
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಶ ನಿಗದಿಯರಗಿರುವ ಪಠ್ಯಗಳು 

 

ಪಂಪ: 

ಮೃಗಯರವ್ರಯಜದಿನಶೊರ್ಮೆ ಶಂತನು ತಶೊಳಲ್ತಪೆಂ ಪಳಂಚಲ್ಶೆ ತ 

ನೃಗರ್ರಬರಕ್ಷಿಯ ಕಂಪುತಟ್ಟಿ ಮಧುಪಂಬಶೊೋಲ್ ಸಶೊೋಲ್ುತ ಕಂಡಶೊಲ್ುು  ನ 

ಲ್ಶೆಗಶ ದಿಬ್ಯಂಬಿಡಿವಂತಶವೋಲ್ ಪಿಡಿದು ನಿೋಂ ಬರ ಪೋಪರ್ಮಂದಂಗಶ ರ್ಮ 

ಲ್ಲಗಶ ತತೆನಯಕಶ ನರಣ್ಚಿ ಬಶೋಡುವಡಶ ನಿೋವ್ಶಮೆಯಯನಂ ಬಶೋಡಿರಶೋ 

 

********** 

 

ರನನ: 

ಆ ರವಮಂ ನಿರ್ಜೆತ ಕಂ 

ಠೋರವ ರವಮಂ ನಿರಸ್ತ ಘನರವಮಂ ಕಶೊೋ 

ಪ್ರರುಣ ನಶೋತಾಂ ಕಶೋಳ್ರು 

ನಿೋರಶೊಳಗಿದುೆ ಬಶಮತೆನುರಗಪತರಕಂ 

 

********** 

ಅಲ್ಲಮ ಪಾಭು: 

ವ್ಶೋದವ್ಶಂಬ್ುದು ಓದಿನ ಮರತು 

ರ್ರಸ್ರವ್ಶಂಬ್ುದು ಸ್ಂತಶಯ ಸ್ುದಿು 

ಪುರರಣವ್ಶಂಬ್ುದು ಪುಂಡರ ಗಶೊೋಷ್ಠ ಿ

ತಕೆವ್ಶಂಬ್ುದು ತಗರ ಹಶೊೋರಟಶ 

ಭಕ್ತತಯಂಬ್ುದು ತಶೊೋರುಂಬ್ ಲ್ರಭ 

ಗುಹಶೋಶವರನಶಂಬ್ುದು ಮೋರಿದ ಘನವು 

 



************* 

ಸ್ಂಚಿ ಹಶೊನನಮೆ: 

ಕುವರನರದಶೊಡಶ ಬ್ಂದ ಗುಣವ್ಶೋನದರಿಂದ 

ಕುವರಿಯರದಶೊಡಶ ಕುಂದಶೋನು 

ಇವರಿವೆರಶೊಳ್ಶೋಳ್ಶೆವಡಶದವರಿಂದ 

ಸ್ವನಿಪುದಿಹಪರ ಸೌಖ್ಯ 

 

************** 

ಕನಕದರಸ್: 

ಕುಲ್ ಕುಲ್ ಕುವ್ಶಂದು ಹಶೊಡಶದರಡದಿರಿ ನಿಮೆ 

ಕುಲ್ದ ನಶಲ್ಶಯನಶೋನರದರೊ ಬ್ಲ್ಲಲರರ 

 

ಹುಟ್ಿದ ಯೋನಿಗಳಿಲ್ಲ ರ್ಮಟ್ಿದ ಭೊಮಗಳಿಲ್ಲ 

ಅಟ್ುಿ ಉಣಣದ ವಸ್ುತಗಳಿಲ್ಲ 

ಗುಟ್ುಿ ಕರಣ್ಚಸ್ಬ್ಂತು ಹಿರಿದಶೋನು ಕ್ತರಿದಶೋನು 

ನಶಟ್ಿನಶ ಸ್ವೆಜ್ಞನ ನಶನಶ ಕಂಡಯ ಮನುಜ 

 

