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�ా��ౕయ!ా"త$ద�ా��ౕయ!ా"త$ద�ా��ౕయ!ా"త$ద�ా��ౕయ!ా"త$ద �%ా&ణ�%ా&ణ�%ా&ణ�%ా&ణ - ప)!ారప)!ారప)!ారప)!ార   �ಾ��ೕಯಕ�ಗಳ�� ಉ�ದ �ಾವ��ೕ ಆನ��ಕಕ�ಗ�ಗೂ ಔಪ�ೕ�ಕ �ೌಶಲಗ�ಗೂ (useful crafts) ಅವಶ"#ಾ� $ೕ�ಾದ ಮೂಲ&ಾತುವ� ಸವ*ಶಕ+#ಾ� ,��ರುವ �ಾರಣ ಇವ�ಗ�0 ಸ�ಯಂ ಔಪ�ೕ�ಕ-ಆನ��ಕ2ಮ3ಗ�ಲ�4ದ5ರೂ-ಸೂಯ*ನ $ಳಕು ತನ6ಂ3 7ಾನು �ಾವ��ೕ 8ಲಸವನು6 9ಾಡ4ದ5ರೂ ಉ��ಲ� 8ಲಸಗ�ಗೂ $ೕ�ಾದ’‘ದಶ*ನ’ವನು6 ;ೕಡುವ <ಾ0 - =8>ಲ� ಕ�ಗ�0 ?�$ಳ@ನ AೕವದBಸವನು6 ತುಂC8ೂಡುತ+D.  ಅEFೕ ಅಲ�, ಇವ�ಗಳು ಅನುಸಂ&ಾತೃಗಳ <ಾಗೂ ಆHಾ�ದಕರ ಹೃದಯಗಳ�� ಬಬ*ರವ"ವ<ಾರವ"ಗB3ಯ Hಾ�ಥ*�ೂೕಲುಪ3ಯನು6 ಮL�� ಕBMೕಣ ಸುಮಧುರಸಂಸ>ೃ?ಯ Oತ+P�ಾBಂ?ಯನೂ6 ಸ#ಾ*ಥ*Hಾಮರಸ"ವನೂ6 ತುಂC8ೂಡಲು ಅತ"ಂತಶಕ+#ಾ�D.  Qೂ30 ಇವ�ಗಳ ಮ3ೂ+ಂದು ಮಹತ+�Dೕ,ಂದL �ೕಶ�ಾಲಸಂಕBಮಣ2ಮತ�.  ಅಂದL �ಾ��ೕಯಕ�ಗಳು ತಮR ಆಶಯಗಳ��  (ರಸ-ಧ�;) DೖT�ಕ#ಾ�ರುವಂ3Uೕ ಆಕೃ?ಗಳ��(ವ8ೂBೕ@+) ಕೂಡ ಅ�ಪ+#ಾ�ರುತ+D, ಅ�ೂೕ@ಕ#ಾ�ರುತ+D.  ಉVಾ. : �ಾ��ೕಯನೃತ"ದ ಅWನಯಪದX? (ನೃತ+ಹಸ+, YಾZ, ಸ[ನ�ಾ4ಗಳು)�ಾಗ�, �ಾ��ೕಯ\ಾನದ Zೕ?�ಾಗ� (ಸ�ರ-7ಾಳಗಳ, ಶುB?ಲಯಗಳ ಮೂಚ^*,-ಗಮಕಗಳ ಪZಗಳು) �ಾವ��ೕ �ೕಶ-�ಾಲಗಳ ಪZ�[?ಯ ನಕಲುಗಳಲ�Dಂಬುದು ಎಷುF ಸತ"Daೕ  �ಾ��ೕಯHಾbತ"ದ ಕPಸಮಯ, ಶcಾ5ಲಂ�ಾರ, ಅdಾ*ಲಂ�ಾರ, ಛಂದಸುf, #ಾ"ಕರಣಪZgಾ>ರ, #ಾ�ಾ"ನ�ಯ ಮುಂ7ಾದ ವಣ*hಾ P&ಾನಗಳು ಕೂಡ ಅEFೕ ಅ?�ೕಶ+-�ಾಲಸ�ರೂಪವನು6 iೂಂ4ರುತ+Dಂಬುದು ಸತ" ಸಂಗ?.  4ಟDೕ, kಾEಯ,6ೕ ಪB&ಾನ#ಾದ ಅWವ"@+9ಾಧ"ಮವhಾ6� iೂಂ4ರುವ Hಾbತ"8> ತನ6 ವಸು+Pನ �ೕಶ-�ಾಲಗಳ #ಾಸ, \ಾಢ#ಾ�ರುತ+�ಂಬ Hಾ9ಾನ";ಯಮ ಅPಸRರmೕಯ.  ಆದL ಇದು ಅ�ಾ��ೕಯ ಅಥ#ಾ ಅಲn�ಾ��ೕಯHಾbತ"8> ಅನುಲ�ಂಘ"ಪZ=?�ಾ�ರುವಂ3 PಶುದX�ಾ��ೕಯHಾbತ"ಕ>ಲ�. ಏ8ಂದL ಈ ಬ0ಯ ಪB�ಾರಗಳು �ಾವ��ೕ ಪZಶುದXಕ�ಯ ಸDaೕ*ಚr9ೌಲ"ಗsಾದ Oತ+P�ಾBಂ?ರೂಪದ ರHಾನಂದ@>ಂತ Wನ6#ಾ�(PರುದX#ಾ� ಕೂಡ!) ಹತು+ ಹಲವ� ಕ�ೕತರಸಂಗ?ಗಳ ಬ00 HಾಗBಹವa Hಾವ�ಪ+ವa ಆದ ಬದX3ಗಳನು6 iೂಂ4ರುತ+D.  ಆದL �ಾ��ೕಯHಾbತ"ದ, ಬ0 bೕಗಲ�.  ಅ�� ಸಕಲವಸು+;ಷtಬದX3ಗಳೂ ರಸuaೕಷಕ#ಾ� ದುvದು, ನಮR Oತ+ವ� ಆHಾ�VಾWಮುಖ#ಾದಂ3 7ಾವ� \ೌಣ#ಾಗುತ+ ಬಂದು ಕx0 ಕರ�iೂೕಗುತ+D.  ಇದನು6 ಮನ\ಾಣ$ೕ8ನು6ವವರು ಈ iೂ?+ನ ರಂಗಭೂ=�ಡ, ನಮR  zಾರಂಪZಕ �ಾ��ೕಯರಂಗಕ�ಗಳನೂ6(hಾಟ"/ನೃತ"), Hಾ9ಾAಕ-{ಾಜ@ೕಯ ಚಳವ�ಗಳ ಅಥ#ಾ ಭ@+-ಮತ ಮುಂ7ಾದ ಕ�ೕತರ9ೌಲ"ಗಳ ಪBYಾರ8> iೂರಟ ಅಲn�ಾ��ೕಯ �ೕತಗ}ೂಡ, �ಾ��ೕಯಸಂ�ೕತವನೂ6 iೂೕ�� ,ೂೕಡುವ�ದLೂ~F0 �ಾವ��ೕ �ಾಲದ ಮ?ೕಯ-ಸು&ಾರmೕಯಬದX3ಗಳ ಫಲ#ಾ� ಮೂvದ ಅ�ಾ��ೕಯ-ಅಲn�ಾ��ೕಯರಚ,ಗಳನು6 ಅW�ಾತವa PಶುದXವa ಆದ �ಾ��ೕಯHಾbತ"�ೂಡ, 7ೌಲ;ಕ#ಾ� �ಾಣಬಹುದು.  
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 PಶುದX�ಾ��ೕಯHಾbತ"ವ� ತನ6 ರೂಪದ ;ದು*ಷF3-;ಷ>E*ಗಳ,6ಲ� ಅದರ ಆ�ಾಮವ,6ೕ =ೕರುವ ಯತ6ಗಳhಾ6�ಸುತ+�ಂಬುದನು6 ಅನುಭವರ�ಕLಲ� ಬಲ�ರು.  bೕ\ಾ� ಅದು �ಾವ��ೕ �ೕಶ-�ಾಲಗ�ಗೂ ಅಂ~8ೂಳ�� ಎಲ� �ೕಶ�ಾಲಗ�ಗೂ ಸಂ#ಾ4�ಾಗುವ�ದರ�� ಸಂ�ೕಹPಲ�.  ಇ�� ಅವ�ಗಳ ಆಕೃ?ಮೂಲದ, ರೂಪ,ೖ�tಕವa ಆದ ;ಯಮ-;ಬ*ಂಧಗಳು Mೕ�ೂ6ೕಟ8> ಅನವಶ"Dಂ�ೂೕ, ಸಮHಾಮ�ಕ-ಸಮ�ೕTೕಯಸಂDೕದ,ಗ�0 Pಮುಖ#ಾದ ಪB?\ಾ=ಪದX?Uಂ�ೂೕ ಬZಯ zಾಂvತ"ಪBದಶ*ನದ ಆಡಂಬರDಂ�ೂೕ 3ೂೕರಬಹುದು.  ಇಂಥ ರಚ,ಗಳ ಒಳ iೂಳಹುಗಳನು6 ?�ದು8ೂಳ�ಲು kಾE-#ಾ"ಕರಣ-ಅಲಂ�ಾರ-ಛಂದಸುf-8ೂೕಶಗಳಂಥ #ಾಙRಯ9ಾಧ"ಮದ PPಧ�ಾ�ಗಳ�� ತುಂಬ ಪZಶBಮವನೂ6 9ಾಡ$ೕ�ಾಗುತ+�.  ಇ�ಲ� ವ"ಥ*Dಂದೂ 3ೂೕರಬಹುದು.  ಆದL ಕ�ೕತರಬದX3ಗ}ೂಳ0  ದುvಯುವ Hಾbತ"ವ� ತನ6 ಸಂDೕದ,ಯನು6 ಅZಯುವವZ0 PಶುದX#ಾಙRಯ9ಾಧ"ಮcಾಹ"#ಾದ ಸ9ಾಜ�ಾಸ�, 9ಾನವ�ಾಸ�, {ಾಜ"�ಾಸ�, ಆ�*ಕ�ಾಸ�, ಜhಾಂ�ೕಯ�ಾHಾ�4ಗಳತ+ ಅ��ಾ�ಕ#ಾ� ಅವ&ಾರ�ಯನು6 <ಾಕುವ�ದು ಸುDೕದ".  bಂ� ಇಂಥ ಅವ&ಾರ�ಯು ಮತ, ಭ@+ {ಾಜಸು+? ಮುಂ7ಾದವ�ಗ�\ಾ� ಇ453ಂಬುದEFೕ ವ"7ಾ"ಸ.  ಇDರಡೂ PಶುದX#ಾಙRಯ9ಾಧ"ಮದ Hಾಧ"3-ಸಂ@ೕಣ*3-ಸೂ2R3ಗಳನು6 ಪB&ಾನ#ಾ� ಗಮ;�8ೂಂಡು DೖT�ಕ#ಾದ (ಸವ*Hಾ9ಾನ"Dನ6ಬಹುVಾದ) kಾವಗ�\ಾ� ದುvದ��, ತುvದ�� ಅವ�ಗಳ ಎಲ� ಬ0ಯ ಕ�ೕತರ#ಾದ �ಾಳAಗಳೂ ಸುಸಂಗತ#ಾ� ರHಾನಂದದ $ೕLೂಂದು ಮುಖವEFೕ ಆ� ಅಂತಗ*ತPರುವ $ೂೕ�ಯ�� ಅಡಕ0ೂಳು�?+ದ5ವ�, ಧ�;ಸು?+ದ5ವ�.  ಆದL ಇಂದು ಇಂಥ Hಾbತ"ದ �ಾ��ೕಯ, ಅdಾ*� ಕ�ಾತRಕ9ೌಲ"8> ಪರಮzಾBಶಸ+"ವನು6  Hಾb?ಗ}ಂದು PಶುBತ{ಾದವLೕ 8ೂಡ4ರುವ �ಾರಣ; kಾ�ೕಯ#ಾದ 8ೂೕಶ, ಛಂದಸುf, #ಾ"ಕರಣ, ಅಲಂ�ಾರ ಮುಂ7ಾದವ�ಗಳ �ೂ�ೕಪ�ವ�"ತn?+0 ಅಶ@+�ಂದ�ೂೕ ಅhಾ�[�ಂದ�ೂೕ Pಮುಖ{ಾ�ರುವ �ಾರಣ ಇತರಕ�ಾಪB�ಾರಗಳ�� �ಾ��ೕಯ30 ಸಹಜ#ಾ�, ಅ;#ಾಯ*#ಾ� ಸಂ4ರುವಷುF zಾBಶಸ+"-ಪ�ರHಾ>ರಗಳೂ ಮಹತ�-ಅನುಸಂ&ಾನಗಳೂ ಇ�� ಸಂ4ಲ�. ಅಲ�� ಉ�ದ ಕ�ಗಳ�� ಆ�ಾ ಕ�ಾ9ೌಲ"ವನೂ6 ಪರಂಪLಯನೂ6 ಎ?+bvಯುವ Tಖರಗ}ಂದು �ಾ��ೕಯಕ�ಾವ�ದLೕ ಆದೃತ{ಾದಂ3 Hಾbತ"ದ�� ನxಯ� 8ೕವಲ ಕ�ಾcಾಹ"ಬದX3ಗ}ೕ ಪB&ಾನD;� ದುvಯುವ �ೕಖಕLೕ ಮುಂಚೂmಯ��ರುವಂ3 ಪZ�[?ಗಳು ಪB?CಂCಸಲn~FD. ಒಬ� PಶುದX �ಾ��ೕಯಸಂ�ೕತ\ಾರ;\ಾಗ�, ನತ*ಕ;\ಾಗ� ಅ;#ಾಯ*#ಾಗದ ಕ�ೕತರಬದX3ಗಳು Hಾb?�ಬ�;0 ಆತ"ಂ?ಕ#ಾ�DUಂದL ಅದನು6 Pಪ�ಾ*ಸDಂ�ೕ PDೕ@ಯು ಗBbಸು7ಾ+,.  #ಾ"ವ<ಾZಕkಾEಗಳ <ಾಗೂ #ಾಸ+Pಕಘಟ,ಗಳ 8ೂೕಶವನು6 ಕತ+Z�8ೂಂಡು iೂರ0 <ಾZಬಂದಲ�� 4ಟ#ಾದ Hಾbತ" ‘ಸ�ರೂzಾಂತರ’ವ� Da"ೕಮP�ಾBಂತ#ಾದ ವ�ೂೕ*ಜ��ಲಸುಂದರ ಪತಂಗತ�ದ�� ಪZಣ=ಸದು. bೕ0 �ೌ@ಕkಾE ಮತು+ #ಾಸ+ವಘಟ,ಗಳ ಬಲ4ಂದ�ೕ, ಅವ�ಗಳ Pಲ2ಣZೕ?ಯ ಬಳ8�ಂದ�ೕ ಅವನು6 =ೕರುವ ಸn&ಾ*<ಾ�ನವ� Hಾbತ"ಕ�ಯ��ರುವಷುF ?ೕವB#ಾ�, ಅzಾಯ�ಾZUನ6ಬಹುVಾದಷುF ಗಹನ#ಾ�, ಕvVಾ� ಮ7ಾ+ವ ಕ�ಯ��ಯೂ ಇಲ�.  ಆದುದZಂದ�ೕ ಇಂಥ ಸಂಕBಮಣವನು6 ಅ,ೕಕರು ಸ�ಯಂ ಪZTೕ��  ಕಂಡು8ೂಂvಲ�.  bೕ\ಾ�Uೕ ನಮR ಜನHಾ9ಾನ"ಕೂ> ಯುವಜನ3ಗೂ ಮಕ>�ಗೂ �ಾ��ೕಯHಾbತ"ದ ಅತ"ಂತಲ�ತಕ�ಾತRಕ ಸತ+�ವ� ಸiೕತುಕ#ಾ� Hಾನುಭವ#ಾ� ಹೃದಯಪB?�tತ#ಾ�ಲ�.   ಆದL ಇಂಥ ಅ�ಾನ8> ಮುಖ"�ಾರಣ ನಮR ಸಂDೕದನTೕಲಜನ3ಯು PಶುದX�ಾ��ೕಯHಾbತ"ಕೂ> ಅದರ ರಚhಾ-ಆHಾ�ದನತಂತBಕೂ> ಅgಾF� 3Lದು8ೂಳ�4ರುವ��ೕ ಆ��. 4ಟDಂದL ನಮR ಜನZ0 �ಾ��ೕಯHಾbತ"ವನು6 ಸಮಗB#ಾ�, ಸೂ[ಲ#ಾ� ಆHಾ�4ಸುವ ಶ@+ ಇ�5ೕ ಇ�. ಆದL ಅದರ ರಚhಾTಲnಸೂ2R3ಗಳ 7ಾಂ?BಕಪZ�ಾನವನ6EFೕ ?�ಸ$ೕ�ಾ��.  9ಾತBವಲ�, ಇಂಥ ಪZ�ಾನವ� ಒಂದು T2ಣ#ಾ�, 9ೌಲ"#ಾ�, �ಾ��ೕಯHಾbತ"ದ ;9ಾ*ಣ�ಾ�ೕನ3�ಾ� $}ಯಬಹು�ಂಬುದನೂ6 bೕ0 $}ಯ$ೕ8ಂಬುದನೂ6 ಮನದಟುF9ಾv8ೂಡ$ೕ�ಾ��.  ದು�ೖ*ವDಂದL ಇಂದು 
