಖಕರು ರವಿೇಂದೌನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಆಯಿೇ ರ್ುವನ್ ಮನೊೇಮೊೇಹಿನ  ಎಂದು 
ಮೊದಲಾಗ್ುವ  ̓ ಭಾರತ ಲಕ್ಷಿಮೇ ʼ  ಎಂಬ ಬಂಗಾರು ಗೇತವನ್ುನ ಕನ್ನಡಿಸಿದರು. ರವಿೇಂದೌನಾಥಠಾಕೂರರ ಶಿಶು ಎಂಬ 
ಗ್ೌಂಥದಲ್ಪಲಯ ವಿದಾಯ ಎಂಬ ಕವಿತೆಯನ್ುನ ,ಶೆೇಕ್ ಮುಹಮಮದ್ ಇರ್ಾಬಲರ ಹಿಂದೂಸಾತನ್ ಹಮಾರಾ ಎಂಬ ಉದೂಾ 
ಗೇತವನ್ೂನ ಕನ್ನಡಿಸಿದರು.  
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               ಕೃತಿರ್ಾರರ ಪ್ರಿಚಯ 

                                 ಚಕೌವತಿಾ ಸೂಲ್ಪಬೆಲೆಯವರು ೯ ಏರ್ಪೌಲ್ಡ ೧೯೮೦ರಲ್ಪಲ ಹೊನಾನವರದಲ್ಪಲ ಜನಸಿದರು . ಇವರೊಬಬ 
ಪ್ೌಖರ ವಾಗಮ,ರಾಷ್ಿವಾದ್ ಚಂತಕ ,ಸಾಹಿತಿ . ಯುವಾ ಬಿೌಗೆೇರ್ಡ್ ಸಂರ್ಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗ್ೃತಿಯ 

ರ್ಾಯಾಕೌಮಗ್ಳನ್ುನ ನ್ಡೆಸುತತ ಬಂದ್ದಾದರೆ .ಅವರ ರ್ೆಲವು ಕೃತಿಗ್ಳು ಮೆೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ , ನೆಹರೂ ಪ್ರದೆ ಸರಿಯಿತು, 
ಭಾರತ ರ್ಕತ ವಿದಾಯನ್ಂದ ,ಅಪ್ೌತಿಮ ದೆೇಶರ್ಕತ ಸಾವತಂತೌಯ ವಿೇರ ಸಾವಕಾರ್ ,ಜಾಗೊೇ ಭಾರತ್ ,ವಿಶವಗ್ುರು ,ರ್ಾಗಾಲ್ಡ ಕದನ್ 

ಕಥನ್, ಸುಮಮನೆ ಬರಲ್ಪಲಲ ಸಾವತಂತೌಯ ಇತಾಯದ್ .ಈ ಪ್ಾಠ್ವನ್ುನ ಅವರ “ಜಾಗೊೇ ಭಾರತ್ “ ಅಂಕಣಗ್ರುಂದ 

ಆಯುದರ್ೊಳಳಲಾಗದೆ.  

ರ್ೊಟಿಟರುವ ಪ್ೌಶೆನಗ್ರುಗೆ ಉತತರಿಸಿ . 
೧.ಮೂವರು ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿಗ್ಳನ್ುನ ಗ್ಲ್ಪಲಗೆೇರಿಸಲು ಬಿೌಟಿಷ್ರು ರ್ೊಟಟ ರ್ಾರಣ ಏನ್ು ? 

ಉ: ಮೂವರು ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿಗ್ಳನ್ುನ ಗ್ಲ್ಪಲಗೆೇರಿಸಲು ಬಿೌಟಿಷ್ರು ರ್ೊಟಟ ರ್ಾರಣ ರಾಜದೊೌೇಹ . ಬಿೌಟಿಷ್ರು ಭಾರತದ ರಾಜರೆೇ 
ಆಗರಲ್ಪಲಲ .ಅವರು ಬೆೇರೆ ದೆೇಶದ್ಂದ ಬಂದವರು . ಆದರೆ ಭಾರತಿೇಯರು ತಮಮ ಸವಂತ ನೆಲದ ಮುಕಿತಗಾಗ 

ಹೊೇರಾಡುವುದನೆನೇ ಈ ಬಿರುಯರು (ಬಿೌಟಿಷ್ರು )ರಾಜದೊೌೇಹವೆಂದು ಕರೆದ್ದದರು .  
 