ಜಲ್ವ್ಶೋ ಸ್ಕಲ್ ಕುಲ್ಕಶೆ ತರಯಲ್ಲವ್ಶ 

ಜಲ್ದ ಕುಲ್ವನಶೋನರದರೊ ಬ್ಲ್ಲಲರರ 

ಜಲ್ದ ಬಶೊಬ್ುುಳಿಯಂತಶ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲವಿೋ ದಶೋಹ 

ನಶಲ್ಶಯನರಿತು ನಿೋ ಹರಿಯ ನಶನಶ ಮನುಜ 

 

ಹರಿಯೋ ಸ್ವೋೆತತಮ ಹರಿಯೋ ಸ್ವ್ಶೋೆಶವರ 

ಹರಿಮಯವ್ಶಲ್ಲವ್ಶನುತ ತಿಳಿದು 



ಸ್ಥರಿಕರಗಿ ನಶಲ್ಶಯರದಿಕಶೋಶವ ರರಯನ 

ಚರಣಕಮಲ್ವನು ಕ್ತೋತಿೆಸ್ುವನಶ ಕುಲ್ಜ 

 

********* 

ಸ್ವೆಜ್ಞ: 

ಮರನಿೋಶನಲ್ಲದಲ್ಶ ನಿೋನಿೋಶನಶಂತರದಶ? 

ನರನಿೋಶ ನರನಿೋಶನಶನಬಶೋಡ ಲ್ಶೊೋಕಕಶೆ 

ಮರನಿೋಶನಿೋಶ ಸ್ವೆಜ್ಞ 

 

ಓದಿದ ಓದು ತರ ರ್ಮೋದ ಕಬಿುನ ಸ್ಥಪ್ಶೆ 

ಓದಿನ ಒಡಲ್ನರಿದಿಹರಶ ಸ್ಥಪ್ಶೆ ಕ 

ಬರುದಂತಶ ಕರಣಶೊ ಸ್ವೆಜ್ಞ 

 

************ 

 

ಬಶೋಂದಶಾ: 

ಕುರುಡು ಕರಂಚರಣ ಕುಣ್ಚಯುತಲ್ಲತುತ 

ಕರಲ್ಲಗಶ ಬಿದುವರ ತುಳಿಯುತಲ್ಲತಶೊತೋ 

 

ಬರಣಂತಿಯಲ್ುಬ್ ಸರ 

ಬರಣದ ಬಿಳುಪಿನರ 

ಕರಣದ ಕ್ತರುಗಶಜ್ಶೆ ಕರಲ್ರಗ ಇತಶೊತ; 

 

ಸ್ಣಣ ಕಂದಮೆಗಳ 

ಕಣ್ಚಣೋನ ಕವಡಿೋಯ 



ತಣಣನನ ಜ್ಶೊೋಮರಲ್ಶ ಕಶೊರಳ್ಶೊಳಗಿತಶೊತ; 

 

ಬ್ಡವರ ಒಡಲ್ಲನ  

ಬ್ಡಬರನಲ್ದಲ್ಲಲ 

ಸ್ುಡು ಸ್ುಡು ಪಂಜು ಕಶೈಯಳಗಿತಶೊತ; 

 

ಕಂಬ್ನಿ ಕುಡಿಯುವ 

ಹುಂಬ್ ಬರಯಿಲ್ಶ ರ್ಮೈ 

ದುಂಬಿದಂತುಧಶೊ ಉಧಶೊ ಎನುನತಲ್ಲತಶೊತ; 

 

ಕೊಲ್ಲ ಕುಂಬ್ಳಿಯವರ 

ಪ್ರಲ್ಲನ ರ್ಮೈದಶೊಗಲ್ 

ಧೊಳಿಯ ಭಂಡರರ ಹಣಶಯಳಗಿತಶೊತ; 