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�ಾ��ೕಯHಾbತ"ದ ರೂಪ-ಸ�ರೂಪಗಳ PP&ಾ�ಾಮಗಳು (8ೂೕಶ, ಛಂದಸುf, #ಾ"ಕರಣ, ಅಲಂ�ಾರ ಇ7ಾ"4) Pಶ�PVಾ"ಲಯಗಳ ಶುಷ>ಸಂ�ೂೕಧ,ಗ�ಗೂ �ಾತ�ಾಮಗ};�ದ ಶವಪZೕ�ಾಸದೃಶ#ಾ"ಸಂ\ಾಧ"ಯನಗ�ಗೂ �ೕ=ತ#ಾ�D. ಇದೂ ಇಂದು ?ೕರ ಕುಂ���.  4,ೕ 4,ೕ 8ಲ8ಲDೕ ಮಂ4 ಸವ*ತB;{ಾಕೃತ;{ಾಶZಗೂ ಅಪBಬುದXZಗೂ ಬಲವಂತದ 9ಾಘHಾ6ನದ Zೕ?ಯ�� ಸಲು�?+�. ಆಚರ��ಲ�ದ, ಆತRHಾತ+ಲ�ದ P�"ಯು ಎಂದೂ P�"U;ಸದು.  ಅ�ೕ;ದ5ರೂ ಶವzಾBಯ. bೕ\ಾ� ನಮR T2ಣಪದX?ಯ�� 9ಾzಾ*�ಾಗ$ೕಕು.   ಇಂಥ ಸು&ಾರ�\ಾ� �ದಲು �ಾ��ೕಯHಾbತ"ವನು6 P�ೕಷ#ಾದ �Bೕ?�ಂದ zಾಠ iೕಳಬಲ� ರಸ�ರೂ PVಾ�ಂಸರೂ ಆದ ಅ&ಾ"ಪಕರು $ೕ@Vಾ5L. ಕನ6ಡನDaೕದಯದ�� ಇಂಥ ಹಲವರು ನಮR hಾvನ �Bೕಷt�ೕಖಕರ ಗುರುವಗ*ದ��ದು54�� ಸRರmೕಯ.  ಈ ಬ0ಯ T2ಕZ0 ’‘ಬದX3’�ಂತ ’‘�ದX3”  ಮುಖ"Dಂಬುದನು6 ಮ3+ ಒ?+iೕಳ$ೕ@ಲ�. kಾEಯನು6 ಅವರ�ೕ ಆದ ಅನನ"3�ಂದ ಅನುಭP� ಉ@+DೖOತB"ವನು6 ಬ0\ಾmಸಬಲ� �ೕಮಂತLೕ ಇದ8> 4ೕ�ತ{ಾಗ$ೕಕು.’  ನಮR ಕ�ಾ*ಟಕದ�� ಗಮಕಕ�ಯಂಥವa ಆಸಕ+ರ ಅhೌಪYಾZಕ�ಾ��ೕಯ Hಾbತ"ಸಂDೕದನಕೂಟಗಳೂ 8ಲಮ~F0 ಈ 4�ಯ� ದುvಯು?+D. ಆದL ಆಂಧBಪB�ೕಶದ�� ಅವ&ಾನ, ಆಶುಕP3, 9ಾಗ*�ಾವ"ರಚ,, ಭುವನPಜಯ-ಇಂದBಸ�ಗಳಂಥ ರಂ�ೕಕೃತಯತ6ಗಳು �ಾ��ೕಯHಾbತ"ದ ಶುO-ರುOಗ�ಗೂ ಅದರ ಸ�ತಂತB9ೌಲ"ಕೂ> ಸ��ಸು?+ರುವ �ೂೕಹದ ಸRತ{ಾಂ ಸು+ತ".  ತುಂಬ #ಾ"ಪಕ#ಾ� PDೕOಸ$ೕ�ಾದ �ಾ��ೕಯHಾbತ"ಸಂDೕದhಾನು ಸಂ&ಾನದ ಪBT2ಣ-ಪBHಾರಗಳ ಬ0�ನ ಈ 8ಲವ� ಸೂಚ,�ಂದ ಸದ"8> ಮು��ೂೕಣ.                                                      
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క,�ెయ-.క,�ెయ-.క,�ెయ-.క,�ెయ-. ఛందసు�ఛందసు�ఛందసు�ఛందసు�-అన1యఅన1యఅన1యఅన1య  ನನ6 ಪBಥಮ�Bೕ?, ಪB&ಾನರುO �ಾವ"ದ��Uೕ. ಕP3ಯ ಬ00 ಎಷುF iೕ�ದರೂ ನನ0 ದm#ಾಗದು, ಎಷುF iೕ�ದರೂ ಅದು ಪ�ಾ*ಪ+D;ಸದು. ಸಂಸ>ೃತದ ಒಂದು ಪB�ದXಸೂ@+: ಸುಕP7ಾ ಯದ"�+ {ಾQ"ೕನ @ಂ? (ನಲ�ಬ�P�ೂ5x ಅರಸುತನDೕ8?). ಮ<ಾಕP ;ೕಲಕಂಠ4ೕ�ತನು ತನ6 ‘Tವ�ೕ�ಾಣ*ವ’ದ��  "ಅhಾಯತzಾBಣಮಸಂಯು 7ಾ2ಂ ಅಬBಹRಚ�ಾ*ನಶhಾ4�ೕದಂ ||  Oತ+ಂ ಮiೕ�ೕ ;ಭೃತಂ P&ಾತುಂ �ದXಃ ಕPೕhಾಂ ಕP3ೖವ �ೕಗಃ " ||  (zಾB�ಾ�ಾಮದ 0ೂೕAಲ�, ಇಂ4Bಯ;ಗBಹVಾಗBಹPಲ�, DೕVಾkಾ"ಸದ LೕA0�ಲ�, ಉಪ#ಾಸಗಳ 8�ೕಶಗ�ಲ�. ಮನದ� Tವನನು �L�ಾ�Zಸಲು ಕPಗಳ �ಾವ"D �ೕಗ#ಾ� �ದX) ಎಂದು ಸರಸಗಂWೕರ#ಾ� ಒಕ>m�Vಾ5,. <ೌದು, ಕP3Uಂಬು�ೂಂದು �ೕಗ. ಇ�ೂಂದು ರಸ�ೕಗ. ಪರ9ಾಥ*ವನು6 Hಾ�ಾತ>Z�8ೂಳ�ಲು �ಾನ�ೕಗDೕ ಶರಣ"Dಂದು DೕVಾಂ?ಗಳ ಅನುಭವ�ಾಸನ. ಅದ8> ಪaರಕ#ಾ� ಕಮ*�ೕಗ, {ಾಜ�ೕಗ, ಭ@+�ೕ\ಾ4ಗ}ಂದು ಸಂಪBVಾಯಕ �ಾ�>ಯುಂಟು. ಆದL ಕ�ಾ�ೕಗ ಅಥ#ಾ �ಾವ"�ೕಗದ (hಾದ�ೕಗ, hಾಟ"�ೕಗ, OತB-Tಲn�ೕ\ಾ4ಗಳು) �4Xಯ ಮೂಲಕ �ಾನ�ೕಗದ ಸಂzಾB�+ ಅ?ಸುಲಭ. ಇದ8> ಅನುಭವ�ಾ�ಗsಾದ ಕP-ಕ�ಾPದರ ಪ�{ಾD ಅಸಂಖ"#ಾ��. ಇಂಥ ಕ�ಾ�ೕಗದ ಬ00 ಇತರತB HಾಕಷುF PHಾ+ರ#ಾ� ಬL4�5ೕ,; ಮತೂ+ Pಸ+Z�, ಪZಷ>Z� ಬZಯುವವ;�5ೕ, ಕೂಡ.  {ಾಷ�ಕP 0ೂೕPಂದuೖ ತಮR ‘��Pಂಡು’ ಕವನಸಂಕಲನದ ‘ಕP3’ ಎಂಬ iಸZನ ಕವನದ�� ತುಂಬ ಹೃದಯಂಗಮ#ಾ� iೕ�Vಾ5L: ಕP3 ಮ?ಜಲನ�ನ, ವ"ಸನವನ�ಯ ಪ��ನ, ಕP3 \ಾನದ ಸು��, �ೂಬಗ 3,ಸೂv. . . . . &ಾ"ನಗ;ಗಳ ರನ6 ಪBಣಯW2ುPನನ6 
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ಕP3 Aೕವನಸಮರ�ೕಧರ ತುತೂZ. ಕರು�ಯ ನಯನCಂದು  Dೕ�ಾಂತ3ಯ ಬಂಧು. . . .  Pಫ�ಲ9ಾನುಷAೕವನದ ಯdಾdಾ*ಸ9ಾವ�ೂೕಕನಂ. . .  ಕP3 ಬಡಗಣ7ಾL ಯಂ3 VಾZಯ 3ೂೕL ಎ;3ೂ ಧನ"Lೂ ಸಂಸ>ೃ?ಯ hಾವ,ೕದ*ವರು!. . . . . bೕ0 ಅವರ OಂತನಲಹZ Pಸ+Zಸುತ+�. ಕP3ಯ ಬ00 ಕವನಗಳನು6 ಬLಯದ ಕPಗ}ೕ ಇಲ�DಂಬಷFರ ಮ~F0 �ಾವ"ದ 9ೌಲ"ಸಂಸ+ವನ Hಾbತ"�ೂೕಕದ�� Hಾ��. ಈ ಬ0ಗೂ ಸಹ ಇ�� Pಸ+Zಸಲು ಎx�ಲ�, CಡುPಲ�. ಆದುದZಂದ ಕP3ಯ ಬ00 �ಾD"ೕತರ#ಾದ Zೕ?ಯ��Uೕ 8ಲವ� 9ಾತುಗಳನು6 iೕ� ಮು�ಸ$ೕ@�.  ನನ6 ಆದರmೕಯPದ�;RತBLೂಬ�ರು 9ಾನವZ0ಲ� ಗದ"@>ಂತ ಪದ"Dೕ iಚುr ಸಹಜ, ,ೖಸ�*ಕ <ಾಗೂ ಸರHಾWವ"@+ ಎಂಬ POತB#ಾದರೂ ಸತ"#ಾದ ಸಂಗ?ಯನು6 �ೂೕVಾಹರಣ#ಾ� ;ರೂ�ಸುವ ಯು@+ಯು ಇ�� ಸುತ{ಾಂ ಪBHಾ+#ಾಹ*. ಅವLನು67ಾ+L: ರ�+ಯ�� ಒಬ�ನು Hಾಗು7ಾ+ ಹಲವರ ನಡುD �ಾm�8ೂಳು�ವ ಮನುಷ"ನು ತನ6 zಾv0 7ಾನು ಗದ"ದ�� ಏನhಾ6ದರೂ ವ"ಕ+#ಾ� iೕ�8ೂಂಡು ನxದL ಆತನನು6 ಜಗ3+ಲ� ಹುಚr,ಂ�ೕ kಾPಸುವ�ದರ�� ಸಂ�ೕಹPಲ�. ಆದL ಅ�ೕ ಮನುಷ"ನು ಲ�ಾತRಕDaೕ ಗ?Hೌಂದಯ*9ಾತBTೕ�ತDaೕ ಆದ ಪದ"ವ,ೂ6ೕ (ಅಥ#ಾ <ಾಡ,ೂ6ೕ) iೕ�8ೂಂಡು iೂೕದL ಬಹುಜನರು ಆತನ ವತ*,ಯನು6 ಕಂಡು (8ಲDaMR ನಕ>ರೂ ಸಹ) ‘�ಾLೂೕ zಾಪ! ತುಂಬ ಖು�ಯ��Vಾ5Lೕಂತ ಅನುf3+. ಒ}� <ಾಡು-ಪದ" iೕ}ೂ>ಂಡು iೂೕ\ಾ+ ಇVಾ5L. ಸZ�ಾದ ಖ�ಾ�ೕ ಮನುgಾ"ಂತ �ಾಣು3+’ ಎಂದು  kಾPಸುವರಲ�� ಹುಚr,ಂಬ ಪಟFವನು6 ;ೕಡುವ�4ಲ�. (ಅEFೕ ಅಲ�, ಇ�� ಗಮ;ಸ$ೕ�ಾದ ಮತೂ+ ಒಂದು P�ೕಷDೕ,ಂದL kಾEಯ ರಚ,�ಂದರ ಗ?Hೌಂದಯ* <ಾಗೂ hಾದ9ಾಧುಯ*ಗಳು iOrದಷೂF ಅದನು6  Qೂೕ{ಾ� iೕ�8ೂಂದು iೂೕಗು#ಾತನನು6 ಹುಚr,ಂದು ಭB=ಸುವ ಸಂಭವ;ೕಯ3 ಕಡM�ಾಗು7ಾ+ ಬರುತ+�. ಅಂದL ಅಂ?ಮ#ಾ� \ಾನDೕ ಅತ"ಂತ ಸಹಜ <ಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ9ಾನ#ಾWವ"@+Uಂದೂ ಈ �ಾರಣ4ಂದ�ೕ  ರಸ-kಾವ ಸಮುಜ��ಲ#ಾದ ಸಂದಭ*ಗಳ�� ಅತ"ಂತ ಊತ>ಟ�[?ಯನು6 ಮು~Fದ ಮನುಜನ ಮ,ೂೕಭೂ=80 \ಾನಮಯ�ಾವ"Dೕ ಅ?ೕವ ಸಹ�ಾWವ"@+Uಂಬ ತಥ"ವ� 0ೂೕಚZಸುತ+�.   Poetry in its highest emotional levels turns out to be music ಎಂ$ೂಂದು 9ಾ?ನ 7ಾತnಯ*ವ� ಇ�ೕ ಆ��. \ಾನದ�� #ಾಗಥ*ಗಳ ಅ��ೖತವನು6 �ಾಣು3+ೕD. #ಾ8>ೕ ಅಥ*, ಅಥ*Dೕ #ಾಕು>; sound is sense and 

sense is sound  ಎಂಬ ಅ�ೕದತ� �4X� �ಾ�Vಾಸ ಮ<ಾಕPಯು iೕ�ದ #ಾಗಥ*ಸಂಪೃ@+ಯು Hಾ�ಾತ>Zಸುವ �ಾರಣ kಾEಯ ಅತು"ನ6ತಸ�ರೂಪವ� �ಾವ"ದ�� �ಾಣುವ��ಂದL ಅದ8> ���ಯು iೕಳುವಂ3 best words arranged in the 

best order    ಎಂಬ ಲ2ಣವ� ತುಂCರುತ+�.  ಆದುದZಂದ�ೕ ಅತು"ತ+ಮಕP3ಯನು6 $ೕLೂಂದು kಾE0 ಸಮಗB#ಾ� (ಒಂ4ಷೂF 8ೂರ3 �ಾಣದಂ3, ಮೂಲದ ಎಲ� �ೂಗಸುಗಳೂ ಸಲು�ವಂ3) ಅನು#ಾದ 9ಾಡುವ�ದು ಕಷF.  bೕ\ಾ�Uೕ �ಾವ��ೕ ಒ}�ಯ �ಾ#ಾ"ನು#ಾದವ� ಪ�ನಸfೃ�F�ಾ�Uೕ ;ಲು�ತ+�.  ಈ �ಾರಣ4ಂದ�ೕ �ಾ#ಾ"ನು#ಾದಕ;0 8ಲಮ~F0 ಸ�ತಂತBಕPಯ ಪಟFವa �ಗುತ+�.  ಆದL Mೕ�ನ P��ೕಷ�ಯ�� ಗ?Hೌಂದಯ*Pಲ�ದ, ಛಂ�ೂೕವಕB3�ಲ�ದ  ಗದ"ರೂಪದ �ಾವ"ವ� (ಅಥ#ಾ ’‘ಗಪದ"” ಇಲ�Dೕ ಪVಾ"kಾಸ) �ೂೕಲುತ+�. ಮುಕ+ಚ^ಂದಸುf ಎಂದು iೕಳುವ��ೕ ಒಂದು PLೂೕಧ. ಛಂ�ೂೕಮುಕ+ ಎನ6ಬಹುದಲ�� ’‘ಮುಕ+ಚ^ಂದಸುf” ಎಂಬುದರ�� ಛಂದ�fನ ’‘Pಕಲnಸ3+’ಯEFೕ �ಾಣುತ+�. ಇದು ಇಂ���kಾEಯ free verse ಎಂಬುದರ ,ೕರ ಅನು#ಾದ. ಅ��ಯೂ ಇ�ೕ 3ೂಡ@�. zಾ�ಾrತ"Z0 ಪದ"ತ�Pಲ�� 
