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ఛ౦దసు:
దసు

ಾ ಾಕರಣದಂ ಛಂದಸೂ ಾಧಕಾರುವದು. ಆದ ಾಕರಣವ ಗದಪದಗರಡಕೂ, ಛಂದಸು ಪದಾತ ಕೂ
ಸಂಬಂ"ಸುವದು. #ಸ$ೃತಾದ #ಷಯವನು) ಸಂಗ *+ ,ೕಳಲೂ, ರಸವ0ಾ$ದ ಅಂಶವನು) ಮ4ೂೕಹರಾ 67ಸಲೂ,
ಸುಲಭಾ 4ನ9ನ:;ಟು=>ೂಳ?ಲೂ ಪದವ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ. ಪದಗಳ @ಯಮವನು) ಛಂದAಾBಸCವ 67ಸುವದು. ಪದವ
DಾದEಂದ ಕೂFರುವದು. ಪದದ Dಾದವ ಗಣ, ಮತು$ Dಾ ಸಗಳ @ಯಮವಳ? ಶಬGಸಂಘಟ4Iಾರುವದು. ಕನ)ಡ
ಾ*ತದ:; ಸಂಸೃತEಂದ ದು>ೂಂFರುವ ಛಂದಸುಗಳೂ, ಅಚKಗನ)ಡ ಛಂದಸುಗಳೂ ಉಂಟು.

ాె - గురు Ð లఘ.:
లఘ.

ಒಂದು ಹ ಾNOರವನು) (ಲಘNOರವನು)) ಉಚKPಸಲು QೕRಾಗುವ ಸಮಯ> ಒಂದು ಾ ಅಥಾ ಾ0ಾ RಾಲTನು)ವರು.
ಗುವUOರ> ಎರಡು ಾ ಗಳು. ಲಘುವನು) ‘U’ ಈ X,)Yಂದಲೂ ಗುರುವನು) ‘-‘ ಈ X,)Yಂದಲೂ ಗುರು6ಸುವದು
ರೂZIಾ[.
ಉ\ಾ: ಲಘು#- ಅ, ಯ, ಕ, ಷ, ಭ, ಸ], ನ.
ಗುರು#- ಆ, >ೖ, ಈ, ಸೂ, ಕಂ, ಬುE_, ಪನಃ
*ಸNರವ bೕರEರುವ ವಂಜನಗಳು ಅdಾUOರಗಳು (ಅಧU ಾ ಯವ) ಎ@ಸುತ$T. ಅವ> ಹ ಸNಸNರವ bೕPದ
ಲಘNOರಗeಾಗುವವ, EೕಘUವ bೕPದ ಗುವUOರಗeಾಗುವವ. ಏನೂ bೕರ[ (ಇದGಂ ) ಇದG ಅವಗಳ *ಂEನ ಅOರಗಳು
ಗುವUOರಗeಾಗುವವ.
ಉ\ಾ:- ಅವh, ಏನi, ಅತ$j, ಎಂದh, ನkಯj, ದj.
ಹ ಾNOರಗಲ; ಲಘNOರಗಂದೂ ಅವ> ಒಂ[ೂಂ[ೕ ಾ mಂದೂ 67ದು>ೂಳ?Qೕಕು.
EೕnಾUOರ, oಂದು bೕPದ ಅOರ, #ಸಗUವ bೕPದ ಅOರ, ವಂಜನವ bೕPದ ಅOರ, ಒ6$ನ ಅOರದ *ಂEನ ಅOರ ಮತು$ Dಾದದ
ಅಂ0ಾOರ- ಇವ ಗುವUOರಗ@ಸುತ$T.
ಉ\ಾ:- EೕಘU> - [ೕವ, ಾ , ಾಧನ, >ೖದು 0ೌಡು,
oಂದು bೕPದ ಅOರ>
- ಬಂದನು, ಕಂದ, +ಂಹ, ದಂಡ
#ಸಗU bೕPದ ಅOರ> - - ದುಃಖ, ಅಂತಃಕರಣ, ಅಂತಃಪರ
ವಂಜನ bೕPದ ಅOರ> - ಮರಗh, ನುFಯj, ಜನಂಗh
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ಒತ$Oರದ *ಂEನ ಅOರ> - ಅಕ, ಶಕ, ವಗU, ಸದNಯ
Dಾ\ಾಂತ> - (ENಪEೕಪದದ ಕk ಒತು$ಯನು) >ೂs=ರುವದು EೕಘUಾ ಒಂದು ಗುರು#ನಷು= ಉಚKPಸtಾಗುತ$[)
ಕಂkIಾ ಜನಕಸು ಕಡು#Xತ ಗಳ |
ದಂಡRಾ ವನ[ೂ7ಹ ಸಕಲ ವಸು$ಗಳ ||
*ಪದದ:; ಪ 6uಂದು ಪಂv$ಯು DಾದT@ಸುವದು. ಷಟwE ಪದಗಳ:; ಮೂರ4ಯ ಮತು$ ಆರ4ಯ Dಾದಗಳ ಅಂತದ
ಅOರಗಳು ಾತ Dಾ\ಾಂ0ಾOರಗಸುತ$T. Dಾ\ಾಂತದ ಅOರವ ರೂಪದ:; ಹ ಸNಾದGರೂ xಾವ ಎದು
yಾಡು $ೕವ=? ಅದುದPಂದ ಅವ ಗುವUOರಗೕ ಆT.
ಉ\ಾ: zೂೕರ @ಂE+ ಶ{ಯ Qೖ[ೂk
|ೕರವನು Oಯೂೕ ಹ7ದ
ಾರ}ಾ+ಯ ,ಳವ @೦E+ ನಕೕನಹುದು ||
#ಕೃತ, ಸುಕೃತ- ಇ0ಾE ಋತNದ ಒತು$ ಇರುವ:; ಅದರ *ಂEನ ಅOರವ ಗುರುT@ಸದು. ಇದು ಒ6$ನಂ Rಾಸುವ\ಾದರು
ಒತ$ಲ;; ಸNರ X,). Qೖ ಎಂಬ ಶಬGದ:; ಐತNವ bೕPದ ‘’ ಎಂಬುದು ಒತ$Oರವಲ;; ಅದು EೕnಾUOರ. ‘Rಾಂ’
ಎಂಬ:; ‘Rಾಂ’ ಎಂಬುದು EೕಘUವ oಂದು bೕPದುದೂ ಒತ$Oರದ *ಂEನದು ಆ, ಗುವUOರT@ಸುವ ಮೂರು ಲOಣಗ7ಂದ
ಕೂFದGರು ಅದು ಒಂದು ಗುರುTಂದು ಾತ vಸಲwಡುವದು. ‘Rಾಂ’ ಎಂಬ ಶಬG> ಮೂರು ಾ ಗಳು. ಅವಗUh, ಎದU,
ಗಳGಪಂ, ಮರುೖ, ಅಮದುU --ಇ0ಾE { ೂೕಾKರಯ ಒತ$Oರದ *ಂEನ ಅOರವ ಒ6$ನ RಾರಣEಂದ
ಗುರುT@ಸುವದು. ಲಘು#ನ ಉಾKರ ಒಂದು Xs>ಯ ಅಥಾ >ೖಚDಾwಯ ಧN@ಯ:; ಅಡಗುವದು. ಗುರು ಅದರ:;
ಅಡಗ[ ಎರಡು Xs>ಗಳು ಶಬGಾಗುವ Rಾಲವನು) ಒಳೂಳು?ವದು.
గణ:
గణ