 

ಗುಡಿಯಳಗಶ ಗಣಣ ಮರ 

ಹಡಿಯಳಗಶ ತನನ, ಅಂ 

ಗಡಿಯಳಗ ಝಣಣಣ ನುಡಿಗಶೊಡುತಿತಶೊತೋ; 

 

ಹರಯಂಗರರ ಕುಣ್ಚಕುಣ್ಚದು 

ಮಂಗರಟ್ ನಡಶದರಗ 

ಅಂಗರತ ಬಿತಶೊತೋ, ಹಶಗಲ್ಲ್ಲ ಎತಶೊತೋ 

 

***** 

 

ಗಶೊೋಪ್ರಲ್ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ: 



ಮನುಷ್ಯ-ರರಕ್ಷಸ್-ದಶೋವ 

ಇಲ್ಲಲ ಯರವುದಯಯ ಈ ಇಂಥ ಹಶೊಸ್ ಜಂತು? 

ಎಲ್ಲಲ ಕಂಡಿತುತ ಇದು? ಹಶಸ್ರಿಟ್ಿವನು ಯರರು, 

ಯರವಡಡ ಕಸ್ಬಿ? 

ಒಂದು ಮೊರರಗಿ, ಮೊರು ಒಂದರಗಿ 

ಏಕಕರಲ್ಕಶೆೋ ತಿಾಲ್ಶೊೋಕ ಸ್ಥಿತಿ? 

ಯರಕಯಯ ಇಷ್ುಿ ಕಸ್ಥವಿಸ್ಥ, ಇಷ್ುಿ ಇತಿಮತಿ? 

ಹಶೊಸ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಂತು, ಅಂದಿನಿಂದಲ್ೊ ಇದಶ 

ಇದು ಅನರದಿ. 

ಅಲ್ಲಲ ನಿಂತಿದರುನಶ, ಇಲ್ಲಲ ಕೊತಿದರುನಶ, ಈ ಘನಂದರರಿ; 

ಈತ ನಿೋನಶೊೋ ನರನಶೊೋ, ಅಲ್ಲ ಆ ಅವನಶೊ? 

ಮತಾಯ ಪ್ರತರಳನರಕ ತಿಾಲ್ಶೊೋಕಗಳ 

ಒಂದರಿಂದಶೊಂದಕಶೆ ರ್ಜಗಿವ, ರ್ಜಗುಳುವ, ನಶಗಶವ 

 

ಸ್ತತ ಸ್ಂಚರರಿ, ಒಂದಶ ಕಶೋಂದಾದ ಮೊರು 

ವೃತತಗಳ ಪರಿಧಿಯಳಗಶ ನಿರಂತರವ್ರಗಿ 

ಚಂಚಲ್ವ್ರಗಿ ಚಲ್ಲಪ  ಹತ ಭರಗಯ, ಇವನಶೋ ಮನುಷ್ಯ; 

ರರಕ್ಷಸ್ ಕೊಡ; ಹರಗಶಯೋ ದಶೋವ್ರಧಿದಶೋವ 

ನಶೊೋಡಿ ಈ ಗೊಢ! 

ಈ ಪವ್ರಡ! 

 