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�ಾವ"ತ�Dೕ �4Xಸ�ಂಬ Oರಂತನ�ಾ2mಕ�ಾಸನವ� ಗಂಟಲ\ಾಣ#ಾ� ಬಂದ �ಾರಣ ಇಂಥ Pಕಲnಸ3+ಯ   ಶಬ5ವ� $ೕ�ಾ�7ಾದರೂ ನಮR ಪರಂಪLಯ� �ಾವ"ವನು6 ಗದ"ಂ ಪದ"ಂ ಚ =ಶBಂ ಚ ಎಂದು ಎಂ�ೂೕ ಗುರು?�ರುವ �ಾರಣ ಇಂಥ �ಾ�Rಯ ಪZkಾE $ೕ@ಲ�.  ಆದL ಪTrಮಮು ಗsಾ�Uೕ ಇನೂ6 ;ಂ?ರುವ ನಮR ಬಹಳಷುF Hಾb?ಗ�0 ಈ PYಾರಗ}ಲ� 0ೂ?+ಲ� ಅಥ#ಾ $ೕ@ಲ�.   ನನ6 ಮ3ೂ+ಬ� Pದ�;RತBLನು67ಾ+L: ಮನುಷ"ನ ,ೖಸ�*ಕDೖಯ@+ಕಪBವೃ?+ಯEFೕ ಪದ"ಸಹಜ#ಾ�ಲ�, HಾಮೂbಕkಾDaೕತ>ಷ*ವa ಗ7ಾ"ತRಕ, ಲ�ಾತRಕDಂಬುದು ಸತ". ಉVಾಹರ�0 ಮುಷ>ರ ಹೂಡುವ ಜನಗಳ ¡ೂೕಷ�ಯ,6ೕ ,ೂೕv. ‘$ೕ8ೕ $ೕಕುs hಾ"ಯs $ೕಕುs’ ‘��ಾ>ರs ��ಾ>ರs ಸ�ಾ*ರ8>s ��ಾ>ರs’ ಎಂಬ��ಲ� ಛಂದ�ಾ"ಸ��;0 �ಾಣುವ�ದು Pದು"hಾR�ಾಛಂದ�fನ�ೂೕ ಚತುರಶB-ರೂಪಕಲಯಗಳ�ೂೕ ನv0. ಅEFೕ8, \ಾ�ಗಳ�� ಸಹ ಇ�ೕ �ಾಡು 3ೂೕರುತ+�. 4ಟ#ಾ� iೕಳುವ�VಾದL ನನಗಂತೂ Pಶ�ದ �ಾವ��ೕ ¢ೕತBದ �ಾ�>ಯ �ಾರ�ೕ ಅWವ"@+ಯೂ ತನ6 ಅತು"ನ6ತ ಸ+ರದ�� ‘ಛಂ�ೂೕಬದX’#ಾ�Uೕ 3ೂೕರುತ+�ಂದು ಎ;ಸುತ+�. ಆದುದZಂದ�ೕ ನಮR ಪaವ*ಸೂZಗಳು ನ ಅಚ^ಂದHಾ #ಾಗುಚrರ? ಎಂದು ಸೂ?BೕಕZ�ದರು (ಛಂದ�fಲ�� #ಾ@>ನ ಅWವ"@+�ಲ�). ನ @ಂOಚ^ಂದHಾ Phಾ ಎಂದು  iೕಮಚಂದBನಂಥ Pಶ�3ೂೕಮುಖPVಾ�ಂಸನು ¡ೂೕ��ದ (ಛಂದ�fಲ�� �ಾವ�ದೂ ಇಲ�). ಅEFೕ8, ಛಂದ�fಂಬ ಪದದ &ಾತಮೂಲ;ರು@+Uೕ ಇದನು6 ಛ4ರೂಜ*,ೕ ಛದ ಅಪ#ಾರ�ೕ’ ಛಂದಯ?, ಆ<ಾ�ದಯ?ೕ?ಚ^ಂದಃ (9ಾ?0 ಶ@+ತುಂಬುವಂಥದು5, 9ಾ?ನ 8ೂರ3ಗಳನು6 ಕ}ಯುವಂಥದು5, ಮನ�f0 ಆನಂದ ;ೕಡುವಂಥದು5) ಎಂದು ಪB?zಾ4��. 9ಾ?0ೂಂದು ;ಬ*ಂಧದ��Uೕ ಅHಾ&ಾರಣ#ಾದ ಶ@+-Hೌಂದಯ*ಗಳನು6 ;ೕಡುವ ಛಂದಸುf ಕP30 ಅತ"ಂತ ಅuೕ�ತ#ಾದ (ಆದL ನಮR �ಾ2mಕರ ಪB�ಾರ ಅ?ೕವ ಅ;#ಾಯ*Dಂಬಂತಲ�ದ) ಅಲಂ�ಾರ. ಅಲಂ�ಾರPಲ��ಯೂ ಕP3 ಇರಲು Hಾಧ". ಆದL ಅದರ ಸಂkಾವ"3 PರಳವEFೕ ಅಲ�, ಕಷFವa <ೌದು, ಕಷF9ಾತBವಲ�, ಅ;ಷFವa <ೌದು. ಅದುದZಂದ ಛಂ�ೂೕsಲಂಕೃ?�ರದ ಕP30 ಬಲ ಕಡM, £ಲುವa ತುಸು ಕಡM. ಇದನು6 ಅನುಭವDೕ4ಗ}ಲ� ಬಲ�ರು. ಛಂದ�fನ Qೂ30 ಕP30 �ೂೕ� ತರುವ kಾ�ಕರಚ, ಅಥ#ಾ #ಾಕ"Phಾ"ಸP&ಾನವa ಅತ"ಂತಗಮhಾಹ*. =ತBLೂಬ�ರು ನನ0ೂMR iೕ�ದ5ರು: ಕP3ಯಂ3 ಭBM ಮೂvಸಲು Hಾ9ಾನ"#ಾಕ"Daಂದರ @B�ಾಪದವನು6 ಅದರ Hಾ[ನ4ಂದ ಪಲ�ಟ0ೂ��ದL Hಾಕು, ನಮR ಉ�5ೕಶ �4Xಸುವ�ದು. ಇ�ೂ ,ೂೕv, ಇಂಥ�ೂ5ಂದು ಉVಾಹರ�: ‘hಾನು ಮ,0 ಬಂ�’ ಎನು6ವ #ಾಕ"ವನು6 ‘ಬಂ� hಾನು ಮ,0’ ಅಥ#ಾ ‘ಬಂ� ಮ,0 hಾನು’ ಎಂದು ಪZವ?*�ದ ಕೂಡ�ೕ ಉಂ¤ಾಗುವ ಪB?ೕ?ವ"7ಾ"ಸವನು6 ಎಂಥವರೂ ಅZಯಬಹುದು.  ಈ #ಾಕ"ದ ಪB?�ಂದು 9ಾತೂ ಮೂರು 9ಾ3Bಗಳ ಗಣ#ಾ��.  bೕ\ಾ�  ಮೂಲ#ಾಕ"ವa ಛಂ�ೂೕಬದX (?BಶBಗ?ಯ ಉ7ಾfಹಲಯ), ಪZವ?*ತ#ಾಕ"ಗಳೂ ಛಂ�ೂೕಬದX.  ಆದL �ದ�ನ #ಾಕ"@>ಂತಲೂ =8>ರಡು #ಾಕ"ಗಳ�� ‘�ಾವ"ತ�ಭBM’ ಎದು5 �ಾಣು?+�! (ವಸು+ತಃ ಈ #ಾಕ"ವ,6ೕ ಸ�ತಂತB#ಾ�, �ಾವ��ೕ ಸಂದಭ*ಗಳ b,6�-ಧ�;ಗ�ಲ�� ಪZTೕ��Vಾಗ �ಾವ"ಗುಣDೕ,ೕನೂ ಇಲ�). ಇದ8> �ಾರಣ ನಮR ಮನ�fನ ಪaವ*ಸA�8Uೕ? (conditioning) ಅಥ#ಾ ಮೂಲಭೂತವ"7ಾ"ಸDೕhಾದರೂ ಉಂ¥ೕ?    #ಾ"ಕರಣದ �ಾಬ5$ೂೕ&ಾನುHಾರ �ಾವ��ೕ ವ"7ಾ"ಸPಲ�4ದ5ರೂ ಇ�� ಸnಷF#ಾ� �ಾಣುವ�ದು �ೂೕಕರೂ¦ಯ ಕತೃ*-ಕಮ*-@BUಗ}ಂಬ ಗ7ಾನುಗ?ಕ ಸರmಯು �ದ�ನ #ಾಕ"ದ�� ಯdಾವ7ಾ+� ಅನುಸರ�0ೂಂvದ5ರೂ ಉ��ರಡು #ಾಕ"ಗಳ�� ಅನುಸೃತ#ಾ�ಲ�Dಂಬ ಅಂಶ. ಆದುದZಂದ hಾನು ಈ 4�ಯ�� Oಂ?ಸು?+ದ5ಂ3 iೂ}ದ ಅಂಶಗ�ವ�: �ದ�ನ #ಾಕ"ವ� 7ಾhಾ�Uೕ ಅ;�ತ#ಾ��. ಏ8ಂದL �ೂೕಕರೂ¦ಯ ಅನ�ಯDೕ ಇ�� ಯdಾವ7ಾ+� zಾ�ತ#ಾ��. ಆದುದZಂದ 
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ಇ�� DೖOತB" ಅಥ#ಾ ವಕB3Uೕನೂ ಇಲ�. ಆದL ಉ�ದ ಎರಡು #ಾಕ"ಗಳ�� ಅನ�ಯವ� �ದX#ಾ�ಲ�, hಾವ� Hಾ�ಸ$ೕ@�. bೕ\ಾ� ಇ�� ನಮR ಮನಸುf iYಾr� ಮಗ6#ಾಗುವ ಅ;#ಾಯ*3��. <ಾ0ಂದು ಇ�ೂಂದು �ೂಡ§3ೂಡಕೂ ಆ�ಲ�; ಇ��ಯ #ಾಕ" ?ೕರ ಸರಳ. bೕ\ಾ� ಅನ�ಯ8�ೕಶPಲ�, ಅನನ�ಯದ 0ೂಂದಲವa ಇಲ�. <ಾ0ಂದ 9ಾತB8>  ವಕB3-DೖOತB"ಗ�ಲ�4ಲ�. ಆದುದZಂದ ಇ�ೂ�ಂದು �ಾವ��ೂೕ ‘ಹದ#ಾದ’ iೂ�ಾ5ಟP�. {ಾ\ಾ�ಾಪದ ಲಘುಗಮಕಗಲಳಂ3, ನೃತ"�ೂಳ�ನ ಲಘುLೕಚಕಗಳಂ3, ವಣ*OತBದ ?��ಾದ ವಣ*ಶಬಲ3ಯಂ3 ಇ�ೂ�ಂದು ಬಳು@�, $ಡ��. ಇದು ಇರು�ನ \ಾ� Cೕ� ತಂದ �ಾAಯ 2ಣಪZಮಳದಂ3, zಾದಸಂ#ಾಹನದಂ3 =ಂO 9ಾಯ#ಾ��. ಇ�� ಒಂ4ಷುF ‘ಸುಖಪB�ಾಸ’P�. ಇ��ಯ #ಾಕ"ವ� ತುಂಬ ಸರಳ <ಾಗೂ ಮೂಲತಃ ಅ�ಾವ".  ಆದುದZಂದ ಈ 9ಾzಾ*vನ ಪZ�ಾಮವ� ಅ�ಷುF ಸೂ2R#ಾ�ದ5ರೂ ಸುಲಭ#ಾ� ಗುರು?ಸಬಹು�ಂದು ನನ6 ಎm8. bೕ\ಾ�Uೕ ಇಂಥ ಉVಾಹರ�ಯhಾ6ಯು58ೂಂx.   ಒ~Fನ�� ಈ PYಾರದ ಪZTೕಲನ4ಂದ ನಮ0 ಮನವZ8�ಾಗುವ��ೕ,ಂದL ಛಂದ�fನದೂ5 ಸಹ #ಾಕ"Daಂದ8> ಮತ+ಷುF DೖOತB"-ವಕB3ಗಳು ಬರ$ೕ8ಂದL ಅ�� ಅನ�ಯ8ೂ>ಂದು cಾಗು-ಬಳು@ರ$ೕಕು. ಇಂಥ cಾಗು-ಬಳುಕುಗಳು ಮೂಲತಃ ಆ�ಾ kಾEಗಳ ಸ�ರೂಪವನೂ6 ಅವಲಂC�ರುತ+D. hಾನು ಕ�?ರುವ, ಅZ?ರುವ ಹ7ಾ+ರು kಾEಗಳ uೖ@ ಈ ಬ0ಯ Hಾಧ"3ಯ ಸDaೕ*ಚ^ ಸುಷMಯು �ಾಣುವ�ದು ಸಂಸ>ೃತದ��Uೕ. ಅನಂತರ ಹಳಗನ6ಡ ಮತು+ ನಡುಗನ6ಡ, \ಾBಂ�ಕ3ಲುಗು, \ಾBಂ�ಕತ=ಳು, zಾBಕೃ?ಕkಾEಗಳು, ಬBಜ-ಅವ�ೕ-Mೖ��ಗಳಂಥ ಮಧ"ಯು�ೕನ ಉತ+{ಾಪಥkಾEಗಳು <ಾಗೂ �Bೕ¨ ಮತು+  �ಾ"~© kಾEಗಳು ಸಹಜ#ಾ� ಅನ�ಯವಕB30 ಒಂದಲ� ಒಂದು ಮಟFದ ಅವ�ಾಶವನು6 9ಾv8ೂಂvD. ಇಂ��� kಾE0 ಇಂಥ Hೌkಾಗ" ?ೕರ ಕಡM. Eೕ¨�nಯª <ಾಗೂ ಅವ;�ಂತ iYಾr� �ಾ© =ಲF© ತಮR ಬರಹಗಳ� ಅನ�ಯವಕB3ಯನು6 ಕೂvದ ಮ~Fಗೂ ತರುವ�� HಾಕಷುF ಯಶಸುf ಗ��Vಾ5L. ಇದ�ಾ>��ಾದರೂ ಅವರ �Bೕ8ೂೕ�ಾ"~© ಸಂHಾ>ರDೕ �ಾರಣDನ6$ೕಕು.  iೂಸಗನ6ಡ, ಆಧು;ಕ 3ಲುಗು, ಆಧು;ಕ  ತ=ಳು, bಂ4ೕ (ಖvೕ $ೂೕ�) ಮುಂ7ಾದ kಾEಗಳ�� ಅನ�ಯವಕB3 ಕಡM.   ಈ Oಂತ,ಯನು6 ಮತೂ+ Pಸ+Z� iೕಳುವ�VಾದL ನಮR ಆ�ೂೕಚ,ಯು ಗm?ೕಯ#ಾ�, 7ಾ@*ಕ#ಾ�, #ಾ"ವ<ಾZಕ#ಾ�, �ೌ@ಕ#ಾ� ಹZಯುವ�ದು iYಾrದಂ3 ಆ�ೂೕಚ,ಯ #ಾಹನ#ಾದ kಾEಯ�� ಅನ��[ರ3(ಜಡ3?) <ಾಗೂ �ಾಂ?Bಕ3ಗಳು iYಾrಗ3ೂಡಗುತ+D. ಒಂದು 9ಾ?ನ�� iೕಳುವ�ದದL ಅಗmತ-ತ�ಾ*?ೕತ (ಗಮ;�, ಇದು ‘ಅ7ಾ@*ಕ’ವಲ�!) �ೂೕ8ೂೕತ+ರಚಮ7ಾ>ರDೕ ಬಂಡ#ಾಳ#ಾದ �ಾವ"ತ�ವ� kಾEಯ ಅನ�ಯಜಡ3�ಂದ ಅ�ಯುತ+�, ಇ�ಯುತ+�. ಆದುದZಂದ�ೕ ನನ0 ಸಂಸ>ೃತ, ಹಳಗನ6ಡ, �Bೕ¨, �ಾ"~©, zಾBಕೃತಗಳಂಥ kಾEಗಳ�� ;=*ತ#ಾದ  �ಾವ"ವ,ೂ6ೕದು#ಾಗ ತುಂCರುವಂಥ ರಸಪBವಣ3, ವಕB7ಾ�4Xಗಳು iೂಸಗನ6ಡ, ಇಂ���, ಖv$ೂೕ�ಗಳ��ಯ ಕP3ಗಳನು6 ಓ4Vಾಗ ಉಂ¤ಾಗುವ�4ಲ�. ಇದ8> ಮತೂ+ ಹಲವ� �ಾರಣಗ�ರಬಹುVಾದರೂ ಅನ�ಯವಕB3 ಮತು+ ಛಂ�ೂೕDೖOತB"ಗಳೂ ಮುಖ"Dಂಬುದನು6 ಮLಯುವಂ?ಲ�. ಕP3ಯ ಈ ಗುಣ kಾ�ಕರಚ,ಯ�� ತಗು�ವ��ಂದL ಅದು ಆ kಾEಯhಾ6ಡುವ ಸ9ಾಜವ� 9ೌಲ"4ಂದ ದBವ"8>, kಾವ4ಂದ ಭವ8>, �Bೕ?�ಂದ ವ"ವ<ಾರ8> �ಾರು?+�Uಂ�ೕ ಅಥ*. ಇ�ಂಥ ಅನಥ*!       