ಗಣTಂದ >ಲವ @ಯಮಗ7ಗನುಾರಾ #ಂಗF+ದ ಅOರಗಳ ಗುಂಪ. ಅದು ವಣUಗಣ, ಾ0ಾ ಗಣTಂದು ಎರಡು #ಧ.
ವಣUಗಣ @ಯಮ>ೂಳಪಟ= ಛಂದಸು ವಣUವೃತ$ವ. ಾ0ಾ ಗಣ@ಯಮ>ೂಳಾದ ಛಂದಸು ಾ0ಾ ವೃತ$T@ಸುತ$[.
వణగణ:
వణగణ

ಲಘುಗುರುವಣUಗಳನು) ಮೂರುಮೂಾ #ಂಗF+ದ ಎಂಟುವಣUಗeಾಗುವವ.
ಗುರುಲಘು ಮೂP ಮ-ನ-ಗಣ
ಗುರುಲಘು ದಲ: ಬರಲು ಬ-ಯ-ಗಣಮಕುಂ ||
ಗುರುಲಘು ನಡು# ಜ-ರ-ಗಣ
ಗುರುಲಘು ಕkಯ:; ಬರಲು ಸ-ತ-ಗಣಮಕು||
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ಲಘುಗುರು #xಾಸ ಗಣ ಉ\ಾಹರ:
ಮ ಗ ಣ ಓEಂದಂ, ಆನಂದಂ
ನ ಗ ಣ ಗುಣ, 9Pದು
ಭ ಗ ಣ oೕಯ, ಲು;:
ಯ ಗ ಣ ಕುಾರಂ, ಬ7ಲದಂ
ಜ ಗ ಣ ಸುಾಜ, ಮE>U
ರ ಗ ಣ ಭೂಪಂ, Dಾ:ಪಂ
ಸ ಗ ಣ Eಟೕ, ಜYಕುಂ
ತ ಗ ಣ ೂೕ>ೕಶ, 4ೂೕkನ)
"ಯಾ0ಾಾಜಾನಸಲಗಂ" ಇಂಬ ಸೂತ ದ:;, ಕ ಮಾ ಮೂರು ಮೂರOರಗಳನು) ದು>ೂಂಡ ದಲ4ಯOರವ
ಗಣದ ,ಸರನು) ಸೂXಸುವದು.
ాా గణ:
గణ