ನಗುತರತನಶ, ಅಳುತರತನಶ, ಕೊಗುತರತನಶ, ಕ್ತರಿಚುತರತನಶ 

ಬರಯುೆಚಿಿ ಕೊರುತರತನಶ ಪದರೆಸ್ನಸ್ಿ, 

ಕಶೊಾೋಧಶೊೋದಶಾೋಕದಲ್ಲಲ ಹೊಂಕರಿಸ್ುತರತನಶ 



ಹುಬ್ುು ಗಂಟ್ಟಕ್ತೆ ಮರುಕ್ಷಣವ್ಶ, ಹಿಂಸರಕೃತಿಗಶ ಹಶೋಸ್ಥ 

ಅಸ್ಹಯ ಪಟ್ುಿ ವ್ರಕರಿಸ್ುತರತನಶ; ಆ ಅಲ್ಲಲ 

ನಿಶಶಸ್ರ ನಿರಪರರಧಿ ಜನರ ರ್ಮೋಲ್ಶ 

ಕಶೈ ಬ್ಂದೊಕು ಗುಂಡಿಯನಶನತಶೊತತಿತ ನಿರರತಂಕ 

ಕಶೊಂದು ನಲ್ಲಯುತರತನಶ ಆಹರ, ವಿೋರರಧಿವಿೋರ 

ಆ ಅವನಶ ಓ ಅಲ್ಲಲ ಕರರಿನಡಿಗಶ ಸ್ಥಕ್ತೆ 

ಸರಯುವಂತಿದು ಮಗುವನಶನತತ ಹಶೊೋದವನು 

 

ತನನ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗ ತಶೊರಶದು ನುಗುೆತರತನಶ 

ಮಗುವನಶನತಿತ ತಂದು ಬ್ದುಕ್ತಸ್ುತರತನಶ! 

ಆಹರ, ಅವನ ಮುಖ್ದಲ್ಲಲ ಎಂತಹ ದಶೈವಿಕ ಹರಸ್! 

ಕೊಳಿಲ್ಲದಶೋ ಬಿೋದಿಬ್ದಿಯಲ್ಲಲ ಬಿದುು 

ಒದರುಡುತಿತದುವನನಶನತಿತ ತಂದು ಅನನವನಿನತುತ 

ಬ್ಟಶಿಯ ಕಶೊಟ್ುಿ ಹಶೊಸ್ದರರಿ ತಶೊೋರಿಸ್ುತರತನಶ 

ನಶೊೋಡಿ ಆತನ ಮುಖ್ದ ದಿವಯಭರವ, ಆಹರ, 

ಎಂಥ ದಶೋವ! 

 

ದಿೋನ ಜನರುದರಾರಕಶೆ ಕಟ್ಟಬ್ದಾನಶಂದಿವನು 

ಕುಚಿೆಯೋರಿದ ರ್ಮೋಲ್ಶ ಭರರಿೋ ದಶೊಡಡ ಕಶೊಳವ್ಶಯ ತಂದು 

ಆ ಅವರದಶೋ ರಕತ ಹಿೋರಿ ಹಿಗುತೆರತನಶ. 

ನಶೊೋಡಿ ಈ ಧಡಿಯ ಧಿಮರಕ! 

 

ತುಟ್ಟಯ ನಶತತರನಶೊನರಶಸ್ಥಕಶೊಳುುತತ 

ತನನ ಮಗುವಿಗಶ ಮುತತನಿಕ್ತೆ ಬಿೋಗುತರತನಶ 



ಹಶಂಡತಿಯ ತರಳಕಶೆ ತಕೆ ಹಶಜ್ಶ ೆ

ಇಟ್ುಿ ಕುಣ್ಚಯುತರತನಶ ತಕೆ ತಕೆ! 

ಈ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ುನಶೋ ಮತಶತ, ಒಬಶೊುಬ್ುನಶೋ 

ನೊರು ಪ್ರತಾಗಳಲ್ಲಲ ಮೊರು ಪ್ರತಳಿಯಲ್ಲಲ 

ನಟ್ಟಸ್ುತರತನಶ ಮತಶತ ಮತಶತ; 

ಒಂದಶ ಬರಳಲ್ಲಲ ನೊರರರನೊನ ಮುಗಿಸ್ುತರತನಶ, ಇಲ್ಲ 

ಮುಗಿಸ್ುತಶತೋನಶ, ಅಥವ್ರ ನಿೋನಶ ಮುಗಿಸ್ುತಿತೋಯ; 

ಮನದಲ್ಶೊಲೋ ಮರತಲ್ಶೊಲೋ ಕೃತಿಯಲ್ಶೊಲೋ ಮತಶತ ಮತಶತ 

ಒಡಶೊಡೋಲ್ಗ ಕಶೊಡುತರತನಶ ದರಸ್ರ, ಅಂತಶಯೋ 

ದಶೋವ್ರಧಿದಶೋವ! 