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ఛంఛంఛంఛం2ెూౕరహస$5ెూ6ందు2ెూౕరహస$5ెూ6ందు2ెూౕరహస$5ెూ6ందు2ెూౕరహస$5ెూ6ందు 7ెళ8ం97ెళ8ం97ెళ8ం97ెళ8ం9   ಕನ6ಡದ ಅ,ೕಕPಮಶ*ಕರು ನಮR zಾರಂಪZಕ ಛಂ�ೂೕಬಂಧಗಳ (ವಣ*ವೃತ+, 9ಾ7ಾB�ಾ?, ?Bಮೂ?*ಗmೕಯ ಇ7ಾ"4) ಗ?ಯ�� ‘�ಾಂ?Bಕ3’ಯನು6 ಕಂvVಾ5L! ಪaವ*ಕPಗ�0 ‘�ಾಂ?Bಕ3’ಯನು6 ‘ಮುZಯುವ’ ಶ@+-Hಾಹಸಗಳು ಒದ�ಬರ�ಲ�Dಂದೂ Pgಾ4ಸು7ಾ+L! ಆದL #ಾಸ+ವDೕ,ಂದL ನಮR ಅ,ೕಕಪaವ*ಕPಗಳು ತಮR �ಾವ"ಕಲn,ಯ ಪB?�ಯ�� iೕ0ೕ ಇದ5ರೂ ಛಂ�ೂೕಗ?ಯ�� ತಕ>ಮ~F0 ಏಕರೂಪ#ಾದ DೖPಧ"-DೖOತBಗಳ,6ೕ �ಾzಾv8ೂಂvVಾ5L. �ೖ�-Zೕ?ಗಳು $ೕL $ೕL�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದL ಛಂ�ೂೕ;#ಾ*ಹ 9ಾತB ಬಹು3ೕಕ ಕPಗ�0 �ೕ�ಾ�ಾಲ#ಾ��. ಉVಾಹರ�ಗ�ಂದ iೕಳುವ�VಾದL ಪಂಪ-ರನ6ರ ಕಂದ-ವೃತ+ಗಳ ;#ಾ*ಹ�ೕ�ಗೂ ರುದBಭಟF ಮತು+ ,ೕ=ಚಂದBರ ಕಂದ-ವೃತ+;#ಾ*ಹಕ Hಾಮಥ"*ಕೂ> �ಾವ��ೕ ವ"7ಾ"ಸPಲ�. ಅಂ3Uೕ ನಯ�ೕನ, ಆಂಡಯ", ಬBಹRTವ,  ವೃತ+P�ಾಸರಂಥ Pಲ2ಣಕPಗಳ (iYಾr� ಕನ6ಡವ,6ೕ ಪದಗುಂಫನಗಳ�� ಬಳಸುವ �ೕಖಕರು) ಇ�ೕ 3ರhಾದ ಶ@+ಗೂ ದುಗ*�ಂಹ, ಚಂದB{ಾಜ, ಷಡ2Z, ಕP�ಾಮರಂಥ ಮ3ೂ+ಂದು ಬ0ಯ�� Pಲ2ಣ{ಾದ ಕPಗಳ ಛಂ�ೂೕ;#ಾ*ಹ ಶ@+ಗೂ ಅಂತರPಲ�. ಚಂಪaಪB�ಾರದ ಈ ಬ0ಯ ಉVಾಹರಣಪದX?ಯ,6ೕ ಷಟn4ಗೂ ಅನ��ಸಬಹುದು, ಅ�� ಲ�ೕಶ, Pರೂzಾ2ಪಂvತ, ಕು9ಾರ#ಾ"ಸ, Yಾಮರಸ, ನರಹZ YಾಟುPಠಲ (;7ಾ"ತR ಶುಕ�ೕ�), {ಾಘ#ಾಂ�ಾ4ಗ}ಲ� ಒ¤ಾFಗು7ಾ+L. bೕ0Uೕ Hಾಂಗತ" ಪBಪಂಚವa PDೕಚ;ೕಯD;ಸುತ+�. ಆದL ಇ�� ಒಂದು ಅಂಶ ಗಮhಾಹ*. ಛಂ�ೂೕ;#ಾ*ಹHಾಮಥ"*Dೕ $ೕL, ಪದ"Tಲn �ೌಶಲDೕ $ೕL. 3ಲು�ನ�� ತುಂಬ ಪBಚುರPರುವ ಪZkಾE ‘ಪದ"Tಲn’Dಂಬ ಪದ. ಇದನು6 ಬಹುಶಃ ಕನ6ಡದ�� iYಾr�, ಸಮಪ*ಕ#ಾ� ಬಳ�ರುವವರು �ಾ|| ~.P. Dಂಕ¤ಾಚಲ�ಾ��ಗ}ೂಬ�Lೕ.  ‘ಪದ"Tಲn’ ಎಂದL ಬZಯ ಛಂ�ೂೕ;#ಾ*ಹHಾಮಥ"*ವಲ�. kಾgಾಪB�ೕಗ, ಸ9ಾಸಗುಂಫನ, ವಣ*Phಾ"ಸ, zಾBಸzಾಟವ, &ಾ{ಾ�ಾರ#ಾ� ಪದ"ದ zಾದಗಳು Hಾಗುವ Zೕ?, PಕಟPರಚ, ಮುಂ7ಾದುDಲ� �ೕರುತ+Dಂದು ಆಂಧBದ �ಾವ"-ಚ^ಂ�ೂೕ =ೕ9ಾಂಸಕರ ಮತ. ಇದ8> ಅಲಂ�ಾರ;#ಾ*ಹದಂಥ ಅಂಶಗಳನೂ6 �ೕZ�8ೂಳ�ಬಹುದು. ಒ~Fನ�� ಪದ"ದ ಎತು+ಗx�ಂದ �ದ�ೂ�ಂಡು ಅಂತ"ದವL0 ಕP�ಬ�ನು 3ೂೕZಸುವ ಸಕಲಚಮ7ಾ>ರDೖOತB"ಗಳೂ ಪದ"Tಲnದ�� �ೕರುತ+D. 8ೕವಲ 
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ಒಂದು ಉVಾಹರ�Uಂದು iೕಳುವ�VಾದL ಪಂಪನು Hಾ9ಾನ"#ಾ� ತನ6 ಪದ"ಗಳ ಎತು+ಗxಯನು6 �ಾವ�Vಾದರೂ  ಸುಕರಸವ*hಾಮಗ�ಂದ�ೂೕ ಲ�ತzಾBಸ8> iೂಂದುವ ಪದ4ಂದ�ೂೕ ಆರಂW�, zಾB�ಕ#ಾ� ಯ?Hಾ[ನಗಳ,6ಲ� Pಲಂಸುತ+�ೕ ಕx0 ತುZೕಯzಾVಾಂತ"ದ�� ಸRರmೕಯವa ಸುಂದರವa ಆದ �ೂ�ೕಪ�ಸ9ಾಸಘಟಕDaಂದನು6 ತಂದು ಮು�ಸು7ಾ+,. ಈ ಸ9ಾಸದ�� ಸ9ಾನಶುB?ಯ ವಣ*Mೖ?B <ಾಗೂ zಾBಸಗ�ರುವ�ದೂ Pಪ�ಲ. ಇ�ೂಂದು Hಾ9ಾನ"ಪZTೕಲ,ಯEFೕ. ಅದL ಛಂ�ೂೕ;#ಾ*ಹHಾಮಥ"*ವ� ಇಷುF #ಾ"ಪಕ#ಾದುದಲ�. ಇದು 8ೕವಲ ಛಂ�ೂೕಗ?ಯ ಸಹಜ&ಾL; ವೃತ+-ಕಂದ-ಷಟn4ೕ7ಾ"4 ಬಂಧಗಳ ;ರಗ*ಳ3 9ಾತB. ಈ ಎರಡು ಎ��ಗಳ ನಡುDUೕ ‘ಛಂದT®ಲn’ ಬಂದು ;ಲು�ತ+�. ಇದೂ ಆಂಧBZತ+ ಪZkಾEUೕ. ಇದನೂ6 ಸಹ ಕನ6ಡದ�� �ಾ|| ~.P. Dಂಕ¤ಾಚಲ�ಾ��ಗ}ೕ ಪBಚುರಪv�Vಾ5L. ಅಂದ<ಾ0, ತುಂಬ ಜನ8> ಪದ"Tಲn, ಛಂದT®ಲn ಎಂ�ಲ� iೕಳು#ಾಗ ‘Tಲn’ ಎಂಬ ಪದವ� Pಲ2ಣ#ಾ�  �ಾಣಬಹುದು. ವಸು+ತಃ ‘T¯’ &ಾತುP;ಂದ ಬಂದ ‘Tಲn’ ಎಂಬ ಪದವ� T��ಂದ ರೂಪ�0ೂಂಡ 8ತ+,ಗ�ಗEFೕ iYಾr� �ೕ=ತ#ಾ�ರುವ�ದು ಇ?+ೕOನ $ಳವm0 �ಾC5ಕ#ಾ� T�0 ಸಂಬಂ��ದು5 �ೖಲDೕ iೂರತು  Tಲnವಲ�! ‘Tಲ’ - ಅdಾ*� ವತ*,, ವ"ವ�[, ರೂಪಣ, ಸಂಗBಹ, ಕ�ಾತRಕ ಎಂ$ಲ� ಅಥ*ಗಳನು6 iೂಂ4ರುವ ‘Tಲn’ ಪದ8> ನಮR ಸಂಸ>ೃ?ಯ�� P�ಾನ, 7ಾಂ?Bಕ3, �ೌಶಲ, Dೖದುಷ" ಎಂCDೕ ಮುಂ7ಾದ 7ಾತnಯ*P�. �ಾವ"Tಲn, ಪದ"Tಲn, ಛಂದT®ಲn ಎಂಬ ಪದಗ}ಲ� Hಾbತ"ದ�� ಪB�ಾಪaವ*ಕ#ಾ� ಕPಯು ತನ6 ಪB?kಾ-ವ�"ತn?+-ಅkಾ"ಸಗಳ ಬಲ4ಂದ ನಡಸುವ ತ�ೕಕ4ೕ¢ಯ ವ8ೂBೕ@+P�ಾಸ;=*?ಯಲ�� $ೕLೕನನೂ6 ಸೂOಸುವ�4ಲ�. ಆದL ‘Tಲn’ ಎಂಬ ಪದವನು6 ಇ?+ೕ£0 ಶುಷ>#ಾದ structure ಎಂcಾಥ*ದ�� 9ಾತB ಬಳಸು?+ರುವ�ದು ಅgಾF� ಸZಯಲ�. Tಲn8> ಆಂತZಕ#ಾದ ಆ�ಾಮ Hಾಕ�F�. ಆದL structure  <ಾಗಲ�. ಅದು ಬಹುಮ~F0 ಬbರಂಗ�5ೕ. ಆದುದZಂದ structure ಎಂಬುದ8> ‘ಕಟFಡ’ ಅಥ#ಾ ‘ಕ¥ೂFೕಣ’ ಎಂಬ ಕನ6ಡಪದವ,ೂ6ೕ ರೂಪTಲn ಅಥ#ಾ cಾಹ"TಲnDಂಬಂಥ ಸಂಸ>ೃತಪದವ,ೂ6ೕ ಬಳಸುವ��ೂ�ತು. ಈ ಬ0ಯ ತಕ*ಗ�ಲ��Uೕ, &ಾ{ಾಳ#ಾ� ಛಂ�ೂೕಬದXರಚhಾ&ೌLೕಯ{ಾ�ದ5 ನಮR ಅ,ೕಕಪaವ*ಕPಗಳ ಛಂ�ೂೕ;#ಾ*ಹವನು6 �ಾಂ?BಕDನು6ವ�ದು ತಪ�n.   ‘ಛಂ�ೂೕಗ?’ ಎಂಬ ಪದವನು6 Hಾ9ಾನ"#ಾ� ‘ಪದ"ಗ?’ ಎಂಬಥ*ದ��Uೕ ಬಳಸುವ�ದುಂಟು. ಪದ"ಗ?ಯ�� ‘ಛಂದಃಪದಗ?’ ಮತು+ ‘kಾgಾಪದಗ?’ಗ}ಂಬ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು �ೕZD. kಾgಾಪದಗ? ಮತು+ ಛಂದಃಪದಗ?ಗಳು ತಮR {ಾಚ;ಕರೂಪ4ಂದ ಒಂ�ೕ ಆVಾಗ ಪದ"ಗ?ಯು ತುಂಬ �ಾಂ?Bಕ#ಾಗುತ+�, ಪದ"ರಚ,ಯೂ ತುಂಬ ದುಷ>ರ#ಾಗುತ+�. ಆದL ಈ ಎರಡು ಗ?ಗಳೂ ತುಂಬ Wನ6#ಾ� ರೂಪ�0ೂಂ�ಾಗ ಯ?ಭಂಗ, ಶುB?ಕಟುತ�, ಪದ"ಗ?Hಾ°�7ಾ"4ಗ}ಲ� 7ಾಂಡPಸುತ+D. ಇಂಥ ಎರಡು ಬ0ಯ ‘ಅ?’ಗ�ಂದ ಹುಟುFವ �ೂೕಷಗಳು iOrನ ನಮR ಪaವ*ಕPಗಳ��ಲ�. ಇದ8> �ಾರಣ ಅವರ ಹೃದಯದ�� ಬಹು�ಾಲ4ಂದಲೂ ಪZ;�tತ#ಾ�ದ5 ಛಂ�ೂೕಗ?ಸುಭಗ3Uೕ, ಛಂ�ೂೕ&ಾ~ಯ ಸತfಂHಾ>ರDೕ. ಕP�ಬ�ನು ತನ6 ;9ಾ*ಣಹಂತದ�� (ಅಂದL during the making of a poet) ಅkಾ"ಸ8> 3ೂಡ�Vಾಗ ಛಂದಃಪದಗ?ಯ ಬ00 ?ೕರ ಎಚrರವb�ದಲ�� ಛಂ�ೂೕಗ?ಯು �4Xಸ�ಂಬ ಅಳು@;ಂದ ಪB3"ೕಕಚ^ಂದಃಪದಗ�ಗೂ ಹ4hಾ{ಾ� ‘9ಾನಸಂ#ಾದ’Pರುವ kಾgಾಪದಗಳ,6ೕ i@> i@> ಬಳಸು7ಾ+,. bೕ\ಾ� �ಾಂ?Bಕ, ಐಕ7ಾ;ಕಪದ"ಗ? ಅ;#ಾಯ*. ಅಲ�� bೕ0 ಎm�, ಎm� ಬZಯುವ ದುಷ>ರ3ಯ ಶBಮ4ಂVಾ� �ಾವ"Hಾ�ರಸ" ?ೕರ ತಗು�ವ�ದಲ��, ಕPಗೂ bಂ� ಅzಾರ. ಆದುದZಂದ�ೕ zಾBಥ=ಕಸ+ರದ ಈ �ಾತ,ಗ�0 Lೂೕ�ದ ಕPಂಮನ"ರು (7ಾವa ಕPಗ}ಂದು kಾP�ದವರು) ಛಂ�ೂೕಬದXಕP7ಾರಚ,0ೕ ಸ��+PVಾಯ iೕಳುವ�ದುಂಟು, ಛಂದ�fೕ ಕಷF, ಅಸಂಗತ, ಅbತ, ಅಪBಬುದXರ VಾZ <ಾಗೂ ಪB?\ಾ=ತ�ದ 0ೂಡು§ತನDಂದು bೕಗ}ಯುವ�ದೂ ಉಂಟು. ಗಣವ"ವ�[0 - ಅಂದL ಛಂದಃಪದಗ?0 - $� 8ೂಡ�, ಯ?ಸೂ2Rಗಳನ6Zಯ� 8ೕವಲ 9ಾ7ಾBಸಮ3ಯ,ೂ6ೕ ಗಣಸಮ3ಯ,ೂ6ೕ 9ಾತB ಗm� 8ಲಮ~F0 ;ರಂಕುಶ3�ಂದ ಕವ;ಸುವವZ0 
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kಾgಾಪದಗ?ಯ�� �ೂಗಸು �45ಸಬಹುVಾದರೂ ಛಂದಃಪದಗ?ಯ�� ಎಡPರುವ �ಾರಣ ಇvಯ ಪದ"ಗ? ಕುಂ�ಸುತ+�, ಶುB?ಕಟು#ಾಗುತ+�, &ಾ~ೕಸುಭಗ3 �ೂೕಲುತ+�. ಇದು ಬಹುಮ~F0 ಅವ�"ತnನ6ರ zಾಡು. bಂ�ೂMR 4ವಂಗತ ಲಂ8ೕ² ತಮR ಪ?B8ಯ�� ಛಂದ�fನ ಮಹತ�ವನು6 iೕಳು7ಾ+ 9ಾದZ0ಂದು @Zಯರ 9ಾಗ*ದಶ*ನ�ಾ>� ಮೂರು kಾ=;ೕಷಟn4ಗಳನು6 ಬLದಂ3 ನನ6 ,ನಪ�. ಅ�� ಇಂಥ ಹ7ಾ+ರು �ೂೕಪ-�ೂೕಷಗ�ದ5ವ�. ಇಂದು ಬಹು3ೕಕ ಆಧು;ಕ ಕPಗಳು ಛಂ�ೂೕಬದX#ಾ� ರOಸಲು 3ೂಡ�Vಾಗ ಎಡ7ಾಕುವ ಸಮ�"ಗ�ಂಥDೕ. bೕ0ಂದ 9ಾತB8>ೕ ಛಂದಸುf ಕಷFDೕನಲ�. ಪaವ*ಕPಗಳ ವೃತ+-ಕಂದ-ಷಟn4-Hಾಂಗತ"-ಅಕ>{ಾ4ಪದ"ಬಂಧಗಳನು6-- ಒಂ�ೂಂVಾ� ಛಂದಃ ಪB�ೕದದ��ಯೂ ಕ;ಷtಪ2 ನೂರ8> ಕಡM�ಲ�ದಂ3, P�ೕಷ#ಾ� ಮ<ಾಕPಗಳ ಶcಾ5dಾ*ಲಂ�ಾರಭZತ#ಾದ ;ರಗ*ಳ&ಾLಯ�� ರOತ#ಾದ ಕP3ಗಳನು6- ಗಮಕದಂ3 ಲಯ-ಗ?bೕನ#ಾ� ಅಲ��, ಆ�ಾ ಛಂ�ೂೕಬಂಧಗ�0ೕ PTಷF#ಾ�ರುವ &ಾ~ಯ�� (ಇದು ಈಗಲೂ ಸಂಸ>ೃತzಾಠ�ಾ�ಗಳ zಾಠಪದX?ಯ��, ಹ}ಯ ಪಂvತರ��, 8ಲವರು ಗಮ@ಗಳ��, ಯ2\ಾನ-�ಾನಪದ �ೕತ\ಾಯಕರ�� 8ಲಮ~F0 ಉ�4�) ಯ?Hಾ[hಾ4ಗಳು ಸು³ಟ#ಾಗುವಂ3 ಸ�£ೂ^ೕಚrಸ�ರದ�� ಪ��8ೂಂಡL ಅತ"ಂತಸುಲಭ#ಾ� ಛಂದಸುfಗಳ ರಚhಾತಂತB ಉ;Rೕ�ಸುತ+�. P�ೕಷತಃ ನDaೕದಯ �ಾವ"ವ� ಲ�ಾ;�ತ#ಾದ 9ಾ7ಾB�ಾ?ಯ,6ೕ ಬಳ��. bೕ\ಾ� ಈ �ಾಲದ ಕP3ಗಳ <ಾಗೂ ನಡುಗನ6ಡದ ಷಟn4-Yೌಪ4ಗಳಂಥ ಬಂಧಗಳ &ಾ~ಯನ6Zತು ರOಸಲು ‘ಲಯಪB´’ Hಾಕು. ಇದ8> ಆ4-ರೂಪಕ-=ಶBµಾಪ�(?Bಪ�ಟ)- ಖಂಡµಾಪ� ಮುಂ7ಾದ �ೕತ7ಾಳಗಳ ಪZಚಯವa ಸಹ�ಾZ. ಇ4ದ5�� ?Bಮೂ?*ಗಣಚ^ಂದ�fನ ;#ಾ*ಹ8> ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ#ಾಗುವ�ದು. ಆದL ವಣ*ವೃತ+ಗಳ ಲಯರbತಬಂಧಗಳ ಗ?ಯನು6 ?�ಯಲು P�ೕಷಸಂDೕದ, ಅ7ಾ"ವಶ"ಕ. ಇ�ೂಂದು Zೕ? ;{ಾಲಂಬವa ;P*TಷFವa ಆದ ;ಗು*ಣಬBಹRದ ಉzಾಸ,ಯಂ3 ಕಷFಕರ. ಆದರೂ     ಈ ಮುನ6 ?��ದ ಪaವ*ಕPಪದ"ರಚhಾkಾ"ಸ-#ಾ"Hಾಂಗ-ಪಠನಗಳ 7ಾ}Rಯ Hಾಧ,�ಂದ, ವ�"ತn?+-ಪZzಾಕ4ಂದ ಸಫಲ3 ಖಂvತ Hಾಧ".  ಇEFಲ� ಕಷFಪಟುF ಛಂ�ೂೕರಹಸ"ವನ6Zತರೂ ಬಹುಜನ3ಯ zಾ�ಗದು ಅಮೂತ*, ಅ´ೕಯ <ಾಗೂ ಅ?ೕತ ಎಂದು ಮೂಗುಮುZಯಲು ಅ,ೕಕZVಾ5L. ಆದL ಒಂದಂತೂ ನನ6 ಅನುಭವ�ದX ಸತ"; ಒMR ಲಯರbತಚ^ಂ�ೂೕಬಂಧಗಳ ಅ\ಾಧHೌಂದಯ*8>, ಲ�ಾ?ೕತರಮmೕಯಭೂಮ30 ಶುB?0ೂಂಡL ಮ7ಾ+ವ ಬಂಧಗಳೂ ಆಳD;ಸವ�, Pಧ"ಪaಣ*D;ಸವ�. ಭವ"D;ಸವ� ಕೂಡ. bೕ\ಾ�Uೕ ಇಂಥ ವೃತ+ಬಂಧಗಳ�� ;=*ತ#ಾದ �BೕಷtಪB?kಾWವ"@+ಯನೂ6 ಒಳ0ೂಂಡ �ಾವ"8> ಆಯುVಾ*ಯ ಮತು+ ಆನಂದಸಂ&ಾನಶ@+ iಚುr.                                             



ఛ౦దసు� - 	ెౕఖనగళ�                                            www.padyapaana.com 

 

12 | P a g e  

 

                                                            
అం�ానుకర�ెయ-.అం�ానుకర�ెయ-.అం�ానుకర�ెయ-.అం�ానుకర�ెయ-. ఛం2ెూౕనుసం�ానఛం2ెూౕనుసం�ానఛం2ెూౕనుసం�ానఛం2ెూౕనుసం�ాన   ನಮR�� ಆಂಗ�ರ, ಆಂಗ�kಾEಯ, ಆಂಗ�ಸಂಸ>ೃ?ಯ ಅಂ&ಾನುಕರ� ಅ�ಷುF $ೕರೂZ�Uಂಬುದನು6 ಅ,ೕಕರು ಎ?+ 3ೂೕZVಾ5L, ?45 ?P4Vಾ5L (ಅನುಕರ� ತಪnಲ�, ಅದ8ೂ>ಂದು ?�Pನ ,�-$�ಗ�ರುತ+�. ಆದL ಅಂ&ಾನುಕರ� 9ಾತB ಪರ9ಾಪ{ಾಧ). ಆದರೂ ಅದರ ಶ;ಸಂ7ಾನ HಾPಲ��, ರಕ+Cೕ�ಾಸುರನಂ3 $}ಯುತ+�ೕ Hಾ��. P�ೕಷತಃ ನಮR Hಾbತ", Pಮ�*, ಛಂ�ೂೕsಲಂ�ಾರ#ಾ"ಕರಣ�ಾHಾ�4ಗಳ�� ಪZkಾE�ಂದ �ದ�ೂ�ಂಡು ತತ+�ಪBMೕಯ-ಪB�ೕಗಪZೕ2ಣಗಳವL0 ಸಕಲವa ಗಡು§Z�ಾಪB#ಾಹ(ಕುZಮಂ�ಯ ಕುರುಡುನv0)ದಂ3 ಬಹುತB Hಾ�ರುವ�ದು ತುಂಬ �ೂೕಚ;ೕಯ. bಂ�ೂMR {ಾಷ�ಕP ಕುDಂಪ� Qೕ¶fಕ�ನfZ0 ತಮR ಇಂ��� ಕP3ಗಳನು6 3ೂೕZVಾಗ ಅವರು ಅದನು6 ಕಂಡು ಹ�*ಸ� ಕುDಂಪ� ಅವZ0 ಕನ6ಡದ��Uೕ ಕP3ಯನು6 ರOಸ$ೕ8ಂಬ ಎಚrZ8 iೕ� uBೕZ�ದ ಘಟ,  ಇ4ೕಗ ಕನ6ಡದ Hಾb3"ೕ?<ಾಸದ�� ಸುಪB�ದX. ಆಗ ಕುDಂಪ� ತಮR 8ೂೕ�0 ಬಂದು ‘ಏ�B¯’ ಎಂಬ iಸZನ ತಮR�ೕ ಆಂಗ�ಕP3ಯನು6 ಕನ6vಸಲು 3ೂಡ�ದರಂ3. �ದ�0ೕ ಅವZ0 3ೂಂದL�ಾ�ತು;  ‘ಏ�B¯’ ಪದ8> ಕನ6ಡದ ಸಂ#ಾ4 �ಾವ�ದು? ;ಘಂಟುವನು6 ,ೂೕvVಾಗ ‘£ೖತB-Dೖ�ಾಖ’ ಎಂಬ ನಮR ಸಂ#ಾ4�ಾದ ?ಂಗಳುಗಳ iಸZತು+. ಕೂಡ�ೕ ತಮR ಕP30 ಅ�ೕ iಸZಟುF ಮುಂದುವZದರು.   ಬಹುವಷ*ಗಳ ಬ�ಕ ತಮR ಆತRಕ· ‘,,�ನ�ೂೕmಯ��’ ಗBಂಥದ�� ಇದನು6 ,,ದು ಕುDಂಪ� iೕಳು7ಾ+L-- ‘£ೖತB-Dೖ�ಾಖ’ ಎಂದL ವಸಂತಋತುDಂಬುದೂ ?�ಯVಾ�ತಲ�! ಏ�B¯ ಎಂಬ ಆಂಗ�ಪದ8> ನಮR Hಾಂಸ>ೃ?ಕಸಂ#ಾ4 ವಸಂತDೕ 7ಾ,- ಎಂದು. 