ಾ0ಾ ಗಣವನು) ಾ ಗ7ಂದ 67ಯQೕಕು. ಒಂದು ಲಘು# ಒಂದು ಾ mಂದೂ, ಒಂದು ಗುರು# ಎರಡು ಾ ಗಂದೂ
ಸಂ>ೕತವ. ಾ ಗಳನು) ಮೂರು xಾಲು ಐ\ಾ #ಂಗFಸುವದPಂದ ಾ0ಾ ಗಣವ ಾಾನಾ ಮೂರು #ಧವ.
ಇವಗಳ:;೧) ಮೂರು ಾ ಯ ಗಣವ ಮೂರು #ಧ
ಲಘುಗುರು #xಾಸ ಉ\ಾಹರ
@ನ bೂಗ
vೕ6U @ 
ಮರಂ ಜಡಂ
೨) xಾಲು ಾ ಯ ಗಣವ ಐದು #ಧ
ನರಪ6 @ರುvಸು
xಾFನ ಏಯ
ಜನ> #ೕಷ
ಧನಮುಂ ಸುಖಮುಂ
ಎಂದುಂ Qೕಳಂ
೩) ಐದು ಾ ಯ ಗಣವ ಎಂಟು #ಧ.
ಜಗ[ೂkಯ ಕರುಸು
@ೕ4ಮ @ತಸುಖ
@ಪwದು ಅ\ಾವ[ೂ
ಆದ@ತು$ PmನುG
@ನ xಾಂ Yಡು
6ದUw TೕRಾಗ
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ಮನಸ ಮU,ೕAಾ
ರ|bೖ ರOರಂ
ಒಂದು ಗುರು#ನ ಎರಡು ಾ ಗಳನು) Qೕ ೕ ಾ0ಾ ಗಣಗ7 ಹಂಚಕೂಡದು. "ಗುಣ7?ತು’ ಎಂಬ:;
""#ನ ಎರಡು ಾ ಗಳ:; ಒಂದನು) *ಂದಕೂ ಇ4ೂ)ಂದನು) ಮುಂದಕೂ bೕP+ ಮೂರು ಾ ಗಳ ಎರಡು ಗಣಗಂದು
ಗಸtಾಗದು. *ೕmೕ "ಚಂದನಂಗಳಂ, ಪಟ=ಣೕ 4bದು[ೂ" ಎಂಬ:; ಅನುಕ ಮಾ ಚತುಾU0ಾ ಗಣಗರಡೂ, ಪಂಚ
ಾ0ಾ ಗಣಗರಡೂ ಇರುವTಂದು ಾ#ಸtಾಗದು; ಮತು$ "[ೕವxಾವಂ’ ಎಂಬ:; "xಾ"#ನ ಎರಡು ಾ ಗಳ:; ಒಂದನು)
*ಂದಕೂ ಮ ೂ$ಂದನು) ಮುಂದಕೂ bೕP+ ಒಂ[ೂಂದು ಚತುಾU0ಾ ಗಣವ 6 ಾ0ಾ ಗಣವ ಆY ಂದು 67ಯಾರದು.
ಅಚKಗನ)ಡ ಛಂದ+ನ:; “U-U” ಈ ಗಣವ, ಈ ಗಣEಂದ ಆರಂಭಾಗುವ ಗಣಗಳೂ ಅಪವU.
ా స:
స

ಪದದ ಾ:ನ:; ಒಂ[ೕ ಬಯ ವಂಜನ-ಸNರಗಳು ಪನಾವತU4Iಾದ ಅದನು) Dಾ ಸTಂದು ಕಯtಾಗುತ$[. >ಲವ
@EUಷ=ಾ]ನಗಳ:; ಸNರ-ವಂಜನಗಳ ಪನಾವತU4ಯನು) ಅೕ|+\ಾಗ ##ಧ ಬಯ Dಾ ಸಗeಾಗುತ$T. ಅವಗಳ:;
ಮುಖಾದವ – ಆEDಾ ಸ, ಅನುDಾ ಸ ಮತು$ ಅಂತDಾ ಸ.
ఆా
ఆా స:
స

ಪದದ ಪ 6Dಾದದ:;ಯೂ ಆEಯ:; ಒಂ[ರಡ4ಯ ಸNರಗಳ ನಡುT ಒಂ[ೕ #ಧಾದ ವಂಜನ#ರುವದು Dಾ ಸದ
ಾಾನ ಲOಣವ. ಇದರ:; +ಂಹ ಮುಂ0ಾದ ಆರು ೕದಗ7T.
೧) ಪ 6Dಾದದ ಒಂ[ರಡ4ಯ ಸNರಗಳ ನಡುT ಒಂ[ೕ #ಧಾದ ಒಂದು ವಂಜನವ ಬಂದು ಅದರ *ಂEನ ಸNರವ
ಹ ಸNಾದG +ಂಹDಾ ಸ. EೕಘUಾದG ಗಜDಾ ಸ.
+ಂಹ:

Pಗh ಪರಾಣುಗ4
ಸೂೕಜಭವ@ೕ ಕPೕನGಮಂ ಾFದ4ಂ||
EರEದರ Rಾಯಬಲಮಂ
@ರೂ9ಸj xಾಗಾಜನಂ 4ಱೆದಪ4ೕ||

ಪಂಪಾಾಯಣ

--

ಗಜ:

ಾಸು ಮುಸುಂ> 0ಾuಡ ೂಂಂ6ರವಪUದು ಮೂತ ಾಗU[ೂh
,ೕಸ[ ಬಪU[ಂತು ಮಲಮೂತ [ೂeಾಱು ೕಱುತುಂ||
ಕೂb@+ಪU[ಂತುಟದxಾಂ ಮಱೆ\ಾಗ ಟಕುೌವನಂ|
ಾಸದಂದು ನXK[ನtಾ ಮ6[ೂೕಱಪಾ ೕಶNಾ||

ಅಪಾ ೕಶNರಶತಕ

--
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೨) ಪ 6ಾದದ ದ ರಡು ಸNರಗಳ ನಡುT ಒಂ[ೕ #ಧದ ಒಂದು ವಂಜನRಾಗ:, ಅ4ೕಕ ವಂಜನಗ7ಾಗ: *ಂ[
ಅನುಾNರ#ರಲು ವೃಷಭDಾ ಸ #ಸಗU#ರಲು ಅಜDಾ ಸ.
ವೃಷಭ: ಒಂದು ವಂಜನ>:
ಕಂಸವಧಂಯG ಮುರ
ಧNಂ+ ಪಾಥUಂದು ಾರುತ >ೂ=ಂ||
@ೕಂ ಸಯಂ >ೂಣುಯುNE
ದಂ ಸ:+[4ಂದು ವ ನುFವದುಾಗh||

ಜಗxಾ)ಥ#ಜಯ

--

ಎರಡು ವಂಜನ>:
ಸಂಗ ಹಣ{ೕಲಮನುಜನ
ವಂಗ ಹIಾಳುT@+ಕುUೕ ಜನತ6uh||
ಅಜ:

ಒಂದು ವಂಜನ>:
ಅಃವ@ವ4 ಪರಮ
ಶಃDಾತ 4ನ  ಜನಮ@@ಸಲಸ[ಯುಂ||
ಅಃೕಱಲ[ೕ@ವ@ಂ
ಸNಃಪದಾಚಂ ಸಮಂತುಱೆ#ೕ[ೕಶಂ||
ಎರಡು ವಂಜನಗ7:
ಆಃಪ ಥಮನನುಱಿEಂತಯ
ಶಃDಾ ಥU4Yಂ[ ಯುNದುXತ @ನಗಂ||

೩)
ಪ 6Dಾದ ದ ರಡು ಸNರಗಳ ನಡುT ಒಂ[ೕ #ಧದ #ಾ6ೕಯ ಸಂಯುಕ$ ವಂಜನಗಳು ಬಂದು ಅವಗಳ *ಂ[
ಅನುಾNರ #ಸಗUಗ7ಲ;Eರಲು ಶರಭDಾ ಸಾಗುವದು.
ಶರಭ: ಎರಡು ವಂಜನಗಳ ಸಂuೕಗಳ ಸಂuೕಗ>:
ಆOಣ[ೂh ಪರಸwರ@PೕOಣEಂ ಮು7ಸು7ಸು  ರ
>$ೕOಣಾತ ಶv$ ಶPೕರಬಲಕನುರೂಪಮಪwದಂ||
ಲOಣಯುಕ$ಮಪw ಗ[ಯಂ ತEವUರುವUಲಂ oಗು
6ೕU|+ ೕಱಿದ¡ #ಕಟಶೃಂಗಸಮಗ ಕುtಾಚಲಂಗಳಂ||

ಪಂಪಾಾಯಣ
೪)
ಪ 6Dಾದದ ದ ರಡು ಸNರಗಳ ನಡುT ಒಂ[ೕ #ಧದ ಸಾ6ೕಯ ಸಂಯುಕ$ ವಂಜನಗಳು ಬರಲು
ಹಯDಾ ಸT@ಸುವ.
-

@ನ)4 ನXKದಂ ಕುರುಮ*ೕಪ6 @ನ) ಶಾ7ಗ ಮು
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ನ)ನ)ಡುಗುತು$ ಪUದPಾಧನಸಂಪದಮಂ ಶಸCಸಂ||
ಪನ)4 ಆ ಶಲನ4 ಾರIಾ ಾF Rಾದು @ೕಂ
@ನ)ಯ ಬಲ; ಾಱೆu7ದಂ @ನಗಂಗವಲ;ಾ||

ಪಂಪಾರತ

-

అనుా స:
స:

Dಾ ಸಾ]ನವ @ಗEIಾಗ[ ಾ:ನ:; @EUಷ=/ಅ@EUಷ= ಅಂತರದ:; ಸNರ-ವಂಜನವ ಪನಾವ6U+ದ ಅದು
ಅನುDಾ ಸಾಗುತ$[. ಇದು ,ಚುK ಪ ಯತ)#ಲ;[mೕ, (ಕ#ಯ ಇz¥ಗನುಾರಾ ತರಬಹು\ಾದGPಂದ)
ಪ uೕಸಬಹು\ಾದ ಮತು$ ಅ6 ೌಂದಯUವನು) >ೂಡುವ Dಾ ಸ.
ಉ\ಾಹರ:

@0ಾಂತRಾಂತದಂತRಾಂ6ದಂತRಾಂತRಾಂತ ಜಂ ||

అ౦త ా స:
స

ಇದರ:; ಕkಯ ವಂಜನದ ೕ:ನ ಸNರ ಒಂ[ೕ ಆ, *ಂ[ EೕಘU ಹ ಸNಗಳ:; ಾಮ#ರQೕಕು. ಕೂF ಎಂಬುದ> 4ೂೕಡುಕುF-ಎಂಬುದು Dಾ ಸವಲ;. xಾಗವಮUನು ,ೕ7ರುವ ಅನುಗ0ಾE Dಾ ಸಗಳು ಇ:; ೕ ,ೕ7ದ +ಂyಾE Dಾ ಸಗಳಂ
ಇರ ೕQೕ>ಂದು @ಯ+ ,ೕಳtಾಗುವEಲ;ಾದುದPಂದಲೂ ಶಾGಲಂRಾರಾ RಾಣುವದPಂದಲೂ ಅವ
ಛಂದAಾBಸC#ಾರ> #ಷಯವಲ;.
ತುಂo#ಂFನಂ DಾF|
ಜಕವvಯಂ ಕೂF||
[bಯ@zKYಂ[ 4ೂೕF|
bೂಗYಪಂzಯಂ6ಾF||

ಕo¨ಗರ Rಾವ

-

య :

ಯ6mಂದ ಪದಗಳನು) ಓದುಾಗ ಅಥUಸೂ©6U >ಡದಂ ಪದDಾದದ @ಯತಾದ ಒಂ[ೂಂ[kಯ:;
@:;ಸುವದು. yಾ @:;ಸುವದು ಪದದ ಮಧದ:;Iಾದ ಅಥUಸೂ©6U >ಡುವದPಂದ ಪದದ >ೂ4ಯ:;mೕ
@:;ಸQೕಕು. ಕನ)ಡದ:; ಯ6ಯು >ಲTkಯ:; ಾತ ೂೕರಬಹುದಲ;[ ಸಂಸೃತದ:;ರುವಂ ಎtಾ; ಕkಯ:;ಯೂ
@ಯತಾ ೂೕರುವEಲ;. yಾ ೂೕರEರುವದ> ಇ:; >ಲವ ಉ\ಾಹPಸಲwಡುವವ. ಈ ಉ\ಾಹರಗಳ:; ಆIಾ
ವೃತ$ದ ಲOಣದ:; ,ೕ7ರುವಂ ಯ6ಯ ಸ]ಳವನು) “*” ಈ X,)Yಂದ ೂೕP+[. ಈ ಸ]ಳಗಳ:; @:;ಸುವದPಂದ
ಅಥUಸೂ©6U >ಡುವದು.
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:

ಅಮಲಕನಕದು¬ *[NೕEಸು6$ಪU[ೂಪw*
ತ$ ರಜಚುತು\ಾN*ರಂಗ7ಂ ಮಗeಾದು*
ತ$ಮನವ@"........

Aಾ@$ೕಶNರ ಪಾಣ

-

:

ಗ ತಪದ9ೕ*ಾಗ ಂ>ೕಯೂ*ರಮಂ ತವಂದEಂ

ಪೃೕವೃತ

RಾದಂಬP

-

:

ಧಾ#ವರ6Uೕ*ಷ@ಯಂ ಗಡಂ 0ಾ7Gಯಂ|
#ರುದ_4 ಾಷ®ಕಂ*ಟಕರ4mG vಱ$ಂ ನೃಪಂ||

ಮ:;xಾಥಪಾಣ

-

ಮಂಾಾಂತವೃತ

:

ನಯನಸುಖಮಂ ಾk ಬಂದಘUಮಂ ಯ*|
Oಂ >ೂಟ=ಂಾ*ಘವನ ಚರಣ*vನ)ಾ¡ ಧನಜನ ¡|
.....

ಪಂಪಾಾಯಣ

-

ಾದೂಲೕತ

:

ಆRಾAಾನ$ಮ4mG @ೕಳG #ಕ¯ಾ*¯ಾ=ಲಂಗೂj >ೕತxಾ*|
@ೕಕಂಗh ರ#ರ{ ಗh ಪಗ Tೕ*Fೕರ{ ಗh ಾಲುಂ*||
ೕಕಜ°ಂ QಳಂಬTj ತುಱು ತ*7$ಂಬ9wನಂ Rಾಂಚನ|
ಪ Rಾರಂ....