೨. ಲಾಲಾ ಲಜಪ್ತರಾಯರು ಲಾಠಿಯೇಟಿನಂದ ತಿೇರಿರ್ೊಳುಳವ ಸಮಯದಲ್ಪಲ ಏನ್ು ಹೆೇರುದರು ?  

ಉ: “ ನ್ನ್ಗೆ ಹೊಡೆದ ಒಂದೊಂದೂ ಲಾಠಿಯ ಏಟೂ ಬಿೌಟಿಷ್ರ ಶವಪ್ೆಟಿಟಗೆಗೆ ಹೊಡೆದ ರ್ೊನೆಯ ಮೊಳೆಗ್ಳು” ಎಂದು ಲಾಲಾ 

ಲಜಪ್ತರಾಯರು ಲಾಠಿಯೇಟಿನಂದ ತಿೇರಿರ್ೊಳುಳವ ಸಮಯದಲ್ಪಲ ಹೆೇರುದರು . 
 

೩. ಪ್ೂಣಾ ಸವರಾಜಯದ ಪ್ರಿಕಲಿನೆಯನ್ುನ ಪ್ೌತಿಪ್ಾದ್ಸಿದ ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿ ಯಾರು ? 

ಉ: ಪ್ೂಣಾ ಸವರಾಜಯದ ಪ್ರಿಕಲಿನೆಯನ್ುನ ಪ್ೌತಿಪ್ಾದ್ಸಿದ ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ . 

 

೪. ಚಂದೌಶೆೇಖರ ಆಜಾದರು ಜೆೈಲ್ಪನಂದ ತರ್ಪಿಸಿರ್ೊಳುಳವ ಕುರಿತು ಹೆೇರುದಾಗ್ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆೇರುದ ಮಾತೆೇನ್ು ? 

ಉ: ಚಂದೌಶೆೇಖರ ಆಜಾದರು ಜೆೈಲ್ಪನಂದ ತರ್ಪಿಸಿರ್ೊಳುಳವ ಕುರಿತು ಹೆೇರುದಾಗ್ ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ನೆೇಣಿಗೆೇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚುಿ 
ಪ್ೆೌೇರಣೆ ನೇಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೆೇರುದನ್ು .  
 

೫. ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ ಸಹಚರರು ಯಾರು ? 

ಉ: ರಾಜ್ ಗ್ುರು ಸುಖದೆೇವ್ ಹಾಗ್ೂ ಬಟುರ್ೆೇಶವರ ದತಾತ ಇವರು ರ್ಗ್ತ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ ಸಹಚರರು .  
 

೬. ರ್ಾೌಂತಿರ್ಾರಿಗ್ಳ ಪ್ಾೌಣಾಪ್ಾಣೆ ಮುಂದ್ನ್ ದ್ನ್ಗ್ಳಲ್ಪಲ ಭಾರತಿೇಯರಿಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಪಲ ಪ್ೆೌೇರಣೆ ರ್ೊಟಿಟತು ?  

ಉ: ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಭಾರತಿೇಯರು ಪ್ಾೌಣಾಪ್ಾಣೆಗೆೈಯುಯವ ಪ್ಾಠ್ವನ್ುನ ಕಲ್ಪತುರ್ೊಂಡರು. ಸಾವಥಾದ ಹಂಗ್ು ತೊರೆದು ಸಾವತಂತೌಯ 
ಪ್ಾೌರ್ಪತಯ ಮಾಗ್ಾದಲ್ಪಲ ಮುಂದಡಿಯಿಟಟರು . ಯುವಕರಲ್ಪಲ ಮೂಡಿದ ಈ ಪ್ಾೌಣಾಪ್ಾಣೆಯ ರ್ೆಚುಿ ಮುಂದೆ ದೆೇಶದ ರ್ಾೌಂತಿ 

ಸಂರ್ಟನೆಯಲ್ಪಲ ಬಲುದೊಡಡ ಶಕಿತ ತುಂಬಿತು .  

೭ .ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಅಮರಪ್ುತೌರು-ಚಕೌವತಿಾ ಸೂಲ್ಪಬೆಲೆ  
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