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 ಇ�ೕ Zೕ? ನಮR�� ಅDEೂFೕ ಅPYಾZತ ಅನು#ಾದಗ�D. ಇಂಥವ�ಗಳ�� ಒಂದು ‘ಮುಕ+ ಛಂದಸು’ (ವಸು+ತಃ ಮುಕ++ಛಂದಸುf ಎಂಬ ಪದಗ}ರಡೂ ಸಂ��ಾ� ಮುಕ+ಚ^ಂದಸುf ಎಂ�ೕ ರೂಪ�0ೂಳ�$ೕ�ಾದುದು #ಾ"ಕರಣ;ಯಮ). ಇದು ಇಂ���ನ ‘free verse’  (ಇದು �ಾ"~;6ನ Vers libre ಎಂಬುದರ ,ೕರ ಅನು#ಾದ) ಎಂಬ ಪದದ ‘,ೂಣಪB?’ (ಮ@>ೕ �ಾ ಮ@>ೕ ಅನು#ಾದ). zಾ�ಾrತ"ರ�� ‘¹Bೕವº*’ ಎಂಬ ಪZkಾE0ೂಂದು �ಾವ"=ೕ9ಾಂHಾತRಕ ಚZ3B��. ಅವರ�� ‘�ಾವ"’ ಎಂ�;6�8ೂಳ�ಲು ಸಜ*hಾತRಕರಚ,ಯು (creative writing) ಛಂ�ೂೕಗ?ಬದX#ಾದ ಪದ"ರೂಪದ��Uೕ ಇರ$ೕ8ಂಬ ;ಯಮ ಅZHಾFಟ�ನ �ಾಲ4ಂದ ಇ45ತು. bೕ\ಾ� ಛಂ�ೂೕಗ?ಯನು6 3ೂLದ �ಾರಣ ‘ಗದ"’ ಎಂ�;�ದ ಅ;ಬದXರಚ,ಯ�� ಅ�ಂಥ ಸಜ*ನTೕಲ�ೕಖನವನು6 ಬLದರೂ ಅದು ‘uaBೕº’ ಆಗು?+ತ+ದಲ�� ‘uaU~B’ ಎಂ�;ಸು?+ರ�ಲ�. ಆದುದZಂದ�ೕ ಅ#ಾ*OೕನಕPಗಳು ಪದ"ಬಂಧಗಳನು6 3ೂLದು ‘�ಾವ"’ ರಚ,0 3ೂಡ�Vಾಗ 7ಾವ� ಬLದದು5 ವಸು+ತಃ ಗದ"Dೕ ಆದರೂ  <ಾಗಲ�Dಂದು iೕ� ಅ��ರುವ ‘ಕP7ಾಧಮ*’ವನು6 ಎ?+3ೂೕರಲು, ತಮR ಬರವm0ಯನು6 ‘uaBೕº’ ಅಲ�Dಂದೂ ‘uaU~B’Uೕ <ೌ�ಂದೂ ಪB?zಾ4ಸಲು ‘ವº*’ ಎಂಬ ಪದ"ಬಂಧದ ;ಬದXಗುಣವ� ತಮR ಬLಹದ��ಲ�4ದ5ರೂ ಅದರ iಸ{ಾದರೂ ಇಲ�� ತಮR ರಚ,ಗ�0 ‘�ಾವ"ತ�’ ಬರುವ�4ಲ�Dೕ,ೂೕ ಎಂಬ zಾZkಾ�ಕಸಂ�ೕಹ4ಂದ ‘¹Bೕವº*’ (ಅdಾ*� ಛಂ�ೂೕಗ?ಯುಳ� ರಚhಾP&ಾನವನು6 ಕಳO8ೂಂಡ ‘ಪದ"’) ಎಂಬ iಸರನು6 ತಮR ಪB�ೕಗ@>ಟುF8ೂಂಡರು.         ವಸು+ತಃ ‘ವº*’ ಎಲ�ವa ‘uaU~B’(�ಾವ")  ಎಂVಾಗ$ೕ@ಲ�. ಆದL <ಾ0ೂಂದು ಸ=ೕಕರಣವನು6 ‘ವº*’ ಮತು+ ‘ua�~B’ಗ�0 9ಾv8ೂಂಡ �ಾರಣ 3ೂಡ�ಾ�ತು. ಆದL kಾರ?ೕಯಪರಂಪLಯ�� bೕ�ಲ�. ಇ�� ಅhಾ4�ಾಲ4ಂದಲೂ �ಾವ"ವ� ಗದ" ಅಥ#ಾ ಪದ" ಇಲ�Dೕ =ಶB ಎಂಬ ಮೂರೂ ಬ0ಯ��ರಬಹು�ಂಬ ತತ+�ವ� ;ರಪ#ಾದ#ಾ� ಸಕ�ಾಲಂ�ಾZಕರ��ಯೂ ,ಲ�ತು+. ಆದುದZಂದ�ೕ cಾಣಭಟFನಂಥ ಗದ"ರಚhಾHಾವ*kೌಮನೂ �ಾ�Vಾಸನಂಥ ಪದ"PVಾ"ಪರMೕಶ�ರ,ೂಡ, ಸ9ಾನಸ>ಂಧhಾ� ಕು�ತು, �ಾವ"ವನು6 ರO�ದ ಕPUಂಬ »ಾ"?ಯ ಅಗ�}�ಂ4Vಾ5,. ಇ�ೕ 3ರhಾ� ಬZಯ hಾಟಕಗಳ,6ೕ, ಚಂಪaಕೃ?ಗಳ,6ೕ ರO�ದ kಾಸ, ಶೂದBಕ, ಭವಭೂ?, �ೂೕಜ, ಪಂಪ ರhಾ64ಗಳೂ ಕP�BೕಷtL;�Vಾ5L; �ಾವ";9ಾ*ಪಕL;�Vಾ5L. bೕ\ಾ� ’‘free verse’ ಎಂಬ ಪZkಾEಯನು6 ಮುಕ+ಚ^ಂದ�fಂದು ಅನು#ಾ4�8ೂಳು�ವ ಅ;#ಾಯ*3 ನಮ�ರ�ಲ�. ನಮ0 ‘ಪದ"�ಾವ"’ <ಾಗೂ ‘ಗದ"�ಾವ"’ ಎಂಬ zಾರಂಪZಕ#ಾದ ಪZkಾEಗ}ೕ Hಾ�ಾ�ದ5ವ�. ಅಲ�� ಚಂಪa�ಾವ"ಗಳ�� ನಡುನಡುD ಬರುವ ಗದ"kಾಗಗಳನು6 ವಚನDಂದು ಕLಯು?+ದ5 #ಾv8�ರುವ �ಾರಣ4ಂದ�ೕ Tವಶರಣರು ತಮR ಗದ"ಮಯರಚ,ಗಳನು6 ವಚನDಂ�ೕ ಕLದ Hಾ�ರಸ"ಸೂ2R3ಯೂ ಗಮhಾಹ*. ಬಹುಶಃ ಈ �ಾರಣ4ಂದ�ೂೕ ಏ,ೂೕ 3ಲು�ನ�� ಈಗಲೂ ‘ಮುಕ+ಚ^ಂದ�f’ನ ಕP3ಗಳನು6 ‘ವಚನಕPತ�’Dಂ�ೕ iಸZ�Vಾ5L. ಇ4ೕಗ ಕನ6ಡದ�� ‘ವಚನ’ ಎಂಬು�ೂಂದು Hಾbತ"ಪB�ಾರ#ಾ� ಪBYಾರ8> ಬಂ4�, ಲಬXಪB?ಷtವa ಆ��. ಅಲ�� ‘ವಚನ’ ಎಂಬುದ8> ಸಂಸ>ೃತದ�� ಬZಯ 9ಾ3ಂಬ ಅಥ*9ಾತB ಇರುವ �ಾರಣ free verse ಎಂಬ 7ಾಂ?Bಕhಾಮ�ೕಯ8> ಅದು iೂಂದ�ಂಬ #ಾದವa ಏಳಬಹುದು. ಆದL ಪದ"�ಾವ" ಮತು+ ಗದ"�ಾವ"ಗ}ಂಬ ಪZkಾE0 ಇಂಥ �ಾವ��ೕ �ಾ��ೕಯಸಮ�"ಗಳೂ ಇಲ�. ಆದರೂ ಈಗ ಬಳ8ಯ�� ರೂಢಮೂಲ#ಾ�ರುವ ಮುಕ+ಚ^ಂದ�fಂಬ iಸರನು6 hಾDೕ8 ದೂರ9ಾಡ$ೕಕು? ಅದ8> ಅದರ�ೕ ಆಗ ಅನನ"3��Uಂದು ಹ7ಾ+ರು ಉಪಪ?+ಗಳನು6 ;ೕಡಬಲ�ವರೂ ಇಲ�4ಲ�.  ಆದL ‘ಮುಕ+ಚ^ಂದಸುf’ ಎಂಬ ಶಬ5ವನು6 #ಾ"ಕರಣZೕ7ಾ" ಬಲ�ವZ0 ಈ ಸ9ಾಸಪದದ ಅಥ*ವ� free verse ಎಂVಾಗ�ಂ�ೕ 3ೂೕರುತ+�. ‘ಛಂ�ೂೕಮುಕ+’ ಎಂದು iೕ�ದ�� 9ಾತB Pವ�7ಾಥ*ವ� ಸರಳ#ಾ�, ಸು³ಟ#ಾ�, ಸು$ೂೕಧ#ಾ� iೂ=Rೕತು. bೕ0ಂ�ೂಡ,Uೕ kಾEಯ ‘ಸೃಜನTೕಲ3’ಯ Mೕ� #ಾ"ಕರಣದ Vೌಜ*ನ, ‘8ೕಸZೕಕರಣ’ ಎಂದೂ ಆಭ*~ಸುವವZVಾ5L. ಆದL ಅHಾ&ಾರಣ ತಕ* ಶು4X�ಂದ Dೖ�ಾ;ಕ#ಾ� ವಸು+;ಷt;ಷ>E*ಯನು6 9ಾಡಲು iೂರಟ 
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OಂತಕLಂದು iೕ�8ೂಳು�ವವZ0 kಾgಾP�ಾನದ�� 9ಾತB Pಶೃಂಖಲವa ಅನುಕೂಲ�ಂಧುವa ಆದ ಅPYಾZತರಮmೕಯ;ಗಮನಗಳು ಆzಾ"ಯನD;ಸುವ�ದ8> �ಾರಣDೕ,ೂೕ?      Free verse - ಮುಕ+ಚrಂದಸುfಗಳ ಸ=ೕಕರಣದಂ3Uೕ Rhythem - ಲಯಗಳ ಸ=ೕಕರಣವa ಮ3ೂ+ಂದು ಅಸಮಪ*ಕವa ಅ�ಾ��ೕಯವa ಆದ ಅನುಕರ�ೂೕhಾRದಫಲ. ಈ ಬ00 @ೕ?*�ೕಷ �ೕv�ಾಪ� ಕೃಷ¼ಭಟFರು ಮ<ಾಗBಂಥDaಂದ,6ೕ ಬLದ �ಾರಣ, ಅ��ಯ OಂತನP&ಾನವ� ಅತ"ಂತಸಂ@ೕಣ*-�ೂ�ೕಪ�-ಪBಬುದXಸ+ರVಾ5�ರುವ �ಾರಣ ಸದ"8> ಇ�� Pಸ+Zಸಲಳವಲ�.  ಒ~Fನ�� 7ಾತnಯ*PಷುF: ಅಂ&ಾನುಕರ�ಯು ಪB�ಾಸೂ2R3ಯ,6ೕ 8ೂಲು�ತ+�, ಸಂDೕದನHೌಷtವವ,6ೕ ಸ�ಯುತ+�. ಇದ8> ಈOನ ನೂರುವಷ*ಗಳ�� ನಮR ‘PVಾ"Hಾ[ನ’ಗಳಲು�ಂ¤ಾದ ನೂ{ಾರು ಅಪಕಲn,ಗಳೂ �VಾXಂ7ಾkಾಸಗಳೂ Hಾ�. ಇಂ���-zಾ�ಾrತ"ಪBkಾವ4ಂVಾದ ಒ�ತೂ ಅzಾರ. ಆ ಬ00 ಎರಡು 9ಾ?ಲ�. ಆದL ಆದ ಅನಥ*ಗಳನು6 9ಾತB ಅಲ�ಗ}ಯುವಂ?ಲ�. ಈ ಬ00 ನಮR ಎಚrರ ನಮ�ರ�ೕ$ೕಕು. ಇದ8> ಛಂ�ೂೕP�"ಯೂ ಒಂದು ದೃgಾFಂತ.     zಾ�ಾrತ" <ಾಗೂ ದೂರzಾBಚ"(Far Eastern) �ೕಶkಾEಗಳ ಛಂ�ೂೕಬಂಧವ� 8ೕವಲ ಲ�ಾತRಕ. i£rೕನು, kಾರತದ kಾEಗಳನು6�ದು (P�ೕಷತಃ ಸಂಸ>ೃತ <ಾಗೂ ಸಂಸ>ೃತದ ಛಂ�ೂೕP&ಾನವನ6ಳವv�8ೂಂಡ ಕನ6ಡ, 3ಲುಗು, ಮ��ಾಳ, ಮ{ಾ�, bಂ4ೕ, zಾBಕೃತ ಮುಂ7ಾದ ಹ7ಾ+ರು �ೕಶkಾEಗಳು) �Bೕ¨, �ಾ"~©, ಇ¤ಾ�ಯ©, ಪ�*ಯ© ಮುಂ7ಾದ kಾEಗಳೂ �ೕZದಂ3 ಜಗ?+ನ �ಾವ��ೕ Hಾbತ"ದ�� ಲಯರbತಚ^ಂದಸುfಗಳ ಬಳ8�ಲ�. ಲಯರbತ#ಾದರೂ ಅತ"ದು½ತಗ? Hೌಂದಯ*ವ�ಳ� ಪBಸನ6ಗಂWೕರವa ಮಧುLೂೕVಾರವa ಆದ ಛಂದಸುfಗಳು ಮುಖ"#ಾ� ಸಂಸ>ೃತದ ಸ�ತು+.  ಆದL ಈ Hೌkಾಗ"Pಲ�ದ ಇಂ���ನಂಥ kಾEಗಳ ಕPಗಳೂ ಛಂದಸ+�ರೂ ತಮR ಲ�ಾ;�ತ#ಾದ ಛಂದಸುfಗಳ�� ಅ;#ಾಯ*#ಾ� ಎಡ7ಾಕುವ ಏಕ7ಾನ3ಯನು6 ;ೕಗ�ಂದು ‘ಗಣಭಂಗ’ವನು6 9ಾv8ೂಂಡು DೖPಧ"ವನು6 ತಂ�Dಂದು8ೂಂಡರು. P�ೕಷತಃ ಉYಾrರ�ಯ ¾ಾತಗ�ಂದ�ೕ ಪದಗಳ PVಾXPದX3ಗಳು (Accented and unaccented nature) ?ೕ9ಾ*ನ#ಾಗುವ ಇಂ���, ¿BಂÀ, Hಾn";�ನಂಥ kಾEಗಳ�� ಏಕ7ಾನ3ಯ ಪZ�ಾಮ <ಾಗೂ ಸಂkಾವ"3 ಮತೂ+ ?ೕವB. ಅEFೕ ಅಲ�, ಬಹು3ೕಕ zಾ�ಾrತ"ಚ^ಂ�ೂೕಲಯಗ}ಲ� ?B9ಾತBಕ <ಾಗೂ ಚತು9ಾ*ತBಕDೕ ಆ�D. ಇ��ಯೂ ಸವ*ಲಘುಗಣಗಳು ಇಲ�DಂಬಷುF Pರಳ. bೕ\ಾ� ಗಣDೖPಧ"ವ� ಶೂನ"ಕಲn (Nearing zero). ಆದುದZಂದ ಅವರ�� ಏಕ7ಾನ3Uೕ ಛಂ�ೂೕAೕವನ. bೕ\ಾ� ಅ�� ‘ಮುಕ+ಚ^ಂದಸುf’ ಮತೂ+ ‘ಗಣಪಲ�ಟ’ (ಇದು #ಾಸ+ವ#ಾ�  ಗಣಭಂಗDೕ ಸZ) ಗಳು ಅ;#ಾಯ*#ಾದ ‘$}ವ�0’ ಗ};�ದುವ�. ಆದL ನಮR�� ಇಂಥ DೖಪZೕತ"ಗ�0 �ಾರಣವa ಇರ�ಲ�, ಆಸnದವa ಇರ�ಲ�. ಆದರೂ ಅಂ&ಾನುಕರ�ಯ ‘�ಾರಣ’ ಈ ಎಲ� $ೕ,ಗಳೂ ನಮR �ಾವ"ಪBಪಂಚ8> �ಾ�ಟFವ�. 9ಾತBವಲ�, ನಮR ವಣ*ವೃತ+ಗಳ ಯ-ಮ-ತ-ರ-ಜ-ಭ-ನ-ಸ-ಗಣಗಳ ?Bಕರೂಪವನು6 Mೕ�ೂ6ೕಟ8> ಕಂಡು ಭB=� �ಾದೂ*ಲP@Bೕv7ಾ4hಾhಾವಣ*ವೃತ+ಪB�ೕದಗಳ ಗ?ಸ�ರೂಪದ�� ಮೂರು ಮೂರು ಅ2ರಗ�0 ಸZ�ಾ� ಪದಗಳನು6 Qೂೕvಸುವಂಥ ಏಕ7ಾನ3��Uಂದು ಆLೂೕ�ಸುವ ಮಟFಕೂ> ನಮR ‘ಅWನವಚ^ಂ�ೂೕPದ’ Pಮಶ*ಕರು iೂೕದರು. ವಸು+ತಃ ಇವZ0 ವೃತ+DಂದLೕ,ಂ�ೕ ?�ಯದು. ‘ಗಣಭಂಗ’ದ ಗು�ಾಂಶದ ಭBMಯು ಮ<ಾಕP ಕುDಂಪ� ಅಂಥವರನೂ6 ಮ<ಾಛಂದ�fನ�� �ಾv3ಂದL ಈ ಬ0ಯ �ೕಹದ 9ಾ<ಾತR"ವ,6ೕ,ಂದು iೕ}ೂೕಣ! ‘ಗಣಪZವೃ?+’Uಂಬ  Hೌಲಭ"Daಂದು ?B9ಾ7ಾB-ಚತು9ಾ*7ಾBಗಣಗಳ ಬಂಧಗಳ��D. ಇ���ಾದರೂ ಇದು ಸಂತು�ತ#ಾ� ಬಂದ�� ಸುಂದರ. ಇಲ�Dೕ, ಇದೂ ಗಣಭಂಗDೕ. ಇಂಥದು5 ಗಣಪಲ�ಟವಲ�� $ೕರಲ� (Pವರಗಳನು6 ಆಸಕ+ರು �ೕv�ಾಪ� ಅವರ ‘ಛಂ�ೂೕಗ?’ 