ಆEಪಾಣ

-

*ೕ ಇನೂ) ಅ4ೕಕ ಮyಾಕ#ಗ ಂಥಗಳ:;ಯೂ ಆIಾ ಲOಣಕನುಾರಾ ಯ6ಯು RಾಣುವEಲ;. ಆದುದPಂದ ೕ
.....ಪಾUಾಯU¡
[ೕ+m4 @ಱಿ+ ಖಂಡ
Dಾ ಸಮನ6ಶಯ[ಂದು ಯ6ಯಂ ಕ¡||
-ಕ#ಾಜಾಗU
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ಎಂದು ನೃಪತುಂಗನೂ:

ಯ6mಂಬುದು ಗಣ@ಯಮ
ಪ 6ೕತಂದಬೂಲNರಂತದ4 >ಲ¡||
ಶು 6ಸುಭಗಂ ಸNಚ¥ಂದಂ
ಯ6mಂ\ಾ ಕ9ಲ9ಂಾeಾEಗೂಲ;¡||

ಛಂ[ೂೕಂಬು"

-

ಎಂದು xಾಗವಮUನೂ;
ಯ6#ಲಂಘನEಂದPದ $ ಕನ)ಡಂ

ಶಬGಮದಪUಣ

-

ಎಂದು >ೕ{ಾಜನೂ ಕನ)ಡದ ಯ6ಯ #ಷಯಾದ ತಮ ಅ±Dಾ ಯವನು) 67+ರುವರು. ಇದPಂದ ಕನ)ಡದ:; ಯ6ಯು
ಐX¥ಕಾರುವ[ೕ ,ೂರತು @ಯತಾಲ;Tಂದು ,ೕಳಬಹುದು. ಸಂಸೃತEಂದ ಬಂದ ವೃತ$ಗಳ:; ಯ6ಯು
ಐX¥ಕಾದರೂ 6 ಪE ಮುಂ0ಾದ ಕನ)ಡವೃತ$ಗಳ:; ಯ6 @ಬUಂಧTೕ ಸP.
ಉ\ಾ: ಸಜ°ನರ ಸಂಗವದು*,²°ೕನು ಸ#ದಂ
ಇ:; Dಾ ಸTೕ ಯ6ಯನು) ಎ6$ ೂೕPಸುವದು.
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ెలవ" ఛ౦ద: ప ారగళ ల%ణగళ&:
ల%ణగళ&

ాా వృత(గళ&

ಕ#ಗಳು ಇಾ¥ನುಾರಾ ,ೂಸ,ೂಸ ಾ0ಾ ವೃತ$ಗಳನು) ರX+ರುವರು. yಾ ಇನೂ) ಅ4ೕಕ #ಧಾ
ರXಸಲೂಬಹುದು. ಇ:; ಪ +ದ_ಾರುವ >ಲವ ಾ0ಾ ವೃತ$ಗ7 ಾತ ಲOೂೕ\ಾಹರಗಳು 67ಸಲwಡುವವ.
క౦ద:

ಚತುಾU0ಾ ಗಣವ ಒಂದು ಮೂರ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಮೂರು ಮೂರು, ಎರಡು xಾಲ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಐ[ೖದೂ
ಇರQೕಕು. ಪTೕUತ$ಾಧUಗಳ #ಷಮಾ]ನಗಳ:; ಮಧಗುರುವಳ? ಗಣಗಳು ಬರಕೂಡದು. ಆರ4ಯ ಾ]ನದ:; (U-U) ಜ
ಗಣಾಗ: xಾಲು ಲಘುವಳ?(UUUU) ಗಣಾಗ: ಬಂದು ದ:ನ ಹ ಸNದ ಮುಂ[ ಯ6 ಇರQೕಕು. ಎಂಟ4ಯ
ಗಣಾ]ನಗಳ:; ಅಂತ ಗುರುವಳ? (UU-, --)ಗಣಗೕ ಬರQೕಕು.
ಇರ[ೂಯುNದು ತ@)zK|
ಮರIೌವನದಂದು ಪರುಷನಂ ಪ ಕೃ6 ರಜಂ||
Qೂದು 6Pಪ $ ಸುಟು=ಱೆ|
ರ7K ತಱ ಯನುಯN ಱEಂ[ತ$ಂ||
-RಾದಂಬP
షట+:
షట+:

ಇದು ಆರು Dಾದಗಳುಳ? ಾ0ಾ ವೃತ$ವ. ಇದರ:; ಒಂ[ರಡು xಾ ೖದ4ಯ Dಾದಗಳು ಸಾನಗeಾಯೂ,
ಮೂಾರ4ಯ Dಾದಗಳು ಕ Dಾದದ ಒಂದೂವಯಷು= ಗಣಗಳೂ ಒಂದು ಗುರುವ ಊಳು?ಾಯೂ ಇರುವವ. ಇದು ಶರ,
ಕುಸುಮ, ೂೕಗ, ಾ@, ಪPವ"U@, ಾಧUಕ, ಎಂ\ಾರು #ಧವ.
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శరషట+

xಾಲು ಾ ಯ ಗಣವ ಒಂ[ರಡು xಾ ೖದ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಎರkರಡೂ, ಮೂಾರ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಮೂರು ಮೂರೂ
ಒಂದು ಗುರುವ ಇರಲು ಶರಷಟwEm@ಸುವದು. ‘U-U’ ಈ ಗಣವ ಬರಕೂಡದು.
ಈಶನ ಕರುಯ
xಾ{ಸು #ನಯE
\ಾಸನ yಾm @ೕ ಮನTೕ|
>;ೕಶದ #ಧ#ಧ
Dಾಶವ ಹPದು #
tಾಸE ಸತವ 67 ಮನTೕ||
కుసుమ షట+:

ಆಯುG ಾ ಯ ಗಣವ ಒಂ[ರಡು xಾ ೖದ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಎರkರಡೂ, ಮೂಾರ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಮೂರು
ಮೂರೂ ಒಂದು ಗುರುವ ಇರಲು ಕುಸುಮಷಟwEIಾಗುವದು. , ‘U-UU’, ‘U--’ ಈ ಗಣಗಳು ಬರಕೂಡದು.
xಾಡು ಮನ+ಜ4ೂಲ#
xಾಡುTk ಸಂತತಂ
oೕಡು ರ6ಪ6 ಸತತ@dಾನವ||
4ೂೕFದ@ಷಪ6
ಾಡುವದು #ನಯವನು
xಾ´ಾFಯವU ಬµಸಲು ೕ||
-ಕುಮು[ೕಂದುಾಾಯಣ
2ెూౕగషట+:

ಮೂರುಾ ಯ ಗಣವ ಒಂ[ರಡು xಾ ೖದ4ಯ Dಾದಗಳ:; xಾಲು, xಾಲೂ ಮೂಾರ4ಯ Dಾದಗಳ:;
ಆಾರೂ ಒಂದು ಗುರುವ ಬರಲು ೂೕಗಷಟwEIಾಗುವದು. U-’ ಈ ಗಣವ ಬರಕೂಡದು.
ಱೆಯು6ದG ಾಗTಲ;
ಹಱಿದು,ೂೕY ನುತ 6ರುಕ
ಮರ7 xಾX ೕಗು6ದG ಮರುಳನಂ mೕ||
ಧಯ ೂೕಗವನು) XK
ಪರವ ಮಱೆತು >ಡಲುQೕಡ
ಧಯ ೂೕಗ ಕನ+ನಂ >ೕಳು ಾನಾ||
-ಮು9wನ ಷಡOPಯ ವಚನ
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2ా45ౕ షట+:

ಮೂರುಾ ಯ ಗಣದ ಮುಂ[ xಾಲು ಾ ಯ ಗಣವ ಬರುವ yಾ ಈ ಗಣಗಳು ಒಂ[ರಡು xಾ ೖದ4ಯ
Dಾದಗಳ:; ಎರkರಡೂ, ಮೂಾರ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಮೂರೂ ಮೂರೂ ಒಂದು ಗುರುವ ಇರುವದು
ಾ@ೕಷಟwEm@ಸುವದು. ಇದರ:; , ’U-‘, ‘U-U’ ಈ ಗಣಗಳು ಬರtಾಗದು.
>ೕಳು ಜನೕಜಯಧP6 ೕ
Dಾಲ Rೌರವನೃಪನ ತಂದು ಕೃ
Dಾಳು#ನ ಚರ}ಾಗ ದ: >ಡ*ದನು ಕ: DಾಥU||
ೂೕಳ *ಂಗಟು=ಗಳ ೕಯ
Rಾ7>ಯ oಡುದ ಯ @ೕೂ
ಾ:ಗಳ ಕುರುಭೂಪ@ದGನು ತಮ Eರು ಸ*ತ||
-ಕುಾರಾಸ ಾರತ
ప6వ75ౕ షట+:

ಚತುಾU0ಾ ಗಣವ ಒಂ[ರಡು xಾ ೖದ4ಯ Dಾದಗಳ:; xಾಲು xಾಲೂ, ಮೂಾರ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಆಾರೂ
ಒಂದು ಗುರುವ ಬಂದ ಪPವ"U@ೕ ಷಟwEIಾಗುವದು. ಇದರ:; ‘U-U’ ಈ ಗಣವ ಬರಕೂಡದು.
ದುPತವನಂ Qವ[ ಲಲಂ >ೂ
ಪರಕ:+ದ ನವ[ೂೕಹಳಮನೃತಂ
ಪPRಾಲುದಕಮದ> ಕಳವನ+Cೕಸಂಗ m ||
ಪPರOಯ6Rಾಂಯದಱಿನವ
@ರುತಂ ದU[ೂFಲ;ಂ ಸಂಸೃ6
ಯುರುv:¨ಷ:;ಯದು #ಾPb ಭವಜ4ೂೕತ$ಂಾ||
-ಜಯನೃಪRಾವ
ాధకషట+:

ಪಂಚಾ0ಾ ಗಣವ ಒಂ[ರಡು xಾ ೖದ4ಯ Dಾದಗಳ:; xಾಲು xಾಲೂ, ಮೂಾರ4ಯ Dಾದಗಳ:; ಆಾರೂ
ಒಂದು ಗುರುವ ಇದG ಾಧUಕ ಷಟwEIಾಗುವದು. ಇದರ:; , ‘U-UU’, ‘U--’ ಈ ಗಣಗಳು ಬರtಾಗದು.
>ತ$ ಬಲತ$  ತರ ಮುಂಾG
ತು$Tಳಗಂ Qೕ ೂೕಪUಾ¡ oಡ[ ಘ
ೕUತ$ರ> ಾರುತಂ Qಮ[ೂU´ಾ¡ oೕಸುವ¡ ಬ7Rಾಲವಟ=Eಂದಂ|
ಕೃ6 ಮದ #ಷದ bೂೕಂv ಗರುಡನಳವ7m
ಮ $ ರ ಮಂ6 ಸುವಾರು ಭೂಪ@ೕ
4ೂತು$ವನು0ಾಪ>kೂೂ=´ಾ¡ oFಸುವ¡ ೕಂದxಾ ಮು@ಪನು||
-²ೖ@ಾರತ
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రగ9ె

ಸಾನಾದ ಾ0ಾ ಗಣಗಳುಳ? ಬಹುDಾದಗ7ಂದ ಕೂFದ ವೃತ$ವ ರಗm@ಸುವದು. ಇದರ:; Dಾ ಸವ ಇತರ
ವೃತ$ಗಳ:;ರುವಂ @ಯತಾದ ಾ]ನದ:;ರುವEಲ;. ಒಂ[ೕ Dಾದದ:;Iಾಗ:, ಅ4ೕಕ Dಾದಗಳ:;Iಾಗ:; Dಾದದ ಆE
ಮಧಗಳ:;Iಾಗ:, ಮdಾಂತಗಳ:;Iಾಗ:, ಆದಂತಗಳ:Iಾಗ:; Dಾ ಾOರವ ಒಂ[ೕ ಆಗ:, ಅ4ೕಕಾಗ:- ಈ Pೕ6
ಯ·ೕಷ=ಾರುವದು. ಉ0ಾಹ, ಮಂ\ಾ@ಲ, ಲ:ತ ಎಂದು ಮೂರು #ಧಾದ ರಗಗಳು ಪ +ದ_ಾರುವವ.

ఉాహరగ9ె

DಾದTಂದ> 6 ಾ ಯ xಾಲು ಗಣಗeಾಗ:, ಮೂರು ಗಣಗಳೂ ಒಂದು ಗುರುವ ಆಗ: ಇರಲು ಅದು
ಉ0ಾಹರಗm@ಸುವದು. xಾಗವಮUನು (ಎರಡು ಾಲುಗಳನು) ಒಂ\ಾ ಾ#+) DಾದTಂದ> ಇಪwತು$xಾಲು
ಾ ಗ7ರQೕ>ನು)ವನು.
ಒಂದಯ

ೕ !:

ಎರಡಯ

ೕ !:

ತುಂo#ಂFನಂ DಾF
ಜಕವvಯಂ ಕೂF
-ಕo¨ಗರ Rಾವ
ಪೞ$@ಂತು ಕಯುತುಂ
ೂಲಗEದUbಯುತುಂ||
-ಕo¨ಬರ Rಾವ
మ౦<ా5లరగ9ె

DಾದTಂದ> ಚತುಾU0ಾ ಗಣವ xಾtಾಗ:, ಮೂರುಾ ಯ ಗಣದ ಮುಂ[ ಐದು ಾ ಯ ಗಣವ ಬರುವಂ
ಗಣಗರkರ´ಾಗ: ಬರಲು ಅದು ಮಂ\ಾ@ಲರಗm@ಸುವದು. ಇದ> ಮಟ=ರಗ ಎಂಬ ,ಸರೂ ಉಂಟು.
ಒಂದಯ

ೕ !:

ಎರಡಯ

ೕ !:

ಆ Tೕuಳ6ಸಂಭ ಮbE
ಪವ: ಪರ#ೕ"ಗೂh 4E
ಪವಳದ ರನ)ದ ಗುEಗಳ ಗುFಗh
ನವೌv$ಕರಂಗದ \ಾಂಗುFಗh ||
-ಾಜೕಖರ#tಾಸ
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ನಂದನಂಗೂh ಸುೞಿವ oರYYಂ
ಕಂಪ ಕಣ m ಪತ ಸುರYYಂ
ಸುತ$ಲುಂ ಪPವ ಜPTನಲ7ಂ
ಎತ$ಲುಂ ನ:ವ ಸನ#ಲ7ಂ ||
-ಪಂಪಾರತ
ల=తరగ9ె

DಾದTಂದ> ಐದು ಾ ಯ ಗಣವ xಾ:ರಲು ಲ:ತರಗIಾಗುವದು.
#ಷಯ#ಷವ:;ಯಂ XUಸುವ ಜtಾG
ಾಧುತNಮಂ vF+ ನFಸುವ ದುಾಾ
ಕಪಟxಾತಕತ6 0ಾ4 4 m@ಸುವh
>ೂೕಪಗ yಾTೕಶಜನ @"m@ಸುವh
-RಾದಂಬP
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