 

ಬ್ುದಾನರದರು ಸ್ರಿಯ, ಗರಂಧಿಯರದರೊ ಸ್ರಿಯ 

ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಶೋ: 

ಕಶೈಕರಲ್ು ಕಟ್ಟಿ ಕಶಳಕಶೆ ದಬಿುದು ರರಕ್ಷಸ್ ಕೊಡ 

ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲ್ ಎದಶುೋ ಬ್ರುತರತನಶ 

ಮತಿಯಲ್ಶೊಲೋ ಮರತಲ್ಶೊಲೋ ಕರಣ್ಚಸ್ುತರತನಶ ಸ್ಹಜ. 

 

ಮನುಷ್ಯ-ರರಕ್ಷಸ್-ದಶೋವ 

ನರ-ನರರಧಮ-ರರಮ 

ಪ್ರತಿಾಯಬ್ುನಶ ಇಲ್ಲಲ, ರ್ಮೈಪಡುವ ದಶವವಕಶೆ 

ಮೊರು ನರಮ! 

ಎಲ್ಲದಕೊೆ ಕಶೊನಶಗಶ ಪಂಗನರಮ! 

 

************** 



 

ಶಿಶುನರಳ ಷ್ರಿೋಫ್: 

ದುಡುಡ ಕಶಟ್ಿದುು ನಶೊೋಡಣಣ- ದುಗರಣೆ್ಚಗಶ 

ಹಶಡಡನರಗಬಶೋಡಶೊೋ, ತಿಂದಿ ನಿೋ ಮಣಣ! 

 

ದುಡುಡ ಕಶಟ್ಿದಶೊು ಹಶಡಡ ಮೊಢರತೆ 

ದಶೊಡಡ ದಶೊಡಡವರನಶನ ಹಶಗರೆಲ್ು ಇಡಿಸ್ಥತು 

ದುಡುಡ ಕಶಟ್ಿದುು ನಶೊೋಡಣಣ 

 

ಹಶಣ್ಚಣನ ಪೂಜ್ಶಗಶ ಇಳಿಸ್ಥ-ಮಣ್ಚಣನ 

ಸ್ಂತಶೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಯರೆದಶ ಕಶೊಡಿಸ್ಥ 

ಮಣಣನಶ ತಿಂದಿೋತು ಒಳಗ-ರ್ಮಲ್ಲನಶ 

ಥಣಣಗ ಮರಡಿೋತು ಬಶಂಕ್ತಯ ಕ್ತಡಿ 

 

ರಶೊಕೆ ಮುಕ್ತೆಸ್ಥೋತು ಮಣುಣ- ಅದ 

ತಕೆಂತಶ ಬ್ಳಸ್ಲ್ು ತಶರಶಸ್ಥೋತು ಕಣುಣ 

ಮುಕುೆವ ಚಪಲ್ ಏಕ್ತನುನ-ಮುಕ್ತೆ 

ಬಿಕೆಳಿಸ್ಲ್ು ಕುಡಿಸ್ಥೋತು ನಿೋರನುನ 

 

ಆಸಶ ಬಿದುು ಮನದ ಮರರಿ 

ಹಶೊಂಟರಯಳ್ಶೊ ಹುಡುಕುತತ ನೊರಶಂಟ್ು ಕಶೋರಿ 

ಕರಸ್ು ಕರಸ್ನೊನ ಹಶಕ್ತೆ-ಮೊಳಿ 

ಶಿೋಶುನರಳ್ರಧಿೋಶನನ ಮರಶತರಳು ಸಶೊಕ್ತೆ 