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ಗBಂಥದ�� �ಾಣಬಹುದು). ಇ�ೕ Zೕ? ‘VಾBP�ಾW9ಾನ’4ಂದ �Zಯಕ>ರದಂಥ ಅಂಶ(ವಸು+ತಃ ಇವ�ಗಳ �ಾ��ೕಯhಾಮ�ೕಯ ?Bಮೂ?*ಗಣ)ಚ^ಂದಸುfಗಳ ಪB�ೕದಗಳ�� ಸಲ�ದ ಛಂ�ೂೕಗ? DೖPಧ"ವನು6 P.�ೕ. ಅವರಂಥ �ೕಮಂತLೕ ಭB=� ಆLೂೕ��ದLಂದL ಪZ�[? ಅZ#ಾ4ೕತು. ಇಂ?ರಲು ಛಂದಃಪBಪಂಚದ��8ಲಸ 9ಾಡುವವರ zಾಡು ಏhಾಗ$ೕಡ?                                           
ఛంద��నఛంద��నఛంద��నఛంద��న :ా)ముఖ$:ా)ముఖ$:ా)ముఖ$:ా)ముఖ$:-  (ಛಂದಸfನು6 �ಾ#ಾ"ಂಗDಂದೂ ಮಂ7ಾBಂಗDಂದೂ Pkಾಗ9ಾv8ೂಂಡು ಪaವ*ಸೂZಗಳು ಬಹುPಧ#ಾ� Oಂ?�Vಾ5L. �ಾ#ಾ"ಂಗ#ಾದ ಛಂದಸುf ಕP3�ರುವ ಅತ"ಂತ ಮಹತ+�ದ ವ"ಂಜಕHಾಮ�Bಗಳ�� ಒಂ�ಂದು ಧ�hಾ"�ೂೕಕದ ಪZkಾEಯhಾ6ಧZ� iೕ�ದ�� ಇನು6�ಯುವ��ಲ� ಈ ಸೂತBದ kಾಷ"zಾBಯPವರ� 9ಾತB. ಮಂ7ಾBಂಗ ಅಥ#ಾ DೕVಾಂಗ#ಾ� ಛಂದಸfನು6 PDೕOಸುವ��ಯೂ ಇ�ೕ ತತ+�ವ� zಾB&ಾನ"ವನು6 ವbಸ$ೕ�ಾದರೂ ಆ��ೖPಕ ಮತು+ ಆ��ಾÁಕಸಂಗ?ಗಳು ಮುಂಚೂm0 ಬಂ4D. bೕ\ಾ� ಇ��ರುವ��ಲ� �ೕ�ಪBತ"2ದ ,�0 ಬರುವಂಥ ಅನುಭವP�ೕಷದ PYಾರ. ಇದನು6 ಈ ,�ಯ �ಾ�R�ಲ�ದವರು PವZಸುವ��ಂದL 8ೕವಲ �ಾ��ಶುಕzಾಠ#ಾ4ೕತು, ಕುರುಡುನಂಬು0ಯ ಹುರು�ಾ4ೕತು. 9ಾತBವಲ�, ಈ ;~F;ಂದ ಛಂದಸfನು6 ಅಧ"ಯನ9ಾಡುವ�ದZಂದ �ಾ#ಾ"ಂಗ#ಾದ ಛಂದಸfನ6Zಯುವ�� �ಾವ��ೕ ,ರ#ಾಗದು. ಏ8ಂದL  �ಾವ"ಪBಪಂಚದ ಆ<ಾಯ*ಸ7ಾ+P&ಾನಕೂ> �ೕ�ಪBತ"2ಮೂಲದ ಆ��ೖPಕವ"ವ�[ಯ�� 3ೂೕZ8ೂಳು�ವ zಾB?kಾ�ಕಸ7ಾ+P&ಾನಕೂ> HಾಕಷುF ಅಂತರP�. �ಾವ"ವ� ತನ6 9ಾಧ"ಮವನು6 ಹು�UಂಬುVಾ� ಆರಂಭದ��Uೕ ತನ6  �ೂBೕತೃಗ�0 ?�� ಮುಂದುವZಯುವ �ಾರಣ ಇ��ಯ ಹೃದಯಸಂ#ಾದವ� ಪB&ಾನ#ಾ� ಆ&ಾ"?Rಕ. ಆದL ಮತವ� ತನ6 9ಾಧ"ಮವನು6 ಪರಮಸತ"Dಂಬಂ3 ತನ6 ಆ{ಾಧಕZ0 ?�� ;ಲು�ವ �ಾರಣ ಇ��ಯ ಸಂ#ಾದವ� ಮುಖ"#ಾ� ಆ��ೖPಕ.  bೕ\ಾ� ಇ�� ಅ&ಾ"Lೂೕಪ-ಅಪ#ಾದಪB@BUಯನು6 ಅನ��ಸಲು ತುಂಬ ಪBಯತ6$ೕಕು, DೕVಾಂತದಶ*ನದ ಅ;#ಾಯ*Hಾ<ಾಯ" $ೕಕು. ಆದL �ಾ#ಾ"ನುಭವದ��ದು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಸಹಜ. ಅಂತೂ ಈ ಎಲ� �ಾರಣಗಳ ���ಂದ ಮಂ7ಾBಂಗಚ^ಂದ�fನ ಅಧ"ಯನವ� �ಾವ"-ರ�ಕZ0 ಅ;#ಾಯ*Dೕನಲ�. ಆದL �ಾ#ಾ"ಂಗಚ^ಂದ�fನ ?�ವ�8ಯು ಮತಶBVಾXಳುಗ�0 ಆವಶ"ಕ. ದು�ೖ*ವDೕ,ಂದL ಇದರ PಪZೕತDೕ ಜಗ?+ನ�� ಆಗು?+�. ಇಂ?ರಲು ಛಂದ�fನ zಾBಮುಖ"ವನು6 �ಾವ"ದೃ�F�ಂದ iೕಳಬಲ� ಅನುಭವ-ಆಸ@+-ಅಧ"ಯನ-ಅನುಸಂ&ಾನಗಳನು6 iೂಂ4ರುವ ಪBಕೃತ�ೕಖಕ;0 iೕಳಲು ಇರುವ�Vಾದರೂ ಏನು? ಎಷುF? ಬಹುಶಃ ಏನೂ ಇಲ�DಂಬಷುF! ಈ ;~F;ಂದ�ೕ ಸದ"ದ ಬLಹವ� ಸಂ�ಪ+#ಾ�, ಸೂತBರೂ��ಾ��. ಬಹುಮ~F0 ಸunಯೂ ಆ��.] 
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     ೧೧೧೧       ಛಂದಃಪದ;ವ*ಚನವನು6 ಈ\ಾಗ�ೕ ಅ,ೕಕ zಾBOೕನ-ನPೕನಗBಂಥಗಳು 9ಾvD. ಆದುದZಂದ ಈ ;~Fನ�� Pಸ+ರಣDಂದL �ಷFuೕಷಣDೕ ಸZ. ಈ ಎಲ� Hಾರವನು6 ಸಂ�ಪ+#ಾ� ಗಮ;ಸುವ�VಾದL ಅದು bೕ0: ೧) ‘ಛಂದಃ” ಶಬ58> Dೕದ, ಪದ", ಸ�ಂತ8> ಬಂದಂ3 9ಾಡುವ ಇ£^, ತ;6ಷFದ ನxವ�8 ಎಂCDೕ ಮುಂ7ಾದ ಅಥ*ಗ�D (ಛಂದಃ ಪ�"ೕ ಚ Dೕ�ೕ ಚ ��ೖ{ಾYಾ{ಾW�ಾಷ�ೕಃ Mೕ4;ೕ8ೂೕಶ).  ಇವ�ಗಳ�� ಪBಕೃತ8> ಪVಾ"ಥ*Dೕ ಸಂಗತ. ೨)  ಛಂದ�fಂಬ ಶಬ5ದ ಮೂಲವನು6 ಛÄ (ಅಪ#ಾರಣ, ಸಂವರಣ,ಊಜ*ನ), ಚÄ (ಆ<ಾ�ದನ, 4ೕಪ+ನ) ಮುಂ7ಾದ &ಾತುಗಳ�� ಕಂಡು ತನೂRಲಕ ಇದರ ಅಥ*ವನು6 ಬ0ಬ0�ಾ� Hಾ��ರುವ�ದುಂಟು. ಇDಲ�ವ�ಗಳ 7ಾತnಯ*ವನು6 ಗಮ;�Vಾಗ ಛಂದ�fಂಬದು ಕPಯ 9ಾ?ನ Zೕ?ಯ��ರುವ 8ೂರ3ಯನು6 ಮುಚುrವಂಥದು5, »ಾ�ತನವನು6 ;ೕಗುವಂಥದು5 (ಅಪ#ಾರಣ, ಸಂವರಣ), ಆನಂದವನು6ಂಟು9ಾಡುವಂಥದು5 (ಆ<ಾ�ದನ) <ಾಗೂ 9ಾ?0ೂಂದು ಮಹತ+�-ಶ@+ಗಳನು6 ;ೕಡುವಂಥದು5, �ಾಂ?ಯನು6 ತುಂಬುವಂಥದು5 (ಊಜ*ನ,4ೕಪ+ನ) ಎಂ$ಲ� ಅಥ*ಗಳನು6 ತ}4ರುವ��ಂದು ?�ಯುತ+�. ೩) �ೕv�ಾಪ� ಕೃಷ¼ಭಟFರು ತಮR ’‘ಛಂ�ೂೕಗ?’ಯ�� ಛಂದ�fಂದL ಅ2ರಸಂ»ಾ"ಪZ=?, ಒಂದು ;ಷ>E*0 ಒಳಪಟF ಅ2ರಗಳ ಎಂದL ಅ2ರಪ�ಂಜದ ಪZ9ಾಣ, ಅ2ರಪZ9ಾಣ, 9ಾ7ಾBಸಂ�" <ಾಗೂ ಅ2ರಸಂ�"ಗ�ಂದ ;ಯತ#ಾದ 9ಾತು, ಪದ" <ಾಗೂ ಅ2ರ ಸಂ»ಾ"PTಷF#ಾದ ಪದ"ವಗ*, ಪದ"ಲ2ಣ ಮತು+ ಪದ"ಲ2ಣ�ಾಸ� ಎಂಬ ಮತೂ+ ಆರು ಬ0ಯ ಅಥ*ಗಳನು6 ಪB�ೕ\ಾನುಲ2ಣ4ಂದ ?��Vಾ5L (ಪ�-೫೩). ಅಲ�� ಛಂದ�fಂದL ಪB&ಾನ#ಾ� ಪದ", ಪದ"ಲ2ಣ <ಾಗೂ ’‘ಶಬ5ಪZ9ಾಣP�ೕಷ” ಮತು+ ‘PTಷFಪZ9ಾಣ8> ಒಳಪಟF ಶಬ5” ಎಂಬಥ*ಸಂಗBಹವನೂ6 9ಾvVಾ5L (ಪ�-೫೪). 9ಾತBವಲ�, ಕx0 7ಾ?+�ಕರೂಪ4ಂದ ಛಂದ�fಂದL ಗುರು-ಲಘುಗಳ Phಾ"ಸDಂದೂ ಇದು ಸಮಸ+#ಾಙRಯಕೂ> ಅನ��ಸುವ��ಂದೂ iೕ� ಇಂಥ ಛಂ�ೂೕಮಯತ�ದ�� ಅವಯವಪZ9ಾಣ;ಯಮDaೕ ಗುರು-ಲಘುಸಮತ�Daೕ ಒದ�ದ�� ಅದು ಪದ"Dಂದೂ <ಾಗಲ�#ಾದL ಗದ"Dಂದೂ PkಾಗಕBಮDಂದು ?��Vಾ5L(ಪ�-೫೯). ತತ+�ತಃ ‘;ಬದX’#ಾದ ಛಂದ�fೕ ಪದ", ‘ಅ;ಬದX’#ಾದು�ೕ ಗದ". ೪) ಪaವ*ಸೂZಗಳ,ೕಕರು ಛಂದ�fನ zಾBಮುಖ"-zಾBಶಸ+"ಗಳನು6 ಗುರು?�Vಾ5L: ’‘ಛಂ�ೂೕಭೂತ=ದಂ ಸವ*#ಾಙRಯಂ” (ಉದXೃತ-ಆಂಧB ಮ<ಾkಾರತಚ^ಂದT®ಲnಮು, ಪ�-೧೬) ’‘ಛಂ�ೂೕbೕ,ೂೕ ನ ಶ$ೂ5ೕs�+ ನಚ^ಂದಶ®ಬ5ವA*ತಂ” (hಾಟ"�ಾಸ� xiv-೪೦), ಛಂVಾಂ� µಾದhಾ� (;ರುಕ+vii-೧೨), ’‘ಛಂದ�ಾ®ಸ�ಂ ವbತBಂ ತ4�P¢ೂೕಃ �ಾವ"Hಾಗರ¶| ಛಂ�ೂೕkಾ\ಾ�ಙRಯಂ ಸವ*ಂ ನ @ಂಚ^ಂದHಾ Phಾ’|| (ಛಂ�ೂೕsನು�ಾಸನ I-೨) ’‘Hಾ hೌP*Vಾ" PP2ೂ�ಾಂ ಗಂWೕರಂ �ಾವ"Hಾಗರಂ” (�ಾ#ಾ"ದಶ* i-೧೨) ಛಂದಮನಱಿಯ� ಕP3ಯ ದುಂದುಗ�ೂÍ 3ೂಡದು* ಸು�ವ ಕುಕPU ಕುರುಡಂ| ಮುಂ� ಕವಲ�¥F�ರ�>ಂದುಮಣಂ ಪದಮ;ಡಲ>�ೕನಱಿದಪ,ೂೕ|| ಛಂದಮನಱಿಯದ,ೂೕದುಂ ಮುಂ4Vಾ* 7ಾಳದಳವನಱಿಯದ zಾಡುಂ| ಬಂದುದ 8xವನ ನು4ಯುಮ�ೂಂದಕ*ಂ cಾ3*�ಲ� 8ೕ�ಂದುಮು ೕ|| ಛಂದಮ,ೂೕದ�ೂೕದುಮವLೂೕದುಗಳುಂ ,L <ಾಸ" �ೂೕಕ�ೂÍ ಸಂ�ಯ=ಲ� ಛಂದಮ, ಪaವ*ಪರಂ ,L�ೕ4ದಂದು ;ಸfಂ�ಯಮಪ�nDaೕದುವ ಪದಂಗ�0��xಯುಂ PYಾZ�ಂ ಛಂದಮ,ೂೕ4�ೕದುವ�ಱಿ�ೂೕದುಗಳಂ ಸರ�ೕರು<ಾನ,ೕ|| (ಉದXೃತ, ಕನ6ಡ ಛಂದಸf�ರೂಪ, ಪ�.೧) 
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ಈ ಎ�ಾ� PYಾರಗಳ ಮ�7ಾಥ*#ಾ� iೕಳುವ�VಾದL ಛಂದಸುf �ಾವ"ದ�� ಒಂದು ಮು»ಾ"ಂಗ, ಅದು ಅ2ರ-9ಾ7ಾB-ಗಣHಾಮ"ಗಳನು6 ಆಧZ�ದ ಗ?Phಾ"ಸ4ಂದ ಸಮಲಂಕೃತ#ಾ�ರುತ+� <ಾಗೂ ಇದು ಕP30ೂಂದು Hೌಂದಯ*ವಧ*ಕHಾಮ�B.   ೨೨೨೨      ಛಂದ�fಂಬ ಪದ8> �ಾವ��ೕ ಬ0ಯ ವಣ*-9ಾ7ಾB-ಗಣ-ಕಷ*ಣ,ೖಯತ"Pರುವ ;ಬದX#ಾಙRಯDಂಬ ಲ2ಣPದ5ರೂ �ಾವ��ೂೕ ಒಂದು 3ರhಾದ ಆಕಷ*�ಯೂ ಅದ8> ಮೂಲ�ಾರಣ#ಾದ ಮ7ಾ+ವ��ೂೕ ಒಂದು ಬ0ಯ Hೌಂದಯ*ವa ಆ ;ಬದX#ಾಙRಯದ ಅ2ರಸಂಘಟ,ಯ ,ೖಯತ"ದ��ಲ�4ದ5L ಅದನು6 ಛಂದ�fಂದು �ಾವ"�ಾಸ�ದೃgಾF" ಗುರು?� \ೌರPಸ�ಾಗುವ�4ಲ�. ಇಂಥ PTಷFವಣ*-9ಾ7ಾB-ಗಣ-ಕಷ*ಣಸಂಘಟ,ಯ,6ೕ ಉYಾrರಣ�ಾಲದ�� ಉ;Rೕ�ತ#ಾಗುವ ಗ? ಅಥ#ಾ &ಾ~�ಂ40 ಒಪnPಡುವ�ದು Pದ���ೕದ". ಈ ಬ00 �ೕv�ಾಪ� ಕೃಷ¼ಭಟFರು ನಡ�ರುವ ;ಸfಂ4ಗXವa ತಲಸnT*ಯೂ ಆದ ಸಂ�ೂೕಧ,ಯು ಸವ*Vಾ ಸRರmೕಯ. ಈ ಅಧ"ಯhಾನುಭವದ b,6�ಯ�� ಕಂ�ಾಗ ಗ?Hೌಂದಯ*Dೕ ಛಂದ�ೂfಂದರ Aೕ#ಾಳDಂದೂ ಈ �ಾರಣ4ಂದ�ೕ ಛಂದ�fಂಬುದು #ಾ@>ನ ;ಯತಗ?Hೌಂದಯ*Dಂದು ಸು³ಟ#ಾಗುತ+�. ಆದುದZಂದ ಗ?Hೌಂದಯ*Pಲ�ದ ಛಂ�ೂೕಬಂಧವ� hಾಮ9ಾತB4ಂದ ಛಂದಃಪB�ಾರದ�ೂ�ಂ�ಂದು ಎm80ೂಂಡರೂ ವಸು+ತಃ ಅದು ಅಚ^ಂದDೕ. ಈ ಬ00 ಆನಂದವಧ*ನನು ಧ�;ಸnಶ*Pಲ�ದ ಅಲಂ�ಾರ8> ಅಲಂ�ಾರತ�Dೕ �4Xಸ�ಂದು ;ರೂ��ರುವ�ದು ಸಂ#ಾ4;ದಶ*ನDನ6ಬಹುದು. ಅdಾ*�, ರಸ8> ವ"ಂಜಕHಾಮ�Bೕರೂಪದ�� ಪ��Fಯನು6 ತಂದು8ೂಡದ ಛಂ�ೂೕಬಂಧವ� ಛಂದ�fೕ ಅಲ�, ಅ��ರುವ�ದು ಗ?Hೌಂದಯ*Dೕ ಅಲ� ಈ �ಾರಣ4ಂದ�ೕ ರಸಧ�;ಧುರಂಧರ{ಾದ ಕPಗಳು ಛಂ�ೂೕಬಂಧದ ;ಬ*ಂಧವನು6 ಸ�ಸಂ3ೂೕಷ4ಂದ ಒ�n ಅದಕ>ನುHಾರ#ಾ�Uೕ ಕP3ಯನು6 ರOಸು7ಾ+L. bೕ\ಾ�Uೕ �ೕv�ಾಪ�ಕೃಷ¼ಭಟFರು ‘.....bೕ0 ಪ{ಾ�ೕನ3ಯ�� ಸಂ3ೂೕಷಪಡ$ೕ�ಾದL ..... ಛಂದ�fನ �ಾಟPಲ�ದ ಗದ"ದ�� ರಚ, 9ಾಡುವ Hಾ�ತಂತB"ದ ಒಂದು ಸP�ಂತ iOrನ ಸPಯ;6ೕಯುವ ಒಂದು ಗುಣP�ೕಷವ� ಛಂದ�fನ��ರ$ೕಕು.’ ಎನು67ಾ+L (ಕನ6ಡ ಛಂದಸುf, ಪ�.೧) ಇದು ಪದ"ದ��ರುವ ಗ?Hೌಂದಯ*ವಲ�� ಮ3+ೕನು? ಗದ"ವ� ನv0�ಾದL ಪದ"ವ� ನತ*ನ. ನv0ಯ��ಲ�ದ ;ಯಮ-;ಬ*ಂಧಗಳು ನೃತ"ದ��D�ಾದರೂ ನv0�ಂತ =��ಾದ ಅಂದ-ಆ<ಾ�ದಗಳು ಅ��DಯEF. ಅEFೕ8, ಒ}�ಯ ಗ?ಸುಭಗ3ಯುಳ� ನv0ಯೂ ನತ*ನದ ಒಂದು zಾBಥ=ಕZೕ?. ಇದನು6 YಾZೕ-ಗ?ಪBYಾ{ಾ4ಗಳನು6 ಅZತ hಾಟ"�ಾಸ�PದLಲ� ಬಲ�ರು.  ಒ}�ಯ ಗ?Hೌಂದಯ*ವ�ಳ� ಛಂದಸುf ಸ7ಾನ ಅಥ#ಾ ಲ�ಾ;�ತ ಮತು+ P7ಾನ ಅಥ#ಾ ಲಯರbತDಂದು ಇಬ�0ಯVಾ��. ಜಗ?+ನ ಸಕಲHಾbತ"ಗಳ��ಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ಛಂದಃಪB�ಾರಗಳು ಈ ಎರಡು ವಗ*ಗ}ೂಳ0ೕ ಅಡಕ#ಾಗುತ+D. ಇ��ಯೂ ನನ6 ಅZP0ಟು@ದ ಮ~F0 iೕಳುವ�VಾದL 8ೕವಲ ಸಂಸ>ೃತkಾE <ಾಗೂ ಅ��ಯ #ಾಙRಯ4ಂದ ಪBkಾPತ#ಾ� ��ೕಕೃ? 9ಾv8ೂಂಡ ಇ;6ತರ kಾEಗಳನು6 CಟುF ಉ�ದ �ಾವ #ಾಙRಯದ��ಯೂ ಲಯರbತ ಅಥ#ಾ P7ಾನಚ^ಂದಸುfಗಳು �ಾಣಬರುವ�4ಲ�. ಆದL ಲಯರbತಚ^ಂದ�fಂಬುದು 8ೕವಲ ಸಂಸ>ೃತHಾbತ" ಮೂಲದ ಅ;ತರHಾ&ಾರಣTೕಲದ #ಾಙRಯPಸRಯD;��. ಸಂಸ>ೃತದ ಮ3ೂ+ಂದು Hಾ�ರಸ"Dೕ,ಂದL ಲ�ಾ;�ತಚ^ಂದಸುfಗಳೂ ಅ��D. bೕ\ಾ� ಛಂ�ೂೕDೖPಧ"TBೕಯ  ದೃ�F�ಂದ �ೕವ#ಾm0 ಸಮhಾದುದು ಮ7ಾ+ವ�ದೂ ಇಲ�. ಇದರ ಪBkಾವದ�� $}ದ ಕನ6ಡ, 3ಲುಗು, ಮಲ�ಾಳ, ಮ{ಾ�, bಂ4ೕ ಮುಂ7ಾದ #ಾಙRಯಗ�ಗೂ ಈ Hೌkಾಗ"ವ� ಬಹುಮ~F0 ಸಂ4�Uಂಬುದು ಮುVಾವಹ.  ಲ�ಾ;�ತ ಅಥ#ಾ ಸ7ಾನಚ^ಂದಸುfಗಳು 9ಾ7ಾB�ಾ?ಗ}ಂದೂ ?Bಮೂ?* ಗಣಸಂಬದXDಂದೂ ಮ3+ ಇಬ�0�ಾ�D. �ದಲ,ಯ ಪB�ಾರದ�� ?Bಕಲ, ಚತುಷ>ಲ, ಪಂಚಕಲ ಮತು+ ಸಪ+ಕಲDಂಬ hಾಲು> ಬ0ಯ 9ಾ7ಾBಗಣಗಳ ?BಶB-ಚತುರಶB-
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ಖಂಡ-=ಶBಗ?�ೕದಗಳ ಕBಮವZತ Phಾ"ಸPರುವ ಸ7ಾಳತ�Pದ5�� ಎರಡ,ಯ ಪB�ಾರದ�� 9ಾ7ಾBಸಂ»ಾ"ಸಮತ�Pಲ�4ದ5ರೂ ಕಷ*ಣದ �ಾರಣ ಸಮತ�Daದ� ಬಹುನಮ"#ಾದ ?BಶB-ಚತುರಶB-ಖಂಡ-=ಶBಗ?ಗಳ�5ೕ ಲಯವ� ಉ;Rೕ�ಸುತ+�. ಅಂದL ?Bಮೂ?*ಗಣಬದXರಚ,ಗಳ�� kಾgಾಪದಗ?ಯ�� ಲಯHಾಮ"Pಲ�4ದ5ರೂ ವ�ಾ*2ರಗಳ ಯ·ೂೕOತಕಷ*ಣದ ಮೂಲಕ ಛಂದಃಪದಗ?ಯ ಲಯHಾಮ"ವ� Hಾ�ತ#ಾ� ತನೂRಲಕ ಪದ"ಗ?0 ಲಯಸುಭಗ3ಯುಂ¤ಾಗುತ+�. ಈ 3ರhಾದ ಕಷ*ಣದ �ಾರಣ4ಂದ�ೕ zಾBಯಶಃ �ಾವ��ೕ ?Bಮೂ?*ಬಂಧದ ರಚ,ಯನೂ6 ಮೂಲಭೂತ#ಾದ �ಾವ��ೕ 7ಾಳಗ?ಯ�� (ಏಕ7ಾಳ-ಆ4ತಳ, ರೂಪಕ7ಾಳ-?B7ಾಳ, ಖಂಡµಾಪ�7ಾಳ-=ಶBಝಂu7ಾಳ <ಾಗೂ =ಶBµಾಪ�7ಾಳ-?Bಪ�ಟ7ಾಳ) <ಾಡಬಹುVಾ��.1 ಈ Hೌಲಭ"ವ� ಕಷ*ಣದ ಫಲ. ಇದು 9ಾ7ಾB�ಾ?ಯಂಥ ಲ�ಾ;�ತ#ಾದರೂ 9ಾ7ಾBಸಂ»ಾ";4*ಷFಗಣಗಳುಳ� ಛಂದಃಪB�ೕದ8> ದ@>ಲ�ದ Hೌkಾಗ". ಆದL ಇ��ಯ ?BಶB ಮತು+ ಚತುರಶBಲಯಗಳ�� ಒಂ4ಷೂF ಶುB?ಕಟು#ಾಗ�, ಆವತ*ನ ಸಮತ�8> ಭಂಗcಾರ� ೨+೪ ಅಥ#ಾ ೪+೨ ಎಂಬ Zೕ?ಯ��ಯೂ ೩+೫ ಅಥ#ಾ ೫+೩ ಎಂಬ Zೕ?ಯ��ಯೂ ಕBಮ#ಾ� 4�ಗಣಪB9ಾಣ�ೂಳ0 ಉಂ¤ಾಗುವ ಗಣಪZವೃ?+ಯ ಹೃದ�ಾವಜ*ಕ ಲಯDೖPಧ"ವ� ಬಹುಶಃ ?Bಮೂ?*ಗಣಬದXರಚ,ಗ�0 ಎಟುಕದ �Z. ಈ 3ರhಾದ ಗಣಪZವೃ?+ಗಳ ಫಲ#ಾ� ಉ;Rೕ�ಸುವ ಗ?ಗಳನು6 �ೕv�ಾಪ� ಕೃಷ¼ಭಟFರು ಸಂಕ�ತಗ?ಗ}ಂ4VಾL. ಏ8ಂದL ಇವ� ಸ�ತಂತBಗ?ಗಳಲ�, ಮೂರು <ಾಗೂ hಾಲು> 9ಾ3Bಗಳ ಸಮಗ?ಗಳ�� ಅಡ� iೂೕಗುವಂಥವ�. ಇDರಡನೂ6 ಕBಮ#ಾ� ಸಂಕ�ತದುB7ಾವತ*ಗ? <ಾಗೂ ಸಂಕ�ತಮ&ಾ"ವತ*ಗ?ಗ}ಂದು ಅವLೕ iಸZ�Vಾ5L. ಲ�ಾ;�ತಚ^ಂದಸುfಗಳ ?Bಕಲ-ಚತುಷ>ಲ-ಪಂಚಕಲ-ಸಪ+ಕಲಗ?ಗ}ೕ ಕBಮ#ಾ� ದುBತ-ಮಧ"-PಲಂCತ-ದುBತಮಧ"ಗ?ಗ}ಂದೂ iಸ{ಾ�D. ಈ ಪZಯ ಗ?ಯ Dೕಗ;�ೕ*ಶನ8> (ದುBತ,ಮಧ",PಲಂCತ ಇ7ಾ"4) ಅ��ಯ ಗಣಗಳ 9ಾ7ಾB9ಾನ\ಾತBDೕ �ಾರಣ.  ಲ�ಾ;�ತಬಂಧಗಳ�� ಯ?Uಂಬುದು ;P*#ಾದ#ಾ� ಆ�ಾ ಗಣಗಳ ಬ�ಕ ಬಂ�ೕ ?ೕರುವ P{ಾಮ. ಆದL ಪದ"ಬಂಧDaಂದರ�� ಛಂದಃಪದಗ? ಮತು+ kಾgಾಪದಗ?ಗ}ರಡೂ ಐಕರೂಪ"ವನು6 7ಾ�ದ�� ಅದು ತುಂಬ ಸುಕು9ಾರವa 8ಲಮ~F0 �ಾಂ?Bಕವa ಆದ &ಾ~ಯನು6 ತ}ಯುತ+�. ?Bಮೂ?*ಗಣಬದX ರಚ,ಯ�� ಬಲುಮ~F0 ಪದ"ಗ?ಯು ಇ�ೕ �ಾvನVಾಗುತ+�. ಆದL 9ಾ7ಾBಗಣಬದXರಚ,ಗಳ�� ಇಂಥ ಸುಕು9ಾರಬಂಧ�ಾಂ?Bಕ3 ಅ;#ಾಯ*ವಲ�. ಅ�� ಛಂದಃಪದಗ? ಮತು+ kಾgಾಪದಗ?ಗಳ ನಡುD ಹೃದ"#ಾದ ವ"7ಾ"ಸವ� Hಾಧ", ಸಹಜ ಕೂಡ, bೕ\ಾ�Uೕ ಪದ"ಬಂಧವ� ಪBಕೃಷF ಅಥ#ಾ ;Cಡ ಎಂVಾಗುತ+�.  ೩೩೩೩      ಲಯರbತಚ^ಂದಸುfಗಳ�� ಗುರುಲಘುಗಳ ಸವ*�[ರ3Uಂಬುದು ಅ;#ಾಯ*. ಲ�ಾ;�ತಬಂಧಗಳ�ಾ�ದLೂೕ ಇದ@>ಂತ iಚುr ನಮ"#ಾದ 9ಾ7ಾBಸಮತ� ಅಥ#ಾ ಕಷ*ಣಸಮತ�ಗಳು ಪ�ಾ*ಪ+#ಾಗುತ+D. ಗುರು-ಲಘು�[ರ3�ಂದ ರೂ�ತ#ಾಗುವ ಲಯರbತಚ^ಂದಸುfಗಳ�� ಗುರುcಾಹುಳ"ವ� PಲಂCತಗ?ಯನೂ6 ಲಘುcಾಹುಳ"ವ� ದುBತಗ?ಯನೂ6 ಗುರುಲಘುಸಂತುಲ3ಯು ಮಧ"ಗ?ಯನೂ6 ಉಂಟು9ಾಡುತ+D. �ಾವ��ೕ  P7ಾನಬಂಧದ�� ಬರಬಹುVಾದ PWನ6ಗ?ಯ ಎರಡು ಅ2ರಘಟಕಗಳ ಸಂ�Hಾ[ನDೕ ಯ?Uಂದು ;4*ಷF#ಾಗುತ+�. bೕ\ಾ�Uೕ ಯ?ಪBಬಲವೃತ+ಗಳ�� ಎದು5�ಾಣುವಂ3 ಗುರುcಾಹುಳ" <ಾಗೂ ಲಘುcಾಹುಳ"ವ�ಳ� ಅ2ರಘಟಕಗಳು Qೂ3Qೂ3�ಾ� ಬರುತ+D. ಅಂ3Uೕ ಯ?ದುಬ*ಲವೃತ+ಗಳ�� ಗುರುಲಘುಸಂತುಲ3ಯ Hಾತತ"Dೕ ಆದ"ಂತ 3ೂೕರುತ+�; 
                                                           1 ಬಹುಶಃ ಈ �ಾರಣ�ಂದ�ೕ ‘�ಾನ�ೂೕ�ಾ�ಸ’ದ�� �ೂೕ�ೕಶ�ರನು ಅ�ೕಕ �ೕತಪ ಬಂಧಗಳನು$ %ಾವ'(ೕ )ಾಳದ�� *ೕ+ದ,ರು -ಾಡಬಹು(ಂದು ಅ/0ಾ ಯಪಡು)ಾ2�. 
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ಇಲ�Dೕ 8ೕವಲ ಗುರು ಅಥ#ಾ ಲಘುcಾಹುಳ"Daಂ�ೕ ಇರುವ ಅ2ರಘಟಕಗ}ೕ Pಸ+Z�8ೂಳು�ತ+D. bೕ�ದ5�� ಹಲ�MR P7ಾನಚ^ಂದಸುf ಸ7ಾನ3ಯತ+ #ಾಲುವ�ದೂ ಉಂಟು.  ಇನು6 P7ಾನಚ^ಂ�ೂೕವಲಯ8> ಬರುವ Dೖ4ಕಚ^ಂದಸfನು6 ಗಮ;�Vಾಗ ಅ,ೕಕZ0 ಅ��ಯ 3Bೖಸ�ಯ*ಕೂ> ಛಂ�ೂೕಗ?ಗೂ ಏhಾದರೂ ಸಂಬಂಧPರ$ೕ8ಂಬ ಭBM�ಾದದು5ಂಟು. 4ಟDೕ, ಛಂದಸುf ತನ6ಂ3 7ಾನು T�ಾ�ಾಸ� ಮತು+ kಾEಗ�0 ಅ?ೕತ#ಾದರೂ ಅದರ ಅನ�ಯPರುವ��ೕ T�ಾ�ಾಸ�ನುTೕ�ತ#ಾದ kಾgಾರಚ,ಗಳ��. bೕ\ಾ�Uೕ ಛಂದ�f0 ಉYಾrರಣP&ಾನವ� ಅ;#ಾಯ*Dಂಬ7ಾ��. ಆದL T2�ಾಸ�-ಛಂದ�ಾ®ಸ�ಗಳು ಪರಸnರ ಅವಲಂCತವಲ�. ಇಂ���ನಂಥ ಸ�{ಾ¾ಾತzಾರಮ"ವ�ಳ�(Accented) kಾEಗಳ�� ಅಂಥ ಅವಲಂಬ, ಉಂ¤ಾದರೂ kಾರ?ೕಯkಾEಗಳ�� bೕ�ಲ�. ಅಲ�� ಸ�{ಾ¾ಾತzಾರಮ"ವ�ಳ� ಅಂಥ kಾEಗಳ��ಯೂ ಛಂದಸುf ಕಷ*ಣ4ಂದ�ೕ ಪB&ಾನ#ಾ� ;�ೕ*Tತ#ಾಗು?+�Uಂಬುದನು6 ಮLಯುವಂ?ಲ�. Dೖ4ಕ#ಾಙRಯದ ಮ~F0 iೕಳು#ಾಗಲಂತೂ Dೕದಗಳ ಗದ"kಾಗಗಳೂ  ಸಸ�ರ#ಾ�ರುವ�ದನು6 ಗಮ;�ದವZ0 ಛಂದಸುf ಮತು+ 3Bೖಸ�ಯ*ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅDಷುF ಭBಮಕ�nತDಂದು ?�ಯ4ರದು. ಇDಲ�ವನೂ6 �ೕv�ಾಪ� ಕೃಷ¼ಭಟFರು ;ಶrಪBಚ#ಾ� ;ರೂ��Vಾ5L. ಆದುದZಂದ ಮೂಲಭೂತಸಂಗ?ಗ}ಲ� ಇ��0 ಸnಷF#ಾದಂ3ನ6ಬಹುದು.   ಪದ"Daಂದರ zಾದಸಂ�", zಾದDaಂದರ ಉದ5 <ಾಗೂ ಅ�� ಬರಬಹುVಾದ ಯ?ಗಳ ಸಂ»ಾ"=? ಮುಂ7ಾದುವನು6 ಕುZತೂ �ೕv�ಾಪ� ಕೃಷ¼ಭಟFರು ಚO*�Vಾ5L. ಇದು ಸಂDೕದನTೕಲLಲ�ರ ಅನುಭವಕೂ> ಬರುವಂಥದು5. ಈ 4�ಯ�� ಕಂ�ಾಗ ಸ7ಾನಬಂಧಗಳ�� zಾದDaಂದು ೨೦-೨೪ 9ಾ3Bಗ}ೂಳಗೂ ಯ?ಯು hಾಲು> ಗಣಗಳ YಾತುರಸB"=?�ಳಗೂ ಇರಬಹು�ಂದು ಎಂಥ ಪದ"ವa zಾದಚತುಷFಯದ ’ವೃತ+ತ�ವನು6 ಪಠನ�ಾಲದ�� ಪxಯುವ�ದು ಸಹಜDಂದೂ ?�ಯುತ+�. ಸ7ಾನಬಂಧಗಳ�� ಕೂಡ ೨೦ Zಂದ ೨೪ ಅ2ರಗ}ೂಳ0 zಾದDaಂದು ಮು�ಯ4ದ5�� ಅದರ ಅಖಂಡ30 ಭಂಗ ಬರುತ+�. ಅಂ3Uೕ ಇ�� zಾದDaಂದLೂಳ0 - zಾVಾಂತ"ಯ?ಯೂ �ೕZದಂ3 - ಮೂರು ಯ?ಗ��ಂತ iಚುr ಅವ�ಾಶPಲ�. zಾದDaಂದರ�� hಾಲು>ಯ?ಗ}ೕhಾದರೂ ಬಂದL ಅದು ಎರ�ಾ� ಮುZಯ4ರುವ�ದು Pರಳ. ಇ��ಯೂ hಾಲು>zಾದಗ�0ೂಂದು ಪದ"Dಂಬ Yೌಕದ �ಕ>Dೕ ಸಲು�ತ+�. ಮುಖ"#ಾ� ಗ?ಪB�ಾಸಂಪನ6#ಾದ ಶBವಣಸಂHಾ>ರDೕ ಎಲ� ಬ0ಯ ಛಂ�ೂೕಗ?0 ;ಕಷ.  ೪೪೪೪     zಾ�ಾrತ" Hಾbತ"ಪBಪಂಚದ�� ಬಹು�ಾಲದವL0 ಪದ"ಬದX#ಾದ�5ೕ �ಾವ", ಗದ"ವ� �ಾವ"ವಲ�Dಂಬ ;ಲವ� ಅ��ಾರವನು6 ಚ�ಾ��ತು+. ಈ£0 ಒಂ�ರಡು ಶತ9ಾನಗ�ಂದ ಈ ;ಲವ� ಪBT6ಸಲn~F��ಾದರೂ ಎಂಥ ನವ"ಕP ಕೂಡ 
free Verse, Verse libre, blankverse, verseprose, proseverse ಎಂCDೕ ಮುಂ7ಾದ ’‘Verse’ (ಪದ")ಸnಶ*ವನು6 hಾಮ9ಾತB#ಾ��ಾದರೂ iೂಂ4�8ೂಂಡು ಕP7ಾರಚ,0 3ೂಡ�Vಾ5,. i£rಂದL ಪದ"ಗಂ�ಗದ"Dಂದು ನಮR ಆಲಂ�ಾZಕರು ಗುರು?ಸುವ ವೃತ+ಗಂ�, ಚೂm*�ಾ, ಉತ>��ಾ ಮುಂ7ಾದ ಗದ"ಪB�ಾರಗಳ ಬ�ಯ�ಾ�ದರೂ ಇದು5 7ಾನು ಬLದದು5 �ಾವ"Dಂ�;�8ೂಳ�$ೕ8ಂಬ ಹುರುv;ಂ4Vಾ5,. ನಮR ಚಂಪaಪBಬಂಧಗಳ ಗದ"#ಾಗ�, ಶರಣರ ವಚನಗsಾಗ�, Vಾಸರ ಉ\ಾ�ೂೕಗಗsಾಗ� ಪದ"ಗಂ�ಗ}ೕ. ಮುಖ"#ಾ� ಗದ"ವನು6 ಪದ"ದಂ7ಾ�ಸುವ�� ಛಂದಸfnಶ*ವEFೕ ಅಲ�� #ಾ�ಾ"ನ�ಯವa HಾಕಷುF ಗಣ;ೕಯzಾತBವನು6 ವbಸುತ+�. ಆದುದZಂದ ಗದ"ವ� ಪVಾ"kಾಸ#ಾಗುವ�� kಾEಯ 8ೖ#ಾಡವa ಇರುವಂ7ಾಗುವ��ಂಬುದನು6 hಾವ� ಮLಯುವಂ?ಲ� ಇPಂ?ರ�, ನಮR 
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kಾರ?ೕಯ �ಾವ"=ೕ9ಾಂ� 9ಾತB ಎಂ4;ಂದಲೂ ಗದ"-ಪದ"9ಾಧ"ಮಗ}ರಡೂ �ಾವ"#ಾಹಕ#ಾಗಬಲು�Dಂದು ಒ�nದುದು ಸುಪB�ದX <ಾಗೂ ಸುPDೕಕ ಕೂಡ. ಏ8ಂದL ಪದ"Dೕ $ೕL, �ಾವ"Dೕ $ೕL. ರಸ�ೂ³ೕರಕವa ಧ�;4ೕಪ+ವ� ಆದ Hಾಲಂಕೃತ-ಸಗುಣ-ಸಮುOತ#ಾಗಥ*P�ಾಸDೕ �ಾವ". ಪದ"ವ� 8ೕವಲ ಛಂ�ೂೕಗ?;ಷt#ಾಙRಯ. ರಸಸೂ³?* ಇದರ ಅನನ"ಲ2ಣವಲ�.  �ೂೕಜ{ಾಜ,ನು6ವಂ3 ಛಂದಸುf ಶcಾ5ಲಂ�ಾರಸದೃಶ. ಇ4ದ5�� �ಾವ"8> ಒಂ4ಷುF Mರಗು ಬಂ4ೕತು; ಆದL ಛಂದ�fೕ �ಾವ"Dಂಬ ಸ=ೕಕರಣವನು6 ನಮR ಪರಂಪL ಎಂದೂ ಒ�nಲ�. ಅಲಂ�ಾರವ� �ಾವ"8> ಅ;#ಾಯ*Dೕ ಎಂಬ ಪB�60 4ಟ#ಾದ �ಾವ"ದ�� ಸಹ�ಾಲಂ�ಾರಗಳು ಸ�ಯಂ ;�ಪ+#ಾ�ರುತ+Dಂಬ ಉತ+ರವ�ಂಟು. ಇಂಥವ� ಸು³7ಾಲಂ�ಾರಗsಾ� �ಾಸ�ಪB�ದX#ಾ�ರ$ೕ8ಂಬ ;ಯಮDೕ;ಲ�. ಪaವ*ಸೂZಗಳ �ಾವ"ಗಳ��ಯ ಎEೂFೕ ಅಲಂ�ಾರಗಳನು6 ಆMೕ�ನ ಆಲಂ�ಾZಕರು ;ರೂ�� ;ವ*O�ದರEF. ಅಲ�� ಅdಾ*ಲಂ�ಾರಗ��ಂತ ಶcಾ5ಲಂ�ಾರಗಳ �ೕಗ"3ಯು ಕಡMಯ ದQ*ಯ�ಂಬುದನೂ6 ಮLಯುವಂ?ಲ�. ಏ8ಂದL ಅdಾ*ಲಂ�ಾರ;=*?ಯ�� iೂಸಕಲn,ಯ ಅ;#ಾಯ*3 iಚುr. ಆದL ಶcಾ5ಲಂ�ಾರಗಳ�� �ದXHಾಮ�Bೕರೂಪದ ,ೖಘಂಟುಕಪZಣ?Uೕ =�ಲು. ಅdಾ*� ಅ�� ಪB?�ಗೂ ಇ�� ವ�"ತn?+ಗೂ iOrನ 8ಲಸPರುತ+�. ಪB?�ಯು ವ�"ತn?+�ಂತ ಎಂದೂ =��ಂಬುದು ಸ#ಾ*ಲಂ�ಾZಕ ಸಮಯಸಂಮತ. bೕ\ಾ� �ಾವ"8> ಛಂದಸುf(ಪದ"ತ�) ಎಂಬುದು ಅuೕ2mೕಯDೕ iೂರತು ಅ;#ಾಯ*ವಲ� ಎನ6� P��ಲ�. ಆದL ಈ ಅuೕ2mೕಯ3ಯ  ಅಳ3 9ಾತB ತುಂಬ bZ�ಂಬುದರ�� ಸಂ�ೕಹPಲ�.  ಇದ8> ಪB?8ೂೕ~Uಂಬಂ3 ಛಂದ�fಂಬುದು �ಾವ"ದ iೂರMಯ" ದBವ"ವಲ�, ಅದು ಅಂತರಂಗದ $ಳಕು; ಸ7ಾ>ವ"ವ� ಕಣ*ನ ಸಹಜಕವಚ-ಕುಂಡಲಗಳಂ3 ಜನR�ಾತ#ಾ� ಯುಕ+ಚ^ಂದಃ ಫm?�ಂದ iೂ=Rರುತ+�ಂಬ #ಾದವa ಇಲ�4ಲ�. 9ಾತBವಲ�, �ಾವ"ದ�� ಅಂತರಂಗ-ಬbರಂಗ �ೕದDೕ ಅHಾಧ"; ಆಕೃ?ಯು ಶಬ5#ಾದL ಆಶಯವ� ಅಥ*. ವ8ೂBೕ@+ಯು ರೂಪ, ರಸವ� ಸ�ರೂಪ; ಧ�; ಮತು+ ಔOತ"ಗಳ ಸಂ&ಾನDಂಬ #ಾದವa ಉಂಟು. ಒ}�ಯ �ಾವ"ವನು6 $ೕLೂಂದು kಾEಯ ಆಕೃ?0 ತಂVಾಗ (ಅನೂ4�Vಾಗ, ಗದ"8ೂ>ೕ $ೕLೂಂದು ಛಂ�ೂೕ ಬಂಧ8ೂ>ೕ 9ಾಪ*v�Vಾಗ) ಅದು ಎEFಲ� Hಾ�ರಸ"ವನು6 ಕ}ದು8ೂಂvತು- ಅಥ#ಾ ಗ��8ೂಂvತು-ಎಂಬ ಅಧ"ಯನವನು6 8�>ಂ�ಾಗ ಛಂದ�fನ ಆಕೃ?9ಾ<ಾತR"ದ ಅZ#ಾ4ೕತು. ಅಲ�� ಛಂದ�ೂfಂದು ರಸ8> ಅ�ಷುF ವ"ಂಜಕ#ಾಗಬಹು�ಂಬುದನು6 hಾDಲ� ಎEೂFೕ cಾZ ಗಮ;�Uೕ ಇ�5ೕDಂಬ ಪB?#ಾದವa ಇ�.  ಇDಲ� ಸZUೕ. ಆದL ಛಂದ�fಂಬುದು ಎಂದೂ ವ"ಂಗ"ವಲ�, ವ"ಂಜಕDೕ <ೌ�ಂದು ಎಲ�ರೂ ಒಪ�n7ಾ+L7ಾ,! ಇದZಂದ�ೕ ಪದ"ವ� ;ರuೕ2ವಲ� (ಗದ"ವa ಅಲ�) ರಸDaಂ�ೕ ;ರuೕ2Dಂದು HಾCೕ7ಾಗುತ+�. bೕ\ಾ� ಛಂದಸfನು6 ;ರuೕ2ಸ+ರ8> ಏZಸಲು iೂೕಗುವ�ದು ನ00ೕvನ ಸಂಗ?. <ಾ0ಂದು ಅದ8> �ಾವ��ೕ iೖನ"ವನೂ6 ಆLೂೕ�ಸ�ಾಗದು. ವ"ಂಜಕHಾಮ�Bಯು ವ"ಂಗ"ದ ಅ�ೕನDಂದ 9ಾತB8> ಅ�� ಅಂದ8>, ಆHಾ�ದ8> ಅ�ಾnವ�ಾಶDಂದು ಅಥ*ವಲ�. ಧ�;�ಂತ ಅ�EೂFೕ cಾZ ಗುmೕಭೂತವ"ಂಗ"Dೕ ರಮmೕಯ#ಾ� 3ೂೕರುವಂ3 ವ"ಂಗ"@>ಂತ ಹಲDaMR ವ"ಂಜಕHಾಮ�BUೕ ಸುರುOರ#ಾ� MLಯುತ+�. ಇಂಥ ,�Uೕ ಛಂದ�fನ ಬಲ. �ಾ#ಾ"ನುಭವDಂದು iೕಳ�ಾಗುವ ರHಾHಾ�ದದ�� ಎಲ� ಪZಕರಗಳ ವ"�Fತ�ವa ಅ�ದು ಸ=�Fಸಂತು�F�ಂ�ೕ ;ಲು�ತ+�. ಈ ಅನುಭವದ P��ೕಷ�0 3ೂಡ�Vಾಗ ತರ-ತಮಗಳೂ  ತಕ*ಕಕ*ಶ*3ಗಳೂ ತಪ�nವ�4ಲ�. ಅಲ�� ಗದ"ವ� ’‘ಭೂ?” �ಾದL ಪದ"ವ� ’‘Pಭೂ?’. ಮ,ಮ,ಗಳ 8ೂsಾ�ಗಳ��ಯೂ ;ೕರು ಸುZಯುತ+�-water falls, Qೂೕಗ-ನ�ಾಗರಗಳ��ಯೂ ;ೕರು ಸುZಯುತ+�- water falls! ಉಭಯತB ವ"7ಾ"ಸPಲ�Dೕ? bೕ\ಾ� Pಭೂ?�ೕಗದ ಬಲ4ಂದ �ಾವ";9ಾ*ಣ-ಆHಾ�ದಗಳ �ಾಲದ�� ಛಂದಸುf ಅ;ವ*ಚ;ೕಯವa ಅಪB?ಹತವa ಆದ zಾತBವನು6 ವbಸುತ+�. ಇ�ೕ ಅದ8> ದ@>ರುವ, ಯುಕ+ವa ಆದ zಾBಮುಖ"8> �ಾರಣ. ಇದನು6 ಅನುಭ8> ತಂದು8ೂಂಡ ವ�"ತnನ6ನೂ ಪB?kಾ�ಾ�ಯೂ ಆದ ಸತ7ಾkಾ"ಸTೕಲಕPಯು ಛಂದಸf,6ಂದೂ ಅವಗmಸ�ಾರ; 9ಾತBವಲ� 
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ಇ��ರುವ zಾರತಂತB"ದ ಪರಮತಂತBHಾ�ರಸ"ವನು6 CಟುF8ೂಡಲೂ ಆರ. ಇದು Aೕವನ ಸಂ\ಾ?ಗಳ ಪರಸnರಸಮಪ*�ಯಂ3, ಭಕ+ನು ಭಗವಂತ;0 ಪBಸನ6hಾದಂ3 ಅ#ಾ"ಜಮ,ೂೕಹರವa ಪZ�ಾಮರಮmೕಯವa ಆದ ;Dೕದ,. ಇ�� �ಾವ��ೕ Dೕದ,�ಲ�. ಇರುವ��ಲ� ರಸಸಂDೕದ,. ಈ ,�ಯ��Uೕ ಛಂದ�fನ zಾBಮುಖ"-zಾBಶಸ+"ಗಳನು6 ಮನ\ಾಣ$ೕಕು. ಇದನು6 ಕಂಡವ,ೕ ಕP, �ಾಣದವನು ಭP.  


